
Σπάει το Συμβόλαιο  
στα κριθάρια για βύνη      

Κάνει πίσω η εγχώρια ζυθοποιία στα συμβόλαια που 
έχει υπογράψει με τους παραγωγούς, μετά τη δραματική 
μείωση στην κατανάλωση μπύρας λόγω της πανδημίας  

 Ρεπορτάζ σελ. 36

Στο G cloud   
οι αγροτικές 
εφαρµογές 
Στο κυβερνητικό νέφος περνούν µε 
εντολή Μητσοτάκη µία µετά την άλλη 
οι ψηφιακές εφαρµογές του αγροτικού 
τοµέα. Πρώτο το ΟΣ∆Ε. σελ. 15-17, 46

Αγγούρια  
και ντομάτες  
στην ενίσχυση 
Με τους κτηνοτρόφους να κατοχυ-

ρώνουν τα 2 ευρώ το κιλό ενίσχυση 

στα αµνοερίφια, σειρά τώρα παίρ-

νουν οι καλλιεργητές κηπευτικών. 

Αγγούρια, ντοµάτες και µελιτζά-

νες ονόµασε ο υπουργός. σελ. 8

Γκαρσόνια 
βολεύονται  
με το 5χίλιαρο   
Με τους Ιρλανδούς αγρότες να 

αποκαθηλώνουν το 5χίλιαρο Βο-

ϊτσεχόφσκι, ο Βορίδης παραδέ-

χεται ότι είναι για λίγους, πλητ-

τόµενους και µόνο από αναδια-

νοµή προγραµµάτων. σελ. 4, 47

Αγροτικό ΑΕΠ   
στο 20% είναι 
ο νέος στόχος 
Αγροτική παραγωγή µε υψηλό 

πολλαπλασιαστή δείχνουν οι επι-

τελείς του Μαξίµου. σελ. 10, 46, 50
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• Ηλεκτρονική πλατφόρµα για ορθή χρήση 
λιπασµάτων σε ελιές, αµπέλια σελ. 18
• Γαλακτοκοµικά και φρούτα πρώτα 
στην υπηρεσία Greek Farms σελ. 44

• Μένει ζωντανό το θέµα της ταχύτερης 
καταβολής της ενιαίας ενίσχυσης σελ. 4
• Νέοι µε µισθωµένα δικαιώµατα του 
2015 στο Εθνικό Απόθεµα σελ. 42

• Μέχρι και 5 ευρώ τα υπερπρώιµα κεράσια 
Early Lory και Early Bigi σελ. 37
• Όλες οι προϋποθέσεις να κερδίσει χαµένο 
έδαφος το επιτραπέζιο ροδάκινο σελ. 19

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Όλη η Ευρώπη αναζητά ελληνικό κεράσι αυτή την περίοδο µε 
τις πράξεις για την πρώτη κατηγορία να γράφουν ακόµα και 5 
ευρώ το κιλό. Πάσα από το κεράσι ευελπιστούν οι παραγωγοί 
ότι θα πάρει και το ροδάκινο, µε τις πρώτες εκτιµήσεις να 
αναµένουν µειωµένη παραγωγή στην ΕΕ. Στο σκληρό σιτάρι 
σηµειώθηκε µικρή διόρθωση στην αγορά, όµως ήδη ακούγονται 
συζητήσεις για προπωλήσεις στα 260 ευρώ ο τόνος.

∆ροσόφιλα στην κερασιά
Πρόκειται για το είδος Drosophila 
suzukii το οποίο δεν θα πρέπει να 
ταυτίζεται µε την κοινή δροσόφιλα. Η 
µύγα της Ασίας, όπως αλλιώς είναι 
γνωστή, αποτελεί πολυφάγο είδος του 
οποίου η προνύµφη έχει τη δυνατότητα 
να προσβάλει µεγάλο πλήθος καρπών 
στην κερασιά διατρεφόµενη από 
αυτούς. Η ζηµιά ωστόσο δεν σταµατά 
εκεί καθώς ενισχύεται από τη 
δευτερογενή ανάπτυξη ποικίλων 
µικροοργανισµών και τελικώς 
επέρχεται κατάρρευση των καρπών.

Συστάσεις καταπολέµησης
Επειδή η διαπίστωση των αρχικών 
συµπτωµάτων δεν είναι εύκολη, είναι 
σηµαντικό η επέµβαση, σύµφωνα µε 
τους γεωπόνους του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών 
Θεσσαλονίκης, να λάβει χώρα αµέσως 
µόλις γίνει αντιληπτή η προσβολή. Πριν 
την επέµβαση είναι αναγκαία η τυχαία 
συλλογή 50-80 καρπών σε πλαστική 
τσάντα µε σύστηµα κλεισίµατος και 
σκοπό την ανίχνευση προνυµφών. Αν 
βρεθούν προνύµφες για τις οποίες δεν 
είναι γνωστό αν είναι αυτού του είδους, 
είναι απαραίτητη η τοποθέτηση 
παγίδων, η συλλογή και η επώαση 
καρπών που θα δώσουν νύµφες και 
ενήλικα για τη σωστή αναγνώριση.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 16-05-2020 
Γενικά αίθριος καιρός σε όλη 
τη χώρα, µε αραιές νεφώσεις 
κατά διαστήµατα στα κεντρικά 
και τα βόρεια. Αυξηµένες 
συγκεντρώσεις σκόνης στην 
ατµόσφαιρα. Άνεµοι µεταβλητοί 
ασθενείς και µόνο στο Αιγαίο 
από βόρειες διευθύνσεις 
µέτριοι. Θερµοκρασία σε πολύ 
υψηλά για την εποχή επίπεδα

Κυριακή 17-05-2020
Αίθριος καιρός, µε τοπικές 
νεφώσεις κυρίως στα κεντρικά 
και τα βόρεια της χώρας. Οι 
συγκεντρώσεις σκόνης θα 
παραµείνουν αυξηµένες στην 
ατµόσφαιρα. Άνεµοι από 
βόρειες διευθύνσεις ασθενείς 
και κατά τόπους στο Αιγαίο έως 
µέτριοι. Η θερµοκρασία 
διατηρείται σε υψηλά για την 
εποχή επίπεδα. 

∆ευτέρα 18-05-2020
και Τρίτη 19-05-2020 
Γενικά αίθριος καιρός σε όλη 
τη χώρα, µε αραιές νεφώσεις 
στα δυτικά, τα κεντρικά και τα 
βόρεια. Άνεµοι µεταβλητοί 
ασθενείς έως µέτριοι κατά 
τόπους. Θερµοκρασία σε µικρή 
πτώση κυρίως από τα βόρεια.

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Τετάρτη 20-05-2020
έως Παρασκευή 
22-05-2020
Αραιές νεφωσεις που βαθµιαία 
στα δυτικά και τα βόρεια θα 
πυκνώσουν και από τις 
απογευµατινές ώρες στη 
Μακεδονία και τη Θράκη θα 
σηµειωθούν τοπικοί όµβροι. 
Άνεµοι στα δυτικά νότιοι 
µέτριοι και στα ανατολικά  
µεταβλητοί µέτριοι. 
Θερµοκρασία σε µικρή πτώση, 
αλλά µόνο στα βόρεια.

Οι άνεµοι θα είναι 
µεταβλητοί ασθενείς 
και µόνο στο Αιγαίο 
το Σάββατο θα 
πνέουν βόρειοι 3 
µε 5 µποφόρ. Η 
θερµοκρασία θα 
φτάσει τους 35 
µε 37oC.

3-5 Bf
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Εξετάζοντας µε προσοχή και ψυχραιµία τη 
ζηµιά που έχει γίνει αυτό τον καιρό σε 
διάφορους κλάδους της οικονοµίας, 
προκύπτει εύκολα το συµπέρασµα ό-
τι ο κλάδος της αγροτικής παραγωγής 
δεν είναι εξ αυτών που έχει πληγεί πε-
ρισσότερο. Μέχρι εδώ όλα καλά. 

Ποιος κλάδος, φαινοµενικά τουλάχιστον, έ-
χει πληγεί περισσότερο; Ο κλάδος της 
εστίασης, είναι η απάντηση. Ποιος τρο-
φοδοτεί την εστίαση; Ο κλάδος της α-
γροτικής παραγωγής, φυσικά. Πώς 
λοιπόν γίνεται ο ένας να έχει πληγεί 
και ο άλλος όχι; Προφανώς, στη µια πε-
ρίπτωση φαίνεται καθαρά, σήµερα, ε-
νώ στην άλλη θα προκύψει αργότερα. 

Ποιος θα πληρώσει για παράδειγµα τα α-
ποθέµατα τυριών που δηµιουργούνται 
αυτές τις µέρες; Τα τυροκοµεία π.χ. εί-
ναι στους πληττόµενους ΚΑ∆ και κα-
λώς είναι. Οι κτηνοτρόφοι δεν θα επι-
βαρυνθούν απ’ αυτή την κατάσταση; 
∆εν πλήρωσαν εξίσου βαριά τη µείω-
ση της κατανάλωσης και τα αποθέµα-
τα τυροκοµικών στα χρόνια της κρίσης;

Θα ήταν λάθος να υποστηρίξει κάποιος ό-
τι οι αιγοπροβατοτρόφοι αποζηµιώνο-
νται ήδη για τα αµνοερίφια που διέθε-
σαν φθηνά το Πάσχα. Είναι δύο διαφο-
ρετικά πράγµατα, είναι δύο παραγω-
γές, οι οποίες αποφέρουν µια ετήσια 
πρόσοδο, οριακή τα τελευταία χρόνια.

Το θέµα όµως είναι αλλού. Έγκειται στο γε-
γονός ότι οι αγρότες, πολλώ δε µάλλον 
οι κτηνοτρόφοι, δεν διαθέτουν ισχυ-
ρή εκπροσώπηση, δεν έρχονται πολύ 
σε επαφή µε τα κέντρα εξουσίας, δυ-
σκολεύονται να παρουσιάσουν µια ο-
λοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής 
τους δραστηριότητας και να παραθέ-
σουν αδιάσειστα στοιχεία της ζηµιάς 
την οποία υφίστανται. 

Το πρόβληµα βέβαια δεν είναι σηµερινό. 
Ξεκινάει από την εποχή που οι αγρότες 
δεν αποτελούσαν ξεκάθαρες οικονοµι-
κές οντότητες, δεν είχαν τις σηµερινές 
φορολογικές υποχρεώσεις, ενδεχοµέ-
νως, πολύ πιο παλιά, να µην πλήρωναν 
οι ίδιοι ούτε τη σύνταξη του ΟΓΑ. 

Τίποτα απ’ όλα αυτά δεν ισχύει όµως σή-
µερα. Οι υποχρεώσεις τους έναντι της 
Πολιτείας είναι σαφείς και µάλιστα µε-
γάλες. Το µόνο που έχει αποµείνει, εί-
ναι η παλιά νοοτροπία. Μια κακιά συ-
νήθεια να ζητιανεύουν ελεηµοσύνη α-
ντί να απαιτούν αναγνώριση της δου-
λειάς τους και δίκαια στήριξη. Agrenda

Γίνεται τυρί  
χωρίς γάλα;  

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,08082

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,52298

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,05062

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
1,12926

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
115,70700
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ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΟΙ
ΑΓΡΟΤΕΣ

ΕΥΡΩ

ΜΕΧΡΙ

5.000 
41

ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΑΓΡΟ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ

ΕΥΡΩ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩΜΕΧΡΙ

50.000 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ COVID-19

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Καταρρέει το αφήγηµα Βοϊτσεχόφσκι για τη 
χρησιµότητα της έκτακτης ενίσχυσης µέχρι 
5.000 ευρώ ανά πληττόµενο αγρότη, µε τον Ε-
πίτροπο να φτάνει τώρα να προτείνει να στη-
ριχθούν έτσι ειδικά «όσοι έχασαν την εξωγε-
ωργική τους δουλειά». Όχι µόνο λοιπόν, χρή-
µατα των ίδιων των αγροτών (καθώς εδώ µι-
λάµε για αναδιανοµή των πόρων του ΠΑΑ) θα 
διαρρεύσουν προς τις πληττόµενες µεταποιη-
τικές επιχειρήσεις, οι οποίες δικαιούνται µάλι-
στα µέχρι 50.000 ευρώ, αλλά από το µέτρο αυ-
τό αποκλείεται ουσιαστικά η παραγωγική βάση 
της χώρας. «Απαράδεκτο να προσποιούµαστε 
ότι αυτή η πρόταση βοηθά πραγµατικά», τονί-
ζουν από την πλευρά τους και οι Ιρλανδοί α-
γρότες, τονίζοντας ότι τα χρήµατα αυτά θα τα 
στερηθούν (αναλυτικό ρεπορτάζ σελ. 47) οι δι-
καιούχοι των Προγραµµάτων Αγροτικής Ανά-
πτυξης. Άλλωστε ως πληττόµενοι κλάδοι στην 
Ελλάδα θεωρούνται θερµοκήπια, φράουλες, υ-
δατοκαλλιέργειες κ.α, δηλαδή εταιρικής µορ-
φής δραστηριότητες.

«∆εν πρόκειται για 5.000 ευρώ ανά αγρότη 
αλλά για έως 5.000 ευρώ ανά πληττόµενο α-
γρότη», ξεκαθάρισε ο υπουργός Μάκης Βορί-
δης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση στη Βου-
λή, προσθέτοντας ότι αυτά τα χρήµατα αποτε-
λούν «µια πρόσθετη ευελιξία, ένα µέτρο µέσα 
στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης για να 
ενισχυθούν οι αγρότες που επλήγησαν». Μά-
λιστα δεν είναι 48 εκατ. ευρώ όπως αρχικά υ-
πολογιζόταν αλλά 41 εκατ. αυτά που µπορούν 
να διατεθούν σύµφωνα µε τον κ. Βορίδη, δηλα-
δή το µέτρο θα αφορά ακόµα πιο λίγους. Κατά 
το άτυπο Συµβούλιο υπουργών Γεωργίας της 
13ης Μαΐου υπήρξε πάντως αίτηµα για να δι-
πλασιαστούν τα εν λόγω κονδύλια- από το 1% 
στο 2% του προϋπολογισµού των Προγραµµά-
των, ενώ οι Ιταλοί είπαν πως θα ήθελαν 5%. 
 

∆εν δίνετε λεφτά, λύστε µας τα χέρια 
Εν τω µεταξύ, ανεπαρκή και φλύαρη έκριναν 

τη στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του προ-
έδρου αυτής Γιάνους Βοϊτσεχόφσκι, οι υπουρ-
γοί Γεωργίας της ΕΕ µε βάση τη µέχρι σήµερα 
τακτική που ακολουθείται στο θέµα της ενίσχυ-
σης των αγροτών για την αντιµετώπιση των ε-
πιπτώσεων από την πανδηµία. 

Χωρίς επιπλέον πόρους και µέτρα σε καµία 
περίπτωση δεν θα στηριχθεί επαρκώς ο πρω-
τογενής τοµέας, ήταν η θέση της πλειονότητας 
των υπουργών Γεωργίας κατά το Άτυπο διαδι-
κτυακό συµβούλιο την περασµένη Τετάρτη, ε-
νώ καµία συµφωνία δεν φάνηκε να επιτυγχά-
νεται ούτε όσον αφορά τη διανοµή του Αποθε-
µατικού Κρίσης των 400 εκατ. ευρώ αλλά ού-
τε και για την περαιτέρω τροποποίηση των Κα-
νονισµών της ΚΑΠ, έτσι ώστε να καταβληθούν 
νωρίτερα οι άµεσες ενισχύσεις (πρόωρη κατα-
βολή του τσεκ και επιτόπιοι έλεγχοι). Συγκεκρι-
µένα, το Συµβούλιο υπουργών ζήτησε από την 
Κοµισιόν να εξετάσει όλες τις διαθέσιµες επιλο-
γές µε πολλές εκκλήσεις να έχουν να κάνουν 
µε την τροποποίηση της ΚΑΠ όσον αφορά την 
ευελιξία στις άµεσες ενισχύσεις, όπως ανέφε-
ρε η υπουργός Γεωργίας της Κροατίας, Μαρίγια 
Βούκοβιτς, πρόεδρος του Συµβουλίου.

Έχει δρόµο το αποθεµατικό κρίσης
Η αξιοποίηση του αποθεµατικού κρίσης ακού-

στηκε από πολλούς υπουργούς, ωστόσο, χώρες 
όπως η Γερµανία, δεν πιστεύουν πως ήρθε η ώ-
ρα να εκταµιευθούν τα 400 εκατ. ευρώ που εί-
ναι διαθέσιµα πανευρωπαϊκά, υποστηρίζοντας 
πως πρέπει να εξεταστούν όλες οι άλλες επιλο-
γές πριν πάρει η Ευρώπη αυτό τον δρόµο. Ο Επί-
τροπος Γεωργίας, υποστήριξε πως θα πρέπει να 
ανεξαρτητοποιηθεί από τις άµεσες ενισχύσεις. 
«Το έχουµε το Αποθεµατικό, αλλά στην πραγ-
µατικότητα δεν µπορούµε να το χρησιµοποιή-
σουµε. Είναι ένα πολιτικά ευαίσθητο θέµα, κα-
θώς σηµαίνει µείωση της βασικής ενίσχυσης», 
πρόσθεσε ο ίδιος.

Για ακόµα πιο λίγους
Ο προϋπολογισµός του µέτρου 

έκτακτης ενίσχυσης πληττόµενων 
υπολογίζεται στα 41 εκατ. ευρώ 

εκτιµά ο Μάκης Βορίδης

Και γκαρσόνια
 θέλει να βολέψει ο 

Γιάνους με το 5χίλιαρο
Όλους τους υπόλοιπους εκτός από τους πραγματικούς 

αγρότες δείχνει να ωφελεί η ενίσχυση πληττόμενων  

Στην Ιταλία πάντως ο εκεί Οργανισµός Πληρωµών καλείται να επιλέξει 
ανάµεσα σε δύο δυνατότητες σύµφωνα µε τις κυβερνητικές αποφάσεις:
Προκαταβολή 70% τον Ιούνιο: Με το νοµοσχέδιο Cura Italia της 24ης 
Απριλίου, θα δοθεί το 70% της ενιαίας ενίσχυσης στους αγρότες σύµφωνα µε 
την αξία δικαιωµάτων του 2019. Απαγορεύονται οι µεταβιβάσεις δικαιωµάτων 
έως ότου καταβληθεί η πληρωµή. 
Προκαταβολή 50% στις 31 Ιουλίου: Το ποσό καθορίζεται στο 50% των άµεσων 
ενισχύσεων βάσει δικαιωµάτων του 2020, ενώ για τους δικαιούχους θα πρέπει 
να έχουν ολοκληρωθεί οι διοικητικοί έλεγχοι επιλεξιµότητας. 

Είτε Ιούνιο µε
δικαιώµατα του 2019

είτε στις 31 Ιουλίου 
οι ιταλικές πληρωµές

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΣΕΚ

Ζωντανό το θέμα 
της ταχύτερης 
καταβολής 
των άμεσων 
ενισχύσεων
Ζωντανή παραµένει η υπόθεση της 
ταχύτερης αποπληρωµής του τσεκ, 
σύµφωνα µε τον κ. Βορίδη, πρόταση 
που άλλωστε υποστήριξε και η 
Γερµανία κατά τη διάρκεια του άτυπου 
υπουργικού Συµβουλίου Γεωργίας. Αν 
και δεν ελήφθη κάποια τελική 
απόφαση από πλευράς Βρυξελλών, 
σχεδόν όλα τα κράτη-µέλη, ζήτησαν 
την επίσπευση της πληρωµής. 
«Εποµένως, εδώ είµαστε σε µια 
ανοιχτή συζήτηση. Θα δούµε και τις 
δυνατότητες. ∆ιότι το να φέρουµε 
µπροστά τη χρηµατοδότηση δεν είναι 
χωρίς κόστος. Έχει κόστος τόκων. Αν 
είναι, λοιπόν, να περιµένω λίγο για να 
πάρω µια απόφαση, η οποία θα είναι 
ευνοϊκή για να γλιτώσω τους τόκους, 
θα περιµένω λιγάκι. Το λέω για να 
είµαστε ξεκάθαροι σ’ αυτό», τόνισε ο 
Έλληνας υπουργός λίγες ώρες πριν 
διεξαχθεί διαδικτυακά το άτυπο 
Συµβούλιο από τη Βουλή. «Επειδή 
υπάρχει τέτοια συζήτηση στο 
εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
σας ξαναλέω ότι το παρακολουθούµε 
στενά, δουλεύουµε και µε τις 
τράπεζες, θα δούµε τι είναι εκείνο το 
οποίο µπορεί να γίνει από αυτή την 
πλευρά», πρόσθεσε ο ίδιος, 
απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση. 
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Χωρίς ουσιαστικές πληρωµές προς τους αγρό-
τες, αφού το βασικό κοµµάτι του έτους που 
έχει να κάνει µε τις άµεσες ενισχύσεις (ενι-
αία και συνδεδεµένες) επί της ουσίας τακτο-
ποιήθηκε για φέτος, θα κυλήσουν οι επόµε-
νοι µήνες. Όποιες πιστώσεις θα αφορούν κα-
ταρχήν εξόφληση των υπολοίπων από προ-

γράµµατα του 2019, διορθωτικές 
για όσα πληρώθηκαν µέχρι τώ-
ρα και «σβήσιµο» παλιών χρο-
νιζουσών εκκρεµοτήτων. Η τε-
λευταία πληρωµή, η οποία στο 
σύνολό της ολοκληρώθηκε στις 
15 Μαΐου, προκάλεσε νέες τερά-
στιες αντιδράσεις από τους βο-
οτρόφους. Εκτός του ότι η συν-

δεδεµένη στα βοοειδή, κατ’ εξαίρεση φέτος, 
πληρώθηκε ένα µήνα µετά την αντίστοιχη ε-
νίσχυση στα αιγοπρόβατα και παρά το ότι πα-
ραδοσιακά οι δύο κλάδοι πληρώνονται την 
ίδια µέρα, το πριµ ήταν σηµαντικά µειωµέ-
νο από πέρυσι, αν και τόσο καιρό διαρρεό-
ταν από τα ανώτατα στελέχη του υπουργεί-
ου ότι θα είναι αυξηµένο. Την απανταχού-
σα πήραν οι δικαιούχοι, λίγο πριν µπουν τα 
χρήµατα στους λογαριασµούς τους, µε την 
έκδοση της σχετικής απόφασης που όριζε το 

ύψος της ενίσχυσης στα 156,2 ευρώ ανά ε-
πιλέξιµο θηλυκό ζώο, από 171 ευρώ που ή-
ταν την περασµένη χρονιά. Ωστόσο απαντή-
σεις δεν έλαβαν ποτέ και από κανέναν αρµό-
διο οι βοοτρόφοι, αρκετοί εκ των οποίων εκ-
φράζουν την αγανάκτησή τους για το δεύτε-
ρο στραπάτσο εις βάρος τους, προς όφελος –
όπως αρκετοί εξ αυτών ισχυρίζονται- των συ-
ναδέρφων τους  των αιγοπροβατοτρόφων.

Μια «ταραχή» πέρασαν προσωρινά µόνο 
όµως και οι παραγωγοί ρυζιού, η πληρωµή 
των οποίων δεν φάνηκε στην πρώτη λίστα 
που ανήρτησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος και έ-
σπευσε λίγες ώρες αργότερα να διευκρινίσει 
ότι τα χρήµατα των δικαιούχων… έρχονται. 

Συνολικά, να σηµειωθεί ότι µέχρι τις 15 
Μαΐου πιστώθηκαν 47,5 εκατ. ευρώ, µε το 
µεγαλύτερο µέρος να αφορά συνδεδεµένες 
και ενισχύσεις για τα µικρά νησιά του Αιγαί-
ου, οι οποίες καταβάλλονται για πρώτη φο-
ρά. Ειδικότερα, αφορούν τα εξής: 

Ροδάκινα για χυµοποίηση: 549.113,13 
ευρώ σε 3.833 δικαιούχους 
Βοοειδή: 33.291.840,68 ευρώ
 σε 8.408 δικαιούχους 
Ειδικά δικαιώµατα: 
Μέτρο 1: 2.248.355,97 ευρώ 
σε 69 δικαιούχους 
Μέτρο 2: 526. 816,99 ευρώ 
σε 54 δικαιούχους
Ρύζι: 7.313.314,16 ευρώ 
σε 3.947 δικαιούχους
Αµπελώνες Αιγαίου: 1.234.756,93 
ευρώ σε 2.194 δικαιούχους 
Υπόλοιπα βασικής και συνδεδεµένων: 
1.287.020,50 ευρώ.

Έως 27 Μαΐου τροποποιήσεις και 
µεταβιβάσεις στα Βιολογικά

Στην επόµενη φάση, σχετικά µε τις πλη-
ρωµές προς τους αγρότες, η βαρύτητα των 
διοικητικών θα πέσει στην εξόφληση των 

προγραµµάτων του 2019, µε βασική εκκρε-
µότητα τα Βιολογικά. Κι ενώ αρχικά είχε τε-
θεί το ζήτηµα της εξόφλησης των δικαιού-
χων να γίνει νωρίτερα από το κανονικό, τε-
λικά κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατό. Ωστόσο, 
οι παραγωγοί καλούνται µέχρι τις 27 Μαΐου 
να υποβάλλουν µεταβιβάσεις και τροποποι-
ήσεις, προκειµένου να γίνουν οι όποιες δι-
ορθώσεις και η πληρωµή τους να έχει ολο-
κληρωθεί, όπως επιβάλλεται από τον κοινο-
τικό κανονισµό, µέχρι το τέλος Ιουνίου. Σύµ-
φωνα µε τη σχετική ανακοίνωση, όσοι ενδι-
αφερόµενοι επιθυµούν να ανακαλέσουν ή 
να τροποποιήσουν µια ενταγµένη στο Μέ-
τρο 11 πράξη µπορούν να το πραγµατοποι-
ήσουν µε αίτηµά τους µέσω του Πληροφο-
ριακού Συστήµατος και συγκεκριµένα την ε-
φαρµογή που αφορά τις Ανακλήσεις Έντα-
ξης Πράξης - Αιτήµατα Τροποποίησης Πρά-
ξης - Μεταβιβάσεις, στο Μέτρο 11.

Πέρασαν 422 αιτήσεις για αντιχαλαζικά
Τους επικαιροποιηµένους πίνακες των 

αποτελεσµάτων ∆ιοικητικού ελέγχου µετά 
την εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών 
στο Υποµέτρο 5.1 «Στήριξη για επενδύσεις 
σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν 
στην άµβλυνση των επιπτώσεων των πιθα-
νών φυσικών καταστροφών, των αντίξοων 
κλιµατικών συνθηκών και των καταστροφι-
κών συµβάντων» ανήρτησε ο ΕΛΓΑ. Σύµφω-
να µε την ανακοίνωση, προς στήριξη επιλέ-
γονται 422 αιτήσεις συνολικού ποσού δηµό-
σιας δαπάνης 6.052.337,56 ευρώ, ενώ εκτός 
στήριξης µένουν 94 µη επιλέξιµες αιτήσεις.

Την επόµενη εβδοµάδα, το τριήµερο από Τετάρτη 20 έως 
Παρασκευή 22 Μαΐου δροµολογεί  η διοίκηση του ΕΛΓΑ την επόµενη 
πληρωµή αποζηµιώσεων προς τους αγρότες, που θα αφορά 
προκαταβολή 65% για τις ζηµιές του 2019. Μεταξύ αυτών, σύµφωνα 
µε τις πληροφορίες, οι ζηµιές από χαλάζι του Ιουνίου στα καπνά της 
Ολυµπιάδας Ελασσόνας, σε βαµβάκι και τοµάτα σε Άγιο Γεώργιο, 

Κατωχώρι, Σταυρό Φαρσάλων και σε αµπέλια και δένδρα της 
επαρχίας Τυρνάβου, οι ζηµιές σε ελιές, δενδρώδεις, κηπευτικά και 
σταφύλια από τη θεοµηνία της 10ης Ιουλίου του 2019 στη Χαλκιδική. 
Μάλιστα σε συνάντηση του βουλευτή Ν∆ Λάρισας Χρήστο Κέλλα µε 
την ηγεσία του ΕΛΓΑ, ο πρόεδρος δεσµεύτηκε ότι οι εκκρεµότητες 
προς το νοµό Λάρισας θα έχουν πληρωθεί µέχρι τον Ιούνιο.

Εκτός που άργησε ένα μήνα  
ελλιπές το πριμ βοοειδών 

Οµάδες 
Παραγωγών 
Παράταση µέχρι 

30 Ιουνίου για τα 
αιτήµατα πληρωµής 

του Μέτρου 9

Παραστατικά στο πρόγραµµα για τις αυτόχθονες φυλές 
Αντίγραφα των ενηµερωµένων χειρόγραφων µητρώων καταγραφής για όλες τις 
εκµεταλλεύσεις των αιγοπροβάτων και των χοιροειδών καλούνται να προσκοµίσουν 
οι δικαιούχοι της ∆ράσης 10.1.09 για την ∆ιατήρηση απειλούµενων - αυτόχθονων 
φυλών αγροτικών ζώων στις αρµόδιες περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, 
προκειµένου οι ελεγκτές να προβούν στον απαραίτητο διοικητικό έλεγχο πληρωµής. 
Τα µητρώα υποβάλλονται: Για την πρώτη πρόσκληση από 5 έως 25 Απριλίου 
εκάστου έτους εφαρµογής, µε εξαίρεση το πρώτο έτος εφαρµογής για το οποίο 
τα µητρώα υποβάλλονται από 15 Απριλίου 2019 έως και 3 Μαΐου 2019. 
Για τη δεύτερη πρόσκληση από 13 έως 31 Μαΐου εκάστου έτους εφαρµογής.

Μεγάλη 
απογοήτευση για 
τους βοοτρόφους, 
που πληρώθηκαν 
τελικά 156,2 ευρώ 
το θηλυκό ζώο, με 
μείωση κατά 10% 
από πέρυσι  

8.408

ΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ 

ΒΟΟΕΙ∆Η

ΠΑΡΑΓΩΓΟI

33.291.840,68
ΕΥΡΩ

3.833
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟI

1.549.113,13
ΕΥΡΩ

3.947
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟI

7.313.314,16
ΕΥΡΩ

123
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟI

2.775.172,96
ΕΥΡΩ

ΡΟ∆ΑΚΙΝΑ ΡΥΖΙ ΕΙ∆ΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

 ΠΡΟΣ ΧΥΜΟΠΟΙΗΣΗ

Από Τετάρτη 20 Μαΐου νέο πακέτο ΕΛΓΑ για ζημιές του 2019

ΠΛΗΡΩΜΕΣ.ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ





ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Περί τα 1.400.000 αρνιά και κατσίκια, 
καταγράφονται µε βάση τα επίσηµα 
στοιχεία για τη διακίνηση αµνοεριφί-
ων στην ευρύτερη αγορά του Πάσχα. 
Αυτό σηµαίνει ότι αν ο µέσος όρος αυ-
τής της παραγωγής υπολογισθεί περί 
τα 10 κιλά το ένα και η ενίσχυση κα-
θορισθεί τελικά στα 2 ευρώ το κιλό, 
τότε συνολική ενίσχυση που θα µοι-
ρασθούν οι αιγοπροβατοτρόφοι θα εί-
ναι κοντά στα 28 εκατ. ευρώ. 

Σ’ αυτό πνεύµα κινήθηκε η τηλε-
διάσκεψης της Τρίτης 12 Μαΐου υ-
πό την καθοδήγηση του υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη, 
κάπου εκεί περιστρέφονταν και οι τε-
λικές αποφάσεις µέχρι την ώρα που 
γράφονταν αυτές οι γραµµές, δηλα-
δή λίγο πριν τις επίσηµες ανακοινώ-
σεις επί του θέµατος. Η τελική επιλογή 
δείχνει να αφήνει πολλά περιθώρια 
κριτικής από τους παραγωγούς, κυ-
ρίως εξαιτίας τους γεγονότος ότι «θέ-
ση στο τραπέζι» της ενίσχυσης, παίρ-
νουν και οι ζωέµποροι που εισάγουν 
ζωντανά, τα ονοµάζουν εγχώρια και 
τα διαθέτουν µε τιµολόγια, κάτι που 
δεν κάνουν πολλοί από τους παρα-
δοσιακούς αιγοπροβατοτρόφους µε 
το ανάλογο, τώρα, κόστος.

Ο υπουργός πάντως ξεκαθάρισε 
εξ αρχής στους συνοµιλητές του ότι: 
η συζήτηση δεν αφορά τα γενικότε-
ρα θέµατα της κτηνοτροφίας, δεν έ-
χει να κάνει µε τις ευρύτερες παρεµ-
βάσεις που χρειάζεται ενδεχοµένως 
να γίνουν αλλά περιορίζεται αποκλει-
στικά και µόνο στη ζηµιά που έγινε 
από τον κορωνοϊό και την οποία κα-
λείται να καταγράψει και εφόσον δύ-
ναται να αποζηµιώσει η κυβέρνηση.

Με βάση αυτό λοιπόν το πνεύµα, η 
ειδική ενίσχυση για τους αιγοπροβα-
τοτρόφους παραγωγούς αµνοεριφί-
ων δεν πρόκειται να ξεπεράσει τα 28 
εκατ. ευρώ και εκτιµάται στα 2 ευρώ 
για κάθε κιλό αρνί  ή κατσίκι που δι-
ατέθηκε φέτος στην αγορά.  

Η ανακοίνωση του υπουργείου 
αναφέρει τα εξής:

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 
Μάκης Βορίδης στο πλαίσιο της συνε-

χούς και στενής παρακολούθησης των 
επιπτώσεων της πανδηµίας του κορω-
νοϊού στην ελληνική κτηνοτροφία, 
πραγµατοποίησε την Τρίτη 12 Μαΐου 
τηλεδιάσκεψη µε εκπροσώπους των αι-
γοπροβατοτρόφων της πατρίδας µας.

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης 
υπήρξε ενδελεχής αναφορά στα προ-
βλήµατα που έχουν ενσκήψει στον κλά-
δο της αιγοπροβατοτροφίας και πώς 
αυτά επηρέασαν την κατανάλωση του 
αιγοπρόβειου κρέατος και συζητήθη-
κε η εν γένει εµπορική διάσταση των 
επιπτώσεων τόσο σε ζώντα ζώα όσο 

και σε σφάγια.
Από την πλευρά τους οι εκπρόσωποι 

του κλάδου ανέπτυξαν και υποστήρι-
ξαν τις θέσεις τους σχετικά µε την α-
ναγκαιότητα στήριξης της αιγοπροβα-
τοτροφίας, τις οποίες ο υπουργός δε-
σµεύτηκε ότι θα λάβει πολύ σοβαρά 
υπόψη στον τρόπο λήψης της τελικής 
απόφασης, η οποία θα ληφθεί µέχρι 
το τέλος της εβδοµάδας.

Ο κ. Βορίδης έκανε σαφές ότι απα-
ραίτητη προϋπόθεση για την υλοποί-
ηση και έγκριση οποιουδήποτε αιτή-
µατος προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

είναι αυτό να σχετίζεται τεκµηριωµέ-
να µε τις επιπτώσεις της πανδηµίας 
του κορωνοϊού.

Στην τηλεδιάσκεψη συµµετείχαν η 
υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίµων Φωτεινή Αραµπατζή, 
ο Γενικός Γραµµατέας του υπουργεί-
ου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
µων Γιώργος Στρατάκος, εκπρόσωποι 
της Εθνικής ∆ιεπαγγελµατικής Οργά-
νωσης Κρέατος (Ε∆ΟΚ), του Συνδέ-
σµου Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ) 
και της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνο-
τρόφων (ΠΕΚ).

«∆εν πρόκειται για 5.000 ευρώ 
ανά αγρότη αλλά για έως 
5.000 ευρώ ανά πληττόµενο 
αγρότη», ξεκαθάρισε ο 
υπουργός Μάκης Βορίδης, 
απαντώντας σε επίκαιρη 
ερώτηση, προσθέτοντας ότι 
αυτά τα χρήµατα αποτελούν 
«µια πρόσθετη ευελιξία, ένα 
µέτρο µέσα στο Πρόγραµµα 
Αγροτικής Ανάπτυξης για να 
ενισχυθούν οι αγρότες που 
επλήγησαν».
Στην ίδια συζήτηση στη Βουλή 
ο κ. Βορίδης διαβεβαίωσε ότι 
µετά τα αµνοερίφια και τις 
φράουλες, θα εξετασθεί 
ενδελεχώς η δυνατότητα 
καταβολής ειδικής ενίσχυσης 
στους παραγωγούς ντοµάτας 
και αγγουριών, καθώς όπως 
είπε έχει δηµιουργηθεί 
διαταραχή στις καλλιέργειες 
των δύο αυτών προϊόντων.
Ο υπουργός αναγνώρισε πως 
έχει δηµιουργηθεί διαταραχή 
στην καλλιέργεια των δύο 
αυτών προϊόντων και 
προανήγγειλε ότι το υπουργείο 
θα την εξετάσει προκειµένου 
να υπάρξει ενίσχυση των 
παραγωγών. Πρόσθεσε ότι θα 
υπάρξει ανάλογη έρευνα και 
για την καλλιέργεια µελιτζάνας.
Επιπροσθέτως, ο κ. Βορίδης 
αναφέρθηκε και στο «εργαλείο 
µεταβίβασης και ενίσχυσης µε 
κεφάλαια κινήσεως των 
παραγωγών µας» όπως 
αποκάλεσε το αίτηµα που έχει 
τεθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο για 
την ενίσχυση µε ποσά έως 
5.000 ευρώ των αγροτών 
πληγέντων ή πληττόµενων 
κλάδων. «∆εν πρόκειται για 
5.000 ευρώ ανά αγρότη αλλά 
για έως 5.000 ευρώ ανά 
πληττόµενο αγρότη» 
διευκρίνισε ο κ. Βορίδης 
προσθέτοντας ότι αυτά τα 
χρήµατα αποτελούν «µια 
πρόσθετη ευελιξία, ένα µέτρο 
µέσα στο Πρόγραµµα 
Αγροτικής Ανάπτυξης για να 
ενισχυθούν οι αγρότες που 
επλήγησαν».

ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Ντομάτες 
και αγγούρια 
παίρνουν 
σειρά

Με 2 ευρώ το κιλό
ενισχύονται περίπου 
1.400.000 αμνοερίφια
Αν ο μέσος όρος της παραγωγής υπολογιστεί περί τα 10 κιλά το ένα, 
το σύνολο της ενίσχυσης στον κλάδο υπολογίζεται σε 28 εκατ. ευρώ 

Μεγάλη η συζήτηση για το 
πόσα ήταν τελικά τα αρνιά 

που διατέθηκαν το τελευταίο 
δίµηνο στην αγορά και πόσο 

η τιµή υπολείπονταν αυτής 
της οποίας θα µπορούσαν να 

πετύχουν οι παραγωγοί αν δεν 
είχε ενσκήψει η πανδηµία.
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Λειψό τανγκό  
Όταν μιλούν μόνο 
οι επόμενοι κρίκοι 
της αλυσίδας αξίας
Η τεράστια ανομοιογένεια του αγροτικού χώρου 
δυσκολεύει σε βάθος πολιτικές και συνεργασίες 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Η ανοµοιογένεια στον τοµέα της α-
γροτικής παραγωγής και η πολυπλο-
κότητα που αυτή δηµιουργεί, συνι-
στά αφετηρία για πολλά από τα προ-
βλήµατα που αντιµετωπίζει σήµερα η 
ελληνική γεωργία. Για παράδειγµα, 
στους παλιούς ισχυρούς κλάδους των 
µεγάλων καλλιεργειών, έχουν «πα-
ρεισφρήσει» δεκάδες καινούργιες 
καλλιέργειες, όπως π.χ. αυτές της 
βιοµηχανίας κατεψυγµένων λαχανι-
κών (σπανάκια, αρακάς, πράσα κ.α). 

Εκεί που υπήρχε η παραδοσιακή 
κτηνοτροφία η κατάσταση έχει αλ-
λάξει άρδην µε τις λεγόµενες «ξέ-
νες φυλές» και τις αντίστοιχες εκ-
µεταλλεύσεις εντατικής µορφής. Ε-
κεί που υπήρχαν πέντε ειδών οπω-
ροφόρα, έχουν «ξεφυτρώσει» τώρα 
500 καινούργιες ποικιλίες και καλ-
λιέργειες. Εποµένως δεν βρίσκεται 
εύκολα άκρη. Μάλιστα, η ανοµοιο-
γένεια στον αγροτικό χώρο, συχνά 
καθιστά δύσκολη την αποτύπωση 
της πραγµατικής κατάστασης και τον 
προσδιορισµό µε σαφήνεια της εικό-
νας που παρουσιάζουν οι αγροτικές 
εκµεταλλεύσεις, κι αυτό δυσκολεύει 
τις συνεργασίες σε όλα τα επίπεδα. 
Οι τράπεζες π.χ. δεν µπορούν να κα-
ταλάβουν εύκολα µε ποιον έχουν 
να κάνουν, οι εταιρείες µηχανηµά-
των και αγροτικού εξοπλισµού δεν 

κινούνται µε την ίδια ευκολία στην 
παροχή εγγυήσεων, τα καταστήµατα 
αγροτικών εφοδίων επαναπροσδιο-
ρίζουν την πιστωτική τους πολιτική. 
Ακόµη και οι φέροντες πολιτική ευ-
θύνη για τη διαχείριση θεµάτων του 
αγροτικού χώρου προτιµούν να βλέ-
πουν τους επόµενους κρίκους της 
αλυσίδας αξίας. Όχι τους αγρότες!

Απλοποιώντας κάπως τα πράγµα-
τα, θα µπορούσε να πει κανείς ότι 
σήµερα υπάρχουν τέσσερις κατηγο-
ρίες αγροτών, κι αυτό ανεξάρτητα α-
πό το µέγεθος των εκµεταλλεύσεων:

 Οι παραδοσιακοί αγρότες που 
ακολουθώντας συ-
ντηρητική πολιτι-
κή, χωρίς µεγάλες 
επενδύσεις και µε 
πολλή προσωπική 
εργασία, έχουν κα-
ταφέρει να κινού-
νται σε θετικό οικο-
νοµικό πεδίο.

  Οι καλά οργα-
νωµένοι µε ξεκάθα-
ρο επιχειρηµατικό 
πνεύµα και πολλές 
επενδύσεις που κα-
τέχουν ξεχωριστή 

θέση στο αγροτικό γίγνεσθαι.
 Οι µη δυνάµενοι να αντιληφθούν 

τα µηνύµατα των καιρών, οι οποίοι, 
είτε µε «άτσαλες» επενδυτικές κινή-
σεις είτε µε αναβλητικότητα στις α-
ποφάσεις ακολουθούν φθίνουσα 
πορεία και οδηγούνται στην έξοδο.

 Οι ετεροεπαγγελµατίες που δια-
θέτοντας κάποια κεφάλαια από δρα-
στηριότητες εκτός του πρωτογενούς 
τοµέα επιχειρούν να διαµορφώσουν 
ενδιαφέρουσες συνθήκες παραµο-
νής στην αγροτική δραστηριότητα.

Τα χρόνια που έρχονται προβλέ-
πονται καθοριστικά για το ξεκαθά-
ρισµα της κατάστασης. ∆εν υπάρ-
χει αµφιβολία ότι στη γεωργία, ό-
πως και στην κτηνοτροφία θα µεί-
νουν λίγοι. Κατά βάση οι πολύ κα-
λά οργανωµένοι αγρότες της δεύ-
τερης κατηγορίας.

21-22, 35-36

Όλη η Ευρώπη 
ψάχνει κεράσι 
στην Ελλάδα

Σάββατο 16 & Κυριακή 17 Μαΐου 2020

Μείωση του όγκου παραγωγής ροδάκινων 
στην Ευρώπη και σταθερή ζήτηση για επο-
χικά φρούτα, στρώνουν το έδαφος για µια 
χρονιά µε καλές προοπτικές στο προϊόν. 
Σε αυτό το πλαίσιο, το επιτραπέζιο ροδά-
κινο θα προσπαθήσει να πάρει πάσα από 
το βερίκοκο και το κεράσι, για τα οποία ό-
λα δείχνουν ότι θα διατηρήσουν συµπα-
γές το ήδη διαµορφωµένο υψηλό εύρος 
τιµών, περιορίζοντας τα όποια περιθώρια 
υποχώρησης των τιµών του.

