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Workshop
για βαμβάκι, 
καλαμπόκι
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ σελ. 50-51

Με αντισυμβατική 
ματιά στο Οινόραμα 
ΡΕΠΟΡΤΑΖ σελ. 42-43

Στο δρόμο ρύθμιση 
για το πετρέλαιο 
ΡΕΠΟΡΤΑΖ σελ. 8

Με την παρέλαση 
οι συνδεδεμένες 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ σελ. 6

∆ικαιώµατα 2023
Μετά το ΟΣΔΕ 
ο λογαριασμός της 
αναπροσαρμογής  
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ σελ. 4

Πράσινες ενισχύσεις
Δέκα οι επιλογές 
αλλά μόνο μία για 
κάθε αγροτεμάχιο 
ΦΑΚΕΛΟΣ σελ. 25-32
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Μπλοκαρισμένο κεφάλαιο
κάνει δύσκολες τις εαρινές 

Λύση 70 ευρώ 
σε όλους για τα 
πυρηνόκαρπα   
ΡΕΠΟΡΤΑΖ σελ. 16

Σχέδια Βελτίωσης
Με 60% επιδότηση 
οι νεοεισερχόμενοι 
της πενταετίας 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ σελ. 17-19
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ATZENTA

EDITORIAL
EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Ξεπερνούν ακόµη και τα 8 ευρώ οι λιγοστές πρώτες ποσότητες 
σπαραγγιού, µε τη µειωµένη γερµανική σοδειά να γεννά 
προσδοκίες για το εγχώριο προϊόν. Μισό ευρώ το κιλό παραπάνω 
από πέρυσι, το στήσιµο για την τιµή του µπασµά εσοδείας 2022. 
Πολύ κοντά στο σκαλοπάτι των 8 ευρώ βρίσκεται πλέον η τιµή 
στα αµνοερίφια, µε αυξηµένη τη ζήτηση εξ Ιταλίας. Με τιµή στα 
36 έως 38 λεπτά αγοράζουν οι εγχώριοι µύλοι σκληρό σιτάρι. 

Ωίδιο της αµπέλου
Παθογόνο αίτιο του ωίδιου της αµπέλου 
είναι ο µύκητας Erysiphe necator, ο 
οποίος προσβάλλει φύλλα, σταφύλια και 
βλαστούς. Θεωρείται ως η πιο σηµαντική 
ασθένεια της εν λόγω καλλιέργειας, µε 
πολύ σοβαρές οικονοµικές επιπτώσεις, 
καθώς σε αµπέλια που δεν γίνεται 
αντιµετώπιση οι προσβολές στα 
σταφύλια φτάνουν ακόµη και το 80%. 
Γι’ αυτό και οι καλλιεργητές έχουν 
αποδώσει στην ασθένεια τον όρο 
«χολέρα της αµπέλου». Η παρουσία 
του µύκητα γίνεται εύκολα αντιληπτή, 
αφού τα προσβεβληµένα µέρη µοιάζουν 
σκονισµένα, σαν αλευρωµένα. O µύκητας 
διαχειµάζει στα µάτια των βλαστών 
και την άνοιξη αρχίζει να αναπτύσσεται 
παράλληλα µε τη βλάστηση. Να 
σηµειωθεί ότι οι κλιµατικές συνθήκες 
της Κρήτης ευνοούν ιδιαίτερα την 
ανάπτυξη του ωίδιου αυτή την περίοδο.

Μέτρα αντιµετώπισης
Σε περίπτωση προσβολής, οι γεωπόνοι 
του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Θεσσαλονίκης συνιστούν 
την εφαρµογή ψεκασµών στο στάδιο 
των 3 φύλλων µε κατάλληλα 
µυκητοκτόνα, ενώ εφιστούν την προσοχή 
στους παραγωγούς να εναλλάσσουν 
τα σκευάσµατα για να αποφευχθεί 
η ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 11-03-2023
Νεφώσεις παροδικά αυξηµένες 
µε τοπικές βροχές και καταιγίδες, 
φαινόµενα πιθανώς κατά τόπους 
ισχυρά κυρίως στη Θράκη και 
την ανατολική νησιωτική χώρα. 
Άνεµοι µέτριας έντασης από 
νότιες διευθύνσεις, κατά τόπους 
στο Αιγαίο ισχυροί. Θερµοκρασία 
σε µικρή πτώση κυρίως στα 
δυτικά και τα βόρεια, σε υψηλά 
ωστόσο για την εποχή επίπεδα.

Κυριακή 12-03-2023 
Νεφώσεις παροδικά αυξηµένες 
µε τοπικές βροχές και κυρίως 
στην ανατολική και νότια χώρα 
σποραδικές καταιγίδες. Λίγα 
χιόνια στα ηπειρωτικά ορεινά 
και εξασθένιση των φαινοµένων 
από τις βραδινές ώρες κυρίως 
στα βόρεια. Άνεµοι βόρειοι 
µέτριοι, κατά τόπους στο Αιγαίο 
ισχυροί, µε τάση ενίσχυσης. 
Θερµοκρασία στα ίδια επίπεδα.

∆ευτέρα 13-03-2023 
και Τρίτη 14-03-2023 
Στα νότια νεφώσεις µε τοπικές 
βροχές και στα παραθαλάσσια 
τµήµατα σποραδικές καταιγίδες 
σε Κρήτη και ∆ωδεκάνησα. 
Στην υπόλοιπη χώρα γενικά 
αίθριος καιρός µε λίγες 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

πρόσκαιρες νεφώσεις. Άνεµοι 
βόρειοι βορειοανατολικοί µέτριοι, 
τοπικά στο Αιγαίο ισχυροί έως 
πολύ ισχυροί. Θερµοκρασία 
σε µικρή πτώση. 

Τετάρτη 15-03-2023 ως 
Παρασκευή 17-03-2023
Αρχικά στα δυτικά και βαθµιαία 
και στην υπόλοιπη χώρα 
νεφώσεις παροδικά αυξηµένες 
µε τοπικές βροχές. Στα δυτικά, τα 
κεντρικά, τα νότια, τα νησιά του 
Αιγαίου σποραδικές καταιγίδες. 
Άνεµοι από βόρειες διευθύνσεις 
µέτριας έντασης. Θερµοκρασία 
σε περαιτέρω πτώση. 

Άνεµοι από 
βόρειες διευθύνσεις 
µέτριας έντασης 
4-6 µποφόρ, κατά 
τόπους στο Αιγαίο 
και τα νότια ισχυροί 
7 έως πολύ ισχυροί 
8 µποφόρ.
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Πάει καιρός τώρα που σ’ αυτή τη χώρα περπατά-
µε σε σάπια σανίδια. Αν η κρίση του 2010 
ήρθε να αναδείξει τα σαθρά θεµέλια της ελ-
ληνικής οικονοµίας, το τραγικό δυστύχηµα 
των Τεµπών βγάζει στην επιφάνεια τα τερά-
στια κενά της κρατικής µηχανής τα οποία, 
στην προκειµένη περίπτωση δεν αποτιµάται 
µόνο σε οικονοµικό κόστος και ταλαιπωρία 
των πολιτών αλλά και σε ανθρώπινες ζωές. 
Αυτό που δεν έχει γίνει αρκούντως κατανο-
ητό από τους ιθύνοντες, είναι ότι η τραγωδία 
των Τεµπών άγγιξε µε τον πιο σκληρό τρό-
πο τις πιο ευαίσθητες χορδές της ελληνικής 
οικογένειας. Κι όταν συµβαίνει αυτό, τα λό-
για των πολιτικών ξύνουν ανοιχτές πληγές. 

Σε ότι αφορά τα καθ’ ηµάς, ο τοµέας της αγροτι-
κής παραγωγής είναι από τους πλέον αδικη-
µένους από την κακοδαιµονία του κράτους. 
Ιστορικά δεν ήταν πάντοτε έτσι. Οι Έλληνες 
αγρότες έχουν γνωρίσει και ένδοξες µέρες, 
ειδικά µετά τον πόλεµο, όταν η εκµηχάνιση 
της παραγωγής συνέβαλε στην αύξηση της 
παραγωγικότητας και την ίδια στιγµή η ζή-
τηση για τα περισσότερα αγροτικά προϊόντα 
ήταν µεγαλύτερη από την προσφορά τους. 

Στη συνέχεια η φυσιογνωµία της οικονοµίας άλ-
λαξε. Μπήκαν στη ζωή µας οι υπηρεσίες, ε-
νισχύθηκαν οι τράπεζες και τα χρηµατοοι-
κονοµικά προϊόντα, άνοιξε οι οικονοµία, οι 
αγρότες πέρασαν σε δεύτερη µοίρα. Ειδικά 
µετά την είσοδο της χώρας στην Ευρωπα-
ϊκή Ένωση, µε την κακοδιαχείριση που έ-
γινε  στους κοινοτικούς πόρους για την α-
νασυγκρότηση της ελληνικής γεωργίας, τα 
πράγµατα για τους αγρότες αντί να διευ-
κολύνονται, δυσκόλεψαν. Από τη δεκαε-
τία του ‘90 και εντεύθεν η αποδιοργάνωση 
του αγροτικού χώρου υπήρξε καταιγιστική. 

∆εν είναι της παρούσης η ανάλυση των αιτι-
ών που προκάλεσαν αυτή την κατάρρευ-
ση των δηµόσιων και συνεταιριστικών δο-
µών υποστήριξης της αγροτικής παραγω-
γής. Είναι ωστόσο βέβαιο ότι αυτή η κα-
τάσταση υπονοµεύει σε καθηµερινή βά-
ση την προσπάθεια των αγροτών, κρατάει 
δέσµια την αγροτική οικονοµία, έχει απο-
δεκατίσει τα χωριά και οδηγεί σε πλήρη ε-
γκατάλειψη την ελληνική ύπαιθρο. 

Μπορεί να µην είναι εύκολο να µετρηθούν, όπως 
συνέβη µε το τρένο των Τεµπών, τα θύµατα 
της παρακµής που διέρχεται ο αγροτικός χώ-
ρος, είναι όµως κάτι παραπάνω από βέβαιο 
ότι οι συνθήκες αβεβαιότητας και ανασφά-
λειας εντός των οποίων καλείται να λειτουρ-
γήσει ο Έλληνας αγρότης, πέρα από τις οι-
κονοµικές απώλειες τις οποίες αυτό συνεπά-
γεται, συνιστά αργό θάνατο για πολύ κόσµο.  

Είναι ώρα οι κρατούντες να βγουν από τον λή-
θαργο της αδιαφορίας και της αυταρέσκειας 
και να κατανοήσουν πραγµατικά ότι µε ψευ-
τιές και µπαλώµατα δεν γίνεται δουλειά. Ό-
πως µε όλες τις εκφάνσεις του δηµόσιου βί-
ου, η επίπλαστη εικόνα που καλλιεργείται 
µέσω της επικοινωνίας δεν µπορεί να είναι 
παντοτινή και σίγουρα δεν µπορεί να κρύψει 
για πολύ… τα χείλη της αβύσσου.   Agrenda

Παρηγοριές 
και ψέματα 

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,05450

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,45800

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
0,99150

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,88832

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
143,826

• Επέτειος για το ντιλ Helmut Claas και 
Patrick Faure της Renault σελ. 20-37
• Ώρα αιτήσεων στα Σχέδια Βελτίωσης, 
ευελιξία στην αγορά τρακτέρ σελ. 17-19

• Στην Agrothessaly Σάββατο το workshop 
της Agrenda για τα εµπορεύµατα  σελ. 50
• Με 70 ευρώ για όλους τα de minimis στο 
ροδάκινο, 80 ευρώ για τις βροχές  σελ. 16

• Πολύ κοντά στο σκαλοπάτι των 8 ευρώ 
η τιµή για το αρνί πριν το Πάσχα σελ. 35
• Προσδοκίες στο εγχώριο σπαράγγι γεννά 
η µειωµένη γερµανική σοδειά σελ. 36

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

   Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ Green Box Eκδοτική Α.Ε. • ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΟΧΟΣ • EΚ∆ΟΤΗΣ - ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ • ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Γιάννης Πανάγος • ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Μαρία Γιουρουκέλη • ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Γιώργος Κοντονής
• ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Παναγιώτης Αραβαντινός • ΑΤΕΛΙΕ Φανή Παπαπετροπούλου - Σοφία Ιντζεβίδου - Αναστασία Φωκά
• ΓΡΑΦΕΙΑ Νίκης 24, Σύνταγµα, Τ.Κ. 10557 • ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2103232905, FAX: 2103232967 • ΕΚTΥΠΩΣΗ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε. • ∆ΙΑΝΟΜΗ: ΑΡΓΟΣ Α.Ε. 
                   ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή περιληπτική, η κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχοµένου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε τρόπο, 
                                                                           µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλον, χωρίς προηγούµενη άδεια του εκδότη. Νόµος 2121/1993 και κανόνες ∆ιεθνούς ∆ικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

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

• E	MAIL: agrenda@agronews.gr
• URL: www.agronews.gr





Σάββατο 11 & Κυριακή 12 Μαρτίου 2023Agrenda4 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Αφετηρία επαναϋπολογισµού της 
βασικής ενίσχυσης αποτελεί το 
2023, µε την τελική ατοµική µέση 
µοναδιαία αξία να εξαρτάται από 
τον αριθµό των επιλέξιµων αγρο-
τεµαχίων που θα δηλωθούν από 
τους ενεργούς αγρότες της χώρας. 
Η διαδικασία επαναϋπολογισµού 
θα ξεκινήσει µε τη λήξη των αιτή-
σεων ΟΣ∆Ε και θα έχει ως εξής:

  1ο Στάδιο: Με τη λήξη των αιτή-
σεων ΟΣ∆Ε, όλα τα επιλέξιµα αγρο-
τεµάχια ανά αγρονοµική περιφέρεια 
διαιρούνται µε το αντίστοιχο ποσό που 
έχει δεσµευθεί. Στις αροτραίες καλλι-
έργειες είναι 378.282.599 ευρώ, στις 
δενδρώδεις 228.130.954 ευρώ και 
στα βοσκοτόπια 223.153.551 ευρώ. 

Στις αροτραίες, η µέση περιφερει-
ακή αξία του 2022, ήταν 27,44 ευρώ 
το στρέµµα και για το 2023 υπολο-
γίζεται στα 21,5 ευρώ το στρέµµα.

Στα βοσκοτόπια, η µέση περιφε-
ρειακή αξία του 2022, ήταν 22,46 ευ-
ρώ το στρέµµα και για το 2023 υπο-
λογίζεται στα 17,6 ευρώ το στρέµµα.

Στις δενδρώδεις, η µέση περιφε-
ρειακή αξία του 2022, ήταν 34,54 ευ-
ρώ το στρέµµα και για το 2023 υπο-
λογίζεται στα 27 ευρώ το στρέµµα. 

Τα ποσά του 2023 αναµένεται 

να διαφέρουν σε κάποιο βαθµό σε 
σχέση µε αυτά που έχουν υπολο-
γιστεί στο στρατηγικό σχέδιο, κα-
θώς έχουν υπολογιστεί µε βάση 
τον αριθµό των δικαιωµάτων που 
ενεργοποιήθηκαν το 2019.  ∆ηλα-
δή, 1.763.360 δικαιώµατα στις α-
ροτραίες, 843.413 δικαιώµατα στις 
µόνιµες και 1.269.587 δικαιώµατα 
στα βοσκοτόπια (κάθε δικαίωµα α-
ντιστοιχεί σε 10 στρέµµατα). 

 2ο Στάδιο: Ξεκινάει η διαδικα-
σία της σύγκλισης. Η µέση µοναδι-
αία αξία του δικαιώµατος ανά παρα-
γωγό θα προσεγγίσει τη µέση µο-
ναδιαία αξία της αγρονοµικής περι-
φέρειας κατά το 1/4 της διαφοράς. 
Για παράδειγµα ένας παραγωγός µε 
µέση ατοµική αξία δικαιώµατος τα 
50 ευρώ το στρέµµα στις αροτραίες, 
θα πρέπει να προσεγγίσει τα 21,5 
ευρώ το στρέµµα. Η διαφορά αυτή 
είναι 28,5 ευρώ το στρέµµα, και το 
1/4 της διαφοράς είναι ίσο µε 7,125 
ευρώ. Το ποσό αυτό αφαιρείται από 

τα 50 ευρώ του 2022 και έτσι ο πα-
ραγωγός το 2023 θα έχει ατοµική 
µέση αξία δικαιώµατος τα 42,875 
ευρώ. Αν τώρα ένας αγρότης έχει 
µικρότερη µέση µοναδιαία αξία το 
2022 σε σχέση µε εκείνη το 2023, 
πραγµατοποιείται η αντίστροφη δι-
αδικασία (αύξηση στο 1/4). 

3ο Στάδιο: Μοιράζονται δικαιώ-
µατα από το Εθνικό Απόθεµα σε δι-
καιούχους νέους και νεοεισερχόµε-
νους (κατά προτεραιότητα) που δεν 
είχαν λάβει στο παρελθόν δικαιώ-
µατα. Η αξία των δικαιωµάτων θα 
είναι ίση µε τη µέση περιφερειακή 
αξία του 2023. Το Aπόθεµα δηµι-
ουργείται από γραµµική ποσοστιαία 
µείωση ποσοστού 3%, του ανώτατου 
ορίου του καθεστώτος βασικής ενί-
σχυσης σε εθνικό επίπεδο. Συνολι-
κά 11,3 εκατ. θα κατευθυνθούν στις 
αροτραίες (526.000 στρµ.), τα 6,8 ε-
κατ. στις δενδρώδεις (254.000 στρµ.) 
και ακόµη 6,7 εκατ. στα βοσκοτόπια 
(382.000 στρµ.). Τα δικαιώµατα αυ-
τά απαγορεύεται να µεταβιβαστούν 
καθόλη τη διάρκεια της τρέχουσας 
προγραµµατικής περιόδου.  

Σηµειώνεται τέλος πως όσο και 
να έχουν αυξήσει την εκµετάλλευ-
σή τους οι αγρότες και οι κτηνο-
τρόφοι, δεν πρόκειται να λάβουν 
νέα δικαιώµατα εκτός και αν είναι 
δικαιούχοι Εθνικού Αποθέµατος.  

Τα στάδια υπολογισμού
των δικαιωμάτων για το 2023  

Η διαδρομή που 

θα ακολουθήσουν 

φέτος τα ατομικά 

δικαιώματα σε σχέση 

με το 2022 σύμφωνα 

με στοιχεία του 

ΥΠΑΑΤ, φέρνει 

μείωση στη μέση 

αξία 6 ευρώ για τα 

αροτραία, 5 ευρώ για 

τα βοσκοτόπια και 

7,5 ευρώ για 

τα δέντρα

Γραµµική µείωση 3%
Το Aπόθεµα δηµιουργείται 
από γραµµική ποσοστιαία 
µείωση ποσοστού 3%, του 
ανώτατου ορίου του καθε-
στώτος βασικής ενίσχυσης

Μέση αξία
Στις αροτραίες, η µέση 
περιφερειακή αξία του 
2022, ήταν 27,44 ευρώ 
το στρέµµα και για το 
2023 υπολογίζεται στα 
21,5 ευρώ το στρέµµα.
Στα βοσκοτόπια, η µέση 
περιφερειακή αξία του 
2022, ήταν 22,46 ευρώ 
το στρέµµα και για το 
2023 υπολογίζεται στα 
17,6 ευρώ το στρέµµα.
Στις δενδρώδεις, η µέση 
περιφερειακή αξία του 
2022, ήταν 34,54 ευρώ 
το στρέµµα και για 
το 2023 υπολογίζεται 
στα 27 ευρώ το στρέµµα. 

Δικαίωμα
Κατά τη διαδικασία 
της σύγκλισης, η µέση 
µοναδιαία αξία του 
δικαιώµατος ανά 
παραγωγό θα προσεγγίσει 
τη µέση µοναδιαία αξία της 
αγρονοµικής περιφέρειας 
κατά το 1/4 της διαφοράς.

Απόθεμα
Μοιράζονται δικαιώµατα 
από το Εθνικό Απόθεµα 
σε δικαιούχους νέους και 
νεοεισερχόµενους (κατά 
προτεραιότητα) που δεν 
είχαν λάβει στο παρελθόν 
δικαιώµατα, η αξία των 
οποίων θα είναι ίση µε 
τη µέση περιφερειακή 
αξία του 2023.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΞΙΑΣ 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ (ΜΠΑ∆)

ΑΝΑ∆ΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Πηγή: Βάση ∆εδοµένων ΟΠΕΚΕΠΕ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Mέση Περιφερειακή 
Αξία ∆ικαιώµατος 
(ΜΠΑ∆), το 2022

Μέση Περιφερειακή
Αξία ∆ικαιώµατος 
(ΜΠΑ∆), το2023

Όρια κατοχής δικαιωµάτων 
εντός των οποίων θα χορηγηθεί 
η αναδιανεµητική ενίσχυση 
(εκτάρια)

Αναδιανεµητική 
ενίσχυση ανά
δικαίωµα (ευρώ)

Συνδεδεµένη 
2022

Συνδεδεµένη 
2023

ΕΤΗΣΙΕΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 274,47 215,00 2 εως 11 εκτ. 138,00 Βαµβάκι 

(ευρώ/στρµ.) 74,9 73,6

ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ 224,62 176,00 1 έως 17 εκτ. 177,00 Αιγοπρόβειο/
κεφαλή 10 12

ΜΟΝΙΜΕΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 345,43 270,00 1 έως 4 εκτ. 116,00

Σπόρος 
σκληρού
σιταριού 

(ευρώ/στρµ.)

8,2 10,0

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 2023-2027
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 ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ 

2021

2022

5,71

5,70

5,71

ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ 

ΒΑΜΒΑΚΙ

2021

2022 72,50

70,35

ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ 

72,50
ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ 

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Στα βήµατα των τριών προηγούµενων ετών 
δείχνει να κινείται και φέτος η πληρωµή του 
πρώτου πακέτου των συνδεδεµένων ενισχύσε-
ων, απογοητεύοντας για άλλη µία φορά τους 
αγρότες που περιµένουν. Το πιθανότερο σε-
νάριο δείχνει πίστωση µέχρι την Παρασκευή 
24 Μαρτίου για τις συνδεδεµένες σε σκληρό 
σιτάρι, πρωτεϊνούχα και σανοδοτικά ψυχαν-
θή, όσπρια, καρπούς µε κέλυφος, µήλα, µαζί 
µε την ειδική ενίσχυση για το βαµβάκι. 

Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, τη σεζόν 2021-
2022 καλλιεργήθηκαν 3,150 εκατ. στρέµµα-
τα µε σκληρό σιτάρι, από τα οποία τα 1,98 ε-
κατ. στρέµµατα αφορούσαν σπορές µε πιστο-
ποιηµένο σπόρο. Με βάση τον προϋπολογι-
σµό του έτους, αυτό σηµαίνει ότι η συνδεδεµέ-
νη θα κυµανθεί περί τα 5,7 ευρώ το στρέµµα, 
στα ίδια επίπεδα µε πέρυσι. Αντίστοιχα, σύµ-
φωνα µε τα στοιχεία του ΟΣ∆Ε τη σεζόν 2021-
2022 καλλιεργήθηκαν 2.541.683 στρέµµατα 
µε βαµβάκι, για τα οποία ο προϋπολογισµός 
του έτους ανέρχεται στα 184 εκατ. ευρώ, σύµ-

φωνα µε πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης από το 3ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο στην Κοµοτηνή, γεγονός που δίνει 
ειδική ενίσχυση στα 72,5 ευρώ το στρέµµα. 

Βέβαια, ο δρόµος για την πίστωση είναι α-
κόµα µακρύς, αφού δεν έχουν ολοκληρωθεί 
οι σχετικοί διασταυρωτικοί έλεγχοι, ενώ εκ-
κρεµεί και η έκδοση των σχετικών αποφάσε-
ων µε το ύψος της ενίσχυσης ανά προϊόν, δι-
αδικασία που δεν αποκλείεται να γίνει και τε-
λευταία στιγµή, κατά τα γνωστά, ακόµα και 
µετά την πληρωµή. 

Όσον αφορά τώρα τα υπόλοιπα από την περ-
σινή ενιαία ενίσχυση, αλλά και τις εκκρεµότη-
τες για τις Σπάνιες Φυλές, το Κοµφούζιο και 
περιπτώσεις των βιολογικών από τα προγράµ-

µατα του 2022, δεν υπάρχει ακόµα κάποια επί-
σηµη ενηµέρωση.  Από τους υπεύθυνους των 
πληρωµών «ακούγεται» ότι θα προηγηθούν οι 
Σπάνιες Φυλές και κάποια προγράµµατα της 
περσινής χρονιάς, που διευθετήθηκαν, ωστό-
σο τίποτα ακόµα δεν είναι σίγουρο. Σχετικα µε 
τα της περσινής ενιαίας, η πληρωµή τους φαί-
νεται να ακολουθεί την «τακτική» των σταδια-
κών και µεµονωµένων πιστώσεων για όσους α-
πό τους παραγωγούς περνούν τον διασταυρω-
τικό έλεγχο, µε ορίζοντα τον Ιούνιο, οπότε και 
θα πρέπει -βάσει κοινοτικού κανονισµού – να 
έχει ολοκληρωθεί η εξόφληση των δικαιούχων.

Νέα πρόσκληση για ενίσχυση ζωοτροφών 
στους νεοεισερχόµενους

Εν τω µεταξύ, την περασµένη Πέµπτη 9 Μαρ-
τίου έγινε η τρίτη πληρωµή ύψους 7,125 εκατ. 
ευρώ σε 3.750 δικαιούχους του Μέτρου 22 «Έ-
κτακτη προσωρινή στήριξη σε γεωργούς και 
ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώ-
σεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία», 
κατόπιν εξέτασης του συνόλου των ενστάσε-
ων. Ταυτόχρονα, όπως ανακοινώθηκε, ξεκί-
νησε η διαδικασία έκδοσης 2ης Πρόσκλησης 
για την περίπτωση των νεοεισερχόµενων κτη-
νοτρόφων, οι οποίοι αν και δεν είχαν να εµ-
φανίσουν τζίρους το 2021, όλους τους προη-
γούµενους µήνες αγόρασαν ζωοτροφές µέσα 
σε αυτό το ασφυκτικό περιβάλλον υψηλών τι-
µών. Να σηµειωθεί, ωστόσο, ότι η επίσηµη ε-
νηµέρωση από το υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης, αναφέρει ότι η πληρωµή στους νεοει-
σερχόµενους θα γίνει µε διαφορετικό τρόπο 
και κριτήρια πέραν του µέτρου 22.

Σύµφωνα µε την ανακοίνωση των αρµοδίων, 
«συνολικά για το Μέτρο 22 ενισχύθηκαν 69.136 
κτηνοτρόφοι µε συνολικό ποσό 94.185.899,00  
ευρώ για τους τοµείς της αιγοπροβατοτροφίας, 
της βοοτροφίας, της πτηνοτροφίας και της χοι-
ροτροφίας, µε την πρώτη πληρωµή στα 85,85 ε-
κατ. ευρώ, τη δεύτερη στα 1,223 εκατ. ευρώ και 
τελικά την τρίτη πληρωµή στα 7,125 εκατ. ευρώ.

Προς πίστωση 
5,7 εκατ. για 
προανθικό 
στάδιο σε 
κερασιές 
Μέσα στο επόµενο δεκαήµερο 
προγραµµατίζεται µία πίστωση 
5,7 εκατ. ευρώ για αποζηµιώσεις 
παραγωγών που είδαν τα άνθη 
στους δενδρώνες τους να 
παγώνουν εξαιτίας των όψιµων 
παγετών του 2021, όπως προκύπτει 
µετά την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ 
που συνυπογράφουν οι υπουργοί 
Οικονοµικών, Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Εσωτερικών.
Με απόφαση που δηµοσιεύθηκε 
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως 
(Β’, αριθµός 1184) τροποποιήθηκε 
ο κανονισµός ΕΛΓΑ για ζηµιές 
που προκλήθηκαν σε δενδρώδεις 
καλλιέργειες στο προανθικό στάδιο 
και συγκεκριµένα κατά το διάστηµα 
από 15 Φεβρουαρίου έως 20 
Απριλίου, συνολικού ποσού 
5.703.051 ευρώ.
Όπως διευκρινίζεται στην εν 
λόγω ΚΥΑ, «από τις διατάξεις 
της απόφασης προκαλείται δαπάνη 
συνολικού ποσού 5.703.051 ευρώ, 
η οποία θα καλυφθεί από πιστώσεις 
που έχουν εγγραφεί στον Κ.Λ. 67 
του προϋπολογισµού του ΕΛΓΑ 
έτους 2023».
Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, 
η εν λόγω απόφαση αφορά δυο 
περιπτώσεις παραγωγών, κυρίως 
κερασοπαραγωγών, οι οποίοι 
υπέστησαν ζηµιές στις καλλιέργειές 
τους το επίµαχο διάστηµα και 
ειδικότερα παραγωγούς που 
έχουν να παίρνουν το 30% 
των αποζηµιώσεων, αλλά και 
παραγωγούς που δεν έχουν 
ακόµα πληρωθεί καθόλου.

Πριν την 25η
βαμβάκι 72,5 ευρώ 

και σκληρό 5,7 ευρώ
Έως την Παρασκευή 24 Μαρτίου οι πρώτες συνδεδεμένες 

με σκληρό σιτάρι και ειδική βάμβακος μαζί  

Εκτός εξισωτικής οριστικά βγαίνουν οι κτηνοτρόφοι 
Αττικής µε έδρα στα Γεράνεια Όρη, παρότι οι συνάδερφοί 
τους στην πλευρά των Γερανείων Ορέων προς την 
Κορινθία, που συνορεύει µε την Αττική, είναι επιλέξιµοι.
«Ειδικά, οι περιοχές του Τοπικού ∆ιαµερίσµατος 
Μεγαρέων υπόκεινται σε εδαφολογικούς περιορισµούς, 
αλλά είναι άνω του εθνικού µέσου όρου σε οικονοµικές 
επιδόσεις και το ποσοστό των αρδευόµενων εκτάσεων 

ξεπερνά το 50%, συνεπώς το µειονέκτηµα θεωρείται 
ότι έχει ξεπεραστεί», τονίζει σε απάντησή του στη Βουλή, 
στο πλαίσιο ερώτησης του βουλευτή ∆υτικής Αττικής της 
Ν∆ Θανάση Μπούρα, ο γενικός γραµµατέας Ενωσιακών 
Πόρων και Υποδοµών ∆ηµήτρης Παπαγιαννίδης.
Με άλλα λόγια, η απάντηση Παπαγιαννίδη δεν φαίνεται 
να αφήνει περιθώρια για πληρωµή της εξισωτικής 
αποζηµίωσης σε κτηνοτρόφους της Αττικής.

Εκτός εξισωτικής κτηνοτρόφοι στα Γεράνεια Όρη

Κατ’ επάγγελµα
∆ηλώσεις έως 31 Μαρτίου από κατ’ 
επάγγελµα αγροτών µε φωτοβολτα-
ϊκά για τη διατήρηση της ιδιότητας 

για το έτος 2022
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Τις επόµενες ηµέρες ξεκινούν στη Βουλή οι δια-
δικασίες ψήφισης του πλαισίου µε το οποίο θα 
γίνει η ρύθµιση αγροτικών οφειλών στο κράτος, 
τα ασφαλιστικά ταµεία και δήµους, ενώ παράλ-
ληλα ψηφίζεται και η επιστροφή του ΕΦΚ πετρε-
λαίου σε αγρότες µε 76 εκατ. ευρώ. 

Όλες οι διατάξεις αυτές θα περιλαµβάνονται σε 
πολυνοµοσχέδιο – σκούπα του υπουργείου Οικο-

νοµικών, το οποίο θα προβλέπει µεταξύ άλλων:
Επιστροφή ΕΦΚ για το αγροτικό πετρέ-

λαιο: Η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλω-
σης στο αγροτικό πετρέλαιο αφορά όλο το 2023. 

  Αναβίωση 72 και 120 δόσεων σε Εφορία 
και Ταµεία: Αναβιώνουν οι ρυθµίσεις των 72 και 
120 δόσεων που χάθηκαν ή κατέστησαν µη εξυ-
πηρετούµενες έως την 1η Φεβρουαρίου 2023. Η 
αναβίωση αυτών πραγµατοποιείται µέχρι την 31η 
Ιουλίου 2023 µε την καταβολή 2 δόσεων και την 
αναβίωση όλων των ευεργετηµάτων των ρυθµί-
σεων, όπως π.χ. η αποδέσµευση των τραπεζι-
κών λογαριασµών της ρύθµισης των 120 δόσε-
ων. Η αναβίωση των ρυθµίσεων περνά από την 
υποχρεωτική, εντός µηνός από την επικύρωση 
της αναβίωσης , ένταξη των αρρύθµιστων οφει-
λών στην πάγια ρύθµιση των 24 ή 48 δόσεων.

  Νέα έκτακτη ρύθµιση 36 ή 72 δόσεων: Α-
φορά όσους την 1η Νοεµβρίου 2021 δεν είχαν 
ληξιπρόθεσµες ή αρρύθµιστες οφειλές, ενώ ταυ-
τόχρονα κατέβαλαν όλες τις δόσεις των ρυθµί-
σεων των 120 ή 72 δόσεων, εφόσον είχαν τέ-
τοιες ρυθµίσεις. Υπάγονται οφειλές που κατέ-
στησαν ληξιπρόθεσµες µετά την 1η Νοεµβρίου 
2021. Το ελάχιστο ποσό της έντοκης µηνιαίας 
δόσης ανέρχεται σε 30 ευρώ. Για όσους επιλέ-
ξουν 36 δόσεις το επιτόκιο ανέρχεται στο 4,37% 
ενώ για όσους εξοφλήσουν την οφειλή σε 72 δό-
σεις το επιτόκιο ανέρχεται σε 5,87%. Επίσης, ό-
σοι είχαν την 1η Νοεµβρίου 2021 ρυθµισµένες 

οφειλές στην πάγια ρύθµιση των 24 ή 48 δόσε-
ων την οποία έχασαν και βεβαιώθηκαν νέες ο-
φειλές, µετά την 1η Νοεµβρίου 2021, τότε οι νέ-
ες οφειλές δύνανται να ενταχθούν στη νέα ρύθ-
µιση των 36 ή 72 δόσεων.

Κατάργηση του προστίµου των 100 ευρώ
  Κατάργηση προστίµου για εκπρόθεσµες 

φορο-δηλώσεις: Το υπουργείο Οικονοµικών 
προχωρά στην κατάργηση του προστίµου των 
100 ευρώ για εκπρόθεσµη υποβολή δηλώσεων 
φορολογίας εισοδήµατος. Το µέτρο αφορά τα 
φυσικά πρόσωπα και εφαρµόζεται από φέτος 
για µηδενικές, πιστωτικές και χρεωστικές φορο-
λογικές δηλώσεις στην περίπτωση που ο φόρος 
εισοδήµατος που βεβαιώνεται µε την εκπρόθε-
σµη δήλωση δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ. Σύµ-
φωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία η υποβολή 
εκπρόθεσµων δηλώσεων δηλώσεων συνοδεύε-
ται µε επιβολή προστίµων ύψους 100, 200 ή 500 
ευρώ. Μάλιστα στην περίπτωση των χρεωστικών 
δηλώσεων επιβάλλεται και τόκος 0,73% για κά-
θε µήνα καθυστέρησης από την καταληκτική η-
µεροµηνία πληρωµής του φόρου. Ειδικότερα τα 
πρόστιµα για τους φορολογούµενους που υπο-
βάλουν εκπρόθεσµες δηλώσεις είναι τα εξής:

i)Στις εκπρόθεσµες αρχικές δηλώσεις των φυ-
σικών προσώπων επιβάλλεται πρόστιµο 100 ευ-
ρώ, ανεξάρτητα από το αποτέλεσµα της εκκαθά-
ρισης, δηλαδή είτε είναι µηδενικό, είτε πιστωτι-

κό, είτε χρεωστικό. Όταν η αρχική εκπρόθεσµη 
δήλωση είναι χρεωστική επιβάλλεται και πρόστι-
µο 0,73% για κάθε µήνα καθυστέρησης από την 
καταληκτική ηµεροµηνία πληρωµής του φόρου.

ii)Στις εκπρόθεσµες αρχικές δηλώσεις των φυ-
σικών και των νοµικών προσώπων που τηρούν 
απλογραφικά βιβλία, οι οποίες είναι πιστωτικές 
ή µηδενικές επιβάλλεται πρόστιµο ύψους 100 
ευρώ ενώ στις χρεωστικές αρχικές δηλώσεις επι-
βάλλεται πρόστιµο ύψους 250 ευρώ και πρόστι-
µο 0,73% για κάθε µήνα καθυστέρησης από την 
καταληκτική ηµεροµηνία πληρωµής του φόρου.

 iii)Στις εκπρόθεσµες αρχικές δηλώσεις των φυ-
σικών και των νοµικών προσώπων που τηρούν 
διπλογραφικά βιβλία, οι οποίες είναι πιστωτικές 
ή µηδενικές επιβάλλεται πρόστιµο ύψους 100 ευ-
ρώ, ενώ στις χρεωστικές αρχικές δηλώσεις επι-
βάλλεται πρόστιµο ύψους 500 ευρώ και πρόστι-
µο 0,73% για κάθε µήνα καθυστέρησης από την 
καταληκτική ηµεροµηνία πληρωµής του φόρου.

Τέλη κυκλοφορίας µε το µήνα: Το µέτρο 
θα ενεργοποιηθεί από την 1η Απριλίου 2023 
και θα δώσει τη δυνατότητα σε χιλιάδες φορο-
λογούµενους να προχωρήσουν σε άρση της α-
κινησίας του οχήµατός τους πληρώνοντας τέλη 
ανάλογα µε το διάστηµα που θέλουν να το κυ-
κλοφορήσουν µέχρι τέλος του έτους. Για την άρ-
ση ακινησίας χρονικής διάρκειας 1 µηνός, κατα-
βάλλεται το 1/12 των τελών κυκλοφορίας, για 2 
µήνες καταβάλλονται τα 2/12 των τελών, για 3 
µήνες καταβάλλονται τα 3/12 του ποσού των α-
ναλογούντων στο όχηµα ετήσιων τελών κυκλο-
φορίας, κ.ο.κ.. ∆ιάστηµα άρσης ακινησίας µικρό-
τερο του µηνός λογίζεται ως ολόκληρος µήνας 
και καταβάλλεται για αυτό ποσό ίσο µε ένα δω-
δεκατηµόριο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.

Παράταση µειωµένων συντελεστών ΦΠΑ:
Νέα εξάµηνη παράταση έως τέλος 2023 για τις µε-
ταφορές προσώπων, τον καφέ, τα µη αλκοολού-
χα ποτά, κινηµατογράφους και θέατρα, τα γυµνα-
στήρια, τις σχολές χορού, το τουριστικό πακέτο.

Προς ρύθμιση χρεών αγροτών
ξανά επιστροφή πετρελαίου

Στη Βουλή το νέο 
πολυνομοσχέδιο για 

τακτοποίηση αγροτικών 
οφειλών, επιστροφή ΕΦΚ 
πετρελαίου, αναβίωση 72 

και 120 δόσεων και νέα 
ρύθμιση 36 ή 72 δόσεων 

H επιστροφή του 
ΕΦΚ στο αγροτικό 
πετρέλαιο αφορά 
όλο το 2023. 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr
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Πάρκα ΑΠΕ 
Απαλλοτριώσεις και 
νερό φέρνουν νεύρα 
στα καμποχώρια
Φωνές αγροτών για τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις,
ανησυχία για ΣΔΙΤ στο νερό και αυξήσεις στα κόστη

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Φωτιές άναψε στους κάµπους της 
χώρας το πολυνοµοσχέδιο του υ-
πουργείου Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας που ψηφίζεται την επό-
µενη εβδοµάδα στη Βουλή, αφού 
φέρνει εκ νέου στην επιφάνεια α-
πό τη µια τις απαλλοτριώσεις χω-
ραφιών για σταθµούς φωτοβολτα-
ϊκών και αιολικών πάρκων και από 
την άλλη το ενδεχόµενο ιδιωτικο-
ποιήσεων στο νερό που θα µπορού-

σαν στο µέλλον να ανεβάσουν το 
κόστος άρδευσης για τους αγρότες. 

Αν και λίγο έως πολύ το πλαί-
σιο για τις απαλλοτριώσεις υπάρ-
χει και σε παλιότερες νοµοθετικές 
παρεµβάσεις, που µάλιστα τοποθε-
τούσαν στο 100% επί της επιφάνει-
ας του γηπέδου εγκατάστασης ΑΠΕ 
το δικαίωµα απαλλοτρίωσης, οι α-
ντιδράσεις που ξεσήκωσαν οι αρ-
χηγοί των µπλόκων έδωσαν στους 
κυβερνώντες µια πρώτης τάξεως ευ-
καιρία να βελτιώσουν επικοινωνι-
ακά το προφίλ τους, λέγοντας πως 
µε νοµοθετική βελτίωση, το ποσο-
στό αυτό θα πέσει στο 2%. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 163 του 
υπό συζήτηση ενεργειακού νοµο-
σχεδίου στην Επιτροπή Παραγω-
γής και Εµπορίου της Βουλής, ο 

κάτοχος φωτοβολταϊκού πάρκου 
µπορεί να προβεί σε αναγκαστική 
απαλλοτρίωση του γηπέδου εγκα-
τάστασης, εφόσον έχει εξαντλήσει 
κάθε άλλο µέσο απόκτησης της νό-
µιµης χρήσης αυτού, καθώς η επέν-
δυση χαρακτηρίζεται ως δηµόσιας 
ωφέλειας που εξυπηρετεί, εκτός 
των άλλων, τη δηµόσια ασφάλεια 
και υγεία. Το ποσοστό της έκτασης 
προσδιορίζεται στο άρθρο ως 20% 
επί της συνολικής έκτασης που κα-
λύπτει η εγκατάσταση, αυτό ανα-
µένεται ότι θα αλλάξει µε νοµοθε-

τική βελτίωση και 
θα πέσει στο 2%. 

Στην πράξη, αν 
κάποιος αγρότης 
έχει νοικιάσει σε 
κάποια εταιρεία µε 
φωτοβολταϊκά το 
χωράφι του, αυτή 
θα µπορούσε µε 
τη λήξη του συµ-
βολαίου να ζητή-
σει την αγορά του 
χωραφιού. Σε πε-
ρίπτωση που ο πα-
ραγωγός δεν επι-
θυµεί να το διαθέ-
σει, τότε βάσει του 

πλαισίου, η εταιρεία µπορεί σήµε-
ρα να απαλλοτριώσει το 20% του 
αγροτεµαχίου, ενώ σύµφωνα µε 
τον υπουργό ΥΠΕΝ Κώστα Σκρέ-
κα, η παλιά νοµοθεσία έδινε τη δυ-
νατότητα απαλλοτρίωσης ολόκλη-
ρης της έκτασης. Ακόµα και το 2% 
ωστόσο στο οποίο υπαναχωρεί η 
νοµοθετική βελτίωση, µπορεί να 
µεταφράζεται σε απώλεια έκτασης 
από 130 τ.µ για ένα απλό 500άρι 
φωτοβολταϊκό πάρκο που εκτείνε-
ται σε 6,5 στρέµµατα, µέχρι αρκε-
τά στρέµµατα σε περίπτωση µεγα-
λύτερου έργου. Ωστόσο, συνδυα-
στικά θα µπορούσε να αξιοποιηθεί 
η δυνατότητα αυτή για συµπίεση 
της αξίας της γης, κάτι που και πά-
λι λειτουργεί εις βάρος των συµ-
φερόντων του αγρότη. 

Από το 100% 
το 2%, γιατί
όχι και 0%;
Με µεγάλη µερίδα κυβερνητικών 
βουλευτών να εισπράττουν παράπονα 
από αγρότες αναφορικά µε το δικαίωµα 
απαλλοτρίωσης και µάλιστα στην…
καρδιά της προεκλογικής περιόδου, 
η νοµοθετική βελτίωση ήταν 
µονόδροµος. Ωστόσο, αφού το ποσοστό 
υποχώρησε από το 100% στο 20% 
και έπειτα, εν µια νυκτί στο 2%, είναι 
απορίας άξιο γιατί νοµοθετήθηκε 
κάτι τέτοιο σε πρώτη φάση και γιατί 
η «ρήτρα απαλλοτρίωσης» δεν βγαίνει 
εντελώς. Αν και είναι προφανές, 
η ευκολία µε την οποία το δικαίωµα 
απαλλοτρίωσης συρρικνώθηκε κατά 
98% γεννά υποψίες, ότι ίσως πράγµατι 
εδώ επιχειρήθηκε ένα «πλιάτσικο» 
εις βάρος των αγροτών, όπως λένε 
τα µπλόκα. Σε κάθε περίπτωση, το εν 
λόγω πολυνοµοσχέδιο δέχεται τα πυρά 
σύσσωµης της αντιπολίτευσης και 
για το θέµα διαχείρισης των υδάτων. 
Πρόκειται για τη µετονοµασία της 
Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) σε 
Ρυθµιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας 
και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) και η σύγχρονη 
ιστορία του τόπου έχει δείξει πως 
όπου φτιάχτηκαν «Ρυθµιστικές Αρχές» 
ακολουθούσε και µια ιδιωτικοποίηση.

