
Από τα προγράµµατα «τρώει» το τάµα 
Βοϊτσιεχόφσκι για 5.000 ευρώ µόνο σε 
πληγέντες αγρότες, ενώ ο Βορίδης κρατάει 
κλειστό το «club» των ευνοηµένων. σελ. 5, 8

∆εν οφείλουµε τίποτα από τις παλιές 
εξισωτικές στους κτηνοτρόφους επιµένει το 
νοµικό τµήµα της Αραµπατζή, στη βάση του 
νέου ορισµού για τα βοσκοτόπια. σελ. 16

Κάλπικο το 5χίλιαρο 
σκάρτες οι ενισχύσεις 

Ξερό δεν πληρώνω 
για τα έτη ‘13 και ‘14

ΣABBATO: Ησαΐου πρ., Χριστοφόρου µεγαλ., Νικολάου Βουν.  Μήνας 5ος, Εβδ. 19η ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 06:20 - ∆ύση 20:23 ΣΕΛΗΝΗ: 17 ηµερών ΚΑΙΡΟΣ: Αίθριος

Στον όμιλο Κουιμτζή τα Fella   
Στο δίκτυο των επίσηµων αντιπροσώπων του Kouimtzis Group για την Ελλάδα  

συγκαταλέγονται πλέον τα µηχανήµατα χορτονοµής και συγκοµιδής Fella. σελ. 20

Ανοίγει πάλι η ψαλίδα πληρωµής των 
παραγωγών από το λιανεµπόριο, ενώ  
η προστασία 75 ηµερών για τις επιταγές 
εντείνει τα ταµειακά αδιέξοδα. σελ. 44

Η δυνατότητα άντλησης πόρων από τη νέα 
προγραµµατική περίοδο ανοίγει το δρόµο σε 
µία συµπληρωµατική προκήρυξη 20-40 εκατ. 
ευρώ για τη Βιολογική Γεωργία. σελ. 18

Αργούν οι πληρωµές 
πάνε πίσω οι επιταγές 

∆ένει η «γέφυρα» 
για τα βιολογικά  

Πιο ακριβή 
η αγροτική 
γη λιγότεροι 
οι αγρότες 
Οι επενδύσεις κεφαλαιούχων  
σε αγροτική γη φουσκώνουν  
τις αξίες, φέρνοντας πονοκέφαλο 
στους επαγγελματίες αγρότες

agrenda - σελ. 10-11
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• Από τον Όµιλο Κουιµτζή τα µηχανήµατα 
της Fella στην ελληνική αγορά σελ. 20
• Σπάνε στα τέσσερα τα αιτήµατα 
πληρωµής Σχεδίων Βελτίωσης σελ. 26

• Οριστικές λύσεις για τη νέα ΚΑΠ 
ετοιµάζει το Βερολίνο τον Ιούλιο σελ. 47
• Θέση και για τους αγρότες στο Ταµείο 
Εγγυήσεων για κεφάλαιο κίνησης σελ. 4

• Από βδοµάδα ξεκινά η διάθεση για τα 
βερίκοκα Mikado µε υψηλή ζήτηση σελ. 35
• Μεγαλύτερη από 7% µείωση των εκτάσεων 
της εγχώριας βαµβακοκαλλιέργειας σελ. 22

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Όλα δείχνουν πως η χρονιά θα εξελιχθεί πολύ καλά για το 
βερίκοκο, µε την έντονη ζήτηση από Ελλάδα και εξωτερικό, σε 
συνδυασµό µε την µειωµένη παραγωγή σε ολόκληρη την Ευρώπη, 
µπορούν να οδηγήσουν τις υπερπρώιµες ποικιλίες σε τιµές κοντά 
στα 2 ευρώ το κιλό. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και για το καρπούζι. 
Στο ελαιόλαδο, η αγορά δείχνει µια κινητικότητα, µε τις τιµές όµως 
να κινούνται µε πολύ αργούς ρυθµούς προς µια ανάκαµψη. 

Καρπόκαψα δαµασκηνιάς
Το έντοµο της καρπόκαψας σηµείωσε 
µέγιστο στην πρώτη του πτήση κατά την 
περίοδο 19-21 Απριλίου. Τα ακµαία 
άτοµα δραστηριοποιούνται κατά κύριο 
λόγο ακριβώς τις ώρες πριν την ανατολή 
του ηλίου. Οι προνύµφες, οι οποίες 
ευθύνονται και για τις ζηµιές, εισέρχονται 
στους φυτικούς ιστούς µέσω της 
δηµιουργίας στοάς συνηθέστερα στην 
περιοχή του ποδίσκου. Με αυτόν τον 
τρόπο, επιτυγχάνεται η κάλυψη των 
διατροφικών τους αναγκών από το 
εσωτερικό του καρπού. 

Περίοδος επέµβασης
Με βάση τις θερµοκρασίες που 
καταγράφονται από τους 
µετεωρολογικούς σταθµούς της 
Βέροιας, της Νάουσας και της Σκύδρας, 
οι περισσότερες ωοτοκίες έγιναν αυτή 
την εβδοµάδα, ενώ την επόµενη 
αναµένονται οι περισσότερες 
εκκολάψεις. Ωστόσο, οι γεωπόνοι του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Θεσσαλονίκης συστήνουν 
επέµβαση µόνο σε περιπτώσεις όπου η 
καρπόδεση κρίνεται για οποιονδήποτε 
λόγο µειωµένη. Κατάλληλο διάστηµα 
για την επέµβαση όσον αφορά τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα που 
στοχεύουν στις νεαρές προνύµφες 
θεωρείται αυτό µεταξύ 10-12 Μαΐου. 

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 09-05-2020 
Γενικά αίθριος καιρός, µε 
αραιές νεφώσεις παροδικά πιο 
πυκνές τις µεσηµβρινές και 
απογευµατινές ώρες στα 
ηπειρωτικά ορεινά. 
Άνεµοι στα νοτιοανατολικά 
βορειοδυτικοί µέτριοι και στην 
υπόλοιπη χώρα ασθενείς και 
τοπικά νότιοι. Θερµοκρασία σε 
µικρή άνοδο.

Κυριακή 10-05-2020 
Γενικά αίθριος καιρός µε 
αραιές νεφώσεις, πρόσκαιρα 
πιο πυκνές το µεσηµέρι στα 
βόρεια. Άνεµοι από νότιες 
διευθύνσεις µέτριοι και στα 
νοτιοανατολικά βορειοδυτικοί 
µέτριοι. Θερµοκρασία χωρίς 
αξιόλογη µεταβολή.

∆ευτέρα 11-05-2020
και Τρίτη 12-05-2020
Γενικά αίθριος καιρός. Από το 
απόγευµα στα δυτικά και νότια 
αραιές νεφώσεις. Τοπικά 
περιορισµένη ορατότητα τις 
πρωινές και τις βραδινές ώρες. 
Άνεµοι από νότιες διευθύνσεις 
µέτριοι, σταδιακά όµως θα 
ενισχυθούν. Θερµοκρασία σε 
νέα άνοδο σε όλη τη χώρα. 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Τετάρτη 13-05-2020 έως
Παρασκευή 15-05-2020 
Γενικά αίθριος καιρός µε 
αραιές νεφώσεις κατά τόπους 
πιο πυκνές στα βορειοανατολικά 
τις απογευµατινές ώρες. 
Ευνοείται η µεταφορά σκόνης 
στα δυτικά και νότια. Άνεµοι 
από νότιες διευθύνσεις µέτριοι, 
µε σταδιακή εξασθένηση από το 
απόγευµα στα δυτικά. 
Θερµοκρασία υψηλότερη από 
τα συνηθισµένα για την εποχή 
επίπεδα.

Οι άνεµοι θα πνέουν 
στα νοτιοανατολικά 
βορειοδυτικοί 4 µε 
6 µποφόρ και στην 
υπόλοιπη χώρα 
ασθενείς και τοπικά 
νότιοι έως
4 µποφόρ.
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Ενδεχοµένως µε µια πρώτη µατιά, ο αγροτι-
κός τοµέας να αντιµετωπίζει λιγότερα 
προβλήµατα, λόγω του κορωνοϊού, σε 
σχέση µε άλλους τοµείς της οικονοµίας. 

Ο τουρισµός και η εστίαση για παράδειγ-
µα, πλήττονται εξόφθαλµα από τις ε-
ξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που δη-
µιούργησε η πανδηµία. 

Το θέµα είναι ότι κανένας άλλος κλάδος, τό-
σο πολυπληθής και τόσο κρίσιµης σηµα-
σίας για την εθνική οικονοµία και την δι-
ατροφική επάρκεια της χώρας δεν αντι-
µετώπιζε τα τελευταία χρόνια τόσο µεγά-
λα διαρθρωτικά προβλήµατα.

Η πανδηµία του Covid-19 βρίσκει την εγ-
χώρια αγροτική παραγωγή σε πολύ δύ-
σκολη φάση, έχοντας απολέσει σε πολύ 
µεγάλο βαθµό την ανταγωνιστικότητά 
της και αναζητώντας αυτό τον καιρό νέο 
προσανατολισµό, τόσο σε επίπεδο καλ-
λιεργειών όσο και σε τρόπο οργάνωσης 
της παραγωγικής διαδικασίας.

Αποτελεί κοινό µυστικό ότι η απασχόληση σ-
τον αγροτικό χώρο ακολουθούσε τα τε-
λευταία χρόνια φθίνουσα πορεία, δηµι-
ουργώντας παράλληλα την εντύπωση ότι 
µε τον καιρό όλο και µεγαλύτερο µέρος 
της αγροτικής γης και των αγροτικών εκ-
µεταλλεύσεων θα περάσει σε όλο και λι-
γότερα χέρια, κάτι που θα επιτρέψει στην 
ελληνική γεωργία να αναβαθµίσει τους 
δείκτες της παραγωγικότητας και να εν-
δυναµώσει την παρουσία της τόσο στην 
εγχώρια όσο και στις διεθνείς αγορές. 

Η οικονοµική και κοινωνική αναστάτωση 
που δηµιουργεί η πανδηµία ενδέχεται 
να πλήξει ανεπανόρθωτα τους δείκτες βι-
ωσιµότητας της ελληνικής γεωργίας και 
κτηνοτροφίας και να θέσει σε πραγµατι-
κό κίνδυνο τη διατροφική επάρκεια της 
χώρας, σε µια περίοδο που το µεγάλο ζη-
τούµενο ήταν οι εξαγωγές. Η οικονοµική 
καταιγίδα που δείχνει να συνοδεύει την 
έλευση του κορωνοϊού, είναι πολύ πιθα-
νό να οδηγήσει σε βίαιη έξοδο από το α-
γροτικό επάγγελµα ενός δυναµικού το ο-
ποίο αν µη τι άλλο κατείχε την τεχνογνω-
σία της αγροτικής παραγωγής και ήταν 
σε θέση, ακόµα και µέσα από µεγάλες 
δυσκολίες να φέρει εις πέρας το επιδιω-
κόµενο παραγωγικό αποτέλεσµα. 

Όσο κι αν η τεχνολογία έχει εξελιχθεί, η υπο-
στήριξη της αγροτικής παραγωγής στη 
χώρα µας δεν ήταν και δεν θα είναι µια 
εύκολη υπόθεση. Σε έναν τόπο, όπου, το 
ανάγλυφο και η ποικιλοµορφία του εδά-
φους πηγαίνουν χέρι – χέρι µε τον πολυ-
τεµαχισµό του κλήρου και το µικρό µέγε-
θος των αγροτικών εκµεταλλεύσεων, κα-
µιά δηµοκρατική διαδικασία δεν µπορεί 
να ανατρέψει σε ορατό χρόνο αυτή την 
κατάσταση. Πιθανή χρεοκοπία των σηµε-
ρινών υποστηρικτών της αγροτικής πα-
ραγωγής και εκµεταλλεύσεων που εκ-
προσωπούν θα σηµάνει εγκατάλειψη 
και δραµατική υποχώρηση της αγροτι-
κής παραγωγής στη χώρα. Κι αυτό, κανέ-
νας δεν θα το ήθελε.        Agrenda

Αυτό κανένας
δεν θα το ήθελε

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,07856

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,51864

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,05304

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
1,14687

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
114,90350 
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ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Παράθυρο για δάνεια που µπορούν 
να ανέρχονται στο 25% του τζίρου 
µιας επιχείρησης και εν προκειµένω 
ενός αυτοαπασχολούµενου αγρότη 
και τα οποία συνοδεύονται από εγ-
γύηση του Ταµείου Εγγυοδοσίας (Ελ-
ληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα) για το 
80% του δανείου, ανοίγει η τελευταία 
έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή του ελληνικού σχεδίου για την α-
ντιµετώπιση της πανδηµίας. Πρόκει-
ται για την έγκριση που πήρε από τις 
Βρυξέλλες η αύξηση του κονδυλίου 
που αφορά τα µέτρα στήριξης των 
επιχειρήσεων, ανάµεσα τους και οι 
Έλληνες αγρότες, οι οποίες πλήττο-
νται από την πανδηµία του κορωνοϊ-
ού και χρηµατοδοτείται από κοινοτι-
κούς πόρους κατά 250 εκ. ευρώ, α-
νέρχεται δε συνολικά στο ύψος των  
2,25 δις ευρώ. 

Συνεπώς, κατά την ενεργοποίηση 
του χρηµατοδοτικού εργαλείου, επι-
χειρήσεις που ήταν ενήµερες µέχρι 
31.12.2019 και υπό τον όρο ότι δεν 
έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές προς 
τις τράπεζες άνω των 90 ηµερών θα 
µπορούν να απευθύνονται στα πι-
στωτικά ιδρύµατα ζητώντας τους δά-
νειο για κεφάλαιο κίνησης έως 25% 
του ετήσιου τζίρου τους ή και περισ-

σότερο, αν χρειάζονται, αλλά µε τεκ-
µηρίωση. Για το 80% του δανείου η 
εγγύηση θα είναι από το κράτος, ο-
πότε οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έ-
χουν κάλυψη για το υπόλοιπο 20%. 
Το πρόγραµµα αναµένεται να ξεκι-
νήσει έως και τα τέλη Μαΐου.

Παράδειγµα δανειοδότησης
Για παράδειγµα ένας αγρότης µε 

ετήσιο τζίρο 15.000 ευρώ, θα µπορεί 
να αιτηθεί κεφάλαιο κίνησης µέσω ε-
µπορικής τράπεζας που συνεργάζεται 
µε την Ελληνική Αναπτυξιακή Τρά-
πεζα (ΕΑΤ)  µέχρι το ποσό των 3.750 
ευρώ (25% του τζίρου). Θα πρέπει ο 
ίδιος να καλύψει µε 750 ευρώ (20%) 
την εγγύησή του. Η προµήθεια εγγύ-
ησης επίσης καλύπτεται από το Τα-
µείο. Τα δάνεια µπορεί να έχουν ο-
ρίζοντα µέχρι τα έξι χρόνια.

Φυσικά βρίσκεται στην ευχέρεια 
της τράπεζας το επιτόκιο που θα δώ-
σει όπου δεν αναµένονται γενναί-
ες «εκπτώσεις» αλλά και η εξέταση 

της πιστοληπτικής ικανότητας του α-
γρότη για το αν τελικά εκταµιευθεί 
το δάνεια. Επιπλέον, το εγγυηµένο 
χαρτοφυλάκιο δανείων που µπορεί 
να εκδώσει η κάθε τράπεζα προφα-
νώς θα είναι περιορισµένο και έτσι 
µένει να φανεί πόσοι αγρότες τελικά 
θα δουν το χρώµα του χρήµατος κα-
θώς έχουν ουσιαστικά να ανταγωνι-
στούν µε τραπεζικά κριτήρια επιχει-
ρήσεις µεγάλες και µικρές από όλο 
το φάσµα της οικονοµίας (οι εγγυ-
ήσεις είναι οριζόντιες). 

Το άνοιγµα του Ταµείου Εγγυο-
δοσίας προς τον πρωτογενή τοµέα 
επιτεύχθηκε µέσω διαπραγµατεύσε-
ων του υφυπουργού Αγροτικής Ανά-
πτυξης, Κώστα Σκρέκα, µε τον υφυ-
πουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Γιάννη Τσακίρη. Ειδικότερα, όπως α-
ναφέρθηκε στην τηλεδιάσκεψη που 
είχαν τη ∆ευτέρα οι κ.κ. Σκρέκας και 
Τσακίρης, στο υπό σύσταση «Ταµείο 
Εγγυοδοσίας COVID 19» για την α-
ντιµετώπιση του κορωνοϊού της Ελ-
ληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, 
εκτός από την έκδοση µερικών εγγυ-
ήσεων για επιλέξιµα δάνεια για κε-
φάλαια κίνησης που προέβλεπε το 
αρχικό µέτρο, πλέον θα προσφέρε-
ται και η δυνατότητα επιδότησης των 
προµηθειών εγγύησης για τα δάνεια 
µε αποτέλεσµα το σηµαντικά χαµη-
λότερο κόστος του δανείου.

Χώρος και για αγρότες  
στα δάνεια με 80% Εγγυοδοσία   

Μέχρι 25% 

του ετήσιου 

τζίρου τα δάνεια 

για κεφάλαια 

κίνησης που θα 

εγγυάται το Ταμείο 

Εγγυοδοσίας το 

οποίο ανοίγει τέλος 

Μαΐου για αγρότες 

και αγροτικές 

επιχειρήσεις 

ανεξαρτήτως ΚΑΔ

Μέχρι 31 ∆εκεµβρίου
Η διάρκεια του µέτρου είναι 
ως τις 31 ∆εκεµβρίου 2020 

και τυχόν παράταση θα 
εξετασθεί σε επίπεδο Ευρω-

παϊκής Επιτροπής

Νερό από άδειους
κουβάδες
προσφέρει µέχρι
τώρα η Ευρώπη
Χωρίς ουσιαστική 
χρηµατοδοτική γραµµή και 
ταµειακή βάση, κινούνται 
µέχρι σήµερα τα µέτρα 
ειδικής ενίσχυσης των 
αγροτών και ανακούφισης 
των πληττόµενων από τις 
δύσκολες συνθήκες που 
δηµιουργεί η πανδηµία. Παρά 
τα εκατοµµύρια που 
ακούγονται µε διάφορες 
εκδοχές στις πολλές και 
ποικίλες ανακοινώσεις της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι 
«πηγές» για την στήριξη των 
αγροτών παραµένουν δύο και 
χωρίς πολλά… αποθέµατα. Το 
πρώτο επίπεδο (µεγάλος 
κουβάς) είναι η κεντρική 
χρηµατοδοτική γραµµή που 
εξασφαλίζει το κράτος, η 
χώρα µας, για να κάνει ότι 
έχει γίνει µέχρι σήµερα για το 
κορωνονοϊό. Από τα 800 
ευρώ των εργαζόµενων και 
αυτοπασχολούµενων µέχρι 
τα 10 εκατ. ευρώ για τους  
ανθοπαραγωγούς. Σ’ αυτή τη 
χρηµατοδοτική γραµµή έχουν 
ενταχθεί στην ουσία και τα 
150 εκατ. ευρώ που, 
δυσκολεύεται να τα 
αξιοποιήσει ο Βορίδης. Το 
δεύτερο επίπεδο (µικρός 
κουβάς) έχει να κάνει µε µια 
τελευταία τροποποίηση που 
επιχειρείται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον 
Καν. ΕΕ 1305/2015 της ΚΑΠ 
και που δίνει τη δυνατότητα 
ανακατανοµής των 
κονδυλίων από τα 
διαρθρωτικά ταµεία της 
περίοδο 2014 – 2020, έτσι 
ώστε να εξοικονοµηθεί έως 
το 1% αυτών, δηλαδή µέχρι 
48 εκατ. ευρώ και να γίνει 
ένα άλλο ειδικό πρόγραµµα 
που θα παράσχει ειδικές 
ενισχύσεις µόνο σε 
πληττόµενους από τον 
κορωνοϊό. Από αυτό το 
Πρόγραµµα θα µπορούν να 
δίνονται και οι ειδικές 
ενισχύσεις µέχρι 5.000 ευρώ 
για αγρότες που επλήγησαν ή 
µέχρι 50.000 ευρώ για 
επιχειρήσεις του κλάδου. 
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Το «σπάσιµο» του Αποθεµατικού Κρίσης 
θα φέρει ακόµα 16 εκατ. ευρώ για την Ελλάδα
Στο άτυπο συµβούλιο υπουργών Γεωργίας στις 13 Μαΐου, αναµένεται 
να τεθεί και το αίτηµα για την καταβολή του ποσού από το αποθεµατικό 
κρίσης στα κράτη-µέλη. Για την Ελλάδα αυτό το ποσό υπολογίζεται 
γύρω στα 16 εκατ. ευρώ. Εκτιµάται πως το συγκεκριµένο αίτηµα είναι 
πολύ κοντά στο να ικανοποιηθεί. Σηµειώνεται πως το αποθεµατικό για 
κρίσεις στη γεωργία, γεµίζει µε βάση την ετήσια µείωση των άµεσων 
ενισχύσεων των αγροτών. Εάν δεν χρησιµοποιηθούν, τα ποσά αυτά 
επιστρέφονται στους αγρότες στο τέλος του έτους. 

Στα εθνικά πακέτα στήριξης βασίζονται 
κυρίως τα κράτη-µέλη όχι στις Βρυξέλλες 
Γενικότερα οι Ευρωπαίοι αγρότες δεν εµφανίζονται καθόλου 
ικανοποιηµένοι από τις µέχρι στιγµής πρωτοβουλίες που έρχονται 
από τις Βρυξέλλες για τη στήριξη του αγροτικού τοµέα, ενώ ήδη στη 
Γερµανία έχει ξεκινήσει να ακούγεται η επανέναρξη των 
κινητοποιήσεων. Παράλληλα, στη Γαλλία ο υπουργός Γεωργίας Ντιντιέρ 
Γκιγιόµ µε αφορµή τα µέτρα της Κοµισιόν για το κρασί, τόνισε 
χαρακτηριστικά ότι «η Ευρώπη δεν δήλωσε παρών τώρα που τη 
χρειαστήκαµε», ανακοινώνοντας ένα εθνικό πακέτο στήριξης. 

ΤΟΥ  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ
  panagos@agronews.gr

«Άνθρακες» αποδεικνύεται... ο θη-
σαυρός γύρω από τη γνωστή υπό-
θεση της ειδικής ενίσχυσης µέχρι 
5.000 ευρώ για τους αγρότες, ιδιαί-
τερη επιµονή για την οποία φαίνεται 
να δείχνει ο Eυρωπαίος Επίτροπος 
Γεωργίας Γιάνους Βοϊτσιεχόφσκι. 

Η πρόταση που έχει κατατεθεί 
(2020/0075(COD)) προς έγκριση α-
πό τα όργανα της Επιτροπής αφορά 
συγκεκριµένα τη στήριξη αγροτικών 
εκµεταλλεύσεων και µικροµεσαί-
ων επιχειρήσεων αγροδιατροφικών 
προϊόντων, από αδιάθετα κονδύλια 
του Προγράµµατος Αγροτικής Ανά-
πτυξης της ΚΑΠ, ύψους µέχρι 5.000 
ευρώ ανά αγρότη και έως 50.000 
ευρώ ανά επιχείρηση του τοµέα. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η διε-
ρεύνηση επί του θέµατος από τον 
πρώην γενικό γραµµατέα του υ-
πουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, 
Χαράλαµπο Κασίµη, στοιχεία της 
οποίας έχει αναρτήσει σε λογα-
ριασµό του στο facebook ο καθη-
γητής. Όπως χαρακτηριστικά α-
ναφέρει ο κ. Κασίµης, τα βασικά 
στοιχεία της προωθούµενης τρο-
ποποίησης η οποία δείχνει να έχει 
ακόµα πολύ δρόµο προβλέπουν:

 ∆ηµιουργία ειδικού άρθρου στον 
Κανονισµό 1305/2013 για να συµπε-
ριλάβει όλες τις κανονιστικές αλλα-
γές για τη δηµιουργία του Μέτρου.

 ∆ηµιουργία ειδικού Μέτρου 
στα Προγράµµατα Αγροτικής Ανά-
πτυξης του οποίου ο Προϋπολο-
γισµός δεν θα ξεπερνά το 1% της 
ευρωπαϊκής χρηµατοδότησης του 
Προγράµµατος κάθε κράτους-µέ-
λους (µέγιστο περίπου 48 εκατ. ευ-
ρώ για την Ελλάδα) µετά από τρο-
ποποίηση και µεταφορά πόρων α-
πό άλλα Μέτρα του Προγράµµατος 
ή και κατάργηση Μέτρων.

 Η ενίσχυση θα είναι εφάπαξ 
και το µέγιστο ποσό της δεν µπο-
ρεί να ξεπερνά τα 5.000 ευρώ για 
τους αγρότες και τα 50.000 ευρώ 
για τις επιχειρήσεις.

 Τα κράτη -µέλη θα θέσουν τα 
κριτήρια επιλογής των πληγέντων 
που πρέπει να είναι αντικειµενικά 
και µε τεκµηρίωση και θα αποφα-

σίσουν για το ύψος της ενίσχυσης 
ανά κατηγορία πληγέντων.

 Η καταβολή της ενίσχυσης ε-
κτιµάται θα ολοκληρωθεί µέχρι το 
τέλος του 2020.

Τι σηµαίνουν όλα αυτά για την Ελ-
λάδα; Ότι ο υπουργός Αγροτικής Α-
νάπτυξης, Μάκης Βορίδης, ο οποίος 
επαίρεται για το γεγονός ότι «κρατά-
ει ποσά του κρατικού προϋπολογι-
σµού για το µέλλον», καθώς τα 150 
εκατ. ευρώ που του διέθεσε το οικο-
νοµικό επιτελείο της κυβέρνησης µέ-
νουν στο σεντούκι,  θα αναζητήσει 
τώρα ένα ποσό µέχρι 48 εκατ. ευρώ 
από την ανακατανοµή των προγραµ-
µάτων του Προγράµµατος Αγροτικής 
Ανάπτυξης. Τι σηµαίνει αυτό; Ότι θα 
αναστείλει την εφαρµογή κάποιου ή 

κάποιων προγραµµάτων για να εξοι-
κονοµήσει αυτό το 1% που θα του ε-
πιτρέπει ο τροποποιηµένος ευρωπα-
ϊκός κανονισµός και να βάλει στην 
άκρη το πολύ 48 εκατ. ευρώ, µε τα ο-
ποία θα δηµιουργήσει ένα άλλο πρό-
γραµµα, µέσω του οποίου θα αποζη-
µιωθούν όσοι αποδεδειγµένα έχουν 
πληγεί από την έλευση της πανδη-
µίας. Σ’ αυτό το ελάχιστο για τα ση-
µερινά δεδοµένα budget από το ο-
ποίο θα πρέπει να «εξυπηρετηθούν» 
τόσο αυτοαπασχολούµενοι αγρότες 
όσο και επιχειρήσεις του ευρύτερου 
αγροτικού τοµέα, κάποιοι εξ αυτών 
θα µπορούν να ενισχυθούν µε ένα 
ποσό µέχρι 5.000 ευρώ αν είναι φυ-
σικό πρόσωπο και µέχρι 50.000 ευ-
ρώ αν είναι επιχείρηση.

Μόνο για λίγους 
η ενίσχυση για 
πληττόμενους 
έως 5.000 ευρώ    
Αν περάσει η πρόταση Βοϊτσιεχόφσκι από τα 
ευρωπαϊκά όργανα και εφόσον επιλέξει να βρει 
η Ελλάδα κονδύλια από άλλα προγράμματα τότε 
όλα τα λεφτά θα είναι το πολύ 48 εκατ. ευρώ

Να καταθέσουν νέες προτάσεις 
για τη στήριξη του πρωτογενή 
τοµέα, καλεί τους υπουργούς 
Γεωργίας το ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο ενόψει του άτυπου 
υπουργικού συµβουλίου της 
13ης Μαΐου. Σύµφωνα µε την 
ατζέντα στο τραπέζι των 
διαβουλεύσεων θα πέσει το 
αίτηµα των υπουργών για 
ταχύτερη καταβολή της ενιαίας 
ενίσχυσης και για πιο υψηλές 
προκαταβολές, κάτι που είχε 
στηρίξει και ο Έλληνας 
υπουργός, Μάκης Βορίδης. 
Μάλιστα όποιο µέτρο 
προτείνεται από τους 
συµµετέχοντες να ληφθεί, 
πρέπει ο εκάστοτε υπουργός να 
υποστηρίξει και το πώς αυτό θα 
µπορέσει να χρηµατοδοτηθεί. 
Συγκεκριµένα, οι υπουργοί 
Γεωργίας θα κληθούν να 
απαντήσουν στα ακόλουθα 
ερωτήµατα κατά την 
τηλεδιάσκεψη:
1 Θεωρείτε ότι τα µέτρα που 
προτείνονται και εγκρίνονται 
ως απάντηση στον αντίκτυπο 
του COVID-19 στον γεωργικό 
τοµέα της ΕΕ είναι 
αποτελεσµατικά και επαρκή;
2 Υπάρχουν κατά τη γνώµη σας 
άλλα µέτρα που πρέπει να 
ληφθούν υπόψη; Εάν ναι, πώς 
θα προτείνατε να 
χρηµατοδοτήσετε τέτοια µέτρα;

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΥΠΟΥΡΓΩΝ

Στο άτυπο της 
13ης Μαΐου το 
θέμα του τσεκ 

Πρόταση της Επιτροπής
Στην πρόταση 2020/0075(COD) 
αναφέρεται πως η πληρωµή θα 
µπορεί να γίνει τον Οκτώβριο 
στα κράτη που θα το υιοθετή-

σουν το Μέτρο
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Από την Τρίτη 12 Μαΐου δροµολογείται, 
σύµφωνα µε τις τελευταίες πληροφορί-
ες, να ξεκινήσει η πίστωση των λογα-
ριασµών των δικαιούχων µε τις τελευ-
ταίες συνδεδεµένες, που αφορούν τα 
βοοειδή, το ρύζι, τα συµπύρηνα ροδά-
κινα και τα ειδικά δικαιώµατα σε κτη-
νοτρόφους. Η διαδικασία, κατά το σύ-
νηθες, θα αρχίσει µε τους δικαιούχους 
της Tράπεζας Πειραιώς να µπορούν να 
σηκώνουν χρήµατα από τα ΑΤΜ’s και 
στόχο όλοι οι αγρότες και κτηνοτρό-
φοι να µπορέσουν να κάνουν αναλή-
ψεις από τα γκισέ των τραπεζών µέχρι 
και την Παρασκευή. 

Μαζί στις πιστώσεις αυτές να σηµει-
ωθεί ότι θα περιλαµβάνεται και η ε-

νίσχυση για τη διατήρηση 
της καλλιέργειας της αµπέ-
λου, που αφορά τους παρα-
γωγούς των µικρών νησιών 
του Αιγαίου, αλλά και υπό-
λοιπα από συνδεδεµένες ε-
νισχύσεις που έχουν ήδη κα-
ταρχήν πληρωθεί και προχώ-
ρησαν είτε οι παραγωγοί εί-
τε οι διοικητικοί του Οργα-

νισµού Πληρωµών σε διορθώσεις, ό-
πως και διορθωτικές επί της ενιαίας ε-
νίσχυσης, του πρασινίσµατος και των 
γεωργών νεαρής ηλικίας. 

Ωστόσο να σηµειωθεί ότι ακόµα ανα-
µένεται η έκδοση των αποφάσεων που 
καθορίζουν το ύψος των συνδεδεµένων 
ενισχύσεων προς πληρωµή. Πάντως οι 
πληροφορίες, και προς επίρρωσιν της 
δίκαιας κατά τα άλλα αγανάκτησης των 
βοοτρόφων, οι οποίοι φέτος -χωρίς ιδι-
αίτερο λόγο και χωρίς να ενηµερωθούν 

πρώτα- δεν πληρώθηκαν µαζί µε τους 
συνάδερφούς τους τους αιγοπροβατο-
τρόφους, κάνουν λόγο µικρή αύξηση 
στο ύψος του ποιοτικού πριµ. Πέρυσι 
κυµάνθηκε στα 171 ευρώ ανά επιλέξι-
µο θηλυκό ζώο και αφορούσε 8.000 δι-

καιούχους, ενώ για το 2019 αναφέρε-
ται ότι η ενίσχυση θα προσεγγίσει τα 
180 ευρώ, µε τον προϋπολογισµό του 
έτους στα 35,5 εκατ. ευρώ.

Οι υπόλοιπες συνδεδεµένες
Όσον αφορά τώρα τις υπόλοιπες συν-

δεδεµένες, η ενίσχυση στο ρύζι ορίστη-
κε στα 29,83 ευρώ, µε απόφαση που υ-
πέγραψε ο υπουργός Αγροτικής Ανά-
πτυξης Μάκης Βορίδης, σχεδόν στα ίδια 
µε το έτος 2018 που ήταν στα 30 ευρώ 
το στρέµµα, µε συνολικό µπάτζετ περί 
τα 7,6 εκατ. ευρώ. Εν τω µεταξύ ακόµα 
αναµένεται η αντίστοιχη απόφαση για 
τα συµπύρηνα ροδάκινα για χυµοποί-
ηση, µε τις πληροφορίες να µιλούν για 
µια αύξηση κοντά στα 26 µε 27 ευρώ το 
στρέµµα, ενώ ο προϋπολογισµός για το 
έτος ανέρχεται στα 2,8 εκατ. ευρώ. Υ-
πενθυµίζεται ότι για το 2018 η συνδε-
δεµένη στα συµπύρηνα ροδάκινα κα-
θορίστηκε στα 23 ευρώ το στρέµµα, αυ-
ξηµένη κατά 40% σε σχέση µε το 2017 
οπότε και κυµάνθηκε στα 16,5 ευρώ.

Επιπλέον, όσον αφορά τα ειδικά δι-
καιώµατα για τους κτηνοτρόφους χω-
ρίς γη, αυτά δεν είναι απόλυτα βέβαιο 

ότι θα πιστωθούν εντός της εβδοµάδας, 
δεδοµένου ότι η πληρωµή τους µέχρι 
πέρυσι πήγαινε προς τα τέλη Μαΐου. Ω-
στόσο πρόθεση των αρµοδίων είναι να 
συµπεριληφθούν στην πίστωση που έρ-
χεται. Σχετικά µε το ύψος των ενισχύ-
σεων, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι 
πρόκειται να κυµανθούν στα περσινά 
επίπεδα, µε το Μέτρο 1 για τη συνδε-
δεµένη σε κτηνοτρόφους βοοτροφικών 
εκµεταλλεύσεων στα 247,90 ευρώ ανά 
ΜΜΖ και προϋπολογισµό 2,7 εκατ. ευ-
ρώ και µε το Μέτρο 2 για τη συνδεδε-
µένη σε κτηνοτρόφους αιγοπροβατο-
τροφικών εκµεταλλεύσεων στα 46,40 
ευρώ ανά ζώο, συνολικού µπάτζετ 0,5 
εκατ. ευρώ. 

Για τους αµπελουργούς Θήρας
Τέλος, στην πληρωµή της επόµενης 

εβδοµάδας χρήµατα αναµένεται να δουν 
και οι αµπελουργοί Σαντορίνης, µε το 
ποσό της ενίσχυσης να καθορίζεται στα 
70 ευρώ το στρέµµα, όσο και την περα-
σµένη χρονιά, αλλά µε µειωµένο το συ-
νολικό διατιθέµενο ποσό της ενωσια-
κής ενίσχυσης στα 1,4 εκατ. ευρώ από 
2 εκατ. ευρώ.

Από Τρίτη 12 Μαΐου  
στο ταμείο οι βοοτρόφοι
Το ποιοτικό πριμ για τα βοοειδή περί τα 180 ευρώ το ζώο, η συνδεδεμένη για 

τα συμπύρηνα λίγο αυξημένη και η ενίσχυση για το ρύζι στα ίδια με πέρυσι 

Ρύζι
Η ενίσχυση στο ρύζι 
ορίστηκε στα 29,83 

ευρώ σχεδόν στα ίδια 
µε το έτος 2018 που 
ήταν στα 30 ευρώ 

το στρέµµα

Ενστάσεις έως 14 Μαΐου
για ελαιώνες Άµφισσας 
Μετά την πρώτη φάση εξόφλησης 
των 1.278 δικαιούχων που 
συµµετέχουν στο πρόγραµµα για την 
προστασία του παραδοσιακού 
ελαιώνα Άµφισσας µε το ποσό των 
191.842,03 ευρώ, όσοι δεν 
πληρώθηκαν ή έλαβαν λιγότερα 
έχουν τη δυνατότητα ένστασης. Η 
διαδικασία της υποβολής 
ενδικοφανούς προσφυγής είναι 
ενεργή µέχρι την Πέµπτη 14 Μαΐου 
και γίνεται ηλεκτρονικά µέσω του 
πληροφοριακού συστήµατος της 
δράσης µε τη χρήση των προσωπικών 
κωδικών των παραγωγών.

ΤΙΜΕΣ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

180

ΒΟΟΕΙ∆Η

ΕΥΡΩ / ΖΩΟ

26

ΣΥΜΠΥΡΗΝΑ ΡΟ∆ΑΚΙΝΑ

30

ΡΥΖΙ

ΕΙ∆ΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ

247,90

ΒΟΟΕΙ∆Η

ΜΕΤΡΟ 1

46,40

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ

ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ ΕΥΡΩ /ΜΜΖ

ΜΕΤΡΟ 2

ΕΥΡΩ / ΖΩΟ

Όσοι κατ’ επάγγελµα αγρότες παραγωγοί 
ηλεκτρικής ενέργειας δεν υπέβαλαν την 
προβλεπόµενη ηλεκτρονική δήλωση για τη 
διατήρηση της ιδιότητας του κατ’ επάγγελµα αγρότη 
για το έτος 2019 έως την 31η Μαρτίου 2020, 
έχουν τη δυνατότητα να την υποβάλλουν έως και 
την 31η Μαΐου του 2020, κατ’ εφαρµογή των 
διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του 

Νόµου 4643/2019 (ΦΕΚ 193/3.12.2019, τεύχος 
Α΄). Υπενθυµίζεται ότι οι ηλεκτρονικές δηλώσεις 
από τους κατ’ επάγγελµα αγρότες παραγωγούς για 
τη διατήρηση ή µη της ιδιότητας του κατ’ επάγγελµα 
αγρότη, υποβάλλονται εντός του πρώτου τριµήνου 
κάθε έτους και αφορούν το προηγούµενο της 
υποβολής έτος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
Υποπαράγραφο ΙΓ.1. του Νόµου 4254/2014.

Έως 31 Μαΐου δήλωση για παραγωγή ΑΠΕ
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Αποσπασµατικές, αστικοκεντρικές και µε 
πελατειακό πρόσηµο µοιάζουν να είναι οι 
µέχρι σήµερα προσεγγίσεις Βορίδη σε ό,τι 
αφορά στην ειδική ενίσχυση των αγροτών 
που πλήττονται από τον κορωνοϊό, την ώ-
ρα που η κυβέρνηση αποφεύγει πολύ προ-
σεκτικά την ξεκάθαρη δυνατότητα ένταξης 
των αγροτών στα νέα χρηµατοδοτικά εργα-

λεία, που ανακοινώνονται καθηµερινά για 
την ανακούφιση των επιχειρήσεων. Εν τω 
µεταξύ όλο και πιο δύσκολη γίνεται η δου-
λειά των αγροτών, καθώς διευρύνονται πε-
ραιτέρω οι χρόνοι εξόφλησης για τα προϊό-
ντα που παραδίδουν στο ελεύθερο εµπόριο 
και στις αλυσίδες λιανικής, αυξάνεται το ερ-
γατικό κόστος και πληθαίνουν τα κρούσµα-
τα των ακάλυπτων επιταγών.

Μέσα σ’ αυτό το κλίµα, οι επιτελείς του υ-
πουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης µάλλον µι-
λάνε περισσότερο µε τους επόµενους κρίκους 
της παραγωγικής αλυσίδας, δυσκολεύονται 
να αντιληφθούν τη δεινή θέση στην οποία 
περιέρχεται ο κόσµος της πρωτογενούς πα-
ραγωγής και ακολουθούν παθητικά το κλί-
µα που διαµορφώνεται από τις οργανωµέ-
νες οµάδες πίεσης, οι οποίες βρίσκονται ε-
κτός του αγροτικού χώρου.

Για λίγους η στήριξη
Οι διαδοχικές ανακοινώσεις και τοποθε-

τήσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
Μάκη Βορίδη αλλά και άλλων µελών της πο-
λιτικής ηγεσίας του υπουργείου τα τελευταία 
24ωρα, έρχονται να επιβεβαιώσουν αυτό που 
από την αρχή φάνηκε στον τρόπο µε τον ο-
ποίο η κυβέρνηση διαχειρίζεται το αγροτικό 
ζήτηµα σε σχέση µε τον κορωνοϊό. Λίγες, µι-
κρές και στοχευµένες παρεµβάσεις που θα 

πιστοποιούν ότι κάτι κάνουµε, θα διευκολύ-
νουν τις µικροπολιτικές µας επιδιώξεις και 
δεν θα ανοίγουν στην όρεξη για µεγάλες α-
παιτήσεις της µεγάλης µάζας των αγροτών 
από τα µέτρα για την πανδηµία.

Έτσι, η αρχή που έγινε µε τους ανθοπα-
ραγωγούς, της Αττικής κατά βάση, τους αλι-
είς και τους ιχθυοκαλλιεργητές, έδωσε στις 
αρχές της εβδοµάδας τη σκυτάλη στους λί-
γους βουβαλοτρόφους της λίµνης Κερκίνη 
και τους µετρηµένους στα δάχτυλα µεγαλο-
καλλιεργητές φράουλας της Ηλείας. 

Έτσι, ακόµα και σήµερα παραµένουν σε α-
ναµονή οι αιγοπροβατοτρόφοι, ο µόνος κλά-
δος µε ισχυρή παρουσία στην πρωτογενή πα-
ραγωγή, εξ όσων φέρονται να είναι κοντά 
στη διαδικασία της οικονοµικής στήριξης. 
Ένας κλάδος µε σαφέστατη αναφορά στην 
πρωτογενή παραγωγή και ξεκάθαρη ζηµιά 
από τη διαµορφωθείσα κατάσταση στην α-
γορά αµνοεριφίων την περίοδο του Πάσχα.

Στο βωµό της επικοινωνίας
∆ίδεται η εντύπωση ότι πρόκειται για έ-

ναν σχεδιασµό που θέλει να καθυστερεί µε-
θοδικά η ανακοίνωση των µέτρων για τους 
αιγοπροβατοτρόφους, έτσι ώστε να συγκε-
ντρώνει για καιρό όλο το επικοινωνιακό εν-
διαφέρον και στο µεταξύ να ανακοινώνο-
νται οι µικροδιευκολύνσεις στους «δικούς 

µας» ανθρώπους, µιας και η πανδηµία δί-
νει τη δυνατότητα να υποστηριχθεί και το… 
πελατειακό µας σύστηµα.

Μάλιστα αξίζει να σηµειωθεί ότι ήδη το 
πρώτο αίτηµα του υπουργείου για την ανα-
κούφιση των κλάδων που έχουν πληγεί από 
την πανδηµία του κορωνοϊού, αυτό δηλαδή 
που αφορούσε τους ανθοπαραγωγούς κα-
τά βάση της Αττικής, πήρε «πράσινο φως» 
από την Κοµισιόν, που ενέκρινε ποσό ύ-
ψους 10.130.000 ευρώ. Το ύψος του πο-
σού ενίσχυσης ορίζεται σε 1.250 ευρώ ανά 
στρέµµα καλλιέργειας υπαίθρου, ανθέων 
και καλλωπιστικών δρεπτών ανθέων, φυ-
τών κηποτεχνίας και άλλων ανθοκοµικών 
φυτών εξωτερικού χώρου και σε 2.500 ευ-
ρώ ανά στρέµµα καλλιέργειας ανθέων υπό 
κάλυψη (θερµοκηπίων) ανθέων και καλλω-
πιστικών, δρεπτών ανθέων και γλαστρικών 
ανθέων εσωτερικού χώρου.

Εν αρχή ην τα άνθη
Σύµφωνα µε την ανακοίνωση του υπουρ-

γείου σχετικά µε την στήριξη των ανθοπαρα-
γωγών «η συγκεκριµένη απόφαση κατατάσ-
σει την Ελλάδα στις πρώτες χώρες πανευρω-
παϊκώς στον αγροτικό τοµέα στις οποίες δί-
νεται η δυνατότητα να διαθέσουν κρατικές ε-
νισχύσεις για την άµβλυνση των επιπτώσεων 
της νόσου. Παράλληλα, ανοίγει το δρόµο για 
τη στήριξη και άλλων κλάδων του πρωτογε-
νούς τοµέα της χώρας µας που έχουν πληγεί 
από την πανδηµία». Παράλληλα σε σχετική 
δήλωσή της η εκτελεστική Αντιπρόεδρος της 
Κοµισιόν, αρµόδια για θέµατα ανταγωνισµού, 
Μάργκρετ Βεστάγκερ, δεσµεύτηκε ότι η συνερ-
γασία µε τα κράτη µέλη θα συνεχιστεί προκει-
µένου να εξασφαλιστεί η εφαρµογή των εθνι-
κών µέτρων στήριξης µε συντονισµένο και α-
ποτελεσµατικό τρόπο, σε εναρµόνιση µε τους 
κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Χωρίς συνεκτικό κρίκο 
οι διευθετήσεις Βορίδη

Την ίδια στιγμή 
τα δυσεπίλυτα θέματα 

ρευστότητας των 
εγχώριων αγροτικών 

εκμεταλλεύσεων 
συνεχώς εντείνονται

Ο µόνος κλάδος µε 
ισχυρή παρουσία 
στην πρωτογενή 
παραγωγή, εξ όσων 
φέρονται να είναι 
κοντά στη διαδικασία 
της οικονοµικής 
στήριξης, είναι η 
αιγοπροβατοτροφία, 
που υπέστη 
ξεκάθαρη ζηµιά την 
περίοδο του Πάσχα.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
        panagos@agronews.gr
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Η ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΘΕΤΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΟΥΣ ΚΛΑ∆ΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

�Η∆Η ΕΓΚΡΙΣΗ
ΑΠΟ ΚΟΜΙΣΙΟΝ

10.130.000 ΕΥΡΩ

ΑΝΘΗ

ΦΡΑΟΥΛΑ ΝΤΟΜΑΤΑ

ΨΑΡΙΑ ΒΟΥΒΑΛΙΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ

ΧΟΙΡΟΙ

ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΒΟΡΙ∆Η
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ

ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
        panagos@agronews.gr

«Στην τελική ευθεία έχει εισέλθει η διαδικα-
σία ειδικής ενίσχυσης των αγοπροβατο-
τρόφων και κοντά σ’ αυτούς και των χοι-
ροτρόφων», ανακοίνωσε την Τετάρτη 6 
Μαΐου από το βήµα της Βουλής, ο υπουρ-
γός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκης Βορί-
δης. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση του 
βουλευτή Λάρισας της Νέας ∆ηµοκρατί-
ας, Χρήστου Κέλλα, ο κ. Βορίδης τόνισε ότι 
«έχει προχωρήσει η συζήτηση, είναι ώρι-
µη και µέσα στις επόµενες µέρες θα είµαι 
σε θέση να ανακοινώσω το ακριβές ποσό 
και τη µεθοδολογία µε την οποία πρόκει-

ται να ενισχυθούν οι αιγοπροβατοτρόφοι».
Σύµφωνα µε τη σχετική ανακοίνωση του 

υπουργείου, ο κ. Βορίδης συµπλήρωσε ότι 
«έχει γίνει η προπαρασκευαστική δουλειά 
µε τρόπο οργανωµένο και µεθοδικό ώστε 
να µην χαθεί το δικαίωµα της ενίσχυσης 
που έχουν» προσθέτοντας ότι «το ίδιο θα 
γίνει και µε τους χοιροτρόφους». Επίσης 
τόνισε ότι µετά τους ανθοπαραγωγούς  «θα 
ακολουθήσει η αποζηµίωση µέσω των ενι-
σχύσεων ήσσονος σηµασίας (de minimis) 
των αλιέων και µε σαφή τεκµηρίωση θα υ-
ποβληθεί και το αίτηµα για τους αιγοπροβα-
τοτρόφους µε βάση τον προσωρινό κανονι-
σµό από την Κοµισιόν ο οποίος ψηφίστηκε 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να αντι-

µετωπιστούν οι επιπτώσεις της πανδηµίας».
Ο κ. Βορίδης  µεταξύ άλλων είπε ότι δεν 

θα προχωρήσει σε οριζόντιες επιδοµατικές 
πολιτικές αλλά θα συνεχίσει να παρεµβαί-
νει εκεί που πραγµατικά απαιτείται ενίσχυ-
ση και υφίστανται και οι προϋποθέσεις. «Το 
ίδιο θα συµβεί και σε κάθε κλάδο του πρω-
τογενούς τοµέα ο οποίος έχει πληγεί. Ήδη 
έχει ξεκινήσει η συζήτηση για την ντοµάτα 
και τη φράουλα. Συζητάµε όλα τα αιτήµατα  
τα οποία στηρίζονται σε πραγµατικά στοι-
χεία που αφορούν διαταραχή της τιµής ή 
διαταραχή της ποσότητας και οφείλονται 
στον κορωνοϊό» συµπλήρωσε.

Η επιστολή των χοιροτρόφων
στον Μάκη Βορίδη

Σύµφωνα µε όσα ανέφερε ο Χρήστος Κέλ-
λας στη Βουλή, ένας από τους πιο ισχυρά 
πληττόµενους κλάδους, λόγω του λουκέτου 
στην εστίαση, είναι η χοιροτροφία µε τους 
εκπροσώπους της να ζητούν µέτρα στήρι-
ξης µέσω επιστολής του προέδρου της Νέ-
ας Οµοσπονδίας Χοιροτρόφων Γ. Μπούρα 
στον υπουργό.Όπως χαρακτηριστικά ανέ-
φερε ο κ. Κέλλας, «η τιµή του χοιρινού έχει 
πέσει. Από το 1,60-1,70 ευρώ το κιλό που 
ήταν τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο, αυτήν τη 
στιγµή είναι στο 1,05-1,10 ευρώ.Το µεγάλο 
θέµα, όµως, δεν είναι αν η τιµή είναι 1,10. 
Το ερώτηµα και η µεγάλη αγωνία είναι ό-
τι δεν έρχεται αγοραστής να αγοράσει χοι-
ρινό και το χοιρινό, όπως ξέρετε, δεν απο-
θηκεύεται, διότι είναι εντεκάµηνη παρα-
γωγή και έρχονται από πίσω τα καινούρ-
για ζώα. Πού θα αποθηκευτούν; Γίνονται 
υπέρβαρα και πάνε άχρηστα».

Σε λίστα αναμονής 
αιγοπροβατοτρόφοι 
και χοιροτρόφοι
Πολλές οι πιθανότητες για ενίσχυση 1,7 ευρώ 
το κιλό στα αμνοερίφια. Ο λογαριασμός θέλει 
λιγότερα ζώα και πιο ελαφριά. Παίζει, πάντως, οι 
τσελιγκάδες να μοιρασθούν ό,τι οι... ανθοπώλες   

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ

Boυβάλια 
και ντόπιες 
φυλές
Την ειδική ενίσχυση των 
βουβαλοτρόφων προανήγγειλε µετά 
από τηλεδιάσκεψη η υφυπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης Φωτεινή 
Αραµπατζή, ανοίγοντας το δρόµο και 
για άλλους εκτροφείς ντόπιων φυλών 
οι οποίοι δυσκολεύονται να διαθέσουν 
την παραγωγή τους λόγω του λουκέτου 
των καταστηµάτων εστίασης.  Όπως 
σηµειώθηκε από τους εκπροσώπους 
του κλάδου οι σφαγές το α’ τετράµηνο 
του 2020 ανήλθαν σε µόλις 121 ζώα 
έναντι 538 το 2019 (σύνολο) και 738 
το 2018 (σύνολο έτους). 

ΒΟΡΙΔΗΣ

Φράουλα 
και ντομάτα
Θετικά και κατά προτεραιότητα δείχνει 
να αντιµετωπίζει το υπουργείο την 
ειδική ενίσχυση των καλλιεργητών 
φράουλας. Γνώµονας η µεγάλη 
µείωση των εξαγωγών και η χαµηλή 
εµπορευσιµότητα του προϊόντος που 
επικαλέστηκαν οι παραγωγοί σε 
πρόσφατη τηλεδιάσκεψη που είχαν µε 
τον υπουργό Μάκη Βορίδη. «Πράγµατι 
οι παραγωγοί φράουλας έχουν 
υποστεί τις συνέπειες της διαταραχής 
της αγοράς εξαιτίας των µέτρων 
αντιµετώπισης της πανδηµίας και θα 
πρέπει να ενισχυθούν» ανέφερε 
χαρακτηριστικά ο υπουργός, ενώ από 
το βήµα της Βουλής την Τετάρτη 6 
Μαΐου σηµείωσε ότι «ήδη έχει 
ξεκινήσει η συζήτηση για την στήριξη 
της φράουλας και της ντοµάτας».

Οι ντόπιες φυλές έχουν σειρά για 
αποζηµίωση από τη στιγµή που άνοιξε 
το θέµα για τη βουβαλοτροφία.

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Επένδυση 
στην αγροτική γη 
με αποεπένδυση 
στη γεωργία
Το ενδιαφέρον των κεφαλαιούχων για αγροτική γη 
δημιουργεί προβλήματα στους επαγγελματίες αγρότες

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Σε αντίστροφη πορεία δείχνουν να κι-
νούνται αυτό τον καιρό οι τιµές της αγρο-
τικής γης και η σχέση των αγροτών µε 
το αγροτικό επάγγελµα. Οι ειδικές συν-
θήκες που δηµιουργεί η πανδηµία φαί-
νεται να επηρεάζουν ανοδικά τις τιµές 
της καλλιεργήσιµης γης, σε αντίθεση 
µάλιστα µε την πίεση που ασκείται στα 
αστικά ακίνητα και δη στις επαγγελµα-
τικές στέγες, ωστόσο αυτό δεν φαίνεται 
να αποτελεί και την καλύτερη εξέλιξη 
για τους επαγγελµατίες του αγροτικού 

χώρου. Οι πρώτες αναλύσεις δείχνουν 
ότι η ζήτηση προέρχεται κυρίως από ε-
κτός αγροτικού χώρου κεφαλαιούχους - 
επενδυτές οι οποίοι αναζητούν ασφαλέ-
στερα επενδυτικά καταφύγια µε τις πα-
ραγωγικές γαίες να είναι ένα εξ αυτών. 

