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Εννέα μέτρα κτηνοτροφίας
δίνουν ενέργεια στο στάβλο 

Σε δύο κατηγορίες  
από τα βιολογικά  
η πάσα για άμεσες
Πάνω από 60.000 υπολογίζονται από 

τις αρχές οι αγρότες που θα επιλέξουν 

το πριµ διατήρησης στο νέο πρασίνισµα   

Έντεκα νέες 
καλλιέργειες 
με επιδότηση 
58,8 ευρώ 
ΡΕΠΟΡΤΑΖ σελ. 42-43

Ξανάρχονται 
προσκλήσεις 
αγροτών από 
το Ανάκαμψης 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ σελ. 18-19

ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΣΔΕ
ΕΩΣ 40 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 

Χειρόγραφα
μισθωτήρια 
αγροτεμαχίων
ΘΕΣΜΙΚΑ σελ. 6, 10, 15

ΡΕΠΟΡΤΑΖ σελ. 4-5, 16-17, ΦΑΚΕΛΟΣ σελ. 27-30

ΣABBATO: † Βλασίου Σεβαστείας, Θεοδώρας της Αυγούστας  Μήνας 2ος, Εβδ. 6η ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 07:20 - ∆ύση 17:59 ΣΕΛΗΝΗ: 21 ηµερών ΚΑΙΡΟΣ: Κρύος

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ σελ. 4, 10, 16
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ATZENTA

EDITORIAL
EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Με προοπτικές για επανάληψη των περσινών κορυφών, γύρω 
από τα 10 ευρώ πριν το Πάσχα η αγορά στο αρνί. Επιστρέφουν 
στα επίπεδα του Οκτωβρίου 2021 οι διεθνείς τιµές λιπασµάτων. 
Μειώθηκαν σηµαντικά οι τιµές εξαγωγής σκληρού σίτου, στα 
380 ευρώ µε τη νέα λίστα της Φότζια να γράφει νέες απώλειες 
15 ευρώ ο τόνος. Ενδεχόµενες πιέσεις και στην ελληνική αγορά 
βάµβακος, µετά την καταστροφή από τον σεισµό στην Τουρκία. 

Ψύλλα της αχλαδιάς
Το οµόπτερο Cacopsylla sp. αποτελεί 
σηµαντικό εχθρό και δραστηριοποιείται 
σε όλες τις περιοχές καλλιέργειας της 
αχλαδιάς. Το έντοµο διαχειµάζει ως 
ακµαίο µέσα στους οπωρώνες και κυρίως 
πάνω στα δέντρα. Συνεχόµενες µέρες µε 
ηλιοφάνεια και θερµοκρασίες υψηλότερες 
από 10oC ευνοούν την εµφάνιση και τη 
δραστηριότητα (ωοτοκία) των ακµαίων του 
εντόµου. Τα θηλυκά γεννούν τα αυγά τους 
κοντά στη βάση των οφθαλµών, ενώ οι 
νεαρές προνύµφες µπαίνουν µέσα στους 
εκπτυσσόµενους οφθαλµούς αυξάνοντας 
κατά πολύ τη δυσκολία καταπολέµησης.

Μέτρα αντιµετώπισης
Οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Βόλου αναφέρουν 
πως µε τη σταδιακή άνοδο των 
θερµοκρασιών στα φυσιολογικά για 
την εποχή επίπεδα τις επόµενες µέρες, 
συνιστάται στους παραγωγούς να 
αρχίσουν να ελέγχουν δειγµατοληπτικά 
και µε τη βοήθεια µεγεθυντικού φακού 
τη βάση ανθοφόρων οφθαλµών για 
την ύπαρξη ωών του εντόµου. Μόλις 
διαπιστώνονται ωοτοκίες, οι γεωπόνοι 
συστήνουν στους παραγωγούς ψεκασµό 
µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο για την 
καλλιέργεια ορυκτέλαιο ή πυρεθροειδές 
εντοµοκτόνο ή ένα συνδυασµό 
πυρεθροειδούς µε ορυκτέλαιο.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 11-02-2023
Στην ανατολική Στερεά, Εύβοια, 
Πελοπόννησο, το Ιόνιο και 
το Αιγαίο αυξηµένες νεφώσεις 
µε λίγες τοπικές βροχές και 
ασθενείς χιονοπτώσεις στα 
ορεινά µε βαθµιαία βελτίωση 
από το µεσηµέρι και από τα 
βόρεια. Άνεµοι µέτριοι βόρειοι 
βορειοανατολικοί, στα νότια 
ισχυροί µε εξασθένηση από 
το µεσηµέρι. Θερµοκρασία 
χωρίς αξιόλογη µεταβολή.

Κυριακή 12-02-2023
Γενικά αίθριος καιρός µε λίγες 
νεφώσεις στα δυτικά, κεντρικά 
και βόρεια. Πρόσκαιρες τοπικές 
νεφώσεις µε πιθανότητα 
ασθενών βροχών κυρίως στο 
Αιγαίο και σταδιακή βελτίωση. 
Άνεµοι από βόρειες διευθύνσεις 
µέτριας έντασης, τις βραδινές 
ώρες κατά τόπους ισχυροί. 
Θερµοκρασία σε µικρή άνοδο. 

∆ευτέρα 13-02-2023
και Τρίτη 14-02-2023
Νεφώσεις παροδικά αυξηµένες 
µε λίγες τοπικές βροχές κυρίως 
στα ανατολικά και τα νότια. 
Ασθενείς χιονοπτώσεις στα 
κεντρικά και βόρεια ηµιορεινά - 
ορεινά της ηπειρωτικής χώρας 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

και στα ορεινά της Κρήτης. 
Άνεµοι µέτριοι βορειοανατολικοί, 
κατά τόπους στο Αιγαίο ισχυροί. 
Θερµοκρασία σε µικρή πτώση 
στα κεντρικά και τα βόρεια.

Τετάρτη 15-02-2023 ως 
Παρασκευή 17-02-2023
Στα ανατολικά και τα νότια 
νεφώσεις παροδικά αυξηµένες 
µε λίγες τοπικές βροχές. Στην 
υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις 
πρόσκαιρα αυξηµένες κυρίως 
στο νότιο Ιόνιο. Άνεµοι µέτριοι 
από βόρειες διευθύνσεις, κατά 
τόπους στο Αιγαίο ισχυροί. 
Θερµοκρασία σε πτώση.

Άνεµοι από βόρειες 
διευθύνσεις 4 
µε 6 µποφόρ και 
στο Αιγαίο τοπικά 7 
µποφόρ µε βαθµιαία 
εξασθένηση από 
τις βραδινές ώρες. 
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Μπορεί το γενικότερο κλίµα στην οικονοµία να πα-
ρουσιάζει σηµάδια βελτίωσης, ωστόσο η νέα 
καλλιεργητική περίοδος δεν αρχίζει µε τους 
καλύτερους οιωνούς. Αντίθετα µε την ευφο-
ρία που υπήρχε πριν ένα χρόνο στις κύριες α-
γορές αγροτικών εµπορευµάτων, φέτος οι Έλ-
ληνες αγρότες µάλλον βρίσκονται αντιµέτω-
ποι µε µια τάση διόρθωσης των τιµών παραγω-
γού, χωρίς την ίδια στιγµή να έχει υποχωρήσει 
αντίστοιχα το ενεργειακό κόστος, το κόστος 
των ενοικίων γης και το κόστος των εισροών. 

Όπως χαρακτηριστικά αναρωτιέται σε επικοινω-
νία του µε την Agrenda αγρότης µε πείρα στις 
µεγάλες καλλιέργειες, πόσοι άνθρωποι, ακό-
µη κι αν είχαν διαθέσιµα 250.000 ευρώ θα τα 
επένδυαν αυτή τη χρονιά για να καλλιεργή-
σουν 1.000 στρέµµατα µε βαµβάκι; Σήµερα 
που µιλάµε, η τιµή για το σύσπορο βαµβάκι 
είναι κοντά στα 62 λεπτά το κιλό. Σ’ αυτό θα 
πρέπει να προστεθεί και η ειδική ενίσχυση 
βάµβακος που υπολογίζεται στα 73,6 ευρώ το 
στρέµµα. ∆εν υπολογίζεται η άµεση ενίσχυ-
ση που µπορεί να εξασφαλίσει ο κάθε καλλι-
εργητής κάτοχος της αγροτικής γης µε οποια-
δήποτε άλλη καλλιέργεια µικρότερου ρίσκου.   

Με ενοίκιο κοντά στα 80 ευρώ το στρέµµα, τέλος 
των ΤΟΕΒ κοντά στα 20 ευρώ το στρέµµα, κό-
στος για ηλεκτρικό ρεύµα 25 ευρώ το στρέµ-
µα, κόστος για καύσιµα πάνω από 30 ευρώ το 
στρέµµα, συλλεκτικό κόστος 15 ευρώ το στρέµ-
µα και όλα τ’ άλλα εφόδια (σπόροι, φυτοπρο-
στατευτικά και λιπάσµατα) τουλάχιστον 100 
ευρώ το στρέµµα, οδηγούν σε µια συνολική 
δαπάνη της τάξεως των 270.000 ευρώ (για τα 
1.000 στρέµµατα). ∆ηλαδή, όποιος επιχειρήσει 
να εµπλακεί στην εν λόγω καλλιέργεια θα χρει-
ασθεί µάλλον να δανεισθεί άλλες 20.000 ευρώ. 

Αν η µέση απόδοση της συγκεκριµένης περίπτω-
σης κινηθεί περί τα 400 κιλά το στρέµµα (ση-
µειωτέον ότι ο µέσος όρος των αποδόσεων 
σύσπορου βάµβακος στην Ελλάδα δεν υπερ-
βαίνει τα 320 κιλά το στρέµµα) µε βάση τη ση-
µερινή τιµή, η αγορά προσφέρει 248 ευρώ το 
στρέµµα, δηλαδή 248.000 ευρώ. Σ’ αυτά θα 
πρέπει να προστεθούν άλλα 73.000 ευρώ από 
τη συνδεδεµένη ενίσχυση, τουτέστιν σύνολο 
εσόδων 321.000 ευρώ. Με άλλα λόγια, στην 
καλύτερη περίπτωση ο καλλιεργητής, µ’ αυτό 
το επενδυµένο κεφάλαιο συν τον δανεισµό, 
να έχει µια απόδοση της τάξεως των 41.000 
ευρώ, ήτοι απόδοση της τάξεως του 13,5%. 

Κι όλα αυτά χωρίς να ληφθούν υπόψη οι αποσβέ-
σεις του επενδυµένου κεφαλαίου για εξοπλι-
σµό και υποδοµές, οι τόκοι δανεισµού και πολ-
λά άλλα. Αυτή είναι µε λίγα λόγια η ελληνική 
γεωργία κι αυτές οι αποδόσεις µιας καλής χρο-
νιάς σε µια καλλιέργεια που θεωρείται εθνι-
κής εµβέλειας και παρουσιάζει συνήθως ιδιαί-
τερο ενδιαφέρον. Κάπως έτσι βγαίνει, λοιπόν, 
ο λογαριασµός, πράγµα που σηµαίνει ότι κά-
πως έτσι θα πρέπει να αναζητηθούν και οι α-
ναγκαίες λύσεις για τη βελτίωση των όρων ά-
σκησης της δραστηριότητας στον ευρύτερο το-
µέα της αγροτικής παραγωγής.         Agrenda

Ο λογαριασμός
θέλει επαλήθευση

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,07350

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,44246

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
0,99922

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,88538

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
140,714

• Κέντρο γεωργικής ροµποτικής µε το 
όνοµα agrifoodTEF στην ΕΕ σελ. 20-37
• Νέες προσκλήσεις για τη µεταποίηση 
από το Ταµείο Ανάκαµψης σελ. 18-19

• Ειδική εκδήλωση της Τράπεζας Πειραιώς 
κατά τη 12η Zootechnia σελ. 26-31
• Κέρδη τοπικά σε φρούτα και λαχανικά τα 
µηνύµατα από τη Fruit Logistica σελ. 25

• Μέχρι 10% η µείωση στις διεθνείς τιµές 
των αζωτούχων λιπασµάτων  σελ. 35
• Με απώλειες, στα 30 λεπτά φεύγει το 
χύµα καλαµπόκι από τις αποθήκες σελ. 22
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ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Μόνο όπου δεν υπάρχει πρόβληµα 
µε την τεχνική λύση στα βοσκοτό-
πια θα µπορέσουν οι κτηνοτρόφοι 
να διεκδικήσουν το ύψος επιδοτή-
σεων πρασινίσµατος που λάµβαναν 
το 2022. Εκεί όπου εφαρµόζεται η 
τεχνική λύση που θα συνεχιστεί έως 
και το 2024, η µόνη επιλογή  που 
έχουν οι κτηνοτρόφοι είναι η δρά-
ση «Κατάρτιση εφαρµογή, προγράµ-
µατος εµπλουτισµού και βελτιστο-
ποίησης του σιτηρεσίου» του νέου 
πρασινίσµατος, µε ύψος ενίσχυσης 
3 ευρώ το στρέµµα. Και γι’ αυτή τη 
δράση θα πρέπει να έχουν σύµβα-
ση µε σύµβουλο και επίσης ειδική 
ψηφιακή εφαρµογή. Αλλιώς ούτε 
αυτή θα µπορέσουν να ακολουθή-
σουν και ως εκ τούτου µένουν ε-
κτός από όλες τις δράσεις του νέ-
ου πρασινίσµατος εκτός.

Τα παραπάνω είναι συµπεράσµα-
τα που εξήχθησαν από την 1η Συνε-
δρίαση της Επιτροπή Παρακολού-
θησης  για τη νέα ΚΑΠ που πραγµα-
τοποιήθηκε στα περιθώρια της έκ-
θεσης Zootechnia την Παρασκευή 
3 Φεβρουαρίου. Σ’ αυτή παρουσιά-
στηκαν οι τέσσερις δράσεις από το 
νέο πρασίνισµα που αφορούν βο-
σκοτόπια και είναι οι εξής:

1) Περιορισµός βόσκησης σε βο-
σκοτόπια που βρίσκονται σε κακή 
κατάσταση: Κάλυψη των διατροφι-
κών αναγκών των ζώων κατά τη δι-
άρκεια του περιορισµού βόσκησης 
µε τη δηµιουργία τεχνητού λειµώ-
να: 30,4 ευρώ το στρέµµα. 

2) Ετήσια ενίσχυση για τη µετακί-
νηση των ζώων στους υποβοσκού-
µενους βοσκοτόπους και την επι-
στροφή αλλά και τη µεταφορά του 
γάλακτος σε προσβάσιµη περιοχή: 
1,1-8,4 ευρώ το στρέµµα. 

3) Ετήσια ενίσχυση για την κα-
τάρτιση και παρακολούθηση σχε-
δίου διαχείρισης βοσκοτόπων: 
1 ευρώ το στρέµµα. 

4) Ετήσια ενίσχυση για την κα-
τάρτιση εφαρµογή, προγράµµατος 
εµπλουτισµού και βελτιστοποίησης 
του σιτηρεσίου: 3 ευρώ το στρέµµα. 

Οι δράσεις 1 έως 3 απαιτούν συ-
γκεκριµένη περιβαλλοντική διαχεί-
ριση σε πραγµατικό βοσκότοπο κο-
ντά στην εκµετάλλευση. Μόνο η 4η 

δράση γίνεται στον στάβλο και δεν 
απαιτεί κάποια συγκεκριµένα ενέρ-
γεια στο βοσκότοπο. Αυτό σηµαίνει 
πως η 4η αυτή δράση θα είναι και η 
µόνη διαθέσιµη για  περιπτώσεις ό-
που το ζώο βόσκει σε άλλη περιοχή 
από αυτήν που δίνεται βοσκότοπος.

Σε σχετική ερώτηση για το πώς θα 
εφαρµοστούν οι δράσεις από το νέο 
πρασίνισµα σε περίπτωση της τεχνι-
κής λύσης, που τέθηκε από το κοινό 
που παρακολουθούσε τη Συνεδρία-
ση, ο ∆ηµήτρης Λιανός εκ των συµ-
βούλων για το σχεδιασµό της νέας 
ΚΑΠ απάντησε: «Σε όσες περιοχές 
δεν υπάρχει πρόβληµα µε την τε-
χνική λύση θα εφαρµοστούν. ∆εν 
είναι σε όλη την Ελλάδα η τεχνική 
λύση. ∆εν προσδιορίζω εγώ πού ε-
φαρµόζεται η τεχνική λύση αλλά ο 
Οργανισµός Πληρωµών. [...] Το αρ-
γότερο σε 20 µέρες (σ.σ ο ΟΠΕΚΕ-
ΠΕ) όπως έχει πει, θα έχει τον πλή-
ρη αριθµό των εκταρίων που εφαρ-
µόζεται η τεχνική λύση. Όπου δεν 
υπάρχει πρόβληµα µε την τεχνική 
λύση θα εφαρµοστούν κανονικά 
τα eco-scheme (νέο πρασίνισµα)». 
Για τις περιπτώσεις όπου υπάρχει 
πρόβληµα µε την τεχνική λύση, ο 
κ. Λιανός είπε πως υπάρχουν συνο-
λικά 4 δράσεις από το νέο πρασίνι-
σµα και πως κάποια θα είναι διαθέ-
σιµη, χωρίς να προσδιορίσει ποια. 

Με μισό τσεκ έως το 2024  
τα βοσκοτόπια της τεχνικής λύσης  

Μόνο σε όσες 

περιοχές δεν 

υπάρχει πρόβλημα 

με την τεχνική 

λύση θα μπορούν 

οι κτηνοτρόφοι 

να επιλέξουν 

από την πλήρη 

γκάμα δράσεων 

των ειδικών 

περιβαλλοντικών 

επιδοτήσεων, 

επιβεβαίωσε 

 η Επιτροπή 

Παρακολούθησης 

της νέας ΚΑΠ 
4 δράσεις

Σε περιπτώσεις που υπάρχει 
πρόβληµα µε την τεχνική 

λύση, κάποια από τις 4 δρά-
σεις από το νέο πρασίνισµα 

θα είναι διαθέσιµη

20 μέρες
Το αργότερο σε 20 µέρες 
ο ΟΠΕΚΕΠΕ αναµένεται 
να έχει τον πλήρη αριθµό 
των εκταρίων που 
εφαρµόζεται η τεχνική 
λύση. Όπου δεν υπάρχει 
πρόβληµα µε την τεχνική 
λύση θα εφαρµοστούν 
κανονικά τα eco-scheme 
(νέο πρασίνισµα).

Λειμώνας
Ο περιορισµός βόσκησης 
σε βοσκοτόπια που 
βρίσκονται σε κακή 
κατάσταση αφορά κάλυψη 
των διατροφικών αναγκών 
των ζώων κατά τη διάρκεια 
του περιορισµού βόσκησης 
µε τη δηµιουργία τεχνητού 
λειµώνα, µε την ενίσχυση 
στα 30,4 ευρώ το στρέµµα.

Στάβλος
Η δράση που αφορά 
την ετήσια ενίσχυση για 
την κατάρτιση εφαρµογή, 
προγράµµατος 
εµπλουτισµού και 
βελτιστοποίησης του 
σιτηρεσίου µε 3 ευρώ 
το στρέµµα είναι η µόνη 
που γίνεται στο στάβλο.
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Κόβονται οι ενισχύσεις σε βοσκότοπους 
χωρίς ζώα λέει ο ∆ηµήτρης Παπαγιαννίδης 
«∆εν είµαστε ευτυχείς µε το υφιστάµενο καθεστώς της τεχνικής λύσης. 
Αυτό θα αλλάξει µε τα περιφερειακά σχέδια βόσκησης» ανέφερε 
ο γενικός γραµµατέας Ενωσιακών Πόρων ∆ηµήτρης Παπαγιαννίδης 
κατά τη διάρκεια της Επιτροπής Παρακολούθησης της νέας ΚΑΠ. 
«Στη συζήτηση που κάναµε και στην Κρήτη πάρα πολλοί είχαν 
βοσκοτόπια σε άλλες περιοχές της χώρας αυτό δεν θα είναι δυνατό 
και δεν θα επιδοτούνται πλέον άνθρωποι που δεν έχουν ζώα. Είναι 
σαφές ότι αλλάζει αυτό», πρόσθεσε τέλος ο γενικός γραµµατέας. 

Παρά τα στρέµµατα πάλι λείπουν 110 εκατ. ευρώ 
από τις τσέπες των Ελλήνων κτηνοτρόφων 
Οι κτηνοτρόφοι έως το 2022 λάµβαναν ετησίως 132 εκατ. ευρώ από 
το πρασίνισµα. Οι τέσσερις κτηνοτροφικές δράσεις (βλ. σελ. 4) από το νέο 
πρασίνισµα έχουν ύψος κονδυλίων 21.069.868 ευρώ, χρήµατα που έχουν 
υπολογιστεί για 4.111.510 στρέµµατα, την ώρα που στο ΟΣ∆Ε δηλώνονται 
άνω των 12 εκατ. στρεµµάτων βοσκοτόπων ετησίως. Ως εκ τούτου και πάλι 
λείπουν 110 εκατ. ευρώ από τις τσέπες των κτηνοτρόφων. Κάποια εξ αυτών, 
θα δοθούν µέσω της Βιολογικής Κτηνοτροφίας (διατήρηση) για την οποία 
έχουν «δεσµευθεί» 100 εκατ. ευρώ για τους κτηνοτρόφους. 

ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Το ειδικό πριµ άµεσων ενισχύσεων 
για τη διατήρηση της βιολογικής γε-
ωργίας θα λάβουν µόνο όσα αγρο-
τεµάχια και εκτροφές έχουν περάσει 
πλήρως την περίοδο µετατροπής, ε-
πιβεβαίωσε στα πλαίσια της 1ης Συ-
νεδρίασης της Επιτροπής Παρακο-
λούθησης για τη νέα ΚΑΠ ο Γεώργι-
ος Βλάχος καθηγητής του ΓΠΑ. Ό-
πως ανέφερε ο κ. Βλάχος, εκ των υ-
πεύθυνων για το σχεδιασµό των πε-
ριβαλλοντικών προγραµµάτων του 
στρατηγικού σχεδίου, από αυτήν την 
ενίσχυση ετήσιου προϋπολογισµού 
235 εκατ. ευρώ θα καλυφθούν:

Πρώτον τα αγροτεµάχια ή οι ε-
κτροφές για τα οποία οι δεσµεύσεις 
βιολογικών από το περασµένο ΠΑΑ 
λήγουν. Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ ε-
δώ περιλαµβάνονται συνολικά 8.446 
δικαιούχοι της φυτικής παραγωγής 
και 3.322 της ζωικής των οποίων οι 
δεσµεύσεις είτε έληξαν πέρσι ή λή-
γουν την περίοδο 2023-2024. Το 
2024 λήγουν επίσης οι δεσµεύσεις 
56.701 δικαιούχων της 5ης πρόσκλη-
σης των Βιολογικών. Άρα συνολικά 
δηµιουργείται µία δεξαµενή 68.469 
ενδιαφερόµενων. Φυσικά το πριµ 
του νέου πρασινίσµατος για τη δι-
ατήρηση στα βιολογικά, θα λάβουν 
µόνο όσων οι δεσµεύσεις στα πλαί-

σια του ΠΑΑ λήγει. ∆ηλαδή οι δικαι-
ούχοι της 5ης πρόσκλησης ουσιαστι-
κά θα µπορούν να κάνουν αίτηση α-
πό το 2025 και µετά εφόσον για τις 
σχετικές δεσµεύσεις θα πληρώνο-
νται από το Πρόγραµµα Αγροτικής 
Ανάπτυξης έως και το 2024. 

∆εύτερον, στο πρόγραµµα θα 
µπορέσουν να εντάξουν από φέτος 
ενδιαφερόµενοι αγροτεµάχια και ε-
κτροφές τα οποία θεωρούνται πλή-
ρως βιολογικά. Θα πρέπει να έχει 
περάσει δηλαδή µία 2ετία µετατρο-
πής στις αροτραίες καλλιέργειες, µία 
3ετία στις δενδρώδεις, 6 µήνες στα 
αιγοπρόβατα και 12 µήνες στα βο-
οειδή. «∆ιάφορα για πιστοποιήσεις 
εκ των υστέρων που έχουν ακου-
στεί θέλουµε να τα αποφύγουµε», 
σχολίασε σχετικά ο κ. Βλάχος, θέµα 
το οποίο έχει αναδείξει η Agrenda. 

Σηµειώνεται εδώ πως η βιολογι-
κή γεωργία δεν είναι «δεµένη» µε 
το φυσικό πρόσωπο δηλαδή τον δι-
καιούχο, αλλά µε το αγροτεµάχιο ή 

την εκτροφή. ∆ηλαδή ένας δικαιού-
χος των βιολογικών του ΠΑΑ που έ-
χει βάλει στο πρόγραµµα 30 στρέµ-
µατα ελιάς βιολογική στο Μέτρο, αλ-
λά έχει ακόµη 20 στρέµµατα τώρα πι-
στοποιηµένα πλήρως βιολογικά για 
τα οποία δεν λαµβάνει πριµ από το 
ΠΑΑ, µπορεί αυτά τα 20 να τα εντά-
ξει στη διατήρηση βιολογικών του 
νέου πρασινίσµατος. 

Ασύµβατo το πριµ βιολογικών 
µε όλες τις υπόλοιπες δράσεις 
από το νέο πρασίνισµα

Αξίζει να σηµειωθεί εδώ πως, ανέ-
φερε και ο κ. Βλάχος, ότι τα αγροτεµά-
χια ή οι εκτροφές που θα ενταχθούν 
στη διατήρηση των βιολογικών, δεν 

θα µπορούν να διεκδικήσουν οποιο-
δήποτε άλλο πριµ από το νέο πρασίνι-
σµα. Αυτό βέβαια που δεν διευκρινί-
στηκε είναι τι θα συµβέι σχετικά µε το 
πριµ του νέου πρασινίσµατος για όσα 
αγροτεµάχια και εκτροφές δεσµεύο-
νται από το βιολογικό πριµ του ΠΑΑ. 
Εφόσον ισχύσει και εκεί το ασυµβίβα-
στο (κάτι που είναι και το πιο πιθανό), 
πάνω από 60.000 δικαιούχοι θα χά-
σουν το µερίδιό τους από το νέο πρα-
σίνισµα (το παλιό µέχρι και το 2022 
το λάµβαναν κανονικά). 

Για τα αγροτεµάχια και τις εκτρο-
φές που είναι ακόµη σε περίοδο µε-
τατροπής θα ανοίξει σχετική πρό-
σκληση από το νέο Πρόγραµµα Α-
γροτικής Ανάπτυξης. 

Δύο κατηγορίες
δικαιούχων για 
τη Βιολογική  
Τα αγροτεμάχια που είναι ήδη ενταγμένα στο 
ΠΑΑ και εκείνα που είναι πιστοποιημένα 
πλήρως βιολογικά, θα μπορούν να εντάξουν 
οι ενδιαφερόμενοι στη διατήρηση των άμεσων

Ως έναν δυναµικό κατάλογο που 
θα εµπλουτίζεται συνεχώς µε 
νέες καλλιεργητικές επιλογές, 
χαρακτήρισε τη λίστα επιλογών 
για τη σπορά τοπικών ποικιλιών 
που επιδοτείται  στη νέα ΚΑΠ, 
ο καθηγητής του ΓΠΑ Γεώργιος 
Βλάχος που συµµετείχε στην 
1η Συνεδρίαση της Επιτροπής 
Παρακολούθησης της νέας 
ΚΑΠ. Όπως ανέφερε 
η χώρα µας έχει έναν µεγάλο 
γενετικό πλούτο µε 
προσαρµοσµένες τοπικές 
ποικιλίες που έχουν µικρότερη 
ανάγκη από νερό και γενικότερα 
θεωρούνται «ξεχασµένες», 
λόγω της εντατικοποίησης 
της γεωργίας. Ο παραγωγός 
θα έχει την επιλογή να βάλει 
στο αγροτεµάχιό του τοπικές 
ποικιλίες από ψυχανθή, 
λαχανικά, σιτηρά, φαρµακευτικά 
και αρωµατικά φυτά µε 
επιδότηση που θα ξεκινάει 
από τα 31,3 ευρώ το στρέµµα 
και θα φτάνει τα 82,4 ευρώ 
το στρέµµα ανάλογα την 
καλλιέργεια, σύµφωνα µε 
την παρουσίαση του καθηγητή. 
Αναφορικά µε την ενίσχυση 
καινοτόµων καλλιεργειών 
(Tεφ, Σιταροκρίθαρο, Λινάρι 
κ.λπ) ο κ. Βλάχος σχολίασε ότι 
λάβαµε «αρκετές ειρωνικές 
παρατηρήσεις», αλλά εδώ 
υπενθύµισε και πως «πριν από 
20-30 χρόνια αν µιλούσαµε για 
ακτινίδιο θα µας λέγατε το ίδιο», 
θέλοντας να πει πως κάποιες 
αυτές τις καλλιέργειες µπορεί 
να αποδειχθούν αρκετά 
δυναµικές. 

ΠΡΙΜ ΤΟΠΙΚΩΝ 
ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ

Τα κηπευτικά 
μέσα στη λίστα 

Σε µετατροπή
Για τα αγροτεµάχια και τις 
εκτροφές που είναι ακόµη 
σε περίοδο µετατροπής θα 
ανοίξει σχετική πρόσκληση 

από το νέο ΠΑΑ



Agrenda6 ΠΛΗΡΩΜΕΣ.ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣΣάββατο 11 & Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2023

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Όλα τα µισθωτήρια αγροτεµαχίων που αφο-
ρούν εκτάσεις ανά αγροτεµάχιο πάνω από 40 
στρέµµατα ή έχουν αντικείµενο µισθίου από 
960 ευρώ και πάνω θα είναι υποχρεωτικά η-
λεκτρονικά στις φετινές δηλώσεις ΟΣ∆Ε, σύµ-
φωνα µε οδηγίες που εξέδωσε το υπουργείο Α-
γροτικής Ανάπτυξης, µε τις οποίες εισάγονται 
διευκολύνσεις για ειδικές περιπτώσεις αδυνα-
µίας εµφάνισης του απαιτούµενου εγγράφου.

Για αγροτεµάχια µέχρι 40 στρέµµατα, για τα 
οποία δεν υπάρχει διαθέσιµο ΑΤΑΚ, ο µισθωτής 
καταθέτει υπεύθυνη δήλωση για τους λόγους 
µη διαθεσιµότητας (π.χ. µη ολοκλήρωση απο-
δοχής κληρονοµιάς, κάτοικος εξωτερικού κλπ). 
Επιπλέον, δεν θα γίνονται δεκτά νέα αγροτεµά-
χια χωρίς ΑΤΑΚ σε αυτή την κατηγορία εάν δη-
λώνονται, το 2023, για πρώτη φορά στο ΟΣ∆Ε. 

Χειρόγραφα µισθωτήρια που αφορούν περι-
πτώσεις εκτός των αγροτεµαχίων 40 στρεµµά-
των και άνω, γίνονται αποδεκτά, αρκεί  να ανα-
γράφονται τα στοιχεία του ΚΑΕΚ και του ΑΤΑΚ. 
Σηµειώνεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν ο-

ποιασδήποτε κατηγορίας πολυετή χειρόγραφα 
µισθωτήρια αγροτεµαχίων που έχουν υποβλη-
θεί παλαιότερα στον ΟΠΕΚΕΠΕ και είναι σε ισχύ.

Η σχετική ανακοίνωση του υπουργείου σχε-
τικά µε την απόδειξη νόµιµης κατοχής των α-
γροτεµαχίων που θα δηλωθούν από τους πα-
ραγωγούς στο ΟΣ∆Ε 2023, τα µισθωτήρια, τον 
Α.Τ.ΑΚ και τα ΚΑΕΚ (κτηµατολόγιο), έχει ως εξής: 

Α. Μισθωτήρια αγροτεµαχίων
1. Όλα τα µισθωτήρια αγροτεµαχίων που α-

φορούν εκτάσεις ανά αγροτεµάχιο πάνω από 40 
στρέµµατα ή µε αντικείµενο µισθίου πάνω από 
960 ευρώ, θα είναι υποχρεωτικά ηλεκτρονικά.

2. Χειρόγραφα µισθωτήρια, εκτός της περίπτω-
σης 1, γίνονται αποδεκτά αν αναγράφονται τα 
στοιχεία του ΚΑΕΚ και του ΑΤΑΚ ανά περίπτωση.

3.Εξακολουθούν να ισχύουν οποιασδήποτε 

κατηγορίας πολυετή χειρόγραφα µισθωτήρια α-
γροτεµαχίων, που έχουν υποβληθεί παλαιότερα 
στον ΟΠΕΚΕΠΕ και βρίσκονται σε ισχύ το 2023.

Β. Αναγραφή ΚΑΕΚ : Κωδικός Αριθµός 
Εθνικού Κτηµατολογίου

1. Για τις περιοχές που υπάρχει λειτουργούν 
κτηµατολόγιο θα αναγράφεται ο κωδικός του 
κτηµατολογίου (ΚΑEΚ) στην Αίτηση ΑΕΕ 2023.

2. Στις περιοχές που είναι υπό ανάρτηση 
ή κατάρτιση όµοια θα αναγράφεται ο ΚΑEΚ.

Γ. Αναγραφή ΑΤΑΚ : Αριθµός Ταυτό-
τητας Ακινήτου

1. Ο έλεγχος της χρήσης  του ΑΤΑΚ συνε-
χίζεται να είναι ένα στοιχείο απλοποιηµένου 
ελέγχου της νόµιµης κατοχής.

2. Θα γίνονται δεκτά αγροτεµάχια χωρίς Α-
ΤΑΚ µόνο στις παρακάτω περιπτώσεις:

2.1 Για αγροτεµάχια στα οποία αναγράφε-
ται ο ΚΑΕΚ,

2.2 Για αγροτεµάχια µέχρι 40 στρέµµατα για 
τα οποία δεν υπάρχει διαθέσιµο ΑΤΑΚ, ο µι-
σθωτής καταθέτει υπεύθυνη δήλωση για τους 
λόγους µη διαθεσιµότητας (π.χ. µη ολοκλήρω-
ση αποδοχής κληρονοµιάς, κάτοικος εξωτερι-
κού κλπ). ∆εν θα γίνονται δεκτά νέα αγροτεµά-
χια χωρίς ΑΤΑΚ σε αυτή την κατηγορία εάν δη-
λώνονται, το 2023, για πρώτη φορά στο ΟΣ∆Ε.

Με  συνεργασία ΟΠΕΚΕΠΕ και ΑΑ∆Ε µέσω 
Web Services απλοποιείται ο τρόπος ελέγχου 
για  να µην είναι γραφειοκρατικός και πολύ-
πλοκος και να δηµιουργεί προβλήµατα στην 
καταβολή των ενισχύσεων σε παραγωγούς που 
έχουν στην διάθεσή τους τις καλλιεργούµενες 
εκτάσεις.  Σε περιπτώσεις εντοπισµού δηµιουρ-
γίας τεχνητών συνθηκών λήψης ενισχύσεων ο 
ΟΠΕΚΕΠΕ θα προβαίνει σε περαιτέρω αξιολόγη-
ση των διαθέσιµων  πληροφοριών εγγράφων.

∆. ∆ηµόσιες εκτάσεις 
Οι δηµόσιες εκτάσεις  θα υπάρχουν στο Σύ-

στηµα Αναγνώρισης Αγροτεµαχίων του ΟΠΕΚΕ-
ΠΕ (LPIS) ώστε να γνωρίζουν οι παραγωγοί κα-
τά την ψηφιοποίηση, ότι οι εκτάσεις αυτές ανή-
κουν στο ∆ηµόσιο και να αποφεύγονται τα λάθη.

Το αργότερο 
αρχές Μαρτίου 
συνδεδεμένες
Μετά την τακτοποίηση κάποιων 
εκκρεµοτήτων από περσινά 
προγράµµατα και διορθώσεις 
ενιαίας του 2022, όλο το βάρος 
των πληρωµών πέφτει στις 
συνδεδεµένες ενισχύσεις. Σκοπός 
των ιθυνόντων η διαδικασία να 
ξεκινήσει ει δυνατόν στα τέλη του 
µήνα, το αργότερο αρχές Μαρτίου, 
προκειµένου να µην επαναληφθεί 
το σκηνικό των τριών τελευταίων 
ετών, που το πρώτο πακέτο των 
συνδεδεµένων µε το σκληρό σιτάρι 
πιστώθηκε µαζί µε την ειδική στο 
βαµβάκι πριν την 25η Μαρτίου.
Το ενδιαφέρον των παραγωγών 
σε αυτή τη φάση εντείνεται όσον 
αφορά τις εκτατικές καλλιέργειες 
και δη το σκληρό σιτάρι, καθώς 
είναι από τα πρώτα προϊόντα που 
πληρώνονται µαζί µε πρωτεϊνούχα 
και σανοδοτικά ψυχανθή, όσπρια, 
καρπούς µε κέλυφος και µήλα. 
Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, τη σεζόν 
2021-2022 καλλιεργήθηκαν 3,150 
εκατ. στρέµµατα, από τα οποία τα 
1,98 εκατ. στρέµµατα αφορούσαν 
σπορές µε πιστοποιηµένο σπόρο, 
που σηµαίνει ότι η συνδεδεµένη 
θα κυµανθεί περί τα 5,7 ευρώ 
το στρέµµα, στα ίδια επίπεδα 
µε πέρυσι. 
Εν τω µεταξύ, στις 31 Ιανουαρίου 
έληξε και η σχετική προθεσµία 
έκδοσης των πρωτότυπων 
τιµολογίων-δελτίων αποστολής 
και των πρωτότυπων αποδείξεων 
λιανικής πώλησης πιστοποιηµένου 
σπόρου σίτου, που απαιτούνται 
για να ακολουθήσουν οι 
προβλεπόµενοι έλεγχοι 
επαλήθευσης των όρων 
επιλεξιµότητας, µέσα από 
µηχανογραφικούς διασταυρωτικούς 
ελέγχους για να υπολογιστούν 
οι προσδιορισθείσες επιλέξιµες 
εκτάσεις, για να βγει το ποσό 
της ενίσχυσης ανά στρέµµα.

Έως 40 στρέμματα 
δεκτά τα χειρόγραφα 

μισθωτήρια στο ΟΣΔΕ
Για αγροτεμάχια μέχρι 40 στρέμματα, χωρίς 

διαθέσιμο ΑΤΑΚ, υπεύθυνη δήλωση από μισθωτή 

Με στόχο µέσα στον Φεβρουάριο και πριν να ξεκινήσει 
η διαδικασία πληρωµής των συνδεδεµένων ενισχύσεων 
κινούνται οι αρµόδιοι των πληρωµών σχετικά µε την πίστωση 
των υπολοίπων της ενιαίας ενίσχυσης, αλλά και των 
εκκρεµοτήτων των προγραµµάτων από τον περασµένο 
∆εκέµβριο. Το ίδιο διάστηµα δροµολογείται και η πληρωµή 
των Σπάνιων Φυλών και του Κοµφούζιο, για τα οποία κανείς 
δικαιούχος παραγωγός δεν έχει ακόµα πληρωθεί, ενώ ακόµα 

δεν έχει αποφασιστεί τι θα γίνει µε κάποια υπόλοιπα από 
τα Βιολογικά. Τα παραπάνω επιβεβαίωσε πρόσφατα και 
ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελος Σηµανδράκος 
στον πρόεδρο της ΕΘΕΑΣ και του Συνεταιρισµού 
Καλαβρύτων, Παύλο Σατολιά, µε τον οποίο συναντήθηκε. 
Σύµφωνα, µάλιστα, µε τον πρόεδρο του Οργανισµού 
Πληρωµών σηµαντικό για την πληρωµή των ενισχύσεων 
είναι η προσαρµογή και µετάβαση στο gov.gr.

Σπάνιες φυλές και ρέστα ενιαίας μέσα στο μήνα

Παράταση για ξηρή σταφίδα
Παρατείνεται απαρέγκλιτα µέχρι 
τις 20 Φεβρουαρίου η προθεσµία 

παράδοσης ξηρής σταφίδας 
στις µεταποιητικές επιχειρή σεις

ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΣΠΑΝΙΕΣ 
ΦΥΛΕΣ

ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ

10 5 5,5 

ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ (ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ) 
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Εκκαθαριστικά από το 1989 έναντι του 2003 
που ίσχυε µέχρι πρόσφατα ζητά πλέον ο ΕΦ-
ΚΑ από αγρότες που ετοιµάζουν την περί-
οδο αυτή τα χαρτιά τους για να βγουν στη 
σύνταξη στα 62 τους έτη, προκειµένου να 
εκδώσουν την απαιτούµενη για τη διαδι-
κασία, βεβαίωση ασφάλισης. 

Με 35 χρόνια αδιάκοπης ασφάλισης στον 

ΟΓΑ, ήτοι έχοντας καταβάλλει εισφορές για 
βασική σύνταξη ΟΓΑ από 1/1/1988, µπο-
ρεί σήµερα κάποιος αγρότης να συνταξιο-
δοτηθεί µε πλήρη σύνταξη πριν τα 67 χρό-
νια του, εξαγοράζοντας έως και 5 πλασµα-
τικά έτη. Μάλιστα, εφόσον είχε γενέθλια ε-
ντός του Φεβρουαρίου και ξεκινούσε τη δι-
αδικασία άµεσα, θα µπορούσε να δει την 
πρώτη πληρωµή στην καταβολή των συντά-
ξεων Μαρτίου, αρκεί να κούµπωναν καλά 
τα στοιχεία του στον ΕΦΚΑ, να µην είχε δη-
µιουργηθεί δηλαδή κάποια επιπλοκή κα-
τά τη µεταφορά δεδοµένων στο νέο καθε-
στώς. Σε διαφορετική περίπτωση, έχοντας 
κλείσει τα 67 έτη µε 15 χρόνια «γεµάτα» 
στον ΟΓΑ, θα µπορούσε κάποιος να υπο-
βάλλει τα χαρτιά του για συνταξιοδότηση. 

Κατά τα λοιπά, τα απαιτούµενα έγγρα-
φα αφορούν εκκαθαριστικά και Ε1 από το 
2003 και µετά, ληξιαρχική πράξη γέννη-
σης, πιστοποιητικά γάµου, ταυτότητα και 
τα συναφή έγγραφα. Φυσικά και στις δυο 
περιπτώσεις (συνταξιοδότηση στα 62 ή 67 
χρόνια), βασική προϋπόθεση για τον υπο-
ψήφιο συνταξιούχο είναι να µην υπάρχει 
οφειλή προς τον ΟΓΑ, άνω των 6.000 ευρώ. 

Μέχρι στιγµής δεν έχει γίνει κάποια πα-
ρέµβαση που θα ανέβαζε το ποσό αυτό στα 
12.000 ευρώ, όπως είχε διαρρεύσει ότι θα 
συµβεί το περασµένο καλοκαίρι. Σε ποσά 

κάτω των 6.000 ευρώ, µε κρατήσεις από τη 
σύνταξη (περίπου 100 ευρώ) ρυθµίζεται η 
οφειλή σε 60 δόσεις αυτόµατα. 

Σηµειώνεται ότι σε αντίθεση µε ό,τι συµ-
βαίνει σε άλλα ταµεία, στον ΟΓΑ ο υποψή-
φιος συνταξιούχος διατηρεί τη δυνατότη-
τα, εφόσον το επιθυµεί, να συνεχίσει την 
απασχόλησή του ως αγρότης χωρίς να έχει 
ποινή µείωσης της σύνταξης κατά 30%. Το 
ίδιο καθεστώς, δηλαδή χωρίς µείωση σύ-
νταξης, ισχύει στους συνταξιούχους άλ-
λων Ταµείων που ασκούν µετά τη συντα-
ξιοδότησή τους αγροτική δραστηριότητα 
από την οποία αποκοµίζουν ετησίως έως 
10.000 ευρώ. Αν υπερβαίνουν το ποσό, έ-
χουν µείωση σύνταξης κατά 30%.

Τέσσερα ποσά στις συντάξεις 
για όσους αποχωρούν από 1/1/2017

Σηµειώνεται τέλος ότι οι συντάξεις ΟΓΑ 
για όσους αποχωρούν από 1ης/1/2017 και 
µετά αποτελούνται από 4 διαφορετικά ποσά:

Τη βασική σύνταξη, που βαίνει µειού-
µενη κατά 4% κάθε έτος για τους νέους α-
πό το 2003 και µετά συνταξιούχους και η 
οποία µηδενίζεται το 2027. Για το 2023, 
το ποσό της βασικής σύνταξης ανέρχεται 
σε 68 ευρώ.

Τη σύνταξη βάσει εισφορών που κατέ-
βαλαν υποχρεωτικά οι ασφαλισµένοι στον 

κλάδο κύριας ασφάλισης αγροτών µε τις 7 
ασφαλιστικές κατηγορίες από 1ης/1/1998 
ως 2016. Αυτό το κοµµάτι σύνταξης υπολο-
γίζεται µε συντελεστή 2% στο σύνολο των 
ποσών που έχουν καταβληθεί στις ανάλο-
γες ασφαλιστικές κατηγορίες.

Τη σύνταξη από τον κλάδο πρόσθε-
της ασφάλισης που λειτούργησε στη δε-
καετία 1988-1997, µε τρεις ασφαλιστικές 
κλάσεις προαιρετικών και όχι υποχρεωτι-
κών εισφορών. Οι ασφαλισµένοι που είχαν 
επιλέξει µία από τις τρεις κλάσεις και δεν 
πλήρωσαν µπορούν να ζητήσουν να ανα-
γνωρίσουν τα χρόνια αυτά ως πλασµατικά 
έτη χωρίς να προσµετρηθούν στο σύνολο 
των πλασµατικών ετών που έχουν δικαίω-
µα να χρησιµοποιήσουν για να συµπλη-
ρώσουν 40 έτη ασφάλισης και να συντα-
ξιοδοτηθούν στα 62.

Την εθνική και ανταποδοτική σύνταξη 
που θεσπίστηκαν µε το νόµο 4387/2016 
και αφορούν στον διανυθέντα χρόνο α-
σφάλισης από το 2017 και µετά.

Το άθροισµα από τα 4 επιµέρους πο-
σά βγάζει και την τελική σύνταξη του ΟΓΑ.

Τα 4 ξεχωριστά ποσά σύνταξης ισχύουν 
για όσους από τους υποψήφιους συνταξι-
ούχους αποχωρήσουν µέχρι το 2031, για-
τί στον ΟΓΑ ο νόµος Κατρούγκαλου εφαρ-
µόζεται σταδιακά µε µεταβατική περίοδο.

Σύνταξη αγροτών στα 62 έτη
με εξαγορά 5ετίας πλασματικά 

Όποιος αγρότης έχει 
καταβάλλει εισφορές για 

βασική σύνταξη ΟΓΑ από 
1/1/1988, μπορεί να λάβει 

πλήρη σύνταξη πριν τα 67 
χρόνια του, εξαγοράζοντας 

έως και 5 πλασματικά έτη

Τα απαιτούµενα 
έγγραφα αφορούν 
εκκαθαριστικά και 
Ε1 από το 2003 και 
µετά, ληξιαρχική 
πράξη γέννησης, 
πιστοποιητικά γάµου, 
ταυτότητα και τα 
συναφή έγγραφα.

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

Ανοιχτές υποθέσεις αφήνει πίσω της η πλη-
ρωµή του Μέτρου 22 για αγορά ζωοτροφών 
που έγινε το απόγευµα της Παρασκευής 3 
Φεβρουαρίου, αφού εκτός από τις περιπτώ-
σεις των νεοεισερχόµενων και όσων υπέ-
βαλλαν ενστάσεις, χωρίς ενίσχυση έµειναν 
κλάδοι της εγχώριας κτηνοτροφίας, που α-
ντιµετωπίζουν αντικειµενικό πρόβληµα α-
πό τις ανατιµήσεις στις ζωοτροφές.

Λύση για πολλές περιπτώσεις κτηνοτρό-
φων οι οποίοι είτε λόγω ελλιπούς προγραµ-
µατισµού του µέτρου 22, είτε λόγω επιπλο-
κών στο πληροφοριακό σύστηµα για την υ-

ποβολή των αιτήσεων που αποδίδονται στο 
υπερεπείγον της διαδικασίας πίστωσης, α-
ναζητά πλέον η ηγεσία του υπουργείου Α-
γροτικής Ανάπτυξης.

Πρώτοι στη σειρά µπαίνουν οι νεοεισερ-
χόµενοι αγρότες, οι οποίοι δεν είχαν να εµ-
φανίσουν τζίρο για την περίοδο του 2021, 
για τους οποίους δροµολογείται ειδική ρύθ-
µιση. Εκκρεµότητα είναι και όσοι κτηνοτρό-
φοι υπέβαλλαν ένσταση και δεν χώρεσαν 
στην πληρωµή της Παρασκευής. 

Πάντως, από τις πρώτες αντιδράσεις µετά 
την πληρωµή φαίνεται µάλιστα πως αρκετοί 
παραγωγοί που ενώ φαίνεται πως πληρούν 
τις προϋποθέσεις για την ενίσχυση, έχουν 
δηλαδή κτηνοτροφικό ΚΑ∆, τζίρο άνω των 

2.000 ευρώ και όλα όσα προβλέπει η πρό-
σκληση του Μέτρου 22, η ένδειξη -ελλιπής- 
στη δήλωσή τους, ακόµα και µετά τις ενστά-
σεις και τη δεύτερη αξιολόγηση, τους πέτα-
ξε εκτός πληρωµής. Αναµένεται και για αυ-
τούς µια ρύθµιση προκειµένου να λάβουν 
τα ποσά που τους αναλογούν από την ενί-
σχυση. Προβλήµατα εµφανίζονται και για 
κτηνοτρόφους που βρίσκονται σε έλεγχο 
λόγω πολλαπλής συµµόρφωσης. 

Αναζητείται λύση για εκτροφείς 
κουνελιών και ορνίθων αναπαραγωγής

Μεγαλύτερη είναι η πρόκληση για τις διαχει-
ριστικές αρχές, στους κλάδους της κτηνοτρο-
φίας για τους οποίους δεν υπήρξε πρόβλεψη 
ενίσχυσης στην πρόσκληση του µέτρου 22. 
Υπάρχει µια µερίδα κτηνοτρόφων που αντι-
µετωπίζει αντικειµενικό πρόβληµα µε το κό-
στος των ζωοτροφών και η οποία, µάλλον α-
πό αµέλεια, δεν εντάχθηκε στον προγραµµα-
τισµό του µέτρου 22, σε µια παράβλεψη που 
έχει προκαλέσει την οργή των παραγωγών 
του κλάδου. Χαρακτηριστικό παράδειγµα, η 
περίπτωση των εκτροφέων κουνελιών (κονι-
κλοτροφία), οι οποίοι βασίζονται αποκλειστι-
κά στην αγορά έτοιµων ζωοτροφών για να ι-
κανοποιήσουν τις ανάγκες των εκµεταλλεύ-
σεών τους. Την παράληψη αυτή αναγνωρί-
ζει και η ηγεσία του υπουργείου, η οποία κα-
λείται τώρα να βρει τρόπο να χωρέσει στην 
ενίσχυση ζωοτροφών τους συγκεκριµένους 
και µάλιστα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα.

Ακόµα µια τέτοια περίπτωση, είναι οι εκτρο-
φείς ορνίθων αναπαραγωγής. Αν και από το 
πλαίσιο του Μέτρου 22 δεν προκύπτει λό-
γος εξαίρεσης των παραγωγών αυτών, πολ-
λοί εκτροφείς έµειναν εκτός της ενίσχυσης.

Με διορθωτική στις 
ζωοτροφές και νέοι 
δικαιούχοι βοήθειας 
Εκτός πληρωμής έμειναν νεοεισερχόµενοι και όσοι 
υπέβαλλαν ενστάσεις, αλλά και κλάδοι της εγχώριας 
κτηνοτροφίας, που αντιµετωπίζουν αντικειµενικό 
πρόβληµα από τις ανατιµήσεις στις ζωοτροφές

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΜΘ

Αστοχίες
στην ενίσχυση 
για ζωοτροφές
Βρίθει αστοχιών σύµφωνα µε 
τους κτηνοτροφικούς συλλόγους 
της Ανατολικής Μακεδονίας 
Θράκης η πληρωµή του Μέτρου 
22, που αφορά την ενίσχυση για 
αγορά ζωοτροφών, αφού εκτός 
από το ότι χάθηκε το timing, ώστε 
να επωφεληθούν της αγοραστικής 
της αξίας, πολλοί δικαιούχοι 
έµειναν εκτός και µε τη δεύτερη 
επεξεργασία στις 30 Ιανουαρίου. 
Την ίδια ώρα απλήρωτοι 
παραµένουν και οι κτηνοτρόφοι 
αυτόχθονων φυλών. «Αν 
υπάρχει κι εκεί πρόβληµα µε τη 
συµβατότητα των συστηµάτων σας, 
δοκιµάστε τον χειρωνακτικό τρόπο 
επεξεργασίας. ∆εν είναι 
υποτιµητικό να καταφέρνεις να 
λύνεις προβλήµατα µε κάθε νόµιµο 
τρόπο», αναφέρει δεικτικά 

η επιστολή των κτηνοτροφών 
της ΑΜΘ προς τον υπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης. Μάλιστα, για 
την επιλεξιµότητα των δικαιούχων 
υπογραµµίζουν ότι «ο άδικος 
τρόπος κατανοµής των ποσών 
ενίσχυσης σε κλίµακες αριθµού 
ζώων και όχι ανά ζώο, δείχνει το 
πόσο άσχετοι µε την κτηνοτροφία, 
είναι αυτοί που πρότειναν και αυτοί 
που ενέκριναν την πρόταση αυτή».
Στην επιστολή προτείνουν τα εξής:

Την εισαγωγή χωρίς 
εισοδηµατικά κριτήρια και για 
κτηνοτρόφους που ξεκίνησαν τη 
δραστηριότητα από 
το 2020 και όσων δήλωσαν ζωικό 
κεφάλαιο στο ΟΣ∆Ε του 2022. 

Την πληρωµή και των 
κτηνοτρόφων που µε βάση τις ΚΥΑ 
έχει µείνει σε εκκρεµότητα 
(κορωνο-βοήθηµα των 
αιγοπροβατοτρόφων του 2020 
και στους δικαιούχους του 2% 
επί του τζίρου για το 2022).