Να σηµειωθεί ότι το ροδάκινο προέρ-

χεται από τρεις χρονιές που απογοήτευ-
σαν εµπορικά τους παραγωγούς, µε τη 
µέση τιµή ανάµεσα στα 22 µε 28 λεπτά 
το κιλό. Την ελληνική παραγωγή φαί-
νεται ότι κρατάει εγκλωβισµένη σε ένα 
ανελαστικό εύρος τιµών και η εξάρτησή 
της από τις Βαλκανικές χώρες και τη Ρου-
µανία, έπειτα από την απώλεια της ρω-
σικής αγοράς, δεδοµένου ότι οι αγορές 
αυτές δύσκολα θα µπορέσουν να πλη-
ρώσουν την προστιθέµενη αξία που ται-
ριάζει στο ελληνικό ροδάκινο. 

Το βερίκοκο πασάρει στο ροδάκινο  
 ρ π έσεις να ερ η ε  τ  χαµέν  έ α ς από τρεις α ές χρ νιές
 ε ε τηµένη ταχ τητα από τις υψηλές τιµές τ ν επ χι ών ρ τ ν

Α1 |  19

Ο 
ι διαπραγµατεύσεις για τη νέα σο-
δειά βάµβακος στη χώρα µας γίνο-
νται πλέον περίπου στα 3 σεντς α-
νά λίµπρα πάνω από τις τιµές ∆ε-

κεµβρίου ‘20, περίπου στα 60,50 σεντς ανά λί-
µπρα, επίπεδα στα οποία έγιναν λίγες πράξεις. 
Στόχος των εκκοκκιστών είναι να ξαναπιάσου-
µε τα 4 σεντς πριµ επί του χρηµατιστηρίου, αλ-
λά για την ώρα οι αγοραστές αδυνατούν να τα 
πληρώσουν. Η Τουρκία όσο πάει γίνεται και 
πιο χλωµή όσον αφορά την έντονη παρουσία 
της στην αρχή της εκκοκκιστικής περιόδου. 

 
  Στη χώρα µας υπάρχει µια ανησυχία για 

τα σκληρά σιτάρια στη Θεσσαλία αναφορικά 
µε τον µίνι καύσωνα και τις ζηµιές που µπορεί 
να φέρουν οι υψηλές θερµοκρασίες αυτή την 
εποχή. Σχετικά µε προπωλήσεις οι Ιταλοί συζη-
τούν για τιµές περί των 260 ευρώ ο τόνος FOB 
λιµάνι µας, εντούτοις αυτά τα επίπεδα δεν προ-
σελκύουν τους εξαγωγείς. Στο χρηµατιστήριο 
του Σικάγο, είχαµε διόρθωση τιµών λόγω του 
πτωτικού USDA report. Ανακοινώθηκε αύξη-
ση παραγωγής µαλακού (και καλαµποκιού) µε 
παράλληλα αύξηση των τελικών αποθεµάτων 
της νέας σοδειάς. Παράλληλα οι φοβίες γύρω 
από την πανδηµία εξακολουθούν και πιέζουν 
τα εµπορεύµατα στο σύνολό τους.

  Σηµαντική βελτίωση στα οικονοµικά 
αποτελέσµατα της εγχώριας αγοράς ακτινι-
δίου αναµένουν οι συντελεστές του κλάδου, 
µε την εµπορική περίοδο να κλείνει επίση-
µα αυτές τις ηµέρες. Με τις νέες φυτεύσεις 
αναµένεται ότι η παραγωγή για την επόµε-
νη χρονιά θα είναι αυξηµένη αν δεν υπάρ-
ξουν απρόοπτα, ενώ στο µεταξύ ο εγχώριος 
κλάδος προετοιµάζεται για το ντεµπούτο του 
στην αγορά της Ταϊλάνδης.

Λίγες στα 60 σεντς  
οι πράξεις βάμβακος 

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

15/04 23/04 30/04 07/05 14/05

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

266.37 258,94261.43

294.55302.67

Δυτικές χώρες
Φέτος διαφαίνεται µια τάση 
προτίµησης του ελληνικού 

ροδάκινου στην αγορά και από 
τις δυτικές χώρες

Βέροια 
Η καρποφορία διαφέρει από 
κτήµα σε κτήµα στη Βέροια. 
Κτήµατα χτυπήθηκαν από το 

χαλάζι άλλα γλίτωσαν

Ανθοφορία
Μετ’ εµποδίων η ανθοφορία, αφού 
η άκαιρη καλοκαιρία τον Μάρτιο 
ευνόησε τις πρώιµες, ενώ µετά η 
βαρυχειµωνιά χτύπησε τις όψιµες 

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

9/4 15/4 23/4 30/4 7/5 14/5

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

226

209,5

54,09

2,12

344,0

856,6

14,48

43.225

92.825

66.61

226

209,5

54,09

2,14

349,0

847,2

13,66

45.650

93.800

50.51

222

209,5

57,65

2,06

327,6

846,4

13,66

47.300

88.600

50.00

222

209,5

57,29

2,10

330,4

836,0

11,47

56.425

85.600

52.70

220

209,5

55,45

2,12

349,6

830,4

11,47

68.125

89.475

60.63

218

209,5

57,41

2,07

355,2

837,0

11.91

68.125

89.475

68.42

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
ευρώ/κιλό

295

188 188
184 184 183 183

295 299 299 299 296

Τιμές παραγωγού 
2019 

Ροδάκινο  30 λεπτά/κιλό

Νεκταρίνι  45 λεπτά/κιλό
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Τιμή παραγωγού 
2020
A’ κατηγορία 5 ευρώ/κιλό

Xαµηλότερη τιµή 3 ευρώ/κιλό

ΠΗΓΗ: AGRENDA

 Ανακάμπτουν τα 
συμβόλαια Δεκεμβρίου 
στο βαμβάκι 

 Καλές προοπτικές 
στο ροδάκινο λένε
οι πρώτες εκτιμήσεις

Χωρίς πελτέ σε στοκ
η βιοµηχανική ντοµάτα 
γίνεται πιο ακριβή

Με τα αποθέµατα πελτέ ντοµάτας 
εξαντληµένα και την κατανάλωση αυξηµένη 
έως και 30%, η αγορά της βιοµηχανικής 
ντοµάτας αποκτά µια ανανεωµένη δυναµική 
που αφήνει περιθώρια στους καλλιεργητές 
να διεκδικήσουν υψηλότερες τιµές.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Σε ξεκαθάρισµα
οδηγούν οι νέες 
τεχνολογίες
Στους οργανωµένους αγρότες οι 
απώλειες θα είναι µικρές στις άλλες 
τρεις κατηγορίες που είναι και οι πλέον 
πολυπληθείς, αναµένεται µεγάλο 
«ξεσκαρτάρισµα». Μεγάλο µέρος 
αυτών που αποκαλούνται 
«παραδοσιακοί νοικοκυραίοι» θα 
χάσουν πιθανότατα το τρένο λόγω των 
τεχνολογικών εξελίξεων. Οι έχοντες 
ήδη σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα 
της τρίτης κατηγορίας, πολύ δύσκολα 
θα µπορέσουν να γυρίσουν το παιχνίδι, 
ενώ µέρος των ετεροεπαγγελµατιών, 
πιθανότατα να αποτελέσουν µε τον 
καιρό µια σταθερή «δεύτερη 
ταχύτητα». Στα καλά νέα, η σταδιακή 
αποκατάσταση της κινητικότητας στην 
αγορά αγροτικών µηχανηµάτων. Κι 
αυτό, είτε η διαβούλευση αφορά στις 
«καθαρές» αγοραπωλησίες, κατά βάση 
µικρών µηχανηµάτων, είτε επενδύσεις 
συνδεδεµένες µε τα Σχέδια Βελτίωσης. 
Στη δεύτερη κατηγορία, η αρχή έγινε 
µε τις «τριµερείς» συµφωνίες, 
αγροτών, τραπεζών και αντιπροσώπων 
αγροτικών µηχανηµάτων.

Σήµερα διακρίνει κανείς 
τέσσερις κατηγορίες 
αγροτών: Παραδοσιακοί, 
καλα οργανωµένοι, 
ευκαιριακοί, 
ετεροεπαγγελµατίες.

Αναµφί-
βολα στην 
γεωργία 
και στην 
κτηνοτρο-
φία θα µεί-
νουν λίγοι, 
και κατά 
βάση οι 
πολύ καλά 
οργανωµέ-
νοι.
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Πρόωρα ετοιµάζεται να αποχωρήσει α-
πό τη θέση του ο γενικός διευθυντής 
του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορί-
ου, Ροµπέρτο Αζεβέδο, σε µία δύσκολη 
περίοδο για τον οργανισµό που καλεί-
ται να αντιµετωπίσει σειρά συστηµικών 
κρίσεων, που λίγο έως πολύ έχουν α-
ποσυντονίσει το παγκόσµιο εµπόριο.

Ο Ροµπέρτο Αζεβέδο σχεδιάζει να πα-
ραιτηθεί από τη θέση του πριν τη λήξη 
της θητείας του το 2021, µεταδίδει το 
Bloomberg επικαλούµενο τέσσερις πη-
γές µε γνώση του θέµατος. Αξίζει να ση-
µειωθεί ότι η σταθερότητα του ΠΟΕ δέ-
χθηκε µεγάλο πλήγµα πέρυσι, όταν οι 
Ηνωµένες Πολιτείες ουσιαστικά παρέ-
λυσαν το σύστηµα επίλυσης διαφορών 
του οργανισµού µετά τον αποκλεισµό 
νέων διορισµών στο επταµελές πάνελ 
που δέχεται τις προσφυγές.

Έτσι, το δευτεροβάθµιο όργανο του 
ΠΟΕ δεν είναι πλέον σε θέση να εκ-
δώσει αποφάσεις για µελλοντικές υ-
ποθέσεις, ήδη από τις 11 ∆εκεµβρί-
ου 2019 , αφού δεν υπάρχουν αρκε-
τά ενεργά µέλη.

Μπροστά σε καινούργια βάσανα 
βρίσκονται οι οφειλέτες της ∆ΕΗ 
που εντάχθηκαν στο πλαίσιο ει-
δικής ρύθµισης το οποίο ανακοί-
νωσε πριν από ένα µήνα περίπου 
η διοίκηση της επιχείρησης προ-
κειµένου να διευκολύνει τους α-
γρότες να αποκαταστήσουν τη λει-
τουργία των αρδευτικών τους µο-
νάδων στο ξεκίνηµα της νέας καλ-
λιεργητικής περιόδου. 

Οι πληροφορίες θέλουν τους πε-
ρισσότερους οφειλέτες να έχουν 
σπεύσει για την αξιοποίηση της 
δυνατότητας ρύθµισης της οφει-
λής, να έχουν προκαταβάλει κατά 
περίπτωση το 15% ή 20% της οφει-
λής τους και να αναµένουν την ε-
πανασύνδεση του ρεύµατος µε τα 
αντλιοστάσια και της ποµόνες. Η δι-
αβεβαίωση των αρµοδίων ήταν ότι 
η επανασύνδεση θα γίνει σε 5 µέ-
ρες από την ολοκλήρωση της ρύθ-
µισης και την καταβολή της προκα-
ταβολής. Αυτό όµως δεν έχει γίνει, 
παρά το γεγονός ότι σε πολλές πε-
ριπτώσεις έχουν παρέλθει ακόµα 
και 15 µέρες από την προκαταβο-
λή µέρους της οφειλής.

Υπάρχουν µάλιστα περιπτώσεις 
καλλιεργητών που καταγράφουν 
µεγάλη ζηµιά. Αναφέρεται για πα-
ράδειγµα στην Agrenda περίπτω-

ση βαµβακοκαλλιεργητή από τα 
Φάρσαλα ο οποίος βασιζόµενος 
στις διαβεβαιώσεις των αρµοδί-
ων της ∆ΕΗ προχώρησε στην ε-
αρινή σπορά του βάµβακος, µε 
την ελπίδα ότι θα µπορούσε να 
έχει το ρεύµα ώστε να προχωρή-
σει στην άρδευση της καλλιέργει-
ας. Η καθυστέρηση από την πλευ-
ρά της ∆ΕΗ τον ανάγκασε να µεί-
νει πίσω στην άρδευση και να υ-
ποχρεωθεί σε προετοιµασία επα-
νασποράς η οποία και πάλι τελεί 
υπό την αβεβαιότητα ανταπόκρι-
σης της ∆ΕΗ στη υποχρέωση που 
πηγάζει από τη σύµβαση.  

Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης στις 16 Απρι-
λίου µετά τη συµφωνία της πολι-
τικής ηγεσίας µε τη διοίκηση της 
∆ΕΗ για την υλοποίηση της ρύθ-
µισης των οφειλών από αγροτικό 
ρεύµα ανέφερε µεταξύ άλλων: «Η 
συγκεκριµένη ρύθµιση δίνει τη δυ-
νατότητα στους αγρότες να διακα-
νονίσουν τις οφειλές τους είτε προ-
καταβάλλοντας το 15% της συνο-
λικής οφειλής προς τη ∆ΕΗ και να 
εξοφλήσουν το υπόλοιπο ποσό σε 
18 µηνιαίες δόσεις, είτε προκατα-
βάλλοντας το 20% και να αποπλη-
ρώσουν την εναποµείνασα οφειλή 
σε 20 µηνιαίες δόσεις.».

Παραιτείται 
πρόωρα 
ο επικεφαλής 
του ΠΟΕ

Πληρώθηκαν οι λογαριασμοί, 
αργεί ωστόσο η επανασύνδεση

Ο 62χρονος Βραζιλιάνος υπηρετεί 
ως γενικός διευθυντής του ΠΟΕ 

από τον Σεπτέµβριο του 2013 και 
η δεύτερη θητεία του ξεκίνησε τον 

Σεπτέµβριο του 2017.

Η αναθεώρηση του 
πρωτοκόλλου για 
τα ακτινίδια είχε 
οριστικοποιηθεί 
στη συνάντηση των 
αντιπροσωπειών 
Ελλάδας και 
Κίνας στις 10 
Σεπτεµβρίου 2019.

Υπεγράφη η ΚΥΑ που βάζει σε δρόµο τις διαδικασίες 
για εξαγωγές ελληνικών ακτινιδίων στην Κίνα

Tον δρόµο για την έναρξη των διαδικασιών εξαγωγών του εξαιρετικής 
ποιότητας ελληνικού ακτινιδίου στην Κίνα, µετά την υπογραφή του σχετικού 
πρωτοκόλλου τον περασµένο Νοέµβριο, ανοίγει η Κοινή Υπουργική 
Απόφαση µε την οποία καθορίζονται οι λεπτοµέρειες φυτοϋγειονοµικής 
πιστοποίησης. Συγκεκριµένα, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης 
Βορίδης υπέγραψε µε τον υφυπουργό Οικονοµικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη 
την ΚΥΑ µε την οποία καθορίζονται οι λεπτοµέρειες φυτοϋγειονοµικής 
πιστοποίησης για την εξαγωγή στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία της Κίνας, νωπών 
καρπών ακτινιδίων της χώρας µας. Η εν λόγω ΚΥΑ, όπως υποστηρίζει σε 
ανακοίνωση του το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ολοκληρώνει µία 
σειρά ενεργειών οι οποίες έχουν στόχο τη δηµιουργία του αναγκαίου 
υποβάθρου σε όλους τους τοµείς ώστε να εκκινήσει πλέον απρόσκοπτα η 
εξαγωγή ελληνικών ακτινιδίων προς την αχανή αγορά της Κίνας. 
Υπενθυµίζεται ότι η διαδικασία αναθεώρησης του πρωτοκόλλου για τα 
ακτινίδια οριστικοποιήθηκε στη συνάντηση των αντιπροσωπειών Ελλάδας-
Κίνας στις 10 Σεπτεµβρίου 2019, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ενεργές-
ανενεργές

Στην ρύθµιση εντάσσο-
ντα ενεργές ρυθµίσεις 
αλλά και παροχές για 
τις οποίες έχει καταγ-

γελθεί η σύµβαση
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ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Tην επερχόµενη προκήρυξη για την ε-
πιδότηση των αρδευτικών συστηµάτων 
(Μέτρο 4.1.2), έρχεται να υποστηρίξει 
το εξειδικευµένο χρηµατοδοτικό προϊ-
όν «Γεωργία & Βιοοικονοµία» µε πρό-
σθετο επιτοκιακό όφελος σε νέους α-
γρότες κάτω των 41 ετών. Σε συνδυα-
σµό µάλιστα µε την αυξηµένη επιδότη-
ση έως 80% των δαπανών για αρδευτι-
κά συγκροτήµατα νέων αγροτών που 
προσφέρει το Μέτρο 4.1.2, η στήριξη 
ειδικά για αυτή την κατηγορία παρα-
γωγών θα είναι σηµαντική. 

Το «πάντρεµα» των παραπάνω προ-
γραµµάτων ουσιαστικά γίνεται δυνατό 
από την ιδιαίτερη στόχευση που έχει το 
δανειακό εργαλείο «Γεωργία & Βιοοικο-
νοµία» καθώς δεν θα είναι οριζόντιο, αλ-
λά θα εξειδικεύεται σε επενδύσεις που 
θεωρούνται περιβαλλοντικά βιώσιµες. 
Έτσι κουµπώνει άµεσα µε τους στόχους 
της επιδότησης αρδευτικών συστηµάτων 
που είναι η εξοικονόµιση ύδατος και θα 
µπορέσει να διευκολύνει τις ταµειακές 
ροές των αγροτών και την κάλυψη της 
ίδιας συµµετοχής τους. 

Χαρακτηριστικά χρηµατοδότησης 
και προϋποθέσεις

 Απαλλαγή εισφοράς Ν 128/75 (ε-
πιβάρυνση στα επιτόκια 0,60%).

 Η επιχείρηση πρέπει να δραστηρι-
οποιείται στον τοµέα της γεωργίας και 
βιο-οικονοµίας.

 Πρόσθετο επιτοκιακό όφελος σε ε-
πιχειρήσεις του πρωτογενή τοµέα που 

ανήκουν και ελέγχονται από πρόσωπο 
ηλικίας µέχρι 41 ετών. 

 Για επενδυτική χρηµατοδότηση ο συ-
νολικός προϋπολογισµός δεν µπορεί να 
υπερβαίνει τα 25 εκατ. ευρώ.

 ∆ιάρκεια χρηµατοδότησης: Πάνω 
από 2 χρόνια.

Το πρόγραµµα µπορεί να καλύψει κε-
φάλαιο κίνησης και επενδύσεις σε κάθε 
είδους πάγια στοιχεία µέχρι το ποσό των 
12,5 εκατ. ευρώ.

Σηµειώνεται εδώ πως το παραπάνω 
πρόγραµµα θα τρέξουν η Εθνική Τράπε-
ζα και η Τράπεζα Πειραιώς, σε συνεργα-
σίας µε την European Investment Bank 
(EIB) η οποία χρηµατοδοτεί µε 200 εκατ. 
ευρώ τη δηµιουργία του συγκεκριµένου 
χαρτοφυλάκιου δανείων. 

Υπεγράφη η ΚΥΑ της πρόσκλησης
Πληροφορίες που µένει να επιβεβαι-

ωθούν αναφέρουν πως η ΚΥΑ µε το θε-
σµικό πλαίσιο του Μέτρου 4.1.2 πήρε υ-

πογραφή την περασµένη εβδοµάδα από 
τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη 
Βορίδη, οπότε άµεσα θα ακολουθήσει και 
η προκήρυξη. Ο προϋπολογισµός που έ-
χει δεσµευτεί προς το παρόν για τις ανά-
γκες του Μέτρου φτάνει τα 30 εκατ. ευρώ 
και θα καλύπτει σχέδια προϋπολογισµού 
µέχρι 150.000 ευρώ. Υπενθυµίζεται εδώ 
πως για τα συστήµατα στάγδην τα τιµο-
λόγια που επιδοτούνται µπορούν να ξε-
κινούν από τα 170 ευρώ το στρέµµα (α-
ροτραίες καλλιέργειες) και να φτάνουν 
τα 410 ευρώ (αµπελώνες). Ενώ για κά-
ποιον που θέλει να ανοίξει γεώτρηση 
δικαιολογούνται δαπάνες έως 120 ευ-
ρώ το µέτρο και για να την συνδυάσει 
µε µία γεννήτρια µπορεί να προσκοµί-
σει προσφορές γι’ αυτήν που φτάνουν 
τα 6.900 ευρώ. ∆εξαµενές, έγγειες βελ-
τιώσεις και ολοκληρωµένα συστήµατα 
ακριβείας άρδευσης, επίσης είναι επι-
λέξιµα προς ενίσχυση που ξεκινά από 
το 45% των δαπανών και φτάνει το 85%.

ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ 
ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙ

ΕΥΡΩ/ΜΕΤΡΟ ΕΥΡΩ/ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΥΡΩ/ΤΕΜΑΧΙΟ

 �Φ16� � 580 ΛΙΤΡΑ/ΩΡΑ 0,35

 ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΙ ΦΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 
ΤΥΠΟΥ LOCK

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΑΓΟΝΙ∆ΙΑ

0,41

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΙ ΦΙΣ 0,03 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ
ΤΥΠΟΥ LOCK 0,50

ΓΩΝΙΑ 0,10

ΤΑΦ 0,12

ΓΩΝΙΑ 0,65

ΒΑΝΕΣ 1,10

�Φ20� �1100 ΛΙΤΡΑ/ΩΡΑ 

Οι νέοι στα αρδευτικά με χαμηλότερο 
επιτόκιο και υψηλότερη ενίσχυση
Το δανειακό πρόγραμμα «Γεωργία & Βιο-οικονομία» με πρόσθετο επιτοκιακό όφελος 
για αγρότες κάτω των 41 ετών θα καλύψει τις επενδυτικές ανάγκες του Μέτρου 4.2.1

Υπεγράφη η ΚΥΑ
Πληροφορίες ανα-

φέρουν πως ΚΥΑ µε 
το θεσµικό πλαίσιο 
του Μέτρου 4.1.2 

πήρε υπογραφή την 
περασµένη εβδοµάδα 

από τον Βορίδη

Υπόγεια στάγδην 
άρδευση 

Η µέθοδος που προ-
τιµούν οι σύγχρονες 
εκµεταλλεύσεις µε 

δενδροκαλλιέργειες 
είναι η υπόγεια 

στάγδην άρδευση αν 
και έχει µεγαλύτερο 

κόστος εγκατάστασης, 
λόγω της µεγαλύτε-

ρης οικονοµίας νερού 
που εξασφαλίζει

Κάθε περίπτωση εκµετάλλευσης 
είναι διαφορετική όσον αφορά 
το σύστηµα άρδευσης, που 
προτείνεται για εγκατάσταση.

Ξεκινά από
150 ευρώ 
το στρέµµα 
η στάγδην 
Ένα σύστηµα στάγδην 
άρδευσης για δέντρα συνήθως 
παίζει στο εύρος µεταξύ 150 
και 350 ευρώ ανά στρέµµα, 
ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες 
που έχει το κάθε χωράφι 
(κλίση, µε µεγάλες γραµµές, 
καταλληλότητα νερού). Και 
αυτό το κόστος έχει να κάνει 
µόνο µε ορισµένα στοιχεία του 
εξοπλισµού (π.χ σταλάκτες), 
ενώ απαιτούνται και άλλα 
όπως το σύστηµα 
φιλτραρίσµατος που µπορεί 
να προσθέσει ένα ποσό που 
ξεκινά από τα 300 και µπορεί 
να φτάσει τα 5.000 ευρώ για 
την εκµετάλλευση. Αυτή την 
περίοδο, οι περισσότεροι 
κυρίως επιλέγουν τα 
συστήµατα υπόγειας 
άρδευσης, τα οποία µπορεί 
να έχουν ένα πιο υψηλό 
αρχικό κόστος επένδυσης που 
ξεκινά από τα 250 ευρώ, αλλά 
προσφέρουν µεγαλύτερη 
οικονοµία στο νερό, καλύτερη 
απορρόφηση θρεπτικών 
στοιχείων και λιπασµάτων, 
περιορισµό των ζιζανίων και 
µηδενική εξάτµιση νερού από 
την επιφάνεια. Ενδεικτικές 
τιµές για τα εξαρτήµατα 
συστήµατος άρδευσης µε 
σταγονίδια έχουν ως εξής:
 Αυτορυθµιζόµενοι σωλήνες 

σταλακτηφόροι: 0,35 ευρώ/
µέτρο (Φ16) - 580 λίτρα/
ώρα 0,41 ευρώ / µέτρο 
(Φ20) –1100 λίτρα/ωρα.
 Σύνδεσµοι φις: Κατάλληλοι 

για δίκτυα µε σχετικά χαµηλή 
πίεση ή πολλές παροχές: 
0,03 ευρώ/τεµάχιο, γωνία µε 
0,10 ευρώ/τεµάχιο και ταφ 
0,12 ευρώ/τεµάχιο.
 Εξαρτήµατα σύνδεσης 

τύπου Lock: Μπαίνουν 
σε δίκτυα υψηλής πίεσης 
αλλά ακόµη και σε δίκτυα 
χαµηλής πίεσης για ευκολία 
και σιγουριά στη σύνδεση 
των σωλήνων. 0,50 ευρώ/
τεµάχιο, γωνία 0,65 ευρώ/
τεµάχιο, βάνες 1,10 ευρώ/
τεµάχιο.





Επανασπορά 
λόγω καραφατμέ 
Οι νεαρές προνύμφες χαλάσανε 
ήδη καλαμπόκια στην Ημαθία

ΤΗΣ  ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ 
  katsoulieri@agronews.gr

Μεγάλες ζηµιές προκαλούν οι 
προνύµφες των αγροτίδων ή κα-
ραφατµέ στην καλλιέργεια του 
καλαµποκιού, καθώς κόβουν 
τα στελέχη των νεαρών φυτών 
από τη βάση τους. Έχει ήδη ξε-
κινήσει η πρώτη γενιά του εντό-
µου, µε πολλούς καλλιεργητές 
στην Ηµαθία να αναγκάζονται να 
προχωρήσουν σε επανασπορά. 

Οι αγρότιδες ή καραφατµέ εί-
ναι λεπιδόπτερα και ανήκουν 
στην οικογένεια Noctuidae. Οι 
νεαρές προνύµφες προκαλούν 
ακανόνιστες διαβρώσεις στην 
κάτω επιφάνεια των φύλλων, 
σε µετέπειτα προνυµφικά στά-
δια είναι κυρίως εδαφόβιες και 
τρέφονται µε τους σπαρµένους 
σπόρους, το ριζικό σύστηµα των 
φυτών και τα νεαρά φυτάρια, ε-
νώ µπορούν να κόψουν και το 

νεαρό στέλεχος από το «λαιµό». 
Ιδιαίτερα ευνοϊκές είναι οι και-

ρικές συνθήκες της εποχής για 
την αύξηση του πληθυσµού των 
αγροτίδων, καθώς οι υψηλές θερ-
µοκρασίες και η ξηρασία ευνοεί 
την ανάπτυξή τους. Σε εδάφη ό-
µως που «νεροκρατούν», όπως 
τα αργιλώδη, οι προνύµφες δεν 
µπορούν να επιβιώσουν.

Η µονοκαλλιέργεια και η ε-
ντατική καλλιέργεια προκαλούν 
µεγάλα προβλήµατα λόγω της 
σταδιακής αύξησης των πληθυ-

σµών του εντόµου. Συνεπώς, ως 
πρώτο και κυριότερο µέτρο προ-
τείνεται ένα τριετές σύστηµα α-
µειψισποράς µε καλλιέργειες ό-
πως βαµβάκι, ηλίανθος και χει-
µερινά ψυχανθή. Επιπλέον, οι 
πρωιµότερες σπορές και η επιλο-
γή πρωιµότερων υβριδίων µπο-
ρούν να περιορίσουν την προ-
σβολή στα καλαµπόκια από τις 
αγροτίδες, καθώς την περίοδο 
που θα εκκολαφθούν οι προνύµ-
φες τα φυτά θα έχουν ισχυρότε-
ρο ριζικό σύστηµα και θα έχουν 
µεγαλύτερη ανοχή στο έντοµο. 

Τέλος, σηµαντικό ρόλο έχει 
η έγκαιρη διαχείριση των ζιζα-
νίων και η ορθολογική λίπαν-
ση. Τα ζιζάνια µπορεί να αποτε-
λούν ξενιστές του εντόµου, ευ-
νοώντας την αύξηση του πλη-
θυσµού του. Συνιστάται στους 
παραγωγούς η εφαρµογή µη-
χανικού σκαλίσµατος, αρχικά 
στα πρώτα στάδια ανάπτυξης του 

καλαµποκιού, και ακολούθως 
µετά από 20 ηµέρες. Το φθινό-
πωρο, οι παραγωγοί θα πρέπει 
να οργώσουν και να καταστρέ-
ψουν τα υπολείµµατα της καλλι-
έργειας, έτσι ώστε να καταστρέ-
ψουν και τα ωά και τις προνυµ-
φών του εντόµου. 

Σε περίπτωση που χρειαστεί 
χηµική αντιµετώπιση, οι παρα-
γωγοί µπορούν να εφαρµόσουν 
ψεκασµούς τη νύχτα, µε εγκε-
κριµένα εντοµοκτόνα στοχεύ-
οντας τις νεότερες και πιο ευ-
αίσθητες προνύµφες. Ωστόσο 
πρέπει να γίνεται µε ιδιαίτερη 
προσοχή, λόγω της παρουσί-
ας ωφέλιµων εντόµων και µε-
λισσών την περίοδο των εφαρ-
µογών. Η χηµική καταπολέµη-
ση συνιστάται µόνο όταν υπάρ-
χει µεγάλη πίεση από το έντοµο 
και έχει αποφασιστεί συλλογική 
στρατηγική µείωσης του πληθυ-
σµού του εντόµου στην περιοχή.

Χωρίς µεγάλους πληθυσµούς οι πτήσεις ανάρσιας στη ροδακινιά
Η ανάρσια σαν λεπιδόπτερο µπορεί να προσβάλει τα πυρηνόκαρπα όµως 
βασικότερος ξενιστής του είναι η ροδακινιά, στην οποία µάλιστα 
καταστρέφει τους νεαρούς βλαστούς µέσω της διάνοιξης οπών. Αυτό έχει 
ως αποτέλεσµα οι κορυφές των βλαστών να λυγίζουν και εντέλει να 
καταστρέφονται. Οι επιπτώσεις της προσβολής είναι επίσης εµφανείς και 
στους καρπούς, καθώς στους νεαρούς προκαλεί επιφανειακά φαγώµατα 

και στους πιο ανεπτυγµένους, σχεδόν ώριµους, διατρέφεται µε το εσωτερικό τους. Ως 
προνύµφη, πρώτου ή δεύτερου σταδίου, διαχειµάζει είτε σε κρύπτες που σκάβει µέσα 
στο φλοιό είτε σχηµατίζει στους νεαρούς βλαστούς. Η διατροφική δραστηριότητα εις 
βάρος των οφθαλµών, των ανθέων και κατ’ επέκταση των καρπών και των βλαστών 
σηµατοδοτείται µε την έλευση της άνοιξης, ενώ από τέλη Απριλίου ή αρχές Μαΐου σε 
ορισµένες περιοχές ξεκίνησαν και οι πρώτες πτήσεις, µε µικρές όµως συλλήψεις. Εάν 
χρειαστεί όµως επέµβαση µε φυτοφάρµακα, οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Καβάλας συνιστούν να χρησιµοποιηθούν κατάλληλα σκευάσµατα που 
καλύπτουν και την καταπολέµηση της καρπόκαψας.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Περιορισµός 
 Οι πρωιµότερες 

σπορές και η επιλογή 
πρωιµότερων υβριδίων 
µπορούν να περιορίσουν 

την προσβολή από τις 
αγροτίδες

Ωίδιο βερικοκιάς
Το ωίδιο είναι µια µυκητολογική ασθένεια 
που είναι δυνατόν να προσβάλει κι άλλα 
πυρηνόκαρπα, όπως η ροδακινιά. Στη 
βερικοκιά, ωστόσο, η περίοδος ευαισθησίας 
από το παθογόνο διαρκεί µεγάλο διάστηµα 
και συγκεκριµένα, αυτό µπορεί να φτάσει 
έως και το στάδιο σκλήρυνσης του πυρήνα 
και την ολοκλήρωση ανάπτυξης των 
βλαστών. Περισσότερο ευάλωτα ως προς 
την ασθένεια καθίστανται τόσο τα νεαρά 
δέντρα όσο και οι όψιµες ή ευαίσθητες 
ποικιλίες. Σύµφωνα µε τους γεωπόνους του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών 
Βόλου, ο ψεκασµός µε εγκεκριµένο 
µυκητοκτόνο είναι προληπτικός προκειµένου 
να προστατευθούν τα τρυφερά µέρη και οι 
καρποί. Συνιστάται ένας ψεκασµός κατά την 
πτώση των πετάλων και ένας δεύτερος 
αργότερα κατά την πτώση του κάλυκα. 

Σκευάσµατα
ΑΛΦΑ: Nimrod 25 EC, Lonselor 30 SC
BAYER: Luna Experience SC, Flint 
50WG
FMC: Impact 125 SC, Fungiben 12.5 EC
K&NE: Cyflamid 5EW
SYNGENTA: Topas 100 EC, Score 25 
EC.

Περονόσπορος στο αµπέλι
Λόγω της αστάθειας στις καιρικές συνθήκες 
που επικρατούν κατά την τρέχουσα περίοδο, 
µε την έντονη υγρασία και τις υψηλότερες 
για την εποχή θερµοκρασίες, οι πιθανότητες 
εµφάνισης του µύκητα είναι αυξηµένες 
στους αµπελώνες. Για την αντιµετώπιση του 
περονόσπορου είναι προτιµότερη η συνέχιση 
χρήσης κατάλληλου και εγκεκριµένου 
µυκητοκτόνου παρά χαλκούχου 
σκευάσµατος. Αυτό οφείλεται στο γεγονός 
ότι στα στάδια της τρυφερής βλάστησης της 
αµπέλου, µήκους µεταξύ 15-30 εκ., δηλαδή 
την περίοδο κατά την οποία οι ανθοταξίες 
επιµηκύνονται και αναπτύσσονται πλήρως, 
υπάρχει κίνδυνος καθυστέρησης στη 
βλάστηση µε τη χρήση των τελευταίων 
σκευασµάτων. Όσον αφορά τα πρώτα 
συµπτώµατα, τα ύποπτα φύλλα εµφανίζουν 
κηλίδες χωρίς εξανθήσεις, κλείνονται σε 
αυτοσχέδιους υγρούς θαλάµους (πλαστικά 
σακίδια εσωτερικά υγρά) και διατηρούνται 
σε συνθήκες δωµατίου για µια νύχτα. Η 
εµφάνιση χιονωδών εξανθήσεων την 
εποµένη ηµέρα πιστοποιεί την ασθένεια.

Σκευάσµατα
ΑΛΦΑ: Leimay-S, Valbon WG
BAYER: Profiler 71,11WG, Melody 
Compact 49WG
FMC: Galben M, Foskey 80 WG
K&NE: Presidium One SC, Etylit 80WG
SIPCAM: Vitene Triplo R και Lieto
SYNGENTA: Ridomil Gold MZ 68 WG, 
Ampexio.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ

Σάββατο 16 & Κυριακή 17 Μαΐου 2020Agrenda14 ΑΓΡΟΤΙΚΑΕΦΟ∆ΙΑ



Agrenda 15ΡΕΠΟΡΤΑΖ Σάββατο 16 & Κυριακή 17 Μαΐου 2020

Μια επίσκεψη με τέσσερα  
μηνύματα από Μητσοτάκη 

Τιμή στον Αγρότη της Χρονιάς, όλα στο κυβερνητικό νέφος

Κίνηση µε νόηµα και πολλά µηνύµατα αποτέλεσε η επίσκεψη του 
πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη το περασµένο Σάββατο στον 
Μαραθώνα και στα κτήµατα του Αγρότη της Χρονιάς, του ανθρώ-
που που ανέδειξε και τίµησε φέτος µ’ αυτό τον τίτλο η Agrenda. 
Η συγκεκριµένη επίσκεψη του πρωθυπουργού έρχεται µια χρονική 
στιγµή κατά την οποία οι αγρότες αισθάνονται κάπως αδικηµένοι α-
πό τα µέτρα της κυβέρνησης για την αντιµετώπιση της πανδηµίας, σε 
µια στιγµή που ωριµάζουν νέες κεντρικές επιλογές για την προσέγ-
γιση της ψηφιακής γεωργίας και φυσικά την ώρα που ο τοµέας της 
αγροτικής παραγωγής επανέρχεται δυναµικά στο προσκήνιο. Είναι 
ο τοµέας που εξασφαλίζει τη διατροφική επάρκεια και δύναται να 
συµβάλει αποτελεσµατικά στο νέο παραγωγικό µοντέλο της χώρας.

Η παρουσία Μητσοτάκη στην πρότυπη αγροτική εκµετάλλευση του 
Χρήστου Ζάγαρη - Αγρότη της Χρονιάς, συνιστά εκ προοιµίου ψήφο 
εµπιστοσύνης στον κόσµο της αγροτικής παραγωγής και στις προ-
σπάθειες που ακολουθούν πιστά τις εξελίξεις της τεχνολογίας. 

Παράλληλα, έρχεται να συνδέσει την παρουσία του στους αγρούς 
µε τη µεγάλη µετάβαση στην ψηφιακή εποχή, όχι µέσα από παρεού-
λες τυχάρπαστων όπως γίνονταν τα τελευταία χρόνια αλλά µέσα α-
πό ανοιχτές διαδικασίες και µε την πολύπλευρη υποστήριξη της δη-
µόσιας πλατφόρµας του open.gov.gr. Ήδη η συγκεκριµένη ψηφιακή 
βάση φιλοξενεί το εγχείρηµα του greekfarms.gov.gr το οποίο παρου-
σίασε το περασµένο Σάββατο ο ίδιος ο πρωθυπουργός, ενώ τη ∆ευ-
τέρα «ανέβηκε» στο G-Cloud (κυβερνητικό νέφος) και η εφαρµογή 
kyd.gov.gr για την Αποµακρυσµένη Υποβολή Αγροτεµαχίων Ενιαίας 
Αίτησης Ενίσχυσης (δηλώσεις ΟΣ∆Ε). 

Όλα αυτά, έρχονται να προσδώσουν µια άλλη διάσταση στην υπό-
θεση της αγροτικής παραγωγής, καθώς η κυβέρνηση δείχνει να α-
ντιλαµβάνεται ότι το υπάρχον αναπτυξιακό µοντέλο (εστίαση - του-
ρισµός - οικοδοµική δραστηριότητα) δεν εξασφαλίζει την οικονοµι-
κή βιωσιµότητα της χώρας. Πολλώ µάλλον που η εστίαση και ο του-
ρισµός θα ‘πρεπε να βασίζονται στην εγχώρια αγροτική παραγωγή. 
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 Όλα τα ψηφιακά συστήματα 
αγροτών υπό τον Πιερρακάκη

Η εφαρμογή kyd.gov.gr είναι μόνο η αρχή διαβεβαιώνουν οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι

ΤΟΥ  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Η Αποµακρυσµένη Υποβολή Αγρο-
τεµαχίων Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυ-
σης και η φιλοξενία της αντίστοιχης 
εφαρµογής KY∆ Mobile στο κυβερ-
νητικό νέφος (G-cloud) και στη δι-
εύθυνση kyd.gov.gr, «αποτελεί την 
πρώτη κοινή δράση» του ΟΠΕΚΕΠΕ 
µε τη Γενική Γραµµατεία Πληροφο-
ρικών Συστηµάτων, «ενώ σύντοµα 
θα επεκταθούν περαιτέρω οι υπηρε-
σίες που παρέχονται ψηφιακά προς 
τους αγρότες», αναφέρουν σε ανα-
κοίνωσή τους οι υπουργοί Επικρα-
τείας και Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης 
Κυριάκος Πιερρακάκης και ο υπουρ-
γός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βο-
ρίδης. Η κοινή ανακοίνωση των δύο 
υπουργών, που επιβεβαιώνει µε τον 
πιο κατηγορηµατικό τρόπο τα απο-
λύτως τεκµηριωµένα ρεπορτάζ της 
Agrenda και του Agronews γύρω α-
πό το θέµα, έρχεται να υπογραµµίσει 
την απόφαση της κυβέρνησης να βά-
λει τέλος στις «µεγάλες business του 
ΟΣ∆Ε» και στην αφαίµαξη των αγρο-
τών από τη γνωστή «συντεχνία» που 
για µια δεκαετία περίπου ποδηγε-
τούσε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, χρησιµοποιού-
σε κατά το δοκούν τα προσωπικά δε-
δοµένα και έφθειρε συνειδήσεις µε 
το εύκολο δηµόσιο χρήµα.  

Η πραγµατική µετάβαση του αγρο-
τικού τοµέα στην ψηφιακή εποχή που 
µόλις τώρα αρχίζει, συνιστά µια πρώ-
της τάξεως ευκαιρία για ένα συνολι-
κότερο ξεκαθάρισµα του τοπίου α-
πό το «δίκτυο διαπλοκής», που υπο-
νόµευε τον συνεργατισµό, ασκούσε 
πιέσεις στα κοινοτικά προγράµµατα 
και εµπόδιζε την αγροτική ανάπτυξη.

Μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση 
Πιερρακάκη και Βορίδη αναφέρονται: 

«Ο υπουργός Επικρατείας και Ψη-
φιακής ∆ιακυβέρνησης Κυριάκος Πι-
ερρακάκης σε συνεργασία µε τον υ-
πουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη 
Βορίδη στο πλαίσιο εκσυγχρονισµού 
των υπηρεσίων εξυπηρέτησης των α-
γροτών, προχωρούν στην υλοποίηση 
της υπηρεσίας-πλατφόρµας για την Α-
ποµακρυσµένη Υποβολή Αγροτεµαχί-
ων Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΑΥΑΕ-
ΑΕ). Μέσω της υπηρεσίας αυτής ο πο-
λίτης-αγρότης θα µπορεί να εξυπηρε-
τείται δωρεάν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ψη-
φιακά, µέσω του υπολογιστή του ή 

του κινητού τηλεφώνου του, δίχως 
δηλαδή να απαιτείται η φυσική του 
παρουσία. Αξιοποιώντας τα εργα-
λεία του gov.gr και του κυβερνητι-
κού νέφους (G-cloud), o ΟΠΕΚΕΠΕ 
παρέχει τη δυνατότητα σε περίπου 
650.000 δικαιούχους κοινοτικών ε-
νισχύσεων να επικοινωνήσουν µέ-
σω τηλεδιάσκεψης µε οποιοδήποτε 
από τα 450 ενεργά πιστοποιηµένα 
Κέντρα Υποδοχής ∆ηλώσεων Ενιαίας 
Αίτησης Ενίσχυσης επιλέξουν, από ό-
ποιο σηµείο βρίσκονται». 

Αγροτική ψηφιακή 
επανάσταση µε όλα τα
δεδοµένα στο open.gov

Η φυσική παρουσία του πρωθυ-
πουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στα 
πρότυπα αγροκτήµατα του Αγρότη 
της Χρονιάς, στο Μαραθώνα το πε-
ρασµένο Σάββατο επιβεβαίωσε το 
γεγονός ότι η ψηφιακή επανάστα-
ση στον αγροτικό χώρο βρίσκεται 
σε πλήρη εξέλιξη και έδωσε το σύν-
θηµα της µεταφοράς όλων των δε-
δοµένων ηλεκτρονικού χαρακτήρα 
στην πλατφόρµα του open.gov.gr. 

Έτσι, αµέσως µετά το greekfarms.
gov.gr, το οποίο παρουσίασε από 

τον Μαραθώνα ο πρωθυπουργός, α-
πό τις 11 Μαΐου µια ακόµα εφαρµο-
γή φιλοξενείται στον ψηφιακό χώρο 
της κυβέρνησης και είναι το kyd.gov.
gr, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους 
τους αγρότες να κάνουν αποµακρυ-
σµένα και χωρίς καµιά δυσκολία τη 
δήλωση ΟΣ∆Ε, σε ζωντανή διαδικτυ-
ακή επικοινωνία µε τα γνωστά ΚΥ∆. 

Σηµειωτέον ότι τα δύο παραπάνω 
βήµατα δεν είναι παρά µόνο η αρχή. 
Οι πληροφορίες της Agrenda και µά-
λιστα από κορυφαία αρµόδια κυβερ-
νητική πηγή, κάνουν λόγο για µια ο-
λοκληρωµένη στρατηγική σταδιακής 
αλλά ταχείας µετάβασης όλων των δε-
δοµένων που συνδέονται µε τα πλη-
ροφοριακά συστήµατα του υπουργεί-
ου Αγροτικής Ανάπτυξης και των επο-
πτευόµενων απ’ αυτό οργανισµών, στην 
ψηφιακή πλατφόρµα του δηµοσίου.

