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Με χώρο 
για δεύτερο 
γύρο ανόδου 
το ελαιόλαδο
Η αντικειµενική αξιολόγηση 
αποθεµάτων και ζήτησης αφήνει 
περιθώρια για νέα άνοδο τιµής.  

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ σελ. 36

Υποχρεωτική
η εφαρμογή 
κινητού για 
13 ενισχύσεις
Η ενίσχυση ειδικής θρέψης 
και τα 60 ευρώ στην ελιά, 
περνάνε µέσα από application. 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ σελ. 4-5

Ειδική ρύθμιση στο ΟΣΔΕ
για ανταλλάξιμα αγροτεμάχια
Λύση μέσω της επικείμενης δήλωσης ΟΣΔΕ επεξεργάζεται το υπουργείο 

για να μην «χτυπάνε» τα αγροτεμάχια που προέρχονται από ανταλλαγή σελ. 12

Βήμα-βήμα 
οι αιτήσεις
για τα δάνεια 
25.000 ευρώ
Με µία αίτηση, ο αγρότης 
διαπραγµατεύεται δανεισµό µε 
επτά τράπεζες. σελ. 27-30

Από 6 Μαρτίου, µε αλλαγές τα νέα Σχέδια

Στα ύψη προβλέπεται η βάση για την ένταξη στα 
Σχέδια Βελτίωσης. Αλλαγές της τελευταίας στιγµής 
στη µοριοδότηση για τη σχέση Τυπικής Απόδοσης και 
δαπανών και τους κλάδους προτεραιότητας. σελ. 18

Οδηγίες ΕΦΚΑ 
για παραγραφή 
οφειλών πέραν 
της δεκαετίας  
ΡΕΠΟΡΤΑΖ σελ. 16

Μετά τον Άρειο 
Πάγο έρχεται 
σφυρί για χρέη 
συνεταιρισμών
ΡΕΠΟΡΤΑΖ σελ. 46-47 

ΛΟΓΩ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ

Οριζόντια  
75 ευρώ για 
τα ροδάκινα 
ΡΕΠΟΡΤΑΖ σελ. 6
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ATZENTA

EDITORIAL
EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Στα υψηλά του εύρους η εγχώρια αγορά ελαιολάδου, µε τα 
συµβατικά στα 5,30 ευρώ και τα βιολογικά στα 5,80 ευρώ. 
Συµβόλαια βάµβακος παλιάς και νέας σοδειάς στο στενό εύρος 
των 82 µε 88 σεντς, που δίνουν στο σύσπορο 64 µε 68 λεπτά. 
Αυξηµένο ενδιαφέρον των παραγωγών φέτος για τα όσπρια, 
µε τις περσινές καλές τιµές και την προοπτική συνδεδεµένης. 
Πιθανότητες µικρής ανοδικής αντίδρασης στην αγορά σκληρού.

Περονόσπορος στο κρεµµύδι
Ο µύκητας Peronospora destractor
προσβάλλει ποικίλες καλλιέργειες στη 
χώρα µας, οδηγώντας στο µαρασµό και 
καταστροφή φύλλων και λοιπών ανθικών 
µερών των φυτικών οργανισµών. Στα 
ανθικά στελέχη, ο µύκητας προκαλεί 
τα ίδια συµπτώµατα και συχνά οι 
ταξιανθίες σπάνε και κόβονται στα 
σηµεία προσβολής, ενώ προσβάλλονται 
και οι βολβοί. Η προσβολή ευνοείται από 
σχετικά µέτρια θερµοκρασία και υψηλή 
υγρασία, ενώ το πότισµα µε καταιονισµό 
βοηθά στη διάδοση της ασθένειας. 
Οι ποικιλίες κρεµµυδιού διαφέρουν 
στην ευπάθειά τους στον περονόσπορο, 
όµως δεν υπάρχει κάποια που να 
είναι πλήρως ανθεκτική.

Μέτρα αντιµετώπισης
Η εφαρµογή τριετής αµειψισποράς 
µε φυτά που δεν ανήκουν στην ίδια 
οικογένεια αποτελεί ένα αποτελεσµατικό 
µέτρο πρόληψης εµφάνισης της 
ασθένειας σύµφωνα µε τους γεωπόνους 
του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Βόλου, ενώ συνίσταται και η 
καταστροφή των υπολειµµάτων της 
προηγούµενης καλλιέργειας, καθώς 
επίσης και χηµική καταπολέµηση, 
κάνοντας χρήση εγκεκριµένων 
για τη καλλιέργεια και εκλεκτικών 
για τον περονόσπορο µυκητοκτόνα.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Παρασκευή 24-2-2023
Σχεδόν αίθριος καιρός µε τοπικές 
νεφώσεις. Στα βόρεια λίγες 
νεφώσεις παροδικά αυξηµένες 
κυρίως στην κεντρική Μακεδονία 
και την ανατολική Θεσσαλία, µε 
πιθανότητα ασθενών τοπικών 
βροχών. Άνεµοι µεταβλητοί 
ασθενείς, στα βορειοανατολικά 
µέχρι το µεσηµέρι ανατολικοί 
βορειοανατολικοί µέτριας 
έντασης. Θερµοκρασία σε µικρή 
πτώση κυρίως στα βόρεια. 

Σάββατο 25-02-2023 
και Κυριακή 26-02-2023
Σχεδόν αίθριος καιρός, µε κατά 
τόπους παροδικές νεφώσεις. 
Ορατότητα τις πρωινές ώρες 
τοπικά περιορισµένη, ευνοϊκές 
συνθήκες για τη µεταφορά 
αφρικανικής σκόνης. Άνεµοι 
µέτριοι από νότιες διευθύνσεις, 
κατά τόπους στα πελάγη ισχυροί. 
Θερµοκρασία σε µικρή άνοδο, 
κυρίως στα ανατολικά.

Κ. ∆ευτέρα 27-02-2023 
και Τρίτη 28-02-2023
Σε όλη τη χώρα νεφώσεις, κατά 
τόπους αυξηµένες κυρίως στα 
δυτικά και τα βόρεια, µε υψηλή 
πιθανότητα τοπικών βροχών  
κυρίως στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

δυτική Στερεά, τη Μακεδονία, τη 
Θράκη και το Αιγαίο. Άνεµοι από 
νότιες διευθύνσεις µέτριοι, κατά 
τόπους στα πελάγη ισχυροί, µε 
βαθµιαία εξασθένηση. 
Θερµοκρασία σε πτώση.

Τετάρτη 01-03-2023 
και Πέµπτη 02-03-2023
Νεφώσεις παροδικά αυξηµένες, 
µε βροχές κυρίως στα κεντρικά 
και βόρεια από το απόγευµα της 
Τετάρτης. Άνεµοι µέτριας 
έντασης νοτιοανατολικοί και 
κατά τόπους στα πελάγη ισχυροί. 
Θερµοκρασία σε µικρή 
περαιτέρω πτώση.

Άνεµοι από νότιες 
διευθύνσεις µέτριοι 
4 µε 5 µποφόρ, 
στα πελάγη ισχυροί 
6-7 µπορόφ και 
βαθµιαία τοπικά 
έως 8 µποφόρ.
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Η ανταπόκριση των αγροτών στο πρόγραµµα για την 
αναδιάρθρωση καλλιεργειών δεν θα πρέπει να ι-
κανοποιεί ιδιαίτερα τους ιθύνοντες. Σε ένα πρό-
γραµµα µε προϋπολογισµό 166 εκατ. ευρώ περί-
που, οι αιτήσεις δεν ξεπέρασαν τελικά τα 46 εκατ. 
ευρώ. Αυτό δεν σηµαίνει πως δεν υπάρχει ανάγκη 
για αναδιάρθρωση καλλιεργειών. Το αντίθετο µά-
λιστα. Υπάρχει πάρα πολύ µεγάλη ανάγκη. 

Βεβαίως, αυτό που χρειάζεται είναι οργανωµένη ανα-
διάρθρωση καλλιεργειών. Με ρεαλιστικό σχέδιο 
από την πλευρά της Πολιτείας και πραγµατική υ-
ποστήριξη των ανθρώπων της παραγωγής. Ειδι-
κά στις πολυετείς καλλιέργειες, όπου και εστιά-
ζουν συνήθως τα προγράµµατα αναδιάρθρωσης. 
Κάθε απόφαση συνιστά δέσµευση για χρόνια και 
κάθε λάθος κοστίζει, συνήθως πολύ ακριβά. 

Οι λόγοι που δεν λειτούργησε το τελευταίο πρόγραµµα 
της αναδιάρθρωσης πρέπει να αναζητηθούν στην 
πολυπλοκότητα της προκήρυξης και την έλλειψη 
διάθεσης των συλλογικών οργανώσεων των αγρο-
τών να εµπλακούν ενεργά και αποτελεσµατικά σ’ 
αυτή την υπόθεση. Οι αιτήσεις µπορούσαν να υ-
ποβληθούν µόνο από συλλογικά σχήµατα κι αυτό 
λειτούργησε αποτρεπτικά στην ανάληψη πρωτο-
βουλιών από τους δικαιούχους του µέτρου. Λάθος!

Ιδίως στα οπωροφόρα, τίποτα δεν µπορεί να λειτουργή-
σει αποτελεσµατικά χωρίς τη συστηµατική και ορ-
γανωµένη παρουσία συνεταιριστικών φορέων. Η 
εµπειρία έχει δείξει ότι όποιος καλλιεργητής µένει 
έξω από το µαντρί (της συλλογικής οργάνωσης) 
κινδυνεύει να πέσει… στο στόµα του λύκου. 

Φέτος, στα αχλάδια π.χ., οι καλλιεργητές που δεν συµ-
µετείχαν σε οργανωµένα σχήµατα διαχείρισης της 
παραγωγής, ακόµη ταλαιπωρούνται. Πολλοί που 
υποχρεώθηκαν να παραδώσουν την παραγωγή 
τους στο ελεύθερο εµπόριο ή σε οργανωµένα ι-
διωτικά συσκευαστήρια, συνήθως µε ανοιχτές τι-
µές, παραµένουν εδώ και µήνες απλήρωτοι. Κι ό-
ταν ακόµα προχωράει η εκκαθάριση, αυτή γίνεται 
σε εξευτελιστικές τιµές. «Αν δεν σας αρέσει η τι-
µή, πάρτε τα αχλάδια σας πίσω» είναι συχνά η α-
πάντηση των διακινητών προς τους παραγωγούς.

Γενικότερα πάντως, εκτός από το θέµα της διάθεσης 
της παραγωγής που έχει τεράστια σηµασία, εξί-
σου σηµαντική κρίνεται και η επιλογή του πολλα-
πλασιαστικού υλικού. Όχι µόνο για λόγους που 
έχουν να κάνουν µε την υγεία και την ανθεκτικό-
τητα των φυτών αλλά και για λόγους που συνδέ-
ονται µε τις τάσεις των αγορών και τη δυνατότητα 
των παραγωγών να παράγουν στο σωστό χρόνο 
αυτό που προκρίνει η ζήτηση των αγορών. 

Κι όµως, υπάρχουν περιπτώσεις, ακόµα και οργανωµέ-
νων σε συλλογικά σχήµατα παραγωγών που αµ-
φισβητούν τις οδηγίες της «οµάδας» για χάρη των 
προσωπικών σχέσεων που διατηρούν µε κάποιους 
φυτωριούχους. Αυτό σε αρκετές περιπτώσεις εξε-
λίσσεται σε συνταγή καταστροφής. Η επιλογή του 
φυτωριακού υλικού θα πρέπει να υπακούει σε συ-
γκεκριµένους κανόνες υγείας των φυτών. ∆ηλα-
δή να συνοδεύεται από τα απαραίτητα πιστοποιη-
τικά. Επιπλέον, να υπακούει στις νόρµες των αγο-
ρών και να συνδυάζεται µε τις µελλοντικές τάσεις.  

Εποµένως, πριν προχωρήσει το σχέδιο της ΕΘΕΑΣ για 
τη δηµιουργία φορέα προβολής, προώθησης, ε-
µπορίας και εξαγωγής των αγροτικών προϊόντων 
(γενικώς), καλό είναι να βελτιωθούν οι συνθήκες 
στο επίπεδο των εκµεταλλεύσεων και πάνω απ’ ό-
λα η συνεργασία των παραγωγών µε τις πρωτο-
βάθµιες οργανώσεις και οµάδες τους.       Agrenda

Στα φρούτα θέλει 
συλλογικό σχήμα

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,06640

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,44062

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
0,98718

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,87928

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
143,251

• ∆ύο νέα µοντέλα τρακτέρ στη µεσαία 
σειρά της Case IH Vestrum σελ. 20-37
• Τον Μάρτιο η υλοποίηση του Μέτρου 
των γεωργικών συµβουλών σελ. 19

• Μέχρι τέλη Μαρτίου έτοιµη η εφαρµογή 
των δηλώσεων ΟΣ∆Ε του 2023 σελ. 13
• ∆εκαετής παραγραφή µη βεβαιωµένων 
οφειλών αγροτών στον ΕΦΚΑ  σελ. 16

• Συνδεδεµένη, καλές τιµές και ζήτηση 
προσθέτουν στρέµµατα στα όσπρια σελ. 35
• Ανάσες από τη διόρθωση και πιθανότητες 
µικρής ανόδου για το σκληρό σελ. 22
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ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Τα 60 ευρώ το στρέµµα στην ελιά, τα πριµ 
ειδικής θρέψης έως 12 ευρώ, οι πληρωµές 
στο Κοµφούζιο, η επιδότηση θερινών κλα-
δεµάτων των 21 ευρώ και µία σειρά 13 άµε-
σων ενισχύσεων ύψους 50 εκατ. ευρώ, θα 
έχουν ως προϋπόθεση λήψης τη χρήση µί-
ας πιστοποιηµένης εφαρµογής κινητού δια-
χείρισης εκµετάλλευσης συνδεδεµένη µε το 
ΟΣ∆Ε. Ασφαλείς πληροφορίες της Agrenda 
αναφέρουν πως προς το παρόν τέτοιες ψη-
φιακές εφαρµογές έχουν αναπτύξει ο ΕΛΓΟ 
∆ήµητρα και τέσσερις ιδιωτικές εταιρείες α-
πό το χώρο των αγροεφοδίων και της συµ-
βουλευτικής. Το υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης για την ώρα βρίσκεται στη διαδικα-

σία πιστοποίησης των εν λόγω εφαρµογών. 
Σε δεύτερο χρόνο αναµένεται να δηµιουρ-

γηθεί και ένα αποθετήριο των δεδοµένων 
που θα συλλέγονται ώστε οι αρµόδιες αρ-
χές να έχουν µία ολοκληρωµένη εικόνα ε-
δαφοαναλύσεων, κατάστασης αγροτεµαχί-
ων, ενσωµάτωσης γεωργίας ακριβείας και 
άλλων κρίσιµων δεδοµένων ώστε να χαράσ-
σουν πιο στοχευµένα αγροτικές πολιτικές. 
Μάλιστα φιλοδοξείται οι ψηφιακές αυτές ε-
φαρµογές να καλύψουν σε πρώτη φάση πά-
νω από 7,3 εκατ. στρέµµατα αγροτικής γης. 
Όσο «µαθαίνεται» αυτή η εφαρµογή είναι 
πολύ πιθανό να πέσουν περισσότερα χρή-
µατα στις εν λόγω ενισχύσεις ώστε να εντα-
χθούν και περισσότεροι αγρότες. 

Αναλυτικότερα, τα παραπάνω αφορούν 
τη δράση «Ενίσχυση παραγωγών για την ε-

φαρµογή φιλικών για το περιβάλλον πρα-
κτικών διαχείρισης, µε τη χρήση ψηφια-
κής εφα µογής διαχείρισης εισροών και 
παρακολούθησης περιβαλλοντικών παρα-
µέτρων», η οποία θα είναι διαθέσιµη µέσω 
του νέου πρασινίσµατος. 

Η ενίσχυση θα καλύπτει τα εξής:
 Tην άδεια χρήσης της ψηφιακής ε-

φαρµογής.
 Tην αποζηµίωση για το χρόνο που θα 

χρειάζεται ο παραγωγός για την ορθή και 
τακτική συµπλήρωση των στοιχείων. 

 Tις αναλύσεις. 
 Την κατάρτιση, εφαρµογή, παρακο-

λούθηση, αξιολόγηση και προσαρµογή του 
σχεδίου περιβαλλοντικής διαχείρισης της 
εκµετάλλευσης και των απαραίτητων περι-
βαλλοντικών βελτιώσεων. 

 Το αυξηµένο κόστος και το µειωµένο 
εισόδηµα που θα προκύπτει από την εφαρ-
µογή των πρακτικών διαχείρισης.

Ειδικότερα
1. Για τη χρήση της εφαρµογής, την κα-

τάρτιση, παρακολούθηση και προσαρµογή 
του σχεδίου διαχείρισης 5 ευρώ το στρέµµα.

2. Για τη συνέχιση εφαρµογής της µεθό-
δου σεξουαλικής σύγχυσης των λεπιδοπτέ-
ρων Κοµφούζιο ανά καλλιέργεια:

 Ροδακινιά, νεκταρινιά και βερικοκιά 
47,6 ευρώ το στρέµµα. 

 ∆αµασκηνιά 69,7 ευρώ το στρέµµα.
 Μηλιά, αχλαδιά και κυδωνιά 185,4 ευ-

ρώ το στρέµµα.
 Οινοποιήσιµο σταφύλι 43,1 ευρώ/στρµ.
 Επιτραπέζιο σταφύλι στο οποίο συµπερι-

λαµβάνεται και η σταφίδα 75,7 ευρώ/στρµ.
3. Για την εξαπόλυση ωφέλιµων αρπακτι-

κών εντόµων στην καλλιέργεια µηλιάς, ρο-
δακινιάς και κερασιάς 43 ευρώ/στρµ. ενώ 
για την καλλιέργεια αχλαδιάς 36 ευρώ/στρµ.

Εφαρμογή κινητού
προϋπόθεση για 

13 επιδοτήσεις 
Η ενίσχυση ειδικής θρέψης, τα 60 ευρώ στην ελιά, 

η πληρωμή στο Κομφούζιο και ακόμη 10 άμεσες 
ενισχύσεις του 2023 μέσω πιστοποιημένου application

Ενίσχυση 4,5 ευρώ το στρέµµα 
για τη χρήση λιπασµάτων µε 
παρεµποδιστές σε αροτραίες 
και 6 ευρώ το στρέµµα στα 
κηπευτικά και δενδρώδεις.

Οι ψηφιακές αυτές εφαρµογές 
φιλοδοξείται ότι θα καλύψουν 
σε πρώτη φάση πάνω από 
7,3 εκατοµµύρια στρέµµατα 
αγροτικής γης.

Λιπάσματα

7,3 εκατ. 

Θα δηµιουργηθεί αποθετήριο των 
δεδοµένων που θα συλλέγονται 
ώστε οι αρµόδιες αρχές να 
έχουν µία ολοκληρωµένη εικόνα 
εδαφοαναλύσεων, κατάστασης 
αγροτεµαχίων, ενσωµάτωσης 
γεωργίας ακριβείας.

Η ενίσχυση θα καλύπτει µεταξύ 
άλλων, την άδεια χρήσης της 
ψηφιακής εφαρµογής, την 
αποζηµίωση για το χρόνο που 
θα χρειάζεται ο παραγωγός για 
την ορθή και τακτική συµπλήρωση 
των στοιχείων και τις αναλύσεις .

Αποθετήριο

Άδεια

Για την εφαρµογή οδηγιών στις 
καλλιέργειες των εσπεριδοειδών 
η ενίσχυση υπολογίζεται σε 17,5 
ευρώ το στρέµµα, ενώ για την 
ελαιοκαλλιέργεια η ενίσχυση για 
την εφαρµογή των εθελοντικών 
οδηγιών εκτιµάται στα 60 ευρώ 
το στρέµµα. 

Οδηγίες
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4. Για τη χρήση εντοµοπαθογόνων νη-
µατωδών ενάντια σε διάφορα έντοµα – 
εχθρούς στις καλλιέργειες ροδακινιάς, 
µηλιάς, δαµασκηνιάς 24 ευρώ/στρµ.

5. Για την εφαρµογή µηχανικής ζιζα-
νιοκτονίας, µε παράλληλη κάλυψη µε 
mulch 22 ευρώ/στρµ.

6. Για την εφαρµογή πολλαπλών κα-
λοκαιρινών κλαδεµάτων για οπωρώνες 
χωρίς όψιµη φρέσκια βλάστηση 21 ευ-
ρώ/στρµ..

7. Για τη χρήση ψεκαστικώνακροφυσί-
ων µειωµένης διασποράς 3 ευρώ/στρµ.

8. Για τη διαχείριση των υπολειµµά-
των ψεκαστικών υγρών στις αροτραίες 
1 ευρώ και στα κηπευτικά και δενδρώ-
δεις 3 ευρώ/στρµ. 

9. Για τη χρήση υπηρεσιών γεωργίας 
ακριβείας κατά τη διάρκεια των ψεκα-
σµών 7 ευρώ/στρέµµα.

10. Για τη χρήση λιπασµάτων βραδεί-
ας αποδέσµευσης σε αροτραίες καλλι-
έργειες 4,5 ευρώ και στα κηπευτικά και 
δενδρώδεις 6 ευρώ το στρέµµα.

11. Για τη χρήση λιπασµάτων µε παρε-
µποδιστές σε αροτραίες καλλιέργειες 4,5 
ευρώ/στρµ. και στα κηπευτικά και δεν-
δρώδεις 6 ευρώ/στρµ.

12. Για χρήση προϊόντων µε βιοδιεγέρτες 
σε αροτραίες καλλιέργειες 3 ευρώ και στα 
κηπευτικά και δενδρώδεις 6 ευρώ/στρµ.

13. Για την εφαρµογή των εθελοντικών 
οδηγιών ολοκληρωµένης φυτοπροστασί-
ας ο υπολογισµός γίνεται µε βάση α) την 
αναµενόµενη µέση µείωση της παραγό-
µενης ποσότητας ή/ και την ποιοτική υ-
ποβάθµιση υποβάθµιση β) την αύξηση 
του κόστους λόγω της ανάγκης πολλα-
πλών παρεµβάσεων γ) το κόστος αγοράς 
των βιολογικών σκευασµάτων, φυσικών 

εχθρών κ.λπ. δ) τη µείωση του κόστους α-
γοράς χηµικών φυτοπροστατευτικών προ-
ϊόντων ε) την αύξηση του κόστους παρα-
κολούθησης, επίβλεψης και επικαιροποί-
ησης των οδηγιών φυτοπροστασίας από 
πλευράς των συµβούλων. Ενδεικτικά για 
την εφαρµογή των οδηγιών στις καλλιέρ-
γειες των εσπεριδοειδών η ενίσχυση υ-
πολογίζεται σε 17,5 ευρώ/στρέµµα, ενώ 
για την ελαιοκαλλιέργεια η ενίσχυση για 
την εφαρµογή των εθελοντικών οδηγιών 
εκτιµάται στα 60 ευρώ/στρέµµα. 

Τα χαρακτηριστικά της εφαρµογής
Ο αγρότης θα έχει την ελευθερία επιλο-

γής της εφαρµογής (application) που θα 
χρησιµοποιήσει, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1. ∆υνατότητες αυτόµατης ενσωµάτω-

σης δεδοµένων από διάφορες πηγές (ΣΑΑ 
και του ΟΣ∆Ε, δεδοµένα που παράγονται 
από γεωργούς, αναλύσεις εδάφους κ.λπ.).

2.  Αµφίδροµη επικοινωνία µεταξύ ορ-
γανισµών πληρωµών/διοικητικών αρ-
χών και γεωργών.

3. Τήρηση των ενωσιακών αρχών της 
διαλειτουργικότητας, της διαφάνειας και 
της περαιτέρω χρήσης των δεδοµένων.

4.  Εγγυήσεις για την ασφάλεια των 
δεδοµένων και της ιδιωτικής ζωής σύµ-
φωνα µε τα βέλτιστα ισχύοντα πρότυπα. 

Η εφαρµογή αυτή θα διατηρεί:
1. Πληροφορίες για τις γεωργικές εκµε-

ταλλεύσεις βάσει του ΣΑΑ και του ΟΣ∆Ε.
2. Πληροφορίες από τις αναλύσεις ε-

δάφους, σε κατάλληλη χωρική και χρο-
νική κλίµακα.

3. Πληροφορίες για τις πρακτικές δι-
αχείρισης, την ιστορία των καλλιεργει-
ών και τους στόχους απόδοσης:

 Καλλιεργητικές εργασίες
 Την εφαρµογή θρεπτικών (ηµερο-

µηνία και ώρα, τύπο, µέθοδο εφαρµο-
γής, ποσότητα, στάδιο της καλλιέργειας).

 Την εφαρµογή φυτοπροστατευτι-
κών (δραστική ουσία και εµπορικό όνο-
µα, ηµεροµηνία και ώρα, µέθοδο, ποσό-
τητα, αιτιολόγηση της εφαρµογής, και-
ρικές συνθήκες).

 Εφαρµογή αρδεύσεων (ηµεροµηνία 
και ώρα, µέθοδο εφαρµογής, ποσότητα).

4. Ενδείξεις όσον αφορά τα νόµιµα ό-
ρια και τις απαιτήσεις σχετικά µε τη δια-
χείριση των θρεπτικών συστατικών, φυ-
τοπροστατευτικών, και ύδατος.

5. Πλήρες ισοζύγιο θρεπτικών ουσιών.
6. Εκτίµηση ανθρακικού αποτυπώµα-

τος βάσει των χρήσεων γης και των ε-
φαρµοζόµενων πρακτικών.

Παραπέμπονται
στα βιολογικά 
οι κτηνοτρόφοι
για να μη χάσουν
το πρασίνισμα 
Πρακτικά ανεφάρµοστη είναι από τη συντριπτική 
πλειοψηφία των κτηνοτρόφων η δράση 7 
«Περιβαλλοντική διαχείριση κτηνοτροφικών 
συστηµάτων» όπως επιβεβαιώνει πηγή που 
εµπλέκεται στο σχεδιασµό της νέας ΚΑΠ, λόγω 
και της τεχνικής λύσης. Ως εκ τούτου, οι 
κτηνοτρόφοι το µόνο που µπορούν να κάνουν 
για να διεκδικήσουν κάποιο µερίδιο από τα 
λεφτά που χάνουν από το «παλαιό» πρασίνισµα 
το 2023, είναι να ενταχθούν στη Βιολογική 
κτηνοτροφία, σύµφωνα µε την ίδια πηγή. 
Υπενθυµίζεται πως η δράση 7 του νέου 
πρασινίσµατος εµπεριέχει τις εξής δράσεις: 

 Ετήσια ενίσχυση για τη κατάρτιση, εφαρµογή, 
προγράµµατος  εµπλουτισµού και 
βελτιστοποίησης του σιτηρεσίου: 30,4 ευρώ 
το στρέµµα.

 Ετήσια ενίσχυση για την κατάρτιση και 
παρακολούθηση σχεδίου διαχείρισης 
βοσκοτόπων. 1,1 - 8,4  ευρώ/στρµ.

 Ετήσια ενίσχυση για τη µετακίνηση των ζώων 
στους υποβοσκούµενους βοσκοτόπους και την 
επιστροφή αλλά και τη µεταφορά του γάλακτος 
σε προσβάσιµη περιοχή. 1 ευρώ/στρµ. 

 Περιορισµός βόσκησης σε βοσκοτόπια που 
βρίσκονται σε κακή κατάσταση: Κάλυψη των 
διατροφικών αναγκών των ζώων κατά τη 
διάρκεια του περιορισµού βόσκησης µε τη 
δηµιουργία τεχνητού λειµώνα. 3 ευρώ/στρµ.

Για ιδιωτική δακοκτονία 
τα 60 ευρώ στην ελιά
Η ενίσχυση των 60 ευρώ το 
στρέµµα αφορά την τοποθέτηση 
και παρακολούθηση παγίδων 
όπως επίσης και την αντιµετώπιση 
συγκεκριµένων εντόµων µε µαζική 
παγίδευση και το αυξηµένο κόστος 
που αυτά συνεπάγονται. Αλλά και 
την αύξηση των απωλειών και την 
υποβάθµιση της ποιότητας µέρους 
της παραγωγής, λόγω της παύσης 
χρήσης δραστικών ουσιών. 
Ουσιαστικά πρόκειται για µία δράση 
ιδιωτικής δακοκτονίας όπως 
αναφέρεται σε συµπληρωµατικό 
έγγραφο που συνοδεύει το 
στρατηγικό σχέδιο της νέας ΚΑΠ. 

Χρήση εφαρµογής

Κοµφούζιο

Ωφέλιµα αρπακτικά σε δέντρα

Εντοµοπαθογόνα νηµατώδη σε δέντρα

Μηχανική ζιζανιοκτονία

Καλοκαιρινά κλαδέµατα

Ψεκαστικά µειωµένης διασποράς

Γεωργία ακριβείας σε ψεκασµούς

Λιπάσµατα βραδείας αποδέσµευσης

Λιπάσµατα µε παρδεµποδιστές

Βιοδιεγέρτες

Φυτοπροστασία σε ελιά

∆ιαχείριση υπολειµµάτων ψεκαστικών υγρών

5,0 

43,1-185,4 

36,0

24,0

22,0

21,0

3,0

7,0

4,5-6,0

4,5-6,0

3,0-6,0

60,0

1,0-3,0
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Με µια συµπληρωµατική πληρωµή που θα κα-
λύπτει µόνο όσους κτηνοτρόφους είχαν πρό-
βληµα µε την πολλαπλή συµµόρφωση και έ-
µειναν εκτός πίστωσης της ενίσχυσης για την 
αγορά ζωοτροφών θα κλείσει τελικά ο µήνας. 
Μια εξέλιξη που απογοητεύει εκ νέου τον α-
γροτικό κόσµο, τονίζοντας για άλλη µία φο-
ρά την «απόσταση» δηλώσεων και πράξεων 
των αρµοδίων επί των πληρωµών. 

Αυτό σηµαίνει ότι τα υπόλοιπα από την περ-
σινή ενιαία ενίσχυση, αλλά και οι εκκρεµότη-
τες για τις Σπάνιες Φυλές και το Κοµφούζιο α-
πό τα προγράµµατα του 2022, µαζί µε τη δεύ-
τερη δόση στην ενίσχυση των ζωοτροφών για 
τους νεοεισερχόµενους µεταφέρονται χρονι-
κά προς τα πίσω. Οι δεσµεύσεις του υπουργού 
πριν λίγες ηµέρες από την κρατική τηλεόραση 
φαίνεται πως δεν µπορούν να γίνουν πράξη, 
καθώς δεν έχουν ακόµα ολοκληρωθεί οι σχετι-
κοί διασταυρωτικοί έλεγχοι, ώστε η επικείµενη 
πληρωµή να µη βγάλει άλλα λάθη και άλλους 
απλήρωτους παραγωγούς. Οι πληροφορίες α-

ναφέρουν ότι ενδέχεται να χρειαστούν ακόµα 
και δύο εβδοµάδες µέχρι να βγουν οι λίστες 
πληρωµής και να γίνουν οι σχετικές πιστώσεις. 

Κι αυτό είναι µόνο το ένα κοµµάτι που αφο-
ρά τις πληρωµές που περιµένουν οι αγρότες, α-
φού το άλλο έχει να κάνει µε το µεγάλο όγκο σε 
χρήµατα, αλλά και σε αριθµό δικαιούχων των 
συνδεδεµένων ενισχύσεων, που φαίνεται να 
πηγαίνει κι αυτό πίσω. Κατά πως φαίνεται, δεν 
βγαίνει το χρονοδιάγραµµα, που ήθελε τη δι-
αδικασία της πίστωσης των συνδεδεµένων να 
ξεκινούσε αρχές Μαρτίου, κάτι που γεννά φό-
βους στους παραγωγούς ότι θα επαναληφθεί 
το σκηνικό των τριών τελευταίων ετών, που το 
πρώτο πακέτο των εν λόγω ενισχύσεων µε το 
σκληρό σιτάρι πιστώθηκε µαζί µε την ειδική ενί-

σχυση στο βαµβάκι λίγο πριν την 25η Μαρτίου.
Σχετικά µε την πληρωµή για το Μέτρο 22 

σηµειώνεται ότι µε τροποποιητική απόφα-
ση που αναρτήθηκε στη ∆ιαύγεια στις 21 
Φεβρουαρίου, η συνολική δηµόσια δαπάνη 
των εντασσόµενων πράξεων στο Μέτρο 22 
ανέρχεται πλέον σε 87.186.473,50 ευρώ, εκ 
των οποίων η πρώτη πληρωµή αφορούσε 
ποσό ύψους 85.836.999 ευρώ, µε τη διαφο-
ρά τους να ανέρχεται σε 1.349.474,5 ευρώ, 
ποσό που πιθανότατα αφορά την πληρωµή 
για τους δικαιούχους µε προβλήµατα λόγω 
της πολλαπλής συµµόρφωσης. Σε κάθε πε-
ρίπτωση, µένουν ακόµα πίσω αφενός οι νε-
οεισερχόµενοι και αφετέρου οι ενστάσεις.

Σχετικά µε την πληρωµή της δράσης των 
Σπάνιων Φυλών, σύµφωνα µε σχετική εγκύ-
κλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ µε ηµεροµηνία ανάρτησης 
στη ∆ιαύγεια 21 Φεβρουαρίου, 

 Για πρόβατα-αίγες -χοίρους: Οι στήλες ε-
λέγχου που συµπληρώνονται όσον αφορά στο 
ζωικό κεφάλαιο είναι η «Βεβαίωση Συνόλου 
Ζώων στο Γενεαλογικό Βιβλίο» και η «Ηµερο-
µηνία Ελαχίστων Ζώων». Η ηµεροµηνία που 
λαµβάνεται και αναγράφεται ως βάση για τη 
διεξαγωγή του ελέγχου, είναι η τελευταία που 
στο «Γενεαλογικό Βιβλίο» απεικονίζεται το µι-
κρότερο σύνολο των επιλέξιµων ηλικιακά ζώ-
ων (>1 έτους) ανά φυλή και φύλο. 

 Για βοοειδή: Στις στήλες ελέγχου η στή-
λη «Αριθµός Σήµανσης Ενωτίου» είναι προ-
συµπληρωµένη µε τους αριθµούς σήµανσης 
ενωτίων των βοοειδών ανά φυλή και φύλο 
και για το 1ο έτος δέσµευσης προέρχονται α-
πό τη στήλη «Είδος εγγραφής» και αφορούν 
τον διοικητικό έλεγχο της αίτησης στήριξης, 
την αίτηση πληρωµής του έτους δέσµευσης 
και το αντίγραφο της ΚΒ∆ πριν την έναρξη 
των διοικητικών ελέγχων της προκαταβολής.

Τέλος, για όλους τους αριθµούς σήµανσης 
των ενωτίων των βοοειδών συµπληρώνονται 
οι στήλες «Βεβαίωση Εγγραφής και Ηµερο-
µηνία Εγγραφής στο Γενεαλογικό Βιβλίο». 

Οριζόντια 
75 ευρώ σε όλα 
τα ροδάκινα 
μέσα από τα 
ουκρανόμετρα 
Οριζόντια ενίσχυση σε όλες τις 
ποικιλίες ροδάκινων µε το ποσό 
των 75 ευρώ το στρέµµα 
δροµολογεί το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης, 
ανταποκρινόµενο στο αίτηµα των 
παραγωγών ότι οι µέχρι πρότινος 
εξαγγελίες δεν «κάλυπταν» το 
µέγεθος της οικονοµικής ζηµιάς 
που άφησε πίσω της η 
προηγούµενη καλλιεργητική 
περίοδος. 
Υπενθυµίζεται ότι πριν από µερικές 
εβδοµάδες η επιτροπή που 
διαχειρίζεται τις αποζηµιώσεις υπό 
το  «Προσωρινό πλαίσιο κρίσης για 
τη λήψη µέτρων κρατικής 
ενίσχυσης µε σκοπό τη στήριξη της 
οικονοµίας µετά την επίθεση της 
Ρωσίας κατά της Ουκρανίας», είχε 
αποφασίσει για ενισχύσεις στα 
επιτραπέζια ροδάκινα, συµπύρηνα, 
νεκταρίνια και βερίκοκα της 
επικράτειας τα οποία υπέστησαν 
ζηµιά σε ποσοστό 40% λόγω 
βροχοπτώσεων, µε τιµή 135 ευρώ 
το στρέµµα και σε ποσοστό 50% 
µε τιµή 150 ευρώ το στρέµµα.
Επειδή οι ιθύνοντες στο υπουργείο 
αξιολογούν ότι η εµπορική 
υποβάθµιση υπερβαίνει το κριτήριο 
του 40% και 50% αντίστοιχα και 
συνδέεται µε τις ισορροπίες που 
διαµορφώθηκαν στην αγορά το 
προηγούµενο καλοκαίρι λόγω του 
πολέµου, αποφάσισαν να 
διευρύνουν το φάσµα των 
αποζηµιωθέντων ποικιλιών και 
παραγωγών, µε συνέπεια ωστόσο 
τη µείωση του ποσού της 
ενίσχυσης. 

Πίσω 15 μέρες 
οι εκκρεμότητες, πιο

πίσω οι συνδεδεμένες 
Την Παρασκευή μόνο β’ δόση ενίσχυσης ζωοτροφών σε 
κτηνοτρόφους με ζητήματα πολλαπλής συμμόρφωσης 

Μέχρι τις 15 Μαρτίου, θα καταβληθούν τα χρήµατα στους 
ελαιοπαραγωγούς για την ακαρπία των ετών 2020-2021, µε 
το συνολικό ποσό για τους δικαιούχους της Περιφερειακής 
Ενότητας Λέσβου να ανέρχεται στα 8.190.000 ευρώ και η 
ενίσχυση να καθορίζεται στα 21 ευρώ ανά στρέµµα, όπως 
ενηµερώνει ο βουλευτής Λέσβου της Ν∆ Χαράλαµπος 
Αθανασίου. Να σηµειωθεί ότι η εκταµίευση του εν λόγω 
ποσού έχει υπογραφεί από το υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης, ενώ ο κ. Αθανασίου µε ανακοίνωσή του 
γνωστοποιεί ότι µετά από σύσκεψη που είχε µε τους 
αρµόδιους φορείς αποφασίστηκε «να απλουστεύσει ο 
ΟΠΕΚΕΠΕ τη διαδικασία καταβολής στους ελαιοπαραγωγούς 
της ενίσχυσης των 21 ευρώ ανά στρέµµα ελαιοδέντρων. 
∆ηλαδή, δεν θα απαιτηθεί η υποβολή υπευθύνων δηλώσεων 
από τα φυσικά πρόσωπα. Έτσι, µέχρι τις 15 Μαρτίου, 
θα καταβληθούν τα χρήµατα στους δικαιούχους».

Τον Μάρτιο τα de minimis για ελιές Λέσβου 

Αποζηµιώσεις ΕΛΓΑ
Πιστώθηκαν 110 εκατ. ευρώ από 

ΕΛΓΑ σε 35.000 αγρότες για ζηµιές 
του 2022, εν αναµονή για 20 εκατ. de 
minimis και 50 εκατ. ουκρανόµετρα

ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ (ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ)  

20

DE MINIMIS

50

ΟΥΚΡΑΝΟΜΕΤΡΑ

5

ΣΠΑΝΙΕΣ ΦΥΛΕΣ

5,5

ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ
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Με ρύθμιση 
οφειλών  
και λύση για
μεταβίβαση 
χωραφιών

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Αφορµή για µια αναγκαία διευκόλυνση γύρω α-
πό το ζήτηµα της ασφαλιστικής ενηµερότητας, 
που θα ξεµπλόκαρε τις µεταβιβάσεις αγροτεµαχί-
ων για χιλιάδες περιπτώσεις αγροτών γίνεται η ε-
περχόµενη θεσµοθέτηση της ρύθµισης οφειλών 
στο δηµόσιο και τα ασφαλιστικά ταµεία, η οποία 
δροµολογείται για τις αρχές Απριλίου. 

Πέρα από το ενδεχόµενο η παρέµβαση αυτή να 
τακτοποιήσει και οφειλές αγροτών προς ΤΟΕΒ, σύµ-
φωνα µε σχετικές δηλώσεις του υπουργού Οικονο-
µικών, Χρήστου Σταϊκούρα, για ένα ενδεχόµενο ά-
νοιγµα της βεντάλιας των ρυθµίσεων και προς τους 
δήµους, η διατύπωση του νόµου θα µπορούσε να α-
νοίξει το δρόµο των µεταβιβάσεων σε αγροτεµάχια, 
σε ένα πεδίο στο οποίο επισηµαίνεται από συνοµι-
λητές της Agrenda, αποθαρρυντική συµφόρηση. 

Το πρώτο δεκαήµερο του Απριλίου αναµένεται 
να ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρµα προκειµένου 
να υποβληθούν αιτήσεις τόσο για τη νέα ρύθµιση 
των 36-72 δόσεων, όπου χιλιάδες οφειλέτες θα µπο-
ρέσουν να εντάξουν τα χρέη που δηµιούργησαν α-
πό τον Νοέµβριο του 2021 έως και τον Φεβρουάριο 
του 2023 όσο και για την επανένταξη στις ρυθµί-
σεις των 120 δόσεων και της πανδηµίας (36-72 δό-
σεων) των 200.000 οφειλετών που τις έχουν χάσει.

Ως γνωστόν, οι οφειλέτες του ΕΦΚΑ και του ΟΓΑ 
δεν διαθέτουν ασφαλιστική ενηµερώτηση, κάτι που 
µπλοκάρει τυχόν µεταβιβάσεις ακινήτων, οι οποί-
ες µε τη σειρά τους θα µπορούσαν να εξυπηρετή-
σουν και µέρος των οφειλών. Αυτό που ίσχυσε σε 
προηγούµενες ευκαιρίες ρύθµισης χρεών, όπως ή-
ταν οι 120 δόσεις, ήταν ένα καθεστώς «µερικής» ή 
«υπό προϋποθέσεις» ενηµερότητας. Συγκεκριµέ-
να, οι οφειλέτες στη ρύθµιση, µπορούν να υποβά-
λουν φάκελο για διάφορα επενδυτικά προγράµµα-
τα (Σχέδια Βελτίωσης) ή να καταθέσουν αίτηµα δα-
νεισµού, ωστόσο δεν επιτρέπεται εδώ η µεταβίβαση. 

Πρόσφατα ο ΕΦΚΑ, προχώρησε στην έκδοση διευ-
κρινιστικής εγκυκλίου, µέσω της οποίας εξασφαλίζει 
ασφαλιστική ικανότητα κατ’ εξαίρεση για το επόµενο 
τρίµηνο, ενώ περιγράφει µια διαδικασία εξασφάλι-
σης ασφαλιστικής ικανότητας για ένα χρόνο, µε δι-
ευκολύνσεις. Κάτι αντίστοιχο θα µπορούσε να δρο-
µολογηθεί και για τις υποθέσεις αγροτών µε οφει-
λές που όµως θέλουν να δροµολογήσουν µεταβιβά-
σεις αγροτεµαχίων ή διαφορετικά, θα µπορούσε να 
ξεµπλοκάρει το ζήτηµα µε µια πρόβλεψη αντίστοιχη 
µε αυτήν που ισχύει για την συµµετοχή των αγροτών 
σε προγράµµατα (υπό προϋποθέσεις ενηµερότητα).

Σηµειώνεται ότι η έκτακτη ρύθµιση των 36 ή 72 δό-
σεων για οφειλές προς το ∆ηµόσιο και τα ταµεία που 
θα ενεργοποιηθεί στις αρχές Απριλίου αφορά όσους 
δεν είχαν ληξιπρόθεσµες ή αρρύθµιστες οφειλές µέ-
χρι την 1η Νοεµβρίου 2021. Η ελάχιστη µηνιαία δό-
ση είναι 30 ευρώ, ενώ το ετήσιο επιτόκιο για όσους 
επιλέξουν τις 36 µηνιαίες δόσεις ανέρχεται σε 4,37% 
και ανεβαίνει στο 5,87% για όσους επιλέξουν να εξο-
φλήσουν τις οφειλές τους σε 37–72 µηνιαίες  δόσεις.

Ασφαλιστική ικανότητα ως τον Μάιο του 2023 
για αγρότες µε οφειλές

Σε περίπτωση που οι αγρότες καταβάλλουν εντός 
του 2023, αναδροµικά για το έτος 2022, ποσό που α-
ντιστοιχεί στην ετήσια εισφορά για παροχές σε είδος 
και σε χρήµα που προβλέπεται στις παρ. 2 και 3 του 

Αναγκαία η εξασφάλιση ασφαλιστικής ενημερότητας για όσους μπουν 
σε ρύθμιση δόσεων, ώστε να ξεμπλοκάρουν οι αγοραπωλησίες γης 

Το πρώτο δεκαήµερο 
Απριλίου αναµένεται 
να ανοίξει η ηλεκτρονική 
πλατφόρµα για τις 
αιτήσεις για τη νέα 
ρύθµιση των 36-72 
δόσεων.
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άρθρου 41 του ν. 4387/2016, σύµφωνα µε την ασφα-
λιστική κατηγορία την οποία είχαν επιλέξει για το έ-
τος 2022, θα µπορούν να παρατείνουν την ασφαλι-
στική τους ικανότητα για ένα χρόνο. Αυτό προβλέπει 
σχετική εγκύκλιο του ΕΦΚΑ, η οποία επιπλέον ορίζει: 

1. Στους ασφαλισµένους του πρώην Οργανι-
σµού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) και τα µέ-
λη της οικογένειάς τους, οι οποίοι έχουν οφειλές 
από ληξιπρόθεσµες ασφαλιστικές εισφορές, εφό-
σον εκδοθεί απόφαση από τις επιτροπές της παρ. 
6 του άρθρου 14 του ν. 2458/1997, χορηγείται α-
σφαλιστική ικανότητα για όσο χρονικό διάστηµα 
ορίζεται από την απόφαση αυτή.

2. Οι µη µισθωτοί ασφαλισµένοι του e-Ε.Φ.Κ.Α., 
ελεύθεροι επαγγελµατίες, αυτοτελώς απασχο-
λούµενοι και αγρότες, λαµβάνουν κατ’ εξαίρε-
ση ασφαλιστική ικανότητα από 1ης.3.2023 έως 
31.5.2023, ανεξαρτήτως οφειλών τους και πλή-
ρωσης προϋποθέσεων εκ µέρους τους. Η ασφαλι-
στική ικανότητα των ασφαλισµένων του προηγού-
µενου εδαφίου παρατείνεται µέχρι τις 29.2.2024, 
εφόσον έχουν καταβάλλει εντός του 2022 ή κατα-
βάλλουν εντός του 2023, αναδροµικά για το έτος 
2022, ποσό που αντιστοιχεί στην ετήσια εισφο-
ρά για παροχές σε είδος και σε χρήµα που προ-
βλέπεται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 41 του ν. 
4387/2016, σύµφωνα µε την ασφαλιστική κατη-
γορία την οποία είχαν επιλέξει για το έτος 2022.

Παραγραφή παλιών οφειλών αγροτών σε 
ΤΟΕΒ και ∆ήµους προβλέπει ειδική διάτα-
ξη που έρχεται να διευρύνει το νέο πλαίσιο 
ρύθµισης ενεργών οφειλών στο ευνοϊκό κα-
θεστώς των 36-72 δόσεων πέραν των χρε-
ών προς δηµόσιο και ασφαλιστικά ταµεία. 

Συγκεκριµένα, την άµεση παραγραφή 
όλων των οφειλών προς τους ∆ήµους, οι 
οποίες αφορούν στα έτη προ του 2013 
αλλά δεν αναζητήθηκαν, καθώς επίσης 
και την οριστική διαγραφή των βεβαιω-
µένων οφειλών προς τους ∆ήµους, οι 
οποίες γεννήθηκαν προ του 2013 αλλά 
δεν εξοφλήθηκαν µέχρι σήµερα από τους 
οφειλέτες προβλέπει νοµοθετική ρύθµι-
ση του υπουργείου Εσωτερικών. Βάσει 
της ρύθµισης αυτής, η 20ετής έως και 
14ετής περίοδος παραγραφής των οφει-
λών προς τους ∆ήµους γίνεται 10ετής α-
πό φέτος και 5ετής από το 2025. ∆ηλαδή 
από τις αρχές του 2025, θα ισχύει 5ετής 
περίοδος παραγραφής για όλα τα χρέη 
προς τους ∆ήµους. Στο ενδιάµεσο διε-
τές διάστηµα, από τον Φεβρουάριο ή τον 
Μάρτιο του 2023 έως τον Φεβρουάριο ή 
τον Μάρτιο του 2025 οι ∆ήµοι θα έχουν 
περιθώριο να αναζητήσουν, να βεβαιώ-
σουν και να διεκδικήσουν οφειλές που 

αφορούν στα έτη από το 2013 και µέχρι 
το 2017. Αν δεν το πράξουν, τότε θα χά-
σουν οριστικά το δικαίωµα βεβαίωσης 
και είσπραξης και για αυτές τις οφειλές.