Πολλοί κτηνοτρόφοι έµειναν εκτός και 
στην πληρωµή της 3ης Φεβρουαρίου.

ΜΕΤΡΟ 22 | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

85,9
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ

ΚΟΝΙΚΛΟΤΡΟΦΟΙ 

ΕΚΤΡΟΦΕΙΣ ΟΡΝΙΘΩΝ
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

65.974
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ

ΕΚΤΟΣ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
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Στην πράξη
Πιο απλή διαδικασία 
έκπτωσης φόρου για 
μέλη συνεταιρισμών 
Δήλωση στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ του Αριθμού 
Μητρώου του συνεταιρισμού για να τρέξει η επιστροφή

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Σε διαδικασία διαµόρφωσης και εν-
σωµάτωσης βρίσκονται προσαρµο-
γές στην ειδική πλατφόρµα της Α-
Α∆Ε ώστε να µπορούν οι αγρότες – 
µέλη συνεταιρισµών, που παραδί-
δουν το 75% της παραγωγής τους 
από ένα προϊόν, να µπορούν να 
εξασφαλίζουν µε απλό τρόπο την 
έκπτωση φόρου 50%.  

Ουσιαστικά αυτό που δροµολο-
γείται είναι να αναφέρει ο αγρότης 
τον Αριθµό Μητρώου του συνεται-

ρισµού στην πλατφόρµα της ΑΑ∆Ε 
και από εκεί και έπειτα ο συνεταιρι-
σµός αποδεχόµενος την αναφορά, 
να διευθετεί τις υπόλοιπες διαδικασί-
ες πιστοποίησης του µέλους και της 
ποσότητας που παρέλαβε από αυτό. 

Με αυτόν τον τρόπο οι αγρότες δεν 
θα επιβαρύνονται µε παραπάνω κό-
στος για τη διεκπεραίωση της νέας 
διαδικασίας. Κατ’ αναλογία θα πρέ-
πει και οι συνεταιρισµοί να µπορούν 
µε απλοποιηµένο τρόπο και χωρίς 
πρόσθετη γραφειοκρατική επιβάρυν-
ση, να επιβεβαιώνουν τις ποσότητες 
των προϊόντων απευθείας µέσω της 
πλατφόρµας της ΑΑ∆Ε και τα αντί-
στοιχα τιµολόγια ή τις εκκαθαρίσεις 
που εκδίδουν στους παραγωγούς. 

Η παραπάνω διαδικασία είναι προ-
ϊόν διαβουλεύσεων της ΕΘΕΑΣ µε ι-
θύνοντες του υπουργείου Οικονο-

µικών και Αγροτικής Ανάπτυξης.
Πάντως, η όλη διαδικασία συ-

ναντά πρακτικές δυσκολίες που ά-
πτονται τόσο της διάρθρωσης του 
εµπορικού δικτύου των συνεταιρι-
σµών, όσο και των ιδιαιτεροτήτων 
επιµέρους καλλιεργειών. 

Ασυµφωνία ΑΦΜ
Για παράδειγµα, είναι συχνό, οι 

αγρότες να είναι µέλη των τοπικών 
συνεταιρισµών, αλλά βάσει κατα-
στατικού να πουλάνε έµµεσα στην 
Ένωση Συνεταιρισµών. Σε αυτήν 
την περίπτωση φαίνεται πώληση 

προϊόντων σε δια-
φορετικό ΑΦΜ από 
τον συνεταιρισµό 
που είναι µέλος ο 
αγρότης. Μια λύ-
ση, την οποία κα-
ταθέτει η ΕΘΕΑΣ, 
θα ήταν να κατα-
χωρεί ο κάθε φο-
ρολογούµενος α-
γρότης µέλος ΑΣ 
ή Ο.Π τον Αριθµό 
Μητρώου του ΑΣ 
και ο Αγροτικός Συ-
νεταιρισµός να κά-

νει αποδοχή µέσω της εφαρµογής 
της ΑΑ∆Ε το µέλος και την ποσό-
τητα του 75% µε βάσει τις εκκαθα-
ρίσεις του Συνεταιρισµού.

Μια αντίστοιχη περίπτωση προ-
κύπτει από µικρό συνεταιρισµό που 
πουλά όλα τα προϊόντα των µελών 
του µέσω του συνεταιρισµού (το 
100% της παραγωγής τους). Η πα-
ραγωγή της επιτραπέζιας ελιάς Χαλ-
κιδικής πωλήθηκε µέσω του συνε-
ταιρισµού σε έµπορο (εταιρεία) µέ-
σω ιδιωτικού συµφωνητικού (100% 
της παραγωγής). Κόπηκαν τιµολό-
για από την εταιρεία και ο συνεται-
ρισµός προχώρησε στην έκδοση εκ-
καθαρίσεων στους παραγωγούς µέ-
λη του. Ωστόσο, λόγω ασυµφωνίας 
ΑΦΜ, οι λογιστές των αγροτών δεν 
µπορούν να προχωρήσουν στη µεί-
ωση του φόρου κατά 50%.

Με εκκαθαρίσεις 
η έκπτωση στους 
παραγωγούς
του καπνού
Ειδική διαχείριση στην πλατφόρµα 
της ΑΑ∆Ε φαίνεται ότι χρειάζεται 
και η περίπτωση των παραγωγών 
καπνού. Κι αυτό γιατί η πώληση 
γίνεται στην επόµενη χρονιά από 
αυτή της συγκοµιδής. Αυτό σηµαίνει 
ότι θα µπορούσε να καταχωρείται 
στην πλατφόρµα µόνο η εκκαθάριση 
που εκδίδει ο παραγωγός εντός του 
φορολογικού έτους, ασχέτως της 
εσοδείας καπνών, προκειµένου να 
µπορέσουν οι εν λόγω παραγωγοί 
καπνού να έχουν την ανάλογη 
µείωση φόρου σε ποσοστό της τάξης 
του 50%. Ωστόσο για να συµβεί 
αυτό, θα χρειαστεί να γίνουν 
οι απαιτούµενες θεσµικές και 
µηχανογραφικές διαδικασίες 
από τους αρµόδιους.

Η δια-
δικασία 
συναντά 
πρακτικές 
δυσκολίες 
που άπτο-
νται της 
διάρθρω-
σης του 
εµπορικού 
δικτύου 
των συνε-
ταιρισµών.
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Συνθήκες µειωµένης προσφοράς στην α-
γορά πρόβειου κρέατος βάζουν γερά θεµέ-
λια ανόδου για τις τιµές παραγωγού τις ε-
πόµενες εβδοµάδες και µε ορίζοντα κορύ-
φωσης τις πρώτες εβδοµάδες του Απριλίου, 
που πέφτει φέτος το Καθολικό (9/4) και το 
Ορθόδοξο (16/4) Πάσχα. Αυτή τη στιγµή, 
αν και παραδοσιακά πρόκειται για περίο-
δο χαµηλών εµπορικών ρυθµών, η αγορά 
διατηρείται στα επίπεδα τιµών που διαµόρ-
φωσε τα Χριστούγεννα, ήτοι 6,50 ευρώ για 
το αρνί. Από αυτό το σηµείο εκκίνησης, οι 

διαπραγµατεύσεις ενόψει Πάσχα, θα µπο-
ρούσαν να επιτρέψουν την επανάληψη των 
περσινών κορυφών, γύρω από τα 10 ευρώ. 

Άλλωστε, η κατάσταση στην αγορά ζωο-
τροφών, παρά τα σηµάδια αποκλιµάκωσης, 
εξακολουθεί να καθιστά τη διατροφή των 
ζώων ακριβή, µε αποτέλεσµα µόλις τα αρ-
νιά πιάσουν τα 7 µε 8 κιλά να κατευθύνο-
νται προς το σφαγείο, µη αφήνοντας περι-
θώρια κορεσµού στην αγορά. Τα κατσίκια, 
γύρω από τα οποία σχηµατίζεται και η διε-
θνής ζήτηση, βρίσκονται πέριξ των 5 ευρώ.

Βάσεις για άνοδο τιµής στο αρνί
 Η αγορά διατηρείται στα 6,50 ευρώ, με προοπτική για τα 10 ευρώ το Πάσχα  
 Στο κατσίκι, κατά το σύνηθες, η τιμή είναι χαμηλότερα από τα αρνιά στα 5 ευρώ
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Σ
την εγχώρια αγορά σκληρού σίτου, 
όπως αναµενόταν, µειώθηκαν ση-
µαντικά οι τιµές εξαγωγής, στα 380 
ευρώ ο τόνος FOB και µάλιστα γίνο-

νται πράξεις σε αυτά τα επίπεδα. Φυσικά αυτές 
οι δουλειές γίνονται υπό τον φόβο περαιτέ-
ρω πτώσης και οι έµποροι προτιµούν να ρευ-
στοποιήσουν τώρα παίρνοντας τη χασούρα. 
Αιτία, οι νέες απώλειες 15 ευρώ ο τόνος στη 
λίστα της Φότζια, µε την πρώτη ποιότητα στα 
420-425 ευρώ ο τόνος. Και στη Γαλλία πέρα-
σε η πτώση, µε τις τιµές στα 430 ευρώ ο τόνος.

 Στην ελληνική αγορά βάµβακος, η κατα-
στροφή που προκάλεσε ο σεισµός στην Τουρ-
κία φέρνει και ανακατατάξεις στο εµπόριο. Θα 
υπάρξουν σίγουρα καθυστερήσεις σε εκτελέ-
σεις συµβολαίων και µείωση της ζήτησης. Η 
περιοχή που χτύπησε ο σεισµός έχει πολλά 
κλωστήρια, τα οποία θα αργήσουν να µπουν 
σε κανονική λειτουργία. Εποµένως έστω και 
βραχυπρόθεσµα είναι πιθανό να δούµε πίεση 
στις ελληνικές τιµές. Προς ώρας για τις λευκές 
ποιότητες υπάρχει ενδιαφέρον στα 95 σεντς.

 Στους 794 εκατ. τόνους ρεκόρ, υπολό-
γισε την παραγωγή σιταριού το 2022 ο Ορ-
γανισµός Τροφίµων και Γεωργίας FAO, λό-
γω των ανοδικών αναθεωρήσεων στην Αυ-
στραλία και τη Ρωσία. Αντίστοιχα, η συνολική 
παραγωγή σιτηρών εκτιµήθηκε στους 2,76 ε-
κατ. τόνους, µειωµένη κατά 1,7% από το 2021. 
Όσον αφορά τα παγκόσµια αποθέµατα σιτη-
ρών αυτά υπολογίζονται στους 844 εκατ. τό-
νους στο τέλος της περιόδου εµπορίας, µειώ-
νοντας την αναλογία παγκόσµιων αποθεµά-
των προς χρήση για το 2022-2023 στο 29,5%.

Έχασε κι άλλα  
15 ευρώ το σκληρό 
σιτάρι στη Φότζια

ΜΕ ΜΙΑ 
  ΜΑΤΙΑ

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

12/01 19/01 26/01 02/02 09/02

458,25
462,60

467,45
471,52

467,54

Σφαγές 
Συνεχίζονται οι σφαγές ζώων 
πρόωρα, λόγω της κατάστασης  

µε τις ζωοτροφές και τα υπόλοιπα 
κόστη εκτροφής

Ιταλοί 
Με την επιστροφή των 
Ιταλών στην εγχώρια 

αγορά, αναµένεται ενίσχυση 
της ζήτησης και των τιµών

Γιορτές 
Αυτή την περίοδο η αγορά 

 στο αρνί διατηρείται στα επίπεδα 
των Χριστουγέννων στα 6,50 

ευρώ το κιλό

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

495

330

81,90

5,50

542,00

1485,6

18,17

83,50

157,27

121,72

490

330

82,10

5,36

539,50

1518,2

18,77

78,90

157,20

123,01

485

328

85,10

5,47

547,70

1515,6

18,44

84,65

158,60

122,06

465

325

88,50

5,26

557,48

1512,2

18,23

85,10

161,27

121,20

440

310

85,98

5,20

566,30

1525,4

17,70

84,72

162,42

121,05

425

310

85,26

5,18

564,50

1514,0

17,92

82,32

164,30

121,19

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ 
ευρώ/τόνος

05/01 12/01 19/01 26/01 02/02 09/02

ΚΡΙΘΑΡΙ
ευρώ/τόνος

410 410 405 390 390

360

280
268

265 262 262

270

Φεβρουάριος 2023
(ευρώ το κιλό)

Αρνιά 6,5 

Κατσίκια 5 
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Φεβρουάριος 2023
(ευρώ το κιλό)

Αρνιά  6,5

Κατσίκια  5 

ΠΗΓΗ: AGRENDA

Συντηρείται η τάση 
διόρθωσης στις διεθνείς 
τιμές λιπασμάτων

Νέα μείωση κατά 
15 ευρώ για το σκληρό 
σιτάρι στη Φότζια 

Έως και 2,5 ευρώ η τιµή για 
το αγγούρι, λόγω του χιονιά 
Κάθε µέρα και ρεκόρ µπορεί να σπάει 
η τιµή στο θερµοκηπιακό αγγούρι, αφού 
οι δυσκολίες στις µετακινήσεις λόγω 
χιονιά και η απεργία των ναυτεργατών 
αυξάνουν εξαιρετικά τη ζήτηση και 
στέλνουν τις τιµές στα 2,5 ευρώ το κιλό.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Με προοπτική 
για τα 10 ευρώ 
η τιμή στο αρνί 
πριν το Πάσχα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ 
ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 

50%
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Ν. 4395/2022

2

1

5

6
3

Θα πρέπει να βεβαιώνεται 
από τον Α.Σ µε κάποιον τρόπο 
και αν ναι µε ποιον 
η διακίνηση του προϊόντος 
που αποτελεί αντικείµενο 
της έκπτωσης φόρου 50% 
(µε τη λίστα µελών ή µε τα 
τιµολόγια του καθενώς;

Στα χέρια των 
αξιολογητών 
βρίσκεται ο οδηγός 
ελέγχου για τις αιτήσεις 
των Νέων Αγροτών και 
έως τις 
30 Απριλίου θα πρέπει 
να έχουν τελειώσει 
όλοι οι διοικητικοί 
έλεγχοι. 
Στο σχετικό έγγραφο 
διευκρινίζονται 
ορισµένα ζητήµατα που 
δεν είχαν ξεκάθαρα.

Θα πρέπει τα µέλη 
να αποδείξουν µε 
κάποιο τρόπο ότι 
παρέδωσαν το 
75% της 
παραγωγής τους 
στον Α.Σ και 
µέχρι πότε µπορεί 
να γίνει αυτό;

Πώς µπορεί να συνδυασθεί η 
πώληση µέσω συµβολαιακής 
ενός προϊόντος και η πώληση 
άλλου προϊόντος µέσω Α.Σ

Οι Α.Σ θα χρειαστεί να 
δώσουν βεβαίωση στα µέλη 
τους η οποία να πιστοποιεί 
είναι είναι µέλη;

Να καταχωρεί ο κάθε 
φορολογούµενος 
αγρότης µέλος ΑΣ τον 
Αριθµό Μητρώου του 
ΑΣ και ο συνεταιρισµός 
να κάνει αποδοχή µέσω 
της εφαρµογής της ΑΑ∆Ε 
το µέλος και την 
ποσότητα του 75% 

Να εκπίπτουν και τα 
δύο της έκπτωσης 
φόρου 50%

Πώς θα προσδιορισθεί η παράδοση του 75% όταν τα 
υπόλοιπα προϊόντα που καλλιεργούν τα µέλη δε 
διακινούνται µέσω κάποιας οργάνωσης παραγωγών;

Οι αγρότες είναι µέλη των 
τοπικών συνεταιρισµών, αλλά 
βάσει καταστατικού πουλάνε 
έµµεσα στην Ένωση 
Συνεταιρισµών.
 Σε αυτήν την περίπτωση φαίνεται 
πώληση προϊόντων σε 
διαφορετικό ΑΦΜ από τον 
συνεταιρισµό που είναι µέλος ο 
Αγρότης; Πώς γίνεται 
διασταύρωση της συγκεκριµένης 
ιδιαιτερότητας;

Θα πρέπει να εφαρµόζεται για τα 
προϊόντα που διακινεί γιατί είναι 
διαφορετικές οι κατηγορίες και επίσης 
οι συνεταιρισµοί δεν δραστηριοποιούνται 
στην πώληση όλων των προϊόντων

Να καταχωρεί ο κάθε 
φορολογούµενος αγρότης 
µέλος ΑΣ ή Ο.Π τον Αριθµό 
Μητρώου του ΑΣ και ο 
Αγροτικός Συνεταιρισµός 
να κάνει αποδοχή µέσω 
της εφαρµογής της ΑΑ∆Ε 
το µέλος και την ποσότητα 
του 75% µε βάσει τις 
εκκαθαρίσεις του 
Συνεταιρισµού.

4

Υπάρχουν αγρότες µέλη 
συνεταιρισµών, που 
πουλάνε στην Ένωση 
Συνεταιρισµών και φαίνεται 
πώληση σε άλλο ΑΦΜ 
από τον συνεταιρισµό.
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Το υπουργείο Γεωργίας στη Γαλλία ανα-
κοίνωσε το σχέδιό του να επιδοτήσει τους 
παραγωγούς κρασιού σε περιοχές όπως 
το Μπορντό για να αποφορτίσουν τα πλε-
ονάζοντα αποθέµατα µετά τη µείωση της 
κατανάλωσης, εγκρίνοντας τη δοµική ε-
κρίζωση. Η γαλλική κυβέρνηση θα πα-
ράσχει έως και 160 εκατ. ευρώ εθνικής 
και κοινοτικής (ΕΓΤΕ) στήριξης φέτος για 
την απόσταξη των πλεονασµατικών απο-
θεµάτων σε αλκοόλη, ενώ θα µελετήσει 
µακροπρόθεσµα µέτρα για τη στήριξη της 
προσαρµογής της οινοβιοµηχανίας στην 
κλιµατική αλλαγή, τις καταναλωτικές τά-
σεις και τη ζήτηση για εξαγωγές. 

Τον περασµένο µήνα, οι αµπελουργοί 
στο Μπορντό πραγµατοποίησαν τη δεύ-
τερη απεργία τους, µε αίτηµα αιχµής τις 
εκριζώσεις. Ωστόσο, ο πρόεδρος του οι-
νικού συµβουλίου της FranceAgriMer, 
Jérôme Despey ζητά τουλάχιστον 200 ε-
κατ. ευρώ για την αντιµετώπιση της κρί-
σης, υποστηρίζοντας ότι περίπου 2 έως 
2,5 εκατ. hl γαλλικών κρασιών πρέπει να 
αποσταχθούν, µε ορισµένους ειδικούς 
του κλάδου να µιλούν για έως 3 εκατ. hl. 

Η ιδιαιτερότητα της φετινής ε-
µπορικής περιόδου στην ελιά, 
γεννά ακόµα µια ανάγκη ειδι-
κής ρύθµισης προς όφελος των 
συνεταιρισµένων ελαιοπαρα-
γωγών, σύµφωνα µε την ΕΘΕ-
ΑΣ. Συγκεκριµένα, το ελαιό-
λαδο εσοδείας 2022, ως προς 
τον µεγαλύτερο όγκο του, πα-
ραδίδεται εντός του πρώτου 
τριµήνου του 2023, δηλαδή 
η έκπτωση του φόρου βάσει 
των τιµολογίων περνά στο οι-
κονοµικό έτος 2023, ήτοι του 
χρόνου, που λόγω παρενιαυ-
τοφορίας, ενδέχεται οι παρα-
γωγοί να µην έχουν σοδειά, 
κάτι που προκαλεί επιπλοκές. 

Αναφορικά µε τα ερωτήµατα 
που προκύπτουν από τη λειτουρ-
γία της πλατφόρµας από Συνε-
ταιριστικές Οργανώσεις, η ΕΘΕ-
ΑΣ ρωτά αν θα πρέπει να βεβαι-
ώνεται από τον Α.Σ µε κάποιον 
τρόπο και αν ναι µε ποιον η δι-
ακίνηση του προϊόντος που α-
ποτελεί αντικείµενο της έκπτω-
σης φόρου 50% (µε τη λίστα µε-
λών ή µε τα τιµολόγια του καθε-
νώς;) Αυτό που προτείνει είναι 
να καταχωρεί στην εφαρµογή 
της ΑΑ∆Ε ο κάθε φορολογού-
µενος αγρότης µέλος Α.Σ ή Ο.Π 

τον αριθµό µητρώου του Α.Σ και 
ο Συνεταιρισµός να κάνει απο-
δοχή µέσω της εφαρµογής της 
ΑΑ∆Ε το µέλος και την ποσότη-
τα του 75%. Ίδια λύση προτεί-
νει και στο ερώτηµα κατά πό-
σο χρειάζεται να δωθεί βεβαί-
ωση στα µέλη τους από την ο-
ποία να πιστοποιείται στην Α-
Α∆Ε ότι είναι µέλη, καθώς και 
αν τελικά καλούνται να απο-
δείξουν οι αγρότες ότι παρέ-
δωσαν το 75% της παραγωγής 
τους στον συνεταιρισµό. 

Πώς µπορεί να συνδυασθεί η 
πώληση µέσω συµβολαιακής ε-
νός προϊόντος και η πώληση άλ-
λου προϊόντος µέσω Α.Σ; Η ΕΘΕ-
ΑΣ αναφέρει πως πρέπει να εκπί-
πτουν εκπίπτουν και τα δύο προ-
ϊόντα της έκπτωσης φόρου 50%. 

Τέλος, σχετικά µε το πώς θα 
προσδιορισθεί η παράδοση του 
75% όταν τα υπόλοιπα προϊόντα 
που καλλιεργούν τα µέλη δε δι-
ακινούνται µέσω κάποιας οργά-
νωσης παραγωγών; Θα πρέπει 
να εφαρµόζεται για τα προϊόντα 
που διακινεί γιατί είναι διαφορε-
τικές οι κατηγορίες και επίσης οι 
συνεταιρισµοί δεν δραστηριοποι-
ούνται στην πώληση όλων των 
προϊόντων, προτείνει η ΕΘΕΑΣ.

Με το βλέμμα 
στο Μπορντό 
το γαλλικό 
σχέδιο οίνου

Ανάγκη ειδικής ρύθμισης 
και για ελαιοπαραγωγούς

Το γαλλικό σχέδιο έρχεται 
µετά τις κινητοποιήσεις

 στο Μπορντό και τις επαφές
 του υπουργού Γεωργίας Marc 

Fesneau και εκπροσώπων
 της γαλλικής οινοποιίας.

Ο πρόεδρος 
του ΟΠΕΚΕΠΕ 
Ευάγγελος. 
Σηµανδράκος 
µε τον πρόεδρο 
του Συνεταιρισµού 
Καλαβρύτων και 
ΕΘΕΑΣ Παύλο 
Σατολιά.

Παλεύει να κλείσει εκκρεµότητες ∆εκεµβρίου 
ο ΟΠΕΚΕΠΕ, επιτάχυνση ζητά ο Σατολιάς

Προσπάθειες να πληρωθούν έγκαιρα οι εκκρεµότητες από τα προγράµµατα 
που άφησε ο περασµένος ∆εκέµβριος, καθώς και η διορθωτική της ενιαίας 
ενίσχυσης γίνονται από την πλευρά του ΟΠΕΚΕΠΕ αυτή την περίοδο, όπως 
προκύπτει από την πρόσφατη συνάντηση του επικεφαλής του Οργανισµού 
Πληρωµών Ευάγγελου Σηµανδράκου, µε τον πρόεδρο της ΕΘΕΑΣ και του 
Συνεταιρισµού Καλαβρύτων Παύλο Σατολιά. Κατά την συνάντηση, που έγινε 
στην έδρα του Αγροτικού Γαλακτοκοµικού Συνεταιρισµού Καλαβρύτων, ο 
κ. Σατολιάς ανέφερε στον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ πως πρέπει να συνεχισθεί 
και να βελτιωθεί η προσπάθεια µεταφοράς των διαδικασιών, των αιτήσεων 
και ενισχύσεων στο gov.gr και ζήτησε την ολοκλήρωση των πληρωµών του 
2022 που εκκρεµούν, όπως των σπάνιων φυλών, του κοµφούζιου και άλλων 
εκκρεµοτήτων από την ενιαία ενίσχυση του 2022, των αγροπεριβαλλοντικών 
µέτρων και του Μέτρου 22. Από την πλευρά του, ο κ. Σηµανδράκος τόνισε 
πως ο ΟΠΕΚΕΠΕ προσπαθεί να καταβάλει τις ενισχύσεις στην ώρα τους, 
παρά τα όποια προβλήµατα µετάβασης στο gov.gr και δήλωσε ότι γι’ αυτή 
την αλλαγή είναι θετική η συµβολή και προσπάθεια των συνεταιρισµών.

Παρενιαυτοφορία
Το ελαιόλαδο εσοδείας 
2022 παραδίδεται το 
α’ τρίµηνο του 2023, 

δηλαδή η έκπτωση του 
φόρου περνά στο οικο-
νοµικό έτος 2023, ήτοι 
του χρόνου, που λόγω 

παρενιαυτοφορίας, 
ενδέχεται οι παραγωγοί 

να µην έχουν σοδειά

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ 
ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 

50%
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Ν. 4395/2022
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Θα πρέπει να βεβαιώνεται 
από τον Α.Σ µε κάποιον τρόπο 
και αν ναι µε ποιον 
η διακίνηση του προϊόντος 
που αποτελεί αντικείµενο 
της έκπτωσης φόρου 50% 
(µε τη λίστα µελών ή µε τα 
τιµολόγια του καθενώς;

Στα χέρια των 
αξιολογητών 
βρίσκεται ο οδηγός 
ελέγχου για τις αιτήσεις 
των Νέων Αγροτών και 
έως τις 
30 Απριλίου θα πρέπει 
να έχουν τελειώσει 
όλοι οι διοικητικοί 
έλεγχοι. 
Στο σχετικό έγγραφο 
διευκρινίζονται 
ορισµένα ζητήµατα που 
δεν είχαν ξεκάθαρα.

Θα πρέπει τα µέλη 
να αποδείξουν µε 
κάποιο τρόπο ότι 
παρέδωσαν το 
75% της 
παραγωγής τους 
στον Α.Σ και 
µέχρι πότε µπορεί 
να γίνει αυτό;

Πώς µπορεί να συνδυασθεί η 
πώληση µέσω συµβολαιακής 
ενός προϊόντος και η πώληση 
άλλου προϊόντος µέσω Α.Σ

Οι Α.Σ θα χρειαστεί να 
δώσουν βεβαίωση στα µέλη 
τους η οποία να πιστοποιεί 
είναι είναι µέλη;

Να καταχωρεί ο κάθε 
φορολογούµενος 
αγρότης µέλος ΑΣ τον 
Αριθµό Μητρώου του 
ΑΣ και ο συνεταιρισµός 
να κάνει αποδοχή µέσω 
της εφαρµογής της ΑΑ∆Ε 
το µέλος και την 
ποσότητα του 75% 

Να εκπίπτουν και τα 
δύο της έκπτωσης 
φόρου 50%

Πώς θα προσδιορισθεί η παράδοση του 75% όταν τα 
υπόλοιπα προϊόντα που καλλιεργούν τα µέλη δε 
διακινούνται µέσω κάποιας οργάνωσης παραγωγών;

Οι αγρότες είναι µέλη των 
τοπικών συνεταιρισµών, αλλά 
βάσει καταστατικού πουλάνε 
έµµεσα στην Ένωση 
Συνεταιρισµών.
 Σε αυτήν την περίπτωση φαίνεται 
πώληση προϊόντων σε 
διαφορετικό ΑΦΜ από τον 
συνεταιρισµό που είναι µέλος ο 
Αγρότης; Πώς γίνεται 
διασταύρωση της συγκεκριµένης 
ιδιαιτερότητας;

Θα πρέπει να εφαρµόζεται για τα 
προϊόντα που διακινεί γιατί είναι 
διαφορετικές οι κατηγορίες και επίσης 
οι συνεταιρισµοί δεν δραστηριοποιούνται 
στην πώληση όλων των προϊόντων

Να καταχωρεί ο κάθε 
φορολογούµενος αγρότης 
µέλος ΑΣ ή Ο.Π τον Αριθµό 
Μητρώου του ΑΣ και ο 
Αγροτικός Συνεταιρισµός 
να κάνει αποδοχή µέσω 
της εφαρµογής της ΑΑ∆Ε 
το µέλος και την ποσότητα 
του 75% µε βάσει τις 
εκκαθαρίσεις του 
Συνεταιρισµού.

4
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Μια ανοδική αντίδραση της αγοράς 
σκληρού σίτου αναµένουν αρκετοί 
παραγωγοί στην Ελλάδα, που κρα-
τούν ακόµα ποσότητες από την περσι-
νή σοδειά, προσδοκώντας σε µια στα-
διακή ενίσχυση των τιµών µέσα στο 
χειµώνα, ένα µοτίβο που επιβεβαιώ-
θηκε αρκετές φορές στο παρελθόν. 

Ωστόσο η αγορά προς το παρόν 
δείχνει να έχει άλλες προτεραιότη-
τες, µε µια έντονη τάση διόρθωσης 
να αναπτύσσεται αποφασιστικά τις 
τελευταίες εβδοµάδες. ∆εν αποκλεί-
εται βέβαια, έπειτα από µια υποχώ-
ρηση της τάξης των 70 ευρώ ο τό-
νος που σηµειώθηκε µέσα στις πέ-
ντε πρώτες εβδοµάδες του 2023 στη 
Φότζια, να έρθει αυτή η αντίδραση 
δίνοντας την αναµενόµενη ευκαι-
ρία πώλησης σε όσους έχουν ακό-
µα σκληρό σιτάρι στην αποθήκη 
τους. Ωστόσο το κλίµα για τα σιτά-
ρια της επόµενης χρονιάς, δείχνει 
µε µια πρώτη µατιά, µάλλον απειλη-
τικό για τους παραγωγούς. Η µόνη 

σταθερά αυτήν τη στιγµή, είναι τα 
συµβόλαια προπώλησης που υπε-
γράφησαν το φθινόπωρο µε τις βι-
οµηχανίες ζυµαρικών, στην περιο-
χή των 35 λεπτών το κιλό. 

Αρκετοί αναλυτές της εγχώριας 
αγοράς εκτιµούν πως ακόµα και 
αυτό το επίπεδο συγκρατείται µε 
δυσκολία βάσει των ενδείξεων που 
δίνει η ευρωπαϊκή και η καναδέζι-
κη αγορά σήµερα. Βέβαια, η από-
σταση µέχρι τα αλώνια είναι µεγά-
λη, ο καιρός έχει ήδη δείξει σηµα-
ντικές παρεκκλίσεις από τα συνη-
θισµένα ενώ ειδικά στην Ελλάδα 
έχουν αναφερθεί ορισµένα προ-
βλήµατα στις καλλιέργειες. Στην υ-

πόλοιπη Ευρώπη, η πορεία των χειµε-
ρινών σιτηρών δείχνει θετική, αν και 
υπάρχουν αναφορές ξηρασίας και ε-
κεί, ενώ στον Καναδά προωθείται µια 
µείωση των εκτάσεων σκληρού σίτου 
της τάξης του 5,5%. 

Η Φότζια την προηγούµενη εβδοµά-
δα έκοψε άλλα 15 ευρώ ο τόνος από 
όλες τις κατηγορίες ποιότητας σκλη-
ρού σίτου. Συγκεκριµένα, για τα ποι-
οτικά σιτάρια µε ειδικό βάρος 78 kg/
hl, υαλώδη 70% και πρωτεΐνη 12% η 
τιµή αποθήκης εµπόρου διαπραγµα-
τεύεται στα 420-425 ευρώ ο τόνος. Για 
τη δεύτερη ποιότητα µε ειδικό βάρος 
76 kg/hl, υαλώδη 60% και πρωτεΐνη 
11,5% η τιµή αποθήκης εµπόρου κυ-
µαίνεται στα 410-413 ευρώ ο τόνος, 
κάτι που αναµένεται να µεταφραστεί 
σε νέες πιέσεις για τα ελληνικά FOB, 
σε µια συγκυρία που βλέπει τις τιµές 
παραγωγού να υποχωρούν κάτω από 
τα 35 λεπτά το κιλό.

Όµως και στη Γαλλία υπήρξε προ-
σγείωση των τιµών, µε τη φυσική α-

Υπό πίεση το σκληρό
μετά τη νέα πτώση στη Φότζια 
Αμφίβολη μια δεύτερη ευκαιρία για τις τιμές του σκληρού πριν αρχίσουν τ’ αλώνια 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr
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γορά να περιορίζεται εδώ και µερικές 
ηµέρες στα 430 ευρώ ο τόνος, έναντι 
των 460 ευρώ που πλήρωνε η εν λόγω 
αγορά από το περασµένο φθινόπωρο. 

Το σήµα της διόρθωσης στις ευρω-
παϊκές αγορές, κατέφθασε από τον Κα-
ναδά, ο οποίος εξακολουθεί να κερδί-
ζει τους διεθνείς διαγωνισµούς, ευνο-
ούµενος τόσο από την ενίσχυση του 
ευρώ όσο -κυρίως- από την υποχώρη-
ση του κόστους των ναύλων σε προ 
πανδηµίας επίπεδα. Για τον λόγο αυ-
τό και αρκετοί Καναδοί αγρότες ετοι-
µάζονται να σπείρουν λιγότερο σκλη-
ρό σιτάρι τις επόµενες εβδοµάδες που 
ξεκινά εκεί η περίοδος σπορών. Ήδη 
οι τιµές έχουν χάσει 31% από τα υψη-
λά της τελευταίες διετίας, ενώ στον 
ορίζοντα προβλέπεται µια περαιτέρω 
συµπίεση των τιµών για την περίοδο 
2023-24. Οι εκεί αναλυτές παροτρύ-
νουν τους παραγωγούς να κλείσουν 
ένα 25% της αναµενόµενης σοδειάς 
τους µαζί µε τα περσινά τους αποθέ-
µατα στα σηµερινά επίπεδα τιµών. 

Σε θετικό έδαφος αναµένεται ότι θα παραµεί-
νουν οι τιµές µαλακού σίτου και στη νέα εµπο-
ρική περίοδο 2023-2024, µε τις εκτιµήσεις κρα-
τικών υπηρεσιών, διακρατικών οργανισµών αλ-
λά και ανθρώπων της αγοράς να συµφωνούν 
σε αυτό. Αν και η αγορά, τουλάχιστον στην Ευ-
ρώπη έχει εδώ και αρκετό καιρό χάσει το λεγό-
µενο «πριµ πολέµου», που διαµορφώθηκε σε ε-
πίπεδα σχεδόν 100 ευρώ ο τόνος πάνω από τα 
σηµερινά, οι τιµές εξακολουθούν να καθιστούν 
την καλλιέργεια συµφέρουσα. Σε αυτό αποδί-
δουν αρκετοί αναλυτές των αγορών της Βορεί-
ου Αµερικής τη στροφή που δροµολογείται προς 
την καλλιέργεια µαλακού σίτου, το οποίο κερ-
δίζει εκτάσεις έναντι του σκληρού. 

Μέχρι στιγµής, τα δεδοµένα θέλουν τα συµβό-
λαια Σεπτεµβρίου και ∆εκεµβρίου 2023 στη γαλ-
λική αγορά να βρίσκονται στα 280 ευρώ ο τόνος, 
έναντι των 294 ευρώ που στοιχίζουν τα συµβό-
λαια Μαρτίου. Η ψαλίδα ανάµεσα στην παλιά και 
τη νέα σοδειά είναι µικρή κάτι που θα µπορούσε 
να µεταφραστεί και σε µικρότερη µεταβλητότητα 
στην αγορά για τους επόµενους µήνες. 

Εν τω µεταξύ, αναφέρονται προβλήµατα ξηρα-
σίας στα βασικά παραγωγικά κέντρα της Ρωσίας, 
κάτι που εφόσον αληθεύει και αφήσει αποτύπω-
µα στην επερχόµενη σοδειά, θα µπορούσε να δι-
ευκολύνει την υπόθεση συγκράτησης των τιµών 
στην Ευρώπη. Άλλωστε, οι ιδιαίτερα ανταγωνιστι-
κές τιµές των Ρώσων εξαγωγέων υποχρέωσαν σε 
αυτήν την απότοµη προσγείωση των τιµών στην 
Ευρώπη από τις αρχές του έτους µέχρι σήµερα. 

FAO: Οι επιπτώσεις του πολέµου στην 
Ουκρανία εκτιµάται ότι θα µειώσουν τις 
φυτεύσεις χειµερινού σίτου κατά 40%

Η κατάσταση αυτή, κουµπώνει καλά και µε την 
τελευταία έκθεση του FAO αναφορικά µε τις πα-
γκόσµιες αγορές αγροτικών εµπορευµάτων. Συ-
γκεκριµένα αναφέρεται σε αυτήν πως «οι χαµη-
λές τιµές θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε µικρή 
µείωση στις φυτεύσεις σιταριού στη Ρωσική Οµο-
σπονδία, τον µεγαλύτερο εξαγωγέα στον κόσµο, 
ενώ οι σοβαρές επιπτώσεις του πολέµου στην Ου-
κρανία εκτιµάται ότι θα µειώσουν τις φυτεύσεις 

χειµερινού σίτου κατά 40%». Στην ίδια έκθεση, 
προβλέπονται φυτεύσεις ρεκόρ στην Ινδία, υπο-
κινούµενες από τις υψηλές τιµές αγοράς και στή-
ριξης, και σχετικά υψηλές φυτεύσεις προβλέπο-
νται στο Πακιστάν, καθώς τα στάσιµα νερά από 
τις πληµµύρες του 2022 προκαλούν λιγότερα ε-
µπόδια από ό,τι αρχικά αναµενόταν.

Ενόψει του 2023, οι πρώιµες ενδείξεις δείχνουν 
πιθανές επεκτάσεις της περιοχής για την καλλι-
έργεια χειµερινού σιταριού στο βόρειο ηµισφαί-
ριο, ειδικά στις ΗΠΑ, κυρίως λόγω των αυξηµέ-
νων τιµών του σιταριού. Ωστόσο, το υψηλό κόστος 
των λιπασµάτων µπορεί να επηρεάσει τα ποσο-
στά εφαρµογής µε δυσµενείς επιπτώσεις για τις 
αποδόσεις. Η παγκόσµια παραγωγή σιτηρών το 
2022 προβλέπεται τώρα σε 2 765 εκατ. τόνους, ή 
1,7% χαµηλότερη από την παραγωγή του 2021. 

Οι παγκόσµιες προοπτικές για την αγορά σιτα-
ριού το 2022-2023 (έκθεση USDA) αφορούν αυ-
ξηµένη παραγωγή, εξαγωγές, κατανάλωση και α-
ποθέµατα. Για την παραγωγή αναµένεται ήπια ε-
νίσχυση σε 781,3 εκατ. τόνους (από 780,6 εκατ. 
τόνους), προερχόµενη από αύξηση της παρα-
γωγής στην Ουκρανία (+0,5 εκατ. τόνους), στην 
Ε.Ε. (+0,4 εκατ. τόνους) και στο Η.Β. (+0,1 εκατ. 
τόνους), ενώ πτωτικά αναθεωρήθηκε η παραγω-
γή της Κίνας (-0,3 εκατ. τόνους). Η κατανάλωση 
αναθεωρήθηκε ελαφρά ανοδικά σε 789,7 εκατ. 
τόνους (από 789,5 εκατ. τόνους), λόγω της υψη-
λότερης χρήσης για ζωοτροφές στις ΗΠΑ (+0,8 ε-
κατ. τόνους). Το παγκόσµιο εµπόριο αναµένεται 
ενισχυµένο κατά 0,8 εκατ. τόνους σε 211,6 εκατ. 
τόνους και τα αποθέµατα σε 268,4 εκατ. τόνους 
(από 267,3 εκατ. τόνους), παραµένοντας στα σφι-
χτά επίπεδα του 2016-2017, ενισχύοντας ελαφρά 
τον δείκτη αποθέµατα/κατανάλωση στο 33,98%. 

Καθώς η ρωσική συγκοµιδή έχει ενισχυθεί ση-
µαντικά, διατηρώντας ανταγωνιστικές τιµές στις 
εξαγώγιµες ποσότητές της, η έναρξη της χειµε-
ρινής φύτευσης σιταριού στις ΗΠΑ δηµιουργεί 
προσδοκίες για πιθανή, ακόµη µεγαλύτερη πα-
ραγωγή, εντείνοντας τις πτωτικές πιέσεις στην τι-
µή του. Ανασταλτικός παράγοντας πιθανά να α-
ποτελέσει η χειροτέρευση των καιρικών συνθη-
κών, συρρικνώνοντας τη συγκοµιδή, την άνοιξη.

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΤΟ USDA ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΛΗΡΟ ΤΟ 2022�2023

Κρατιέται ζεστή η διεθνής αγορά 
μαλακού σίτου και το 2023

Κλείσιµο ψαλίδας
Η ψαλίδα ανάµεσα στην 

παλιά και νέα σοδειά 
είναι µικρή κάτι που θα 

µπορούσε να µεταφραστεί 
και σε µικρότερη 

µεταβλητότητα στην αγορά 
για τους επόµενους µήνες 

Συµφέρουσα
Αν και η αγορά έχει εδώ 
και καιρό χάσει το λεγό-

µενο «πριµ πολέµου», που 
διαµορφώθηκε σχεδόν στα 

100 ευρώ ο τόνος πάνω 
από τα σηµερινά επίπεδα, 
οι τιµές εξακολουθούν να 

καθιστούν την καλλιέργεια 
συµφέρουσα

ΑΓΟΡΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ  �ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ�

ΓΑΛΛΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΝΑ∆ΑΣ
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Κλαδευτήρι 
στις ακτινιδιές
Επίκαιρος δεκάλογος για ένα 
σωστό κλάδεμα καρποφορίας

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

Οδηγίες για αποτελεσµατικό κλά-
δεµα καρποφορίας στους ακτι-
νιδεώνες εξέδωσαν οι γεωπό-
νοι του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Καβάλας, ε-
φιστώντας την προσοχή στους 
καλλιεργητές ώστε να εξασφα-
λίσουν άριστες συνθήκες αερι-
σµού και φωτισµού µε σκοπό τη 
διασφάλιση καλής υγείας και 
παραγωγικότητας των δέντρων.

Το χειµερινό κλάδεµα είναι 
µία πολύ σηµαντική εργασία, 
η οποία επιβάλλεται να διενερ-
γείται την περίοδο του ληθάρ-
γου των βλαστών και να γίνε-
ται µε βάση τον τρόπο καρπο-
φορίας του φυτού και τις ιδι-
αιτερότητες της κάθε ποικιλί-
ας. Έτσι, κατά τη διενέργεια 
του κλαδέµατος πρέπει να δί-
νεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε:

Η ανάπτυξη του φυτού να 
δροµολογείται σε δύο κεντρι-
κούς άξονες – βραχίονες, οι ο-
ποίοι θα αποτελούν τη βάση της 
παραγωγής του φυτού.

Οι κλάδοι παραγωγής που 
θα αφεθούν να έχουν καλής 
ποιότητας ξύλο, να έχουν ανα-
πτυχθεί την περασµένη άνοιξη 
(νέες βέργες), να έχουν δεχθεί 
πλήρη ηλιοφάνεια και να είναι 
πλήρως ώριµοι /ξυλοποιηµένοι.

Να προτιµώνται ως κλάδοι 
παραγωγής αυτοί που ξεκινούν 
από τον κεντρικό άξονα για να 

µη δηµιουργούνται δευτερεύ-
οντες άξονες που οδηγούν σε 
απώλεια παραγωγής και να α-
φαιρούνται κλαδιά που κατευθύ-
νονται προς το κέντρο και δηµι-
ουργούν προβλήµατα σκίασης.

Κατά την αφαίρεση των κλη-
µατίδων, το κλάδεµα να µην γί-
νεται από τη βάση τους αλλά να 
δηµιουργούνται αναµονές (βέρ-
γες 15 -20 cm), οι οποίες θα δώ-
σουν κλάδους παραγωγής την 
επόµενη χρονιά. 

Η απόσταση των κλάδων πα-
ραγωγής να είναι όσο το δυνα-
τόν σταθερή και να κυµαίνεται 
περίπου στα 35 - 40cm.

Το επιθυµητό σχήµα που 
πρέπει να έχουν οι κλάδοι πα-
ραγωγής µεταξύ τους να είναι 
το «ψαροκόκαλο», ώστε να επι-
τυγχάνεται καλός φωτισµός και 
αερισµός του φυτού ενώ ο επι-
θυµητός αριθµός οφθαλµών α-
νά κλάδο παραγωγής πρέπει να 

κυµαίνεται στους 15 - 25 ανά-
λογα και µε τις αποστάσεις φύ-
τευσης (λιγότεροι οφθαλµοί σε 
πυκνότερες φυτεύσεις). 

Ενδεικτικά αναφέρεται ό-
τι σε ένα πλήρες αναπτυγµένο 
φυτό και ανάλογα µε τη ζωηρό-
τητά του κατά το χειµερινό κλά-
δεµα αφήνονται συνήθως 15 - 
20 βέργες παραγωγής.

Μετά το κλάδεµα να ακο-
λουθείται µηχανική καταστρο-
φή των κοµµένων κλάδων και 
να ακολουθείται χηµική επέµ-
βαση µε ένα χαλκούχο σκεύα-
σµα εγκεκριµένο για την καλ-
λιέργεια της ακτινιδιάς.

Το κλάδεµα να γίνεται µε 
ξηρό καιρό, καθώς αυξηµένη υ-
γρασία ευνοεί την ανάπτυξη µυ-
κητολογικών προσβολών.

Τα κλαδευτικά εργαλεία που 
χρησιµοποιούνται θα πρέπει να 
απολυµαίνονται (διάλυµα υπο-
χλωριώδους νατρίου 10%).

∆ιπλό το λίπασµα στους αρδευόµενους φιστικεώνες
Η φιστικιά απαιτεί σχετικά υψηλές ποσότητες λίπανσης, λόγω της µεγάλης 
περιεκτικότητας των καρπών της σε πρωτεΐνη, µε τις ανάγκες να είναι 
µειωµένες σε ξηρικούς και σε χρονιά ακαρπίας φιστικεώνες, όπως 
εξηγούν οι γεωπόνοι της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης του Βόλου. 
Για τη λίπανση της φιστικιάς θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψιν τα 
αποτελέσµατα της εδαφολογικής ανάλυσης, που έχει προηγηθεί, µε 

επανάληψη αυτής ανά πενταετία. Σύµφωνα µε τα στοιχεία µελέτης του 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, µία ξερική φιστικιά απαιτεί 600 γρ. Ν, 500 γρ. K και 150 
γρ. P στο τέλος του χειµώνα σε χρονιά καρποφορίας, καθώς και παροχή κάτι 
παραπάνω από 200 γρ. Κ το χρονικό διάστηµα Μαϊου – Ιουνίου, ενώ ένα µήνα µετά 
το δέντρο θέλει διαφυλλικούς ψεκασµούς µε πλήρη λιπάσµατα πλούσια σε P, Ν και Κ. 
Από την άλλη, µία αρδευόµενη φιστικιά χρειάζεται 600-700 γρ. Ν, 1000 γρ. Κ 
και 250-350 γρ. P στο τέλος του χειµώνα και 500 γρ. Ν, 200-300 γρ. K, καθώς 
και αντίστοιχους διαφυλλικούς ψεκασµούς την περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

Ψαροκόκκαλο 
Επιθυµητό σχήµα των 

κλάδων παραγωγής είναι 
το ψαροκόκαλο, για καλό 

φωτισµό και αερισµό

Βαµβακάδα στα πυρηνόκαρπα
Το Pseudaulacaspis pentagon, κοινώς 
γνωστό ως βαµβακάδα, αποτελεί τον 
πιο συχνό εχθρό στα πυρηνόκαρπα, 
παρουσιάζοντας τρεις γενεές ετησίως. 
Σύµφωνα µε τους γεωπόνους του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Βόλου, σε οπωρώνες που κατά 
την προηγούµενη καλλιεργητική περίοδο 
παρατηρήθηκαν σοβαρές προσβολές 
από το κοκκοειδές συνιστάται προσεκτική 
αφαίρεση όλων των προσβεβληµένων 
από το έντοµο κλάδων και κλαδίσκων 
κατά τη διαδικασία του κλαδέµατος και 
καταστροφή αυτών µε κάψιµο. Επίσης, 
προτείνεται ψεκασµός υψηλής πίεσης 
µε κατάλληλο και εγκεκριµένο για την 
καλλιέργεια ορυκτέλαιο, καλύπτοντας 
πλήρως το δέντρο. Τα χειµερινά 
ορυκτέλαια να εφαρµόζονται µέχρι 
το φούσκωµα των µατιών, ενώ τα θερινά 
µέχρι το στάδιο της πράσινης κορυφής. 
Επισηµαίνεται ότι µε την επέµβαση αυτή 
καταπολεµούνται ταυτόχρονα και άλλες 
διαχειµάζουσες µορφές φυτοφάγων 
εντόµων, καθώς και ακάρεων.

Σκευάσµατα
ADAMA Hellas: Zulu 10 EC
Bayer Hellas: Movento OD150, 
Movento Gold 100EC
Farma-Chem: Tampa 97,6 EC
Κ&Ν Ευθυµιάδης: Sun Oil 7E EC
SIPCAM: Treenol EC

Φώµοψη στο αµπέλι
Η ασθένεια των πρέµνων οφείλεται στη 
δράση του µύκητα Phomopsis viticola και 
αποτελεί σηµαντικό παράγοντα µείωσης της 
ετήσιας παραγωγής και της σταδιακής 
υποβάθµισης της καλλιέργειας, ενώ 
ελαττώνει σηµαντικά την παραγωγική ζωή 
των αµπελιών. Το προσβληµένο πρέµνο 
εµφανίζει κακή έκπτυξη οφθαλµών 
και µεγάλες απώλειες ξύλου, ενώ σε 
περιπτώσεις έντονων και µακροχρόνιων 
προσβολών οι αµπελουργοί «δεν βρίσκουν 
ξύλο να κλαδέψουν», όπως χαρακτηριστικά 
αναφέρεται. Οι βλαστοί καθίστανται 
αδύνατοι, στενοί στη βάση, µε κοντά 
µεσογονάτια και σπάνε εύκολα, ενώ οι 
ταξιανθίες αποβάλλουν γρήγορα τα άνθη 
τους. Οι γεωπόνοι του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών Βόλου 
συνιστούν οι προσβεβληµένες κληµατίδες 
να αποµακρύνονται άµεσα και να καίγονται, 
ενώ σηµειώνεται πως ο χαλκός συµβάλει 
την καταστροφή των πυκνιδίων του µύκητα.

Σκευάσµατα
ADAMA Hellas: Folpet Adama 
Makhteshim 80 WG
Bayer Hellas: Mikal 75WG
Farma-Chem: Lex 25 SC, Flute 80 WG
Κ&Ν Ευθυµιάδης: Artemil Combi 
10/40 WP

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Την παράταση έως το τέλος του 2024 
στην ολοκλήρωση των διαχειριστικών 
σχεδίων βόσκησης και τη διεύρυνση 
του ορισµού των επιλέξιµων βοσκοτό-
πων προς ενίσχυση στα πλαίσια της 
νέας ΚΑΠ, προβλέπει τροπολογία του 
ΥΠΑΑΤ που κατατέθηκε σε σχέδιο νό-
µου του υπουργείου Ανάπτυξης και Ε-
πενδύσεων.

Εντωµεταξύ, µε απόφαση Γεωργα-
ντά που αναρτήθηκε στη ∆ιαύγεια δί-
δεται έγκριση Σύναψης Προγραµµατι-
κών Συµβάσεων µεταξύ του υπουργεί-
ου Αγροτικής Ανάπτυξης και των Πε-
ριφερειών: 1) Περιφέρειας Κρήτης, 2) 
Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, 3) 
Περιφέρειας Ηπείρου, 4) Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, 5) Περιφέρεια Ανα-
τολικής Μακεδονίας και Θράκης για 
την Εκπόνηση ∆ιαχειριστικών Σχεδί-
ων Βόσκησης.

Όπως αναφέρεται επίσης στην από-
φαση, οι πόροι χρηµατοδότησης του 
Έργου θα προέλθουν από τα εισπρα-
χθέντα µισθώµατα για τα δικαιώµατα 
χρήσης της βοσκής (τέλη βόσκησης) 
που κατατίθενται υπέρ της Περιφέρει-
ας σε ειδικό λογαριασµό µε Κωδικό Α-
ριθµό Εσόδων (ΚΑΕ) 3418 «Μίσθωµα 
δικαιώµατος χρήσης βοσκής δηµοσί-
ων βοσκήσιµων γαιών».

Όσον αφορά ειδικότερα τα βοσκο-
τόπια προβλέπονται τα εξής:

 Πρώτον τροποποιείται ο ορισµός 
των βοσκήσιµων γαιών στο Πλαίσιο 
εκπόνησης διαχειριστικών σχεδίων βό-
σκησης και συγκεκριµένα προβλέπε-
ται ότι στις λόγω εκτάσεις αναπτύσσε-
ται βλάστηση αυτοφυής ή µη αυτοφυ-
ής, όπως η ποώδης, φρυγανική ή ξυ-
λώδης µε θαµνώδη ή αραιά δενδρώ-
δη µορφή και µικτή. Τέλος, εισάγεται 

η ευρύτερη έννοια της καθιερωµένης 
τοπικής πρακτικής. Ιδίως, καθιερωµέ-
νη τοπική πρακτική αποτελούν οι ε-
κτάσεις, οι οποίες µπορεί να εκτείνο-
νται και σε υδάτινα παραλίµνια ή πα-
ραποτάµια οικοσυστήµατα, όπου ανα-
πτύσσεται υδροχαρής βλάστηση. Κατ’ 
αυτόν τρόπο, διευρύνεται ορισµός, κα-
θώς δύναται να υφίστανται και έτερα 
είδη βλάστησης και έτερες καθιερω-
µένες τοπικές πρακτικές, πέραν αυ-
τών που συµπεριλαµβάνονται ορισµό.

 ∆εύτερον, παρατείνεται η ολοκλή-
ρωση των διαχειριστικών σχεδίων βό-
σκησης έως το ∆εκέµβριο του 2024.

