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Ο φόβος πάει πίσω 
τον πραγματικό αγρότη 

Ενιαία στρεμματική ενίσχυση για όλους τους αγρότες ανεξαρτήτως προέλευσης 

και ιστορικότητας των δικαιωμάτων προκρίνεται στα σενάρια του Γεωπονικού 

που εξετάζει η κυβέρνηση, βάζοντας ωστόσο στην άκρη τον πραγματικό αγρότη. σελ. 4-5, 10 

Πατάτα στα Ψαχνά  
με σύστημα Teofert 
Στους μόνιμους πειραματικούς αγρούς των 
Ψαχνών Ευβοίας πραγματοποιήθηκε η πρώτη 
συγκομιδή πατάτας. Εκεί, φάνηκε διαφορά 
στις αποδόσεις 1-1,5 τόνο ανά στρέμμα, με το 
πρόγραμμα λίπανσης της Teofert. σελ. 12

Πρόκριµα για τα 30 λεπτά στον 
παραγωγό, συνιστά η νέα αύξηση 
της τιµής του σκληρού σίτου στο 
χρηµατιστήριο της Φότζια. σελ. 22

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

ΕΥΚΟΛΑ 
30 ΛΕΠΤΑ  
ΝΕΑ ΩΘΗΣΗ   
ΑΠΟ ΦΟΤΖΙΑ   

Για πράσινο 
τρύγο έως 
400 ευρώ 
το στρέμμα σελ. 15  
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• Καθαρίζουν 100 τόνους την ώρα οι 
νέες αλωνιστικές John Deere σελ. 20
• Πρώτη συγκοµιδή στους πειραµατικούς 
αγρούς πατάτας της Teofert σελ. 12

• Οι σπεσιαλιτέ εισροές πολλαπλασιάζουν 
κέρδη µε την αγορά ανοδική  σελ. 48
• Επιστρέφουν στον ΕΛΓΑ 50 εκατ. ευρώ 
που ήταν ξεχασµένα στην ΤτΕ σελ. 11

• Ο φθινοπωρινός καιρός βούλιαξε την τιµή 
του καρπουζιού στα 8 λεπτά σελ. 43
• Εκκίνηση στα 30 λεπτά περιµένουν οι 
παραγωγοί στο συµπύρηνο σελ. 44

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Σταθερά ανοδικά κινείται η αγορά σκληρού σιταριού σε Ελλάδα 
και Ιταλία, µε την Φότζια να κερδίζει επιπλέον 10 ευρώ στον 
τόνο. Ελαφρώς ενισχυµένη είναι η τιµή της µηδικής όσο οι 
παραγωγοί προχωρούν στο τρίτο χέρι. Με αυξηµένες αξιώσεις 
ετοιµάζονται για την έναρξη της εµπορικής περιόδου οι 
παραγωγοί βιοµηχανικού ροδάκινου, δεδοµένης της µειωµένης 
παραγωγής αλλά και των αναγκών της µεταποίησης.

∆ροσόφιλα κερασιάς
Η µύγα της κερασιάς είναι ο 
σοβαρότερος εχθρός της καλλιέργειας 
κι αυτό διότι η προνύµφη της που 
αναπτύσσεται µέσα στον καρπό, τον 
καθιστά ακατάλληλο για κατανάλωση. Η 
σοβαρότητα της προσβολής ποικίλλει 
και καθορίζεται από την πρωιµότητα 
των διαφόρων ποικιλιών της κερασιάς. 
Το τελευταίο διάστηµα παρατηρείται 
αύξηση του αριθµού των συλλήψεων 
του εντόµου στις παγίδες, ενώ 
προσβολές διαπιστώθηκαν και σε 
όψιµους κερασεώνες µε διάστηµα 
συγκοµιδής τουλάχιστον 10 ηµέρες.

Μέτρα καταπολέµησης
Στις όψιµες ποικιλίες ο ψεκασµός 
πρέπει να είναι άµεσος µε ένα 
κατάλληλο φυτοπροστατευτικό προϊόν 
µε µειωµένη υπολειµµατική διάρκεια, 
µε τελευταία επέµβαση πριν τη 
συγκοµιδή 3 ηµέρες. Σε άλλα µέτρα 
που αφορούν τις καλλιεργητικές 
φροντίδες, οι γεωπόνοι συνιστούν 
στους παραγωγούς να µην αφήνονται 
στα δέντρα ασυγκόµιστους καρπούς 
µετά το τέλος κάθε καλλιεργητικής 
περιόδου και να ενσωµατώνουν στο 
έδαφος τα όποια υπολείµµατα καρπών. 
Τέλος, συνίσταται κατάλληλο κλάδεµα 
που θα επιτρέπει τον ορθό αερισµό της 
κόµης του κερασώνα.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 27-06-2020 
Γενικά αίθριος καιρός, µε 
τοπικες νεφώσεις στα δυτικά 
και βόρεια και πιθανότατα 
όµβρους κυρίως στα ορεινά της 
Ηπείρου και της δυτικής και 
κεντρικής Μακεδονίας. 
Άνεµοι από βόρειες 
διευθύνσεις στα δυτικά µέτριοι 
και στα ανατολικά πιο ισχυροί. 
Θερµοκρασία χωρίς αξιόλογη 
µεταβολή. 

Κυριακή 28-06-2020 
Γενικά αίθριος καιρός, µε 
πιθανότητα τοπικών νεφώσεων 
κυρίως στα δυτικά και τα 
βόρεια και όµβρους στα στα 
ορεινά της Ηπείρου. Άνεµοι 
από βόρειες διευθύνσεις µέτροι 
στα δυτικά και στα ανατολικά 4 
πιο ισχυροί. Θερµοκρασία στα 
ίδια επίπεδα.

∆ευτέρα 29-06-2020
και Τρίτη 30-01-2020
Γενικά αίθριος καιρός, µε 
πρόσκαιρες νεφώσεις στα 
ηπειρωτικά και πιθανότητα 
τοπικών  όµβρων στα ορεινά. 
Άνεµοι από βόρειες 
διευθύνσεις µέτριοι και στα 
πελάγη τοπικά πιο ισχυροί. 
Θερµοκρασία σε µικρή άνοδο. 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Τετάρτη 01-07-2020 έως
Παρασκευή 03-07-2020 
Γενικά αίθριος καιρός, µε 
τοπικές νεφώσεις στα 
ηπειρωτικά τις µεσηµβρινές και 
απογευµατινές ώρες και 
τοπικούς όµβρους στα βόρεια 
ορεινά. Άνεµοι από βόρειες 
διευθύνσεις µέτριοι και στα 
πελάγη τοπικά πιο ισχυροί. 
Θερµοκρασία σε περαιτέρω 
µικρή άνοδο.

Οι άνεµοι θα 
πνέουν από βόρειες 
διευθύνσεις, 
στα δυτικά 3 µε 
5 µποφόρ, στα 
ανατολικά 4 µε 6 
µποφόρ και στο 
Αιγαίο τοπικά 7 
µποφόρ. 
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Μέσα στον κουρνιαχτό που σηκώνει κά-
θε χρόνο η αβεβαιότητα γύρω από τον 
τρόπο, το χρόνο και το κόστος υποβο-
λής των δηλώσεων ΟΣ∆Ε, χάνεται, ό-
πως όλα δείχνουν, η πραγµατική α-
ξία αυτής της υπόθεσης. Γιατί η µηχα-
νογραφική βάση του ΟΣ∆Ε, δηλαδή το 
περιεχόµενο των δηλώσεων που υπο-
βάλει κάθε χρόνο ο κάθε παραγωγός, 
είναι ένας ανεκτίµητος θησαυρός. 

Στις προηγµένες µηχανογραφικά και ορ-
γανωτικά χώρες, οι συντελεστές του α-
γροτικού χώρου και οι κάθε είδους α-
ναλυτές έχουν από νωρίς και σε διαρκή 
βάση πρόσβαση στα επεξεργασµένα µε 
κατάλληλο τρόπο (φίλτρα) στοιχεία του 
ΟΣ∆Ε, έτσι ώστε ο κάθε παραγωγός και 
ο κάθε εµπλεκόµενος στον τοµέα της α-
γροτικής παραγωγής, να γνωρίζει και 
να πράττει ανάλογα. 

Είναι ηλίου φαεινότερο ότι η πραγµατική ει-
κόνα για το εύρος κάθε καλλιέργειας, 
τη γεωγραφική σύνθεση αυτής, τα µέ-
σα επίπεδα αποδόσεων κάθε χρονιάς 
και τη δυνατότητα εκτίµησης -µε αξιό-
πιστο τρόπο- του επιπέδου παραγωγής 
κάθε χρονιάς για κάθε προϊόν, είναι ένα 
σηµαντικό εργαλείο στα χέρια των δρα-
στηριοποιούµενων στο χώρο. Αυτό κά-
νει στην Αµερική, κάθε µήνα µάλιστα, 
το USDA, αυτό κάνουν σε όλες τις οργα-
νωµένες ευρωπαϊκές χώρες τα αντίστοι-
χα υπουργεία Γεωργίας, αυτό θα ‘πρεπε 
να γίνεται και στη χώρα µας. 

Αντί αυτού στην Ελλάδα, από το 2003 που 
τέθηκε σε εφαρµογή το Ολοκληρωµένο 
Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ενισχύσεων, το 
σκοτάδι της ενηµέρωσης έγινε ακόµα 
πιο πυκνό. Παλιότερα υπήρχε η ∆ΙΓΑ-
ΓΕΠ (∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Αγορών 
Αγροτικών Προϊόντων) που αραιά και 
που, ειδικά αν υπήρχε κανένας φιλό-
τιµος υπάλληλος ή διευθυντής, έβγαζε 
κάποια στοιχεία αναφορικά µε την πο-
ρεία παραγωγής και διακίνησης των α-
γροτικών προϊόντων. 

Σήµερα, στην εποχή της τέταρτης βιοµηχα-
νικής επανάστασης και της ψηφιοποίη-
σης των πάντων τα στοιχεία που συνθέ-
τουν την ακτινογραφία της ελληνικής 
γεωργίας και της εγχώριας αγροτικής 
παραγωγής, παραµένουν γράµµα κενό. 
Χρησιµεύουν στην µετά κόπων και βα-
σάνων πληρωµή των ενισχύσεων. ∆εν 
αξιοποιούνται ούτε για τη χάραξη πο-
λιτικής ούτε για την καλύτερη οργάνω-
ση και λειτουργία της αγοράς. Agrenda

Το θησαυροφυλάκιo 
των δηλώσεων ΟΣΔΕ 

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
 1,10030

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,45840

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,07042

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,84850

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
109,98800
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ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Ενιαία στρεµµατική ενίσχυση (flat 
rate) για όλα τα δικαιώµατα βασικής 
ενίσχυσης διατηρώντας το περιφερει-
ακό µοντέλο για το 2022, έτος εισα-
γωγής της νέας ΚΑΠ, προβλέπει σχέ-
διο που έχουν καταρτίσει οι τεχνοκρά-
τες και βρίσκεται υπόψη της ηγεσίας 
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης, σύµφωνα µε καλά ενηµερωµέ-
νες πηγές της Agrenda.

Πρόκειται για το Καθεστώς Ενιαίας 
Στρεµµατικής Ενίσχυσης (ΚΕΣΕ) τον 
επονοµαζόµενο και ως «ξαφνικό θά-
νατο», που ουσιαστικά εξισώνει όλες 
τις στρεµµατικές επιδοτήσεις ανά πε-
ριφέρεια ενίσχυσης (22 ευρώ για βο-
σκοτόπους, 28 ευρώ για αροτραίες 
και 35 ευρώ για δενδρώδεις) πριν η 
Ελλάδα µπει στη διαδικασία εφαρµο-
γής των νέων κανονισµών της ΚΑΠ. 

Αν και είναι νωρίς ακόµα για να 
εκτιµηθούν οι πιθανότητες που συ-
γκεντρώνει το παραπάνω σενάριο, 
το σίγουρο είναι πως προωθείται α-
πό τους θιασώτες της κατάργησης 
των ιστορικών δικαιωµάτων. Η αλή-
θεια είναι πως οι φωνές υπέρ της κα-
τάργησης έχουν πληθύνει όσο αυξά-
νονται οι «νέοι» που µπαίνουν στο ε-
πάγγελµα µετά την εφαρµογή του ι-
στορικού µοντέλου που έλαβαν δι-

καιώµατα µε βάση την περιφερεια-
κή αξία και αποτελούν πλέον σηµα-
ντική πλειοψηφία των αγροτών. Ως 
εκ τούτου µία τέτοια απόφαση λαµβά-
νει και πολιτικού χαρακτήρα κίνητρα 
για την ικανοποίηση αυτής της πολυ-
πληθούς οµάδας αγροτών. 

Άλλωστε, σε έγγραφό τους για τη 
µεταβατική περίοδο της ΚΑΠ, Κοµι-
σιόν, Ειδική Επιτροπή Γεωργίας και 
Ευρωβουλή αναφέρουν πως: «Η ύ-
παρξη σηµαντικών ατοµικών διαφο-
ρών βάσει παλαιών ιστορικών ανα-
φορών καθίσταται ολοένα και πιο 
δύσκολο να δικαιολογηθεί».

Όπως και να έχει µέχρι τέλος του 
2026, όπως προκύπτει από τα οικονο-
µοτεχνικά µοντέλα, η εσωτερική σύ-
γκλιση θα φέρει κοντά σε µία ενιαία 
τιµή επιδότησης όλους τους αγρότες 
στην Ελλάδα, εφόσον η χώρα µας ε-
πιλέξει να διατηρήσει το υπάρχον µο-
ντέλο δικαιωµάτων και δεν πορευτεί 
µε το Καθεστώς Ενιαίας Στρεµµατι-
κής Ενίσχυσης. Ήδη, σύµφωνα µε τις 

ίδιες πηγές, οι περισσότεροι Έλληνες 
αγρότες έχουν πιάσει ποσοστό κοντά 
στο 75% του µέσου όρου της στρεµµα-
τικής ενίσχυσης, ως εκ τούτου, ανά-
λογα φυσικά και µε το πόσο µεγάλο 
είναι το βήµα εσωτερικής σύγκλισης, 
η ενιαία τιµή δεν είναι µακριά. Ανα-
λυτικότερα, όσον αφορά την εσωτε-
ρική σύγκλιση η νέα ΚΑΠ προβλέπει:

Άρθρο 20: Αξία των δικαιωµάτων 
ενίσχυσης και σύγκλιση

[...] 4. Όταν η αξία των δικαιωµάτων 
ενίσχυσης, όπως καθορίζεται σύµφω-
να µε την παράγραφο 1, δεν είναι ο-
µοιόµορφη εντός κράτους µέλους ή ε-
ντός οµάδας περιοχών  όπως αναφέ-
ρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2, 
το οικείο κράτος µέλος διασφαλίζει τη 
σύγκλιση της αξίας των δικαιωµάτων 
ενίσχυσης προς ενιαία τιµή µονάδας 
το αργότερο έως το έτος υποβολής αι-
τήσεων 2026.

5. Για τους σκοπούς της παραγρά-
φου 4, κάθε κράτος µέλος µεριµνά ώ-
στε, το αργότερο µέχρι το έτος υποβο-
λής αιτήσεων 2026, όλα τα δικαιώµατα 
ενίσχυσης να έχουν αξία τουλάχιστον 
75% του µέσου προβλεπόµενου µονα-
διαίου ποσού για τη βασική εισοδηµα-
τική στήριξη για το έτος υποβολής αι-
τήσεων 2026, όπως ορίζεται στο οικείο 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ που έχει ε-
γκριθεί σύµφωνα µε το άρθρο 106 [...].

Ενιαίο στρεμματικό πριμ 
για τις ενισχύσεις από το 2022  

Σενάριο με το οποίο 

υιοθετείται το 

Καθεστώς Ενιαίας 

Στρεμματικής 

Ενίσχυσης εξετάζει το 

υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης, ενόσω 

πληθαίνουν οι φωνές  

για κατάργηση του 

ιστορικού μοντέλου

Στο 75% οι πολλοί
Oι περισσότεροι Έλληνες 
αγρότες έχουν πιάσει ήδη 

ποσοστό κοντά στο 75% του 
µέσου όρου της στρεµµατικής 

ενίσχυσης

Ιστορικό 
μοντέλο
Κοµισιόν, Ειδική Επιτροπή 
Γεωργίας και Ευρωβουλή 
αναφέρουν σε έγγραφό 
τους για τη µεταβατική 
περίοδο της ΚΑΠ πως: 
«Η ύπαρξη σηµαντικών 
ατοµικών διαφορών βάσει 
παλαιών ιστορικών 
αναφορών καθίσταται 
ολοένα και πιο δύσκολο 
να δικαιολογηθεί».

ΚΕΣΕ
Στο Καθεστώς Ενιαίας 
Στρεµµατικής Ενίσχυσης 
(µοντέλο που ακολουθεί 
µεταξύ άλλων η Κύπρος) το 
ύψος της ενίσχυσης ανά 
στρέµµα υπολογίζεται, σε 
ετήσια βάση, διαιρώντας 
την ετήσια συνολική 
χρηµατοδότηση, για το 
συγκεκριµένο καθεστώς, 
δια του συνολικού αριθµού 
των επιλέξιµων στρεµµάτων 
που δηλώθηκαν από όλους 
τους αγρότες.

«Νέοι»
Οι φωνές υπέρ της 
κατάργησης έχουν πληθύνει 
όσο αυξάνονται οι «νέοι» 
που µπαίνουν στο επάγγελµα 
µετά την εφαρµογή του 
ιστορικού µοντέλου που 
έλαβαν δικαιώµατα µε βάση 
την περιφερειακή αξία.
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Η νέα ΚΑΠ γίνεται «2023-2030» εκτός 
κι αν η Γερµανία πιέσει για ταχύτερη εφαρµογή
Μέχρι το τέλος του έτους η Ελλάδα θα είναι σε θέση να έχει ολοκληρώσει 
σε µεγάλο βαθµό το στρατηγικό σχέδιο για τη νέα ΚΑΠ. Ως εκ τούτου 
ακόµα και αν η Γερµανία που αναλαµβάνει την προεδρία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στις αρχές Ιουλίου ζητήσει την εφαρµογή της νέας ΚΑΠ από το 
2022 αντί για το 2023 (µονοετής αντί για 2ετής παράταση της τρέχουσας 
περιόδου), η χώρα µας θα είναι σε θέση να παραδώσει στην ώρα της το 
σχέδιο. Όπως είναι γνωστό, κρίσιµη θα είναι η ποσοτικοποίηση των στόχων 
για να µην χάνει λεφτά η Ελλάδα κάθε χρόνο. 

Στο συµβούλιο Υπουργών Γεωργίας της 29ης Ιουνίου 
παρουσίαση των ανανεωµένων νοµικών κειµένων
Τη ∆ευτέρα 29 Ιουνίου η κροατική προεδρία θα ενηµερώσει του 
υπουργούς Γεωργίας της ΕΕ σχετικά µε την πορεία των τρεχουσών 
νοµοθετικών πράξεων που σχετίζονται µε την αλιεία και τη γεωργία και για 
την πρόοδο που επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια της θητείας της σχετικά µε 
τις νοµοθετικές προτάσεις για τη µεταρρύθµιση της ΚΑΠ, πριν αναλάβει 
τη σκυτάλη η Γερµανία. Σχετικά µε τα κείµενα της ΚΑΠ, η Κροατία 
περιορίστηκε κυρίως στο να ενσωµατώσει αλλαγές ως προς το 
µεταβατικό καθεστώς και τις πολιτικές Κοινής Οργάνωσης Αγοράς. 

ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Στην ίδια λογική δικαιούχων βασικής 
ενίσχυσης µε βάση τον ορισµό του «ε-
νεργού αγρότη» που ισχύει την τρέ-
χουσα περίοδο δείχνει να πορεύεται 
το στρατηγικό σχέδιο για την ερχόµε-
νη ΚΑΠ που προετοιµάζει το υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Σύµφωνα 
µε πληροφορίες της Agrenda, πρώ-
το µέληµα ουσιαστικά του υπουργεί-
ου είναι να διατηρήσει τα επιλέξιµα 
εκτάρια και ως εκ τούτου τον προϋ-
πολογισµό των άµεσων ενισχύσεων 
κοντά στα τωρινά επίπεδα. 

Όπως εξηγούν στην εφηµερίδα 
οι έχοντες γνώση των πραγµάτων: 
«Αν προχωρούσαµε στον αποκλει-
σµό δικαιούχων µε βάση τον ορισµό 
του πραγµατικού αγρότη, ο οποίος 
για παράδειγµα θα µείωνε τους δι-
καιούχους άµεσων ενισχύσεων από 
τους 650.000 στους 300.000, τότε α-
ντίστοιχα και ο προϋπολογισµός θα 
µειωνόταν στο µισό, εφόσον θα δη-
λώνονταν χοντρικά τα µισά επιλέξι-
µα στρέµµατα». Κατά τις ίδιες πηγές, 
όσοι έχαναν την επιδότηση, τουλά-
χιστον βραχυπρόθεσµα, θα επέλε-
γαν να διατηρήσουν τα αγροτεµά-
χια στο όνοµά τους, καθώς µία µε-
γάλη πλειοψηφία εξ αυτών διατη-

ρούν ελαιοκαλλιέργειες, µία δρα-
στηριότητα που έχει διατηρήσει πολ-
λούς ετεροεπαγγελµατίες στο χώρο. 
Υπολογίζεται µάλιστα πως θα χρεια-
ζόντουσαν περίπου τέσσερα χρόνια 
πριν ξεκινήσουν αυτά τα αγροτεµά-
χια να µεταβιβάζονται εφόσον δεν 
µπορούν να γεννήσουν δικαιώµατα 
στα χέρια µη πραγµατικών αγροτών. 

Πάντως, η παραπάνω προσέγγιση 
της πολιτικής ενισχύσεων που παρα-
κινείται µόνο και µόνο υπό το φόβο 
µην τυχόν ξεµείνει η χώρα από επι-
λέξιµα εκτάρια, φαίνεται να εξυπη-
ρετεί κατά βάση πρώτον το γνωστό 
µοντέλο µε τα «µισακά» όπου άλλοι 
διαχειρίζονται τα κτήµατα άλλοι φαί-
νονται στα χαρτιά ως κάτοχοι της εκ-
µετάλλευσης. ∆εύτερον, τους ετερο-
επαγγελµατίες και τα νοµικά πρόσω-
πα κατόχους µεγάλων αγροτικών ε-
κτάσεων και απλούς διαχειριστές γης 
που φουσκώνουν τα ενοίκια εις βά-
ρος των κατ’ επάγγελµα αγροτών στα 

ύψη (κάθε ευρώ βασικής ενίσχυσης 
κεφαλαιοποιείται σε 32 σεντς ακρι-
βότερων µισθωτηρίων βάσει ευρω-
παϊκής µελέτης). 

Με αυτά υπόψιν, µία λύση θα ή-
ταν το υπουργείο να ανακοινώσει ε-
πίσηµα από φέτος την πρόθεσή του 
να περάσει στην εφαρµογή του ορι-
σµού του «πραγµατικού αγρότη» για 
τις επιδοτήσεις ώστε να τρέξουν πιο 
γρήγορα οι µεταβιβάσεις και να µην 
χαθούν επιλέξιµες εκτάσεις πριν την 
εφαρµογή της νέας ΚΑΠ. Και αν ο φό-
βος είναι για τις ελαιοκαλλιέργειες, 
θα µπορούσε, αν το επέτρεπαν φυ-
σικά οι ευρωπαϊκοί κανονισµοί, να 
διατηρήσει το ισχύον στάτους δικαι-
ούχων για τις δενδροκαλλιέργειες. 

Σε µία προσπάθεια πάντως να υ-

πάρξει µία σχετική «αβάντα» για τους 
κατ’ επάγγελµα αγρότες στη νέα ΚΑΠ, 
το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
προσανατολίζεται στο να στοχεύσει 
προς τη µεγαλύτερη πριµοδότησή 
τους µέσω του καθεστώτος «Ανα-
διανεµητικής Ενίσχυσης» και µέσω 
των «Οικοπρογραµµάτων». Η «Ανα-
διανεµητική Ενίσχυση» αφορά την 
αναδιανοµή των άµεσων ενισχύσε-
ων από τις µεγαλύτερες στις µικρό-
τερες ή σε µεσαίες γεωργικές εκµε-
ταλλεύσεις υπό τη µορφή ετήσιας α-
ποσυνδεδεµένης ενίσχυσης ανά επι-
λέξιµο εκτάριο σε γεωργούς. 

Τα «Οικοπρογράµµατα» θα είναι 
ετήσιες δράσεις µε έξτρα περιβαλλο-
ντικές δεσµεύσεις που πριµοδοτού-
νται βάσει έκτασης ή ζώων. 

Χάριν... φόβου  
ο πραγματικός 
αγρότης καίγεται      
Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εξετάζει 
σοβαρά να μην ενεργοποιήσει τον όρο του 
«πραγματικού αγρότη» για τις ενισχύσεις, 
ώστε να μην χαθούν επιλέξιμα εκτάρια  

Τη µείωση του ορίου ηλικίας 
στα 35 έτη για την ενίσχυση 
των νεαρών αγροτών µοντέλο 
που έχει υιοθετήσει η 
Ολλανδία, βρίσκεται επίσης 
µέσα στα σενάρια που εξετάζει 
το υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης για την επόµενη 
ΚΑΠ. Η συγκεκριµένη ενίσχυση 
την ερχόµενη περίοδο θα είναι 
ετήσια και µε τη µορφή πριµ. 
Θα δίνεται βάσει των 
επιλέξιµων εκτάσεων του 
νεαρού αγρότη, για έναν 
συγκεκριµένο αριθµό εκταρίων. 
∆ηλαδή, αν το όριο είναι 100 
στρέµµατα, ένας νεαρός 
αγρότης µε 200 στρέµµατα 
έκταση θα λαµβάνει για µία 
5ετία ένα ετήσιο πριµ για τα 
µισά στρέµµατα. 
Επιπλέον, σηµειώνεται, πως 
είναι πολύ πιθανόν να εισαχθεί 
τη νέα περίοδο η υποχρέωση ο 
νεαρός αγρότης για να 
λαµβάνει το ετήσιο αυτό πριµ 
να είναι καταρτισµένος και µε 
συγκεκριµένα προσόντα (π.χ να 
έχει ολοκληρώσει σχολεία του 
ΕΛΓΟ ∆ήµητρα, είτε να είναι 
απόφοιτος γεωπονικής-
γεωτεχνικής σχολής). Τα 
παραπάνω δεν θα πρέπει να 
συγχέονται µε την ενίσχυση 
«πρώτης εγκατάστασης» που 
παρέχεται µέσα από τα Μέτρα 
του Προγράµµατος Αγροτικής 
Ανάπτυξης (Μέτρο 6.1). 

ΝΕΑΡΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ

Εξετάζεται 
πτώση στα 35 
έτη για το 
όριο ηλικίας  

Κατ’ επάγγελµα
Στα καθεστώτα της Αναδια-

νεµητικής Ενίσχυσης και των 
Οικοπρογράµµατων αναµέ-
νεται µία ιδιαίτερη στόχευση 
προς τους κατ’ επάγγελµα
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ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
2019 

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 35% 
ΤΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ 2019 

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ 

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΒΑΣΙΚΗΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2019

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

60 31 10

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Μια µέρα πριν, µια µέρα µετά, η ουσία είναι 
ότι µέχρι την Τρίτη 30 Ιουνίου θα έχει ολο-
κληρωθεί η εξόφληση της Βιολογικής Γεωρ-
γίας και Κτηνοτροφίας του 2019, και µάλι-
στα χωρίς προβλήµατα και καθυστερήσεις, 
όπως έγινε πέρυσι µε τους δικαιούχους της 
∆υτικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου. 
Αντίστοιχα, µέσα στην εβδοµάδα θα έχουν 
τακτοποιηθεί, σύµφωνα µε τους αρµόδι-
ους του Οργανισµού Πληρωµών, και τα υ-
πόλοιπα βασικής ενίσχυσης της περσινής 
χρονιάς, δεδοµένου ότι «πιέζονται» και από 
τον κοινοτικό κανονισµό, που ορίζει ποινές 
για καθυστερήσεις πέραν της 30ης Ιουνίου.  

Το επόµενο δίµηνο, λοιπόν, µε όλα τα πα-
ραπάνω τακτοποιηµένα, οι διοικητικοί του 
ΟΠΕΚΕΠΕ καλούνται να καταπιαστούν µε µι-
κροπιστώσεις για παλιές εκκρεµότητες, δηλα-
δή λίγα πράγµατα και µε την πρόωρη κατα-
βολή της ενιαίας ενίσχυσης, όπως και όποτε 
τελικά αποφασιστεί να δοθεί. Μένει επίσης 
να πιστωθούν και τα χρήµατα, που έχουν α-
νακοινωθεί σχετικά µε τις ειδικές ενισχύσεις 
στους πληττόµενους από τον κορωνοϊό πα-

ραγωγούς, αρχής γενοµένης από τους αιγο-
προβατοτρόφους, που ακόµα φαίνεται να πε-
ριµένουν την έγκριση της Κοµισιόν. Στη σει-
ρά και ανθοπαραγωγοί, παραγωγοί λαϊκών 
αγορών,  παράκτια αλιεία και ιχθυοκαλλιέρ-
γεια, αλλά και οινοποιοί και αµπελουργοί κι 
άλλοι κλάδοι που βρίσκονται υπό µελέτη, αλ-
λά για τους οποίους ακόµα δεν υπάρχει κά-
ποια επίσηµη ανακοίνωση.

Μεγάλο βάρος, µέσα στους επόµενους δύο 
µήνες θα δοθεί και στις αποζηµιώσεις, µε τον 
υπουργό Μάκη Βορίδη να ενηµερώνει ότι ο 
ΕΛΓΑ έχει καταβάλει περί τα 120,45 εκατ. ευ-
ρώ για το 65% των ζηµιών του 2019, ενώ υπο-
λείπονται ακόµα περί τα 60 εκατ. ευρώ, που α-
ντιστοιχούν στο 35%. Μάλιστα, από τη Βέροια, 
ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ Ανδρέας Λυκουρέντζος 
διαβεβαίωσε τους παραγωγούς, µε τους οποί-
ους συναντήθηκε, ότι εξετάζει το ενδεχόµε-

νο να καταβάλει όσο το δυνατόν γρηγορότε-
ρα, πιθανότατα µέχρι τον Αύγουστο, και εφά-
παξ το υπόλοιπο 35% των αποζηµιώσεων α-
ντί σε 2 ή 3 δόσεις που δίνονταν µέχρι τώρα».

Ξεκίνησε η διαδικασία για την εξόφληση 
των Βιολογικών, αναδροµικά η εξισωτική 
για τους κοµµένους  λόγω σύνταξης χηρείας

Όσον αφορά τώρα τα Βιολογικά, να ση-
µειωθεί ότι από το µεσηµέρι της Παρασκευ-
ής 26 Ιουνίου ξεκίνησε η διαδικασία πίστω-
σης των λογαριασµών των παραγωγών µε 
στόχο να ολοκληρωθεί µέχρι και τα µέσα 
της ερχόµενης εβδοµάδας. Υπενθυµίζεται 
ότι τα χρήµατα έχουν ήδη δεσµευτεί, µετά 
και την έγκριση -µε δύο αποφάσεις- της πί-
στωσης 29,2 εκατ. ευρώ και 26,9 εκατ. ευ-
ρώ για την εξόφληση παραγωγών για το έ-
τος εφαρµογής 2019.

Εν τω µεταξύ, το δρόµο για αναδροµι-
κή πληρωµή της εξισωτικής αποζηµίωσης 
του 2019 σε περίπου 5.000 αγρότες και 
κτηνοτρόφους, που έµειναν εκτός επει-
δή ελάµβαναν σύνταξη χηρείας, ανοίγει 
σχετική εγκύκλιος του γενικού γραµµα-
τέα του υπουργείου, µετά την επανέντα-
ξή τους στο πρόγραµµα. 

Σύµφωνα µε την απόφαση, που δηµοσιεύ-
τηκε στη ∆ιαύγεια, «η τροποποίηση της υπ’ α-
ριθ. 1772/319599/10-12-2019 απόφασης έ-
νταξης πράξεων στο Μέτρο  13 «Ενισχύσεις σε 
περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά  ή  
άλλα ειδικά µειονεκτήµατα» για το έτος 2019, 
µε τη συµπλήρωση παραδεκτών  αιτήσεων στή-
ριξης/πληρωµής στους πινάκες παραδεκτών αι-
τήσεων στήριξης/πληρωµής, λόγω 

 ενσωµάτωσης αιτήσεων στήριξης/πλη-
ρωµής σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην 
υπ’ αριθ. 723/154087/12-06-2020 εγκύ-
κλιο του ΥπΑΑΤ, µε την οποία διευκρινίζε-
ται-αποσαφηνίζεται ο όρος «Ενεργός επαγ-
γελµατική δραστηριότητα», και 

 ενσωµάτωσης αιτήσεων στήριξης/πληρω-
µής οι οποίες δεν είχαν ενταχθεί στο υποµέτρο 
13.1 λόγω συστηµικής αστοχίας στην τροποποί-
ηση του χαρακτηρισµού της περιοχής παρέµ-
βασης στο χαρτογραφικό υπόβαθρο».

Μέχρι τέλος 
Αυγούστου
αποζημιώσεις 
του 2019
Μέχρι το τέλος Αυγούστου θα 
πληρωθεί το υπόλοιπο 35% εξ 
ολοκλήρου των αποζηµιώσεων του 
2019 διαβεβαίωσε ο πρόεδρος του 
ΕΛΓΑ Ανδρέας Λυκουρέντζος, που 
πρόσφατα βρέθηκε σε συνάντηση του 
Συλλόγου Αγροτών Νάουσας. 
Μάλιστα επικαλέστηκε το γεγονός ότι 
ο οργανισµός πρώτα πληρώνει και 
µετά εισπράττει την ειδική 
ασφαλιστική εισφορά από τους 
αγρότες, για να προσθέσει πως «γι’ 
αυτό είµαστε σε δύσκολη θέση να 
καταβάλουµε το υπόλοιπο 35% των 
αποζηµιώσεων». 
«Όσον αφορά τις ζηµιές του 2020 
υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις 
προσωπικού και καθυστερήσεις στις 
εκτιµήσεις, ενώ προσλαµβάνονται 
εκτιµητές», τόνισε ο ίδιος. Για το 
αίτηµα των αγροτών περί αλλαγής 
του κανονισµού του ΕΛΓΑ, ο κ. 
Λυκουρέντζος ανέφερε πως «αλλαγή 
του κανονισµού χωρίς εξασφάλιση 
πόρων, σηµαίνει ακάλυπτες επιταγές 
και µε τη Νέα ∆ηµοκρατία στην 
κυβέρνηση και τον Ανδρέα 
Λυκουρέντζο στον ΕΛΓΑ, ο 
οργανισµός ακάλυπτες επιταγές δεν 
θα µοιράσει».
Περαιτέρω ο πρόεδρος του φορέα 
επεσήµανε πως στόχος της διοίκησης 
του ΕΛΓΑ είναι να τον µεταφέρει στη 
ψηφιακή εποχή, όπου η τεχνολογία 
θα επιτρέπει στον εκτιµητή να 
πηγαίνει στο χωράφι µε το tablet και 
να κάνει επιτόπου εκτιµήσεις και 
καταχωρήσεις του ποσοστού ζηµιάς, 
καθώς επίσης και κοστολόγηση. «Με 
αυτό τον τρόπο θα κερδίσουµε 4-5 
µήνες χρόνο για την καταβολή 
αποζηµιώσεων στον αγρότη», όπως 
εξήγησε ο ίδιος.

Δύο μήνες με  
αποζημιώσεις και 

ειδικές ενισχύσεις
Μετά την τακτοποίηση των Βιολογικών, μένουν 

παλιές εκκρεμότητες και εντολές από τη Βάθη για το 
πώς θα χειριστούν την πρόωρη καταβολή του τσεκ

∆ιπλασιάζονται τα όρια του οικογενειακού εισοδήµατος 
για τους δικαιούχους του επιδόµατος των 600 ευρώ που 
αφορά κατοίκους ορεινών και µειονεκτικών περιοχών. 
∆ηλαδή από τα από τα 1.500 ευρώ ανεβαίνει στα 3.000 
ευρώ, σύµφωνα µε τροπολογία που κατατέθηκε στο 
σχέδιο νόµου του υπουργείου Οικονοµικών µε τίτλο 
«Πλαίσιο χορήγησης µικροχρηµατοδοτήσεων, ρυθµίσεις 

χρηµατοπιστωτικού τοµέα και άλλες διατάξεις».
Αναλυτικότερα, σύµφωνα µε την τροπολογία, το επίδοµα 
πλέον θα καταβάλλεται ως εξής:
α) Εξακόσια ευρώ, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό 
εισόδηµά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ.
β) Τριακόσια ευρώ, για ετήσιο οικογενειακό εισόδηµά 
που κυµαίνεται µεταξύ 3.000,01 ευρώ και 4.700 ευρώ.

Διπλάσια τα εισοδηματικά όρια για ορεινούς

Αίτηµα  πληρωµής 
για Οµάδες 

Παρατείνεται µέχρι τις 31 Ιουλίου η 
υποβολή για τα αιτήµατα πληρωµής 

στο Μέτρο 9 των Οµάδων 
Παραγωγών
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Με την περίπτωση του «ψευτογιατρού» και τη 
συστηµατική χορήγηση φαρµάκου... δια πάσαν 
νόσον, αρχίζει να µοιάζει η υπόθεση µε τις ειδι-
κές ενισχύσεις µέχρι µέχρι 7.000 ευρώ που δύ-
ναται να χορηγηθούν για κάθε πληττόµενο από 
τον κορωνοϊό αγρότη, µε ευθύνη των κρατών – 
µελών, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ξεκάθαρη πρό-
βλεψη για τον προϋπολογισµό µε τον οποίο θα 

στηριχθούν αυτές οι ενισχύσεις. Σηµειωτέον ότι 
µέχρι σήµερα, αυτό το οποίο παρέχεται επίσης 
ως δυνατότητα, είναι η αξιοποίηση των αδιάθε-
των κονδυλίων του Προγράµµατος Αγροτικής 
Ανάπτυξης (2014-2020), πράγµα το οποίο στην 
περίπτωση της χώρας µας σηµαίνει, ευρεία ανα-
κατανοµή ή αλλιώς περικοπή κονδυλίων από το 
εναποµείναν ΠΑΑ, προκειµένου να εξυπηρετη-
θεί η νέα προτεραιότητα, δηλαδή η ανακούφι-
ση των πληγέντων από την πανδηµία αγροτών.

Πριν από λίγο καιρό ο ίδιος ο υπουργός Αγρο-
τικής Ανάπτυξης είχε ξεκαθαρίσει ότι η το 5χίλια-
ρο για το οποίο γίνονταν λόγος τότε και σήµερα 
έγινε 7χίλιαρο, είναι µέχρι 5.000 ευρώ (σήµερα 
µέχρι 7.000 ευρώ), δεν αφορά όλους τους αγρό-
τες παρά µόνο τους πληγέντες και δεν υποστη-
ρίζεται από καινούργια λεφτά αλλά δύναται να 
προέλθει από αναδιανοµή κονδυλίων του ΠΑΑ.