Η ρύθµιση καταλαµβάνει όλα τα χρέη 
προς τους ∆ήµους και, ενδεικτικά, τις ο-
φειλές από το Τέλος Ακίνητης Περιου-
σίας (ΤΑΠ), τα δηµοτικά τέλη καθαριό-
τητας και φωτισµού, τον ∆ηµοτικό Φό-
ρο Ηλεκτροδοτούµενων Χώρων, τα διά-
φορα ∆υνητικά ∆ηµοτικά Τέλη και τις 
σχετικές προσαυξήσεις και πρόστιµα. 
Περιλαµβάνει επίσης χρέη από πρό-
στιµα παραβάσεων του Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), τέλη ύδρευσης 
και αποχέτευσης που επιβάλλονται α-
πό δηµοτικές επιχειρήσεις, τέλη κοιµη-
τηρίων, τέλη επί των ακαθάριστων εσό-
δων κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων.

Σήµερα ο χρόνος παραγραφής των α-
ξιώσεων των ∆ήµων φτάνει µέχρι και τα 
20 έτη. Στο πλαίσιο αυτό, πολλοί δήµοι 
αναζητούν παρελθόντα χρέη που δεν εί-
χαν εισπραχθεί και στέλνουν τον «λογα-
ριασµό» στους πολίτες µε µεγάλη χρο-
νοκαθυστέρηση – «ακόµα και 23 χρόνια 
µετά», όπως αναφέρεται στην αιτιολογι-
κή έκθεση που συνοδεύει το νοµοσχέδιο.

Χωρίς υποχρέωση για πρόσθετη ασφάλιση 
αγρότες με φωτοβολταϊκά ισχύος έως 500 kw 

Ανοίγει δρόμος για παραγραφή 
οφειλών δεκαετίας προς ΤΟΕΒ

πώληση αγροτικών προϊόντων, όπως αυτά ορίζο-
νται στην περ. ζ’. Στις δραστηριότητες της αγροτι-
κής εκµετάλλευσης περιλαµβάνονται εκτός από 
την παραγωγή των προϊόντων και η αποθήκευ-
ση, τυποποίηση, συσκευασία και η τοποθέτηση 
µέχρι και του σταδίου της χονδρικής και λιανι-
κής πώλησης αποκλειστικά των προϊόντων που 
παράγει η ίδια η µονάδα, καθώς και η πρώτη χω-
ρική ή οικοτεχνική µεταποίησή τους, η θαλάσσια 
αλιεία, η αλιεία εσωτερικών υδάτων, η σπογγα-

λιεία, η οστρακαλιεία, η υδατοκαλλιέργεια, ως 
και η διαχείριση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 
µικρότερη από πεντακόσια (500) KW».

Το αντίστοιχο, όµως, όριο της κοινωνικοασφα-
λιστικής νοµοθεσίας σχετικώς µε την υποχρέω-
ση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών των α-
σφαλισµένων στον πρώην ΟΓΑ του άρθρου 40 
του ν. 4387/2016 (Α’ 85) παραµένει µέχρι σήµε-
ρα στα εκατό (100) kW. Η αξιολογούµενη ρύθµι-
ση αντιµετωπίζει τα διαφορετικά αυτά όρια των 

ως άνω προϋποθέσεων, εναρµονίζοντάς τα από 
1ης.1.2023, προκειµένου αγρότες που εγκαθι-
στούν και διαχειρίζονται φωτοβολταϊκά συστή-
µατα συνολικής ισχύος µικρότερης από πεντα-
κόσια (500 kW) αλλά δεν είναι κατά κύριο επάγ-
γελµα, τουλάχιστον για µια πενταετία, αγρότες, 
να έχουν υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών 
εισφορών των ασφαλισµένων στον πρώην Ο-
ΓΑ και όχι ασφαλιστικών εισφορών µη µισθω-
τών του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 (Α’ 85).

Αλλαγές στο θεσµικό πλαίσιο έρχονται να απαλ-
λάξουν αγρότες, επαγγελµατίες και µη, από την 
υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών 
στον ΕΦΚΑ ως ελεύθεροι επαγγελµατίες για φω-
τοβολταϊκά πάνελ που λειτουργούν, ισχύος έ-
ως 500 kw. Μέχρι σήµερα, όσοι αγρότες διαθέ-
τουν πάνελ άνω των 100 Κw, είναι υποχρεωµέ-
νοι να καταβάλουν επιπλέον εισφορά ως ελεύ-
θεροι επαγγελµατίες, που µε το σηµερινό πλαί-
σιο ανέρχεται σε 230,25 ευρώ στην πρώτη ασφα-
λιστική κατηγορία, έναντι των 137,96 ευρώ που 
καταβάλουν οι αγρότες χωρίς φωτοβολταϊκά. 

Με τη νέα ρύθµιση, θα µπορούν κι αυτές οι πε-
ριπτώσεις αγροτών να υπάγονται στις µειωµένες 
ασφαλιστικές εισφορές που ισχύουν για τον ΟΓΑ.  

Με το άρθρο 68, που περιλαµβάνεται στο νο-
µοσχέδιο του υπουργείου Υγείας µε τίτλο «Σύ-
σταση νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου 
µε την επωνυµία «Ογκολογικό Κέντρο Παίδων 
«Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη - ΕΛΠΙ∆Α»», ρυθ-
µίσεις για την αντιµετώπιση της COVID-19 και 
την προστασία της δηµοσίας υγείας και άλλες 
επείγουσες ρυθµίσεις», ρυθµίζονται τα εξής:

Με το άρθρο 56 του ν. 4811/2021 (Α’ 108), πε-
ρί αγροτικής δραστηριότητας και διαχείρισης α-
νανεώσιµων πηγών ενέργειας αυξήθηκε το ό-
ριο της απαιτούµενης ισχύος ανανεώσιµων πη-
γών ενέργειας, όριο που αποτελεί προϋπόθεση 
εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών 
Εκµεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) ως εξής: «Αγροτική 
εκµετάλλευση είναι η µονάδα παραγωγής προς 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

36-72

120

∆ΟΣΕΙΣ

∆ΟΣΕΙΣ

ΕΞΟΦΛΗΣΗ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ

2022

∆ΙΑΓΡΑΦΗ 
ΧΡΕΩΝ ∆ΗΜΩΝ

 ΓΙΑ 200.000
ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΠΟΥ

ΤΙΣ ΕΧΑΣΑΝ

ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΠΡΟ 2013
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Πίσω πόρτα
Καταστρατηγήσεις 
σε βάρος αγροτών
δήθεν συμβολαιακά
Συμβάσεις σε χαμηλή τιμή για έκπτωση φόρου και 
πλαστή αύξηση ποσοτήτων δίνουν χώρο σε εισαγωγές

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Νερό στο µύλο της νοθείας και των 
ελληνοποιήσεων αγροτικών προϊό-
ντων τείνει να µεταφέρει το ειδικό 
καθεστώς φορολογίας των αγρο-
τών στις περιπτώσεις συµµετοχής 
αυτών σε σχήµατα συµβολαιακής. 
Το έλλειµµα θεσµικής κατοχύρω-
σης της συµβολαιακής γεωργίας 
και το ασαφές πλαίσιο βάσει του 
οποίου καταρτίζονται οι αντίστοι-
χες συµβάσεις, δηµιουργεί πολλά 

προβλήµατα στην πράξη και σε αρ-
κετές περιπτώσεις γίνεται «βούτυρο 
στο ψωµί» εκείνων που συστηµα-
τικά παραπλανούν το καταναλωτι-
κό κοινό και «παίζουν» µε την ταυ-
τότητα των αγροτικών προϊόντων. 

Χαρακτηριστικά αναφέρεται το 
παράδειγµα του αµύγδαλου, όπου 
τον τελευταίο καιρό, γνωστοί µετα-
πράτες του κλάδου, επιχειρούν να 
εγκλωβίσουν τους παραγωγούς, υ-
ποχρεώνοντάς τους να υπογράψουν 
συµβάσεις οι οποίες, όχι µόνο δεν 
εξασφαλίζουν µια δίκαιη τιµή αγο-
ράς αλλά γίνονται η αφορµή σοβα-
ρών καταστρατηγήσεων σε βάρος 
της εγχώριας παραγωγής. 

Πιο συγκεκριµένα, αυτό το ο-
ποίο έχει υποπέσει στην αντίληψη 
της Agrenda, είναι µια συστηµατι-
κή πίεση των παραγωγών εκ µέ-

ρους της άλλης πλευράς (εµπόριο 
– µεταποιητική βιοµηχανία), να υ-
πογράφουν συµβάσεις µε αναφο-
ρά σε µια πολύ χαµηλή αγορά και 
να καλύπτουν στη συνέχεια το κε-
νό (σε σχέση µε την τρέχουσα τι-
µή) όχι µε βελτίωση της τιµής µο-
νάδας στα αντίστοιχα τιµολόγια αλ-
λά µε πλαστή αύξηση της ποσότη-
τας την οποία δήθεν παραλαµβά-
νουν από το παραγωγό. 

Αποτέλεσµα; Έχοντας στη διάθε-
σή τους τιµολόγια που πιστοποι-
ούν αγορά προϊόντων σε ποσότη-

τες πολύ µεγαλύτε-
ρες απ’ αυτές τις ο-
ποίες πραγµατικά α-
γοράζουν, έχουν ταυ-
τόχρονα τη δυνατό-
τητα να διαθέτουν α-
ντίστοιχες ποσότητες 
εισαγόµενων και γε-
νικά προϊόντων που 
περνούν «κάτω από 
τα ραντάρ», µε ελλη-
νική ταυτότητα και 
γιατί όχι µε αναφο-
ρά στην ταυτότητα 
συγκεκριµένων ντό-
πιων παραγωγών. 

Ρύθµιση «όπλο» στα χέρια 
κερδοσκόπων

Έτσι, µια νοµοθετική ρύθµιση, η 
οποία έρχεται να επιβραβεύσει µε 
σηµαντική µάλιστα έκπτωση (µέχρι 
και 50%) τη φορολογία εισοδήµα-
τος των αγροτών, γίνεται κάποιες 
φορές, όπλο στα χέρια των κερ-
δοσκόπων και απειλή για τη θέ-
ση του παραγωγού και την εικό-
να ταυτότητας που εκπέµπουν τα 
εγχώρια αγροτικά προϊόντα. Ήδη 
οι παρασπονδίες που παρατηρού-
νται επί του θέµατος είναι πολλές, 
µε αγρότες να κάνουν λόγο για έ-
µεση µεταφορά του όποιου οφέ-
λους θα µπορούσε να επιφέρει η 
µείωση της φορολογίας εισοδήµα-
τος, στις τσέπες των εµπόρων και 
της µεταποιητικής βιοµηχανίας. 

Αναγκαία 
η θωράκιση 
συµβολαιακής
Μέσα σ’ αυτό το κλίµα, πληθαίνουν 
οι φωνές των αγροτών που κάνουν 
για νοµική θωράκιση της συµβολαιακής 
γεωργίας, σε µια προσπάθεια να 
οριοθετηθεί το πλαίσιο εντός του 
οποίου θα κινούνται οι συµβάσεις και 
να περιορισθούν οι καταστρατηγήσεις 
από την πλευρά εκείνων που έχουν 
το πάνω χέρι σ’ αυτή την υπόθεση. 
Το πως ακριβώς θα γίνει αυτό, χωρίς 
να περιορισθεί η ελευθερία κινήσεων 
µε όρους αγοράς, είναι κάτι που 
απασχολεί ήδη τις αρµόδιες αρχές.  
Προς το παρόν, θα πρέπει να θεωρείται 
βέβαιη µια παράταση τουλάχιστον τριών 
µηνών στο χρονικό περιθώριο (λήγει 28 
Φεβρουαρίου 2023) για τη διαβίβαση 
στοιχείων συµβάσεων του παρελθόντος 
έτους (2022), δηλαδή για προϊόντα 
που παραδόθηκαν αυτή την περίοδο. 
Για το 2023 ισχύει ότι για όλους, δηλαδή 
καταχώρηση της σύµβασης στην σχετική 
πλατφόρµα (MyBusinessSupport) µέχρι 
το τέλος του επόµενου µήνα από το 
µήνα σύνταξης αυτής, η δε υπογραφή 
της σύµβασης πρέπει να έχει γίνει πριν 
την 1η πώληση προϊόντος. 

Το ασαφές 
πλαίσιο 
συµβολαι-
ακής δίνει 
χώρο σε 
εισαγωγές 
«κάτω από 
το ραντάρ»  
µε ελληνι-
κή ταυτό-
τητα...
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Η παλιά σοδειά για το βαμβάκι στο χρη-
ματιστήριο εμπορευμάτων εξακολουθεί 
να κινείται στο ίδιο στενό εύρος που συ-
ντηρείται εδώ και τρεις μήνες, ήτοι μεταξύ 
των 82 και 88 σεντς ανά λίμπρα, ενώ τα 
τελευταία 24ωρα επιχειρήθηκε μια πτω-
τική διάσπαση του εύρους αυτού, χωρίς 
επιτυχία. Στο ίδιο εύρος περίπου κινεί-
ται και η τιμή για τα συμβόλαια της νέας 
σοδειάς (Δεκέμβριος 2023). 

Οι περισσότεροι αναλυτές εκτιμούν πως 
η συσσώρευση αυτή είναι θετικό σημάδι, 

αφού δείχνει πως περιθώρια για παρα-
κάτω δεν υπάρχουν στην αγορά. Περιο-
ρισμένες όμως είναι και οι δυνατότητες 
της αγοράς για κάτι υψηλότερο τους ε-
πόμενους μήνες. Οι τιμές αυτές, με το εύ-
ρος ισοτιμίας ευρώ/δολαρίου μεταφρά-
ζονται πέριξ των 64 και 68 λεπτών το κι-
λό στο σύσπορο. Πρόκειται για πολύ μι-
κρά περιθώρια κέρδους για τους παρα-
γωγούς και έτσι, μόνο η ειδική ενίσχυση 
βάμβακος καθιστά την καλλιέργεια ελκυ-
στική με στεγνά οικονομικά δεδομένα.

Άνοδος εμπρός στην αγορά βάμβακος
 Συμβόλαια παλιάς και νέας σοδειάς στο στενό εύρος των 82 με 88 σεντς 
 Με την ενίσχυση του δολαρίου το σύσπορο δίνει τιμή στα 64 με 68 λεπτά 
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Σ
την ελληνική αγορά σκληρού σίτου, 
κατόπιν των πωλήσεων εξαγωγής 
στα 380 ευρώ ο τόνος FOB λιμά-
νι μας, σημειώθηκαν και κάποιες 

«πράξεις» 5 ευρώ χαμηλότερα. Φυσικά η βα-
θιά πτώση προκάλεσε φόβο σε όσους είχαν 
αποθέματα, οι οποίοι και βγήκαν στην αγο-
ρά ανταγωνιστικά. Οι τιμές στη λίστα της Φό-
τζια έμειναν αμετάβλητες για δεύτερη εβδο-
μάδα, με την πρώτη ποιότητα στα 420-425 
ευρώ ο τόνος, ενώ και στη Γαλλία οι τιμές 
σταθεροποιήθηκαν στα 420 ευρώ ο τόνος. 

  Στην εγχώρια αγορά βάμβακος δεν περ-
πατάει πολύ καλά το εμπορικό κομμάτι κι αυτό 
οφείλεται σε διάφορους παράγοντες. Εναλλα-
κτικές σοδειές προσφέρονται σε χαμηλότερο 
χρηματιστηριακό πριμ, ενώ παράλληλα έχου-
με θέματα εκτελέσεις συμβολαίων σε παλιό-
τερα συμβόλαια (Αίγυπτο, Πακιστάν, Τουρκία 
προσφάτως λόγω σεισμού). Το καλό νέο είναι 
πως η ισοτιμία δολαρίου βελτιώνεται και για 
την ώρα σαν να γλιτώσαμε από τα χειρότερα. 
Υπάρχει θέληση για πωλήσεις στα 93 σεντς, 
εντούτοις οι αγοραστές είναι χαμηλότερα.  

  Μικρή μείωση παρουσίασαν οι δείκτες 
εισροών και εκροών στη γεωργία – κτηνοτρο-
φία τον Δεκέμβριο του 2022, συγκριτικά με έ-
να μήνα πριν, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ-
ΣΤΑΤ. Ειδικότερα, ο δείκτης εισροών παρουσί-
ασε μείωση 1,6% τον Δεκέμβριο του 2022 από 
τον Νοέμβριο του 2022, αλλά παραμένει σε υ-
ψηλά επίπεδα. Η αύξηση οφείλεται στην αύ-
ξηση κατά 20,6% του δείκτη τιμών των αναλώ-
σιμων μέσων και κυρίως στη μεταβολή των ο-
μάδων ζωοτροφές και ενέργεια και λιπαντικά.

Κινητικότητα στην 
αγορά σκληρού και 
πωλήσεις στοκ

ΜΕ ΜΙΑ 
  ΜΑΤΙΑ

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

26/01 02/02 09/02 16/02 22/02

467,45

471,52

467,54
467,72 468,13

Τζόρτζια 
Μετρήσεις δείχνουν πως το καλα-

μπόκι και η σόγια έχουν σχεδόν 
5πλάσια μεικτά κέρδη σε ξηρικά 
χωράφια έναντι του βαμβακιού

Τουρκία 
Αρκετά τουρκικά κλωστήρια 

δείχνουν πλέον έτοιμα  
ή σχεδόν έτοιμα να παραλά-
βουν νέες ποσότητες ίνας

Εκτάσεις 
Μια πρώτη έρευνα εκτιμά μείωση 

στρεμμάτων παγκοσμίως για  
το βαμβάκι της τάξης του 17% 

η οποία ακούγεται μεγάλη

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

405

265

85,10

5,47

547,70

1515,6

18,44

84,65

158,60

122,06

390

325

262

5,26

557,48

1512,2

18,23

85,10

161,27

121,20

360

310

262

5,20

566,30

1525,4

17,70

84,72

162,42

121,05

390

310

270

5,18

564,50

1514,0

17,92

82,32

164,30

121,19

386

312

274

5,41

567,50

1519,2

17,63

85,85

163,97

121,50

386

312

270

5,27

568,10

1540,2

17,89

86,80

165,05

121,93

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ 
ευρώ/τόνος

19/01 26/01 02/02 09/02 16/02 22/02

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

485

85,10
88,50 85,98 85,26

82,21 82,39

465

440 425 425 425

Διεθνής τιμή 
βάμβακος
(Σεντς/λίμπρα)

Μάρτιος 2023                    81,87

Δεκέμβριος 2023               81,85
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Τιμές παραγωγού 
(ευρώ/κιλό)

Φασόλια   1,5 

Ρεβίθια   1 µε 1,5

ΠΗΓΗ: AGRENDA

Ανάσες μετά τη 
διόρθωση και μικρή 
άνοδος στο σκληρό 

Νέα και παλιά σοδειά 
βάμβακος στο στενό 
εύρος των 82-88 σεντς 

Αντιστάσεις και προοπτική 
βελτίωσης στο ελαιόλαδο
Ευνοϊκή συγκυρία για την εγχώρια 
αγορά ελαιολάδου, που εξακολουθεί να 
διατηρείται στα υψηλά του εύρους, µε 
πράξεις στην περιοχή των 5,30 ευρώ 
για τα συµβατικά και των 5,80 ευρώ για 
τα βιολογικά ελαιόλαδα της Λακωνίας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Κερδίζουν 
εκτάσεις 
ρεβίθια και 
φασόλια 
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Περιοδεία στη Λάρισα έχει για το πρωί 
της Παρασκευής 24 Φεβρουαρίου, το 
πρόγραµµα του πρωθυπουργού Κυριά-
κου Μητσοτάκης. Η επίσκεψη κλείνει µε 
οµιλία στο κλειστό γήπεδο του Αλκαζάρ 
το απόγευµα. Αν και το επίσηµο πρό-
γραµµα της προεκλογικής περιοδείας 
δεν είχε ανακοινωθεί, οι διαρροές έκα-
ναν λόγο για έναρξη της επίσκεψης α-
πό τον Συνεταιρισµό Πλατυκάµπου, µε 
αιχµή την εξαγωγική δραστηριότητά του 
στην Ιαπωνία µε όχηµα το σκόρδο που 
παράγουν τα µέλη του. Τον πρωθυπουρ-
γό θα συνοδεύει και ο υπουργός Αγρο-
τικής Ανάπτυξης Γιώργος Γεωργαντάς, 
ενώ δεν θα γίνει συνάντηση µε εκπρο-
σώπους των µπλόκων.

Πριν την κεντρική οµιλία, ο πρωθυ-
πουργός θα προεδρεύσει σύσκεψης στο 
∆ιαχρονικό Μουσείο Λάρισας όπου θα 
παρουσιάσει το «Πρόγραµµα Ανάπτυξης 
για τη Θεσσαλία του 2030» µε τη συµµετο-
χή του περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστού 
και εκπροσώπων παραγωγικών φορέων.

Απίθανη µοιάζει η ικανοποίηση 
του αιτήµατος για έκτακτη ειδική 

ενίσχυση στο βαµβάκι, ενώ θετικά 
προσεγγίζει ο πρωθυπουργός 

το θέµα περαιτέρω στήριξης σε 
αµύγδαλα, κάστανα και αχλάδια.  

Από τον 
Πλατύκαμπο 
στο Αλκαζάρ 
ο Μητσοτάκης

Ζεστό κρατιέται το ενδεχόµενο µιας 
δεύτερης επιδότησης αγροτών για 
την αγορά λιπασµάτων σε ευρωπα-
ϊκό επίπεδο, αφού πρόσφατο ψή-
φισµα της Ευρωβουλής, υποχρε-
ώνει την Κοµισιόν να προβεί στις 
απαραίτητες κινήσεις τόσο για την 
ενίσχυση του τοµέα όσο και για την 
αποσύνδεση της Ευρώπης από το 
εφοδιαστικό δίκτυο που την καθι-
στά τόσο εξαρτηµένη από τη Ρω-
σία. Αν το δεύτερο φαντάζει µακρι-
νό και σύνθετο, για το πρώτο σκέ-
λος, δηλαδή για την διευκόλυνση 
των αγροτών ενόψει της εαρινής 
περιόδου σπορών και φροντίδας 
των χειµερινών καλλιεργειών και 
των οπορώνων, δείχνει πιο απλό.

Παρά την αποκλιµάκωση των 
διεθνών τιµών το τελευταίο δίµη-
νο, οι πρώτες ύλες για την παρα-
γωγή προϊόντων θρέψης, παραµέ-
νουν σε επίπεδα υψηλότερα από 
τον µέσο όρο της τελευταίας πεντα-
ετίας. Oι σηµερινές τιµές στην α-
γορά λιπασµάτων παραµένουν α-
πό 100 έως 200 δολάρια πάνω σε 
σχέση µε την εικόνα που είχε η α-
γορά στα τέλη του 2020, όταν ξεκί-
νησε ο ανοδικός υπερκύκλος στις 
αγορές αγροτικών εµπορευµάτων, 
µε την αποκλιµάκωση να αφορά 
στα ιστορικά υψηλά που σχηµατί-

στηκαν την προηγούµενη άνοιξη.
Με άλλα λόγια, οι αγροτικές εκ-

µεταλλεύσεις εξακολουθούν να ζο-
ρίζονται κάτι που µεταφράζεται σε 
πολιτική δυσφορία που κινητοποι-
εί ευρωβουλευτές και στελέχη της 
Κοµισιόν, όπως ο επίτροπος Γεωρ-
γίας της ΕΕ, Γιάνουζ Βοϊτσεχόφσκι, 
ο οποίος τελευταία, περισσότερο α-
πό ποτέ άλλοτε προωθεί την ατζέ-
ντα της χώρας του, µε τους Πολω-
νούς από την πρώτη στιγµή να επι-
διώκουν για ενισχύσεις στην αγο-
ρά λιπασµάτων και κρατική στήρι-
ξη εν γένει στον πρωτογενή τοµέα.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, δεν θα 
αιφνιδίαζε ένας νέος κύκλος ενι-
σχύσεων για την αγορά λιπασµά-
των και µάλιστα µε κοινοτικά κον-
δύλια. Είναι ένα αίτηµα που πέρα 
από την Ευρωβουλή, έχει κατατε-
θεί και από τα κράτη µέλη στο πλαί-
σιο των συµβουλίων των υπουρ-
γών Γεωργίας της ΕΕ. Βέβαια εδώ 
το πράγµα περιπλέκεται µε χώρες 
όπως η Γερµανία ή η Αυστρία και 
το υπόλοιπο µπλοκ των φειδωλών, 
που θα δυσκολευτεί να πειστεί για 
την ανάγκη παρέµβασης µε δεδο-
µένο ότι τελευταία προβάλει αρκε-
τά συχνά το επιχείρηµα της παράλ-
ληλης ανόδου των τιµών για τα α-
γροτικά εµπορεύµατα.

Ξανά πιέσεις στις Βρυξέλλες 
για νέα ενίσχυση στο λίπασμα

Ο Επίτιµος 
Πρόξενος της 
Ολλανδίας για 
τη Μακεδονία 
Νίκος Ευθυµιάδη 
(δεύτερος από 
αριστερά), δίνει 
τη θέση στο 
γιο του, Θύµη 
Ευθυµιάδη (δεξιά).

Aλλαγή σκυτάλης στο Ολλανδικό Προξενείο στη 
Μακεδονία, νέος Επίτιµος Πρόξενος ο Θύµης Ευθυµιάδης

Εκδήλωση του Επίτιµου Προξενείου της Ολλανδίας στη Μακεδονία, 
η οποία διοργανώθηκε υπό την αιγίδα της Ολλανδικής Πρεσβείας 
πραγµατοποιήθηκε την Τέταρτη 15 Φεβρουαρίου, στη Θεσσαλονίκη, στην 
διάρκεια της οποίας πέρα από τη σύσφιξη σχέσεων των δύο χωρών, έγινε 
αλλαγή σκυτάλης στο Προξενείο. Νέος Επίτιµος Πρόξενος της Ολλανδίας 
για τη Μακεδονία αναλαµβάνει ο κ. Θύµης Ευθυµιάδης, ο οποίος τόνισε τη 
σηµασία και τη συνδροµή του Προξενείου σε πολλά ζητήµατα που άπτονται 
της εξυπηρέτησης καθηµερινών αναγκών Ολλανδών πολιτών που ζουν ή 
επισκέπτονται τη χώρα µας, αλλά και Ελλήνων πολιτών που ενδιαφέρονται 
να εργαστούν ή σπουδάσουν στην Ολλανδία. Κατά τη δική του τοποθέτηση, 
ο απερχόµενος Επίτιµος Πρόξενος κ. Νίκος Ευθυµιάδης, αναφέρθηκε 
επιγραµµατικά σε σηµαντικές πρωτοβουλίες που ανέλαβε κατά τη διάρκεια 
της 30-ακονταετούς θητείας του, µε πολιτιστικό, κοινωνικό και 
επιχειρηµατικό πρόσηµο. Μετά τις οµιλίες, η Πρέσβειρα της Ολλανδίας 
απένειµε στον απερχόµενο Πρόξενο τιµητική διάκριση για τις πολυετείς 
υπηρεσίες του προς το Κράτος της Ολλανδίας όλα αυτά τα χρόνια.

Πλάνο δράσης
Σε κάθε περίπτωση, 

η Κοµισιόν, τον περα-
σµένο Νοέµβριο είχε 

παραδώσει ένα πλάνο 
δράσης για την αντιµε-

τώπιση της κρίσης 
στα λιπάσµατα
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Ειδικό κουτάκι θα περιλαµβάνεται, για 
πρώτη φορά φέτος, στη δήλωση ΟΣ-
∆Ε, ώστε να καταχωρούνται επίσηµα 
τα αγροτεµάχια που εµπίπτουν στην 
κατηγορία των «ανταλλάξιµων», δί-
δοντας έτσι µόνιµη λύση σε ένα σο-
βαρό πρόβληµα, που αφορά σε χι-
λιάδες παραγωγούς και µεγάλες ε-
κτάσεις γης σε όλη την χώρα, κα-
θώς πρόκειται για συνήθη πρακτική.

Την αποκάλυψη έκανε ο υπουρ-
γός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
µων, Γιώργος Γεωργαντάς, µε δήλω-
σή του στο Agronews και την Agrenda 
στο πλαίσιο του 11ου Συνεδρίου Α-
γροτεχνολογίας, που πραγµατοποι-
ήθηκε την Παρασκευή 17 Φεβρουα-
ρίου στη Θεσσαλονίκη. ∆ιευκρίνισε 
ακόµη, πως πριν την εκπνοή του Φε-
βρουαρίου θα δηµοσιοποιηθεί ο πί-
νακας πιστοποιηµένων φορέων, για 
το πρόγραµµα γεωργικών συµβου-
λών, ύψους 80 εκατ. ευρώ, το οποίο 
θα «τρέξει» το επόµενο διάστηµα.

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα στο θέ-
µα των ανταλλαγών αγροτεµαχίων, 
ο υπουργός παραδέχθηκε πως «µας 
το ζητάνε από πολλά σηµεία της ε-
πικράτειας και θα κοιτάξουµε να υ-

πηρετήσουµε αυτή την ανάγκη», για 
να προσθέσει πως «είναι µια πρωτο-
βουλία που έρχεται να πλαισιώσει ε-
κείνη για την αγορά όµορων τεµαχί-
ων µέσω των σχεδίων βελτίωσης». 

Όπως εξήγησε, το ΥπΑΑΤ, θέλο-
ντας να αντιµετωπίσει µια πραγµα-
τική ανάγκη και να δώσει στους α-
γρότες που το επιθυµούν τη δυνατό-
τητα µεγέθυνσης των καλλιεργειών 
τους, δροµολογεί µια λύση µέσω της 
επικείµενης δήλωσης ΟΣ∆Ε που θα 
κληθούν να συµπληρώσουν.

«Έχω ήδη δώσει εντολή για να ο-
λοκληρωθεί η αναγκαία επεξεργα-
σία, ώστε η ανταλλαγή ων τεµαχίων 
ανάµεσα στους αγρότες να γίνεται 
µε επίσηµο τρόπο και να διαφαίνε-
ται στο σύστηµα. Θα υπάρχει ειδικό 

πλαίσιο για να δηλώνονται τα τεµάχια 
από ανταλλαγή. Έτσι θα πάψει να υπάρ-
χει ο κίνδυνος να κατηγορηθεί κάποιος 
αγρότης για µη σωστή δήλωση ΟΣ∆Ε 
σε περίπτωση ελέγχου όπου έως τώρα 
φαινόταν ότι άλλος καλλιεργεί και άλ-
λος δηλώνει το χωράφι. Και ταυτόχρο-
να δίδεται ένα κίνητρο να µπορεί κά-
ποιος να ενώσει εκτάσεις και να καλλι-
εργήσει, µε αυτονόητα τα οφέλη», ανέ-
φερε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργαντάς.

Μια ηµέρα νωρίτερα είχε προηγηθεί 
συνάντηση του υπουργού µε µια ολι-
γοµελή αντιπροσωπεία αγροτών από 
την Επανοµή Θεσσαλονίκης, οι οποίοι 
του έθεσαν αίτηµα να βρεθεί µια φόρ-
µουλα να επιλυθεί αυτό το θέµα, υπο-
γραµµίζοντας πως στην περιοχή τους 
σχεδόν το σύνολο των 80.000 στρεµ-
µάτων του κάµπου, εµπίπτουν σε αυτή 
την κατηγορία, καθώς οι κλήροι είναι 
µικροί και γίνονται άτυπες ανταλλαγές 
τεµαχίων, µε συνέπεια να κινδυνεύουν 
οι παραγωγοί να βρεθούν εκτεθειµένοι.

Με την προωθούµενη λύση που ου-
σιαστικά καθιστά «ορατές» στο σύστη-

Ειδικό πλαίσιο ΟΣΔΕ
για ανταλλάξιμα αγροτεμάχια 
Δεν θα «χτυπάνε» πλέον στο σύστημα και θα υπάρχει κίνητρο για ένωση εκτάσεων

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr
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µα τις ανταλλαγές, θα εκλείψει ο κίνδυ-
νος νοµικών περιπετειών ή απώλειας ε-
πιδοτήσεων για όσους προβαίνουν σε 
αυτή την πρακτική των άτυπων αναδα-
σµών για να µεγεθύνουν τον κλήρο τους.

Οι αντιπροσωπεία των παραγωγών 
της Επανοµής ζήτησε, ταυτόχρονα, α-
πό τον υπουργό εφαρµογή πλαφόν 
στην κιλοβατώρα κι όχι εξοµοίωση του 
αγροτικού µε το οικιακό ρεύµα που ό-
πως είπαν ισχύει τώρα, καθώς και προ-
στασία από τις κλοπές µετασχηµατιστών 
της ∆ΕΗ, ένα πρόβληµα που ταλανίζει 
τις αγροτικές περιοχές µε συνέπεια µε-
γάλες καταστροφές της παραγωγής σε 
περιόδους ζήτησης. Ιδιαίτερη µνεία έ-
καναν, τέλος και στην ανάγκη να ανοί-
ξουν τα επιχορηγούµενα προγράµµατα 
για την εγκατάσταση ατοµικών φωτο-
βολταϊκών αυτοπαραγωγής στις αγρο-
τικές γεωτρήσεις και απαγόρευσης έκ-
δοσης νέων αδειών για τη δηµιουργία 
φωτοβολταϊκών πάρκων σε ζώνες υψη-
λής παραγωγικότητας, ενώ έθεσαν και 
θέµα µείωσης του κόστους παραγωγής 
και της φορολογίας.

«Αυτή τη στιγµή γίνονται εφαρµοστικές διατά-
ξεις και ετοιµάζεται η νέα δήλωση ΟΣ∆Ε, η οποία 
θα είναι έτοιµη στο τέλος του Μαρτίου». Τα πα-
ραπάνω ανέφερε από το βήµα της Βουλής την 
περασµένη ∆ευτέρα, ο υπουργός Αγροτικής Α-
νάπτυξης, Γιώργος Γεωργαντάς απαντώντας σε 
σχετική ερώτηση του Τοµεάρχη Αγροτικής Ανά-
πτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, Σταύρου Αραχωβίτη. Ο κ. Γε-
ωργαντάς, υποστήριξε µάλιστα ότι η κυβέρνη-
ση θα «έχει έτοιµη τη δήλωση ΟΣ∆Ε πριν από 
τις εκλογές, ακριβώς µε τα νέα δεδοµένα και α-
κριβώς µε τη σωστή ενηµέρωση των αγροτών». 

Υπενθυµίζεται πως ενόψει των αιτήσεων ενι-
αίας ενίσχυσης, το ΥΠΑΑΤ προ ολίγων ηµερών 
εξέδωσε οδηγίες που αφορά τα χειρόγραφα µι-
σθωτήρια και τον ΑΤΑΚ στα αγροτεµάχια. Συ-
γκεκριµένα, για αγροτεµάχια µέχρι 40 στρέµµα-
τα για τα οποία δεν υπάρχει διαθέσιµο το ΑΤΑΚ, 
ο µισθωτής θα καταθέτει υπεύθυνη δήλωση για 
τους λόγους µη διαθεσιµότητας (π.χ. µη ολοκλή-
ρωση 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. 

Χειρόγραφα µισθωτήρια που αφορούν περι-
πτώσεις εκτός των αγροτεµαχίων 40 στρεµµάτων 
και άνω, θα 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 τα οποία έχουν υπο-
βληθεί παλαιότερα στον ΟΠΕΚΕΠΕ και βρίσκο-
νται σε ισχύ το 2023. Αναλυτικά οι οδηγίες του 
υπουργείου αναφέρουν τα παρακάτω:

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

ρούν εκτάσεις ανά αγροτεµάχιο πάνω από 40 
στρέµµατα ή µε αντικείµενο µισθίου από 960 ευ-
ρώ και πάνω θα είναι υποχρεωτικά ηλεκτρονικά.

2. Χειρόγραφα µισθωτήρια που αφορούν περι-
πτώσεις εκτός των περιπτώσεων 1 γίνονται απο-
δεκτά στα οποία αναγράφονται τα στοιχεία του 
ΚΑΕΚ και του ΑΤΑΚ ανά περίπτωση.

3. Εξακολουθούν να ισχύουν οποιασδήποτε κα-
τηγορίας πολυετή χειρόγραφα µισθωτήρια αγρο-
τεµαχίων τα οποία έχουν υποβληθεί παλαιότερα 
στον ΟΠΕΚΕΠΕ και βρίσκονται σε ισχύ το 2023.

Β. Αναγραφή ΚΑΕΚ: Κωδικός Αριθµός Εθνι-
κού Κτηµατολογίου

Για τις περιοχές που υπάρχει λειτουργούν κτη-
µατολόγιο θα αναγράφεται ο κωδικός του κτηµα-
τολογίου (ΚΑEΚ) στην Αίτηση ΑΕΕ 2023. 

Στις περιοχές που είναι υπό ανάρτηση ή κα-
τάρτιση όµοια θα αναγράφεται ο κωδικός ΚΑEΚ.

Γ. Αναγραφή ΑΤΑΚ: Αριθµός Ταυτότητας 
Ακινήτου

1. Ο έλεγχος της χρήσης του ΑΤΑΚ – συνεχίζε-
ται να είναι ένα στοιχείο απλοποιηµένου ελέγ-
χου της νόµιµης κατοχής.

2. Θα γίνονται δεκτά αγροτεµάχια χωρίς ΑΤΑΚ 
µόνο στις παρακάτω περιπτώσεις:

2.1 Για αγροτεµάχια στα οποία αναγράφεται ο ΚΑΕΚ, 
2.2 Για αγροτεµάχια µέχρι 40 στρέµµατα για 

τα οποία δεν υπάρχει διαθέσιµο το 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 πολύπλοκος και 
να δηµιουργεί προβλήµατα στην καταβολή των 
ενισχύσεων σε παραγωγούς που έχουν στην δι-
άθεσή τους τις καλλιεργούµενες εκτάσεις.  Σε 
περιπτώσεις εντοπισµού δηµιουργίας τεχνη-
τών συνθηκών λήψης ενισχύσεων ο ΟΠΕΚΕΠΕ 
θα προβαίνει σε περαιτέρω αξιολόγηση των δι-
αθέσιµων  πληροφοριών εγγράφων.

∆. ∆ηµόσιες εκτάσεις: Οι δηµόσιες εκτάσεις  
θα υπάρχουν στο Σύστηµα Αναγνώρισης Αγρο-
τεµαχίων του ΟΠΕΚΕΠΕ (LPIS) ώστε να το γνωρί-
ζουν οι παραγωγοί κατά την ψηφιοποίηση, ότι 
οι εκτάσεις αυτές ανήκουν στο ∆ηµόσιο και να 
αποφεύγονται τα λάθη. 

�ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ�, ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ Ο ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ  

Μέχρι τα τέλη Μαρτίου θα είναι έτοιμη 
η εφαρμογή των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2023

Υπεύθυνη δήλωση
Για αγροτεµάχια µέχρι 
40 στρέµµατα για τα 

οποία δεν υπάρχει 
διαθέσιµος ο ΑΤΑΚ, 

ο µισθωτής θα καταθέτει 
υπεύθυνη δήλωση 
για τους λόγους µη 

διαθεσιµότητας



Ώρα για κλάδεμα 
καρποφορίας
Άνοιγμα του κέντρου κόμης και 
αφαίρεση λαίμαργων της ελιάς

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

Με τη συγκοµιδή να έχει ο-
λοκληρωθεί, το ήπιο και κα-
λοδεχούµενο κρύο να παρα-
µένει και την ανθοφορία να 
απέχει 2 περίπου µήνες, έ-
χει καταφθάσει πλέον η ώρα 
που οι γεωπόνοι µπαίνουν 
µε τα εργαλεία στα λιοστά-
σια για το ετήσιο τελετουρ-
γικό του κλαδέµατος.

Οι ελαιοκαλλιεργητές αυτή 
την εποχή πρέπει να λάβουν 
όλα τα απαραίτητα προληπτικά 
µέτρα, τα οποία σε συνδυασµό 
µε την εφαρµογή του  κλαδέ-
µατος θα βοηθήσουν στην α-
ποτελεσµατικότερη αντιµετώ-
πιση των επιβλαβών εχθρών 
και ασθενειών  κατά τη βλα-
στική περίοδο που ακολου-
θεί. Σύµφωνα µε τους γεωπό-
νους του Περιφερειακού Κέ-

ντρου Προστασίας Φυτών Κα-
βάλας, οι συγκεκριµένες καλ-
λιεργητικές εργασίες θα πρέ-
πει να γίνουν ανεξάρτητα από 
το αν η καρποφορία της προ-
ηγούµενης χρονιάς ήταν πε-
ριορισµένη ή όχι. Ενδεχόµε-
νη παράλειψη των συγκεκρι-
µένων εργασιών θα έχει πο-
λυετείς επιπτώσεις στην κα-
τάσταση των ελαιόδεντρων.  

Το κλάδεµα της ελιάς πρέ-
πει να εφαρµόζεται το χειµώνα 
µετά τη συγκοµιδή και πάντα 
πριν την έναρξη της βλαστι-

κής δραστηριότητας των δέ-
ντρων. Σε περιοχές όπου υ-
πάρχει κίνδυνος παγετού το 
χειµώνα πρέπει να γίνεται αρ-
γότερα, ώστε να αποφευχθεί 
η περίοδος όπου µπορεί να 
επικρατήσουν συνθήκες πα-
γετού (αρχές άνοιξης). 

Το κλάδεµα καρποφορίας, 
εφαρµόζεται κάθε χρόνο προς 
το τέλος του χειµώνα, µε σκο-
πό  το «άνοιγµα» του κέντρου 
της κόµης, µε την αφαίρεση 
των λαίµαργων ή πολύ ζωη-
ρών βλαστών και ταυτόχρο-
νο αραίωµα βλαστών στους 
βραχίονες του δένδρου ώστε 
να πετύχουµε το µέγιστο της 
καρποφορίας των δέντρων. 

Από την άλλη, το κλάδεµα α-
νανέωσης εφαρµόζεται σε δέ-
ντρα µεγάλης ηλικίας ή σε ε-
γκαταλελειµµένους ή ακαλλι-
έργητους ελαιώνες µε σκοπό 
την επαναφορά τους στην πα-

ραγωγή. Στην περίπτωση αυτή, 
γίνονται µεγάλες τοµές στα ση-
µεία διακλάδωσης των κύριων 
βραχιόνων µε σκοπό την ανα-
νέωση της κόµης των δέντρων. 

Σε ελαιόδεντρα  που είναι 
προσβεβληµένα από το βακτή-
ριο Pseudomonas savastanoi 
pv savastanoi (καρκίνωση της 
ελιάς) προτείνεται να λάβει χώ-
ρα ένα προσεκτικό και αυστηρό 
κλάδεµα έτσι ώστε να αποµα-
κρυνθούν τα µολυσµένα τµή-
µατα των φυτών. Στα προσβε-
βληµένα δέντρα µετά το κλά-
δεµα όπως επίσης και σε δέν-
δρα που έχουν πληγεί από πα-
γετό πρέπει να γίνεται αµέσως 
επέµβαση µε εγκεκριµένο χαλ-
κούχο σκεύασµα για την προ-
στασία από το βακτήριο. Επί-
σης, µετά το κλάδεµα οι τοµές 
κλαδέµατος (µεγάλες ή µέτρι-
ες) πρέπει να καλύπτονται µε 
ειδικά επουλωτικά πληγών. 

Σαν µαγκούρα οι βλαστοί µηλοειδών από το βακτηριακό κάψιµο 
Απότοµη ξήρανση και µαύρισµα ανθέων, βλαστών, φύλλων, καρπών και 
κλάδων που µοιάζουν σαν καµένοι από φωτιά, προκαλεί το βακτήριο Erwinia 
amylovora στους οπωρώνες µε µηλοειδή. Στο παρελθόν η ασθένεια έχει 
προκαλέσει σηµαντικές ζηµιές στις καλλιέργειες αχλαδιάς του Κρουσώνα, 
της ∆αµάστας και του Οροπεδίου Λασιθίου στην Κρήτη. Τα προσβεβληµένα 
φύλλα γίνονται καστανά και παραµένουν στο δέντρο όλο το έτος. Οι 

τρυφεροί βλαστοί κάµπτονται σαν «µαγκούρα», µαραίνονται και ξηραίνονται. Από τα 
άνθη και τους βλαστούς η µόλυνση επεκτείνεται στους κλάδους και τους βραχίονες, 
όπου σχηµατίζονται έλκη. Με βροχερό καιρό εµφανίζεται βακτηριακή βλέννα στους 
µίσχους, τα νεαρά καρπίδια ή στα έλκη των κλάδων. Οι γεωπόνοι του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών Αχαΐας προτείνουν αυστηρό κλάδεµα και κάψιµο των 
προσβληµένων κλάδων και βραχιόνων µε αφαίρεση και υγιούς τµήµατος µήκους 
30 εκατ. κάτω από τα ορατά όρια των ελκών. Κατά το κλάδεµα, συνεχή απολύµανση 
των εργαλείων. Επίσης οι γεωπόνοι συνιστούν προσεκτική απολύµανση των τοµών 
κλαδέµατος µε χαλκούχο σκεύασµα ή άλλα κατάλληλα φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

Αρχές άνοιξης
Σε περιπτώσεις όψιµου 
παγετού, το κλάδεµα 
να γίνεται αργότερα, 

στις αρχές της άνοιξης

Φουζικόκο στην αµυγδαλιά
Μικρά έλκη, νεκρώσεις οφθαλµών και 
κλαδίσκων του έτους και εν συνεχεία 
ξηράνσεις κλάδων και καστανές κηλίδες 
στα φύλλα, αποτελούν τα συµπτώµατα 
από το µύκητα Fusicoccum amygdali, 
όπως επισηµαίνουν οι γεωπόνοι του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Καβάλας. Η ασθένεια 
πρωτοεµφανίστηκε στην αµυγδαλιά 
στην Γαλλία το 1905 και στην ροδακινιά 
στις ΗΠΑ το 1941. Στην χώρα µας 
αποτελεί σηµαντικό πρόβληµα τα 
τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα στις 
περιοχές της Λάρισας και των Σερρών. 
Η ζηµιά ξεκινά συνήθως µε το σχηµατισµό  
νεκρώσεων στη βάση ή γύρω από έναν 
οφθαλµό. Η συγκεκριµένη ασθένεια 
προκαλεί εκτεταµένες καταστροφές σε 
αρκετές περιοχές κυρίως στην ποικιλία 
Φυρανιά, που παρουσιάζει ιδιαίτερη 
ευαισθησία, σε αντίθεση µε την ποικιλία 
Τέξας, που είναι ιδιαίτερα ανθεκτική. 
Οι γεωπόνοι από την Καβάλα συνιστούν 
καταπολέµηση κατά το στάδιο της 
έκπτυξης των οφθαλµών και στη συνέχεια 
κάθε φορά που δηµιουργούνται ευνοϊκές 
συνθήκες (θερµοκρασίες 15-25°C και 
βροχές) µε κατάλληλα σκευάσµατα.