 Τρίτον, προβλέπεται η επικαιρο-
ποίηση των δικαιολογητικών που α-
ποδεικνύουν τη νοµή ή κατοχή βο-
σκήσιµων γαιών, όταν επέλθει µε-
ταβολή ή ζητηθεί από την καθ’ ύλην 
αρµόδια υπηρεσία κατά τη διεξαγω-
γή ελέγχου, προκειµένου αυτός να 
είναι ουσιαστικός και αποτελεσµατι-
κός. Η παραπάνω τροπολογία έρχε-
ται σε συνέχεια των δηλώσεων του υ-
πουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώρ-
γου Γεωργαντά, πως από τη νέα ΚΑΠ 
δεν θα δίνεται ενίσχυση σε βοσκοτό-
πους που δεν συνοδεύονται από την 
κατοχή ζωικού κεφαλαίου. 

Τι αναφέρει η τροπολογία
Άρθρο 1 
Ορισµός βοσκήσιµων γαιών - Αντι-

κατάσταση άρθρου 1 ν. 4351/2015. 
Το άρθρο 1 του ν. 4351/2015 (Α’ 
164), περί ορισµού των βοσκήσι-
µων γαιών, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 1 Ορισµός
1. Για τις ανάγκες του παρόντος, βο-

σκήσιµες γαίες ορίζονται οι εκτάσεις 
που µπορεί να χρησιµοποιηθούν για 
βόσκηση ζώων, στις οποίες αναπτύσ-
σεται βλάστηση αυτοφυής ή µη αυτο-
φυής, που προσφέρεται για βοσκή 
και δύναται να αποτελεί µέρος καθιε-
ρωµένων τοπικών πρακτικών. Ο χα-
ρακτήρας και ο προορισµός των βο-
σκήσιµων γαιών δεν µεταβάλλεται λό-
γω της χρήσης τους για τη διατροφή 
των αγροτικών ζώων, η δε διαχείρι-
ση και η προστασία τους διέπονται α-
πό τις σχετικές για κάθε κατηγορία έ-
κτασης διατάξεις της αγροτικής, δασι-
κής και περιβαλλοντικής νοµοθεσίας.

2. Στις βοσκήσιµες γαίες περιλαµβά-
νονται οι «µόνιµοι βοσκότοποι», η έν-
νοια των οποίων ορίζεται στο άρθρο 
4 του Κανονισµού (ΕΕ) 2021/2115 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου της 2ας ∆εκεµβρίου 
2021 «σχετικά µε τη θέσπιση κανόνων 
για τη στήριξη των στρατηγικών σχεδί-

ων που πρέπει να καταρτίζονται από 
τα κράτη µέλη στο πλαίσιο της κοινής 
γεωργικής πολιτικής (στρατηγικά σχέ-
δια για την ΚΓΠ) και να χρηµατοδοτού-
νται [...] εφόσον πληρούνται τα κριτή-
ρια επιλεξιµότητας που καθορίζονται 
για την εφαρµογή και εκτέλεση τους».

Άρθρο 2 
Παράταση προθεσµίας εκπόνη-

σης, υποβολής και έγκρισης δια-
χειριστικών σχεδίων βόσκησης - 
Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 4 ν. 
4351/2015.

Η προθεσµία του πρώτου εδαφί-
ου της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 
4351/2015 (Α’ 164), περί εκπόνησης, 
υποβολής και έγκρισης των διαχειρι-
στικών σχεδίων των βοσκήσιµων γαι-
ών παρατείνεται, το δεύτερο εδάφιο 
καταργείται, και η παρ. 1 διαµορφώ-
νεται ως εξής:

«1. Μέχρι τις 31.12.2024 εκπονού-
νται, υποβάλλονται και εγκρίνονται τα 
διαχειριστικά σχέδια των βοσκήσιµων 
γαιών της Χώρας που προβλέπονται 
στην παρ. 2 του άρθρου 3. Μετά την 
προθεσµία αυτή δεν επιτρέπεται η ε-
νεργοποίηση δικαιωµάτων ενίσχυσης 
για την εν λόγω έκταση, χωρίς την ύ-
παρξη και εφαρµογή εγκεκριµένου 
διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης».

Τροπολογία για βοσκήσιμες γαίες 

Τα επιλέξιμα 
βοσκοτόπια και 
οι ενισχύσεις μόνο 
σε κτηνοτρόφους    
Πήραν υπογραφή οι συμβάσεις με πέντε Περιφέρειες για την 
υλοποίηση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης έως το 2024

Βλάστηση
Τροποποιείται ο ορισµός 
των βοσκήσιµων γαιών 
στο Πλαίσιο εκπόνησης 
διαχειριστικών σχεδίων 
βόσκησης και προβλέπεται 
ότι αναπτύσσεται στις λόγω 
εκτάσεις βλάστηση αυτοφυής 
ή µη, όπως η ποώδης, 
φρυγανική ή ξυλώδης µε 
θαµνώδη ή αραιά δενδρώδη 
µορφή και µικτή.

Κατοχή
Στην τροπολογία 
προβλέπεται επικαιροποίηση 
των δικαιολογητικών που 
αποδεικνύουν τη νοµή ή 
κατοχή βοσκήσιµων γαιών, 
όταν επέλθει µεταβολή 
ή ζητηθεί από την αρµόδια 
υπηρεσία κατά τον έλεγχο.

Και 2024
Παρατείνεται η ολοκλήρωση 
των διαχειριστικών σχεδίων 
βόσκησης έως το ∆εκέµβριο 
του 2024.

Ενεργοποίηση 
Μετά τις 31/12/2024 δεν 

επιτρέπεται η ενεργοποίηση 
δικαιωµάτων ενίσχυσης για 
την εν λόγω έκταση, χωρίς 
την ύπαρξη και εφαρµογή 

εγκεκριµένου διαχειριστικού 
σχεδίου βόσκησης



  

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ  
ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΑΠ 
2023 – 2027

Σε 9 παρεμβάσεις Αγροτικής Ανάπτυξης βρίσκει 

αναφορά ο κλάδος της κτηνοτροφίας, με τις 

επενδύσεις βελτίωσης των σταβλικών συνθηκών 

να χρηματοδοτούνται στο 80% των δαπανών, ενώ 

σε πρώτο πλάνο μπαίνει η δημιουργία μονάδων 

βιοαερίου που χρηματοδοτείται με ποσό έως  

1 εκατ. ευρώ. Βιολογικά και πριμ αυτόχθονων 

συμπληρώνουν το παζλ των νέων παρεμβάσεων.

ΛΙΑΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 

ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΚΑΠ 2023 - 2027

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ  
ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ 
ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΥΣ

ΜΕΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ  
ΣΤΗΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΖΩΪΑΣ 
ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑ  
ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ

2

3

4
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗ �€� ΣΤΟΧΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΣΟ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Η δράση αφορά σε πενταετείς δεσµεύσεις

Η συγκεκριµένη δράση συµβάλλει στη διατήρηση και 
ενίσχυση της γενετικής βιοποικιλότητας στον τοµέα 
της ζωικής παραγωγής. Η διατήρηση και ενίσχυση  
της βιοποικιλότητας αποτελεί το πλέον σηµαντικό  
εργαλείο για την γενετική παραλλακτικότητα που είναι 
βασική προϋπόθεση για την επιβίωση των ειδών,  
συνεισφέροντας αποφασιστικά στην αειφόρο ανάπτυ-
ξη και ισορροπία της φύσης.

Η Παρέµβαση έχει ως στόχο την στήριξη των κτηνο-
τρόφων που εκτρέφουν απειλούµενες αυτόχθονες 
φυλές αγροτικών ζώων.

Mειονέκτηµα των αυτόχθονων φυλών, που  
κινδυνεύουν µε εξαφάνιση, είναι οι χαµηλές τους 
αποδόσεις οι οποίες έχουν ως αποτέλεσµα απώλεια 
εισοδήµατος για τους εκτροφείς τους. 

47.247.080 20.088 ΜΖΚ

Οι ενισχύσεις αποζηµιώνουν τους δικαιούχους  
για το διαφυγόν εισόδηµα, ως αποτέλεσµα των 
δεσµεύσεων που ελήφθησαν.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗ �€� ΣΤΟΧΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΣΟ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Η δράση αφορά σε πενταετείς δεσµεύσεις

Η συγκεκριµένη παρέµβαση αφορά στην  
ενίσχυση της πρόληψης και την µείωση της χρήσης  
αντιβιοτικών στα αιγοπρόβατα και  
οι δεσµεύσεις αφορούν σε παρεµβάσεις  
εµβολιασµού των ζώων και χρήση παρασιτοκτόνων

11.786.765 17.860 ΜΖΚ

Η ετήσια ενίσχυση παρέχεται ανά µονάδα  
ζωικού κεφαλαίου (ΜΖΚ) και µέχρι πέντε έτη, 
ανάλογα µε τις δεσµεύσεις που αναλαµβάνει  
ο κάθε κτηνοτρόφος.

Προβλεπόµενο µοναδιαίο ποσό (συνολική δηµόσια 
δαπάνη σε EUR)= 120€/MZK

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗ �€� ΣΤΟΧΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

 Η παρέµβαση αφορά στην παροχή ενισχύσεων προς τους 
παραγωγούς για τη βελτίωση των συνθηκών ευζωίας στις 
κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις που θα συµβάλλουν και στη 
µείωση των ασθενειών και κατά συνέπεια τη µείωση της 
ανάγκης χορήγησης αντιβιοτικών

∆ράση 1. Μετάβαση σε παραγωγικά συστήµατα βελτιωµέ-
νης ευζωίας στην ωοπαραγωγό πτηνοτροφία

∆ράση 2. Βελτίωση των συστηµάτων διατροφής σε χοιρο-
τροφικές µονάδες

∆ράση 3. Λοιπές παραγωγικές επενδύσεις για την βελτίω-
ση της ευζωίας σε κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις

17.680.147

156 Γεωργικές Εκµε-
ταλλεύσεις

Ο µέγιστος προϋ-
πολογισµός (δηµό-
σια δαπάνη και ιδιω-
τική συµµετοχή) ορί-
ζεται στα 750.000€, 
ενώ ο ελάχιστος στα 
50.000 €.

80%

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗ �€� ΣΤΟΧΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

•  Εξοπλισµός παρακολούθησης συνθηκών στους χώρους σταυλισµού  
(υγρασία, θερµοκρασία, αµµωνία, διοξείδιο του άνθρακα)

• Συστήµατα εξαερισµού (παράθυρα, ανεµιστήρες)

• Συστήµατα παρακολούθησης ζώων στους χώρους σταυλισµού

• Συστήµατα ψύξης, θέρµανσης, αερισµού (µε χρήση ΑΠΕ)

• Αντικατάσταση/επισκευή δαπέδων & περιφράξεων

•  Συστήµατα προστασίας ζωϊκού κεφαλαίου και εγκαταστάσεων (φυσικές  
καταστροφές, καιρικά φαινόµενα)

 •  Επενδύσεις/εγκαταστάσεις βιοασφάλειας (περιφράξεις, ζώνες καθαρισµού, 
σταθµοί καθαρισµού/απολύµανσης, µονώσεις/στεγανοποιήσεις, εξοπλισµός 
φόρτωσης, συστήµατα φωτισµού, λογισµικό διαχείρισης κ.λπ).

5.893.382

48 
Γεωργικές  
Εκµεταλλεύσεις

Ο µέγιστος προϋ-
πολογισµός (δη-
µόσια δαπάνη και 
ιδιωτική συµµε-
τοχή) ορίζεται στα 
500.000€, ενώ 
ο ελάχιστος στα 
30.000 €

80%

 

ΕΙ∆ΟΣ  
ΕΚΤΡΟΦΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ  
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  

�ΕΥΡΩ/ΜΖΚ/ΕΤΟΣ�

Θηλυκά βοοειδή  
> 2 ετών 394

Θηλυκά αιγοπρό-
βατα > 1 έτους 449

Χοιροµητέρες 616

Αρσενικά & θηλυ-
κά ιπποειδή  

> 6 µηνών
629

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗ �€� ΣΤΟΧΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΣΟ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ  
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

287.597.058

Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως ανά εκτάριο βοσκοτόπου 
για να αποζηµιώνουν τους δικαιούχους για το διαφυγόν  
εισόδηµα και το κόστος συναλλαγής (δαπάνες πιστοποίησης)

Τα ετήσια ποσά στήριξης σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της 
µελέτης υπολογισµού του ύψους ενίσχυσης για πυκνότητα  
βόσκησης 1ΜΖK/Ha, περιγράφονται στον πίνακα:

∆ράση 1: Ενίσχυση για τη µετατροπή  
σε βιολογικές πρακτικές και µεθόδους 
παραγωγής στη γεωργία

∆ράση 1: 

107.078 Ha

∆ράση 2: Ενίσχυσης για τη µετατροπή 
σε βιολογικές πρακτικές και µεθόδους 
παραγωγής στην κτηνοτροφία

∆ράση 2: 

108.370 ΜΖΚ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  

ΖΩΟΥ
ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  

¥ΕΥΡΩ/ΕΚΤΑΡΙΟª 

Πρόβατα 257

Αίγες 232

Βοοειδή 281

Βοοειδή  
Γαλακτοπαραγωγής 350

 

Τα 9 Μέτρα του νέου ΠΑΑ



 

 

ΚΑΛΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ (ΕΥΖΩΙΑ)  ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ(a)

ΣΧΕ∆ΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 
ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΤΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

6

7
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗ �€� ΣΤΟΧΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΣΟ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Η δράση αφορά σε πενταετείς δεσµεύσεις

∆ράση 1. Καλή  µεταχείριση των Χοίρων

∆ράση 2. Καλή µεταχείριση των Κρεοπαραγωγών Ορνι-
θίων εκτροφής ορνιθώνα

∆ράση 3. Καλή µεταχείριση των Αιγοπροβάτων 

∆ράση 4. Καλή µεταχείριση των βοοειδών

∆εσµεύσεις στη διατροφή, στο στάβλισµα & στην υγεία 
των παραγωγικών ζώων

51.154.559 41.260 ΜΖΚ

Η ετήσια ενίσχυση παρέχεται ανά µο-
νάδα ζωικού κεφαλαίου (ΜΖΚ) και 
µέχρι πέντε έτη, ανάλογα µε τις δε-
σµεύσεις που αναλαµβάνει ο κάθε 
κτηνοτρόφος.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗ �€� ΣΤΟΧΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

• Κτιριακές εγκαταστάσεις (µετεγκατάσταση, ανέγερση, επέκταση)

•Μηχανονολογικός και λοιπός εξοπλισµός

•Εγκατάσταση πολυετών φυτειών

•Περίφραξη/διαµόρφωση αγροτεµαχίων/φυτειών

•Οχήµατα µεταφοράς (ανθοκοµικό, µελισσοκοµικό)

• Ηλεκτρονικοί υπολογιστές/λογισµικά διαχείρισης, εξοπλισµός  
επικοινωνιών και γραφείου.

• Μηχανολογικός εξοπλισµός γεωργίας ακριβείας, αποµακρυσµένου ελέγχου 
και τηλεχειρισµών

•Επενδύσεις ψηφιοποίησης γεωργικής εκµετάλλευσης και αυτοµατοποίησης

• Θερµοκηπιακές εγκαταστάσεις µε συστήµατα υδροπονίας/αεροπονίας  
και ψηφιακός εξοπλισµός ρύθµισης και ελέγχου παραγωγής

•Γενικές ∆απάνες και δαπάνες υπηρεσιών

322.476.516

Επιχορηγήσεις:

282.156.516 €

Χρηµατοδοτικά 
εργαλεία: 

40.320.000 €

Ελάχιστος Π/Υ 
30.000€ - µέ-
γιστο ανάλογα µε 
το είδος της επέν-
δυσης θα εξειδι-
κευτεί στην οικεία 
πρόσκληση

50-70%

Έχουµε δεσµευτεί σε 
διαφοροποίηση του 
ποσοστού ενίσχυσης 
ώστε να  
πριµοδοτηθούν ΤΠΕ/
ΨΗΦΙΑΚΑ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗ �€� ΣΤΟΧΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

• Μηχανολογικός εξοπλισµός και εγκαταστάσεις παραγωγής  
ενέργειας από ΑΠΕ για κάλυψη των αναγκών της εκµετάλλευσης  
(π.χ. αυτόνοµα Φ/Β συστήµατα, εγκαταστάσεις ενεργειακής αξιοποίησης  
υπολειµµατικής βιοµάζας, κλπ)

• Επενδύσεις εκσυγχρονισµού και µηχανολογικός εξοπλισµός για εξοικο-
νόµηση ενέργειας 

• Κτιριακές εγκαταστάσεις και µηχανολογικός εξοπλισµός για την ανάκτηση, 
επεξεργασία και επαναχρησιµοποίηση Γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων 
και παραπροϊόντων στην πηγή (αξιοποίηση βιοµάζας για  
παραγωγή compost, βιοαερίου, κοκ)

• Γενικές ∆απάνες και δαπάνες υπηρεσιών για την υλοποίηση  
του επενδυτικού σχεδίου

40.685.426 €

25.000-500.000 €*

*-1.500.000  
(κτηνοτροφικές  
εκµεταλλεύσεις)

70%

 

ΕΙ∆ΟΣ ΦΥΛΗ

Βοοειδή
Βραχυκερατική, Κατερίνης, Συκιάς, Εγχώριος Βούβαλος, Ασπρόµαυρη, Ασπροκόκκινη, Ελληνική Κόκκινη,  
Ελληνική Ξανθόχρωµη,  
Λιµουζίν

Πρόβατα
Καραγκούνικη, Μυτιλήνης, Σφακίων, Καρύστου, Φριζάρτα, Ορεινό Ηπείρου, Σερρών, Χίου, Κεφαλληνίας,  
Καλαρρύτικη, Πηλίου, Γλώσσας Σκοπέλου, Θράκης, Σκύρου, Κατσικά Ιωαννίνων, Σαρακατσάνικη, Άργους, Κύµης, 
Ζακύνθου, Φλώρινας-Πελαγονίας, Αγρινίου, Ορεινό Λήµνου

Αίγες Σκοπέλου

Ίπποι Σκύρου, Πηνείας, Μεσσαρά, Κρήτης, Θεσσαλίας, Πίνδου, Ροδόπης

Χοίροι Εγχώριος χοίρος
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗ �€� ΣΤΟΧΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Η παρέµβαση στοχεύει στη βελτίωση της παραγωγικότητας του ζωικού κεφάλαιού της 
χώρας αλλά και της διατήρησης των αυτόχθονων φυλών που κινδυνεύουν µε  
εξαφάνιση, λόγω της χαµηλής παραγωγικότητας και της υστέρησης των αποδόσεων 
τους, σε σχέση µε τις ξένες φυλές. 

 ∆ικαιούχοι της Παρέµβασης:

Οι δικαιούχοι πρέπει να είναι αναγνωρισµένοι φορείς αναπαραγωγής καθαρών φυλών, 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, Ενώσεις, Συνεταιρισµοί και λοιπά συλλογικά  
όργανα µε νοµική υπόσταση που ασκούν κτηνοτροφική δραστηριότητα, οι ίδιοι ή και  
τα µέλη τους και η δράση εφαρµόζεται στις φυλές αγροτικών ζώων που περιγράφονται 
στον σχετικό πίνακα στην περιγραφή της

Η ενίσχυση των πράξεων θα αφορά για 5 έτη.

Εκτιµάται σε:

42 πράξεις 

 

Κατά M.O. το προβλε-
πόµενο µοναδιαίο ποσό 
εκτιµάται σε:

81.000 €/ πράξη & 
έτος

100% Η ενίσχυση δίνεται υπό µορφή επιχορήγησης. 
 

27.450.899

 

(β)

∆ράση 1.  
Καλή µεταχείριση 

των Χοίρων

∆ράση 2.  
Καλή µεταχείριση 
των Κρεοπα/γών 

Ορνίθων εκτροφής 
ορνιθώνα

∆ράση 3.  
Καλή µεταχείριση 

των Αιγοπροβάτων 

∆ράση 4.  
Καλή µεταχείριση 

των βοοειδών



Από το Ταμείο Ανάκαμψης

Νέες προσκλήσεις 
για αγροτική μεταποίηση 
και αγορά μηχανημάτων 
με 100 εκατ. ευρώ

 Ο δεύτερος γύρος προσκλήσεων ξεκινάει με τη Μεταποίηση, 
ενώ θα ακολουθήσουν η επιδότηση αγοράς αγροτικών 
μηχανημάτων και η αναδιάρθρωση για φυσικά πρόσωπα

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Νέα πρόσκληση για το πρόγραµµα 
«Μεταποίηση», µε προϋπολογισµό 
στα 65 εκατ. ευρώ, προετοιµάζει το 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ε-
νώ ανάλογα σχέδια σε δεύτερο, ό-
µως, χρόνο, υπάρχουν και για δρά-
σεις όπως ο «Εκσυγχρονισµός Γε-
ωργικών Εκµεταλλεύσεων» µε 35 
εκατ. ευρώ και η «Αναδιάρθρωση 
Καλλιεργειών» µε 10 εκατ. ευρώ.

Τις σχετικές αναφορές έκανε ο γε-
νικός γραµµατέας του ΥπΑΑΤ, Κώ-
στας Μπαγινέτας, µιλώντας σε ενη-
µερωτική εκδήλωση του υπουργεί-
ου, στο πλαίσιο της 12ης Zootechnia, 
για την παρουσίαση της πορείας των 
6 προγραµµάτων, που σχετίζονται 
µε τον αγροδιατροφικό τοµέα κι υ-
λοποιούνται µε πόρους του Ταµεί-
ου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας.

«Στο πλαίσιο των προσκλήσε-
ων που τρέχουν και µετά την ολο-
κλήρωση της υποβολής των αιτή-
σεων, περίσσεψαν γύρω στα 65 ε-
κατ. ευρώ από τα συνολικά 544 ε-
κατ. ευρώ, που είχαµε διαθέσιµα. 
Τα χρήµατα αυτά αποφασίστηκε, 
από τον υπουργό Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίµων Γιώργο Γε-
ωργαντά και από τον αναπληρωτή 
υπουργό Οικονοµικών, Θεόδωρο 
Σκυλακάκη, να αξιοποιηθούν σε 
µια δεύτερη πρόσκληση στη δρά-
ση της µεταποίησης», ανέφερε ο 
γενικός γραµµατέας του ΥπΑΑΤ.

∆ιευκρίνισε µάλιστα, πως «στό-
χος είναι η πρόσκληση να βγει στον 
αέρα σε σύντοµο χρονικό διάστη-
µα από τώρα», το οποίο, όµως, α-
πέφυγε να προσδιορίσει, επισηµαί-
νοντας πως «θα πρέπει να προη-
γηθεί η λήψη εγκρίσεων από το υ-
πουργείο Οικονοµικών και την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση».

Έχει χαθεί το µέτρηµα από το πό-
σες φορές έχει ανακοινωθεί ότι 
«έρχονται οι µικροπιστώσεις α-
γροτών», µε τις αρµόδιες αρχές 
να µένουν για ακόµη µία φορά 
εκτός χρονοδιαγράµµατος εφό-
σον έφυγε και ο Γενάρης που εί-
χαν θέσει ως στόχο ενεργοποίη-
σης του σχετικού χρηµατοδοτι-
κού εργαλείου.

Πρόκειται για ένα Ταµείο το ο-
ποίο πρωτοπαρουσιάστηκε από 
τις διαχειριστικές το 2018 και ι-
δρύθηκε το Νοέµβριο του 2021 
µε στόχο να διευκολύνει το δα-
νεισµό αγροτών για ποσά 3.000 
έως 25.000 ευρώ χρηµατοδοτώ-
ντας το 50% του επιτοκίου. Προς 
το παρόν, πέρα από τα γραφειο-
κρατικά-διαδικαστικά (ίδρυση Τα-
µείου, συµβάσεις µε την διαχει-
ρίστρια αρχή κ.λπ) δεν έχει βγει 
ούτε σεντ για τη ρευστότητα των 
παραγωγών, ενώ προφανώς και 
οι Τράπεζες που θα εκµεταλλευ-
τούν αυτές τις πιστώσεις δεν έχουν 
εκδώσει κάποιο σχετικό προϊόν. 
Σηµειώνεται βέβαια εδώ πως οι 

µικροπιστώσεις αυτές πρέπει να 
«δένονται» µε κάποια επένδυση. 
∆ηλαδή ο παραγωγός θα δανει-
οδοτείται για µία µικρή κατά βά-
ση επένδυση και συµπληρωµατι-
κά µπορεί να λαµβάνει και κεφά-
λαιο κίνησης. Το νωρίτερο πλέον 
εκτός απροόπτου, το εργαλείο αυ-
τό θα γίνει διαθέσιµο προς τους 
αγρότες τέλη Φεβρουαρίου. 

Σηµειώνεται ότι το νέο χρηµατο-
δοτικό εργαλείο προβλέπει:

 100% επιδότηση επιτοκίου 

Άφαντα ακόμη τα δάνεια των 

Όσον αφορά τα πλάνα για δεύτε-
ρες προσκλήσεις στον εκσυγχρονι-
σµό γεωργικών εκµεταλλεύσεων και 
την αναδιάρθρωση καλλιέργειών, ο 
κ. Μπαγινέτας διευκρίνισε πως θα 
πραγµατοποιηθούν σε µεταγενέστε-
ρο χρόνο, καθώς απαιτείται να διεκ-
περαιωθεί πρώτα η µεταφορά προς 
το ΥπΑΑΤ διαθέσιµων πόρων από άλ-
λες δράσεις του ταµείου Ανάκαµψης.

Ειδικά για το πρόγραµµα αναδιάρ-
θρωσης καλλιεργειών παραδέχθη-
κε ότι το αρχικό ενδιαφέρον που εκ-
φράστηκε δεν µεταφράστηκε σε αι-
τήσεις στο ποσοστό που περίµενε το 
υπουργείο, αλλά έσπευσε να σηµει-
ώσει πως «69 αιτήσεις είναι µια πο-
λύ καλή αρχή και για αυτό θέλουµε 
να το ξαναβγάλουµε για να έρθουν 
και άλλοι. Σκεφτόµαστε να είναι µια 
πρόσκληση της τάξης των 10-15 ε-
κατ. ευρώ». Επί του θέµατος ο αντι-
πρόεδρος της ΕΘΕΑΣ, Χρήστος Γιαν-
νακάκης, που µίλησε λίγο µετά εξή-
γησε ότι στη νέα πρόσκληση η υλο-
ποίηση θα πραγµατοποιείται από το 
φυσικό πρόσωπο, υπό την οµπρέλα 
του συνεργατικού σχήµατος.

Όσο για τα χρήµατα που περίσσε-
ψαν από την πρώτη πρόσκληση, πε-
ρί τα 133 εκατ. ευρώ, ο κ. Μπαγινέ-
τας ανέφερε πως έχει αποφασιστεί 
να µοιραστούν στα εν εξελίξει προ-
γράµµατα, ώστε κάποιοι επιλαχόντες 
να καταστούν εν δυνάµει δικαιούχοι.

Μικρό το ενδιαφέρον
Στο πρόγραµµα αναδιάρθρω-
σης καλλιεργειών, το αρχικό 
ενδιαφέρον που εκφράστηκε 

δεν µεταφράστηκε σε αιτήσεις 
στο ποσοστό που αναµενόταν

Στην πρώτη 
πρόσκληση για την 
αναδιάρθρωση 
έγιναν 69 αιτήσεις 
και περίσσεψαν 
133 εκατ. ευρώ.
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65 εκατ.
Μετά την ολοκλήρωση της 
υποβολής των αιτήσεων, 
περίσσεψαν γύρω στα 65 εκατ. 
ευρώ από τα συνολικά 544 εκατ. 
ευρώ, τα οποία αποφασίστηκε 
να αξιοποιηθούν σε µια δεύτερη 
πρόσκληση της µεταποίησης. 

Εγκρίσεις
Στόχος είναι η πρόσκληση να 
βγει στον αέρα σε σύντοµο 
χρονικό διάστηµα από τώρα, 
αφού προηγηθεί η λήψη των 
σχετικών εγκρίσεων από το 
υπουργείο Οικονοµικών και 
την Ευρωπαϊκή Ένωση.. 

Μεταφορά
Για δεύτερες προσκλήσεις στον 
εκσυγχρονισµό γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων και στην 
αναδιάρθρωση καλλιεργειών 
απαιτείται να διεκπεραιωθεί 
πρώτα η µεταφορά προς το 
ΥπΑΑΤ διαθέσιµων πόρων από 
άλλες δράσεις του ταµείου 
Ανάκαµψης.



25.000 ευρώ

ΣΧΕ∆ΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
230 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΦΑΚΕΛΟΥ

ΕΥΡΩ
150.000

ΤΕΛΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

(ΕΩΣ 250.000 ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ)

Επιδότηση αγοράς
αποθηκών, κυψελών
και φορτηγών  
Να αγοράσουν φορτηγό, νέες 
κυψέλες, µελιτοεξαγωγείς και 
να κατασκευάσουν χώρο εξα-
γωγής µελιού και αποθήκες ώ-
στε να δηµιουργήσουν µία σύγ-
χρονη ολοκληρωµένη µονάδα, 
µπορούν µέσω των νέων Σχεδί-
ων Βελτίωσης οι µελισσοκόµοι. 

Για να κάνουν αίτηση έντα-
ξης στο πρόγραµµα θα πρέπει 
οι ενδιαφερόµενοι να έχουν 
στην κατοχή τους τουλάχιστον 
109 κυψέλες όπως ορίζει το θε-
σµικό πλαίσιο (υπό διαβούλευ-
ση), κάτι που οι νέοι µελισσο-
κόµοι του 2021 έχουν ήδη ε-
ξασφαλίσει καθώς ήταν όρος 
ένταξης στους Νέους Αγρότες. 

Αναφορικά µε τις δαπάνες για 
µελισσοκοµικό εξοπλισµό, το θε-
σµικό πλαίσιο αναφέρει τα εξής:

 Μελισσοκοµικές εγκαταστά-
σεις όπως χώρος εξαγωγής µε-
λιού και αποθήκες.

 Μελιτοεξαγωγείς.
 Αγορά καινούργιου φορτη-

γού αυτοκινήτου για τη µεταφο-
ρά κυψελών (µελισσοκοµικό 
φορτηγό). Απαιτείται η κατοχή 

άνω των 200 µελισσοσµηνών. 
 Αγορά κυψέλης. Η δαπάνη 

δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 35 
ευρώ. Η πλήρης κυψέλη αποτε-
λείται σωρευτικά:

α) εµβρυοθάλαµο τύπου standard 
(10 ή 8 πλαισίων), από ξύλο ή 
κόντρα πλακέ, µε σταθερή ή κι-
νητή βάση,

β) καπάκι τύπου standard ή 
Αυστραλίας,

γ) τα αντίστοιχα πλαίσια,
δ) συνδετήρες για το καπάκι και
ε) συνδετήρες για την κινητή 

βάση (εφόσον η κυψέλη διαθέ-
τει κινητή βάση).

Η ένταση ενίσχυσης ορίζεται 
στο 60% για νέους αγρότες και 
ορεινές περιοχές στην ηπειρωτι-
κή χώρα και Κρήτη, και για τους 
λοιπούς γεωργούς και τις µειο-
νεκτικές στο 50%, σύµφωνα µε 
τον πίνακα ενισχύσεων των υ-
πό διαβούλευση Σχεδίων Βελ-
τίωσης. Εξαίρεση αποτελούν τα 
µικρά νησιά του Αιγαίου Πελά-
γους που προβλέπεται επιδότη-
ση οριζόντια 70-80% για όλες τις 
κατηγορίες δικαιούχων και η Ατ-
τική όπου προβλέπονται ποσο-
στά 50% για νέους και ορεινές 
και 40% για τους υπόλοιπους.

Τα παραπάνω αναφέρονται 
στο θεσµικό πλαίσιο των Σχεδί-
ων Βελτίωσης που τέθηκε σε δι-
αβούλευση αρχές Γενάρη. Στην 
τελική προκήρυξη (εκτιµάται τέ-
λη Φεβρουαρίου) τα παραπάνω 
ενδέχεται να αλλάξουν. 

Γρηγορότερη αξιολόγηση
φακέλων Προγραµµάτων
Το ζήτηµα της έγκαιρης 
αξιολόγησης των αιτήσεων 
στήριξης/επενδυτικών σχεδίων 
στα πλαίσια του νέου ΠΑΑ, επιχειρεί 
να αντιµετωπίσει τροπολογία που 
κατατέθηκε που κατατέθηκε σε 
σχέδιο νόµου του υπουργείου 
Επενδύσεων. Συγκεκριµένα 
προβλέπεται η αύξηση των µηνιαίων 
και ετήσιων ορίων των 
αποζηµιώσεων των αξιολογητών 
και των µελών συλλογικών 
οργάνων αξιολόγησης, ελέγχου, 
παρακολούθησης και παραλαβής 
των ανωτέρω, ώστε να καταστεί 
δυνατή η ανάληψη µεγαλύτερου 
αριθµού αιτήσεων ανά αξιολογητή 
και η συµµετοχή σε περισσότερες 
συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων.  
«Η επιτάχυνση των διαδικασιών 
αξιολόγησης των αιτήσεων 
στήριξης επιτυγχάνεται και µέσω 
της υλοποίησης των σχετικών 
προγραµµάτων στη βάση ετήσιων 
στόχων, η µη επίτευξη των οποίων 
θα οδηγήσει σε απώλειες 
ενωσιακών πόρων», αναφέρει 
επιπλέον η σχετική τροπολογία 
στο αιτιολογικό της. 

για τα δύο πρώτα έτη του πεντα-
ετούς δανείου.

 50% µειωµένο επιτόκιο  για τα 
υπόλοιπα τρία έτη του δανείου. 

 Επιχορήγηση συµβουλευτικής 
υποστήριξης (mentoring).

Ο εν δυνάµει υποψήφιος θα πρέ-
πει να υποβάλλει αρχικά το αίτη-
µα χρηµατοδότησης στο πληρο-
φοριακό σύστηµα των κρατικών 
ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και στη συ-
νέχεια αίτηµα χρηµατοδότησης 
στην Τράπεζα της επιλογής του.

109 κυψέλες
Προϋπόθεση για να κάνουν 
αίτηση οι ενδιαφερόµενοι, 

να έχουν στην κατοχή 
τους τουλάχιστον 109 
κυψέλες όπως ορίζει 

το θεσµικό πλαίσιο
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ

Προώθηση Οίνου
Πρόσκληση υποβολής 
αιτήσεων ως τις 20 
Φεβρουαρίου για ένταξη 
στο Ειδικό Μέτρο Στήριξης 
«Προώθηση οίνων σε τρίτες 
χώρες» για την περίοδο 
2019-2023, απευθύνει 
το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης. Οι 
ενδιαφερόµενοι καλούνται 
να υποβάλουν τα αιτήµατά 
τους στην ∆ιεύθυνση 
Προώθησης Γεωργικών 
Προϊόντων.

ΕΠΑΛΘ
Έως τις 15 Μαρτίου 2023 
µπορούν να υποβάλλουν 
αίτηση οι επιχειρήσεις 
αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας, 
προκειµένου να τους 
καταβληθεί αποζηµίωση στο 
πλαίσιο ενεργοποίησης του 
µέτρου 3.4.3, δράση 2 του 
ΕΠΑΛΘ 2014-2020. Η 
αποζηµίωση αφορά το 
διαφυγόν εισόδηµά τους και 
για το πρόσθετο κόστος που 
προέκυψε λόγω της 
διατάραξης της αγοράς η 
οποία προκλήθηκε από τον 
πόλεµο της Ρωσίας κατά 
της Ουκρανίας και τις 
επιπτώσεις της στην 
εφοδιαστική αλυσίδα της 
αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας.
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ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Με το όνοµα agrifoodTEF και µε την ιδιότη-
τα του κόµβου δοκιµών για την τεχνητή νοη-
µοσύνη (AI) και τη γεωργική ροµποτική, δη-
µιουργείται αυτή τη στιγµή στην Κάτω Σαξο-
νία και συγκεκριµένα στο Osnabrück, εκτός 
από τα κέντρα στην Ιταλία και τη Γαλλία.

Στο µέλλον, εταιρείες και επιστηµονικά ιδρύ-
µατα θα µπορούν να πειραµατίζονται εκεί και 
να επικυρώνουν στοιχεία τεχνητής νοηµοσύ-
νης για πρωτότυπα, προτού αυτά εισέλθουν 

στην αγορά. Αυτό ανακοινώθηκε από το Γερ-
µανικό Ερευνητικό Κέντρο Τεχνητής Νοηµο-
σύνης (DFKI), το Agrotech Valley Forum και 
το Πανεπιστήµιο Εφαρµοσµένων Επιστηµών 
του Osnabrück σε κοινή δήλωση, όπως ανα-
φέρεται από τον ιστότοπο Topagrar.

Με την πρωτοβουλία χρηµατοδότησης 
agrifoodTEF, η Ε.Ε. και τα συµµετέχοντα κρά-
τη-µέλη θα διαθέσουν έναν όγκο χρηµατο-
δότησης 50 εκατοµµυρίων ευρώ τα επόµενα 
πέντε χρόνια. Αυτό υποστηρίζεται στη Γερ-
µανία από το BMEL. Εκτός από το λογισµικό, 
το υλικό και τα µηχανήµατα, η χρηµατοδό-

Η Ευρώπη αποκτά 
κέντρο γεωργικής 
ρομποτικής   
Με επενδύσεις 50 εκατ. ευρώ και τη συμμετοχή επτά 
κρατών ανοίγει νέους ορίζοντες τεχνητής νοημοσύνης

Καινοτόμο ελληνικό 
σύστημα κάμερας 
κάνει «έξυπνα» 
τα παρελκόμενα
Το Viewer είναι ένα καινοτόµο σύστηµα βασισµένο σε 
εξελιγµένες κάµερες και τεχνολογίες Τεχνητής Νοη-
µοσύνης ενώ έχει αναπτυχθεί από την Eden Library, 
µια εταιρεία/ τεχνοβλαστός που προέρχεται από το 
Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Σκοπός της συ-
σκευής είναι να βοηθήσει τους αγρότες µε την επο-
πτεία και προστασία των καλλιεργειών, όπως ροδά-
κινα, µήλα και αµπέλια.

Το Viewer µπορεί εύκολα να τοποθετηθεί σε τρακτέρ, 
ψεκαστικά ή άλλα γεωργικά παρελκόµενα, και επιτρέ-
πει στους αγρότες ενώ περιηγούνται σε κάθε µέρος των 
καλλιεργειών τους, να ανιχνεύουν ασθένειες σε πρώι-
µο στάδιο αλλά και να κάνουν συνολική καταµέτρηση 
των καρπών, διευκολύνοντας την εκτίµηση παραγωγής.

Η συσκευή είναι ιδανική και για συνεργατική χρήση 
από οµάδες παραγωγών, µιας και η επανατοποθέτηση 
της σε άλλο µηχάνηµα γίνεται εύκολα, ενώ δεν υπάρχει 
περιορισµός για την κάλυψη πολύ µεγάλων εκτάσεων. 
Όταν η οπτική σάρωση ολοκληρωθεί, οι πληροφορίες 
γίνονται διαθέσιµες ανά αγροτεµάχιο στους παραγω-
γούς, εστιάζοντας στην παραλλακτικότητα της άνθησης, 
καρπόδεσης και ωρίµανσης των φρούτων, ενώ έµφαση 
δίνεται και σε πληροφορίες που αφορούν τον εντοπι-
σµό και έλεγχο εξάπλωσης εχθρών της καλλιέργειας.

Οι ψηφιακές υπηρεσίες του Viewer έχουν στόχο να 
εξορθολογήσουν την χρήση φυτοφαρµάκων και λι-
πασµάτων µε πιο στοχευµένες επεµβάσεις για µείω-
ση του κόστους έως και 20%. Η οπτική σάρωση κάθε 
δέντρου βοηθά τον παραγωγό να ανιχνεύσει τυχόν δι-
αφοροποιήσεις στην ανάπτυξη της καλλιέργειας και 
να έχει έγκαιρη πρόβλεψη παραγωγής. Η σωστή πρό-
βλεψη µέχρι και 2 µήνες πριν την συγκοµιδή, ισοδυ-
ναµεί µε ζωτικής σηµασίας πληροφορία για το χρη-
µατιστήριο τιµών του προϊόντος, µειώνει την αβεβαι-
ότητα στην διάθεση, ενώ γίνεται και πιο σωστός προ-
γραµµατισµός για ανάγκες σε εργάτες γής. 

Η AGROMA µε το έµπειρο και εξειδικευµένο δυναµικό 
της, αντιπροσωπεύει αποκλειστικά το Viewer και εγκα-
θιστά κάθε συσκευή ανάλογα µε τις ανάγκες τις καλλι-
έργειας. Η αρχική εκπαίδευση και η τεχνική υποστήρι-
ξη αποτελούν βασικό παράγοντα στις νέες τεχνολογί-
ες, έτσι οι δύο τεχνικές οµάδες των δύο εταιρειών βρί-
σκονται πάντα δίπλα στον παραγωγό ώστε να µπορεί 
να αξιοποιεί στο µέγιστο τις δυνατότητες του Viewer.

Το Viewer χαρακτηρισµένο ως καινοτόµος εξοπλι-
σµός, µπορεί να ενταχθεί στα Σχέδια Βελτίωσης δίνο-
ντας την δυνατότητα στους παραγωγούς να εξοπλι-
στούν µε νέα σύγχρονα µέσα που θα επιφέρουν κα-
λύτερη παραγωγή και παράλληλο κέρδος.
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O πιο στενός 
κοπροδιανομέας 
RINK WBS 15 
καλύπτει 
όλες τις ανάγκες
Ο στενός κοπροδιανοµέας RINK WBS 15, είναι κατάλλη-
λος για κοµπόστ, κοπριά, άχυρο, ενσίρωµα. Έχει χωρη-
τικότητα φόρτωσης 1,70m3 και προαιρετικά σε όλα τα 
µοντέλα µπορεί να αυξηθεί κατά +0,50cm. Έχει πλά-
τος διασποράς 0,90m και για µεγαλύτερη εξειδίκευση 
µπορείτε να επιλέξετε είτε µονόπλευρη γραµµική ρί-
ψη δεξιά ή αριστερά είτε ρίψη µε δίσκους. Το πάτωµα 
του κοµπροδιανοµέα κινείται υδραυλικά και µεταφέ-
ρει την κοπριά, προς τους οριζόντιους κυλίνδρους δι-
ασποράς. Κατά παραγγελία πάνω στους κυλίνδρους 
διανοµείς µπορείτε να τοποθετήσετε και µαχαίρια (βλ. 
φωτογραφία πάνω αριστερά).

Η πυκνότητα διασποράς ή η ποσότητα διασποράς µπο-
ρεί να προσδιοριστεί από την ταχύτητα οδήγησης, την 
ταχύτητα του άξονα PTO και τον ρυθµιστή ταχύτητας 
του πατώµατος. 

Προαιρετικά, µπορεί ο πελάτης να προσθέσει υδραυ-
λικό συρόµενο τοίχο για µεγαλύτερη εξειδίκευση σε 
απότοµη πλαγιά και υδραυλικά φρένα. Όπως αναφέ-
ρει η εταιρεία Sanidas που διαθέτει το µηχάνηµα αυ-
τό στην Ελλάδα «επιλέξτε το κατάλληλο µοντέλο και 
χρησιµοποιείστε τους κοπροδιανοµείς RINK σε αµπε-
λοκαλλιέργεια, οπωροκαλλιέργεια και σε άλλες ειδι-
κές καλλιέργειες».

Βασικός Εξοπλισµός:
Σπαστή έλξη υδραυλική.
∆ύο τεµ. κύλινδροι διανοµής.
Καπάκι πόρτας (υδραυλικά ανοιγόµενο).
Υδραυλική κίνηση πατώµατος.
Ρυθµιστής ταχύτητας για πάτωµα.
Προστατευτικό για υπερ-φόρτωση κοπριάς.

τηση περιλαµβάνει επίσης συµβουλές, ανά-
πτυξη συνόλων δεδοµένων και υλοποιήσε-
ων και εξοπλισµό δοκιµαστικών αιθουσών 
σε ινστιτούτα και αγροκτήµατα.

Όπως αναφέρεται σχετικά, οι ερευνητές ε-
ξετάζουν στην πράξη την αλυσίδα µεταφοράς 
της τεχνολογίας σε τεχνολογία αγροδιατροφής 
που βασίζεται στην τεχνητή νοηµοσύνη, εξηγεί 
ο ∆ρ Joachim Hertzberg, επικεφαλής του ελέγ-
χου ροµπότ, βάσει του σχεδίου περιοχής έρευ-
νας στο κέντρο DFKI (Γερµανικό Ερευνητικό Κέ-
ντρο Τεχνητής Νοηµοσύνης) της Κάτω Σαξονίας.

Η συνεργασία ενισχύει την ανάπτυξη της ψη-
φιοποιηµένης γεωργικής τεχνολογίας και της 
γεωργικής ροµποτικής σε όλη την Ευρώπη. Σύµ-
φωνα µε την ανακοίνωση, εταιρείες και ερευ-
νητές µπορούν να συνεργαστούν µε τους εταί-
ρους συνεργασίας από το Osnabrück για τις ι-

δέες τους µακροπρόθεσµα και να χρησιµοποι-
ήσουν την υποδοµή που είναι διαθέσιµη εκεί.

Το «Agro-Technicum» στο Πανεπιστήµιο 
Εφαρµοσµένων Επιστηµών του Osnabrück 
µε εργαστηριακό χώρο και πεδίο δοκιµών 
πρόκειται επίσης να συµπεριληφθεί στο έρ-
γο χρηµατοδότησης. Υπάρχουν ήδη οι υπο-
δοµές πρώτης τάξεως για εργασία σε ευφυή 
γεωργικά συστήµατα, σύµφωνα µε τον καθη-
γητή Stefan Stiene από τη Σχολή Μηχανικών 
και Επιστήµης Υπολογιστών στο Πανεπιστήµιο 
Εφαρµοσµένων Επιστηµών του Osnabrück.

Η υπάρχουσα υποδοµή επεκτείνεται τώρα, ώ-
στε να προκύψουν περαιτέρω δυνατότητες µε-
ταφοράς τεχνητής νοηµοσύνης και ροµποτικής 
στην πραγµατική εφαρµογή. «Τα πρώτα ερω-
τήµατα σχετικά µε τη χρήση της νέας προσφο-
ράς έχουν ήδη ληφθεί. Αυτό δείχνει την ανά-
γκη της αγοράς για λύσεις τεχνητής νοηµοσύ-
νης και ροµποτικής για τη γεωργία και τη βιοµη-
χανία τροφίµων», εξηγεί ο ∆ρ. Henning Müller, 
Πρόεδρος του Agrotech Valley Forum, µε τον 
ίδιο να λέει: «Το agrifoodTEF διευκολύνει την 
απαραίτητη πρόσβαση σε δεδοµένα και ικανό-
τητες και µπορεί έτσι να βοηθήσει στη βελτίω-
ση της γεωργικής τεχνολογίας που υποστηρί-
ζεται από την τεχνητή νοηµοσύνη στη Γερµα-
νία και την Ευρώπη και στη δηµιουργία νέων».

ΑgrifoodTEF
Το agrifoodTEF µπορεί να βοηθήσει 

στη βελτίωση της γεωργικής 
τεχνολογίας που υποστηρίζεται 

από την τεχνητή νοηµοσύνη

ΤΥΠΟΣ                      
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 
ΜxΠxΥ

ΧΩΡΗΤΙ
ΚΟΤΗΤΑ

Kg HP
ΕΥΡΟΣ 
∆ΙΑΝΟΜΗΣ

WBS15

340 x 112 x 172 cm 1,7 m3 520 30+ 90 cm

340 x 125 x 172 cm 1,7 m3 520 30+ 90 cm

WBS20

340 x 145 x 177 cm 2,2 m3 750 35+ 120 cm

340 x 158 x 177 cm 2,2 m3 750 35+ 120 cm
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ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Σε µία περίοδο που ο πρωτογενής τοµέας διέρ-
χεται πολλών και σηµαντικών δυσχερειών που 
ενίοτε θέτουν υπό κρίση την απρόσκοπτη συνέ-
χιση λειτουργίας παραγωγικών µονάδων, αρκε-

τές από τις επιχειρήσεις που συµµετείχαν στην 
Εξποτρόφ έρχονται να δείξουν προς την αντίθετη 
κατεύθυνση. Παράγοντες που κυριαρχούν είναι 
η καινοτοµία, τα νεοσύστατα σχήµατα ή οργα-
νώσεις παραγωγών, οι καλλιεργητικές απόπει-
ρες που λαµβάνουν χώρα ακόµη και σε µακρι-

νά ή και επιβαρυµένα τουριστικά νησιά των Κυ-
κλάδων όπως η Σχοινούσα και η Φολέγανδρος. 
Στο φως όµως έρχονται και κινήσεις που σχετί-
ζονται µε τη νέα τάση των τροφίµων για προϊό-
ντα µε µειωµένη επιβάρυνση από χηµικές ουσί-
ες, όπου η παραγωγή των βιολογικών αποτελεί 
από τις πιο εµφανείς κουκίδες στον χάρτη των 
διατροφικών συνηθειών του αύριο. 

Ο Χρήστος Λύδης, βλέποντας την ένδεια που 
παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια ο πρωτογενής 
τοµέα στο νησί της Φολεγάνδρου, όπου ο ίδιος 
µεγάλωσε, αποφάσισε να επαναφέρει µία χαµέ-
νη καλλιέργεια που κάποτε κυριαρχούσε στον 
τόπο του. Έκανε την αρχή, ξεκινώντας την καλ-
λιέργεια του ρεβιθιού, καθώς -όπως ο ίδιος λέ-
ει- «η Φολέγανδρος είναι ένα από τα πιο βραχώ-
δη νησιά των Κυκλάδων. Το ρεβίθι µαζί µε άλ-
λα προϊόντα όπως η φάβα, το σιτάρι, το κριθά-
ρι και άλλες ξηρικές καλλιέργειες αποτελούσαν 
κύριες διόδους επιβίωσης των κατοίκων. Τα τε-
λευταία 20 χρόνια είχαν εγκαταλειφθεί. Αντι-
λαµβανόµενος τις προκλήσεις και παρά το γε-

Ο Χρήστος Λύδης, από τη Φολέγανδρο 
αντιλαµβανόµενος τις προκλήσεις της εποχής, 

αξιοποίησε τα χωράφια των παππούδων του 
φυτεύοντας ρεβύθι, φάβα καθώς και

 τα υφιστάµενα ελαιόδεντρα.

Η αγροδιατροφή 
της απομακρυσμένης 
Ελλάδας δίνει αξία
Στην Εξποτρόφ ο πρωτογενής μακρινών νησιών έδειξε 
πως η στρατηγική farm to fork εφαρμόζονταν πάντα

Ένα ιδιαίτερο µέλι µε γύρη φάβας, που θυµίζει ρείκι, έχει φέρει στην αγορά 
ο µελισοκόµος-αγρότης Νίκος Μενδρινός από τη Σχοινούσα.

Σχοίνουσα και Φολέγανδρος φέρνουν 
ξανά στο προσκήνιο το ρεβύθι.

Πάντα υπάρχουν 
περιθώρια 

 ∆ιαχρονικό: Ποτέ δεν είναι αργά 
για να ξεκινήσεις κάτι που αγαπάς.

 ∆ασική «δικτατορία»: 
Προτείνεται να οργανωθεί από 
τους αγρότες συνέδριο στην Αθήνα 
για αλλαγή του δασικού νόµου, 
ώστε να γίνει σύµφωνος µε τις 
αποφάσεις του ΣτΕ και του Αρείου 
Πάγου, που καθορίζουν ότι για 
να είναι µια έκταση δασική πρέπει 
να ήταν και στο παρελθόν. Αυτό 
συνεπάγεται ότι ο χαρακτηρισµός 
των εκτάσεων θα γινει από εκείνους 
που γνωρίζουν τη χρήση που είχαν 
και δεν είναι άλλοι από τους 
κατοίκους των οικισµών και των 
∆ήµων, µέσα από τις επιτροπές περί 
βοσκήσιµων γαιών. Το συνέδριο 
να προτρέπει του αγρότες να 
καταψηφίσουν στις προσεχείς 

εκλογές τους 
εν ενέργεια 
βουλευτές εάν 
το παραπάνω 
δεν γίνει πράξη. 
dimitrios-
kotsonis40
@gmail.com, 
27/1/2023

 «Καφενείο»…: Το έχουµε πει 
και το ξαναλέµε! Αγρότης που δεν 
υλοποιεί αναπτυξιακά προγράµµατα, 
δεν συµµετέχει σε συλλογικές 
οργανώσεις και δεν συνεργάζεται 
σε σχήµατα συµβολαιακής, δεν είναι 
αγρότης. Όχι µε την τυπική έννοια, 
αλλά µε την ουσιαστική. Ειδικά 
αυτόν τον καιρό, είναι τόσα τα 
προγράµµατα τα οποία «τρέχουν», 
που, όποιος δεν τα εκµεταλλεύεται, 
µένει πίσω από τις εξελίξεις. 
Το καφενείο για µετά. Γ. Πανάγος. 
Agronews.gr, 23/01/2023.

 Βιοποικιλότητα: Η Ελλάδα 
λαµβάνοντας υπόψη την έκτασή 
της, αναµενόταν να έχει περίπου. 
4.000 είδη φυτών. Ο πλούτος της 
αυτόχθονης χλωρίδας είναι 50% 
υψηλότερος από τον µέσο όρο. 
Η Ελλάδα έχει περισσότερα από 
7.000 είδη και υποείδη. Η έκταση 
της χώρας αντιστοιχεί στο 6% 
της Μεσογειακής περιοχής, αλλά 
φιλοξενεί το 26% των φυτών της 
µεσογειακής χλωρίδας. Και µάλιστα 
έχει 1460 ενδηµικά και αυτόχθονα 
φυτά, που βγαίνουν µόνο στην 
Ελλάδα.ESG+ stories. Dasarxeio.
gr, 4/1/2023.        *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ    
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ



γονός ότι βιοπορίζοµαι από τον τουρισµό, απο-
φάσισα ότι θα έπρεπε να προβάλουµε την αυθε-
ντική διατροφική παράδοση τόσο της Ελλάδας 
όσο και της Φολεγάνδρου. Γι’ αυτό και αξιοποί-
ησα τα χωράφια των παππούδων µου, φυτεύο-
ντας ρεβίθι και φάβα, καθώς και τα υφιστάµε-
να ελαιόδεντρα για την παραγωγή εξαιρετικού 
παρθένου ελαιολάδου». Ο ίδιος ανέπτυξε περί-
που 2 στρέµµατα ρεβιθιού, 5 στρέµµατα φάβας 
και στο πλάνο είναι να αποκτήσει και άλλες ε-
κτάσεις στις περιοχές Λιβάδι και Πετούσης, για 
να σπείρει τα δύο αυτά είδη που ευδοκιµούν στις 
συνθήκες ξηρασίας που επικρατούν στο νησί.

