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Πωλήσεις
οµάδες
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84,76 πετρέλαιο
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Ανοίγει λίγο - λίγο η77,30
οµπρέλα για
2,55
το φθηνό αγροτικό πετρέλαιο
µε
δηλώσεις Βεσυρόπουλου. σελ. 11

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ

18/11

25/11

Σιτάρι σκληρό
550
Καλαµπόκι
286
Βαµβάκι
115,35
Ελαιόλαδο
3,24
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290
115,75
3,23

Σιτάρι και καλαµπόκι: ευρώ/τόνος,
βαµβάκι: σεντς/λίµπρα, ελαιόλαδο: ευρώ/κιλό
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αρωµατικά φυτά177
σε κάψουλες
80,74 77,20
65,55
τύπου
Nespresso
φέρνει
στην αγορά
3,01
2,56
2,11
ένας ανήσυχος γεωπόνος.
σελ. 40
306
196
74,22
2,58

302
195
77,30
2,55

Πορίσµατα ΕΛΓΑ
Απογοητεύσεις σε παραγωγούς
ροδάκινων και ελιάς Χαλκιδικής σελ. 8
Πληρωµές Προγραµµάτων
Μέχρι Τρίτη οι πιστώσεις για Νιτρικά,
αυτόχθονες φυλές και Βιολογικά σελ. 6

Ανακλήσεις
ενισχύσεων
από Εθνικό
Απόθεμα

Διορθώσεις
των ΑΤΑΚ
μετά πολλών
εμποδίων

σελ. 47, 49, 50

Τεράστιες οι δυσκολίες για το πέρασμα
των διορθώσεων στις δηλώσεις ΟΣΔΕ,
πολλές οι αμφιβολίες για την ποιότητα
της φετινής εκκαθάρισης του τσεκ σελ. 6, 48

Τελευταίες
οδηγίες για
υποψήφιους
νεοαγρότες

σελ. 39

σελ. 18-19

ΒΑΜΒΑΚΙ
Σε κοµβικό σηµείο η αγορά
βάµβακος, λιγοστεύουν οι
προσδοκίες για τη συνέχεια.
Εµπορεύµατα, σελ. 21-36

ΣABBATO: Ιακώβου µεγαλοµ.

Ρωγμές στη
χειραγώγηση
της αγοράς
ελαιολάδου

Συνδεδεμένες
εξισωτικές και
αναδιάρθρωση
με νέο πλάνο

σελ. 22

σελ. 10-11

Μήνας 11ος, Εβδ. 47η

ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 07:18 - ∆ύση 17:07

ΣΕΛΗΝΗ: Τελ. Τέτ.

ΚΑΙΡΟΣ: Βροχερός
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EDITORIAL

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Μήπως να πάμε
στον Β’ πυλώνα;
Ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους
η ελληνική γεωργία δυσκολεύεται να βρει
τον δρόµο της, έχει να κάνει µε το γεγονός
ότι τα περισσότερα χρήµατα και ειδικά αυτά
που εισρέουν από ευρωπαϊκούς πόρους, αντί
να κατευθύνονται στην ανάπτυξη λογίζονταισαν συµπλήρωµα στο αγροτικό εισόδηµα.
Ειδικά στις τρεις τελευταίες προγραµµατικές περιόδους (2003-2021), δηλαδή µετά την πλήρη αποσύνδεση των ενισχύσεων από την παραγωγή, η συντριπτική πλειοψηφία των πόρων κινείται µε προσανατολισµό το αγροτικό εισόδηµα. Τι σηµαίνει αυτό; Ότι ο αγρότης εισπράττει τις εν λόγω ενισχύσεις, παράγει δεν παράγει, επενδύει δεν επενδύει. Αρκεί να διαθέτει και να δηλώνει κάποια αγροκτήµατα και αρκεί αυτά τα αγροκτήµατα να
δεσµεύονται για κάποια καλλιέργεια.
Από τη στιγµή που τα χρήµατα αυτών των ενισχύσεων πιστώνονται στο λογαριασµό του αγρότη, χωρίς καµιά άλλη υποχρέωση εκ µέρους
του, είναι φυσικό να µην έχουν ως πρώτη
προτεραιότητα τη βελτίωση των εν γένει συνθηκών και της ανταγωνιστικότητας της εκµετάλλευσης. Αντίθετα, τις περισσότερες φορές
εκπληρώνουν άλλες ανάγκες οι οποίες σχετίζονται µε δραστηριότητες εκτός γεωργίας.
Είναι επίσης αλήθεια, ότι οι αιρετοί, δηλαδή το
πολιτικό προσωπικό που διαχειρίζεται τα θέµατα του αγροτικού τοµέα, αρέσκεται στο να
µοιράζει άµεσες ενισχύσεις. Ειδικά όταν για
την κατοχύρωση αυτών των ενισχύσεων, θα
πρέπει ο αγρότης να περάσει προηγουµένως
και από κάποιο βουλευτικό γραφείο ή από
τον «µηχανισµό» που συνδέεται κατά κάποιο
τρόπο µε την εκάστοτε πολιτική εξουσία.
∆εν συµβαίνει το ίδιο µε τις διαρθρωτικές ενισχύσεςι και εν προκειµένω µε τα Προγράµµατα
Αγροτικής Ανάπτυξης. Εδώ, ο αγρότης και ο
κάθε δικαιούχος ενισχύσεων από τον λεγόµενο Β’ πυλώνα, για να εισπράξει ένα εύρω, θα
πρέπει να επενδύσει άλλο ένα. Θα υποχρεωθεί µάλιστα να εξοικονοµήσει πόρους από τα
άλλα έσοδά του, προκειµένου να καλύψει µε
ευχέρεια την ίδια συµµετοχή ή το τραπεζικό
δάνειο στο οποίο θα καταφύγει για να καλύψει αντίστοιχα µέρος της ίδιας συµµετοχής.
Αυτός είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο, οι αγροτικές επιχειρήσεις που εντάσσονται σε
αγροτικά προγράµµατα, είναι αυτές που ξεχωρίζουν τελικά για τη συγκρότησή τους,
για το οικονοµικό τους εκτόπισµα, για την
ανταγωνιστικότητά τους. Αντίθετα, αγρότες
και αγροτικές εκµεταλλεύσεις που παραµένουν προσκολληµένες στις άµεσες ενισχύσεις, είναι συνήθως αυτές που εµφανίζουν
Agrenda
φθίνουσα πορεία.
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Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

Ο∆ΗΓΙΕΣ

ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Σαββάτο 27-11-2021
Νεφώσεις µε τοπικές βροχές και
σποραδικές καταιγίδες το πρωί
στα νησιά ανατολικού Αιγαίου και
τα ∆ωδεκάνησα και το απόγευµα
στις υπόλοιπες περιοχές. Στη
δυτική Ελλάδα αυξηµένες
νεφώσεις µε βροχές και
καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές.
Άνεµοι µέτριας έντασης νότιοι
νοτιοδυτικοί κατά τόπους ισχυροί.
Θερµοκρασία σε κανονικά για
την εποχή επίπεδα.
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Κυριακή 28-11-2021
Λίγες νεφώσεις κατά διαστήµατα
αυξηµένες, µε τοπικές βροχές
στα βόρεια και το ανατολικό
Αιγαίο. Σποραδικές καταιγίδες τις
στη Θράκη, τα νησιά του Αιγαίου
και τα ∆ωδεκάνησα. Λίγα χιόνια
στα κεντρικά και βόρεια ορεινά
από το απόγευµα. Άνεµοι µέτριας
έντασης κατά τόπους ισχυροί στα
πελάγη. Θερµοκρασία χωρίς
αξιόλογη µεταβολή.

∆ευτέρα 29-11-2021
και Τρίτη 30-11-2021
Νεφώσεις µε βροχές και
σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά
και το ανατολικό Αιγαίο µε
εξασθένηση των φαινοµένων από
το απόγευµα της Τρίτης.

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ
1,04804

Κύκλο ανόδου στα αγροτικά προϊόντα προοιωνίζουν οι
αγορές, κάτι που φέρνει ξανά στο προσκήνιο εκτιµήσεις που
µιλούν για υψηλές τιµές τουλάχιστον για µια ακόµα τριετία.
Σπάει την πίεση των εµπόρων η µειωµένη σοδειά ελαιολάδου
έως και 70% σε Μεσσηνία και Λακωνία. Με µειωµένο
σηµαντικό το ζωικό κεφάλαιο και αυξηµένη ζήτηση, σε τροχιά
8 ευρώ η αγορά για τα αρνιά ήδη πριν τις γιορτές.

910
900

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ
129,421

5Ν∆

23°C
HΡΑΚΛΕΙΟ

Χιονοπτώσεις στα ορεινά κυρίως
της βόρειας και κεντρικής
Ελλάδας. Άνεµοι µέτριας
έντασης σε όλη τη χώρα, κατά
τόπους ισχυροί στα πελάγη.
Θερµοκρασία σε αισθητή πτώση.

Τετάρτη 1-12-2021 ως
Παρασκευή 3-12-2021
Γενικά αίθριος καιρός στις
περισσότερες περιοχές της
χώρας, µε λίγες νεφώσεις
κυρίως στα δυτικά, τα νότια και το
ανατολικό Αιγαίο. Άνεµοι µέτριας
έντασης από βορειοδυτικές
διευθύνσεις. Θερµοκρασία
χωρίς αξιόλογη µεταβολή.

4-8Bf

Άνεµοι νότιοι
νοτιοδυτικοί 4 µε
6 µποφόρ και στα
πελάγη έως 7 και
πιθανώς 8 µποφόρ.

Φθοριµαία στην πατάτα
Το νυκτόβιο λεπιδόπτερο φθοριµαία
δραστηριοποιείται όλο το έτος και
παρουσιάζει 5-6 γενιές ετησίως.
Προσβάλλει τα φύλλα,
καταναλώνοντας το παρέγχυµα
και ξηραίνοντάς τα, το στέλεχος, µε
διάνοιξη στοών και τους κονδύλους,
στους οποίους ανοίγει βαθιές στοές,
στην είσοδο των οποίων αφήνει τα
περιττώµατα της. Στις στοές αυτές
αναπτύσσονται ακάρεα, µύκητες
και βακτήρια, που προκαλούν σήψη
και καθιστούν τους κονδύλους
ακατάλληλους προς κατανάλωση.
Οι ζηµιές από το έντοµο, εκτός από
το χωράφι, µπορεί να είναι ιδιαίτερα
σηµαντικές και στην αποθήκη, ιδιαίτερα
σε θερµά και ξηρά περιβάλλοντα.

Μέτρα αντιµετώπισης
Οι γεωπόνοι του Περιφερειακού
Κέντρου Προστασίας Φυτών Αχαΐας
συστήνουν εφαρµογή ψεκασµών
φυλλώµατος, µε τον πρώτο αµέσως
µετά την έναρξη των συλλήψεων στις
φεροµονικές παγίδες και πάντα µε
θερµοκρασία πάνω από 16°C. Να
σηµειωθεί ότι η καλή στράγγιση του
εδάφους και η επιµελής άρδευση
αποτελούν επίσης κάποια
καλλιεργητικά µέτρα που βοηθούν στην
αποφυγή των πρώτων προσβολών.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

• Πρόκριµα στα Βιολογικά για κατόχους
εκτάσεων άνω των 100 στρµ. σελ. 25
• Ρευστή κατάσταση λόγω covid για την
29η έκθεση Agrotica σελ. 44-45

• Τη νέα γενιά τρακτέρ της σειράς 5S MF
παρέδωσε ο όµιλος Σαρακάκης σελ. 20-37
• Αιτήσεις αδειών φύτευσης αµπέλου ως
23/12 µε όριο τα 100 στρέµµατα σελ. 14

• Στα 2 σεντς επί των χρηµατιστηριακών
τιµών το πριµ στο βαµβάκι σελ. 22
• Σε τροχιά 8 ευρώ η αγορά για τα αρνιά,
µε µειωµένο το ζωικό κεφάλαιο σελ. 35

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ Green Box Eκδοτική Α.Ε. • ΕΚ∆ΟΤΗΣ - ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Γιάννης Πανάγος • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ Μαρία Γιουρουκέλη • ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 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.
• E MAIL: agrenda@agronews.gr
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.
• URL: www.agronews.gr
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Διαίρεση εκμεταλλεύσεων

λόγω αναδιανεμητικής ενίσχυσης
Όρια
Τα ανώτατα και κατώτατα
όρια για τη λήψη
αναδιανεµητικής όπως
έχουν ανακοινωθεί
αρµοδίως καθορίζονται για
τις αρόσιµες καλλιέργειες
στα 20 και 90 στρέµµατα,
µε µέγιστο ποσό ενίσχυσης
τα 1.350 ευρώ.

Αξία
Μία εκμετάλλευση
αροτραίων 200
στρεμμάτων που
«σπάει» στα τρία,
θα λάβει 3.000
ευρώ παραπάνω
ενίσχυση σε σχέση
με την αρχική
αδιαίρετη μορφή της.
Επεξεργάζεται ειδικές
ρήτρες κατά της
τεχνικής διαίρεσης
αγροτεμαχίων το
ΥΠΑΑΤ για το 2023

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Με την ενίσχυση της αναδιανεµητικής να ορίζεται στα 15 ευρώ το στρέµµα για το 2023, αναµένεται να ξεκινήσει ένας νέος κύκλος διαίρεσης
εκµεταλλεύσεων µε µοναδικό σκοπό την είσπραξη της σχετικής πληρωµής. Είναι µία τεχνική που γινόταν στο παρελθόν κατά κόρον και το
ζήτηµα που έχει τεθεί αρµοδίως είναι να µπλοκαριστούν περιπτώσεις
όπου για παράδειγµα ένας αγρότης
«σπάει» την εκµετάλλευση σε δύοτρία ΑΦΜ (πατέρας-γιοι) ώστε µία µονάδα των 200 στρεµµάτων, να µετατρέπεται σε τρεις των 66 στρεµµάτων,
µόνο και µόνο για να λαµβάνει αναδιανεµητική ενίσχυση.
Για παράδειγµα στις αροτραίες καλλιέργειες θα εισπράττουν αναδιανεµητική ενίσχυση όσοι έχουν εκµεταλλεύσεις έως 90 στρέµµατα. Στην παραπάνω περίπτωση τα 200 στρέµµατα σε ένα ΑΦΜ θα πληρωνόντουσαν
µόνο την αξία των δικαιωµάτων. ∆ηλαδή περί τα 5.000 ευρώ. Εφόσον
τώρα αυτή η µονάδα διαιρεθεί στα
τρία. Τότε η πληρωµή θα φτάνει τα
8.000 ευρώ. Γίνεται φανερό λοιπόν
ότι το πριµ αναδιανεµητικής αποτελεί υψηλό δέλεαρ για να επανέλθει
αυτή η τεχνική. Υπενθυµίζεται πως

τα ανώτατα και κατώτατα όρια για
τη λήψη αναδιανεµητικής όπως έχουν ανακοινωθεί αρµοδίως καθορίζονται αντίστοιχα:
Για τις αρόσιµες καλλιέργειες στα
20 και 90 στρέµµατα. Μέγιστο ποσό
ενίσχυσης τα 1.350 ευρώ.
Για τις µόνιµες καλλιέργειες στα
10 και 30 στρέµµατα. Μέγιστο ποσό
ενίσχυσης 450 ευρώ.
Για τους βοσκότοπους στα 30
και 138 στρέµµατα. Μέγιστο ποσό
ενίσχυσης 2.070 ευρώ.
Μάλιστα στην περίπτωση των βοσκοτόπων η αναδιανεµητική ενίσχυση ανά στρέµµα ενδέχεται να ξεπερνά ακόµα και την αξία των δικαιωµάτων στη νέα περίοδο.

Η ρήτρα στον τρέχοντα
κανονισµό της ΚΑΠ
Στον τρέχοντα κανονισµό (ΚΑΠ
2014-2020) αναφέρεται πως τα κράτη-µέλη που θέσπισαν αναδιανεµητική ενίσχυση «µεριµνούν ώστε να

Για αναδιανεµητική
Τα κράτη µεριµνούν να µην
χορηγείται πλεονέκτηµα
σε γεωργούς που µετά τις
18/11/2011 διαιρούν την
εκµετάλλευσή τους

µην χορηγείται πλεονέκτηµα σε γεωργούς οι οποίοι αποδεδειγµένα,
µετά τις 18 Οκτωβρίου 2011, διαιρούν την εκµετάλλευσή τους µε µοναδικό σκοπό να εισπράξουν την αναδιανεµητική ενίσχυση. Αυτό ισχύει επίσης για γεωργούς των οποίων οι εκµεταλλεύσεις προήλθαν από τέτοια διαίρεση». ∆ηλαδή οι αρχές έπρεπε να βάλουν σε έλεγχο όσους είχαν µπει σε διαδικασία διαίρεσης της εκµετάλλευσής τους από
µία συγκεκριµένη ηµεροµηνία και
µετά. Στην περίπτωση αυτή έπρεπε
να εξεταστεί η κατάσταση των εκµεταλλεύσεων προ 4ετίας (2015 πρώτο έτος εφαρµογής τρέχουσας ΚΑΠ).
Μία αντίστοιχη επιλογή θα µπορούσε να υπάρξει και στην τρέχουσα προγραµµατική περίοδο. Για παράδειγµα να τεθούν κάποια κριτήρια σύµφωνα µε τα οποία εκµεταλλεύσεις που διαιρέθηκαν κατά ένα
ποσοστό µετά από ένα συγκεκριµένο έτος αναφοράς (π.χ το 2019) να
µη δύναται να λάβουν αναδιανεµητική ενίσχυση.
Πληροφορίες της Agrenda αναφέρουν ότι το ενδεχόµενο διαίρεσης
των εκµεταλλεύσεων έχει τεθεί στα
υπόψη των αρµοδίων αρχών και διερευνόνται σχετικές ρήτρες ώστε να
µην παρατηρηθεί αυτό το φαινόµενο τη νέα προγραµµατική περίοδο.

Στην περίπτωση των
βοσκοτόπων η
αναδιανεµητική ενίσχυση
ανά στρέµµα ενδέχεται
να ξεπερνά ακόµα και την
αξία των δικαιωµάτων
στη νέα περίοδο.

Διαίρεση

Πληροφορίες της Agrenda
αναφέρουν ότι το
ενδεχόµενο διαίρεσης των
εκµεταλλεύσεων έχει τεθεί
στα υπόψη των αρµοδίων
αρχών και διερευνόνται
σχετικές ρήτρες ώστε να
µην παρατηρηθεί αυτό το
φαινόµενο τη νέα
προγραµµατική περίοδο.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
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Κανονικά στον κατάλογο των συνδεδεµένων
η βιοµηχανική ντοµάτα στην Ισπανία

Ό,τι πάει στις συνδεδεµένες θα κοπεί από
τη βασική ενίσχυση προειδοποιούν οι αρχές

Σε αντίθεση µε την Ελλάδα, στην Ισπανία η βιοµηχανική ντοµάτα
βρίσκεται στις προτάσεις για συνδεδεµένη ενίσχυση από το 2023 και
µετά. Οι Ισπανοί αναφέρουν στο σκεπτικό τους πρώτον πως η τιµή της
εξαρτάται από τις τιµές που επιτυγχάνονται στη διεθνή αγορά, γεγονός
που δηµιουργεί αστάθεια στον κλάδο και δεύτερον, πως είναι µια
καλλιέργεια που διαµορφώνει τον πληθυσµό στις αγροτικές περιοχές
και η οποία µε τη σειρά της έχει µια σηµαντική συνδεδεµένη µεταποιητική
βιοµηχανία, που επίσης δηµιουργεί απασχόληση.

Η µείωση της βασικής ενίσχυσης µε την προσθήκη επιπλέον προϊόντων
στις συνδεδεµένες προβάλλεται ως κύριο επιχείρηµα από την ηγεσία
του ΥΠΑΑΤ για τη λίστα των 8 προϊόντων που παρουσιάστηκε. Μάλιστα,
πρέπει οι παραγωγοί που θίγονται από την κατάργηση των συνδεδεµένων,
να προσκοµίσουν οι ίδιοι στοιχεία και επαρκή δικαιολόγηση για τον λόγο
που απαιτείται να µπει το προϊόν τους στη σχετική λίστα. «Όποιος ζητά
συνδεδεµένη πρέπει να έρχεται µε τεκµηριωµένη πρόταση», ανέφερε
ο κ. Λιβανός κατά την 10η Συνδιάσκεψη για τη νέα ΚΑΠ στην Πάτρα.

Αναβρασμός
για τα προϊόντα
με συνδεδεμένη
Ανατροπές στον χάρτη των καλλιεργειών
από το τέλος συνδεδεμένων σε σταφίδα,
ρύζι βιομηχανική ντομάτα και όσπρια,
τεκμηριωμένες προτάσεις, ζητάει ο Λιβανός

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Εκτός της νέας λίστας συνδεδεµένων
µένουν µέχρι στιγµής βιοµηχανική
ντοµάτα, ρύζι, σταφίδα, µήλα, ζαχαρότευτλα, καρποί µε κέλυφος, πορτοκάλια και ροδάκινα χυµοποίησης,
σπαράγγια, σηροτροφία και όσπρια
ανθρώπινης κατανάλωσης, µε τις αντιδράσεις του αγροτικού κόσµου να
εντείνονται και να κλιµακώνονται είτε
µε τη µορφή πιέσεων στη Βουλή είτε
µε την προετοιµασία νέων κινητοποιήσεων. Μεγαλύτερο αντίκτυπο φαίνεται ότι έχει η απόφαση εξαίρεσης
σε παραγωγούς βιοµηχανικής ντοµάτας, ρυζιού και µήλων, ενώ εξαιτίας
και της φετινής συγκυρίας, η νέα λίστα ρίχνει λάδι στη φωτιά που καίει
το διάστηµα αυτό σε παραγωγικά κέντρα σταφίδας. Σηµαντική κρίνεται
και η εξαίρεση των οσπρίων ανθρώπινης κατανάλωσης από τη λίστα των
νέων συνδεδεµένων, αφού τα τελευταία χρόνια καταβάλλονται σηµαντικές προσπάθειες για επιστροφή της
καλλιέργειας σε ένα δυναµικό επίπεδο που δίνει επιλογές στους αγρότες.
Μάλιστα τα ψυχανθή για ανθρώπινη
κατανάλωση φαίνεται ότι διατηρούν
πλέον και µεγαλύτερη από ποτέ σηµασία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για
την κλιµατική βιωσιµότητα που συνεπάγεται η ευρεία κατανάλωσή τους.

Μάλιστα για το ζήτηµα της κατάργησης στη συνδεδεµένη στο ρύζι, η ∆ιεπαγγελµατική ρυζιού έχει ζητήσει
συνάντηση µε τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.
Παρόµοιες συσκέψεις στη Βάθη έχουν γίνει και µε την ηγεσία του ΘΕΣΤΟ για την υπόθεση της βιοµηχανικής ντοµάτας, χωρίς όµως να υπάρχει κάποια σαφής δέσµευση από την
πλευρά Λιβανού. Την ίδια στιγµή, ο
Αγροτικός Σύλλογος Αγιάς και η ΕΟΑΣΝΛ έκαναν σύσκεψη στις 24 Νοεµβρίου προκειµένου να συζητηθεί ένα
πλάνο κινητοποιήσεων µε αιχµή την
πρόταση κατάργησης της συνδεδεµένης στα µήλα, µέσα στο οποίο περιλαµβάνεται και η προοπτική καθόδου
των αγροτών στην Αθήνα.
Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, η νέα λίστα των συνδεδεµένων ενισχύσεων γίνεται στη λογική του να περιοριστούν
το δυνατόν περισσότερο τα κονδύλια
που απαιτεί το ταµείο χρηµατοδότησής
τους. Ο προϋπολογισµός των συνδεδεµένων µειώνεται ώστε να πάνε περισσότερα χρήµατα στη βασική ενίσχυ-

∆ιεπαγγελµατική ρυζιού
Για το ζήτηµα της κατάργησης
της συνδεδεµένης στο ρύζι, η
∆ιεπαγγελµατική ρυζιού έχει
ζητήσει συνάντηση µε Λιβανό

Agrenda
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Α/Α

ΜΕΤΡΟ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
2023
€/HA ή ΖΩΟ
ή ΚΟΥΤΙ

ΝΕΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΜΟ/ΕΤΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο
2023-2027)

1

ΣΚΛΗΡΟΣ ΣΙΤΟΣ

80

12.800.000

2

ΜΑΛΑΚΟΣ ΣΙΤΟΣ

80

4.659.200

3

ΚΡΙΘΑΡΙ

80

6.656.000

4.1

ΒΟΕΙΟ ΤΥΠΟΣ Α

32

6.720.000

4.2

ΒΟΕΙΟ ΤΥΠΟΣ Β

160

2.016.000

4.3

ΒΟΕΙΟ ΤΥΠΟΣ Γ

200

28.160.000

5

ΠΡΩΤ. ΚΤΗΝ.
ΨΥΧΑΝΘΗ

154

11.517.542

6

ΣΠΟΡΟΙ ΣΠΟΡΑΣ

537

5.099.600

7

ΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΟ
ΚΡΕΑΣ

10

51.889.974

8

ΣΑΝΟ∆ΟΤΙΚΑ
ΨΥΧΑΝΘΗ

67

12.943.680

ΣΥΝΟΛΟ

ση, µε τις διαχειριστικές αρχές να εξοικονοµούν έτσι 117 εκατ. ευρώ, προβάλλοντας την ανάγκη να µην µειωθούν τα δικαιώµατα στη νέα ΚΑΠ. Σηµειώνεται ότι η υπόθεση µε τη λίστα
των συνδεδεµένων δεν έχει κλείσει,
αφού ακόµα υπολείπονται οι τελικές
αποφάσεις από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Υπενθυµίζεται πως η
νέα λίστα συνδεδεµένων µαζί µε την
ενδεικτική τιµή ανά στρέµµα/κεφάλι
και ο προϋπολογισµός έχουν ως εξής:
1) Σκληρό σιτάρι: 8 ευρώ το στρέµµα,
12,8 εκατ. ευρώ
2) Μαλακό σιτάρι: 8 ευρώ το στρέµµα,
4,65 εκατ. ευρώ
3) Κριθάρι: 8 ευρώ το στρέµµα, 6,6
εκατ. ευρώ.

142.461.996

4α) Βόειο (τύπος Α): 32 ευρώ το ζώο,
6,7 εκατ. ευρώ. Μοσχάρια µεγαλωµένα 2 µήνες στην εκµετάλλευση
4β) Βόειο (τύπος Β): 160 ευρώ το ζώο,
2,06 εκατ. ευρώ. Μοσχάρια µεγαλωµένα 10 µήνες στην εκµετάλλευση
4γ) Βόειο (τύπος Γ): 200 ευρώ το
ζώο, 28,1 εκατ. ευρώ. Μοσχάρια άνω
των 12 µηνών.
5) Πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή: 15,4 ευρώ το στρέµµα, 11,5 εκατ. ευρώ.
6) Σπόροι σποράς: 53,7 ευρώ το στρέµµα,
5 εκατ. ευρώ. Αφορά όσπρια, σόγια.
7) Αιγοπρόβειο κρέας: 10 ευρώ το
ζώο, 51,8 εκατ. ευρώ.
8) Σανοδοτικά ψυχανθή: 6,7 ευρώ
το στρέµµα, 12 εκατ. ευρώ.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ
ΣΧΕ∆ΙΟ ΚΑΠ

Το Δεκέμβριο
οι αποφάσεις
Μέχρι τέλος του έτους θα έχουν
ληφθεί οι τελικές αποφάσεις
για τις συνδεδεµένες ενισχύσεις
οπότε οι όποιες προτάσεις
προσθήκης νέων προϊόντων
πρέπει να τεθούν σύντοµα
υπόψη του ΥΠΑΑΤ, ανέφερε
ο υφυπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης, Γιώργος Στύλιος
στη Βουλή. Συγκεκριµένα,
απαντώντας σε σχετική
ερώτηση του βουλευτή Λαρίσης
(ΚΚΕ) Γεωργίου Λαµπρούλη
ο κ. Στήλιος ανέφερε:
«Να πω µόνο ότι αυτή τη στιγµή
συνολικά δεκαεννέα προϊόντα
στη χώρα είναι στη
συνδεδεµένη ενίσχυση. Το
συνολικό ποσό που διατίθεται
για τις συνδεδεµένες ενισχύσεις
κάθε χρόνο είναι 260
εκατοµµύρια ευρώ. Η πρόταση
-το ξαναλέω-, η πρόταση από
τον σύµβουλο, ο οποίος έχει
αναδειχθεί και από την
προηγούµενη κυβέρνηση και
µε επιστηµονικό τρόπο κάνει
την ανάλυσή του, είναι να πάµε
από τα δεκαεννέα προϊόντα στα
οκτώ, λαµβάνοντας υπόψη τα
κριτήρια και τους στόχους τους
οποίους θέλει να επιτευχθεί. Θα
κάνουµε, όµως, τον διάλογο, τη
συζήτηση. Θα ληφθούν υπόψη
όλες οι θέσεις και οι απόψεις,
µε τεκµηριωµένα στοιχεία.
∆ιότι χρειάζονται στοιχεία, για
να πούµε ότι θα ενταχθούν στη
συνδεδεµένη ενίσχυση τα µήλα
και δεν θα ενταχθεί ένα άλλο
προϊόν, η σταφίδα για
παράδειγµα ή κάποιο τρίτο».
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Μηχανογραφική αδυναμία «κολλά» την εξισωτική
Αυξηµένο κατά 32 εκατ. ευρώ, στα 272 εκατ. ευρώ θα είναι το
ποσό που θα καταβληθεί φέτος για την εξισωτική αποζηµίωση,
µε τις τελευταίες πληροφορίες να τοποθετούν την εν λόγω
πίστωση µετά τα Χριστούγεννα, δηλαδή γύρω στις 27
∆εκεµβρίου, κάτι που έρχεται σε αντίθεση µε τις πρόσφατες
δηµόσιες δηλώσεις του γενικού γραµµατέα Ενωσιακών Πόρων,
∆ηµήτρη Παπαγιαννίδη. Το ζήτηµα φαίνεται πως έγκειται για
ακόµα µια φορά στην αδυναµία του µηχανογραφικού

συστήµατος του Οργανισµού Πληρωµών να διεκπεραιώσει τις
απαιτούµενες διαδικασίες έγκαιρα. Με άλλα λόγια, αν και τα
χρήµατα αυτά θα αποδεσµευτούν από το δηµόσιο σε χρόνο
που επιτρέπει την πληρωµή της εξισωτικής την περίοδο που
περιγράφει ο κ. Παπαγιαννίδης, ο ΟΠΕΚΕΠΕ αδυνατεί να
ανταποκριθεί στο χρονοδιάγραµµα. Το µπάτζετ κατανέµεται
στο Υποµέτρο 13.1 µε 194 εκατ. ευρώ, στο Υποµέτρο 13.2 µε
67 εκατ. ευρώ και στο Υποµέτρο 13.3 µε 11. εκατ. ευρώ.

Πάνω από το 30%

των διορθώσεων ΟΣΔΕ
για πληρωμή Φλεβάρη
Για 20-21 Δεκεμβρίου δρομολογείται η εξόφληση
της ενιαίας, άρχισαν οι πιστώσεις σε Νιτρικά,
αυτόχθονες φυλές και Βιολογικά
ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ
douska@agronews.gr

Μια διαφορετική προσέγγιση, αυτή της τµηµατικής καταβολής, φαίνεται πως επέλεξαν οι αρµόδιοι των πληρωµών σχετικά µε την πίστωση
των προκαταβολών των Προγραµµάτων 2021,
προφανώς σε µια προσπάθεια να αµβλύνουν
τις όποιες αντιδράσεις του αγροτικού κόσµου
θα προκαλούσε µια απευχόµενη καθυστέρηση.
Υπό τη λογική αυτή, η εν λόγω πληρωµή ξεκίνησε µε τη Νιτρορύπανση, δεδοµένου ότι είναι
και το µοναδικό πρόγραµµα στο οποίο δεν εντοπίζεται κάποιο ιδιαίτερο πρόβληµα, για να ακολουθήσουν Κοµφούζιο, Βιολογική Γεωργία, αυτόχθονες φυλές, µε τη Βιολογική κτηνοτροφία
να πληρώνεται τελευταία έως την Τρίτη 30 Νοεµβρίου. Εν τω µεταξύ αυτό που µένει να φανεί
είναι το κατά πόσο η πρόσφατη απόφαση που
µειώνει τις ΜΜΖ για τα µικρά αιγοπρόβατα και
επηρέασε την κατανοµή βοσκοτόπων στην πίστωση της προκαταβολής του τσεκ, θα επιδράσει και στο πριµ της Βιολογικής κτηνοτροφίας.
Όσον αφορά τις επόµενες ηµεροµηνίες πληρωµών, η ατζέντα τοποθετεί το διήµερο 20 µε 21

∆εκεµβρίου την εξόφληση του τσεκ, µε αστερίσκους ωστόσο που έχουν να κάνουν τόσο µε τις
ενστάσεις για τα αχρεωστήτως καταβληθέντα,
όσο και µε τις διοικητικές πράξεις στα ΑΤΑΚ.
Προς το παρόν, οι πληροφορίες θέλουν το
40% από τους πλέον των 60.000 αγροτών που
αντιµετώπισαν πρόβληµα µε τα ΑΤΑΚ στην πληρωµή του Οκτωβρίου να έχουν υποβάλει διορθωτικές δηλώσεις, µε το σύστηµα του ΟΣ∆Ε να
τις επεξεργάζεται µέχρι και τα µέσα της επόµενης εβδοµάδας. Από εκεί και έπειτα, το βραδυκίνητο λογισµικό θα εστιάσει στην προετοιµασία της εξόφλησης, µε τις εκτιµήσεις ανθρώπων
που παρακολουθούν εκ των έσω τη διαδικασία
να θέλουν ένα 30% περίπου όσων δικαιούνται
να υποβάλουν διορθωτική δήλωση (περί τους
20.000 αγρότες και κτηνοτρόφους) να µένουν

Εισφορές ΕΦΚΑ
Μέχρι την Τρίτη 30 Νοεµβρίου
καλούνται οι αγρότες να εξοφλήσουν
τις ασφαλιστικές εισφορές
του Οκτωβρίου 2021

εκτός. Αυτό σηµαίνει ότι αυτοί θα δουν τα ποσά
που δικαιούνται από τις κοινοτικές ενισχύσεις
σε µια διορθωτική πληρωµή τον Φεβρουάριο.
Όπως έχουν τα πράγµατα αυτή τη στιγµή, χωρίς εξόφληση φαίνεται πως θα µείνουν όσοι παραγωγοί έλαβαν ειδοποίηση για αχρεωστήτως
καταβληθέντα. Η ανακοίνωση του οργανισµού
πληρωµών αναφέρει ότι µέχρι τις 20 ∆εκεµβρίου η βάση του ΟΣ∆Ε θα δέχεται ενστάσεις και
µετά θα προχωρήσει η πληρωµή. Οι πληροφορίες θέλουν τις ενστάσεις αυτές, ακόµα κι όταν
είναι έγκυρες, να µένουν στο συρτάρι έως ότου
τις αξιολογήσει το σύστηµα του ΟΣ∆Ε, κάτι που
σηµαίνει πως όσοι δικαιωθούν θα λάβουν σε
επόµενο χρόνο τα ποσά που τους αναλογούν.
Σε κάθε περίπτωση, στο βαθµό που η συζήτηση των πληρωµών ξεφεύγει από τον προσδιορισµών απόλυτων ηµεροµηνιών, όλα δείχνουν
ότι όποτε κι αν γίνει η πίστωση των χρηµάτων,
αρνητικές εκπλήξεις θα διαψεύσουν για ακόµα τις προσδοκίες του αγροτικού κόσµου. Πηγές της Agrenda εκτιµούν ότι τα πράγµατα οδεύουν σε µια αντίστοιχη ποιότητα πληρωµών
µε εκείνη του περασµένου Οκτώβρη και της εξόφλησης του τσεκ το 2020.

Έως 20 ∆εκεµβρίου οι διορθώσεις
για αχρεωστήτως καταβληθέντα
Η ανακοίνωση πάντως του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρει ξεκάθαρα ότι στην «Καρτέλα του Αγρότη» αναρτήθηκαν οι ειδοποιήσεις διαπίστωσης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και οφειλών
διοικητικών κυρώσεων, µε τους γεωργούς να
µπορούν να υποβάλλουν µέχρι και τις 20 ∆εκεµβρίου τις έγγραφες παρατηρήσεις τους στην
ηλεκτρονική εφαρµογή https://osdeopekepe.
dikaiomata.gr/upap. Αυτό σηµαίνει ότι «µετά τις
20/12 ο Οργανισµός θα προχωρήσει στην εξόφληση της βασικής ενίσχυσης για όσους παραγωγούς πληρούν τα κριτήρια. Σε περίπτωση
που προκύψει ποσό πληρωµής που καλύπτει το
ποσό της οφειλής θα ολοκληρωθεί η επιστροφή των οφειλόµενων µέσω συµψηφισµού».

ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ (ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ)

90,09

37,34

315

272

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ

ΝΙΤΡΙΚΑ

ΕΞΟΦΛΗΣΗ
ΒΑΣΙΚΗΣ

ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΓΕΩΡΓΙΑ  ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

Έλεγχος σε
καρτελάκια
συνδεδεµένης
σκληρού και
ειδική βάμβακος
∆ύο µήνες νωρίτερα εκδόθηκε η
εγκύκλιος ΟΠΕΚΕΠΕ, σύµφωνα µε
την οποία οι διοικητικοί του φορέα
καλούνται να προχωρήσουν στους
ελέγχους επαλήθευσης των όρων
επιλεξιµότητας, προκειµένου να
ακολουθήσει η πληρωµή της
συνδεδεµένης σκληρού σίτου και
της ειδικής ενίσχυσης βάµβακος.
Οι αρµόδιοι του ΟΠΕΚΕΠΕ µετά
τον δειγµατοληπτικό διοικητικό
έλεγχο καλούνται να ελέγξουν τις
ποικιλίες που χρησιµοποιήθηκαν
και τις ποσότητες πιστοποιηµένου
σπόρου, όπως αυτές αναγράφονται
είτε στις ετικέτες είτε σε τιµολόγια
αγοράς και δελτία αποστολής. Οι
εγκεκριµένες ποσότητες σπόρων
σκληρού σίτου προκύπτουν από τα
αποδεκτά παραστατικά ετικετών ή
τιµολογίων/αποδείξεων, τα οποία
είναι: για το βαµβάκι
Τα πρωτότυπα τιµολόγια-δελτία
αποστολής ή τιµολόγια να έχουν
εκδοθεί µέχρι τις 31/05/2021. Για
ξεχωριστό δελτίο αποστολής να
έχει εκδοθεί µέχρι τις 31/05/2021
και το τιµολόγιο, που αναφέρεται
σε αυτό να έχει ηµεροµηνία
έκδοσης ως 15/06/21.
Οι πρωτότυπες αποδείξεις
λιανικής πώλησης πιστοποιηµένου
σπόρου βάµβακος να έχουν
εκδοθεί µέχρι τις 31/05/2021.
για το σιτάρι
Τα πρωτότυπα τιµολόγια-δελτία
αποστολής ή τιµολόγια να έχουν
εκδοθεί µέχρι τις 31/01/2021. Αν
υπάρχει ξεχωριστό δελτίο
αποστολής να έχει εκδοθεί µέχρι
τις 31/01/2021 και το τιµολόγιο,
που αναφέρεται σε αυτό το δελτίο
αποστολής να έχει ηµεροµηνία
έκδοσης µέχρι 15/02/2021.
Οι πρωτότυπες αποδείξεις
λιανικής πώλησης πιστοποιηµένου
σπόρου σίτου να έχουν εκδοθεί
µέχρι τις 31/01/2021.
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Αντιδράσεις εκφράζονται και για
το γεγονός ότι όσοι πλήρωσαν
+20% στον ΕΛΓΑ όταν έκαναν
τη δήλωση, αισθάνονται
αδικηµένοι, διότι και εκείνοι που
δεν επέλεξαν να το κάνουν,
θα αποζηµιωθούν µε αυξηµένο
ποσοστό.

∆ΥΟ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Aποζημιώσεις
με αστερίσκους
ΕΛΓΑ 3 και 23
Δεκεμβρίου

ΤOY ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Μεγάλο εκνευρισµό και γκρίνιες για
αδικίες, προκαλούν σε πολλούς παραγωγούς δενδρωδών καλλιεργειών
της Ηµαθίας και της Πέλλας, οι πίνακες µε τα πορίσµατα που άρχισε να αναρτά τις τελευταίες ώρες ο ΕΛΓΑ, για
τις αποζηµιώσεις από τον παγετό της
άνοιξης που σχεδιάζεται να καταβληθούν στις 3 ∆εκεµβρίου.
Σύµφωνα µε πληροφορίες από το υποκατάστηµα του ΕΛΓΑ στη Βέροια έχουν γίνει κοινοποιήσεις σχεδόν στο
100% των χωριών για τις ζηµιές στα κεράσια και στα βερίκοκα, περίπου στο
70% - 80% των αιτηµάτων για τα δαµάσκηνα και αγγίζουν στο 50% των ροδάκινων. Σε ό,τι αφορά δε τις πληρωµές,
οι δικαιούχοι για να πάρουν τα χρήµατά τους θα πρέπει να είναι ασφαλιστικά ενήµεροι, έχοντας εξοφλήσει ήδη τις εισφορές τους, αν και ο κανονισµός προβλέπει τη σχετική προθεσµία µέχρι και τον Μάρτιο του 2022.
Σε επικοινωνία που είχε µε την
Agrenda ο παραγωγός και µέλος του
∆Σ του Αγροτικού Συλλόγου Αλεξάνδρειας, Γιώργος ∆ιαµαντόπουλος, µας
είπε πως «υπάρχουν και καλά πορίσµατα, υπάρχουν όµως και σφαγές, τόσο
στα κιλά, όσο και στα ποσοστά». Περιγράφοντας την προσωπική του περίπτωση ο κ. ∆ιαµαντόπουλος σηµείωσε πως «σε κτήµα 8,3 στρεµµάτων,
µε 441 παραγωγικά δέντρα ποικιλίας Κατερίνα, από το οποίο παρέδωσα
121 κλούβες, που αντιστοιχούν σε µόλις 2,5 τόνους ροδάκινα, µου έβαλαν
40% ζηµιά, µε αποδοτικότητα 1.900
κιλά το στρέµµα, ενώ το 90% των δέντρων µου έχει αποδοτικότητα πάνω
από 4 τόνους το στρέµµα».
Για παράπονα από παραγωγούς κάνει λόγο και ο πρόεδρος του Αγροτικού
Συλλόγου Βεροίας, Τάσος Χαλκίδης.
«Υπάρχει γκρίνια για το ότι θα πληρωθούν µόνο οι παραγωγοί που έχουν εξοφλήσει τις εισφορές τους στον ΕΛΓΑ, παρότι ο κανονισµός δίνει δικαίωµα αυτό να γίνει έως το Μάρτιο. Και
µπορεί το επιχείρηµα του ΕΛΓΑ να είναι πως έχουν δοθεί προκαταβολές και
ως εκ τούτου θα µπορούσαν να αγρότες να είναι ασφαλιστικά ενήµεροι, όµως πολλοί δεν πήραν καν προκαταβολή, αλλά και εκείνοι που την πήραν
πιθανώς να πλήρωσαν άλλες υποχρεώσεις τους», αναφέρει χαρακτηριστικά

Ανάστατοι οι ροδακινοκαλλιεργητές

Άγρια ψυχρολουσία
τα πορίσματα παγετού
Την ίδια ώρα ο ΕΛΓΑ βάζει προαπαιτούμενο την εξόφληση εισφορών
ο κ. Χαλκίδης και προσθέτει πως «αντιδράσεις εκφράζονται, επίσης, για το
γεγονός ότι ενώ µας είχαν υποσχεθεί
πως θα ήταν στο 100% η αποζηµίωση,
τελικά δεν το τήρησαν, ενώ το πιο βασικό είναι πως όσοι πλήρωσαν +20%
όταν έκαναν τη δήλωση, αισθάνονται
αδικηµένοι, διότι και εκείνοι που δεν
επέλεξαν να το κάνουν, θα αποζηµιωθούν µε αυξηµένο ποσοστό. Είναι σαν
να σπρώχνει ο ασφαλιστικός φορέας
τους νοικοκύρηδες να µην είναι συνεπείς µε τον κανονισµό».
Απογοήτευση εκφράζεται επίσης
και για το ό,τι για τα ροδάκινα, που είναι οι µεγαλύτερες εκτάσεις, είναι µικρό το ποσοστό των αναρτήσεων και
το χειρότερο είναι πως δεν γνωρίζουν
πότε θα υπάρξει εξέλιξη.

Αντιδράσεις για την εξαίρεση
της πράσινης ΠΟΠ ελιάς Χαλκιδικής
Κύµα αντιδράσεων, εν τω µεταξύ,
έχει προκαλέσει στις τάξεις των ελαιοκαλλιεργητών της πράσινης ΠΟΠ ελιάς Χαλκιδικής, η εξαίρεση της καλλιέργειάς τους από τις αποζηµιώσεις
για την ακαρπία από τον παγετό της
άνοιξης, αν και οι ζηµιές που προκλήθηκαν ξεπερνούν σε ποσοστό το 70%.
Στο τραπέζι, πλέον, έχει αρχίσει να
µπαίνει και η προοπτική κινητοποι-

ήσεων, καθώς οι παραγωγοί του νοµού θεωρούν πως ο ΕΛΓΑ και το ΥπΑΑΤ τους εµπαίζουν, καθώς έως το καλοκαίρι τους βεβαίωναν πως θα υπάρξει αποζηµίωση και για την ελαιοκαλλιέργεια γενικώς, από το Σεπτέµβριο
αυτό έχει αλλάξει.
«Σήµερα η κυβέρνηση λέει πως αδυνατεί να εκπληρώσει κάτι που µας
υποσχέθηκε ο κ. Λιβανός. Όχι µόνο εµάς στη Χαλκιδική, αλλά γενικώς την
καλλιέργεια της ελιάς στην επικράτεια.
Είµαστε το µοναδικό προϊόν που είµαστε έξω από κάθε αποζηµίωση λόγω
ακαρπίας από παγετό. Κάποιοι συνάδελφοι ήδη µας ζητάνε να πάρουµε
την πρωτοβουλία να δηµιουργήσουµε µπλόκα διαµαρτυρίας», δηλώνει
ο εκπρόσωπος των 34 ελαιοκοµικών
χωριών της Χαλκιδικής και πρόεδρος
του Αγροτικού Ελαιοκοµικού Συνεταιρισµού Καλυβών, Θανάσης Χαλάτης.
Βασικό επιχείρηµα των ελαιοπαραγωγών για το αίτηµα στήριξής τους είναι ότι η ζηµιά που προκλήθηκε, και
αναγνωρίζεται και από σχετικό πόρισµα του ΕΛΓΑ, κυµαίνεται από 70% έως και 100% της παραγωγής, µε συνέπεια πολλοί κτηµατίες να αδυνατούν
να καλύψουν τα έξοδα για τη νέα καλλιεργητική σεζόν που ήδη ξεκίνησε.
Όπως τονίζει ο κ. Χαλάτης, «οι µι-

κροί και µεσαίοι παραγωγοί κατά πάσα πιθανότητα θα υποχρεωθούν να
πάρουν δανεικά από εµπόρους, υποθηκεύοντας την επόµενη παραγωγή,
που είναι κάτι λυπηρό γιατί δεν θα έχουν διαπραγµατευτικό χαρτί στο χέρι
τους. Θα τους πάρει ο έµπορος τηλέφωνο στις 10 Σεπτεµβρίου και θα τους
πει βγείτε και µαζεύετε ελιές, χωρίς τιµής, ανοικτά. Η άλλη τους επιλογή είναι να χτυπήσουν τις πόρτες των τραπεζών, αν καταφέρουν να πάρουν δάνεια ή ακόµη χειρότερα, να αναγκαστούν να πουλήσουν κάποια στρέµµατα για να µπορέσουν να καλλιεργήσουν τα υπόλοιπα και να συντηρήσουν την οικογένειά τους. Και έχουµε
µπροστά µας και τις ανατιµήσεις σε φυτοπροστασία, λίπανση, πετρέλαιο και
ηλεκτρικό ρεύµα, έχουν φτάσει στα ύψη. Το κόστος παραγωγής θα αυξηθεί
30%-40% κι από τα 600 ευρώ έως σήµερα, θα πλησιάσουµε τα 700 ευρώ».
Υπό το πρίσµα αυτό, οι τοπικοί συνεταιρισµοί και αγροτικοί σύλλογοι
προτίθενται να συνεχίσουν να κρατούν µε κάθε τρόπο «ζεστό» το αίτηµά τους, διεκδικώντας µια αποζηµίωση της τάξης των 400-450 ευρώ το
στρέµµα, ώστε να καλυφθεί τουλάχιστον το 70% του κόστους παραγωγής
της ελαιοκαλλιέργειας.