Η επιλογή έχει να κάνει τόσο µε την 
σταθερότητα της αξίας αυτών των ακι-
νήτων, ειδικά όταν πρόκειται για αγρο-
κτήµατα υψηλής παραγωγικότητας, ό-
σο και µε την επαναφορά της συζήτη-
σης περί διατροφικής επάρκειας η οποία 
διεγείρει αµυντικά αντανακλαστικά και 
κάνει πολλούς να βλέπουν µε άλλο µά-
τι µια τέτοια τοποθέτηση κεφαλαίων. 

Βεβαίως είναι πολύ νωρίς για τη συ-
γκέντρωση στοιχείων από πράξεις µετα-
βιβάσεων στο συγκεκριµένο πεδίο, ει-
δικά όταν είναι γνωστό ότι οι αντίστοι-
χες υπηρεσίες (συµβολαιογραφικά γρα-
φεία, υποθηκοφυλακεία κ.α.) παρέµε-

ναν για εβδοµάδες κλειστά µε αποτέ-
λεσµα να είναι αδύνατη η διεκπεραίω-
ση αγοραπωλησιών, ακόµα και σε περι-
πτώσεις που υπήρχε σχετική βούληση. 

Η εµπειρία δείχνει πάντως ότι τόσο σε 
πολύ καλές εποχές για την οικονοµία ό-
σο και σε περιόδους µεγάλων κρίσεων 
όπως η σηµερινή, η αγροτική γη προ-
σφέρεται ως πεδίο επενδύσεων από ε-
κείνους που διαθέτουν κεφάλαια. Ιστορι-
κά, οι γεωργικές εκτάσεις έχουν επανει-
ληµµένα αποδείξει ότι προσφέρουν κα-
λές αποδόσεις σε περιόδους αβεβαιότη-
τας της αγοράς, πολλώ δε µάλλον, όταν 
είναι γνωστό, διαρκές και έντονο τα τε-

λευταία χρόνια το εν-
διαφέρον, ξένων κυ-
ρίως επενδυτών (Κι-
νέζοι, Άραβες κ.λπ.), 
για αγορές εκτάσε-
ων στην Ελλάδα. Το 
θέµα είναι πώς επι-
δρά αυτό στους αγρό-
τες. Σίγουρα όχι θε-
τικά. Η αύξηση της 
ζήτησης για αγροτι-
κή γη και µάλιστα α-
πό ενδιαφερόµενους 
εκτός του χώρου της 
παραγωγής, οδηγεί 

σε αύξηση του κόστους αγοράς ή ακό-
µα και ενοικίασης της γης το οποίο έρ-
χεται να προστεθεί στα κόστη των καλ-
λιεργητών και των συντελεστών της α-
γροτικής παραγωγής. Μια τέτοια αύξη-
ση, υπό τις παρούσες συνθήκες, έρχεται 
να ανατρέψει τις λεπτές ισορροπίες πά-
νω στις οποίες κινείται εδώ και χρόνια η 
αγροτική δραστηριότητα και να προσθέ-
σει προβλήµατα στις εκµεταλλεύσεις. 

∆ραστήριοι αγρότες δεν κρύβουν την 
ανησυχία τους για το γεγονός ότι εκεί 
που πήγαινε να διαµορφωθεί ένα κλίµα 
ευνοϊκό για τους γνήσιους συντελεστές 
επανέρχεται εξωγενώς η αταξία.  Σηµει-
ωτέον ότι στην Ελλάδα, το φορολογικό 
και θεσµικό πλαίσιο λειτουργούσε για 
χρόνια υπέρ των ετεροεπαγγελµατιών 
κατόχων αγροτικής περιουσίας και εις 
βάρος των πραγµατικών υποστηρικτών 
της αγροτικής δραστηριότητας. 

21-22, 35-36

Ισχυρή ζήτηση 
για το ελληνικό 
καρπούζι 
ανεβάζει τις τιμές

Σάββατο 9 & Κυριακή 10 Μαΐου 2020

Με πολύ ευνοϊκούς όρους ξεκίνησε η χρο-
νιά για το καρπούζι, αφού ο ζεστός καιρός 
και η µεγάλη ζήτηση εντός και εκτός συνό-
ρων, έχουν διαµορφώσει µια τιµή παραγω-
γού που ξεκινά από τα 58 λεπτά και µπορεί 
να φτάσει ως τα 70 λεπτά το κιλό.

Αυτές τις ηµέρες κόβονται τα καρπούζια 
θερµοκηπίου στην Αµαλιάδα, την Ηλεία και 
την Τριφυλία, µε τα πρώτα κοµµάτια της υ-
παίθριας παραγωγής να συγκοµίζονται µε-
τά τις 15 Μαϊου στην Κυπαρισσία και 10 µέ-
ρες αργότερα στην Αµαλιάδα.

Να σηµειωθεί ότι πέρυσι τέτοια εποχή η 
τιµή παραγωγού βρισκόταν στα 40 λεπτά το 
κιλό. Με το 80% της εγχώριας παραγωγής 
να πηγαίνει για εξαγωγή, η περιορισµένη 
παραγωγή της Ιταλίας, δίνει σε αρκετές α-
γορές πλεονέκτηµα µονοπωλίου στο  ελλη-
νικό καρπούζι. «Συνήθως όταν ξεκινά το υ-
παίθριο, οι τιµές πέφτουν, όµως φέτος µπο-
ρεί να είναι διαφορετικά, αφού στην Ιταλία 
καλλιέργησαν πολύ λίγα στρέµµατα αυτήν 
τη φορά» εξηγεί στην Agrenda ο παραγω-
γός από την Αµαλιάδα, Παναγιώτης Πασσάς. 

∆ίνει και 70 λεπτά το καρπούζι
 σ υρή ζήτηση από εγ ώρια αγορά και εξαγ γ  στηρ ζει τι  τιµ

 ει µ νη παραγ γή στην ταλ α  αυξάνει τη διε σδυση τη  λλάδα  
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Σ
την αγορά µας δεν έχουν ακόµα ση-
µειωθεί προπωλήσεις της νέας σο-
δειάς σκληρού σίτου κι αυτό φέρνει 
αβεβαιότητα όσον αφορά τις τιµές 

στη νέα σεζόν. Ο πήχης είναι ψηλά καθότι ερ-
χόµαστε από ανοδική χρονιά, ενώ τα αποθέ-
µατα είναι σχεδόν «µηδενικά». Από την άλλη 
µεριά οι µύλοι λειτουργούν µε υψηλά στοκ, 
ενώ βρισκόµαστε περίπου ένα µήνα πριν τα 
αλώνια. Πολλά θα εξαρτηθούν από τις και-
ρικές συνθήκες το επόµενο διάστηµα σε Ιτα-
λία και Ελλάδα. Αν για παράδειγµα πάει κάτι 
στραβά στους Ιταλούς τις επόµενες εβδοµά-
δες είναι βέβαιο ότι θα τρέξουν να προαγορά-
σουν από Ελλάδα υποστηρίζοντας τις τιµές.

  Οι νέες διαπραγµατεύσεις στην ελληνι-
κή αγορά για προαγορές νέας σοδειάς βάµ-
βακος κυµαίνονται περίπου στα 3 σεντς ανά 
λίµπρα πριµ (βάση) επί των χρηµατιστηρια-
κών τιµών, τιµή που ισοδυναµεί σήµερα µε 
σχεδόν 59,50 σεντς ανά λίµπρα. ∆εν θα αρ-
γήσουν να γίνουν νέες δουλειές, καθώς είµα-
στε πίσω στις προπωλήσεις, ενώ παράλληλα 
τα βαµβάκια µπήκαν στα χωράφια οπότε υ-
πάρχει µια παραπάνω άνεση στην προσφορά. 

  Οι προβλέψεις για µειωµένες σοδειές 
που αναµένονται στη Γαλλία και το Ηνωµένο 
Βασίλειο, µειώνουν συνολικά την ευρωπαϊκή 
παραγωγή κριθαριού για το 2020-2012, σύµ-
φωνα µε τις πρόσφατες προβλέψεις του αµε-
ρικανικού υπουργείου Γεωργίας. Αντίστοιχα, 
µειωµένη εκτιµάται και η συνολική κατανάλω-
ση κριθαριού, κυρίως στη χρήση για ζωοτρο-
φή, αλλά και οι εξαγωγές, λόγω περιορισµέ-
νης προσφοράς, επιστρέφοντας στα επίπεδα 
του 2017-2018, ενώ ισχυρή θα παραµείνει η 
ζήτηση, σύµφωνα µε το USDA.

Ψηλά ο πήχης για 
το σκληρό σιτάρι 

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

09/04 15/04 23/04 30/04 07/05

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

266.37 261.43

294.55
302.67

270.36

Ηλεία
Το 2019 εξήχθησαν από 

το νοµό Ηλείας 150.000 τόνοι 
καρπούζι µε µέση τιµή
 0,23 ευρώ ανά κιλό

Ιταλία
Εξαιτίας της πανδηµίας, 

τα στρέµµατα µε καρπούζι που 
καλλιεργήθηκαν στην Ιταλία 

έως τώρα ήταν λιγοστά

Κρήτη
Με τιµή 35 λεπτά από τα 22 που 

ήταν το 2019, έφυγε το καρπούζι 
στην Κρήτη, µε µειωµένες αποδό-

σεις στην πρώιµη παραγωγή

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

9/4 15/4 23/4 30/4 7/52/4

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

226

188

209,5

50,87

334,8

863,2

14,48

49.200

97.325

83.68

226

188

209,5

54,09

344,0

856,6

14,48

43.225

92.825

66.61

226

188

209,5

54,09

349,0

847,2

13,66

45.650

93.800

50.51

222

184

209,5

57,65

327,6

846,4

13,66

47.300

88.600

50.00

222

184

209,5

57,29

330,4

836,0

11,47

56.425

85.600

52.70

220

183

209,5

55,45

349,6

830,4

11,47

68.125

89.475

60.63

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

2,06 2,10 2,122,142,12

295 295 295 299 299 299

Τιμή παραγωγού 
ξεκίνημα (λεπτά το κιλό)

2020  58-70

2019  40
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Τιμή  παραγωγού 
(λεπτά/κιλό)
2020   70

2019   40

ΠΗΓΗ: AGRENDA

 Επιστρέφει στα 
60 σεντς το βαμβάκι

 Στήριξη στο σκληρό 
βλέπει η Παγκόσμια 
Τράπεζα

Ακόµα και 2 ευρώ για 
τα πρώιµα βερίκοκα
Έντονη ζήτηση τόσο από την Ελλάδα, 
όσο και από το εξωτερικό για το βερίκοκο 
που σε συνδυασµό µε την ανεπάρκειά 
του φέτος λόγω ζηµιών σε ολόκληρη την 
Ευρώπη, µπορεί να οδηγήσει σε τιµές 
κοντά ακόµα και στα 2 ευρώ το κιλό, 
για τις πρώιµες ποικιλίες.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Σε αταξία 
η αγροτική 
ύπαιθρος
Οι µεγάλες επιδοτήσεις που είχαν τη 
δυνατότητα να διεκδικούν κατά βάση µε 
τη µορφή ιστορικών δικαιωµάτων (ενίοτε 
και µε τα λεγόµενα «µισακά»), οι νόµιµοι, 
ετεροεπαγγελµατίες ωστόσο, κάτοχοι 
αγροτικής γης σε συνδυασµό µε την 
φορολογική ασυλία την οποία 
απολάµβαναν επί δεκαετίες γι’ αυτή την 
πρόσοδο, καθιστούσε και καθιστά 
δύσκολο το έργο των αγροτών και των 
γνήσιων επαγγελµατιών του χώρου. Η 
νέα περίοδος αναταράξεων στις τιµές της 
γης είναι πολύ πιθανό να δηµιουργήσει 
νέα προβλήµατα αυτής της µορφής, τα 
οποία θα µπορούσαν να φέρουν σε ακόµα 
πιο δύσκολη θέση τον κόσµο της 
παραγωγής, και να οδηγήσουν τελικά σε 
αντίστροφη πορεία και τις µεταβιβάσεις 
γης. ∆ηλαδή, αντί τα κτήµατα να 
πηγαίνουν από τους ετεροεπαγγελµατίες 
στους έχοντες άµεση σχέση µε το 
αγροτικό επάγγελµα να οδηγούνται από 
τους µάχιµους αγρότες στους 
εξωγεωργικούς κεφαλαιούχους, σε 
βάρος φυσικά της κοινωνικής συνοχής 
και της ευηµερίας στην αγροτική ύπαιθρο.   

Σην Ελλάδα, το θεσµικό 
πλαίσιο λειτουργούσε 
για χρόνια υπέρ των 
ετεροεπαγγελµατιών 
κατόχων αγροτικής 
περιουσίας.

Ένα 
ασφαλές 
επενδυτικό 
καταφύγιο 
είναι οι 
αγροτικές 
γαίες.
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∆εν θα υπάρξουν άλλες καθυστερήσεις 
στη δηµοσίευση ή την υιοθέτηση της στρα-
τηγικής «Από το Χωράφι στο Πιάτο» η ο-
ποία θα παρουσιαστεί στις 20 Μαΐου και 
θα αναλύει το πού πρέπει να συγκεντρω-
θούν τα κεφάλαια της νέας ΚΑΠ, δήλωσε 
κατηγορηµατικά ο αντιπρόεδρός της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής, Φρανς Τίµερµανς. 
Μιλώντας στους ευρωβουλευτές της Επι-
τροπής Γεωργίας την περασµένη Πέµπτη, 
ο Ολλανδός τεχνοκράτης τόνισε πως «µία 
αχίλλειος πτέρνα είναι πως έχουµε συνη-
θίσει στα τρόφιµα τα πάντα να είναι πολ-
λά και πολύ φθηνά». «Πιστεύω ειλικρι-
νά ότι εάν υπάρξει επανεκτίµηση και η 
υγεία λάβει µεγαλύτερη προτεραιότητα, 
τότε η προθυµία να πληρώσει λίγο πε-
ρισσότερο ο καταναλωτής για πιο ποιο-
τικά και εγχώρια τρόφιµα µπορεί να αυ-
ξηθεί», είπε. Επιπλέον, ο Τίµερµανς τό-
νισε ότι παράλληλα µε τη στόχευση δρά-
σεων για το κλίµα και τη βιοποικιλότη-
τα µέσω των οικο-σχηµάτων, οι άµεσες 
ενισχύσεις εισοδήµατος πρέπει να κατα-
βληθούν σε πραγµατικούς αγρότες και ό-
χι σε κατόχους τεράστιων εκτάσεων γης.

 Μόνο να δυσκολέψουν την κατά-
σταση στην ευρωπαϊκή αγορά γά-
λακτος σε βάρος των αγελαδοτρό-
φων µπορούν τα µέτρα ιδιωτικής 
αποθεµατοποίησης της Κοµισιόν, 
εκτιµούν οργανώσεις παραγωγών 
γάλακτος επτά κρατών µελών, που 
διοργάνωσαν εκδηλώσεις διαµαρ-
τυρίας την Πέµπτη 7 Μαΐου για να 
εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους.

Στο Βερολίνο, τηρώντας µέτρα 
προστασίας από τον κορωνοϊό στή-
θηκε πυραµίδα από 300 σακιά γε-
µάτα µε σκόνη  γάλακτος, ενώ σε 
συµβολικές κινήσεις διαµαρτυρί-
ας προχώρησαν παραγωγοί στην 
Ιταλία, τη ∆ανία, το Βέλγιο, τη Λι-
θουανία, το Λουξεµβούργο και την 
Γαλλία, όπου σκόρπισαν γάλα σε 
σκόνη στα χωράφια τους.

Πίσω από τις διαµαρτυρίες βρί-
σκεται το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 
Γάλακτος (European Milk Board - 
EMB), το οποίο επικρίνει την εισα-
γωγή επιδοτήσεων για την ιδιω-
τική αποθεµατοποίηση γαλακτο-
κοµικών προϊόντων ως λανθασµέ-
νη απόφαση. Οι εκστρατείες συν-
δέονται µε την έκκληση προς την 
Κοµισιόν να ενεργοποιήσει τώρα 
ένα πρόγραµµα εθελοντικής µεί-
ωσης όγκου σε επίπεδο ΕΕ, που 
θα ενισχύει τους κτηνοτρόφους 

και όχι τις βιοµηχανίες. Κατά τη 
γνώµη του προέδρου του EMB, ο 
Erwin Schöpges, µόνο η µείωση 
της ποσότητας γάλακτος σε πα-
νευρωπαϊκή κλίµακα µπορεί να 
αποσυµπιέσει την αγορά, αφού 
η αποθήκευση προϊόντων που έ-
χουν ήδη υποστεί επεξεργασία, ό-
πως το γάλα σε σκόνη, το βούτυρο 
και το τυρί, δεν θα µείωνε την πί-
εση των τιµών για τους παραγω-
γούς, καθώς αυτά τα προϊόντα ε-
ξακολουθούν να αποτελούν µέ-
ρος της πλεονάζουσας προσφο-
ράς γαλακτοκοµικών προϊόντων.

Να σηµειωθεί ότι ούτε για τους 
Έλληνες παραγωγούς πρόκειται 
να προκύψει άµεσο όφελος, κα-
θώς η χώρα είναι ελλειµµατική 
στο αγελαδινό και δεν έχει λόγο 
να κάνει χρήση του µέτρου. Μάλι-
στα, αυτό που ανησυχεί είναι ότι 
δεν αποκλείεται µεσοπρόθεσµα η 
πίεση να µεταφερθεί και να γίνει 
περισσότερο αντιληπτή στη χώρα 
µας, όταν, σκόνη γάλακτος, πα-
γοκολόνες και άλλα υποπροϊόντα 
τα οποία σήµερα συνιστούν µέρος 
της αποθεµατοποίησης, κατακλύ-
σουν την ελληνική αγορά προκει-
µένου να αξιοποιηθούν ευρέως α-
πό την εγχώρια γαλακτοβιοµηχα-
νία, λόγω της χαµηλής τους τιµής.

Στις 20 Μαΐου 
αποκαλυπτήρια 
για νέες πτυχές 
της ΚΑΠ 

Επτά χώρες αντιδρούν στην 
αποθεματοποίηση γάλακτος

Την πεποίθησή του πως οι 
πραγµατικοί αγρότες θα πρέπει να 

είναι εκείνοι που επωφελούνται 
από τις άµεσες ενισχύσεις της ΚΑΠ, 

εξέφρασε ο αντιπρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Φρανς Τίµερµανς.

Ο διευθύνων 
σύµβουλος της 
Εθνικής Τράπεζας 
της Ελλάδος 
Παύλος Μυλωνάς.

Από τον Ιούνιο ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα πως 
θα είναι διαθέσιµα τα αγροτικά δάνεια µε εγγύηση ΠΑΑ 

∆εκατρία χρηµατοδοτικά εργαλεία έχει θέσει στη διάθεση των 
επιχειρήσεων η Εθνική Τράπεζα για την άµεση αντιµετώπιση των 
επιπτώσεων της κρίσης, αλλά και τη στήριξή τους στη µετά COVID-19 
εποχή, σύµφωνα µε σχετική ενηµέρωση. Ανάµεσα σε αυτά βρίσκονται δύο 
εργαλεία που αφορούν τον πρωτογενή τοµέα και αναµένεται να 
ενεργοποιηθούν το ερχόµενο διάστηµα:
 Το πρόγραµµα Agriculture & Bioeconomy (Γεωργία και Βιοοικονοµία) 

σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, που αφορά την 
ενίσχυση της πρόσβασης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και 
επιχειρήσεων µεσαίας κεφαλαιοποίησης του τοµέα γεωργίας και 
βιοοικονοµίας στην τραπεζική χρηµατοδότηση, µε προνοµιακό επιτόκιο και 
απαλλαγή εισφοράς του ν. 128/75. 
 Το πρόγραµµα ESIF EAFRD GREECE FOF (Ταµείο Εγγυήσεων 

Αγροτικής Ανάπτυξης) που ξεκινάει τον Ιούνιο για την ενίσχυση της 
πρόσβασης των ΜµΕ του αγροδιατροφικού τοµέα στην τραπεζική 
χρηµατοδότηση µε εγγύηση 80% και χωρίς προµήθεια εγγύησης.

Για την Ελλάδα
Ούτε για τους Έλληνες 
παραγωγούς πρόκειται 

να προκύψει άµεσο 
όφελος, καθώς η χώρα 
είναι ελλειµµατική στο 

αγελαδινό



ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Έµµεση πίεση να µεταβιβάσουν δικαιώ-
µατα και να αποµακρυνθούν από τη δι-
αχείριση της αγροτικής γης ασκείται αυ-
τό το διάστηµα στους ετεροεπαγγελµατί-
ες συνταξιούχους που διατηρούν σχετικά 
µικρό κλήρο είτε δίνουν µισακά τα κτήµα-
τά τους, καθώς πλέον καλούνται από 1η 
Μαρτίου 2021 να πληρώσουν ασφαλιστι-
κές εισφορές ΟΓΑ ανεξαρτήτως µάλιστα α-
γροτικού εισοδήµατος. Για παράδειγµα ε-
άν ένας συνταξιούχος στρατιωτικός λαµ-
βάνει σύνταξη 12.000 ευρώ και µία επι-
δότηση ΟΣ∆Ε των 1.000 ευρώ, αυτή η ε-
πιδότηση λογίζεται ως αγροτικό εισόδη-
µα και καλείται να πληρώσει εισφορές της 
τάξεως των 1.452 ευρώ το χρόνο, σύµφω-
να µε το νόµο Βρούτση (4670/2020), κάτι 
που προφανώς δεν τον συµφέρει. Γίνεται 
σαφές, πως η εξέλιξη αυτή έχει τη δυνα-
µική να οδηγήσει σε ενδιαφέρουσες ανα-
κατατάξεις και να σηµάνει µία αφετηρία ε-
νός νέου κύµατος µεταβιβάσεων σε µικρά 
και λιγότερο παραγωγικά ή και εγκαταλε-
λειµµένα αγροτεµάχια που µπορεί να πε-
ράσουν σε κατ’ επαγγέλµα αγρότες ή νεο-

εισερχόµενους του κλάδου που έχουν πα-
ραδοσιακά περιορισµένη πρόσβαση σε γη. 

Φυσικά κάτι τέτοιο δεν ισχύει για όσους 
ετεροεπαγγελµατίες έχουν µεγάλης έκτα-
σης γη συγκεντρωµένη, τους οποίους ακό-
µα και αυτό το 1500άρι το χρόνο για τις ει-
σφορές δεν θα τους ενοχλήσει ιδιαίτερα. 

Μία άλλη ανάγνωση του ζητήµατος αυτού 
είναι βέβαια πως έτσι προκαλούνται δυσµε-
νείς κοινωνικο-οικονοµικές επιπτώσεις στα 
χωριά που δύσκολα υπολογίζονται. Καθώς, 

στερούνται απαραίτητου εισοδήµατος µία 
µεγάλη µερίδα χαµηλοσυνταξιούχων που 
απασχολούνται κυρίως στο χώρο του ελαι-
ολάδου και µε αυτό το αγροτικό εισόδηµα 
ουσιαστικά συµπληρώνουν το βιος τους. 
Παραδείγµατα: Ένας συνταξιούχος πλην Ο-
ΓΑ αγρότης αναγκάζεται να πληρώσει 121 
ευρώ το µήνα ασφαλιστικές εισφορές επει-
δή δηλώνει στην φορολογική του δήλωση 
µια επιδότηση (βασική ενίσχυση) 250 ευρώ.
Ένας συνταξιούχος του ΙΚΑ µε 500 ευρώ το 

µήνα σύνταξη που έχει αγροτικό εισόδηµα 
2000 ευρώ θέλει µόνο για τις εισφορές 1.500 
περίπου ευρώ και µε τα υπόλοιπα 500 ευρώ 
να καλύψει όλα τα άλλα καλλιεργητικά έξο-
δα και να πληρώσει ΕΛΓΑ .

Η εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας
Η εγκύκλιος του υπουργού Εργασίας Γιάν-

νη Βρούτση που εκδόθηκε αρχές Απριλίου 
ως προς την ερµηνεία του αρθ. 27 του ν. 
4670/2020 αναφέρει καθαρά: 

Από την καταβολή εισφορών και συγκεκρι-
µένα από την εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ- ΟΓΑ ε-
ξαιρούνται σύµφωνα µε τη ρητή πρόβλεψη 
της παρ. 3α µόνο οι συνταξιούχοι του πρώην 
ΟΓΑ οι οποίοι ασκούν δραστηριότητα υπακτέα 
στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ.

Επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε την παρ. 
3β, οι συνταξιούχοι των λοιπών - πλην ΟΓΑ - 

Με την διευκρινιστική εγκύκλιο 
της 3/04/20 µε αριθµό Φ80000/

ΟΙΚ.14032/571(ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Β1,2,3,4), 
του Υπουργείου Εργασίας, προβλέπεται ότι, 

όλοι οι συνταξιούχοι πλην τέως ΟΓΑ, που 
έχoυν αγροτικό εισόδηµα, θα πληρώνουν 

από 1/3/21 ασφαλιστικές εισφορές, 
τουλάχιστον 121 ευρώ ανά µήνα, δηλαδή, 

1.452 ευρώ ετησίως.

Δικαιώματα και κτήματα  
καίνε τους ετεροεπαγγελματίες  
Κύμα μεταβιβάσεων προκαλεί η υποχρέωση καταβολής εισφορών ΟΓΑ από συνταξιούχους

Σύµφωνα µε τα µέχρι στιγµής δεδοµένα 
οι συνταξιούχοι πλην ΟΓΑ, καλούνται να 
πληρώσουν τις προβλεπόµενες εισφορές 
όταν δηλώνουν αγροτικό εισόδηµα. 
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ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΟΓΑ 

ΑΠΟ 1Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΕΤΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
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ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ

 ΕΥΡΩ

 ΕΥΡΩ

12.000

1.000

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 1

ΕΥΡΩ
ΤΟ ΧΡΟΝΟ

1.452
ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ

 ΕΥΡΩ
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ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 2 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΠΛΗΝ ΟΓΑ ΑΓΡΟΤΗΣ



ενταχθέντων στον e-ΕΦΚΑ φορέων κύριας α-
σφάλισης και του ∆ηµοσίου, που είχαν ανα-
λάβει ή αναλαµβάνουν από 28.2.2020 δρα-
στηριότητα υπακτέα στην ασφάλιση του πρώ-
ην ΟΓΑ, καταβάλλουν κανονικά την προβλε-
πόµενη από τις διατάξεις του άρθρου 40 του 
ν.4387/2016, όπως έχει αντικατασταθεί µε τις 
διατάξεις του άρθρου 36 του ν.4670/2020, 
ασφαλιστική εισφορά.

∆εν είναι ξεκάθαρος ο νόµος διατείνεται το 
Οικονοµικό Επιµελητήριο Πελοποννήσου

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Οι-
κονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδος στο 11ο 
Περιφερειακό Τµήµα Πελοποννήσου, Πα-
ναγιώτης Κρητικός, ρωτά µε επιστολή του 
προς τον κ. Βρούτση να απαντήσει στα ε-
ξής ερωτήµατα:

α. Ο Συνταξιούχος γήρατος ΟΓΑ, µε αγρο-
τικό εισόδηµα ενταγµένος στο ειδικό ή στο 
κανονικό καθεστώς ΦΠΑ θα καταβάλλει ει-
σφορές από 1/1/2020;

Η απάντηση είναι καθαρή και ο νόµος το 
ξεκαθαρίζει. ∆εν καταβάλλονται εισφορές.

β. Ο Συνταξιούχος γήρατος ∆ηµοσίου, 
ΙΚΑ, ΤΕΒΕ κ.λπ, µε αγροτικό εισόδηµα ε-
νταγµένος στο ειδικό ή στο κανονικό κα-
θεστώς ΦΠΑ θα καταβάλλει εισφορές από 
1/1/2020; ∆εν έχουµε ακόµα απάντηση και 
αυτό είναι το ζητούµενο.

Το συγκεκριµένο είναι κοµβικό ζήτηµα, το 
οποίο πρέπει να ξεκαθαριστεί άµεσα µε διευ-
κρινιστική εγκύκλιο, διότι η αναστάτωση που 
έχει προκληθεί σε όλους όσους έχουν αγρο-
τικό εισόδηµα είναι µεγάλη και δικαιολογη-
µένη, καθώς επίσης και οι επιπτώσεις στην 
Τοπική και Εθνική οικονοµία σε περίπτω-
ση επιβολής εισφορών, µεγάλες, υποστηρί-
ζει ο κ. Κρητικός. «Η θέση του 11ου Π.Τ. του 
Ο.Ε.Ε. είναι, ότι πρέπει η να τεθεί ιδιαίτερα 
αυξηµένο εισοδηµατικό όριο για την επιβο-
λή εισφορών ή να εξαιρεθούν από επιβολή, 
όπως ισχύει για τους συνταξιούχους αγρό-
τες», καταλήγει στην επιστολή του.

Τέλος, στη Βουλή έφερε το ζήτηµα αυτό ο 
βουλευτής Μεσσηνίας Ν∆, Γιάννης Λαµπρό-
πουλος, ζητώντας από τους αρµόδιους να θέ-
σουν ελάχιστο όριο τα 10.000 ευρώ αγροτι-
κό εισόδηµα για την καταβολή εισφορών 
των συνταξιούχων, όπως έχει γίνει και για 
τις µειώσεις στις συντάξεις. «Γίνεται φανερό 
ότι, οι συνταξιούχοι δεν θα καλύπτουν ούτε 
τα έξοδα καλλιέργειας και συγκοµιδής», το-
νίζει ο κ. Λαµπρόπουλος, όσον αφορά τους 
ετεροεπαγγελµατίες.

Τώρα που γίνονται μεταβιβάσεις 
πρέπει να δοθούν διευκρινήσεις
∆ιευκρινήσεις επί του θέµατος για τα ασφάλι-
στρα ΟΓΑ ζητά το Ενιαίο ∆ίκτυο Συνταξιούχων 
µε επιστολή του προς τον πρωθυπουργό Κυριά-
κο Μητσοτάκη και τους υπουργούς Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Εργασίας κ.κ Βορίδη και Βρού-
τση, τονίζοντας πως τώρα που γίνονται οι µετα-
βιβάσεις ΟΣ∆Ε θα πρέπει να ξέρουν οι ετεροε-
παγγελµατίες συνταξιούχοι τι τους περιµένει και 
να δράσουν ανάλογα.  

Ακολουθεί ολόκληρη η επιστολή του ∆ικτύ-
ου: «Παρακαλούµε όπως επιληφθείτε για την α-
ναλυτική και σαφή ερµηνεία του αρθ. 27 του ν. 
4670/2020 προς αποφυγή παρερµηνειών, είτε 
από τις υπηρεσίες σας, είτε από τους αγροτικούς 
φορείς, είτε από τον κάθε συνταξιούχο χωριστά.

Επειδή εκ των πραγµάτων δηµιουργήθηκε α-
σάφεια από τον εναρµονισµό της προϋπάρχου-
σας και νέας ασφαλιστικής νοµοθεσίας και σε 
ότι αφορά και την υπαγωγή ή όχι στην ασφάλι-
ση των συνταξιούχων των φορέων κοινωνικής 
ασφάλισης και του ∆ηµοσίου, από την άσκηση 
αγροτικής δραστηριότητας µικρής κλίµακας δη-
λαδή τους αγρότες ειδικού καθεστώτος.

Επειδή µε το υπ’ αριθµ. Φ 80000/οικ /14032/ 
571/3/4/571 µε το οποίο δίνετε οδηγίες για την 
ορθή εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας που α-
φορά τους συνταξιούχους που συνεχίζουν απα-
σχολούµενοι σε διάφορους τοµείς της οικονοµίας, 
προσπερνάτε µε επιγραµµατική αναφορά το θέ-
µα της ανάληψης δραστηριότητας, για την οποία 
δεν προκύπτει βάσει γενικών ή ειδικών καταστατι-
κών διατάξεων υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ.

Με το δεδοµένο ότι ο εντασσόµενος µε την νο-
µοθεσία του στον ΕΦΚΑ τέως ΟΓΑ, από 1/1/2017 
εφαρµόζει το ασφαλιστικό καθεστώς του ΕΦΚΑ 
και δηµιουργεί υποχρέωση ασφάλισης για κάθε 
ασκούµενη δραστηριότητα.

Με το δεδοµένο ότι εφόσον υπάρχει υποχρέω-
ση ασφάλισης οι καταβαλλόµενες συντάξεις υ-
πόκεινται σε περικοπή.

Παρακαλούµε όπως γίνει αναλυτική αναφορά 

µε συµπληρωµατική οδηγία σας προς τον ΕΦΚΑ, 
για όλες εκείνες τις κατηγορίες που υπάγονται 
στις γενικές και ειδικές καταστατικές διατάξεις 
που δεν προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης και 
εποµένως δεν καταβάλλουν εισφορά και δεν υ-
πόκεινται σε περικοπή της σύνταξής τους.

Επισηµαίνουµε ότι ο τέως ΟΓΑ βάσει καταστα-
τικών διατάξεων ασφάλιζε µόνο τους κατά κύριο 
επάγγελµα αγρότες.

Παρακαλούµε όπως γίνει σαφές κατά πόσο πα-
ραµένουν ισχυρές οι καταστατικές διατάξεις του 
ΟΓΑ µετά την ένταξή του στον ΕΦΚΑ.

Με το δεδοµένο, της οικονοµικής κρίσης, της 
µετανάστευσης των νέων και της υποφαινόµε-
νης αναδιάρθρωσης της αγροτικής παραγωγής, 
τονίζουµε ότι η παραγωγή µικρής κλίµακας στη 
χώρα δηµιουργεί εκείνα τα πλεονεκτήµατα που 
την κάνουν ανταγωνιστική και σε αυτή την κα-
τεύθυνση κινείται πλέον η προβολή για την ε-
µπορία των εθνικών µας προϊόντων.

Όποια άλλη σκέψη, η σχεδιασµός θα πρέπει 
να γίνει συντεταγµένα µε γνώση, διαφάνεια και 
ενηµέρωση του Έλληνα παραγωγού.

Αν η πρόθεσή σας είναι ο εξορθολογισµός της 
νοµοθεσίας και η εφαρµογή κανόνων στην όλη 
παραγωγική διαδικασία, πρέπει να διασαφηνιστεί 
πλήρως το ασφαλιστικό καθεστώς των µικρών α-
γροτικών παραγωγών που δεν είναι κατά κύριο 
επάγγελµα αγρότες, ασκούν όµως δραστηριότη-
τα που προσφέρει στο εθνικό προϊόν συγκριτικό 
πλεονέκτηµα και συντηρεί την ελληνική ύπαιθρο.

Κύριε Υπουργέ, επειδή οι καιροί είναι κρίσι-
µοι παρακαλούµε όπως ενηµερωθούµε άµεσα 
µε το δεδοµένο µάλιστα ο,τι η µεταβίβαση δικαι-
ωµάτων για το ΟΣ∆Ε του 2020 λήγει σε λίγες η-
µέρες και πρέπει οι ενδιαφερόµενοι να ενηµε-
ρωθούν για τι τους περιµένει.

Επειδή τα µέλη µας είναι ανάστατα και δεχό-
µαστε πολλά ερωτήµατα παρακαλούµε όπως η 
απάντησή σας να είναι άµεση για το τόσο κρί-
σιµο εθνικό αυτό θέµα».
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Μεταβιβάσεις 
δικαιωµάτων

Στις µεταβιβάσεις 
του φετινού 

ΟΣ∆Ε θα φανεί 
πόσο «πονάνε» 

οι εισφορές τους 
συνταξιούχους 

πλην ΟΓΑ

Από 1η Μαρτίου 
2021

Η καταβολή των 
εισφορών θα ισχύ-
σει από 1η Μαρτίου 
του 2021 και µένει 

να φανεί αν θα 
υπάρξει τροποποί-
ηση του πλαισίου

∆ιευκρινήσεις
Σε κάθε περίπτωση 

αναµένονται 
διευκρινήσεις 

από το υπουργείο 
Εργασίας για 

το ζήτηµα των 
εισφορών ΟΓΑ 

ΠΟΣΑ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΛΑ∆ΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020 ΓΙΑ ΤΟ 2021 ΓΙΑ ΤΟ 2022

1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 87 89 91

2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 104 107 110

3η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 132 136 139

4η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 166 171 175

5η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 207 212 218

6η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 280 288 295



Εκκολάψεις 
καρπόκαψας
Ευαίσθητο το καρπίδιο μηλιάς  
στο στάδιο των δύο εκατοστών

ΤΗΣ  ΙΩΑΝΝΑΣ 
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 
  fotopoulou@agronews.gr

Η καρπόκαψα είναι ο νούµε-
ρο ένα καρποφάγος εχθρός 
της µηλιάς. Σε ετήσια βάση 
το έντοµο συµπληρώνει 3-
4 γενεές. Η πρώτη πτήση έ-
χει ήδη ξεκινήσει καθώς και 
οι εκκολάψεις, ενώ το 50% 
και το 90% αυτών αναµένο-
νται 15 Μαΐου και στις 27 
Μαΐου, αντίστοιχα. Ιδιαίτε-
ρα ευαίσθητο σε προσβολή 
θεωρείται το καρπίδιο όταν 
αποκτήσει µέγεθος  διαµέ-
τρου 2 εκατοστών κι αρχί-
ζει να χάνει χνούδι. 

Τα θηλυκά εναποθέτουν 
τα ωά στα φύλλα και κοντά 
στους καρπούς και στη συνέ-
χεια οι εκκολαφθείσες προ-
νύµφες εισέρχονται στους καρ-
πούς από τον κάλυκα. Οι κα-

τάλληλες θερµοκρασίες ανά-
πτυξης του εντόµου κυµαίνο-
νται µεταξύ 10-34oC, ενώ α-
πό την άλλη οι πτήσεις και οι 
ωοτοκίες ευνοούνται σε θερ-
µοκρασίες µεγαλύτερες των 
13oC και 12-27oC, αντίστοιχα. 

Το χρονικό περιθώριο ε-
φαρµογής εντοµοκτόνων βα-
σίζεται κυρίως στο γεγονός 
ότι η νεαρή προνύµφη πριν 
εισέλθει στον καρπό βρίσκε-
ται στο πιο ευαίσθητο στά-
διο. Αξιοποιώντας την ιδιότη-
τα αυτή, το εύρος των εφαρ-

µογών ενάντια στα ωά αλλά 
και τις προύµφες εκτιµάται 
έως και τις 20 Μαΐου. Στην 
περίπτωση χρήσης προνυµ-
φοκτόνων, οι ψεκασµοί συ-
νίσταται να ξεκινήσουν από 
τις 10 Μαΐου και έπειτα. Οι 
ψεκασµοί πρέπει να είναι ε-
πιµεληµένοι µε διαβροχή ό-
λης της φυλλικής επιφάνει-
ας και στα ψηλά σηµεία των 
δένδρων, καθώς σε αυτά τα 
σηµεία παρατηρείται η πλει-
ονότητα των ωών. 

Οι γεωπόνοι του Περιφε-
ρειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Αχαΐας επισηµαίνουν 
πως τόσο ο χρόνος όσο και 
ο αριθµός του συνόλου των 
εφαρµογών είναι συνιστώ-
σα διαφόρων παραγόντων, 
όπως η ένταση της τρέχου-
σας προσβολής, το ιστορι-
κό προσβολών του δενδρώ-
να καθώς και από τον τρό-

πο δράσης (ωοκτόνο/προ-
νυµφοκτόνο) και την υπο-
λειµµατική διάρκεια του ε-
πιλεχθέντος εντοµοκτόνου.

Επιπλέον, οι παραγωγοί οι 
οποίοι θα επαναλάβουν τους 
ψεκασµούς, πρέπει να έχουν 
υπόψιν τους την χρήση εντο-
µοκτόνου µε διαφορετική ο-
µάδα ανθεκτικότητας. Να ση-
µειωθεί πως στην περίπτωση 
των πυρεθρινοειδών είναι ση-
µαντικό να χρησιµοποιηθούν 
µόνο µια φορά ώστε να µην 
κινδυνεύσουν οι πληθυσµοί 
ωφέλιµων εντόµων.

Τέλος, όσον αφορά τη χρή-
ση θερινού λαδιού µαζί µε 
το διάλυµα του εντοµοκτό-
νου, έχει διαπιστωθεί πως 
δρα ευεργετικά στην κάλυ-
ψη ενώ ταυτόχρονα κατα-
στέλλει την εκκόλαψη ω-
ών και συµβάλλει στην κα-
ταπολέµηση των ακάρεων.

Καχεξία και µειωµένη σοδειά στις ακτινιδιές από τη µετκάλφα
Η µετκάλφα αποτελεί κύριο εχθρό της καλλιέργειας της ακτινιδιάς. Το 
θηλυκό άτοµο εναποθέτει τα ωά του σε εγκολπώσεις και προφυλαγµένες 
θέσεις επάνω στο δέντρο ώστε να είναι εφικτή η διαχείµασή τους. Η 
περίοδος εκκόλαψης ξεκινά την άνοιξη και ολοκληρώνεται έως το 
καλοκαίρι. Η µετκάλφα προτιµά την υγρασία, γι’ αυτό και κοντά σε λίµνες ή 
ποτάµια παρατηρούνται αυξηµένοι πληθυσµοί. Τόσο οι προνύµφες όσο και 

τα ακµαία αποµυζώντας τους φυτικούς χυµούς από φύλλα και νεαρούς βλαστούς 
είναι δυνατόν να προκαλέσουν καχεξία, µειωµένη ανάπτυξη και παραγωγή και 
παράλληλα λόγω του µελιτώµατος που παράγουν ευθύνονται για την ανάπτυξη 
καπνιάς. Η καταπολέµηση επικεντρώνεται κυρίως σε χηµικές επεµβάσεις και µε βάση 
τους γεωπόνους του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Ιωαννίνων 
ανάµεσα στις εγκεκριµένες δραστικές ουσίες ανήκουν το Fatty acid potassium salt 
(FLiPPER) που εφαρµόζεται µε την εµφάνιση του εντόµου και το Etofenprox που 
συνίσταται µια φορά µε την εµφάνιση του εντόµου από Ιούνιο έως Ιούλιο.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Χρόνος ψεκασµού
Επιτυχής θεωρείται 

η επέµβαση πριν 
η προνύµφη µπει στον 

καρπό της µηλιάς 

Σεπτορίωση φιστικιάς
Οι προσβολές του µύκητα εστιάζονται κυρίως 
στα φύλλα της φιστικιάς όπου δηµιουργούνται 
και στις δύο επιφάνειες ποικίλες µικρές 
µαύρες κηλίδες. Κατά συνέπεια, ακολουθεί 
πρόωρη φυλλόπτωση και τελικώς τα δέντρα 
εξασθενούν και καθίστανται ιδιαίτερα 
ευαίσθητα σε προσβολές από σκολύτες. 
Μάλιστα, η ζηµιά είναι σοβαρότερη όταν η 
προσβολή γίνει τώρα την άνοιξη µε βροχερό 
καιρό, γιατί τότε µαζί µε την εξάντληση του 
δέντρου από την πρώιµη φυλλόπτωση 
σηµειώνεται και την απώλεια των καρπών της 
χρονιάς. Η ασθένεια αντιµετωπίζεται µε 
προληπτικό ψεκασµό µε διάφορα χαλκούχα 
παρασκευάσµατα η καλύτερα µε βορδιγάλειο 
πολτό 1 έως 2% κατά την εµφάνιση του 
φυλλώµατος (αρχές Μαΐου), επίσης µετά τον 
σχηµατισµό των καρπών (20 µε 25 Μαΐου), 
ακόµη µετά ένα εικοσαήµερο και κατά τις 
αρχές φθινοπώρου µετά την συγκοµιδή των 
καρπών. Οι ψεκασµοί της άνοιξης πρέπει να 
επαναλαµβάνονται µετά από βροχή.

Σκευάσµατα
ΑΛΦΑ: Cuprofix ultra 40 WG, Merpan 80 WG
BAYER: Luna Experience SC
K&NE: Indar 5EW, Cuproxat 19SC
SIPCAM: Hidroval 40WG
UPL: Orthocide, Syllit 544SC.

Γλοιοσπόριο ελιάς
Πολλά περιστατικά ζηµιών από γλοιοσπόριο 
σηµειώθηκαν σε αρκετές περιοχές µε 
ελαιώνες, επιβεβαιώνοντας µια αυξητική τάση 
της ασθένειας τα τελευταία χρόνια. Εκτός 
από τους ώριµους καρπούς το φθινόπωρο, ο 
µύκητας επίσης προκαλεί λανθάνουσα 
προσβολή σε νεαρούς καρπούς που 
προέρχεται από µολύνσεις στο στάδιο της 
ανθοφορίας. Ως αποτέλεσµα, επέρχεται 
νέκρωση σε ορισµένο αριθµό ανθέων, αλλά 
το κυριότερο πρόβληµα αποτελεί η µεταφορά 
του µύκητα σε λανθάνουσα µορφή από τα 
άνθη στους καρπούς µέχρι την ωρίµανση. 
Σηµειωτέον ότι τα σπόρια τα οποία 
προκαλούν τις αρχικές µολύνσεις 
προέρχονται από τους προσβεβληµένους 
καρπούς και τα προσβεβληµένα φύλλα του 
προηγούµενου έτους που είναι στο έδαφος ή 
πάνω στο δέντρο. Προκειµένου να 
προληφθούν οι προσβολές που ξεκινούν από 
το στάδιο της ανθοφορίας, προτείνεται από 
τους γεωπόνους του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Ιωαννίνων ψεκασµοί λίγο 
πριν την άνθηση σε συνδυασµό µε 
στροµπιλουρίνες και χαλκούχα.

Σκευάσµατα
ΑΛΦΑ: Trimanoc-R 75 WG, Mavita 250 EC
BAYER: Flint 50WG, Copperfield 20WG
FMC: Favia® Star 20 WG
K&NE: Cuproxat 19SC, Nordox 75WG
SIPCAM: Hidroval 40WG
SYNGENTA: Score 25 EC, Priori Top
UPL: Syllit 545SC, Vondozeb R 75WG

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Την ώρα που όλο και περισσό-
τεροι παραγωγοί ζητούν µετ’ ε-
πιτάσεως συµψηφισµό των ει-
σφορών που καλούνται να πλη-
ρώσουν στον ΕΛΓΑ µε απαιτήσεις 
για αποζηµιώσεις που έχουν α-
πό τον οργανισµό, οι τεχνοκρά-
τες του φορέα εισηγούνται στον 
υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης 
µια διαφορετική πρόταση. Σύµ-
φωνα µε τους ίδιους, από τους 
πληγέντες παραγωγούς στους 
οποίους έχει καταβληθεί το 65% 
των αποζηµιώσεών τους, και οι 
οποίοι είναι ασφαλιστικά ενήµε-
ροι, προτείνεται να παρακρατη-
θεί το υπόλοιπο 35% που τους ο-
φείλεται προκειµένου να συµψη-
φιστεί µε µελλοντικές εισφορές 
του 2020 και του 2021. 

Κι ενώ µε το ισχύον καθεστώς 
στον ΕΛΓΑ, οι αγρότες καθυστε-
ρούν συχνά περισσότερο από έ-
ναν χρόνο να πληρωθούν και άλ-
λοι που δεν έχουν τακτοποιήσει 
τις υποχρεώσεις τους (εισφορές) 
προς τον φορέα σε πολλές περι-
πτώσεις χάνουν ακόµα και το δι-
καίωµα απαίτησης αποζηµιώσε-
ων, η πρόταση αυτή τον τεχνο-
κρατών πληθαίνει τις ήδη έντο-
νες αντιδράσεις των ανθρώπων 
του πρωτογενή τοµέα. Κι όλα αυ-
τά την ώρα που ο ΕΛΓΑ µε το βα-
ριά γραφειοκρατικό και αναχρο-
νιστικό µοντέλο πάνω στο οποίο 
έχει κτίσει την πολιτική του, όχι 
µόνο δεν κάνει σωστά και στην 
ώρα της τη δουλειά του αλλά αυ-
ξάνει τεχνηέντως και τα ασφάλι-
στρα στις βασικές κατηγορίες προ-
ϊόντων ευρείας κλίµακας, αυξά-
νοντας αντίστοιχα την ανασφά-
λεια των συντελεστών της αγρο-
τικής παραγωγής.

Εν µέσω τεράστιας έλλειψης 
ρευστότητας

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, το 
σενάριο της παρακράτησης του 
υπολοίπου 35% που οφείλεται 

στους αγρότες προκειµένου να 
συµψηφιστεί µε µελλοντικές ει-
σφορές, έρχεται µια περίοδο µε 
τεράστια έλλειψη ρευστότητας και 
δυσκολίες στην παραγωγική δια-
δικασία και βρίσκει κάθετα αντί-
θετους τους παραγωγούς. Σηµει-
ωτέον ότι έχουν προηγηθεί δια-
βεβαιώσεις από την ηγεσία του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης ότι καταβάλλεται προσπά-
θεια το υπόλοιπο 35% να πιστω-
θεί στους λογαριασµούς των α-
γροτών µέσα στον Μάιο.

Το επιχείρηµα ΕΛΓΑ
Το χειρότερο, σύµφωνα µε τον 

πρώην υπουργό Αγροτικής Ανά-
πτυξης και βουλευτή Πέλλας της 
Ν∆ Γιώργο Καρασµάνη, είναι ό-
τι οι τεχνοκράτες του ΕΛΓΑ απορ-
ρίπτουν ως «παράλογη» και άρα 
ανέφικτη την πρόταση για συµ-
ψηφισµό των ασφαλιστικών ει-
σφορών αγροτών µε οφειλόµε-
νες προς αυτούς αποζηµιώσεις. 
Επ’ αυτού τονίζουν ότι «η πρότα-
ση συµψηφισµού εισφορών µε ο-
φειλόµενες αποζηµιώσεις θα εί-
ναι ωσάν ο ΕΛΓΑ να αποζηµιώνει 
µη ασφαλισµένους αγρότες, ενώ 
αν γίνει αποδεκτός ο συµψηφι-
σµός κανείς αγρότης δεν θα πλή-
ρωνε την ασφαλιστική εισφορά 
και δεν θα ήταν ποτέ ασφαλιστι-
κά ενήµερος».

∆εν ξεφεύγει κανείς
Μια απάντηση, την οποία χα-

ρακτηρίζει αναληθή ο κ. Καρα-
σµάνης υπενθυµίζοντας ότι «υ-
πάρχουν περιπτώσεις που αγρό-
τες έχουν πληρώσει ασφαλιστι-
κές εισφορές, πχ το 2019, αλλά 
επειδή δεν έχουν πληρώσει α-
σφαλιστικές εισφορές του 2017 
ή του 2018, δεν µπορούν να πά-
ρουν αποζηµίωση του 2019. Πρέ-
πει να εξοφλήσουν άµεσα τα α-
σφάλιστρα των προηγουµένων ε-
τών, προκειµένου να θεωρηθούν 
ασφαλιστικά ενήµεροι. ∆ηλαδή 
δεν µπορεί να ξεφύγει κανείς και 
µε κανένα τρόπο».

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

ΕΛΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΖΩΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

4% 1,5% 0,5% 0,75% 

Υποθήκη το 35%
για μελλοντικές 
εισφορές ΕΛΓΑ
Συμψηφισμό του υπόλοιπου 35% αποζημιώσεων με 
μελλοντικές εισφορές αγροτών προτείνει ο φορέας

Ασφάλιστρα
Ο ΕΛΓΑ όχι µόνο δεν 
κάνει σωστά και στην 

ώρα της τη δουλειά του 
αλλά αυξάνει τεχνηέ-

ντως και τα ασφάλιστρα 
σε βασικές κατηγορίες 

καλλιεργειών 

Μέχρι τα µέσα Ιουλίου 2020 θα 
έχει καταβληθεί το µεγαλύτερο 
µέρος των αποζηµιώσεων για τις 
ζηµιές από τον παγετό που ση-
µειώθηκε τον Μάρτιο στην ευρύ-
τερη περιοχή της Περιφερειακής 
Ενότητας Λάρισας. Πρόκειται για 
τον παγετό που σηµειώθηκε στις 
16 και 17 Μαρτίου 2020, στην ευ-
ρύτερη περιοχή της Λάρισας, α-
πό τον οποίο προξενήθηκαν ζη-
µιές κυρίως σε καλλιέργειες α-
µυγδαλιάς, καθώς και σε πρώι-
µες δενδρώδεις καλλιέργειες.

Τα παραπάνω απαντά ο υπουρ-
γός  Αγροτικής Ανάπτυξης Μά-
κης Βορίδης, σε σχετική ερώτη-
ση που κατέθεσε στη Βουλή ο 
βουλευτής Λαρίσης της Ν∆, Μά-
ξιµος Χαρακόπουλος.  

Σύµφωνα µε τον κ. Βορίδη, 
«οι υπηρεσίες και η διοίκηση 
του ΕΛΓΑ παίρνουν όλα τα µέ-
τρα για την απρόσκοπτη συνέ-
χεια της εκτιµητικής διαδικασί-
ας υπό τις παρούσες ιδιαίτερες 

συνθήκες», ενώ υπενθυµίζει ότι 
«µε απόφαση µετατίθεται η κα-
ταληκτική ηµεροµηνία καταβο-
λής της ειδικής ασφαλιστικής ει-
σφοράς για το ασφαλιστικό έτος 
2019, από τις 31 Μαρτίου στις 31 
Μαΐου 2020» και διαβεβαιώνει 
ότι «αναµένεται µέχρι τα µέσα Ι-
ουλίου 2020 να έχει καταβληθεί 
το µεγαλύτερο µέρος των αποζη-
µιώσεων για τον νοµό». 

Ο Θεσσαλός πολιτικός στην ε-
ρώτησή του επισήµαινε το πλήγ-
µα που δέχθηκαν κυρίως οι πρω-
ιµανθείς δενδρώδεις καλλιέργει-
ες (αµύγδαλα, βερίκοκα, ροδάκι-
να, νεκταρίνια, δαµάσκηνα) σε 
όλο τον νοµό, από τις χαµηλές 
θερµοκρασίες που επικράτησαν 
στα µέσα Μαρτίου και υπογράµ-
µιζε τον φόβο κυρίως των αµυ-
γδαλοπαραγωγών για σηµαντι-
κές ζηµιές στις πρώιµες ποικιλί-
ες, που είδαν για δεύτερη συνε-
χή χρονιά την καταστροφή στην 
παραγωγή τους.