Μέλι από τα χωράφια φάβας της Σχοινούσας 
µε λιανική πάνω από τα 20 ευρώ

∆ιαφοροποιούµενος παραγωγικά στον τοµέα 
της µελισσοκοµίας, ο Νίκος Μενδρινός, µελισ-
σοκόµος και παραγωγός φάβας στη Σχοινού-
σα, αντιλήφθηκε τη δυνατότητα που του παρέ-
χει το νησί του λόγω των κυρίαρχων καλλιερ-
γειών φάβας, ούτως ώστε να δηµιουργήσει ένα 
σπάνιο µέλι. Για την παραγωγή του οι µέλισσες 
συλλέγουν τη γύρη τους από τους ανθούς της 
φάβας. «Είναι χαρακτηριστικό ότι τον Απρίλιο ε-
πικρατεί η ανθοφορία της φάβας στη Σχοινού-
σα, καθότι έχουν εγκαταλειφθεί οι καλλιέργει-
ες σιταριού ή κριθαριού, των οποίων έλαβε τη 
θέση το συγκεκριµένο όσπριο. Ο όγκος της αν-
θοφορίας είναι τόσο µεγάλος που οι µέλισσες 
παράγουν ένα ιδιαίτερο προϊόν, το οποίο στην 
υφή του θυµίζει το µέλι από ρείκι και περιέχει 
πάνω από 85% φάβα». Η τιµή κιλού για το µέλι 
φάβας υπερβαίνει τα 20 ευρώ, ενώ η παραγω-
γή του φτάνει περίπου τους δύο τόνους ετησίως.

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Με τις πρώτες µηλιές της οικογένειας να φυ-
τεύονται το 1965 στη ∆ολίχη Ελασσόνας, από 
τον πατέρα της, η Θεοδώρα Λιόλιου ανέλαβε 
να συνεχίσει και να αναπτύξει τη συγκεκριµέ-
νη δραστηριότητα. Έλαβε την απόφαση να γυ-
ρίσει το σύνολο της καλλιέργειας σε παραγω-
γή βιολογικών µήλων. «Αυτό που είδα µετα-
τρέποντας τις καλλιέργειες σε βιολογικές, ή-
ταν ότι ένας σηµαντικός αριθµός µήλων δεν εί-
χε οπτικά το επιθυµητό αποτέλεσµα και εποµέ-
νως δεν ήταν εµπορεύσιµα. Σκέφτηκα τότε ότι 
θα µπορούσα να κάνω παραγωγή µηλόξιδου». 

∆ιατηρεί συνολικά 80 στρέµµατα µηλιών, ό-
που βρίσκονται φυτεµένα 5.800 δέντρα, από 
τα οποία εκτός από το βραβευµένο µηλόξιδο, 
παράγει χυµό µήλου και διαθέτει περίπου το 
20% της παραγωγής ως νωπό φρούτο. Η επι-
χείρηση διατηρεί δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, ενώ 
το σύνολο των προϊόντων παράχθηκαν µετά 
από έρευνα στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας από 
τον καθηγητή ∆ηµήτρη Κουρέτα. Τα προϊόντα 
της διοχετεύονται κυρίως στο εξωτερικό, σε χώ-
ρες όπως το Ντουµπάι και το Μπαγκλαντές.

Οµάδα παραγωγών στα Χάσια Γρεβενών µε 
1.000 στρέµµατα κόκκινης και µαύρης φακής

Παραγωγική προσπάθεια των τελευταίων πέ-
ντε ετών από µία οργάνωση παραγωγών, εντο-
πίζεται στα Χάσια των Γρεβενών µε οκτώ καλ-
λιεργητές οσπρίων και σιτηρών. Η παραγωγή 
τους ανέρχεται σε πάνω από 1.000 στρέµµα-
τα φασολιού, φακής, ρεβιθιού, µαύρης φακής 
beluga, ενώ πειραµατίζονται και µε την καλ-
λιέργεια της κόκκινης φακής. Επίσης, περί τα 
2.000 στρέµµατα προσφέρουν σιτηρά και δη-

µητριακά. Όπως λέει ο Κώστας Παπαδόπου-
λος, επικεφαλής της οµάδας, τα όσπρια κατα-
νέµονται σε 500 στρέµµατα φακής µε απόδο-
ση 100-150 κιλά ανά στρέµµα, 200 στρέµµατα 
ρεβίθι µε απόδοση 150-200 κιλά ανά στρέµµα, 
200 στρέµµατα φασολιού και απόδοση περί τα 
200 κιλά ανά στρέµµα. «Η µαύρη και η κόκ-
κινη φακή δίνουν υψηλότερη τιµή κατά του-
λάχιστον 50% σε σχέση µε τη συµβατική. Για 
παράδειγµα η τιµή παραγωγού της φακής ή-
ταν 1 ευρώ, ενώ η µαύρη και η κόκκινη αγγί-
ζουν περίπου τα 1,5 ευρώ το κιλό». 

Εκτός από την καλλιέργεια των οσπρίων 
διατηρούν και µονάδα διαλογής, µεταποίη-
σης και συσκευασίας προϊόντων τους, ενώ 
στη γκάµα τους περιλαµβάνονται ζυµαρικά 
και ποικιλίες ρυζιού µε διαφορετικά είδη µα-
νιταριού της περιοχής. Το σύνολο των καλλι-
εργειών βρίσκονται σε διαδικασία πιστοποίη-
σής ως βιολογικά. Το 10% της παραγωγής εξά-
γεται σε Γερµανία, Σκωτία, Βέλγιο και ∆ανία.

Αβοκάντο βιολογικό
Στην Κρήτη, ο Αγροτικός Συνεταιρισµός 

Προϊόντων ∆υτικής Κρήτης, µε 120 παρα-
γωγούς – µέλη που δραστηριοποιούνται σε 
Χανιά και Ρέθυµνο καλύπτει περίπου 8 µή-
νες του έτους µε παραγωγή αβοκάντο βιο-
λογικής καλλιέργειας. Αρχής γενοµένης 
από τον Νοέµβριο µε το αβοκάντο ποικιλί-
ας Zutano και Bacon, ακολουθούν έως τον 
Μάρτιο οι ποικιλίες Fuerte και Carmen. Με-
σολαβούν τον Φεβρουάριο τα Hass και στο 
τέλος Φεβρουαρίου τα Gem, ενώ έπονται τα 
Lamb Hass τους µήνες Απρίλιο - Μάιο και η 
παραγωγή του ολοκληρώνεται τον Ιούνιο. 
Οι συνολικές καλλιεργούµενες εκτάσεις α-
νέρχονται στα 1.000 στρέµµατα. Έως τώρα 
όλες οι ποσότητες διατίθενται στην εγχώρια 
αγορά και άµεσο στόχο αποτελούν οι εξα-
γωγές. Στο πλάνο είναι η δηµιουργία ιδιό-
κτητης µονάδας διαλογής και τυποποίησης 
µε στόχο την καθετοποίηση της παραγωγής.
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Τα βιολογικά σε πρώτο πλάνο, 
μετά καθετοποίηση, εξαγωγές
Μήλα, αβοκάντο και όσπρια παρέχουν διπλή υπεραξία ως βιοκαλλιέργειες

Νέα τάση
Στην Εξποτρόφ αναδείχθηκαν 
παραγωγικές προσπάθειες που 
σχετίζονται µε τη νέα τάση για 

τρόφιµα µε µειωµένη επιβάρυνση 
από χηµικές ουσίες

Το βραβευµένο βιολογικό µηλόξυδο 
Ολύµπου, διοχετεύεται στις ξένες αγορές.

Στα πλάνα του Αγροτικού Συνεταιρισµού Προϊόντων ∆υτικής Κρήτης στόχος η ιδιόκτητη 
µονάδα διαλογής και τυποποίησης για καθετοποίηση της παραγωγής αβοκάντο.
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Ο «Θεσσαλός»

Από κυδώνι και σύκο 
έως τσίλι στο πρόβειο 
ημίσκληρο σαγανέλι
Ο Θεσσαλός Σπύρος Αντωνίου με συνταγή την καινοτομία 
πουλάει όλα του τα τυριά σε Μάλτα και Σαουδική Αραβία

Στο «σαγανέλι» πρόσθεσε 
φράουλα, τσίλι, τέσσερα πιπέρια, 
δυόσµο, βερίκοκο, σταφίδα, 
τρούφα, τρούφα – σοκολάτα, 
ροδάκινο, σύκο, κυδώνι, αχλάδι.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Ερχόµενος να διατρανώσει 
την τυροκοµική παράδοση 
της Θεσσαλίας, η οποία ως 
περιφέρεια αποτελεί τη γε-
ωγραφική ζώνη µε την παρα-
γωγή των µεγαλύτερων ποσο-
τήτων τυροκοµικών προϊόντων, ο 
«Θεσσαλός» έκανε δύο βασικά βήµατα 
κατά τη δηµιουργία της δικής του επιχείρησης. Α-
φενός ανέλαβε να διατηρήσει το κοπάδι των ζώ-
ων που είχε στην ιδιοκτησία του ο πατέρας του. Α-
φετέρου αποφάσισε να καινοτοµήσει καθώς στο 
πρόβειο ηµίσκληρο τυρί που αποτελεί τη βάση της 
παραγωγής του, πρόσθεσε µία σειρά από ετερό-
κλητα µεταξύ τους υλικά, τα οποία ωστόσο συµ-
βαδίζουν αρµονικά µε τα προϊόντα του και δηµι-
ούργησε µία σειρά από διαφορετικούς κωδικούς. 

Η άκρη του νήµατος στον τοµέα της τυροκόµη-
σης για την οικογένεια του Θεσσαλού, Σπύρου Α-
ντωνίου, τεχνολόγου γεωπόνου, απόφοιτου της 

Γαλακτοκοµικής Σχολής Ιωαννίνων, 
συναντάται στον προηγούµενο αιώ-
να, όταν η οικογένεια εξέτρεφε αι-
γοπρόβατα, ελεύθερα στη φύση, 
στα βουνά της κεντρικής Θεσσα-
λίας. Σήµερα, τυριά όπως η φέτα, 

το κατσικίσιο ανθότυρο, γίδινο και 
πρόβειο γιαούρτι, γίδινο κεφίρ απο-

τελούν τη µία πτυχή έκφρασης της τυ-
ροκοµικής του δραστηριότητας. Από την 

άλλη όµως ο Σπύρος θέλησε να κάνει πειρα-
µατισµούς, έχοντας ως σταθερά το πρόβειο ηµί-
σκληρο «σαγανέλι». Οι δοκιµές που έκανε µε διά-
φορα υλικά, τον οδήγησαν να συνταιριάξει µία 
µεγάλη γκάµα προϊόντων µε το τυρί αυτό. Πρό-
σθεσε πρώτες ύλες όπως φράουλα, τσίλι, τέσσε-
ρα πιπέρια, πάστα ελιάς - λάδι - ρίγανη, δυόσµο, 
βερίκοκο, σταφίδα, τρούφα, τρούφα – σοκολάτα, 
ροδάκινο, σύκο, κυδώνι, αχλάδι. 

Το σύνολο της παραγωγής αυτών των τυροκο-
µικών µε τα ασυνήθιστα, πλην όµως αρµονικά 
παντρεµένα µε το τυρί υλικά, διοχετεύονται στο 
εξωτερικό, στη Μάλτα και στη Σαουδική Αραβία. 

Πρώτης γενιάς τυροκόµος, ο Σπύρος Αντωνίου αξιοποίησε την κτηνοτροφική µονάδα 
της οικογένειάς του και καινοτόµησε συνταιριάζοντας πολλές διαφορετικές πρώτες 
ύλες όπως φράουλα, ροδάκινο, σύκο µε το ηµίσκληρο πρόβειο τυρί που παράγει.

Σπύρος Αντωνίου

Εξαγωγές 
Τα τυριά της τυροκοµι-
κής διαφοροποιούνται 

από την ευρύτερη 
αγορά τυροκοµικών 

προϊόντων στην 
Ελλάδα και πωλούνται 
σε επιλεγµένα σηµεία 

των Τρικάλων, κυρίως 
όµως διατίθενται 

στο εξωτερικό
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Για να αντιληφθούµε την δυνα-
µική που διατηρεί η Θεσσαλία 
στην τυροκοµία, αναφέρουµε ότι 
το 40% των µαλακών τυριών της 
χώρας, τα οποία προέρχονται α-
πό εκεί, η φέτα αντιστοιχεί στο 
70% της συνολικής παραγωγής 
τους. Αµέσως µετά σε δυναµική 
από πλευράς των συνολικά πα-
ραγόµενων ποσοτήτων στα µα-
λακά τυριά, έρχεται η περιφέρεια 
Ηπείρου και κατόπιν η περιφέ-
ρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ό-
πως προκύπτει από στοιχεία έρευ-
νας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, που είχαµε 
παρουσιάσει πρόσφατα. Σε ό,τι 
αφορά τα σκληρά τυριά την πε-
ριφέρεια Θεσσαλίας ακολουθεί 
σε ποσότητες παραγωγής η περι-
φέρεια Κρήτης και στη συνέχεια 
η περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας.

Επεξεργασία ενός τόνου 
γάλακτος ηµερησίως

Οι ποσότητες γάλακτος που ε-
πεξεργάζεται καθηµερινά η τυ-
ροκοµία των Τρικάλων, φτάνουν 
τον ένα τόνο. Αναφερόµενος 
στις συνθήκες της αγοράς, κά-

νει λόγο για «δύσκολους και-
ρούς», µε µοναδική λύση την 
καθετοποίηση που ο ίδιος έχει 
εφαρµόσει. «Βέβαια, το κόστος 
για να στήσω ένα τυροκοµείο ή-
ταν µεγάλο, µέχρι να εντοπίσω 
την κατάλληλη ετικέτα και τους 
κατάλληλους ανθρώπους για να 
διαθέσω τα προϊόντα µου», λέει 
ο ίδιος. «Η αγορά αυτή τη στιγ-
µή ζητάει προϊόντα µε ποιότη-
τα και καινοτοµία και την ανά-
πτυξη εµπιστοσύνης µε τον πα-
ραγωγό», συµπληρώνει. 

Σε αντίθεση µε αρκετούς συ-
ναδέλφους του, όπου η φέτα 
καταλαµβάνει τον µεγαλύτερο 
όγκο παραγωγής των τυροκο-
µείων τους, στην προκειµένη 
περίπτωση ισχύει το αντίθετο. 
Το ηµίσκληρο πρόβειο τυρί του 
στις διαφορετικές του εκδοχές, 
είναι αυτό που παράγει κατά κύ-
ριο λόγο ο τυροκόµος. Μέρος 
του πρόβειου γάλακτος που ο 
ίδιος δεν αξιοποιεί για τις δικές 
του ανάγκες, διοχετεύεται στη 
Ρούσσας καθώς και στη γαλα-
κτοβιοµηχανία La Farm. 

Το 40% των μαλακών τυριών της χώρας
είναι από την Περιφέρεια Θεσσαλίας

ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Η τυροκοµική µονάδα του «Θεσσαλού» βρίσκεται
 στο Κεφαλόβρυσο Τρικάλων και αυτή τη στιγµή 

αξιοποιεί περίπου 1 τόνο γάλακτος την ηµέρα
 για την τυροκόµηση των προϊόντων του.

 Τα τυριά του εξάγονται σχεδόν εξ ολοκλήρου
 στη Μάλτα και τη Σαουδική Αραβία.

Βιοµηχανίες 
Μέρος του πρόβειου 

γάλακτος διοχετεύεται 
στη Ρούσσας και στη 
γαλακτοβιοµηχανία 

La Farm

ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ
ΤΡΙΚΑΛΑ

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

agrenda@agronews.gr

Νιτσιάκος
Μεταγραφή 
Ν. Αλεξιάδη  
Τη θέση του meat commercial 
director στην εταιρεία Νιτσιάκος 
αναλαµβάνει ο Νίκος Αλεξιάδης, 
στέλεχος µε πολυετή εµπειρία στον 
χώρο του κρέατος. Ο κ. Αλεξιάδης 
διετέλεσε για τριάµισι χρόνια meat 
product manager στη The Mart, 
από το 2014 έως το 2017, ενώ 
από το 2017 έως το 2019 ήταν 
αγοραστής κρέατος στην εταιρεία 
Kallas-Papadopoulos, προτού 
αναλάβει καθήκοντα meat category 
manager στην ΑΝΕ∆ΗΚ Kρητικός.

Coffee Berry
Νέος εμπορικός 
διευθυντής
Καθήκοντα εµπορικού διευθυντή 
της αλυσίδας καφέ Coffee Berry 
ανέλαβε ο Νίκος Χατζηγεωργίου, 
προερχόµενος από την ΑΒ 
Βασιλόπουλος. Πρόκειται για 
καταξιωµένο στέλεχος στον τοµέα 
του, µε µεγάλη εµπειρία στην 
εµπορική ανάπτυξη και διαχείριση 
επιχειρήσεων, µε ιδιαίτερη 
έµφαση στον συντονισµό και 
την ανάπτυξη δικτύου franchise. 

ΔΕΛΤΑ
Διευθυντής 
Περιφέρειας 
ο Ν. Ράπτης
Καθήκοντα Modern Trade District 
Sales Manager στη ∆έλτα 
ανέλαβε ο Νίκος Ράπτης, 
προερχόµενος από την Value 
For Life Foods, όπου τα τελευταία 
δυό-µισι χρόνια είχε τη θέση 
του National Accounts Manager.

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

Εξαιρετική επιλογή για ηµιξερικά εδάφη 
αποτελεί το Τεφ (Teff), ένα αγρωστώδες 
µε µακρά ιστορία και θρεπτική αξία, κα-
θώς και µε αυξανόµενη ζήτηση από τη βι-
οµηχανία ζυµαρικών και αρτοσκευασµά-
των στην Αµερική και την Ευρώπη.

Η βιοµηχανία τροφίµων κάνει πλέον 
στροφή σε καινοτόµες καλλιέργειες µε 
στόχο την παραγωγή τροφίµων υψηλής 
θρεπτικής αξίας και ικανών να ανταποκρι-
θούν στις ειδικές απαιτήσεις του κατανα-
λωτικού κοινού. Μία από αυτές τις καλλι-
έργειες, που γνωρίζει την αποθέωση, εί-
ναι και το αγρωστώδες Τεφ.

Να σηµειωθεί πως η καλλιέργεια αποτε-
λεί µία από 11 επιλογές που πριµοδοτού-
νται µε 58,8 ευρώ το στρέµµα στη νέα προ-
γραµµατική περίοδο στο πλαίσιο του πρα-
σινίσµατος. Υπενθυµίζεται πως η λίστα µε 
τις εναλλακτικές καλλιέργειες περιλαµβά-
νει: Κινόα, Τσία, Τεφ, Μαύρο Σινάπι, Νι-
γκέλα, Καµελίνα, Μουκούνα, Tritordeum
(Σιταροκρίθαρο), Γλυκοπατάτα, Τσουκνίδα 
για ίνα και Λινάρι για λάδι ή και ίνα. Από 
τις έντεκα συνολικά καλλιέργειες, οι δύο 
(Tritordeum και τσουκνίδα για ίνα) απο-
τελούν φθινοπωρινές ποικιλίες, ενώ οι υ-
πόλοιπες εννέα σπέρνονται κατά κανόνα 
την περίοδο της άνοιξης. Τονίζεται, εν τω 
µεταξύ, ότι υπάρχει η σχετική τεχνογνω-
σία για καλλιέργειά τους στη χώρα.

Η ονοµασία Τεφ στην Αιθιοπία σηµαί-
νει «χαµένος», καθώς οι σπόροι του είναι 
από τους µικρότερους όλων των σπόρων 
δηµητριακών, συνήθως µε µέγεθος µικρό-
τερο από 1 χιλιοστό (περίπου 150 σπόροι 
Τεφ ισούνται µε ένα σπόρο σιταριού), πα-
ρόµοιο µε τον παπαρουνόσπορο. Το τόσο 
µικρό του µέγεθος είναι και ο λόγος που 
πάντα αλέθεται µαζί µε το περίβληµά του, 
οπότε το αλεύρι που προκύπτει είναι πά-
ντα ολικής άλεσης, ενώ το τελικό προϊόν 
δεν περιέχει γλουτένη.

Σπορά τον Απρίλιο και 
συγκοµιδή τον Οκτώβριο

Χρονιά-σταθµός για την επέκταση της 
καλλιέργειας Τεφ στη νοτιοανατολική 
Μεσόγειο αποτελεί το 2023, σύµφωνα µε 
τον πρόεδρο της εταιρείας εµπορίας σπό-
ρων Glarpro, Alix Rimmer, ο οποίος εξη-
γεί στην Agrenda το πλάνο φύτευσης που 
δένει αρµονικά µε το καλλιεργητικό ηµε-
ρολόγιο των Ελλήνων αγροτών.

Μία φρέσκια αγορά είναι πάντα µία α-

γορά µε ευκαιρίες. «Σε περιπτώσεις ό-
πως αυτή του Τεφ, όπου η ζήτηση υπερ-
βαίνει κατά πολύ την τρέχουσα προσφο-
ρά, οποιοσδήποτε µπορεί να παράξει σω-
στό προϊόν και να το διαθέσει την κατάλ-
ληλη περίοδο, µπορεί να βγει πραγµατι-
κά κερδισµένος», εξηγεί ο Alix Rimmer.

Το Τεφ σπέρνεται και µαζεύεται την ίδια 
περίοδο µε το καλαµπόκι. Οι σπορές στις 
ελλαδικές συνθήκες µπορούν να γίνουν 
τον Απρίλιο και η συλλογή του σπόρου 
τον Οκτώβριο, όπως κάθε άλλη ανοιξιά-
τικη καλλιέργεια. Η καλλιέργεια του Τεφ 
στην Ελλάδα, αλλά και συνολικά στη Νο-
τιοανατολική Μεσόγειο, παρουσιάζει ιδι-
αίτερο ενδιαφέρον. Αµέσως µετά την πε-
ρίοδο συγκοµιδής στις ελληνικές συνθή-
κες στα µέσα του Φθινοπώρου, παρουσι-
άζεται έλλειψη του προϊόντος από τη δι-
εθνή αγορά, δεδοµένου ότι η παραγωγή 
του συγκεντρώνεται κατά 80-90% στο Νό-
τιο Ηµισφαίριο. «Όποιος έχει Τεφ από Ο-
κτώβριο µέχρι Μάρτιο, δεν υπάρχει περί-
πτωση να µην το πουλήσει και µάλιστα σε 
πολύ υψηλότερη τιµή από το µέσο όρο», 
θα συµπληρώσει ο Alix Rimmer.

∆ιασπορά τιµών, ανάλογα µε την εποχή
Επιχειρηµατικό µυαλό, ωστόσο, απαι-

τεί η καλλιέργεια Τεφ, µε τον αγρότη να 

έχει τη δυνατότητα να κερδίσει παραπά-
νω χρήµατα, ανάλογα µε την περίοδο δι-
άθεσης. Όσον αφορά την καθαρή τιµή 
παραγωγού, το εµπόριο πληρώνει σε πε-
ριόδους υψηλής προσφοράς από 1,50 έ-
ως 1,60 ευρώ το κιλό για τις λευκές ποι-
κιλίες και 1,30 µε 1,40 ευρώ για τις καφέ. 

Σε περίπτωση άλεσης, το επιπλέον κό-
στος υπολογίζεται σε περίπου 40 λεπτά το 
κιλό, µε το αλεύρι Τεφ να διατίθεται ύστερα 
σε υψηλότερες τιµές, στα 2,10-2,30 ευρώ 
το κιλό για τις λευκές ποικιλίες και για τις 
καφέ στο 1,80 µε 1,90 ευρώ. Σε περιόδους 
έλλειψης όµως, όπως µέσα στο χειµώνα, 
έχουν καταγραφεί πράξεις ακόµη και σε 
διπλάσια επίπεδα τιµών, αφού η ζήτηση 
από τις αµερικανικές και ευρωπαϊκές βι-
οµηχανίες είναι υψηλή και αυξανόµενη.

Καλή προσαρµογή 
στις ελληνικές συνθήκες

Στο πλαίσιο αναζήτησης καλλιεργειών, 
που θα µπορούν να ανταποκριθούν στις 
απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες εξαιτίας 
της κλιµατικής αλλαγής, το Τεφ λόγω της 
προσαρµοστικότητάς του σε ένα ευρύ φά-
σµα εδαφικών και κλιµατικών συνθηκών, 
φαίνεται να αποκτά ισχυρό προβάδισµα 
για καλλιέργεια στον Ελλαδικό χώρο. Στο 
Αγρόκτηµα του Γεωπονικού Πανεπιστηµί-

Λιγοέξοδη η καλλιέργεια Τεφ
έχει και επιδότηση 58,8 ευρώ το στρέμμα
Το ίδιο Κινόα, Τσία, Μαύρο Σινάπι, Νιγκέλα, Καμελίνα, Μουκούνα, Tritordeum, Γλυκοπατάτα, Τσουκνίδα και Λινάρι

Άνοιξη
Στις ελληνικές συνθήκες, το Τεφ 
σπέρνεται µέσα στην Άνοιξη 
και συλλέγεται στις αρχές 
του Φθινοπώρου.

.

Ύψος 
Το ύψος των φυτών κυµαίνεται 
µεταξύ 70 και 75 εκατοστών, 
ανάλογα την απόσταση µεταξύ 
των γραµµών φύτευσης. 
Το γνώρισµα αυτό το καθιστά 
ανθεκτικό στο πλάγιασµα 
και συγκρίνεται µε άλλες 
εδραιωµένες ποικιλίες 
χειµερινών σιτηρών.

Σπόρος 
Οι σπόροι του είναι από 
τους µικρότερους όλων 
των σπόρων δηµητριακών, 
συνήθως µε µέγεθος 
µικρότερο από 1 χιλιοστό.
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ου Αθηνών στην περιοχή του Βοτανικού ε-
γκαταστάθηκε τον Απρίλιο του 2015 πειρα-
µατική καλλιέργεια Τεφ, στο πλαίσιο µε-
ταπτυχιακής διατριβής της Μαρίας Χρόνη.

Σύµφωνα µε τα πειραµατικά δεδοµένα, 
στις ελληνικές συνθήκες το ύψος των ώ-
ριµων φυτών κυµαίνεται µεταξύ 70 και 75 
εκατοστών, ανάλογα µε την απόσταση µε-
ταξύ των γραµµών φύτευσης. Το γνώρισµα 
αυτό το καθιστά ανθεκτικό στο πλάγιασµα 
και συγκρίνεται µε άλλες εδραιωµένες ποι-
κιλίες χειµερινών σιτηρών. 

Σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στοιχεία, δια-
φέρουν σηµαντικά ανάλογα µε τον αριθ-
µό των ενεργών αδελφιών και των κόκκων 
ανά φόβη, που εξαρτάται από τις τοπικές 
καλλιεργητικές συνθήκες. Παλαιότερα δε-
δοµένα αναφέρουν πως η µεγαλύτερη α-
πόδοση σε σπόρο προέρχεται από γραµµές 
σποράς που απείχαν µεταξύ τους 30 εκα-
τοστά, ενώ η µικρότερη από χύδην σπορά. 

Στα συµπεράσµατα της, η Μαρία Χρόνη α-
ναφέρει πως η καλλιέργεια είχε καλή επίδο-
ση τόσο στο χαµηλό υψόµετρο όσο και στα 
λοιπά εδαφοκλιµατικά χαρακτηριστικά της 
ευρύτερης περιοχής της Αττικής. Επίσης, ό-
πως σηµειώνεται, η καλλιέργεια ανταποκρί-
θηκε καλύτερα µε οργανική λίπανση, πετυ-
χαίνοντας έτσι καλύτερες επιδόσεις σε αρ-
κετά αγρονοµικά χαρακτηριστικά.

Σε 60 μέρες 
η προμήθεια 
σπόρου 
Για όσους θέλουν να δοκιµάσουν 
τη καλλιέργεια και να σπείρουν 
µέσα στην Άνοιξη, η Glarpro είναι 
σε θέση να εξυπηρετήσει τους 
ενδιαφερόµενους, ενώ µπορεί να 
απορροφήσει και την παραγωγή 
µε όρους συµβολαιακής. 
Το κόστος για την αγορά σπόρου 
υπολογίζεται σε 1,35-1,45 ευρώ 
το κιλό και η παραλαβή του 
γίνεται χονδρικά δύο µήνες µετά 
την παραγγελία, αφού θα πρέπει 
να µεταφερθεί από τη Νότιο 
Αφρική, όπου η εταιρεία 
καλλιεργεί δεκάδες χιλιάδες 
στρέµµατα. Για βέλτιστη 
παραγωγή, συνήθως 
χρησιµοποιούνται από 1,2 έως 1,3 
κιλά το στρέµµα σε γραµµές, µε 
µεγαλύτερη ποσότητα σπόρου 
να αυξάνει το κόστος παραγωγής 
δίχως να αποφέρει περισσότερο 
προϊόν λόγω µεγαλύτερης 
ανταγωνιστικότητας των φυτών. 
Ο σπόρος που θα συγκοµιστεί, 
ανάλογα την ποικιλία, µπορεί 
να επανασπαρθεί είτε ακόµη µία 
φορά -στην περίπτωση λευκών 
ποικιλιών- είτε 3-4 -στην 
περίπτωση των καφέ- πριν γίνει 
αναγκαία ξανά η προµήθεια 
πρώτης ύλης.
Να σηµειωθεί ότι το λευκό Τεφ 
είναι γενικά πιο ήπιο στη γεύση 
και κατάλληλο για χρήση στην 
αρτοποιία, ζαχαροπλαστική και 
βιοµηχανία ζυµαρικών λόγω του 
ανοιχτότερου χρώµατος του, ενώ 
το καφέ Τεφ είναι πιο σκούρο και 
έχει πιο έντονη γεύση ξηρών 
καρπών. Αν και οι δύο ποικιλίες 
έχουν διαφορές στη γεύση και 
το χρώµα, είναι πανοµοιότυπες 
σε περιεκτικότητα θρεπτικών 
στοιχείων.

Προσφορά 
Εµπορικό παράθυρο 
διάρκειας 6 µηνών 

για πωλήσεις 
σε υψηλές τιµές 

έχουν οι Έλληνες 
παραγωγοί

Αποδόσεις
Στις ελληνικές 

συνθήκες 
οι στρεµµατικές 

αποδόσεις κυµαίνονται 
από 80 έως 90 κιλά 

καθαρό σπόρο

Πριµ 
Στα 10-20 ευρώ

το στρέµµα ρίχνει
το κόστος παραγωγής 

το ειδικό πριµ 
εισαγωγής καινοτόµων 

καλλιεργειών

Μεγαλύτερο κέρδος από 
πωλήσεις εντός χειμώνα 
Οι αποδόσεις καθαρού σπόρου Τεφ 
στην Ελλάδα µπορούν να ανέλθουν α-
πό 80 έως 90 κιλά το στρέµµα, απαιτώ-
ντας όµως καλή µετασυλλεκτική δια-
χείριση του προϊόντος, ώστε να περιο-
ριστεί η φύρα, σύµφωνα µε τις εκτιµή-
σεις γεωπόνων και τα πραγµατικά δε-
δοµένα από τα χωράφια της Νότιας Α-
φρικής. Υπενθυµίζεται πως το µέγεθος 
του σπόρου είναι µικρότερο από 1 χιλι-
οστό, στοιχείο που καθιστά τον περιορι-
σµό απωλειών ένα δύσκολο -αλλά και 
ενδιαφέρον- καλλιεργητικό εγχείρηµα. 

Από 220 έως 285 ευρώ το στρέµµα
τα έσοδα για τον παραγωγό

Ανάλογα µε την περίοδο εµπορίας, έ-
νας παραγωγός µπορεί να καρπωθεί πο-
λύ υψηλότερη τιµή σε σύγκριση µε το 
µέσο όρο. Αν κάποιος Έλληνας αγρό-
της διαθέτει για παράδειγµα λευκό Τεφ 
την περίοδο Οκτωβρίου – Μαρτίου, µπο-
ρεί εύκολα να διαθέσει την παραγωγή 
του σε τιµές πάνω από 2 ευρώ το κιλό, 
όπως εξηγεί ο πρόεδρος της Glarpro.

Έχοντας ως βάση τα 80 κιλά σπόρο α-
νά στρέµµα και άτυπο ταβάνι τα 90, τό-
τε προκύπτει πως ένας Έλληνας αγρό-
της που διαθέτει αξιοπρεπή σπόρο στη 
καρδιά του χειµώνα, µπορεί να εισπρά-
ξει χονδρικά από 200 έως 225 ευρώ το 

στρέµµα, µε µία τιµή στα 2,5 ευρώ το κι-
λό. Σε ένα πιο συντηρητικό σενάριο, η 
πρόσοδος περιορίζεται σε ένα εύρος µε-
ταξύ 160 και 200 ευρώ το στρέµµα. 

Περιορίζει το κόστος το ειδικό πριµ
Στα χωράφια της Νότιας Αφρικής, το 

συνολικό κόστος παραγωγής στο Τεφ 
έχει υπολογιστεί από την Glarpro µόλις 
στα 37 ευρώ το στρέµµα, χωρίς τον κα-
θαρισµό του σπόρου. Ωστόσο, λόγω δι-
αφοράς οικονοµιών κλίµακας και κό-
στους πρώτων υλών, στις ελληνικές συν-
θήκες το αντίστοιχο κόστος διαµορφώ-
νεται στα 70 µε 80 ευρώ το στρέµµα. Α-
φαιρώντας το ειδικό πριµ της νέας ΚΑΠ 
που είναι 58,8 ευρώ, το τελικό κόστος 
καλλιέργειας στην Ελλάδα διαµορφώνε-
ται µόλις στα 10 µε 20 ευρώ το στρέµµα. 

Από άποψη απαιτήσεων εισροών, η 
καλλιέργεια Τεφ γίνεται µε ελάχιστα 
ποτίσµατα αναλόγως την ποικιλία και 
χρησιµοποιώντας σηµαντικά µικρότερες 
ποσότητες αζώτου και καλίου (συνήθως 
µε τη µορφή ποτάσας και νιτρικών) σε 
σχέση µε άλλες ανοιξιάτικες και χειµε-
ρινές καλλιέργειες. Επίσης, όπως προ-
αναφέρθηκε, η καλλιέργεια ανταπο-
κρίνεται θετικά στην οργανική λίπαν-
ση κόµποστ, µε καλύτερες επιδόσεις σε 
αγρονοµικά χαρακτηριστικά.

ΣΥΝΟΛΟ
220�285

�ΕΥΡΩ/ΣΤΡΕΜΜΑ�

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 

ΤΕΦ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

(ΓΙΑ ΛΕΥΚΕΣ 
ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ 

ΣΠΟΡΟΥ)

ΚΟΣΤΟΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΥΡΩ/ΣΤΡΕΜΜΑ

ΕΞΟ∆Α

70�80

ΚΕΡ∆ΟΣ

ΕΥΡΩ/ΣΤΡΕΜΜΑ

150�205

ΕΣΟ∆Α

ΕΙ∆ΙΚΟ 
ΠΡΙΜ

58,8

�ΕΥΡΩ/ΣΤΡΕΜΜΑ�

ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ
80�90

�ΚΙΛΑ/ΣΤΡΕΜΜΑ�

ΤΙΜΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

2�2,5

�ΕΥΡΩ�
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Η χρονιά που πέρασε, αν και χαρακτηρίστηκε α-
πό ένα ευµετάβλητο οικονοµικό περιβάλλον, ε-
πιφύλαξε θετικές ειδήσεις για τον όµιλο Ελλη-
νικά Γαλακτοκοµεία Α.Ε., ο οποίος διεύρυνε πε-
ραιτέρω την παραγωγική του δραστηριότητα.

Με διαδοχικές εκδηλώσεις προς τιµήν των ερ-
γαζοµένων της, η διοίκηση της εταιρείας έκοψε 
την Πρωτοχρονιάτικη πίτα στα γαλακτοκοµεία 
«Όλυµπος», «Τυράς» και «Ροδόπη» και επιβρα-

βεύοντας την προσπάθειά τους για την επίτευξη 
των εταιρικών στόχων χορήγησε µπόνους 1,3 ε-
κατ. ευρώ. Ιδιαίτερη αναφορά, στη διάρκεια των 
εκδηλώσεων, έγινε στην προάσπιση της εταιρι-
κής κουλτούρας, ως πολύτιµου αγαθού.

Παράλληλα, απονεµήθηκαν τιµητικές πλακέ-
τες σε 25 κτηνοτρόφους-παραγωγούς γάλακτος 
για την ποιότητα της δουλειάς τους και µαζί ένα 
µπόνους συνολικής αξίας 150.000 ευρώ. Να ση-

µειωθεί ότι η Ελληνικά Γαλακτοκοµεία αποτελεί 
τον µεγαλύτερο εισκοµιστή ποσοτήτων ελληνι-
κού γάλακτος στη χώρα µας, το οποίο συλλέγει 
καθηµερινά από 2.800 Έλληνες παραγωγούς.

Παράλληλα, ανανεώθηκε το εσωτερικό πρό-
γραµµα για την καταπολέµηση της υπογεννητι-
κότητας, που προβλέπει οικονοµική στήριξη στις 
οικογένειες των εργαζοµένων µε παιδιά. Το συ-
νολικό ποσό ανέρχεται σε 350.000 ευρώ. 

Μπόνους σε κτηνοτρόφους της Ελληνικά Γαλακτοκομεία

Πρώτη η μονάδα 
του Κώστα Ζίγκα 
σε αποδόσεις 
γαλακτοπαραγωγής, 
με 12.627 λίτρα 
ανά αγελάδα στον 
ετήσιο κύκλο των 
305 ημερών, σε 
εκδήλωση της ΕΦΧΕ 
στη 12η Zootechnia

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Πρώτος µεταξύ των καλύτερων ανακηρύ-
χθηκε ο Κώστας Ζίγκας, δηλαδή ο άνθρω-
πος που επέλεξε πριν λίγο καιρό η επιτρο-
πή βραβεύσεων της Agrenda ως τον Κτηνο-
τρόφο της Χρονιάς 2022, στις επιλογές της 
Ένωσης Φυλής Χολστάιν Ελλάδας.

Ειδικότερα σε εκδήλωση της ΕΦΧΕ στη 12η  
Zootechnia, η µονάδα του Κώστα Ζίγκα, φι-
γουράρει πρώτη στον κατάλογο µε τις καλύ-
τερες σε αποδόσεις µονάδες γαλακτοπαρα-
γωγής, µε 12.627 λίτρα ανά αγελάδα στον 
ετήσιο κύκλο των 305 ηµερών.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν όλα τα ονόµα-
τα που αναφέρονται στον κατάλογο µε τους 
βραβευθέντες φέτος αγελαδοτρόφους από 
την Ένωση Φυλής Χολστάιν. 

Πρώτοι στις υπόλοιπες δύο κατηγορίες
Πρώτοι στις σχετικές κατηγορίες ήταν ο Σ. 

Αυγερινός για την πιο γαλακτοπαραγωγό α-
γελάδα της ΈΦΧΕ, µε 20.328 λίτρα σε 305 η-
µέρες αρµεγή και ο ∆. Μαστοργιάννης για τη 
µονάδα µε το χαµηλότερο µέσο όρο 156.000 
σωµατικών κυττάρων. Τα υπόλοιπα βραβεία 
έλαβαν οι Λίγδας Π. – Λίγδας Π. ΟΕ,, Μπαρ-
ρούνης, Γ. Κούζας, Σπ. Ιωαννίδης – Μ. Ιω-
αννίδου, Αθ. ∆ηµόπουλος, Χρ. Βουλγαρί-
δης, Θεοχαρίδςη, Γ. Κούζας, Γ. Κεφαλάς, Υι-
οί Βαδεβούλη, ενώ για τη συνολική προσφο-
ρά του στην ΕΦΧΕ τιµήθηκε ο Κ. Μουρατίδης.

Της βράβευσης προηγήθηκε µια ιδιαίτερα 
ενδιαφέρουσα συζήτηση πάνω σε πρακτικές 
κινήσεις αναβάθµισης της εγχώριας αγελα-
δοτροφίας. Όπως προκύπτει από αυτή, οι α-

γελαδοτροφικές εκµεταλλεύσεις της χώρας 
µπορούν να επιτύχουν επιπλέον γάλα έως 
και 5 µε 5,5 κιλά την ηµέρα, ανά αρµεγόµε-
νο ζώο αν µειώσουν κατά 50% το σηµερινό 
µέσο όρο των σωµατικών κυττάρων που έχει 
η παραγόµενη πρώτη ύλη τους και βελτιώ-
σουν κι άλλο τη γονιµότητα των κοπαδιών.

Τη βεβαιότητα αυτή εξέφρασε ο κτηνίατρος 
κι αναπληρωτής καθηγητής του εργαστηρί-
ου ζωοτεχνίας, στο τµήµα κτηνιατρικής του 
ΑΠΘ, Γιώργος Βαλεργάκης κατά την τοπο-
θέτησή του στην εκδήλωση της ΕΦΧΕ. «Πρό-
κειται για δύο απλές, αλλά και δύσκολες, κι-
νήσεις, οι οποίες µπορούν να φέρουν το µέ-

σο στήσιµο ανά ζώο, σε πάνω από 11 τόνους 
το χρόνο, για 305 ηµέρες αρµεγής, από λίγο 
κάτω από τους 10 τόνους, που βρισκόµαστε 
σήµερα», είπε χαρακτηριστικά.

«Μεγάλη πληγή τα σωµατικά κύτταρα»
Επικαλούµενος ευρήµατα από την πλούσια 

βάση δεδοµένων που τηρεί η Ένωση από τα 
στοιχεία των µελών της, ο κ. Βαλεργάκης α-
νέφερε πως σε µεγάλο βαθµό, και παρά την 
πρόοδο που έχει γίνει µέχρι σήµερα, η υψη-
λή συγκέντρωση σωµατικών κυττάρων στο 
γάλα, που συνδέεται µε την υποκλινική µα-
στίτιδα, παραµένει µεγάλη «πληγή» για την 

Επιπλέον γάλα 
πετυχαίνεται αν 
µειωθεί κατά 50% 
το σηµερινό µέσο 
όρο των σωµατι-
κών κυττάρων που 
έχει η παραγόµενη 
πρώτη ύλη.

Μονάδα γαλακτοπαραγωγής 
Πρώτη σε απόδοση 
η φάρμα Ζίγκα, 
Αγρότη της Χρονιάς

ΖΙΓΚΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ Ν. 
ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ Σ ΟΕ 

DAIRY FARM
(ΚΟΥΖΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ) 

ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ
ΙΩΑΝΝΙ∆ΟΥ 

∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΒΟΥΛΓΑΡΙ∆ΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΦΟΙ ΘΕΟΧΑΡΙ∆Η 

DAIRY FARM 
(ΚΟΥΖΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ) 

ΑΦΟΙ ΚΕΦΑΛΑ 

ΒΑ∆ΕΒΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

12.627

12.564

12.258 

12.035 

11.918 

11.895

156.000

164.000

174.000

176.000

179.000

ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ 
ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ 
305 ΗΜΕΡΩΝ (2022)
(ΛΙΤΡΑ)

ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ 
ΜΕΣΟΝ ΟΡΟ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ 
ΚΥΤΤΑΡΩΝ (ΕΤΟΣ 2022)



Agrenda 45ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Σάββατο 11 & Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2023

Ήταν πριν από 25 χρόνια στις 6 Οκτωβρίου 
του 1997, όταν ο Τριαντάφυλλος Ηµερίδης µε 
τον συνέταιρο του Βασίλη Μακρόπουλο ιδρύ-
ουν την Inox Center στο Καβαλλάρι Θεσσαλο-
νίκης. Από την επεξεργασία ανοξείδωτου µε-
τάλλου για κατασκευή πάγκων και επαγγελ-
µατικών ψυγείων, η δραστηριότητα αυτή µε-
τατράπηκε σε µία βιοµηχανία πρότυπο στον 
κτηνοτροφικό τοµέα µε προϊόντα που εξάγο-

νται σε 98 χώρες σε όλον τον κόσµο. Πρόκει-
ται για τη Milkplan που γιόρτασε τα 25 χρό-
νια παρουσίας στον κλάδο κατά τη διάρκεια 
της 12ης Zootechnia. Σε ειδική εκδήλωση που 
πραγµατοποιήθηκε, υπήρξαν ειδικά αφιερώ-
µατα σε ιστορικές συνεργασίες, ενηµερώσεις 
για νέα προϊόντα και υπηρεσίες και κληρώσεις 
δώρων. «Η σηµερινή εκδήλωση είναι αφιερω-
µένη στα 25 χρόνια της Milkplan. 25 χρόνια 

που έχουµε αναµνήσεις, που έχουµε πετύχει 
πράγµατα και νιώθουµε πάρα πολύ υπερήφα-
νοι γι’ αυτά.  ∆εν σταµατάµε όµως εδώ. Εχουµε 
πάρα πολύ όρεξη γιατί ξέρουµε πως έχουµε να 
δηµιουργήσουµε ακόµη παρά πολλά πράγµα-
τα», είπε µεταξύ άλλων, ο ιδιοκτήτης της εται-
ρείας, Νίκος Ηµερίδης. Σηµειώνεται εδώ πως 
αυτή η περίοδος εορτασµών θα συνεχίσει και 
µε άλλες εκδηλώσεις έως και τις 6/10/2023.

Στη Zootechnia γιόρτασε τα 25 της χρόνια η Milkplan

Να συµπεριληφθεί και ο ηλίανθος στο 
Eco-scheme που αφορά το πρόγραµ-
µα για το κλίµα, το περιβάλλον και την 
καλή διαβίωση των ζώων, ζητούν συλ-
λογικοί φορείς του Έβρου, επιβεβαιώ-
νοντας σχετικό ρεπορτάζ της Agrenda.

Με κοινή επιστολή τους προς το υ-
πουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ο ΑΣ∆ 
Ορεστιάδας «Η Ένωση», η ΕΑΣ ∆ιδυµο-
τείχου και ο ΑΣΚΓΕ «Σουφλιώτικα Κελά-
ρια», επισηµαίνουν πως το αίτηµά τους 
είναι συµβατό µε τους στόχους της νέας 
ΚΑΠ, δεδοµένου ότι πρόκειται για καλλι-
έργεια που καλύπτει τους ειδικούς στό-
χους του οικολογικού σχήµατος, χωρίς 
να αυξάνει το κόστος παραγωγής και 
εκφράζουν την έκπληξή τους για την 
απουσία της από το εθνικό στρατηγικό 
σχέδιο. Στη σχετική επιστολή των οργα-
νώσεων αναφέρεται χαρακτηριστικά:

«Αξιότιµε κ. Υπουργέ,
Μελετώντας την έκθεση για το στρα-

τηγικό σχέδιο της ΚΑΠ (ΣΣ ΚΓΠ), δια-
πιστώσαµε µε έκπληξη, ότι µία καλλι-
έργεια, ο ηλίανθος, δεν στηρίζεται και 
δεν προωθείται, όπως άλλες αροτραίες 
καλλιέργειες.

Στο νοµό  Έβρου, τα τελευταία δέκα 
(χρόνια, η καλλιέργεια ηλίανθου κατα-
λαµβάνει σταθερά, περίπου 300.000 
στρέµµατα σε ετήσια βάση. Αποτελεί βα-
σική επιλογή καλλιέργειας για τη περι-
οχή µας, γιατί συγκεντρώνει ορισµένα 
πλεονεκτήµατα:

 Είναι κατά κύριο λόγο ξηρική καλ-

λιέργεια, αξιοποιεί εδάφη µη αρδευό-
µενα, χαµηλής γονιµότητας.

 Είναι καλλιέργεια µε χαµηλές εισρο-
ές φυτοπροστατευτικών και λιπασµάτων.

 Ενδείκνυται για αµειψισπορά στο 
σχήµα: χειµερινά σιτηρά-ηλίανθος χει-
µερινά σιτηρά και χρησιµοποιείται από 
τους αγρότες µας χωρίς δεύτερη σκέψη.

 Είναι ιδανική εναλλακτική επιλογή 
καλλιέργειας σε µη αρδευόµενες εκτάσεις, 
στις ορεινές και µειονεκτικές περιοχές.

 Αποτελεί εξαίρετο µελισσοκοµικό φυ-
τό και συνδυάζει κλάδους παραγωγής του 
πρωτογενούς τοµέα.

 Χρησιµοποιείται για παραγωγή λα-
διού, σηµαντικό στοιχείο για τη διατροφή 
του ανθρώπου, στα πλαίσια της επισιτιστι-
κής κρίσης µε τον πόλεµο στην Ουκρανία.

 Ζητούµε να συµπεριληφθεί ο ηλίαν-
θος στο Eco-scheme (31) πρόγραµµα για 
το κλίµα, το περιβάλλον και την καλή δια-
βίωση των ζώων: και χρήση ανθεκτικών 
και προσαρµοσµένων ειδών και ποικιλιών.

 Η καλλιέργεια του ηλίανθου καλύ-
πτει τους σχετικούς ειδικούς στόχους του 
παραπάνω eco-scheme, χωρίς να αυξά-
νει το κόστος παραγωγής.

 Η σκέψη για συνδεδεµένη στην εν λό-
γω καλλιέργεια, επιβάλλεται να εξεταστεί.

Είναι πολύ σηµαντικό να λαµβάνεται υ-
πόψη για το σχεδιασµό του στρατηγικού 
σχεδίου, η θέση της ακριτικής και παρα-
µεθόριας περιοχής του Νοµού Έβρου.

Οι πρόεδροι, Κουµπρίδης Λάµπρος, Κα-
µπρούδης Αξιώτης, Λάζαρος Κιτσικίδης».

εγχώρια γαλακτοπαραγωγό αγελαδοτροφία.
Στο πλαίσιο αυτό παρέθεσε στατιστικά από 

τα οποία προκύπτει ότι το 65% των αγελάδων 
της φυλής έχει περιορίσει τον αριθµό τους σε 
κάτω από 250.000 σωµατικά κύτταρα ανά ml 
γάλακτος, ένα 13% είναι µεταξύ 250.000 και 
500.000, ένα άλλο 9% έχει 500.000 έως και 
900.000 και το εναποµείναν 13% έχει από 
900.000 σωµατικά κύτταρα και πάνω.

Μάλιστα υποστήριξε πως για το 45% των 
σωµατικών κυττάρων που έχει το γάλα στην 
παγολεκάνη την ευθύνη τη φέρει αυτό το 13% 
των ζώων, που αποτελεί υγειονοµική βόµβα 
και απειλεί το υπόλοιπο κοπάδι και για αυτό 
πρέπει να αποµακρυνθούν από το στάβλο.

«Αυτή τη στιγµή κατά µέσο όρο είµαστε στα 
400.000 σωµατικά κύτταρα ανά ml, αν κατα-
φέρουµε να το κατεβάσουµε αυτό το όριο στα 
200.000 σωµατικά κύτταρα θα αυξήσουµε την 
ηµερήσια γαλακτοπαραγωγή ανά ζώο κατά 
2 έως 2,5 κιλά, γιατί οι µαστοί των ζώων θα 
είναι υγιείς», είπε ο κ. Βαλεργάκης. Σηµείω-
σε δε, πως µπορεί αυτό να επιτευχθεί σε βά-
θος 3-4 ετών, εάν εφαρµόζονται µέτρα βιοα-
σφάλειας, λειτουργεί καλά το αλµεκτικό µη-
χάνηµα, ο στάβλος είναι καθαρός και περι-
θάλπονται σωστά τα άρρωστα ζώα.

Έκταση
Στο νοµό Έβρου, 

τα τελευταία δέκα 
χρόνια, η καλλι-
έργεια ηλίανθου 

καταλαµβάνει 
σταθερά, περίπου 

300.000 στρέµµατα 
σε ετήσια βάση

Πριμ από το πρασίνισμα και συνδεδεμένη 
διεκδικούν οι καλλιεργητές ηλίανθου

Κρίσιµη και η 
βελτίωση της 
γονιµότητας

Εξίσου καθοριστικός 
παράγοντας για άνοδο 
της γαλακτοπαραγωγής 
των ζώων, κατά τον 
επιστηµονικό σύµβουλο 
της ΕΦΧΕ, είναι η 
βελτίωση γονιµότητας 
των κοπαδιών. «Αν 
µειώσουµε κατά 25 
ηµέρες τη µέση ηµέρα 
γαλακτοπαραγωγής και 
από τις 199 σήµερα, 
πάµε στις 170-175 τα 
ζώα θα παράγουν κατά 
µέσο όρο 2,5 έως 3 κιλά 
γάλα παραπάνω την 
ηµέρα. Απλώς θα 
συλλαµβάνουν πιο 
εύκολα τα ζώα και εκεί 
πρέπει να δουλέψουµε», 
διευκρίνισε ο καθηγητής.
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Καθιερώνεται 
ο ΕΦΚ στο 
αγροτικό 
πετρέλαιο, 
νέος τρόπος 
κατανομής
Στην προγραµµατική ατζέντα 
της κυβέρνησης, σε περίπτωση 
που ανανεώσει τη θητεία της µπαίνει 
η καθιέρωση της επιστροφής του 
Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης 
Πετρελαίου για τους αγρότες, ενώ 
παράλληλα ετοιµάζεται µια αλλαγή 
του τρόπου µε τον οποίο το ποσό 
θα φτάνει στους παραγωγούς.
Οι πληροφορίες θέλουν την 
δηµιουργία µιας νέας λίστας 
ετήσιας κατανάλωσης, αντίστοιχης 
µε αυτήν που ίσχυε ως το 2015 και 
αξιοποιήθηκε κατά την επιστροφή 
που έγινε τον περασµένο Αύγουστο. 
Βάσει αυτής αλλά και των δηλώσεων 
ΟΣ∆Ε των παραγωγών, θα 
αναπτυχθεί ένα σύστηµα voucher, 
αντίστοιχο µε το fuel pass που 
λειτούργησε το περασµένο καλοκαίρι, 
µε ένα ορισµένο ποσό που 
θα µπορούν να αξιοποιούν 
στο βενζινάδικο οι αγρότες, 
είτε τµηµατικά είτε µια και έξω.
Το σκεπτικό πίσω από αυτήν την 
αλλαγή έγκειται στις διαµαρτυρίες 
αρκετών παραγωγών ότι ενώ 
καλλιεργούν εκείνοι, η επιστροφή 
καταλήγει στον ιδιοκτήτη 
των αγροτεµαχίων.
Φυσικά για να γίνει πράξη αυτός 
ο σχεδιασµός, θα χρειαστεί πρώτα 
να θεσµοθετηθεί εκ νέου η ετήσια 
επιστροφή του ΕΦΚ για τους 
αγρότες, κάτι το οποίο υπήρχε 
στις προγραµµατικές δηλώσεις 
των κυβερνώντων και στις 
προηγούµενες εκλογές, ωστόσο 
πληρώθηκε µέχρι στιγµής µόνο µια 
φορά και αφορούσε το µισό έτος, 
άρα και το µισό προϋπολογισµό, σε 
µια συγκυρία µάλιστα κατά την οποία 
το πετρέλαιο έφτασε ακόµα και 
πάνω από τα 2,20 ευρώ το λίτρο.