Σε δυο µεγάλες πληρωµές
αποζηµιώσεων θα προχωρήσει
ο ΕΛΓΑ στις 3 και 23
∆εκεµβρίου, µε την
προϋπόθεση, όµως, της
ύπαρξης των πορισµάτων στο
πληροφοριακό σύστηµα, όπως
έκανε γνωστό ο πρόεδρος του
ΕΛΓΑ, Ανδρέας Λυκουρέντζος
κατά τη συνάντησή του µε
αχλαδοπαραγωγούς του
Τυρνάβου.Εκεί, µετά από
πρωτοβουλία του βουλευτή
Λαρίσης της Ν∆ Μάξιµου
Χαρακόπουλου, οι τοπικοί
παραγωγοί εξέθεσαν το
µέγεθος των ζηµιών που
προκλήθηκαν από τους
διαδοχικούς παγετούς της
άνοιξης και έπληξαν σηµαντικά
την παραγωγή των
επιτραπέζιων και των
βιοµηχανικών αχλαδιών και
ζήτησαν την άµεση καταβολή
των αποζηµιώσεων, και επειδή,
µέχρι στιγµής, δεν έχουν λάβει
προκαταβολή, αλλά ούτε
γνωρίζουν κάποιο
χρονοδιάγραµµα, αιτήθηκαν
επίσπευση των απαιτούµενων
ενεργειών ώστε να λάβουν
άµεσα χρήµατα.
Ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ
αναγνώρισε την ανάγκη
κάλυψης των ζηµιών και
ανακοίνωσε πως θα υπάρξουν
δύο µεγάλες πληρωµές από
τον ΕΛΓΑ πριν τις γιορτές των
Χριστουγέννων, µία στις 3 και
µία στις 23 ∆εκεµβρίου, µε την
προϋπόθεση της ύπαρξης των
πορισµάτων στο πληροφοριακό
σύστηµα , µία διαδικασία που
γίνεται από τα υποκαταστήµατα
και καταλήγει σε πληρωµή
µετά τον έλεγχο από την
κεντρική υπηρεσία. Τόνισε,
µάλιστα, ότι αν δεν υπάρχει
εκκρεµότητα µε τα πορίσµατα
θα υπάρξουν και εξοφλήσεις.
Τέλος σηµείωσε ότι
καταβάλλεται κάθε ενέργεια
προκειµένου να πληρωθούν
έγκαιρα αποζηµιώσεις και για
τις καλλιέργειες που έπαθαν
ζηµιά από τον παγετό στο
προανθικό στάδιο.
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ΜΕ ΜΙΑ
ΜΑΤΙΑ

Δουλεύει στα υψηλά
η αγορά βάμβακος

Σ

ταθεροποίηση κοντά στα πρόσφατα υψηλά, γύρω από τα 116 σεντς
για τη διεθνή τιµή βάµβακος, µε την
αγορά να εξακολουθεί να ποντάρει στην άνοδο, αναµένοντας από τα συµβόλαια Μαρτίου 2022 να δοκιµάσουν νέες κορυφές έπειτα από τα 120 σεντς που έγραψαν
τα συµβόλαια ∆εκεµβρίου 2021.
Ενίσχυση για το µαλακό σιτάρι και σταθεροποίηση στα υψηλά του εύρους για το
σκληρό στη Φότζια όσο η Γαλλία συνεχίζει
να ενισχύεται, δείχνουν ότι η ανοδική τάση
στην αγορά σιτηρών έχει δρόµο µπροστά.
Στην εγχώρια αγορά, η τιµή εξαγωγής διατηρείται στα 520 ευρώ ο τόνος FOB λιµάνι
µας, παρά την εµπορική απραξία.

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος
ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

21/10

27/10

04/11

11/11

330

330

330

330

109,10

25/11

18/11

375

383

115,35

115,75

110,41
112,40

115,62

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

550

555

555

555

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

292

292

288

285

545

550

290

286

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

250

250

250

254

265

274

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

3,20

3,29

3,20

3,22

3,24

3,23

502,10

515,70

506,30

526,30

518,00

509,70

1234,20

1252,20

1224,00

1222,40

1266,00

1263,00

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)
ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)
ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

19,88

ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

18,75

17,86

18,12

17,29

18,31

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

73,50

71,95

77,75

75,77

83,47

84,35

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

129,47

131,67

130,67

132,05

137,12

140,87

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

103,88

102,40

100,98

102,02

102,89

105,72

Με συνδεδεμένες,
εξισωτικές και
ταμείο ανάκαμψης
Κτηνοτροφία - σιτηρά, ελαιοκαλλιέργεια και κηπευτικά
θα ενισχυθούν αντίστοιχα από Κοινοτικά Προγράμματα

Τα 55 λεπτά
στόχος για
τη νέα σοδειά
της πατάτας

ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ
panagos@agronews.gr

Τρεις κατηγορίες αγροτικών ενισχύσεων µε τοµεακό χαρακτήρα και ρεαλιστική προσέγγιση, αναµένεται να ξεδιπλώσει το επόµενο διάστηµα η κυβέρνηση,
αξιοποιώντας µε ανάλογο τρόπο τόσο
τα κονδύλια της νέας ΚΑΠ (2023-2027)
όσο τους ειδικούς πόρους που προβλέπονται από το Ταµείο Ανάκαµψης. Σύµφωνα µε πληροφορίες, µε βάση τις εισηγήσεις που έχει αυτή τη στιγµή στα
χέρια του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιος Λιβανός και οι οποίες

Τιμή παραγωγού
πατάτας (ευρώ/κιλό)
Νοέµβριος 2021

0,52

Ιούλιος 2021

0,20
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Συσσώρευση στην
αγορά βάμβακος με
καταλύτη τα εκτάρια
Άνοδος στο μαλακό,
υπό πίεση το σκληρό
σιτάρι στην Ευρώπη

Παιχνίδι χειραγώγησης τιµών
στην αγορά ελαιολάδου
Μεσίτες και βιοµηχανία εξακολουθούν
να επιδίδονται σε µια εξόφθαλµη
πρακτική χειραγώγησης της αγοράς,
πιέζοντας τις τιµές παραγωγού που
χάνουν προς το παρόν τα κεκτηµένα
της ανόδου των προηγούµενων µηνών.

Στα 217
εκατ. τα
κονδύλια
για αναδιάρθρωση
καλλιεργειών.

βρίσκονται στην τελική φάση επεξεργασίας από τους τεχνοκράτες του υπουργείου, συνδεδεµένες ενισχύσεις,
εξισωτικές αποζηµιώσεις και πόροι του
Ταµείου Ανάκαµψης θα αποτελέσουν
αντίστοιχα την αιχµή του δόρατος για
την ενίσχυση, των προϊόντων που συνδέονται µε τη διατροφή (ζωϊκά και σιτηρά), της ελαιοκαλλιέργειας και των οπωροκηπευτικών.
Πιο συγκεκριµένα, σε ότι αφορά στις
συνδεδεµένες ενισχύσεις, αυτό το οποίο
δείχνει να προκρίνεται είναι η σαφέστατη ενίσχυση της ζωϊκής παραγωγής και
των φυσικά των ζωοτροφών, όπου και
θα διατεθεί η µερίδα του λέοντος από
το budget ύψους 190 εκατ. ευρώ περίπου για τις εν λόγω ενισχύσεις.
Ήδη από τις αναφορές που έχουν γίνει στη δηµόσια διαβούλευση για τη νέα
ΚΑΠ έχει γίνει λόγος για τρεις συνδεδε-

µένες ενισχύσεις στα προϊόντα ζωικής
προέλευσης και άλλες δύο για τα κτηνοτροφικά ψυχανθή και τα χορτοδοτικά φυτά. Στο άλλο σκέλος το οποίο θα
κληθούν να καλύψουν οι συνδεδεµένες ενισχύσεις και έχει σχέση µε την εξασφάλιση της διατροφικής επάρκειας
της χώρας είναι αυτό που λαµβάνει µέριµνα για τα σιτηρά, στα οποία, εκτός από το σκληρό σιτάρι συµπεριλαµβάνεται από τη νέα προγραµµατική περίοδο
το µαλακό σιτάρι και το κριθάρι (κτηνοτροφικό και βυνοποίησης).
Ένας άλλος κλάδος για τον οποίο οι
αρµόδιες αρχές καλούνται να λάβουν
ειδική µέριµνα είναι ο
κλάδος της ελιάς και του
ελαιολάδου. Προς της κατεύθυνση αυτή η σκέψη
είναι ο εγχώριος ελαιώνας να επιδοτηθεί µέσα
από το πρόγραµµα εξισωτικών αποζηµιώσεων το οποίο θα ρίξει το
βάρος του στις ορεινές
και µειονεκτικές περιοχές, όπου κατά κύριο
λόγο βρίσκεται κυρίως
η ελαιοκαλλιέργεια. Αυτό δεν σηµαίνει ότι θα
καταργηθούν οι εξισωτικές αποζηµιώσεις που εστιάζουν στην ειδική ενίσχυση των κτηνοτρόφων και ειδικά αυτών
των ορεινών όγκων.
Τέλος µεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ενισχύσεις που έχουν κατεύθυνση τις δενδρώδεις καλλιέργειες και τις
καλλιέργειες κηπευτικών, δηλαδή στην
παραγωγή φρούτων και λαχανικών. Εδώ οι εισηγήσεις προτρέπουν την πολιτική ηγεσία να πριµοδοτήσει τις εκµεταλλεύσεις που εστιάζουν στο συγκεκριµένο πεδίο παραγωγής µέσα από ειδικότερα τοµεακά προγράµµατα που θα δίνουν προτεραιότητα στην αναδιάρθρωση των καλλιεργειών και στη δηµιουργία ισχυρών υποδοµών (οργανωµένοι
δενδρώνες, θερµοκηπιακές εγκαταστάσεις κ.α.) που θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα και θα διευκολύνουν τις
εξαγωγές αυτών των προϊόντων.

Ένα σκέλος που θα
κληθούν να καλύψουν
οι συνδεδεµένες αφορά
τη διατροφική επάρκεια,
που περιλαµβάνει µέριµνα
για τα σιτηρά.

Πόροι 2 δις
από Ανάκαµψης
για πρωτογενή
Για κινητοποιήση πόρων που θα
αγγίξουν τα 2 δις για την στήριξη του
πρωτογενή τοµέα, στο πλαίσιο και του
Ταµείου Ανάκαµψης, έκανε λόγο
σε πρόσφατη εκδήλωση της ΕΘΕΑΣ
στο Αγρίνιο, ο υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης. Μαζί µε την ΚΑΠ των 19,3
δις, συνιστούν, όπως είπε, τα δύο
βασικά χρηµατοδοτικά εργαλεία της
Ελλάδας, για τον επανακαθορισµό του
αγροτικού τοµέα. Αυτά περιλαµβάνουν:
670 εκατ. ευρώ για τον Οικονοµικό
Μετασχηµατισµό του Αγροτικού Τοµέα,
ήτοι: 100 εκατ. για εκσυγχρονισµό του
πρωτογενούς τοµέα, 100 εκατ. για
πράσινο αγρο-τουρισµό, 217 εκατ.για
αναδιάρθρωση καλλιεργειών, 18 εκατ.
για τη γενετική βελτίωση και 235 εκατ.
για «πράσινη» µεταποίηση.
Στο ίδιο πρόγραµµα περιλαµβάνονται:
70 εκατ. ευρώ για Υδατοκαλλιέργεια
47 εκατ. ευρώ για τον Ψηφιακό
Μετασχηµατισµό της Αγροδιατροφής
1 δισ. για το Εθνικό ∆ίκτυο Άρδευσης

ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Προετοιμασία
για σοκ στην
αγροδιατροφή
από τον FAO

Επιστροφή ΕΦΚ καυσίμων
χωρίς διακρίσεις αγροτών
Tη δυνατότητα στο σύνολο των κατά κύριο επάγγελµα αγροτών, να
συµµετέχουν και να πωλήσουν
την παραγωγή τους µέσω των συνεταιριστικών σχηµάτων εντός του
2022, προκειµένου να εξασφαλίσουν την επιστροφή του Ειδικού
Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου
προβάλουν πλέον τα στελέχη της
κυβέρνησης, σε µια σιωπηρή παραδοχή ότι δύσκολα θα εισακουστεί
το αίτηµα του αγροτικού κόσµου
για γενίκευση του εν λόγω µέτρου.
Το ζήτηµα της συµµετοχής του
συνόλου των κατά κύριο επάγγελµα αγροτών στο µέτρο της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) πετρελαίου έθεσαν την
Τετάρτη 24 Νοεµβρίου στον υφυπουργό Οικονοµικών, Απόστολο
Βεσυρόπουλο, οι βουλευτές της Ν∆
Γιώργος Κωτσός, Γιώργος Αµανατίδης και Γιάννης Αντωνιάδης, µε
τον κ. Βεσυρόπουλο να προβάλει
τον στόχο της κυβέρνησης για οργάνωση των αγροτών σε συνεργατικά σχήµατα. Ο υφυπουργός
απάντησε ότι «στόχος της Κυβέρνησης είναι η οργάνωση των αγροτών σε συνεταιριστικά-συνεργατικά σχήµατα. Ως εκ τούτου υπάρχει η δυνατότητα, στο σύνολο
των κατά κύριο επάγγελµα αγρο-

τών, να συµµετάσχουν και να πωλήσουν την παραγωγή τους µέσω
των συνεταιριστικών σχηµάτων εντός του 2022. Με τον τρόπο αυτό
θα καταστούν δικαιούχοι της επιστροφής του ΕΦΚ στο πετρέλαιο».
Σηµειώνεται ότι η εξαγγελία για
τα 50 εκατ. ευρώ ενίσχυση µόνο
σε νέους και συνεταιρισµένους,
στο σύνολο των επαγγελµατιών
του χώρου, ικανοποιεί έναν αγρότη και αφήνει δυσαρεστηµένους
δύο, µε τις πιέσεις να εντείνονται
και την κυβέρνηση να βλέπει ότι η διάκριση που γίνεται αναφορικά µε τον ΕΦΚ πετρελαίου θα επιφέρει ισχυρό πολιτικό πλήγµα.

Κάρτα αγρότη για ενέργεια

Κάρτα Αγροτικής
Ενέργειας
Θέσπιση Κάρτας
Αγροτικής Ενέργειας
και οικονοµική αποζηµίωση λόγω αυξηµένου
κόστους της ηλεκτρικής
ενέργειας προτείνει
τώρα η αντιπολίτευση
στη Βουλή

Τροπολογία που θεσπίζει την
Κάρτα Αγροτικής Ενέργειας πρότειναν στο νοµοσχέδιο για τις σταβλικές εγκαταστάσεις βουλευτές του
ΚΙΝΑΛ, σε µια προσπάθεια να πιέσουν την κυβέρνηση. Σύµφωνα µε
την τροπολογία που δεν έγινε δεκτή, η εν λόγω κάρτα θα µπορούσε να διευκολύνει την προµήθεια
αγροτικού πετρελαίου ή φυσικού
αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας µε
το κράτος να επιδοτεί το 30% του
κόστους, λαµβάνοντας υπόψιν την
έκταση και το είδος καλλιέργειας.

Τα παγκόσµια αγροδιατροφικά συστήµατα, τα οποία εξακολουθούν να αντιµετωπίζουν τις συνέπειες της πανδηµίας της
Covid-19, οφείλουν να προετοιµαστούν
χωρίς καθυστέρηση για νέα «σοκ» στο
µέλλον, είτε πρόκειται για ξηρασίες και
πληµµύρες είτε για διάφορες ασθένειες,
προειδοποίησε στις αρχές της εβδοµάδας
ο Οργανισµός Τροφίµων και Γεωργίας.
Αυτή τη στιγµή, πέραν των τριών δισεκατοµµυρίων ανθρώπων που αντιµετωπίζουν πρόβληµα σίτισης, άλλο ένα δισεκατοµµύριο είναι εκτεθειµένοι σε ανάλογο κίνδυνο, αν ένα ξαφνικό σοκ µειώσει
κατά ένα τρίτο τα εισοδήµατά τους, υπολόγισαν σε έκθεσή τους οι οικονοµολόγοι του FAO αν οι κρίσιµες οδοί µεταφοράς διαταραχθούν από ένα σοκ.
Η πανδηµία της Covid-19 «έκανε φανερές τις ευπάθειες των παγκόσµιων αγροδιατροφικών συστηµάτων» διαπιστώνει στον πρόλογο της έκθεσης ο γενικός
διευθυντής του FAO, Τσου Ντονγκγιού.
Ως εκ τούτου, οι χώρες καλούνται «να
αναζητήσουν τα αδύναµα σηµεία τους
και να επιχειρήσουν να τα διορθώσουν».

«Η πανδηµία της Covid-19 έκανε
φανερές τις ευπάθειες των
παγκόσµιων αγροδιατροφικών
συστηµάτων» διαπιστώνει
ο γενικός διευθυντής του FAO
Τσου Ντονγκγιού.

Οι Μαρούδας
και Τζέλλας,
κατηγορούνταν
για ηθική
αυτουργία σε
αδίκηµα για
παλιότερες
αγροτικές
κινητοποιήσεις.

Στο αρχείο µπήκε η υπόθεση των αγροτοσυνδικαλιστών
Μαρούδα και Τζέλλα για τα αγροτικά µπλόκα
Στο αρχείο, µετά από παραγραφή, τέθηκε τελικά η υπόθεση που
αφορούσε τους προέδρους της Ενωτικής Οµοσπονδίας Αγροτικών
Συλλόγων Νοµού Λάρισας και της Ενωτικής Οµοσπονδίας Αγροτικών
Συλλόγων Καρδίτσας, Ρίζο Μαρούδα και Κώστα Τζέλλα, για την οποία
είχαν καταδικαστεί πρωτόδικα σε ένα χρόνο φυλάκιση από το
Μονοµελές Πληµµελειοδικείο Λάρισας.
Υπενθυµίζεται ότι η καταδίκη είχε γίνει για ηθική αυτουργία σε αδίκηµα,
στο πλαίσιο παλαιότερων αγροτικών κινητοποιήσεων. Μαζί τους είχε
καταδικαστεί σε ένα χρόνο φυλάκιση και ο αείµνηστος
αγροτοσυνδικαλιστής Βαγγέλης Μπούτας ως τότε πρόεδρος της
ΕΟΑΣΚ.
Σε δήλωσή του ο Ρίζος Μαρούδας ζήτησε «να σταµατήσει η
ποινικοποίηση των αγώνων του αγροτικού κόσµου», καθώς όπως
εξήγησε αυτό που τους κινητοποιεί και τους βγάζει στους δρόµους
είναι τα οξυµένα προβλήµατα, οι αντιλαικές πολιτικές των κυβερνήσεων,
οι επιταγές της ΚΑΠ κλπ.
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∆ΕΛΤΙΟ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

Γλοιοσπόριο στην ελιά
Το γλοιοσπόριο προκαλείται από τρία
είδη µύκητα του γένους
Colletotrichum και αποτελεί µία από
τις σηµαντικότερες ασθένειες που
προσβάλλει τις ελαιοκαλλιέργειες.
Προσβάλλει φύλλα, άνθη και κυρίως
καρπούς ενώ σε συνθήκες έντονης
προσβολής, τα φύλλα αρχίζουν
σταδιακά να κιτρινίζουν, στη συνέχεια
να καρουλιάζουν και τελικά να
πέφτουν. Στους καρπούς
παρατηρούνται αρχικά
χαρακτηριστικές καστανές κηλίδες,
οι οποίες στη συνέχεια αναπτύσσονται
σε όλο το µέρος του καρπού και
οδηγούν σε παραγωγή ελαιολάδου
χαµηλής ποιότητας και κοκκινωπού
χρώµατος. Για την αντιµετώπισή του
οι γεωπόνοι συστήνουν ετήσιο, καλό
κλάδεµα των ελαιόδεντρων, όπως
και χρήση κατάλληλων χαλκούχων
φυτοπροστατευτικών σκευασµάτων.

ΑΓΡΟΤΙΚΑΕΦΟ∆ΙΑ

Έγκριση προγράµµατος κατά του µαύρου ακανθώδη αλευρώδη
Στην έγκριση ειδικού ερευνητικού προγράµµατος για την καταπολέµηση
του επιβλαβούς οργανισµού καραντίνας Aleurocanthus spiniferus (µαύρου
ακανθώδη αλευρώδη των εσπεριδοειδών) µε βιολογικές µεθόδους,
ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ προχώρησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σε µια προσπάθεια
επίλυσης ενός µείζονος προβλήµατος που απασχολεί µεγάλη µερίδα
παραγωγών της χώρας µας. Το πρόγραµµα θα είναι τριετούς διάρκειας
και ως σκοπό έχει να προστατευθούν οι καλλιέργειες εσπεριδοειδών, αµπέλου και
µηλοειδών από τον συγκεκριµένο επιβλαβή οργανισµό, ο οποίος δεν µπορεί να
καταπολεµηθεί µε άλλα µέσα. Αρµόδια αρχή για την παρακολούθηση και τον έλεγχο
της υλοποίησης του προγράµµατος ορίσθηκε η ∆ιεύθυνση Προστασίας Φυτικής
Παραγωγής της Γενικής ∆ιεύθυνσης Γεωργίας του ΥπΑΑΤ. Επίσης αρµόδια αρχή
για την εφαρµογή του προγράµµατος καταπολέµησης του επιβλαβούς οργανισµού
Aleurocanthus spiniferus µε τη χρήση παρασιτοειδών εντόµων, ορίζεται το
Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο. Για την υλοποίησή του θα συναφθεί
σύµβαση µεταξύ του ΥπΑΑΤ και του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Σκευάσµατα
BAYER: Flint 50WG, Serenade
ASO SC
Κ&Ν Ευθυµιάδης: Mevalone CS
Syngenta: Score 25 EC& Priori Top
20/12,5 SC
UPL-LTD: Syllit Oleo, Gramen,
Novicure, Vondozeb R 75 WG.

Καπνιά στα εσπεριδοειδή
Η καπνιά προκαλείται από το µύκητα
Capnodium oleae και τα συµπτώµατά
της εµφανίζονται σε φύλλα, βλαστούς
και στους καρπούς των
εσπεριδοειδών ως µαύρο στρώµα
χρώµατος σκούρο γκρι, στο οποίο
και οφείλεται η ονοµασία. Η καπνιά
αναπτύσσεται πάνω στα φύλλα
και τους καρπούς και εµφανίζεται
εφόσον έχει προϋπάρξει προσβολή
από έντοµα που αφήνουν µελιτώµατα,
δεδοµένου ότι ο µύκητας τρέφεται
από τις µελιτώδεις εκκρίσεις.
Το µαύρισµα των φύλλων, εξαιτίας
της δράσης του µύκητα, µειώνει η
φωτοσυνθετική δραστηριότητα των
φυτών και οδηγεί σε αδύναµη
βλάστηση και καρποφορία, ενώ σε
περίπτωση µαυρίσµατος των καρπών,
υποβαθµίζει την ποιότητα τους και
τους καθιστά µη εµπορεύσιµους.
Σε περιπτώσεις έντονης προσβολής,
συστήνεται ψεκασµός µε κατάλληλο
και εγκεκριµένο φυτοπροστατευτικό
σκεύασµα. Παράλληλα να
αποφεύγονται οι πυκνές φυτεύσεις,
καθώς δηµιουργούνται συνθήκες
υψηλής υγρασίας και κακού
αερισµού.

Σκευάσµατα
Κ&Ν Ευθυµιάδης: Wetcit SL.

Ώρα κλαδέματος
στις ροδακινιές
Σε περιπτώσεις ήπιων χειμώνων
συστήνεται κλάδεμα το Νοέμβρη
ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ
roupas@agronews.gr

Το κλάδεµα της ροδακινιάς
πρέπει να είναι αυστηρό, καθώς αν δεν πραγµατοποιηθεί
σωστά, το δέντρο πολύ σύντοµα χάνει σε παραγωγικότητα
και ζωηρότητα. Επειδή η ροδακινιά καρποφορεί σε βλαστούς του παρελθόντος έτους,
επιδίωξη του κλαδευτή πρέπει
να είναι η εξασφάλιση της µέγιστης δυνατής παραγωγής,
αφήνοντας πάνω στο δέντρο
τον απαραίτητο αριθµό καρποφόρων βλαστών, οι οποίο
σε συνδυασµό µε τους νέους
που θα σχηµατιστούν, τους λεγόµενους αντικαταστάτες, θα
φέρουν την καρποφορία του
επόµενου έτους. Γεωπόνοι αναφέρουν επίσης πως η κατάλληλη εποχή για να κλαδέψουµε τη ροδακινιά είναι µετά το

πέρας των χειµωνιάτικων παγετών και πριν µπει για τα καλά η άνοιξη, δηλαδή το χρονικό διάστηµα µεταξύ Φεβρουαρίου και Μαρτίου.
Σε περιπτώσεις όµως ήπιων χειµώνων, όπου τα δελτία
καιρού δεν προβλέπουν θερµοκρασίες κοντά στους 0oC,
µπορεί να κλαδευτεί και στα τέλη φθινοπώρου µε αρχές χειµώνα. Η επιλογή της εποχής
κλαδέµατος αποδεικνύεται στη
πράξη «προσωπική υπόθεση»,
µε βαθµό ρίσκου για τον πα-

ραγωγό, δεδοµένων των συνθηκών. Χαρακτηριστική περίπτωση αποδεικνύεται η φετινή χρονιά, µε τον ισχυρό παγετό µέσα Απριλίου, που οδήγησε σε απώλειες από 60-80%
της παραγωγής ανά περιοχή.
Επιλογή του καλλιεργητή είναι επίσης και ο βαθµός µηχανοποίησης του κλαδέµατος,
µε τις πιο εντατικές µηχανικές
λύσεις να προτείνονται περισσότερο σε σχέση µε το κλάδεµα µε το χέρι, λόγω υψηλού
κόστους σε εργατοώρες.

Στο χειµερινό κλάδεµα
τρεις περιπτώσεις:

Μηχανικό
Μετά το καθόλα
µηχανικό κλάδεµα να
εφαρµόζεται και συµπληρωµατικό µε το χέρι

Βραχύ κλάδεµα: Εφαρµόζεται σε λίγες περιπτώσεις και
συνίσταται σε απαλείψεις, καθώς και βραχύνσεις βλαστών.
Στους βλαστούς που βραχύνονται, παραµένουν 6-8 οφθαλµοί ανά βλαστό έτσι ώστε να ε-

πιτευχθεί ταυτόχρονα καρποφορία και βλάστηση. Το βραχύ
κλάδεµα είναι κατάλληλο για
εφαρµογή σε µεγαλόκαρπες
ποικιλίες καθώς και σε γέρικα ή ασθενικά δέντρα.
Μακρύ κλάδεµα: Εφαρµόζονται µόνο απαλείψεις βλαστών και σχεδόν καθόλου βραχύνσεις. Το µακρύ κλάδεµα
εφαρµόζεται στις µικρόκαρπες ποικιλίες και σε δένδρα
νεαρής ηλικίας. Όταν εφαρµόζεται, πρέπει να ακολουθεί αυστηρό αραίωµα για να
επιτευχθεί το επιθυµητό µέγεθος καρπών.
Μικτό κλάδεµα: Εφαρµόζεται όταν τα δένδρα βρίσκονται
σε πλήρη καρποφορία. Γίνονται απαλείψεις βλαστών αλλά και οι απαραίτητες βραχύνσεις έτσι ώστε να έχουµε ικανοποιητική καρποφορία κάθε
χρόνο και για πολλά χρόνια.
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Με όριο τα 100 στρέμματα ανά αίτημα

Έως 23 Δεκεμβρίου
οι αιτήσεις αδειών
φύτευσης αμπέλου
Μειώνεται η απαιτούμενη έκταση αμπελοτεμαχίων στα
κριτήρια κατανομής για τις μικρομεσαίες εκμεταλλεύσεις

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΘΡΑΚΗ

Νεοεισερχόµενοι
Φυσικοί/ ειδικοί περιορισµοί
Για αµπελουργική
εκµετάλλευση 5-20 στρµ.
Για αµπελουργική
εκµετάλλευση 20-50 στρµ.
Για αµπελουργική
εκµετάλλευση 50-100 στρµ.
Προηγούµενη συµπεριφορά
παραγωγού

3,5 0
1,0 0
1,75
2,45
3,50
1,00

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

Νεοεισερχόµενοι
Εκτάσεις όπου οι αµπελώνες συµβάλλουν
στη διατήρηση του περιβάλλοντος
Περιοχές µε υψόµετρο άνω των 500 µέτρων
Για αµπελουργική εκµετάλλευση 5-30 στρµ.
Για αµπελουργική εκµετάλλευση 30-50 στρµ.
Για αµπελουργική εκµετάλλευση άνω
των 50 στρµ.
Προηγούµενη συµπεριφορά παραγωγού

3,5
1,00
1,00
2,45
3,50
1,75
1,00

TOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Έως τις 23 ∆εκεµβρίου θα παραµείνει ανοιχτή η διαδικασία για αιτήσεις αδειών φύτευσης αµπέλου σύµφωνα µε τη νέα υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 5422/Β’/2021), που καθορίζει τη διαδικασία για τα φετινά αιτήµατα.
Για πρώτη φορά φέτος, τίθεται µέγιστο όριο αιτούµενης έκτασης τα 100 στρέµµατα η
οποία δύναται να αντιστοιχεί σε ένα ή περισσότερα αγροτεµάχια µε ελάχιστη έκταση ανά αγροτεµάχιο το ένα (1) στρέµµα. Ίσως η
πιο σηµαντική αλλαγή βέβαια σε σχέση µε
την περασµένη κατανοµή έχει να κάνει µε
το στρεµµατικό κριτήριο βαθµολογίας. ∆ηλαδή το κριτήριο που συνδέεται µε την έκταση του αµπελώνα που διαθέτει ήδη εκείνος
που αιτείται νέες άδειες. Στις 7 από τις 8 αµπελοοινικές περιφέρειες θα πριµοδοτούνται πλέον χαµηλότερης έκτασης εκµεταλλεύσεις σε σχέση µε το 2021. Για παράδειγµα στην Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, αν κάποιος είχε πάνω από
200 στρέµµατα, λάµβανε 3,5 βαθµούς. Τώρα,
Μικρής έκτασης τους 3,5 βαθµούς θα
Στις 7 από τις 8 αµπε- τους λάβει εκείνος που
έχει 50-100 στρέµµατα.
λοοινικές περιφέρειες
Αυτό γίνεται για να
θα πριµοδοτούνται
προωθηθεί η µοιρασιά
πλέον χαµηλότερης
σε περισσότερες εκµεέκτασης εκµεταλλεύ- ταλλεύσεις που είναι
σεις σε σχέση µε
πράγµατι µικροµεσαίες.
το 2021
Άλλη µία αλλαγή στη
νέα ΥΑ έχει να κάνει µε
το κριτήριο «Προηγούµενη συµπεριφορά παραγωγού». Για το κριτήριο αυτό πλέον δεν
θα λαµβάνουν βαθµολογία και όσοι έχουν
περιοχές φυτεµένες µε αµπέλια εκτός παραγωγής, για περίοδο τουλάχιστον οκτώ ετών.
Σηµειώνεται πως όσον αφορά το κριτήριο
του νεοεισερχόµενου αυτό αφορά µόνο παραγωγούς που φυτεύουν οινοποιήσιµες ποικιλίες αµπέλου για πρώτη φορά και είναι έως 40 ετών. Σηµειώνεται πως οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά.
Αναλυτικά τα κριτήρια µοριοδότησης ανά αµπελοοινική περιφέρεια έχουν ως εξής:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΙΑ
Α∆ΕΙΕΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

1

Ανατολική
Μακεδονία

Παραγωγοί έως 40 ετών που φυτεύουν οινοποιήσιµες ποικιλίες αµπέλου
για πρώτη φορά και εγκαθίστανται ως
αρχηγοί της εκµετάλλευσης (νεοεισερχόµενοι): 3,5 βαθµοί
Εκτάσεις όπου οι αµπελώνες συµβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος. Το κριτήριο εδώ περιλαµβάνει,
βιολογικούς αµπελώνες, αµπελώνες
µε σύστηµα ολοκληρωµένης διαχείρισης και αναβαθµίδες: 1 βαθµός.
Εκτάσεις που προορίζονται για νέα
φύτευση στο πλαίσιο της διεύρυνσης
των µικρών και µεσαίων εκµεταλλεύσεων. Το κριτήριο θεωρείται ότι πληρούται αν κατά το χρόνο της αίτησης
ο αιτών διαθέτει:
Αµπελουργική εκµετάλλευση 5 έως 20 στρεµµάτων: 1,75 βαθµοί
Αµπελουργική εκµετάλλευση άνω
των 20 στρεµµάτων και έως 50 στρέµµατα: 2,45 βαθµοί
Αµπελουργική εκµετάλλευση άνω των 50 στρεµµάτων και έως 100
στρέµµατα: 3,50 βαθµοί
Προηγούµενη συµπεριφορά παραγωγού: 1 βαθµός.

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α

2

Κεντρική
Μακεδονία

Παραγωγοί έως 40 ετών που φυτεύουν οινοποιήσιµες ποικιλίες αµπέλου
για πρώτη φορά και εγκαθίστανται ως
αρχηγοί της εκµετάλλευσης (νεοεισερχόµενοι): 3,5 βαθµοί
Εκτάσεις όπου οι αµπελώνες συµβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος.
Εδώ περιλαµβάνονται βιολογικοί αµπελώνες, αµπελώνες µε σύστηµα ολοκληρωµένης διαχείρισης, αναβαθµίδες. Για
τους βιολογικούς αµπελώνες και τους
αµπελώνες µε συστήµα ολοκληρωµένης διαχείρισης απαιτείται είτε υπεύθυνη δήλωση δέσµευσης του ενδιαφερόµενου ότι θα αναλάβει τις σχετικές υποχρεώσεις πιστοποίησης για περίοδο
5 έτων ή να προσκοµίσει τη βεβαίωση
πως ήδη διαθέτει τις σχετικές πιστοποιήσεις ακολουθεί: 1 βαθµός
Περιοχές µε υψόµετρο άνω των 500
µέτρων: 1 βαθµός
Εκτάσεις που προορίζονται για νέα
φύτευση στο πλαίσιο της διεύρυνσης
των µικρών και µεσαίων εκµεταλλεύσεων. Το κριτήριο θεωρείται ότι πληρούται αν κατά το χρόνο της αίτησης ο
αιτών διαθέτει:
Αµπελουργική εκµετάλλευση 5 έως 30 στρεµµάτων: 2,45 βαθµοί
Αµπελουργική εκµετάλλευση άνω
των 30 στρµ. και ως 50 στρµ.: 3,50 βαθµοί
Αµπελουργική εκµετάλλευση άνω
των 50 στρεµµάτων: 1,75 βαθµοί
Προηγούµενη συµπεριφορά παραγωγού: 1 βαθµός.

Νεοεισερχόµενοι
Εκτάσεις όπου οι αµπελώνες συµβάλλουν
στη διατήρηση του περιβάλλοντος
Περιοχές µε υψόµετρο άνω των 500 µέτρων
Για αµπελουργική εκµετάλλευση 50 στρµ. και άνω
Για αµπελουργική εκµετάλλευση 20-50 στρµ.
Για αµπελουργική εκµετάλλευση άνω των 5-20 στρµ.
Προηγούµενη συµπεριφορά παραγωγού

3

3,00
1,00
1,50
2,45
3,50
1,75
1,00

Δυτική
Μακεδονία

Παραγωγοί έως 40 ετών που φυτεύουν οινοποιήσιµες ποικιλίες αµπέλου για πρώτη φορά και εγκαθίστανται ως αρχηγοί της
εκµετάλλευσης (νεοεισερχόµενοι): 3 βαθµοί
Εκτάσεις όπου οι αµπελώνες συµβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος.
∆ηλαδή, βιολογικοί αµπελώνες, αµπελώνες µε σύστηµα ολοκληρωµένης διαχείρισης, αναβαθµίδες: 1 βαθµός
Περιοχές µε ριζοφυΐα µικρού βάθους µικρότερου από 30 εκατοστών. Το κριτήριο
ισχύει για τις περιοχές που έχουν καθοριστεί ως Ζώνες Απολιγνιτοποίησης (ΖΑΠ)
στις Π.Ε Κοζάνης και Φλώρινας: 1,5 βαθµός
Εκτάσεις που προορίζονται για νέα φύτευση στο πλαίσιο της διεύρυνσης των µικρών και µεσαίων εκµεταλλεύσεων. Το
κριτήριο θεωρείται ότι πληρούται αν κατά το χρόνο της αίτησης ο αιτών διαθέτει:
Αµπελουργική εκµετάλλευση 5 έως
30 στρέµµατα: 2,45 βαθµοί
Αµπελουργική εκµετάλλευση άνω των
30 και έως 75 στρµ.: 3,50 βαθµοί
Αµπελουργική εκµετάλλευση άνω των
75 στρεµµάτων: 1,75 βαθµοί
Προηγούµενη συµπεριφορά παραγωγού: 1 βαθµός.
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7 Πελοπόννησος
∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

Νεοεισερχόµενοι
Εκτάσεις όπου οι αµπελώνες συµβάλλουν
στη διατήρηση του περιβάλλοντος
Περιοχές µε ριζοφυΐα µικρού βάθους
µικρότερου από 30 εκατοστών
Για αµπελουργική εκµετάλλευση 5-30 στρµ.
Για αµπελουργική εκµετάλλευση 30-75 στρµ.
Για αµπελουργική εκµετάλλευση άνω
των 75 στρµ.
Προηγούµενη συµπεριφορά παραγωγού

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
3,00

Νεοεισερχόµενοι
Εκτάσεις όπου οι αµπελώνες συµβάλλουν
στη διατήρηση του περιβάλλοντος
Εκτάσεις που αντιµετωπίζουν φυσικούς ή
άλλους ειδικούς περιορισµούς
Για αµπελουργική εκµετάλλευση 75 στρµ.
και άνω
Για αµπελουργική εκµετάλλευση 30-75 στρµ.
Για αµπελουργική εκµετάλλευση 5-30 στρµ.
Προηγούµενη συµπεριφορά παραγωγού

1,00
1,50
2,45
3,50
1,75
1,00

ΑΤΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α

3,00

3,00

1,00

Νεοεισερχόµενοι
Εκτάσεις όπου οι αµπελώνες συµβάλλουν
στη διατήρηση του περιβάλλοντος

1,5 0

Περιοχές µε υψόµετρο άνω των 500 µέτρων

1,50

1,75

Για αµπελουργική εκµετάλλευση 75 στρµ.
και άνω

1,75

Για αµπελουργική εκµετάλλευση 30-75 στρµ.
Για αµπελουργική εκµετάλλευση άνω
των 5-30 στρµ.
Προηγούµενη συµπεριφορά παραγωγού

3,50

3,50
2,45
1,00

3,00
1,00
1,50
2,45
3,50
1,75
1,00

4 Θεσσαλία
Παραγωγοί έως 40 ετών που φυτεύουν οινοποιήσιµες ποικιλίες αµπέλου
για πρώτη φορά και εγκαθίστανται ως
αρχηγοί της εκµετάλλευσης (νεοεισερχόµενοι): 3 βαθµοί
Εκτάσεις όπου οι αµπελώνες συµβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος.
Περιλαµβάνονται βιολογικοί αµπελώνες, αµπελώνες µε σύστηµα ολοκληρωµένης διαχείρισης, αναβαθµίδες:
1 βαθµός
Εκτάσεις που προορίζονται για νέα φύτευση στο πλαίσιο της διεύρυνσης των
µικρών και µεσαίων εκµεταλλεύσεων.
Η αµπελουργική εκµετάλλευση του
αιτούντος είναι ίση ή µεγαλύτερη των
75 στρεµµάτων: 1,75 βαθµοί
Η αµπελουργική εκµετάλλευση του
αιτούντος είναι µεγαλύτερη ή ίση των
30 στρεµµάτων και µικρότερη των 75
στρεµµάτων: 3,50 βαθµοί
Η αµπελουργική εκµετάλλευση του
αιτούντος είναι ίση ή µεγαλύτερη των
5 στρεµµάτων και µικρότερη των 30
στρεµµάτων: 2,45 βαθµοί
Προηγούµενη συµπεριφορά παραγωγού: 1 βαθµός.

2,45
1,00

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

IΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ, Β. ΑΙΓΑΙΟ, Ν. ΑΙΓΑΙΟ, ΚΡΗΤΗ, ΗΠΕΙΡΟΣ

Νεοεισερχόµενοι
Εκτάσεις όπου οι αµπελώνες συµβάλλουν
στη διατήρηση του περιβάλλοντος
Περιοχές µε υψόµετρο άνω των 500 µέτρων,
µικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους:
Για αµπελουργική εκµετάλλευση 3-30 στρµ.
Για αµπελουργική εκµετάλλευση άνω των 30 στρµ.
Προηγούµενη συµπεριφορά παραγωγού
Προηγούµενη συµπεριφορά παραγωγού

1,00

5

Αττική και
Στ. Ελλάδα

Παραγωγοί έως 40 ετών που φυτεύουν οινοποιήσιµες ποικιλίες αµπέλου για πρώτη φορά και εγκαθίστανται ως αρχηγοί της εκµετάλλευσης
(νεοεισερχόµενοι): 3 βαθµοί
Εκτάσεις όπου οι αµπελώνες συµβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος. Περιλαµβάνονται, βιολογικοί
αµπελώνες, αµπελώνες µε σύστηµα
ολοκληρωµένης διαχείρισης, αναβαθµίδες: 1 βαθµός
Περιοχές µε υψόµετρο άνω των 500
µέτρων: 1,5 βαθµός
Εκτάσεις που προορίζονται για νέα
φύτευση στο πλαίσιο της διεύρυνσης των µικρών και µεσαίων εκµεταλλεύσεων. Το κριτήριο αυτό βαθµολογείται όταν:
Η αµπελουργική εκµετάλλευση
του αιτούντος είναι ίση ή µεγαλύτερη των 75 στρεµµάτων: 1,75 βαθµοί
Η αµπελουργική εκµετάλλευση
του αιτούντος είναι µεγαλύτερη ή ίση των 30 στρεµµάτων και µικρότερη των 75 στρεµµάτων: 3,50 βαθµοί
Η αµπελουργική εκµετάλλευση
του αιτούντος είναι ίση ή µεγαλύτερη των 5 στρεµµάτων και µικρότερη των 30 στρεµµάτων: 2,45 βαθµοί
Προηγούµενη συµπεριφορά παραγωγού: 1 βαθµός.

Νεοεισερχόµενοι
Εκτάσεις όπου οι αµπελώνες συµβάλλουν
στη διατήρηση του περιβάλλοντος
Για αµπελουργική εκµετάλλευση 75 στρµ. και άνω.
Για αµπελουργική εκµετάλλευση 50-75 στρµ.
Για αµπελουργική εκµετάλλευση 5-50 στρµ.
Για αµπελουργική εκµετάλλευση άνω των 5-20 στρµ.
Προηγούµενη συµπεριφορά παραγωγού

6

4,00

Παραγωγοί που φυτεύουν οινοποιήσιµες
ποικιλίες αµπέλου για πρώτη φορά και εγκαθίστανται ως αρχηγοί της εκµετάλλευσης (νεοεισερχόµενοι): 4 βαθµοί
Εκτάσεις όπου οι αµπελώνες συµβάλλουν
στη διατήρηση του περιβάλλοντος. ∆ηλαδή, βιολογικοί αµπελώνες, αµπελώνες µε
σύστηµα ολοκληρωµένης διαχείρισης, αναβαθµίδες: 1 βαθµός
Εκτάσεις που προορίζονται για νέα φύτευση στο πλαίσιο της διεύρυνσης των µικρών
και µεσαίων εκµεταλλεύσεων.
Για αµπελουργική εκµετάλλευση 75 στρµ.
και άνω.: 2 βαθµοί
Για αµπελουργική εκµετάλλευση µεγαλύτερη ή ίση των 50 στρεµµάτων και µικρότερη των 75 στρµ.: 3,20 βαθµοί.
Για αµπελουργική εκµετάλλευση µεγαλύτερη ή ίση των 5 στρεµµάτων και µικρότερη των 50 στρµ.: 4 βαθµοί
Προηγούµενη συµπεριφορά παραγωγού:
1 βαθµός.

1,00
2,00
3,20
4,00
1,75
1,00

Δυτική
Ελλάδα

Παραγωγοί έως 40 ετών που φυτεύουν οινοποιήσιµες ποικιλίες αµπέλου για πρώτη φορά και εγκαθίστανται ως αρχηγοί της
εκµετάλλευσης (νεοεισερχόµενοι): 3 βαθµοί
Εκτάσεις όπου οι αµπελώνες συµβάλλουν
στη διατήρηση του περιβάλλοντος. Το κριτήριο περιλαµβάνει βιολογικούς αµπελώνες, αµπελώνες µε σύστηµα ολοκληρωµένης διαχείρισης, αναβαθµίδες: 1 βαθµός
Περιοχές µε υψόµετρο άνω των 500 µέτρων: 1,5 βαθµός
Εκτάσεις που προορίζονται για νέα φύτευση στο πλαίσιο της διεύρυνσης των µικρών και µεσαίων εκµεταλλεύσεων. Το κριτήριο βαθµολογείται όταν:
Η αµπελουργική εκµετάλλευση του
αιτούντος είναι ίση ή µεγαλύτερη των 50
στρεµµάτων: 2,45 βαθµοί
Η αµπελουργική εκµετάλλευση του
αιτούντος είναι µεγαλύτερη ή ίση των 20
στρεµµάτων και µικρότερη των 50 στρεµµάτων: 3,50 βαθµοί
Η αµπελουργική εκµετάλλευση αιτούντος ίση ή µεγαλύτερη των 5 στρεµµάτων και
µικρότερη των 20 στρεµµάτων: 1,75 βαθµοί
Προηγούµενη συµπεριφορά παραγωγού: 1 βαθµός.

8

Νησιά και
Ήπειρος

Σε αυτήν την αµπλοοινική περιφέρεια
περιλαµβάνονται οι Περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου
Αιγαίου, Κρήτης και Ηπείρου. Τα κριτήρια έχουν ως εξής:
Παραγωγοί που φυτεύουν οινοποιήσιµες ποικιλίες αµπέλου για πρώτη φορά και εγκαθίστανται ως αρχηγοί της εκµετάλλευσης (νεοεισερχόµενοι): 3 βαθµοί
Εκτάσεις όπου οι αµπελώνες συµβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος. ∆ηλαδή, βιολογικοί αµπελώνες,
αµπελώνες µε σύστηµα ολοκληρωµένης διαχείρισης: 1 βαθµός
Περιοχές µε υψόµετρο άνω των
500 µέτρων, µικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους: 1 βαθµός
Εκτάσεις που προορίζονται για
νέα φύτευση στο πλαίσιο της διεύρυνσης των µικρών και µεσαίων εκµεταλλεύσεων. Το κριτήριο αυτό βαθµολογείται όταν:
Η αµπελουργική εκµετάλλευση
του αιτούντος είναι ίση ή µεγαλύτερη των 3 στρεµµάτων και φτάνει τα
30 στρέµµατα: 3,50 βαθµοί
Η αµπελουργική εκµετάλλευση
του αιτούντος είναι µεγαλύτερη των
30 στρεµµάτων: 2,45 βαθµοί
Προηγούµενη συµπεριφορά παραγωγού: 1 βαθµός.
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Οι νέες δράσεις για τα νέα «οικολογικά
σχήµατα» αφορούν κανόνες για
προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή,
προστασία της βιοποικιλότητας, διαχείριση
φυσικών πόρων και προστασία εδαφών.