Αποζημιώσεις για παγετό
στη Λάρισα έως τον Ιούλιο

«Ανήκουστη» 
χαρακτηρίζει 
ο Γιώργος 
Καρασµάνης τη νέα 
πρόταση ΕΛΓΑ.
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Με δύο δικαστικές αποφάσεις για τα βοσκοτόπια 
επιστρέφονται χρήματα, αλλά δημιουργείται πολιτικό 
ζήτημα για το πώς αυτά θα καλύψουν υποχρεώσεις 
και το έλλειμμα στο μπάτζετ της εξισωτικής του 2021

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Υπό αίρεση δείχνει να τελεί η αποκατάσταση 
όσων αγροτών και κτηνοτρόφων απαιτούν υ-
πόλοιπα παλιών εξισωτικών αποζηµιώσεων 
2013 και 2014. Αφορµή, απάντηση της υφυ-
πουργού Φωτεινής Αραµπατζή, στην οποία α-
ναφέρεται ότι οι δικαιούχοι είχαν πληρωθεί 
για το σύνολο του ποσού που ανέµεναν. Την 
ίδια ώρα, πολιτικό ζήτηµα δηµιουργείται από 
την πρόσφατη δικαίωση της χώρας µας στο Ευ-
ρωπαϊκό ∆ικαστήριο για στρεµµατικές ενισχύ-
σεις που είχαν δοθεί για χρήση βοσκοτόπων 
την περίοδο 2009 και 2012. Η αξιωµατική α-
ντιπολίτευση που διεκδικεί µέρος της επιτυχί-
ας στο νοµικό χειρισµό του θέµατος, τάσσεται 
υπέρ του να διατεθούν τα χρήµατα αυτά για α-
γροτική πολιτική. Η κυβέρνηση από την άλλη 
βλέπει τις ανάγκες στα κρατικά ταµεία.  
Άλλο ένα «αγκάθι» ακούει στο όνοµα των πρό-
σθετων υποχρεώσεων για εξισωτικές ύψους 200 
εκατ. ευρώ περίπου, µέχρι το τέλος της προ-
γραµµατικής περιόδου. Μπορεί λοιπόν πέρυ-
σι να διευρύνθηκε το καθεστώς της εξισωτικής 
όσον αφορά τους δικαιούχους αλλά και τα πο-
σά, ωστόσο αµέσως µετά έγινε φανερό ότι θα 
έλειπαν χρήµατα από τον προϋπολογισµό των 
Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης και εκ-
φράστηκαν φόβοι ότι το 2021 το έλλειµµα αυ-
τό δεν θα µπορούσε να κρυφτεί. Η προηγούµε-
νη κυβέρνηση, έχοντας θεσπίσει το βελτιωµέ-
νο καθεστώς εξισωτικής, δεσµεύονταν να κα-
λύψει αυτό το κενό από τον κρατικό προϋπο-
λογισµό. Η σηµερινή, µέσα στον κυκεώνα των 
υποχρεώσεων που έχουν δηµιουργηθεί (παν-
δηµία) θα προτιµούσε να το αποφύγει.
Κάπου εδώ εν τω µεταξύ φαίνεται πως συνδέ-
εται το ζήτηµα και µε τις τελευταίες δυσκολί-
ες που αφορούν τις ανακατανοµές πόρων για 
να καλυφθούν οι ενισχύσεις των αγροτών που 
πλήττονται από τον κορωνοϊό, όπως αυτές α-
νακοινώνονται από την πολιτική ηγεσία του υ-
πουργείου, καθιστώντας τις επόµενες κινήσεις 
των αρµοδίων έναν περίπλοκο γρίφο.

Ειδικότερα, τώρα όσον αφορά την εξισωτική 
αποζηµίωση των ετών 2013 και 2014, στην α-
πάντησή της η υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης αναφέρει τα εξής: «υπενθυµίζεται ότι για το 
έτος 2013, οι δικαιούχοι είχαν αρχικά πληρω-
θεί πριν την αλλαγή των συντελεστών επιλεξι-
µότητας µε βάση το νέο ορισµό, δηλαδή το σύ-
νολο του ποσού, που ανέµεναν. Με την εφαρ-
µογή του νέου ορισµού και των νέων συντελε-
στών επιλεξιµότητας, προέκυψαν αχρεωστήτως 
καταβληθέντα ποσά και πολυετείς κυρώσεις. 
Τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά ουδέποτε 
παρακρατήθηκαν από τους δικαιούχους, σύµ-

φωνα µε την υπ’ αριθ. 22358/2014 ΥΑ περί µη 
υποχρέωσης επιστροφής τους (ΦΕΚ Β’ 3463).

Για δε το έτος 2014, εφαρµόστηκαν διαφορε-
τικοί συντελεστές επιλεξιµότητας για τα Μέτρα 
του Πυλώνα ΙΙ, βάσει των οποίων η επιλεξιµό-
τητα των βοσκήσιµων γαιών αποκαταστάθηκε 
κατά το µεγαλύτερο µέρος, µε αποτέλεσµα την 
ελαχιστοποίηση των διαφορών ως προς τις ε-
πιλέξιµες εκτάσεις µέχρι και το έτος 2012, ε-
νώ δεν υπήρξαν αχρεωστήτως καταβληθέντα 
ποσά και πολυετείς κυρώσεις που να οφείλο-
νται στη µείωση των επιλέξιµων εκτάσεων». 

Η απάντηση Αραµπατζή
Με τον Ν.4264/2014 άρθρο 60 (ΦΕΚ Α’ 118) 

αποτυπώθηκε για πρώτη φορά το 2014 µία δι-
απραγµατευτική, εθνική επιτυχία για τη σύννο-
µη κοινοτικά, θεαµατική αύξηση των επιλέξι-
µων εκτάσεων της χώρας. Κι αυτό γιατί στους 
επιλέξιµους βοσκότοπους, δηλαδή αυτούς που 
δηµιουργούν δικαιώµατα ενίσχυσης, εντάσ-
σονται για πρώτη φορά οι ποώδεις, φρυγα-
νικές ή ξυλώδεις εκτάσεις του ιδιότυπου γεω-
µορφορολογικού πεδίου της χώρας. Ορίζεται 
ως επιλέξιµος ο λεγόµενος «µεσογειακός βο-
σκότοπος», ο οποίος, πέραν των επιπλέον νό-
µιµων ενισχύσεων, αποτελεί και το κυριότερο 
διαπραγµατευτικό όπλο της Χώρας για την α-
ντιµετώπιση της πλήρους εξωτερικής σύγκλι-
σης, για την οποία ασκήθηκαν πολλές πιέσεις 
από τις χώρες Visegrad και Βαλτικής, ενόψει 
της νέας Κ.Α.Π.

Κατόπιν εξεδόθη ο Κανονισµός (ΕΕ) 2017/2393 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβου-
λίου (Κανονισµός Omnibus), στο άρθρο 3 του 
οποίου δίνεται ο ορισµός του µόνιµου βοσκό-
τοπου, που έχει ενσωµατωθεί στην εθνική νο-
µοθεσία µε την αριθ. 1152/77796/1.6.2018 α-
πόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίµων. Στην απόφαση αυτή, στο πλαί-
σιο των εθνικών επιλογών για την εφαρµογή 
των άµεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Κα-
νονισµού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 και του Κανο-
νισµού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, ορίζεται ότι: 

«Ως «µόνιµος βοσκότοπος» νοείται η γη που 
χρησιµοποιείται για την ανάπτυξη αγρωστω-
δών ή άλλων ποωδών κτηνοτροφικών φυτών 
µε φυσικό τρόπο (αυτοφυή) ή µε καλλιέργεια 
(σπαρµένα) και δεν έχει περιληφθεί στην αµει-
ψισπορά επί πέντε έτη ή περισσότερο καθώς 
και που δεν έχει οργωθεί επί πέντε έτη ή πε-
ρισσότερο. Μπορεί να περιλαµβάνει άλλα εί-
δη, όπως θάµνους και/ή δένδρα που προσφέ-
ρονται για βοσκή και άλλα είδη όπως θάµνοι 
και/ή δέντρα που παράγουν ζωοτροφές, υπό 
τον όρο ότι επικρατούν τα αγρωστώδη και λοι-
πά ποώδη κτηνοτροφικά φυτά. Επίσης µόνιµος 
βοσκότοπος θεωρείται:

 γη που προσφέρεται για βοσκή και εντάσ-
σεται σε καθιερωµένες τοπικές

πρακτικές όπου τα αγρωστώδη και λοιπά πο-
ώδη κτηνοτροφικά φυτά δεν επικρατούν πα-
ραδοσιακά στις εκτάσεις βοσκής, και 

 γη που προσφέρεται για βοσκή όπου τα α-
γρωστώδη και λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά φυ-
τά δεν επικρατούν στις εκτάσεις βοσκής ή α-

πουσιάζουν από αυτές.
Τα αγρωστώδη και λοιπά ποώδη κτηνοτρο-

φικά φυτά θεωρείται ότι επικρατούν εφόσον 
καλύπτουν άνω του 50 % της επιλέξιµης έκτα-
σης σε επίπεδο αγροτεµαχίου. Καθιερωµένες 
τοπικές πρακτικές είναι: α) πρακτικές παραδο-
σιακού χαρακτήρα που εφαρµόζονται συνή-
θως και/ή β) πρακτικές που είναι σηµαντικές 
για τη διατήρηση των οικοτόπων που απαριθ-
µούνται στο παράρτηµα I της οδηγίας 92/43/
ΕΟΚ του Συµβουλίου και βιοτόπων και ενδι-
αιτηµάτων που καλύπτονται από την οδηγία 
2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου».

Ειδικότερα, επί των ερωτηµάτων που τίθε-
νται, διευκρινίζεται προκαταρτικά ότι η υπ’ α-
ριθ. C-341 /17 P απόφαση του ∆ικαστηρίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (∆ΕΕ) αφορούσε στις 
αιτήσεις ενίσχυσης γεωργών για εκτάσεις βο-
σκοτόπων του έτους 2008. Περαιτέρω, εκκρε-
µεί σειρά υποθέσεων τόσο ενώπιον του Γενι-
κού ∆ικαστηρίου της Ε.Ε. όσο και µετ’ αναίρε-
ση ενώπιον του ∆ΕΕ. Στις εν λόγω υποθέσεις, 
οι οποίες αφορούν σε αιτήσεις των ετών 2009-
2011, 2012-2013 και 2014, είναι ιδιαίτερα κρί-
σιµη η ερµηνεία, που δόθηκε από το ∆ΕΕ στον 
ορισµό του µονίµου βοσκοτόπου και η εφαρ-
µογή αυτής.

Υπέρ πατρίδος 
οι παλιές εξισωτικές 
2013 και 2014; 

Τρύπα στο ΠΑΑ 
200 εκατ. ευρώ
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Επισηµαίνονται τα εξής:
 Κρίσιµη για την εφαρµογή του ορισµού 

του «µονίµου βοσκοτόπου», µετά την απόφα-
ση στην υπόθεση C-341/17 P, είναι καταρχάς 
η απόφαση του ∆ΕΕ στην υπόθεση C-252/ 18 
P και αφορά στα έτη αιτήσεων 2009-2011.

Ειδικότερα, η τελευταία αυτή υπόθεση αφο-
ρά στην εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής (ΕΕ) 2015/1119 της 22ας Ιου-
νίου 2015, µε την οποία επιβλήθηκε στην Ελ-
ληνική ∆ηµοκρατία κατ’ αποκοπή δηµοσιονο-
µική διόρθωση 25%, ύψους 313.483.531,71 
ευρώ, που εφαρµόσθηκε σε γεωργούς που 
είχαν δηλώσει µόνον βοσκοτόπους.

Κατά της ανωτέρω εκτελεστικής απόφα-
σης, η Ελληνική ∆ηµοκρατία, υποστηριζό-
µενη από το Βασίλειο της Ισπανίας, άσκη-
σε προσφυγή, η οποία απορρίφθηκε από το 
Γενικό ∆ικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Γ∆ΕΕ), µε την απόφασή της 1ης Φεβρουαρί-
ου 2018, T-506/15.

Κατά της απόφασης αυτής, η Ελληνική ∆η-
µοκρατία άσκησε αίτηση αναιρέσεως, επί της 
οποίας δηµοσιεύθηκε απόφαση την 13η Φε-
βρουαρίου 2020. Με την απόφαση αυτή δι-
καιώθηκε η Ελλάδα για την υπόθεση των βο-
σκοτόπων για την οποία η Χώρα µας είχε υ-
ποχρεωθεί σε πρώτο βαθµό να καταβάλει ως 

πρόστιµο το παραπάνω κατ’ αποκοπή ποσό. 
Η ιδιαίτερα θετική για τη Χώρα µας ανωτέ-

ρω δικαστική εξέλιξη, µε την προαναφερθεί-
σα αµετάκλητη απόφαση και την εξαιρετικά 
σηµαντική νίκη, την οποία κατήγαγε η Ελλά-
δα, σηµαίνει ότι θα πρέπει, κατ’ αρχήν, να ε-
πιστραφεί από την ΕΕ στον ελληνικό προϋπο-
λογισµό το ποσό των 279.523.922,85 ευρώ.

 Το ζήτηµα του ορισµού των «µονίµων βο-
σκοτόπων» έχει τεθεί και για τα έτη αιτήσε-
ων 2012-2013.

Συγκεκριµένα, η Ελληνική ∆ηµοκρατία 
άσκησε προσφυγή κατά της εκτελεστικής 
απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) 
2016/417 της 17ης Μαρτίου 2016, η οποία 
αφορούσε κατ’ αποκοπή δηµοσιονοµική δι-
όρθωση 25% για το 2012 και 10% για το 2013, 
συνολικού ύψους 167.399.260,04 ευρώ, που 
εφαρµόσθηκε σε γεωργούς που είχαν δηλώ-
σει µόνον βοσκοτόπους.

Το Γενικό ∆ικαστήριο της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης (Γ∆ΕΕ), µε την απόφαση του της 4ης 
Οκτωβρίου 2018, Τ-272/16, απέρριψε την 
προσφυγή. Κατά της απόφασης αυτής, η Ελ-
ληνική ∆ηµοκρατία άσκησε αίτηση αναίρε-
σης (C-797/18 P), επί της οποίας αναµένεται 
η έκδοση απόφασης.

 Τέλος, το ζήτηµα του ορισµού των «µονί-

Κονδύλια
Για «σκληρή µάχη ώστε να 
εξασφαλισθεί από εθνικούς 
πόρους η εξισωτική αποζηµίωση 
το 2019 και το 2020» είχε 
κάνει λόγο η Φωτεινή 
Αραµπατζή τον περασµένο 
Ιούλιο, υποστηρίζοντας πως 
αυτή κατασπαταλήθηκε 
εµπροσθοβαρώς από την 
προηγούµενη Κυβέρνηση. 
Απάντηση είχε λάβει λίγες 
ηµέρες µετά από τον πρώην γ.γ 
Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαµπο 
Κασίµη ο οποίος µίλησε για 
«κινδυνολογία» και υποστήριξε 
πως τα κονδύλια είναι 
εξασφαλισµένα.

µων βοσκοτόπων» τέθηκε και για το έτος αι-
τήσεων 2014. Σε κάθε περίπτωση, διευκρινί-
ζεται ότι η δικαίωση µιας προσφυγής δεν συ-
νεπάγεται αυτόµατα δυνατότητα συµπληρω-
µατικής πληρωµής µίας ενίσχυσης παρελθό-
ντος έτους, δοθέντος ότι τούτο προϋποθέτει 
σχετική απόφαση της ΕΕ, που να το επιτρέ-
πει. Ακόµη και στην περίπτωση αυτή όµως, 
επισηµαίνεται ότι: α) πληρωµές ετών από το 
2019 και πριν, δεν µπορούν να πραγµατο-
ποιηθούν µετά την 30.06.2020, παρά µόνο 
αν υπάρξει σχετική απόφαση της ΕΕ που να 
το επιτρέπει και β) οι εκκρεµότητες του έτους 
2013 έχουν µεταφερθεί στην τρέχουσα Προ-
γραµµατική Περίοδο ως ανειληµµένες υπο-
χρεώσεις και δεν δύνανται να µεταφερθούν 
στην επόµενη.

Όσο για την Εξισωτική Αποζηµίωση των ε-
τών 2013 και 2014, υπενθυµίζεται ότι για το 
έτος 2013, οι δικαιούχοι είχαν αρχικά πλη-
ρωθεί πριν την αλλαγή των συντελεστών ε-
πιλεξιµότητας µε βάση το νέο ορισµό, δηλα-
δή το σύνολο του ποσού, που ανέµεναν. Με 
την εφαρµογή του νέου ορισµού και των νέ-
ων συντελεστών επιλεξιµότητας, προέκυψαν 
αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά και πολυ-
ετείς κυρώσεις. Τα αχρεωστήτως καταβλη-
θέντα ποσά ουδέποτε παρακρατήθηκαν από 
τους δικαιούχους, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 
22358/2014 ΥΑ περί µη υποχρέωσης επιστρο-
φής τους (ΦΕΚ Β’ 3463).

Για δε το έτος 2014, εφαρµόστηκαν δια-
φορετικοί συντελεστές επιλεξιµότητας για 
τα Μέτρα του Πυλώνα ΙΙ, βάσει των οποίων 
η επιλεξιµότητα των βοσκήσιµων γαιών α-
ποκαταστάθηκε κατά το µεγαλύτερο µέρος, 
µε αποτέλεσµα την ελαχιστοποίηση των δι-
αφορών ως προς τις επιλέξιµες εκτάσεις µέ-
χρι και το έτος 2012, ενώ δεν υπήρξαν α-
χρεωστήτως καταβληθέντα ποσά και πολυ-
ετείς κυρώσεις που να οφείλονται στη µεί-
ωση των επιλέξιµων εκτάσεων. 

Η ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ
για τις παλιές εξισωτικές 

Με ερώτησή τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ πριν λίγους µήνες είχαν απευ-
θυνθεί στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ζητώντας να επιλυθεί η εκκρε-
µότητα απόδοσης στους Έλληνες κτηνοτρόφους τον εξισωτικών αποζηµιώ-
σεων των ετών 2013 και 2014. Σε αυτήν ανέφεραν µεταξύ άλλων τα εξής:

Η Απόφαση του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση 0-
341/17 Ρ (Ελληνική ∆ηµοκρατία, υποστηριζόµενη από το Βασίλειο της Ι-
σπανίας, κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής) όριζε πλέον ότι« ....το αποφασιστι-
κό κριτήριο για τον προσδιορισµό του «µόνιµου βοσκότοπου» δεν είναι το 
είδος της βλάστησης που καλύπτει τη γεωργική έκταση, αλλά η πραγµατι-
κή χρήση της εν λόγω έκτασης για γεωργική δραστηριότητα η οποία είναι 
χαρακτηριστική για τους «µόνιµους βοσκότοπους». Κατά συνέπεια, η πα-
ρουσία ξυλωδών φυτών ή θάµνων δεν µπορεί αφεαυτής να αποκλείσει τον 
χαρακτηρισµό µιας έκτασης ως «µόνιµου βοσκότοπου». 

Επειδή η παραπάνω απόφαση µπορεί να έχει κατ’ αρχάς εφαρµογή για 
το έτος 2008, υφίστανται όµως πλέον ισχυρά ερείσµατα ώστε ο ανωτέρω 
ορισµός του «µόνιµου βοσκότοπου» να επεκταθεί και να εφαρµοστεί γε-
νικότερα, οπότε και θα ανοίξει ο δρόµος για την απόδοση στους Έλληνες 
κτηνοτρόφους των εξισωτικών αποζηµιώσεων των ετών 2013 και 2014.



Για δεσμεύσεις που λήγουν 30 Μαΐου 

Πιο κοντά μία γέφυρα 
διετίας στα Βιολογικά μετά 
την παράταση στην ΚΑΠ 

  Η δυνατότητα άντλησης πόρων από τη νέα προγραμματική 
περίοδο ανοίγει το δρόμο για μία συμπληρωματική προκήρυξη 
20-40 εκατ. ευρώ αναλόγως με τη διάρκεια της γέφυρας   

  Πρώτη η Βουλγαρία προχώρησε σε επέκταση των δεσμεύσεων 
για τους βιοκαλλιεργητές της αξιοποιώντας το ευνοϊκό πλαίσιο

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Στα 20 εκατ. ευρώ ετησίως τιµολο-
γούνται βάσει µελέτης οι ανάγκες 
µίας νέας προκήρυξης για την ε-
πέκταση των δεσµεύσεων των δι-
καιούχων της Βιολογικής Γεωργί-
ας, πόροι που µπορούν πλέον να 
αναζητηθούν από τον προϋπολο-
γισµό µε τον οποίο προικίζεται η 
παράταση της ισχύουσας ΚΑΠ µέ-
χρι το 2023. Άλλωστε τα προγράµ-
µατα γέφυρες των γεωπεριβαλλο-
ντικών µέτρων είναι τα µόνα που 
διευκολύνονται και µάλιστα υπό 
τις ευλογίες της Ευρωπαϊκής Ε-
πιτροπής, προκειµένου να απο-
φευχθεί πιθανό χάσµα µεταξύ του 
τρέχοντος και του επόµενου Προ-
γράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Στο δρόµο αυτό κινήθηκε ήδη 
η γειτονική Βουλγαρία για τους 
βιοκαλλιεργητές της εκδίδοντας 
σχετική προκήρυξη στις 27 Απρι-
λίου παραχωρώντας µάλιστα τη 
δυνατότητα να επεκτείνουν και 
τα δηλωµένα στρέµµατά τους κα-
τά 20% στην περίπτωση όσων έ-
ληγαν οι δεσµεύσεις τους φέτος. 
Αυτό το παράδειγµα ζητούν και 
οι εδώ παραγωγοί και Φορείς Πι-
στοποίησης να ακολουθήσουν 
οι ελληνικές αρχές οι οποίες θα 
πρέπει να δώσουν µία ξεκάθα-
ρη απάντηση εντός των ηµερών 
για το αν θα βγει πρόγραµµα «γέ-
φυρα», καθώς οι δεσµεύσεις λή-
γουν στις 30 Μαΐου. Άλλωστε, α-
πό το συγκεκριµένο πρόγραµµα 
της Βιολογικής Γεωργίας µόνιµα 
περίσσευαν χρήµατα λόγω της υ-
περδέσµευσης ποσού της επιλέξι-
µης καλλιέργειας ανά ΑΦΜ, οπό-
τε αυτά τα 20 εκατ. ευρώ ετησίως 
που απαιτούνται µπορούν να α-
ναζητήσουν και από εκεί πόρους.

Θέµα ηµερών είναι η πρόσκληση 
του Μέτρου 3.1 «Στήριξη σε συ-
στήµατα ποιότητας» διαβεβαιώ-
νουν τους Φορείς Πιστοποίησης 
οι αρχές του υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης. Ο προϋπολογι-
σµός που έχει δεσµευτεί για την 
πρόσκληση είναι γύρω στα 40 ε-
κατ. ευρώ, ωστόσο µένει να φα-
νεί αν τελικά θα «φάνε» και από 
εδώ κάποιους πόρους τα έκτακτα 
µέτρα στήριξης του πρωτογενή το-
µέα που θα απορροφήσουν κον-
δύλια των Προγραµµάτων Αγροτι-
κής Ανάπτυξης. Το συγκεκριµένο 
µέτρο, η εφαρµοστική απόφαση 
του οποίου έχει εκδοθεί από τον 
περασµένο ∆εκέµβριο προβλέπει 
την κάλυψη των ετήσιων εξόδων 
ανά δικαιούχο µέχρι 2.020 ευρώ 
για προϊόντα βιολογικής γεωργί-
ας και κτηνοτροφίας, 1.300 ευρώ 
για οίνους ονοµασίας προέλευ-
σης και 3.000 ευρώ για πτηνο-
τροφικά προϊόντα. Συγκεκριµέ-
να καλύπτει «νέες συµµετοχές» 
στα προγράµµατα πιστοποίησης:

α) Βιολογικής Γεωργίας και Κτη-

νοτροφίας. Κατ’ εξαίρεση θα κα-
λύπτονται και οι βιοκαλλιεργητές, 
που ξεκίνησαν δεσµεύσεις κατά τα 
πέντε προηγούµενα έτη πριν από 
την αίτηση στήριξης.

β) Προστατευόµενες ονοµασίες 
προέλευσης και προστατευόµενες 
γεωγραφικές ενδείξεις στον αµπε-
λοοινικό τοµέα (Οίνοι ΠΟΠ/ΠΓΕ).

γ) Προϊόντα Ειδικών Πτηνοτρο-
φικών Εκτροφών (προϊόντα Ε.Π.Ε.), 
σε συµµόρφωση µε τους Καν. (ΕΚ) 
543/2008 και Καν. (ΕΚ) 589/2008, 

Μέσα στο μήνα η επιδότηση

Αν τώρα τελικά δεν προβλεφθεί 
κάποια επέκταση, τότε θεωρείται βέ-
βαιο ότι οι περισσότεροι «φρέσκοι» 
παραγωγοί θα διακόψουν τη βιολο-
γική παραγωγή. Όταν βγει καινούρ-
γιο πρόγραµµα ξανά, θα αναγκα-
στούν να µπουν ως νεοεισερχόµε-
νοι.  Το ζήτηµα πάντως της επέκτα-
σης των δεσµεύσεων δεν αφορά µό-
νο τους βιοκαλλιεργητές του 2017. 
Τις εξελίξεις παρακολουθούν από 
κοντά και οι Έλληνες κτηνοτρόφοι 
που µπήκαν στο Μέτρο της Βιολογι-
κής Κτηνοτροφίας εντός του 2018 
των οποίων η πριµοδότηση λήγει 
του χρόνου. Και αυτό γιατί, τυχόν 
αξιοποίηση των δυνατοτήτων που 
δίνει η επέκταση της ΚΑΠ για τους 
βιοκαλλιεργητές θα ανοίξει το δρό-
µο και σε αυτούς, ώστε να αποκτή-
σουν πρόγραµµα γέφυρας. Σηµει-
ωτέον, πως ένα µεγάλο κοµµάτι της 
καλλιέργειας των παραγωγών που 
έχουν ενταχθεί στην πρόσκληση του 
2017 είναι συνδεδεµένη µε το πρό-
γραµµα βιολογικής κτηνοτροφίας. 

Σηµειώνεται τέλος πως από την 
ερχόµενη περίοδο, όταν αυτή ξεκι-
νήσει, η Βιολογική Γεωργία συγκε-
ντρώνει αρκετές πιθανότητες να ε-
νταχθεί στις άµεσες ενισχύσεις. Αυ-
τό σηµαίνει αυξηµένο πριµ και ευε-
λιξία στην περίοδο δεσµεύσεων (α-
πό ένα έως επτά έτη).

20 εκατ. ευρώ
Οι απαιτήσεις για µία νέα 

προκήρυξη υπολογίστηκαν 
γύρω στα 20 εκατ. ευρώ 

ετησίως ώστε να καλυφθούν 
όλες οι εκτάσεις
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Βουλγαρία
Η γειτονική Βουλγαρία για τους 
βιοκαλλιεργητές της εξέδωσε 
σχετική προκήρυξη στις 27 
Απριλίου παραχωρώντας 
µάλιστα τη δυνατότητα να 
επεκτείνουν και τα δηλωµένα 
στρέµµατά τους κατά 20% στην 
περίπτωση όσων έληγαν οι 
δεσµεύσεις τους φέτος
 

 Πόροι
Πηγή χρηµατοδότησης των 
επεκτάσεων των τριετιών του 
Μέτρου 11 µπορεί να 
αποτελέσει το ίδιο το Μέτρο, 
λόγω των υπερδεσµεύσεων που 
εξ ορισµού δηµιούργησε, αλλά 
και το πρόγραµµα-γέφυρα 
µεταξύ του τρέχοντος και του 
επόµενου Προγράµµατος 
Αγροτικής Ανάπτυξης.  

2018
Το ζήτηµα της «γέφυρας» δεν 
αφορά µόνο τους δικαιούχους 
του 2017 αλλά και τους 
κτηνοτρόφους του 2018.



Πιστοποίησης

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ Α∆ΕΙΕΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ 2020

ΚΑΤΑΝΟMΗ 
ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗΣ 

ΕΚΤΑΣΗΣ 

∆ΙΟΡΙΑ ΜΕΧΡΙ 10 ΜΑΪΟΥ

1% 

Παράταση 12μήνου
σε αμπελοφύτευση
με άδειες 2020 
Παρατείνονται οι άδειες φύτευ-
σης αµπελώνων που έληγαν το 
2020 για 12 µήνες, ενώ, δεν θα 
υπάρξει κάποια κύρωση για ό-
ποιον αµπελουργό ενηµερώσει 
τις αρχές ότι δεν θα προχωρήσει 
στην αξιοποίησή τους έως τις 31 
∆εκεµβρίου 2020, σύµφωνα µε 
τον εκτελεστικό κανονισµό της ΕΕ 
(2020/601) που είναι δεσµευτι-
κός για όλα τα κράτη-µέλη.

Αυτό σηµαίνει ότι οι Έλληνες 
αµπελουργοί που είχαν κάνει αί-
τηση προ τριετίας και φέτος λήγει 
η προθεσµία τους για να προχω-
ρήσουν στη φύτευση έχουν δύο 
επιλογές: Είτε να προχωρήσουν 
αργότερα στη φύτευση µέσα στο 
2021, είτε να παραιτηθούν της ά-
δειας χωρίς κυρώσεις. 

Ο κανονισµός αυτός έρχεται 
σε συνέχεια της εφαρµογής των 
έκτακτων µέτρων στοναµπελοοι-
νικό τοµέα που έχει αποφασίσει η 
Κοµισιόν και στα οποία περιλαµ-
βάνονται ακόµα:

 Απόσταξη οίνου σε περίπτω-
ση κρίσης: Μόνο οι δαπάνες που 
συνδέονται µε την παράδοση του 

οίνου στους αποσταγµατοποιοι-
ούς και µε την απόσταξη του εν 
λόγω οίνου είναι επιλέξιµες για 
στήριξη. Τα κράτη µέλη καθορί-
ζουν το ποσό στήριξης και τις οι-
νοποιητικές επιχειρήσεις. 

 Ενίσχυση για την αποθεµατο-
ποίηση οίνου σε περίπτωση κρί-
σης:  Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης 
είναι οινοποιητικές επιχειρήσεις. 
Τα κράτη µέλη µπορούν να χορη-
γούν εθνικές ενισχύσεις σύµφωνα 
µε τους ενωσιακούς κανόνες περί 
κρατικών ενισχύσεων για το µέτρο.

 Πρώιµη συγκοµιδή:  Ενίσχυση 
για την ολική καταστροφή ή η απο-
µάκρυνση των σταφυλιών που δεν 
έχουν ακόµη ωριµάσει, στο σύνο-
λο της εκµετάλλευσης ή σε τµήµα 
της εκµετάλλευσης, υπό την προ-
ϋπόθεση ότι η πρώιµη συγκοµιδή 
πραγµατοποιείται σε ολόκληρα α-
γροτεµάχια. Η στήριξη που χορη-
γείται για την πρώιµη συγκοµιδή 
δεν υπερβαίνει το 60 % του συνό-
λου του άµεσου κόστους της κατα-
στροφής ή της αποµάκρυνσης των 
σταφυλιών και της απώλειας εισο-
δήµατος που προκύπτει από την εν 
λόγω καταστροφή ή αποµάκρυνση.

Σηµειώνεται εδώ πως µέχρι την 
Τρίτη 10 Μαΐου θα είναι ανοιχτή 
η διαδικασία για αιτήσεις αδειών 
φύτευσης αµπελώνων του 2020, 
οι οποίες γίνονται ηλεκτρονικά 
µέσω της ψηφιακής πλατφόρµας 
του ΥΠΑΑΤ. Για τις αιτήσεις αναδι-
άρθρωσης αµπελώνων, η προθε-
σµία λήγει στις 25 Μαΐου. 

Τροποποιήσεις για 
τις ενισχύσεις κυψελών 

∆υνατές θα είναι οι τροποποιήσεις 
στο πρόγραµµα µετακινήσεων που 
θα δηλώσουν οι µελισσοκόµοι για 
την ένταξη στη δράση 3.2 
«Οικονοµική στήριξη της νοµαδικής 
µελισσοκοµίας». Οι αιτήσεις λήγουν 
στις 18 Μαΐου και σύµφωνα µε 
ενηµέρωση του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης, λόγω της 
ιδιαιτερότητας των µετακινήσεων 
των κυψελών, ο ακριβής χρόνος 
και τόπος πραγµατοποίησης, γίνεται 
αποδεκτό ότι το πρόγραµµα 
µετακινήσεων που δηλώνεται µε 
την αίτηση του ενδιαφερόµενου 
είναι ενδεικτικό και ενδέχεται να 
τροποποιηθεί. Στην περίπτωση 
αυτή, ο δικαιούχος ενηµερώνει την 
αρµόδια ∆ΑΟΚ για το νέο τόπο και 
χρόνο µετακίνησης – 
εγκατάστασης, προκειµένου να 
είναι εφικτός ο επιτόπιος έλεγχος 
διαπίστωσης της πραγµατοποίησης 
της µετακίνησης. Σηµειώνεται πως 
µέχρι 14 Μαΐου είναι ανοιχτή και η 
δράση 3.1 µε πριµ µέχρι 30 ευρώ 
ανά κυψέλη ως στήριξη για τον 
εξοπλισµό των µετακινήσεων. 

για το κρέας πουλερικών και τα αυ-
γά ορνίθων αντίστοιχα, καθώς και 
τις ισχύουσες κάθε φορά εθνικές 
διατάξεις (κ.υ.α. 313875/7-12-2004 
(ΦΕΚ 1844 Β’), Κανονισµός Πιστο-
ποίησης SPE-R-01/3/30-6-2011 
του ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ).

Σηµειώνεται τέλος πως επιτρέ-
πεται η ενίσχυση δικαιούχου για 
συµµετοχή σε περισσότερα του 
ενός συστήµατα ποιότητας/είδη 
πιστοποίησης για τον ίδιο ή δια-
φορετικούς κλάδους παραγωγής.

Επειγόντως
Τα µέτρα θα πρέπει να 
ληφθούν επειγόντως, 

ώστε να µην στερηθούν οι 
αµπελοκαλλιεργητές τις 
άδειες φύτευσης σηµειώ-

νει η Κοµισιόν

Από την ερχόµενη 
περίοδο, όταν 
αυτή ξεκινήσει, η 
Βιολογική Γεωργία 
συγκεντρώνει 
πιθανότητες να 
ενταχθεί στις 
άµεσες ενισχύσεις.

Σάββατο 9 & Κυριακή 10 Μαΐου 2020 Agrenda 19ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ
 

Σχέδια Βελτίωσης
Μέχρι τις 11 Μαΐου είναι 
ανοικτή η υποβολή στο 
ΠΣΚΕ ενδικοφανών 
προσφυγών (ενστάσεων) 
στο πλαίσιο του µέτρου 4.1. 
Η υποβολή είναι ανοικτή σε 
όλες τις Περιφέρειες πλην 
Αττικής, Βορείου Αιγαίου, 
Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων 
Νήσων. 

 
Ενίσχυση κυψελών
Μέχρι τις 14 Μαΐου θα 
µπορούν να κάνουν αιτήσεις 
στα Μελισσοκοµικά Κέντρα 
οι µελισσοκόµοι για την 
ένταξή τους στο µέτρο 
ενίσχυσης αντικατάστασης 
κυψελών, µε την επιδότηση 
να φτάνει τα 30 ευρώ ανά 
κυψέλη. 

 
Μεταποίηση
Μέχρι τις 15 Μαΐου έχουν 
διορία καταθέσουν τα 
δικαιολογητικά της παρ. δ) της 
361/93978/31-03-2020 
απόφασής µας για την έγκριση 
αποτελεσµάτων αξιολόγησης 
των υποβληθεισών αιτήσεων 
οι νέοι δικαιούχοι του Μέτρου 
4.2.1 Μεταποίηση, που 
εντάχθηκαν προ ολίγων 
ηµερών. 
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Σουίτα John Deere 
απομακρυσμένης 
διαχείρισης για 
τα μηχανήματα 
«Κοντά στον πελάτη αλλά κρατώντας τις αποστάσεις» ήταν 
το σύνθηµα της John Deere στα πλαίσια της παρουσίασης 
της ολοκληρωµένης σουίτας αποµακρυσµένης διάγνωσης, 
παροχής συµβουλών και τεχνικής υποστήριξης Connected 
Support. Αναλυτικότερα, µε την υπηρεσία «John Deere 
Connected Support» οι τεχνικοί µπορούν µε τη συγκατάθε-
ση του πελάτη να αποκτήσουν εξ αποστάσεως πρόσβαση στα 
µηχανήµατα για να εντοπίσουν πιθανά σφάλµατα εγκαίρως, 
να διορθώσουν σφάλµατα που µπορεί να γεννήσουν προ-
βλήµατα και να βοηθήσουν τους χειριστές να εγκαταστή-
σουν ή να προσαρµόσουν τα µηχανήµατά τους. Αυτό φυσι-
κά βοηθάει στην εξοικονόµηση χρόνου από µια πιθανή επί-
σκεψη στο συνεργείο ενώ επιτρέπει στους εµπόρους να δι-
ατηρούν την απαραίτητη απόσταση τους από τους πελάτες.

Συνολικά η υπηρεσία Connected Support αποτελείται α-
πό δύο συστήµατα: το πρώτο είναι το «Proactive Response 
System» (Σύστηµα Προληπτικής ανταπόκρισης) το οποίο πα-
ρέχει στους αντιπροσώπους, σε µόνιµη βάση, πληροφορίες 

και προειδοποιήσεις σχετικά µε 
την κατάσταση των µηχανηµά-
των. Το δεύτερο βασικό σύστη-
µα είναι εκείνο της αποµακρυ-
σµένης υποστήριξης «Remote 
Support System» που παρέχει 
στους αντιπροσώπους πρόσβα-
ση στο τερµατικό της καµπίνας 

του κάθε µηχανήµατος.
Στο Proactive Response System εντάσσονται οι υπηρε-

σίες Expert Alerts και Machine Dashboard. Η πρώτη γνω-
στή υπηρεσία αποτελεί τον πυλώνα της σουίτας Connected 
Support καθώς µε τη βοήθειά της παρέχεται η σωστή πρό-
βλεψη για πιθανή επισκευή κάποιου µέρους του µηχανή-
µατος πριν να είναι αργά. Με βάση τα ιστορικά και ανώνυ-
µα δεδοµένα από τα µηχανήµατα, καθώς και αλγόριθµους 
για την ανίχνευση σφαλµάτων και τη βελτιστοποίηση του 
µηχανήµατος, το σύστηµα αναλύει αυτόµατα τα δεδοµένα 
και προωθεί αυτά τα στοιχεία στον τεχνικό σέρβις ενώ ταυ-
τόχρονα προτείνονται οι πιθανές λύσεις.

Μέσω του «Machine Dashboard» τα δεδοµένα και η κατά-
σταση των συνδεδεµένων µηχανηµάτων εµφανίζονται στην 
οθόνη του υπολογιστή του αντιπροσώπου. Η λίστα µηχανη-
µάτων του πελάτη εµφανίζεται στην οθόνη, η οποία παρα-
κολουθείται συνεχώς από έναν υπάλληλο. Tα πιο σοβαρά 
σφάλµατα που επισηµαίνονται από το σύστηµα Expert Alerts 
βρίσκονται πάντα στην κορυφή της λίστας.

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Συµφωνία συνεργασίας µε την εταιρεία Fella 
της οικογένειας AGCO, η οποία εξειδικεύ-
εται στον τοµέα των µηχανηµάτων συγκο-
µιδής, συνήψε ο όµιλος Kouimtzis Group 
και επιβεβαιώνοντας την δυναµική παρου-
σία του στο χώρο των γεωργικών µηχανη-
µάτων, συγκαταλέγεται πλέον στο δίκτυο 
των επίσηµων αντιπροσώπων της για την 
Ελλάδα. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνω-
ση του ελληνικού οµίλου, η Fella µε µια ο-

λοκληρωµένη γκάµα σε χορτοκοπτικές (σ. 
σ. 13 διαφορετικά µοντέλα), χορτοσυλλε-
κτικές (7 µοντέλα) µηχανές και διασκορπι-
στές (4 µοντέλα), βρίσκεται σε εξαιρετικά α-
νταγωνιστική θέση στην παγκόσµια αγορά 
και αυτή τη στιγµή απολαµβάνει τη βιώσι-
µη ανάπτυξή της. 

«Με την συνεργασία αυτή, η Kouimtzis 
Group ενισχύει τις διαθέσιµες επιλογές του 
Οµίλου µας στα µηχανήµατα συγκοµιδής, 
µε µια καταξιωµένη κατασκευάστρια εται-
ρεία µε εµπειρία που ξεπερνά τα 100 χρό-
νια», σηµειώνεται χαρακτηριστικά και προ-

Στο δίκτυο επίσημων 
αντιπροσώπων του 
Κουιμτζή η Fella   
Στην ελληνική αγορά από την Kouimtzis Group μία 
πλήρης γκάμα εξοπλισμού χορτονομής και συγκομιδής
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Μηχανική 
επικονίαση 
σε αμυγδαλεώνες 
Ο βόµβος 15 µικρά κανονάκια που βρίσκονται προσαρ-
τηµένα στο τρακτέρ ακούγεται αυτή την περίοδο στους 
αµυγδαλεώνες του Ισραήλ, καθώς έχουν ξεκινήσει πι-
λοτικά οι προσπάθειες µηχανικής επικονίασης δενδρο-
καλλιεργειών. Οι αγρότες της περιοχής που βρίσκονται 
κοντά στο Τελ Αβίβ έχουν ξεκινήσει να ανησυχούν για 
την παγκόσµια πτώση των πληθυσµών των µελισσών, 
ενώ τα περιοριστικά µέτρα λόγω Covid-19 δεν επέτρε-
ψαν τη µετακίνηση των κυψελών των επαγγελµατικών 
του κλάδου. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα πολύ σηµα-
ντικό τεστ αναφέρουν οι επιστηµονικοί υπεύθυνη των 
δοκιµών, καθώς η αντικατάσταση του έργου των µελισ-
σών µε µηχανικά µέσα µπορεί στο όχι και τόσο µακρι-
νό µέλλον να αποτελέσει αδήριτη ανάγκη για πολλές 
χώρες που βασίζονται στον πρωτογενή τοµέα.

«Βλέπουµε µια κρίση σε 15 χρόνια όπου δεν θα έχου-
µε αρκετά έντοµα στον κόσµο για να κάνουµε πραγ-
µατικά επικονίαση και οι περισσότερες βιταµίνες στα 
φρούτα µας έχουν φύγει», ανέφερε ο Eylam Ran, δι-
ευθύνων σύµβουλος της Edete Precision Technologies 
for Agriculture, της εταιρείας που έχει αναπτύξει το συ-
γκεκριµένο µηχάνηµα.

Η εταιρεία του υποστηρίζει ότι ο τεχνητός επικονια-
στής του µπορεί να αυξήσει την εργασία - και τελικά να 
αντικαταστήσει - τις µέλισσες. Το σύστηµά του αντικα-
τοπτρίζει το έργο της µέλισσας, ξεκινώντας µε µια µη-
χανική συγκοµιδή γύρης από λουλούδια και τελειώνει 
µε µια στοχευµένη διανοµή χρησιµοποιώντας αισθη-
τήρες LIDAR, την ίδια τεχνολογία που χρησιµοποιείται 
σε ορισµένα αυτοκινούµενα οχήµατα.

Η Edete έχει εργαστεί σε µια δίκη µικρής κλίµακας σε 
πολλούς οπωρώνες στο Ισραήλ και την Αυστραλία και 
έχει συµφωνήσει να κάνει το ίδιο στις Ηνωµένες Πο-
λιτείες. Η εταιρεία ελπίζει να αυξηθεί και να είναι έτοι-
µη να πουλήσει τα προϊόντα της στην αγορά το 2023.

στίθεται πως «µε την Fendt να παραµένει 
η «ναυαρχίδα» του Οµίλου, ευελπιστούµε 
πως µε τη νέα αυτή συνεργασία παρέχουµε 
πλέον στους Έλληνες γεωργούς µια πλη-
θώρα επιλογών, που καλύπτει κάθε ανά-
γκη και απαίτησή τους».

Όσον αφορά στη Fella, επισηµαίνεται πως 
η ιστορία της ξεκίνησε το 1918 µετά τη λήξη 
του Πρώτου Παγκοσµίου Πολέµου, όπου η 
ζήτηση για γεωργικό εξοπλισµό από τη µε-
ταλλουργική βιοµηχανία αυξήθηκε. Τότε ο 
Josef Hackl και ο Albert Löffler ιδρύουν την 
εταιρεία µε ένα σαφή στόχο: την προσφο-
ρά βέλτιστων λύσεων σε κάθε επαγγελµα-
τία αγρότη. Λύσεων προσαρµοσµένων στις 
ανάγκες της συγκοµιδής κτηνοτροφίας. Α-
πό τις αρχές του 2011, η Fella, έχει ενσω-
µατωθεί πλήρως στην AGCO Corporation 

και είναι η Εταιρεία που ασχολείται απο-
κλειστικά µε τον απαιτητικό τοµέα των µη-
χανηµάτων συγκοµιδής, αντιπροσωπεύο-
ντας µεγάλο µερίδιο της στρατηγικής ολό-
κληρου του οµίλου AGCO.

Όσον αφορά ειδικότερα την γκάµα των 
µηχανηµάτων της Fella, στα χορτοκοπτικά 
ξεχωρίζουν οι σειρές Radon και Ramos. Οι 
Radon είναι χορτοκοπτικές µε τύµπανο και 
οι Ramos µε δίσκους και προσφέρονται σε 
διάφορα πλάτη εργασίας που ξεκινάνε α-
πό τα 3,26 µέτρα και 4,5 µέτρα αντίστοιχα. 
Σηµειώνεται εδώ, πως ο συνδυασµός δύο 
χορτοκοπτικών δίσκων, µπορεί να αυξήσει 
το πλάτος εργασίας στα 9,3 µέτρα. Στην κα-
τηγορία των conditioners η Σειρά Taurus 
κάνει ιδανική δουλειά ειδικά σε αγροτεµά-
χια που βρίσκονται σε εδάφη µε κλίση. Οι 
διασκορπιστές Sanos χωρίζονται ανάλογα 
τα πλάτη εργασίας (έως 12, 7 µέτρα) και τον 
τρόπο προσάρτησης στο τρακτέρ, καλύπτο-
ντας κάθε ανάγκη έλξης. Τέλος, οι χορτο-
συλλεκτικές Juras προσφέρονται σε εκδό-
σεις µονού ρότορα, διπλού και τετραπλού. 
Οι µονού ρότορα χορτοσυλλεκτικές φτά-
νουν σε πλάτος εργασίας τα 3,6 µέτρα και 
οι τετραπλού ρότορα τα 14 µέτρα, σύµφω-
να µε την κατασκευάστρια εταιρεία. 

Από το 1918
Η ιστορία της Fella ξεκινά το 1918 

µε ένα εργοστάσιο στη Νυρεµβέργη 
της Γερµανίας, µετά το τέλος του Α’ 

Παγκοσµίου Πολέµου 
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Η προστασία 
ως ωριμότητα 

  ∆ιαχρονικό: Το να ακολουθείς 
τις συµβουλές και να προστατεύεις 
τον εαυτό σου και τους άλλους από 
την αρρώστια είναι ωριµότητα. Το 
αντίθετο είναι ανωριµότητα και 
ηλιθιότητα. Ίνγκεµαρ Ρεντίν, 
(Σουηδός συγγραφέας)

  Αγρότισσες: Μόνο το 30% 
των εκµεταλλεύσεων σε ολόκληρη 
την ΕΕ διαχειρίζονται από γυναίκες, 
µε την Ολλανδία να έχει µόνο 5% 
και τη Λιθουανία 47% γυναίκες 
επικεφαλής. Οι νοµοθέτες της ΕΕ 

πιστεύουν ότι οι 
γυναίκες 
διαδραµατίζουν 
βασικό ρόλο στην 
αναζωογόνηση 
των αγροτικών 
περιοχών. Τον 
Φεβρουάριο του 
2017, η Επιτροπή 

Γεωργίας και η Επιτροπή Γυναικών 
του ΕυρωΚοινοβουλίου ενέκριναν 
έκθεση στην οποία ζητούσαν 
ενισχυµένο ρόλο των γυναικών στη 
γεωργία της ΕΕ. «Υπογραµµίζεται ο 
πολυλειτουργικός ρόλος µιας 
γυναίκας αγρότισσας, ως µητέρα, 
νοικοκυρά, εργαζόµενη, 
εκπαιδεύτρια, διευθύντρια 
αγροκτήµατος, φύλακα πολιτισµού, 
κληρονοµιάς και παράδοσης», 
Marjiana Petir, ευρωβουλευτής, 
28/2/2019

  Αγριολούλουδα: Να µην 
µαζεύουµε αγριολούλουδα και να 
τα απολαµβάνουµε στη φύση 
όπως τα βλέπουµε. Μπορούµε να 
τα τραβάµε φωτογραφίες. Αυτό 
είναι το σωστό για το οικοσύστηµα. 
Η νοµοθεσία τυπικά απαγορεύει 
τη συλλογή λουλουδιών χωρίς 
άδεια, αλλά δεν τηρείται. Αν 
τελικά µαζέψουµε λουλούδια, 
είναι πάρα πολύ σηµαντικό να µην 
τα ξεριζώνουµε. Καθ Γ. Φωτιάδης, 
ΓΠΑ. ΑΠΕ-ΜΠΕ, atlantea.news, 
1/5/2020. 

  Αστοί αγρότες: 58η µέρα 
Μένουµε σπίτι, για εµένα. 365 
ηµέρες ετησίως Μένουµε Χωράφι-
Στάβλο για τους αγρότες. Ο 
αγρότης είναι ο φροντιστής του 
περιβάλλοντος και το περιβάλλον, η 
φύση δεν έχει ρεπό. Έτσι στο 
ερώτηµα του παιδιού που άκουσε 
για «ρεπό»: Μπαµπά, τι είναι το 
ρεπό; Η απάντηση είναι: ∆εν ξέρω 
γιέ µου, είµαστε αγρότες.

*ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Η γεωργία «είναι πολλά περισσό-
τερα»για τους Ισπανούς, όπως υ-
ποδηλώνει και η ονοµασία ενός α-
πό τα διάφορα πρότζεκτς που τρέ-
χουν στην Ιβηρική, όπου φαίνεται 
ότι έχουν δώσει ιδιαίτερη προσοχή 
σε τοµείς αναβάθµισης της πρωτο-
γενούς παραγωγής τους, όπως εί-
ναι η κυκλική οικονοµία, συµπλη-
ρώνοντας τις σοδειές τους µε ανταλ-
λακτικά για σκάφη αναψυχής, πρω-
τότυπες συσκευασίες ελαιολάδου 
από βιοπλαστικό ή απλά ενέργεια. 

Το Oliplastic είναι ένα από τα νε-
ώτερα αποτελέσµατα των εγχειρη-
µάτων κυκλικής οικονοµίας που µε-
µονωµένοι αλλά και συνεταιρισµέ-
νοι παραγωγοί αποπειρώνται. Εδώ, ο 
πυρήνας της ελιάς που παραδίδουν 
οι ελαιοπαραγωγοί του συνεταιρι-
σµού Olivarera de los Pedroches στο 
Τεχνολογικό Ινστιτούτο Πλαστικών 
µετατρέπεται σε βιοπλαστικό, µε την 
φιλοδοξία να µεταµορφωθεί σε µια 
συσκευασία ιδανική για τα προϊό-
ντα ελιάς του Συνεταιρισµού.

Η οργάνωση Olivarera de los 
Pedroches ειδικεύεται στην παρα-
γωγή έξτρα παρθένου ελαιολάδου, 
µε φιλικά προς το περιβάλλον µέ-
σα, ενώ η ανάπτυξη µιας συσκευα-
σίας από τα υπολείµµατα της ελιάς 
δίνει προστιθέµενη αξία τόσο στο 

τελικό προϊόν, όσο και σε αυτά που 
περισσεύουν. Το συγκεκριµένο εγ-
χείρηµα βρίσκεται στην αρχική του 
φάση, ωστόσο αναµένεται πως µέ-
σα στον επόµενο ενάµιση χρόνο, η 
έρευνα γύρω από τη διαµόρφωση 
πολυµερών από τον πυρήνα της ε-
λιάς θα έχει προχωρήσει σε τέτοιο 
βαθµό ώστε κάθε βιοµηχανία παρα-
σκευής πλαστικού στην Ισπανία θα 
µπορεί να την αξιοποιήσει.

Κελύφη αµυγδάλων
Η αντίληψη της κυκλικής οικο-

νοµίας γίνεται όλο και πιο δηµο-
φιλής στους Ισπανούς αγρότες µε 
πολλά παραδείγµατα πέραν του πλα-
στικού από πυρήνα ελιάς, να κα-

ταφτάνουν από τα «µέρη τους». Ο 
συνεταιρισµός αµυγδαλοπαραγω-
γών Uniο Nuts, που εξάγει αποξη-
ραµένα φρούτα σε περισσότερες α-
πό 30 χώρες, έχει εντοπίσει πολλα-
πλές χρήσεις για τα κελύφη των α-
µυγδάλων που πλέον αξιοποιούνται 
στην φαρµακοβιοµηχανία, ως βαφή 
ενδυµάτων, για την κατασκευή βιο-
διασπόµενων σακουλών αλλά και 
για να τυλίγονται τρόφιµα.

Οι συνεταιριστές βρήκαν τρόπο 
για την αξιοποίησή τους και στην 
κατασκευαστική διαδικασία, αφού 
η επεξεργασία τους µπορεί να υπο-
καταστήσει το τικ µε το οποίο κατα-
σκευάζονται έπιπλα ακόµα και διά-
φορα τµήµατα πολυτελών σκαφών.

Συσκευασία ελαιολάδου
από τον πυρήνα της 
ελιάς φτιάχνουν Ισπανοί 
συνεταιριστές Με πρακτικές εφαρμογές προβάλλουν 

την έννοια της κυκλικής οικονομίας 
οι αγρότες της Ιβηρικής Χερσονήσου

Το πρότζεκτ «Η γεωργία είναι 
πολλά περισσότερα» τρέχει ο 
Συνεταιρισµός των Κανάριων Νήσων.