Νοµοθετι-
κή βελτίω-
ση για τις 
αναγκαστι-
κές απαλ-
λοτριώσεις 
προανήγ-
γειλε ο 
υπουργός 
Ενέργειας, 
Κώστας 
Σκρέκας.
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«Ταμείο» με μισό ευρώ το κιλό παραπάνω 
από πέρυσι, φαίνεται ότι θα κλείσουν οι κα-
πνοπαραγωγοί της Ροδόπης για την τιμή του 
μπασμά εσοδείας 2022. Τα ζυγίσματα στις 
αποθήκες της Κομοτηνής και των υπόλοι-
πων χωριών της Θράκης είναι στα τελειώ-
ματα και με τα μέχρι τώρα δεδομένα η τιμή 
διαμορφώνεται στα περίπου 5,18 ευρώ έ-
ναντι των 4,68 ευρώ πέρυσι. «Σε μια εβδο-
μάδα θα ξεκαθαρίσει το τοπίο, μόλις ζυγι-
στούν και οι τελευταίες ποσότητες. Ευελπι-
στούμε για στήσιμο στο μπασμά στα 5,20 

ευρώ», λέει ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού 
Καπνοπαραγωγών Ροδόπης, Εμέτ Σινάν. 

Παρά την άνοδο της τιμής, πάντως, ο κ. 
Σινάν σημειώνει ότι με βάση την αύξηση του 
κόστους παραγωγής το προϊόν θα έπρεπε 
να πωλείται πολύ παραπάνω. «Ο παραγω-
γός δεν βγαίνει και η νεολαία δεν ασχολεί-
ται πλέον με την καλλιέργεια κι αυτό φαί-
νεται και στην ετήσια παραγωγή, η οποία 
το 2022 ήταν στους 3.500 τόνους, μειωμέ-
νη κατά περίπου 1.000 τόνους έναντι του 
2021», τονίζει ο κ. Σινάν.  ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

Μισό ευρώ πάνω φέτος ο μπασμάς
 Στήσιμο στο 5,20 ευρώ για τον μπασμά περιμένουν οι καπνοπαραγωγοί  

 Μειωμένη στους 3.500 τόνους η φετινή σοδειά, οι παραγωγοί δεν βγαίνουν
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Σ
υνεχίζεται η στασιμότητα των προ-
ηγούμενων ημερών στην ελληνι-
κή αγορά βάμβακος. Η Τουρκία 
αγοράζει μικρές ποσότητες, αλλά 

σε καμία περίπτωση η ζήτηση δεν θυμίζει 
τις παλιότερες σεζόν. Εφόσον δεν σημειω-
θεί κάποια αλλαγή στη ζήτηση, είναι πολύ 
πιθανό να πρέπει να εναρμονιστούμε στα 
διεθνή επίπεδα τιμών ώστε να πουλήσου-
με στην Άπω Ανατολή. Οι αναλυτές, πάντως, 
δίνουν περισσότερες πιθανότητες στο βαμ-
βάκι να δοκιμάζει τις πάνω αντιστάσεις του. 

  Στο διεθνές εμπόριο είχαμε σημαντι-
κές νέες αγορές από Τυνησία και Αλγερία, 
οι οποίες έκριναν πως πρέπει να επωφελη-
θούν της τελευταίας πτώσης. Τελικά έκλει-
σαν 200.000 και 100.000 τόνους σκληρού 
σε τιμές 432 ευρώ o τόνος παραδοτέα σε 
λιμάνι και 418-425 ευρώ ο τόνος ανάλογα 
πλοίου αντίστοιχα. Και στις δύο περιπτώ-
σεις οι τιμές δεν είναι πολλά υποσχόμε-
νες αν φορτώνονταν με ελληνικά σιτάρια.

  Μείωση της τάξης του 5 έως και 10% στις 
καλλιεργούμενες εκτάσεις πρώιμου υπαίθρι-
ου καρπουζιού στην Τριφυλία, λόγω του αυ-
ξημένου κόστους, περιμένουν για φέτος οι 
παραγωγοί του νομού, που ολοκλήρωσαν με 
μια μικρή καθυστέρηση τις φυτεύσεις. Αν οι 
καιρικές συνθήκες δεν δημιουργήσουν κά-
ποιο πρόβλημα, τέλος Μαρτίου με αρχές Α-
πριλίου θα γίνει το ξεσκέπασμα και τον Μά-
ιο θα ξεκινήσει η συγκομιδή. Για το καρπούζι 
της Τριφυλίας το 2022 σημειώθηκε μείωση 
των ποσοτήτων κατά 6,7% αλλά αύξηση της 
μέσης τιμής παραγωγού κατά 28,9%.

Όλες οι αναλύσεις 
δείχνουν άνοδο 
για το βαμβάκι

ΜΕ ΜΙΑ 
  ΜΑΤΙΑ

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

09/02 16/02 22/02 02/03 09/03

467,54 467,72 468,13

452,46

442,60

Πωλήσεις 
Εμπορικά η χρονιά ολοκληρώνεται 
τέλη Μαρτίου, με βασικούς αγορα-

στές ΣΕΚΕ, Μισιριάν, Socotab  
και Γλεούδη και Ναξιάδη

Απώλειες 
Φέτος παράτησαν το επάγ-
γελμα περίπου 1.000 παρα-

γωγοί, πολλοί νέοι που πήγαν 
να βρουν αλλού δουλειά

Τονάζ 
Μείωση καταγράφεται στο τονάζ 

του Μπασμά, με τις ποσότητες 
να εκτιμώνται περί τους 4.000 

τόνους από 5.300 τόνους πέρυσι

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

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)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

360

310

262

85,98

566,30

1525,4

17,70

84,72

162,42

121,05

390

310

270

85,26

564,50

1514,0

17,92

82,32

164,30

121,19

386

312

274

82,21

567,50

1519,2

17,63

85,85

163,97

121,50

386

312

270

82,39

568,10

1540,2

17,89

86,80

165,05

121,93

380

311

259

84,41

558,10

1512,6

17,47

84,62

164,85

122,12

370

310

254

82,95

593,0

1513,6

17,58

86,05

165,27

124,85

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ 
ευρώ/τόνος

02/02 09/02 16/02 22/02 02/03 09/03

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

5,20 5,18
5,41 5,27 5,23

440
425 425 425

430 430

5,30

Τιμή παραγωγού 
μπασμά 
(ευρώ το κιλό)

Σοδειά 2022  5,18 

Σοδειά 2021 4,68 
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Τιμή παραγωγού 
Μάρτιος 2023 
(ευρώ / κιλό)

Αρνί   7,50-8,00

Προβατίνα   4,50-5,00
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Προσδοκίες για το 
εγχώριο σπαράγγι από 
το λιγοστό γερμανικό  

Ως 38 λεπτά σκληρό 
σιτάρι από μύλους, στα 
36 λεπτά η εξαγωγή 

Στήσιµο στο 5,20 ευρώ 
για τον µπασµά στη Ροδόπη
Με µειωµένη στους 3.500 τόνους τη 
φετινή σοδειά, οι καπνοπαραγωγοί της 
Ροδόπης αναµένεται να κλείσουν µε 
στήσιµο για τον µπασµά εσοδείας 2022 
µε µισό ευρώ το κιλό παραπάνω από 
πέρυσι, στα 5,20 ευρώ το κιλό.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Ένα βήμα πριν 
τα 8 ευρώ 
το αρνί 
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Αντιµετωπίζονται επαρκώς οι συγκρού-
σεις συµφερόντων κατά την εκτέλεση των 
δαπανών για την Κοινή Αγροτική Πολι-
τική και την Πολιτική Συνοχής;

 Στο ερώτηµα αυτό θα απαντήσει η ει-
δική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 
Συνεδρίου που θα δηµοσιευτεί τη ∆ευ-
τέρα 13 Μαρτίου, στην οποία φαίνεται 
να αναδεικνύονται οι ελλείψεις στη δι-
αχείριση των φαινοµένων σύγκρουσης 
συµφερόντων σε επίπεδο ΕΕ και κρατών 
µελών και να επισηµαίνονται ευκαιρίες 
για βελτίωση. Βάσει των κανόνων της 
ΕΕ, όλα τα πρόσωπα που συµµετέχουν 
στη διαχείριση κονδυλίων της ΕΕ (σε ε-
νωσιακό,εθνικό επίπεδο) οφείλουν να 
αποφεύγουν κάθε σύγκρουση συµφε-
ρόντων που προκύπτει από πολιτικούς 
ή εθνικούς δεσµούς, οικονοµικό ή ο-
ποιοδήποτε άλλο προσωπικό συµφέρον. 

Όταν φαίνεται να υπάρχει ή διαπιστώ-
νεται σύγκρουση συµφερόντων, η αρµό-
δια αρχή διασφαλίζει ότι το εν λόγω πρό-
σωπο παύει κάθε σχετική δραστηριότητα.

Αρµόδιος για τη συγκεκριµένη 
έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

είναι το µέλος του, Pietro Russo.

Συγκρούσεις
συμφερόντων
για τα κονδύλια
της ΚΑΠ
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ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Από ένα ιδιότυπο µπλοκάρισµα κεφα-
λαίων κινδυνεύει αυτή τη χρονιά ο κλά-
δος των εισροών και η οµαλή υποστή-
ριξη της αγροτικής  παραγωγής στην 
Ελλάδα. Κι αυτό,  παρά το γεγονός ό-
τι ειδικά στα αροτραία, οι τιµές των α-
γροτικών προϊόντων κινήθηκαν σε κα-
λά γενικά επίπεδα ή τουλάχιστον οι πε-
ρισσότεροι καλλιεργητές είχαν κατά τη 
διάρκεια της χρονιάς περισσότερες α-
πό µία ευκαιρίες να διαθέσουν τα προ-
ϊόντα τους σε µια υψηλή τιµή. 

Σύµφωνα µε παράγοντες της αγοράς, 
η κύρια αιτία γι’ αυτό το µπλοκάρισµα 
προήλθε τον τελευταίο καιρό από τις ι-
διάζουσες συνθήκες στον κλάδο των 
λιπασµάτων και τις µεγάλες αυξοµειώ-
σεις οι οποίες συνεχίζουν να καταγρά-
φονται στην εξέλιξη των τιµών. Μέχρι 
τα τέλη του περασµένου Φθινοπώρου, 
οι διαδοχικές και µεγάλες αυξήσεις στις 
τιµές των λιπασµάτων, οδήγησαν, τόσο 
τους οργανωµένους όσο και τα κατα-
στήµατα αγροτικών εφοδίων σε µεγά-
λες παραγγελίες και στοκάρισµα λιπα-
σµάτων σε µεγάλες ποσότητες. Από τις 
αρχές της νέας χρονιάς η κατάσταση έ-
δειξε να αλλάζει και οι τιµές να υποχω-
ρούν. Η κύρια γενεσιουργός αιτία του 
πληθωριστικού κύµατος στα λιπάσµα-
τα που ήταν το φυσικό αέριο, άρχισε να 
παίρνει την κατιούσα και µαζί σε κάποιες 
περιπτώσεις και το κόστος των πρώτων 
υλών. Ένα µετά το άλλο τα µεγάλα ερ-
γοστάσια λιπασµάτων που είχαν ανα-
στείλει µερικώς ή εξολοκλήρου τη λει-

τουργία τους επανήλθαν σε κανονικούς 
ρυθµούς. Σήµερα, οι τιµές των πρώτων 
υλών και τα κόστη παραγωγής δεν δι-
καιολογούν µε κανένα τρόπο τις τιµές 
των λιπασµάτων σε περυσινά επίπεδα. 

 Όλο αυτό, έκανε τους καλλιεργητές 
να αναβάλουν τις προµήθειές τους, κά-
τι που αποτυπώνεται µε σαφήνεια στην 
καθυστέρηση των παραγγελιών και γε-
νικά στη προµήθεια των απαραίτητων 
προϊόντων λίπανσης και θρέψης, µε α-
ποτέλεσµα τα καταστήµατα αγροτικών 
εφοδίων να παραµένουν σε πολλές πε-
ριπτώσεις «φορτωµένα» και χωρίς ιδι-
αίτερη εικόνα για την εξέλιξη της κατά-
στασης. Αυτό υποχρεώνει και τα γεω-
πονικά καταστήµατα να καθυστερούν 
τις νέες παραγγελίες µεταφέροντας α-
ντίστοιχα πίεση στις µεγάλες εταιρεί-
ες που περιµένουν… µε το όπλο πα-
ρά πόδα. Σηµειωτέων ότι η κατάσταση 
αυτή δεν δικαιολογείται από την εικό-
να που παρουσιάζουν οι καιρικές συν-
θήκες, οι οποίες ευνοούν κατά κάποιο 

τρόπο, τουλάχιστον την έγκαιρη προε-
τοιµασία των εαρινών καλλιεργειών. 

Θέµα υπάρχει πάντως και µε τις λι-
πάνσεις των σιτηρών, οι οποίες προ-
ηγούνται χρονικά της προετοιµασίας 
των εαρινών σπορών και η οποία κα-
θυστέρηση στις λιπάνσεις, έχει καθυ-
στερήσει µε τη σειρά της και τις επεµ-
βάσεις ζιζανιοκτονίας. 

Κι όλα αυτά σε µια χρονιά που δεί-
χνει να διατηρεί αµείωτο το ενδιαφέ-
ρον των παραγωγών για τις καλλιέργει-
ες, καθώς, σε όλα τα αροτραία (χειµερι-
νά και εαρινά) οι τιµές αγοράς συνεχί-
ζουν να διατηρούν µια ενδιαφέρουσα 
δυναµική και δεν φαίνεται να «ξεφου-
σκώνουν» εύκολα µέχρι την επόµενη 
σοδειά. Ακόµα και στο βαµβάκι για το 
οποίο δεν λείπουν τα παράπονα, ειδικά 
από τους αγρότες που έχασαν τα «πα-
ράθυρα ευκαιρίας» της προηγούµενης 
εµπορικής περιόδου, οι τιµές του βάµ-
βακος βρίσκονται αρκετά ψηλότερα απ’ 
αυτές που ίσχυαν προ τριετίας. 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
(ΤΕΛΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ) (∆ΟΛΑΡΙΑ/ΤΟΝΟΣ)

836

834

673

666

DAP 

MAP

ΚΑΛΙΟ

ΟΥΡΙΑ

Τα μπλοκαρισμένα κεφάλαια  
δυσκολεύουν τις εαρινές σπορές  
Με αφετηρία το λίπασμα, αγρότες και καταστήματα αγροτικών εφοδίων σε νευρική κρίση

Όλα έχουν πάει 
πίσω

Θέµα υπάρχει πάντως 
και µε τις λιπάνσεις 

των σιτηρών οι οποίες 
προηγούνται χρονικά 

της προετοιµασίας 
των εαρινών σπορών

Επανέρχεται 
η τάξη 

Η κύρια γενεσιουργός 
αιτία του πληθωριστι-

κού κύµατος 
στα λιπάσµατα που 

ήταν το φυσικό αέριο, 
άρχισε να παίρνει 

την κατιούσα

Οι εποχές
άλλαξαν
Στο edιtorial λανθασµένα 
πιστεύω αναφέρεστε στους 
µεταβατικούς παραβάτες των 
βιολογικών διότι θέλω να ξέρετε 
ότι υπάρχουν και αυτοί που 
προνοούν, βλέπουν, διαβάζουν.
Βλέπoντας τι επέρχεται µέσω 
νέας ΚΑΠ για το 2023 σχετικά 
µε το πρασίνισµα και τα σχέδια 
από το 2022 της ΚΑΠ έχω από 
8/9/22 εντάξει στα βιολογικά 
900 στρέµµατα εκτάσεις 
δηλωµένες στο ΟΣ∆Ε 2022.
Αυτό δεν έγινε τυχαία, αλλά 
µε µελέτη και συνεννόηση, 
αλλά και οικονοµικό ρίσκο 
στην απόφαση αυτή διότι 
και τα χρήµατα είναι πολλά.
∆υστυχώς, οι περισσότεροι 
αγρότες περιµένουν από 
το καφενείο να τους πάρουν 
για ενηµέρωση και χωρίς να 
πληρώσουν µόνο να εισπράττουν.
∆εν ξέρουν ότι οι εποχές 
άλλαξαν.
∆υστυχώς, έχουν ακόµη και 
την αντίληψη ότι µόνο οι κατά 
κύριο επάγγελµα δικαιούνται 
ενισχύσεις και όλοι οι άλλοι 
να πεθάνουν.
Πάνω σε αυτό που αναφέρεται 
η εφηµερίδα για την αναζήτηση 
πιστοποιητικών, να ξέρετε ότι 
δεν είναι κάτι εύκολο να γίνει 
από τη µια στιγµή στην άλλη µε 
τον φορέα, αλλά και ο φορέας 
αυτές τις συµβάσεις τις ανεβάσει 
σε διάφορα µέσα όπως είναι 
η ΑΑ∆Ε ως συµφωνητικό και 
ΥΑΑΤ δήλωση βιολογικών.
Εποµένως, µη λέµε µε µεγάλη 
ευκολία αναζήτηση 
πιστοποιητικών, διότι κανένας 
σοβαρός φορέας δεν θα µπει 
σε αυτόν τον κόπο.
Τώρα, αν κάποιοι κερδίσουν από 
την απόφαση αυτή, αυτό είναι 
και µια επιβράβευση του ρίσκου 
του επιχειρηµατικού, διότι αυτό 
δεν το έχουν καταλάβει 
οι αγρότες του καναπέ.
Όπως καταδεικνύεται και στις 
µέρες µας και στο τρένο να 
επιβιβαστείς έχει ένα ρίσκο.

Με φιλικούς χαιρετισµούς
ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Ορχοµενός Βοιωτίας





Ψεκασμός για 
περονόσπορο
Οι κόνδυλοι στις πατάτες σε 
ευαίσθητο στάδιο για προσβολές

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

Ιδανικές συνθήκες για την ετή-
σια έναρξη των προσβολών από 
περονόσπορο (Phytophthora 
infestans) στις πατατοφυτεί-
ες της ∆υτικής Ελλάδας εντο-
πίζουν οι γεωπόνοι του Περι-
φερειακού Κέντρου Προστα-
σίας Φυτών Αχαΐας. Οι τελευ-
ταίες βροχοπτώσεις σε συν-
δυασµό µε τη διάρκεια διύ-
γρανσης του φυλλώµατος και 
τη θερµοκρασία επιτρέπουν 
την εκδήλωση συµπτωµάτων 
στους αναπτυσσόµενους κον-
δύλους, την ώρα που οι φυ-
τείες βρίσκονται σε στάδιο 
ευαίσθητο απέναντι σε κάθε 
µόλυνση. 

Στη Μεσσηνία, το φύτρωµα 
ξεκίνησε από το πρώτο 10-η-
µερο του Ιανουαρίου και ελά-
χιστες καλλιέργειες βρίσκο-

νται στο κλείσιµο. Στην πρώ-
ιµη παραλιακή ζώνη της Α-
χαΐας και της Ηλείας το φύ-
τρωµα ξεκίνησε από τις αρ-
χές του Φεβρουαρίου. Σύµ-
φωνα µε τους ειδικούς, σε ό-
λες τις περιοχές εντοπίζονται 
πατατοφυτείες σε στάδιο ευ-
αίσθητο στις προσβολές από 
την εν λόγω ασθένεια. 

Ο περονόσπορος θεωρείται 
µία από τις σοβαρότερες ασθέ-
νειες της πατάτας. Προσβάλ-
λει τα φύλλα, τα στελέχη και 
τους κονδύλους της πατάτας 

ενώ σε περίπτωση έντονης 
προσβολής, ολόκληρο το υ-
πέργειο τµήµα του φυτού νε-
κρώνεται, δίνοντας µια εικό-
να «καψίµατος» της καλλιέρ-
γειας. Οι κόνδυλοι µπορούν 
να µολυνθούν από τα σπό-
ρια του µύκητα που µεταφέ-
ρονται από το υπέργειο τµή-
µα της πατάτας, µε το νερό εί-
τε µε επαφή κατά τη διάρκεια 
της συγκοµιδής. Τα συµπτώ-
µατα εµφανίζονται σαν κηλί-
δες καστανοκόκκινου χρώµα-
τος στην επιδερµίδα και προ-
χωρούν προς το εσωτερικό δη-
µιουργώντας σήψη, παίρνο-
ντας το χρώµα της σκουριάς.

Για την ανάπτυξη του περο-
νόσπορου απαιτείται πολύ υ-
γρός και δροσερός καιρός. Σε 
ευνοϊκές συνθήκες, υψηλής 
σχετικής υγρασίας και θερµο-
κρασίες 17-20°C, η ασθένεια 
του περονόσπορου µπορεί να 

εξαπλωθεί πολύ γρήγορα, σε 
µορφή επιδηµίας, καταστρέ-
φοντας τα φυτά.

Εν τω µεταξύ, σύµφωνα µε 
τις προβλέψεις καιρού της Ε-
ΜΥ για τις επόµενες ηµέρες 
προβλέπονται νεφώσεις µε 
τοπικές βροχές και σποραδι-
κές καταιγίδες, στο Ιόνιο, τη 
∆υτική Στερεά και την Πελο-
πόννησο, γεγονός που καθι-
στά τις καιρικές συνθήκες ευ-
νοϊκές για την εκδήλωση προ-
σβολών από περονόσπορο. Οι 
φυτείες που βρίσκονται σε ευ-
αίσθητο στάδιο προσβολής α-
πό την ασθένεια (ύψος µεγα-
λύτερο από 15-20 εκ.) πρέπει 
να προστατεύονται µε 7-ήµε-
ρες επεµβάσεις. Να ληφθεί υ-
πόψη η ανάγκη κάλυψης και 
του νέου φυλλώµατος, ενώ 
να σηµειωθεί ότι η προστασία 
για τον περονόσπορο πρέπει 
να είναι κυρίως προληπτική.

Άµεσα ψεκασµός κατά της ψύλλας στις αχλαδιές
Σήµα για την έναρξη επεµβάσεων στους αχλαδεώνες της Βόρειας 
Ελλάδας δίνουν οι γεωπόνοι της ∆ΑΟΚ Θεσσαλονίκης, αφού µετά από 
δειγµατοληψίες που πραγµατοποιήθηκαν, διαπιστώθηκε σηµαντικός 
πληθυσµός θηλυκών εντόµων που φέρει ώριµα αυγά. Η επέµβαση αυτή 
την εποχή έχει στόχο τόσο τα ακµαία (θηλυκά) άτοµα, όσο και τα αυγά. Οι 
γεωπόνοι από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Θεσσαλονίκης 

συνιστούν σε οπωρώνες που παρουσίασαν πέρυσι προσβολές από ψύλλα, να γίνει 
επέµβαση έως τα µέσα 12 Μαρτίου µε προτεραιότητα στις πεδινές περιοχές και µια 
εβδοµάδα αργότερα στα ορεινά. Οι επεµβάσεις θα πρέπει να γίνουν µια ηλιόλουστη 
µέρα µε θερµοκρασία πάνω από 10o C υπό σκιά και χωρίς άνεµο, συνδυάζοντας ένα 
εγκεκριµένο ακµαιοκτόνο µαζί µε λάδι ή καολίνη. Τα λάδια έχουν ωοκτόνο δράση και 
µπορούν να επιφέρουν έως και 80% µείωση του πληθυσµού της ψύλλας. Επίσης, 
λειτουργούν και ως αποτρεπτικά ωοτοκίας, επειδή η ψύλλα δεν αποθέτει αυγά 
σε επιφάνειες που έχουν λάδι. Μάλιστα, αν προστεθεί µαζί µε το λάδι και ένα 
πυρεθρινοειδές, η αποτελεσµατικότητα µπορεί να φτάσει το 98%. 

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

Προτεραιότητα
Προηγούνται οι ψεκασµοί 

σε πατατοφυτείες σε 
ευαίσθητο στάδιο (ύψος 

πάνω από 15-20 εκ.)

Καλοκόρη στους ελαιώνες
Η βροµούσα Καλοκόρη (Calocoris 
trivialis) προκαλεί κατά τόπους 
σηµαντικές ζηµιές στα άνθη της ελιάς 
και επιφέρει σταθερά µειωµένη 
καρπόδεση, καθιστώντας την έναν 
καλλιεργητικό εχθρό που πρέπει να 
αντιµετωπιστεί, όπως αναφέρουν οι 
γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Ιωαννίνων. 
Τα ευαίσθητα βλαστικά στάδια της ελιάς 
είναι από την ανάπτυξη των ανθοφόρων 
οφθαλµών έως το κρόκιασµα - αρχή 
άνθησης. Συνιστάται καταπολέµηση 
κυρίως σε δέντρα µε χαµηλή ανθοφορία 
µε µία από τις δύο εγκεκριµένες 
δραστικές ουσίες (Άλατα Καλίου 
Λιπαρών Οξέων, Λάµδα Συαλοθρίν), 
πριν την ανθοφορία, εφόσον 
παρατηρούνται τουλάχιστον 6 µε 7 
έντοµα ανά κλαδίσκο µήκους 50-60 
εκατοστών. Επιπλέον συστήνεται να 
µην καταστρέφονται τα αυτοφυή ζιζάνια 
των ελαιώνων µέχρι την έναρξη της 
άνθησης των ελαιόδεντρων, ώστε να 
καθυστερήσει η µετακίνηση του εντόµου 
από τα ζιζάνια στα ελαιόδεντρα και να 
περιοριστούν συνεπώς οι προσβολές.

Σκευάσµατα
ADAMA Hellas: Lamdex 2,5 WG
K&N Ευθυµιάδης: Kaiso Sorbie 5EG

Μονίλια στις δαµασκηνιές
Οι µουµιοποιηµένοι καρποί που 
παρέµειναν πάνω στο δέντρο είτε 
στο έδαφος, διατηρούν το µόλυσµα 
της µονίλιας (Monilinia  fructicοla/laxa/ 
fructigena) καθ’ όλη τη διάρκεια 
του χειµώνα, εξηγούν οι γεωπόνοι 
του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Θεσσαλονίκης. Ο µύκητας 
προσβάλει και τα κλαδιά, δηµιουργώντας 
πληγές από τις οποίες εκρέει κόµµι 
και σχηµατίζονται έλκη. Από τους 
καρπούς και τα έλκη θα προέλθουν 
οι πρωτογενείς µολύνσεις που θα 
µολύνουν τα άνθη. Σηµειώνεται πως 
τα σέπαλα, τα πέταλα, οι ανθήρες 
και το στίγµα αποτελούν τα ευαίσθητα 
όργανα του άνθους που µπορεί να 
προσβληθούν από τη µονίλια. Σηµαντικό 
µέτρο πρόληψης της ασθένειας είναι 
η εξαφάνιση των αρχικών εστιών 
µόλυνσης, κάτι που µπορεί να γίνει 
µε τον καθαρισµό και την καταστροφή 
όλων των κλάδων που φέρουν έλκη, 
καθώς και των µουµιοποιηµένων 
καρπών στα δέντρα και το έδαφος.

Σκευάσµατα
ADAMA Hellas: Merpan 80 WG
BAYER Hellas: Luna Experience 400SC, 
Flint Max 75WG
K&N Ευθυµιάδης: Tebumax 20EW
Syngenta: Chorus 50 WG, Score 25 EC

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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Κύµα δυσαρέσκειας µεγαλύτερο από αυτό 
που θέλησε να θεραπεύσει, ξεσήκωσε η α-
νακοίνωση του ΥπΑΑΤ για τις αποζηµιώσεις 
σε επιτραπέζια και συµπύρηνα ροδάκινα, βε-
ρίκοκα και νεκταρίνια.

Μεµονωµένοι παραγωγοί και οργανώσεις 
στις περιφερειακές ενότητες Πέλλας, Ηµαθί-
ας, Κοζάνης, Φλώρινας και Λάρισας, µιλούν 
για απόφαση που µοιράζει φιλοδώρηµα, γεν-
νά αδικίες, σπέρνει το διχασµό στους αγρό-
τες και προκαλεί έκρηξη οργής, διότι είναι 
και ανακόλουθη σε σχέση µε την προηγού-
µενη ανακοίνωση του υπουργείου, ως προς 
το ύψος των προβλεπόµενων αποζηµιώσε-
ων. Κοινό αίτηµα όλων να τροποποιηθεί ο 
κανονισµός του ΕΛΓΑ και να προσαρµοστεί 
στην κλιµατική αλλαγή, ώστε να αναγνωρί-
ζει ως καλυπτόµενο αίτιο τις έντονες βροχές.

«Έχουµε δύο σιβυλλικές αναφορές στην 
ανακοίνωση του υπουργείου, που δεν είναι 
καθόλου διαφωτιστικές και πυροδοτούν αντι-
δράσεις, καθώς αφενός δεν προσδιορίζονται 
οι ποικιλίες που θα αποζηµιωθούν και πότε 
θα γίνουν οι πληρωµές και αφετέρου έχουν 
κουτσουρευτεί τα αρχικά ποσά των 135 και 
150 ευρώ το στρέµµα, αφού η απόφαση τα 
συγχωνεύει µε τα περίπου 72 ευρώ/στρέµµα 
που δόθηκαν από τα ουκρανόµετρα στους α-
γρότες των οµάδων παραγωγών», επισηµαί-
νει ο Θοδωρής Παπακωνσταντίνου, από τον 
Αγροτικό Σύλλογο Βεροίας. Κατά τον ίδιο,«τα 
προβλήµατα στην ύπαιθρο είναι σοβαρά. ∆εν 
µπορεί οι αγρότες να αντιµετωπίζονται ως ε-
παίτες και να δίδεται ένα φιλοδώρηµα για να 
πάνε σπίτι τους». Επικριτικός, και ο πρόεδρος 
του ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού, Νίκος Κουτλιάµπας. 

«Έτσι και αλλιώς µιλάµε για ψίχουλα, αλλά 
θα ήταν έντιµο να βγουν από την αρχή και 
να πουν αυτές είναι οι ποικιλίες που θα α-
ποζηµιωθούν και αυτά είναι τα ποσά», ανέ-
φερε. Ο ίδιος αφήνει αιχµές και για την υπό-
θεση του αποθεµατικού κρίσης, «η χώρα µας 
είχε δικαίωµα να υποβάλλει αίτηµα προς την 
Ε.Ε., έως το Σεπτέµβριο του 2022, για να α-
ξιοποιήσει το δικαίωµα που είχε και να δια-
σφαλίσει άλλα περίπου 52 εκατ. ευρώ (σ. σ. 
το 200% των 26,3 εκατ. που εγκρίθηκαν α-
πό την Κοµισιόν το Μάρτιο 2022). Ωστόσο υ-
πήρξε ολιγωρία, µε συνέπεια να χαθούν τα 
χρήµατα αυτά και η ευκαιρία να στηριχθούν 
όλοι οι παραγωγοί». Παρόµοια εικόνα απο-
γοήτευσης µας µεταφέρει κι ο Νίκος Μηνάς, 
πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισµού Κα-
λυβίων και του ΣΕΑΣ.     ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Σε µια σολοµώντεια λύση προχω-
ρά το υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης στο µέτωπο αποζηµιώσεων 
στα πυρηνόκαρπα, που αν και έγι-
νε δεκτή µε αντιδράσεις από τους 
παραγωγούς, έρχεται να εξασφαλί-
σει µια οριζόντια ενίσχυση 70 ευ-
ρώ ανά παραγωγικό στρέµµα για 
όλες τις ποικιλίες ροδάκινων (συ-
µπύρηνα και επιτραπέζια), βερίκο-
κων και νεκταρινιών, ενώ ταυτό-
χρονα κατεβάζει στο 30% το ποσο-
στό ζηµιάς από βροχές για ένα συ-
µπλήρωµα ενίσχυσης 80 ευρώ σε 
όσες ποικιλίες των ανωτέρω καλ-
λιεργειών επλήγησαν. 

Η αρχική αναγγελία χορήγη-
σης κρατικής ενίσχυσης, στις 20 
Ιανουαρίου, τοποθετούσε στα 150 
ευρώ ανά στρέµµα την αποζηµί-
ωση µόνο σε ποικιλίες µε ζηµιές 
από βροχοπτώσεις που υπερβαί-
νουν το 50%, ενώ για ζηµιές στο 
40% η ενίσχυση ήταν 135 ευρώ. Η 
απόφαση που δηµοσιεύτηκε στις 
αρχές της περασµένης έρχεται να 
εξασφαλίσει ένα συνολικό ποσό 
150 ευρώ (70+80) το στρέµµα στις 
Π.Ε Ηµαθίας, Πέλλας, Φλώρινας, 
Λάρισας και Κοζάνης. Μάλλον α-

πό παράβλεψη έµειναν εκτός πα-
ραγωγικά κέντρα της Πελοποννή-
σου (και ιδίως η Κόρινθος) και εί-
ναι λογικό να υπάρξει µια βελτί-
ωση της αναγγελίας, µιας και η ε-
πιβάρυνση του προϋπολογισµού 
για τις εν λόγω αποζηµιώσεις δεν 
καθίσταται απαγορευτική σε περί-
πτωση που ενταχθούν και αυτοί οι 
παραγωγοί. 

Η ρύθµιση για τα 70 ευρώ κα-
ταλαµβάνει όσους από τους ανω-
τέρω παραγωγούς δεν έχουν ή-
δη λάβει αντίστοιχη αποζηµίωση 
και αφορά 246.315 παραγωγικά 
στρέµµατα. Υπενθυµίζεται ότι πριν 

από λίγους µήνες, το λεγόµενο 
ουκρανόµετρο, µοίρασε από το α-
ποθεµατικό κρίσης (27 εκατ. κοι-
νοτικού χρήµατος) µια αποζηµεί-
ωση 72,5 ευρώ το στρέµµα σε µέ-
λη Οµάδων Παραγωγών, κάτι που 
προκάλεσε διχασµό και αντιδρά-
σεις και επιχειρείται να διορθωθεί 
τώρα µε την κρατική αποζηµίωση 
των 70 ευρώ το στρέµµα σε όλους 
όσοι δεν πληρώθηκαν τότε. 

Αρκετοί εκπρόσωποι αγροτικών 
συλλόγων που ασκούν κριτική 
στις νεότερες αναγγελίες, στέκο-
νται στη δυνατότητα που είχε τότε 
η Ελλάδα να αυξήσει κατά 200% 

το κονδύλι του αποθεµατικού κρί-
σης για χορήγηση κρατικών ενι-
σχύσεων. Πράγµατι, το ρεπορτάζ 
της περιόδου ήθελε τη Γερµανία 
να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή. 
Ωστόσο, είναι χρήσιµο να σηµει-
ωθεί πως ο τριπλασιασµός του πο-
σού γινόταν µε εθνικούς πόρους 
και όχι κοινοτικά κονδύλια, όπως 
υποστηρίζεται τελευταία. 

Αναφορικά µε τις αποζηµιώσεις 
των βροχών, το µέτρο αυτό αφορά 
τις ποικιλίες που πιο συγκεκριµέ-
να, επλήγησαν σε ποσοστό άνω 
30% δυνάµει του από 7/9/2022 
πορίσµατος του αρµόδιου γραφεί-
ου ΕΛΓΑ Ηµαθίας. Για τις καλλιέρ-
γειες αυτές θα δοθούν ανά παρα-
γωγικό στρέµµα 80 ευρώ για τα ε-
πιτραπέζια ροδάκινα, τα βερίκοκα 
και τα νεκταρίνια και 65 ευρώ ανά 
παραγωγικό στρέµµα για τα ροδά-
κινα µεταποίησης (συµπύρηνα).

Όσοι παραγωγοί είναι δικαιού-
χοι και των 2 µέτρων θα λάβουν 
συνολικά 150 ευρώ (70 ευρώ+80 
ευρώ) ανά παραγωγικό στρέµµα 
για τα επιτραπέζια ροδάκινα, τα βε-
ρίκοκα και τα νεκταρίνια και 135 
ευρώ (70 ευρώ + 65 ευρώ) για τα 
ροδάκινα µεταποίησης (συµπύρη-
να). Το δεύτερο αυτό µέτρο αφορά 
177.141 παραγωγικά στρέµµατα.

Με 70 ευρώ το στρέμμα προς 
όλους συν 80 ευρώ της βροχής 
Δικαιούχοι κρατικής ενίσχυσης στα πυρηνόκαρπα Ημαθία, Πέλλα, Φλώρινα, Λάρισα, Κοζάνη  

Ζηµιές σε δέντρα
Τέλη Φεβρουαρίου, 
πιστώθηκαν από τον 
ΕΛΓΑ στους λογαρια-

σµούς των παραγωγών 
Βελβεντού και Πλατανο-
ρέµατος Κοζάνης απο-
ζηµιώσεις από 400 έως 

550 ευρώ το στρέµµα για 
τις ζηµίες άνω του 80% 

-90% από χαλάζι και 
παγετό το 2022

Τρίβουν τα χέρια τους οι... κακομαθημένοι,
κύμα δυσαρέσκειας από τους παραγωγικούς

ΑΠΟΖΗΜIΩΣΕΙΣ ΣΕ ΡΟ∆ΑΚΙΝΑ, ΒΕΡΙΚΟΚΑ, ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ 

1Ο ΜΕΤΡΟ

70 

246.315
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

µε ζηµιές βροχών άνω του 30%

177.141

80 

150 135 

2Ο ΜΕΤΡΟ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΥΜΠΥΡΗΝΑ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ
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ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ
ΜΕΤΡΩΝ

ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ



ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Από την ερχόµενη ∆ευτέρα θα είναι έτοι-
µο το ΠΣΚΕ ώστε να ξεκινήσει σύντοµα η 
διαδικασία αιτήσεων για τα Σχέδια Βελτί-
ωσης, προϋπολογισµού 230 εκατ. ευρώ. 
Σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση που 
έχει στη διάθεσή της η Agrenda, αιτήσεις 
θα µπορούν να κάνουν κατ’ επάγγελµα α-
γρότες και Νέοι Αγρότες του Μέτρου 6.1 ό-
πως και οι επιλαχόντες του Μέτρου. Σύµ-
φωνα µε τη νέα απόφαση, ο µέγιστος προ-
ϋπολογισµός φακέλου µπορεί να φτάσει τα 
150.000 ευρώ. Υπό την προϋπόθεση πως η 
Τυπική Απόδοση της εκµετάλλευσης θα εί-
ναι ίση τουλάχιστον µε το 20% (αντί για 25% 
που έλεγε η προδηµοσίευση) του προϋπο-
λογισµού του φακέλου, η επιλέξιµη δαπά-
νη µπορεί να φτάσει τα 250.000 ευρώ. Επι-
πλέον η µέγιστη επιλέξιµη δαπάνη τρακτέρ 
διαµορφώνεται στα 125.000 ευρώ, ενώ ο 
προϋπολογισµός αθροιστικά για µηχανο-
λογικό εξοπλισµό (εξαιρουµένων χορτο-
δετικών) και φύτευση δέντρων δεν µπορεί 

να ξεπερνά τα 160.000 ευρώ ανά φάκελο.
Στο 60% ορίζεται η ένταση ενίσχυσης για 

νέους αγρότες και ορεινές περιοχές στην 
ηπειρωτική χώρα και Κρήτη, και για τους 
λοιπούς γεωργούς και τις µειονεκτικές στο 
50%, σύµφωνα µε τον πίνακα ενισχύσεων 
των υπό διαβούλευση Σχεδίων Βελτίωσης. 
Εξαίρεση αποτελούν τα µικρά νησιά του Αι-
γαίου Πελάγους που προβλέπεται επιδότη-
ση οριζόντια 70-80% για όλες τις κατηγορί-
ες δικαιούχων και η Αττική όπου προβλέ-
πονται ποσοστά 50% για νέους και ορεινές 
και 40% για τους υπόλοιπους.

Τα κύρια σηµεία της πρόσκλησης έχουν 
ως εξής:

Επιδοτείται τρακτέρ µέγιστης δαπάνης 
έως 125.000 ευρώ.

Επιδοτείται µηχανολογικός εξοπλισµός 
και φυτεύσεις µε άθροισµα δαπανών έως 
160.000 ευρώ.

Η αγορά γης επιδοτείται για όµορα α-
γροτεµάχια. Ως όµορα θεωρούνται τα αγρο-
τεµάχια τα οποία διαθέτουν µεταξύ τους κοι-
νή πλευρά ή χωρίζονται µεταξύ τους από 
οδό ή φυσική / τεχνητή διαµόρφωση του 
εδάφους που λειτουργεί ως αποδέκτης ή/
και αγωγός αρδευτικών ή όµβριων υδάτων 
χωρίς την παρεµβολή άλλων αγροτεµαχί-
ων. Ως αγορά όµορου αγροτεµαχίου θεω-
ρείται και η περίπτωση όπου «ήδη ιδιόκτη-
το αγροτεµάχιο» κατέχεται εξ αδιαιρέτου α-
πό τον δικαιούχο και σε αυτόν µεταβιβάζε-
ται το σύνολο του εναποµένοντος µεριδίου 
ώστε να αποκτά πλήρη κυριότητα (100%) 
του αγροτεµαχίου.

Επιδοτείται δενδροκοµικό τρακτέρ κατ’ 
εξαίρεση εφόσον υπάρχει ήδη αναπόσβε-
στο τρακτέρ στην εκµετάλλευση, εφόσον 
στο ΟΣ∆Ε του 2022 δεν έχει δηλωθεί δεν-
δροκαλλιέργεια άνω των 10 στρεµµάτων. 
Κατά την ολοκλήρωση του επενδυτικού 
σχεδίου η εν λόγω έκταση πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 35 στρέµµατα.

Εµπλουτίζονται οι εξαιρέσεις από τις 
επιλέξιµες ιπποδυνάµεις βάσει του αλγο-
ρίθµου TERES (βλ. σελ. 19).

Επιδοτούνται τα φωτοβολταϊκά. Ενδεικτικά 
για τα συνδεδεµένα στο δίκτυο φωτοβολταϊκά 
προβλέπεται µέγιστη δαπάνη στα 1000 ευρώ/
kW και για τα αυτόνοµα στα 2.200 ευρώ/kW.

Με τρακτέρ έως 125.000 ευρώ 
ώρα αιτήσεων στα Σχέδια Βελτίωσης

Όριο στα 
160.000 ευρώ για 

αθροιστικές δαπάνες 
μηχανολογικού 
εξοπλισμού και 

φυτεύσεων, 
σημαντικές 

βελτιώσεις στους 
όρους για αγορά 

αγροτεμαχίων 
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Δρόμος
Ακόµη και αν δύο 
αγροτεµάχια τα χωρίζει 
ένας δρόµος θα 
θεωρούνται «όµορα» για 
τις ανάγκες επιδότησης.

Στο 20%
Η Τυπική Απόδοση πρέπει 
να είναι τουλάχιστην ίση 
µε το 20% των συνολικών 
δαπανών, για φακέλους 
άνω των 150.000 ευρώ. 

Φάκελος
Οι Τυπικές Αποδόσεις για 
την ένταξη στο Μέτρο θα 
είναι ίδιες µε εκείνες που 
ίσχυαν το 2017, σύµφωνα 
µε το θεσµικό πλαίσιο.

17



Σάββατο 11 & Κυριακή 12 Μαρτίου 2023Agrenda18 ΣΧΕ∆ΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Υψηλότερα ποσοστά ενίσχυσης θα απολαµβά-
νουν και όσοι αγρότες είναι έως 41 ετών και έ-
χουν εγκατασταθεί στη γεωργία την τελευταία 5ε-
τία, καθώς θα θεωρούνται και αυτοί «Νέοι Αγρό-
τες» (Κατηγορία 1 στον πίνακα), σύµφωνα µε τα 
όσα προβλέπει το νέο θεσµικό πλαίσιο. Πρόκει-
ται για µία πρόβλεψη που δεν υπήρχε ούτε στη 
διαβούλευση, ούτε και στην περασµένη προκή-
ρυξη, και σαφώς δίνει ώθηση στα επενδυτικά 
πλάνα αυτής της κατηγορίας αγροτών. Από εκεί 
και πέρα, µέχρι και αγροτεµάχια εξ’ αδιαιρέτου 
έρχονται να ενώσουν τα νέα Σχέδια Βελτίωσης 
που επιδοτούν για πρώτη φορά την αγορά γης. 
Όσον αφορά το ύψος του φακέλου, για όλες τις 
εκµεταλλεύσεις προσδιορίζεται ανώτατο 150.000 
ευρώ. Ωστόσο ο ανώτατος επιλέξιµος προϋπολο-
γισµός δύναται να αυξηθεί έως και τις 250.000 
ευρώ, εφόσον η τυπική απόδοση της εκµετάλ-
λευσης, σύµφωνα µε την Ενιαία ∆ήλωση Εκµε-
τάλλευσης του έτους 2022, ανέρχεται τουλάχι-
στον στο 20% του αιτούµενου προϋπολογισµού. 

∆ικαιούχοι
1. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει:
1.1. Να έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της η-
λικίας τους, να µην έχουν υπερβεί το 63ο έτος 
της ηλικίας τους.
1.2. Να έχουν υποβάλλει παραδεκτή Ενιαία Αί-
τηση Ενίσχυσης για το έτος 2022.
1.3. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ε-
νήµεροι. 
1.4. Να µην είναι άµεσα συνταξιοδοτούµενοι 
από οποιοδήποτε ταµείο του εσωτερικού ή εξω-
τερικού, εξαιρουµένων των περιπτώσεων συ-
νταξιοδότησης λόγω αναπηρίας του άρθρου 
37 του Ν. 3996/2011, όπως ισχύει και του άρ-
θρου 5, παρ. γ, του Ν.1287/1982.
1.5. Να µην εκτίουν ποινή φυλάκισης.
1.6. Να είναι εγγεγραµµένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγ-
γελµατίες αγρότες ή να είναι νέοι γεωργοί του υ-
ποµέτρου 6.1 για τους οποίους δεν έχουν περά-
σει τέσσερα έτη από την απόφαση ένταξής τους 
στο µέτρο. ∆εν είναι επιλέξιµοι οι νεοεισερχόµε-
νοι επαγγελµατίες αγρότες µε εξαίρεση όσους 
υπέβαλαν αίτηση στήριξης από το µέτρο 6.1, οι 
αιτήσεις τους κρίθηκαν επιλέξιµες αλλά δεν κα-
λύπτονταν από το περιφερειακό όριο πίστωσης.