2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ

1. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

1

Καλλιέργεια ποικιλιών
χειµερινών σιτηρών και
οσπρίων

Αρόσιµων (ετήσιων)
καλλιεργειών

2

Καλλιέργεια τοπικών
ποικιλιών

Αρόσιµων (ετήσιων)
καλλιεργειών

3

Ενίσχυση καινοτόµων
καλλιεργειών ποικιλιών
ανθεκτικών στις
ξηροθερµικές συνθήκες

Αρόσιµων (ετήσιων)
καλλιεργειών

ΕΚΤΑΣΗ
(HA)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

440.000

1

Εφαρµογή περιοχών οικολογικής εστίασης
σε µικρές εκµεταλλεύσεις (<10 εκταρίων)

2

Αύξηση περιοχών οικολογικής εστίασης

3

Εφαρµογή ζωνών οικολογικής εστίασης
στις δενδρώδεις

4

∆ιατήρηση αγροδασικών οικοσυστηµάτων πλούσιων
σε στοιχεία του τοπίου

5

∆ιατήρηση δασοκτηνοτροφικών οικοσυστηµάτων
πλούσιων σε στοιχεία του τοπίου

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ (ECOSCHEMES) 3
3. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ – ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1

ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ενίσχυση παραγωγών για την εφαρµογή του εργαλείου/εφαρµογής διαχείρισης εισροών
και παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραµέτρων

Αρόσιµων (ετήσιων) καλλιεργειών (δενδρώνες-αµπελώνες)

4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ε∆ΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

1

Επέκταση εφαρµογής της διαφοροποίησης καλλιεργειών

Αρόσιµων (ετήσιων) καλλιεργειών (δενδρώνες-αµπελώνες)

2

Εφαρµογή αµειψισποράς

Αρόσιµων (ετήσιων) καλλιεργειών

3

∆ιαχείριση βοσκοτόπων

Βοσκοτόπων

4

∆ιατήρηση και προστασία καλλιεργειών σε εκτάσεις µε αναβαθµίδες

Αρόσιµων (ετήσιων) καλλιεργειών –

5

Ενίσχυση βιολογικής γεωργίας

Αρόσιµων (ετήσιων) καλλιεργειών –
καλλιεργειών (δενδρώνες-αµπελώνες)

6

Ενισχύσεις για την καλλιέργεια όµορων στα δάση ζωνών

Αρόσιµων (ετήσιων) καλλιεργειών

7

Ενίσχυση της ελεγχόµενης βόσκησης στις αντιπυρικές ζώνες

Βοσκοτόπων

8

Ενίσχυση προγραµµάτων εξυγίανσης εδαφών

Αρόσιµων (ετησίων) καλλιεργειών

9

Ειδικό πρόγραµµα για την καλλιέργεια παθογενών εδαφών µε στόχο την εξυγίανση

Αρόσιµων (ετήσιων) καλλιεργειών

Αναγκαία
από αγρότες
κινητά Apps
για «πράσινους»
στόχους και
πληρωμή πριμ

Τα νέα «οικολογικά σχήματα» θέτουν
προαπαιτούμενα για την καταβολή
ενισχύσεων που βάζουν σε έξοδα παραγωγούς
μη μυημένους και εξοπλισμένους
με εφαρμογές γεωργίας ακριβείας

ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Σε νέα έξοδα και κόπο µοιάζει να ωθεί τον αγρότη
το νέο καθεστώς άµεσων ενισχύσεων της νέας ΚΑΠ,
µε την αγορά ειδικού εξοπλισµού, εφαρµογών κινητού (applications) και τη σύναψη σύµβασης µε
αγροτικό σύµβουλο, να επισέρχονται στη διαδικασία πληρωµής στα πλαίσια των «οικολογικών σχηµάτων» (νέο πρασίνισµα).
Ενδεικτική είναι η περίπτωση της δράσης «γεωργία ακριβείας» όπου ο αγρότης θα πρέπει µέσω µίας εφαρµογής που προσφέρεται από διάφορες εταιρείες του χώρου να καταγράφει τη δραστηριότητά του και να πετυχαίνει στόχους σε συνεργασία
µάλιστα µε σύµβουλο, ώστε να πληρώνεται το επιπρόσθετο πριµ. Πρώτα λοιπόν ο αγρότης θα κάνει
τα σχετικά έξοδα, και µετά θα έρχεται η ενίσχυση
για να τον αποζηµιώσει για µέρος αυτών ή καλύτερα να επιδοτήσει κατά κάποιον τρόπο όλους τους
άλλους εµπλεκόµενους (εταιρικά applications, συµβόλους). Και µάλιστα θα λαµβάνει την πληρωµή µόνο αν πιάσει το σχετικό στόχο. Μία συνοπτική περιγραφή της δράσης έδωσαν στα πλαίσια των διασκέψεων για τη νέα ΚΑΠ σε Πάτρα (19/11) και Ρόδο (22/11) οι τεχνικοί σύµβουλοι για τη διαµόρφωση του στρατηγικού σχεδίου, Στάθης Κλωνάρης καθηγητής στο Γεωπονικό Αθηνών και ∆ηµήτρης Λιανός της ΛΚΝ Ανάλυσις.
Όπως ανέφεραν, θα παρέχεται ενίσχυση στους

παραγωγούς για την εφαρµογή ενός εργαλείου διαχείρισης εισροών και παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραµέτρων. ∆ηλαδή, θα ενισχυθούν οι
παραγωγοί για τη χρήση ενός application το οποίο
υπάρχει ήδη από διάφορες εταιρείες που ενεργοποιούνται και στη δική µας χώρα, την οποία θα κατεβάζει από το κινητό του τηλέφωνο και µε βάση
αυτή θα παρακολουθούνται οι περιβαλλοντικές επιδόσεις της εκµετάλλευσης σε πολύ συγκεκριµένους τοµείς. Είτε αφορά τη µείωση των ψεκασµών,
είτε της λίπανσης είτε οποιαδήποτε άλλη παράµετρο
που σχετίζεται µε την περιβαλλοντική και την κλιµατική αποτύπωση. Σε αυτήν την περίπτωση ο γεωργός θα συντάσει ένα σχέδιο, το λεγόµενο «Σχέδιο Υφιστάµενης Κατάστασης» θα θέτει µαζί µε τον
Σύµβουλο κάποιους συγκεκριµένους στόχους επιλέγοντας έναν από τους 8 ή δύο από τους 8 ενδεικτικούς τύπους παρεµβάσεων. Θα παρακολουθείται, και σε περίπτωση που επιτύχει αυτούς τους στόχους θα πάρει και την πρόσθετη χρηµατοδότηση.
Οι δύο τεχνοκράτες στη συνέχεια περιέγραψαν και
άλλες δράσεις του νέου πρασινίσµατος: Αναλυτικότερα
Προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή: Για τις
3 δράσεις «Καλλιέργεια ποικιλιών χειµερινών σιτηρών και οσπρίων», «Καλλιέργεια τοπικών ποικιλιών»
και «Ενίσχυση καινοτόµων καλλιεργειών ποικιλιών
ανθεκτικών στις ξηροθερµικές συνθήκες». Θα υπάρξει σχετικός κατάλογος από το υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης µέσω του οποίου θα µπορούν να επιλέγουν καλλιέργειες οι ενδιαφερόµενοι.
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651.794

Αρόσιµων (ετήσιων) καλλιεργειών

1.503.010

Μόνιµων καλλιεργειών
(δενδρώνες-αµπελώνες)

861.693

Βοσκοτόπων - Μόνιµων καλλιεργειών
(δενδρώνες-αµπελώνες)

1.000.000

Βοσκοτόπων

1.000.000

ΕΚΤΑΣΗ (HA)
Μόνιµων καλλιεργειών

2.364.703

ΕΚΤΑΣΗ (HA)
Μόνιµων καλλιεργειών

651.794
1.503.010
-

Μόνιµων καλλιεργειών

-

Βοσκοτόπων - Μόνιµων

-

Εφαρµογή περιοχών οικολογικής εστίασης σε
µικρές εκµεταλλεύσεις: Σήµερα οι µικρές εκµεταλλεύσεις (κάτω των 100 στρεµµάτων) δεν έχουν υποχρεώσεις για να λάβουν το πρασίνισµα. Από το 2023,
θα δίνεται η ευκαιρία και σε αυτές τις εκµεταλλεύσεις
να εφαρµόζουν περιοχές οικολογικής εστίασης, για
να λαµβάνουν την αντίστοιχη ενίσχυση. Ως περιοχή
οικολογικής εστίασης, θεωρείται η γη υπό αγρανάπαυση, οι εκτάσεις µε καλλιέργεια ψυχανθών, όπως
βίκος, µηδική, τριφύλλι, όσπρια κ.α., οι δενδροστοιχίες, οι θαµνώνες και οι συστάδες δένδρων µε αλληλεπικαλυπτόµενες κόµες, τα χαντάκια και τα ανοικτά
υδατορεύµατα για σκοπούς άρδευσης ή αποστράγγισης, εξαιρουµένων των τσιµεντένιων και το ακαλλιέργητο περιθώριο ενός µέτρου, κατά µήκος των υδατορευµάτων ή άλλων υδάτινων όγκων.
Αύξηση περιοχών οικολογικής εστίασης: Η
δράση αυτή απευθύνεται σε εκείνες τις εκµεταλλεύσεις που θα έχουν υποχρέωση να διατηρούν περιοχές οικολογικής εστίασης, σε ένα ποσοστό της εκµετάλλευσής τους 5-10%. Για το πρόσθετο αυτό ποσοστό θα λαµβάνουν την ανάλογη ενίσχυση.
Εφαρµογή ζωνών οικολογικής εστίασης στις
δενδρώδεις: Εδώ η πρόταση είναι φύτευση ανάµεσα στα δέντρα ψυχανθών ή αρωµατικών-φαρµακευτικών φυτών ανάµεσα στα δέντρα για τις ανάγκες της
χλωράς λίπανσης. Να µειωθεί δηλαδή η αναγκαιότητα της χρήσης των λιπασµάτων και να αυξηθεί ο
αριθµός των επικονιαστών.
∆ιατήρηση αγροδασικών οικοσυστηµάτων

17

Ενίσχυση βάση
στρεµµάτων
που δεσµεύονται

ΕΚΤΑΣΗ (HA)

Αρόσιµων (ετήσιων) καλλιεργειών

Agrenda

πλούσιων σε στοιχεία του τοπίου και ∆ιατήρηση
δασοκτηνοτροφικών οικοσυστηµάτων πλούσιων
σε στοιχεία του τοπίου: Και τα δύο αφορούν µεικτές
εκτάσεις. Κυρίως είναι βοσκότοποι όπου συνδιάζουν
και µεικτό χαρακτήρα διάσπαρτων δέντρων είτε αυτά είναι αµπέλια, είτε δενδρώνες είτε δάση. Η ενίσχυση θα δίνεται για τη διατήρηση αυτών των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του τοπίου.
∆ιαχείριση βοσκοτόπων: Αφορά την αναστολή βόσκησης των βοσκήσιµων γαιών στην αρχή της
κύριας βλαστητικής περιόδου. α) τους µήνες Μάρτιο
και Απρίλιο στη πεδινή υψοµετρική ζώνη (<600 µ.),
β) τους µήνες Απρίλιο και Μάιο στην ηµιορεινή υψοµετρική ζώνη (600-800 µ.) γ) το µήνα Μάιο στην
ορεινή υψοµετρική ζώνη (>800µ.). Ουσιαστικά πρόκειται για το κατηργηµένο Μέτρο 10.1.11 του ΠΑΑ
2014-2020 «Βελτίωση περιβαλλοντικής κατάστασης
βοσκήσιµων γαιών σε περιοχές που αντιµετωπίζουν
κίνδυνο ερηµοποίησης λόγω διάβρωσης».
∆ιατήρηση και προστασία καλλιεργειών σε εκτάσεις µε αναβαθµίδες: Αφορά κυρίως τις νησιωτικές περιοχές. Η ενίσχυση θα παρέχεται για να διατηρηθούν οι αναβαθµίδες ως βασικό στοιχείο του
αγροτικού τοπίου και από τη διάβρωση.
Ενίσχυση προγραµµάτων εξυγίανσης εδαφών:
Αφορά αποκλειστικές τις περιοχές που θα επηρεαστούν από την απολιγνιτοποίηση (Μεγαλόπολη και
∆υτική Μακεδονία).
Ειδικό πρόγραµµα για την καλλιέργεια παθογενών εδαφών: Αφορά την καλλιέργεια ρυζιού.

Σχέδιο
Υφιστάµενης
Κατάστασης
Οι παραγωγοί
σε συνεργασία
µε αγροτικούς
συµβούλους και
χρήση εφαρµογών κινητού θα
συντάσουν «Σχέδιο Υφιστάµενης
Κατάστασης»
µε τους στόχους
παρεµβάσεων
προκειµένου να
πάρουν το πριµ

Η ενίσχυση στις δράσεις των
οικολογικών σχηµάτων (νέο πρασίνισµα)
θα είναι µόνο εκταρική, όπως τονίστηκε
κατά τη διαβούλευση της νέας ΚΑΠ.
∆ηλαδή, θα δίνεται για τα στρέµµατα
που δεσµεύονται από την κάθε δράση.
Αν για παράδειγµα ένας αγρότης
διαθέτει εκµετάλλευση 200 στρεµµάτων
και δεσµεύσει 100 στρέµµατα σε µία
δράση, για αυτά τα 100 στρέµµατα θα
λάβει την ενίσχυση που αντιστοιχεί στη
σχετική δράση. Όσον αφορά το ύψος
της ενίσχυσης αυτή θα είναι διαφορετική
για κάθε δράση. Συνολικά θα διατίθενται
ετησίως 435.081.800 ευρώ για τις
συγκεκριµένες δράσεις ενώ τα επιλέξιµα
στρέµµατα υπολογίζονται πάνω από 40
εκατοµµύρια. Ως εκ τούτου η ενίσχυση
είναι µάλλον
δύσκολο να ξεπερνά
τα 10 ευρώ το
Οικολογικά
στρέµµα. Επιπλέον,
σχήµατα
αξίζει να σηµειωθεί,
Στα 435 εκατ.
ότι ο παραγωγός
ευρώ ετησίως
θα µπορεί να
οι ενισχύσεις
επιλέξει µέχρι και
για τις δράσεις
τέσσερις δράσεις
του νέου
σύµφωνα µε
πρασινίσµατος
πληροφορίες της
Agrenda. Φυσικά
κάποιες δράσεις δεν
θα µπορούν να επιλεχθούν ταυτόχρονα.
Επιπλέον, σε αντίθεση µε τις πολυετείς
δεσµεύσεις των αγροπεριβαλλοντικών
προγραµµάτων του ΠΑΑ, οι
συγκεκριµένες δράσεις θα
αναλαµβάνονται ετησίως. Αυτό σηµαίνει
ότι αν για παράδειγµα ένα έτος
ο αγρότης κάνει αµειψισπορά, το
επόµενο έτος µπορεί να επιλέξει κάποια
άλλη δράση χωρίς καµία κύρωση.
«Αν µπείτε το 2023 σε µία δράση. Το
2024 δεν σας υποχρεώνει κανείς να
συµµετάσχετε ξανά σε αυτήν ούτε θα
σας ζητηθούν πίσω τα χρήµατα.»,
ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Λιανός.
Υπενθυµίζεται ότι οι δράσεις αυτές
µπορούν να εφαρµοστούν σε όλες
τις επιλέξιµες εκτάσεις και δεν
απαιτούνται δικαιώµατα ενίσχυσης για
να πραγµατοποιηθεί η πληρωµή τους.
Εντύπωση πάντως προκαλεί το γεγονός
πως στις δράσεις του νέου
πρασινίσµατος περιλαµβάνεται και
η «∆ιατήρηση βιολογικής γεωργίας και
κτηνοτροφίας». Αυτό µπορεί να σηµαίνει
πως µέσω του ΠΑΑ θα µπορούν να
επιδοτηθούν µόνο όσοι µετατρέπουν
την καλλιέργειά τους σε βιολογική και
οι υπόλοιποι (παλιοί βιοκαλλιεργητές)
θα εξυπηρετούνται για τα έξοδά τους
από τις άµεσες ενισχύσεις.
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Καίρια αιτήματα στη διαβούλευση

Η επιδότηση τρακτέρ
με σαφή πρόβλεψη
στον νέο Αναπτυξιακό
Την εισαγωγή ρητής πρόβλεψης για την επιδότηση δαπάνης
σε τρακτέρ ζητάνε οι φορείς που συμμετείχαν στη διαβούλευση
του Αναπτυξιακού, ώστε να τηρηθεί κοινή γραμμή αξιολόγησης
Αίτημα ένταξης επενδύσεων που γίνονται σε περισσότερα
του ενός αγροτεμαχίου για όλες τις αγροτικές επιχειρήσεις
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Μόνο ένα
Στη χώρα µας ο πολυτεµαχισµός
των αγροτεµαχίων καθιστά
ανέφικτη την αξιοποίηση από
µια αγροτική εκµετάλλευση ενός
και µοναδικού αγροτεµαχίου
το οποίο και να ταυτίζεται µε
την έδρα της επιχείρησης.

Έδρα

Ως έδρα µιας αγροτικής
εκµετάλλευσης η οποία δεν
διαθέτει µόνιµες παραγωγικές
εγκαταστάσεις (δηλαδή κτίρια)
ορίζεται η δηλωθείσα µόνιµη
κατοικία του παραγωγού.

Επενδυτής

Και το αρµόδιο υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης στο
σύνολο των µέτρων του
Προγράµµατος Αγροτικής
Ανάπτυξης 2014-2020 (το
οποίο είναι ενεργό µέχρι
σήµερα) ως έδρα αγροτικής
εκµετάλλευσης προσδιορίζει
την µόνιµη κατοικία του φυσικού
προσώπου – επενδυτή.

Να αποσαφηνιστεί ρητά υπό ποιες
προϋποθέσεις τα τρακτέρ θα είναι
επιλέξιµη δαπάνη για τις επενδύσεις του αγροτικού τοµέα, ήταν ένα από τα καίρια αιτήµατα που τέθηκαν κατά τη διαβούλευση του
νέου Αναπτυξιακού Νόµου. Όπως
τονίστηκε ενώ αποτελούν µηχάνηµα έργου, δηλαδή παραγωγικό εξοπλισµό για µια αγροτική επιχείρηση, αρκετές επιτροπές αξιολόγησης το θεωρούν εσφαλµένα,
µεταφορικό µέσο, µε αποτέλεσµα
στις περασµένες προκηρύξεις να απορρίπτονται σε κάποιες περιπτώσεις. Παρόµοια νύξη έγινε και για
τα αγροτικά παρελκόµενα, ώστε να
µπορέσουν οι αγροτικές επιχειρήσεις να τα εντάσσουν άφοβα στον
επενδυτικό τους φάκελο.
Ειδικά για τα επενδυτικά σχέδια
του Πρωτογενή Τοµέα και του Αγροτουρισµού ζητήθηκε να διατηρηθεί η επιλεξιµότητα της ατοµικής
επιχείρησης τουλάχιστον για τους
κατά κύριο επάγγελµα αγρότες, διαφορετικά στην πράξη «τορπιλίζονται» τα επιχειρηµατικά σχέδια κατά κύριο επάγγελµα αγροτών, που
επιθυµούν να προχωρήσουν σε
επενδύσεις στους τοµείς αυτούς.
Σχετικά τώρα µε την υποχρέωση
το επενδυτικό σχέδιο να υλοποιείται σε έναν τόπο εγκατάστασης, σηµειώθηκαν τα εξής:
Μια αγροτική επιχείρηση από τη
φύση της αξιοποιεί αγροτεµάχια σε
διαφορετικές θέσεις ασκώντας την
περιγραφόµενη στην πρόταση παραγωγική διαδικασία, η οποία απαιτεί τη χρήση του συνόλου του περιγραφόµενου εξοπλισµού σε κάθε
ένα από τα αγροτεµάχια της εκµετάλλευσης. Στη χώρα µας ο πολυ-

τεµαχισµός των αγροτεµαχίων καθιστά ανέφικτη την αξιοποίηση από µια
αγροτική εκµετάλλευση ενός και µοναδικού αγροτεµαχίου το οποίο και
να ταυτίζεται µε την έδρα της επιχείρησης. Ως εκ τούτου, δεδοµένου ότι
στην Ελλάδα κάθε βιώσιµη αγροτική
εκµετάλλευση αροτραίων καλλιεργειών αξιοποιεί περισσότερα των 30-40
αγροτεµαχίων, πιθανή ερµηνεία ότι
έκαστο αγροτεµάχιο µιας αγροτικής
εκµετάλλευσης αποτελεί και αυτοτελή τόπο εγκατάστασης είναι άτοπος
καθώς δεν στέκει ούτε νοµικά ούτε
φορολογικά.
Σύµφωνα µε τη φορολογική νοµοθεσία της χώρας, ως έδρα µιας αγροτικής εκµετάλλευσης η οποία δεν
διαθέτει µόνιµες παραγωγικές εγκαταστάσεις (δηλαδή κτίρια) ορίζεται η
δηλωθείσα µόνιµη κατοικία του παραγωγού. Ακόµη και το αρµόδιο για
τους αγρότες και τις εκµεταλλεύσεις
τους υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων στο σύνολο των
µέτρων του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (το οποίο
είναι ενεργό µέχρι σήµερα) ως έδρα
αγροτικής εκµετάλλευσης προσδιορίζει την µόνιµη κατοικία του φυσικού
προσώπου – επενδυτή (ΥΑ 13158/ 2811-2017 – ΦΕΚ 4302/B/2017).

Μηχανήµατα έργου
Αν και τα τρακτέρ αποτελούν
παραγωγικό εξοπλισµό για µια
αγροτική επιχείρηση, επιτροπές
αξιολόγησης το θεωρούν
εσφαλµένα µεταφορικό µέσο

Στην Ελλάδα κάθε
βιώσιµη αγροτική
εκµετάλλευση
αροτραίων
καλλιεργειών
αξιοποιεί πάνω από
20-40 αγροτεµάχια.

Απόδειξη ιδιοκτησίας για Νέους
Μέχρι και ένα µήνα µετά την έκδοση
των πινάκων αποτελεσµάτων αξιολόγησης της προκήρυξης των Νέων
Αγροτών, θα µπορούν να προσκοµισθούν οι υποψήφιοι δικαιολογητικά για την απόδειξη απόκτησης αγροτεµαχίων ώστε να λάβουν τα 11
µόρια που αφορούν το κριτήριο 5.1
«Ποσοστό ιδιοκτησίας της γεωργικής εκµετάλλευσης». Το παραπάνω
διευκρινίζουν οι διαχειριστικές αρχές σε έγγραφό τους µε θέµα «Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις που υποβάλλονται για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της 3η
πρόσκλησης του υποµέτρου 6.1 του
ΠΑΑ 2014 - 2022».
Η συγκεκριµένη πρόβλεψη αφορά όσους δήλωσαν στο ΟΣ∆Ε ένα
αγροτεµάχιο ως µισθωµένο ενώ έχουν σκοπό στη συνέχεια να το αποκτήσουν αλλά ακόµα δεν έχουν
προλάβει να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Επί τούτου λοιπόν αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο:
«Μπορώ να αιτηθώ τη βαθµολόγηση του κριτηρίου 5.1 «Ποσοστό ιδιοκτησίας της γεωργικής εκµετάλλευ-

σης» για αγροτεµάχιο που έχω δηλώσει στο ΟΣ∆Ε και αυτήν τη στιγµή το
αξιοποιώ ως µισθωµένο ενώ στη συνέχεια θα το αποκτήσω; Μέχρι πότε
µπορώ να το αποκτήσω και να προσκοµίσω τα ανωτέρω συµβόλαια; Η
απόδειξη της ιδιοκτησίας µπορεί να
γίνει µέχρι και έναν µήνα µετά την
έκδοση των πινάκων αποτελεσµάτων αξιολόγησης της παραγράφου
14 του άρθρου 15 της πρόσκλησης.
Για αυτόν τον λόγο προσκοµίζονται,
µέχρι και ένα µήνα από την έκδοση
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ΕΝΙΣΧΥΣΗ

35.000 – 40.000

ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

420

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΝΕΩΝ
ΑΓΡΟΤΩΝ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ
14

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Μεταχειρισμένος
εξοπλισμός δεν
μετρά στα μόρια

Αγρότες
των ανωτέρω πινάκων, τα συµβόλαια
ιδιοκτησίας, συνοδευόµενα από τη
µεταγραφή τουςτα οποία µπορούν
να έχουν εκδοθεί οποτεδήποτε, δηλαδή ακόµα και µετά την υποβολή
του αιτήµατος στήριξης.».
Σηµειώνεται εδώ πως η απόδειξη της ιδιοκτησίας αγροτεµαχίων είναι απαραίτητη µόνο στην περίπτωση που ο υποψήφιος θέλει να τύχει
της βαθµολογίας του κριτηρίου 5.1
«Ποσοστό ιδιοκτησίας της γεωργικής εκµετάλλευσης».

Πιστοποιητικά
υποθηκοφυλακίων
Τις δυσκολίες που έχουν αναφερθεί
για τη λήψη πιστοποιητικών
υποθηκοφυλακίων για την υποβολή
συµβολαίων ιδιοκτησίων για τις
ανάγκες της πρόσκλησης των Νέων
Αγροτών αναγνωρίζουν οι
διαχειριστικές αρχές. Ως εκ τούτου,
όπως αναφέρουν στο έγγραφο
ερωταπαντήσεων παρέκκλιση
γίνεται στις εξής περιπτώσεις:
α) Όταν το πιστοποιητικό αναφέρει
αριθµούς συµβολαίων αλλά δεν
αναφέρει εκτάσεις και ποσοστά
ιδιοκτησίας. Τότε επισυνάπτετε
δικό σας πίνακα, µε αναφορά
στον αριθµό και στη σελίδα του
συµβολαίου όπου περιγράφεται
το αγροτεµάχιο, η έκτασή του και
το ποσοστό ιδιοκτησίας. Ο πίνακας
πρέπει να συνοδεύεται από τις
συµβολαιογραφικές περιλήψεις
των συµβολαίων ιδιοκτησίας
ή από τα συµβόλαια ιδιοκτησίας.
β) Για συµβόλαια που έχουν
συνταχθεί µετά την 1.1.2020
µπορείτε να επισυνάψετε το
συµβόλαιο ή την περίληψη του,
συνοδευόµενα πάντα και
από τη µεταγραφή του.

Η αγορά µεταχειρισµένου εξοπλισµού και αγροτικού αυτοκινήτου δεν προσµετρώνται στις
επενδύσεις που λαµβάνονται υπόψη στα κριτήρια µοριοδότησης
των Νέων Αγροτών. Συγκεκριµένα, όπως αναφέρουν οι αρµόδιες
αρχές στις επενδύσεις µπορούν
να συµπεριλαµβάνονται στο συγκεκριµένο κριτήριο η αγορά γης,
ζωικού κεφαλαίου, µελισσοσµηνών και νέου µηχανολογικού εξοπλισµού. Τα παραπάνω αφορούν το κριτήριο 6.4 «Υλοποίηση επενδύσεων» που αντιστοιχεί σε 5-10 µόρια όταν το επιχειρηµατικό σχέδιο προβλέπει την
υλοποίηση επενδύσεων µε ελάχιστη αξία προ ΦΠΑ 10.000 έως
17.500 ευρώ.
Συγκεκριµένα οι διαχειριστικές αρχές ξεκαθαρίζουν τα εξής:
«Επενδύσεις που προσµετρούν
στο βαθµολογικό κριτήριο 6.4 «Υλοποίηση επενδύσεων»: Για τις επενδύσεις αυτές, στον οδηγό συµπλήρωσης, στη σελίδα 26 σηµειώνεται ότι οι δαπάνες της κατηγορίας «2. Αγορά/Χρηµατοδοτι-

Και στα Σχέδια
Φαίνεται πως όλες οι
επενδύσεις που θα αιτηθούν οι νέοι αγρότες θα
µπορούν να ενταχθούν και
στα νέα Σχέδια Βελτίωσης
στις αρχές του 2022

κή µίσθωση….αποσβέσεις» της
οθόνης ΙΙΙ.2.1 – «∆απάνες επιχειρηµατικού σχεδίου» είναι αυτές που θα προσµετρήσουν στο
αντίστοιχο βαθµολογικό κριτήριο. Όπως φαίνεται στην αναδιπλούµενη λίστα της συγκεκριµένης οθόνης, σε αυτές συµπεριλαµβάνονται, η αγορά γης, ζωικού κεφαλαίου και µελισσοσµηνών. Για τον µηχανολογικό εξοπλισµό, προκειµένου να προσµετρηθεί στο βαθµολογικό κριτήριο
πρέπει να είναι καινούργιος και
αµεταχείριστος. Με «άλλο» µπορεί να συµπληρωθεί οποιαδήποτε επένδυση δεν συµπεριλαµβάνεται στην αντίστοιχη λίστα αλλά
είναι επιλέξιµη στο πλαίσιο σχεδίου βελτίωσης».
Από τα παραπάνω φαίνεται πως
όλες οι επενδύσεις που θα αιτηθούν οι νέοι αγρότες θα µπορούν
να ενταχθούν και στα νέα Σχέδια
Βελτίωσης που αναµένονται αρχές
του 2022. Tα καινούργια Σχέδια
Βελτίωσης θα επιδοτούν επενδύσεις έως 130.000 ευρώ για όσους
δραστηριοποιούνται στη φυτική
παραγωγή και τη µελισσοκοµία
και έως 200.000 ευρώ για τους
κτηνοτρόφους. Η ένταση ενίσχυσης κυµαίνεται από 40-80% ανάλογα την Περιφέρεια και τα χαρακτηριστικά του υποψήφιου γεωργού. Ειδικά για τους νέους γεωργούς θα υπάρξει προσαύξηση της
ενισχυσής τους σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Leader
Ανοιχτές για αιτήσεις
είναι οι προσκλήσεις
των ιδιωτικών Leader
στις Αναπτυξιακές:
∆ράµας, Καστοριάς,
Καβάλας, Ροδόπης, Πέλλας,
Πιερική, Θεσσαλονίκης,
Φθιώτιδας, Βορείου
Πελοποννήσου, ∆ίκτυο
Συνεργασίας ∆ήµων ΠΕ
Νήσων Αττικής, Σερρών,
Ελικώνα-Παρνασσού,
Ολυµπίας, Πάρνωνα,
Έβρου.

Μέτρο 6.3 Μικρές
εκµεταλλεύσεις
Ανοιχτή µέχρι τις 4 Ιουνίου
είναι η πρόσκληση του
Μέτρου 6.3 «Ανάπτυξη
µικρών γεωργικών
εκµεταλλεύσεων» του
Προγράµµατος Αγροτικής
Ανάπτυξης 2014-2020,
που παρέχει επιδότηση
14.000 ευρώ. Συνολικός
προϋπολογισµός του
Μέτρου είναι 70 εκατ.
ευρώ.
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Επάνω: Ο συντάκτης
της Agrenda
(αριστερά) συνοµιλεί
µε τον παραγωγό
Βασίλη Χατζηγιάννη
από το χωριό
Άµπελος Καρδίτσας.

Δύο παραλαβές
με κοινό πρόσημο
στο μεγάλο κάμπο
Επάνω: Από αριστερά ο αντιπρόσωπος της Massey Ferguson στην Καρδίτσα
Κωνσταντίνος Βασιλόπουλος, στη µέση o Κώστας Ντίνας επιθεωρητής
πωλήσεων του οµίλου Σαρακάκη σε Θεσσαλία, ∆υτική Μακεδονία,
Πέλλα και Ηµαθία και δεξιά ο παραγωγός Βασίλης Χατζηγιάννης.

Η Agrenda παρουσιάζει σήμερα τη νέα γενιά τρακτέρ
της σειράς 5S MF που παρέδωσε ο όμιλος Σαρακάκη
ΤOY ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Ο παραγωγός Γιάννης Καραολάνης από το χωριό Άµπελος Καρδίτσας.

Στα χωράφια του χωριού Άµπελος, στην περιοχή της Καρδίτσας έκανε το πρώτο της «crash
test» επί ελληνικού εδάφους, η νέα γενιά τρακτέρ της σειράς 5S, που κατασκευάζει η Massey
Ferguson και φέρνει στην ελληνική αγορά ο όµιλος Σαρακάκη.
Η παρθενική πώληση µέλους της σειράς έγινε µε το µοντέλο Massey Ferguson 5S.125 Dyn
a 6Efficient, στον 35χρονο Βασίλη Χατζηγιάννη, τον Ιούλιο του 2021 και έκτοτε ο δραστήριος αγρότης ο οποίος διατηρεί οικογενειακή εκµετάλλευση µε 600 στρέµµατα καπνό, βαµβάκι,

σιτηρά και καλαµπόκι, έχει «ρίξει» το καινούριο
τρακτέρ του στα βαθιά.
«Είναι µικρός ο όγκος του και αυτό µε βολεύει για να κάνω διάφορες εργασίες στα χωράφια
µου, όπως να σκαλίζω ή να ψεκάζω, διότι είναι
ευέλικτο και σίγουρα µε το joy stick που έχει επάνω, τα ηλεκτρονικά του συστήµατα, είναι πολύ εύχρηστο για τα παρελκόµενα που κουβαλάς
σε κάθε κατεργασία», δηλώνει στην Agrenda ο
κ. Χατζηγιάννης.
«Για τις δουλειές που έχω κάνει, και σε σύγκριση µε τα άλλα τρακτέρ παλαιότερης τεχνολογίας που έχω, είναι οικονοµικότερο. Στο όργωµα η κατανάλωση ήταν κάτω από 2 λίτρα το
στρέµµα, ενώ παλιότερα ήθελα για το ίδιο χω-
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Bayer και Microsoft
επιταχύνουν την
πρόοδο στη γεωργία
Η Bayer ανακοίνωσε τη στρατηγική συνεργασία µε τη Microsoft,
µε στόχο να αξιοποιήσει την τεχνολογία cloud και να δηµιουργήσει ένα σύνολο ψηφιακών εργαλείων και λύσεων
βασισµένες σε επιστηµονικά δεδοµένα, για τη γεωργία και
άλλους, συναφείς σε αυτήν, κλάδους της οικονοµίας. Αξιοποιώντας προηγµένες υποδοµές και νέες δυνατότητες επεξεργασίας δεδοµένων, η γεωργική παραγωγή θα µπορέσει να επιταχύνει την υιοθέτηση καινοτόµων πρακτικών, ενισχύοντας την αποδοτικότητα και στηρίζοντας παράλληλα
τη βιώσιµη ανάπτυξη σε όλο το µήκος της αλυσίδας αξίας.
Ο σύγχρονος γεωργικός τοµέας επωφελείται από τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και τη συλλογή πληροφοριών και
δεδοµένων σε πλατφόρµες, όπως το Climate FieldView™ της
Bayer, το οποίο σήµερα χρησιµοποιούν πάνω από 180 εκατοµµύρια παραγωγοί σε περισσότερες από 20 χώρες. Υπάρχει, όµως, χώρος για βελτίωση σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής τροφίµων, ζωοτροφών, καυσίµων και ίνας κυρίως σχετικά µε το ενεργειακό αποτύπωµα, τη χρήση των πολύτιµων φυσικών πόρων ενισχύοντας τις προσπάθειες για
την καταπολέµηση της κλιµατικής αλλαγής.
Βάσει της συµφωνίας, η Bayer και η Microsoft θα συνεργαστούν προκειµένου να αναπτύξουν από κοινού νέες λύσεις
οι οποίες θα µπορέσουν να αντιµετωπίσουν ορισµένα κρίσιµα θέµατα που σχετίζονται µε τη λειτουργία των γεωργικών
µονάδων, τη βιώσιµη προµήθεια πρώτων υλών, τη βελτίωση της µεταποιητικής και της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς
και µε την παρακολούθηση και τη µέτρηση των στόχων ESG.
Για το σκοπό αυτό, οι δύο εταιρείες θα δηµιουργήσουν υποδοµές οι οποίες θα επιτρέψουν την ανάπτυξη προηγµένων ψηφιακών λύσεων και εργαλείων για τη γεωργία. Οι
νέες αυτές λύσεις, µε ενσωµατωµένες δυνατότητες επεξερ-

ράφι γύρω στα 3 λίτρα ίσως και λίγο παραπάνω,
ανά στρέµµα», µας ανέφερε ο κ. Χατζηγιάννης
και πρόσθεσε πως «για τα 125 άλογα που έχει
το τρακτέρ µε εντυπωσίασε. Έχει βήµα και έλξη µέσα στο χωράφι. Το άροτρο που έχω, παρότι είναι για µεγαλύτερο τρακτέρ, το σηκώνει καλά και το πάει µε άνεση. Η πρώτη εντύπωση είναι ότι πρόκειται για καλό µηχάνηµα».
«Το συγκεκριµένο µηχάνηµα έχει κατασκευαστεί γύρω από τον πελάτη», ανέφερε από την
πλευρά του ο επιθεωρητής πωλήσεων για τον
όµιλο Σαρακάκη, στη Θεσσαλία, τη ∆υτική Μακεδονία και την Πέλλα και την Ηµαθία, Κώστας Ντίνας.
Όπως εξήγησε το «5S.125» βραβεύτηκε ως το
καλύτερο τρακτέρ σε ό,τι αφορά στη χρήση του
σε κτηνοτροφικές µονάδες και «φοράει» έναν
τετρακύλινδρο κινητήρα 4.400 κυβικών, turbo
intercooler, ενώ βγάζει 125 ίππους µε βαλβίδες
κινητήρα να ρυθµίζονται αυτόµατα υδραυλικά.

125 άλογα
Το 5S 125 Dyna 6 Exlusive, αποδίδει
125 άλογα, καθαρή ιπποδύναµη του
κινητήρα των 4.400 κυβικών µε
µέγιστη ροπή στις 1.500 στροφές

Ακόµα µία παράδοση 5S
Με µια εβδοµάδα διαφορά και πάλι στο χωριό Άµπελος, πουλήθηκε και το 2ο στην Ελλάδα,
Massey Ferguson «5S 125 Dyna 6», µόνο που
αυτή η έκδοση ήταν η Exclusive, η οποία αντί
για air condition έχει clima κι αντί για 2 µηχανικές και 2 ηλεκτρονικές βαλβίδες εξωτερικών
παροχών, έχει 4 ηλεκτρονικές, ενώ διαθέτει και
φώτα µε λάµπες led.
Αγοραστής ήταν ο παραγωγός Γιάννης Καραολάνης ο οποίος καλλιεργεί γύρω στα 200 στρέµµατα µε υπαίθρια κηπευτικά και λίγα καλαµπόκια και σιτηρά. «Πιο πριν δούλευα ένα Fiat1380,
επίσης 125 άλογα. Πήρα αυτό το τρακτέρ για να
µπορώ να κάνω τα πάντα. Και µικροδουλειές, όπως ψεκαστικά, αλλά και βαριές όπως οργώµατα. Η πρώτη αίσθηση είναι ότι έχει πολύ καλά ηλεκτρονικά βοηθήµατα, και για αυτό το επέλεξα
κυρίως. Σε βοηθά, ώστε µε λίγο κόπο να κάνεις
πολλές δουλειές. Για παράδειγµα το joy stick,
που έχει πάνω, σου κάνει τη ζωή εύκολη. Η δουλειά γίνεται ξεκούραστη.».
Από την πλευρά του ο επιθεωρητής πωλήσεων
του οµίλου Σαρακάκη, Κώστας Ντίνας, αναφερόµενος σε ορισµένα τεχνικά χαρακτηριστικά του
5S 125 Dyna 6 Exclusive σηµείωσε ότι «όπως και
το Efficient, αποδίδει 125 άλογα, καθαρή ιπποδύναµη του κινητήρα των 4.400 κυβικών µε µέγιστη ροπή στις 1.500 στροφές, που το κάνει ιδιαίτερα οικονοµικό στην κατανάλωση καυσίµων.

γασίας δεδοµένων, θα είναι διαθέσιµες σε επιχειρήσεις κάθε µεγέθους - από µικρές τοπικές startups µέχρι εταιρείες
µε παγκόσµια παρουσία- που δραστηριοποιούνται στη γεωργία και σε άλλους συναφείς κλάδους της οικονοµίας.
«Αυτή η συνεργασία έρχεται σε µια µοναδική στιγµή, καθώς η ανάγκη για περισσότερες καινοτόµες λύσεις γίνεται όλο και πιο επιτακτική σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας
τροφίµων και ίνας», ανέφερε ο κ. Liam Condon, Πρόεδρος
του Τοµέα Επιστήµης Γεωργίας και Μέλος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Bayer AG. «Καθώς ο κόσµος ολόκληρος
προσπαθεί να αντιµετωπίσει µια πανδηµία που συνεχίζεται
και παράλληλα να βρει λύσεις για τις καταστροφικές συνέπειες της κλιµατικής αλλαγής και τις εύθραυστες αλυσίδες
προµήθειας και παραγωγής, κανείς δεν µπορεί να καθίσει
µε σταυρωµένα χέρια καθώς κάτι τέτοιο δεν αρκεί. Χρειαζόµαστε συνεργασίες, κοινό όραµα και δράση. Για αυτούς
ακριβώς τους λόγους, η Bayer και η Microsoft προχωρούν
µε στόχο να συµβάλουν θετικά, τόσο µέσα από τη συνεργασία τους, όσο και µέσα από τη δηµιουργία προηγµένων
υποδοµών και ψηφιακών εργαλείων που θα επιτρέψουν
σε άλλες επιχειρήσεις να αναπτύξουν τις δικές τους προτάσεις για το πώς θα καταφέρουµε να αντιµετωπίσουµε τις
τεράστιες προκλήσεις της εποχής µας».
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ΑΓΡΟΝΕΑ
Με το βλέμμα
στις οθόνες
∆ιαχρονικό: Οι άνθρωποι δεν
θα επαναστατούν, δεν θα σηκώνουν
το βλέµµα τους από τις οθόνες τους,
ώστε να καταλάβουν τι συµβαίνει. G.
Orwell 1984, γραµµένο το 1948.
Πρόβατα «υπάλληλοι»: Στο
εργοστάσιο της VW στην
Chattanooga (Τενεσί, ΗΠΑ) οι
υπεύθυνοι προσέλαβαν µαζί µε τους
4.000 υπαλλήλους και 50 πρόβατα
για να βοηθήσουν στη µετάβαση της
εταιρείας στις νέες ενεργειακές της
ανάγκες. Για να λειτουργούν σωστά
οι εγκαταστάσεις µε τα 33.000
ηλιακά πάνελ πρέπει να αποφεύγεται
η διάβρωση του εδάφους, κάτι που
σηµαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει
βλάστηση ανάµεσα στα πάνελ. Τα
πρόβατα κόβουν το χορτάρι και τα
πάνελ τα προστατεύουν από τον
καιρό. Τα
πρόβατα σε
σχέση µε τις
χλοοκοπτικές
µηχανές έχουν
το πλεονέκτηµα
ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ
ότι κρατούν το
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*
χορτάρι σε ένα
συγκεκριµένο
ύψος και φθάνουν και σε σηµεία που
δεν µπαίνουν τα µηχανήµατα.
texnologosgeoponos.gr, 14/11/2021
Αναπτυξιακός: Στον νέο
Αναπτυξιακό νόµο για υποστήριξη
επενδύσεων αναγράφεται ότι το
κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εθνικό
Εισόδηµα είναι για κάθε περιοχή:
Θράκη-47,67, Ήπειρος-48,67, Βόρ.
Αιγαίο-49,00, ∆υτική ΕλλάδαΕυρυτανία 50,33, Θεσσαλία-52,67,
Κεν. Μακεδονία-53,67,
Πελοπόννησος-56,67, Κρήτη-58,33,
∆υτική Μακεδονία-59,67, Στερεά
Ελλάδα-62,33, Ιόνια Νησιά-63,33
και Νότιο Αιγαίο-73,67.
∆άσωση: Drones πετούν
σπόρους από τον ουρανό και
αναδασώνουν περιοχές στην
Κροατία που επλήγησαν από
πυρκαγιές. Μπορούν να φυτεύσουν
3 τρις δέντρα έως το 2030 στην ΕΕ
για να καταπολεµηθούν κλιµατική
αλλαγή και απώλεια βιοποικιλότητας,
µε ρυθµό 100 στρέµµατα/ οκτάωρο
για 4 drones. Πάνω από 40% των
σπόρων κατάφεραν να ριζώσουν.
Magic Forest. ΝΕΑ
Αιτωλοακαρνανίας, 24/11/2021.
*ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

Χάνονται στη μετάφραση
των κρατών οι ισχυρισμοί
υγείας στις συσκευασίες
των τροφίμων

Ακόμη και ζητήματα ανταγωνισμού
εγείρονται από την «αυστηρή» ή «χαλαρή»
γλωσσολογική απόδοση των ισχυρισμών

ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ
giouroukeli@agronews.gr

Νόηµα
∆ιαφορές στη
γλώσσα και τις
εθνικές πολιτικές µπορούν
να αλλάξουν
το νόηµα

Αλαλούµ
Οι καταναλωτές βρήκαν
την εγκεκριµένη διατύπωση των
ισχυρισµών
συγκεχυµένη

Ο τρόπος µε τον οποίο γίνονται κατανοητοί οι ισχυρισµοί υγείας στις συσκευασίες τροφίµων ποικίλλει σηµαντικά µεταξύ των χωρών, όπου οι διαφορές στη γλώσσα, την κουλτούρα και
τις εθνικές πολιτικές µπορούν να οδηγήσουν ακόµη και σε αλλαγή του νοήµατός τους. Μάλιστα, τα ζητήµατα που
εγείρονται µε την «αυστηρή» ή «χαλαρή» µετάφραση ισχυρισµών υγείας σε
διαφορετικές γλώσσες µπορούν να φέρουν άνισους όρους ανταγωνισµού µεταξύ ευρωπαϊκών εταιρειών τροφίµων.
Αυτό διαπιστώνει, µελέτη µιας οµάδας ερευνητών που δουλεύει πάνω
στο έργο «Health Claims Unpacked»
(«Ισχυρισµοί Υγείας Μη συσκευασµένοι) που υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτοµίας και Τεχνολογίας που περιλαµβάνει εταίρους από όλη την Ευρώπη. Το έργο διερευνά πώς ανταποκρίνονται οι καταναλωτές στον τρόπο µε τον οποίο παρουσιάζονται οι ισχυρισµοί υγείας στις συσκευασίες τροφίµων (διατύπωση, θέση
στη συσκευασία και χρήση συµβόλων)
και πώς οι εταιρείες τροφίµων αντιµε-

τωπίζουν τις κανονιστικές απαιτήσεις.
Οι καταναλωτές βρήκαν την εγκεκριµένη διατύπωση των ισχυρισµών
συγκεχυµένη και µερικές φορές αποθαρρυντική. Ωστόσο, υπήρχαν διαφορές στον τρόπο µε τον οποίο οι καταναλωτές ανταποκρίθηκαν στους ισχυρισµούς υγείας που βασίζονται σε πολιτιστικές ιδέες για το φαγητό.
Οι καταναλωτές στο Ηνωµένο Βασίλειο και την Πολωνία ήταν πολύ πιο
ανοιχτοί στο να διαβάσουν σχετικά µε
τα οφέλη για την υγεία των τροφίµων
τους στις συσκευασίες. Οι Γάλλοι καταναλωτές δεν εντυπωσιάστηκαν από
τους ισχυρισµούς για την υγιεινή των
τροφίµων και ενδιαφέρθηκαν περισσότερο για την ποιότητα και τη γεύση
τους. Οι Γερµανοί καταναλωτές αντα-

ποκρίθηκαν καλύτερα στους ισχυρισµούς για την περιβαλλοντική βιωσιµότητα των αγροκτηµάτων και τις µεταποιητικές µονάδες.
Ένα άτυπο σύνολο γενικών αρχών
που συνδέονται µε τη διατύπωση των
ισχυρισµών που συµφωνήθηκε από τα
κράτη µέλη της ΕΕ συστήνει ότι η λέξη «φυσιολογική», η οποία εµφανίζεται στην αγγλική έκδοση περίπου των
δύο τρίτων των εγκεκριµένων ισχυρισµών υγείας, θα πρέπει να διατηρηθεί
σε προσαρµοσµένη διατύπωση και δεν
θα πρέπει να αντικατασταθεί από άλλο
όρο ή να αφαιρεθεί. Εντούτοις σε πολλές από τις επίσηµες πολωνικές µεταφράσεις ισχυρισµών υγείας, χρησιµοποιείται η λέξη «υγιή» (zdrowy) αντί για «κανονική» ή «φυσιολογική»…

Τα γλωσσικά µπερδέµατα κάνουν απρόθυµη
τη βιοµηχανικά τροφίµων απέναντι στους κανονισµούς

Άγγλοι
Οι οµιλητές
της αγγλικής
και της γερµανικής γλώσσας
προτιµούν
απλές λέξεις
Η ∆ρ. Sylvia Jaworska γλωσσολόγος
µιλά για την µεταφορική γλώσσα.