Πετρέλαιο και ειδικές ενισχύσεις 
στο ντηλ μπλοκατζήδων-Μαξίμου
Μόνο επίσημες δεσμεύσεις για το αγροτικό πετρέλαιο δέχονται οι μπλοκατζήδες  

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

∆ιυπουργική συνάντηση µε τα µπλόκα ε-
τοιµάζεται για την ερχόµενη εβδοµάδα, 
µε τους εκπροσώπους της Πανελλαδικής 
των Μπλόκων να προσδοκούν ότι θα φύ-
γουν από την Αθήνα µε επίσηµες δεσµεύ-
σεις σχετικά µε την επιστροφή αγροτικού 
πετρελαίου την προσεχή άνοιξη.

Βέβαια ένα δεύτερο βυτίο, 60 µε 70 εκατ. 
ευρώ, µε αγροτικό πετρέλαιο βρισκόταν ή-
δη στον προγραµµατισµό των κυβερνώ-
ντων, οπότε θα έλεγε κανείς ότι µια συνά-
ντηση «κορυφής» στην οποία θα κλείδωνε 
και το εν λόγω θέµα, ικανοποιεί τα αφηγή-
µατα και των δύο στρατοπέδων.

Η αρχή των «επίσηµων» διαπραγµατεύ-
σεων έγινε την προηγούµενη Κυριακή στον 
Τύρναβο, κατά την επίσκεψη του υπουρ-
γού Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργου Γεωρ-
γαντά στην περιοχή. Εκεί τέθηκε από εκ-
προσώπους των µπλόκων και το αίτηµα ε-
νίσχυσης επιµέρους προϊόντων, όπως εί-
ναι τα κεράσια, τα αχλάδια και µηλοειδή 
που προς το παρόν φαίνεται να µην καλύ-
πτονται από τις µέχρι σήµερα εξαγγελίες. 
Φέρεται ο υπουργός Γεωργαντάς να άφη-
σε ανοιχτό το ενδεχόµενο ενίσχυσης αυ-
τών των προϊόντων. Εκεί που δεν υπήρξε 
ανταπόκριση, ήταν στο αίτηµα που έθεσε 
το πιο µαζικό φέτος µπλόκο, εκείνο της 

Καρδίτσας για µια ενίσχυση στο βαµβάκι.
Οι στρατηγοί των µπλόκων έµειναν µε 

την εντύπωση ότι η συνάντηση θα γινό-
ταν άµεσα, εντός της εβδοµάδας που πέ-
ρασε, ωστόσο σύµφωνα µε πληροφορί-
ες, ο χρόνος της συνάντησης θα αποφα-
σιστεί από το Μαξίµου, αφού απαιτείται η 
παρουσία και άλλων υπουργών της Κυ-
βέρνησης, όπως του υπουργού Οικονο-
µικών, Χρήστου Σταϊκούρα.

Η εξήγηση αυτής της καθυστέρησης, η ο-
ποία δίνεται από την πλευρά των µπλόκων, 
έχει να κάνει µε το ότι οι κυβερνώντες ακόµα 
συσκέπτονται ώστε «να δουν τι θα δώσουν».

Σε κάθε περίπτωση πάντως, η προσδοκίες 
όσων ακολούθησαν φέτος την έξοδο στην 
εθνική οδό, φαίνεται πως ικανοποιούνται 
φέτος µε µια επιστροφή του φόρου κατα-
νάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο. Και όχι 

άδικα, αφού σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, έστω 
και ανεπίσηµα, αρκετά στελέχη του κυβερ-
νώντος κόµµατος, από βουλευτές µέχρι αν-
θρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, φέρε-
ται να καλλιέργησαν την προσδοκία αυτή.

Αντιληπτό από την κυβέρνηση ότι το 
αγροτικό πετρέλαιο είναι «λαϊκό» µέτρο

Άλλωστε, ήδη από πέρυσι είχε φανεί πως 
το αγροτικό πετρέλαιο γίνεται αντιληπτό α-
πό το Μαξίµου ώς ένα πιο «λαϊκό» µέτρο, 
µιας και απλώνεται σε όλες τις κατηγορί-
ες της πρωτογενούς παραγωγής.

Πάντως, σύµφωνα και µε πρόσφατο ρε-
πορτάζ της Agrenda, ο δηµοσιονοµικός χώ-
ρος για µια δεύτερη δόση αγροτικού πετρε-
λαίου έχει µάλλον ήδη ανοίξει µε πιθανό 
ορίζοντα πληρωµής την προσεχή άνοιξη, 
όσο οι παραγωγοί θα βρίσκονται στα χω-
ράφια τους για τις εαρινές σπορές και ερ-
γασίες. Εφόσον το ποσό διαµορφωθεί στα 
αντίστοιχα µε πέρυσι επίπεδα, τότε θα κα-
λύπτει το δεύτερο µισό του 2022 και θα α-
φορά σε περίπου 340.000 παραγωγούς, ε-
νώ ο τρόπος κατανοµής θα γίνει µε βάση 
την ετήσια λίστα κατανάλωσης που είχε 
συνταχθεί στις παραµονές της τελευταίας 
πληρωµής, τον Αύγουστο του 2022. Η λί-
στα µε τα ΑΦΜ και τα IBAN που διαθέτει η 
ΑΑ∆Ε από τότε θα αξιοποιηθεί, όπως επί-
σης και οι καταστάσεις από τις εγγραφές 
στο Μητρώο Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων.

Ψάχνουν τι θα δώσουν
Η καθυστέρηση της διυπουργικής 
συνάντησης µε εκπροσώπους των 
µπλόκων, λένε οι µπλοκατζήδες, 

οφείλεται στο ότι οι κυβερνώντες 
ακόµα συσκέπτονται ώστε 
«να δουν τι θα δώσουν»
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Υπάρχουν και άλλες ανησυχίες στις τάξεις 
των Βρυξελλών, όπως η σήµανση 
βιωσιµότητας πάνω στα τρόφιµα που έρχεται 
να επιβαρύνει σε πολλά επίπεδα τους αγρότες, 
αλλά και η απελευθέρωση της χρήσης νέας 
γενιάς τροποποιηµένων σπόρων, κάτι για 
το οποίο ορισµένοι επικαλούνται θέµα 
ανταγωνιστικότητας. Όπως σχολιάζει το 
Politico, το ψηφιακό έγγραφο θεωρούταν 
τόσο «ευαίσθητο» ώστε συνοδευόταν από 

σηµείωµα µε συντάκτη µεγάλο στέλεχος της 
DG AGRI, το οποίο έλεγε πως οποιοδήποτε 
φυσικό αντίγραφο έπρεπε στη συνέχεια 
να καταστραφεί, ενώ το µήνυµα ήταν 
κρυπτογραφηµένο µε ειδικό λογισµικό. Όλα 
αυτά, αν µη τι άλλο συνηγορούν στο ότι η 
πιο πολυδιαφηµισµένη πολιτική της σηµερινής 
ηγεσίας της Κοµισιόν, είναι διάτρητη και 
οδεύει προς ένα έστω και προσωρινό πάγωµα. 
Κάτι που δεν θα αργήσει να φανεί.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Κολληµένες στη λάσπη των απανω-
τών κρίσεων της τελευταίας τριετίας 
βρίσκονται πολλές από τις επιµέρους 
πολιτικές που πλαισιώνουν την φι-
λόδοξη «πράσινη» στρατηγική «Από 
το Αγρόκτηµα στο Πιάτο» την οποία 
παρουσίασαν τον Μάιο του 2020 µε 
αξιοµνηµόνευτους πανηγυρισµούς 
οι τεχνοκράτες των Βρυξελλών. 

Σε εσωτερικό έγγραφο της Κοµι-
σιόν που διέρρευσε, γίνεται η πα-
ραδοχή της κατάστασης αυτής, που 
λίγο πολύ συνεπάγεται ένα µόνο 
πράγµα, όπως σχολιάζουν αρκετοί 
σήµερα: «µια επική πολιτική υπα-
ναχώρηση (κωλοτούµπα κοινώς)».

Τα κράτη µέλη βρίσκονται σε α-
ντιπαράθεση µε την Κοµισιόν σχε-
τικά µε το σχέδιο µείωσης της χρή-
σης φυτοπροστατευτικών στις καλ-
λιέργειες, οι τεχνοκράτες των Βρυ-
ξελλών ανησυχούν ότι αν ανασύ-
ρουν στην επιφάνεια τον σχεδια-
σµό για την ευζωία των ζώων, αυ-
τό θα πυροδοτήσει ακόµα πιο έντο-
νη δυσαρέσκεια στις κυβερνήσεις 
ενώ παράλληλα θα ψυχράνει τις 
σχέσεις του µπλοκ µε εµπορικούς 
εταίρους, ενώ το κουτί της Πανδώ-
ρας που Άνοιξε η «Πράσινη Συµ-
φωνία» γίνεται σηµείο τριβής α-
νάµεσα σε κράτη µέλη, όπως συµ-
βαίνει για παράδειγµα στην περί-
πτωση της σήµανσης των τροφίµων 
και της κόντρας που έχει ανοίξει α-
νάµεσα στη Γαλλία και την Ιταλία. 
Ο προβληµατισµός δεν σταµατά ε-
δώ, αφού την ίδια στιγµή, φαίνεται 
ότι εντείνεται ένας «ψυχρός πόλε-
µος» ανάµεσα στις υπηρεσίες της 
Κοµισιόν και ιδίως ανάµεσα στους 
τεχνοκράτες της γενικής Γραµµα-
τείας Γεωργίας και σε αυτούς από 
την αντίστοιχη γραµµατεία Υγείας 

και Ασφάλειας Τροφίµων. Οι πρώ-
τοι προσπαθούν να φρενάρουν τις 
διαδικασίες αναζητώντας συµµαχί-
ες σε πολιτικούς παράγοντες κρα-
τών µελών και λόµπι αγροτών και 
εταιρειών του κλάδου, οι δεύτεροι 
φέρεται πως «ορκίζονται» ότι µέ-
χρι τη λήξη της θητείας της Κοµι-
σιόν το 2024, η αµφιλεγόµενη πο-
λιτική µεταρρύθµιση θα έχει ολο-
κληρωθεί στο σύνολό της. 

Το εν λόγω απόρρητο έγγραφο 
που διέρρευσε και το οποίο επικαλεί-
ται το Politico, έχει τίτλο «Μια σύνο-
ψη των πολιτικά ευαίσθητων θεµά-
των του Farm to Fork» και φέρει την 
σφραγίδα της Γενικής Γραµµατείας 
Γεωργίας της Κοµισιόν (DG AGRI) µε 
αποδέκτη τον Επίτροπο Γεωργίας, Γιά-
νους Βοϊτσεχόφσκι. Μέσα αποτυπώ-
νεται η κατάσταση σε 31 επιµέρους 

πολιτικές που έχουν άµεσο αντίκτυ-
πο στην ευρωπαϊκή αγροτική παρα-
γωγή και τη µεταποίηση τροφίµων. 

Τώρα ο τρόπος µε τον οποίο έφτα-
σε ένα τόσο «επικίνδυνο» για το προ-
φίλ της Κοµισιόν έγγραφο στα γρα-
φεία του Politico, µένει ανεξήγητος, 
ωστόσο έρχεται να επιβεβαιώσει την 
ένταση που φηµολογείται πως επι-
κρατεί στην πόλη των Βρυξελλών. 

Τα εξόφθαλµα ζητήµατα
Πέρα από τα λίγο έως πολύ γνω-

στά και εξόφθαλµα ζητήµατα που ει-
σάγει η πολιτική γραµµή του Farm 
to Fork, όπως είναι το θέµα µε τη 
µείωση της χρήσης φυτοπροστα-
τευτικών κατά 50% ή η σήµανση µέ-
σω του Nutri-score που έχει ξεση-
κώσει εδώ και τρία χρόνια την ιτα-
λική βιοµηχανία µεταποίησης τρο-

φίµων, οι πολιτικές που πλαισιώ-
νουν το Farm to Fork περιλαµβά-
νουν και άλλα σηµεία τριβής που 
ακόµα δεν έχουν βγει στην επιφά-
νεια και σίγουρα θα έφερναν ση-
µαντικές αντιδράσεις, δύσκολο να 
καµφθούν πριν τη λήξη της πεντα-
ετούς θητείας των σηµερινών Επι-
τρόπων. Για παράδειγµα, µια πλή-
ρης εφαρµογή του Farm to Fork θα 
έφερνε το τέλος των επιδοτήσεων 
για την προώθηση οίνου (µε πρό-
φαση την υγεία) και προϊόντων κόκ-
κινου κρέατος (µε πρόφαση τις εκ-
ποµπές CO2) σε αγορές τρίτων χω-
ρών. Υπενθυµίζεται ότι πριν από πε-
ρίπου ένα χρόνο, το Κοινοβούλιο έ-
βαλε ένα προσωρινό τέλος σε ένα 
ψήφισµα που ερχόταν προκαταβο-
λικά να σταµατήσει τις κοινοτικές 
επιδοτήσεις στον κλάδο του οίνου.

Υπαναχώρηση 
δείχνουν οι ζυμώσεις 

στο Farm to Fork 
Δυναμώνει η 

κόντρα ανάμεσα 
σε τεχνοκράτες 

των Βρυξελλών με 
αφορμή το Farm to 

Fork, που οδεύει 
προς ακύρωση 

καθώς τα περιθώρια 
χρόνου στενεύουν 
και οι αντιστάσεις 

των κρατών μελών 
δυναμώνουν

Νέα κόστη σε αγρότες
 φέρνει η επισήµανση στα

 τρόφιµα, προβληµατίζει 
η νέα γενιά ΓΤΟ

Πάγωμα
Ουσιαστικά φαίνεται πως 
η πιο πολυδιαφηµισµένη 
πολιτική της σηµερινής 
ηγεσίας της Κοµισιόν, είναι 
διάτρητη και οδεύει προς 
έστω προσωρινό πάγωµα. 

Οίνος
Μια πλήρης εφαρµογή 
του Farm to Fork θα έφερνε 
το τέλος των επιδοτήσεων 
για την προώθηση οίνου 
(µε πρόφαση την υγεία) και 
προϊόντων κόκκινου κρέατος 
(µε πρόφαση τις εκποµπές 
CO2) σε τρίτες χώρες.

Κρυφό
Το ψηφιακό έγγραφο 
θεωρούταν τόσο 
«ευαίσθητο», που 
συνοδευόταν από σηµείωµα 
µε συντάκτη µεγάλο 
στέλεχος της DG AGRI και 
µήνυµα κρυπτογραφηµένο 
µε ειδικό λογισµικό και 
την υπόδειξη το φυσικό 
αντίγραφο να καταστραφεί.
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ΑΛΕΞΗΣ ΚΟΥΓΙΑΣ
ΠΟΙΝΙΚΟΛΟΓΟΣ
«Να µετράνε µε µεζούρες 
τα ύψη (σ.σ για ύψος 
δοκαριών αναµέτρηση 
Ατρόµητος-ΑΕΚ), τις 
οποίες βρήκαν δήθεν από 
κάποιο αστυνοµικό, πριν 
αρχίσει το παιχνίδι, είναι 
παγκόσµια πρωτοτυπία. 
Μεζούρα είχε η γιαγιά 
µου, όταν ράβανε ρούχα. Ο 
Ατρόµητος θα δικαιωθεί».

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΖΑΡΙΦΗ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑ
«Τότε που πήγαµε 
απέναντι από την Ελένη 
ήθελαν να µας κάψουν στο 
Σύνταγµα σαν τις µάγισσες 
στον Μεσαίωνα. Ήµασταν 
απέναντι, αυτή η λέξη… 
Όπου και να πάω θα 
είµαι µε κάποιον απέναντι, 
είµαστε 14 χρόνια στον 
χώρο. Εγώ έφυγα µόνη 
µου για την υποκριτική».

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ 
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΚΙΝΑΛ
«Κατέρρευσα όταν έγινε 
αυτό (σ.σ υπόθεση Κατάρ-
Καϊλή) και σκέφτηκα 
δικηγορικά, ότι δεν είναι 
έτσι. Αφού έλεγα στο 
τέλος σήκωσαν το δάχτυλο 
κάποιοι που την έγλειφαν 
και τη φλέρταραν. Έχει 
αγώνα µπροστά της![…]. 
Υπέπεσε σε ένα αµάρτηµα, 
αυτό της απληστίας».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΑΝ ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΑΝΑΤΕΘΟΥΝ ΤΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ 

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

Έχετε µήνυµα
Kαλό κι’αυτό. ∆εν βρήκαν τον 
Γεωργαντά, του έστειλαν όµως 
το ψήφισµα µέσω του Κικίλια, 
οι αγρότες από το µπλόκο στον 
κόµβο του Φιλώτα. Ο υπουργός 
Τουρισµού είχε βρεθεί στο 
Αµύνταιο και αντιπροσωπεία 
αγροτών τον έχρισε 
αγγελιοφόρο των αιτηµάτων 
τους στον συνάδελφο του, 
ο οποίος συνοµίλησε και 
µαζί τους τηλεφωνικά.

Καλά ξυπνητούρια
Τον τρόπο µε τον οποίο 
καθορίζεται και αξιολογείται 
από την οµάδα εργασίας η 
εκτίµηση ζηµιάς καλλιεργειών 
ζητά να µάθει το ΚΙΝΑΛ, µε 
βουλευτές του να καταθέτουν 
επερώτηση, σχολιάζοντας ότι 
η επιλογή των de minimis 
σε καλλιέργειες είναι σωστή, 
ωστόσο δεν τεκµηριώνεται 
πειστικά η µη οριζόντια 
κατανοµή των ενισχύσεων. 

Αν δεν βάλεις χέρι
Μετά από µια λεπτοµερή 
περιγραφή των αστοχιών στην 
πληρωµή των δικαιούχων για 
αγορά ζωοτροφών, που έκοψε 
ακόµη και όσους πληρούσαν 
τα κριτήρια, οι κτηνοτρόφοι 
της ΑΜΘ, συστήνουν στον 
υπουργό να λάβει υπόψη ότι 
«στο αρνάκι, στο σεξ και στον 
ΟΠΕΚΕΠΕ, αν δε βάλεις χέρι, 
το αποτέλεσµα δεν είναι ποτέ 
ικανοποιητικό». Κάτι θα ξέρουν!

Κύβος του ρούµπικ τα διαχειριστικά βόσκησης

Ακόµα πιο κάτω τσουλάει… το τενεκεδάκι για την εκπόνηση των 
διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης που παρατείνονται ως τα τέλη 
του 2024. Χάθηκε κυριολεκτικά το µέτρηµα µε την υπόθεση αυτή, 
που εκτός από την εναλλαγή υπουργών, κυβερνήσεων κλπ, δεν έ-
χει καταφέρει να ολοκληρωθεί. Πάντως, µε τη νέα τροπολογία του 
υπουργείου της πλατείας (σ.σ σε νοµοσχέδιο του Ανάπτυξης) διευ-
ρύνεται ο ορισµός των επιλέξιµων βοσκοτόπων προς ενίσχυση στα 
πλαίσια της νέας ΚΑΠ, ενώ για να τρέξουν οι διαδικασίες οι αποζη-
µιώσεις των αξιολογητών δύναται να ανέρχονται το µήνα ως 2.400 
ευρώ συν τα µπόνους επίτευξης στόχων. Τουτέστιν, µπαµπάτσικες!

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Έφτασε στα χέρια του 
Γεωργαντά η επιστολή 
των παραγωγικών 
φορέων του Έβρου 
ώστε να συµπεριληφθεί 
και ο ηλίανθος στις 
συνδεδεµένες της ΚΑΠ, 
καθόσον είναι συµβατός 
µε τα περιβαλλοντικά 
(Eco-scheme). Άραγε, 
γιατί τον άφησαν εκτός;

Να ‘ταν µονο 
η κρητική γραβιέρα, 
που η τιµή της 
στο ράφι δεν 
συµβαδίζει µε αυτή 
που εισπράττουν οι 
κτηνοτρόφοι. Στην 
Κρήτη οι κτηνοτρόφοι 
είναι στα µανταλάκια, 
και ζητούν ελέγχους 
για την πάταξη 
της αισχροκέρδειας.

Υβρίδια
Αλήθεια, το θέµα της 

διαχείρισης του ζητήµατος 
αγοράς της κορινθιακής 
σταφίδας θα βρει ποτέ τη λύση 
του; Πάντως από ανέξοδους 
καλοθελητές άλλο τίποτα.

Κατά κάποιους (σ.σ 
τέσσερις βουλευτές της Ν∆), 
λύση στο πρόβληµα µπορεί 
να δοθεί µέσω ένταξης του 
προϊόντος στο πρόγραµµα 
ανθρωπιστικής βοήθειας 
της χώρας µας προς την 
Τουρκία και τη Συρία, οι 
οποίες δοκιµάζονται από τον 
φονικό σεισµό των 7,8 ρίχτερ, 
αλλά και την πληττόµενη 
από τον πόλεµο Ουκρανία.

Οι υποσχέσεις στο 
κοµµατικό ακροατήριο πολλές, 
για ένα προϊόν που αν µη 
τι άλλο αποτελεί υπετροφή 
και δυστυχώς έχει βαλτώσει 
σε εµπορικές παλινωδίες.
και άστοχους χειρισµούς. 

;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΤΣΙΠΑΣ 
ΤΕΝΙΣΤΑΣ
«Με έναν προπονητή που 
δεν έχεις οικογενειακή, 
αλλά επαγγελµατική σχέση 
µπορεί να µην εκτονωθείς 
µε τον ίδιο τρόπο, όπως 
στον πατέρα σου. Με 
τον πατέρα σου µποοείς να 
ξεφύγεις, επειδή ξέρεις ότι 
θα σε συγχωρέσει. Βέβαια, 
τα τελευταία χρόνια έχει 
µπερδευτεί η σχέση µας».

Καρότσα 
στολισµένη 
µωρ’ Στέλλα
µε τέσσερα 
άλογα ήρθαν 
για να σε πάρουν 
µωρ’ Στέλλα 
µες στα 
χαράµατα!

Λίγο πριν τα χιόνια, µπήκε η ενίσχυση 96 
σεχεδόν εκατ. ευρώ για την αγορά ζωοτροφών 
στους κτηνοτρόφους. Μπράβο πάντως γιατί για 
όσα είχαν επισηµανθεί ότι υπήρχε πρόβληµα 
και ενδέχεται να µείνουν εκτός πίστωσης, τελικά 
έτσι κι έγινε!  Όσοι είχαν δηλώσει ΚΑ∆ βασικό 
γεωργικό, ενώ είναι και κτηνοτρόφοι, µάλλον 
την πάτησαν! Σου λέει, αφού οι ανάγκες είναι 
µεγαλύτερες σε περιπτώσεις παραγωγών που 
εξαρτώνται αποκλειστικά από την κτηνοτροφία, 
δεν φαίνεται να υπάρξει κάποια παρέµβαση.

Με τους νεοεισερχόµενους, που δεν είχαν να 
εµφανίσουν τζίρο για την περίοδο 2020-2021 ότι 
λέγαµε, αναµένεται «κάτι ξεχωριστό», σε δεύτερο 
χρόνο, πιθανότατα µαζί µε όσους κτηνοτρόφους 
υπέβαλλαν ένσταση και δεν χώρεσαν στην 
πληρωµή της Παρασκευής. Εκτός και οι εκτροφείς 
κουνελιών και εκτροφείς ορνίθων αναπαραγωγής, 
παρά το ότι τα ζώα τους βασίζονται αποκλειστικά 
στην αγορά έτοιµων ζωοτροφών. Και η ηγεσία της 
Βάθη τα ήξερε αυτά, αλλά τελικά δεν έγινε κάτι 
τουλάχιστον τις προάλλες! Εν αναµονή κι αυτοί! 

Στα µη περαιτέρω έχουν φτάσει οι 
σταφιδοπαραγωγοί, µε το Περιφερειακό 
Συµβούλιο Πελοποννήσου να ζητά από το 
υπουργείο και την κυβέρνηση, να αποδεχτούν 
τις προτάσεις της Παναιγιαλείου Ένωσης 
Συνεταιρισµών και των Συνεταιρισµών, που 
ζητούν άµεσα την απορρόφηση των αποθεµάτων 
κορινθιακής σταφίδας, µε κρατική χρηµατοδότηση. 
Μάλιστα ζητούν από την κυβέρνηση να 
υλοποιήσει τη δέσµευση της και να πληρώσει στην 
ΠΕΣ το συντοµοτερο και τα 2,6 εκατ. ευρώ που 
της χρωστάει εδώ και 14 µήνες. Τα έγραψε προ 
ηµερών η Agrenda. Άντε να δούµε τι θα γίνει…. 

Λέγεται ότι οι κρίσεις µπορούν να µας 
οδηγήσουν µπροστά. Αυτό ειπώθηκε µε αφορµή 
τη γερµανική εµπορική έκθεση Prowein, που 
θα πραγµατοποιηθεί στις 19 µε 21 Μαρτίου 
στο Ντίσελντορφ, όπου αναµένεται και 
να επιβεβαιωθεί αυτό! Άλλωστε, όπως 
διαπιστώθηκε, µεταξύ των επενδύσεων σε 
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, της αναζήτησης 
νέων αγορών και της εξάπλωσης εναλλακτικών 
συσκευασιών, ο παγκόσµιος κλάδος του 
κρασιού ήταν ιδιαίτερα διαδραστικός το 2022.

Βέβαια, να το πούµε, το αυξανόµενο κόστος, 
σε ενέργεια, πρώτες ύλες, όπως γυαλί, χαρτί κ.λπ. 
επηρεάζουν σοβαρά την οινοπαραγωγή. 
Αν υπολογίσουµε και τα προβλήµατα από την 
εφοδιαστική αλυσίδα και την οικονοµική κρίση, 
η κατάσταση δυσκολεύει ακόµα περισσότερο. Και 
κάπως έτσι σχεδόν το 70% των επαγγελµατιών 
του οίνου αποφασίζουν να αυξήσουν τις τιµές των 
προϊόντων τους, ενώ το 59% προσαρµόζουν τις 
διαδικασίες τους για εξοικονόµηση χρηµάτων και 
ενέργειας και το 41% επενδύουν σε ανανεώσιµες 
πηγές ενέργειας. Υπάρχει όµως και ένα 11% 
που σταµατά την παραγωγή ορισµένων προϊόντων. 
   Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

E
ίναι εύκολο να λέµε ότι οι αγρότες δεν 
έχουν ανάγκη, εξετάζοντας όµως προ-
σεκτικά τα περιθώρια κερδοφορίας που 
αφήνει η πλειοψηφία των δραστηριοτή-

των στον τοµέα της αγροτικής παραγωγής, γίνεται 
εύκολα κατανοητό ότι η εµπλοκή µε τη γεωργία 
είναι ένας ασφαλής τρόπος για να χάνεις λεφτά. 

Είναι δουλειά για να βάζεις
ΑΚΟΜΑ και τα πολυσυζητηµένα προγράµµατα, 
για τα οποία εµείς εδώ στην Agrenda ξοδεύου-
µε πολύ µελάνι, σε πολλές περιπτώσεις γίνονται 
τρόπος εγκλωβισµού σε διαδικασίες και επενδύ-
σεις οι οποίες, τελικά, πολύ δύσκολα αποσβένο-
νται. Αλλά και πριν απ’ αυτό, η ενασχόληση που 
προϋποθέτει για να υποβληθεί ένας αξιόπιστος ε-
πενδυτικός φάκελος και τα έξοδα που απαιτεί 
σε κάθε βήµα του, καθιστά την όλη υ-
πόθεση δύσκολο και δαπανηρό 
σπορ, του οποίου η κατάληξη 
δεν είναι πάντοτε ευτυχής. 

Ένας σπάει άλλος πληρώνει
ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ στη 
Zootechnia η οµάδα της Agrenda έγινε απο-
δέκτης πολλών παραπόνων από αγρότες µε ι-
διαίτερη κατάρτιση και πολλές γνώσεις γύρω 
από τα προγράµµατα, οι οποίοι έχουν βρεθεί 
επανειληµµένα αντιµέτωποι µε αδιέξοδες κα-
ταστάσεις. Μια τέτοια περίπτωση είναι οι 170 
αδικηµένοι, όπως όλα δείχνουν, αγρότες α-
πό τη Μακεδονία, που αν και είχαν υποβάλλει 
άρτιο φάκελο, σε κάποιες από τις προηγούµε-
νες (2019 και 2020) προσκλήσεις του Αναπτυ-
ξιακού, για λόγους που µόνο ο Τζιτζικώστας 
ξέρει, τελικά εισέπραξαν µια µεγαλοπρεπή α-
πόρριψη. Τώρα, ποιος πληρώνει τα σπασµένα; 

Ο νόμος σφουγγαρόπανο;
ΕΙΝΑΙ ΠΑΛΙΑ η ιστορία τους. Εδώ στην Agrenda 

έχουµε αναφερθεί κι άλλες φορές σ’ αυτό το 
θέµα. Όσο όµως δεν δίνεται αρµοδίως µια ι-
κανοποιητική απάντηση, οι άνθρωποι έχουν 
κάθε λόγο να διαµαρτύρονται µεγαλοφώνως. 
Αν η δηµόσια αρχή δεν ήθελε αγρότες στον α-
ναπτυξιακό, ας φρόντιζε εγκαίρως να τους α-
ποκλείσει από την προκήρυξη. Από τη στιγµή 
που «άνοιξε την πόρτα», όφειλε να εξετάσει ό-
λους τους φακέλους, µε βάση το γράµµα του 
νόµου και την προβλεπόµενη µοριοδότηση. 

Χώρος στα αγροτόπαιδα
ΟΠΩΣ ΦΩΝΑΖΟΥΝ ακόµα πολλά αγροτόπαι-
δα, φοιτητές γεωπονικής κατεύθυνσης, που, 
σχεδόν την τελευταία στιγµή, αποκλείστηκαν 
από την προκήρυξη των Νέων Αγροτών 2021, 

µε αποτέλεσµα µάλιστα να µην έχουν τώ-
ρα το δικαίωµα συµµετοχής σε 

νέα προκήρυξη, καθώς είχαν 
ξεκινήσει σ’ εκείνη τη φά-

ση την πρώτη εγκατάστα-
ση στο επάγγελµα (έκ-
δοση τιµολογίων). Εί-
ναι εκατοντάδες τα α-
γροτόπαιδα – γεωπό-
νοι (σήµερα) που µε ι-
διαίτερο ζήλο έχουν ε-
πιλέξει το αγροτικό ε-
πάγγελµα και οι οποί-
οι, λόγω γραφειοκρατί-
ας, δεν εξασφαλίζουν, 
τουλάχιστον τυπικά, την 
ιδιότητα και τα προνό-
µια του Νέου Αγρότη.  

Κρίνονται σταδιοδρομίες
ΓΝΩΡΙΣΑ ΑΥΤΕΣ τις µέρες στη Zootechnia ένα 
τέτοιο παιδί, που ενώ έχει αγάπη για την αυγο-
παραγωγό πτηνοτροφία, έχει δουλέψει σε µο-
νάδες αυτής της µορφής, σπουδάζει σε αντί-
στοιχο τµήµα της γεωπονικής, πειραµατίζεται 
µε τις ράτσες αυτής της κατεύθυνσης και ενδι-
αφέρεται ενεργά για ό,τι έχει σχέση µε το συ-
γκεκριµένο αντικείµενο, µάλλον δεν θα µπο-
ρέσει στο τέλος να γίνει Νέος Αγρότης. Γιατί, 
όπως λέει, σήµερα δεν καλύπτει την τυπική α-
πόδοση που απαιτεί το πρόγραµµα, ενώ αν ξε-
κινήσει δειλά – δειλά την επιχείρηση στα κτή-
µατα του παππού του, οι αρµόδιες υπηρεσίες 
θα του πουν ότι έχει ήδη κάνει πράξη την πρώ-
τη εγκατάσταση, οπότε δεν δικαιούται το πριµ. 
∆εν είναι πάντως η πρώτη φορά που ο διάβολος 
κρύβεται στις λεπτοµέρειες. Μόνο που απ’ αυ-
τές τις λεπτοµέρειες, κρίνονται σταδιοδροµίες. 

Αλίµονο στα νιάτα
Είναι εκατοντάδες

τα αγροτόπαιδα – γεωπόνοι
που µε ιδιαίτερο ζήλο έχουν επιλέξει 

το αγροτικό επάγγελµα και που
λόγω γραφειοκρατίας χάνουν
την ιδιότητα του Νέου Αγρότη 

Μ
ια διαδοµένη ερµηνεία της «Με-
γάλης Αφύπνισης» είναι ότι για 
τη ριζοσπαστική Αριστερά, η πο-
λιτική των ταυτοτήτων έχει αντικα-

ταστήσει τα οικονοµικά. Η ιστορία, δηµοφιλής 
µεταξύ των «αντι-αφυπνισµένων» (anti-woke) 
πολεµιστών της κουλτούρας, πάει κάπως έτσι: 
Μια φορά κι έναν καιρό, οι άνθρωποι της Αρι-
στεράς νοιάζονταν για την αύξηση του υλικού 
βιοτικού επιπέδου των ανθρώπων της εργατι-
κής τάξης. Μπορεί να έχουν επιλέξει τα λανθα-
σµένα µέσα για να επιτύχουν εθνικοποιήσεις 
στη βιοµηχανία, επενδύσεις που κατευθύνονται 
από το κράτος, καθορισµό των τιµών, τύπωµα 
χρήµατος και µαχητικό συνδικαλισµό. Ωστό-
σο, κάποια στιγµή, σύµφωνα µε αυτή την ερ-
µηνεία, η Αριστερά βαρέθηκε τα οικονοµικά. Οι 
προσκείµενοι σ’ αυτήν έχασαν το ενδιαφέρον 
τους στην προσπάθεια να ανεβάσουν το υλι-
κό βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων της εργατι-
κής τάξης και αποφάσισαν να τους δίνουν δια-
λέξεις, να τους επικρίνουν ώστε να τους «αφυ-
πνίσουν». Μπορώ να καταλάβω γιατί έχει επι-
κρατήσει αυτή η ερµηνεία: δίνει τη δυνατότητα 
στους ανθρώπους να επικρίνουν τις υπερβολές 
των «αφυπνισµένων» χωρίς να φαίνονται λυσ-
σασµένοι δεξιοί: «Ω, όχι, δεν είµαι αντιαριστε-

ρός – στην πραγµα-
τικότητα θαυµάζω 
την Παλιά Αριστε-
ρά! Ξέρετε, την Α-
ριστερά του παρελ-
θόντος, όταν ακόµα 
νοιαζόταν για την 
εργατική τάξη, α-
ντί να γονατίζει». 

Αλλά το να βλέ-
πει κανείς την τάση των αφυπνισµένων ως ένα 
υποκατάστατο των οικονοµικών είναι µια βα-
θιά εσφαλµένη διάγνωση. Για τους υποστηρι-
κτές του κινήµατος των αφυπνισµένων, ο αφυ-
πνισµένος προοδευτισµός συνδυάζεται πολύ 
όµορφα µε µια συγκεκριµένη απόχρωση αρι-
στερών οικονοµικών. Τα «οικονοµικά», σε αυτό 
το πλαίσιο, µπορεί να αναφέρονται σε τουλάχι-
στον τρία διαφορετικά πράγµατα: Καθηµερινές 
αποφάσεις οικονοµικής πολιτικής. […], Κοινω-
νικοοικονοµικά µοντέλα.[…]. Οι αφυπνισµένοι 
προοδευτικοί συνήθως δείχνουν ελάχιστο εν-
διαφέρον για την «οικονοµία» εάν εννοούµε 
το πρώτο στρώµα, ή ακόµα και το δεύτερο. […].

Οι αφυπνισµένοι προοδευτικοί δεν βλέπουν 
τους εαυτούς τους να συµµετέχουν σε µια ντου-
ζίνα άσχετους αγώνες κατά του ρατσισµού, της 
τρανσφοβίας, της ισλαµοφοβίας, του µισογυ-
νισµού, της οµοφοβίας κ.λπ. Πιστεύουν ότι 
συµµετέχουν σε έναν ενιαίο αγώνα εναντίον 
όλων αυτών, όπου ο καπιταλισµός είναι ο τελι-
κός εχθρός. Μπορούµε (και πρέπει) να γελάµε 
µε αυτή την προφανή ανοησία.[…].
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Π
ριν λίγες µέρες δόθηκε σε διαβούλευση η Υ-
πουργική απόφαση για τα Σχέδια Βελτίωσης. 
Για όσους δεν γνωρίζουν, τα Σχέδια Βελτίω-
σης είναι µια δράση του υπουργείου Αγροτι-

κής Ανάπτυξης, που χρηµατοδοτεί επενδύσεις στις γεωρ-
γικές εκµεταλλεύσεις. ∆ηλαδή, χρηµατοδοτεί δαπάνες 
του τύπου γεωργικά κτίσµατα  (αποθήκες, θερµοκήπια 
και στάβλοι), γεωργικά µηχανήµατα και εξοπλισµός (γε-
ωργικός ελκυστήρας και παρελκόµενα), και εγκατάστα-
ση µόνιµων φυτειών (δένδρων και αρωµατικών φυτών). 

Ποιο αναλυτικά, τα Σχέδια Βελτίωσης είναι συνεχόµενη 
δράση του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξη, που απο-
τελεί τον λεγόµενο δεύτερο πυλώνα της Κοινής Αγροτικής 
Πολιτικής (ΚΑΠ) και συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπα-
ϊκή Ένωση µέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Α-
γροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από το Ελληνικό ∆ηµό-
σιο µέσω του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε).

Λίγοι όµως γνωρίζουν ότι τα Σχέδια Βελτίωσης, στη γρα-
φειοκρατική γλώσσα των Βρυξελών, είναι ένα καθεστώς ε-
νισχύσεων. Και τι σηµαίνει «καθεστώς» ενισχύσεων; Σηµαί-
νει ότι τα Σχέδια Βελτίωσης απευθύνονται σε παραγωγούς 
οι οποίοι χωρίς τη χρηµατοδότηση των Σχεδίων Βελτίωσης 
δεν µπορούν να υλοποιήσουν ένα επενδυτικό σχέδιο, δη-
λαδή δεν έχουν τα απαραίτητα κεφάλαια (χρήµατα) για να 
αγοράσουν τρακτέρ και παρελκόµενα ή να εγκαταστήσου-
νε ένα θερµοκήπιο ή να εκσυγχρονίσουν τον στάβλο τους 
ή ακόµα και να ιδρύσουν µια κτηνοτροφική εγκατάσταση.

Με άλλα λόγια, τα Σχέδια Βελτίωσης απευθύνονται σε 
παραγωγούς χρηµατοοικονοµικά αδύναµους, οι οποίοι 
δεν έχουν τα απαραίτητα κεφάλαια, για να προχωρήσουν 
µόνοι τους σε επενδύσεις. Και πόσο αδύναµος πρέπει να 
είναι κάποιος για να ενισχυθεί µέσω ενός Σχεδίου Βελτίω-
σης; Είναι η ίδια η Υπουργική Απόφαση που µας προσφέ-
ρει ένα δείκτη αυτής της αδυναµίας: το ποσοστό ενίσχυσης. 
Όσο µεγαλύτερο το ποσοστό ενίσχυσης, τόσο µεγαλύτερη 
και η αδυναµία του παραγωγού να υλοποιήσει µόνος του 
ένα επενδυτικό σχέδιο και κατά συνέπεια τόσο µικρότερη 
η ανάγκη να διαθέτει δικά του κεφάλαια (χρήµατα), δηλα-
δή να διαθέτει ιδιωτική συµµετοχή κατά τη γραφειοκρατι-
κή ορολογία των Σχεδίων Βελτίωσης. Συνεπώς (άρθρο 
16 της Υπουργικής Απόφασης), ποιο αδύναµοι 
είναι οι νέοι γεωργοί και οι γεωργοί σε νη-
σιωτικές, ορεινές και µειονεκτικές περιοχές.

Όµως κάθε καθεστώς του ΠΑΑ εφαρ-
µόζει µια «τακτική» της «στρατηγικής» 
του για την οικονοµική και κοινωνική 
ανάπτυξη της πρωτογενούς παραγω-
γής και γι’ αυτό υπηρετεί συγκεκριµέ-
νους σκοπούς και στόχους.

Και πάλι η ΥΑ θα µας βοηθήσει να απο-
κρυπτογραφήσουµε τους στόχους των Σχε-

δίων Βελτίωσης. Στο άρθρο 1 της ΥΑ, ως στόχος ορίζεται: 
«η  υλοποίηση επενδύσεων µε στόχο την ανθεκτικότητα, τη 
βιωσιµότητα και τη ψηφιακή (και) οικονοµική ανάκαµψη 
των γεωργικών εκµεταλλεύσεων». Ανθεκτικότητα, δηλαδή 
η ικανότητα µιας γεωργικής εκµετάλλευσης να «αντιστέκε-
ται» στις όποιες προκλήσεις, οικονοµικές, κοινωνικές και πε-
ριβαλλοντικές και να παραµένει βιώσιµη, δηλαδή ανταγω-
νιστική όχι τόσο στο εγχώριο περιβάλλον, αλλά στο διεθνές.

Στο άρθρο 3 της ΥΑ απαριθµούνται οι στόχοι των Σχε-
δίων Βελτίωσης. Από αυτούς διαλέγουµε τον πρώτο στόχο, 
δηλαδή τον στόχο «Βελτίωση της οικονοµικής αποδοτικό-
τητας όλων των γεωργικών εκµεταλλεύσεων και διευκό-
λυνση της αναδιάρθρωσης και του εκσυγχρονισµού των 
γεωργικών εκµεταλλεύσεων, ιδίως προκειµένου να αυξη-
θεί η συµµετοχή και ο προσανατολισµός στην αγορά και η 
διαφοροποίηση της γεωργίας.» Ουδέν σχόλιο!

Ανακεφαλαιώνοντας, το καθεστώς των Σχεδίων Βελ-
τίωσης απευθύνεται στις χρηµατοοικονοµικά πιο 
αδύναµες γεωργικές εκµεταλλεύσεις, οι οποίες µέ-

σω της χρηµατοδότησης θα µπορέσουν να υλοποιήσουν 
ένα ολοκληρωµένο επενδυτικό σχέδιο προσανατολισµέ-
νο στην ψηφιακή ανάκαµψη που θα τις επιτρέψει να πα-
ραµείνουν βιώσιµες στο διεθνές περιβάλλον.   

Για την υλοποίηση του καθεστώτος απαιτούνται πιστώ-
σεις, δηλαδή δηµόσιο χρήµα. Οι πιστώσεις, δηλαδή η προ-
σφορά δηµοσίου χρήµατος, είναι περιορισµένες σε σχέ-
ση µε τη ζήτηση, δηλαδή τις αιτήσεις υπαγωγής στο καθε-
στώς. Συνεπώς µέρος της ζήτησης δεν ικανοποιείται, απο-
τελεί δηλαδή τους λεγόµενους «επιλαχόντες». Για την κα-
λύτερη διαχείριση των περιορισµένων πιστώσεων τα σχέ-
δια βελτίωσης διαθέτουν τρία εργαλεία: τα κριτήρια επιλε-
ξιµότητας, τις επιλέξιµες δαπάνες και τα κριτήρια επιλογής.

Τα κριτήρια επιλεξιµότητας (άρθρα 5,6 και 7 της ΥΑ) εί-
ναι κριτήρια τύπου ΝΑΙ/ΟΧΙ. ∆ηλαδή, κριτήρια τα οποία είτε 
πληρούνται από ένα γεωργό και την εκµετάλλευσή του, εί-
τε όχι. Για παράδειγµα ένα κριτήριο επιλεξιµότητας είναι το 
κριτήριο: «Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι».

Η επιλεξιµότητα των δαπανών (άρθρα 8, 9 και 10 της 
ΥΑ), δηλαδή ποιες δαπάνες ενισχύονται και ποιες όχι, 

επιτρέπει να προσανατολίζονται τα επενδυτικά προς ε-
κείνες τις δαπάνες που κρίνονται πιο αναγκαί-

ες βάσει πάντα της στρατηγικής που έχει ε-
πιλεχθεί. Έτσι για παράδειγµα, για πρώτη 
φορά ενισχύεται η δαπάνη αγοράς γης, 
ενώ δεν ενισχύονται δαπάνες που χρη-
µατοδοτηθήκανε στο πλαίσιο του µέτρου 
121 του ΠΑΑ 2007-2013.

Τα κριτήρια επιλογής (άρθρο 21 της ΥΑ) 
είναι η βαθµολογία. Η βαθµολογία είναι 

το ισχυρότερο εργαλείο των Σχεδίων Βελτίω-
σης για τη βέλτιστη διαχείριση των πιστώσεων. 

Μέσω της βαθµολογίας επιλέγονται, δηλαδή εγκρίνονται, 
τα καλύτερα Σχέδια Βελτίωσης πάντα βάσει της στρατηγι-
κής που έχει επιλεχθεί. Με άλλα λόγια, αφού ένα επεν-
δυτικό σχέδιο περάσει από την «κρησάρα» των κριτηρίων 
επιλεξιµότητας και της επιλεξιµότητας των δαπανών, θα 
εγκριθεί βάσει της βαθµολογίας του. Εν κατακλείδι είναι 
η βαθµολογία που αποφασίζει αν µια αίτηση θα εγκριθεί 
ή θα απορριφθεί λόγω έλλειψης πιστώσεων. Αιτήσεις µε 
µεγάλη βαθµολογία εγκρίνονται, ενώ αιτήσεις µε µικρή 
βαθµολογία απορρίπτονται δηµιουργώντας τις γνωστές 
σε όλους µας «στρατιές επιλαχόντων» που στην προηγού-
µενη προκήρυξη αριθµούσε περίπου 300.000.000 ευρώ.

Θα πρέπει επιτέλους, οι πολιτικές δυνάµεις, τόσο 
της συµπολίτευσης, όσο και της αντιπολίτευσης, 
αλλά και οι γεωργοί να συµφιλιωθούν µε την ι-

δέα των επιλαχόντων. Η ζήτηση θα είναι πάντα µεγαλύ-
τερη από την προσφορά και θα επιδεινώνεται όσο επι-
δεινώνεται η ύφεση. Η έλλειψη πόρων και η πρόληψη 
της οικονοµικής ύφεσης είναι ο διαχρονικός «πονοκέ-
φαλος» της οικονοµικής επιστήµης, η οποία ακόµα δεν 
έχει ανακαλύψει το κατάλληλο παυσίπονο. Η πολιτική 
ηγεσία θα πρέπει να πάψει να αναλώνεται στη προσπά-
θεια εξεύρεσης λύσεων ή να τάζει δήθεν λύσεις χωρίς 
να µπορεί να τις πραγµατοποίηση και οι επιλαχόντες θα 
πρέπει να πάψουν να πιέζουν για το ανέφικτο! Είναι ύ-
ψιστη υποχρέωση των υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ να γνω-
στοποιήσουνε στους γεωργούς ότι οι επιλαχόντες είναι 
«αναγκαίο κακό». Συγχρόνως είναι υποχρέωσή τους να 
αναπτύξουν εργαλεία και µεθόδους που θα επιτρέψουν 
να µειωθεί η ζήτηση, όπως για παράδειγµα η κοινή χρή-
ση µηχανηµάτων, εµφυσώντας στους γεωργούς την ανα-
γκαιότητα του «δουλεύουµε µαζί» µέσω του θεσµού των 
οµάδων και οργανώσεων των παραγωγών.

Συνδυάζεται όµως η µείωση της «στρατιάς» των επι-
λαχόντων µε τον στόχο βελτίωσης της ανθεκτικότητας 
των γεωργικών εκµεταλλεύσεων; Όχι δεν συνδυάζεται. 

Τα Σχέδια Βελτίωσης πρέπει να σχεδιάζονται µε γνώµο-
να τον στόχο της «ανθεκτικότητας», λαµβάνοντας υπόψη 
τις βασικές αρχές εκπόνησης της ΚΑΠ, δηλαδή: α) τον ιδι-
αίτερο χαρακτήρα της γεωργικής δραστηριότητας, που α-
πορρέει από την κοινωνική δοµή της γεωργίας και τις δι-
αρθρωτικές και φυσικές ανισότητες µεταξύ των διαφόρων 
γεωργικών περιοχών, β) την ανάγκη βαθµιαίας εφαρµογής 
των καταλλήλων προσαρµογών και γ) το γεγονός ότι στα 
κράτη µέλη η γεωργία αποτελεί έναν τοµέα στενά συνδε-
δεµένο µε το σύνολο της οικονοµίας (άρθρο 39, παράγρα-
φος 2 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Σχεδιάζοντας για τη «µείωση» είναι λογικό να επιβάλ-
λονται περιορισµοί που συνθλίβουν την «ανθεκτικότη-
τα», αφού οι αιτήσεις θα προσαρµόζονται κυρίως στην α-
ντιµετώπιση των «περιορισµών» και λιγότερο στη βελτίω-

Οι περιορισμοί στα Σχέδια Βελτίωσης 
υπακούουν στην αρχή του φαύλου κύκλου

ΑΡΘΡΟ
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

Μικρά Οινοποιεία, 
Μεγάλα Κρασιά
Στις 12 και στις 13 Φεβρουαρίου, από τις 
11:00 το πρωί µέχρι τις 19:00 το απόγευµα, 
τα µικρά οινοποιεία από ολόκληρη την 
ελληνική επικράτεια έρχονται στο Σεράφειο 
του ∆ήµου Αθηναίων για να παρουσιάσουν 
τα µεγάλα και σπουδαία τους κρασιά, στην 
έκθεση που διοργανώνει ο Σύνδεσµος 
Μικρών Οινοποιών Ελλάδος (ΣΜΟΕ). 
Στην έκθεση, θα παρουσιαστούν τα µοναδικά 
προϊόντα που παράγουν οι µικροί οινοποιοί 
δίνοντας έµφαση στην πρώτη ύλη, και 
επενδύοντας χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα, 
καταδεικνύοντας ότι η ταυτότητα ενός 
κρασιού είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την 
περιοχή, τη γη και την προσωπικότητα των 
ανθρώπων που ζουν κοντά της. Το κόστος 
συµµετοχής ανέρχεται σε 20 ευρώ. Για 
περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελδία 
του ΣΜΟΕ στο www.smoe.com.gr.

ΤΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΤΗΣ AGRENDA
Η πρώτη Biofach για το 

2023 πραγµατοποιείται στη 
Νυρεµβέργη της Γερµανίας 
-τη 2η µεγαλύτερη βιολογική 
αγορά παγκοσµίως- στις 14 
µε 17 Φεβρουαρίου.

 Ο κόσµος του κλάδου 
της φυτοπροστασίας 
συγκεντρώνεται στη Λάρισα 
21-24 Φεβρουαρίου 
στο πλαίσιο της 8ης 
Πανελλήνιας Συνάντησης.

Η Agrothessaly 13η 
Πανελλήνια Έκθεση για 
την Γεωργία και την 
Κτηνοτροφία» από τη ∆ΕΘ-
HELEXPO και τον ∆ήµο 

Λάρισας, θα γίνει 2 έως 5 
Μαρτίου στη Νεάπολη 
Λάρισας.

Στις 10-13 Μαρτίου 
διοργανώνεται φέτος ο 9ος 
Παγκρήτιος ∆ιαγωνισµός 
Τυποποιηµένου Ελαιολάδου.

Ραντεβού στη Food Expo 
δίνει η αγορά τροφίµων και 
ποτών στις 18-20 Μαρτίου.

Η ∆ιεθνής Έκθεση 
Οίνων-Ποτών Prowein, που 
διοργανώνεται κάθε χρόνο 
στο Ντίσελντορφ της 
Γερµανίας επιστρέφει φέτος 
19 έως 21 Μαρτίου.

Αιτήσεις έως 3 Απριλίου 
στη ΦΙΛΑΙΟΣ στο email 
info@filaios.org για 
συµµετοχή στον ∆ιεθνή 
∆ιαγωνισµό Εξαιρετικού 
Παρθένου Ελαιολάδου 
ΚΟΤΙΝOS 2023.

Όλος ο κλάδος των 
οπωρολαχανικών θα 
βρίσκεται και φέτος στη 
Freskon από 23 έως 
και 25 Απριλίου. 

Ο ∆ιεθνής ∆ιαγωνισµός 
∆ώρων Γαστρονοµίας 2023 
θα διεξαχθεί στην Κω 26 
µε 29 Απριλίου, όπου θα 
διαγωνιστούν δώρα και 

χειροτεχνίες σχετικές 
µε τρόφιµα από όλες τις 
Ευρωπαϊκές και ∆ιεθνείς 
Περιφέρειες Γαστρονοµίας.

Στις 2 µε 5 Μαΐου στο 
Rio de Janeiro - Βραζιλία θα 
πραγµατοποιηθεί το ∆ιεθνές 
Συνέδριο «BioAg World 
Congress 2023» για την 
ανάπτυξη της σύγχρονης 
γεωργίας από τη Global 
BioAg Linkages (GBL).