Με βάση το υπό εφαρµογή σχέδιο το 
οποίο έχει αγκαλιάσει από την πρώτη 

στιγµή το υπουργείο Ψηφιακής Πολι-
τικής και ο επικεφαλής αυτού υπουρ-
γός Κυριάκος Πιερρακάκης και για το 
οποίο είναι πλήρως ενήµερος ο πρω-
θυπουργός Κυρικάκος Μητσοτάκης, 
αµέσως µετά την ηλεκτρονική βάση 
του ΟΣ∆Ε µε όλα τα ψηφιακά δεδο-
µένα του ΟΠΕΚΕΠΕ που είναι θέµα ε-
βδοµάδων να φιλοξενηθούν στο open.
gov.gr, σειρά παίρνουν τα πληροφο-
ρικά συστήµατα του ΕΛΓΑ και οι αντί-
στοιχες εφαρµογές του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα 
(artemis κ.λ.π.) και του ΕΦΕΤ.

Το σχέδιο είναι ευρύτερο καθώς, ό-
λα αυτά πολύ σύντοµα αναµένεται να 
«κουµπώσουν» µε τα δεδοµένα του 
taxisnet και της Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Εσόδων και να εξασφαλί-
ζονται έτσι δύο πράγµατα:

  Ο έλεγχος στη διακίνηση των αγα-
θών και εν προκειµένω των αγροτικών 
προϊόντων (ιχνηλασιµότητα, ταυτοποί-
ηση, αντιµετώπιση ελληνοποιήσεων)

  Η πάταξη της φοροδιαφυγής και 
η αναβάθµιση της λειτουργίας σε όλο 
το φάσµα των αγορών αγροτικών προ-
ϊόντων και εισροών.

Οι πληροφορίες θέλουν τον σχεδια-
σµό αυτό που ξεκινάει από το Μέγαρο 
Μαξίµου, να περνάει από το υπουργείο 
Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης και τη Γενι-
κή Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστη-
µάτων και να φθάνει σε όλες τις εκφάν-
σεις των φορέων άσκησης αγροτικής 
πολιτικής. Nα βρίσκει δηλαδή ευήκοα 
ώτα και στο υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης, όπου όλοι πλέον αντιλαµβά-
νονται τη δύναµη του γνήσιου ψηφι-
ακού εκσυγχρονισµού και την εγκατά-
λειψη των «ερασιτεχνικών δοµών» που 
είχαν δηµιουργηθεί την προηγούµενη 
δεκαετία και εξυπηρετούσαν µόνο µι-
κροεργολαβίες ξεπερασµένης πληρο-
φορικής και κατεστηµένα συµφέροντα 
ακόµα και σε ότι αφορά τη συγκρότη-
ση της αγροτικής παραγωγής.

Κάπως έτσι η σηµερινή κυβέρνη-
ση δείχνει να πιστώνεται το µεγάλο 
βήµα προς τον ψηφιακό µετασχηµα-
τισµό της ελληνικής γεωργίας. Αντί-
θετα η προηγούµενη χρεώνεται τελι-
κά το σφιχταγκάλιασµα µε τις παλιές 
παρέες, µε εκείνους δηλαδή που απο-
µυζούσαν εδώ και χρόνια τον αγροτι-
κό χώρο, κρατούσαν «εγκεφαλικά νε-
κρή» την ευφυή γεωργία και διαιώνι-
ζαν ένα πλέγµα ποικιλώνυµων µικρο-
συµφερόντων εις βάρος της πραγµατι-
κής ανάπτυξης του αγροτικού χώρου.
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ΥΠΕΡΜΑΧΟΣ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ 

Εξυπηρέτηση αγροτών 
χωρίς φυσική παρουσία

Στην μονάδα του Αγρότη 
της Χρονιάς ο πρωθυπουργός

Σηµαιοφόρος της «ψηφιακής επανάστασης» που βρίσκεται σε πλήρη 
εξέλιξη και στον αγροτικό χώρο θα µπορούσε να ανακηρυχθεί, ο 
σηµερινός πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρης Βάρρας, ο οποίος τη 
συνεπικουρία του αντιπροέδρου και υπεύθυνου του οργανισµού για 
θέµατα πληροφορικής, Πέτρου Τζαβέλα, όπως και ενός τεχνοκράτη 
παγκόσµιου βεληνεκούς, καταφέρνει να µετουσιώσει σε πράξη αυτή τη 
µετάβαση της ελληνικής γεωργίας στην πραγµατική ψηφιακή εποχή. 
Στο µεταξύ, ανακοίνωση του ο ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέρει τα εξής:
«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, στοχεύοντας στη διαρκή αναβάθµιση των ψηφιακών 
υπηρεσιών που παρέχει δωρεάν σε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς 
και παραγωγούς και προκειµένου να διευκολύνει τη δυνατότητα 
αποµακρυσµένης υποβολής Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, διαθέτει, µε την 
υποστήριξη και αρωγή των υπουργείων Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης και 
Αγροτικής Ανάπτυξης, στα ΚΥ∆ και σε όλους τους παραγωγούς της 
χώρας ένα εύχρηστο εργαλείο. Μέσω της υπηρεσίας αυτής, ο πολίτης-
αγρότης θα µπορεί να εξυπηρετείται από το ΚΥ∆ ψηφιακά, µέσω του 
υπολογιστή του ή του κινητού τηλεφώνου του. Χρησιµοποιώντας τα 
εργαλεία του gov.gr και του κυβερνητικού νέφους (G-cloud), o 
ΟΠΕΚΕΠΕ παρέχει τη δυνατότητα σε περίπου 650.000 δικαιούχους 
κοινοτικών ενισχύσεων να επικοινωνήσουν µέσω τηλεδιάσκεψης, δίχως 
δηλαδή να απαιτείται η φυσική τους παρουσία, µε οποιοδήποτε από τα 
450 ενεργά πιστοποιηµένα Κέντρα Υποδοχής ∆ηλώσεων (ΚΥ∆) 
επιλέξουν, από όποιο σηµείο βρίσκονται. Το µόνο που χρειάζεται είναι 
ένας υπολογιστής ή ένα «έξυπνο κινητό» και σύνδεση στο διαδίκτυο. 
Ο αγρότης για να συνδεθεί στην πλατφόρµα, πρέπει να κατεβάσει και 
να εγκαταστήσει στον υπολογιστή του ή σε ένα «έξυπνο» κινητό την 
εφαρµογή «ΚΥ∆ Mobile» µέσω του Google play. H ταυτοποίηση γίνεται 
µε τους κωδικούς taxisnet, σύµφωνα µε τα πρότυπα της ΓΓΠΣ και 
επιλέγεται από τον χρήστη το Κέντρο που θα τον εξυπηρετήσει».

Μήνυµα στήριξης στην αγροτική παραγωγή 
και τους αγρότες που ενσωµατώνουν στη δου-
λειά τους την καινοτόµο τεχνολογία, απέστειλε 
ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά 
την επίσκεψή του την περασµένη εβδοµάδα στο 
Μαραθώνα και στην πρότυπη µονάδα του Αγρό-
τη της Χρονιάς Χρήστου Ζαγάρη. Είναι ο άνθρω-
πος που ανέδειξε για τις φετινές βραβεύσεις, ως 
Αγρότη της Χρονιάς, η εφηµερίδα Agrenda και 
ο οποίος παρέλαβε το βραβείο του στη µεγά-
λη τελετή απονοµής στην πόλη των Ιωαννίνων 
και στους φιλόξενους χώρου του Grand Serai.

Πιο συγκεκριµένα, ο κ. Μητσοτάκης βρέθηκε 
στην αγροτική εκµετάλλευση του Χρήστου Ζα-

γάρη και συζήτησε µαζί του αλλά και µε εργα-
ζόµενους για τα προβλήµατα του κλάδου σχε-
τικά µε την παραγωγή και τη διάθεση των προ-
ϊόντων τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ 
άκουσε τις προτάσεις τους για τις πρωτοβουλί-
ες που θα ήθελαν να αναληφθούν από την κυ-
βέρνηση για τη βελτίωση της παραγωγικότη-
τας και της ανταγωνιστικότητας της εγχώριας 
παραγωγής στο διεθνές περιβάλλον. 

 Ο πρωθυπουργός τόνισε πως «ο πρωτογενής 
τοµέας, σε συνδυασµό µε τη µεταποίηση των α-
γροτικών προϊόντων, αναδεικνύεται ως ένας από 
τους µοχλούς οικονοµικής ανάπτυξης και παρα-
γωγικής ανασυγκρότησης της χώρας», ενώ εξέ-

φρασε την απόλυτη στήριξή του στο τεχνολογι-
κό - ψηφιακό άλµα που συντελείται σταδιακά. Ε-
ξέφρασε δε τις ευχαριστίες του προς όλους τους 
παραγωγούς της χώρας, καθώς στη διάρκειά της 
υγειονοµικής κρίσης συνεχίστηκε απρόσκοπτα 
η λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας και δεν 
σηµειώθηκε καµία έλλειψη προϊόντων.

Σε λειτουργία η εξελιγµένη
υπηρεσία greekfarms.gov.gr

Ο κ. Μητσοτάκης περιηγήθηκε στην εξελιγ-
µένη ηλεκτρονική υπηρεσία greekfarms.gov.
gr, µια εφαρµογή που αποτελεί βελτίωση της υ-
φιστάµενης και θα ανοίξει δρόµους στον αγρο-
τικό κόσµο για νέες συνεργασίες µε εµπόρους 
αλλά και µε καταστήµατα µαζικής εστίασης α-
πευθείας στην Ελλάδα και στη συνέχεια στο ε-
ξωτερικό. Σε αυτή δίνεται η δυνατότητα στον κα-
θένα να αναρτήσει τις ανάγκες που έχει σε ερ-
γασία για εξεύρεση προσωπικού αλλά και να 
χρησιµοποιήσει την πλατφόρµα ως ένα εργα-
λείο προβολής του συνολικού του προφίλ, κα-
θώς θα µπορεί να επικοινωνήσει καλύτερα ένα 
πιθανό δικό του ιστότοπο στον οποίο θα περιέ-
χονται επιπρόσθετες πληροφορίες.

Κατά τη συζήτηση µε τους παραγωγούς του α-
γροκτήµατος ο πρωθυπουργός, µεταξύ άλλων, 
ανέφερε ότι «Την εποχή της κρίσης του κορωνο-
ϊού έγιναν τεράστια άλµατα ως προς τον ψηφια-
κό εκσυγχρονισµό του κράτους. Αυτό που είναι 
πολύ ενδιαφέρον µε αυτή την πλατφόρµα είναι 
ότι αρχίζουµε πια να  παντρεύουµε παραγωγούς 
µε πελάτες, εντός και εκτός Ελλάδας. Όσο γίνεται 
να περιορίζουµε τους µεσάζοντες. Άρα, να προ-
σφέρουµε πιο ανταγωνιστικά προϊόντα και κυ-
ρίως να  διαφηµίζουµε τον πολύ µεγάλο πλούτο 
της γης µας, παντού στον κόσµο, µ’ έναν τρόπο 
ο οποίος θα είναι ενιαίος και µέσα από µία πλατ-
φόρµα η οποία, προφανώς, δεν έρχεται να υπο-
καταστήσει την ιδιωτική αγορά, αλλά δίνει τη δυ-
νατότητα σε όποιον θέλει να µπει να προβληθεί 
και να έρθει σε επικοινωνία µε πιθανούς πελά-
τες. Άρα, πάµε και στην επόµενη φάση του πώς 
αξιοποιούµε τα ψηφιακά εργαλεία». 
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ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Αύξηση της παραγωγικότητας της καλλιέργει-
ας, µε ταυτόχρονη µείωση των εισροών και του 
περιβαλλοντικού αποτυπώµατος, «υπόσχεται» 
µια νέα ηλεκτρονική εφαρµογή για τον ορθό 
υπολογισµό της λίπανσης που ανέπτυξαν γεω-
πόνοι της Αµερικανικής Γεωργικής Σχολής σε 
συνεργασία µε εξωτερικούς µηχανικούς πλη-
ροφορικής. «Η ορθολογική χρήση των λιπα-
σµάτων, που επιτυγχάνεται σε µεγάλο ποσο-
στό µέσω των εδαφολογικών αναλύσεων µπο-

ρεί να µειώσει τις εισροές λιπασµάτων σε µια 
εκµετάλλευση έως και 30%, ενώ η βελτίωση της 
παραγωγικότητας, που δεν εξαρτάται µόνο α-
πό την ποσότητα, αλλά σε µεγάλο ποσοστό κι 
από τον τύπο του λιπάσµατος, µπορεί, υπό ό-
ρους να φτάσει έως το 40%, επιτρέποντας στον 
παραγωγό να έχει σηµαντικό οικονοµικό όφε-
λος από τον τοµέα της λίπανσης», τόνισε στην 
Agrenda, η γεωπόνος, Όλγα ∆ιχάλα.

Στέλεχος του Γραφείου ∆ιαχείρισης Στρατηγι-
κών Προγραµµάτων της Αµερικανικής Γεωργι-
κής Σχολής και επικεφαλής της οµάδας που α-
νέπτυξε την ηλεκτρονική εφαρµογή, η κ. ∆ιχάλα 

Δωρεάν ηλεκτρονική 
πλατφόρμα για ορθή 
χρήση λιπασμάτων   
Εφαρμογή για οπωρώνες, ελιά και αμπέλι ανέπτυξε 
και προσφέρει η Αμερικανική Γεωργική Σχολή 

Νέο εργοστάσιο 
για την Pöttinger
Η κατασκευάστρια παρελ-
κόµενων Pöttinger έχτισε 
ένα νέο εργοστάσιο κατα-
σκευής µηχανηµάτων 25 
εκατ. ευρώ. Στη µονάδα 
αυτή θα κατασκευάζονται 

Στην John Deere  
στέλεχος της Verizon

Mε στόχο να αναπτύξει 
περαιτέρω τις τεχνολογί-
ες γεωργίας ακριβείας 
στα διασυνδεδεµένα της 
µηχανήµατα, η John 
Deere καλωσορίζει στο δι-
οικητικό της συµβούλιο 
την Tamra A. Erwin, διευ-
θύνουσα σύµβουλο του 
τµήµατος Business της 
ηγέτιδας εταιρείας τηλεπι-
κοινωνιών Verizon.

Επεκτείνει τη Σειρά 
Optimer η Kuhn
Η Kuhn επεκτείνει τη γκά-
µα των καλλιεργητών της 
µε την προσθήκη στη κο-
ρυφαία Σειρά Optimer L 
µοντέλων µε πλάτος ερ-
γασίας τα 9 και 12 µέτρα. 
Σύµφωνα µε την κατα-
σκευάστρια εταιρεία, τα 
µοντέλα έχουν σχεδιαστεί 
για ρηχή καλλιέργεια 
υψηλής ποιότητας µε τα-
χύτητες λειτουργίας 13 
έως 18 χλµ./ώρα.

Επανεκκίνηση για 
Deutz Fahr-Same
Από τις 27 Απριλίου εργα-
ζόµενοι και λοιπό προσω-
πικό στο εργοστάσιο της 
Same-Deutz Fahr στο Λά-
ουινγκεν της Γερµανίας 
επέστρεψαν για να ξεκινή-
σει και πάλι η πλήρης 
γραµµή συναρµολόγησης 
των ελκυστήρων. Οι 313 
από τους συνολικά 533 
απασχολούµενους υπάλ-
ληλους επέστρεψαν τώρα 
από τη σύντοµη αναστολή.

Συνεργασία Aurea 
µε την Kubota
Η Kubota Corporation και 
η Aurea Imaging ανακοί-
νωσαν τη συνεργασία τους 
για την εξερεύνηση, την 
επικύρωση και την επίδει-
ξη των συνδυασµένων λύ-
σεων τεχνολογίας και συ-
στηµάτων για φρουτοπα-
ραγωγούς σε όλο τον κό-
σµο. Μαζί οι δύο εταιρείες 
εστιάζουν σε πιο πρακτικά 
εργαλεία που αξιοποιούν 
τη συνέργεια προηγµένου 
εξοπλισµού και τεχνητής 
νοηµοσύνης (AI) που αφο-
ρούν κυρίως τις δενδρο-
καλλιέργειες. 

οι χορτοδετικές στρογγυ-
λής µπάλας Impress και 
τα χορτοσυλλεκτικά τετρα-
πλού ρότορα Top C. Το 
νέο εργοστάσιο βρίσκεται 
µόλις 5 χλµ. µακριά από τα 
κεντρικά της εταιρείας στο 
Γκρισκίρχεν της Αυστρίας. 
Τα εγκαίνια του εργοστα-
σίου πραγµατοποιήθηκαν 
στις 30 Απριλίου παρου-
σία των Heinz και Klaus 
Pöttinger.
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Ψηφιακό εργαλείο 
επικοινωνίας 
Stay Connected 
από την BASF
Εύκολη και άµεση επικοινωνία, µέσω του Stay Connected 
εξασφάλισε η BASF για τους πελάτες της, ώστε να µπορούν 
να απευθυνθούν στον αντίστοιχο υπεύθυνο πωλήσεων ή 
τεχνικό υποστήριξης, προγραµµατίζοντας µια τηλεδιάσκε-
ψη. Όπως αναφέρει σε σχετική ενηµέρωση η εταιρεία, «οι 
τελευταίες εβδοµάδες απέδειξαν σε όλους, ότι µόνο ενω-
µένοι µπορούµε να αντιµετωπίσουµε τις µεγάλες προκλή-
σεις αυτής της δύσκολης περιόδου». Οι άνθρωποι της BASF 
όλον τον καιρό παρέµειναν 100% ενεργοί και δίπλα στους 
συνεργάτες τους µε συµβουλές και προτάσεις. 

Όσον αφορά ειδικότερα την πλατφόρµα Stay 
Connected, η BASF αναφέρει:

«Στα πλαίσια της προσπάθειάς µας να ελαχιστοποιήσουµε 
τις επιπτώσεις της κρίσης και να διευκολύνουµε την επικοι-
νωνία και την επίλυση πιθανών αποριών, δηµιουργήσαµε 
µια νέα ψηφιακή πλατφόρµα επικοινωνίας Stay Connected.

Μέσω αυτής της πλατφόρµας οι πελάτες µας µπορούν 
εύκολα και γρήγορα να προγραµµατίσουν µια τηλεδιάσκε-
ψη και να θέσουν τα ερωτήµατά τους.

Η διαδικασία του προγραµµατισµού τηλεδιάσκεψης εί-
ναι απλή και άµεση. Με ένα κλικ στο παρακάτω σύνδεσµο: 
Stay connected! και µε τη δήλωση των απαραίτητων στοιχεί-
ων, η τηλεσυνάντηση προγραµµατίζεται σχεδόν αυτόµατα».

«Η ιδέα ξεκίνησε από την προσπάθεια να µειώσουµε την 
«απόσταση» ανάµεσα στους ανθρώπους της εταιρείας και 
στους πελάτες µας, σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. H νέα 
ψηφιακή πλατφόρµα επικοινωνίας Stay Connected απο-
τελεί έναν άµεσο, στοχευµένο και συστηµατικό τρόπο επι-
κοινωνίας µε στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση και στήρι-
ξη των πελατών µας», δήλωσε ο Βασίλης Γούναρης, ∆ιευ-
θύνων Σύµβουλος BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.».

Σε δύσκολη θέση 
η αγορά εξοπλισμού
Μειωµένη κατά 25% η παραγωγική ικανότητα της ευ-
ρωπαϊκής βιοµηχανίας γεωργικών µηχανηµάτων, ε-
ξαιτίας του κορωνοϊού, σύµφωνα µε τη µηνιαία έρευ-
να «Business Barometer» που διεξάγει o ευρωπαϊκός 
σύνδεσµος αγροτικών µηχανηµάτων, CEMA. Μάλιστα 
όπως αποδεικνύεται από την έρευνα, ο «δείκτης επιχει-
ρηµατικού κλίµατος», από την έναρξη της πανδηµίας 
στην Ευρώπη, σηµείωσε απότοµη πτώση παρόµοια µε 
τη χρηµατοοικονοµική κρίση του 2008/2009. Η έρευ-
να διεξάγεται από το 2008 και καλύπτει τους περισσό-
τερους σηµαντικούς τοµείς εξοπλισµού, από τρακτέρ 
έως κοινόχρηστο εξοπλισµό. Οι ερωτηθέντες της έρευ-
νας ήταν 140 ανώτεροι διευθυντές από εννέα χώρες.

διευκρινίζει πως το συγκεκριµένο υπολογιστικό 
µοντέλο βοηθά τον παραγωγό να λάβει τη σω-
στή απόφαση για τη λίπανση της καλλιέργειας.

«Ο χρήστης εισάγει στην εφαρµογή τα δε-
δοµένα για τον τύπο και την έκταση της εκά-
στοτε καλλιέργειας, καθώς και τα αποτελέ-
σµατα των εδαφολογικών αναλύσεων και το 
µοντέλο προχωρά στην ταξινόµηση των εδα-
φών και στην απεικόνιση της συγκέντρωσης 
των θρεπτικών στοιχείων, ανάλογα µε το εί-
δος της καλλιέργειας. Επιπλέον, δείχνει εάν 
το χωράφι χρειάζεται λίπανση ή όχι και δίνει 
την κατάλληλη συµβουλή, για τον τύπο και την 
ποσότητα λιπάσµατος», εξηγεί η γεωπόνος.

Όλα τα δεδοµένα της εφαρµογής αποθη-
κεύονται σε cloud, γεγονός που επιτρέπει 
στον χρήστη να ανατρέξει, ανά πάσα στιγµή, 
σε αυτά, καθώς υπάρχει ιστορικότητα της καλ-

λιέργειάς του, ώστε να µπορεί να κάνει τις α-
ναγκαίες συγκρίσεις. Στο δεύτερο επίπεδο η 
σκέψη είναι να µπορεί να δέχεται δεδοµένα 
και από αναλύσεις φυλλοδιαγνωστικής, αλ-
λά και να συνδεθεί και µε GSI, ενώ στους στό-
χους της οµάδας είναι να επεκταθεί  ο σχεδι-
ασµός του για να παρέχει συµβουλές και για 
την ορθή εφαρµογή της άρδευσης.

Προς το παρόν µε την υφιστάµενη µορφή της 
η εφαρµογή διατίθεται για χρήση on line σε υ-
πολογιστές και αφορά σε συστάσεις επεµβάσε-
ων λίπανσης στις καλλιέργειες των ποικιλιών 
επιτραπέζιου σταφυλιού Crimson, Σουλτανίνα 
και Victoria, διάφορες ποικιλίες οινοποιήσιµου 
αµπελιού, αλλά και για την ελιά και το ακτινίδιο.

Απόφαση της Αµερικανικής Γεωργικής Σχο-
λής, για την ώρα τουλάχιστον, είναι η εφαρ-
µογή να προσφέρεται δωρεάν σε οµάδες πα-
ραγωγών και ωφελούµενους µε τους οποίους 
συνεργάζεται το Γραφείο ∆ιαχείρισης Στρατη-
γικών προγραµµάτων της. «Για το επιτραπέζιο 
σταφύλι Crimson, το παρέχουµε σε οµάδες στο 
Κιλκίς, στην Καβάλα, στην Κρύα Βρύση και στη 
Βροντού Πιερίας, ενώ για τις άλλες ποικιλίες σε 
συνεργαζόµενους αγρότες στην Καβάλα, για την 
ελιά σε Χαλκιδική και Καλαµάτα, για το ακτινί-
διο σε Πιερία και Λάρισα και για τα οινοποιήσι-
µα αµπέλια στη Γουµένισσα», είπε η κ. ∆ιχάλα.

Μείωση εισροών
Η χρήση της πλατφόρµας µπορεί να 

οδηγήσει σε µείωση των εισροών 
λιπασµάτων στις εκµεταλλεύσεις 

κατά 30%
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Blue Hill

Από μικρές φάρμες 
το μενού μεγάλων 
εστιατορίων
Στα διαφοροποιημένα προϊόντα μικρών και μεσαίων 
μονάδων στηρίζεται η σύγχρονη γαστρονομική κουλτούρα 

Εν δράσει
Ο Νταν Μπάρµπερ, 
έχει δροµολογήσει  
ένα σχέδιο που θα 

σώσει και θα αναπτύξει 
το µοντέλο γαστρονο-
µικής αντίληψης «από 
τη φάρµα στο τραπέζι»

Το αγρόκτηµα Blue Hill 
εκτείνεται σε 1.600 στρέµµατα, 
σε γη που ανήκει στο ίδρυµα 
Rockfeller, στα περίχωρα της 
Νέας Υόρκης. 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Η ιδέα «από το χωράφι 
στο τραπέζι» αποτυπώ-
νει εδώ και καιρό τη νέα 
βάση της σύγχρονης επαγγελµατικής κουζίνας 
και πλέον οι πρωτεργάτες αρχιµάγειρες του κι-
νήµατος αυτού, που φέρνει στο προσκήνιο πα-
ραγωγούς µε προσεγµένες εκµεταλλεύσεις, ε-
τοιµάζονται για το επόµενο βήµα διάδοσης αυ-
τής της κουλτούρας. Ο λόγος πίσω από την ε-
πιστράτευση νεαρών ανερχόµενων σεφ, που έ-
χει καλέσει ο Νταν Μπάρµπερ, είναι η αγωνία 
του ότι η πανδηµία επιτάχυνε τους ρυθµούς ε-
γκατάλειψης της υπαίθρου από µικρούς αγρό-
τες, την κινητήριο δύναµη πίσω από τα «µαγει-
ρέµατα του αγρού», που ο ίδιος έχει αναδείξει. 

Αυτές τις µέρες, ο σεφ και συνιδιοκτήτης του 
αγροκτήµατος Blue Hill του ιδρύµατος Stone 
Barns Center for Food & Agriculture, προσπα-
θεί να στρατολογήσει µάγειρες από µερικά 
από τα πιο κορυφαία εστιατόρια του κόσµου 

για να συµµετάσχουν 
σε αυτό που ονοµά-
ζει Kitchen Farming 
Project. Στόχος του 
είναι κυρίως να ανα-
δείξει την κατάσταση 

µιας ειδικής κατηγορίας µικρών αγροκτηµά-
των που έχουν χάσει τους πελάτες τους, τα ε-
στιατόρια που έκλεισαν λόγω της καραντίνας.

Με προσωπικές επιστολές στους 50 πιο α-
ναγνωρισµένους σεφ του πλανήτη, ζητά τα 
«πουλέν» τους ώστε να τα εκπαιδεύσει στη 
σηµασία τέτοιων συνεργασιών, βάζοντάς τους 
να εργαστούν σε τµήµατα του αγροκτήµατος 
που διαχειρίζεται ο ίδιος.

Το αγρόκτηµα Blue Hill εκτείνεται σε 1.600 
στρέµµατα, σε γη που ανήκει στο ίδρυµα 
Rockfeller, στα περίχωρα της Νέας Υόρκης. 
Το εστιατόριο Blue Hill αποτελεί την επιτοµή 
της κουζίνας από το χωράφι στο τραπέζι για 
δύο δεκαετίες, µε τον σεφ να έχει βραβευτεί 
πολλές φορές για τα πιάτα του, αλλά και το 
συνολικό του έργο στον χώρο του τροφίµου.

Ένας από τους κορυφαίους σεφ του πλανήτη, ο Νταν Μπάρµπερ, προσπαθεί να 
διδάξει στη νέα γενιά κορυφαίων µαγείρων τη σηµασία των µικρών και µεσαίων 
διαφοροποιηµένων αγροτικών εκµεταλλεύσεων στη σύγχρονη µαγειρική.

Νταν Μπάρµπερ
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Παλιότερα αξιοποιούσε αποκλειστι-
κά προϊόντα από τη δική του εκµε-
τάλλευση, όµως τα τελευταία χρό-
νια στηρίζεται και σε µικρότερες ε-
πιχειρήσεις στην ευρύτερη περιο-
χή για την προµήθεια των απαραί-
τητων πρώτων υλών που επεξεργά-
ζεται στην κουζίνα του. «Αυτή η κρί-
ση επηρεάζει την επόµενη γενιά µα-
γείρων. ∆εν µπορείτε να αφήσετε τη 
σχέση µεταξύ των σεφ και των αγρο-
κτηµάτων να εξαφανιστούν, λόγω 
της κατάστασης», υπογραµµίζει ο 
Νταν Μπάρµπερ στην επιστολή του.

Η απάντηση που πήρε από τους 
περισσότερους ήταν: «Ναι, θέλουµε 
να ξεκουνήσουµε και τους σεφ µας 
από τον καναπέ». Αυτές τις µέρες, 
γύρω στους 150 ανερχόµενους µά-
γειρες, που θα διαµορφώσουν στο 
προσεχές µέλλον τις νέες τάσεις 
της παγκόσµιας δηµοφιλούς κου-
ζίνας σκάβουν τους κήπους, φυ-
τεύουν νέες εκτάσεις και φροντί-
ζουν τα ζώα του αγροκτήµατος. Ο 
ίδιος θεωρεί ότι «είναι ζωτικής ση-
µασίας να βοηθήσουµε µικρές, δια-
φοροποιηµένες αγροτικές εκµεταλ-
λεύσεις σε µια περίοδο που οι µεγά-

λες εκµεταλλεύσεις λαµβάνουν τη 
µερίδα του λέοντος από την αµερι-
κανική κυβέρνηση». «Οι µάγειρες 
δεν θέλουµε να επιστρέψουµε σε 
έναν κόσµο που τροφοδοτείται α-
πό megafarms», επιµένει.

Nα σηµειωθεί ότι και στην Ελλά-
δα έχουν εδραιωθεί αξιόλογες συ-
νεργασίες ανάµεσα σε µικρούς α-
γρότες και κτηνοτρόφους που τρο-
φοδοτούν µε εκλεκτές πρώτες ύλες 
δηµοφιλή εστιατόρια, ωστόσο στις 
ΗΠΑ έχει αναπτυχθεί σε σηµαντι-
κό βαθµό αυτή η κουλτούρα, µε α-
ποτέλεσµα, όταν όλα τα εστιατόρια 
κλείνουν µε ανοιχτό το ενδεχόµενο 
να µην  µπορέσουν να ανοίξουν ξα-
νά µετά την πανδηµία, τέτοιες εκµε-
ταλλεύσεις να αντιµετωπίζουν άµε-
σο πρόβληµα επιβίωσης.

Και δεν είναι µόνο τα εστιατόρια. 
Μια σειρά ισχυρών εταιρειών που 
δραστηριοποιούνται κυρίως στις νέες 
τεχνολογίες, όπως η Google, έχουν 
ως πολιτική να προµηθεύουν τα κυ-
λικεία των εγκαταστάσεών τους µε 
προϊόντα από τέτοιου είδους µονά-
δες, αγοράζοντας µεγάλες ποσότη-
τες από µικρά αγροκτήµατα. 

Δεν πρέπει να χαθεί η σχέση 
ανάμεσα σε σεφ και αγροκτήματα

BLUE HILL

Οι εκτάσεις και οι υποδοµές του Stone 
Barns Center, το 1930 αποτελούσαν µια 

κτηνοτροφική εκµετάλλευση. 
https://www.bluehillfarm.com/dine/

new-york

ΕΛΛΑΚΤΩΡ
Οικονομικός 
Διευθυντής
Ο Γιώργος Πουλόπουλος 
αναλαµβάνει τη θέση του 
οικονοµικού διευθυντή του οµίλου 
της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, διαδεχόµενος τον 
Μάνο Χρηστέα, ο οποίος 
ολοκλήρωσε τη συνεργασία του µε 
τον Όµιλο. Ο κ. Πουλόπουλος 
διαθέτει 25ετή τραπεζική εµπειρία, 
έχοντας διατελέσει στην Τράπεζα 
Πειραιώς, µεταξύ άλλων, διευθύνων 
σύµβουλος και πρόεδρος της 
Εκτελεστικής Επιτροπής.

ΠΟΕ
Τρεις για τη θέση 
του επικεφαλής 
Ο Αιγύπτιος δικηγόρος Αµπντελχαµίντ 
Μαµντούχ, στέλεχος της King & 
Spalding LLP διεκδικεί µαζί  µε άλλους 
δυο, τον Νιγηριανό Γιονόφ Αγκά, 
αναπληρωτή γενικό του ΠΟΕ και τον 
Ελοή Λαουρού, πρεσβευτή του Μπενίν 
στον ΟΗΕ, τη θέση του γενικού 
διευθυντή του Παγκόσµιου 
Οργανισµού Εµπορίου, έπειτα από την 
ανακοίνωση της πρόωρης απόσυρσης 
του Ροµπέρτο Αζεβέντο.

Περσεύς
Αποχώρησε 
ο Διευθύνων 
Ο διευθύνων σύµβουλος της 
εταιρείας «Περσεύς Προϊόντα 
Ειδικής ∆ιατροφής ΑΒΕΕ», Χρήστος 
Μπουγιουκλής παραιτήθηκε από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο αυτής και 
απεχώρησε οικειοθελώς της 
εταιρείας, µε ηµεροµηνία ισχύος 
την 15η Απριλίου 2020.

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το γεύµα του αγρότη
Στο εστιατόριο Blue Hill 

στη Νέα Υόρκη, το µενού 
«το γεύµα του αγρότη» 

στοιχίζει 108 δολάρια ανά 
άτοµο

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ



31
25% - 50%

21,8069

ΜΑΪΟΥ
ΕΩΣ ΕΩΣ

ΕΩΣΕΩΣ

2020

ΛΥΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Προσαύξηση

δικαιώματα / δικαιούχο

της μέσης αξίας, δικαιωμάτων

Αγρότες
ηλικίας

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

40 ΕΤΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

31
ΕΩΣ

ΛΥΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

ΕΩΣ

15 ΙΟΥΝΙΟΥ
2020

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΣΔΕ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΧΩΡΙΣ ΓΗΣ

ΕΩΣ

15

30 ΙΟΥΝΙΟΥ
2020

ΑΙΤΗΣΗ 
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

10 ΙΟΥΛΙΟΥ
2020

ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ 
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

ΕΩΣ

10

ΚΡΙΣΙΜΕΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

25 ΑΝΩΤΑΤΟ
ΟΡΙΟ

Μ.Ο. ΑΞΙΑΣ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

5 ΕΤΗΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΕΑΡΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΑ

27,4837
ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ

Νέες οδηγίες για ΟΣΔΕ 2020

Στο Απόθεμα
νέοι με μισθωμένα 
δικαιώματα 2015 
Παράθυρο δικαίωσης για την καταβολή της φετινής εξισωτικής 
αποζημίωσης σε όσους αποκλείστηκαν, λόγω σύνταξης χηρείας

Γεωργοί, οι οποίοι το 2020 λαµβάνουν 
δικαιώµατα ενίσχυσης λόγω κληρονο-
µιάς από γεωργό που συµµετείχε στο 
καθεστώς των µικροκαλλιεργητών, εί-
ναι επιλέξιµοι για συµµετοχή στο εν 
λόγω καθεστώς, εφόσον ισχύουν σω-
ρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
(α) πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγω-
γής στο καθεστώς βασικής ενίσχυσης
(β) κληρονοµούν το σύνολο των δι-
καιωµάτων ενίσχυσης, που κατείχε 
ο/η γεωργός, από τον οποίο µεταβι-
βάζονται τα δικαιώµατα ενίσχυσης.
Γεωργοί, οι οποίοι εντάχθηκαν στο 
καθεστώς το έτος 2015 ή το 2016 ή 
το 2017 ή το 2018 ή το 2019, και δεν 
επιθυµούν παραµονή στο καθεστώς 
των µικροκαλλιεργητών το 2020, µπο-
ρούν να απενταχθούν από αυτό δη-
λώνοντας την σχετική πρόθεση τους 
στην ΕΑΕ 2020. 
Όσοι επιλέγουν να απενταχθούν, δεν 
έχουν πλέον δικαίωµα επανένταξης 
στο εν λόγω καθεστώς.γού που επι-
στρέφονται στο εθνικό απόθεµα, δί-
νεται προτεραιότητα στα δικαιώµατα 
µε τη χαµηλότερη αξία.

Καθεστώς μικρο-
καλλιεργητών1

1. Η ενίσχυση για γεωργούς νεαρής 
ηλικίας χορηγείται ετησίως σε δικαι-
ούχους του καθεστώτος βασικής ενί-
σχυσης, µε την προϋπόθεση να είναι 
νέοι γεωργοί και για περίοδο πέντε 
ετών αρχής γενοµένης από την πρώ-
τη υποβολή της αίτησης ενίσχυσης, 
αλλά που έχει οδηγήσει σε πληρω-
µή του καθεστώτος.
2. Ως γεωργοί νεαρής ηλικίας, µε 
πρώτη υποβολή ενιαίας αίτησης ε-
νίσχυσης για το καθεστώς βασικής 
ενίσχυσης το 2020 νοούνται τα Φυ-
σικά Πρόσωπα, εφόσον:
 δηµιουργούν για πρώτη φορά γε-

ωργική εκµετάλλευση ως επικεφα-
λής της εκµετάλλευσης ή έχουν ή-
δη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια 
των πέντε ετών που προηγούνται της 
πρώτης υποβολής αίτησης για το κα-
θεστώς βασικής ενίσχυσης
 είναι ηλικίας έως 40 ετών κατά το 

έτος υποβολής της αίτησης
Για το έτος υποβολής 1ης αίτησης το 
2020, ως νέοι γεωργοί θεωρούνται:
όσοι γεννήθηκαν από 01.01.1980 έ-
ως 31.12.2002 το έτος έναρξης γεωρ-
γικής δραστηριότητας τους ταυτίζεται 
µε το έτος που έχουν υποβάλλει πρώτη 
φορά ΕΑΕ από το έτος 2015 και µετά.
Ως νέοι γεωργοί, επίσης νοούνται τα 
φυσικά πρόσωπα που εντάχθηκαν 
στο καθεστώς γεωργών νεαρής ηλι-
κίας τα έτη 2016-2019. 

Δικαιώματα 
νεαρών2

1. Το ύψος της ενίσχυσης για γεωρ-
γούς νεαρής ηλικίας υπολογίζεται κά-
θε χρόνο, µε τον πολλαπλασιασµό των 
ενεργοποιηθέντων δικαιωµάτων από 
το νέο γεωργό, µε συντελεστή που α-
ντιστοιχεί σε ποσοστό µεταξύ 25% έ-
ως 50% της µέσης αξίας των δικαιωµά-
των ενίσχυσης που κατέχει ή µισθώ-
νει ο γεωργός.
2. Η ενίσχυση χορηγείται µέχρι ανώ-
τατου ορίου 25 δικαιωµάτων για κά-
θε δικαιούχο
3. Η ενίσχυση χορηγείται για περίοδο 
πέντε ετών ανά δικαιούχο αρχής γε-
νοµένης από την πρώτη υποβολή της 
αίτησης ενίσχυσης για γεωργούς νε-
αρής ηλικίας που οδηγεί σε πληρω-
µή του καθεστώτος.
Τα παραπάνω ισχύουν και για τα νο-
µικά πρόσωπα στα οποία γεωργός νε-
αρής ηλικίας ασκεί αποτελεσµατικό 
και µακροχρόνιο έλεγχο επί του νο-
µικού προσώπου. Ως δηµιουργία εκ-
µετάλλευσης για πρώτη φορά, νοεί-
ται η εγκατάσταση των νέων γεωρ-
γών που ασκούν έλεγχο επί του νο-
µικού προσώπου.

Τρόπος 
ενίσχυσης 3

TOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Κατ’ εξαίρεση, εν δυνάµει δικαιούχοι Eθνικού 
Aποθέµατος 2020 είναι γεωργοί νεαρής ηλικίας 
ή νεοεισερχόµενοι γεωργοί που κατείχαν µόνο 
µισθωµένα δικαιώµατα το 2015, σύµφωνα µε την 
εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που ορίζει µεταξύ άλλων 
τον τρόπο χορήγησης των άµεσων ενισχύσεων 
και της πληρωµής στην εξισωτική αποζηµίωση.

Όσον αφορά την ενίσχυση για γεωργούς νεα-
ρής ηλικίας (προσαύξηση δικαιωµάτων), αυτή δί-
νεται για περίοδο πέντε ετών αρχής γενοµένης α-
πό την πρώτη υποβολή της αίτησης ενίσχυσης για 
γεωργούς νεαρής ηλικίας, αλλά που έχει οδηγή-
σει σε πληρωµή του καθεστώτος.

Παράλληλα, για την εξισωτική και για τους άνω 
των 67 αιτούντες, στα δικαιολογητικά αφαιρείται 
η σχετική διάταξη που έλεγε πως «πρέπει να τεκ-
µηριώνεται η µη καταβολή άµεσης σύνταξης προς 
το πρόσωπό του/ της παραγωγού από τον ασφα-

λιστικό του/της φορέα». 
Το γεγονός αυτό µένει 

να φανεί αν αποτελεί ου-
σιαστικά δικαίωση για ό-
σους είχαν οριστεί ως «ά-
µεσα συνταξιούχοι» λό-
γω της σύνταξης χηρεί-
ας που ελάµβαναν και εί-
χαν αποκλειστεί από την 
καταβολή του 2019. Ση-
µειώνεται ότι η προκή-
ρυξη για την εξισωτική 
αναµένεται εντός των ε-
πόµενων ηµερών, µε τα 
αναλυτικά ποσά ενίσχυ-
σης ανά περιοχή (ορει-
νή, µειονεκτική κ.λπ) και 

τους δικαιούχους. Επιπλέον, για πρώτη φορά, οι 
δικαιούχοι του Μέτρου Απονιτροποίησης, θα πρέ-
πει να προσκοµίσουν υποχρεωτικά δικαιολογη-
τικά σχετικά µε την άρδευση των αγροτεµαχίων 
τους, ενώ, προβλέπεται από το 2021 σε αγροτε-
µάχιο που δηλώνεται αρδευόµενο να είναι υπο-
χρεωτική και η συµπλήρωση του φορέα άρδευ-
σης, όπως αναφέρει ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τέλος για τις µεταβιβάσεις δικαιωµάτων ορίστηκαν 
νέες ηµεροµηνίες από τον Οργανισµό Πληρωµών 
(Τροποποίηση της υπ’ αρίθµ  20253/16.03.2020 ε-
γκυκλίου),  για οριστικοποιήσεις µέχρι 30 Ιουνίου.  

Οριστική αξία
Η αξία των 

δικαιωµάτων θα 
καθοριστεί από τις 
εθνικές αποφάσεις 
µετά την ψήφιση 
του µεταβατικού 

κανονισµού 
για την ΚΑΠ
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31
25% - 50%

21,8069

ΜΑΪΟΥ
ΕΩΣ ΕΩΣ

ΕΩΣΕΩΣ

2020

ΛΥΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Προσαύξηση

δικαιώματα / δικαιούχο

της μέσης αξίας, δικαιωμάτων

Αγρότες
ηλικίας

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

40 ΕΤΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

15 ΙΟΥΝΙΟΥ
2020

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΣΔΕ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΧΩΡΙΣ ΓΗΣ

30 ΙΟΥΝΙΟΥ
2020

ΑΙΤΗΣΗ 
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

10 ΙΟΥΛΙΟΥ
2020

ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ 
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

ΚΡΙΣΙΜΕΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

25 ΑΝΩΤΑΤΟ
ΟΡΙΟ

Μ.Ο. ΑΞΙΑΣ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

5 ΕΤΗΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΕΑΡΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΑ

27,4837
ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ

∆ικαιολογητικά για όσους αιτούνται 
το Μέτρο 13- ενισχύσεις σε περιοχές 
που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή 
άλλα ειδικά µειονεκτήµατα (εξισωτι-
κή αποζηµίωση)και είναι άνω των 67 
ετών, για την περίπτωση παράτασης 
του χρόνου ασφάλισης: έγγραφο - βε-
βαίωση του ασφαλιστικού φορέα του/
της δικαιούχου που πιστοποιεί και ε-
πιβεβαιώνει την εν λόγω παράταση.

∆ικαιούχοι του µέτρου µπορούν να 
κριθούν φυσικά και νοµικά πρόσω-
πα, τα οποία :

α) Είναι ενεργοί γεωργοί 
β) Ασκούν γεωργική δραστηριότητα
εντός των περιοχών που χαρακτη-

ρίζονται ορεινές και µε φυσικά µει-
ονεκτήµατα. Για τα έτη εφαρµογής 
2016-2018 (έτη προ της νέας οριο-
θέτησης), ασκούσαν γεωργική δρα-
στηριότητα εντός των πρώην µειονε-
κτικών περιοχών.

γ) Είναι ενήλικα άτοµα (στην περί-
πτωση δικαιούχων φυσικών προσώ-
πων) και δεν έχουν αποχωρήσει α-
πό την ενεργό επαγγελµατική δρα-
στηριότητα.