Σε ανακοίνωσή του την Τρίτη (22 Ιουνίου) ο υ-
πουργός Αγροτικής Ανάπτυξης έσπευσε να χαι-
ρετίσει την απόφαση της Ειδικής Επιτροπής Γε-
ωργίας και του Ευρωκοινοβουλίου να εγκρίνουν 
και να υπερψηφίσουν το Εξαιρετικό Προσωρινό 
Μέτρο Στήριξης του Προγράµµατος Αγροτικής Α-
νάπτυξης. Με τη συγκεκριµένη απόφαση, τονί-
ζει, γίνεται το πρώτο σηµαντικό βήµα για την α-
ξιοποίηση αδιάθετων κονδυλίων του Προγράµ-
µατος Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειµένου αυτά 
να διατεθούν σε αγρότες και επιχειρήσεις που έ-
χουν πληγεί από τον κορωνοϊό µέχρι του ποσού 

των 7.000 ευρώ για κάθε αγρότη και 50.000 ευ-
ρώ για κάθε µικροµεσαία αγροτική επιχείρηση. 
Το σχέδιο του κανονισµού προβλέπει µάλιστα 
τη χρηµατοδότηση του συγκεκριµένου µέτρου 
σε ποσοστό 2% του ΠΑΑ... κλπ.

Τι σηµαίνει αυτό το τελευταίο; Ότι στην κα-
λύτερη περίπτωση, εφόσον υπάρχουν αδιάθε-
τα κονδύλια προς αξιοποίηση, το ποσό που θα 
µπορούσε να εξασφαλισθεί ανέρχεται στο επί-
πεδο των 96 εκατ. ευρώ. Πως ερµηνεύεται αυτό;  
Ότι αν εξαντληθεί το όριο των 7.000 ευρώ, στην 
καλύτερη περίπτωση θα ωφεληθούν περί τους 
13.714 αγρότες. Αν το ποσό µείνει κατά µέσο ό-
ρο στα 3.500 ευρώ, τότε θα ωφεληθούνε περί 
τους 27.428 αγρότες. 

Με το δικό του, προσωπικό, εύγλωττο πάντα 
τρόπο, προσεγγίζει το θέµα ο πρόεδρος του ΑΚ-
ΚΕΛ Βάκης Τσιοµπανίδης, ο οποίος µε ανάρτη-
σή του στο διαδίκτυο υπολογίζει ότι, αν παρελπί-
δα η κυβέρνηση εκτιµήσει ότι έχουν πληγεί και 
θα πρέπει να ενισχυθούν κατά κάποιο τρόπο ό-
λοι οι αγρότες, δηλαδή οι 650.000 ΟΣ∆Ε που έ-
γιναν αυτές τις µέρες, τότε η διαίρεση µας δίνει 
µια µέση ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε αγρότη.

Κι όλα αυτά, χωρίς να ληφθεί υπόψη και η δεύ-
τερη περίπτωση των µικροµεσαίων αγροτικών ε-
πιχειρήσεων (ποιες άραγε θα ήταν αυτές;) που 
θα µπορούσαν να ενισχυθούν µε ένα ποσό µέ-
χρι 50.000 ευρώ η κάθε µια. Τότε, το ποσό που 
θα έµενε για τους αγρότες θα ήταν λιγότερο α-

πό 147 ευρώ για τον καθένα.
Με άλλα λόγια, η επινόηση του 7χίλιαρου για 

την οποία τον τελευταίο καιρό γίνεται πολύς λό-
γος δεν είναι παρά ένα πέπλο καπνού µε το ο-
ποίο επιχειρείται να σκεπασθεί η γύµνια λύσε-
ων και προτάσεων ενίσχυσης για τους συντε-
λεστές της αγροτικής παραγωγής, είτε επλήγη-
σαν άµεσα και σοβαρά από την πανδηµία, είτε 
δέχθηκαν εµµέσως πίεση από τις ειδικές συν-
θήκες λειτουργίας της αγοράς. Το περίεργο εί-
ναι ότι οι εδώ ιθύνοντες, αντί να καυτηριάσουν 
το έλλειµµα µέτρων και ειδικότερου προϋπολο-
γισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διεκδι-
κήσουν περισσότερα χρήµατα για την ανακού-
φιση των αγροτών, χαιρετίζουν τις ποµφόλυγες, 
δηλαδή τις φούσκες µε τις οποίες η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή Γεωργίας επιχειρεί να διασκεδάσει τις 
εντυπώσεις και να κερδίσει χρόνο εις βάρος των 
συντελεστών της αγροτικής παραγωγής. 

Όπως και να ‘χει οι αιτήσεις υποστήριξης θα 
πρέπει να εγκριθούν από τις αρµόδιες αρχές πριν 
από τις 31 ∆εκεµβρίου 2020.

Μέχρι να ‘ρθει η πληρωµή θα έχουν 
µεσολαβήσει άλλα δύο lockdown λένε αγρότες

Ήδη, στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης κατα-
γράφονται οι πρώτες ενστάσεις αγροτών που 
γνωρίζουν ότι τα χρήµατα αυτά δεν επαρκούν 
για να καλύψουν την ζηµιά που υπέστησαν κα-
τά την περίοδο της καραντίνας, λέγοντας πως ό-
ταν και αν έρθει η ώρα της πληρωµής, ήτοι τέλη 
Ιουνίου 2021 θα έχουν µεσολαβήσει άλλα δύο 
lockdown. Ανάλογες ενστάσεις διατυπώνει και η 
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή 
που σε εισήγηση της ζητά ξεχωριστό ταµείο για 
την εφαρµογή των έκτακτων ενισχύσεων. Μά-
λιστα, µε βάση τις παρατηρήσεις της ΕΟΚΕ ήδη 
ορισµένα από τα κράτη µέλη έχουν εξαντλήσει 
ή έχουν δεσµεύσει τα κεφάλαιά τους στο πλαί-
σιο του ΕΓΤΑΑ και, ως εκ τούτου, δεν µπορούν 
να χρησιµοποιήσουν το µέτρο. 

Γίνεται πλέον χοντρό 
το δούλεμα με το 7χίλιαρο

 «Παυσίπονο» που δεν 
χορηγείται σε όλους, 

τρώει από τα έτοιμα των 
Προγραμμάτων και 

αποτελεί πέπλο καπνού 
για να σκεπαστεί η 

έλλειψη σοβαρών λύσεων

Με βάση τις 
παρατηρήσεις της 
ΕΟΚΕ ήδη ορισµένα 
από τα κράτη µέλη 
έχουν εξαντλήσει ή 
έχουν δεσµεύσει τα 
κεφάλαιά τους στο 
πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ 
και, ως εκ τούτου, 
δεν µπορούν να 
χρησιµοποιήσουν το 
µέτρο. 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr
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ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Σε διορθωτικές κινήσεις, που ενδεχοµένως µπο-
ρεί να οδηγήσουν σε αναστολή της υποχρέω-
σης καταβολής φόρου επιτηδεύµατος ύψους 
650 ευρώ από τους αγρότες-κτηνοτρόφους, φέ-
ρεται πως οδηγείται η κυβέρνηση µετά τις ζωη-
ρές αντιδράσεις των επαγγελµατιών του πρω-
τογενούς τοµέα, οι οποίοι εκφράζουν το παρά-
πονο ότι έως τώρα δεν αντιµετωπίζονται ως ε-
λεύθεροι επαγγελµατίες σε όλες τις ευνοϊκές 
ρυθµίσεις που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο των 
µέτρων για την αντιµετώπιση της πανδηµίας.

Για την ώρα, οι λογιστές της επαρχίας ενηµε-
ρώνουν µαζικά πλέον τους πελάτες τους, για 
τα χρεωστικά εκκαθαριστικά µε τα οποία περί-
που 350.000 αγρότες καλούνται να πληρώσουν 
συµπληρωµατικό φόρο εκατοντάδων ευρώ.

Το οξύµωρο είναι ότι ο εν λόγω φόρος επι-
βάλλεται κατ’ ουσίαν για πρώτη φορά, µετά την 

5ετή εξαίρεση των αγροτών από τη συγκεκρι-
µένη υποχρέωση και σε µια συγκυρία η οποία 
δείχνει να είναι η χειρότερη όσον αφορά τη 
ρευστότητα των αγροτικών εκµεταλλεύσεων, 
προκαλώντας αναστάτωση, κόστος, γραφει-
οκρατία και αγανάκτηση στους παραγωγούς.

Τη σχετική προαναγγελία, έκανε ο αν. 
γραµµατέας της ΚΟ της Ν∆, βουλευτής Λά-
ρισας Χρήστος Κέλλας, ο οποίος επεσήµανε 
τα παραπάνω, στον υπουργό Οικονοµικών 
Χρήστο Σταϊκούρα και τον υπουργό Αγροτι-
κής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη, ζητώντας την 
αναστολή ή και οριστική κατάργηση του τέ-
λους επιτηδεύµατος από αγρότες και κτηνο-
τρόφους του κανονικού καθεστώτος. Μάλι-
στα, σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση του 
Λαρισαίου βουλευτή «κκ. Σταϊκούρας και Βο-
ρίδης αναγνώρισαν το δίκαιο του αιτήµατος, 
απαντώντας στον κ. Κέλλα ότι η κυβέρνηση 
θα προχωρήσει άµεσα σε διορθωτικές κινή-
σεις και θετικές ανακοινώσεις». 

Αγρότες από όλη την Ελλάδα επικοινωνούν 
τις τελευταίες µέρες µε την Agrenda και το 
Agronews, εκφράζοντας ζωηρά τη διαµαρτυ-
ρία τους για ένα δυσβάσταχτο τέλος που αδυ-
νατούν να καταβάλλουν. Ανάµεσα τους και οι 
Κτηνοτροφικοί Σύλλογοι της Ανατολικής Μα-
κεδονίας Θράκης, που ζήτησαν την άµεση κα-
τάργησή του. «Το 2014 εφαρµόστηκε η οικο-
νοµική λογική των αντικρουόµενων συµφερό-
ντων, στο νέο τρόπο φορολόγησης του πρω-
τογενή τοµέα, µε τελικό στόχο την πάταξη των 
µαύρων συνδιαλλαγών και την αύξηση των 
κρατικών εσόδων. Φορολογήθηκαν και οι ε-
νισχύσεις, άνθρακας όµως ο θησαυρός. ∆είτε 
τα εισοδήµατα όλων µας και θα καταλάβετε», 
τονίζουν οι κτηνοτρόφοι της ΑΜΘ.

Σηµειωτέον ότι η υποχρέωση καταβολής τέ-
λους επιτηδεύµατος 650 ευρώ για τα εισοδήµα-
τα του 2019, αφορά όσους αγρότες εντάχθηκαν 
στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ από 01/01/2014, 
ενώ από το 2021 και µετά θα ισχύσει και για 
τους αλιείς, οι οποίοι υποχρεώθηκαν από την 
01/01/2015 να τηρούν φορολογικά βιβλία και 
να εκδίδουν φορολογικά στοιχεία. Πρόκειται 
για ένα φόρο που ναι µεν επωµίζονται όλοι οι 
ελεύθεροι επαγγελµατίες, µε τους αγρότες ω-
στόσο να µένουν ταυτόχρονα εκτός των προ-
νοµίων που αυτοί απολαµβάνουν τον τελευ-
ταίο καιρό, όπως η έκπτωση 25% στις εισφο-
ρές που καταβάλλονται εγκαίρως, τα επιδόµα-
τα των 800 ευρώ, η πρόσβαση σε δανειοδοτή-
σεις µε ευνοϊκούς όρους κλπ. 

Με βάση την νοµοθεσία, που ίσχυε µέχρι και 
το 2018, εξαιρούνταν από την καταβολή του τέ-
λους επιτηδεύµατος οι αγρότες του ειδικού κα-
θεστώτος ΦΠΑ, οι αγρότες του κανονικού καθε-
στώτος ΦΠΑ που δεν έχουν περάσει πέντε χρό-
νια από την ένταξή τους σε αυτό, καθώς και οι 
αγρότες που υπολείπονται τρία χρόνια τη συ-
νταξιοδότησής τους κατά το 65ο έτος, ενώ προ-
στέθηκαν σταδιακά και όσοι αγρότες αποτελούν 
µέλη αγροτικών συνεταιρισµών (ν.4577/2018). 

Προς επανεξέταση 
η επιβολή φόρου
επιτηδεύματος 
Κυβερνητική δέσμευση για διορθωτικές 
κινήσεις απέσπασε ο βουλευτής Λάρισας της 
ΝΔ, Χρήστος Κέλλας στο αίτημα για αναστολή 
της καταβολής των 650 ευρώ από τους αγρότες

ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΑ

Υποχρεωτικός
ο ΑΤΑΚ
Υποχρεωτική την αναγραφή του 
Αριθµού Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) 
καθιστά ο ΟΠΕΚΕΠΕ για τα µισθωµένα 
βοσκοτόπια σύµφωνα µε τροποποιητική 
απόφαση, µε τη συµπλήρωση της 
Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2020 
να είναι δυνατόν να υποβληθεί το 
αργότερο έως 31 Ιανουαρίου 2021.
Συγκεκριµένα, ο Οργανισµός αναφέρει 
για τα µισθωµένα αγροτεµάχια: «Η 
αναγραφή του Α.Τ.ΑΚ. του εκµισθωτή 
του αγροτεµαχίου όπως αποτυπώνεται 
στην περιουσιακή του κατάσταση 
τοποθεσία, έκταση, χαρτογραφικό 
κωδικό όπου είναι διαθέσιµος, είναι 
υποχρεωτική µόνο στην περίπτωση 
δήλωσης ιδιωτικών βοσκότοπων. Σε 
κάθε άλλη περίπτωση, η αναγραφή 
ΑΤΑΚ είναι προαιρετική». 

ΠΟΣΑ ΕΩΣ 25.000 ΕΥΡΩ

Δάνεια χωρίς 
ενημερότητα 
Με τροπολογία που κατατέθηκε στο 
σχέδιο νόµου του υπουργείου 
Οικονοµικών µε τίτλο «Πλαίσιο 
χορήγησης µικροχρηµατοδοτήσεων, 
ρυθµίσεις χρηµατοπιστωτικού τοµέα 
και άλλες διατάξεις» παρατείνεται έως 
31 ∆εκεµβρίου 2020 η κατ’ εξαίρεση 
δυνατότητα χρηµατοδότησης από 
πιστωτικά και λοιπά χρηµατοδοτικά 
ιδρύµατα των κατά κύριο επάγγελµα 
αγροτών για ποσά µέχρι 25.000 ευρώ 
και η εκταµίευση πιστώσεων χωρίς την 
υποχρέωση προσκόµισης ασφαλιστικής 
ενηµερότητας από τον ΕΦΚΑ.

Για τα µη ιδιόκτητα αγροτεµάχια, τα 
παραστατικά χρήσης δύναται να είναι 
ιδιωτικά συµφωνητικά µίσθωσης κ.α.

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ-ΕΞΟ∆ΩΝ

5.000

ΑΓΡΟΤΕΣ 
ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ 
ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 
ΦΠΑ 650

ΕΥΡΩ

TΕΛΟΣ 
ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΟΣ

ΠΟΥ ∆ΗΛΩΝΟΥΝ 
ΒΑΣΙΚΗ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ

15.000 ΕΥΡΩΕΥΡΩ

ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ 
ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
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Επίμορτοι  
Απαιτητικοί κάτοχοι, 
ξεχασμένα κτήματα 
και νέοι μισακάρηδες    
Η δυσκολία του πολιτικού συστήματος να δώσει ένα 
τέλος στους αγρότες του καναπέ κοστίζει σε ανάπτυξη

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Αποφάσεις που δεν τόλµησε να πά-
ρει κανείς µέχρι σήµερα, έχει ανά-
γκη η ελληνική γεωργία και το πε-
ριβάλλον που δηµιουργεί τους τε-
λευταίους µήνες η πανδηµία, είναι 
ίσως ιδανικό για την προώθησή τους.  

Αντί αυτών των µεγάλων αποφάσε-
ων όµως, οι ιθύνοντες πέφτουν συνε-
χώς και σε νέες µεγάλες αντιφάσεις.

Έτσι, την ώρα που το κυρίαρχο ζη-
τούµενο είναι η ενδυνάµωση των α-
γροτικών εκµεταλλεύσεων, η στήρι-

ξη των επαγγελµατιών του χώρου, η  
θέσπιση αντικινήτρων ως προς την 
κατοχή αγροτικής γης από µη αγρό-
τες, η ενσωµάτωση των νέων τεχνο-
λογιών στη διαδικασία υποστήριξης 
του παραγωγικού έργου των µονά-
δων, το αποτέλεσµα των µέχρι σήµε-
ρα πολιτικών παρεµβάσεων καλλιερ-
γεί τον πολυτεµαχισµό και την ανα-
ποτελεσµατικότητα. Χαρακτηριστικό 
παράδειγµα η µη αξιοποίηση στη χώ-
ρα µας του όρου «πραγµατικός αγρό-
της, µέχρι πρότινος και «ενεργός α-
γρότης» µε τη νέα ΚΑΠ. Μέσω των ό-
ρων αυτών, παρέχεται η δυνατότητα 
για ένα γενναίο ξεκαθάρισµα ανά-
µεσα στους τυπικούς κατόχους γης, 
διεκδικητές σε πολλές περιπτώσεις 
µεγάλων ενισχύσεων (υπό τον µαν-
δύα των µισακών) και τους πραγµα-
τικούς καλλιεργητές αυτών των ε-

κτάσεων, οι οποίοι, εξαιτίας αυτής 
της περίπλοκης σχέσης, δυσκολεύ-
ονται να οργανωθούν σε υγιή βάση. 

Να αναφερθεί εδώ ότι το ενοίκιο 
της γης, µε βάση το σηµερινό µοντέ-
λο ενεργοποίησης των δικαιωµάτων 
και κατανοµής των ενισχύσεων, είναι 
το σηµαντικότερο φορτίο κόστους και 
δυσλειτουργίας µε το οποίο βρίσκο-
νται αντιµέτωπες οι αγροτικές επιχει-
ρήσεις. Την ίδια στιγµή, οι πληρο-
φορίες θέλουν την πολιτική ηγεσία 
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης να διαιωνίζει κατά κάποιο τρό-
πο το ισχύον καθεστώς και στην επι-

κείµενη προγραµ-
µατική περίοδο της 
νέας ΚΑΠ. Όπως α-
ναφέρεται και στο 
ρεπορτάζ των σελ. 
4-5, οι ιθύνοντες 
δεν δείχνουν τη δι-
άθεση να αξιοποι-
ήσουν σε όλο του 
το εύρος τον όρο 
του «πραγµατικού 
αγρότη» κι αυτό, ό-
πως λέγεται, σε έ-
ναν πολύ µεγάλο 
βαθµό η ενεργο-

ποίηση των δικαιωµάτων συνδέε-
ται µε κατόχους γης οι οποίοι δεν ε-
µπλέκονται επί πραγµατικής βάσε-
ως µε την αγροτική δραστηριότητα. 

Το φαινόµενο αυτό είναι ακόµα 
εντονότερο σε περιοχές όπου κυρι-
αρχούν οι παραδοσιακοί ελαιώνες 
και στις οποίες υπάρχει ο κίνδυνος, 
τυχόν αιφνίδια αυστηροποίηση στο 
καθεστώς του πραγµατικού αγρότη 
να θέσει εκτός των κανόνων επιλε-
ξιµότητας  ένα µεγάλο µέρος των α-
γροτικών εκτάσεων. ∆εν θα συµβεί 
βέβαια αυτό, αν τα πράγµατα ξεκα-
θαρίσουν γρήγορα και δοθεί ο χρό-
νος στους σηµερινούς ιδιοκτήτες -δι-
καιούχους ενισχύσεων να ενοικιά-
σουν ή να µεταβιβάσουν τη γη, έτσι 
ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους 
νέους κατόχους να διεκδικήσουν α-
ναλογικά τα καινούργια δικαιώµατα.    
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Ξεκίνημα στα 
30 λεπτά πρέπει 
το συμπύρηνο 
ροδάκινο

Προχωρώντας προς το τρίτο χέρι, τα τρι-
φύλλια πληρώνονται στο χωράφι περί 
τα 14 λεπτά το κιλό, έχοντας ξεκινήσει 
µε τιµή παραγωγού γύρω από τα 8 µε 
10 λεπτά το κιλό το πρώτο χέρι. Όπως 
εξηγούν στην Agrenda καλλιεργητές, η 
τιµή είναι αυξηµένη κατά 1 λεπτό συ-
γκριτικά µε πέρυσι, αφού απ’ ό,τι φαί-
νεται οι εκτάσεις φέτος ήταν λιγότερες, 
ωστόσο οµολογουµένως η αγορά επη-
ρεάστηκε από τη δεινή οικονοµική θέ-
ση στην οποία επήλθαν οι κτηνοτρόφοι 

το προηγούµενο διάστηµα. Ωστόσο, τα 
θετικά µηνύµατα της αγοράς αιγοπρό-
βειου γάλακτος, στην οποία φαίνεται ό-
τι έχουν διαµορφωθεί καλύτερες προϋ-
ποθέσεις, αναµένεται ότι θα στηρίξουν 
τη τιµή και στα τριφύλλια. 

Την ίδια ώρα, η «καλαµιά» από το 
σιτάρι, πωλείται στο χωράφι στα 6 λε-
πτά το κιλό, ενώ το άχυρο από κριθά-
ρι φτάνει τα 8 λεπτά το κιλό. Τέλος, 
το άχυρο από βρώµη πληρώνεται στα 
10 λεπτά το κιλό. 

Στα 14 λεπτά το τρίτο χέρι µηδικής
 Ενισχυµένη η τιµή παραγωγού, µε φόρα από τη βελτίωση στο αιγοπρόβειο  

 Κατά 1 λεπτό αυξηµένη από πέρυσι η τιµή, λόγω και των µειωµένων εκτάσεων

H  
εξαγωγή ελληνικού σκληρού σί-
του για Ιταλία συνεχίζει να τσι-
µπάει σε τιµή και αυτό φαίνεται 
και από την άνοδο στη Φότζια ε-

πιπλέον 10 ευρώ ο τόνος, η οποία δείχνει την 
κατάσταση της εσωτερικής αγοράς στην Ιτα-
λία. Τα αλώνια στη Θεσσαλία τελείωσαν και 
τα κιλά είναι µειωµένα φέτος, ενώ αναµένε-
ται να φανεί πως θα πάει η Μακεδονία. Οι τι-
µές που ακούγονται είναι τα 23 λεπτά, αλλά οι 
παραγωγοί δεν κλείνουν τιµή ακόµα. Στη ζή-
τηση εκτός από την Ιταλία αναµένονται και οι 
βόρειο-αφρικανικές χώρες, όπως η Τυνησία, 
όπου υπήρξε θέµα ξηρασίας φέτος.

  Στην ελληνική αγορά βάµβακος, οι α-
γοραστές δεν είναι ζεστοί και δεν τρέχουν να 
αγοράσουν τη νέα σοδειά. Παράλληλα όµως 
και οι πωλητές διστάζουν να ρίξουν και άλλο 
τις τιµές, δεδοµένου ότι η βάση επί του χρηµα-
τιστηρίου για την νέα σοδειά έχει ήδη φτάσει 
στα 2 σεντς ανά λίµπρα πάνω από τον ∆εκέµ-
βριο ’20 και δίνουν τιµή σταθερά στα 62 σεντς 
ανά λίµπρα. Χρηµατιστηριακά, το βλέµµα ό-
λων είναι πλέον στις τιµές ∆εκεµβρίου ’20, 
οι οποίες και αντιστοιχούν στη νέα σοδειά.

  Το πρώτο τετράµηνο του 2020, η αξία 
των ελληνικών εξαγωγών ενδυµάτων έφτα-
σε τα 251 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας µείωση 
κατά 21% έναντι του 2019 που ήταν 318 εκατ. 
ευρώ, σύµφωνα µε τα στοιχεία του Συνδέσµου 
Επιχειρήσεων Πλεκτικής & Ετοίµου Ενδύµα-
τος Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ). Μειωµένες κατά 3,2% ή-
ταν οι εξαγωγές της κλωστοϋφαντουργίας ο-
αλλά και οι εξαγωγές του ελληνικού βαµβα-
κιού κατά 31% και ανήλθαν σε 157 εκατ. ευρώ.

Στα 335 ευρώ 
το σκληρό σιτάρι
στην Ιταλία
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Ζήτηση
Στήριγµα στην αγορά ζωοτροφών 
αναµένεται ότι θα διαµορφώσουν 

οι θετικές προοπτικές που ανα-
πτύσσονται στο αιγοπρόβειο γάλα

Πρώτο χέρι 
Το πρώτο χέρι στα τρι-

φύλλια ξεκίνησε µε τιµή 
παραγωγού γύρω από τα 8 

µε 10 λεπτά το κιλό

Καθυστέρηση
Οι βροχοπτώσεις των προηγούµε-
νων εβδοµάδων καθυστέρησαν τα 
µαχαίρια για το δεύτερο χέρι κατά 

10 µέρες περίπου 
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Τιμή παραγωγού
(λεπτά / κιλό)

Πρώτο χέρι  8-10

Τρίτο χέρι  14
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Τρίτο χέρι  14Τρίτο χέρι  14

Τιμή παραγωγού 
συμπύρηνου 
2020   τουλάχιστον 30  

                     λεπτά/κιλό (εκτίµηση) 

2019  26 λεπτά/κιλό
ΠΗΓΗ: AGRENDA

 Επιτρέπει ακόμα και 
30 λεπτά στο σκληρό 
σιτάρι η Φότζια 

 Ελαφρώς 
ανεβασμένη η μηδική 
στο τρίτο χέρι

Έπεσε απότοµα η τιµή στο 
καρπούζι, λόγω βροχών 
Αν και οι εξαγωγές, για τα πρώιµα 
καρπούζια της Τριφυλίας, ξεκίνησαν 
µε τις τιµές παραγωγού έως 60 λεπτά 
το κιλό η τάση τελικά δεν µπόρεσε 
να διατηρηθεί, µε κατακόρυφη πτώση 
στα 7 λεπτά.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Η πολύπλοκη 
σχέση που δίνει 
και δικαιώµατα  
Η πολύπλοκη σήµερα σχέση κατόχων 
γης - δικαιούχων ενισχύσεων και 
πραγµατικών καλλιεργητών, δεν 
εξαντλείται στην ενεργοποίηση των 
δικαιωµάτων. ∆ιέπει σε βάθος την ίδια 
τη λειτουργία των αγροτικών 
εκµεταλλεύσεων και τη δυνατότητά 
τους να προγραµµατίσουν την 
αναπτυξιακή τους πορεία, να 
συµµετάσχουν στα αναπτυξιακά 
προγράµµατα, να επιδοτηθούν για τις 
αναγκαίες επενδύσεις, να 
ενδιαφερθούν για τον συνεργατισµό 
και τη συλλογική τους έκφραση. Είναι 
αυτή η µεγάλη παθογένεια που 
καλλιεργεί ακόµα και την καχυποψία 
µεταξύ των συντελεστών της 
αγροτικής παραγωγής, καθώς, κάθε 
πιθανότητα διάρρηξης της εύθραυστης 
πολλές φορές σχέσης των κατόχων 
γης και των καλλιεργητών αυτής, θέτει 
σε πραγµατικό κίνδυνο τους 
τελευταίους, προσφέροντας ευκαιρία 
στον επόµενο διεκδικητή ανάλογης 
σχέσης να «γευτεί» το πικρό ποτήριο, 
διαιωνίζοντας βέβαια την µαταιότητα.

Οι ιθύνοντες δεν 
δείχνουν διάθεση 
να αξιοποιήσουν το 
εύρος του όρου του 
«πραγµατικού αγρότη».

Το πιο 
σηµαντικό 
φορτίο 
κόστους, 
το ενοίκιο 
γης.
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Η Bayer ανακοίνωσε µια σειρά συµφω-
νιών που θα επιλύσουν ουσιαστικά τις 
σηµαντικές εκκρεµείς δικαστικές διαφο-
ρές της Monsanto, συµπεριλαµβανοµέ-
νων των υποθέσεων σχετικά µε το προ-
ϊόν Roundup™, το dicamba και την έκ-
θεση υδάτινων πόρων σε PCB στις ΗΠΑ. 

Συγκεκριµένα, η εταιρεία θα καταβά-
λει συνολικά από 10,1 δις έως 10,9 δις 
δολάρια ΗΠΑ (9,1 δις ευρώ έως 9,8 δις 
ευρώ) για την επίλυση τρεχόντων και την 
αντιµετώπιση πιθανών µελλοντικών δι-
καστικών αντιδικιών σχετικά µε το προ-
ϊόν RoundupΤΜ. Επίσης, επιλύει στις Η-
ΠΑ δικαστικές διαφορές σχετικά µε το 
dicamba καταβάλλοντας έως 400 εκατ. 
δολάρια, καθώς και τις περισσότερες υ-
ποθέσεις σχετικά µε την έκθεση των υ-
δάτινων πόρων σε PCB για περίπου 820 
εκατ. δολάρια. Οι πελάτες, αγρότες κι άλ-
λοι επαγγελµατίες χρήστες που βασίζο-
νται στην καθηµερινή δουλειά τους σε ζι-
ζανιοκτόνα µε βάση τη γλυφοσάτη, δεν 
θα δουν καµία αλλαγή στη διαθεσιµό-
τητα των προϊόντων Roundup™ εξαιτί-
ας των συµφωνιών που ανακοινώθηκαν.

Πέρα από το αναµνηστικό λεύκω-
µα της Πέλλας, που παρέδωσε ο α-
ντιπεριφερειάρχης Ιορδάνης Τζαµ-
τζής στον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, Αν-
δρέα Λυκουρέντζο, ο οποίος τον ε-
πισκέφθηκε στο πλαίσιο περιοδεί-
ας τους στην Βόρεια Ελλάδα βγήκε 
και η είδηση ότι έχουν επιστραφεί 
και βρίσκονται στα ταµεία του ΕΛ-
ΓΑ ταµειακά διαθέσιµα του Οργα-
νισµού ύψους 50 εκατ. ευρώ που 
είχαν µεταφερθεί σε λογαριασµό 
της Τράπεζας της Ελλάδος την ά-
νοιξη του 2015.

Μάλιστα, όπως προκύπτει από 
την συνάντηση, ο κ. Λυκουρέντζος, 
προκειµένου να µπει σε µία κα-
λύτερη οικονοµική ρότα ο Οργα-
νισµός, έχει ζητήσει και την κατα-
βολή του 20% που οφείλει βάσει 
νόµου, το κράτος, στον προϋπολο-
γισµό του ΕΛΓΑ. Όλα αυτά βέβαια 
και ενόσω επίκειται οι ρυθµίσεις 
Βορίδη, που θα συµπεριληφθούν 
σε νοµοσχέδιο του υπουργείου, και 
θα περιορίζουν διάφορα ανορθο-
λογικά κόστη του ΕΛΓΑ, χωρίς να 
καθίσταται σαφές αν θα λαµβάνε-
ται µέριµνα ως προς το πάγιο αί-
τηµα των αγροτών περί αλλαγής 
του κανονισµού για τις ασφαλιστι-
κές καλύψεις. 

Επ’ αυτού πάντως, ο κ. Λυκου-

ρέντζος κατά την διάρκεια της πε-
ριοδείας του ανέφερε πως «αλλα-
γή του κανονισµού χωρίς εξασφά-
λιση πόρων, σηµαίνει ακάλυπτες 
επιταγές και µε τη Νέα ∆ηµοκρα-
τία στην κυβέρνηση και τον Αν-
δρέα Λυκουρέντζο στον ΕΛΓΑ, ο 
Οργανισµός ακάλυπτες επιταγές 
δεν θα µοιράσει». Όσον αφορά 
στην αποπληρωµή του 35% που 
µένει ανεξόφλητο από τις αποζηµι-
ώσεις παραγωγών, τόνισε πως θα 
καταβληθεί µέχρι τον Αύγουστο.

Κατά τα λοιπά στα αιτήµατα που 
τέθηκαν στο τραπέζι από τον αντι-
περιφερειάρχη Πέλλας, ο οποίος 
σηµειωτέων, υπερασπίστηκε το δη-
µόσιο χαρακτήρα του ΕΛΓΑ, ήταν: 

 Η ανάγκη συµψηφισµού ασφα-
λιστικών εισφορών-αποζηµιώσεων.

 Η αλλαγή στην περίοδο πληρω-
µών ώστε όσοι πληρώνουν άµεσα, 
να αποζηµιώνονται και γρήγορα.   

 Η άµεση καταβολή του 35% 
που οφείλει ο ΕΛΓΑ στους αγρότες. 

 Η µη εξαίρεση προιµανθών 
ποικιλιών κερασιών και ροδάκι-
νων, ιδιαίτερα συµπύρηνων , από 
τις αποζηµιώσεις του ΕΛΓΑ. 

 Η αποζηµίωση των µελισσο-
κόµων για την απώλεια µελισσο-
σµηνών από το κρύο τον χειµώνα 
και την νοζεµίαση.

Η Βayer κλείνει 
με 10 δις ευρώ 
αντιδικίες για 
το Roundup

Πίσω στον ΕΛΓΑ τα 50 εκατ.
που ήταν αραγμένα στην ΤτΕ

«Κατ’ αρχάς, ο συµβιβασµός για το 
Roundup™ είναι η σωστή ενέργεια, 

την κατάλληλη στιγµή για την Bayer, 
ώστε να τερµατιστεί µια µακρά 

περίοδος αβεβαιότητας», ανέφερε 
ο Werner Baumann, διευθύνων 

σύµβουλος της εταιρείας. 

Την προσµονή της 
Ελλάδας για το 6µηνο 
της γερµανικής 
προεδρίας σχολιάζει 
ο γερµανικός τύπος, 
και τις αναφορές του 
υπουργού Ανάπτυξης 
Άδωνι Γεωργιάδη περί 
«µεγάλης τύχης».

Σηµατωρός και η ΚΑΠ για τα περί «µεγάλης τύχης»
για την Ελλάδα από το 6µηνο της γερµανικής προεδρίας

Στα… έµπειρα χέρια της Γερµανίδας καγκελάριου Άνγκελα Μέρκελ, καθώς η 
ισχυρότερη οικονοµία της Ευρώπης αναλαµβάνει 1η Ιουλίου την προεδρία 
του Συµβουλίου της ΕΕ, πέφτει ο κλήρος για την τύχη της νέας ΚΑΠ. 
Σηµειωτέων, τους προηγούµενους µήνες, πριν ενσκήψει η πανδηµία του 
κορωνοϊού, το Βερολίνο είχε ετοιµάσει ένα φιλόδοξο σχέδιο που θα 
διεκπεραίωνε ζητήµατα όπως η πράσινη οικονοµία, η ψηφιοποίηση της ΕΕ, οι 
σχέσεις του µπλοκ µε το Ηνωµένο Βασίλειο και το µεταναστευτικό. 
Τώρα, µπαίνουν σε εφαρµογή νέες προτεραιότητες όπως η πολιτική 
συµφωνία για το Πολυετές της επόµενης 7ετίας και την ΚΑΠ. Ενδεικτικό 
είναι ότι η Γιούλια Κλόκνερ, η Γερµανίδα υπουργός Γεωργίας που θα 
παραλάβει το καµπανάκι του προέδρου του Συµβουλίου των Υπουργών 
Γεωργίας της ΕΕ διατυπώνει ενστάσεις για τους υπέρµετρους «πράσινους 
στόχους» και την στρατηγική «από το αγρόκτηµα στο πιάτο» που οδηγεί σε  
µείωση της φυτοπροστασίας, κ.λπ. «Η επιτυχία της προεδρίας µας θα 
µετρηθεί από την αποτελεσµατικότητά µας σε αυτά τα δύο µέτωπα» είχε 
δηλώσει προ καιρού ο Γερµανός πρέσβης στην ΕΕ, Μίκαελ Κλάους.

Καταβολή 20%
Ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ 
έχει ζητήσει και την 

καταβολή του 20% που 
οφείλει το κράτος βάσει 
νόµου, στον προϋπολο-
γισµό του Οργανισµού
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ΤΗΣ  ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ 
  katsoulieri@agronews.gr

Στα πατατοχώραφα των Ψαχνών 
Ευβοίας, βρέθηκε η ερευνητική ο-
µάδα της Teofert ΑΕ, στις 24-26 Ι-
ουνίου για την ολοκλήρωση του 
πειράµατος αγρού µε τη συγκοµι-
δή και για τη διερεύνηση µιας ο-
λοκληρωµένης λύσης στη θρέψη 
της πατάτας, περιλαµβάνοντας βα-
σικά και επιφανειακά λιπάσµατα. 
Το φθινόπωρο του 2019 η εταιρεία 
ΤΕΟFERT αποφάσισε να στήσει έ-
ναν δικό της µόνιµο πειραµατικό 
αγρό, έκτασης 10 στρεµµάτων στην 
περιοχή της Εύβοιας, για τη συνε-
χόµενη διεξαγωγή πειραµάτων α-
γρού σε διαφορετικές καλλιέργειες. 

Το καινούργιο αυτό εγχείρηµα 
της εταιρείας, αποτελεί πρωτοπο-
ρία στο χώρο των λιπασµάτων και 
έχει βασικό σκοπό την αξιολόγη-
ση καινούργιων λιπασµάτων (κοκ-
κώδη και υγρά) που παράγει η ε-
ταιρεία, καθώς και ειδικά προϊό-
ντα θρέψης που διαθέτει από απο-
κλειστικές συνεργασίες του εξω-
τερικού. «Όλα αυτά τα χρόνια πα-
ρουσίας µας στο χώρο πραγµατο-
ποιούσαµε διάφορα πειράµατα, σε 
συνεργασία µε τοπικούς παραγω-
γούς και γεωπόνους, είναι η πρώ-
τη φορά που έχουµε τη δυνατότη-
τα να µελετήσουµε τόσα πολλά δι-
αφορετικά προϊόντα ταυτόχρονα 
καθώς και διαφορετικούς συνδυ-

ασµούς. Αυτός είναι και ένας από 
τους κύριους λόγους που προχω-
ρήσαµε στο στήσιµο ενός ολοκλη-
ρωµένου πειραµατικού αγρού λι-
πασµάτων της εταιρείας» όπως µας 
είπε η ∆ρ. Χαριτίνη Κοντοπούλου, 
διευθύντρια του Τεχνικού τµήµα-
τος και Marketing της ΤΕΟFERT.  

Από την πλευρά του ο υπεύθυ-
νος γεωπόνος του πειράµατος και 
γεωπόνος της επιχείρησης γεωρ-
γικών εφοδίων «ΓεωNet», ∆ηµή-
τρης Σιγανός, ανέφερε «Σήµερα 
είχαµε την ευκαιρία να δούµε ό-
λοι από κοντά, στο χωράφι, τη δι-
αφορά δύο προγραµµάτων λίπαν-
σης, δηλαδή της Teofert και των 
ανταγωνιστών. Όπως φάνηκε α-
πό την πρώτη συγκοµιδή, η δια-
φορά είναι εµφανής, τόσο στην 
απόδοση, αναµένεται διαφορά 
1-1,5 τόνο των ανταγωνιστικών 
λιπασµάτων µε τα λιπάσµατα της 
Teofert, όσο και στην εµπορικό-
τητα των κονδύλων». 

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο ∆ηµή-
τρης Σιγανός µε τον Φρατζή Βασί-
λη, είναι οι υπεύθυνοι γεωπόνοι 
της επιχείρησης «ΓεωNet» και συ-
νεργάτες της Teofert, που καθοδη-
γούν τεχνικά στα εξειδικευµένα λι-
πάσµατα της εταιρείας τους τοπι-
κούς παραγωγούς. Επιπλέον, κα-
θοριστική για την εξέλιξη του πει-
ράµατος ήταν και η συµβολή του 
Product manager υγρών λιπασµά-
των, Ηλία Κυριακόπουλου.