Από 7 έως 11 Οκτωβρίου 
θα πραγµατοποιηθεί φέτος 
η ANUGA, από µεγαλύτερες 
εµπορικές εκθέσεις για 
τη βιοµηχανία τροφίµων. 

Το τρίτο
Πανελλήνιο 
Συνέδριο
βάµβακος 15
Φεβρουαρίου
Η ∆ιεπαγγελµατική Οργάνωση 
Βάµβακος - ∆ΟΒ σε συνεργασία µε 
τον ΕΛΓΟ ∆ήµητρα διοργανώνουν 
το «3ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
για το βαµβάκι», την Τετάρτη 15 
Φεβρουαρίου και ώρα έναρξης 

10:00, στην Κοµοτηνή (στο 
ξενοδοχείο Chris & Eve Mansion 
Hotel). Το συνέδριο τελεί υπό την 
αιγίδα του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και µε την υποστήριξη 
της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης και του 
∆ήµου Κοµοτηνής. Κατά τις εργασίες 
του συνεδρίου, εκπρόσωποι της 
πολιτικής ηγεσίας, θεσµικοί φορείς, 
εκπρόσωποι φορέων και αγροτικών 
συνεταιρισµών, παραγωγοί 
και εκκοκκιστές θα συζητήσουν 
και θα προσεγγίσουν καίρια θέµατα 
που απασχολούν την ελληνική 
βαµβακοκαλλιέργεια µε κύριο σκοπό 
τη χάραξη στρατηγικών επιλογών 
για το προϊόν. Περισσότερες 
πληροφορίες στο www.hca.org.gr.

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Στις 13-15 
Φεβρουαρίου 
η Vinexpo Paris

Η πρώτη µεγάλη διεθνής 
εµπορική έκθεση για το 
κρασί θα πραγµατοποιηθεί 
στις 13 έως τις 15 
Φεβρουαρίου. Το Wine 
Paris & Vinexpo Paris θα 
πραγµατοποιηθεί στο Paris 
Expo Porte de Versailles 
στο Παρίσι. Η φετινή έκθεση 
θα αποτελέσει ορόσηµο, µε 
την ίδρυση ειδικής Αίθουσας 
µόνο για οινοπνευµατώδη 
ποτά που δεν αποτελούν 
οίνο. Η νέα Αίθουσα θα 
ονοµαστεί «Be Spirits» και 
σκοπό έχει να αναδείξει τις 
νέες τάσεις της βιοµηχανίας. 
Το «Be Spirits» θα 
φιλοξενήσει και το Infinite 
Bar µήκους 40 µέτρων. 
Οι διοργανωτές ετοιµάζουν 
επίσης έναν δεύτερο νέο 
χώρο, το Craft Pavilion, 
ο οποίος προορίζεται 
για νέους παραγωγούς 
οινοπνευµατωδών ποτών. 
Πληροφορίες στο 
www.wineparis-vinexpo.
vinexposium-connect.com.

ΠΑΡΙΣΙ

ΑΘΗΝΑ

ση της ανθεκτικότητας των γεωργικών εκµεταλλεύσεων.
Με άλλα λόγια, σχεδιάζοντας µε στόχο τη «µείωση» απο-

µακρυνόµαστε από τον στόχο της «ανθεκτικότητας». ∆η-
λαδή, αποµακρυνόµαστε από τη στρατηγική της ΚΑΠ για 
την υλοποίηση της οποίας παρέχεται δηµόσιο χρήµα. Ό-
ταν όµως το δηµόσιο χρήµα δεν χρησιµοποιείται για τον 
σκοπό για τον οποίο προορίζεται, τότε πολύ απλά δεν ε-
ξυπηρετείται, ούτε προστατεύεται το δηµόσιο συµφέρον!   

Πως όµως ενήργησε η ∆ιοίκηση και συγκεκριµέ-
να οι ∆ιαχειριστικές Αρχές; Μια ανάγνωση της 
ΥΑ αρκεί για να κατανοηθεί ότι οι ∆ιαχειριστι-

κές Αρχές επέλεξαν τη «µείωση» έναντι της «ανθεκτικό-
τητας». Πολλές οι διατάξεις που περιορίζουν τη δυνατό-
τητα βελτίωσης της ανθεκτικότητας των γεωργικών εκ-
µεταλλεύσεων. Ας αναλύσουµε όµως εκείνη βάσει της 
οποίας θα πρέπει να τηρείται η σχέση 1:4 µεταξύ προϋ-
πολογισµού της αίτησης και τυπικής απόδοσης της εκµε-
τάλλευσης στην υφιστάµενη κατάσταση. Πρόκειται για έ-
να περιορισµό που όχι µόνο δεν υπακούει στο στόχο της 
ανθεκτικότητας, αλλά ούτε στην αρχή των ίσων ευκαιρι-
ών ή της ίσης µεταχείρισης των διοικούµενων. 

Ένα µέσο επενδυτικό για την ίδρυση µιας προβατο-
τροφικής µονάδας 200-250 προβατίνων έχει προϋπο-
λογισµό περίπου 200.000 ευρώ. Σύµφωνα µε τη σχέση 
1:4, προϋπολογισµός 200.000 ευρώ αντιστοιχεί σε τυπι-
κή απόδοση 50.000 ευρώ. Τυπική απόδοση 50.000 ευ-
ρώ αντιστοιχεί σε µονάδα 525 προβατίνων! Όµως για να 
ιδρυθεί µια µονάδα 525 προβατίνων απαιτεί µόνο για τον 
στάβλο και τους αποθηκευτικούς χώρους 225.750 ευρώ 
(Παράρτηµα 9, Πίνακας 9.1.2 «Κτίρια από σκελετό θερ-
µοκηπίου (τύπου τoλ)», 430 ευρώ ανώτατη επιλέξιµη δα-
πάνη ανά προβατίνα). Είναι σαφές ότι ο περιορισµός υ-
πακούει στην αρχή του «φαύλου κύκλου».

Αν το πιο πάνω παράδειγµα το µεταφέρουµε στις δεν-
δροκοµικές εκµεταλλεύσεις, καταλήγουµε σε τελείως δια-
φορετικό συµπέρασµα. Προϋπολογισµός 200.000 ευρώ α-
ντιστοιχεί σε τυπική απόδοση 50.000 ευρώ, που αντιστοι-
χεί σε 74 στρέµµατα ροδάκινων. Προϋπολογισµός 200.000 
ευρώ επιτρέπει µε ευκολία τη βελτίωση της ανθεκτικότητας 
µιας εκµετάλλευσης 74 στρεµµάτων ροδάκινων που εµφα-
νίζεται µε µεγαλύτερη συχνότητα, σε σχέση µε µια µονάδα 
525 προβατίνων. Όχι µόνο η λογική του περιορισµού ευνο-
εί τη δενδροκοµία έναντι της κτηνοτροφίας, σε αντίθεση µε 
την αρχή των ίσων ευκαιριών, αλλά οδηγεί τις επενδύσεις 
στην αγορά γεωργικών ελκυστήρων και παρελκοµένων.

Ένα τελευταίο ερώτηµα που πρέπει να θέσουµε εί-
ναι αν η υλοποίηση της όποιας  «ανθεκτικότητας», 
όπως προκύπτει από την ΥΑ, εξυπηρετεί την αρχή 

του «ιδιαίτερου χαρακτήρα της γεωργικής δραστηριότητας». 
Κύρια συστατικά του προσανατολισµού της ανθεκτικό-

τητας είναι το ποσοστό ενίσχυσης και η βαθµολογία. Είναι 
εύκολο να διαγνωστεί το ασυµβίβαστο των δύο συστατι-
κών.  Ενώ, όπως ήδη γράψαµε το ποσοστό ενίσχυσης πρι-
µοδοτεί νέους γεωργούς και γεωργούς εγκατεστηµένους 
σε µικρά νησιά του αιγαίου πελάγους και σε ορεινές – µει-
ονεκτικές περιοχές, η βαθµολογία είναι αδιάφορη ως προς 
αυτές τις επιλογές. Για παράδειγµα, τι νόηµα έχει να χορη-
γείται υψηλό ποσοστό ενίσχυσης στις εκµεταλλεύσεις των 
µικρών νησιών µε πληθυσµό έως 3.100 κατοίκους, όταν 
δεν θα µπορούν να ενταχθούν λόγω βαθµολογίας; Μια ε-
πιπρόσθετη βαθµολογία θα εξασφάλιζε την ένταξη στα Σχέ-
δια Βελτίωσης των ακριτών γεωργών και κτηνοτρόφων.

Μια ενδελεχής κριτική της βαθµολογίας θα αποδείκνυε 
ότι δεν έχει σαφή προσανατολισµό ή διαφορετικά, ότι ο 
στόχος της «ανθεκτικότητας», όπως προσδιορίζεται από 
τη βαθµολογία, είναι ασαφής και αόριστος. Συγχρόνως 
όµως, θα κούραζε τον αναγνώστη. Επιφυλασσόµαστε.

Μάλλον οι ∆ιαχειριστικές αρχές θα πρέπει να επανα-
προσδιορίσουν τη βαθµολογία στις γενικές αρχές της «αν-
θεκτικότητας» και στον «ιδιαίτερο χαρακτήρα».

ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλούνται 5 πρόβατίνες και ένα κριάρι όλα 2 
ετών, δυο αρνάδες και ένα ζυγούρι όλα καθα-
ρόαιµα Ασαφ. Τηλ. 693646/052386.

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

Πωλούνται χοιροµητέρες µαύρης ελληνικής 
φυλής πιστοποιηµένες, για αναπαραγωγή µε-
γάλες µικρές και έγκυες. Συνοδεύονται από 
όλα τα έγγραφα πιστοποίησης,περιοχή Κατερί-
νης. Τηλ. 23510/81203.

Πωλούνται κατσίκια Μούρθια αρσενικά. Επι-
κοινωνία µετά τις 19:00. Τηλ. 6985/773315.

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

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

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

Πωλούνται αρσενικά και θηλυκά κατσίκια, γνή-
σια αγκλονουµπια. Τιµή 350 ευρώ έκαστο. Τηλ. 
6955/316314. 

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

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

Πωλείται κτηνοτροφική επιχείρηση σε λειτουρ-
γία, πλήρως αδειοδοτηµένη σε αγροτεµάχιο 53 
στρεµµάτων, κτιριακές εγκαταστάσεις µε πλή-
ρη, υπερσύγχρονο εξοπλισµό και υποδοµές, κα-
τσίκες επιλογής µε εξαιρετικό γεννητικό υλικό. 
Σε κόµβο της Εγνατίας οδού, οι χρήσεις γης 
είναι συµβατές για οιανδήποτε δραστηριότητα 
(κτηνοτροφία , καθετοποίηση ,αγροτουρισµό , 
φωτοβολταικά κλπ) email : Info@kosynthos.gr 

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητείται βοσκός για τη περιοχή Φλώρινας. Τηλ. 
6906/458403. 

Ζητούνται µοσχάρια θηλυκά ασπρόµαυρα και 
κόκκινα. Τηλ. 6976/604538.

Ζητώ να εργαστώ σε κτηνοτροφικες ή αγροτι-
κές εργασίες µε διαµονή. Τηλ. 6946/604592

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλείται βίκος καθαρισµένος 400 κιλά και τρι-
ερίδια, περιοχή Φαρσάλων. Τηλ. 6944/985675.

Πωλείται σιτάρι κατάλληλο για πτηνοτροφία-
κτηνοτροφία. Τηλ. 6932/372270.

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

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

Πωλούνται µπάλες εξαιρετικής ποιότητας σα-
νός βρώµης,τριφυλλιού, λιβαδόχορτου αλεξαν-
δρινού και άχυρα σε προσιτές τιµές µε δυνατό-
τητα µεταφοράς στον χώρο σας, περιοχή Αχαί-
ας. Τηλ. 6999/672735.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πωλείται µέλι σοδειάς 2021. Τηλ. 
6987/310440.

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

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

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

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

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

Πωλoύνται δικαιώµατα φυτικής παραγωγής. 
Τηλ. 6972/598171.

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

Πωλoύνται δικαιώµατα αρώσιµα. Τηλ. 
6944/985675.

Πωλείται βίκος,τριφύλλι και καλαµπόκι µε πι-
στοποιηση από την Βιοελλάς,περιοχή Ναυπά-
κτου. Τηλ. 6976/288400.

Πωλείται από παραγωγό εντός αποθήκης ψι-
λοκάλαµο τριφύλλι κατάλληλο για κατσίκια. Τηλ. 
6985/699540.

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

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

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

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

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

Πωλείται σπόρος ποικιλίας Σιµετο σε σα-
κιά των 40 κιλών.Τιµή 0,73 λεπτα/κιλό. Τηλ. 
6937/436309.

Πωλείται για σπόρο σιτάρι σκληρό ποικιλίας Σι-
µετο διασταυρωµένο πρωτοετές απο σποροπα-
ραγωγή. Πάρα πολύ παραγωγικό δεν ασπρίζει, 
δεν πλαγιάζει µε πολλή πρωτείνη απο παραγω-
γό. Τηλ. 6972/285256, 6974/313224.

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

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

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

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

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

Πωλείται φακή ποικιλίας Σάµου και ρεβύθια ποι-
κιλίας Αµοργός κατάλληλα και για φαγητό και 
για σπόρο. Τηλ. 6932/372270. Πωλείται τριφυλ-
λόσπορος, γαλλικός 40 κιλά, από γεωπόνο. Τηλ. 
2310/711133.

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

Πωλείται βίκος Αλέξανδρος R2 . Τηλ.  
6946/306101.

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

ΖΗΤΗΣΗ

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

ΟΙΚΟΠΕ∆Α. 

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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

Πωλούνται 700 στρέµµατα καλλιεργήσιµα, στη 
περιοχή του Μεσολογγίου. Τηλ. 6942/228503.

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

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

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

Πωλείται αγροτεµάχιο 250 στρεµµάτων ελα-
φρώς επικλινές, κατάλληλο για κάθε καλλι-
έργεια καθώς και για φαρµακευτικά φυτά στη 
περιοχή Καστανιές, πλησίον ΒΙΠΕ Κιλκίς. Τηλ. 
6949/474535.

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

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

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

Πωλείται κτήµα 9,8 στρεµµάτων,περιοχή Κορώ-
να Κιλκίς. Τηλ. 2310711133.

Πωλούνται 7 στρέµµατα πλησίον Βιοχάλκο 
Θεσσαλονίκης, πλησίον Γοργοεπήκοοι (800 µέ-
τρα από την Εγνατία Οδό) για οποιαδήποτε χρή-
ση. Τηλ. 6949/474535. 

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

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

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

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

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

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

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

Ενοικιάζεται αµπέλι 5 στρεµµάτων περιφραγ-
µένο µε νερό στην περιοχή Σπάτων -Λού-
τσας. ∆ιατίθεται ακόµα και για φάρµα. Τηλ. 
6942/228503.

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

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

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

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

Πωλούνται 40 στρέµµατα ποτιστικά εντός ανα-
δασµού, 5000 ευρώ το στρέµµα και άλλα 15 
στρέµµατα ξερικά προς 1300 ευρώ το στρέµµα. 
Περιοχή Λαµίας. Τηλ. 6974/426911.

ΖΗΤΗΣΗ

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

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

Zητείται βοσκότοπος µεγάλης έκτασης για 
ενοικίαση πανελλαδικώς. Τηλ. 6978/023728.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλείται στάβλος έτοιµος προς χρήση σε οικό-
πεδο 6 στρεµµάτων περιφραγµένο, µε νερό, ρεύ-
µα και γεώτρηση.Πωλείται λόγω συνταξιοδότη-
σης 45.000 ευρώ. περιοχή Μάγγανα Ξάνθης. 
Κος Νίκος. Τηλ. 6945/623657.

Πωλείται ένα κόσκινο ρίγανης σε πολύ καλή κα-
τάσταση, περιοχή Μαυρούδα Θεσσαλονίκης. Τηλ. 
6989/842878.

Πωλείται τρακτέρ New Holland TS100, 100 ίπ-
πων µαζί µε ένα ψεκαστικό µηχάνηµα, ένα κοπτι-
κό µηχάνηµα, έναν καλλιεργητή και ένα άροτρο. 
Τηλ. 6985/731851.

Πωλείται τρακτέρ FIAT 80/90 4x4 σε άρι-
στη κατάσταση, περιοχή Θεσσαλονίκης. Τηλ. 
6936/988485.Πωλούνται µία σπαρτική µηχανή 
για σιτάρι,ένας καλλιεργητής,ένα ρίπερ,µία δισκο-
σβάρνα και ένα ραντιστικό. Τηλ. 6974/410304.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πωλείται άροτρο τρίυνο 12αρι ψιλοστάβαρο τι-
µή 500 ευρώ. Τηλ. 2310/711133.

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

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

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

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

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

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

Πωλείται ψεκαστικό θερµοκηπίου και θειαφιστή-
ρας Tηλ. 6980/001606.

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

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

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

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

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

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

Εταιρεία παραγωγής και εµπορίας χηµικών προϊ-
όντων µε έδρα την Θεσσαλονίκη, αναζητά εξωτε-
ρικό συνεργάτη για την υποστήριξη και προώθη-
ση των προϊόντων της σε κτηνοτροφικές µονάδες 
στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας (καθαρι-
στικά - απολυµαντικά). Email επικοινωνίας: info.
tchemical@gmail.com 

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 
330. 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  µηχα-
νή Ζ 16άρα,κεντρόφυγκα για παρτικόφ,20 σωλή-
νες 3αρες Pellot,80 σωλήνες 2,5αρες Pellot,50 
beck γωνίες και συστολές σε τιµή ευκαιρίας,πε-
ριοχή ∆οµοκού. Τηλ. 6974/806795

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

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

Πωλούνται οι σωλήνες του σκελετού κατασκευ-
ής 2 toll διαστάσεων 6χ26 και 10χ30. Περιοχή 
Αθήνας 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 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 ενσιρώµατα καλαµπο-
κιού µίγµατος βίκου βρώµης σε µεγάλη 
στρόγγυλη µπάλα µε ενσιρωτικό και εν-
σίρωµα τριφυλλιού σε µεγάλη τετράγω-
νη µπάλα. Τηλ. 6977/440923, E-mail: 
papapg100@gmail. com
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ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Τίποτα δεν αφήνει στην τύχη, ο πο-
λυδραστήριος Αγροτικός Συνεταιρι-
σµός Ζαγοράς Πηλίου, o οποίος έ-
χει βάλει στο κάδρο την ανάδειξη του 
κάστανου Πηλίου και την ένταξή του 
στον κατάλογο των ΠΟΠ. Ο Συνεται-
ρισµός αποτελεί µάλιστα τον πρώτο 
φορέα στην Ευρώπη που κατοχύρωσε 
το 1996, Προστατευόµενη Ονοµασία 
Προέλευσης για το µήλο, «Μήλα Ζα-
γοράς Πηλίου» και το κάστανο στο-
χεύει να είναι το επόµενο βήµα του.

Ο Συνεταιρισµός ανταποκρινόµε-
νος σε πρόσκληση της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας – µέλους της Ένωσης Ευ-
ρωπαϊκών Περιφερειών µε Προϊόντα 
Προέλευσης - αποφάσισε να πρωτο-
στατήσει σε µια νέα φάση ως προς το 
κάστανο Πηλίου, όπου σύµφωνα µε 
τις ιστορικές πηγές είναι ταυτόσηµο 
µε την ιστορία της περιοχής (ιδιαίτερα 
της ανατολικής πλευράς του Πηλίου). 

Στόχος του Συνεταιρισµού είναι η 
κατοχύρωση ΠΟΠ να αφορά όλες τις 
κοινότητες του Πηλίου που παράγουν 
κάστανο και να µπορεί επίσης να α-
ξιοποιηθεί και από άλλες επιχειρή-
σεις στην περιοχή. Ήδη, ο σχετικός 
φάκελος κατατέθηκε προς αξιολόγη-
ση για χρηµατοδότηση στην Περιφέ-
ρεια και τα επόµενα βήµατα οδηγούν 

στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ενέρ-
γεια του Συνεταιρισµού αποδεικνύει 
για µία ακόµα φορά ότι τα συλλογι-
κά σχήµατα των παραγωγών, σε συ-
νεργασία µε την τοπική αυτοδιοίκηση 
και τη πολιτική ηγεσία µπορούν να α-
ναπτύξουν την ελληνική παραγωγή.

Σε συνάντηση τον περασµένο Ιού-
λιο στη Λάρισα υπό τον Αντιπεριφε-
ρειάρχη Πρωτογενούς Τοµέα Απόστο-
λο Μπίλλη, εκπρόσωπος του Συνεται-
ρισµού ενηµερώθηκε για το νέο πρό-

γραµµα που οδηγεί στην προσθήκη 
νέων παραδοσιακών τοπικών προϊ-
όντων, µε κατοχύρωση σηµάνσεων 
ποιότητας προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ και 
ΕΠΙΠ, στη λίστα των είκοσι ήδη πιστο-
ποιηµένων προϊόντων Θεσσαλίας. H 
πρόσκληση αφορά την επιχορήγηση 
της διαδικασίας σύνταξης, υποβολής 
και τεκµηρίωσης τεχνικών φακέλων 
από τους δικαιούχους φορείς, για πι-
στοποίηση νέων παραδοσιακών τοπι-
κών προϊόντων µε κατοχύρωση ση-
µάνσεων ποιότητας ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ.

Σε όλες τις κοινότητες
Στόχος του Συνεταιρισµού 

είναι η κατοχύρωση ΠΟΠ να 
αφορά όλες τις κοινότητες 
του Πηλίου που παράγουν 

κάστανο

Αίτηµα απορρόφησης 
αποθεµάτων σταφίδας 
Να προχωρήσουν χωρίς 
καθυστέρηση στην απορρόφηση 
των αποθεµάτων κορινθιακής 
σταφίδας, µε χρηµατοδότηση 
κρατική, ζητά το Περιφερειακό 
Συµβούλιο Πελοποννήσου από το 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, 
υιοθετώντας τις προτάσεις της 
Παναιγιαλείου. Αν η κυβέρνηση 
αρνηθεί να ικανοποιήσει το αίτηµα 
των παραγωγών, η Περιφέρεια 
προτίθεται να απορροφήσει 
ένα µέρος των αποθεµάτων.

H Eλευσίνα 3η πολιτιστική
πρωτεύουσα της Ευρώπης
Το 2023 η Ελευσίνα θα είναι 
µια από τις τρεις πολιτιστικές 
πρωτεύουσες της Ευρώπης. 
Η πιο µικρή και η πιο αρχαία έως 
σήµερα. Στην πατρίδα του αρχαίου 
τραγωδού Αισχύλου θα γίνουν 
465 εκδηλώσεις σε 30 χώρους 
από 192 Έλληνες και 137 ξένους 
καλλιτέχνες. Το πρόγραµµα έχει 
τον τίτλο «Μυστήρια Μετάβασης» 
και αναπτύσσεται σε τρεις 
θεµατικούς άξονες: Άνθρωπος και 
Κοινωνία, Περιβάλλον, Εργασία.

Ο όµιλος Σαρακάκη
δίπλα στους ευάλωτους
Ο Όµιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη, 
µε αίσθηµα αλληλεγγύης στις 
ευάλωτες κοινωνικές οµάδες, 
συνεχίζει τη συνεργασία του µε την 
Τράπεζα Τροφίµων (Ίδρυµα για 
την Καταπολέµηση της Πείνας και 
της Σπατάλης). Οι εργαζόµενοι του 
Οµίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη 
συγκέντρωσαν 100 κιλά τρόφιµα 
τα οποία διατέθηκαν στην Τράπεζα 
Τροφίµων ώστε να καλυφθούν 
άµεσες ανάγκες των ιδρυµάτων 
µε τα οποία συνεργάζεται.

Αρδευτικά έργα στην
περιφέρεια Τρικάλων
Αρδευτικά έργα στα Τρίκαλα 
προωθεί το υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης. Ήδη προχώρησε 
στη ∆ιακήρυξη ανοικτής 
διαδικασίας για την επιλογή 
αναδόχου κατασκευής του έργου: 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ 
ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ» 
στα πλαίσια του Προγράµµατος: 
«ΠΑΑ 2014-2020» – Μέτρο 4, 
Υποµέτρο 4.3, ∆ράση 4.3.1 του 
Π.Α.Α 2014-2020, συνολικού 
προϋπολογισµού 13, 1 εκατ. ευρώ. 

Ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Ζαγοράς Πηλίου, ευρύτερα γνωστός από το εµπορικό σήµα ZAGORIN, πρωτοστατεί 
σε µια νέα προσπάθεια ανάδειξης της ταυτότητας τοπικού προϊόντος σε υψηλό επίπεδο, πέραν του µήλου Ζαγοράς.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Στο δρόμο για ΠΟΠ
τα κάστανα Πηλίου
Ενέργειες για κατοχύρωση ΠΟΠ στα κάστανα του Πηλίου από 
το πολυδραστήριο Αγροτικό Συνεταιρισμό Ζαγοράς Πηλίου

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πωλείται αρδευτική µηχανή ROGERINI 18 ίππων 
σε άριστη κατάσταση τιµή 1000 ευρώ και σκαπτι-
κό µηχάνηµα ΝΑCAYABA 10 ίππων καινούριο τι-
µή 1150 ευρώ. Περιοχή Αιτωλοακαρνανίας. 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, πε-
ριοχή Αριδαίας Πέλλας. Τηλ. 6982/031336.

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

Πωλείται πλήρης σιδηροκατασκευή επιτραπέζι-
ου αµπελιού σε σχήµα V 45 στρεµµάτων( γωνίες 
50χ50χ5 και ενδιάµεσες συνδετήριες σωλήνες) 5 
ετίας και 12 στρεµµάτων κρεβατίνας,περιοχή Κιλ-
κίς. Τηλ. 6944/382484.

Πωλείται κτήµα 250 µέτρα επί 40,δεκα στρέµ-
µατα, 300 µέτρα από τον εθνικό δρόµο. Τηλ. 
2310/711133.

Πωλείται ραντιστικό µηχάνηµα µε ρεύµα. Τηλ. 
6983/717473.

ΖΗΤΗΣΗ

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

Ζητούνται 2 φορτηγά Mercedes(85 µοντέλο) 
µε τέσσερα µάτια σιλό. Περιοχή Θεσσαλονίκης. 
Τηλ. 2310711133.
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Πρεμιέρα στη
φάση των «16»
Επανεκκίνηση για το Τσάμπιονς Λιγκ

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Βραδιά Τσάµπιονς Λιγκ και πά-
λι µετά από µήνες, επιφυλάσσει 
η ερχόµενη βδοµάδα, µε τα µατς 
της φάσης των «16» να ξεκινούν 
από την Τετάρτη 14 Φεβρουαρί-
ου. Το µατς που ξεχωρίζει φυσι-
κά είναι το πολύ σπουδαίο ντέρ-
µπι ανάµεσα σε Παρί Σεν Ζερµέν 
και Μπάγερν Μονάχου. Οι πιθα-
νότητες νίκης είναι µοιρασµένες, 
µε τους Παρισιάνους να µην έ-
χουν καταφέρει ακόµη το βήµα 
παραπάνω, ωστόσο η Μπάγερν 
Μονάχου δείχνει να µην βρίσκε-
ται και στα καλύτερά της, τουλά-
χιστον όσον αφορά την εικόνα 

που δείχνει αυτό το διάστηµα στη 
Μπουντεσλίγκα. Την ίδια ηµέρα 
η Μίλαν υποδέχεται την Τότεναµ, 
σε ένα ακόµη αµφίρροπο µατς. 

Στις 15 Φεβρουαρίου Κλαµπ 
Μπριζ και Μπενφίκα, µε τους Πορ-
τογάλους να είναι το φαβορί. Τέ-
λος, η Ντόρτµουντ θα αναµετρη-
θεί µε την Τσέλσι, µε τους «Μπλε» 
να έχουν πάρει από την αρχή της 
σεζόν µία καραβιά παίχτες, χωρίς 
να έχει να παρουσιάσει προς το 
παρόν κάτι το θεαµατικό. 

Την Πέµπτη 16 Φεβρουαρίου ξε-
κινάει και η φάση των «16» στα 
πλαίσια του Γιουρόπα Λιγκ. Το 
παιχνίδι που ξεχωρίζει είναι η α-
ναµέτρηση µεταξύ της Μάντσεστερ 
Γιουνάιτεντ και της Μπαρτσελόνα. 

Οι Φοίνιξ Σανς κατάφεραν να αποκτήσουν τον Κέβιν 
Ντουράντ µε ανταλλαγή από τους Νετς, µία «βόµβα» 
που συντάραξε την κορυφαία λίγκα του κόσµου. 
Το Φοίνιξ έστειλε µε τη σειρά τους στου Νετς τους 
Μίκαλ Μπρίτζες, Καµ Τζόνσον, Τζα Κράουντερ 
και 4 µελλοντικά ντραφτ πικ πρώτου γύρου 
(2023, 2025, 2027, 2029), για χάρη του Ντουράντ. 

Ο Ντουράντ έγινε
κάτοικος Φοίνιξ

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Όλα τα µπλόκα
των αγροτών 
καταλήγουν στο 
αγροτικό πετρέλαιο

Για de minimis      
και στα αμύγδαλα 
αφήνουν χώρο 
Θεσσαλοί βουλευτές

∆ιευκολύνουν  
οι ομάδες παραγωγών 
τα προγράμματα 
Ταμείου Ανάκαμψης

Στην Ελλάδα το Davis Cup
Σύµφωνα µε την κλήρωση που 
πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία 
της ITF, η Ελλάδα θα φιλοξενήσει 
τη Σλοβάκια για το World 
Group I του τένις τον ερχόµενο 
Σεπτέµβριο. Οι 48 συνολικά 
οµάδες (και στα δύο γκρουπ) 
θα αγωνιστούν σε 24 εντός 
και εκτός έδρας αναµετρήσεις που 
θα διεξαχθούν είτε το διάστηµα 
15-16 Σεπτεµβρίου ή το διήµερο 
16-17 Σεπτεµβρίου.

Πρώτος στην Ευρωλίγκα
Ο Ολυµπιακός πέρασε 
εντυπωσιακά από το Βερολίνο µε 
93-60 κόντρα στην Άλµπα για την 
24η αγωνιστική της Euroleague 
και συνέχισε την εντυπωσιακή 
του πορεία στη διοργάνωση. Οι 
Πειραιώτες ανέβηκαν πλέον στο 
17-7, µε τη δεύτερη Ρεάλ να έχει 
16-7, αλλά το παιχνίδι της κόντρα 
στην Εφές αναβλήθηκε λόγω 
του σεισµού στην Τουρκία..

Στον τελικό η Ρεάλ
Η Ρεάλ Μαδρίτης «πάτησε» 
την Αλ Αχλί (1-4) και προκρίθηκε 
στον τελικό του Παγκοσµίου 
Κυπέλλου συλλόγων, εκεί όπου 
θα αντιµετωπίσουν την Αλ Χιλάλ. 
Ο τελικός θα διεξαχθεί το 
Σάββατο 11 Φεβρουαρίου. 
Η οµάδα του Κάρλο Αντσελότι, 
κάτοχος του ρεκόρ τίτλων στη 
διοργάνωση (2014, 2016, 2017 
και 2018), θα έχει την ευκαιρία να 
προσθέσει στην πλούσια συλλογή 
της το 5ο τρόπαιο απέναντι στους 
Σαουδάραβες του Ραµόν Ντίας.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’Μπάσκετ (ΝΒΑ)  

Λ. A. Κλίπερς - Μιλγουόκι Μπακς 05:30    COSMOTE SPORT 4 HD

Mηχανοκίνητα  (WRC)

SS9 Norrby 1, Σουηδία  09:00 COSMOTE SPORT 5 HD

Μπάσκετ (Basket League)

ΠΑΟΚ - Κολοσσός  16:00 ΕΡΤ3

Ποδόσφαιρο (Serie A)

Λέτσε - Ρόµα  19:00 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (La Liga)

Βαλένθια – Αθλέτικ Μπιλµπάο  22:30 Novasports 1HD

Μπάσκετ (ΝΒΑ)   

Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς – Λ. A. Λέικερς   03:30     COSMOTE SPORT 4 HD

Ποδόσφαιρο (Ligue 1)

Τουλούζ - Ρεν  14:00 Novasports Prime

Μπάσκετ (Basket League)     

Ολυµπιακός - Ιωνικός  15:45 ΕΡΤ3

Ποδόσφαιρο (Σουπερ Λιγκ)

Άρης - Παναθηναϊκός  20:00 Novasports Prime

Ποδόσφαιρο (La Liga)

Βιγιαρεάλ - Μπαρτσελόνα  22:00  Novasports 1HD

Μπάσκετ (ΝΒΑ)  

Λ. A. Κλίπερς - Μιλγουόκι Μπακς 05:30    COSMOTE SPORT 4 HD

Mηχανοκίνητα  (WRC)

SS9 Norrby 1, Σουηδία  09:00 COSMOTE SPORT 5 HD

Μπάσκετ (Basket League)

ΠΑΟΚ - Κολοσσός  16:00 ΕΡΤ3

Ποδόσφαιρο (Serie A)

Λέτσε - Ρόµα  19:00 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (La Liga)

Βαλένθια – Αθλέτικ Μπιλµπάο  22:30 Novasports 1HD

Μπάσκετ (ΝΒΑ)   

Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς – Λ. A. Λέικερς   03:30     COSMOTE SPORT 4 HD

Ποδόσφαιρο (Ligue 1)

Τουλούζ - Ρεν  14:00 Novasports Prime

Μπάσκετ (Basket League)     

Ολυµπιακός - Ιωνικός  15:45 ΕΡΤ3

Ποδόσφαιρο (Σουπερ Λιγκ)

Άρης - Παναθηναϊκός  20:00 Novasports Prime

Ποδόσφαιρο (La Liga)

Βιγιαρεάλ - Μπαρτσελόνα  22:00  Novasports 1HD

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Κυριακή 12 Φεβρουαρίου

Σάββατο 11 Φεβρουαρίου
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Συνθήκες µειωµένης προσφοράς στην α-
γορά πρόβειου κρέατος βάζουν γερά θεµέ-
λια ανόδου για τις τιµές παραγωγού τις ε-
πόµενες εβδοµάδες και µε ορίζοντα κορύ-
φωσης τις πρώτες εβδοµάδες του Απριλίου, 
που πέφτει φέτος το Καθολικό (9/4) και το 
Ορθόδοξο (16/4) Πάσχα. Αυτή τη στιγµή, 
αν και παραδοσιακά πρόκειται για περίο-
δο χαµηλών εµπορικών ρυθµών, η αγορά 
διατηρείται στα επίπεδα τιµών που διαµόρ-
φωσε τα Χριστούγεννα, ήτοι 6,50 ευρώ για 
το αρνί. Από αυτό το σηµείο εκκίνησης, οι 

διαπραγµατεύσεις ενόψει Πάσχα, θα µπο-
ρούσαν να επιτρέψουν την επανάληψη των 
περσινών κορυφών, γύρω από τα 10 ευρώ. 

Άλλωστε, η κατάσταση στην αγορά ζωο-
τροφών, παρά τα σηµάδια αποκλιµάκωσης, 
εξακολουθεί να καθιστά τη διατροφή των 
ζώων ακριβή, µε αποτέλεσµα µόλις τα αρ-
νιά πιάσουν τα 7 µε 8 κιλά να κατευθύνο-
νται προς το σφαγείο, µη αφήνοντας περι-
θώρια κορεσµού στην αγορά. Τα κατσίκια, 
γύρω από τα οποία σχηµατίζεται και η διε-
θνής ζήτηση, βρίσκονται πέριξ των 5 ευρώ.

Βάσεις για άνοδο τιµής στο αρνί
 Η αγορά διατηρείται στα 6,50 ευρώ, με προοπτική για τα 10 ευρώ το Πάσχα  
 Στο κατσίκι, κατά το σύνηθες, η τιμή είναι χαμηλότερα από τα αρνιά στα 5 ευρώ
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Σ
την εγχώρια αγορά σκληρού σίτου, 
όπως αναµενόταν, µειώθηκαν ση-
µαντικά οι τιµές εξαγωγής, στα 380 
ευρώ ο τόνος FOB και µάλιστα γίνο-

νται πράξεις σε αυτά τα επίπεδα. Φυσικά αυτές 
οι δουλειές γίνονται υπό τον φόβο περαιτέ-
ρω πτώσης και οι έµποροι προτιµούν να ρευ-
στοποιήσουν τώρα παίρνοντας τη χασούρα. 
Αιτία, οι νέες απώλειες 15 ευρώ ο τόνος στη 
λίστα της Φότζια, µε την πρώτη ποιότητα στα 
420-425 ευρώ ο τόνος. Και στη Γαλλία πέρα-
σε η πτώση, µε τις τιµές στα 430 ευρώ ο τόνος.

 Στην ελληνική αγορά βάµβακος, η κατα-
στροφή που προκάλεσε ο σεισµός στην Τουρ-
κία φέρνει και ανακατατάξεις στο εµπόριο. Θα 
υπάρξουν σίγουρα καθυστερήσεις σε εκτελέ-
σεις συµβολαίων και µείωση της ζήτησης. Η 
περιοχή που χτύπησε ο σεισµός έχει πολλά 
κλωστήρια, τα οποία θα αργήσουν να µπουν 
σε κανονική λειτουργία. Εποµένως έστω και 
βραχυπρόθεσµα είναι πιθανό να δούµε πίεση 
στις ελληνικές τιµές. Προς ώρας για τις λευκές 
ποιότητες υπάρχει ενδιαφέρον στα 95 σεντς.

 Στους 794 εκατ. τόνους ρεκόρ, υπολό-
γισε την παραγωγή σιταριού το 2022 ο Ορ-
γανισµός Τροφίµων και Γεωργίας FAO, λό-
γω των ανοδικών αναθεωρήσεων στην Αυ-
στραλία και τη Ρωσία. Αντίστοιχα, η συνολική 
παραγωγή σιτηρών εκτιµήθηκε στους 2,76 ε-
κατ. τόνους, µειωµένη κατά 1,7% από το 2021. 
Όσον αφορά τα παγκόσµια αποθέµατα σιτη-
ρών αυτά υπολογίζονται στους 844 εκατ. τό-
νους στο τέλος της περιόδου εµπορίας, µειώ-
νοντας την αναλογία παγκόσµιων αποθεµά-
των προς χρήση για το 2022-2023 στο 29,5%.

Έχασε κι άλλα  
15 ευρώ το σκληρό 
σιτάρι στη Φότζια

ΜΕ ΜΙΑ 
  ΜΑΤΙΑ

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

12/01 19/01 26/01 02/02 09/02

458,25
462,60

467,45
471,52

467,54

Σφαγές 
Συνεχίζονται οι σφαγές ζώων 
πρόωρα, λόγω της κατάστασης  

µε τις ζωοτροφές και τα υπόλοιπα 
κόστη εκτροφής

Ιταλοί 
Με την επιστροφή των 
Ιταλών στην εγχώρια 

αγορά, αναµένεται ενίσχυση 
της ζήτησης και των τιµών

Γιορτές 
Αυτή την περίοδο η αγορά 

 στο αρνί διατηρείται στα επίπεδα 
των Χριστουγέννων στα 6,50 

ευρώ το κιλό

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

495

330

81,90

5,50

542,00

1485,6

18,17

83,50

157,27

121,72

490

330

82,10

5,36

539,50

1518,2

18,77

78,90

157,20

123,01

485

328

85,10

5,47

547,70

1515,6

18,44

84,65

158,60

122,06

465

325

88,50

5,26

557,48

1512,2

18,23

85,10

161,27

121,20

440

310

85,98

5,20

566,30

1525,4

17,70

84,72

162,42

121,05

425

310

85,26

5,18

564,50

1514,0

17,92

82,32

164,30

121,19

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ 
ευρώ/τόνος

05/01 12/01 19/01 26/01 02/02 09/02

ΚΡΙΘΑΡΙ
ευρώ/τόνος

410 410 405 390 390

360

280
268

265 262 262

270

Φεβρουάριος 2023
(ευρώ το κιλό)

Αρνιά 6,5 

Κατσίκια 5 
ΠΗΓΗ: AGRENDA
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∆εν έφερε αλλαγές το USDA report, πιέζει την αγορά η Τουρκία
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ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

∆ΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒ

Εξακολουθεί να κινείται εντός ενός 
στενού ορίου η χρηµατιστηριακή 
τιµή βάµβακος, χωρίς την παρουσία 
κάποιου καταλύτη. 

Συνεχίζεται η πτώση για τις τιµές 
σκληρού σίτου στη Φότζια, µε 
την τιµή να έχει χάσει 70 ευρώ 
ο τόνος από τις αρχές του έτους.

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

Ήπια ανοδική αντίδραση 
στην τιµή για το κτηνοτροφικό 
κριθάρι στην Ευρώπη µε τη ζήτηση 
να παραµένει αδύναµη.

∆υναµώνουν οι πιέσεις στην αγορά 
ελαιολάδου, υποχωρεί η µέση τιµή 
ελαιολάδου στην Ισπανία, ενώ 
σε Ιταλία σταθεροποιείται. 
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Νέα υποχώρηση στην τιµή καλαµπο-
κιού καταγράφει η εγχώρια αγορά, 
µε το χύµα από τις αποθήκες παρα-
γωγών να φεύγει πλέον στα 30 λε-
πτά το κιλό, έναντι 32 λεπτών πριν 
από δύο εβδοµάδες. Πίεση σηµει-
ώνεται και για το σακιασµένο κα-
λαµπόκι, µε το τσουβάλι να έρχε-
ται πλέον στα 35 λεπτά το κιλό έ-
ναντι των 37 πριν από λίγο καιρό 
και των 40 λεπτών που ήταν τα υ-
ψηλά περιόδου και διαµορφώθη-
καν τις τελευταίες ηµέρες του 2022.

Η υποχώρηση των τιµών αποδίδε-
ται τόσο στην αδυναµία της εγχώριας 
ζήτησης να ανταποκριθεί στο υψηλό 
εύρος τιµών που διαµορφώθηκε µε-
τά τον αλωνισµό, όσο και στην διευ-
ρυµένη διόρθωση που καταγράφεται 
στις διεθνείς τιµές των δηµητριακών.

Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, σε αυ-
τή τη φάση, η «πιάτσα» διαµορφώ-
νει δύο ταχύτητες. Από την µια εί-

ναι τα καλαµπόκια στις αποθήκες 
παραγωγών που διατίθενται στην α-
γορά, απευθείας σε κτηνοτρόφους, 
µε τιµή στα 30 λεπτά το κιλό. Από 
την άλλη είναι διάφοροι έµποροι, 
οι οποίοι είτε γιατί αγόρασαν υψη-
λά είτε γιατί δεν βιάζονται να αδειά-
σουν τα σιλό τους, κρατάνε τις τι-
µές δύο µε τρία λεπτά υψηλότερα.

Στην ευρωπαϊκή αγορά, η περιοχή 
των 300 ευρώ ο τόνος έχει χαθεί ή-
δη από τις πρώτες συνεδριάσεις του 
2023, όταν τα χρηµατιστήρια άνοι-
ξαν µε µια βίαιη διόρθωση που έρι-
ξαν τις τιµές των συµβολαίων µελλο-
ντικής εκπλήρωσης ακόµα και στη 
ζώνη των 270 ευρώ. Τις τελευταίες 
ηµέρες η αγορά σηµείωσε µια ανο-
δική αντίδραση, διεκδικώντας στα 
συµβόλαια Μαρτίου τα 290 ευρώ ο 
τόνος (287 ευρώ στο κλείσιµο της Πέ-
µπτης 9 Φεβρουαρίου), ενώ τα συµ-
βόλαια της νέας σοδειάς διαπραγ-
µατεύονται στα 272 ευρώ ο τόνος.

Πίσω στην ελληνική αγορά, δι-
όρθωση καταγράφεται και στις τι-

µές για το τριφύλλι, µε τον βασικό 
όγκο των διαθέσιµων ποσοτήτων 
να φεύγει τις τελευταίες ηµέρες µε 
35 λεπτά το κιλό. Τα ελάχιστα ποιο-
τικά τριφύλλια πληρώνονται µε 38 
λεπτά και βρίσκονται πιο κοντά στα 
υψηλά περιόδου, δηλαδή κάπου α-
νάµεσα στα 40 µε 42 λεπτά το κιλό.

Άνθρωποι της αγοράς αναµένουν 
να δουν τον τρόπο µε τον οποίο θα 
αντιδράσει η ζήτηση τις επόµενες η-
µέρες, έπειτα από την καθυστερηµέ-
νη έλευση του χειµώνα, αλλά και τη 
µικρή διευκόλυνση ρευστότητας που 
είχαν οι κτηνοτρόφοι µετά την πίστω-
ση της ενίσχυσης για τις ζωοτροφές.

Πόνος στο εµπόριο, χάνει λεπτά το καλαµπόκι
 Στα 30 λεπτά φεύγει το χύµα από τις αποθήκες των παραγωγών, στα 35 λεπτά το σακιασµένο
 Διευρύνεται η διόρθωση στις διεθνείς τιµές των δηµητριακών, παίρνει ανάσες η κτηνοτροφία 

Κοντά στα 26 µε 27 λεπτά το 
κιλό έχει υποχωρήσει η τιµή 
του χύµα για το κτηνοτροφικό 
κριθάρι, που ωστόσο πλέον 
διατίθεται κυρίως σακιασµένο. 
Στο σακί η τιµή προσεγγίζει τα 
30 λεπτά, επίπεδο αρκετά πιο 
κάτω από τα υψηλά κατά τα 
αλώνια του Ιουνίου. Μέχρι τα 
µέσα ∆εκεµβρίου, αν και είχε 
παρατηρηθεί µια αντιστροφή 
τάσης στις αγορές σιτηρών 
της Ευρώπης, οι τιµές είχαν 
διατηρηθεί γύρω από τα 35 µε 
36 λεπτά για το σακιασµένο 
κριθάρι. Πρόκειται λοιπόν 
για υποχώρηση κατά 16,6%. 
Πιέσεις έχουν σηµειωθεί 
και σε άλλα κτηνοτροφικής 
χρήσης προϊόντα, όπως η 
σανοβρώµη, η τιµή της οποίας 
υποχώρησε από τα 33 µε 34 
λεπτά, στα 28 µε 29 λεπτά.
Η τιµή για το κτηνοτροφικό 
κριθάρι στη Γαλλία, από την 
οποία παίρνουν γραµµή και τα 
υπόλοιπα εµπορικά κέντρα της 
ΕΕ, υποχώρησε κατά 30 ευρώ 
τον Ιανουάριο στα 263 ευρώ, 
ωστόσο τις τελευταίες ηµέρες 
ανέκαµψε στα 270 ευρώ.

ΣΤΑ 27 ΛΕΠΤΑ ΤΟ ΚΡΙΘΑΡΙ
ΓΙΑ ZΩΟΤΡΟΦΗ

Η τελευταία έκθεση προσφοράς και ζήτησης 
βάµβακος, όπως ανακοινώνεται από το υπουργείο 
γεωργίας των ΗΠΑ, δεν έφερε σηµαντικές 
µεταβολές στις τιµές. Για τις ΗΠΑ η παραγωγή και 
οι εξαγωγές δεν µεταβλήθηκαν, ενώ η κατανάλωση 
µειώθηκε, µε αποτέλεσµα τα τελικά αποθέµατα να 
είναι αυξηµένα. Στην παγκόσµια εικόνα τα τελικά 
αποθέµατα µειώθηκαν λόγω της µικρότερης 
παραγωγής στην Ινδία, ενώ µειώθηκε και 
η παγκόσµια κατανάλωση ίνας. Επακόλουθα 
οι τιµές στο χρηµατιστήριο συνεχίζουν να κινούνται 
εντός στενού εύρους χωρίς κάποια κατεύθυνση.

ΝEA ΥOΡKH
Ο καταστροφικός σεισµός στην Τουρκία, εκτός φυσικά 
από τις αµέτρητες αδικοχαµένες ζωές, φαίνεται να 
φέρνει επιπτώσεις και στο εµπόριο. Η περιοχή που 
χτυπήθηκε περιλαµβάνει πολλά και µεγάλα κλωστήρια, 
τα οποία εκτός του ότι έχουν υποστεί υλικές ζηµιές, θα 
δυσκολευτούν να προχωρήσουν στην επόµενη µέρα. 
Σίγουρα θα χρειαστεί χρόνος για να επουλωθούν 
οι πληγές και να ανασυγκροτηθεί ο κλάδος. Έχοντας 
ως δεδοµένο πως σχεδόν τα µισά ελληνικά βαµβάκια 
εξάγονται στην Τουρκία, η νέα πραγµατικότητα θα 
φέρει για κάποιο διάστηµα δυσκολίες στη ζήτηση και 
καθυστερήσεις σε εκτελέσεις παλιών συµβολαίων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Και στην Ιταλία η τιµή αποθήκης 
υποχωρεί στα 310 ευρώ ο τόνος.  

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ 
Στην ευρωπαϊκή αγορά, 

έχουν χαθεί τα 300 ευρώ 

από τις πρώτες συνεδρι-

άσεις του 2023, µε τα 

συµβόλαια στα 270 ευρώ

Συνεδρίαση 08/02/2023
Μήνας Κλείσιµο Μεταβολή

Μάρτιος ‘23 85,37 -0,26

Μάιος ‘23 86,00 -0,38
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Ορισµένοι αναλυτές εκτιµούν πά-
ντως ότι η εποχιακή ζήτηση από 
το Βόρειο Ηµισφαίριο σε µερικές 
εβδοµάδες θα µπορούσε να φου-
σκώσει ξανά κάπως τις τιµές, ω-
στόσο σε κάθε περίπτωση, φαίνε-
ται ότι πλέον η τάση ανόδου στην 
αγορά λιπασµάτων έχει αναστρα-
φεί, µε τους περισσότερους δεί-
κτες τιµών να είναι πια καθαρά 
πτωτικοί. Με άλλα λόγια, δεν υ-

πάρχουν αυτή τη στιγµή ενδείξεις 
ότι η αγορά θα µπορούσε να δια-
µορφώσει τις περσινές κορυφές.

Τα υψηλά του εύρους, σε ό-
λους ανεξαιρέτως του τύπους λι-
πασµάτων, διαµορφώθηκαν την 
περασµένη άνοιξη, µε την άνυ-
δρη αµµωνία να εκτινάσσεται στα 
1.534 δολάρια ο τόνος, σχηµα-
τίζοντας τη µεγαλύτερη ψαλίδα 
ανάµεσα στην άνω και την κά-

τω πλευρά του διαγράµµατος.
«Η βιοµηχανία λιπασµάτων βι-

ώνει σε όλες τις περιοχές του πλα-
νήτη µια περίοδο αποκλιµάκωσης 
των τιµών, που συνδυάζεται και 
µε µειωµένη ζήτηση από τους α-
γρότες» παρατηρεί σχετικό δηµο-
σίευµα του Bloomberg. Εκεί εκτι-
µάται πως οι τιµές θα συνεχίσουν 
την πτωτική τους πορεία τουλάχι-
στον το πρώτο εξαµήνου του έτους.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Συντηρείται η τάση διόρθωσης 
στις διεθνείς τιµές λιπασµάτων, 
µε τις βασικότερες κατηγορίες να 
προσεγγίζουν πλέον τα επίπε-
δα που είχαν τον Οκτώβριο του 
2021, σε βασικά εµπορικά κέντρα 
µε παγκόσµιο εκτόπισµα, όπως 
αυτά της Βόρειας Αµερικής. Ή-
δη από τις αρχές του έτους είχε 
ξεκινήσει η προσγείωση των τι-
µών, µε τα στοιχεία της Παγκό-
σµιας Τράπεζας να δείχνουν την 
ουρία, βασικό αζωτούχο λίπασµα, 
να υποχωρεί 43% από τα υψηλά 
περιόδου που σηµειώθηκαν την 
προηγούµενη άνοιξη. 

Οι τελευταίες µετρήσεις της DTN, 
εταιρείας παροχής αναλύσεων για 
σηµαντικούς κλάδους της βιοµη-
χανίας, δείχνουν ότι η αγορά λιπα-
σµάτων στη Βόρεια Αµερική κατέ-
γραψε πτώση άνω του 10% σε τύ-
πους λιπασµάτων όπως το UAN32 
(υγρό λίπασµα µε τρεις µορφές α-
ζώτου σε ποσοστό 32%: Ουρία / 
αµµωνιακό άζωτο / νιτρικό άζωτο) 
και το UAN28 (υγρό λίπασµα µε 
τρεις µορφές αζώτου σε ποσοστό 
28%: Ουρία, αµµωνιακό άζωτο, νι-
τρικό άζωτο). Συγκεκριµένα, η τι-
µή για το UAN32 υποχώρησε στα 
583 δολάρια ο τόνος (µείον 13%) 
ενώ η τιµή για το UAN28 υποχώ-
ρησε στα 518 δολάρια. 

Μικρότερη µείωση κατέγραψαν 
οι τιµές για την ουρία, την ποτά-
σα (κάλιο) και την άνυδρη αµµω-
νία, σύµφωνα µε την ανάλυση του 
DTN. Συγκεκριµένα, η ουρία υπο-
χωρεί κάτω από τα 700 δολάρια ο 

τόνος και είναι η πρώτη φορά που 
επιστρέφει στα επίπεδα αυτά από 
τον Οκτώβριο του 2021, όταν η µέ-
ση τιµή στην αµερικάνικη αγορά 
βρισκόταν στα 653 δολάρια ο τό-
νος. Για το κάλιο στη µορφή της 
ποτάσας, η µέση τιµή διαµορφώ-
νεται στα 704 δολάρια ο τόνος, ε-
νώ για την άνυδρη αµµωνία η τι-
µή βρίσκεται στα 1.223 δολάρια 
ο τόνος. Και στις τρεις αυτές κατη-
γορίες η υποχώρηση µέσα στον Ι-
ανουάριο ήταν της τάξης του 6%. 

Οριακή ήταν η υποχώρηση των 
τιµών στις περιπτώσεις του DAP 
και του MAP, δυο κατηγοριών λι-

πασµάτων µε βάση τον φώσφο-
ρο, που µπήκαν στον Φεβρουά-
ριο γύρω από τα 847 και τα 862 
δολάρια ο τόνος αντίστοιχα. 