«Η µετάφραση δεν είναι ποτέ θέµα απόδοσης λέξης προς λέξη. Ο τρόπος
που χρησιµοποιείται η λέξη «κανονικό» στην αγγλική γλώσσα είναι άλλος από
αυτόν που κατανοούν οι Πολωνοί οµιλητές, για τους οποίους µπορεί να έχει
και αρνητική χροιά», αναφέρει η ∆ρ Sylvia Jaworska, γλωσσολόγος που
εργάζεται στο έργο Health Claims Unpacked. Οι καταναλωτές σε
διαφορετικές χώρες ανταποκρίθηκαν διαφορετικά όταν αναδιατυπώθηκαν οι
εγκεκριµένοι ισχυρισµοί υγείας. Οι οµιλητές της αγγλικής και της γερµανικής
γλώσσας προτιµούν συντοµότερους ισχυρισµούς µε απλές λέξεις και
γραµµατική και χωρίς µεταφορική γλώσσα, π.χ. «Το σελήνιο έχει
αντιοξειδωτική δράση», έναντι του «το σελήνιο προστατεύει τα κύτταρα από
το οξειδωτικό στρες». Οι Γάλλοι καταναλωτές, ωστόσο, δεν πίστευαν ότι η
µεταφορική γλώσσα παρενέβαινε στο επιστηµονικό νόηµα των ισχυρισµών.
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Τo Dominus
Estate Napa
Valley 2018
πρώτο στα
TOP 100
Το Dominus Estate
Napa Valley του 2018
φιγουράρει στην
πρώτη θέση της
λίστας µε τα κορυφαία
κρασιά του 2021 του
Wine Spectator.
Πρόκειται για ένα
δοµηµένο κρασί µε
κοµψές νότες από
κασσία, δαµάσκηνο,
βατόµουρο, σκλήθρο,
αρκεύθο, γλυκιά
δάφνη και καπνό.
Κάθε χρόνο, οι
συντάκτες του Wine
Spectator ερευνούν
τα κρασιά που
αξιολογήθηκαν τους
προηγούµενους 12
µήνες και επιλέγουν
τα top 100, µε βάση
την ποιότητα, την αξία,
τη διαθεσιµότητα και
τον ενθουσιασµό που
αυτά δηµιουργούν.

Γαλλία και Καλιφόρνια μονοπωλούν
την κορυφαία δεκάδα Wine Spectator
Τέσσερεις ετικέτες από τη Γαλλία,
τρεις καλιφορνέζικες, δύο ιταλικές και µια ισπανική συµπληρώνουν την πρώτη δεκάδα της λίστας µε τα κορυφαία 100 κρασιά
της χρονιάς που δηµοσίευσε την
περασµένη εβδοµάδα το περιοδικό Wine Spectator.
Στις θέσεις 2, 6, 7 και 10 ο γαλλικός οίνος απλώνεται στη πρώτη δεκάδα, µε το Château Pichon
Longueville Lalande’s 2018 Pauillac
να έρχεται δεύτερο παρά το γεγονός ότι βαθµολογείται µε 98 βαθµούς από τους οινοκριτικούς, έναντι των 97 που συγκέντρωσε το
n.1 Dominus Estate Napa Valley.
Ακόµα ένα κρασί από τη Napa
Valley ξεχωρίζει στη θέση 3 της
λίστας, το Heitz2016 Oakville
Martha’s Vineyard Cabernet
Sauvignon, αφήνοντας στην 4η
θέση το ισπανικό Merum Priorati
2018 Priorat Desti.
Στις θέσεις 5 και 8 βρίσκονται
δύο ιταλικά κρασιά, µε πέµπτο
το Brunello di Montalcino 2016
“Le Chiuse”, και όγδοο το Barolo
χρονολογίας 2016 του οινοποιείου Massolino.
Ανάµεσά τους δυο ακόµα γαλλι-

Η ΠΡΩΤΗ ∆ΕΚΑ∆Α ΤΟΥ
ΑΝΑ ΧΩΡΕΣ

ΓΑΛΛΙΑ

4

ΗΠΑ

3

ΙΤΑΛΙΑ

2

ΙΣΠΑΝΙΑ

1

Γαλλική υπεροχή
Στις θέσεις 2, 6, 7
και 10 της κορυφαίας
λίστας απλώνεται
ο γαλλικός οίνος

κές προτάσεις, στη θέση 6 το Louis
Latour’s 2018 Corton-Charlemagne
από τη Βουργουνδία και στη θέση
7 το of St.- Julien 2018 Château
Léoville Poyferré.
Τη δεκάδα συµπληρώνει στη
θέση 9 µια Καλιφόρνια, µε το
Salvestrin’s 2018 Cabernet
Sauvignon St. Helena Dr. Crane
Vineyard, µε το Château de Nalys’
2018 Châteauneuf du Pape από
τον Ροδανό στη θέση 10 της φετινής λίστας.
Η πιο προσιτή ετικέτα που κατάφερε να ενταχθεί στη λίστα των
100 κρασιών που ξεχώρισαν οι
οινοκριτικοί του Wine Spectator
αφορά σε ένα Sauvignon Blanc
της Rapaura Springs από το
Marlborough, το αµπελουργικό
κέντρο της Νέας Ζηλανδίας, µε
µέση τιµή στα 13 δολάρια και βαθµολογία που της κατοχηρώνει τη
41η θέση. Με τη φιάλη στα 309
δολάρια, η Brut σαµπάνια του οίκου Krug στη θέση 99 της λίστας
γίνεται η πιο ακριβή προσθήκη
του καταλόγου των κορυφαίων
100 του Wine Spectator, µε διαφορά 40 δολαρίων από το κορυφαίο κρασί του 2021.
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Πειστικές προτάσεις φυσικών
οίνων στην ειδική εκδήλωση
του κτήματος Μπριτζίκη
Στην πιο ώριµη φάση του δείχνει να
εισέρχεται αυτό τον καιρό το κτήµα
Μπριτζίκη- ABELON στο χωριό Λαντζόι
της Αρχαίας Ολυµπίας. Με 30 χρόνια
παρουσία στο οινικά τεκτενόµενα και
µε πειστικά δείγµατα γραφής στη φυσική οινοποίηση, η οικογένεια Μπριτζίκη παρουσίασε την περασµένη Τετάρτη σε γνωστό εστιατόριο της Αθήνας την τελευταία γενιά ετικετών αποκλειστικά από γηγενείς ποικιλίες.
Σηµειωτέον ότι το 1994 τέθηκαν τα
θεµέλια του πρώτου «πράσινου» οινοποιείου, µε όραµα τη δηµιουργία
ξεχωριστών κρασιών µε εντυπωµένα
τα ιδιαίτερα και µοναδικά χαρακτηριστικά, µιας φηµισµένης για την αµπελοκαλλιέργεια περιοχής.
«∆εν αφήσαµε τίποτα να ποτίσει
το χώµα µας που δεν θα µπορούσαµε να το πιούµε οι ίδιοι και δεν αφήσαµε τίποτα να ψεκάσει τα σταφύλια
µας που δεν θα µας άφηνε να γευτούµε τη σάρκα τους πάνω από την κληµαταριά που τα γέννησε. Κάνουµε πιστοποιηµένη βιολογική καλλιέργεια
κι αυτή είναι η µοντέρνα έκφραση γι’
αυτό που έκαναν και οι πρόγονοί µας
εδώ και πολλούς αιώνες», τόνισε στο
άνοιγµα της παρουσίασης των κρασιών η ∆ιονυσία Μπριτζίκη.
Το σηµερινό οινοποιείο, είναι το
µοναδικό στην Ελλάδα µε απολύτως
µηδενικό ενεργειακό ίχνος, χρησιµοποιώντας ηλιακή ενέργεια και γεωθερµία για όλες τις ανάγκες των υποδοµών, ενώ το 2012 το κτήµα χαρακτηρίζεται ως το πρώτο «Πράσινο»
οινοποιείο στη Νότια Ευρώπη µε µηδενικό ενεργειακό αποτύπωµα.
Την ίδια ώρα οι δεσµοί µε το παρελθόν της ολυµπιακής Γης παραµένουν
αδιατάρακτοι. Έρχεται εκείνη η στιγµή που πρέπει να αφήσεις τα πράγµατα να πάρουν το φυσικό τους δρόµο και τα δρύινα βαρέλια να «συνο-

Λευκός Τινακτορόγος και ερυθρός
Αυγουστιάτης, έκλεψαν εντυπώσεις.

µιλήσουν» µε το κρασί. «Κι αν ξέρεις
να δουλεύεις όταν πρέπει να δουλεύεις και περιµένεις όταν πρέπει να περιµένεις, τότε το µυστήριο της φύσης
θα σε ανταµείψει µε τρόπο που κανένας υλικός πλούτος δεν µπορεί», τόνισε ο οινοποιός του κτήµατος και καθηγητής του ΑΠΘ, Γιώργος Κοτσερίδης.
Ανάµεσα στις ετικέτες που ξεχωρίζουν, ο λευκός «Τινακτορώγος», µε
13% alc., προϊόν αυθόρµητης ζύµωσης σε ανοξείδωτες δεξαµενές και ετήσια παραγωγή περί τις 15.000 φιάλες. Πολύ καλές οι εντυπώσεις και
για τον «Esperos Orange», µε 100%
ασύρτικο 12,5% alc., natural αφιλτράριστο µε αυθόρµητη ζύµωση και ωρίµανση σε ανοξείδωτες δεξαµενές (4,5
χιλ. φιάλες). Καλός και ο ροζέ οργανικός «Green Αυγουστιάτης 2019».
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Ο γεωπόνος Φίλιππος Ζεµπίλας είδε την προοπτική των αφεψηµάτων
παγκοσµίως, µία αγορά που σήµερα καταγράφει πωλήσεις 7 δισ. ευρώ
και που η αξία της σε δέκα χρόνια αναµένεται να υπερβεί τα 17 δισ. ευρώ.
Φίλιππος Ζεµπίλας

12 GODS

Ελληνικά βότανα
που έγιναν κάψουλα
και έλκουν μετόχους
Η πορεία της Nespresso ενέπνευσε έναν γεωπόνο και
έφερε συνεργασία με καίρια πρόσωπα της αγοράς

ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Βιοδιασπώµενη
κάψουλα
Αρχικά τα αρωµατικά
βότανα µπήκαν σε
κάψουλα αλουµινίου,
όµως στην συνέχεια
υπήρξε αλλαγή πλεύσης φέρνοντας µαι
πλήρως βιοδιασπώµενη κάψουλα
από κυτταρίνη

Η προσπάθεια νοικοκυρέµατος της αγροτικής παραγωγής βοτάνων στην Ελλάδα προσέλκυσε το ενδιαφέρον ενός γεωπόνου, ονόµατι Φίλιππος Ζεµπίλας. ∆ιατηρώντας γνώση στον τοµέα
έρευνας και ανάπτυξης αγροδιατροφικών προϊόντων, διαπίστωσε ότι
µετά την οικονοµική κρίση µεγάλο µέρος των
παραγωγών είχε στραφεί σε ήπιες καλλιέργειες, µία εκ των οποίων ήταν τα αρωµατικά και
φαρµακευτικά φυτά, µε αύξηση των καλλιεργήσιµων εκτάσεων σε ποσοστό άνω του 250%.
«Μέχρι τώρα συνήθιζαν οι Έλληνες να εµπορεύονται τα αρωµατικά φυτά σε χύδην µορφή,
χωρίς συσκευασία και χωρίς την ύπαρξη οποιουδήποτε κριτηρίου ποιότητας. Βλέποντας ότι πολυεθνικές εταιρείες εκµεταλλεύονται τον ελληνικό πλούτο και παράγουν προϊόντα µε τεράστια προστιθέµενη αξία, στόχος ήταν να δηµι-

ουργηθεί ένα προϊόν που θα τάραζε τα νερά, δηµιουργώντας κάτι εντελώς καινούργιο που θα µπορούσε να αποσπάσει παγκόσµια
αναγνώριση».
Ο Φίλιππος Ζεµπίλας, παρατηρώντας την πορεία της Nespresso,
η οποία παράγει τις γνωστές κάψουλες καφέ για τις µηχανές της,
σκέφτηκε ότι θα µπορούσε να ανοίξει
έναν νέο δρόµο, τοποθετώντας τα ελληνικά αρωµατικά βότανα σε κάψουλες και δηµιουργώντας µία παράλληλη αγορά.
Μπήκε στη διαδικασία να συνεργαστεί µε στελέχη και πρόσωπα της αγοράς, ενώ δηµιούργησε µία µηχανή συσκευασίας για να παράγει
την κάψουλα που θα φιλοξενούσε τα βότανα.
Μάλιστα, ενώ αρχικά παρουσίασε µία κάψουλα
αλουµινίου, στη συνέχεια αποφάσισε να αλλάξει πλήρως κατεύθυνση, φέρνοντας στην επιφάνεια µία πλήρως βιοδιασπώµενη κάψουλα
παρασκευασµένη από κυτταρίνη, προερχόµενη από υποπροϊόντα της βιοµηχανίας χάρτου.

Η προµήθεια της πρώτης ύλης
γίνεται από όλη την Ελλάδα
και αφορά πιστοποιηµένες
βιολογικές καλλιέργειες
βοτάνων.
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Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Eurimac
Ο Σταμάτης Δαυίδ
νέος διευθυντής
Marketing

Στελέχη επιχειρήσεων και τραπεζών
στο σχήμα της νεοσύστατης εταιρείας
Στην οµάδα µετόχων που συµµετέχουν σε αυτή την επιχειρηµατική κίνηση εκτός από τον Φίλιππο Ζεµπίλα που είναι ο βασικός µέτοχος µε
67% συµµετέχουν στελέχη της αγοράς, όπως ο πρώην γενικός διευθυντής της ΑΒ Βασιλόπουλος και σήµερα πρόεδρος του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεµπορίου και Καταναλωτικών Αγαθών, Κώστας Μαχαίρας,
µε σηµαντική πορεία στην ελληνική αγορά τροφίµων και στα σούπερ
µάρκετ, ο οποίος κατέχει ποσοστό
5% στην εταιρεία, ο Γιάννης Κουρούδης (2% των µετοχών) της εταιρείας σχεδιασµού K2 Design µε θητεία και στους Ολυµπιακούς Αγώνες της Αθήνας, ο Γιώργος Γανωτής (3%) πρώην γενικός γραµµατέας του υπουργείου Περιβάλλοντος
επί σειρά ετών, ενώ τον τοµέα έρευνας και ανάπτυξης έχουν αναλάβει
η Greener than Green Technologies
(10%), ο Νικόλας Αντωνιάδης υψηλόβαθµο στέλεχος της Alpha Bank
(10%). Eπιπλέον, ο διευθυντής πωλήσεων της εταιρείας, Βασίλης Γρηγορόπουλος είναι επίσης µέτοχος
µε 3%, ενώ στο πλαίσιο της συµµε-

τοχής και συνεργασίας του µε την
εταιρεία διατηρεί ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 500 στρεµµάτων στην Κοµοτηνή. Η συγκεκριµένη ενιαία έκταση πρόκειται να αξιοποιηθεί πιλοτικά από φέτος µε τη φύτευση µολόχας και άλλων βοτάνων.

Αναζητώντας ελληνικές
πιστοποιηµένες βιολογικές
ποικιλίες βοτάνων

Ονοµασία 12gods
Η ονοµασία προήλθε από
το γεγονός ότι οι πρώτοι
Έλληνες γιατροί και βοτανολόγοι της αρχαιότητας
προσέδιδαν θεϊκό στοιχείο
στα βότανα µε ονόµατα
θεών του Ολύµπου

Η προµήθεια της πρώτης ύλης
γίνεται από όλη την Ελλάδα µε τον
ιδρυτή της εταιρείας να ταξιδεύει
πανελλαδικά για να εντοπίσει ελληνικές πιστοποιηµένες βιολογικές καλλιέργειες βοτάνων. «Επιθυµία µου ήταν να προµηθευόµαστε τα βότανα, από τις ίδιες περιοχές όπου φύονταν κατά την αρχαιότητα. Για παράδειγµα αγοράζουµε
τσάι βουνού από τον Όλυµπο, το δίκταµο της Κρήτης από µία περιοχή
κοντά στο Φαράγγι της Σαµαριάς.».
Αυτή τη στιγµή καταρτίζεται µία
σύµβαση που θα δοθεί σε όλους
τους καλλιεργητές, όπου θα εξασφαλίζεται σταθερή τιµή του προϊόντος
για προσυµφωνηµένες ποσότητες.

Καθήκοντα νέου διευθυντή
Marketing και Επικοινωνίας στην
εταιρεία ζυµαρικών Eurimac
(Μάκβελ) αναλαµβάνει ο
Σταµάτης ∆αυίδ, διαδεχόµενος
τον ∆ηµήτρη Ζακαλκά. Ο
Σταµάτης ∆αυίδ έχει καταγράψει
µια πορεία άνω των 30 χρόνων
στο χώρο του στρατηγικού και
επιχειρησιακού marketing
(Β2Β&Β2C) µε µακρά πορεία στις
Lidl Hellas, ∆. Μασούτης κ.α.

Αποχωρήσεις
Πρόεδρος ΣΕΒΤ
Ιωάννης Γιώτης
Ο Ιωάννης Γιώτης αναλαµβάνει
νέος πρόεδρος του Συνδέσµου
Ελληνικών Βιοµηχανιών
Τροφίµων, µετά τις εκλογικές
αρχαιρεσίες της 24ης Νοεµβρίου.
Αφορµή η αποχώρηση από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο των κ.κ.
Ευάγγελου Καλούση, Λουκά Κόµη,
Γεώργιου Πίττα και Μηνά Τάνε.

Γερμανία
Κατά... πράσινος
υπουργός γεωργίας

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

agrenda@agronews.gr

Στην τελική ευθεία βρίσκεται αυτή τη στιγµή
η υπογραφή σύµβασης για τη σύσταση οργάνωσης
παραγωγών, µε τη συµµετοχή καλλιεργητών,
µεταποιητών, της 12gods, του Ινστιτούτου Έρευνας
Λιανεµπορίου και Καταναλωτικών Αγαθών,
επιστηµονικών φορέων όπως το Επιστηµονικό Πάρκο
της Πάτρα και φορέων µε δραστηριότητα στις
πιστοποιήσεις και στις αναλύσεις τροφίµων.

Αλλάγες στην αγροτική ατζέντα
της ΕΕ φέρνει η κυβέρνηση
συνασπισµού ΣοσιαλδηµοκρατώνΠρασίνων-Φιλελευθέρων στη
Γερµανία. Το Υπουργείο Γεωργίας
θα το αναλάβει στέλεχος των
Πρασίνων, µε επικρατέστερο
σύµφωνα µε την Handelsblatt,
τον Βιολόγο, Αnton Ηofreiter.

42 Agrenda

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σάββατο 27 & Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021

Διπλή ώθηση στο
Σαββατιανό και τον
αττικό αμπελώνα
Νέα ορμή από ποιοτικές ρετσίνες και αντοχή της ποικιλίας στο χρόνο
ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Το χαµηλών τόνων Σαββατιανό από
τον επίσης συνεσταλµένο αττικό αµπελώνα θα έλεγε κανείς ότι αποτελούν µια από τις λίγες περιπτώσεις
που δεν έχουν παρασυρθεί τα τελευταία χρόνια τόσο όσο επιτρέπουν οι
εξελίξεις γύρω από τον ελληνικό οίνο. Αντιµέτωπο το Σαββατιανό µε τη
ταµπέλα του «ντεµοντέ» αλλά και µε
εγχώριες αρωµατικές ποικιλίες που

κλέβουν την παράσταση στο τραπέζι, όσο ο αµπελώνας της Αττικής είναι ταυτισµένος µε µια βαριά ιστορία
που δεν χωρά αναµπελώσεις, οι επιλογές των οινοποιείων της περιοχής
ήταν περιορισµένες.
Έτσι «πολιορκηµένοι απ’ έξω κι από
µέσα» – παραφράζοντας τον Ρίτσο-,
οι επιλογές των αµπελουργών και οινοποιών της Αττικής ήταν είτε ο δρόµος προς τα πάνω είτε προς τα κάτω.
Η διαδροµή της πτώσης άφησε τη
ρετσινιά και έφερε στα όριά της την

περιοχή των Μεσογείων. Εδώ και µια
δεκαετία όµως οι ισορροπίες αλλάζουν ξανά προς το καλύτερο, µε τα
πέντε οινοποιεία που απαρτίζουν την
οµάδα Wines of Athens να προσφέρουν δύο ενδιαφέρουσες διεξόδους
που αποκτούν φανατικό κοινό έξω από τα σύνορα: Παλαιωµένο Σαββατιανό και ποιοτική ρετσίνα.
Την Τετάρτη 24 Νοεµβρίου, στο
Μουσείο Οίνου Μάρκου στην Παλλήνη, έγινε µια ιδιαίτερη αβάν πρεµιέρ των φετινών ετικετών Σαββα-

Ρετσίνα
Μεσόγεια και ρετσίνα είναι
ταυτισµένα µε τους οινοποιούς της Αττικής να θεωρούν
χρέος τους την παραγωγή
ποιοτικών ετικετών

τιανού που θα κυκλοφορήσουν τις
επόµενες εβδοµάδες στην αγορά.
Οι Αµπελώνες Μάρκου, η Μικροοι-

νοποιία Μυλωνά, το Κτήµα Γ. Κοκοτού, το Οινοποιείο Παπαγιαννάκου
και η Οινοποιία Αναστασίας Φράγκου
παρουσίασαν µαζί µε το αποτέλεσµα
της φετινής δουλειάς τους και παλαιότερες χρονιές, σε µια επιβεβαίωση
ότι η εν λόγω ποικιλία κερδίζει πόντους µε το χρόνο.
Κοινή αίσθηση, ότι η δυναµική της
ποικιλίας αλλάζει, µε το Σαββατιανό
να διεκδικεί µε όλο και µεγαλύτερη
αυτοπεποίθηση την καθιέρωσή του
στο καθηµερινό τραπέζι αφού αν και

Ένα ευέλικτο,
ευχάριστο
και καθηµερινό κρασί
περιγράφει
η Αν Κοκοτού
µιλώντας για
το Σαββατιανό, τα κρασιά
του οποίου
τα αποζητούν
-όπως λέειστο εξωτερικό,
αφού ταιριάζουν γάντι
στην πάντα
επίκαιρη
µεσογειακή
κουζίνα.
Για τις φοβερές ιδιότητες παλαίωσης του Σαββατιανού µίλησε ο Σταµάτης
Μυλωνάς εξηγώντας ότι αδικείται φρέσκο και ότι ανήκει σε εκείνες τις
λευκές ποικιλίες που πρέπει να εξελίσσονται στη φιάλη.

Από τα πιο ιστορικά αµπελοτόπια η Αττική, και µόλις την τελευταία
δεκαετία µπήκε στον οινικό χάρτη, λένε ο Νίκος Μάρκου (δεξιά)
και ο Σπύρος Ζουµπούλης (αριστερά) από τους αµπελώνες Μάρκου.
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Με ή χωρίς βαρέλι, παλαίωση
10ετίας σηκώνει το αττικό λευκό
Πλεονέκτημα το ταίριασμα με τη μεσογειακή κουζίνα
ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

η εγχώρια οινική κοινότητα εξακολουθεί να το… σνοµπάρει, δεν συµβαίνει το ίδιο µε το εξωτερικό. Ειδικά
φέτος, τα παλαιωµένα Σαββατιανά έχουν εκλείψει από τις κάβες και τα εστιατόρια του εξωτερικού, µε τις παραγγελίες σε ορισµένες περιπτώσεις
να πιέζουν τα οινοποιεία να επιταχύνουν τη διαδικασία της εµφιάλωσης.
Είναι θέµα χρόνου οι «gatekeepers»
του κρασιού να αποδεχτούν τις γαστρονοµικές δυνατότητες του Σαββατιανού και να ανοίξουν διάπλατα τις

Άδειες κάβες
Εξάντλησαν τα αποθέµατά
τους οι κάβες και τα εστιατόρια του εξωτερικού που
αναµένουν µε αγωνία τις
πρώτες φιάλες του 2021

πύλες στην αγορά, αναφέρει ο τρίτης
γενιάς αµπελουργός και οινοποιός
Βασίλης Παπαγιαννάκος.

Πρόκληση στην αναβάθµιση του
Σαββατιανού, συνιστά η παλαίωσή του, κάτι που συνεπάγεται ότι τα οινοποιεία πρέπει να κρατήσουν πίσω την παραγωγή.
«Αδικείται φρέσκο το Σαββατιανό και είναι δύσκολο να βρει χώρο στην αγορά» αναφέρει ο Σταµάτης Μυλωνάς, εκ της Μικροοινοποιίας Μυλωνά στην Κερατέα.
Σύµφωνα µε τον ίδιο, τα δύο µε
τρία χρόνια παλαίωσης θεωρούνται απαραίτητα προκειµένου να
µπορέσουν να αναδειχθούν οι
φοβερές πιθανότητες της ποικιλίας. «Κάποιες λευκές ποικιλίες
πρέπει να εξελίσσονται στη φιάλη. Το Σαββατιανό είναι µια από
αυτές» συµπληρώνει ο ίδιος. Με
την παλαίωση, τα φρέσκα άνθη
τείνουν στα αποξηραµένα, όπως
και τα φρούτα, αρχίζουν και θυµίζουν γλυκά του κουταλιού µε
το µπουκέτο των αρωµάτων να επεκτείνεται σε φυτικά στοιχεία όπως το σανό, τα ξερά χόρτα, τα αφυδατωµένα βότανα και τους ξηρούς καρπούς.
Ένα ευέλικτο και καθηµερινό
κρασί περιγράφει από την πλευρά της η Αν Κοκοτού, που παρακολουθεί µέσα από τους αµπελώνες
του Κτήµατος Κοκοτού στην Σταµάτα Αττικής την πορεία προς τη

Η πρώτη ύλη και η δουλειά που γίνεται κατά την οινοποίησή της είναι σε
κορυφαίο επίπεδο λέει ο Βασίλης Παπαγιαννάκος (αριστερά). Ο Στέφανος
Γεωργάς (δεξιά) εµπορικός διευθυντής του οινοποιείου Παπαγιαννάκος.

Θέλει χρόνο
Όταν το Σαββατιανό
δεν δουλεύεται βιαστικά
µπορεί να δώσει ικανά
κρασιά. Αρκεί να κρατηθεί 2 µε 3 χρόνια

διεθνή καταξίωση της ποικιλίας.
«Το Σαββατιανό δίνει ένα κρασί
που ταιριάζει απόλυτα µε την ελληνική γαστρονοµία. Από αυτήν
προέρχεται το πρώτο κρασί που εµφιαλώσαµε στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και τα αµπέλια µας
είναι 60 χρονών» θα πει η ίδια.

Στην ιστορικότητα του αµπελώνα στάθηκε και ο Νίκος Μάρκου.
Στην παρουσίαση που διοργάνωσε η οµάδα Wines of Athens οι Αµπελώνες Μάρκου σέρβιραν και
µια ετικέτα Σαββατιανού από το
2013, αποδεικνύοντας στους επισκέπτες ότι όταν δεν δουλεύεται γρήγορα η ποικιλία, µπορεί να
αποτυπώσει στο έπακρο τη σοβαρή δουλειά που γίνεται τα τελευταία χρόνια γύρω από το αστικό
κέντρο της Αθήνας. «∆εν είναι τυχαίο ότι µεγάλες ποσότητες φεύγουν για Καναδά και Αµερική, µε
απήχηση όχι στην κοινότητα των
οµογενών αλλά σε θιασώτες της
fusion ασιατικής κουζίνας» θα συµπληρώσει ο ίδιος.
«∆εν µπορούµε παρά να είµαστε ταγµένοι στο Σαββατιανό» θα
πει από την πλευρά του ο Γιάννης
Φράγκος. Τα αµπέλια της Οινοποιίας Φράγκου είναι διάσπαρτα
στην Ραφήνα, στα Σπάτα και στο
Πικέρµι και σε αυτό το τυπικό αττικό τοπίο, το Σαββατιανό έχει εξέχουσα θέση. «Ο κάθε τόπος έχει τη δική του ταυτότητα. Χρειάστηκε να γίνουν και λάθη, όπως
η απεύθυνση σε ξένες ποικιλίες.
Όµως υπερόπλο της Αττικής είναι το Σαββατιανό και η Ρετσίνα.
Σκοπός µας είναι να πατήσουµε
πάνω σε αυτό και να ξανασυστήσουµε στο εξωτερικό την ποικιλία
µας» θα πει ο ίδιος.

Τα συνοδευτικά για την εκδήλωση φρόντισε η Γεωργία Σελάχα από το
Τυροκοµείο Κωσταρέλου, µε µια γραβιέρα από κατσικίσιο τυρί και µια
από αιγοπρόβειο γάλα µε πράσινο πιπέρι να ξεχωρίζουν στο πλατό.
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Έως τέλος του έτους αίτηση για μετάκληση εργατών γης
Τροπολογία, µε την οποία οι ενδιαφερόµενοι θα
µπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για την
µετάκληση των εργατών γης έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2021, δεδοµένου ότι η προθεσµία αυτή έληξε στις 30.09.2021, κατατέθηκε στο νοµοσχέδιο για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.
Ειδικότερα, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
Σπήλιος Λιβανός, µετά από συνεργασία µε τους
συναρµόδιους υπουργούς Προστασίας του Πο-

λίτη Τάκη Θεοδωρικάκο και Μετανάστευσης και
Ασύλου Νότη Μηταράκη και µε στόχο τη στήριξη
των Ελλήνων παραγωγών προκειµένου να καλύψουν τις αυξηµένες ανάγκες τους σε εργατικά χέρια, κατέθεσε τροπολογία που προβλέπει:
Παράταση της ισχύος της διάταξης που ψηφίστηκε το Μάρτιο 2021 κατά παρέκκλιση της σχετικής πρόβλεψης του Κώδικα Μετανάστευσης.
Συγκεκριµένα στο νοµοσχέδιο για τις κτηνοτρο-

φικές εγκαταστάσεις κατατέθηκε τροπολογία του
ΥΠΑΑΤ, µε την οποία οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για την µετάκληση εργατών γης έως 31 ∆εκεµβρίου 2021.
Η διαµονή τους θα αφορά χρονικό διάστηµα
από 30 έως 90 ηµέρες µε δυνατότητα παράτασης
για επιπλέον 90 ηµέρες, δηλαδή, συνολικά θα
µπορούν οι εργάτες γης να παραµείνουν στη χώρα για συνολικά 6 µήνες, για αγροτικές εργασίες.

Το βασικό ερώτημα
που απασχολεί τους
εκθέτες γεωργικών
μηχανημάτων είναι
οι υγειονομικές
συνθήκες που θα
επικρατούν στο τέλος
Ιανουαρίου οπότε
προγραμματίζεται
η έκθεση Agrotica
ΤOY ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

29η
Αgrotica
2022

28η
Αgrotica
2020

40.000 2.077
Τ.Μ., ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ
ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΑΜΕΣOΙ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΟΙ
ΕΚΘΕΤΕΣ ΑΠΟ ΕΛΛΑ∆Α
ΚΑΙ 45 ΧΩΡΕΣ

161.775
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Βαριά ρίχνει τη σκιά της η πανδηµία στην επικείµενη 29η Agrotica, σε σηµείο ώστε να
θεωρούνται πλέον κοµβικές οι επόµενες 10
- 15 ηµέρες για τον πραγµατικό αριθµό των
συµµετοχών που θα την πλαισιώσουν.
Παρά τις διαβεβαιώσεις της διοργανώτριας ∆ΕΘ- Helexpo ότι η διεθνής έκθεση γεωργικών µηχανηµάτων, εξοπλισµού και εφοδίων, όχι µόνο θα διεξαχθεί κανονικά, αλλά θα
είναι κι επιτυχηµένη, ο καλπασµός του 4ου
κύµατος του Covid-19 τις τελευταίες βδοµάδες έρχεται να κλονίσει αυτή τη βεβαιότητα,
σπέρνοντας το σπόρο του προβληµατισµού
σε πολλούς εν δυνάµει εκθέτες.
Το βασικό ερώτηµα έχει να κάνει µε το ποιες
θα είναι οι υγειονοµικές συνθήκες που θα επικρατούν στο τέλος Ιανουαρίου, όταν είναι
προγραµµατισµένο (σ. σ. από 27 έως 30 Ιανουαρίου) να διεξαχθεί η 29η Agrotica, µε
ποιους όρους θα λειτουργήσει η έκθεση, ως
προς την υποδοχή του κοινού και κατά πόσο εν τέλει είναι σκόπιµο να πάρουν το οικονοµικό ρίσκο της συµµετοχής τους σε αυτή.
Προς το παρόν η αλήθεια είναι πως ισχύει η δηλωµένη στήριξη προς το θεσµό της
Agrotica, αλλά η ζυγαριά έχει αρχίσει πλέον να παλαντζάρει. «Σίγουρα το κλίµα δεν
το ίδιο µε εκείνο που επικρατούσε πριν από
δύο-τρεις µήνες, όταν ο ενθουσιασµός και η
αδηµονία ήταν το κυρίαρχο συναίσθηµα στις
τάξεις των εταιρειών του αγροτικού τοµέα»,
ανέφερε στην Agrenda πηγή του χώρου.
Οι δεύτερες σκέψεις, που έχουν αρχίσει
να εκφράζονται, αφορούν µέλη βασικών πυ-

Ρευστή κατάσταση λόγω covid

Η ζυγαριά άρχισε
να παλαντζάρει
για την 29η Agrotica
λώνων στήριξης της Agrotica, όπως είναι για
παράδειγµα ο ΣΕΑΜ και η ΕΚΑΓΕΜ, δύο φορείς που καλύπτουν διαχρονικά σχεδόν το
50%, της συνολικής επιφάνειας της έκθεσης.
«Αυτό που ισχύει σήµερα πως όλα τα µέλη µας έχουν δηλώσει πρόθεση συµµετοχής
στην Agrotica και αναµφισβήτητα στηρίζουµε
το θεσµό µε όλες µας τις δυνάµεις. Ωστόσο
είναι αλήθεια ότι λόγω της ρευστότητας της
κατάστασης µε την πανδηµία, υπάρχει προβληµατισµός κι ανησυχία για το κατά πόσο
η έκθεση θα είναι ασφαλής κι επιτυχηµένη»,
ανέφερε στην Agrenda ο πρόεδρος του ΣΕΑΜ Σάββας Μπαλουκτσής.

Ο έµπειρος συνοµιλητής µας ξεκαθαρίζει,
ταυτόχρονα, πως επειδή τα τηλέφωνα προβληµατισµού που έχει δεχθεί η διοίκηση του
ΣΕΑΜ είναι αρκετά, ο Σύνδεσµος αποφάσισε να ζητήσει από το σύνολο των µελών του,
να καταθέσουν εγγράφως τις προτάσεις τους
για το θέµα, µέχρι τη συνεδρίαση του ∆.Σ. του
ΣΕΑΜ στις 7 ∆εκεµβρίου, µε σκοπό να καθοριστεί η θέση που θα υιοθετηθεί.
∆ιστακτικότητα για τη συµµετοχή τους στην
29η Agrotica, παρατηρείται και στην ΕΚΑΓΕΜ,
η οποία παραδοσιακά δίνει το «παρών» στην
έκθεση µε πάνω από 110 µέλη. «Το συζητάµε διαρκώς τις τελευταίες ηµέρες, διότι ο προ-
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Ενεργειακή κοινότητα τρέχουν οι ΤΟΕΒ Δυτ. Μακεδονίας
© ΦΩΤΟΓΡΑΦIA: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ

Στη δηµιουργία ενεργειακής κοινότητας, δυναµικότητας περίπου 8 MW, προχωρούν οργανισµοί
εγγείων βελτιώσεων από τη ∆υτική Μακεδονία,
σε συνεργασία µε την τοπική Περιφέρεια, αναζητώντας… αντίδοτο στον «πυρετό», που προκαλεί
η εκτίναξη του ενεργειακού κόστους, µέσα από
τους «φουσκωµένους» λογαριασµούς της ∆ΕΗ.
Στο κοινοπρακτικό σχήµα, που θα υλοποιήσει
το εγχείρηµα, µετέχουν ως ιδρυτικά µέλη 28 από

Η έκθεση αναµένεται να καλύπτει
σχεδόν 40.000
τ.µ., στεγασµένων
και υπαίθριων χώρων στο διεθνές
εκθεσιακό κέντρο
της Θεσσαλονίκης.
βληµατισµός σε πολλά µέλη µας είναι έκδηλος για το κατά πόσο θα είναι υψηλή η επισκεψιµότητα στην έκθεση κι αν υπάρχει κίνδυνος να έχει επιβληθεί ακόµη και καραντίνα το διάστηµα εκείνο, µετά τις γιορτές των
Χριστουγέννων κι επειδή σίγουρα θα έχουµε περισσότερες κοινωνικές συναναστροφές, δεν αποκλείεται να έχουµε νέα έξαρση
σε κρούσµατα», ανέφερε ο πρώην πρόεδρος
της ΕΚΑΓΕΜ ∆ηµήτρης Ηλιάδης.
Όπως εξηγεί ο ίδιος, «µπορεί η διοργανώτρια αρχή να προσπαθεί να καθησυχάσει τους
εκθέτες, µε διαβεβαιώσεις πως η έκθεση θα
γίνει κανονικά και µε ασφάλεια, καθώς είναι
εύλογο και θεµιτό να µην θέλει να υποβαθµιστεί ο θεσµός. Όµως το κόστος συµµετοχής
δεν είναι αµελητέο και πέφτει στους ώµους
των συµµετεχόντων, οι οποίοι δεν µπορούν
να είναι σίγουροι για το αν θα πιάσουν τόπο
τα χρήµατά τους, διότι είναι άγνωστο πώς θα
είναι υγειονοµικά η κατάσταση τότε κι αν οι
αγρότες θα επισκεφτούν την έκθεση».
Και στην περίπτωση της ΕΚΑΓΕΜ, πάντως,
τελεσίδικες αποφάσεις δεν έχουν ληφθεί ακόµη και πρόθεση της διοίκησης της Ένωσης
είναι να πυκνώσει τις επαφές µε τα µέλη της
για να σταθµίσει τις επόµενες κινήσεις της.

τους συνολικά 39 ενεργούς ΤΟΕΒ της περιοχής
µε ποσοστό 60%, ενώ το υπόλοιπο 40% θα ανήκει στην Περιφέρεια της ∆υτικής Μακεδονίας.
«Αποφασίσαµε να πάµε στα 8 MW διότι τόσο υπολογίσαµε ότι θα είναι η κατανάλωση ρεύµατος
στα δίκτυα που σχεδιάζουµε. Στόχος µας είναι να
µειώσουµε όσο µπορούµε το κόστος της ενέργειας στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις και να πρασινίσουµε όλη την παραγωγή που είναι µέσα σε αυ-

Πράσινο τρύγο και για το 2022, έκτακτη
στήριξη μέσω Ταμείου Αλληλοβοήθειας

Aισιόδοξη
η ∆ΕΘ-Helexpo
Από τη ∆ΕΘ-Helexpo
τα µηνύµατα που
εκπέµπονται είναι σε
άλλο µήκος κύµατος,
καθώς τα στοιχεία που
έχει αυτή τη στιγµή στα
χέρια της δείχνουν πως
η 29η Agrotica θα
διεξαχθεί µε όλο το…
βαρύ πυροβολικό των
εκθετών. Το ενδιαφέρον
για συµµετοχή, όπως
εξηγεί ο επικεφαλής της
διοργάνωσης Βασίλης
Σπύρου, καταγράφεται
τουλάχιστον εφάµιλλο
µε την 28η διοργάνωση
του 2020, η οποία
έσπασε κάθε
προηγούµενο ρεκόρ
σε αριθµό εκθετών,
αλλά και κοινού.

τά τα αρδευτικά δίκτυα», εξήγησε στην Agrenda
ο Θωµάς Μάνος, αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής
Προστασίας, Επιπτώσεων Κλιµατικής Αλλαγής,
Περιβάλλοντος και Υποδοµών, της Περιφέρειας.
Σύµφωνα µε τον ίδιο «υπάρχουν σήµερα ΤΟΕΒ
µε δυναµικότητα 5.000 στρεµµάτων, αλλά αυτή
τη στιγµή ποτίζονται 1.000 στρέµµατα γιατί δυστυχώς κάποιοι αγρότες χρωστούν και δεν µπορούν να βάλουν το δίκτυο σε πλήρη αξιοποίηση».

Κίνητρα
Η εµπειρία
έδειξε ότι η
απορρόφηση της
στήριξης για τη
σύσταση ταµείων
αλληλοβοήθειας
υπήρξε πολύ
περιορισµένη στο
παρελθόν, λέει
η Κοµισιόν που
δίνει το «πράσινο
φως» για νέα
κίνητρα από τα
κράτη-µέλη

Καθώς η πανδηµία καλά… κρατεί επανέρχεται η συζήτηση για ασφάλιση της
παραγωγής από µελλοντικούς κινδύνους της αγοράς και ενεργοποίηση σε
χώρες που δεν το έχουν ακόµα πράξει
των δυνατοτήτων του Ταµείου Αλληλοβοήθειας της ΕΕ. Η εικόνα του αµπελοοινικού τοµέα που επλήγη ιδιαίτερα λόγω των περιορισµών σε τουρισµό και εστίαση και αποτυπώνεται µε «λουκέτα»
και ζηµιές που ξεπερνούν το 40% στην
ΕΕ, δείχνει προς αυτή την κατεύθυνση.
Με δύο νέους εκτελεστικούς κανονισµούς που φέρουν την υπογραφή
της προέδρου της Κοµισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάινεν προβλέπεται η συνέχιση της έκτακτης στήριξης, ισχυρότερα κίνητρα στους αµπελουργούς να
συνάπτουν ασφάλιση συγκοµιδής και
επέκταση της πρώιµης συγκοµιδής στο
ίδιο αµπελοτεµάχιο επί δύο ή περισσότερα συναπτά έτη, προκειµένου να ανακουφιστούν οι επαγγελµατίες του κλάδου από τις συνέπειες της πανδηµίας.
Mε δεδοµένο ότι η πανδηµία δεν έχει ακόµη καταστεί υπό έλεγχο και η αµπελοοινική αγορά δεν έχει κατορθώσει να ανακτήσει την ισορροπία της µεταξύ προσφοράς και ζήτησης σε συνδυασµό µε τις επιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινοµένων, η Κοµισιόν προβαίνει σε παρεκκλίσεις κρίνοντας σκόπιµο να συνεχιστεί η παροχή προσωρινής και έκτακτης στήριξης στον αµπε-

λοοινικό τοµέα, ώστε να αποφευχθεί η
αύξηση του αριθµού των πτωχεύσεων.
Εκτιµάται ότι ο συνδυασµός όλων αυτών των παραγόντων είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση του κύκλου εργασιών
του αµπελοοινικού τοµέα της ΕΕ κατά
15 έως 20%, ενώ ορισµένες εταιρείες
ανέφεραν ζηµίες έως και 40%.
Σηµειωτέον, η σύσταση ταµείων αλληλοβοήθειας µπορεί να διαρκέσει περισσότερο από ένα έτος. Ως εκ τούτου,
η αυξηµένη στήριξη θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον δύο έτη. Για όλους αυτούς τους λόγους, κρίνεται αναγκαίο να
αυξηθεί η χρηµατοδοτική συνεισφορά
της Ένωσης για τη στήριξη των ταµείων
αλληλοβοήθειας έως το τέλος της περιόδου προγραµµατισµού 2019-2023.
Στη χώρα µας έχει προβλεφθεί τo
Μέτρο 17.3 «Εργαλείο σταθεροποίησης εισοδήµατος» αξιοποιώντας 10 εκατ. ευρώ µέσω του ΠΑΑ, το οποίο θα
επιχειρήσουν να ενεργοποιήσουν από
του χρόνου οι διαχειριστικές αρχές, το
οποίο θα αποζηµιώνει τους αγρότες µόλις διαπιστωθεί µείωση του εισοδήµατός τους άνω του 20%. Οι απώλειες θα
αντισταθµίζονταν κατά 70%, εντούτοις
σύµφωνα µε τον νέο εκτελεστικό κανονισµό της ΕΕ, «η χρηµατοδοτική συνεισφορά της Ένωσης στη στήριξη για την
ασφάλιση της συγκοµιδής δεν υπερβαίνει το 80% του κόστους των εν λόγω ασφαλίστρων». ΜΑΡΙΑ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ
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Την πλήρη και κάθετη αντίθεσή της στη
νοµοθετική ρύθµιση που πρότεινε ο
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, µε την
οποία επεκτείνεται το δικαίωµα άσκησης
του επαγγέλµατος του γεωπόνου σε
όλους τους πτυχιούχους των τµηµάτων
γεωπονικής κατεύθυνσης που
λειτουργούν σήµερα στα Πανεπιστήµια
της χώρας, εκφράζoυν οι γεωτεχνικοί
του ∆ηµοσίου. Έπειτα από τις
αντιδράσεις που ξεσήκωσε η εν λόγω
τροπολογία, επικαλούµενος
νοµοτεχνικές αδυναµίες, ο υπουργός
την απέσυρε. Ωστόσο, µε ανακοίνωσή
της, η ΠΟΓΕ∆Υ «χρεώνει» στον Σπήλιο
Λιβανό ότι ενδιαφέρεται για τα
οικονοµικά συµφέροντα των λίγων και
αγνοεί το δίκαιο των πολλών και
υπογραµµίζει ότι «δεν θα επιτρέψουµε
να γίνουµε «ιππόδροµος» και δεν θα
αφήσουµε ποτέ τον παραγωγικό
πρωτογενή τοµέα και τους
γεωτεχνικούς έρµαια των ελάχιστων
κρατικοδίαιτων οικονοµικών
συµφερόντων». Τονίζει, δε ότι η εν
λόγω τροπολογία δίνει τη δυνατότητα
άσκησης του επαγγέλµατος του
γεωπόνου, σε κατόχους σχετικών
βεβαιώσεων επαγγελµατικής
ισοδυναµίας µε τίτλους σπουδών
τριετούς διάρκειας.
Η ρύθµιση Λιβανού, αφορά:
το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Σχολή
Γεωπονίας, Τµήµα Γεωπονίας,
το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Σχολή
Γεωπονικών Επιστηµών: Τµήµα
Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου
Περιβάλλοντος, Τµήµα ΓεωπονίαςΑγροτεχνολογίας,
το Πανεπιστήµιο Πατρών, Σχολή
Γεωπονικών Επιστηµών, Τµήµα
Γεωπονίας,
το Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου,
Σχολής Γεωπονίας και Τροφίµων,
Τµήµα Γεωπονίας,
το Ελληνικό Μεσογειακό
Πανεπιστήµιο, Σχολή Γεωπονικών
Επιστηµών, Τµήµα Γεωπονίας,
το Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας,
Σχολή Γεωπονικών Επιστηµών, Τµήµα
Γεωπονίας και
το ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο της
Ελλάδος, Σχολή Γεωτεχνικών
Επιστηµών, Τµήµα Γεωπονίας.
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Ιππόδρομος
η γεωπονία
λέει η ΠΟΓΕΔΥ,
αποσύρθηκε
η τροπολογία

Με φυσικούς λειμώνες και φ/β
οι στάβλοι πρότυπο Καχριμάνη
Το νομοσχέδιο για σταβλικές εγκαταστάσεις κάνει ανεξάρτητους τους κτηνοτρόφους
ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ
panagos@agronews.gr

Ένα ρεαλιστικό και σύγχρονο όραµα για την ελληνική κτηνοτροφία, µε επάρκεια φυσικών λειµώνων, ελαφρές και ευέλικτες σταβλικές εγκαταστάσεις, αυτονοµία ρεύµατος µε φωτοβολταϊκό σε κάθε µονάδα και αξιοποίηση των υδατικών αποθεµάτων, παρουσίασε στη Βουλή ο περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέκος Καχριµάνης, µε
αφορµή τη συζήτηση του νοµοσχεδίου για τις αδειοδοτήσεις των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων το οποίο ψηφίστηκε την Πέµπτη 25 Νοεµβρίου. Το εν λόγω νοµοσχέδιο εισάγει ρυθµίσεις
για τη νοµιµοποίηση πρόχειρων καταλύµατων
και «παγώνει» έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2022 όλες τις διοικητικές πράξεις για διακοπή λειτουργίας, ή πρόστιµα σε υφιστάµενες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ώστε να εκδώσουν άδεια διατήρησης. Παράλληλα προβλέπει ότι εντός της
κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή σε όµορα κτήρια οι κτηνοτρόφοι µπορούν να ιδρύσουν και
να λειτουργήσουν µονάδα µεταποίησης επεξεργασίας ζωικών προϊόντων αλλά και να διαθέτουν από τις εγκαταστάσεις τους ιδιοπαραχθέντα γαλακτοκοµικά προϊόντα.
Ο περιφερειάρχης Ηπείρου χαρακτήρισε το
νοµοσχέδιο για την αδειοδότηση των σταβλικών εγκαταστάσεων επανάσταση, τονίζοντας
ότι «δίνει το δικαίωµα στους κτηνοτρφόφους
να είναι κτηνοτρόφοι και να µην έχουν ανάγκη κανέναν».