Επιλέξιµες εκµεταλλεύσεις
Αναγκαίες προϋποθέσεις ώστε µία εκµετάλ-

λευση να είναι επιλέξιµη, είναι οι εξής:
Με βάση την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του 

2022, η γεωργική εκµετάλλευση πρέπει να έ-
χει ελάχιστο µέγεθος παραγωγικής δυναµικό-
τητας (εκφρασµένη ως τυπική απόδοση) µεγα-

λύτερο ή ίσο των:
12.000 ευρώγια την ηπειρωτική χώρα, την 

Κρήτη και την Εύβοια.
8.000 ευρώ για όλα τα νησιά της Χώρας 

πλην Κρήτης και Εύβοιας.
8.000 ευρώ για τις γεωργικές εκµεταλλεύ-

σεις που αξιοποιούν  τουλάχιστον 109 κυψέλες.

Ύψος αιτούµενου
προϋπολογισµού

Για όλες τις γεωργικές εκµεταλλεύσεις ως 
όριο αιτούµενου προϋπολογισµού που δύνα-
ται να ληφθεί υπόψη στους υπολογισµούς για 
τον προσδιορισµό της στήριξης, ορίζονται τα 
150.000 ευρώ. Ωστόσο ο ανώτατος αιτούµε-
νος προϋπολογισµός δύναται να αυξηθεί έως 
και τις 250.000 ευρώ µε την προϋπόθεση ότι η 
τυπική απόδοση της εκµετάλλευσης, σύµφω-
να µε την Ενιαία ∆ήλωση Εκµετάλλευσης του 
έτους 2022, ανέρχεται τουλάχιστον στο 20% του 
αιτούµενου προϋπολογισµού.

Επιλέξιµες δαπάνες
1. Μετεγκατάσταση, ανέγερση, επέκταση και 

εκσυγχρονισµός γεωργικών κτιρίων και κατα-
σκευών. Περιλαµβάνονται σταβλικές εγκατα-
στάσεις, µελισσοκοµικές εγκαταστάσεις όπως 
χώρος εξαγωγής µελιού και αποθήκες, εγκα-
ταστάσεις προετοιµασίας προϊόντων για πρώτη 
πώληση όπως ψυγεία, αποφλοιωτήρια, ξηρα-
ντήρια, διαλογητήρια, πλυντήρια και συσκευ-
αστήρια, αποθήκες, θερµοκήπια κ.α.

2. Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση και-
νούργιου µηχανολογικού και λοιπού εξοπλι-
σµού. Ειδικότερα ενισχύονται:

α) Εξοπλισµός ζωικής παραγωγής, όπως α-
µελκτικά συγκροτήµατα, ταινίες µεταφοράς, 
σιλό αποθήκευσης ζωοτροφών, συγκροτήµα-
τα παραγωγής ζωοτροφών, συγκροτήµατα θέρ-
µανσης και δροσισµού, ταΐστρες, ποτίστρες, α-
ποτεφρωτήρες κ.ά. 

β) Εξοπλισµός φυτικής παραγωγής όπως ξη-
ραντήρια, συγκροτήµατα διαλογής, θάλαµοι ψύ-
ξης, συγκροτήµατα συσκευασίας κ.ά. 

γ) Εξοπλισµός ο οποίος ενσωµατώνεται σε 
θερµοκήπια όπως εξοπλισµός θέρµανσης, ερ-
γαστηριακός εξοπλισµός ιστοκαλλιέργειας κ.ά. 

2.1.2. Τρακτέρ, χορτοκοπτικά, χορτοσυλλε-
κτικά, ενσιροκοπτικά (κτηνοτροφικών φυτών 
κ.α.), οι φυτευτικές µηχανές, οι πατατοσυλλε-
κτικές, οι καροτοσυλλεκτικές, οι µηχανές συλ-
λογής κρεµµυδιών, οι µηχανές συλλογής αρω-
µατικών και ανθοκοµικών φυτών, οι σταφυλο-
συλλεκτικές, οι µηχανές συλλογής οπώρων, οι 
περονοφόροι φορτωτές, τα bobcat, τα µηχανή-
µατα διαχείρισης αποθηκών ζωοτροφών της εκ-
µετάλλευσης και οι ενσιροδιανοµείς.

2.1.3. Kινητές αµελκτικές µηχανές, ενσιρω-
διανοµείς, µελιτοεξαγωγείς, µηχανές γαλουχί-
ας, κινητές ταΐστρες και ποτίστρες κ.ά. Aναρτώ-
µενα ή συρόµενα µηχανήµατα κατεργασίας εδά-
φους, σπαρτικές µηχανές, λιπασµατοδιανοµείς, 
ψεκαστικά µηχανήµατα (εξαιρούνται οι επινώτι-
οι ψεκαστήρες) και εξοπλισµός ασφαλείας, µη-
χανήµατα χορτονοµής (κοπτικά, συνθλιπτικά, 

Με υψηλότερη επιδότηση
40άρηδες αγρότες της τελευταίας 5ετίας  
Από 60-80% η ενίσχυση και για όσους εγκαταστάθηκαν την τελευταία 5ετία και φέτος κλείνουν τα 41 έτη 

Στάβλοι
Η ανώτατη επιλέξιµη δαπάνη 
δύναται να προσαυξάνετα στις 
σταβλικές εγκαταστάσεις που 
κατασκευάζονται σε ορεινές 
περιοχές έως 10% ανά τ.µ. 
κτιρίου και έως 5% ανά ζώο.

Περίφραξη
Οι συνολικές δαπάνες για την 
διαµόρφωση του περιβάλλοντος 
χώρου εγκαταστάσεων και 
την τοποθέτηση περίφραξης 
εγκαταστάσεων δεν µπορεί να 
υπερβαίνει τις 8.000 ευρώ ή τις 
10.000 ευρώ σε νησιά µεγέθους 
κάτω των 3.100 κατοίκων.

Δικαιούχοι
Περί τους 3.800-4.000 
δικαιούχους αναµένεται να 
χωρέσει η φετινή πρόσκληση 
Σχεδίων Βελτίωσης. Επόµενη 
πρόσκληση µετά από 2 έτη. 

ΕΝΤΑΣΗ �%� ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

1
Α) δεν έχει υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας, 
διαθέτει επαρκή επαγγελµατικά προσόντα1 και 
ικανότητες και εγκαθίσταται για πρώτη φορά σε 
γεωργική  εκµετάλλευση ως υπεύθυνος της 
εκµετάλλευσης αυτής, την τελευταία 5ετία ή 

β) έχει ενταχθεί ως δικαιούχος µέτρων Νέων 
Γεωργών (ΠΑΑ) την τελευταία πενταετία.

Ο δικαιούχος 
κατά τη στιγµή 
υποβολής της 

αίτησης

2 Γεωργοί σε ορεινές περιοχές

3 Γεωργοί σε περιοχές που αντιµετωπίζουν 
φυσικά ή άλλα ειδικά µειονεκτήµατα

4 Λοιποί γεωργοί σε κανονικές περιοχές

80%

80%

80%

80%

70%

70%

70%

70%

60%

60%

50%

50%

60%

60%

50%

50%

60%

60%

50%

40%

50%

50%

40%

40%

ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ 
ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ

1 Κατοχή Πτυχίου - Τίτλου σπουδών Γεωτεχνικής κατεύθυνσης επιπέδου ≥ 3

Με πληθυσµό
> 3.100
κατοίκων

Με πληθυσµό
έως 3.100
κατοίκους

ΑΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ-
ΘΡΑΚΗ & ΗΠΕΙΡΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ∆. ΕΛΛΑ∆Α, 
Κ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ, 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ,
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ & ΚΡΗΤΗ

ΣΤ. ΕΛΛΑ∆Α &
∆. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗ



συλλεκτικά και δετικά), συλλεκτικές µηχανές και 
εξοπλισµός συλλογής, ρυµουλκούµενα µε ανύ-
ψωση ή/και ανατροπή (πλατφόρµες απλές και 
ανατρεπόµενες, σκάλες ανύψωσης), κλαδευτικά 
αναρτώµενα και συρόµενα, φορητά αλυσοπρίο-
να, εξαρτήµατα ελκυστήρων αναρτώµενα (π.χ. α-
νυψωτικά, φορτωτές, αρπάγες, πιρούνες) κ.ά. 

3. Αγορά γης: Η αγορά αφορά κατά πλήρη κυ-
ριότητα νοµή και κατοχή απόκτηση αγροτεµαχί-
ων τα οποία είναι όµορα µε «ήδη ιδιόκτητα αγρο-
τεµάχια». Ως όµορα θεωρούνται τα αγροτεµάχια 
τα οποία διαθέτουν µεταξύ τους κοινή πλευρά ή 
χωρίζονται µεταξύ τους από οδό ή φυσική / τε-
χνητή διαµόρφωση του εδάφους που λειτουρ-
γεί ως αποδέκτης ή/και αγωγός αρδευτικών ή 
όµβριων υδάτων χωρίς την παρεµβολή άλλων 
αγροτεµαχίων. Ως αγορά όµορου αγροτεµαχίου 
θεωρείται και η περίπτωση όπου «ήδη ιδιόκτητο 
αγροτεµάχιο» κατέχεται εξ αδιαιρέτου από τον 
δικαιούχο και σε αυτόν µεταβιβάζεται το σύνο-
λο του εναποµένοντος µεριδίου ώστε να απο-
κτά πλήρη κυριότητα (100%) του αγροτεµαχίου. 

4. Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση πολυ-
ετών φυτειών.

5. Αγορά αυτοκινήτου µε ψυκτικό θάλαµο για 
την εξυπηρέτηση εκµετάλλευσης παραγωγής αν-
θέων ή µανιταριών ή µελισσοκοµικού φορτηγού.

6. Επενδύσεις σε ΑΠΕ: Φωτοβολταϊκά συστή-
µατα συνδεδεµένα ή αυτόνοµα, γεωθερµικές α-
ντλίες θερµότητας, αντλίες θερµότητας για πα-
ραγωγή θερµικής ενέργειας, ανεµογεννήτριες, 
καυστήρες βιοµάζας.

7. Περιφράξεις του χώρου.

Έως 18.500
ευρώ για 
τα άροτρα
Τα µέγιστα κόστη ανά 
παρελκόµενα αυξάνονται στην 
ΥΑ σε σχέση µε το πλαίσιο προς 
διαβούλευση και έχουν ως εξής: 

Άροτρα: Για αναστρεφόµενα 
6.900, 11.300 και 18.200 ευρώ 
για 2υνα, 3υνα και 4υνα+ 
αντίστοιχα και για µη 
αναστρεφόµενα 3.200, 5.000 
και 8.200 ευρώ. 

Φρέζες: Βαρέως τύπου 
ανάλογα το πλάτος εργασίας 
5.600 έως 8.500 ευρώ, µεσαίου 
τύπου 4.750 έως 8.000 ευρώ 
και ελαφρού τύπου 3.800 
έως 5.750 ευρώ.

Καλλιεργητές: Βαρέως τύπου 
ανάλογα το πλάτος εργασίας 
2.200 έως 8.150 ευρώ και 
ελαφρού τύπου 1.750 
έως 6.650 ευρώ.

Ρίπερ: 2.000 έως 11.300 ευρώ 
ανάλογα το πλάτος εργασίας.

Σβολοκόπτες: 7.500 
έως 18.000 ευρώ ανάλογα 
το πλάτος εργασίας. 

Υπεδαφοκαλλιεργητές: 3.750 
έως 10.000 ευρώ ανάλογα 
το πλάτος εργασίας

 Ισοπεδωτές: Μηχανικοί 3.200 
έως 5.000 ευρώ ανάλογα το 
πλάτος εργασίας και υδραυλικοί 
από 4.400 έως 5.700 ευρώ.
Η συγχρηµατοδοτούµενη δαπάνη 
αγοράς παρελκόµενων 
κατεργασίας εδάφους δεν 
µπορεί να υπερβαίνει αθροιστικά 
τις 45.000 ευρώ και για 
πολυµηχανήµατα τα 60.000.

Ευελιξία για την αγορά 
τρακτέρ έως 100 ίππων
Η ανώτατη επιλέξιµη δαπάνη για τρακτέρ δι-
αµορφώνεται στα 125.000 ευρώ όπως δηλα-
δή και στην πρόσκληση του 2017. Ειδικότε-
ρα, για την αγορά τρακτέρ ισχύουν τα εξής:

 Η ηµεροµηνία έκδοσης του δελτίου ταξι-
νόµησης του ελκυστήρα να είναι έως 36 µή-
νες προγενέστερη της ηµεροµηνίας έκδοσης 
της άδειας κυκλοφορίας αυτού.

 Απαγορεύεται, η συγχρηµατοδότηση πε-
ρισσοτέρων του ενός ελκυστήρων ανά επεν-
δυτικό σχέδιο.

  Απαγορεύεται η αγορά οποιουδήποτε ελ-
κυστήρα στην περίπτωση που στις 31.12.2022 
υπήρχε µη αποσβεσµένος ελκυστήρας στην 
εκµετάλλευση. Εξαιρείται η περίπτωση όπου 
πραγµατοποιείται αναδιάρθρωση της εκµε-
τάλλευσης προς δενδρώδεις καλλιέργειες ή/
και αµπέλια, όπου δύναται να ενισχυθεί δεν-
δροκοµικός ελκυστήρας υπό τις εξής συντρέ-
χουσες προϋποθέσεις:

α. Να µην υφίσταται µη αποσβεσµένος 
δενδροκοµικός / αµπελουργικός ελκυστή-
ρας στην εκµετάλλευση.

β. Στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του έτους 
που ορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης εν-
διαφέροντος, να µην υπάρχει καλλιέργεια δέ-
ντρων ή/και αµπελιών σε έκταση µεγαλύτε-
ρη από 10 στρέµµατα. 

γ.  Κατά την ολοκλήρωση του επενδυτι-
κού σχεδίου η εν λόγω έκταση πρέπει να εί-
ναι τουλάχιστον 35 στρέµµατα και η τυπική 
απόδοση από τις καλλιέργειες αυτές να υπερ-

βαίνει το 40% της συνολικής τυπικής απόδο-
σης της εκµετάλλευσης. Για τον συγκεκριµέ-
νο υπολογισµό λαµβάνεται υπόψη η τυπική 
απόδοση παραγωγικής (όχι νεαρής) φυτείας.

 Για την προµήθεια ελκυστήρα η επιλογή 
της απαιτούµενης ισχύος για την κάλυψη των 
αναγκών της εκµετάλλευσης προσδιορίζεται 
µε βάση τον αλγόριθµο TEReS (συν 10 ίπποι). 
Κατ’ εξαίρεση δικαιολογείται η αγορά τρακτέρ:

α.  Έως 50 ίππων για καλλιέργεια µαστί-
χας σε έκταση τουλάχιστον 20 στρεµµάτων.

β. Έως 70 ίππων για καλλιέργεια δενδρω-
δών καλλιεργειών ή/και αµπελώνων ή/και 
κηπευτικών ή/και αρωµατικών φυτών σε έ-
κταση τουλάχιστον 35 στρεµµάτων.

γ. Έως 80 ίππων για καλλιέργεια δενδρω-
δών καλλιεργειών ή/και αµπελώνων ή/και κη-
πευτικών ή/και αρωµατικών φυτών σε έκταση 
τουλάχιστον 60 στρεµµάτων. Ή για καλλιέρ-
γειες σε έκταση τουλάχιστον 100 στρεµµάτων

δ. Έως 70 ίππων για εκτροφή τουλάχιστον: 
150 θηλυκών αιγοπροβάτων άνω του έτους 
σε ορεινές περιοχές ή 300 θηλυκών αιγοπρο-
βάτων άνω του έτους στην υπόλοιπη χώρα ή 
80 ΜΜΖ βοοειδών ή 100 χοιροµητέρων. Στην 
περίπτωση όπου η εκµετάλλευση κατέχει ή θα 
κατέχει µη αυτοκινούµενο ενσιροδιανοµέα, εί-
ναι δυνατή η αιτιολόγηση αγοράς τρακτέρ ιπ-
ποδύναµης ανάλογης των προδιαγραφών του 
ενσιροδιανοµέα και µέχρι 90 ίππων η οποία 
για λόγους εύρεσης του κατάλληλου τρακτέρ 
µπορεί να προσαυξάνεται µέχρι και 10 ίππους.
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ΕΝΤΑΣΗ �%� ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

1
Α) δεν έχει υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας, 
διαθέτει επαρκή επαγγελµατικά προσόντα1 και 
ικανότητες και εγκαθίσταται για πρώτη φορά σε 
γεωργική  εκµετάλλευση ως υπεύθυνος της 
εκµετάλλευσης αυτής, την τελευταία 5ετία ή 

β) έχει ενταχθεί ως δικαιούχος µέτρων Νέων 
Γεωργών (ΠΑΑ) την τελευταία πενταετία.

Ο δικαιούχος 
κατά τη στιγµή 
υποβολής της 

αίτησης

2 Γεωργοί σε ορεινές περιοχές

3 Γεωργοί σε περιοχές που αντιµετωπίζουν 
φυσικά ή άλλα ειδικά µειονεκτήµατα

4 Λοιποί γεωργοί σε κανονικές περιοχές
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ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ 
ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ

1 Κατοχή Πτυχίου - Τίτλου σπουδών Γεωτεχνικής κατεύθυνσης επιπέδου ≥ 3

Με πληθυσµό
> 3.100
κατοίκων

Με πληθυσµό
έως 3.100
κατοίκους

ΑΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ-
ΘΡΑΚΗ & ΗΠΕΙΡΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ∆. ΕΛΛΑ∆Α, 
Κ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ, 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ,
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ & ΚΡΗΤΗ

ΣΤ. ΕΛΛΑ∆Α &
∆. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗ

Αµελκτικές
Η αγορά αµελκτικής 
µηχανής αιγοπροβά-
των είναι επιλέξιµη 

για εκµεταλλεύσεις µε 
πάνω από 100 ενήλικα 
θηλυκά ζώα στο τέλος 

του σχεδίου

Φωτοβολταϊκά
Αιτήσεις µπορούν να 
κάνουν και όσοι είχαν 
ενταχθεί στα Σχέδια 
του 2017, µόνο όµως 

για δαπάνες που 
αφορούν ΑΠΕ και νέες 

φυτεύσεις

Παρελκόµενα
Η δαπάνη αγοράς 
παρελκόµενων 

κατεργασίας εδάφους 
µπορεί να φτάσει τις 
45.000 ευρώ και για 
πολυµηχανήµατα τα 

60.000 ευρώ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ

● Τρακτέρ 125.000 ευρώ

● Παρελκόµενα κατεργασίας εδάφους (σύνολο) 45.000 ευρώ

● Πολυµηχανήµατα κατεργασίας εδάφους (σύνολο) 60.000 ευρώ

● Μηχανήµατα, νέες φυτεύσεις 160.000 ευρώ

● Φωτοβολταϊκό συνδεδεµένο σε δίκτυο 1.000 ευρώ/kW

● Αµελκτικές 60.000 ευρώ

● Στάβλος αγελάδων 4.200 ευρώ/αγελάδα

● Αιγοπροβατοστάσιο 150 ευρώ/πρόβατο
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ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Η 23η Φεβρουαρίου 2003 είναι µια από τις 
πιο σηµαντικές ηµεροµηνίες στην ιστορία πο-
ρείας της Claas. Έχοντας αποκτήσει το πλει-
οψηφικό µερίδιο της Renault Agriculture µε 
την πλήρη εξαγορά να ακολουθεί το 2008, η 
Claas, από ειδικός στον εξοπλισµό συγκοµι-
δής έγινε κύριος παίκτης της παγκόσµιας α-
γοράς τρακτέρ, προσθέτοντας νέα τρακτέρ στη 
γκάµα προϊόντων της, για να συµπληρώσει µε 
τη ναυαρχίδα XERION -κατασκευάστηκε στο 

Harsewinkel- την συνολική της προσφορά.
Η υπογραφή της συµφωνίας µεταξύ του 

Helmut Claas και του µέλους του διοικητικού 
συµβουλίου της Renault S.A, Patrick Faure, 
την παραµονή της εµπορικής έκθεσης SIMA 
στο Παρίσι κέντρισε το ενδιαφέρον των µέ-
σων ενηµέρωσης µετά την ανακοίνωσή της. 
Από την 1η Οκτωβρίου το εργοστάσιο στο Le 
Mans άρχισε να αλλάζει το χρωµατικό συν-
δυασµό από εκείνο του «Renault Orange» 
στο «Seed Green» και από την 1η Νοεµβρίου 
2003 όλα τα µοντέλα για νέες και αναδυόµε-
νες αγορές βγήκαν από τη γραµµή συναρµο-

Είκοσι χρόνια μετά τη 
χειραψία που άλλαξε 
τη μοίρα της Claas  
Την επέτειο του ντιλ Helmut Claas και Patrick Faure 
της Renault γιορτάζει η γερμανική κατασκευάστρια

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.
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Πιστοποίηση 
προϊόντων 
αναγεννητικής 
γεωργίας από 
την COSMOCERT
Η Αναγεννητική Γεωργία (Regenerative Farming) 
είναι µια φιλοσοφία (ακολουθούµενη από ένα σύ-
νολο γεωργικών πρακτικών) που στοχεύει στο να 
αντιστρέψει την εξάντληση των φυσικών πόρων α-
κολουθώντας τις αρχές της κυκλικότητας και της 
βιοποικιλότητας. Η Αναγεννητική Γεωργία στοχεύ-
ει στην εξασφάλιση υγιούς εδάφους, στην αύξηση 
της βιοποικιλότητας, στην αποκατάσταση της ισορ-
ροπίας των οικοσυστηµάτων και στον µετριασµό της 
κλιµατικής αλλαγής. 

Η Αναγεννητική Γεωργία ενσωµατώνει πολλές πρα-
κτικές που χρησιµοποιούνται σε άλλα πιο ολιστικά 
γεωργικά συστήµατα, χωρίς να απορρίπτει παντελώς 
τη χρήση χηµικών σκευασµάτων, αλλά περισσότερο 
προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει την εισροή οποιου-
δήποτε υλικού µπορεί να προκαλέσει ζηµιά στην ορ-
γανική ουσία και στους οργανισµούς του εδάφους.

Η Αναγεννητική Γεωρ-
γία στηρίζεται στις παρα-
κάτω έξι βασικές αρχές:

  Στην εξισορρόπηση 
των θρεπτικών συστατι-
κών του εδάφους.

  Το έδαφος να είναι 
πάντα καλυµµένο (είτε 
µε ζιζάνια είτε µε φυτι-
κό υλικό σε διαδικασία 
αποσύνθεσης).

  Στη ελαχιστοποίη-
ση της παρέµβασης στο έδαφος.

  Στην αύξηση της βιοποικιλότητας του συνόλου 
των οργανισµών (φυτικών, ζωικών) καθώς και των 
µικροοργανισµών.

  Στην ενσωµάτωση των ριζικών συστηµάτων 
των ζωντανών φυτών στο έδαφος καθ’ όλη τη διάρ-
κεια της χρονιάς.

  Στη διαχείριση των ζώων και των πτηνών που 
βρίσκονται στην καλλιέργεια.

Το Πρότυπο Πιστοποίησης Προϊόντων Αναγεννη-
τικής Γεωργίας έχει σχεδιασθεί από την COSMOCERT 
µε βάση τις αρχές του διεθνούς προτύπου πιστοποί-
ησης προϊόντων ISO 17065, µε τη συνδροµή ειδι-
κών εµπειρογνωµόνων. Απευθύνεται σε µεµονωµέ-
νους παραγωγούς ή οµάδες παραγωγών που επιθυ-
µούν να αποδείξουν και να επικοινωνήσουν τις επι-
δόσεις τους έναντι των προδιαγραφών του Προτύ-
που καθώς και σε παραγωγικές, µεταποιητικές και 
εµπορικές επιχειρήσεις. 

Ποια είναι η COSMOCERT
Με έδρα την Αθήνα και έτος ίδρυσης το 2013, η 

COSMOCERT εξελίχθηκε ραγδαία  σε έναν από τους 
κορυφαίους φορείς πιστοποίησης µε δραστηριότητα 
στην Ελλάδα και διεθνώς, µέσω της έντονης προσή-
λωσής της στην ακεραιότητα της πιστοποίησης, την 
εξυπηρέτηση πελατών και την ανάπτυξη της ελλη-
νικής επιχειρηµατικότητας. Από τον Οκτώβριο του 
2022 αποτελεί µέρος της FOOD CHAIN ID GROUP 
Inc ενισχύοντας το εύρος των υπηρεσιών πιστοποί-
ησης που προσφέρει.

λόγησης στα χρώµατα της σηµερινής Claas.
Με τη γκάµα προϊόντων πλέον ολοκληρω-

µένη, η Claas µπόρεσε να παρουσιάσει µια 
«πλήρη σειρά σύγχρονων προϊόντων» στην 
Agritechnica 2003. Εκτός από τα βασικά και 
εξειδικευµένα τρακτέρ, η γκάµα περιελάµβα-
νε το LEXION 500, το αυτοκινούµενο χλοο-
κοπτικό COUGAR και τα XERION.

Οι εργασίες για την ανάπτυξη του µεγάλου 
τρακτέρ AXION 800 ξεκίνησαν επίσης στα τέ-
λη του 2003 και µόλις τρία χρόνια αργότερα 
το νέο τρακτέρ προστέθηκε στη φαρέτρα της 
εταιρείας. Αυτό σηµατοδότησε το πρώτο βήµα 
για τη σταδιακή αντικατάσταση του χαρτοφυ-
λακίου προϊόντων του Le Mans: µε την πάρο-
δο του χρόνου, τα CELTIS, ARES και ATLES µε-
τονοµάστηκαν σε ARION και AXION - ονόµα-
τα προϊόντων που εγκαινίασαν µια νέα εποχή.

Τα νέα τρακτέρ ARION και AXION άνοιξαν το 
δρόµο για πολυάριθµες βραβευµένες καινοτο-
µίες: το µεγάλο τερµατικό CEBIS υψηλής αντί-
θεσης για το AXION και αργότερα για τις σειρές 
ARION 500 και 600, η καµπίνα PANORAMI για το 
ARION 400, το σύστηµα τηλεµατικής για τη δια-
χείριση του στόλου, το AXION TERRA TRAC, το 
οποίο ήταν το πρώτο τρακτέρ µε ερπύστριες πί-
σω πλήρους ανάρτησης και το CEMOS, το κορυ-
φαίο στην αγορά σύστηµα υποβοήθησης χειρι-
στή και βελτιστοποίησης διαδικασίας µάθησης, 
για τα ARION και AXION CMATIC. Το 2013, το 
Κέντρο ∆οκιµών DLG δοκίµασε το AXION 950 
των 416 ίππων για λογαριασµό του περιοδικού 
profi και µετρήθηκε ισχύς έλξης 242 kW –καθι-
στώντας το το πιο ισχυρότρακτέρ στον κόσµο-.

Κοντά στα 200.000 τρακτέρ το Le Mans
Ενώ το 150.000ό τρακτέρ στάνταρ CLAAS 

έφυγε από το εργοστάσιο του Le Mans την 
άνοιξη του 2019, το όριο των 200.000 ανα-
µένεται να προσεγγιστεί σύντοµα. Σήµερα η 
CLAAS Tractor στο Le Mans παράγει περισ-
σότερα από 60 διαφορετικά µοντέλα από 75 
έως 445 ίππους, από απλά τρακτέρ για αγο-
ρές µε λιγότερο αυστηρά πρότυπα εκποµπών 
ρύπων όπως το Τουρκµενιστάν ή η Αφρική 
µέχρι το ARION 400 και το AXION 900 TERRA.

Πλήρης σειρά
Εκτός από βασικά και εξειδικευµένα 

τρακτέρ, η Claas περιλαµβάνει 
το LEXION 500, το αυτοκινούµενο 

χλοοκοπτικό COUGAR και τα XERION
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Λίγο και πολύ 
 ∆ιαχρονικό: Υποφέρουµε πολύ 

για το λίγο που µας λείπει και 
απολαµβάνουµε λίγο από το πολύ 
που έχουµε. Ουίλιαµ Σαίξπηρ

 Γάλα: Στο 11µηνο του 2022 
καταγράφηκε µείωση ποσοτήτων 
αγελαδινού γάλακτος 4,26% και 
5,4% του γίδινου, αν και οι τιµές 
παραγωγού εκτινάχθηκαν. 
Μειωµένος ήταν και ο αριθµός των 
αγελαδοτρόφων: το 2021 στο 
11µηνο ήταν ενεργοί 2.355, ενώ το 
2022 στους 2.203. Στο πρόβειο 
γάλα λόγω της καλής πορείας της 
φέτας στο εξωτερικό η παραγωγή 
διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα, 
όπως και ο αριθµός των παραγωγών. 
Από τον Ιανουάριο 2023 η µείωση 
τιµών από τις γαλακτοβιοµηχανίες 
στους παραγωγούς ανήλθε σε 1-2 
λεπτά Στην ΕΕ οι τιµές παραγωγού 

στο αγελαδινό 
γάλα κινούνται 
έντονα πτωτικά. 
BHMA, 
7/2/2023.

 Nutri-
Score: Η ΕΕ 
εξακολουθεί να 

προσπαθεί να υιοθετήσει µια ενιαία 
διατροφική ετικέτα, το Nutri-Score, 
για όλα τα τρόφιµα στην ΕΕ αν και η 
ιταλική κυβέρνηση και η βιοµηχανία 
τροφίµων αντιτίθενται. Ήδη το Nutri-
Score αναβλήθηκε για το 2024, ενώ  
έχει υιοθετηθεί από Γαλλία, Ισπανία, 
Πορτογαλία, Βέλγιο, Γερµανία, 
Ολλανδία, Ελβετία, Λουξεµβούργο. 
Όσοι παράγουν ανόθευτα τρόφιµα 
είναι εναντίον του Nutri-Score 
(Ιταλία, Ελλάδα κλπ). Τα ΠΟΠ 
προίόντα φαίνεται ότι θα 
«τιµωρηθούν» σοβαρά και θα 
εξαιρεθούν ως ανθυγιεινά. news.
italianfood.net. 28/2/2023. 

 Τσακάλια: Η εξάπλωσή του 
τσακαλιού, ενός ευκαιριακού 
θηρευτή, µε πολύ υψηλή 
προσαρµογή σε ανθρωπογενή 
περιβάλλοντα, που τρέφεται µε τα 
πάντα, οφείλεται στην ανεξέλεγκτη 
απόρριψη στην ύπαιθρο ή γύρω από 
οικισµούς και στάβλους οργανικών 
απορριµµάτων, υπολειµµάτων 
κρεάτων και νεκρών ζώων, που 
δίνουν σε τσακάλια, σε αδέσποτα 
σκυλιά και σε αγριογούρουνα, ικανές 
ποσότητες «εύκολης» τροφής. Θ. 
Κοµνηνός, ΑΠΕ-ΜΠΕ,  3/3/2023.  
  *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

∆εκαεννιά ποτήρια κρασί µαζί µε πε-
ρίτεχνα πιάτα µαγειρεµένα ώστε να 
«σηκώσουν» και να χωρέσουν όσο 
καλύτερα γίνεται όλο το φάσµα εκ-
φράσεων και δηµιουργικότητας που 
χαρακτηρίζει τον βορειοελλαδίτικο οί-
νο. Αυτό από µόνο του δίνει πολλά 
ερεθίσµατα για ατελείωτους γαστρο-
νοµικούς στοχασµούς, όµως η Ένω-
ση Οινοποιών Βορείου Ελλάδος έκα-
νε ένα βήµα παραπάνω στο «µυστι-
κό δείπνο» που διοργάνωσε την πε-
ρασµένη ∆ευτέρα 6 Μαρτίου στο α-
θηναϊκό νεοκλασικό του εστιατορίου 
Aleria. Ένα ευφάνταστο concept που 
θύµιζε «speed dating» από ροµαντι-
κή κοµεντί, έφερνε σε κάθε πιάτο του 
µενού µια ξεχωριστή παρέα οινοποι-
ών στα τραπέζια των καλεσµένων. 

Τι σχέση έχει το Cabernet µε τον 
Τσαπουρνάκο, γιατί ψάχνουν οι οι-
νοποιοί ξεχασµένα κιβώτια σε µικρά 
νησιά, τι ζητούν τελικά οι καταναλω-
τές από τη Νάουσα και τελικά µήπως 
είναι υπερβολή να θεωρούν «µπα-
γιάτικο» έναν λευκό οίνο περασµέ-
νης εσοδείας; 

Οι άξονες της συζήτησης, αν µη τι 
άλλο, πιο ευχάριστοι από τα θεσµικά 
προβλήµατα τα οποία βασανίζουν έ-
ναν κλάδο που αναπτύσσεται µε ρα-
γδαίους ρυθµούς και η Ένωση Οινο-
ποιών Βορείου Ελλάδος συνοδεύει ε-
πί 30 χρόνια. Αυτή ήταν άλλωστε και 
η αφορµή της συνάντησης, τα 30α γε-
νέθλια της εξωστρεφούς Ένωσης, µε 
τους εορτασµούς να κρατάνε όλο το 
χρόνο όπως αναφέρε εν είδη πρόπο-
σης ο Στέλιος Μπουτάρης, πρόεδρος 
της ΕΝΟΑΒΕ. 

«Περισσότερο από ποτέ χρειαζό-
µαστε επαγγελµατίες αµπελουρ-
γούς. Εδώ υπάρχουν δύο ταχύτη-
τες στη χώρα, που κρατάνε πίσω τις 
προσπάθειες για τον ελληνικό οί-
νο» ανέφερε µεταξύ άλλων ο ίδιος, 

αφήνοντας να εννοηθεί πως οι χα-
µηλές τιµές για το σταφύλι, απορ-
ρυθµίζουν ενίοτε την αγορά. Σε κάθε 
περίπτωση, το επώνυµο κρασί κερ-
δίζει το στοίχηµα της εστίασης και 
φέτος για πρώτη φορά σηκώνει κε-
φάλι έναντι του χύµα. «Το ίδιο πάει 
να συµβεί και στο τσίπουρο» θα πει 
ο Στέλιος Μπουτάρης (Κτήµα Κυρ-
Γιάννη), «όπου έχει µπει εµφιαλω-
µένο, το χύµα τελειώνει». 

Η φύση της εκδήλωσης ήταν τέ-
τοια, που συνέταξε ένα µοναδικό 
winelist µε οινικά διαµάντια της 
Μακεδονίας, της Θράκης και της Η-
πείρου, ενώ έδωσε µια σπάνια γα-
στρονοµική ευκαιρία wine pairing 
µε τη σύγχρονη ελληνική κουζίνα 
που σερβίρει το Aleria.

Τα αχρείαστα ταμπού 
στην κατανάλωση οίνου και 
ο Τσαπουρνάκος που έγινε 
Cabernet Γόνιμες σκέψεις για τον αμπελοοινικό 

κλάδο στα 30ά γενέθλια της Ένωσης 
Οινοποιών Βορείου Ελλάδος 

Ο οινοποιός Κωνσταντίνος Αργυράκης, 
η νέα γενιά της Argyrakis Wines.

Οι Γάλλοι σταυροφόροι, το Riesling 
στο Μέτσοβο και µια Collector’s Choice Νάουσα

Κατά την εκδήλωση, ο Γιώργος ∆ιαµαντάκος σχολίασε το πώς πολύ συχνά 
µια στροφή του ποτηριού από τον οινόφιλο µπορεί να αδικήσει χρόνια 
σκληρής εργασίας στο αµπέλι. Ο Κωνσταντίνος Αργυράκης θα πει πως 
ενίοτε η ταύτιση του κρασιού µε το φαγητό, βάζει αχρείαστους φραγµούς 
στην κατανάλωση. Η Μαρία ∆ήµου εξηγεί πώς βρέθηκαν δύο στρέµµατα µε 
Pinot Noir στο Μέτσοβο, ενώ δεν αποκλείει πειραµατισµούς µε το Riesling. 
O Στέλιος Κεχρής θα αφηγηθεί την ιστορία της ρετσίνας, ενώ ο Άγγελος 
Ιατρίδης θα διαπιστώσει πως υπάρχουν αχρείαστα «εποχικά ταµπού» στην 
κατανάλωση οίνου. Η Βασιλή Γεροβασιλείου δεν αποκλείει µια «collector’s 
choice» Νάουσα από το δίδυµο Γεροβασιλείου-Τσακτσαρλή, ενώ ο Θωµάς 
Καµκούτης εστιάζει στο ενδεχόµενο η τοπική ποικιλία του Βελβεντού, 
ο Τσαπουρνάκος, να είναι τελικά ο πατέρας του Cabernet Frank.

Φραγµοί 
Ενίοτε η 

ταύτιση του 
κρασιού µε το 
φαγητό, βάζει 
αχρείαστους 

φραγµούς στην 
κατανάλωση

Ταµπού
Ο Άγγελος 

Ιατρίδης τόνισε 
πως υπάρχουν 

αχρείαστα 
«εποχικά 

ταµπού» στην 
κατανάλωση 

οίνου

∆ίδυµο 
∆εν απο-

κλείειται µια 
«collector’s 

choice» 
Νάουσα από 

Γεροβασιλείου 
– Τσακτσαρλή

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr
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Tην προσαρµογή των οινοποιείων πα-
νελλαδικά σε µία νέα διαδικασία που 
αφορά στις ενδείξεις των συστατικών 
στις φιάλες των οίνων, απαιτεί το νέο 
νοµοθετικό πλαίσιο που αφορά στην 
ηλεκτρονική ετικέτα και η εφαρµογή 
του είναι προγραµµατισµένη για το τέ-
λος του 2023. Σύµφωνα µε τα όσα ανέ-
φερε ο διευθυντής του Συνδέσµου Ελ-
ληνικού Οίνου, καθηγητής Θεόδωρος 
Γεωργόπουλος, η ηλεκτρονική αναγρα-
φή των συστατικών µπορεί να λειτουρ-
γήσει εκτός από την πληροφόρηση του 
καταναλωτή και για την παράθεση στοι-
χείων που σχετίζονται µε την ιστορία και 
την πορεία του οινοποιείου, εξυπηρετώ-
ντας παράλληλα τις ανάγκες σε επίπεδο 
µάρκετινγκ για την προώθηση των κρα-
σιών και των δραστηριοτήτων του οινο-
ποιείου προς τους καταναλωτές. 

 Θα θυµίσουµε ότι µετά από αντιδράσεις 
που υπήρξαν για τα ισχύοντα στον προ-
ηγούµενο ευρωπαϊκό κανονισµό 1308, 
ακολούθησε ο αναθεωρηµένος κανονι-
σµός 2117 τον ∆εκέµβριο του 2021, ο 
οποίος καθορίζει ότι τίθεται τέλος στην 
εξαίρεση του κρασιού από την υποχρέ-
ωση αναγραφής των συστατικών στην 
ετικέτα, υποχρεώνοντας τις οινοποιητι-
κές επιχειρήσεις να το πράξουν αρχής 
γενοµένης από 8 ∆εκεµβρίου του 2023. 

Το σηµαντικό είναι ότι εκτός από τα 
αρχικά οριζόµενα περί αναγραφής στην 
χάρτινη ετικέτα του κρασιού, ο οινικός 
κλάδος πέτυχε κατόπιν διαπραγµάτευ-
σης µε τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα 
να παρουσιάζονται τα εν λόγω συστατι-
κά µέσω ενός τυπωµένου QR code στην 
ετικέτα, προσφέροντας πρόσβαση στον 
εκάστοτε ενδιαφερόµενο και ηλεκτρο-
νικά. Έτσι, στην ηλεκτρονική ετικέτα 
θα εµφανίζονται τα συστατικά και η δι-
ατροφική δήλωση, µε εξαίρεση τη θερ-
µιδική αξία, η οποία θα πρέπει να εµ-
φανίζεται τυπωµένη στην χάρτινη ετι-
κέτα. Ο ίδιος κανονισµός προβλέπει ό-
τι και για το κρασί που πωλείται χύµα, 

θα πρέπει στα συνοδευτικά του έγγρα-
φα να εµφανίζονται τα συστατικά και η 
διατροφική δήλωση του προϊόντος. Ση-
µειώνεται ότι η νέα νοµοθεσία αφορά ό-
λους τους οίνους, µε εξαίρεση εκείνους 
που διατηρούν τυπωµένη ετικέτα πριν 
από τις 8 ∆εκεµβρίου της φετινής χρο-
νιάς. Στις εξαιρέσεις υπάγονται και ελ-
ληνικά κρασιά που εξάγονται σε τρίτες 
χώρες οπότε ισχύει η νοµοθεσία της κά-
θε χώρας προορισµού.

Στο  µεταξύ στο ερώτηµα αν θα επη-
ρεάσει την αγορά οίνου η επισήµανση 
των συστατικών στις ετικέτες, έρευνα της 
Wine Intelligence σε 10 χώρες, λέει πως 
«a priori», όχι. Με την προϋπόθεση βέ-
βαια ότι θα εξηγηθεί στους καταναλωτές 
ότι τα πρόσθετα καθιστούν δυνατή τη δι-
ατήρηση της ποιότητας του προϊόντος, 
κάτι που η πλειοψηφία δεν γνωρίζει.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ

Η ηλεκτρονική ετικέτα στο κρασί
δεν δείχνει μόνο τα συστατικά,
αλλά και την ιστορία του

Διεργασίες παραγωγών Αττικής για 
αναγνώριση Σαββατιανού ως ΠΟΠ
Σε διαδικασίες σύνταξης του φακέ-
λου που θα οδηγήσει στην αναγνώ-
ριση του Σαββατιανού αλλά και της 
περιοχής ως ζώνης ΠΟΠ  προχω-
ρά αυτή την περίοδο η Ένωση Οι-
νοποιών Ανατολικής Αττικής. Αυτή 
τη στιγµή οι πραγµατικές καλλιερ-
γούµενες εκτάσεις του αµπελώνα 
στην Αττική υπολογίζονται σε πε-
ρίπου 47.000 στρέµµατα (65.000 οι 
καταγεγραµµένες), όπως επισηµαί-
νει ο οινολόγος και µέλος της Ένω-
σης Ανατολικής Αττικής, Σταµάτης 
Μυλωνάς. «Πρόκειται για τον αρ-
χαιότερο αµπελώνα της Ελλάδας. 

Τα κλήµατα είναι µεγάλης ηλι-
κίας µε περιορισµένες αποδόσεις 
και το Σαββατιανό συνδέεται µε την 
εξέλιξη της πρωτεύουσας τα τελευ-
ταία χρόνια. Η διαδικασία αναγνώ-
ρισης από τη στιγµή που θα κατα-
τεθεί ο φάκελος στο υπουργείο Α-
νάπτυξης και έως ότου δοθεί η τε-
λική έγκριση στην Ευρωπαϊκή Έ-
νωση για την αναγνώριση της ζώ-
νης, απαιτεί σχεδόν δύο χρόνια, 
επισηµαίνει ο κύριος Μυλωνάς. 

Το Σαββατιανό, σύµφωνα µε τα 
στοιχεία της ∆ιεπαγγελµατικής Ορ-
γάνωσης Αµπέλου και Οίνου είναι 
η δεύτερη σε παραγωγή ποικιλία 

στην Ελλάδα µετά το Ροδίτη, (13,33% 
των συνολικά παραγοµένων ποσο-
τήτων). Η αναγνώριση της σηµαντι-
κής αττικής ποικιλίας γεννά στους 
παραγωγούς της ζώνης την πεποί-
θηση ότι θα µπορούσε να συντεί-
νει και στην αναγέννηση της πα-
ραγωγικής δραστηριότητας. 

Να σηµειωθεί ότι η έκταση του ατ-
τικού αµπελώνα έχει µειωθεί κατά 
σχεδόν 50% σε σύγκριση µε περίπου 
δύο δεκαετίες πριν (από 112.000 
στρέµµατα στα 65.000 στρέµµα-
τα). «Ωστόσο είναι ένας αµπελώ-
νας που µπορεί να παράξει υψη-
λής ποιότητας οίνους, ακολουθώ-
ντας συστηµατικές και προσεγµέ-
νες οινοποιητικές διαδικασίες», ε-
πισηµαίνει ο κ. Μυλωνάς. 

Κατά τον ίδιο, υπάρχει δυνατότη-
τα για υποζώνες στην παραγωγική 
ζώνη της Αττικής. «Επί της ουσίας 
θα µπορούσε να υπάρχει µία υπο-
ζώνη στο Μαρκόπουλο, στην Κερα-
τέα, στο Μενίδι ή αλλού. Πρόκειται 
ωστόσο για παραµέτρους που συ-
νεκτιµούνται σε συνεργασία µε το 
Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, 
για να διαπιστώσουµε ποιες περι-
οχές αποδίδουν καλύτερης ποιό-
τητας κρασί».   ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ

Γαστρονοµικά 
και οινικά 
ταιριάσµατα

Το παρόν από τα 
οινοποιεία – µέλη της 
Ένωσης Οινοποιών 
Βορείου Ελλάδος αλλά και 
τις οινικές προτάσεις που 
ταίριαξαν µε τα πιάτα του 
Alleria, έδωσαν οι κ.κ: Ε. 
Σίντου (Zoinos Winery),  
Σ. Κεχρής (Οινοποιείο 
Κεχρής), Κ. Γαρυπίδης 
(Kitrvs Wine Estate), 
Κ. Αργυράκης (Argyrakis 
Wines), Γ. ∆ιαµαντάκος 
(Κτήµα ∆ιαµαντάκος), 
 Β. Γεροβασιλείου (Κτήµα 
Γεροβασιλείου, Βιβλία 
Χώρα), Γ. Λαζαρίδης 
(Κτήµα Κώστα Λαζαρίδη), 
Μ. ∆ήµου (Κατώγι 
Αβέρωφ), Θ. Καµκούτης 
(Αµπελώνας Καµκούτη), 
S. Smirnov (Κτήµα Πόρτο 
Καρράς), Ε. Κατσαρός 
(Κτήµα Κατσαρού), 
K. Γεωργιάδης (Αργατία), 
Α. Ιατρίδης (Κτήµα Άλφα), 
Γ. Βογιατζής (Κτήµα 
Βογιατζή).    