Κορύνεο στα πυρηνόκαρπα
Η ασθένεια προσβάλλει τα φύλλα, 
τους καρπούς, τους βλαστούς και λιγότερο 
τους οφθαλµούς και τα άνθη. Ο µύκητας 
Stigmina Carpophilla εγκαθίστανται στους 
επιφανειακούς ιστούς των οργάνων και 
προκαλεί νεκρωτικές κηλιδώσεις, µικρά 
έλκη στους βλαστούς και νεκρώσεις 
οφθαλµών. Κορύνεο στα πυρηνόκαρπα. 
Σηµαντικότερες ζηµιές προκαλεί ιδιαίτερα 
στο κατώτερο τµήµα της κόµης κατά 
πρώτο λόγο στη βερικοκιά, στη ροδακινιά 
και στη νεκταρινιά, κατά δεύτερο 
στη κερασιά και βυσσινιά και κατά τρίτο 
στην αµυγδαλιά. Τα πιο χαρακτηριστικά 
συµπτώµατα εµφανίζονται στο έλασµα 
των τρυφερών φύλλων και στην 
επιφάνεια των νεαρών καρπών. Στην 
πάνω πλευρά των φύλλων εµφανίζονται 
συνήθως κυκλικές, ερυθροκάστανες, 
κηλίδες που βαθµιαία γίνονται καστανές 
και ξηραίνονται. Οι αποξηραµένοι ιστοί 
πέφτουν, οπότε σχηµατίζονται πολλές 
οπές στα φύλλα συνήθως µε ένα 
ερυθροεϊδές «δακτυλίδι» γνωστές 
ως «τρύπες από σκάγια». Για την 
καταπολέµηση της ασθένειας οι γεωπόνοι 
της ∆ΑΟΚ Καβάλας συνιστούν στους 
καλλιεργητές ψεκασµό κατά τη χειµερινή 
περίοδο λίγο πριν την έναρξη διόγκωσης 
των οφθαλµών και την άνοιξη κατά 
την πτώση των πετάλων. 

Σκευάσµατα
Adama Hellas: Merpan 80 WG
Bayer Hellas: Bimeeq Secure 50WG

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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Σύνταξη
Η 10ετής παραγραφή των 
µη βεβαιωµένων οφειλών 
αφαιρεί σηµαντικό βάρος 
χρεών από τους πολίτες 
και ανοίγει την πόρτα προς 
συνταξιοδότηση για όσους 
οφείλουν στον ΕΦΚΑ-ΚΕΑΟ.

Χρέη
Τα χρέη ανέρχονται σε 
43,43 δισ. ευρώ, πολλά εκ 
των οποίων είχαν βεβαιωθεί 
πριν το 2011 και άρα θα 
µπορούσαν να παραγραφούν. 

Διακοπή
H παραγραφή διακόπτεται 
όταν ο ΕΦΚΑ (ή το ΚΕΑΟ) 
ειδοποιήσει µε οποιονδήποτε 
τρόπο τον ασφαλισµένο 
για την οφειλή. 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Οδηγίες για τη διαδικασία παρα-
γραφής χρεών δεκαετίας εξέδωσε 
ο ΕΦΚΑ έπειτα από την ενεργοποί-
ηση της σχετικής διάταξης του νό-
µου που ψηφίστηκε πριν από µερι-
κούς µήνες και έρχεται προς διευ-
κόλυνση ξεχασµένων οφειλών α-
πό αγρότες µεταξύ άλλων, προς τα 
ασφαλιστικά ταµεία. 

Σύµφωνα µε σχετική ανακοίνω-
ση του ΕΦΚΑ, η 10ετής παραγραφή 
των µη βεβαιωµένων οφειλών προς 
τον e-ΕΦΚΑ αφαιρεί ένα σηµαντικό 
βάρος χρεών από τους πολίτες, ε-
νώ παράλληλα ανοίγει την πόρτα 
προς τη συνταξιοδότηση για υπο-
ψήφιους συνταξιούχους που οφεί-
λουν στο ΕΦΚΑ-ΚΕΑΟ. Ωστόσο τα πε-
ρισσότερα χρέη µεταφέρθηκαν στο 
Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Ει-
σφορών (ΚΕΑΟ), το οποίο στη συνέ-
χεια προχώρησε σε νέα βεβαίωση. 
Μάλιστα, σύµφωνα µε πληροφορί-
ες που είδαν πρόσφατα το φως της 
δηµοσιότητας, τα χρέη αυτά ανέρ-
χονται σε 43,43 δισ. ευρώ, πολλά εκ 
των οποίων είχαν αρχικά βεβαιωθεί 
πριν από το 2011 και άρα πρέον θα 
µπορούσαν να παραγραφούν. Τέ-

τοια είναι η περίπτωση συνοµιλη-
τή της Agrenda, ο οποίος δέχθηκε 
την κλήση για χρέος από το 2008, 
το οποίο µάλιστα ο ίδιος υποστηρί-
ζει πως δεν υφίσταται καν.

Σε πρόσφατη έκθεση που δηµο-
σίευσε το ΚΕΑΟ, αναφέρεται ότι µέ-
χρι τον Ιούνιο του 2022 η υπηρεσία 
έχει αποστείλει συνολικά 2.049.444 
Ατοµικές Ειδοποιήσεις σε οφειλέτες, 
τα χρέη των οποίων ∆ΕΝ θα παρα-
γραφούν στη 10ετία, αλλά µε τη συ-
µπλήρωση 10 ετών από την ηµερο-
µηνία της βεβαίωσης από το ΚΕΑΟ.

«Ξεχασµένα» χρέη που δεν έχουν 
ακοµα φτάσει στο ΚΕΑΟ

Στο πλαίσιο όλων αυτών, τα χρέη 
προς τον ΕΦΚΑ που µπορούν να πα-
ραγραφούν είναι µόνο κάποια «ξε-
χασµένα», τα οποία δεν έχουν πε-
ράσει ακόµα στις λίστες του ΚΕΑΟ. 
Σύµφωνα µε διευκρινήσεις του υ-
πουργείου Εργασίας, η παραγρα-
φή διακόπτεται όταν ο ΕΦΚΑ (ή το 
ΚΕΑΟ) ειδοποιήσει µε οποιονδήπο-
τε τρόπο τον ασφαλισµένο για την 
οφειλή: µε δικαστικό επιµελητή/
κλητήρα, επιστολή, ηλεκτρονική 
ειδοποίηση ή λάβει µέτρο διοικητι-
κής εκτέλεσης για την είσπραξή της 
(κοινοποίηση ατοµικής βεβαίωσης, 

κατάσχεση, πλειστηριασµός κ.λπ.). 
Η σχετική ανακοίνωση του ΕΦΚΑ 

αναφέρει τα παρακάτω:
Με την ενεργοποίηση διάταξης νόµου 

(άρθρο 6 του ν.4997/2022, 43/2022 
εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ, Γεν.έγγραφο 
75110/14-2-2023) προβλέπεται ό-
τι µειώνεται σε 10 χρόνια (από 20 
που ίσχυε παλαιότερα) ο χρόνος 
που έχει στη διάθεσή του ο Φορέας 
προκειµένου να βεβαιώσει και να ει-
σπράξει απαιτήσεις από ασφαλιστι-
κές εισφορές που δεν καταβλήθηκαν. 

Για τους µη µισθωτούς ασφαλι-
σµένους (οφειλές τ. ΟΑΕΕ, τ. ΟΓΑ, 
τ. ΤΣΜΕ∆Ε κλπ):

 Ο έλεγχος της παραγραφής πραγ-
µατοποιείται µόνο κατόπιν αιτήσε-
ως του ασφαλισµένου, προκειµέ-
νου να παρέχεται η συγκατάθεσή 
του για την αποποίηση του χρόνου 
ασφάλισης που αντιστοιχεί στην πα-
ραγεγραµµένη οφειλή. 

 Οι αιτήσεις υποβάλλονται στις 
κατά τόπον αρµόδιες Τοπικές ∆ιευ-
θύνσεις e-ΕΦΚΑ όπου και εξετάζονται. 

 Για την υποβολή της σχετικής 
αίτησης, ο ασφαλισµένος µπορεί να 
εξυπηρετηθεί µε ηλεκτρονικό ραντε-
βού, αποφεύγοντας πολύωρες ανα-
µονές και συνωστισµό. Συγκεκριµέ-
να, µέσω της εθνικής δικτυακής πύ-

λης (gov.gr) ή του δικτυακού τόπου 
της  υπηρεσίας www.efka.gov.gr/
rv, εισέρχεται στην πλατφόρµα, α-
φού προηγουµένως αυθεντικοποιη-
θεί µε τη χρήση των κωδικών-διαπι-
στευτηρίων taxisnet. Στη συνέχεια, 
µε απλά βήµατα επιλέγει το υποκα-
τάστηµα και το τµήµα που επιθυµεί 
να εξυπηρετηθεί και κλείνει αυτό-
µατα το πρώτο διαθέσιµο ραντεβού 
που επιθυµεί. Την ηµέρα του ραντε-
βού αρκεί να προσέλθει λίγα µόνο 
λεπτά νωρίτερα και να εξυπηρετη-
θεί άµεσα και µε ασφάλεια.

Για οφειλές εργοδοτών από α-
πασχόληση µισθωτών (οφειλές τ. 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ):

 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να 
απευθύνονται κλείνοντας ηλεκτρο-
νικό ραντεβού www.efka.gov.gr/rv, 
στις κατά τόπον αρµόδιες Τοπικές 
∆ιευθύνσεις e-ΕΦΚΑ µέχρι την ολο-
κλήρωση της υλοποίησης νέας εσω-
τερικής διαδικασίας, η οποία θα ε-
πιτρέπει τον χαρακτηρισµό µε µαζι-
κό και αυτόµατο τρόπο των εν λό-
γω οφειλών ως παραγεγραµµένων. 

 Κατ’ εξαίρεση όταν πρόκειται για 
χορήγηση Αποδεικτικού Ασφαλιστι-
κής Ενηµερότητας για µεταβίβαση 
ακινήτου οι ενδιαφερόµενοι θα α-
πευθύνονται στις υπηρεσίες ΚΕΑΟ.

Μετά την ενεργοποίηση σχετικής διάταξης του νόμου 

Οδηγίες ΕΦΚΑ για παραγραφή 
χρεών δεκαετίας σε αγρότες
Πολλά από τα χρέη είχαν αρχικά βεβαιωθεί πριν το 2011 και θα μπορούσαν να παραγραφούν

Σε πρόσφατη έκθεση
 του ΚΕΑΟ αναφέρεται ότι 
µέχρι τον Ιούνιο του 2022 
η υπηρεσία έχει αποστείλει 

συνολικά 2.049.444 
Ατοµικές Ειδοποιήσεις σε 

οφειλέτες, τα χρέη των 
οποίων θα παραγραφούν µε τη 
συµπλήρωση 10 ετών από την 

ηµεροµηνία της βεβαίωσης
 από το ΚΕΑΟ.





Μέχρι τις 6 Μαρτίου η προκήρυξη

Πολύτιμος κάθε πόντος 
στα μόρια των Σχεδίων 
Βελτίωσης, συνωστισμό 
βλέπουν οι διαχειριστικές

 Αλλαγές στα κριτήρια μοριοδότησης, ένταξη και των βοοειδών 
στους κλάδους προτεραιότητας, μεγάλη η προσέλευση, καθώς 
η επόμενη προκήρυξη του Μέτρου υπολογίζεται για το 2025 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Έως τις 6 Μαρτίου θα δηµοσιευτεί 
η προκήρυξη των Σχεδίων Βελτίω-
σης, σύµφωνα µε πληροφορίες της 
Agrenda. Μία πρόσκληση που ανα-
µένεται πιο ανταγωνιστική από ποτέ 
καθώς όπως έγινε πρόσφατα γνωστό 
από τις διαχειριστικές αρχές, Σχέδια 
του ΠΑΑ θα δει ξανά ο αγροτικός κό-
σµος από το 2025. Πρόκειται παράλ-
ληλα για την τελευταία προκήρυξη 
που το ύψος επιδότησης για τα τρα-
κτέρ και τα παρελκόµενα θα µπορεί 
να φτάσει το 60% (έως 80% για τα νη-
σιά του Αιγαίου), καθώς στη νέα ΚΑΠ 
θα υπάρχει οριζόντια ενίσχυση για 
αυτές τις δαπάνες σε όλες τις περι-
φέρειες 50%, µε βάση τουλάχιστον 
το στρατηγικό σχέδιο. 

Ως εκ τούτου, απαιτείται «όποιος 
επιλέξει να υποβάλλει Σχέδιο Βελτί-
ωσης να λάβει τα κριτήρια βαθµολο-
γίας πάρα πολύ σοβαρά υπόψη του». 
Τα παραπάνω συµβουλεύει ο προϊ-
στάµενος της Μονάδας Ενισχύσεων 
στις Γεωργικές Εκµεταλλεύσεις, Θύµι-
ος Τσιατούρας, παρουσιάζοντας προ 
ολίγον ηµερών τα βασικά σηµεία της 
πρόσκλησης έπειτα και από τη δια-
βούλευση, ανακοινώνοντας παράλ-
ληλα µία µεγάλη αλλαγή ως προς τα 
κριτήρια βαθµολογίας και συγκεκρι-
µένα στο κριτήριο «ρεαλιστικότητας 
σχεδίου: Πρόκειται για το πιο σηµα-
ντικό κριτήριο µοριοδότησης µε βα-
ρύτητα 17% (δηλαδή 17 µόρια στα 
100). Θα απαιτείται λοιπόν η Τυπι-
κή Απόδοση της εκµετάλλευσης να 
είναι τουλάχιστον ίση µε το πεντα-
πλάσιο των δαπανών του φακέλου, 
αντί για το τετραπλάσιο που περιέ-
γραφε το υπό διαβούλευση πλαίσιο. 
Παράλληλα, σύµφωνα µε τον ίδιο και 
τα βοοειδή εντάσσονται πλέον στους 
τοµείς προτεραιότητας.

Σύµφωνα µε τα µέχρι στιγµής δε-
δοµένα που έχουν γίνει γνωστά 
από το θεσµικό πλαίσιο, το «Αρι-
στα 100» στη µοριοδότηση µπορεί 
να τα λάβει ένα προφίλ παραγω-
γού όπως το παρακάτω: 

 Κτηνοτρόφος µε αιγοπρόβα-
τα ή βοοειδή.

 ∆ιατηρεί βιολογικό σύστηµα 
εκτροφής.

 ∆ιαθέτει εκµετάλλευση Τυπι-
κής Απόδοσης άνω των 25.000 ευ-
ρώ στο ΟΣ∆Ε του 2022. 

 Κατεβάζει επενδυτικό σχέδιο 
ύψους έως και το 5πλάσιο της Τυ-
πικής του Απόδοσης. Αν έχει Τυ-
πική Απόδοση 25.000 ευρώ, τότε 
έως 125.000 ευρώ δαπάνες.

 Είναι έως 45 ετών, δραστηρι-
οποιείται στον κλάδο πάνω από 
πέντε χρόνια και διαθέτει πτυχίο 
γεωτεχνικής κατεύθυνσης (π.χ Γα-
λακτοκοµική σχολή). 

 Είναι µέλος συνεταιρισµού.
 Επενδύει σε σταβλισµό και Α-

ΠΕ, δαπάνες που καταλαµβάνουν 
άνω του 30% του φακέλου.

 ∆ραστηριοποιείται σε Περιφέ-

ρεια η οποία έχει επιλέξει την αι-
γοπροβατοτροφία ή τη βοοτροφία 
µε τον µέγιστο συντελεστή προτε-
ραιότητας (έως 15 µόρια).

Όλα τα παραπάνω συγκεντρώ-
νουν 77 µόρια. Για να φτάσει τα 
90 θα πρέπει επίσης να πρώτον να 
διαθέτει τεκµηριωµένα ιδία κεφά-
λαια για να καλύψει το 20% του ε-
πιλέξιµου προϋπολογισµού, δεύ-
τερον είναι ασφαλιστικά και φο-
ρολογικά ενήµερος χωρίς παρα-
κρατούµενες οφειλές, τρίτον να έ-

Το προφίλ για το άριστα 100 

Η ελάχιστη βαθµολογία ένταξης δεν 
έχει ακόµη ανακοινωθεί. Τα κριτήρια 
που είναι στο χέρι των παραγωγών να 
τα «πιάσουν» µε βάση το φάκελο που 
θα καταθέσουν είναι:

 Το ύψος της επένδυσης ανάλογα 
την παραγωγική δυναµικότητα. Η ε-
πένδυση δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 
60.000 ευρώ για ΟΣ∆Ε 2022 µε Τυπική 
Απόδοση έως 15.000 ευρώ. Για ΟΣ∆Ε 
µε Τυπική Απόδοση άνω των 15.000 
ευρώ οι αιτούµενες δαπάνες δεν θα 
πρέπει να ξεπερνούν το 5πλάσιο της 
δυναµικότητας. Αυτό είναι και το κρι-
τήριο µε τη µεγαλύτερη βαρύτητα (17 
µόρια) από όλον τον πίνακα.

 Επίσης σηµαντικό κριτήριο (12 µό-
ρια) είναι το είδος της επένδυσης. Οι ε-
πενδύσεις σε ΑΠΕ (άνω του 15% του συ-
νολικού κόστους), σε σταβλικές εγκα-
τάστάσεις, εξοπλισµό ζωικής παραγω-
γής και θερµοκήπια είναι εκείνες που 
δίνουν µόρια. Επίσης οι «Επενδύσεις 
που αφορούν την προετοιµασία για 
πρώτη πώληση», παρέχουν µοριοδό-
τηση, δηλαδή ψυγεία, αποφλοιωτήρια, 
ξηραντήρια, διαλογητήρια, πλυντήρια 
και συσκευαστήρια.

 Η τεκµηριωµένη ικανότητα κάλυ-
ψης τουλάχιστον του 20% του αιτούµε-
νου προϋπολογισµού κατά την υποβο-
λή της αίτησης στήριξης για 3,5 µόρια.

 Να γίνει µέλος οργάνωσης παραγω-
γών ή συνεταιρισµιού για έως 3,6 µόρια.

 Καινοτόµες επενδύσεις: Έως 7 µόρια.

Κριτήρια βαθµολογίας
Όποιος επιλέξει να υποβάλλει 
Σχέδιο Βελτίωσης, θα κληθεί 

να λάβει τα κριτήρια 
βαθµολογίας πάρα πολύ 

σοβαρά υπόψη του

Η ελάχιστη 
βαθµολογία 
ένταξης δεν έχει 
ακόµη ανακοινωθεί 
επίσηµα από 
τους αρµόδιους. 
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60-80%
Η επικείµενη πρόσκληση των 
Σχεδίων Βελτίωσης θα είναι η 
τελευταία, στην οποία το ύψος 
επιδότησης για τα τρακτέρ και 
τα παρελκόµενα θα µπορεί να 
φτάσει το 60% (έως 80% για 
τα νησιά του Αιγαίου).

5απλάσιο
Θα απαιτείται η Τυπική Απόδοση 
της εκµετάλλευσης να είναι 
τουλάχιστον ίση µε το 
πενταπλάσιο των δαπανών 
του φακέλου, αντί για το 
τετραπλάσιο που περιέγραφε 
το υπό διαβούλευση πλαίσιο.

Όρια
Η επένδυση δεν θα πρέπει να 
ξεπερνά τα 60.000 ευρώ για 
ΟΣ∆Ε 2022 µε Τυπική Απόδοση 
έως 15.000 ευρώ, ενώ για 
ΟΣ∆Ε µε Τυπική Απόδοση άνω 
των 15.000 ευρώ οι αιτούµενες 
δαπάνες δεν θα πρέπει να 
ξεπερνούν το 5πλάσιο της 
δυναµικότητας. 



στα μόρια

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΛΟ

ΜΕΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 

80 3 120

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 
ΑΝΑ ΑΓΡΟΤΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
112

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
466

Αρχή από πέντε
Περιφέρειες για
τους Συμβούλους
Τον ερχόµενο Μάρτιο αναµέ-
νεται να ξεκινήσει η υλοποίη-
ση του Μέτρου των γεωργικών 
συµβουλών (Μέτρο 2.1) σε πέ-
ντε περιφέρειες της χώρας. Συ-
γκεκριµένα, στις Περιφέρειες 
Αττικής, Βορείου Αιγαίου, Η-
πείρου, Ιονίων Νήσων Νήσων 
και Νοτίου Αιγαίου δηµοσιεύ-
τηκαν τα προσωρινά αποτελέ-
σµατα ένταξης των Φορέων που 
θα παρέχουν τις συµβουλές και 
σύµφωνα µε σχετική ανακοί-
νωση των διαχειριστικών αρ-
χών «µετά το χρονικό διάστη-
µα όπου δίνεται η δυνατότητα 
υποβολής προσφυγών και την 
εξέταση αυτών, θα οριστικοποι-
ηθούν οι πίνακες δικαιούχων 
και θα ξεκινήσει η υλοποίηση 
σε αυτές τις Περιφέρειες».

Για τις υπόλοιπες Περιφέρειες 
της χώρας προς το παρόν συνεχί-
ζεται η αξιολόγηση των αιτήσεων. 

Πώς λειτουργεί η επιδοτούµενη 
συµβουλευτική

Οι συµβουλές αυτές (µέχρι 3 
ανά αγρότη) έχουν µεγάλο εύ-

ρος και αφορούν µεταξύ άλλων 
την καθετοποίηση εκµεταλλεύ-
σεων, τη βιολογική παραγωγή, 
την υποστήριξη σε δικαιούχους 
αγροπεριβαλλοντικών Μέτρων, 
τη στήριξη νέων και νεοεισερ-
χόµενων αγροτών κ.α. 

Ο αγρότης σε πρώτη φάση 
θα συνεργάζεται µε έναν από 
τους πιστοποιηµένους φορείς, 
θα «δέχεται» τη συµβουλή και 
δεν θα πληρώνει το κόστος της. 
Ο συµβουλευτικός φορέας στη 
συνέχεια θα αναζητά τα χρήµατα 
της συµβουλής που παρείχε από 
το ΠΑΑ, κάνοντας αίτηση πλη-
ρωµής. Τα παραπάνω στη θεω-
ρία, µένει να φανεί πώς θα λει-
τουργήσει και στην πράξη το εν 
λόγω Μέτρο που «τραβιέται» µε 
προκηρύξεις και γραφειοκρατία 
εδώ και τουλάχιστον µία 5ετία 
και ακόµη δεν έχει δώσει απο-
τελέσµατα. Εκτιµάται ότι µέσω 
του µέτρου θα δοθούν 120.000 
δωρεάν συµβουλές στους γεωρ-
γούς (µε µέγιστο αριθµό τις 3 
ανά αγρότη). Η επιδοτούµενη 
συµβουλευτική, θα έχει κόστος 
έως 1.500 ευρώ ανά συµβουλή.

Αξίζει να σηµειωθεί εδώ πως 
για το 2025 και µετά οι αρχές 
έχουν θέσει ως προαπαιτούµε-
νο για τη λήψη των συνδεδεµέ-
νων επιδοτήσεων στο ζωικό κε-
φάλαιο (αιγοπρόβατα και βοο-
ειδή) ως όρος να τεθεί η συνερ-
γασία του παραγωγού µε έναν 
πιστοποιηµένο σύµβουλο.  

Έως 13 Μαρτίου
αιτήσεις για Κοµφούζιο 
Από τις 28 Φεβρουαρίου έως τις 
13 Μαρτίου θα γίνονται δεκτές οι 
αιτήσεις στο πρόγραµµα Κοµφούζιο 
η οποία αφορά σε ετήσια παράταση 
των δεσµεύσεών, µετά τη λήξη των 
δεσµεύσεων της αρχικής περιόδου
(έτος εφαρµογής 2022), σύµφωνα 
µε την προκήρυξη του Μέτρου. 
Η συγκεκριµένη εξέλιξη αφορά 
1.550 δικαιούχους, οι οποίοι θα 
συνεχίσουν για ένα έτος να 
λαµβάνουν οικονοµική στήριξη 
ύψους 45,4 ευρώ ανά στρέµµα για 
την εφαρµογή του Κοµφούζιο στις 
καλλιέργειες ροδακινιά, νεκταρινιά 
και βερικοκιά. Οι υποψήφιοι/ες της 
παρούσας Πρόσκλησης µπορούν 
να αιτηθούν προς ένταξη 
είτε το σύνολο είτε κάποια εκ 
των αγροτεµαχίων του ενεργού 
Τεχνικού ∆ελτίου έτους εφαρµογής 
2021 της 1ης Πρόσκλησης του/της 
υποψηφίου/ας. Η ∆ηµόσια ∆απάνη 
της παρούσας Πρόσκλησης 
ανέρχεται σε ένα εκατοµµύριο 
τετρακόσιες χιλιάδες
Ευρώ (1.400.000 ευρώ )
συγχρηµατοδοτείται από το 
Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης.

χει τις απαραίτητες άδειες για τη 
νέα του επένδυση και τέταρτον να 
µπορεί να αποδείξει ύπαρξη κερ-
δοφορίας τα τελευταία 3 έτη (κα-
τά µέσο όρο).

Τα υπόλοιπα 10 µόρια που του 
υπολοίπονται αφορούν δαπάνες 
καινοτοµίας στο 10% του φακέ-
λου (σύστηµα αυτόµατης κατα-
γραφής βάρους, σύστηµα διαχεί-
ρισης σιλό, θερµοστάτης παγολε-
κάνης γάλακτος) και επένδυση σε 
πυρόπληκτες περιοχές. 

Συµβουλή
Ο αγρότης θα δέχεται τη 
συµβουλή από κάποιον 
πιστοποιηµένο φορέα, ο 
οποίος θα πληρώνεται 
µέσω ΠΑΑ, κάνοντας 

αίτηση πληρωµής
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ
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.

Αναδιάρθρωση 
αµπελώνων
Την τελική κατάταξη των 
δικαιούχων παραγωγών και 
κατανοµής των κονδυλίων 
για την ένταξή τους  στο 
πρόγραµµα αναδιάρθρωσης 
και µετατροπής αµπελώνων 
για  την περίοδο 2022-
2023. Τα κονδύλια που θα 
κατανεµηθούν  στο σύνολο 
της χώρας ανέρχονται 
σε 8.421.942,30 ευρώ 
και αφορούν στην 
αναδιάρθρωση 5.105,40 
στρεµµάτων Αιτήσεις για το 
πρόγραµµα θα ξανανοίξουν 
τον ερχόµενο Μάιο. 
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ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Χωρίς περιορισµούς στην άνεση, στη διαθεσι-
µότητα κιβωτίων αλλά και νέων τεχνολογιών 
λανσάρει η Case τα δύο νέα Vestrum 110 και 
120, µοντέλα που τοποθετούνται στην πολυ-
πληθή πλέον γκάµα µεσαίων τρακτέρ της ε-
ταιρείας. Μετά την αναβάθµιση των µοντέλων 
100 και 130, η Case γεµίζει περισσότερο το ε-
µπορικής ζήτησης «κενό» απλώνοντας σε χα-
ρακτηριστικά και ίππους τη δηµοφιλή σειρά. 

Τα νέα Vestrum φιλοξενούν βελτιωµένη 

καµπίνα, προσφέροντας προαιρετικά πανο-
ραµική οροφή υψηλής ορατότητας για ανε-
µπόδιστη θέα του φορτωτή µέχρι το πλήρες 
ύψος ανύψωσης. Οι πρόσθετες αναβαθµίσεις 
καµπίνας περιλαµβάνουν ακόµη έναν µπρο-
στινό υαλοκαθαριστήρα χαµηλής βάσης για 
µεγαλύτερο χώρο καθαρισµού, που τοποθε-
τείται χαµηλά, για να εξασφαλίσει µέγιστη ο-
ρατότητα. Την άνεση συµπληρώνει ένα νέο 
ψυγείο στην καµπίνα, για να διατηρούνται τα 
τρόφιµα και τα νερά δροσερά όλη την ηµέρα.

Τα τρακτέρ, µε ισχύ στο pto 88 και 102 ίπ-
πους αντίστοιχα, διατίθενται στον βασικό ε-

Επεκτείνεται 
η μεσαία σειρά 
Case IH Vestrum  
Δύο νέα μοντέλα τρακτέρ, με βελτιωμένη καμπίνα 
και γρήγορα σασμάν, εντάσσονται στην γκάμα

Χρονιά ρεκόρ για 
τα τρακτέρ Fendt

Καλύτερα από ποτέ πηγαί-
νουν τα πράγµατα στον κό-
σµο της Fendt από την 
ίδρυση της γερµανικής φίρ-
µας, αφού, µετά από τα 
αποτελέσµατα-ρεκόρ του 
οµίλου AGCO -πωλήσεις 
12,7 δισεκατοµµυρίων δο-
λαρίων- η Fendt ανακοίνω-
σε πως το 2022 κατασκεύ-
ασε περισσότερα τρακτέρ 
από κάθε άλλη χρονιά.

Πακέτο «On-Land» 
για άροτρα Pöttinger
Με το πακέτο «On-Land» 
κάνει προαιρετικά διαθέ-
σιµο το δυνατό της άρο-
τρο η Pöttinger, η οποία 
προσθέτει έτσι ένα σηµα-
ντικό χαρακτηριστικό στις 
επιλογές εξοπλισµού του 
SERVO T 6000. Με το 
πακέτο On-Land, το ηµι-
αναρτώµενο και αναστρέ-
ψιµο άροτρο αποκτά πρό-
σθετη ευελιξία εφαρµο-
γής, όπως λέει.

Νέο Enduro 
Pro Τ Kverneland
Η γκάµα καλλιεργητών 
Enduro επεκτάθηκε πρό-
σφατα από τον νορβηγικό 
όµιλο µε την εισαγωγή 
του νέου µοντέλου Enduro 
PRO T, µε πλάτη εργασίας 
που κυµαίνονται από 4 
έως 5 µέτρα. Πρόκειται για 
έναν νέο συρόµενο καλλι-
εργητή για µεσαίου µεγέ-
θους αγροκτήµατα που 
έχει απαίτηση ισχύος από 
130 έως 350 ίππους.

Κοπή και ξήρανση 
στα 4 µέτρα
Με τα µπροστινά χλοοκο-
πτικά µήκους 4 µέτρων, 
η Krone υπόσχεται στους 
αγρότες περισσότερη δύ-
ναµη και ευελιξία, προθέ-
τοντας τώρα δύο νέες εκ-

Νέα µοντέλα στη 
σειρά Kubota LX
Η Kubota παρουσίασε τη 
ενισχυµένη γκάµα LX20, 
προσθέτοντας δύο νέα 
µοντέλα, τα LX3520 και 
LX4020, ενώ αποκάλυ-
ψε τα L2502 και L4802, 
µοντέλα που ανήκουν στα 
προσιτά, ανθεκτικά και οι-
κονοµικά µοντέλα της 
σειρά L02. Τα δύο µοντέ-
λα που προστέθηκαν στη 
σειρά LX20 προσφέρουν 
πολλές βελτιώσεις, φέ-
ρουν ισχύ 35 και 40 ίπ-
πων, ενώ αµφότερα είναι 
διαθέσιµα µε καµπίνα 
ή διαµόρφωση ROPS.

δόσεις, το EasyCut F 
400 Fold χωρίς ξηραντι-
κό και το EasyCut F 400 
CR µε άκαµπτη κοπτική 
ράβδο και ενσωµατωµένο 
ξηραντικό (CR = 
Conditioner Roller). Αµ-
φότερα τα µπροστινά 
χορτοκοπτικά είναι σχεδι-
ασµένα για µέγιστη ισχύ 
µε την υψηλότερη δυνατή 
κοπή κατά τη χρήση συν-
δυασµών πεταλούδας.



Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023 Agrenda 37ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.ΕΙΣΡΟΕΣ

Διαγωνισμός 
βιοδιεγερτών από την 
Timac Agro | ΛΥΔΑ 
Τα πολυδύναµα προϊόντα της Timac Agro | ΛΥ∆Α έχουν κα-
ταφέρει να κερδίσουν την εµπιστοσύνη του Έλληνα παραγω-
γού, και ανταποδίδοντας την εµπιστοσύνη αυτή, η εταιρεία 
συνεχίζει για 3η συνεχή χρονιά µε το διαγωνισµό πού γίνεται 
θεσµός.  Συγκεκριµένα, µε κάθε αγορά 10 λίτρων  βιοδιεγερ-
τών από τις γκάµες FERTIACTYL, FERTILEADER, MAXIFRUIT, 
SEACTIV & VITALFIT, 2 υπερτυχεροί µπορούν να αποκτήσουν 
ένα υπερσύγχρονο ψεκαστικό µηχάνηµα ARCADIA TERRA.

Περισσότερες πληροφορίες για τη δήλωση συµµετοχής 
και τους όρους του διαγωνισµού στην ιστοσελίδα της Timac 
Agro | ΛΥ∆Α  https://gr.timacagro.com/ 

Έµπρακτα στο πλευρό 
του Έλληνα παραγωγού

Σε καιρούς συνεχούς αβεβαιότη-
τας στον αγροδιατροφικό τοµέα, η 
Timac Agro | ΛΥ∆Α συνεχίζει να πα-
ρέχει σταθερές και αξιόπιστες λύσεις 
εξειδικευµένης θρέψης για τον Έλ-
ληνα παραγωγό. Ο τρόπος έγκειται 
στους δύο κινητήριους µοχλούς στους 
οποίους στηρίζεται η εταιρεία σε πα-
γκόσµιο επίπεδο και οι οποίοι αποτελούν την ειδοποιό δι-
αφορά και την πρόταση αξίας που τη διαχωρίζει από τον 
ανταγωνισµό, καθιστώντας τη market leader στην αγορά 
των βιοδιεγερτών. Ποιοι είναι οι εν λόγω κινητήριοι µοχλοί; 

Πρώτος και κυριότερος τα εξειδικευµένα προϊόντα υψη-
λής προστιθέµενης αξίας τα οποία ανταποκρίνονται στις α-
παιτήσεις κάθε εδάφους, προς όλες τις καλλιέργειες, σε κά-
θε κλίµα και εποχή. Μία από τις βασικές αρχές της Timac 
Agro | ΛΥ∆Α είναι να εστιάζει στις ανάγκες των αγροτών και 
να προσεγγίζει τα ζητήµατα κάθε καλλιέργειας µεµονωµέ-
να, λαµβάνοντας υπόψη τις τοπικές συνθήκες και τα συστή-
µατα παραγωγής. Μέσω της προσέγγισης αυτής προσφέρει 
εξατοµικευµένες λύσεις, παρέχοντας τα απαραίτητα εργα-
λεία στους παραγωγούς, ώστε να αντιµετωπίζουν τις µονα-
δικές προκλήσεις της εκάστοτε καλλιεργητικής περιόδου. 

Επιπλέον της τεχνολογικής υπεροχής των σκευασµάτων 
της, η Timac Agro | ΛΥ∆Α έρχεται να κατοχυρώσει το αποτύ-
πωµά της ως ηγετική µορφή στις καινοτόµες λύσεις εξειδι-
κευµένης θρέψης µε τη συνεχή τεχνική υποστήριξη του πα-
ραγωγού στον αγρό. Καθηµερινά, περισσότεροι από 45 γεω-
πόνοι προσφέρουν την τεχνογνωσία τους σε πληθώρα καλ-
λιεργειών ανά την Ελλάδα, ενώ ταυτόχρονα µεταφέρουν το 
σφυγµό και τις ανάγκες της αγοράς στην ίδια την εταιρεία.

Έτσι λοιπόν, προϊόντα όπως το FERTIACTYL GZ, το MAXIFRUIT 
και η γκάµα FERTILEADER έφτασαν να αποτελούν πλέον βα-
σικά στοιχεία του καλλιεργητικού προγράµµατος της πλει-
ονότητας των Ελλήνων παραγωγών.

ξοπλισµό µε µηχανικά και ηλεκτρονικά χει-
ριστηρία, εκτός από τη νέα επιλογή χειριστη-
ρίων, που είναι εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά. 

Τα νέα joystick για το φορτωτή και µια νέα 
οθόνη αφής Advanced Farming Systems (AFS) 
Pro 700 Plus ενισχύουν τη τεχνολογική φαρέ-
τρα της καµπίνας. Ειδικά για το νέο τερµατικό, 
αξίζει να αναφερθεί η κατά 35% µεγαλύτερη, υ-
ψηλής ανάλυσης, γυάλινη οθόνη σε στυλ tablet, 
η οποία είναι ανθεκτική σε αντανακλάσεις και 
δακτυλικά αποτυπώµατα. Με 15 GB αποθηκευ-
τικού χώρου, διαθέτει µενού γρήγορης εκκίνη-
σης, λειτουργεί πιο γρήγορα, παρέχει δυνατό-
τητα πολλαπλών εργασιών για βελτιστοποίη-
ση της παραγωγικότητας και µπορεί να φιλο-
ξενήσει έως και τέσσερις εισόδους κάµερας.

Όπως αναφέρθηκε, οι χειριστές των νέων 
µοντέλων δεν περιορίζονται σε λίγες επιλο-

γές, αλλά µπορούν να έχουν στη διάθεσή τους 
το υποβραχιόνιο MultiControl, που διατηρεί ό-
λα τα βασικά χειριστήρια σε κοντινή απόσταση. 

Η σειρά Vestrum θα συνεχίσει επίσης να εί-
ναι διαθέσιµη µε δύο επιλογές µετάδοσης: το 
CVXDrive συνεχώς µεταβαλλόµενων σχέσεων και 
τη µετάδοση διπλού συµπλέκτη ActiveDrive 8. 

Βασικό πλεονέκτηµα του CVXDrive η πιο α-
ποδοτική σχέση µετάδοσης και στροφών κινη-
τήρα για την επίτευξη της στοχευόµενης ταχύ-
τητας σε κάθε εργασία. Σύµφωνα µε την κατα-
σκευάστρια, αυτή η επιλογή µετάδοσης είναι 
ιδανική για λοφώδες έδαφος ή για εργασίες 
µε συχνές αλλαγές φορτίου. Από την άλλη, 
το κιβώτιο διπλού συµπλέκτη ActiveDrive 8 
είναι ένα κιβώτιο 24 ταχυτήτων που διευκο-
λύνει το χειριστή µε τις αλλαγές του, χωρίς 
να απαιτεί χειροκίνητες επεµβάσεις.

«Είµαστε ενθουσιασµένοι που προσφέρου-
µε στους πελάτες µια διευρυµένη γκάµα επι-
λογών µοντέλων και αναβαθµίσεων καµπί-
νας, για να συνεχίσουµε να βελτιώνουµε την 
εµπειρία του χρήστη», δήλωσε ο J.E. Cadle, 
διευθυντής µάρκετινγκ στα τρακτέρ µεσαίας 
κατηγορίας της Case IH. «Η σειρά Vestrum 
είναι η τέλεια επιλογή για όσους χρειάζο-
νται εξαιρετική ευελιξία, ισχύ και άνεση κα-
µπίνας σε ένα συµπαγές πακέτο», σηµείωσε.

Χειριστήρια
Τα νέα joystick για το φορτωτή 

και µια νέα οθόνη αφής Advanced 
Farming Systems (AFS) Pro 700 Plus 
ενισχύουν τη τεχνολογική φαρέτρα 
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Η δύναμή μας

 ∆ιαχρονικό: Η δύναµή µας 
βρίσκεται εκεί που δεν σκεφτόµαστε 
να ψάξουµε. Βρίσκεται µέσα µας.

 Σχέδια Βελτίωσης: «Ταβάνι» 
στο 5πλάσιο της τυπικής απόδοσης 
µιας εκµετάλλευσης, ως προς το 
ύψος της επένδυσης που καλείται να 
υλοποιήσει, προβλέπει η επικείµενη 
πρόσκληση των Σχεδίων Βελτίωσης, 
που θα βγει στον αέρα. Αυτό 
σηµαίνει πως µια εκµετάλλευση µε 
κύκλο εργασιών 30.000 ευρώ, το 
µέγιστο της επένδυσης που θα έχει 
το δικαίωµα να πραγµατοποιήσει 
θα είναι 150.000 ευρώ (µε όριο 
τα 250.000 ευρώ). Ε. Τσιατούρας, 
ΥπΑΑΤ, 12 Zootechnia. 3/2/2023.

 Φραγκόσυκα: Οι κάτοικοι του 
ελβετικού καντονιού Βαλαί έχουν 
συνηθίσει τις βουνοπλαγιές τους 

καλυµµένες µε 
χιόνι το χειµώνα 
και τα άνθη 
εντελβάις το 
καλοκαίρι. Όµως, 
όσο αυξάνονται 
οι θερµοκρασίες, 
ένα νέο είδος 
αποικίζει τις 

πλαγιές: οι κάκτοι. Πρόκειται για 
το είδος Opuntia (φραγκόσυκα), που 
πλήττουν τα φυσικά αποθέµατα και 
απειλούν τη βιοποικιλότητα. Ο ∆ήµος 
Φούλι στην κοιλάδα του Ροδανού 
ξεκίνησε εκστρατείας εκρίζωσής 
στα τέλη του 2022. Οι φραγκοσυκιές 
αποτελούν σήµερα το 23-30% της 
χαµηλής φυτοκάλυψης. Guardian. 
dasarxeio.com, 15/2/2023

 Χωροταξία: Μνηµόνιο 
συνεργασίας µεταξύ της ΓΓ 
Χωρικού Σχεδιασµού και Αστικού 
Περιβάλλοντος και 83 δήµων 
υπογράφηκε στο Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας µε 
στόχο την κλιµατική ουδετερότητα. 
myota.gr, 7/2/2023

 Τσάι: Τσάι: Ευεργετικό-
παραδοσιακό ρόφηµα. Το 
«ηρεµιστικό της φύσης» που 
απαλύνει το στρες, βελτιώνει την 
ψυχική διάθεση και να καταπολεµά 
το άγχος. Πολλές επιστηµονικές 
έρευνες δείχνουν ότι ωφελεί τον 
οργανισµό µας, τονώνει την άµυνά, 
έχει αντιοξειδωτική δράση και 
προλαµβάνει ασθένειες. ΝΕΑ 
Αιτωλοακαρνανίας, 7/2/2023
  *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Πρωτοβουλία για τη συγκέντρωση 
προβατοτρόφων  της Κεντρικής Μα-
κεδονίας και τη σύσταση οµάδας πα-
ραγωγών, ούτως ώστε να αξιοποιή-
σουν ζώα της ράτσας Λακόν που έ-
χουν στην ιδιοκτησία τους, για την 
παραγωγή κρέατος µετά την περίο-
δο ακµής σε παραγωγή γάλακτος α-
νέλαβε η Εθνική ∆ιεπαγγελµατική 
Οργάνωση Κρέατος (Ε∆ΟΚ). Περίπου 
20 κτηνοτρόφοι έχουν προς το παρόν 
συγκεντρωθεί µετά τη συγκεκριµένη 
πρωτοβουλία της Ε∆ΟΚ και πρόκειται 
να υπάρξει εκτεταµένη συζήτηση το 
προσεχές διάστηµα, προκειµένου να 
µετατρέψουν τα κοπάδια τους από γα-
λακτοπαραγωγικά σε κρεατοπαραγω-
γικά, όπως αναφέρει σχετικά ο πρό-
εδρος της ∆ιεπαγγελµατικής, Λευτέ-
ρης Γίτσας. Σηµειώνεται ότι ο µέσος 
αριθµός ζώων που αριθµούν τα κο-
πάδια των συγκεκριµένων κτηνοτρό-
φων ανέρχεται στα 400 πρόβατα, α-
πό τα οποία αποσύρονται περίπου 60 
ανά έτος και οδηγούνται σε σφαγή. 

Η παρέµβαση της Ε∆ΟΚ αφορά την 
αξιοποίηση των συγκεκριµένων προ-

βάτων, έτσι ώστε µετά το πέρας της η-
λικίας των τεσσάρων ετών, όταν η γα-
λακτοπαραγωγική τους ικανότητα υ-
ποβαθµίζεται, να τίθενται σε διαδικα-
σία αναπαραγωγής προς αξιοποίη-
σή τους για την παραγωγή κρέατος. 

Σ’ αυτή την περίπτωση ο κύριος Γί-
τσας εκτιµά ότι το κάθε θηλυκό ζώο 
έχει την δυνατότητα να γεννά µία ή 
δύο φορές τον χρόνο από δύο νεο-
γνά κάθε φορά. Επισηµαίνει ότι τα 
κρεατοπαραγωγικά ζώα παρουσιά-
ζουν ηπιότερες απαιτήσεις ως προς 
την διατροφή τους, όπου δεν είναι 
απαραίτητη η προσθήκη σόγιας, συ-
µπυκνωµάτων ή άλλων πρώτων υ-
λών, µε αποτέλεσµα να καθίσταται 
και πιο οικονοµική η εκτροφή τους 
από τους κτηνοτρόφους. Η κίνηση 

αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση της 
κρεατοπαραγωγής στην Ελλάδα, η ο-
ποία όπως υποστηρίζει η Ε∆ΟΚ µπο-
ρεί να δώσει σηµαντικά καλύτερες τι-
µές ανά κιλό κρέατος στους παραγω-
γούς µέσα στα επόµενα χρόνια και 
εφόσον ενισχυθεί η συγκεκριµένη 
διαδικασία στην Ελλάδα. 

Αυτό που παρατηρείται ως προς τις 
µέσες ετήσιες τιµές πρόβειου κρέατος 
τα τελευταία χρόνια, είναι η σταδιακή 
αύξηση του ποσού που λαµβάνει ο πα-
ραγωγός ανά κιλό σύµφωνα µε στοι-
χεία της Ε∆ΟΚ. Ειδικότερα, από τα 4,85 
ευρώ το κιλό το 2018, η τιµή έφτασε το 
2021 στα 5,82 ευρώ το κιλό και το 2022 
στα 6,34 ευρώ το κιλό µε τον Λευτέρη 
Γίτσα να εκτιµά ότι η τιµή αυτή µπο-
ρεί να αγγίξει ακόµα και τα 10 ευρώ.

Πήρε μπροστά το σχέδιο ΕΔΟΚ
για δεύτερη παραγωγική 
ευκαιρία των Λακόν από  
το κρέας Στο δρόμο της παραγωγής πρόβειου 

κρέατος 20 γαλακτοπαραγωγοί 
της Κεντρικής Μακεδονίας 

Οι µεγαλύτερες εισαγόµενες ποσότητες 
πρόβειου προέρχονται από τη Ρουµανία.

Στόχος ο περιορισµός των εισαγωγών 
πρόβειου κρέατος και η αύξηση της επάρκειας

Επιδίωξη της ∆ιεπαγγελµατικής µακροπρόθεσµα είναι και ο περιορισµός των 
εισαγόµενων ποσοτήτων πρόβειου κρέατος στην Ελλάδα, δεδοµένου ότι µε 
βάση τα στοιχεία που διαθέτει εισήχθησαν συνολικά 1.666.762 κιλά το 2021 
από κράτη µέλη της ΕΕ, µε τις µεγαλύτερες ποσότητες να προέρχονται από 
τη Ρουµανία (1.347.650 κιλά το 2021). Ευρύτερος στόχος της Ε∆ΟΚ είναι 
να καταγραφεί στην Ελλάδα επάρκεια ποσοτήτων σε αρνιά, πρόβατα, βόειο 
ελευθέρας βοσκής και µαύρο χοίρο, δεδοµένης της σηµαντικής ανάπτυξης 
του κλάδου της εστίασης αλλά και του ισχυρού τουριστικού ρεύµατος. 
Ως προς τον πληθυσµό των κοπαδιών, τα στοιχεία της Ε∆ΟΚ δείχνουν ότι 
στα προβατοειδή από 9.156.821 που ήταν το 2009, το 2020 είχαν µειωθεί 
σε 7.721.644 (-15,7%), στα αιγοειδή η µείωση είναι της τάξης του 25,3% 
και στα βοοειδή ο πληθυσµός συρρικνώθηκε κατά 3,7% στα 624.397 ζώα. 

Επάρκεια
Στόχος ο περι-
ορισµός των 
εισαγωγών 

και η αύξηση 
της επάρκειας

10 ευρώ
Ο πρόεδρος 
της Ε∆ΟΚ 

εκτιµά ότι η 
τιµή παραγω-
γού µπορεί να 
αγγίξει ακόµα 
και τα 10 ευρώ

Γέννες
∆υνατότητα 
για έως και 

δύο γέννες σε 
ετήσια βάση

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ
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Πρόταση προς την ελληνική κυβέρνη-
ση για την ανακήρυξη του 2024 ως Ο-
λυµπιακού Έτους Ελαιολάδου, ώστε το 
εθνικό αυτό προϊόν ν’ αναδειχθεί διε-
θνώς µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο θα 
υποβληθεί το επόµενο διάστηµα, όπως 
έγινε γνωστό στο πλαίσιο της ηµερίδας 
«Golden Olive Expo», που διοργανώ-
θηκε στην φετινή διεθνή έκθεση τρο-
φίµων και ποτών «Detrop & Oenos». 