∆ίνει λύση ο Omnibus

Στον Πιερρακάκη το ΟΣ∆Ε

Σύµφωνα µε το κ. Καχριµάνη, ο Κοινοτικός
Κανονισµός 2017/2393 Omnibus, που υιοθετήθηκε επί υπουργίας Αποστόλου, δίνει στη χώρα
την ευχέρεια να διαχειρισθεί µε άνεση τις χορτολιβαδικές εκτάσεις και να τις µοιράσει απλόχερα σε πραγµατικούς κτηνοτρόφους αφήνοντας πίσω τις τεχνικές λύσεις και τις «µαϊµουδιές» του ΟΣ∆Ε. Όπως επεσήµανε ο κ. Καχριµάνης, αυτές οι εκτάσεις «δίνουν το δικαίωµα
να µην έχουµε τεχνική λύση, γιατί κάθε νοµός
πλέον έχει την ανάλογη έκταση που χρειάζεται και δεν χρειάζεται ο τεχνικός σύµβουλος».
Σύµφωνα µε τον ίδιο, οι «δασολόγοι», που
έφτιαξαν τους τεχνητούς χάρτες, είναι οι ίδιοι
και οι εταιρείες τους που βρέθηκαν να παίρνουν
χρήµατα από το ΟΣ∆Ε στο Γράµµο. «Πρέπει επιτέλους να τελειώνει αυτή η νοµοθεσία, εις βάρος
των κτηνοτρόφων» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στην παρέµβασή του σχετικά µε το προβληµατικό καθεστώς που έχει ενθρονιστεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Περιφερειάρχης διερωτήθηκε «από
που βρέθηκαν 4 εκατοµµύρια ζώα στο Ρέθυµνο,
όταν τα Γιάννενα έχουν 300.000;». «Κάπου πρέπει να τελειώνει η αλητεία και να πάρουν χρήµατα οι κτηνοτρόφοι κι αυτοί που δουλεύουν
την ύπαιθρο. Όλα τα άλλα να τελειώσουν, εννοώ αυτά που γίνονται µέσω του τεχνικού συµβούλου» δήλωσε στη συνέχεια.
Μια λύση προς τη σωστή κατεύθυνση, θα ήταν η ενσωµάτωση του ΟΣ∆Ε στο κυβερνητικό
σύννεφο και το gov.gr, σύµφωνα µε τον ίδιο.
«Για µένα το ΟΣ∆Ε να περάσει στον κ. Πιερρακάκη για να τελειώνει το θέµα, ο άνθρωπος αυτός κάνει θαύµατα» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι αυτουργοί
Οι «δασολόγοι», που έφτιαξαν
τους τεχνητούς χάρτες, είναι οι
ίδιοι και οι εταιρείες τους που
βρέθηκαν να παίρνουν χρήµατα
από το ΟΣ∆Ε στο Γράµµο, λέει ο
περιφερειάρχης Αλ. Καχριµάνης

Ελληνικό γιαούρτι από ελληνικό αγελαδινό
Ο κ. Καχριµάνης έδωσε αφορµές και για δυνητικές επερχόµενες ρυθµίσεις, εκφράζοντας
ένα πάγιο αίτηµα της εγχώριας αγελαδοτροφίας, για τη νοµοθέτηση ότι το ελληνικό γιαούρτι
θα παρασκευάζεται αποκλειστικά από ελληνικό γάλα. «Η νοµοθεσία του 2016 και του 2017
για την αγροδιατροφή που αφορά το ελληνικό
γιαούρτι και το αγελαδινό γάλα, πρέπει να αλλάξει. ∆εν µπορεί το γάλα µακράς διαρκείας το
οποίο είναι ένα άσπρο νερό σε 120 βαθµούς να
έρχεται από αφυδατωµένη σκόνη από το εξωτερικό και να διαλύει την ελληνική παραγωγή
αγελαδινού γάλακτος» κατέληξε.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σάββατο 27 & Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021

Agrenda

47

Η ομολογία της
λευκής σελίδας και
οι 2.500 κατανομές
ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ
panagos@agronews.gr

Ρήτρα

Στη ρήτρα καταστρατήγησης
δεν αναφέρονται καν οι
εικονικές µισθώσεις για
ολόκληρα βουνά που
ισχυρίζεται ότι κατέχει ένας
ιδιοκτήτης και τα εκµισθώνει
σε τρίτους, διαφορετικούς
µάλιστα κάθε χρονιά.

Ερώτημα
Τίθεται λοιπόν το ερώτηµα:
Γιατί µια µεταβίβαση εθνικού
αποθέµατος του 2020
µπλοκάρει πράξεις του 2021
και µια του 2019 όχι;
Μήπως επειδή µοιράστηκε
το εθνικό απόθεµα...µε
κουφέτα;

Εγκύκλιος
Επί της ουσίας, ο τρόπος
εφαρµογής της εγκυκλίου
προδικάζει ότι κατά το
τρέχον έτος είναι πολύ
πιθανό να επαναληφθούν οι
ίδιες παράνοµες διαδικασίες
ατην κατανοµή του εθνικού
αποθέµατος.

Η εγκύκλιος 23.11.2021 σχετικά
µε τη «Ρήτρα καταστρατήγησης για
την απόκτηση δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεµα» (ρεπορτάζ σελ. 50) δείχνει ότι το πολυµελές δίκτυο εντός και εκτός ΟΠΕΚΕΠΕ παίζει τα ρέστα του
για να πέσει στα µαλακά µετά την
κατακραυγή των αγροτών και τις
καταγγελίες. Ως αιτιολόγηση αναφέρονται µια σειρά Κανονισµοί που
ισχύουν από το 2013, τις διατάξεις
των οποίων ανακάλυψαν οι υπεύθυνοι του Οργανισµού Πληρωµών
το 2021 και θα τις εφαρµόσουν, µε
βάση την εγκύκλιό τους, µόνο από
το 2020. Το τελευταίο γεννά εύλογα ερωτήµατα τα οποία θέτουν υπό
αµφισβήτηση τις προθέσεις τους.
Το πολύ συγκεκριµένο και διαρκές έγκληµα µετατρέπεται σε αφηρηµένο και στιγµιαίο, ώστε να επιδέχεται πολλαπλές ερµηνείες, ώστε να περιοριστεί η εφαρµογή της
ρήτρας µόνο σε λίγες σχετικά περιπτώσεις που δεν µπορούν να κρυφτούν. Οι πληροφορίες λένε ότι αφορά 2.500 κατανοµές στις οποίες
προχώρησαν οι υπεύθυνοι του ΟΠΕΚΕΠΕ, όταν αποκαλύφθηκε ότι,
αντί για συµφωνητικό οι υποψήφιοι, σκανάρισαν απλά ως δικαιολογητικό για την κατοχή των βοσκοτόπων µια λευκή σελίδα.
Στη ρήτρα καταστρατήγησης δεν
αναφέρονται καν οι εικονικές µισθώσεις για ολόκληρα βουνά που
ισχυρίζεται ότι κατέχει ένας ιδιοκτήτης και τα εκµισθώνει σε τρίτους, διαφορετικούς µάλιστα κάθε
χρονιά. Αυτό γιατί µε την παραδο-

Η νέα εγκύκλιος
του ΟΠΕΚΕΠΕ
ορίζει αυθαίρετα
ότι τα κλοπιμαία
μην τα περιμένετε
εσείς που τα χάσατε,
οδηγούνται στο
Εθνικό Απόθεμα

χή ότι ένας εκµισθωτής καταπάτησε και µίσθωσε βοσκοτόπια σε πολλούς το 2020, το ίδιο ισχύει για το
2019 κ.ο.κ. Μια εξήγηση είναι ότι
δεν θέλει η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ
να χαλάσει τις «κουµπαριές» πρώην υπουργού. ∆εν αναφέρεται καν
στους πλασµατικούς αριθµούς ζώων, κάτι που τόσο εµφατικά αναφέρει τελευταία ο υπουργός, Σπήλιος Λιβανός, όπου σταθεί και όπου
βρεθεί. Τίθεται λοιπόν το ερώτηµα:
Γιατί µια µεταβίβαση εθνικού αποθέµατος του 2020 µπλοκάρει πράξεις του 2021 και µια του 2019 όχι;
Μήπως επειδή µοιράστηκε το εθνικό απόθεµα… µε κουφέτα;
Την ίδια ώρα που οµολογείται µε
τον πιο επίσηµο τρόπο η γενικευµέ-

Να ξεκαθαρίσουν
οι απατεωνιές και
οι απατεώνες λέει ο
Αγροτικός Σύλλογος
του Αµυνταίου

νη καταστρατήγηση στην κατανοµή
του εθνικού αποθέµατος, γίνεται
πάλι προσπάθεια να κλείσει ο δρόµος στο επίµονο αίτηµα των αγροτών να τους επιστραφούν τα κλοπιµαία. Η εγκύκλιος ορίζει αυθαίρετα
ότι τα κλοπιµαία µην τα περιµένετε
(εσείς που τα χάσατε), οδηγούνται
στο Εθνικό Απόθεµα. Μ’ αυτόν τον
τρόπο δίνεται σήµα στα ρουσφέτια
και τους καταπατητές του 2021 ότι µε τα κλοπιµαία, όπως και µε το
2,5% παρακράτησης που εφαρµόστηκε στην προκαταβολή θα βολευτούν όλοι. Επί της ουσίας, ο τρόπος
εφαρµογής της εγκυκλίου προδικάζει ότι και κατά το τρέχον έτος είναι
πολύ πιθανό να επαναληφθούν οι
ίδιες παράνοµες διαδικασίες στην

Αναφορικά µε την εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την
ρήτρα καταστρατήγησης σε επιστολή του
Αγροτικού Συλλόγου ∆ήµου Αυνταίου προς τον
υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης,τονίζονται µεταξύ
άλλων τα εξής:[...]Κύριε Υπουργέ, η απόφαση
είναι σε σωστή κατεύθυνση, αλλά λύνει ένα µέρος
του προβλήµατος και των δικαιωµάτων που έχουν
αρπάξει από τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους
επιτήδειοι υπάλληλοι και ιδιοκτήτες των ΚΥ∆, µε
συγγενικά τους πρόσωπα, ως δικαιούχους
αγροτικών επιδοτήσεων[...]και αναφέροµαι σε

κατανοµή του εθνικού αποθέµατος.
Και βέβαια, το επόµενο ερώτηµα
είναι επίσης καίριο. Είναι δυνατόν
να εφαρµοστεί η ρήτρα καταστρατήγησης στους φυσικούς αυτουργούς και όχι στους θεσµικά υπεύθυνους; Γίνεται η υπεύθυνη αρχή
να παράσχει ασυλία στα εµπλεκόµενα στελέχη που χειρίστηκαν αυτές τις υποθέσεις και να τους ζητήσεις λογαριασµό, µετά την αναγνώριση της καλοστηµένης απάτης; Τα
κλοπιµαία µπορεί να αδυνατούν, όπως λένε, να τα δώσουν πίσω στους
πραγµατικούς αγρότες και κτηνοτρόφους που τα δικαιούνται, όµως να
µη ζητηθούν τουλάχιστον οι παραιτήσεις των επίορκων. Μια λευκή σελίδα για να την γράψουν χρειάζεται.

δικαιώµατα που έχουν λάβει από το 2018 και
ενεργοποιήθηκαν µέχρι και το 2019, µε δηµόσιες
χορτολιβαδικές εκτάσεις, οι οποίες δηλώθηκαν σε
καλή γεωργική κατάσταση και βοσκότοποι χωρίς
ζωικό κεφάλαιο. ∆εύτερη κατηγορία επιτήδειων,
είναι και αυτοί, που έλαβαν τις επιδοτήσεις για το
2018 και 2019, και ενεργοποίησαν τα δικαιώµατα
τους το 2020 και το 2021, και µε την τελευταία
απόφαση δεν επιστρέφουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ τα
χρήµατα.[...] την επόµενη χρονιά να ξεκαθαρίσουν
και οι απατεωνιές και οι απατεώνες...
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ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
Μια διαφορετική λύση φαίνεται πως
βρήκαν εκεί στη ∆οµοκού για τις πληρωµές
των Προγραµµάτων και µάλλον συµφέρει
και τους αγρότες και τους υπεύθυνους. Αντί,
σου λέει, να περιµένουν τα περιφερειακά να
στείλουν τις λίστες για όλα µαζί, κάθε που
θα τους στέλνουν µια παρτίδα, θα την
πληρώνουν! Αυτό σηµαίνει ότι λεφτά θα
µπαίνουν στους λογαριασµούς σταδιακά,
χωρίς να γίνει µια ενιαία πίστωση!
Κάπως έτσι, τυχόν λάθη δεν θα πέσουν
όλα µαζί, ενώ και η ευθύνη µετακυλύεται
στα υποκαταστήµατα που «καθυστερούν»
και όχι στη διοίκηση ή στο µηχανογραφικό
σύστηµα που δυσκολεύεται! Σε κάθε
περίπτωση, µέχρι την ερχόµενη Τρίτη λένε,
οι προκαταβολές θα έχουν µπει σε όλους.
Κόλληµα µόνο στη Βιολογική Κτηνοτροφία,
βασικά επειδή κουµπώνει µε τα βοσκοτόπια
και τις κατανοµές…
Πως και πως περίµενε ο αγροτικός κόσµος
να διευρυνθεί το µέτρο για την επιστροφή του
ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο
κίνησης, αλλά όπως ανακοινώθηκε από τη
Βουλή, το µπάτζετ του παραµένει στα 50 εκατ.
ευρώ. Ότι δηλαδή είπαν στην αρχή, για νέους
αγρότες και αγρότες-µέλη συνεργατικών
σχηµάτων και για το έτος 2022.
Και κάπου εκεί ο Αλέξης Τσίπρας,
καταλογίζοντας στον πρωθυπουργό
«προχειρότητα και εθισµό στην
εξυπηρέτηση συµφερόντων», έδωσε
παραδείγµατα για τη µεγάλη επιβάρυνση
των Ελλήνων αγροτών από τις ανατιµήσεις
στο ρεύµα. Σου λέει, αγρότης από τη
Λάρισα στον τελευταίο λογαριασµό
ρεύµατος 2.433 ευρώ, µε προσαύξηση
2.410 ευρώ, είδε επιβάρυνση 1.556 ευρώ.
Αγρότης από την Κρήτη µε λογαριασµό
ρεύµατος από 28 Ιουνίου έως 26
Οκτωβρίου 2.776 ευρώ και προσαύξηση
2.713 ευρώ, είδε επιβάρυνση 1.762 ευρώ
και µάλιστα χωρίς το ΦΠΑ. Και από
παραδείγµατα, πολλά! Για Αγιά Λάρισας, για
Βοιωτία… Το ζήτηµα, αναρωτιούνται οι
αγρότες, είναι τι άλλο να περιµένουν…..
Στον Τύρναβο βρέθηκε τις προηγούµενες
ηµέρες ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ και δεσµεύτηκε
στους αχλαδοπαραγωγούς ότι έρχονται δύο
πληρωµές του φορέα, µία στις 3 ∆εκεµβρίου
και η άλλη πριν τα Χριστούγεννα στις 23.
Βέβαια, για να καλύψει τα νώτα του, έσπευσε
να ξεκαθαρίσει ότι αν δεν υπάρχουν τα
πορίσµατα από τα κατά τόπους
υποκαταστήµατα στο κεντρικό πληροφοριακό
σύστηµα για να ελεγχθούν, τότε πληρωµή δεν
έχει! Ο πρόεδρος ήταν σαφής: «Αν δεν
υπάρχει εκκρεµότητα µε τα πορίσµατα θα
Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ
υπάρξουν και εξοφλήσεις».

ΑΘ.ΕΞΑ∆ΑΚΤΥΛΟΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΠΙΣ

«Αυτή τη στιγµή έχουµε
ντάνιασµα στις εντατικές.
Εδώ και αρκετό καιρό, εδώ
και εβδοµάδες… 500-600
άνθρωποι ντανιάζονται.
Πολλοί αναχωρούν αδίκως
και τα νοσοκοµεία που
πιέζονται αφόρητα,
δυσκολεύονται να
προσφέρουν τις υπηρεσίες,
τις προγραµµατισµένες».

;

ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΑΜΦΟΣ
ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ

«∆εν έχουµε πετύχει την
κοινωνική ωριµότητα που
µας επιτρέπει να έχουµε
µια κοινότητα πολιτική. Ο
πολιτικός µας βίος, αν και
έχει θεσµούς ώριµους,
αλλά οι ψυχές που
υποστηρίζουν το πολιτικό
µας σύστηµα κινούνται σε
άλλα επίπεδα. Γιατί εσύ και
όχι εγώ;».

ΤΖΕΝΙΦΕΡ ΛΟΡΕΝΣ
ΗΘΟΠΟΙΟΣ

«Πήρα 25 εκατ. δολάρια
και ο Λίο 30 (για Ντι
Κάπριο). ∆εν έχω
πρόβληµα µε αυτό, γιατί η
αλήθεια είναι πως εκείνος
είναι που φέρνει τα
περισσότερα χρήµατα στα
ταµεία. Παρόλα αυτά, θα
συνεχίσω να µάχοµαι για
τις ίσες αµοιβές ανδρών
και γυναικών».

ΝΕΜΑΝΙΑ ΝΕΝΤΟΒΙΤΣ
ΜΠΑΣΚΕΤΜΠΟΛΙΣΤΑΣ

«Στους τραυµατισµούς
έχω τον τρόπο µου να
τους αντιµετωπίζω. ∆εν
είναι εύκολο να βρεις
ρυθµό, να τραυµατιστείς
και µετά να πρέπει να
βρεις ξανά ρυθµό. Μετά
τον κορωνοϊό ήταν κάτι
που βίωσα για πρώτη
φορά. Σε επηρεάζει
σωµατικά και πνευµατικά».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ

ΜΗΠΩΣ ΗΡΘΕ Η ΣΤΙΓΜΗ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ Ο ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ

Τουλάχιστον, ικανοποίησε
τη Ριανκούρ η νέα απόφαση
του υπουργείου της πλατείας
µε την οποία
«εξορθολογίζονται», όπως λέει
τα κριτήρια για τη λήψη νέων
αδειών φύτευσης αµπέλου.
Η ΚΕΟΣΟΕ είχε αντιδράσει
έντονα µετά την υπογραφή
της προηγούµενης ΥΑ, αφού
Άδειες Φύτευσης ελάµβαναν
κυρίως οι µεγάλες σε
επιφάνεια αµπελουργικές
εκµεταλλεύσεις, οι οποίες
αποτελούν ελάχιστο ποσοστό
σε σχέση µε την επιφάνεια του
ελληνικού αµπελώνα, αλλά και
σε σχέση µε τον αριθµό των
αµπελοκαλλιεργητών.
Η από 23/11/2021 νέα ΥΑ
ανακατευθύνει τις νέες άδειες
σε δικαιούχους των οποίων
το κύριο χαρακτηριστικό της
υφιστάµενης αµπελουργικής
τους εκµετάλλευσης είναι
ότι σε επίπεδο έκτασης
έχει βιώσιµη επιφάνεια.

Όπου και να πας
θα σ’ ακολουθώ,
σ’ ό,τι µου ζητάς
θα παραδωθώ,
κοντά σου µου αρκεί
µόνο µιά στιγµή!

Το στιγµιαίο έγκληµα µε το Εθνικό Απόθεµα
Το «διαρκές» έγκληµα υψηλά ιστάµενων του ΟΠΕΚΕΠΕ µε το
εθνικό απόθεµα από το 2018 επιχειρείται να γίνει «στιγµιαίο»,
ώστε πολύ λίγες περιπτώσεων παράνοµης κατανοµής και µόνο για το 2020, να επιστρέψουν τα κλοπιµαία. Το «στιγµιαίο»
εφευρέθηκε µετά την πτώση της χούντας, προκειµένου οι συνεργάτες της στο δηµόσιο χώρο να απαλλαγούν των ευθυνών
τους, καθώς το αδίκηµα τους θεωρήθηκε «στιγµιαίο». Ότι δεν
προκάλεσαν άµεσα αδικήµατα, αλλά ευθυγραµµίστηκαν µε το
καθεστώς λόγω φόβου ή της ευθύνης τους ως υπάλληλοι. Νέο
στιγµιαίο από τον Άρειο Πάγο δεν αναµένεται, ας το καταλάβουν.

Χείρα βοηθείας

Χαιρετίσµατα

Τροπάρι

Κάτι είναι κι αυτό. Η παράταση,
δηλαδή µέσω τροπολογίας,
υποβολής των αιτήσεων για
µετακλητούς εργάτες γης έως
το τέλος του έτους,
προκειµένου να απασχοληθούν
σε αγροτικές εργασίες για ένα
εξάµηνο. Βέβαια, ο αγροτικός
κόσµος πέρα από τέτοιες
βοήθειες ζητά και πιο έµπρακτη
στήριξη που θα µειώνει τα
κόστη στις εκµεταλλεύσεις.

Μετά και τα χαιρετίσµατα του
γενικού της πλατείας για την
ψήφιση από την Ευρωβουλή
του κανονιστικού πλαισίου για
τη νέα ΚΑΠ, περιµένει λέει «τη
δευτερογενή νοµοθεσία την
οποία θα λάβουµε υπόψη για
την ολοκλήρωση του
Στρατηγικού Σχεδίου το οποίο
και θα καταθέσουµε προς
έγκριση έως τέλος ∆εκέµβρη»,
αυτό δηλαδή του έλειπε…

Έχουν πέσει και περισσότερα
χρήµατα κατά το παρελθόν για
την ανάταση του πρωτογενούς
τοµέα, που χάθηκαν όπως οι
µελέτες για αποστραγγιστικά.
Τώρα, το ίδιο τροπάρι για τις
ευκαιρίες (για ποιους;) από τα
102 δις που θα πέσουν στην
ελληνική αγορά την επόµενη
εξαετία µέσω της νέας ΚΑΠ,
του ΕΣΠΑ, του Ταµείου
Ανάκαµψης και του Π∆Ε.

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ

«Ο πρωτογενής
τοµέας υποφέρει ενώ
έχει τη δυνατότητα
να µεγαλουργήσει»
ήταν το µήνυµα του
υποψηφίου για την
προεδρία του ΚΙΝΑΛ
Παύλου Γερουλάνου
από τη Λάρισα,
δείχνοντας πως ξέρει
που πρέπει να στραφεί.
Βέβαια, τον αγροτικό
κόσµο τον θυµούνται
όλοι µόνο στην
ανάγκη στήριξης
στην κάλπη. Μετά, οι
υποσχετικές µπαίνουν
στα συρτάρια και
ξανα… ανασύρονται
πάλι όταν το ζητούν
οι περιστάσεις
(δηµοσκοπήσεις,
ανασχηµατισµοί, κλπ).

ΠΟΛΙΤΙΚΗΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Ενεργειακός
εκβιασμός

Τρίμματα

Τ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Έ

χω τη χαρά να σας ανακοινώσω ότι
χαιρετίζω την ιστορική απόφαση Μελά στον ΟΠΕΚΕΠΕ, µε την οποία όπως
αναφέρει: «ανακαλούνται και οδηγούνται προς αναπλήρωση του ποσού του εθνικού αποθέµατος… τα δικαιώµατα βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεµα έτους ενίσχυσης 2020 τα οποία δεν ενεργοποιήθηκαν µε την µη υποβολή ενιαίας αίτησης ενίσχυσης το επόµενο έτος ενίσχυσης, ήτοι το 2021, σύµφωνα µε τον διασταυρωτικό της πρώτης εκκαθάρισης (∆εκέµβριος 2021)».

Μελάνιασε και ο Μελάς
ΠΟΣΑ ΚΙΛΑ ΜΕΛΑΝΙ χρειάσθηκαν αλήθεια για τις
σελίδες επί σελίδων της Agrenda και πόσες ακόµα
αναρτήσεις στο Agronews (εκεί δεν παίρνει µελάνι)
για να πεισθεί τελικά ο κύριος πρόεδρος ότι… κάτι
σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της ∆ανιµαρκείας και
να αναγνωρίσει εν τέλει µε τις αποφάσεις του, αφενός… τις τρύπες στο σύστηµα και αφετέρου την ανάγκη να ανακληθούν οι
εν λόγω ενισχύσεις; Τουλάχιστον

Για πες µας πρόεδρε
Ποιοι ήταν οι εγκέφαλοι της
µεγαλης απάτης; Ποιοι έσπευσαν να
εκµεταλλευθούν την κατάσταση και σε
ποιους πιστώθηκαν τα ποσά των οποίων
τώρα γίνεται η ανάκληση;

εκεί όπου οι παραβιάσεις των κανονισµών έβγαζαν µάτι και φυσικά, είχαν αρχίσει κελαηδίσµατα!

Τους βάρεσε κατακέφαλα
∆ΕΝ ΘΑ ΕΠΙΜΕΙΝΩ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ, µε απορίες,
γιατί τώρα και όχι νωρίτερα, γιατί µε τον Μελά και
όχι µε τον Παπά, γιατί στο τέλος του χρόνου και όχι στην αρχή του, γιατί µε χίλια ζόρια και όχι µε έναν πόνο, γιατί πρώτα µε το ψέµα και µετά µε την
αλήθεια; Θα πω µόνο ότι αυτός ήταν ο λόγος που
αποµακρύνθηκε από τη θέση του, πέρσι τέτοια εποχή, ο τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρης
Βάρρας, επειδή ακριβώς θέλησε να ξεσκεπάσει
την «οργανωµένη απάτη» πριν να είναι πολύ αργά!

Η συνέχεια επί της οθόνης
ΑΛΛΑ ΜΙΑΣ ΚΑΙ άρχισε το ξήλωµα του πουλόβερ
µ’ αυτή, έστω, την άκρως διακριτική κατά τα λοι-

πά εγκύκλιο, µήπως είναι στιγµή να µάθει και η
κοινωνία των αγροτών πως στήθηκε αυτός ο µηχανισµός; Ποιοι ήταν οι εγκέφαλοι της µεγάλης
απάτης; Ποιοι έσπευσαν να εκµεταλλευθούν την
κατάσταση και σε ποιους πιστώθηκαν τα ποσά των
οποίων τώρα γίνεται η ανάκληση; Όχι τίποτα άλλο αλλά για να µην γίνουν γρήγορα ξανά τα ίδια!

Η Οδύσσεια ενός αγρότη
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ που ακολουθεί, λύνει και τα γιατί:
Καληµέρα σας
Ονοµάζοµαι Νάσιος Οδυσσέας, είµαι από Γιάννενα και το 2019 αποφάσισα να ασχοληθώ µε τη γεωργία, καθώς αν και είµαι πτυχιούχος του τµήµατος
οικονοµικών επιστηµών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων µε µεταπτυχιακό δεν ήθελα να φύγω στο εξωτερικό αλλά να µείνω και να παλέψω στον τόπο που
µεγάλωσα. Υπέβαλα ΟΣ∆Ε το 2019 και µου χορηγήθηκαν δικαιώµατα από το εθνικό απόθεµα. Την
επόµενη ακριβώς χρονιά η σύζυγος µου
µε ακριβώς τα ίδια προσόντα µε εµένα, µπήκε και αυτή στην γεωργία
υποβάλλοντας ΟΣ∆Ε για πρώτη φορά το 2020. Πήρε από
το εθνικό απόθεµα της ίδιας
χρονιάς.
Φτάνουµε τον Απρίλιο του
2021 και πηγαίνοντας στην
Ένωση για να υποβάλω την
νέα δήλωση µου λένε ότι θα
βγει πρόγραµµα νέων αγροτών και πως δεν θα µπορώ
να ενταχθώ αν κάνουν οσδε και οι δύο σύζυγοι. Οπότε
µου προτείνουν να κάνω µεταβίβαση δικαιωµάτων από την γυναίκα µου προς
σε εµένα… Κάνω την µεταβίβαση για να µπορώ να
ενταχθώ στο πρόγραµµα νέων αγροτών και έρχεται
µια απόφαση τον Νοέµβριο που λέει ότι όσοι πήραν
από το εθνικό απόθεµα το 2020 δεν µπορούν να τα
µεταβιβάσουν το 2021!
Οπότε χάσαµε τα χρήµατα, ανακαλούνται τα δικαιώµατα και δεν µπορεί µάλιστα ούτε στο παρελθόν να αιτηθεί ξανά.... Σας παρακαλώ πολύ γράψε κάτι γι’ αυτό. Η απόφαση είναι προς την σωστή
κατεύθυνση αλλά µαζί µε τα ξερά καίγονται και τα
χλωρά... Αυτοί έβγαλαν προδηµοσίευση νέων αγροτών µε όρο ότι δεν µπορούν να ενταχθούν όσοι
έχουν σύζυγο που κάνει δήλωση ΟΣ∆Ε... και οι ίδιοι µετά µας λένε είναι άκυρη η µεταβίβαση. Πως
θα βρω εγώ το δίκιο µου. Τα χρήµατα είναι αρκετά γιατί δεν τα χάνω µόνο για µια χρονιά αλλά για
πάντα. Στην περίπτωση µου δεν έγινε καµιά κατάχρηση όσον αφορά το εθνικό απόθεµα.
Ευχαριστώ

α σηµεία τοποθέτησης ενεργειακών
αγωγών διαµορφώνονταν πάντα µε
βάση πολιτικούς λόγους, συχνά σε
βάρος των αντίστοιχων εµπορικών.
Αλλά και η λειτουργία των υφιστάµενων γραµµών γίνεται ολοένα και περισσότερο µε πολιτικά κριτήρια. Κι αυτό θα βλάψει τους πάντες. Υπάρχουν πολλά παραδείγµατα διαδροµών αγωγών που επιλέχθηκαν για να εξυπηρετήσουν
γεωπολιτικούς σκοπούς. Ο πετρελαιαγωγός
Μπακού-Τιφλίδα-Τσεϊχάν από την Κασπία Θάλασσα προς έναν τερµατικό σταθµό εξαγωγών
στις µεσογειακές ακτές της Τουρκίας δεν ήταν
η προφανής εµπορική επιλογή για τη διακίνηση του αργού πετρελαίου του Αζερµπαϊτζάν, ωστόσο επιλέχθηκε επειδή πληρούσε τους στόχους της αποφυγής του Ιράν και να είναι ανεξάρτητος από µια διέλευση από τη Ρωσία.[…]
Καθώς η Ευρώπη παλεύει µε µια υποφώσκουσα χειµερινή ενεργειακή κρίση, φαίνεται να κατακλύζεται από όλες τις πλευρές µε προµηθευτές και χώρες διέλευσης που χρησιµοποιούν αγωγούς για πολιτικούς σκοπούς. Είναι ακριβώς
στις δεξαµενές που συνδέονται µε τη ρωσική
Gazprom που υπάρχει έλλειψη φυσικού αερίου στη Γερµανία. Αν και ο πρόεδρος Βλαντιµίρ
Πούτιν αρνείται ότι υπάρχουν πολιτικά κίνητρα
πίσω από την «αποτυχία» της Ρωσίας να
παραδώσει περισσότερο αέριο στην
Ευρώπη, λίγοι - για
την ακρίβεια ελάχιστοι - στην Ευρώπη
τον πιστεύουν. Το
ΤOY TΖΟΥΛΙΑΝ ΛΙ*
µονοπώλιο εξαγωγών φυσικού αερίου της Ρωσίας, Gazprom, ισχυρίζεται ότι έχει ικανοποιήσει όλα τα αιτήµατα παράδοσης από
πελάτες του, ωστόσο οι τιµές έχουν εκτοξευθεί
στα ύψη επειδή τα επίπεδα αποθήκευσης είναι
χαµηλά και, τουλάχιστον στη Γερµανία, οι χώροι αποθήκευσης που είναι σχεδόν άδειοι είναι αυτοί που ελέγχονται από την Gazprom.[…]
Ωστόσο δεν είναι µόνο στη βορειοανατολική Ευρώπη που η πολιτική χρήση των αγωγών
δηµιουργεί αναταραχή τις αγορές. Στα νοτιοανατολικά σύνορα της Ευρώπης, η αποµάκρυνση της Τουρκίας από τους συµµάχους της στο
ΝΑΤΟ εγείρει φόβους ότι οι προµήθειες φυσικού αερίου προς την Ελλάδα, τις βαλκανικές
χώρες και την Ιταλία θα µπορούσαν σύντοµα
να γίνουν πιο επισφαλείς. Η Ευρώπη γίνεται
όλο και πιο πολύ όµηρος της πολιτικοποίησης
των αγωγών. Ενώ οι άµεσοι κίνδυνοι επιβαρύνουν περισσότερο τους καταναλωτές παρά τους
προµηθευτές ενέργειας της περιοχής, µακροπρόθεσµα αυτοί οι προµηθευτές θα υποφέρουν
επίσης, καθώς η Ευρώπη θα επιταχύνει τις κινήσεις της για να γίνει πιο ενεργειακά αυτάρκης στην µετά τους υδρογονάνθρακες εποχή.
*AΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ BLOOMBERG
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Τόσο τα δικαιώµατα
όσο και τα ποσά
που πληρώθηκαν
θα επιστραφούν
και αναµένεται να
ανακατανεµηθούν,
χωρίς ωστόσο
να διευκρινίζεται ο
χρόνος και ο τρόπος
που αυτό θα γίνει.

Ανάκληση δικαιωμάτων
από το Απόθεμα του 2020
Η νέα εγκύκλιος
ακυρώνει όλες τις
μεταβιβάσεις και
εκμισθώσεις δικαιωμάτων
που αποκτήθηκαν από
το Εθνικό Απόθεμα του
έτους 2020

ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

∆ηµοσιεύθηκε στη ∆ιαύγεια νέα εγκύκλιος
του ΟΠΕΚΕΠΕ που έρχεται να ανακαλέσει και
να ακυρώσει όλες τις µεταβιβάσεις και εκµισθώσεις δικαιωµάτων που αποκτήθηκαν από
το Εθνικό Απόθεµα έτους 2020, µε µοναδικές
εξαιρέσεις τις περιπτώσεις κληρονοµιάς και ανωτέρας βίας. Με τη νέα εγκύκλιο ρήτρας καταστρατήγησης, διευκρινίζεται ότι όσα δικαι-

ώµατα βασικής ενίσχυσης αποκτήθηκαν από
το Εθνικό Απόθεµα το έτος ενισχύσεων 2020
και στη συνέχεια µεταβιβάστηκαν ή ενοικιάστηκαν, ακυρώνονται, µε τις όποιες ενισχύσεις έχουν καταβληθεί να θεωρούνται αχρεωστήτως καταβληθέντα. Τόσο τα δικαιώµατα όσο και τα ποσά που πληρώθηκαν θα επιστραφούν και αναµένεται να ανακατανεµηθούν,
χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται ο χρόνος και
ο τρόπος από τη νέα εγκύκλιο.
Η εγκύκλιος έρχεται να επικυρώσει την υπουργική απόφαση που δηµοσιεύθηκε προ ολίγων εβδοµάδων ορίζοντας χαρακτηριστικά ότι:
Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων, τα
πλεονεκτήµατα που προβλέπονται δυνάµει της
τοµεακής γεωργικής νοµοθεσίας δεν παρέχονται σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα για τα οποία διαπιστώνεται ότι δηµιούργησαν τεχνητά
τις προϋποθέσεις για την απόκτηση των πλεονεκτηµάτων αυτών, αντίθετα µε τους σκοπούς
της νοµοθεσίας αυτής.
Η χορήγηση δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεµα έτους ενίσχυσης
2020 ανακαλείται και τα δικαιώµατα οδηγούνται προς αναπλήρωση του ποσού του εθνικού
αποθέµατος, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι
αιτούντες δηµιούργησαν τεχνητά τις προϋποθέσεις για την απόκτηση των δικαιωµάτων αυτών, µε σκοπό να µην ασκήσουν γεωργική δραστηριότητα, αλλά να προβούν σε καταχρηστι-

κή εκµίσθωση ή µεταβίβασή τους σε τρίτους.
Καταχρηστική είναι η εκµίσθωση ή η οριστική
µεταβίβαση δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεµα, ιδίως όταν οι δικαιούχοι
εκµισθώνουν ή µεταβιβάζουν νοµότυπα το σύνολο ή µέρος αυτών, προκειµένου να αποκοµίσουν οικονοµικό όφελος, κατά καταστρατήγηση του σκοπού της δηµιουργίας εθνικού αποθέµατος και της χορήγησης των δικαιωµάτων από αυτό, ο οποίος συνίσταται ακριβώς στην ενίσχυση της άσκησης γεωργικής δραστηριότητας.
Η ανωτέρω εκµίσθωση ή µεταβίβαση των αιτούµενων προς µεταβίβαση δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεµα έτους ενίσχυσης 2020 απορρίπτεται και ενηµερώνεται η «καρτέλα αγρότη», καθώς η εκµίσθωση
ή µεταβίβαση αυτή είναι άκυρη. Τα τυχόν καταβληθέντα ποσά ενίσχυσης στους τρίτους ανακτώνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Επίσης
τα ποσά που αντιστοιχούν στα αιτούµενα προς
µεταβίβαση δικαιώµατα βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεµα έτους ενίσχυσης 2020 οδηγούνται προς αναπλήρωση του ποσού του εθνικού αποθέµατος.

Εξαιρούνται:
1) Οι αιτήσεις µεταβίβασης δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης λόγω κληρονοµιάς έτους ενίσχυσης 2021 (υποδείγµατα 5, 11 και οι ταυτόχρονες αιτήσεις µεταβίβασης των υποδειγ-

µάτων 11), όπου ο θάνατος του δικαιούχου επήλθε µετά την οριστική υποβολή του αιτήµατος χορήγησης δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεµα
2) Οι αιτήσεις µεταβίβασης του συνόλου των
δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης λόγω ανωτέρας βίας ήτοι, λόγω ασθένειας αποδεικνυόµενης από ιατρικά στοιχεία που απαγορεύει
επί µακρόν την άσκηση γεωργικής δραστηριότητας του δικαιούχου, η οποία προέκυψε
µετά από την αίτηση χορήγησης δικαιωµάτων
βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεµα έτους ενίσχυσης 2020.

Ενεργοποίηση δικαιωµάτων βασικής
ενίσχυσης εθνικού αποθέµατος
Τα δικαιώµατα βασικής ενίσχυσης από το
εθνικό απόθεµα έτους ενίσχυσης 2020 τα οποία δεν ενεργοποιήθηκαν µε την µη υποβολή ενιαίας αίτησης ενίσχυσης το επόµενο έτος
ενίσχυσης ήτοι το 2021 σύµφωνα µε τον διασταυρωτικό της πρώτης εκκαθάρισης (∆εκέµβριος 2021), ανακαλούνται και οδηγούνται προς αναπλήρωση του ποσού του εθνικού αποθέµατος. Συγκεκριµένα ανακαλείται
ο αριθµός των δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεµα που δεν ενεργοποιήθηκε κατά τα ανωτέρω.
Από την ανάκληση εξαιρούνται περιπτώσεις
ανωτέρας βίας λόγω θανάτου του δικαιούχου ή
λόγω ασθένειας αποδεικνυόµενης από ιατρικά
στοιχεία που απαγορεύει επί µακρόν την άσκηση γεωργικής δραστηριότητας του δικαιούχου
η οποία προέκυψε µετά από την αίτηση χορήγησης δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης από το
εθνικό απόθεµα έτους ενίσχυσης 2020. Η αίτηση ανωτέρας βίας υποβάλλεται σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην αριθ. πρωτ. 32153/27.05.2021
εγκύκλιο περί διαδικασιών χορήγησης ενισχύσεων βάσει ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης αιτήσεων έτους 2021.
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΕΝΗ ∆ΟΥΣΚΑ

ΑΘΗΝΑ
Αιτήσεις
ενδιαφέροντος
έως 30 Νοέµβρη
για τη Food Expo

ΗΠΑ

Χρυσός χορηγός
η Yara στο συνέδριο
για βιοδιεγέρτες
Η Yara θα είναι χρυσός χορηγός στο 5ο Παγκόσµιο
Συνέδριο για τους Βιοδιέγερτες, το οποίο θα
πραγµατοποιηθεί 29 Νοεµβρίου µε 2 ∆εκεµβρίου
στη Φλόριντα των ΗΠΑ. Το συνέδριο το οποίο
διοργανώνεται από το New Ag International σε
συνεργασία µε την EBIC (European Biostimulants
Industry Council), είναι πρωταγωνιστικό στο χώρο
των βιοδιεγερτών, καθώς εκεί θα συναντηθούν
οι πιο σηµαντικοί φορείς του κλάδου και της
επιστήµης των φυτών. Η Yara δεσµεύεται να
υποστηρίξει τους παραγωγούς στη διαδροµή για
την επίτευξη αειφόρας γεωργίας, διασφαλίζοντας
ταυτόχρονα και το εισόδηµά τους.

Η κορυφαία στην Ελλάδα
διεθνής έκθεση για τη
βιοµηχανία τροφίµων και
ποτών FOOD EXPO θα
λειτουργήσει µε τον
συνδυασµό φυσικής
παρουσίας και ψηφιακών
υπηρεσιών καθώς και µε τη
λήψη των προβλεπόµενων
µέτρων προστασίας εκθετών
και επισκεπτών. Επιχειρήσεις
τροφίµων και ποτών που
ενδιαφέρονται να λάβουν
µέρος ως εκθέτες στο
περίπτερο της Περιφέρειας
καλούνται να υποβάλλουν
αίτηση έως 30 Νοεµβρίου.
Για πληροφορίες στο
τηλ: 21320-65745 και
στο www.foodexpo.gr/.

ΠΑΡΙΣΙ

Γιορτάζει τα 100
η SIMA στις 6 µε 10
Νοεµβρίου 2022
Κλείνοντας 100 χρόνια, η µεγάλη γαλλική έκθεση
για τον γεωργικό κλάδο, SIMA, µεταφέρθηκε στις
6-10 Νοεµβρίου
του 2022. Οι
διοργανωτές
φιλοδοξούν να
έχουν στο
πρόγραµµά τους
συναντήσεις
καινοτοµίας,
εκπαίδευσης και
εργασίας καθώς
επίσης
παρουσιάσεις νέων
µηχανηµάτων,
οµιλιών και
βραβεύσεων. Για να διατηρήσουν υψηλά το
ενδιαφέρον του κοινού µέχρι την έκθεση, έχουν
προγραµµατιστεί διαδικτυακά γεγονότα και
συναντήσεις που θα πραγµατοποιηθούν κατά τη
διάρκεια του 2021 και 2022. Περισσότερες
πληροφορίες στο www.simaonline.com.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Τα σπάνια ενδηµικά
φυτά της Κρήτης
Επιµορφωτική ηµερίδα θα
πραγµατοποιηθεί στην Κρήτη την
Τετάρτη 1η ∆εκεµβρίου στις 4:00
µ.µ. στα πλαίσια του προγράµµατος
PRECISE-M, µε θέµα την
αναπαραγωγή και την καλλιέργεια
των σπάνιων ενδηµικών ειδών της
Κρήτης. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα
στο Αµφιθέατρο της Σχολής
Επιστηµών Υγείας του Ελληνικού
Μεσογειακού Πανεπιστηµίου στο
Ηράκλειο, ενώ µπορεί κάθε
ενδιαφερόµενος να την
παρακολουθήσει και µέσω ζωντανής
µετάδοσης στο Youtube. Τον
συντονισµό της συζήτησης για τα
σπάνια ενδηµικά είδη της Κρήτης θα
έχει ο ∆ρ. Γεώργιος Τσοκτουρίδης,
ερευνητής του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα.
Περισσότερες πληροφορίες
στο τηλ: 2310-471613.
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ΖΩΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλούνται 130 πρόβατα ετοιµόγεννα
τα 30 γεννηµένα τιµή 10000 ευρώ. Τηλ.
6907/027111
Πωλούνται 50 γνήσιες αίγες ανγκλονούµπια ετοιµόγεννες.Τηλ.6955/316314.
Πωλούνται πρόβατα ,τρία αρσενικά ράτσας
Ασαφ,2 µπέλα και ένα κοκκινοκέφαλο 7 µηνών. Τηλ.6985/692012.
Πωλούνται 50 γίδες βελτιωµένες,περιοχή
Καλαβρύτων Τηλ.6972/847648.
Πωλούνται 150 αρνιά καθαρόαιµα Λακόν ,4 µηνών από πιστοποιηµένους γονεις.
Τηλ.6974/311730.
Πωλούνται 150 αρνιά καθαρόαιµα Λακόν ,4 µηνών από πιστοποιηµένους γονεις.
Τηλ.6974/311730.
Πωλούνται 140 πρόβατα ετοιµόγεννα.
Τηλ.6972/847648.
Πωλούνται αρνιά Λακον 60 ηµερών αρσενικά και θηλυκά από µάνες υψηλής
γαλακτοπαραγωγής περιοχή Λάρισας.
Τηλ.6973/722978.
Πωλούνται γουρουνάκια για θρέψιµο από
20 έως 100 κιλά. ∆υνατότητα µεταφοράς
στο χώρο σας. Τηλ.6984/480055.
Πωλούνται 80 πρόβατα γερµανοχιώτικα
όλα ετοιµόγεννα, από τα 80 τα 60 διαλεκτά.6908/383129.
Πωλείται τράγος αγκλονούµπια 2 ετών.
Τηλ. 6906/032444.
Πωλούνται κατσίκες αγκλονούµπια-µαρτίνες από 1 έως 3 ετών. Τηλ. 6906/032444.
Πωλούνται πρόβατα Asaf, περιοχή Γιαννιτσών. κος Θεόδωρος. Τηλ. 6986/901829.