Ο ∆ιευθυντής του Συνδέσµου 
Ελληνικού Οίνου Θ. Γεωργόπουλος.

Αναγέννηση
Η αναγνώριση της 

σηµαντικής αττικής 
ποικιλίας, γεννά  την 
πεποίθηση περί σανα-

γέννησης της παραγω-
γικής δραστηριότητας
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ΑΤΤΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ

65.000

ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΟ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

ΚΡΑΤΙΚΗ 
∆ΑΠΑΝΗ ΓΙΑ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 
ΠΑΓΕΤΟΥ

Στρέµµατα (καταγεγραµµένα)

47.000

13,33

 ~100

Στρέµµατα (πραγµατικά καλλιεργούµενα)

της εγχώριας παραγωγής
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Μελισσοκομία Ζάρακα

Νέο τυποποιητήριο 
με ίδια κεφάλαια 
δύο μελισσοκόμων 
Έχουν λάβει έγκριση για ένταξη της επένδυσης στο Leader, 
αλλά αποφάσισαν να μην αξιοποιήσουν τους πόρους αυτούς

Συνολικά παράγονται 
από 7 έως και 9 ποικιλίες 
µελιού από θυµάρι, έλατο, 
αλλά και ρείκι, κουµαριά, 
φασκόµηλο και πορτοκάλι.

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Σε επένδυση ύψους 200.000 
ευρώ από ίδια κεφάλαια, 
µε σκοπό την κατασκευή 
νέου τυποποιητηρίου µε-
λιού προχωρούν η Ευγενία 
∆ρίβα και ο Αντώνης Τούρ-
λας, ζευγάρι µελισσοκόµων µε 
έδρα στη Ρειχιά Λακωνίας πλη-
σίον της Μονεµβασιάς. Οι δύο µελισ-
σοκόµοι κληρονόµησαν τα µελίσσια από τους 
προγόνους τους, ίδρυσαν τη µελισσοκοµία Ζά-
ρακα και αποφάσισαν να επεκτείνουν την επι-
χείρηση, δηµιουργώντας νέα µελίσσια και και-
νούργιες εγκαταστάσεις που θα τους δώσουν το 
παραγωγικό εκτόπισµα και την καθετοποίηση 
που επιδιώκουν για να δραστηριοποιηθούν στο 
εξωτερικό, σύµφωνα µε τα όσα αναφέρει στην 
Agrenda η Ευγενία ∆ρίβα. «Αυτή τη στιγµή βρι-
σκόµαστε σε διαδικασία υλοποίησης της επέν-
δυσης σε νέο τυποποιητήριο που δηµιουργού-
µε. Ήδη έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή των κτι-

ριακών εγκαταστάσεων, ενώ πραγ-
µατοποιούµε τη µελέτη για τη δια-
µόρφωση του εσωτερικού χώρου 
και την εγκατάσταση του µηχα-
νολογικού εξοπλισµού».

Όπως αναφέρει η ίδια, παρά 
το γεγονός ότι η επιχείρηση έχει 

λάβει την έγκριση για την ένταξη 
της επένδυσης αυτής στο πρόγραµµα 

Leader, η ίδια και ο σύζυγός της έχουν 
επιλέξει να κινηθούν αυτόνοµα χωρίς να αξι-

οποιήσουν τους πόρους του προγράµµατος. «Ο 
λόγος που αποφασίσαµε να δράσουµε έτσι είναι 
ότι το αναπτυξιακό πρόγραµµα ουσιαστικά µας 
υποχρέωνε για την υλοποίηση µεγάλου όγκου 
εργασιών κατασκευής ταυτόχρονα και κατόπιν 
να καταθέσουµε τον φάκελο για πληρωµή. Με 
το να παραµείνουµε αυτόνοµοι χρηµατοδοτικά 
έχουµε τη δυνατότητα να υλοποιούµε σταδιακά 
τις κινήσεις που απαιτούνται. Ωστόσο θα εξετά-
σουµε προσεχώς το ενδεχόµενο να υλοποιήσου-
µε ένα µεγαλύτερο µέρος εργασιών, προκειµένου 
να αξιοποιήσουµε τους διαθέσιµους πόρους».

Η Ευγενία ∆ρίβα και ο Αντώνης Τούρλας, ζευγάρι µελισσοκόµων µε έδρα 
στη Ρειχιά Λακωνίας πλησίον της Μονεµβασιάς κληρονόµησαν τα µελίσσια 
από τους προγόνους τους και ίδρυσαν τη µελισσοκοµία Ζάρακα. 

Ευγενία ∆ρίβα 

Επένδυση 
Επέλεξαν να παρα-
µείνουν αυτόνοµοι 

χρηµατοδοτικά, προ-
κειµένου να υλοποιούν 
σταδιακά τις κινήσεις 

που απαιτούνται
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Ως νοµάδες µελισσοκόµοι µεταφέ-
ρουν τα µελίσσια τους σε διαφορε-
τικές περιοχές της Ελλάδας, προ-
κειµένου να συλλέξουν και να αξι-
οποιήσουν όσο το δυνατόν περισ-
σότερες ποικιλίες µελιού. Συνολικά 
παράγονται από επτά έως και εννιά 
ποικιλίες αναλόγως τη χρονιά και 
τα χαρακτηριστικά της, µε βασικότε-
ρες εξ αυτών το θυµάρι και το έλα-
το αλλά και τα φθινοπωρινά µέλια 
όπως είναι το ρείκι, η κουµαριά, το 
φασκόµηλο, το πορτοκάλι. Αυτή τη 
στιγµή η µελισσοκοµία βρίσκεται σε 
διαδικασία πιστοποίησης των προϊ-
όντων της ως βιολογικά. Συνολικά, 
το ζεύγος διαχειρίζεται περίπου 400 
παραγωγικά µελίσσια, µε τη συνολι-
κή παραγωγή να αγγίζει σε µια κα-
λή χρονιά τους επτά τόνους µελιού.

Περίπου 20 λεπτά οδήγησης από 
το τυποποιητήριο µελιού, βρίσκεται 
η αρχαία πόλη Ζάραξ, από την οποία 
προκύπτει και η ονοµασία του εγχει-
ρήµατος αλλά και η ονοµασία του 
δήµου που υπάγεται πλέον στη Μο-
νεµβασιά. O Ζάρακας ή Ζάραξ είναι 
αρχαία πόλη κοντά στο λιµάνι του 
Γέρακα, στις ανατολικές ακτές της 

Πελοποννήσου. Τα ερείπιά της σή-
µερα εντοπίζονται στη µικρή χερσό-
νησο βόρεια της εισόδου του λιµα-
νιού του Γέρακα. Ξεχωρίζει η ακρό-
πολη µε το οχυρωµατικό τείχος της, 
το οποίο κατασκευάστηκε στους ελ-
ληνιστικούς χρόνους. Κεφαλοχώρι 
της περιοχής είναι η Ρειχέα, η έδρα 
των δύο µελισσοκόµων, µε την πε-
ριοχή να φηµίζεται για τα τυριά και 
το γιαούρτι, πέρα από το θαυµάσιο 
θυµαρίσιο µέλι της, τα θεραπευτικά 
βότανα από τα γύρω βουνά και τα 
παραδοσιακά της εδέσµατα.

Το χωριό, που βρίσκεται σε υψό-
µετρο 481 µέτρα στα νοτιοανατο-
λικά του νοµού έχει περί τους 480 
κατοίκους. Απέχει 35 χιλιόµετρα α-
πό τη Μονεµβασιά και είναι σχε-
δόν κρυµµένο µέσα στον ορεινό ό-
γκο του Πάρνωνα. Στην ευρύτερη 
περιοχή συναντά κανείς υπέροχες 
τοποθεσίες, όπως το φαράγγι Μπα-
λογκέρι, που οδηγεί στην οµώνυµη 
παραλία, καθώς και στην παραλία 
της Βλυχάδας. Από το κέντρο του χω-
ριού περνά ξεροπόταµος, ο οποίος 
διασχίζει το φαράγγι και καταλήγει 
στην παραλία Μπαλογκέρι.

Παραγωγή 9 διαφορετικών ποικιλιών 
μελιού για τους νομάδες της Λακωνίας

ΡΕΙΧΕΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Περίπου 20 λεπτά οδήγησης από το τυποποιητήριο 
µελιού, βρίσκεται η αρχαία πόλη Ζάραξ, από την 

οποία προκύπτει και η ονοµασία του εγχειρήµατος 
των δύο µελισσοκόµων. Κεφαλοχώρι του Ζάρακα 

είναι η Ρειχέα, η έδρα της επιχείρησης, 
σε υψόµετρο 481 µέτρα στα νοτιοανατολικά 

του νοµού, µε περίπου 480 κατοίκους.

7 τόνοι 
Το ζεύγος διαχειρίζεται 

περίπου 400 παραγωγικά 
µελίσσια, µε τη συνολική 

παραγωγή να αγγίζει 
τους 7 τόνους µελιού

ΡΕΙΧΕΑ
ΛΑΚΩΝΙΑ

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

agrenda@agronews.gr

Moët Hennessy
Mε θυγατρική 
στην Ελλάδα
Θυγατρική εταιρεία στην Ελλάδα 
ίδρυσε πρόσφατα η Moët Hennessy 
SAS, µε επωνυµία Moët Hennessy 
Hellas. ∆ιευθύνων ο Cristiano 
Talassi, Area Manager Southern 
Europe της Moët Hennessy - LVMH, 
πρόεδρος ο Olivier Pelletant, 
οικονοµικός διευθυντής της Moët 
Hennessy Europe Middle East 
Africa και αντιπρόεδρος η Anne-
Claire Delamarre, Managing 
Director Central & Eastern Europe.

AGRI
Nέα διευθύντρια 
λογιστικού ελέγχου
H Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε 
το διορισµό της Marie Bourjou ως 
διευθύντριας «∆ιασφάλισης και 
λογιστικού ελέγχου» της Γενικής 
∆ιεύθυνσης Γεωργίας και 
Αγροτικής Ανάπτυξης. Η Marie 
Bourjou, Βελγίδα υπήκοος, µε 
20ετή θητεία στη Γ∆ AGRI διαθέτει 
άρτια γνώση γενικής στρατηγικής 
λογιστικού ελέγχου και θεµάτων 
γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης. 

Πρόεδροι ECR
Ξανά Δανιηλίδης 
και Χειμωνίδου
Επανεξελέγησαν οι δύο 
πρόεδροι της Ελληνικής 
Επιτροπής ECR, Αλέξανδρος 
∆ανιηλίδης (Αθηναϊκή Ζυθοποιία) 
και Ζέτα Χειµωνίδου (ΑΒ), κατά 
τις πρόσφατες αρχαιρεσίες. 
Στο νέο ∆Σ εκπροσωπούνται 
όλες οι µεγάλες αλυσίδες 
σούπερ µάρκετ, προµηθευτές 
του κλάδου και πανεπιστηµιακοί. 

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Εδραιωµένοι παραγωγοί αλλά και νεότερες 
παραγωγικές προσπάθειες ήρθαν στο προ-
σκήνιο µέσα από την φετινή έκθεση Οινό-
ραµα 2023, όπου και οι ετικέτες µικρότε-
ρων οινοποιιών αναδείχθηκαν µε πρόταγµά 
τους την ποιότητα και τις γηγενείς ποικιλί-
ες. Την ίδια στιγµή η επαναφορά της Ρετσί-
νας στη νέα της έκφραση που οδηγεί σε µία 
πιο premium εκδοχή, οι pet nat οινοποιή-
σεις αλλά και δηµοφιλείς ή σπανιότερες οι-
νικές εκφράσεις όπως είναι η ανάδειξη της 
Μαυροδάφνης ή του «ιδιαίτερου» Μούχταρου 
σε συνδυασµό µε επενδύσεις σε νέες φυτεύ-
σεις και σε εγκαταστάσεις, αποτέλεσαν µέ-
ρος του πολυποίκιλου µείγµατος της µεγα-
λύτερης από πλευράς συµµετοχών διοργά-
νωσης για το κρασί. Σε αυτό το τριήµερο ε-
τήσιο ραντεβού (4-6 Μαρτίου) των οινοποι-
ών της χώρας το οινόφιλο κοινό δοκίµασε 
ό,τι καλύτερο έχει να προτείνει ο ελληνικός 
αµπελώνας, όπου περίπου 300 οινοποιεία 

από την Ελλάδα και το εξωτερικό δειγµάτη-
σαν στην «Πλατεία Γευσιγνωσίας» πάνω από 
2.300 κρασιά σε καταναλωτές και επαγγελ-
µατίες. Η Agrenda συνάντησε κάποιους από 
τους εκφραστές του ελληνικού αµπελώνα.

 Οινοποιία Ακράθως: Προσπάθειες που 
έρχονται να µετουσιώσουν την δυναµική της 
µικρής παραγωγής σε οινική έκφραση αξιώ-
σεων, αποτελεί αυτή της Οινοποιίας Άκραθως 
µε έδρα τη βόρεια Ελλάδα. Μάλιστα, η Οινο-
ποιία Άκραθως θα φέρει στο προσκήνιο µία 
νέα ροζέ ετικέτα, που θα συνδυάζει Αγιωρ-
γίτικο και Grenage. Η Οινοποιία (Akrathos 
Newlands Winery) έχει έδρα στην Βορειοα-
νατολική Χαλκιδική και επικεφαλής της είναι 
ο οινοποιός, Μπάµπης Μπεκρής. «Εστιάζου-
µε κατά κύριο λόγο στις ελληνικές ποικιλίες. 
Το µεγαλύτερο µέρος του αµπελώνα µας α-
ποτελείται από ασύρτικο, το οποίο πλαισιώ-
νεται και από τις δύο ερυθρές, το Ξινόµαυρο 
και το Αγιωργίτικο». Πραγµατοποιεί εξαγω-
γές σε Γερµανία και Μεγάλη Βρετανία σε µι-
κρές ποσότητες, ενώ η συνολική παραγωγή 

αγγίζει τις 35.000 φιάλες ετησίως. Στόχος εί-
ναι να αγγίξει προσεχώς τις 50.000 φιάλες. 

Κτήµα Φουντή: Το Κτήµα Φουντή που 
βρίσκεται στη Στράντζα της Νάουσας, δια-
βλέπει την προοπτική που έχει το Ξινόµαυ-
ρο, το οποίο αποτελεί τη βάση της παραγω-
γικής του δραστηριότητας. Έχει επεκταθεί ό-
µως και σε λευκές oινοποιήσεις από 70% Ξι-
νόµαυρο και Malvasia Aromatica καθώς και 
σε ένα ακόµη λευκό κρασί Τρυγίας Φουντή 
από 100% Ξινόµαυρο µε παραµονή σε βαρέ-
λι για 7 µήνες. Ο Γιώργος Τοπούσης, εκπρό-
σωπος του Κτήµατος από τις διαθέσιµες ετι-
κέτες ξεχωρίζει, ένα µονοποικιλιακό κρασί 
από Ξινόµαυρο, το οποίο προέρχεται από ε-
πιλεγµένο αµπελώνα έκτασης πέντε στρεµ-
µάτων. «Πρόκειται για ένα αµπελοτόπι µε α-
σβεστολιθικό έδαφος. Η διαφορά της συγκε-
κριµένης περιοχής είναι ότι προσδίδει περισ-
σότερο φρουτώδη γεύση στο Ξινόµαυρο σε 
σχέση µε άλλες περιοχές από τις οποίες συλ-
λέγουµε τη συγκεκριµένη ποικιλία». Το 60% 
της παραγωγής των 60.000 φιαλών ετησίως 

Αντισυμβατικές προσεγγίσεις
στον πολυποίκιλο ελληνικό αμπελώνα
Ισχυρή παρουσία γηγενών ποικιλιών και μικρών οινοποιών στο φετινό Οινόραμα στο Ζάππειο

Ο πρόεδρος του ΣΕΟ Γιάννης Βογιατζής 
(δεξιά), µε τον συντάκτη της Agrenda.
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εξάγεται σε αγορές όπως η Αµερική, ο Κα-
ναδάς, η Ιαπωνία, η Αυστραλία. 

Οινοποιείο Γκιρλέµη: Πειραµατισµούς 
µε νέες φυτεύσεις ποικιλιών όπως η Μαυ-
ροδάφνη, το Μαυροτράγανο, το Riesling, το 
Gewurztraminer και Grenage Rouge, προσθέ-
τοντας 73 επιπλέον στρέµµατα στο δυναµι-
κό του, πραγµατοποιεί το Οινοποιείο της Οι-
κογένειας Γκιρλέµη από το Πολυδένδρι ∆ο-
µοκού. Όπως λέει ο Φανίκος Γκιρλέµης «πο-
ντάρουµε σε ιδιαίτερες ελληνικές ποικιλίες 
που παρουσιάζουν ζήτηση στο εξωτερικό, ό-
πως είναι η Μαυροδάφνη, το Μαυροτράγα-
νο, το Μαυρούδι, το Ληµνιό. ∆ιαπιστώσαµε 
ότι ο αµπελώνας µας ενισχύει τη δυναµι-
κή µας στα κόκκινα κρασιά, γι’ αυτό το λό-
γο και προβήκαµε κυρίως στη φύτευση ερυ-
θρών ποικιλιών. Το σύνολο των ιδιόκτητων 
εκτάσεων που έχουµε αυτή τη στιγµή ανέρ-
χεται στα 350 στρέµµατα». Στον σχεδιασµό 
του οινοποιείου είναι να εισέλθει στον οινο-
τουρισµό, ανακατασκευάζοντας ένα νεοκλα-
σικό διατηρητέο κτίριο στο κέντρο του ∆οµο-

κού, και δηµιουργώντας ξενώνες για τη δια-
µονή των επισκεπτών καθώς και ένα κελάρι 
µε ετικέτες κρασιών παλαιότερης εσοδείας 
που δεν κυκλοφορούν πλέον στην αγορά. 

Αµπελώνες Μάρκου:  Στις παραδοσι-
ακές δυνάµεις που αξιοποιούν το Σαββα-
τιανό – την κατεξοχήν ποικιλία του αττικού 
αµπελώνα - κατατάσσονται οι Άµπελώνες 
Μάρκου, οι οποίοι στο Οινόραµα παρουσί-
ασαν τη ρετσίνα «Σχινόπευκο». Όπως ανα-
φέρει ο Νίκος Μάρκου, «στόχος µας είναι 
να προωθήσουµε το συγκεκριµένο προϊόν, 
το οποίο διατηρεί τη δική του µακροχρόνια 
παράδοση και διατηρεί Ονοµασία Κατά Πα-
ράδοση». Το «Σχινόπευκο» παράγεται σε πε-
ρίπου 25.000 φιάλες ετησίως. 

Οινοποιία Μυλωνά: Tάση που ανέρχε-
ται στην επιφάνεια το τελευταίο διάστηµα εί-
ναι αυτή του pet nat ή αλλιώς των κρασιών 
που χαρακτηρίζονται ως φυσικώς αφρώ-
δη. Η οινοποιία Μυλωνά έχει οινοποιήσει 
ένα αφρώδες Σαββατιανό που δηµιουργή-
θηκε µε την µέθοδο ancestrale, όπου ακο-

λουθείται η διαδικασία σφράγισης της φιά-
λης πριν να ολοκληρωθεί η ζύµωση, µε α-
ποτέλεσµα να δηµιουργούνται οι φυσαλίδες 
στο κρασί. «Το κρασί αυτό οινοποιήθηκε φέ-
τος σε 10.000 φιαλες. Η πρώτη µας προσπά-
θεια έγινε πέρυσι, µε την παραγωγή 3.000 
φιαλών, οι οποίες όµως πουλήθηκαν σε πο-
λύ σύντοµο χρονικό διάστηµα και γι’ αυτό 
φέτος αποφασίσαµε να αυξήσουµε την πα-
ραγωγή µας», εξηγεί ο οινολόγος και επικε-

φαλής της οινοποιίας, Σταµάτης Μυλωνάς. 
Οινοποιείο Σαµαρτζή: Καθοδηγούµε-

νο από τις δύο τοπικές ποικιλίες το ερυθρό 
Μούχταρο και τη λευκή Κοντούρα, το Οινο-
ποιείο Σαµαρτζή συναντάται στην κοιλάδα 
των Μουσών της Βοιωτίας. Το Μούχταρο έ-
χει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια από τα 
δύο οινοποιία της περιοχής, τόσο από τους 
αδελφούς Σαµαρτζή, όσο και από τους α-
δελφούς Ζαχαρία (Κτήµα Μουσών). Όπως 
επισηµαίνει ο οινοποιός, Σπύρος Σαµαρ-
τζής, τα συνολικά 80 στρέµµατα που προ-
έρχονται από τους ιδιόκτητους αµπελώνες, 
δεν επαρκούν για να καλύψουν την αυξανό-
µενη ζήτηση για τη συγκεκριµένη ποικιλία 
που προσφέρει ερυθρούς και ροζέ οίνους. 
«Εντός της επόµενης διετίας θα παρουσιά-
σουµε δύο νέα κρασιά, προερχόµενα από 
τις δύο γηγενείς ποικιλίες, το Ασύρτικο της 
Σαντορίνης και το Βραδιανό από τη Βόρεια 
Εύβοια. Στην περίπτωση του Βραδιανού στό-
χος µας είναι να δούµε πώς µπορεί να συνυ-
πάρξει µε το Μούχταρο στο ίδιο µπουκάλι». 

Οινικές Αποκαλύψεις
Το Οινόραµα 2023 σε οργάνωση 

της Vinetum συµπλήρωσε 30 
χρόνια, θέτοντας στις προβαλ-

λόµενες θεµατικές του και αυτή 
των «Οινικών Αποκαλύψεων», 
δίνοντας µε αυτόν τον τρόπο 

έδαφος και χώρο και σε µικρό-
τερου βεληνεκούς οινοποιία να 
παρουσιάσουν τη δουλειά τους

Κοινός τόπος στο φετινό Οινόραµα
οι αναζητήσεις για «µεγάλα» κρασιά

 από τις ώριµες και ψαγµένες 
εκφράσεις του αµπελοοινικού κλάδου, 

αλλά και οι αντισυµβατικές προσεγγίσεις 
από την νεότερη γενιά οινοποιών.
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Την ανάγκη διευκρινήσεων από τα τελωνεία 
για τη διαδικασία εξαγωγής οίνων που έχουν 
τεθεί σε κατανάλωση, και αφορά πολλά µέλη 
του, που δε διαθέτουν φορολογική αποθήκη 
και όσα εµπίπτουν στο καθεστώς του µικρού πα-
ραγωγού ζητά ο Σύνδεσµος Ελληνικού Οίνου.

Ο λόγος γίνεται για τη διαδικασία του Παραρ-
τήµατος της Εγκυκλίου 0.3007/14.02.2023 περί 
αποστολής προϊόντων ΕΦΚ που έχουν τεθεί σε 

ανάλωση στην Ελλάδα προς άλλο κράτος µέ-
λος, προκειµένου να παραδοθούν για εµπορι-
κούς σκοπούς. «Για ακόµη µια φορά ο κλάδος 
µας βρέθηκε αντιµέτωπος µε αιφνίδιες αλλα-
γές τις νοµοθεσίας που λόγω και τους αόριστου 
περιεχοµένου τους καθιστούν δυσχερή την εξα-
γωγική µας προσπάθεια, για την οποία έχουµε 
κάθε λόγο να είµαστε περήφανοι»,αναφέρει.

Ο ΣΕΟ απέστειλε την 24.02.2023 κοινή επι-

στολή µε την ΕΝΑΠΑΠΕ για την παροχή περαι-
τέρω διευκρινίσεων τόσο αναφορικά µε τα ζη-
τήµατα των οινοποιείων όσο και αναφορικά µε 
τα προβλήµατα των Μικρών Οινοποιών.

Η εν λόγω επιστολή δεν έχει απαντηθεί ακό-
µη ενώ ο ΣΕΟ βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία 
µε την αρµόδια ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΚ και ΦΠΑ της 
ΑΑ∆Ε ασκώντας πίεση για την άµεση έκδοση 
νέας διευκρινιστικής εγκυκλίου.

Διευκρινίσεις για φορολογικές αποθήκες μικρών οινοποιών

Το νέο 
συνεταιριστικό 
σχήμα Βους Ελλάς 
φιλοδοξεί να 
κυκλοφορήσει δικό 
του προϊόν στην 
αγορά με ενιαίο 
brand για τα 
40 μέλη του 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Νέες προοπτικές για την εγχώρια κρεατο-
παραγωγό βοοτροφία ανοίγει το νεοσύ-
στατο συνεταιριστικό σχήµα Βοῦς Ελλάς, 
που έκανε το ντεµπούτο του στις αρχές της 
προηγούµενης εβδοµάδας και σε ορίζο-
ντα ενός έτους φιλοδοξεί να πάρει τις α-
παραίτητες πιστοποιήσεις ώστε να κυκλο-
φορήσει δικό του προϊόν στην αγορά µε 
ενιαίο brand για τα 40 µέλη του. 

Η καινούρια πανελλήνια συνεταιριστι-
κή οργάνωση αποτελείται αποκλειστικά α-
πό κτηνοτρόφους που δουλεύουν µε ντό-
πια µοσχάρια, ήτοι ζώα που γεννήθηκαν 
σε εγχώριες κτηνοτροφικές µονάδες και 
στη συνέχεια είτε εκτρέφονται σε αυτές, 
είτε διατίθενται σε µονάδες που εκτρέ-
φουν αποκλειστικά ελληνικά µοσχάρια. 

Τα 40 µέλη που συνεταιρίστηκαν στον 
Πανελλήνιο Αγροτικό Κτηνοτροφικό Συ-
νεταιρισµό Εκτροφέων Βοοειδών Ανα-
παραγωγής/Πάχυνσης Αγελαίας Μορ-
φής, όπως είναι η επίσηµη ονοµασία 
του σχήµατος, έχουν ένα συλλογικό 
δυναµικό παραγωγής 3.500 αγελάδων 
θα εξηγήσει στην Agrenda ο Θανάσης 
Κουτίνας, ένας εκ των βασικών συντε-
λεστών του εγχειρήµατος.

«Ήταν καιρός να κάνουµε έναν συ-
νεταιρισµό, µέσα σε όλα αυτά που γί-
νονται» αναφέρει ο ίδιος. «Στόχος µας, 
να κάνουµε µια οικογένεια να µαζευτεί 
και περισσότερος κόσµος, αφού άλλω-
στε στην περιοχή που δραστηριοποιού-
µαστε προκύπτει το 1/3 της εγχώριας α-

γελαδοτροφίας και µετά να πάρουµε σι-
γά σιγά το δρόµο µας», συµπληρώνει. 

«Με ορµητήριο τα ορεινά βοσκοτόπια 
της Πίνδου, του Όλυµπου, του Γράµµου, 
τις Μπέλλες, του Μενοίκιου και του Βέρ-
µιου, τα πεδινά βοσκοτόπια της Θεσσα-
λίας αλλά και τα παραθαλάσσια της Βό-
νιτσας και του Αλµυρού, ο Βοῦς ΕΛΛΑΣ 
(Π.Α.Κ.Σ.Ε.Β.Α.Π.Α.Μ.) θέλει να ενώσει 
τους εκτροφείς βοοειδών σε όλη την Ελ-
λάδα και να δώσει λύσεις, φωνή και στή-
ριξη και στην πιο απόµερη εκτροφή και 
στον πιο αποµακρυσµένο κτηνοτρόφο» 
αναφέρεται στην ανακοίνωση που δηµο-

σιεύθηκε πριν από λίγες ηµέρες µε τίτλο 
«Και εγένετο …. Βοῦς ΕΛΛΑΣ»

Αξίζει να σηµειωθεί, ότι το προϊόν των 
µελών, το οποίο θα συνεχίσει για το ε-
πόµενο διάστηµα να διατίθεται στα υ-
φιστάµενα κανάλια διάθεσης, πρόκει-
ται για µοσχαρίσιο κρέας υψηλής προ-
στιθέµενης αξίας και προδιαγραφών. Το 
σύνολο σχεδόν της παραγωγής αφορά 
σε ζώα ελευθέρας βοσκής, που σταβλί-
ζονται µόνο από τον ∆εκέµβριο µέχρι 
και τις αρχές Μαρτίου, ενώ όλο τον υ-
πόλοιπο χρόνο βόσκουν ελεύθερα στις 
περιοχές που αναφέρονται παραπάνω. 

Τα 40 µέλη που 
συνεταιρίστηκαν 
έχουν ένα συλ-
λογικό δυναµικό 
παραγωγής 3.500 
αγελάδων. 

Εγένετο Βους Ελλάς 
Γεννήτορες 
και εκτροφείς 
με ντόπια μοσχάρια

˜

˜

12

ΑΓΕΛΑ∆ΕΣ

ΜΕΛΗ

3.500∆ΥΝΑΜΙΚΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΛΙΜΟΥΖΙΝΦΥΛΗ
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ΕΚΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑ∆Α
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Μειωµένα κατά 6,4% ήταν την 1η Φεβρουαρίου 
2023 τα ευρωπαϊκά αποθέµατα µήλων σε σύ-
γκριση µε το 2022, φθάνοντας τους 3.377.583 
τόνους ενώ τα αποθέµατα αχλαδιών εµφανίζο-
νται ελαφρώς αυξηµένα στους 410.711 τόνους 
σύµφωνα µε τα µηνιαία στοιχεία της Παγκό-
σµιας Ένωσης Μήλων και Αχλαδιών (WAPA).

Η µείωση των αποθεµάτων στα µήλα οφει-
λόταν κυρίως στη µείωση διάφορων ποικιλι-

ών όπως στο Golden Delicious κατά 21,9%, στο 
Idared κατά 18,2%, στα Jonagold κατά 24,4%, 
στα Gala κατά 19,3% και στα Fuji κατά 14,8%. 
Την ίδια στιγµή, το Cripps Pink αυξήθηκε κατά 
35,8%, η Granny Smith σηµείωσε άνοδο 10,8% 
και το Red Jonaprince ήταν κατά 23,% υψηλότερα.

Αντίστοιχα, η αύξηση των αποθεµάτων των ευ-
ρωπαϊκών αχλαδιών οφείλεται στη σηµαντική 
αύξηση κατά 401,6% της ποικιλίας Abate Fetel.  

Αντίστοιχα στις ΗΠΑ, τα αποθέµατα µήλων την 
1η Φεβρουαρίου 2023 ανήλθαν σε 1.370.137 
τόνους µειωµένα κατά 7,33% σε σύγκριση µε το 
2022, ενώ τα αποθέµατα αχλαδιών µειώθηκαν 
κατά 1,9% αγγίζοντας τους 130.280 τόνους. Ε-
ντοπίζεται µείωση της ποικιλίας Fuji κατά 5,3%, 
της Granny Smith κατά 30,6%, της Honeycrisp 
κατά 16,6%, της Red Delicious και αύξηση των 
Gala κατά 9,8% και του Cosmic Crisp κατά 60,9%.

Μείωση αποθεμάτων μήλων στην Ευρώπη δείχνει η WAPA

Στο club των περιφερειών της χώρας, 
που διαθέτουν Αγροδιατροφική Σύ-
µπραξη, µε σκοπό τη στήριξη των πα-
ραγωγών και των επιχειρήσεων, που 
ασχολούνται µε τον πρωτογενή τοµέα, 
όσο και την µεταποίηση των προϊό-
ντων του, ανήκει πλέον και η Ανατο-
λική Μακεδονία και Θράκη.

Με πρωτοβουλία της τοπικής περι-
φέρειας, ολοκληρώθηκε η σύσταση 
του νέου φορέα και προ ηµερών ανα-
δείχθηκε και το 11µελές διοικητικό 
του συµβούλιο, που θα τρέξει το πλά-
νο δράση. «Μέσα στις επόµενες ηµέρες 
θα συγκληθεί η πρώτη συνεδρίαση, ώ-
στε να συγκροτηθούµε σε σώµα και να 
οριστικοποιηθούν και οι πρώτες ενέρ-
γειες που θα αναλάβουµε να υλοποιή-
σουµε», ανέφερε στην Agrenda ο αντι-
περιφερειάρχης Αγροτικής Οικονοµίας 
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδο-
νίας και Θράκης, Βασίλης ∆ελησταµά-
της, ο οποίος προορίζεται για τη θέση 
του προέδρου του νεοσύστατου φορέα. 

«Στόχος µας είναι η προώθηση των 
τοπικών προϊόντων κι η υποστήριξη των 
επιχειρήσεων σε συνεργασία µε ερευ-
νητικά και πανεπιστηµιακά ιδρύµατα», 
εξηγεί και διευκρινίζει ότι «η στρατη-
γική εξωστρέφειας περιλαµβάνει συµ-
µετοχή σε πολλές εκθέσεις εντός και ε-
κτός Ελλάδας, B2B συναντήσεις µε ε-
πιχειρήσεις άλλων κρατών και εκπαί-
δευση του προσωπικού των επιχειρή-

σεων σε θέµατα, όπως το πώς θα µπο-
ρεί να σταθεί σε µια έκθεση και πώς να 
είναι τα προϊόντα για να πουληθούν».

Προτεραιότητα του νεοσύστατου φο-
ρέα είναι να εντοπιστούν τα προϊόντα  
που µπορούν να πιστοποιηθούν ως 
ΠΟΠ ή ΠΓΕ και να δροµολογηθούν οι 
απαιτούµενες ενέργειες. «Θέλουµε να 
αναδείξουµε τον γαστρονοµικό πλού-
το της περιοχής», ανέφερε ο ίδιος και 
υπενθύµισε ότι η περιοχή της Μακεδο-
νίας και της Θράκης φηµίζεται, µεταξύ 
άλλων, για τα γαλακτοτυροκοµικά, τα 
κρεατοσκευάσµατα, τα αλιεύµατα, τα 
αρωµατικά φυτά, τα σκόρδα, το µέλι, 
τις ελιές, το ελαιόλαδο, τους οίνους, τα 
γλυκά και τα κατεψυγµένα λαχανικά.  

Αναφορικά µε το πλάνο δράσεων που 
θα κληθεί το νέο ∆Σ να επικυρώσει για 
να υλοποιείται προβλέπονται δράσεις:

 Προβολή των προϊόντων των το-
πικών παραγωγών και επιχειρήσεων 
και την προώθησή τους σε τοπικό, ε-
θνικό και διεθνές επίπεδο.

 Μελέτη, καταγραφή και διαφύλαξη 
των παραδοσιακών παραγωγικών προ-
τύπων της Περιφέρειας και των αγρο-
τικών προϊόντων σε όλα τα στάδια α-
πό την παραγωγή έως τη διάθεσή τους.

 ∆ιάσωση και προώθηση τοπικών 
ποικιλιών και φυλών.

 Υιοθέτηση της καινοτοµίας στην πα-
ραγωγή, στην τυποποίηση και στην εµπο-
ρία των προϊόντων. ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

Η βασική φυλή αγελάδας που αναπα-
ράγεται και εκτρέφεται ανάµεσα στους νέ-
ους συνεταιριστές, είναι η Λιµουζίν, «ελ-
ληνική Λιµουζίν» όπως θα προσπαθήσει 
να περιγράψει ο κ. Κουτίνας, αφού είναι 
µια ράτσα µε περισσότερο κρέας, η οποία 
έχει προσαρµοστεί πολύ καλά στις συν-
θήκες της Ελλάδας. «Άλλωστε, οι εκτρο-
φείς των γηγενών φυλών διαθέτουν άλ-
λον φορέα» αναφέρει ο συνοµιλητής µας. 
«Κανείς δεν µπορεί να διεκδικήσει κάτι 
για εµάς και τις εκτροφές µας καλύτερα 
από εµάς τους ίδιους τους εκτροφείς και 
γεννήτορες βοοειδών αναπαραγωγής/
πάχυνσης» συµπληρώνει στη συνέχεια 
για να καταλήξει ότι «στόχος µας είναι η 
ανταλλαγή γνώσεων, η αύξηση της ελλη-
νικής παραγωγής µοσχαριών, η µεγιστο-
ποίηση του κέρδους του παραγωγού, η 
µείωση του κόστους παραγωγής, η βελ-
τίωση της συνολικής ευηµερίας των µε-
λών και όλα αυτά επιτυγχάνονται µε την 
εκπαίδευση των µελών του, την άµεση, 
έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση, τη α-
γαστή συνεργασία όλων των µελών, την 
εθελοντική και ελεύθερη συµµετοχή αλ-
λά και την δηµοκρατική διοίκηση».

ΠΟΠ/ΠΓΕ
Η Αν. Μακεδονία 

και Θράκη διαθέτει 
ήδη ορισµένα ΠΟΠ/

ΠΓΕ προϊόντα, 
όπως η θρούµπα 
Θάσου, το ελαι-
όλαδο Μάκρης, 

τα φασόλια 
Νευροκοπίου, οι 

οίνοι Παγγαίου, το 
τσίπουρο Θάσου

Εξωστρέφεια με έμφαση στα ΠΟΠ-ΠΓΕ 
της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Οι οµάδες 
δεν χάνουν

«Ο καθένας µόνος του 
είναι µια µονάδα! Όλοι 
µαζί είµαστε µια οµάδα 
και είναι γνωστό ότι 
οι οµάδες δεν χάνουν!» 
αναφέρεται µε 
εµφατικό τρόπο στην 
ανακοίνωση του Βους 
Ελλάδας. Η εν είδη 
διακήρυξης ανακοίνωση 
αναφέρει ακόµα 
«Τα µέλη µας πρέπει να 
στηρίζονται στις ηθικές 
αξίες της εντιµότητας, 
της διαφάνειας, 
της κοινωνικής 
υπευθυνότητας, 
της φροντίδας για 
τους άλλους αλλά 
κυρίως να έχουν 
αγάπη και το µεράκι 
για τα κοπάδια τους».

˜
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Μέτωπο κατά 
πλειστηριασμών 
από την Ένωση 
Ηρακλείου
Κοινό µέτωπο µε κόµµατα και φορείς 
επιχειρεί να στήσει η Ένωση Αγροτικών 
Συνεταιρισµών Ηρακλείου, ενάντια 
στη διεκδίκηση µέρους της ακίνητης 
περιουσίας της από Ιρλανδικό fund. 
Στην κατεύθυνση αυτή η διοίκηση και 
τα µέλη της συγκλίνουν στη διοργάνωση 
δυναµικού συλλαλητηρίου, µε το οποίο 
θα διατρανώσουν την αποφασιστικότητά 
τους να αποτρέψουν κάθε πράξη 
πλειστηριασµού στο προσεχές µέλλον 
µετά και την απόφαση του Αρείου 
Πάγου να επιτρέψει στους διαχειριστές 
των «κόκκινων δανείων» να βγάλουν 
στο σφυρί ακίνητα.
Σε µια ηλεκτρισµένη ατµόσφαιρα, όπως 
µεταδίδουν τοπικά µέσα της Κρήτης, 
πραγµατοποιήθηκε το βράδυ της 7ης 
Μαρτίου στα γραφεία της Ένωσης 
ευρεία συζήτηση για το πρόβληµα αυτό.
Τόσο οι παραγωγοί-µέλη της Ένωσης 
όσο και οι φορείς που συµµετείχαν στη 
συζήτηση, µεταξύ αυτών η Περιφέρεια 
Κρήτης, το Εργατικό Κέντρο, η ΠΕ∆ 
Κρήτης, το Επιµελητήριο Ηρακλείου, 
η ΟΕΒΕΝΗ, η Ένωση ∆ανειοληπτών 
Ελλάδος αλλά και βουλευτές, 
συµφώνησαν να συγκροτηθεί κοινό 
µέτωπο και να αξιοποιηθεί το 
momentum των εκλογών, καλώντας 
τα κόµµατα να τοποθετηθούν ενάντια 
στους πλειστηριασµούς.
«Μόνο µε ένα µεγαλειώδες 
συλλαλητήριο θα φανεί η δύναµή µας» 
είπε ο πρόεδρος της ΕΑΣΗ Σταύρος 
Γαβαλάς, ο οποίος επανέλαβε 
ότι τα ενήµερα δάνεια της Ένωσης 
µεταβιβάστηκαν εν αγνοία της στο 
Ιρλανδικό fund σε χαµηλό αντίτιµο, 
χωρίς να της δοθεί η δυνατότητα 
εξαγοράς τους.
Ο πρόεδρος της ΠΕ∆ Κρήτης Γιάννης 
Κουράκης έδωσε την πληροφορία ότι 
στην Ελλάδα εδρεύουν 23 funds και ότι 
δάνεια µεταβιβάζονται σε αυτά από 18 
έως 30% της ονοµαστικής απαίτησης. 
Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου 
Στέλιος Βοριάς προανήγγειλε ότι θα 
«σηκώσει» το θέµα των πλειστηριασµών 
στα τριτοβάθµια όργανα της ΓΣΕΕ και 
της ΓΕΣΕΒΕΕ. Ο Βασίλης Σµπώκος 
εκπρόσωπος των κτηνοτρόφων πρότεινε 
τη συγκρότηση Οµάδων Άµεσης 
Επέµβασης ώστε «καµία οικογένεια 
να µη χάσει το σπίτι της». 

Έτοιμη η νέα δήλωση ΟΣΔΕ 
από 1η Απριλίου η υποβολή
Ανεβαίνει μέσα στο μήνα στο gov.gr η νέα Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2023 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Στα... χαρακώµατα δείχνει να εξελίσσεται 
για άλλη µια χρονιά η υπόθεση του ΟΣ∆Ε, 
µε το κουβάρι του χρόνου να µαζεύει και 
τις αρµόδιες επί του θέµατος αρχές να µην 
είναι έτοιµες να δώσουν τις απαιτούµενες 
λύσεις. Την ίδια στιγµή, στις τάξεις των εν-
διαφεροµένων να παράξουν (µε το αζηµί-
ωτο πάντα) τις δικές τους υπηρεσίες (ανά-
πτυξης και διαχείρισης πληροφορικών συ-
στηµάτων) ο πόλεµος καλά κρατεί, οι εν-
στάσεις - σε κάθε είδους διαγωνιστική δι-
αδικασία- πάνε κι έρχονται και οι αγρότες, 
άλλη µια χρονιά, περιµένουν να δουν φως. 
Οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν το δι-
οικητικό συµβούλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ να α-
ποφασίζει στις αρχές Μαρτίου την απευ-
θείας ανάθεση έναντι 30.000 ευρώ του 
έργου που αφορά στην προσαρµογή της 
Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης στις ανάγκες 
της νέας ΚΑΠ και της τρέχουσας χρήσεις 
(δηλώσεις 2023), έτσι ώστε να ανοίξει το 
ταχύτερο το σύστηµα υποδοχής των νέων 
δηλώσεων. Οι µόνοι που διαµαρτυρήθη-
καν, τουλάχιστον ανοιχτά, µ’ αυτή τη δια-
δικασία, ήταν για άλλη µια φορά οι γνω-
στοί «διόσκουροι» από το χώρο της αξιω-
µατικής αντιπολίτευσης, πρώην υπουρ-
γοί Σταύρος Αραχωβίτης και Ολυµπία Τε-
λιγιορίδου. Έσπευσαν µάλιστα να συνδέ-

σουν τη συγκεκριµένη επιλογή µε το τρα-
γικό ατύχηµα στα Τέµπη. «Την ώρα που 
η Ελλάδα θρηνεί» τονίζουν στην ανακοί-
νωσή τους, «το υπουργείο Αγροτικής Α-
νάπτυξης µοιράζει απευθείας αναθέσεις».

«Συγκεκριµένα, στην συνεδρίαση µε 
αρ.273/01-03-2023 του ∆ιοικητικού Συµ-
βουλίου του ΟΠΕΚΕΠΕ», τονίζεται στην ανα-
κοίνωση, «το 4ο θέµα αφορούσε την  Παρο-
χή Υπηρεσιών προσαρµογής της ΕΑΕ 2022 
ώστε να παραληφθούν οι ΕΑΕ 2023 µε τη 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋ-
πολογισµού έως του ποσού των 30.000 ευ-
ρώ, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. (24%)». 

Για άλλη µια φορά στο βωµό των εντυ-
πώσεων και ενδεχοµένως της διευκόλυν-
σης «κοµµατικών φίλων», προβεβληµένα 
πολιτικά στελέχη, όπως οι κ.κ. Αραχωβί-
της και Τελιγιορίδου, περιφρονούν τις α-
νάγκες των αγροτών και ρίχνουν νερό στο 

µύλο της παραφιλολογίας και της απάθειας. 
Από την άλλη πλευρά πάντως, ο υπουρ-

γός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργος Γεωρ-
γαντάς, παρά τη συστηµατική υπονόµευση 
την οποία γνωρίζει, όχι µόνο από «στελέ-
χη» του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και από µέλη της 
πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου, δηλώ-
νει βέβαιος ότι αυτή τη φορά, όλα θα είναι 
έτοιµα , ώστε από την 1η Απριλίου να γί-
νεται κανονικά η υποβολή των δηλώσεων. 

Στους σχεδιασµούς του, εκτός από την ε-
πικαιροποίηση της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυ-
σης, περιλαµβάνεται η διαµόρφωση µιας αί-
τησης η οποία θα περιλαµβάνει στα πεδία 
της το σύνολο των θεσµοθετηµένων δρά-
σεων που επιλέγουν να εφαρµόσουν οι α-
γρότες. Μ’ αυτόν τον τρόπο, η αρµόδια για 
τις κοινοτικές ενισχύσεις αρχή, δηλαδή ο 
ΟΠΕΚΕΠΕ, θα έχει στη διάθεσή της όλα τα 
στοιχεία που σχετίζονται µε τις ενισχύσεις 
των αγροτών και δεν θα χρειάζεται για κά-
θε βήµα καινούργιο πληροφορικό σύστηµα 
και διαφορετική αφετηρία ελέγχου.  