Εξισωτική 
αποζημίωση6

∆ικαιολογητικά άρδευσης µόνο για ό-
σους αιτούνται το µέτρο 10.1.4-Μείωση 
ρύπανσης νερού:
 Βεβαίωση ΟΕΒ για άρδευση αγροτε-

µαχίων
 Βεβαίωση ∆ήµου για άρδευση αγρο-

τεµαχίων
 Βεβαίωση Περιφέρειας για άρδευση 

αγροτεµαχίων
 Άδεια χρήσης νερού ή αίτησης προς αρ-

µόδια υπηρεσία για ιδιωτική υδροληψία
Η υποβολή δικαιολογητικών άρδευσης, 
είναι υποχρεωτική για τον έλεγχο της 
τήρησης των δεσµεύσεων και των κρι-
τηρίων επιλεξιµότητας για την πληρωµή 
του µέτρου Μ10.1.04.: Μείωση της ρύ-
πανσης του νερού από γεωργική δρα-
στηριότητα, της αγροτικής ανάπτυξης. 
Στην περίπτωση προσυµπληρωµένων 
αιτήσεων ΕΑΕ 2020 για τους ενταγµέ-
νους παραγωγούς στη ∆ράση Μ10.1.04, 
τα δικαιολογητικά άρδευσης αγροτεµα-
χίων µεταφέρονται όπως είχαν υποβλη-
θεί στην ΕΑΕ 2019. Υποβάλλονται νεό-
τερα παραστατικά στην περίπτωση µη 
υποβολής το 2019 ή τροποποίησης σε 
σχέση µε τα ισχύοντα το 2019.

Βεβαιώσεις 
για Νιτρικά4

∆ικαιούχοι Εθνικού Αποθέµατος είναι:
Γεωργοί νεαρής ηλικίας (βλ. σηµείο 2).
Νεοεισερχόµενοι γεωργοί όπως πε-
ριγράφονται παρακάτω: Τα φυσικά 
πρόσωπα που άρχισαν τη γεωργική 
τους δραστηριότητα µεταξύ των ετών 
2018- 2020 και κατά τα πέντε έτη που 
προηγούνται της έναρξης γεωργικής 
δραστηριότητας, δεν άσκησαν γεωργι-
κή δραστηριότητα στο όνοµά τους και 
υπ’ ευθύνη τους ούτε ήλεγχαν νοµικό 
πρόσωπο που ασκούσε γεωργική δρα-
στηριότητα και είναι ενήλικος, δηλαδή 
γεννηµένοι έως και τις 31/12/2002.
∆εν κρίνονται δικαιούχοι εθνικού απο-
θέµατος έτους 2020 γεωργοί νεαρής 
ηλικίας ή νεοεισερχόµενοι/-ες γεωρ-
γοί, οι οποίοι/-ες έχουν λάβει δικαι-
ώµατα βασικής ενίσχυσης ή αύξηση 
της µοναδιαίας αξίας των δικαιωµά-
των τους στον περιφερειακό µέσο ό-
ρο του εθνικού αποθέµατος ως ΦΠ ή 
ως ΝΠ ή για λογαριασµό κάποιου ΝΠ 
(ως διαχειριστές/-στριες) από το εθνι-
κό απόθεµα το έτος 2015 ή 2017 ή 
2018 ή 2019.
Κατ’ εξαίρεση, εν δυνάµει δικαιούχοι 
εθνικού αποθέµατος 2020 είναι γεωρ-
γοί νεαρής ηλικίας ή νεοεισερχόµε-
νοι/-ες γεωργοί που κατείχαν µόνο 
µισθωµένα δικαιώµατα το 2015.
Ως έναρξη γεωργικής δραστηριότητας 
νοείται η πρώτη υποβολή ΕΑΕ του νοµι-
κού προσώπου (2018 ή 2019 ή 2020).

Νέες διορίες για 
τις μεταβιβάσεις
Ως καταληκτική ηµεροµηνία οριστικοποί-
ησης και ως εκ τούτου υποβολής της αίτη-
σης µεταβίβασης δικαιωµάτων βασικής ενί-
σχυσης για το έτος ενίσχυσης 2020 ορίζε-
ται η Τρίτη 30 Ιουνίου 2020. Αιτήσεις µετα-
βίβασης, οι οποίες έχουν καταχωρηθεί στη 
διαδικτυακή εφαρµογή αλλά δεν έχουν ο-
ριστικοποιηθεί ως την ως άνω καταληκτική 
ηµεροµηνία θεωρούνται ως µη υποβληθεί-
σες στον ΟΠΕΚΕΠΕ για το έτος 2020. Σε πε-
ριπτώσεις που συντρέχουν λόγοι ανωτέρας 
βίας, είναι δυνατή η υποβολή της αίτησης 
µεταβίβασης µέσω της διαδικτυακής εφαρ-
µογής έως την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020.

Ακύρωση µεταβίβασης 
Ακύρωση εµπρόθεσµα υποβληθείσας αίτη-

σης µεταβίβασης είναι δυνατή µόνο εφόσον 
συµφωνούν και οι δύο συµβαλλόµενοι. Ως 
καταληκτική ηµεροµηνία ακύρωσης της αί-
τησης µεταβίβασης δικαιωµάτων βασικής ε-
νίσχυσης για το έτος ενίσχυσης 2020 ορίζε-
ται η Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020. 

Τροποποίηση µεταβίβασης
Τροποποίηση εµπρόθεσµα υποβληθείσας 

αίτησης µεταβίβασης είναι δυνατή µόνο εφό-
σον συµφωνούν και οι δύο συµβαλλόµενοι 
και µόνο όσον αφορά:

α) στην αλλαγή κατηγορίας µεταβίβασης, 
δηλαδή του υποδείγµατος

β) στα προς µεταβίβαση δικαιώµατα βασι-
κής ενίσχυσης

γ) στα προς µεταβίβαση αγροτεµάχια
Ως καταληκτική ηµεροµηνία τροποποίησης 

εµπρόθεσµα υποβληθείσας αίτησης µεταβίβα-
σης δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης, ορίζε-
ται η Παρασκευή 10η Ιουλίου 2020. Αιτήσεις 
τροποποίησης, οι οποίες έχουν καταχωρηθεί 
στη διαδικτυακή εφαρµογή αλλά δεν έχουν 
οριστικοποιηθεί ως την ως άνω καταληκτική 
ηµεροµηνία, θεωρούνται ως µη υποβληθεί-
σες στον ΟΠΕΚΕΠΕ για το έτος 2020 και η αρ-
χική αίτηση µεταβίβασης παραµένει ως έχει.

Επισηµάνσεις ΟΠΕΚΕΠΕ
1. Η παράταση της καταληκτικής ηµεροµη-

νίας υποβολής των αιτήσεων µεταβίβασης δεν 
επηρεάζει την ηµεροµηνία, κατά την οποία ο 
γεωργός πρέπει να αποδεικνύει πως έχει στην 
κατοχή του τα δηλωθέντα αγροτεµάχια για το 
έτος 2020, ήτοι 31/5/2020. Συνεπώς στις αι-
τήσεις µεταβίβασης δικαιωµάτων µε γη η ανα-
γραφόµενη ηµεροµηνία στα συνηµµένα δικαι-
ολογητικά (υποδείγµατα µεταβίβασης, πράξη, 
εκµίσθωσης, συµφωνητικό λύσης µίσθωσης, 
συµβολαιογραφική πράξη) δεν δύναται να εί-
ναι µεταγενέστερη της 31/5/2020.

2. Στις αιτήσεις µεταβίβασης ∆ΒΕ χωρίς γη η 
αναγραφόµενη ηµεροµηνία υποβολής δεν δύ-
ναται να είναι µεταγενέστερη της καταληκτικής 
ηµεροµηνίας υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ε-
νίσχυσης 2020 ήτοι 15/6/2020. Όταν λύεται 
µίσθωση δικαιωµάτων µαζί µε γη η ηµεροµη-
νία λύσης µίσθωσης δεν δύναται να είναι µε-
ταγενέστερη της 31/5/2020.

Εθνικό
Απόθεμα5
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«Κλειδί» για να µετουσιωθούν σε πράξη 
νέες επενδύσεις στον τοµέα της ιχθυοκαλ-
λιέργειας, έναν από τους πλέον εξωστρε-
φείς τοµείς της ελληνικής οικονοµίας µε 
ποσοστό εξαγωγών της τάξης του 80%, α-
ποτελεί η ολοκλήρωση της επεξεργασίας 
των πρώτων τριών, από τα 24 εκκρεµή Σχέ-
δια Π∆ για Περιοχές Ολοκληρωµένης Ανά-
πτυξης Υδατοκαλλιέργειας, σε Κεφαλονιά, 

Οξιά και Χαλκιδική.
Τα συγκεκριµένα Σχέδια, που «τρέχουν» 

τα συναρµόδια υπουργεία Περιβάλλοντος 
και Αγροτικής Ανάπτυξης εκκρεµούσαν α-
πό το 2013 και 2014 αντίστοιχα και θα λει-
τουργήσουν ως «οδηγός» για την γρήγορη 
ολοκλήρωση και έγκριση και των υπόλοι-
πων αντίστοιχων ΠΟΑΥ, που εκκρεµούν.

Επιπρόσθετα, µε νοµοθετική ρύθµιση στο  

Σχέδιο Νόµου του Υπουργείου Αγροτικής Α-
νάπτυξης, που κατατίθεται στη Βουλή, επι-
ταχύνεται ακόµη περισσότερο η λειτουργία 
των µονάδων καθώς τίθεται ανώτατο χρονι-
κό όριο έξι µηνών για την έγκριση του Κα-
νονισµού Λειτουργίας κάθε ΠΟΑΥ ενώ προ-
βλέπεται η «σιωπηρή έγκριση» σε περίπτω-
ση, που οι αρµόδιες υπηρεσίες δεν ανταπο-
κριθούν στο ανωτέρω διάστηµα.

Επενδύσεις υδατοκαλλιέργειας σε Κεφαλονιά, Οξιά, Χαλκιδική 

Αφορμή για να 
ψαχτούν αγρότες 
και κτηνοτρόφοι 
στην καθετοποίηση 
των μονάδων τους 
και την οικοτεχνία 
στέκεται η νέα 
πλατφόρμα Greek 
Farms, που 
λειτουργεί εδώ και 
μια εβδομάδα

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Γαλακτοκοµικά, κρέας, φρουτολαχανικά, 
προϊόντα ελιάς, σιτηρά και όσπρια απαρ-
τίζουν τη γκάµα των αγροτικών προϊό-
ντων όπως αυτή διαµορφώνεται από τους 
πρώτους παραγωγούς που εγγράφηκαν 
στην ψηφιακή υπηρεσία, Greek Farms.

Όπως εξηγούν στην Agrenda µερικοί 
από τους πρώτους χρήστες της πλατφόρ-
µας, χρειάζονται ακόµα αρκετές προσθή-
κες και δουλειά προκειµένου να µπορέσει 
η εφαρµογή να ανταποκριθεί στις προσ-
δοκίες που γεννά η ιδέα πίσω από αυτήν. 
Μια από τις δυνατότητες που προσφέρει 
ανταποκρίνεται στην ολοένα και αυξανό-
µενη τάση των καταναλωτών να αναζη-
τούν αγροτικά προϊόντα απευθείας από 
την πηγή. Σε αυτό το πλαίσιο, οι παρα-
γωγοί συνειδητοποιούν πως προκειµέ-
νου να µπορέσουν να ξεχωρίσουν στο 
ψηφιακό περιβάλλον χρειάζεται να αρ-
χίσουν να δίνουν µεγαλύτερη προσοχή 
στην εικόνα του προϊόντος τους και κυ-
ρίως στη φύση της εκµετάλλευσής τους.

«Μιλάµε για µια καλή ιδέα»
«∆εν µπορείς να πουλήσεις αν δεν έ-

χεις ένα έτοιµο ποιοτικό προϊόν, ελκυστι-
κό για τον καταναλωτή» υποστηρίζει ο Αν-
δρέας Τσεµπελής, ελαιοκαλλιεργητής α-
πό τη Λακωνία. «Η εγγραφή ήταν εύκο-
λη, αν και θα ήταν χρήσιµο να υπάρχει 

ένας µπούσουλας µε παραδείγµατα, για 
να είναι πιο κατανοητό από ανθρώπους 
που δεν είναι ιδιαίτερα εξοικειωµένοι» ε-
ξηγεί ο ίδιος, συνεχίζοντας: «Άµα δουλευ-
τεί, µιλάµε για µια καλή ιδέα, αφού δεν 
µπορούµε όλοι οι παραγωγοί να έχουµε 
δική µας ιστοσελίδα». Ο ίδιος έχει ανα-
πτύξει µια οικοτεχνία στην εκµετάλλευ-
σή του, τυποποιώντας ελαιόλαδο, ελιές 
και πάστα ελιάς. «Με τις τιµές στα 2,50 
ευρώ για το λακωνικό ελαιόλαδο φέτος, 
για κάθε κιλό που τυποποιώ, εξασφαλίζω 
επιπλέον 2,80 ευρώ» αναφέρει.

Βόρεια, στα Γρεβενά, ο Βασίλης Καρα-

πάς καλλιεργεί ρεβίθια και κριθάρι και 
βλέπει προοπτική στα όσπρια. «Αν ένας 
πελάτης λιανικής µε καλούσε για µια πα-
ραγγελία 10 κιλών, θα µπορούσα να πλη-
ρωθώ 1,50 ευρώ το κιλό τα ρεβίθια, όταν 
στον έµπορο θα τα έδινα για 70 λεπτά. 
Από αυτό είναι κερδισµένος και ο κατα-
ναλωτής γιατί µε 1,50 ευρώ θα αγόραζε 
µισό κιλό» εξηγεί ο ίδιος, λέγοντας πως 
θα είχε µεγαλύτερες προοπτικές η πλατ-
φόρµα γι’ αυτόν, αν µπορούσε να τυπο-
ποιήσει. «Βέβαια η συγκυρία είναι απο-
θαρρυντική για µια τέτοια κίνηση, αλλά 
µε έχει βάλει σε σκέψεις», λέει.

 Νέα πλατφόρμα Greek Farms 

Σε κάθετη ανάπτυξη 
οδηγεί τη γεωργία 
η ψηφιακή διάθεση
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Tην απαλλαγή των συνταξιούχων που προ-
έρχονται από άλλα ταµεία πλην ΟΓΑ και α-
σκούν αγροτική δραστηριότητα από την υπο-
χρέωση καταβολής εισφορών, εφόσον το α-
γροτικό τους εισόδηµα δεν ξεπερνά τα 10.000 
ευρώ, προβλέπει νέα τροποποιητική διάτα-
ξη του υπουργού Εργασίας, Γιάννη Βρού-
τση. Υπενθυµίζεται πως το όριο των 10.000 
ευρώ για το αγροτικό εισόδηµα, ίσχυε µόνο 

όσον αφορά τη µείωση της σύνταξης. Στην 
παρ. 1Α του άρθρου 20 του ν. 4387/2016 
(Α’ 85) στο τελευταίο εδάφιο η ηµεροµηνία 
«1.3.2021» αντικαθιστάται από την ηµερο-
µηνία «1η.3.2022», στην παρ. 3Β του άρθρου 
20 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) στο τελευταίο ε-
δάφιο, προστίθεται η φράση «εφόσον το ει-
σόδηµα τους από την δραστηριότητα αυτή υ-
περβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ». Το άρ-

θρο 20 του ν. 4387/2016 διαµορφώνεται ως 
εξής: [...] β. Οι συνταξιούχοι πρώην φορέων 
κύριας ασφάλισης ή του ∆ηµοσίου που εί-
χαν αναλάβει ή αναλαµβάνουν δραστηριό-
τητα για την οποία υπάγονται στην ασφάλι-
ση του πρώην ΟΓΑ καταβάλλουν την ασφα-
λιστική εισφορά του άρθρου 40, εφόσον το 
εισόδηµά τους από την δραστηριότητα αυτή 
υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ.

Με εισφορές άνω των 10.000 ευρώ αγροτικό εισόδημα  

Την τακτική των αναγγελιών ζη-
µίας µε… δόσεις ακολουθεί ο ΕΛ-
ΓΑ, σε σχέση µε τις καταστροφές 
που προκάλεσε η δυνατή ανεµο-
θύελλα της 4ης Μαΐου σε πάνω α-
πό 10.000 στρέµµατα µε κτήµατα 
ακτινιδιάς στον κάµπο µεταξύ των 
∆ήµων Αλεξάνδρειας και Βέροιας, 
πυροδοτώντας δυσφορία στις τάξεις 
των πληγέντων, οι οποίοι αντιµε-
τώπισαν και πέρυσι απώλειες πα-
ραγωγής από παγετό.

Συγκεκριµένα και µέχρι τη στιγµή 
που γραφόταν το ρεπορτάζ, από τον 
ΕΛΓΑ είχαν προσκληθεί να καταθέ-
σουν, µέχρι την Παρασκευή 29 Μα-
ΐου, δηλώσεις ζηµίας οι παραγωγοί 
ακτινιδίου από το αγρόκτηµα των 
Κοινοτήτων Βρυσακίου κι Αλεξάν-
δρειας και έως την Τρίτη 19 Μαΐου 
εκείνοι των Κοινοτήτων Μακροχω-
ρίου, ∆ιαβατού και Κουλούρας, ενώ 
το πρωί της Τετάρτης 13 Μαΐου ά-
νοιξε η διαδικασία και για τη Μελί-
κη, µε περιθώριο έως τις 19 Μαΐου.

Ενδεικτικό της δυσαρέσκειας που 
υπήρξε για τα «αντανακλαστικά» του 
ΕΛΓΑ, είναι το γεγονός ότι πολλοί 
παραγωγοί από την ευρύτερη περι-
οχή της Μελίκης, όπου υπάγονται 
και χωριά όπως ο Πρόδροµος, τα 
Παλατίσια, η Βεργίνα και η Κυψέ-
λη, είχαν αρχίσει να υποβάλουν τις 
δηλώσεις τους στο κοινοτικό κατά-

στηµα Μελίκης, πριν ακόµη υπάρξει 
η επίσηµη αναγγελία. Ειδικά για τη 
Μελίκη, πληροφορίες της Agrenda 
αναφέρουν πως ως επίσηµη δικαι-
ολογία του ΕΛΓΑ αναφέρθηκε πως 
ο τοπικός ανταποκριτής του ήταν 
σε άδεια και τυχόν αναγγελία θα ή-
ταν χωρίς αντίκρισµα διότι δεν θα 
υπήρχε άνθρωπος να παραλαµβά-
νει τις δηλώσεις. 

«Η κατάσταση σε πολλά περιβόλια 
από την ανεµοθύελλα είναι τραγι-
κή για τους παραγωγούς και το πρό-
βληµα διογκώνεται µε την πολιτική 
του ΕΛΓΑ να επιµένει να θέτει ως 
minimum όριο ζηµίας το 30% ώστε 
να αναγνωρίσει δικαίωµα αποζηµί-
ωσης στο ακτινίδιο, µε το επιχείρηµα 
ότι πρόκειται για µια δυναµική καλ-
λιέργεια», ανέφερε στην Agrenda ο 
παραγωγός Γιώργος Κουτσηπασό-
πουλος από το χωριό Πρόδροµος, 
όπου καλλιεργεί 80 στρέµµατα.

Σε ό,τι αφορά στην επίπτωση που 
είχε η ανεµοθύελλα στις φυτείες, οι 
παραγωγοί κάνουν λόγο για «τελει-
ωτικό χτύπηµα» σε πολλές περιπτώ-
σεις, καθώς προηγήθηκε το χιόνι που 
έπεσε τον Απρίλιο και έριξε για αρ-
κετές ηµέρες τη θερµοκρασία σε ε-
πίπεδα οριακά κάτω από το µηδέν, 
ενώ τα δέντρα ήταν ήδη ταλαιπωρη-
µένα και από πέρυσι όταν τα έπλη-
ξε ο παγετός. ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

Σκέψεις να επιταχύνει το πλάνο ανά-
πτυξης οικοτεχνίας έχει και ο Σπύρος Ντα-
χρής από το Καλπάκι Ιωαννίνων. Στην κτη-
νοτροφική µονάδα µε κατσίκια που δια-
χειρίζεται, πετυχαίνει ένα ετήσιο στήσιµο 
περί τα 50.000 κιλά γάλακτος και ιδανι-
κά θα ήθελε να µεταποιεί ο ίδιος την πα-
ραγωγή του και να τη διαθέτει σε τοπικό 
επίπεδο, τουλάχιστον στην αρχή. Εγγρά-
φτηκε στην πλατφόρµα δοκιµαστικά και 
αναµένει να δει πώς θα εξελιχθεί το εγ-
χείρηµα, προτού προχωρήσει.

Φέτος ήταν η πρώτη φορά που τυποποί-
ησε το ελαιόλαδό του και ο Κωνσταντίνος 
Καλόφωνος από την Ζάκυνθο. «Έτυχε φέ-
τος να έχω τυποποιήσει µικρό µέρος της 
παραγωγής µου. Αν δω ανταπόκριση α-
πό την ιστοσελίδα, καλώς εχόντων των 
πραγµάτων, του χρόνου θα προετοιµα-
στώ για µεγαλύτερο όγκο» υποστηρίζει.  

Την πρώτη εβδοµάδα της δοκιµαστι-
κής λειτουργίας, περίπου 150 παραγωγή 
δηµιούργησαν τους λογαριασµούς τους 
στην πλατφόρµα. Παραγωγοί και έµπο-
ροι καλούνται να εγγραφούν µε τους κω-
δικούς taxisnet, ενώ για τους καταναλω-
τές η πρόσβαση στη λίστα είναι ανοιχτή.  

Παραγωγοί
Την πρώτη 

εβδοµάδα της 
δοκιµαστικής 
λειτουργίας, 
περίπου 150 

παραγωγοί δηµι-
ούργησαν τους 
λογαριασµούς 

τους

Δυσφορία για τα μειωμένα ρεφλέξ 
αναγγελίας ζημιάς από τον ΕΛΓΑ

Έσπασαν κλαδιά
ανθοφόρα
«Φυσούσε πολύ για 
όλη την εβδοµάδα που 
ξεκίνησε από την 4η 
Μαΐου, µε αποτέλεσµα 
να σπάσουν τα 
ανθοφόρα κλαδιά. Η 
ζηµιά πρέπει να ξεπερνά 
το 30%», εξήγησε στην 
Αgrenda ο Ευ. 
Παπαϊωάννου, από τη 
Μελίκη, όπου καλλιεργεί 
60 στρέµµατα ακτινίδια. 
Την κατάσταση 
επιβαρύνει το ότι η 
ζηµιά δεν περιορίζεται 
στην τρέχουσα 
παραγωγή. «Οι βλαστοί 
που έσπασαν ήταν 
οι καρποφόροι, που 
σηµαίνει ότι τα δέντρα 
θα χρειαστεί να 
αναπληρώσουν το 
φυτικό κεφάλαιο σε 
βάρος του καρπού» είπε 
ο Τάσος Λιολιόπουλος, 
µέλος του ΑΣ ∆. 
Αλεξάνδρειας.
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Με κρατικά 
λεφτά και για 
καλά κρασιά 
η απόσταξη 
κρίσης έχει 
κάποιο νόημα
Μεγάλη αναστάτωση πάει να γίνει για µια 
ακόµη φορά στην εγχώρια αγορά οίνου, 
εφόσον οι επιλογές ακολουθήσουν την οδό 
που εικάζεται µεταξύ των αρµοδίων. 
Αξιόπιστοι παράγοντες της αγοράς τονίζουν 
ότι η απόσταξη κρίσης έχει κάποια αξία, µε 
την προϋπόθεση ότι γίνεται για καλά κρασιά, 
δηλαδή µε υψηλή τιµή για απόσταξη και 
φυσικά από φρέσκο (κρατικό εν προκειµένω) 
χρήµα και όχι από τα προβλεπόµενα για τις 
αναδιαρθρώσεις προγράµµατα που έχει 
ιδιαίτερη ανάγκη ο κλάδος στη χώρα µας. Τι 
σηµαίνει αυτό; Ότι στην απόσταξη θα µπουν 
και θα φύγουν από την αγορά κρασιά καλών 
ποικιλιών η πρώτη ύλη των οποίων αξίζει και 
µάλιστα πληρώθηκε ακριβά στον παραγωγό. 
Αν η τιµή απόσταξης είναι πολύ χαµηλή θα 
«πάρει» φθηνά κρασιά δεύτερης κατηγορίας, 
(σουλτανίνα, κορινθιακή κ.λπ.), κάτι που 
ενδεχοµένως να οδηγήσει στην καταστροφή 
οινοποιούς µε καλές ποικιλίες και ειδικά 
λευκές, µικρότερης αντοχής, όπως π.χ. 
Ροδίτης, Βιδιανό και Μοσχοφίλερο. 
Κι όλα αυτά θα γίνουν µε χρήµατα των 
διαρθρωτικών ταµείων, δηλαδή χρήµατα που 
προορίζονται για αναδιάρθρωση, επενδύσεις 
και γενικά αναβάθµιση της οινικής εικόνας της 
χώρας. Εάν θέλουµε να αποστάξουµε τέτοιου 
είδους κρασιά (δεύτερα), πολλοί λένε να µην 
γίνει ποτέ η απόσταξη. Αν όµως από την άλλη 
θέλουµε να γίνει σοβαρή απόσταξη, πρέπει να 
δούµε το πρόβληµα στη βάση του. ∆ηλαδή 
σήµερα υπάρχουν οινοποιεία που έχουν στις 
δεξαµενές τους εκατοντάδες τόνους π.χ. 
Μοσχοφίλερο, Ροδίτη, Αγιωργίτικο και 
Ξινόµαυρο, Βιδιανό και Βηλάνα. Πρέπει 
λοιπόν να γίνει απόσταξη σε αυτά τα κρασιά 
των οποίων τα σταφύλια στοίχισαν από 30 
έως και 60 λεπτά αγορά από τον παραγωγό. 
Τώρα για το θέµα της χρηµατοδότησης 
πρέπει και είναι ανάγκη σε έναν κλάδο που 
συνεχώς είχε ανοδική πορεία τα τελευταία 
χρόνια, να µην κοπεί ο ρυθµός του και να 
παγώσει για τουλάχιστον µια 5ετία. Το 
πισωγύρισµα θα γίνει αν πάµε στον τρύγο µε 
τις δεξαµενές τον οινοποιείων γεµάτες, είναι 
δεδοµένο. Οι τιµές θα καταρρακωθούν και 
η ποιότητα του κρασιού για τα επόµενα 2 
χρόνια θα είναι τουλάχιστον µε πολλά 
ερωτηµατικά. Την ίδια στιγµή, η χώρα τα 
τελευταία 5 χρόνια διαµαρτύρεται και 
φωνάζει (ΣΕΟ, Ε∆ΟΑΟ, ΚΕΟΣΟΕ) ότι τα 
αµπέλια που έχει είναι λίγα και αρκετά 
γερασµένα! Συνεπώς, να χρησιµοποιηθούν 
τα χρήµατα της αναδιάρθρωσης για την 
απόσταξη θα είναι πάλι ένα τεράστιο 
πισωγύρισµα και µια καταστροφή για τον 
πρωτογενή τοµέα.

Οι αγρότες βγάζουν υπουργό 
και ανεβάζουν κυβερνήσεις 
Πολύφερνη νύφη για τα κόμματα εξουσίας ο ξεχασμένος αγροτικός χώρος

ΤΟΥ  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Από τη µια η επίσκεψη του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη στον Μαραθώνα κι από την άλλη 
οι τηλεδιασκέψεις του Αλέξη Τσίπρα µε εκ-
προσώπους των αγροτών, καθιστούν άλλη 
µια φορά σαφές ότι πολιτικά ο αγροτικός 
χώρος δεν περνάει για κανέναν αδιάφο-
ρος. Το θέµα λοιπόν είναι κατά πόσο αυ-
τό το ενδιαφέρον είναι ειλικρινές και κατά 
πόσο έχει να κάνει µε στενά µικροκοµµα-
τικά - πελατειακά κριτήρια.

Άλλωστε, σε περιόδους τόσο µεγάλης αβε-
βαιότητας και τόσο µεγάλων ανακατατάξε-
ων, τίποτα δεν µπορεί να θεωρείται έκπληξη, 
ούτε βέβαια και το «βαρύ χαρτί» των πρόω-
ρων εκλογών. Αν και το σενάριο ενός «ευ-
έλικτου» ανασχηµατισµού, είναι αυτό που 
συγκεντρώνει βραχυπρόθεσµα αρκετές πι-
θανότητες, µε τις «διορθώσεις» στο υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης να µην βρίσκο-
νται φυσικά εκτός των συζητήσεων. 

Προσεγγίζοντας πάντως τη µεγάλη εικό-
να, αυτό που φαίνεται αυτή τη στιγµή, εί-
ναι µια  προσπάθεια των κυρίων Μητσοτάκη 
και Τρίπρα, ο πρώτος να µη χάσει και ο δεύ-
τερος να επαναπροσεγγίσει τους αγρότες. 
Σε ότι αφορά τον δεύτερο µάλιστα, αποτε-
λεί «στρατηγική επιλογή» η προσπάθεια να 
συντονίσει την αντιπολιτευτική περπατησιά 
µε τους άµεσα θιγόµενους κλάδους από την 

κρίση της πανδηµίας ή και µε όσους εξ αυ-
τών αισθάνονται «περιφρονηµένοι» από τη 
διαχείριση του όλου θέµατος. 

Από την άλλη πλευρά, η... µπάλα βρίσκε-
ται στα πόδια του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ως 
πρωθυπουργός είναι το κεντρικό πρόσωπο 
που έχει στην ευθύνη του τη διαχείριση  της 
κρίσης, όπως και τη διαµόρφωση του περι-
βάλλοντος για την µετά τον κορωνοϊό επο-
χή. Κι αν δικαιολογείται µια κάποια φειδώ 
στις ενισχύσεις αναπλήρωσης εισοδήµατος 
που έχουν προβλεφθεί µέχρι σήµερα για 
τους αγρότες -κτηνοτρόφους, δεν θα δικαι-
ολογείται µε τίποτα να χαθεί η ευκαιρία της 
επανεκκίνησης που έχει ανάγκη ο αγροτικός 
χώρος. Άλλωστε, αυτό δεν είναι τόσο θέµα 
χρηµάτων όσο είναι θέµα σχεδιασµού. Αυ-
τό που λείπει δεκαετίες τώρα στη διαχείρι-
ση των θεµάτων του αγροτικού χώρου, εί-

ναι µια πραγµατική φροντίδα αναζήτησης 
λύσεων, έξω από τα τις πιέσεις που ασκού-
νται καθηµερινά από µικρά και µεγάλα συµ-
φέροντα. Τα πρώτα που θα πρέπει να απα-
ντηθούν, είναι ποια προϊόντα, σε ποιες πε-
ριοχές σε ποιες ειδικότερες ζώνες. Το δεύ-
τερο έχει να κάνει µε τον τρόπο ανάπτυξης 
της παραγωγής, τη συγκρότηση των εκµε-
ταλλεύσεων, τα συνεργατικά σχήµατα, τη 
χρήση των νέων τεχνολογιών. 

Σε κάθε περίπτωση, οι τεχνολογίες έρ-
χονται να εξυπηρετήσουν τη γεωργία-κτη-
νοτροφία και όχι εκείνους που τις κατέ-
χουν ή ακόµα χειρότερα, προφασίζονται ό-
τι τις κατέχουν. Κι εδώ, ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης, ευρύτερα το Μέγαρο Μαξίµου και το 
υπουργείο Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης δεί-
χνουν να έχουν «πιάσει» την άκρη του νή-
µατος. Η γραµµή δείχνει να φθάνει καθα-
ρή και µε σαφήνεια αυτή τη φορά και στην 
πλατεία Βάθη, ενώ έχει βρει πολύτιµο σύµ-
µαχο και στην πλατεία Αττικής, όπου βρί-
σκεται η έδρα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Φθάνει η απο-
κατάσταση της τάξης στο ΟΣ∆Ε και η νέα α-
φετηρία στην ψηφιακή γεωργία για να λυ-
θούν τα ζητήµατα στην αγροτική παραγω-
γή; Προφανώς όχι. Γι’ αυτό και έχει πραγµα-
τική αξία ο συνολικός επανασχεδιασµός. Η 
στιγµή είναι καλή. Ο χώρος ξαναπαίρνει α-
ξία. Οι επόµενοι κρίκοι ακολουθούν. Ο πολ-
λαπλασιαστής για αγροτικό ΑΕΠ της τάξεως 
του 20% µπορεί να λειτουργήσει. 

Πολλαπλασιαστής για 
αγροτικό ΑΕΠ 20%

Έχει πραγµατική αξία ο συνολικός 
επανασχεδιασµός, για να πάρει 

αξία ο χώρος. Ο πολλαπλασιαστής 
για αγροτικό ΑΕΠ 20% µπορεί να 

λειτουργήσει 
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Σε συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε το άτυπο 
συµβούλιο των υπουργών Γεωργίας στις 13 Μαΐου, 
Ιρλανδός δηµοσιογράφος στάθηκε στο ζήτηµα του 
πεντοχίλιαρου και απευθυνόµενος στον Επίτροπο 
Γεωργίας, Γιάνους Βοϊτσεχόφσκι, τον ρώτησε εάν 
µπορεί να εγγυηθεί πως ο προϋπολογισµός της 
επόµενης ΚΑΠ δεν θα αγγιχτεί καθόλου σε 
περίπτωση που τελικά αξιοποιηθεί το µέτρο για την 
ενίσχυση των πληττόµενων αγροτών από τα 
Προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης. «∆εν υπάρχει 

ρίσκο», απάντησε ο Βοϊτσεχόφσκι, «καθώς θα 
χρηµατοδοτηθεί από τον προϋπολογισµό 2014-
2020». Ωστόσο, η υπουργός Γεωργίας της Κροατίας 
και πρόεδρος του Συµβουλίου, Μαρίγια Βούκοβιτς, 
σχολίασε πως η τροποποίηση του Προγράµµατος 
Αγροτικής Ανάπτυξης, που επίσης έγινε δεκτή από 
τους υπουργούς, δεν είναι για όλους. «Μερικοί είπαν 
ότι δεν θα µπορέσουν να χρησιµοποιήσουν τις 
ευκαιρίες που δίνονται καθώς δεν υπάρχουν άλλα 
κονδύλια διαθέσιµα» είπε χαρακτηριστικά.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Κατ’ αρχήν αποζηµιώνει τους αγρό-
τες µε «δικά τους χρήµατα» λένε Ιρ-
λανδοί αγρότες και κτηνοτρόφοι, 
σχολιάζοντας το µέτρο στήριξης της 
Κοµισιόν που προβλέπει τη διάθεση 
έως 5.000 ευρώ ανά πληττόµενο α-
γρότη και έως 50.000 ευρώ ανά µι-
κροµεσαία επιχείρηση. Μάλιστα, µε 
τον τρόπο µε τον οποίο µεθοδεύε-
ται το θέµα από την Κοµισιόν, επί 
της ουσίας φεύγουν χρήµατα από 
τους αγρότες για να διατεθούν στις 
µεταποιητικές επιχειρήσεις του ευ-
ρύτερου τοµέα της αγροδιατροφής.

Προϋπόθεση για τη διάθεση των 
ποσών αυτών όµως, είναι η αναδια-
νοµή των αδιάθετων κονδυλίων του 
Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης της ΚΑΠ, µε την Ιρλανδική Έ-
νωση Κτηνοτρόφων Βοοειδών και 
Προβάτων (ICSA) να εκφράζει ανη-
συχίες σχετικά µε την πρόθεση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής να «επιτεθεί 
στον προϋπολογισµό του δεύτερου 
πυλώνα» της Κοινής Αγροτικής Πο-
λιτικής (ΚΑΠ) προκειµένου να εξα-
σφαλίσει πόρους για µια επείγου-
σα χρηµατοδότηση λόγω Covid-19.

«Σύµφωνα µε την πρόταση, τα χρή-
µατα που ούτως ή άλλως θα παίρ-
ναµε, θα µετατραπούν σε έκτακτη 
χρηµατοδότηση Covid-19» αναφέ-
ρει η αγροτική οργάνωση.

Εκφράζοντας ανησυχίες, ο πρόε-
δρος της ICSA Έντµοντ Φέλαν υπο-
στήριξε πως παρά το γεγονός ότι η 
ICSA επιµένει στην ανάγκη µίας ε-
πείγουσας χρηµατοδότησης για τους 
αγρότες λόγω του καταστροφικού α-
ντίκτυπου στις αγορές που προκά-
λεσε η πανδηµία, είναι απαράδεκτο 
να προσποιούµαστε ότι αυτή η πρό-
ταση βοηθά πραγµατικά.

«Αυτή η πρόταση πληρώνει ουσι-

αστικά τους αγρότες µε τα δικά τους 
χρήµατα, για να παραµείνουν σιω-
πηλοί αυτή την περίοδο» είπε χαρα-
κτηριστικά. «Έχουµε στα χέρια µας 
ένα τροµακτικό σενάριο για την ε-
πόµενη προγραµµατική περίοδο, 
σύµφωνα µε το οποίο εξετάζεται 
µια µαζική περικοπή των κονδυ-
λίων της ΚΑΠ. Κάτι τέτοιο θα ήταν 
απαράδεκτο ακόµη και χωρίς να έ-
χει µεσολαβήσει η πανδηµία. Και 
από πάνω, το καλύτερο που µπορεί 
να βρει η ΕΕ για την υφιστάµενη έ-
κτακτη κατάσταση, είναι να χρησι-
µοποιήσει αυτό το µειωµένο ταµείο 
για να αντιµετωπίσει µια απαράµιλ-
λη κρίση» δήλωσε.

«Επιπλέον, ενώ προβλέπει µέγι-
στη εφάπαξ πληρωµή έως 5.000 ευ-
ρώ για έναν πληττόµενο αγρότη, 
προβλέπει επίσης έως και 50.000 

ευρώ για µια µικροµεσαία επιχεί-
ρηση που ασχολείται µε την εµπο-
ρία γεωργικών προϊόντων, πράγµα 
που το θεωρούµε δυσανάλογο και 
άδικο» συνέχισε ο ίδιος.

«Εποµένως, για να είµαστε σα-
φείς, θα υπάρξουν λιγότερα χρή-
µατα σε µελλοντικά προγράµµατα 
αγροτικής ανάπτυξης όπως είναι 
τα αγροπεριβαλλοντικά και τα στο-
χευµένου εκσυγχρονισµού (Green, 
Low-Carbon, Agri-Environmental 
Scheme και Targeted Agricultural 
Modernization Scheme) εάν προχω-
ρήσει αυτή η πρόταση, ίσως και στην 
επόµενη προγραµµατική περίοδο» 
υπογραµµίζει ο επικεφαλής της έ-
νωσης αγροτών και κτηνοτρόφων.

«Αυτό δεν βοηθά τους αγρότες, 
απλώς παίρνει από το µελλοντικό 
τους εισόδηµα για δείξει ότι τους 

στηρίζει σήµερα».
Ο ίδιος τόνισε ότι ο πρωθυπουρ-

γός της Ιρλανδίας, Λίο Βαράντκαρ, 
πρέπει να δώσει προτεραιότητα στη 
συνεργασία µε τους οµολόγους του 
στην ΕΕ για να δηµιουργήσει ένα έ-
κτακτο ταµείο για περιόδους κρίσης, 
προσβάσιµο για τους αγρότες. Αυ-
τό γιατί, ο τρόπος µε τον οποίο το υ-
φιστάµενο ταµείο  κρίσεων, έτσι ό-
πως έχει θεσµοθετηθεί, κόβει από 
τις άµεσες ενισχύσεις σε περίπτω-
ση που αξιοποιηθεί.

«Η ICSA καλεί όλα τα συµβαλλόµε-
να µέρη στις κυβερνητικές διαπραγ-
µατεύσεις να καθορίσουν τις θέσεις 
τους σχετικά µε τον τρόπο µε τον ο-
ποίο πρέπει να βοηθηθούν οι αγρό-
τες για να αντιµετωπίσουν τις κατα-
στροφικές επιπτώσεις του Covid-19», 
κατέληξε ο πρόεδρος της οργάνωσης.

Αποκαθηλώνουν 
το πεντοχίλιαρο 

οι Ιρλανδοί αγρότες
Ολοκληρωτική 
αποκαθήλωση 

του περιβόητου 
5χίλιαρου με το 

οποίο ο Ευρωπαίος 
Επίτροπος 

Γεωργίας Γιάνους 
Βοϊτσεχόσφκι, 

επιχειρεί να 
διασκεδάσει τις 

εντυπώσεις των 
αγροτών για την 

απραξία των 
Βρυξελλών κατά 

την πανδημία

∆ύσκολα θα το
 εφαρµόσουν αρκετά

 κράτη µέλη, λόγω
 έλλειψης κονδυλίων

ICSA
«Αυτό το µέτρο δεν βοηθάει 
τους αγρότες, αφού η Κοµισιόν 
απλώς παίρνει πόρους από το 
µελλοντικό τους εισόδηµα για 
δείξει ότι τους στηρίζει σήµερα» 
σχολιάζει η Ένωση 
Κτηνοτρόφων της Ιρλανδίας.

Χαμένα 
Επί της ουσίας φεύγουν 
χρήµατα από τους αγρότες για 
να διατεθούν στις µεταποιητικές 
επιχειρήσεις του ευρύτερου 
τοµέα της αγροδιατροφής.

Όχι για 
όλους
Η υπουργός Γεωργίας της 
Κροατίας και πρόεδρος του 
Συµβουλίου, Μαρίγια 
Βούκοβιτς, σχολίασε πως 
η τροποποίηση του 
Προγράµµατος Αγροτικής 
Ανάπτυξης δεν είναι για όλους, 
αφού αρκετά κράτη µέλη δεν 
έχουν άλλα διαθέσιµα κονδύλια
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν∆
«Προτρέπω όλους όσοι 
πέρασαν τη νόσο και 
εφόσον περάσουν τον 
απαραίτητο έλεγχο που 
χρειάζεται να δώσουν 
αντισώµατα διότι είναι µια 
διαδικασία ακίνδυνη και 
καθόλου χρονοβόρα. Αν 
αποδειχτεί ότι είναι σωτήρια 
αυτή η έρευνα ακόµα 
καλύτερα για όλους µας».

ΘΕΟΦΑΝΙΑ ΠΑΠΑΘΩΜΑ
ΗΘΟΠΟΙΟΣ
«Το τεστ για τον ιό ήταν 
φρικτό. Είµαστε όλοι 
αρνητικοί αλλά φοράµε 
µάσκες, δεν ξέρω γιατί, 
ζούµε ένα θέατρο του 
παραλόγου. Το πολύ άσχηµο 
είναι να σου στερούν την 
προσωπική σου ελευθερία 
µε αυτό το πρόσχηµα. Ήταν 
µια φυσιολογική ζωή αλλά… 
λογοδοτούσαµε».

ΚΡΙΣT. ΓΚΕΟΡΓΚΙΕΒΑ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ∆ΝΤ
«Καθώς η κρίση 
εξακολουθεί να 
εξαπλώνεται (σ.σ πανδηµία 
κορωνοϊού), η προοπτική 
είναι χειρότερη από την 
ήδη απαισιόδοξη πρόβλεψή 
µας. Χωρίς ιατρικές λύσεις 
σε παγκόσµια κλίµακα, για 
πολλές οικονοµίες είναι 
πιθανό να υπάρξει µια πιο 
δυσµενής εξέλιξη».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΜΕ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΜΑΓΑΖΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΖΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΠΕΤΣΕΣ

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

 
Κλικ
Με ένα κλικ στη διεύθυνση 
greekfarms.gov.gr µπορούν 
πλέον καταναλωτές και 
έµποροι, να βρουν τα 
ξεχωριστά προϊόντα της 
ελληνικής γης. Μωρέ και µε 
δύο κλικ, αρκεί πραγµατικά 
να δουλέψει το εγχείρηµα 
της πλατείας Βάθη και να 
ανοίξουν πραγµατικές δίοδοι 
για τους Έλληνες αγρότες.

 

Μελιτζάνα
Μετά τους αιγοπροβατρόφους 
και τους φραουλοπαραγωγούς, 
ντοµάτες και αγγούρια, παίρνουν 
σειρά για ειδική ενίσχυση, λέει ο 
Μαυρουδής, καθώς συµφωνεί 
πως υπήρξε πρόβληµα. Μάλιστα, 
ανάλογη έρευνα γίνεται και για 
τη µελιτζάνα. Όσο για το 
5χίλιαρο θα είναι µόνο ανά 
πληττόµενο αγρότη, αλλά εκεί 
υπάρχει ακόµη πολύς δρόµος.

 

Γαργάρα
Να ‘χαµε να λέγαµε, η αλλιώς 
«γαργάρα», η απάντηση του 
Μαυρουδή στο αίτηµα για 
επιστροφή του ΕΦΚ πετρελαίου 
στους αγρότες, όπως αυτό 
αποτυπώνεται στην ερώτηση 
των βουλευτών Τσαβδαρίδη 
και Βασιλειάδη. Ο υπουργός 
θέτει στόχους µείωσης κόστους 
παραγωγής, που µόνο φθηνό 
πετρέλαιο δεν περιλαµβάνουν.