Για τη διεξαγωγή του πειράµα-
τος, επιλέχθηκαν τρία διαφορετι-
κά κοκκώδη λιπάσµατα ως βασική 
λίπανση, ένα απλό λίπασµα από α-
νταγωνιστή και στη µια επέµβαση 
το Avail 28-28-0, µε ενισχυτές ανά-
πτυξης για µεγαλύτερη απορρόφη-
ση αζώτου και φωσφόρου και το 
Avail Veggies 12-14-18, µε ενισχυ-
τές ανάπτυξης για µεγαλύτερη απορ-
ρόφηση αζώτου και φωσφόρου και 
τεχνολογία ιχνοστοιχείων electron 
για άµεση και διαρκή απορρόφηση 
τους. Στη συνέχεια του πειράµατος, 
πραγµατοποιήθηκε και επιφανεια-
κή λίπανση, στη µια επέµβαση µε 
ένα απλό ανταγωνιστικό λίπασµα 
και στις άλλες δύο επεµβάσεις µε 
λίπασµα Alzon Neo-N, µε διπλό πα-
ρεµποδιστή ουρεάσης και νιτροποι-
ήσης, στον ίδιο κόκκο και avail 40 
µε ενισχυτή απορρόφησης αζώτου. 

Παράλληλα, αξιολογήθηκαν τρία 
διαφορετικά προϊόντα θρέψης (Avail 

3-18-20, Osiryl, Batallon) µε αντα-
γωνιστικά προϊόντα. Η ποικιλία πα-
τάτας που χρησιµοποιήθηκε ήταν 
η Spunta. «Ήδη από τη πρώτη συ-
γκοµιδή φαίνεται η διαφορά ανά-
µεσα στις επεµβάσεις, καθώς το α-
πλό ανταγωνιστικό λίπασµα είχε 
πολλούς µη εµπορικούς καρπούς. 
Μετά τη συγκοµιδή, θα ακολουθή-
σουν εργαστηριακές αναλύσεις, ό-
που θα µετρηθούν τα αποδοτικά και 
ποιοτικά χαρακτηριστικά ανάµεσα 
στις επεµβάσεις, για να καταλήξου-
µε σε ασφαλή συµπεράσµατα», α-
νέφερε η κα Κοντοπούλου. 

Κατά τη διάρκεια της συγκοµιδής, 
παρευρέθηκαν και άλλοι παραγω-
γοί της περιοχής µε µέσο όρο έκτα-
σης καλλιέργειας πατάτας 60στρ, 
αλλά και έµποροι,  οι οποίοι εµπι-
στεύονται τα προϊόντα λίπανσης της 
Teofert ΑΕ, όπως οι Βουρδάνος Α-
ντώνη, Βαλάνης Σταµάτης, Στούπας 
Κωνσταντίνος, Γιούλης Σπύρος, κ.α.

Από αριστερά: Οι παραγωγοί πατάτας Βαλάνης Σταµάτης 
και Γιούλης Σπύρος, µαζί µε τον γεωπόνο της επιχείρησης 
γεωργικών εφοδίων «ΓεωNet», ∆ηµήτρη Σιγανό.

Συνταγή λίπανσης 
Teofert για 1,5 τόνο 
παραπάνω πατάτα  
Στο μόνιμο πειραματικό αγρό της εταιρείας στα Ψαχνά 
η ερευνητική ομάδα προχώρησε στην πρώτη συγκομιδή

Αναλύσεις
Μετά τη συγκοµιδή, θα 

ακολουθήσουν εργαστη-
ριακές αναλύσεις, όπου 
θα µετρηθούν τα αποτε-

λέσµατα των επεµβάσεων

Επίσκεψη
Κατά τη συγκοµιδή, 

παρευρέθηκαν και άλλοι 
παραγωγοί της περιοχής, 
έµποροι και συνεργάτες 

της Teofert



ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Πιάνει το 1,10 η Lady 
Cot, βάση τα 40 λεπτά 
στο βιομηχανικό Bebeco
Ανοδική πορεία για το βερίκοκο που φέτος είναι πολύ λίγο

ΤOY   ΛΕΩΝΙΔΑ ΛΙΑΜΗ 
liamis@agronews.gr

Σε τροχιά ανοδικού κύκλου ξα-
ναμπήκε η τιμή στα επιτραπέ-
ζια βερίκοκα στη Βόρεια Ελλά-
δα, με την ποικιλία «Lady Cot», 
που συγκομίζεται αυτές τις η-
μέρες στη Χαλκιδική να παίζει 
στα 1-1,10 ευρώ και τις όψι-
μες που έπονται να βλέπουν 
ακόμη πιο πάνω, ενώ ελπιδο-
φόρα άνοιξαν τη σεζόν και τα 
βιομηχανικά «Bebeco», με τι-
μές στα 38-40 λεπτά το κιλό.

Με τη συγκομιδή να έχει 
προχωρήσει, πλέον, στην πε-
ριοχή σε ποσοστό πάνω από 
80% των φυτειών, που εκτεί-
νονται σε πάνω από 15.000 
στρέμματα, η εικόνα που ε-
ξάγεται για το προϊόν είναι 
πως, εμπορικά τουλάχιστον, 
ακολουθεί πολύ καλή πορεία 
σε επίπεδο τιμής παραγωγού, 
την οποία μετριάζουν οι μειω-
μένες αποδόσεις, ειδικά στις 
πρώιμες ποικιλίες. «Εμπορι-
κά πάμε καλά μέχρι στιγμής. 
Μαζεύουμε αυτή την περίοδο 
τη Lady Cot και η τιμή για τον 
παραγωγό κυμαίνεται στα 1 με 
1,10 ευρώ το κιλό, όταν την ί-
δια περίοδο πέρυσι ήταν μετα-
ξύ 70 με 75 λεπτά. Ωστόσο οι 
ποσότητες είναι λίγες», ανα-
φέρει στην Agrenda ο Σάκης 
Κασαμανώλης, παραγωγός 
με 200 στρέμματα βερικοκιές 
στα Σήμαντρα και την Πορτα-
ριά Χαλκιδικής, όπου είναι το 
επίκεντρο της καλλιέργειας.

Για την ποικιλία Bebeco, 
που επίσης είναι σε φάση συ-
γκομιδής αυτή την περίοδο, 

ο έμπειρος παραγωγός τονί-
ζει πως για τα μεν επιτραπέ-
ζια το άνοιγμα της εμπορικής 
σεζόν είναι στα 50 λεπτά το 
κιλό και για εκείνα που προ-
ορίζονται για κομπόστα στα 
40 λεπτά από 30 λεπτά την 
περσινή χρονιά.

Στα Τιρύνθου η απώλεια 
παραγωγής περιορίστηκε στο 
περίπου 20% της ποικιλίας και 
οι τιμές κυμάνθηκαν στα 70-
80 λεπτά από 50 λεπτά το κι-
λό το 2019, εξηγεί ο κ. Κασα-
μανώλης και προσθέτει ότι 
πλέον απομένουν να συγκο-
μιστούν, έως τις αρχές Αυγού-
στου και οι ποικιλίες Farbaly 
και Faralia, με την ελπίδα ότι 
το εμπορικό momentum δεν 
θα διασαλευτεί, ώστε να κλεί-
σει καλά όλη η χρονιά. 

Καλή εμπορική «περπατη-
σιά» έχει το προϊόν και στις 
περιφερειακές ενότητες Ημα-
θίας και Πέλλας, ωστόσο και 
εδώ οι ζημιές από τον παγετό 
και την ακαρπία, ξεπερνούν 
το 50% της προσδοκώμενης 
παραγωγής και αναπόδραστα 
«σκιάζουν» τις καλές επιδό-
σεις σε επίπεδο τιμών. «Βρι-
σκόμαστε στη συγκομιδή των 
μεσοόψιμων ποικιλιών και ε-
μπορικά οι τιμές έχουν αρχί-
σει και ανεβαίνουν εκ νέου. 
Η βάση είναι γύρω στα 1,40 
ευρώ το κιλό, αλλά δυστυχώς 
δεν υπάρχουν ποσότητες. Ό-
σο για τα βιομηχανικά της ποι-
κιλίας Bebeco κυμαίνονται 
στα 35 με 45 λεπτά το κιλό», 
περιγράφει στην Agrenda ο 
παραγωγός Κώστας Μαρκο-
βίτης από τη Βέροια.

Τα πρώιμα  
Στις πρώιμες ποικι-
λίες, όπως Wonder 

Cot, Magic Cot, 
Pricia και Tsounami, 
οι τιμές «έπαιξαν» 

στο εύρος των 1,40 
έως και 1,80 ευρώ 

το κιλό, ανάλογα την 
ποιότητα, ενώ πέρυσι 
έφταναν το 1 ευρώ

Μειωμένη στο μισό η παραγωγή για το βιομηχανικό βερίκοκο
Καλές τιμές, αλλά μειωμένη παραγωγή περίπου 50% κατέγραψαν και παραγωγοί στην 
Πελοπόννησο, όπως μας αναφέρει ο Νίκος Κοσμάς. «Η συγκομιδή στα επιτραπέζια 
βερίκοκα έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και στις πρώιμες ποικιλίες μεσοσταθμικά η τιμή ήταν 
στο 1 ευρώ το κιλό, από 50-60 λεπτά πέρυσι, ενώ στα βιομηχανικά της bebeco, απομένει 
να συγκομιστεί περί το 20%-30%, με την τιμή να είναι φέτος στα 38 λεπτά από 28 λεπτά 
πέρυσι», τονίζει ο κ. Κοσμάς και σημειώνει ότι «όσοι παραγωγοί είχαν ποσότητες, 
κλείνουν τη χρονιά ικανοποιητικά». Στο βιομηχανικό τα κονσερβάδικα δίνουν από 30 έως 
40 λεπτά, όταν πέρυσι το έπαιρναν έως 24 λεπτά το κιλό το ανώτερο, αναφέρει από την 
πλευρά του ο Σταύρος Γρηγοριάδης από την Πέλλα.



Δύσκολος ο
περονόσπορος 
Μόλυνση στους κονδύλους πατάτας 
5 μέρες μετά τα πρώτα συμπτώματα 

ΤΗΣ  ΙΩΑΝΝΑΣ 
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 
  fotopoulou@agronews.gr

Οι χαµηλές για την εποχή 
θερµοκρασίες σε συδυασµό 
µε την υψηλή ατµοσφαιρική 
υγρασία, η οποία µπορεί να 
φτάσει και το 100%, που επι-
κρατούν το τελευταίο χρονι-
κό διάστηµα, δηµιουργούν ό-
λες τι προϋποθέσεις για µια 
πιθανή εκδήλωση της ασθέ-
νειας του περονοσπόρου. Ει-
δικότερα, ιδιαίτερη προσοχή 
απαιτείται στην καλλιέργεια 
της πατάτας από το στάδιο 
κλεισίµατος των γραµµών 
καλλιέργειας, εάν κατά τις 
βραδινές ώρες υποχωρεί η 
θερµοκρασία και υγροποιού-
νται οι υδρατµοί στο φύλλω-
µα των φυτών. Αυτός είναι 
και ο λόγος που είναι ανα-
γκαία η εφαρµογή του πρώ-

του ψεκασµού πριν από το 
στάδιο αυτό, όταν δηλαδή τα 
φυτά έχουν αποκτήσει ύψος 
15-20 εκατοστά.

Ο µύκητας ξεκινά την προ-
σβολή από τα κατώτερα φύλ-
λα λόγω της µεγαλύτερης υ-
γρασίας και προχωράει στα-
διακά προς τα ανώτερα. Στα 
σηµεία αυτά εµφανίζονται 
και τα πρώτα συµπτώµατα έ-
ως και 5 µέρες µετά τη µό-
λυνση, υπό τη µορφή κηλί-
δων ακανόνιστου σχήµατος 
που έχουν αρχικά χρώµα α-
νοιχτό πράσινο και στη συ-
νέχεια καστανό µε κιτρινο-
πράσινο περιθώριο. Αυτό έχει 

σαν συνέπεια να προσβάλο-
νται πέρα από τα φύλλα και 
τα στελέχη αλλά και οι κον-
δύλοι της πατάτας.

Σκοπός της προληπτικής 
επέµβασης ακόµα και πριν 
την εκδήλωση τυπικών συ-
µπτωµάτων, όταν το επιβάλ-
λουν οι συνθήκες, δεν είναι 
άλλος από το ότι εάν ο µύκη-
τας εξαπλωθεί άµεσα και συ-
νεπώς εξελιχθεί η ασθένεια, 
τότε η αντιµετώπιση φαίνεται 
αρκετά πιο δύσκολη. Στο σύ-
νολο, λοιπόν, των πρώτων 
αυτών ψεκασµών, κατά το 
στάδιο της ταχείας ανάπτυ-
ξης της καλλιέργειας, προ-
τείνεται κυρίως η χρήση δι-
εισδυτικών και διασυστηµα-
τικών µυκητοκτόνων σκευα-
σµάτων. Με µια τέτοια εφαρ-
µογή επιτυγχάνεται η προστα-
σία της νέας τρυφερής βλά-
στησης που θα αναπτυχθεί 

στο µεσοδιάστηµα. 
Επιπλεόν, σηµειώνεται πως 

εξαιτίας του ότι ο ωοµύκητας 
έχει την ικανότητα επιβίωσης 
στους κονδύλους, σηµαντική 
είναι η καταστροφή προσβε-
βληµένων κονδύλων ή αυτών 
που έχουν αποµείνει από την 
προηγούµενη καλλιεργητική 
περίοδο, καθώς και χρήση υ-
γιούς πολλαπλασιαστικού υ-
λικού κατά τη σπορά. 

Τέλος, προκειµένου  να πε-
ριοριστεί το ενδεχόµενο εµ-
φάνισης ανθεκτικότητας στα 
µυκητοκτόνα, οι γεωπόνοι του 
Περιφερειακού Κέντρου Προ-
στασίας Φυτών Ιωαννίνων, 
συνιστούν την εναλλαγή των 
παραπάνω, καθώς η επανα-
λαµβανόµενη χρήση ενός ή 
περισσότερων µυκητοκτόνων 
της ίδιας οµάδας αυξάνει την 
πιθανότητα ανάπτυξης ανθε-
κτικότητας στο µύκητα.

Νέες προσβολές Tuta absoluta σε ντοµάτες θερµοκηπίου
Το έντοµο Tuta absoluta είναι πλέον από τους σηµαντικότερους 
εχθρούς της ντοµάτας. Για τις ζηµιές στα φυτά σε όλα τα υπέργεια 
µέρη ευθύνονται αποκλειστικά οι προνύµφες. Στην περιοχή των 
φύλλων παρατηρούνται έµµεσες ζηµιές καθώς µειώνουν τη 
φωτοσυνθετική ικανότητα του φυτού και οι πληγές αποτελούν 
πηγές εισόδου για προσβολές µυκήτων.Την τρέχουσα περίοδο, οι 

συλλήψεις των ακµαίων του εντόµου σε φεροµονικές παγίδες συνεχίζονται. 
Συγκεκριµένα, εµφανίζονται 100-150 άκµαία κάθε 3 ηµέρες ανά παγίδα στις 
πρώιµες καλλιέργειες και από την άλλη 70-100 ακµαία κάθε 3 ηµερες ανά 
παγίδα στις όψιµες. Στα θερµοκήπια διαπιστώθηκαν προσβολές στα φύλλα 
και στους καρπούς. Σύµφωνα µε τους γεωπόνους του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών Βόλου, είναι σηµαντικό να γίνουν επεµβάσεις µε 
κατάλληλα εγκεκριµένα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά προϊόντα. 
Υπενθυµίζεται ότι το έντοµο έχει πολλές γενεές και σύντοµο βιολογικό κύκλο, 
συνεπώς εµφανίζει εύκολα ανθεκτικότητα σε εντοµοκτόνα. 

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Πρόληψη 
Οι πρώτοι ψεκασµοί 

δρουν προληπτικά όταν 
επικρατούν ευνοϊκές για 
την ασθένεια συνθήκες

Ωίδιο πεπονιάς
Η ασθένεια του ωίδιου προκαλείται από 
διάφορα είδη µυκήτων όπως τα 
Sphaerotheca fuliginea, Erysiphe 
cichoracearu και Leveillula Taurica. Κατά 
την περίοδο αυτή οι πρώιµες καλλιέργειες 
εξακολουθούν να υφίστανται προσβολές. 
Ο µύκητας είναι υποχρεωτικό παράσιτο, 
διαχειµάζει πάνω σε ζωντανά φυτά 
(καλλιεργούµενα ή ζιζάνια), από τα οποία 
προέρχονται οι αρχικές µολύνσεις. Τα 
αρχικά συµπτώµατα της ασθένειας 
περιλαµβάνουν µικρές, κιτρινωπές 
κηλίδες στην πάνω επιφάνεια των 
φύλλων. Αντίθετα στην κάτω επιφάνεια, 
εµφανίζεται λευκή εξάνθηση η οποία εν 
τέλει εξαπλώνεται και στις δύο 
επιφάνειες. Εποµένως, µόλις εκδηλωθούν 
οι παραπάνω εξανθήσεις, οι γεωπόνοι του 
Περιεφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Βόλου προτείνουν ψεκασµό µε τη 
χρήση επιτρεπόµενων 
φυτοπροστατευτικών σκευασµάτων και 
επανάληψη µετά από 8-10 µέρες.

Σκευάσµατα
AΛΦΑ: Reflect 125 EC, Karathane star
BAYER: Flint 50WG, Flint max 75WG
ELANCO: Karamat 2,5EW, Limocide ME
FMC: Fungiben 12.5 EC
HELLAFARM: Romeo, Χελλάθειον 80 
WG, Myclofil, Krill 10 EC
SIPCAM: Altis 25EC
SYNGENTA: Cidely Top 125/15 DC, 
Ortiva Top 20/12.5 SC.

Μονίλια ροδακινιάς
Οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων 
ηµερών ευνοούν την ανάπτυξη 
µολύνσεων, ειδικά έπειτα από τις 
βροχοπτώσεις που σηµειώθηκαν σχεδόν 
σε όλες τις περιοχές. Τα συµπτώµατα της 
µονίλιας εµφανίζοται σε άνθη, βλαστούς 
και καρπούς της ροδακινιάς, αλλά οι 
σηµαντικότερες ζηµιές γίνονται στους 
καρπούς, ιδίως σε αυτούς που πλησιάζουν 
στη συγκοµιδή. Η προσοχή που έγκειται 
στο στάδιο της συγκοµιδής συνδέεται 
άµεσα µε την προστασία των καρπών που 
πλησιάζουν στην ωρίµανση. Να σηµειωθεί 
ότι η προστασία των καρπών πριν τη 
συγκοµιδή µειώνει τις µετασυλλεκτικές 
σήψεις.

Σκευάσµατα
ΑΛΦΑ: Merpan 80 WG, Embrelia SC
BAYER: Luna Experience 400SC,  Flint 
max 75WG
ELANCO: Clavier 20SC, Systhane 
Ecozome 45EW
HELLAFARM: Φιλοκαπ 80 WG, Jade 40 
WG, Χελλαβορ, Maniflow 12,4 SC
SIPCAM: Altis 25EC
SYNGENTA: Score 25 EC, Switch 
25/37.5 WG.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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Πράσινος τρύγος με 400 ευρώ το στρέμμα    
Επιλέξιμες για ενίσχυση 24 ποικιλίες αμπέλου που έχουν φυτευθεί πριν το 2017  

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Mε 24 ποικιλίες οινάµπελων και µέ-
γιστο ποσό οικονοµικής ενίσχυσης 
τα 400 ευρώ ανά στρέµµα θα τρέξει 
το πρόγραµµα «πρώιµης συγκοµι-
δής» (πράσινος τρύγος) προϋπολο-
γισµού 2 εκατ. ευρώ που εφαρµόζε-
ται για πρώτη φορά στη χώρα µας 
µε στόχο την αποκατάσταση της ι-
σορροπίας µεταξύ προσφοράς και 
ζήτησης στην αµπελοοινική αγορά.
Σύµφωνα µε τη σχετική ανακοίνω-
ση του υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης δικαιούχοι της στήριξης του 
προγράµµατος είναι κάθε φυσικό ή 
νοµικό πρόσωπο, που καλλιεργεί µε 
αµπέλι ή αµπελώνα, υπό την προ-
ϋπόθεση ότι τα εν λόγω πρόσωπα 
είναι κάτοχοι αµπελοτεµάχια οποία 
είναι εγγεγραµµένα στο Αµπελουρ-
γικό Μητρώο και καλλιεργούν τις 
προβλεπόµενες ποικιλίες.

Ποικιλίες που συµµετέχουν στο 
Μέτρο και οικονοµική ενίσχυση: 
(ευρώ ανά στρέµµα)

1 Σαββατιανό 176,5 
2 Ροδίτης 322
3 Aγιωργίτικο 306,5
4 Λιάτικο 161

5 Ξινόµαυρο 234,5
6 Ασύρτικο 136,5
7 Μοσχάτο Αµβούργου 400
8 Cabernet Sauvignon 248
9 Μοσχάτο άσπρο 231
10 Merlot 248
11 Κοτσιφάλι 215

12 Syrah 277
13 Ρωµέικο 271
14 Μοσχοφίλερο 310
15 Φωκιανό 134
16 Μανδηλαριά 160
17 Sauvignon Blanc 247
18 Μοσχάτο Αλεξανδρείας 257
19 Chardonnay 248
20 Μαλαγουζιά 270
21 Φιλέρι 218
22 Βηλάνα 300
23 Σκιαδόπουλο 221
24 Σουλτανίνα 262.
Επιλέξιµες δράσεις για τη συµµε-

τοχή στο πρόγραµµα θεωρούνται µό-
νο η χειρωνακτική ή η µηχανική α-
ποµάκρυνση των σταφυλιών που 
δεν έχουν ακόµη ωριµάσει, στο σύ-
νολο της εκµετάλλευσης ή σε τµή-
µα αυτής υπό την προϋπόθεση ότι 
η πρώιµη συγκοµιδή πραγµατοποι-
είται σε ολόκληρα αγροτεµάχια και 
ότι καµία ποσότητα της συγκοµιδής 
δεν έχει παραµείνει στον αµπελώνα.

Προϋπολογισµός 
2 εκατ. ευρώ

Το συνολικό ύψος των 
διαθέσιµων κονδυλίων 
του προγράµµατος της 
πρώιµης συγκοµιδής 

για την περίοδο 2019-
2020 καθορίζεται στα 

2 εκατ. ευρώ

Για φυτεύσεις 
πριν του 2017

 Το πρόγραµµα 
εφαρµόζεται µόνο 

σε αµπελοτεµάχια τα 
οποία έχουν φυτευθεί 
πριν από το έτος 2017

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  AΠΟΦΑΣΗΣ
Επί της από 11-07-2016 αγωγής της ενάγουσας «ΒΙΤΡΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», που εδρεύει στο Νησέλι Αλεξάν-
δρειας Ηµαθίας κατά των εναγόµενων: 1. Eυστάθιου Καλαϊτζίδη του Φωτίου, κατοίκου Μεγαπλάτανου  
Αριδαίας Πέλλας (A.Φ.M. 105965545 της ∆.Ο.Υ. Έδεσσας) και  2. Ευθυµίας Παπαϊωάννου του Αντωνί-
ου,  κατοίκου Μεγαπλάτανου  Αριδαίας Πέλλας (Α.Φ.Μ. 105965454 της ∆.Ο.Υ. Έδεσσας),   εκδόθηκε η υπ’ 
αρ. 54/2017 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Έδεσσας, η οποία κατέστη τελεσίδικη µετά την έκ-
δοση της υπ’ αρ. 748/2020 απόφασης του Εφετείου Θεσσαλονίκης, το διατακτικό της οποίας:

 ∆ΕΧΕΤΑΙ εν µέρει την αγωγή. 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ
στους εναγόµενους να παράγουν, αναπαράγουν, πολλαπλασιάζουν, επεξεργάζονται µε σκοπό την αναπα-
ραγωγή, να προσφέρουν προς πώληση, να πωλούν και να διαθέτουν στην αγορά, να αποθηκεύουν και να 
διατηρούν, να καλλιεργούν δενδρύλλια, σπόρους,   εµφυτεύµατα, κλαδιά και οφθαλµούς για εµβολιασµό 
ή και καρπούς των φυτικών ποικιλιών: κερασιού 1) «Black Star»  (Mπλάκ Στάρ), 2) «Grace Star» (Γκρέις 
Στάρ), 3)  «LaLa Star» (Λάλα Στάρ), 4) «Panaro 1» (Πανάρο 1) µε το εµπορικό σήµα  «Sweet Early» (Σου-
ήτ Έρλι), 5) «Panaro 2» (Πανάρο 2) µε το εµπορικό σήµα  «Early Star» (Έρλι Στάρ), 6) «Big Star» (Μπίγκ 
Στάρ), 7) της φυτικής ποικιλίας ροδακινιάς - νεκταρινιάς µε την ονοµασία «ZAITROBO» (ΖAΪΤΡΟΜΠΟ) µε 
το εµπορικό σήµα «EARLY BOMBA» (ΕΡΛΙ ΜΠΟΜΠΑ), 8)  της φυτικής ποικιλίας βερικοκιάς µε την ονοµα-
σία «IPSE140» µε το εµπορικό σήµα «RUBISTA» (ΡΟΥΜΠΙΣΤΑ), 9)  της φυτικής ποικιλίας κερασιάς µε την 
ονοµασία «SUMTARE» (ΣΟΥΜΤΑΡΕ) µε το εµπορικό σήµα «SWEET HEART»  (ΣΟΥΗΤ ΧΑΡΤ) και 10) της 
φυτικής ποικιλίας βερικοκιάς µε την ονοµασία «PRIMAYA» (ΠΡΙΜΑΓΙΑ) και να κάνουν χρήση των ονοµα-
σιών των άνωθι φυτικών ποικιλιών και σηµάτων τους, είτε ως ονοµασία, είτε ως σήµα, είτε ως διακριτικό 
γνώρισµα καθώς και να διαφηµίζουν είτε στην ιστοσελίδα τους στο διαδίκτυο, είτε  µε κάθε άλλο ηλεκτρο-
νικό, διαδικτυακό ή συµβατικό τρόπο διαφήµισης (έντυπα, καταχωρίσεις στον τύπο ή περιοδικά, µέσα µα-
ζικής ενηµέρωσης κλπ) ότι  διαθέτουν προς πώληση τις άνω δέκα (10) προστατευµένες φυτικές ποικιλίες.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ κάθε µελλοντική πράξη παράβασης των προστατευόµενων δικαιωµάτων της ενάγουσας 

επί των άνωθι φυτικών ποικιλιών, µε  απειλή χρηµατικής ποινής χιλίων  (1.000,00) ευρώ, καθώς και προ-

σωπικής κράτησης των εναγοµένων διάρκειας ενός (1) µηνός για κάθε περίπτωση παραβίασης του δια-

τακτικού της απόφασης.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τους εναγόµενους να αποσύρουν  από την κυκλοφορία καταχωρήσεις που αναφέρονται 

στις ανωτέρω ποικιλίες σε έντυπα, ιστοσελίδες, ονοµασίες, σήµατα, φωτογραφίες και καταχωρήσεις που 

αναφέρουν τις άνωθι ποικιλίες.

∆ΙΑΤΑΣΣΕΙ τη δηµοσίευση περίληψης της απόφασης που θα εκδοθεί  µε δαπάνες των εναγοµένων  και 

µε επιµέλεια της ενάγουσας σε µία εφηµερίδα ευρείας κυκλοφορίας και σε δύο κλαδικές αγροτικού εν-

διαφέροντος.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τους εναγόµενους να καταβάλουν στην ενάγουσα αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ο καθέ-

νας για χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, νοµιµο-

τόκως από την επίδοση  της αγωγής και µέχρι  εξοφλήσεως και  

ΚΑΤΑ∆ΙΚΑΖΕΙ τους εναγόµενους στην καταβολή µέρους της δικαστικής δαπάνης της ενάγουσας την οποία 

καθορίζει στο ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ. 

Αλεξάνδρεια Ηµαθίας, 23-06-2020

Ο πληρεξούσιος ∆ικηγόρος  της ΒΙΤΡΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

ΙΩΑΝΝΗΣ ∆. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ 
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Νομοθεσία 
για αθέμιτες 
πρακτικές 
και ανοικτές 
τιμές

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ
giouroukeli@agronews.gr

Με τα ζητήµατα της αγοράς στην κατεύθυνση της 
βελτίωσης της θέσης του παραγωγού στην αλυ-
σίδα εφοδιασµού αγροτικών προϊόντων δείχνει 
να ασχολείται επισταµένως το τελευταίο διάστη-
µα, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Μετά τις τελευταίες κυβερνητικές αποφάσεις 
για την αντιµετώπιση των λεγόµενων ελληνοποι-
ήσεων, µε τελευταία έκφανση τα βαριά πρόστιµα 
που έχουν θεσπισθεί µε το νόµο 4691/2020 για 
την καταστρατήγηση των κανόνων που διέπουν 
τα Προϊόντα Ονοµασίας Προέλευσης, όπως η Φέ-
τα και που δείχνουν να παίζουν ρόλο στην δια-
µόρφωση της εγχώριας αγοράς γάλακτος και στη 
ζήτηση για αιγοπρόβειο γάλα, σειρά παίρνουν οι 
ρυθµίσεις για τις αθέµιτες πρακτικές στο λιανε-
µπόριο και τις «ανοικτές τιµές».  

Μάλιστα, σε ευαλλοίωτα προϊόντα όπως το γάλα, 
η παράδοση του προϊόντος σε «ανοικτή τιµή» δη-
µιουργεί απόλυτη εξάρτηση και φέρνει τον παρα-
γωγό σε εξαιρετικά µειονεκτική θέση στη συναλ-
λαγή, παραδέχεται ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης, που επιδιώκει να αλλάξει αυτή την πρακτική.

Στην κατεύθυνση αυτή, στην τελική φάση ολο-
κλήρωσης βρίσκεται η νοµοτεχνική επεξεργασία 
της ενσωµάτωσης της κοινοτικής Οδηγίας που 
έρχεται να αντιµετωπίσει τις αθέµιτες πρακτικές 
που υπόκειται αγρότες και κτηνοτρόφοι στην α-
λυσίδα εφοδιασµού.

Της επιτροπής που επεξεργάζεται τη ρύθµιση 
προεδρεύει ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνι-
σµού,  ενώ η ενσωµάτωση της ευρωπαϊκής Οδηγί-
ας 2019/633 εκτιµάται πολύ νωρίτερα από την κα-
ταληκτική ηµεροµηνία του Μαρτίου 2021, µε βά-
ση τα όσα έκανε γνωστά ο υπουργός Αγροτικής Α-
νάπτυξης Μάκης Βορίδης, απαντώντας σε επίκαι-
ρη ερώτηση στη Βουλή, κατά τη διάρκεια του κοι-
νοβουλευτικού ελέγχου.

Με βάση πάντως τα όσα ανέφερε στη Βουλή, ο Μά-
κης Βορίδης, µε ιδιαίτερη προσοχή εξετάζεται και το 
ζήτηµα των εναρµονισµένων εµπορικών πρακτικών. 
«Σηµαντικό σηµείο συζήτησης για την αντιµετώπισή 
τους στον χώρο του πρωτογενούς τοµέα είναι η δια-
δικασία του ελέγχου των πρακτικών αυτών» τόνισε 
ο Υπουργός για να συµπληρώσει ότι µία από αυτές 
είναι της ανοιχτής τιµής.

«Σήµερα σε περίπτωση συµφωνίας για την παρά-
δοση του προϊόντος του παραγωγού στον έµπορο ή 
στον µεταποιητή σε µεταγενέστερο χρόνο, ο παρα-
γωγός δεσµεύεται -και δεσµεύεται και µε ποινικές 
ρήτρες πολλές φορές- ότι θα παραδώσει το προϊόν 
του, αλλά η τιµή είναι ανοιχτή και συµφωνείται µε-
ταγενεστέρως. Ειδικώς σε ευαλλοίωτα προϊόντα ό-
πως είναι το γάλα αυτό δηµιουργεί απόλυτη εξάρ-
τηση και φέρνει τον παραγωγό σε εξαιρετικά µειο-
νεκτική θέση στη συναλλαγή» εξήγησε.

Σηµειωτέων, µέχρι σήµερα κενό γράµµα έχει απο-
δειχθεί και η νοµοθεσία που υποχρεώνει τους λια-
νέµπορους να πληρώνουν τους προµηθευτές φρέ-
σκων και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων εντός 
60 ηµερών, αφού η συντριπτική πλειοψηφία πληρώ-
νει τα τιµολόγια 5 µε 6 µήνες, µετά την έκδοσή τους. 
Και όλα αυτά τη στιγµή που από το τέλος Φεβρουα-
ρίου του 2019, είχε...τεθεί σε λειτουργία η ψηφιακή 
πλατφόρµα που δηµιούργησε το υπουργείο Αγροτι-

Συστηματικό έλεγχο εναρμονισμένων πρακτικών στον πρωτογενή φέρνει 
νομοτεχνική ρύθμιση Βορίδη υπό την εποπτεία της Επιτροπής Ανταγωνισμού
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κής Ανάπτυξης σε εφαρµογή του νόµου 4492/2017 
για τη «∆ιακίνηση και εµπορία νωπών και ευαλλοί-
ωτων αγροτικών προϊόντων», ο οποίος προβλέπει 
ότι η εξόφληση των τιµολογίων από τους εµπόρους 
που προµηθεύονται νωπά και ευαλλοίωτα αγροτικά 
προϊόντα θα γίνεται υποχρεωτικά εντός 60 ηµερών.

Αποθήκες για συγκράτηση τιµών
«Άλλο ένα µεγάλο ζήτηµα είναι αυτό της απο-

θήκευσης ώστε αν οι τιµές είναι χαµηλές να έ-
χει δυνατότητα να µην διαθέσει το προϊόν του. 
Και αυτό έχει να κάνει µε την επιλογή µας να θέ-
σουµε στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης ε-
πενδυτικά σχέδια τα οποία δίνουν τη δυνατότη-
τα δηµιουργίας τέτοιων αποθηκών προς όφελος 
των παραγωγών»., ανέφερε µεταξύ άλλων ο υ-
πουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

Καταλήγοντας συµπλήρωσε ότι κεντρικό ζή-
τηµα, πέραν της Οδηγίας που θα πραγµατοποιη-
θεί άµεσα, είναι η ισχυροποίηση της διαπραγµα-
τευτικής δύναµης των παραγωγών. «Και γι’ αυτό 
χρειάζεται η ενίσχυση των Συνεταιρισµών, των 
Οµάδων Παραγωγών, των ∆ιεπαγγελµατικών 
Οργανώσεων διότι αυτές διαµορφώνουν προο-
πτικές προώθησης και ενίσχυσης της ποιότητας 
των προϊόντων και άρα αύξηση της αξίας τους», 
συµπλήρωσε ο Μάκης Βορίδης.

Το πρώτο δεκαήµερο του Ιουλίου, 
άνευ απροόπτου και µε την προϋπό-
θεση ότι από τις Βρυξέλλες θα επι-
στρέψει θετική η απάντηση, αναµέ-
νεται να πληρωθούν τα 31 εκατ. ευ-
ρώ που αφορούν την έκτακτη «στο-
χευµένη» στήριξη για 7.750.000 αι-
γοπρόβατα. Η στήριξη αφορά κτη-
νοτρόφους των οποίων το εισό-
δηµά τους υπέστη πλήγµα το Πά-
σχα, από τις χαµηλές τιµές διάθε-
σης των αµνοεριφίων. Ωστόσο, ε-
πί τους θέµατος και παρά τις έντο-
νες αντιδράσεις του κτηνοτροφικού 
κόσµου δεν υπάρχει κάποια εξέλι-
ξη από τους αρµοδίους της πλατεί-
ας Βάθη, µε το ποσό της ενίσχυσης 
να µένει όπως είχε αρχικά προϋπο-
λογιστεί στα 4 ευρώ ανά πρόβατο ή 
αίγα και εφόσον το κοπάδι παρα-
δίδει τουλάχιστον 100 κιλά γάλα.  

Την απογοήτευσή τους εξέφρα-
σαν πρόσφατα και οι παραγωγοί 

σπαραγγιού για τις δηλώσεις Βορί-
δη που φέρεται να κάνει λόγο για 
ενίσχυση 5 εκατ. ευρώ πανελλαδι-
κά, που αντιστοιχεί σε περίπου 300 
ευρώ το στρέµµα για κάθε παραγω-
γό, όταν οι ίδιοι τη ζηµιά την υπο-
λογίζουν στα 500 ευρώ το στρέµµα.   

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, γί-
νεται σαφές ότι η λίστα των δικαι-
ούχων ειδικών ενισχύσεων δεν εί-
ναι αντιπροσωπευτική του φάσµα-
τος της αγροτικής παραγωγής στη 
χώρα µας και δείχνει να έχει επι-
κεντρωθεί σε πολύ συγκεκριµένες 
κατηγορίες παραγωγών, οι οποίοι 
κατάφεραν να αναδείξουν πτυχές 
των απωλειών που υπέστησαν. ∆εν 
είναι λίγοι, µάλιστα, αυτοί που τονί-
ζουν ότι  γέρνει ιδιαίτερα προς την 
πλευρά της αγροδιατροφής, πριµο-
δοτώντας εκτός από παραγωγούς 
και µεταποιητικές, αλλά και την 
κατανάλωση.

Η άμεση προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης 
κρίνεται άκρως απαραίτητη και είναι τεχνικά εφικτή 

Δόθηκε η δέσμευση 
όχι ακόμα τα λεφτά 
για τις ειδικές ενισχύσεις 

δεν επιφέρει ιδιαίτερο δηµοσιονοµικό κόστος.
Σηµειωτέον ότι το τελευταίο διάστηµα οι τρά-

πεζες έχουν πρόσβαση σε φθηνό χρήµα που του 
παρέχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ακόµα 
και µε αρνητικό επιτόκιο. Αυτό σηµαίνει ότι για 
µια ασφαλή χρηµατοδότηση, όπως η συγκεκρι-
µένη, καθώς τα χρήµατα θα έρθουν σε τρεις µή-
νες από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Εγγυήσεων, θα 
µπορούσε να πετύχει ένα επιτόκιο της τάξεως του 
0,5% που σηµαίνει ότι για το τρίµηνο (Ιούλιο αντί 
Οκτώβριο) που µεσολαβεί, το κόστος του ∆ηµο-
σίου δεν θα ήταν µεγαλύτερο από 1 εκατ. ευρώ.

Αξίζει αυτό το εκατοµµύριο την περαιτέρω ε-
πιδείνωση της ταµειακής θέσης των αγροτών;

Αξίζει αυτό το εκατοµµύριο τη περαιτέρω επι-
βάρυνση του παραγωγικού έργου των αγροτών 
και τον κίνδυνο σηµαντικών απωλειών στον το-
µέα της αγροτικής παραγωγής;

Μόνο µια εξήγηση µπορεί να δοθεί. Οι πλη-
ροφορίες θέλουν την Κοµισιόν να εξετάζει εκ 
νέου το ζήτηµα, προς την κατεύθυνση της ταχύ-
τερης εκταµίευσης των χρηµάτων για την πρό-
ωρη καταβολή της ενιαίας ενίσχυσης. Είναι πο-
λύ πιθανό, ο υπουργός Μάκης Βορίδης, να είναι 

σε γνώση αυτών των συζητήσεων και να αναµέ-
νει µια συνολική και θεσµική διευθέτηση. Άλλω-
στε ο ίδιος γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα 
ότι οι µέχρι σήµερα διευθετήσεις στις τάξεις του 
αγροτικού κόσµου για ανακούφιση από τις επι-
πτώσεις του κορωνοϊού, είναι µικρές, αργές, α-
ποσπασµατικές και χωρίς απήχηση στη µεγάλη 
µάζα των συντελεστών της αγροτικής παραγω-
γής. Η ταχύτερη προκαταβολή του τσεκ, ως µέ-
τρο, εκτός από την πραγµατική απήχηση που θα 
είχε για το σύνολο των δικαιούχων, σίγουρα δεν 
θα περνούσε και πολιτικά απαρατήρητη.