Να αναφερθεί ότι η φετινή χρονιά δεν εί-
ναι όπως οι προηγούµενες, καθώς τίθεται 
για πρώτη φορά σε ισχύ η νέα ΚΑΠ και ειδι-
κά στο πεδίο των περιβαλλοντικών δράσε-
ων τα πράγµατα (εκ µέρους της εθνικής αρ-
χής) δεν έχουν ακόµα ξεκαθαρίσει. Θα χρει-
ασθεί κι εδώ σοβαρή οργάνωση και πολύ 
δουλειά για να µην «σκάσουν» θέµατα και 
µάλιστα µέσα στην προεκλογική περίοδο.  

Ακριβοί στα πίτουρα 
οι γνωστοί διόσκουροι 

Στις 30.000 απ’ ευθείας ανάθεση 
για να «τρέξει» η δήλωση ΟΣ∆Ε, 

κόλλησε αυτή τη φορά το γνωστό 
δίδυµο υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ 
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Καµία σαφής απόδειξη ότι προκρινόταν η 
πλέον αποδοτική επιλογή για την πλειονότητα 
των µέσων που αξιολογήθηκαν δεν 
προέκυψε από τον έλεγχο του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου της ΕΕ. «∆ιαπιστώσαµε ότι, παρότι 
πάντα υπήρχαν λόγοι για τη σύστασή τους 
στις περισσότερες περιπτώσεις, ο επιλεγείς 
σχεδιασµός (συµπεριλαµβανοµένων των 
εκτός προϋπολογισµού χαρακτηριστικών 
τους) δεν υποστηριζόταν από εκτιµήσεις 

επιπτώσεων ή παρόµοιες εκ των προτέρων 
αξιολογήσεις (από τα 16 µέσα που 
αναλύσαµε, τα 10 δεν συνοδεύονταν από 
εκτίµηση επιπτώσεων). Για τα µέσα που 
καλύπτονταν από το ανώτατο όριο ιδίων 
πόρων, η δικαιολογία της Επιτροπής ήταν 
ο επείγων χαρακτήρας των συγκεκριµένων 
προτάσεων για τη δηµιουργία των µέσων 
(NextGenerationEU, SURE και ΕΜΧΣ).», 
αναφέρει µεταξύ άλλων.

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Ως ένα ανοµοιογενές σύνολο που α-
παιτεί περαιτέρω απλούστευση και υ-
ποχρέωση λογοδοσίας, περιγράφει σε 
έκθεση του το Ελεγκτικό Συνέδριο της 
ΕΕ το χρηµατοδοτικό τοπίο της ΕΕ, πα-
ρόλο που έχει εξελιχθεί στη διάρκεια 
δεκαετιών. Στο επίκεντρό του βρίσκε-
ται ο προϋπολογισµός της ΕΕ και τα 
πλήρως ενσωµατωµένα µέσα, αλλά 
και µέσα εκτός προϋπολογισµού τα 
οποία έχουν πολλαπλασιαστεί την τε-
λευταία 15ετία, φαινόµενο που οφεί-
λεται κυρίως στην ανάγκη αντιµετώ-
πισης διαφόρων κρίσεων, καθώς και 
σε νοµικούς και πρακτικούς περιορι-
σµούς στη χρήση των υφιστάµενων.

Ενδεικτικό είναι ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο έχει χαρακτηρίσει το χρη-
µατοδοτικό τοπίο της ΕΕ ως γαλαξία 
ταµείων και χρηµατοδοτικών µέσων 
γύρω από τον προϋπολογισµό της ΕΕ.

∆εδοµένου του πολλαπλασιασµού 
αυτού των χρηµατοδοτικών µέσων το 
Ελεγκτικό επιχειρεί να εξετάσει το βαθ-
µό αποδοτικότητας και διαφάνειας 
του, καθώς αποτελεί ένα ζήτηµα που 
απασχολεί εντόνως τους ενδιαφερό-
µενους παράγοντες της ΕΕ, στο πλαί-
σιο πιθανής θεσµικής µεταρρύθµισης.

Σκοπός του ελέγχου ήταν η παρουσί-
αση διαφωτιστικών στοιχείων σχετικά 
µε το σχεδιασµό των ισχυουσών ρυθ-
µίσεων και ο εντοπισµός πιθανών δυ-
νατοτήτων απλούστευσης και εξορθο-
λογισµού του χρηµατοδοτικού τοπίου 
της ΕΕ, µε ανάλυση δείγµατος µέσων. 

Αξιολογήθηκε επίσης αν µε τις ι-
σχύουσες ρυθµίσεις εξασφαλίζεται ε-
παρκής δηµόσιος έλεγχος της χρηµα-
τοδότησης που διατίθεται για τις διά-
φορες πολιτικές της ΕΕ, καθώς και αν, 
για την περίοδο 2021-2027, λαµβά-
νονται τα κατάλληλα µέτρα, προκει-
µένου να βελτιωθεί η ολοκλήρωση 

του χρηµατοδοτικού τοπίου της ΕΕ. Το 
γενικό συµπέρασµα του Ελεγκτικού;

«Ακόµη και αν υπήρχαν λόγοι για 
να δηµιουργηθούν νέοι τύποι µέσων, 
ο αποσπασµατικός τρόπος µε τον ο-
ποίο έχει διαµορφωθεί το χρηµατοδο-
τικό τοπίο της ΕΕ έχει οδηγήσει σε ένα 
ανοµοιογενές µόρφωµα», αναφέρει ο 
πρόεδρος του Ελεγκτικού Τόνι Μέρφι.

Στις καίριες διαπιστώσεις της έκθε-
σης για το χρηµατοδοτικό είναι ότι:

 Αποτελείται από πολλά µέσα µε 
ποικίλες ρυθµίσεις διακυβέρνησης και 
πηγές κεφαλαίων, καθώς και µε δια-
φορετική κάλυψη των πιθανών υπο-
χρεώσεων, µε αποτέλεσµα ένα σύνο-
λο ανοµοιογενών συστατικών µερών. 
Συνήθως, υπήρχαν βάσιµοι λόγοι για 
τη δηµιουργία των µέσων, ωστόσο για 
τα περισσότερα δεν εφαρµόστηκε η ορ-
θή πρακτική που υπαγορεύει  την πα-

ρουσίαση στοιχείων από τα οποία να 
αποδεικνύεται µε σαφήνεια ότι η επι-
λεγείσα λύση και ο αντίστοιχος σχε-
διασµός ήταν οι πλέον κατάλληλοι.

 Η ΕΕ έχει θεσπίσει έναν ολοκλη-
ρωµένο τρόπο αναφοράς, ο οποίος ό-
µως δεν καλύπτει όλα τα µέσα. Η εντο-
λή ελέγχου του ΕΕΣ δεν περιλαµβάνει 
ορισµένα µέσα εκτός του προϋπολογι-
σµού της ΕΕ. Μερικά από αυτά δεν υπό-
κεινται σε έλεγχο επιδόσεων, ούτε και 
σε εποπτεία από το Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο. Ως εκ τούτου, το χρηµατοδοτι-
κό τοπίο της ΕΕ δεν αποτελεί αντικεί-
µενο πλήρους δηµόσιας λογοδοσίας. 

 Οι δυνατότητες απλούστευσης δεν 
έχουν ακόµη αξιοποιηθεί πλήρως, ι-
δίως για τα µέσα που παρέχουν χρη-
µατοδοτική συνδροµή. 

 Η Επιτροπή εκπονεί διάφορες εκ-
θέσεις, καµία τους ωστόσο δεν περι-

λαµβάνει επισκόπηση όλων των µέσων 
του χρηµατοδοτικού τοπίου της Ε.Ε.

 Υπάρχει κενό στον έλεγχο επιδό-
σεων των µέσων που δεν καλύπτονται 
από ελεγκτικές αρµοδιότητες του ΕΕΣ.

Ως εκ τούτου το Ελεγκτικό Συνέδριο 
της ΕΕ συνιστά στην Επιτροπή έως το 
2025: α) να διασφαλίσει ότι κάθε νέο 
µέτρο που προτείνει συνοδεύεται από 
αξιολόγηση του σχεδιασµού και των 
προτεινόµενων λύσεων, όπως και να 
παρουσιάσει αυτή την ορθή πρακτική 
στο Συµβούλιο· β) να συγκεντρώσει και 
δηµοσιεύσει πληροφορίες σχετικά µε 
το συνολικό χρηµατοδοτικό τοπίο της 
ΕΕ· γ) να προτείνει την ενσωµάτωση 
του Ταµείου Εκσυγχρονισµού στον 
προϋπολογισµό της ΕΕ· δ) να προτεί-
νει την ολοκλήρωση και την ενοποίη-
ση των ισχυόντων µέσων µακροοικο-
νοµικής χρηµατοδοτικής συνδροµής.

Γαλαξίας ταμείων
στην ΕΕ χωρίς

λογοδοσία
Ο αποσπασματικός 

τρόπος με τον οποίο 
έχει διαμορφωθεί το 

χρηματοδοτικό τοπίο 
της ΕΕ έχει οδηγήσει 
σε ένα ανομοιογενές 

μόρφωμα χωρίς 
την απαιτούμενη 

λογοδοσία, αναφέρει 
σε νέα του έκθεση το 
Ελεγκτικό Συνέδριο 

της ΕΕ 

Από 16 µέσα που ελέγχθηκαν
για τα χρηµατοδοτικά µέσα 

της ΕΕ τα 10 ήταν χωρίς
εκτίµηση επιπτώσεων

Σκοπός
Σκοπός του ελέγχου 
ήταν η παρουσίαση 
διαφωτιστικών στοιχείων 
σχετικά µε τον σχεδιασµό 
των ισχυουσών ρυθµίσεων, 
καθώς και ο εντοπισµός 
πιθανών δυνατοτήτων 
απλούστευσης και 
εξορθολογισµού του 
χρηµατοδοτικού τοπίου 
της ΕΕ.

Νόμιμη
Η σύσταση µέσων 
εκτός της διαδικασίας 
του προϋπολογισµού 
πρέπει να είναι νόµιµη και 
δεόντως αιτιολογηµένη.

Εν μέρει
Η υποχρέωση δηµόσιας 
λογοδοσίας στο 
χρηµατοδοτικό τοπίο 
της ΕΕ υφίσταται 
µόνο εν µέρει.
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
«Τελώ σε σοκ, κατανοώ τον 
συλλογικό πόνο που έχει 
προκαλέσει στην κοινωνία 
το δυστύχηµα, για τον άδικο 
χαρακτήρα του, για τη 
σκέψη ότι σε µια τέτοια 
εποχή που η τεχνολογία 
βρίσκεται στο απόγειό της 
στην 4η Βιοµηχανική 
Επανάσταση, δεν συνάδει 
µε τη σηµερινή εποχή».

ΚΙΡΑ ΝΑΪΤΛΙ 
ΗΘΟΠΟΙΟΣ
«Έκανα νωρίς την είσοδό 
µου στην ενηλικη ζωή. […]
Ήµουν απίστευτα σκληρή 
µε τον εαυτό µου. Ποτέ δεν 
ήµουν αρκετά καλή. Ήµουν 
εντελώς µοναχική και τόσο 
φιλόδοξη. Προσπαθούσα να 
γίνοµαι όλο και καλύτερη 
και να βελτιώνοµαι και 
πρόκειται για εξαντλητικό 
τρόπο να ζεις τη ζωή σου».

ΚΡΙΣΤ. ΓΚΕΟΡΓΚΙΕΒΑ 
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ∆ΝΤ
«Οι προβλέψεις µας σε 
µεσοπρόθεσµο ορίζοντα 
σηµαίνουν ότι η ρωσική 
οικονοµία συρρικνώνεται 
τουλάχιστον κατά 7%.[…]
∆εν βλέπουµε ότι η Ρωσία 
θα ωφεληθεί µε κανέναν 
τρόπο από αυτό που έχει 
προκαλέσει στην Ουκρανία. 
Η ρωσική οικονοµία θα 
υποφέρει µε τον καιρό».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΑΝ ∆ΕΝ ΕΙΧΑΝ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΤΑ 30.00Ο ΕΥΡΩ ΚΥΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΘΑ ΕΤΡΕΧΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΟ ΟΣ∆Ε 

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

Ότι να ’ναι
Γιατί έπρεπε να υπάρξουν 
αντιδράσεις για να ακολουθήσει 
µετά η υπόσχεση νοµοθετικής 
βελτίωσης στο ενεργειακό 
νοµοσχέδιο, ώστε η δυνατότητα 
αναγκαστικής απαλλοτρίωσης 
για την εγκατάσταση ΑΠΕ να 
περιοριστεί από το 20% στο 
2%; Φώναξαν οι µπλοκατζήδες 
ήρθε και ο Μάξιµος (σ.σ έδωσα 
τη µάχη στο γάλα), για να 
κλείσει µε το Σκρέκα το θέµα…

Κοψοχρονιά
«Aντί να εκπαιδεύσουν 
τους αγρότες να διατηρήσουν 
παραγωγική την αγροτική γη, 
προς αποφυγήν ερηµοποίησής 
της, προσπαθούν µε κάθε τρόπο 
να εξαφανίσουν τον πρωτογενή 
τοµέα. Αναγκαστική 
απαλλοτρίωση σηµαίνει ότι 
µου παίρνει το χωράφι σε τιµή 
πολύ χαµηλότερη από την αξία 
του». Ένα από τα σχόλια για 
το θέµα αυτό, που καίει.

Επανίδρυση;
Άναψε η κουβέντα µε 
αφορµή την ανείπωτη τραγωδία 
στα Τέµπη, για επανίδρυση 
του Κράτους. Το έλεγε και 
η κυβέρνηση Καραµανλή, που…
πρέσβευε το δόγµα «σεµνά και 
ταπεινά»... Τι να λέµε, όταν για 
θέµατα απλής διαχείρισης όπως 
αυτό της ενίσχυσης του Μέτρου 
22 για την αγορά ζωοτροφών, 
η πληρωµή σπάει στα τέσσερα 
και ακόµη να τελειώσει;

De minimis στα πυρηνόκαρπα σαν επίδοµα agropass

«Μικροπολιτική και ψίχουλα µοίρασαν στο λαό και δεν εστίασαν το 
πραγµατικό πρόβληµα», ένα από τα σχόλια για την προαναγγελία 
του υπουργείου της πλατείας ότι απέστειλε στο Οικονοµικών αίτηµα 
δέσµευσης ποσού για de minimis σε πυρηνόκαρπα µε 70-80 ευρώ 
το στρέµµα σε Ηµαθία Πέλλα, Φλώρινα, Λάρισα και Κοζάνη, αφή-
νοντας εκτός έναν από τους µεγαλύτερους νοµούς παραγωγής βε-
ρίκοκου, την Κορινθία. Στην Ηµαθία, πάντως, οι παραγωγοί µιλούν 
για επιδοµατικές ενισχύσεις τύπου Agropass, αφού όπως σηµειώ-
νεται, αν οι καλλιέργειες αποζηµιώνονταν από τον ΕΛΓΑ οι παρα-
γωγοί θα έπρεπε να λάβουν από 250 έως και 800 ευρώ το στρέµµα!

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Μια οµάδα 
εκτροφέων βοοειδών 
αναπαραγωγής/ 
πάχυνσης ελευθέρας 
βοσκής, µε γνώµονα το 
µεράκι και την αγάπη 
για το επάγγελµα 
ένωσαν τις δυνάµεις 
τους και εγένετο 
ο Βοῦς ΕΛΛΑΣ.

Ανησυχίες προκαλούν 
οι διατάξεις του 
πολυνοµοσχεδίου 
του Ενέργειας που 
ανοίγουν δρόµους 
για Σ∆ΙΤ και πώληση 
του νερού µέσω του 
προγράµµατος Υ∆ΩΡ 
2.0., κάτι που θα 
µπορούσε να σηµαίνει 
υψηλότερα κόστη 
άρδευσης…

Υβρίδια
Στα κάγκελα οι παραγωγοί 

πυρηνόκαρπων στη Βόρεια 
Ελλάδα για τις… 
πετσοκοµµένες οριζόντιες 
κρατικές ενισχύσεις που 
εξήγγειλε το υπουργείο 
της πλατείας για τις 
καταστροφικές ζηµιές από 
τις έντονες βροχοπτώσεις 
του καλοκαιριού.

Κι αυτή τη φορά, οι 
ιθύνοντες δεν δηµοσίευσαν 
επίσηµη λίστα ποικιλιών που 
τυγχάνουν ενίσχυσης καθώς 
ούτε και χρονοδιάγραµµα 
πληρωµής, λένε.

Επίσης, εκτός ενίσχυσης 
φαίνεται πως µένουν 
προϊόντα που υπέστησαν 
εξίσου σηµαντικές απώλειες 
από καιρικά φαινόµενα 
το προηγούµενο χρονικό 
διάστηµα, όπως τα κεράσια, 
τα δαµάσκηνα, οι λωτοί 
και τα ακτινίδια.

;

ΚΡΙΣΤΟΦ ΝΤΟΥΓΚΑΡΙ 
ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΣ
«Είµαι χαρούµενος για 
την Παρί Σεν Ζερµέν που 
τραυµατίστηκε ο Νεϊµάρ. 
Νοµίζω πως είναι µία 
τεράστια ευκαιρία για τον 
Γκαλτιέ.[…] ∆εν µπορώ 
να βλέπω άλλο τον Νεϊµάρ. 
∆εν αντέχω πια. Βρίσκω τις 
ντρίµπλες του ανυπόφορες, 
το ίδιο και την συµπεριφορά 
του. Με κούρασε».

Φόρο τιµής 
στα θύµατα 
των Τεµπών 
απέδωσαν 
οι αγρότες, 
κλείνοντας 
συµβολικά µε 
τα τρακτέρ τους 
τις… µατωµένες 
ράγες του ΟΣΕ.

Αυτές τις ηµέρες εξελίσσετε στον ΟΠΕΚΕΠΕ 
Θεσσαλονίκης και Ιωαννίνων µια παρωδία, µικρό 
κατάλοιπο όσων έγιναν τον ∆εκέµβριο µε την 
πληρωµή των αγροπεριβαλλοντικών. Θύµατα, 
αυτή τη φορά, οι 700 κτηνοτρόφοι των Σπάνιων 
Φυλών σε όλη τη χώρα. Και µπορεί η πληρωµή να 
είναι υπολογισµένη από τις αρχές Φεβρουαρίου, 
όµως οι επικεφαλής των δύο υπηρεσιών 
αδυνατούν να ελέγξουν το δείγµα που αποτελείται 
από έναν κτηνοτρόφο σε κάθε γραφείο. 

Τα ίδια είχαν γίνει και τον ∆εκέµβριο, όταν για 
το αν θα ταξινοµηθεί µια αγελάδα φυλής Ηolstein 
γαλακτοπαραγωγός ή κρεατοπαραγωγός, έµεναν 
για µέρες χιλιάδες δικαιούχοι απλήρωτοι. Αυτοί 
οι επικεφαλής δεν φαίνεται να υπολογίζουν τους 
κτηνοτρόφους µε ζώα, ενώ εµφανίζουν µια 
επιλεκτική ευαισθησία απέναντι σε όσους έπαιρναν 
εθνικό απόθεµα µε βοσκοτόπια χωρίς ζώα. 

Βγαίνουν ανακοινώσεις για αποζηµιώσεις, 
για de minimis, ενώ κάτι ακούγεται και για την 
επιστροφή φόρου στο αγροτικό πετρέλαιο. Καµία 
κουβέντα ακόµα για τις εκκρεµότητες µε τις 
Σπάνιες Φυλές, το Κοµφούζιο και κάποια από τα 
Βιολογικά. Για παραπίσω και η συµπληρωµατική 
δόση για την ενίσχυση της αγοράς ζωοτροφών σε 
νεοεισερχόµενους και σε όσους υπέβαλλαν 
ένσταση, που δεν έχουν ακόµα τακτοποιηθεί. 

Εκεί, πάντως, που η σιγή έχει γίνει εκκωφαντική 
είναι στο θέµα των συνδεδεµένων. ∆είχνει να 
παγιώνεται η …. τακτική των τριών τελευταίων 
ετών, που έχει φέρει έναν ολόκληρο µήνα πίσω το 
πρώτο πακέτο των συνδεδεµένων. Σκληρό σιτάρι 
και βαµβάκι φτάνουν τελικά να πληρώνονται µαζί, 
παραµονές της 25ης Μαρτίου…..  ∆εν θα φαινόταν 
καλύτερα αν έµπαιναν σε δύο δόσεις, όπως παλιά;

Ο νοµός Κορινθίας, από τους µεγαλύτερους 
νοµούς -ίσως και ο µεγαλύτερος- σε παραγωγή 
βερίκοκου µένει εκτός της ενίσχυσης ήσσονος 
σηµασίας, τα γνωστά de minimis για τις 
καλλιέργειες νεκταρίνια – ροδάκινα, αλλά και 
βερίκοκα. Κουφό; Πάντως, όπως σηµειώνει σε 
ανακοίνωσή του ο ΑΣ Πασίου-Κληµεντίου, που 
υπογράφει ο πρόεδρός του Τσιόγκας Βασίλης, η 
περιφερειακή ενότητα της Κορινθίας είναι εκτός.

Ταλαιπωρία, που δεν τελειώνει, για τους 
αγρότες της Αργολίδας οι αποζηµιώσεις από τον 
παγετό του Ιανουαρίου 2022, αφού η εξέταση 
των ενστάσεων δεν έχει ολοκληρωθεί ακόµη 
καθώς όπως δήλωσε ο πρόεδρος του «αυτές 
έγιναν χειρόγραφα και όχι ηλεκτρονικά». Επί 
των πορισµάτων υποβλήθηκαν 1.878 ενστάσεις. 
Το σίγουρο είναι, σύµφωνα µε ερώτηση του 
βουλευτή Αργολίδας του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Πουλά, 
ότι «σε περίπτωση που οι αποζηµιώσεις ανά 
ασφαλισµένο παραγωγό υπολείπονται της 
αρχικής προκαταβολής, η διαφορά θα θεωρείται 
ως αχρεωστήτως καταβληθείσα και θα 
επιστραφεί στον ΕΛΓΑ». Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Ε
ν µέσω µιας παγκόσµιας λαϊκιστικής ε-
πίθεσης εναντίον των µεγάλων τεχνο-
λογικών εταιριών, των «Big Tech», η 
Ευρωπαϊκή Ένωση όχι µόνο απέτυχε 

να αντισταθεί, αλλά υιοθέτησε µια παράλογη 
επίθεση εναντίον κάποιων από των πιο καινο-
τόµων εταιριών στον κόσµο. Οι επιθέσεις αυτές 
το µόνο που πετυχαίνουν είναι να υπονοµεύ-
ουν την ανταγωνιστικότητα της ενιαίας αγοράς 
και να διώχνουν επενδύσεις που θα µπορού-
σαν να βοηθήσουν τους Ευρωπαίους έξω από 
την Ένωση. Ήδη βλέπουµε τεράστια επίπεδα 
αποεπένδυσης στην Ευρώπη λόγω της λαϊκι-
στικής της πολιτικής για την τεχνολογία. Οι ε-
πενδύσεις επιχειρηµατικών κεφαλαίων σε ευ-
ρωπαϊκές νεοφυείς επιχειρήσεις έχουν υποδι-
πλασιαστεί µετά την εφαρµογή του GDPR και 
πάρα πολλές συγχωνεύσεις απέτυχαν λόγω 
ανησυχιών περί συµµόρφωσης. Οι προτάσεις 
για έναν ειδικό ψηφιακό φόρο δείχνουν µια 
πλήρη απουσία αναγνώρισης αυτού του κινδύ-
νου και θα παραγάγουν ακόµη χειρότερα απο-
τελέσµατα για τους Ευρωπαίους.

Αυτή την στιγµή τρεις πολιτικές βρίσκονται 
στο στάδιο της διαβούλευσης: Ένας συµπληρω-
µατικός φόρος εταιρικών εσόδων επί όλων των 

εταιριών µε ψηφι-
ακές δραστηριότη-
τες εντός της ΕΕ, Έ-
νας φόρος επί των 
εσόδων από συγκε-
κριµένες ψηφιακές 
δραστηριότητες ε-
ντός της ΕΕ., Ένα 
φόρος επί των δι-
επιχειρηµατικών 
(B2B) ψηφιακών 

συναλλαγών στην ΕΕ. Καθένας από τους φό-
ρους αυτούς θα παραγάγει σηµαντικές στρε-
βλώσεις, καθώς και οι τρεις ξεκινούν από την 
υπόθεση ότι είναι εύκολο να οριστούν οι ψη-
φιακές δραστηριότητες µιας εταιρίας. 

[…]Κάθε µία από τις προτάσεις της Επιτρο-
πής θα παραγάγει σηµαντικά χειρότερα απο-
τελέσµατα για τους καταναλωτές και τις επιχει-
ρήσεις. Αντί γι’ αυτό, η ΕΕ θα πρέπει να εξετά-
σει τη σταθεροποίηση του ΦΠΑ ως ενός καλύ-
τερου τρόπου για τη φορολόγηση των τεχνο-
λογικών εταιριών. Ο ΦΠΑ είναι ένας σχετικά 
αποτελεσµατικός και αποδοτικός φόρος. Κα-
θώς χρεώνεται σε κάθε στάδιο παραγωγής, εί-
ναι δύσκολη η αποφυγή του και εύκολη η συµ-
µόρφωση προς αυτόν. […] Σήµερα, η ψηφιακή 
οικονοµία ήδη φορολογείται αποτελεσµατικά 
στην ΕΕ µέσω του ΦΠΑ. […] Αν η Επιτροπή θέ-
λει να διασφαλίσει ότι οι µεγάλες τεχνολογι-
κές εταιρίες φορολογούνται επαρκώς, τότε θα 
πρέπει να ανοίξει τα µάτια της. […].

*BΑΣΙΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
ΤΩΝ LONDON NEOLIBERALS, ΚΑΙ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 
ΤΟΥ PROGRESSIVE POLICY INSTITUTE

Λαϊκισμός και
στην τεχνολογία

TOY ΤΟΜ ΣΠΕΝΣΕΡ *

Ε
ίτε µένει ένας µήνας είτε µένουν τέσσε-
ρις µήνες µέχρι τις εκλογές, το παρόν 
κεφάλαιο διακυβέρνησης φθάνει στο 
τέλος του και το αποτύπωµά του είναι  

καταγεγραµµένο. Το θλιβερό δυστύχηµα των 
Τεµπών βέβαια, έφερε ξαφνικά στην επιφάνεια 
όλη τη σκαρταδούρα του σύγχρονου ελληνικού 
κράτους, διαγράφοντας µέσα σε µια στιγµή ότι 
κατάφερε να κτίσει µέσα σε τέσσερα χρόνια η 
καλόβολη στάση των media και η αµερικανικών 
προδιαγραφών πολιτική επικοινωνία. 

Παρεμβάσεις με στυλ
ΚΙ ΟΠΩΣ ΕΓΡΑΦΕ την περασµένη Κυριακή στην 
Καθηµερινή ο εξαίρετος δηµοσιογράφος, Κώστας 
Καλίτσης, «…στις τάξεις των πολιτικών, κάποιοι 
νοµίζουν ότι η πολιτική είναι να ασκείς υψηλή ε-
ποπτεία σε έναν τοµέα, να απολαµβάνεις τα προ-
νόµια της εξουσίας, να µισθώνεις συµβούλους 
για να βρίσκουν έξυπνες ατάκες και πα-
ρεµβάσεις µε στυλ. Κι όταν έρχε-

ται η κρίση, φταίει κάποιος άλλος 
– η αντιπολίτευση, κάποιος εσωκοµµα-
τικός αντίπαλος, ίσως ο ανάδροµος Ερµής. Η ε-
ξουσία δεν είναι για να περνάς καλά, πάει µαζί 
µε την ύψιστη ευθύνη, χωρίς ευθύνη η εξουσία 
δαγκώνει άσχηµα – τώρα πια, όλο το πολιτικό 
προσωπικό θα πρέπει να το ‘χει κατανοήσει…». 

Πράσινα αλεπουδάκια 
ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΠΑΝΤΩΣ, όλες οι πλευρές 
περί άλλων τυρβάζουν. Οι κυβερνώντες αναζη-
τούν εξιλαστήρια θύµατα και κάνουν ό,τι µπο-
ρούν για να πετάξουν, όπως λέµε, τη µπάλα στην 
κερκίδα, η αξιωµατική αντιπολίτευση κοιτάζει 
να επωφεληθεί σιγοντάροντας, ακόµα µια φο-
ρά, την κάθοδο του λαού στις πλατείες και το 
ΠΑΣΟΚ περιµένει σαν την αλεπού µε το κριάρι 
να «εισπράξει» από την κοινωνική κατακραυ-
γή. Συνεννόηση µηδέν. Ούτε σ’ αυτή τη δύσκο-
λη ώρα που η Ελλάδα πενθεί για τα παιδιά της. 

Η Ολυμπία και ο Σταύρος 
ΣΤΑ ΚΑΘ’ ΗΜΑΣ, τον τόνο της «παραφωνίας» 
τον δίνει άλλη µια φορά το γνωστό δίδυµο Αρα-
χωβίτη-Τελιγιορίδου, το οποίο, µε ανακοίνωσή 
του, την ώρα της φωτιάς, καταφεύγει σε έναν 
αδόκιµο παραλληλισµό, συνδέοντας τις συµ-
βάσεις των σιδηροδρόµων µε τις προσπάθειες 
βελτίωσης της µηχανογραφικής υποστήριξης 
γύρω από τη βάση του ΟΣ∆Ε. «Ελάχιστες ώρες 
µετά το δραµατικό δυστύχηµα στα Τέµπη που 
συγκλονίζει όλη τη χώρα µε δεκάδες νεκρούς, 
κυρίως νέα παιδιά και φοιτητές που χάθηκαν 
άδικα και µε τραγικό τρόπο», αναφέρει στην α-
νακοίνωσή του του δίδυµο, «συνεδρίασε το ∆ι-
οικητικό Συµβούλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, φορέα επο-
πτευόµενου από το ΥΠΑΑΤ (να το το καρφί), µε 
θέµα την απευθείας ανάθεση άλλης µιας εργο-
λαβίας. Με αυτόν τον τρόπο προετοιµάζεται το 
ΥΠΑΑΤ για τη νέα ΚΑΠ;».  

Πόνεσε ο ΦΠΑ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ: «Συγκεκρι-

µένα, στην Συνεδρίαση µε 
αρ. 273/01-03-2023 του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου 
του ΟΠΕΚΕΠΕ το 4ο θέ-
µα αφορούσε την Παρο-
χή Υπηρεσιών προσαρ-
µογής της ΕΑΕ του έτους 
2022 (Ενιαία Αίτηση Ενί-
σχυσης) ώστε να παραλη-
φθούν οι ΕΑΕ του έτους 
2023 µε τη διαδικασία 
της απευθείας ανάθεσης, 
προϋπολογισµού (άκου-

σον – άκουσον) έως του ποσού των 30.000 ευ-
ρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%».    

Ο χρυσοκεντημένος 
ΕΙΝΑΙ Ν’ ΑΠΟΡΕΙΣ! ∆ηλαδή, για το θλιβερό δυ-
στύχηµα στα Τέµπη φταίνε οι απευθείας αναθέ-
σεις ή µήπως οι ακυρώσεις των διαγωνισµών 
και καθυστερήσεις στην υλοποίηση των συµ-
βάσεων; Κι επίσης, τι προτείνει το δίδυµο για 
την περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ; Να µην ξοδέψει 
το δηµόσιο, έστω και µε απ’ ευθείας ανάθεση, 
30.000 ευρώ για την επικαιροποίηση της δή-
λωσης ΟΣ∆Ε (ΕΑΕ του έτους 2023), δηλαδή να 
µην υποβληθούν οι δηλώσεις και να µείνουν 
απλήρωτοι οι παραγωγοί; Τέτοια δηλαδή καρ-
µιριά; Εκτός κι αν έχουν υπόψη τους κανέναν 
εργολάβο φθηνότερο σαν κι αυτόν που είχε 
χρυσώσει το δηµόσιο την τελευταία δεκαετία. 

Ακριβοί στα πίτουρα
Για 30.000 ευρώ... να µην υποβληθούν 
οι δηλώσεις και να µείνουν απλήρωτοι 
οι παραγωγοί; Τέτοια δηλαδή καρµιριά; 
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11/03
Τέντα Α, Stand D05
10:30 π.µ. – 14:00 µ.µ.
Βαµβάκι και καλαµπόκι στο Workshop της Agrenda

Οι προοπτικές της βιώσιµης βαµβακοκαλλιέργειας (Cotton Trails) και η 
αγορά καλαµποκιού (Corn Crop) θα βρεθούν στο επίκεντρο ειδικής εκ-
δήλωσης της Agrenda στο πλαίσιο της 13ης Agrothessaly το Σάββατο 4 
Μαρτίου από τις 10:30 π.µ. έως τις 14:00 µ.µ.. Το περίπτερο της Agrenda 
(Τέντα Α, Stand D05) θα φιλοξενήσει πληθώρα συµµετοχών από όλο το 
φάσµα δραστηριότητας του κλάδου σε βαµβάκι και καλαµπόκι, µε την 
παρουσία και εκπροσώπων της βιοµηχανίας µεταποίησης. To Workshop 
της Agrenda θα µεταδοθεί ζωντανά από το Agronews.gr.

∆είτε
LIVE

Προσέλευση 10.00
Πρώτη συζήτηση 10.30 -11.45
∆εύτερη συζήτηση 12.00 - 13.15
Αθανάσιος Τσούτσας 
Cluster Lead Field Crops Seeds APE/S, BASF Hellas S.A. 

∆ηµήτριος Πολύχρονος
Κλωστήρια Ναυπάκτου, EUCOTTON

∆ρ. Μοχάµεντ Νταράουσε
Προϊστάµενος Εθνικού Κέντρου Ποιοτικού Ελέγχου, 
Ταξινόµησης και Τυποποίησης Βάµβακος
Σάββας Παχατίρογλου
Πρόεδρος Οργάνωσης Βαµβακοπαραγωγών Φαρσάλων, Cotton Farsala

Ιωάννης Βεβελάκης
Γενικός ∆ιευθυντής, Eurochem Hellas S.A

Άρης Ζαµίδης
Γενικός ∆ιευθυντής, TractorGPS

Νικόλαος Θεοφιλόπουλος 
SB Market Segments & Industry  Experts , Supervisor, Eurobank S.A.

Βασίλης Μιχαήλ
Γενικός ∆ιευθυντής, FAS

Μάνος Ρεµουντάκης
Γενικός ∆ιευθυντής American Genetics

Ιωάννης Μυλωνάς
ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ

Πάτροκλος Κωστούλης
Παραγωγός Χάλκη Λάρισας

Γιάννης Στεφάνου
Μελετητής, Alpha Plan Consultants

∆ηµήτριος Γάτος 
Γενικός ∆ιευθυντής – Εκτελεστικό Μέλος ∆Σ, 
Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας

        
Σάββατο 11 Μαρτίου

ΘΕΜΑ
COTTON TRAILS

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

ΘΕΜΑ
CORN CROP

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Live streaming 
Workshop
Live streaming 
WorWorW kshop

Τέντα Α | Stand D05

Fyto- Animal Services
    ΣΠΟΡΟΙ - ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

AGROTHESSALY

11/03
Χώρος συνεδριακών εκδηλώσεων
Ώρα έναρξης: 13:45 µ.µ. 
Ισχυρισµοί υγείας σε ΠΟΠ & ΠΓΕ

Ο οργανισµός «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά» διοργανώ-
νει εκδήλωση για την ανακοίνωση της έναρξης της 
καινοτόµου ερευνητικής δράσης «Ενισχύοντας την 
αξία των προϊόντων ΠΟΠ & ΠΓΕ». Η δράση φιλοδο-
ξεί µέσω της ανεύρεσης και προσθήκης ισχυρισµών 
υγείας σε προϊόντα της ελληνικής γης, να αναδείξει 
την αξία τους, προωθώντας, παράλληλα, τις εξαγω-
γές τους, υποστηρίζοντας έτσι την τοπική παραγωγή.

11/03
Χώρος συνεδριακών εκδηλώσεων
10:00 π.µ. – 11:30 π.µ. 
Εξελίξεις και προοπτικές στον αγροτικό τοµέα

Πολυθεµατική εκδήλωση οργανώνει το Πανεπιστή-
µιο Θεσσαλίας, την οποία θα απασχολήσουν οι προ-
τεραιότητες της νέας ΚΑΠ, ο ρόλος των φαρµακευτι-
κών φυτών στο αύριο του αγροτικού τοµέα, οι σύγ-
χρονες τεχνολογίες στην φυτοπροστασία, οι καλλι-
έργειες ακρόδρυων καθώς και η αυθεντικοποίηση 
και η ιχνηλασιµότητα των διατροφικών προϊόντων.

11/03
Χώρος συνεδριακών εκδηλώσεων
12:00 µ.µ. – 14:30 µ.µ. 
Η νέα ΚΑΠ και τα Σχέδια Βελτίωσης

Ζητήµατα αιχµής θα συζητηθούν στο πλαίσιο ηµερίδας της ΕΘΕΑΣ στην 13η 
Agrothessaly µε θέµα «Νέα ΚΑΠ και Σχέδια Βελτίωσης» που θα λάβει χώ-
ρα στον ειδικό χώρο συνεδριακών εκδηλώσεων της έκθεσης στη Σκεπαστή 
Αγορά Νεάπολης. Χαιρετισµό θα απευθύνει ο υπουργός Αγροτικής Ανά-
πτυξης Γιώργος Γεωργαντάς και ο πρόεδρος της ΕΘΕΑΣ Παύλος Σατολιάς. 
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγµατοποιηθούν µεταξύ άλλων οµιλίες του 
προϊστάµενου Μονάδας Ενισχύσεων στις Γεωργικές Εκµεταλλεύσεις Ευθύµι-
ου Τσιατούρα µε θέµα τα Σχέδια Βελτίωσης καθώς και της ∆ήµητρας Γάκη, 
Ε∆ΙΠ-Γεωπόνος, µε θέµα την Αναγεννητική Γεωργία στο Βαµβάκι και την ε-
φαρµογή της µέσα από οργανωµένα σχήµατα αγροτών.

12/03
Χώρος συνεδριακών εκδηλώσεων
11:00 π.µ. – 13:00 µ.µ.
Οδικός Χάρτης για Πράσινη Ανάπτυξη

Ειδική ηµερίδα διοργανώνει το Ινστιτούτο Βιοµηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών 
του ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ µε θέµα «Από την Έρευνα στην Εφαρµογή: Οδικός Χάρτης για 
µια Πράσινη Ανάπτυξη την Κυριακή 12 Μαρτίου 2023, στις 11.00 π.µ., στον χώρο 
συνεδριακών εκδηλώσεων της Έκθεσης Agrothessaly, στη Σκεπαστή Αγορά Νεάπολης. 
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα συζητηθούν καινοτόµες καλλιέργειες και τε-
χνικές που απασχολούν τον αγροτικό κόσµο λόγω νέας ΚΑΠ.



AgrendaΣάββατο 11 & Κυριακή 12 Μαρτίου 2023 51ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

Στα ΟιΝοτικά όλος ο
κρητικός αµπελώνας
Οι οινοποιοί της Κρήτης ετοιµάζονται για 15η 
χρονιά να υποδεχτούν όλους τους φίλους του 
Κρητικού Αµπελώνα στην Έκθεση «ΟιΝοτικά» 
στις 11-12 Μαρτίου, που επιστρέφει µετά από 
τρία χρόνια στα Χανιά, σε µία συνδιοργάνωση 
της Περιφέρειας Κρήτης – Περιφερειακής 
Ενότητα Χανίων, στο ξενοδοχείο Avra Imperial 
Hotel στο Κολυµβάρι. Οι επισκέπτες της έκθεσης 
θα έχουν τη δυνατότητα να δοκιµάσουν τις πάνω 
περισσότερων από 350 ετικετών µε νέες και 
παλαιές εσοδείες από 36 Κρητικά Οινοποιεία, να 
µιλήσουν µε τους οινοπαραγωγούς και να 
ενηµερωθούν για τις συλλογικές δράσεις που 
κάνει το Wines of Crete. 
Επιπλέον, στην έκθεση θα λειτουργεί και 
οργανωµένο πωλητήριο κρητικού κρασιού όπου 
οι φιάλες θα πωλούνται σε συµβολική τιµή και 
µέρος από τα έσοδα θα διατεθούν στο Κέντρο 
Ειδικών Παιδιών «Ζωοδόχος Πηγή».

ΤΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΤΗΣ AGRENDA
Στις 10-13 Μαρτίου 

διοργανώνεται φέτος ο 9ος 
Παγκρήτιος ∆ιαγωνισµός 
Τυποποιηµένου Ελαιολάδου.

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

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

Το Thessaloniki Wine Show 
2023 έρχεται την Κυριακή 
2 Απριλίου στο Περίπτερο 

των Εθνών (6) της HELEXPO.

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

Όλος ο κλάδος των 
οπωρολαχανικών θα βρίσκεται 
και φέτος στη Freskon από 23 
έως 25 Απριλίου, στον φιλόξενο 
χώρο της ∆ΕΘ.

Ειδικό συνέδριο για 
τα εσπεριδοειδή διοργανώνεται 
στις 23 Απριλίου στο πλαίσιο 

της Freskon στο ∆ιεθνές 
Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Ο ∆ιεθνής ∆ιαγωνισµός 
∆ώρων Γαστρονοµίας 2023 
θα διεξαχθεί στην Κω 26 µε 29 
Απριλίου, όπου θα διαγωνιστούν 
δώρα τροφίµων και χειροτεχνίες 
σχετικές µε τρόφιµα από όλες 
τις Ευρωπαϊκές και ∆ιεθνείς 
Περιφέρειες Γαστρονοµίας.

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

Στην Καβάλα 4 έως 6 Μαΐου 
η 8η διοργάνωση του διεθνούς 
διαγωνισµού ελαιολάδου 
«Αthena International Olive Oil 
Competition» (ATHENA IOOC),  
µε την Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης.

Η κορυφαία εµπορική έκθεση 
φρέσκων φρούτων και λαχανικών 
της Ασίας επιστρέφει στην 
AsiaWorld-Expo στο Χονγκ 
Κονγκ στις 6-8 Σεπτεµβρίου.

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

Ραντεβού 
στην Oenotelia 
18-20 Μαρτίου
Επικεντρωµένη τόσο στην ελληνική B2B αγορά 
αλλά και στις σηµαντικές ξένες αγορές - στόχους 
για το ελληνικό κρασί, η Oenotelia θα αποτελέσει για 

ακόµα µια φορά ένα από τα σηµαντικότερα οινικά 
trade show στη χώρα. Η Oenotelia 2023 
αναµένεται να αποτελέσει πόλο έλξης για δεκάδες 
χιλιάδες επισκέπτες από την Οργανωµένη Λιανική, 
τα Ξενοδοχεία και τη Μαζική Εστίαση. Με 190 
εκθέτες, 4.000 τ.µ. εκθεσιακή επιφάνεια στο 
Metropolitan Expo και 160 σηµαντικούς wine 
importers, η Oenotelia θα αναδειχθεί ξανά σε 
µία εκ των σηµαντικότερων εκθέσεων Οίνων & 
Αποσταγµάτων στη χώρα. Οι επαγγελµατίες 
επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν 
σε βάθος τον ελληνικό αµπελώνα µέσα από τις 
γευστικές δοκιµές που θα πραγµατοποιηθούν 
στην ειδικά διαµορφωµένη Πλατεία Γευσιγνωσίας. 
Πληροφορίες στο www.oenotelia.gr.

ΣΠΑΤΑ

Έρχεται το 
GLOBALG.A.P. Tour 
στις 17 Μαρτίου

H TÜV HELLAS (TÜV 
NORD) φιλοξενεί φέτος 
το συνέδριο GLOBALG.A.P. 
Tour 2023 στην Αθήνα, 
την Παρασκευή 17 Μαρτίου, 
09:30-17:00 στο ξενοδοχείο 
Electra Palace Hotel 
(Ναυάρχου Νικοδήµου 
18-20, Αθήνα). Το Συνέδριο 
GLOBALG.A.P. Tour 2023 
αποτελεί µοναδική ευκαιρία 
για συνεργασία και 
ανταλλαγή απόψεων µεταξύ 
παραγωγών, αλυσίδων super 
markets, αλυσίδων διανοµής, 
επαγγελµατιών ποιότητας, 
επαγγελµατικών οργανώσεων 
και θεσµικών εκπροσώπων. 
Η ατζέντα των θεµάτων 
περιλαµβάνει ευρύ φάσµα 
θεµατικών, της νέας έκδοσης 
v6 της GLOBALGAP, των 
απαιτήσεων των αλυσίδων 
super markets στην Ελλάδα 
και στο εξωτερικό. 
Στο τέλος θα δοθεί Βεβαίωση 
Παρακολούθησης από την 
TÜV HELLAS (TÜV NORD). 
Για πληροφορίες στο 
www.globalgap.org.

ΑΘΗΝΑ

ΧΑΝΙΑ

Έως τις 13 Μαρτίου θα 
γίνονται δεκτές οι αιτήσεις στα 
πλαίσια της ετησίας παράτασης 
του προγράµµατος Κοµφούζιο, 
που αφορά τους περασµένους 
δικαιούχους.

Μέχρι τις 15 Μαρτίου 
υποβολή αιτήσεων αποζηµίωσης 
για ένταξη στη ∆ράση 2, Μέτρου 
3.4.3 του ΕΠΑλΘ.

Οι αιτήσεις για τη συµµετοχή 
στους νέους κύκλους των 
δράσεων EQUALL της Τράπεζας 
Πειραιώς διαρκούν µέχρι και τις 
27 Μαρτίου.

Παρατείνεται έως τις 31 
Μάϊου η προθεσµία υποβολής 
δικαιολογητικών στην 
ηλεκτρονική πλατφόρµα 
«myBusinessSupport» της 
ΑΑ∆Ε για την επιστρεπτέα 
προκαταβολή. 