Γεωργία του 22ου αιώνα στις Κανάριες νήσους

Στο πρότζεκτ «Η γεωργία είναι πολλά περισσότερα» που τρέχει ο 
αγροτοκτηνοτροφικός συνεταιρισµός των Κανάριων Νήσων εδώ και περίπου 
µια δεκαετία, οι πρακτικές κυκλικής οικονοµίας είναι πιο απτές.  Εδώ έχει 
διαµορφωθεί µια κοινότητα ανάµεσα σε παραγωγούς που 
δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς τοµείς. Μέσω αυτού του διαύλου 
ανταλλάζονται τα υποπροϊόντα της παραγωγικής διαδικασίας που υπό άλλες 
συνθήκες θα πετάγονταν. Τα υπολείµµατα από τα τυροκοµεία των νησιών, 
γίνονται ισορροπιστές του pH του εδάφους, ενώ µε αντάλλαγµα υποπροϊόντα 
της φυτικής παραγωγής, οι κτηνοτρόφοι δίνουν σε αγρότες λίπασµα που 
παράγουν τα ζώα στις εκµεταλλεύσεις τους. Όλα τα υπολείµµατα γίνονται µε 
τον έναν ή τον άλλο τρόπο αγροεφόδια, µε τον πρόεδρο του Συνεταιρισµού 
των Κανάριων, Ραφαέλ Χερνάντεζ, να σχολιάζει πως «αυτό δεν είναι ένα 
µοντέλο γεωργίας του 21ου, αλλά του 22ου αιώνα».

Εφόδια
Όλα τα 

υπολείµµατα 
γίνονται µε 

τον έναν ή τον 
άλλο τρόπο 
αγροεφόδια

Πολλές 
χρήσεις

Τα κελύφη 
των αµυγδά-
λων πλέον 

αξιοποιούνται 
και ως βαφή 
ενδυµάτων

Βιοπλαστικό
Ο πυρήνας 

της ελιάς που 
παραδίδουν 

οι παραγωγοί 
µετατρέπεται 

σε βιοπλαστικό
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Οι υποστηρικτές µιας υποχρεωτικής 
ετικέτας τροφίµων Nutri σε όλη την 
ΕΕ θέλουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
µην παραβλέπει την πολυαναµενόµε-
νη εναρµόνιση της διατροφικής σή-
µανσης της συσκευασίας, παρά την ε-
στίαση στην αντιµετώπιση της πανδη-
µίας COVID-19. Σε µια επιστολή που 
απευθύνθηκε στην Επίτροπο Υγείας 
Στέλλα Κυριακίδη, ένας συνασπισµός 
µε περισσότερους από 40 ενδιαφερό-
µενους φορείς γύρω από τα ζητήµα-
τα των τροφίµων, επανέλαβε το αίτη-
µά τους για την ανάγκη δηµιουργίας 
µιας νοµοθετικής πρότασης που θα 
καθιστούσε την καθιέρωση της βαθ-
µολογίας Nutri-score υποχρεωτική για 
όλους τους κατασκευαστές τροφίµων.

Ο συνασπισµός περιλαµβάνει ο-
µάδες όπως την Ευρωπαϊκή Οργά-
νωση Καταναλωτών (BEUC), ευρω-
βουλευτές, ακαδηµαϊκούς αλλά και 
πολυεθνικές όπως η Danone και η 
Nestlé, καθώς και µεγάλες αλυσίδες 
σούπερ µάρκετ, όπως η ολλανδική 
Albert Heijn, η Delhaize του Βελγίου 
και η Lidl µε την REWE της Γερµανίας.

Το Nutri-score είναι µια ετικέτα 
διατροφής που αποτυπώνει τη δια-
τροφική αξία των προϊόντων σε έναν 
κωδικό που αποτελείται από πέντε 
γράµµατα, από το Α έως το Ε, το κα-
θένα µε το δικό του χρώµα.

Το σύστηµα αναπτύχθηκε στη Γαλλία 
και χρησιµοποιείται επίσης στο Βέλ-
γιο και την Ισπανία και έχει σχεδιαστεί 
για να διευκολύνει τους καταναλωτές 
να βλέπουν γρήγορα ποια προϊόντα 
συνιστώνται και ποια πρέπει να απο-
φεύγονται. Σε ανοικτή αντίθεση µε το 
γαλλικό Nutri-score, η ιταλική κυβέρ-
νηση έχει προσφέρει την πρότασή της 
για ένα διαφορετικό σύστηµα ετικετών 
τροφίµων που ονοµάζεται NutrInform, 
βασισµένο σε ένα σύµβολο «µπαταρί-
ας» που δείχνει στον καταναλωτή τη 

διατροφική συµβολή του τροφίµου σε 
σχέση µε τις καθηµερινές του ανάγκες.

Μόλις πριν από λίγους µήνες, το 
ζήτηµα ενός πανευρωπαϊκού συστή-
µατος σήµανσης τροφίµων βρισκό-
ταν αρκετά υψηλά στην ηµερήσια 
διάταξη της Επιτροπής, καθώς ήταν 
στη διαδικασία εκπόνησης της νέας 
πολιτικής τροφίµων του µπλοκ, της 
στρατηγικής Farm to Fork (F2F), η ο-
ποία αναµενόταν στα τέλη Μαρτίου.

Ωστόσο, η έναρξη της στρατηγικής 
αρχικά ανατράπηκε µέχρι τις 29 Απρι-
λίου και στη συνέχεια αναβλήθηκε 
για άγνωστο προς το παρόν χρονι-
κό διάστηµα, αν και ο εκτελεστικός 
αντιπρόεδρος της Επιτροπής Φρανς 
Τίµερµανς δήλωσε ότι το F2F ενδέ-
χεται να καθυστερήσει αρκετές εβδο-
µάδες αλλά όχι µήνες.

Πολυεθνικές και καταναλωτές
απαιτούν από την Κομισιόν
πανευρωπαϊκή σήμανση τροφίμων

Ρυθμός ανάπτυξης 4,9% για 
τις φυσικές χρωστικές στα τρόφιμα
Πολλά υποσχόµενο φαίνεται να 
είναι το µέλλον της αγοράς φυσι-
κών χρωστικών ουσιών στα τρόφι-
µα που ακουµπούν στους κλάδους 
ποτών, αρτοποιίας και ζαχαροπλα-
στικής, γαλακτοκοµικών και προϊ-
όντων κρέατος. Η παγκόσµια αγο-
ρά xρωστικών τροφίµων αναµένε-
ται να αναπτυχθεί µε ετήσιο ρυθµό 
ανάπτυξης 4,9% από το 2019 έως το 
2024, αγγίζοντας τα 5,7 δις δολά-
ρια. Mάλιστα, κατά άλλη έρευνα α-
γοράς (ResearchAndMarkets.com) 
προβλέπεται ετήσιος ρυθµός ανά-
πτυξης την εν λόγω περίοδο ανα-
φοράς (2019-2024) κατά 8%.

Σύµφωνα µε την έρευνα, «παρά 
την ευρωπαϊκή κυριαρχία, οι ασια-
τικές χώρες αναµένεται να σηµει-
ώσουν την υψηλότερη ανάπτυξη, 
κυρίως λόγω της αυξανόµενης ζή-
τησης για µεταποιηµένα τρόφιµα 
σε αναδυόµενες και αναπτυσσόµε-
νες χώρες όπως η Ινδία, η Κίνα, η 
Ινδονησία και η Ταϊλάνδη».

Οι κύριοι οδηγοί αυτής της α-
νάπτυξης, όπως αναφέρει σηµεί-
ωµα σχετικής έρευνας αγοράς, εί-
ναι η αυξανόµενη ζήτηση για φυ-
σικά χρώµατα και η ευαισθητοποί-
ηση για προϊόντα καθαρού σήµα-

τος, καθώς και η αυξανόµενη α-
νάγκη ενίσχυσης της ελκυστικό-
τητας των προϊόντων. Το γεγονός 
ότι οι καταναλωτές επιλέγουν ο-
λοένα και περισσότερο προϊόντα 
µε φυσικές χρωστικές ουσίες, απο-
φεύγοντας λόγω των παρενεργει-
ών (αλλεργίες κλπ) αυτές που πε-
ριέχουν συνθετικά, οδηγεί τη βι-
οµηχανία τροφίµων να επεκτείνει 
την γκάµα των προϊόντων της και 
να αναπτύξει περαιτέρω την έρευ-
να πάνω σε αυτό το κοµµάτι. Επι-
πλέον, το περιοριστικό κανονιστι-
κό πλαίσιο γύρω από την ασφάλεια 
των τροφίµων, σπρώχνει τις εται-
ρίες προς αυτή την κατεύθυνση.

Παίκτες κλειδιά στην εν λόγω 
αγορά οι εταιρείες: Chr.Hansen, 
Archer Daniels Midland Company, 
Sensient Technology Corporation, 
D.D. Williamson & Co. Inc., Kalsec Inc., 
Doehler Group, FMC Corporation, 
DuPont,  Koninklijke DSM, Naturex, 
AromataGroup, Fiorio Colori και 
Kalsec, Ajanta Chemical Industries, 
Sunfoodtech. Η παγκόσµια αγορά 
χρωµάτων τροφίµων χωρίζεται σε 
τέσσερις βασικές περιοχές: Βόρεια 
Αµερική, Ευρώπη, Ασία-Ειρηνικός 
και ο υπόλοιπος κόσµος.

∆υναµικά 
µπαίνει στην 
παραγωγή 
«οινοµπύρας» 
η αγγλική 
ζυθοποιία 360o    

Μια πρωτότυπη 
ευκαιρία ανάπτυξης 
προσφέρει η αγγλική 
ζυθοποιία 360o 
Brewing Co, η οποία 
ανακοίνωσε πως 
προχώρησε στην 
παραγωγή 
«οινοµπύρας», δηλαδή 
µπύρας από σάκχαρα 
σταφυλιού. Μάλιστα 
το 360° Brewing Co. 
θα είναι το πρώτο 
ζυθοποιείο στη χώρα 
που θα δηµιουργήσει 
«οινοµπύρα», ένα 
υβρίδιο µεταξύ µπύρας 
και κρασιού, που 
παρασκευάζεται σε 
πολύ λίγα ζυθοποιεία 
στην Αµερική τα 
τελευταία δύο έτη και 
έχει γίνει πολύ 
δηµοφιλής.

Το Nutri-score αποτυπώνει τη 
διατροφική αξία σε έναν κωδικό.

Οδηγός η Ασία
Παρά την ευρωπαϊκή 

κυριαρχία, οι ασιατικές 
χώρες αναµένεται να 

σηµειώσουν την υψηλό-
τερη ανάπτυξη από το 

2019 έως το 2024

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΓΟΡΑΣ 
ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ (∆ΟΛΑΡΙΑ)

2019

4,9%
2024

ΕΤΗΣΙΟΣ ΡΥΘΜΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

5,7 
ΑΞΙΑΣ

ΔΙΣ
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Λίγο η ανοδική καταναλωτική τάση 
που εµφάνισε τελευταία το ελαιό-
λαδο σε ώριµες αγορές της Κεντρι-
κής Ευρώπης και της Αµερικής, λί-
γο ο συγκρατηµένος ενθουσιασµός 
της επιστροφής σε φυσιολογικούς 
ρυθµούς της βιοµηχανίας ελαιολά-
δου στην Ιταλία, η ενίσχυση της α-
γοράς ελαιολάδου, έστω και αναι-
µικά, επισφραγίστηκε.

Τα σηµάδια ανάκαµψης αποτυ-
πώνονται από τις κινήσεις της α-
γοράς τόσο στην Ελλάδα όσο και 
στην Ιταλία. Ειδικότερα, στην Ελλά-
δα ανακτήθηκε, αν και για µικρές, 
µη αντιπροσωπευτικές ποσότητες, 
η τιµή των 2,50 ευρώ ανά κιλό και 
στο Μπάρι της Ιταλίας το ελαιόλα-
δο κέρδισε 20 λεπτά, σηµειώνο-
ντας την πρώτη αύξηση της χρο-
νιάς, προσεγγίζοντας και πάλι τα 

3,60 ευρώ το κιλό, επίπεδο που εί-
χε απολέσει στις αρχές του έτους.

Όπως εξηγούν στην Agrenda πα-
ραγωγοί, το σηµαντικό αυτή την 
περίοδο δεν έγκειται τόσο στην ε-
λαφριά αύξηση των τιµών, σε µε-
γαλύτερο βαθµό αφορά στο χα-
µηλότερο εύρος τιµών του προϊό-
ντος, όπου τo 1,90 έγινε 2, το 2,10 
έγινε 2,20 και ούτω καθ’ εξής, αλ-
λά στην κινητικότητα σε εµπορι-
κό επίπεδο, κάτι που έλειπε όλο 
το προηγούµενο διάστηµα, σχε-
δόν από τον Ιανουάριο.

Παίρνει τα πάνω του
«Η αγορά του χύµα κινείται, µε τις 

τιµές στάσιµες στην περιοχή µας, 
αλλά βλέπουµε ότι σύντοµα θα πά-
ρουν τα πάνω τους» εκτιµά ο ∆ηµή-
τρης Παπαδέλλης, υπεύθυνος πα-
ραγωγής της Papadellis Olive Oil 
από το νησί της Λέσβου. Σε ό,τι α-
φορά στην αγορά τυποποιηµένου, 

στην  αρχή της κρίσης υπήρξαν µα-
ζικές παραγγελίες, που πλέον συ-
νεχίζονται µεγαλύτερη ψυχραιµία.

Τις αυξηµένες πωλήσεις σε χύµα 
ελαιόλαδο το τελευταίο δίµηνο πα-
ρατήρησαν και άλλοι παραγωγοί. 
Η βιοµηχανία ελαιολάδου είναι α-
πό αυτές που δουλέψανε και εξα-
κολουθούν να δουλεύουν σε καιρό 
κρίσης αναφέρει ο Μανώλης Καρ-
παδάκης, από την TerraCreta. Ο ί-
διος βλέπει µια ανοδική τάση σε 
αγορές που απασχολούν έντονα 
τους εγχώριους παραγωγούς και 
µικρούς τυποποιητές, όπως είναι 
η Γερµανία και οι Ηνωµένες Πολι-
τείες. «Όσο ο κόσµος µένει σπίτι 
και µαγειρεύει, µαθαίνει να χρη-
σιµοποιεί ελαιόλαδο» αναφέρει ο 
ίδιος, προσβλέποντας σε µια έστω 
και µικρή αύξηση της κατανάλω-
σης στις χώρες αυτές.

Απ’ ό,τι φαίνεται, το στοίχηµα 
για το ελληνικό ελαιόλαδο αυτήν 

την περίοδο είναι να βρεθεί ένας τρό-
πος να διατηρήσει τα κεκτηµένα του 
τελευταίου διµήνου. Στην περίπτω-
ση της Cretanthos, το δίµηνο Μάρτι-
ος- Απρίλιος έκλεισε µε µια αύξηση 
των ηλεκτρονικών πωλήσεων της τά-
ξης του 11%. «Παρατηρήσαµε µια αύ-
ξηση το τελευταίο δίµηνο, µε µια µι-
κρή καµπή την τελευταία εβδοµάδα. 
Αυτό ίσως οφείλεται στο γεγονός ό-
τι ορισµένες εταιρείες επιδόθηκαν σε 
ένα αχρείαστο παιχνίδι προσφορών, 
µε αρνητικό αντίκτυπο στην ίδια την 
επιχείρηση και την εικόνα της» ανα-
φέρει από την  πλευρά του ο Γιώργος 
Τζιαννουδάκης, στέλεχος της εταιρεί-
ας παραγωγής premium ελαιολάδου.

Σε αυτό που συµφώνησαν όλοι οι συ-
νοµιλητές µας είναι ότι υπάρχουν µεγά-
λα περιθώρια στην εγχώρια αγορά ώ-
στε να αυξηθούν οι ποσότητες τυποποι-
ηµένου – επώνυµου προϊόντος, που εί-
ναι και αυτό που ζητούν οι διεθνείς α-
γορές.  «Τα τελευταία χρόνια το ελλη-
νικό τυποποιηµένο ελαιόλαδο βγαίνει 

Όλα μιλούν για άνοδο
στην αγορά ελαιολάδου
που σαν να βρήκε πατήματα
Περισσότερες μικρές μονάδες απευθύνονται στην εγχώρια αγορά για τυποποίηση 
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στην αγορά ανανεωµένο» αναφέρει ιο 
κ. Καρπαδάκης, θεωρώντας πως αξίζει 
να εκµεταλλευτεί κανείς αυτήν την έ-
στω και µικρή κινητικότητα. Βέβαια εί-
ναι δύσκολο να ανοιχτεί κανείς στο ε-
ξωτερικό, εξηγεί ο κ. Παπαδέλλης, α-
φού χρειάζεται να βρει έναν αξιόπιστο 
συνεργάτη. Αν και δύσκολη αγορά, α-
ποδίδει, αφού σύµφωνα µε δικούς του 
πρόχειρους υπολογισµούς, αν το ελαι-
όλαδο πωλείται τώρα στα 2 ευρώ το κι-
λό, τυποποιηµένο αποκτά µια προστιθέ-
µενη αξία που µπορεί να ξεπεράσει τα 
3,5 ευρώ στην πεντόκιλη συσκευασία, 
µε ακόµα µεγαλύτερα περιθώρια κέρ-
δους σε πιο «µαζεµένες» συσκευασίες.

Σε κάθε περίπτωση, η εµµονή στο 
χύµα καθίσταται πλέον αναχρονιστι-
κή. «Είναι επικίνδυνη η ενασχόλη-
ση  µε το χύµα. Είναι σαν το χρηµα-
τιστήριο, µια πέφτει µια ανεβαίνει. Ε-
µείς που διαχειριζόµαστε τη δική µας 
παραγωγή, δεν έχουµε κανένα λόγο 
να ασχοληθούµε µε αυτό το κοµµάτι 
της αγοράς» λέει ο κ. Τζιαννουδάκης.

Περίπου 260.000 τόνοι ελαιολάδου παράχθη-
καν στην Ελλάδα µέχρι τα τέλη Μαρτίου, µια 
ποσότητα ελαφρώς χαµηλότερη των αρχικών 
εκτιµήσεων που ήθελαν την εγχώρια παραγω-
γή κάπου ανάµεσα στους 280.000 µε 300.000 
τόνους. Σύµφωνα µε τα ανανεωµένα στοιχεία 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα αποθέµατα της 
Ελλάδας δεν θα ξεπεράσουν ως το τέλος της 
εµπορικής περιόδου 2019/2020 τους 63.000 
τόνους, ενώ τα τελικά αποθέµατα της Ιταλίας 
θα περιοριστούν στους 50.000 τόνους.

Από την άλλη η Ισπανία αναµένεται ότι θα 
βάλει στις αποθήκες της περίπου 600.000 τό-
νους ελαιολάδου. Σύµφωνα µε άλλη έκθεση 
της Κοµισιόν, τα συνολικά αποθέµατα της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης αναµένεται ότι θα είναι µει-
ωµένα στην έναρξη της επερχόµενης εµπορικής 
περιόδου, κατά τουλάχιστον 100.000 τόνους.

Στην Ιταλία, η παραγωγή σχεδόν διπλασιά-
στηκε κατά την τρέχουσα εµπορική περίοδο, 
µε την συνολική παραχθείσα ποσότητα να υ-
πολογίζεται κοντά στους 365.000 τόνους, ό-
ταν πέρυσι δεν ξεπέρασε τους 175.000. Στην 
περίπτωση της Ισπανία, η συνολική παραγω-
γή θα αγγίξει τους  1.120.000, σαφώς µειω-
µένη από τους 1,77 εκατ. που συγκεντρώθη-
καν κατά την  περίοδο 2018/19. 

Σε ό,τι αφορά στην κατανάλωση, η χώρα 
της Ιβηρικής αναµένεται ότι θα αξιοποιήσει 
για εσωτερική κατανάλωση περίπου 550.000 
τόνους, ενώ 510.000 τόνοι αναµένεται ότι 
θα καταναλωθούν στην Ιταλία. Στην Ελλά-
δα η κατανάλωση ελαιολάδου για την τρέ-
χουσα περίοδο υπολογίζεται από την Κοµι-
σιόν στους 125.000 τόνους.

Κινητικότητα στη διεθνή αγορά
Παράλληλα, ανοδικά κινήθηκε και το διε-

θνές εµπόριο ελαιολάδου τους πρώτους τέσ-
σερις µήνες του τρέχοντος εµπορικού έτους, 
δηλαδή από τον Οκτώβριο του 2019 έως τον 
Ιανουάριο του 2020. Στο διάστηµα αυτό ση-
µειώθηκε αύξηση των εξαγωγών προς τρίτες 
χώρες αλλά και του ενδοκοινοτικού εµπορί-
ου, σύµφωνα µε τα πρόσφατα στοιχεία του ∆ι-

εθνούς Συµβουλίου Ελαιολάδου (IOC).
Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι εισαγωγές αυξή-

θηκαν στη Βραζιλία κατά 22%, στην Κίνα κατά 
6%, ενώ στον Καναδά, την Ιαπωνία και τη Ρω-
σία κατά 4%. Από την άλλη µειώθηκαν οι εισα-
γωγές στην Αυστραλία (6%) αλλά και στις ΗΠΑ 
κατά 9% σε σύγκριση µε την ίδια περίοδο του 
προηγούµενου έτους. Όσον αφορά τις ενδο-
κοινοτικές αγορές της ΕΕ, αυτές αυξήθηκαν κα-
τά 17%, ενώ οι εισαγωγές από χώρες εκτός ΕΕ 
µειώθηκαν κατά 10% σε σύγκριση µε πέρυσι.

Στην περίπτωση των µέσων τιµών παραγω-
γού τώρα, στην Ισπανία το έξτρα παρθένο πλη-
ρώθηκε κοντά στα 2,14 ευρώ το κιλό, µέχρι κα-
τά την τρίτη εβδοµάδα του Μαρτίου, µειωµένη 
σε ποσοστό 10% σε σχέση µε τον Μάρτιο του 
2019. Για την Ελλάδα, τα στοιχεία του IOC κα-
ταγράφουν για την ίδια περίοδο µέσες τιµές 
στα επίπεδα των 1,90 ευρώ ανά κιλό, µειωµέ-
νες σε ποσοστό 33% σε σχέση µε το προηγού-
µενο έτος συγκοµιδής.Αντίστοιχα οι τιµές πα-
ραγωγού έξτρα παρθένου ελαιολάδου στην Ι-
ταλία, κατά την τρίτη εβδοµάδα του Μαρτίου 
2020, ανήλθαν σε 3,10 ευρώ  το κιλό, σηµει-
ώνοντας πτώση σε ποσοστό 49%.

Περιθώρια επέκτασης στην Ιαπωνία
Στην ίδια έκθεσή το IOC εστιάζει στην αγο-

ρά της Ιαπωνίας, η οποία είναι η τέταρτη µε-
γαλύτερη εισαγωγική χώρα µετά τις Ηνωµέ-
νες Πολιτείες, µε µερίδιο 7%. Τα στοιχεία δεί-
χνουν ότι οι εισαγωγές της χώρας αυξήθηκαν 
κατά 23,6% συγκριτικά µε πέρυσι. 

Ο βασικότερος προµηθευτής της Ιαπωνί-
ας είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, µε την Ισπα-
νία να ελέγχει µερίδιο 29% εξάγοντας στην  
αγορά αυτή περίπου 45.000 τόνους, ενώ η 
Ιταλία µε µερίδιο 20%, εξάγει 22.998 τόνους. 
Η Ελλάδα κατάφερε το τελευταίο έτος να ε-
νισχύσει την παρουσία της στην Ιαπωνία, 
σηµειώνοντας αύξηση των ποσοτήτων της 
κατά 5,5%. Πάντως οι ποσότητες της χώρας 
βρίσκονται κάτω από τους 1000 τόνους, µε 
την Τουρκία να βρίσκεται στην τρίτη θέση 
των κύριων προµηθευτών, µε 2.590 τόνους.

ΚΟΜΙΣΙΟΝ 

Με λιγότερα αποθέματα θα ξεκινήσει
η επόμενη καλλιεργητική περίοδος 
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Ήδη έχουν 
σηµειωθεί πράξεις 
στα 2,50 ευρώ το 
κιλό, µε ζητούµενο 
πλέον να αυξηθούν 
οι ροές σε αυτά τα 
επίπεδα τιµών.

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 2020 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ
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63.000 50.000

600.000

Προστιθέµενη αξία
Τουλάχιστον 1 µε 1,5 ευρώ 

προστιθέµενη αξία µπορεί να 
αποκτήσει το ελαιόλαδο όταν 

τυποποιείται, σύµφωνα µε 
υπολογισµούς παραγωγών 
που έχουν προχωρήσει στο 

κοµµάτι αυτό 

Τιµές παραγωγού
Κατά 33% υποχώρησαν 

οι τιµές παραγωγού στην 
Ελλάδα, µε τη µείωση στην 

Ισπανία να αγγίζει το 10% και 
στην Ιταλία το 49%, σύµφωνα 
µε τα τελευταία στοιχεία του 
∆ιεθνούς Συµβουλίου Ελαιο-

κοµίας (IOC)
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Με τον καιρό και πλησιάζοντας πλέ-
ον στη χαλάρωση των µέτρων αυ-
τοπεριορισµού, η απουσία της δρα-
στηριότητας από τον τοµέα της µα-
ζικής εστίασης δείχνει ότι έχει ε-
ξανλτήσει για τα καλά τις αγορές, 
µε την κινητικότητα στις αλυσίδες 
λιανικής να ισορροπεί ξανά, όπως 
δείχνουν οι τελευταίες µετρήσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι ίδιες κυ-
βερνήσεις που ζητούσαν την στή-
ριξη της εγχώριας αλυσίδας τροφί-
µων και παραγωγών, πηγαίνουν έ-
να βήµα παραπέρα. Οι Γάλλοι κα-
λούνται να φάνε περισσότερο τυ-
ρί, οι Βρετανοί να αυξήσουν την 
κατανάλωση βόειου κρέατος και 
οι Βέλγοι, εδώ και καιρό, καλού-
νται να καταναλώσουν περισσότε-
ρες τηγανητές πατάτες. Αυτές οι α-
συνήθιστες παρακλήσεις, όπως τις 
χαρακτηρίζουν οι Financial Times, 
στοχεύουν σε µια ελαφριά µείωση 
των αποθεµάτων, που έχουν απο-
συντονήσει σε σηµαντικό βαθµό 
τις αγορές στα κράτη µέλη.

Σε όλη την ήπειρο, τα ράφια στοι-
βάζονται µε τυρί που δεν µπορεί 
να πουληθεί. κελάρια ξεχειλίζουν 
µε κρασί, οι γαλακτοπαραγωγοί α-
δειάζουν πλεόνασµα γάλακτος και 
τα λαχανικά πετάζονται.

Οι Ευρωπαίοι οινοποιοί αντιµετω-
πίζουν εκτιµώµενη πτώση των πω-
λήσεων κατά 35% και µείωση της α-
ξίας κατά 50% κατά τη διάρκεια της 
καραντίνας, σύµφωνα µε το CEEV, 
το εµπορικό σώµα της περιοχής.

Ξεχειλίζουν τα κελάρια 
κρασιού της Ιταλίας

Μόνο στην Ιταλία, τα κελάρια της 
χώρας κρατούν 54 εκατ. εκατόλιτρα 
κρασιού, που ισοδυναµούν µε πε-
ρισσότερα από 7 δισ. µπουκάλια ή 
πωλήσεις αξίας ενός έτους, σύµ-
φωνα µε τον Dino Scanavino, πρό-

εδρο της ιταλικής συνοµοσπονδί-
ας αγροτών Cia-Agricoltori Italiani.

Εν τω µεταξύ, στη βιοµηχανία 
κρέατος του Ηνωµένου Βασιλείου 
δηµιουργείται πλεόνασµα από τις 
πιο ακριβές κοπές που συνήθως 
χρησιµοποιούν τα εστιατόρια και 
είναι αυτές που βγάζουν το κέρ-
δος από το κάθε σφάγιο.

Πλέον η βιοµηχανία του Ηνωµέ-
νου Βασιλείου προσπαθεί να µετα-
φέρει την κατανάλωση στα σπίτια, 
µε το Συµβούλιο Ανάπτυξης Γεωρ-
γίας και Κηπουρικής να έχει ξε-
κινήσει την καµπάνια στα social 
media #steaknight (βραδιά µπριζό-
λας), προσκαλώντας σεφ και κρεο-
πώλες να µοιραστούν τις συνταγές 
και τις συµβουλές τους.

Στη Γαλλία, η κυβέρνηση έχει χα-
λαρώσει προσωρινά ορισµένους α-
πό τους αυστηρούς κανόνες για τα 
τυριά Προστατευόµενης Ονοµασί-
ας Προέλευσης για να δώσει στους 
παραγωγούς περισσότερη ευελιξία, 
για παράδειγµα σχετικά µε το πόσο 
καιρό µπορεί να αποθηκευτεί το γά-
λα πριν να χρησιµοποιηθεί και πώς 
ωριµάζει και διατηρείται το τυρί. Οι 
κανόνες έχουν αφορούν σε 15 από 
τα περισσότερα από 40 τυριά ΠΟΠ, 
ενώ εν τω µεταξύ η βιοµηχανία ξεκί-
νησε την εκστρατεία #Fromagisson, 
καλώντας τους Γάλλους να κάνουν 
«ό, τι µπορούν για τυρί».

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ 
ΧΩΡΟΥ 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ 
ΓΕΜΑΤΟΣ

95%

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΜΕΙΩΣΗ 
ΑΞΙΑΣ 
ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
ΟΙΝΟΥ

50% 80 
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΕΕ

Ακόμη μια μπουκιά 
για τους καταναλωτές 
προτείνουν πολλές 
κυβερνήσεις

Συμφωνία ελεύθερου 
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Ραγδαία είναι η αύξηση 
αποθεμάτων σε προϊόντα 
όπως κρέας και κρασί

Ευνοϊκοί όροι για 
χοιροτρόφους

Με το Μεξικό να αποτελεί 
καθαρό εισαγωγέα 
χοιρινού κρέατος, η 
συµφωνία αυτή ευννοεί 
τους χοιροτρόφους σε 
µεγάλα παραγωγικά 
κέντρα της Ευρώπης, 
όπως είναι η Ισπανία και η 
Γερµανία. Το 2018, στο 
Μεξικό καταναλώθηκαν 
2,3 εκατ. τόνοι χοιρινού, µε 
την χώρα να παράγει κάτι 
λιγότερο από 1,5 εκατ. 
τόνους. Εν τω µεταξύ η 
αύξηση της κατανάλωσης 
κινείται µε ρυθµούς 5,3%. 
Μάλιστα στην περίπτωση 
των Γερµανών, µερίδια 
στην αγορά αυτή έχουν 
ήδη αποκτηθεί από τα 
µέσα του 2018, µε τη 
χώρα να διατηρεί σαφές 
πλεονέκτηµα. Να 
σηµειωθεί τέλος ότι η αξία 
των εξαγωγών της ΕΕ 
προς το Μεξικό αγγίζει τα 
39 δισ. ευρώ ετησίως.

Dino Scanavino, πρόεδρος 
της ιταλικής συνοµοσπονδίας 
αγροτών Cia-Agricoltori Italiani

Όσο ο κόσµος ήταν απασχοληµέ-
νος µε την κρίση της πανδηµίας 
του κορωνοϊού, η ΕΕ και το Μεξικό 
ολοκλήρωσαν τις συνοµιλίες σχε-
τικά µε ένα νέο εµπορικό σύµφω-
νο, που διεξάγονταν από το 2016. 
Η κίνηση αυτή όµως δεν άρεσε σε 
ορισµένες κυβερνήσεις, που δέχο-
νται έντονες πιέσεις από το αγροτι-
κό λόµπι, όπως είναι η Γαλλία. Από 
την άλλη, οι Γερµανοί χοιροτρόφοι 
ήδη τρίβουν τα χέρια τους, αφού 
διευρύνεται για αυτούς µια αγορά 
µε υψηλή κατανάλωση χοιρινού.

ΕΕ, Μεξικό πέτυχαν λοιπόν µια 
«κατ’ αρχήν συµφωνία» ελεύθερου 
εµπορίου, µέσω του εκσυγχρονι-
σµού της ήδη υπάρχουσας συµφω-
νίας, έπειτα από το αίτηµα του Με-
ξικό που προ ολίγων ετών αντιµε-
τώπισε ισχυρή πίεση από τα προ-
στατευτικά µέτρα τα οποία επέβα-
λε ο Ντόναλντ Τραµπ.

Αυτή η συµφωνία θα απαλλά-
ξει σχεδόν όλα τα εµπορεύµατα 
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και του Μεξικού από δασµούς, ε-
νώ ας σηµειωθεί ότι προηγούµε-
νες ευρωπαϊκές συµφωνίες ελεύ-
θερου εµπορίου, όπως η ΕΕ-Κανα-
δά (CETA) και Mercosur έχουν ή-
δη αφήσει πικρή γεύση τους στους 
Γάλλους αγρότες.



Μετατόπιση της ζήτησης λιπασµά-
των βλέπουν διεθνείς αναλυτές αλ-
λά και κρυφά έξοδα για τις εταιρεί-
ες που πάνε πακέτο µε την κρίση 
στο πετρέλαιο. Μία καλή είδηση, 
µια κακή και µια άσχηµη προοπτι-
κή αποτελούν τον βασικό κορµό α-
ξιολόγησης της αγοράς λιπασµά-
των όπως αυτή διαµορφώνεται µε 
τα δεδοµένα του 2020. Η καλή εί-
δηση αφορά στην αύξηση της ζήτη-
σης στην Ινδία. Εκεί, η καραντίνα 
έχει επηρεάσει την εγχώρια παρα-
γωγή σύνθετων λιπασµάτων -µειώ-
νοντάς την κατά 12% τον Μάρτιο σε 
560.000 τόνους. Αυτό έχει συντελέ-
σει στη δραστική αύξηση της ζήτη-
σης εισαγωγών για να αντισταθµί-
σει τη χαµένη τοπική παραγωγή. Ας 
σηµειωθεί ότι πρόκειται για µια α-
γορά που κυριαρχείται παραδοσια-
κά από Ρώσους παραγωγούς λιπα-
σµάτων και µαζί µε αυτούς επωφε-
λούνται το Μαρόκο και η Ιορδανία.

Την ίδια στιγµή στην Κίνα, οι χα-
µηλότερες τιµές ενέργειας ως απο-
τέλεσµα του Covid-19 έχουν µειώ-
σει το κόστος παραγωγής ουρίας 
και την επακόλουθη τιµή για τους 
εξαγωγείς.

Πιο ακριβοί ναύλοι
Ας σηµειωθεί ότι η αύξηση της ζή-

τησης οφείλεται εν µέρει στην ανα-
γκαιότητα χρήσης των λιπασµάτων 
την τρέχουσα περίοδο ενώ ο κύρι-
ος αντίκτυπος στην αγορά των λι-
πασµάτων είναι η διατάραξη της ε-
φοδιαστικής αλυσίδας.

Η πρόσφατη πτώση των τιµών του 
πετρελαίου αύξησε τη ζήτηση για 
δεξαµενόπλοια, µε κύριο σκοπό να 
χρησιµοποιηθούν ως αποθήκες. Μια 
από τις αλυσιδωτές επιπτώσεις αυ-
τού του φαινοµένου, ήταν η χαµη-

λότερη διαθεσιµότητα για δεξαµε-
νόπλοια στη Βαλτική. Οι Ρώσοι πα-
ραγωγοί χρειάστηκαν να στραφούν 
σε µικρότερα σκάφη, καθώς οι ναύ-
λοι αυξήθηκαν δραµατικά -κατά σχε-
δόν 50% σε µια εβδοµάδα.

Φυσικά η µεγαλύτερη ανησυχία 
είναι η µακροπρόθεσµη επίδραση 
του κορωνοϊού στη διαµόρφωση 
της ζήτησης στη γεωργική παραγω-
γή. Στη ∆υτική Αφρική, η βιοµηχα-
νία βαµβακιού, η οποία και επηρε-
άζει σηµαντικά την αγορά των λι-
πασµάτων, µπορεί να έχει πληγεί 
σοβαρά από την ύφεση της ζήτη-
σης κλωστοϋφαντουργικών προϊ-
όντων. Η εταιρεία Argus εκτιµά ό-
τι η περιοχή εισάγει κάθε χρόνο 
περίπου 850.000 τόνους συνθετι-
κών λιπασµάτων NPK από τον Αύ-
γουστο και µετά.

Covid 19 και πετρέλαιο
αλλάζουν τις ισορροπίες 
της αγοράς λιπασμάτων

Ανακατατάξεις στην αγορά 
λιπασµάτων προκαλεί η πανδηµία.

εμπορίου μεταξύ ΕΕ και Μεξικό

Αυτή η νέα συµφωνία προβλέ-
πει µεταξύ άλλων «άνοιγµα της 
ευρωπαϊκής αγοράς σε 20.000 
τόνους µεξικάνικου βοείου κρέ-
ατος, ο οποίο, µέχρι τώρα, απα-
γορευόταν στην Ευρώπη για λό-
γους υγείας», υποστηρίζει σε α-
νακοίνωσή της η Interbev, η ∆ι-
επαγγελµατική Οργάνωση Κρέ-
ατος της Γαλλίας. Από την πλευ-
ρά της η συνοµοσπονδία αγρο-
τών της χώρας χαρακτήρισε τη 
συµφωνία «σκάνδαλώδη», λέ-
γοντας ότι «θα βάλει τους αγρό-
τες σε όλο τον κόσµο σε αντα-
γωνισµό µεταξύ τους».

Επιπλέον, γίνεται µια ακόµα α-
φορµή για µια συζήτηση γύρω α-
πό την έννοια της παγκοσµιοποί-
ησης και ακόµα πιο συγκεκριµέ-
να, της ήττας που υπέστη αυτή ε-
ξαιτίας της πανδηµίας. Από τότε 
που ξεκίνησε η πανδηµία, διατυ-
πώθηκαν πολλές εκκλήσεις για 
ενίσχυση της εγχώριας παραγω-
γής τροφίµων, ως µια µετάβαση 
στον «επόµενο κόσµο». «Αυτές 
οι συµφωνίες ελεύθερου εµπο-
ρίου αξίζουν στον προηγούµε-
νο κόσµο και πρέπει να σταµα-
τήσουν. Ήρθε η ώρα να σώσου-
µε ζωές και όχι να τις καταστρέ-
ψουµε», δήλωσε η Γαλλίδα ευρω-

βουλευτής Leïla Chaibi.
Το επόµενο βήµα είναι  η Ευ-

ρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει 
το κείµενο στο Συµβούλιο και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς έ-
γκριση. Ο Γάλλος πρόεδρος Εµ-
µανουήλ Μακρόν, ο οποίος έχει 
δηλώσει εδώ και αρκετές εβδο-
µάδες ότι «η παράδοση του φα-
γητού µας σε άλλους θα ήταν 
τρέλα», έχει δεσµευτεί να ανα-
λάβει δράση ώστε να εµποδίσει 
την ολοκλήρωση της συµφωνίας.
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ΑΥΞΗΣΗ
ΝΑΥΛΩΝ

ΜΕΙΩΣΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ 
ΙΝ∆ΙΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 
∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ
ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

50%

12% 850.000
ΤΟΝΟΙ

Leïla Chaibi 
«Αυτές οι συµφωνίες 
ελεύθερου εµπορίου 

αξίζουν στον 
προηγούµενο κόσµο 

και πρέπει 
να σταµατήσουν»
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Την τελευταία Παρασκευή, δηλαδή στις 29 
του τρέχοντος µηνός, έχει θέσει ως στόχο 
για την πληρωµή του επιδόµατος ορεινών 
και µειονεκτικών περιοχών σε 5.000 περί-
που δικαιούχους, το υπουργείο Εργασίας. 
Πρόκειται για το επίδοµα του 2018 για το ο-
ποίο οι αιτήσεις υποβάλλονται ήδη και µέ-
χρι τις 15 Μαίου στα ΚΕΠ. Αµέσως µετά αρχί-
ζει η υποβολή των αιτήσεων για το επίδοµα 

του 2019 το οποίο µε βάση τον προγραµµα-
τισµό θα πληρωθεί ένα µήνα αργότερα, δη-
λαδή στις 30 Ιουνίου.

Υπενθυµίζεται ότι το ύψος της εισοδηµα-
τικής ενίσχυσης ανέρχεται σε 600 ευρώ ε-
τησίως εφόσον το ετήσιο εισόδηµα δεν υ-
περβαίνει τα 3.000 ευρώ και σε 300 ευρώ ε-
τησίως εφόσον το εισόδηµα κυµαίνεται µε-
ταξύ 3.001 ευρώ ως 4.700 ευρώ.  Η εισοδη-

µατική ενίσχυση ορεινών και µειονεκτικών 
περιοχών καταβάλλεται στους δικαιούχους 
εφάπαξ κάθε έτος µε πίστωση στον ενεργό 
τραπεζικό λογαριασµό του δικαιούχου εντός 
των δέκα πρώτων ηµερολογιακών ηµερών 
του µήνα που έπεται της ολοκλήρωσης της 
επεξεργασίας της κάθε αίτησης. ∆ικαιούχοι 
της ενίσχυσης είναι οι οικογένειες, καθώς 
και οι µονογονεϊκές οικογένειες.

Στις 29 Μαΐου η καταβολή του επιδόματος ορεινών περιοχών

Ομπρέλα προστασίας 
πάνω από 
συνεργαζόμενους 
πτηνοτρόφους  και 
εργαζόμενους είναι 
αποφασισμένη να 
ανοίξει η «Πίνδος», 
αρκεί να «βάλει λίγο 
πλάτη» και το κράτος

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Από τους κραδασµούς ης πανδηµίας, τους 
οποίους, ωστόσο, για την ώρα τουλάχιστον 
απορροφά εξ ολοκλήρου σε βάρος των λει-
τουργικών του κερδών, δοκιµάζεται ο Πτη-
νοτροφικός Συνεταιρισµός Ιωαννίνων «Πίν-
δος». Μια από τις µεγαλύτερες επιχειρήσεις 
του πτηνοτροφικού τοµέα, αλλά και ένας α-
πό τους «στυλοβάτες» της ηπειρώτικης οι-
κονοµίας.

Το τίµηµα, όµως, είναι βαρύ. Οι επιπτώ-
σεις κάθε άλλο παρά αµελητέες είναι, κα-
θώς, όπως αναφέρει στην Agrenda, ο πρόε-
δρος της «Πίνδος», Ανδρέας ∆ηµητρίου, «α-
πό τις 15 Μαρτίου, όταν επιβλήθηκαν τα µέ-
τρα περιορισµού η πτώση της κατανάλωσης 
είναι της τάξης του 30%». 

Το πρόβληµα ωστόσο, είναι πιο σύνθετο, 
από την προφανή απώλεια εσόδων από τις 
πωλήσεις. «Η υποχώρηση της κατανάλωσης 
σηµαίνει, αυτοµάτως, ότι θα είναι µεγαλύτε-
ρες οι ποσότητες που θα πρέπει να αποθε-
µατοποιηθούν ως κατεψυγµένα κοτόπουλα. 
Σε αυτήν τη µορφή, όµως, αυξάνει σηµαντι-
κά το κόστος παρασκευής, όσο και της συ-
ντήρησης, ενώ το χειρότερο είναι πως οι τι-
µές είναι πολύ χαµηλότερες απ’ ό,τι εκείνες 
στο νωπό κοτόπουλο. Η ζηµιά, δηλαδή, είναι 
από τρεις πλευρές» εξηγεί ο κ. ∆ηµητρίου.

Περιθώρια άλλων τακτικών ελιγµών σε 
αυτή τη φάση της κρίσης, όπως για παρά-
δειγµα το να µειωνόταν σε κάποιο ποσοστό 
η παραγωγή, δεν υπήρχαν, δεδοµένου ό-
τι ο προγραµµατισµός της οργάνωσης γίνε-
ται σε επίπεδο σχεδόν τριµήνου. «Οι αποφά-

σεις είχαν ληφθεί τον Ιανουάριο και δεν ή-
ταν κάποια αστοχία του management. Ίσα – 
ίσα, ο σχεδιασµός ήταν πολύ εύστοχος, κα-
θώς οι πρώτοι δυόµιση µήνες του 2020 έτρε-
ξαν µε αύξηση πωλήσεων 10%. Όµως από ε-
κεί και µετά όλα κατέρρευσαν. Ο κόσµος α-
δυνατούσε να κυκλοφορήσει, τα εστιατόρια, 
οι ταβέρνες και τα ξενοδοχεία έκλεισαν και 
η όποια άνοδος στα super market δεν αντι-
σταθµίζει τις απώλειες», διευκρινίζει ο πρό-
εδρος της οργάνωσης.

Για τον προγραµµατισµό του επόµενου τρι-
µήνου, το διάστηµα δηλαδή µεταξύ Ιουνίου 
και Αυγούστου, όλα αυτά έχουν ληφθεί υ-

πόψη και το πλάνο «τρέχει» πλέον µε µείω-
ση της παραγωγής κατά 20%. Πρακτικά αυ-
τό µεταφράζεται -σε περίπτωση που συνεχι-
στεί µέχρι το τέλος του έτους- σε µια υποχώ-
ρηση του όγκου παραγωγής της τάξης των 
15.000 τόνων.

Όλα αυτά τα στοιχεία η διοίκηση της Πίν-
δος τα επικοινώνησε και στην υφυπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης, µε την οποία είχε τη-
λεδιάσκεψη. «Της εξηγήσαµε πως εξετάζου-
µε την κατάσταση και δεν βιαζόµαστε να πά-
ρουµε αποφάσεις, που θα έχουν αντίκτυπο 
στους παραγωγούς και στο προσωπικό µας. 
Όµως θα πρέπει να βοηθήσει και η πολιτεία. 

Μια υποχώρηση 
παραγωγής της 
τάξης των 15.000 
τόνων βλέπει ο 
πρόεδρος της 
Πίνδου, Ανδρέας 
∆ηµητρίου.

Ζητά μέτρα στήριξης του κλάδου 

Με πλάνο μείωσης 
κατά 20% παραγωγής 
πορεύεται η Πίνδος

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «ΠΙΝ∆ΟΣ»

ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ
ΜΕΛΗ

500

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ � ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020

ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1.200

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

80

{

20%

15.000

ΜΕΙΩΣΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΟΝΟΙ
ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ  ΕΤΟΥΣ
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Κανονικά θα λάβουν το επίδοµα ανεργίας ό-
σοι άνεργοι επιλέξουν να κάνουν µεροκά-
µατο στα χωράφια τις επόµενες ηµέρες. Αυ-
τό ανέφερε σε τηλεοπτική εκποµπή σε ιδιω-
τικό κανάλι ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης. Τα δύο πράγµατα που µας ενδιαφέρουν, 
όπως τόνισε ο κ. Βορίδης «είναι να µην υ-
πάρξει παραγωγική διαταραχή, που σηµαί-
νει ότι πρέπει να υπάρχουν εργατικά χέρια 

ώστε να κάνουν όλες τις καλλιεργητικές ερ-
γασίας που απαιτούνται αυτή την περίοδο». 
Όσον αφορά το ζήτηµα µε τους αγρεργάτες, 
αυτό ρυθµίστηκε µε τρεις νοµοθετικές παρεµ-
βάσεις, όπως υποστήριξε ο υπουργός, συ-
µπληρώνοντας ότι «διαµορφώσαµε ένα ευ-
έλικτο θεσµικό πλαίσιο, το οποίο θα επιτρέ-
ψει να µην προκληθεί καµία δυσκολία στο 
θέµα των εργατικών χεριών».

Τέλος ο Μάκης Βορίδης ανέφερε ότι «απο-
φασίσαµε να µην διακόπτουµε το επίδοµα 
ανεργίας σε όσους ανέργους θελήσουν να 
απασχοληθούν σε αγροτικές εργασίες. Αυ-
τό σηµαίνει, µε άλλα λόγια, ότι άνεργος που 
λαµβάνει επίδοµα και πάει να δουλέψει σε 
χωράφι, θα πάρει και το µεροκάµατο και το 
επίδοµα ανεργίας», ώστε να διευκολυνθούν 
οι εργασίες αυτό το διάστηµα.

Δεν χάνουν το επίδομα, άνεργοι που δουλεύουν σε χωράφια

Ένα νέο κύκλο παραχωρήσεων αγρο-
τεµαχίων σε κατ’ επάγγελµα και νέ-
ους αγρότες µπορούν να ανοίξουν 
οι Περιφερειάρχες που θα έχει λή-
ξη την 31η ∆εκεµβρίου, σύµφωνα 
µε εγκύκλιο οδηγιών για την εφαρ-
µογή του ν.4673/2020 «Αγροτικοί 
Συνεταιρισµοί και άλλες διατάξεις». 
Τα ακίνητα θα παραχωρούνται µε 
σειρά προτεραιότητας σύµφωνα µε 
τον αριθµό πρωτοκόλλου υποβολής 
της αίτησης, αναφέρει η εγκύκλιος 
που υπογράφει ο υπουργός Αγρο-
τικής Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης, η 
οποία έρχεται να δώσει επιπλέον δι-
ευκρινήσεις για τα άρθρα που περι-
έχονται στις «άλλες διατάξεις» του 
νόµου. Συγκεκριµένα για το Άρθρο 
39 διευκρινίζεται:

1η Παράγραφος: Η διάρκεια των 
µισθώσεων αγροτικών ακινήτων δύ-
ναται να παραταθεί και πέραν της ει-
κοσιπενταετίας, εφόσον υφίστανται, 
σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: η 
µονάδα λειτουργεί, είναι βιώσιµη και 
τηρεί τους όρους της µίσθωσης. Για 
να χορηγηθεί η παράταση απαιτεί-
ται πράξη του αρµοδίου οργάνου, η 
οποία εκδίδεται κατόπιν αίτησης του 
ενδιαφεροµένου. Έτσι, δεν θα απο-
κλείονται από την ένταξη σε επενδυ-
τικό πρόγραµµα ή νόµο οι ενδιαφε-
ρόµενοι των οποίων ο υπολειπόµε-
νος χρόνος της µίσθωσης ήταν µι-

κρότερος των δεκαπέντε (15) ετών.
2η Παράγραφος: Καταργείται το 

κώλυµα υποβολής αίτησης για πα-
ραχώρηση της χρήσης δηµοσίου ακι-
νήτου της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 
4061/2012 κατόπιν ανακλητικής α-
πόφασης παραχώρησης, λόγω παρά-
βασης των όρων της παραχώρησης.

3η Παράγραφος: Με την τρί-
τη παράγραφο του άρθρου 39 του 
ν.4673/2020 παρατείνονται οι προ-
θεσµίες των παραγράφων 1 και 2 του 
άρθρου 31 του ν.4061/2012, για την 
επικύρωση ανώµαλων δικαιοπρα-
ξιών, για πέντε (5) έτη από τη λήξη 
τους, ήτοι έως τις 22 Μαρτίου 2024.

4η Παράγραφος: Οι κάτοχοι α-
γροτεµαχίων αναδασµού, ο οποίος 
έχει κυρωθεί µέχρι 11 Μαρτίου 2020 
-ηµεροµηνία δηµοσίευσης της πα-
ρούσας διάταξης- θεωρούνται κύρι-
οι αυτών, εφόσον εισέφεραν στον α-
ναδασµό κατεχόµενα δηµόσια αγρο-
τεµάχια που τα απέκτησαν µε νόµι-
µο τίτλο από επαχθή αιτία. Στην πε-
ρίπτωση αυτή, τα πρωτόκολλα διοι-
κητικής αποβολής δεν εκτελούνται. 
Επιπλέον, τα πρόστιµα που έχουν ε-
πιβληθεί σύµφωνα µε την αγροτική 
νοµοθεσία διαγράφονται και κατά 
συνέπεια, ούτε αποστέλλονται στις 
αρµόδιες υπηρεσίες της φορολογι-
κής διοίκησης προς βεβαίωση και εί-
σπραξη κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.∆.Ε.

Αν η κυβέρνηση ανακοινώσει µέτρα στήριξης 
και αυτά κριθούν πως βγάζουν την εξίσωση, 
είµαστε αποφασισµένοι να απορροφήσουµε 
τους κραδασµούς. Εάν όµως µας εγκαταλεί-
ψει, τότε είµαστε υποχρεωµένοι να επαναξι-
ολογήσουµε», είπε ο κ. ∆ηµητρίου.

Είναι θέµα όταν αγοράζεις µετρητοίς 
και πληρώνεσαι µε επιταγές

Στην υφυπουργό κατατέθηκε και µια δέ-
σµη προτάσεων, οι οποίες εάν υιοθετηθούν 
µπορούν να δώσουν µια ανάσα στην οργά-
νωση. Μεταξύ αυτών είναι και το να αξιοποι-
ηθούν οι δοµές των µεταναστών ή ακόµη και 
το να θεσπιστεί ένα πρόγραµµα επισιτιστι-
κής βοήθειας, ώστε να βρεθεί µια λύση για 
την απορρόφηση των κατεψυγµένων. Πολύ 
κρίσιµο είναι επίσης να βρεθεί τρόπος να το-
νωθεί η ρευστότητα της συνεταιριστικής ορ-
γάνωσης, για να µπορέσει να καλύψει τό-
σο τις τρέχουσες ανάγκες λειτουργίας, όσο 
και τις υποχρεώσεις της, διότι η ίδια αγορά-
ζει πρώτες ύλες πληρώνοντας σχεδόν τοις 
µετρητοίς, ενώ οι πελάτες της εξοφλούν µε 
επιταγές και µάλιστα η πλειονότητά τους έ-
κανε χρήση και της ειδικής ρύθµισης, για 
µεταφορά τους κατά 75 ηµέρες.