Πωλείται όπως είναι επιπλωµένο

Αν µη τι άλλο η κοινή ανακοίνωση Πιερρακάκη-Βορίδη για 
την ενεργοποίηση της διεύθυνσης kyd.gov.gr από τους α-
γρότες και των εργαλείων του gov.gr και του κυβερνητικού 
νέφους (G-cloud) από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σηµατοδοτεί την από-
φαση της κυβέρνησης να µπει τέλος στις δουλειές της µηχα-
νοπαρέας µε το ΟΣ∆Ε και στην αφαίµαξη των αγροτών. Προς 
αυτή την κατεύθυνση και σχετικές συναντήσεις στον 6ο όρο-
φο του Μεγάρου της πλατείας µεταξύ των εµπλεκοµένων και 
της γνωστής... συντεχνίας, που ψάχνει να βρει που θα πουλή-
σει το «παραµάγαζο» που είχε στήσει επί µία 10ετία περίπου.

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Η Βιο-Οικονοµία 
µέρος της λύσης για 
να αποφευχθούν νέες 
κρίσεις όπως αυτή του 
κορωνοϊού, λέει ο Λουίς 
Πλάνας. Ο ισπανός 
υπουργός Γεωργίας 
υπεραµύνεται ενός 
αγροτοπεριβαλλοντικού 
µοντέλου βιώσιµου µε 
σηµασία στον παραγωγό.

Πότε επιτέλους θα 
πληρωθούν τα ΠΣΕΑ 
του 2017 ρωτάει ο 
Μάξιµος (σ.σ έδωσα 
τη µάχη στο γάλα),  
τον υπουργό της 
πλατείας, τονίζοντας 
πως αυτή τη στιγµή, η 
οικονοµική δυσπραγία, 
ιδιαίτερα των 
αµυγδαλοπαραγωγών, 
«χτυπάει κόκκινο».

Υβρίδια
 ∆υσφορία επικρατεί στον 

κτηνοτροφικό κόσµο αν δεν 
προβλεφθεί στήριξη για τα 
αρνιά που έµειναν στα µαντριά 
και όχι µόνο γι’ αυτά που 
εσφάγησαν. 

 Αντίδρασεις παράλληλα 
εκφράζουν και αγρότες από 
όλη τη χώρα για τον αργό, 
σπασµωδικό και καχύποπτο 
πολλές φορές τρόπο µε τον 
οποίο οι ιθύνοντες του ΕΛΓΑ 
χειρίζονται τα πράγµατα 
σχετικά µε την καταβολή 
των αποζηµιώσεων.

 Έξαλλος και ο Καρασµάνης 
µε την «ιδέα» περί 
παρακράτησης προς 
συµψηφισµό του υπολοίπου 
35% των οφειλών του ΕΛΓΑ 
για αποζηµιώσεις προς τους 
πληγέντες αγρότες µε 
µελλοντικές υποχρεώσεις των 
ίδιων των παραγωγών για 
εισφορές στον Οργανισµό.

;

ΠΕ∆ΡΟ ΜΑΡΤΙΝΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ
«Ο Μέσι και ο Ρονάλντο 
είναι ξεχωριστοί αλλά για 
µένα δεν γίνεται σύγκριση. 
Ο Εουσέµπιο µαζί µε τον 
Πελέ ήταν οι σπουδαιότεροι 
παίκτες την δεκαετία του 
‘60 στο παγκόσµιο 
ποδόσφαιρο και σήµερα 
παραµένουν παγκόσµια 
σηµεία αναφοράς για το 
άθληµα».

Πιο καλή 
η µοναξιά, 
από σένα 
που δεν φτάνω, 
µια σε βρίσκω, 
µια σε χάνω!

Άργησαν να πάρουν τα λεφτά τους ένα µήνα από 
το κανονικό οι βοοτρόφοι και σαν να µην έφτανε 
αυτό, την ώρα που έφτασαν στο ταµείο τα βρήκαν 
και λειψά! Το χειρότερο είναι ότι τους είχαν 
διαβεβαιώσει για µικρή άνοδο της τιµής και όχι 
µόνο δεν έγινε αυτό, αλλά τους τα κουτσούρεψαν 
κιόλας. Ότι έχουν δίκιο να ξαναγκρινιάξουν, δεν 
τίθεται θέµα. Αυτό που αναρωτιούνται όµως είναι 
γιατί να γίνει όλο αυτό; Προς τι αυτή η αδικία και η 
µεροληψία έναντι των συναδέρφων τους µε 
πρόβατα…. Κάποιος πρέπει κάτι να τους απαντήσει... 
Έστω µια δικαιολογία…. 

Όχι δηλαδή ότι για τους αιγοπροβατοτρόφους τα 
πράγµατα είναι καλύτερα. Μπορεί να πληρώθηκαν 
πριν το Πάσχα, αλλά και σ’ αυτούς κάτι παραπάνω 
είχαν τάξει και τελικά δεν το πήραν και όσον αφορά 
την έκτακτη ενίσχυση, πέρασε ήδη ένας µήνας κι 
ακόµα, λένε, ψάχνουν τη φόρµουλα…. 

Σειρά, είπε ο Βορίδης από τη Βουλή, θα πάρουν 
οι φράουλες, ενώ θα εξετασθεί ενδελεχώς και η 
δυνατότητα καταβολής ειδικής ενίσχυσης στους 
παραγωγούς ντοµάτας και αγγουριών. Γιατί, λέει, 
έχει δηµιουργηθεί διαταραχή στις καλλιέργειες των 
δύο αυτών προϊόντων. Ανάλογη έρευνα, µάλιστα, 
θα υπάρξει και για την καλλιέργεια της µελιτζάνας, 
είπε ο υπουργός της πλατείας.

Ένα πράγµα, πάντως, που δείχνει να προχωράει 
είναι η απόφαση της κυβέρνησης να βάλει τέλος 
στις «µεγάλες business του ΟΣ∆Ε» και στην 
αφαίµαξη των παραγωγών από τη γνωστή 
«συντεχνία» που τόσα χρόνια ποδηγετούσε τον 
ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα δεδοµένα είναι σαφή: αξιοποιώντας 
τα εργαλεία του gov.gr και του κυβερνητικού 
νέφους (G-cloud), o ΟΠΕΚΕΠΕ δίνει τη δυνατότητα 
στους αγρότες να επικοινωνήσουν µέσω 
τηλεδιάσκεψης µε τα 450 ενεργά ΚΥ∆ και αν 
εξυπηρετηθούν! Απλόν απλούστατον!

Και τώρα που γίνονται οι φετινές δηλώσεις ΟΣ∆Ε, 
Οργανισµός Πληρωµών σπεύδει µε εγκύκλιό του να 
σηµειώσει στους δικαιούχους Νιτρικών ότι «σε 
αγροτεµάχιο που δηλώνεται αρδευόµενο συνιστάται 
η συµπλήρωση του φορέα άρδευσης, γιατί το 
επόµενο έτος (ΕΑΕ 2021) θα είναι υποχρεωτικό». 
Είναι που πέρυσι είχε προκύψει θέµα µε όσους δεν 
είχαν υποβάλει άδειες νερού και έµειναν 
απλήρωτοι. Ακολούθησαν διορθώσεις και έξτρα 
χρόνος για προσκόµιση δικαιολογητικών και 
ετεροχρονισµένη πληρωµή… Προς αποφυγή λοιπόν, 
προσέχουµε για να έχουµε! 

Μέσα στην καραντίνα, σου λένε τα στοιχεία, 
τελείωσε το στοκ του πελτέ στα εργοστάσια σε 
παγκόσµιο επίπεδο. Είδηση καλή, πολύ καλή, θα 
λέγαµε, γιατί δεν επιτρέπει στους µεταποιητές να 
«χρησιµοποιούν» σαν δικαιολογία τον όγκο των 
αποθεµάτων στις αποθήκες τους για να κρατήσουν 
σε βολικά -µόνο γι’ αυτούς- επίπεδα τις τιµές. 
Μεγάλος επιχειρηµατίας του κλάδου στην κεντρική 
Ελλάδα µάλιστα ακούγεται να ψιθυρίζει κάτι και για 
υψηλότερες τιµές…. Λες;         Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Η 
κρίση γεννά ευκαιρί-
ες, ωστόσο οι ευκαιρί-
ες ακολουθούν τους έ-
χοντες τη δυνατότητα 

να τις διεκδικήσουν. Το λέω αυτό, 
γιατί πολλοί πιστεύουν ότι µέσα 
στη γενική... ασάφεια θα µπορέ-
σουν να επωφεληθούν των ευκαι-
ριών χωρίς τα προαπαιτούµενα.    

  Προσδοκίες 
ΝΑ ΠΟΥΜΕ επ’ αυτού δύο πράγµα-
τα, γιατί τα νούµερα που ακούγο-
νται κάθε µέρα είναι πολλά και οι 
προσδοκίες που καλλιεργούνται 
µεγάλες. Οι δυνατότητες «διευ-
κολύνσεων» που προσφέρονται 
αυτές τις µέρες είναι τριών ειδών: 
Οι ειδικές ενισχύσεις (όσων επλή-
γησαν), οι αναστολές καταβολής 
ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων (ε-
φορία, ταµεία κ.α.) και οι δανει-
οδοτήσεις µε ευνοϊκούς όρους.

  Χορτοπληξία 
ΤΟ ΠΡΩΤΟ έχει να κάνει µε εκεί-
νους που πραγµατικά έχουν πλη-
γεί, δηλαδή έχουν χάσει χρήµατα 
από τη δουλειά τους, λόγω της µε-
γάλης αναστάτωσης που επέφερε 
στην αγορά η πανδηµία. Εδώ α-
παιτείται τεκµηρίωση. Το προβλέ-
πουν οι κοινοτικοί κανονισµοί, το 
λέει κάθε τόσο και ο Βορίδης. Ό-
που υπάρχει άνθρωπος, γίνονται 
και λάθη, ωστόσο το πλαίσιο εί-
ναι ξεκάθαρο και καλό είναι όλες 
οι πλευρές να δείχνουν τον δέο-
ντα σεβασµό επ’ αυτού. 

  Της αναστολής
ΤΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ, µε δεδοµέ-
νο ότι είναι πολύ δύσκο-
λο να εξειδικευθεί, µπο-
ρεί να χωρέσει σε κάποιες 
περιπτώσεις περισσότε-
ρους από εκείνους που 
πραγµατικά έχουν αδυ-
ναµία να ανταποκριθούν 
στις υποχρεώσεις τους. Ω-
στόσο, πρόκειται για αναστο-
λή. ∆ηλαδή σου δίνεται η ευ-
καιρία να πας τις υποχρεώσεις 

σου λίγο παρακάτω. Πάντως θα 
είναι εκεί και θα σε περιµένουν. 
Επί της ουσίας δεν κερδίζεις πολ-
λά πράγµατα και κανείς τελικά 
δεν πλούτισε από τις αναστολές! 

  Ίσα με το μπόι σου
ΤΟ ΤΡΙΤΟ είναι τα δάνεια. Εδώ 
τα εκατοµµύρια πάνε κι έρχονται, 
θα πρέπει ωστόσο να γίνει κατα-
νοητό ότι όλα περνούν τελικά α-
πό τις τράπεζες και όλα γίνονται 
βάσει των αντικειµενικών δυνα-
τοτήτων. ∆εν µπορείς δηλαδή 
µε 100 στρέµµατα σιτάρι και µε 
τζίρο στην καλύτερη περίπτωση 
15.000 ευρώ το χρόνο, να διεκ-
δικείς 100 και 200 χιλιάδες ευ-
ρώ δάνειο και µάλιστα εγγυηµέ-
νο κατά 80% από το Ταµείο Εγ-
γυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης! 

  Maximum
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ είναι υποχρεωµέ-
νοι να τα πουν και οι εφηµερί-
δες να τα γράψουν γιατί αυτό εί-
ναι το όριο, αυτό είναι το πλαί-
σιο. ∆εν χωράνε ωστόσο όλοι και 
σίγουρα δεν δύνανται να διεκ-
δικήσουν όλοι αυτό που αναφέ-
ρεται ως ανώτατο όριο! Για εκεί-
νους που το κάνουν ξέροντας ό-
τι δεν µπορούν δεν φταίνε ούτε 
οι υπουργοί, ούτε οι εφηµερίδες!

  Έχουσιν γνώσιν
ΜΑΘΑΙΝΩ ότι, αφού το πήρε το µυ-
ξοµάντηλο η γνωστή «συντεχνία» 
του ΟΣ∆Ε, τελευταία επιδίδεται σε 

ιδιότυπες διαπραγµατεύσεις, να 
πουλήσει, λέει, ένα πολύ µεγά-

λο και σίγουρα πλειοψηφικό 
ποσοστό του σχήµατος µε το 
οποίο κατά βάση δραστη-
ριοποιείται, σε µεγάλη συ-
στηµική τράπεζα! Εκτιµώ ό-
τι όσο κι αν υπάρχουν κά-
ποιοι που θα ήθελαν πο-
λύ να το διευκολύνουν, ό-
πως και τόσα άλλα, έχου-
σιν και παραέχουσιν γνώ-
σιν οι φύλακες, ώστε να α-
ποφευχθούν τα χειρότερα.             

∆εν µπορείς 
δηλαδή µε 100 
στρέµµατα σιτάρι 
και µε τζίρο 
στην καλύτερη 
περίπτωση 15.000 
ευρώ το χρόνο, 
να διεκδικείς 
100 και 200 
χιλιάδες ευρώ 
δάνειο και µάλιστα 
εγγυηµένο κατά 
80% από το 
Ταµείο Εγγυήσεων 
Αγροτικής 
Ανάπτυξης! 

Η ζωή µας από κύκνος έγινε κοράκι...αυτοί 
οι καινούργιοι παλιοί µου φαίνονται

ΣΠ. ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ, ΦΥΛΑΚΑΣ ΦΥΛΑΧΤΩΝ

Π
αρά την έλλειψη φυσικής εγγύτητας 
λόγω των επιδηµιολογικών περιο-
ρισµών, το «ανυπότακτο»[;] πνεύµα 
ορισµένων βρίσκει τρόπους να επι-

δείξει και την ψυχική τους αδιαφορία ως προς 
τις κοινωνικές συνέπειες της αποκλίνουσας 
συµπεριφοράς τους. Σε µία λεπτή ισορροπία 
ανάµεσα στην ανοµική διαταραχή (ίσως λόγω 
ανορθολογικής πίστης) και τη (µη-)ηθική της 
ευθύνης κινούνται άναρχα και σπασµωδικά 
στον χώρο της γενικής άρνησης.

Τόσους κοινωνιοπαθείς διαθέτει η χώρα, 
τόσους φέροντες συναισθηµατικά τραύµατα 
και διαψεύσεις, τόσους απορρίπτοντες βασι-
κές έννοιες αµυντικής αλληλεγγύης κι ενσυ-
ναίσθησης κι εντέλει τόσους αφελείς ώστε ν’ 
ακολουθούν τις προ(σ)κλήσεις κάποιων ιδεο-
ληπτικών, οι οποίοι θέλουν να κάνουν πολι-
τικό παιχνίδι πάνω σε φόβους και θανάτους;

∆εν πρόκειται για εξέγερση, για αναζήτηση 
µεγάλης περιπέτειας ή έντονων συγκινήσεων, 

αλλά περισσότερο 
µοιάζει µε  την άρ-
νηση ορίων και κα-
νόνων στο όνοµα 
των απόλυτων δι-
καιωµάτων τους. 
Το ατοµικό µοντέλο 
αυτο-επιδειξισµού 
συγκρούεται µε το 
κοινωνικό/υγειονο-

µικό δέον χωρίς ίχνος αισθήµατος ενοχής. Το 
ανεξέλεγκτο και αυτοκαταστροφικό «Εγώ» κα-
τισχύει όλων των αναστολών, αφού έχει ήδη α-
πογυµνωθεί από κάθε σύστηµα  κοινών αξιών.

Όσοι λαµβάνουν «ρίσκο υγείας» (health risk), 
είτε λόγω  life-style, είτε εξ ιδεολογικής πεποιθή-
σεως, αποτελούν αδιάψευστους µάρτυρες για τις 
ασθένειες που προκάλεσε –κυρίως στους νέους– 
η µεταπολιτευτική Ελλάδα του «όλα επιτρέπο-
νται, όλα συµψηφίζονται, όλα συγχωρούνται».

Νέο δίπολο της µετά Κορωνοϊό εποχής: άλ-
λοι θέλουν να πάρουν πίσω τη ζωή τους (για 
να τη βελτιώσουν ή να τη διορθώσουν) κι άλ-
λοι βιάζονται να τη χάσουν (ίσως γιατί πιστεύ-
ουν ότι δεν αξίζει τον κόπο). 

Αν και η ιστορία µας δείχνει πως ύστερα α-
πό κάθε νίκη έρχεται κι ένας διχασµός (µετά 
το 1821 οι διώξεις των αγωνιστών, µετά την Α-
ντίσταση ο εµφύλιος) θέλω να πιστεύω ότι αυ-
τή τη φορά θα επικρατήσει η κοινή λογική για 
την κοινή σωτηρία και πορεία. Αν ΟΧΙ, τότε θα 
είµαστε και πάλι άξιοι της (κακής µας) µοίρας, 
που µόνοι µας τη δηµιουργούµε.

* ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ, 
ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Νέο δίπολο της 
μετά Κορωνοϊού 
εποχής

ΤΟΥ  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΟΥΣΗ *
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Η 
αντιµετώπιση της οικονοµικής ύ-
φεσης, καθώς και η µείωση της 
εξάρτησης της εθνικής µας οικο-
νοµίας από ένα τοµέα ή κλάδο, α-

ποτελούν προτεραιότητα της Κυβέρνησης. Ό-
σο πιο γρήγορα γίνει αυτό τόσο πιο εύκολα 
θα µπορέσουµε να βρούµε διεξόδους επανεκ-
κίνησης της οικονοµίας για την επόµενη µέ-
ρα, µετά την κρίση που προκάλεσε – και προ-
καλεί - σε παγκόσµιο επίπεδο η πανδηµία.  

Η  εθνική µας οικονοµία είναι εξαρτώ-
µενη σε µεγάλο βαθµό (70% του Α-
ΕΠ) από τον τριτογενή κλάδο. ∆ηλα-

δή τον κλάδο των υπηρεσιών, όπως ο του-
ρισµός. Την ίδια στιγµή η παραγωγική δια-
δικασία, η γεωργία, η βιοµηχανία και η βιο-
τεχνία συµµετέχουν σε ελάχιστο βαθµό, γε-
γονός που σηµατοδοτεί βαθύτερη ύφεση σε 
σχέση µε άλλες χώρες που η οικονοµία τους 
είναι δοµηµένη διαφορετικά.

Η αναστροφή της ύφεσης προϋποθέτει 
διαφοροποιηµένη πολιτική στοχοθε-
σία µε προσανατολισµό σε πιο παρα-

γωγικό µοντέλο ώστε να πολλαπλασιαστούν 
οι πηγές εσόδων. Προτεραιότητα στο νέο α-
ναπτυξιακό µοντέλο µπορεί να δώσει ο «κοι-
µώµενος γίγαντας» της ελληνική οικονοµίας 
που αναφέρεται ως πρωτογενής τοµέας και 
οι εξ αυτού υποστηριζόµενοι παραγωγοί τρο-
φίµων, ενέργειας, καλλυντικών, και άλλων 
προϊόντων µε εξαγωγικό προσανατολισµό. 

Ο πρωτογενής τοµέας, µε 
τη φυτική και ζωική 
παραγωγή, ανέρ-

χεται σήµερα στα 11 δις ή 
5,1% του ΑΕΠ. Οι εξ αυ-
τού προερχόµενες επι-
δοτήσεις υποστήριξης 
του εισοδήµατος των 
γεωργών σε 2 δις ή 1% 
του ΑΕΠ και η µεταποί-
ηση σε 12 δις ή 5,2% του 
ΑΕΠ. Συνολικά δηλαδή 25 
δις ή 11,3% του ΑΕΠ. Το ποσο-

στό αυτό είναι µεν διπλάσιο από το µέσο ό-
ρο της ΕΕ, αλλά σαν απόλυτο ποσό υστερεί 
σηµαντικά από το αντίστοιχο ποσό των µε-
γάλων ανταγωνιστριών µεσογειακών χωρών 
όπως είναι η Ιταλία, η Γαλλία και η Ισπανία. 
Ο στόχος των 40 δις στα επόµενα πέντε χρό-
νια, είναι απολύτως εφικτός ώστε τελικά η 
συνεισφορά στο Α.Ε.Π. να κυµαίνεται στα-
θερά πάνω από 20%.

Ήρθε η ώρα να περάσουµε από τα λόγια 
στην πράξη!

 Είµαστε υποχρεωµένοι να αναδείξουµε 
τον κλάδο σε βασικό αναπτυξιακό παράγο-
ντα οικονοµικής ισχύος της πατρίδας µας.

Πως θα γίνει αυτό;

Προκειµένου να επιτευχθεί αυτό χρει-
αζόµαστε µια σειρά µεταρρυθµίσε-
ων, οικονοµικής µόχλευσης και ε-

πενδύσεων, αλλαγή του παραγωγικού µο-
ντέλου µε στροφή στην εξωστρέφεια και 
στην κατανάλωση και επιπλέον, σύνδεση 
της πρωτογενούς παραγωγής µε τις Ανανε-
ώσιµες Πήγες Ενέργειας (ΑΠΕ) στο πλαίσιο 
της κυκλικής οικονοµίας και της προστασί-
ας του περιβάλλοντος, σύνδεση µε τον του-
ρισµό και τη χηµική - φαρµακευτική βιοµη-
χανία. Αναλύοντας τα παραπάνω, και δεδο-
µένου πως ενέχουν προτεραιότητα βάσει 
σειράς αναφοράς, µιλώντας για µεταρρυθ-
µίσεις εννοώ τη δηµιουργία αγροτικού επι-
µελητηρίου, τη θέσπιση των διεπαγγελµατι-
κών οργανώσεων, τους συνεταιρισµούς και 
τις οργανώσεις παραγωγών και το σύστηµα 

παροχής συµβουλών.

Μιλώντας για οικονο-
µική µόχλευση και 
επενδύσεις αναφέ-

ροµαι στην άµεση προώθηση 
των εγκεκριµένων επενδύσε-
ων και των σχεδίων βελτίω-
σης, στην ένταξη της γεωργί-

ας, κτηνοτροφίας και πρώτης 
µεταποίησης στην αναπτυξιακή 

τράπεζα και στο χαµηλότοκο δα-
νεισµό των προγραµµάτων της EΕ 

και της EBRD και στην είσοδο των ιδιωτικών 
ασφαλιστικών εταιρειών στον γεωργικό τοµέα.

Μιλώντας για εξωστρέφεια και κατα-
νάλωση αναφέροµαι στην αλλαγή 
ποικιλιακής σύνθεσης καλλιεργει-

ών µε στόχο τη δωδεκάµηνη διάθεση, στην 
υιοθέτηση νέων καινοτοµικών µεθόδων σε 
συνεργασία µε πανεπιστήµια - ερευνητικούς 
φορείς και µέσω του συστήµατος παροχής 
συµβουλών, στη διαφοροποίηση των προϊ-
όντων µέσω του συστήµατος ΠΟΠ - ΠΓΕ, ΒΙΟ, 
αλλά και στην κλιµατική ουδετεροποίηση.

Μιλώντας για Ανανεώσιµες Πηγές 
Ενέργειας (ΑΠΕ) αναφέροµαι στην 
προώθηση συστηµάτων βιοαερίου 

µε πρώτη ύλη τα γεωργικά υπολείµµατα και 
στην καθιέρωση ανάκτησης συστατικών, αλ-
λά και στις ενεργειακές κοινότητες.

Είναι γεγονός πως ο ελληνικός τουρι-
σµός εξυπηρετεί τις ανάγκες του χρη-
σιµοποιώντας ελληνικά προϊόντα σε 

ποσοστό µόλις 6%, και συνεπώς η διασύνδε-
ση των ελληνικών προϊόντων µε τον τουρι-
σµό απαιτεί νέο µάρκετινγκ mix. Η ανάδει-
ξη του πλούτου των αρωµατικών και φαρµα-
κευτικών φυτών της χώρας µε επιστηµονική 
τεκµηρίωση, θα δώσει τεράστια υπεραξία και 
πρωτότυπα προϊόντα ευεξίας και καλλυντικά, 
µε προώθηση της εσωτερικής εξωστρέφειας.

Κλείνοντας υπενθυµίζω την προεκλο-
γική δέσµευση της Νέας ∆ηµοκρατίας 
που οφείλει στην παρούσα συγκυρία 

να αποτελέσει άµεση πολιτική προτεραιότη-
τα για να συµβάλλει πιο ενεργά και πιο δο-
µικά στην επόµενη ηµέρα της οικονοµικής 
επανεκκίνησης. Και αυτό πρέπει να γίνει µε 
αποφασιστικότητα, σχέδιο και δυναµισµό. 
Χωρίς καθυστερήσεις. Χωρίς ναι, µεν, αλλά! 

Ο πρωτογενής τομέας μπορεί και 
πρέπει να προσφέρει στην εθνική 

οικονομία πάνω από το 20% του ΑΕΠ

*Βουλευτή Π.Ε. Καβάλας Νέας ∆ηµοκρατίας

ΑΡΘΡΟ
  ΤOY ΜΑΚΑΡΙΟΥ Β. ΛΑΖΑΡΙ∆Η*

Η ουσία είναι τι 
καταλαβαίνεις

 ∆ιαχρονικό: Σηµασία δεν έχει 
το τι βλέπεις, αλλά το τι 
καταλαβαίνεις από αυτά που 
βλέπεις. Επίκτητος

 ∆ιατροφική: Οµάδα Εργασίας 
για τη διασφάλιση της επισιτιστικής 
επάρκειας και της διατροφικής 
ασφάλειας συγκρότησε το ΥπΑΑΤ 
µε αντικείµενο την εκτίµηση της 
επισιτιστικής επάρκειας και της 
διατροφικής ασφάλειας της 
πατρίδας µας. Θα υποβάλλει τα 
ευρήµατά της κάθε µήνα στον 
Γενικό Γραµµατέα Γ. Στρατάκο, 
µέχρι ∆εκέµβριο του 2020. 
neapaseges.gr, 5/5/2020.

 

 Αγροτικά: Ο γεωργικός τοµέας 
δέχεται την µεγαλύτερη άνοδο. Απ 
την αρχή του τριµήνου ο τοµέας 

στο σύνολό του 
έχει καταγράψει 
άνοδο πάνω 
από 17%, ενώ 
δεν διαφαίνεται 
στον ορίζοντα 
κάποιος 
καταλύτης που 
θα αναγκάσει 

τις τιµές να υποχωρήσουν. Για την 
ίδια περίοδο, ξεχώρισαν οι 
αποδόσεις του καφέ Arabica κατά 
+76%, των βοοειδών  κατά +32% 
και του καλαµποκιού κατά +17%. O. 
Hansen, Saxo Bank, 8/5/2020.

 ∆ενδρoφυτεύσεις: Το 
Κογκρέσο Φιλιππινών ψήφισε νόµο 
που απαιτεί από τους µαθητές να 
φυτεύουν 10 δέντρα για να 
αποφοιτήσουν από το σχολείο. Έτσι 
νοµοθετήθηκε µια παράδοση που 
για φύτευση των δέντρων για την 
αποφοίτηση από κάθε βαθµίδα της 
εκπαίδευσης (δηµοτικό, γυµνάσιο, 
πανεπιστήµιο). Στις Φιλιππίνες, 
αποφοιτούν κάθε χρόνο περίπου 
12.000.000 µαθητές από το 
δηµοτικό, 5.000.000 από τη 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση και 
500.000 φοιτητές από τα 
πανεπιστήµια. Έτσι κάθε χρόνο θα 
φυτεύονται περίπου 175.000.000 
δέντρα σε υπάρχοντα µαγκρόβια 
δάση, προστατευόµενες περιοχές, 
στρατιωτικές εγκαταστάσεις, 
εγκαταλελειµµένα ορυχεία και 
επιλεγµένες αστικές περιοχές, µε 
προτίµηση σε αυτόχθονα είδη. 
filoitexnisfilosofias.com, 6/5/2020 
  *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:   ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Ανοίγει... ψηφιακές
πύλες το Σεπτέµβρη
η Macfruit 2020
Από τις 8 έως τις 10 Σεπτεµβρίου 2020, η 
διεθνής βιτρίνα της Ιταλίας για τη βιοµηχανία 
φρέσκων οπωροκηπευτικών, η 37η έκθεση 
Macfruit, θα προσφέρει επιχειρηµατικές ευκαιρίες 
µέσω µιας ψηφιακής πλατφόρµας που θα φέρει 
κοντά αγοραστές από όλο τον κόσµο, ανοίγοντας 
νέες παγκόσµιες αγορές για τον κλάδο. Αυτό το 
καινοτόµο έργο καθιστά το Macfrut την πρώτη 
ψηφιακή εµπορική έκθεση για τη βιοµηχανία 
φρούτων και λαχανικών. Όλοι οι επισκέπτες, από 
όλη την Ιταλία και από όλο τον κόσµο, θα έχουν 
πρόσβαση στην τριήµερη εικονική έκθεση από µια 
προσωπική συσκευή (PC, tablet ή smartphone). 
Πληροφορίες στο www.macfrut.com/en/.

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.

Νοέµβριο η Asia
Fruit Logistica
Η Asia Fruit Logistica 
ανακοινώνει καινούργια 
ηµεροµηνία στις 18-20 
Νοεµβρίου στη Σιγκαπούρη, 
για να εξασφαλίσει µια 
επιτυχηµένη εµπορική 
έκθεση. Σύµφωνα µε τους 
διοργανωτές, η Σιγκαπούρη 
αποτελεί µια ασφαλή 
τοποθεσία για τη διεξαγωγή 
της εφαρµόζοντας µερικά 
από τα αυστηρότερα µέτρα 
υγείας και ασφάλειας για 
την καταπολέµηση της 
πανδηµίας. Ο σκοπός της 
έκθεσης για ανάκτηση των 
διασυνδέσεων της διεθνούς 
βιοµηχανίας φρέσκων 
φρουτολαχανικών 
ενισχύεται ακόµα πιο πολύ.

ΨΗΦΙΑΚΑ

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ ΕΛΛΑ∆Α

Αναβάλλεται για 
τον Οκτώβριο η CFDF

Μια από τις µεγαλύτερες και 
παλαιότερες εκθέσεις, που 
αποτελεί τη σηµαντικότερη 
πλατφόρµα για την προώθηση και 
την προβολή της βιοµηχανίας 
οίνου στην Κίνα, ο θεσµός της 
China Food and Drinks Fair που 
παραδοσιακά τελείται δύο φορές 
το χρόνο, κάθε άνοιξη και 
φθινόπωρο, θα πραγµατοποιηθεί 
φέτος από 1-5 Οκτωβρίου 2020. 
Ως η κορυφαία κινεζική εµπορική 
έκθεση στη βιοµηχανία οίνου, 
κατέγραψε την προηγούµενη 
χρονιά περίπου 3.000 εκθέτες, 
300.000 αγοραστές και 20 
δισεκατοµµύρια συναλλαγές RMB.

ΤΣΕΝΓΚΤΟΥ
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Πωλούνται 300 γίδια µαζί µε τα δικαι-
ώµατα. Τηλ. 6987/236109.

Πωλούνται 10 γίδες, πολύ καλές, δι-
ασταυρωµένες για άρµεγµα. Περιοχή 
Φθιώτιδας. Τηλ. 6946/798381.

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

Πωλούνται 120 γίδια βελτιωµένα. Πε-
ριοχή 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 αποπα-
ρασιτωµένα. Περιοχή ∆ράµας. Πληρο-
φορίες στο τηλέφωνο 6942/427966.

Πωλούνται 50 πρόβατα Λακόν. Περι-
οχή Ξηροπόταµος Θεσσαλονικής. κ. Πα-
ναγιώτης. Τηλ. 6934/846133.

Πωλούνται 300 γίδια µε δικαιώµατα. 
Τηλ. 6987236109, 6984359722.

Πωλούνται 150 γίδια βελτιώµενα. Τι-
µή 80 ευρώ το ένα. Τηλ. 6982/031336.

Πωλούνται 2 κριάρια γερµανολακόν, 2 
ετών. Τηλ. 6946/052386.

Πωλούνται αγελάδες γαλακτοπαραγω-
γής. Τηλ. 6977549531.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητούνται δικαιώµατα ενιαίας ενίσχυ-
σης για αγορά, για αροτριαία (βαµβά-
κι, καλαµπόκι κτλ). Τηλ. 6978/023728.

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

Ζητείται βοσκότοπος για ενοικίαση πα-
νελλαδικώς. Τηλ. 6978/023728.

Ζητείται επιλεξιµη έκταση για ενοικία-
ση πανελλαδικώς (ενεργοποίηση δικαι-
ωµάτων). Τηλ. 6978/023728.

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται άχυρα, σιταριές, κριθαριές, 
µπιζέλι, και βρώµη σε µεγάλες ποσότη-
τες, τετράγωνη µπάλα µε 6 σκοινιά. Πε-
ριοχή Λάρισα. Τηλ. 6947/509187.

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

Πωλείται τριφυλλόσπορος καθαρισµέ-
νος εσοδείας 2019 σε σακιά των 25 κι-
λών.Τηλ. Τηλ.6976/516447.

Πωλείται βίκος σπόρος από παραγω-
γό για χλωρή λίπανση και εµπλουτισµό 
µε άζωτο σε ξηρικούς ελαιώνες, αµπέ-
λια, δενδρώδη. Εξασφαλίζοντας ποιότη-
τα στην καρπόδεση και µεγαλύτερη πα-
ραγωγή ελιάς ανά δέντρο και γονιµό-
τητα του εδάφους. Τηλ. 6948/423151.

Πωλούνται µπιζέλι και βίκος καθαρι-
σµένος απολυµασµένος, κατάλληλος για 
χλωρή λίπανση, ελιές, κτηνοτροφία, σα-
νό για τα ζώα. Τηλ.6981/088747.

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

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

Πωλείται βίκος φρέσκος, 800 δέ-
µατα µε καρπό ή χωρίς καρπό. Τηλ. 
6955/361856.

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

Πωλείται φρέσκο χορτάρι 600 δέµατα 
µικρά. Τηλ. 6955/361856.

Πωλείται φρέσκο τριφύλλι 650 δέµα-
τα µικρά. Τηλ. 6955/361856.

Πωλούνται µπάλες εξαιρετικής ποιότη-
τας νέας σοδειάς 2020, σανός αγριο-
τρίφυλλου, βρώµης, λιόλιου και τριφύλ-
λι, σε πολύ καλή τιµή µε δυνατότητα µε-
ταφοράς στο χώρο σας. Περιοχή Αχαΐ-
ας. Τηλ. 6982/485793.

Πωλείται τριφυλλόσπορος καθαρισµέ-
νος εσοδείας 2019 σε σακιά των 25 κι-
λών.Τηλ. Τηλ.6976/516447.

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.

Πωλούνται µικρές µπάλες τριφύλλι, 
άχυρο και κριθάρι καρπό µε παράδο-
ση στο χώρο σας στην περιοχή Θεσσα-
λονίκης και σε όµορους νοµούς, www.
trifillia.gr. Τηλ. 6944/411107.

Πωλούνται δικαιώµατα από 32 στρέµ-
µατα. Περιοχή Σίνδου Θεσσαλονίκης. 
Tηλ. 6972/366043.

Πωλείται τριφύλλι προς 0,15€ το κιλό 
και βιολογικό προς 0,17€ το κιλό. Περι-
οχή Σερρών Τηλ.6987/310440. 

Πωλείται βιολογικό καλαµπόκι µε πι-
στοποίηση ΒΙΟΕΛΛΑΣ. Περιοχή Ναυ-
πάκτου. Τηλ. 6976288400.

Πωλούνται σε µικρά τετράγωνα δέµα-
τα σανό από βρώµη, άχυρο από κριθάρι 
και τριφύλλι σε καλή τιµή. Περιοχή Μα-
γνησίας. Τηλ. 6974/431615.

Πωλείται φασόλι και ρεβίθι µέτριο από 
ελληνικές ποικιλίες βραστερό, βιολογι-
κό, χοντρική, λιανική καθώς και για σπο-
ρά. ∆ιανοµή σε όλη την Ελλάδα. Περιο-
χή Σερρών. Τηλ.6987/310440.

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 αγροτι-
κή χρήση, διαθέτει νερό και ρεύµα. Πε-
ριοχή Ξάνθη. Τηλ.6983/717473.

Πωλούνται δικαιώµατα 230 στρέµµα-
τα. 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 Πα-
παδόπουλος Τηλ.6951/902061.

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

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

Πωλείται κτήµα 6 στρέµµατα, 500 µέ-
τρα από τον οικισµό, πάνω στον κεντρι-
κό δρόµο Κουφαλίων, οικοδοµήσιµο 
200 τ.µ. Τιµή 25.000 ευρώ. Περιοχή 
Θεσσαλονίκης. Τηλ. 2310/711133

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητούνται κτήµατα φιστικιάς και κα-
ρυδιάς 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 µο-
ντέλο 2009 70 PS µε καµπίνα 4 χ4, 
αµπελουργικό 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 καµπί-
να. Τηλ.6945/373163.

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

Πωλείται ένα κλαδευτικό συρόµε-
νο χιλιάρι. Περιοχή Πιερίας. Τηλ. 
6980/001606 , 6945/665253. 

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

Πωλείται δισκοσβάρνα 28 δίσκων 
ΖΟΡΜΠΑ,καινούριους δίσκους και κου-
ζινέτα,επισκευασµένη και βαµµένη. Τιµή 
2.000 ευρώ. Τηλ. 2310/711133.

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

Πωλείται τρακτέρ Claas Νexus 101 ίπ-
πους δεντροκοµικό, 2900 ώρες. Πε-
ριοχή Πιερίας. 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 ένα τρακτέρ New Holland 
115 ίππους, ένα ραντιστικό 1000 λί-
τρα και ένα φρεζοσκαλιστήρι. Τηλ. 
6979/957956.

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

Πωλούνται τυροκοµικά µηχανήµατα, 
παστεριωτές, ατµολέβητες, οµογενο-
ποίηση, κορφολόγοι, ντουλάπες για για-
ούρτια ψύξη-θέρµανση, ντιζάκια µε κα-
λούπια διάφορων τύπων. Περιοχή Λάρι-
σα. Τηλ. Τηλ. 6947/509187.

Κατασκευάζονται κτηνοτροφικοί στά-
βλοι µε κολόνες τις ∆ΕΗ αποθηκευτι-
κούς χώρους και όλα τα υλικά δικά µας. 
Τιµές χαµηλές. Τηλ.6947/509187.

Πωλείται µηχάνηµα παστερίωσης 2 
τόνων σχεδόν καινούρια και ένας κορ-
φολόγος αυτοκαθαριζόµενος 3 µή-
νες δουλεµένος 3 τόνους την ώρα. 
Τηλ.6947/509187. 

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

Πωλούνται πολυµπέκ 60 µέτρα / έκα-
στο Τιµή 500 ευρώ. Τηλ. 2310/711133.

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

Πωλείται άροτρο τρίυνο, 12άρι ψη-
λοστάβαρο. Τιµή 300 ευρώ. Τηλ. 
2310/711133.

Πωλείται καλλιεργητής 20 δοντιών. Τι-
µή 400 ευρώ. Τηλ. 2310/711133.

Πωλείται µηχανική θεριζοαλωνιστική 
µηχανή John Deere µοντέλο 1075. Τηλ. 
2491/025355.

Πωλείται τρακτέρ 20 ίππους, κουµπό-
τα 4Χ4 µε φρέζα, τρέιλερ σε άριστη κα-
τάσταση. Τηλ. 6976/516447.

Πωλείται µία πρέσα WELGER 530 
µε σχοινί, ένα χορτοκοπτικό αναρτώ-
µενο µάρκας KRONE µε πλάτος κο-
πής 2,80. Περιοχή Γιαννιτσών. Τηλ. 
6982/551234.

Πωλείται καρούλι ποτίσµατος. Πε-
ριοχή Θεσσαλονίκης. Κ. Γιώργος. 
Τηλ.6982/675136.

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

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

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

Πωλείται αποροφητήρας δηµητρια-
κών κατασκευής SIMCA me κινητήρα 
Mercedes. Τιµή 4.500 ευρώ. Περιοχή 
Φαρσάλων. Τηλ.6944/985675.

Πωλούνται λάστιχα ποτίσµατος ΝΕ-
ΤΑΦΙΜ 4λιτρα, αυτορυθµιζόµενα, και-
νούρια, αφόρετα σε καλή τιµή. Τηλ. 
6972/285256, 6974/313224.

Πωλούνται σωλήνες ποτίσµατος 2,5 
ιντσών σε αρίστη κατάσταση µε σωλη-
νάκια κολληµένα για µπεκ και σωλή-
νες ποτίσµατος αλουµινίου 3,5 ιντσών 
σε αρίστη κατάσταση και σε καλή τιµή. 
Τηλ. 6972/285256, 6974/313224.

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

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

Πωλείται τρακτέρ 20 ίππους, κουµπό-
τα 4Χ4 µε φρέζα, τρέιλερ σε άριστη κα-
τάσταση. Τηλ. 6976/516447.

Πωλούνται λάστιχα ποτίσµατος ΝΕ-
ΤΑΦΙΜ 4λιτρα, αυτορυθµιζόµενα, και-
νούρια, αφόρετα σε καλή τιµή. Τηλ. 
6972/285256, 6974/313224.

Πωλούνται σωλήνες ποτίσµατος 2,5 
ιντσών σε αρίστη κατάσταση µε σωλη-
νάκια κολληµένα για µπεκ και σωλή-
νες ποτίσµατος αλουµινίου 3,5 ιντσών 
σε αρίστη κατάσταση και σε καλή τιµή. 
Τηλ. 6972/285256, 6974/313224.

Πωλείται τριόρι µικρό παλιό το οποίο 
λειτουργεί κανονικά. Περιοχή Κιλκίς.Τι-
µή 500 ευρώ.Τηλ.6947/404701.

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

Πωλούνται 2 καροτσάκια, σωλήνες 
ποτίσµατος 3άρες, ψεκαστικό 500 λί-
τρων, αντλία νερού Caprari και πω-
λούνται επίσης αλέτρι, σβάρνα και καλ-
λιεργητής. Περιοχή Λειβαδιάς. Τηλ. 
6949/093007.

Πωλείται γεννήτρια ιταλική, 6,5 καβά-
ου. Περιοχή Μαυρούδα Σοχού Θεσσα-
λονίκης, Τηλ. 6974/677830.

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

Πωλούνται σωλήνες ποτίσµατος 
2,5άρες. Κ. Γιώργος. Περιοχή Πρόχω-
µα. Θεσσαλονίκης. Τηλ. 6982/675136.

Πωλούνται σπαρτική µηχανή για σιτά-
ρι, καλλιεργητής βάµβακος δισκοσβάρ-
να καλλιεργητής για το χωράφι και τρα-
κτέρ µε το αλέτρι.Τηλ. 23920/31829.

Πωλείται αγροτικός ελκτήρας 
Goldoni τύπου 714 1200 ευρώ. 
Τηλ.6987/876761.

Πωλείται ένας σβολοκόπτης ιτα-
λικός 2 µέτρα. Περιοχή Πιερίας. 
Τηλ.6945/665253.

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

Ευκαιρία σε επιχειρηµατικές ιδέ-
ες που αφορούν αγροτικά προϊ-
όντα και υπηρεσίες του αγροδι-
ατροφικού κλάδου φιλοδοξεί θα 
δώσει εν µέσω της υγειονοµικής 
κρίσης του covid 19, ο επιταχυ-
ντής «Αγροανεξέλιξη» του προ-
γράµµατος «Νέα Γεωργία για τη 
Νέα Γενιά».

Το πρόγραµµα, δηµιουργεί το 
νέο πρόγραµµα επιχειρηµατικής 
επιτάχυνσης και µικροχρηµατο-
δότησης «Αγροανέλιξη» και κα-
λεί ιδιώτες και επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στους τοµείς 
της αγροδιατροφής, του αγροτου-
ρισµού και της αγροτεχνολογίας 
να υποβάλουν την αίτηση τους έ-
ως και τις 22 Μαΐου. Το πρόγραµ-
µα υλοποιείται µέσω δωρεάς του Ι-
δρύµατος Σταύρος Νιάρχος. Ο στό-
χος του αγροδιατροφικού επιτα-
χυντή είναι να µεταµορφώσει νέ-
ες επιχειρηµατικές ιδέες µε προ-
οπτικές σε ακµάζουσες επιχειρή-
σεις αναπτύσσοντας ταυτόχρονα 
µια ισχυρή κουλτούρα δικτύωσης 
και καινοτοµίας. 