Εντείνεται η φωνή αγωνίας του αγροτικού κό-
σµου για το έλλειµµα ρευστότητας των εκµεταλ-
λεύσεων, ιδιαίτερα µετά τη δύσκολη οικονοµική 
κατάσταση που έχει δηµιουργήσει η πανδηµία, 
ανατρέποντας στην ουσία τις χρηµατοροές και 
µεταφέροντας µεγάλα βάρη στον αδύναµο κρίκο 
της αλυσίδας παραγωγής που είναι οι αγρότες.

Έτσι, την ώρα που η πολιτική ηγεσία του υ-
πουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης µετράει αντι-
δράσεις, αρνούµενη προς το παρόν να θέσει σε 
κίνηση τον µηχανισµό που θα υλοποιήσει την 
πρόωρη καταβολή του τσεκ και µάλιστα σε πο-
σοστό 80%, όπως γίνεται αυτές τις µέρες στην 
Ολλανδία, στη χώρα µας η πίεση του αγροτικού 
κόσµου, ελλείψει ισχυρών οργανώσεων, µετα-
φέρεται στα βουλευτικά γραφεία. Καθηµερινά 
οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι της περιφέ-
ρειας γίνονται αποδέκτες της διεκδίκησης που 
προβάλλουν οι αγρότες για ταχύτερη εκταµίευ-
ση της ενιαίας ενίσχυσης, µεταφέροντας το σχε-
τικό αίτηµα στις αρµόδιες κυβερνητικές αρχές.

Η αλήθεια είναι ότι µέχρι σήµερα η Ευρωπαϊ-
κή Επιτροπή δεν ενθαρρύνει και δεν διευκολύ-
νει ιδιαίτερα αυτή τη διαδικασία. Χωρίς να απα-
γορεύει την άµεση προκαταβολή της ενίσχυσης, 
επί της ουσίας λέει στα κράτη-µέλη, «αν θέλετε 
να το κάνετε, κάντε το µε δική σας ευθύνη». Αυ-
τό σηµαίνει ότι οι χώρες που επιλέγουν να κινη-
θούν προς αυτή την κατεύθυνση, µπαίνουν στη 
λογική της ταµειακής διευκόλυνσης των παρα-
γωγών, µέσω τραπεζικού δανεισµού, πράγµα το 
οποίο, µε βάση τα σηµερινά επίπεδα επιτοκίων 

Agrenda 17Σάββατο 27 & Κυριακή 28 Ιουνίου 2020ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ MΕΣΩ DE MINIMIS

31
ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΟΥΣ

17
ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΑΞΗ 
ΚΡΙΣΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ

15 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ 
ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

(ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ) (ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ)

 ΕΥΡΩ / ∆ΕΡMΑ

15
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΑΛΙΕΙΑ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΑΝΘΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ

ΜΙΚΡΗ 
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

 10,5

5 

4,3
ΣΤΟΥΣ 
ΒΑMΒΑΚΙΑ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ

ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ 
ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΡΥΓΟ 
ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΩΝ

2 

2 

1,5
ΓΙΑ 
ΣΙΤΗΡΑ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ

ΣΤΟΥΣ 
ΤΕΥΤΛΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΡΟΦΕΙΣ 
ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ

1

3,5



Δυνατές οι αποκλίσεις μέχρι 5%

Λιγότερα στρέμματα στις 
δεσμεύσεις Νέων Αγροτών 
για πληρωμή της β’ δόσης

  Τον κίνδυνο απένταξης αποφεύγει μερίδα νέων αγροτών με 
νέα απόφαση η οποία παράλληλα βοηθά τους δικαιούχους να 
κλείσουν δεσμεύσεις  χωρίς να τροποποιήσουν το σχέδιό τους 

  Επ’ αόριστον παράταση για την κατάρτιση ΕΛΓΟ με κατάργηση 
του «36μηνου», αρχές Αυγούστου οι αιτήσεις των πληρωμών  

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Να αποφευχθεί η απένταξη Νέων Α-
γροτών που εµφάνισαν µέσα στην 
3ετία µειωµένες στρεµµατικές εκτά-
σεις και την άρση πολλών απαιτήσε-
ων τροποποίησης των επιχειρηµατι-
κών σχεδίων όλων των δικαιούχων, 
προβλέπει υπουργική απόφαση η ο-
ποία ανοίγει το δρόµο για τη 2η και 
τελική πληρωµή του Μέτρου. Συγκε-
κριµένα, σύµφωνα µε την απόφα-
ση (ΦΕΚ Β’/2415/2020) οι δικαιού-
χοι πλέον έχουν το δικαίωµα να εµ-
φανίζουν µία µείωση µέχρι 5% στην 
στρεµµατική τους έκταση (τυπική α-
πόδοση) σε σχέση µε αυτή που δή-
λωσαν αρχικά. ∆ηλαδή, ένας Νέος Α-
γρότης που µπήκε στο πρόγραµµα το 
2016 µε τυπική απόδοση 10.000 ευ-
ρώ, αν εµφάνισε στο ΟΣ∆Ε του 2020 
τυπική απόδοση από 9.500 ευρώ και 
άνω, δεν θα θεωρείται ότι παρέκκλι-
νε από τις δεσµεύσεις του. 

Όσον αφορά τώρα τις τροποποιή-
σεις των επενδυτικών σχεδίων. Πρώ-
τον, οι δικαιούχοι δεν θα χρειαστεί να 
τροποποιήσουν το σχέδιό τους, ακόµα 
κι αν δεν έπιασαν όλους τους στόχους, 
αρκεί να έπιασαν έναν εξ αυτών. ∆η-
λαδή, αν για παράδειγµα κάποιος νέ-
ος αγρότης είχε θέσει στο επενδυτικό 
του πλάνο ως έναν εκ των στόχων να 
κάνει βιολογική παραγωγή και δεν 
τα κατάφερε, δεν χρειάζεται να τρο-
ποποιήσει το σχέδιό του. ∆εύτερον, 
πλέον οι δικαιούχοι δεν έχουν το δι-
καίωµα µαζί µε το αίτηµα 2ης πλη-
ρωµής να προχωρήσουν σε τροπο-
ποίηση του σχεδίου τους. Θα πρέπει 
ένα µήνα πριν την αίτηση να κατα-
θέσουν τα χαρτιά της τροποποίησης.

Όσον αφορά τώρα το αίτηµα πλη-
ρωµής, το σύστηµα θα πρέπει βάσει 
θεσµικού πλαισίου να ανοίξει τέλη 
Ιουλίου-αρχές Αυγούστου, ωστόσο, 

Ένα µικρό τυροκοµείο µε αυτοµα-
τοποιηµένη γραµµή παραγωγής 
το κόστος του οποίου υπολογίζε-
ται στα 150.000 ευρώ, είναι µόλις 
ένα παράδειγµα από τις επενδύ-
σεις στις οποίες προσφέρει επιδό-
τηση µέχρι 55% επί των δαπανών, 
ο Αναπτυξιακός Νόµος για ατοµι-
κές αγροτικές επιχειρήσεις. Ση-
µειώνεται εδώ πως τα επενδυτικά 
σχέδια των ατοµικών επιχειρήσε-
ων για να γίνονται δεκτά θα πρέ-
πει να ξεπερνούν τα 100.000 ευ-
ρώ. Ωστόσο, για πιο µικρές επεν-
δύσεις από 50.000 ευρώ και πάνω 
εδώ δίνεται η δυνατότητα µόνο σε 
οµάδες και οργανώσεις παραγω-
γών να κινηθούν σε επίπεδο «Οι-
κοτεχνίας». Φυσικά τα τυροκοµεία 
είναι µόλις µία από τις κατηγορί-
ες των µεταποιητικών αγροτικών 
µονάδων που ενισχύονται, στις ο-
ποίες περιλαµβάνονται µεταξύ άλ-
λων:  τα ελαιοτριβεία, τα γαλακτο-
κοµεία, τα ξηροκαρπάδικα, τα οι-
νοποιεία, οι επιχειρήσεις επεξερ-
γασίας νέων-εναλλακτικών-καινο-
τόµων καλλιεργειών (ιπποφαές, α-

ρώνια, γκότζι µπέρι, κρανιά, αλόη 
κ.λπ.), οι µονάδες επεξεργασίας ξη-
ράς δρόγης για αρωµατικά και φαρ-
µακευτικά φυτά κ.α. Νέα προσθή-
κη είναι και οι µονάδες που µπο-
ρούν να φτιαχτούν για την παρα-
σκευή προϊόντων τσαγιού. 

Ποσοστά ενίσχυσης
Αναλυτικότερα, τα ποσοστά ε-

νίσχυσης για τις επενδύσεις στον 
πρωτογενή τοµέα χωρίζονται ανά-
λογα το µέγεθος της επιχείρησης 

Οι οικοτεχνίες ταιριάζουν στον

οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν 
πως είναι πιθανότερο να ξεκινήσει η δι-
αδικασία από το ερχόµενο Σεπτέµβριο.

Αναλυτικότερα στην τροποποιητική 
ΥΑ αναφέρονται τα εξής:

 
Άρθρο 4: Το άρθρο 10 τροποποιεί-

ται ως εξής: 1. Η περίπτωση 1.9 της πα-
ραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής: 

«1.9 Να διατηρεί τουλάχιστον το 95% 
της αρχικής παραγωγικής δυναµικότη-
τας (εκφρασµένη ως τυπική απόδοση) 
της εκµετάλλευσης µε την οποία εγκρί-
θηκε για το Υποµέτρο 6.1 έως την ολο-
κλήρωση και την ορθή υλοποίηση του 
επιχειρηµατικού σχεδίου.».

Άρθρο 7: Στο άρθρο 21 «Τροποποί-
ηση - Μεταβολή πράξης » τροποποιεί-
ται ως εξής: 

1. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτω-
σης 1.1 της παραγράφου 

1 «Το αίτηµα τροποποίησης/µεταβολής 
µπορεί να αποτελεί και τµήµα του αιτή-
µατος πληρωµής» διαγράφεται. 

2. Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται 
ως εξής: «3. Υποβολή αιτήµατος τροπο-
ποίησης απαιτείται στις εξής περιπτώσεις: 

3.1 Αλλαγή του/των στόχου/ων του ε-
πιχειρηµατικού σχεδίου (είδους ή αριθ-
µού αυτών). Ωστόσο δεν απαιτείται τρο-
ποποίηση στην περίπτωση που παραµέ-
νει και επιτυγχάνεται τουλάχιστον ένας 
από τους στόχους που περιλαµβάνονταν 
στην αρχική αίτηση στήριξης.

Πλάνο 3ετίας
Οι φετινές αιτήσεις πληρωµής 
αφορούν Νέους Αγρότες µε 
αποφάσεις ένταξης του 2017 

που έχουν προβλέψει επιχειρη-
µατικό σχέδιο 3ετίας

Οι δικαιούχοι δεν 
έχουν το δικαίωµα 
µαζί µε το αίτηµα 
2ης πληρωµής να 
προχωρήσουν σε 
τροποποίηση του 
σχεδίου τους.
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Διορία
Το αίτηµα τροποποίησης ή 
µεταβολής πρέπει να 
υποβάλλεται τουλάχιστον ένα 
µήνα πριν την εκπνοή της 
προθεσµίας υποβολής αιτήµατος 
για την πληρωµή της β΄ δόσης 
προκειµένου να εξεταστεί από 
τις ∆ΑΟΚ και να είναι δυνατή 
στη συνέχεια η εµπρόθεσµη 
υποβολή αιτήµατος καταβολής 
της τελικής πληρωµής.
 

 ΕΛΓΟ
Με την τροποποιητική απόφαση 
αφαιρείται παράλληλα η 
υποχρέωση ο δικαιούχος να έχει 
τελειώσει µέσα σε τρία χρόνια 
(36 µήνες) τα µαθήµατα του 
ΕΛΓΟ ∆ήµητρα, εφόσον κάποιοι 
νέοι αγρότες δεν έχουν 
τελειώσει την κατάρτιση.  

Στόχος
Το επιχειρηµατικό σχέδιο δεν 
γίνεται αποδεκτό εφόσον κατά την 
υποβολή της αίτησης για τη β΄δόση 
ενίσχυσης δεν επιτυγχάνεται 
τουλάχιστον ένας στόχος.



Αναπτυξιακό

Με τρεις τράπεζες 
το ειδικό δανειακό
πρόγραμμα αγροτών  
Mικρά κατά βάση επιχειρηµατικά 
σχέδια µε άµεση αναφορά στην α-
γροτική παραγωγή και τις υποδο-
µές που έχουν ανάγκη οι αγροτι-
κές εκµεταλλεύσεις, µε την προϋ-
πόθεση ότι κινούνται όλο και πιο 
κοντά στο µοντέλο της βιώσιµης 
ανάπτυξης, έρχονται να στηρίξουν 
µέσα από συγκεκριµένο χρηµατο-
δοτικό πρόγραµµα και µε τη βο-
ήθεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων, τρεις εγχώριοι τρα-
πεζικοί όµιλοι.

Πρόκειται για το δανειακό πρό-
γραµµα «Γεωργία & Βιο-οικονοµία» 
που θα ενεργοποιηθεί µέσα στο κα-
λοκαίρι και θα στηρίζει επενδυτι-
κές πρωτοβουλίες αγροτικών επι-
χειρήσεων. Το πρόγραµµα δίνει ι-
διαίτερη έµφαση προς τους νέους 
αγρότες προσφέροντάς τους πρό-
σθετο επιτοκιακό όφελος. Συµµε-
τοχή στο συγκεκριµένο πρόγραµ-
µα έχουν δηλώσει, η Πειραιώς, η 
Εθνική και η Παγκρήτια Τράπεζα 
µε τον συνολικό προϋπολογισµό 
του κεφαλαίου που παραχωρείται 
γι’ αυτό το σκοπό από την Ευρωπα-
ϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB) να 

διαµορφώνεται στα 210 εκατ. ευ-
ρώ. Πρόκειται για ένα πρόγραµµα 
χρηµατοδότησης µε τα εξής χαρα-
κτηριστικά:

  Απαλλαγή εισφοράς Ν 128/75 
(επιβάρυνση στα επιτόκια 0,60%).

 Η επιχείρηση πρέπει να δρα-
στηριοποιείται στον τοµέα της γε-
ωργίας και βιο-οικονοµίας.

 Πρόσθετο επιτοκιακό όφελος σε 
επιχειρήσεις του πρωτογενή τοµέα 
που ανήκουν και ελέγχονται από 
πρόσωπο ηλικίας µέχρι 41 ετών.

 Για επενδυτική χρηµατοδότη-
ση ο συνολικός προϋπολογισµός 
δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 25 ε-
κατ. ευρώ.

 ∆ιάρκεια χρηµατοδότησης: Πά-
νω από 2 χρόνια.

 Το πρόγραµµα µπορεί να καλύ-
ψει κεφάλαιο κίνησης και επενδύ-
σεις σε κάθε είδους πάγια στοιχεία 
µέχρι το ποσό των 12,5 εκατ. ευρώ.

Όπως έχει γράψει η Agrenda, το 
πρόγραµµα αυτό θα ταιριάξει ιδιαί-
τερα µε το Μέτρο 4.1.2 που θα επι-
δοτεί τις αρδευτικές επενδύσεις α-
γροτών µε σκοπό να δράσει υπο-
στηρικτικά καλύπτοντας την ίδια 
συµµετοχή των ενδιαφερόµενων.

Επιπλέον, θα δοθεί η δυνατότη-
τα στους αγρότες να συνδυάσουν 
τα κεφάλαια από το πακέτο της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσε-
ων και τα διαθέσιµα χρήµατα από 
τα Σχέδια Βελτίωσης και Μεταποί-
ησης. Η χρηµατοδότηση θα υπο-
στηρίξει επίσης πρότζεκτ που αφο-
ρούν στο αγροτικό net metering.

Αυξάνεται στο 85% το
ποσοστό ενίσχυσης για
αντιχαλαζικά αγροτών     
Από το 80% στο 85% θα αυξηθεί 
το ποσοστό ενίσχυσης των 
επενδύσεων σε αντιχαλαζικά 
δίχτυα φυσικών προσώπων-
αγροτών κατά τη 2η προκήρυξη 
του Μέτρου 5.1. Τη σχετική 
αναφορά έκανε ο πρόεδρος του 
ΕΛΓΑ Ανδρέας Λυκουρέντζος σε 
τοπικό ραδιόφωνο της Ηµαθίας, 
διευκρινίζοντας πως η 2η 
προκήρυξη του υποµέτρου θα βγει 
στον «αέρα» στις επόµενες ηµέρες 
και κάλεσε τους αγρότες να 
ευαισθητοποιηθούν περισσότερο 
αυτή τη φορά, διότι, όπως 
υπενθύµισε, από την 1η προκήρυξη 
περίσσεψαν 6 εκατ. ευρώ. Ως προς 
τον ακριβή χρόνο της προκήρυξης, 
αλλά και τα χρήµατα που θα 
δοθούν για να υποστηριχθούν οι 
προληπτικές επενδύσεις 
προστασίας ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ 
δεν έδωσε λεπτοµέρειες, ωστόσο 
πληροφορίες της Agrenda 
αναφέρουν ότι η διαδικασία 
αναµένεται να έχει τρέξει µέχρι 
τον Αύγουστο, µε προϋπολογισµό 
στα 25 εκατ. ευρώ.

και την Περιφέρεια: Κρήτη, Ιόνια 
Νησιά, Στερεά Ελλάδα, ∆υτική 
Μακεδονία: 35% για µεσαίες, 45% 
για µικρές επιχειρήσεις.

Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, 
Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, 
Θεσσαλία, ∆υτική Ελλάδα, Πελο-
πόννησος: 45% για µεσαίες, 50% 
για µικρές επιχειρήσεις.

Νότιο Αιγαίο:  30% για µεσαί-
ες, 40% για  µικρές επιχειρήσεις.

Βόρειο Αιγαίο: 45% για µεσαί-
ες, 55% για µεγάλες επιχειρήσεις.

Επιτόκιο
Το νέο δανειακό 

πρόγραµµα δίνει ιδιαίτερη 
έµφαση προς τους νέους 
αγρότες προσφέροντάς 

τους πρόσθετο επιτοκιακό 
όφελος
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ
 

Μεταποίηση
Παράταση της πρώτης 
αίτησης πληρωµής µέχρι τις 
31 Οκτωβρίου έχουν λάβει 
οι δικαιούχοι των Μέτρων 
4.2.1 και 4.2.2 «Εµπορία-
Μεταποίηση». Μετά από 
αυτή την ηµεροµηνία 
δίνεται η δυνατότητα να 
ζητήσουν άπαξ παράταση 
6 µηνών.  

 
Αναπτυξιακός 
Νόµος
Ανοιχτά για αιτήσεις µέχρι 
τις 31 Ιουλίου βρίσκονται 
τα δύο καθεστώτα του 
Αναπτυξιακού Νόµου 
«Γενική Επιχειρηµατικότητα» 
και «Επιχειρηµατικότητα 
Πολύ Μικρών και Μικρών 
Επιχειρήσεων».

 
Σχέδια Βελτίωσης
Οι ενστάσεις στα Σχέδια 
Βελτίωσης για τους 
ενδιαφερόµενους στα Ιόνια 
Νησιά έχουν ανοίξει και θα 
διαρκέσουν έως 29 Ιουνίου.

ΓΕΩΡΓΙΑ & ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ 
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

100
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

100

10

ΓΕΩΡΓΙΑ & ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ 
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

100

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

100

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
10

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ



Σάββατο 27 & Κυριακή 28 Ιουνίου 2020Agrenda ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.ΕΙΣΡΟΕΣ20

ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Στα επίσηµα αποκαλυπτήρια των νέων µοντέ-
λων θεριζοαλωνιστικών της Σειράς X9, που υ-
πόσχονται αλωνισµό µε απόδοση 100 τόνων 
την ώρα και θα είναι εµπορικά διαθέσιµα στην 
Ευρώπη το 2021, προχώρησε η John Deere. Η 
Σειρά αποτελείται από τα µοντέλα Χ9-1000 και 
Χ9-1100 των 639 και 700 ίππων αντίστοιχα µε 
τη John Deere να έχει στόχο να «χτυπήσει» έ-
τσι τον ανταγωνισµό στις κορυφαίες κατηγο-
ρίες αλωνιστικών µηχανών. Οι Χ9 κινούνται 

από τον ολοκαίνουργιο κινητήρα PowerTech 
των 13,6 λίτρων µε το ρεζερβουάρ των 1250 
λίτρων, το οποίο, σύµφωνα µε την κατασκευ-
άστρια, γεµίζει µέσα σε 2,5 λεπτά και δίνει στα 
δύο µηχανήµατα αυτονοµία 14 ωρών.

Όπως λέει η John Deere, οι εξωτερικές δι-
αστάσεις των Χ9-1000 και Χ9-1100 είναι πε-
ρίπου ίδιες µε εκείνες της S790, εντούτοις τα 
νέα µηχανήµατα είναι µεγαλύτερα στα εσώτε-
ρα µέρη, µε την κατασκευάστρια να λέει µάλι-
στα ότι αυτά έχουν τη µεγαλύτερη περιοχή α-
λωνίσµατος και διαχωρισµού που έχει φτιάξει 
ποτέ για θεριζοαλωνιστική. Σηµαντικός παρά-

Με αποδόσεις 100 
τόνων την ώρα οι 
νέες John Deere Χ9    
Διαθέσιμα στην Ευρώπη το 2021 τα νέα μοντέλα 
που αλωνίζουν 2.800 στρέμματα σε ένα 24ωρο

Σπαρτικές Horsch 
µε σύστηµα AirVac
Η Horsch ανακοίνωσε τη 
νέα γενιά σπαρτικών ακρι-
βείας Maestro µε την κυ-
κλοφορία των Maestro CV 
και RV που διαθέτουν το 
σύστηµα AirVac. Tο νέο σύ-
στηµα AirSpeed δίνει στους 
αγρότες µια έξυπνη επιλογή 
µέτρησης που επιτρέπει στο 
µηχάνηµα να προσαρµόζε-
ται µεµονωµένα στις απαι-
τήσεις του αγροκτήµατος.

Η Κίνα έβγαλε 
αυτόνοµο τρακτέρ
Τον πρώτο αυτόνοµο ελκυ-
στήρα υδρογόνου παρουσί-
ασε το Εθνικό Ινστιτούτο 
Καινοτοµίας και ∆ηµιουργί-
ας Αγροτικών Μηχανηµά-
των (CHIAIC) της Κίνας. 
Το φουτουριστικό αυτό 
τρακτέρ µε την ονοµασία 
ET504-H είναι εξοπλισµέ-
νο µε τεχνολογίες 5G, δια-
θέτει λειτουργία αυτόνοµης 
οδήγησης και µπορεί να 
ελεγχθεί εξ αποστάσεως.

Προσιτή έκδοση 
PRO της Mercedes
Στην παλέτα των ελαφρών 
επαγγελµατικών της 
Mercedes-Benz έρχονται 
να προστεθούν τώρα τα 
Citan Van PRO, Vito Van 
PRO & Sprinter Van PRO. 
Η νέα έκδοση PRO, είναι 
σχεδιασµένη αποκλειστικά 
για την ελληνική αγορά και 
ήρθε για να προσφέρει 
στους σύγχρονους επαγ-
γελµατίες συµφέρουσες 
προτάσεις κινητικότητας. 

Με Stage V 
κινητήρες τα Rex3
Οι νέοι ελκυστήρες της 
Landini της Σειράς Rex3 F 
αποδίδουν 55, 68 και 75 
ίππους από κινητήρες νέας 
γενιάς Stage V, µε το 
υδραυλικό σύστηµα που 

Νέα ψεκαστικά 
από την Amazone
H Amazone επέκτεινε τη 
Σειρά των αναρτώµενων 
ψεκαστικών UF 02 µε δύο 
νέα µοντέλα, τα UF 1002 
και UF 1302, των 1.000 
και 1.300 λίτρων. Συµπλη-
ρώνοντας τα υπάρχοντα 
UF 901 και UF 1201, τα 
νέα µοντέλα µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν µε τις 
πλευρικές πτυσσόµενες 
µπούµες Q-Plus (12,0 µέ-
τρα έως 15,0 µέτρα) ή µε 
τις κατακόρυφα αναδι-
πλούµενες µπούµες 
Super-S1 ή S2 (15,0 µέ-
τρα έως 30,0 µέτρα).

ενσωµατώνουν να είναι 
ανεπτυγµένο ειδικά για 
επαγγελµατίες αγρότες 
που εργάζονται σε αµπε-
λώνες και οπωρώνες. Τα 
νέα συµπαγή µοντέλα εί-
ναι συµβατά µε το σύστη-
µα διαχείρισης στόλου της 
Landini, το οποίο προσφέ-
ρει τεχνολογίες εξ απο-
στάσεως διαχείρισης και 
τη δυνατότητα αποµακρυ-
σµένης διάγνωσης.
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Μέσω του δικτύου 
KOUIMTZIS 
GROUP ο εξοπλισμός 
της Agroma Πέτκος 
Συνεργασία µε την εταιρεία Agroma, θέτει σε εφαρµο-
γή η KOUIMTZIS Group, διαθέτοντας από το δίκτυό της 
σε Ελλάδα και εξωτερικό µηχανήµατα ψεκασµού, κατα-
στροφής και άλλα της ελληνικής κατασκευάστριας ε-
ταιρείας. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της 
KOUIMTZIS GROUP, µε σχεδόν 50 χρόνια εµπειρίας, η 
AGROMA ειδικεύεται στην κατασκευή γεωργικών µη-
χανηµάτων όπως είναι τα ψεκαστικά, οι καταστροφείς, 
οι αεροσυµπιεστές, οι νεφελοψεκαστήρες, οι υδραυλι-
κές πλατφόρµες και όχι µόνο, τα οποία λειτουργούν 
σε αρµονία µε τη φύση και χωρίς να προκαλούν επι-
πλέον επιβάρυνση στο περιβάλλον µε τοξικούς ρίπους.

«Με µια ολοκληρωµένη γκάµα που ξεπερνά τα 40 
προϊόντα, η AGROMA είναι η µάρκα που είναι συνώνυ-
µη µε την ποιότητα, την καινοτοµία και την περιβαλλο-
ντική ευαισθησία, χαρακτηριστικά που βασίζονται στην 
αφοσίωση στο αντικείµενο, στην επένδυση σε σύγχρο-
νο τεχνολογικό εξοπλισµό και στην κάθετη γραµµή πα-
ραγωγής της», επισηµαίνεται και προστίθεται πως «η 
ιστορία της AGROMA ξεκίνησε το 1977 µε ιδρυτή τον 
κύριο Πέτκο Στέργιο, µε κύριο της στόχο τη δηµιουρ-
γία καινοτόµων γεωργικών µηχανηµάτων φιλικών στο 
περιβάλλον, που προσφέρουν άρτια αποτελέσµατα µε 
εξαιρετική οικονοµία στην κατανάλωση. Αυτή τη στιγ-
µή, η εταιρεία είναι η µοναδική ελληνική κατασκευ-
άστρια που ακολουθεί και πληροί την έγκριση τύπου 
167/213 βάση κανονισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Αυτόνομος στόλος  
Kubota στο Ιλινόις
Απλοί «παρατηρητές» των εργασιών φύτευσης που ε-
κτελούν τα µικρά αυτόνοµα Kubota έγιναν οι εργαζό-
µενοι στην αµερικανική εταιρεία Sabanto Inc, µια επι-
χείρηση παροχής γεωργικών υπηρεσιών στο Ιλινόις.
Η νέα αυτή υπηρεσία της Sabanto χρησιµοποιεί τέσσερα 
τρακτέρ 60 ίππων Kubota 5660 που συνδέονται µε τις 
φυτευτικές µηχανές Harvest International πέντε σειρών.
Το αυτόνοµο σύστηµα είναι µια ξεχωριστή τεχνολογία 
ενσωµατωµένη σε κάθε τρακτέρ, ωστόσο αυτοί οι ελκυ-
στήρες µπορούν να οδηγηθούν και «συµβατικά», αλλά 
και εξ’ αποστάσεως µέσω δικτύου WiFi.

γοντας της αυξηµένης απόδοσης των νέων 
X9 είναι το σύστηµα τροφοδοσίας, το οποίο 
συνδυάζεται µε ένα διπλό περιστροφικό δι-
αχωριστή και ένα φαρδύ πάτωµα εκκαθάρι-
σης -ίσως το πλατύτερο της αγοράς- 7,0 τ.µ. 

Η John Deere κάνει λόγο για 36% µεγαλύ-
τερη περιοχή καθαρισµού ενώ ο νέος ανεµι-
στήρας στο παρέχει 45% περισσότερη ικανό-
τητα καθαρισµού από τις θεριζοαλωνιστικές 
της Σειράς S. Στην καρδιά των X9-1000 και 
X9-1100 είναι οι δίσκοι XDS (διπλός διαχω-
ρισµός) µήκους 3,51 µέτρων µε την αρθρω-
τή αρχιτεκτονική που προέρχεται από την 
Σειρά S και προσφέρει µια περιοχή διαχω-
ρισµού 22,50 τ.µ. Η δεξαµενή κόκκων στην 
X9-1000 φιλοξενεί 14.800 λίτρα και η Χ9-
1100 έως 16.200 λίτρα, µε ρυθµούς εκφόρ-
τωσης έως και 186 λίτρα / δευτερόλεπτο ε-

νώ αναδιπλούµενοι αναδευτήρες εκφόρτω-
σης µε ρυθµιζόµενο χείλος διατίθενται σε 
διάφορα µήκη. Άλλα σηµαντικά χαρακτηρι-
στικά των δύο µοντέλων περιλαµβάνουν το 
νέο κιβώτιο ProDrive XL, το οποίο προσφέ-
ρει ροπή 30% µεγαλύτερη από την υπάρχου-
σα µετάδοση ProDrive.

Όπως και στις ενσιρωτικές 9000, οι θεριζο-
αλωνιστικές X9 διαθέτουν το HarvestMotion, 
ένα σύστηµα ιµάντα κίνησης που προσφέρει 
20% χαµηλότερη κατανάλωση καυσίµου και 
30% περισσότερη ροπή, όλα αυτά µε πολύ χα-
µηλές στροφές στον κινητήρα.

Σύµφωνα µε τη John Deere, τα δύο µοντέλα 
είναι εξοπλισµένα µε την πιο άνετη καµπίνα 
που θα µπορούσε να τοποθετηθεί σε ένα τέ-
τοιο µηχάνηµα ενώ για αυτήν υπάρχουν τρία 
διαφορετικά επίπεδα προδιαγραφών, µε την 
κορυφαία έκδοση να περιλαµβάνει θέρµαν-
ση και αερισµό καθισµάτων, λειτουργία µα-
σάζ καθισµάτων και ραδιόφωνο µε δυνατό-
τητα χρήσης από εφαρµογή.

Φυσικά στον στάνταρντ εξοπλισµό ανήκει 
το δηµοφιλές σύστηµα JDLink που διατίθεται 
δωρεάν και στα δύο µοντέλα για δύο χρόνια. 
Ακόµη, αµφότερες οι X9 µπορούν να εξοπλι-
στούν µε τα συστήµατα AutoMaintain, Active 
Terrain Adjustment και Active Yield.

Με ή χωρίς ερπύστριες
Tα µοντέλα είναι διαθέσιµα ως 

τροχοφόρα ή ως ερπυστριοφόρα, µε 
το πλάτος και στις δύο περιπτώσεις 

να µη ξεπερνά τα 3,5 µέτρα
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Το κράτος 
και ο άνθρωπος

 ∆ιαχρονικό: Το κράτος είναι 
φτιαγµένο για τον άνθρωπο, όχι ο 
άνθρωπος για το κράτος. Α. Αϊνστάιν

 Χαριστικά: Με ειδική τροπολογία–
προσθήκη στο σχέδιο νόµου του 
υπουργείου Υγείας (ΜΕΡΟΣ Β 
Συνταξιοδοτικές  ρυθµίσεις) Άρθρο 11, 
που ήδη ψηφίσθηκε, από 1/6/2020 
προβλέπεται ότι κατ’ εξαίρεση δεν 
µειώνεται το ποσό της σύνταξης των 
συνταξιούχων του ΟΓΑ εφόσον 
ασκούν απασχόληση που ασφάλιζε ο 
πρώην ΟΓΑ. Καθώς και των 
προσώπων ή των συνταξιούχων άλλων 
φορέων και του ∆ηµοσίου, εφόσον το 
ετήσιο εισόδηµά τους από απασχόληση 
στον αγροτικό τοµέα δεν υπερβαίνει 
το ποσό των 10.000 ευρώ. 

 Ελαιοκράµβη: Μόλις τελειώσει ο 
αλωνισµός 
σιτηρών, θα 
αλλάξουν 
ψαλίδια στις 
µηχανές και 
ξεκινάει το 
µάζεµα 
ελαιοκράµβης, 
που κερδίζει 

έδαφος στη θεσσαλική γη, αφού τα 
συµβόλαια είναι 0,40 ευρώ το κιλό, 
µε εντυπωσιακές παραγωγές 450 
κιλά το στρέµµα (µέχρι 550 κιλά). 
Αφού η πράσινη γεωργία θα 
βρίσκεται στο επίκεντρο της ΚΑΠ, η 
ελαιοκράµβη θα κερδίζει συνεχώς 
έδαφος και θα προσφέρει ένα καλό 
εισόδηµα στον παραγωγό. 
eleftheria.gr, 9/6/2020.

 Νέος ρόλος: «Όλοι θέλουµε να 
δούµε ένα κεντρικότερο ρόλο για 
τον αγροδιατροφικό τοµέα και 
εννοώ βεβαίως την κτηνοτροφία, 
την καλλιέργεια, την αλιεία, αλλά 
ταυτόχρονα βάζω µέσα και τη 
βιοµηχανία τροφίµων και τη 
µεταποίηση που είναι ένα πάρα 
πολύ σηµαντικό κοµµάτι και θεωρώ 
ότι εκεί µπορούµε να έχουµε 
σηµαντικά συγκριτικά 
πλεονεκτήµατα και να παίξουµε 
σοβαρό ανταγωνιστικό ρόλο σε 
παγκόσµιο επίπεδο µε διάφορα 
προϊόντα. Μεταρρύθµιση του 
πρωτογενούς τοµέα στο νέο 
αναπτυξιακό µοντέλο του κράτους. 
Μ. Βορίδης, ΥπΑΑΤ. 4/6/2020. 
ΕλληνοΑµερικανικό Επιµελητήριο, 
5/6/2020.

*ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Την τάση των καταναλωτών να δί-
νουν ιδιαίτερη σηµασία στις ετικέ-
τες και να επιλέγουν προϊόντα φι-
λικά προς το περιβάλλον, έρχεται 
να αξιοποιήσει το Γεωπονικό Πανε-
πιστήµιο Αθηνών, που ήδη βρίσκε-
ται σε συνεργασία µε την ΕOΣ Σά-
µου, σχεδιάζοντας ένα ειδικό πρό-
τυπο, που θα πιστοποιεί το ενεργει-
ακό αποτύπωµα του κρασιού, από 
την παραγωγή των πρώτων υλών 
µέχρι και την οινοποίηση και τα α-
πόβλητα που προκύπτουν. 

Η σήµανση αυτή, ήδη εφαρµό-
ζεται στο εξωτερικό, σε µία ευρεία 
γκάµα προϊόντων τα οποία απο-
κτούν πρόσθετη υπεραξία, αφού 
αναδεικνύεται πέραν των χαρα-
κτηριστικών ποιότητας η µικρότε-
ρη περιβαλλοντική επιβάρυνση.

«Είναι µια τάση που θα ισχύει σε 
όλα τα προϊόντα. Ήδη εφαρµόζεται 
στο εξωτερικό. Μάλιστα, σύµφωνα 
µε τις τελευταίες εξελίξεις, η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή θα φέρει αυτά τα 
πρότυπα σε όλα τα προϊόντα», ανέ-
φερε ο κύριος µελετητής του προ-

γράµµατος, ο χηµικός µηχανικός 
∆ηµήτρης Βελισαρίου.

«Η σήµανση θα έχει τη µορφή 
της ενεργειακής κλάσης των λα-
µπτήρων, και θα αποτυπώνει την 
ενέργεια που καταναλώθηκε και 
τα αέρια θερµοκηπίου που εκλύ-
θηκαν, σε όλο το κύκλο ζωής της 
καλλιέργειας, από τον αµπελώνα 
µέχρι και τη διαδικασία οινοποίη-
σης, υπολογίζοντας τα απόβλητα 
που παράγονται, µέχρι και την ε-
νέργεια που απαιτεί ο φελλός», τό-
νισε ο καθηγητής Βιολογικής Γεωρ-
γίας στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο 
Αθηνών, Μπιλάλης ∆ηµήτρης. Μά-
λιστα, όπως πρόσθεσε, η νέα αυτή 
σήµανση θα µπορεί να δώσει πλη-

ροφορίες στους καταναλωτές, αντι-
καθιστώντας άλλα πρότυπα, όπως 
το «organic» και το «Rainforest».

Το πρότυπο θα αφορά όλα τα συ-
στήµατα διαχείρισης της καλλιέρ-
γειας, ενώ θα αποτελέσει σηµαντι-
κό κριτήριο σύγκρισης ανάµεσα σε 
δύο ίδια προϊόντα. «Ένα µεγάλο οι-
νοποιείο, εξαιτίας των σύγχρονων 
µεθόδων που ακολουθεί και της µε-
γαλύτερης κλίµακας καλλιέργειας, 
αναµένεται πως θα έχει καλύτερες 
επιδόσεις από ένα µικρό οινοποι-
είο. Συνεπώς, ανάµεσα σε δύο ίδια 
κρασιά βιολογικής γεωργίας, ο πε-
ριβαλλοντικός αντίκτυπος θα αποτε-
λέσει κριτήριο σύγκρισης για τον κα-
ταναλωτή», ανέφερε ο Βελισαρίου.

Ο καλλιεργητικός κύκλος 
στις ετικέτες οίνου όπως 
η ενεργειακή κλάση στους 
λαμπτήρες Σήμανση ενεργειακού αποτυπώματος 

προβλέπει μελέτη του Γεωπονικού, στις 
ετικέτες των κρασιών του ΕΟΣ Σάμου

Η ΕΟΣ Σάµου θεωρείται µία από τις 
πιο δραστήριες Ενώσεις παραγωγών.

Τα διεθνή πρότυπα αειφορίας, η βάση του προτύπου 
για το περιβαλλοντικό αποτύπωµα της οινοποίησης

Η ΕΟΣ Σάµου, φαίνεται πως έδωσε σηµαντική κατευθυντήρια γραµµή, για 
την εκτέλεση της µελέτης του Γεωπονικού, καθώς θεωρείται από τις πιο 
δραστήριες ενώσεις παραγωγών, µε µεγάλο αριθµό µελών και πολλά 
κρασιά µε µοναδικά και ξεχωριστά ποιοτικά χαρακτηριστικά. «Η ΕΟΣ Σάµου, 
από τις πιο οργανωµένες ενώσεις παραγωγών, έχει αξία, υπάρχει η 
δυνατότητα και δίνει το ερέθισµα στον παραγωγό να έρθει σε επαφή µε ένα 
νέο σύστηµα πιστοποίησης, δίνοντας υπεραξία στο τελικό του προϊόν. 
Παράλληλα, εκτός από τον συνεταιρισµό, κι άλλες δύο επιχειρήσεις 
διεξάγουν παρόµοια µελέτη για µια αντίστοιχη συνεργασία», επεσήµανε ο 
∆ηµήτρης Βελισαρίου. Τα διεθνή πρότυπα ISO 14001/2015, 14040 και 
14025, αλλά και ιδιωτικά πρότυπα δασικής αειφορίας, θα αποτελέσουν τη 
βάση του προτύπου του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος της οινοποίησης. 