Α. ∆ηµητρίου
«Ιδιωτικές 

επιχειρήσεις 
του κλάδου 

επέβαλαν στους 
παραγωγούς 

τους µείωση 8 
λεπτά στο κιλό 
ζων βάρος, που 

σηµαίνει µια 
µείωση 50% 
της τιµής του 
σφαγµένου»

Παράταση στις παραχωρήσεις αγροτικών 
ακινήτων, σβήνονται οι κυρώσεις αναδασμών   

Κατά χρήση από 
1η Ιανουαρίου
Από 1η Ιανουαρίου 
2021, ήτοι την εποµένη 
της λήξης της παράτασης 
που έχει δοθεί στις κατά 
χρήση παραχωρήσεις 
δηµόσιων αγροτικών 
ακινήτων, τα ακίνητα θα 
παραχωρούνται κατά 
χρήση αναφέρει η 
εγκύκλιος. Οι αρµόδιες 
∆ιευθύνσεις των 
Περιφερειών της Χώρας 
οφείλουν να 
ενηµερώσουν, εγκαίρως, 
τους ενδιαφερόµενους - 
παραχωρησιούχους των 
αγροτικών ακινήτων της 
συγκεκριµένης 
κατηγορίας, ότι από 
1/1/2021 µπορούν να τα 
καλλιεργούν µόνο 
εφόσον έχει προηγηθεί η 
διαδικασία που 
προβλέπεται στα άρθρα 
του ν.4061/2012 (4-11) 
για την παραχώρηση της 
χρήσης των ακινήτων.
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Ομάδα 
Εργασίας για 
επισιτιστική 
επάρκεια με 
πρωτοβουλία 
Βορίδη
Σε συγκρότηση Οµάδας Εργασίας 
αποτελούµενη από προϊστάµενους 
των διευθύνσεων, στελέχη 
εποπτευόµενων οργανισµών του 
αλλά και ακαδηµαϊκους προχώρησε 
το υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης, σύµφωνα µε 
ανακοίνωση του υπουργού Μάκη 
Βορίδη. Στόχοι της εν λόγω 
Οµάδας αποτελούν η επισιτιστική 
επάρκεια και η διατροφική 
ασφάλεια της χώρας, ενάντια στις 
συνθήκες που έχουν διαµορφωθεί 
εξαιτίας της πανδηµίας του 
Covid-19. Όπως µάλιστα 
αναφέρεται στη σχετική 
ανακοίνωση: «Με την απόφαση ο κ. 
Βορίδης αποδεικνύει την ύψιστη 
προτεραιότητα που δίνει η 
Κυβέρνηση στη διασφάλιση της 
επισιτιστικής επάρκειας και τη 
θωράκιση της διατροφικής 
ασφάλειας της χώρας µας».
Επίσης όπως µεταξύ άλλων 
αναφέρεται στην απόφαση:  
Πρόεδρος της Οµάδας είναι η 
Χρυσούλα Παπαδηµητρίου, 
προϊσταµένη της Γενικής 
∆ιεύθυνσης Τροφίµων του 
υπουργείου, η οποία θα ορίσει και 
τον γραµµατέα, και µέλη οι Θωµάς 
Αλεξανδρόπουλος, Απόστολος 
Πολύµερος, Αντώνιος Ζαµπέλας,  
Σέρκο Χαρουτουνιάν, ∆ηµήτριος 
Λαδικός, Ευστάθιος Κλωνάρης,  
∆ηµήτριος Σάββας και Γεώργιος 
Αρσένος. Όπως αναφέρεται 
σχετικά στην απόφαση, «έργο της 
Οµάδας Εργασίας, η οποία είναι µη 
αµειβόµενη, είναι η εκτίµηση της 
επισιτιστικής επάρκειας και 
διατροφικής ασφάλειας της χώρας.
Η Οµάδα Εργασίας θα αναφέρεται 
στον Γενικό Γραµµατέα Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων, στον 
οποίο θα υποβάλλει έκθεση κάθε 
µήνα, ενώ θα ολοκληρώσει το έργο 
της στις 31 ∆εκεµβρίου 2020.

Επανάσταση των ΚΥΔ ενάντια 
στην αποικιοκρατική σύμβαση
Μόνο προς όφελος του Φορέα του ΟΣΔΕ είναι η κοστολόγηση καταγγέλει η ΠΕΦΑ

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Σύσσωµα αντιδρούν οι διαχειριστές των Κέ-
ντρων Υποδοχής ∆ηλώσεων (ΚΥ∆) στην αποι-
κιοκρατική, όπως αποκαλείται από πολλούς, 
σύµβαση µε την οποία ο φορέας συντονισµού 
του ΟΣ∆Ε, κάνει χρήση της δεσπόζουσας θέ-
σης του και επιβάλλει απίθανα υψηλά τιµο-
λόγια στους «αχθοφόρους» της όλης διαδι-
κασίας, µετακυλίοντας επί της ουσίας στους 
αγρότες κόστη που δεν τους αναλογούν. Κι 
όλα αυτά, χωρίς κανένας να ξέρει ποιες ακρι-
βώς είναι οι υπηρεσίες για τις οποίες ο «συ-
ντονιστής» χρεώνει τους αγρότες, ποιο είναι 
το κόστος που ο ίδιος επωµίζεται και τι ακρι-
βώς είναι αυτό το οποίο κρύβεται τελικά πί-
σω από τον όρο «απασφαλµάτωση» για τον 
οποίο γίνεται συχνά πολύς λόγος.

Αναλυτικά στην ανακοίνωση της Πανελ-
λήνιας Ένωσης Φορέων ΟΣ∆Ε που έχει πρώ-
το αποδέκτη τον υπουργό Αγροτικής Ανά-
πτυξης, Μάκη Βορίδη, αλλά και τον Ιωάν-
νη Μαυρουδή, διευθύνοντα σύµβουλο της 
Γαία, και τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρη-
γόρη Βάρρα, αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Κατόπιν της από 24/4 επιστολής, σας απο-
στέλλουµε την παρακάτω επιστολή µε σκοπό 
να επισηµάνουµε τα προβληµατικά σηµεία αυ-
τής και να καταλήξουµε σε µια σύµβαση µετα-
ξύ των δύο µερών κοινά αποδεκτή. Σας επιση-
µαίνουµε ότι η καθυστέρηση της υπογραφής 

δεν έχει να κάνει µε στρατηγικούς ελιγµούς α-
πό µέρους µας αλλά µε αδυναµία ενασχόλη-
σης, καθώς οι έκτακτες καταστάσεις µας οδή-
γησαν να ασχολούµαστε µε την κατάσταση της 
υγείας µας καθώς και τη διοίκηση της εύρυθ-
µης λειτουργίας των εταιρειών µας. 

Η σύµβαση που αποστάλθηκε στα ΚΥ∆ δεν 
περιέχει καµία αλλαγή στους υπόλοιπους ό-
ρους της παρά µόνο στην παράταση της ηµε-
ροµηνίας λήξης της. Με τη µερική επιστροφή 
στην κανονικότητα και κατόπιν επικοινωνίας 
µε τα µέλη ΚΥ∆ του σωµατείου µας σας ανα-
φέρουµε προς εξέταση από µέρους σας τα ε-
ξής: • Αναγραφή των παρεχόµενων Υπηρε-
σιών στη Σύµβαση. Οι παρεχόµενες υπηρεσί-
ες του φορέα συντονισµού ακόµα και πέντε 
χρόνια µετά την αρχική υπογραφή ακόµα δεν 
αναγράφονται στη σύµβαση ολοκληρωµένα 
και επακριβώς. Παρά µόνο το υπολογιστικό 

νέφος και κάποια υποτιθέµενη διαδικασία α-
ποσφαλµάτωσης. • Αλλαγή του κόστους των 
παρεχόµενων υπηρεσιών. Τα δεδοµένα τιµο-
λόγησης από το 2014 µέχρι σήµερα έχουν 
αλλάξει ραγδαία στον τοµέα της τεχνολογί-
ας. Πράγµα που σηµαίνει ότι οικονοµικοί ό-
ροι δεν µπορεί να παραµένουν ίδιοι 6 χρόνια 
µετά. Με µια πρόχειρη έρευνα αγοράς ένα υ-
πολογιστικό νέφος cloud που θα εξυπηρε-
τεί άνετα τις απαιτήσεις του έργου δεν ξεπερ-
νά τις 150 χιλιάδες ευρώ το χρόνο. Πρότασή 
µας για την κοστολόγηση είναι το ικανοποι-
ητικό για όλους ποσό των 2 ευρώ πλέον ΦΠΑ. 

Η επιβολή µια µονοµερούς σχεδόν σύµβα-
σης δεν είναι δίκαιη διαδικασία γι’ αυτούς που 
θεωρούνται συνεργάτες του Φορέα. Εκτός και 
εάν δεν αποτελούν συνεργάτες αλλά απλούς 
εισπράκτορες του αµύθητου ποσού κοστολό-
γησης. Υπενθυµίζουµε ότι το 6,95 το 2014 έ-
δινε περίπου 5 εκατ. ευρώ και το 2020 4,3 ε-
κατ. ευρώ πράγµα που σηµαίνει ότι σίγουρα 
το ποσό είναι αυθαίρετα υπολογισµένο και 
προς όφελος µόνο του Φορέα και όχι όλων 
των µερών και κατ’ επέκταση του Έλληνα πα-
ραγωγού από τον οποίο τα ΚΥ∆ εισπράττουν 
για χάρη σας.  Για όλα τα παραπάνω ζητάµε: 
Την καταγραφή σοβαρών παρεχόµενων υ-
πηρεσιών. Την ορθή κοστολόγηση µε βάση 
τα δεδοµένα της εποχής. Την ορθή τιµολόγη-
ση µε γνώµονα µια δίκαιη σύµβαση και για 
τα δύο µέρη. Εκπροσωπώντας τουλάχιστον 
100.000 Έλληνες παραγωγούς».

Απλοί εισπράκτορες
Η επιβολή µονοµερούς σύµβασης 

δεν είναι δίκαιη γι’ αυτούς που 
θεωρούνται συνεργάτες του 

Φορέα. Εκτός και εάν δεν απο-
τελούν συνεργάτες αλλά απλούς 

εισπράκτορες του αµύθητου ποσού
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Τέσσερις κατηγορίες προτεραιοτήτων έχει 
χαρτογραφήσει το επιτελείο της Μέρκελ:
1. Άµεση διαχείριση της κρίσης και οικονοµική 
ανάκαµψη της Ευρώπης, που µεταξύ άλλων 
προϋποθέτει τη διευθέτηση της σύγκρουσης 
ανάµεσα στις χώρες του Βορρά και του Νότου.
2. Τα χαρτοφυλάκια που δεν γίνεται να 
καθυστερήσουν άλλο, όπως το Πολυετές 
∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο, η µεταβατική περίοδος 
της ΚΑΠ και η τελική µεταρρύθµισή της.

3. Η τρίτη κατηγορία αφορά σε στόχους που είχαν 
διατυπωθεί πριν από την κρίση, όπως είναι η 
Πράσινη Συµφωνία, η ψηφιοποίηση του µπλοκ και 
η µεταρρύθµιση του µεταναστευτικού. Εδώ το 
Βερολίνο δεσµεύεται για µια πρώτη πρακτική 
προσέγγιση που θα αποτελεί τη βάση πάνω στην 
οποία θα εργαστούν οι επόµενες προεδρίες.
4. Στην τέταρτη κατηγορία εµπίπτουν τα ζητήµατα 
τα οποία δεν θα ακουµπήσει του Βερολίνο, όπου 
όµως δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα.

Οι τέσσερις άξονες 
της στρατηγικής 

του Βερολίνου µε βάση
τους πολιτικούς συντάκτες

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Στα… έµπειρα χέρια της Άνγκελα 
Μέρκελ, πέφτει ο κλήρος για το 
ξεκαθάρισµα της νέας ΚΑΠ αλλά 
και της ειδικής «ενδιάµεσης δια-
δροµής» που θα ακολουθήσουν οι 
χώρες της Ε.Ε. κατά τη διετία 2021 
και 2022, καθώς η διετής παράτα-
ση του ισχύοντος καθεστώτος για 
την αγροτική πολιτική των Βρυξελ-
λών έχει δροµολογηθεί. 

Η εξέλιξη αυτή δεν είναι και η κα-
λύτερη για τις χώρες του ευρωπαϊ-
κού Νότου που, τα τελευταία χρό-
νια ειδικά, διαφωνούν σε πολλά 
µε τις κεντρικές θέσεις του Βερο-
λίνου, ωστόσο έχει το ενδιαφέρον 
της από την άποψη ότι δεν θα πα-
ραταθεί η αβεβαιότητα και θα ανοί-
ξει ο ορίζοντας για το πού πηγαί-
νει η ευρωπαϊκή γεωργία.

Όπως έχει γράψει η Agrenda, ιδι-
αίτερα µετά την επισηµοποίηση των 
διαδικασιών για την παράταση κα-
τά 2 χρόνια της ισχύουσας προγραµ-
µατικής περιόδου, το πιθανότερο εί-
ναι ότι η Ευρώπη οδηγείται σε διαδι-
κασία σύγκλισης των δικαιωµάτων 
ενιαίας ενίσχυσης σε δύο φάσεις:

• µια πρώτη, κατά την οποία τα 
ίδια τα κράτη – µέλη θα κληθούν 
να αµβλύνουν τις εσωτερικές ανι-
σότητες µεταξύ των παραγωγών δι-
καιούχων κοινοτικών ενισχύσεων 
(εσωτερική σύγκλιση) και

• µια δεύτερη η οποία θα ανοίξει 
µε ουσιαστικό πλέον τρόπο τα θέ-
µατα της εξίσωσης των δικαιωµά-
των ανάµεσα στις χώρες της Ε.Ε. (ε-
ξωτερική σύγκλιση) µέσα από µια 
διαδικασία, η οποία θα αποδυνα-
µώνει περαιτέρω τις άµεσες ενισχύ-
σεις (Α’ Πυλώνας) και θα αποδίδει 
ιδιαίτερη σηµασία στα διαρθρωτικά 
προγράµµατα (Β’ Πυλώνας).

Για τους αναλυτές που παρακο-
λουθούν τις εξελίξεις στα θέµατα της 
ΚΑΠ, αυτός είναι ο διακαής πόθος 
της Γερµανίας εδώ και χρόνια. Το 
πόσο έτοιµη είναι να δεχθεί αυτό 
το πλαίσιο η υπόλοιπη Ευρώπη, εί-
ναι κάτι που θα το δείξει ο χρόνος.

Σηµειωτέον ότι η Γαλλία, που δια-
τηρεί κεντρικό λόγο στα θέµατα της 
ΚΑΠ, είναι πάντα ιδιαίτερα ευαίσθη-
τη µε την αγροτική κοινωνία στο ε-
σωτερικό της χώρας και διαδραµα-
τίζει συνήθως εξισορροπητικό ρό-
λο ανάµεσα στις χώρες του Βορρά 
και του Νότου. Μ’ αυτή την έννοια 
θα είχε ενδιαφέρον να ξαναδεί κα-
νείς το σχέδιο Μακρόν για τον αγρο-
τικό τοµέα και τις νέες κατευθύνσεις 
που προσπάθησε να δώσει στην Κοι-
νή Αγροτική Πολιτική πριν από ένα 
χρόνο περίπου, ιδέες που χάθηκαν.

Επιστρέφοντας στη γερµανική 
προεδρία, ας σηµειωθεί ότι το Βε-
ρολίνο είχε ετοιµάσει ένα φιλόδοξο 
σχέδιο που θα διεκπεραίωνε ζητή-
µατα όπως την πράσινη οικονοµία, 
την ψηφιοποίηση της ΕΕ, τις σχέ-
σεις του µπλοκ µε το Ηνωµένο Βα-
σίλειο και το µεταναστευτικό. Όµως 
η πανδηµία του κορωνοϊού αχρή-
στευσε σε µεγάλο βαθµό τα πλάνα 
των Γερµανών, που όµως τώρα βρί-
σκονται πολύ κοντά στη διαµόρφω-
ση του νέου τους προγράµµατος.

Πλέον στόχος της Άνγκελα Μέρ-
κελ και της κυβέρνησής της είναι 
η διαχείριση της υφιστάµενης κρί-
σης, δίνοντας λύσεις σε ζητήµατα 
που άπτονται της εξόδου από αυτήν 
αλλά παράλληλα της διευθέτησης 
των εκκρεµοτήτων του Πολυετούς 
∆ηµοσιονοµικού Πλαισίου και της 

Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. «Η ε-
πιτυχία της προεδρίας µας θα µε-
τρηθεί από την αποτελεσµατικότη-
τά µας σε αυτά τα δύο µέτωπα» εί-
χε δηλώσει πρόσφατα ο Γερµανός 
πρέσβης στην ΕΕ, Μίκαελ Κλάους. 
Η Άνγκελα Μέρκελ το περασµένο 
Σάββατο παραδέχτηκε πως οι προ-
τεραιότητες άλλαξαν, αλλά στάθη-
κε στην επιθυµία της να πιέσει για 
την ολοκλήρωση των συνοµιλιών 
πάνω στο Πολυετές και την ΚΑΠ.

∆εδοµένου ότι η Κροατία, η τωρινή 
υπεύθυνη της προεδρίας του µπλοκ, 
στάθηκε κατώτερη των περιστάσεων 
και, ότι αµέσως µετά τη Γερµανία, 
σειρά έχουν η Σλοβενία και η Πορ-
τογαλία, φαίνεται ότι οι Γερµανοί θα 
κάνουν τα πάντα για να επιβεβαιώ-
σουν το στερεότυπο που τους θέλει 
αποτελεσµατικούς και αποδοτικούς.

Με ατζέντα που 
ρυθμίζει τη νέα ΚΑΠ 

η γερμανική προεδρία
Ενώ η Ευρωπαϊκή 

Ένωση βρίσκεται 
αντιμέτωπη με 

την πιο βαθιά 
κρίση της ιστορίας 

της, οι Γερμανοί 
ετοιμάζονται να 

πάρουν τα ηνία του 
μπλοκ το καλοκαίρι 

αναπροσαρμόζοντας 
την ατζέντα του 

Βερολίνου

Γαλλία
Η Γαλλία, που διατηρεί 
κεντρικό λόγο στα θέµατα 
της ΚΑΠ, είναι πάντα 
ιδιαίτερα ευαίσθητη µε 
την αγροτική κοινωνία στο 
εσωτερικό της 

Πίεση
Η Άνγκελα Μέρκελ 
παραδέχτηκε πως οι 
προτεραιότητες άλλαξαν, αλλά 
στάθηκε στην επιθυµία της να 
πιέσει για την ολοκλήρωση 
των συνοµιλιών πάνω στο 
Πολυετές και την ΚΑΠ.

Στερεότυπο
∆εδοµένου ότι η Κροατία, 
η τωρινή υπεύθυνη της 
προεδρίας του µπλοκ, 
στάθηκε κατώτερη των 
περιστάσεων και, ότι αµέσως 
µετά την Γερµανία, σειρά 
έχουν η Σλοβενία και η 
Πορτογαλία, φαίνεται ότι οι 
Γερµανοί θα κάνουν τα 
πάντα για να επιβεβαιώσουν 
το στερεότυπο που τους 
θέλει αποτελεσµατικούς και 
αποδοτικούς.
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ΛΕΟΝΑΡ∆Ο ΠΑ∆ΟΥΡΑ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
«Ναι, ήµασταν ευτυχείς και 
δεν το γνωρίζαµε.Το 
ανθρώπινο ον υπήρξε ο 
νικητής στη βιολογική, 
ιστορική, φυσική µάχη στον 
πλανήτη. Εντούτοις 
εµφανίζεται ένα 
µικροσκοπικό ζωύφιο που 
είναι ικανό να µας νικήσει. 
Αυτό πρέπει να µας διδάξει 
µετριοφροσύνη».

ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΑΛΑΡΑΣ
ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΣΤΗΣ
«Αυτή τη δύσκολη περίοδο, 
αξίζει να θυµηθούµε ότι η 
µουσική και το τραγούδι 
είναι η κοντινότερη 
απόσταση µεταξύ των 
ανθρώπων. Με την 
αποµόνωση όλων αυτών 
των ηµερών κατάλαβα 
πόση χαρά παίρνει ο 
κόσµος, οι ακροατές, οι 
θεατές µε το τραγούδι».

ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
«Αποστολή µου είναι να 
προετοιµάσω τα πάντα για 
την ηµέρα που θα 
επιτραπούν οι διεθνείς 
µετακινήσεις. Αν οι ειδικοί 
πουν ότι πρέπει να κάνουµε 
πίσω θα το πράξουµε. Αν, 
για παράδειγµα κλείσουν 
ξανά τα κουρεία τότε δεν 
θα έχει νόηµα να µιλάµε 
για τουρισµό».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΟΠΩΣ ΚΑΠΟΙΟΙ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟΝ ΜΟΥΓΓΟ ΚΑΙ ΜΙΛΑΕΙ Ο ΚΥΡ ΤΑΣΟΣ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΠΕΦΑ ΚΑΙ ΦΩΝΑΖΕΙ

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

 
Εύγε
Το υπουργείο της πλατείας 
φέτος απεφάνθη ο Κέλλας 
έκανε εξαιρετική δουλειά µε 
τους ελέγχους της αγοράς 
αµνοερίφια. Βέβαια δεν είχαµε 
ούτε εισαγωγές, ούτε 
εξαγωγές. Το ότι στον 
παραγωγό πήγαν µόλις 3,80 
ευρώ/κιλό έναντι 5,5 πέρυσι, 
και στο ράφι 10 µε 12 ευρώ το 
κιλό, ήταν άραγε κι αυτό 
προϊόν καλής δουλειάς;

 

Τι άλλο
Περιµένουµε τα επόµενα µέτρα 
στήριξης του πρωτογενούς τοµέα 
λέει ο Λάκωνας πρώην υπουργός 
της πλατείας µε αφορµή την ΚΥΑ 
που καθορίζει προσαυξηµένα ως 
και 58% ασφάλιστρα ΕΛΓΑ στην 
ελιά Καλαµών. Ο ίδιος λέει ότι η 
αποτροπή ασχολίας µε τη 
γεωργία συνεχίζεται και µε την 
υποχρέωση ασφαλιστικών 
εισφορών συνταξιούχων λοιπών 
φορέων, πλην ΟΓΑ.

 

Αποσυµπίεση
Εσφαλµένη θεωρούν οι 
ευρωπαίοι αγελαδοτρόφοι τις 
αποφάσεις αποθεµατοποίησης 
γάλακτος, κάνοντας έκκληση για 
µέτρα εθελοντικής µείωσης 
όγκου, που θα ενισχύει τους 
κτηνοτρόφους και όχι τις 
βιοµηχανίες. Η αποσυµπίεση 
τιµών δεν λύνεται µε 
αποθήκευση προϊόντων που 
έχουν ήδη υποστεί επεξεργασία, 
όπως το γάλα σε σκόνη.

Στα χρόνια της υποµονής δεν τους λυπήθηκε κανείς

Αλήθεια, από το διάλογο Κέλλα-Βορίδη την περασµένη εβδο-
µάδα στη Βουλή για τις αποζηµιώσεις των κτηνοτρόφων τι 
µπορεί να κρατήσει κανείς; Ότι για της ζηµιές του 2014 από 
τον καταρροϊκό πυρετό των προβάτων θα πληρωθούν αφού 
βάλει και την υπογραφή ο Σταϊκούρας άτοκα αλλά άγνωστο 
ακριβώς πότε, ενώ για αυτές που αφορούν την πανδηµία και 
τις πωλήσεις αµνοεριφίων το Πάσχα, αφού συλλεγούν όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία µε τεκµηρίωση, κι όχι οριζόντια ή «όπως-
όπως» όπως λέει ο Μαυρουδής, για να µην χαθούν δικαιώµα-
τα ενίσχυσης. Πού το ευκολάκι των άνθεων!

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Τον Ιούλιο περνά στα 
χέρια της Γερµανίας 
η προεδρία της ΕΕ, εν 
µέσω των επιπτώσεων 
της πανδηµίας, και 
έχοντας να λύσει 
εκκρεµότητες για 
Πολυετές και ΚΑΠ της 
επόµενης επταετίας. 
Οι προσδοκίες είναι 
µεγάλες. 

«Η επιτυχία της 
προεδρίας µας θα 
µετρηθεί από την 
αποτελεσµατικότητά 
µας σε αυτά τα δύο 
µέτωπα» είχε δηλώσει 
πρόσφατα ο Γερµανός 
πρέσβης στην ΕΕ, 
Μίκαελ Κλάους. Μόνο 
που και τα δύο µέτωπα 
«καίνε» ιδιαιτέρως της 
χώρες του Νότου.

Υβρίδια
 Ό,τι λεφτά ήταν να πάρουν 

το 2014 για τον καταρροϊκό  
αυτά θα πάρουν και σήµερα. Ο 
κύριος που κατά το Μαυρουδή, 
παρακινεί τους κτηνοτρόφους 
για περαιτέρω διεκδικήσεις και 
τον εγκαλεί ότι θα τον πάει στα 
δικαστήρια, του εύχεται «καλή 
επιτυχία» και να πάρει κανέναν 
καλό δικηγόρο.

 Η απαίτηση αυτή, λέει είναι 
πλέον παραγεγραµµένη 
(έγκριτος νοµικός γαρ) και 
ενέχει κι άλλα νοµικά 
ζητήµατα. Τουτέστιν, για 
ποιους τόκους µιλά τώρα 
ο Κέλλας;

 Κατά τα λοιπά, η νοµική 
περιπλοκή του ζητήµατος 
επιλύθηκε µε νοµική διάταξη 
και µένει πλέον η υπογραφή 
Σταϊκούρα, αφού χρήµατα που 
ήταν να πληρωθούν το 2014 
θα δοθούν από το 
προϋπολογισµό του 2020.

;

ΡΑΦΑ ΝΑ∆ΑΛ
ΤΕΝΙΣΤΑΣ
«Θα είναι µια πολύ 
δύσκολη δουλειά για να 
ξανακερδίσεις την φυσική 
σου κατάσταση (σ.σ 
καραντίνα-κορωνοϊός). 
Από την άποψη της 
επιστροφής στα τουρνουά, 
είµαι απαισιόδοξος. Αλλά 
υπάρχουν πολλά άλλα 
πράγµατα πιο σηµαντικά 
από το τένις».

Η λιµουζίνα 
του Προέδρου 
είναι πράσινη!

Το ζήτηµα µε τις εκκρεµείς αποζηµιώσεις 
του ΕΛΓΑ προς τους παραγωγούς δεν 
τελειώνει ποτέ. Ο Καρασµάνης πάντως τόσο 
καιρό επέµενε – και δεν είχε άδικο- να 
αξιοποιηθούν τα 50 εκατ. ευρώ που 
κατατέθηκαν το 2015 στην Τράπεζα της 
Ελλάδος µε Πράξη Νοµοθετικού 
Περιεχοµένου. Τώρα, ο ίδιος, λέει, τον 
ενηµέρωσαν ότι τα χρήµατα αυτά έχουν 
εξαντληθεί. Θέµα, που γεννά απορίες για τη 
διαχείριση αυτών των χρηµάτων από την 
προηγούµενη  ηγεσία του υπουργείου, όπως 
αναρωτιέται και ο ίδιος και απαιτεί να 
αναζητηθούν τα επίσηµα έγγραφα για το 
«πού» και το «πώς» δαπανήθηκαν.

Εκτός από τις αναλύσεις της για την πορεία 
της καλλιέργειας και της εµπορίας του 
βάµβακος, αυτή τη φορά η ∆ιεθνής 
Συµβουλευτική Επιτροπή ICAC δηµοσίευσε 
λίστα µε λιανέµπορους ενδυµάτων που δεν 
δεσµεύτηκαν να πληρώσουν τις παραγγελίες 
τους σε βαµβακερά υφάσµατα, επικαλούµενοι 
την πανδηµία. Μάλιστα, η δηµοσίευση έγινε 
την πρωτοµαγιά και µέσω Twitter. Αµ πώς!  

Συστήνει Οµάδα Εργασίας για την 
επισιτιστική επάρκεια και τη διατροφική 
ασφάλεια της Ελλάδας, το υπουργείο, µε τον 
πρώην υπουργό Σταύρο να ξεσπαθώνει, 
µιλώντας για «µια επιτροπή στην οποία 
παρεµπιπτόντως δεν συµµετέχει κανένας 
εκπρόσωπος των αγροτών», δυο µήνες µετά 
την αρχή της πανδηµίας, «χωρίς καµία 
ουσιαστική στήριξη του αγροτικού τοµέα, η 
σύσταση Οµάδας εργασίας ήταν αυτό που 
πραγµατικά έλειπε». Σηµειωτέον ότι τα τρία 
µέλη είναι υπηρεσιακοί παράγοντες του 
υπουργείου, δύο είναι στενοί συνεργάτες του 
υπουργού, που αποσπάστηκαν από 
ακαδηµαϊκές θέσεις, τρεις είναι 
πανεπιστηµιακοί καθηγητές αναγνωρισµένου 
κύρους και ένας ∆ιευθυντής Λειτουργιών και 
∆ιευθυντής Ανάπτυξης, Ποιότητας και 
Εφοδιασµού σε βιοµηχανία τροφίµων ….

Το είχαν ξεχάσει λίγο καιρό, αλλά 
επανήλθαν, σου λέει, οι Αλβανοί και 
λεηλατούν τα ελληνικά βουνά, συλλέγοντας 
το πανάκριβο αρωµατικό και θεραπευτικό 
φυτό που είναι γνωστό ως «λουλούδι του 
∆αρβίνου» ή «δρακάκι» και έχει µεγάλη 
εµπορική αξία. Τρεις µάλιστα, που πέρασαν 
παράνοµα τη µεθόριο την περασµένη 
εβδοµάδα και έφτασαν σε περιοχή του 
Γράµµου στην Καστοριά, συνελήφθησαν επ’ 
αυτοφώρω από αστυνοµικούς του Νεστορίου 
και του τοπικού τµήµατος να έχουν ξεριζώσει 
συνολικά 94 κιλά του συγκεκριµένου φυτού, 
µε σκοπό να το πουλήσουν στη χώρα τους. Οι 
τρεις αλλοδαποί κατέληξαν  στον εισαγγελέα 
Πληµµελειοδικών Καστοριάς…. Λογικό!

Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Σ
τη δηµόσια ζωή όλα είναι 
θέµα συσχετισµών και σ-
την περίπτωση των αγρο-
τών η αλήθεια είναι ότι οι 

συσχετισµοί δεν τους βοηθούν. Άλ-
λωστε, η αγροτική δραστηριότητα εί-
ναι µια πολύ δύσκολη δουλειά για 
να την αφήνει ένας παραγωγός προ-
κειµένου να συµµετέχει και να δια-
χειρίζεται αποτελεσµατικά τις συλλο-
γικές ανάγκες. Λίγοι είναι αυτοί που 
το κάνουν, τις περισσότερες φορές 
µάλιστα, έχοντας χάσει προηγουµέ-
νως το πραγµατικό στοίχηµα της υ-
ποστήριξης της παραγωγής.  

  Οι λουλουδούδες
ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ διάστηµα βέβαια, το 
κακό έχει παραγίνει. Στις παρηκµα-
σµένες συλλογικές εκφάνσεις του α-
γροτικού χώρου, µε ελάχιστες εξαι-
ρέσεις που απλώς επιβεβαιώνουν 
τον κανόνα, έχουν αποµείνει µόνο 
«επαγγελµατίες» του είδους, τουτέ-
στιν άνθρωποι που δεν έχουν κάτι 
άλλο να κάνουν. Είναι µάλιστα τό-
σα πολλά χρόνια σ’ αυτήν τη «δεύ-
τερη» δουλειά που έχουν χάσει κυ-
ριολεκτικά την επαφή τους µε την 
πρώτη. Κάπως έτσι, τα πράγµατα 
στον αγροτικό χώρο πηγαίνουν α-
πό το κακό στο χειρότερο. 

  Καημένη Σαρακήνα
ΜΟΝΟ που η φάση την οποία δια-
νύει ο τόπος και κατ’ επέκταση και 
ο αγροτικός χώρος, είναι µια πολύ 
δύσκολη φάση για να επαφίεται ο 
χειρισµός της σε ένα ξεχαρβαλωµέ-
νο σύστηµα δηµόσιας διοίκησης και 
σε πολιτικά στελέχη µεσαίας τά-
ξης που βιώνουν κατά βάση 
τις δικές τους αγωνίες πολι-
τικής επιβίωσης. Είναι λοι-
πόν µεγάλο κρίµα που σε 
µια τέτοια καµπή για την ε-
ξέλιξη των πραγµάτων στη 
χώρα δεν υπάρχει καµιά, α-
πολύτως καµιά, καθοδήγη-
ση των πραγµάτων από την 
πλευρά των αγροτών. Είναι η 
πρώτη φορά στη µεταπολεµι-
κή ιστορία του τόπου που η χώρα 
βιώνει τόσο µεγάλα γεγονότα, λαµ-

βάνονται τόσο καθοριστικές αποφά-
σεις και ο χώρος της αγροτικής πα-
ραγωγής παραµένει ανέκφραστος. 

  Όχι άλλες βουβάλες
ΟΙ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΕΙΣ µε τους εκ-
προσώπους των βουβαλοτρόφων 
που κάνει η υφυπουργός Φωτεινή 
Αραµπατζή και µε τους καλλιεργητές 
φράουλας που συγκαλεί ο υπουρ-
γός, Μάκης Βορίδης, έχουν τη ση-
µασία τους, δεν είναι όµως σε θέση 
να υποκαταστήσουν το έλλειµµα συ-
νοµιλητή του κράτους που καταγρά-
φεται αυτά τα τελευταία χρόνια από 
την πλευρά των αγροτών. 

  Τσιχλόφουσκες
ΚΑΝΕΙΣ δεν ξέρει πόσο πιο εύκολη 
ή πόσο πιο δύσκολη γίνεται η ζωή 
στη θεσµική θέση την οποία αµ-
φότεροι κατέχουν, ο Μάκης Βορί-
δης και η Φωτεινή Αραµπατζή, λό-
γω του ελλείµµατος επάξιου συνο-
µιλητή από την πλευρά των αγρο-
τών. Σίγουρα όµως αυτό το έλλειµ-
µα αποβαίνει εις βάρος της ελλη-
νικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, 
αποβαίνει εις βάρος της οικονοµι-
κής ανάπτυξης του τόπου, αποβαί-
νει εις βάρος της ευηµερίας της ελ-
ληνικής κοινωνίας. 

  Αλήθεια ή θάρρος
ΤΑ ΛΙΓΑ, αδύναµα, αποσπασµατι-
κά και πελατοκεντρικού χαρακτή-
ρα µέτρα που ανακοινώνονται τα 
τελευταία 24ωρα για να διασκεδά-
σουν τον πόνο της βαριά ασθενού-

σης ελληνικής γεωργίας και τον 
πόνο των Ελλήνων αγροτών, 

είναι πολύ µικρά και πολύ ε-
πίπλαστα για να κρύψουν το 
βαθύ έλλειµµα κατανόησης 
της αγροτικής πραγµατικό-
τητας στη χώρα. Στο χωριό 
µου λένε, αν δεν µπορείς να 
κάνεις κάτι καλό, τουλάχι-
στον µην κάνεις κάτι κακό! 
Και θα συµπληρώσω εδώ, αν 
δεν µπορείς να κάνεις κάτι, 
δείξε το θάρρος να δεχθείς 
ότι δεν κάνεις τίποτα!  

Είναι µεγάλο κρίµα 
που σε µια τέτοια 
καµπή δεν υπάρχει 
καµιά, απολύτως 
καµιά, καθοδήγηση 
των πραγµάτων 
από την πλευρά 
των αγροτών. Είναι 
η πρώτη φορά 
στη µεταπολεµική 
ιστορία του τόπου 
που λαµβάνονται 
τόσο καθοριστικές 
αποφάσεις 
και ο χώρος 
της αγροτικής 
παραγωγής 
παραµένει 
ανέκφραστος

Μ 
ετά τη χρηµατοπιστωτική κρίση 
του 2008 εµφανίστηκαν πολλοί 
«εκ των υστέρων σοφοί» που υ-
ποτίθεται µας προειδοποιούσαν 

γι’ αυτό επί χρόνια και πλέον είχαν δικαιωθεί 
µε τραγικό τρόπο. Όποτε όµως έψαχνε κανείς 
να βρει τις δηµοσιεύσεις αυτών των επίδοξων 
Κασσανδρών, διαπίστωνε κάθε φορά ότι αυ-
τοί δεν είχαν «προβλέψει» τίποτα. Απλώς είχαν 
γράψει γενικού περιεχοµένου επιθέσεις κατά 
του καπιταλισµού γεµάτες από κοινοτοπίες του 
τύπου «καπιταλισµός – καζίνο», «επιχειρηµα-
τική απληστία» και «νεοφιλελεύθερος φοντα-
µενταλισµός», χωρίς να λένε ούτε λέξη για τις 
πολύ συγκεκριµένες αιτίες αυτής της πολύ συ-
γκεκριµένης κρίσης. Ένας νωθρός, επιφανει-
ακός λίβελος εναντίον του καπιταλισµού δεν 
συνιστά προφητεία. […].Κάτι παρόµοιο συµβαί-
νει και σήµερα, µε το ξέσπασµα της κρίσης του 
κορωνοϊού. Αυτή τη φορά, δικαιωµένοι αισθά-
νονται οι εθνικιστές και οι «κοινοτιστές». «Πώς 
τα πάει τώρα η παγκοσµιοποίησή σας, φιλελεύ-
θεροι;» ρωτούν. «Τα ανοιχτά σύνορα, η υπερ-
κινητικότητα και οι παγκόσµιες εφοδιαστικές 
αλυσίδες δουλεύουν µια χαρά τώρα, ε; Εµείς 
πάντως σας τα λέγαµε ότι ένας κόσµος χωρίς 
σύνορα θα µας αφήσει ευάλωτους και εκτεθει-

µένους». Σε ένα ε-
πιφανειακό επίπε-
δο, έχουν δίκιο. Αν 
ο ιός εµφανιζόταν 
πριν από πενήντα 
χρόνια, µπορεί να 
µην έφτανε ποτέ 
σε µας. Η Κίνα ή-
ταν τότε ένα ερµη-
τικό βασίλειο και α-

νύπαρκτη οικονοµικώς. […].Σας ακούω να α-
παντάτε «Αυτό είναι ένα γελοίο επιχείρηµα - 
σκιάχτρο. Κανείς δεν λέει ότι δεν πρέπει να α-
κυρώσουµε εντελώς τις εµπορικές µας σχέσεις 
µε την Κίνα. Κανείς δεν λέει ότι δεν πρέπει να 
έχουµε καθόλου διασυνοριακές µετακινήσεις 
ανθρώπων. Το ζήτηµα είναι το µέτρο. Θέλου-
µε αυτά τα πράγµατα - απλώς όχι στην υπερβο-
λή τους». Εδώ όµως είναι που ξεκινούν τα προ-
βλήµατα. Τι είδους περιορισµοί στο εµπόριο, 
τι είδους περιορισµοί στα ταξίδια και τη µετα-
νάστευση πιστεύετε ότι θα κρατούσαν τον κο-
ρωνοϊό µακριά από µας; […]. ∆εν µπορούµε να 
κρατήσουµε τον ιό µακριά µε δασµούς ή ποσο-
στώσεις στις εισαγωγές. […]. Ο COVID-19 δεν 
επιβεβαιώνει και δεν διαψεύδει καµία συγκε-
κριµένη κοσµοθεώρηση. Κανείς δεν «δικαιώ-
θηκε» και όσοι το πιστεύουν αυτό για τους ε-
αυτούς τους καταδεικνύουν έναν συνδυασµό 
προκατάληψης της επιβεβαίωσης και προκατά-
ληψης της εκ των υστέρων γνώσης. O κορωνο-
ϊός κατέλαβε τους πάντες εξ απήνης.

*ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΣΤΟ INSTITUTE FOR ECONOMIC AFFAIRS

Αγνοήστε 
τους φαφλατάδες

ΤΟΥ ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΝΙΜΙΤΖ *
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Μ
ετά τις αλλαγές που έγιναν στη µεταρρύθµι-
ση της ΚΑΠ 2013 στα µέτρα διαχείρισης κρί-
σεων που διατίθενται βάσει του Κανονισµού 
για την Kοινή Oργάνωση Aγοράς (ΚΟΑ), η 

ΚAΠ έχει αποκτήσει την ευελιξία να ανταποκρίνεται στις 
διαταραχές της αγοράς, αλλά όχι απαραίτητα και στον προ-
ϋπολογισµό. Συνεπώς, µετά από την πρόσφατη διαταραχή 
της αγοράς αντικατοπτρίζεται η σχετικά άκαµπτη δοµή του 
προϋπολογισµού της ΕΕ για µεγαλύτερα, από οποιοδήπο-
τε ανώτατο όριο, διαθέσιµα κεφάλαια.
Η ΕΕ δεν µπορεί να δανειστεί για να χρηµατοδοτήσει µια 
ξαφνική αύξηση της ζήτησης πόρων, που µπορεί να προ-
κύψει από µια κρίση της γεωργικής αγοράς. Ειδικά όταν α-
ναφερόµαστε σε µια κρίση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο που 
πλήττει όλους τους γεωργικούς τοµείς, ο προϋπολογισµός 
της ΕΕ δεν είναι αρκετός για να καλύψει τις επιπτώσεις της. 
Είναι επίσης σηµαντικό να υπενθυµίσουµε ότι, βάσει των 
συνθηκών, η γεωργία αποτελεί κοινή αρµοδιότητα µετα-
ξύ της ΕΕ και των κρατών µελών της. Είναι, λοιπόν, εύλο-
γο να αναµένουµε ότι οι πρωτοβουλίες των κρατών µελών 
θα διαδραµατίσουν κάποιο ρόλο στην παροχή εισοδηµα-
τικής βοήθειας στους αγρότες, όπου αυτό δικαιολογείται.

Αυτή είναι και η λογική πίσω από το Προσωρινό Πλαί-
σιο για τα Μέτρα Κρατικών Ενισχύσεων, που θεσπί-
στηκαν ως απάντηση στο ξέσπασµα του κορωνοϊού 

τον Μάρτιο. Όπως επισήµανε η Επιτροπή κατά την παρουσί-
αση του µέτρου: «∆εδοµένου του περιορισµένου µεγέθους 
του προϋπολογισµού της ΕΕ, η κύρια απόκριση στην κρίση 
θα επέλθει από τους εθνικούς προϋπολογισµούς των κρα-
τών µελών». Σύµφωνα µε το προσωρινό πλαίσιο, τα κράτη 
µέλη έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν έως και 100.000 
ευρώ ανά εκµετάλλευση σε κρατική ενίσχυση µετά από τα-
χεία έγκριση από την Επιτροπή, υπό την προϋπόθεση, ότι 
η ενίσχυση δεν θα καθορίζεται µε βάση την τιµή ή την πο-
σότητα των προϊόντων που θα διατίθενται στην αγορά. Ε-
πιπλέον, τα κράτη µέλη µπορούν να συµπληρώσουν αυτό 
το ποσό µε ενίσχυση ήσσονος σηµασίας µε ανώτατο όριο 
20.000 ευρώ ανά εκµετάλλευση, ποσό το οποίο δεν απαι-
τεί έγκριση από την Επιτροπή.

Για να κατανοήσουµε την πιθανή κλί-
µακα αυτής της βοήθειας, εάν πολ-
λαπλασιάσουµε 120.000 ευρώ α-

νά γεωργική εκµετάλλευση µε τους πε-
ρίπου 6,5 εκατοµµύρια δικαιούχους 
των άµεσων πληρωµών της ΕΕ, τότε 
το θεωρητικό συνολικό ποσό χρηµά-
των που θα διατεθεί στην Ευρώπη για 
τη στήριξη του αγροτικού εισοδήµατος 
είναι 780 δισεκατοµµύρια ευρώ, εφ’ ό-
σον τα κράτη µέλη αποφασίσουν ότι υπάρ-
χει ανάγκη ενεργοποίησής του. Σαφώς, δεν 

θα φτάσουµε ποτέ πουθενά κοντά σε αυτό το θεωρητικό 
µέγιστο, αλλά είναι χρήσιµο να υπενθυµίσουµε τη διαθέ-
σιµη δυναµική της βοήθειας.

Τα κράτη µέλη έχουν ήδη αρχίσει να χρησιµοποι-
ούν αυτήν την πολιτική. Η DG COMP, η Γενική ∆ι-
εύθυνση Πολιτικής Ανταγωνισµού, διατηρεί µια ι-

στοσελίδα µε εβδοµαδιαία ενηµέρωση e-News, η οποία πα-
ρέχει λεπτοµέρειες για όλες τις αποφάσεις που εγκρίνουν 
τις κρατικές ενισχύσεις. Οι περισσότερες αποφάσεις ανα-
φέρονται στη στήριξη της οικονοµίας και θα απαιτηθεί πε-
ραιτέρω µελέτη για να προσδιοριστεί σε ποιο βαθµό οι α-
γρότες θα επωφεληθούν από την παρεχόµενη βοήθεια. 

Χρηµατοδότηση από τον προϋπολογισµό της ΕΕ 
για µέτρα ενίσχυσης της αγοράς

Τα κράτη µέλη, ωστόσο, δεν µπορούν να παρέµβουν στην 
αγορά, όπως αυτή συγκροτείται από την ΕΕ. Εποµένως, εί-
ναι επίσης σηµαντικό να εκτιµηθεί ο ισχυρισµός του Επι-
τρόπου, ότι δεν υπάρχουν χρήµατα στον προϋπολογισµό 
για τη χρηµατοδότηση τέτοιων µέτρων. Υπάρχουν τέσσε-
ρις πιθανές πηγές εσόδων της ΕΕ:

1. Το αποθεµατικό της κρίσης 2. Πιστώσεις προγραµµά-
των ενισχύσεων 3. Περιθώριο κάτω από το ανώτατο όριο 
του τοµέα 2 του Π∆Π 4. Ειδικά εργαλεία ευελιξίας

Ας εξετάσουµε καθεµία από αυτές τις επιλογές.

Το αποθεµατικό της κρίσης
Ο προϋπολογισµός της ΕΕ δεν περιέχει πλέον συγκεκρι-

µένο ποσό για την κάλυψη δαπανών που προκύπτουν α-
πό επιστροφές προϊόντων. Αντ ‘αυτού, υπάρχει ένα αποθε-
µατικό κρίσης που συγκροτείται µε την παρακράτηση ενός 
µέρους των άµεσων πληρωµών (478 εκατ. ευρώ παρακρα-
τήθηκαν από τις πληρωµές του 2019 και θα πρέπει να επι-
στραφούν στους αγρότες µετά τον Οκτώβριο του 2020). Ο Ε-
πίτροπος ισχυρίστηκε ότι δεν το χρησιµοποιούσε, επειδή βα-
σίζονται στα χρήµατα των αγροτών που είναι απαραίτητοι σε 
όλη τη διάρκεια της κρίσης. Το COMAGRI του ΕΚ διαφώνη-
σε δηλώνοντας πως το ποσό θα έπρεπε να χρησιµοποιηθεί.

Υπάρχουν τρία επιχειρήµατα υπέρ 
της θέσης της Επιτροπής. Το πρώ-
το είναι ότι η συγκεκριµένη διάθε-

ση των χρηµάτων θα µπορεί να βοηθήσει 
τους αγρότες άµεσα τους επόµενους µή-
νες όταν χρειαστεί, αντί της προκαθορι-
σµένης διανοµής τους στα µέσα Οκτωβρί-
ου. ∆εύτερον, η χρήση επιτρέπει τη διά-

θεση ενίσχυσης στους µε τη µεγαλύτερη 
ανάγκη. Τρίτον, η επιστροφή του αποθε-

µατικού για καταστάσεις κρίσης στους αγρό-
τες τον Οκτώβριο είναι µια µορφή εισοδηµατι-

κής στήριξης, ενώ το ίδιο το αποθεµατικό µπορεί να χρησι-
µοποιηθεί για παρέµβαση στην αγορά η οποία θα µπορού-
σε να έχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα στο εισόδηµα.

Πιστώσεις προγραµµάτων ενισχύσεων
Κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους, υπάρχουν συ-

χνά εξαιρετικές και απροσδόκητες πιστώσεις-ενισχύσεις 
που παρέχουν πρόσθετους πόρους στον προϋπολογισµό 
της ΚΑΠ. Για παράδειγµα, ο Επίτροπος Χόγκαν µπόρεσε να 
χρησιµοποιήσει ένα σηµαντικό ποσό των εσόδων που προ-
έκυψαν από πρόστιµα υπερκάλυψης της αγοράς γάλακτος 
για την στήριξή της στην κρίση τιµών του 2016. 

Περιθώρια Π∆Π 
Το δεύτερο σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισµού 

στον γενικό προϋπολογισµό του 2020 παρέχει επεί-
γουσα στήριξη στα κράτη µέλη για να ανταποκριθούν 
στην επιδηµία COVID-19 που πρότεινε η Επιτροπή στις 
2 Απριλίου και έναν ενηµερωµένο πίνακα των τρεχό-
ντων περιθωρίων βάσει πιστώσεων ανάληψης υποχρε-
ώσεων από το κεφάλαιο του Π∆Π. Το αχρησιµοποίητο 
περιθώριο για την αειφόρο ανάπτυξη της κατηγορίας 
2: Φυσικοί πόροι (συµπεριλαµβανοµένης της ΚΑΠ) εµ-
φανίζεται ως 514 εκατοµµύρια ευρώ, ενώ το περιθώ-
ριο για τον υποτοµέα του EAGF (που καλύπτει τις άµε-
σες πληρωµές και τις δαπάνες της αγοράς) εµφανίζε-
ται ως 477 εκατοµµύρια ευρώ, σχεδόν ακριβώς το ίδιο 
ποσοστό µε το αποθεµατικό κρίσης. Απαιτείται µόνο η 
συµφωνία της αρµόδιας για τον προϋπολογισµό αρχής 
(του Συµβουλίου και του Κοινοβουλίου) να κάνει χρή-
ση αυτού του περιθωρίου και δεν απαιτείται η αναθε-
ώρηση των ανώτατων ορίων του Π∆Π.

Ειδικά εργαλεία ευελιξίας
Η ανάγκη αύξησης της ικανότητας της ΕΕ να ανταπο-

κρίνεται σε απρόβλεπτα γεγονότα τη στιγµή που συµφω-
νήθηκε το Π∆Π οδήγησε µε την πάροδο του χρόνου στη 
δηµιουργία ορισµένων ειδικών εργαλείων ευελιξίας που 
επιτρέπουν τη χρηµατοδότηση συγκεκριµένων δαπανών 
που δεν µπορούν να χρηµατοδοτηθούν εντός του ορίου 
του διαθέσιµου προϋπολογισµού για έναν ή περισσότε-
ρους τοµείς του Π∆Π . Το Μέσο Ευελιξίας παρέχει χρηµα-
τοδότηση για σαφώς καθορισµένες δαπάνες που δεν µπο-
ρούν να καλυφθούν από τον προϋπολογισµό της ΕΕ χω-
ρίς να υπερβούν το µέγιστο ετήσιο ποσό δαπανών που ο-
ρίζεται στο Π∆Π. Ωστόσο, η χρηµατοδότησή της το 2020 έ-
χει εξαντληθεί πλήρως για τη στήριξη µέτρων διαχείρισης 
της κρίσης µετανάστευσης, προσφύγων και ασφάλειας. 

Μία γενναία και βιώσιμη χρηματοδότηση  
των αγροτών είναι ζήτημα εθνικών πόρων  

*Aγροτοοικονοµολόγου,  Καθηγητή 

στο Trinity College της Ιρλανδίας

  ΤOY ∆Ρ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΣΑΥΤΑΡΗ*ΑΡΘΡΟ   ΤOY ∆Ρ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΣΑΥΤΑΡΗ*  ΤOY ΑΛΑΝ ΜΑΘΙΟΥΣ*
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Επίκαιρος όσο ποτέ 
ο Trophy Challenge
Επιστρέφει και φέτος ο ∆ιαγωνισµός «Trophy – 
Τροφή Challenge», για να επιβραβεύσει 
καινοτόµες επιχειρηµατικές ιδέες και startups, 
που αναπτύσσουν εµπορικές και επιχειρηµατικές 
λύσεις στους τοµείς της αγροτεχνολογίας και της 
αγροδιατροφής. Ο αγροδιατροφικός τοµέας 
καλείται σήµερα, περισσότερο από ποτέ λόγω της 
πανδηµίας COVID-19, να αξιοποιήσει βιώσιµες 
λύσεις που θα εγγυώνται την επισιτιστική 
ασφάλεια των πληθυσµών. Οι ενδιαφερόµενοι 
µπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις 
τους στην ιστοσελίδα www.trophychallenge.gr, η 
οποία θα παραµείνει ανοιχτή έως τις 29 Μαΐου. 
H τελική φάση του διαγωνισµού θα 
πραγµατοποιηθεί στις 9 Ιουλίου. Χορηγοί 
επικοινωνίας: Agrenda, agronews.gr

Έως 8 Μαΐου 
αιτήσεις για τα 
Packaging Awards
∆ιανύοντας µια απαιτητική περίοδο, στην οποία η 
επιστροφή στο «business as usual» είναι αναγκαία, τα 
Packaging Awards 2020 έρχονται, στο πλαίσιο των 
σχετικών οδηγιών για την ασφάλεια και την υγεία, να 
αναδείξουν για άλλη µια φορά την καινοτοµία στον 
σχεδιασµό της συσκευασίας, τα υλικά που 

χρησιµοποιήθηκαν και την τεχνολογία που 
αξιοποιήθηκε. Yποβολή υποψηφιοτήτων έως την 
Παρασκευή 8 Μαΐου. Οι νικητές θα έχουν τη ευκαιρία 
να δηλώσουν υποψηφιότητα και να εκπροσωπήσουν 
την Ελλάδα στον παγκόσµιο θεσµό WORLDSTAR 
Packaging Awards 2021. Περισσότερα στην 
ιστοσελίδα www.packagingawards.gr/

Τριήµερο 
εκπαιδευτικό 
πρόγραµµα 
αγροδιατροφής

Το EIT Food Greece που 
υλοποιείται από τους Industry 
Disruptors – Game Changers 
ανακοινώνει το Government 
Executive Academy, ένα 
εκπαιδευτικό πρόγραµµα µε 
κεντρικό άξονα την ανάπτυξη 
του αγροδιατροφικού τοµέα, 
απευθυνόµενο σε στελέχη της 
δηµόσιας διοίκησης, 
διαµορφωτές πολιτικής και σε 
άλλους θεσµικούς φορείς. Το 
Πρόγραµµα Αγροδιατροφής 
έχει διάρκεια τρεις ηµέρες και 
θα πραγµατοποιηθεί στη 
Βαρσοβία, στις 17-19 Ιουνίου. 