Οι παραπάνω τιµές αφορούν 
τιµή διάθεσης για σάκιασµα, α-
φού οι πρώτες ύλες βρίσκονται 
σε ελαφρώς χαµηλότερα επίπε-
δα σύµφωνα µε πρόσφατο ρε-
πορτάζ της Agrenda που αντλεί 
πληροφορίες από τα δεδοµένα 
της Παγκόσµιας Τράπεζας. 

Σύµφωνα µε αυτό, η αποκλιµά-
κωση στις τιµές της ουρίας και των 
αζωτούχων λιπασµάτων είναι σε 
άµεση συνάρτηση µε τις εξελίξεις 
στην ευρωπαϊκή αγορά φυσικού 
αερίου και ενέργειας. Τα τελευ-
ταία διαθέσιµα στοιχεία της Πα-
γκόσµιας Τράπεζας καταγράφουν 
την πορεία στις τιµές της ουρίας, 
η οποία έχοντας πατήσει τα 925 
δολάρια ο τόνος τον περασµένο 
Απρίλιο του 2022, εδώ και µερι-
κές εβδοµάδες διαπραγµατεύεται 

γύρω από τα 520 δολάρια. Τα ε-
πίπεδα αυτά είναι 100 περίπου 
δολάρια κάτω από τις τιµές που 
σχηµατίστηκαν το φθινόπωρο του 
2021, όταν η ενεργειακή κρίση 
άρχισε να τίθεται εκτός ελέγχου 
και να ανατρέπει τα κοστολόγια 
σε πολλές µονάδες παραγωγής 
φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Η 
κατάσταση κλιµακώθηκε µε την 
έναρξη του πολέµου πριν από 12 
περίπου µήνες. 

Βέβαια, οι σηµερινές τιµές στην 
αγορά λιπασµάτων παραµένουν 
από 100 (DAP) έως 200 δολάρια 
(ουρία) πάνω σε σχέση µε την ει-
κόνα που είχε η αγορά στα τέλη 
του 2020, όταν ξεκίνησε ο ανο-
δικός υπερκύκλος στις αγορές 
αγροτικών εµπορευµάτων. Εί-
ναι πολύ πιθανό η διεθνής ει-
κόνα στην αγορά λιπασµάτων 
να αποτυπωθεί µε πιο αργούς 
ρυθµούς στην εγχώρια αγορά, 
ειδικά σε περιπτώσεις κατά τις ο-
ποίες τα καταστήµατα εφοδίων, 
προτρέχοντας µε τον ετήσιο προ-
γραµµατισµό τους, έβαλαν σε α-
πόθεµα ποσότητες αγορασµένες 
µε τιµές στα υψηλά του εύρους.

Συνέχεια πτώσης στις διεθνείς τιµές λιπασµάτων
Έως 10% η µείωση στα αζωτούχα 
Μικρότερη αποκλιµάκωση στις τιµές ουρίας, ποτάσας και άνυδρης αµµωνίας

∆εν αποκλείουν µικρά διαστήµατα 
ανοδικών αντιδράσεων οι αναλυτές

ΑΠΟΚΛΙΜΑΚΩΣΗ
Η αποκλιµάκωση στις 

τιµές της ουρίας και των 

αζωτούχων λιπασµάτων είναι 

σε άµεση συνάρτηση µε τις 

εξελίξεις στην ευρωπαϊκή 

αγορά φυσικού αερίου 

και ενέργειας

ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ
Είναι πολύ πιθανό η διεθνής 

εικόνα στην αγορά λιπασµάτων 

να αποτυπωθεί µε πιο αργούς 

ρυθµούς στην εγχώρια αγορά

Σ
την εγχώρια αγορά σκλη-
ρού σίτου, κατόπιν των 
δύο κρατικών διαγωνι-
σµών στην Τυνησία και 

την Αλγερία σε πολύ χαµηλότερες 
τιµές και τη γενικότερη παγκόσµια 
πτώση, ήταν θέµα χρόνου να δού-
µε σηµαντικά χαµηλότερα επίπεδα 
και στις τιµές εξαγωγών. Σηµειώ-
θηκαν κάποιες νέες δουλειές στα 
380 ευρώ ο τόνος FOB λιµάνι µας 
για τις µέτριες ποιότητες. Με λίγα 
λόγια, «χωνεύτηκε» η πτώση από 
τους εµπόρους που έχουν αποθέ-
µατα και υπό τον φόβο ευρύτερης 
πτώσης βγήκαν και ρευστοποίησαν.

Στα σκληρά σιτάρια, οι τιµές στη 
λίστα της Φότζια έχασαν κι άλλα 15 
ευρώ ο τόνος ανά ποιότητα. Συγκε-

κριµένα για τα 
ποιοτικά σι-
τάρια µε ειδι-
κό βάρος 78 
kg/hl, υαλώδη 
70% και πρω-

τεΐνη 12% η τιµή αποθήκης εµπό-
ρου διαπραγµατεύεται στα 420-425 
ευρώ ο τόνος. Επίσης για τη δεύ-
τερη ποιότητα µε ειδικό βάρος 76 
kg/hl, υαλώδη 60% και πρωτεΐνη 
11,5% η τιµή αποθήκης εµπόρου 
κυµαίνεται στα 410-413 ευρώ ο τό-
νος. Στη Γαλλία οι τιµές είχαν δια-
τηρηθεί αδικαιολόγητα στα επίπε-
δα των 460 ευρώ ο τόνος για αρκε-
τό διάστηµα, όταν ήδη οι τιµές πα-
γκοσµίως διόρθωναν. Πλέον πέρα-
σε και εκεί η πτώση µε τις τιµές να 
κυµαίνονται στα 430 ευρώ ο τόνος.

Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, 
η πρόσφατη αµερικανική έκθεση 
προσφοράς και ζήτησης σιτηρών 
δεν έφερε σηµαντικές αλλαγές, ε-
ντούτοις οι τιµές ενισχύθηκαν. Υ-
πήρξαν αυξήσεις στην παγκόσµια 
παραγωγή, κυρίως στη ρωσική, κα-
τανάλωση και αποθέµατα. Στις Η-
ΠΑ υπάρχει µια ανησυχία για την 
επερχόµενη σοδειά, λόγω της έλ-
λειψης νερού σε σηµαντικές περιο-
χές. Τα σιτάρια της Μαύρης Θάλασ-
σας εξακολουθούν να προσφέρο-
νται πιο ανταγωνιστικά µε αποτέ-
λεσµα τα αµερικανικά να πιέζονται 
στη φυσική αγορά. Στη Γαλλία επί-
σης είχαµε µικρή άνοδο στις τιµές, 
οι οποίες έφτασαν τα 292 ευρώ ο 
τόνος, παρουσιάζοντας µία αύξη-
ση της τάξης των 5 ευρώ από την 
προηγούµενη εβδοµάδα.

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΠΕΡΑΣΕ Η ∆ΙΕΘΝΗΣ 
ΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 
ΤΙΜΕΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΠΤΩΤΙΚΗ ΤΑΣΗ 
ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

UAN 

�10%

ΟΥΡΙΑ

�6%

DAP/MAP

�6%
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Άνοδος τιμών
λόγω του κρύου

Αναγκαία 
τα μέτρα 
για αύξηση 
κατανάλωσης

Μικρότερη 
προσφορά 

και υψηλότερη τιµή για τα πε-
ρισσότερα θερµοκηπιακά κηπευ-
τικά δηµιουργούν οι συνθήκες 
πραγµατικού χειµώνα που επι-
κρατούν το τελευταίο 20ήµερο 
στα παραγωγικά κέντρα της Νό-
τιας Ελλάδας. Τα αγγούρια πλέ-
ον φεύγουν από τα κρητικά δη-
µοπρατήρια σε τιµές πάνω από 
2 ευρώ το κιλό, όταν πριν από 
δύο εβδοµάδες η µέση τιµή για 
εξαγωγή δεν ξεπερνούσε το 1,20 
µε 1,30 ευρώ το κιλό. Αντίστοιχα 
και άλλα προϊόντα όπως οι µε-
λιτζάνες φεύγουν ακριβότερα, 
αν και µε µεγάλη διακύµανση 
τιµών από περιοχή σε περιοχή. 

Στη ντοµάτα τα πράγµατα είναι 
κάπως διαφορετικά, όπως εξη-
γεί στην εφηµερίδα Agrenda ο 
Νίκος Τριανταφυλλόπουλος, υ-
πεύθυνος πωλήσεων στον Αγρο-
τικό Συνεταιρισµό Ανατολή, µε 
τη µέση τιµή να τσιµπάει 10-20 
λεπτά, όµως να βρίσκεται κολ-

ληµένη σε επίπεδα κάτω του 1 
ευρώ το κιλό, όταν άλλες χρο-
νιές µε παρόµοιες κρύες καιρι-
κές συνθήκες και υποπαραγω-
γή ο αγρότης καρπωνόταν τιµή 
από 1,50 έως 1,80 ευρώ το κιλό. 

Σε αντίθεση µε άλλα κηπευ-
τικά, η ντοµάτα δεν έχει υψη-
λή διατηρησιµότητα, µε αποτέ-
λεσµα µόνο ένα 20% της παρα-
γωγής να φεύγει κυρίως σε γει-
τονικές Βαλκανικές χώρες, ό-
πως η Βουλγαρία και η Ρουµα-
νία, όπου το εκεί εµπόριο δεν 
είναι διατεθειµένο να προσφέ-
ρει υψηλότερες τιµές. 

Παραδοσιακά, µε τα κρύα να 
υποχωρούν, την παραγωγή να 
µεγιστοποιείται Μάρτιο και Α-
πρίλιο και τη ζήτηση να κορυ-
φώνεται ενόψει Πάσχα, η τιµή 
της θερµοκηπιακής ντοµάτας 
παίρνει την ανιούσα και ξεπερ-
νάει το 1,50 ευρώ το κιλό, όµως 
φέτος οι παραγωγοί είναι ανή-
συχοι λόγω της εγχώριας υπο-
κατανάλωσης. 

«Μόνο το 30% της τιµής στο ράφι κα-
ταλήγει στον παραγωγό» εξηγεί στην 
Agrenda ο παραγωγός και πρόεδρος 
του ΑΣ Φιλιατρών «Η Τριφυλία», Γιώρ-
γος Αλεξανδρόπουλος. Η υποκατανά-
λωση στην Ελλάδα λόγω µείωσης της 
αγοραστικής δύναµης του καταναλω-
τή έχει άµεσο αντίχτυπο στους παρα-
γωγούς θερµοκηπιακής ντοµάτας, οι 
οποίοι βασίζονται στην εγχώρια αγο-
ρά κατά 80% για το εισόδηµά τους. 

«Σε κηπευτικά µε εξαγωγική κα-
τεύθυνση δεν υπάρχει πρόβληµα, 
όµως στην περίπτωση της ντοµά-
τας, όπου το κόστος καλλιέργειας 
σε ορισµένες περιπτώσεις φτάνει 
τα 8.000 µε 9.000 ευρώ το στρέµ-
µα, αν ο παραγωγός δεν πιάσει 65-
70 λεπτά το κιλό στη ντοµάτα µπαί-
νει και µέσα», θα τονίσει ο Γιώργος 
Αλεξανδρόπουλος. Αυτό που συζη-
τούν µεταξύ τους οι παραγωγοί είναι 
πως χρειάζεται ίσως µία πρωτοβου-
λία για µείωση της τιµής στα κανά-
λια λιανικής σε βασικούς κωδικούς 
οπωροκηπευτικών, κάτι σαν «καλά-
θι του παραγωγού», ώστε να αυξη-
θεί η εγχώρια κατανάλωση.

Εντυπωσιακή αύξηση 43,8% εντοπίζεται φέτος στις εξαγωγές θερµοκηπιακού αγγουριού 
µε τις τιµές παραγωγού να ξεπερνούν τις τελευταίες 10 µέρες σε µόνιµη βάση τα 2 ευρώ

Επίπεδα έως και 2,5 ευρώ για το αγγούρι

ΝΤΟΜΑΤΑ

Κάθε µέρα και ένα ρεκόρ µπορεί να σπάει η τιµή 
στο θερµοκηπιακό αγγούρι, αφού οι δυσκολίες 
στις µετακινήσεις των προϊόντων λόγω κακοκαιρίας 
και η απεργία των ναυτεργατών δηµιουργούν 
συνθήκες εξαιρετικά υψηλής ζήτησης κάποιες 
µέρες όταν και διατίθεται πολύ λίγο προϊόν, µε 
τις τιµές να αγγίζουν ακόµη και τα 2,5 ευρώ το κιλό 
για την α’ ποιότητα. Άλλωστε, το εµπόριο έχει 
συγκεκριµένες δεσµεύσεις για παραδιδόµενες 
ποσότητες στις αλυσίδες λιανικής της Ευρώπης και 
πιέζεται, οπότε οι συνθήκες υποπροσφοράς λόγω 
κρύου δηµιουργούν τις τέλειες συνθήκες για πολύ 
υψηλές τιµές, έως ότου αλλάξει το καιρικό σκηνικό 
και αυξηθεί έπειτα η παραγωγή. 
Να σηµειωθεί ότι οι τιµές και σε άλλα 
παραγωγικά κέντρα της Ευρώπης (όπως η Αλµερία 
στην Ισπανία) είναι εξίσου υψηλές και το εµπόριο 
δεν µπορεί να βρει αλλού προϊόν. Οι εξαγωγές 
αγγουριών φέτος (1/9/22-3/2/23) συνεχίζουν µε 
ρυθµούς ρεκόρ και  ανέρχονται σε 34.850 τόνους 
έναντι 24.235 την προηγούµενη εµπορική περίοδο 
καταγράφοντας εντυπωσιακή άνοδο 43,8%.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ 

ΕΜΠΟΡΙΟ

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
(ΕΥΡΩ ΤΟ ΚΙΛΟ) 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΟΥ 
ΑΓΓΟΥΡΙΟΥ (ΤΟΝΟΙ)

ΝΤΟΜΑΤΑ

ΑΥΞΗΣΗ

34.850

43,8%

24.2352021/22

2022/23

ΑΓΓΟΥΡΙ

0,80�1,00

2,00�2,50
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UNILEVER: Η Unilever Plc θα 
συνεχίσει να αυξάνει τις τιµές 
των απορρυπαντικών, των 

σαπουνιών και συσκευασµένων 
τροφίµων της για να αντισταθµίσει 
το αυξανόµενο κόστος παραγωγής 
και πως θα χαλαρώσει τις αυξήσεις 
αυτές το δεύτερο εξάµηνο του 2023. 
Οι πωλήσεις της Unilever αυξήθηκαν 
κατά 9,2% το τέταρτο τρίµηνο.

MELISSA: Στα ράφια της µεγαλύτερης 
αλυσίδας σούπερ µάρκετ της 
Σαουδικής Αραβίας µπήκαν τα 
προϊόντα της Melissa και της Terra 
Creta. Πρόκειται για τον όµιλο Panda 
Retail Company – Savola Group, που 
διαθέτει πάνω από 400 καταστήµατα 
σε Σαουδική Αραβία και Αίγυπτο, που 
προσελκύουν 400 εκατ. επισκέπτες 
ετησίως. Η Μέλισσα-Κίκιζας αναφέρει 
σχετικά ότι «η στρατηγική συνεργασία 
ενισχύει το όραµά µας να µοιραστούµε 
την ελληνική κουλτούρα του φαγητού 
µε τον κόσµο».

LOULIS: Η Loulis Food Ingredients 
είναι στον «αέρα» µε τη νέα εταιρική 
ιστοσελίδα. Μοντέρνος σχεδιασµός, 
πλούσιο περιεχόµενο σε 2 γλώσσες 
και βελτιστοποιηµένες λειτουργίες, 
έρχονται να αναδείξουν τη νέα 
ταυτότητα της εταιρείας, που 
αγκαλιάζει και εµπεριέχει το σύνολο 
των δραστηριοτήτων της.

TÜV HELLAS: Νέο ιστορικό υψηλό 
κατέγραψε ο κύκλος εργασιών της 
TÜV HELLAS (TÜV NORD) το 2022, 
φτάνοντας τα 18 εκατ. ευρώ στην 
Ελλάδα και τα 25 εκατ. ευρώ µαζί µε 
τις θυγατρικές σε Κύπρο και Αίγυπτο, 
«επιβεβαιώνοντας τη θέση της 
εταιρείας ως ο µεγαλύτερος µεταξύ  
των φορέων πιστοποίησης που 
δραστηριοποιούνται στη χώρα µας».

O σπαγκο...
...ραμμένος

Οι αναλυτές έχουν, πια, στρέψει το βλέµ-
µα τους στις δραµατικές επιπτώσεις που 
θα έχει ο τεράστιος σεισµός στην οικο-
νοµία της Τουρκίας η οποία υπέφερε ή-
δη από µία εκτεταµένη οικονοµική κρί-
ση. Οι επενδυτές ήταν ήδη απογοητευ-
µένοι µε την Τουρκία πριν τον σεισµό, 
εξαιτίας της αλλοπρόσαλλης πολιτικής 
του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που έχει ο-
δηγήσει σε εκτόξευση του πληθωρισµού, 
εξαιτίας της µείωσης των επιτοκίων, και 
κατάρρευσης της λίρας. Εκτός από τον 
φονικό σεισµό, το 2023 αποτελεί ένα έ-
τος-ορόσηµο για την Τουρκία, δεδοµέ-
νων των επερχόµενων προεδρικών ε-
κλογών στις 14 Μαΐου. Το αποτέλεσµα 
των εκλογών αυτών θα έχει σηµαντικές 
επιπτώσεις στην οικονοµία, το νόµισµα 
και την δηµοκρατία της χώρας είτε ο Ερ-
ντογάν βγει νικητής, είτε όχι.  

Αν και οι επενδυτές αποφεύγουν, πια, 
την τουρκική οικονοµία, ο «γκουρού» των 
αναπτυσσόµενων αγορών Μάρκ Μόµπι-
ους παραµένει αισιόδοξος όσον αφορά τις 
επενδύσεις στη χώρα. «Πιστεύουµε πως η 
τουρκική οικονοµία θα καταφέρει να εξε-
λιχθεί πέραν των καταστροφών και της α-
δύναµης τουρκικής λίρας. Γι’ αυτό δε φο-
βόµαστε τις επενδύσεις στη χώρα», είπε.

Αν και είναι πολύ νωρίς να υπολογι-
στεί ο αντίκτυπος των σεισµών στην οι-
κονοµία των 819 δισ. δολαρίων, κάποιες 
από τις 10 επαρχίες που επλήγησαν πε-
ρισσότερο από τους σεισµούς αν και α-
ντιπροσωπεύουν σχετικά µικρό µέρος 
του ΑΕΠ, συνιστούν έναν βιοµηχανικό 
και αγροτικό διάδροµο µε καθοριστικό 
ρόλο για την ευηµερία της Κωνσταντι-
νούπολης και άλλων µεγάλων πόλε-
ων, µεταδίδει το Bloomberg.

WineChain
Τρεις οίκοι σαµπάνιας, Louis 
Roederer, Fleur de Miraval και Henri 
Giraud, συµφώνησαν να πουλήσουν 
«wiNeFTs» στην πλατφόρµα 
WineChain, όπου έχουν ενταχθεί και 
άλλα κτήµατα. Η εν λόγω πλατφόρµα 
επιτρέπει στον καταναλωτή να 
αγοράσει ένα µη ανταλλάξιµο  
κουπόνι που συνδέεται µε ένα  
φυσικό µπουκάλι από το οινοποιείο.

Paliria
Με τη νέα σειρά Paliria ON YOUR 
SIDE, η εταιρεία επδιώκει να καλύψει 
την ανάγκη των καταναλωτών για 
έτοιµα γεύµατα που συµβαδίζουν  
µε τις τάσεις της υγιεινής διατροφής. 
Συγκεκριµένα, η σειρά περιλαµβάνει 
τέσσερις συνδυασµούς από όσπρια  
και κινόα, µε λαχανικά που 
προσφέρονται σε ατοµικό πιατάκι  
των 200 γραµµαρίων.

Η οικονομία Τουρκίας 
ράγισε πριν το σεισμό 

 Ανησυχία για πλήγμα στον αγροτικό διάδρομο 
 Προτροπή Μόμπιους για επενδύσεις στη χώρα
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚ. ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 0,2280 +20,00%

SATO ΑΝΩΝ. ΕΤ. ΕΙ∆. ΓΡΑΦ & ΣΠ. 0,0440 +18,92%

ATTICA BANK ΑΝΩΝ. ΤΡΑΠ. ΕΤ. 0,2740 +16,60%

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. 0,8700 +9,30%

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. ΒΙΟΜ. ΕΠΕΞ. ΞΥΛΟΥ 0,5750 +6,48%

Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε. 0,2860 -9,49%

YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε. 0,2660 -5,00%

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. 0,7200 -0,69%

ΑΒΕ Α.Ε. 0,5520 -4,17%

FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε. 0,1420 -2,74%

Ξένα Χρηματιστήρια
 ∆είκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street DOW JONES-30 34,135.85 +0.55%
 NASDAQ Comp 11,985.31 +0.63%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  4,251.00 +0.99%
Λονδίνo FTSE 100 7,922.95 +0.48%
Φρανκφούρτη  DAX-30 15,529.60 +0.77%
Παρίσι CAC-40 7,190.30 +0.99%
Ζυρίχη  Swiss Market Index 11,218.39 -0.51%
Τόκιο NIKKEI-225 27,584.35 -0.01%
 
Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα Επιτόκιο Τιµή Τελευταία 
      αλλαγή
FFED Βασικό 4,75 01.02.2023
EKT Βασικό 3,0 02.02.2023
 Καταθέσεων 2,5 02.02.2023
ΒΡΕΤΑΝΙΑ REPO RATE 4,0 02.02.2023
ΙΑΠΩΝΙΑ Overnight Call Rate -0,1 02.01.2016
ΕΛΒΕΤΙΑ 3M Libor (εύρος) 1,0 15.12.2022
Ζώνη Ευρώ EURIBOR-12M  3,054 08.02.2023
 EURIBOR -1M 2,381 08.02.2023

Σε φρέσκα υψηλά οκταετίας  
το Χρηµατιστήριο Αθηνών 
Στα πρόθυρα ενός συνεχόµενου ανοδικού 
κύκλου φαίνεται να βρίσκεται το Χρηµατιστήριο 
Αθηνών σύµφωνα µε αναλυτές, έχοντας 
«ξεµπερδέψει» για την ώρα µε τα ψυχολογικά 
και διαγραµµατικά εµπόδια της ζώνης µεταξύ 
1.000 και 1.040 µονάδων, ενώ τα φετινά  
κέρδη της τάξης του 10% είναι µια πολύ καλή 
παρακαταθήκη για τη συνέχεια. Μέσα στην 
εβδοµάδα, κατάφερε να προσεγγίσει τα υψηλά 
οχταετίας, ενώ στη συνέχεια ο Γενικός ∆είκτης 
έγραψε νέα φρέσκα υψηλά.  
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Eπισημάνσεις και θέματα που χρήζουν 
προσοχής στη συμβολαιακή γεωργία

Hσυµπλήρωση στην πλατφόρµα της σύµ-
βασης συµβολαιακής γεωργίας, πρέπει 
να γίνει έως τις 28 Φεβρουαρίου 2023. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Θα χρειαστεί επιπλέον χρόνος. Πρόκει-
ται για διαδικασία η οποία εφαρ-
µόζεται πρώτη φορά, αλλά όχι και 
τελευταία. Επιπλέον έχουµε µία δι-
αφοροποίηση: για το 2022 τα δε-
δοµένα καταχωρούνται απολογι-
στικά (σσ. έχει ολοκληρωθεί η δι-
αδικασία της συλλογής των προϊό-
ντων), αλλά για το 2023 θα χρεια-
στεί διπλή καταχώρηση, τόσο πριν 
την πρώτη πώληση όσο και στο τέ-
λος της καλλιεργητικής περιόδου.

Η πλατφόρµα στην οποία υποβάλ-
λονται οι συµβάσεις συµβολαιακής 
γεωργίας είναι σε λειτουργία. Στη 
διεύθυνση της ΑΑ∆Ε www.aade.gr/
mybusinesssupport, οι ενδιαφε-
ρόµενοι εισέρχονται µε τους κωδι-
κούς taxis για να συµπληρώσουν 
τα στοιχεία που ζητά το σύστηµα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να 
µπορέσει κάποιος να ολοκληρώσει 
τη διαδικασία είναι να έχει διαθέ-
σιµα: α) τη δήλωση καλλιέργειας 

(ΟΣ∆Ε) του έτους 2022 και φυσικά όλα τα τιµολόγια 
πώλησης του 2022.

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

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

α) είναι αγρότες µέλη νοµικών προσώπων και ενώ-
σεων προσώπων εγγεγραµµένων 
στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συ-
νεταιρισµών και άλλων συλλογι-
κών φορέων του άρθρου 22 του ν. 

4673/2020 (Α’ 52) και προµηθεύουν το νοµικό πρό-
σωπο ή τη νοµική οντότητα µε ποσότητες προϊόντων 
ίσες µε το 75% τουλάχιστον της συνολικής ποσότητας 
όµοιων ή παρεµφερών προϊόντων παραγωγής τους, ή

β) είναι αγρότες που έχουν συνάψει σύµβαση µε 
συγκεκριµένη επιχείρηση αγοραστή, µε αντικείµενο 
τη συµβολαιακή γεωργία, σύµφωνα µε το άρθρο 16, 
µε την οποία δεσµεύονται για την εισφορά ποσοτή-
των προϊόντων ίσων µε 75% τουλάχιστον της συνολι-
κής ποσότητας όµοιων ή παρεµφερών προϊόντων της 
παραγωγής τους.

2. Η παρ. 1 εφαρµόζεται για κέρδη που αποκτώνται 
από το φορολογικό έτος 2022 και εφεξής.
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ να υπάρχει σύµβαση για όλα τα παρα-
χθέντα προϊόντα, διαφορετικά δεν θα λάβουν το ευ-
εργέτηµα της µείωσης του φόρου. Π.χ. έχω 8.000 κι-
λά καλαµπόκι και 2.000 κιλά σιτάρι. Το καλαµπόκι 
υπερβαίνει το 75% της συνολικής µου παραγωγής. 
Αν κάνω σύµβαση µόνο για το καλαµπόκι και δεν 
κάνω 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 «…απαιτεί-
ται η σύναψη σύµβασης ανά προϊόν µε την οποία ο πα-
ραγωγός δεσµεύεται για την πώληση ποσοτήτων ίση µε 

το 75% τουλάχιστον των προϊόντων 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 πάνω από έ-
ναν εµπόρους, θα πρέπει να έχετε σύµβαση µε όλους 
και όχι µόνο µε έναν. Ή τουλάχιστον µε όσους έχουν 
παραλάβει το 75% τουλάχιστον της παραγωγής σας.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 1: Μέχρι τώρα συνηθιζόταν, τις συµβά-
σεις να τις συντάσσουν οι αγοράστριες εταιρείες (εκ-
κοκκιστήρια, έµποροι, βιοµηχανίες κλπ), λόγω του ό-
γκου των συναλλαγών µε παραγωγούς και της καλύ-
τερης οργάνωσης τους. Αυτό θα συνεχίσει να γίνεται, 
ωστόσο πλέον θα πρέπει να καταχωρούνται στοιχεία 
από τη σύµβαση αυτή, στην πλατφόρµα της ΑΑ∆Ε.

Επαγγελµατίες αγρότες είναι και του ειδικού (χωρίς 
βιβλία) και του κανονικού καθεστώτος (µε βιβλία). Οι 
του ειδικού µπορεί να µη βγαίνει να πληρώσουν µε-
γάλο φόρο, όµως θα πρέπει να προσέξουν και αυτοί 
να µην χάσουν το δικαίωµα στην έκπτωση του φόρου. 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 2: Οι εταιρείες που αγόρασαν την παρα-
γωγή του 2022, δεν έχουν κανένα λόγο να αρνηθούν 
να υπογράψουν τη σύµβαση συµβολαιακής γεωργί-
ας. Το µόνο που θα καταφέρουν είναι να κάνουν ζη-
µιά στον παραγωγό µε τον οποίο συνεργάστηκαν.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 3: Σύµφωνα µε το άρθρο 1 §3α της από-
φασης: «…δεν παρέχεται η απαλλαγή στο εισόδηµα 
που προκύπτει από τα αγροτικά φωτοβολταϊκά...». Ό-
ταν προσκοµίζετε τα τιµολόγια στο λογιστή σας συ-
νεπώς, θα πρέπει να ξεχωρίζετε τα έξοδα των φωτο-
βολταϊκών από τα έξοδα της αγροτικής παραγωγής.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 4: ∆εν έχουν υποχρέωση να υπογράψουν 
σύµβαση και να την καταχωρήσουν στην πλατφόρµα, 
όσοι αγρότες διαθέτουν την παραγωγή τους µέσω Ο-
µάδων και Συνεταιρισµών, των οποίων είναι µέλη.  
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 5: Προσέξτε όταν υπογράφετε τις συµβά-
σεις, το σύνολο των στρεµµάτων που δηλώνετε. Έχουν 
παρατηρηθεί πολλές αναντιστοιχίες, δηλαδή: άλλα 
στρέµµατα να καλλιεργούνται σύµφωνα µε το ΟΣ∆Ε 
και άλλα στρέµµατα να αναγράφονται στις συµβάσεις.  

Όχι µόνο µε έναν
Αν η παραγωγή διατί-

θεται σε πάνω από έναν 
εµπόρους, απαιτείται 

σύµβαση µε όλους

∆ύο καταχωρίσεις
Το 2023 θα γίνει 

διπλή καταχώρηση, πριν 
την πρώτη πώληση και 
στο τέλος της περιόδου

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)

∆ικαιούχοι το 2022 και το 2023

Το 2022 δικαιούνται την έκπτωση του φόρου 
κατά 50%, µόνο οι επαγγελµατίες αγρότες 
φυσικά πρόσωπα και κανείς άλλος. Οι κάτοχοι 
αγροτικής εκµετάλλευσης ετεροεπαγγελµατίες, 
συνταξιούχοι, ιδιωτικοί και δηµόσιοι υπάλληλοι 
µη επαγγελµατίες αγρότες), θα τύχουν της 
ευνοϊκής µεταχείρισης της µείωσης του φόρου, 
για το 2023. Άρα τα αποτελέσµατα θα είναι 
ορατά το 2024, όταν θα συντάσσουµε 
τις φορολογικές δηλώσεις για το 2023.

Σύµβαση συµβολαιακής γεωργίας 
και χρόνος διαβίβασης

Η καταχώρηση των στοιχείων στην 
πλατφόρµα θα γίνει έως 28/02/2023 

και θα πρέπει να γίνει αποδοχή 
από τον αντισυµβαλλόµενο έµπορο-

αγοραστή έως τις 31/03/2023.
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Mήλα σε 
ακραία ζέστη

Το έργο Hot Climate 
που ανέπτυξε η T&G 

Global, µέρος της 
BayWa και θέτει στο 

επίκεντρο του τα µήλα 
και τα αχλάδια, που 

µπορεί να καλλιεργη-
θούν σε ακραία µεσο-
γειακή ζέστη, είναι µια 
σηµαντική πρόκληση 

για τις εταιρείες 
νωπών προϊόντων

Κέρδη τοπικά σε φρούτα, λαχανικά 
και προς διπλασιασμό τα βιολογικά
Με πολλά μηνύματα η φετινή Fruit Logistica, φέρνει νέες ποικιλίες 

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Τις ισορροπίες ψάχνει να βρει η παγκό-
σµια βιοµηχανία φρέσκων φρούτων, η 
οποία µετά από δύο χρόνια πανδηµίας, 
και εσχάτως την εισβολή της Ρωσίας 
στην Ουκρανία διαταράχθηκε από τον 
πληθωρισµό και τις υψηλές τιµές της ε-
νέργειας και λιπασµάτων και κατά κά-
ποιους σήµερα βρίσκεται σε µια φάση…
αποπαγκοσµιοποίησης.

Αυτό αντικατοπτρίστηκε κατά τη φετι-
νή Fruit logistica (8-10 Φεβουαρίου) στο 
Βερολίνο, µε τους εκπροσώπους της α-
γοράς να εστιάζουν στο κόστος µεταφο-
ράς και στον τρόπο διασφάλισης των α-
λυσίδων εφοδιασµού. Βέβαια, ο κλάδος 
δεν σταµατά να κινείται. Μάλιστα, η λέ-
ξη «βιωσιµότητα» ήταν κυρίαρχη σε ό-
λες τις συζητήσεις από την παραγωγή, 
τη συσκευασία και την εφοδιαστική. Υπό 
αυτό το πρίσµα και ο σχεδιασµός ανθε-
κτικών στο κλίµα φρούτων και λαχανι-

κών, όπως για παράδειγµα το έργο Hot 
Climate που ανέπτυξε η T&G Global, µέ-
ρος της BayWa και θέτει στο επίκεντρο 
του για την ώρα, τα µήλα και τα αχλά-
δια, που µπορεί να καλλιεργηθούν σε 
ακραία µεσογειακή ζέστη, είναι µια ση-
µαντική πρόκληση για τις εταιρείες νω-
πών προϊόντων. Επίσης, η χρήση της Τε-
χνητής Νοηµοσύνης, η κάθετη γεωργία, 
το αυξανόµενο ενδιαφέρον για υγιεινά 
τρόφιµα και η ανάπτυξη νέων αγορών 
βρέθηκαν στο επίκεντρο της έκθεσης 
(2.600 εκθέτες από 92 χώρες).

Σύµφωνα µε τον Philippe Binard, γε-
νικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Φρέσκων Προϊόντων Freshfel Europe, η 
αγορά βρίσκεται εν µέσω ανατροπής. Με 
το κόστος ζωής να έχει αυξηθεί περισσό-
τερο, οι καταναλωτές δεν είναι πρόθυ-
µοι να ξοδέψουν. «Βρισκόµαστε σε µια 
διαδικασία αποπαγκοσµιοποίησης. Με 
τη στρατηγική Farm to Fork και την παν-
δηµία έχουµε συνηθίσει να καταναλώ-
νουµε τοπικά προϊόντα», λέει.

Την ίδια ώρα, η πίεση για διαφοροποί-
ηση µε όρους ποιότητας και τιµής ανοί-
γει µια ευκαιρία στην ευρωπαϊκή αγο-
ρά για δυνατά συγκροτήµατα µε ισχυρή 
στρατηγική, λέει η Αντέλ Ακερµαν υπεύ-
θυνη µάρκετινγκ της ClemenGold, µιας 
µάρκας εσπεριδοειδών από τη Νότια Α-
φρική που έχει όνοµα στην Ευρώπη και 
την Ασία. Ένα από τα θέµατα που τέθη-
καν ήταν και τα πρότυπα πιστοποίησης 
που αντιµετωπίζουν πολλές εταιρείες στις 
εξαγωγές, που διαφέρουν σε κάθε χώ-
ρα. «Το 2017 ήµουν ο πρώτος που εξή-
γαγα τα φρούτα του δράκου από το Πε-
ρού στην Ευρώπη. Ωστόσο, είναι δύσκο-
λο για µικρούς παραγωγούς της Λατινι-
κής Αµερικής να ικανοποιήσουν τα υψη-
λά πρότυπα που απαιτεί η Γερµανία στην 

πιστοποίηση», λέει ο Germán Caballero 
Zignago που τα εξάγει στα Ηνωµένα Α-
ραβικά Εµιράτα και την Ευρώπη.

Πάει µε χίλια η παγκόσµια αγορά 
βιολογικών

Στο µεταξύ, όπως ειπώθηκε στην έκ-
θεση, η αξία της παγκόσµιας αγορά βι-
ολογικών τροφίµων το 2023  υπολο-
γίζεται σε 295 δις δολάρια αυξηµένη 
σχεδόν 14%  από το 2022 (σ.σ εκτίµηση 
τηςThe Business Research Company). 
Λόγω του πληθωρισµού, οι καταναλω-
τές σε ορισµένες χώρες είναι απρόθυ-
µοι να ξοδέψουν, όµως σε όλο τον κό-
σµο η αγορά αναπτύσσεται και σύµφω-
να µε την έκθεση θα φτάσει τα 512 δισ. 
δολάρια ΗΠΑ το 2027.
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«Ταβάνι» στο πενταπλάσιο της τυπικής απόδο-
σης µιας εκµετάλλευσης, ως προς το ύψος της 
επένδυσης που θα της επιτρέπεται να υλοποιή-
σει, προβλέπει η επικείµενη πρόσκληση των εµ-
βόλιµων σχεδίων βελτίωσης, που προγραµµατί-
ζεται να βγει στον αέρα εντός του Φεβρουαρίου 
και να υποδεχθεί τα πρώτα αιτήµατα το Μάρτιο.

Πρακτικά αυτό σηµαίνει πως µια εκµετάλ-
λευση µε τυπική απόδοση (σ. σ. κύκλο εργα-
σιών) 30.000 ευρώ, το µέγιστο της επένδυσης 
που θα έχει το δικαίωµα να πραγµατοποιήσει 
θα είναι 150.000 ευρώ, ενώ απώτατο όριο που 
θα µπορεί να φτάσει µια επένδυσης είναι τα 
250.000 ευρώ. Τη σχετική διευκρίνιση έκα-
νε ο Ευθύµιος Τσιατούρας, προϊστάµενος της 
Μονάδας Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκµε-
ταλλεύσεις του υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίµων στο πλαίσιο ειδικής εκ-
δήλωσης που οργάνωσε η Τράπεζα Πειραιώς 
κατά τη διάρκεια της 12ης Zootechnia.

Ανταγωνιστική προκήρυξη, βάρος
στα κριτήρια βαθµολόγησης

Αναλύοντας τους όρους και τις προϋποθέσεις 
της λεγόµενης «bonus» πρόσκλησης που θα 
έχει προϋπολογισµό 180 εκατ. ευρώ και µπο-
ρεί µε την υπερδέσµευση θα φτάσει στα 230 
εκατ. ευρώ, ο κ. Τσιατούρας είπε πως θα είναι 
ιδιαίτερα ανταγωνιστική προκήρυξη.

«Άρα, όποιος επιλέξει να υποβάλλει σχέδιο 
βελτίωσης πρέπει να λάβει πάρα – πάρα πολύ 
σοβαρά υπόψη του τα κριτήρια της βαθµολο-
γίας», τόνισε εµφατικά, διευκρινίζοντας πως 

σε αντίθεση µε την προηγούµενη πρόσκλη-
ση, που ήταν µόνο τα αιγοπρόβατα, στην επι-
κείµενη πρόκειται να βαθµολογούνται όλων 
των ειδών οι εκτροφές.

Πέρα από τη σύνδεση της τυπικής απόδοσης 
µε τη ρεαλιστικότητα του επενδυτικού σχεδίου, 
στα νέα σχέδια βαθµολογείται επίσης η απόδει-
ξη της δυνατότητας κάλυψης του 20% του αιτού-
µενου προϋπολογισµού µε ίδια κεφάλαια και 
η δυναµική της εκµετάλλευσης, στη λογική ότι 
αν κάποιος δεν χρωστά στο δηµόσιο, αποτελεί 
µια υγιή επιχείρηση, που µπορεί να δεσµεύσει 
δηµόσια δαπάνη για να κάνει ό,τι σχεδιάζει να 
κάνει. Ιδιαίτερο βάρος δίδεται και στην ιδιότητα 
του νέου γεωργού, το επίπεδο εξειδικευµένης 

εκπαίδευσης του δικαιούχου ώστε να καλυφθεί 
το κενό που υπάρχει στην κτηνοτροφία και τη 
γεωργία, το είδος της επένδυσης (σ. σ. σταβλι-
κές εγκαταστάσεις, θερµοκηπιακές, επενδύσεις 
για πρώτη πώληση, ΑΠΕ, φυτείες, αποθηκευτι-
κούς χώρους) και τις καινοτόµες επενδύσεις.

«Να νιώσει ισότιµος ο κτηνοτρόφος»
Την ανάγκη εκσυγχρονισµού του κτηνοτρο-

φικού τοµέα για καλύτερη απόδοση, αλλά και 
ποιότητα τόσο του παραγόµενου προϊόντος, ό-
σο και της ζωής του κτηνοτρόφου, γιατί «ο κτη-
νοτρόφος χρειάζεται να νιώσει ισότιµος πολίτης 
και αυτό θα το νιώσει µόνο µέσα από την ποιό-
τητα ζωής», υπογράµµισε από την πλευρά του 

πρόεδρος της ΕΘΕΑΣ και της ΕΑΣ Καλαβρύτων, 
Παύλος Σατολιάς, προσθέτοντας πως συνεται-
ριστικές οργανώσεις, τράπεζες κι εταιρείες τε-
χνολογίας πρέπει να συνεργαστούν για να κά-
νουν το αύριο του αγροτικού τοµέα καλύτερο.

Ο πρόεδρος της ΕΑΣ Καλαβρύτων, πάντως, 
έσπευσε να επισηµάνει πως ήδη υπάρχουν συ-
νεργατικά σχήµατα «διαµάντια» στον ελληνικό 
χώρο, που κάνουν τη διαφορά και θα πρέπει 
να αποτελέσουν παραδείγµατα προς µίµηση, 
όπως η ΕΑΣ Καλαβρύτων που έχει 1200 µέλη, 
τζίρο 45 εκατ. ευρώ και σταθερή κερδοφορία, 
η «Πίνδος», η «Γάλα Ελάςς», η «Αµφιλοχίας 
Γη», η «Ένωση Νάξου», η ΕΒΟΛ και ο Αγροτι-
κός-Κτηνοτροφικός Συνεταιρισµός Μεσοτόπου 
Λέσβου και άλλοι. Παρόλα αυτά τόνισε πως υ-
πάρχει δρόµος ακόµη να διανυθεί, καθώς µό-
νο 20% της εγχώριας παραγωγής περνά µέσα 
από συνεταιρισµούς, όταν στην υπόλοιπη Ευ-
ρώπη το αντίστοιχο ποσοστό είναι 40%-50%.

Το πετυχηµένο παράδειγµα του ΑΣ ∆υτικής 
Θεσσαλίας, παρουσίασε ο πρόεδρος της Οργά-
νωσης Γιώργος Βαϊόπουλος, ο οποίος εξέφρα-
σε την αντίθεσή του στην πρακτική των ανοι-
κτών τιµών, ενώ αποκάλυψε πως ο Συνεταιρι-

ΑΠΟ TO 1958
>500 ΜΕΛΗ
>1.200 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ: 850.000 
ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ / ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α

ΑΠΟ ΤΟ 2012
170 ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
115 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ
2018: Ι∆ΡΥΣΗ Ο.Π. 
ΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
40.000TN 

ΑΠΟ ΤΟ 2008
Ι∆ΡΥΣΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 
�ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ , 
ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 1930
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΑΠΟ ΤΟ 1926
135 ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
ΠΑΤΑΤΑ & ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΝΑΞΟΥ
2014 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ � 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΙN∆ΟΣ 

Ο.Π. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ 
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 	ΓΑΛΑ ΕΛΑΣΣ� 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
	ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΓΗ� 

ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΝΑΞΟΥ

ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΑ 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ 
ΣΤΟ ΧΩΡΟ 
ΤΗΣ 
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ

Οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να αποφασίσουν 
αν θα επενδύσουν για να πάνε µπροστά ή 
θα αποφασίσουν να αλλάξουν επάγγελµα 

στο µέλλον. Για όσους µείνουν, πρέπει 
κράτος, τράπεζες και εταιρείες να 

στηρίξουν την προσπάθεια. 

Νέος κόφτης δαπανών
στα Σχέδια Βελτίωσης του ‘23
Στο 5πλάσιο τελικά της Τυπικής Απόδοσης οι μέγιστες δαπάνες ανά φάκελο 

Τα επιτυχηµένα παραδείγµατα συλλογικών 
σχηµάτων στην κτηνοτροφία παρουσίασε 
ο πρόεδρος της ΕΘΕΑΣ, Παύλος Σατολιάς.
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ΑΠΟ ΤΟ 1926
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ
ΗΑCCΡ, ΙSΟ 22000
ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ ΣΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΑΠΟ ΤΟ 1923
150 ΕΝΕΡΓΑ ΜΕΛΗ
35.000 ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ
4.000.000 KG/ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ 
ΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΟ ΓΑΛΑ � 100% ΦΡΕΣΚΟ 

ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΒΟΛΟΥ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

σµός προωθεί πρόταση στο Ταµείο Ανάκαµψης 
για ανέγερση ζωοτροφάδικου που θα εξυπη-
ρετεί τις ανάγκες των µελών του.

Στα βήµατα που έχουν γίνει σε σχέση µε την 
ενσωµάτωση τεχνολογιών στην ελληνική κτη-
νοτροφία αναφέρθηκε ο Νίκος Ηµερίδης, διευ-
θύνων σύµβουλος της Milk Plan, η οποία εκτός 
από την ελληνικά αγορά, εξάγει τα µηχανήµατά 
της και σε άλλες 98% χώρες του κόσµου.

«Οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να αποφασίσουν 
αν θα επενδύσουν για να πάνε µπροστά ή θα α-
ποφασίσουν να αλλάξουν επάγγελµα στο µέλ-
λον. Για όσους µείνουν, πρέπει κράτος, τράπεζες 
και εταιρείες να στηρίξουν την προσπάθεια» είπε 
ο κ. Ηµερίδης, ο οποίος, αφού τόνισε πως ήδη η 
Milk Plan και πλέον και η Lely Center Thessaloniki 
συνεργάζεται µε την Πειραιώς και προσφέρει το 
πρόγραµµα «Εξοπλίζω και εκσυγχρονίζω), έχο-
ντας στηρίξει 27 επενδυτικά έργα, ύψους 1,2 ε-
κατ. ευρώ αποκάλυψε πως όλο και περισσότεροι 
κτηνοτρόφοι πλέον περνάνε στην εποχή των ρο-
µποτικών συστηµάτων. Ενδεικτικό, όπως είπε, εί-
ναι ότι η θυγατρική της Milkplan, «Lely Center 
Thessaloniki», η οποία µέχρι πέρυσι είχε εγκα-
ταστήσει 17 ροµποτικά συστήµατα, πλέον έχει 
προς παράδοση 75 ροµπότ για 28 κτηνοτροφι-
κές µονάδες, τα οποία θα «στηθούν» στους στά-
βλους µέχρι το τέλος του 2023 - αρχές του 2024.

Έρχονται οι µικροπιστώσεις έως 25.000 ευρώ
Στην ίδια εκδήλωση η επικεφαλής του Τοµέα 

Προϊόντων & Υπηρεσιών Αγροτικού Τοµέα της 
Τράπεζας Πειραιώς, Μαρκέλλα Μαλαµατένιου 
ανέφερε ότι «πάρα πολύ σύντοµα» θα είναι δια-
θέσιµο στον πρωτογενή τοµέα και το Ταµείο Μι-
κρών ∆ανείων, µε µικροχρηµατοδοτήσεις έως 
και 25.000 ευρώ, οι οποίες τα πρώτα δύο χρό-
νια θα είναι άτοκες και τα το επιτόκιο θα προσ-
διορίζεται στο 0,50%. Η κα Μαλαµατένιου ανέ-
λυσε τα χρηµατοδοτικά εργαλεία που προσφέ-
ρει η Τράπεζα στον πρωτογενή τοµέα, τόσο η ί-
δια, όσο και σε συγχρηµατοδοτηση της Ελλη-
νικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ή του European 
Investment Fund και είπε χαρακτηριστικά ότι 
«σχεδόν όλες οι επενδύσεις καλύπτονται και εί-
ναι επιλέξιµες και δεν υπάρχει κάποιος σκοπός 
ή ανάγκη χρηµατοδότησης του επενδυτή, που 
να µην την καλύπτει η Τράπεζα Πειραιώς». Στην 
κυρίαρχη θέση που κατέχει η τράπεζα Πειραιώς 
στον αγροδιατροφικό τοµέα, µε συντριπτικό µε-
ρίδιο αγοράς στη χρηµατοδότηση συλλογικών 
οντοτήτων εστίασε ο Σπύρος Μπέτας από το Ε-
πιχειρηµατικό Κέντρο Θεσσαλίας της τράπεζας.

Το επόμενο μεγάλο πρόβλημα 
είναι η έλλειψη εργατικών χεριών
ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ

liamis@agronews.gr

Ευκαιρία για τον εγχώριο πρωτογενή τοµέα να κλεί-
σει όλες τις µεγάλες εκκρεµότητες του παρελθόντος, 
χαρακτήρισε, από την πλευρά του, ο υπουργός Α-
γροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Γιώργος Γεωρ-
γαντάς, τη νέα προγραµµατική περίοδο 2023-2027, 
Από το βήµα εκδήλωσης που οργάνωσε η ΕΘΕΑΣ, 
για τη «Σηµασία της Κτηνοτροφίας» για τη χώρα.

Όπως είπε ο κ. Γεωργαντάς είναι αδήριτη ανά-
γκη να προχωρήσει η εκπόνηση των διαχειριστι-
κών σχεδίων βόσκησης κι επανέλαβε πως η εκκρε-
µότητα αυτή τελειώνει, αφού το Μάρτιο θα βγουν οι 
σχετικοί διαγωνισµοί. Μια ακόµη παρέµβαση που 
δείχνει τη βούληση του υπουργείου να στηρίξει τον 
πραγµατικό παραγωγό, κατά τον κ. Γεωργαντά, εί-
ναι και η απόφασή του να µη δίδεται εφεξής κανέ-
να δικαίωµα από το εθνικό αποθεµατικό σε αιτού-
µενο ο οποίος δεν διαθέτει ζωικό κεφάλαιο.

Ο διευθυντής του Αιγοπροβατοτροφικού Συνεται-
ρισµού ΓάλαΕλασς, Τάσος Γκουγκουλιάς, παρουσί-
ασε τις δραστηριότητες της οργάνωσης που ιδρύθη-
κε το 2012 και διαχειρίζεται ένα ζωικό κεφάλαιο µε 
45.000 αιγοπρόβατα, εστιάζοντας στην ανάγκη ενσω-
µάτωσης τεχνολογιών σε εξοπλισµό και διαδικασίες, 
από τις κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις, για να βελ-
τιώσουν την παραγωγικότητά τους και να φτάσουν 
να µιλούν για το ποσοστό του κέρδους τους και όχι 
για την τιµή του γάλακτος, ενώ συµφώνησε και µε 
τον κ. Σατολιά για την έλλειψη εργατικών χεριών.

Ο γενικός διευθυντής της ΕΘΕΑΣ, Μόσχος Κορασί-
δης ανέλυσε, µεταξύ άλλων, το τί φέρνει η νέα ΚΑΠ 
στον κτηνοτροφικό τοµέα, ο Ευστράτιος Νικολάου, 
προϊστάµενος γενικής διεύθυνσης διασφάλισης 
ποιότητας αγροτικών προϊόντων του ΕΛΓΟ – ∆ήµη-
τρα, παρουσίασε την εικόνα της ελληνικής κτηνο-
τροφίας µε αριθµητικά δεδοµένα, επισηµαίνοντας 
πως στο πρόβειο γάλα το 2022 δεν είχαµε ουσιαστι-
κή µεταβολή ως προς τον όγκο παραγωγής, ενώ α-
ντίθετα στο αγελαδινό χάθηκαν περίπου 29.000 τό-

νοι ή 4,7% του συνόλου της περασµένης χρονιάς.
Στην εκδήλωση µίλησαν επίσης ο ∆ηµήτριος Λια-

νός, µέλος της Οµάδας Κατάρτισης του Στρατηγικού 
Σχεδίου 2023-27 (βλ. σελ. 16-17), Ιωάννης Χατζηγε-
ωργίου, καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστήµι-
ου Αθηνών, ο ∆ρ. Ρήγας Γιοβαννόπουλος, ∆ασολό-
γος και µέλος ∆.Σ. ΓΕΩΤΕΕ και ο Γεώργιος Βαϊόπου-
λος, Πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισµού Αγελαδο-
τρόφων και Προβατοτρόφων ∆υτικής Θεσσαλίας.

Γενναίες παρεµβάσεις για τη στήριξη της ελληνι-
κής κτηνοτροφίας σε σχέση µε µια σειρά από µεγάλα 
προβλήµατα, που έχουν να κάνουν µε την έλλειψη 
εργατικών χεριών, τον εκσυγχρονισµό της, την απε-
ξάρτησή της από την ενέργεια και µε τη θωράκιση της 
φέτας από επιτήδειους, ζήτησε ο πρόεδρος της ΕΘΕ-
ΑΣ, Παύλος Σατολιάς. «Το επόµενο µεγάλο πρόβλη-
µα στην ελληνική κτηνοτροφία είναι η έλλειψη ερ-
γατικών χεριών. Πρέπει να αναληφθούν πρωτοβου-
λίες για να καλυφθούν τα κενά που έχουν δηµιουρ-
γηθεί, διότι διαφορετικά η κτηνοτροφία µας θα συρ-
ρικνωθεί», είπε ο πρόεδρος της ΕΘΕΑΣ.  Στην ίδια λο-
γική, ζήτησε να αυξηθούν τα ποσά που δίδονται µέ-
σα από τα προγράµµατα για τον εκσυγχρονισµό των 
κτηνοτροφικών µονάδων, χαρακτηρίζοντας µάλιστα 
«αστείο ποσό τα 180 εκατ. ευρώ, που θα έχει η νέα 
εµβόλιµη πρόσκληση των σχεδίων βελτίωσης», ενώ 
παράλληλα υποστήριξε πως οι ανακοινώσεις που έ-
χουν γίνει για το net metering δεν αρκούν. «Ο αγρό-
της και ο κτηνοτρόφος θέλουν να είναι ένα σκαλί πα-
ραπάνω. ∆εν θέλουν να έχουν ρεύµα στο σπίτι, αλλά 
καίγονται για τις µονάδες τους», σηµείωσε ο κ. Σατο-
λιάς, τονίζοντας πως επιβάλλεται να µπορέσουν να 
επενδύσουν στις ΑΠΕ όλοι οι Έλληνες παραγωγοί.