Η υποβολή της πρότασης θα γίνει 
επισήµως µε το συντονισµό της ∆ΕΘ-
Helexpo AE και την υποστήριξη της Λέ-
σχης Φίλων Ελαιολάδου & Ελιάς «ΦΙΛΑΙ-
ΟΣ», σε συνεργασία µε τις ενδιαφερό-
µενες Περιφέρειες, όπως επεσήµανε, 
ο πρόεδρος της ∆ΕΘ-Helexpo, Τάσος 
Τζήκας. Μάλιστα, όπως είπε, ήδη έγι-
νε µια πρώτη συζήτηση µε τον υπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης Γεώργιο Γεωργα-
ντά, ο οποίος «το βλέπει πολύ θετικά».

Στην ίδια στρογγυλή τράπεζα ο δήµαρ-
χος Γορτυνίας, Ευστάθιος Κούλης πρό-
τεινε να διατεθεί, προκειµένου να µετα-
φυτευτεί στο Παρίσι, ενόψει των θερι-
νών Ολυµπιακών Αγώνων του 2024, ένα 
υπεραιωνόβιο δέντρο ελιάς – µνηµείο, 
από το κτήµα στην Αρχαία Θέλπουσα, 
παραποτάµια στο Λάδωνα, το οποίο εί-
χε παραχωρηθεί στον ιστορικό και σω-
κρατικό φιλόσοφο Ξενοφώντα και που 
δυστυχώς πρόπερσι στις µεγάλες φωτιές 
υπέστη τεράστια φυσική και πολιτιστική 
καταστροφή. «Μέληµα και πρώτη προ-
τεραιότητα είναι επίσης «η ανασύστα-
ση, µέσα σε τέσσερα χρόνια, έως την ε-
πόµενη Ολυµπιάδα, των κατεστραµµέ-
νων ελαιώνων από την µεγάλη πυρκα-
γιά στην περιοχή, που ανέρχονται σε 
πάνω από 300.000 δέντρα», ανέφερε 
χαρακτηριστικά ο δήµαρχος Γορτυνίας.

Να σηµειωθεί ότι είχε προηγηθεί η-
µερίδα για το ελαιόλαδο από τη «ΦΙΛΑΙ-
ΟΣ» στην οποία ανακοινώθηκαν οι νι-
κητές του ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµού Ποιότη-
τας εξαιρετικών ελαιολάδων «OLIVE OIL 

TROPHY» και του ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµού 
Ποιότητας Επιτραπέζιων ελιών «TABLE 
OLIVES TROPHY». Χρυσό βραβείο απέ-
σπασαν: Bιολογικό ο Απόστολος Βολιώ-
της (Voliotis family Organic Extra Virgin), 
ΠΟΠ ο Ρενιέρης Ι.Κ.Ε (Renieris Estate 
PGI Chania Kritis), Συµβατικό ο Αντώ-
νης Χελιδώνης (Άναξ Εξαιρετικά Παρθέ-
νο Ελαιόλαδο-Anax Extra Virgin Olive 
Oil). Χρυσό απέσπασαν οι επιτραπέζιες 
ελιές: Φυσικές Αφυδατωµένες η Μαρία 
Μιχελή (Konos-Πατητές ελιές Μάκρης), 
Φυσικές Ώριµες η FRIEDRICH BLAUEL & 
CO. LTD (MANI organic Kalamata olives 
al naturale), Μείγµατα, «ΑΘΗΝΑ» – Νι-
κόλαος Τσαρικτσόπουλος (ΑΘΗΝΑ).

Eπίσης απονεµήθηκαν αργυρές, χάλ-
κινες βραβεύσεις, αλλά και έπαινοι και 
βραβεία καινοτοµίας. 

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

Για Ολυμπιακό Έτος Ελαιόλαδου
το 2024 και φύτευση ελιάς
υπεραιωνόβιας στο Παρίσι

Σχέδιο Κομισιόν κατά πανσπερμίας
ετικετών που δεν είναι «πράσινες»
Σχέδια για µια πρωτοβουλία επικύ-
ρωσης των πράσινων πιστοποιήσε-
ων στις ετικέτες των τροφίµων, που 
αναµένονται να βγουν στο φως τον 
Μάρτιο, δροµολογεί η Κοµισιόν, στο 
πλαίσιο των οποίων θα επιβάλλο-
νται κυρώσεις στις εταιρείες που 
προβάλλουν ανυπόστατους περι-
βαλλοντικούς ισχυρισµούς. Όταν 
έγινε µόδα να αποκαλείσαι «πρά-
σινος», προέκυψαν πολλοί ισχυ-
ρισµοί που δεν ήταν επικυρωµέ-
νοι και αυτό τώρα η Ευρωπαϊκή Ε-
πιτροπή θέλει να το σταµατήσει.

Οι καταναλωτές είναι πρόθυµοι 
να επιλέξουν βιώσιµα τρόφιµα, α-
κόµη κι αν κοστίζουν περισσότε-
ρο, αλλά αποτρέπονται από την 
έλλειψη εµπιστοσύνης στις ετικέ-
τες, σύµφωνα µε κορυφαίο στέ-
λεχος της Επιτροπής για θέµατα 
δικαιοσύνης. Για τον αξιωµατού-
χο, η δυσπιστία αυτή τροφοδοτεί-
ται από µια «ζούγκλα» διαφορετι-
κών πράσινων ετικετών.

«Συνολικά, οι καταναλωτές εν-
διαφέρονται πολύ να υποστηρί-
ξουν µια πιο πράσινη κατανάλω-
ση», δήλωσε.  Ο ίδιος επικαλέστη-
κε έρευνα σύµφωνα µε την οποία, 
το 75% των καταναλωτών δήλωσαν 

ότι θα εξέταζαν το ενδεχόµενο να 
αγοράσουν οικολογικά προϊόντα, 
ενώ το 72% δήλωσαν ότι πιστεύ-
ουν ότι πρέπει να κάνουν περισ-
σότερα. «Στην πράξη, όµως, µόνο 
το 17% των καταναλωτών επιλέγει 
προϊόντα που φέρουν πράσινες ε-
τικέτες», είπε ο Nils Behrndt, ανα-
πληρωτής γενικός διευθυντής στο 
τµήµα δικαιοσύνης και καταναλω-
τών της Επιτροπής, κατά τη διάρ-
κεια πρόσφατης εκδήλωσης της 
EURACTIV. Για τον Behrndt, ο λό-
γος πίσω από αυτό είναι ότι «µόνο 
περίπου το 50% των καταναλωτών 
εµπιστεύεται τους ισχυρισµούς και 
τις ετικέτες που κυκλοφορούν».

Όµως, για τον Christian Huyghe, 
επιστηµονικό διευθυντή γεωργί-
ας στο Εθνικό Ινστιτούτο Έρευνας 
για τη Γεωργία και τα Τρόφιµα της 
Γαλλίας (INRAE), η αποτελεσµατι-
κή ρύθµιση και παρακολούθηση 
των πράσινων ετικετών µπορεί να 
αντιµετωπίσει σηµαντικές δυσκολί-
ες στην πράξη, δεδοµένου ότι οι δι-
άφορες πτυχές, όπως η προστασία 
της βιοποικιλότητας, η δράση για 
το κλίµα ή η ρύπανση, δεν συµβα-
δίζουν και µερικές φορές βρίσκο-
νται ακόµη και σε αντίθεση.

Με εξτρά
µελατονίνη, 
το γάλα
«Βραδινό»
Το «Βραδινό», γάλα 
αποκλειστικά και µόνο 
από το άρµεγµα των 
αγελάδων το βράδυ, 
αποτελεί το νέο προϊόν 
της Αµερικάνικης 
Γεωργικής µαζί 
µε το Εργαστήριο 
Ζωοτεχνίας του 
τµήµατος Κτηνιατρικής 
του Αριστοτελείου 
Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκης. Το νέο 
γάλα είναι υψηλής 
περιεκτικότητας σε 
µελατονίνη και ισχυρό 
αντιοξειδοτικό ρόλο. 
«Η ιδέα προέκυψε 
στη βάση της ευζωίας 
των αγελάδων και των 
δεδοµένων σχετικά µε 
την περιεκτικότητά του 
σε µελατονίνη», 
ανέφερε ο διευθυντής 
του Εργαστηρίου 
Ζωοτεχνίας καθηγητής 
Γιώργος Αρσένος.

Την πρόταση µετέφερε ο πρόεδρος 
της ∆ΕΘ-Helexpo, Τάσος Τζήκας. 

Μόδα
Όταν ήταν µόδα να 
λέγεσαι «πράσινος», 

προέκυψαν ισχυρισµοί 
που δεν ήταν επικυ-

ρωµένοι, κάτι που η ΕΕ 
θέλει να σταµατήσει 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ 
ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΕΣ 
ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε

Eξετάζει αν θα αγοράσει 
οικολογικά προϊόντα

Eπιλέγει προϊόντα 
που φέρουν 
πράσινες ετικέτες

εµπιστεύεται τους 
ισχυρισµούς 
στις ετικέτες

75%

17%

50%
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«Χατζηζήσης – Δεσκάτη Γρεβενών»

Φυσικά πράσινο 
με μίξη 8 βοτάνων
το νέο τυρί Δεσκάτης
Ένα ημίσκληρο τυρί, από αιγοπρόβειο γάλα, που ωριμάζει 
σε παλαιό πολυβολείο του στρατού, το νέο καινοτόμο προϊόν

Το τυροκοµείο παράγει 
πέντε προϊόντα ΠΟΠ, κασέρι, 
κεφαλογραβιέρα, φέτα, ανεβατό 
και µπάτζιο και όλα κυκλοφορούν 
κάτω από την ετικέτα «Χατζηζήσης 
– ∆εσκάτη Γρεβενών».

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Εµπλουτισµένο µε αρωµατι-
κά βότανα, που του εξασφα-
λίζουν φυσική πράσινη από-
χρωση, µε ισορροπία σε αλ-
µύρα και σε οξύτητα για ήπια 
επίγευση στον ουρανίσκο, ω-
ριµασµένο µέσα σε παλαιό πολυ-
βολείο του στρατού, είναι το νέο καινο-
τόµο προϊόν, που ετοιµάζει το τυροκοµείο της οι-
κογένειας Χατζηζήση από τη ∆εσκάτη Γρεβενών.

«Είναι ένα ηµίσκληρο τυρί, από αιγοπρόβειο γά-
λα της περιοχής, τύπου πάστα φυλλάτα, µε µείξη 
από 8 αυτοφυή βότανα του όρους Βουνάσα, πά-
νω από τη ∆εσκάτη», αναφέρει στην Agrenda ο 
Λάµπρος Χατζηζήσης, µέλος της οικογένειας που 
διατηρεί το µοναδικό τυροκοµείο στη ∆εσκάτη.

Για τη µετουσίωση της ιδέας σε τελικό προϊόν το 
τυροκοµείο θέλει να αξιοποιήσει και το πρόγραµ-
µα «Ερευνώ–∆ηµιουργώ–Καινοτοµώ», της Γενικής 
Γραµµατείας Έρευνας Καινοτοµίας, ώστε να υπάρ-

χει ένας «µανδύας» επιπλέον κύρους 
στην προσπάθεια. Στο πλαίσιο αυ-
τό, εξηγεί ο συνοµιλητής µας, γί-
νονται συζητήσεις µε ερευνητές 
από τα πανεπιστήµια Ιωαννίων 
-στο οποίο είναι µέλος της ∆ΕΠ ο 

ίδιος- και της ∆υτικής Μακεδονίας, 
για να κατατεθεί σχετική πρόταση. 
Σε µεγάλο βαθµό, πάντως, η δου-

λειά έχει ολοκληρωθεί. «Οι δοκιµές που 
έχουν γίνει δίνουν ένα εξαιρετικό αποτέλεσµα 

από την άποψη της γεύσης και τα µηνύµατα είναι 
πολύ ενθαρρυντικά», τονίζει ο έµπειρος τυροκό-
µος, προσθέτοντας πως «η δύναµή του είναι το 
µείγµα βοτάνων και η αναλογία που χρησιµοποι-
ούµε στα συστατικά του, από τα οποία παίρνει και 
την πρασινωπή απόχρωσή του. ∆εν υπάρχει κάτι 
παρόµοιο στην αγορά, καθώς στα υπόλοιπα τυριά 
µε χρώµα, ο χρωµατισµός γίνεται µε χρωστικές».

Καταλυτικό ρόλο έχει και ο τρόπος της δεκάµη-
νης ωρίµανσής του τυριού, «που επιτυγχάνεται σε 
υψόµετρο 1.500 µέτρων, µέσα σε εγκαταλειµµέ-
να πολυβολεία του στρατού, πάνω στη Βουνάσα».

∆εύτερη γενιά του µοναδικού, σήµερα, τυροκοµείου στη ∆εσκάτη Γρεβενών, 
που ίδρυσε πριν περίπου 50 χρόνια ο πατέρας του Γιάννης, είναι ο Λάµπρος 
Χατζηζήσης, καθηγητής στο Τµήµα Γεωπονίας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων.

Λάµπρος Χατζηζήσης 

Απόχρωση 
Η δύναµη του νέου 

τυριού είναι το µείγµα 
βοτάνων και 

η αναλογία που 
χρησιµοποιείται στα 

συστατικά του, από τα 
οποία παίρνει και 
την πρασινωπή 
απόχρωσή του
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Πριν πάρει το προϊόν το δρόµο για 
τις αγορές, αποµένουν να κλείσουν 
κάποιες λεπτοµέρειες που σχετίζο-
νται γύρω από την ονοµατοδοσία 
του -παραµένει ακόµη… αβάφτι-
στο, λέει ο κ. Χατζηζήσης- τις ετικέ-
τες και τα διαδικαστικά για την πι-
στοποίηση του τρόπου ωρίµανσης.

Το πλάνο είναι να τοποθετηθεί 
στα ράφια σε βάθος έτους από σή-
µερα, δεδοµένου ότι απαιτείται και 
η 10µηνη ωρίµανση και να πα-
ραχθεί σε µεγάλες ποσότητες, ε-
φόσον οι καταναλωτές το υποδε-
χθούν ευνοϊκά και υπάρξει ζήτη-
ση από το λιανεµπόριο.

Το νέο προϊόν θα έρθει να προ-
στεθεί στα υπάρχοντα πέντε ΠΟΠ 
τυριά των Γρεβενών, που παράγει 
το τυροκοµείο της οικογένειας Χα-
τζηζήση και συγκεκριµένα τη φέτα, 
το κασέρι, την κεφαλογραβιέρα, το 
ανεβατό και το µπάτζο. Για τις ανά-
γκες της η επιχείρηση προµηθεύε-
ται ετησίως από 60 συνεργαζόµε-
νες εκτροφές, όλες από την ευρύ-
τερη περιοχή του δήµου ∆εσκάτης, 
περίπου 1.000 τόνους γάλα, εκ των 
οποίων σχεδόν το 90% είναι πρό-

βειο και το υπόλοιπο 10% γίδινο.
«Έχουµε µια καλή συνεργασία µε 

τους παραγωγούς, η οποία εκτείνε-
ται πολύ πίσω στο χρόνο και βασίζε-
ται στην εµπιστοσύνη», επισηµαίνει 
ο ίδιος, σηµειώνοντας πως «αυτή τη 
στιγµή πληρώνουµε το αιγοπρόβειο 
γάλα και εµείς µε τις αυξηµένες τι-
µές που προσφέρει η αγορά, διότι 
οι ποσότητες και φέτος σε πρώτη ύ-
λη είναι µειωµένες πανελλαδικά».

Όλα τα προϊόντα του τυροκοµείου 
κυκλοφορούν κάτω από την ετικέτα 
«Χατζηζήση – ∆εσκάτη Γρεβενών» 
και µπορεί κανείς να τα προµηθευ-
τεί  στις αγορές της Αθήνας, της Θεσ-
σαλονίκης, αλλά και της Πάτρας, ε-
νώ ένα µικρό µέρος της παραγωγής 
γίνεται εξαγωγή και στον Καναδά. 

Να σηµειωθεί ότι το τυροκοµείο 
παράγει πέντε προϊόντα ΠΟΠ, κα-
σέρι, κεφαλογραβιέρα, φέτα, ανε-
βατό και µπάτζιο, αλλά ο κ. Χατζη-
ζησης σπεύδει να υπογραµµίσει ότι 
«είµαστε κατά βάση κασεράδες. Το 
µισό γάλα που παραλαµβάνουµε το 
κάνουµε κασέρι. Αυτό έκανε ο πα-
τέρας µου και στη συνέχεια διευρύ-
ναµε τη γκάµα των προϊόντων µας».

Σε ένα χρόνο η τοποθέτηση στα ράφια,
προηγείται η δεκάμηνη ωρίμανση

∆ΕΣΚΑΤΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

Η οικογενειακή επιχείρηση συνεργάζεται µε 
100 κτηνοτρόφους της περιοχής και 

εισκοµίζει γύρω στους 1.000 τόνους γάλα 
ετησίως από κοπάδια προβάτων και αιγών, τα 
οποία βόσκουν όλα στους γύρω βοσκοτόπους, 

καθώς η κτηνοτροφία στη ∆εσκάτη 
παραµένει εκτατική.

Κασεράδες 
Το µισό γάλα που παρα-
λαµβάνει το τυροκοµείο 

γίνεται κασέρι

∆ΕΣΚΑΤΗ
ΓΡΕΒΕΝA

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

agrenda@agronews.gr

ΓΕΩΤΕΕ
Νέο ΔΣ στην 
Κεντρικη Ελλάδα
Η νέα ∆ιοικούσα Επιτροπή του 
Παραρτήµατος ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής 
Ελλάδας από τις εκλογές της 11ης 
∆εκεµβρίου, συγκροτήθηκε σε 
σώµα, µε πρόεδρο ∆. Ντογκούλη, 
αντιπρόεδρο Ε. Μόσχο, Γενικό 
Γραµµατέα Κ. Γρουσόπουλο, 
Οργανωτικό Γραµµατέα ∆. 
Γκουγκουλή και Ταµία ∆. Ντάκη. 
Μέλη οι: Γ. Κωσταρόπουλος, 
Κ.Αποστολίδης, Σ. Βαλκανιώτης, 
Ν.∆αρδιώτης, Α. Μπέλεσης, 
Χ. Παναγούλης.

ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Νέος COO ο Χάρης 
Μαργαρίτης
Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει 
την ολοκλήρωση της συνεργασίας 
της µε τον ∆ηµήτρη Μαυρογιάννη, 
Ανώτερο Γενικό ∆ιευθυντή - COO 
του Οµίλου, από τον Ιανουάριο του 
2019.  Τη θέση του αναλαµβάνει ο 
Χάρης Μαργαρίτης, µέχρι πρότινος 
Γενικός ∆ιευθυντής - CIO του 
Οµίλου, µε επιτυχηµένη πορεία στον 
οργανισµό και πολυετή εµπειρία 
στον χώρο της τεχνολογίας. 

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
Ο Νίκος Βόπης 
στις εξαγωγές  
Στην ενίσχυση των εξαγωγών της 
προχωρά η Αγγελάκης ΑΕ, µέσα 
από ένα δυναµικό εξαγωγικό πλάνο 
την επόµενη πενταετία για την 
περαιτέρω προώθηση και εδραίωση 
των προϊόντων της. Το Τµήµα 
Εξαγωγών αναλαµβάνει ο Νίκος 
Βόπης, µε πολυετή εµπειρία.

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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Κοινότητες 
ενέργειας
με θέση στον 
Αναπτυξιακό 
και πρόγραμμα 
360 εκατ. ευρώ 
Με νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ δημιουργούνται 
δύο νέα σχήματα ενεργειακών κοινοτήτων 
που μπορούν να συμμετέχουν σε όλο 
το φάσμα της αγοράς ηλεκτρισμού  

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Τις Κοινότητες Ανανεώσιµων Πηγών (ΚΑΕ) και τις Ενερ-
γειακές Κοινότητες Πολιτών (ΕΚΠ) , θεσµοθετεί το νέο 
σχέδιο νόµου του ΥΠΕΝ σε αντικατάσταση των υφιστά-
µενων Ενεργειακών Κοινοτήτων για τις οποίες προβλέ-
πεται παύση σύστασης από 1ης Απριλίου και δικαίωµα 
µετάπτωσης στις νέες κοινότητες για όσες το επιλέξουν. 
Πρόκειται για δύο σχήµατα που σκοπός τους θα είναι η 
παραγωγή, κατανάλωση, αποθήκευση και πώληση ενέρ-
γειας από ανανεώσιµες πηγές, µε τις ΚΑΕ να έχουν µε-
γαλύτερη γκάµα δραστηριοτήτων και τη δυνατότητα ε-
φαρµογής εικονικού ενεργειακού συµψηφισµού (virtual 
net-metering) για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών 
των µελών τους. Σηµειώνεται εδώ πως οι αγρότες-φυσι-
κά πρόσωπα θα µπορούν να συµµετέχουν και στα δύο 
σχήµατα, ενώ οι αγροτικοί συνεταιρισµοί µόνο στις ΚΑΕ. 
Παράλληλα, το νοµοσχέδιο ανοίγει το δρόµο για τη σύ-
σταση Κοινότητας µόνο από επιχειρήσεις (κατ’ ελάχι-
στον 15 µέλη) ενώ προωθείται η ενίσχυση της συµµε-
τοχής ενεργειακών κοινοτήτων σε όλο το φάσµα της α-
γοράς ηλεκτρισµού, από την παραγωγή ρεύµατος και 
την κατανάλωση έως τη συµµετοχή στις ενεργειακές α-
γορές και τη διαχείριση ηλεκτρικών δικτύων.

Τι είναι οι Κοινότητες Ανανεώσιµων Πηγών
Οι Κοινότητες Ανανεώσιµων Πηγών (ΚΑΕ) είναι α-

στικοί συνεταιρισµοί που δραστηριοποιούνται στην πα-
ραγωγή, κατανάλωση, αποθήκευση και πώληση ενέρ-

γειας από ανανεώσιµες πηγές. Μέλη µπορεί να είναι:
α) Φυσικά πρόσωπα.
β) Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ 

και β’ βαθµού, καθώς και επιχειρήσεις που ανήκουν 
κατά εκατό τοις εκατό (100%) σε Ο.Τ.Α α’ και β’ βαθµού, 

γ) Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.), 
δ) Αγροτικοί συνεταιρισµοί. Οι αγροτικοί συνεταιρισµοί 

µπορούν να συµµετέχουν σε µια ή περισσότερες Κ.Α.Ε. ως 
µέλη, ανεξαρτήτως αν στην ίδια Κοινότητα συµµετέχουν 
και µέλη που ανήκουν στον ίδιο αγροτικό συνεταιρισµό.

Αριθµός µελών
Ο ελάχιστος αριθµός µελών της Κ.Α.Ε. είναι 60 µέ-

λη. Ο ελάχιστος αριθµός µελών µπορεί να είναι 30 
αν η Κ.Α.Ε. έχει έδρα σε δήµο νησιωτικής περιοχής µε 
πληθυσµό κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κα-
τοίκους, ή 15 µέλη, σε περίπτωση που συµµετέχουν 
αποκλειστικά Μ.Μ.Ε.. Ο αριθµός των απαραίτητων µε-
λών πέφτει στο 3, εφόσον συµµετέχουν τουλάχιστον 
δύο Ο.Τ.Α. α’ ή β’ βαθµού και το τρίτο µέλος είναι είτε 
επιχείρηση που ανήκει κατά εκατό τοις εκατό (100%) 
σε Ο.Τ.Α α’ ή β’ βαθµού, είτε Ο.Τ.Α α’ ή β΄ βαθµού.

Κίνητρα και ένταξη στον Αναπτυξιακό
Για τις ΚΑΕ η χορήγηση βεβαίωσης παραγωγού για 

σταθµούς ΑΠΕ, η απόφαση περιβαλλοντικής αδειοδό-
τησης και η έκδοση αδειών εγκατάστασης και λειτουρ-
γίας θα εξετάζονται κατά προτεραιότητα σύµφωνα µε το 
Άρθρο 24 του Νόµου. Παράλληλα προβλέπεται και µέ-
τρα στήριξης, ενώ µπορούν να συµµετάσχουν και στον 

Το νοµοσχέδιο ανοίγει το δρόµο 
για τη σύσταση Κοινότητας µόνο 

από επιχειρήσεις (κατ’ ελάχιστον 15 
µέλη), ενώ προωθείται η ενίσχυση της 

συµµετοχής ενεργειακών κοινοτήτων σε 
όλο το φάσµα της αγοράς ηλεκτρισµού, 

από την παραγωγή ρεύµατος και την 
κατανάλωση έως τη συµµετοχή στις 

ενεργειακές αγορές και τη διαχείριση 
ηλεκτρικών δικτύων.

Agrenda FARMINGREPORT



Agrenda 43Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023

Αναπτυξιακό Νόµο 4887/2022 για να χρηµατοδοτήσουν 
τα έργα τους. Ως προς το µέτρα στήριξης το νοµοσχέδιο 
αναφέρει πως «δύναται να προκηρύσσονται προγράµ-
µατα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστηµάτων και 
συστηµάτων αποθήκευσης από Κ.Α.Ε., προς εφαρµογή 
του εικονικού ενεργειακού συµψηφισµού, µε χρηµατο-
δότηση ιδίως από πόρους της Ε.Ε. και του Εθνικού Προ-
γράµµατος Ανάπτυξης». Ένα τέτοιο πρόγραµµα 360 ε-
κατ. ευρώ ετοιµάζεται ήδη από το υπουργείο Περιβάλ-
λοντος για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και µπατα-
ριών. Οι ΚΑΕ θα εξαιρούνται επίσης από την υποχρέω-
ση υποβολής εγγυητικών επιστολών για τη χορήγηση 
Βεβαίωσης Παραγωγού ή Ειδικών Έργων και Οριστικής 
Προσφοράς Σύνδεσης, καθώς και από την καταβολή των 
τελών για την υποβολή αίτησης για Βεβαίωση Παραγω-
γού στη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας και για την Οριστική 
Προσφορά Σύνδεσης στους αρµόδιους ∆ιαχειριστές. Για 
τις ΚΑΕ, το Τέλος ∆έσµευσης Φυσικού Χώρου Εγκατάστα-
σης, καθώς και το Τέλος Παράτασης Εγκατάστασης και 
∆έσµευσης Ηλεκτρικού Χώρου θα µειωθούν κατά 50%.

∆ραστηριότητες 
Οι Κ.Α.Ε. ασκούν τουλάχιστον µια (1) από τις ακόλου-

θες δραστηριότητες: παραγωγή, κατανάλωση, αποθή-
κευση και πώληση ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές.

Στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της, έκαστη Κ.Α.Ε.: 
α) δύναται να επιµερίζει, εντός της Κοινότητας, την ε-

νέργεια από Ανανεώσιµες Πηγές Ενεργειας (Α.Π.Ε.), η ο-
ποία παράγεται από σταθµούς παραγωγής και αποθηκεύ-
εται σε σταθµούς αποθήκευσης, ιδιοκτησίας της Κ.Α.Ε., 

β) έχει πρόσβαση σε όλες τις αγορές ενέργειας, τόσο 
απευθείας, όσο και µέσω σωρευτικής εκπροσώπησης, 
κατά τρόπο που δεν εισάγονται διακρίσεις.

Οι Κ.Α.Ε. δύνανται να ασκούν επιπλέον: 
α) εφαρµογή εικονικού ενεργειακού συµψηφισµού 

από σταθµούς Α.Π.Ε. και Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού 
- Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) και σταθ-
µούς αποθήκευσης για την κάλυψη των ενεργειακών 
αναγκών των µελών τους, των καταναλωτών που ζουν 
κάτω από το όριο της φτώχειας, ιδιοκτησίας της Κ.Α.Ε., 

β) διαχείριση, ιδίως συλλογή, µεταφορά, επεξεργα-
σία, αποθήκευση ή διάθεση πρώτης ύλης για την πα-
ραγωγή ενέργειας από βιοµάζα ή βιορευστά ή βιοαέ-
ριο ή µέσω ενεργειακής αξιοποίησης του βιοαποικο-
δοµήσιµου κλάσµατος αστικών αποβλήτων, 

[...] δ) προσέλκυση κεφαλαίων για την πραγµατοποί-
ηση επενδύσεων αξιοποίησης των Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. 
ή παρεµβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, 

ε) σύνταξη µελετών αξιοποίησης των Α.Π.Ε. ή της 
Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή υλοποίησης παρεµβάσεων βελτίωσης της 
ενεργειακής απόδοσης ή παροχή τεχνικής υποστήρι-
ξης, στους ανωτέρω τοµείς, 

στ) διαχείριση ή συµµετοχή σε προγράµµατα χρηµα-
τοδοτούµενα από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), 

ζ) παροχή συµβουλών για τη διαχείριση ή συµµετο-
χή των µελών της σε προγράµµατα χρηµατοδοτούµε-
να από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ε.Ε., 

[...] ι) ανάπτυξη δικτύου, διαχείριση και εκµετάλλευ-
ση υποδοµών εναλλακτικών καυσίµων.

Επιλέξιµες είναι οι δαπάνες µετά την 1η Ιουλίου 2022, ενώ δεν θα πρέπει να 
έχει ενεργοποιηθεί ο σταθµός πριν την υποβολή της αίτησης χρηµατοδότησης. 

Κοινότητες
Οι Κ.Α.Ε. θα πρέ-

πει να ασκούν 
τουλάχιστον µια 
δραστηριότητα: 

παραγωγή, 
κατανάλωση, 
αποθήκευση 
και πώληση 

ενέργειας από 
ανανεώσιµες 

πηγές

Έως 100kW 
το όριο για 
net metering
αγροτών
Στο νοµοσχέδιο που τέθηκε 
σε διαβούλευση, προβλέπεται 
πως για σταθµούς που εγκαθίστανται 
από αυτοκαταναλωτές η µέγιστη ισχύς 
όσον αφορά τους αγρότες δεν µπορεί 
να ξεπερνά τα 100kW. Συγκεκριµένα 
προβλέπονται τα εξής:
Για σταθµούς που εγκαθίστανται 
από αυτοκαταναλωτές, καθώς και 
για αυτοκαταναλωτές από κοινού, 
για την εφαρµογή του ενεργειακού 
συµψηφισµού, η µέγιστη ισχύς του 
σταθµού για:
α) οικίες (νοικοκυριά), δεν µπορεί 
να ξεπερνά τα δέκα (10) κιλοβάτ (kW) 

ανα παροχή 
κατανάλωσης,
β) νοµικά πρόσωπα 
δηµοσίου ή 
ιδιωτικού δικαίου, 
δεν µπορει να 
ξεπερνά τα εκατό 
(100) κιλοβάτ (kW) 
ανα παροχή 
κατανάλωσης.
Για σταθµούς που 
εγκαθίστανται από 
εγγεγραµµένους 

στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών 
Εκµεταλλεύσεων του ν. 3874/2010 
για εγκαταστάσεις αγροτικών 
εκµεταλλεύσεων του ν. 3874/2010 και 
αγροτικών χρήσεων, για την εφαρµογή 
του εικονικού ενεργειακού 
συµψηφισµού, η µέγιστη ισχύς 
του σταθµού δεν µπορεί να ξεπερνά 
τα εκατό (100) κιλοβάτ (kW) ανα 
παροχή κατανάλωσης.
Για την εφαρµογή εικονικού ενεργειακού 
συµψηφισµού σύµφωνα µε το παρόν, 
οι σταθµοί παραγωγής µπορούν να 
συνδέονται, στο ∆ίκτυο είτε Υψηλής 
Τάσης, είτε Μέσης Τάσης, είτε Χαµηλής 
Τάσης. Για την εφαρµογή του εικονικού 
ενεργειακού συµψηφισµού από 
Κοινότητες Ανανεώσιµης Ενέργειας, 
Ενεργειακές Κοινότητες Πολιτών, 
καθώς και Ενεργειακές Κοινότητες 
του ν. 4513/2018, δύναται η παροχή 
των σταθµών παραγωγής και οι 
αντίστοιχες παροχές κατανάλωσης προς 
συµψηφισµό να εκπροσωπούνται από 
διαφορετικούς προµηθευτές. Το µέγιστο 
όριο συνολικής ισχύος σταθµών Α.Π.Ε 
και Σ.Η.Θ.Υ.Α., για το οποίο επιτρέπεται 
να χορηγηθούν Οριστικές Προσφορές 
Σύνδεσης από τους αρµόδιους 
∆ιαχειριστές για εφαρµογή ενεργειακού 
και εικονικού ενεργειακού συµψηφισµού 
καθορίζεται σε δύο (2) γιγαβάτ (GW).

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1Η ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 

Επιδότηση και για παλαιότερες 
δαπάνες για φ/β στην πομόνα  
Τις επόµενες ηµέρες αναµένεται να εκδοθεί η προδηµοσίευση του οδηγού 
του νέου προγράµµατος φωτοβολταϊκών έως 10 kW για αγροτικές επιχειρήσεις 
και ιδιώτες, καθώς στις 15 Μαρτίου θα ανοίξει η πλατφόρµα χρηµατοδότησης. 
Το ύψος της επιδότησης για τις δαπάνες εγκατάστασης και αγοράς 
φωτοβολταϊκού συστήµατος θα φτάνει το 60% µε τον πρώτο κύκλο 
αιτήσεων να φτάνει τα 150 εκατ. ευρώ, σύµφωνα µε πληροφορίες που µένει 
να επιβεβαιωθούν. Αναφορικά µε τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, θα 
ακολουθηθεί και το µοντέλο του «Εξοικονοµώ» δηλαδή οι πρώτες αιτήσεις θα 
αξιολογηθούν πρώτες κ.ο.κ.  Επιλέξιµες θα είναι οι δαπάνες µετά την 1η Ιουλίου 
2022, ενώ δεν θα πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί ο σταθµός πριν από την 
υποβολή της αίτησης για χρηµατοδότηση. Σε κάθε περίπτωση δαπάνες για 
αγορά και τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστηµάτων θα επιδοτούν και τα Σχέδια 
Βελτίωσης (εντός Μαρτίου οι αιτήσεις) σε κατ’ επάγγελµα και Νέους Αγρότες. 
Μάλιστα, αίτηση για την επιδότηση της σχετικής δαπάνης µπορούν να κάνουν 
και δικαιούχοι των περασµένων Σχεδίων (προκήρυξη 2017). 

100kW
Η µέγιστη 
ισχύς όσον 
αφορά τους 
αγρότες δεν 

µπορεί 
να ξεπερνά τα 

100kW
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Νέο κάλεσµα προς τους αγρότες να συµµετέχουν 
σε µεγάλα συνεργατικά σχήµατα για να µπορέ-
σουν να γίνουν ανταγωνιστικοί και να προωθούν 
πιο εύκολα τα προϊόντα τους απηύθυνε προ η-
µερών από το βήµα των εκθέσεων Detrop και 
Oenos, στην Θεσσαλονίκη, ο υπουργός Αγρο-
τικής Ανάπτυξης Γιώργος Γεωργαντάς. «Υπάρ-
χουν πολλά κίνητρα για τέτοια σχήµατα. Πρέπει 
να αλλάξουµε την προώθηση γιατί η εποχή του 

µοναχικού καβαλάρη αγρότη τελείωσε», είπε.
Ο ίδιος δήλωσε αισιόδοξος για την επόµενη η-

µέρα, καθώς όπως είπε «το ελληνικό προϊόν εί-
ναι ποιοτικό και οι εξαγωγές µας πηγαίνουν κα-
λά και µπορούν να πάνε ακόµα καλύτερα και το 
κράτος προσφέρει οικονοµικά εργαλεία στους 
αγρότες». Ο κ. Γεωργαντάς αναφερόµενος στις 
εξαγωγές σηµείωσε ότι σε µια χρονιά ενεργεια-
κής κρίσης είχαµε µετρήσιµη αύξηση 17% στις ε-

ξαγωγές αγροτικών προϊόντων, που δηµιουργεί 
ένα µεγάλο µερίδιο στην ανάπτυξη της χώρας. 

Ο κ. Γεωργαντάς µίλησε για την ανάγκη ενερ-
γειακής αυτονοµίας των κτηνοτροφικών και γε-
ωργικών εκµεταλλεύσεων, τον εκσυγχρονισµό 
των εγκαταστάσεων αλλά και της µεταποίησης 
µέσα από πολλά προγράµµατα λέγοντας χαρα-
κτηριστικά: «Μόνο από το Ταµείο Ανάκαµψης 
και Ανθεκτικότητας έχουν δοθεί 550 εκατ. ευρώ».

Συνεταιρισμένος όχι «μοναχικός καβαλάρης» λέει ο Γεωργαντάς

Αειφορία και 
βιώσιμη ανάπτυξη 
στην αγροδιατροφή 
δεν μπορεί να 
υπάρξει αν δεν 
αλλάξουμε ρότα 
τόνισαν οι ειδικοί 
στο 11ο Συνέδριο 
Αγροτεχνολογίας

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Η ορθολογική διαχείριση του αρδευτικού 
ύδατος, σε συνδυασµό µε την εφαρµογή 
µεθόδων αναγεννητικής γεωργίας για 
τον εµπλουτισµό του εδάφους, τη µείω-
ση της σπατάλης µέσα από τη χρήση και 
επανάχρηση υλικών και τροφίµων, αλλά 
και την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών στο 
χωράφι, από καταρτισµένους αγρότες, εί-
ναι ορισµένα από τα «κλειδιά» για την α-
ντιµετώπιση των προκλήσεων της εποχής 
και τη µετάβαση της ανθρωπότητας σε βι-
ώσιµα συστήµατα ανάπτυξης.

Το συµπέρασµα αυτό αποτέλεσε την 
κοινή συνισταµένη των εργασιών του 
11ου συνεδρίου Αγροτεχνολογίας που 
οργάνωσε στη Θεσσαλονίκη η επιτροπή 
αγροτεχνολογίας του Ελληνοαµερικανι-
κού Επιµελητηρίου, την Παρασκευή 17 
Φεβρουαρίου, µε συµµετοχή (φυσική και 
διαδικτυακά) Ελλήνων και ξένων ειδικών 
επιστηµόνων, ακαδηµαϊκών, ερευνητών 
και ανθρώπων της παραγωγής και του ε-
πιχειρείν στο χώρο των τροφίµων. Στην 
πλειονότητά τους οι οµιλητές κατέστησαν 
σαφές πως το µοντέλο που ακολουθείται 
µέχρι τώρα στον πλανήτη είναι αδιέξοδο 
και αν δεν αλλάξουµε ρότα, ως ανθρω-
πότητα, δεν θα πετύχουµε την αειφορία. 

Στη σηµασία της διασφάλισης του αρ-
δευτικού νερού για την επίτευξη βιώσι-
µης ανάπτυξης, εστίασε η Begona Perez 
Villarreal, διευθύντρια Νοτίου Ευρώπης 
του EIT Food, η οποία ξεκαθάρισε πως ο 
πρωτογενής τοµέας δεν µπορεί να υπάρ-

ξει χωρίς νερό. «Αποτελεί το εργαλείο – 
κλειδί για τις δραστηριότητες στη γεωρ-
γία, ειδικά στην περιοχή της Νοτίου Ευρώ-
πης. Όλοι γνωρίζουµε ότι το νερό είναι ο 
χρυσός του αιώνα µας και χρειάζεται να 
υπάρχει ορθολογική χρήση του», τόνισε.

Ο Θεόδωρος Καλλίτσης, Farm Manager 
στην Αµερικανική Γεωργική Σχολή, ανα-
φέρθηκε στις αλλαγές που παρατηρού-
νται στο κλίµα σε ό,τι αφορά στις χειµε-
ρινές και στις θερινές βροχοπτώσεις και 
επισήµανε ότι το «finding water», η εύ-
ρεση δηλαδή του νερού για την άρδευση 
είναι το βασικό ζητούµενο. «Οι προβλέ-

ψεις είναι ότι θα έχουµε µια κάποια µείω-
ση στο καλαµπόκι, σταθερότητα ή µικρή 
αύξηση στα σιτηρά και σχεδόν την ίδια ή 
λίγο περισσότερη παραγωγή για την πα-
τάτα και την τοµάτα, όσο κρατάµε όµως 
σταθερό το νερό», είπε χαρακτηριστικά. 

«Κινούµαστε εκτός στόχων»
Το µοντέλο ανάπτυξης που ακολουθεί-

ται από την ανθρωπότητα κινείται εκτός 
στόχων που έχουν τεθεί για το 2030, προ-
ειδοποίησε, από τη δική του πλευρά, ο α-
ναπληρωτής διευθυντής του Τµήµατος Ε-
πισιτιστικής Ασφάλειας του FAO, Ντιβάιν 

Αθανασιος Κουιµ-
τζης και Begona 
Perez Villarreal

11ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας
Ο νέος «χρυσός» 
του αιώνα είναι 
το αρδευτικό νερό

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

12 
ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ

και το

300.000 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Παράγουν
γεωργικά
προϊόντα

για µεταποίηση
από περίπου

Αντιπροσωπεύουν
από κοινού το

Γεωργικές 
εκµεταλλεύσεις

7,5 %
ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 
ΤΗΣ ΕΕ

3,7%
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Σε Κύπρο και Γερµανία από την ΕΕ, σε ΗΠΑ και 
Ην. Βασίλειο, αυξάνει τις εξαγωγές του το ελ-
ληνικό κρασί, όπως δείχνει η ποιοτική ανάλυ-
ση των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ από την ΚΕΟΣΟΕ.

Η πρώτη εξάδα των χωρών εξαγωγής ελληνι-
κών οίνων στην ΕΕ αντιπροσωπεύει το 90,15% 
των συνολικών εξαγωγών σε αξία για το 2022 και 
αφορά ως προς την αξία Γερµανία, Κύπρο, Γαλ-
λία, Βέλγιο, Κάτω Χώρες και Αυστρία. Αντίστοι-

χα, οι κύριοι προορισµοί (ΗΠΑ, Καναδάς, Ηνω-
µένο Βασίλειο, Αυστραλία, Ελβετία, Νορβηγία), ε-
ξαγωγής ελληνικών οίνων σε αξία µε προορισµό 
τις Τρίτες Χώρες, αντιπροσωπεύουν το 86,21% 
των συνολικών ελληνικών εξαγωγών σε αυτές.

Σε επίπεδο ΕΕ, περαιτέρω βελτίωση παρατηρεί-
ται στις επιδόσεις της πρώτης εξαγωγικής αγοράς, 
της Γερµανίας, για το ελληνικό κρασί, µε αύξηση 
8,23% σε αξία (στα 30.588.190 ευρώ το 2022), ε-

νώ ελαφρά µείωση κατά 1,60% παρατηρείται σε 
ποσότητα (στα 11.993.167 κιλά το 2022). Σταθε-
ρά πλέον δεύτερη η αγορά της Κύπρου, µε την 
ποσοστιαία µεταβολή του 2022 έναντι του 2021 
στο +16,24%, ενώ η µεταβολή (σε αξία) του µέ-
σου όρου 5ετίας ανέρχεται σε +35,38%.

Σε επίπεδο τρίτων χωρών, στην Αµερική, σηµει-
ώθηκε αύξηση κατά 25,85% στις ελληνικές εξαγω-
γές οίνων σε αξία (στα 17.892.328 ευρώ το 2022). 

Αυξημένες επιδόσεις ελληνικού οίνου σε αγορές στόχους

Έως τις 30 Ιουνίου 2023 µπορούν οι 
ιδιοκτήτες µικρών αµπελιών έκτασης 
από 100 έως 1.000 τµ, να προχωρή-
σουν στην καταγραφή των αµπελο-
τεµαχίων τους στο Αµπελουργικό 
Μητρώο.  Μάλιστα, η εν λόγω κατα-
γραφή των αµπελοτεµαχίων στο α-
µπελουργικό µητρώο είναι απαραί-
τητη προϋπόθεση για την υποβολή 
δήλωσης συγκοµιδής, η οποία απο-
τελεί βασικό δικαιολογητικό έγγρα-
φο για την έκδοση άδειας απόστα-
ξης για τους διήµερους µικρούς α-
ποσταγµατοποιούς από το Τελωνείο.

Μάλιστα, σύµφωνα µε τις οδηγί-
ες που εκδίδουν οι αρµόδιες ∆ιευ-
θύνσεις Οικονοµίας των περιφερει-
ών, για την ορθή καταγραφή του α-
µπελοτεµαχίου στο Αµπελουργικό 
Μητρώο, οι ενδιαφερόµενοι µπο-
ρούν να υποβάλλουν στις κατά τό-
που ∆ΑΟΚ αίτηση – υπεύθυνη δή-
λωση απελοκαλλιέργειας µε τα πα-
ρακάτω δικαιολογητικά:

 Φωτοτυπία των δύο όψεων της 
αστυνοµικής ταυτότητας.

 Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού 
της εφορίας ή της φορολογικής δή-
λωσης ή άλλου φορολογικού εγγρά-
φου όπου αναγράφεται το ΑΦΜ του 
παραγωγού.

 Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης.
 Αντίγραφο τίτλων ιδιοκτησίας 

ή ενοικιαστήρια, τα οποία πρέπει 

να αναγράφουν υποχρεωτικά τον 
ΑΦΜ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή, να 
αναφέρουν αναλυτικά τα στοιχεία 
των αγροτεµαχίων (τοποθεσία, έκτα-
ση, χαρτογραφικό κωδικό κλπ) και 
τη χρονική περίοδο µίσθωσης και 
να έχουν θεώρηση του γνήσιου της 
υπογραφής των αντισυµβαλλόµε-
νων µερών (αφορά τα ιδιωτικά συµ-
φωνητικά µίσθωσης που δεν θεω-
ρούνται από την αρµόδια ∆ΟΥ και 
τα χρησιδάνεια)

 Γεωγραφικές συντεταγµένες των 
κορυφών του τεµαχίου µε σύστηµα 
ΕΓΣΑ-87 ή απόσπασµα χαρτογράφη-
σης από το Ελληνικό Κτηµατολόγιο.

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας:
 Αίτηση δύναται να υποβάλει 

κάθε συνιδιοκτήτης για το µερίδιο 
που του αναλογεί µε την έγγραφη 
συγκατάθεση των λοιπών συνιδιο-
κτητών (µε βεβαίωση του γνήσιου 
της υπογραφής). Η συνιδιοκτησία 
πρέπει να τεκµηριώνεται µε τους 
σχετικούς τίτλους ιδιοκτησίας.

 Αίτηση δύναται να υποβληθεί από 
τον ένα συνιδιοκτήτη για το σύνολο 
της συνιδιοκτήτης έκτασης, µε ενοι-
κίαση της υπόλοιπης έκτασης και µε 
την έγγραφη συγκατάθεση των λοι-
πών συνιδιοκτητών (µε βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής). Η συνιδι-
οκτησία πρέπει να τεκµηριώνεται µε 
τους σχετικούς τίτλους ιδιοκτησίας.

Ντζιέ. «Σήµερα, περίπου 820 εκατοµµύρια 
άνθρωποι υποσιτίζονται στον πλανήτη και 
άλλα 3,1 δισεκατοµµύρια δεν έχουν οικο-
νοµική δυνατότητα να καταναλώσουν υγι-
εινές τροφές. Την ίδια στιγµή, λόγω των α-
κραίων φαινοµένων που προκαλεί η κλιµα-
τική αλλαγή χάνεται το 14% των παραγόµε-
νων τροφίµων στην αλυσίδα από το χωρά-
φι µέχρι το ράφι και άλλο 17% από το ράφι 
και µετά», ανέφερε σε διαδικτυακή του πα-
ρέµβαση, για να συµπληρώσει πως εξαιτίας 
της αύξησης της θερµοκρασίας προκύπτουν 
επιβλαβείς ασθένειες που πλήττουν την πα-
ραγωγικότητα των καλλιεργειών. Τόνισε α-
κόµη πως «αν η απώλεια και σπατάλη τρο-
φίµων ήταν χώρα, θα ήταν ο 3ος µεγαλύτε-
ρος ρυπαντής µετά τις ΗΠΑ και την Κίνα».