ISO 14000
Οινοποιεία 
στη Γαλλία 

χρησιµοποιούν 
τα πρότυπα 

περιβαλλοντι-
κής διαχείρισης

Σκάνερ
Στην Αµερική, 

ο κατανα-
λωτής «σκα-
νάρει» µε το 

κινητό του τις 
σηµάνσεις, για 
πληροφορίες

Επέκταση
Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή θα 
φέρει αυτά 
τα πρότυπα 
σε όλα τα 
προϊόντα

ΤΗΣ  ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ 
katsoulieri@agronews.gr
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Στην παραγωγή ενός νέου ηµίσκληρου 
κίτρινου τυριού, που έρχεται να διεκδι-
κήσει µερίδιο από ένα τµήµα της αγοράς 
στο οποίο µέχρι στιγµής «παίζουν µπάλα» 
µόνο ευρωπαϊκά προϊόντα, προχώρησε 
η «Φάρµα Μόσχου», από την Καστοριά.

Το καινούριο προϊόν, µε την επωνυ-
µία «Κανιάκι», παρασκευάζεται µε µια 
καινοτόµο διαδικασία, όπως πιστοποι-
εί και η Γαλακτοκοµική Σχολή Ιωαννί-
νων, από πρόβειο γάλα, µε πρόσµιξη 
λίγου γίδινου, σε αναλογία 90% και 
10% και εµπορικά λανσαρίστηκε στην 
αγορά της Καστοριάς το προηγούµε-
νου Σάββατο 20 Ιουνίου.

«Είναι µια νέα κατηγορία, για τα ελλη-
νικά δεδοµένα, κίτρινου τυριού τετράµη-
νης ωρίµανσης, που τοποθετείται µεταξύ 
του κασεριού και της γραβιέρας και επι-
χειρεί να καλύψει κοµµάτι από το κενό 
που υπάρχει στη γκάµα των ελληνικών 
κίτρινων τυριών και σήµερα καταλαµβά-
νουν τα τυριά τύπου Gouda, Emedal ή 
Dirollo» εξηγεί στην Agrenda, ο Θωµάς 
Μόσχος, γεωπόνος και γαλακτοκόµος 
της εκµετάλλευσης, στην οποία απασχο-
λούνται επίσης ο κτηνίατρος αδελφός 
του Χρήστος, ο πατέρας του ∆ηµήτρης 
και άλλα 11 άτοµα προσωπικό.

Το «Κανιάκι» δανείστηκε το όνοµά 
του από το βουνό «Κάνιακο», στο χω-
ριό Φωτεινή Καστοριάς, όπου βόσκουν 
τα 1.200 πρόβατα και γίδια της ηµι-ε-
ντατικής εκτροφής και βρίσκονται και 
οι εγκαταστάσεις της εκµετάλλευσης 
της «Φάρµα Μόσχου», µε το σύγχρονο 
στάβλο και το οικογενειακό τυροκοµείο, 
που κατασκευάστηκε το 2018.

«Το καινοτόµο στοιχείο στην παρα-
σκευή του προϊόντος είναι ότι µε την τε-
χνική που έχουµε αναπτύξει απλοποιεί-
ται η παραγωγική διαδικασία, η οποία 
επιτυγχάνεται χωρίς θερµική επεξεργα-
σία σε µπασκί», εξηγεί ο κ. Μόσχος και 
τονίζει ότι «προηγήθηκαν πολύµηνοι 
πειραµατισµοί πριν καταλήξουµε στην 

πατέντα, την οποία κάνουµε κινήσεις 
κατοχύρωσής της στον Οργανισµό Βι-
οµηχανικής Ιδιοκτησίας».

∆ίκτυο µε τρία καταστήµατα
Για την εµπορική διάθεση των προϊό-

ντων της η «Φάρµα Μόσχου» εκτός από 
κάποια επιλεγµένα καταστήµατα λιανι-
κής, κυρίως στην Καστοριά, έχει αναπτύ-
ξει και ένα δίκτυο µε τρία ιδιόκτητα ση-
µεία πώλησης (σ. σ. στο Άργος Ορεστι-
κό, την Καστοριά και τη Μεσοποταµία), 
ενώ σχεδιάζει κι ένα τέταρτο στη Θεσ-
σαλονίκη, πιθανότατα το προσεχές φθι-
νόπωρο.Η καθετοποιηµένη κτηνοτρο-
φική εκµετάλλευση διαθέτει και περί-
που 1.000 στρέµµατα χωράφια στα ο-
ποία καλλιεργεί βιολογικά τριφύλλια, 
καλαµπόκια και σιτηρόβριζα, για τις α-
νάγκες της εκτροφής.  ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ

Το «Κανιάκι» της Φάρμα Μόσχου
μπαίνει σφήνα εκεί που παίζουν
τα κίτρινα ολλανδικά τυριά

Διπλό Χρυσό για ελληνικά ελαιόλαδα 
στο διεθνή διαγωνισμό Athena 2020

Την πρώτη θέση του 5ου διεθνούς 
διαγωνισµού ελαιολάδου «Athena 
International Olive Oil Competition 
2020» (ATHIOOC 2020) κέρδισε το 
κινέζικο ελαιόλαδο Xiangyu Coratina, 
της επαρχίας Λονγκνάν, στο Γκαν-
σού, από την ποικιλία Κορατίνα. 

Στη συνέχεια, από τις ελληνικές 
συµµετοχές το «Κύκλωπας Αγου-
ρέλαιο» της ποικιλίας Μάκρη, από 
τη Θράκη, συγκέντρωσε από τις υ-
ψηλότερες βαθµολογίες και ανα-
δείχθηκε το ανώτερο ελληνικό ε-
λαιόλαδο. Ανάµεσα στα ειδικά βρα-
βεία, το ελαιόλαδο «Ιλιάδα», από 
τη Μεσσηνία, της ποικιλία «Κορω-
νέικη» διακρίθηκε µε ∆ιπλό Χρυσό 
και θεωρήθηκε το καλύτερο «Κορω-
νέικο»  ελαιόλαδο.  Στην ίδια ποι-
κιλία,  το  ελληνικό αρωµατισµένο 
ελαιόλαδο «Μαυρούδης Gourmet 
Σκόρδο», από την Κέρκυρα, διακρί-
θηκε ως το ανώτερο, ανάµεσα στα 
αρωµατισµένα. 

 Από τα ελληνικά ελαιόλαδα, 
το «Βιολογικό Αγουρέλαιο Κρε-
τανθός», το οποίο αποτελείται α-
πό µίγµα 70% Κορωνέικη και 30% 
Τσουνάτη, από το Ρέθυµνο, κρίθη-
κε ως το ανώτερο ελαιόλαδο βιολο-
γικής καλλιέργειας, ενώ σε παγκό-

σµια κλίµακα, καλύτερο βιολογικό 
ελαιόλαδο διακρίθηκε η κινέζικη 
κορατίνα Xiangyu Coratina, της ε-
παρχίας Λονγκνάν. 

Στο διαγωνισµό ξεχώρισαν και 
τα ελαιόλαδα της Ισπανίας, όπου 
διακρίθηκαν µε διπλό χρυσό, οι 
ποικιλίες Arbequina, Hojiblanca, 
και Picual. Παράλληλα, αναδεί-
χθηκαν και τα ελαιόλαδα της Ιτα-
λίας, του Ισραήλ, της Πορτογαλί-
ας και της Τυνησίας, στα οποία α-
πονεµήθηκε διπλό χρυσό. 

Επισηµαίνεται ότι,  η επιτροπή α-
πένειµε 350 µετάλλια: 48 χάλκινα, 
95 αργυρά, 159 χρυσά και 48 διπλά 
χρυσά, που είναι και η ύψιστη διά-
κριση (βαθµολογία 95/100 και πά-
νω), ενώ στο διαγωνισµό συµµετεί-
χαν 430 δείγµατα, εξαιρετικού παρ-
θένου ελαιολάδου από 16 χώρες. 
Η αξιολόγηση των δειγµάτων διε-
ξήχθη στα Σπάτα, στον Πύργο Πε-
τρέζα, από τις 11 έως 13 τις Ιουνίου.

Όπως φαίνεται και στην σηµα-
ντική αύξηση κατά 16% κατά και 
75% των συµµετοχών και των δι-
ακρίσεων αντίστοιχα, σε σχέση 
µε πέρυσι, το 2019 ήταν µία καλή 
χρονιά, τόσο στην Ελλάδα όσο και 
σε πολλές άλλες χώρες.     

Τρίτη θητεία 
στην ένωση 
«Οινοποιοί 
Βορ. Ελλάδος» 
για Μπουτάρη
Για τρίτη συνεχόµενη 
θητεία τα 29 µέλη της 
ένωσης «Οινοποιοί 
Βορείου Ελλάδος» 
ανέθεσαν στον 
συνάδελφό τους 
Στέλλιο Μπουτάρη να 
ηγηθεί ως πρόεδρος.
Για την επόµενη 
διετία, ο κ. Μπουτάρης 
κατέθεσε τη βασική 
ατζέντα θεµάτων 
βάζοντας νέους 
στόχους και 
εξελίσσοντας ακόµη 
περισσότερο τους 
προηγούµενους.
Σε αυτή την ατζέντα 
διακρίνεται πρώτα η 
αύξηση νέων µελών 
και η µείωση 
εισφορών. Επιπλέον η 
Ένωση υποβάλλει δύο 
νέα προγράµµατα, 
οινοτουρισµού και 
προβολής.

Ο ∆ηµήτρης Μόσχος εκ των 
διαχειριστών της «Φάρµα Μόσχου».

«Κύκλωπας»
Καλύτερο ελληνικό 
ελαιόλαδο, µε την 
υψηλότερη βαθµο-
λογία, κρίθηκε το 

«Κύκλωπας 
Αγουρέλαιο» 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ATHENA 2020

48

350

ΔΙΠΛΑ
ΧΡΥΣΑ

159
ΧΡΥΣΑ

ΜΕΤΑΛΛΙΑ

95
ΑΡΓΥΡΑ

48
ΧΑΛΚΙΝΑ
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ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Προϋποθέσεις ενίσχυσης του παρεµβατικού 
ρόλου του ελληνικού σκληρού σταριού ακό-
µη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διαµορφώνει 
η φετινή ευνοϊκή συγκυρία για το προϊόν, ε-
νώ παράλληλα «στρώνει» το έδαφος για αύ-
ξηση των εκτάσεων µε σιτηρά στη χώρα, ενό-
ψει της νέας καλλιεργητικής σεζόν. Την εκτί-
µηση αυτή, για τις προοπτικές και τη δυναµι-
κή της καλλιέργειας στην Ελλάδα, διατυπώ-
νουν στην Agrenda ανώτατα διοικητικά στε-
λέχη της εταιρείας Timac Agro–ΛΥ∆Α, η ο-
ποία δραστηριοποιείται στον τοµέα της έρευ-
νας, ανάπτυξης, παραγωγής και εµπορίας ε-
ξειδικευµένων προϊόντων θρέψης, που παί-
ζουν καθοριστικό ρόλο στην ποιότητα και την 
ποσότητα µιας καλλιέργειας, βελτιώνοντας τις 
επιδόσεις έως και πάνω από 20%.

Με άδειες αποθήκες και υψηλές τιµές, 
το φετινό αλώνι στο σκληρό

«Οι συνθήκες φέτος είναι πολύ καλύτερες 
από άλλες χρονιές. Στα αλώνια, που έχουν ξε-
κινήσει, οι παραγωγές φαίνεται να είναι κα-
λές, οι αποθήκες βρίσκονται µε µηδενικό στοκ 
και η τιµή του προϊόντος είναι η υψηλότερη 
των τελευταίων ετών. Οπότε όλο το περιβάλ-
λον είναι ευνοϊκό» παρατηρεί ο γενικός διευ-

θυντής της Timac Agro–ΛΥ∆Α, Μπρούνο Κα-
χρίλας, τον οποίο σπεύδει να υπερθεµατίσει 
ο εµπορικός διευθυντής της, ∆ηµήτρης Ρέπ-
πας, σηµειώνοντας πως «ειδικά αυτή τη χρο-
νιά, µε µειωµένες παραγωγές στη Γαλλία και 
τη Ρουµανία και µε µια Ρωσία που, όλα δεί-
χνουν ότι, δεν θα προβεί σε τόσο µεγάλες ε-
ξαγωγές, η Ελλάδα µε την παραγωγή της µπο-
ρεί να πρωταγωνιστήσει ακόµη και σε ευρω-
παϊκό επίπεδο».

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα 
ο διαφυλλικός βιοδιεγέρτης Fertileader Gold

Αφορµή για τη συνοµιλία µας µε τους δύο 
έµπειρους managers αποτέλεσε ενδοεταιρική 
προπαρασκευαστική εκδήλωση στη Θεσσα-
λονίκη, ενόψει της έναρξης από τις 22 Ιουνί-
ου, της εµπορικής καµπάνιας της επιχείρη-
σης, για τα σιτηρά και την ελαιοκράµβη της 
καλλιεργητικής σεζόν 2020-21, η οποία, ό-
πως µας επισηµάνθηκε, θα στηριχθεί και φέ-

τος στο «Eurocereal MPPA DUO», ένα εξειδι-
κευµένο προϊόν βασικής λίπανσης και στο 
«Fertileader Gold» ένα διαφυλλικό βιοδιε-
γέρτη που έρχεται πρώτη φορά στην Ελλάδα.

«Το ζητούµενο για τον παραγωγό σήµερα 
είναι ένα προϊόν που θα του δώσει αυξηµέ-
νη απόδοση και υψηλότερα ποιοτικά χαρα-
κτηριστικά, ώστε να πιάσει καλύτερη τιµή. 
Σε αυτές ακριβώς τις απαιτήσεις του παρα-
γωγού στοχεύει η εξειδικευµένη θρέψη της 
Timac Agro», εξηγεί ο κ. Καχρίλας.

Υπό το πρίσµα αυτό αποκαλύπτει πως το 
Eurocereal MPPA DUO θα είναι και φέτος η 
«ναυαρχίδα» της εµπορικής καµπάνιας της 
εταιρείας, τόσο για τα σιτηρά, όσο και για 
την ελαιοκράµβη. Το προϊόν άλλωστε, κα-
τέθεσε τα «διαπιστευτήριά» του στην Ελλά-

 H ενδοεταιρική προπαρασκευαστική 
εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε στη 

Θεσσαλονίκη, ενόψει της έναρξης από 
τις 22 Ιουνίου, της εµπορικής καµπάνιας 

της επιχείρησης, για τα σιτηρά και την 
ελαιοκράµβη της καλλιεργητικής σεζόν 

2020-21, η οποία, όπως µας επισηµάνθηκε, 
θα στηριχθεί και φέτος στο «Eurocereal 
MPPA DUO», ένα εξειδικευµένο προϊόν 
βασικής λίπανσης και στο «Fertileader 
Gold» ένα διαφυλλικό βιοδιεγέρτη που 

έρχεται πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Η ειδική θρέψη σε ρόλο  
πολλαπλασιαστή στην αγορά   
Τώρα που έχει τιμή το σιτάρι φάνηκε έτι περαιτέρω η αξία των σπεσιαλιτέ εισροών   

Το Fertileader Gold αποτελεί ένα από τα 
κορυφαία προϊόντα της Timac Agro και πλέον 
είναι διαθέσιµο και στα χέρια του Έλληνα 
παραγωγού ανέφερε ο εµπορικός διευθυντής 
της Timac Agro–ΛΥ∆Α, ∆ηµήτρης Ρέππας.
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δα στην τρέχουσα καλλιεργητική σεζόν για 
το σκληρό σιτάρι, αφού οι παραγωγοί που 
το χρησιµοποίησαν, όπως τονίζει ο συνοµι-
λητής µας, βελτίωσαν την παραγωγή τους. 

«Τα αποτελέσµατα από την πρώτη χρονιά 
χρήσης του είναι ενθαρρυντικά. Η µέση αύ-
ξηση της παραγωγής κυµαίνεται από 15% 
έως και 20%, αλλά το πιο σηµαντικό είναι 
πως, ταυτόχρονα, αυξάνουµε και την ποιό-
τητά του προϊόντος σε ειδικό βάρος, υαλώδη 
και πρωτεΐνες, κάτι που επιτρέπει στον πα-
ραγωγό να επιτυγχάνει καλύτερη τιµή», εί-
πε χαρακτηριστικά ο κ. Καχρίλας. Ανάλογη 
είναι η εικόνα και στην ελαιοκράµβη, όπου 
η χρήση του προϊόντος έχει οδηγήσει σε αύ-
ξηση της ποσότητας µεσοσταθµικά κατά 20% 
και της ποιότητας του ελαίου πάνω από 15%.

Ευνοϊκό περιβάλλον για άνοδο των 
καλλιεργήσιµων εκτάσεων σκληρού

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο επικεφα-
λής της Timac Agro – ΛΥ∆Α θεωρεί αναµε-
νόµενη την αύξηση των καλλιεργούµενων 
εκτάσεων σκληρού σίτου, αλλά και της ελαι-
οκράµβης στην επερχόµενη καλλιεργητική 
περίοδο και ταυτόχρονα εφικτό το στόχο αύ-
ξησης των πωλήσεων και ενίσχυση της θέ-
σης της εταιρείας σε σχέση µε πέρσι.

«Είναι µέσα στις δυνατότητές µας. Άλλω-
στε έχουµε αυξήσει οργανικά το δίκτυό µας, 
µε υφιστάµενους συνεργάτες που έχουν κα-
λά αποτελέσµατα, ενώ παράλληλα µπαίνου-
µε και σε άλλες περιοχές µε καινούριο δί-
κτυο», εξηγεί ο κ. Καχρίλας. Συµπληρώνει 
δε, πως «έχουµε 40 γεωπόνους σε όλη την 
Ελλάδα, για να είµαστε σε κάθε χωριό και 
σε κάθε νοµό και να έχουµε πολλούς τοπι-
κούς συνεργάτες σε αυτό τον κύκλο, προκει-
µένου να εξηγούν κατευθείαν στον παραγω-
γό πώς λειτουργεί το προϊόν, πότε πρέπει να 
το εφαρµόσουν, τη δοσολογία του και την 
προστιθέµενη αξία που προσδίδει στο τελι-
κό προϊόν της καλλιέργειάς του».

Αναφορικά µε τις προοπτικές του εγχώρι-
ου πρωτογενή τοµέα, τα ανώτατα διοικητικά 
στελέχη της ελληνο-γαλλικής µεικτής επιχεί-
ρησης, επιδεικνύουν µεγάλη εµπιστοσύνη 
και υπογραµµίζουν ότι ο αγροτικός χώρος 
έχει ακόµη πολλά να δώσει στην Ελλάδα.

«Την πιστεύουµε πάρα πολύ την ελληνι-
κή αγορά και για αυτό, τόσο εγώ όσο και ο 
εµπορικός διευθυντής, αλλά και ο υπεύθυ-
νος του µάρκετινγκ, ενώ δουλεύαµε για την 
TimacAgro Νοτιοανατολικής Ευρώπης και 
χώρες όπως είναι η Τουρκία, η Βουλγαρία, 
η Ουκρανία και η Ρουµανία, µετά τις αλλα-
γές που συντελέστηκαν στο τέλος του 2019 
στην Timac Agro –ΛΥ∆Α, αποφασίσαµε να 
ασχοληθούµε αποκλειστικά µε την Ελλάδα, 
στην οποία βλέπουµε πως υπάρχει σηµαντι-
κό πεδίο για περαιτέρω ανάπτυξη».

Με «ναυαρχίδες» το Eurocereal 
και το νέο Fertileader Gold 
Αναλύοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προτά-
σεων θρέψης της Timac Agro – ΛΥ∆Α, για τα σιτηρά 
και την ελαιοκράµβη, ο κ. Ρέππας ανέφερε πως στην 
περίπτωση του «Eurocereal 10-24-0» εκτός από το υ-
ψηλό ποσοστό σε θείο που περιέχει, και είναι απα-
ραίτητο για µέγιστες αποδόσεις, το προϊόν ενσωµα-
τώνει την καινοτόµα τεχνολογία MPPA DUO η οποία 
βασίζεται σε δύο κύρια συστατικά: 

Α) Το σύµπλοκο MPPA, το οποίο αποτελεί µείγµα 
χηµικών ενώσεων που προέρχονται από φυσικές ου-
σίες και είναι υπεύθυνο για την προστασία των θρε-
πτικών στοιχείων του λιπάσµατος καθ’ όλη τη διάρ-
κεια της καλλιέργειας, καθώς προσφέρει ολοκληρω-
µένη και ισορροπηµένη θρέψη µε ταυτόχρονη προ-
στασία των θρεπτικών στοιχείων (σ. σ. στο φωσφορο 
παρέχει 100 % προστασία), αλλά και κινητοποίηση 
θρεπτικών στοιχείων του εδάφους για καλύτερη και 
πιο εύκολη απορρόφηση από το φυτό. 

Β) Το ενεργό εκχύλισµα XCK που διεγείρει το µε-
ταβολισµό του φυτού και την ανάπτυξη του ριζικού 
συστήµατος µε αποτέλεσµα την καλύτερη απορρόφη-
ση νερού και θρεπτικών στοιχείων, εξασφαλίζοντας 
µια άριστη εγκατάσταση καλλιέργειας και µια διαρ-
κή θρέψη, καλύπτοντας στο έπακρο τις ανάγκες της 
εκάστοτε καλλιέργειας.

Ως προς τα προϊόντα Fertileader ο κ. Ρέππας εξή-
γησε πως αποτελούν µια σειρά λιπασµάτων, τα οποία 
ανήκουν στην κατηγορία των βιοδεγερτών, κατάλλη-
λα για διαφυλλικές εφαρµογές και ειδικά σχεδιασµέ-
να ώστε να ρυθµίζουν και να ενισχύουν τις φυσιολο-
γικές διεργασίες της καλλιέργειας. Περιέχουν την τε-
χνολογία Seactiv®, που ελαχιστοποιεί την επίδραση 
των αβιοτικών καταπονήσεων, ενισχύει τη µεταφορά 
και την ανακατανοµή των θρεπτικών στοιχείων, ενώ 
αυξάνει σηµαντικά την παραγωγή βιοµάζας και διε-
γείρει τη φωτοσυνθετική δραστηριότητα του φυτού.

«Όταν στρεσάρεται το φυτό βλέπουµε πως µπορεί 
να έχουµε µια µείωση παραγωγής έως και 50% ή 60%. 
Στην περίπτωση που χρησιµοποιούµε το Fertileader 
Gold, µιλάµε για εκµηδενισµό των απωλειών και ό-

σον αφορά στην αύξηση της ποσότητας και της ποιό-
τητας σε έλαιο, ένα safe όριο που µπορεί να δοθεί για 
την καλλιέργεια της ελαιοκράµβης είναι της τάξης του 
+15% µε +25%», ανέφερε χαρακτηριστικά, σηµειώνο-
ντας, παράλληλα πως «το συγκεκριµένο προϊόν είναι 
το νούµερο ένα σε πωλήσεις σε Ρουµανία, Βουλγαρία 
και Ουκρανία, στους διαφυλλικούς µας βιοδιεγέρτες».

Έχει δρόµο ακόµη να διανύσει η ελληνική 
αγορά εξειδικευµένης θρέψης

Η εγχώρια αγορά των εξειδικευµένων προϊόντων 
θρέψης δεν έχει αποκτήσει τη δυναµική άλλων α-
νταγωνιστικών χωρών και παρότι χρόνο µε το χρόνο 
µεγαλώνει, έχει ακόµη δρόµο να διανύσει για να τις 
προσεγγίσει. «Σε αγορές όπως της Ιταλίας και της Ι-
σπανίας το κοµµάτι των σπεσιαλιτέ λιπασµάτων έχει 
αυξηθεί σηµαντικά τα τελευταία χρόνια. Στην Ελλά-
δα, αν και έχουν γίνει βήµατα, θεωρώ ότι δεν έχου-
µε φτάσει ακόµη στους ίδιους ρυθµούς ανάπτυξης», 
διαπιστώνει ο κ. Καχρίλας. Ένας βασικός λόγος, κα-
τά τον συνοµιλητή µας, για αυτή την υστέρηση που 
παρατηρείται στην Ελλάδα, έχει να κάνει µε το ότι υ-
πάρχουν εταιρείες που ισχυρίζονται πως διαθέτουν 
εξειδικευµένα λιπάσµατα, χωρίς, ωστόσο, να τεκµη-
ριώνεται αυτό εµπράκτως, µε συνέπεια να δηµιουρ-
γείται σύγχυση η οποία επιτείνει την επιφυλακτικό-
τητα των παραγωγών να εµπιστευτούν τα συγκεκρι-
µένα προϊόντα νέας τεχνολογίας.

Όσον αφορά δε, το επιχείρηµα όσων υποστηρίζουν 
πως η εξειδικευµένη θρέψη είναι πιο ακριβή, ο κ. Ρέπ-
πας δεν αρνείται ότι τα συγκεκριµένα προϊόντα κοστί-
ζουν περισσότερο, εξηγεί, όµως, ότι «ένα κοινό λίπα-
σµα µπορεί να είναι φθηνότερο, αλλά στην ουσία µπο-
ρεί και να πετάς τα λεφτά σου, ενώ, αντίθετα, επενδύο-
ντας σε ένα πραγµατικά εξειδικευµένο λίπασµα θα δεις 
διαφορά στην ποιότητα και στην ποσότητα παραγωγής 
και θα βελτιώσεις το εισόδηµά σου». Ο ίδιος υπενθυµί-
ζει πως όλα τα προϊόντα της Timac Agro στην Ελλάδα 
δηµιουργούνται στο κέντρο καινοτοµίας και έρευνας 
του µητρικού οµίλου CMI που βρίσκεται στο Σαν Μαλό.

«Έχουµε 40 
γεωπόνους σε όλη 
την Ελλάδα, για να 
είµαστε σε κάθε χωριό 
και σε κάθε νοµό και 
να έχουµε πολλούς 
τοπικούς συνεργάτες σε 
αυτό τον κύκλο», εξηγεί 
ο γενικός διευθυντής 
της Timac Agro–ΛΥ∆Α, 
Μπρούνο Καχρίλας.

Fertileader Gold
Τα προϊόντα Fertileader 
αποτελούν µια σειρά 
λιπασµάτων, τα οποία 
ανήκουν στην κατηγορία 
των βιοδεγερτών, είναι 
κατάλληλα για διαφυλλικές 
εφαρµογές και ειδικά 
σχεδιασµένα ώστε να 
ρυθµίζουν και να 
ενισχύουν τις 
φυσιολογικές διεργασίες 
της καλλιέργειας. 
Περιέχουν την 
πατενταρισµένη µε 
δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, 
τεχνολογία Seactiv®.

Eurocereal 10-24-0
Tο Eurocereal 10-24-0 
αποτελεί την πλέον 
ενδεδειγµένη επιλογή για 
τη σωστή και 
ολοκληρωµένη θρέψη των 
σιτηρών. Εκτός από το 
υψηλό ποσοστό σε θείο 
που περιέχει, απαραίτητο 
για µέγιστες αποδόσεις, το 
προϊόν ενσωµατώνει την 
καινοτόµα τεχνολογία 
MPPA DUO, 
αποκλειστικότητα της 
Timac Agro. Το σύµπλοκο 
MPPA, το οποίο αποτελεί 
µείγµα χηµικών ενώσεων 
που προέρχονται από 
φυσικές ουσίες.
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Περίπου 1.700 άνθρωποι ηλικίας κά-
τω των 40 ετών έχουν καταθέσει τα 
χαρτιά τους στην Ιταλική Τράπεζα 
Γαιών, αναµένοντας την έγκριση της 
πρότασής τους για αγορά αγροτικής 
γης στον ιταλικό Νότο, προκειµένου 
να ξεκινήσουν τις δικές τους αγροτι-
κές εκµεταλλεύσεις. «Οι αγρότες της 
νέας γενιάς» όπως τους χαρακτηρί-
ζει ο ιταλικός Τύπος, είναι άτοµα µε 
ή χωρίς αγροτικό υπόβαθρο, τα ο-
ποία έχουν εκδηλώσει πρόσφατα εν-
διαφέρον για αγορά αγροτικής γης. 
Τα περισσότερα αγροτεµάχια που δι-
αχειρίζεται και βγάζει σε πλειστηρι-
ασµό η Ιταλική Τράπεζα Γαιών, υπό 
τον συντονισµό του ISMEA, του ιτα-
λικού Ινστιτούτου που  παρακολου-
θεί και συντονίζει τις αγορές Αγροτι-
κών Εµπορευµάτων της χώρας, είναι 
εγκαταλελειµµένα ή αχρησιµοποίη-
τα εδώ και χρόνια. Συνολικά µέχρι 
στιγµής έχουν συγκεντρωθεί περί-
που 100.000 στρέµµατα.   

Ο τρέχον γύρος πλειστηριασµών 
περιλαµβάνει 386 αγροτεµάχια µέ-
σης έκτασης 260 στρεµµάτων. Πρό-
κειται για µια έκταση τρεις φορές µε-
γαλύτερη του µέσου κλήρου που α-
ναλογεί σε κάθε Ιταλό αγρότη, περί-
που δηλαδή 80 στρέµµατα.

Ο στόχος της πρωτοβουλίας είναι 
διπλός: αφενός να αξιοποιηθούν πα-
ραγωγικές γαίες και παρατηµένοι ε-

λαιώνες και οπωρώνες µέσω της α-
νάπτυξης επικερδών και τεχνολογικά 
προχωρηµένων αγροτικών projects, 
αφετέρου να αποκατασταθεί και να 
ανανεωθεί ο κοινωνικός ιστός των α-
γροτικών περιοχών. 

Ειδικά χρηµατοδοτικά εργαλεία 
και µέτρα φοροελαφρύνσεων

Οι νικητές των πλειστηριασµών, 
αυστηρά κάτω των 41 ετών, θα αγο-
ράσουν τη γη υπό ένα ειδικό καθε-
στώς που περιλαµβάνει πρόσβαση σε 
ειδικά διαµορφωµένα χρηµατοδοτι-
κά εργαλεία, ενώ το υπουργείο Οι-
κονοµικών της χώρας έχει εκπονή-
σει ειδικά µέτρα φοροελαφρύνσεων. 
Μάλιστα, τα έσοδα από τις πωλήσεις 
των γαιών θα επενδυθούν από την 

Τράπεζα Γαιών στα πιο πολλά υπο-
σχόµενα και φιλόδοξα αγροτικά επι-
χειρηµατικά σχέδια που έχουν κατα-
θέσει µαζί µε το αίτηµα αγοράς γης 
οι Νέοι Αγρότες, ώστε να µπορέσουν 
να µεγεθύνουν τις εταιρείες τους. 

«Είναι απολύτως απαραίτητη µια 
νέα γενιά αγροτών στην ιταλική ύ-
παιθρο σήµερα» υποστηρίζει ο Φιλίπ-
πο Γκαλινέλα, πρόεδρος της Αγροτι-
κής Επιτροπής της Κάτω Βουλής της 
Ιταλίας. «Τους χρειαζόµαστε για να 
σταµατήσει το γεγονός πως όλο και 
περισσότερη γη παραµένει αχρησιµο-
ποίητη ενώ είναι υψηλής παραγωγι-
κότητας, ή περνάει στα χέρια πολυε-
θνικών, αλλοιώνοντας τον χαρακτή-
ρα της ιταλικής υπαίθρου. Είναι ση-
µαντικό να αναζωογονήσουµε τον 
κοινωνικό ιστό, αφού σε πολλές α-
γροτικές περιοχές, τα στατιστικά µο-
ντέλα που τρέχουµε εµφανίζουν τον 
κίνδυνο ακραίας πληθυσµιακής µεί-
ωσης», υπογραµµίζει ο ίδιος. 

Συνδέοντας το θέµα και µε την παν-
δηµία που τάραξε σε πολλά επίπεδα 
τη γειτονική χώρα, ο Ιταλός Βουλευ-
τής σχολίασε πως είναι σηµαντικό η 
Ιταλία να αυξήσει τις παραγωγικές της 
δυνατότητες και να γίνει περισσότερο 
αυτόνοµη. «Για τον λόγο αυτό όχι µό-
νο καλωσορίζουµε τους νέους αγρό-
τες, αλλά µέσω του Κοινοβουλίου θα 
βρούµε τρόπους ώστε να ενισχύσου-
µε και να χρηµατοδοτήσουµε την πο-
σότητα, την βιωσιµότητα και το βαθµό 
καινοτοµίας των προσπαθειών τους». 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΑΓΟΡΑΣ ΓΗΣ 
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ΜΕΣΟΣ
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ΑΓΡΟΤΕΣ260

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΜΕΣΗ 
ΕΚΤΑΣΗ 

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ

Αγρότες νέας γενιάς  
βάζει η Ιταλία με 
κίνητρο τις αδρανείς 
γαίες

Είναι οι κτηνοτρόφοι 
O Φιλίππο Γκαλινέλα, πρόεδρος 
της Αγροτικής Επιτροπής της 
Κάτω Βουλής της Ιταλίας.
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«Πρόγραμμα νέων αγροτών», 
χωρίς κοινοτικά κονδύλια, με 
επιβάρυνση στα ταμεία της χώρας 

Τι γίνεται µε 
τις εισαγωγές;
Αν ισχύουν τα στοιχεία 
της Κοµισιόν ότι το 10% 
των συνολικών αερίων 
του θερµοκηπίου 
προέρχεται από εντατικές 
κτηνοτροφικές µονάδες 
εντός της ΕΕ, υπάρχει 
µια επιχειρηµατολογία 
που υπολογίζει στο 20%, 
ίσως και παραπάνω το 
αντίστοιχο ποσοστό, 
συµπεριλαµβανοµένων 
και των ποσοτήτων που 
ελεύθερα εισάγονται. Σε 
αυτό το σηµείο στέκονται 
αρκετοί που 
επιχειρηµατολογούν 
υπέρ των κτηνοτρόφων 
της Ευρώπης, 
αναδεικνύοντας και το 
πόσο αυτοκαταστροφικό 
είναι το να περιορίζεται η 
εσωτερική παραγωγή µε 
κλιµατολογικές 
προφάσεις και να 
µετατοπίζεται η ζήτηση 
εκτός των συνόρων του 
µπλοκ. 

Τα ανθρακωρυχεία της Ουαλίας, 
του Βελγίου, της Γερµανίας και της 
Πολωνίας αποτελούσαν κάποτε την 
ψυχή της βιοµηχανικής Ευρώπης, η 
πηγή πλούτου που µαζί µε την οι-
κονοµική αποψίλωση των αποικιών 
στην Αφρική, την Ασία και την Λα-
τινική Αµερική έστησαν τη γηραιά 
ήπειρο σε ένα χρυσό βάθρο µέχρι 
να γίνει ερείπιο στα τέλη του Β’ Πα-
γκοσµίου Πολέµου.  

Η περίοδος της ανοικοδόµησης 
της οικονοµίας στο δεύτερο µισό 
του 20ου αιώνα, πέρασε κάπως και 
αυτή από τα ίδια αιωνόβια ανθρα-
κωρυχεία, ώσπου σήµερα οι πολιτι-
κές επιλογές και η ίδια η ζωή αφή-
νουν πίσω τους το κάρβουνο. Μέχρι 
το 2050, ο τελευταίος ανθρακωρύ-
χος θα έχει κρεµάσει το κράνος του, 
ως απόρροια της ίδιας πολιτικής που 
µπορεί να στείλει στο ταµείο ανερ-
γίας και τους βοοτρόφους.

Καθώς η Ευρώπη ετοιµάζεται να 
εγκαινιάσει την εποχή της ουδέτε-
ρης κλιµατολογικά οικονοµίας, µε-
λέτες της Κοµισιόν που ανεβάζουν 
στο 10% των εκποµπών αερίων του 
θερµοκηπίου στην  κτηνοτροφία και 
δη στην παραγωγή βόειου κρέατος, 
αυξάνουν τις πιέσεις για τους παρα-
γωγούς. «Η κατανάλωση και η πα-
ραγωγή βόειου κρέατος σε χώρες 



Νέα εµπόδια στις εξαγωγές αγρο-
τικών προϊόντων βάζει το Πεκίνο, 
ζητώντας από τους εξαγωγείς, γρα-
πτή εγγύηση ότι το εµπόρευµά τους 
δεν έχει µολυνθεί από το νέο κο-
ρωνοϊό. Η υπεύθυνη δήλωση που 
καλούνται να υπογράψουν οι ε-
ξαγωγείς, αποτελεί σύµφωνα µε 
το ρεπορτάζ του Reuters, µια προ-
σπάθεια από την πλευρά της κινε-
ζικής κυβέρνησης να σταµατήσει 
η ίδια τους ελέγχους που διενερ-
γούσε τις τελευταίες εβδοµάδες σε 
εισαγόµενα αγροτικά προϊόντα, ε-
πιφορτίζοντας µε επιπλέον χρέη 
ασφάλειας τροφίµων τους ίδιους 
τους εξαγωγείς.

Ανάµεσα στους παραλήπτες της 
σχετικής ενηµερωτικής επιστολής, εί-
ναι και το λόµπι που εκπροσωπεί τη 
γαλλική βιοµηχανία χοιρινού κρέα-
τος Inaporc. Η σχετική δήλωσή τους 
επί του θέµατος αναφέρει ότι «ο εξα-
γωγέας είναι πρόθυµος να συµµορ-
φωθεί µε τους νέους κινεζικούς νό-
µους και τις οδηγίες από τον Οργανι-
σµό Τροφίµων και Γεωργίας του Πα-
γκόσµιου Οργανισµού Υγείας για να 
διασφαλίσει ότι τα τρόφιµα που ει-
σάγονται στην Κίνα δεν είναι µολυ-
σµένα µε τον ιό COVID-19».

«Σε περίπτωση που εντοπιστεί 
νέα περίπτωση / ύποπτη περίπτω-
ση COVID-19 σε µια επιχείρηση τρο-
φίµων ή εάν υπάρχει κίνδυνος µό-
λυνσης των προϊόντων διατροφής 
που εξάγονται στην Κίνα, είµαστε 
πρόθυµοι να λάβουµε όλα εκείνα 
τα απαραίτητα µέτρα που θα κατα-
φέρουν να εξαλείψουν τον όποιο 
κίνδυνο, µε προτεραιότητα την α-
σφάλεια των τροφίµων, αλλά και 
να προστατεύσουµε την υγεία των 
καταναλωτών», αναφέρεται ακόµα.

Να σηµειωθεί ότι το Πεκίνο άρ-
χισε να ελέγχει τα εισαγόµενα τρό-
φιµα για τον κορωνοϊό µετά από 
ξέσπασµα σε κεντρική αγορά χο-
ντρικής τροφίµων την περασµένη 
εβδοµάδα. Ειδικότερα, στο Τιανγιν, 
το βασικό λιµάνι του Πεκίνου, οι 
αρχές ελέγχουν όλα τα εµπορευ-
µατοκιβώτια κρέατος, σύµφωνα 
µε όσα ανέφεραν οι εισαγωγείς.