ΕΛΛΑ∆Α

ΒΑΡΣΟΒΙΑ NTIΣΕΛΝΤΟΡΦ

Tο 2ο Bio Festival δίνει 
ραντεβού το 2021

Το 2ο Bio Festival, που θα 
πραγµατοποιηθεί τελικά 7-9 Μαΐου 
2021 στην Τεχνόπολη στο Γκάζι, 
αναµένεται ακόµα µεγαλύτερο και 
πληρέστερο ενώ αναµένονται και 
πιο πλούσιες παράλληλες 
εκδηλώσεις. Το κοινό θα έχει τη 
δυνατότητα να γνωρίσει 
κορυφαίες επιχειρήσεις, 
µικρότερους παραγωγούς αλλά και 
καταστήµατα λιανικής, µε 
πιστοποιηµένα βιολογικά προϊόντα 
ή φυσικά προϊόντα καθώς και 
προϊόντα µε βιολογικές Α’ ύλες. 
Πληροφορίες στο https://
biofestival.gr/

ΑΘΗΝΑ
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται γουρουνάκια από 20 εως 40 
κιλά από παραγωγό. Τηλ.6974/431615.

Πωλείται αγελάδα Ηolstein 3 ετών σε 
πλήρη γαλακτοπαραγωγή µε δύο νεογέν-
νητα µοσχαράκια 1600 ευρώ. ∆υτική Μα-
κεδονία Τηλ. 6974/705615.

Πωλούνται 160 γίδια βελτιωµένα, τα 100 
από αυτά είναι γεννηµένα από 1 Ιανουα-
ρίου. Κόστος 100 ευρώ/έκαστο. Περιοχή 
Αριδαίας. Τηλ. 6982/031336

Πωλούνται 1 κοπάδι πρόβατα, 45 µά-
νες, 20 ζυγούρια , 20 θηλυκα αρνιά, µη-
χανή αρµέγµατος , ράµπα και κλειδαριά. 
Τηλ.6942/444077.

Πωλούνται 4 ζυγούρια λακόν έγκυα, 2 
προβατίνες γερµανικές γεννηµένες και 
ένα κριάρι ασσάφ. Περιοχή Πιερίας. Τηλ. 
2353/023580.

Πωλούνται µοσχίδες Holstein περιοχή 
Λάρισας. Τηλ. 6976/604538. 

Πωλούνται γουρουνάκια από παραγωγό, 
µε δυνατότητα µεταφοράς στο χώρο σας. 
Τηλ. 6986/824541.

Πωλούνται τέσσερα µοσχάρια πέντε µη-
νών 2000 ευρώ. Περιοχή ∆υτικής Μακε-
δονίας. Τηλ. 6974/705615.

Πωλούνται 270 γίδια διάφορα βελτιωµέ-
να. Περιοχή Πέλλας. Τηλ. 6907/710492.

Πωλούνται 150 γίδια. Περιοχή Πρεβέζης. 
Τηλ. 6980/292176.

Πωλούνται αγελάδες προς σφα-
γή και µοσχάρια. Περιοχή Πάτρας. Τηλ. 
6937/567548.

Πωλούνται πρόβατα λακόν, γερµανοχιώ-
τικα, γίδια αλπίνο, ζάννα, τοκεµπουρκ, αγε-
λάδια λιµουζίν ελευθέρας βοσκής και αγο-
ράζω µετρητοίς και πουλάω δικαιώµατα 
για ζωικό κεφάλαιο. Τηλ. 6906/869090.

Πωλούνται δικαιώµατα επιδότησης αιγο-
προβάτων. Τηλ. 6979/998532.

Πωλούνται 300 γίδια µαζί µε τα δικαιώ-
µατα. Τηλ. 6987/236109.

Πωλούνται 10 γίδες, πολύ καλές, δια-
σταυρωµένες για άρµεγµα. Περιοχή Φθι-
ώτιδας. Τηλ. 6946/798381.

Πωλούνται 12 κατσικάδες διασταυ-
ρωµένες. Περιοχή Φθιώτιδας. Τηλ. 
6946/798381.

Πωλούνται 120 γίδια βελτιωµένα. Περιο-
χή Μαυρούδα Σοχού Θεσσαλονίκης, Τηλ. 
6976/132427.

Πωλούνται µοσχάρια κρεατοπαραγω-
γής, 450 µε 600 κιλά, εισαγωγής. Χον-
δρική πώληση, άνω των 7 τόνων. Τηλ. 
6906/779402.

Πωλούνται πρόβατα και γίδια αρ-
µεγόµενα. Περιοχή Γιαννιτσών. Τηλ. 
6972/700669.

Πωλούνται κριαρακια Lacaune (Λακόν) 
απο Τεχνητή Σπερµατέγχυση και γονείς µε 
Pedigree, εµβολιασµένα και αποπαρασιτω-
µένα. Περιοχή ∆ράµας. Πληροφορίες στο 
τηλέφωνο 6942/427966.

ΖΗΤΗΣΗ

Zητoύνται δικαιώµατα ζωικά, βασικής ενί-
σχυσης για αγορά. Τιµή µετρητοίς. κ . Γιώρ-
γος. Τηλ. 6977/368773.

Ζητούνται δικαιώµατα ενιαίας ενίσχυσης 
για αγορά, για αροτριαία (βαµβάκι, καλα-
µπόκι κτλ). Τηλ. 6978/023728.

Ζητούνται δικαιώµατα ενιαίας ενίσχυ-
σης για αγορά για Βοσκοτόπους. Τηλ. 
6978/023728.

Ζητείται βοσκότοπος για ενοικίαση πανελ-
λαδικώς. Τηλ. 6978/023728.

Ζητείται επιλεξιµη έκταση για ενοικίαση 
πανελλαδικώς (ενεργοποίηση δικαιωµά-
των). Τηλ. 6978/023728.

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται άχυρα, σιταριές, κριθαριές, 
µπιζέλι, και βρώµη σε µεγάλες ποσότητες, 
τετράγωνη µπάλα µε 6 σκοινιά. Περιοχή 
Λάρισα. Τηλ. 6947/509187.

Πωλείται τριφυλλόσπορος καθαρισµένος 
εσοδείας 2019 σε σακιά των 25 κιλών.Τηλ. 
Τηλ.6976/516447.

Πωλείται βίκος σπόρος από παραγωγό για 
χλωρή λίπανση και εµπλουτισµό µε άζωτο 
σε ξηρικούς ελαιώνες, αµπέλια, δενδρώ-
δη. Εξασφαλίζοντας ποιότητα στην καρπό-
δεση και µεγαλύτερη παραγωγή ελιάς ανά 
δέντρο και γονιµότητα του εδάφους. Τηλ. 
6948/423151.

Πωλείται µείγµα σπόρου, βίκος - κριθά-
ρι, βίκος - βρώµη, βίκος- σιτάρι, κατάλλη-
λα για ενσίρωµα, ζωοτροφή, µπάλες. Τηλ. 
6981/088747.

Πωλούνται µπιζέλι και βίκος καθαρισµέ-
νος απολυµασµένος, κατάλληλος για χλω-
ρή λίπανση, ελιές, κτηνοτροφία, σανό για 
τα ζώα. Τηλ.6981/088747.

Πωλείται σανός βίκος και µπιζέλι σε µι-
κρές ή και σε µεγάλες µπάλες κατάλληλα 
για ζωοτροφή. Τηλ. 6932/372270.

Πωλούνται 250 δέµατα τριφύλλι, µι-
κρά 2ο χέρι, από αποθήκη και τριφύλ-
λι άχυρο 250 δέµατα από αποθήκη. Τηλ. 
6955/361856.

Πωλείται βίκος φρέσκος, 800 δέµατα µε 
καρπό ή χωρίς καρπό. Τηλ. 6955/361856.

Πωλείται φρέσκος λιόλιος µαζί µε φρέ-
σκο τριφύλλι αλεξανδρινό, 1.200 δέµατα 
µικρά. Τηλ. 6955/361856.

Πωλείται φρέσκο χορτάρι 600 δέµατα µι-
κρά. Τηλ. 6955/361856.

Πωλείται φρέσκο τριφύλλι 650 δέµατα 
µικρά. Τηλ. 6955/361856.

Πωλείται τριφυλλόσπορος καθαρισµένος 
εσοδείας 2019 σε σακιά των 25 κιλών.Τηλ. 
Τηλ.6976/516447.

Πωλούνται µικρές µπάλες τριφύλλι, άχυ-
ρο και κριθάρι καρπό µε παράδοση στο 
χώρο σας στην περιοχή Θεσσαλονίκης και 
σε όµορους νοµούς, www.trifillia.gr. Τηλ. 
6944/411107.

Πωλούνται δικαιώµατα από 32 στρέµµα-
τα. Περιοχή Σίνδου Θεσσαλονίκης. Tηλ. 
6972/366043.

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

Πωλείται τριφύλλι προς 0,15€ το κιλό 
και βιολογικό προς 0,17€ το κιλό. Περιο-

χή Σερρών Τηλ.6987/310440. 

Πωλούνται µπάλες εξαιρετικής ποιότη-
τας νέας σοδειάς 2020, σανός αγριοτρί-
φυλλου, βρώµης, λιόλιου και τριφύλλι, σε 
πολύ καλή τιµή µε δυνατότητα µεταφο-
ράς στο χώρο σας. Περιοχή Αχαΐας. Τηλ. 
6982/485793.

Πωλείται βρώµη ποικιλίας Κασσάνδρα 
κόκκινη δίκοκκη για σπόρο και για ζωο-
τροφή πολύ καλής ποιότητος σε καλή τι-
µή από παραγωγό. Τηλ. 6972/285256.
whatsup 6974/313224.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται η ενοικιάζεται κτηνοτροφική 
µονάδα 3.000τ.µ. Περιοχή Ξάνθη. Τηλ. 
6983/717473.

Πωλείται ή ενοικιάζεται αποθήκη 
1.000τ.µ. για επαγγελµατική ή αγροτική 
χρήση, διαθέτει νερό και ρεύµα. Περιοχή 
Ξάνθη. Τηλ.6983/717473.

Πωλούνται δικαιώµατα 230 στρέµµατα. 
Τηλ. 6984/722269, 6977/261084.

Πωλείται αγροτεµάχιο 5.931 τµ. στην 
επαρχιακή οδό Βέροιας Κυψέλης, λίγο 
πριν την Αγία Τριάδα Ηµαθίας. Τιµή πώ-
λησης κατόπιν συνεννόησης. Τάσος Παπα-
δόπουλος Τηλ.6951/902061.

Πωλούνται δικαιώµατα 10 στρεµµά-
των, αρόσιµα. Περιοχή Φαρσάλων. Τηλ. 
6944/985675.

Πωλείται κτήµα 4,5 στρέµµατα, 500 µέ-
τρα από τον οικισµό, οικοδοµήσιµο 200 τ.µ. 
Τιµή 13.500 ευρώ. Περιοχή Θεσσαλονίκης. 
Τηλ. 2310/711133.

Πωλείται κτήµα 6 στρέµµατα, 500 µέτρα 
από τον οικισµό, πάνω στον κεντρικό δρό-
µο Κουφαλίων, οικοδοµήσιµο 200 τ.µ. Τι-
µή 25.000 ευρώ. Περιοχή Θεσσαλονίκης. 
Τηλ. 2310/711133

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητούνται κτήµατα φιστικιάς και καρυδιάς 
για ενοικίαση ή αγορά. Τηλ.6938/347469.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται τρακτέρ µάρκας CASE µο-
ντέλο 2006 CVX 1170 full extra.
Τηλ.6945/373163.

Πωλείται τρακτέρ Landini 85L µοντέ-
λο 2002 µε καµπίνα 4 χ4 full extra.
Τηλ.6945/373163.

Πωλείται τρακτέρ µάρκας CLAAS µοντέλο 
2009 70 PS µε καµπίνα 4 χ4 , αµπελουργι-
κό Τηλ.6945/373163.

Πωλείται τρακτέρ µάρκας DEUTZ τύ-
που 6,30 µοντέλο 1990 120PS 4χ4 
.Τηλ.6945/373163.

Πωλείται τρακτέρ µάρκας Lamborghini 
τύπου 990 δενδροκοµικό 4χ4 µε καµπίνα. 
Τηλ.6945/373163.

Πωλείται αρµεκτικό µηχάνηµα 24 θέσε-
ων, µε αυτόµατο τάισµα, αυτόµατο πλύσι-
µο µε ηλεκτρονικούς παλµοδότες µάρκας 
Μιλκ Κλαιν Τηλ.6984/932607.

Πωλούνται 2 αερόθερµα 150000 θερ-
µίδες µε pellet. Περιοχή Πιερίας Τηλ. 
Tηλ.6980/001606 , 6945/665253. 

Πωλείται ένας σβολοκόπτης ιταλικός 2 µέ-
τρα. Περιοχή Πιερίας.  Τηλ. 6980/001606 
, 6945/665253. 

Πωλείται ένα νύχι εφτάρι µε ιταλικά στα-
βάρια 2 µέτρων. Περιοχή Πιερίας. Τηλ. 
6980/001606 , 6945/665253. 

Πωλείται ένα κλαδευτικό συρόµενο χιλιά-
ρι. Περιοχή Πιερίας. Τηλ. 6980/001606 , 
6945/665253. 

Πωλούνται 2 θερµοκήπια βαρέου τύ-
που (15 µ.πλάτος Χ 68 µ. µήκος το καθέ-
να). Με υδρορροή, υδρονέφωση, σταγό-
νες, τρεις πόρτες και δύο παράθυρα. Τηλ. 
6980/001606 , 6945/665253.

Πωλείται τρακτέρ Claas Νexus 101 ίππους 
δεντροκοµικό, 2900 ώρες. Περιοχή Πιερί-
ας. Τηλ. 6945/665253. Tηλ.6980/001606

Πωλείται Ford Transit µε µουσαµά, 
280.000 χλµ. Περιοχή Πιερίας. Τηλ. 
6980/001606 , 6945/665253. 

Πωλείται ΒMW E30, 4θυρο, 35 ετών. 
Περιοχή Πιερίας Τηλ. 6980/001606 , 
6945/665253.

Πωλείται παρελκόµενο κλάρκ-
αναβατόρι για τρακτέρ. Περιοχή Ξάνθη. 
Τηλ.6983/717473.

Πωλείται άροτρο 14άρι τρίυνο terra Γκλα-
βανης σε αρίστη κατάσταση 1.200 ευρώ. 
Τηλ.2233/071208. – 6983/738450.

Πωλείται ταινία τροφοδοσίας 45 µέτρα. Τι-
µή 7000 ευρώ. Τηλ. 6982/031336

Πωλείται αρµεκτήριο 24αρι µε 12 αρ-
µεκτικές αδούλευτο. Τιµή 12000 ευρώ. 
6982/031336

Πωλείται τριόρι µικρό παλιό το οποίο λει-
τουργεί κανονικά. Περιοχή Κιλκίς.Τιµή 500 
ευρώ.Τηλ.6947/404701.

Πωλείται ένα τρακτέρ New Holland 115 
ίππους, ένα ραντιστικό 1000 λίτρα και ένα 
φρεζοσκαλιστήρι. Τηλ. 6979/957956.

Πωλείται ένα τρακτέρ New Holland 115 
ίππους, ένα ραντιστικό 1000 λίτρα και ένα 
φρεζοσκαλιστήρι. Τηλ.6979/957956.

Πωλούνται 16 κλουβιά µόσχων εύ-
χρηστα τιµή 1600 ευρώ. Σίνδος. Τηλ. 
6944/614947.

Πωλούνται τυροκοµικά µηχανήµατα, πα-
στεριωτές, ατµολέβητες, οµογενοποίηση, 
κορφολόγοι, ντουλάπες για γιαούρτια ψύ-
ξη-θέρµανση, ντιζάκια µε καλούπια διά-
φορων τύπων. Περιοχή Λάρισα. Τηλ. Τηλ. 
6947/509187.

Κατασκευάζονται κτηνοτροφικοί στάβλοι 
µε κολόνες τις ∆ΕΗ αποθηκευτικούς χώ-
ρους και όλα τα υλικά δικά µας. Τιµές χα-
µηλές. Τηλ.6947/509187.

Πωλείται µηχάνηµα παστερίωσης 2 τόνων 
σχεδόν καινούρια και ένας κορφολόγος αυ-
τοκαθαριζόµενος 3 µήνες δουλεµένος 3 τό-
νους την ώρα. Τηλ.6947/509187. 

Πωλείται πρέσα Case τετράγωνη µπάλα µε 
6 σκοινιά σχεδόν καινούρια σε καλή τιµή. 
Τηλ.6972/173482.

Πωλείται ψεκαστικό θερµοκηπίου και 
θειαφιστήρας και ένα BMW E36. Tηλ. 
6945/665253, 6980/001606.

Πωλούνται πολυµπέκ 60 µέτρα / έκαστο 
Τιµή 500 ευρώ. Τηλ. 2310/711133.

Πωλούνται σταγονίδια 3 χιλιόµEτρα, 
75άρια. Τιµή 200 ευρώ. Τηλ. 2310/711133.

Πωλείται άροτρο τρίυνο, 12άρι ψηλοστά-
βαρο. Τιµή 300 ευρώ. Τηλ. 2310/711133.

Πωλείται ραντιστικό 500 λίτρα για τρα-
κτέρ. Τιµή 300 ευρώ. Τηλ. 2310/711133.

Πωλείται καλλιεργητής 20 δοντιών. Τιµή 

400 ευρώ. Τηλ. 2310/711133.

Πωλείται δισκοσβάρνα 28 δίσκων ΖΟΡ-
ΜΠΑ,καινούριους δίσκους και κουζινέτα,ε-
πισκευασµένη και βαµµένη. Τιµή 2.000 ευ-
ρώ. Τηλ. 2310/711133.

Πωλείται τρακτέρ Fiat 1300 dt. Περι-
οχή Φαρσάλων απογευµατινές ώρες. 
Τηλ.6944/985675.

Πωλείται µηχανική θεριζοαλωνιστική µη-
χανή John Deere µοντέλο 1075. Τηλ. 
2491/025355.

Πωλείται τρακτέρ 20 ίππους, κουµπότα 
4Χ4 µε φρέζα, τρέιλερ σε άριστη κατάστα-
ση. Τηλ. 6976/516447.

Πωλείται µία πρέσα WELGER 530 µε 
σχοινί, ένα χορτοκοπτικό αναρτώµενο µάρ-
κας KRONE µε πλάτος κοπής 2,80. Περιοχή 
Γιαννιτσών. Τηλ. 6982/551234.

Πωλείται άροτρο 4υνο µάρκας Τσανιο. 
Τηλ.6982/551234.

Πωλείται δισκοσβάρνα 32 δίσκων µάρ-
κας ΖΟΡΜΠΑ. Περιοχή Γιαννιτσών. Τηλ. 
6982/551234.

Πωλείται πρέσα Welger 730, σε άριστη κα-
τάσταση, έτοιµη για δουλειά. Τιµή 11.500 
ευρώ. Περιοχή Λαµίας. Τηλ. 6973/697961.

Πωλείται χορτοκοπτοπτικό µάρκας Lely 
µε 2,80 πλάτος κοπής. Αγορασµένο και-
νούριο το 2015, αναρτώµενο. Τιµή 3.800 
ευρώ. Περιοχή Λαµίας. Τηλ. 6973/697961.

Πωλούνται 2 τολ, το ένα 6 Χ 26 µε 2 πόρ-
τες, 2 παράθυρα και λαµαρίνες και ένα 10 
Χ 30 µε 3 πόρτες, 2 παράθυρα και λαµα-
ρίνες για κτηνοτροφική χρήση, αποθήκες, 
θερµοκήπια και άλλα. Τηλ. 6974/396880.

Πωλείται µηχανή τεχνικού θηλασµού δυ-
ναµικότητας ως 250 αµνοεριφίων. Τηλ. 
6979/998532.

Πωλείται δισκοσβάρνα βαρέως τύπου 
32’’ (δίσκων) κατασκευής ΣΟΡΟΓΚΑΣ, 
υδραυλική µε 3 κινήσεις, τροχοί - µετα-
τόπιση στοιχείων. Τιµή 4.000 ευρώ. Τηλ. 
6937/226036.

Πωλείται φρέζα βαρέως τύπου (Υ.Σ. ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ) 100’’ µε σασµάν ΚΟΜΕΡ 
εξωτερικό χειριστήριο επιλογής ταχυτή-
των, µε κύλινδρο και ρόδες. Η φρέζα εί-
ναι καινούρια. Ευκαιρία. Τιµή 6.000 ευρώ. 
Τηλ.6937/226036.

Πωλείται αποροφητήρας δηµητριακών κα-
τασκευής SIMCA me κινητήρα Mercedes. 
Τιµή 4.500 ευρώ. Περιοχή Φαρσάλων. 
Τηλ.6944/985675.

Πωλούνται λάστιχα ποτίσµατος ΝΕΤΑ-
ΦΙΜ 4λιτρα, αυτορυθµιζόµενα, καινούρια, 
αφόρετα σε καλή τιµή. Τηλ. 6972/285256, 
6974/313224.

Πωλούνται σωλήνες ποτίσµατος 2,5 
ιντσών σε αρίστη κατάσταση µε σωληνάκια 
κολληµένα για µπεκ και σωλήνες ποτίσµα-
τος αλουµινίου 3,5 ιντσών σε αρίστη κατά-
σταση και σε καλή τιµή. Τηλ. 6972/285256, 
6974/313224.

Πωλείται φρέζα Τζέµκα µε ακτίνα 2 µέ-
τρων, σε αρίστη κατάσταση και σε καλή τι-
µή. Τηλ. 6955/361856. 

Πωλoύνται σωλήνες ποτίσµατος 3αρες 
και 2µισάρες σε πολύ καλή κατάσταση.Τηλ. 
6973/052394.

Πωλείται τρακτέρ 20 ίππους, κουµπότα 
4Χ4 µε φρέζα, τρέιλερ σε άριστη κατάστα-
ση. Τηλ. 6976/516447.

Πωλείται ένα κλαδευτικό συρόµενο χιλιά-
ρι. Περιοχή Πιερίας. Τηλ.6945/665253.

Πωλούνται λάστιχα ποτίσµατος ΝΕΤΑ-
ΦΙΜ 4λιτρα, αυτορυθµιζόµενα, καινούρια, 
αφόρετα σε καλή τιµή. Τηλ. 6972/285256, 

Πωλούνται ενσιρώµατα καλαµπο-
κιού µίγµατος βίκου βρώµης σε µεγάλη 
στρόγγυλη µπάλα µε ενσιρωτικό και εν-
σίρωµα τριφυλλιού σε µεγάλη τετράγω-
νη µπάλα. Τηλ. 6977/440923, E-mail: 
papapg100@gmail.com
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ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Τάξη στον… προστατευόµενο Κυ-
παρισσιακό κόλπο στο νοµό Μεσ-
σηνίας, φιλοδοξεί να βάλει το υ-
πουργείο Περιβάλλοντος καθώς 
καταστρατηγούνται κοινοτικοί 
και εθνικοί κανόνες. Σηµειώνε-
ται ότι η περιοχή του Κυπαρισσι-
ακού κόλπου, που προστατεύει 
το ισχύον Προεδρικό ∆ιάταγµα, 
είναι ενταγµένη στο ευρωπαϊκό 
οικολογικό δίκτυο Natura 2000, 
είναι η δεύτερη µεγαλύτερη πε-
ριοχή ωοτοκίας της θαλάσσιας 
χελώνας Caretta Caretta και πε-
ριλαµβάνει τον τύπο οικοτόπου 
προτεραιότητας 2250 «Θίνες των 
παραλιών µε Juniperus spp». Η 
περιοχή θεωρείται ένα πολύτιµο 
παράκτιο οικοσύστηµα µε αµµό-
λοφους και φιλοξενεί κάθε κα-
λοκαίρι πάνω από 1.000 φωλιές 
της χελώνας. 

«Είµαστε αποφασισµένοι να 
βάλουµε τάξη στον Κυπαρισσια-
κό κόλπο, όχι µόνο για λόγους 
εφαρµογής του ενωσιακού και ε-
θνικού δικαίου, αλλά και για λό-
γους συνειδησιακούς», δήλωσε 
ο υπουργός Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, 
ύστερα από τη διαπίστωση ση-

µαντικών παραβάσεων. Συγκε-
κριµένα, µετά από εντολή του, 
κλιµάκιο επιθεωρητών πραγµα-
τοποίησε έλεγχο ενώ όπως έγι-
νε γνωστό από το ΥΠΕΝ οι επιθε-
ωρητές διαπίστωσαν τρεις σηµα-
ντικές παραβάσεις:

  Τη διάνοιξη και κατασκευή 
5 οδών πρόσβασης προς τον αι-
γιαλό, οι οποίοι σύµφωνα µε το 
Π.∆. δεν πρέπει να υφίστανται, 
καθώς χρησιµοποιούνται για ο-
χλούσες δραστηριότητες (µηχα-

νοκίνητοι αγώνες, διέλευση και 
οχηµάτων βαρέως τύπου κ.λπ.).

  Την ύπαρξη µιας αυθαίρετης 
κατοικίας στην περιοχή «Βουνάκι».

  Παράνοµες κατασκευές (ξύλι-
νες και µεταλλικές εξέδρες, τοιχία 
για καφεστίαση και ξενοδοχεία).

Όπως υπογραµµίζεται σε ανα-
κοίνωση, «το υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας αναλαµ-
βάνει πλέον συντονιστικό ρόλο 
ώστε να ληφθούν τα προβλεπό-
µενα από τη νοµοθεσία µέτρα».

Μηχανοκίνητοι αγώνες
Οχλούσες δραστηριότητες 

όπως αγώνες µοτοσικλετών 
και αυθαίρετες κατασκευές 
διαπίστωσαν οι επιθεωρητές

«Ο Μικρός Covid 19»
ένα animation για παιδιά
«Ο Μικρός Covid 19» είναι ένα 
βίντεο κινουµένων σχεδίων, 
εµπνευσµένο από την πανδηµία 
µε κεντρικούς ήρωες τον Covid 
19 και τον καθηγητή του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών Σωτήρη 
Τσιόδρα. Η ιδέα ανήκει στην 
αστυνοµικό και συγγραφέα 
παιδικών βιβλίων, Φωτεινή 
Κωνσταντοπούλου, η οποία το 
είδε ως ένα είδος «αποστολής» 
ώστε τα παιδιά να καταλάβουν 
την αξία των µέτρων υγιεινής.

Χορηγία Microsoft για
την Αρχαία Ολυµπία
Χωρίς οικονοµική επιβάρυνση για 
το ελληνικό ∆ηµόσιο, ο ψηφιακός 
κολοσσός Microsoft αναλαµβάνει, 
µετά από αποδοχή του Κεντρικού 
Αρχαιολογικού Συµβουλίου, την 
υλοποίηση ψηφιακής εφαρµογής 
που θα δίνει στους επισκέπτες του 
Αρχαιολογικού Χώρου της 
Ολυµπίας και του Μουσείου τη 
δυνατότητα θέασης τρισδιάστατων 
παραστάσεων των µνηµείων, 
όπως αυτά εκτιµάται ότι υφίσταντο 
στην αρχαιότητα. 

Ταξίδι στο Μουσείο 
Μαρµαροτεχνίας 
Ένα νοερό ταξίδι στο Μουσείο 
Μαρµαροτεχνίας του ΠΙΟΠ, 
µπορεί να πραγµατοποιήσει κανείς 
κάνοντας µια ψηφιακή περιήγηση 
στην έκθεση «Γιανούλης Χαλεπάς: 
Επιστροφή στον Πύργο». Με τη 
βοήθεια εικονικής πραγµατικότητας 
(VR) ζωντανεύει στην οθόνη η 
έκθεση που παρουσιάστηκε στο 
Μουσείο µε αφορµή την επέτειο 
των 80 χρόνων από το θάνατο 
του κορυφαίου Νεοέλληνα 
γλύπτη (1938). 

Πυρκαγιά σε µονάδα 
της Νηρεύς στη Χίο 
Μεγάλες ζηµιές από πυρκαγιά 
υπέστη πριν από µερικές ηµέρες η 
ιχθυογεννητική µονάδα του οµίλου 
«Νηρεύς» στα Καρδάµυλα της 
Χίου. Λόγω των εύφλεκτων 
υλικών επεκτάθηκε µέσα στη 
µονάδα µε τις δεξαµενές του 
γόνου, που αυτή την περίοδο είναι 
άδειες. Προκλήθηκαν ζηµιές στις 
κτιριακές εγκαταστάσεις ενώ σε 
ένα µικρό ποσοστό χάθηκαν γόνοι 
από τις εξωτερικές δεξαµενές 
προπάχυνσης.

Η περιοχή του Κυπαρισσιακού κόλπου θεωρείται ένα πολύτιµο παράκτιο οικοσύστηµα µε αµµόλοφους 
και φιλοξενεί κάθε καλοκαίρι πάνω από 1.000 φωλιές της θαλάσσιας χελώνας Καρέτα Καρέτα.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Αγνοούν το Νatura 
στην Κυπαρισσία
Σειρά περιβαλλοντικών καταστρατηγήσεων στη δεύτερη 
μεγαλύτερη περιοχή ωοτοκίας της χελώνας Caretta Caretta 

6974/313224.

Πωλούνται σωλήνες ποτίσµατος 2,5 ιντσών 
σε αρίστη κατάσταση µε σωληνάκια κολλη-
µένα για µπεκ και σωλήνες ποτίσµατος 
αλουµινίου 3,5 ιντσών σε αρίστη κατάστα-
ση και σε καλή τιµή. Τηλ. 6972/285256, 
6974/313224.

Πωλείται τριόρι µικρό παλιό το οποίο λει-
τουργεί κανονικά. Περιοχή Κιλκίς.Τιµή 500 
ευρώ.Τηλ.6947/404701.

Πωλείται τρακτερ φορντ 3910, σε άρι-
στη κατάσταση. Περιοχή Λειβαδιάς. Τηλ. 
6949/093007.

Πωλούνται 2 καροτσάκια, σωλήνες πο-
τίσµατος 3άρες, ψεκαστικό 500 λίτρων, 
αντλία νερού Caprari και πωλούνται επίσης 
αλέτρι, σβάρνα και καλλιεργητής. Περιοχή 
Λειβαδιάς. Τηλ. 6949/093007.

Πωλείται γεννήτρια ιταλική, 6,5 καβάου. 
Περιοχή Μαυρούδα Σοχού Θεσσαλονίκης, 
Τηλ. 6974/677830.

Πωλείται βαµβακοσπορέα ΨΑΛΤΙ∆Η, τε-
τράσυρη, µε καινούρια κουτιά, λάστιχα και 
καρίνες. Τηλ.6979/957956.

Πωλούνται σωλήνες ποτίσµατος 2,5άρες. 
Κ. Γιώργος. Περιοχή Πρόχωµα. Θεσσαλονί-
κης. Τηλ. 6982/675136.

Πωλείται καρούλι ποτίσµατος. Περιοχή Θεσ-
σαλονίκης. Κ. Γιώργος. Τηλ.6982/675136

Πωλείται αγροτικός ελκτήρας Goldoni τύ-
που 714 1200 ευρώ. Τηλ.6987/876761.

Πωλούνται 2 αερόθερµα 150000 
θερµίδες µε pellet. Περιοχή Πιερίας 
Τηλ.6945/665253.

Πωλείται ένας σβολοκόπτης ιταλικός 2 µέ-
τρα. Περιοχή Πιερίας. Τηλ.6945/665253.

Πωλείται ένα νύχι εφτάρι µε ιταλι-
κά σταβάρια 2 µέτρων. Περιοχή Πιερίας. 
Τηλ.6945/665253. 

Πωλούνται 2 θερµοκήπια βαρέου τύ-
που (15 µ.πλάτος Χ 68 µ. µήκος το καθέ-
να). Με υδρορροή, υδρονέφωση, σταγό-
νες, τρεις πόρτες και δύο παράθυρα. Τηλ. 
6945/665253.

Πωλείται τρακτέρ Claas Νexus 101 ίππους 
δεντροκοµικό, 2900 ώρες. Περιοχή Πιερίας. 
Τηλ. 6945/665253.

Πωλείται Ford Rager µε µουσαµά, 280.000 
χλµ. Περιοχή Πιερίας. Τηλ. 6945/665253

 Πωλείται ΒMW E30, 4θυρο, 35 ετών. Πε-
ριοχή Πιερίας. Τηλ. 6945/665253.

Πωλούνται πολυµπέκ 60 µέτρα / έκαστο 
Τιµή 500 ευρώ. Τηλ. 2310/711133.

Πωλούνται σταγονίδια 3 χιλιόµEτρα, 
75άρια. Τιµή 200 ευρώ. Τηλ. 2310/711133.

Πωλείται άροτρο τρίυνο, 12άρι ψηλοστά-
βαρο. Τιµή 300 ευρώ. Τηλ. 2310/711133.

Πωλείται ραντιστικό 500 λίτρα για τρακτέρ. 
Τιµή 300 ευρώ. Τηλ. 2310/711133.

Πωλείται καλλιεργητής 20 δοντιών. Τιµή 
400 ευρώ. Τηλ. 2310/711133.

Πωλείται δισκοσβάρνα 28 δίσκων ΖΟΡ-
ΜΠΑ,καινούριους δίσκους και κουζινέτα,ε-
πισκευασµένη και βαµµένη. Τιµή 2.000 ευ-
ρώ. Τηλ. 2310/711133.

Πωλούνται σπαρτική µηχανή για σιτάρι, 
καλλιεργητής βάµβακος δισκοσβάρνα καλ-
λιεργητής για το χωράφι και τρακτέρ µε το 
αλέτρι.Τηλ. 23920/31829.
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Σφυρίζει σέντρα
στη Γερμανία
Την Παρασκευή εκκινεί η Μπουντεσλίγκα 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Την έναρξη της Μπουντεσλίγκα 
«σφύριξε» η Καγκελάριος Μέρκελ 
την περασµένη εβδοµάδα και έτσι 
την Παρασκευή 15 Μαΐου οι πρώ-
τοι αγώνες στα µεγάλα ευρωπαϊκά 
πρωταθλήµατα θα είναι γεγονός. 
Και µάλιστα, σε µία αµφίρροπη 
λίγκα καθώς µετά από 25 αγωνι-
στικές η Μπάγερν είναι πρώτη µε 
55 βαθµούς, ενώ δεύτερη είναι η 
Ντόρτµουντ µε 51. Τρίτη η Λειψία 
µε 50 και τέταρτη η Γκλάντµπαχ 
µε 49. Εν τω µεταξύ, συνεχίζεται 
το γράψε-σβήσε της UEFA για τα 
πλάνα της επανέναρξης των ευ-
ρωπαϊκών διασυλλογικών κυπέλ-

λων. Στα νέα σχέδια που ανακοί-
νωσε, προβλέπεται να διεξαχθούν 
οι ρεβάνς των 16 στο Τσάµπιονς 
Λιγκ το σαββατοκύριακο της 8ης 
Αυγούστου. Μάλιστα, τα επόµενα 
µατς µέχρι τον τελικά θα είναι µο-
νά σε ουδέτερες έδρες και µε ελά-
χιστους οπαδούς, αν δεν γίνουν 
κεκλεισµένων των θυρών. Όσον 
αφορά τον τελικό αυτός σχεδιά-
ζεται να διεξαχθεί στην Τουρκία.
Στο τένις τώρα, αποφασίστηκε να 
διεξαχθεί τελικά το Ρολάν Γκαρός 
το οποίο µετατίθεται για τις 27 Σε-
πτεµβρίου. Σύµφωνα µε νέα ανα-
κοίνωση στις 21 Σεπτεµβρίου θα 
ξεκινήσουν οι προκριµατικοί α-
γώνες που θα διαρκέσουν µέχρι 
τις 25 του ίδιου µήνα.

Οριστικό είναι το τέλος στα εθνικά πρωταθλήµατα 
µπάσκετ (Α2, Β’ Εθνική, Γ’ Εθνική Ανδρών, Α1 και Α2 
Γυναικών), όπως αποφάσισε η Ελληνική Οµοσπονδία 
Καλαθοσφαίρισης. Για το θέµα της βαθµολογικής 
κατάταξης κάθε πρωταθλήµατος, τους προβιβασµούς 
και τους υποβιβασµούς, θα ληφθούν υπόψη οι θέσεις 
και οι προτάσεις των σωµατείων.

Οριστικό τέλος στο
πρωτάθλημα μπάσκετ  

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Η µεγάλη   
τρύπα της 
εξισωτικής 
και ο κορωνοϊός  

Παίρνω   
τα λουλούδια 
παίρνεις  
τα βουβάλια;

∆ιχασµός     
στις τάξεις των 
κτηνοτρόφων 
μετά τα μέτρα

Αναβολές στο πόλο
Η Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία υγρού 
στίβου αποφάσισε την οριστική 
διακοπή των συλλογικών 
διοργανώσεων στο πόλο τόσο 
στους άνδρες όσο και στις 
γυναίκες. Σύµφωνα µε τις 
αποφάσεις, το ευρωπαϊκό 
πρωτάθληµα, που κανονικά ήταν 
να διεξαχθεί τον φετινό Μάιο στη 
Βουδαπέστη, µετατίθεται για τον 
Μάιο του 2021 επίσης στην 
ουγγρική πρωτεύουσα.

Πάει για Μαρτίνες
Η επικείµενη απόκτηση του 
Λαουτάρο Μαρτίνες από την Ίντερ 
ανοίγει την πόρτα της εξόδου από 
την Μπαρτσελόνα για τον Αντουάν 
Γκριεζµάν. Σύµφωνα µε γαλλικά 
ΜΜΕ ο διεθνής επιθετικός έχει στα 
χέρια του προτάσεις από Μάν. 
Γιουνάιτεντ και Αρσεναλ. 
Παράλληλα, Κουτίνιο και Ράκιτιτς 
αναµένεται να είναι στη λίστα των 
υπό παραχώρηση παικτών.

Επιστροφή για ΑΕΛ
Στις προπονήσεις επέστρεψαν την 
περασµένη εβδοµάδα οι παίχτες 
της ΑΕΛ, περιµένοντας τις 
αποφάσεις της Σούπερ Λιγκ για 
την επανέναρξη του 
πρωταθλήµατος. Εν τω µεταξύ, ο 
τεχνικός της οµάδας Μιχάλης 
Γρηγορίου για τη νέα περίοδο 
ζήτησε από τον µεγαλοµέτοχο της 
ΠΑΕ ΑΕΛ Αλέξη Κούγια 25 
παίκτες, πρώτης γραµµής αλλά και 
ταλαντούχους νέους για να 
πλαισιώσουν την οµάδα.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’

ΝΕΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 
ΣΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ EVENTS

 ΣΕΡΙΕ A

ΑΡΧΕΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ

8 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ

16 ΜΑΪΟΥ ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ

ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΡΕΜΙΕΡ ΛΙΓΚ

ΜΠΟΥΝΤΕΣΛΙΓΚΑ

ΤΡΙΤΗ Β∆ΟΜΑ∆Α ΙΟΥΝΙΟΥ
ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ

 ΤΕΛΗ ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ

ΛΑ ΛΙΓΚΑ



ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
& ΘΡΕΨΗE K T A K T H  E K ∆ Ο Σ Η

Κυκλοφορεί

16 MAΪOY
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA



Από μακριά 
τα πανηγύρια
Στην Πρέµιερ Λιγκ 
εξετάζουν το ενδεχόµενο της 
επανέναρξης και για αυτό τον 
λόγο έχουν σχεδιάσει τα πάντα, 
ακόµα και τους νέους κανόνες 
που θα πρέπει να υπάρχουν 
προκειµένου να είναι 
ασφαλέστερα τα πράγµατα για 
τους παίκτες και τα τεχνικά 
επιτελεία. Έτσι λοιπόν, για τους 
επόµενους δώδεκα µήνες, η 
βρετανική λίγκα θα απαγορεύσει 
τους οµαδικούς πανηγυρισµούς 
µετά από την επίτευξη τέρµατος, 
αλλά και την ανταλλαγή 
εµφανίσεων στο φινάλε των 
αγώνων ώστε να µειωθεί το 
ρίσκο της εξάπλωσης του 
κορωναϊού. Παράλληλα, σε ένα 
ακραίο σενάριο που ακούγεται, 
προβλέπεται οι αγώνες να 
διαρκούν λιγότερο από 90 λεπτά. 
Άλλωστε η µεγάλη απραξία, έχει 
αυξήσει τον κίνδυνο να συµβούν 
και σοβαροί τραυµατισµοί.

  

Κάτι ψήνεται 
και στο τένις
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς παίζει τένις 
κρατώντας αντί για ρακέτα ένα 
τηγάνι και προκαλεί κορυφαίους 
Έλληνες αθλητές να κάνουν κάτι 
παρόµοιο. O Έλληνας 
πρωταθλητής που συνέχεια 
ανακαλύπτει νέους τρόπους 
εντυπωσιάζοντας, ιδιαίτερα στις 
µέρες της καραντίνας, ξεκίνησε 
µέσω instagram µία νέα πρόκληση 
προς τους Εµµανουήλ Καραλή, 
Λευτέρη Πετρούνια και Κρίστιαν 
Γκολοµέεφ. «Πάντα υπάρχει 
τρόπος να κάνουµε αυτό που 
αγαπάµε, πάντα υπάρχει τρόπος 
να κινηθούµε. Εγώ παίζω τένις 
χωρίς ρακέτα, εσύ;» σχολίασε. 

   «Κύριοι της Κυβέρνη-
σης όχι ενισχύσεις στις ελληνοποι-
ήσεις. Κόψτε το δεσµό και στείλτε 

τους στο παρασκήνιο. ∆ώστε βοήθεια στους 
πραγµατικούς κτηνοτρόφους», λένε οι παρα-
γωγοί στα απεγνωσµένα µηνύµατα τους εν 
αναµονή των ανακοινώσεων στήριξης της 
κτηνοτροφίας.    Σε απόγνωση και οι 
χοιροτρόφοι ελευθέρας βοσκής, αφού όπως 
λένε δεν υπάρχει ζήτηση για γουρουνόπουλα 
αφού έκλεισαν οι ταβέρνες και τα εστιατόρια. 
«Ζωοτροφές πως θα αγοράσουµε; Μόνο µιλά-
τε για γίδια και πρόβατα και για αγελάδια αλ-
λά αυτά είναι επιδοτούµενα εµείς µε τα γου-
ρούνια δεν δικαιούµαστε ούτε πενήντα λεπτά 
Κ. Βοριδη;», αναφέρουν σε σχετικές αναρτή-
σεις θεµάτων στο Agronews.    Το ζήτη-
µα µε τις ελλείψεις σε εργάτες γης, που αυ-
τή την περίοδο που ενέσκηψε και η πανδη-
µία και τα µέτρα περιορισµού, έχει διογκω-
θεί περαιτέρω. Με διάφορες πλευρές να εµ-
φανίζουν λύσεις… Επι του πρακτέου όµως 
τι γίνεται;     Μια λύση, λέει και ο Κο-
ζανίτης βουλευτής της Ν.∆ Κωνσταντινίδης, 
που θα απαντούσε σε πολλές διαστάσεις του 
ιδίου προβλήµατος θα ήταν η επιδότηση εργα-
σίας σε αγροτικές δραστηριότητες. Κατά τον ί-
διο θα ενίσχυε το εισόδηµα των αγροτικών οι-
κογενειών αλλά και των εργαζοµένων, θα πε-

ριόριζε την αδήλωτη αγροτική εργασία, θα ε-
νίσχυε την απασχόληση, θα εκπαίδευε και θα 
εξοικείωνε τους εργαζόµενους µε τις καλλιέρ-
γειες, θα ενίσχυε την εγχώρια παραγωγή, τα 
χρήµατα θα έµεναν στην ελληνική και στις το-
πικές οικονοµίες. Η άλλη λύση;    Στο 
σήριαλ εκσυγχρονισµός του ΕΛΓΑ, ο προ-
γραµµατισµός δείχνει ότι θα…περπατήσει 
αρχές του καλοκαιριού (ποιού;). Τώρα, αν 
τα tablet θα είναι για να µειωθεί ο χρόνος ε-
κτιµήσεων και καταβολής αποζηµιώσεων ή 
για µίνι σειρές θα φανεί. Κατά τα λοιπά δρο-
µολογείται, µε την συνδροµή τεχνοκρατών 
και το νοµοθετικό πλαίσιο για την εµπλο-
κή του ιδιωτικού τοµέα. Για να δούµε τι θα 
δούµε…     Με το οµιχλώδες θέµα της 
απασχόλησης συνταξιούχων στο χωράφι, θα 
απαντήσει επιτέλους κάποιος από τους αρµο-
δίους µε σαφήνεια αν οι συνταξιούχοι του ιδι-
ωτικού και του δηµόσιου τοµέα που διαθέτουν 
αγροτική παραγωγή µικρής κλίµακας θα υπο-
στούν τους περιορισµούς που θέτει ο νέος α-
σφαλιστικός νόµος ή όχι. Το ζήτηµα θέτει το 
Ενιαίο ∆ίκτυο Συνταξιούχων από τους υπουρ-
γούς Εργασίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, πε-
ριµένοντας απαντήσεις από Βρούτση-Βορίδη 
για το εάν προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης 
για κάθε ασκούµενη, έστω και πολύ µικρή α-
γροτική, δραστηριότητα. O ΓΥΛΟΣ

Σέντρα στην Μπουντεσλίγκα την Παρασκευή 15 Μαΐου σελ. 54 • Επιστροφή στις προπονήσεις στο ελληνικό πρωτάθληµα σελ. 54

Ιταλικό τουρνέ
Ταξιδέψαµε ως την Ιταλία για να µάθουµε 
περισσότερα σχετικά µε την Argo 
Tractors και να δούµε τα αποτελέσµατα 
της επένδυσης των 125 εκατ. ευρώ 
που προχώρησε η εταιρεία στη γραµµή 
παραγωγής των οίκων McCormick, 
Landini και Valpadana. Στο profi Μαΐου.

Η ΤΡΥΠΙΑ ΒΑΡΚΑ

Μας τα φάγαν  
οι λουλουδούδες

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

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ ΤΗΣ ROBIN STEPHAN
Στις αρχές του 1700, οι αγρότες διαπίστωσαν ότι τα κοτόπουλα που γεννήθηκαν την άνοιξη έφερναν καλύτερες τιµές από τα «παλιά» που 
είχαν περάσει το χειµώνα. Ως εκ τούτου προέκυψε ο όρος «κοτόπουλο άνοιξη», µε την πρώτη καταγεγραµµένη χρήση του να γίνεται το 1906.
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Με πολύ ευνοϊκούς όρους ξεκίνησε η χρο-
νιά για το καρπούζι, αφού ο ζεστός καιρός 
και η µεγάλη ζήτηση εντός και εκτός συνό-
ρων, έχουν διαµορφώσει µια τιµή παραγω-
γού που ξεκινά από τα 58 λεπτά και µπορεί 
να φτάσει ως τα 70 λεπτά το κιλό.

Αυτές τις ηµέρες κόβονται τα καρπούζια 
θερµοκηπίου στην Αµαλιάδα, την Ηλεία και 
την Τριφυλία, µε τα πρώτα κοµµάτια της υ-
παίθριας παραγωγής να συγκοµίζονται µε-
τά τις 15 Μαϊου στην Κυπαρισσία και 10 µέ-
ρες αργότερα στην Αµαλιάδα.

Να σηµειωθεί ότι πέρυσι τέτοια εποχή η 
τιµή παραγωγού βρισκόταν στα 40 λεπτά το 
κιλό. Με το 80% της εγχώριας παραγωγής 
να πηγαίνει για εξαγωγή, η περιορισµένη 
παραγωγή της Ιταλίας, δίνει σε αρκετές α-
γορές πλεονέκτηµα µονοπωλίου στο  ελλη-
νικό καρπούζι. «Συνήθως όταν ξεκινά το υ-
παίθριο, οι τιµές πέφτουν, όµως φέτος µπο-
ρεί να είναι διαφορετικά, αφού στην Ιταλία 
καλλιέργησαν πολύ λίγα στρέµµατα αυτήν 
τη φορά» εξηγεί στην Agrenda ο παραγω-
γός από την Αµαλιάδα, Παναγιώτης Πασσάς. 

∆ίνει και 70 λεπτά το καρπούζι
 σ υρή ζήτηση από εγ ώρια αγορά και εξαγ γ  στηρ ζει τι  τιµ

 ει µ νη παραγ γή στην ταλ α  αυξάνει τη διε σδυση τη  λλάδα  
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Σ
την αγορά µας δεν έχουν ακόµα ση-
µειωθεί προπωλήσεις της νέας σο-
δειάς σκληρού σίτου κι αυτό φέρνει 
αβεβαιότητα όσον αφορά τις τιµές 

στη νέα σεζόν. Ο πήχης είναι ψηλά καθότι ερ-
χόµαστε από ανοδική χρονιά, ενώ τα αποθέ-
µατα είναι σχεδόν «µηδενικά». Από την άλλη 
µεριά οι µύλοι λειτουργούν µε υψηλά στοκ, 
ενώ βρισκόµαστε περίπου ένα µήνα πριν τα 
αλώνια. Πολλά θα εξαρτηθούν από τις και-
ρικές συνθήκες το επόµενο διάστηµα σε Ιτα-
λία και Ελλάδα. Αν για παράδειγµα πάει κάτι 
στραβά στους Ιταλούς τις επόµενες εβδοµά-
δες είναι βέβαιο ότι θα τρέξουν να προαγορά-
σουν από Ελλάδα υποστηρίζοντας τις τιµές.

  Οι νέες διαπραγµατεύσεις στην ελληνι-
κή αγορά για προαγορές νέας σοδειάς βάµ-
βακος κυµαίνονται περίπου στα 3 σεντς ανά 
λίµπρα πριµ (βάση) επί των χρηµατιστηρια-
κών τιµών, τιµή που ισοδυναµεί σήµερα µε 
σχεδόν 59,50 σεντς ανά λίµπρα. ∆εν θα αρ-
γήσουν να γίνουν νέες δουλειές, καθώς είµα-
στε πίσω στις προπωλήσεις, ενώ παράλληλα 
τα βαµβάκια µπήκαν στα χωράφια οπότε υ-
πάρχει µια παραπάνω άνεση στην προσφορά. 

  Οι προβλέψεις για µειωµένες σοδειές 
που αναµένονται στη Γαλλία και το Ηνωµένο 
Βασίλειο, µειώνουν συνολικά την ευρωπαϊκή 
παραγωγή κριθαριού για το 2020-2012, σύµ-
φωνα µε τις πρόσφατες προβλέψεις του αµε-
ρικανικού υπουργείου Γεωργίας. Αντίστοιχα, 
µειωµένη εκτιµάται και η συνολική κατανάλω-
ση κριθαριού, κυρίως στη χρήση για ζωοτρο-
φή, αλλά και οι εξαγωγές, λόγω περιορισµέ-
νης προσφοράς, επιστρέφοντας στα επίπεδα 
του 2017-2018, ενώ ισχυρή θα παραµείνει η 
ζήτηση, σύµφωνα µε το USDA.

Ψηλά ο πήχης για 
το σκληρό σιτάρι 

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

09/04 15/04 23/04 30/04 07/05

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

266.37 261.43

294.55
302.67

270.36

Ηλεία
Το 2019 εξήχθησαν από 

το νοµό Ηλείας 150.000 τόνοι 
καρπούζι µε µέση τιµή
 0,23 ευρώ ανά κιλό

Ιταλία
Εξαιτίας της πανδηµίας, 

τα στρέµµατα µε καρπούζι που 
καλλιεργήθηκαν στην Ιταλία 

έως τώρα ήταν λιγοστά

Κρήτη
Με τιµή 35 λεπτά από τα 22 που 

ήταν το 2019, έφυγε το καρπούζι 
στην Κρήτη, µε µειωµένες αποδό-

σεις στην πρώιµη παραγωγή

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

9/4 15/4 23/4 30/4 7/52/4

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

226

188

209,5

50,87

334,8

863,2

14,48

49.200

97.325

83.68

226

188

209,5

54,09

344,0

856,6

14,48

43.225

92.825

66.61

226

188

209,5

54,09

349,0

847,2

13,66

45.650

93.800

50.51

222

184

209,5

57,65

327,6

846,4

13,66

47.300

88.600

50.00

222

184

209,5

57,29

330,4

836,0

11,47

56.425

85.600

52.70

220

183

209,5

55,45

349,6

830,4

11,47

68.125

89.475

60.63

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

2,06 2,10 2,122,142,12

295 295 295 299 299 299

Τιμή παραγωγού 
ξεκίνημα (λεπτά το κιλό)

2020  58-70

2019  40
ΠΗΓΗ: AGRENDA
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Επανεκκίνηση των διαπραγµατεύσεων για προπωλήσεις βάµβακος 

280

270

260

250

240

230

220

¤/τόνοςσέντς/λίµπρα
55,45     

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

183

KΑΛΑΜΠΟΚΙ
210

200

190

180

170

160

150

209,5

ΚΡΙΘΑΡΙ
2.000

1.500

1.000

500

0

Παρθένο Βιοµ/νικοί
άσοι

Εξτρα
παρθένο

¤/κιλό
2,12

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

∆ΕΚ ΙΑΝ ΦEB ΜΑΡ ΑΠΡ MAΪ

Η αγορά δείχνει να έχει 
προεξοφλήσει τη µείωση της 
κατανάλωσης και πλέον εστιάζει στις  
αγοραστικές προθέσεις της Κίνας

∆ιατήρησε για ακόµα µια εβδοµάδα τα 
υψηλά επίπεδα στις αγορές της Ιταλίας 
το σκληρό σιτάρι σε ένα ευνοϊκό κλίµα 
για την πορεία των τιµών

Κράτησε για άλλη µία εβδοµάδα 
την µικρή αύξηση που σηµείωσε η 
τιµή του καλαµποκιού στα εµπορικά 
κέντρα της Ιταλίας πρόσφατα.

Αµετάβλητη κι αυτή την 
εβδοµάδα η τιµή για το κριθάρι 
βυνοποίησης, µε τις εκτιµήσεις 
να δείχνουν µείωση παραγωγής

Παρά µια αναιµική κινητικότητα στην 
αγορά ελαιολάδου, οι τιµές δεν 
φαίνεται να µπορούν να 
ξεκολλήσουν από τα χαµηλά επίπεδα.

7
∆ΕΚ

7
ΙΑΝ

7
ΦEB

7
ΜΑΡ

7
ΑΠΡ

7
ΜΑΪ
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230
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210
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¤/τόνος ¤/τόνος

69.00

68.00

66.00

65.00

52.00

50.00

48.00
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ΦEB
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ΜΑΡ
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7
∆ΕΚ

7
ΙΑΝ

7
ΦEB

7
ΜΑΡ

7
ΑΠΡ

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Ο καλύτερος µήνας της τελευταίας 
τετραετίας αποδείχθηκε για τις διε-
θνείς χρηµατιστηριακές αγορές του 
βάµβακος ο Απρίλιος, δίνοντας στο 
προϊόν την ευκαιρία να αναπληρώ-
σει ένα σηµαντικό µέρος από τις µε-
γάλες απώλειες που είχε µε το ξέ-
σπασµα της πανδηµίας τον Μάρτιο. 