Την ανάγκη να πάµε σε χωριστή συλλογή 
των οργανικών αποβλήτων για να καταφέ-
ρουµε να τα µειώσουµε από το 70% που είναι 
σήµερα στους πράσινους κάδους στην Ελ-
λάδα, σε ποσοστό κάτω από το 10%, τόνισε 
ο καθηγητής της Πολυτεχνικής Σχολής του 
ΑΠΘ Νικόλαος Μουσιόπουλος κι έδειξε ως 
λύση το βιοαέριο µέσω του οποίου µειώνο-
νται τα οργανικά απόβλητα και ταυτόχρονα 
παράγεται ενέργεια και εδαφοβελτιωτικό.

∆ιήµεροι
Η καταγραφή των 
αµπελοτεµαχίων 
είναι προϋπόθεση 
για την υποβολή 
δήλωσης συγκο-

µιδής, η οποία 
αποτελεί βασικό 
δικαιολογητικό 

έγγραφο για την 
έκδοση άδειας 
απόσταξης για 
τους διήµερους

Καταγραφή των μικρών αμπελοτεμαχίων 
στο Αμπελουργικό Μητρώο ως 30 Ιουνίου

∆ιπλός στόχος

Την ανάγκη χρήσης 
τεχνολογίας στον 
αγροτικό τοµέα για 
να υπηρετηθεί ο διπλός 
στόχος της αύξησης 
της παραγωγής και 
της προστασίας 
του περιβάλλοντος, 
επεσήµανε ο υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης. 
Ο Γιώργος Γεωργαντάς 
ξεκαθάρισε ότι αν 
δεν ληφθούν δράσεις 
για την εκµηδένιση του 
αποτυπώµατος άνθρακα 
και την αντιµετώπιση 
της κλιµατικής αλλαγής, 
θα υπάρξουν δυσµενείς 
επιπτώσεις στην 
αγροτική παραγωγή, 
ενώ µεγάλη σηµασία 
έδωσε στην εκπαίδευση 
και την τεχνολογία.



Agrenda46 Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023 ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Εξασφάλιση 
σε δάνεια 
προβληματικά 
600.000 
ακίνητα 
Με αφορµή την πρόσφατη απόφαση 
της Ολοµέλειας του Αρείου Πάγου 
για το ζήτηµα της νοµιµοποίησης 
των Εταιρειών ∆ιαχείρισης να 
είναι οι ίδιες διάδικοι, δηλαδή, 
να προχωρούν σε πλειστηριασµούς, 
η Ένωση Εταιρειών ∆ιαχείρισης 
Απαιτήσεων από ∆άνεια και 
Πιστώσεις (ΕΕ∆Α∆Π) σε 
ανακοίνωση της προβάλει τους 
δικούς της ισχυρισµούς.
Στην ανακοίνωση υποστηρίζουν ότι 
«η αναγκαστική εκτέλεση συνιστά 
την έσχατη καταφυγή, στην οποία 
καταλήγουν µόνον όταν έχει 
εξαντληθεί κάθε άλλη δυνατή λύση, 
είτε για αντικειµενικούς λόγους, 
είτε επειδή οι οφειλέτες αρνούνται 
να συνεργαστούν, παρά τις 
επανειληµµένες και µακρόχρονες 
προσπάθειες που πάντοτε -και 
καθ’ υπέρβαση κάθε ρυθµιστικής 
υποχρέωσης- καταβάλλονται 
από τα µέλη της ΕΕ∆Α∆Π 
στην κατεύθυνση αυτή».
Aυτή τη στιγµή, σύµφωνα µε την 
ΕΕ∆Α∆Π, υπάρχουν 600.000 
χιλιάδες ακίνητα που έχουν δοθεί 
ως εξασφάλιση σε προβληµατικά 
δάνεια. Από τα ακίνητα που έχουν 
δοθεί ως εξασφάλιση για Μη 
Εξυπηρετούµενα ∆άνεια, µόνο 
το 50% αφορά οικιστικά ακίνητα. 
Το υπόλοιπο 50% αφορά άλλες 
κατηγορίες ακινήτων (βιοµηχανικά 
ή άλλα επαγγελµατικά ακίνητα, 
αποθήκες, πάρκινγκ κλπ). 
Από τα ανωτέρω οικιστικά ακίνητα, 
η συντριπτική πλειοψηφία των 
οφειλετών, υποστηρίζει, θα βρει 
συµβιβαστική λύση (σηµειώνεται ότι 
µε βάση ιστορικά στοιχεία 8 στα 10 
δάνεια ρυθµίζονται συναινετικά).

Έτοιμοι για πλειστηριασμούς, 
διαχειριστές κόκκινων δανείων
Εκβιασμοί και κερδοσκοπία σε βάρος αγροτών, νομοθετική λύση ζητά η ΕΘΕΑΣ

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Ένα νέο κύµα πλειστηριασµών χιλιάδων «κόκ-
κινων» οφειλετών ανάµεσα τους αγρότες και 
συνεταιρισµοί, βρίσκεται προ των πυλών µε-
τά την απόφαση της Ολοµέλειας του Αρείου 
Πάγου, να επιτρέψει στους διαχειριστές των 
funds, να προχωρήσουν σε αναγκαστική εκτέ-
λεση ή άλλες δικαστικές ενέργειες για τα δά-
νεια που έχουν µεταβιβαστεί στο πλαίσιο τιτ-
λοποίησης µε τον Ν. 3156/2003.

Η κατά πλειοψηφία απόφαση (56-9) του Αρεί-
ου Πάγου έρχεται µέσα σε ένα πλαίσιο σύνθε-
των οικονοµικών εξελίξεων, σε εσωτερικό και 
διεθνές πεδίο, καθώς και έντονης πολιτικής α-
ντιπαράθεσης και πίεσης από τράπεζες και άλ-
λα επιχειρηµατικά συµφέροντα. Μάλιστα, η ση-
µερινή άνοδος των επιτοκίων έχει οδηγήσει στη 
διαµόρφωση πολύ υψηλών δόσεων, τις οποίες 
οι οφειλέτες αδυνατούν να καταβάλουν, ενώ τα 
δάνειά τους έχουν µεταβιβαστεί διαδοχικά από 
fund σε fund και δεν ξέρουν σε ποιον χρωστούν.

Το ζήτηµα όµως έχει ευρύτερες οικονοµικές 
διαστάσεις καθώς έχει συσχετιστεί µε τις εγγυ-
ήσεις του σχεδίου «Ηρακλής» και τον κίνδυνο 
τερµατισµού του, το δηµόσιο χρέος, την πληρω-
µή οµολόγων, κ.ά. Την ίδια ώρα, πίσω από την 
όλη υπόθεση συγκρούονται και ξιφουλκούν τα 
µεγάλα επιχειρηµατικά συµφέροντα των τρα-
πεζών, funds και servicers, στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό, για τα προσδοκώµενα κέρδη α-
πό την αγοραπωλησία των δανείων και τη δυ-

νατότητα είσπραξής τους από τους οφειλέτες.
Με ορατό πλέον τον κίνδυνο να βγουν στο 

σφυρί µε συνοπτικές διαδικασίες 600.000 ακί-
νητα, αξίας 45 δισ. ευρώ, η αντιπολίτευση ζητά 
ρυθµίσεις προστασίας πρώτης κατοικίας, καθο-
ρισµό χαµηλότερων δόσεων και σταθερό, χαµη-
λό επιτόκιο για τις ρυθµίσεις δανείων και επιδό-
τηση από το ∆ηµόσιο των δόσεων αποπληρω-
µής για αποδεδειγµένα αδύναµους δανειολή-
πτες, όπως και την προστασία της αγροτικής γης.

Κρίση και µνηµόνια
Η ΕΘΕΑΣ κρίνει πως η συγκεκριµένη απόφα-

ση θα δηµιουργήσει σοβαρά προβλήµατα σε α-
γρότες και συνεταιρισµούς, αφού περιουσίες και 
κόποι δεκαετιών έχουν µεταφερθεί σε υποπολ-
λαπλάσιες τιµές. Οι διαχειριστές των funds, ό-
πως αναφέρει σε ανακοίνωση της η οργάνωση, 
δεν επιθυµούν την παραγωγική αξιοποίηση αυ-
τών των ακινήτων, αλλά τον εκβιασµό παραγω-

γών και συνεταιρισµών µε µοναδικό στόχο την 
κερδοσκοπία. «Είναι ακατανόητο, τη στιγµή που 
απλοί πολίτες, αγρότες και συνεταιρισµοί ταλαι-
πωρούνται επί σειρά ετών για να ολοκληρωθεί 
µια δικαστική απόφαση, ο Άρειος Πάγος µέσα 
σε επτά ηµέρες από τη διάσκεψη κεκλεισµένων 
των θυρών να γνωστοποιεί την απόφασή της, 
καταρρίπτοντας κάθε ρεκόρ στην ταχύτητα δη-
µοσίευσής της. Ήταν άραγε τόσο επιτακτική α-
νάγκη για την ανάπτυξη της χώρας και την κοι-
νωνική και παραγωγική ηρεµία να δηµοσιευθεί 
η απόφαση και να αρχίσουν οι πλειστηριασµοί;  
∆έκα χρόνια µετά τη δηµοσιονοµική κρίση και 
τα µνηµόνια που οδήγησαν σε οικονοµική κα-
ταστροφή αγρότες και συνεταιρισµούς και η υ-
παγωγή τους µε επαχθείς όρους στα funds εί-
ναι δυνατόν να αποτελεί διευθέτηση των παρα-
γωγικών συνεταιρισµών και αγροτών; 

Όταν αγνοείται η κοινωνική και παραγωγι-
κή ηρεµία σηµαίνει ότι προτεραιότητα αποτέ-
λεσε η τυπική εφαρµογή δυσµενών όρων που 
εξυπηρετεί µόνο ένα στόχο, την κερδοσκοπία. 
∆εν ασχολούµαστε µε τις λίγες περιπτώσεις κα-
κοπληρωτών, οι οποίοι οφείλουν τεράστια πο-
σά και βρίσκουν τους κατάλληλους δρόµους 
για να προστατευθούν. Εµάς, µας ενδιαφέρουν 
οι χιλιάδες αγρότες και συνεταιρισµοί που α-
γωνιούν να χρησιµοποιήσουν την περιουσία 
τους για την περαιτέρω ανάπτυξή τους και τη 
στήριξη της υπαίθρου. Η λύση δεν µπορεί να 
είναι παρά νοµοθετική.», καταλήγει ζητώντας 
από την κυβέρνηση και τα κόµµατα να αναλά-
βουν πρωτοβουλία πριν να είναι αργά.

Επιτόκια
Η άνοδος των επιτοκίων έχει οδηγή-
σει στη διαµόρφωση πολύ υψηλών 

δόσεων, τις οποίες οι οφειλέτες 
αδυνατούν να καταβάλουν, ενώ τα 

δάνειά τους έχουν µεταβιβαστεί 
διαδοχικά από fund σε fund
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Τα οικονοµικά προβλήµατα που ταλανίζουν 
εδώ και χρόνια την συνεταιριστική οργάνωση 
του Ηρακλείου και την οδήγησαν το 2017 στη 
συµφωνία εξυγίανσης µέσω του Πτωχευτικού 
Κώδικα, επιχείρησε η νέα διοίκηση της οργάνωσης 
από το 2019 να αντιµετωπίσει. Mάλιστα σε 
επιστολή της που έχει κοινοποιηθεί στους τοπικούς 
βουλευτές και προωθήθηκε διαπαραταξιακά στη 
Βουλή, αναφέρεται µεταξύ άλλων ότι «ολοένα και 
δυσχεραίνεται η λειτουργία της Ένωσης, αφού το 

fund που έχει αγοράσει σε εξευτελιστική τιµή τα 
δάνειά της, µε ενδεχόµενη σκοπιµότητα, αποµυζά 
την οργάνωση, φαλκιδεύοντας κάθε προσπάθεια 
εξυγίανσής της και υπονοµεύοντας συνολικά 
τη λειτουργία της. Παράλληλα, οι τραπεζικοί 
λογαριασµοί της Ένωσης έχουν κατασχεθεί 
από το ΙΚΑ και την εφορία, ενώ δεκάδες 
εργαζόµενοι που καταβάλλουν καθηµερινά 
φιλότιµες προσπάθειες για την εξυπηρέτηση 
του παραγωγού παραµένουν απλήρωτοι.».

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Αέρα στα πανιά των περιώνυµων 
servicers, φαίνεται να έχει βάλει 
η πρόσφατη απόφαση του Αρεί-
ου Πάγου µε την οποία και ανά-
βει το πράσινο φως των πλειστη-
ριασµών για υποθηκευµένα ακί-
νητα τα οποία συνδέονται µε τρέ-
χουσες οφειλές. Οι συνεταιρισµοί 
και πάλι... το πρώτο θύµα. 

Στη χειρότερη στιγµή της ιστο-
ρίας της δείχνει να περιέρχεται η 
άλλοτε κραταιά συνεταιριστική Έ-
νωση Ηρακλείου, καθώς εξυπηρε-
τούµενα δάνεια της οργάνωσης, 
ύψους 50 εκατ. ευρώ, πωλήθηκαν 
σε ιρλανδικό Fund, το οποίο πλέ-
ον ζητά «εδώ και τώρα» και το φι-
λέτο ακίνητο της οργάνωσης στη 
Λεωφόρο 62 Μαρτύρων.

Σύµφωνα µε τον πρόεδρος ΕΑ-
ΣΗ Σταύρο Γαβαλά, η όρεξη των 
Funds άνοιξε µε την πρόσφατη 
απόφαση του Αρείου Πάγου γι 
αυτό και προ ηµερών το Fund, 
στο οποίο πωλήθηκαν τα δάνεια 
της Ένωσης Ηρακλείου, τόλµη-
σε και ζήτησε και το κτίριο της 
62 Μαρτύρων.

Τις δυσάρεστες εξελίξεις αλλά 
και την πρόθεση της Ένωσης να 
µην επιτρέψει στο Ιρλανδικό Fund 
να βάλει χέρι στην περιουσία της, 
που ουσιαστικά είναι περιουσία 
των µελών της, γνωστοποίησε ο 
πρόεδρος της ΕΑΣΗ, πλαισιωµέ-
νος από µέλη του ∆Σ, στη διάρ-
κεια συνέντευξης Τύπου (21/2) 
στέλνοντας µήνυµα προς άπα-
ντες πως κηρύττει ανένδοτο α-
γώνα. «Τα ψέµατα, προειδοποί-
ησε, τελειώνουν και δεν θα ανε-
χτούµε άλλο να µας περιφέρουν 
σε κάθε είδους χαρτογιακάδες 
µε γραβάτες,  κι αυτό πρέπει το 

Κράτος, η Κυβέρνηση, η Αντιπο-
λίτευση να το λάβουν σοβαρά υ-
πόψην», είπε. 

Υπάρχει, εξήγησε ο πρόεδρος 
της Ένωσης, σχέδιο εξυγίανσης 
της Οργάνωσης κι αντί αυτό να 
γίνει πράξη ζητούν και το φιλέ-
το όπου στεγάζεται η Ένωση. Για 
το θέµα έχει γίνει ήδη παρέµβα-
ση από τοπικούς βουλευτές, τους 
οποίους ευχαρίστησε ο κ. Γαβα-
λάς εκτιµώντας όµως πως υπάρ-
χει σχέδιο ώστε η Ένωση να ο-
δηγηθεί σε οικονοµική ασφυξία. 
Μάλιστα, συνέχισε λέγοντας πως 
δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ο 
«κουµπαράς» των 400.000 ευ-
ρώ της Ένωσης Ηρακλείου και 
το fund να κρατάει όλα αυτά τα 
χρήµατα δεσµευµένα έναντι µελ-

λοντικών δόσεων, στερώντας τα 
µε αυτόν τον τρόπο από τους πα-
ραγωγούς-µέλη της ΕΑΣΗ. Ξεκα-
θάρισε, δε, ότι από το 2000 µέχρι 
σήµερα η ΕΑΣΗ έχει ήδη καταβά-
λει, για τόκους δανείων που είχε 
λάβει από την Αγροτική και την 
Πειραιώς, το διόλου ευκαταφρό-
νητο ποσό των 40.000.000 ευρώ.

«Μπορεί ο Ερντογάν να είπε 
πως θα έλθει νύχτα στην Ελλά-
δα όµως εµείς θα πάµε µέρα στο 
Fund», συµπλήρωσε ο κ Γαβαλάς 
τονίζοντας µε έντονο ύφος προς 
κάθε αποδέκτη « Κάτω τα χέρια α-
πό την Ένωση Ηρακλείου και α-
πό την περιουσία των αγροτών».

Στο σηµείο αυτό ο πρόεδρος της 
Οργάνωσης, τόνισε πως η συµ-
φωνία που είχε γίνει το 2017 µε 

την Τράπεζα Πειραιώς (τότε η Ορ-
γάνωση είχε ενταχθεί στο άρθρο 
106 β’ του πτωχευτικού νόµου) 
κράτησε µεν την  Ένωση ζωντα-
νή όµως ήξεραν εξ αρχής πως έ-
πρεπε να αλλάξει, πράγµα που η 
Τράπεζα στην πορεία αποδέχτη-
κε. Όµως για σχεδόν 1,5 χρόνο 
δεν προχωρούσε στις αναγκαίες 
ενέργειες, µέχρι που πούλησε το 
δάνειο της Οργάνωσης στην δια-
χειρίστρια του ιρλανδικού Fund 
INTRUM Hellas.

«Η Ένωση Ηρακλείου έχει πα-
ρελθόν, παρόν και µέλλον, αρέ-
σει δεν αρέσει σε κάποιους, κι αν 
το fund θέλει να µας κλείσει, ας 
έρθει και θα καταλάβει πως την 
Ένωση δεν τη χαρίζουµε σε κανέ-
ναν», τόνισε ο κ. Γαβαλάς.

Ανένδοτο κατά Fund 
κήρυξε η ΕΑΣΗ

 πριν από το σφυρί
Για σχέδιο να 

οδηγηθεί σε 
οικονομική ασφυξία 

η οργάνωση μιλά 
ο πρόεδρος της 

Ένωσης Ηρακλείου, 
τονίζοντας πως δεν 

θα επιτρέψει στο 
Ιρλανδικό Fund 

να βάλει χέρι στην 
περιουσία της

Σε δυσχερή θέση η 
λειτουργία της οργάνωσης, 
δεσµευµένοι λογαριασµοί, 

απλήρωτοι εργαζόµενοι

Κουμπαράς
∆εν είναι δυνατόν να 
υπάρχει ο «κουµπαράς» 
των 400.000 ευρώ της 
Ένωσης Ηρακλείου και το 
fund να κρατάει όλα αυτά τα 
χρήµατα δεσµευµένα έναντι 
µελλοντικών δόσεων, λέει 
ο πρόεδρος της οργάνωσης.

Φιλέτα 
Όταν η ΕΑΣΗ άρχισε να 
πιέζεται οικονοµικά και να 
µπαίνει σε διαδικασία 
δανειοδοτήσεων, µπορεί να 
είχε εκποιήσει ήδη αρκετά 
ακίνητά της, τα οποία είχαν 
αποτιµηθεί στα 5 εκατ. ευρώ, 
όµως είχε καταφέρει µέχρι 
σήµερα να κρατήσει στην 
ιδιοκτησία της τα «φιλέτα» 
του Τάλως και της 62 
Μαρτύρων.

Μέλλον
«Η Ένωση Ηρακλείου έχει 
παρελθόν, παρόν και µέλλον, 
αρέσει δεν αρέσει σε 
κάποιους», τονίζει ο Σταύρος 
Γαβαλάς.
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ΓΙΩΡ. ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ 
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΣΥΡΙΖΑ
«Οι σεισµοί δηµιούργησαν 
προϋποθέσεις αλλαγής του 
κλίµατος και προώθησης 
του διαλόγου µε την 
Τουρκία. Γι’ αυτό χρειάζεται 
εθνική στρατηγική και να 
θέτουµε εµείς την ατζέντα, 
όχι να ακολουθούµε τυφλά 
ατζέντες τρίτων ή να 
απαντάµε αµήχανα στις 
τουρκικές προτάσεις».

ΕΛΕΝΗ ΒΙΤΑΛΗ 
ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΣΤΡΙΑ
«Μου έρχεται να πω καµία 
κουβέντα, όµως ξέρετε 
τώρα πόσα θέλουνε να µε 
κρεµάσουν στα µανταλάκια 
κι εµένα και όσους δεν 
είναι στην πάρτη τους! 
Ηλίθιοι όµως κατά τα άλλα 
καλλιτέχνες, για έναν κόσµο 
ίδιο µε αυτούς που δεν ξέρει 
ούτε που πατάει, ούτε γιατί 
γεννήθηκε και υπάρχει».

ΒΟΛΟΝΤΙΜΙΡ ΖΕΛΕΝΣΚΙ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ
«Θεωρώ πως είναι µια 
ευκαιρία για την Κίνα να 
κάνει τώρα µια ρεαλιστική 
αξιολόγηση αυτού που 
συµβαίνει εδώ. Επειδή, 
σε αυτή τη φάση αν η Κίνα 
συµµαχήσει µε τη Ρωσία, 
τότε θα υπάρξει ένας 
παγκόσµιος πόλεµος και 
πιστεύω πως αυτό στην 
Κίνα το γνωρίζουν καλά».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΠΡΙΝ ΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΓΡΕΞ ΜΗΠΩΣ ΝΑ ∆ΙΑΒΑΣΟΥΝ ΕΚΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ΛΙΓΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

Στο σφυρί
Με τις θέσεις των funds 
τάχθηκαν λένε στην ΕΘΕΑΣ, 
οι Αρεοπαγίτες. Σύµφωνα µε 
το φορέα η απόφαση τους για 
τους πλειστηριασµούς θα φέρει 
σοβαρά προβλήµατα σε 
αγρότες και συνεταιρισµούς, 
αφού περιουσίες και κόποι 
δεκαετιών έχουν µεταφερθεί 
σε υποπολλαπλάσιες τιµές. 
Στόχος, λένε ο εκβιασµός των 
συνεταιρισµών. Βλέπε ΕΑΣΗ.

Κόκορας κρασάτος
Σε επίπεδο ρεκόρ έχει αυξηθεί 
το κόστος προετοιµασίας του 
παραδοσιακού πιάτου coq au 
vin της Γαλλίας, ελληνιστί 
κόκορας κρασάτος, δείχνοντας 
πώς ο πληθωρισµός έχει 
επηρεάσει το οικογενειακό 
δείπνο, αυξάνοντας τις τιµές, 
από τα κρεµµύδια έως το κρασί. 
Σύµφωνα µε το Βloomberg, 
το εν λόγω πιάτο παρουσιάζει 
αύξηση 14,7% τον Ιανουάριο.

Ποια λαγάνα;
Κάνουν µάλλον πλάκα, 
µε τις ανακοινώσεις για 
το Σαρακοστιανό καλάθι. 
Όταν ακούς λιανέµπορους 
να λένε ότι οι τιµές στα βασικά 
είδη και όχι µόνο ήρθαν για να 
µείνουν, η λαγάνα θα σε σώσει; 
Ακόµη και στο «κρέας του 
φτωχού», τα όσπρια, οι τιµές 
στα ύψη. Πάντως, οι µεγάλες 
πολυεθνικές τροφίµων 
ετοιµάζουν νέες αυξήσεις.

Με το πέταγµα του χαρταετού πάνε και οι 
εκκρεµότητες πληρωµών προς τους αγρότες

Πώς γίνεται και οι εκκρεµότητες πληρωµών έρχονται και…τακτο-
ποιούνται σχεδόν πάντα πριν από κάποια αργία; Κάπως έτσι, πριν 
το χαρταετό και τη λαγάνα, οι εκκρεµότητες του ΕΛΓΑ. Πριν βγει ο 
µήνας θα λυθεί και η εκκρεµότητα µε τις αυτόχθονες φυλές της περ-
σινής χρονιάς, ενώ δροµολογείται και µία συµπληρωµατική πλη-
ρωµή στο Μέτρο 22, για όσους κτηνοτρόφους είχαν πρόβληµα λό-
γω πολλαπλής συµµόρφωσης, αλλά και τους νεοεισερχόµενους. 
Για τα υπόλοιπα, ας µην ξεχνιόµαστε υπάρχει και το Πάσχα και οι 
εκλογές…για να γεµίσει το καλάθι µε τα στατιστικά των πληρωµών!

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Προσεχώς, είπε
ο υπουργός της 
πλατείας θα τρέξει 
το πρόγραµµα των 
Γεωργικών Συµβούλων 
ύψους 80 εκατ. βάσει 
του οποίου οι αγρότες 
δικαιούνται τρεις 
δωρεάν συµβουλές 
από ειδικούς. Μετά 
τις τρεις θα καίγεσαι;

«Η εποχή του 
µοναχικού καβαλάρη 
αγρότη τελείωσε», 
είπε στη Detrop-
Oenos, ο υπουργός της 
πλατείας, καλώντας 
τους αγρότες να 
συµµετάσχουν σε 
µεγάλα συνεργατικά 
σχήµατα. Κάποιοι 
επιµένουν να τους 
πάρουν το άλογο…

Υβρίδια
Με τεράστιες απώλειες 

στην παραγωγή ελέω φαιάς 
σήψης, προβλήµατα στη 
διάθεση αλλά και κατάρρευση 
της τιµής πώλησης του 
προϊόντος κλείνει η χρονιά 
για τους παραγωγούς 
κάστανου της χώρας.

Το υπουργείο της πλατείας 
µπορεί να έχει ανακοινώσει 
αποζηµιώσεις ύψους 150 
ευρώ το στρέµµα, ως 
αποτέλεσµα των ζηµιογόνων 
παραγωγικών παραµέτρων 
και της ιδιαίτερης 
φυτουγειονοµικής προσβολής, 
όµως τα µειωµένα έσοδα 
είναι πάνω από 60%.

Το θέµα επαναφέρει και ο 
αντιπεριφερειάρχης  Πέλλας 
Ιορδάνης Τζαµτζής, ο οποίος 
µιλά για κόστος παραγωγής 
πάνω από 500 ευρώ 
το στρέµµα και µειωµένες 
τιµές άνω του 50%.

;

ΓΙΑΝ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑΣ 
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ
«Το ονειρευόµουν αυτό. 
Να παίξω στην Τούµπα µε 
πάθος. Στον κόσµο µπροστά. 
Έτσι µεγάλωσα, µε αυτό 
το όνειρο. Με κάνει 
χαρούµενο το χειροκρότηµα 
του κόσµου.[…] Ψάχνω 
το γκολ, σιγά σιγά πιστεύω 
θα έρθει. Εγώ θέλω να είµαι 
ταπεινός. Να παραµένω 
προσγειωµένος».

Η Στέλλα έχει 
το όνοµα και η 
Έλενα τη χάρη!

Κάτι σε χρήµα στους αγρότες έφερε 
ο Φλεβάρης κι αυτά είναι τα καλά νέα! 
Οι εκκρεµότητες, βέβαια, κατά τα γνωστά καλά 
κρατούν! Τι θα γίνει µε τους απλήρωτους στα 
Βιολογικά και µε τα 5 εκατ. ευρώ του Κοµφούζιο, 
ουδείς γνωρίζει. Και από τους αρµόδιους σιγήν 
ιχθύος! Εµ, δεν είναι και πολλά τα λεφτά για να 
µένουν πίσω, λένε οι δικαιούχοι, αλλά ποιος ξέρει 
τι σκοπό έχουν οι ιθύνοντες; Κάπου ακούστηκε 
για πληρωµή στην εκκαθάριση, δηλαδή µετά 
το Πάσχα…. Θεός φυλάξει, τρέµουν όλοι! 

Οι νέοι αγρότες, οι µεταβιβάσεις που έγιναν 
από συνταξιούχους κτηνοτρόφους προς τα παιδιά 
τους και κτηνοτρόφοι που ξεκίνησαν το επάγγελµα 
το 2021 απερρίφθησαν από την ενίσχυση των 
ζωοτροφών, επισηµαίνει ο Αγροτικός Σύλλογος 
Λακκόπετρας Αχαΐας στον υπουργό, ζητώντας µε 
επιστολή του να διορθωθεί άµεσα η αδικία αυτή. 
Η αιτιολογία, σου λέει, είναι ότι πρέπει να έχουν 
παραδώσει γάλα το 2020 οι παραπάνω 
κτηνοτρόφοι, όµως αυτοί έχουν παραδώσει γάλα 
το 2021, το 2022 και το 2023. Ο πρόεδρος του 
Συλλόγου Χρήστος Μπεκίρης µιλάει για κοροϊδία 
και ποσοστό απορριφθέντων που φτάνει περίπου 
το 6-7%. Εν αναµονή της διευθέτησης…. .

Ασύµφορη θεωρούν πλέον οι πατατοπαραγωγοί 
της Αχαΐας την καλλιέργεια, όταν µεν οι τιµές που 
πωλούν το προϊόν τους έχουν αυξηθεί κατά 14,1%, 
ενώ το κόστος παραγωγής έχει εκτοξευθεί στο 
25,2%. Οι αριθµοί λένε την αλήθεια: Οι τιµές 
στην ενέργεια έχουν αυξηθεί κατά 30%, των 
ζωοτροφών 23,3%, των λιπασµάτων 55,7%, 
ενώ το πετρέλαιο έφτασε 2,20 ευρώ το λίτρο από 
1,30 ευρώ το λίτρο πέρυσι. ∆εν είναι λίγοι, λένε, 
οι παραγωγοί που βάζουν χρήµα και από την τσέπη 
τους για να πληρώσουν ζωοτροφές και λιπάσµατα.

Στην πεδιάδα της Παραµυθιάς, σου λέει, όπου 
δραστηριοποιούνται περίπου 3.000 αγρότες και 
κτηνοτρόφοι, εδώ και δύο µήνες η ∆ΕΗ έκοψε το 
ρεύµα στα 7 αντλιοστάσια λόγω οφειλών περίπου 
1,6 εκατ. ευρώ που έχουν µαζευτεί τα τελευταία 
χρόνια. Και µπορεί η Περιφέρεια Ηπείρου να 
στηρίζει τις προσπάθειες των ΤΟΕΒ για την 
εξεύρεση λύσης στην µόνιµη παροχή ηλεκτρική 
ρεύµατος στα αντλιοστάσια, ωστόσο εν τω µεταξύ 
καταστρέφεται η οικονοµία της περιοχής, σχολιάζει 
ο ∆ήµαρχος Σουλίου Γιάννης Καραγιάννης .

«Μια περίοδο που ο παγκόσµιος πληθυσµός 
αυξάνεται µε µεγάλη ταχύτητα και η αστικοποίηση 
το ίδιο, δεν έχουµε πετύχει τον στόχο να ταΐσουµε 
τον παγκόσµιο πληθυσµό. Σήµερα, 820 εκατ. 
άνθρωποι υποσιτίζονται στον πλανήτη και 
3,1 δισ. δεν έχουν την οικονοµική δυνατότητα 
να καταναλώσουν υγιεινές τροφές. Η κλιµατική 
αλλαγή προκαλεί ακραία φαινόµενα», είπε 
σαφώς ο αναπληρωτής διευθυντής του Τµήµατος 
Επισιτιστικής Ασφάλειας του FAO, Ντιβάιν 
Ντζιε, στο 11ο συνέδριο Αγροτεχνολογίας 
στη Θεσσαλονίκη. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε!  

  Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Τ
α τελευταία χρόνια, το µοντέλο του 
επιτελικού κράτους, µε τη βοήθεια 
φυσικά της ψηφιακής αναβάθµι-
σης των υπηρεσιών (ψηφιακή δια-

κυβέρνηση), έδειξε να εξασφαλίζει σε σηµα-
ντικό βαθµό τις συναλλαγές του πολίτη µε το 
∆ηµόσιο, όπως και τον καλύτερο σχεδιασµό 
των κεντρικών επιλογών της χώρας, αυτό ό-
µως δεν σηµαίνει ότι η λειτουργία  της δη-
µόσιας διοίκησης είναι περιττή.

Ομάδα περιφρούρησης
ΕΝΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ: Η απόφαση για έκπτωση 
έως 50% στο φόρο εισοδήµατος των αγροτών 
που συµµετέχουν σε συλλογικά σχήµατα ή ε-
φαρµόζουν συστήµατα συµβολαιακής γεωργί-
ας, είναι σωστή. Χρειάζεται, ωστόσο, βελτιώσεις 
και περιφρούρηση από τις αρµόδιες υπηρεσίες. 
∆ιαφορετικά µπορεί να οδηγήσει στο ακριβώς 
αντίθετο από το επιδιωκόµενο αποτέ-
λεσµα. Ήδη κάποιοι µεταπράτες 
πιέζουν για ψευτοσυµβάσεις 

µε χαµηλές τιµές παραγωγού και κάλυψη της 
όποιας διαφοράς µε εγγραφή στα τιµολόγια 
πλασµατικών ποσοτήτων (ρεπορτάζ σελ. 10).

Μάτια και στην πλάτη
ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟ; Εκτός από το ότι η πρό-
βλεψη τιµής εξυπηρετεί τις διαθέσεις των α-
γοραστών, επιπλέον τους παρέχει τη δυνα-
τότητα να «βαφτίζουν» τα εισαγόµενα προ-
ϊόντα ελληνικά, καθώς έχουν στη διάθεσή 
τους τιµολόγια αγοράς µε ποσότητες πολύ 
µεγαλύτερες απ’ αυτές που πραγµατικά αγο-
ράζουν από τους Έλληνες παραγωγούς. Να 
γιατί χρειάζεται η δηµόσια διοίκηση να έχει 
τα µάτια της δεκατέσσερα. Να γιατί δεν αρ-
κεί η απόφαση του επιτελικού κράτους αλ-
λά η περιφρούρησή της ως προς την ορθή ε-
φαρµογή και µάλιστα σε καθηµερινή βάση.

Μια πονεμένη ιστορία
ΓΕΝΙΚΑ ο έλεγχος των κανόνων της ελεύ-
θερης αγοράς στην Ελλάδα, είναι, αν µη τι 
άλλο, µια πονεµένη ιστορία. Το τι έγινε τον 
τελευταίο χρόνο στην αγορά µε τα µήλα, τα 
αχλάδια και τα πυρηνόκαρπα δεν περιγρά-
φεται. Ειδικά εκεί όπου δεν υπήρχε κάλυψη 
των αγροτών από συλλογικά σχήµατα (όχι 
σχήµατα συµβολαιακής γεωργίας), οι αγρό-
τες ακόµα δεν ξέρουν τι θα τους ξηµερώσει. 
Στα αχλάδια, για παράδειγµα, έχουν γίνει 
παραλαβές µεγάλων ποσοτήτων σε ανοιχτή 
τιµή και τώρα, επώνυµοι τυποποιητές λένε 
στους παραγωγούς, «αν δεν σ’ αρέσει η εκ-
καθάριση, έλα πάρτα πίσω!».

Προστασία μέσω ομάδων
ΜΑΘΑΙΝΩ µάλιστα ότι είναι οι ί-

διοι τυποποιητές που τώρα… 
χορεύουν όπως θέλουν, ε-

νώ τα τελευταία 2-3 χρό-
νια είχαν βάλει λυτούς 
και δεµένους για να α-
ποτρέψουν την επένδυ-
ση του ΑΣΕΠΟΠ Τυρ-
νάβου σε αποθήκες – 
ψυγεία και νέα γραµ-
µή συσκευασίας. Απο-
δεικνύεται πάντως άλ-
λη µια φορά, ότι ειδι-
κά στα νωπά φρούτα, 
δεν νοείται εγκατάστα-
ση καλλιέργειας από 

αγρότη, αν δεν είναι ε-
νταγµένος σε αξιόπιστο συνεταιριστικό σχή-
µα ή σε κάποια ισχυρή οµάδα παραγωγών. 

Επανίδρυση ΑΓΡΕΞ;
ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΩ την απόφαση της Εθνικής Έ-
νωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών για τη δη-
µιουργία φορέα που θα υποστηρίζει τις εξα-
γωγές των αγροτικών προϊόντων, πριν απ’ 
αυτό όµως θα χρειασθεί να ενισχυθούν οι 
πρωτοβάθµιες συνεταιριστικές οργανώσεις, 
ειδικά στον κλάδο των νωπών, έτσι ώστε να 
είναι αυτές που θα δίνουν τον τόνο της αγο-
ράς και όχι το ευκαιριακό ιδιωτικό εµπόριο. 
Πριν έλθουν οι καρέκλες για τη νέου τύπου 
ΑΓΡΕΞ, καλό είναι οι ιθύνοντες του συνεργα-
τισµού να µετρήσουν πιο προσεκτικά τις δυ-
νατότητες των κλαδικών οργανώσεων βάσης.

Ανοικτή τιµή
Εκεί που δεν υπήρχε κάλυψη από 

συλλογικά σχήµατα, οι αγρότες δεν 
ξέρουν τι θα τους ξηµερώσει. Στα 

αχλάδια, για παράδειγµα έχουν γίνει 
παραλαβές µεγάλων ποσοτήτων 

σε ανοικτή τιµή

Κ
αθώς οι ευρωπαϊκές οικονοµίες στο-
χεύουν να µειώσουν την εξάρτησή 
τους από τη Ρωσία, ενώ εφαρµόζουν 
τα σχέδια για επίτευξη ουδετερότητας 

εκποµπών άνθρακα έως το 2050, τα κράτη-µέ-
λη της ΕΕ πρέπει να βρουν εφικτούς τρόπους 
για να µειώσουν την εξάρτησή τους από τα ο-
ρυκτά καύσιµα. Εδώ µπορεί να διαδραµατίσει 
ρόλο το «πράσινο υδρογόνο». Αυτή η µορφή 
υδρογόνου παράγεται εξ ολοκλήρου µε χρή-
ση ανανεώσιµης ηλεκτρικής ενέργειας, όπως 
αιολική ή ηλιακή. Πολλοί στις Βρυξέλλες βλέ-
πουν το υδρογόνο ως µια νέα πηγή ενέργει-
ας που θα λειτουργήσει ως το κλειδί για την ε-
πίτευξη της µείωσης των εισαγωγών ορυκτών 
καυσίµων[…]. Η ΕΕ παράγει µόνο περίπου 10 
εκατ. τόνους υδρογόνου, και µάλιστα, πράγµα 
ειρωνικό, µε την καύση πηγών έντασης CO2, 
όπως ο άνθρακας και το φυσικό αέριο. […] 

Ποια είναι, λοιπόν, τα κύρια εµπόδια στην 
προσπάθεια της ΕΕ να γίνει µια δύναµη υδρογό-
νου; Το αυξηµένο κόστος παραγωγής, η έλλει-
ψη υφιστάµενων δικτύων µεταφοράς, η ανάγκη 
για διεθνή πρότυπα και ένα συνεπές ρυθµιστι-
κό πλαίσιο της ΕΕ. Ανεξάρτητα από το τι θα επι-
λέξει να κάνει η ΕΕ, η πρώτη µεγάλης κλίµακας 
πράσινη εγκατάσταση παραγωγής υδρογόνου 

πιθανότατα θα δηµι-
ουργηθεί εκτός της 
ΕΕ, σε χώρες όπως 
το Οµάν, η Μαυρι-
τανία ή η Αυστραλία 
που επενδύουν σε 
παραγωγικές και ε-
ξαγωγικές δυνατό-
τητες εδώ και πολ-
λά χρόνια. 

[…] Το απαγορευτικό κόστος των εισαγω-
γών µεγάλων αποστάσεων θα οδηγήσει ανα-
πόφευκτα τις βιοµηχανίες έντασης ενέργει-
ας να µεταναστεύσουν σε περιοχές µε φθηνή 
καθαρή ενέργει. Αν η ΕΕ επιθυµεί να δαπανή-
σει ένα σηµαντικό χρηµατικό ποσό για να κα-
ταστήσει το πράσινο υδρογόνο µια ώριµη πη-
γή ενέργειας, θα πρέπει να άρει τα εµπόδια ε-
µπορευµατοποίησης, όπως η έλλειψη πολιτι-
κής προβλεψιµότητας και τις διοικητικές επι-
βαρύνσεις που εµποδίζουν τα πιλοτικά έργα σε 
ορισµένα κράτη µέλη. Αυτό θα κάνει τις ιδιωτι-
κές επιχειρήσεις πιο πιθανό να πραγµατοποιή-
σουν µεγαλύτερες επενδύσεις, κάτι που είναι 
το κλειδί για την παραγωγή υδρογόνου µε α-
νταγωνιστικό κόστος σε τοπικό επίπεδο.[…].

Tο πράσινο υδρογόνο βρίσκεται στα αρχικά 
του στάδια και θα χρειαστεί υποστήριξη τόσο 
από κυβερνητικούς φορείς όσο και από ιδιω-
τική χρηµατοδότηση για να µπορέσει να ξε-
περάσει πολλά ζητήµατα. Μόνο ο χρόνος θα 
δείξει εάν το πράσινο υδρογόνο θα γίνει αρ-
κετά ανταγωνιστικό και οικολογικό ώστε να 
επιτρέψει ένα πιο πράσινο µέλλον. 

*ΒΟΗΘΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ EPICENTER

Υδρογόνο, νέος 
πυρετός χρυσού;

ΤOY  ΚΡΙΣΤΡΟΦΕΡ 
ΖΑΚΟΥΜΠΕΚ *
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ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

Εντολή στις ∆ασικές Υπηρεσίες να µην κα-
ταχωρούν στους δασικούς χάρτες και το 
Κτηµατολόγιο δικαιώµατα του ∆ηµοσίου 
για δασωµένους αγρούς και δασικές εκτά-
σεις για τις οποίες το ∆ηµόσιο δεν διαθέ-
τει τίτλους δίνει το υπουργείο Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας µε νέο κείµενο οδηγι-
ών που υπογράφει ο Γενικός Γραµµατέας 
∆ασών, Κωνσταντίνος Αραβώσης.

Ουσιαστικά, η ερµηνευτική εγκύκλιος 
του Γενικού Γραµµατέα ∆ασών επεκτείνει 
σε όλη τη χώρα την διάταξη µε την οποία 
το Ελληνικό ∆ηµόσιο για να χαρακτηρί-
σει δάσος µια ιδιωτική έκταση, θα πρέπει 

να το αποδεικνύει µε χαρτιά και δεν θα ε-
ναπόκειται πλέον στο γεωργό ή τον κτη-
νοτρόφο να αποδείξει ότι κατέχει νόµιµα 
την έκταση. Καταλύτης για την δηµοσίευ-
ση της συγκεκριµένης εγκυκλίου αποτέ-
λεσε η απόφαση του ∆ασαρχείου Λευκά-
δας να θεωρήσει, ότι οι δασικές εκτάσεις 
της Λευκάδας ανήκουν – µέχρι αποδείξε-
ως του αντιθέτου – στο ∆ηµόσιο δηλώνο-
ντάς τες στο Κτηµατολόγιο.

Ειδικότερα, µε τη νέα εγκύκλιο το ΥΠΕΝ 
δίνει οδηγίες προς τις ∆ασικές Υπηρεσίες 
(Επιθεωρήσεις Εφαρµογής ∆ασικής Πολι-
τικής και ∆ιευθύνσεις Συντονισµού & Επι-
θεώρησης ∆ασών) αναφορικά µε την υπο-
βολή δηλώσεων εγγραπτέων δικαιωµάτων 
(άρθρ. 2 του ν. 2308/1995) εκ µέρους του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου στις περιοχές του άρ-
θρου 67 (δασωµένοι αγροί) και του δευτέρου 
εδαφίου του άρθρου 62 του ν. 998/1979 
(δάση, δασικές, χορτολιβαδικές και βρα-
χώδεις εκτάσεις στις περιοχές που ισχύ-
ει το τεκµήριο κυριότητας του δηµοσίου).

Όσον αφορά τους δασωµένους αγρούς 
(άρθρο 67), οι οικείες ∆ιευθύνσεις ∆ασών 
πλέον θα προβαίνουν, κατά την κτηµα-
τογράφηση σε υποβολή δήλωσης του ν. 
2308/1995, για τα πολύγωνα Α∆ του δα-
σικού χάρτη, µόνο στην περίπτωση που το 
∆ηµόσιο θεµελιώνει δικαίωµα κυριότητας 
επί των ανωτέρω εκτάσεων βάσει τίτλου (α-

πό διαθήκη, δωρεά, δικαστική απόφαση 
κ.λπ.), ή εφόσον πρόκειται για κοινόχρη-
στες ή διαθέσιµες εποικιστικές εκτάσεις.

Η σχετική εγκύκλιος έχει ως ακολούθως:
«Με τη διάταξη του άρθρου 67 του ν. 

998/1979, όπως ισχύει µετά την πρόσφατη 
αντικατάσταση της µε το ν. 4915/2022 ρυθ-
µίζεται η διαχείριση και το ιδιοκτησιακό κα-
θεστώς των εκτάσεων, οι οποίες αποδεδειγ-
µένα στο παρελθόν είχαν αγροτική µορφή 
και δασώθηκαν λόγω εγκατάλειψης. Ειδι-
κότερα δε όσον αφορά το ιδιοκτησιακό κα-
θεστώς των εν λόγω εκτάσεων µε τον ανω-
τέρω τροποποιητικό νόµο καταργήθηκε η 
µέχρι τούδε προβλεπόµενη στο άρθρο 67 
ειδική διοικητική διαδικασία για την ανα-
γνώριση των εν λόγω εκτάσεων ως ιδιωτι-
κών επί τη βάσει τίτλων ιδιοκτησίας οι οποί-
οι ανάγονται πριν από την 23η Φεβρουαρί-
ου 1946 (ηµεροµηνία εισαγωγής του Αστι-
κού Κώδικα) και ορίστηκε ρητά ότι οι εν λό-
γω εκτάσεις θεωρούνται ιδιωτικές, εφόσον 
το ∆ηµόσιο δεν θεµελιώνει δικαιώµατα κυ-
ριότητας επ’ αυτών βάσει τίτλου.

Ακολούθως σύµφωνα µε διάταξη της παρ. 
1 του άρθρου 40 µε τίτλο «Ειδικότερες ρυθµί-
σεις κτηµατογράφησης και Εθνικού Κτηµα-
τολογίου στις εκτάσεις του άρθρου 67 του ν. 
998/1979» του ν. 4936/2022 «1. ∆ηλώσεις 
εγγραπτέου δικαιώµατος του άρθρου 2, αι-
τήσεις διόρθωσης της παρ. 4α του άρθρου 6 

και του άρθρου 6Α και ενστάσεις του άρθρου 
7 του ν. 2308/1995 (Α` 114), που έχουν υ-
ποβληθεί από το Ελληνικό ∆ηµόσιο µε αντι-
κείµενο το δικαίωµα κυριότητάς του σε ακί-
νητα που εµφανίζονται ως δάση στους Α. Π.: 
ΥΠΕΝ/∆Π∆/16683/995 αναρτηµένους ή κυ-
ρωµένους δασικούς χάρτες, όπως είχαν δια-
µορφωθεί σύµφωνα µε το άρθρο 67 του ν. 
998/1979 (Α` 289), πριν την αντικατάστα-
σή του µε το άρθρο 93 του ν. 4915/2022 (Α` 
63), το οποίο δικαίωµα θεµελιώνεται µόνο 
στο τεκµήριο κυριότητας του Ελληνικού ∆η-
µοσίου επί των δασικών εκτάσεων και όχι σε 
άλλον λόγο κτήσης, ανακαλούνται από το Ελ-
ληνικό ∆ηµόσιο ή απορρίπτονται οίκοθεν α-
πό το αρµόδιο Γραφείο Κτηµατογράφησης, 
την αρµόδια Επιτροπή Εξέτασης Υποθέσεων 
Κτηµατογράφησης και την αρµόδια Επιτρο-
πή Ενστάσεων, αντίστοιχα. Το Γραφείο Κτη-
µατογράφησης, µετά την απόρριψη ή ανά-
κληση των δηλώσεων, αιτήσεων διόρθωσης 
και ενστάσεων, προβαίνει οίκοθεν στις απα-
ραίτητες διορθώσεις των οικείων κτηµατο-
λογικών πινάκων καταχωρίζοντας ως κυρί-
ους επί των παραπάνω ακινήτων τους ιδιώ-
τες που έχουν υποβάλει σχετική δήλωση εγ-
γραπτέου δικαιώµατος κατά τα οριζόµενα 
στο άρθρο 2 του ν. 2308/1995».

Kατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, οι οικεί-
ες ∆/σεις ∆ασών θα προβαίνουν, κατά την 
κτηµατογράφηση σε υποβολή δήλωσης του 
ν. 2308/1995, για τα πολύγωνα Α∆ του δα-
σικού χάρτη (δασωµένοι αγροί), µόνο στην 
περίπτωση που το ∆ηµόσιο θεµελιώνει δικαί-
ωµα κυριότητας επί των ανωτέρω εκτάσεων 
βάσει τίτλου (από διαθήκη, δωρεά, δικαστική 
απόφαση κ.λπ.), ή εφόσον πρόκειται για κοι-
νόχρηστες ή διαθέσιµες εποικιστικές εκτάσεις 

Περαιτέρω σύµφωνα µε το άρθρο 62, ό-
πως ισχύει, του ν. 998/1979, «Επί των πά-
σης φύσεως αµφισβητήσεων ή διενέξεων ή 
δικών µεταξύ του ∆ηµοσίου, είτε ως ενάγο-
ντος είτε ως εναγοµένου είτε ως αιτούντος 
είτε ως καθ` ου ή αίτηση, και φυσικού ή νο-
µικού προσώπου, το οποίο προβάλλει ή αξι-
ώνει οποιοδήποτε δικαίωµα, εµπράγµατο ή 
µη, επί των δασών, των δασικών εκτάσεων 
το ως άνω φυσικό ή νοµικό πρόσωπο οφεί-
λει να αποδείξει την παρ’ αυτώ ύπαρξη του 
δικαιώµατος του. Κατ’ εξαίρεση η διάταξη 
αυτή δεν ισχύει στις περιφέρειες των Πρω-
τοδικείων των Ιονίων Νήσων, της Κρήτης, 
των Νοµών Λέσβου, Σάµου, Χίου και Κυ-
κλάδων, των νήσων Κυθήρων, Αντικυθή-
ρων, «της ∆ωδεκανήσου, πλην των νήσων 
που ισχύει ο κτηµατολογικός κανονισµός».

Εποµένως δηλώσεις δικαιώµατος του άρ-
θρου 2 του ν. 2308/1995 που υποβάλλονται 
από το ∆ηµόσιο και αφορούν δάση, δασικές 
εκτάσεις καθώς και εκτάσεις των περιπτώσε-
ων α’ και β’ της παραγράφου 5 του άρθρου 
3 του ν. 998/1979, οι οποίες περιλαµβάνο-
νται σε περιοχές του δευτέρου εδαφίου του 
άρθρου 62 του ν. 998/1979 (Α’ 289), θα πρέ-
πει να συνοδεύονται από αποδεικτικά του ε-
πικαλούµενου δικαιώµατος στοιχεία, ήτοι τίτ-
λους ιδιοκτησίας ή άλλα επαρκή στοιχεία α-
πόδειξης της κυριότητας του Ελληνικού ∆η-
µοσίου, όπως πράξεις µίσθωσης, παραχώ-
ρησης ή άλλης εκµετάλλευσης, αξιοποίησης 
και προστασίας της έκτασης ως δηµόσιας».

Κυριότητα Δημοσίου
αποκλειστικά με τίτλους

Το Δημόσιο θεμελιώνει 
δικαίωμα κυριότητας

 σε δασωμένους αγρούς 
μόνο βάσει τίτλου

 (από διαθήκη, δωρεά, 
δικαστική απόφαση κ.λπ.)

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
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Στις 2-5 Μαρτίου  
η 13η Agrothessaly
Η µεγάλη έκθεση του αγροτικού επιχειρείν 
«Agrothessaly 13η Πανελλήνια Έκθεση για τη 
Γεωργία και την Κτηνοτροφία» που διοργανώνει 
από κοινού η ∆ΕΘ-HELEXPO και ο ∆ήµος 
Λάρισας, θα λάβει χώρα 2 µε 5 Μαρτίου. Η νέα 
διοργάνωση θα περιλαµβάνει πλήθος παράλληλων 
συνεδριακών και άλλων εκδηλώσεων, µε στόχο 
την ενηµέρωση και προσέλκυση επισκεπτών απ’ 
όλη τη χώρα. Επίσης, οι διοργανωτές επισηµαίνουν 
ότι η κατανοµή των εκθεµάτων ανά περίπτερο και 
οι προσχεδιασµένοι χώροι παραµένουν οι ίδιοι µε 
αυτούς της προηγουµένης διοργάνωσης πλην 
ελάχιστων εξαιρέσεων. Για περισσότερες 
πληροφορίες στο www.agrothessaly.helexpo.gr/el.

Το βλέµµα 1η Μαρτίου 
στην υγεία εδαφών 
Eιδική και υβριδική εκδήλωση µε θέµα την υγεία 
των αγροτικών εδαφών και την στρατηγική «Από το 
Αγρόκτηµα στο Πιάτο» στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα 
πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη 1η Μαρτίου και ώρα 
15:15 – 16:30 µ.µ. στο Ευρωκοινοβούλιο (Αίθουσα 

ASP 5F385). Η 
εκδήλωση 
διοργανώνεται στο 
πλαίσιο της 
Συντονιστικής 
Οµάδας του 
Ευρωκοινοβουλίου 
µε θέµα «Κλιµατική 
Αλλαγή, 
Βιοποικιλότητα και 
Αειφόρος 
Ανάπτυξη», µε 
συντονιστή τον 
ευρωβουλευτή 
Φρανκ Μπόγκοβιτς 

και την υποστήριξη της Yara. Στη συζήτηση θα 
συµµετέχει και η αντιπρόεδρος της CEJA Άννα-
Κατερίνα Νταλκ. Όποιος θέλει να παρακολουθήσει 
την εκδήλωση θα πρέπει να κάνει προεγγραφή στο 
ebcd.webex.com. Πληροφορίες στο www.ebcd.org.

Live Workshop 
της Agrenda στην 
13η Agrothessaly
Οι προοπτικές της βιώσιµης 
βαµβακοκαλλιέργειας και η 
αγορά καλαµποκιού σε ειδική 
εκδήλωση της Agrenda στο 
πλαίσιο της 13ης Agrothessaly 
το Σάββατο 4 Μαρτίου από τις 
10:30 π.µ. έως τις 14:00 µ.µ.. 
Το ειδικά διαµορφωµένο 
περίπτερο της Agrenda 
(Τέντα Α, Stand D05) θα 
φιλοξενήσει µέλη του κλάδου 
βάµβακος και καλαµποκιού, µε 
την παρουσία και 
εκπροσώπων της βιοµηχανίας 
µεταποίησης. To Workshop 
της Agrenda θα µεταδοθεί 
διαδικτυακά και ζωντανά από 
το Agronews.gr.

ΛΑΡΙΣΑ

Έρχεται 4-6 Μαρτίου 
η έκθεση Οινόραµα

Η µεγαλύτερη έκθεση ελληνικού 
κρασιού στον κόσµο «Οινόραµα 
2023» έρχεται στις 4-6 Μαρτίου 
στο Ζάππειο Μέγαρο. Στην έκθεση 
θα συµµετάσχουν 300 ελληνικά και 
ξένα οινοποιία, καθώς και οινοποιοί 
από τα καλύτερα ελληνικά κτήµατα. 
Παράλληλα, θα υπάρχει µία πλατεία 
γευσιγνωσίας µε όλες τις νέες 
κυκλοφορίες, παραρτήµατα µε πολύ 
µικρά οινοποιεία και φυσικά κρασιά, 
καθώς επίσης και περίπτερα 
οινοτεχνίας µε αµπελοοινικό 
εξοπλισµό. Οι ώρες λειτουργίας θα 
είναι 10:00 π.µ. - 14:00µ.µ. και 
15:00 µ.µ. - 19:00µ.µ.. Γενική 
είσοδος στα 15 ευρώ (φοιτητικό 12 
ευρώ), ενώ το 3-day pass κοστίζει 
35 ευρώ. Προαγορά εισιτηρίων 
στο www.oenorama.com.

AGRONEWS ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΖΑΠΠΕΙΟ
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

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

Πωλούνται χοιροµητέρες µαύρης ελληνικής 
φυλής πιστοποιηµένες, για αναπαραγωγή µεγά-
λες µικρές και έγκυες. Συνοδεύονται από όλα 
τα έγγραφα πιστοποίησης,περιοχή Κατερίνης. 
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 λει-
τουργία, πλήρως αδειοδοτηµένη σε αγροτεµά-
χιο 53 στρεµµάτων, κτιριακές εγκαταστάσεις µε 
πλήρη, υπερσύγχρονο εξοπλισµό και υποδοµές, 
κατσίκες επιλογής µε εξαιρετικό γεννητικό υλι-
κό. Σε κόµβο της Εγνατίας οδού, οι χρήσεις γης 
είναι συµβατές για οιανδήποτε δραστηριότητα 
(κτηνοτροφία , καθετοποίηση ,αγροτουρισµό , 
φωτοβολταικά κλπ) email : Info@kosynthos.gr 

ΖΗΤΗΣΗ

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

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

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

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλείται τριφυλλόσπορος ποικιλίας Υλίκη, τρι-
ορισµένος. Τηλ 6972/271604. 

Πωλείται άχυρο σε µικρές µπάλες.Περιοχή Κιλ-
κίς. Τηλ. 6945/527293.

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 Λά-
ρισας. Τηλ. 6946/306101.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πωλούνται 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 
µπάλες από το χωράφι. Τηλ. 6947/509187.

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

Πωλoύνται δικαιώµατα φυτικής παραγωγής. 
Τηλ. 6972/598171.

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

Πωλoύνται δικαιώµατα αρώσιµα. Τηλ. 
6944/985675.

Πωλείται 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 Αλέ-
ξανδρος, καθαρισµένος, απολυµασµένος. 
Τηλ.6972/285256, 6974/313224.

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 τριφυλλόσπορος, γαλλικός 40 κιλά, 
από γεωπόνο. Τηλ. 2310/711133.

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

Πωλείται τριφυλλόσπορος ποικιλία Υπάτη – 
Υλίκη, τριορισµένος περασµένος από µαγνή-
τη. Κατακάθαρος. Περιοχή Φθιώτιδας. Τηλ 
6974/775568. 

Πωλείται τριφυλλόσπορος ποικιλίας Υλίκη. Τηλ 
6972/271604. 

Πωλείται τριφυλλόσπορος καθαρισµένος, 
περιοχή ∆οµοκού. Τιµή 5 ευρώ το κιλό. Τηλ 
6977/799966. 

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 Φά-
ρο Κερίου, επί του εθνικού δρόµου Κερίου- Ζα-
κύνθου, 200 µέτρα από το χωριό Κερί Ζακύν-
θου. Τηλ.6937/314086.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Eνοικιάζεται κτηνοτροφική µονάδα στο δή-
µο 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 Κο-
ρώνα 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 χορτολι-
βαδικής έκτασης,περιοχή Αιτωλοακαρνανίας. 
Τηλ. 6906/432076.

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

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

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

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

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

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

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

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

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 οι-
κόπεδο 6 στρεµµάτων περιφραγµένο, µε νερό, 
ρεύµα και γεώτρηση.Πωλείται λόγω συνταξιοδό-
τησης 45.000 ευρώ. περιοχή Μάγγανα Ξάνθης. 
Κος Νίκος. Τηλ.6945/623657.

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

Πωλείται τρακτέρ New Holland TS100, 100 ίπ-
πων µαζί µε ένα ψεκαστικό µηχάνηµα, ένα κο-
πτικό µηχάνηµα, έναν καλλιεργητή και ένα άρο-
τρο. Τηλ. 6985/731851.

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

Πωλείται χορτοδετική πρέσα WELGER 7,30 µε 
σύρµα. Τηλ. 6936/988485.

Πωλείται κορδέλα ξυλουργική 88αρα, τριφασι-
κιά. Τηλ.6936/988485.

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

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

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

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

Πωλείται αρµεκτήριο µάρκας CSTRANKO 
16X16 αυτόµατο τάισµα, αυτόµατο πλύσιµο. 
ΕπίσηςΠωλείται 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 
σασί. Τιµή 200 ευρώ. Τηλ. 2310/711133.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πωλείται τυροκοµείο υπερσύγχρονο µε όλα 
τα µηχανήµατα για παραγωγή γαλακτοκοµικών 
προϊόντων, δυνατότητας ενός τόνου.

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

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

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

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

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

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

Πωλείται χορτοσυλλέκτης τύπου ελικόπτερο 
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 µηχανή 
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 κατα-
σκευής 2 toll διαστάσεων 6χ26 και 10χ30. Πε-
ριοχή Αθήνας Τηλ.6936/779887.

Πωλείται µεταχειρισµένη µηχανή τεχνη-
τού θηλασµού αµνοεριφίων (έως 250 αµνο-
ερίφια) σε άριστη κατάσταση, περιοχή αττική. 
Τηλ.6936/779887.

Πωλείται σπαρτική µηχανή Ψαλτίδη 
14αρα και µια δισκοσβάρνα 24αρα Βεκαµ. 
Τηλ.6972/307674.

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

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

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

Πωλούνται ενσιρώµατα καλαµπο-
κιού µίγµατος βίκου βρώµης σε µεγάλη 
στρόγγυλη µπάλα µε ενσιρωτικό και εν-
σίρωµα τριφυλλιού σε µεγάλη τετράγω-
νη µπάλα. Τηλ. 6977/440923, E-mail: 
papapg100@gmail. com
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Εµβολιασµό ζώων κατά
γρίπης πτηνών, λέει η ΕΕ
Η Επιτροπή της ΕΕ ενέκρινε 
εναρµονισµένους κανόνες για 
τον εµβολιασµό των ζώων κατά 
σοβαρών ασθενειών όπως της 
επιδηµίας γρίπης των πτηνών, που 
τίθενται σε ισχύ στις 12 Μαρτίου. 
Συνιστώνται µέτρα βιοασφάλειας 
σε επίπεδο εκµετάλλευσης ως η 
πρώτη γραµµή προστασίας από την 
εισαγωγή και εξάπλωση της νόσου. 
Η επιτροπή είπε ότι «αυτό θα 
επιτρέψει την ασφαλή µετακίνηση 
των ζώων και των προϊόντων».

Πάτωσαν οι φιλοδοξίες 
της ΕΕ για το κλίµα 
Η Παγκόσµια Συµµαχία για την 
κλιµατική αλλαγή - πρωτοβουλία 
της ΕΕ από το 2007 προκειµένου 
οι φτωχές αναπτυσσόµενες χώρες 
να αντιµετωπίσουν την κλιµατική 
αλλαγή -δεν ανταποκρίθηκε στις 
προσδοκίες που είχε δηµιουργήσει 
λέει σε έκθεση του το Ευρωπαϊκό 
Ελεγκτικό Συνέδριο. Η ΕΕ παρείχε 
συνολική χρηµατοδότηση ύψους 
729 εκατ. ευρώ, όµως η 
πρωτοβουλία δεν ήταν εστιασµένη 
στις ανάγκες των ευάλωτων.

Πλωτό φωτοβολταϊκό 
στο δίκτυο ΤΟΕΒ Πηνειού
Ένα πρότυπο φωτοβολταϊκό πάρκο, 
µε πολλαπλά οφέλη και στην 
πρωτογενή παραγωγή στήνεται στο 
δίκτυο του ΤΟΕΒ Πηνειού, µετά την 
υπογραφή µνηµονίου συνεργασίας 
µεταξύ της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας, του ΤΟΕΒ Πηνειού, του 
ΓΟΕΒ Θεσσαλίας και της εταιρίας 
Akuo Energy Greece. Προβλέπεται 
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και 
πλωτών στοιχείων, που επιτρέπουν 
τη χρήση των υδάτινων επιφανειών 
για την παραγωγή ενέργειας.

Αναστήλωση Newport
που µετέφερε οίνο
Τµήµατα ενός µεγάλου εµπορικού 
πλοίου µεταφοράς κρασιού που 
χρονολογείται προ 500 ετών, είναι 
έτοιµα να επανασυναρµολογηθούν 
µετά από επίπονες εργασίες 
αποκατάστασης. Οι ειδικοί θα 
ξεκινήσουν την αναστήλωση του 
µεσαιωνικού πλοίου Newport, µετά 
από 20 και πλέον χρόνια εργασιών 
συντήρησης που ολοκληρώθηκαν 
στην αρχική ξυλεία του εµπορικού 
σκάφους, που ανακαλύφθηκαν 
στη Νότια Ουαλία το 2002.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

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

Πωλείται παγολεκάνη γάλακτος 250 κιλά σε 
άριστη κατάσταση.Τιµή 1000 ευρώ. Περιοχή Κα-
τερίνης. 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.

AGRE910Πωλείται αλέτρι τρίυνο και 2 σκα-
λιστήρια 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 ίπ-
πων σε άριστη κατάσταση τιµή 1000 ευρώ και 
σκαπτικό µηχάνηµα ΝΑCAYABA 10 ίππων και-
νούριο τιµή 1150 ευρώ. Περιοχή Αιτωλοακαρνα-
νίας. Τηλ. 6942/228503. 

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

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

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

Πωλείται πλήρης σιδηροκατασκευή επιτραπέζι-
ου αµπελιού σε σχήµα V 45 στρεµµάτων( γωνί-
ες 50χ50χ5 και ενδιάµεσες συνδετήριες σωλή-
νες) 5 ετίας και 12 στρεµµάτων κρεβατίνας,πε-
ριοχή Κιλκίς. 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.

Πωλείται φρέζα µε ενσωµατωµένο κύλιν-
δρο πλάτος 210 cm,περιοχή Θεσσαλονίκη. Τηλ. 
6972/687368.

Πωλείται ραντιστικό αναρτώµενο σε τρα-
κτέρ 500 κιλά, περιοχή Θεσσαλονίκη. Τηλ. 
6972/687368.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητείται τρακτέρ FORD 5600.Περιοχή Θεσσα-
λονίκης. Τηλ. 2310711133.

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

Ζητείται αγροτικό αυτοκίνητο, 1600 κυβικα. 
Τηλ. 2310711133.

Ζητούνται 2 φορτηγά Mercedes(85 µοντέλο) 
µε τέσσερα µάτια σιλό. Περιοχή Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.2310711133.

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Σε φάση προετοιµασίας βρίσκονται 
αυτό το διάστηµα τα «κατσουνόδε-
ντρα» στη µεσαρίτικη ύπαιθρο, που 
θα «παράγουν» τις κατσούνες κατευ-
θείαν από τις άγριες βίτσες τους. Πά-
νω στις αµπελιτσιές είναι ήδη «γυρι-
σµένες» οι βίτσες, οι οποίες θα κο-
πούν έτοιµες, χωρίς να χρειαστεί να 
υποστούν άλλη επεξεργασία.

Η αµπελιτσά είναι ένα είδος δέ-
ντρου που επιστηµονικά ονοµάζεται 
Zelkova abelicea ή Zelkova cretica και 
απαντάται κυρίως σε µέτρια µε µεγά-
λα υψόµετρα στην Κρήτη. Είναι αρχέ-
γονο ενδηµικό φυτό του νησιού και 
προστατεύεται από διεθνείς συνθήκες 
και τη δασική νοµοθεσία στο «Κόκ-
κινο» βιβλίο µε τα προστατευόµενα 
είδη που απειλούνται άµεσα µε εξα-
φάνιση. Φυτρώνει µέχρι και τα 1.760 
µέτρα υψόµετρο, είναι µικρό δέντρο, 
ενώ ςε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί 
να φτάσει µέχρι και 10 µέτρα σε ύψος.

Από το ξύλο της αµπελιτσάς κατα-
σκευάζονται παραδοσιακά οι µαγκού-
ρες των βοσκών στην Κρήτη. Μάλι-
στα, σύµφωνα µε την παράδοση ε-
πειδή ο µεγάλος αριθµός κλαδιών 
κάνει τη µαγκούρα να έχει πολλούς 
ρόζους (εξογκώµατα), το χτύπηµα µε 
την κατσούνα πονάει περισσότερο.

Το κρητικό ραβδί αποτελούσε α-
ναπόσπαστο µέρος του στρατιωτικού 
σώµατος των Κρητικών. Ηλικιωµένοι 
και νέοι Κρητικοί βοσκοί κρατούσαν 
συνεχώς µια κατσούνα για να τους 
βοηθά στο περπάτηµα και κυρίως να 
ανεβαίνουν στις ορεινές περιοχές, ό-
που έβοσκαν τα ζώα τους. Ήταν πο-
λύτιµο εργαλείο για τη µεταφορά του 
σακουλιού τους µε το κολατσιό και το 
νερό. Ακόµα οι βοσκοί καθάριζαν µ’ 
αυτή τα µονοπάτια τους, αλλά και να 
εγκλωβίζουν µε τη ράχη της τα ζώα 

τους που θέλουν να τους ξεφύγουν, 
ενώ σε εµπόλεµες εποχές αποτελού-
σε και όπλο εναντίον του εχθρού.

Η παράδοση λέει ότι «αν θες η 
κατσούνα να είναι γερή, τα ξύλα 
θα τα κόψεις στη λίγωση του φεγ-
γαριού», γεγονός που επιβεβαιώ-
νει και ο τεχνίτης Κώστας Βαµβου-
κάκης από τον Κρουσώνα σε τοπι-
κή ιστοσελίδα, τονίζοντας ότι «αν το 
κόψεις στη γέµωση, σε δυο µήνες η 
βέργα µαµουνιά, ανθρακά και σπά-
ει, όσο χοντρό και να’ ναι το ξύλο».

Κόκκινο βιβλίο
Η αµπελιτσά είναι στο «Κόκ-

κινο» βιβλίο µε τα προστατευ-
όµενα είδη που απειλούνται 

άµεσα µε εξαφάνιση

Ακόµα και σήµερα, η κατσούνα χρησιµοποιείται από πολλούς βοσκούς και κυρίως ηλικιωµένους 
ανθρώπους, ενώ συµβολίζει ταυτόχρονα την Κρητική υπερηφάνεια και παράδοση.

Οι κρητικές κατσούνες 
φυτρώνουν σε δέντρα
Από τις άγριες βίτσες της αμπελιτσάς κατασκευάζονται 
τα παραδοσιακά μπαστούνια των Κρητικών βοσκών 
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Στο δρόμο για 
Μουντομπάσκετ
Με τη Σερβία την Παρασκευή η Ελλάδα

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Το µπάσκετ έχει την τιµητική του, 
µε τους δύο τελευταίους αγώνες 
της Εθνικής Ελλάδος Μπάσκετ, για 
τη δεύτερη προκριµατική φάση 
του Παγκοσµίου Κυπέλλου 2023 
της FIBA. Η «επίσηµη αγαπηµέ-
νη» έχει πάρει το εισιτήριο για 
το Παγκόσµιο Κύπελλο της FIBA, 
που θα διεξαχθεί από τις 25 Αυ-
γούστου µέχρι τις 10 Σεπτεµβρί-
ου σε Ιαπωνία, Ινδονησία και Φι-
λιππίνες και θα µεταδοθεί από το 
Novasports. Αρχικά οι φίλοι του 
µπάσκετ θα παρακολουθήσουν 
τον αγώνα Ελλάδα – Σερβία την 
Παρασκευή 24 του µήνα (19:00), 

που θα διεξαχθεί στο Κλειστό γή-
πεδο Άνω Λιοσίων και στη συνέ-
χεια την αναµέτρηση Λετονία – Ελ-
λάδα τη ∆ευτέρα 27/2 (19:30), που 
θα διεξαχθεί στη «Mons Arena».

Στο Τσάµπιονς Λιγκ τώρα, η Λί-
βερπουλ έζησε το όνειρο µε δύο 
γκολ στα πρώτα 16 λεπτά, όµως στη 
συνέχεια βίωσε έναν άνευ προη-
γουµένου εφιάλτη, µε τη Ρεάλ να 
την διαλύει µε το εκκωφαντικό 5-
2 στο «Άνφιλντ» και να αγκαλιά-
ζει την πρόκριση στους «8». Η ρε-
βάνς θα διεξαχθεί στις 15 Μαρτίου. 

Σηµειώνεται πως στις 24 Φεβρου-
αρίου θα γίνει και η κλήρωση για 
τους «16» του Γιουρόπα Λιγκ, ό-
που θα συµµετέχουν και οι τρίτοι 
των οµίλων του Τσάµπιονς Λιγκ.

Ο Ζλάταν Ιµπραΐµοβιτς ετοιµάζεται να επενδύσει 
και στη Λάρισα, ενοικιάζοντας µια τεράστια έκταση 
13,8 στρεµµάτων, όπου κάποτε στεγάζονταν το 
«Χίλια – Χίλεια» κι άλλες επιχειρήσεις διασκέδασης. 
Αναµένεται εκεί, όπως αναφέρουν δηµοσιεύµατα, 
να κατασκευάσει 18 γήπεδα Padel δηµιουργώντας 
έτσι το µεγαλύτερο αθλητικό κέντρο στη Θεσσαλία. 

Ο Ζλάταν φτιάχνει
Padel στη Θεσσαλία  

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Στάσου αµύγδαλα
είναι η φράση των 
τελευταίων ημερών 
στη Θεσσαλία  

Τα εργατικά   
χέρια το επόμενο  
μεγάλο θέμα για την 
εγχώρια κτηνοτροφία

Τελευταίος  
κύκλος ειδικών 
ενισχύσεων πριν 
από τις εκλογές  

Γυρίζει το µατς
Μπορεί η Λίβερπουλ να είναι µε το 
ενάµισι πόδι εκτός Τσάµπιονς Λιγκ 
από τη φάση των 16 µετά τη 
συντριβή από τη Ρεάλ στο Άνφιλντ 
(2-5), ωστόσο ο αρχηγός των 
κόκκινων του Μερσισάιντ πιστεύει 
στην ανατροπή. Ο Φαν Ντάικ 
παραδέχτηκε πως η Λίβερπουλ 
έκανε πολλά λάθη κόντρα στη Ρεάλ, 
που τα πλήρωσε, ωστόσο αρνήθηκε 
να ξεγράψει τη Λίβερπουλ ενόψει 
της ρεβάνς στο Μπερναµπέου.

Ψάχνει προπονητή
∆εν θα βγάλει τη σεζόν στην 
τεχνική ηγεσία των Ατλάντα Χοκς 
ο Νέιτ ΜακΜίλαν, που σε πρώτη 
φάση αντικαθίσταται από τον βοηθό 
του Τζο Προύντι. Ο οργανισµός της 
Ατλάντα πήρε την απόφαση να 
διακόψει τη συνεργασία του µε 
τον 50χρονο προπονητή, αφού 
τα αποτελέσµατα στο NBA δεν 
συµβαδίζουν ως τώρα µε τις 
φιλοδοξίες της οµάδας. 

Έφυγε ο Αµάνθιο
Στη γειτονιά των αγγέλων θα 
παίζει µπάλα από δω και στο εξής 
ο γκολτζής θρύλος της Ρεάλ 
Μαδρίτης Αµάρο Αµάνθιο, ο 
οποίος έφυγε από τη ζωή σε 
ηλικία 83 ετών, την περασµένη 
Τρίτη 21 Φεβρουαρίου. Ο Αµάρο 
Αµάνθιο, ο «Μάγος» των 
Μαδριλένων, αγωνίστηκε στην 
οµάδα από το 1962 έως το 1976, 
πετυχαίνοντας 155 γκολ σε 471 
παιχνίδια, ενώ κέρδισε δυο φορές 
τον τίτλο του πρώτου σκόρερ 
στην Ισπανία (1969 και 1970).

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’Μπάσκετ (Προκριµατικά FIBA World Cup)  

Βραζιλία – Πουέρτο Ρίκο  00:30 Novasports 4HD

Μπάσκετ (Προκριµατικά FIBA World Cup)

Ελλάδα – Σερβία  19:00 Novasports Prime

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Βόλος ΝΠΣ – Λαµία                 20:00        COSMOTE SPORT 2 HDrts 1HD

Μπάσκετ (NBA)  

Μιλγουόκι Μπακς – Μαϊάµι Χιτ  02:30 COSMOTE SPORT 4 HD

Ποδόσφαιρο (Μπουντεσλιγκα)

Χόφενχαϊµ – Ντόρτµουντ  16:30 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)   

Ολυµπιακός - Παναθηναϊκός  20:30  COSMOTE SPORT 1 HD

Μαχητικά (UFC)   

Νικίτα Κριλόφ vs Ράιαν Σπαν  02:00 COSMOTE SPORT 8 HD

Πετοσφαίριση (ΑΤP 250)

Open13 Provence  15:00 COSMOTE SPORT 6 HD

Ποδόσφαιρο (Ligue 1)  

Μαρσέιγ – Παρί Σεν Ζερµέν  21:45 Novasports 2HD

Μπάσκετ (Προκριµατικά FIBA World Cup)  

Βραζιλία – Πουέρτο Ρίκο  00:30 Novasports 4HD

Μπάσκετ (Προκριµατικά FIBA World Cup)

Ελλάδα – Σερβία  19:00 Novasports Prime

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Βόλος ΝΠΣ – Λαµία                 20:00        COSMOTE SPORT 2 HDrts 1HD

Μπάσκετ (NBA)  

Μιλγουόκι Μπακς – Μαϊάµι Χιτ  02:30 COSMOTE SPORT 4 HD

Ποδόσφαιρο (Μπουντεσλιγκα)

Χόφενχαϊµ – Ντόρτµουντ  16:30 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)   

Ολυµπιακός - Παναθηναϊκός  20:30  COSMOTE SPORT 1 HD

Μαχητικά (UFC)   

Νικίτα Κριλόφ vs Ράιαν Σπαν  02:00 COSMOTE SPORT 8 HD

Πετοσφαίριση (ΑΤP 250)

Open13 Provence  15:00 COSMOTE SPORT 6 HD

Ποδόσφαιρο (Ligue 1)  

Μαρσέιγ – Παρί Σεν Ζερµέν  21:45 Novasports 2HD

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Κυριακή 26 Φεβρουαρίου

Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου

Σάββατο 25 Φεβρουαρίου



Αφιέρωμα 

Αγορά τρακτέρ 23’  
Η αυξημένη ισχύς και η μεγαλύτερη συνδεσιμότητα και  
διαχείριση δεδομένων, είναι κοινά στοιχεία μεταξύ των  
πιο πρόσφατων τρακτέρ που κυκλοφορούν το 2023.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
Αποκλειστικά με την AGRENDAΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ





Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023

Η παλιά σοδειά για το βαμβάκι στο χρη-
ματιστήριο εμπορευμάτων εξακολουθεί 
να κινείται στο ίδιο στενό εύρος που συ-
ντηρείται εδώ και τρεις μήνες, ήτοι μεταξύ 
των 82 και 88 σεντς ανά λίμπρα, ενώ τα 
τελευταία 24ωρα επιχειρήθηκε μια πτω-
τική διάσπαση του εύρους αυτού, χωρίς 
επιτυχία. Στο ίδιο εύρος περίπου κινεί-
ται και η τιμή για τα συμβόλαια της νέας 
σοδειάς (Δεκέμβριος 2023). 

Οι περισσότεροι αναλυτές εκτιμούν πως 
η συσσώρευση αυτή είναι θετικό σημάδι, 

αφού δείχνει πως περιθώρια για παρα-
κάτω δεν υπάρχουν στην αγορά. Περιο-
ρισμένες όμως είναι και οι δυνατότητες 
της αγοράς για κάτι υψηλότερο τους ε-
πόμενους μήνες. Οι τιμές αυτές, με το εύ-
ρος ισοτιμίας ευρώ/δολαρίου μεταφρά-
ζονται πέριξ των 64 και 68 λεπτών το κι-
λό στο σύσπορο. Πρόκειται για πολύ μι-
κρά περιθώρια κέρδους για τους παρα-
γωγούς και έτσι, μόνο η ειδική ενίσχυση 
βάμβακος καθιστά την καλλιέργεια ελκυ-
στική με στεγνά οικονομικά δεδομένα.

Άνοδος εμπρός στην αγορά βάμβακος
 Συμβόλαια παλιάς και νέας σοδειάς στο στενό εύρος των 82 με 88 σεντς 
 Με την ενίσχυση του δολαρίου το σύσπορο δίνει τιμή στα 64 με 68 λεπτά 
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Σ
την ελληνική αγορά σκληρού σίτου, 
κατόπιν των πωλήσεων εξαγωγής 
στα 380 ευρώ ο τόνος FOB λιμά-
νι μας, σημειώθηκαν και κάποιες 

«πράξεις» 5 ευρώ χαμηλότερα. Φυσικά η βα-
θιά πτώση προκάλεσε φόβο σε όσους είχαν 
αποθέματα, οι οποίοι και βγήκαν στην αγο-
ρά ανταγωνιστικά. Οι τιμές στη λίστα της Φό-
τζια έμειναν αμετάβλητες για δεύτερη εβδο-
μάδα, με την πρώτη ποιότητα στα 420-425 
ευρώ ο τόνος, ενώ και στη Γαλλία οι τιμές 
σταθεροποιήθηκαν στα 420 ευρώ ο τόνος. 

  Στην εγχώρια αγορά βάμβακος δεν περ-
πατάει πολύ καλά το εμπορικό κομμάτι κι αυτό 
οφείλεται σε διάφορους παράγοντες. Εναλλα-
κτικές σοδειές προσφέρονται σε χαμηλότερο 
χρηματιστηριακό πριμ, ενώ παράλληλα έχου-
με θέματα εκτελέσεις συμβολαίων σε παλιό-
τερα συμβόλαια (Αίγυπτο, Πακιστάν, Τουρκία 
προσφάτως λόγω σεισμού). Το καλό νέο είναι 
πως η ισοτιμία δολαρίου βελτιώνεται και για 
την ώρα σαν να γλιτώσαμε από τα χειρότερα. 
Υπάρχει θέληση για πωλήσεις στα 93 σεντς, 
εντούτοις οι αγοραστές είναι χαμηλότερα.  

  Μικρή μείωση παρουσίασαν οι δείκτες 
εισροών και εκροών στη γεωργία – κτηνοτρο-
φία τον Δεκέμβριο του 2022, συγκριτικά με έ-
να μήνα πριν, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ-
ΣΤΑΤ. Ειδικότερα, ο δείκτης εισροών παρουσί-
ασε μείωση 1,6% τον Δεκέμβριο του 2022 από 
τον Νοέμβριο του 2022, αλλά παραμένει σε υ-
ψηλά επίπεδα. Η αύξηση οφείλεται στην αύ-
ξηση κατά 20,6% του δείκτη τιμών των αναλώ-
σιμων μέσων και κυρίως στη μεταβολή των ο-
μάδων ζωοτροφές και ενέργεια και λιπαντικά.

Κινητικότητα στην 
αγορά σκληρού και 
πωλήσεις στοκ

ΜΕ ΜΙΑ 
  ΜΑΤΙΑ

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

26/01 02/02 09/02 16/02 22/02

467,45

471,52

467,54
467,72 468,13

Τζόρτζια 
Μετρήσεις δείχνουν πως το καλα-

μπόκι και η σόγια έχουν σχεδόν 
5πλάσια μεικτά κέρδη σε ξηρικά 
χωράφια έναντι του βαμβακιού

Τουρκία 
Αρκετά τουρκικά κλωστήρια 

δείχνουν πλέον έτοιμα  
ή σχεδόν έτοιμα να παραλά-
βουν νέες ποσότητες ίνας

Εκτάσεις 
Μια πρώτη έρευνα εκτιμά μείωση 

στρεμμάτων παγκοσμίως για  
το βαμβάκι της τάξης του 17% 

η οποία ακούγεται μεγάλη

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

405

265

85,10

5,47

547,70

1515,6

18,44

84,65

158,60

122,06

390

325

262

5,26

557,48

1512,2

18,23

85,10

161,27

121,20

360

310

262

5,20

566,30

1525,4

17,70

84,72

162,42

121,05

390

310

270

5,18

564,50

1514,0

17,92

82,32

164,30

121,19

386

312

274

5,41

567,50

1519,2

17,63

85,85

163,97

121,50

386

312

270

5,27

568,10

1540,2

17,89

86,80

165,05

121,93

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ 
ευρώ/τόνος

19/01 26/01 02/02 09/02 16/02 22/02

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

485

85,10
88,50 85,98 85,26

82,21 82,39

465

440 425 425 425

Διεθνής τιμή 
βάμβακος
(Σεντς/λίμπρα)

Μάρτιος 2023                    81,87

Δεκέμβριος 2023               81,85
ΠΗΓΗ: AGRENDA
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Προσπάθεια συγκράτησης των τιµών σε περιβάλλον αναιµικής ζήτησης

430

420

410

400

390

380

370

360

350

340

330

¤/τόνοςσέντς/λίµπρα
82,31 

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

312

KΑΛΑΜΠΟΚΙ
450

400

350

300

250

200

150

270

ΚΡΙΘΑΡΙ
2.000

1.500

1.000

500

0

Παρθένο Βιοµ/νικοί
άσοι

Εξτρα
παρθένο

¤/κιλό
5,27  

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

∆ΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒ

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

Σταθεροποίηση 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 πτωτική κίνηση στην τιµή 
για το κτηνοτροφικό κριθάρι 
στην Ευρώπη µε τη ζήτηση 
να παραµένει αδύναµη.

∆υναµώνουν οι πιέσεις στην 
αγορά ελαιολάδου, εντείνεται 
η µεταβλητότητα στην Ισπανία, 
ενώ σε Ιταλία η τιµή σταθεροποιείται. 

22
∆ΕΚ

22
ΙΑΝ

22
ΦΕΒ
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400

350

300

250

200

150

100

¤/τόνος ¤/τόνος

150.00

145.00
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22

ΟΚΤ
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ΝΟΕ
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ΝΟΕ

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Ανάσες από τη διόρθωση και πιθανό-
τητες µια µικρής ανοδικής αντίδρασης 
αφήνουν τα τελευταία δεδοµένα της α-
γοράς σκληρού σίτου, που έπειτα από 
µια πτώση άνω των 90 ευρώ από τα υ-
ψηλά, διανύει τις τελευταίες ηµέρες µια 
περίοδο σταθεροποίησης των τιµών.

Ήδη από την προηγούµενη εβδο-
µάδα η αγορά της Φότζια ανέκοψε τις 
πτωτικές πιέσεις και το µεσηµέρι της 
Τετάρτης 22 Φεβρουαρίου, στην τε-
λευταία συνεδρίαση στο εµπορικό κέ-
ντρο, οι τιµές παρέµειναν αµετάβλη-
τες στην περιοχή των 420 µε 425 ευ-
ρώ ο τόνος για την πρώτη ποιοτική κα-
τηγορία. Στο µεταξύ, ο αγροτικός κό-
σµος της ευρύτερης περιοχής και οι ε-
νώσεις αγροτών βγαίνουν στην αντε-
πίθεση µε αντιδράσεις και απειλές πε-
ρί εγκατάλειψης µέρους των καλλιερ-
γούµενων εκτάσεων, αφού στα σηµε-
ρινά επίπεδα τιµών η καλλιέργεια κα-
θίσταται ασύµφορη, όπως µεταδίδουν 

ιταλικά µέσα. Σηµειώνεται ότι την αντί-
στοιχη εβδοµάδα πέρυσι, οι τιµές ήταν 
ακριβώς 100 ευρώ πάνω από τα σηµε-
ρινά επίπεδα. Πάντως, έπειτα από µια 
τέτοια ελεύθερη πτώση, η ζήτηση δεί-
χνει να ενεργοποιείται εκ νέου.

Ενθαρρυντικά για µια σταθεροποί-
ηση της ευρωπαϊκής αγοράς πάνω α-
πό τα 400 ευρώ για τους επόµενους 
µήνες, ίσως µέχρι και τον αλωνισµό 
στην Ελλάδα και στη συνέχεια στην Ι-
ταλία, είναι και τα τελευταία δεδοµέ-
να της Στατιστικής Υπηρεσίας του Κα-
ναδά. Συγκεκριµένα, η εν λόγω αρχή 
στις τελευταίες της µετρήσεις διαπιστώ-
νει πως τα αποθέµατα σκληρού σίτου 
της χώρας είναι σχεδόν 25% κάτω α-
πό τα επίπεδα του χειµώνα του 2021, 
δηλαδή λίγους µήνες πριν τη σοδειά 
που περιόρισε στο 1/3 µιας µέσης πα-
ραγωγής την προσφορά του Καναδά. 

Σ’ αυτή τη φάση, τα αποθέµατα του 
Καναδά ανέρχονται σε 3,7 εκατ. τό-
νους, δηλαδή µόλις 1 εκατ. τόνους 
πάνω από την αντίστοιχη περίοδο 
πέρυσι, που η χώρα προερχόταν από 

µια ιδιαίτερα φτωχή σοδειά. 
Αυτός ήταν και ο λόγος που η διε-

θνής αγορά πάτησε φρένο στην πτώση 
και πλέον αναµένεται από τη ζήτηση 
να ρυθµίσει τυχόν περιθώρια ανόδου.

Ωστόσο, στην Ελλάδα, αρκετά σιτά-
ρια έµειναν πίσω λόγω των προσδοκι-
ών παραγωγών πως η αγορά θα ανα-
κάµψει έπειτα από την απώλεια των 
45 µε 48 λεπτών πέρυσι το καλοκαίρι. 
Οι πληροφορίες αναφέρουν πως στο 
εµπόριο αναπτύσσεται µια επιχειρη-
µατολογία περί αδυναµίας απορρόφη-
σης των αποθεµάτων πριν τα αλώνια, 
κάτι που δίνει περιθώρια και στους εγ-
χώριους µύλους για πιο αργούς ρυθ-
µούς αγορών, αλλά και στου εξαγω-
γείς για πιο έντονα παζάρια στις τιµές.

Φρένο στην πτώση και αντίδραση στο σκληρό
 Μειωµένα 25% τα αποθέµατα του Καναδά συγκριτικά µε το 2021, τη χρονιά µε τη µικρότερη σοδειά
Στα 420 ευρώ ο τόνος σταθεροποιείται η Γαλλία και η Φότζια έπειτα από ένα έντονο πτωτικό σερί Ένα κλίµα αντιθέσεων 

αναπτύσσεται το τελευταίο 
διάστηµα στην αγορά 
καλαµποκιού, µε το διεθνές 
εµπόριο να δυσκολεύεται 
να εξασφαλίσει τις ποσότητες 
που ανέµενε από τη Λατινική 
Αµερική, κάτι που έδωσε 
λίγους πόντους στις τιµές, 
ωστόσο η διόρθωση στην 
υπόλοιπη αγορά σιτηρών, 
καθιστά λιγότερο ελκυστικό 
τον εφοδιασµό καλαµποκιού 
για κτηνοτροφική χρήση.
Στην ευρωπαϊκή αγορά τα 
συµβόλαια Μαρτίου 2023 
για την περσινή σοδειά στο 
καλαµπόκι προσεγγίζουν ξανά 
τα 300 ευρώ ο τόνος. Στο 
µεταξύ η Ευρώπη εξακολουθεί 
να καλύπτει τις ανάγκες της 
από ουκρανικά αποθέµατα 
καλαµποκιού, κάτι που 
αποφορτίζει την ένταση της 
ανόδου. Στην Ελλάδα πάντως 
οι τιµές έχασαν τα 30 λεπτά 
για το χύµα καλαµπόκι και η 
περιορισµένη ζήτηση από τους 
κτηνοτρόφους εξακολουθεί 
να συντηρεί τα επίπεδα αυτά.

ΜΙΚΡΗ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ ΑΠΟ 
ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ

Φτάνοντας στη λήξη των συµβολαίων Μαρτίου ‘23 
η µεταβλητότητα εντάθηκε και τεστάραµε τα χαµηλά 
επίπεδα των 80 σεντς ανά λίµπρα, τα οποία και 
αποφύγαµε. Η πίεση που είδαµε οφείλεται, εκτός 
από τη γενικότερη πορεία των χρηµατιστηρίων (αξιών 
και εµπορευµάτων) και στην άνοδο του δολαρίου. Το 
αµερικανικό νόµισµα δείχνει να αποφεύγει την ισοτιµία 
του 1,10 έναντι του ευρώ και επιστρέφει δυναµικά 
προς το 1,06. Παράλληλα οι αναλυτές προσπαθούν 
να ερµηνεύσουν τη διαφαινόµενη µείωση των εκτάσεων 
µε βαµβάκια στις ΗΠΑ. Σύµφωνα µε πρόσφατη έρευνα, 
τα στρέµµατα µε βαµβάκι θα µειωθούν κατά 17%.

ΝEA ΥOΡKH
Το χρηµατιστήριο δοκιµάζει τα χαµηλά του και 
οι εκκοκκιστές προσπαθούν να κρατήσουν ψηλά 
τη βάση (χρηµατιστηριακό πριµ), χωρίς όµως να 
υπάρχει η ανάλογη ζήτηση. Οι µέχρι τώρα πωλήσεις 
δεν δηµιουργούν κάποιο άγχος ρευστοποίησης σε 
όσους έχουν στοκ,  παρά το ότι τα µηνύµατα από 
άλλες σοδειές δεν είναι ενθαρρυντικά. Οι τιµές 
στα βραζιλιάνικα και αµερικανικά βαµβάκια 
γίνονται ολοένα πιο ανταγωνιστικές, ενώ δεν 
λείπουν καθυστερήσεις σε εκτελέσεις παλαιότερων 
συµβολαίων µε προορισµούς το Πακιστάν, την 
Αίγυπτο και τελευταία την Τουρκία (λόγω σεισµού).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Έπειτα από µια ελεύθερη πτώση, 
η ζήτηση ενεργοποιείται εκ νέου.

ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ
Στην Ελλάδα, αρκετά σιτά-

ρια έµειναν πίσω λόγω των 

προσδοκιών παραγωγών 

πως η αγορά θα ανακάµψει

Συνεδρίαση 21/02/2023
Μήνας Κλείσιµο Μεταβολή

Μάρτιος ‘23  80,92 +0,67

Μάιος ‘23 81,53 +0,03
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Αυξηµένο δείχνει το ενδιαφέρον 
παραγωγών τη φετινή καλλιερ-
γητική περίοδο για τα όσπρια, µε 
τα µηνύµατα της αγοράς να περι-
γράφουν περιορισµένη προσφο-
ρά και διαρκώς ενισχυόµενη ζή-
τηση, ενώ επί µια διετία οι εισα-
γωγές, ιδίως από Καναδά, έχουν 
περιοριστεί σηµαντικά, ενισχύο-
ντας τις τιµές για την εγχώρια α-
γορά. Ήδη από τις φθινοπωρινές 
σπορές, αρκετοί παραγωγοί επέλε-
ξαν τη σπορά φακής, µε το εµπό-
ριο να πληρώνει 1,10 ευρώ για 
την ψιλή κατηγορία. Η τελευταία 
χρονιά κατά την οποία το προϊόν 
πληρώθηκε σε άνω των 50 λεπτών 
τιµές, ήταν το 2016, όταν τα υψηλά 
του εύρους έπιασαν τα 85 λεπτά. 

Οι προσδοκίες των παραγωγών 

για την επόµενη σοδειά, είναι η δι-
ατήρηση των τιµών, αν και υπάρ-
χουν ανησυχίες ότι η µείωση των 
τιµών για τα µεταφορικά, ενδέχε-
ται να καταστήσουν ξανά αντα-
γωνιστική τη σοδειά του Καναδά.

Την περίοδο αυτή γίνεται και 
η σπορά των ρεβιθιών, µια καλ-
λιέργεια στην οποία επίσης πο-

ντάρουν αρκετοί παραγωγοί στο 
θεσσαλικό κάµπο, έπειτα από τα 
1,50 ευρώ που πλήρωσε το εµπό-
ριο πέρυσι για τα Μακαρένα και 
τα 1 ευρώ για τα µικρόσπερµα Θη-
βών και Αµοργού. Με τις αποδό-
σεις 250 έως 300 κιλά το στρέµµα 
και σχετικά µικρές απαιτήσεις σε 
εφόδια και ποτίσµατα, ειδικά για 
τις µικρόσπερµες ποικιλίες, αρκε-
τοί παραγωγοί επιλέγουν στις εα-
ρινές σπορές ρεβίθι. Βέβαια, η τι-
µή του σπόρου ανέρχεται στα 2,10 
ευρώ το κιλό. Ανάλογη είναι και 
περίπτωση του φασολιού, µε την 
αγορά πέρυσι να πληρώνει 1,5 ευ-
ρώ για τα µικρά µεγέθη. Βέβαια οι 
αποδόσεις πέρυσι ήταν χαµηλές, 
κάτω από τα 250 κιλά το στρέµµα.