Πάνω από 30.000 δείγµατα κρέ-
ατος, θαλασσινών, λαχανικών και 
φρούτων δοκιµάστηκαν µεταξύ 11-
17 Ιουνίου, ενώ σε κανένα δεν βρέ-
θηκαν ίχνη του ιού, σύµφωνα µε τα 
τελευταία διαθέσιµα στοιχεία των 
κινεζικών τελωνείων.

Μόνο με Πιστοποιητικό 
ΝΟN-COVID εγκρίνει τις
εισαγωγές τροφίμων η Κίνα

Ελέγχθηκαν πάνω από 30.000 
δείγµατα κρεάτων, θαλασσινών, 
λαχανικών και φρούτων. 

οι νέοι ανθρακωρύχοι της Ευρώπης;

µε υψηλά εισοδήµατα πρέπει να 
περιοριστεί µέχρι και 90% αν θέ-
λουµε να αποφύγουµε επικίνδυ-
να επίπεδα θερµοκρασιών» λέει 
ο Μάρκο Σπρινγκµαν, επικεφα-
λής ερευνητής από το Πανεπι-
στήµιο της Οξφόρδης. Πολιτικά 
και πολιτισµικά µιλώντας όµως, 
η προοπτική ενός χορτοφαγικού 
µέλλοντος στην Ευρώπη, φαντά-
ζει ουτοπία ή δυστοπία, ανάλογα 
µε το ποιος τοποθετείται. Σε κά-
θε περίπτωση πάντως είναι ένα 
σενάριο αρκετά µακρινό. 

«Σίγουρα θα υπάρχει κτηνοτρο-
φία στο µέλλον, αν και δυστυχώς 
θα είναι µικρότερης έκτασης» λέ-
ει ο Ροµάν Στανάγια, κτηνοτρό-
φος από την Ισπανία, ο οποίος 
θεωρεί ότι όλη αυτή η συζήτηση 
ζηµιώνει σχεδόν αποκλειστικά 
τις µικρές και οικογενειακές εκ-
µεταλλεύσεις. Το αίσθηµα αυτό 
φαίνεται ότι έχει «πιάσει» και ο 
υπουργός Γεωργίας της Ισπανί-
ας, Λουίς Πλάνας που σε κάθε 
ευκαιρία επαναλαµβάνει τη θέ-
ση ότι «θα πρέπει σε πολιτικό  ε-
πίπεδο  να αποφευχθούν πολύ 
γενικές κριτικές προσεγγίσεις 
επί του θέµατος χωρίς να υπάρ-
ξει χώρος για διαφοροποιήσεις».  

Προς το παρόν η Κοµισιόν σκι-

αγραφεί ένα µοντέλο βοοτροφίας, 
πιο κοντά στην ελεύθερη βόσκη-
ση σε σταθερούς βοσκότοπους και 
χωρίς τη χρήση εισαγόµενων ζω-
οτροφών µε βάση τη σόγια, που 
συνεπάγονται εκτατική καλλιέρ-
γεια. Ωστόσο ακόµα κι αυτό δεν 
φαντάζει αρκετό για τους σύγχρο-
νους φυσιοδίφες. «Το να ξεφορ-
τωθούµε την εντατική µορφή κτη-
νοτροφίας και να επιστρέψουµε 
σε κάτι πιο εκτατικό και παραδο-
σιακό δεν αρκεί» επιµένει ο ερευ-
νητής από την Οξφόρδη. 
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Λιγότερο 
έως και 90% 

Η κατανάλωση και 
η παραγωγή βόειου 

κρέατος σε χώρες µε 
υψηλά εισοδήµατα 

πρέπει να περιοριστεί 
µέχρι και 90% αν 

θέλουµε να αποφύ-
γουµε επικίνδυνα 

επίπεδα θερµοκρασιών
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Στην κατάθεση Αίτησης Αναγνώρισης σε Ε-
θνικό Φορέα προχώρησε η ∆ιεπαγγελµατι-
κή Οργάνωση Επιτραπέζιας Ελιάς, µε στόχο 
«την ισχυροποίηση της θέσης της επιτραπέ-
ζιας ελιάς στις διεθνείς αγορές, καθώς και 
τον καλύτερο συντονισµό των µερών που 
ασχολούνται στον κλάδο» σύµφωνα µε σχε-
τική ενηµέρωση της Οργάνωσης. Το παρά-
δειγµα της ∆ΟΕΠΕΛ χαιρέτησε η ηγεσία του 

υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, µε τον 
υπουργό Μάκη Βορίδη να αναµένει και οι 
υπόλοιπες ∆ιεπαγγελµατικές Οργανώσεις 
να ακολουθήσουν.

«Συνεχίζουµε την προσπάθειά µας η ο-
ποία κοινό στόχο έχει το άνοιγµα νέων αγο-
ρών για τα ποιοτικά προϊόντα µας, την αύ-
ξηση της προστιθέµενης αξίας τους και την 
µεγιστοποίηση του εισοδήµατος των παρα-

γωγών», δήλωσε σχετικά ο κ. Βορίδης µετά 
και την ανακοίνωση κατάθεσης του φακέ-
λου από την ∆ΟΕΠΕΛ.

Από την άλλη, αξίζει να σηµειωθεί εδώ πως 
µε ανοιχτή επιστολή οι Συνεταιριστικοί Φο-
ρείς & Τυποποιητικές Επιχειρήσεις της Μεσ-
σηνίας εξέφρασαν «σοβαρές επιφυλάξεις» 
και ενστάσεις  ως προς την αναγνώριση της 
∆ΟΕΠΕΛ σε Εθνικό Φορέα.  

Αίτημα αναγνώρισης σε «Εθνικό Φορέα» από την ΔΟΕΠΕΛ

Aντιμέτωποι με 
την καταστροφή 
των καλλιεργειών 
τους βρίσκονται οι 
αγρότες, που δεν 
μπορούν να ποτίσουν 
τα κτήματά τους, 
εφόσον η ΔΕΔΔΗΕ, 
δυσκολεύεται να 
αποκαταστήσει τις 
ζημιές

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Νέα επεισόδια στο σήριαλ µε το πλιάτσι-
κο στους µετασχηµατιστές της ∆ΕΗ, κα-
ταγράφονται αυτές τις µέρες σε πολλές 
αγροτικές περιοχές της χώρας, εξέλι-
ξη η οποία φέρνει σε πολύ δύσκολη θέ-
ση τους καλλιεργητές που βλέπουν την 
παραγωγή του να χάνεται... δι’ ασήµα-
ντον αφορµήν!

Οι τελευταίες διαµαρτυρίες έρχονται 
από καλλιεργητές κηπευτικών στην πε-
ριοχή των Μεγάρων που το τελευταίο 
διάστηµα πέφτουν ξανά και ξανά θύµα-
τα της γνωστής ιστορίας που θέλει τους 
συνήθεις πλιατσικολόγους να έχουν ε-
ντείνει τη δραστηριότητά τους, καταστρέ-
φοντας τους µετασχηµατιστές και το δί-
κτυο ηλεκτροδότησης της ∆ΕΗ για λίγα 
κιλά χαλκού.

Οι αγρότες από την πλευρά τους, βρί-
σκονται αντιµέτωποι µε την καταστρο-
φή των καλλιεργειών τους, αφού, µέσα 
στους θερινούς µήνες και µε τις αρδευ-
τικές ανάγκες των καλλιεργειών τους 
στο κατακόρυφο, δεν µπορούν να πο-
τίσουν τα κτήµατά τους, καθώς η ∆ΕΗ ή 
καλύτερα η ∆Ε∆∆ΗΕ, δυσκολεύεται -ει-
δικά αυτή την εποχή- να ανταποκριθεί 
εγκαίρως στα αιτήµατα αποκατάστασης 
των ζηµιών στο δίκτυο.

«Το θέµα είναι ότι το κακό έχει παρα-
γίνει», δηλώνει στην Agrenda, παραγω-
γός των Μεγάρων, µέλος του τοπικού Συ-

νεταιρισµού Κηπευτικών, τονίζοντας ότι 
«το θέµα από εδώ και µπρος είναι η πρό-
ληψη και όχι η εκ των υστέρων αποκα-
τάσταση των ζηµιών».

«Έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγµατα» 
επισηµαίνει, «θα πρέπει οι ιθύνοντες της 
∆Ε∆∆ΗΕ να µεριµνήσουν έτσι ώστε να ε-
νισχυθεί η ασφάλεια και προστασία των 
µετασχηµατιστών». Με άλλα λόγια αυ-

τά τα µηχανήµατα θα πρέπει να τοποθε-
τούνται στους στύλος της ∆ΕΗ µε τρόπο 
τέτοιο που να µην είναι δυνατή η «απο-
καθήλωση» και διάλυσή τους... για λίγο 
χαλκό που εµπεριέχουν µε βάση της κα-
τασκευή τους.

Μια άλλη λύση θα ήταν η αλλαγή της 
τεχνολογίας πάνω στην οποία βασίζο-
νται σήµερα αυτοί οι µετασχηµατιστές 

Τα µηχανήµατα θα 
πρέπει να τοπο-
θετούνται στους 
στύλος της ∆ΕΗ 
µε τρόπο τέτοιο 
που να µην είναι 
δυνατή η «αποκα-
θήλωσή» τους.

Καταστρέφονται καλλιέργειες  

Παράγινε το κακό 
με το πλιάτσικο στους 
μετασχηματιστές 
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Σε rebranding του Ελληνικού Σήµατος, µε στό-
χο την ανάδειξη της προστιθέµενης αξίας των 
ελληνικών προϊόντων, προσανατολίζονται τα 
συναρµόδια Υπουργεία Ανάπτυξης και Αγρο-
τικής Ανάπτυξης, καθώς όπως εκτιµήθηκε σε 
πρόσφατη τηλεδιάσκεψη των υφυπουργών Πα-
παθανάση και Αραµπατζή από την δηµιουργία 
του 2014 δεν αξιοποιήθηκε η προβολή του. 

Προς την κατεύθυνση αυτή αποφασίστηκε 

να συσταθεί διϋπουργική οµάδα εργασίας υ-
πό τους – µετέχοντες στην τηλεδιάσκεψη - Γε-
νικούς Γραµµατείς Εµπορίου & Προστασίας του 
Καταναλωτή, κ. Παναγιώτη Σταµπουλίδη και Α-
γροτικής Ανάπτυξης, κ. Γιώργο Στρατάκο προ-
κειµένου εντός 15θηµέρου να παρουσιάσει συ-
γκεκριµένες προτάσεις µε στόχο:

  να «χτιστεί» η αναγνωσιµότητα, η αξία, 
το διαφορικό πλεονέκτηµα και η διασύνδε-

ση του ελληνικού σήµατος µε τον Καταναλω-
τή, που προτιµά και αναζητά την προέλευση 
των προϊόντων, 

  το σύστηµα πιστοποίησης να γίνει πιο ευ-
έλικτο και εύχρηστο,

 οι διαδικασίες πιστοποίησης να τυποποιη-
θούν και να γίνουν ψηφιακές, στο πλαίσιο της 
γενικότερης ψηφιακής µετάβασης του ∆ηµοσίου,

 το Ελληνικό Σήµα να προβληθεί διεθνώς.

Ανανεώνεται για να αποκτήσει αξία το Ελληνικό Σήμα 

Παράταση µέχρι 31/12/2022 για την υ-
ποβολή των απαραίτητων δικαιολογη-
τικών για το Αγροτικό Τιµολόγιο στην 
∆ΕΗ λόγω της πανδηµίας του κορωνοι-
ού, ζητούν οι τεχνολόγοι γεωτεχνικοί. 
Σε επιστολή της η Πανελλήνια Ένωση 
Πτυχιούχων Τεχνολογικής Εκπαίδευ-
σης Γεωτεχνικοί, ζητά από τον υπουρ-
γό Αγροτικής Ανάπτυξης, να µεριµνή-
σει για το θέµα καθώς λόγω των περι-
ορισµών το προηγούµενο διάστηµα ε-
ξαιτίας της πανδηµίας, καθίσταται α-
δύνατη η ολοκλήρωση της διαδικα-
σίας µέχρι την καταληκτική ηµεροµη-
νία 30 Ιουνίου 2020. Συγκεκριµένα, η 
Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ ζητά την παράταση για τους 
εξής λόγους µεταξύ άλλων:

Λόγω της Πανδηµίας του Κορονοι-
ού οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πο-
λιτών όλο το προηγούµενο διάστηµα υ-
πολειτουργούσαν ή λειτουργούσαν µε 
προσωπικό ασφαλείας µε αποτέλεσµα 
να µην µπορέσουν να εξυπηρετήσουν 
τους Αγρότες και τους Κτηνοτρόφους 
προκειµένου να λάβουν τις σχετικές βε-
βαιώσεις και τα υπηρεσιακά έγγραφα 
που απαιτούνται για την παράταση του 
Αγροτικού Τιµολογίου της ∆ΕΗ.

Ο πολύ µεγάλος όγκος βεβαιώσεων 
που πρέπει να εκδοθούν από τις αρµό-
διες υπηρεσίες (∆ΗΜΟΙ, ∆ΑΟΚ, ΤΟΕΒ 
κ.λ.π.) σε συνάρτηση µε των µικρό α-
ριθµό υπαλλήλων καθιστούν αδύνατη 

την ολοκλήρωση της διαδικασίας µέχρι 
την καταληκτική ηµεροµηνία 30/06/20.

Τα απαραίτητα έγγραφα για την ολο-
κλήρωση της παραπάνω διαδικασίας εί-
ναι η προσκόµιση της Άδειας Χρήσης Ύ-
δατος ή η βεβαίωση υποβολής αιτήµα-
τος για την χορήγηση Άδειας Χρήσης Ύ-
δατος για ηλεκτροδοτούµενο έργο υδρο-
ληψίας από τους αρµόδιους φορείς (∆Η-
ΜΟΙ, ∆ΑΟΚ, ΤΟΕΒ κ.λ.π.).

 Επίσης πολύ µεγάλος αριθµός πολιτών 
δεν είχε υποβάλλει εµπρόθεσµα αίτηση 
για την χορήγηση Άδειας Χρήσης Ύδα-
τος για ηλεκτροδοτούµενο έργο υδρολη-
ψίας [...].Οι καλοκαιρινοί µήνες παρου-
σιάζουν αυξηµένη αγροτική δραστηριό-
τητα και δεν υπάρχει η χρονική δυνατό-
τητα να απευθυνθούν οι αγρότες στις αρ-
µόδιες Υπηρεσίες για την συγκέντρωση 
των δικαιολογητικών, και την υποβολή 
τους στην ∆ΕΗ , και επιπρόσθετα οι δη-
µόσιες υπηρεσίες λόγω καλοκαιρινών α-
δειών δεν έχουν το απαραίτητο προσω-
πικό προκειµένου να εκδώσουν τις σχε-
τικές βεβαιώσεις . Στις περισσότερες των 
περιπτώσεων απαιτείται εκτός της αλλα-
γής επωνυµίας του αγροτικού τιµολογίου 
και η είσπραξη εγγύησης (τουλάχιστον 
130 ευρώ) για κάθε σηµείο υδροληψίας, 
και η υποβολή πρόσθετων δικαιολογη-
τικών (σχέδιο ηλεκτρολόγου, επικαιρο-
ποίηση Ε9 κ.λ.π.) καθιστώντας εξαιρετι-
κά δύσκολή την οικονοµική τακτοποίη-
ση των απαιτήσεων αυτών.

ρεύµατος και αντί για ράβδους χαλκού 
να υπάρξει στροφή στα φύλλα αλουµι-
νίου, τα οποία κάνουν την ίδια δουλειά, 
δεν παρουσιάζουν όµως το ίδιο «εµπορι-
κό» ενδιαφέρον για τους συνήθεις «βαν-
δάλους» του δικτύου ηλεκτροδότησης.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι παρα-
γωγοί που υφίστανται το βάρος όλης αυ-
τής της διαδικασίας, έχουν απευθυνθεί 
επανειληµµένα στους υπεύθυνους της 
∆ΕΗ, προκειµένου να αντιµετωπισθεί το 
θέµα, ενώ, έχουν ζητήσει και ραντεβού 
µε τον αρµόδιο υπουργό Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, Κωστή Χατζηδάκη, έτσι ώ-
στε να δώσει τις απαραίτητες εντολές για 
την επίλυση του ζητήµατος.

Υπενθυµίζεται πως και πέρσι είχαν βγει 
στη δηµοσιότητα παρόµοια προβλήµατα 
µε αγρότες της Φθιώτιδας και της Βοιωτί-
ας να αντιµετωπίζουν «απαλλοτριώσεις» 
των µετασχηµατιστών για την αρπαγή του 
χαλκού που είχαν βγάλει εκτός λειτουρ-
γίας τα αντλιοστάσια.

Κρίσιµη 
περίοδος
Οι αγρότες 
πληρώνουν 
κανονικά τη 

∆ΕΗ αλλά δεν 
µπορούν να 

ποτίσουν σε µία 
κρίσιµη περίοδο 

για τη σοδειά

Αίτημα παράτασης έως 31 Δεκεμβρίου 2022 
για το Αγροτικό Τιμολόγιο στο ρεύμα

∆υσκολίες µε τις 
άδειες νερού
Η ανάπτυξη της 
ηλεκτρονικής 
εφαρµογής, για να 
πραγµατοποιηθεί η 
καταχώρηση των 
ηλεκτροδοτηµένων 
εγκαταστάσεων 
αγροτικής χρήσης, στο 
Ολοκληρωµένο Σύστηµα 
∆ιαχείρισης και 
Ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ, 
δεν έχει προχωρήσει 
έως και σήµερα. Η 
συγκεκριµένη εφαρµογή 
δεν έχει τεθεί σε 
λειτουργία µε 
αποτέλεσµα να µην 
µπορεί να διευκολύνει 
συνολικά τη διαδικασία 
αδειοδότησης χρήσεων 
ύδατος από τις 
Αποκεντρωµένες 
∆ιοικήσεις και 
ακολούθως την έκδοση 
του ∆ελτίου για θέµατα 
αγροτικού 
εξηλεκτρισµού.
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Γραμματέας 
στο Δ.Σ των 
Εμπόρων 
Κρέατος 
ο Λ. Γίτσας 

Συγκροτήθηκε σε Σώµα το νέο ∆.Σ. 
της Πανελλήνιας Ένωσης Εµπόρων 
Κρέατος και Ζώντων Ζώων µετά τις
εκλογές της 17ης Ιουνίου, µε βασικό 
θέµα την κατανοµή αξιωµάτων. 
Πρόεδρος αναδείχθηκε ο Ιωάννης 
Φασουλάς, ιδρυτής και πρόεδρος της 
Krivek Α.Ε. Στη θέση των 
αντιπροέδρων Α’ και Β’ ορίστηκαν οι 
∆ηµήτριος Μπέλλας, Μέλος ∆.Σ 
Βιοµηχανικού Σφαγείου Ηµαθίας 
Α.Ε.Β.Ε και Νίκος Ζαβέρδας, 
ιδιοκτήτης της εταιρείας Κρέατα 
Λαµίας. Γραµµατέας ορίστηκε ο 
Ελευθέριος Γίτσας, πρόεδρος του 
Συνεταιρισµού «Φάρµες Κεντρικής 
Μακεδονίας», Ταµίας ο Νικόλαος 
Ζιώζιας, πρόεδρος του 
Συνεταιρισµού Ελασσόνας και µέλη 
οι Γεώργιος Κασίδης, συνιδρυτής της 
ΒΑΚΡΕΛ Α.Ε, και Γεώργιος 
Γιωρούδης ιδιοκτήτης της εταιρείας 
Εµπορίου Κρεάτων-Μαύρος Χοίρος. 
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, το 
νέο ∆.Σ. διαµόρφωσε την ατζέντα για 
τη συνάντηση µε τον ΥπΑΑΤ, η οποία 
ακολούθησε το ίδιο απόγευµα µε τα 
εξής θέµατα:
1. Η αλλαγή του ισχύοντος 
κανονισµού για τη διακίνηση-
διαχείριση ζώντων ζώων εντός 
Ελλάδας. 
2. Το θέµα της εισφοράς της 
Εµπορίας υπέρ ΕΛΓΟ, που σήµερα 
ορίζεται στο 2 τοις χιλίοις. 
3. Το πρόβληµα του ανεπαρκούς 
αριθµού κτηνιάτρων στα σφαγεία της 
χώρας, µε αποτέλεσµα να 
διαταράσσεται η εύρυθµη λειτουργία 
τους. 
4. Η κρεοπαραγωγική 
αιγοπροβατοτροφία. 

Η αίσθηση προσωρινότητας 
σε έναν τομέα που θέλει χρόνο
Ο κορωνοϊός καθυστερεί προς το παρόν τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις στη γεωργία

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Σε περαιτέρω καθυστέρηση µιας άλλης προ-
σέγγισης στα θέµατα της αγροτικής παρα-
γωγής, φαίνεται να οδηγεί το κλίµα που δι-
αµορφώνει στη χώρα µας ο κορωνοϊός και 
η παγίωση των συζητήσεων γύρω από  ειδι-
κές ενισχύσεις και κρατικές παρεµβάσεις οι 
οποίες σίγουρα δεν λύνουν και στην καλύ-
τερη περίπτωση µεταθέτουν το πρόβληµα. 

Φαίνεται καθαρά ότι για µια ακόµα φο-
ρά, ο αγρότης στην Ελλάδα, αντί να µάθει 
να ψαρεύει, ασπάζεται τη λογική, ότι το 
κράτος µπορεί να φροντίζει για την τροφή 
του.  Την ίδια στιγµή, το κράτος, το οποίο 
σε µεγάλο βαθµό είναι ταυτισµένο µε την 
κοµµατική εξουσία και την πελατειακή λο-
γική, βρίσκει στην πολυπληθή τάξη των α-
γροτών τα λεγόµενα «πελατάκια» που δι-
αιωνίζουν τη σχέση δούναι και λαβείν, ο-
δηγώντας τη χώρα σε νέα αδιέξοδα. Ελάχι-
στες είναι προς το παρόν οι εξαιρέσεις, πα-
ρά το γεγονός ότι οι κατευθύνσεις που δί-
νονται από το µέγαρο Μαξίµου, σηµατοδο-
τούν τη διάρρηξη αυτής της σχέσης και τη 
δηµιουργία νέων δοµών που θα απελευθε-
ρώσουν την οικονοµία και θα ενεργοποι-
ήσουν τη δηµιουργικότητα της ελληνικής 
κοινωνίας. Ενδεχοµένως το µήνυµα σ’ αυ-
τή τη φάση να µην είναι και τόσο ξεκάθα-
ρο. Ενδεχοµένως και να χάνεται στην πο-

ρεία, καθώς δεν είναι για όλους τους απο-
δέκτες -τουλάχιστον σε κυβερνητικό επίπε-
δο- το ίδιο αντιληπτό. 

Ειδικότερα σε ότι αφορά στον αγροτικό 
τοµέα πάντως, θα µπορούσε να πει κανείς 
ότι η κυβέρνηση δεν έχει βρει ακόµη την ά-
κρη του νήµατος. Έναν περίπου χρόνο µετά 
την ανάληψη της εξουσίας από τη Νέα ∆η-
µοκρατία, οι αχνές κατευθύνσεις του «µπλε 
φακέλου» που είχε παραδοθεί στον υπουρ-
γό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη, µε-
τά το πρώτο υπουργικό Συµβούλιο, ακόµη 
και αν έχουν σε κάποιο βαθµό υλοποιηθεί 
δεν φαίνεται να έχουν αποδώσει. 

Αναφορικά µε την πάταξη των ελληνο-
ποιήσεων µόλις τώρα πάει κάτι να γίνει, 
στο θέµα των συνεταιρισµών παρότι ο νέος 
νόµος 4673/2020 ψηφίσθηκε δεν φαίνεται 
να αποδίδει τα αναµενόµενα, στον σχεδια-

σµό του εθνικού φακέλου για τη νέα ΚΑΠ 
όλα δείχνουν να έχουν µείνει πίσω. Τα δύο 
χρόνια παράτασης (2021-2022) του ισχύο-
ντος καθεστώς αφήνουν κάποια περιθώρια 
χρόνου προετοιµασίας, ωστόσο, ο τρόπος 
µε τον οποίο προσεγγίζουν το θέµα οι ιθύ-
νοντες δείχνουν σαν να µην θέλουν τίποτα 
ν’ αλλάξει. Η τελευταία µελέτη του Γεωπονι-
κού Πανεπιστηµίου, αφήνει κάποιες χαρα-
µάδες για προβληµατισµό σε ένα πιο µεταρ-
ρυθµιστικό πεδίο, ωστόσο, η βαριά πολιτι-
κή ατµόσφαιρα στον απόηχο του κορωνο-
ϊού, η αίσθηση «προσωρινότητας» που δι-
έπει τον τρόπο λειτουργίας πολλών στελε-
χών και ο αποπροσανατολισµός που δηµι-
ουργεί η µετρολογία περί ανακούφισης των 
πληγέντων, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια 
αισιοδοξίας για γενναίες µεταρρυθµίσεις. 
Η αγορά αγροτικών προϊόντων παραµένει 
προσκολληµένη στο πνεύµα των ενισχύ-
σεων, η αγορά γης ακολουθεί την ίδια πε-
πατηµένη θρέφοντας αγρότες του καναπέ, 
βοσκοτόπια και ακίνητα του δηµοσίου πα-
ραµένουν σε λάθος χέρια, το κληρονοµικό 
δίκαιο δεν αφήνει περιθώρια προσέλκυσης 
νέων επαγγελµατιών του αγροτικού χώρου. 
Ο στενός χρονικός ορίζοντας µε τον οποίο 
κινείται η συντριπτική πλειοψηφία των συ-
ντελεστών της αγροτικής παραγωγής και το 
έλλειµµα αγροτικής παιδείας στα στελέχη 
των τραπεζών, κάνουν την αγορά να περι-
στρέφεται γύρω από τα ίδια χωρίς όραµα.       

Ο κορωνοϊός 
αποπροσανατολίζει

Η µετρολογία περί ανακούφισης 
των πληγέντων δεν αφήνει 

πολλά περιθώρια αισιοδοξίας για 
γενναίες µεταρρυθµίσεις που 
χρειάζεται ο αγροτικός χώρος
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Σχέδιο προϋπολογισµού για το 2021 κατέθεσε η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς ψήφιση και έγκριση 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, στο οποίο προβλέπεται 
ότι το ποσό για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο 
Εγγυήσεων, από το οποίο προέρχονται οι άµεσες 
ενισχύσεις, θα φτάσει τα 40,165 δισ. ευρώ  
έναντι πληρωµών ύψους 43,38 δισ. ευρώ που 
έχουν προϋπολογιστεί για το έτος 2020 (που 
λήγει στις 15 Οκτωβρίου 2020). Τόσο από 

πλευράς πληρωµών όσο και από πλευράς 
δεσµεύσεων η µείωση ανέρχεται στο 7,4%.
Στην περίπτωση των προγραµµάτων αγροτικής 
ανάπτυξης, των έµµεσων ενισχύσεων δηλαδή, 
προβλέπεται αύξηση τόσο των πληρωµών 
(12,2%) όσο και των δεσµεύσεων (2,1%).
Συνολικά τα διαθέσιµα κονδύλια για την Κοινή 
Αγροτική Πολιτική µειώνονται κατά 5,2% όσον 
αφορά τις δεσµεύσεις και κατά 2,8% όσον 
αφορά τις πληρωµές σε τρέχουσες τιµές.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Η µεγάλη εικόνα της πρότασης της 
Επιτροπής για το Ταµείο Ανάκαµψης 
των 750 δισ. ευρώ δεν δείχνει να εί-
ναι εύκολη στην εφαρµογή της. Όσο 
τα παζάρια στις Βρυξέλλες συνεχίζο-
νται, φαίνεται πως τελικά οι φειδωλοί 
δορυφόροι θα συνετιστούν προς τας 
υποδείξεις του πλανήτη Βερολίνου 
για ευρεία συναίνεση, αρκεί οι έλεγ-
χοι των δαπανών να είναι αυστηροί 
και τα χρήµατα να… «πιάσουν τόπο». 

Η Επιτροπή ταξινόµησε και το Ecofin 
όρισε τους βασικούς άξονες για την 
κατανοµή των 32 δισ. του πακέτου 
που αναλογεί στην Ελλάδα (το 5,8% 
του συνόλου των 750 δισ.), µε βάση 
το πλήγµα που θα δεχτεί φέτος κάθε 
κλάδος της ελληνικής οικονοµίας. 
Σύµφωνα µε αυτά προτείνεται κατά 
προτεραιότητα τα κονδύλια να οδεύ-
σουν στον τουρισµό (µε 6,87 δισ. ευ-
ρώ), στο λιανικό εµπόριο (µε 4,9 δισ. 
ευρώ), στις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέρ-
γειας (µε 4,27 δισ. ευρώ), σε βιοµηχα-
νίες µε µεγάλη ενεργειακή ένταση (µε 
3,75 δισ. ευρώ), σε ψηφιακές επενδύ-
σεις (µε 2,82 δισ. ευρώ), σε µεταφορές 
κάθε είδους (µε 2,73 δισ. ευρώ), στις 
κατασκευές (µε 2,3 δισ. ευρώ), στην υ-
γεία (µε 1,37 δισ. ευρώ) και στον αγρο-
διατροφικό κλάδο (µε 1,37 δισ. ευρώ). 
Σηµειώνεται πως η κατανοµή είναι εν-
δεικτική, ενώ το ποσό αυτό θα κληθούν 
οι αγρότες να το µοιραστούν µε τις µε-
ταποιητικές βιοµηχανίες.

Με τα έως τώρα δεδοµένα λοιπόν 
δεν απαιτείται ένα πρόγραµµα µακρο-
χρόνιας δηµοσιονοµικής προσαρµο-
γής, αφού όπως υπενθυµίζουν σε κά-
θε ευκαιρία κοινοτικοί αξιωµατούχοι 
και διπλωµάτες η κρίση που άφησε 
ως παρακαταθήκη η πανδηµία είναι 
ένα εξωγενές σοκ και δεν οφείλεται 
σε διαρθρωτικές αδυναµίες των χω-

ρών. Απαιτείται όµως ένα business 
plan σε επίπεδο χώρας: «θα απορρο-
φηθούν τα δείνα κεφάλαια, θα επεν-
δυθούν στον τάδε κλάδο µε την επέν-
δυση να αποδίδει εντός διετίας µε αυ-
τούς τους ρυθµούς».  

Οι προϋποθέσεις
Τα χρήµατα για κάθε κράτος δεν εί-

ναι «κλειδωµένα» .Όποιο κράτος µέλος 
έχει αστοχίες ή καθυστερήσεις στα προ-
γράµµατα που θα υποβληθούν τον Ο-
κτώβριο θα χάσει µέρος ή και το σύνο-
λο των κονδυλίων που του αναλογούν.

Ο καθαρός χρόνος για ολοκλήρω-
ση των προγραµµάτων που θα χρη-
µατοδοτήσει κάθε κράτος µέλος θα 
είναι δύο χρόνια . 

Η εκταµίευση χρηµάτων σε κάθε 
κράτος µέλος προϋποθέτει την έγκρι-
ση συµβατότητας του µε τις προτεραι-
ότητες που έχει θέσει η Επιτροπή.

Τα κράτη µέλη θα συντάσσουν και 
θα αποστέλλουν τριµηνιαίες εκθέ-
σεις προόδου και θα µπορούν να ζη-
τούν εκταµίευση χρηµάτων κάθε εξά-
µηνο και δόσεις θα έρχονται µετά α-
πό έγκριση της Κοµισιόν. Το κοµµάτι 
των δανείων θα εκταµιεύεται µε σχετι-
κή αίτηση από το κάθε κράτος µέλος 
µε ξεχωριστές δανειακές συµβάσεις .

Να σηµειωθεί ότι αυτό το αυστη-
ρό πλαίσιο, είναι η ήπια εκδοχή των 
προϋποθέσεων που έχει θέσε η Κοµι-
σιόν, ένα πλαίσιο που σίγουρα θα γί-
νει πιο αυστηρό προκειµένου να δώ-
σουν το πράσινο φως Αυστρία, ∆α-
νία, Ολλανδία και Σουηδία. 

Το δείγµα γραφής 
Η προετοιµασία έχει ήδη ξεκινή-

σει και σε επιστηµονικό πεδίο από 
την «Επιτροπή Πισσαρίδη»  που θέ-
λει να προσδιορίσει τη µακροχρόνια 
εθνική στρατηγική, όµως όπως είχε 
γράψει και πρόσφατα η Agrenda, σε 

υπουργικό επίπεδο η Βάθη δείχνει 
να είναι πνιγµένη στην καθηµερινό-
τητα της αποστολής δελτίων Τύπου 
που αν µη τι άλλο µαρτυρούν πως η 
ηγεσία του υπουργείου αναλώνεται 
σε δευτερεύοντα ζητήµατα. 

Ζητούµενο είναι ο υπουργός και 
οι συνεργάτες του να συντάξουν έ-
να πειστικό και εφικτό πλάνο που 
θα επιτρέψει τη συµµετοχή του α-
γροτικού τοµέα στην αξιοποίηση 
των κοινοτικών πόρων. Θα µπορέ-
σει η ηγεσία του υπουργείου να α-
ναλύσει εγκαίρως (µέσα σε ελάχι-
στους µήνες) τα νέα δεδοµένα και 
να απαιτήσει ρόλο και κονδύλια 
προς όφελος των συντελεστών της 
αγροτικής παραγωγής ή θα σταθεί 
στα 150 εκατ. ευρώ εκτάκτων ενι-
σχύσεων που έχει µεν προαναγγεί-
λει αλλά δεν έχουν φτάσει ακόµα 
στους παραγωγούς;

Στην αγροδιατροφή 1,4 
δισ. ευρώ λόγω πανδημίας 

στους αγρότες πόσα; 
Μια ενδεικτική 

κατανομή των έως 32 
δισ. που αναλογούν 
στην Ελλάδα από το 
Ταμείο Ανάκαμψης 

που παζαρεύεται στις 
Βρυξέλλες αυτό το 

καλοκαίρι, αφήνουν 
στον αγροδιατροφικό 
κλάδο 1,37 δισ. ευρώ. 

Το ερώτημα τώρα 
είναι πόσα από αυτά τα 
κονδύλια θα φτάσουν 

στους αγρότες;

Λιγότερες κατά 3,2 δισ. 
οι άµεσες ενισχύσεις

 για το 2021 στο σχέδιο
 προϋπολογισµού της Κοµισιόν

Άμυνα 
Η συνειδητή άµυνα που δείχνει 
να παίζει  ο υπουργός Μάκης 
Βορίδης σε ό,τι αφορά τη 
συµµετοχή του αγροτικού τοµέα 
στην αξιοποίηση των κοινοτικών 
πόρων για την αντιµετώπιση της 
πανδηµίας, κάνει τα πράγµατα 
πολύ δύσκολα

Πυρόσβεση 
Αναµένεται ότι τα κονδύλια σε 
µεγάλο βαθµό θα µετατραπούν 
σε «πυροσβεστικές» 
προσεγγίσεις για τη 
ρευστότητα, ωστόσο το 
στοίχηµα είναι και η υποστήριξη 
του νέου παραγωγικού 
προτύπου της χώρας

Κανόνας 
Μετά από 40 χρόνια στην 
ενωµένη Ευρώπη, και 160 δισ. 
ευρώ σε διαρθρωτικά 
προγράµµατα (περίπου ένα 
ΑΕΠ), το αναπτυξιακό 
αποτύπωµα των κοινοτικών 
πόρων έχει παραµείνει 
περιορισµένο και η σύγκλιση 
παραµένει ζητούµενο.
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΜΕΝΙ∆ΗΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
«Πέρα από την πολιτική, 
στη ζωή, καθένας µας 
λαχταρά και επιδιώκει όχι 
να αντιµετωπίζει αλλά να 
δηµιουργεί γεγονότα. Να 
κρατά γερά το πηδάλιο και 
να το στρέφει όπου 
επιθυµεί ο ίδιος δίχως να 
πειθαναγκάζεται από την 
ανάγκη, χωρίς να αρκείται 
στο µη χείρον».

ΕΛΕΝΗ ΜΕΝΕΓΑΚΗ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑ
«Επειδή το «θα µας 
λείψετε» το έχω ακούσει κι 
άλλες φορές, η µόνη που 
βγαίνει εκτός είµαι εγώ. Τα 
παιδιά θα τα βλέπετε. ∆εν 
ξέρω αν θα είναι στην ίδια 
εκποµπή, σε άλλες 
εκποµπές, σε αυτό το 
κανάλι ή σε άλλο. Πάντως, 
το σίγουρο είναι ότι θα τα 
βλέπετε στην τηλεόραση».

ΖΟΖΕΠ ΜΠΟΡΕΛ
ΥΠ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΕ
«Κανείς περισσότερο από 
την Ελλάδα δεν έχει πιο 
σηµαντικούς λόγους να 
έχει σχέσεις καλής 
γειτονίας µε την Τουρκία 
γιατί στο τέλος της ηµέρας 
θα πρέπει να είµαστε καλοί 
γείτονες. Άλλωστε γι’ αυτό 
έγινε η Ευρωπαϊκή Ένωση, 
για να γίνουµε καλοί 
γείτονες».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΑΝΑΡΩΤΙΕΜΑΙ ΜΕΡΕΣ ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΤΙ ΤΟΝ ΚΕΡΑΣΑΝ ΤΟΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ 

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

 
Κατάρρευση
Ανησυχεί ο αγροτικός κόσµος 
για την τύχη που θα έχει ο β’ 
πυλώνας της τρέχουσας ΚΑΠ 
καθώς έως σήµερα πέραν των 
εξασφαλισµένων κονδυλίων 
για την αγροτική πολιτική 
2014-2020, δεν έχει 
προβλεφθεί κάτι έξτρα για την 
αναχαίτιση των συνεπειών στον 
πρωτογενή ελέω πανδηµίας. 
Έτσι, όχι µόνο δεν τους δίνουν, 
τους παίρνουν κιόλας.

 

Τσεκάρει
Αν µη τι άλλο η ταχύτερη 
προκαταβολή του τσεκ, ως 
µέτρο, εκτός από πραγµατική 
απήχηση που θα είχε, σίγουρα 
δεν θα περνούσε και πολιτικά 
απαρατήρητη. Κάτι που ξέρει 
καλά ο Μαυρουδής, όπως και 
ότι οι έως τώρα διευθετήσεις 
στις τάξεις του αγροτικού 
κόσµου για ανακούφιση από 
την πανδηµία ήταν µικρές, 
αργές, αποσπασµατικές...

 

Πρέσινγκ 
Την ώρα που η πολιτική ηγεσία 
του υπουργείου της πλατείας 
µετρά αντιδράσεις, αρνούµενη 
προς το παρόν να θέσει σε 
κίνηση τον µηχανισµό για την 
πρόωρη καταβολή του τσεκ και 
µάλιστα σε ποσοστό 80% α λα 
Ολλανδικά, στη χώρα µας η 
πίεση του αγροτικού κόσµου, 
ελλείψει ισχυρών 
οργανώσεων, µεταφέρεται 
στα βουλευτικά γραφεία.

Άδειο το µπαγιόκο του γαµπρουλιά

Άνθρακες ο θησαυρός µε την περιοδεία του προέδρου του ΕΛ-
ΓΑ στην Ηµαθία, την Κοζάνη και την Πέλλα. Όσοι πόνταραν 
στο ότι ο Ανδρέας Λυκουρέντζος είναι γαµπρός στο Νεόκαστρο 
Ηµαθίας και αυτή του η σχέση θα παίξει κάποιον ρόλο στην ι-
κανοποίηση αιτηµάτων που έχουν διατυπώσει κατά καιρούς 
οι παραγωγοί της περιοχής, έπεσαν έξω. Η… βαλίτσα του επι-
κεφαλής του ΕΛΓΑ ήταν άδεια και όπως µας είπε αγρότης της 
περιοχής, «καλές οι βόλτες και οι συναντήσεις στα χωριά µε 
τους καφέδες, τους χυµούς και τα γεύµατα, αλλά το κρίσιµο 
είναι µε το… µπαγιόκο. Και γι’ αυτό δεν ακούστηκε τίποτε».