Έχοντας κάνει και πράξεις κάτω 
από τα 50 σεντς η λίµπρα, το βαµ-
βάκι επανέρχεται στη ζώνη των 60 
σεντς και αν συνεχίσει να βελτιώ-
νεται το κλίµα στη διεθνή οικονο-
µία, θα µπορούσε, µέχρι το φθι-
νόπωρο, η χρηµατιστηριακή εικό-
να του να βρεθεί σε καλύτερη θέ-
ση απ’ αυτή την οποία είχαν να δι-
αχειριστούν και οι Έλληνες παρα-
γωγοί την προηγούµενη περίοδο.

Παράλληλα και µε βάση τις τε-
λευταίες διεθνείς αναλύσεις, στη 
µείωση των εκτάσεων και κατ’ επέ-
κταση της παγκόσµιας παραγωγής 

βάµβακος εστιάζει το τελευταίο διά-
στηµα η αγορά προκειµένου να α-
νακάµψει. Οι τελευταίες αναλύσεις 
δείχνουν πως ήδη αρκετοί παραγω-
γοί ανά τον κόσµο εγκατέλειψαν την 
καλλιέργεια, µε τη ∆ιεθνή Συµβου-
λευτική Επιτροπή Βάµβακος (ICAC) 
να υπολογίζει µείωση των καλλιερ-
γούµενων εκτάσεων µε βαµβάκι κα-
τά 4%, αλλά και µείωση της παρα-
γωγής κατά 4% σε παγκόσµιο επί-
πεδο. Στην περίπτωση της Ελλάδας, 
µερικές πρώτες εκτιµήσεις υπολο-
γίζουν πως η µείωση των εκτάσε-
ων µπορεί να ξεπεράσει και το 7%, 
σύµφωνα µε το ρεπορτάζ.

Ήδη την περασµένη εβδοµάδα η 
χρηµατιστηριακή τιµή του βάµβακος 
κατέγραψε τη µεγαλύτερη µηνιαία ά-
νοδο της τετραετίας, όταν φήµες για 
έναρξη αγορών βάµβακος από την 
Κίνα άρχισαν να κυκλοφορούν στην 
πιάτσα. Τα συµβόλαια Ιουνίου έφτα-
σαν τα 57,98 σεντς ανά λίµπρα, επι-
τρέποντας στο προϊόν να σηµειώσει 
την πρώτη µηνιαία άνοδο για το 2020, 

έπειτα από 4 µήνες ηµερήσιας υποχώ-
ρησης. Βέβαια τη ∆ευτέρα 4 Μαΐου τα 
συµβόλαια υποχώρησαν και πάλι στα 
54,59 σεντς/λίµπρα, επιβεβαιώνοντας 
τον κανόνα «αγόρασε στη φήµη, πού-
λα στην είδηση», όταν οι αγοραστές 
είδαν πως οι αγορές της Κίνας δεν ή-
ταν αυτές που αναµενόταν.

Κατά τ’ άλλα, τα δεδοµένα που α-
φορούν στη µείωση της κατανάλω-
σης και της ζήτησης, φαίνεται πως 
η αγορά τα έχει ήδη προεξοφλή-
σει. Στην τελευταία µηνιαία έκθε-
σή της η ICAC αποτιµά τη µείωση 
της κατανάλωσης στο 11,8%, µε το 
παγκόσµιο εµπόριο να υποχωρεί 
κατά 8,29 εκατ. τόνους στην τρέ-
χουσα εµπορική περίοδο 2019/20.

Επιστρέφει στα 60 σεντς το βαµβάκι
 αλ τερο  µήνα  τη  τελευτα α  τετραετ α  και του  αποδε θηκε ο Απρ λιο  τη  πανδηµ α
ο ρεπορτάζ δ νει µεγαλ τερη από  µε ση τ ν εκτάσε ν τη  εγ ώρια  βαµβακοκαλλι ργεια

«Ενώ υπάρχει ελπίδα για ένα 
εµβόλιο ή θεραπεία ή ότι ο 
θερµότερος καιρός στο Βόρειο 
Ηµισφαίριο θα ελαχιστοποιήσει 
τον αντίκτυπο του Covid 19, 
δεν µπορεί να υπάρξει 
οικονοµική ανάκαµψη, εκτός 
εάν δεν προηγηθεί µια 
υποχώρηση του υγειονοµικού 
κινδύνου. Το αν θα βυθίστούµε 
σε µια µακρά ύφεση µε 
ανεργία που φτάνει το 33% - 
θα καθοριστεί από την 
αποτελεσµατικότητα των 
κυβερνητικών πολιτικών» 
σχολιάζει η συντακτική 
επιτροπή της ICAC. Εκείνο 
που ανησυχεί τους αναλυτές 
είναι το ενδεχόµενο ενός νέου 
κύµατος από το φθινόπωρο. 
Σε περίπτωση όµως που κάτι 
τέτοιο αποφευχθεί, η 
σταδιακή ανάκαµψη των 
τιµών δεν αποκλείεται. 
Ωστόσο η επιστροφή θα είναι 
εξαιρετικά αργή και 
εύθραυστη, µε τα 70 σεντς να 
είναι αρκετούς µήνες µακρυά, 
όπως εξηγούν στην Agrenda 
άνθρωποι της αγοράς.

ICAC: ΑΡΓΗ ΑΛΛΑ ΠΙΘΑΝΗ
Η ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ

Η αγορά αφότου έπιασε σχεδόν τα 58 σεντς ανά 
λίµπρα άρχισε να κάνει διορθωτικές κινήσεις, οι 
οποίες εντάθηκαν τεχνικά από φιξαρίσµατα τιµών των 
Αµερικανών παραγωγών, οι οποίοι κινητοποιήθηκαν 
από φόβο για τις εξελίξεις στην αγορά. Παράλληλα 
επικράτησε η άποψη πως η νέα κόντρα µεταξύ ΗΠΑ-
Κίνας αναφορικά µε την προέλευση του κορωνοϊού 
µόνο άσχηµα θεµελιώδη στοιχεία θα µπορέσει να 
φέρει στο βαµβάκι. Στα µέσα της εβδοµάδας φτάσαµε 
σε σηµεία στήριξης της αγοράς, που έπιασε τα 55 
σεντς ανά λίµπρα και πλέον οι τιµές ανακάµπτουν 
παρά την άνοδο του δολαρίου.

ΝEA ΥOΡKH
Μετά από αρκετές εβδοµάδες φαίνεται ότι 
δραστηριοποιείται ξανά η αγορά της νέας σοδειάς. Το 
προηγούµενο διάστηµα απλά υπήρχαν κουβέντες όσον 
αφορά τα νέα της αγοράς, τις φορτώσεις και τα 
επίπεδα τιµών που βρισκόµαστε. Οι κουβέντες αυτές 
µετατράπηκαν σε διαπραγµατεύσεις, οι οποίες και 
κατέληξαν σε κάποιες νέες προπωλήσεις. Το πριµ επί 
των χρηµατιστηριακών τιµών έχει διορθώσει από τα 
υψηλά του και κυµαίνεται στα επίπεδα των 3 σεντς ανά 
λίµπρα πάνω από τις τιµές ∆εκεµβρίου ‘20. Η νέα 
σπορά εξελίσσεται χωρίς ιδιαίτερα προβλήµατα και 
εκτιµάται κατά µέσο όρο µείωση εκτάσεων περίπου 7%. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Λιγότερη κατά 4% η παγκόσµια 
παραγωγή βάµβακος, λέει η ICAC.

ΑΝΟ∆ΟΣ
Τα συµβόλαια Ιουνίου 

έφτασαν τα 57,98 σεντς, 

δίνοντας και την πρώτη 

µηνιαία άνοδο για το 2020

Συνεδρίαση 06/05/20
      Μήνας       Κλείσιµο       Μεταβολή

Δεκέμβριος '20 54,51 +0,93

Μάρτιος '20 56,23 +0,81
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Καλύτερη πορεία για το προϊόν 
αναµένουν φέτος οι παραγωγοί 
και στη Χαλκιδική, µε δεδοµένη 
την κινητικότητα που καταγρά-
φεται από τους εµπόρους, που 
εµφανίστηκαν το  τελευταίο διά-
στηµα στην Πορταριά. Όπως επε-
σήµανε στην Agrenda ο Γιώργος 
Σταµπουλής, παραγωγός µε 300 
στρέµµατα βερικοκιάς, η συγκο-
µιδή των πρώιµων Pricia, Magic 

και Wonder ξεκινούν από τις 15-
17 Μαΐου και φέτος έχουν µείωση 
έως και 70%. «Υπό αυτές τις συν-
θήκες, δεν αποκλείεται να δούµε 
τιµές σηµαντικά υψηλότερες α-
πό τις αντίστοιχες περσινές, που 
ήταν στα 1,10 – 1,20 ευρώ το κι-
λό για τα υπερπρώιµα βερίκοκα. 
Και ευελπιστούµε να έχει και συ-
νέχεια και πιάσουµε και το 1 ευ-
ρώ για τα Τιρύνθου», πρόσθεσε.

Όσον αφορά τις τιµές στα Μπε-
µπέκου, σύµφωνα µε τον γεω-
πόνο Πελοπίδα Παπαγεωργί-
ου, υπάρχει ζήτηση τόσο από 
την Ελλάδα, όσο και από το ε-
ξωτερικό για το προϊόν, γεγονός 
που σε συνδυασµό µε την ανε-
πάρκειά του, «θα οδηγήσει σί-
γουρα σε τιµές πάνω από 1,20 
ευρώ το κιλό, όταν πέρυσι ήταν 
στα 0,80 ευρώ το κιλό».

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Στα ράφια των σούπερ µάρκετ και 
στους πάγκους των λαϊκών αγο-
ρών ετοιµάζεται να πάρει θέση 
αυτές τις ηµέρες το ελληνικό βε-
ρίκοκο και οι συνθήκες που δια-
µορφώνονται στην αγορά προ-
οιωνίζονται δυνατό εµπορικό ά-
νοιγµα, µε τους παραγωγούς να 
περιµένουν ακόµη και τιµή κο-
ντά στα 2 ευρώ το κιλό για κά-
ποιες από τις καινούριες υπερ-
πρώιµες ποικιλίες, ιδίως από τη 
στιγµή που τα εισαγόµενα ισπα-
νικά «παίζουν» ήδη στα ελληνι-
κά µανάβικα σε διπλάσια τιµή.

Οι τηλεφωνικές «οχλήσεις» α-
πό τους παραδοσιακούς, αλλά και 
νέους εµπόρους προς τους παρα-
γωγούς στα εγχώρια παραγωγι-
κά κέντρα τις τελευταίες ηµέρες, 
προδιαγράφουν υψηλή ζήτηση 
για το προϊόν και σε συνδυασµό 
µε τη µειωµένη προσφορά, λό-
γω των µεγάλων απωλειών που 
υπέστη κυρίως η ευρωπαϊκή πα-
ραγωγή, «στρώνουν χαλί» για µια 
εµπορική σεζόν φέτος, που µπορεί 
να ανταµείψει και τους αγρότες.

Είναι χαρακτηριστικό πως η 
Ιταλία «καταγράφει» τεράστι-
ες ζηµιές, που σε πολλές περι-
οχές κυµαίνονται από 70% έως 
και 90%, η Ισπανία έχει κι αυτή 
σηµαντικές απώλειες σε υψη-
λό διψήφιο ποσοστό, ενώ ελα-
φρώς καλύτερη είναι η κατάστα-
ση στη Γαλλία, αλλά η συγκεκρι-
µένη χώρα δεν µπορεί να επη-
ρεάσει ουσιαστικά το ευρωπα-
ϊκό εµπόριο, δεδοµένου ότι το 

προϊόν της κατά τεκµήριο κατα-
ναλώνεται στην τοπική αγορά. 

Με βάση τις πρόσφατες προ-
βλέψεις της Medfel, η µείωση 
της συνολικής ευρωπαϊκής πα-
ραγωγής φέτος κυµαίνεται στους 
240.000 τόνους (από σχεδόν 
640.000 τόνους πέρυσι σε πε-
ρίπου 400.000 τόνους φέτος ή 
µείωση 37%), µε ορισµένους πα-
ρατηρητές να θεωρούν, µάλιστα, 
πως η προσέγγιση αυτή είναι συ-
ντηρητική σε σχέση µε το πραγ-
µατικό ύψος των ζηµιών.

Επιπρόσθετα, λόγω κορωνοϊ-
ού, η Ρωσία περιόρισε τις εισα-

γωγές από την Τουρκία και πιθα-
νολογείται ότι ανάλογη συµπε-
ριφορά για ισπανικά και ιταλικά 
βερίκοκα θα έχουν οι καταναλω-
τές στις αγορές της Βόρειας Ευ-
ρώπης, οι οποίοι διαθέτουν υψη-
λότερο βαλάντιο για να πληρώ-
σουν κάτι παραπάνω στο ελληνι-
κό βερίκοκο, που είναι «από-ενο-
χοποιηµένο» από τον κορωνοϊό.

Από ∆ευτέρα οι πρώτες 
συγκοµιδές στη Βέροια

«Υπάρχουν όλες οι προϋπο-
θέσεις για να πάµε σε µια πο-
λύ καλή χρονιά για το προϊόν 
και κατ’ επέκταση και για το ει-
σόδηµα του παραγωγού», επε-
σήµανε στην Agrenda o Κώστας 
Μαρκοβίτης, ο οποίος καλλιερ-
γεί το προϊόν στη Βέροια και προ-
γραµµατίζει να µπει για συγκο-
µιδή από τις 11 Μαΐου.

Το ξεκίνηµα θα γίνει µε την 
Mikado, µια καινούρια αυτογό-

νιµη δίχρωµη και ανθεκτική υ-
περπρώιµη ποικιλία, σχετικά µι-
κρόκαρπη αλλά νόστιµη, όπως 
σηµειώνει ο παραγωγός και θα 
ακολουθήσουν, ανά περίπου µία 
εβδοµάδα µετά, οι συγκοµιδές 
των Mogador, Colorado και της 
Wonder Cot, οι οποίες, όπως το-
νίζει, έχουν απώλεια παραγωγής 
που κυµαίνεται από 50% και πάνω. 
Αµέσως µετά θα πάρουν τη σκυ-
τάλη οι πρώιµες Pricia, Tsounami 
κλπ, και κατόπιν οι µεσοόψιµες 
και οι όψιµες, µέχρι να κλείσει ο 
φετινός κύκλος της παραγωγής.

«Εδώ και 5-6 ηµέρες έγιναν 
εισαγωγές υπερπρώιµων ιταλι-
κών και ισπανικών βερίκοκων 
τα οποία πωλούνται στα µανά-
βικα µε 4,5 έως 5,5 ευρώ το κι-
λό και δεν είναι τόσο νόστιµα ό-
σο τα δικά µας. Γιατί να µην πά-
ρουν έστω τα µισά τα ελληνικά 
βερίκοκα, ώστε να στηριχθεί και 
ο Έλληνας παραγωγός», διερω-
τήθηκε ο κ. Μαρκοβίτης, δείχνο-
ντας εµµέσως τις προθέσεις του, 
ως προς την τιµολογιακή πολιτι-
κή που θα κρατήσει.

Μειωµένη 37% η ευρωπαϊκή παραγωγή
Ακόµα και 2 ευρώ τα πρώιµα βερίκοκα 
Από βδοµάδα ξεκινά η διάθεση για τα υπερπρώιµα Mikado µε υψηλή ζήτηση

Νέοι έµποροι «έσκασαν µύτη» στη Χαλκιδική,
για πάνω από 1,20 ευρώ πάνε τα Μπεµπέκου

ΠΑΓΕΤΟΙ ΣΤΗΝ ΠΕΛΛΑ
 Στην Πέλλα οι παγετοί Μαρ-

τίου και Απριλίου προκάλεσαν 

ζηµιές στις πρωϊµανθείς 

ποικιλίες, Pricia και Wonder 

Cot, ενώ οι µεσο-πρώιµες 

Φραµπαλί και Φαράλια δεν θα 

χρειαστούν αραίωµα 

ΕΓΧΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Από τους περίπου 78.000 τόνους 

της ελληνικής παραγωγής βερί-

κοκου φέτος, οι 45.000 τόνοι θα 

προκύψουν από την Πελοπόννησο 

Σ
την αγορά µας επικρατεί ά-
γνοια και αβεβαιότητα όσον 
αφορά την εκτίµηση τιµής 
για τα σκληρά σιτάρια της 

νέα σοδειάς. Από τη µια µεριά φαί-
νεται ότι θα έχουµε το πρωτόγνωρο 
γεγονός των µηδενικών τελικών α-
ποθεµάτων και των διαρκώς ανοδι-
κών φετινών τιµών. Από την άλλη 
σε περίπου ενάµιση µήνα θα βγουν 
νέα σιτάρια στην αγορά, ενώ παράλ-
ληλα οι τοπικοί µεγάλοι µύλοι λει-
τουργούν σταθερά µε µεγάλα απο-
θέµατα στις αποθήκες τους. Το µυ-
στήριο θα το λύσει λογικά η εξαγω-
γή, αλλά ακόµα δεν έχουν σηµειω-
θεί προπωλήσεις της νέας σοδειάς 
οπότε και να αντιληφθούµε στο πε-
ρίπου που θα πάει η αγορά.

Στα σκληρά σιτάρια, είχαµε την 
πρώτη διόρ-
θωση τιµών (-
3 ευρώ ο τό-
νος) µετά από 
πολλές εβδο-
µάδες στη νέα 

λίστα της Φότζια. Συγκεκριµένα για 
τα ποιοτικά σιτάρια µε ειδικό βάρος 
80 kg/hl, υαλώδη 80% και πρωτεΐνη 
12% η τιµή αποθήκης παραγωγού 
κυµαίνεται στα 302-307 ευρώ ο τό-
νος. Επίσης για τη δεύτερη ποιότη-
τα µε ειδικό βάρος 78 kg/hl, υαλώ-
δη 70% και πρωτεΐνη 11,5% η τιµή 
αποθήκης παραγωγού διαπραγµα-
τεύεται στα 297-302 ευρώ ο τόνος. 
Στη Γαλλία οι τιµές σκληρού µετα-
φέρθηκαν στη νέα σοδειά µε προ-
σαρµογή σχεδόν 20 ευρώ χαµηλό-
τερα από την αντίστοιχη φετινή. Ως 
αποτέλεσµα κυµαίνονται στα 252 
ευρώ ο τόνος παραδοτέα σε γαλλι-
κό λιµάνι.

Την ίδια ώρα, στο χρηµατιστήριο 
του Σικάγο, η αίσθηση πως οδεύου-
µε σε νέο γύρο εντάσεων µεταξύ Η-
ΠΑ-Κίνας, αυτή τη φορά όσον αφο-
ρά τον κορωνοϊό, προκάλεσε µια µι-
κρή πίεση στα περισσότερα δηµητρι-
ακά. Βέβαια το τελευταίο διάστηµα 
γενικότερα οι συνεδριάσεις δεν εί-
χαν σηµαντικές µεταβολές µια που 
δεν είχαν προκύψει ιδιαίτερες ει-
δήσεις. Στη Γαλλία, µπορεί και µε 
τη βοήθεια του φτηνότερου ευρώ, 
οι τιµές ενισχύθηκαν µε τα συµβό-
λαια Σεπτεµβρίου ‘20 να κυµαίνο-
νται στα 187 ευρώ ο τόνος. Παράλ-
ληλα η Ευρωπαϊκή Ένωση αύξησε 
τους εισαγωγικούς δασµούς στα κα-
λαµπόκια κατά 5,13 ευρώ ο τόνος.

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr
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ΤΟΝΟΙ 
78.000

ΤΟΝΟΙ 

 45.000

33.000

ΤΟΝΟΙ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΑΙ 
Κ.ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ
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Δυναμική συγκυρία 
εντοπίζει στα σιτηρά 
η Παγκόσμια Τράπεζα

Τα μακρο-
οικονομικά 
των αγροτικών
 commodities

Ενισχυµένες 
κατά 6% είναι 

οι τιµές στο σιτάρι, σύµφωνα µε 
έκθεση της Παγκόσµιας Τρά-
πεζας, η οποία αναµένει πως η 
παγκόσµια κατανάλωση θα ε-
νισχυθεί µέχρι το τέλος του έ-
τους κατά 2%.  Στην τελευταία 
της έκθεση για τις προοπτικές 
των commodities, η Παγκόσµια 
Τράπεζα, στέκεται στο κεφά-
λαιο των αγροτικών εµπορευ-
µάτων στην ενίσχυση που ση-
µείωσε ο ∆είκτης Τιµών των σι-
τηρών και ειδικά του Σιταριού. 
Σύµφωνα µε την έκθεση, ο ∆εί-
κτης Τιµών των Σιτηρών έχει ε-
νισχυθεί κατά 4,4% µε την παρα-
γωγή της τρέχουσας εµπορικής 
περιόδου να έχει αυξηθεί κατά 
1%, όσο η κατανάλωση ξεπερ-
νάει το ποσοστό αυτό. Σε αυτή 
την εξίσωση, η αναλογία ανά-
µεσα στα αποθέµατα και την κα-
τανάλωση να παραµένει σταθε-
ρή. Σε ό,τι αφορά την κατάσταση 
των καλλιεργειών που αναµένε-

ται να συγκοµιστούν, η έκθεση 
εκτιµά πως οι καιρικές συνθή-
κες ευνοούν την ανάπτυξη των 
φυτών στη Βόρεια Αµερική και 
ειδικά στον Καναδά. 

Πάντως, ακόµη και αν επιβε-
βαιωθεί το σενάριο αύξησης της 
παραγωγής σιτηρών κατά 5%, ως 
αποτέλεσµα µιας θετικής εξέλι-
ξης των καλλιεργειών σε Ρωσία, 
Καζακστάν, Ουκρανία και Βόρεια 
Αµερική, περιοχές στις οποίες α-
ντιστοιχεί το 60% του παγκόσµι-
ου εµπορίου, η αναλογία απο-
θεµάτων-κατανάλωσης, δεν α-
ναµένεται να αυξηθεί πάνω από 
0,39% σύµφωνα µε την έκθεση.

  Σε ό,τι αφορά στον ∆είκτη Τι-
µών Αγροτικών Πρώτων Υλών, 
στον οποίο συγκαταλέγεται και 
το βαµβάκι, η έκθεση τον κατα-
γράφει εξασθενισµένο κατά 2% 
συγκριτικά µε πέρυσι, ωστόσο 
εκτιµά πως δεν θα υποχωρήσει 
περαιτέρω µέχρι το τέλος του έ-
τους. Από την άλλη, αναµένει µια 
αύξηση κατά 1,6%  για το 2021.

∆ύο µακροοικονοµικούς παράγοντες ξε-
χωρίζει η έκθεση, ως τους βασικούς δι-
αµορφωτές της αξίας των αγροτικών ε-
µπορευµάτων, την ισοτιµία του δολαρίου 
και τους εµπορικούς περιορισµούς.  Μία 
περαιτέρω ενίσχυση του δολαρίου ΗΠΑ 
θα µπορούσε να ασκήσει πτωτική πίεση 
στις τιµές των εµπορευµάτων. Πράγµατι, 
η υποτονικότητα σε ορισµένες τιµές των 
εµπορευµάτων κατά τη διάρκεια του πρώ-
του τρίµηνου του 2020 αντικατοπτρίζει, 
εν µέρει, ένα ισχυρότερο δολάριο, υπο-
στηρίζει η Παγκόσµια Τράπεζα. Σηµει-
ώνεται ότι ο σταθµισµένος δείκτης δο-
λαρίου αυξήθηκε περισσότερο από 8% 
τους τελευταίους δύο µήνες. Η έρευνα 
έχει δείξει ότι η ανατίµηση του δολαρί-
ου κατά 10% έναντι των µεγάλων νοµι-
σµάτων σχετίζεται µε πτώση των τιµών 
των εµπορευµάτων διεθνώς κατά 5%.

Επιπλέον, οι εµπορικές πολιτικές πε-
ριορισµού και οι κρατικές παρεµβάσεις 
σε επίπεδο διαµόρφωσης της εσωτερικής 
αγοράς, διαδραµατίζουν σηµαντικό ρό-
λο στις µεταβολές των τιµών των βασι-
κών αγροτικών προϊόντων. Ένα τέτοιο 
παράδειγµα ήταν η απόφαση της Ρωσί-
ας για περιορισµό των εξαγωγών σίτου.

Προσωρινή υποχώρηση 10% στις τιµές των λιπασµάτων για το έτος 2020
Καθοδικές πιέσεις για το καλαµπόκι στις ΗΠΑ και τους ελαιούχους σπόρους στην Ευρώπη

Μειωμένο ενεργειακό κόστος 40% ως το 2021
∆ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
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Το ενεργειακό κόστος αναµένεται να διατηρηθεί στο 
-40% καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, αναφέρει η 
έκθεση της Παγκόσµιας Τράπεζας, συµπληρώνοντας 
πως κατ’ επέκταση οι τιµές των λιπασµάτων δεν 
µπορούν παρά να επηρεαστούν, καταγράφοντας και 
αυτές µια υποχώρηση της τάξης του 10% για το 2020. 
Ωστόσο οι συντάκτες σηµειώνουν ότι οι τιµές θα 
ανακάµψουν, χωρίς όµως οι µέσες τιµές να 
παρεκκλίνουν από το εύρος που αποδίδεται παραπάνω.
Μπορεί τώρα το κόστος της ενέργειας να αντανακλάται 
στο κόστος παραγωγής, είτε άµεσα από την αξία των 
καυσίµων, είτε έµµεσα µέσω των λιπασµάτων και των 
υπόλοιπων εισροών, ωστόσο τρεις κατηγορίες 
εκτατικών καλλιεργειών, το καλαµπόκι στις ΗΠΑ, οι 
ελαιούχοι σπόροι στην Ευρώπη και τα ζαχαροκάλαµα 
στη Βραζιλία, αναµένεται να υποστούν καθοδικές 
πιέσεις, σηµειώνεται στην έκθεση.
Αυτό γιατί βρίσκονται σε άµεση συνάρτηση µε την 
αγορά βιοντίζελ, η οποία κατά την έκθεση, έχει δει και 
καλύτερες ηµέρες. «Ο ρυθµός ανάκαµψης της αγοράς 
βιοντίζελ και η διάρκεια των περιοριστικών µέτρων θα 
διαµορφώσουν την τύχη των τριών αυτών 
εµπορευµάτων» αναφέρεται χαρακτηριστικά.
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Συνεδριάσεις νευρικότητας στο 
ΧΑ, που κρατά τις 600 µονάδες
Η αγορά δεν µπόρεσε να µην λάβει υπ’ όψιν τα 
στοιχεία που ανακοινώνονται για την πορεία της 
οικονοµίας, γεγονός που εγκλώβισε την περασµένη 
εβδοµάδα το Χρηµατιστήριο Αθηνών σε συνεδριάσεις 
έντονης νευρικότητας. Η αγορά δεν κατάφερε και να 
δηµιουργήσει ένα µαξιλάρι ασφαλείας από τις 600 
µονάδες. Παράλληλα, αρνητικά επέδρασε και η 
έκθεση της Societe Generale που εκτιµά ότι θα 
υπάρξει αφαίρεση των τριών συστηµικών τραπεζών 
Alpha Bank, Eurobank και Εθνική Τράπεζα από τον 
δείκτη MSCI Αναδυόµενων Αγορών.

ΣΕΛΟΝΤΑ: Ολοκληρώθηκε στις 
30/04/2020 η πώληση και 
µεταβίβαση του 100% των 

µετοχών της θυγατρικής 
«ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» 
στην «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ 
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΑΒΕΕ», όπως 
ανακοίνωσε η ΣΕΛΟΝΤΑ. Το τελικό 
τίµηµα των πώλησης του συνόλου 
των 3.501.880 µετοχών 
διαµορφώθηκε στα 4,2 εκατ. ευρώ.

COCA COLA HBC: Μειωµένα έσοδα 
αλλά αυξηµένους όγκους πωλήσεων 
εµφανίζει η Coca-Cola HBC στα 
αποτελέσµατα α’ τριµήνου. Τα έσοδα σε 
ουδέτερη συναλλαγµατική βάση 
σηµείωσαν πτώση κατά -1,2% ή -0,5% 
προσαρµοσµένα στις ηµέρες πωλήσεων 
και εξαιρώντας την Bambi. Το πρώτο 
τρίµηνο οι όγκοι πωλήσεων αυξήθηκαν 
κατά 3,1%, καθώς η καλή ανάπτυξη έως 
και τον Φεβρουάριο αντισταθµίστηκε 
από τη µείωση του Μαρτίου. 

ΚΑΡΕΛΙΑΣ: Για υποχώρηση του όγκου 
των πωλήσεών της από 10% έως 
15%, τη φετινή χρόνια, κάνει λόγο 
στην έκθεση για τη χρήση του 2019 η 
Καπνοβιοµηχανία Καρέλια, που χάνει 
σε επίπεδο κερδοφορίας 1,4 εκατ. για 
κάθε µήνα αναστολής λειτουργίας των 
καταστηµάτων στα αεροδρόµια. Ο 
χώρος των Duty Free αποτελεί, µε 
βάση τα στοιχεία του 2019, το 16% 
του όγκου πωλήσεών της.

OCADO: Η βρετανική εταιρεία 
σουπερµάρκετ µέσω διαδικτύου και 
τεχνολογίας Ocado, ανακοίνωσε ότι τα 
έσοδα λιανικής έχουν εκτιναχθεί 
40,4% σε ετήσια βάση στο β΄ τρίµηνο 
µέχρι στιγµής, καθώς οι καταναλωτές 
προτιµούν τις παραγγελίες για να 
αποφύγουν να βγαίνουν έξω.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Τρεις νάρκες κάτω από τα θεµέλια της ευ-
ρωπαϊκής νοµισµατικής τάξης έβαλαν οι 
δικαστές οµοσπονδιακού δικαστηρίου της 
Γερµανίας για το πρόγραµµα αγοράς κρατι-
κών οµολόγων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας. Το ∆ικαστήριο στην Καρλσρούη 
έδωσε περιθώριο τριών µηνών στην ΕΚΤ 
για να εξηγήσει για ποιο λόγο είναι απα-
ραίτητες οι αγορές κρατικού χρέους που 
διενεργεί από το 2015, µε ένα απρόσµενο 
τελεσίγραφο που απειλεί να αποδυναµώ-
σει την τεράστια νοµισµατική στήριξη προς 
την ευρωπαϊκή οικονοµία για να αντιµετω-
πιστούν οι επιπτώσεις του κορωνοϊού. Εάν 
δεν δοθεί εξήγηση από την ΕΚΤ εντός αυ-
τού του χρονικού περιθωρίου, η γερµανι-
κή κεντρική τράπεζα Bundesbank δεν θα 
µπορεί πλέον να συµµετέχει στις αγορές 

κρατικού χρέους. Απέναντι σε αυτό, η επι-
κεφαλής της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, υπο-
γράµµισε ότι «η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τρά-
πεζα παραµένει µία ανεξάρτητη Αρχή, η ο-
ποία λογοδοτεί µόνο στο Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο» και ότι θα συνεχίσει να πράττει 
ό,τι είναι απαραίτητο προκειµένου να φέρει 
σε πέρας την αποστολή της. Εν τω µεταξύ, 
σύµφωνα µε πηγή των Financial Times, η 
κυρία Λαγκάρντ σκοπεύει να αναζητήσει 
µια «διπλωµατική προσέγγιση» απέναντι 
στη γερµανική δικαιοσύνη. Η χρηµατοπι-
στωτική κρίση που επέφερε η πανδηµία 
µόλις άρχισε, αναφέρει σε ανάλυσή του ο 
γερµανικός κολοσσός Deutsche Bank, που 
υπογραµµίζει την αναγκαιότητα για περαι-
τέρω µείωση του επιτοκίου αναφοράς από 
τη Fed ως µοναδική σωτήρια λύση.

Septem
Η Μικροζυθοποιία Septem 
ανταποκρινόµενη στο κάλεσµα και στις 
αυξηµένες απαιτήσεις του συστήµατος 
υγείας, εξαιτίας της πανδηµίας, 
προχώρησε στην δωρεά συστήµατος 
βιντεολαρυγγοσκόπιου τελευταίας 
τεχνολογίας στο Γενικό Νοσοκοµείο 
Χαλκίδος. H επιλογή πραγµατοποιήθηκε 
βάσει των υποδείξεων και αναγκών του 
Γενικού Νοσοκοµείου.

AB Plus
Η ΑΒ Βασιλόπουλος, µε το πρόγραµµα 
πιστότητας ΑΒ Plus απέσπασε 5 
βραβεία στα Loyalty Awards 2020. 
Συγκεκριµένα, δύο GOLD βραβεία για το 
σχήµα πιστότητας AB Plus και τη νέα 
υπηρεσία «Προσωπικές Προσφορές AB 
Plus» και τρία SILVER βραβεία για την 
ενέργεια, το «Best Use of Digital 
Onboarding» και την οµάδα Loyalty & 
Personalization της ΑΒ.

Τρεις νάρκες κάτω 
από τα θεμέλια της ΕΕ 

 Στα δικαστήρια η ΕΚΤ για αγορές ομολόγων 
 Η χρηματοπιστωτική κρίση μόλις άρχισε 
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΑΦΟΙ Ι.&Β. ΛΑ∆ΕΝΗΣ Α.Ε.ΜΙΝΕΡΒΑ  0,3400 9,68 % 

ΚΛ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ A.B.E.E. 0,7100 9,23 %

ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ 0,1710 5,56 % 

ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 2,0600 5,10 % 

Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε  1,5140 3,84%

ΒΙΣ Α.Ε. 0,7000 -17,65 %

ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε.  0,3500 -12,06 % 

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.  1,1700 -12,03 % 

ΣΙ∆ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 0,3880 -11,82 % 

SPACE HELLAS Α.Ε. 4,1800 -8,33 % 

Ξένα Χρηματιστήρια
 ∆είκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 23,918.90 +1.07%
 NASDAQ Comp 8,854.39  +0.51% 
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  2,863.34 +0.69%
Λονδίνο FTSE 100 5,903.58 +0.84%
Φρανκφούρτη DAX-30 10,693.10 +0.82%
Παρίσι CAC-40 4,464.85 +0.71%
Ζυρίχη  SMI 9,590.66 +0.20%
Τόκιο NIKKEI-225 19,674.77 +0,28%
 
Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα Επιτόκιο Τιµή Τελευταία 
      αλλαγή
FED Βασικό 0,25 15.03.2020 
EKT Βασικό 0,25 18.09.2019
 Καταθέσεων  - 0,50 18.09.2019
ΒΡΕΤΑΝΙΑ REPO RATE 0,25 11.03.2020
ΙΑΠΩΝΙΑ Overnight Call Rate -0,1 01.02.2016
ΕΛΒΕΤΙΑ  3M Libor (εύρος) -0,61 01.04.2020
Ζώνη Ευρώ EURIBOR-12M - 0,168 01.04.2020
 EURIBOR -1M - 0,468  01.04.2020



Σάββατο 9 & Κυριακή 10 Μαΐου 2020Agrenda MAKΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑB2 | 24

Συμπληρωματικές δηλώσεις επιδοτήσεων 
και οι υποχρεώσεις για τους αγρότες

A
πό 01.01.14, φορολογούνται και οι επιδο-
τήσεις σχεδόν στο σύνολό τους. 

Για τα έτη 2014-2015, αθροίζονται όλες –
ανεξαρτήτως είδους επιδότησης-, το δε πο-

σό που ξεπερνά τις 12.000 ευρώ προστίθεται στο τζίρο 
από τις πωλήσεις και φορολογείται 
το τελικό αποτέλεσµα, αφού αφαιρε-
θούν έξοδα, αποσβέσεις, τόκοι κλπ..

Από το 2016, άλλαξε ο τρόπος α-
ντιµετώπισης και προστίθεται στις 
πωλήσεις α) από το 1ο ευρώ η βασι-
κή ενίσχυση και β) το ποσό άνω των 
12.000 ευρώ που απορρέει από την 
άθροιση του πρασινίσµατος και της 
συνδεµένης. Όλα τα παραπάνω εί-
ναι γνωστά σε όλους τους αγρότες. 

Το φορολογικό πρόβληµα ξεκι-
νά από την συνεχιζόµενη καταβο-
λή επιδοτήσεων. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ κά-
νει τη δουλειά για την οποία µεταξύ 
άλλων προορίζεται: να καταβάλλει 
στους δικαιούχους τις επιδοτήσεις. 
Έτσι, παρατηρούµε ότι κατά τη δι-
άρκεια του 2018 έχουν καταβληθεί 
σε διάφορα διαστήµατα µέσα στο έ-
τος (το ίδιο έχει συµβεί και στα προ-
ηγούµενα χρόνια), επιδοτήσεις δια-
φόρων τύπων και έτους αναφοράς, 

(βιολογική γεωργία, δηµοσιονοµική πειθαρχία, µέτρο 
10.2.3Α ολοκληρ. διαχ. παραγωγής καπνού. Επιδοτή-
σεις δηλαδή που αφορούν αρκετά χρόνια πίσω.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ
Σύµφωνα µε τις φορολογικές διατάξεις, υπάρχει υ-

ποχρέωση συµπληρωµατικής δήλωσης ώστε, να συ-
µπεριληφθούν οι επιδοτήσεις που καταβλήθηκαν κα-
θυστερηµένα. Αυτό µεταφράζεται σε νέα εκκαθάριση, 

νέο µεγαλύτερο καθαρό φορολο-
γητέο ποσό και κατά συνέπεια, νέο 
µεγαλύτερο ποσό φόρου / προκα-
ταβολής. Πολύς λόγος γίνεται για 

ευθύνες και υποχρεώσεις, ποιος είναι υποχρεωµένος 
να ενηµερώσει ποιο και πότε. Μέχρι και το 2017, ο κα-
θένας µπορούσε να δηλώσει ό,τι ήθελε, ποντάροντας 
στο γεγονός της µη ύπαρξης διασταύρωσης. Αυτή η «ά-
νεση» µας τελείωσε. Αφού από το 2018 κι εντεύθεν, οι 
εισπραχθείσες εµφανίζονται αυτόµατα στο έντυπο Ε3 
του αγρότη. Όσον αφορά δε, τις επιδοτήσεις που κατα-
βάλλονται εντός του κάθε έτους και αφορούν προηγού-
µενες χρονιές, αυτές εµφανίζονται στη βεβαίωση απο-
δοχών που υπάρχει αναρτηµένη στο Taxis. 

Ακόµη και αν ο αγρότης δεν ενηµερώσει ότι εισέ-
πραξε επιδοτήσεις παλαιοτέρων ετών (κάτι που έχει υ-
ποχρέωση να το κάνει σε κάθε περίπτωση), ο λογιστής 
µπορεί να δει στη βεβαίωση που εκτυπώνεται από τον 
ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι σηµαίνει αυτό;

1. Μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, θα πρέπει να 
υποβληθούν συµπληρωµατικές δηλώσεις για τα προ-
ηγούµενα χρόνια, για τα χρόνια δηλαδή που κάθε φο-
ρά έχουν εισπραχθεί επιδοτήσεις.

2. ∆εν χρειάζεται να περιµένει ο λογιστής ενηµέ-
ρωση από κανέναν. Η βεβαίωση του υποδεικνύει για 
ποιον και για ποια έτη πρέπει να υποβληθούν συµπλη-
ρωµατικές φορολογικές δηλώσεις.

3. Οι συµπληρωµατικές φορολογικές δηλώσεις θα γί-
νουν χωρίς δεύτερη κουβέντα. ∆εν είναι στη διακριτική 
ευχέρεια πλέον του πελάτη να αποφασίσει να θέλει ή 
όχι, αλλά ούτε (κυρίως αυτό) και στην διακριτική ευχέ-
ρεια του λογιστή, να αποφασίσει αν θα τις υποβάλλει.

4. Το µόνο που έχουν να επιλέξουν και οι δύο (πε-
λάτης & λογιστής), είναι το χρόνο που θα υποβληθεί η 
συµπληρωµατική φορολογική δήλωση: εµπρόθεσµα 
(µέχρι το τέλος του έτους που εκδόθηκε η βεβαίωση 
του ΟΠΕΚΕΠΕ) ή εκπρόθεσµα µε πρόστιµο.

5. Μέχρι και το έτος 2017, µπορούσε ο καθένας να 
αποφασίζει αν θα κάνει ή όχι συµπληρωµατικές δη-
λώσεις και να δηλώσει τις επιδοτήσεις που αφορούν 
τα προηγούµενα χρόνια, αναλαµβάνοντας το ρίσκο να 
τον «τσιµπήσουν σε τυχόν έλεγχο. Πλέον αυτό αλλάζει: 
µε το τέλος του έτους (π.χ. για τις επιδοτήσεις που κα-
ταβλήθηκαν εντός του 2019 και αφορούν προηγούµε-
να έτη, οι συµπληρωµατικές δηλώσεις µπορούν να υ-
ποβληθούν µέχρι τις 31.12.20 χωρίς πρόστιµο), υπάρ-
χει η δυνατότητα να γίνει διασταύρωση µεταξύ του Ο-
ΠΕΚΕΠΕ και του taxis, άµεσα. 

Φέτος πηγαίνοντας στο λογιστή σας, έχετε στα υπ’ ό-
ψιν ότι υπάρχει υποχρέωση υποβολής συµπληρωµατι-
κής δήλωσης για το 2018, ή / και για περισσότερα προ-
γενέστερα έτη. Τέλος, όσοι έχετε δάνεια, να προσκοµί-
σετε βεβαίωση τόκων από την τράπεζα σας, µε ανάλυ-
ση των τόκων ανά δάνειο, γιατί τα ποσά αυτά –ανάλο-
γα µε το ποσό του δανείου- αποτελούν σηµαντικό έξο-
δο για τα βιβλία σας και τον προσδιορισµό του καθα-
ρού φορολογητέου αγροτικού εισοδήµατος.

Τουλάχιστον, οι ασφαλιστικές εισφορές του ΕΦΚΑ, 
µπορούν να καταχωρηθούν ως δαπάνη στο έτους που 
θα πληρωθούν, πράγµα που σηµαίνει ότι δεν χάνονται 
ως δαπάνη σε καµία περίπτωση. Το πρόβληµα που πα-
ραµένει είναι πως, θα δηµιουργηθεί επιπλέον µείωση 
ρευστότητας εξαιτίας του γεγονότος αυτού. 

Τόκοι ανά δάνειο
Όσοι έχετε δάνεια, να 

προσκοµίσετε βεβαίωση 
τόκων µε ανάλυση των 

τόκων ανά δάνειο

Έλεγχος
Υπάρχει η δυνατότητα 
να γίνει διασταύρωση 

µεταξύ του ΟΠΕΚΕΠΕ και 
του taxis, άµεσα

ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ
& ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜ. 
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

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

«Φ.Ι.Χ. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ»
Είναι λάθος η επιµονή πολλών που 

απευθύνονται στους φοροτεχνικούς 
και τους ζητάνε να τους βάλουν 

αγροτικό εισόδηµα για να πάρουν 
αγροτικό όχηµα. Θα αναγκαστούµε 
να κινηθούµε διαφορετικά, µε ό,τι 

αυτό συνεπάγεται...

Ένταξη στο κανονικό καθεστώς 
ΦΠΑ λόγω της επιδότησης

Οι περισσότερες επιδοτήσεις αθροίζονται κι 
εφόσον ξεπερνούν τις 5.000 ευρώ, ο δικαιούχος 
είναι υποχρεωµένος να ενταχθεί στο κανονικό 
καθεστώς ΦΠΑ. Επισήµανση σε µερικούς 
παντογνώστες: δεν αποφασίζετε εσείς αν θα 
µπείτε ή όχι στα βιβλία, κοινώς δεν σας ρωτάµε 
κιόλας. Αν δεν θέλεις να µπεις, υπέγραψε στο 
λογιστή σου υπεύθυνη δήλωση ότι ενηµερώθηκες 
κι από κει και πέρα, µην µπεις ποτέ.





Ελεύθερα 
ποσού 
τα αιτήματα 
πληρωμής 
στα Σχέδια 
Βελτίωσης
Χωρίς το κατώτατο όριο του 20% επί του 
προϋπολογισμού τα αιτήματα πληρωμής 
που σπάνε πλέον στα τέσσερα, σύμφωνα 
με την 5η τροποποιητική απόφαση

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Το ελεύθερο στους δικαιούχους των Σχεδίων Βελ-
τίωσης να προχωρούν σε αίτηµα πληρωµής χωρίς 
κατώτατο όριο στο ποσό που ζητάνε, δίνει η 5η τρο-
ποποιητική απόφαση (ΦΕΚ 1706/Β’/2020) του Μέ-
τρου που έρχεται να διευκολύνει κάπως την υπόθε-
ση υλοποίησης. ∆ηλαδή, αν κάποιος θέλει να προ-
χωρήσει σε αίτηµα πληρωµής για ένα σχέδιο συνο-
λικού προϋπολογισµού 100.000 ευρώ, πλέον µπο-
ρεί να ζητήσει 10.000 ευρώ ως πρώτη δόση. Αυτό 
που ίσχυε ήταν πως κάθε αίτηµα, θα πρέπει να κα-
λύπτει τουλάχιστον το 20% του προϋπολογισµού. 

Επίσης, πλέον οι δικαιούχοι µπορούν να «σπά-
σουν» το επενδυτικό τους σχέδιο στα τέσσερα σύµ-
φωνα µε την τροποποιητική απόφαση (δηλαδή τέσ-
σερα αιτήµατα πληρωµής αντί για τρία που ίσχυε). 
Τέλος, τρακτέρ και µελισσοκοµικά φορτηγά θα µπο-
ρούν να επιδοτηθούν ακόµα  και αν έχουν ταξινοµη-
θεί 48 µήνες πριν, λόγω προφανώς των καθυστερή-
σεων στις εγκρίσεις που είχαν παρατηρηθεί. 

Αναλυτικότερα τώρα, στην τροποποιητική 
απόφαση προβλέπονται µεταξύ άλλων τα εξής:

Άρθρο 2: Το άρθρο 9 τροποποιείται ως εξής: 
1. Στο τέλος περίπτωσης 1.3.6 του άρθρου 9 προ-

στίθεται το εξής εδάφιο: «Αντίστοιχα στις επενδύσεις 
ίδρυσης ή επέκτασης ή µετεγκατάστασης θερµοκηπια-

κών εγκαταστάσεων περιλαµβάνονται και οι δαπάνες 
των συστηµάτων θέρµανσης για τη λειτουργία τους.»

2. Η περίπτωση 2.2.7 αντικαθίσταται ως εξής: «Η 
ηµεροµηνία έκδοσης του δελτίου ταξινόµησης του 
ελκυστήρα να είναι έως 48 µήνες προγενέστερη της 
ηµεροµηνίας έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας αυτού.»

3. Η περίπτωση 5.1.4 αντικαθίσταται ως εξής: «Η 
ηµεροµηνία έκδοσης του δελτίου ταξινόµησης του 
ανθοκοµικού αυτοκινήτου να είναι έως 48 µήνες 
προγενέστερη της ηµεροµηνίας έκδοσης της άδειας 
κυκλοφορίας αυτού.»

4. Η περίπτωση 6.1.5 αντικαθίσταται ως εξής: 
«Η ηµεροµηνία έκδοσης του δελτίου ταξινόµησης 
του φορτηγού να είναι έως 48 µήνες προγενέστε-
ρη της ηµεροµηνίας έκδοσης της άδειας κυκλο-
φορίας αυτού.»

Άρθρο 10: Στο άρθρο 26 η παράγραφος 2 τροπο-
ποιείται ως εξής: «Ο δικαιούχος µε βάση την πρό-
οδο υλοποίησης του επενδυτικού του σχεδίου, δύ-
ναται να καταθέσει έως και τέσσερις αιτήσεις πλη-
ρωµής. Κάθε αίτηση µερικής πληρωµής γίνεται δε-
κτή εφόσον µετά την υποβολή της αποµένει προς 
υλοποίηση τουλάχιστον 20% του συνολικού εγκε-
κριµένου προϋπολογισµού.»

Άρθρο 9: Το άρθρο 25 «Τροποποίηση πράξης» 
αντικαθίσταται ως εξής: [...] 4.6 ∆εν επιτρέπεται η 
µεταφορά ποσών προς επενδύσεις των οποίων ο αι-
τούµενος προϋπολογισµός είχε µειωθεί κατά την ε-
γκριτική διαδικασία.

Ο δικαιούχος µε βάση την πρόοδο 
υλοποίησης του επενδυτικού του σχεδίου, 

δύναται να καταθέσει έως και τέσσερις 
αιτήσεις πληρωµής. Κάθε αίτηση µερικής 

πληρωµής γίνεται δεκτή εφόσον µετά την 
υποβολή της αποµένει προς υλοποίηση 

τουλάχιστον 20% του συνολικού 
εγκεκριµένου προϋπολογισµού
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Πάνω από 3.000 οι ενστάσεις
Εν τω µεταξύ, πάνω από 3.000 ΑΦΜ απορριπτόµε-

νων και επιλαχόντων ψάχνουν τη δεύτερη ευκαιρία 
µέσω ενστάσεων που έχουν καταθέσει. Η διαδικασία 
των προσφυγών λήγει τη ∆ευτέρα 11 Μαΐου, µε τις δι-
αχειριστικές αρχές να εκδίδουν έναν επικαιροποιηµέ-
νο οδηγό εξέτασης αυτών που ορίζει το πώς θα αντιµε-
τωπιστούν περιπτώσεις: πρώτον έλλειψης φορολογι-
κής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, δεύτερον λαθών 
στην υφιστάµενη κατάσταση και τρίτον περικοπών µο-
ρίων για επενδύσεις «καινοτοµίας». Συγκεκριµένα:

Μηδενική τυπική απόδοση υφισταµένης: Υπάρ-
χουν περιπτώσεις όπου η αίτηση έχει υποβληθεί χω-
ρίς να έχει συµπληρωθεί η καρτέλα µε τα στοιχεία 
της υφιστάµενης κατάστασης (καρτέλα 4.1 στην ε-
νότητα 4 του ΠΣΚΕ). Η επιτροπή ενστάσεων ανακτά, 
µέσω του ΠΣΚΕ, τα στοιχεία του ΟΣ∆Ε για την υφι-
στάµενη κατάσταση και στη συνέχεια αξιολογεί την 
αίτηση. Προσοχή: Στις περιπτώσεις όπου τόσο η υ-
φιστάµενη όσο και η µελλοντική κατάσταση δεν εί-
χαν συµπληρωθεί, η ένσταση απορρίπτεται.

Φορολογικές και ασφαλιστικές ενηµερότητες: 
Στις περιπτώσεις που στην αίτηση στήριξης είχε προ-
σκοµιστεί ασφαλιστική ή/και φορολογική ενηµερό-
τητα που είχαν λήξει κατά την ηµεροµηνία οριστικο-
ποίησης της αίτησης στήριξης (β’ στάδιο) ή είχε προ-
σκοµιστεί βεβαίωση ασφάλισης αντί για ασφαλιστι-
κή ενηµερότητα, η ενδικοφανής προσφυγή γίνεται 
αποδεκτή εφόσον προσκοµίζεται έγγραφο από τον 

ΕΦΚΑ-ΟΓΑ ή/και την ΑΑ∆Ε που να αποδεικνύει ότι 
κατά την ηµεροµηνία οριστικοποίησης του β’ σταδί-
ου της αίτησης στήριξης ο υποψήφιος ήταν ασφα-
λιστικά ή/και φορολογικά ενήµερος. Προσοχή στα 
εξής: α) Η προσκόµιση ενηµερότητας για το τρέχον 
διάστηµα ή για διάστηµα προγενέστερο ή µεταγενέ-
στερο της ηµεροµηνίας οριστικοποίησης του δευτέ-
ρου σταδίου της ηλεκτρονικής υποβολής, επ’ ουδε-
νί µπορεί να θεραπεύσει τις απορρίψεις. β) Οι περι-
πτώσεις όπου µε την υποβολή της αίτησης στήριξης 
δεν έχει προσκοµισθεί κάποιο έγγραφο για την α-
πόδειξη της ενηµερότητας δεν θεραπεύονται, παρά 
µόνο µε την προσκόµιση ενηµερότητας η οποία είχε 
εκδοθεί πριν την οριστικοποίηση του δευτέρου στα-
δίου της ηλεκτρονικής αίτησης, κάλυπτε την ηµε-
ροµηνία οριστικοποίησης του δευτέρου σταδίου αλ-
λά, λόγω προφανούς σφάλµατος, δεν υποβλήθηκε.

Βαθµολογία κριτηρίου καινοτοµίας: Η απόδοση 
βαθµολογίας για το κριτήριο της καινοτοµίας πρέ-
πει να γίνεται αυστηρά εξετάζοντας την αιτιολόγη-
ση και τα έγγραφα που τυχόν έχουν συµπεριληφθεί 
στον φάκελο υποψηφιότητας µέχρι και την ολο-
κλήρωση των εργασιών της πρωτοβάθµιας γνωµο-
δοτικής επιτροπής. Η συµπληρωµατική τεκµηρίω-
ση, που ενδεχοµένως έχει υποβληθεί µε την ένστα-
ση, δεν πρέπει να λαµβάνεται υπόψη καθώς έρχε-
ται να θεραπεύσει την ελλιπή τεκµηρίωση του αρ-
χικού φακέλου, δηλαδή την παράληψη στην µελέ-
τη και όχι την εσφαλµένη απόφαση της ∆ιοίκησης.