Πιο συγκεκριµένα, ο επιταχυ-
ντής «Αγροανέλιξη» θα δώσει την 
ευκαιρία σε 12 επιχειρηµατικές ι-

δέες που αφορούν προϊόντα αλ-
λά και υπηρεσίες, να αναπτυχθούν 
και να εξελιχθούν µέσα από ένα 
εντατικό τρίµηνο πρόγραµµα εκ-
παίδευσης και συµβουλευτικής το 
οποίο θα υλοποιηθεί διαδικτυακά. 

Κατά τη διάρκεια του τρίµηνου 
εντατικού προγράµµατος εκπαί-
δευσης και συµβουλευτικής, οι 
συµµετέχοντες θα έχουν την ευ-
καιρία να εργαστούν πάνω στην 
υλοποίηση και επικύρωση της ιδέ-
ας τους, µε τη βοήθεια κορυφαίων 

µεντόρων και εµπειρογνωµόνων 
από τον επιχειρηµατικό και ακα-
δηµαϊκό κόσµο και το δίκτυο του 
προγράµµατος «Νέα Γεωργία για 
τη Νέα Γενιά». 

Στη συνέχεια και µετά από α-
ξιολόγηση, θα επιλεχθούν οι 4 
καλύτερες ιδέες στις οποίες θα 
δοθεί οικονοµική ενίσχυση έως 
13.000 ευρώ για την υλοποίηση 
του επιχειρηµατικού τους σχεδί-
ου και επιπλέον συµβουλευτική 
και καθοδήγηση για ένα χρόνο. 

13.000 ευρώ
Στις τέσσερις καλύτερες ιδέες 
θα δοθεί οικονοµική ενίσχυση 

έως 13.000 ευρώ για την 
υλοποίηση του πλάνου τους

Επιµήκυνση για τον
κοινωνικό τουρισµό
Την επιµήκυνση του τρέχοντος 
προγράµµατος κοινωνικού 
τουρισµού (2019-2020) του 
ΟΑΕ∆ για διάστηµα ίσο µε τη 
διάρκεια των έκτακτων µέτρων, 
λόγω του κορωνοϊού, αποφάσισε 
η διοίκηση του Οργανισµού, ώστε 
να διασφαλιστεί το δικαίωµα των 
δικαιούχων και ωφελούµενων να 
πραγµατοποιήσουν τις διακοπές 
τους. Το πρόγραµµα έχει 
ανασταλεί από τις αρχές Μαρτίου, 
λόγω της πανδηµίας.

Κενές συσκευασίες
φυτοπροστασίας
Από περιοχές του ∆ήµου Κιλελέρ 
της Θεσσαλίας ξεκίνησε στις 7 
Μαΐου το πρόγραµµα «Συλλογής 
Κενών Συσκευασιών 
Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων», 
το οποίο αναµένεται να 
ολοκληρωθεί τον Ιούνιο στο ∆ήµο 
Φαρσάλων. Το πρόγραµµα 
υλοποιείται σε συνεργασία µε τον 
ΕΣΥΦ, τους ∆ήµους Λάρισας, το 
ΓΕΩΤΕΕ, τον Γεωπονικό Σύλλογο 
Λάρισας και τον Σύλλογο 
Επαγγελµατιών Γεωπόνων Λάρισας.

Για τα ΠΣΕΑ 2017 σε
ελιές και αµύγδαλα
Σαφές χρονοδιάγραµµα για την 
καταβολή αποζηµιώσεων ΠΣΕΑ 
στους παραγωγούς αµυγδάλων και 
ελιάς που επλήγησαν το 2017, 
ζητά ο βουλευτής Λαρίσας της 
Ν∆ Μάξιµος Χαρακόπουλος. Σε 
σχετική ερώτηση προς τον υπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης, ο θεσσαλός 
βουλευτής υπογραµµίζει πως στα 
τρία από τα τέσσερα τελευταία 
χρόνια οι εν λόγω παραγωγοί 
βίωσαν πολλαπλά χτυπήµατα 
από τις καιρικές συνθήκες.

Οι ΟΤΑ Κρήτης ζητούν 
µέτρα για τον πρωτογενή
Μέτρα στήριξης του πρωτογενούς 
τοµέα, προκειµένου να αποτραπεί 
η κατάρρευσή του εξαιτίας των 
επιπτώσεων από την πανδηµία του 
κορωνοϊού, ζητά η Περιφερειακή 
Ένωση ∆ήµων Κρήτης. 
«Θερµοκηπιακές καλλιέργειες, οι 
ελαιοκαλλιέργειες, η αµπελουργία, 
η κτηνοτροφία κ.α, αντιµετωπίζουν 
προβλήµατα βιωσιµότητας τα 
οποία επεκτείνονται και στις 
επιχειρήσεις συσκευασίας και 
µεταποίησης», αναφέρει επιστολή.

Ιδιώτες και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τοµείς της αγροδιατροφής, του αγροτουρισµού 
και της αγροτεχνολογίας µπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους για το πρόγραµµα έως και τις 22 Μαΐου.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

«Αγροανέλιξη» για 
υπεραξία στη γεωργία
Ο αγροδιατροφικός επιταχυντής του προγράμματος Νέα Γεωργία 
για τη Νέα Γενιά, δίνει ευκαιρία εξέλιξης σε 12 επιχειρηματικές ιδέες

Πωλείται ένα νύχι εφτάρι µε ιταλικά 
σταβάρια 2 µέτρων. Περιοχή Πιερίας. 
Τηλ.6945/665253. 

Πωλείται ένα κλαδευτικό συρό-
µενο χιλιάρι. Περιοχή Πιερίας. 
Τηλ.6945/665253.

Πωλούνται 2 θερµοκήπια βαρέου τύ-
που (15 µ.πλάτος Χ 68 µ. µήκος το κα-
θένα). Με υδρορροή, υδρονέφωση, στα-
γόνες, τρεις πόρτες και δύο παράθυρα. 
Τηλ. 6945/665253.

Πωλείται τρακτέρ Claas Νexus 101 ίπ-
πους δεντροκοµικό, 2900 ώρες. Περιο-
χή Πιερίας. Τηλ. 6945/665253.

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

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

Πωλούνται πολυµπέκ 60 µέτρα / έκα-
στο Τιµή 500 ευρώ. Τηλ. 2310/711133.

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

Πωλείται άροτρο τρίυνο, 12άρι ψη-
λοστάβαρο. Τιµή 300 ευρώ. Τηλ. 
2310/711133.

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

Πωλείται καλλιεργητής 20 δοντιών. Τι-
µή 400 ευρώ. Τηλ. 2310/711133.

Πωλείται δισκοσβάρνα 28 δίσκων ΖΟΡ-
ΜΠΑ,καινούριους δίσκους και κουζινέ-
τα,επισκευασµένη και βαµµένη. Τιµή 
2.000 ευρώ. Τηλ. 2310/711133.

Πωλείται τρακτέρ ANTONIO 
CARRARO, αµπελουργικό µε κουκούλα, 
air contition , µε τζόιστικ, µε σπαστό κά-
θισµα. Μοντέλο 2007 µε 3.400 ώρες ερ-
γασίας. Τηλ.6978/333271.

Πωλείται FIAT 100σταρι GT µε διπλό 
διαφορετικό. Τιµή 8.000 ευρώ. Περιοχή 
Μαραθούσα Χαλκιδικής. Κ. ∆ιαµαντής. 
Τηλ.6942/993078.

Πωλείται πλατφόρµα 4 x 2. Τιµή 1.000 
ευρώ. Περιοχή Μαραθούσα Χαλκιδικής. 
Κ. ∆ιαµαντής. Τηλ.6942/993078

Πωλείται φρέζα αγκρια γερµανικιά, 
12αρα, 12 ίππους. Τιµή 500 ευρώ. Τηλ. 
2310/711133.

Πωλείται τρακτέρ FIAT 11090. Τηλ. 
6979957956.

Πωλούνται τυροκοµικά µηχανήµατα, 
παστεριωτές, ατµολέβητες, οµογενοποί-
ηση, κορφολόγοι, ντουλάπες για γιαούρ-
τια ψύξη-θέρµανση, ντιζάκια µε καλούπια 
διάφορων τύπων. Περιοχή Λάρισα. Τηλ. 
Τηλ. 6947/509187.

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

Πωλείται µηχάνηµα παστερίωσης 2 τό-
νων σχεδόν καινούρια και ένας κορ-
φολόγος αυτοκαθαριζόµενος 3 µήνες 
δουλεµένος 3 τόνους την ώρα. Τηλ. 
6947/509187. 

Πωλούνται άχυρα, σιταριές, κριθαριές, 
µπιζέλι, και βρώµη σε µεγάλες ποσότη-
τες, τετράγωνη µπάλα µε 6 σκοινιά. Πε-
ριοχή Λάρισα. Τηλ. 6947/509187.
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Οριστικά εκτός
Ferrari ο Φέτελ
Ανακατωσούρα στην F1 από  τη αποχώρηση 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Σαν βόµβα έσκασε στο χώρο της 
Formula 1 η είδηση της αποχώρη-
σης του Σεµπάστιαν Φέτελ από τη 
Ferrari, τη θέση του οποίου θα πά-
ρει ο Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ. Το 
ντόµινο συνεχίζεται καθώς τη θέση 
του Σάινθ στην McLaren θα γεµίσει 
ο Ντάνιελ Ρικιάρντο ο οποίος ήδη 
υπέγραψε συµβόλαιο µε την οµά-
δα. Όσον αφορά τον Φέτελ, δεν έ-
χει γίνει γνωστό ακόµα το πού θα 
καταλήξει, ενώ εκτιµάται ότι ίσως 
και να αποχωρήσει από το άθληµα. 
Όλα τα παραπάνω βέβαια θα συµ-
βούν τη σεζόν του 2021, ενώ προς 
το παρόν, η Formula 1 βρίσκεται σε 

παύση, καθώς ο κορωνοϊός δεν έ-
χει επιτρέψει την πραγµατοποίηση 
ούτε ενός Γκραν Πρι µέχρι τώρα. 
Όπως είναι γνωστό, στόχος είναι 
να ξεκινήσει η φετινή σεζόν από 
την Αυστρία στις 5 Ιουλίου και µέ-
νει να φανεί πώς αυτές οι αλλαγές 
θα επηρεάσουν τα γκριντ.

Εν τω µεταξύ, γεγονός είναι η ε-
πανέναρξη των γερµανικών πρω-
ταθληµάτων ποδοσφαίρου 1ης και 
2ης κατηγορίας αυτό το σαββατο-
κύριακo. Από την άλλη στην Αγ-
γλία, παίχτες και οµάδες δεν φαί-
νεται να έχουν βρει ακόµα κοινό 
τόπο ώστε να αποφασίσουν την η-
µεροµηνία επανέναρξης. Στην Ιτα-
λία στόχος είναι η πρώτη σέντρα 
να γίνει στις 13 Ιουνίου.

Μετά από περίπου δύο µήνες αποχής βρέθηκαν ξανά 
στις πισίνες οι πολίστες της εθνικής οµάδας 
υδατοσφαίρισης των ανδρών. Πρόκειται για τους 14 
παίκτες τους οποίους επέλεξε ο Θοδωρής Βλάχος για 
να µετάσχουν σε αυτό το στάδιο της προετοιµασίας, 
το οποίο θα αφορά αποκλειστικά φυσική κατάσταση, 
εν όψει των προολυµπιακών υποχρεώσεων.

Ξανά στις πισίνες
η Εθνική στο πόλο  

Ποδόσφαιρο (2η Κατηγορία Γερµανίας)

Καρλσρούη - Ντάρµσταντ 14.00 COSMOTE SPORT 8 HD

Μπόχουµ – Χάιντενχαϊµ 14.00 COSMOTE SPORT 7 HD 

Ποδόσφαιρο (Μπουντεσλίγκα)

Άουγκσµπουργκ – Βολφσµπουργκ 16.30 COSMOTE SPORT 9HD

Φορτούνα Ντίσελντορφ – Πάντερµπορν 16.30 COSMOTE SPORT 8HD

Χόφενχαϊµ – Χέρτα Βερολίνου 16.30 COSMOTE SPORT 7HD

Ντόρτµουντ – Σάλκε 16.30 COSMOTE SPORT 2 HD

Ποδόσφαιρο (2η Κατηγορία Γερµανίας)

Βέχεν Βίζµπαντεν – Στουτγκάρδη 14.30 COSMOTE SPORT 9 HD

Γκρότιερ Φιρτ -  Αµβούργο 14.30 COSMOTE SPORT 8 HD

Αρµίνια Μπίλεφελντ – Όσναµπρικ 14.30 COSMOTE SPORT 7 HD

Σαν Πάουλι – Νυρεµβέργη 14.30 COSMOTE SPORT 3 HD

Ποδόσφαιρο (Μπουντεσλίγκα)

Κολονία – Μάιντες 16.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ουνιόν Βερολίνου – Μπάγερν Μονάχου 19.00 COSMOTE SPORT 3 HD

Ποδόσφαιρο (2η Κατηγορία Γερµανίας)

Καρλσρούη - Ντάρµσταντ 14.00 COSMOTE SPORT 8 HD

Μπόχουµ – Χάιντενχαϊµ 14.00 COSMOTE SPORT 7 HD 

Ποδόσφαιρο (Μπουντεσλίγκα)

Άουγκσµπουργκ – Βολφσµπουργκ 16.30 COSMOTE SPORT 9HD

Φορτούνα Ντίσελντορφ – Πάντερµπορν 16.30 COSMOTE SPORT 8HD

Χόφενχαϊµ – Χέρτα Βερολίνου 16.30 COSMOTE SPORT 7HD

Ντόρτµουντ – Σάλκε 16.30 COSMOTE SPORT 2 HD

Ποδόσφαιρο (2η Κατηγορία Γερµανίας)

Βέχεν Βίζµπαντεν – Στουτγκάρδη 14.30 COSMOTE SPORT 9 HD

Γκρότιερ Φιρτ -  Αµβούργο 14.30 COSMOTE SPORT 8 HD

Αρµίνια Μπίλεφελντ – Όσναµπρικ 14.30 COSMOTE SPORT 7 HD

Σαν Πάουλι – Νυρεµβέργη 14.30 COSMOTE SPORT 3 HD

Ποδόσφαιρο (Μπουντεσλίγκα)

Κολονία – Μάιντες 16.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ουνιόν Βερολίνου – Μπάγερν Μονάχου 19.00 COSMOTE SPORT 3 HD

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο, 16 Μαΐου 

Κυριακή, 17 Μαΐου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Ο Covid τρώει 
υπουργούς και 
αλλάζει τα δεδομένα 
και στη γεωργία 

Τηλεδιασκέψεις   
μέχρι να εξαντληθεί 
το μπάτζετ για τον 
πρωτογενή τομέα

Η νέα γραµµή
Βρυξελλών για την 
ΚΑΠ που γίνεται 
αναδιανεμητική 

Φευγάτος ο Καλάθης
Φουντώνουν το τελευταίο 
διάστηµα οι φήµες περί 
αποχώρησης του αρχηγού του 
Τριφυλιού, Νικ Καλάθη στο τέλος 
της σεζόν. Μάλιστα όπως 
ακούγεται, αν ο Καλάθης βρει ένα 
µεγάλο συµβόλαιο, πράγµα που 
είναι πολύ πιθανό, θα πάει σε αυτή 
την οµάδα, καθώς ο Παναθηναϊκός 
ΟΠΑΠ φαίνεται πως οδεύει σε 
περικοπές. Το όνοµα του Καλάθη 
ακούστηκε και για τον Ολυµπιακό. 

Ματς κάθε τρεις ηµέρες
Το πρωτάθληµα ποδοσφαίρου 
της κορυφαίας κατηγορίας της 
Αυστρίας θα επαναρχίσει στις 2 
Ιουνίου, µε αγώνες κάθε τρεις 
ηµέρες προκειµένου να καλυφθεί 
το χαµένο έδαφος από τη διακοπή 
της σεζόν λόγω του κορωνοϊού. 
Πλήρεις προπονήσεις πρόκειται να 
επαναρχίσουν στις 15 Μαΐου και 
οι παίκτες θα υποβάλλονται σε 
τεστ πριν από κάθε αγώνα.

Χωρίς Ουαρντά η ΑΕΛ
Νέο ραντεβού για την έναρξη του 
ελληνικού πρωταθλήµατος τη 
∆ευτέρα 18 Μαΐου έχουν κλείσει 
οι ιθύνοντες της Σούπερ Λιγκ. Στην 
Ελλάδα, η σκέψη είναι να µπούµε 
στα πλέι οφ στις 7 Ιουνίου και η 
σεζόν να ολοκληρωθεί στα τέλη 
Ιουλίου, µαζί µε το Κύπελλο 
Ελλάδος. Προς αυτή την κατεύθυνση 
προετοιµάζεται και η ΑΕΛ, η οποία 
όµως δεν θα έχει στη διάθεσή της 
τους Μασούρα και Ουαρντά που 
τέθηκαν εκτός οµάδας.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’





Οπαδοί 
από χαρτόνι 
Μία αν µη τι άλλο, 
πρωτότυπη ιδέα είχαν οι 
άνθρωποι της Γκλάντµπαχ, 
προκειµένου το γήπεδό τους να 
δείχνει γεµάτο µόλις ξεκινήσει 
το πρωτάθληµα στη Γερµανία.
Το τµήµα marketing της οµάδας 
αποφάσισε να πουλά θέσεις 
έναντι του ποσού των 19 ευρώ 
σε οπαδούς, όπου θα µπαίνει το 
πρόσωπό τους σε ένα χάρτινο 
οµοίωµα, στη θέση που θα 
επιλέξουν. Καλούν και τους 
οπαδούς των άλλων οµάδων της 
Μπουντεσλίγκα ή ακόµη και 
οπαδούς από άλλες χώρες και 
πρωταθλήµατα, για να 
παραγγείλουν το δικό τους 
οµοίωµα. Ήδη άλλες οµάδες 
στο πρωτάθληµα της Γερµανίας 
έχουν αποφασίσει να έχουν 
ηχητικά εφέ και πρόσωπα από 
χαρτόνι να κάθονται στις θέσεις 
ώστε να φαίνονται γεµάτα τα 
γήπεδα µόλις αρχίσει το 
πρωτάθληµα αυτό το 
σαββατοκύριακο.

  

Εικονική κερκίδα 
για τους Δανούς
H δανέζικη οµάδα Αάρχους 
ετοιµάζεται να λανσάρει την 
πρώτη εικονική κερκίδα 
παγκοσµίως µέσω του Zoom, 
µε τη δράση να επιστρέφει στα 
τέλη Μαΐου στη ∆ανία. Η οµάδα 
αναµένεται να έχει στο γήπεδό 
της 22 γιγαντοοθόνες στις οποίες 
θα εµφανίζονται τα πρόσωπα των 
οπαδών που θέλουν να 
παρακολουθήσουν παιχνίδι. 
Μάλιστα, η αρχή θα γίνει από την 
αναµέτρηση µε τη Ράντερς στις 
29 Μαΐου. Το virtual εισιτήριο 
θα είναι δωρεάν. 

   Αλήθεια, γιατί πρέπει σε 
κάθε ανακοίνωση του υπουργού 
της πλατείας να υπάρχει η αρχι-

κή υπενθύµιση ότι όλα γίνονται στην κα-
τεύθυνση διαρκούς και έµπρακτης στήρι-
ξης....του κάθε κλάδου του πρωτογενούς 
τοµέα; ∆ηλαδή, για ποιον θα γίνονταν, του 
δευτερογενούς ή του τριτογενούς; Πάντως 
η έµπρακτη στήριξη δεν αποτυπώνεται α-
κριβώς στα ποσά που κατευθύνονται στον 
τοµέα ούτε στις ιδιαίτερες συνθήκες που ε-
πικρατούν εξαιτίας της πανδηµίας του κο-
ρωνοϊού. Εξού και οι κουτσουρεµένες συν-
δεδεµένες στα βοοειδή...    Στο µε-
ταξύ, ο πρώην υπουργός της πλατείας 
µαζί µε άλλους 35 βουλευτές του κόµ-
µατός του ζητούν να αυξηθεί το ποσό 
της χρηµατοδότησης του προγράµµα-
τος δακοκτονίας έτους 2020 και o αριθ-
µός των γεωπόνων. Μάλιστα, ρωτά τον 
Μαυρουδή ποτέ θα αρχίσει ο πρώτος 
ψεκασµός ανά Περιφέρεια. Περιµένει, 
στα αλήθεια απάντηση; Γιατί είναι πολ-
λά που έχουν µείνει αναπάντητα.   

 Όσο για το πολυθρύλητο 5χίλιαρο α-
νά πληττόµενο αγρότη, οι Ιρλανδοί το... 
επιστρέφουν προκαταβολικά στον Επίτρο-
πο Γιάνους, τονίζοντας πως επί της ουσί-
ας αφορά αποζηµίωση από χρήµατα των 

αγροτών από το β’ πυλώνα, ενώ το 50χί-
λιαρο ανά µικροµεσαία επιχείρηση χρη-
µατοδοτεί µεταποιητικές επιχειρήσεις του 
ευρύτερου τοµέα της αγροδιατροφής.  

  Κρίµα, λένε, οι Ιρλανδοί αγρότες, 
καθώς από τη µια υπάρχει το ζοφερό 
σενάριο για µαζική περικοπή κονδυλί-
ων της ΚΑΠ, και από την άλλη το «ξε-
ζούµισµά» της από το ήδη µειωµένο 
ταµείο για να αντιµετωπίσει µια απα-
ράµιλλη κρίση, όπως αυτή της πανδη-
µίας.    Η ακατάσχετη πάντως φλυ-
αρία του Γιάνους στο άτυπο δεν φαίνεται 
να οδήγησε πουθενά, καθώς µε αναδια-
νοµή και όχι επιπλέον πόρους και µέτρα 
δεν επιτυγχάνεται τίποτα εν µέσω της κρί-
σης που βιώνει ο αγροτικός τοµέας. Ουδέν 
νεότερο όσον αφορά τη διανοµή του Απο-
θεµατικού Κρίσης των 400 εκατ. ευρώ αλ-
λά ούτε και για την περαιτέρω τροποποίη-
ση των Κανονισµών της ΚΑΠ, έτσι ώστε να 
καταβληθούν νωρίτερα οι άµεσες ενισχύ-
σεις (πρόωρη καταβολή του τσεκ και επι-
τόπιοι έλεγχοι).    Οι Γερµανοί πά-
ντως επιλέγουν απλοποίηση του ΟΣ∆Ε 
τους και όχι πρόωρη προκαταβολή του 
τσεκ, φοβούµενοι διαταραχές την επό-
µενη χρονιά, ενώ ο Μαυρουδής φοβά-
ται τους τόκους... O ΓΥΛΟΣ

Ανακατατάξεις στα γκριντ της Formula 1 από το 2021 σελ. 54 • Ήρθε η ώρα για σέντρα στα γερµανικά πρωταθλήµατα σελ. 54

Σπορά για όλους
Oκτώ σπαρτικές 6 µέτρων µπαίνουν 
στο µικροσκόπιο του profi Μαΐου. Στις 
σελίδες του νέου τεύχους συγκρίνονται 
ο τρόπος µε τον οποίο αυτές συνδέονται 
στον ελκυστήρα, η προσαρµογή στην 
σποροκλίνη, το σχέδιο της χοάνης και 
η ακριβή απαίτηση ισχύος.

Η ΤΡΥΠΙΑ ΒΑΡΚΑ

Τα µισά πάνε 
στον ζωέµπορα 

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

ΑΝΘΙΣΜΕΝΗ ΑΝΟΙΞΗ ΤΟΥ KEVIN HILL
Ένα ιδιαίτερα διαδεδοµένο δέντρο της µεσογειακής και της ελληνικής υπαίθρου που ξεχωρίζει κάθε άνοιξη στους αγρούς µε τα πυκνά 
µωβ άνθη της, είναι η κουτσουπιά. Το ύψος της µάλιστα φτάνει τα 12 µέτρα, είναι ανθεκτική και µπορεί να φυτευτεί σε αστικές περιοχές.
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Μείωση του όγκου παραγωγής ροδάκινων 
στην Ευρώπη και σταθερή ζήτηση για επο-
χικά φρούτα, στρώνουν το έδαφος για µια 
χρονιά µε καλές προοπτικές στο προϊόν. 
Σε αυτό το πλαίσιο, το επιτραπέζιο ροδά-
κινο θα προσπαθήσει να πάρει πάσα από 
το βερίκοκο και το κεράσι, για τα οποία ό-
λα δείχνουν ότι θα διατηρήσουν συµπα-
γές το ήδη διαµορφωµένο υψηλό εύρος 
τιµών, περιορίζοντας τα όποια περιθώρια 
υποχώρησης των τιµών του.

Να σηµειωθεί ότι το ροδάκινο προέρ-

χεται από τρεις χρονιές που απογοήτευ-
σαν εµπορικά τους παραγωγούς, µε τη 
µέση τιµή ανάµεσα στα 22 µε 28 λεπτά 
το κιλό. Την ελληνική παραγωγή φαί-
νεται ότι κρατάει εγκλωβισµένη σε ένα 
ανελαστικό εύρος τιµών και η εξάρτησή 
της από τις Βαλκανικές χώρες και τη Ρου-
µανία, έπειτα από την απώλεια της ρω-
σικής αγοράς, δεδοµένου ότι οι αγορές 
αυτές δύσκολα θα µπορέσουν να πλη-
ρώσουν την προστιθέµενη αξία που ται-
ριάζει στο ελληνικό ροδάκινο. 

Το βερίκοκο πασάρει στο ροδάκινο  
 ρ π έσεις να ερ η ε  τ  χαµέν  έ α ς από τρεις α ές χρ νιές
 ε ε τηµένη ταχ τητα από τις υψηλές τιµές τ ν επ χι ών ρ τ ν
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Ο 
ι διαπραγµατεύσεις για τη νέα σο-
δειά βάµβακος στη χώρα µας γίνο-
νται πλέον περίπου στα 3 σεντς α-
νά λίµπρα πάνω από τις τιµές ∆ε-

κεµβρίου ‘20, περίπου στα 60,50 σεντς ανά λί-
µπρα, επίπεδα στα οποία έγιναν λίγες πράξεις. 
Στόχος των εκκοκκιστών είναι να ξαναπιάσου-
µε τα 4 σεντς πριµ επί του χρηµατιστηρίου, αλ-
λά για την ώρα οι αγοραστές αδυνατούν να τα 
πληρώσουν. Η Τουρκία όσο πάει γίνεται και 
πιο χλωµή όσον αφορά την έντονη παρουσία 
της στην αρχή της εκκοκκιστικής περιόδου. 

 
  Στη χώρα µας υπάρχει µια ανησυχία για 

τα σκληρά σιτάρια στη Θεσσαλία αναφορικά 
µε τον µίνι καύσωνα και τις ζηµιές που µπορεί 
να φέρουν οι υψηλές θερµοκρασίες αυτή την 
εποχή. Σχετικά µε προπωλήσεις οι Ιταλοί συζη-
τούν για τιµές περί των 260 ευρώ ο τόνος FOB 
λιµάνι µας, εντούτοις αυτά τα επίπεδα δεν προ-
σελκύουν τους εξαγωγείς. Στο χρηµατιστήριο 
του Σικάγο, είχαµε διόρθωση τιµών λόγω του 
πτωτικού USDA report. Ανακοινώθηκε αύξη-
ση παραγωγής µαλακού (και καλαµποκιού) µε 
παράλληλα αύξηση των τελικών αποθεµάτων 
της νέας σοδειάς. Παράλληλα οι φοβίες γύρω 
από την πανδηµία εξακολουθούν και πιέζουν 
τα εµπορεύµατα στο σύνολό τους.

  Σηµαντική βελτίωση στα οικονοµικά 
αποτελέσµατα της εγχώριας αγοράς ακτινι-
δίου αναµένουν οι συντελεστές του κλάδου, 
µε την εµπορική περίοδο να κλείνει επίση-
µα αυτές τις ηµέρες. Με τις νέες φυτεύσεις 
αναµένεται ότι η παραγωγή για την επόµε-
νη χρονιά θα είναι αυξηµένη αν δεν υπάρ-
ξουν απρόοπτα, ενώ στο µεταξύ ο εγχώριος 
κλάδος προετοιµάζεται για το ντεµπούτο του 
στην αγορά της Ταϊλάνδης.

Λίγες στα 60 σεντς  
οι πράξεις βάμβακος 

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

15/04 23/04 30/04 07/05 14/05

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

266.37 258,94261.43

294.55302.67

Δυτικές χώρες
Φέτος διαφαίνεται µια τάση 
προτίµησης του ελληνικού 

ροδάκινου στην αγορά και από 
τις δυτικές χώρες

Βέροια 
Η καρποφορία διαφέρει από 
κτήµα σε κτήµα στη Βέροια. 
Κτήµατα χτυπήθηκαν από το 

χαλάζι άλλα γλίτωσαν

Ανθοφορία
Μετ’ εµποδίων η ανθοφορία, αφού 
η άκαιρη καλοκαιρία τον Μάρτιο 
ευνόησε τις πρώιµες, ενώ µετά η 
βαρυχειµωνιά χτύπησε τις όψιµες 

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

9/4 15/4 23/4 30/4 7/5 14/5

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)
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ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)
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209,5

54,09

2,12

344,0

856,6

14,48

43.225

92.825

66.61
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2,14
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847,2
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50.51
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57,65

2,06

327,6

846,4

13,66

47.300
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50.00
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209,5

57,29

2,10

330,4

836,0

11,47

56.425

85.600

52.70

220

209,5

55,45

2,12

349,6

830,4

11,47

68.125
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60.63

218

209,5

57,41

2,07

355,2

837,0

11.91

68.125

89.475

68.42

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
ευρώ/κιλό

295

188 188
184 184 183 183

295 299 299 299 296

Τιμές παραγωγού 
2019 

Ροδάκινο  30 λεπτά/κιλό

Νεκταρίνι  45 λεπτά/κιλό
ΠΗΓΗ: AGRENDA
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Η αγορά αγνόησε την πτωτική έκθεση του USDA 
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∆ΕΚ ΙΑΝ ΦEB ΜΑΡ ΑΠΡ MAΪ

Η πορεία των συµβολαίων ∆εκ 20 
που ανταποκρίνονται στη νέα σοδειά 
είναι πιο ήπια και φαίνονται κάποια 
σηµάδια κανονικότητας.

Στον τοµέα του εµπορίου ακούγονται 
ζητήσεις από Ιταλία για καλά στάρια 
της νέας σοδειάς στα επίπεδα των 260 
ευρώ/τόνο FOB λιµάνι µας

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, που δείχνει 
σηµάδια σταθεροποίησης.

Παρά µια αναιµική κινητικότητα στην 
αγορά ελαιολάδου, οι τιµές δεν 
φαίνεται να µπορούν να 
ξεκολλήσουν από τα χαµηλά επίπεδα.
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Σε µικροδιορθώσεις και σταθεροποί-
ηση της τιµής του σκληρού σιταριού 
προχώρησε η αγορά της Φότζια, η ο-
ποία στέκεται στο γεγονός ότι σύντοµα 
θα σηµειωθεί αύξηση της προσφοράς, 
καθώς πλησιάζουν τα αλώνια.

Συνεπώς µε τιµή στα 302 ευρώ ανά 
τόνο, από τα 310 που ήταν νωρίτερα 
αναµένεται πως θα πορευτεί η ιταλική 
αγορά µέχρι τα αλώνια, αφού έπειτα 
από την άνοδο την περίοδο της καρα-
ντίνας, αυτό που περίµεναν πολλοί α-
γοραστές για να προχωρήσουν σε κάτι 
καλύτερο, ήταν το να προκύψουν προ-
βλήµατα σε βασικές χώρες παραγωγής.

Απαντήσεις σε αυτό φέρνει η νέα έκ-
θεση του FAO για την παγκόσµια πα-
ραγωγή σιταριού το 2020 που µιλά για 
µια παραγωγή περίπου 762,6 εκατ. τό-
νων, συγκρίσιµη µε εκείνη της παρα-
γωγής του 2019. Μάλιστα όπως επι-
σηµαίνει στην τελευταία του έκθεση 
ο FAO, αναµένεται µικρότερη συγκο-

µιδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Βό-
ρεια Αφρική, την Ουκρανία και τις Η-
ΠΑ. Αυτές οι µειώσεις πιθανότατα θα 
αντισταθµιστούν από την ανάκαµψη 
της παραγωγής που αναµένεται στο 
Καζακστάν, καθώς και από µεγαλύτε-
ρες συγκοµιδές στη Ρωσία.

Σε ό,τι αφορά την εγχώρια αγορά, 
ακούγονται κάποιες ανησυχίες σχετι-
κά µε την παραγωγή, καθώς οι πολύ 
υψηλές για την εποχή θερµοκρασίες 
δεν την ευνοούν.  Σε αυτή την κρίσιµη 
για την καλλιέργεια περίοδο, τον πρώ-
το λόγο  έχουν οι καιρικές συνθήκες. 
Παρόµοια είναι η εικόνα και στη γει-
τονική Ιταλία και όπως εξηγούν στην 
Agrenda αναλυτές της αγοράς, αν εκ-
δηλωθούν προβλήµατα εκεί, είναι βέ-
βαιο πως αυτό θα αποτυπωθεί µε δου-
λειά σε εξαγωγή ελληνικού σκληρού.

Στον Καναδά όλα δείχνουν πως θα 
καταγραφεί αύξηση των εκτάσεων κα-
τά 10%, µε τα αλώνια της χώρας να ξε-
κινούν τον Οκτώβριο, γεγονός που δί-
νει την εντύπωση στην αγορά πως θα 
υπάρξουν στάρια διαθέσιµα προς εξα-

γωγή και αργότερα. Σηµαντικό όµως 
στην περίπτωση της χώρας της Βόρειας 
Αµερικής είναι το γεγονός ότι µειώθη-
καν σηµαντικά τα αποθέµατα τους σε 
σχέση µε την αντίστοιχη εποχή πέρυσι.

Στο κοµµάτι της κατανάλωσης, ανα-
µένεται πως θα αξιοποιηθούν περίπου 
760 εκατ. τόνοι σιταριού, σύµφωνα µε 
τον FAO, µε τις αναµενόµενες αυξήσεις 
στην κατανάλωση τροφίµων να υπερ-
βαίνουν τις αναµενόµενες µειώσεις 
για χρήση σε ζωοτροφές και την βιο-
µηχανία, ειδικά στην Ευρωπαϊκή Ένω-
ση, τις Ηνωµένες Πολιτείες και τον Κα-
ναδά. Οι µειώσεις αυτές ανταποκρίνο-
νται στις εκτιµήσεις για περιορισµένη 
ζήτηση λόγω των σοβαρών οικονοµι-
κών επιπτώσεων της πανδηµίας.

Μικροδιορθώσεις πριν τα αλώνια για το σκληρό
 ει µένη ευρ πα ή παρα ή περιµένει  , µε την αταν λ ση να αναµένεται ενισχυµένη
 αρόµετρ  ια την τιµή στ  σ ληρό η πρώτη πρ πώληση, π υ α εται περ  τα 0 ευρώ  τόν ς Σηµαντική αύξηση 31,3% σε 

αξία ήτοι 326,6 εκατ. ευρώ 
κατέγραψαν οι ελληνικές 
εξαγωγές νωπών φρούτων και 
λαχανικών και κατά 17,5% σε 
όγκο (440,56 χιλ. τόνους), το 
α’ τρίµηνο 2020, σε σύγκριση 
µε το ίδιο διάστηµα του 
περασµένου έτους, σύµφωνα 
µε στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. 
Μάλιστα, από την επεξεργασία 
των στοιχείων από τον 
Incofruit Hellas, η εντυπωσιακή 
αύξηση της αξίας των 
εξαχθέντων φρούτων δείχνει 
την αυξηµένη µεσοσταθµική 
τιµή µονάδος των προϊόντων, 
που οφείλεται κυρίως στα 
πορτοκάλια και τα ακτινίδια.
Αυξηµένες κατά 24,4% ήταν 
και οι εξαγωγές λαχανικών, που 
ανήλθαν σε 72.339 τόνους και 
κατά 29,2% σε αξία, φτάνοντας 
τα 59,512 εκατ. ευρώ. 
Τέλος οι εξαγωγές φρούτων 
σηµείωσαν αύξηση κατά 16,3%, 
φτάνοντας τους 368.225 
τόνους, και αξία 267,09 εκατ. 
ευρώ, αυξηµένη κατά 31,8%.

ΑΥΞΗΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 31,3% 
ΤΟ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ ΜΕ ΠΡΩΤΑ 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΚΙ ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΟ

Η πρόσφατη έκθεση προσφοράς / ζήτησης βάµβακος 
του υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ χαρακτηρίστηκε 
ως πτωτική για τις τιµές, ιδιαίτερα της φετινής 
σοδειάς. Ανακοινώθηκε µείωση της κατανάλωσης και 
των τελικών αποθεµάτων, εντούτοις το 
χρηµατιστήριο αγνόησε αυτά τα νέα και ενισχύθηκε 
λόγω της γενικότερης αντίδρασης των 
εµπορευµάτων στην αρχή της εβδοµάδας. 
Αναφορικά µε τη νέα σοδειά ανακοινώθηκε αύξηση 
των τελικών αποθεµάτων αλλά παράλληλα βελτίωση 
της παγκόσµιας κατανάλωσης, µια που λογικά θα 
περάσει ο «πανικός» της πανδηµίας. 

ΝEA ΥOΡKH
Η ευρύτερη πίεση του πριµ (βάσης) επί των 
χρηµατιστηριακών τιµών αναφορικά µε τη νέα σοδειά 
έχει περάσει και στα ελληνικά βαµβάκια. Πλέον οι 
διαπραγµατεύσεις γίνονται στα 3 σεντς ανά λίµπρα 
πάνω από τις αντίστοιχες τιµές ∆εκεµβρίου ‘20, 
εντούτοις οι νέες προπωλήσεις είναι λιγοστές. Την 
ίδια στιγµή η οικονοµική κατάσταση στη γειτονική µας 
Τουρκία είναι κρίσιµη και αρκετοί θεωρούν λιγότερο 
πιθανό οι εν λόγω κλώστες να είναι δυναµικοί στην 
έναρξη της εκκοκκιστικής περιόδου. ∆εν είναι µόνο η 
τουρκική λίρα που χάνει έδαφος αλλά και η έλλειψη 
ισχυρής ζήτησης για προϊόντα από την Ευρώπη.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Στον Καναδά ανακοινώθηκε 
σηµαντική µείωση αποθεµάτων.

ΓΑΛΛΙΑ
Στη Γαλλία οι τιµές σκληρού 

νέας σοδειάς κυµαίνονται 

στα 255 ευρώ ο τόνος 

παραδοτέα σε λιµάνι τους

Συνεδρίαση 13/05/20
      Μήνας       Κλείσιµο       Μεταβολή

Ιούλιος '20 57,46 -O,88

Δεκέμβριος '20 57,32 -0,58

EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2020
59

58

57

56

55

54

53
Πέµπτη
07/05

Παρασκευή
08/05

∆ευτέρα
11/05

Τρίτη
12/05

Τετάρτη
13/05
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ΤΟΥ  ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ 
  liamis@agronews.gr

Μέχρι και µε 5 ευρώ το κιλό, 
τιµή παραγωγού, για την πρώτη 
ποιοτική κατηγορία, άνοιξε, στη 
Βόρεια Ελλάδα, η φετινή εµπο-
ρική σεζόν για τις υπερπρώιµες 
ποικιλίες κερασιού, ενώ για τα λι-
γότερο ποιοτικά η αγορά δίνει το 
minimum 3 ευρώ, καθώς η ζήτη-
ση είναι αυξηµένη. Οι ποσότητες, 
ωστόσο, είναι µικρές στο ξεκίνη-
µα της συγκοµιδής, διότι οι παγε-
τοί Μαρτίου και Απριλίου, προκά-
λεσαν µεγάλη ζηµιά, η οποία σε 
κάποιες περιοχές και σε κάποιες 
ποικιλίες φτάνει έως και 80% - 90% 
της προσδοκώµενης παραγωγής.

Στα χωριά του κάµπου της Σκύ-
δρας και των Γιαννιτσών, στα πε-
δινά του νοµού Πέλλας, οι κερα-
σοπαραγωγοί ξεκίνησαν συγκο-

µίζοντας τις ποικιλίες Early Lory 
κι Early Bigi, στις οποίες καταγρά-
φονται σηµαντικές ζηµιές, αλλά 
η εικόνα είναι λίγο καλύτερη από 
τα Lappen, τα Black Star, τα Grey 
Star, τα Crystallina, τα Τσολακέι-
κα και τα Sabrina, στα οποία οι α-
πώλειες φτάνουν το 80%, όπως 
λένε οι παραγωγοί της περιοχής. 

«Έχουµε αρχίσει τις παραλαβές 
από παραγωγούς στα χωριά Μαυ-
ροβούνι, Λουτροχώρι, Ριζά, Ριζάρι 
και την Σκύδρα κι οι τιµές κυµαί-
νονται από 3 έως 5 ευρώ το κιλό, 
για τον παραγωγό», σηµειώνει ο 
Πέτρος Τζαβέλλας από τα Βρυττά 
Εδέσσης, ο οποίος καλλιεργεί µε 
την οικογένειά του 100 στρέµµα-
τα κερασιάς και ταυτόχρονα εµπο-
ρεύεται το προϊόν, το οποίο, όπως 
είπε «παρουσιάζει υψηλή ζήτηση 
από Ρουµανία και Βουλγαρία».

Στην Πιερία, σύµφωνα µε τον 
∆ηµήτρη Ντούρο, πρόεδρο του Α-
γροτικού Συνεταιρισµού Ράχης «Ο 
Άγιος Λουκάς», αναµενόταν µια 
αύξηση στην τιµή άνω του 30% 
σε σχέση µε πέρυσι, λόγω µειω-
µένης παραγωγής κατά 60%, αλ-
λά και της υψηλής ζήτησης από 
την Ευρώπη, η οποία «ψάχνει το 
ελληνικό κεράσι». 

Αρχή µε τα λίγα Early Lory και Early Bigi
Έως και 5 ευρώ τα υπερπρώιµα κεράσια 
Αυξηµένη η ζήτηση από την Ευρώπη, µέχρι 30% υψηλότερες τιµές από πέρυσι

ΕΩΣ 5 ΕΥΡΩ
Με 4 ευρώ πούλησε τις πρώτες 

µικρές ποσότητες ο Αγροτικός 

Συνεταιρισµός Φυλώτιας και 

γύρω στα 5 ευρώ ήταν οι πρώτες 

εµπορικές πράξεις στην Ηµαθία

ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟ ΚΕΡΑΣΙ 

5
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ

3
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ

ΤΙΜΗ

ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ

Ο
ι υψηλές για την εποχή 
θερµοκρασίες, κυρίως στη 
Θεσσαλία, προκαλούν µια 
ανησυχία όσον αφορά τις 

αποδόσεις στα χωράφια σκληρού σίτου 
αλλά και τις ποιότητες. Στον τοµέα του 
εµπορίου ακούγονται ζητήσεις από Ι-

ταλία για κα-
λά σιτάρια της 
νέας σοδειάς 
στα επίπεδα 
των 260 ευρώ 
ο τόνος FOB λι-

µάνι µας, αλλά σε αυτές τις τιµές δεν υ-
πάρχει διάθεση πώλησης από τους ε-
ξαγωγείς. Στα σκληρά σιτάρια, είχαµε 
για δεύτερη εβδοµάδα διόρθωση τιµών 
(-5 ευρώ ο τόνος) στη νέα λίστα της Φό-
τζια. Στα ποιοτικά σιτάρια µε ειδικό βά-
ρος 80 kg/hl, η τιµή αποθήκης παρα-
γωγού είναι στα 297-302 ευρώ ο τόνος. 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

∆ΕΥΤΕΡΗ Β∆ΟΜΑ∆Α 
∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΙΜΩΝ 
ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ
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Όταν ξεπουλάει 
ο πελτές ακριβαίνει 
η βιομηχανική ντομάτα

Αναδρομική
ενίσχυση τιμής 
περιμένουν 
οι παραγωγοί

Με τα αποθέµατα πελ-
τέ ντοµάτας εξαντλη-

µένα και την κατανάλωση αυξηµένη 
έως και 30%, η αγορά της βιοµηχα-
νικής ντοµάτας αποκτά µια ανανε-
ωµένη δυναµική που αφήνει περι-
θώρια στους καλλιεργητές να διεκ-
δικήσουν υψηλότερες τιµές για το 
προϊόν τους την ώρα της παράδοσης.