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Σε ανοικτή επικοινωνία 
µε τον Μαυρουδή 
µαθαίνουµε πως είναι 
οι ιθύνοντες στον 
Αγροτικό Σύλλογο 
Βεροίας, για να 
κανονίσουν το πότε θα 
µπορέσει ο υπουργός 
να µεταβεί στην 
πρωτεύουσα του 
νοµού Ηµαθίας. 

Οι τοπικοί συνοµιλητές 
του υπουργού 
«σταυρώνουν τα 
δάχτυλά τους» µην 
τυχόν και µαταιωθεί 
η συνάντηση, όπως 
παλιά που τη µία 
είχε «σκάσει» µια 
ψηφοφορία στη Βουλή 
και την άλλη έφυγε 
άρον-άρον ελέω 
οπαδών του ΠΑΟΚ!

Υβρίδια
 «Ας αφήσουµε επιτέλους 

τα ψέµατα κι ας πάψει ο 
κύριος Βορίδης να παριστάνει 
τον αγρότη, σπέρνοντας 
ψεύτικες υποσχέσεις στον 
αγροτικό κόσµο», λέει ο Βάκης 
του ΑΚΚΕΛ για το 7χίλιαρο.

  Η αλήθεια είναι πως δεν 
υπάρχουν 7.000 ευρώ, ούτε 
5.000 ευρώ, ούτε 50.000 
ευρωπαϊκά χρήµατα ως 
αποζηµίωση για τον κορωνοϊό.

 «Μην κοροϊδευόµαστε 
είναι έως 7.000 ευρώ και το 
ποσό δεν µπορεί να υπερβεί 
το 2% του Προγράµµατος 
Αγροτικής Ανάπτυξης. Άρα 
για την Ελλάδα το ποσό αυτό 
αντιστοιχεί σε 97,7 εκατ. ευρώ. 
Αν τώρα διαιρέσουµε το ποσό 
αυτό µε τις 650.000 
αγροτικές εκµεταλλεύσεις, ο 
κάθε αγρότης θα πρέπει να 
πάρει το τεράστιο ποσό των 
150 ευρώ !!!», τονίζει.

;

ΝΟΒΑΚ ΤΖΟΚΟΒΙΤΣ
ΤΕΝΙΣΤΑΣ
«Ζητώ ειλικρινά συγγνώµη 
σε όλους όσοι υπέστησαν 
ζηµιές από το τουρνουά 
(σ.σ θετικά δείγµατα covid 
19). Το διοργανώσαµε µε 
καλές προθέσεις και µε 
καθαρή καρδιά. Ενώσαµε 
όλους τους ανθρώπους 
για φιλανθρωπικούς 
σκοπούς. Κάναµε λάθος, 
ήταν πολύ νωρίς».

Το ελληνικό 
µετάξι θα 
αναγνωρισθεί 
ως ΠΓΕ εντός, 
γιατί, απ’ ό,τι 
ξέρω, Κώστα, 
ευρωπαϊκό 
σύστηµα για τα 
παραδοσιακά µη 
εδώδιµα δεν έχει 
ακόµα ψηφιστεί!  

Βρήκαν τον τρόπο, σου λέει, στον ΕΛΓΑ και οι 
εκτιµήσεις πλέον θα γίνονται ηλεκτρονικά από τους 
γεωπόνους και µάλιστα  στο χωράφι. Κατά την 
επιτόπια εκτίµηση, ο αγρότης θα υπογράφει, θα 
καταχωρούνται οι φωτογραφίες της ζηµιάς, που θα 
στέλνονται µε email στο υποκατάστηµα κι έτσι θα 
βγαίνει πιο γρήγορα το πόρισµα. Αµ πώς!

Βέβαια, στη Βέροια, σε πρόσφατη επίσκεψη του 
προέδρου του ΕΛΓΑ, παραγωγός ζήτησε να 
εξοφληθεί το εναποµείναν 35% των αποζηµιώσεων 
άµεσα γιατί ο κόσµος είναι σε απόγνωση, µε φίλο της 
στήλης να µας µεταφέρει ότι ο αγρότης του είπε 
«βάλτε τα λεφτά στους παραγωγούς µέσα στον 
Ιούλιο γιατί δεν αντέχουν άλλο οικονοµικά και θα 
τους δείτε να εξαφανίζεται από τα χωράφια», αλλά 
απάντηση δεν έλαβε από τον Λυκουρέντζο.

Ανάλογη τύχη είχε και το αίτηµα για την αλλαγή 
κανονισµού του ΕΛΓΑ, µε τον πρόεδρο του φορέα 
να επιµένει πως δεν µπορεί να προχωρήσει όσο δεν 
υπάρχουν οι αναγκαίοι πόροι. «Αλλαγή κανονισµού 
χωρίς την εξασφάλιση πόρων, σηµαίνει ακάλυπτες 
επιταγές και µε κυβέρνηση τη Ν∆ και τον Ανδρέα 
Λυκουρέντζο στον ΕΛΓΑ, ο οργανισµός ακάλυπτες 
επιταγές δεν θα µοιράσει», ανέφερε και το ξέκοψε, 
τουλάχιστον για την ώρα, απογοητεύοντας το 
ακροατήριό του, που λίγο νωρίτερα είχε θέσει αίτηµα 
να ενταχθούν στον κανονισµό και οι ζηµιές στα 
δέντρα στο προανθικό στάδιο, εκεί που συνήθως 
χτυπά ο παγετός και τα οδηγεί σε ακαρπία.

Παράπονο το έχει ο Τάσος Χαλκίδης από την 
Κουλούρα Ηµαθίας. Εδώ και 20 χρόνια, λέει, η τιµή 
στο συµπύρηνο ροδάκινο είναι κολληµένη στα 24-25 
λεπτά, ενώ το ίδιο διάστηµα το κόστος παραγωγής 
έχει πάει στα ύψη. Ακούει κανείς εκεί στην ΕΚΕ; Η 
παραγωγή και φέτος είναι µικρότερη της δυναµικής 
των στρεµµάτων που καλύπτει, ενώ ο καρπός είναι 
µεγαλύτερος και ποιοτικότερος από πέρυσι. Σε λίγες 
ηµέρες ανοίγει η συγκοµιστική περίοδος για το 
προϊόν, ευκαιρία είναι να κάνετε την έκπληξη.

Και στο επιτραπέζιο τα πράγµατα δεν πάνε καλά. Η 
τιµή έχει περιοριστεί αυτές τις ηµέρες στα 35-50 
λεπτά το κιλό και στα 40-50 λεπτά για το νεκταρίνι 
και η τάση είναι καθοδική. Η απουσία τουριστών στη 
χώρα µας έχει περιορίσει αισθητά την κατανάλωση, 
ενώ και πολλά ξενοδοχεία που απορροφούσαν 
ροδάκινα και νεκταρίνια δεν έχουν ανοίξει. Η 
οικονοµική απώλεια στον κλάδο είναι σοβαρή κι 
όπως λένε οι ροδακινοπαραγωγοί, θα πρέπει να τους 
εντάξει το υπουργείο στους πληττόµενους.

Στο ∆ήµο Γορτυνίας βρέθηκε πριν λίγες ηµέρες ο 
Βορίδης, για την αξιοποίηση του Τριανταφυλλίδειου 
κληροδοτήµατος και τη δηµιουργία Μουσείου 
Μελισσοκοµίας, που θα φέρει «τουριστική ανάπτυξη 
στην περιοχή», κατά δήλωση του ίδιου του υπουργού. 
Εκεί του έθεσαν το γνωστό αίτηµα των τοπικών 
αρχών για τη δηµιουργία γεωργικής σχολής, µε τον 
ίδιο να απαντά ότι «όπου σταθεί κι όπου βρεθεί ένας 
µητροπολίτης ή ένας δήµαρχος µου ζητά και από µια 
γεωργική σχολή».   Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ



Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Η 
κριτική όλους µας βοη-
θάει να γινόµαστε κα-
λύτεροι,  ωστόσο, στην 
περίπτωση των θεσµικών 

παρεµβάσεων Βορίδη για τις αθέ-
µιτες εµπορικές πρακτικές (βλέπε 
ελληνοποιήσεις), οφείλω να πα-
ραδεχθώ ότι το πράγµα δουλεύει.    

  Μπράβο Μάκη
Η∆Η Η ΖΗΤΗΣΗ για το ντόπιο 
αιγοπρόβειο γάλα έχει αυξηθεί, 
τυροκόµοι και γαλακτοβιοµηχα-
νίες έχουν διακτινισθεί σε όλη 
τη χώρα για συµφωνίες µε τους 
παραγωγούς, ακόµα και το γάλα 
της Μυτιλήνης έχει γίνει αντικεί-
µενο ανταγωνισµού µεταξύ ντό-
πιων τυροκόµων και επιχειρήσε-
ων από την ηπειρωτική Ελλάδα.

  Υπάρχει τρόπος
ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ οι ρυθµίσεις στο νό-
µο 4691/2020 και τα τσουχτερά 
πρόστιµα για µη τήρηση των κα-
νόνων στα προϊόντα ΠΟΠ και ει-
δικότερα στη Φέτα κι από την άλ-
λη  η προετοιµασία της κοινοτικής 
οδηγίας 2019/633 για τις εµπο-
ρικές πρακτικές, κάνουν τη ζωή 
των «πλαστογράφων» δύσκολη. 

  Χρειάζεται χρόνος
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ παρουσιάζει πάντως 
και η τελευταία τοποθέτηση Βορί-
δη στη Βουλή, σε σχέση µε τις «α-
νοιχτές τιµές» στο εµπόριο αγρο-
τικών προϊόντων και την ανάγκη 
να ενισχυθεί η διαπραγµατευτική 
θέση του παραγωγού, τόσο µε 
θεσµικό τρόπο, όσο και µε 
συνεργατικά σχήµατα τα ο-
ποία θα προσθέτουν υπερα-
ξία στο παραγόµενο προϊ-
όν και θα δίνουν έναν δια-
φορετικό τόνο στην αγορά.

  Στράγγισμα  
Ο ΟΡΟΣ συνεργατικά σχή-
µατα πάντως, µια κουβέντα 
είναι. Έτσι όπως τον κατάντη-
σαν στα χρόνια της µεταπολίτευ-

σης οι αµφιλεγόµενοι συνεταιρι-
στές, το έντονα κοµµατικό - πελα-
τειακό σύστηµα και τα «γιουσου-
φάκια» της µηχανοπαρέας, άντε 
να το ξαναβάλεις σε σειρά!

  Όποιος νύχτα...
ΠΟΛΥ ΘΑ ΗΘΕΛΑ να ξέρω τι γύ-
ρευε... η αλεπού στο παζάρι, στα 
τέλη της περασµένης εβδοµάδας.  
Ολόκληρος πρόεδρος, της πρώτης 
τη τάξει τράπεζας, µετέβη στα γρα-
φεία µιας µικρής και ασήµαντης ε-
ταιρείας πληροφορικής, προκειµέ-
νου να ενηµερωθεί, λέει, από τον 
ιδρυτή και τα στελέχη της εταιρεί-
ας για τη φιλοσοφία και το πλαί-
σιο λειτουργίας της νέας ΚΑΠ, η ο-
ποία δίνει έµφαση στην προστασία 
του περιβάλλοντος για την αντιµε-
τώπιση της κλιµατικής αλλαγής... 
Γνώµη µου, εκτίθεται ο πρόεδρος!

  Βρήκε τοίχο
ΣΗΜΕΙΩΤΕΟΝ ότι πρόκειται για 
την ίδια εταιρεία που την τελευ-
ταία διετία έβαλε λυτούς και δεµέ-
νους κι έκανε του κόσµου τις αλ-
χηµείες για να «καπακώσει» ένα 
κρατικό πρόγραµµα ύψους 33 ε-
κατ. ευρώ, µέσω του οποίου θα έ-
βαζε... πόδι στην ευφυή γεωργία 
και θα την πλήρωναν οι Έλληνες 
αγρότες για µια ζωή. Ευτυχώς που 
η υπόθεση αυτή βρήκε, όπως έ-
χουµε ξαναπεί, τοίχο, στην Ολο-
µέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου.          

  Πολλά παλούκια
∆ΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ να πω ποιος είχε 

πολιτικά το γενικό πρόσταγµα 
σ’ αυτή την υπόθεση. Τελευ-
ταία τον βλέπω κρεµασµένο 
στα µανταλάκια. Το λέω αυτό 
γιατί ο Βορίδης ήταν εκ των 
πρώτων... τον λίθον βαλέτω! 
Ως εδώ όλα καλά, παρ’ ότι 
στην υπόθεση «µπαστουνά-
κια» άργησε να πάρει φωτιά! 
Λέω επίσης, ότι τέτοιο φα-
ραωνικό έργο µε το ίδιο θέ-
µα δεν χρειάζεται να ξανα-
προκηρυχθεί, για κανέναν! 

∆εν χρειάζεται 
να πω ποιος είχε 
πολιτικά το γενικό 
πρόσταγµα σ’ 
αυτή την υπόθεση. 
Τελευταία τον 
βλέπω κρεµασµένο 
στα µανταλάκια. 
Το λέω αυτό γιατί 
ο Βορίδης ήταν εκ 
των πρώτων... τον 
λίθον βαλέτω! Ως 
εδώ όλα καλά, παρ’ 
ότι στην υπόθεση 
«µπαστουνάκια» 
άργησε να πάρει 
φωτιά! Λέω 
επίσης, ότι τέτοιο 
φαραωνικό έργο 
δεν χρειάζεται να 
ξαναπροκηρυχθεί, 
για κανέναν!

O 
Ζάκαρι Κάρτερ έγραψε µια βιογρα-
φία του Τζων Μέυναρντ Κέυνς που 
έχει παρουσιαστεί ευρέως. ∆εν είναι 
-σε αντίθεση µε τον κύριο βιογράφο 

του Κέυνς, Ρόµπερτ Σκιντέλσκι - οικονοµολό-
γος και µελετητής, αλλά δηµοσιογράφος στην 
Huffpost. Το έργο του έχει λάβει θετικές κριτι-
κές. [...]. Ο Κάρτερ έδωσε µια συνέντευξη στην 
Washington Post, η οποία είναι πυκνή και εν-
διαφέρουσα, αλλά εµένα µε εντυπωσίασε ιδι-
αίτερα αυτό το απόσπασµα: «Νοµίζω ότι ξεχνά-
µε το γεγονός ότι ο Φρίντµαν και ο Κέυνς είχαν 
διαφορετικά οράµατα για την κοινωνία. ∆εν δι-
αφωνούσαν απλώς µέσα στον χρόνο ως προς 
τις πολιτικές που θα δηµιουργούσαν το ίδιο ε-
πιθυµητό αποτέλεσµα. ∆ιαφωνούσαν ως προς 
το είδος του κόσµου µέσα στον οποίο ήθελαν 
να ζουν. [...]. Ο Κέυνς ήθελε όλοι να ζουν στο 
Μπλούµσµπερι του 1913, να τους κόβει τα µαλ-
λιά η Βιρτζίνια Γουλφ ενώ πίνουν σαµπάνια και 
συζητούν για τον µετα-ιµπρεσιονισµό µε τον Λί-
τον Στράτσεϋ. Ο Φρίντµαν ήθελε να διαφυλάξει 
αυτές τις δραστηριότητες ως ένα αποκλειστικό 
πεδίο των πλουσίων. Γιατί να είσαι πλούσιος 
αν δεν µπορείς να ζήσεις µια καλύτερη ζωή α-
πό τις µάζες; Στο οποίο ο Κέυνς θα αντέτασσε: 
Ποιος νοιάζεται για τις µάζες όταν πίνεις σα-

µπάνια µε τη Βιρ-
τζίνια Γούλφ;»

Ο Κάρτερ περι-
γράφει µε ακρίβεια 
τον Κέυνς, αλλά όχι 
τόσο τον Φρίντµαν. 
[...].Το σηµαντικότε-
ρο είναι πως σύµφω-
να µε το κοινωνικό 
όραµα του Μίλτον 

Φρίντµαν δεν υπάρχει κάποιος σωστός τρόπος 
ζωής, στην τήρηση του οποίου οι άνθρωποι θα 
πρέπει να στοχεύουν. Ο Κέυνς πίστευε ότι µια 
αξιοβίωτη ζωή είναι αυτή που περνά κάποιος 
πίνοντας σαµπάνια µε τη Βιρτζίνια Γουλφ. Ο 
Φρίντµαν πίστευε ότι κάποιοι άνθρωποι απλώς 
προτιµούν τα fish and chips. Αυτό δεν σηµαί-
νει ότι ο Φρίντµαν ήθελε να κρατήσει κάτι «ως 
αποκλειστικό πεδίο για τους πλούσιους» ούτε 
του ήταν αδιάφορη η παιδεία ως µέσο αναρρί-
χησης της κοινωνικής κλίµακας.[...]. 

Υποθέτω ότι ο Φρίντµαν θα υπερασπιζόταν 
τη βασική εγγραµατοσύνη και τις µαθηµατικές 
γνώσεις και ως µέρος µιας υγιέστερης δηµο-
κρατικής ζωής.  Αλλά δεν θα ήθελε να γίνουν 
όλοι διανοούµενοι γιατί οι περισσότεροι δεν θέ-
λουν να γίνουν. Ο ένας είναι χαρούµενος µε 
τα ανθρώπινα όντα όπως αυτά είναι - ο άλλος 
όχι. Κι αυτή η προ-πολιτική κατανόηση των αν-
θρώπων µπορεί να εξηγήσει πολλές διαφορές 
στη δοµή της δηµόσιας πολιτικής.

* ΓΕΝΙΚΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ISTITUTO BRUNO 
LEONI ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ 
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Κέυνς, Φρίντμαν 
και η σαμπάνια
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Ο 
κόσµος έχει αλλάξει δραµατικά µέσα σε τρεις µόνο µή-
νες. Μια σπάνια πανδηµία, έχει ως αποτέλεσµα να χα-
θεί τραγικά ένας µεγάλος αριθµός ανθρώπινων ζωών 
και η ταχύτητα της κατάρρευσης των οικονοµιών λό-

γω διακοπής ή αναστολής όλων των δραστηριοτήτων είναι πρω-
τόγνωρη σε σχέση µε ότι έχουµε ζήσει έως τώρα. ∆εδοµένου ότι 
οι χώρες εφαρµόζουν καραντίνα και κοινωνικές πρακτικές απο-
στασιοποίησης για να περιορίσουν την πανδηµία, ο κόσµος µοιά-
ζει να έχει δεθεί σε µια µεγάλη, παγκόσµια κλειδαριά. 

Αν τώρα αποδεικνύεται ότι η οµαλή προσφορά υγιεινών τρο-
φίµων είναι πολύ σηµαντική όταν µια καταστροφή, όπως ο ιός 
Covid-19 χτυπάει τις αγορές, τότε είναι ακόµα µια απόδειξη ότι τα 
τρόφιµα και η γεωργία είναι ακριβώς στην ίδια γραµµή όταν µι-
λάµε για αυτή τη βιοµηχανία και τον παγκόσµιο αντίκτυπο της.

Όµως έχετε αναρωτηθεί σοβαρά πώς ένας µικρός αγρότης µπο-
ρεί να παράγει ανταγωνιστικά όταν δεν είναι σοβαρά συνδεδεµέ-
νος µε τις αγορές, όταν δεν υπάρχουν ενοποιηµένες, προληπτι-
κές πολιτικές για την οικονοµική υποστήριξή του για απρόβλε-
πτες καταστροφές ή υπάρχει –αν υπάρξει- µόνο µικρή υποστή-
ριξη εκ των υστέρων που δεν αντισταθµίζει στο ελάχιστο τις ζη-
µιές; Γιατί το να στηρίξουµε οικονοµικά τους αγρότες γίνεται πο-
λύ δύσκολο, όταν το κέρδος τους είναι οριακό σε πολλές περι-
πτώσεις -ή συχνά δεν υπάρχει- όταν οι τελικές τιµές των προϊό-
ντων που αυτοί πωλούν συχνά εκτοξεύονται στα super markets 
ενώ αυτός δεν απολαµβάνει τη αναλογική σχέση στις τιµές αυτές 
και όταν σύρεται  από τις πολιτικές του κάθε µεσάζοντα σε ένα µο-
ντέλο διανοµής γεµάτο µεγάλες στρεβλώσεις και ανισορροπίες;

Ίσως το πιο σηµαντικό βήµα που µπορούν να κάνουν τώρα οι κυ-
βερνήσεις για να προωθήσουν την µοντέρνα γεωργία και να µει-
ώσουν τις ανισότητες κόστους, είναι να κάνουν µια συνολική αλ-
λαγή της προοπτικής και της προσέγγισης στην πολιτική τους, η ο-
ποία συχνά αποτυγχάνει να αναγνωρίσει τα κοινωνικά, περιβαλ-
λοντικά και οικονοµικά πλεονεκτήµατα της σύγχρονης γεωργίας.

Τρόφιµα, ενέργεια και νερό: αυτό είναι που τα «Ενωµένα Έ-
θνη ονόµασαν ως «δεσµό» της όποιας βιώσιµης ανάπτυξης.

Μα, δεν γίνεται να βρισκόµαστε σε µια διάσκεψη πυ-
ροσβεστών και να µην επιτρέπεται σε κανένα να µιλήσει για 
νερό! Η Ευρώπη, ειδικά, πρέπει να αποφασίσει και να λάβει 
θέση στο κεντρικό δίληµµα, εάν θέλει να είναι µια αυτάρκης 
περιοχή ή µια περιοχή εξαγωγών-εισαγωγών όσον αφορά την 
παραγωγή γεωργικών προϊόντων.

Η απάντηση στο ερώτηµα αυτό θα οδηγήσει σε θεµελιώδεις αλ-
λαγές στην αλυσίδα εφοδιασµού, στην «προστασία» του γεωργι-
κού της συστήµατος στα δίκαια επίπεδα κερδοφορίας των παρα-
γωγών και διανοµέων που εµπλέκονται στην αλυσίδα και θα δι-
αµορφώσει την κατεύθυνση και το όραµα για τα επόµενα τριάντα 
χρόνια. Μια «ειλικρινή» απάντηση θα προκαλέσει τη βελτιστοποί-
ηση του µοντέλου της παγκόσµιας αλυσίδας εφοδιασµού που θα 
υποστηρίζει τις απαραίτητες οικονοµικές πρωτοβουλίες και 
τα µέτρα αλληλεγγύης για τη στήριξη των φτωχών ε-
θνών παρέχοντας φθηνότερα τρόφιµα µέσω της 
οµαλής προµήθειας των αγαθών.

Μέχρι σήµερα, οι διαρθρωτικές ελλείψεις υ-
πονόµευαν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα 
των γεωργικών προϊόντων διατροφής και τον 
διαρθρωτικό σχεδιασµό της προώθησης των 
γεωργικών προϊόντων, διασφαλίζοντας την 
όποια βιωσιµότητα των γεωργών µεταξύ των 
διαφόρων χωρών όχι µέσω του υγειούς αντα-
γωνισµού αλλά κυρίως µέσω του ανταγωνισµού 
που φέρνει σε προνοµιακή θέση ορισµένους και 
σε αδύναµη θέση άλλους ανεξάρτητα από την εγγύ-

τητα των περιοχών τους και τους διαφορετικούς δείκτες όσον αφο-
ρά τη νοµοθεσία και το καθεστώς της οικονοµίας ακόµα και γειτο-
νικών χωρών. Προσέξτε, δεν µιλώ για προστατευτισµό αλλά αλλαγή 
µίγµατος στρατηγικής µε στήριξη της εγχώριας παραγωγής πρώτα. 
Και αυτό γιατί αν θέσουµε σε προτεραιότητα τις ανάγκες µόνον του 
πληθυσµού της εκάστοτε χώρας, µπορεί να καταλήξουµε σε χειρό-
τερες καταστάσεις µια και η καταναλωτική υστερία σε συνδυασµό 
µε τον προστατευτισµό ενδέχεται να οδηγήσουν σε παιγνίδια τιµών.

Η ενίσχυση των εθνικών κυβερνήσεων όπως και των αγροτών 
να προστατεύσουν την επισιτιστική ασφάλεια και να διαχειρι-
στούν τους πόρους τους µε βιώσιµο τρόπο, αποτελεί βασική 

στρατηγική επαναφοράς και µια διαχείριση που µπορεί να χαρακτη-
ρισθεί ως παγκόσµια «αλλαγή παιχνιδιού» στην αλυσίδα τρόφιµου. 

Όµως, µπορούµε να βοηθήσουµε και να συµβάλουµε µόνο µε 
το να µην υποδαυλίζουµε φήµες ή να «αγοράζουµε» αχρείαστο 
πανικό. Τώρα είναι η στιγµή να λάβουµε σοβαρά υπόψη την βι-
οποικιλότητα, την κλιµατική αλλαγή και τον αντίκτυπο που έχει 
στο φυσικό οικοσύστηµα σε σχέση µε το µοντέλο της βιοµηχανι-
κής γεωργίας που θέλουµε και την αύξηση της κατανάλωσης που 
αλλάζει ριζικά τις δοµές της τροφικής αλυσίδας. Επίσης η εφαρ-
µογή ων νέων τεχνολογιών όπως πχ. το gene editing  και πολλές 
άλλες είναι κοµβική. Τεχνολογίες φτηνές, εύχρηστες που θα κα-
ταστούν τις συγκοµιδές πιο εύφορες και ενισχυµένες  στην αντί-
στασή τους σε διαφαινόµενες απειλές και καλλιέργειες που θα πα-
ράγουν θρεπτικούς και πιο νόστιµους καρπούς, µε µακρύτερη δι-
άρκεια ζωής και λιγότερη ευπάθεια στα προβλήµατα, που θα βελ-
τιώνουν την ανθρώπινη υγεία και την απόλαυση. 

Θεωρώ ότι υπάρχει βραχυπρόθεσµη αξία στη µακροπρό-
θεσµη σκέψη αλλά το να αλλάζεις µια παγιωµένη αντί-
ληψη τόσο µεγάλη και βαθιά όσο είναι η ισχύουσα σχε-

τικά µε την παραγωγή προϊόντων και το ρόλο της γεωργίας, δεν 
συµβαίνει ούτε γρήγορα ούτε σε κενό χρόνου. Σκεφτείτε µόνο…
Είναι τυχαίο που η ατµοσφαιρική ρύπανση έχει µειωθεί κατακό-
ρυφα µετά την απαγόρευση των µετακινήσεων και των δραστη-
ριοτήτων που επιβλήθηκαν για να εµποδίσουν την εξάπλωση 
του COVID-19;  Έχουµε δραµατική βελτίωση της ποιότητας του 
αέρα σε σχέση µε πριν και πολύ µειωµένα επίπεδα ατµοσφαι-
ρικής ρύπανσης στο µεγαλύτερο µέρος του ανεπτυγµένου κό-
σµου. Να αναφέρω επίσης ότι ο αριθµός των ζωών που σώζο-
νται από τη µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης που προκα-
λείται από τους περιορισµούς θεωρείται ότι είναι µεγαλύτερος 
του αριθµού των νεκρών COVID-19. Άρα ένα τέτοιο σοκ όπως 
είναι αυτό για την κοινωνία µπορεί να προσφέρει από την άλλη 
πλευρά ενδείξεις για το τι µπορεί να γίνει µε διαφορετικό µίγµα 
πολιτικής, όταν τα πράγµατα θα επιστρέψουν στο φυσιολογικό.

Φαίνεται ότι δεν υπάρχει τείχος αρκετά υψηλό που θα κρατήσει 
έξω την επόµενη πανδηµία παρόµοια όπως συµβαίνει όταν µιλάµε 
για την αλλαγή του κλίµατος ή την τροµοκρατία και άλλες παγκό-

σµιες απειλές. Αλλά δεν πρέπει να αφήσουµε κανένα τοίχο 
να µας εµποδίσει να προωθήσουµε και να χρηµατοδοτή-

σουµε τις περισσότερες από τις συλλογικές ιδέες για 
να συνεργαστούµε στενά και αποτελεσµατικά για να 
αντιµετωπίσουµε και να επιλύσουµε αυτές τις προ-
κλήσεις. Στην επόµενη µέρα, αν µπορέσουµε να µε-
τριάσουµε και όχι να διατηρήσουµε τις σηµερινές 
ανισορροπίες, αυτό θα είναι ένα µεγάλο κέρδος έ-
ναντι του κατεστηµένου συστήµατος.

Βεβαίως για πολλούς, η γεωργία θεωρείται 
συχνά δεδοµένη και συχνά δεν αναγνωρίζου-

µε τον ρόλο των αγροτών στα υγιή θεµέλια που έ-
χουµε σήµερα. 

Ακριβώς τώρα είναι λοιπόν η στιγµή να αρχίσουµε να σκεφτό-
µαστε και να αναγνωρίζουµε τη θεµελιώδη σηµασία του τοµέα και 
να χτίζουµε τις απαραίτητες γέφυρες στο εσωτερικό και στο εξωτε-
ρικό για να εκτιµήσουµε, να στηρίξουµε και να εφαρµόσουµε τον 
θεµελιώδη κανόνα «από το αγρόκτηµα µέχρι το πιάτο» στη ζωή 
µας. Τώρα είναι η ώρα για τους ηγέτες να σχίσουν το «παραδοσια-
κό βιβλίο κανόνων» της τροφικής αλυσίδας και να µετατρέψουµε 
την αβεβαιότητα σε κατανόηση και την µεταβλητότητα σε όραµα.

Τώρα δεν διακυβεύεται µόνο η καπιταλιστική οικονοµία και το 
να αρνείται κανείς τα απτά στοιχεία όπως ο υπερπληθυσµός, η φτώ-
χεια, η ανάγκη όλοι να έχουν χρήµατα για να ζήσουν απλά κλπ. εί-
ναι απλά στρουθοκαµηλισµός. Οι πολιτικές στήριξης θα πρέπει να 
µετατοπιστούν γρήγορα από τη στήριξη της ζήτησης, στην παροχή 
µεγάλων κινήτρων για την ενίσχυση της ανάκαµψης ώστε να µε-
γεθύνουν το όφελος για όλες τις οικονοµίες, αειφόρα

Πρόκειται για µια πραγµατικά παγκόσµια κρίση, καθώς κα-
µία σχεδόν χώρα δεν γλιτώνει, η πιθανότητα σοβαρών 
δηµοσιονοµικών πολιτικών αναβαθµίσεων έχει σχεδόν 

εκµηδενισθεί στις περισσότερες χώρες, δεν υπάρχουν µεγάλα πε-
ριθώρια για δηµοσιονοµικά κίνητρα για όλους ενώ υπάρχει ση-
µαντική αβεβαιότητα σχετικά µε το πώς θα είναι το οικονοµικό 
τοπίο όταν βγούµε από αυτό το παγκόσµιο µπλοκάρισµα. Οι χώ-
ρες που εξαρτώνται από τον τουρισµό, τα ταξίδια, τη φιλοξενία 
και την ψυχαγωγία για την ανάπτυξή τους αντιµετωπίζουν και 
θα αντιµετωπίσουν ιδιαίτερα µεγάλες διαταραχές. Οι αναδυόµε-
νες αγορές και οι αναπτυσσόµενες οικονοµίες αντιµετωπίζουν 
πρόσθετες προκλήσεις µε πρωτοφανείς ανατροπές στις ροές κε-
φαλαίων καθώς µειώνεται η παγκόσµια διάθεση ανάληψης κιν-
δύνων και οι νοµισµατικές πιέσεις, ενώ αντιµετωπίζουν τα ασθε-
νέστερα συστήµατα υγείας και τον πιο περιορισµένο δηµοσιονο-
µικό χώρο για την παροχή στήριξης. Επιπλέον, µην ξεχνάµε ό-
τι αρκετές οικονοµίες εισήλθαν σε αυτή την κρίση σε ευάλωτη 
κατάσταση µε υποτονική ανάπτυξη και υψηλά επίπεδα χρέους.

Οι σοβαρές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που δηµιουργούνται 
από τον ιό, πρέπει να µας κάνουν να σκεφτούµε βαθιά τους λόγους 
για τους οποίους η διεθνής κοινότητα ήταν τόσο απροετοίµαστη 
για ένα ξέσπασµα που όµως ήταν «αναπόφευκτο» τελικά.  Η κα-
τάσταση αυτή καταδεικνύει και πάλι την αποτυχία µας να διαχει-
ριστούµε τους κινδύνους που µπορεί να δηµιουργήσει η παγκο-
σµιοποίηση, οι οποίοι, αν δεν ασχοληθούµε συστηµατικά και συ-
νεχίσουν να µένουν άλυτοι, θα υποστούµε –και πάλι-  κλιµακού-
µενους συστηµικούς κινδύνους (the butterfly effect). Η νοµισµα-
τική πολιτική έχει σχεδόν παραλύσει καθώς τα επιτόκια είναι ήδη 
κοντά στο µηδέν. Οι κυβερνήσεις επικεντρώνονται έντονα στην πα-
ροχή βασικών αναγκών µε ένα βασικό εισόδηµα για να διασφαλί-
σουν προσωρινά ότι κανείς, ως αποτέλεσµα της κρίσης, δεν λιµο-
κτονεί. Αν και η ιδέα των εγγυήσεων για το παγκόσµιο βασικό ει-
σόδηµα είναι αναµφισβήτητα ένα υψηλό ιδανικό, από την οπτική 
γωνία του κόσµου όπως ήταν µέχρι σήµερα και αυτό φαινόταν µη 
ρεαλιστικό µόλις πριν από λίγους µήνες, τώρα µάλλον θα βρίσκε-
ται στο επίκεντρο κάθε σοβαρής ηµερήσιας διάταξης.

Ως κοινωνίες και κυβερνήσεις δεν πρέπει να αποτυγχάνουµε, και 
πάλι, να αξιοποιήσουµε την ενέργεια που απροσδόκητα έχει δηµι-
ουργηθεί παράπλευρα στον αγρο-διατροφικό τοµέα ως µια ισχυρή 
εξισορροπητική επίδραση σε αυτή την παγκόσµια κρίση. 

Ευτυχώς, η πρόοδος νικά κάθε φορά τα σκοτάδια και τον φόβο! 

Μέχρι πότε η γεωργία θα θεωρείται δεδομένη;

**Regional Director EMEA 

(Europe, Middle East & Africa) 

at COMPO EXPERT GROUP

ΑΡΘΡΟ   ΤOY  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΑΜΑΚΙΩΤΗ*
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:   ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Έως 15 Ιουλίου 
οι αιτήσεις για τον
Food for Growth
Οι Industry Disruptors Game Changers και το 
Fortune Greece εγκαινιάζουν το πρόγραµµα Food 
For Growth, µια νέα µεγάλη πρωτοβουλία στον 
τοµέα του τροφίµου, που αποτελεί κινητήριο µοχλό 
της ελληνικής οικονοµίας. Οι ενδιαφερόµενες 
µικρές και µεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις µε 
στρατηγική προτεραιότητα την διεθνή ανάπτυξη 
µπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις 
τους στην πλατφόρµα συµµετοχών https://apply.
foodforgrowth.gr/, η οποία θα παραµείνει 
ανοιχτή έως τις 15 Ιουλίου. Μέσα από µια 
διαγωνιστική διαδικασία, θα αναδειχθεί ο πρώτος 
νικητής σε εκδήλωση τον Σεπτέµβριο.

Για το 2022 πάει το
παγκόσµιο συνέδριο 
της βιοµηχανικής
ντοµάτας 
Το 14ο Παγκόσµιο Συνέδριο Βιοµηχανικής 
Τοµάτας και το 16ο Συµπόσιο ISHS για τη 

βιοµηχανική ντοµάτα 
είχαν προγραµµατιστεί 
να πραγµατοποιηθούν 
στις 16 έως 18 
Μαρτίου 2020 στο 
Σαν Χουάν 
(Αργεντινή). Εξαιτίας 
της ιδιόρρυθµης αυτής 
περιόδου, το συνέδριο 
θα πραγµατοποιηθεί 
στο Σαν Χουάν, στην 

Αργεντινή, το 2022, για τη διασφάλιση της 
υγείας των παρευρισκοµένων. Περισσότερα στο 
www.agronews.gr. 

«∆ες τους Ορυζώνες 
σου από ψηλά» από 
την Corteva
Η Corteva Agriscience™, 
κορυφαία εταιρεία στον 
κλάδο των αγροτικών 
επιστηµών, µε αφορµή την 
κυκλοφορία του νέου 
ζιζανιοκτόνου Loyant 25 EC, 
διεξάγει διαγωνισµό µε 
έπαθλα 50 σύγχρονα drones 
για τους καλλιεργητές ρυζιού 
που θα αγοράσουν µία 
πρόταση ζιζανιοκτονίας 
βασισµένη στο Loyant 25 EC. 
Ο διαγωνισµός θα διαρκέσει 
µέχρι τις 30/07/2020. Για 
όρους και προϋποθέσεις του 
διαγωνισµού επισκεφτείτε 
την ιστοσελίδα  www.loyant.
gr/oroi_diagonismou.pdf

ΕΛΛΑ∆Α 

ΕΛΛΑ∆Α ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

Νέες ηµεροµηνίες 
για το 50 Great Greek 
Wines
Παρακολουθώντας στενά τις 
τελευταίες εξελίξεις σχετικά µε τον 
COVID-19, σε τοπικό και διεθνές 
επίπεδο, το 50 Great Greek Wines 
ανακοινώνει τις νέες ηµεροµηνίες 

διεξαγωγής των διαδικασιών του. 
Από 9-12 Σεπτεµβρίου θα 
διεξαχθεί η αξιολόγηση και 
ανάδειξη των 50 καλύτερων 
ελληνικών κρασιών και 
στις 29 Σεπτεµβρίου είναι 
προγραµµατισµένη η τελετή 
απονοµής όπου θα ανακοινωθούν 
τα κρασιά νικητές σε ένα 
διαφορετικού τύπου διαδικτυακό 
event. Πληροφορίες στο 
www.greatgreekwines.com.

ΕΛΛΑ∆Α
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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.

Πωλούνται πρόβατα,αρvιά και ζυγού-
ρια. Τηλ. 6931/238548.

Πωλούνται αρνάδες ράτσας ΑΣΑΦ, 
από µάνες υψηλής γαλακτοπαραγωγής. 
Περιοχή Βοιωτίας. Τηλ. 6932/303943.

Πωλείται κοπάδι πρόβατα (80-90) µα-
ζί µε την ράµπα, τις κλειδαριές και αρ-
µεκτική.Τηλ.6942/444077.

Πωλούνται ένας τράγος ράτσας ∆αµα-
σκού και δυο κατσίκες µε τα µικρά τους. 
Περιοχή Αττική. Τηλ.6934/116214. 

Πωλούνται γουρουνάκια για πάχυν-
ση µε δυνατότητα µεταφοράς στο χώ-
ρο σας. Τηλ. 6986/824541.

Πωλούνται 2 τράγοι αγκλονουµπια 2,5 
χρόνων.Τηλ.6955/316314.

Πωλούνται 60 γίδια. Τηλ.6973/268141.

Πωλούνται 500 γίδια διασταύρω-
σης δαµασκού και αγκλονουµπια. 
Τηλ.6981/880355, Τηλ.6945/803928.