Πωλούνται 140 πρόβατα και 25 γίδια. Τιµή
6000 ευρώ.Τηλ. 6942/226598.
Πωλούνται πρόβατα λακόν και 60 ζυγούρια λακόν, γίδια µούρθια, ζαάνεν, αλπίν, αγελάδες λιµουζίν για κρεατοπαραγωγή και γαλακτοφόρα.Πωλούνται και δικαιώµατα. Τηλ.
6906/869090
Πωλούνται 150 πρόβατα κεφαλλονίτικα
στην Κεφαλλονιά. Τηλ. 6932/716445 Πωλούνται 200 γίδια µε βόσκηση σε πουρνάρι 50 ευρώ το ένα. Περιοχή Γρεβενά. Τηλ.
6947/004517
Πωλούνται 200 γίδια βόσκηση σε πουρνάρι µε δικαιώµατα, 50 ευρώ το ένα. Περιοχή
Γρεβενά. Τηλ. 6947/004517
Πωλούνται 150 πρόβατα καραγκούνικα
100 ευρώ το ένα. Περιοχή Γρεβενά. Τηλ.
6947/004517.
Πωλούνται 130 πρόβατα στο νοµό Κεφαλλονιάς.Τηλ.6932/716445.
Ενοικιάζεται κτηνοτροφική εγκατάσταση
αδειοδοτούµενη 20χ38=760 τ.µ. σε ιδιόκτητο χώρο µε ρεύµα και νερό. Θεσσαλονίκη 6948102420, 6942226598
Πωλούνται 100 γίδες γαλακτοπαραγωγής
από 2 έως 4 ετών. Περιοχή Πέλλας. Τηλ.
6978/256862.
Πωλούνται 10 γίδες. Περιοχή Θεσπρωτία.
Τηλ. 6944/712611.
Πωλούνται αγελάδες ελευθέρας βοσκής
µαζί µε µοσχάρια. Περιοχή Φωκίδας. Τηλ.
6972/076780
Πωλούνται πρόβατα και ζυγούρια φυλής Χίου,έγκυα, πιστοποιηµένα και βελτιωµένα. Περιοχή Κεντρικής Μακεδονίας.
Τηλ.6995/033571.
Πωλούνται 80 πρόβατα διασταυρωµένα, γεννάνε τέλη Οκτωβρίου, 130 ευρώ
το καθένα, τιµή συζητήσιµη. Περιοχή Αίγιο.
Τηλ.6987/505910.

Πωλούνται ενσιρώµατα καλαµποκιού µίγµατος βίκου βρώµης σε µεγάλη
στρόγγυλη µπάλα µε ενσιρωτικό και ενσίρωµα τριφυλλιού σε µεγάλη τετράγωνη µπάλα. Τηλ. 6977/440923, E-mail:
papapg100@gmail.com
Πωλείται βίκος µπιζέλι καθαρισµένος για
παραγωγή κτηνοτροφικού σανό για ζώα και
χλωρή λίπανση, βελτίωση εδάφους, ελιές,αµπέλι, δενδρώδη.Τηλ.6948/423151.
Πωλείται βιολογικό τριφύλλι σε µικρές µπάλες µε πιστοποιητικά. Τηλ.6985/556637.
Πωλείται φασόλι και ρεβίθι µέτριο από ελληνικές ποικιλίες βραστερό, βιολογικό, χοντρική, λιανική καθώς και για σπορά. ∆ιανοµή σε όλη την Ελλάδα. Περιοχή Σερρών.
Τηλ.6987/310440.
Πωλούνται ρεβύθια βραστερά ποικιλίας Αµοργού φετεινής παραγωγής.
Τηλ.6978/566420.
Πωλούνται
σκόρδα
Μαδαγασκάρης κατάλληλα για πρώιµη συγκοµιδή.
Τηλ.6972295733
Πωλείται γλυκάνισος παραδοσιακός και
αρωµατικός κατάλληλος για τσίπουρο, αιθεριο έλαιο και θεραπεία από το βήχα, περιοχή
Επανοµή Θεσσαλονίκης.Τηλ.6978/566420.
Πωλείται από παραγωγό πρωτεϊνούχος
φασολιά σε µπάλες των 25 κιλών, κατάλληλη τροφή για γιδοπρόβατα και βοοειδή.
Περιοχή Καλαµάτα. Τηλ.6985/699540,
2722/023246
Πωλούνται δεντρικά δικαιώµατα από 20
στρέµµατα. Τηλ.6972/216536.
Πωλείται τριφυλλόσπορος νέας εσοδείας,
διανοµή σε όλη την Ελλάδα. Περιοχή Σέρρες. Τηλ. 6937/253885
Πωλούνται αχλάδια µεγαλόκαρπα ποικιλίας σίσσυ και sanda maria προς ένα ευρώ το
κιλό. Περιοχή Σέρρες. Τηλ. 6937/253885

Πωλείται µοσχίδα 12 µηνών Λιµουζίν έτοιµη για επιβήτορα. Τηλ.6980/048507.

Πωλούνται αρνάδες από µάνες υψηλών
αποδόσεων ράτσας Φριζάρτας και Αβάσι,
περιοχή Λαµίας.Τηλ.6932/634495.

Πωλούνται εξαιρετικής ποιότητας αρσενικά
µοσχαράκια ηλικίας 5 έως 6 µηνών ελληνικής εκτροφής. Περιοχή Κεντρικής Μακεδονίας.Τηλ.6947/728582.

Πωλούνται 50 πρόβατα γερµανοχιώτικα ετοιµόγεννα, τιµή 100 ευρώ.
Τηλ.6906/032444.

Πωλούνται 70 τόνοι ελιάς καλαµών, αρίστης ποιότητας. Περιοχή Μαγνησίας.
Τηλ.6944/272804.

Πωλούνται 15 µοσχίδες θηλυκά και αρσενικά περιοχή Αµφιλοχίας.Τηλ.6937/215115.

Πωλείται βίκος, φακή και µπιζέλι για σπόρο.
Περιοχή Λάρισα. 6932/372270.

Πωλείται κριάρι Λακόν ,νοµού Μεσσηνίας.
Τηλ.6970/683840.

Πωλούνται καθαρισµένα για σπορά κριθάρι «nure» και βρώµη «αρτζεντίνα»
τηλ.6972802670

Πωλούνται αρσενικά µοσχαράκια εξαιρετικής ποιότητας ηλικίας 5 έως 6 µηνών από
ελληνική εκτροφή. Περιοχή Κεντρικής Μακεδονίας.Τηλ.6947/728582.
Πωλείται κτηνοτροφική επιχείρηση σε λειτουργία, πλήρως αδειοδοτηµένη σε αγροτεµάχιο 53 στρεµµάτων, κτιριακές εγκαταστάσεις µε πλήρη, υπερσύγχρονο εξοπλισµό
και υποδοµές, κατσίκες επιλογής µε εξαιρετικό γεννητικό υλικό. Σε κόµβο της Εγνατίας
οδού, οι χρήσεις γης είναι συµβατές για οιανδήποτε δραστηριότητα (κτηνοτροφία , καθετοποίηση ,αγροτουρισµό , φωτοβολταικά
κλπ) email : Info@kosynthos.gr
Πωλούνται πρόβατα Assaf από το εξωτερικό και Γίδια Μουρθια. Περιοχή Λάρισας,
Τηλ.6947/457656.
Πωλούνται πρόβατα Λακον κατευθείαν από
Γαλλία, περιοχή Λάρισα.Τηλ. 6947/457656.
Πωλούνται αρσενικά µοσχάρια ελληνικής
εκτροφής µε ελληνικά διαβατήρια. Περιοχή
Νοµού Ηµαθίας. Τηλ. 6974/930677.
Πωλούνται µοσχίδες Λιµουζιν υψηλής κρεοπαραγωγής περίπου 12 µηνών. Περιοχή
Σερρών τηλ.6906/779402.
Πωλούνται µοσχίδες 14-16 µηνών υψηλής γαλακτοπαραγωγής. Περιοχή ∆ράµας.
Τηλ.6974/4648148.
Πωλούνται αγελάδες κρεατοπαραγωγής φυλής Σβιτς και κόκκινες , 50 ζώα ,
τα 35 γεννηµένα. Περιοχή Βοιωτίας. Τηλ
6944/340117.
Πωλούνται 20 µοσχάρια 6-7 µηνών ράτσας Σβιτς και κόκκινα. Περιοχή Βοιωτίας.
Τηλ.6944/340117.
Πωλούνται 140 πρόβατα και 25 γίδια. Τιµή
6000 ευρώ.Τηλ. 6942/226598.
Πωλούνται 6 µοσχίδες Σβιτς και 4 Σίµενταλ
για ζωή. Τηλ. 6940/840982.
Πωλούνται 100 πρόβατα βελτιωµένα και
50 αρνάδες βελτιωµένες. Περιοχή Αχαΐα.
Τηλ. 6972/847648

ΖΗΤΗΣΗ
Zητούνται δικαιώµατα για βοσκότοπο( ζώα,
πρόβατα,αγελάδες).Τηλ.6978/023728.
Zητούνται θηλυκά πρόβατα γαλακτοπαραγωγής Λακόν µε πιστοποίηση pedigree. Τηλ.
6985/556637.
Zητούνται αγελάδες, πρόβατα, γίδια, χοιρινά
για σφαγή ζώων βάρους.Τηλ.6947/457656.
Ζητούνται προς αγορά 400 πρόβατα και 400 γίδια. Τηλ. 6932/716445.,
6992/135070.

ΦΥΤΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλούνται ενσιρώµατα καλαµποκιού µίγµατος βίκου βρώµης σε µεγάλη στρόγγυλη µπάλα µε ενσιρωτικό και ενσίρωµα τριφυλλιού σε µεγάλη τετράγωνη µπάλα.
Τηλ.6977/440923, E-mail: papapg100@
gmail.com
Πωλούνται δικαιώµατα από 200 στρέµµατα
µε καλλιέργεια ρυζιού.Tιµή ευκαιρίας. Τηλ.
6972/366043.
Πωλούνται βιολογικές µπάλες στρογγυλές
από ενσίρωµα τριφυλλιού, ενσίρωµα βίκοςµπιζέλι- βρώµη. Περιοχή Θεσσαλονίκης. ∆υνατότητα µεταφοράς στο χώρο σας. Tιµή ευκαιρίας. Τηλ.6944/568240.
Πωλούνται άχυρα σε µεγάλες τετράγωνες µπάλες από το χωράφι κατευθείαν σε
κτηνοτρόφους και φορτηγατζήδες. Τηλ.
6947/509187.

Πωλείται
βρώσιµη
6944/985675.

βρώµη.

Πωλείται
τριφυλλόσπορος
τής, τριορισµένος, περιοχή
Τηλ.6942/620576.

Τηλ.

πολυεΣερρών.

Πωλούνται 2 στρέµµατα (4 οικόπεδα ) άρτια
και οικοδοµήσιµα, εντός σχεδίου, µε πανοραµική θέα στο Φάρο Κερίου, επί του εθνικού
δρόµου Κερίου- 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.
Πωλούνται 700 στρέµµατα καλλιεργήσιµα, στη περιοχή του Μεσολογγίου.
Τηλ.6942/228503.
Αναλαµβάνουµε την πώληση και αγορα
αγροτεµαχίων καθως και την ενοικίαση µε
5ετή ή 10 ετή µίσθωση αγροτεµαχίων µε
καρποφόρα δέντρα. Τηλ.6985/858698,
2632/091500.
Ενοικιάζεται στάβλος µε προαύλιο χώρο 2 στρεµµάτων στο δήµο Τανάγρας.
Τηλ.6942/547096.
Προσφέρεται έκταση 150 στρεµµάτων για
πώληση ή ενοικίαση µε καρυδιές, περιφραγµένο σε άριστη κατάσταση. Περιοχή Αιτωλοακαρνανίας. Τηλ.6942/228503.

ποικιλίας

Ολύµπου.

ΖΗΤΗΣΗ
Zητούνται
δικαιώµατα
για
χωράφια (καλαµπόκι, βαµβάκι, σιτάρι κλπ).
Τηλ.6978/023728.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλείται αγρόκτηµα 5 στρεµµάτων, ξερικό στο δήµο Τανάγρας.Τηλ.6942/547096.

Πωλείται κυλινδρόµυλος Gruber Αυστρίας 5,5 Hp µοτέρ και ηµιοριζόντια χαρµανιέρα Sylko χωρητικότητας 2000 λίτρων µε κινητήρα 7,5 ίππων 3380 V, µε δυνατότητα
παραγωγής 1 τόνο/ώρα µε 200 ώρες χρήσης. Σε άριστη κατάσταση. Τιµή: 6.400 ευρώ. Τηλ. 6947/741230.

Πωλείται ψεκαστικό θερµοκηπίου και θειαφιστήρας Tηλ. 6980/001606.

Πωλείται οικόπεδο 2 στρεµµάτων στα Ραζάτα Κεφαλλονιάς, εντός ζώνης, επί τόπου ρεύµα, νερό, άσφαλτο, κτίζει 200 τ.µ.
Τηλ.6992/135070.

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

Πωλείται οικόπεδο 650 τ.µ µε θέα το κορινθιακό κόλπο, υψόµετρο 650 µέτρα. Περιοχή Κορινθίας. Τιµή ικανοποιητική, συζητήσιµη. Τηλ. 6937/030859
Πωλείται αγροτεµάχιο 20 στρεµµάτων ξηρικό.Περιοχή νοµός Φθιώτιδας Μελιταία ∆οµοκού,Θέση Καράπλα. Είναι κατάλληλο για
φωτοβολταικό πάρκο(έχει κοντά ρεύµα) και
για οποιαδήποτε καλλιέργεια. Τιµή 30.000
ευρώ. Τηλ.6995/309580.
Πωλείται ένα αγρόκτηµα 4 στρεµµάτων εντός ζώνης. Περιοχή Αµφίκλειας.
Τηλ.2234/023184.
Ενοικιάζονται 12 στρέµµατα στα Οινόφυτα Βοιωτίας σε αγρότες ή κτηνοτρόφους για
αντίστοιχες εργασίες. Τηλ. 6944/252180.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται καφάσια σιδερένια για αιγοπρόβατα γαλβανιζέ µε κοπάνα θήκη 13 τεµάχια
αξίας 1.200 ευρώ. Περιοχή Θεσσαλονίκης
Τηλ. 6948/102420, 6942/226598.

Πωλείται µπιζέλι
Τηλ.6932/372270.

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

Πωλείται οικόπεδο 2,5 στρέµµατα εντός
σχεδίου, κτίζει 600 τ.µ. Τηλ.6992/135070.

Πωλείται βιολογικό καλαµπόκι και τριφύλλι
µε πιστοποίηση ΒΙΟΕΛΛΑΣ.Περιοχή Ναυπάκτου.Τηλ. 6976/288400

Πωλείται σιτάρι σπόρος πρωτοετές R2, καθαρισµένος, απολυµασµένος, ποικιλίας ΣΙΜΕΤΟ, διασταυρωµένος, πολύ παραγωγικός κόκκινου χρώµατος µε πολλή πρωτεΐνη από παραγωγό. Τηλ.6972/285256.
6974/313224.

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

Ενοικιάζεται αγροτεµάχιο 15 στρεµµάτων
για φωτοβολταικό πάρκο. Περιοχή 2 ΒΟΥΝΑ Φθιώτιδας. Τηλ. 6944/603429.

Πωλείται δισκοσβάρνα Ζορµπά 32αρα µε
51 πόντους δίσκο. Τηλ.6979/957956.

Πωλείται µαλακό σιτάρι περιοχή Ναυπάκτου.Τηλ.6976/288400.

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

Πωλείται αρµεκτήριο Delaval 24 θέσεων
12Χ2 αρµεκτικών µονάδων αποτελούµενο
από παγίδα 24 ζώων γρήγορης εξόδου µε
αυτόµατη ταΐστρα, 6 παλµοδότες ηλεκτρονικού τύπου, αυτόµατο πλυντήριο, µονάδα
συλλογής γάλακτος 50 lt, αντλία κενού. Τιµή 12.000 Ευρώ.Τηλ.6947/741230.

Πωλείται βίκος ποικιλίας Ζέφυρος καθαρισµένος,σακιασµένος.Τηλ.6932/372280.

Πωλούνται 60 µπάλες άχυρα στρογγυλά 15 ευρώ το τεµάχιο. Θεσσαλονίκη
6948102420, 6942226598

Πωλείται καταστροφέας. Τιµή 400 ευρώ.
Τηλ.2310/711133.

Πωλούνται κοπάνες γαβανιζέ για αιγοπρόβατα 15 τεµάχια 1.500 ευρώ. Θεσσαλονίκη
6948102420, 6942226598
Πωλείται βυτίο νερού για πότισµα αιγοπροβάτων 3,5 τόνων. Θεσσαλονίκη
6948102420, 6942226598
Πωλείται
παρελκόµενο
κλάρκ-αναβατόρι για τρακτέρ. Περιοχή Ξάνθη.
Τηλ.6983/717473.
Πωλείται άροτρο τρίυνο 12άρι, ψηλοστάβαρο. Τιµή 300 ευρώ. Τηλ. 2310/711133.
Πωλούνται 2.500 κεραµίδια σε άριστη κατάσταση. Νοµός Πρέβεζας.Τηλ.6987/072325.
Πωλείται καλλιεργητής 20 δοντιών. Τιµή
200 ευρώ. Τηλ. 2310/711133.
Πωλείται φρέζα γερµανικιά Agria, 12 ίππους πετρελαίου. Τιµή 500 ευρώ. Τηλ.
2310/711133.
Πωλείται δισκοσβαρνα 28 δίσκων, Ζορµπά
επισκευασµένη και βαµµένη. Τιµή 1900 ευρώ.Τηλ.2310/711133
Πωλείται σβωλοκόπτης ιταλικός 2 µέτρων και ένας καταστροφέας 1,8 m.
Tηλ.6980/001606.
Πωλείται ένα νύχι εφτάρι µε ιταλικά σταβάρια 2 µέτρων. Περιοχή Πιερίας. Τηλ.
6980/001606.

Πωλείται τρακτέρ UNIVERSAL 55 ίππων
µε φρέζα βαρέως τύπου και πλατφόρµα σε
άριστη κατάσταση. Περιοχή ∆ήλεσι Βοιωτίας.
Τιµή 4500 ευρώ. Τηλ.6942/228503.
Πωλείται πλατφόρµα 5 τόνων µε ανατροπή
και διπλές ρόδες.Τηλ.6983/717473.
Πωλείται τυροκοµείο υπερσύγχρονο µε όλα
τα µηχανήµατα 5 µήνες δουλεµένο µε 7 κωδικούς. Τηλ.6947/509187.
Πωλείται αρµεκτήριο Μilk Plan γρήγορης
εξόδου, 24 θέσεων, µε αυτόµατο τάισµα. Τιµή 7000 ευρώ.Τηλ.6942/226598.
Κατασκευάζονται κτηνοτροφικοί στάβλοι
µε κολόνες τις ∆ΕΗ αποθηκευτικούς χώρους και όλα τα υλικά δικά µας. Τιµές χαµηλές. Τηλ.6947/509187.
Πωλούνται αγροτικά εργαλεία,τρακτέρ
Belarus,σπαρτική µηχανή για σιτάρι, δισκοσβάρνα ,καλλιεργητής βάµβακος,σκαλιστήρι, καλλιεργητής ρίπερ,χωνί λιπάσµατος
και ένα ραντιστικό 500αρι.Τιµή ευκαιρίας.
Τηλ.6974/410304. 2392/031829.
Πωλούνται σταγονίδα µιας χρήσεως για
20 στρέµµατα. Χρησιµοποιήθηκαν µία φορα.Τηλ.2310711/456.
Πωλούνται ρίπερ µάρκας Ζορµπά 7 νύχια,
καλλιεργητής 20 δοντιών, καρούλι Αρβανιτίδη 300 µέτρων Φ82, καρότσα 4 µέτρων
,σωλήνες 2άρες και 3αρες µεταχειρισµένες.
Τηλ.2310/711456.
Πωλείται στάβλος 500 τµ. µεταλλικής κατασκευής, θερµοκηπιακού τύπου, καινούριος
και ενισχυµένος στη περιοχή της Σπάρτης.
Τηλ. 6945/877367.
Πωλείται θεριζοαλωνιστική µηχανή John
Deere 1075 µηχανική. Τιµή 11.000 ευρώ.
Περιοχή Φαρσάλων. Τηλ.6944/985675.
Πωλείται πρέσα Welger 530 µε σκοινί και
ένα χορτοκοπτικό µάρκας Krone 2,8 αναρτώµενο.Τηλ.6982/551234.
Πωλείται
δισκοσβάρνα
Τηλ.6982/551234.

32αρα.

Πωλείται άροτρο τετράυνο,12αρι µάρκας
Τσάνιο. Τηλ.6982/551234.
Πωλείται τρακτέρ Μassey Ferguson ’80
επισκευασµένο µε κουβούκλιο αντιπροσωπείας.Τηλ.2310711320.
Πωλούνται κλούβες ,κλουβάκια και µπιντζς
.Τηλ.6986/701716.
Πωλείται σπαστήρας δηµητριακών µε 50
ίππους µοτέρ και λίγες ώρες εργασίας.
Τηλ.6993/919022.
Πωλούνται πλατφόρµα, ρίπερ περιοχή Σίνδος. Τηλ.: 6972/366043.
Πωλείται αρµεκτήριο Μilk Plan γρήγορης
εξόδου, 24 θέσεων, µε αυτόµατο τάισµα. Τιµή 7000 ευρώ.Τηλ.6942/226598.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ
Πωλείται πρέσα χαρτοδεσίας Bamford για µικρές µπάλες τιµή 2.300 ευρώ. Περιοχή Σέρρες. Τηλ. 6937/253885
Πωλείται σκληρόµυλος 25 ίππων µοτέρ που
κόβει 5 τόνους την ώρα. Περιοχή Λάρισα. Τηλ.
6974/567958

Πωλείται χορτοσυλλέκτης µε 9 µπράτσα. Περιοχή Χαλκιδική. Τηλ. 6982/776003.
Πωλείται τρακτέρ Fiat 1300 DT µε 3000
ώρες χρήσης. Τιµή 8.300 ευρώ. Περιοχή Φάρσαλα. Τηλ. 6944/985675.
Πωλείται τρακτέρ Lamborghini 955, 95 ίππων σε τιµή ευκαιρίας. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης.Τηλ.6972/366043.
Πωλείται ένα φρεζοσκαλιστήρι 5σειρο, σε τιµή ευκαιρίας. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης.
Τηλ.6972/366043.
Πωλείται ένα αναστρεφόµενο άροτρο
3υνο,πολλούς καλλιεργητές και άλλα εργαλεία, σε τιµή ευκαιρίας. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης. Τηλ.6972/366043.
Πωλείται ένα ραντιστικό. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης, σε τιµή ευκαιρίας Τηλ.
6972366043
Πωλείται ένας στελεχοκόπτης, ένας ισοπεδωτήρας και µία πλατφόρµα, σε τιµή ευκαιρίας. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης.
Τηλ.6972/366043.
Πωλείται µία σπαρτική Gaspardo, σε τιµή
ευκαιρίας. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης.
Τηλ.6972/366043.
Πωλείται προετοιµαστής, ρίπερ, καλλιεργητής
για φαρδύ φύλλο, κεντρόφυγα 4χ4 και ενας
κύλινδρος, σε τιµή ευκαιρίας. Περιοχή Σίνδος
Θεσσαλονίκης.Τηλ.6972/366043.
Πωλείται τρακτέρ Stayger 110 άλογα, Περιοχή Γέφυρα Θεσσαλονίκης Τηλ. 2310/7150377.
Πωλούνται 4υνο άροτρο γκλαβάν, δισκοσβάρνα υδραυλική του ζορµπά, ένα ρίπερ, ένα
ραντιστικό 600αρι. Περιοχή Γέφυρα Θεσσαλονίκης.Τηλ. 2310/7150377.
Πωλούνται 500 τσιµεντοπάσσαλοι Ναουσης
για αµπέλι. Τηλ.6977/524520.
Πωλείται φυτευτική µηχανή Fender τρίσειρη µε δυνατότητα µετατροπής σε 4σειρη.Tηλ.
6977/524520.
Πωλούνται σωλήνες ποτίσµατος 2,5αρες
και 3αρες σε πολύ καλή κατάσταση.
Τηλ.6973/052394.

Agrenda
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Κάτι τις το χειμώνα
το επίδομα θέρμανσης

Πωλείται τρακτέρ stayer 8110 me 6000
ώρες χρήσης. Σε άριστη κατάσταση µαζί µε τα
παρελκόµενα, σπαρτική, άροτρο, 2 καλλιεργητές (ελαφρύς, βαρύς) , µε λιπασµατοδιανοµέα.
Τηλ.6943/457861.

Εταιρεία παραγωγής και εµπορίας χηµικών
προϊόντων µε έδρα την Θεσσαλονίκη, αναζητά
εξωτερικό συνεργάτη για την υποστήριξη και
προώθηση των προϊόντων της σε κτηνοτροφικές µονάδες στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας (καθαριστικά - απολυµαντικά). Email
επικοινωνίας: info.tchemical@gmail.com
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Αιτήσεις στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ μέχρι τις 30 Νοεμβρίου
και προκαταβολές στους δικαιούχους έως τις 10 Δεκεμβρίου
ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ
giouroukeli@agronews.gr

Mε τον χειµώνα να είναι µπροστά και
την ενεργειακή κρίση να κάνει ακόµη πιο δύσκολη την κατάσταση στα
εισοδήµατα των νοικοκυριών, µικρή
ανακούφιση αναµένεται να δώσει το
επίδοµα θέρµανσης σε πάνω από 1 εκατοµµύριο δικαιούχους που δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 750
ευρώ κατ’ ανώτατο όριο.
Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων,
που θέτει εισοδηµατικά και κλιµατικά κριτήρια, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, µέσω της πλατφόρµας myΘέρµανση, ενώ σύµφωνα µε τα στοιχεία
µέχρι τώρα έχουν κάνει την αίτησή
τους περί τους 385.000 δικαιούχους.
Όπως έχει ήδη επιβεβαιωθεί, τα
νοικοκυριά θα λάβουν ένα µέρος του
επιδόµατος, ως προκαταβολή, µέχρι
τις 10 ∆εκεµβρίου. Η διαδικασία αφορά τα νοικοκυριά που έλαβαν και
πέρυσι επίδοµα θέρµανσης, µε την
προϋπόθεση να υποβάλουν αίτηση
στην πλατφόρµα της ΑΑ∆Ε έως τις
30 Νοεµβρίου.
Ειδικά για το φυσικό αέριο καταχωρίζονται έως την 31η Μαΐου 2022 δικαιολογητικά αγορών της περιόδου
από 1.10.2021 έως 31.3.2022 µε ηµεροµηνία έκδοσης του παραστατικού
πληρωµής έως την 16η Μαΐου 2022.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, που θέτει εισοδηµατικά και κλιµατικά κριτήρια, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη,
µέσω της πλατφόρµας myΘέρµανση, ενώ µέχρι τώρα έχουν κάνει αίτηση περί τους 385.000 δικαιούχους.

Σε τρεις δόσεις η καταβολή
Το υπόλοιπο επίδοµα, πέραν της
προκαταβολής, θα καταβληθεί σε τρεις
δόσεις ανάλογα µε το χρόνο καταχώρηση των τιµολογίων αγοράς των
καυσίµων θέρµανσης. Συγκεκριµένα:
Έως την 30ή ∆εκεµβρίου 2021
για το σύνολο των αγορών που θα τιµολογηθούν έως την 30ή Νοεµβρίου
2021 µε καταχώριση των στοιχείων
έως και την 15η ∆εκεµβρίου 2021.
Έως την 28η Φεβρουαρίου 2022
για το σύνολο των αγορών που θα τι-

Έως το Φεβρουάριο
Σύµφωνα µε πληροφορίες,
για πετρέλαιο θέρµανσης
θα επιδοτούνται αγορές έως
και τον Φεβρουάριο

µολογηθούν έως την 31η Ιανουαρίου 2022 και µε καταχώριση των στοιχείων έως και 15 Φεβρουαρίου 2022.
Έως την 29η Απριλίου 2022 για
αγορές που θα τιµολογηθούν έως την
31η Μαρτίου 2022 και µε καταχώριση στοιχείων έως 15 Απριλίου 2022.
Ειδικά για το φυσικό αέριο θα καταχωρούνται έως την 31η Μαΐου 2022
δικαιολογητικά αγορών της περιόδου 1.10.2021 έως 31.03.2022 µε ηµεροµηνία έκδοσης του παραστατικού
πληρωµής έως την 16η Μαϊου 2022.

Πωλείται αρµεκτήριο 2 προβάτων και παγίδα
12 θέσεων. Τηλ.6906/402754.
Πωλείται αρµεκτική µηχανή 48 θέσεων περιοχή Λαγκαδά. Τηλ. 6944/877852
Πωλούνται πλαστικά βαρέλια Βιοκων από τυροκόµο. Περιοχή Τρίπολης – Αρκαδίας. Τηλ.
2710544704
Πωλείται σφυρόµυλος µε χαρµανιέρα. Περιοχή Λαγκαδά. Τηλ 6944/877852.
Πωλούνται 2 µπεκ ρίβερ µεγάλα, 3 µπεκ ρίβερ µικρά, 1 καλλιεργητής πλάτους 2,5 µέτρα, όλα µεταχειρισµένα σε τιµή ευκαιρίας. Περιοχή Αµπελιές Γιαννιτσών Ν.Πέλλας.
Τηλ.2382/094362. Τηλ.6996/549486.
Πωλείται τρακτέρ δενδροκοµικό Deutz
Agrolux F80, 88 ίππων, 4x4 µε 480 ώρες
χρήσης και όλα τα παρελκόµενα, βυτίο, φρέζα, τουρµπίνα, σπαστήρας. Φυλάσσεται σε γκαράζ.Τηλ.6937/668219.

ΖΗΤΗΣΗ
Ζητείται γεννήτρια κλειστού τύπου, πετρέλαιο, από 15 KVA (1.500 στροφές). Τηλ.
6974037597
Ζητείται τρακτέρ µεταχειρισµένο σε καλή κατάσταση 4x4. Τηλ. 6943/457861.

Στη Θεσσαλία κλειστά
δίκτυα άρδευσης µηλιάς

Πρόγραµµα καύσης νεκρών ∆ωρεά Παντελιάδη στην
ζώων στη Θεσσαλία
Αµερικανική Γεωργική

ΟΛΥΜΠΟΣ και HOPEgenesis
για τις έγκυες Ελασσόνας

Κλειστά δίκτυα για την άρδευση
1.100 στρεµµάτων µε µηλιές
κατασκευάζει η Περιφέρεια
Θεσσαλίας σε Μακρυράχη και
Πουρί. Το επόµενο διάστηµα
υπογράφεται η σύµβαση του έργου
προϋπολογισµού 1 εκατ. ευρώ που
χρηµατοδοτείται από το ΠΑΑ του
ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020.
Στόχος του έργου είναι η άρδευση
ενός σηµαντικού τµήµατος της
καλλιεργούµενης έκτασης του
∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου.

Υπεγράφη η σύµβαση του 3ετούς
προγράµµατος περισυλλογής
νεκρών ζώων στη Θεσσαλία, ύψους
2 εκατ. ευρώ, χωρίς οικονοµική
επιβάρυνση για τους κτηνοτρόφους
και καλύπτει τις 4 Περιφερειακές
Ενότητες της Θεσσαλίας. Η δράση
αφορά την περισυλλογή προς
διαχείριση και αποτέφρωση νεκρών
ζώων εντός και εκτός
κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων,
ενώ θα γίνονται αναλύσεις και
έλεγχοι της αιτίας θανάτου ζώων.

Στο πέτρινο σχολείο της Καρυάς
Ελασσόνας στους πρόποδες του
Ολύµπου, η γαλακτοβιοµηχανία
ΟΛΥΜΠΟΣ και ο µη
κερδοσκοπικός οργανισµός
HOPEgenesis παρουσίασαν τη
συνεργασία τους, που συνεχίζεται
για δεύτερη χρονιά, µε στόχο την
αντιµετώπιση υπογεννητικότητας.
Πρόκειται για το πρόγραµµα «ΤΟ
ΓΑΛΑ ΘΕΛΕΙ ΠΑΙ∆ΙΑ» µε σκοπό
τη στήριξη των εγκύων σε Καρυά,
Σαραντάπορο και Αντιχάσια.

Ξεκίνησε πρόσφατα η ανέγερση του
νέου κτιρίου του Λυκείου της
Αµερικανικής Γεωργικής Σχολής
στη Θεσσαλονίκη, µια δωρεά της
οικογένειας Παντελιάδη των οµίλων
Optima και Μετρό. Ο ιδρυτής των
οµίλων Παντελής Παντελιάδης
φοίτησε ως οικότροφος στη σχολή,
αποφοιτώντας το 1954. Το «Λύκειο
Παντελής Παντελιάδης» θα
λειτουργήσει τη νέα σχολική χρονιά.
Η ΑΓΣ δίδαξε στον επιχειρηµατία
τις βέλτιστες αγροτικές πρακτικές.
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ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV
ΑΘΛΗΜΑ

ΩΡΑ

ΣΤΟ
ΠΑΡΑ

Σάββατο 27 Νοεµβρίου
Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

5’

Άρσεναλ – Νιούκαστλ 14.30 COSMOTE SPORT 1 HD
Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)
Αστέρας Τρίπολης – Ατρόµητος

Στα κορτ του Άµπου Ντάµπι

17.15 Novasports 2HD

Αντίστροφα µετρά ο χρόνος
για την έναρξη του Τουρνουά τένις
Mubadala που θα διεξαχθεί στο
Άµπου Ντάµπι τον επόµενο µήνα
(16-18 ∆εκεµβρίου) και όπου
µερικά από τα µεγάλυτερα ονόµατα
του παγκόσµιου τένις θα δώσουν
το «παρόν». Μεταξύ τους θα είναι
οι Βρετανοί Άντι Μάρεϊ και Έµα
Ραντουκάνου, ο πρωταθλητής του
US Open, Ντοµινίκ Τίµ και ο Ράφα
Ναδάλ.

Απόλλων Σµύρνης – Λαµία 19.30 COSMOTE SPORT 2 HD
ΠΑΣ Γιάννινα – ΑΕΚ 19.30 Novasports Prime
Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)
Βιγιαρεάλ – Μπαρτσελόνα 22.00 Novasports 1HD

Κυριακή 28 Νοεµβρίου
Μπάσκετ (NBA)
Φιλαδέλφεια – Τίµπεργουλβς 01.00 COSMOTE SPORT 4 HD
Χοκς – Νικς 02.30 COSMOTE SPORT 7 HD
Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)
Κατακτήριες δοκιµές

14.50

ΕΡΤ 1

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)
ΑΕΛ – ΟΦΗ

17.15

Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι 19.30

COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)
Παναθηναϊκός – ΠΑΣ Γιάννινα

19.30

Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)
Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης

22.00

COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΟΦΗ – Ιωνικός 15.00 COSMOTE SPORT 2 HD
Λαµία – Ολυµπιακός

15.00

Novasports 1HD

Βόλος – Παναιτωλικός

17.15

Novasports 3HD

17.15

Novasports 2HD

Απόλλων Σµύρνης – ΑΕΚ
Άρης – ΠΑΟΚ

19.30

Novasports 1HD

21.30

COSMOTE SPORT 5HD

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)
Αγώνας

Ολυµπιακός – Βόλος 15.00 Novasports Prime
Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)
Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 18.30 COSMOTE SPORT 2HD

Όλα ανοιχτά στην
τελευταία στροφή

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)
Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός

19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

ΠΑΟΚ – Άρης 19.30 Novasports Prime

Συμπληρώνονται οι «16» του Τσάμπιονς Λιγκ
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Συνεχίζεται το θρίλερ
στην Formula 1
«Φωτιά» στο παγκόσµιο πρωτάθληµα της Formula 1,
δύο αγώνες πριν το φινάλε, έβαλε ο Λιούις Χάµιλτον
(Mercedes) στο Grand Prix του Κατάρ. Ο επτάκις
παγκόσµιος πρωταθλητής άφησε στη δεύτερη θέση τον
Μαξ Φερστάπεν (Red Bull) αλλά µείωσε κι άλλο τη
διαφορά που τον χωρίζει από τον Ολλανδό (-8) και
πλέον διεκδικεί στα ίσια τον 8ο τίτλο στην καριέρα του.

Όλα ανοιχτά παραµένουν για τη 2η
θέση που οδηγεί στους «16» του Τσάµπιονς Λιγκ µία αγωνιστική πριν από το τέλος σε τέσσερις οµίλους, µετά τα µατς της περασµένης εβδοµάδας. Όµιλος «|φωτιά» ο 7ος, όπου
και οι τέσσερις οµάδες διεκδικούν
την πρόκριση. Η Λιλ ανέβηκε στην
κορυφή του γκρουπ (8 πόντοι), έχοντας ένα βαθµό πίσω της τη Σάλτσµπουργκ. Η Σεβίλλη έχει 6 πόντους
και η Βόλφσµπουργκ 5. Στην τελευταία αγωνιστική (8 ∆εκεµβρίου) οι
Γερµανοί υποδέχονται τη Λιλ και η
Σάλτσµπουργκ τη Σεβίλλη.
Μεταφερόµαστε στον 2ο όµιλο, ό-

που τρεις οµάδες, η Πόρτο, η Μίλαν
και η Ατλέτικο Μαδρίτης θα τα δώσουν όλα τα για την πρόκριση στην
τελευταία αγωνιστική. Οι Πορτογάλοι κρατάνε την τύχη στα χέρια τους
για τη δεύτερη φάση, ψάχνοντας νίκη την τελευταία αγωνιστική κόντρα
στην Ατλέτικο για να προκριθεί. Η
Μίλαν αγωνίζεται απέναντι στην αδιάφορη βαθµολογικά Λίβερπουλ.
Στον 5ο όµιλο η Μπαρτσελόνα κρατάει µεν την τύχη στα χέρια της µε
το +2 από τη Μπενφίκα, ωστόσο έχει
µπροστά της το εκτός έδρας µατς κόντρα στη σίγουρη πρώτη Μπάγερν,
η οποία, όµως, δεν χαρίζεται. Στον
6ο όµιλο η πρόκριση θα παιχτεί ανάµεσα σε Βιγιαρεάλ και Αταλάντα, µε
τους Ιταλούς να θέλουν µόνο νίκη.

Κόβει την µπάλα ο Αγκουέρο
Πρόωρο τέλος στην καριέρα του
είναι αναγκασµένος να βάλει ο
Σέρχιο «Κουν» Αγκουέρο, λόγω
του προβλήµατος που διαπιστώθηκε
πρόσφατα µε την καρδιά του.
Σύµφωνα µε τον δηµοσιογράφο
Ζεράρ Ροµέρο και την ανάρτησή
του στο κανάλι που διατηρεί στο
Twitch, ένα µήνα µετά τα
αποτελέσµατα των ιατρικών τεστ
που έκανε ο σπουδαίος σέντερ
φορ, αναγκάστηκε να σταµατήσει
την επαγγελµατική του καριέρα.

Ντέρµπι στον κάµπο

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Κακοπλήρωτοι
οι μισοί αγρότες
και στην εκκαθάριση
του Δεκεμβρίου

Με ορθάνοιχτα
όλα τα παράθυρα
έρχεται το φθηνό
αγροτικό πετρέλαιο

∆ύο καινούργια
ντοκουμέντα
ανάβουν φωτιές
στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Με τον Ηρακλή στις 28
Νοεµβρίου συνεχίζει τις
υποχρεώσεις της στην Super
League 2 η ΑΕΛ, έχοντας ήδη
κάνει το 2 στα 3 στα µατς που
προηγήθηκαν. Σηµειώνεται εδώ
πως την ερχόµενη Τετάρτη η ΑΕΛ
θα παίξει για την πρόκριση στους
«8» του Κυπέλλου Ελλάδος
απέναντι στον ΠΑΟΚ, εντός έδρας.
Η ρεβάνς είναι προγραµµατισµένη
για τις 21 ∆εκεµβρίου.

Top 50
THE

KΟΡΥΦΑΊΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΈΣ

ΟΙΝΙΚΈΣ ΕΠΙΛΟΓΈΣ

EΡΧΕΤΑΙ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ

Έλα απόψε στου Θωµά
να σου παίξω µπαγλαµά

AgroNews.gr
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Νονοί
πάντα
Ο αστέρας του
ποδοσφαίρου της Παρί Σεν
Ζερµέν Κιλιάν Μπαπέ και ο
Κινέζος Ολυµπιονίκης στις
καταδύσεις Ζιάνγκ Ζακί έγιναν
νονοί σε δύο µικρά πάντα
που γεννήθηκαν σε γαλλικό
ζωολογικό κήπο νωρίτερα φέτος.
Σε µια τελετή, την περασµένη
εβδοµαδα στον ζωολογικό κήπο
Beauval στη Γαλλία, τα τριών
µηνών δίδυµα µικρά πάντα
Yuandudu και Huanlili
αγκαλιάστηκαν µεταξύ τους
σε ένα ειδικά κατασκευασµένο
κινητό κλουβί, προσπαθώντας
κατά καιρούς να σηκωθούν πάνω
στα αδύναµα ακόµα πόδια τους.
Ο Μπαπέ χαρακτήρισε την
τελετή ως µια «µεγάλη στιγµή»
για τον ίδιο.

Η ΤΡΥΠΙΑ ΒΑΡΚΑ
Σε αναβρασµό, παρότι η
επικαιρότητα… µονοπολείται από τα
ζητήµατα της πανδηµίας, βρίσκεται ο
αγροτικός κόσµος που βλέπει την ηγεσία του
υπουργείου της πλατείας να επιχειρεί µε λύσεις εν είδη «µπαλώµατος» να διορθώσει ζητήµατα που αφορούν την κακοδιαχείριση µε
το Εθνικό Απόθεµα. Την ίδια ώρα, το κουτσουρεµένο φθήνο πετρέλαιο, που θα ’ρθει και όχι
για όλους, το 2022 δεν επαρκεί ούτε για δύο
οργώµατα, λένε µε απόγνωση. Το κύµα ανατιµήσεων, οι αυξήσεις στο ρεύµα δηµιουργούν
ένα εκρηκτικό µίγµα στις τάξεις των αγροτών, παρά τη σκιά των τοπικών «lockdown»…
Την ίδια ώρα, ως κοροϊδία αξιολογούν πλέον οι αγροτικοί σύλλογοι τη νέα
παράταση που δόθηκε στον βαρύ µηχανισµό του ΕΛΓΑ για την καταβολή της προκαταβολής των αποζηµιώσεων παγετού,
που θεωρητικά θα πληρώνονταν µέχρι τέλη Ιουλίου για να εξοφληθούν εντός του
Αναστάτωση έχει δηµιουργή2021.
σει και η ανάκληση δικαιωµάτων που µεταβιβάστηκαν από το Εθνικό Απόθεµα 2020, η
οποία «τσουβαλιάζει» άπαντες. «Εµένα µε αναγκάσατε να κάνω µεταβίβαση από τη γυναίκα µου προς εµένα, διότι στο πρόγραµµα
Νέων Αγροτών που ήθελα να ενταχθώ δεν
γινόταν να έχουν κάνει ΟΣ∆Ε και οι δύο σύ-

ζυγοι….Και έρχεστε 5 µήνες µετά µε µια γελοία απόφαση που τα τσουβαλιάζει όλα και
µάλιστα µε αναδροµική ισχύ και µας ακυρώνετε την µεταβίβαση. Χάνουµε τα λεφτά µας
επειδή η µια απόφαση έρχεται σε αντίθεση µε
την άλλη και µάλιστα δεν τα χάνουµε µια φορά αλλά για πάντα. ∆εν µας δίνετε καν το δικαίωµα να κάνουµε ένσταση. Να εξηγήσουµε την περίπτωση, που κάθε µια θα είναι διαφορετική. Μιλάµε για τραγικά πράγµατα»,
σχολιάζει αγρότης στο Agronews.
«Καλλιεργώ πάνω από 100 στρέµµατα χωράφια κι έχω δικαιώµατα µόνο για 32, γιατί το σύστηµα είναι τόσο άδικο που δίνει δικαιώµατα µόνο την πρώτη φορά που κάνεις
δήλωση ΟΣ∆Ε. Το ίδιο το σύστηµα µε ανάγκασε να δηλώσει πέρυσι 60 στρέµµατα από τα δικά µου χωράφια, ο ξάδερφος µου,
για να πάρει δικαιώµατα σαν νεοεισερχόµενος και να µου τα µεταβιβάσει φέτος, όπως κάνουν όλοι δηλαδή, γιατί παίρνω ελάχιστες επιδοτήσεις. ∆υστυχώς οδηγούµαστε σ’ αυτές τις τακτικές γιατί δεν εφαρµόζεται το αυτονόητο, όσα στρέµµατα δηλώνεις αυτά να πληρώνεσαι και όχι να γίνονται τα δικαιώµατα εµπόριο. Αλήθεια τι θα
γίνει µε αυτούς που αγόρασαν δικαιώµατα;
Έλεος», αναφέρει άλλος αγρότης δείχνοντας τις αστοχίες του συστήµατος. Ο ΓΥΛΟΣ

Τρέχει με άνεση
Αν και η πρώτη σειρά των Optum
του 2015 κυκλοφόρησε µε ευαίσθητο
λογισµικό, έπειτα από 2.700 ώρες
λειτουργίας, το βελτιωµένο Case IH
Optum 270 CVX έχει πλέον στρωµένη
µηχανή που τράβηξε µε άνεση
δισκοσβάρνα 6 µέτρων και την βαριά
σπαρτική Horsch Maistro 24.75 ακόπιαστα.
Περισσότερα στο Profi ∆εκεµβρίου.

Παρί καλεί
Zινεντίν Ζιντάν
Νέο δηµοσίευµα της γαλλικής
εφηµερίδας Parisien αναφέρει
πως η Παρί βρίσκεται πλέον σε
προχωρηµένες διαπραγµατεύσεις
µε τον Zινεντίν Zιντάν, για να
αναλάβει την τεχνική ηγεσία του
συλλόγου. Σύµφωνα µε
δηµοσίευµα ο Γάλλος πρώην
τεχνικός της Ρεάλ φαίνεται
ιδιαίτερα πρόθυµος να αναλάβει
την τεχνική ηγεσία των
Παριζιάνων σε αντίθεση
µε εκείνη της Μάντσεστερ
Γιουνάιτεντ. Την ίδια στιγµή
το µέλλον του Μαουρίτσιο
Ποτσετίνο παραµένει αβέβαιο.
Ο Aργεντίνος τεχνικός έχει
δεχτεί πρόταση από την
Γιουνάιτεντ, ενώ υπάρχουν
φήµες πως η υπόθεση έχει πάει
και ένα βήµα παρακάτω.

Ο ΒΟΣΚΟΣ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΑΙΩΝ ΤΗΣ ROSA BONHEUR
Λάδι σε καµβά, ένα έργο επηρεασµένο από το κίνηµα του ρεαλισµού. Ο βοσκός των Πυρηναίων χρονολογείται στο 1888 µε την καλλιτέχνιδα
να µας µεταφέρει στη χώρα των Βάσκων όπου τα πρόβατα βρίσκονται σε µια τελευταία βοσκή στα ορεινά πριν κλειστούν στο µαντρί.
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ΜΕ ΜΙΑ
ΜΑΤΙΑ

Δουλεύει στα υψηλά
η αγορά βάμβακος

Σ

ταθεροποίηση κοντά στα πρόσφατα υψηλά, γύρω από τα 116 σεντς
για τη διεθνή τιµή βάµβακος, µε την
αγορά να εξακολουθεί να ποντάρει στην άνοδο, αναµένοντας από τα συµβόλαια Μαρτίου 2022 να δοκιµάσουν νέες κορυφές έπειτα από τα 120 σεντς που έγραψαν
τα συµβόλαια ∆εκεµβρίου 2021.
Ενίσχυση για το µαλακό σιτάρι και σταθεροποίηση στα υψηλά του εύρους για το
σκληρό στη Φότζια όσο η Γαλλία συνεχίζει
να ενισχύεται, δείχνουν ότι η ανοδική τάση
στην αγορά σιτηρών έχει δρόµο µπροστά.
Στην εγχώρια αγορά, η τιµή εξαγωγής διατηρείται στα 520 ευρώ ο τόνος FOB λιµάνι
µας, παρά την εµπορική απραξία.