Φέτος, οι µεγάλες βιοµηχανίες του 
κλάδου να έδωσαν µια µικρή αύξη-
ση στα συµβόλαια, έχοντας παράλ-
ληλα τις αποθήκες γεµάτες στοκ, σε 
µια προσπάθεια να συγκρατήσουν 
την τάση εγκατάλειψης της καλλι-
έργειας. Οι νέες συνθήκες όµως, ό-
πως διαµορφώθηκαν το τελευταίο 
δίµηνο της καραντίνας, δεν αφή-
νουν πολλά περιθώρια στους µε-
ταποιητές ώστε να επιµείνουν στη 
στάση τους να κρατούν την τιµή σε 
επίπεδα, που οι ίδιοι λένε ότι τους 
«επιτρέπει» η διεθνής αγορά.

Ειδικότερα, η αύξηση της ζήτη-
σης για προϊόντα µακράς διαρκεί-
ας διαµορφώνει διαφορετικά επίπε-
δα τιµών µε την αγορά να έχει ήδη 

αντιδράσει και την τιµή του ντοµα-
τοπολτού από ελληνικά εργοστάσια 
να διαµορφώνεται στα 750 µε 760 
ευρώ ο τόνος τον Απρίλιο, ακολου-
θώντας την ανοδική πορεία που ση-
µειώθηκε στις περισσότερες παρα-
γωγούς χώρες.

Την ίδια στιγµή, οι εκτιµήσεις 
για την παγκόσµια παραγωγή εί-
ναι συγκρατηµένες, αφού αν και οι 
αρχικές προβλέψεις ανέβαζαν τον 
όγκο στους 39,25 εκατ. τόνους, α-
πό τους 37,38 εκατ. του 2019, οι τε-
λευταίες προσεγγίσεις αναµένουν 
µείωση, λόγω των δύσκολων και-
ρικών φαινοµένων που εµπόδισαν 
τις φυτεύσεις.

Στην περίπτωση της Ελλάδας οι ε-
κτιµήσεις του Παγκόσµιου Συµβου-
λίου Μεταποίησης Ντοµάτας (WTPC) 
ανεβάζουν την φετινή παραγωγή κα-
τά 10%, στους 440.000 τόνους, ωστό-
σο οι καιρικές συνθήκες στις αρχές 
των φυτεύσεων κράτησαν πίσω τους 
παραγωγούς, µε την παραγωγή πι-
θανότατα να µην µπορέσει να αντα-
ποκριθεί στις αρχικές εκτιµήσεις.

Τα φετινά συµβόλαια για την καλλιέρ-
γεια είδαν µια µικρή αύξηση µε τις µε-
γάλες βιοµηχανίες του χώρου να ανα-
κοινώνουν από νωρίς µια διαφοροποί-
ηση των προσφερόµενων τιµών παρα-
γωγού, ωστόσο πλέον που τα δεδοµένα 
άλλαξαν, οι καλλιεργητές ευελπιστούν 
σε µια καλύτερη διαχείριση από τις µε-
ταποιητικές, αναδροµικά. Το µόνο σί-
γουρο, όπως λένε, είναι ότι από ‘δώ και 
πέρα στην αγορά διαµορφώνονται νέα 
δεδοµένα, µε υψηλότερες τιµές.

Για φέτος ο Νοµικός έχει ανακοινώσει 
κλίµακα τιµών, που φθάνει τα 92 λεπτά 
το κιλό για τις εισκοµίσεις πρώτης ποιό-
τητας, επιδοτώντας κατά κάποιο τρόπο 
τους παραγωγούς να κινηθούν πιο µε-
θοδικά προς αυτή την κατεύθυνση. Αυ-
ξηµένες τιµές στα συµβόλαια ανακοίνω-
σε και η θεσσαλική Damavand µε στό-
χο τη βελτίωση της ποιότητας. Επίσης ο 
ΚΥΚΝΟΣ ανακοίνωσε ότι καθιερώνει τη 
µέθοδο τιµολόγησης µε τιµή ανά µπρι-
ξοµονάδα, όπως κάνουν εδώ και τρία 
χρόνια οι µεταποιητικές της Θεσσαλί-
ας. Έτσι, στα 5 brix η τιµή είναι 16,65 
ευρώ ανά µπριξοµονάδα, που αντιστοι-
χεί σε 83,25 ευρώ ο τόνος.

Άστατες καιρικές συνθήκες στον Ευρωπαϊκό Νότο αλλάζουν τα καλλιεργητικά δεδοµένα, 
την ώρα που το WTPC ανεβάζει την ελληνική παραγωγή κατά 10% στους 440.000 τόνους

 Πίσω οι σπορές σε Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία

ΤΟΥΡΚΙΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ 2020

ΕΛΛΑ∆Α

ΤΟ
ΝΟ
Ι

ΙΤΑΛΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ

440.000

5.000.000

3.100.000

2.300.000

39,25

1.400.000

2.300.000

ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΙ

ΣΥΝΟΛΟ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΝΤΟΜΑΤΑ

WTPC

ΙΒΗΡΙΚΗ

Έντονες βροχοπτώσεις στην Ιβηρική Χερσόνησο και 
ξηρασία στην Ιταλία έχουν κρατήσει αρκετά πίσω για 
τα δεδοµένα της εποχής τις φυτεύσεις, σύµφωνα µε 
τα στοιχεία του του Παγκόσµιου Συµβουλίου 
Μεταποίησης Ντοµάτας. 
Στην Ιταλία, ως το τέλος της περασµένης 
εβδοµάδας, µόλις το 35% της συνολικής επιφάνειας 
είχε φυτευτεί στις περιοχές του Βορρά αφού δεν 
έχουν σηµειωθεί αρκετές βροχοπτώσεις µέχρι 
στιγµής σχεδόν από τις αρχές του έτους. 
Παρόµοια είναι η κατάσταση και στο Νότο µε τις 
δεξαµενές στην Απουλία να είναι σχεδόν άδειες. 
Η συνολική πρόβλεψη για την Ιταλία είναι περίπου 
5 εκατοµµύρια τόνοι. Αντιθέτως στην Πορτογαλία, 
µόλις το 25% της επιφάνειας είχε φυτευτεί στο 
τέλος της περασµένης εβδοµάδας, κάτι που είναι 
πολύ λιγότερο από το κανονικό λόγω των βροχών 
τον Απρίλιο. Και στην Ισπανία όµως η αρχική 
πρόβλεψη παραγωγής 3,1 εκατ. τόνων ενδέχεται 
να µην επιτευχθεί, αφού όλο τον Απρίλιο οι 
βροχοπτώσεις καθυστέρησαν σε τέτοιο βαθµό τις 
φυτεύσεις, ώστε ορισµένοι παραγωγοί αποφάσισαν 
να µην φυτέψουν καθόλου µερικές εκτάσεις.
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Ο τραπεζικός δείκτης 
βαραίνει το κλίµα στο ΧΑ
Οι προοπτικές δείχνουν εξαιρετικά αµφίβολες για 
την πορεία του ελληνικού χρηµατιστηρίου, καθώς 
στην παρατεταµένη αδυναµία της εγχώριας 
αγοράς, θα πρέπει να προστεθεί και η επιστροφή 
της επιφυλακτικότητας στα διεθνή χρηµατιστήρια, 
µε ό,τι αυτό µπορεί να συνεπάγεται. Η έξοδος των 
τραπεζών από το καθοδικό κανάλι δεν θα είναι 
εύκολη καθώς εντείνονται οι φόβοι ότι ο κλάδος 
τους επόµενους µήνες θα κάνει µεγάλα προς… τα 
πίσω βήµατα, ειδικά στο µέτωπο των µη 
εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων.

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Οι συνολικές 
πωλήσεις την περίοδο 1η 
Ιανουαρίου – 31 Μαρτίου 

µειώθηκαν κατά 9,4% και 
ανήλθαν σε 21,6 εκατ. ευρώ από 
23,9εκατ. ευρώ στις 31.3.2019. Το 
EBIDTA του οµίλου µειώθηκε κατά 
12,2% και ανήλθε σε 834.000 ευρώ 
από 950.000 ευρώ στις 31.3.2019. Οι 
τοµείς που επηρεάζονται περισσότερο 
από την καραντίνα, σύµφωνα µε την 
ανακοίνωση, είναι του τουρισµού και 
των οχηµάτων σε αντίθεση µε τον 
αγροτικό τοµέα που δείχνει να µην 
επηρεάζεται σηµαντικά.

KΡΙ ΚΡΙ: Ο κύκλος εργασιών της 
γαλακτοβιοµηχανίας ανήλθε σε 
112,90 εκατ. ευρώ στη χρήση 2019, 
έναντι 94,23 εκατ. της χρήσης 2018 
(αυξηµένος +19,8%). Τα λειτουργικά 
κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε 21,12 
εκατ. ευρώ έναντι 17,29 εκατ. ευρώ 
το 2018, τα κέρδη προ φόρων σε 
17,57 εκατ. ευρώ έναντι 14,24 εκατ.

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: Μετά την Αττική 
και τη Θεσσαλονίκη, το ΑΒ Eshop, το 
ηλεκτρονικό κατάστηµα της ΑΒ, 
επεκτείνεται και σε Πάτρα, Λάρισα, 
Ηράκλειο, Καλαµάτα και Ιωάννινα.  
Το ΑΒ Eshop προσφέρει µια µεγάλη 
ποικιλία µέσα από 9.000 προϊόντα, µε 
40 ευρώ ελάχιστη παραγγελία και 
δωρεάν µεταφορικά.

PEPSICO: Όσο η κατανάλωση 
φαγητού στο σπίτι παραµένει σε 
υψηλά επίπεδα, η PepsiCo 
κυκλοφόρησε δύο ιστότοπους προς 
τους καταναλωτές - PantryShop.com 
και Snacks.com - για να καλύψει τη 
µετατόπιση της ζήτησης όπου οι 
αγοραστές µπορούν να παραγγείλουν 
προϊόντα PepsiCo και Frito Lay 
απευθείας από την εταιρεία.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Σε κανονικές εποχές, οι φορολογικές δο-
µές και η κατανοµή δαπανών αλλάζουν 
µε ρυθµό χελώνας, και ακόµα και οι κα-
λοπροαίρετες τροποποιήσεις µε την πά-
ροδο του χρόνου µετατρέπονται σε αδέ-
ξιες τρύπες. «Η έκτακτη κατάσταση του 
σήµερα που φέρει η πανδηµία καθιστά 
εφικτό ένα φορολογικό σύστηµα που 
θα είναι σχεδιασµένο για το καλό της οι-
κονοµίας, αντί για τη συνήθη καθίζηση 
των ξεχασµένων εκλογικών υποσχέσε-
ων. Μετά τον Covid-19, στόχος δεν θα 
πρέπει να είναι να επιστρέψει η κατά-
σταση εκεί που ήταν αλλά να πάµε κα-
λύτερα...», γράφουν οι Financial Times. 

Τώρα είναι η ώρα οι κυβερνήσεις να 
σκεφτούν πιο ριζοσπαστικά για τη σύνθε-
ση των κρατικών προϋπολογισµών –πά-
νω απ’ όλα τη δοµή των φόρων- ως προς 
το µέγεθός τους δεδοµένου ότι η σταδι-
ακή άρση της καραντίνας, δεν θα φέρει 

µε µιας πίσω την οικονοµική δραστηριό-
τητα όταν οι επιδοτήσεις µισθών σταµα-
τήσουν σταδιακά και πολλές από τις θέ-
σεις εργασίας που έχουν µέχρι στιγµής 
σωθεί χαθούν, σηµειώνει η εφηµερίδα.

Στα του οίκου µας στο τραπέζι των 
µέτρων που αναµένεται να τεθούν σε ι-
σχύ από την 1η Ιουνίου, είναι  µειώσεις 
ΦΠΑ στην εστίαση, επιδότηση µισθού 
και voucher τουρισµού, µε την κυβέρ-
νηση να ανοίγει τα χαρτιά της την ερ-
χόµενη εβδοµάδα.

Στο µεταξύ, υπέρ των αρνητικών ε-
πιτοκίων τάσσεται ο Αµερικανός πρό-
εδρος, Ντόναλντ Τραµπ, αντικρούο-
ντας τις δηλώσεις του προέδρου της 
Fed ότι δεν είναι ένα ελκυστικό όπλο 
νοµισµατικής πολιτικής. «Εάν άλλες 
χώρες υιοθετήσουν αρνητικά επιτό-
κια, θα πρέπει κι εµείς να κάνουµε το 
ίδιο» είπε στο Fox Business.

Ασπράδια
Μια κορυφαία πηγή πρωτεΐνης από 
φρέσκα αυγά µε ονοµασία 
προέλευσης προσφέρουν στην 
ελληνική αγορά τα Ηπειρώτικα Αυγά 
της Πτηνοτροφικής Ιωαννίνων Α.Ε. 
Το παστεριωµένο 100% ασπράδι 
αυγού κυκλοφορεί σε χαρτοκυτίο 
Pure Pak (500 ml) και διατηρείται 
στους 0–3οC για 35 ηµέρες από την 
παραγωγή του.

Kαταχώρηση
Στο µητρώο των ΠΟΠ και ΠΓΕ της ΕΕ 
καταχωρήθηκε µε τον εκτελεστικό 
κανονισµό της ΕΕ (2020/629) της 
Επιτροπής της 5ης Μαΐου η ονοµασία 
«Φασόλια Κατταβιάς Ρόδου» (Fasolia 
Kattavias Rodou) / «Λόπια Κατταβιάς 
Ρόδου» (Lopia Kattavias Rodou). Η 
αίτηση καταχώρησης της ονοµασίας 
δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της  
ΕΕ στις 20 ∆εκεµβρίου  2019.

Μείωση φορολογίας
ένα βήμα ανάκαμψης

 Eυκαιρία η πανδημία για φορο-μεταρρυθμίσεις 
Μεγάλη επιμονή Τραμπ σε αρνητικά επιτόκια

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
588,12

TZIΡΟΣ (εκατ. ¤)
Πέµπτη 14/05

Πέµπτη
14/05

Παρασκευή
08/05

∆ευτέρα
11/05

Τρίτη
12/05

Τετάρτη
13/05

610

605

600

595

590

585

580

Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε. 0,2500 13,64 % 

ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε. 3,5800 9,82 %

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. 0,4300 7,50 % 

ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤ. 1,9200 7,26 % 

LAMDA -Α.E.ΣΥΜ.&ΑΞΙΟΠ. ΑΚΙΝ.Ν 5,8500 4,75%

SATO ΑΝΩΝ. ΕΤ.  0,0160 -20,00 %

ΑΕΓΕΚ Α.Ε. 0,0275 -19,12 % 

ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. 1,0300 -9,65 % 

Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ. 0,3000 -7,98 % 

ΙΛΥ∆Α Α.Ε 0,2320 -7,20% 

Ξένα Χρηματιστήρια
 ∆είκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 23.170,24 -0,33%
 NASDAQ Comp 8.836,35  -0.31% 
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  2.751,91 -2,09%
Λονδίνο FTSE 100 5.748,27 -2,64%
Φρανκφούρτη DAX-30 10.345,97 -1,86%
Παρίσι CAC-40 4.271,90 -1,68%
Ζυρίχη  SMI 9.454,24 -1,85%
Τόκιο NIKKEI-225 19.914,78 -1,74%
 
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
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Αδίκως εκτός των ευεργετικών διατάξεων 
λόγω κορωνοϊού οι παραγωγοί πωλητές λαϊκών

Ο
ι παραγωγοί λαϊκών αγορών είναι ένα 
σηµαντικό κοµµάτι του πρωτογενούς το-
µέα. Πρόκειται για παραγωγούς αγροτι-
κών προϊόντων, µε τα οποία τροφοδοτούν 

τις κεντρικές λαχαναγορές της χώρας,  φροντίζοντας 
να βρίσκονται καθηµερινά στο τραπέζι των περισσό-

τερων. Παράλληλα βγαίνουν οι ί-
διοι στις λαϊκές αγορές καθηµερι-
νά, προσφέροντας στους πολίτες 
τα φρέσκα προϊόντα τους.

Μέχρι και το 2016, οι παραγωγοί 
λαϊκών αγορών, οι οποίοι καλλιερ-
γούσαν µία µικρή έκταση- τόση ό-
ση χρειαζόταν για να µπορούν να 
ανταπεξέλθουν στη ζήτηση της λα-
ϊκής, εµφάνιζαν στην εικόνα τους 
στο taxis, ως κύρια δραστηριότη-
τα «αγρότης του ειδικού καθεστώ-
τος» και ως δευτερεύουσα «λιανι-
κή πώληση σε πάγκους λαϊκών α-
γορών». Αυτό δεν το επέλεξαν οι 
ίδιοι, ούτε οι λογιστές τους, αλλά 
προβλεπόταν από το νόµο.

Με την ΠΟΛ.1201 άλλαξε ο τρό-
πος απεικόνισης και από 01.01.17 
ήταν υποχρεωµένοι να ενταχθούν 
στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και 
για τα αγροτικά τους προϊόντα, α-
νεξάρτητα από το ποσό του τζίρου 

ή των αγροτικών επιδοτήσεων. 
Η διάταξη όριζε µεταξύ άλλων ότι: […στις περιπτώ-

σεις των παραγωγών λαϊκών αγορών, η µετάταξη στο 
κανονικό καθεστώς για τα αγροτικά τους εισοδήµα-
τα, θα γίνει αυτόµατα και οι ίδιοι [δηλαδή οι λογιστές 
τους] δεν χρειάζεται να κάνουν απολύτως τίποτα. Στην 
πορεία διαπιστώθηκε ότι δεν έγινε τελικά αυτή η αλ-
λαγή αυτόµατα και χρειάστηκε ολόκληρη διαδικασία 
για τη µεταβολή της στο Μητρώο της ∆ΟΥ, αφού α-

πό λάθος της υπηρεσίας, διατη-
ρήθηκε στο Μητρώο ταυτόχρονα, 
ο κωδ. 01000000 που αντιστοι-
χεί σε αγρότη ειδικού καθεστώ-

τος, µε τον ΚΑ∆ για υπαίθριους πάγκους και αγορές.
Όλη η αναστάτωση από πλευράς Σωµατείων και Ο-

µοσπονδιών των παραγωγών-πωλητών λαϊκών δη-
µιουργείται, όχι τόσο για την αποζηµίωση 800 ευρώ 
[την οποία µέχρι σήµερα έχουν λάβει ελάχιστοι]. Έ-
χει δηµιουργηθεί από το ότι η µη ένταξη των παρα-
γωγών-πωλητών λαϊκών αγορών στις επιχειρήσεις 
που πλήττονται, τους στερεί τη δυνατότητα να ωφε-
ληθούν από τις διευκολύνσεις που παρέχονται για τις 
ρυθµίσεις, για τις καταβολές των βεβαιωµένων οφει-
λών, τη µείωση 25% των εµπρόθεσµων καταβληθέ-
ντων υποχρεώσεων, τη µεταφορά των επιταγών, κ.λπ. 

Κάποιοι έχουν λάβει την αποζηµίωση αυτή, εκµε-
ταλλευόµενοι τη δυνατότητα αλλαγής ΚΑ∆ που είχε 
δοθεί από το υπουργείο. Αν όµως στο µέλλον τους δη-
µιουργηθεί πρόβληµα, ας φροντίσουν να το λύσουν. 

ΕΞΗΓΩ ΤΙ ΕΝΝΟΩ: ΕΙΤΕ ΑΡΕΣΕΙ ΕΙΤΕ ΟΧΙ, ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ 
ΕΙΝΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Ο παραγωγός πωλητής λαϊκών αγορών είναι α-
γρότης και όχι λαϊκατζής. Χωρίς την ιδιότητα του α-
γρότη, δεν θα υπήρχε καν η δευτερεύουσα δραστη-

ριότητά του, ως πωλητή λαϊκών αγορών.
Η κύρια ΚΑ∆ του παραγωγού είναι ένας από τους 

ΚΑ∆ που αντιστοιχούν στην παραγωγική του δρα-
στηριότητα, όπως κηπευτικά κ.λπ.

Ο ΚΑ∆ 47.81, 47.89, 47.99, είναι ό,τι πιο κοντινό 
για να χρησιµοποιηθεί για τον παραγωγό πωλητή λα-
ϊκών αγορών. Άρα, ο αγρότης που παράγει κηπευτι-
κά θερµοκηπίου έχει ως κύριο ΚΑ∆ τον 01.13.39.02. 

Μερικοί προέβησαν σε αλλαγή ΚΑ∆ και δήλωσαν 
ως κύριο τον 47.81 π.χ., δηλώνοντας ως δευτερεύο-
ντα ΚΑ∆ την παραγωγή των κηπευτικών θερµοκηπίου. 

∆εν θα συνεχίσω περαιτέρω γιατί θα γίνω κακός, 
είτε µε αγρότες είτε µε λογιστές και δεν θα το ήθελα. 

ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΠΛΑ: 
ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: Η κύρια δραστηριότητα του είναι αγρό-
της, άρα καλλιεργεί, άρα παράγει, άρα κύριος ΚΑ∆ 
δραστηριότητας = ΚΑ∆ που αντιστοιχεί στην καλλι-
έργεια (π.χ. 01….).
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ: µπορεί να πουλάει ΜΟΝΟ ό,τι παρά-
γει. Σε περίπτωση που αγοράσει ίδια πράγµατα και 
τα πουλάει από τον πάγκο του, ασκεί εµπορική δρα-
στηριότητα, ενώ τα πράγµατα που αγόρασε, παρότι 
είναι ίδια µε αυτά που παράγει, είναι εµπορεύµατα 
κα όχι προϊόντα. 

Οι παραγωγοί – πωλητές λαϊκών αγορών έπρεπε 
ήδη να είχαν ενταχθεί. Υπάρχει ακόµα η δυνατότη-
τα να γίνει αυτό, µε τον πιο απλό τρόπο: να καταχω-
ρηθούν α) ο αριθµός αδείας λαϊκής αγοράς και β) ο 
Αριθµός ΦΤΜ του κάθε παραγωγού.

Οφείλουν στα συναρµόδια υπουργεία Οικονοµικών 
και Ανάπτυξης, να το δουν άµεσα και χωρίς ιδιαιτε-
ρότητες. Άλλωστε, όλοι οι παραγωγοί-πωλητές λαϊ-
κών δεν ξεπερνούν τους 25.000-30.000 πανελλαδικά. 

Έχουν πληγεί όλοι και ανεξάρτητα από το ποιοι 
τελικά θα ενισχυθούν από την αποζηµίωση των 800 
ευρώ πρέπει να ενταχθούν όλοι ανεξαιρέτως στα ευ-
νοϊκά µέτρα µετάθεσης των φορολογικών, ασφαλι-
στικών και λοιπών υποχρεώσεων τους, για να µπο-
ρέσουν να πάρουν µια ανάσα.

Ο1...
Η κύρια δραστηριότητα 
του παραγωγού είναι 
αγρότης, άρα έχει τον 
ΚΑ∆ της καλλιέργειας

Ούτε 30.000
Όλοι οι παραγωγοί-πωλη-
τές λαϊκών δεν ξεπερνούν 

τους 25.000-30.000 
πανελλαδικά 

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)

«ΝΑ ΤΥΧΟΥΝ ΟΛΟΙ ΤΩΝ 
ΕΥΝΟΪΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ»
Πρέπει να τύχουν όλοι των 

ευνοϊκών ρυθµίσεων (αγρότες και 
µη])για τις όποιες οφειλές τους. 

∆ιότι από αυτό που συµβαίνει τις 
ηµέρες αυτές, κανείς δεν υπάρχει 

που έχει µείνει ανεπηρέαστος.

Έναρξη φορολογικών δηλώσεων

Το σύστηµα άνοιξε, όµως τίποτα πλέον δεν θα 
είναι το ίδιο. Η σύνταξη της φορολογικής 
δήλωσης γίνεται στις περισσότερες 
περιπτώσεις δια του τηλεφώνου ή µέσω 
τηλεδιάσκεψης. Γι’ αυτό, επικοινωνήστε 
µε τον λογιστή σας, προγραµµατίστε το 
ραντεβού σας και ολοκληρώστε έγκαιρα την 
υποβολή της φορολογικής σας δήλωσης. 
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ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Σε αναβρασµό βρίσκονται οι πα-
ραγωγοί κριθαριού βυνοποίη-
σης, λίγες µέρες πριν την έναρ-
ξη του αλωνιού, καθώς πληθαί-
νουν οι «φωνές» που θέλουν να 
τους ανακοινώνεται από την Α-
θηναϊκή Ζυθοποιία τροποποίη-
ση επί τα χείρω της συµβολαι-
ακής τους σχέσης, κάτι που για 
την ώρα η Ζυθοποιία δεν επιβε-
βαιώνει, αν και παραδέχεται πως 
µελετά λύσεις για να αντιµετωπί-
σει τις µειωµένες ανάγκες α’ ύλης.

Το σενάριο που διακινείται και 
έχει προβληµατίσει έντονα τους 
αγρότες, εµφανίζει την Αθηναϊ-
κή Ζυθοποιία να προωθεί την ε-
πιβολή ενός νέου χαµηλότερου 
πλαφόν, επί της προσδοκώµενης 
παραγωγής, πάνω από το οποίο 
θα παραλαµβάνει το προϊόν µε 
την τιµή που θα έχει το κτηνο-
τροφικό κριθάρι στην αγορά και 
όχι µε εκείνη του συµβολαίου.

Το πλαφόν αυτό, σύµφωνα µε 
τη φηµολογία, είναι γύρω στα 
300 – 350 κιλά το στρέµµα, από 
τα 400 κιλά, που ίσχυε, τις προη-
γούµενες σεζόν, για κάποιες πε-
ριοχές της χώρας, όπως η Ανατο-
λική Θεσσαλονίκη και η Χαλκι-
δική, όπου η Ζυθοποιία διατηρεί 
συµβάσεις συµβολαιακής για χι-

λιάδες στρέµµατα και έχει συµ-
φωνήσει και φέτος να πληρώ-
σει 17,2 λεπτά το κιλό.

Θα «βουλιάξει» η αγορά 
µε κριθάρι για ζωοτροφή

«Λένε πως το επιχείρηµα που 
θα χρησιµοποιηθεί είναι ότι εξαι-
τίας των περιοριστικών µέτρων 
για τον κορωνοϊό έχει µειωθεί 
η κατανάλωση της µπύρας και 
θα µας ζητηθεί να βάλουµε πλά-
τη στην εταιρεία. Στον παραγω-
γό όµως ποιος θα βάλει πλάτη 
διότι έχει εµείς αγοράσαµε µε 
60 λεπτά το κιλό το σπόρο και 
αν ισχύσει ότι θέλουν να µειώ-
σουν το πλαφόν στα 300 κιλά το 
στρέµµα, από τα 400, µε µονο-
µερή απόφαση και µόλις 10 µέ-
ρες πριν µπουν οι µηχανές στα 
χωράφια, τότε η καλλιέργεια θα 
είναι τελείως ασύµφορη», τόνι-
σε µε αγανάκτηση, παραγωγός 
από τη Χαλκιδική.

 Ο ίδιος, που για ευνόητους 
λόγους θέλησε να διατηρήσει 
την ανωνυµία του, εξέφρασε τον 
προβληµατισµό για τις επιπτώ-
σεις που θα έχει µια τέτοια από-
φαση, καθώς όπως είπε «επει-
δή η χρονιά φέτος εξελίσσεται 
πολύ καλά για το κριθάρι (σ. σ. 
αναµένονται έως κι 700 κιλά το 
στρέµµα), θα βουλιάξει η αγορά 
µε ποσότητες που θα πάνε για 

ζωοτροφή και θα συµπαρασύ-
ρει προς τα κάτω και τις τιµές 
στα κτηνοτροφικά δηµητριακά».

Ίσα που καλύπτονται τα έξοδα 
µε τα 400 κιλά ανά στρέµµα

Τις φήµες για σκέψεις περί ε-
πιβολής πλαφόν επιβεβαιώνει 
και έτερος εµπλεκόµενος µε το 
κοµµάτι της αλυσίδας παραγω-
γής βυνοποιήσιµης κριθής από 
τα χωριά στα βόρεια του νοµού 
Θεσσαλονίκης, αν και η δική του 
πληροφόρηση, όπως µας είπε, µι-
λά για τοποθέτηση του πήχη στα 
περίπου 350 κιλά το στρέµµα.

«Το µέτρο, αν ισχύσει, θα είναι 
οριζόντιο και θα αφορά τον αντι-
πρόσωπο κι όχι τον κάθε παραγω-
γό. Πρακτικά αυτό σηµαίνει πως 
αν για παράδειγµα ο αντιπρόσω-
πος έχει υπογεγραµµένες συµβά-
σεις για 10.000 στρέµµατα, η ε-
ταιρεία θα αγοράσει τους 3.500 
τόνους µε τη συµβολαιοποιηµέ-
νη τιµή κι από εκεί και πάνω µε 
την τιµή του κτηνοτροφικού», ε-
ξήγησε η πηγή µας. 

Παίρνοντας µάλιστα «µολύβι 
και χαρτί», µας ανέλυσε πως, ή-
δη, µε το πλαφόν στα 400 κιλά α-
νά στρέµµα ο παραγωγός ίσα που 
καλύπτει τα έξοδα, καθώς το ενοί-
κιο (στην περιοχή του) είναι 30 
ευρώ το στρέµµα, το κόστος για 
τον σπόρο συντηρητικά είναι στα 
10 ευρώ το στρέµµα, τα καλλιερ-
γητικά έξοδα στα 5-6 ευρώ, η λί-
πανση (σ. σ. για δύο επεµβάσεις) 
στα 15 ευρώ το στρέµµα, η φυτο-
προστασία στα 4 ευρώ και το α-
λώνισµα στα 10 ευρώ το στρέµ-
µα. «Αντιλαµβάνεστε πως αν πέ-
σουµε κάτω από το όριο των 400 
κιλών, ο αγρότης ζήτηµα είναι αν 
θα γυρίζει τα λεφτά του και όχι 
να του µείνει και µεροκάµατο και 

να κάνει και αποσβέσεις», διευ-
κρίνισε ο συνοµιλητής µας. Στην 
περιοχή της Ξάνθης και της Ρο-
δόπης, πάντως, όπου η Αθηναϊ-
κή Ζυθοποιία διατηρεί συµβόλαια 
χιλιάδων στρεµµάτων, παραγω-
γοί και αντιπρόσωποι µε τους ο-
ποίους ήρθε σε επαφή η Agrenda 
δήλωσαν άγνοια.

Ανενεργό το 65% της αγοράς 
µας λέει η Αθηναϊκή Ζυθοποιία

Για το θέµα που έχει ανακινη-
θεί η Agrenda απευθύνθηκε και 
στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία από την 
οποία υπήρξε η τοποθέτηση πως 
«µέσα στις πρωτόγνωρες συνθή-
κες που ζούµε, η Αθηναϊκή Ζυθο-
ποιία παραµένει σταθερή στη δέ-
σµευσή της για την προµήθεια εγ-
χωρίως παραγόµενου κριθαριού 
για όλες τις ανάγκες παραγωγής 
της στην Ελλάδα. Καθώς όµως η 
αγορά της µπύρας έχει δεχθεί πο-
λύ µεγάλο πλήγµα, µε το 65% της 
αγοράς µας ανενεργό ήδη για πά-
νω από δύο µήνες και τους περιο-
ρισµούς στην εστίαση που θα τε-
θούν µετά, θα µειωθεί δυστυχώς 
αντίστοιχα και η ποσότητα παρα-
γωγής µπύρας. Αυτό θα έχει ανα-
γκαστικά επίπτωση και στην ποσό-
τητα προµήθειας κριθαριού. Τις η-
µέρες αυτές πραγµατοποιούνται 
συζητήσεις µε τους συνεργάτες 
µας σε όλη την Ελλάδα ώστε να 
βρεθεί η καλύτερη λύση συνολι-
κά, ενώ ως εταιρεία διερευνούµε 
τη δυνατότητα για εξαγωγές ελλη-
νικής βύνης, παρά το δυσµενές 
περιβάλλον παγκοσµίως. Σύντο-
µα, και σίγουρα πριν την έναρξη 
του θερισµού, θα είµαστε σε θέ-
ση να ανακοινώσουµε λεπτοµέ-
ρειες αυτής της λύσης, που ευ-
ελπιστούµε ότι θα είναι η καλύ-
τερη δυνατή για όλους». 

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΥΝΟΠΟΙΗΣΙΜΟΥ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ

ΕΝΟΙΚΙΟ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΠΟΡΟΥ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΑ
ΕΞΟ∆Α

ΛΙΠΑΝΣΗ

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

∆ΥΟ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ


(ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ)

ΑΛΩΝΙΣΜΑ

30 
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5 

4 
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Λιγότερο κριθάρι 
στην τιμή της 
συμβολαιακής

 Λίγο πριν τα αλώνια, αναστατώνουν τους 
καλλιεργητές οι φήμες για πλαφόν παραγωγής και 
διάθεση του υπολοίπου σε τιμή κτηνοτροφικού

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΗΣ 
ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ 
ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ 
(ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2019)

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΤΟΝΟΙ 
ΒΥΝΟΠΟΙΗΣΙΜΟ 
ΚΡΙΘΑΡΙ

ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

2.500

150.000

63.000
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Η βοήθεια από τα ευρωπαϊκά 
ταµεία απελευθερώνει  
την υπόθεση αγροτική πίστη  

Kεφάλαιο κίνησης από εγγυήσεις του Αγροτικού Ταµείου 
µέσω Ανοικτού Αλληλόχρεου Λογαριασµού

Προς όλες τις νοµικές οντότητες και κλάδους 
ανοιχτό το Ταµείο Εγγυήσεων Covid-19 

Το πρόγραµµα «Γεωργία & Βιοοικονοµία»  
ξεκινάει το Μάιο για επενδύσεις αγροτών 

∆ιορθώνονται οι αρρυθµίες  
δανειοδότησης των Σχεδίων Βελτίωσης

Εγγυητικές µόνο  
µαζί µε το δάνειο 
Πακέτο µε τη δανειοδότηση η 
εγγυητική επιστολή που αφορά την 
προκαταβολή στα Προγράµµατα



∆ιευκολύνσεις στα µικρά, 
εγγυήσεις στα µεγάλα δάνεια 
µε βοήθεια από την Ευρώπη   

ΤOY   ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ
panagos@agronews.gr

Σε φάση εξοµάλυνσης εισέρχεται η κατάσταση στις χρη-
µατοδοτήσεις των αγροτών, µετά το αρχικό σοκ που προ-
κάλεσε ο κορωνοϊός, ενώ πολύπλευρη είναι πλέον η υ-
ποστήριξη που λαµβάνει το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα 
από το ευρωπαϊκό πλαίσιο λειτουργίας της οικονοµίας.  
Στα τρέχοντα πάντως, οι τράπεζες αντιµετωπίζουν πλέον 
µε αµεσότητα τα αιτήµατα ανανέωσης των χρηµατοδοτι-
κών ορίων για Κάρτα Αγρότη, Ανοικτό ∆άνειο Αγρότη (Α-
∆Α) και Κάρτα Συµβολαιακής σε υπάρχοντα και νέα σχή-
µατα αυτής της µορφής. Οι εγκριτικές αποφάσεις των τρα-
πεζών διευκολύνονται και από την προ µηνός κυβερνητι-
κή απόφαση να γίνεται επιτρεπτή η έγκριση µικροδανείων 
(µέχρι 25.000 ευρώ) αλλά και δανείων της παραπάνω κα-
τηγορίας (Κάρτα Αγρότη, Κάρτα Συµβολαιακής και Α∆Α), 
χωρίς την προσκόµιση ασφαλιστικής ενηµερότητας από 
τους αιτούντες χρηµατοδότηση αγρότες. Πέραν αυτού, η 
κατάσταση έχει διευκολυνθεί και από την επαναλειτουρ-
γία του ΟΣ∆Ε. Να διευκρινισθεί εδώ ότι οι Αιτήσεις Εναι-
αίας Ενίσχυσης, αποτελούν τον «καθρέφτη» της δραστη-
ριότητας του κάθε αγρότη στη διάρκειας χρονιάς και είναι 
η βάση επί της οποίας «εξατοµικεύονται» τα χρηµατοδο-
τικά εργαλεία µε τα οποία κινούνται κατά βάση οι τράπε-
ζες και συγκεκριµένα:
● η Κάρτα του Αγρότη βασίζεται αποκλειστικά στο χρηµα-
τοδοτικό όριο που µπορεί να προσεγγίσει ο κάθε αγρότης 
µε βάση το προβλεπόµενο ποσό ενιαίας ενίσχυσης που 
πηγάζει από τη δήλωση
● το Ανοιχτό ∆άνειο Αγρότη µε το οποίο δουλεύει κατά βά-
ση η Τράπεζα Πειραιώς, θα µπορούσαµε να αναφερθεί ότι 
έχει ως βάση αφενός το προβλεπόµενο ποσό δικαιωµά-
των ενιαίας ενίσχυσης, αφετέρου και ειδικά σε περιπτώ-
σεις µεγαλύτερων εκµεταλλεύσεων- το αντικείµενο του 
τζίρου από τα προϊόντα που προβλέπεται να διακινηθούν
●  η Κάρτα Συµβολαιακής έρχεται να καλύψει συγκεκριµέ-
να σχήµατα που αποτελούν συνήθως την τριγωνική σχέ-
ση (παραγωγός -µεταποιητής – τράπεζα) και βασίζεται α-
ποκλειστικά στο αντικείµενο του προϊόντος που πρόκει-
ται να διακινηθεί κατά τη διάρκεια του έτους
Εκεί που υπάρχει µια καθυστέρηση αυτή τη στιγµή, είναι 
στην ολοκλήρωση των διαδικασιών για το Αγροτικό Ταµείο 
Εγγυήσεων, κυρίως από πλευράς European Investment 
Fund (EIF), έτσι ώστε να φθάσει στις τράπεζες το προϊόν 
των εγγυήσεων που απαιτείται για να τεθούν σε εφαρµο-
γή διανειοδοτήσεις που σχετίζονται τόσο µε τα επενδυτι-
κά προγράµµατα τα οποία τρέχουν στον αγροτικό τοµέα 

(Σχέδια Βελτιωσης, Μεταποίηση κ.α.) όσο και µε χορηγή-
σεις κεφαλαίων κίνησης µέχρι 200.000 ευρώ για φυσικά 
πρόσωπα και επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τοµέα.
Να αναφερθεί εδώ ότι η διεύρυνση του ταµείου εγγυήσε-
ων προς τους παραγωγούς που αιτούνται άντληση ρευ-
στότητας µέχρι 200.000 ευρώ -πάντα µε βάση και τα υ-
πόλοιπα στοιχεία της δραστηριότητάς τους- είναι κάτι για 
το οποίο έχουν δώσει κατεύθυνση οι Βρυξέλλες. Σχετι-
κή ενηµέρωση υπάρχει αυτή τη στιγµή και στις τράπεζες.
Οι πληροφορίες θέλουν την συγκρότηση του Αγροτικού 
Ταµείου Εγγυήσεων, όπως και τις λεπτοµέρειες συνεργα-
σίας µε τις τράπεζες να µην αργούν, ήδη έχει δοθεί σχετι-
κή ενηµέρωση, έτσι ώστε µέσα στον Ιούνιο να αρχίσουν 
να αντιµετωπίζονται και αντίστοιχες χρηµατοδοτήσεις.
Υπενθυµίζεται πως µέχρι σήµερα, µε το ισχύον καθεστώς, 
κεφάλαια από αυτό το ταµείο, µπορούσαν να ζητήσουν µό-
νο οι παραγωγικοί συντελεστές που τρέχουν επενδυτικό 
πλάνο είτε εντός διαρθρωτικού προγράµµατος (π.χ Σχέ-
διο Βελτίωσης ή Μεταποίησης) είτε εκτός. Στο εξής το δά-
νειο αυτό δεν χρειάζεται να είναι συνδεδεµένο µε επένδυ-
ση: «Συνήθως αυτά τα χρηµατοδοτικά µέσα πρέπει να συν-
δέονται µε επενδύσεις· στο πλαίσιο αυτού του νέου µέτρου, 
µπορούν να βοηθήσουν γεωργούς να ανταποκριθούν στις 
ταµειακές ροές τους για τη χρηµατοδότηση δαπανών ή την 
αντιστάθµιση προσωρινών απωλειών», αναφέρει συγκε-
κριµένα στη σχετική ανακοίνωσή της η Κοµισιόν.

Πού βρισκόµαστε µε το ελληνικό 
Ταµείο Αγροτικών Εγγυήσεων
Στη χώρα µας το Ταµείο Αγροτικών Εγγυήσεων έχει ι-
δρυθεί (ΦΕΚ 2197/B’/2019) µε ορισµένες τράπεζες να 
έχουν κάνει γνωστό πως θα συµµετέχουν και η πρώ-
τη δόση 20 εκατ. ευρώ από τα συνολικά 80 εκατ. έχει 
εκταµιευθεί από το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 
ως κεφάλαιο στο Ταµείο αυτό. Αλλά, ακόµα δεν έχουν 
βγει τα αντίστοιχα τραπεζικά προϊόντα που αξιοποιούν 
αυτά τα κεφάλαια, που θεωρείται ότι θα µοχλεύσουν 
στο σύνολό τους ένα χαρτοφυλάκιο δανείων 400 εκατ. 
ευρώ. Το ΠΑΑ θα εγγυάται το 80% του δανείου κάθε 
αγρότη, ώστε οι όροι δανεισµού να είναι πιο ευνοϊκοί.
Παράλληλα εντός του Μαΐου αναµένεται να τρέξει το 
δανειακό πρόγραµµα «Γεωργία και Βιοοικονοµία» από 
τις Τράπεζες Πειραιώς και Εθνική, σε συνεργασία µε την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB), που θα είναι ι-
διαίτερα στοχευµένο στους νέους αγρότες.  Παράλλη-
λα, η Eurobank προσφέρει σε συνεργασία µε το Ευρω-
παϊκό Ταµείο Επενδύσεων, για πρώτη φορά και στον α-
γροτικό τοµέα, το πρόγραµµα COSME.
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ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ COVID�19

Κάθε οντότητα, ανεξάρτητα από τη νομική της 

μορφή που ασκεί οικονομική δραστηριότητα 

(αυτοαπασχολούμενα άτομα, οικογενειακές 

επιχειρήσεις κ.α) καθίστανται δικαιούχοι 

του Ταμείου Εγγυήσεων Covid-19 σύμφωνα 

με την προκήρυξη που εξέδωσε προς τις 

τράπεζες η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα 

(πρώην ΕΤΕΑΝ).  Σε αυτούς τους κλάδους 

συμπεριλαμβάνεται και ο πρωτογενής αναφέρει 

η πρόσκληση για εγγυήσεις 80% νέων δανειών 

κεφαλαίου κίνησης ίσο με το 25% του ετήσιου 

τζίρου. Το εγγυημένο χαρτοφυλάκιο δανείων 

που μπορεί να εκδώσει η κάθε τράπεζα θα είναι 

περιορισμένο και έτσι μένει να φανεί πόσοι 

αγρότες τελικά θα δουν το χρώμα του χρήματος.