Μεταφορά
∆εν επιτρέπεται 

η µεταφορά 
ποσών προς 

επενδύσεις των 
οποίων ο αιτού-
µενος προϋπο-
λογισµός είχε 
µειωθεί κατά 
την εγκριτική 

διαδικασία

Πάνω από µήνα
η αξιολόγηση 
ενστάσεων
Σε πάνω από 1.000 ανέρχεται ο αριθµός 
των γεωργών και κτηνοτρόφων της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οι 
οποίοι θα διεκδικήσουν από την 
ερχόµενη εβδοµάδα, µια δεύτερη 
ευκαιρία για τον εκσυγχρονισµό των 
εκµεταλλεύσεών τους µέσω των σχεδίων 
βελτίωσης.
Πρόκειται για παραγωγούς της 
τρέχουσας προκήρυξης, οι οποίοι έχουν 
καταθέσει ενστάσεις, καθώς αν και 
κρίθηκαν επιλεγέντες µε βάση τους 
όρους που είχαν τεθεί από το πρόγραµµα, 
τελικώς οι επενδυτικοί τους φάκελοι είτε 
έµειναν οριστικά εκτός λίστας 
επιτυχόντων, είτε µέρος της επένδυσής 
τους «ψαλιδίστηκε», είτε δεν έπιασαν τη 
βαθµολογία, είτε, τέλος, εγκρίθηκε το 
επενδυτικό στο σύνολο, αλλά θέλουν να 
αλλάξουν το βαθµό ώστε να αποφύγουν 
την υλοποίηση µέρους της επένδυσης, 
την οποία είχαν εντάξει στο φάκελο, 
κυρίως για λόγους µοριοδότησης.
Ο κύκλος ελέγχου των ενστάσεων, 
όπως επισήµανε στην Agrenda ο 
αντιπεριφερειάρχης αγροτικής 
οικονοµίας της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, Σωτήρης Μπάτος, ξεκινάει 
από τη ∆ευτέρα 11 Μαΐου και από το 
«ψιλό κόσκινο» των ειδικών επιτροπών 
που έχουν συγκροτηθεί θα περάσουν 
συνολικά γύρω στα 1.030 αιτήµατα 
επαναξιολόγησης.
«Έχουµε κάνει ήδη µια προεργασία. 
Εκτός από τις τρεις επιτροπές που 
συστήσαµε, έχει πραγµατοποιηθεί και 
ένας πρώτος διαχωρισµός των φακέλων, 
προκειµένου να διευκολυνθεί ο έλεγχος 
και η διαδικασία να τρέξει όσο πιο 
γρήγορα γίνεται», ανέφερε ο κ. Μπάτος 
κι εξέφρασε την ελπίδα πως ο περίπου 
ένας µήνας, που θα έχουν στη διάθεσή 
τους οι ελεγκτικές επιτροπές, θα σταθεί 
αρκετός για να ολοκληρωθεί το έργο.
Πηγές της αγοράς των µελετητών, 
πάντως, θεωρούν πως ο όγκος των υπό 
εξέταση φακέλων είναι πολύ µεγάλος 
και πιθανότατα θα χρειαστεί να 
παραταθεί η διαδικασία ίσως για 
εβδοµάδες µετά τα µέσα Ιουνίου, όπως 
είναι ο νυν προγραµµατισµός των 
υπηρεσιών της περιφέρειας, σε σχέση 
µε τη συµπλήρωση και της πρόσθετης 
λίστας επιτυχόντων. 

 ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

∆. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α

602

958

Κ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ2.018

729

ΑΤΤΙΚΗ82

ΚΡΗΤΗ751

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
ΣΧΕ∆ΙΩΝ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
�ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ 
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ


ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΟΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ�ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

Περιμένουν για τροποποιήσεις 
φακέλων 8 στους 10 δικαιούχους
Ως προς τη διαδικασία υλοποίησης των Σχεδίων Βελτίωσης, παρότι το 
ενδιαφέρον στις τάξεις των παραγωγών και των µελετητικών γραφείων δεν 
λείπει, τα βήµατα που έχουν γίνει είναι ελάχιστα. Και αυτό γιατί, καθώς, πέρα 
από το εύλογο «µούδιασµα» των αγροτών από την αβεβαιότητα που έφερε η 
πανδηµία κορωνοϊού, το κεντρικό πληροφορικό σύστηµα κοινοτικών 
ενισχύσεων, δεν µπορεί ακόµη να εξυπηρετήσει καταχώριση αιτηµάτων ούτε 
για προκαταβολές ούτε για τις πληρωµές, ούτε και για τις τροποποιήσεις, ενώ 
αναµένεται και η έκδοση αποφάσεων που θα ορίζουν λεπτοµέρειες και 
υποδείγµατα εγγυητικών τραπέζης. Υπό το πρίσµα αυτό µελετητές που µίλησαν 
στην Agrenda έκαναν λόγο, επί της ουσίας, για µια «παγωµένη», προς το 
παρόν, τοπική αγορά, σε σχέση µε τα Σχέδια Βελτίωσης. Ουσιαστική 
αναθέρµανσή της αγοράς -εκτιµούν οι ίδιοι- θα υπάρξει από τα µέσα 
καλοκαιριού ενώ τότε επίσης αναµένεται να έχουν γίνει και οι τροποποιήσεις, 
στις οποίες από ό,τι φαίνεται θα προβούν τουλάχιστον 8 στα 10 εγκεκριµένα 
σχέδια, όπως επισηµαίνεται από τα µελετητικά γραφεία, καθώς πολλά έχουν 
αλλάξει από το 2017 (έτος αιτήσεων).
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Επένδυση στο βιοαέριο για
τον Κτηνοτρόφο της Χρονιάς

 Επέκταση σταύλων και μονάδα βιοαερίου για τα αδέλφια Φιλιππίδη
 Στόχος να μπορεί η φάρμα να φιλοξενήσει 160-170 αρμεγόμενες αγελάδες 

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Έτοιµος για το «βήµα παραπάνω» της οικογενει-
ακής αγελαδοτροφικής εκµετάλλευσης που κατέ-
χει µαζί µε τα αδέλφια του στον Γάζωρο Σερρών εί-
ναι, πλέον, ο Σοφοκλής Φιλιππίδης. Ο «Κτηνοτρό-
φος της Χρονιάς 2019», στον οµώνυµο ετήσιο θε-
σµό της «Agrenda», είναι µια ανάσα πριν ξεκινή-
σει την επέκταση των σταβλικών εγκαταστάσεων 
της µονάδας, ενώ δροµολογεί και την κατασκευή 
µονάδας βιοαερίου. Έπειτα από µια χρονική περί-
οδο, που αξιοποιήθηκε για να «χωνέψει» η εκµε-
τάλλευση µια σειρά από επενδύσεις σε υποδοµές 
κι εξοπλισµό, τα αδέλφια Φιλιππίδη έχουν «σηκώ-
σει τα µανίκια» και σχεδιάζουν να «χτίσουν», πά-
νω στη βάση που δηµιούργησαν την επόµενη ηµέ-
ρα της οικογενειακής εκτροφής τους.

Ελαφρύ προβάδισµα, τουλάχιστον χρονικά, έχει 
δοθεί στην κατασκευή του καινούργιου στάβλου 
της εκµετάλλευσης. «Η επένδυση έχει εγκριθεί σε 
Σχέδιο Βελτίωσης που υπέβαλε µέλος της οικογέ-

νειας και προβλέπει την ανέγερση µια υποδοµής 
4.000 τ.µ. στεγασµένων χώρων, µε αρχικό προϋ-
πολογισµό 250.000 ευρώ, εκ των οποίων το 60% 
θα καλυφθεί από το πρόγραµµα», εξήγησε στην 
Agrenda ο Σοφοκλής Φιλιππίδης. Τόνισε ακόµη 
ότι ήδη έχουν εξασφαλιστεί οι προβλεπόµενες ά-
δειες και καλώς εχόντων των πραγµάτων µετά τις 
15–20 Μαΐου θα αρχίσει η υλοποίηση.

Σε πλήρη ανάπτυξη οι νέες σταβλικές εγκατα-
στάσεις θα µπορούν να φιλοξενήσουν γύρω στις 
160-170 αρµεγόµενες αγελάδες, οι οποίες πρό-
θεση της οικογένειας Φιλιππίδη είναι να αναπτυ-
χθούν µέσα από ένα πρόγραµµα ιδιοπαραγωγής.

«Στόχος µας είναι του χρόνου τέτοιον καιρό -αν 
είναι δυνατόν- να έχουµε πληρότητα στον καινούρ-
γιο στάβλο» µας είπε χαρακτηριστικά ο δραστή-
ριος αγελαδοτρόφος, προσθέτοντας παράλληλα 
πως αυτήν τη στιγµή η εκµετάλλευση διαθέτει γύ-
ρω στα 170 – 180 αρµεγόµενα ζώα, από τα οποία 
παράγει περί τους 5 τόνους γάλα ηµερησίως, ενώ 
στον εξοπλισµό της -µεταξύ άλλων- περιλαµβάνε-
ται και ένα σύγχρονο ροµποτικό σύστηµα άλµεξης.

Ουσιαστική πρόοδο, ωστόσο, παρουσιάζει και το 
δεύτερο επενδυτικό project της οικογένειας, αυτό 
που έχει να κάνει µε την κατασκευή µιας µικρής µο-
νάδας ηλεκτροπαραγωγής µε καύση βιοαερίου, α-
πό λύµατα της αγελαδοτροφικής µονάδας, που θα 
της επιτρέψει να λύσει οριστικά ένα περιβαλλοντι-
κό πρόβληµα και να µειώσει το κόστος ενέργειας 
και λίπανσης των καλλιεργειών της.

Το πλάνο προβλέπει την εγκατάσταση µιας µο-
νάδας µε δυναµικότητα 250 KW, µε προϋπολογι-
σµό δαπάνης που θα προσεγγίσει το ποσό του 1 
εκατ. ευρώ, σε χώρο παρακείµενο των σταβλικών 
εγκαταστάσεων, ώστε να είναι εύκολη η µεταφο-
ρά των λυµάτων. Ο κρίσιµος «κάβος», που σε αυ-

τή την περίπτωση είχε να κάνει µε την εξασφάλι-
ση της έγκρισης στη µελέτη περιβαλλοντικών επι-
πτώσεων, έχει ξεπεραστεί επιτυχώς εδώ κι ορισµέ-
νες εβδοµάδες, ενώ την περίοδο που διανύουµε έ-
χει υποβληθεί αίτηµα και στον ∆Ε∆∆ΗΕ, προκειµέ-
νου να εξασφαλιστούν και οι τελικοί όροι σύνδε-
σης της υπό κατασκευή µονάδας µε το δίκτυο ηλε-
κτρισµού. «Ελπίζουµε πως µέσα στο επόµενο δίµη-
νο θα έχουµε την απάντηση του ∆Ε∆∆ΗΕ και µετά 
θα αρχίσει η αντίστροφη µέτρηση για την υλοποί-
ηση της επένδυσης», τόνισε ο συνοµιλητής µας, 
σηµειώνοντας ταυτόχρονα πως έχουν αρχίσει κά-
ποιες επαφές και µε προµηθευτές του εξοπλισµού 
που θα χρησιµοποιηθεί στη µονάδα βιοαερίου.

Πήρε την περιβαλλοντική άδεια 
το βιοαέριο και ξεκινά η κατασκευή 

Σε άρµα επενδυτών 
η Fonterra για την YFood

Ο κορυφαίος εξαγωγέας 
γαλακτοκοµικών προϊόντων, η 

συνεταιριστική νεοζηλανδική Fonterra 
προσχώρησε σε µια οµάδα εταιρειών που 
επενδύουν 15 εκατ. ευρώ στη γερµανική start up 
τροφίµων YFood. Επικεφαλής της επένδυσης είναι 
η Felix Capital, ενώ στο γκρουπ επενδυτών οι Five 
Seasons Ventures και New Ground Ventures.  

Αναταράξεις στα κέρδη α’ τριµήνου 
της Heineken ελέω πανδηµίας
Κατακόρυφη πτώση στα καθαρά κέρδη της 
κατέγραψε η Heineken NV για το α΄ τρίµηνο, 
εξαιτίας της µείωσης των όγκων τον Μάρτιο που 
προκάλεσε η πανδηµία του κορωνοϊού. Η 
ολλανδική ζυθοποιία εµφάνισε καθαρά κέρδη 
94 εκατ. ευρώ, σε σχέση µε τα 229 εκατ. ευρώ 
πριν από ένα χρόνο. Οι όγκοι µπύρας µειώθηκαν 
2,1% σε ετήσια βάση, ενώ κατέγραψαν πτώση 
14% τον Μάρτιο.

Περιορισµούς στην κατανάλωση 
κρέατος λόγω ζήτησης από Costco
Η αµερικανική αλυσίδα µεγάλης διανοµής 
Costco επέβαλε περιορισµούς στις ποσότητες 
µοσχαρίσιου, χοιρινού κρέατος και πουλερικών 
που οι πελάτες της µπορούν να αγοράσουν, 
µπροστά στην αύξηση της ζήτησης που 
προκάλεσε η πανδηµία του νέου κορωνοϊού. 
Εποµένως, κάθε πελάτης θα έχει δικαίωµα να 
αγοράσει το πολύ τρία κοµµάτια κρέατος, 
διευκρινίζει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία.

Σύµφωνα µε 
τον Σοφοκλή 
Φιλιππίδη, η 
επένδυση έχει 
εγκριθεί σε Σχέδιο 
Βελτίωσης.

Το πλάνο προβλέπει την 
εγκατάσταση µιας µονάδας 
µε δυναµικότητα 250 KW, 

µε προϋπολογισµό δαπάνης 
που θα προσεγγίσει το ποσό 

του 1 εκατ. ευρώ, σε χώρο 
παρακείµενο των σταβλικών 

εγκαταστάσεων, ώστε να 
είναι εύκολη η µεταφορά 

των λυµάτων.

Ήδη έχουν 
εξασφαλιστεί οι 
άδειες και µετά τις 
15–20 Μαΐου θα 
αρχίσει η υλοποίηση 
της νέας µονάδας.

ΝΕΑ
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Φρούτα και 
βιοµηχανία 
συνδέει ξανά 
η Asia Fruit 
Logistica

Η Asia Fruit Logistica 
επαναπρογραµµατίζεται 
εν µέσω των εξελίξεων 
της πανδηµίας του 
κορωνοϊού για τις 18-20 
Νοεµβρίου 2020 στη 
Σιγκαπούρη, επιδιώκοντας 
να εξασφαλίσει µια 
επιτυχηµένη και ασφαλή 
εµπορική έκθεση, καθώς 
η χώρα διαθέτει τα πιο 
αυστηρά υγειονοµικά 
µέτρα περιλαµβανοµένης 
της τεχνολογίας αιχµής, 
που θα διατεθεί σε 
εκθέτες και επισκέπτες.
«Καταλήξαµε σε αυτή την 
απόφαση µετά από µια 
µακρά, λεπτοµερή και 
πολύ προσεκτική 
αξιολόγηση της 
κατάστασης µε τον 
συνεργάτη του 
εκθεσιακού µας χώρου 
και τις αρχές στη 
Σιγκαπούρη, καθώς και µε 
βασικούς ανθρώπους στη 
διεθνή επιχείρηση 
φρέσκων προϊόντων», 
λέει ο Will Wollbold, 
Εµπορικός ∆ιευθυντής 
του Global Produce 
Events (GPE), 
διοργανωτής της Asia 
Fruit Logistica . «Θέλουµε 
να βοηθήσουµε την 
παγκόσµια βιοµηχανία 
φρέσκων φρούτων και 
λαχανικών να 
επανασυνδεθεί στην Ασία 
το 2020», εξηγεί ο 
Wollbold. Σηµειωτέων, η 
Σιγκαπούρη είναι 
παγκόσµιος κόµβος 
µεταφορών µε συνδέσεις 
µίας πτήσης από 
εκατοντάδες πόλεις σε 
όλο τον κόσµο. 

Μέτρα που θα διαφυλάσσουν την 
ευρωπαϊκή αλυσίδα αξίας του κρέ-
ατος, ζητά από την Κοµισιόν ο 
κλάδος, µε δεδοµένο τα προβλή-
µατα που παρουσιάστηκαν λόγω 
της πανδηµίας. Συγκεκριµένα, οι 
πανευρωπαϊκοί φορείς της κτηνο-
τροφίας και του κρέατος σε κοινή 
παρέµβασή τους προς τους ευρω-
παϊκούς θεσµούς ζητούν: 

 Να αποφευχθεί η διάδοση πα-
ραπληροφόρησης για τη σχέση µε-
ταξύ κτηνοτροφίας και COVID-19.

  Να υποστηριχθεί η ευρωπαϊκή 
επισιτιστική ασφάλεια και ανεξαρ-

τησία  και η προώθηση βιώσιµων 
εντατικών πρακτικών για να απο-
φευχθεί το περιβαλλοντικό κόστος 
µε την αύξηση των εκτάσεων που 
χρησιµοποιούνται για τη γεωργία. 

 Να υποστηριχθεί η «κτηνο-
τροφίας ακριβείας» και να δο-
θούν κίνητρα για βελτιωµένα µέ-
τρα βιοασφάλειας.

 Να δηµιουργηθεί τράπεζα 
εµβολίων και να δοθούν κίνη-
τρα για την ανάπτυξη εργαλείων 
έγκαιρης ανίχνευσης και πρόλη-
ψη της εξάπλωσης νόσων µετα-
ξύ ανθρώπων και ζώων.

Η µεγαλύτερη ζυθοποιία παγκο-
σµίως, η Anheuser-Busch InBev, 
ανακοίνωσε πως αναµένει οι ό-
γκοι στο β΄ τρίµηνο του 2020 να 
υποχωρήσουν περισσότερο από 
ό,τι στο α’ τρίµηνο που µειώθη-
καν 9,3% εξαιτίας της µεταβλητό-
τητας που προκαλεί η πανδηµία 
του κορωνοϊού. Πρόσθεσε ότι οι 
όγκοι παγκοσµίως είχαν µειωθεί 
τον Απρίλιο 32%.

Για το τρίµηνο που έληξε στις 
31 Μαρτίου, η AB InBev εµφάνι-
σε ζηµιές 2,25 δισ. δολαρίων, σε 
σχέση µε τα κέρδη των 3,57 δισ. 
δολαρίων πριν από ένα χρόνο.

Τα έσοδα στο τρίµηνο διαµορ-
φώθηκαν στα 11 δισ. δολάρια, χα-
µηλότερα από τα 12,22 δισ. δολά-
ρια. Να σηµειωθεί ότι στις 14 Α-
πριλίου η εταιρεία µείωσε το µέ-
ρισµά της για το 2019 στα  0,50 
ευρώ, εξαιτίας της αβεβαιότητας 
και της µεταβλητότητας που προ-
καλεί ο κορωνοϊός.

Mέτρα για να μην σπάσει 
η αλυσίδα αξίας κρέατος

Χειρότερο
για AB 
InBev το β’ 
τρίμηνο

Αγροτικό εξαγωγικό άνοιγµα 
σε τέσσερις νέες αγορές για την Αίγυπτο 

Ο αγροτικός τοµέας της Αιγύπτου δεν φαίνεται να επηρεάζεται 
από τις επιπτώσεις της πανδηµίας, αφού από τον Ιανουάριο, η 
χώρα έχει ανοίξει τέσσερις επιπλέον αγορές για τις εξαγωγές 
της. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του υπουργείου Γεωργίας (CAAQ) 
η έναρξη των εξαγωγών έγινε από την Αυστραλία και τη Νέα 
Ζηλανδία για πορτοκάλια, τη Βραζιλία για εσπεριδοειδή και 
τον Μαυρίκιο για πατάτες. Σύµφωνα µε το CAAQ οι γεωργικές 
εξαγωγές το 2020 θα µπορούσαν να φθάσουν τα 5,5 εκατ. τόνους 
σε σύγκριση µε 5,4 το 2019. 

Για το τρίµηνο που έληξε 
στις 31 Μαρτίου, η AB InBev 

εµφάνισε ζηµιές 2,25 δισ. 
δολαρίων, σε σχέση µε τα 

κέρδη των 3,57 δισ. δολαρίων 
πριν από ένα χρόνο.

5,5
ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΙ 

ΤΟ 2020*

5,4
ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΙ 

ΤΟ 2019

ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆ΩΝ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΠΑΤΑΤΑΣ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

*ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΗΓΗ: CAAQ�

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ

1,2
ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΙ 

550.000
 ΤΟΝΟΙ 

ΑΙΓΥΠΤΟΥ   
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ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Αναµφίβολα η πανδηµία COVID-19 µε-
τασχηµατίζει τον τοµέα τροφίµων. Το 
κλείσιµο των συνόρων, η έλλειψη ο-
δηγών φορτηγών και διακινούµενων 
εργαζοµένων και οι αναπροσαρµο-
γές που επιβάλλονται εν είδει καρα-
ντίνας λόγω υγειονοµικών κανόνων 
θέτουν άµεσες προκλήσεις στον εξαι-
ρετικά παγκοσµιοποιηµένο τοµέα τρο-
φίµων και, συνεπώς, στην ίδια την ε-
φοδιαστική αλυσίδα, αναφέρει σε α-
νάλυσή της η Deloitte.

Ο συµβουλευτικός οίκος υπογραµ-
µίζει την επείγουσα ανάγκη επενεξέ-
τασης του παγκόσµιου συστήµατος 
τροφίµων προκειµένου καταστεί «α-
διάβροχο», καθώς η κατάσταση πιθα-
νότατα θα διαρκέσει τουλάχιστον για 
άλλους 18 µήνες. Εν τω µεταξύ, οι πα-
γκόσµιες προτιµήσεις των καταναλω-
τών αλλάζουν υπό την επίδραση του 
COVID-19, καθώς οι άνθρωποι γίνο-
νται πιο ευαισθητοποιηµένοι στην υ-
γεία και ξοδεύουν περισσότερο χρόνο 
στις κουζίνες τους. Έτσι, ο κορωνοϊός 
έχει προσθέσει πολύ… καύσιµο στην 
ήδη αυξανόµενη ζήτηση για φρέσκα, 
υγιή, χωρίς πρόσθετα, τρόφιµα µε ανι-
χνεύσιµη προέλευση. Μια άλλη τάση 
που φαίνεται ότι ήρθε για να µείνει εί-
ναι το ηλεκτρονικό εµπόριο τροφίµων, 
που από ένα µικρό ποσοστό, αυξήθη-
κε πολύ έντονα κατά τη διάρκεια της 
αποµόνωσης στο σπίτι (+ 12,4% στις Η-
ΠΑ). Μάλιστα, η Deloitte να εντοπίζει 
τέσσερις µέγα τάσεις (megatrends) που 

θα διαµορφώσουν το µέλλον των τρο-
φίµων σηµειώνοντας πως οι εταιρείες 
που αναγνωρίζουν και ανταποκρίνο-
νται σε αυτές τις θα παραµείνουν επιτυ-
χηµένες και θα είναι µέρος της λύσης.

1. Εξατοµικευµένη διατροφή: Οι 
καταναλωτές αναζητούν προϊόντα δι-
ατροφής που ταιριάζουν στον ιδιαίτε-
ρο τρόπο ζωής τους. Σε απάντηση για 
παράδειγµα, οι εταιρείες επικεντρώνο-
νται σε εναλλακτικές πρωτεΐνες για να 
αντικαταστήσουν το κρέας. Παράγουν 
ειδικά προϊόντα για τις διατροφικές α-
νάγκες παιδιών, ηλικιωµένων και α-
θλητών, όπως και για άτοµα µε προϋ-
πάρχουσες καταστάσεις υγείας.

2. Υπεύθυνη παραγωγή και από-
βλητα: Το ερώτηµα που αντιµετωπί-
ζουν οι εταιρείες είναι: Πώς παράγου-
µε και προµηθεύουµε ασφαλή, υγιεινά 
τρόφιµα µε τρόπο που να µην εξαντλεί 
τους πόρους του πλανήτη; Ένα παρά-
δειγµα είναι η «έξυπνη γεωργία». Ένα 
άλλο ερώτηµα είναι πώς µπορούµε να 

µειώσουµε την απώλεια τροφίµων και 
τα απόβλητα, που σήµερα είναι το ένα 
τρίτο της παραγωγής; Αµέτρητες «κυκλι-
κές» πρωτοβουλίες στοχεύουν σε αυτό.

3. Βιοµηχανία τροφίµων 4.0: Μέ-
γα τάση αποτελεί η ψηφιοποίηση ολό-
κληρης της τροφικής αλυσίδας αξίας 
ξεκινώντας από τη γεωργία για αύξη-
ση παραγωγής και µειωµένα κόστη. 

4. Ενορχήστρωση οικοσυστήµα-
τος: Για να αλλάξει το status quo, αυτό 
που χρειάζεται είναι ένα απρόσκοπτο 
ενορχηστρωµένο οικοσύστηµα τροφί-
µων. Εκτός από όλα τα µέρη της αλυσί-
δας αξίας τροφίµων, ένα οικοσύστηµα 
περιλαµβάνει και άλλους ενδιαφερό-
µενους, όπως κυβερνήσεις, ΜΚΟ, τον 
τοµέα της περίθαλψης, τα πανεπιστή-
µια και τον χρηµατοπιστωτικό τοµέα. 
Η συνεργασία αυτού του διαφορετι-
κού φάσµατος µερών είναι µια πρό-
κληση και τα µερίσµατά της είναι τε-
ράστια για τους αγρότες, τις επιχειρή-
σεις, την εστίαση. 

ΠΟΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ 
ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΤΩΡΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΠΡΟ COVID 19 ΕΠΟΧΗΣ

Πραγµατικά 
τρόφιµα 
µε απλά φυσικά 
συστατικά 
και λιγότερα 
πρόσθετα

Με ενδείξεις 
υγείας 
(π.χ διαιτητικά, 
ενίσχυσης 
ανοσοποιητικού)

Απώλειας
βάρους

Για καλή φυσική 
κατάσταση 
( π.χ τόνωσης 
της καρδιάς, 
για διαβήτη)
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ΝΩ
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37,9% 34,5% 33,3%

21,0%

12,3%

Πρόκληση ένα «αδιάβροχο»
από καραντίνες σύστημα τροφίμων

 Ο μετασχηματισμός της αλυσίδας τροφίμων υπήρχε στο ραντάρ των εμπλεκομένων 
 Ο κορωνοϊός καταλύτης στην ζήτηση για φρέσκα, χωρίς πρόσθετα, τρόφιμα

Προκλήσεις
Στο µετασχηµατισµό 
που ακολουθεί κάθε 

εταιρεία στην αλυσίδα 
αξίας τροφίµων, 

από προµηθευτές, 
αγρότες, µεταποιητές, 

λιανοπωλητές και 
εστιατόρια, θα αντιµε-
τωπίσει νέες προκλή-

σεις και ευκαιρίες

Κλήση αφύπνισης
Η τρέχουσα επιδηµία 

COVID-19 µε τις 
επιπτώσεις της στην 
αλυσίδα αξίας των 

αγροτικών προϊόντων 
µας είναι σίγουρα µια 

κλήση αφύπνισης

Κλειδί τέσσερις
mega τάσεις 
Το κλειδί για την υπέρβαση 
των τρεχουσών και 
µελλοντικών προκλήσεων, 
βρίσκεται στην ταχεία 
υιοθέτηση του FoodTech, 
της ψηφιοποίησης και των 
οικοσυστηµάτων, µε την 
Deloitte να εντοπίζει 
τέσσερις mega τάσεις 
(megatrends) που θα 
διαµορφώσουν το µέλλον 
των τροφίµων 
σηµειώνοντας πως οι 
εταιρείες που 
αναγνωρίζουν και 
ανταποκρίνονται σε αυτές 
τις τάσεις θα παραµείνουν 
επιτυχηµένες και θα είναι 
µέρος της λύσης.

Συνεργασία 
αλυσίδας
Η πανδηµία COVID-19 
παρέχει δυναµική 
για τη συνεργασία 
στο οικοσύστηµα των 
τροφίµων, καθώς η οδηγεί 
σε ελλείψεις τροφίµων, 
υψηλότερες τιµές και 
αδυναµία κάλυψης της 
ζήτησης καταναλωτών 
ορισµένων καταναλωτικών 
τµηµάτων, όπως ηλικιωµένοι 
και νοσοκοµειακό 
προσωπικό. Μια εικόνα 
αυτής της συνεργασίας 
µε το οικοσύστηµα 
είναι εκείνη όπου οι 
ανταγωνιστές λιανοπωλητές 
τροφίµων συνεργάζονται 
για να παραδώσουν 
ψώνια σε εργαζόµενους 
στο νοσοκοµείο ή σε 
υπαλλήλους εστιατορίων 
γρήγορης εξυπηρέτησης.

Αγροκτήµατα 
εσωτερικού χώρου
Ενδεικτικό είναι µέσω της 
πανδηµίας COVID-19, τα 
Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα 
πιέζουν να µετατρέψουν 
την παραγωγή τροφίµων, 
καθώς το 80% των 
τροφίµων εισάγεται. 
Επενδύουν σε ένα νέο 
αγρόκτηµα εσωτερικού 
χώρου που σύντοµα θα 
καλλιεργεί εµπορικά 
ντοµάτες µε αποκλειστικά 
τεχνητά φώτα LED σε µια 
αποθήκη ελεγχόµενη από 
το κλίµα.
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Η ανάγκη σχεδιασµού ενός παραγωγικού 
µοντέλου αξίας µε αναβαθµισµένο ρόλο 
για τον αγροτικό τοµέα θα είχε πιθανά σ’ 
αυτή τη φάση µεγαλύτερη σηµασία από τις 
έκτακτες ενισχύσεις αλα καρτ που επεξερ-
γάζεται τα τελευταία 24ωρα η πολιτική η-
γεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης σε συνεννόηση  µε τις ευρωπαϊκές αρ-
χές. Ενδεχοµένως να είχε µεγαλύτερη ση-
µασία αλλά και µικρότερο δηµοσιονοµικό 
κόστος και από τις πολλές και µεγάλες α-
παιτήσεις που εγείρουν τον τελευταίο καιρό 
πολλοί εκ των συντελεστών της αγροτικής 
παραγωγής και ενδεχοµένως να έχει ανά-

γκη η ελληνική γεωργία και κτηνοτροφία. 
Βεβαίως, οι συνθήκες έκτακτης ανάγκης 

που βιώνει τον τελευταίο καιρό η χώρα εξαι-
τίας της πανδηµίας δεν αφήνει πολύ χρόνο 
για µακροπρόθεσµες σκέψεις και οραµατι-
σµούς. Συνιστά ωστόσο µια πρώτης τάξεως 
ευκαιρία, ανάδειξης του ρόλου της αγροτι-
κής παραγωγής και επαναπροσδιορισµού 
της θέσης του στην εγχώρια οικονοµία. Κι 
αυτό όχι µόνο για λόγους διατροφικής ε-
πάρκειας. Η «επάρκεια» που σε καµιά πε-
ρίπτωση δεν θα πρέπει να εγκαταλειφθεί, 
είναι επί του προκειµένου αµυντική γραµ-
µή. Λέει επί της ουσίας ότι καλό είναι να πα-
ράγουµε κάτι για να µην πεινάσουµε. Αυ-
τό που έχει ακόµα µεγαλύτερη σηµασία εί-
ναι η «παραγωγή προϊόντων αξίας» και η 

δυνατότητα αυτών να επωµισθούν ή να α-
ποτελέσουν τη βάση για περαιτέρω υπερα-
ξία. Ίσως είναι η ώρα να εκτιµηθεί αντικει-
µενικά και αξιόπιστα σ’ αυτή τη χώρα, τι α-
ποφέρει τελικά στο Ακαθάριστο Εγχώριο 
Προϊόν, κάθε ευρώ δαπάνης, στην οικοδο-
µή, στον τουρισµό, στη µεταποίηση, στη βα-
ριά βιοµηχανία, στη γεωργία και την κτη-
νοτροφία. Να αξιολογηθεί, πόσο εξυπηρε-
τεί τελικά την εθνική οικονοµία ένα πεντά-
στερο ξενοδοχείο το οποίο χτίζεται µε κρατι-
κές επιδοτήσεις και θαλασσοδάνεια για να 
φιλοξενεί µαζικά τουρίστες οι οποίοι κατα-
ναλώνουν στα γεύµατά τους γαλλικό ροκ-
φόρ και ιταλικό προσούτο, ψωνίζουν από 
τις προθήκες της µονάδας Chanel και Gucci 
και πίνουν το βράδυ Moët και Lagavoulin.    

Αντί Moët και Lagavoulin 
παραγωγικό μοντέλο αξίας    
Τώρα που τελειώνουν τα ψέματα ο επαναπροσδιορισμός του παραγωγικού μοντέλου 
της χώρας με την αγροτική παραγωγή στο επίκεντρο καθίσταται απολύτως απαραίτητος

Ροκφόρ και προσούτο 
Chanel και Gucci

Πόσο εξυπηρετεί τελικά 
την εθνική οικονοµία ένα 
ξενοδοχείο που χτίζεται 
µε κρατικές επιδοτήσεις 

και θαλασσοδάνεια για να 
φιλοξενεί τουρίστες που 

ψωνίζουν Chanel και Gucci  
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«Λένε ότι ο πρωτογενής τοµέας είναι το 
3,8% του ΑΕΠ. Αλλά µετράνε µόνο π.χ 
τις ντοµάτες που αγοράζει ένας πολίτης 
να φάει. ∆εν µετράνε την σάλτσα από 
ντοµάτες, που υπολογίζεται στην µετα-
ποίηση. ∆εν µετράνε τις ντοµατοσαλά-
τες που πουλάνε τα εστιατόρια, που υ-
πολογίζονται στις υπηρεσίες, ούτε τις 
ντοµάτες που τρώνε στα ξενοδοχεία που 
υπολογίζονται στον τουρισµό. Εάν τα 

υπολογίζανε όλα τότε (πολλαπλασια-
στής 5) εξ αιτίας της σηµερινής αγρο-
τικής παραγωγής στην Ελλάδα, ο Έλ-
ληνας οφείλει το 20% του σηµερινού 
ΑΕΠ του στον πρωτογενή τοµέα.», λέ-
ει σε µια από τις τελευταίες του επιση-
µάνσεις - εν καιρώ πανδηµίας - ο α-
γροτολόγος, ∆ηµήτρης Μιχαηλίδης, 
ανοίγοντας εκ νέου την προβληµατι-
κή γύρω από την αναδιάταξη του το-
µέα. Στην Ελλάδα, η γεωργία «χάνει» 
από ισχυρούς παγκόσµιους ανταγωνι-
στές, τον τουρισµό και τα βιοµηχανικά 

συστήµατα ΑΠΕ, ενώ συγχρόνως ο ου-
σιαστικός σχεδιασµός του αγροτικού 
τοµέα ασθενεί.  Μάλιστα, τώρα που ε-
παναξιολογούνται οι αξίες και οι προ-
τεραιότητες της ελληνικής κοινωνίας, 
αν ο τουρισµός και η εστίαση - που επί 
διµήνω κατεβάσαν ρολά εξαιτίας των 
υγειονοµικών περιορισµών του κορω-
νοϊού - στην επανέναρξη τους αναθεω-
ρήσουν και στηριχτούν αµιγώς για την 
τροφοδοσία τους στους Έλληνες παρα-
γωγούς, ο πολλαπλασιαστής στο ΑΕΠ 
θα αλλάξει σηµαντικά καθώς δεν θα 

υπάρχει αυτή η τεράστια διαρροή συ-
ναλλάγµατος για εισαγόµενα προϊόντα.

 «Το θέµα της επάρκειας στην πα-
ραγωγή διατροφικών προϊόντων α-

πό τον πρωτογενή τοµέα, είναι θέµα 
εθνικής κυριαρχίας. ∆εν µπορεί η Ελ-
λάδα να αισθάνεται κυρίαρχη εάν δεν 
διασφαλίζει τουλάχιστον ένα επίπεδο 
επάρκειας σε παράγωγη προϊόντων. 
Στόχος είναι η αύξηση της παραγωγής 
ανά στρέµµα. Υπάρχει η δυνατότητα 
και η πρόσκληση σε κάθε κυβέρνηση 
να το πετύχει», είχε πει σε ανυποψία-
στο χρόνο ο υφυπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας, τονίζο-
ντας την ανάγκη να υπάρξει σύνδεση 
του πρωτογενούς τοµέα µε τους άλ-

Με αμιγώς εγχώρια 
ο πολλαπλασιαστής 
HO.RE.CA θα 
εκτίνασσε το ΑΕΠ   
Το δόγμα «παράγω αξία» φέρνει στο προσκήνιο η πανδημία

Επανεµφάνιση 
Στην καραντίνα, βρέθηκαν 

σε περίοπτη θέση στα ράφια 
ελληνικά νωπά αγροτικά 
προϊόντα, όπως λεµόνια, 

σκόρδα, κρεµµύδια, πατάτες

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ 

ΤΟΥ ΑΕΠ

4%
ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗ

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

ΤΟΥ ΑΕΠ

>8%
ΠΗΓΗ: ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΡΕΚΑΣ �ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΑΓΡΟΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2020�

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ

ΑΥΞΗΣΗ
ΣΕ ΑΞΙΑ

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙA ΑΚΤΙΝΙΔΙA ΜΑΝΤΑΡΙΝΙA ΛΕΜΟΝΙA ΑΓΓΟΥΡΙA

+5,2% +29,3%

32% ΑΥΞΗΣΗ
ΣΕ ΟΓΚΟ 15%

+15,3% +20,2% +7,9%
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λους αλληλένδετους κλάδους.
Βέβαια, κατά καιρούς έχει χυθεί πο-

λύ µελάνι σε µελέτες για την διασύν-
δεση το πρωτογενούς τοµέα µε τον τρι-
τογενή και για προϊόντα «πρεσβευτές» 
στις διεθνείς αγορές που θα µπορού-
σαν να αλλάξουν τους συσχετισµούς 
στο ΑΕΠ εξαιτίας αυτής της σύζευξης. 
Εντούτοις, τα στοιχεία στο εµπορικό ι-
σοζύγιο της χώρας (εµπορικό έλλειµµα 
στα 1,9 δις ευρώ) δείχνουν ότι υπάρχει 
ακόµη αρκετός δρόµος, ενώ στην πα-
ρούσα φάση οι περιορισµοί και οι ανα-

ταράξεις στην παγκόσµια εφοδιαστική 
αλυσίδα θα µπορούσαν να αξιοποιη-
θούν για ενίσχυση του δόγµατος «πα-
ράγω», προϊόντα αξίας. Εξάλλου, το γε-
γονός ότι το διάστηµα της καραντίνας, 
βρέθηκαν σε περίοπτη θέση σε µεγά-
λες αλυσίδες ελληνικά νωπά αγροτι-
κά προϊόντα, όπως λεµόνια, σκόρδα, 
πατάτες, ντοµάτες κλπ, που σχεδόν ή-
ταν εξαφανισµένα, ενώ και η αύξηση 
των εξαγωγών εσπεριδοειδών(+ 6,3%, 
πορτοκάλια, 14,5% µανταρίνια) και α-
κτινιδιών (28,2%), κάτι δείχνει.

Δύο σχολές για τη διατροφική 
επάρκεια και η ομάδα Βορίδη
Επανέρχονται μετά το 1960 ζητήματα που δοκιμάζουν την κοινωνία

Υπάρχουν δύο σχολές σκέψης στη χώ-
ρα µας ως προς τη ∆ιατροφική Επάρ-
κεια: Μια Ελλάδα που δεν παράγει τί-
ποτε, άρα είναι εξαρτηµένη από τρί-
τους και µία Ελλάδα µε µεγάλες δυ-
νατότητες που θα µπορούσε να στα-
θεί ως αυτάρκης σηµαντικά. Η πρώ-
τη είναι αυτονόητο ποιους βολεύει. 

Αντίθετα, ένα αναπτυξιακό µοντέ-
λο αυτάρκειας µπορεί να γίνει εφικτό 
και ανθεκτικό σε κρίσεις αν το κρά-
τος και οι ίδιοι οι εµπλεκόµενοι της 
αλυσίδας τροφίµων (αγρότες, µετα-
ποίηση, εµπόριο) αλλά και άλλων ε-
µπλεκόµενων κλάδων (τουρισµός) α-
ναλάβουν σηµαντικούς και υπεύθυ-
νους ρόλους. Το αίτηµα της αυτάρκει-
ας είναι απαιτητικό αλλά εφικτό και, 
κυρίως, αναγκαίο να ικανοποιηθεί. 
Εξάλλου, η µετά-τον-κορωνοϊό επο-
χή θα δοκιµάσει τις δυνατότητες επι-
βίωσης οικονοµιών και κοινωνιών.

Μένει να φανεί αν η Οµάδα Εργα-
σίας που συγκρότησε ο υπουργός Α-
γροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης 
µε αντικείµενο την εκτίµηση της επι-
σιτιστικής επάρκειας και της διατρο-
φικής ασφάλειας της χώρας λόγω των 
έκτακτων συνθηκών της πανδηµίας, 
κλείνει προς την πρώτη ή τη δεύτε-
ρη δεξαµενή σκέψης. Σηµειωτέων η 
συγκεκριµένη Οµάδα απαρτίζεται α-
πό προϊστάµενους των διευθύνσεων 
του Υπουργείου Αγροτικής, στελέχη 
των εποπτευόµενων οργανισµών του 
Υπουργείου καθώς και ακαδηµαϊκούς 
και θα αναφέρει τα ευρήµατά της σε 
έκθεση που θα υποβάλλει κάθε µήνα 

στον Γενικό Γραµµατέα Αγροτικής Α-
νάπτυξης, Γιώργο Στρατάκο.

Πάντως, αν ερµηνεύσουµε τα λόγια 
του Αριστοτέλη, ο στόχος της ευδαι-
µονίας στην πόλη ήταν η αυτάρκεια, 
η επιδίωξη του «µέσου» και αποφυγή 
ακραίας στέρησης και σπατάλης στη 
χρήση των τοπικών πόρων για την ι-
κανοποίηση των βασικών αναγκών 
του πληθυσµού της. Η αυτάρκεια ε-
πανήλθε στην επιστηµονική συζήτη-
ση µετά το 1960, λόγω των σοβαρών 

περιβαλλοντικών προβληµάτων αρχι-
κά και των προβληµάτων εξάρτησης 
λόγω παγκοσµιοποίησης αργότερα. 

Η δραστική συρρίκνωση του αγρο-
τικού πληθυσµού της χώρας (από πε-
ρίπου 30% που ήταν προ τριακονταε-
τίας, όταν η Ελλάδα µπήκε στην ΕΟΚ, 
έχει αποµείνει το ένα τέταρτο, στο 8%) 
και η µετάλλαξη πολλών Ελλήνων α-
γροτών σε «διαχειριστές» επιδοτήσε-
ων της ΕΕ και σε εργολάβους ξένων 
εργατών γης, οδηγούν στην παρα-
πλανητική εντύπωση ότι πλέον «δεν 
παράγουµε τίποτα, όλα τα αγροτικά 
προϊόντα τα εισάγουµε».

Βέβαια, τα στοιχεία δείχνουν ότι η 
χώρα αυτή τη στιγµή δεν µπορεί να 
καλύψει το µίνιµουµ των διατροφι-
κών αναγκών της σε ζωική πρωτεΐ-
νη, που αντιστοιχεί στο 50% τουλά-
χιστον της κατανάλωσης υπό κανο-
νικές συνθήκες.  Αυτό σηµαίνει, βά-
σει των στοιχείων της ∆ιεπαγγελµα-
τικής Κρέατος-Ε∆ΟΚ, ότι η επάρκεια 
κρέατος –βόειου, χοιρινού, πουλερι-
κών και αιγοπρόβειου– στο σύνολο 
της εγχώριας κατανάλωσης ανέρχεται 
σε 45%, έναντι του 55% που καλύπτε-
ται από εισαγωγές. Στο βόειο κρέας οι 
εισαγωγές καλύπτουν το 72% της κα-
τανάλωσης, στο χοιρινό το 75%, στο 
κοτόπουλο το 31% και στο αιγοπρό-
βειο το 11%. Ήδη σε επιστολή της η Ε-
∆ΟΚ προ covid 19, πρότεινε πρόγραµ-
µα µε το οποίο η χώρα σε βάθος τριε-
τίας θα παράγει κρέας και γάλα που 
θα καλύπτει τουλάχιστον το 50% της 
ζήτησης και στην τουριστική εστίαση.

Ζωικά προϊόντα
Η χώρα αυτή τη στιγµή 
δεν µπορεί να καλύψει 
το µίνιµουµ των διατρο-
φικών αναγκών της σε 

ζωική πρωτεΐνη

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

ΜΑΛΑΚΟ
ΣΙΤΑΡΙ 

ΕΛΙΕΣ

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο

126,5%

996%

139,5%

ΟΣΠΡΙΑ
54,4%

ΠΑΤΑΤΕΣ
82,3% 

ΑΓΓΟΥΡΙΑ
113,9%

ΝΤΟΜΑΤΕΣ
104,3%

ΒΙΟΜ. ΝΤΟΜΑΤΑ
111,7%

ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ
69%

ΒΟΕΙΟ
ΚΡΕΑΣ 
28%

ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ
221%

ΦΕΤΑ
156,5%

ΡΟ∆ΑΚΙΝΑ
122%ΚΡΑΣΙ

105,6%
ΜΗΛΑ
106,5%

ΧΟΙΡΙΝΟ 
25%

ΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΟ
ΚΡΕΑΣ
89% 

ΡΥΖΙ
171,4%

33%

105,6%
89% 

ΕΓΧΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΕΠΑΡΚΕΙΑ
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Μετά το σοκ στην ελληνική κοινω-
νία από την πανδηµία λόγω κορονα-
ϊού επαναξιολογούνται οι αξίες των 
ανθρώπων της ελληνικής κοινωνίας 
και οι προτεραιότητες όλων. Στην δύ-
σκολη περίοδο της ραγδαίας αύξησης 
των κρουσµάτων και των θανάτων τον 
Μάρτιο και Απρίλιο 2020 η υπεύθυνη 
ελληνική Κυβέρνηση έθεσε ως προτε-
ραιότητα την προστασία της ζωής των 
Ελλήνων πολιτών. 
Ήδη από τη ∆ευτέρα, 4 Μαΐου 2020, η 
Ελληνική Κυβέρνηση ανακοίνωσε µέ-
τρα για την προσπάθεια επανεκκίνη-
σης της ελληνικής οικονοµίας. Ο Νί-
κος, ο πατέρας µου, µε έλεγε ότι όταν 
έχουµε πρόβληµα χρηµάτων (σήµε-
ρα θα λέγαµε πρόβληµα πόρων) µειώ-
νουµε τα έξοδα και δουλεύουµε περισ-
σότερο ή αναζητούµε δουλειές για να 
αυξήσουµε τα έσοδα. Εάν δεν βρίσκα-
µε δουλειές τότε αναγκαστικά θα τρώ-
γαµε λιγότερο ή θα αφήναµε κάποια 
έξοδα για αργότερα. 

Στην περίεργη σηµερινή κατάσταση 
του ελληνικού κράτους, αφού µοιά-
ζει να έχει κλείσει ο πρώτος κύκλος 
της πανδηµίας του κορωναϊού, ακού-
ει κάποιος όλο και περισσότερες οµά-
δες που δεν παράγουν τίποτε να ζη-
τάνε περισσότερες οικονοµικές παρο-
χές από το κράτος. Φαίνεται ότι όλοι 
ξεχνούν ότι το κράτος δεν παράγει 
πλούτο. […]. Στο facebook διάβασα 
αυτές τις ηµέρες «εάν ξυπνάς το πρωί 
και είσαι υγιής, είσαι ήδη πλούσιος». 
Μετά ο πραγµατικός πλούτος είναι η 
εξασφάλιση της τροφής σου, ο πρω-
τογενής τοµέας. Και περιέργως σχε-
δόν κανένας στην ελληνική πραγµα-
τικότητα δεν αναφέρεται ουσιαστικά 
στον πρωτογενή τοµέα. Όλοι διαγκω-
νίζονται να «πάρουν» από το κράτος 
τα 535 ευρώ ή τα 600 ευρώ ή τα 800 
ευρώ, η να µην πληρώσουν στο κρά-
τος, ή να πάρουν «επιστρεπτέες προ-

καταβολές, ή να πάρουν επιδοτούµε-
να δάνεια 2.000 ευρώ, ή 4.000 ευρώ, 
ή να εισπράξουν επιδοτήσεις ή να πά-
ρουν «de minimis». Όλα από το κρά-
τος. Αλλά το κράτος δεν παράγει κά-
τι. Τα λεφτά που έχει τα παίρνει από 
την παραγωγή, και κυρίως από την 
αγροτική παραγωγή και τις υπεραξί-
ες της µεταποίησης, καθώς και από 
υπηρεσίες προς τρίτους εκτός Ελλά-
δος (τουρισµός, ναυτιλία, µεταφορές, 
εµπόριο, software κλπ). 

Ο µόνος πραγµατικός αναγκαίος 
πλούτος αυτήν την στιγµή, στην πο-
λεµική εποχή της πανδηµίας του κο-
ρωναϊού, µετά την υγεία µας, είναι η 

ελληνική αγροτική παραγωγή, κυρί-
ως για την διατροφική ασφάλεια των 
Ελλήνων. Ο κίνδυνος για έναν ξαφνι-
κό «θάνατο» της πρωτογενούς παρα-
γωγής µεγαλώνει, συµπαρασύροντας 
και τη διατροφική ασφάλεια του πλη-
θυσµού της χώρας. Και αυτό λόγω τό-
σο του ότι οι Έλληνες αγρότες είναι 
ανοργάνωτοι (χωρίς συνεταιρισµούς, 
όχι µε συλλόγους) διαλυµένοι, ιδιοτε-
λείς, υποταγµένοι σε πελατειακές και 
κοµµατικές εξαρτήσεις, µέσω πολιτι-
κών «νταβατζήδων», όσο και της υπο-
τίµησης και κοινωνικής απαξίωσης των 
συµπολιτών αγροτών. 

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ

Πλούτος της Ελλάδος ο πρωτογενής τομέας 
Ο κίνδυνος για έναν ξαφνικό «θάνατο» της παραγωγής μεγαλώνει, συμπαρασύροντας τη διατροφική ασφάλεια

Κίνδυνος
Ο κίνδυνος για έναν 
ξαφνικό «θάνατο» 
της πρωτογενούς 

παραγωγής 
µεγαλώνει, 

συµπαρασύροντας 
και τη διατροφική 

ασφάλεια της 
χώραςς

Εκστρατεία
Θα ήταν 

σηµαντικό είναι 
να υποστηριχθεί 

η εκστρατεία 
«Αγοράζουµε 

Ελληνικά Τοπικά 
Προϊόντα»

Η χαµένη χρονιά στον τουρισµό, ανοίγει την συζήτηση για νέο παραγωγικό µοντέλo

Σε µελέτη συµβολής του τουρισµού στην Χαλκιδική και στην Πέλλα προέκυψε ότι για κάθε 1 ευρώ που ξοδεύει ο τουρίστας-επισκέπτης στην 
Χαλκιδική το τελικό Φαινόµενο Εισόδηµα στην Ελλάδα είναι 0,80 ευρώ και για κάθε 1 ευρώ που ξοδεύει ο τουρίστας επισκέπτης στην Έδεσσα, 
το τελικό Φαινόµενο Εισόδηµα είναι 2,5 ευρώ. Αυτό, ίσως, σηµαίνει για εµένα, που δεν καταλαβαίνω τα οικονοµικά του «London Schools of 
Economics», ότι για κάθε ευρώ που ξοδεύει ο τουρίστας στην Χαλκιδική πρέπει εγώ, ο Έλληνας πολίτης, να εισφέρω για την φιλοξενία του 0,20 
ευρώ! Και αυτό συµβαίνει διότι οι επιχειρηµατίες του τουρισµού δεν φροντίζουν να αγοράσουν ελληνικά προϊόντα αλλά στέλνουν τα λεφτά στο 
εξωτερικό από όπου παίρνουν πρώτες ύλες, προσωπικό και εξοπλισµό. Οι Έλληνες ξενοδόχοι ξοδεύουν το 7% στην Ελλάδα, ειδικότερα στην 
Κρήτη ξοδεύουν το 13%, την ώρα που οι Ιταλοί ξενοδόχοι αγοράζουν Ιταλικά προϊόντα κατά το 70% των εξόδων τους! Σε έλλειψη πόρων και µε 
υποχρέωση αποκλειστικής µοναδιαίας επιλογής, η επιλογή πρέπει να είναι «πρωτογενής τοµέας». Η χαµένη χρονιά (2020) της τουριστικής 
«βιοµηχανίας», ανοίγει την συζήτηση για νέο παραγωγικό µοντέλο, ασχέτως των σηµερινών υποδοµών και συγκυριακών εσόδων των τελευταίων 
δεκαετιών. Επιβάλλεται να προσδιοριστεί η Στρατηγική για την αγροτική ανάπτυξη της χώρας και η συνδιαµόρφωση του «Εθνικού Σχεδίου 
Επενδύσεων Ανασυγκρότησης του Αγροτικού Τοµέα», όχι οριζόντιων επιδοτήσεων ψηφοθηρικού προσανατολισµού.

Ο Έλληνας οφείλει το
20% του σηµερινού ΑΕΠ
στην υποτιµηµένη γεωργία
Ο αγρότης, ο φροντιστής του 
περιβάλλοντος, παίρνει δωρεάν 
ενέργεια από τον ήλιο, παίρνει 
δωρεάν αέρα, χρησιµοποιεί νερό 
µε κάποια πληρωµή και παίρνει 
ιχνοστοιχεία από το έδαφος για να 
παράγει τα αγροτικά προϊόντα, τον 
µόνο πραγµατικό πλούτο της 
Ελλάδος. Τεχνητά υποτιµηµένο, 
αλλά πραγµατικό πλούτο. Λένε ότι 
ο πρωτογενής τοµέας είναι το 
3,8% του ΑΕΠ. Αλλά µετράνε µόνο 
πχ τις ντοµάτες που αγορά ζει 
ένας πολίτης να φάει. ∆εν µετράνε 
την σάλτσα από ντοµάτες, που 
υπολογίζεται στην µεταποίηση. ∆εν 
µετράνε τις ντοµατοσαλάτες που 
πουλάνε τα εστιατόρια, που 
υπολογίζονται στις υπηρεσίες, ούτε 
τις ντοµάτες που τρώνε στα 
ξενοδοχεία που υπολογίζονται 
στον τουρισµό. Εάν τα υπολογίζανε 
όλα τότε (πολλαπλασιαστής 5) εξ 
αιτίας της σηµερινής αγροτικής 
παραγωγής στην Ελλάδα, ο 
Έλληνας οφείλει το 20% του 
σηµερινού ΑΕΠ του στον 
πρωτογενή τοµέα. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΑΞΙΑ ΦΕΤΟΣ 
(εκατ. ευρώ)*

ΜΕΤΑΒΟΛΗ    
%

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆Η-ΚΑΥΣΙΜΑ 613,6 -25,1%

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 443,7 6,0%

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΖΩΝΤΑ ΖΩΑ 425,7 20,5%

ΧΗΜΙΚΑ 390,1 34,1%

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 246,8 -0,9%

∆ΙΑΦΟΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 226,0 -8,8%

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 116,8 -15,9%

ΠΟΤΑ & ΚΑΠΝΟΣ 68,4 10,7%

ΛΑ∆ΙΑ 64,4 86,7%

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 39,5 8,8%
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