Εκεί που άστραψε και βρόντηξε όµως ο κ. Σατο-
λιάς ήταν όταν µίλησε για την κατάσταση που επι-
κρατεί στην αλυσίδα αξίας της φέτας. «Οι έλεγχοι 
γίνονται, ανακοινώνονται περιπτώσεις, αλλά δεν έ-
χουµε δει να τιµωρείται κανένας. ∆εν ξέρω πώς γί-
νεται αυτό το θαύµα. ∆εν µπορεί κάποιοι να παίζουν 
µε τον κόπο των παραγωγών και να µη γίνεται τίπο-
τε. Θα πρέπει να πάει κάποιος φυλακή», επεσήµανε.

∆ιαγωνισµοί
Η εκκρεµότητα µε 
την εκπόνηση των 

διαχειριστικών 
σχεδίων βόσκησης 
τελειώνει, αφού το 
Μάρτιο θα βγουν 

οι διαγωνισµοί 

Τράπεζα 
Πειραιώς

Σχεδόν όλες οι 
επενδύσεις καλύ-
πτονται και είναι 

επιλέξιµες και δεν 
υπάρχει ανάγκη 
χρηµατοδότησης 

του επενδυτή, που 
να µην καλύπτει η 
Τράπεζα Πειραιώς

Εργατικά χέρια
Μεγάλο πρόβληµα 

στην ελληνική 
κτηνοτροφία η 
έλλειψη εργα-
τικών χεριών 
και πρέπει να 
αναληφθούν 

πρωτοβουλίες
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Αξία στο χωράφι με καλλιέργεια και 
μεταποίηση βιομηχανικής ντομάτας 

  Ανήσυχος παραγωγός 
με οικοτεχνία σάλτσας 
ντομάτας στις Φέρες

  Με σπόρο Corteva πέτυχε 
αποδόσεις στους 12 τόνους

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Aποφασισµένος να δώσει αξία στο χωρά-
φι του, ο Βασίλης Πορτοκαλλίδης ξεκί-
νησε προ πενταετίας να αναδιαρθρώνει 
ένα µέρος από τα συνολικά 600 στρέµ-
µατα καλλιεργειών που διατηρεί στις Φέ-
ρες του Έβρου. Βλέποντας ότι προϊόντα 
όπως το βαµβάκι αλλά και τα σιτηρά που 
συνεχίζει έως και σήµερα να καλλιεργεί 
δεν του απέδιδαν τα προσδοκόµενα, απο-
φάσισε να φυτέψει περίπου 25 στρέµµα-
τα βιοµηχανικής ντοµάτας, χρησιµοποιώ-
ντας σπόρο της Corteva. Σταδιακά εισήλ-
θε και στη µεταποίηση, δηµιουργώντας 
σάλτσα ντοµάτας την οποία επεξεργάζεται 
και συσκευάζει στην οικοτεχνία που έχει 
συστήσει µε την ονοµασία «Portokallidis 
homemade products». Στόχος του είναι 
όπως λέει στην Agrenda, να προσθέσει 

και άλλα στρέµµατα βι-
οµηχανικής ντοµάτας 
µέσα στα επόµενα χρό-
νια, δεδοµένου ότι µε 
αυτόν τον τρόπο διατη-
ρεί τον πλήρη έλεγχο 
της ποιότητας και της 
τιµής στο προϊόν που 
παράγει από το χωρά-
φι έως και το τελικό 
σηµείο διάθεσης. 

«Είµαι αγρότης µε 
δραστηριότητα τα τε-
λευταία 23 χρόνια. Κά-

ποια στιγµή αποφάσισα να δηµιουργή-
σω µία οικοτεχνία και να αξιοποιήσω τις 
ντοµάτες που παράγω στα χωράφια µου. 
Έως τότε παρέδιδα την παραγωγή µου – 
µηδική, βαµβάκι και καλαµπόκι – χωρίς 
να γνωρίζω σε τι τιµή θα πληρωθώ. Ή-
θελα να δηµιουργήσω ένα προϊόν, όπου 
θα είχα τον έλεγχο της διαχείρισής του 
αλλά και τον τελευταίο λόγο για την τι-
µή του στο ράφι. Έµπνευσή µου αποτέ-
λεσαν η γυναίκα µου και η µητέρα µου, 
οι οποίες κάθε χρόνο ετοίµαζαν τη σάλ-
τσα της χρονιάς. Στην πορεία διαπίστω-
σα ότι η σύγχρονη γυναίκα δεν µπορεί 
να ακολουθεί αυτή τη διαδικασία. Γι’ αυ-
τό και αποφάσισα παράγω τη σάλτσα για 
λογαριασµό της». 

Συµφωνία εξαγωγής σε σούπερ µάρκετ 
της Στουτγκάρδης

Οι αποδόσεις κινούνται όπως λέει σε 
αρκετά ικανοποιητικά επίπεδα στην βι-
οµηχανική ντοµάτα, φτάνοντας έως και 
τους 12 τόνους ανά στρέµµα και η συ-
νολική παραγωγή σε τελικό προϊόν φτά-
νει τα 100.000 βάζα – χωρητικότητας 680 
και 350 γραµµαρίων - ετησίως. Επιθυµία 
του είναι να διευρύνει τις πωλήσεις του 
και σε άλλες περιοχές καθώς και στο ε-
ξωτερικό, διατηρώντας επί του παρό-
ντος εµπορική παρουσία στη Θράκη, τη 
Θεσσαλονίκη, στην Αττική και στο Ηρά-
κλειο. Πριν από λίγες ηµέρες υπέγραψε 
την πρώτη συµφωνία εξαγωγής σάλτσας 
ντοµάτας σε σούπερ µάρκετ στη Στουτ-
γκάρδη της Γερµανίας. 

Ο Βασίλης Πορτοκαλλίδης δηλώνει α-
ποφασισµένος να διατηρήσει σταθερά 
τα χαρακτηριστικά του προϊόντος του. 
Γι’ αυτό και παρά το γεγονός ότι υφί-
σταται ζήτηση για την προσθήκη µυρω-
δικών ή άλλων πρόσθετων συστατικών 
που θα προσδώσουν αρώµατα και επιπλέ-
ον γευστικά χαρακτηριστικά στη σάλτα, 
εµµένει να διατηρεί ανέπαφη την αρχι-
κή του συνταγή. 

 Portokallidis 
homemade 
products

Ο Βασίλης Πορτοκα-
λίδης δηµιούργησε 

σάλτσα ντοµάτας την 
οποία επεξεργάζεται 
και συσκευάζει στην 

οικοτεχνία που 
έχει συστήσει 

Στόχος για 
το 2023 τα 
30 στρέµµατα
βιοµηχανικής
αλλά και τα
500.000 
βάζα σάλτσας
Στον προγραµµατισµό του 
δραστήριου παραγωγού Βασίλη 
Πορτοκαλίδη για το 2023 είναι να 
φτάσει από τα 25 στα 30 στρέµµατα 
καλλιέργειας, ενώ στόχος αποτελεί, 
από τα 100.000 βάζα που είναι 
σήµερα η παραγωγή του, να φτάσει 
τα 500.000 βάζα. «Αν µου έλεγε 
κάποιος πριν από λίγα χρόνια 
ότι θα άγγιζα τα 100.000 βάζα 
που βγαίνουν σήµερα από την 
παραγωγή µου, θα το θεωρούσα 
όνειρο απατηλό. Παρόλα’ αυτά τα 
πάντα καθορίζονται από τη ζήτηση 
που υπάρχει στην αγορά». 
Αναφερόµενος στο µοντέλο της 
οικοτεχνίας που ο ίδιος εφαρµόζει, 
επισηµαίνει ότι «αποτελεί ένα πολύ 
καλό εργαλείο για κάθε αγρότη 
που έχει µία καλή ιδέα. ∆ιότι τόσο 
οι ασφαλιστικές όσο και οι 
φορολογικές υποχρεώσεις είναι 
αυτές που αφορούν στους αγρότες. 
Ταυτόχρονα δεν έχει την 
υποχρέωση να συστήσει µία νέα 
επιχείρηση που τον απεντάσσει 
από το καθεστώς των αγροτών». 

ΕΩΣ 12

25
30

ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΝΤΟΜΑΤΑΣ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΣΠΟΡΟΣ

ΣΗΜΕΡΙΝΗ

ΣΤΟΧΟΣ 2023

ΤΟΝΟΙ/ΣΤΡΕΜΜΑ

ΤΜΧ./ΕΤΟΣ

CORTEVA

ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ 
ΝΤΟΜΑΤΑ ΣΕ ΒΑΖΑΚΙ

100.000

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
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Παραγωγή 
της Carlsberg 
στην Ελλάδα 

από την 
Ολυµπιακή Ζυθοποιία     
Την παραγωγή του brand 
Carlsberg στην Ελλάδα 
ξεκίνησε η Ολυµπιακή 
Ζυθοποιία, συνεχίζοντας την 
υλοποίηση του επενδυτικού 
της πλάνου. Η µονάδα 
παραγωγής της Ολυµπιακής 
Ζυθοποιίας στη Σίνδο θα 
αναλάβει την παραγωγή του 
βασικού brand του οµίλου 
Carlsberg, σε κουτί των 330 
ml. και των 500 ml. και σε 
όλους τους τύπους βαρελιών 
(Draught Master Flex & 
Modular και µεταλλικό keg).

Χωρίς αλλαγές το 
εµπόριο ΗΠΑ και ΕΕ 
στην αγροδιατροφή
∆ιατηρείται το ευνοϊκό 
καθεστώς πρόσβασης στην 
αγορά της ΕΕ αµερικανικών 
αγροδιατροφικών προϊόντων, 
όπως ρύζι, αµύγδαλα, σιτηρά, 
καλαµπόκι. Η αναπροσαρµογή 
ποσοστώσεων αφορά: Νωπό 
κρέας (βόειο, χοιρινό, 
πουλερικά), σκόνη γάλακτος, 
οπωροκηπευτικά (φρέσκα και 
αποξηραµένα), δηµητριακά 
(σιτηρά, κριθάρι, αραβόσιτος, 
ρύζι), χυµούς φρέσκων 
φρούτων, επεξεργασµένα 
τρόφιµα, αλιεύµατα (γαρίδες), 
ζωοτροφές και ξυλεία.

Στοχευµένο το 
αγροτικό καλάθι 
Βοϊτσεχόφσκι για 
ντηλ µε Ιάπωνες 
Ευκαιρίες δικτύωσης 
στις εταιρείες τροφίµων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
αναµένεται να δηµιουργήσει 
η επίσκεψη του Ευρωπαίου 
Επιτρόπου Γεωργίας, Γιάνους 
Βοϊτσιεχόφσκι στην Ιαπωνία 
από τις 2 έως τις 6 Ιουλίου, 
µε το κρασί, το ελαιόλαδο, 
τα οπωροκηπευτικά, 
τα γαλακτοκοµικά, κλπ 
να βρίσκονται στο καλάθι των 
επιχειρηµατικών ντηλ προς 
την χώρα του ανατέλλοντος 
ηλίου. Ο κύριος Βοϊτσιεχόφσκι 
θα συνοδεύεται από 
αντιπροσωπεία έως και 80 
εκπροσώπων ευρωπαϊκών 
εταιρειών και οργανώσεων 
παραγωγών του 
αγροδιατροφικού τοµέα.

ΝΕΑ

Τα αποστάγµατα αποτέλεσαν µία κατηγορία 
όπου το Κατώγι Αβέρωφ διατηρούσε πρότερη 
εµπειρία. Σ’ αυτόν τον τοµέα δραστηριοποιή-
θηκε κατά τη δεκαετία του 1990, ωστόσο στην 
πορεία αποσύρθηκε από αυτόν και επικεντρώ-
θηκε αποκλειστικά στο κρασί. Σήµερα, ορισµέ-
νες δεκαετίες αργότερα, η επιστροφή του «Κα-
τωγιού» στα αποστάγµατα είναι κάτι που απο-
τελεί γεγονός. Στην πρόσφατη έκθεση Ελληνι-
κό Απόσταγµα 2023, το Κατώγι Αβέρωφ ήρθε 
να επανασυστηθεί και ως αποσταγµατοποιία. 

Όπως λέει ο πρόεδρος της εταιρείας, Σωτήρης 
Ιωάννου «µε αυτή την κίνηση επιστρέφουµε στα 
αποστάγµατα, δηµιουργώντας ιδιόκτητες εγκα-
ταστάσεις, σε δικούς µας άµβυκες. Πλέον ερχό-
µαστε να παρουσιάσουµε τρεις ετικέτες, ένα πο-
λυποικιλιακό τσίπουρο από στέµφυλα από ερυ-
θρό, ροζέ και λευκό οίνο και δύο µονοποικιλια-
κά τσίπουρα από τις ποικιλίες Gewurztraminer 
και Cabernet Sauvignon µε σταφύλια που συλ-
λέγονται από τους αµπελώνες του Μετσόβου». 

«∆ηµιουργήσαµε το δικό µας αποσταγµατο-
ποιείο, µε συνολική επένδυση 800.000 ευρώ», 
αναφέρει ο κ. Ιωάννου.  Στόχος για το Κατώγι 
Αβέρωφ είναι να παρουσιάσει προσεχώς και 
παλαιωµένο τσίπουρο, το οποίο ήδη παλαιώ-
νει στα κελάρια του. Επίσης θα εµφιαλώσει και 
απόσταγµα οίνου, που θα κυκλοφορήσει µέσα 
στη φετινή χρονιά.  ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ

Η PepsiCo Hellas προχωράει σε 
στρατηγική συνεργασία µε την Ε-
ΨΑ, προχωρώντας στον επαναπα-
τρισµό της παραγωγής των εµβλη-
µατικών αναψυκτικών ΗΒΗ. Η µε-
ταφορά της παραγωγής, αφορά τη 
συσκευασία κουτιών αλουµινίου, 
τα οποία και θα συσκευάζονται πλέ-
ον στις εγκαταστάσεις της ΕΨΑ στον 
Βόλο, από την Άνοιξη του 2023.

Η Ήβη είναι ένα ιστορικό προϊ-
όν της PepsiCo Hellas που κυκλο-
φορεί από το 1926 στην ελληνική 
αγορά και περιλαµβάνει αναψυκτι-
κά µε γεύσεις, mixers και χυµούς. 

Παράλληλα µε τη µεταφορά της 
παραγωγής στην Ελλάδα, η PepsiCo 
Hellas θα προχωρήσει και στον ει-
καστικό επανασχεδιασµό των συ-
σκευασιών της Ήβη (νέες ανανε-
ωµένες συσκευασίες) καθώς και 
στην αλλαγή της φόρµουλας του 
πορτοκαλιού µε νέα υπέροχη γεύ-
ση πιο κοντά στις γευστικές προτι-
µήσεις των Ελλήνων καταναλωτών.

Επανασυστήνεται
στα αποστάγματα 
με νέα μονάδα το 
Κατώγι Αβέρωφ

Στην Ελλάδα η 
παραγωγή ΗΒΗ 
σε κουτάκι από 
PepsiCo Hellas

Σε εµπορική συνεργασίας προχώρησαν η ΕΑΣ 
Νάξου µε την Συνεταιριστική Ένωση Καπνοπα-
ραγωγών Ελλάδος (ΣΕΚΕ) για την διάθεση συ-
σκευασµένων τροφίµων.

Σύµφωνα µε τα όσα αναφέρει στην Agrenda ο 
∆ηµήτρης Καπούνης, πρόεδρος της ΕΑΣ Νάξου, 
η συµφωνία αφορά στην διάθεση συσκευασµέ-
νων τροφίµων που έχει στο χαρτοφυλάκιό της η 
ΣΕΚΕ, όπως είναι το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, ο 
χυµός ρόδι και η επιτραπέζια ελιά Καλαµάτας. Η 
διάθεση των συγκεκριµένων προϊόντων θα γίνε-
ται στην τρέχουσα χρονική περίοδο µέσα από το 
συνεταιριστικό πρατήριο της ΕΑΣ Νάξου που βρί-
σκεται στο νησί των Κυκλάδων, ενώ θα διοχετεύ-

ονται και σε γειτονικά νησιά των Κυκλάδων όπως 
είναι η Πάρος, η Σαντορίνη και η Μύκονος καθώς 
και σε άλλα σηµεία λιανικής πώλησης που βρί-
σκονται στη Νάξο. Eκτός από τη συµφωνία αυτή 
οι δύο πλευρές έχουν βρει κοινό τόπο και για την 
πώληση 6.000 τόνων καλαµποκιού από τη ΣΕΚΕ 
προς τον συνεταιρισµό της Νάξου, προκειµένου 
αυτές οι ποσότητες να αξιοποιηθούν ως ζωοτροφή. 

Εμπορικό ντηλ
της ΕΑΣ Νάξου με 
ΣΕΚΕ για τρόφιμα

Η θυγατρική «The Grecials» και 
οι κινήσεις της ΣΕΚΕ στο ακτινίδιο
Να σηµειωθεί ότι η ΣΕΚΕ εκτός από τον τοµέα 
των καπνών, έχει ιδρύσει την εµπορική ονοµασία 
«The Grecials», µέσω της οποίας συνεργάζεται 
µε παραγωγούς για τη διάθεση και τη συσκευασία 
των προαναφερόµενων προϊόντων. 
Επίσης έχει εισέλθει και στο ακτινίδιο, 
συνεργαζόµενη µε παραγωγούς και συνεταιριστές 
για τη διάθεση ποσοτήτων από το συγκεκριµένο 
φρούτο στην αγορά. Φέτος η ΣΕΚΕ είχε 
παραγωγή 3.000 τόνων στο πράσινο ακτινίδιο, 
ενώ συνεργάζεται µε την Ένωση Αγροτικών 
Συνεταιρισµών Ξάνθης στην παραγωγή του 
εν λόγω φρούτου. Επίσης, σε ό,τι αφορά το 
συσκευαστήριο της ΕΑΣ Ξάνθης, πλέον αξιοποιείται 
αποκλειστικά για τις ανάγκες της ΣΕΚΕ. Στον 
σχεδιασµό της ΣΕΚΕ και της ΕΑΣ Καβάλας, είναι 
η µελλοντική σύµπραξη στον τοµέα του ακτινιδίου, 
έχοντας θέσει ως όριο για να συµβεί αυτό τους 
10.000 τόνους προϊόντος από πλευράς ΣΕΚΕ. 
Σε ό,τι αφορά την παραγωγή της ΕΑΣ Καβάλας 
στο πράσινο ακτινίδιο φέτος, έφτασε περίπου 
τους 5.000 τόνους φρούτου. Γ. ΛΑΜΠΙΡΗΣ
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ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

12

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

12

ΑΓΡΟΤΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ

3.654

ΜΟΝΙΜΟI
135 

ΕΠΟΧΙΚΟI
40 

ΜΕΛΗ

ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟI
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ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

To νεοεισερχόµενο ρεύµα των 
παλαιώσεων στα αποστάγµατα 
κατά τα τελευταία χρόνια, έρχε-
ται να ενισχύσει περαιτέρω µία 
διαφοροποιηµένη παραγωγική 
προσπάθεια από την Κρήτη. Ο 
λόγος για την αποσταγµατο-
ποιία «35» µε έδρα των Πηγι-
ανό Κάµπο Ρεθύµνου, η οποία 
προχώρησε στην παλαίωση της 
τσικουδιάς, παρουσιάζοντας το 
σχετικό προϊόν στην φετινή έκ-
θεση «Ελληνικά Αποστάγµατα» 
που διοργάνωσε η Vinetum. 

Όπως λέει η οινολόγος, Βί-
κυ Παλαιοκώστα, «η παλαιωµέ-
νη τσικουδιά παραµένει για 12 
µήνες σε δρύινο γαλλικό βαρέ-
λι πρώτης τοποθέτησης. Πρόκει-
ται για ένα απόσταγµα που φέρ-
νει στην επιφάνεια αρώµατα βου-
τύρου, βανίλιας, ξηρών καρπών 
και µελιού. Πρόσφατα διακρίθη-
κε µε το χρυσό βραβείο στον ∆ι-
εθνή ∆ιαγωνισµό Οίνων και Α-
ποσταγµάτων Θεσσαλονίκης».

Ο πειραµατισµός τριών 
αποσταγµατοποιών Ρεθύµνου

Η παλαιωµένη τσικουδιά απο-
τέλεσε τoν πειραµατισµό και επί 
της ουσίας τη µετεξέλιξη των α-
ποσταγµάτων που παράγει η ρε-

θυµνιώτικη «35», η οποία απαρ-
τίζεται από τους Γιώργο Μαρκου-
λάκη, Παντελή Φανουργάκη και 
Ηλία Μελισσουργό. Η ονοµασία 
«35» προήλθε από το γεγονός ό-
τι η αποσταγµατοποιία βρίσκεται 
στον 35ο παράλληλο που διασχί-
ζει οριζόντια την Κρήτη και επί 
της ουσίας επηρεάζει καθοριστι-
κά το κλίµα του νησιού. «Η προ-
σπάθειά µας ξεκίνησε πειραµατι-
κά, καθώς αποφασίσαµε να συµ-
βαδίσουµε µε την ευρύτερη τάση 
που καταγράφεται τελευταία για 
την παραγωγή παλαιωµένων α-
ποσταγµάτων», λέει η κ. Παλαιο-
κώστα. Το προϊόν παράγεται µε τη 
µέθοδο της ασυνεχούς απόσταξης 
σε χάλκινο κλασµατικό άµβυκα.

Σύµφωνα µε την οινολόγο της 
αποσταγµατοποιίας, στα πλάνα 
είναι να δηµιουργηθεί και µία 
τσικουδιά βαθύτερης παλαίω-
σης, µε παραµονή για περισσό-
τερο χρονικό διάστηµα των 12 
µηνών σε βαρέλια σε σύγκριση 
µε την υπάρχουσα εµφιάλωση. 
«Από την πλευρά επιδιώξαµε να 
αναδείξουµε ένα ιστορικό προ-
ϊόν, την τσικουδιά, στην καλύ-
τερή της έκφραση. Κι αυτό γιατί 
κατά τα προηγούµενα χρόνια σε 
αρκετές των περιπτώσεων έχου-
µε δει να παρουσιάζονται στην 
αγορά αποστάγµατα που µπο-

ρεί να είναι βλαπτικά ακόµα και 
για τον ανθρώπινο οργανισµό». 

Η «35» αξιοποιεί στα αποστάγ-
µατά της γηγενείς ποικιλίες της 
Κρήτης, όπως είναι η κλασική τσι-
κουδιά µε 60% βιδιανό, 20% λιά-
τικο και 20% ρωµέικο. Επίσης δι-
αθέτει και δύο µονοποικιλιακές 
τσικουδιές µία από Syrah και α-
κόµα µία από Μοσχάτο Σπίνας, η 
οποία παρουσιάζει έντονα ανθι-
κά στοιχεία. ∆ιαθέτει επίσης και 
µία τσικουδιά, στην οποία προ-
στίθεται κρητικό θυµαρίσιο µέ-
λι και σε αυτή την περίπτωση µε 
τη µείξη των τριών τοπικών ποι-
κιλιών, βιδιανού, ρωµέικου και 
λιάτικου. Το σύνολο της παρα-
γωγής της αποσταγµατοποιίας 
κατά την τελευταία παραγωγι-
κή περίοδο ανήλθε σε 10.000 
τόνους αποσταγµάτων, ενώ για 

την προµήθεια των σταφυλιών 
της προµηθεύεται ποσότητες α-
πό αµπελουργούς της Κρήτης.

Όλες οι τσικουδιές της 35Ν 
παράγονται στο Ρέθυµνο, ακο-
λουθώντας τη µέθοδο της ασυ-
νεχούς απόσταξης σε χάλκινο 
κλασµατικό άµβυκα. Και οι 4 
κωδικοί κυκλοφορούν σε α-
ριθµηµένα διαφανή µπουκά-
λια των 200, 500 και 700ml. 

Μάλιστα, ο ίδιος αναφέρει ό-
τι «η Τσικουδιά 35Ν φτιάχτηκε 
από τη συντροφιά, από τη φι-
λία µας. Αποφασίσαµε να κά-
νουµε ένα ταξίδι µε πολύ µερά-
κι στον υπέροχο κόσµο των α-
ποσταγµάτων για να φτιάξουµε 
µια τσικουδιά αντάξια της ιστο-
ρίας του τόπου µας. Μια τσικου-
διά που θα ήµασταν περήφανοι 
να κερνάµε και να πίνουµε!» 

Το προϊόν παράγεται µε τη µέθοδο της ασυνεχούς απόσταξης. Το εν λόγω απόσταγµα φέρνει στην επιφάνεια αρώµατα βουτύρου, βανίλιας, ξηρών καρπών και µελιού.

«Από την πλευρά µας επιδιώξαµε να αναδείξουµε ένα ιστορικό 
προϊόν, την τσικουδιά, στην καλύτερή της έκφραση», λέει 
η οινολόγος της αποσταγµατοποιίας «35», Βίκυ Παλαιοκώστα.

Τσικουδιά 12μηνης
παλαίωσης από τη 
ρεθυμνιώτικη «35»
Η «35» αξιοποιεί γηγενείς ποικιλίες της Κρήτης 
με 60% βιδιανό, 20% λιάτικο και 20% ρωμέικο

35ο παράλληλο
Η ονοµασία «35» προ-
έκυψε επειδή η απο-

σταγµατοποιία βρίσκεται 
στον 35ο παράλληλο που 

διασχίζει την Κρήτη 

ΣΕ ∆ΡΥΙΝΟ ΒΑΡΕΛΙ

ΜΗΝΕΣ 
12

ΤΟΝΟΙ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

10.000
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ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Μόνο µε την παρουσία ζωικού κεφαλαίου 
θα γίνεται από εδώ και πέρα η άντληση δι-
καιωµάτων από το εθνικό απόθεµα, ενώ µια 
σειρά θεσµικών παρεµβάσεων, µε σύντοµο 
χρονικό ορίζοντα, αναµένεται ότι θα θωρα-
κίσουν τη θέση των κτηνοτρόφων τόσο στην 
αγορά, όσο και απέναντι στην Πολιτεία. Αυ-
τός ήταν ο πυρήνας της τοποθέτησης του υ-
πουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργου Γε-
ωργαντά στο «Milk Conference Zone», που 
οργάνωσε ο όµιλος της «Green Box» στο 
πλαίσιο της 12ης Zootechnia το περασµένο 
Σάββατο. Μαζί µε την δέσµευση ότι κανείς 
δεν θα λαµβάνει από εδώ και πέρα δικαιώ-
µατα ενίσχυσης χωρίς ζώα, ο υπουργός ανα-
κοίνωσε την αναβάθµιση του πληροφορια-
κού συστήµατος για την καταγραφή των µε-
τακινήσεων γάλακτος, µε την εδραίωση σύ-
ντοµα του Άρτεµις 2. Επιπλέον ανακοινώθη-
κε η δροµολόγηση της τελικής φάσης γύρω 
από τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης που 
θα είναι αίτηµα το 2024.

Αναφορικά µε την παράµετρο του ενεργει-
ακού κόστους στην ελληνική κτηνοτροφία 
και πώς µπορεί να περιοριστεί, ο κ. Γεωργα-
ντάς εκτίµησε πως «δυνατότητες υπάρχουν 
και κακώς δεν το λειτουργήσαµε µέχρι τώρα 
στο βαθµό που θα έπρεπε». Στο πλαίσιο αυ-
τό προανάγγειλε νέες πρωτοβουλίες, λέγο-
ντας πως «νοµίζω πως µε τον κ. Σκρέκα το 
αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα θα έχετε 
τη δυνατότητα να ενηµερωθείτε για συγκε-
κριµένες παρεµβάσεις, ώστε να µικρύνουµε 
λίγο αυτό το χάσµα που υπάρχει».

Επέµεινε επίσης πως για να έχει µέλλον 
ο πρωτογενής τοµέας, είναι µονόδροµος να 
υιοθετηθεί η κουλτούρα του συνεργατισµού, 
καθώς µπορεί να οδηγήσει σε χαµηλές τιµές 
εισροών και καλύτερες τιµές για τα προϊό-
ντα των παραγωγών.

 Η συζήτηση, µε τον συντονισµό του εκδό-
τη και διευθυντή της Agrenda, Γιάννης Πα-
νάγου, επεκτάθηκε πέρα από ζητήµατα δια-
χείρισης και παρουσία έµπειρων κτηνοτρό-
φων και ανθρώπων της αγοράς, τέθηκαν µε-
ρικοί ακόµα σταθµοί – ορόσηµα που καλεί-
ται να πατήσει ο εγχώριος κλάδος.

Άρτεμις ΙΙ, χάρτες βόσκησης 
και δικαιώματα μόνο με ζώα

Σάββατο 11 & Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2023

Πρωτοβουλίες 
σχετικά με το 
ενεργειακό 
κόστος στην 
ελληνική 
κτηνοτροφία 
προανήγγειλε
ο κ. Γεωργαντάς
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Ανοίγοντας τη συζήτηση, ο αγελαδοτρόφος Σο-
φοκλής Φιλιππίδης, µε µια πολύ εύστοχη τοπο-
θέτηση για τα όσα συµβαίνουν στην εγχώρια 
γαλακτοπαραγωγό αγελαδοτροφία και µε ορα-
µατική προσέγγιση για το µέλλον του κλάδου, 
δικαιολόγησε πλήρως το γιατί η Agrenda τον 
τίµησε ως «κτηνοτρόφο της χρονιάς» του 2019.

«Θεωρώ ότι είµαστε στο καλύτερο µέρος για 
να παράγουµε και θέλω να φύγουµε από τις 
συντηρητικές συζητήσεις ως προς την παρα-
γωγή γάλακτος που έχουµε και να µπούµε σε 
συζητήσεις ακόµη µεγαλύτερης παραγωγής», 
ήταν το αισιόδοξο µήνυµα που εξέπεµψε ο πα-
ραγωγός από τις Σέρρες. 

Μάλιστα δεν περιορίστηκε σε πεσιµιστικές 
µεµψιµοιρίες που σχετίζονται µε το πράγµα-
τι υψηλό κόστος παραγωγής, αλλά αντιθέτως 
σηµείωσε πως «έχουµε προτάσεις, δεν θέλω να 
συνεχίσουµε να λέµε για παράδειγµα το καλα-
µπόκι ανέβηκε. Αυτά συνέβαιναν και θα συνε-
χίσουν να συµβαίνουν. Το ζητούµενο είναι να 
βρούµε λύσεις, ώστε να έχουµε φθηνότερο πα-
ραγόµενο γάλα. ∆εν θέλουµε πια επιδοτήσεις. 
Αυτές καλύπτουν το 3%-5% του τζίρου µας και 
απλώς µας συντηρούν, δεν µας αναπτύσσουν. 
Είναι προτιµότερο να γίνουν παραγωγικές πα-
ρεµβάσεις και έργα, που θα µείνουν µόνιµα 
για να οργανώσουµε την κτηνοτροφία της ε-
πόµενης 20ετίας. Είναι η ενέργεια. ∆εν δικαι-
ολογείται στην Ελλάδα ακόµα στις κτηνοτρο-
φικές µας µονάδες να σχολιάζουµε πόσο µας 
στοιχίζει το ρεύµα; Θα έπρεπε να λέµε πόσο δω-
ρεάν ρεύµα δίνουµε στους συµπολίτες µας µε 
τόσες σκεπές και κατασκευές που έχουµε. Επί-
σης, οι µονάδες βιοαερίου. Έχω κατασκευάσει 
ήδη µια αλλά έχει θέµα το δίκτυο. Οι άδειες οι-
κοδοµής που βγάζουµε στις µονάδες µας. ∆εν 
ξέρω πόσο σηµαντικό το ακούτε, αλλά είναι α-
πό τα πιο σηµαντικά πράγµατα στην αγελαδο-

τροφία, γιατί έχουµε µεγάλες επενδύσεις και 
πρέπει να κάνουµε σχέδια για το πώς θα επε-
κτείνουµε τις µονάδες µας στην επόµενη 20ε-
τια. Λόγω του πολυτεµαχισµού και µε το 10% 
της δόµησης που έχουµε αυτή τη στιγµή για να 
κατασκευάζουµε, πέρα από κάποιες παρεκκλί-
σεις που αυτή τη στιγµή δίνονται πάρα πολύ αρ-
γά, όλα αυτά µας κάνουν να µην έχουµε σωστή 
δοµή στη κτηνοτροφία µας και όλο αυτό φέρ-
νει ένα πολύ µεγαλύτερο κόστος παραγωγής. 
Αυτά πρέπει να συζητήσουµε και να προτείνου-
µε ριζικές αλλαγές για να µειώσουµε την τιµή 
του γάλακτος και να φύγουµε από την τιµή του 
καλαµποκιού, ή της σόγιας ή του σιταριού την 
οποία δε µπορούµε και να την επηρεάσουµε». 

Η αγορά θα καθορίσει τους όρους
Τον καταλυτικό ρόλο που διαδραµατίζει η α-

γορά στη διαµόρφωση των τιµών της πρώτης ύ-
λης, επισήµανε από την πλευρά του ο Χριστό-
φορος Σεβαστίδης, της γαλακτοβιοµηχανίας 
ΝΕΟΓΑΛ. «Η βιοµηχανία πέρυσι ανταποκρίθη-
κε σε υπερβολικό βαθµό, θα έλεγα γιατί υπήρ-
ξε και ένας ανταγωνισµός λόγω ελλείψεως της 
πρώτης ύλης, τόσο στο αγελαδινό όσο και στο 
αιγοπρόβειο γάλα. Και αυτό γιατί έγινε; Ουσι-
αστικά γιατί οι τιµές του ευρωπαϊκού γάλακτος 
που ήταν πολύ χαµηλές πέρυσι, ήταν ίσες ή και 
λίγο παραπάνω από τις δικές µας και έπρεπε να 
προστεθεί και το κόστος µεταφοράς. Αυτό ώθη-
σε τις τιµές πάνω από το σηµείο ισορροπίας και 
είναι η αγορά αυτή που τελικά θα µας καθορί-
σει που είναι αυτή η ισορροπία, στην οποία θα 
µπορεί να ανταποκριθεί τόσο ο παραγωγός ό-
σο και η βιοµηχανία». Kαι εκείνος τάχθηκε υ-
πέρ των συνεργατικών σχηµάτων, επισηµαίνο-
ντας πως «ακόµη και σε χώρες ακραιφνώς φι-
λελεύθερες, το 60% των αγροτικών προϊόντων 
διακινούνται µέσω συνεργατικών σχηµάτων».

Εξελίξεις στη ζώνη γάλακτος

Λύσεις για τη μείωση των εισροών 

Παραγωγικές παρεμβάσεις
αντί φθηνών επιδοτήσεων 
Δεν δικαιολογείται ακόμα στις μονάδες να σχολιάζεται πόσο έχουν ρεύμα και καλαμπόκι

Να προτείνουμε 
ριζικές αλλαγές για 
να μειώσουμε την 
τιμή του γάλακτος και 
να φύγουμε από την 
τιμή του καλαμποκιού 
ή της σόγιας ή του 
σιταριού που δεν 
γίνεται να 
επηρεάσουμε

Στο θετικό αποτύπωµα που έχει αφήσει 
η δράση του ΕΛΓΟ – ∆ήµητρα στην προ-
σπάθεια θωράκισης της εγχώριας αγοράς 
γάλακτος, εστίασε ο διευθύνων σύµβου-
λος του Οργανισµού, Παναγιώτης Χατζη-
νικολάου, τονίζοντας πως η αύξηση των 
τιµών στο αιγοπρόβειο γάλα έως ένα βαθ-
µό είναι αποτέλεσµα και αυτής της δρα-
στηριότητας. Kοµµάτι στο οποίο έχει γίνει 
ουσιαστική δουλειά, όπως είπε ο ίδιος, έ-
χει να κάνει µε τη χρήση ψηφιακών µέ-
σων για τη βελτίωση της αποτελεσµατι-
κότητας των ελέγχων. «Εφαρµόσαµε το 
σύστηµα Αρτεµις 2, σε 200 παραγωγούς 
και µεταποιητικές επιχειρήσεις σε περιο-
χές της Ελασσώνας και αποδείξαµε ότι έ-
να πληροφοριακό σύστηµα µας βοηθά-
ει πάρα πολύ ούτως ώστε οι καταγραφές 
της διακίνησης του γάλακτος να µας δί-

Μέσα από τα χρηματοδοτικά εργαλεία 
ακολουθεί ο κτηνοτρόφος τις εξελίξεις 

Από αριστερά: 
Π. Χατζηνικολάου 
(ΕΛΓΟ-∆ήµητρα), 
Χ. Σεβαστίδης 
(ΝΕΟΓΑΛ).

∆εξία: Ο Παύλος 
Σατολιάς (ΕΑΣ 
Καλαβρύτων-
ΕΘΕΑΣ).

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Γεωργαντάς στο Μilk Conference Zone που 
διοργάνωσε, στο πλαίσιο της 12ης Zootechnia, o όµιλος της Green Box.

Λύσεις ιχνηλάτησης από τα ψηφιακά μέσα
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Να µπούνε κανόνες σε όλη την α-
λυσίδα, ζήτησε από την πλευρά του 
ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεται-
ρισµού Αγελαδοτρόφων και Προβα-
τοτρόφων ∆υτικής Θεσσαλίας, Γιώρ-
γος Βαϊόπουλος υπογραµµίζοντας 
την ανάγκη να ελεγχθεί όλη η αλυ-
σίδα µεταποίησης και προώθησης 
στα σούπερ µάρκετ. «Να πούµε ότι 
η φέτα θα γίνεται από πρόβειο γά-
λα. ∆ε µπορεί κάποια σούπερ µάρ-
κετ να πουλάνε λευκό τυρί και να 
το λένε φέτα. Εάν πάµε εκεί, δε θα 
υπάρχει επόµενη µέρα για την κτη-
νοτροφία. Σε αυτό είπαµε µε τον κύ-
ριο Υπουργό µαζί ότι θα συνεισφέ-
ρουµε όλοι ώστε και ο παραγωγός 
να παράγει και η πολιτεία, το κρά-
τος να φροντίζει να έχουµε τρόφιµα 
για να τρώµε. Είµαστε άρα σε καλό 
δρόµο και θεωρούµε ότι όλοι µαζί 
µπορούµε», τόνισε χαρακτηριστικά.

Καθοριστικό εργαλείο η τεχνολογία 
στις κτηνοτροφικές εκτροφές

Στο πάνελ συζήτησης σχετικά µε 
τις τεχνολογικές εξελίξεις στον κλά-
δο της κτηνοτροφίας, αναδείχθηκε 
η σηµασία που έχουν αυτές στη δια-
χείριση των µονάδων. Ερωτηθείς λοι-
πόν από το συντονιστή για τις κρίσι-
µες παραµέτρους που εισάγει η νέα 
τεχνολογία στις µονάδες ζωικής πα-
ραγωγής, ο καθηγητής στο τµήµα 
ζωικής παραγωγής του ΓΠΑ, Θανά-
σης Γελασάκης αναφέρθηκε σε διά-
φορα τεχνολογικά εργαλεία όπως αι-
σθητήρες που έχουν αρχίσει και εν-
σωµατώνονται στη ζωική παραγω-
γή. «Άλλοι αισθητήρες, είναι αισθη-
τήρες πιεσοµετρικοί, οι οποίοι µπαί-
νουν σε διαδρόµους στα αρµεχτή-
ρια και αντιλαµβάνονται την κατα-
νοµή του βάρους στα άκρα του ζώου 
και εάν δεν είναι ισοµερής να κατα-
λάβουν ποια ζώα έχουν χολότητα, η 

οποία αυτή τη στιγµή στην αγελα-
δοτροφία αναδεικνύεται στο νού-
µερο 1 πρόβληµα µε τεράστιες α-
πώλειες στην παραγωγή, τεράστια 
θέµατα υγείας και ευζωίας και δυ-
στυχώς για την ώρα ο µόνος τρό-
πος να την αξιολογήσουµε είναι η 
παρατήρηση την οποία κάνει ένας 
µη εξειδικευµένος εργάτης ή στην 
καλύτερη µια φορά στις 15 µέρες 
ένας κτηνίατρος που επισκέπτεται 
την εκτροφή», τόνισε ο καθηγητής, 
προσθέτοντας πως στον τοµέα αυ-
τό οι αλλαγές θα γίνουν ακόµη πιο 
εµφανείς τα επόµενα χρόνια, κα-
θώς προς το παρόν ο ρυθµός στη 
χώρα µας είναι λίγο χαµηλότερος 
από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη.

O οµιλητής έσπευσε παράλλη-
λα να υπογραµµίσει πως η κτη-
νοτροφία µας είναι υπό µετάβα-
ση και από το παραδοσιακό σύ-
στηµα εκτροφής, αυτό µε το τσί-
γκο πάνω στο βουνό, που σιγά – 
σιγά βγαίνει από το παιχνίδι, δι-
ότι είναι κοινωνικά µη αποδεκτό 
και όχι οικονοµικά µη βιώσιµο, 
οι νέοι πάνε σε πιο εντατικά συ-
στήµατα υψηλών εισροών ή πε-
ριαστικά συστήµατα, τα οποία πε-
ριµένουµε να τα δούµε να ανα-
πτύσσονται τα επόµενα χρόνια. 

Μέσα από τα χρηματοδοτικά εργαλεία 
ακολουθεί ο κτηνοτρόφος τις εξελίξεις 

Στο πάνελ 
συζήτησης 
σχετικά µε τις 
τεχνολογικές 
εξελίξεις από 
αριστερά οι: 
Α. Γελασάκης,  
Α. Ζαµίδης, Χ. 
Μαυρίδης, Κ. 
Κρασσάς, Ι. 
Χανιωτάκης, 
Γ. Πανάγος.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Γεωργαντάς στο Μilk Conference Zone που 
διοργάνωσε, στο πλαίσιο της 12ης Zootechnia, o όµιλος της Green Box.

Οι κτηνοτρόφοι 
πρέπει να 
πιάσουν το 
σημείο των 
καιρών από 
τη στιγμή που 
υπάρχουν 
τα διαθέσιμα 
εργαλεία 
ενισχύσεων

«Να είμαστε από 
τους πρώτους 
που μπορούμε 
να τους 
εξασφαλίσουμε 
τα θέλω τους, 
ανάλογα αν 
πρόκειται για 
εθνικές ομάδες 
που θέλουν 
ιδιαίτερα 
προϊόντα, αν 
πρόκειται για 
τουρισμό ή για 
τοπικές αγορές»

Σύγχρονα εργαλεία και νέες τεχνολογίες

Λύσεις ιχνηλάτησης από τα ψηφιακά μέσα

Από τον τσίγκο στο βουνό οι νέοι 
πάνε σε πιο εντατικά συστήματα

νουν σε πραγµατικό χρόνο την πραγµα-
τική εικόνα, η οποία πολλές φορές µε δι-
άφορους τρόπους από το Αρτεµις 1, µπο-
ρεί και να νοθευθεί. Περαιτέρω αναφέρ-
θηκε στην εφαρµογή «i- milk» µέσα α-
πό την οποία ο παραγωγός µπορεί από 
το κινητό του να βρίσκει τις πληροφορί-
ες για το τί έχει καταγράψει το σύστηµα 
Άρτεµις και να γνωρίζει αν θα πάρει τη 
συνδεδεµένη, αλλά και να έχει µια εκπαί-
δευση, ενώ καθ’ οδόν είναι και η ψηφιο-
ποίηση όλων των συστηµάτων πιστοποί-
ησης των προϊόντων, µε καρτέλα πλέον 
παραγωγού για να υπάρχει ένα ιστορικό.

Στην ανάγκη να αποκτήσει ο Έλλη-
νας κτηνοτρόφος που ασκεί µια πολύ 
δύσκολη δουλειά ένα minimum βασι-
κό εισόδηµα και µια ποιότητα ζωής και 
κοινωνική θέση, αναφέρθηκε ο πρόε-
δρος της ΕΑΣ Καλαβρύτων, Παύλος Σα-
τολιάς. Ως προς το τί πρέπει να κάνουν 
οι κτηνοτρόφοι, ο κ. Σατολιάς είπε πως 
προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην ορ-
γάνωσή τους. «∆εν υπάρχει καµία δικαι-
ολογία. Ο νόµος είναι ευέλικτος, 10 ά-
τοµα κάνουν ένα νοµικό πρόσωπο και 
µπορούν να έχουν το 50% της µείωσης 
φόρου που είναι µεγάλη επιτυχία. Και ε-
πίσης µέσα από τα συνεργατικά σχήµα-
τα αποκτούν διαπραγµατευτική ισχύ να 
πουλήσουν καλύτερα το προϊόν τους. Εί-
δαµε τα παραδείγµατα φέτος. Τα συνερ-
γατικά σχήµατα που κάνουν διαχείριση 
της πρώτης ύλης και όχι µεταποίηση ό-
πως εµείς, πήραν λεφτά παραπάνω και 
πάντα γινόταν αυτό στην αγορά».
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Στη µεγάλη σηµασία της κτηνοτροφίας 
ακριβείας στον τρόπο διατροφής των 
ζώων, αναφέρθηκε από την πλευρά 
του ο Αριστόδηµος Ζαµίδης της Tractor 
GPS, η οποία, όπως είπε, έχει πρωτα-
γωνιστήσει στην εισαγωγή των νέων 
τεχνολογιών στη φυτική παραγωγή 
και πλέον κάνει τα πρώτα της δειλά 
βήµατα και στη ζωική. «Αντιλαµβάνε-
στε ότι η διατροφή την οποία παίρνει 
ένα ζώο έχει άµεση σχέση µε το προϊ-
όν που είναι να δώσουµε», υπογράµ-
µισε και σηµείωσε πως ήδη η Tractor 
GPS έχει φέρει στην αγορά τέτοιες λύ-
σεις, όπως τα συστήµατα NIR µε τα ο-
ποία γίνεται σκανάρισµα της ποιότη-
τας των προϊόντων τα οποία θα απο-
θηκεύσει στην κτηνοτροφική µονάδα 
για να ταΐσει τα ζώα, ενώ δίδεται η δυ-
νατότητα στον παραγωγό µε ζυγιστικά 
µηχανήµατα ακριβείας και µίξερ, να ε-
πιλέξει τη συνταγή του σιτηρεσίου και 

να διαχειρίζεται µε σταθερό τρόπο τη 
σίτιση των ζώων. «Όπως ένας σεφ ε-
τοιµάζει τη κουζίνα του και βάζει τόσα 
γραµµάρια αλάτι και τόσα πιπέρι για 
να φτιάξει µια νόστιµη συνταγή, έτσι 
και ο κτηνοτρόφος θα πρέπει να µπει 
σε ένα τέτοιο επίπεδο προετοιµασίας». 

Πρότυπο πιστοποίησης 
για την ευζωία των ζώων

Στην παρέµβασή της, µέσω της τε-
χνολογίας του διαδικτύου, η κ. Ελίνα 
Καραµίχου από την Cosmocert, που 
ασχολείται µε όλο το φάσµα των πι-
στοποιήσεων εστίασε στο καινούργιο 
πρότυπο πιστοποίησης, που ανέπτυξε 
ο φορέας και αφορά στην ευζωία των 
ζώων. «Είδαµε ότι υπάρχει ένα κενό 
στο κοµµάτι αυτό της πιστοποίησης. 
∆ιότι ναι µεν υπάρχει κάποια νοµο-
θεσία, η οποία αναβαθµίζεται και κά-
ποια στιγµή θα γίνει και υποχρεωτι-
κή από την ευρωπαϊκή ένωση, αλλά 
µέχρι τότε σκεφτήκαµε ότι είναι κα-
λό να αναπτύξουµε αυτό το πρότυπο 
γιατί είναι κάτι που το ζητάει ο κατα-
ναλωτής και ειδικά στο εξωτερικό εί-
δαµε ότι το ζητάνε και οι βιοµηχανίες 
τροφίµων ζωικών προϊόντων», εξή-
γησε η κ. Καραµίχου, προσθέτοντας 
ότι το νέο πρότυπο απευθύνεται σε 
όλες τις κτηνοτροφικές µονάδες και 
«τα ζώα κερδίζουν καλύτερες συνθή-
κες διαβίωσης ενώ οι κτηνοτρόφοι 
κερδίζουν γιατί µπορούν να µπουν 
σε νέες αγορές που το ζητάνε και οι 
καταναλωτές ξέρουν τί αγοράζουν». 
«Να µη φοβηθούν οι κτηνοτρόφοι τις 
νέες τεχνολογίες».

Υπεραξία στην παραγωγή μέσω ορθής διαχείρισης

Σιτηρέσιο ακριβείας 
και σήμα για ευζωία 
Εστίαση σε παράγοντες που ανοίγουν την πόρτα σε νέες αγορές 

Η διατροφή 
είναι αυτή 
που θα δώσει 
τη μέγιστη 
ποιότητα 
γάλακτος 
ή κρέατος 
δίνοντας 
ένα προϊόν 
υπεραξίας

Στην παρέµβαση της µέσω διαδικτύου, η Ελίνα Καραµίχου από την 
Cosmocert, εστίασε στα νέα πρότυπα πιστοποίησης ευζωίας των ζώων.

O ∆ιευθυντής Ανάπτυξης Εργασιών Αγροτικού Τοµέα της Τράπεζας 
Πειραιώς κ. Χανιωτάκης µιλά για ένα περιβάλλον που ξαφνιάζει.

Κτηνοτροφικές μονάδες 
με το δικό τους καύσιμο

Η ενεργειακή αυτάρκεια προσθέτει δυναμική

Στο δύσκολο περιβάλλον, µε τις α-
πανωτές κρίσεις, στο οποίο καλείται 
να δραστηριοποιηθεί ο Έλληνας κτη-
νοτρόφος, αναφέρθηκε ο Μπάµπης 
Μαυρίδης, του οµίλου Παύλος Ι. Κο-
ντέλλης ΑΕΒΕ, τονίζοντας πως ο έ-
νας από τους σηµαντικότερους πα-
ράγοντες του κόστους παραγωγής 
είναι το κόστος ενέργειας, στον ο-
ποίο ο όµιλος Κοντέλλη προσφέρει 
σειρά από λύσεις, µεταξύ των οποί-
ων και τρακτέρ τα οποία κινούνται 
µε βιοµεθάνιο, αλλά και ηλεκτρικά, 
τα οποία φέτος µπαίνουν σε παρα-
γωγή και από το 2024 θα είναι δια-
θέσιµα στην αγορά. Σε αυτό το πλαί-
σιο προέτρεψε σε επενδύσεις σε φω-
τοβολταϊκά, καθώς επίσης και στην 
κατασκευή µονάδων βιοαερίου, οι 
οποίες εκτός από τη µείωση της ε-
νεργειακής εξάρτησης, συµβάλλουν 
και στη διαχείριση λυµάτων, βελτι-
ώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύ-
πωµα των εκτροφών.

Στα υλικά νέας γενιάς, όπως ο 
σπάγκος χορτοδεσία, το δίχτυ ή το 
φιλµ που χρησιµοποιείται για την 
ενσίρωση, εστίασε ο Κώστας Κρασ-
σάς της Hellagro, αναδεικνύοντας 
τη µεγάλη σηµασία τους για τη δι-
ασφάλιση της ποιότητας και της α-
σφάλειας των προϊόντων που κα-
ταναλώνουν τα ζώα στο σιτηρέσιό 
τους. «Ένα χαρακτηριστικό που δι-
έπει τα υλικά µας είναι ότι προο-
ρίζονται για το µεσογειακό χώρο. 
Η Ελλάδα έχει µια ιδιαιτερότητα ό-
σον αφορά το κλίµα. Έχει πολλές 
µέρες ηλιοφάνεια, έχει ιδιαίτερες 
συνθήκες και κατά τη διάρκεια της 
χορτοδεσίας αλλά και µετά κατά τη 
διάρκεια της αποθήκευσης. Τα υλι-
κά που προσφέρουµε εµείς σαφώς 
έχουν κάποιο κόστος, ωστόσο δια-
τηρούν τα χαρακτηριστικά τους και 
την αντοχή τους στην ηλιακή ακτι-
νοβολία, διασφαλίζοντας ότι το ίδιο 

θα συµβεί και µε τις ζωοτροφές στην 
κτηνοτροφική µονάδα. 

«Είµαστε σε ένα αεροπλάνο που 
ξέρει τον προορισµό»

Οι τεχνολογίες αιχµής στην κτη-
νοτροφία, ωστόσο, απαιτούν κεφά-
λαια και σε µια περίοδο όπως η τρέ-
χουσα, µε ραγδαία αύξηση στο κό-
στος των εισροών, πολλοί κτηνοτρό-
φοι αντιµετώπισαν προβλήµατα, ό-
πως παρατήρησε ο συντονιστής της 
συζήτησης, Γιάννης Πανάγος, θέτο-
ντας το ερώτηµα στον Γιάννη Χανιω-
τάκη, της τράπεζας Πειραιώς, για το 
πώς αυτές οι εκµεταλλεύσεις θα χά-
σουν το τρένο των εξελίξεων.

«Το περιβάλλον συνεχίζει να µας 
ξαφνιάζει. Νιώθω ότι είµαστε σε έ-
να αεροπλάνο που ξέρει το προορι-
σµό, αλλά τα καιρικά φαινόµενα εί-
ναι συνεχώς διαφορετικά. Άρα, αυτό 
που είναι εξαιρετικά σηµαντικό εί-
ναι οι εκµεταλλεύσεις να είναι αν-
θεκτικές στους διάφορους κλυδωνι-
σµούς του περιβάλλοντος και ακόµα 
και στις δύσκολες συνθήκες να βρί-
σκουν λύσεις», ανέφερε ο έµπειρος 
τραπεζίτης, τονίζοντας πως οι επεν-
δύσεις ουσιαστικά δίνουν λύσεις σε 
προβλήµατα.  Εστιάζοντας σε κάποια 
διαθέσιµα χρηµατοδοτικά εργαλεία, 
ο Γιάννης Χανιωτάκης είπε πως κά-
ποιος που έχει συµµετοχή σε µια ε-
πένδυση 20% και έχει και το 50%, 
που είναι συνήθως η επιχορήγη-
ση, έχει φτάσει να ξεκινήσει να χτί-
ζει την επένδυση του µε το 70%. Από 
εκεί και πέρα µε ένα 30% που είναι 
ένα επενδυτικό δάνειο µακροπρό-
θεσµο γίνεται πολύ πιο οµαλή η α-
ποπληρωµή και εν τω µεταξύ έρχε-
ται η επιχορήγηση και αποπληρώ-
νει το δάνειο της επιχορήγησης. Ά-
ρα έχει βρεθεί στο τέλος της ηµέρας 
µετά από 6µήνες – 1 έτος να έχει υ-
ποχρέωση µόνο το 30%».
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