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος
ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

21/10

27/10

04/11

11/11

330

330

330

330

109,10

18/11

25/11

375

383

115,62

115,35

115,75

110,41
112,40

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

550

555

555

555

550

545

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

292

292

288

285

286

290

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

250

250

250

254

265

274

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

3,20

3,29

3,20

3,22

3,24

3,23

502,10

515,70

506,30

526,30

518,00

509,70

1234,20

1252,20

1224,00

1222,40

1266,00

1263,00

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

19,88

18,75

17,86

18,12

17,29

18,31

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

73,50

71,95

77,75

75,77

83,47

84,35

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

129,47

131,67

130,67

132,05

137,12

140,87

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

103,88

102,40

100,98

102,02

102,89

105,72

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)
ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

A2 | 22

Agrenda

ΒΑΜΒΑΚΙ

210

290

200

220

280

190

210

68.00
66.00
65.00
52.00

270

180

260

170

250

160

50.00
48.00

240

σέντς/λίµπρα

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο

230

Εξτρα
παρθένο

2.000

69.00

115,75

ΚΡΙΘΑΡΙ

KΑΛΑΜΠΟΚΙ

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
300

IOYN
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IOYΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

25
IOYN

ΝΟΕ

Σταθεροποίηση γύρω από τα 115 σεντς
η λίµπρα για τα συµβόλαια Μαρτίου στο
βαµβάκι, µε τους αναλυτές βλέπουν
περιθώρια νέας ανόδου.

545
¤/τόνος

25
IOYΛ

25
ΑΥΓ

25
ΣΕΠ

25
ΟΚΤ

25
ΝΟΕ

Υποχωρεί κατά 5 ευρώ ο τόνος µετά
από µήνες ανόδου η λίστα της Φότζια
µε τον Καναδά να απέχει από
εξαγωγές στην Ευρώπη.

150

291
¤/τόνος

25
IOYΛ

25
ΑΥΓ

25
ΣΕΠ

25
ΟΚΤ

25
ΝΟΕ

Ενίσχυση στην τιµή
παραγωγού για το
κτηνοτροφικό καλαµπόκι
γράφει η λίστα της Μπολόνια.

200

1.000

190

500

0

25
IOYΛ

274

¤/τόνος

25
ΑΥΓ

25
ΣΕΠ

25
ΟΚΤ

25
IOYN

25
ΝΟΕ

Ενισχυµένη κατά 9 ευρώ ο τόνος
η τιµή για το κτηνοτροφικό κριθάρι,
στους ευρωπαϊκούς δείκτες, µε το
βυνοποιήσιµο στα 360 ευρώ.

Μεσίτες και βιοµηχανία εξακολουθούν
να επιδίδονται σε µια εξόφθαλµη πρακτική χειραγώγησης της αγοράς, πιέζοντας τις τιµές παραγωγού που χάνουν
προς το παρόν τα κεκτηµένα της ανόδου των προηγούµενων µηνών. Οι ισορροπίες ωστόσο στην αγορά είναι τέτοιες που αφήνουν ελάχιστα περιθώρια για διατήρηση των τιµών στα επίπεδα των 3,20 έως 3,40 ευρώ , δεδοµένης της µικρής παραγωγής τόσο στην
Ελλάδα όσο και στη γειτονική Ιταλία.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι Μεσσηνία και Λακωνία αναµένουν παραγωγές µικρότερες έως και 70% συγκριτικά µε τα δεδοµένα της περσινής χρονιάς. Ειδικά στη Λακωνία, οι παραγωγοί καθυστερούν τη συγκοµιδή αφού
ακόµα οι συντελεστές είναι υψηλοί, κάτι που συνεπάγεται -πέραν των µειωµένων ποσοτήτων που θα µπουν στις
δεξαµενές- έλλειψη σε φρέσκα ελαιόλαδα. Μειωµένη παραγωγή αποδει-

κνύεται και αυτή της Κρήτης. Υπό αυτήν την έννοια, η αγορά ελαιολάδου
δεν µπορεί παρά να τονωθεί τις επόµενες εβδοµάδες και µήνες, ειδικά όσο η αγορά θα βλέπει πως τα αποθέµατα περιορίζονται και η αναπλήρωσή τους γίνεται µε το σταγονόµετρο.
Αντίστοιχη είναι και η εικόνα της Ιταλίας, όπου οι τιµές παραγωγού υποχώρησαν για δεύτερη συνεχόµενη εβδοµάδα ακόµα και κάτω από τα 4 ευρώ το
κιλό, σε µια εξέλιξη που κάνει πλέον αναλυτές της εκεί αγοράς να εντοπίζουν
σαφείς ενδείξεις χειραγώγησης των τιµών. Αναφέρεται ότι τα αποθέµατα έξτρα παρθένων ελαιολάδων της Ιταλίας
µέχρι και τις αρχές Νοέµβρη, βρίσκονταν στους 57.000 τόνους, όταν την αντίστοιχη περίοδο το 2020 ξεπερνούσαν τους 90.000 τόνους. Τα νούµερα
αυτά δείχνουν ότι σε καµία περίπτωση
δεν υφίσταται ζήτηµα «υψηλών αποθεµάτων» όπως κυκλοφορεί εδώ και µερικές εβδοµάδες στα παραγωγικά κέντρα της Ελλάδας και της Ιταλίας. Με
άλλα λόγια, τα θεµελιώδη της αγοράς

25
ΣΕΠ

25
ΟΚΤ

Στα 3,23 ευρώ το κιλό υποχώρηαε
η µέση τιµή του έξτρα παρθένου
ελαιολάδου στην Ισπανία, εν µέσω
ανησυχιών για τη ζήτηση.

Εδραιώνεται σε όλα τα
παραγωγικά κέντρα πατάτας
της χώρας το κλίµα
ανάκαµψης της αγοράς, µε
τις τιµές που πληρώνονται οι
αγρότες στα συσκευαστήρια
να ξεκινούν πλέον από τα 50
λεπτά, όσο διατηρείται ο
στόχος των 55 λεπτών για την
πρώτη ποιότητα. Η αγορά
έκανε εντυπωσιακό γύρισµα
αφήνοντας για τα καλά πίσω
τις χαµηλές πτήσεις που
κράτησαν τις τιµές εδώ και 18
µήνες σε ένα στενό και µη
βιώσιµο εύρος µεταξύ 10 και
25 λεπτών. Το σήµα ανόδου
έφτασε από την Κεντρική και
∆υτική Ευρώπη, όπου οι
διαθέσιµες ποσότητες είναι
ελάχιστες, µε αποτέλεσµα
να δυσκολεύει ακόµα και η
εισαγωγή στη χώρα γαλλικής
πατάτας που άλλοτε έφτανε
στις ελληνικές αποθήκες µε
20 λεπτά το κιλό. Άνθρωποι
της αγοράς εκτιµούν ότι το
ανοδικό µοµέντουµ δεν
µπορεί παρά να κλιµακωθεί
τους επόµενους µήνες και
στην ανοιξιάτικη πατάτα.

ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ
Οι µεγάλοι παίκτες της
λιανικής δεν θέλουν να
απορροφήσουν οι ίδιοι την
ενίσχυση τιµής στην α’ ύλη

Τα θεµελιώδη της αγοράς δεν
δικαιολογούν υποχώρηση τιµών.

25
ΑΥΓ

ΣΤΡΟΦΗ ΑΝΟ∆ΟΥ ΜΕ ΤΗΝ
ΠΑΤΑΤΑ ΣΤΑ 55 ΛΕΠΤΑ

Μεσσηνία και Λακωνία περιµένουν παραγωγές ελαιολάδου έως 70% µειωµένες από πέρυσι
Σαφείς ενδείξεις χειραγώγησης των τιµών διαπιστώνουν οι αναλυτές και στην Ιταλία
gogos@agronews.gr

25
IOYΛ

3,23
¤/κιλό

Σπάει την πίεση των εµπόρων η µικρή σοδειά
ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ

Βιοµ/νικοί
άσοι

1.500

180

25
IOYN

Παρθένο

δεν δικαιολογούν αυτή τη ραδγαία υποχώρηση των τιµών.
Ήδη από την περασµένη εβδοµάδα,
η Agrenda απέδιδε το πισωγύρισµα σε
εµπορικά τεχνάσµατα. Πλέον, στην Ιταλία γίνεται λόγος για πιέσεις µεσαζόντων που δεν θέλουν να χαλάσουν χατίρι στους µεγάλους παίκτες της λιανικής, οι οποίοι δεν θέλουν να αυξήσουν
τις τιµές στο ράφι, ούτε όµως να απορροφήσουν οι ίδιοι την ενίσχυση της τιµής στην α’ ύλη. Με αντίστοιχη λογική
προσεγγίζουν την αγορά και οι µεγάλες βιοµηχανίες, οι οποίες ήδη έχουν
απορροφήσει τις ανατιµήσεις στα υλικά εµφιάλωσης και προσπαθούν τώρα
να βγάλουν τα σπασµένα αγοράζοντας
όσο πιο φθηνά µπορούν ελαιόλαδο.

Σε µεταίχµιο η αγορά βάµβακος µε το βλέµµα στις εκτάσεις του 2022

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ∆ΕΚ 21
117,5

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΒΑΜΒΑΚΟΣ

ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

ΝEA ΥOΡKH

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Σε ένα στενό εύρος γύρω από τα 116 σεντς κινείται η
αγορά βάµβακος για τα συµβόλαια Μαρτίου, όσο
εκφράζονται ανησυχίες για επιπλοκές στις εξαγωγές
που θα µπορούσαν να αφήσουν απροσδόκητα στοκ
στο τέλος της εµπορικής περιόδου. Η αγορά όσο και οι
αναλύσεις είναι διχασµένοι, µε αρκετούς να βλέπουν
σηµαντικά περιθώρια ώστε τα συµβόλαια Μαρτίου να
διεκδικήσουν νέα υψηλά ίσως και µέχρι τα 135 σεντς,
ενώ ορισµένοι προβάλουν µια αναµενόµενη ενίσχυση
των εκτάσεων που θα οδηγούσε σε διόρθωση τιµών.
Το spread στις τιµές ∆εκεµβρίου 2021 που λήγουν
και στις τιµές ∆εκεµβρίου 2022 περί τα 30 σεντς.

Στα 2 σεντς επί των χρηµατιστηριακών τιµών
διαµορφώνεται το πριµ για την ελληνική αγορά, τιµή
που αφορά τα µεταβροχικά βαµβάκια. Η εγχώρια
εκκόκκιση ζητά ωστόσο επιπλέον 2 σεντς. Με το
χρηµατιστήριο σε αυτά τα επίπεδα, είναι σχεδόν
αδύνατο να διατηρηθούν οι βάσεις στα ίδια επίπεδα µε
το προηγούµενο διάστηµα. Μην ξεχνάµε πως η σοδειά
µας από τον Σεπτέµβριο απολαµβάνει ένα έξτρα πριµ
εκτέλεσης (φόρτωσης) συµβολαίων λόγω των
τεράστιων δυσκολιών που εντοπίζονται παγκοσµίως
στις µεταφορές. Από την άλλη, η περαιτέρω ενίσχυση
του δολαρίου βελτιώνει έµµεσα τις ελληνικές τιµές.

117,0
116,5
116,0
115,5
115,0
114,5
114,0

Πέµπτη

18/11

Παρασκευή

19/11

Τετάρτη

01/09

∆ευτέρα

22/11

Τρίτη

23/11

Τετάρτη

24/11

∆ευτέρα

Συνεδρίαση28/07
25/11/2021
Μήνας

Κλείσιµο

Μεταβολή

Μάρτιος ‘22

115,78

+0,12

Μάιος ‘22

114,10

+0,01
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Μειωµένο σηµαντικά το ζωικό κεφάλαιο
Σε τροχιά 8 ευρώ η αγορά για τα αρνιά
gogos@agronews.gr

Έντονη κινητικότητα, πολλές παραγγελίες και περιορισµένη προσφορά συνθέτουν ένα εκρηκτικό µείγµα στην εγχώρια αγορά
πρόβειου κρέατος, η οποία ενόψει της χριστουγεννιάτικης περιόδου έχει ήδη διαµορφωθεί κοντά στα υψηλά του έτους, µε τους
κτηνοτρόφους να πληρώνονται
7 ευρώ το κιλό στο σφαγείο. Η
τιµή αυτή είναι ενιαία για κατσίκια και αρνιά, ενώ αξίζει να σηµειωθεί ότι µερικές ηµέρες πριν
η αγορά διαµόρφωνε το επίπεδο των 6 µε 6,50 ευρώ το κιλό.
Πρόκειται για µια αύξηση της τιµής που θυµίζει το ράλι που σηµειώθηκε το περασµένο Πάσχα,
όπου η αγορά πλήρωνε όλο και
πιο ακριβά τα ντόπια αρνιά και
κατσίκια πριν κορυφωθεί στα 7
µε 7,50 ευρώ το κιλό τη Μεγάλη
Εβδοµάδα. Αυτή τη φορά, η εκκίνηση γίνεται από υψηλότερα
επίπεδα και µένει να φανεί αν
υπάρχουν δυνάµεις στην αγορά
ώστε να διαµορφωθεί ένα νέο υψηλό ακόµα και πάνω από τα 8
ευρώ το κιλό.
Άλλωστε, οι ισορροπίες στην
αγορά για το 2021 έχουν ωθήσει στο να περιοριστεί σηµαντικά το ζωικό κεφάλαιο, µε τους
ρυθµούς αναπλήρωσης να µην
µπορούν σε καµία περίπτωση να
προλάβουν τη ζήτηση. Ήδη µέσα στο καλοκαίρι η αγορά έγραψε ακόµα και τα 8 ευρώ το κιλό
πριν διορθώσουν.
Τις τελευταίες ηµέρες, µε τη

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΒΕΙΟΥ
ΚΡΕΑΤΟΣ

8

(ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

7
6  6,5

ΝΟΕ 2021

ΟΚΤ 2021

ΠΑΣΧΑ 2022
Ο περιορισµός σφαγών ως το
α’ εξάµηνο του 2022 αναµένεται να κρατήσει τις τιµές ψηλά
ενόψει του Πάσχα του 2022

ζήτηση από την Ιταλία να καταφθάνει, οι τιµές ανέκαµψαν και
πλέον µπαίνει ο στόχος των 7,50
ευρώ το κιλό όσο στον ορίζοντα
το επίπεδο των 8 ευρώ φαντάζει
κοντινό. Ακόµα βέβαια και αν η
αγορά επιχειρήσει να συγκρατήσει τις τιµές, κανένας εκ των παραγόντων δεν βλέπει περιθώρια
οι τιµές να υποχωρήσουν.
Η περιορισµένη προσφορά, είναι κοινός παρονοµαστής σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή αγορά, κάτι που υποστηρίζει µια περαιτέρω
ενίσχυση των τιµών που πληρώνονται οι Έλληνες κτηνοτρόφοι.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

Συγκεκριµένα, οι εισαγωγές
πρόβειου κρέατος της ΕΕ κατά την
τρέχουσα περίοδο έχουν συρρικνωθεί κατά 18%, µε την ενδοκοινοτική παραγωγή τόσο στο πρόβειο όσο και στο κατσικίσιο κρέας να σηµειώνει µια µετριοπαθή
αύξηση της τάξης του 2,2% κατά
το πρώτο εξάµηνο του 2021, µε
κινητήριο δύναµη τις βελτιωµένες τιµές. Μάλιστα η Ελλάδα εξασφαλίζει το µεγαλύτερο µερίδιο στην αύξηση της παραγωγής
µε ένα ποσοστό 9,9% το οποίο όµως επιτεύχθηκε χάρη στη µείωση του ζωικού κεφαλαίου, κάτι
που αποτυπώνεται στα δεδοµένα της αγοράς στο τρέχον, δεύτερο εξάµηνο του έτους. Ισπανία
και Γαλλία σηµείωσαν µια αύξηση της παραγωγής κατά 4,7 και
4,3% αντίστοιχα, ενώ η Ρουµανία
αύξησε την παραγωγή της κατά
3%. Αυτήν την αύξηση της προσφοράς στην ευρωπαϊκή παρα-

Η περιορισµένη προσφορά
είναι κοινός παρονοµαστής
σε όλη την ευρωπαϊκή αγορά,
κάτι που υποστηρίζει µια
περαιτέρω ενίσχυση των
τιµών για τους Έλληνες
κτηνοτρόφους

γωγή πρόβειου κρέατος έρχεται
να απορροφήσει σε σηµαντικό
βαθµό η µείωση της παραγωγής
στην Ιρλανδία η οποία φέτος υποχωρεί κατά 10,5%.
Όλα αυτά γίνονται όσο το ζωικό κεφάλαιο του µπλοκ παραµένει αµετάβλητο, όποτε δεν υποχωρεί, όπως συµβαίνει στην
ελληνική περίπτωση. Συνέπεια
αυτού, ο περιορισµός των σφαγών για το υπόλοιπο του έτους
αλλά και για το πρώτο εξάµηνο
του 2022, αφήνοντας δηλαδή παρακαταθήκη για υψηλές τιµές παραγωγού ενόψει του Πάσχα του
2022. Το µείγµα ανόδου τιµών
στην αγορά έρχεται να συµπληρώσει και η απουσία των εισαγωγών από τη Νέα Ζηλανδία που
αποδίδεται τόσο στην ενίσχυση
των παραγγελιών από την Κίνα,
όσο και στις επιπλοκές µε τις µεταφορές, ενώ για όσο καιρό η εστίαση παραµένει ανοιχτή, τόσο
πιο έντονα υπερτονίζεται η περιορισµένη προσφορά πρόβειου και κατσικίσιου κρέατος στις
αγορές του µπλοκ.

Μικρή µείωση για το σκληρό σιτάρι στην Ιταλία,
το διεθνές εµπόριο όµως δείχνει ψηλά και το 2022
Νέα µετριοπαθή υποχώρηση
καταγράφει η λίστα τιµών της
Φότζια για το σκληρό σιτάρι,
µε την τιµή αποθήκης να διαµορφώνεται πλέον στα 445
ευρώ ο τόνος για την πρώτη ποιότητα, όσο οι ευρωπαϊκοί δείκτες σιτηρών διαµορφώνουν νέα ιστορικά υψηλά.
Τηνίδια ώρα τα υψηλά επίπεδα του 2012 στην τιµή µαλα-

κού σίτου πάνω από τα 850
σεντς ανά µπούσελ έγραψε
και το χρηµατιστήριο του Σικάγο, µε την τιµή στις ευρωπαϊκές αγορές να φτάνει αυτές τις ηµέρες ακόµα και τα
312 ευρώ ο τόνος.
Το παγκόσµιο εµπόριο σιτηρών για την εµπορική περίοδο 2021-2022 προβλέπεται
να διαµορφώσει υψηλότερα
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Περιορισµένη προσφορά και ζήτηση έφτασαν ήδη την τιµή στα υψηλά του έτους
ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ

Agrenda

νούµερα, µε τις εξαγωγές να
αναµένονται σε 205 εκατ. τόνους (+3,2 εκατ. τόνους) και
τις εισαγωγές σε 201 εκατ. τόνους. Τέλος, τα αποθέµατα για
το 2021-2022 αναµένεται να
κινηθούν χαµηλότερα κατά
1,4 εκατ. τόνους σε 275,8 εκατ. τόνους. Όλα τα παραπάνω λειτουργούν θετικά στην
τιµή του σιταριού.

ΥΨΗΛΑ ΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ
ΣΚΛΗΡΟ, ∆ΙΟΡΘΩΣΗ
ΣΤΗ ΦΟΤΖΙΑ

Α

ρχή εβδοµάδας µε ιστορικά υψηλά και στη συνέχεια
διόρθωση λόγω κατοχύρωσης κερδών ενόψει εορταστικής περιόδου δίνουν τον τόνο στη διεθνή αγορά σιτηρών, όσο
στην εγχώρια επιβεβαιώνεται για τρίτη εβδοµάδα η υποτονικότητα στο
σκληρό. Η εξαγωγή δεν προχωράει στα προσφερόµενα επίπεδα των
520 ευρώ ο τόνος FOB, αλλά και οι
έµποροι εξαγωγείς δεν επιθυµούν
για την ώρα να χαµηλώσουν τις τιµές
τους. Τα στοκ είναι λιγοστά δεδοµένου πως έχουν σηµειωθεί περίπου
250.000 τόνοι εξαγωγές φέτος. Λογικά µε αυτό το µοτίβο θα προχωρήσουµε µέχρι να ολοκληρωθεί η νέα
σπορά ή ακόµα µέχρι και το τέλος
του έτους.
Στα σκληΤOY ΓΙΑΝΝΗ
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ ρά σιτάρια, οι
papadogiannis@
τιµές στη Φόagronews.gr
τζια µειώθηκαν για δεύτερη συνεχόµενη εβδοµάδα κατά
5 ευρώ ο τόνος. Συγκεκριµένα για
τα ποιοτικά σιτάρια µε ειδικό βάρος
79 kg/hl, υαλώδη 80% και πρωτεΐνη 12% η τιµή αποθήκης εµπόρου
διαπραγµατεύεται στα 540-545 ευρώ ο τόνος. Επίσης για τη δεύτερη
ποιότητα µε ειδικό βάρος 78 kg/hl,
υαλώδη 65% και πρωτεΐνη 11,5% η
τιµή αποθήκης εµπόρου κυµαίνεται
στα 530-535 ευρώ ο τόνος. Στη Γαλλία όπου οι τιµές παραµένουν πίσω
σε σχέση µε τους δείκτες στην Ιταλία, η τιµή βρίσκεται στα 455 ευρώ
παραδοτέα σε γαλλικό λιµάνι, καταγράφεται δηλαδή µία αύξηση της
τάξης των 5 ευρώ σε σχέση µε την
προηγούµενη εβδοµάδα.
Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, τα
µαλακά σιτάρια ενισχύθηκαν, ξεπερνώντας το ιστορικό υψηλό του 2012,
στα 856 σεντς ανά µπούσελ, µε την
αγορά να διορθώνει στη συνέχεια
αφού τα funds επέλεξαν να κατοχυρώσουν τα κέρδη τους, όπως παραδοσιακά γίνεται ενόψει της γιορτής
των Ευχαριστιών. Οι κερδοσκοπικές
τοποθετήσεις ανόδου επιµένουν όσο τα θεµελιώδη παρουσιάζονται ελκυστικά. Στη Γαλλία, τέλος, τα µαλακά σιτάρια βρέθηκαν ακόµα και στα
υψηλά των 310 ευρώ ο τόνος για τα
συµβόλαια ∆εκεµβρίου, µε την αγορά να διατηρείται πάνω από τα
300 ευρώ έπειτα από τη διόρθωση.
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Ταγμένη στην
άνοδο η αγορά
ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Κύκλο ανόδου θυµίζουν οι ισορροπίες στην αγορά αγροτικών προϊόντων και όχι µια παροδική εµπορική αστάθεια, κάτι που φέρνει ξανά
στο προσκήνιο εκτιµήσεις αναλυτών στην αρχή του έτους που έκαναν λόγο για συνθήκη υψηλών τιµές µε τουλάχιστον τριετή διάρκεια.
Ενδεικτική η αγορά βάµβακος όπου
ήδη κλείνονται συµβόλαια παράδοσης της παραγωγής του 2022 σε τιµές άνω των 92 σεντς, ενώ και στα
σιτηρά µε δεδοµένη πλέον τη σοβαρή µείωση των παγκόσµιων αποθεµάτων, οι τιµές στη διεθνή αγορά επιµένουν στα υψηλά του εύρους.
Την ίδια στιγµή, οι ειδικοί των αγορών προδιαγράφουν πλέον ότι
το κόστος της ενέργειας θα παραµείνει σε ιστορικά υψηλά όλο το α’
τρίµηνο του 2022, εξέλιξη µε άµεσες επιπτώσεις στην παραγωγή λιπασµάτων, κάτι που αναµένεται να
προκαλέσει επιπλοκές µε την αγροτική παραγωγή παγκοσµίως, δίνο-

TΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Χάνει εκτάσεις το
καλαμπόκι με την
ουρία πάνω από
1.000 δολάρια

USDA

Τάση περιορισµού των εκτάσεων µε καλαµπόκι κατά την επερχόµενη εαρινή περίοδο σπορών καταγράφουν το τελευταίο
διάστηµα οι υπηρεσίες του αµερικανικού
υπουργείου Γεωργίας, όσο και στην Ευρώπη εκφράζονται ανησυχίες ότι αρκετοί παραγωγοί θα κόψουν εκτάρια εξαιτίας των υψηλών απαιτήσεων της καλλιέργειας σε λίπανση. Υπό αυτήν την έννοια,
η φετινή παραγωγή στην Ελλάδα διατηρεί δυναµική περαιτέρω ενίσχυσης των τιµών, µε την αγορά αυτήν την περίοδο να
έχει σταθεροποιηθεί γύρω από τα 290 ευρώ ο τόνος. Ωστόσο, προϋποθέσεις διατήρησης του εύρους των υψηλών διαµορφώνονται πλέον και στη διεθνή αγορά.
Η προβληµατική ξεκινά από την αγορά
πρώτων υλών για την παρασκευή προϊόντων θρέψης, η οποία διατηρείται σε ιστορικά υψηλά εδώ και µήνες, µε τις προοπτικές διόρθωσης να είναι ελάχιστες. Ρωσία και Κίνα έχουν περιορίσει αισθητά τις
εξαγωγές ουρίας, µε την τιµή της να διαπραγµατεύεται όλο τον Νοέµβριο πάνω
από τα 1.000 δολάρια ο τόνος, µε τα αζωτούχα λιπάσµατα, µια αγορά αξίας 53
δισ. ευρώ το 2020, να έχουν σχηµατίσει
µεσοσταθµική αύξηση της τάξης του 80%.

ντας από τώρα αφορµή για προβληµατισµό αναφορικά µε τα µεγέθη
των αναµενόµενων παραγωγών.
Στη χώρα µας, η νέα συνθήκη στις
αγορές διαµορφώνει δύο ταχύτητες
στην αγροτική δραστηριότητα. Από
τη µια στις αροτραίες καλλιέργειες
σιτηρά και βαµβάκι εµφανίζουν αποτελέσµατα ικανά να απορροφήσουν το κύµα ανατιµήσεων στο κόστος των εισροών και της ενέργειας. ∆εν ισχύει το ίδιο για τα κηπευτικά, µε εξαίρεση την πατάτα που
µόλις τελευταία άρχισε να ανακάµπτει και να συγχρονίζεται µε το
µοµέντουµ των διεθνών αγορών.
Ούτε όµως για το ελαιόλαδο, όπου
εδώ, το εγχώριο εµπόριο και ο ευρωπαϊκός κύκλος µεσαζόντων επιχειρούν ένα πισωγύρισµα µια χρονιά, κατά την οποία οι παραγωγές
είναι ιδιαίτερα µικρές. Αντίστοιχες
παραφωνίες µε το πνεύµα ανόδου
έρχονται και από τη ζώνη αγελαδινού γάλακτος, όπου το τελευταίο διάστηµα διεκδικείται µια επανεξέταση των συµβολαίων.

Η Πειραιώς εκτιµά ότι η τεχνική εικόνα του δείκτη αγροτικών προϊόντων εµφανίζεται
θετική βραχυπρόθεσµα, µε τις σηµαντικότερες αποδόσεις σε σιτάρι, βαµβάκι, καλαµπόκι

Προς νέα άνοδο τιμών σιτηρά και βαμβάκι
Σηµαντική αύξηση +8,95% καταγράφει αυτόν

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

14,75%

5,65%

63,59%

62,64%

ΣΙΤΑΡΙ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

3ΕΤΙΑΣ

12,08%

7,42%

59,01%

44,30%
ΣΟΓΙΑ

το µήνα ο δείκτης τιµών των αγροτικών προϊόντων, µε
την Τράπεζα Πειραιώς να εντοπίζει στο ∆ελτίο Τιµών
της για το Νοέµβριο ενισχυµένες προσδοκίες ζήτησης
σε σχέση µε την προσφορά. Ταυτόχρονα η Πειραιώς
εκτιµά ότι η τεχνική εικόνα του δείκτη αγροτικών
προϊόντων εµφανίζεται σχετικά θετική βραχυπρόθεσµα.
Τις σηµαντικότερες αποδόσεις παρουσιάζουν σιτάρι,
βαµβάκι, καλαµπόκι και χυµός πορτοκαλιού. Η µειωµένη
παραγωγή σιταριού σε συνδυασµό µε τα χαµηλά στοκ
ενδέχεται να επιδράσουν θετικά στην τιµή του.
Για το βαµβάκι, η ισχυρή ζήτηση και η ανάγκη για
χρήση βιώσιµων καταναλωτικών προϊόντων πιθανά να
ενισχύσουν την τιµή του. Η προβλεπόµενη παγκόσµια
χρήση για το 2021-2022 διατηρείται σε σχετικά υψηλά
επίπεδα και η συνολική κατανάλωση αναµένεται να
ενισχυθεί κατά 700.000 µπάλες, µε τη ζήτηση για
προϊόντα βαµβακιού να βαίνει ενισχυµένη, λόγω της
οικονοµικής ανάκαµψης. Καθώς τα αποθέµατα βαίνουν
µειούµενα, µε τη ζήτηση να παραµένει σε σχετικά
υψηλά επίπεδα, η αγορά εκτιµά ότι η ανοδική τάση
δύναται να συνεχίσει να υφίσταται στην τιµή του
βαµβακιού µεσοπρόθεσµα, σύµφωνα µε την Τράπεζα.
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ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
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Τρίτη

23/11

Τετάρτη

24/11

Πέµπτη

25/11

Σε επιφυλακή η λεωφόρος Αθηνών
που δοκιμάζεται στις 900 μονάδες
Επιμένει η επιφυλακτική εικόνα στις κύριες
Ευρωπαϊκές Αγορές, με τους ενεργούς
επενδυτές να προσπαθούν να τιμολογήσουν τις
εξελίξεις από την πανδημία. Τέσσερις συνεχείς
πτωτικές συνεδριάσεις του Χρηματιστηρίου
Αθηνών έριξαν τον Γενικό Δείκτη κάτω από το
ψυχολογικό όριο των 900 μονάδων. Σύμφωνα
με τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις εγχώριων
αναλυτών, η προσοχή των επενδυτών θα
παραμείνει προσηλωμένη στην πανδημία
και στην πορεία των διεθνών αγορών.

Top Movers

Ευρώ Μεταβολή %

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε

0,5900 +15,69%

OΠTΡON ABETE

2,2600

+8,65%

LAVIPHARM Α.Ε.

0,5300

+8,16%

FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε.

0,2120

+8,16%

ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

2,4500

+6,52%

ATTICA BANK

0,6150

-29,55%

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε

2,0000

-6,54%

ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.

0,2500

-3,85%

MERMEREN KOMBINAT

45,600

-2,56%

ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜ/ΝΙΑ Α.Β.Ε.Ε.

8,3400

-1,88%

Ξένα Χρηματιστήρια
Δείκτης
D. JONES-30
NASDAQ Comp
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50
Λονδίνο
FTSE 100
DAX-30
Φρανκφούρτη
CAC-40
Παρίσι
Ζυρίχη
SMI
NIKKEI-225
Τόκιο
W. Street

Moνάδες Μεταβολή
35,804.38 -0,03%
15,845.23 +0,44%
4,293.24 +0,40%
7,310.37 +0,33%
15,917.98 +0,25%
7,075.87 +0,48%
12,449.68 +0,44%
29,499.28 +0.67%

Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα
Επιτόκιο Τιμή
			
Βασικό 0,25
FFED
EKT
Βασικό 0,25
Καταθέσεων - 0,50
ΒΡΕΤΑΝΙΑ
REPO RATE 0,25
-0,1
ΙΑΠΩΝΙΑ Overnight Call Rate
3M Libor (εύρος) -0,61
ΕΛΒΕΤΙΑ
Ζώνη Ευρώ
EURIBOR-12M - 0,168
EURIBOR -1M - 0,468

Τελευταία
αλλαγή
15.03.2020
18.09.2019
18.09.2019
11.03.2020
01.02.2020
01.06.2020
01.06.2020
01.06.2020

O σπαγκο...
...ραμμένος
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Η
Τράπεζα Πειραιώς, που κατέχει
ηγετική θέση στη χρηματοδότηση
της ελληνόκτητης εμπορικής
ναυτιλίας, προχώρησε στη σύναψη
ενός sustainability-linked δανείου
με θυγατρική του ομίλου Seanergy
Maritime Holdings για χρηματοδότηση
μέρους του κόστους απόκτησης
πλοίου. Σύμφωνα με τους όρους της
χρηματοδότησης ύψους 16,85 εκατ.
δολαρίων, δίνονται κίνητρα για
σταδιακή μείωση των εκπομπών CO2
του χρηματοδοτούμενου πλοίου.

DEERE&CO: Η εταιρεία γεωργικού και
κατασκευαστικού εξοπλισμού Deere &
Co ανακοίνωσε κέρδη και πωλήσεις δ’
τριμήνου χρήσης που ήταν υψηλότερες
των προσδοκιών. Τα καθαρά κέρδη
αυξήθηκαν στα 1,28 δισ. δολάρια από
τα 757 εκατ. πριν από ένα χρόνο. Οι
πωλήσεις αυξήθηκαν 16,4% στα 11,33
δισ. δολάρια, ενώ το κόστος πωλήσεων
20,7% στα 7,81 δισ. δολάρια.
GENERAL MILLS: Η General Mills
ανακοίνωσε στρατηγική συμφωνία
πώλησης των ευρωπαϊκών προϊόντων
ζύμης στη Cérélia, παγκόσμιο ηγέτη
στην συγκεκριμένη αγορά. Το ντηλ
περιλαμβάνει τα επώνυμα και
ιδιωτικής ετικέτας προϊόντα ζύμης στη
Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και
την Ιρλανδία, συμπεριλαμβανομένων
των brands Knack & Back και Jus-Rol.

MEDITERRA: Σύμφωνα με την
ανακοίνωση της Mediterra ο κύκλος
εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε
7.252.072 ευρώ έναντι 6.126.021€ του
2020 καταγράφοντας αύξηση 18,38%.
Tα κέρδη προ φόρων και τόκων
(ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε 438.700 ευρώ
έναντι 133.583 ευρώ του 2020
καταγράφοντας αύξηση 228,41%.

Οι αγορές μετοχών,
βρώμικο πουκάμισο
Φουσκωμένες αποτιμήσεις βλέπει ο Ελ Εριάν
Σβήνει η τουρκική λίρα, φόβοι δολαριοποίησης
Σε βαθιά οικονομική κρίση τείνει να εξελιχθεί η κατάρρευση του τουρκικού νομίσματος, καθώς ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν αγνοεί τις εκκλήσεις για αλλαγή της νομισματικής και οικονομικής πολιτικής, ακόμη και από το εσωτερικό της
κυβέρνησής του. Την ίδια ώρα, οι οικονομολόγοι προειδοποιούν για μπαράζ
χρεοκοπιών τραπεζών και επιχειρήσεων, ενώ οι Τούρκοι πολίτες βλέπουν το
εισόδημά τους και την αγοραστική τους
δύναμη να συρρικνώνονται δραματικά.
Οι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι ο πληθωρισμός θα μπορούσε να εκτιναχθεί στο
30% εάν δεν ληφθούν μέτρα για την αντιστροφή της υποτίμησης του νομίσματος,
η οποία αυξάνει τις τιμές των εισαγωγών.
Η τουρκική λίρα έχει χάσει το 49% της αξίας της έναντι του δολαρίου από τις αρχές του 2021, ενώ ο πληθωρισμός έχει

MISKO

Με βασικό στόχο την ενίσχυση της
παραγωγής υψηλής ποιότητας
σκληρού σίτου στην Ελλάδα, το
Πρόγραμμα Ελληνικού Σίτου MISKO
δημιουργεί κάθε χρόνο έναν πρότυπο
αγρό αειφόρας καλλιέργειας. Για το
2021 επιλέχθηκε αγρός έκτασης 96
στρεμμάτων στο Κιλελέρ Λάρισας,
ο οποίος χωρίστηκε σε 8 ζώνες με
ξεχωριστή καλλιεργητική προσέγγιση.

εκτοξευθεί στο 20%. Ο Μουράτ Ονούρ,
αναλυτής της Goldman Sachs εκτιμά ότι ο κίνδυνος δολαριοποίησης παραμένει πολύ υψηλός, δεδομένης της βιασύνης για αγορά σκληρών νομισμάτων, τα
οποία ήδη αντιπροσωπεύουν πάνω από
το ήμισυ των καταθέσεων των Τούρκων.
Στο μεταξύ, ενόσω η πανδημική κρίση
καλά κρατεί και οι πληθωριστικές πιέσεις
εντείνονται παρά τις προσπάθειες υποβάθμισης των κινδύνων που προκαλεί ο
επικεφαλής οικονομολόγος της Allianz,
Μοχάμεντ Ελ Εριάν σε συνέντευξή του
για λογαριασμό της επενδυτικής τράπεζας Goldman Sachs ανέφερε πως οι αγορές μετοχών είναι σαν «βρώμικο» πουκάμισο, γεμάτες στρεβλώσεις και φουσκωμένες αποτιμήσεις, «δείχνοντας» παράλληλα τη Fed ως υπαίτια για την ρευστή κατάσταση.

ΦΑΓΕ

Την κατασκευή νέας μονάδας το β’
εξάμηνο του 2024 στο επιχειρηματικό
πάρκο Riegmeer Hoogeveen στην
Ολλανδία ανακοίνωσε η ΦΑΓΕ,
συμφερόντων της οικογένειας Φιλίππου.
Η νέα μονάδα παραγωγής αρχικά θα
συνεισφέρει επιπλέον 40.000 τόνους
παραγωγικής ικανότητας γιαουρτιού
ετησίως και θα δημιουργήσει 250
θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης.
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ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ
& ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ

Δεν καθορίζει ο λογιστής τα κριτήρια βάσει
των οποίων γίνεται ο έλεγχος στα εισοδήματα

Ν

α πω καταρχάς πως όταν ένα άρθρο είναι δηµόσια αναρτηµένο, ο καθένας έχει το δικαίωµα να σχολιάσει, να κριτικάρει, να κατακρίνει ή να επικρίνει και
γενικότερα να τοποθετηθεί, αρκεί να είναι µέσα
στα πλαίσια.
Να τονίσω επίσης (και το γράψει πολλές φορές) ότι, τα άρθρα
στη συγκεκριµένη στήλη αποτελούν µία γενικότερη ενηµέρωση
για διάφορα θέµατα που κατά τη
Απλές ενδείξεις
δική µου εκτίµηση τη συγκεκριµέΤην ευθύνη της απόδεινη χρονική στιγµή χρήζουν προξης την έχει η Εφορία, ο
σοχής ή που µου επισηµαίνουν
ελεγκτής δεν µπορεί να διάφοροι αγρότες ότι τους ενδιεπικαλεστεί ενδείξεις
αφέρουν και που δεν έχουν υποπέσει στην αντίληψη µου.
Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω
όλους όσοι µπαίνουν στον κόπο
να σχολιάσουν, ανεξαρτήτως τους
Σηµείο αναφοράς τόνου ή του ύφους γραφής τους.
Αν και οι ενδείξεις δεν
Από όλα τα σχόλια εξάγεται εύείναι αποδείξεις, δεν
κολα ένα κοινό συµπέρασµα: το
παύουν να αποτελούν
άγχος και ο προβληµατισµός για
σηµείο αναφοράς
το τι γίνεται όταν βρεθείς µπροστά στον ελεγκτή. Ποιος έχει δίκιο; Ποιος έχει άδικο; Τι πρέπει
να κάνω για να µην χρειαστεί
να φτάσω στον έλεγχο ποτέ; Βασικοί προβληµατισµοί, κοινοί για όλες τις επιχειρήσεις και όχι µόνο για τους αγρότες.
ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΧΟΥΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ και µάλιστα εντατικά,
η πληθώρα των αγροτών, των επαγγελµατιών, των
επιχειρήσεων γενικότερα, είναι αγωνιστές µέσα
στα πλαίσια της εντιµότητας που τους επιτρέπεται
από την κείµενη νοµοθεσία. Το ελάχιστο ποσοστό
των ανέντιµων σε όλα τα επαγγέλµατα, δεν µπορεί να στιγµατίσει την επαγγελµατική οµάδα
στην οποία ανήκουν.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜ.
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
Φοροτεχνικός – Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο.Κ.
(Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελµατιών
Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονοµολόγων
Νοµού Καρδίτσας)

∆εξαµενές χύµα υγραερίου
Όσοι χρησιµοποιείτε υγραέριο πρέπει να
απευθυνθείτε άµεσα στο Τελωνείο, στο οποίο
ανήκετε και να δηλώσετε τη δεξαµενή. Η
νοµοθεσία έχει αλλάξει αρχές του 2021.
Συνεννοηθείτε µε τον εγκαταστάτη της
δεξαµενής σας και µε τον προµηθευτή σας.

ΓΡΑΦΕΙ ΛΟΙΠΟΝ ΕΝΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: «…Ο ελεγκτής
της εφορίας µπορεί να κάνει και να ελέγξει ό,τι θέλει όσον αφορά τα λογιστικά στοιχεία, έσοδα – έξοδα
των αγροτών. Αυτό όµως δε σηµαίνει ότι νοµιµοποιείται σε όλες του τις απαιτήσεις. Εγώ µπορώ να τεκµηριώσω απώλεια παραγωγής ή ακαρπία που δεν
δικαιολογεί ο ΕΛΓΑ. Ποσώς βέβαια µε ενδιαφέρει τι
νοµίζει ο ΕΛΓΑ. Εποµένως λοιπόν κατ’ εσάς και κατά τα κριτήρια της Εφορίας φοροδιαφεύγω. Λοιπόν,
γιατί να αποδείξω εγώ ότι ∆ΕΝ φοροδιαφεύγω και
να µην αποδείξει η Εφορία ότι φοροδιαφεύγω; Από που κι ως που έγινε ο ΕΛΓΑ και η Εφορία κριτής
της ορθότητας των στοιχείων που παρουσιάζω;;;;;;;
Αν υπάρχει ψευδής δήλωση ή αναληθής, θα πρέπει να τεκµηριωθεί από τους υπαλλήλους της Εφορίας. Αν πάλι εγώ τεκµηριώσω ορθά το λόγο για τον οποίο δηλώνω λιγότερα εισοδήµατα σε σχέση µε πέρυσι, αλλά ο υπάλληλος δεν το δέχεται, ποσώς µε ενδιαφέρει γιατί δεν είναι γεωπόνος. Θα του πάω λοιπόν ένα κατεβατό µε σφραγίδα γεωπόνου που να
τεκµηριώνει τα µειωµένα έσοδα. Αφού λέτε ότι µιλάνε τα στοιχεία και όχι τα προφορικά στοιχεία, λοιπόν κι εµείς απαντάµε. Είναι τραγικό ο υπάλληλος

πίσω από το γκισέ να έχει ύφος πρωθυπουργού
και να µε «ανακρίνει» γιατί εγώ συγκόµισα λιγότερα µήλα ή πορτοκάλια από πέρυσι.!!! Γελάω και µόνο στη σκέψη!!!!!!»
Το σχόλιο δείχνει ότι ο εν λόγω αναγνώστης έχει κατανοήσει απόλυτα τους προβληµατισµούς
που έχουν τεθεί σε προηγούµενα άρθρα. Ποιοι είναι αυτοί; Το πρόβληµα της απόδειξης.
Την ευθύνη της απόδειξης την έχει ο έλεγχος,
η Εφορία. Ο ελεγκτής δεν έχει δικαίωµα να επικαλεστεί απλές ενδείξεις. ∆εν µπορεί δηλαδή να πει
π.χ., ότι τα εργόσηµα σύµφωνα µε τον τάδε πίνακα έπρεπε να ήταν 100 και είναι 1.000, διότι δεν
υπάρχει τέτοιος πίνακας. Η επιλογή του ελέγχου
να ασχοληθεί µε τις εργατοώρες (ΜΑΕ) αποτελεί
ένδειξη, όχι απόδειξη.
∆ιαπιστώνουµε συνεπώς ότι, ανεξάρτητα από
τον τρόπο που ο καθένας γράφει, εκφράζει τις ίδιες αγωνίες και τους ίδιους προβληµατισµούς.
Προφανώς και δεν επιλέγω εγώ τα κριτήρια του
ελέγχου. Προφανώς και δεν θεωρώ κανέναν φοροφυγά. Λέω µόνο ότι ανεξάρτητα από το γεγονός ότι οι ενδείξεις δεν είναι αποδείξεις, δεν παύουν να αποτελούν σηµείο αναφοράς. Π.χ., δύο χωράφι δίπλα δίπλα, ίδια χώµατα, ίδια καλλιέργεια
(π.χ. βαµβάκι) το ένα έχει απόδοση 300 κιλά ανά
στρέµµα και το άλλο 400 κιλά ανά στρέµµα, αυτό
αντιµετωπίζεται και κανείς λογικός δεν θα δηµιουργήσει πρόβληµα. Αν όµως είχε απόδοση 700
κιλά ανά στρέµµα, δεν νοµίζετε ότι θα αποτελούσε µία ένδειξη παρατυπίας;
Το βασικό πρόβληµα είναι ότι παράγεις σήµερα
(ανεξάρτητα αν έχεις ζηµιά ή κέρδος) και ελέγχεσαι 3, 4 ή 5 χρόνια µετά. Η αναφορά µου λοιπόν
στην τεκµηρίωση έχει ακριβώς αυτή την έννοια:
φροντίστε να διαφυλάξετε ό,τι µπορεί να βοηθήσει στην τεκµηρίωση και να είστε σίγουροι ότι δεν
θα έχετε κανένα πρόβληµα.

Συµπληρωµατικές δηλώσεις επιδοτήσεων
Η προθεσµία για την υποβολή των
συµπληρωµατικών δηλώσεων για τις
επιδοτήσεις του 2019, οι οποίες
εισπράχθηκαν εντός του 2020, λήγει στις 31
∆εκεµβρίου. Φροντίστε να ενηµερώσετε
εγκαίρως τους λογιστές σας.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
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ΑΠΟ 1Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Δηλώσεις
εφαρμογής
στη Δάσωση
Από την 1η ∆εκεµβρίου και µέχρι
το τέλος του έτους µπορούν να
υποβάλουν δήλωση εφαρµογής
οι αγρότες που συµµετείχαν
στο πρόγραµµα δάσωσης της
προηγούµενης προγραµµατικής
περιόδου. Σηµειώνεται ότι η
εκπρόθεσµη υποβολή της δήλωσης
συνεπάγεται µείωση κατά 1% ανά
εργάσιµη ηµέρα του ποσού που
ο δικαιούχος θα είχε δικαίωµα να
λάβει. Σε περίπτωση καθυστέρησης
µεγαλύτερης των 25 ηµερολογιακών
ηµερών οι δηλώσεις εφαρµογής
θεωρούνται µη αποδεκτές.
Επίσης, µη τήρηση της ανωτέρω
υποχρέωσης επιφέρει αποκλεισµό
από την ενίσχυση για το
συγκεκριµένο έτος εφαρµογής.

Χωρίς πετρέλαιο
και αποζημιώσεις
οι αγρότες στο πόδι
Αιχμή των τελευταίων διεκδικήσεων η παράταση
στην καταβολή των αποζημιώσεων του παγετού
της άνοιξης και ο αποκλεισμός του 2/3 των αγροτών
από την εξαγγελία για επιστροφή φόρου πετρελαίου
ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Μη υποβολή αίτησης πληρωµής σε
επόµενο έτος θωρείται µονοµερής
διακοπή της επένδυσης.

ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Πρόσκληση
για δάνεια ως
25.000 ευρώ
Πρόσκληση προς την Ελληνική
Αναπτυξιακή Τράπεζα ως φορέα
διαχείρισης για την ενεργοποίηση του
νέου Ταµείου Μικροπιστώσεων για
τον Αγροδιατροφικό Τοµέα υπέγραψε
στις 23 Νοεµβρίου ο Γενικός
Γραµµατέας ∆. Παπαγιαννίδης.
Στόχος είναι η ανάπτυξη δανειακών
προϊόντων µέχρι 25.000 ευρώ,
τα οποία θα παρέχονται µε ελάχιστες
ή καθόλου εξασφαλίσεις και µε
επιδότηση του επιτοκίου στα πρώτα
έτη αποπληρωµής.

Σε διαρκή αναβρασµό βρίσκονται εδώ και
µήνες οι αγρότες ανά την Επικράτεια µε τη
Βάθη να δίνει απλόχερα αφορµές αντίδρασης αντί «ληξιπρόθεσµων» πλέον αποζηµιώσεων και µέτρων ανακούφισης από το κύµα ανατιµήσεων που µπλοκάρει την αγροτική παραγωγική διαδικασία.
Το οξύµωρο της όλης υπόθεσης είναι το γεγονός ότι σε κάθε προσπάθεια ανάσχεσης του
κλίµατος δυσφορίας, το επιτελείο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης καταφέρνει τελικά
να βρίσκεται ακόµα πιο εκτεθειµένο απέναντι
στον αγροτικό κόσµο, κάτι που δεν µπορεί παρά να ερµηνευτεί ως µια κακοδιαχείριση της

πολιτικής εξουσίας µε πρόχειρα µπαλώµατα.
Αιχµή των τελευταίων διεκδικήσεων γίνεται
η απόφαση παράτασης στην καταβολή του 40%
των αποζηµιώσεων του παγετού της άνοιξης
του 2021, αλλά και ο αποκλεισµός του 2/3 των
αγροτών από την πρωθυπουργική εξαγγελία
για επιστροφή φόρου πετρελαίου το…2023.
Στο κλίµα δυσαρέσκειας έρχονται να προστεθούν και οι ανακατατάξεις που έρχονται ενόψει της νέας προγραµµατικής περιόδου της
ΚΑΠ στη λίστα των συνδεδεµένων ενισχύσεων, όπου στην υφιστάµενη πρόταση εξαιρούνται αρκετές καλλιέργειες.

κοί σύλλογοι τη νέα παράταση που δόθηκε
στον βαρύ µηχανισµό του ΕΛΓΑ για την καταβολή της προκαταβολής των αποζηµιώσεων παγετού, που θεωρητικά θα πληρώνονταν
µέχρι τέλη Ιουλίου για να εξοφληθούν εντός
του 2021. Με την παράταση που εξασφάλισαν
οι ιθύνοντες µε άρθρο που µπήκε σφήνα στο
νοµοσχέδιο για τις σταβλικές εγκαταστάσεις
έρχονται να δώσουν ένταση στις φωνές όσων
αντιδρούν στην υποχρεωτικότητα ασφάλισης
αλλά και σε όσους απαιτούν µια τροποποίηση
του κανονισµού λειτουργίας του οργανισµού.
Ήδη οι εκπρόσωποι των µπλόκων του θεσσαλικού κάµπου ετοιµάζουν σύσκεψη στην οποία θα προγραµµατίσουν και µια ενδεχόµενη κάθοδό τους στην Αθήνα, µια εξέλιξη που
αφήνει να εννοηθεί ότι το µοναδικό εµπόδιο
ανάµεσα στο αίσθηµα αγανάκτησης των αγροτών και στην παρουσία τρακτέρ έξω από τη Βουλή, είναι η επίµονη συνθήκη της πανδηµίας.

Επαγγελµατίες αγρότες
χωρίς επιστροφή φόρου

Παρά τις αντιδράσεις του αγροτικού κόσµου
αλλά και τις πιέσεις κυβερνητικών βουλευτών
για διεύρυνση του µέτρου επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου, προς
το παρόν δεν υπάρχει καµία σχετική αναγγελία από επίσηµα χείλη. Η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι η κυβέρνηση από την πρώτη στιγµή της εν λόγω εξαγγελίας, από τον ίδιο τον
πρωθυπουργό µετράει τις αντιδράσεις του αγροτικού κόσµου και δεν θα ήθελε να πάρει
το πολιτικό κόστος που επιφέρει αυτός ο διαχωρισµός. Αρκεί να αναφερθεί ότι η εξαγγελία
για τα 50 εκατ. ευρώ ενίσχυση µόνο σε νέους
Κάθοδος στην Αθήνα για αποζηµιώσεις
και συνεταιρισµένους, στο σύνολο των επαγγελµατιών του χώρου, ικανοποιεί έναν αγρόΕΛΓΑ και συνδεδεµένες ενισχύσεις
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ
ΣΤΗΝ
Ως κοροϊδία αξιολογούν πλέον οι αγροτι- τηΕΛΛΑ∆Α
και αφήνει δυσαρεστηµένους δύο.

ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

50

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
ΓΙΑ ΤΟ

1/3

ΤΩΝ
ΑΓΡΟΤΩΝ

ΤΕΛΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ
ΠΑΓΕΤΟΥ

ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΤΕΛΗ

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ
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Κίνητρα για νέες
φυτείες ακτινιδίου
από Α.Σ. Επισκοπής
Οι παραγωγοί στη Νάουσα προσθέτουν νέες
εκτάσεις καλλιέργειας έναντι του ροδάκινου
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ
Κίνητρα για ανάπτυξη των καλλιεργειών στα ακτινίδια δίνει στους
παραγωγούς ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Επισκοπής Νάουσας, µέσω
της διαχείρισης του επιχειρησιακού
προγράµµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτό το πλαίσιο για την
εγκατάσταση νέων φυτειών η επιδότηση της αξίας της επένδυσης ανέρχεται στο 50%, ενώ το υπόλοιπο
50% αντιστοιχεί στο ποσοστό επένδυσης από πλευράς του παραγωγού.
Σε ό,τι αφορά τη φετινή παραγωγή ο γεωπόνος του Α.Σ. Επισκοπής, Χρήστος Μιχαϊλίδης επισηµαίνει ότι έχει ολοκληρωθεί η συγκοµιδή και ο συνεταιρισµός βρίσκεται σε φάση διακίνησης του προϊόντος στην αγορά. Για τις ποσότητες του φρούτου ο ίδιος αναφέρει ότι είναι αυξηµένες σε σχέση
µε το 2020 παρά τις ακραίες καιρικές συνθήκες του παγετού και
του καύσωνα που προηγήθηκαν.
Πιο αναλυτικά, οι ποσότητες που
παρέλαβε φέτος ανήλθαν στα 4 εκατ. κιλά, έναντι 2 εκατ. κιλών πέρυσι και 2,7 εκατ. κιλών το 2019.
«Κάθε χρόνο προσθέτουµε και νέα
κτήµατα λόγω της καλής τιµής και
της κινητικότητας που παρουσιάζουν τα ακτινίδια. Αυτό σηµαίνει
ουσιαστικά ότι αναπτύσσουµε τα

ακτινίδια, έναντι άλλων καλλιεργειών, όπως τα ροδάκινα». Αυτή
τη στιγµή το 60% της παραγωγής
του Συνεταιρισµού αντιστοιχεί σε
ροδάκινα και το υπόλοιπο 40% σε
ακτινίδια. «Η µείωση των εκτάσεων στο ροδάκινο έρχεται σε συνέχεια του γεγονότος ότι τα προηγούµενα χρόνια δεν ήταν τόσο προσοδοφόρα η καλλιέργειά του σε σχέση µε το ακτινίδιο».

«Το ακτινίδιο παρουσιάζει σταθερά αύξηση τα τελευταία χρόνια
και ετησίως έχουµε αύξηση 0,10 έως και 0,15 λεπτά στην τιµή του»,
λέει ο πρόεδρος του συνεταιρισµού ∆ηµήτρης Λογγιζίδης.

Μεσοσταθµικά στα 0,80 ευρώ
η τιµή παραγωγού φέτος
Όπως λέει από την πλευρά του ο
πρόεδρος του Συνεταιρισµού, ∆ηµήτρης Λογγιζίδης για τις τιµές στο
ακτινίδιο φέτος, ο παραγωγός φέτος εισπράττει φέτος µεσοσταθµικά
0,80 ευρώ το κιλό, έναντι 0,70 ευρώ πέρυσι. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην ισχυρή µείωση της ιταλικής παραγωγής ακτινιδίου, κάτι
που ωφέλησε τους Έλληνες καλλιεργητές. «Το ακτινίδιο παρουσιάζει σταθερά αύξηση τα τελευταία
χρόνια µε αποτέλεσµα ετησίως να
έχουµε αύξηση 0,10 έως και 0,15
λεπτά στην τιµή του φρούτου».

Αντιστροφή καλλιεργειών,
από το ροδάκινο στο ακτινίδιο
Σχολιάζοντας την αντιστροφή
των καλλιεργειών από το ροδάκινο
στο ακτινίδιο εξηγεί ότι οι παραγω-

Ο συνεταιρισµός προγραµµατίζει νέες ψυκτικές εγκαταστάσεις το 2022.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2021
ΡΟ∆ΑΚΙΝΑ, ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ
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ΕΚΑΤ. ΚΙΛΑ

ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΑ 4 ΕΚΑΤ. ΚΙΛΑ
ΚΕΡΑΣΙΑ

250 ΤΟΝΟΙ

ΒΕΡΙΚΟΚΟ

150 ΤΟΝΟΙ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
6,2

2019
2020

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

8,2

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η
2019

55

118,9

2020
ΧΙΛ. ΕΥΡΩ

Στη 2η θέση
Η χώρα µας αναµένεται
να βρεθεί φέτος στη
δεύτερη θέση των µεγαλύτερων παραγωγών
ακτινιδίου, πίσω από
τη Νέα Ζηλανδία

γοί βλέποντας τα τελευταία τέσσερα χρόνια τις πολύ χαµηλές τιµές
στο ροδάκινο και τις µεγάλες αποδόσεις στο ακτινίδιο, άλλαξαν από
µόνοι τους καλλιέργεια. «Σκοπός
µας είναι να µην φύγει το ροδάκινο
από την περιοχή µας, καθότι η Νάουσα φηµίζεται για το συγκεκριµένο προϊόν. Ωστόσο αυτό είναι κάτι
που δεν το καθορίζουµε εµείς αλλά
οι συνθήκες της αγοράς».

Σταθερή οικονοµική
ανάπτυξη χωρίς δανεισµό
Τα οικονοµικά του Α.Σ. Επισκοπής δείχνουν µία οντότητα µε υγεία, χωρίς τραπεζικό δανεισµό
και διαρκή ανάπτυξη από έτος σε
έτος. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι
το 2020 ο κύκλος εργασιών ήταν
στα 8,2 εκατ. ευρώ από 6,2 εκατ.
ευρώ το 2019 µε τα καθαρά αποτε-

λέσµατα µετά από φόρους να είναι
κερδοφόρα στα 118,9 χιλ. ευρώ, από 55 χιλ. ευρώ το 2019.
Ο συνεταιρισµός προγραµµατίζει να δηµιουργήσει νέες ψυκτικές εγκαταστάσεις το 2022, δεδοµένου ότι δεν επαρκούν οι χώροι
αποθήκευσης για το ακτινίδιο. Η
επένδυση θα έχει ύψος 1,3 εκατ.
ευρώ µε επιδότηση του 50% µέσω
αναπτυξιακού νόµου.
Να σηµειωθεί ότι η αγορά ακτινιδίου στην Ελλάδα αναµένεται
φέτος να κινηθεί σε περίπου 300
χιλ. τόνους παραγόµενου προϊόντος, µε τη συγκοµιδή να ολοκληρώνεται εντός των επόµενων
ηµερών. Την ίδια στιγµή ο µεγάλος ανταγωνιστής που ονοµάζεται Ιταλία έχει κατέλθει από τους
600 χιλ. τόνους του 2015 στους
250 χιλ. τόνους σήµερα.

Φέτος η οργάνωση παρέλαβε 4 εκατ. κιλά ακτινιδίου έναντι 2 εκατ. κιλών πέρυσι και 2,7 εκατ. κιλών το 2019.

AgroNews.gr
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Θέλει στρέμματα η ένταξη
στο νέο Μέτρο Βιολογικών
Πρόκριμα ένταξης σε κατόχους εκτάσεων άνω των 100 στρεμμάτων και νέους αγρότες
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Τους πίνακες µε τα κριτήρια µοριοδότησης
για το επερχόµενο πρόγραµµα της Βιολογικής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας ύψους 490 εκατ. ευρώ που θα εκδωθεί εντός του ∆εκεµβρίου, δηµοσίευσαν οι διαχειριστικές αρχές. Συνολικά οι προκηρύξεις στα πλαίσια
του Μέτρου 11 θα είναι τέσσερις. ∆ύο για τη
φυτική παραγωγή ( µία για αροτραίες καλλιέργειες, µία για κηπευτικά και δενδρώδεις),
µία για τη ζωική παραγωγή και µία για τη
µελισσοκοµία, µε την κάθε προκήρυξη να
έχει τον δικό της προϋπολογισµό.
Τα κριτήρια µοριοδότησης τώρα χωρίζονται ανά δράση. Στη φυτική παραγωγή θα
περιλαµβάνονται δύο δράσεις. Η ∆ράση

11.1.1 για αγροτεµάχια που δεν περιλαµβάνονται σε σύµβαση µε Οργανισµό Πιστοποίησης. Εδώ απόλυτη προτεραιότητα θα έχουν νέοι αγρότες έως 40 ετών, οι έχοντες
αγροτεµάχια άνω των 100 στρµ. σε ορεινές
περιοχές ή περιοχές µε φυσικά µειονεκτήµατα και όσοι βάζουν το σύνολο της εκµετάλλευσή τους στη δράση. Η ∆ράση 11.1.2
αφορά όσα αγροτεµάχια περιλαµβάνονται σε
ενεργή σύµβαση µε εγκεκριµένο Οργανισµό Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων η οποία έχει
συναφθεί µέχρι και την 31/12/2020. Σε αυτήν
την περίπτωση προκρίνονται οι αιτήσεις κατ’ επάγγελµα αγροτών που είναι µέλη συλλογικών
οργανώσεων και όσων δραστηριοποιούνται στη
βιολογική παραγωγή για µία 5ετία και πάνω.
Στη ζωική παραγωγή και στη µελισσοκοµία περιλαµβάνονται επίσης δύο δράσεις. Η

∆ράση 11.2.1 για βοσκοτόπους ή εκτροφές,
ή κατεχόµενες κυψέλες και παραφυάδες, τα
οποία δεν είναι ενταγµένα στο σύστηµα της
βιολογικής γεωργίας. Για τους µελισσοκόµους ρόλο παίζει µόνο η ηλικία όσον αφορά
τα κριτήρια προτεραιότητας. Για τους κτηνοτρόφους λαµβάνεται υπόψη και η καλλιέργεια ζωοτροφών (άνω των 40 στρεµµάτων
τα περισσότερα µόρια.
Η ∆ράση 11.2.2 αφορά βοσκοτόπους ή εκτροφές, ή κατεχόµενες κυψέλες και παραφυάδεςπεριλαµβάνονται σε ενεργή σύµβαση
µε εγκεκριµένο Οργανισµό Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων η οποία έχει συναφθεί µέχρι και την 31/12/2020. Σε αυτήν την περίπτωση προκρίνονται οι αιτήσεις κατ’ επάγγελµα και
όσων δραστηριοποιούνται στη βιολογική παραγωγή για µία 5ετία και πάνω.

Προς συζήτηση
Τα κριτήρια µοριοδοτήσης
θα συζητηθούν στα πλαίσια
της 10ης Επιτροπής
Παρακολούθησης του ΠΑΑ
που θα διεξαχθεί στο Ναύπλιο
το ∆εκέµβριο. Ενδέχεται
λοιπόν να υπάρξουν κάποιες
αλλαγές
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Προτεραιότητα ένταξης σε
εκτάσεις 100 στρεμμάτων
Σε ηλικία υποψηφίου, μέγεθος εκμετάλλευσης και περιοχή διατήρησης των αγροτεμαχίων
επικεντρώνεται η μοριοδότηση στη Δράση 11.1.1 για τους νεοεισερχόμενους στη βιολογική
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Στη ∆ράση 11.1.1 «Ενισχύσεις για τη µετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και µεθόδους παραγωγής στη γεωργία» αφορά τη φυτική παραγωγή και σε αυτήν µπορούν να εντάξουν οι ενεργοί αγρότες όσα αγροτεµάχια δήλωσαν στο ΟΣ∆Ε του 2021 και δεν συµπεριλαµβάνονται σε ενεργή σύµβαση µε Οργανισµό Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕ&Π) µέχρι και την 31/12/2020.
Οι δεσµεύσεις διαρκούν για τρία έτη.

Κριτήρια µοριοδότησης
1. Γεωργοί νεαρής ηλικίας: Η ηλικία του υποψηφίου κατά την ηµεροµηνία αναφοράς που ορίζεται στην πρόσκληση. Από 18 έως και 40 ετών: 40 µόρια.
Από 41 έως και 50 ετών η µοριοδότηση βαίνει
µειούµενη κατά 0,8 µόρια για κάθε ένα έτος ξεκινώντας από το 39,2.
Από 51 ετών έως και 55 η µοριοδότηση βαίνει
µειούµενη κατά 1,2 µόρια για κάθε έτος ξεκινώντας από το 30,8.
Από 56 ετών έως και 65 η µοριοδότηση βαίνει
µειούµενη κατά 2,4 µόρια για κάθε έτος ξεκινώντας από το 24.
Οι άνω των 65 ετών δεν παίρνουν κανένα µόριο.
2. Εντασσόµενη έκταση:
2.1 Το µέγεθος της υπό ένταξη έκτασης του υποψηφίου στο Μέτρο σε ορεινές περιοχές. Αν η εν
λόγω υπό ένταξη έκταση είναι έως και 10 εκτάρια,
τα µόρια υπολογίζονται ως εξής: 11 Χ (αριθµός
εκταρίων της εν λόγω υπό ένταξη έκτασης/10).
Αν η εν λόγω υπό ένταξη έκταση είναι µεγαλύτερη από 10 εκτάρια (100 στρµ.) ο µέγιστος αριθµός µορίων που λαµβάνει ο υποψήφιος είναι 11 µόρια.
2.2 Το µέγεθος της υπό ένταξη έκτασης του υ-

Αίτηση σε όσες
προσκλήσεις
χρειάζεται
Στη φυτική παραγωγή θα υπάρξουν
δύο ξεχωριστές προσκλήσεις. Μία για
τα κηπευτικά και τα δέντρα και ακόµα
µία για τις αροτραίες καλλιέργειες
(βλ. πίνακα πριµ). Και οι δύο
προσκλήσεις θα αφορούν τη ∆ράση
11.1.1 και τη ∆ράση 11.2.1. Ένας
αγρότης µπορεί να ενταχθεί σε όσες
δράσεις και όσες προκηρύξεις το
επιθυµεί. Άλλωστε ο έλεγχος γίνεται
σε επίπεδο αγροτεµαχίου ή
εκτροφής. Για παράδειγµα, ένας
καλλιεργητής ελιάς διαθέτει 20
στρέµµατα πιστοποιηµένα βιολογικά
και ακόµα 40 στρέµµατα µη
πιστοποιηµένα. Επίσης καλλιεργεί
ακόµα 150 στρέµµατα µηδικής µη
πιστοποιηµένα. Στην περίπτωση αυτή,
κάνει αίτηση για τα αγροτεµάχια
ελαιοκαλλιέργειας στην προκήρυξη
για τους δενδρώνες. Τις µη
πιστοποιηµένες ελιές τις εντάσσει
στη ∆ράση 11.1.1 και τις ήδη
βιολογικές στη ∆ράση 11.2.1. Για τα
150 στρέµµατα µηδικής κάνει αίτηση
στην άλλη πρόσκληση µε τα αροτραία
και για τη ∆ράση 11.1.1.

ποψηφίου στο Μέτρο σε περιοχές µε φυσικούς
περιορισµούς εκτός των ορεινών: Αν η εν λόγω
υπό ένταξη έκταση είναι έως και 10 εκτάρια, τα
µόρια υπολογίζονται ως εξής: 11 Χ (αριθµός εκταρίων της εν λόγω υπό ένταξη έκτασης/10). Αν η
εν λόγω υπό ένταξη έκταση είναι µεγαλύτερη από 10 εκτάρια (100 στρµ.) ο µέγιστος αριθµός µορίων που λαµβάνει ο υποψήφιος είναι 11 µόρια.
2.3 Το µέγεθος της υπό ένταξης έκτασης του
υποψηφίου που έχει δηλωθεί για την παραγωγή ζωοτροφών στην ΕΑΕ αναφοράς και ο υποψήφιος είναι δικαιούχος στο Μέτρο 11 (βιολογική κτηνοτροφία). Για τις προσκλήσεις στις οποίες
δεν περιλαµβάνονται ως επιλέξιµες καλλιέργειες οι αροτραίες, το εν λόγω κριτήριο δεν ισχύει.
Αν η εν λόγω υπό ένταξη έκταση είναι έως και
10 εκτάρια, τα µόρια υπολογίζονται ως εξής: 11
Χ (αριθµός εκταρίων της εν λόγω υπό ένταξη έκτασης/10). Αν η εν λόγω υπό ένταξη έκταση είναι µεγαλύτερη από 10 εκτάρια (100 στρµ.) ο µέγιστος αριθµός µορίων που λαµβάνει ο υποψήφιος είναι 11 µόρια.
2.4 Η υπό ένταξη έκταση της εκµετάλλευσης
που αιτείται ο υποψήφιος, ως προς τη συνολική
του έκταση (εξαιρουµένων των βοσκοτόπων): 22Χ
(υπό ένταξη έκταση της εκµετάλλευσης/συνολική έκταση της εκµετάλλευσης που ο υποψήφιος
µπορεί να εντάξει στην αίτηση της πρόσκλησης.
3. Το µέγεθος της αιτούµενης προς ένταξη έκτασης που βρίσκεται σε προστατευόµενη περιοχή (Natura, θεσµοθετηµένες περιοχές εθνικών
πάρων), ή περιοχή υψηλής φυσικής αξίας. Αν η
εν λόγω υπό ένταξη έκταση είναι έως και 10 εκτάρια, τα µόρια υπολογίζονται ως εξής: 5 Χ (αριθµός εκταρίων της εν λόγω υπό ένταξη έκτασης/10). Αν η εν λόγω υπό ένταξη έκταση είναι
µεγαλύτερη από 10 εκτάρια (100 στρµ.) ο µέγιστος αριθµός µορίων που λαµβάνει ο υποψήφιος είναι 5 µόρια.

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ |
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ
ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ Ε∆Ω∆ΙΜΟΣ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ
ΜΗ∆ΙΚΗ, ΤΡΙΦΥΛΛΙ
ΑΛΛΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ
ΨΥΧΑΝΘΗ
ΟΣΠΡΙΑ
ΒΑΜΒΑΚΙ
ΛΙΝΑΡΙ, ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ,
ΗΛΙΑΝΘΟΣ, ΣΟΡΓΟ ΚΑΙ
ΑΛΛΕΣ ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ |
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑ
ΣΤΑΦΙ∆Α
ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΑ
ΜΗΛΟΕΙ∆Η
ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆Η
ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ
ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΟ
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ,
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ, ΡΟ∆ΙΑ,
ΣΥΚΙΑ, ΜΙΚΡΟΚΑΡΠΕΣ/
∆ΑΣΟΥΣ, ΑΒΟΚΑΝΤΟ,
ΑΚΡΟ∆ΡΥΑ
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ |
ΕΚΤΡΟΦΗ
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ

ΟΕ&Π
Εντάσσονται όσα
αγροτεµάχια δεν
συµπεριλαµβάνονται
σε ενεργή σύµβαση µε
Οργανισµό Ελέγχου και
Πιστοποίησης µέχρι και
την 31/12/2020

ΒΟΟΕΙ∆Η ΜΕ
ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ/
ΜΙΚΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
ΒΟΟΕΙ∆Η ΜΕ
ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ |
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ
ΥΠΟΜΕΤΡΟ 11.1
ΝΕΟΙ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ
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ΥΠΟΜΕΤΡΟ 11.2
ΠΑΛΙΟΙ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ

ΕΥΡΩ /ΣΤΡΜ.

60,0

60,0

56.3

54.4

12.2

12,0

58.5

57.4

43,0

49.1

45.6

49.1

49.6

51.6

52.9

49.3

67.9

50.5

71.9

63.6

84.5

65.7

64.4

53.2

34.5

33.4

60,0

60,0

90,0

87,0

90,0

90,0

60,0

60,0

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 11.1
ΝΕΟΙ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 11.2
ΠΑΛΙΟΙ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

€/HA/ΕΤΟΣ ΓΙΑ 1 ΜΖΚ

211

247

267

280

333

347

ΠΟΣΟ / ΚΥΨΕΛΗ
26,39
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Έξτρα πόντοι για μέλη
συλλογικών σχημάτων
Στο πλαίσιο της δράσης 11.2.1 «Ενισχύσεις για τη
διατήρηση βιολογικών πρακτικών και µεθόδων παραγωγής στη γεωργία» εντάσσονται τα αγροτεµάχια για τα οποία οι ενδιαφερόµενοι έχουν συνάψει
σύµβαση µε εγκεκριµένο Οργανισµό Πιστοποίησης
βιολογικών προϊόντων η οποία έχει συναφθεί µέχρι
και την 31/12/2020. Οι δεσµεύσεις είναι τριετείς.

Κριτήρια µοριοδότησης
1. Χρονική διάρκεια προηγούµενης εφαρµογής βιολογικού συστήµατος. Συµπληρωµένα έτη
εφαρµογής του συστήµατος της βιολογικής γεωργίας, κατά το χρονικό διάστηµα των αµέσως προηγούµενων 5 ετών από την ηµεροµηνία αναφοράς
που ορίζεται στην πρόσκληση: 6 µόρια/έτος εφαρµογής της βιολογικής γεωργίας
2. Εντασσόµενη έκταση:
2.1 Το µέγεθος της υπό ένταξη έκτασης του υποψηφίου στο Μέτρο σε ορεινές περιοχές. Αν η εν
λόγω υπό ένταξη έκταση είναι έως και 10 εκτάρια,
τα µόρια υπολογίζονται ως εξής: 10 x (αριθµός εκταρίων της εν λόγω υπό ένταξη έκτασης/10). Αν η
εν λόγω υπό ένταξη έκταση είναι µεγαλύτερη από
100 στρέµµατα ο µέγιστος αριθµός µορίων είναι 10.
2.2 Το µέγεθος της υπό ένταξη έκτασης του υποψηφίου στο Μέτρο σε περιοχές µε φυσικούς περιορισµούς εκτός των ορεινών: Αν η εν λόγω υπό ένταξη έκταση είναι έως και 10 εκτάρια, τα µόρια υπολογίζονται ως εξής: 10 x (αριθµός εκταρίων της
εν λόγω υπό ένταξη έκτασης/10). Αν η έκταση είναι µεγαλύτερη από 100 στρέµµατα ο µέγιστος αριθµός µορίων που λαµβάνει ο υποψήφιος είναι 10.
2.3 Το µέγεθος της υπό ένταξης έκτασης του υποψηφίου που έχει δηλωθεί για την παραγωγή ζω-

οτροφών στην ΕΑΕ αναφοράς και ο υποψήφιος είναι δικαιούχος στο Μέτρο 11 (βιολογική κτηνοτροφία). Για τις προσκλήσεις στις οποίες δεν περιλαµβάνονται ως επιλέξιµες καλλιέργειες οι αροτραίες,
το εν λόγω κριτήριο δεν ισχύει.
Αν η εν λόγω υπό ένταξη έκταση είναι έως και 10
εκτάρια, τα µόρια υπολογίζονται ως εξής: 10 x (εκτάρια της εν λόγω υπό ένταξη έκτασης/10). Αν η
εν λόγω υπό ένταξη έκταση είναι µεγαλύτερη από
100 στρέµµατα ο µέγιστος αριθµός µορίων είναι 10.
2.4 Η υπό ένταξη έκταση της εκµετάλλευσης που
αιτείται ο υποψήφιος, ως προς τη συνολική του έκταση (εξαιρουµένων των βοσκοτόπων): 20 x (υπό
ένταξη έκταση της εκµετάλλευσης/συνολική έκταση της εκµετάλλευσης που ο υποψήφιος µπορεί να
εντάξει στην αίτηση της πρόσκλησης.
3. Επαγγελµατίας αγρότης:
3.1 Εγγραφή του υποψηφίου στο ΜΑΑΕ και ταυτόχρονα µέλος ενήµερου Συνεταιρισµού, ή Οργάνωσης Παραγωγών, ή Οµάδας Παραγωγών µέχρι
την ηµεροµηνία αναφοράς που ορίζεται στην πρόσκληση: 15 µόρια.
3.2 Εγγραφή του υποψηφίου στο ΜΑΑΕ ως κατά
κύριο επάγγελµα αγρότης, µέχρι την ηµεροµηνία
αναφοράς που ορίζεται στην πρόσκληση. 7,5 µόρια
4. Το µέγεθος της αιτούµενης προς ένταξη έκτασης
που βρίσκεται σε προστατευόµενη περιοχή (Natura,
θεσµοθετηµένες περιοχές εθνικών πάρων), ή περιοχή υψηλής φυσικής αξίας. Αν η εν λόγω υπό ένταξη έκταση είναι έως και 10 εκτάρια, τα µόρια υπολογίζονται ως εξής: 5 x (εκτάρια της εν λόγω υπό ένταξη έκτασης/10). Αν η εν λόγω υπό ένταξη
έκταση είναι µεγαλύτερη από 100 στρέµµατα ο µέγιστος αριθµός µορίων είναι 5 µόρια.

H βιολογική γεωργία θα είναι
ο πρωταγωνιστής της νέας 10ετίας
Η Βιολογική Γεωργία στην Ελλάδα διανύει την τρίτη δεκαετία επίσηµης εφαρµογής της στην Ελλάδα. Το αυθόρµητο
ξεκίνηµα από λιγοστούς οραµατιστές του
χώρου εξελίχθηκε πολύ γρήγορα, ξεπερνώντας αρκετές από τις «παιδικές ασθένειες» αλλά και εµπόδια που βρέθηκαν µπροστά
της. Σήµερα στην Ελλάδα, πάνω από 30.000 αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν επιλέξει το βιολογικό τρόπο παραγωγής στις εκµεταλλεύσεις τους.
Τα ελληνικά βιολογικά προϊόντα ταξιδεύουν σε
όλον τον πλανήτη, ως η πιο premium κατηγορία της Ελληνικής ∆ιατροφής.
Η επόµενη δεκαετία είναι µια περίοδος σηµαντικών προκλήσεων για τα βιολογικά προϊόντα. Ήδη
έχει τεθεί ως ευρωπαϊκός στόχος το 25% των καλλιεργούµενων εκτάσεων της Ε.Ε. να έχουν στραφεί
στη βιολογική παραγωγή έως το 2030. Για την Ελλάδα αυτό σηµαίνει ότι θα τριπλασιαστούν τα σηµερινά µεγέθη στην καλλιέργεια/εκτροφή και παραγωγή. Αυτή η στροφή πέραν από την επιδίωξη
για αύξηση του εισοδήµατος του ευρωπαίου αγρότη και ικανοποίησης της καταναλωτικής τάσης για
βιολογικά προϊόντα, υπαγορεύεται έντονα και από
τις σύγχρονες εξελίξεις που αφορούν την προστασία

του περιβάλλοντος και την κλιµατική αλλαγή που αγγίζει τη χώρα µας επικίνδυνα.
Το 2022 ξεκινά µε µια έµπρακτη εκδήλωση αυτής της πολιτικής. Ένα πολύ γενναίο
πρόγραµµα οικονοµικής ενίσχυσης υφιστάµενων και νέων βιοκαλλιεργητών έρχεται
να δώσει ένα επιπλέον κίνητρο για τους Έλληνες
αγρότες να γίνουν µέλη αυτής της νέας πραγµατικότητας για τη γεωργία. Η Βιολογική Γεωργία θα
είναι ο πρωταγωνιστής αυτής της δεκαετίας και η
Ελλάδα δεν πρέπει να χάσει την ευκαιρία να ανέβει σε αυτό τρένο που οδηγεί στο µέλλον. Με σύµµαχο την καινοτοµική διάθεση των νέων αγροτών,
την αυξανόµενη ζήτηση από τη διεθνή αγορά, την
αξιόπιστη πιστοποίηση και εποπτεία από τις αρµόδιες αρχές, η ελληνική βιολογική γεωργία µπορεί
και θα εξελιχθεί ακόµη περισσότερο κατακτώντας
νέους στόχους και αγορές.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ COSMOCERT Α.Ε.

Η COSMOCERT Α.Ε. είναι διαπιστευµένος φορέας πιστοποίησης που δραστηριοποιείται σε όλη την
Ελλάδα, αλλά και διεθνώς, ελέγχοντας και πιστοποιώντας περισσότερους από 4500 βιοκαλλιεργητές.
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Το νέο Μέτρο 11 για τη Βιολογική Γεωργία
Το στοίχημα της νέας
εποχής του Μέτρου 11,
είναι να συγκεραστεί
ο ευρωπαϊκός στόχος
του 25% των βιολογικά
καλλιεργούμενων
εκτάσεων
Το Μέτρο 11 ήρθε για πρώτη φορά το
2017 για να ταράξει τα λιµνάζοντα νερά των προγραµµάτων Βιολογικής Γεωργίας. Εντάσσεται στην πολιτική “πρασινίσµατος” της αγροτικής παραγωγής
που για πολλά χρόνια προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Άνοιξε για πρώτη φορά το 2017 για όλες τις ∆ράσεις (11.1 & 11.2). Το µόνο
κριτήριο επιλεξιµότητας όµως, ήταν τα τεµάχια να βρίσκονται σε περιοχές Natura.
Το δεδοµένο αυτό, σε συνδυασµό µε τον πολύ αυξηµένο αριθµό αιτήσεων, οδήγησε για τη µεν Κτηνοτροφία στην ακύρωση του
Προγράµµατος, ενώ για τη
Φυτική Παραγωγή που τελικά προχώρησε, στην απόρριψη πολλών αιτήσεων, µε
αποτέλεσµα να µείνουν εTΗΣ ΜΑΡΙΑΣ Γ.
κτός προγράµµατος κατηΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ*
γορίες παραγωγών που δεν
θα έπρεπε, όπως πχ παλιοί
Βιοκαλλιεργητές, οι οποίοι διαµαρτυρήθηκαν εντόνως και όχι άδικα.
Στη συνέχεια όµως, και αφού τροποποιήθηκαν και εµπλουτίστηκαν τα κριτήρια επιλεξιµότητας, άνοιξε το 2018 πρόγραµµα της Βιολογικής Κτηνοτροφίας
(Μέτρο 11.2). Τα αποτελέσµατα δικαίωσαν τους αιτούντες και όσους είχαν δυσαρεστηθεί από την Πρόκληση του έτους
2017. Στη ίδια λογική κινήθηκε και το
πρόγραµµα του 2019 για τη Φυτική Παραγωγή (11.1), εντάσσοντας µεγάλο αριθµό Αγροτών.
Είναι δε ξακάθαρο, ότι το Μέτρο 11,
µετά από πέντε πλέον έτη πληρωµής,
πληρώνει στην ώρα του. Κάτι που δεν ίσχυε σε παλαιότερα προγράµµατα Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, γεγονός που δίνει προστιθέµενη αξία στο
Πρόγραµµα αυτό.
Η δυναµική του Μέτρου 11 αποδεικνύεται, αν δει κανείς τα ποσοστά αύξησης
των Βιοκαλλιεγούµενων εκτάσεων της
χώρας µας την τριετία 2017-2019, σε
σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια και
το 2020 που δεν άνοιξε το Πρόγραµµα.
Από την άλλη, η δυναµική της Βιολογικής Γεωργίας στη χώρα µας, ανεξάρτητα από προγράµµατα, αποδεικνύεται

από το γεγονός, ότι παρότι δεν δηµοσιεύθηκε κανένα πρόγραµµα επιδότησης
Βιολογικών Προϊόντων κατά το 2020, τα
ποσοστά Βιοκαλιεργούµενων εκτάσεων
διατήρησαν την ανοδική τους πορεία.
Σήµερα έχουµε ως νέο δεδοµένο τη
Νέα ΚΑΠ και την Πράσινη Συµφωνία της
ΕΕ. Στο πλαίσιο της Πράσινης Συµφωνίας, έχουν τεθεί από την ΕΕ πολύ φιλόδοξοι στόχοι για κράτη µέλη της, όπως
η µείωση χρήσης λιπασµάτων και φυτοπροσταστευτικών, αλλά και ο ξεκάθαρος
στόχος της αύξησης των Βιοκαλλιεργούµενων εκτάσεων της Ευρώπης στο 25%
των συνολικά καλλιεργούµενων εκτάσεών της έως το 2030.
Αν αναλογιστεί κανείς ότι η χώρα µας,
µετά και τα Προγράµµατα 2017-2019 βρίσκεται στις υψηλότερες θέσεις της Ευρώπης µε το 9% περίπου των εκτάσεών

της να καλλιεργούνται Βιολογικά, µπορεί εύκολα να αντιληφθεί τί θα συµβεί
κατά την επόµενη οκταετία, προκειµένου η χώρα µας να φτάσει τον Ευρωπαϊκό στόχο του 25%.
Το επόµενο διάστηµα και πριν την εφαρµογή της νέας ΚΑΠ, αναµένεται να
δηµοσιευθεί νέα Πρόσκληση για το Μέτρο 11, για τέσσερις διαφορετικές ∆ράσεις, τόσο για τη Μετατροπή όσο και για
τη ∆ιατήρηση.
Το νέο πρόγραµµα έρχεται να δικαιώσει τις αδικίες του παρελθόντος ως προς
τις επιλέξιµες καλλιέργειες, βάζοντας πχ
εσπεροιδοειδή, µηλοειδή, που ήταν για
χρόνια εκτός προγραµµάτων και βάζοντας και για πρώτη φορά σε Πρόγραµµα τη Βιολογική Μελισσοκοµία. Επίσης
διευρύνεται η 1η κλίµακα του βαθµολογούµενού κριτηρίου της ηλικίας στη Με-

∆ιορθώσεις αδικιών
Το νέο πρόγραµµα έρχεται να
δικαιώσει τις αδικίες του παρελθόντος ως προς τις επιλέξιµες
καλλιέργειες, βάζοντας π.χ
εσπεριδοειδή, µηλοειδή και τη
µελισσοκοµία

τατροπή, από τα 31 στα 41 έτη. Εξέλιξη
ιδιαιτέρως θετική.
Το στοίχηµα της νέας εποχής του Μέτρου 11, είναι να συγκεραστεί ο Ευρωπαϊκός στόχος του 25% µε το πάγιο αίτηµα όλων των εµπλεκόµενων στο χώρο της Βιολογικής Γεωργίας, που είναι
να επιδοτηθεί η παραγωγή προϊόντων
που βγαίνουν στο ράφι.
Με την ένταξη τέτοιων καλλιεργειών
στο Μέτρο 11, θα µπορέσουν αφενός να
ενισχυθούν οι επί χρόνια Βιοκαλλιεργητές που δεν επιδοτήθηκαν ποτέ, αλλά και να µπουν καινούριοι, δηµιουργώντας ανταγωνιστικές ποσότητες βιολογικών Προϊόντων στα ράφια τόσο τα
εγχώρια, όσο και στα εκτός Ελλάδας.
Ο στόχος του 25% δεν θα πρέπει να
είναι ο αυτοσκοπός του Μέτρου 11, που
στην αγωνία του να τον φτάσει, να πέσει σε λάθη του παρελθόντος, αφήνοντας αφενός εκτός προγραµµάτων πολύ δυναµικές βιολογικές καλλιέργειες
και εκτροφές και αφετέρου δίνοντας υπέρογκα ποσά σε παραγωγούς, αφήνοντας ταυτόχρονα έξω άλλους, που δεν
το άξιζαν.

* ΓΕΝΙΚΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ IRIS
ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
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Πρόκριμα σε καλλιεργητές ζωοτροφών
και νέους στη βιολογική κτηνοτροφία
Μόνο κριτήριο η ηλικία του υποψήφιου για την πρόσκληση που αφορά τη μελισσοκομία
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Για τους κτηνοτρόφους και τους
µελισσοκόµους θα είναι διαθέσιµη η ∆ράση 11.1.2. «Ενισχύσεις
για τη µετατροπή σε βιολογικές
πρακτικές και µεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία». Προκειµένου να ενταχθούν στη ∆ράση 11.2.2 του Μέτρου 11, οι αιτούµενοι προς ένταξη βοσκότοποι και ζωικό κεφάλαιο, κατεχόµενες κυψέλες και παραφυάδες,
κατά περίπτωση, πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια επιλεξιµότητας:
1. Να είναι δηλωµένα στην ΕΑΕ του ενδιαφερόµενου κατά το
έτος 2021.
2. Να κατέχονται νόµιµα κατά την ένταξη, και για κάθε έτος,
καθ’ όλη την περίοδο δέσµευσης.
3. Να περιλαµβάνονται µέχρι
και την 31/12/2020 σε ενεργή
σύµβαση µε ΟΕ&Π, και συνεπώς:
α) βρίσκονται σε στάδιο βιολογικής παραγωγής, ή
β) βρίσκονται σε στάδιο µετατροπής από τη συµβατική στη βιολογική γεωργία κατά την 31/12/2020,

δεδοµένου ότι στη φάση µετατροπής εφαρµόζονται ήδη οι διατάξεις του Καν.(ΕΚ) 834/2007 περί
βιολογικού τρόπου παραγωγής, ή
γ) βρίσκονται σε στάδιο υποβιβασµού κατά την 31/12/2020.
4. Επιλέξιµα για ενίσχυση είναι
τα βοοειδή άνω των 6 µηνών και
τα αιγοπρόβατα άνω των 12 µηνών, τα οποία έχουν σηµανθεί
σύµφωνα µε την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νοµοθεσία. Επίσης σε κάθε αίτηση είναι επιλέξιµα για ενίσχυση τουλάχιστον
πέντε κατεχόµενες κυψέλες και
παραφυάδες .

Κριτήρια µοριοδότησης:
1. Γεωργοί νεαρής ηλικίας: Η
ηλικία του υποψηφίου κατά την
ηµεροµηνία αναφοράς που ορίζεται στην πρόσκληση.
Από 18 έως και 40 ετών: 60
µόρια.
Από 41 έως και 50 ετών η µοριοδότηση βαίνει µειούµενη κατά 1,2 µόρια για κάθε ένα έτος ξεκινώντας από το 58,8.
Από 51 ετών έως και 55 η µοριοδότηση βαίνει µειούµενη κατά 1,8 µόρια για κάθε έτος ξεκι-

Σύστηµα ελέγχου
Για έκταση που καλλιέργειται µε βιολογικές
ζωοτροφές 1 βαθµός
για κάθε 1 στρέµµα
έκτασης ενταγµένης
σε σύστηµα ελέγχου

νώντας από το 46,2.
Από 56 ετών έως και 65 η µοριοδότηση βαίνει µειούµενη κατά 3,6 µόρια για κάθε έτος ξεκινώντας από το 35,4.
Ανω των 65 ετών: 0 βαθµοί
2. Βιολογική παραγωγή ζωοτροφών. Έκταση η οποία καλλιέργειται µε βιολογικές ζωοτροφές: 1 βαθµός για κάθε 0,1 εκτάριο (1 στρέµµα) έκτασης που
είναι ενταγµένη σε σύστηµα ε-

λέγχου για βιολογική παραγωγή και η οποία καλλιεργείται µε
ζωοτροφές. Για έκταση µεγαλύτερη των 40 στρεµµάτων ο υποψήφιος λαµβάνει 40 µόρια.
Για τους υποψήφιους των µελισσοκοµικών εκµεταλλεύσεων
οι οποίοι πληρούν καταρχήν τα
κριτήρια επιλεξιµότητας εκµετάλλευσης, το κριτήριο επιλογής εκµετάλλευσης για τη ∆ράση 11.1.2
είναι : «Γεωργοί νεαρής ηλικίας».

Κτηνοτρόφοι και κάτοχοι κυψελών που έχουν
κλείσει 5ετία με ενεργή βιολογική σύμβαση
Η ∆ράση 11.2.2 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και µεθόδων παραγωγής στην κτηνοτροφία» αφορά όσους έχουν εντάξει βοσκοτόπους
ή εκτροφές, ή κατεχόµενες κυψέλες και
παραφυάδες σε σύµβαση µε Οργανισµό
Πιστοποίησης και Ελέγχου, η οποία έχει
συναφθεί µέχρι και την 31/12/2020.
Προκειµένου να ενταχθούν στη ∆ράση 11.1.2 του Μέτρου 11, οι αιτούµενοι
προς ένταξη βοσκότοποι και ζωικό κεφάλαιο, κατεχόµενες κυψέλες και παραφυάδες, , κατά περίπτωση, πρέπει να
πληρούν τα παρακάτω κριτήρια επιλεξιµότητας:
1. Να είναι δηλωµένα στην ΕΑΕ του ενδιαφερόµενου κατά το έτος 2021.
2. Να κατέχονται νόµιµα κατά την ένταξη, και για κάθε έτος, καθ’ όλη την
περίοδο δέσµευσης.
3. Επιλέξιµα για ενίσχυση είναι τα βοοειδή άνω των 6 µηνών και τα αιγοπρό-

βατα άνω των 12 µηνών, τα οποία έχουν
σηµανθεί σύµφωνα µε την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νοµοθεσία. Επίσης
σε κάθε αίτηση είναι επιλέξιµα για ενίσχυση τουλάχιστον πέντε κατεχόµενες
κυψέλες και παραφυάδες .
4. Αποκλείονται από την ένταξη αγροτεµάχια τα οποία:
α) είναι ενταγµένα στο µέτρο της δάσωσης γεωργικών γαιών,
β) είναι ενταγµένα σε άλλες µη συµβατές, σε επίπεδο ενταγµένης εκµετάλλευσης- αγροτεµαχίου, δράσεις των µέτρων 10, 11 και 14.
γ) είναι συνιδιόκτητα, µε την έννοια της
δήλωσης του αγροτεµαχίου µε ποσοστό
συνιδιοκτησίας µικρότερο του 100% στην
ΕΑΕ του 2021 του υποψηφίου.

Κριτήρια µοριοδότησης
1. Χρονική διάρκεια προηγούµενης εφαρµογής βιολογικού συστήµατος: Συ-

µπληρωµένα έτη εφαρµογής του συστήµατος της βιολογικής γεωργίας, κατά το
χρονικό διάστηµα των άµεσων προηγούµενων 5 ετών από την ηµεροµηνία αίτησης του δικαιούχου στο Μέτρο. Το ανώτατο όριο µοριοδότησης είναι τα 5 έτη: 6
µόρια/έτος εφαρµογής της βιολογικής
κτηνοτροφίας
2. Βιολογική παραγωγή ζωοτροφών.
Έκταση η οποία καλλιεργείται µε βιολογικές ζωοτροφές: 1 βαθµός για κάθε
0,1 εκτάριο (1 στρέµµα) έκτασης που είναι ενταγµένη σε σύστηµα ελέγχου για
βιολογική παραγωγή και η οποία καλλιεργείται µε ζωοτροφές. Για έκταση µεγαλύτερη των 40 στρεµµάτων ο υποψήφιος λαµβάνει 40 µόρια.
3. Επαγγελµατίας αγρότης (30% βαρύτητα): Εγγραφή του υποψηφίου στο ΜΑΑΕ ως κατά κύριο επάγγελµα αγρότης,
µέχρι την ηµεροµηνία αναφοράς που ορίζεται στην πρόσκληση: 30 µόρια.