Ανοιχτός λογαριασµός πιστώσεων µέσω 
Ταµείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης

Κεφάλαιο κίνησης µε τη µορφή δανείου µέσω «Ανοιχτού 
Αλληλόχρεου Λογαριασµού», έτσι ώστε να «τρέχουν» τόκοι 
µόνο για το ποσό του κεφαλαίου που χρησιµοποιείται, 
θα µπορεί να καλύψει το Ταµείο Εγγυήσεων Αγροτικής 
Ανάπτυξης που αναµένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία 
του στην Ελλάδα εντός του Ιουνίου σε συνεργασία µε το 
European Investment Fund (EIF). Η νέα αυτή πρόβλεψη 
έρχεται σε συνέχεια της δυνατότητας παροχής εγγυηµένων 
δάνειων σε ποσοστό 80% από το συγκεκριµένο Ταµείο για 
ενίσχυση της ρευστότητας και µε ανώτατο όριο τα 200.000 
ευρώ ανά εκµετάλλευση. Mέχρι πρόσφατα, ουσιαστικά 
εγγυήσεις θα µπορούσαν να ζητήσουν µόνο οι παραγωγικοί 
συντελεστές που τρέχουν επενδυτικό πλάνο, είτε εντός 
διαρθρωτικού προγράµµατος (π.χ Σχέδιο Βελτίωσης 
ή Μεταποίησης) είτε εκτός. Ως γνωστόν, ο Ανοιχτός 
Αλληλόχρεος Λογαριασµός, αποτελεί ουσιαστικά έναν 
τρεχούµενο λογαριασµό τον οποίο ο καθένας µπορεί να 
τον χρησιµοποιήσει σύµφωνα µε τις ανάγκες του, µε βάση 
συνήθως ένα ετήσιο πιστωτικό όριο που είναι ανάλογο για 
παράδειγµα των άµεσων ενισχύσεων που λαµβάνει, της 
καλλιεργητικής έκτασης κ.λπ. Ο ωφελούµενος καταβάλει 
τόκους ανάλογα το ποσό που έχει χρησιµοποιήσει και το 
κεφάλαιο που επιστρέφει είναι ξανά διαθέσιµο προς χρήση.
Παράλληλα οι τράπεζες φαίνεται να έχουν αναπροσαρµόσει 
τις απαιτήσεις τους όσον αφορά το «σπάσιµο» των δανείων 
για επενδύσεις που θα γίνουν µέσω Σχεδίου Βελτίωσης, 
ώστε οι αγρότες-δικαιούχοι να πληρώνουν τόκο µόνο για 
το κεφάλαιο που χρησιµοποιούν και να µην «τρέχουν» οι 
απαιτήσεις από την πρώτη στιγµή για το σύνολο του δανείου. 
Για παράδειγµα, για ένα σχέδιο 100.000 ευρώ, ο αγρότης 

θέλει να λάβει µία πρώτη δόση για να υλοποιήσει σε πρώτη 
φάση το 30% του σχεδίου του, δηλαδή 30.000 ευρώ. Οι τόκοι 
που θα πληρώνει θα αφορούν αυτά τα 30.000 ευρώ. Μετά 
το πρώτο αίτηµα πληρωµής θα λάβει το 50% των επιλέξιµων 
δαπανών, δηλαδή 15.000 ευρώ, τα οποία θα εκχωρηθούν στο 
λογαριασµό που τηρείται στην τράπεζα προς αποπληρωµή 
του δανείου. Οι τόκοι σταµατάνε να µετράνε προφανώς όταν 
επιστραφεί στο σύνολό του το κεφάλαιο για κάθε δόση. 
Σηµειώνεται εδώ πως οι αγρότες - επενδυτές µπορούν να 
προχωρούν µέχρι σε τέσσερις αιτήσεις µερικής πληρωµής, 
µε κάθε αίτηση να µην έχει κατώτατο όριο κάλυψης του 
προϋπολογισµού, σύµφωνα µε την τελευταία τροποποίηση 
του µέτρου. Ένα παράδειγµα για το πώς θα λειτουργήσει το 
Ταµείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, παρέχει η Εθνική 
Τράπεζα που θα συµµετάσχει στο εν λόγω πρόγραµµα:

Ποσό χρηµατοδότησης
● Έως 200.000 ευρώ ή µέχρι το 30% του ύψους ενός 
επενδυτικού σχεδίου για κεφάλαιο κίνησης
● Έως 5 εκατ. ευρώ για επενδυτική χρηµατοδότηση.

Τι ανάγκες καλύπτει
● Κεφάλαιο κίνησης.
● Επενδύσεις σε κάθε είδους πάγια στοιχεία.

Χαρακτηριστικά χρηµατοδότησης & Προϋποθέσεις
● 80% εγγύηση χρηµατοδότησης από το EIF εφάπαξ ή µέσω 
ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασµών 
● Χωρίς προµήθεια εγγύησης
● ∆ιάρκεια χρηµατοδότησης: Από 1 έως 15 χρόνια

Tο Ταµείο Εγγυήσεων Αγροτικής 
Ανάπτυξης έχει ουσιαστικά «µετόχους» 
το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΠΑΑ) που θα βάλει σε πρώτη φάση 
80 εκατ. ευρώ και τις συνεπενδύτριες 
τράπεζες, µε την κυβέρνηση να φιλοδοξεί 
οι µοχλεύσεις δανειακών κεφαλαίων να 
φθάσουν τα 700 εκατ. ευρώ.

Tο χαρτοφυλάκιο των δανείων 
θα χτίζεται µε προσοχή από τα τραπεζικά 
ιδρύµατα, καθώς το Ταµείο µπορεί µεν να 
καλύπτει ανά δάνειο το 80% των απωλειών, 
αλλά στο σύνολο όλων των δανείων θα 
µπορεί να καλύψει έως το 20%.  

Τα επενδυτικά δάνεια θα κυµαίνονται 
µεταξύ 10.000 ευρώ και 5 εκατ. ευρώ 
θα είναι έως 80% εγγυηµένα από 
τα Προγράµµατα και θα αφορούν 
επενδυτικά σχέδια όλων των αγροτών 
και όχι µόνο όσων είναι ενταγµένοι στα 
Σχέδια Βελτίωσης και στη Μεταποίηση.





ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Ανάπτυξη εταιρείας απευθείας 
πώλησης βιολογικών τροφίµων
Από τον Απρίλιο του 2018, η εταιρεία LunchVegaz GmbH 
µε την επωνυµία LunchVegaz παράγει γκουρµέ, βιολογικά, 
vegan έτοιµα γεύµατα που πλασάρονται ως υγιεινά fast 
food. Μάλιστα προγραµµατίζει να κυκλοφορήσει επίσης 
υγιεινά πιάτα κατάλληλα για όσους κάνουν γυµναστική, 
όπως σούπες, καθώς και «κέικ σε βάζο». Τα προϊόντα τους 
µπορούν να αγοραστούν από εµπόρους λιανικής καθώς 
και µέσω του διαδικτυακού καταστήµατος της εταιρείας. 
Οι επιχειρήσεις, καντίνες ή τα νηπιαγωγεία µπορούν να 
εγκαταστήσουν µηχανήµατα αυτόµατης πώλησης ή ψυγεία 
και µπορούν να προµηθεύονται απευθείας. Όσον αφορά 
την παραγωγή, η εταιρεία συνεργάζεται µε βιοκαλλιεργητές 
της περιοχής για να συµβάλει στη βιώσιµη γεωργία. Το 
πρώτο έτος λειτουργίας της όµως αντιµετώπισε µεγάλες 
προκλήσεις. Οι εκτιµήσεις στο επιχειρηµατικό σχέδιο έπρεπε 
να προσαρµόζονται συνεχώς, καθώς οι διαδικασίες όπως η 
απόκτηση πελατών και η ανάπτυξη προϊόντων χρειάστηκαν 
περισσότερο χρόνο από το προγραµµατισµένο.
Αυτή η φάση χρηµατοδοτήθηκε από το ταµείο δανείων 
µέσω ΠΑΑ. Η αίτηση υποβλήθηκε χωρίς δυσκολίες ενώ 
η Bürgscha§ sbank από την οποία έλαβε το δάνειο ήταν 
διαθέσιµη για την εταιρεία ανά πάσα στιγµή µε συµβουλές 
και βοήθεια. Έτσι, σε ένα έτος, η εταιρεία παρακολούθησε 
56 εκδηλώσεις και εµπορικές εκθέσεις για να απευθυνθεί σε 
πιθανούς καταναλωτές και εµπορικούς πελάτες (π.χ. λιανικό 
εµπόριο) και να βελτιώσει το προφίλ της εταιρείας. Επιπλέον, 
το δάνειο χρησιµοποιήθηκε για την αγορά αυτόµατων 
πωλητών και ψυγείων για άµεσες πωλήσεις στον εµπορικό 

τοµέα, καθώς και για καταψύκτες και άλλα µηχανήµατα 
παραγωγής. Η απόκτηση δέκα µηχανηµάτων αυτόµατης 
πώλησης και ψυγείων έδωσε µια καλή βάση για άµεσες 
εµπορικές πωλήσεις. 

ΓΑΛΛΙΑ

Πλήρης καθετοποίηση 
οικογενειακής µονάδας 
οπωροκηπευτικών
Η «Le Jardin de la Clairette» είναι µια οικογενειακή 
επιχείρηση που ιδρύθηκε το 1998 στη Roubia (Aude) 
της Γαλλίας και διαχειρίζεται ολόκληρη τη διαδικασία 
παραγωγής, από το χωράφι έως το ράφι. Τα φρούτα και 
τα λαχανικά είναι εποχιακά, καλλιεργούνται στο «Culture 
Raisonnée» και συλλέγονται σε πλήρη ωριµότητα. Οι 
γονείς του τελικού αποδέκτη του δανείου είναι επί του 
παρόντος αγρότες και έχουν αναπτύξει µια εγκατάσταση 
µικρής κλίµακας για την επεξεργασία των δικών τους 
οπωροκηπευτικών. Ο γιος τους ήθελε να διερευνήσει 
καινοτόµους τρόπους επιχειρηµατικής δραστηριότητας 
που θα οδηγούσαν σε µια νέα πηγή ανάπτυξης για 
την οικογενειακή εκµετάλλευση. Με την εµπειρία 
του και το δίπλωµα της ζαχαροπλαστικής, ήθελε να 
αναπτύξει περαιτέρω τα αγροτικά προϊόντα των γονιών 
του επενδύοντας σε νέες εγκαταστάσεις και υλικά 
επεξεργασίας και κονσερβοποίησης. Ο στόχος αυτού 
του έργου είναι διπλός: η ενίσχυση της οικογενειακής 
επιχείρησης και της παραγωγής και η ανταπόκριση σε 
νέες αγορές όπου παρατηρείται αυξανόµενη ζήτηση για 
προϊόντα όπως τάρτες, σούπες, κέικ, χυµοί φρούτων 
και παγωτό. Το εγγυηµένο δάνειο που έλαβε ανέρχεται 
σε 150.000 ευρώ µε διάρκεια 7 ετών και συνολικό ποσό 
επένδυσης 180.000 ευρώ. Τα πλεονεκτήµατα για τον 
δικαιούχο περιλαµβάνουν ένα επιτόκιο µειωµένο σε 1,89% 
αντί για 2,30% και µια προσωπική εγγύηση µειωµένη σε 
20% του δανείου αντί για το συνηθισµένο 130%.

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
Ξηραντήριο σιτηρών και ανάπτυξη
αγροτικής εκµετάλλευσης

Ο καλλιεργητής σιτηρών Ando Mägi ήθελε να αυξήσει την 
απόδοση του ξηραντηρίου σιτηρών της εκµετάλλευσής 
του µε εξοπλισµό και εγκαταστάσεις όπως συστήµατα 
φόρτωσης, σιλό σιτηρών και αποθήκευση. Η συνολική 
επένδυση ήταν περίπου 150.000 ευρώ. Τα 50.000 
ευρώ χορηγήθηκαν από επιχορήγηση προγράµµατος 
αγροτικής ανάπτυξης και 85.000 ευρώ καλύφθηκαν από 
δάνειο εγγυηµένο από τα Προγράµµατα και το υπόλοιπο 
µέρος από ίδια κεφάλαια. Με αυτήν την επένδυση, 
ο αγρότης θα µπορούσε ουσιαστικά να βελτιώσει 
τις συνθήκες αποθήκευσης των σιτηρών του και να 

δηµιουργήσει µια βάση για την αύξηση της παραγωγής 
σιτηρών στις τρέχουσες εκτάσεις του. Το δάνειο από 
το χρηµατοοικονοµικό µέσο παρείχε πολύ καλύτερες 
προϋποθέσεις, ειδικά όσον αφορά την εξασφάλιση. Οι 
τραπεζικές απαιτήσεις για εξασφάλιση ήταν πολύ πιο 
αυστηρές, και χωρίς τις εγγυήσεις από το ΠΑΑ ο Ando δεν 
θα είχε σε καµία περίπτωση χρηµατοδοτηθεί. Επιπλέον, 
ως νέος αγρότης, ο Ando θα µπορούσε να επωφεληθεί 
από χαµηλότερο από το επιτόκιο της αγοράς µέσω του 
χρηµατοοικονοµικού εργαλείου που διάλεξε. 

 ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Το πτηνοτροφείο ενός σπουδαστή
Ο Alexander Graffi  us είναι ένας νεαρός σπουδαστής 
που πρόσφατα δηµιούργησε και τώρα διαχειρίζεται 
µια αυγοπαραγωγική µονάδα µε την ονοµασία OVOSIB 
Farms στην περιοχή του Sibiu (Τρανσυλβανία). Ήθελε να 
εφαρµόσει τις γνώσεις του για την αγροτική οικονοµία, 
έχοντας δει πολλές πτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις 
στη χώρα του και κατέληξε στο συµπέρασµα ότι θα 
µπορούσε να βελτιώσει τη διαδικασία παραγωγής και να 
εκµεταλλευτεί τις ευκαιρίες στον τοµέα. Το έργο ύψους 
περίπου 1,6 εκατοµµυρίων ευρώ, έλαβε 1 εκατοµµύριο 
ευρώ ως επιχορήγηση από το ΠΑΑ, ενώ τα υπόλοιπα ήταν 
δική του εισφορά. Για να ξεκινήσει το έργο, η εταιρεία 
χρησιµοποίησε δάνειο µε εγγύηση χρηµατοδοτούµενη από 
τα Προγράµµατα για να αρχίσει τις εργασίες. ∆εδοµένου 
ότι η συνεισφορά της επιχορήγησης θα φτάσει µόνο σε 
µεταγενέστερο στάδιο, και δεδοµένου ότι οι εξασφαλίσεις 
της OVISIB Farms δεν ήταν αρκετές, η εγγύηση βοήθησε 
σηµαντικά στην εξασφάλιση χρηµατοδότησης. Ο Ρουµάνος 
πτηνοτρόφος ισχυρίζεται ότι το έργο δεν θα ήταν εφικτό 
χωρίς τη βοήθεια της εγγύησης 80% και πως χωρίς αυτό 
το σύστηµα θα έπρεπε να παρέχει εγγυήσεις περίπου 
600.000 ευρώ, δεδοµένου ότι οι τράπεζες συνήθως ζητούν 
120-140% εγγυήσεις για αγροτικές επενδύσεις.

Τα Success Stories των 
Αγροτικών Εγγυήσεων Αγροτικών Εγγυήσεων 



∆έσµη εργαλείων για άµεση ρευστότητα 
στην αγροτική επιχείρηση από την Eurobank

Προτεραιότητα σε κάθε αγρότη, αγροτική επιχείρηση και δικαιούχο αγροτικών ενισχύ-
σεων δίνει η Eurobank, παρέχοντας άµεση ρευστότητα και τις κατάλληλες προϋποθέ-
σεις για ανάπτυξη στις επιχειρήσεις του ευρύτερου κλάδου. Το πρόγραµµα Business 
Banking Αγροτικός Τοµέας που σχεδίασε και υλοποιεί η τράπεζα τα τελευταία χρόνια, 
προσφέρει µια ολοκληρωµένη δέσµη χρηµατοδοτικών προγραµµάτων για την εγκατά-
σταση νέων αγροτών αλλά και την παροχή ρευστότητας σε όλα τα στάδια της παραγω-
γικής διαδικασίας. Παράλληλα η Eurobank επιστρατεύει χρηµατοδοτικά εργαλεία για τη 
στήριξη επιχειρήσεων που αντιµετωπίζουν την κρίση λόγω covid19, στα οποία πρόσβα-
ση θα έχουν και οι αγρότες. Συνοπτικά η τράπεζα παρέχει τα εξής προϊόντα και χρηµα-
τοδοτικά προγράµµατα στους αγρότες:

Λογαριασµός Αγροτικών Ενισχύσεων 
Ένας ειδικός έντοκος λογαριασµός για την πίστωση των αγροτικών ενισχύσεων που 
εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή απόδοση και ευκολία στις καθηµερινές συναλλα-
γές της επιχείρησης. 

Κάρτα του Αγρότη 
Μια ξεχωριστή κάρτα που εξασφαλίζει άµεση ρευστότητα στους δικαιούχους αγρότες, 
για την εξυπηρέτηση των βραχυπρόθεσµων συναλλακτικών αναγκών τους, δίνοντας 
τη δυνατότητα προείσπραξης του 80% της Βασικής και της Πράσινης Ενίσχυσης για ό-
λο το εύρος παραγωγικών δαπανών.

Χρηµατοδότηση νέων αγροτών 
Σηµαντικό πλεονέκτηµα για τον αγροτικό τοµέα, αποτελεί η συνεργασία της Eurobank 
µε την αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία AFI, για την παροχή µικροπιστώσεων  και σε 
νέους αγρότες. Από το 2016 η τράπεζα παρέχει µικροπιστώσεις σε συνεργασία µε το 
ευρωπαϊκό ταµείο επενδύσεων (EIF), µέσω της δράσης EaSI  (programme for Employment 
and Social Innovation).  Συγκεκριµένα για τους νέους αγρότες, προσφέρονται µικροπιστώ-
σεις ύψους 12.500 ευρώ για ανάγκες κεφαλαίου κίνησης και επενδύσεων χωρίς να ζη-
τούνται πρόσθετες εξασφαλίσεις, καθώς το µεγαλύτερο τµήµα είναι εξασφαλισµένο από 
το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων.

Σχέδια Βελτίωσης
Για τους αγρότες που ήδη έχουν επιχειρηµατική δραστηριότητα και επιθυµούν να αξιοποι-
ήσουν τα µέτρα του τρέχοντος Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως τα Σχέδια Βελ-

τίωσης, η Eurobank έχει διαµορφώσει ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα το οποίο περιλαµ-
βάνει χρηµατοδότηση έως και το 100% της ιδιωτικής συµµετοχής µέσα από εγγυοδοτικά 
προγράµµατα καθώς και µέσω της προεξόφλησης της Επιχορήγησης.  
Η Eurobank έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον από την πρώτη στιγµή για συµµετοχή στο νέο 
χρηµατοδοτικό εργαλείο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων (EIF) που θα δηµιουρ-
γηθεί µε τα κεφάλαια του Ταµείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης. Τα δάνεια θα έχουν 
χαµηλά επιτόκια, θα είναι έως 80% εγγυηµένα και θα αφορούν επενδυτικά σχέδια όλων 
των αγροτών και όχι µόνο όσων έχουν ενταχθεί στα Σχέδια Βελτίωσης και Μεταποίησης. 
Αυτό το διάστηµα τρέχει η πρόσκληση προς τις τράπεζες και το πρόγραµµα αναµένεται να 
είναι διαθέσιµο στο τέλος του δεύτερου τριµήνου του 2020.

Aγορά αγροτικού εξοπλισµού 
Για τη χρηµατοδότηση της απόκτησης ή ανανέωσης Αγροτικού Εξοπλισµού, η Eurobank 
έχει συνάψει συνεργασία µε κορυφαίες εταιρίες του χώρου, προσφέροντας εξειδικευµένα 
χρηµατοδοτικά προγράµµατα µε προνοµιακούς όρους κι ευέλικτες διαδικασίες.  

Συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα
Για χρηµατοδοτήσεις µε ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, η Eurobank συνεργάζεται µε όλους 
τους κρατικούς και ευρωπαϊκούς φορείς, διοχετεύοντας σηµαντικό µέρος των δεσµευµέ-
νων κεφαλαίων στον αγροτικό τοµέα.  Σε αυτό το πλαίσιο προσφέρει σε συνεργασία µε το 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων, για πρώτη φορά και στον αγροτικό τοµέα, το πρόγραµ-
µα COSME.  Πρόκειται για ένα χρηµατοδοτικό εργαλείο που καλύπτει ανάγκες για Κεφά-
λαιο Κίνησης, αγορά γης, αγορά εξοπλισµού, κατασκευή εγκαταστάσεων και προσφέρε-
ται µε µειωµένες εξασφαλίσεις και ελκυστική τιµολόγηση, καθώς το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Επενδύσεων εγγυάται για το 50% του δανείου. 

Πρόσβαση σε αγρότες στο νέο Ταµείο Εγγυοδοσίας Eπιχειρήσεων Covid-19 
Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα πρόσφατα ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας του νέ-
ου Ταµείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19, στο οποίο συµµετέχει η Eurobank. Μέ-
σω του Προγράµµατος  θα παρέχεται  χρηµατοδότηση µε σηµαντικές εγγυήσεις σε επιχει-
ρήσεις κάθε µεγέθους από όλους τους κλάδους της οικονοµίας, συµπεριλαµβανοµένων 
και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων, 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Το ποσοστό εγγύησης για κάθε δάνειο επιλέξιµης επιχεί-
ρησης θα ανέρχεται σε 80% και θα αφορά σε νέες χρηµατοδοτήσεις που θα χορηγηθούν 
έως και την 31η ∆εκεµβρίου 2020, τακτής λήξης και διάρκεια έως 5 έτη. 

Στο νέο Ταµείο 
Εγγυοδοσίας 

Επιχειρήσεων 
Covid-19 θα 
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συνεργασία µε το 
Ευρωπαϊκό Ταµείο 
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Χείρα βοηθείας σε επιχειρήσεις και 
αυτοαπασχολούµενους εν µέσω πανδηµίας 

Ανάσα σε επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούµενους δίνουν οι τράπεζες, 
προκειµένου να περιοριστούν οι βαριές συνέπειες από την πανδηµία
Επιδότηση επιτοκίου και παροχή εγγυήσεων για νέα δάνεια, κα-
θώς και επιδότηση τόκων για υφιστάµενα δάνεια των µικροµε-
σαίων επιχειρήσεων είναι τα χρηµατοδοτικά εργαλεία, για την 
παροχή των οποίων συνεργάζονται η Ελληνική Αναπτυξιακή 
Τράπεζα (ΕΤΑ), το υπουργείο Ανάπτυξης και κατά κύριο λόγο οι 
τράπεζες που αναλαµβάνουν και το βάρος της υλοποίησης. Η 
στήριξη των επιχειρήσεων και των αυτοαπασχολούµενων πα-
ρέχεται µέσω «3» εργαλείων:

1)∆άνειο για κεφάλαιο κίνησης χωρίς 
καταβολή
τόκων για δυο χρόνια. 
Αφορά  µικροµεσαίες επιχειρήσεις κάθε νοµικής µορφής, και σε 
οποιοδήποτε στάδιο λειτουργίας, βάση πληγέντων Κωδικών Α-
ριθµών ∆ραστηριότητας (ΚΑΠ), όπως ανακοινώθηκαν από το 
υπουργείο Οικονοµικών. Η χρηµατοδότηση καλύπτει τις  ανά-
γκες τους σε κεφάλαιο κίνησης. Το εργαλείο αυτό υλοποιείται 
µέσω του νέου υποπρογράµµατος της Ελληνικής Αναπτυξια-
κής Τράπεζας (ΕΤΑ). Η χρηµατοδότηση γίνεται είτε µε δάνειο 
για κεφάλαιο κίνησης ή µε δάνειο επανεπένδυσης µε λόγο συ-
νεπένδυσης (40% ΤΕΠΙΧ ΙΙ και 60% Τράπεζα). Ας δούµε τους ό-
ρους δανεισµού:
● Ποσό: Μπορεί να φθάσει στα 500.000 ευρώ ανά επιχείρηση 
και εκταµιεύεται εφάπαξ ή σταδιακά. Οι επιχειρήσεις µπορούν 
να συµµετέχουν και στα υφιστάµενα υποπρογράµµατα του ΤΕ-
ΠΙΧ ΙΙ, µε την προϋπόθεση ότι η συνολική τους χρηµατοδότη-
σης δεν θα υπερβαίνει το 1,5 εκατ. ευρώ.
● Επιτόκιο: Ανέρχεται έως 8%, µε επιδότηση από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ 
στο 100% για την πρώτη διετία και είναι σταθερό.
● Επιδότηση και κόστος: Το ΤΕΠΙΧ ΙΙ χρηµατοδοτεί το 60% της 
συµµετοχής της Τράπεζας Πειραιώς και επιπλέον προστίθεται 
η εισφορά του ν.128 για το 60% του δανείου, η οποία επιβαρύ-
νει τον πελάτη από την αρχή του δανείου. Το ποσό της επιδό-
τησης καταβάλλεται από την ΕΑΤ, µε προκαταβολή των τόκων 
για 6 µήνες σε ένα καταθετικό λογαριασµό και επιτόκιο 0,25%

● ∆ιάρκεια δανείου: Από 2 έως 5 χρόνια, µε περίοδο χάριτος 
από 6 έως 12 µήνες.
● Προϋποθέσεις: Βασική προϋπόθεση της επιδότησης είναι η 
επιχείρηση να διατηρήσει τον αριθµό εργαζοµένων της για την 
πρώτη διετία του δανείου. ΄Ετερη προϋπόθεση είναι το δάνειο 
να καλύπτει δαπάνες, που σχετίζονται µε λειτουργικά έξοδα και 
συναλλακτικό κύκλωµα, χωρίς να είναι απαραίτητη η προσκό-
µιση σχετικών παραστατικών. 

2) Εγγυήσεις για παροχή νέων 
δανείων σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις, 
αυτοαπασχολούµενους και µεγάλες 
επιχειρήσεις.
Το Ταµείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ παρέχει τις εγγυήσεις, οι οποίες 
µπορεί να αξιοποιηθούν από µικροµεσαίες επιχειρήσεις, αυτο-
απασχολούµενους αλλά και µεγάλες επιχειρήσεις για νέο δα-
νεισµό. Το συνολικό ποσό των εγγυήσεων για όλες τις τράπε-
ζες ανέρχεται σε 1 δισ. ευρώ και η περίοδος παροχής της εγγύ-
ησης ορίστηκε για το εννεάµηνο Απριλίου –∆εκεµβρίου 2020.
Ο µηχανισµός αυτός έχει σηµαντικά πλεονεκτήµατα, καθώς προ-
ϋποθέτει µειωµένες εξασφαλίσεις, µε και ταυτόχρονη προνοµι-
ακή τιµολόγηση. Οι όροι δανεισµού είναι οι εξής:
● Ποσό: Μπορεί να ανέλθει στο διπλάσιο του µισθολογικού κό-
στους της επιχείρησης για το 2019 ή στο 25% του συνολικού κύ-
κλου εργασιών για το 2019 ή να αντιστοιχεί στις τεκµηριωµένες 
ανάγκες ρευστότητας της επιχείρησης. Σε καµία περίπτωση  δεν 
µπορεί να ξεπεράσει τα ανωτέρω όρια.
● Σκοπός του δανείου: Κάλυψη αναγκών ρευστότητας.
● Εγγύηση: Καλύπτει µέχρι το  80% του δανείου. Η προµήθεια 
της παρεχόµενης εγγύησης διαµορφώνεται ανάλογα µε το µέ-
γεθος της επιχείρησης και τη διάρκεια του δανείου. Η εγγύηση 
είναι ετήσια και προκαταβάλλεται εφάπαξ. 
● Επιτόκιο: ∆ιαµορφώνεται από την κάθε τράπεζα ανάλογα µε 
την πιστοδοτική της πολιτική. 
● ∆ιάρκεια δανείου: Ορίζεται ανάλογα µε το αίτηµα για τις α-
νάγκες της επιχείρησης και µπορεί να φθάνει έως 5 χρόνια.
● Βασική προϋπόθεση: Οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να εµφα-

νίζονταν προβληµατικές στις 31.12.2019 και κατά το χρόνο ε-
ξέτασης του αιτήµατος για δανεισµό δεν πρέπει να εµφανίζουν 
ληξιπρόθεσµες οφειλές.
Ο ενδιαφερόµενος απευθύνεται στην τράπεζα, η οποία προχω-
ράει στις αναγκαίες διαδικασίες ελέγχου και αξιολόγησης. Εφό-
σον πληρούνται οι προϋποθέσεις στέλνει τα στοιχεία στο ΕΤΑ, το 
οποίο εγκρίνει την παροχή της εγγύησης. Η προµήθεια καταβάλ-
λεται από τον πελάτη στην Τράπεζα που την αποδίδει στο ΕΤΑ.

3) Επιδότηση τόκων υφιστάµενων δανείων 
µικροµεσαίων επιχειρήσεων 
Η δράση υλοποιείται από το υπουργείο Ανάπτυξης. ∆ίνει τη 
δυνατότητα σε υφιστάµενες µικροµεσαίες επιχειρήσεις, που 
έχουν πληγεί από την κρίση και συµπεριλαµβάνονται στις ΚΑ∆ 
του υπουργείου Οικονοµικών, να επιδοτηθούν σε ότι αφορά 
στους τόκους και την εισφορά του ν. 128 για τα δάνεια που ή-
δη έχουν. 
Τη διευκόλυνση δικαιούνται πληγείσες βάση ΚΑ∆ µικροµεσαί-
ες επιχειρήσεις, που δεν είχαν χαρακτηριστεί προβληµατικές 
έως 31.12.2019, καθώς και όσες στις 31.12.2020 δεν έχουν 
προχωρήσει σε µείωση του αριθµού του προσωπικού που α-
πασχολούσαν έως 19.3.2020. Η επιδότηση αφορά σε: 

● δάνεια τακτής λήξης, αλληλόχρεους λογαριασµούς ή οµο-
λογιακά δάνεια, που ήταν ενήµερα 31.12.2019 ή έγιναν ενή-
µερα έως 29.2.2020, καθώς και δανειακές συµβάσεις που υ-
πεγράφησαν πριν από 1.4.2020.

● Χρηµατοδότηση τόκων που θα δηµιουργηθούν από 1.4 – 
30.6.2020.

● Το συνολικό ύψους των επιχορηγούµενων τόκων ανά επι-
χείρηση δεν πρέπει να ξεπερνά τις €800.000.
Ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει το αίτηµά του ηλεκτρονικά µέ-
σω του συστήµατος του υπουργείου Ανάπτυξης από τις 15 Α-
πριλίου 2020. Η δράση θα διαρκέσει µέχρι το ∆εκέµβριο του 
2020.





Η Συνεταιριστική τράπεζα Θεσσαλίας παραδοσιακά 
προσανατολισµένη στην ουσιαστική και άµεση στήριξη 
της τοπικής επιχειρηµατικότητας δεν θα µπορούσε να 
απουσιάζει  από την έµπρακτη στήριξη της αγροτικής 
οικονοµίας. Αναγνωρίζοντας την αυξηµένη σηµαντικότητα 
για το γεωγραφικό διαµέρισµα της Θεσσαλίας, προωθεί 
συγκεκριµένα χρηµατοδοτικά εργαλεία προσαρµοσµένα 
στα εξατοµικευµένα χαρακτηριστικά των αγροτών.  

Μια νέα εποχή για τους αγρότες,  
από τη Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας
Με µια σύγχρονη δέσµη χρηµατοδοτικών προϊόντων 
µε προνοµιακούς όρους ο αγρότης της Θεσσαλίας 
µπορεί να καλύψει τις ανάγκες που προκύπτουν για τον 
εκσυγχρονισµό των δραστηριοτήτων του. Μπορεί να 
εξελίξει τις καλλιέργειές του ή τις κτηνοτροφικές του 
εργασίες , να αυξήσει την γεωργική του παραγωγή, 
να εκσυγχρονίσει τις εγκαταστάσεις του, θερµοκήπια, 
αποθήκες, µονάδες κ.ά να αγοράσει τα εφόδια που 
χρειάζεται, να εξοπλιστεί µε µηχανήµατα, να επεκτείνει τις 
ωφέλιµες εκτάσεις του και να δώσει στην επένδυση ζωής 
που έχει κάνει δυναµικό και ανταγωνιστικό χαρακτήρα µε 
τα ειδικά σχεδιασµένα χρηµατοδοτικά προϊόντα και την 
εγγύηση της  Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας. 

Τα πλεονεκτήµατα της συνεργασίας  
µε την Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας

Για όσους δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τοµέα η 
Τράπεζά παρέχει το ιδανικό πλαίσιο συνεργασίας, καθώς 
εξασφαλίζει:
● Ειδικά προνοµιακούς όρους, από µια Τράπεζα που 
γνωρίζει καλύτερα από κάθε άλλο τις ανάγκες και τα 
προβλήµατα των αγροτών της Θεσσαλίας.
● Ευελιξία και προσαρµοστικότητα στο ιδιαίτερο 
προφίλ το αντικείµενο ενασχόλησής, το µέγεθος των 
δραστηριοτήτων και τις επαγγελµατικές φιλοδοξίες του 
κάθε αγρότη.
● Συνδυαστική χρήση µε Ασφαλιστικά προϊόντα σε 
συνεργασία µε την Συνεταιριστική Ασφαλιστική για 
ασφάλιση αγροτικών κτηρίων, θερµοκηπίου, φυτικής 
παραγωγής, µηχανηµάτων, µεταφορών, αγροτικών 
οχηµάτων, γενικής αστικής ευθύνης κ.ά.
● ∆υνατότητα ανοίγµατος Λογαριασµού Αγροτικού 
Ταµιευτηρίου µε ιδιαίτερα ανταγωνιστικό επιτόκιο. 

Ποιες χρηµατοδοτήσεις παρέχονται από  
την Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας
1. Χρηµατοδότηση Σχεδίων Βελτίωσης  4.1.1 & 4.1.3
● Με προεξόφληση της εγκεκριµένης δηµόσιας δαπάνης 
ή και έκδοση εγγυητικής επιστολής για την προκαταβολική 
λήψη έως του  50% της εγκεκριµένης δηµόσιας δαπάνης   
● Με κάλυψη της ιδιωτικής συµµετοχής.
2. Μικροπιστώσεις µέχρι 25.000 ευρώ στα πλαίσια του 
προγράµµατος EaSI
● Για αγορά πάγιου εξοπλισµού, αγροεφοδίων  και λοιπών 
καλλιεργητικών αναγκών.
● Μέγιστη διάρκεια αποπληρωµής έως 6 έτη.
● Αποπληρωµή σε µηνιαίες ή τριµηνιαίες δόσεις.
3. Χρηµατοδότηση αγοράς αγροτικού µηχανολογικού 
εξοπλισµού
4. Χρηµατοδότηση γεωργικής γης
5. Χρηµατοδότηση εκσυγχρονισµού εγκαταστάσεων
6. Χρηµατοδότηση ζωικού - φυτικού κεφαλαίου 
7. Αγροτικά Φωτοβολταϊκά
● Χρηµατοδότηση φωτοβολταϊκών αγροτικών έργων µε 
εκχώρηση των απαιτήσεων από ΛΑΗΓΕ. 
● Ειδικό προνοµιακό επιτόκιο στους συνεταίρους πελάτες. 
8. Αγροτικό Ταµιευτήριο
Ο καταθετικός λογαριασµός που καταλαβαίνει  
τις ανάγκες του σύγχρονου αγρότη
Παρέχεται η δυνατότητα να πληρώνεται ο αγρότης από 
τους πελάτες του, εταιρείες και συνεταιρισµούς, να 

πληρώνει προµηθευτές και συνεργάτες του, στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό, χωρίς εµπόδια και καθυστερήσεις.
 Παρέχεται η δυνατότητα  να λαµβάνει άµεσα και έγκαιρα 
τις αγροτικές ενισχύσεις που δικαιούται,  να µεταφέρει 
εµβάσµατα και να εξοφλεί λογαριασµούς κοινής ωφέλειας 
µε την ίδια ευκολία του ιδιώτη ή του επαγγελµατία. 
Το Αγροτικό Ταµιευτήριο αφορά καταθετικό λογαριασµό 
που δεν δεσµεύει µε περιορισµούς διατήρησης 
υπολοίπου, αλλά αντίθετα απελευθερώνει τις 
δυνατότητές του ωφελούµενου για να κάνεις καλύτερη 
τη ζωή του και ακόµα πιο σύγχρονη και αποδοτική την 
αγροτική του δραστηριότητα.

Τι προσφέρει το Αγροτικό Ταµιευτήριο
● Επιτόκιο 0,15% (από το πρώτο ευρώ). 
● Κανένα περιορισµό διατήρησης ελάχιστου ποσού 
κατάθεσης. 
● ∆υνατότητα δήλωσης για την λήψη αγροτικών 
ενισχύσεων.
● Έκδοση χρεωστικής κάρτας (debit). 
● ∆ιενέργεια εµβασµάτων εντός και εκτός Ελλάδας µε 
χαµηλές χρεώσεις.  
● Μεταφορές σε λογαριασµό ιδίου ή και τρίτων.    
● Εξόφληση λογαριασµών ενέργειας, τηλεπικοινωνιών, 
∆ΕΚΟ, συνδροµητικής τηλεόρασης  κ.λπ.
● ∆υνατότητα σύνδεσης για αυτόµατη εξόφληση δανείων             
● ∆υνατότητα καταθέσεων κα αναλήψεων 24ωρες το 
24ώρο µέσω του δικτύου ATM.

9.Νέο Εργαλείο Χρηµατοδότησης Αγροτών από τη 
µελλοντική συνεργασία µε το ESIF – EIF
Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας ξεκίνησε την 
διαδικασία για την συµµετοχή της στο  νέο χρηµατοδοτικό 
εργαλείο  ESIF EAFRD Greece Fund of Funds. 
Στόχος του προγράµµατος είναι να παρέχει ευκολότερη 
πρόσβαση στη χρηµατοδότηση για τους δικαιούχους µέσω 
εγγυοδοσίας που παρέχει το EIF. 
Η Ελληνική ∆ιαχειριστική Αρχή έχει αφιερώσει µέρος των 
δηµοσιονοµικών πόρων που συγχρηµατοδοτούνται από 
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης για 
τη σύσταση του ταµείου.  
Το ταµείο  ESIF EAFRD Greece Fund of Funds 
στοχεύει στις ακόλουθες δύο δράσεις: 
● «4.1.4 Υποστήριξη επενδύσεων σε γεωργικές 
εκµεταλλεύσεις» και
● «4.2.4 Υποστήριξη επενδύσεων σε µεταποίηση, εµπορία 
ή / και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων». 
Το ΕIF διοχετεύει αυτούς τους πόρους σε επιλεγµένα 
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα , όπως και στην Τράπεζα 
Θεσσαλίας, µε τη µορφή εγγύησης που καλύπτει έως 
και το 35% των δανείων προς τον γεωργικό τοµέα  
στην Ελλάδα. 
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Με αγροτικό προφίλ  
οι λύσεις της Συνεταιριστικής  
Τράπεζας Θεσσαλίας 
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Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει ενεργά τον πρωτογενή τοµέα, χρηµατοδοτώντας 
στοχευµένα βιώσιµες παραγωγικές µονάδες, αλλά και µεµονωµένους παρα-
γωγούς αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.
 
Ενίσχυση ρευστότητας επιχειρήσεων προς 
αντιµετώπιση των επιπτώσεων του Covid 19

Η Εθνική Τράπεζα εφαρµόζει διευρυµένο σχέδιο δράσης που αποσκοπεί  
στην οικονοµική ανάπτυξη των παραγωγών και των επιχειρήσεων του ευ-
ρύτερου αγροδιατροφικού τοµέα. Ιδιαίτερα κατά την τρέχουσα συγκυρία 
που η οικονοµία πλήττεται από την πανδηµία του Covid 19, υλοποιεί πλή-
θος παράλληλων ενεργειών µε κύριο στόχο την ενίσχυση της ρευστότη-
τας των επιχειρήσεων αυτών και την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουρ-
γία της αγροδιατροφικής αλυσίδας. Πιο συγκεκριµένα:
● χρηµατοδοτεί παραγωγούς και µικροµεσαίες αγροτικές επιχειρήσεις για 
την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης και την απόκτηση παγίων στοιχείων
● προσφέρει χρηµατοδοτικά προγράµµατα για την υλοποίηση επενδυτικών 
σχεδίων στο πλαίσιο των επιχορηγούµενων προγραµµάτων του ΕΣΠΑ ή του 
Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 : παροχή  χρηµατοδότησης 
για την κάλυψη της Ιδιωτικής Συµµετοχής ή έναντι επιχορήγησης, καθώς και 
τη χορήγηση Εγγυητικών Επιστολών για  λήψη προκαταβολής της επιχορήγη-
σης (σύµφωνα µε τους όρους του εκάστοτε προγράµµατος)
● διαθέτει την «Κάρτα του Αγρότη» σε συνεργασία µε το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων, η οποία αποτελεί πρωτοποριακό τραπεζικό προϊόν 
που συµβάλλει ενεργά στην ενίσχυση της ρευστότητας των παραγωγών (πα-
ρέχεται σε συγκεκριµένες χρονικές περιόδους)

● έχει αναπτύξει εξειδικευµένο πρόγραµµα χρηµατοδότησης της Συµ-
βολαιακής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας, το οποίο εκσυγχρονίζει το παρα-
γωγικό και συναλλακτικό κύκλωµα παραγωγών, προµηθευτών και α-
γοραστών αγροτικών προϊόντων
● προσφέρει µια ολοκληρωµένη δέσµη τραπεζικών προϊόντων και υ-
πηρεσιών (καταθέσεις, κίνηση κεφαλαίων, εναλλακτικά δίκτυα) που κα-
λύπτουν τις συναλλακτικές ανάγκες των παραγωγών και των επιχειρή-
σεων του αγροτικού τοµέα
● στηρίζει τους παραγωγούς στην επιλογή των κατάλληλων χρηµατοδοτικών 
εργαλείων και µεθόδων δράσης, µε στόχο τη διασφάλιση της ανάπτυξης και 
της µακροπρόθεσµης βιωσιµότητας των γεωργικών τους εκµεταλλεύσεων, 
καθιστώντας παράλληλα ανταγωνιστική την παραγωγική τους διαδικασία.

Συµµετοχή στα προγράµµατα εγγυήσεων EaSI

Με στόχο να συµβάλει περαιτέρω στην ενίσχυση της απασχόλησης και 
στην προώθηση της υγιούς ανάπτυξης των πολύ µικρών και των µι-
κροµεσαίων επιχειρήσεων η Εθνική  συµµετέχει στα προγράµµατα εγ-
γυήσεων EaSI (Πρόγραµµα της ΕΕ για την Απασχόληση και την Κοινω-
νική Καινοτοµία) και COSME (Loan Guarantee Facility) µε κύριο χαρα-
κτηριστικό τις σηµαντικά µειωµένες απαιτήσεις για παροχή εξασφαλί-
σεων εκ µέρους των επιχειρήσεων, ώστε να στηριχθούν περισσότερες 
ΜµΕ που, σε διαφορετική περίπτωση, δεν θα ήταν σε θέση να λάβουν 
επαρκή χρηµατοδότηση.
 
Συνεργασία µε την ΕΤΕπ για προνοµιακές αγροτικές 
χρηµατοδοτήσεις

Επιπλέον ενισχύοντας την προσέλκυση της νέας γενιάς στον τοµέα της γε-
ωργίας και της βιοοικονοµίας και τη διευκόλυνση της τραπεζικής  χρηµα-
τοδότησης των επιχειρήσεων αυτών, προχώρησε σε συµφωνία µε την Ευ-
ρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για τη χορήγηση δανείου ποσού 
100.000.000 ευρώ το οποίο θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά για τη χρη-
µατοδότηση των επενδυτικών και επιχειρηµατικών σχεδίων αγροτών και 
µικροµεσαίων επιχειρήσεων, µέσω του Προγράµµατος «NBG Loan for 
Αgriculture and Bioeconomy». Το εν λόγω πρόγραµµα παρέχει στις επιχει-
ρήσεις µειωµένο χρηµατοοικονοµικό κόστος, ιδιαιτέρως για τους νέους α-
γρότες που ικανοποιούν τα κριτήρια επιλεξιµότητας, καθώς και  απαλλαγή 
από την υποχρέωση καταβολής της εισφοράς του Ν 128/75.
 
Νέες δράσεις

Τέλος η Εθνική Τράπεζα είναι έτοιµη να συµµετάσχει στις νέες δράσεις 
στήριξης του αγροδιατροφικού τοµέα που πρόκειται να υλοποιηθούν α-
πό την Πολιτεία κατά το προσεχές διάστηµα, λόγω της τρέχουσας συ-
γκυρίας, οι οποίες θα έχουν σαν στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της ρευ-
στότητας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή 
τοµέα της οικονοµίας και την άµβλυνση των επιπτώσεων που απορρέ-
ουν από την εµφάνιση και διασπορά του Covid 19.
Με τις δράσεις της βρίσκεται έµπρακτα και θα συνεχίσει να στέκεται µε 
υπευθυνότητα και συνέπεια στο πλευρό του Έλληνα αγρότη, ιδιαιτέρως 
κατά την δύσκολη αυτή περίοδο που διανύουµε.
Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσί-
ες της Εθνικής Τράπεζας παρέχονται στους ενδιαφερόµενους από τα αρµόδια 
τµήµατα του ∆ικτύου Καταστηµάτων της και την ιστοσελίδα www.nbg.gr.»

Η Εθνική Τράπεζα σταθερά 
δίπλα στον Έλληνα αγρότη

Το Πρόγραµµα 
«NBG Loan for 
Αgriculture and 
Bioeconomy». παρέχει 
στις επιχειρήσεις µειωµένο 
χρηµατοοικονοµικό 
κόστος, ιδιαιτέρως για 
τους νέους αγρότες που 
ικανοποιούν τα κριτήρια 
επιλεξιµότητας, καθώς 
και  απαλλαγή από την 
υποχρέωση καταβολής της 
εισφοράς του Ν 128/75.

Η Εθνική συµµετέχει στα 
προγράµµατα εγγυήσεων 
EaSI (Πρόγραµµα της ΕΕ 
για την Απασχόληση και την 
Κοινωνική Καινοτοµία) και 
COSME (Loan Guarantee 
Facility).
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