Παράταση έως το τέλος 
Μαΐου πήρε η προθεσµία 
υποβολής στοιχείων συµβάσεων 
συµβολαιακής γεωργίας στην 
ΑΑ∆Ε για µείωση του φόρου 
εισοδήµατος κατά 50%.

Παράταση ως 31 Ιουνίου για 
κατά παρέκκλιση µετάκληση 
εργατών γης.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Σειρά εκδηλώσεων για 
την ελληνική τυροκοµία

∆ύο σηµαντικές εκδηλώσεις θα 
λάβουν χώρα µέσα στον Μάρτιο σε 
Πελοπόννησο, Καλάβρυτα, Ολυµπία 
και Τρίπολη, στο πλαίσιο του Σχεδίου 
∆ιακρατικής Συνεργασίας «Say 
cheese! Balkan cheese» του 
προγράµµατος LEADER/CLLD. 
Θα πραγµατοποιηθούν οι διακρατικές 
συναντήσεις των εταίρων (13 του 
µήνα στα Καλάβρυτα και στις 15 
στην Τρίπολη) καθώς και επισκέψεις 
µελέτης σε Καλάβρυτα, Ολυµπία και 
Τρίπολη. Το τριήµερο 29-31 
Μαρτίου διοργανώνεται το ∆ιεθνές 
συνέδριο τυροκοµίας και φεστιβάλ 
τυριού στο Αποστολοπούλειο 
Πνευµατικό Κέντρο Τρίπολης, µε 
τη συµµετοχή Ελλήνων και ξένων 
πανεπιστηµιακών καθώς και ειδικών 
της τυροκοµίας, της κτηνοτροφίας, 
του marketing και χρηµατοδοτικών 
εργαλείων. Για περισσότερες 
πληροφορίες στο www.parnonas.gr.
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλούνται κατσικάκια ηµερών ,περιο-
χή Φλώρινας.Τιµή 10 ευρώ το ένα. Τηλ. 
6906/45840.

Πωλούνται πρόβατα και ζυγούρια φυλής 
Σαρολέ κρεατοπαραγωγής, περιοχή ∆υτι-
κής Μακεδονίας. Τηλ. 6936/496890.

Πωλούνται χοιροµητέρες µαύρης ελληνι-
κής φυλής πιστοποιηµένες, για αναπαραγω-
γή µεγάλες µικρές και έγκυες. Συνοδεύονται 
από όλα τα έγγραφα πιστοποίησης,περιοχή 
Κατερίνης. Τηλ. 23510/81203.

Πωλούνται κατσίκια Μούρθια αρσε-
νικά. Επικοινωνία 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 
είναι έγκυα και γεννηµένα µε αρνιά. Τώ-
ρα αρµέγονται.Τρίκαλα Θεσσαλιας. Τηλ. 
6973/673305.

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

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

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

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

Πωλείται κτηνοτροφική επιχείρηση σε λει-
τουργία, πλήρως αδειοδοτηµένη σε αγρο-
τεµάχιο 53 στρεµµάτων, κτιριακές εγκατα-
στάσεις µε πλήρη, υπερσύγχρονο εξοπλισµό 
και υποδοµές, κατσίκες επιλογής µε εξαιρε-
τικό γεννητικό υλικό. Σε κόµβο της Εγνατίας 
οδού, οι χρήσεις γης είναι συµβατές για οι-
ανδήποτε δραστηριότητα (κτηνοτροφία , κα-
θετοποίηση ,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, 
τριορισµένος. Τηλ 6972/271604. 

Πωλείται άχυρο σε µικρές µπάλες.Περιοχή 
Κιλκίς. Τηλ. 6945/527293.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πωλείται βίκος καθαρισµένος 400 κι-
λά και τριερίδια, περιοχή Φαρσάλων. Τηλ. 
6944/985675.

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

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

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

Πωλείται µέλι σοδειάς 2021. Τηλ. 
6987/310440.

Πωλείται βίκος και µπιζέλι σανός καλλιερ-
γητικής περιόδου 2022. Τηλ. 6932/372270.

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

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

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

Πωλoύνται ζωοτροφές σε µπάλες για κτη-
νοτροφικό µπιζέλι και τριφύλλι.Περιοχή Γιαν-
νιτσών. Τηλ. 6937/274082.

Πωλoύνται δικαιώµατα φυτικής παραγωγής. 
Τηλ. 6972/598171.

Πωλoύνται ζωοτροφικά φασόλια,περιοχή 
Καστοριάς. Τηλ. 6974/318552.

Πωλoύνται δικαιώµατα αρώσιµα. Τηλ. 
6944/985675.

Πωλείται βίκος,τριφύλλι και καλαµπόκι µε 
πιστοποιηση από την Βιοελλάς,περιοχή Ναυ-
πάκτου. 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 στρέµ-
µατα. Τηλ. 6944/985675.

Πωλείται βίκος µπιζέλι από παραγωγό 
καθαρισµένος και απολυµασµένος. Τηλ. 
6948/423151.

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

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

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

Πωλείται για σπόρο σιτάρι σκληρό ποικιλί-
ας Σιµετο διασταυρωµένο πρωτοετές απο 
σποροπαραγωγή. Πάρα πολύ παραγωγικό 
δεν ασπρίζει, δεν πλαγιάζει µε πολλή πρω-
τείνη απο παραγωγό. Τηλ. 6972/285256, 
6974/313224.

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

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

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

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

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

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

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

Πωλείται ελαιώνας 5 στρεµµάτων στο Ξυλό-
καστρο, θέση Γελινιάτικα, εκτός σχεδίου πό-
λεως µε απεριόριστη θέα. Τηλ. 6988/887113.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πωλούνται 30 στρέµµατα και 400 τ.µ στη πε-
ριοχή Κορώνα Κιλκίς. Τηλ. 2310/711133.

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

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 νε-
ρό, ρεύµα και γεώτρηση.Πωλείται λόγω συ-
νταξιοδότησης 45.000 ευρώ. περιοχή Μάγ-
γανα Ξάνθης. Κος Νίκος. Τηλ. 6945/623657.

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

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, τριφα-
σικιά. Τηλ. 6936/988485.

Πωλείται φυτοσπαρτική µηχανή 16 σει-
ρών ΒΕΚΑΜ. Περιοχή Γιαννιτσών. Τηλ. 
6982/551234.

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

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

Πωλείται γεννήτρια Diesel πετρελαίου 
32 kwh καινούρια(ολίγων ηµερών δουλε-
µένη),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 στα-
βάρια 2 µέτρων. Περιοχή Πιερίας. Τηλ. 
6980/001606. 

Πωλούνται ταίστρες για τάισµα ζώων, προ-
βάτων και κατσικιών µήκους 3 µέτρων, τε-
µάχια 14, περιοχή Θεσσαλονίκης . Τηλ. 
6942/226598.

Πωλείται τρακτέρ New Holland TS100, 100 
ίππων µαζί µε ένα ψεκαστικό µηχάνηµα, ένα 
κοπτικό µηχάνηµα, έναν καλλιεργητή και ένα 
άροτρο. Τηλ. 6985/731851. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πωλείται άροτρο 4υνο,Τσανιο 12αρι. Περιο-
χή Γιαννιτσών. Τηλ. 6982/551234.

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

Πωλείται χαρτοκοπτικό Μάρκας KRONE 
πλάτος κοπής 2.80. Περιοχή Γιαννιτσών. 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 µη-
χανή Ζ 16άρα,κεντρόφυγκα για παρτικόφ,20 
σωλήνες 3αρες Pellot,80 σωλήνες 2,5αρες 
Pellot,50 beck γωνίες και συστολές σε τιµή ευ-
καιρίας,περιοχή ∆οµοκού. Τηλ. 6974/806795

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

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

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

Πωλείται µεταχειρισµένη µηχανή τεχνητού 
θηλασµού αµνοεριφίων (έως 250 αµνοερί-
φια) σε άριστη κατάσταση, περιοχή αττική. 
Τηλ. 6936/779887.

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

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 καρού-
λι Φ62 200 µέτρα. Τηλ. 6972/307674.

Πωλούνται 2 σβάρνες, ένας καλλιεργη-
τής(16 δόντια), µία σκαλιστική 3αρα,µία 
αντλία νερό κεντρόφυγκα CAPRARI και 20 
µπέκ µε ακροφύσια 10αρια.Πληροφορίες. Τηλ. 
6949/093007. 

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

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

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

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

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

Πωλούνται ενσιρώµατα καλαµπο-
κιού µίγµατος βίκου βρώµης σε µε-
γάλη στρόγγυλη µπάλα µε ενσιρωτι-
κό και ενσίρωµα τριφυλλιού σε µεγάλη 
τετράγωνη µπάλα. Τηλ. 6977/440923, 
E-mail: papapg100@gmail. com



AgrendaΣάββατο 11 & Κυριακή 12 Μαρτίου 2023 53

  

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Mε στόχο να ενισχυθεί και να εµπλου-
τιστεί το τουριστικό προϊόν της Πελο-
ποννήσου και ταυτόχρονα να αυξη-
θεί η επιτόπου διάθεση τυροκοµικών 
προϊόντων, µε τελικούς ωφελούµε-
νους τους κτηνοτρόφους και παρα-
γωγούς της Πελοποννήσου τρέχουν 
µέσα στο Μάρτιο µια σειρά από δι-
ακρατικές εκδηλώσεις στο πλαίσιο 
του «Saycheese! Balkancheese» του 
προγράµµατος Leader/CLLD.

Το φιλόδοξο σχέδιο «Saycheese! 
Balkancheese» αφορά την ανάδειξη 
και αξιοποίηση του πλούτου των βαλ-
κανικών δρόµων τυριού αλλά και της 
δυναµικής που κρύβεται πίσω από 
την οµοιότητα και ιδιαιτερότητα των 
«κοινών» µας τυριών, τις τοπικές πα-
ραδοσιακές µεθόδους και πρώτες ύ-
λες παραγωγής και την παράδοση και 
τον πολιτισµό που συνυπάρχει µε την 
τυροκοµία. Στους στόχους του σχεδί-
ου είναι η δικτύωση και συνεργασία 
των τυροκόµων και των παραγωγών, 
η συµµετοχή σε εκθέσεις, σε προ-
γράµµατα γνωριµίας, γευσιγνωσίας 
και προβολής των τοπικών τυριών, η 
ανάπτυξη και τουριστική αξιοποίηση 
των ∆ρόµων τυριού των Βαλκανίων. 
Βασικό µέληµα η δηµιουργία ενός νέ-
ου brand «Balkancheeseroutes», µιας 

κοινής ταυτότητας για τους δρόµους 
τυριού των Βαλκανίων και την κουλ-
τούρα της γαλακτοκοµίας, σφραγίζο-
ντας έτσι τη διαχρονική σχέση και τα 
κοινά στοιχεία των βαλκανικών λαών.

Πιο συγκεκριµένα διακρατικές συ-
ναντήσεις θα πραγµατοποιηθούν στις 
13-15 Μαρτίου σε Καλάβρυτα και Τρί-
πολη των εταίρων του Σχεδίου και ε-
πισκέψεις µελέτης σε Καλάβρυτα, Ο-
λυµπία και Τρίπολη. Θα πραγµατο-
ποιηθεί διεθνές συνέδριο τυροκοµίας 
και φεστιβάλ τυριού στις 29-31 Μαρ-
τίου στην Τρίπολη (Αποστολοπούλειο 

Πνευµατικό Κέντρο), µε Έλληνες και 
ξένους πανεπιστηµιακούς και ειδι-
κούς της τυροκοµίας, της κτηνοτρο-
φίας, του marketing και του πολιτι-
σµού. Στις 30 Μαρτίου οι σύνεδροι θα 
επισκεφθούν τον Γαλακτοκοµικό Συ-
νεταιρισµό Καλαβρύτων και µια µέρα 
µετά οδοιπορικό σε τυροκοµεία της 
Ανατολικής Πελοποννήσου.

Συντονιστή εταίρος είναι η Οµάδα 
Τοπικής ∆ράσης Αναπτυξιακή Πάρνω-
να, ενώ συµµετέχουν 11 εταίροι OT∆ 
από Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουµανία και 
3 ΟΤ∆ παρατηρητές από Μολδαβία.

14 ΟΤ∆
Στο Σχέδιο συµµετέχουν 

συνολικά 14 Οµάδες Τοπικής 
∆ράσης (ΟΤ∆): 3 ΟΤ∆ από την 
Ελλάδα, 4 από την Βουλγαρία, 
4 από την Ρουµανία και 3 από 

την Μολδαβία ως παρατηρητές

Προέγκριση αγροτικού
δρόµου στη Νεµέα
Στην προέγκριση διακήρυξης 
έργου για αγροτικό δρόµο µήκους 
2.653,00 µέτρων στη Νεµέα, 
προϋπολογισµού δηµοπράτησης 
490.000 ευρώ προχώρησε το 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. 
Η δράση συγχρηµατοδοτείται από 
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και το 
Ελληνικό ∆ηµόσιο µε ποσοστό 
100%. Η ανακοίνωση για την 
ηµεροµηνία δηµοπράτησης του 
έργου θα γίνει εντός του Μαρτίου.

«Πράσινο» από Βραζιλία
για ΓΤΟ σιτάρι 
Η Βραζιλία µια εκ των κορυφαίων 
παραγωγών και εξαγωγέων 
τροφίµων, µετά την Αργεντινή, 
γίνεται η δεύτερη χώρα που 
ενέκρινε την καλλιέργεια και 
πώληση γενετικά τροποποιηµένου 
σιταριού το οποίο είναι ανθεκτικό 
στην ξηρασία. Η έγκριση αυτή 
δεν σηµαίνει ότι θα καλλιεργήσει 
απαραίτητα γενετικά τροποποιηµένο 
σιτάρι για παραγωγή σύντοµα, 
αντικατοπτρίζει µια σηµαντική 
αλλαγή στη στάση.

Στους 750 οι εποχικοί
για τη δακοκτονία 2023
Στους 750 ανέρχεται το εποχικό 
προσωπικό για το πρόγραµµα 
καταπολέµησης του δάκου ελιάς 
για το 2023. Σύµφωνα µε την ΥΑ 
του ΥπΑΑΤ, το προσωπικό αυτό, 
το οποίο είναι µε σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 
χρόνου, θα απασχοληθεί θα 
κατανεµηθεί στις ∆ΑΟΚ της χώρας, 
ενώ η απασχόληση τους θα γίνει 
εντός του χρονικού διαστήµατος 
από την ηµεροµηνία πρόσληψης 
µέχρι τις 30 Νοεµβρίου 2023.

Ολοένα και ασφαλέστερα 
τα ζωικά προϊόντα
Σπανιότερα ανακαλύπτονται χρόνο 
µε το χρόνο σηµαντικά υπολείµµατα 
κτηνιατρικών φαρµάκων και λοιπών 
ουσιών σε προϊόντα ζωικής 
προέλευσης στην ΕΕ, ενώ τα επίπεδα 
συµµόρφωσης των κτηνοτρόφων 
αυξάνονται, σύµφωνα µε την ετήσια 
έκθεση της EFSA. Αξίζει να 
σηµειωθεί εδώ πως το 2021, το 
ποσοστό των µη συµµορφούµενων 
δειγµάτων ήταν 0,17%, αποτελώντας 
το χαµηλότερο ποσοστό που 
καταγράφηκε τα τελευταία 12 χρόνια.

Η κτηνοτροφία και η τυροκοµία αποτελούν σηµαντικές παραγωγικές δραστηριότητες για τον Πάρνωνα 
και την Τρίπολη, την ορεινής Ηλεία και την Αχαΐα, που ενώνουν τις δυνάµεις τους για αυτό τον σκοπό.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Διασύνδεση τυριού
με τον τουρισμό
Οι δρόμοι του τυριού περνάνε μέσω της διακριτική συνεργασίας 
«Saycheese! Balkancheese» του προγράμματος Leader/CLLD

Πωλείται χορτοσυλλέκτης τύπου ελικόπτερο 
330. Τηλ. 6982/551234.

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

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

Πωλείται φρέζα 2,10m µάρκας Κωνσταντινί-
δη. Τηλ. 6972/687368.

Πωλούνται γεννήτρια 32 kwa, αρµεκτήριο 
προβάτων και αγελάδων και ένας σφυρόµυ-
λος (σπαστήρας). Τηλ. 6944/614947.

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

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

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

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

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

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

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

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

Πωλείται πλήρης σιδηροκατασκευή επιτραπέ-
ζιου αµπελιού σε σχήµα V 45 στρεµµάτων( γω-
νίες 50χ50χ5 και ενδιάµεσες συνδετήριες σω-
λήνες ) 5 ετίας και 12 στρεµµάτων κρεβατί-
νας,περιοχή 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 κύλινδρο 
πλάτος 210 cm,περιοχή Θεσσαλονίκη. Τηλ. 
6972/687368.

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

Πωλείται θεριζοαλωνιστική µηχανή Clayson 
M103 τιµή 2.500 ευρώ. Τηλ. 6977/761510.

Πωλείται άροτρο Pierro Moro 3υνο, τιµή 
3.000 ευρώ. Τηλ. 6977/761510.

Πωλείται θεριζοαλωνιστική µηχανή Deutz 
Fahr µοντέλο 1600 τιµή 10.000 ευρώ. Τηλ. 
6977/761510.

Πωλείται φρέζα µε ενσωµατωµένο κύλινδρο 
πλάτους 2,10 µέτρων. Τηλ. 6972/687368.

Πωλείται ραντιστικό 500 κιλών,περιοχή Θεσ-
σαλονίκης. Τηλ. 6972/687368.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητείται τρακτέρ FORD 5600.Περιοχή Θεσ-
σαλονίκης. 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.
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Οι «κόκκινοι»
ονειρεύονται
Ξεχωρίζει η ρεβάνς των Ρεάλ-Λίβερπουλ

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Την ερχόµενη βδοµάδα κλείνουν 
και τα τελευταία τέσσερα εισιτήρια 
για τη φάση των «8» του Τσάµπιονς 
Λιγκ µε τις Μπάγερν, Μπενφίκα, 
Τσέλσι και Μίλαν να βρίσκονται 
ήδη εκεί περιµένοντας την κλή-
ρωση. Την Τρίτη 14 Μαρτίου, λοι-
πόν,  η Πόρτο υποδέχεται την Ί-
ντερ, µε την ιταλική οµάδα να έ-
χει παρακαταθήκη το εύθραυστο 
1-0 του Σαν Σίρο. Την ίδια ηµέ-
ρα, η Μάντσεστερ Σίτι, η οποία 
µάλιστα θεωρείται και φαβορί α-
πό τις στοιχηµατικές για την κα-
τάκτηση της κούπας, καλείται να 
βρει τη νίκη απέναντι στους «ταύ-

ρους» της Λειψίας (πρώτο µατς 1-
1). Την επόµενη ηµέρα, η Νάπο-
λι αναµένεται να ξεπεράσει εύκο-
λα το εµπόδιο της Άιντραχτ Φραν-
κφούρτης, την οποία και είχε φι-
λοδωρήσει µε δύο γκολ στο γή-
πεδό της στο πρώτο µατς. Τέλος, 
το καλύτερο σε θέαµα µατς, γίνε-
ται στη Μαδρίτη, όπου η Ρεάλ υ-
ποδέχεται τη Λίβερπουλ. Οι «κόκ-
κινοι» γνώρισαν ταπεινωτική ήτ-
τα 2-5 στο γήπεδό τους από τους 
«Μαδριλένους», και λίγες ηµέρες 
µετά ξέσπασαν µε 7 γκολ απένα-
ντι στη Γιουνάιτεντ. Όλα γίνονται 
στο ποδόσφαιρο, όπως µας έχει δι-
δάξει ο θεσµός καθώς έχουµε να 
θυµόµαστε την επική ανατροπή 
της Μπάρτσα απέναντι στην Παρί. 

Ο Μαξ Φερστάπεν συνέχισε από εκεί που το άφησε 
την περασµένη σεζόν, καθώς ανέβηκε στην πρώτη 
θέση του πόντιουµ στην πρεµιέρα της Formula 1 
στο Μπαχρέιν. Το καραβάνι της κορωνίδας του 
µηχανοκίνητου αθλητισµού προετοιµάζεται τώρα για 
το γκραν πρι της Σαουδικής Αραβίας (19 Μαρτίου). 
Προς το παρόν ο Ολλανδός... δεν τους βλέπει!

Το πρώτο πήγε 
στον Φερστάπεν  

Στην τελική ευθεία
Μια αγωνιστική έµεινε πριν την 
έναρξη των φετινών πλέι-οφ  της 
Σούπερ Λιγκ, µε την αυλαία της 
κανονικής περιόδου να πέφτει την 
Κυριακή. Για λόγους…ηθικής, όλα 
τα µατς για την 26η αγωνιστική 
θα ξεκινήσουν στις 19:00 µ.µ.. 
Από κει και πέρα, µια µέρα µετά 
(τη ∆ευτέρα 13 Μαρτίου) θα 
πραγµατοποιηθεί και η κλήρωση 
των πλέι-οφ και πλέι-άουτ. 

Αλλοίωση του DNA
Κολληµένος στο ισόγειο του 
βαθµολογικού πίνακα της 
Euroleague έχει καθηλωθεί και 
φέτος ο Παναθηναϊκός, µε την 
οµάδα του Χρήστου Σερέλη να 
αδυνατεί να γευτεί τη χαρά της 
νίκης. Ο εξάστερος έχει αισίως 
συµπληρώσει 28 νίκες και 61 
ήττες την τελευταία τριετία στη 
κορυφαία διασυλλογική οργάνωση 
της Ευρώπης, αριθµοί 
πρωτάκουστοι για οµάδα µε 6 
κατακτήσεις του τροπαίου. 

Μικρές αγγελίες
Ενδιαφέρουσες δηλώσεις για 
εν ενεργεία προπονητή έκανε ο 
-πάντα ειλικρινής- Αντόνιο Κόντε, 
εκφράζοντας δηµοσίως τις 
αµφιβολίες του για το αν το τέλος 
της σεζόν θα τον βρει στον πάγκο 
της Τότεναµ, αφού µετά τον 
αποκλεισµό και από το Champions 
League «η διοίκηση της οµάδας 
ίσως είναι απογοητευµένη» όπως 
σηµείωσε µε νόηµα. Ούτως ή 
άλλως όµως, το συµβόλαιο του 
Ιταλού τεχνικού λήγει τον Ιούνιο.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’Αντισφαίριση (ΑTP Masters 1000)

BNP Paribas Open - Indian Wells    05:00    COSMOTE SPORT 6 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ 2)                      

Λάρισα – Αναγέννηση Καρδίτσας   13:45             ΕΡΤ3

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Λέστερ - Τσέλσι      17:00          Novasports 2HD

Μπάσκετ (Basket League)

ΑΕΚ - Κολοσσός   19:15  ΕΡΤ3

Πετοσφαίριση (Κύπελλο Γυναικών)    

Τελικός Final-4   21:30  ΕΡΤ3

Μπάσκετ (NBA)  

Γκ. Στέιτ Ουόριορς - Μ. Μπακς 03:30 COSMOTE SPORT 4 HD

Μπάσκετ (ACB Liga Endesa)

Ρεάλ Μαδρίτης - Μπιλµπάο  13:30 COSMOTE SPORT 8 HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μαν. Γιουνάιτεντ - Σαουθάµπτον    16:00       Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)   

ΑΕΚ - Ολυµπιακός  19:00  COSMOTE SPORT 2 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Ατρόµητος – Παναθηναϊκός   19:00     Novasports Prime

Αντισφαίριση (ΑTP Masters 1000)

BNP Paribas Open - Indian Wells    05:00    COSMOTE SPORT 6 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ 2)                      

Λάρισα – Αναγέννηση Καρδίτσας   13:45             ΕΡΤ3

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Λέστερ - Τσέλσι      17:00          Novasports 2HD

Μπάσκετ (Basket League)

ΑΕΚ - Κολοσσός   19:15  ΕΡΤ3

Πετοσφαίριση (Κύπελλο Γυναικών)    

Τελικός Final-4   21:30  ΕΡΤ3

Μπάσκετ (NBA)  

Γκ. Στέιτ Ουόριορς - Μ. Μπακς 03:30 COSMOTE SPORT 4 HD

Μπάσκετ (ACB Liga Endesa)

Ρεάλ Μαδρίτης - Μπιλµπάο  13:30 COSMOTE SPORT 8 HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μαν. Γιουνάιτεντ - Σαουθάµπτον    16:00       Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)   

ΑΕΚ - Ολυµπιακός  19:00  COSMOTE SPORT 2 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Ατρόµητος – Παναθηναϊκός   19:00     Novasports Prime

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Κυριακή 12 Μαρτίου

Σάββατο 11 Μαρτίου
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«Ταμείο» με μισό ευρώ το κιλό παραπάνω 
από πέρυσι, φαίνεται ότι θα κλείσουν οι κα-
πνοπαραγωγοί της Ροδόπης για την τιμή του 
μπασμά εσοδείας 2022. Τα ζυγίσματα στις 
αποθήκες της Κομοτηνής και των υπόλοι-
πων χωριών της Θράκης είναι στα τελειώ-
ματα και με τα μέχρι τώρα δεδομένα η τιμή 
διαμορφώνεται στα περίπου 5,18 ευρώ έ-
ναντι των 4,68 ευρώ πέρυσι. «Σε μια εβδο-
μάδα θα ξεκαθαρίσει το τοπίο, μόλις ζυγι-
στούν και οι τελευταίες ποσότητες. Ευελπι-
στούμε για στήσιμο στο μπασμά στα 5,20 

ευρώ», λέει ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού 
Καπνοπαραγωγών Ροδόπης, Εμέτ Σινάν. 

Παρά την άνοδο της τιμής, πάντως, ο κ. 
Σινάν σημειώνει ότι με βάση την αύξηση του 
κόστους παραγωγής το προϊόν θα έπρεπε 
να πωλείται πολύ παραπάνω. «Ο παραγω-
γός δεν βγαίνει και η νεολαία δεν ασχολεί-
ται πλέον με την καλλιέργεια κι αυτό φαί-
νεται και στην ετήσια παραγωγή, η οποία 
το 2022 ήταν στους 3.500 τόνους, μειωμέ-
νη κατά περίπου 1.000 τόνους έναντι του 
2021», τονίζει ο κ. Σινάν.  ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

Μισό ευρώ πάνω φέτος ο μπασμάς
 Στήσιμο στο 5,20 ευρώ για τον μπασμά περιμένουν οι καπνοπαραγωγοί  

 Μειωμένη στους 3.500 τόνους η φετινή σοδειά, οι παραγωγοί δεν βγαίνουν
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Σ
υνεχίζεται η στασιμότητα των προ-
ηγούμενων ημερών στην ελληνι-
κή αγορά βάμβακος. Η Τουρκία 
αγοράζει μικρές ποσότητες, αλλά 

σε καμία περίπτωση η ζήτηση δεν θυμίζει 
τις παλιότερες σεζόν. Εφόσον δεν σημειω-
θεί κάποια αλλαγή στη ζήτηση, είναι πολύ 
πιθανό να πρέπει να εναρμονιστούμε στα 
διεθνή επίπεδα τιμών ώστε να πουλήσου-
με στην Άπω Ανατολή. Οι αναλυτές, πάντως, 
δίνουν περισσότερες πιθανότητες στο βαμ-
βάκι να δοκιμάζει τις πάνω αντιστάσεις του. 

  Στο διεθνές εμπόριο είχαμε σημαντι-
κές νέες αγορές από Τυνησία και Αλγερία, 
οι οποίες έκριναν πως πρέπει να επωφελη-
θούν της τελευταίας πτώσης. Τελικά έκλει-
σαν 200.000 και 100.000 τόνους σκληρού 
σε τιμές 432 ευρώ o τόνος παραδοτέα σε 
λιμάνι και 418-425 ευρώ ο τόνος ανάλογα 
πλοίου αντίστοιχα. Και στις δύο περιπτώ-
σεις οι τιμές δεν είναι πολλά υποσχόμε-
νες αν φορτώνονταν με ελληνικά σιτάρια.

  Μείωση της τάξης του 5 έως και 10% στις 
καλλιεργούμενες εκτάσεις πρώιμου υπαίθρι-
ου καρπουζιού στην Τριφυλία, λόγω του αυ-
ξημένου κόστους, περιμένουν για φέτος οι 
παραγωγοί του νομού, που ολοκλήρωσαν με 
μια μικρή καθυστέρηση τις φυτεύσεις. Αν οι 
καιρικές συνθήκες δεν δημιουργήσουν κά-
ποιο πρόβλημα, τέλος Μαρτίου με αρχές Α-
πριλίου θα γίνει το ξεσκέπασμα και τον Μά-
ιο θα ξεκινήσει η συγκομιδή. Για το καρπούζι 
της Τριφυλίας το 2022 σημειώθηκε μείωση 
των ποσοτήτων κατά 6,7% αλλά αύξηση της 
μέσης τιμής παραγωγού κατά 28,9%.

Όλες οι αναλύσεις 
δείχνουν άνοδο 
για το βαμβάκι

ΜΕ ΜΙΑ 
  ΜΑΤΙΑ

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

09/02 16/02 22/02 02/03 09/03

467,54 467,72 468,13

452,46

442,60

Πωλήσεις 
Εμπορικά η χρονιά ολοκληρώνεται 
τέλη Μαρτίου, με βασικούς αγορα-

στές ΣΕΚΕ, Μισιριάν, Socotab  
και Γλεούδη και Ναξιάδη

Απώλειες 
Φέτος παράτησαν το επάγ-
γελμα περίπου 1.000 παρα-

γωγοί, πολλοί νέοι που πήγαν 
να βρουν αλλού δουλειά

Τονάζ 
Μείωση καταγράφεται στο τονάζ 

του Μπασμά, με τις ποσότητες 
να εκτιμώνται περί τους 4.000 

τόνους από 5.300 τόνους πέρυσι

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

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)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

360

310

262

85,98

566,30

1525,4

17,70

84,72

162,42

121,05

390

310

270

85,26

564,50

1514,0

17,92

82,32

164,30

121,19

386

312

274

82,21

567,50

1519,2

17,63

85,85

163,97

121,50

386

312

270

82,39

568,10

1540,2

17,89

86,80

165,05

121,93

380

311

259

84,41

558,10

1512,6

17,47

84,62

164,85

122,12

370

310

254

82,95

593,0

1513,6

17,58

86,05

165,27

124,85

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ 
ευρώ/τόνος

02/02 09/02 16/02 22/02 02/03 09/03

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

5,20 5,18
5,41 5,27 5,23

440
425 425 425

430 430

5,30

Τιμή παραγωγού 
μπασμά 
(ευρώ το κιλό)

Σοδειά 2022  5,18 

Σοδειά 2021 4,68 
ΠΗΓΗ: AGRENDA
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Άνοδος του δολαρίου και πτωτικό USDA report πίεσαν το βαµβάκι
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82,95 

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
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KΑΛΑΜΠΟΚΙ
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400

350
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200

150

254

ΚΡΙΘΑΡΙ
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άσοι

Εξτρα
παρθένο

¤/κιλό
5,30  

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

∆ΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ

Πιέσεις και ανθεκτικά στηρίγµατα 
στην περιοχή των 82 σεντς η λίµπρα 
στο χρηµατιστήριο βάµβακος, η 
αγορά δείχνει αντοχές για παραπάνω. 

Σταθεροποίηση και αναζήτηση 
κατεύθυνσης για τις τιµές σκληρού σίτου 
στη Φότζια, αµετάβλητα τα FOB στα 270 
µε 280 για την εγχώρια παραγωγή.

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.

Σε αναζήτηση ισορροπίας κάτω από 
τα 5,50 και πάνω από τα 5 ευρώ 
η αγορά ελαιολάδου, στην Ισπανία, 
ενώ σε Ιταλία η τιµή σταθεροποιείται. 
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Καλύτερο βηµατισµό αποκτά η αγορά 
σκληρού σίτου στα σηµερινά επίπεδα 
τιµών, µε τη ζήτηση από τους µύλους 
να επιστρέφει στα εγχώρια παραγωγι-
κά κέντρα, σε µια εξέλιξη που έρχεται 
να δώσει µια µικρή ώθηση στις τιµές 
παραγωγού, απορροφώντας την πίε-
ση που ασκούν οι εξαγωγείς.

Σε αυτή τη φάση οι µύλοι αγορά-
ζουν µε 36 λεπτά το κιλό, ενώ για τις 
καλές ποιότητες σίτου πληρώνουν µέ-
χρι και 38 λεπτά. Από την άλλη, µε τα 
FOB στα 380 ευρώ ο τόνος για τις µέ-
τριες ποιότητες, οι τιµές που πληρώνει 
η εξαγωγή µεταφράζονται σε 35 λεπτά 
για τον παραγωγό. Το γενικό αίσθηµα 
στην αγορά, θέλει πάντως τις τιµές να 
χωρούν µια µικρή ακόµα διόρθωση, 
σε περίπτωση που οι παραγωγές σε 
Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία και µετέπειτα 
Καναδά, αποδειχθούν ικανοποιητικές.

Μια αντίστροφη ανάγνωση αυτής 
της τοποθέτησης που έρχεται από έ-

µπειρο στέλεχος της εγχώριας αγοράς 
σίτου, θα σήµαινε πάντως ότι σε περί-
πτωση προβληµατικών σοδειών, η α-
γορά θα µπορούσε να δοκιµάσει διά-
σπαση αντιστάσεων πάνω από την πε-
ριοχή των 35 µε 38 λεπτών.

Πάντως, οι συντελεστές της αγοράς 
σε Καναδά και Ιταλία, προς το παρόν 
σηκώνουν χειρόφρενο στην πτώση και 
η Φότζια µπαίνει σε µια νέα φάση συσ-
σώρευσης έπειτα από την ανοδική αντί-
δραση της προηγούµενης εβδοµάδας, 
µε τη νέα λίστα τιµών να παραµένει α-
µετάβλητη. Καταλύτης στην απόφαση 
αυτή, ο δείκτης Baltic Dry, που έγραψε 
κέρδη 150% τις τελευταίες τρεις εβδοµά-
δες, κάτι που συνεπάγεται πιο ακριβά 
µεταφορικά, µε την αγορά να διερευ-
νά το πώς θα αφοµοιώσει την εξέλιξη 
αυτή. Ο εν λόγω δείκτης είναι συνδε-
δεµένος µε την τιµή των κοντέινερ και 
άρα, όσο πιο ακριβά στοιχίζουν οι κα-
ραβιές από τον Καναδά, τόσο περισσό-
τερα περιθώρια ανάσας αποκτούν οι τι-
µές για το ευρωπαϊκό σκληρό σιτάρι.

Πρόκειται για µια είδηση που πέ-

ρασε µε ψιλά γράµµατα, αλλά δείχνει 
ότι η ζήτηση περιµένει στη γωνία και 
µια άρση των ανησυχιών ύφεσης, θα 
µπορούσε τελικά να επιστρέψει τις 
τιµές των εµπορευµάτων γενικά και 
των αγροτικών εµπορευµάτων ειδικά, 
σε ένα ανοδικό κανάλι, όπως συνέ-
βη την προηγούµενη διετία.

Όλα αυτά είναι σενάρια πάντως 
και απ’ ό,τι φαίνεται, οι συντελεστές 
της φυσικής αγοράς δεν αποζητούν 
ένα νέο κύµα υψηλής µεταβλητότη-
τας στις παγκόσµιες αγορές. Αντίθε-
τα, αναζητούν µε µεγαλύτερη αγωνία 
το λεγόµενο equilibrium, την χρυσή 
τοµή πάνω στην οποία εξισορροπού-
νται οι ανάγκες τόσο της προσφοράς 
όσο και της ζήτησης.

Ανεβάζουν την αγορά σκληρού οι µύλοι
 Οι µύλοι αγοράζουν µε 36 έως 38 λεπτά την πρώτη ποιότητα και οι εξαγωγείς µε 35 λεπτά
 Ακριβαίνουν τα καράβια, σηκώνουν χειρόφρενο στην πτώση των τιµών Ιταλοί και Καναδοί 

Έπειτα από µια ελεύθερη 
πτώση στις τιµές του µαλακού 
σίτου στην Ευρώπη, η αγορά 
εµφανίζει τα πρώτα σηµάδια 
σταθεροποίησης, στηριζόµενη 
και από την υποχώρηση του 
ευρώ έναντι του δολαρίου 
κοντά στα 1,05 δολάρια.
Αυτό που προηγήθηκε των 
τελευταίων συνεδριάσεων 
της εβδοµάδας, σχολιάστηκε 
πάντως από πολλούς 
εµπλεκόµενους ως εκτοπισµός 
των ευρωπαϊκών σιταριών από 
τις παγκόσµιες αγορές, 
εξαιτίας των ανταγωνιστικών 
τιµών µε τις οποίες εξάγει η 
Ρωσία. Τα συµβόλαια Μαΐου 
στο χρηµατιστήριο της Γαλλίας 
έχασαν περίπου 20 ευρώ 
µέσα σε τρεις συνεδριάσεις 
και πλέον βρίσκονται κάτω από 
τα 265 ευρώ ο τόνος. Με την 
ίδια τιµή περίπου (2,50 ευρώ) 
διαπραγµατεύονται και τα 
συµβόλαια που αντιστοιχούν 
στη νέα σοδειά (Σεπτέµβριος 
2023 και ∆εκέµβριος 2023), 
κάτι που δείχνει ότι η αγορά 
βρίσκει µια ισορροπία.

ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ Η ΖΗΤΗΣΗ 
ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΛΙΜΑΝΙΑ 
ΓΙΑ ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ

Οι τιµές κινούνται εντός στενού εύρους και όποτε 
πλησιάζουν τα σηµεία στήριξης ή αντίστασης αντιδρούν 
ανάλογα. ∆εν υπάρχει σαφής κατεύθυνση µήνες τώρα, 
εντούτοις οι αναλυτές δίνουν πιο πολλές πιθανότητες 
στο βαµβάκι να δοκιµάζει τις πάνω αντιστάσεις του. Αν 
δεν είχαµε το ανοδικό δολάριο είναι πολύ πιθανό οι 
τιµές να είχαν σπάσει τα 86 σεντς. Οι δηλώσεις όµως 
περί συνέχισης αυξήσεων των επιτοκίων δολαρίου, ως 
µέτρο αντιµετώπισης του πληθωρισµού, έφεραν πίεση. 
Η πρόσφατη έκθεση προσφοράς/ζήτησης βάµβακος 
εκτίµησε χαµηλότερη κατανάλωση, υψηλότερη 
παραγωγή και αυξηµένα τελικά παγκόσµια αποθέµατα.

ΝEA ΥOΡKH
Σύµφωνα µε την τελευταία έκθεση του USDA, η 
παγκόσµια κατανάλωση ίνας µειώνεται κατά 555.000 
δέµατα αυτό τον µήνα, µε σηµαντικές µειώσεις σε 
δηµοφιλείς προορισµούς για το ελληνικό βαµβάκι, 
όπως Τουρκία και Πακιστάν. Η αιγυπτιακή αγορά έχει 
τις δυσκολίες της λόγω της έλλειψης δολαρίων και των 
καθυστερήσεων σε φορτώσεις και πληρωµές. Φυσικά, 
υπάρχουν πολλές αγορές στην Άπω Ανατολή για τα 
στοκ µας, αλλά θα πρέπει να εναρµονιστούµε µε τις 
παγκόσµιες τιµές, ώστε να ανταγωνιστούµε τις άλλες 
σοδειές. Το καλό είναι πως το δολάριο έχει πάρει 
µια ανοδική τροχιά ξεφεύγοντας από τα χαµηλά του.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Η ζήτηση θα µπορούσε να επιστρέψει 
τις τιµές σε ανοδικό κανάλι.
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Μάιος ‘23  82,62 -0,15

Ιούλιος ‘23 83,25 -0,33
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Μια πρώιµη εξαγωγική έκρηξη τις 
προηγούµενες ηµέρες αποµάκρυ-
νε προσπάθειες διόρθωσης στην 
αγορά αµνοεριφίων, µε το ντόπιο 
αρνί να πληρώνεται στο σφαγείο 
στα 7,50 ευρώ το κιλό και πλέον 
η τιµή βρίσκεται πολύ κοντά στο 
σκαλοπάτι των 8 ευρώ που ένα 
µήνα πριν από το Πάσχα µπορεί 
να διαµορφώσει ένα θετικό περι-
βάλλον για τις τιµές παραγωγού. 

Εκτός από τη ζήτηση των Ιτα-
λών που ενεργοποιείται πλέον ό-
λο και πιο εµφατικά, στην εγχώ-
ρια αγορά διαµορφώνεται ακόµα 
ένας παράγοντας στήριξης των τι-
µών παραγωγού που ξεφεύγει α-
πό τα στενά όρια της εποχικότητας. 
Η εικόνα που µεταφέρουν παρά-
γοντες της εγχώριας αγοράς, θέ-

λουν την κατανάλωση πρόβειου 
κρέατος να παγιώνεται σε υψη-
λούς ρυθµούς που υπερβαίνουν 
τον µέχρι σήµερα προγραµµατισµό 
της αλυσίδας παραγωγής και αξί-
ας. Ενδεικτικό της κατάστασης εί-
ναι ότι η τιµή της προβατίνας βρι-
σκόταν για πολύ καιρό στα 4,50 
ευρώ «ακατέβατα» και πλέον προ-

σεγγίζει τα 5 ευρώ, έναντι των 3,50 
και 3 ευρώ που πλήρωνε η αγορά 
πριν από ένα χρόνο, θεωρώντας 
τα µάλιστα υψηλή τιµή. 

Όλες οι εκτιµήσεις θέλουν την 
τιµή για το πρόβειο κρέας να ακο-
λουθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του 
2023 ανοδική διακύµανση µε µι-
κρές εποχικές παύσεις, όσο ταυ-
τόχρονα η παρουσία της Νέας Ζη-
λανδίας υποχωρεί από τις αγορές 
της Ευρώπης, αφού µια παράλλη-
λη υπό ανάπτυξη αγορά στην Α-
σία απορροφά όλο και µεγαλύτε-
ρες ποσότητες από Νεοζηλανδούς. 

Επιστρέφοντας στην «προ-πα-
σχαλινή» εγχώρια αγορά, οι τιµές 
στο κατσίκι βρίσκονται σχεδόν ένα 
ευρώ κάτω από του αρνιού, ωστό-
σο καθώς κορυφώνεται η ζήτηση 
από Ιταλία, είναι λογικό η ψαλί-
δα να µειωθεί, κάτι που συµβαί-
νει παραδοσιακά τέτοια εποχή. 

Με ζήτηση και εξαγωγές στην Ιταλία  
Επόµενο φορτίο µε 8 ευρώ τα αρνιά 
Προσεγγίζει τα 5 ευρώ έναντι 3,50 ευρώ η τιµή της προβατίνας 

ΠΡΟΒΑΤΙΝΑ
Η τιµή της προβατίνας ήταν 

για πολύ καιρό στα 4,50 

ευρώ «ακατέβατα» και πλέον 

προσεγγίζει τα 5 ευρώ, έναντι 

των 3,50 ευρώ ένα χρόνο πριν 

Σ
το διεθνές εµπόριο σκληρού 
σίτου είχαµε σηµαντικές νέες 
αγορές από Τυνησία και Αλ-
γερία. H τιµή της Τυνησίας για 

100.000 τόνους σκληρού ισοδυναµεί µε 
περίπου 432 ευρώ o τόνος παραδοτέα 
σε λιµάνι, ενώ για την Αλγερία που αγό-

ρασε 200.000 
τόνους η τιµή 
σε ευρώ κυµαί-
νεται στα 418-
425 ευρώ.  Και 
στις δύο περι-

πτώσεις οι τιµές δεν είναι πολλά υπο-
σχόµενες αν φορτώνονταν µε ελλη-
νικά σιτάρια. Στα σκληρά σιτάρια, δεν 
σηµειώθηκαν αλλαγές στις λίστες της 
Φότζια, µε την πρώτη ποιότητα στα 425-
430 ευρώ. Στη Γαλλία οι τιµές ξεκόλλη-
σαν από  τα χαµηλά και έπιασαν τα 430 
ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 10 ευρώ. 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 
ΣΚΛΗΡΟΥ ΑΠΟ
ΤΥΝΗΣΙΑ, ΑΛΓΕΡΙΑ

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΣΙΚΙΣΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ 

ΑΡΝΙ ΚΑΤΣΙΚΙ ΠΡΟΒΑΤΙΝΑ
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Από τη Γερμανία
καλά μηνύματα

Στα 35 ευρώ 
τα μεροκάματα, 
ανάγκη στήριξης 

Με αναπτερω-
µένες ελπίδες ε-

τοιµάζονται να µπουν στα χωράφια 
τους για τη συγκοµιδή οι καλλιεργη-
τές σπαραγγιού και δεν είναι τόσο ό-
τι η τιµή για τις ελάχιστες πρώτες πο-
σότητες ξεπερνά ακόµη και τα 8 ευ-
ρώ το κιλό, σε πωλήσεις στη λαϊκή, 
καθώς δεν είναι αντιπροσωπευτική. 

Η συγκρατηµένη αισιοδοξία τους 
πηγάζει από το γεγονός ότι τα νέα 
από τη Γερµανία, τη µεγαλύτερη α-
γορά για το προϊόν, γεννούν προσ-
δοκίες ότι η εµπορική σεζόν, φέτος, 
έχει τις προϋποθέσεις να επιστρέ-
ψει στην οµαλότητα, να εξελιχθεί 
δυναµικά και να τους αποζηµιώσει.

Σε επαφές που είχαν, στη FruitLogistica, 
εκπρόσωποι συνεταιριστικών ορ-
γανώσεων από την ευρύτερη πε-
ριοχή του Νέστου Καβάλας, έγιναν 
δέκτες ζωηρού ενδιαφέροντος από 
χονδρεµπόρους – εισαγωγείς, ενώ 
πληροφορήθηκαν, επίσης, πως η 
τοπική παραγωγή έχει προβλήµατα.