Σηµειώνεται ότι και οι τρεις 
περιπτώσεις, προκρίνονται για 
συνδεδεµένη ενίσχυση 28,5 ευ-
ρώ  το στρέµµα στη νέα ΚΑΠ.

Συνδεδεµένη, καλές τιµές και ζήτηση 
προσθέτουν εκτάσεις στα όσπρια 
Εαρινές σπορές σε ρεβίθι και φασόλι µε προοπτική τιµής άνω του 1 ευρώ 

ΡΕΒΙΘΙΑ
Στα ρεβίθια ποντάρουν 

αρκετοί παραγωγοί, έπειτα από 

τα περσινά 1,50 ευρώ για τα 

Μακαρένα και 1 ευρώ για µικρό-

σπερµα Θηβών και Αµοργού

Υ
πάρχει κινητικότητα µόνο στην 
εξαγωγή για το ελληνικό σκλη-
ρό σιτάρι, όπου και φορτώνο-
νται τα καράβια που κλείστη-

καν πρόσφατα, µε τιµές στα 380 ευρώ ο 
τόνος FOB λιµάνι µας, ενώ εκτιµάται ό-
τι µπορεί να φορτωθούν ακόµα και 50-

60.000 τόνοι 
συνολικά. Α-
κόµα κι αν ε-
παληθευτούν 
τα νούµερα, τα 
αποθέµατα θα 

πουληθούν µε ευκολία µέχρι να έρθει 
η νέα σοδειά. Η εσωτερική αγορά δεν 
είναι ιδιαίτερα ενεργή µε τους µύλους 
να είναι καλυµµένοι. Οι τιµές στη λίστα 
της Φότζια έµειναν αµετάβλητες για δεύ-
τερη εβδοµάδα, µε τα ποιοτικά σιτάρια 
στα 420-425 ευρώ ο τόνος και η Γαλλία 
σταθεροποιήθηκε στα 420-425 ευρώ.

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ 
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΟΒΟΥΝ 
ΤΑ ΣΤΟΚ ΣΚΛΗΡΟΥ

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΟΣΠΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 2022

ΦΑΚΕΣ
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Με πράξεις στην περιοχή των 5,30 ευρώ για τα συµβατικά και των 5,80 ευρώ για τα βιολογικά ελαιόλαδα της Λακωνίας, η εγχώρια αγορά 
ελαιολάδου εξακολουθεί να διατηρείται στα υψηλά του εύρους, µε τον πρώτο λόγο για τη µελλοντική πορεία των τιµών να έχουν οι καιρικές 
συνθήκες της άνοιξης. Σύµφωνα µε αναλυτές, αρκεί µια «στεγνή» άνοιξη για να πυροδοτήσει έναν νέο ανοδικό κύκλο στις τιµές ελαιολάδου.

Τα υλικά που θα χρειαστούν για να «χτιστεί» ένα προϊόν µε 
brand name και υψηλή προστιθέµενη αξία, που θα το επιλέ-
γει ο καταναλωτής, κατά τον οµιλητή, υπάρχουν και περιµέ-
νουν να τα αξιοποιήσουµε. Αυτά είναι η µοναδικότητα του 
προϊόντος, η αυθεντικότητα και ο «µύθος» που το συνοδεύ-
ει, σε συνδυασµό µε την ποιότητα, το άρωµα και τη γεύση 
του εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου. «Πόσα προϊόντα διε-
θνώς έχουν άραγε τόση ιστορία και τόσα πράγµατα να πουν; 
Με 4.000 χρόνια ιστορίας, µε συµβολισµό και αναφορές στη 
διατροφή, τον αθλητισµό, την ιατρική και την κοσµετολογία, 
µε αυθεντικότητα και αυτόχθονες ποικιλίες, και καινοτοµία, 

που παρακολουθεί τις σύγχρονες διεθνείς τάσεις µε σεβα-
σµό όµως στην παράδοση;», διερωτήθηκε ο κ. Οικονόµου.

Με δεδοµένο το διεθνές περιβάλλον, τις ενέργειες και τη 
στρατηγική των βασικών ανταγωνιστών ο οµιλητής έκανε ι-
διαίτερη µνεία στο θέµα των πιστοποιηµένων προϊόντων ποι-
ότητας, εκφράζοντας την εκτίµηση ότι «ο θεσµός των ΠΟΠ 
προϊόντων αποτελεί για το ελληνικό ελαιόλαδο την τελευ-
ταία µεγάλη ευκαιρία», ενώ εστίασε επίσης και στα βιολογι-
κά προϊόντα. Υποστήριξε, ακόµη, πως η εθνική στρατηγική 
θα πρέπει να προβλέπει τον καθορισµό αγορών στόχων προ-
τεραιότητας, συνέργειες και πόρους από όλους τους φορείς 
και συλλογική απόφαση ως προς τη διάθεσή τους µε στόχο 
την αποτελεσµατικότερη επίτευξη των εθνικών στόχων, τη 
διατύπωση ποσοτικά µετρήσιµων στόχων και των χρονοδια-
γραµµάτων επίτευξής τους, µε ταυτόχρονη µέτρηση και των 
αποτελεσµάτων των δράσεων.  ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ 

ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ να παραµένει ευν-
νοϊκή για τα ελληνικά έξτρα παρθέ-
να ελαιόλαδα, ενώ είναι δυσεύρετα 
στην Ευρώπη τα ποιοτικά ελαιόλα-
δα, η αγορά δείχνει αξιόλογες αντι-
στάσεις στο κύµα διόρθωσης που α-
ναπτύχθηκε ιδίως στην Ισπανία. Οι 
τελευταίες εκτιµήσεις θέλουν τις ι-
ταλικές βιοµηχανίες, που πληρώ-

νουν εδώ και πολλούς µήνες 6,30 
ευρώ για την ιταλική σοδειά, να α-
ναζητούν ποσότητες για τις παραγ-
γελίες των επόµενων µηνών. Η α-
γορά φαίνεται πως µπορεί να βρει 
ισορροπία στα σηµερινά επίπεδα τι-
µών, ενώ πιθανή διόρθωση θα έβρι-
σκε «στη γωνία» τη ζήτηση από αγο-
ραστές που προς το παρόν απέχουν.

ΓΙΑ ΝΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΕΙ, µάλιστα, τη θέ-
ση του, έφερε ένα παράδειγµα που 
πονάει µεν, αλλά είναι µια πικρή α-
λήθεια. «Αν έχουµε δύο εξαιρετικά 
παρθένα ελαιόλαδα ίδιας ποιότητας, 
µε ελκυστική συσκευασίας και κα-
λά σχεδιασµένο brand name, το έ-
να ιταλικό και το άλλο ελληνικό, το 

πρώτο το σπρώχνει η αύρα της ποι-
ότητας, της µόδας και το lifestyle, 
τα οποία έχει συνδέσει ο ξένος κα-
ταναλωτής µε το made in Italy, ε-
νώ το άλλο, το ελληνικό, πρέπει, 
δυστυχώς, να ξεπεράσει τον εαυτό 
του και να παλέψει µε δεκάδες ε-
µπόδια», σηµείωσε χαρακτηριστικά.

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ, ακόµη, προσανατολι-
σµός της όποιας στρατηγικής στον 
καταναλωτή, µε χαρτογράφηση της 
αγοράς (βασικοί πελάτες, ανταγω-
νισµός, κανάλια διάθεσης), κατανό-
ηση των επιµέρους τµηµάτων των 
καταναλωτών (διαφορές τους προς 

τη γνώση τους για το προϊόν, τα α-
γοραστικά τους κίνητρα, κλπ), σύν-
δεση των καταναλωτικών επιθυµι-
ών και αγοραστικών κινήτρων µε 
προϊοντικά χαρακτηριστικά, τοπο-
θέτηση των brands ως βάση διαφο-
ροποίησης και δράσεις προβολής.

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο για να µη 
χάσει το τρένο της παγκόσµιας αγο-
ράς, που πλέον έχει ωριµάσει, είναι 
πολύ ανταγωνιστική κι έχει τα φόντα 
να αναπτυχθεί σηµαντικά µεσοπρό-
θεσµα, εκτός από ποιότητα χρειάζε-
ται και ονοµατεπώνυµο. Αυτό τόνισε 
ο εκτελεστικός διευθυντής και µέ-
λος του ∆Σ της Λέσχης Φίλων Ελαι-

όλαδου & Ελιάς «ΦΙΛΑΙΟΣ» και γε-
νικός διευθυντής του ΣΕΒΙΤΕΛ Γιώρ-
γος Οικονόµου, σηµειώνοντας πως 
«το πρώτο εµπόδιο που πρέπει να 
υπερκεράσει ένα ποιοτικό ελληνι-
κό προϊόν για να µπορέσει να κα-
τακτήσει υπεραξία είναι η µέτρια ει-
κόνα, που προσδίδει ο ξένος κατα-
ναλωτής στα ελληνικά προϊόντα».

ΣΕ ΜΙΑ ΟΜΙΛΙΑ, που ήχησε και σαν 
«ξυπνητήρι» για τους εµπλεκόµε-
νους του «πράσινου χρυσού» της ελ-
ληνικής γης, στο πλαίσιο ηµερίδας 
για το ελαιόλαδο της «ΦΙΛΑΙΟΣ» στη 
φετινή διεθνή έκθεση τροφίµων και 
ποτών «Detrop & Oenos», ο κ. Οι-
κονόµου ζήτησε να υπάρξει άµεσα 

χάραξη εθνικής στρατηγικής για το 
ελληνικό ελαιόλαδο. Όπως εξήγη-
σε, το µεγάλο ανταγωνιστικό πλε-
ονέκτηµα του εγχώριου προϊόντος 
είναι η ποιότητά του, ενώ αντίθετα η 
συνεχής συµπίεση των τιµών κάνει 
ανεπανόρθωτη ζηµιά στην εικόνα 
του και στη µελλοντική του πορεία.

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ, τη δοµή και τη 
δυναµική του κλάδου διεθνώς, ο κ. 
Οικονόµου ανέφερε πως η Ελλά-
δα είναι η 3η σηµαντικότερη χώρα 
στην παραγωγή ελαιόλαδου, µε µέ-
σο όρο 320.000 τόνους ετησίως, µε 
πρώτη την Ισπανία µε 1,5 εκατ. τό-

νους και 2η την Ιταλία µε 350.000 
τόνους. Σε ό,τι αφορά τη ζήτηση, υ-
ψηλή καταγράφεται σε Γερµανία, 
Ολλανδία, Βέλγιο, Μεγάλη Βρετα-
νία, ενώ εκτός ΕΕ ξεχωρίζουν ΗΠΑ, 
Αυστραλία, Ιαπωνία, Κίνα, Κανα-
δάς, Βραζιλία, Ρωσία, Ταϊβάν κ.λπ.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 
ΕΤΗΣΙΩΣ 

ΙΣΠΑΝΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΕΛΛΑ∆Α ΤΥΝΗΣΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ

1,5  ΕΚΑΤ. 
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ΤΟΝΟΙ

ΤΟΝΟΙ

320.000 
ΤΟΝΟΙ

251.000
ΤΟΝΟΙ

216.000 
ΤΟΝΟΙ

Aυθεντικότητα, μύθος και 
ποιότητα τα βασικά όπλα

1

3

5

2

4

6

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Με «στεγνή» άνοιξη νέος κύκλος ανόδου στο ελαιόλαδο 

BRAND NAME
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PREMIA-IOΛΗ: Η Αθηναϊκή 
Ζυθοποιία, η Premia Properties 
και η Sterner Stenhus Greece 

ανακοινώνουν τη συμφωνία τους 
για τη μεταβίβαση των ακινήτων,  
της επιχείρησης και του brand του 
Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΙΟΛΗ. 
Με βάση τη συμφωνία αυτή,  
οι εγκαταστάσεις της Αθηναϊκής 
Ζυθοποιίας στην περιοχή του 
Μοσχοχωρίου Φθιώτιδος, δηλαδή 
οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 
99.209 τ.μ. και οι εντός αυτού 
κτιριακές εγκαταστάσεις επιφάνειας 
12.230 τ.μ., περιέρχονται στην 
κυριότητα της PREMIA. Μισθωτής 
του ακινήτου και ανάδοχος της 
επιχείρησης θα είναι η νεοσυσταθείσα 
εταιρεία ΙΟΛΗ ΠΗΓΗ, θυγατρική  
της Sterner Stenhus Greece  
(βασικού μετόχου της Premia).

EΦΧΕ: «Ελπίζουμε τις μειώσεις  
που επιχειρούν (βιομηχανίες) στον 
παραγωγό να τις δούμε και στο ράφι 
λαμβάνοντας πάντα υπόψη ότι στο 
νωπό γάλα ο παραγωγός πληρώνεται 
το 1/3 της τελικής τιμής στο ράφι  
των markets», λέει σε μία νέα λάβρα 
ανακοίνωση της η Ένωση Φυλής 
Χολστάιν Ελλάδας. «Άρα λοιπόν 
κόβοντας 10 λεπτά περίπου από  
τον παραγωγό θα πρέπει και οι άλλοι 
συμμετέχοντες (εργοστάσια, markets) 
να αφαιρέσουν από τα κέρδη τους  
10 λεπτά για κάθε λίτρο», τονίζει.

ΔΩΔΩΝΗ: Η γαλακτοβιομηχανία 
ΔΩΔΩΝΗ, συμμετείχε φέτος  
στην Έκθεση HORECA, μέσω του 
Προγράμματος «Ελληνικό Πρωινό», 
μια δράση κοινωνικής ευθύνης από 
το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο 
Ελλάδος που έχει ως στόχο  
να συνδέσει τον πρωτογενή  
με τον τριτογενή τομέα.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Κόντρα στο εντυπωσιακό ράλι των μετοχών, 
οι αποδόσεις των δεικτών των βασικών ε-
μπορευμάτων ήταν απογοητευτικές μέχρι 
στιγμής φέτος, με τους αναλυτές να εκτι-
μούν πως τώρα αποτελούν ένα πολύ ελκυ-
στικό σημείο εισόδου για τους επενδυτές. 
Μάλιστα, η Goldman Sachs λέει πως το ε-
πόμενο ράλι στα εμπορεύματα θα βασιστεί 
στα θετικά σήματα από το μικροοικονομι-
κό μέτωπο, όπως επιβράδυνση της ρωσι-
κής παραγωγής και μείωση αποθεμάτων.

Στο μεταξύ, οι κινητήριες δυνάμεις του 
παγκόσμιου πληθωρισμού έχουν μετατο-
πιστεί αισθητά τους τελευταίους μήνες, ε-
νώ οι προοπτικές ανάπτυξης στην Κίνα εί-
ναι ισχυρότερες και λιγότερο αβέβαιες α-
πό ό,τι φαινόταν το προηγούμενο διάστη-
μα. Ως εκ τούτου σε αναβάθμιση των εκτι-
μήσεων της για το επιτόκιο της ΕΚΤ, προ-
χωρά η Goldman Sachs στον απόηχο της 

πιο επιθετικής στάσης αξιωματούχων της 
ευρωτράπεζας, όπως η Γερμανίδα Isabel 
Schnabel. Η αμερικανική επενδυτική τρά-
πεζα εκτιμά ότι η νομισματική σύσφιξη θα 
ολοκληρωθεί με επιτόκιο στο 3,5%. Οι οι-
κονομολόγοι, συμπεριλαμβανομένου του 
Jari Stehn, προέβλεψαν νέα αύξηση επιτο-
κίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Ιούνιο, α-
ναφερόμενοι στις δηλώσεις της Schnabel.

Την ίδια ώρα, η Citigroup βλέπει ότι η 
παγκόσμια ανάπτυξη θα επιβραδυνθεί  σε 
ρυθμό κάτω του 2,2%, περισσότερο από 
0,25% ισχυρότερη από τις προβλέψεις της 
στα τέλη του περασμένου έτους. «Κατά συ-
νέπεια, αυξήσαμε τις προβλέψεις μας για 
την παγκόσμια ανάπτυξη αλλά συνεχίζου-
με να προβλέπουμε σχετικά αδύναμες συ-
νολικές επιδόσεις φέτος και οραματιζόμα-
στε τώρα μια «λιγότερο σκληρή» προσγείω-
ση για την παγκόσμια οικονομία», εξηγεί.

Μετάλλια
Mε 15 μετάλλια έφυγε η Ένωση 
Ηρακλείου από τον 23ο Διεθνή 
Διαγωνισμό Οίνου και Αποσταγμάτων 
της Θεσσαλονίκης στις 14 με 16 
Φεβρουαρίου. Συγκεκριμένα κατέκτησε 
αργυρά και χάλκινα μετάλλια στο 
DOMENIKO, την ΕΡΩΦΙΛΗ, τον 
ΚΡΗΤΙΚΟ ΤΟΠΙΚΟ, το ΚΟΝΑΚΙ και  
τη ρετσίνα ΕΚΛΕΚΤΗ, όλα βασισμένα  
στις γηγενείς ποικιλίες του νησιού.

Stayia Farm
Στην εξαγορά της παστελοποιίας 
Patrikon με έδρα τη Θήβα, προχώρησε η 
εταιρεία παραγωγής και τυποποίησης 
μελιού Stayia Farm Εύβοιας. Μία ακόμα 
κίνηση απόκτησης ποσοστού σε 
επιχειρηματική οντότητα που σχετίζεται 
με το μέλι καθότι είχε προηγηθεί η 
απόκτηση ποσοστού 35% στον 
Συνεταιρισμό Σιθών στην παραγωγή 
μελιού και εδρεύει στη Χαλκιδική. 

Στο ραντάρ αγορών 
τα εμπορεύματα

 Ελκυστικό σημείο εισόδου για επενδυτές 
 Με επιτόκιο 3,5% κλειδώνει η σύσφιξη

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. 0,4160 +7,22%

MEDICON HELLAS A.E. 4,1500 +3,75%

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜ. 2,5900 +2,37%

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. 0,7600 +2,01%

ΑΒΕ Α.Ε 0,5400 +1,50%

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. 10,4000 -13,33%

EUROBANK ERG.ΥΠ. ΚΑΙ ΣΥΜ Α.Ε. 1,3980 -4,74%

ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 0,7860 -4,61%

LOULIS FOOD INGREDIENTS Α.E. 2,5900 -1,52%

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ Α.Ε. 2,1400 -4,46%

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street DOW JONES-30 33,075.05 -0.16%
 NASDAQ Comp 11,449.23 -0.37%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  4,226.45 -0.58%
Λονδίνo FTSE 100 7,906.33 -0.90%
Φρανκφούρτη  DAX-30 15,337.19 -0.39%
Παρίσι CAC-40 7,270.09 -0.53%
Ζυρίχη Swiss Market Index 11,286.68 +0.04%
Τόκιο NIKKEI-225 27,104.32 -1.34%
   
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

Εισαγόμενο κλίμα πιέσεων  
στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Το αρνητικό διεθνές κλίμα επεκτάθηκε και στο 
χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο παραμένει σε 
διορθωτική πορεία, την οποία όμως ελέγχει με 
μικρές στηρίξεις που εκδηλώνονται σε 
επιλεγμένους τίτλους. Ο γενικός δείκτης έχει την 
κοντινή του στήριξη στις 1.075 μονάδες. Εάν χαθεί, 
η επόμενη στήριξη είναι στις 1.040 μονάδες. 
Χωρίς βέβαια να υποδηλώνει στην παρούσα 
κάποιο αρνητικό σενάριο, μερίδα των αναλυτών 
αναζητά την κορυφή στην τρέχουσα εικόνα, η 
οποία πιθανότατα να είναι στις 1.120 μονάδες.
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Προβλήματα στη συμβολαιακή γεωργία

Η
διάταξη για τη µείωση του φόρου κατά 
50% στα καθαρά κέρδη από αγροτικά ει-
σοδήµατα αποτελεί πολιτική απόφαση. 
Αν θέλετε την άποψη µου, καλά έκα-

ναν και πήραν την απόφαση αυτή, αφού δεν µπο-
ρούν στοιχειωδώς να συγκρατήσουν τις τιµές στα 
καύσιµα, τουλάχιστον να υπάρξει ενίσχυση στον 
αγροτικό τοµέα µέσω της µείωσης της φορολογίας. 

Όµως, από τον Οκτώβρη  που βγήκε η πρώτη α-
πόφαση, µέχρι το ∆εκέµβρη που 
βγήκε η δεύτερη, αλλά και µέχρι 
τη στιγµή που γράφονται αυτές 
οι αράδες, παραµένουν πολλά τα 
προβλήµατα, τόσο στην αντίληψη 
όσο και στην αντιµετώπιση τους.

Πολύς κόσµος νοµίζει ότι συµ-
βολαιακή είναι ένα απλό θέµα 
που βαρύνει τους λογιστές. Να 
πω λοιπόν εδώ, ότι η σύµβαση 
συµβολαιακής γεωργίας αποτε-
λεί µία έγγραφη συµφωνία ανά-
µεσα σε δύο ιδιώτες. Κατά συ-
νέπεια έχει πολύ µεγάλη σηµα-
σία, η  καταγραφή των όρων να 
γίνεται µε βάση τα πραγµατικά 
γεγονότα και όχι κουτουρού, α-
πό τους ξερόλες των καφενείων.

Ξεκινάω από το θέµα των α-
γοραστών.

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 1: Αγρότης πού-
λησε βιοµηχανική πιπεριά, η α-

γοράστρια εταιρεία παρέλαβε το προϊόν το οποίο 
βρήκε της αρεσκείας της αφού κάλυπτε τα κριτή-
ρια που είχε θέσει και εξόφλησε πλήρως τον α-
γρότη στο χρόνο που είχαν συµφωνήσει.

Η όλη συναλλαγή ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2022 
και ολοκληρώθηκε αρχές Οκτώβρη του 2022.  

Ο αγρότης είπε ότι ο αγοραστής δεν υπογρά-
φει τη συµβολαιακή για το 2022, επικαλούµενος 
αστείες δικαιολογίες τύπο «ο τάδε µε έριξε στη 

συµφωνία….». 
Η ουσία όµως παραµένει: ο α-

γοραστής δεν θα υπογράψει τη 
σύµβαση, µε αποτέλεσµα ο αγρό-

της να µην λάβει την έκπτωση του 50% του φόρου 
στα καθαρά κέρδη του 2022, τα οποία είναι αρκετά. 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 2: Αγρότης έκανε σύµβαση συµβο-
λαιακής γεωργίας το 2022, πριν την ψήφιση του 
Ν.4935 έχοντας ενδεικτική τιµή 0,50 ευρώ το κι-
λό. και πούλησε το 100% της παραγωγής του. Εί-
κοσι ηµέρες µετά, η τιµή πήγε στα 0,75 ευρώ το 
κιλό, όµως ο αγοραστής αρνήθηκε να του αποδώ-
σει επ’ ακριβώς τη διαφορά, δίνοντας στον παρα-
γωγό µε το ζόρι άλλα 0,10 ευρώ το κιλό.

Συµπέρασµα: ο αγρότης φοβάται να υπογράψει σύµ-
βαση συµβολαιακής, για να «µην τον κάψει ο έµπορας».

ΠΑΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
Ενηµέρωση από λογιστήριο εταιρείας εµπορί-

ας αγροτικών προϊόντων: πάει αγρότης ο οποί-
ος έχει ήδη πουλήσει την παραγωγή του (σιτάρι 
σκληρό) και ζητά να φτιάξουν τη σύµβαση συµ-
βολαιακής γεωργίας. 

Τον ρωτάνε από το λογιστήριο πόσα στρέµµα-
τα καλλιέργησε και η απάντηση του ήταν: «τι σε 
νοιάζει εσένα άµα καλλιέργησα εγώ;». Αρχικά 
δεν ήθελαν να του φτιάξουν σύµβαση, στη συ-
νέχεια του έφτιαξαν κατά δήλωση του όσον α-
φορά τα στρέµµατα της καλλιέργειας.

ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΜΑΖΕΜΑ, ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΟΤΙ:
 Η σύµβαση συµβολαιακής γεωργίας, απαι-

τεί προσοχή στη σύνταξη της, διάβασµα τα ψιλά 
γράµµατα και ακόµα µεγαλύτερη προσοχή, που 
βάζουµε την υπογραφή.

 Μπορεί για το 2022 ο τρόπος αντιµετώπισης 
των φορολογηθέντων εισοδηµάτων να είναι λί-
γο πιο χαλαρός, καθότι έτος προσαρµογής, όµως 
από το 2023 θα είναι πιο δύσκολα.

 Η σύµβαση συντάσσεται και υπογράφεται 
από τον αγοραστή (έµπορος, εκκοκκιστήριο, ε-
λαιοτριβείο κλπ.,) και τον πωλητή (αγρότης ει-
δικού, κανονικού, ετεροεπαγγελµατίας, Νοµικό 
πρόσωπο κλπ.), αλλά σε καµία περίπτωση δεν 
συντάσσεται από το λογιστή.

 Για να καταχωρήσουν οι λογιστές τις συµβά-
σεις στη πλατφόρµα, θα πρέπει να τους προσκο-
µίσετε: α) την αναλυτική δήλωση καλλιέργειας 
(ΟΣ∆Ε) του 2022, β) τη σύµβαση συµβολαιακής 
γεωργίας, υπογεγραµµένη και γ) τα τιµολόγια 
πώλησης. Αν η σύµβαση δεν είναι υπογεγραµ-
µένη, δεν γίνεται τίποτα. 

 Και κάτι ακόµα: το φόρο δεν τον µειώνουν 
οι λογιστές. Αυτό θα γίνεται αυτόµατα κατά την 
υποβολή της φορολογικής σας δήλωσης. Συνε-
πώς, δεν ισχύει ούτε το «ο λογιστής µου δεν µου 
µείωσε το φόρο», αλλά ούτε και το «έλα σε µένα 
και θα σου µειώσω εγώ το φόρο». Το πρώτο εί-
ναι ψέµα, το δεύτερο είναι απατεωνιά.
ΠΡΟΣΟΧΗ και κυρίως σεβασµός από όλους σε όλους.

Αυτόµατα
Ο φόρος µειώνεται 

αυτόµατα κατά την υπο-
βολή της φορολογικής 
δήλωσης του αγρότη 

∆ύο ιδιώτες
Η σύµβαση συµβολαια-
κής γεωργίας αποτελεί 
µία έγγραφη συµφωνία 
ανάµεσα σε δύο ιδιώτες

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)

Απλήρωτοι Μέτρου 22 λόγω 
λάθους αντίληψης στην πρόσκληση

Το µέτρο 22 βγήκε µε σκοπό να βοηθήσει την 
κτηνοτροφία. Εξαιτίας όµως ενός σοβαρότατου 
λάθους, χιλιάδες κτηνοτρόφοι είναι απλήρωτοι.
Στα κριτήρια επιλεξιµότητας της πρόσκλησης 
ορίζεται στην §β ότι: «β) ή να έχουν κατά την 
31η.03.2022 κύριο ΚΑ∆ ή ΚΑ∆ µε τα 
µεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα κατά το 
φορολογικό έτος 2020, όπως προκύπτει από 
το Ε3 της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήµατος.
Πρέπει να καταλάβουν οι αρµόδιοι ότι δεν 
υπάρχει υποχρέωση διαχωρισµού του τζίρου 
ανά ΚΑ∆. Αυτό σηµαίνει ότι στο ΥπΑΑΤ 
πρέπει να βρουν άλλο τρόπο να ελέγξουν αν 
πληρούν τα κριτήρια, π.χ. να προσκοµιστούν 
τιµολόγια πώλησης.

Σύµβαση συµβολαιακής – χρόνος διαβίβασης
Μέχρι τη στιγµή που γράφεται αυτό

 το άρθρο, η καταχώρηση των στοιχείων 
στην πλατφόρµα θα γίνει έως 28/02/23. 
Αναµένεται ανακοίνωση παράτασης διότι
 η υφιστάµενη ηµεροµηνία δεν καλύπτει

 τα συµπληρωµατικά τιµολόγια που θα 
εκδοθούν το επόµενο διάστηµα εντός του 
2023, αλλά θα φορολογηθούν το 2022.





Σεισμός, FED, ταυτότητα 
και κλωστοϋφαντουργία
Αναγκαία συνθήκη η μετατόπιση της παραγωγής προς τη Δύση για να πληρωθεί 
η υπεραξία στο ελληνικό βαμβάκι, παίρνουν μπροστά τα ελληνικά κλωστήρια

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Ανατροπές στη βιοµηχανία ένδυσης και υφα-
σµάτων, µιας αγοράς µε εξαγωγές συνολικής 
αξίας 905 δισ. δολαρίων για το 2021 σύµφωνα 
µε τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία της ICAC, έ-
χει πυροδοτήσει η πολιτική ποσοτικής σύσφι-
ξης των Κεντρικών Τραπεζών αλλά και ο κατα-
στροφικός σεισµός της Τουρκίας, µε την συν-
θήκη που διαµορφώνεται σε παγκόσµιο επίπε-
δο, να φέρνει ξανά στην επιφάνεια τη… «Με-
γάλη Ιδέα» µιας -άλλοτε κραταιάς- ελληνικής 
κλωστοϋφαντουργίας. 

Στο περιθώριο του τρίτου Πανελλήνιου Συνε-
δρίου Βάµβακος την περασµένη εβδοµάδα στην 
Κοµοτηνή, σε αρκετά πηγαδάκια εκκοκκιστών, 
βαµβακοπαραγωγών και άλλων συντελεστών της 
αλυσίδας αξίας βάµβακος, σχολιάστηκε η εξέλιξη 
που θέλει τα κλωστήρια της χώρας να δουλεύουν 
ασταµάτητα σε πλήρεις ρυθµούς, αφού πολλές 
παραγγελίες προς τα κλωστήρια της Τουρκίας 
έχουν µείνει στον αέρα. Προς το παρόν πάντως, 
πολλές παραγγελίες ελληνικού εκκοκκισµένου 
βάµβακος µε προορισµό τις σεισµόπληκτες πε-
ριοχές της Τουρκίας, παραµένουν στις αποθή-
κες των εγχώριων κλωστηρίων και έρχονται να 
προστεθούν στο απόθεµα που έχει διαµορφώσει 
η περιορισµένη ζήτηση από την Τουρκία και το 
Πακιστάν που είχε προηγηθεί της καταστροφής. 
Σηµειώνεται πάντως ότι η υφιστάµενη κατάστα-
ση δεν προκαλεί ακόµα ανησυχίες αναφορικά 
µε τις προοπτικές της καλλιέργειας στην Ελλά-
δα, αφού η φυσική αγορά σύσπορου είναι συν-
δεδεµένη µε το χρηµατιστήριο βάµβακος, ενώ 
τα ελληνικά βαµβάκια είναι περιζήτητα, όπως 
θα εξηγήσουν στελέχη της αγοράς. 

Με την γειτονική χώρα όµως να εισάγει από την 
Ελλάδα 100.000 µε 150.000 τόνους εκκοκκισµέ-
νου βάµβακος, δηλαδή το 1/3 µε το 50% της εγχώ-
ριας παραγωγής, αυτή η νέα κατάσταση δεν µπο-

ρεί παρά να αλλάξει τις ισορροπίες της αγοράς, 
σε µια συγκυρία κατά την οποία δείχνει πως έχει 
ωριµάσει ο διάλογος περί αναζήτησης νέων αγο-
ρών για το ελληνικό βαµβάκι, µε την προϋπόθε-
ση ότι το προϊόν αποκτά πλέον ταυτότητα και έ-
να συνεπές αφήγηµα περί βιωσιµότητας το οποίο 
αναζητούν πλέον τα µεγάλα brands της µόδας.

 Για το ενδεχόµενο αναβίωσης της κλωστοϋ-
φαντουργίας στην Ελλάδα µίλησε από το βήµα 
του συνεδρίου και ο ∆ηµήτρης Μελάς, σύµβου-
λος της ∆ιεπαγγελµατικής Οργάνωσης Βάµβα-
κος, που σχολίασε ότι µεσολαβούν 12 ειδικότη-
τες από τον αγρότη µέχρι τον τελικό καταναλω-
τή του προϊόντος, που πολλαπλασιάζουν την αξία 
της καλλιέργειας. Στελέχη του εγχώριου τραπε-
ζικού συστήµατος σχολίασαν στη συνέχεια στην 
Agrenda πως η τοποθέτηση αυτή δεν ήταν τυχαία 
και πως η εικόνα της οικονοµίας σήµερα ενδέ-
χεται να διαφέρει από την εποχή κατά την οποία 
πολλές επιχειρήσεις είτε έκλεισαν είτε περιόρισαν 
την παραγωγικότητά τους καθώς η παραγωγική 
δραστηριότητα µετατοπιζόταν προς την ανατολή.

Καταστροφή κεφαλαίου
Αυτό που έχει συµβεί στα κλωστήρια στην ε-

παρχεία του Γκαζιαντέπ και στα Άδανα, όπου 
καταλήγει πάνω από το µισό ελληνικό βαµβά-
κι που εξάγεται στην Τουρκία, πρόκειται επί 
της ουσίας για καταστροφή κεφαλαίου, θα α-
ναφέρουν εκκοκκιστές που έχουν καλή εικό-
να και απευθείας ενηµέρωση από τις µονάδες 
που λειτουργούν στην περιοχή. Εκτός όµως α-
πό τις ζηµιές στα εργοστάσια, οι οποίες σε ορι-
σµένες περιπτώσεις είναι ολικές, χώρια και α-
πό την καταστροφή αποθεµάτων, νήµατος και 
δεµάτων βάµβακος, τίθενται σοβαρά ερωτηµα-
τικά γύρω από την δυνατότητα εξασφάλισης ι-
κανού αριθµού εργατών σε λειτουργικές µο-
νάδες. Και αυτό γιατί µεγάλος αριθµός κατοί-
κων έχει εγκαταλείψει τις περιοχές αυτές και 
προς το παρόν δεν επιθυµεί να επιστρέψει εκεί. 

Επιστροφή 
κλωστηρίων 
στη ∆ύση 
∆εν είναι όµως µόνο η Τουρκία που 
απορροφά σηµαντικό µέρος των 
ελληνικών εξαγωγών εκκοκκισµένου 
βάµβακος η οποία αδυνατεί να 
ανταποκριθεί στις παραγγελίες από 
τους οίκους µόδας. Η οικονοµική 
εξάντληση του Πακιστάν, λόγω της 
ποσοτικής σύσφιξης που εφαρµόζει 
η FED, φέρνει δυσκολίες στη 
λειτουργία των κλωστηρίων της 
χώρας. Το κενό που διευρύνεται και 
ωθεί πίσω στη ∆ύση τα κλωστήρια, 
έρχεται να κουµπώσει και µε τις 
φιλοδοξίες του ελληνικού κλάδου 
βάµβακος, για προστιθέµενη αξία. 
Ένας από τους παλιούς και καλούς 
βαµβακοπαραγωγούς του θεσσαλικού 
κάµπου, ο Γιώργος Καραΐσκος 
σχολίασε κατά την τοποθέτησή του 
σε µια από τις ενότητες του 
συνεδρίου ότι η καθετοποίηση 
της εγχώριας παραγωγής είναι 
το βασικό ζητούµενο και όλα 
τα υπόλοιπα (σ.σ εκσυγχρονισµός 
βαµβακοκαλλιέργειας) θα έρθουν. 
«Αν τώρα το βαµβάκι έχει αξία 
εξαγωγών κοντά 800 εκατ. ευρώ, 
µε τα κλωστήρια της χώρας ανοιχτά, 
το ποσό αυτό θα µπορούσε να είναι 
3 δισ. ευρώ» κατέληξε.  

ΑΞΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ (∆ΙΣ ∆ΟΛΑΡΙΑ)ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ (∆ΙΣ ∆ΟΛΑΡΙΑ)
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Ο διευθύνων 
σύµβουλος της 
Agrotech SA, 
Χριστόδουλος 
Μποζατζίδης, 
από το 
πανελλήνιο 
συνέδριο 
βάµβακος.

Bαμβακοσυλλεκτική John Deere 
και αποφύλλωση με drones
Νέες µεθόδους καλούνται να αφοµοιώσουν το ε-
πόµενο διάστηµα οι παραγωγοί βάµβακος, για τις 
οποίες όµως είναι αναγκαία και η διαµόρφωση ε-
νός νέου ρυθµιστικού πλαισίου, όπως για παρά-
δειγµα η αξιοποίηση drones στην αποφύλλωση. 

Αλλάζουν τα δεδοµένα της βαµβακοκαλλιέρ-
γειας στην Ελλάδα, τόσο από τις εξελίξεις στο πε-
δίο της τεχνολογίας, όσο και από τις προτεραιότη-
τες που εισάγουν οι περιβαλλοντικές κατευθύν-
σεις που προωθούνται από τις ευρωπαϊκές οδη-
γίες. Στο µεταξύ, όσο δυναµώνει το brand του ελ-
ληνικού βάµβακος ως βιώσιµο προϊόν µε ταυτό-
τητα και ενισχύεται η ζήτηση γι’ αυτό, τόσο αλ-
λάζουν και οι απαιτήσεις από τους παραγωγούς. 
Στο νέο περιβάλλον που διαµορφώνεται γύρω α-
πό τη βαµβακοκαλλιέργεια στην Ελλάδα, στάθη-
κε και ο διευθύνων σύµβουλος της Agrotech SA, 
Χριστόδουλος Μποζατζίδης, στο πλαίσιο του πα-
νελλήνιου συνεδρίου βάµβακος. «Οι Έλληνες α-
γρότες θα βρίσκονται µε ολοένα και λιγότερες ε-
πιδοτήσεις, οπότε θα πρέπει να συµπεριφέρονται 
µε επιχειρηµατικούς όρους και να κάνουν το λο-
γαριασµό τους» ανέφερε ο κ. Μποζατζίδης, πε-
ριγράφοντας το πλαίσιο µέσα στο οποίο καλεί-
ται να λειτουργήσει από εδώ και πέρα ένας βαµ-
βακοπαραγωγός στην Ελλάδα. «Ο κατακερµατι-
σµός της γης είναι επίσης µια πρόκληση και τα 
τελευταία χρόνια, ο θεσµός των οµάδων παρα-
γωγών εφαρµόζεται όλο και περισσότερο στην 
Ελλάδα ως µια απάντηση σ’ αυτό» θα πει ο ίδιος. 

Αυξάνονται τα κίνητρα για οµάδες παραγωγών
«Η σύσταση οµάδας παραγωγών, δίνει τη δυ-

νατότητα να έρχονται παραγωγοί και να ενοποι-

ούν έµµεσα στις καλλιέργειές τους και να παίρ-
νουν αποφάσεις. Θα γίνεται όλο και περισσότερο 
γιατί αυξάνονται και τα κίνητρα» ανέφερε ο ίδιος. 

Καινοτοµία στο βαµβάκι
Αναφορικά µε τα νέα εργαλεία που έχουν στη 

διάθεσή τους οι παραγωγοί, ο κ. Μποζατζίδης θα 
αναφέρει ότι κυκλοφορούν όλο και περισσότερα 
droneς που δουλεύουν επιτυχηµένα στην αποφύλ-
λωση. «Είναι σε µια γκρίζα ζώνη όµως, πρέπει να 
βρεθεί λύση και να αρθούν εµπόδια» θα σχολι-
άσει αναφερόµενος στην έλλειψη ενός πλαισί-
ου που να επιτρέπει τη χρήση τους γι’ αυτού του 
είδους τους ψεκασµούς. «Τα επόµενα χρόνια το 
drone θα γίνει δεδοµένο, τουλάχιστον στην απο-
φύλλωση» θα καταλήξει επί του θέµατος.

Στη συνέχεια, ο κ. Μποζατζίδης στάθηκε και 
στην επερχόµενη λήξη της δυνατότητας που έχει 
η Ελλάδα να εισάγει µεταχειρισµένες βαµβακο-
συλλεκτικές το 2026. Σε περίπτωση που δεν ανα-
νεωθεί αυτό το πλαίσιο και µε δεδοµένο ότι οι νέ-
ες συλλεκτικές που αναπτύσσονται για τις αγορές 
της Βόρειας Αµερικής, «δεν χωράνε» στα ελληνι-
κά χωράφια, ήδη η John Deere έχει προχωρήσει 
στο σχεδιασµό µιας ειδικά προσαρµοσµένης στις 
ανάγκες της Ελλάδας και της Τουρκίας µηχανής 
συλλογής βάµβακος. «Θα πατά σε νέας γενιάς 
πλατφόρµα, που δεν έχουµε ακόµα στα τρακτέρ» 
ανέφερε ο ίδιος περιγράφοντας τη νέα βαµβακο-
συλλεκτική, ο οποία θα είναι διαθέσιµη στην α-
γορά µέτα το 2025. «Πρόκειται όµως για εξοπλι-
σµό που είναι ακριβός για µεµονωµένους αγρό-
τες. Η ενσωµάτωση τέτοιων εργαλείων µπορεί να 
γίνει µόνο µέσα από Οµάδες» καταλήγει ο ίδιος. 

ΜΕΡΙ∆ΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΗ ΗΠΑ ΚΙΝΑ ΙΑΠΩΝΙΑ Η.Β ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ
ΚΟΣΜΟΣ

37%

16%

4,5% 4,2% 3,7%

34%Ο καταστροφικός 
σεισµός της Τουρκίας, 
µε την συνθήκη που 
διαµορφώνεται σε 
παγκόσµιο επίπεδο, 
φέρνει ξανά στην 
επιφάνεια τη… «Μεγάλη 
Ιδέα» µιας -άλλοτε 
κραταιάς- ελληνικής 
κλωστοϋφαντουργίας. 
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O συνεταιρισμός Σκαλοχωρίου
στα βήματα της καθετοποίησης

  Νέες παγολεκάνες και 
τυροκόμηση στα πλάνα

  Επενδυτικό πρόγραμμα 
450.000 ευρώ για 
ιδιοπαραγωγή ζωοτροφών

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Επενδύσεις σε τεχνολογία και υποδοµές µε 
σκοπό τον περιορισµό του κόστους παραγω-
γής και τη διασφάλιση της ποιότητας του γά-
λακτος και της διατροφής των ζώων, έχει σε ε-
ξέλιξη ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Σκαλοχωρί-
ου, στη Λέσβο, σε ένα συνολικό αναπτυξιακό 
πλάνο που έχει ορίζοντα υλοποίησης το 2025 
και στόχο την πλήρη καθετοποίηση των δραστη-
ριοτήτων του, µε είσοδο και στην τυροκόµηση.

Ένα από τα πλέον πρόσφατα βήµατα προς 
την κατεύθυνση αυτή, έγινε µε την εγκατάστα-
ση, στις εγκαταστάσεις του Συνεταιρισµού ενός 
νέου, σύγχρονου και µεγαλύτερου παραληπτη-
ρίου γάλακτος, µε δυνατότητα αποθήκευσης 
15 τόνων πρώτης ύλης. «Η επένδυση ανήλθε 
στα 180.000 ευρώ, αφορά νέες παγολεκάνες 
και αυτόµατο σύστηµα πλύσης των δοχείων 

των παραγωγών και έγινε 
για να διατηρούµε την υψη-
λή ποιότητα του γάλακτος, 
που παράγουν τα µέλη της 
οµάδας µας, ώστε µέχρι να 
φύγει από τις εγκαταστά-
σεις του συνεταιρισµού να 
παραµένει είναι σε ιδανικές 
συνθήκες συντήρησης», τό-
νισε στην Agrenda ο Στρα-
τής Γεραντζής, διαχειριστής 
της οργάνωσης που αριθµεί 
245 ενεργά µέλη, εκ των 
οποίων 65 είναι οι κτηνο-

τρόφοι, µε συνολικό ζωικό κεφάλαιο περί τα 
16.000 πρόβατα φυλής Λέσβου.

Μάλιστα φέτος η οµάδα παραγωγών του συ-
νεταιρισµού συνήψε για πρώτη φορά συνεργα-
σία µε την οικογένεια Τσαγκάρη από τον Αλ-
µυρό Βόλου, προκειµένου να παραδίδει το γά-
λα της, µε ετήσιο συµβόλαιο που προβλέπει τι-
µή 1,60 ευρώ το κιλό για το πρόβειο συµβατικό 
γάλα και 1,70 ευρώ το κιλό για το βιολογικό.

«Το συµβόλαιο έχει ισχύ µέχρι τέλος Αυγού-
στου 2023 και τώρα που φρενάρισε λίγο η ά-
νοδος των ζωοτροφών κάτι µένει», επεσήµανε 
ο συνοµιλητής µας, προσθέτοντας πως «έχου-
µε σχέδια για καθετοποίηση της δραστηριότη-
τας της οµάδας και γι’ αυτό φτιάξαµε το σύγ-
χρονο παραληπτήριο, ώστε να διασφαλίσου-
µε πως θα έχουµε ποιοτική πρώτη ύλη και µε-

τά θα προχωρήσουµε. Εκτιµώ ότι έως το 2025 
θα ξεκινήσουµε κάτι σε επίπεδο τυροκόµησης».

Ο συνεταιρισµός υλοποιεί και επενδυτικό 
πρόγραµµα 450.000 ευρώ, µε σκοπό τη δηµι-
ουργία µιας υποδοµής που θα του επιτρέψει να 
παράγει µείγµατα ζωοτροφής για τις ανάγκες 
των εκτροφών των παραγωγών του. «Προβλέ-
πεται η αγορά ειδικού εξοπλισµού (µύλοι, χαρ-
µανιέρες και άλλα µηχανήµατα), η δηµιουργία 
νέων σιλό αποθήκευσης, δυναµικότητας 500 
τόνων, που θα προστεθούν στα υφιστάµενα 
σιλό των 400 τόνων», µας εξήγησε ο κ. Γερα-
ντζής, σηµειώνοντας πως η επένδυση αναµέ-
νεται να τεθεί σε λειτουργία στα τέλη του 2023.

Με τη συγκεκριµένη δραστηριότητα ο Συνε-
ταιρισµός προσβλέπει να παράγει εξατοµικευ-
µένα µείγµατα ζωοτροφών, ανάλογα µε τις α-
νάγκες κάθε εκµετάλλευσης, για να βελτιωθεί 
η παραγωγικότητα των ζώων και να µειωθεί  το 
κόστος για την αγορά ζωοτροφών. «Για την ώ-
ρα τις αγοράζουµε κυρίως από τη Βόρεια Ελ-
λάδα κι αυτό αυξάνει πολύ το κοστολόγιο. Το 
πρόβληµα είναι ότι επειδή τα κόµιστρα έχουν 
ανεβεί πολύ, η επιδότηση µεταφοράς καλύπτει 
µόλις περί το 50%-55% της συνολικής δαπάνης 
των παραγωγών, οπότε αν ιδιοπαράγουµε τις 
ζωοτροφές µας, πιστεύουµε ότι θα το µειώσου-
µε σηµαντικά», αναφέρει ο συνοµιλητής µας.

Ετήσιο συµβόλαιο 
Η οµάδα παραγωγών 

του συνεταιρισµού 
σύναψε συνεργασία 
µε την οικογένεια 
Τσαγκάρη από τον 
Αλµυρό Βόλου για 

να παραδίδει µε 1,60 
ευρώ το πρόβειο 
γάλα και µε 1,70 

ευρώ το βιολογικό

Πρόγραµµα 
γενετικής
βελτίωσης
για το πρόβατο
της Μυτιλήνης
Ο Αγροτικός Συνεταιρισµός 
Σκαλοχωρίου, δίνει ιδιαίτερο βάρος 
και στο ζωικό κεφάλαιο 
των µελών της και στο πλαίσιο 
αυτό εφαρµόζει πρόγραµµα 
γενετικής βελτίωσης των ζώων 
εδώ και 18 χρόνια. «Όλα τα 
πρόβατα στο χωριό είναι της 
τοπικής φυλής Λέσβου. Μέσα από 
τη γενετική βελτίωση καταφέραµε 
να ανεβάσουµε το στήσιµο, σήµερα, 
στα 250-280 κιλά ανά ζώο, ανά 
γαλακτική περίοδο, ξεκινώντας 
από τα περίπου 210 κιλά ανά ζώο», 
τονίζει ο κ. Γεραντζής και εκφράζει 
τη βεβαιότητά του ότι «µπορούµε 
να περάσουµε τα 300 κιλά ανά 
ζώο», καθώς «το πρόβατο της 
Μυτιλήνης είναι πολύ ανθεκτικό 
και µπορεί να ζήσει σε πολλές 
και δύσκολες περιοχές. 
Για αυτό και το ζητάνε όλοι».
Ο συνεταιρισµός ασχολείται 
και µε το εµπόριο ζωοτροφών, 
ενώ πραγµατοποιεί σε ετήσια βάση 
έναν κύκλο εργασιών περί τα 4,5 
εκατ. ευρώ, είναι κερδοφόρος 
και απασχολεί και 9 µόνιµους 
υπαλλήλους. ∆ιαθέτει επίσης 
και ένα ελαιοτριβείο για να 
εξυπηρετεί κυρίως τον κόσµο 
στο χωριό που βγάζει λάδι 
για προσωπικές ανάγκες.