«Στο Βερολίνο υπήρξε σοβαρό εν-
διαφέρον. Φαίνεται πως θα υπάρ-

ξει αυξηµένη ζήτηση φέτος για το 
προϊόν. Επιπλέον, ενηµερωθήκα-
µε πως η γερµανική παραγωγή α-
ναµένεται µειωµένη, διότι πολλοί 
καλλιεργητές, υπό το βάρος του αυ-
ξηµένου κόστους παραγωγής, δεν 
σαµάρωσαν τα σπαράγγια τους. Ε-
πίσης και κάποιες χιλιάδες στρέµ-
µατα σε θερµοκήπια που ζεσταίνο-
νται µε αέριο, έµειναν χωρίς θέρ-
µανση καθώς η εκτόξευση της τιµής 
του, κατέστησε τη χρήση του ασύµ-
φορη» είπε στην Agrenda ο πρόε-
δρος του Αγροτικού Συλλόγου ∆ή-
µου Νέστου, Σάββας Αργυράκης, ο 
οποίος συµµετείχε στις ελπιδοφό-
ρες συναντήσεις στη FruitLogistica.

Ο έµπειρος συνοµιλητής µας πά-
ντως έσπευσε, περισσότερο µε διάθε-
ση ρεαλισµού, παρά πεσιµισµού, να 
επισηµαίνει πως «είναι αισιόδοξα τα 
στοιχεία αυτά, όµως εµείς θέλουµε 
να κρατάµε µικρό καλάθι. ∆ιότι και 
στο παρελθόν πολλά έχουν ακου-
στεί στις αρχές των εµπορικών σε-
ζόν, αλλά το «ταµείο» στο τέλος δεν 
δικαίωσε τις αρχικές προσδοκίες».

Κοινός προβληµατισµός για όλα τα πα-
ραγωγικά κέντρα του σπαραγγιού στη 
χώρα, ενόψει της έναρξης της φουλ συ-
γκοµιδής, είναι και πάλι η µεγάλη έλλει-
ψη εργατικών χεριών, η οποία «σπρώ-
χνει» προς τα πάνω και τα µεροκάµατα, 
που φτάνουν πλέον τα 35 ευρώ.

«Τώρα είναι η ώρα να δοθεί η στήριξη 
από τα ουκρανόµετρα, που µας υποσχέ-
θηκε δύο φορές δηµοσίως ο υπουργός Α-
γροτικής Ανάπτυξης, µια στην Κοµοτηνή 
και µια στη Zootechnia, γιατί οι ανάγκες 
για ρευστότητα είναι αυξηµένες στους πα-
ραγωγούς, να µπορέσουν να πληρώσουν 
τους εργάτες να µην τους µείνει η παρα-
γωγή στα χωράφια», σηµειώνει ο Σάββας 
Αργυράκης. Ο πρόεδρος του Αγροτικού 
Συλλόγου ∆ήµου Νέστου επισηµαίνει α-
κόµη πως το σπαράγγι ήταν το πρώτο προ-
ϊόν που οι εξαγωγές τους «έπεσαν» πάνω 
στην έναρξη του ρωσο-ουκρανικού πολέ-
µου, που έφερε κάµψη της ζήτησης στην 
Ευρώπη και µεγάλες απώλειες.

«Τα έσοδα για την περσινή χρονιά, µε-
σοσταθµικά ήταν στα 510 ευρώ το στρέµ-
µα, όταν το συνολικό κόστος παραγωγής 
ξεπέρασαν τα 1.100 ευρώ ανά στρέµµα. 
Μιλάµε για µια απώλεια εισοδήµατος της 
τάξης των 600 ευρώ το στρέµµα σε όλη 
τη χώρα», υπογραµµίζει ο κ. Αργυράκης.

Για να φανεί που πηγαίνει η χρονιά όσον αφορά την τιµή θα πρέπει να περάσει τουλάχιστον 
1 µε 1,5 µήνας, να ξεκινήσει δυναµικά η συγκοµιδή και να φύγουν ποσότητες

Νωρίς ακόμη για ανακοινώσεις περί τιμής

ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η

Μέχρι στιγµής στην περιοχή του Νέστου 
έχουν συγκοµιστεί λίγες ποσότητες από τις πρώιµες 
ποικιλίες, οι οποίες στέλνονται στο Μόναχο, αλλά 
η τιµολόγησή τους θα γίνει τις επόµενες ηµέρες.
Στα «τυφλά» κινούνται οι παραγωγοί και στο νοµό 
Πέλλας, όπου και εκεί η συγκοµιδή ξεκίνησε δειλά – 
δειλά σε κάποια χωράφια. «Είναι πολύ νωρίς να 
πούµε οτιδήποτε για την τιµή. Με ένα τελάρο την 
ηµέρα που µαζεύουµε αυτή την περίοδο, δεν είναι 
αντιπροσωπευτικό. Για να φανεί που πηγαίνει η 
χρονιά θα πρέπει να περάσει τουλάχιστον 1 µε 1,5 
µήνας, να ξεκινήσει δυναµικά η συγκοµιδή και να 
φύγουν ποσότητες», λέει ο παραγωγός Γιώργος 
Σκαπέρδας, από την Κρύα Βρύση Γιαννιτσών, 
ο οποίος ευελπιστεί ότι φέτος δεν θα επαναληφθούν 
τα φαινόµενα του 2022, όταν το στήσιµο για 
το προϊόν έκατσε στα 1,80-1,90 ευρώ το κιλό.
Για την εξέλιξη της καλλιέργειας ο κ. Σκαπέρδας,
ο οποίος διατηρεί 40 στρέµµατα µε σπαράγγια, 
µας είπε πως η χρονιά πήγε καλά. «Όποιος τάισε, 
ράντισε και πότισε, φέτος θα έχει παραγωγή, κοντά 
στον 1 τόνο το στρέµµα», τονίζει χαρακτηριστικά.

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΟ

ΣΠΑΡΑΓΓΙ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ  ΣΠΑΡΑΓΓΙΟΥ 

ΠΕΡΥΣΙ

ΦΕΤΟΣ

510

ΕΣΟ∆Α
ΜΕΣΟΣΤΑΘΜΙΚΑ 

ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ
1.100 

ΚΟΣΤΟΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ
600

ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ
1,80�1,90

ΣΤΗΣΙΜΟ 
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ

ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ
>8

ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑ  

ΤΟΝΟ / ΣΤΡΕΜΜΑ
1

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΕΥΡΩ
35

ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΑ  
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ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ: Τη διανομή  
του ultra premium φυσικού 
μεταλλικού νερού Avaton  

στην αγορά της Ελλάδας και  
της Κύπρου ανέλαβε από την 1η 
Μαρτίου 2023 η Β.Σ. Καρούλιας.

CAMBELL SOUP: Η Campbell Soup 
αναθεώρησε ανοδικά τις προβλέψεις 
της για τις πωλήσεις στο σύνολο της 
χρήσης μετά την ανακοίνωση των 
αποτελεσμάτων για το τελευταίο 
τρίμηνο. Ειδικότερα, η ανακοίνωσε ότι 
οι καθαρές πωλήσεις ανήλθαν σε 2,49 
δισ. δολ. το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε 
στις 29 Ιανουαρίου από 2,21 δισ. δολ. 
ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ τα κέρδη της 
στο τρίμηνο ανήλθαν σε 232 εκατ. δολ. 
από 212 εκατ. δολ. 

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ: Την απόφαση για  
μη διανομή μερίσματος για την 
παρελθούσα χρήση έλαβε η Γενική 
Συνέλευση των μετόχων της 
«Επίλεκτος», η οποία ταυτόχρονα 
εξέλεξε νέο διοικητικό συμβούλιο της 
εταιρείας που απαρτίζεται από τους:  
α) Ευριπίδης Δοντάς του Χαραλάμπους, 
β) Απόστολος  Δοντάς του Ηλία,  
γ) Απόστολος Δοντάς του Ιωάννη,  
δ) Αρετή Αρσενοπούλου του Ανδρέα, 
ε) Γρηγόριος Μπιτσικώκος του 
Ευαγγέλου, στ) Κήττας Χρήστος  
του Λάμπρου ζ) Σφυρής Αλέξανδρος 
του Διονυσίου ως ανεξάρτητο  
μη εκτελεστικό μέλος η) Σκορδάς 
Αθανάσιος του Ιωάννη, ως ανεξάρτητο 
μη εκτελεστικό μέλος και θ) Μέργου 
Βαρβάρα- Παρασκευή του Γεωργίου, 
ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

PREMIER FOODS: Κατά 10% 
υψηλότερα αναμένει η Premier Foods 
τα προσαρμοσμένα κέρδη της το 2023 
καθώς αναμένεται να αγγίξουν 
περίπου τα 152,2 εκατ. ευρώ.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Tα συγκεχυμένα μηνύματα της κεντρικής 
ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ για 
την τιθάσευση του πληθωρισμού έχουν 
μπερδέψει τους επενδυτές. Παρατηρη-
τές της αγοράς ήλπιζαν αρχικά ότι η Fed 
θα άρχιζε να μειώνει τα επιτόκια μέχρι το 
τέλος του 2023, μετά από μια ήπια αύξη-
ση κατά ένα τέταρτο της μονάδας βάσης 
κατά την επόμενη συνεδρίαση της Ομο-
σπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς 
(FOMC) τον Μάρτιο. Αλλά τώρα, ο Tζερόμ 
Πάουελ λέει ότι «το τελικό επίπεδο των ε-
πιτοκίων είναι πιθανό να είναι υψηλότε-
ρο από ό,τι αναμενόταν προηγουμένως».

Τώρα, οι αναδυόμενες αγορές έρ-
χονται αντιμέτωπες με τους δαίμονές 
τους, καθώς οι traders επεξεργάζονται 
το ενδεχόμενο τα επιτόκια της Fed να 
αυξηθούν έως και στο 6%, ένα επίπεδο 
που θα μπορούσε να αποτελέσει μεγά-

λο πλήγμα για τις πιο αδύναμες χώρες. 
Κάτι τέτοιο λέει ο στρατηγικός αναλυ-
τής της UBS Manik Narain θα μπορού-
σε να αποδυναμώσει ως και 5% τη ρου-
πία της Ινδίας, το γουάν της Κίνας και 
τα πέσος των Φιλιππίνων και της Χιλής.

Οι αγορές πάντως  τιμολογούν ένα εύ-
ρος 5,5%-5,75% για τον Σεπτέμβριο, ε-
νώ το εργαλείο FedWatch της CME δεί-
χνει σχεδόν 50% πιθανότητα η ζώνη να 
φτάσει το 6% εκείνο τον μήνα.

Τους χειρισμούς της Fed καυτηριάζει 
ο κορυφαίος οικονομολόγος, Mοχάμεντ 
Ελ-Εριάν, ο οποίος πιστεύει ότι τα ανά-
μεικτα μηνύματα απειλούν τη χρηματο-
πιστωτική και οικονομική σταθερότη-
τα. Αλλά και ο Κεν Γκρίφιν, επικεφαλής 
του hedge fund Citadel, επεσήμανε σε 
συνέντευξή του ότι ο Powell θα πρέπει 
να «λέει λιγότερα» για τον πληθωρισμό.

8 ιστορίες οίνου
Οκτώ ετικέτες οίνου από 8 διαφορετικά οινοποιεία 
με τις ιστορίες τους ήταν παρούσες στην 
εκδήλωση των συμβούλων οινολόγων Πάνου  
και Σπύρου Ζουμπούλη: Ευμενίδες Μαλαγουζιά 
2022 (Λύτρα), Malbec Natural 2022 (Bodegas 
Krontiras), Παραλία 2022 (Φ. Παπαστράτη), 
Mangata Μαυρούδι 2021 (Κοντογιάννη),  
La Tour Melas 2019, Phenómena Σαββατιανό 
Βαρέλι 2020 (Μάρκου), Φωκιανό 2022 (Ousyra), 
Vamma Vermouth (Sky Spirits Company).

Tσαλαφούτι
Με απόφασή του το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης αποδέχεται το 
αίτημα της άτυπης ομάδας παραγωγών 
ΤΣΑΛΑΦΟΥΤΙ, για καταχώριση στο 
Μητρώο Προστατευόμενων Ονομασιών 
Προέλευσης (ΠΟΠ), Προστατευόμενων 
Γεωγραφικών Ενδείξεων (ΠΓΕ) και 
Εγγυημένων Παραδοσιακών Ιδιότυπων 
Προϊόντων (ΕΠΙΠ) της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης της ονομασίας «Τσαλαφούτι».

Τρoλ τραπεζιτών
με τον πληθωρισμό

 Καλύτερα να μην μιλάει λένε για την Fed 
 Σύγχυση φέρνει μια αύξηση 6% επιτοκίων  

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. 0,3080 +10,79%

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. 0,4240 +4,18%

ΔΟΥΡΟΣ Α.Ε. 0,2600 +4,00%

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. 1,6400 +3,47%

ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε-ΧΑΛΥΒ. ΠΡOI. 2,7000 +3,45%

ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦ. ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. 0,4300 -4,44%

ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. 0,5260 -4,36%

ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 2,2000 -4,35%

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 16,0000 -4,19%

Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 1,0000 -3,85%

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street DOW JONES-30 32,955.06 +0.48%
 NASDAQ Comp 11,650.22 +0.64%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  4,292.55 +0.01%
Λονδίνo FTSE 100 7,889.22 -0.51%
Φρανκφούρτη  DAX-30 15,657.49 +0.16%
Παρίσι CAC-40 7,329.59 + 0.01%
Ζυρίχη  Swiss Market Index 10,960.41 -0.59%
Τόκιο NIKKEI-225 28,623.15 +0.63%
   
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

Ανοδική αντίδραση στο ΧΑ μετά  
το πενθήμερο πτωτικό σερί
Στις παρυφές των 1100 μονάδων βρίσκεται 
ξανά ο γενικός δείκτης στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών, με την αγορά να προέρχεται από ένα 
πενθήμερο πτωτικό σερί πριν στο τέλος της 
εβδομάδας. Οι αγοραστές ωστόσο παραμένουν 
επιφυλακτικοί. Σαφώς η ρευστότητα έχει 
βελτιωθεί, εντούτοις οι αγοραστές έδειξαν  
ότι δε θα τη διαθέσουν ακρίτως. Οι ξένοι που 
έχουν μπει και ποντάρουν στην επενδυτική 
βαθμίδα παραμένουν και όλα δείχνουν ότι  
δεν αλλάζει η ρότα της αγοράς.
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Επικαιροποίηση στοιχείων επικοινωνίας στο taxis

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

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

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

καθώς και οι νοµικές οντότητες, που 
είναι πιστοποιηµένοι χρήστες των η-
λεκτρονικών υπηρεσιών της ΑΑ∆Ε, ο-
φείλουν να επικαιροποιούν στην ψη-
φιακή πύλη myAADE, στην επιλογή 
«Μητρώο και Επικοινωνία» και στην 
ενότητα «Στοιχεία Επικοινωνίας», τα 
στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας 
τους, ήτοι τις διευθύνσεις ηλεκτρονι-
κού ταχυδροµείου (e-mail) και τα τη-
λέφωνα τους (κινητό και σταθερό τη-
λέφωνο). Τα στοιχεία αυτά δύναται, 
κατ’ επιλογή του ενδιαφερόµενου, 
να συγχρονίζονται µε το Εθνικό Μη-
τρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ).

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

(α) «Προσωπικό e-mail», ως διεύ-
θυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

στην οποία έχει πρόσβαση ο ίδιος. Στη διεύθυνση αυτή 
αποστέλλονται ειδοποιήσεις για την ανάρτηση -κοινοποί-
ηση όλων των πράξεων, εγγράφων και ενηµερωτικών 
µηνυµάτων της Φορολογικής ∆ιοίκησης στον λογαριασµό 
του φορολογούµενου στην εφαρµογή e-κοινοποιήσεις στο 
myAADE, περιλαµβανοµένων και αυτών που δεν αφο-
ρούν φορολογικές δηλώσεις ή υποχρεώσεις του πολίτη.

(β) «e-mail Βοηθού Εκπλήρωσης». Ως τέτοιο δηλώνε-
ται η ηλεκτρονική διεύθυνση του προσώπου που συναι-
νεί να συνδράµει τον δηλούντα στην εκπλήρωση των 
φορολογικών ή άλλων υποχρεώσεων του. Κατά τη δι-
αδικασία της δήλωσης της ηλεκτρονικής διεύθυνσης, ο 

ενδιαφερόµενος πολίτης καλείται 
υποχρεωτικά να επιλέξει από απο-
κλειστική λίστα ρόλων (ενδεικτικά, 
λογιστής, σύµβουλος, συγγενής/οι-

κείο πρόσωπο) τη σχέση του µε τον Βοηθό Εκπλήρωσης. 
Στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Βοηθού Εκπλήρωσης 
αποστέλλονται ειδοποιήσεις για την ανάρτηση κοινοποί-
ηση στον λογαριασµό του φορολογούµενου στην εφαρ-
µογή e-κοινοποιήσεις στο myAADE, πράξεων, εγγρά-
φων και ενηµερωτικών µηνυµάτων της ΑΑ∆Ε. Σε αυ-
τά µπορεί να περιέχονται ευαίσθητα προσωπικά δεδο-
µένα που προκύπτουν από ή περιλαµβάνονται σε φο-
ρολογικές δηλώσεις ή φορολογικές υποχρεώσεις του 
πολίτη (πχ δηλώσεις Ε1, πράξεις διορθωτικού ή διοικη-
τικού προσδιορισµού). Σε περίπτωση µη συναίνεσης, η 
ειδοποίηση αποστέλλεται µόνο στο «Προσωπικό e-mail».

3. Κατά τη συµπλήρωση του αριθµού κινητού τηλε-
φώνου, του προσωπικού e-mail και του e-mail Βοηθού 
Εκπλήρωσης, τα στοιχεία επιβεβαιώνονται µε την απο-
στολή 6ψήφιου κωδικού (στο τηλέφωνο ή στο e-mail) 
στον συναλλασσόµενο και στον Βοηθό Εκπλήρωσης.

4. Η επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας πρέ-
πει να πραγµατοποιείται σε κάθε µεταβολή τους. 

5. Ο Βοηθός Εκπλήρωσης δύναται να ανακτά ψη-
φιακά κατάλογο των συναλλασσοµένων, οι οποίοι 
έχουν συµπληρώσει και επιβεβαιώσει, ως «e-mail 
Βοηθού Εκπλήρωσης» τη δική του ηλεκτρονική δι-
εύθυνση, µε την προϋπόθεση της επιβεβαίωσης µέ-
σω κωδικού που θα λάβει στη δηλωθείσα ηλεκτρο-
νική διεύθυνση κατά τη στιγµή της ανάκτησης. Κα-
τόπιν της ανάκτησης, ο Βοηθός Εκπλήρωσης δύναται 
να ανακαλεί την ηλεκτρονική του διεύθυνση από τη 
µερίδα του συναλλασσοµένου, υπό την προϋπόθε-
ση ότι έχει προβεί σε δήλωση «Προσωπικού e-mail».

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ την έναρξη των φορολογικών δηλώσε-
ων καλό είναι να υπενθυµίσουµε κάποιες υποχρεώ-
σεις των φορολογουµένων (όσους δεν τον έκαναν), 
όσον αφορά τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο Taxis:

 Πρέπει να γίνει επικαιροποίηση των στοιχεί-
ων, διαφορετικά δεν µπορεί να υποβληθεί φορο-
λογική δήλωση.

 Για να ολοκληρωθεί η επικαιροποίηση απαι-
τείται η ύπαρξη email και κινητού τηλεφώνου. 

 Απαιτείται επίσης ένας κωδικός, ο οποίος στέλ-
νεται µε µήνυµα (sms) στο κινητό σας, η διάρκεια 
του οποίου είναι 10’ και στη συνέχεια εξαφανίζεται 
και χρειάζεται εκ νέου έναρξη της επικαιροποίησης.

 Την επικαιροποίηση θα πρέπει να προσπαθή-
σετε να την κάνετε µόνοι σας ή µε τη βοήθεια κά-
ποιου συγγενικού σας προσώπου. Όχι γιατί ο λο-
γιστή σας δεν θέλει, αλλά γιατί είναι χρονικά α-
δύνατο να ασχοληθεί.

 Στην περίπτωση που δεν µπορείτε να το κάνετε 
αυτό, µπορεί να γίνει από το λογιστή σας, αλλά µε 
την παρουσία σας και αφού προσκοµίσετε email. 

 Θα πρέπει να ελέγξετε επίσης εάν ο/η σύζυ-
γός σας έχει κλειδάριθµο. Και αν δεν υπάρχει, να 
προβείτε άµεσα στις ενέργειες που απαιτούνται 
για τη λήψη του, γιατί χωρίς κλειδάριθµο δεν δη-
µιουργούνται κωδικοί taxis, χωρίς κωδικούς δεν 
µπορεί να γίνει επικαιροποίηση και χωρίς επικαι-
ροποίηση δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση.

Φορολογική δήλωση
Αν δεν γίνει επικαιρο-
ποίηση στοιχείων, δεν 
µπορεί να υποβληθεί 
φορολογική δήλωση

E mail και κινητό
Για να ολοκληρωθεί η 

επικαιροποίηση απαιτεί-
ται η ύπαρξη email και 
κινητού τηλεφώνου

ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ
& ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜ. 
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

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

Προσοχή στο e-mail του βοηθού

Επικαιροποίηση σηµαίνει «δηλώνω στοιχεία 
επικοινωνίας για να µπορεί να µου στέλνει 
διάφορα χαρτιά και ραβασάκια το κράτος». 
Λέει η απόφαση ότι είναι καλό να βάλετε κι ένα 
ακόµη email από ένα δικό σας άτοµο. Email 
βοηθού σηµαίνει ότι η ευθύνη για την όποια 
ενηµέρωση περνά στον «βοηθό». Και ότι εάν ο 
φορολογούµενος δεν ενηµερωθεί για κάτι που 
του έστειλε η Φορολογική αρχή, την ευθύνη 
αναλαµβάνει ο βοηθός. Συνεπώς απαιτείται 
µεγάλη προσοχή σε όποιον δηλώσει ο βοηθός, 
γιατί αναλαµβάνει την πλήρη ευθύνη της 
εµπρόθεσµης ενηµέρωσης. Όχι ό,τι πιο απλό…

Μην αφήνετε την επικαιροποίηση 
τελευταία στιγµή

Έχουν υπάρξει τις τελευταίες ηµέρες 
πλήθος αναληθών δηµοσιευµάτων για 

το εν λόγω θέµα. Η αλήθεια είναι ότι δεν 
υπάρχει καταληκτική ηµεροµηνία για να 

δηλωθούν τα στοιχεία επικοινωνίας. Είναι 
καλό να το τρέξετε το θέµα, για να µην 

δηµιουργηθούν προβλήµατα στην 
υποβολή της φορολογικής σας δήλωσης.
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Σε ρύζι και οπωροκηπευτικά τα νέα 
«χτυπήματα» του fund Καραμούζη

  Από «ψιλό κόσκινο» πάνω 
από δύο βορειοελλαδίτικες 
επιχειρήσεις

  Το υψηλό εξαγωγικό 
προφίλ κινεί το SMERC

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Την… όρεξη του ελληνικού επενδυτικού 
κεφαλαίου SMERemediumCap (SMERC), 
έχει ανοίξει η δυναµική που εµφανίζουν 
πολλές επιχειρήσεις του εγχώριου αγρο-
διατροφικού τοµέα και µετά τις πρώτες ε-
πενδύσεις του στο χώρο, ετοιµάζεται πλέ-
ον και για νέα επενδυτικά «χτυπήµατα», 
αυτή τη φορά στους τοµείς του ρυζιού και 
των οπωροκηπευτικών.

Το δραστήριο fund, που διαχειρίζεται πά-
νω από 140 εκατ. ευρώ και στο τιµόνι του 
έχει τον πολύπειρο manager, Νίκο Καρα-
µούζη, έχει βάλει στο στόχαστρό του και 
περνά από «ψιλό κόσκινο» οικονοµικών 
και νοµικών ελέγχων, τουλάχιστον δύο 
επιχειρήσεις µε έδρα στη Βόρεια Ελλάδα 
και παράλληλα έχει ανοικτό το «ραντάρ» 

του και σε άλλες ενδιαφέ-
ρουσες περιπτώσεις, οι ο-
ποίες, ωστόσο, δεν είναι 
ακόµη τόσο δουλεµένες.

Όπως πληροφορείται 
η Agrenda το πιο ώριµο 
από τα project, που έχει 
στο µικροσκόπιό του το 
fund, αφορά σε µια µε-
ταποιητική επιχείρηση 
µε αντικείµενο δραστη-
ριότητας στον τοµέα της 
επεξεργασίας και εµπο-

ρίας ρυζιού και δηµητριακών, η οποία 
προσέλκυσε το ενδιαφέρον του, διότι πα-
ρουσιάζει δυναµικούς ρυθµούς ανάπτυ-
ξης και εµπορικά διατηρεί και έντονα ε-
ξαγωγικό προσανατολισµό. 

Οι επαφές, κατά τις ίδιες πηγές, έχουν 
ξεκινήσει εδώ και καιρό και είναι σε πολύ 
προχωρηµένο επίπεδο, ενώ η στρατηγι-
κή τοποθέτηση του fund εφόσον τελικώς 
οριστικοποιηθεί, θα αφορά σε πλειοψη-
φικό ποσοστό της επιχείρησης – στόχου, 
όπως είναι η πάγια τακτική του. 

Οι λόγοι για τους οποίους έχει επιλε-
γεί να γίνει η επένδυση στον τοµέα του 
ρυζιού και των δηµητριακών, όπως τονί-
ζεται αρµοδίως, έχουν να κάνουν µε το 
γεγονός ότι ο κλάδος, ιδιαίτερα του ρυ-
ζιού, έχει µεγάλα περιθώρια περαιτέρω 

ανάπτυξης, κυρίως µέσω των εξαγωγών, 
καθώς σε όλη την Ευρώπη βασικοί προ-
µηθευτές της αγοράς είναι η Ιταλία, η Ι-
σπανία κι η Ελλάδα, µε τη χώρα µας, µά-
λιστα, να συµµετέχει µε ένα µικρότερο πο-
σοστό έναντι των δύο ανταγωνιστών της.

Όσον αφορά στον έτερο στόχο του SMERC, 
οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκει-
ται για επιχείρηση µε αντικείµενο στα ο-
πωροκηπευτικά από την ευρύτερη περι-
οχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Και στην 
περίπτωση αυτή οι διαπραγµατεύσεις συ-
νεχίζονται και αφορούν σε πλειοψηφικό 
ποσοστό ενώ η επένδυση αποφασίστηκε 
να υλοποιηθεί ως αποτέλεσµα των µεγά-
λων εξαγωγών που καταγράφουν ήδη τα 
ελληνικά φρούτα και λαχανικά στις αγο-
ρές του εξωτερικού, αλλά και των ελπιδο-
φόρων προοπτικών που διανοίγονται για 
αυτά στα επόµενα χρόνια.

Ο τοµέας της εγχώριας αγροδιατροφής, 
γενικότερα, έχει χαρακτηριστεί στρατηγι-
κός για το επενδυτικό κεφάλαιο SMERC 
(σ. σ. αλλά και άλλα του χώρου) και αυτό 
αποδεικνύεται και έµπρακτα, από τις µέ-
χρι τώρα κινήσεις του, καθώς, ήδη, έχουν 
ολοκληρωθεί δύο επενδύσεις σε ισάριθ-
µες επιχειρήσεις του κλάδου.

Ώριµο project
Το πιο ώριµο από 

τα project του 
fund αφορά µια 
µεταποιητική µε 

αντικείµενο δραστη-
ριότητας στον τοµέα 
της επεξεργασίας και 
εµπορίας ρυζιού και 

δηµητριακών

Στρατηγική
συµµετοχή
στην ΑΡΟΣΙΣ
Η πλέον πρόσφατη αφορά στη 
συµφωνία που ολοκλήρωσε το fund, 
το ∆εκέµβριο του 2022, για τη 
στρατηγική συµµετοχή του στο 
µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας 
τροφίµων ΑΡΟΣΙΣ, η οποία 
συνοδεύτηκε και µε κεφαλαιακή 
ενίσχυση µε έκδοση µετατρέψιµου 
οµολογιακού δανείου.
Η ΑΡΟΣΙΣ, της οικογένειας 
Φωτιάδη από την Καστοριά, 
είναι εταιρεία µε αντικείµενο 
δραστηριότητας κυρίως στον χώρο 
των οσπρίων, όπως οι γίγαντες 
Καστοριάς ΠΓΕ και οι φακές 
Γρεβενών, Ελλήνων παραγωγών. 
Στο πλαίσιο της συµφωνίας στόχος 
είναι να αναπτυχθεί περαιτέρω η 
δραστηριότητα της εταιρείας στην 
Ελλάδα και παράλληλα να χτιστεί 
και ένα ισχυρό δίκτυο πωλήσεων 
στο εξωτερικό, τόσο µέσω της 
οργανικής ανάπτυξης, όσο και µέσω 
νέων επενδύσεων και συνεργασιών.
Η αρχή, ωστόσο, µε την οποία 
φαίνεται πως άνοιξε η όρεξη του 
SMERC για τον αγροδιατροφικό 
τοµέα, έγινε το Μάρτιο του 2021, 
µε την πρώτη επένδυση στην 
εταιρεία φρούτων «Krop Fruit» 
από την Άρτα, η οποία τυποποιεί και 
εξάγει περί τα 25 εκατ. κιλά 
φρούτων ετησίως, µεταξύ των 
οποίων ακτινίδια, εσπεριδοειδή και 
καρπούζια. Πρόκειται για µια 100% 
εξαγωγική επιχείρηση, η οποία 
εξυπηρετεί διεθνείς αλυσίδες 
λιανεµπορίου στην Κεντρική 
και Ανατολική Ευρώπη.

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
SMEREMEDIUMCAP (SMERC)

ΘΕΣΜΙΚΟI, ΕΤΑΙΡΙΚΟI 
ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 

143 

ΝΕΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 

50 

42 
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ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Με σηµαντική παρουσία στην επι-
τραπέζια ελιά µε την ΠΟΠ Κονσερ-
βολιά, ο Αγροτικός Ελαιουργικός 
Συνεταιρισµός Στυλίδας προετοι-
µάζει το επόµενό του βήµα στην 
αγορά, καθότι υφίστανται διερ-
γασίες για την είσοδό του στην 
παραγωγή και τυποποίηση έξτρα 
παρθένου ελαιολάδου από την ί-
δια ποικιλία. Όπως αναφέρει στην 
Agrenda ο πρόεδρος του Συνεται-
ρισµού, Γιώργος Πλιάτσικας, υφί-
στανται ήδη εγκαταστάσεις του Συ-
νεταιρισµού, οι οποίες θα µπορού-
σαν να τεθούν στη διάθεσή του για 
την αξιοποίηση ποσοτήτων της πα-
ραγόµενης Κονσερβολιάς µε στό-
χο την τυποποίηση έξτρα παρθέ-
νου σε οξύτητες που θα κυµαίνο-
νται από 0,3 έως και 0,5. Το συ-
γκεκριµένο πλάνο θα ξεκινήσει - 
εφόσον όλα εξελιχθούν οµαλά - 
να γίνεται πράξη από την επόµε-
νη παραγωγική περίοδο, µε τον κ. 
Πλιάτσικα να συµπληρώνει ότι οι 
µικροί τεµαχισµοί της Κονσερβο-
λιάς που δεν είναι εµπορεύσιµοι 
θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν 
για την παραγωγή αγουρελαίου 
και έξτρα παρθένου ελαιολάδου. 

Η προοπτική που έδωσε στους 
παραγωγούς ελαιολάδου η φετι-
νή χρονιά, κατά την οποία οι τι-

µές που δόθηκαν ήταν ικανοποι-
ητικές, ώθησαν όπως λέει ο κ. 
Πλιάτσικας µεγάλη µερίδα των 
Ελλήνων καλλιεργητών να συ-
γκοµίσουν οι ίδιοι τις ελιές τους 
που προορίζονταν για έκθλιψη, 
µε την τιµή πώλησης του προϊό-
ντος να αποτελεί ένα επαρκές κί-
νητρο για την επιστροφή οικογε-
νειών και στη συγκοµιδή. 

Το τελευταίο διάστηµα ο Συνε-
ταιρισµός προχώρησε σε επενδύ-
σεις για να ενισχύσει την παρα-
γωγή του, συνολικού ύψους πε-
ρί το 1,5 εκατ. ευρώ από τα οποία 
οι 250.000 ευρώ αφορούσαν την 
προσθήκη φωτοβολταϊκών, που 
αυτή τη στιγµή καλύπτουν έως 
και το 80% των ενεργειακών του 
αναγκών. Οι υπόλοιπες επενδύ-
σεις που ξεκίνησαν να υλοποιού-
νται και σύντοµα ολοκληρώνονται 
αφορούν την αγορά µηχανολογι-
κού εξοπλισµού για την τυποποί-
ηση της επιτραπέζιας ελιάς. 

Αποτελώντας αυτή τη στιγµή 
τον µεγαλύτερο ελαιουργικό συ-
νεταιρισµό µε συνολικά 650 µέλη 
– παραγωγούς, στο πλαίσιο της ε-
πιµόρφωσης των παραγωγών συ-
νεργάζεται µε τα γεωπονικά πα-
νεπιστήµια Αθηνών και Θεσσαλο-
νίκης, ενώ διατηρεί και κατάστη-
µα γεωργικών εφοδίων όπου α-
πασχολούνται δύο γεωπόνοι και 

µε τη σειρά τους παρέχουν συµ-
βουλευτικές υπηρεσίες στα µέλη. 
Η πορεία του 2022 ήταν ανοδική 
µε τον κύκλο εργασιών να υπερ-
βαίνει τα 5 εκατοµµύρια ευρώ και 
τη χρονιά να είναι κερδοφόρα, ό-
πως επισηµαίνει ο κ. Πλιάτσικας. 

Σε ό,τι αφορά την επιτραπέζια 
ελιά, ο Συνεταιρισµός συγκέντρω-
σε φέτος στο εργοστάσιο περίπου 
4.000 τόνους, από τους οποίους 
το 90% των ποσοτήτων αυτών ή-
ταν Κονσερβολιά και το υπόλοι-
πο 10% µαύρη ελιά. Ο πρόεδρός 
του κάνει λόγο για µία παραγω-
γική περίοδο που παρουσίασε ι-
διαίτερα ικανοποιητικά αποτελέ-
σµατα, παρά το γεγονός ότι η ξη-
ρασία και η έλλειψη εργατικών 
χεριών είχαν ως αποτέλεσµα να 
µην συγκοµιστεί περίπου το 1/4 
της συνολικής παραγωγής. 

Ταλαιπωρεί η εύρεση 
εργατικού δυναµικού

Στο έντονο πρόβληµα εύρεσης 
εργατικού δυναµικού εστιάζει 
ο πρόεδρος του Συνεταιρισµού, 
Γιώργος Πλιάτσικας λέγοντας ό-
τι η δυσχέρεια που προκαλεί σε 
πολλές επιχειρήσεις που σχετί-
ζονται µε τον πρωτογενή τοµέα 
το γεγονός αυτό, είναι µεγάλη. 
«Γι’ αυτό οδηγούµαστε σε στα-
διακή εκµηχάνιση της καλλιέρ-
γειας, παρά το ότι ως διαδικασία 
δεν ενδείκνυται καθότι η µηχα-
νική συγκοµιδή µπορεί να προ-
καλέσει χτυπήµατα στον καρπό».

Ο Συνεταιρισµός Στυλίδας δια-
τηρεί αµιγώς εξαγωγική δραστη-
ριότητα, καθώς πάνω από το 80% 
της παραγωγής του διατίθεται συ-
σκευασµένο µε την ετικέτα Elisti (η 
ονοµασία από το «ελιές Στυλίδας).

Η παραγωγή διατίθεται συσκευασµένη µε την ετικέτα Elisti. Ο Συνεταιρισµός συγκέντρωσε φέτος στο εργοστάσιο περίπου 4.000 τόνους επιτραπέζια ελιά.

Οι µικροί τεµαχισµοί της Κονσερβολιάς που δεν είναι εµπορεύσιµοι 
θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν για παραγωγή αγουρελαίου και έξτρα 
παρθένου λέει ο πρόεδρος της οργάνωσης Γιώργος Πλιάτσικας (αριστερά).

Ο Συνεταιρισμός 
Στυλίδας μπαίνει 
στο έξτρα παρθένο
Παραγωγή έξτρα παρθένου ελαιολάδου από ΠΟΠ 
Κονσερβολιά και επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά

Κύκλος εργασιών
Η πορεία του 2022 ήταν 
ανοδική µε τον κύκλο 

εργασιών να υπερβαίνει 
τα 5 εκατ. ευρώ

ΦΕΤΙΝΗ ΣΟ∆ΕΙΑ 
ΚΟΝΣΕΡΒΟΛΙΑΣ

ΜΕΛΗ

ΤΟΝΟΙ

 ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ

650

80%

4.000

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

> 5



B3 | 25Σάββατο 11 & Κυριακή 12 Μαρτίου 2023 AgrendaΝΕΑ ΚΑΠ  2023-2027

Δέκα ειδικά πριμ

Μία επιλογή  
ανά αγροτεμάχιο

Έναν συνοπτικό οδηγό για τα κίνητρα και τις ενισχύσεις συνολικού ετήσιου προϋπολογισμού 
435 εκατ. ευρώ της νέας ΚΑΠ που αντικαθιστούν το παλαιό «πρασίνισμα» εξέδωσε  
το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στον οποίο περιγράφονται οι δεσμεύσεις που θα 

πρέπει να αναλάβουν οι αγρότες για να πληρωθούν τα αντίστοιχα πριμ στο τέλος του έτους. 

Στον σχετικό οδηγό περιλαμβάνονται 10 δράσεις (διατήρηση βιολογικών, πριμ ειδικής 
θρέψης, εφαρμογής κομπόστ, σπορά τοπικών ποικιλιών κ.α.). Πληροφορίες αναφέρουν  
πως σε επίπεδου αγροτεμαχίου ή εκτροφής (όχι σε επίπεδο δικαιούχου) δεν θα είναι  
δυνατός ο πολλαπλός συνδυασμός δράσεων, δηλαδή δεν θα μπορεί για ένα αγροτεμάχιο  
ο παραγωγός να λαμβάνει πριμ βιολογικών και πριμ εφαρμογής κομπόστ μαζί (Κανόνας 
Υπεραντιστάθμισης). Ή για παράδειγμα να συνδυάζει την ενίσχυση για αναβαθμίδες με  
την ενίσχυση στα βιολογικά. Αναμένονται πάντως κάποιες εξαιρέσεις οι οποίες δεν  
έχουν γνωστοποιηθεί ακόμη από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Ο οδηγός αυτός δεν περιλαμβάνει κρίσιμα στοιχεία που αφορούν τις δεσμεύσεις των 
παραγωγών, όπως για παράδειγμα τη λίστα με τις επιλέξιμες τοπικές ποικιλίες που θα 
πριμοδοτηθούν με έως 82,4 ευρώ το στρέμμα. Σε κάθε περίπτωση οι εφαρμοστικές αποφάσεις 
θα είναι εκείνες που θα ορίσουν επ’ ακριβώς τις ενέργειες για τις οποίες θα επιδοτηθούν  
οι αγρότες. Περισσότερο «δημοφιλείς» αναμένεται να αποδειχθούν οι δράσεις 1 -Σπορά 
ξερικών καλλιεργειών σε ποτιστικά αγροτεμάχια, και 9 για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών. 

Οι αιτήσεις για τις σχετικές επιδοτήσεις θα γίνουν στο ΟΣΔΕ, και δεν έχουν καμία απολύτως 
σχέση με τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης όπως είχαν συνηθίσει οι παραγωγοί («παλαιό 
πρασίνισμα») την περασμένη προγραμματική περίοδο. Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό   
της ΚΑΠ, μπορεί την τρέχουσα περίοδο να δίνονται προκαταβολές για το πρασίνισμα  
από τις 16 Οκτωβρίου και μετά, όπως γινόταν κάθε έτος για τη βασική ενίσχυση. 

Συνοπτικό οδηγό για τις 10 δράσεις 
που αντικαθιστούν το παλαιό 

πρασίνισμα εξέδωσε το ΥΠΑΑΤ. Για 
πρώτη φορά δυνατή η προκαταβολή 

του πρασινίσματος μαζί με τη βασική



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
Ενισχύονται οι παραγωγοί για την καλλιέργεια ποικιλιών χειµερινών σιτηρών και 
ψυχανθών µικρού βιολογικού κύκλου, σε αντικατάσταση υδροβόρων καλλιεργει-
ών όπως αραβόσιτος, µηδική και βαµβάκι. Επίσης, ενισχύονται οι παραγωγοί για 
την καλλιέργεια τοπικών ποικιλιών ετησίων ή/και ειδών και ποικιλιών προ-
σαρµοσµένων στις τοπικές συνθήκες ή/και άγριων συγγενών καλλιερ-
γούµενων ειδών, για τροφή ή ζωοτροφές. Τέλος, ενισχύεται και η εισα-
γωγή νέων ή/και καινοτόµων ή/και µε καινοτόµο χρήση καλλιεργειών, 
ανθεκτικών στις ξηροθερµικές συνθήκες και στις αναµενόµενες, λόγω 
της κλιµατικής αλλαγής, µεταβολές.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: 
Η παρέµβαση εφαρµόζεται στις εκτάσεις που καλλιεργούνται µε αροτραί-
ες καλλιέργειες.

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ / ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ: 
∆ικαιούχοι για την παρέµβαση µπορεί να είναι ενεργοί γεωργοί ή οµάδες ενεργών γε-
ωργών, που αναλαµβάνουν να εφαρµόζουν τις δεσµεύσεις της παρούσας παρέµβασης.

∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ:
Η δέσµευση των παραγωγών έγκειται στην επιλογή καλλιέργειας µε βάση τις παρα-
κάτω επιλογές:

Α. ποικιλίες χειµερινών σιτηρών και ψυχανθών µικρού βιολογικού κύκλου, αντι-
καθιστώντας υδροβόρες καλλιέργειες, όπως αραβόσιτος, µηδική και βαµβάκι,

Β. τοπικές ποικιλίες ετησίων καλλιεργειών ή/και είδη και ποικιλίες προ-
σαρµοσµένες στις τοπικές συνθήκες ή/και άγριες συγγενείς ποικιλίες 
καλλιεργούµενων ειδών, για τροφή ή ζωοτροφές,
Γ. νέες ή/και καινοτόµες ή/και µε καινοτόµο χρήση καλλιέργειες ανθεκτι-

κές στις ξηροθερµικές συνθήκες και στις αναµενόµενες, λόγω της κλιµατι-
κής αλλαγής, µεταβολές. Τέτοιες καλλιέργειες ενδεικτικά είναι η Κινόα, η 

Τσία, το Τεφ, το Μαύρο Σινάπι, η Νιγκέλα, η Καµελίνα, η Μουκούνα, το Σιταρο-
κρίθαρο, η Γλυκοπατάτα, η Τσουκνίδα για ίνα και το Λινάρι για λάδι ή και για ίνα.

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: 
Το ύψος ενίσχυσης κυµαίνεται από 10,9 ευρώ ανά στρέµµα έως 82,4 ευρώ ανά στρέµ-
µα ανάλογα µε την επιλεγµένη δέσµευση και το είδος καλλιέργειας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
Ενισχύονται οι παραγωγοί µε αρόσιµη έκταση, οι οποίοι µετατρέπουν το 10% της α-
ρόσιµης γης της εκµετάλλευσης τους σε περιοχή οικολογικής εστίασης. Η περιοχή 
οικολογικής εστίασης συνίσταται από γη υπό αγρανάπαυση ή/και από στοιχεία του 
αγροτικού τοπίου ή/και από καλλιέργειες που δεσµεύσουν άζωτο (σε κάθε περίπτω-
ση χωρίς τη χρήση φυτοπροστατευτικών).

Τα στοιχεία του τοπίου συνίστανται από:
• Θαµνοστοιχίες, µεµονωµένα δένδρα ή συστάδες δέντρων, δενδροστοιχίες,
• Τάφροι, περιλαµβανοµένων ανοικτών υδάτινων ρευµάτων για σκοπούς άρ-
δευσης ή αποστράγγισης, εξαιρουµένων των καναλιών που κατασκευάζο-
νται από σκυρόδεµα,
• Μικρές λίµνες, µικροί υγρότοποι,
• Ρέµατα,
• Σωροί λίθων που χρησιµεύουν ως ορόσηµα,
• Πέτρινοι τοίχοι - Πολιτιστικά χαρακτηριστικά,
• Παρυφές αγρών, ζώνες ανάσχεσης.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: 
Η παρέµβαση περιλαµβάνει τις εκτάσεις που καλλιεργούνται µε αροτραίες καλλιέργειες.

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ / ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ: 
∆ικαιούχοι για την παρέµβαση είναι ενεργοί γεωργοί ή οµάδες ενεργών γεωργών, που 
καλλιεργούν αροτραίες καλλιέργειες και αναλαµβάνουν να εφαρµόζουν τις δεσµεύ-
σεις της παρούσας παρέµβασης.

∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ: 
Η δέσµευση των παραγωγών έγκειται στη µετατροπή σε περιοχή οικολογικής εστία-
σης του 10% της αρόσιµης γης της εκµετάλλευσης. Στην περίπτωση που στην έκτα-
ση της περιοχής οικολογικής εστίασης συµµετέχουν καλλιέργειες που δεσµεύουν 
το άζωτο (π.χ ψυχανθή) τότε θα πρέπει τουλάχιστον το 60% αυτής να είναι γη υπό α-
γρανάπαυση ή/και να αντιστοιχεί σε µη παραγωγικά στοιχεία του τοπίου (δηλαδή 
το 6% της συνολικής έκτασης θα είναι υπό αγρανάπαυση ή στοιχεία του τοπίου και 
το 4% ψυχανθή).
Ωστόσο στις εκµεταλλεύσεις που εντάσσονται στη δράση και διαθέτουν πάνω από 

100 στρέµµατα αρόσιµης έκτασης, η έκταση για την περιοχή οικολογικής εστίασης 
υπολογίζεται πέραν του ποσοστού 3% που υποχρεωτικά, µε βάση το πρότυπο ΚΓΠΚ 
8, πρέπει να είναι γη υπό αγρανάπαυση ή µε στοιχεία του τοπίου.
Αντίστοιχα σε εκµεταλλεύσεις µε µέγεθος άνω των 100 στρεµµάτων οι οποίες δηµι-
ουργούν περιοχή οικολογικής εστίασης µε τη συµµετοχή καλλιεργειών που δεσµεύ-
ουν το άζωτο (σε κάθε περίπτωση χωρίς τη χρήση φυτοπροστατευτικών), θα πρέπει να 
δεσµεύεται έκταση που αντιστοιχεί στο 10%, πέραν του 3% που υποχρεωτικά, µε βά-
ση το πρότυπο ΚΓΠΚ 8, πρέπει να είναι γη υπό αγρανάπαυση ή µε στοιχεία του τοπί-
ου. Από την έκταση αυτή τουλάχιστον το 60% θα πρέπει να είναι γη υπό αγρανάπαυ-

ση ή/και να αντιστοιχεί σε µη παραγωγικά στοιχεία του τοπίου.
Ανεξάρτητα από το µέγεθος της εκµετάλευσης στις περιοχές που αφήνονται ως 

ζώνες οικολογικής εστίασης δεν εφαρµόζονται συνθετικά λιπάσµατα ή φυ-
τοφάρµακα προκειµένου να προστατεύονται οι υδατικοί πόροι από τη ρύ-
πανση αλλά και να µειώνονται οι εκποµπές αερίων που προκαλούνται από 
τη χρήση λιπασµάτων και συνεπώς να βελτιώνεται και η ποιότητα του αέρα.

Ανεξάρτητα από το µέγεθος της εκµετάλευσης πρόσθετη ενίσχυση χορη-
γείται για τη σπορά και διατήρηση, εντός των ζωνών οικολογικής εστίασης, 

φυτών που προσελκύουν ωφέλιµα έντοµα ή έντοµα-επικονιαστές. Η πρακτική 
αυτή, πέραν της ενίσχυσης της παρουσίας επικονιαστών αφού προσφέρει φυτά ξε-
νιστές γι’ αυτούς, παράλληλα µειώνει τις ανάγκες χρήσης φυτοπροστατευτικών, µέ-
σω της υποβοήθησης της παρουσίας ωφελίµων.
Ανεξάρτητα από το µέγεθος της εκµετάλευσης, στις περιπτώσεις της γειτνίασης της 
γεωργικής εκµετάλλευσης µε υδάτινα σώµατα και υποχρέωσης εφαρµογής του ΚΓΠΚ 
4, η παρέµβαση συνίσταται στον εµπλουτισµό των υποχρεωτικών ζωνών ανάσχε-
σης πλάτους 3 µέτρων µε τη φύτευση φυτών που προσελκύουν ωφέλιµα έντοµα ή 
έντοµα-επικονιαστές, µε παράλληλη συµµόρφωση στην υποχρέωση µη εφαρµογής 
λιπασµάτων και φυτοπροστατευτικών.

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: 
Το ύψος ενίσχυσης κυµαίνεται από 1,0 ευρώ ανά στρέµµα έως 3,7 ευρώ ανά στρέµ-
µα, ανάλογα µε την καλλιέργεια και πρόσθετη ενίσχυση στην περίπτωση εγκατάστα-
σης φυτών που προσελκύουν ωφέλιµα έντοµα ή έντοµα-επικονιαστές που κυµαίνε-
ται από 1,5 ευρώ ανά στρέµµα έως 4,2 ευρώ ανά στρέµµα. Το ύψος ενίσχυσης υπο-
λογίζεται επί της συνολικής έκτασης της εκµετάλλευσης.

Π1-31.2 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Π1-31.1 
ΧΡΗΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
Στόχος της συγκεκριµένης παρέµβασης είναι η προστασία των εδαφών από τη 
διάβρωση παράλληλα µε την ενίσχυση της βιοποικιλότητας. Σε ότι αφορά στις 
µόνιµες καλλιέργειες η παρέµβαση αφορά σε σπορά ειδών που οι καλλιέργειες 
τους δεν θα προορίζονται για παραγωγή και φυτών που προσελκύουν ωφέλιµα 
έντοµα ή έντοµα-επικονιαστές εντός ή/και περιµετρικά των µονίµων καλλιεργειών.
Όταν η παρέµβαση εφαρµόζεται σε αροτραίες καλλιέργειες αφορά στην εφαρµογή 
πρακτικών φυτοκάλυψης µε σπορά επίσπορων καλλιεργειών, σπορά ποωδών γρα-
σιδιών, σπορά ειδών µε στόχο τη διατήρηση ή/και αύξηση της οργανικής ουσίας στο έ-
δαφος (π.χ.ψυχανθή), και µε σπορά φυτικών ειδών που λειτουργούν ως ξενιστές επικονια-
στών και ωφελίµων οργανισµών. Οι καλλιέργειες αυτές δεν θα έχουν σκοπό την παραγωγή.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: 
Η παρέµβαση εφαρµόζεται στις εκτάσεις που καλλιεργούνται µε µόνιµες ή/και αροτραίες 
καλλιέργειες.

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ / ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ: 
∆ικαιούχοι για την παρέµβαση είναι ενεργοί γεωργοί ή οµάδες ενεργών γεωργών, που κατέ-
χουν αγροτεµάχια µε µόνιµες ή/και αροτραίες καλλιέργειες και αναλαµβάνουν να εφαρµό-
ζουν τις δεσµεύσεις της παρούσας παρέµβασης.

∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ: 
Η δέσµευση των παραγωγών έγκειται στην εφαρµογή βελτιωµένων πρακτικών φυτοκάλυψης.
Α) Σε ότι αφορά τις µόνιµες καλλιέργειες η παρέµβαση αφορά:
• σπορά εντός των µονίµων καλλιεργειών, και ενδιαµέσως των δένδρων ή πρέµνων, ειδών 
που οι καλλιέργειες τους δεν προορίζονται για παραγωγή, φυτών που προσελκύουν ωφέ-
λιµα έντοµα/οργανισµούς ή έντοµα-επικονιαστές ή/και ειδών µε στόχο την προστασία α-
πό τη διάβρωση, τη διατήρηση ή/και αύξηση της οργανικής ουσίας στο έδαφος τη µείωση 
της χρήσης συνθετικών λιπασµάτων µέσω της µερικής κάλυψης των αναγκών των καλλι-
εργειών σε θρεπτικά δια της χλωρής λίπανσης (π.χ.ψυχανθή), ή
• τη δηµιουργία λωρίδων, πλάτους τουλάχιστον 1,5 µέτρου, άγριας ζωής και εµπλουτισµού 
αυτών ή των υπαρχουσών µε τη φύτευση ποωδών, πολυετών ή και θάµνων που δεν προ-

ορίζονται για παραγωγή ιδίως φυτών ξενιστών ωφελίµων ή/και επικονιαστών, 
στα περιθώρια των αγροτεµαχίων µε µόνιµες φυτείες. Στις ζώνες αυτές δεν ε-
πιτρέπεται η χρήση συνθετικών λιπασµάτων.
Β) Όταν η παρέµβαση εφαρµόζεται σε αροτραίες καλλιέργειες αφορά στην 
εφαρµογή πρακτικών φυτοκάλυψης µε µη παραγωγική κατεύθυνση µεταξύ 
των ακόλουθων επιλογών:

• επίσπορων καλλιεργειών,
• σπορά ποωδών γρασιδιών,

• σπορά ειδών (π.χ.ψυχανθών), µε στόχο την διατήρηση ή/και αύξηση της οργανικής 
ουσίας στο έδαφος και τη µείωση της χρήσης συνθετικών λιπασµάτων µέσω της µερικής 
κάλυψης των αναγκών της κύριας καλλιέργειας σε θρεπτικά δια της χλωρής λίπανσης,
• σπορά φυτικών ειδών που λειτουργούν ως ξενιστές επικονιαστών και ωφελίµων ορ-
γανισµών.
Στις καλλιέργειες φυτοκάλυψης δεν επιτρέπεται η χρήση λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων.
Στις καλλιέργειες µε ικανότητες δέσµευσης του αζώτου (ψυχανθή), περιλαµβάνονται 
φυτά των ακόλουθων γενών και ειδών: Medicagosativa (Μηδική) Phaseolusspp. (Φα-
σόλια) Vignaspp. (Μαυροµάτικα κ.α.) Lotuscorniculatus (Λωτός) Cicerspp. (Ρεβύθια) 
Trifoliumspp. (Τριφύλλια) Viciafaba (Βρώσιµα κουκιά). Lensculinaris (Φακές) Lupinusspp. 
(Λούπινα) Pisumspp. (Μπιζέλια) Viciaspp. (Βίκοςκ.α.).
Στις περιπτώσεις της γειτνίασης µε υδάτινα σώµατα και εφαρµογής του ΚΓΠΚ 4, οι εκµε-
ταλλεύσεις που συµµετέχουν στη παρούσα παρέµβαση θα πρέπει να εµπλουτίζουν την 
υποχρεωτική ζώνη ανάσχεσης των 3 µέτρων µε τη φύτευση φυτών που προσελκύουν έ-
ντοµα- επικονιαστές ή/ και ωφέλιµους οργανισµούς, µε παράλληλη συµµόρφωση στην 
υποχρέωση µη εφαρµογής θρεπτικών και φυτοπροστατευτικών.

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: 
Το ύψος ενίσχυσης στις µόνιµες καλλιέργειες ανέρχεται σε 10,0 ευρώ ανά στρέµµα ενίσχυ-
ση, στις αρόσιµες καλλιέργειες η ενίσχυση ανέρχεται σε 5,0 ευρώ ανά στρέµµα για τη σπο-
ρά επίσπορων καλλιεργειών, σπορά ποωδών γρασιδιών και σπορά αζωτοδεσµευτικών ει-
δών (π.χ. ψυχανθών). Τόσο στις µόνιµες, όσο και στις αρόσιµες καλλιέργειες όταν η εκµε-
τάλλευση εφαρµόζει πρακτικές φυτοκάλυψης µε φυτά ξενιστές επικονιαστών ή/και ωφε-
λίµων παρέχεται πρόσθετη ενίσχυση 5,0 ευρώ ανά στρέµµα.

Π1-31.3
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΦΥΤΟΚΑΛΥΨΗΣ, ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
Η παρέµβαση αφορά τη διαχείριση των φυτικών υπολειµµάτων στις αροτραίες και των κλα-
δεµάτων στις µόνιµες καλλιέργειες, µε στόχο τόσο τον µετριασµό της κλιµατικής αλλαγής, ό-
σο και τη βελτίωση της δοµής και την αύξηση της οργανικής ουσίας του εδάφους.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ:
 Η παρέµβαση εφαρµόζεται στις εκτάσεις που καλλιεργούνται µε αροτραίες ή µό-
νιµες καλλιέργειες.

∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ: 
Οι δικαιούχοι οφείλουν να τηρήσουν τις ακόλουθες δεσµεύσεις:
Α. Ελέγχουν τα δέντρα και τις καλλιέργειες για ανίχνευση παρουσίας φυτο-
παθολογικών προβληµάτων ή εντοµολογικών εχθρών και συγκεντρώνουν τα 
κλαδέµατα σε κατάλληλους χώρους.
Β. Εάν δεν εντοπιστούν µολύσµατα είτε χρησιµοποιώντας ίδιο εξοπλισµό είτε µέσω της 
προµήθειας υπηρεσιών τρίτων προβαίνουν σε θρυµµατισµό των κλαδεµάτων µε διάµε-
τρο µικρότερη των 7 εκατοστών και των υπολειµµάτων της καλλιέργειας.
Γ. Είτε χρησιµοποιώντας ίδιο εξοπλισµό ακολουθούν τη διαδικασία της κοµποστο-
ποίησης των υπολειµµάτων σε ειδικούς χώρους/εγκαταστάσεις είτε προµηθεύονται 
κοµπόστ για χρήση στις ενισχυόµενες εκτάσεις µονίµων και αρόσιµων καλλιεργειών.
∆. Είτε χρησιµοποιώντας ίδιο εξοπλισµό είτε µέσω της προµήθειας υπηρεσιών τρίτων, 
εφαρµόζουν το κοµπόστ στο έδαφος των αγροτεµαχίων.
Ο δικαιούχος δεν επιτρέπεται να ζητήσει άδεια για κάψιµο ακόµα και στις αναφερόµενες στο 

ΚΓΠΚ 3 περιπτώσεις (φυτοϋγειονοµικά προβλήµατα). Το κάψιµο των φυτικών υπολειµµάτων 
στις αρόσιµες και των κλαδεµάτων στις µόνιµες αποτελεί παραβίαση της υποχρέωσης που α-
ναλαµβάνεται στο πλαίσιο της παρούσας παρέµβασης, ακόµη και µε όλες τις σχετικές άδειες.

Σε περίπτωση φυτοϋγειονοµικών προβληµάτων ο δικαιούχος της παρέµβασης υποχρεού-
ται να συλλέγει και να αποσύρει τα φυτικά υπολείµµατα ή κλαδέµατα, τα οποία δεν 

επιτρέπεται να κάψει. Τα ανωτέρω υπολείµµατα θα αντιµετωπίζονται, κατά τη δια-
δικασία κοµποστοποίησης, µε διαφορετικό τρόπο, για να διασφαλιστεί ότι ο κίν-
δυνος µόλυνσης µε παθογόνους µικροοργανισµούς ελαχιστοποιείται στο µηδέν.

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ / ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ: 
∆ικαιούχοι για την παρέµβαση είναι ενεργοί γεωργοί ή οµάδες ενεργών γε-

ωργών, που κατέχουν αγροτεµάχια µε µόνιµες ή/και αροτραίες καλλιέργειες 
και αναλαµβάνουν να εφαρµόζουν τις δεσµεύσεις της παρούσας παρέµβασης.

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: 
Η ενίσχυση για τη συγκέντρωση και απόσυρση των υπολειµµάτων καλλιεργειών και 
των κλαδεµάτων, την κοµποστοποίηση ή την προµήθεια κοµπόστ εγγυηµένης περιε-
κτικότητας σε θρεπτικά και απαλλαγµένου µολυσµάτων και τη διασπορά του κοµπόστ 
στις καλλιέργειες ανέρχεται σε:
• 11,0 ευρώ ανά στρέµµα για τις αρόσιµες καλλιέργειες.
• 20,0 ευρώ ανά στρέµµα για τα κηπευτικά.
• 14,0 ευρώ ανά στρέµµα για τα ακτινίδια και τα αµπέλια.
• 11,2 ευρώ ανά στρέµµα για τις υπόλοιπες δενδρώδεις καλλιέργειες.

Π1-31.4
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
Η παρέµβαση συνίσταται στη βελτίωση των υφιστάµενων αγροδασικών συστηµάτων. Ως αγροδασικά συστήµα-
τα νοούνται οι καλλιεργούµενες εκτάσεις όπου απαντώνται µε αρκετή συχνότητα διάσπαρτα δέντρα (αυτοφυή 
συνήθως) ή στα περιθώρια (φυτεµένα σε σειρές). Τα δέντρα αυτά µπορεί να είναι είτε δασικά (π.χ. δρύες, πεύ-
κα, λεύκες, κυπαρίσσια), είτε καρποφόρα/παραγωγικά (π.χ. εσπεριδοειδή, µηλοειδή και πυρηνόκαρπα, ακρό-
δρυα, ελιές, χαρουπιές και µαστιχόδενδρα). Επίσης, η παρέµβαση αφορά στις περιοχές µε δασολίβαδα. Οι πε-
ριοχές αυτές αποτελούνται από µερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις (αραιά δάση) ή βοσκότοποι µε κάλυψη δένδρων 
µέχρι 40% και υπόροφο µε ποώδη ή ξυλώδη βλάστηση. Στα προστατευόµενα στοιχεία του αγροτικού τοπίου πε-
ριλαµβάνονται αναβαθµίδες, τάφροι, υδατοσυλλογές, νησίδες στις οποίες διατηρείται άγρια ζωή, λόγω π.χ. του 
βραχώδους της έκτασης, δρόµοι, µονοπάτια, µικρά κτίσµατα και φυτοφράκτες.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: 
Η παρέµβαση εφαρµόζεται σε καλλιεργούµενες εκτάσεις ή βοσκότοπους που έχουν δέντρα.

∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ:
Η παρέµβαση συνίσταται στη συστηµατική φροντίδα/καθαρισµό των δένδρων/ θάµνων, στην υποχρέωση για ε-
λεγχόµενη βόσκηση και την καρατόµηση και αποµάκρυνση ξενικών και χωροκατακτητικών δένδρων και θάµνων 
από την επιλέξιµη έκταση που εφάπτεται των αγροτεµαχίων, κατά τη χειµερινή περίοδο. Υποχρέωση των παρα-
γωγών είναι η προστασία και διατήρηση των προστατευόµενων στοιχείων του αγροτικού τοπίου που έχουν χα-
ρακτηριστεί και οριοθετηθεί στο γεωχωρικό υπόβαθρο του ΟΣ∆Ε εντός των αγροτεµαχίων και των βοσκότοπων.
Στο πλαίσιο της παρέµβασης αποτελεί δέσµευση, η οποία ενισχύεται, η κατάρτιση, εφαρµογή και παρα-
κολούθηση σχεδίου διαχείρισης της φυτοπροστασίας και της βιοποικιλότητας, τόσο για τη φροντίδα των 
δέντρων και των θάµνων και την αποµάκρυνση των χωροκατακτητικών ειδών, όσο και για τη κατάργηση 
χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ / ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ: 
∆ικαιούχοι είναι οι ενεργοί γεωργοί ή οι οµάδες ενεργών γεωργών, οι οποίοι κατέχουν αγροτεµάχια µε 
αγροδασικά συστήµατα και αγροτεµάχια σε µερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις (αραιά δάση) βοσκοτόπων µε 
κάλυψη δένδρων µέχρι 40% και υπόροφο µε ποώδη ή ξυλώδη βλάστηση.

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: 
Το ποσό ενίσχυσης ανέρχεται σε 10,0 ευρώ ανά στρέµµα.

Π1-31.5 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟ∆ΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΠΛΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
Η παρέµβαση συνίσταται στην ενίσχυση των παραγωγών αφενός για την απόκτηση 
και χρήση ηλεκτρονικής εφαρµογής διαχείρισης εισροών και παρακολούθησης πε-
ριβαλλοντικών δεδοµένων και αφ’ ετέρου για την εφαρµογή, µε τη συνδροµή γεωρ-
γικού συµβούλου, µιας ή περισσότερων πρακτικών που θα επιλεγούν από έναν κα-
τάλογο προτεινόµενων πρακτικών.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: 
Η παρέµβαση έχει πεδίο εφαρµογής τις εκτάσεις µε αροτραίες και µόνιµες καλλιέργειες.

∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ: 
Η παρέµβαση αποτελείται από δύο δεσµεύσεις:

Α) Οι παραγωγοί οφείλουν να προβούν στην αγορά άδειας χρήσης ψηφιακής ε-
φαρµογής. Οι παραγωγοί θα επιλέγουν την ψηφιακή εφαρµογή µεταξύ των ψηφια-
κών εφαρµογών οι οποίες θα έχουν εγκριθεί ως προς τη συµµόρφωσή τους µε τις α-
παιτήσεις υλοποίησης της παρέµβασης. Στην εν λόγω εφαρµογή θα αναρτώνται µια 
σειρά στοιχείων που αφορούν:
• πληροφορίες για τις γεωργικές εκµεταλλεύσεις όπως αυτές αποτυπώνονται στο ΟΣ∆Ε.
• πληροφορίες από τη δειγµατοληψία του εδάφους, σε κατάλληλη χωρική και χρο-
νική κλίµακα.
• πληροφορίες για τις πρακτικές διαχείρισης (όπως η εφαρµογή φυτοπροστατευτι-
κών, η εφαρµογή θρεπτικών συστατικών και αρδεύσεων) την ιστορικότητα των καλ-
λιεργειών, την εκτίµηση του ανθρακικού αποτυπώµατος και τους στόχους απόδοσης.
• Για την αξιόπιστη εφαρµογή αλλά και για την έγκυρη µέτρηση της αποτελεσµατικό-
τητας της παρέµβασης είναι απαραίτητη η τακτική και ανελλιπής ενηµέρωση της κε-
ντρικής βάσης δεδοµένων µε όλα τα στοιχεία που προκύπτουν και συνεπώς ενισχύε-
ται η εγκατάσταση αξιόπιστων και ασφαλών συστηµάτων µέτρησης του χρησιµοποι-
ούµενου νερού άρδευσης.
• Επίσης καλύπτονται από την παρέµβαση οι δαπάνες για τις αναλύσεις εδάφους, υδάτων 
και άλλες, πρόσφορες για την εφαρµογή της παρέµβασης, αναλύσεις οι οποίες θα διεξά-
γονται από διαπιστευµένα προς τούτο εργαστήρια µε τη χρήση διαπιστευµένων µεθόδων.
• Ενισχύονται από την παρέµβαση η κατάρτιση, εφαρµογή, παρακολούθηση και 
προσαρµογή, µε τη συνδροµή πιστοποιηµένου συµβούλου, ετήσιου ή και πο-
λυετούς σχεδίου περιβαλλοντικής διαχείρισης της εκµετάλλευσης, βάσει των 
στοιχείων που θα συλλέγονται µε τη χρήση της εφαρµογής. Στο σχέδιο αυ-
τό θα αναφέρονται οι πρακτικές οι οποίες θα επιλέγονται από έναν κατά-
λογο προτεινόµενων. Οι πρακτικές πρέπει να οδηγούν σε συγκεκριµένες, 
σηµαντικές και µετρήσιµες βελτιώσεις στις περιβαλλοντικές επιδόσεις της 
εκµετάλλευσης που να αποκρίνονται σε έναν τουλάχιστον από τους τρεις 
ειδικούς στόχους 4,5 ή/και 6 της ΚΑΠ.

Β) Οι πρακτικές οι οποίες µπορεί να υιοθετηθούν µε βάση το σχέδιο περιβαλλοντι-
κής διαχείρισης της εκµετάλλευσης εντάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες:

• Ενισχύσεις για τη χρήση εναλλακτικών τρόπων καταπολέµησης εχθρών και ασθε-
νειών.
• Ενισχύσεις για εναλλακτική χρήση υπολειµµάτων καλλιεργειών.
• Ενισχύσεις για τη χρήση εξοπλισµού και αυτοµατισµών για τη µείωση της ρύπαν-
σης και των κινδύνων κατά  τη φυτοπροστασία.
• Ενισχύσεις για τη βελτίωση της διαχείρισης των θρεπτικών.

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ / ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ: 
∆ικαιούχοι είναι οι ενεργοί γεωργοί (φυσικά και νοµικά πρόσωπα) ή οµάδες ενερ-
γών γεωργών, που κατέχουν αγροτεµάχια µε αροτραίες ή/και µόνιµες καλλιέργειες.

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: 
Η ενίσχυση καλύπτει την άδεια χρήσης της ψηφιακής εφαρµογής, την αποζηµίω-
ση για το χρόνο που θα χρειάζεται ο παραγωγός για την ορθή και τακτική συµπλή-
ρωση των στοιχείων, τις αναλύσεις, την κατάρτιση, εφαρµογή, παρακολούθηση, α-
ξιολόγηση και προσαρµογή του σχεδίου περιβαλλοντικής διαχείρισης της εκµετάλ-
λευσης και των απαραίτητων περιβαλλοντικών βελτιώσεων καθώς και το αυξηµένο 
κόστος και το µειωµένο εισόδηµα που θα προκύπτει από την εφαρµογή των πρακτι-
κών διαχείρισης.

Ειδικότερα:
• Για τη χρήση της εφαρµογής, την κατάρτιση, παρακολούθηση και προσαρµογή του σχε-
δίου διαχείρισης 5,0 ευρώ ανά στρέµµα.
• Για τη συνέχιση εφαρµογής της µεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των λεπιδοπτέρων 
(Confusio) ανά καλλιέργεια:
• Ροδακινιά, νεκταρινιά και βερικοκιά 47,6 ευρώ ανά στρέµµα.
• ∆αµασκηνιά 69,7 ευρώ ανά στρέµµα.
• Μηλιά, αχλαδιά και κυδωνιά 185,4 ευρώ ανά στρέµµα.
• Οινοποιήσιµο σταφύλι 43,1 ευρώ ανά στρέµµα.
• Eπιτραπέζιο σταφύλι, στο οποίο συµπεριλαµβάνεται και η σταφίδα, 75,7 ευρώ ανά στρέµµα.

• Για την εξαπόλυση ωφέλιµων αρπακτικών εντόµων στην καλλιέργεια µηλιάς, ροδα-
κινιάς και κερασιάς 43,0 ευρώ ανά στρέµµα, ενώ για την καλλιέργεια αχλαδιάς 

36,0 ευρώ ανά στρέµµα.
• Για χρήση εντοµοπαθογόνων νηµατωδών ενάντια σε έντοµα - εχθρούς στις 
καλλιέργειες ροδακινιάς, µηλιάς, δαµασκηνιάς 24,0 ευρώ ανά στρέµµα.
• Για την εφαρµογή µηχανικής ζιζανιοκτονίας, µε παράλληλη κάλυψη µε 
mulch 22,0 ευρώ ανά στρέµµα.
• Για την εφαρµογή πολλαπλών καλοκαιρινών κλαδεµάτων για οπωρώνες 

χωρίς όψιµη φρέσκια βλάστηση 21,0 ευρώ ανά στρέµµα.
• Για τη χρήση ψεκαστικών ακροφυσίων µειωµένης διασποράς 3,0 ευρώ ανά 

στρέµµα.
• Για τη διαχείριση των υπολειµµάτων ψεκαστικών υγρών στις αροτραίες 1,0 ευρώ ανά 
στρέµµα και στα κηπευτικά και δενδρώδεις 3,0 ευρώ ανά στρέµµα.
• Για τη χρήση υπηρεσιών γεωργίας ακριβείας κατά τη διάρκεια των ψεκασµών 7,0 ευ-
ρώ ανά στρέµµα.
• Για τη χρήση λιπασµάτων βραδείας αποδέσµευσης σε αροτραίες καλλιέργειες 4,5 ευρώ 
ανά στρέµµα και στα κηπευτικά και δενδρώδεις 6,0 ευρώ ανά στρέµµα.
• Για τη χρήση λιπασµάτων µε παρεµποδιστές σε αροτραίες καλλιέργειες 4,5 ευρώ ανά 
στρέµµα και στα κηπευτικά και δενδρώδεις 6,0 ευρώ ανά στρέµµα.
• Για χρήση προϊόντων µε βιοδιεγέρτες σε αροτραίες καλλιέργειες 3,0 ευρώ ανά στρέµ-
µα και στα κηπευτικά και δενδρώδεις 6,0 ευρώ ανά στρέµµα.
• Για την εφαρµογή των εθελοντικών οδηγιών ολοκληρωµένης φυτοπροστασίας ο υ-
πολογισµός γίνεται µε βάση α) την αναµενόµενη µέση µείωση της παραγόµενης πο-
σότητας ή/ και την ποιοτική υποβάθµιση β) την αύξηση του κόστους λόγω της ανά-
γκης πολλαπλών παρεµβάσεων γ) το κόστος αγοράς των βιολογικών σκευασµάτων, 
φυσικών εχθρών κ.λπ. δ) τη µείωση του κόστους αγοράς χηµικών φυτοπροστατευτι-
κών προϊόντων ε) την αύξηση του κόστους παρακολούθησης, επίβλεψης και επικαιρο-
ποίησης των οδηγιών φυτοπροστασίας από πλευράς των συµβούλων. Ενδεικτικά για 
την εφαρµογή των οδηγιών στις καλλιέργειες των εσπεριδοειδών η ενίσχυση υπολο-
γίζεται σε 17,5 ευρώ ανά στρέµµα, ενώ για την ελαιοκαλλιέργεια η ενίσχυση για την 
εφαρµογή των εθελοντικών οδηγιών εκτιµάται στα 60,0 ευρώ ανά στρέµµα.

Π1-31.6 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΙΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, 
ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
Η παρέµβαση αφορά στη βελτίωση της περιβαλλοντικής κατάστασης βοσκήσιµων γαι-
ών σε περιοχές που αντιµετωπίζουν κίνδυνο ερηµοποίησης λόγω διάβρωσης και υπο-
βάθµισης τους. Για το σκοπό αυτό καταρτίζεται ετήσιο Σχέδιο ∆ιαχείρισης Βοσκοτόπου 
της εκµετάλλευσης, µε τη συνδροµή πιστοποιηµένου συµβούλου, όπου θα πρέπει να 
διασφαλίζεται ότι η βόσκηση συµµορφώνεται τόσο µε τους κανόνες ορθής πρακτικής 
αλλά και µε τα διαχειριστικά σχέδια των περιοχών NATURA όπου αυτά υπάρχουν. Οι 
υποχρεώσεις των παραγωγών στις περιοχές αυτές, αφορούν α) στην αναστολή της βό-
σκησης σε βοσκήσιµες περιοχές και στη δηµιουργία τεχνητού λειµώνα για την κάλυ-
ψη των διατροφικών αναγκών των ζώων ή β) στη µετακίνηση των κοπαδιών σε ορει-
νές, συνήθως, βοσκήσιµες γαίες που αντιµετωπίζουν προβλήµατα ελλιπούς βόσκησης 
λόγω µειωµένης προσβασιµότητας και συνεπώς αυξηµένο κίνδυνο πυρκαγιάς. Η ανα-
στολή της βόσκησης αυτή επιβάλλεται στην αρχή της κύριας βλαστικής περιόδου, ώ-
στε να δοθεί η δυνατότητα στη βλάστηση να αναπτυχθεί.
Επίσης οι κτηνοτρόφοι ενισχύονται γ) για την εφαρµογή προγράµµατος κατάλληλου 
εµπλουτισµού και τελικά βελτιστοποίησης του σιτηρεσίου έτσι ώστε να µειωθούν οι εκ-
ποµπές αερίων θερµοκηπίου, κυρίως στα µηρυκαστικά, αλλά και να µειωθεί η χρήση 
αντιβιοτικών σε όλες τις εκτροφές.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: 
Η παρέµβαση εφαρµόζεται στις εκτάσεις βοσκοτόπων

∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ: 
Οι δικαιούχοι αναλαµβάνουν µία από τις παρακάτω δεσµεύσεις:

∆.1. Αναστολή της βόσκησης των βοσκήσιµων γαιών στην αρχή της κύριας 
βλαστητικής περιόδου µε βάση Σχέδιο ∆ιαχείρισης Βοσκοτόπου από γεωργι-
κό σύµβουλο. Συγκεκριµένα αναστέλλεται η βόσκηση:
Α) για τους µήνες Μάρτιο και Απρίλιο στη πεδινή υψοµετρική ζώνη (<600µ.)
Β) για τους µήνες Απρίλιο και Μάιο στην ηµιορεινή υψοµετρική ζώνη (600-800 µ.)
Γ) και για τον µήνα Μάιο στην ορεινή υψοµετρική ζώνη (>800µ.).
Για τον σκοπό αυτό οι κτηνοτρόφοι αναλαµβάνουν τη δέσµευση να δηµιουργήσουν τε-
χνητό λειµώνα για την κάλυψη των διατροφικών αναγκών των ζώων κατά τη διάρκεια 
του περιορισµού της βόσκησης.

∆.2. Μετακίνηση του συνόλου του ζωικού κεφαλαίου σε ορεινές βοσκήσιµες γαίες για 
τουλάχιστον τέσσερις (4) συνεχόµενους µήνες το έτος µε βάση Σχέδιο ∆ιαχείρισης Βο-
σκοτόπου από γεωργικό σύµβουλο.

∆.3. Κατάρτιση σιτηρεσίου σε συνεργασία µε σύµβουλο, µε στόχο αφενός τη µείωση 
των αερίων θερµοκηπίου και αφετέρου τον εµπλουτισµό της τροφής µε φυσικά συστα-
τικά µε αντιµικροβιακή δράση. Επίσης ενισχύεται η χρήση ηλεκτρονικής εφαρµογής 
υπολογισµού των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου βάσει του σιτηρεσίου και των ακο-
λουθούµενων διαχειριστικών πρακτικών της εκµετάλλευσης.

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ / ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ: 
∆ικαιούχοι είναι οι ενεργοί γεωργοί και οµάδες ενεργών γεωργών οι οποίοι αναλαµβά-
νουν µια από τις παραπάνω δεσµεύσεις.

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: 
Η ενίσχυση για την εγκατάσταση και την διατήρηση τεχνητού λειµώνα αλλά και το ε-
νοίκιο της έκτασης για τον επιπλέον χρόνο που τα ζώα θα αποκλειστούν από το βο-

σκότοπο, εξαρτάται από την διοικητική περιφέρεια στην οποία δραστηριοποιείται η 
εκµετάλλευση και την υψοµετρική ζώνη στην οποία βρίσκεται και κατά µέσο ό-

ρο κυµαίνεται στα 30,4 ευρώ ανά στρέµµα.

Επίσης οι δαπάνες για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης των ζώων σε ο-
ρεινό υποβοσκηµένο βοσκότοπο εξαρτώνται από τη διοικητική περιφέρεια, 
την απόσταση που διανύεται αλλά και το είδος των εκτρεφόµενων ζώων. 
Έτσι για τα βοοειδή κυµαίνεται από 1,1 έως 7,4 ευρώ ανά στρέµµα, ενώ για 

τα αιγοπρόβατα από 1,7 έως 8,5 ευρώ ανά στρέµµα.
Επίσης καλύπτονται οι δαπάνες κατάρτισης και παρακολούθησης του Σχεδίου 

∆ιαχείρισης βοσκοτόπου. Το κόστος για αυτό εκτιµάται στα 1,0 ευρώ ανά στρέµµα.

Τέλος, καλύπτονται οι δαπάνες κατάρτισης, εφαρµογής (αγορά συστατικών σιτηρεσί-
ου), παρακολούθησης και προσαρµογής βελτιωµένου σιτηρεσίου καθώς και οι δαπά-
νες για την αγορά άδειας χρήσης και την ενηµέρωση της ηλεκτρονικής εφαρµογής πα-
ρακολούθησης των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου και µείωσης της χρήσης αντιβιοτι-
κών. Οι εν λόγω δαπάνες εκτιµώνται στα 3,0 ευρώ ανά στρέµµα.

Π1-31.7 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
Η συνέχιση της καλλιέργειας µε τη διατήρηση των αναβαθµίδων οι οποίες στις περισσότε-
ρες περιπτώσεις υποστηρίζονται από ξηρολιθοδοµές. Οι αναβαθµίδες αυτές υπάρχουν σε 
εκτεταµένες περιοχές τόσο µόνιµων καλλιεργειών όσο και, σε µικρότερο βαθµό, αροτραίων 
καλλιεργειών και είναι σηµαντικά στοιχεία του οικολογικού τοπίου αφού αποτελούν κατα-
φύγιο άγριας χλωρίδας αλλά και πανίδας (έντοµα, πτηνά, ερπετά αλλά και µικρά θηλαστικά).

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: 
Η παρέµβαση εφαρµόζεται στις εκτάσεις µε αναβαθµίδες που καλλιεργούνται µε µό-
νιµες ή αροτραίες καλλιέργειες.

∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ: 
Ο παραγωγός ενισχύεται για να συντηρεί της ξερολιθιές µε τον παραδοσιακό τρόπο. 
Ενδεικτικά περιλαµβάνονται επιδιορθώσεις µικρής κλίµακας ζηµιών όπως π.χ. επανα-
τοποθέτηση λίθων οι οποίοι έχουν µετακινηθεί λόγω έντονων βροχοπτώσεων. Απαγο-
ρεύεται η χρήση σκυροδέµατος ή άλλων συνδετικών ουσιών για σκοπούς σταθεροποί-
ησης της κατασκευής. Παράλληλα είναι αναγκαία η προστασία της άγριας ζωής στις α-
ναβαθµίδες και πλησίον αυτών µέσω α) της απαγόρευσης χρήσης ζιζανιοκτόνων, β) α-
παγόρευσης αποµάκρυνσης θάµνων και δένδρων γ) της παύσης καλλιέργειας σε από-
σταση 0,5 µέτρων από τις αναβαθµίδες.

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ / ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ: 
∆ικαιούχοι είναι ενεργοί γεωργοί ή οµάδες ενεργών γεωργών που κατέχουν επιλέξιµες 
εκτάσεις αροτραίων και µονίµων καλλιεργειών µε αναβαθµίδες.

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: 
Η ενίσχυση για τη διατήρηση και προστασία καλλιεργειών σε εκτάσεις µε αναβαθµί-
δες είναι 25,0ευρώ/στρ.

Π1-31.8
∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 
ΜΕ ΑΝΑΒΑΘΜΙ∆ΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
Η παρέµβαση συνίσταται στην ενίσχυση της συνέχισης εφαρµογής µεθόδων 
της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ:
 Η παρέµβαση αφορά σε όλες τις επιλέξιµες εκτάσεις 
που είτε καλλιεργούνται είτε δηλώνονται ως βοσκοτό-
πια και στις οποίες εφαρµόζεται το σύστηµα της βιολο-
γικής γεωργίας σε εφαρµογή του Καν. (ΕΕ) 848/2018.

∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ:. 
Οι παραγωγοί πρέπει να διαθέτουν αγροτεµάχια ή/και 

βοσκοτόπους ή/και εκτροφές, οι οποίες είναι ενταγµέ-
νες στο σύστηµα της βιολογικής γεωργίας/κτηνοτροφίας. Η ένταξη αυτή 
τεκµηριώνεται από την σύµβαση µε τον Οργανισµό Ελέγχου και Πιστοποίη-
σης καθώς και από το αντίστοιχο πιστοποιητικό συµµόρφωσης, για καλλιέρ-
γεια σε πλήρες βιολογικό στάδιο, που εκδίδεται από τον εν λόγω Οργανισµό.

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ / ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ: 
∆ικαιούχοι είναι ενεργοί γεωργοί ή οµάδες ενεργών γεωργών που διαθέτουν 
το απαραίτητο πιστοποιητικό από τον Οργανισµό Ελέγχου και Πιστοποίησης 
µε τον οποίο είναι συµβεβληµένοι. ∆εν ενισχύονται οι καλλιέργειες/ βοσκό-
τοποι που βρίσκονται υπό µετατροπή.

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: 
Η ενίσχυση έχει υπολογιστεί βάσει της αύξησης του κόστους παραγωγής και 
τη µείωση της παραγόµενης ποσότητας και εξαρτάται από το είδος της καλλι-
έργειας ή/και της εκτροφής, κυµαινόµενη από 12,0-144,0 ευρώ ανά στρέµµα.

Π1-31.9
∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΜΕΘΟ∆ΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ 
ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ
�ΕΥΡΩ/ΣΤΡΜ.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 
ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ
�ΕΥΡΩ/ΣΤΡΜ.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ 
ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ
�ΕΥΡΩ/ΣΤΡΜ.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 
ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ
�ΕΥΡΩ/ΣΤΡΜ.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ

2023 - 2027

● ΕΛΑΙΟΠΟΙΗΣΙΜΗ ΕΛΙΑ

● ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΛΙΑ 

● ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ 
   ΚΑΙ ΣΤΑΦΙ∆Α

● ΣΤΑΦΥΛΙΑ 0ΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΑ

● ΜΗΛΟΕΙ∆Η

● ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

● ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆Η

● ΑΚΡΟ∆ΡΥΑ

● ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ

● ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ

● ΡΥΖΙ

● ΜΗ∆ΙΚΗ, ΤΡΙΦΥΛΛΙ

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

● ΟΣΠΡΙΑ

 

69,2

71,2

87,3

85,6

66,5

95,1

44,7

88,9

62,4

21,6

54,3

88,2

58,4

65,3

50,5

50,5

63,6 / 144,0

65,7

53,2

94,1

33,4

61,6

54,4 / 64,4 

12,0

44,6

57,4

49,1

49,1

70,1

69,4

129,4

90

74,4

84,8

195,7

51,6

49,3

129,5

87 / 112

66

63,5

114,0

● ΒΑΜΒΑΚΙ

● ΛΙΝΑΡΙ, ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ, 
   ΗΛΙΑΝΘΟΣ, ΣΟΡΓΟ Κ.ΛΠ

● ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ  
   ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ

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

● ΚΑΠΝΟΣ

● ΦΥΛΛΩ∆Η
   (πατάτα κ.λπ.)

● ΤΟΜΑΤΑ, ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ, ΠΙΠΕΡΙΑ

ΕΚΤΡΟΦΗ

● ΠΡΟΒΑΤΑ

● ΑΙΓΕΣ

● ΒΟΟΕΙ∆Η

● ΒΟΟΕΙ∆Η 
   ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΥΡΩ/ΣΤΡΜ. ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΥ / ΜΜΖ

25,7

23,2

28,1

35,0

24,7

24,7

28,0

34,7

Σταφίδα 
Σταφύλι

Ακτινίδιο 
Ρόδι

Βρώσιµο
Κτηνοτροφικό



AgrendaB10 | 32 Σάββατο 11 & Κυριακή 12 Μαρτίου 2023 ΝΕΑ ΚΑΠ  2023�2027

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
Ενισχύεται η διατήρηση των γεωργικών συστηµάτων µε τη χρήση παραδοσι-
ακών πρακτικών καλλιέργειας που συνετέλεσαν και συντελούν στη βελτί-
ωση του αγροτικού τοπίου.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: 
Η πρώτη εφαρµογή της παρέµβασης είναι σε ελαιώνες και αµπελώνες των 
νησιών του Ιονίου οι οποίοι χαρακτηρίζονται από την υψηλή τους αξία για 
τη φύση. Ειδικότερα οι κατηγορίες που διακρίνονται είναι οι παρακάτω µε 
διαφορετική συνεισφορά ως προς τις οικοσυστηµικές υπηρεσίες.

• Ελαιώνες µε δέντρα µεγάλης ηλικίας και υψηλό σχήµα µόρφωσης, καλλιεργούµενοι
• Αµπελώνες µε πρέµνα µεγάλης ηλικίας σε κύπελλο, καλλιεργούµενοι.
• Ελαιώνες συµπαγείς ως επί το πλείστον µε δένδρα µεγάλης ηλικίας σε ηµικαλλι-
έργεια ή/και εγκατάλειψη.
• Αµπελώνες συµπαγείς ως επί το πλείστον µε πρέµνα µεγάλης ηλικίας σε ηµικαλ-
λιέργεια ή/και εγκατάλειψη.
• Ελαιώνες µε σχετικά νέες φυτεύσεις, συνήθως σε γραµµικά σχήµατα µόρφωσης.
• Αµπελώνες σε σχετικά νέες φυτεύσεις µε γραµµικά σχήµατα µόρφωσης. 
• ∆ιάσπαρτα αγροτεµάχια ελαιώνων/αµπελώνων (σε µωσαϊκό).

Έµφαση θα δοθεί στους µνηµειακούς ελαιώνες. Ως µνηµειακοί ελαιώνες χαρακτηρίζο-
νται αυτοί στους οποίους πάνω από 20% των ελαιοδένδρων φέρουν τα εξής χαρακτηρι-
στικά: Ως µνηµειακά δέντρα (και ειδικά ελιές) χαρακτηρίζονται αυτά που έχουν µεγά-

λες διαστάσεις, ηλικία, κοιλότητες στον κορµό, ειδική διαµόρφωση στον κορµό, 
πλούσια βιοποικιλότητα εντός των κοιλοτήτων του κορµού ή/και είναι συνδε-

δεµένα µε ιστορικές µνήµες ή/και πολιτιστικές δραστηριότητες παραδόσεις 
ή/και θρησκευτικά έθιµα της εκάστοτε περιοχής.
Από την παρούσα παρέµβαση εξαιρούνται οι εκτάσεις οι οποίες χρηµατοδοτού-
νται από τη δράση για τη διατήρηση των συστηµάτων µε αναβαθµίδες καθώς 
και οι εκτάσεις οι οποίες λαµβάνουν την βασική ενίσχυση ως αρδευόµενες.

∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ: 
Οι παραγωγοί ενισχύονται για διατήρηση των γεωργικών συστηµάτων που συ-

νίστανται στις χρήσεις της γεωργικής γης και σε παραδοσιακές πρακτικές καλλιέρ-
γειας που συνετέλεσαν και συντελούν στην βελτίωση του αγροτικού τοπίου και ειδι-
κότερα την προστασία εκτατικών ελαιώνων και αµπελώνων καθώς και την προστα-
σία των µνηµειακών ελαιώνων των Ιονίων νήσων.

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ / ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ: 
∆ικαιούχοι είναι οι ενεργοί γεωργοί ή οµάδες ενεργών γεωργών που κατέχουν επι-
λέξιµες εκτάσεις µε τα ανωτέρω χαρακτηριστικά και αναλαµβάνουν τη διατήρηση των 
γεωργικών συστηµάτων µε τη χρήση παραδοσιακών πρακτικών καλλιέργειας που συ-
νετέλεσαν και συντελούν στη βελτίωση του αγροτικού τοπίου.

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: 
Για την προστασία εκτατικών ελαιώνων και αµπελώνων των Ιονίων 10,0 ευρώ ανά στρέµ-
µα. και για την προστασία µνηµειακών ελαιώνων των Ιονίων 15,0 ευρώ ανά στρέµµα.

Π1-31.10
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ
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