245
 ΕΝΕΡΓΑ ΜΕΛΗ

65
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ

ΠΡΟΒΑΤΑ ΦΥΛΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

16.000 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
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Υπερδιπλάσια 
κέρδη για 
Deere στο 

τρίµηνο
Με υπερδιπλασιασµό 

της κερδοφορίας της έκλεισε 
το τρίµηνο η Deere, καθώς 
η εξοµάλυνση των συνθηκών 
στις εφοδιαστικές αλυσίδες 
επέτρεψε στον κολοσσό των 
γεωργικών µηχανηµάτων να 
καλύψει την ισχυρή ζήτηση 
για τρακτέρ και θεριστικές 
µηχανές. Η Deere εµφάνισε 
στο πρώτο τρίµηνο ετήσιο 
άλµα 32% στα έσοδά της, 
που ανήλθαν στα 12,65 δισ. 
δολάρια, ενώ η κερδοφορία 
της εκτινάχθηκε στα 1,96 δισ. 
δολάρια από τα 903 εκατ. 
ένα χρόνο νωρίτερα.

Αύξηση παραγωγής 
τσιπούρας και 
λαβρακιού στην 
Ελλάδα το 2022
Το 2022 εκτιµάται ότι 
η παραγωγή ελληνικής 
τσιπούρας και λαβρακιού 
παρουσίασε αύξηση 2%, 
ξεπερνώντας τους 127.000 
τόνους, σύµφωνα µε την 8η 
έκδοση της ετήσιας έκθεσης 
Υδατοκαλλιέργειας για το 
2022 της ΕΛΟΠΥ. Επιπλέον, 
οι εξαγωγές της ελληνικής 
τσιπούρας και λαβρακιού το 
2021 ανήλθαν σε 100.361 
τόνους αξίας σχεδόν 499 
εκατ. ευρώ, µε αύξηση όγκου 
9,3% και αύξηση αξίας 9% 
από το προηγούµενο έτος.

Όλα για εξαγωγές 
µέσω AGRIFOOD 
EXPORTS 360°
Το AGRIFOOD EXPORTS 
360° είναι εξειδικευµένο και 
πιστοποιηµένο πρόγραµµα 
επαγγελµατικής κατάρτισης 
στην Ελλάδα, για εξαγωγές 
αγροδιατροφικών προϊόντων 
που υλοποιείται για τέταρτη 
συνεχή χρονιά από τον 
οργανισµό «Νέα Γεωργία 
Νέα Γενιά», µέσω δωρεάς 
του Ιδρύµατος Σταύρος 
Νιάρχος. Πρόκειται για 
ένα ολοκληρωµένο online 
πρόγραµµα 72 ωρών που 
περιλαµβάνει ενότητες για 
προϊοντικές & τεχνολογικές 
απαιτήσεις των εξαγωγών, 
στρατηγικές marketing, 
έρευνα αγοράς και 
προσέγγιση πελατών.

ΝΕΑ

Σε συνεργασία µε τον Αγροτικό Συνεταιρισµό 
Βόλου και την ΕΒΟΛ για την προµήθεια ποσο-
τήτων αγελαδινού γάλακτος, ήρθε σύµφωνα 
µε πληροφορίες η τοπική τυροκοµική επιχεί-
ρηση Καρακάνας, που εδρεύει στο Στεφανοβί-
κειο Μαγνησίας. Η απόφαση για την εν λόγω 
συνεργασία από πλευράς του Συνεταιρισµού ε-
λήφθη δεδοµένου ότι η τυροκοµική επιχείρη-
ση διατηρεί καλή έξωθεν µαρτυρία στην περιο-
χή της Μαγνησίας και τα στελέχη της ΕΒΟΛ διέ-
γνωσαν τη δυνατότητα να διαθέσουν σε αυτήν 
ποσότητες από το εισκοµιζόµενο γάλα. 

Από την πλευρά του το Τυροκοµείο Καρακά-
νας αποφάσισε να προχωρήσει και στην παρα-
γωγή τυριών από αγελαδινό γάλα, επαναφέρο-
ντας στο προσκήνιο τον Τελεµέ. Για το τυροκο-
µείο η κίνηση αυτή αποτέλεσε µία ικανή διέξο-
δο στην εύρεση αιγοπρόβειου γάλακτος, καθό-
τι η υφιστάµενη κατάσταση µε την αύξηση κο-
στολογίου για τους κτηνοτρόφους σε όλα τα ε-
πίπεδα λειτουργίας µιας κτηνοτροφικής µονά-
δας, είχε ως αποτέλεσµα τη σφαγή κοπαδιών 
από αρκετούς παραγωγούς, οδηγώντας κατ’ ε-
πέκταση στη µείωση των διαθέσιµων ποσοτή-
των γάλακτος για την παραγωγή του µεγαλύτε-
ρου µέρους της γκάµας των τυροκοµικών προ-
ϊόντων που διαθέτει. Κατά τις ίδιες πληροφο-
ρίες, το Τυροκοµείο παραλαµβάνει περίπου 6 
τόνους γάλακτος την εβδοµάδα.  Γ. ΛΑΜΠΙΡΗΣ

Aνατροπή δεδοµένων καταγράφεται 
στην εγχώρια αγορά οίνου, όπου νέ-
ες δυνάµεις ανέρχονται στην επιφά-
νεια τα τελευταία χρόνια. Μία τέτοια 
περίπτωση είναι η Cavino της οικογέ-
νειας Αναστασίου, η οποία για πρώτη 
φορά κατάφερε να βρεθεί στην πρώ-
τη θέση από πλευράς πωλήσεων το 
2021 έναντι της Ελληνικά Κελλάρια 
Οίνου της οικογένειας Κουρτάκη. 

Σηµειώνεται ότι ο τελευταίος ισολο-
γισµός της Cavino για το 2021 την έ-
φερε σε κύκλο εργασιών 25,94 εκατ. 
ευρώ από 22,17 εκατ. ευρώ το 2020, 
ενώ το αντίστοιχο ποσό του 2021 για 
τα Ελληνικά Κελλάρια ήταν 24,62 εκατ. 
ευρώ από 22,92 εκατ. ευρώ το 2020. 

Πάντως και τα Ελληνικά Κελλάρια 
έχουν κάνει κινήσεις ενίσχυσης του 
χαρτοφυλακίου τους αναλαµβάνο-
ντας την διανοµή για τα κρασιά της 
Santo Wines. Φέτος εκτιµάται ότι η 
Cavino θα υπερβεί σε τζίρο τα 30 ε-
κατ. ευρώ, αυξάνοντας τις πωλήσεις 
της στην Ελλάδα.    ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ

Συνεργασία 
Καρακάνας με 
ΕΒΟΛ, σχέδιο 
για Τελεμέ

Πρωτιά 
στην αγορά 
του κρασιού 
για Cavino 

Με στόχο να καλύψει τη ζήτηση καθ’ όλη τη δι-
άρκεια του έτους περιορίζοντας τον εποχικό 
χαρακτήρα που έχει αυτή τη στιγµή το προϊόν 
της, η Ζυθοποιία Κρήτης, γνωστή ευρύτερα µε 
την ετικέτα «Χάρµα» που βρίσκεται στις κάνου-
λες µπύρας αρκετών καταστηµάτων εστίασης α-
νά την επικράτεια, ετοιµάζει την είσοδό της στο 
γυάλινο µπουκάλι. Όπως λέει στην Agrenda 
ο ένας από τους δύο µετόχους της, Βαγγέλης 
Κοντζιάς, «εκτός από το βαρέλι που ήδη προ-
µηθεύουµε την εστίαση, η είσοδός στο µπου-
κάλι θα µας διασφαλίσει την διάθεση της µπύ-
ρας µας στην αγορά καθ’ όλη τη διάρκεια του έ-
τους, αφού µε αυτόν τον τρόπο θα πωλείται και 

στα σούπερ µάρκετ και σε σηµεία λιανικής». 
Ορισµένες από τις «special brews» µπύρες 

θα κυκλοφορήσουν αποκλειστικά στο ζυθοποι-
είο των Χανίων, όπου θα είναι διαθέσιµες για 
food pairing στις επισκέψιµες εγκαταστάσεις 
του, ενώ κάποιες από αυτές θα εµφιαλωθούν. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ

Στο μπουκάλι 
η μπύρα για τη 
Ζυθοποιία Κρήτης

Πωλήσεις 500.000 λίτρα βαρελίσιας
µπύρας και κύκλος εργασιών 1 εκατ.
Ενδεικτικό της εποχικότητας που παρουσιάζει 
αυτή τη στιγµή είναι το γεγονός ότι οι πωλήσεις 
της Κρητικής Ζυθοποιίας το 2022 ανήλθαν σε περίπου 
500.000 λίτρα βαρελίσιας µπύρας, οι οποίες ωστόσο 
πραγµατοποιούνται σε µόλις τέσσερις µήνες. Αυτή 
τη στιγµή παράγει τρεις µπύρες: µία lager, µία dunkel 
και µία pale ale. «Η lager αντιστοιχεί σε περίπου 
το 90% της συνολικής µας παραγωγής, ενώ έχουµε 
δηµιουργήσει τουλάχιστον τέσσερις ακόµα συνταγές 
που τις ονοµάζουµε “special brews” όπως είναι 
οι pilsner, barley wine, weiss. Σε ό,τι αφορά τη µπύρα 
barley wine, στην παραγωγή της συµµετέχει και 
η Μαλαγουζιά, η οποία προέρχεται από ένα αµπελοτόπι 
που έχει στην ιδιοκτησία του ο ιδρυτής της Κρητικής 
Ζυθοποιίας, Γιάννης Λιονάκης». 
Να σηµειωθεί ότι το ζυθοποιείο δηµιουργήθηκε 
το 2016 από τον Γιάννη Λιονάκη, ο οποίος 
προερχόµενος από την εστίαση αποφάσισε να 
δηµιουργήσει τη δική του επιχείρηση στον κλάδο µε 
δύο καζάνια των 500 λίτρων. Αυτή τη στιγµή αποτελεί 
µία αµιγώς κερδοφόρα επιχείρηση µε κύκλο εργασιών 
στα επίπεδα που αγγίζει το 1 εκατοµµύριο ευρώ.  

498.293

972.863

500.000

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ �ΕΥΡΩ�

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
2022

2020

2021

13.391

116.571

ΚΕΡ∆Η 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ �ΕΥΡΩ�

2020

2021

ΛΙΤΡΑ



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣAgrendaB12 | 34 Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Σε υψόµετρο 920 µέτρων στην κοι-
νότητα Κοµνηνάδων του Νεστορί-
ου Καστοριάς, έναν οικισµό µε πε-
ρίπου 40 κατοίκους, δηµιουργήθη-
καν οι «Αµπελώνες του Αβραάµ» 
(Avraam’s Vineyards). Ο οινολόγος 
Ανέστης Χαϊτίδης και ο συνέταιρός 
του Κώστας Καπουργάς αποφάσι-
σαν να επιστρέψουν στον τόπο κα-
ταγωγής τους και να ασχοληθούν 
µε την αµπελουργία και την οινο-
ποίηση. Τον δρόµο είχε ήδη ανοί-
ξει πριν από µερικές δεκαετίες ο 
παππούς του Κώστα Καπουργά, 
Αβραάµ, από τον οποίο και η ονο-
µασία του νεοσύστατου οινοποιεί-
ου. Αυτή τη στιγµή οι δύο παραγω-
γοί εκτός από τις λευκές ετικέτες α-
πό Μαλαγουζιά και Riesling πειρα-
µατίζονται και µε ερυθρές ποικιλί-
ες, από Ξινόµαυρο και Μαουρούδι.

Οι πρώτες φυτεύσεις έγιναν το 
2014 και όπως λέει ο Κώστας Κα-
πουργάς, χρειάστηκαν περίπου 6 
χρόνια για τα πρώτα αποτελέσµατα 
και τα σταφύλια να ενταχθούν στον 
κύκλο του τρύγου και της οινοποί-
ησης. «Οι αµπελώνες ευδοκιµούν 
στα 1.000 µέτρα. Ο παππούς µου 
έφερε στην περιοχή το µικρόβιο 
της οινοποίησης που κουβαλούσε 
από τον τόπο καταγωγής του, τον 
Πόντο. Το 1950 αποφάσισε να ε-

πανασυστήσει τον αµπελώνα του 
και περίπου το 1980 η προσπάθειά 
του σταµάτησε και τα αµπέλια ξε-
ριζώθηκαν. Εµείς αποφασίσαµε 
35 χρόνια αργότερα να φυτέψου-
µε κάποιες ποικιλίες και να δού-
µε τα αποτελέσµατά τους», εξηγεί. 

«Χρειάστηκε να περιµένουµε πε-
ρίπου 6 χρόνια για να πάρουµε την 
πρώτη σοδειά από τα ξηρικά βιο-
λογικά µας αµπέλια. Η οινοποίη-
σή µας γίνεται µε απολύτως φυσι-
κή διαδικασία χωρίς θειώδη, χρη-
σιµοποιώντας αποκλειστικά άγρι-
ες ζύµες. Μέληµά µας είναι να ακο-
λουθούµε κάποια στοιχεία που συ-
νάδουν µε την βιοδυναµική καλλι-
έργεια µέσα από µία δική µας προ-
σέγγιση. Η φυτοπροστασία γίνεται 
µε ζιζάνια που φύονται στο αµπέ-
λι, αξιοποιούµε τη φύση και τη βι-
οποικιλότητα, ενώ ανά τακτά δια-
στήµατα βόσκουν στα αµπέλια µας 
πρόβατα ή άλλα ζώα που προσφέ-
ρουν την απαιτούµενη λίπανση», 
λέει ο Κώστας Καπουργάς. 

Μαλαγουζιά Orange και Riesling 
µε αποδόσεις έως και 400 κιλά

Αυτή τη στιγµή κυκλοφορούν δύο 
ετικέτες, µία Μαλαγουζιά Orange 
και ένα Riesling. «Η Μαλαγουζιά 
παρουσιάζει αρκετά διαφορετικά 
χαρακτηριστικά σε σχέση µε ό,τι έ-
χουµε συνηθίσει έως αυτή τη στιγ-

µή στην αγορά για τη συγκεκριµέ-
νη ποικιλία. Το κρασί επηρεάζεται 
από το υψόµετρο και το terroir κα-
θώς και από τις χαµηλές θερµοκρα-
σίες στη µεγαλύτερη διάρκεια του 
έτους από -15 έως και -25 βαθµούς 
Κελσίου. Όλα στο χωριό κινούνται 
µε τον δικό τους ρυθµό, τα παρα-
κολουθούµε, τα κουράρουµε χωρίς 
να πολυεπεµβαίνουµε», αναφέρει. 

Η συνολική καλλιέργεια Μαλα-
γουζιάς είναι 10 στρέµµατα µε α-
ποδόσεις 250 έως 350 κιλά ανά 
στρέµµα. Το Riesling είναι το απο-
τέλεσµα της πολυετούς παραµο-
νής των δύο οινοποιών στη Γερµα-
νία, όπου γνώρισαν τα γερµανικά 
Riesling. Αποφάσισαν να τη δοκι-
µάσουν, εκτιµώντας ότι λόγω του 
υψοµέτρου η ποικιλία αυτή θα πα-
ρουσίαζε έναν διαφορετικό χαρα-
κτήρα. Οι αποδόσεις στο Riesling 

φτάνουν σε έως και 400 κιλά το 
στρέµµα, µε συνολικές καλλιερ-
γούµενες εκτάσεις 34 στρέµµατα. 

Αυτή την περίοδο οι Χαϊτίδης και 
Καπουργάς έχουν φυτέψει Ξινόµαυ-
ρο και Μαυρούδι, τα οποία ωστόσο 
δεν έχουν δώσει ακόµα δείγµα γρα-
φής. «∆εν έχουµε φτάσει στο ση-
µείο να πάρουµε παραγωγή, καθό-
τι επειδή είναι εντελώς ξηρικά και 
δεν κάνουµε καµία παρέµβαση. Τα 
αφήνουµε να ακολουθήσουν τον 
δικό τους δρόµο. Τα πρώτα αποτε-
λέσµατα οινοποίησης από τις δύο 
αυτές ποικιλίες θα προκύψουν το 
2025. Επιθυµία µας είναι να δηµι-
ουργήσουµε ένα µονοποικιλιακό 
Ξινόµαυρο και ένα µονοποικιλι-
ακό Μαυρούδι. Εισερχόµενοι και 
στα κόκκινα κρασιά αναµένουµε 
ότι θα λάβουµε υψηλές οξύτητες 
και διαφορετική φινέτσα». 

Κυκλοφορούν δύο ετικέτες, µία Μαλαγουζιά Orange και ένα Riesling. Αυτή την περίοδο έχουν φυτέψει Ξινόµαυρο και Μαυρούδι, τα οποία δεν έχουν δώσει ακόµα δείγµατα γραφής.

Οι πρώτες φυτεύσεις έγιναν το 2014, λέει ο Κώστας Καπουργάς 
(φωτο) και χρειάστηκαν 6 χρόνια για τα πρώτα αποτελέσµατα και τα 
σταφύλια να ενταχθούν στον κύκλο του τρύγου και της οινοποίησης.

Βιοδυναμικοί 
στα 1.000 μέτρα οι 
Αμπελώνες Αβραάμ
Φυσική οινοποίηση χωρίς θειώδη με άγριες ζύμες 
και πειραματισμοί σε  Ξινόμαυρο και Μαυρούδι

Ζιζάνια και βοσκή
Η φυτοπροστασία γίνεται 
µε ζιζάνια που φύονται 

στο αµπέλι, ενώ ανά τακτά 
διαστήµατα βόσκουν στα 

αµπέλια και πρόβατα
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ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Είτε ένας κτηνοτρόφος θέλει να αγοράσει ζώα, 
ένας αµυγδαλοπαραγωγός έναν σπαστήρα, έ-
νας Νέος Αγρότης κάποια αγροτεµάχια για να 
πιάσει τις δεσµεύσεις του ή οποιονδήποτε εξο-
πλισµό ακόµα και «δεύτερο χέρι», το Ταµείο 
Μικρών ∆ανείων Αγροτικής Επιχειρηµατικό-
τητας υπόσχεται λύσεις. Μάλιστα για πρώτη 
φορά στην ελληνική τραπεζική χρησιµοποι-
είται το µοντέλο KYC (Κnow Your Customer) 
για την αίτηση δανεισµού προς τις συνεργα-
ζόµενες Τράπεζες, µε τον ενδιαφερόµενο να 
κάνει όλη τη διαδικασία µέσω µίας ειδικής 
πλατφόρµας (λειτουργεί από τις 15 Φεβρου-
αρίου). Τα δάνεια ύψους 3.000-25.000 (άτο-
κα για τα δύο πρώτα έτη) µπορούν να χρησι-

µοποιηθούν και για τις ανάγκες συγχρηµα-
τοδοτούµενων προγραµµάτων (π.χ. Σχέδια 
Βελτίωσης). Το δάνειο είναι επενδυτικού χα-
ρακτήρα αλλά ο αγρότης µπορεί να ζητήσει 
και κεφάλαιο κίνησης. Αναλυτικότερα τα βή-
µατα για την αίτηση έχουν ως εξής:

1) Είσοδος στην πλατφόρµα KYC-KYB της 
Αναπτυξιακής Τράπεζας (hdb.gr)

2) Συµπλήρωση της αίτησης ενδιαφέροντος 
µε στοιχεία όπως το επιθυµητό ποσό χρηµα-
τοδότησης (3.000-25.000 ευρώ), τη διάρκεια 
του δανείου (24-60 µήνες), τον κύκλο εργα-
σιών της επιχείρησης κ.α.

3) Επιλογή του Προγράµµατος και Τραπε-
ζών για υποβολή. Ο ενδιαφερόµενος µπορεί 
να επιλέξει και τις 7 συνεργαζόµενες Τράπεζες.

4) Συµπλήρωση ή «ανέβασµα» του επιχειρηµα-
τικού σχεδίου της επιχείρησης στην πλατφόρµα. 

5) Ολοκλήρωση υποβολής. Τα τραπεζικά 
ιδρύµατα θα εξετάσουν την αίτηση και θα ε-
νηµερώσουν τον ενδιαφερόµενο για τις α-
παντήσεις εκ νέου µέσω του λογαριασµού 
του στη πλατφόρµα KYC.

6) Αν υπάρχει θετική απάντηση κάποιας 
τράπεζας, σε αυτή θα αντιστοιχεί ένας µο-
ναδικός αριθµός Αίτησης.

7) Μετά τη θετική ανταπόκριση των τρα-
πεζών (µη δεσµευτική), ο ενδιαφερόµενος 
καταχωρεί το αίτηµά του στο Πληροφορια-
κό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) 
ependyseis.gr/mis.

8) ∆ηλώνει στο ΠΣΚΕ τον µοναδικό αριθµό.
9) Ολοκλήρωση υποβολής και εκτύπω-

ση της αίτησης.
10) Προσκόµιση της αίτησης στην Τράπε-

ζα που αποδέχθηκε την αίτηση.

Αίτηση αγροτικού δανείου 
σε 7 τράπεζες με ένα κλικ     
Βήμα-βήμα η αίτηση για χαμηλότοκα επενδυτικά δάνεια έως 25.000 ευρώ  

Στα Σχέδια Βελτίωσης
Τα δάνεια ύψους 3.000-

25.000 (άτοκα για τα 
δύο πρώτα έτη) µπορούν 

να χρησιµοποιηθούν 
και για τις ανάγκες 

συγχρηµατοδοτούµενων 
προγραµµάτων (π.χ. Σχέδια 

Βελτίωσης)
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1 
Ποιο είναι το νέο Ταμείο;
Στο πλαίσιο του Προγράµµατος Αγροτικής Α-
νάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, συστάθηκε Τα-
µείο Χαρτοφυλακίου µε την επωνυµία «Τα-
µείο Μικρών ∆ανείων Αγροτικής Επιχειρη-
µατικότητας», µε σκοπό τη χρηµατοδότηση, 
µέσω παροχής δανείων, των ελληνικών µι-
κροµεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριο-
ποιούνται στον αγροτικό και µεταποιητικό 
κλάδο αγροτικών προϊόντων µε πρόσθετη 
διετή επιδότηση επιτοκίου, καθώς και µε δυ-
νατότητα λήψης συµβουλευτικής και τεχνι-
κής υποστήριξης, έως 300 ευρώ/ανά Α.Φ.Μ.

2
Πώς διαμορφώνεται 
ο προϋπολογισμός;
Ο αρχικός διαθέσιµος προϋπολογισµός του Τα-
µείου ανέρχεται σε 21.500.000 ευρώ. Το ύψος 
χαρτοφυλακίου αγγίζει τα 40.000.000 ευρώ.

3
Ποια είναι η περίοδος 
χορήγησης δανείων;

Η χορήγηση δανείων θα πραγµατοποιείται 
έως την ανάλωση των πόρων του Ταµείου 
και έως την καταληκτική ηµεροµηνία του 
ΠΑΑ 2014 - 2020, σήµερα η 31-12-2025.

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Αιτήσεις δανεισµού στα πλαίσια του Ταµεί-
ου Μικρών ∆ανείων Αγροτικής Επιχειρηµα-
τικότητας Μικροπιστώσεων µπορούν να κά-
νουν κατ’ επάγγελµα αγρότες, Νέοι Αγρό-
τες του Μέτρου 6.1 και νοµικά πρόσωπα 

µε κύρια δραστηριότητα τη Γεωργία. Κύρια 
προϋπόθεση είναι όλοι να είναι φορολογι-
κά και ασφαλιστικά ενήµεροι και χωρίς εκ-
κρεµότητες στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ. Η Αναπτυξιακή 
Τράπεζα για να βοηθήσει στη διαδικασία 
εξέδωσε µία συνοπτική λίστα ερωταπαντή-
σεων για τα χαρακτηριστικά του Ταµείου, 
τα επιτόκια και τα οφέλη του παραγωγού:

Το ύψος του χαρτοφυλακίου δανείων φτάνει τα 40 εκατ. ευρώ. Το έτερο 
εγγυοδοτικό εργαλείο, το «Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης», 
πάντως δεν έχει εντυπωσιάσει με τις επιδόσεις του μέχρι σήμερα

Έως 60 µήνες
Το δάνειο δύναται να έχει 
διάρκεια από 24 έως 60 
µήνες (συµπεριλαµβανο-
µένης περιόδου χάριτος)

22Απαντήσεις για 
τις Μικροπιστώσεις  

Η δανειακή σύµβαση θα αφορά επενδυτικό πλάνο (business plan), το οποίο περιλαµβάνει 
επενδύσεις µε παράλληλη δυνατότητα λήψης κεφαλαίου κίνησης ως µέρος του σχεδίου. 

4
Ποιες Δράσεις υποστηρίζει 
το νέο Ταμείο;

Οι ∆ράσεις που υποστηρίζει το Ταµείο εί-
ναι οι 4.1 και 4.2:

α. Στήριξη επενδύσεων στις γεωργικές 
εκµεταλλεύσεις: Η στήριξη στο πλαίσιο αυ-
τού του επιµέρους µέτρου θα παρασχεθεί 
µέσω της ∆ράσης 4.1.4 («Υλοποίηση επεν-
δύσεων που συµβάλλουν στην ανταγωνι-
στικότητα της γεωργικής εκµετάλλευσης 
µε Χρηµατοδοτικά Εργαλεία»).

β. Στήριξη επενδύσεων στη µεταποίηση, 
εµπορία ή/και ανάπτυξη γεωργικών προϊ-
όντων. Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του ε-
πιµέρους µέτρου θα παρασχεθεί µέσω της 
∆ράσης 4.2.4 («Στήριξη επενδύσεων στη 
µεταποίηση, εµπορία και ανάπτυξη γεωργι-
κών προϊόντων µε τελικά προϊόντα σύµφω-
να µε το Παράρτηµα Ι της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωρ-
γικό προϊόν) µε Χρηµατοδοτικά Εργαλεία»).

5
Ποιος είναι ο σκοπός του Ταμείου;

Σκοπός του Ταµείου είναι η χορήγηση 
µικρών δανείων επενδυτικού χαρακτή-
ρα, τόσο σε επενδύσεις γεωργικών εκµε-
ταλλεύσεων, όσο και σε επενδύσεις που 
σχετίζονται µε µεταποίηση γεωργικών 
προϊόντων µε τελικό προϊόν επίσης γε-
ωργικό. Σηµειώνεται ότι δύναται η χορή-
γηση Κεφάλαιού Κίνησης για τους σκο-
πούς της επένδυσης.

6
Ποιο είναι το οικονομικό 
πλεονέκτημα για την επιχείρηση;

Α. 100% επιδότηση επιτοκίου για τα δύο πρώ-
τα έτη του δανείου, εφόσον κατά την επιδο-
τούµενη περίοδο δεν παρουσιάζει ληξιπρό-
θεσµες οφειλές από οποιαδήποτε αιτία, µε-
γαλύτερες των 90 ηµερών συνεχούς ληξιπρο-
θεσµίας από την συγκεκριµένη χρηµατοδότη-
ση από τον χρόνο εκτοκισµού της δόσης του 
δανείου σύµφωνα µε την ∆ανειακή Σύµβα-
ση. Για την υπολειπόµενη διάρκεια του δα-
νείου, επιτυγχάνεται 50% µείωση του επιτοκί-
ου λόγω της άτοκης συνεισφοράς των κεφα-
λαίων του Ταµείου στο σχήµα της συγχρηµα-
τοδότησης (Η Εισφορά Ν.128/75, καθώς και 
τυχόν τόκοι υπερηµερίας δεν επιδοτούνται).

Β. Επιδότηση 300 ευρώ/Α.Φ.Μ. για λή-
ψη συµβουλευτικής και τεχνικής υποστή-
ριξης (mentoring) µέσω συµβουλευτικών 
εταιρειών οι οποίες θα συνεργάζονται µε 
τα Πιστωτικά Ιδρύµατα. Η εν λόγω παρο-
χή είναι προαιρετική για την επιχείρηση.
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Η υλοποίηση των δαπανών θα γίνεται µε την προσκόµιση των τιµολογίων στην Τράπεζα.

7
Ποιο είναι το σχήμα 
συγχρηματοδότησης;

H συµµετοχή στο κεφάλαιο εκάστου δανεί-
ου, είναι κατά 50% ΑΤΟΚΑ από το Ταµείο 
και κατά 50% από τα Πιστωτικά Ιδρύµατα. 
Με τον τρόπο αυτό, αναπτύσσεται από κά-
θε Πιστωτικό Ίδρυµα, ένα επενδυτικό χαρ-
τοφυλάκιο, που µπορεί να είναι µέχρι και 
2 φορές µεγαλύτερο από τους πόρους του 
Ταµείου που χρησιµοποιήθηκαν ως βάση.

8
Ποιο είναι το ποσοστό 
ανάληψης κινδύνου;

Το Ταµείο και το Πιστωτικό Ίδρυµα θα 
καλύψουν, κατ’ αναλογία της συνεισφο-
ράς, τον κίνδυνο κάθε δανείου.

Έτσι, το Ταµείο θα καλύψει κατά 50% 
το ύψος των ζηµιών του εναποµείναντος 
κεφαλαίου και το Πιστωτικό Ίδρυµα θα 
καλύψει κατά 50% το ύψος των ζηµιών 
του εναποµείναντος κεφαλαίου.

9
Η δανειακή σύμβαση τι αφορά; 

Η δανειακή σύµβαση θα αφορά επενδυτικό 
πλάνο (business plan), το οποίο περιλαµβά-
νει επενδύσεις σε ενσώµατα ή άυλα πάγια 
περιουσιακά στοιχεία µε δυνατότητα λήψης 
κεφαλαίου κίνησης ως µέρος του επενδυτι-
κού σχεδίου. Το κεφάλαιο κίνησης δεν θα 
χορηγείται ως ανεξάρτητη χρηµατοδότηση.

10
Ποιο δύναται να είναι το ύψος 
των δανείων;

∆άνεια από 3.000 έως 25.000 ευρώ. Το δά-
νειο δύναται να έχει διάρκεια από 24 έως 60 
µήνες (συµπεριλαµβανοµένης περιόδου χά-
ριτος). H περίοδος χάριτος είναι έως 24 µήνες

11
Δίνεται η δυνατότητα 
υποβολής για παραπάνω από 
ένα αίτημα δανειοδότησης;
Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής περισ-
σότερων του ενός αιτηµάτων δανειοδότη-

σης από την αιτούσα επιχείρηση, υπό την 
προϋπόθεση ότι, αθροιστικά, τα αιτήµατα 
αυτά δεν υπερβαίνουν σωρευτικά το ανώ-
τατο όριο των 25.000 ευρώ.

12
Ποιες είναι οι επιλέξιμες 
επιχειρήσεις;

Οι υποψήφιες επιχειρήσεις που θα συµµε-
τέχουν θα πρέπει:

 Να έχουν συσταθεί έως και τον χρόνο 
υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης στο 
Πιστωτικό ίδρυµα.

 Να δραστηριοποιούνται στη παραγωγή 
αγροτικών προϊόντων και στην επεξεργασία 
τροφίµων µε τελικό προϊόν γεωργικό (µετα-
ποιητικές αγροτικές επιχειρήσεις).

 Να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, να 
λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα και να εί-
ναι ΜµΕ (σύµφωνα µε τον Κανονισµό ΕΕ 
651/2014 όπως εκάστοτε ισχύει, οιασδήπο-
τε νοµικής µορφής όπως ατοµικές, ΟΕ, ΕΕ, Ε-
ΠΕ, ΑΕ, ΙΚΕ κλπ.)

 Να µην συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού 
του άρθρου 40 του νόµου 4488/17.

 Να κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές 
σύµφωνα µε την ισχύουσα πιστωτική πολι-
τική και τις εσωτερικές διαδικασίες των Πι-
στωτικών Ιδρυµάτων.

 Να µην θεωρούνται ως προβληµατικές κα-
τά την υποβολή της αίτησης χρηµατοδότησης.

 Να µην έχει οφειλή µεγαλύτερη των 90 
ηµερών κατά τον χρόνο υποβολής αιτήµατος 
χρηµατοδότησης προς το Πιστωτικό Ίδρυµα.

 Να µην συντρέχουν λόγοι αποκλει-
σµού του άρθρου 40 του νόµου 4488/17 (Α 
137/139/17), όπως ισχύει.

 Να µην εκκρεµεί σε βάρος τους απόφα-
ση δηµοσιονοµικής διόρθωσης για αχρεω-
στήτως καταβληθέντα ποσά που προέρχο-
νται από το ΕΓΤΑΑ.

 Να µην έχουν υπαχθεί σε συλλογική δι-

αδικασία αφερεγγυότητας ούτε πληρούν τις 
προϋποθέσεις µε βάση την εγχώρια νοµοθε-
σία στην οποία υπόκειται για να υπαχθούν σε 
συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας κατό-
πιν αιτήσεων των δανειστών τους.

 Να µην έχουν λάβει δάνειο από προηγού-
µενα ή τρέχοντα χρηµατοδοτικά εργαλεία της 
ΕΑΤ, για τα οποία έχουν εµφανίσει δυσµενή 
συναλλακτική συµπεριφορά στην αποπλη-
ρωµή των οφειλών τους (καταγγελία δανεί-
ου ή ληξιπρόθεσµες οφειλές για διάστηµα > 
90 ηµέρες) ή έχουν εµφανίσει δυσµενή συ-
ναλλακτική συµπεριφορά (καταγγελία δανεί-
ου) αλλά έχουν εξοφλήσει πλήρως τις οφει-
λές τους πριν την υποβολή της αίτησης χρη-
µατοδότησης ή εφόσον πρόκειται για πρό-
γραµµα εγγυοδοσίας, δεν έχει καταβληθεί το 
ποσό οφειλής εγγύησης από πλευράς της Ε-
ΑΤ ή εφόσον έχει βεβαιωθεί η εν λόγω οφει-
λή στην αρµόδια ∆.Ο.Υ., αυτή έχει ενταχθεί 
σε καθεστώς ρύθµισης, η οποία συνεχίζει να 
είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία υποβολής 
της αίτησης χρηµατοδότησης.

 Να µην δραστηριοποιούνται σε Απα-
γορευµένο Τοµέα (σύµφωνα µε την Πολι-
τική της ΕΑΤ).

1. Σηµείωση: Σε περίπτωση νεοσύστατων 
επιχειρήσεων, χωρίς διαχειριστικά κλεισµέ-
νη χρήση, ώστε να καταστεί εµφανές από 
ποιόν ΚΑ∆ αντλεί η επιχείρηση τα περισσό-
τερα έσοδα, η επιλεξιµότητα της επιχείρη-
σης θα κριθεί βάσει των οικονοµικών στοι-
χείων όπως έχουν προκύψει µέχρι τη στιγ-
µή της αίτησης χρηµατοδότησης στο Πιστω-
τικό Ίδρυµα (ισοζύγια, περιοδικές δηλώσεις 
Φ.Π.Α., τιµολόγια/παραγγελίες, καταστάσεις 
εσόδων-εξόδων κ.ά.).

2. Σηµείωση: Η ασφαλιστική και φορο-

∆ύο ειδών επενδύσεις
Σκοπός του Ταµείου η 

χορήγηση µικρών δανείων 
επενδυτικού χαρακτήρα για 

επενδύσεις γεωργικών εκµε-
ταλλεύσεων και µεταποίησης

λογική ενηµερότητα θα προσκοµίζεται κα-
τά την εκταµίευση του δανείου.

13
Ποια είναι τα επιλέξιμα Δάνεια;

Για τα δάνεια, ως επιλέξιµες θεωρούνται οι ε-
πενδυτικές δαπάνες των οποίων η αναγκαι-
ότητα τεκµηριώνεται από το υποβαλλόµενο, 
µε την αίτηση δανειοδότησης, επιχειρηµατικό 
σχέδιο. Οι επενδυτικές δαπάνες δεν πρέπει 
να έχουν υλοποιηθεί ως προς το οικονοµικό 
και φυσικό τους αντικείµενο κατά την ηµε-
ροµηνία αίτησης χρηµατοδότησης στη τρά-
πεζα. Ενδεικτικά, επιλέξιµες δαπάνες είναι:

 Αγορά ή µίσθωση κτιρίων και εξοπλισµού.
 Γενικές δαπάνες που συνδέονται µε την 

επένδυση όπως αµοιβές αρχιτέκτονα, µηχα-
νικού, συµβούλου.

 Αγορά µεταχειρισµένου εξοπλισµού, µη-
χανηµάτων και συσκευών.

 ΦΠΑ ο οποίος καταβάλλεται επί των επι-
λέξιµων δαπανών.

 Αγορά γης σε ποσοστό έως 10% της συ-
νολικής επιλέξιµης δαπάνης της επένδυσης.

 Ζωντανά ζώα, µονοετή φυτά και η φύ-
τευσή τους.

 Νέες εγκαταστάσεις σφαγείων, παραγω-
γής κρέατος ή σφαγείων πουλερικών (υπό 
προϋποθέσεις).

 Μεταβίβαση δικαιωµάτων ιδιοκτησίας σε 
σχέση µε επιχειρήσεις/λειτουργίες.

Η υλοποίηση των επενδυτικών δαπανών 
θα γίνεται µε την προσκόµιση και την χρη-
µατοδότηση των σχετικών παραστατικών στο 
συνεργαζόµενο Πιστωτικό ίδρυµα.

Επισηµαίνεται, στο πλαίσιο του Ταµείου, 
δεν επιτρέπονται:

 H αναχρηµατοδότηση/αποπληρωµή υφι-
στάµενων δανείων και πιστωτικών γραµµών

 Η χρηµατοδότηση προγράµµατος κατα-
βολής µερισµάτων ή αγοράς µετοχών.

 Η χρηµατοδότηση Εξαγορών και Συγ-
χωνεύσεων.

14
Ποιες είναι οι επιλέξιμες 
μορφές δανείων;

∆άνεια τακτής λήξεως. Η συχνότητα απο-
πληρωµής και το ύψος της δόσης κεφαλαί-
ου καθορίζεται στην σύµβαση µεταξύ του 
Πιστωτικού Ιδρύµατος και της επιχείρησης.

15
Υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί 
αναφορικά με την υπογραφή της 
εκάστοτε δανειακής συμβάσης;
Ναι, η σύµβαση του δανείου θα πρέπει να 



 Η εισφορά του Ν. 128/75, σήµερα 
0,60% ή 0,12% ανάλογα µε την δραστηρι-
ότητα, εφαρµόζεται µόνο στο µέρος των 
κεφαλαίων που εισφέρει το Πιστωτικό ί-
δρυµα η τελική επιβάρυνση ανέρχεται σε 
0,30% ή 0,06% ανάλογα µε την δραστηρι-
ότητα για όλη τη διάρκεια του δανείου.

Εξασφαλίσεις:
Σε εξασφάλιση της απαίτησης από τα 

δάνεια λαµβάνονται ΜΟΝΟ ενοχικές εξα-
σφαλίσεις και σύµφωνα µε την πιστωτι-
κή πολιτική των Πιστωτικών Ιδρυµάτων.
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Ποιο είναι το διαχειριστικό κόστος;

Το διαχειριστικό κόστος ανά δανειακό φά-
κελο θα επιβαρύνει τον δανειολήπτη. Το 
διαχειριστικό κόστος (έως 250 ευρώ) απο-
τελεί εφάπαξ ποσό καταβαλλόµενο κατά 
την υπογραφή της δανειακής σύµβασης.
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Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας  
αναγνωρίζοντας ότι οι µικροµεσαίες ε-
πιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στον αγροτικό και µεταποιητικό κλά-
δο αγροτικών προϊόντων αποτελούν έ-
ναν από τους βασικούς πυλώνες ανά-
πτυξης της εγχώριας οικονοµίας και µε 
στόχο να συµβάλει έµπρακτα στην ενί-
σχυσή τους,  συµµετέχει στο νέο Πρό-
γραµµα του Ταµείου Μικρών ∆ανείων 
Αγροτικής Επιχειρηµατικότητας της Ελ-
ληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, που 
χρηµατοδοτείται εξ’ ολοκλήρου από το 
Μέσο Ανάκαµψης της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης στο πλαίσιο του Προγράµµα-
τος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Σκοπός του Ταµείου είναι η χορήγη-
ση δανείων  επενδυτικού σκοπού, µε 
τα εξής βασικά χαρακτηριστικά:

 Υψος  δανείων από 3.000 ευρώ έ-
ως 25.000 ευρώ.

 ∆ιάρκεια από 24 έως 60 µήνες  (συ-
µπεριλαµβανοµένης δυνατότητας πε-

ριόδου χάριτος έως 24 µήνες), και ιδι-
αίτερα ευνοϊκούς όρους:  

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

 Μειωµένο επιτόκιο κατά 50% λόγω 
της άτοκης συνεισφοράς του Ταµείου.

 ∆υνατότητα επιχορήγησης µέχρι 
του ποσού των 300 ευρώ για την πα-
ροχή συµβουλευτικής και τεχνικής υ-
ποστήριξης – mentoring.

 Χωρίς εµπράγµατες εξασφαλίσεις.
Χρηµατοδοτούνται δαπάνες που πε-

ριλαµβάνονται στο επιχειρηµατικό σχέ-
διο της επιχείρησης και ενδεικτικά  δύ-
ναται να αφορούν:

 Αγορά ή µίσθωση κτιρίων και ε-
ξοπλισµού.

 Γενικές δαπάνες που συνδέονται 
µε την επένδυση όπως αµοιβές αρχιτέ-
κτονα, µηχανικού, συµβούλου.

 Αγορά µεταχειρισµένου εξοπλι-
σµού, µηχανηµάτων και συσκευών.

 ΦΠΑ ο οποίος καταβάλλεται επί 

των επιλέξιµων δαπανών.
 Αγορά γης σε ποσοστό έως 10% της 

συνολικής επιλέξιµης δαπάνης της ε-
πένδυσης.

 ∆απάνες κεφαλαίου κίνησης (ως 
µέρος της επένδυσης)

 Νέες εγκαταστάσεις σφαγείων, πα-
ραγωγής κρέατος ή σφαγείων πουλε-
ρικών (υπό προϋποθέσεις).

 Ζωντανά ζώα, µονοετή φυτά και η 
φύτευσή τους.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρο-
νικό Στην πλατφόρµα KYC (Know Your 
Customer) της ΕΑΤ, µέσω του δικτυακού 
τόπου www.hdb.gr και µετά την αποδοχή 
τους στο Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατι-
κών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), µέσω του δικτυ-
ακού τόπου https://www.ependyseis.gr/  

Συνεργαζόµενες 
Τράπεζες

Τράπεζα Πειραιώς, Eurobank, 
Παγκρήτια Τράπεζα, Συνεταιριστική 

Θεσσαλίας, Συνεταιριστική Καρ-
δίτσας, Συνεταιριστική Ηπείρου, 
Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων

Δυναμική συμμετοχή της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας

λογιστικές εγγραφές για την κάθε µορ-
φή στήριξης.

 Μπορεί ο συνδυασµός των ενισχύσε-
ων να καλύπτει την ίδια δαπάνη υπό τον 
όρο ότι το άθροισµα όλων των συνδυα-
σµένων µορφών στήριξης δεν υπερβαί-
νει τα ανώτατα όρια στήριξης.

 Οι επιχορηγήσεις δεν πρέπει να χρη-
σιµοποιούνται για να αποπληρωµή στή-
ριξης που ελήφθη από το συγκεκριµένο 
χρηµατοδοτικό µέσο (δάνειο).

 Τα χορηγούµενα δάνεια δεν χρησι-
µοποιούνται για τη προχρηµατοδότηση 
επιχορηγήσεων.
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Τι τιμολογιακή πολιτική 
ακολουθείται και τι 
εξασφαλίσεις απαιτούνται;
Το οικονοµικό πλεονέκτηµα της συνει-
σφοράς Ταµείου προς το χρηµατοδοτι-
κό µέσο, µεταβιβάζεται εξ ολοκλήρου 
στις επιχειρήσεις µε τη µορφή µείωσης 
του επιτοκίου.

 Το επιτόκιο της συµµετοχής του Πι-
στωτικού Ιδρύµατος καθορίζεται µε βά-
ση το επιτόκιο της αγοράς (δηλαδή σύµ-
φωνα µε την πολιτική που ασκεί το Πι-
στωτικό Ίδρυµα).

 Το επιτόκιο της συµµετοχής του Πιστω-
τικού Ιδρύµατος για τα δύο (2) πρώτα έτη 
του δανείου κατά τα οποία αυτό επιδοτείται 
πλήρως θα είναι σταθερό και δε θα υπερ-
βαίνει το 7%. Το ποσοστό του κεφαλαίου 
του δανείου που συγχρηµατοδοτείται από 
την ΕΑΤ, δεν θα επιβαρύνεται µε επιτόκιο.

έχει υπογραφεί από την επιχείρηση εντός 
χρονικού διαστήµατος δύο (2) µηνών από 
την έγκριση της αίτησης, σε διαφορετική 
περίπτωση η αίτηση θα θωρείται ακυρωτέα.
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Υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί 
αναφορικά με τις εκταμιεύσεις 
δανείων/της επιχορήγησης;

(Α) Ναι, η πρώτη εκταµίευση του δανείου 
στην επιχείρηση πρέπει να έχει ολοκληρω-
θεί εντός δύο (2) µηνών από την υπογρα-
φή της σύµβασης δανείου. Σε περίπτωση 
τµηµατικών καταβολών, η ολική εκταµί-
ευση του δάνειου θα πρέπει να έχει ολο-
κληρωθεί σε µέγιστη διάρκεια 12 µηνών.

(Β) Ναι, η αίτηση επιχορήγησης θα πρέπει 
να έχει ολοκληρωθεί σε µέγιστη διάρκεια (12) 
µηνών από την Α εκταµίευση του δανείου.
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Υπάρχει η δυνατότητα 
συνδυασμού με άλλες 
μορφές στήριξης;
Τα χορηγούµενα δάνεια µπορούν να συν-
δυάζονται µε άλλες µορφές ενίσχυσης 
(κοινοτικής ή εθνικής) υπό τις εξής προ-
ϋποθέσεις:

 Πρέπει να τηρούνται οι ισχύοντες κανό-
νες της Ένωσης περί κρατικών ενισχύσεων.

 Πρέπει να διενεργούνται χωριστές 
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Υπάρχει δυνατότητα πρόωρης 
εξόφλησης;
Ναι, ο δανειολήπτης δύναται να εξοφλή-
σει µερικώς ή στο σύνολό του το δάνειο 
πριν την ηµεροµηνία λήξης του χωρίς ο-
ποιαδήποτε ποινή ή άλλη επιβάρυνση.
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Ποιοι είναι οι ΕΧΟ, ήτοι οι 
συνεργαζόμενες Τράπεζες;

Τράπεζα Πειραιώς, Eurobank, Παγκρήτια 
Τράπεζα, Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσ-
σαλίας, Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδί-
τσας, Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, 
Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων.
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Πού υποβάλλονται τα αιτήματα;

Για την ένταξη στο Ταµείο η υποψήφια επι-
χείρηση υποβάλει αίτηση:

  Στην πλατφόρµα KYC (Know Your Customer) 
της ΕΑΤ, µέσω του δικτυακού τόπου www.hdb.
gr. Για κάθε ολοκληρωµένη αίτηση εκδίδεται 
ένας µοναδικός κωδικός. 

  Στο ΠΣΚΕ µέσω του δικτυακού τόπου https://
www.ependyseis.gr/ στην οποία αναγράφε-
ται και ο µοναδικός αριθµός αίτησης από την 
πλατφόρµα KYC της ΕΑΤ.
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