Πωλούνται γίδες καθαρόαιµες 
αγκλονουµπια µε τα κατσίκια τους 
η χωρίς. Μόνο σοβαρές προτάσεις. 
Τηλ.6972/228105.

Πωλούνται 250 γίδια µαζί µε δικαιώµα-
τα. Τηλ. 6987/236109, 6984/359722.

Πωλείται κοπάδι µε πρόβατα φυλής Χί-
ου πιστοποιηµένα, έγκυα,, πολύ υψηλής 
γαλακτοπαραγωγής. Περιοχή Κεντρικής 
Μακεδονίας.Τηλ.6995/033571.

Πωλούνται 100 προβατα γερµανικα 
βελτιωµενα, έγκυα, περιοχή Λιβαδειάς 
Βοιωτίας. Tηλ. 6984/872749.

Πωλούνται µοσχάρια κρεατοπαραγω-
γής Λιµουζιν,black angus,διασταυρώ-
σεις, εισαγωγής 400 έως 600 κιλά. 
Μόνο για πώληση άνω των 10 τόνων. 
Τηλ.6906/779402.

Πωλούνται τράγοι ράτσας Χαλκιδικής 
εξαιρετικά. Τηλ.6936/990400.

Πωλούνται κριάρια ράτσας Μυτιλήνης. 
Τηλ. 6936/990400.  

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

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

Πωλούνται δικαιώµατα για καλλιερ-
γεια. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης. 
Tηλ. 6972/366043.

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.

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 τριφύλλι σε µεγάλες και µι-
κρές µπάλες, ενσίρωµα τριφυλλιού, εν-
σίρωµα καλαµποκιού και άχυρο. Τηλ. 
6976/860425, 6941/485218.

Πωλείται τριφυλλόσπορος πολυετές 
τριορισµένος. Τηλ. 6942/620576.

Πωλούνται ρεβίθια ∆οµοκού, βιολογι-
κά – σπέσιαλ, ποικιλίας Θήβας. Τιµή ευ-
καιρίας. Τηλ. 6974/464528. Ώρες επι-
κοινωνίας: 18.00 - 21.00

Πωλείται τριφύλλι σε µικρές µπά-
λες, σιτάρι και καλαµπόκι µε παράδοση 
στο χώρο σας. Παραγωγός, Θεσσαλονί-
κη, Tηλ. 6944/411107.

Πωλείται τριφυλλόσπορος καθαρισµέ-
νος ποικιλίας Ύπατης σε σακιά των 25 
κιλών.Τηλ.6976/516447.

Πωλούνται βιολογικό κριθάρι, βίκος, 
κουκί και σιτάρι. Τηλ.6973/208328.

Πωλείται τριφυλλόσπορος, τριο-
ρισµένος σε σακιά των 25 κιλών.
Τηλ.6942/282472.

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

Πωλείται βίκος καθαρισµένος κατάλλη-
λο για χλωρή λίπανση και κτηνοτροφία. 
Τηλ. 6981/088747.

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

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 µπάλες εξαιρετικής ποι-
ότητας από τριφύλλι, σανό, βρώµη, 
λιόλιο, αγριοτρίφυλλο, κριθάρι. ∆ε-
κτή ανταλλαγή µε πρόβατα λακόν. 
Τηλ.6982485793.

Πωλούνται άχυρα σοδειάς 2020, πο-
λύ καλή τιµή. Περιοχή Αχαία, δυνατό-
τητα µεταφοράς στο χώρο σας. ∆ε-
κτή ανταλλαγή µε πρόβατα λακόν. 
Τηλ.6982485793

Πωλούνται φυτώρια από ελιές κορω-
νέικες και φυτώρια από ροδιές Ερµιόνης 
περιοχή Λακωνίας. Τηλ.6946/395102

Πωλείται λιβαδίσιο αγριοτρίφυλλο µα-
λακό, κατάλληλο για αρνιά,πρόβατα τιµή 
3 ευρώ η 25αρα µπάλα. ∆ιατίθενται 500 
µπάλες. Περιοχή Μαρµαριά Τρίπολης. 
∆υνατότητα ανταλλαγής µε αρνάδες 
διασταυρωµένες. Τηλ.6946/086912.

Πωλείται βίκος νέας σοδειάς, ποικι-
λία ΜΑΡΙΑΝΝΑ, καθαρισµένος, απο-
λυµασµένος πολύ παραγωγικός για σα-
νό και για καρπό. Σε καλή τιµή. Περι-
οχή Φαρσάλων. Τηλ. 6972/285256, 
6974/313224 (what’s up).

Πωλείται βρώµη νέας σοδειάς κόκ-
κινη και δίκοκκη ποικιλία ΚΑΣΣΑΝ-
∆ΡΑΣ για σπόρο και για ζωοτροφή. 
Σε καλή τιµή. Περιοχή Φαρσάλων. 
Τηλ. 6972/285256, 6974/313224 
(what’s up).

Πωλούνται χορτοτρίφυλλα  σε στρογ-
γυλη µπάλα  0.10 λεπτά το κιλό. ∆υτική 
Μακεδονία Τηλ. 6972/018965.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητείται προς αγορά σιταρι σκληρό, 
κριθάρι κολοβό, µαλακό σιτάρι και σί-
καλη από ιδιώτες. Τηλ 6947/936986. 

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.

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

Πωλούνται 35 στρέµµατα µε καρυδιές 
15 ετών στην περιοχή Θερµά Νιγρίτας 
Σερρών. Τηλ.6944999180.

Πωλείται αγροτεµάχιο 10 στρεµµάτων 
µε παραγωγικές συκιές διαθέσιµο µετά 
τις 15/09/20. Τιµή 50.000 ευρώ µη συ-
ζητήσιµη. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Πε-
ριοχή Βόρειας Εύβοιας. Συντεταγµένες 
Google Earth: 38°54’52’’N 23°10’04’’E. 
Τηλ. 6909/445629. Γιώργος

Πωλείται ή ενοικιάζεται αγρόκτηµα 
στη Ραχώνα Πέλλας, κοντά στο χωριό. 
Αποθήκη, στάβλος, οικία, υπόστεγο. 4 
στρέµµατα, έτος κατασκευής 2003.Τηλ. 
6994236045.

Πωλείται οικόπεδο στο Θρόνιο Καµµέ-
νων Βούρλων,800 τ.µ.  σε τιµή ευκαιρί-
ας.Τηλ. Επ. 694527150, 210 9425460.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Πωλείται ένα κλαδευτικό συρό-
µενο χιλιάρι. Περιοχή Πιερίας.Τηλ. 
6980/001606, 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 παράθυ-
ρα. 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.

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.

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

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

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 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 καινούριο τρακτέρ ΖΕ-
ΤΟR 100, ΡRΟΧΙΜΑ µε τον κουβά. Τηλ. 
6983/717473.

Πωλείται αρµεκτηριο 24 Χ 24, πλήρως 
αυτοµατοποιηµένο  Milkrite-Interpuls. 
Μοντέλο 2018, σε άριστη κατάστα-
ση. Τιµή ευκαιρίας 11.000 ευρώ. Τηλ. 
6947/489372, 6934/043074.

Πωλείται µια πρέσα VELGER 730 και µια 
δισκοσβάρνα 32. Τηλ. 6993/308420.

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

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  ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ 
  katsoulieri@agronews.gr

Η πανδηµία του κορωνοϊού φαίνε-
ται πως επιτάχυνε τις ήδη υπάρχου-
σες διεθνείς τάσεις στον οινοτουρι-
σµό, µε τα περισσότερα οινοποιεία 
να αποτελούν µια ιδανική ευκαιρία 
για διασκέδαση και µια κοντινή λύ-
ση για τους φίλους του κρασιού, α-
ναδεικνύοντας µε πιο εµφανή τρό-
πο τη σηµασία του εθνικού τουρι-
σµού στον κλάδο.

Συγκεκριµένα, όλες οι οινικές πε-
ριοχές της Αµερικής και της Γαλλί-
ας, στοιχηµατίζουν στο φαινόµενο 
«Nearcation», δηλαδή σε ελεύθερη 
µετάφραση διακοπές κοντά στο σπί-
τι. Σηµειώνεται ότι , έως και 80% των 
επισκεπτών στην αµπελοκοµική κοι-
λάδα Napa, ήταν από γύρω περιοχές, 
γεγονός που καταδεικνύει τη σηµα-
σία του εθνικού τουρισµού στον οι-
νοτουρισµό. «Η καλύτερη συµβουλή 
που µπορούµε να δώσουµε είναι να 
εργαστούµε συλλογικά, στην κλίµα-
κα ενός αµπελότοπου σε µια λογική 
προορισµού του τουρισµού, για µια 
πιο αποτελεσµατική προώθηση µε το-
πικές οµάδες καταναλωτών σύµφω-
να µε την αρχή, «µαζί είµαστε ισχυ-
ρότεροι»», αναφέρει µελέτη που δι-
εξήγαγε η Atout France (Γαλλική Υ-
πηρεσία Τουριστικής Ανάπτυξης). ∆ε-

δοµένου του άγχους που προκαλεί 
το πλαίσιο που συνδέεται µε την ε-
πιδηµία, άλλα οινοποιεία συνιστούν 
την υιοθέτηση µιας «πιο διασκεδαστι-
κής, πιο παιχνιδιάρικης» επικοινωνί-
ας. «Είναι πιθανό οι πελάτες να ανα-
ζητούν ελαφρότητα. ∆εν θα χρειάζε-
ται πλέον να πείτε: «έλα και ανακα-
λύψτε τα κρασιά µας, αλλά ελάτε να 
διασκεδάσετε µαζί µας», σηµειώνεται 
στη µελέτη. «Παρόλο που το κρασί 
ως προϊόν επλήγη από την πανδη-
µία, κρατά ζωντανό το κοµµάτι της 

παραγωγής του στον αµπελώνα και 
στο οινοποιείο, οπότε κατ’ επέκτα-
ση και τον οινοτουρισµό», ανέφε-
ρε ο Γιάννης Αλµπάνης, διευθυντής 
της ένωσης «Οινοποιοί Βορείου Ελ-
λάδος», στο ΑΠΕ ΜΠΕ. Σύµφωνα µε 
στατιστικά στοιχεία που παρέθεσε ο 
αριθµός επισκεπτών το 2019 άγγιξε 
τους 100.000, στην πλειονότητά τους 
Έλληνες. Πιο συγκεκριµένα, στο έ-
τος 2019, το 73,1% ήταν Έλληνες, το 
18,8% προέρχονταν από χώρες της 
Ε.Ε. ενώ το 8,1% από τρίτες χώρες».

Ηλικιωµένοι
Λόγω των περιορισµών 

µετακινήσεων, οι ηλικιωµένοι 
αποτελούν το νέο «target 
group» των οινοποιείων 

Πρωτοποριακό σύστηµα 
υδατοκαλλιέργειας
Τη δυνατότητα η Ελλάδα να γίνει 
πρωτοπόρος στον κλάδο των 
υδατοκαλλιεργειών ανοικτής 
θαλάσσης έρχονται να δώσουν 
το ΕΜΠ και το Ελληνικό Κέντρο 
Θαλάσσιων Ερευνών που 
αναπτύσσουν το ολοκληρωµένο 
συγκρότηµα ιχθυοκλωβών 
MATISSE. Το σύστηµα θα είναι 
κατασκευασµένο από σύγχρονα 
υλικά, ανθεκτικά στο θαλάσσιο 
περιβάλλον και σχεδιασµένο ώστε 
να λειτουργεί υπό ακραίες συνθήκες.

Η έκθεση «∆ΙΑΧΡΟΝΙΕΣ»
ανοικτή ξανά για το κοινό
Η έκθεση «∆ΙΑΧΡΟΝΙΕΣ, που 
αποτελεί έναν οργανικό διάλογο 
µεταξύ των πρωτότυπων 
εκθεµάτων από τις συλλογές του 
Μουσείου Λάρισας µε έργα 
σύγχρονων Ελλήνων εικαστικών, 
άνοιξε ξανά για το κοινό µε τήρηση 
όλων των προβλεπόµενων µέτρων 
προστασίας από τις 17 Ιουνίου, στο 
Κέντρο Πολιτισµού «Ελληνικός 
Κόσµος». Από την 1η Ιουλίου 
18:00-20:00 θα γίνει ξενάγηση 
από την επιµελήτρια Ίρις Κρητικού. 

Το «Μέλι Κισσούρι» 
πιστοποιείται ως ΠΟΠ
Από την Κάρυστο, τον τόπο όπου 
γεννιέται η κορωνίδα των µελιών 
της Εύβοιας, ξεκίνησε το ταξίδι 
του το Μέλι Κισσούρι, για να 
κατοχυρωθεί στο Μητρώο της ΕΕ 
ως Προστατευόµενης Ονοµασίας 
Προέλευσης (ΠΟΠ). Η 
πρωτοβουλία αυτή, αναµένεται 
να επιφέρει βελτιωµένη πρόσβαση 
στις αγορές, αύξηση της 
αναγνωρισιµότητας του προϊόντος, 
και ενίσχυση του εισοδήµατος 
των παραγωγών.

Η ελληνική ύπαιθρος
σε πίνακες του Ρόµπερτς
Ζωγράφισε πρόβατα Κεφαλληνίας 
που αρµέγονταν στην Ιθάκη, 
ελληνικά κυνηγόσκυλα, αλογάκια 
της Σκύρου... Γύρισε σχεδόν όλη 
την Ελλάδα, ο Αυστραλός 
καλλιτέχνης Τζέισον Ρόµπερτς για 
ενάµιση χρόνο, φιλοξενούµενος 
από την «Αµάλθεια»- Ελληνική 
Εταιρεία ∆ιατήρησης Σπάνιων 
Αυτόχθονων Φυλών Αγροτικών 
Ζώων, προκειµένου να αποτυπώσει 
µε τα έργα του φυλές ζώων που 
απειλούνται µε εξαφάνιση.

Ο αριθµός επισκεπτών στα οινοποιεία το 2019 άγγιξε τους 100.000, στην πλειονότητά τους Έλληνες. 
Συγκεκριµένα το 73,1% ήταν Έλληνες και το 18,8% προέρχονταν από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Διακοπές κοντά στο 
σπίτι παρέα με κρασί
Ο εγχώριος τουρισμός στην Ελλάδα, που αναμένεται φέτος να 
ανέβει, ταιριάζει στο προφίλ όσων προτιμούν τον οινοτουρισμό 

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

Πωλείται πρέσα CASE 540 µε 6 σκοι-
νιά, σχεδόν καινούρια, µεγάλη τετράγω-
νη µπάλα.Τηλ.6972/173482.

Πωλείται τυροκοµείο υπερσύγχρονο µε 
όλα τα µηχανήµατα 5 µήνες δουλεµένο 
µε 7 κωδικούς. Τηλ.6972/173482.

Πωλούνται πλαστικά σε εµπόρους για 
κρασί,λάδι και µέλι. ∆ιάφορα µεγέθη µι-
κρά και µεγάλα. Τηλ.2310/684438.

Πωλείται άροτρο Pietro Moro τετράι-
νο µε δυνατότητα µετατροπής σε πε-
νταινο ανοιγοκλεινόµενο αζώτου. 
6977/524520.

Πωλείται αυτόµατο µηχάνηµα καθαρι-
σµού κοπριάς για αγελάδες τύπου σκρέ-
ιπερ. Τηλ.6974/150288.

Πωλείται πλατφόρµα 5 τόνων και σπα-
στήρας για καλαµπόκι. Τηλ.6983/717473.

Πωλείται τρακτέρ Στάγιερ 110 άλογα, 
σε πολύ καλή κατάσταση, τετράυνο άρο-
τρο µάρκας Κλαβάν, δισκοσβάρνα του 
Ζορµπά υδραυλικιά 28άρα, ρίπελ, ένας 
λιπασµατοδιανοµέας και ένα ραντιστικό 
600άρι. Τηλ. 2310/715037.

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

Πωλείται πλήρης υπαίθριος ψυκτι-
κός θάλαµος συντηρήσεως διαστάσε-
ων 12,90 επί 7 επί 5 µέτρα ύψος µε 
όζον και υγραντήρα. Περιοχή Λακωνίας. 
Τηλ.6938/665074.

Πωλείται τριόρι µικρό. Περιοχή Κιλκίς. 
Τηλ.6947/404701

Πωλούνται σωλήνες ποτίσµατος µαζί µε 
κεντρόφυγα διβάθµια 2,5 µαζί µε πύραυ-
λο και λάστιχα 2 επί 50 µέτρα. Περιοχή 
Κιλκίς. Τηλ.6947/404701

Πωλείται σιλό για σιλοφόρο αυτοκίνη-
το αλωνιστικής µηχανής κατάλληλο και 
για αποθήκευση διαστάσεων φάρδους 
2,30 µήκους 5 µέτρων και ύψος 2,5 µε-
τρα.6977/323048

Πωλούνται σωλήνες ποτίσµατος 2,5 
ιντσών σε άριστη κατάσταση µε σωλη-
νάκια κολληµένα για Μπεκ και σωλή-
νες ποτίσµατος αλουµινίου 3,5 ιντσών 
σε άριστη κατάσταση και σε καλή τι-
µή.6972/285256. και 6974/313224 
(whatsup)

Πωλούνται λάστιχα ποτίσµατος 
METAFIM 4 λιτρα αυτορυθµιζόµε-
να, καινουρια, αφορετα, σε καλή τι-
µή.Τηλ.6972/285256, 6974/313224. 
(whatsup).

Πωλείται γεννήτρια 6,5 KW Θεσσα-
λονίκη, περιοχή Σοφός Μαυρούδα.
Tηλ.6974/677830.

Πωλείται αρµεκτήριο 16 αρι, γαλλικό 
BUMATIC.Τηλ.6946/062106.

Πωλούνται σωλήνες ποτίσµατος 3αρες 
και 2,5αρες σε πολύ καλή κατάσταση.
Τηλ.6973/052394.
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Στο νήμα φέτος
για τη στέψη 
Εξελίσσεται σε θρίλερ η ισπανική λίγκα

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Με το ενδιαφέρον στα ύψη σε α-
ντίθεση µε τα υπόλοιπα µεγάλα 
ευρωπαϊκά πρωταθλήµατα όπου 
ο τίτλος έχει ήδη κριθεί, συνεχί-
ζεται η Λα Λίγκα. Ρεάλ Μαδρίτης 
και Μπαρτσελόνα πλέον είναι ισό-
βαθµες µε 65 πόντους και όπως 
φαίνεται η πρωτιά θα κριθεί... στο 
νήµα. Αυτό το Σάββατο οι Μπλα-
ουγκράνα αντιµετωπίζουν τη Θέλ-
τα ωστόσο το µεγάλο τεστ θα εί-
ναι το µατς µε την Ατλέτικο Μαδρί-
της στις 30 Ιουνίου όπου εκεί υ-
πάρχουν σοβαρές πιθανότητες να 
χάσουν έδαφος.  Σαφώς ευκολό-
τερο το πρόγραµµα της Ρεάλ Μα-

δρίτης που την Κυριακή 28 Ιουνί-
ου θα φιλοξενηθεί από την Εσπα-
νιόλ, ενώ µέχρι το τέλος του πρω-
ταθλήµατος δεν έχει κάποιο ντέρ-
µπι να την ανησυχεί. 

Εν τω µεταξύ, πραγµατοποιή-
θηκε την περασµένη εβδοµάδα η 
κλήρωση της επόµενης Ευρωλίγκα 
καθώς η φετινή όπως είναι γνω-
στό ακυρώθηκε. Στην πρεµιέρα, ο 
Ολυµπιακός θα υποδεχθεί τη Ζαλ-
γκίρις (1/10), ενώ ο Παναθηναϊ-
κός θα παίξει µε τη Χίµκι στη Μό-
σχα. Το ευρωπαϊκό ντέρµπι των 
«αιωνίων» για τον πρώτο γύρο θα 
διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ (9/10) µόλις 
στη δεύτερη αγωνιστική. Συνολι-
κά στο πρόγραµµα υπάρχουν ε-
πτά εβδοµάδες διπλών αγώνων.

Ο Ζέλικο Οµπράντοβιτς έφυγε από τη Φενέρµπαχτσε η 
οποία µπαίνει σε νέα εποχή έπειτα από εφτά χρόνια 
παρουσίας του Σέρβου προπονητή. Οι άνθρωποι των 
Τούρκων έχουν τοποθετήσει στην κορυφή της λίστας τους 
την πολύ δύσκολη περίπτωση του Σαρούνας 
Γιασικεβίτσιους. Παράλληλα, η φυγή Οµπράντοβιτς, φέρνει 
και τη φυγή του Σλούκας που οδεύει προς Ολυµπιακό. 

Ο Ζέλικο έφυγε, 
ο Σάρας στα υπόψη   

Ποδόσφαιρο (Μπουντεσλίγκα)

Βόλφσµπουργκ – Μπάγερν Μονάχου 16.30 COSMOTE SPORT 3 HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Θέλτα – Μπαρτσελόνα 18.00 COSMOTE SPORT 2 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Πανιώνιος – Ξάνθη 19.15 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Κύπελλο Αγγλίας)

Νόριτς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ  19.30 MEGA

Ποδόσφαιρο (Κύπελλο Αγγλίας)

Λέστερ – Τσέλσι 18.00 MEGA

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Άρης – ΠΑΟΚ 19.15 Novasports 2HD

Παναιτωλικός – Αστέρας Τρίπολης 19.30 ΕΡΤ Sports HD

AEK – Ολυµπιακός 21.30 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Εσπανιόλ – Ρεάλ Μαδρίτης 23.00 COSMOTE SPORT 2HD

Ποδόσφαιρο (Μπουντεσλίγκα)

Βόλφσµπουργκ – Μπάγερν Μονάχου 16.30 COSMOTE SPORT 3 HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Θέλτα – Μπαρτσελόνα 18.00 COSMOTE SPORT 2 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Πανιώνιος – Ξάνθη 19.15 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Κύπελλο Αγγλίας)

Νόριτς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ  19.30 MEGA

Ποδόσφαιρο (Κύπελλο Αγγλίας)

Λέστερ – Τσέλσι 18.00 MEGA

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Άρης – ΠΑΟΚ 19.15 Novasports 2HD

Παναιτωλικός – Αστέρας Τρίπολης 19.30 ΕΡΤ Sports HD

AEK – Ολυµπιακός 21.30 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Εσπανιόλ – Ρεάλ Μαδρίτης 23.00 COSMOTE SPORT 2HD

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο, 27 Ιουνίου

Κυριακή, 28 Ιουνίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Η ατζέντα  
Βορίδη και το νέο 
μοντέλο ανάπτυξης 
της γεωργίας 

Πρόγραµµα   
Eurobank για 
χρηματοδοτήσεις 
στην αγροδιατροφή

Η πολιτική γης 
προαπαιτούμενο 
ενδυνάμωσης της 
αγροτικής  παραγωγής

Μάχη «γενεών» στο UTS
Κόντρα στον πολύπειρο Φελισιάνο 
Λόπεζ δοκιµάζεται στις 27 Ιουνίου 
ο Στέφανος Τσιτσιπάς στα πλαίσια 
του τουρνουά τένις UTS. Αυτή θα 
είναι η πρώτη συνάντηση µεταξύ 
των δύο παικτών και θα είναι µια 
µάχη «γενεών». Ο Λόπεζ είναι 
φυσικά πολύ πιο έµπειρος παίκτης 
και µπορεί να το χρησιµοποιήσει 
προς όφελός του, ωστόσο, ο 
Τσιτσιπάς έχει αποδείξει πως 
βρίσκεται σε φόρµα φέτος.

Ξεκινάει ξανά το πόλο
Επιστροφή στην αγωνιστική δράση 
στην Α1 κατηγορία πόλο Ανδρών, 
αυτό το Σάββατο 27 Ιουνίου µε τη 
διεξαγωγή της 19ης αγωνιστικής, 
που ολοκληρώνεται τη ∆ευτέρα 
29 Ιουνίου. Παράλληλα, για τα 
πλέι οφ, έχει ζητηθεί η γνώµη των 
8 πρώτων σωµατείων στην τωρινή 
κατάταξη του πρωταθλήµατος, µε 
την διεξαγωγή τους να 
ξεκαθαρίζει τις επόµενες ηµέρες.

Με Ατρόµητο η ΑΕΛ
Την ερχόµενη ∆ευτέρα 29 Ιουνίου 
η ΑΕΛ θα αγωνιστεί στο Περιστέρι 
µε τον Ατρόµητο (στις 20:00) και 
στη συγκεκριµένη αναµέτρηση δεν 
θα αγωνιστούν ο Αλί Γκαζάλ που 
αποβλήθηκε στον αγώνα της 
περασµένης βδοµάδας µε τον Βόλο 
και µάλλον ο Μόρας, που συνεχώς 
βελτιώνεται η κατάστασή του, όµως 
δεν είναι ακόµη 100 % έτοιµος. 
Εν τω µεταξύ, παρελθόν από την 
οµάδα της ΑΕΛ αποτελεί ο 
27χρονος Σέρβος ποδοσφαιριστής, 
Νίκολα Στάνκοβιτς. 

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’
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Κεντρική δοκιμή: 

Massey Ferguson  
7718 Dyna-VT: 
Στο profi Ιουλίου δοκιμάζουμε το Massey Ferguson 7718 Dyna-VT  
με κινητήρα AGCO ζευγαρωμένο με αδιαβάθμητο κιβώτιο Vario



Ο Μπέκαμ 
στα μελίσσια
Το ζευγάρι Ντέιβιντ και 
Βικτόρια Μπέκαµ φαίνεται πως 
ανακάλυψε τις χαρές της 
αγροτικής ζωής κατά την 
καραντίνα, καθώς ο Ντέιβιντ σε 
νέο βίντεο παρουσιάζεται να 
κατασκευάζει µόνος τα µελίσσια 
του. Ο Βρετανός παλαίµαχος σε 
µια διαφορετική ανάρτηση στον 
λογαριασµό του στο Instagram 
έχει σηκώσει τα µανίκια και 
κατασκευάζει µόνος του µελίσσια. 
Όταν η Βικτόρια τον ρωτάει αν 
αυτό είναι το καινούριο του 
πρότζεκτ, εκείνος απαντάει: «Θα 
είσαι πολύ χαρούµενη όταν θα 
έχουµε το δικό µας µέλι».
Με ό,τι κι αν καταπιάνεται το 
χρυσό ζεύγος της σόου µπιζ, ένα 
πράγµα παραµένει απαράλλακτο: 
το αψεγάδιαστο στυλ τους, που 
ακόµα και στις πιο καθηµερινές 
στιγµές δείχνει βγαλµένο από τις 
σελίδες ενός περιοδικού. Με 
τόση δόξα και χρήµα άλλωστε, 
πώς να µην έχεις στυλ;

  

Οι μανατζαραίοι 
περνάνε «ζάχαρη»
Οι σύλλογοι της Πρέµιερ Λιγκ 
ξοδεύουν αλόγιστα ποσά για 
µεταγραφές, όµως αυτό που 
µοιάζει απίστευτο είναι ότι 
δαπάνησαν περισσότερα από 263 
εκατ. λίρες (περίπου 291 εκατ. 
ευρώ) σε προµήθειες µάνατζερ 
τη σεζόν 2019-2020. Το 
συγκεκριµένο ποσό έκανε γνωστό 
η αγγλική οµοσπονδία, η οποία 
δηµοσίευσε σχετική έκθεση για 
τις συµφωνίες που 
ολοκληρώθηκαν µεταξύ 1ης 
Φεβρουαρίου 2019 και 31ης 
Ιανουαρίου 2020.

   Μέχρι να ’ρθει το 7χί-
λιαρο, που δεν θα είναι οριζο-
ντίως, γιατί αν είναι για όλους 

θα πρέπει να είναι της τάξης των 150 ευ-
ρώ ανά αγρότη, θα έχει µεσολαβήσει ένα 
δεύτερο ίσως και τρίτο κύµα πανδηµίας 
(όπως παρατηρούν οι ίδιοι οι αγρότες). 
Τουτέστιν, δεν θα φθάσει ο β’ Πυλώνας 
να καλύψει τίποτα άλλο, πέραν των ζη-
µιών της πανδηµίας, αν οι τεχνοκράτες 
των Βρυξελλών δεν σταµατήσουν τις δι-
αρροές από τα κονδύλια της ΚΑΠ.   

 Σηµειωτέον, στην Ελλάδα σήµερα έ-
χει δεσµευτεί το 100,89% της συγχρη-
µατοδοτούµενης ∆ηµόσιας ∆απάνης 
του ΠΑΑ για εντάξεις νέων και συνεχι-
ζόµενων έργων, βάσει των επίσηµων 
στοιχείων των διαχειριστικών αρχών. 
Η απορρόφηση όµως (πληρωµές) εί-
ναι µόλις στο 52,19%. Τουτέστιν...  

  Στα...ψέµατα της στήριξης για τον 
πρωτογενή, πέραν του εν δυνάµει 7χί-
λιαρου, ο πρόεδρος Βάκης του ΑΚΚΕΛ, 
καταγράφει κι αυτό για τις µικροπιστώ-
σεις έως 25.000 ευρώ. «Είναι το 25% ε-
πί του του τζίρου κάθε εκµετάλλευσης, 
φανταστείτε πως το 80% του αγροτικού 
κόσµου δηλώνει εισοδήµατά κάτω από 
5.000 ευρώ άρα το 80% δικαιούται δάνειο 

το ανώτατο κάτω από 1.250 ευρώ και αυ-
τό αν φυσικά δεν χρωστάνε στις τράπε-
ζες. Κραυγάζουν πώς δεν χρειάζεται α-
σφαλιστική ενηµερότητα, δεν µας λένε 
όµως πως πρέπει να έχεις τραπεζική ενη-
µερότητα, δηλαδή µε απλά λόγια να µην 
χρωστάς....», σηµειώνει.    «Μέχρι 
στιγµής όλο µπλα µπλα και χρήµα µη-
δέν... Εδώ δεν κάνουν καν την έκπτω-
ση στη µηνιαία εισφορά του ΕΦΚΑ, δεν 
δίνουν καν το βοήθηµα των 800 ευρώ 
κ.λπ, κ.λπ», σχολιάζει ένας από τους 
πολλούς αγρότες, που γίνονται κοινω-
νοί των ειδήσεων... περί στήριξης.  

  Όπως και να ‘χει όλα πάνε για το 
2021. Από το 7χίλιαρο των αδιάθετων πό-
ρων του β’ Πυλώνα, µε κοµµένους όµως 
χιλιάδες αγρότες, µέχρι την ψηφιακή ε-
ποχή στον ΕΛΓΑ, και τα tablet των εκτι-
µητών για άµεση εκτίµηση ζηµιών. Τις 
προάλλες πάντως ο περιοδεύων, πρόε-
δρος του Οργανισµού, είπε πως αλλαγή 
του κανονισµού χωρίς εξασφάλιση πό-
ρων σηµαίνει «ακάλυπτες επιταγές» τις 
οποίες δεν θέλει θα µοιράσει. Αποζηµι-
ώσεις, στην ώρα τους όµως; Για να δού-
µε τι θα φέρουν οι διατάξεις σε νοµοσχέ-
διο της Βάθη, που θα φέρει οσονούπω 
σε διαβούλευση ο Μαυρουδής... O ΓΥΛΟΣ

Επανεκκίνηση για το πρωτάθληµα Α1 ανδρών στο πόλο σελ. 54 • Ισόβαθµες Ρεάλ και Μπαρτσελόνα στη µάχη του τίτλου σελ. 54

Μεγάλη σοδειά
Για παραγωγούς αροτραίων καλλιεργειών 
και υπεργολάβους που πρέπει να 
συλλέξουν πολλές και διαφορετικές 
σοδειές, η Fendt προτείνει τη Σειρά 
αλωνιστικών µηχανών L, η οποία µπορεί 
να µετατραπεί ταχύτατα µε τη νέα 
τµηµατική κόφα για οµοιόµορφο αλωνισµό. 
Περισσότερα στο Profi Ιουνίου.

Η ΤΡΥΠΙΑ ΒΑΡΚΑ

Μέτρα πρόεδρε
ξανά τα δάχτυλα 

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

ΓΑΛΛΙΚΟ ΤΟΠΙΟ ΤΟΥ JEAN MARC JANIACZYK
Το καλοκαίρι η γαλλική ύπαιθρος είναι γεµάτη χρώµατα και βρίθει από αρώµατα και καρπούς. Αυτό ακριβώς το κλίµα προσπάθησε να 
αποτυπώσει στον πίνακά του ο Γάλλος ζωγράφος Jean Marc Janiaczyk, χρησιµοποιώντας µε µαεστρία την παλέτα των βασικών χρωµάτων.

Σάββατο 27 & Κυριακή 28 Ιουνίου 2020



Προχωρώντας προς το τρίτο χέρι, τα τρι-
φύλλια πληρώνονται στο χωράφι περί 
τα 14 λεπτά το κιλό, έχοντας ξεκινήσει 
µε τιµή παραγωγού γύρω από τα 8 µε 
10 λεπτά το κιλό το πρώτο χέρι. Όπως 
εξηγούν στην Agrenda καλλιεργητές, η 
τιµή είναι αυξηµένη κατά 1 λεπτό συ-
γκριτικά µε πέρυσι, αφού απ’ ό,τι φαί-
νεται οι εκτάσεις φέτος ήταν λιγότερες, 
ωστόσο οµολογουµένως η αγορά επη-
ρεάστηκε από τη δεινή οικονοµική θέ-
ση στην οποία επήλθαν οι κτηνοτρόφοι 

το προηγούµενο διάστηµα. Ωστόσο, τα 
θετικά µηνύµατα της αγοράς αιγοπρό-
βειου γάλακτος, στην οποία φαίνεται ό-
τι έχουν διαµορφωθεί καλύτερες προϋ-
ποθέσεις, αναµένεται ότι θα στηρίξουν 
τη τιµή και στα τριφύλλια. 

Την ίδια ώρα, η «καλαµιά» από το 
σιτάρι, πωλείται στο χωράφι στα 6 λε-
πτά το κιλό, ενώ το άχυρο από κριθά-
ρι φτάνει τα 8 λεπτά το κιλό. Τέλος, 
το άχυρο από βρώµη πληρώνεται στα 
10 λεπτά το κιλό. 

Στα 14 λεπτά το τρίτο χέρι µηδικής
 Ενισχυµένη η τιµή παραγωγού, µε φόρα από τη βελτίωση στο αιγοπρόβειο  

 Κατά 1 λεπτό αυξηµένη από πέρυσι η τιµή, λόγω και των µειωµένων εκτάσεων

H  
εξαγωγή ελληνικού σκληρού σί-
του για Ιταλία συνεχίζει να τσι-
µπάει σε τιµή και αυτό φαίνεται 
και από την άνοδο στη Φότζια ε-

πιπλέον 10 ευρώ ο τόνος, η οποία δείχνει την 
κατάσταση της εσωτερικής αγοράς στην Ιτα-
λία. Τα αλώνια στη Θεσσαλία τελείωσαν και 
τα κιλά είναι µειωµένα φέτος, ενώ αναµένε-
ται να φανεί πως θα πάει η Μακεδονία. Οι τι-
µές που ακούγονται είναι τα 23 λεπτά, αλλά οι 
παραγωγοί δεν κλείνουν τιµή ακόµα. Στη ζή-
τηση εκτός από την Ιταλία αναµένονται και οι 
βόρειο-αφρικανικές χώρες, όπως η Τυνησία, 
όπου υπήρξε θέµα ξηρασίας φέτος.

  Στην ελληνική αγορά βάµβακος, οι α-
γοραστές δεν είναι ζεστοί και δεν τρέχουν να 
αγοράσουν τη νέα σοδειά. Παράλληλα όµως 
και οι πωλητές διστάζουν να ρίξουν και άλλο 
τις τιµές, δεδοµένου ότι η βάση επί του χρηµα-
τιστηρίου για την νέα σοδειά έχει ήδη φτάσει 
στα 2 σεντς ανά λίµπρα πάνω από τον ∆εκέµ-
βριο ’20 και δίνουν τιµή σταθερά στα 62 σεντς 
ανά λίµπρα. Χρηµατιστηριακά, το βλέµµα ό-
λων είναι πλέον στις τιµές ∆εκεµβρίου ’20, 
οι οποίες και αντιστοιχούν στη νέα σοδειά.

  Το πρώτο τετράµηνο του 2020, η αξία 
των ελληνικών εξαγωγών ενδυµάτων έφτα-
σε τα 251 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας µείωση 
κατά 21% έναντι του 2019 που ήταν 318 εκατ. 
ευρώ, σύµφωνα µε τα στοιχεία του Συνδέσµου 
Επιχειρήσεων Πλεκτικής & Ετοίµου Ενδύµα-
τος Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ). Μειωµένες κατά 3,2% 
ήταν οι εξαγωγές της κλωστοϋφαντουργίας 
αλλά και οι εξαγωγές του ελληνικού βαµβα-
κιού κατά 31% και ανήλθαν σε 157 εκατ. ευρώ.

Στα 335 ευρώ 
το σκληρό σιτάρι
στην Ιταλία

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

28/05 03/06 11/06 18/06 25/06

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

260,43
265,42

266,99

263,83262,16

Ζήτηση
Στήριγµα στην αγορά ζωοτροφών 
αναµένεται ότι θα διαµορφώσουν 

οι θετικές προοπτικές που ανα-
πτύσσονται στο αιγοπρόβειο γάλα

Πρώτο χέρι 
Το πρώτο χέρι στα τρι-

φύλλια ξεκίνησε µε τιµή 
παραγωγού γύρω από τα 8 

µε 10 λεπτά το κιλό

Καθυστέρηση
Οι βροχοπτώσεις των προηγούµε-
νων εβδοµάδων καθυστέρησαν τα 
µαχαίρια για το δεύτερο χέρι κατά 

10 µέρες περίπου 

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
ευρώ/τόνος

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

21/5 28/5 03/6 11/6 18/6 25/6

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

291

215

209,5

57,99

367,1

840,0

12.21

58.200

98.450

77.45

289

212

209,5

57,90

355,8

842,6

12.18

57.525

100.700

74.45

289

210

209,5

57,90

375,6

856,4

20.00

49.900

95.475

74.00

289

208

209,5

60,02

389,7

869,2

20.36

47.975

97.150

74.62

289

208

209,5

61,34

376,4

876,0

21.00

49.450

96.150

73.15

289

208

209,5

59,55

356,1

866,2

20.93

46.775

94.350

72.38

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

182 182 182

185

181 181

2,08 2,03

1,92
1,82 1,87 1,86
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Απαγκιστρώνεται το βαµβάκι από τη φυσική αγορά
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ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

ΙΑΝ ΦEB ΜΑΡ ΑΠΡ MAΪ IOYN

Το χρηµατιστήριο βάµβακος δείχνει να 
έχει απαγκιστρωθεί από τη φυσική αγορά, 
η κατάσταση της οποίας είναι χειρότερη 
από την χρηµατιστηριακή.

Κέρδισε επιπλέον 10 ευρώ στον τόνο 
η τιµή παραγωγού στην Φότζια, µε 
τις υπόλοιπες αγορές να µην έχοουν 
αναρτήσει ακόµα τιµές νέας σοδειάς.

Ενισχυµένη κατά 3 ευρώ ανά τόνο 
είναι η τιµή του καλαµποκιού 
αυτήν την εβδοµάδα στις ιταλικές 
αγορές σιτηρών.

Αµετάβλητη κι αυτή την 
εβδοµάδα η τιµή για το κριθάρι 
βυνοποίησης, που δείχνει 
σηµάδια σταθεροποίησης.

Το ελαιόλαδο στην Ισπανία δείχνει να 
µην µπορεί να σταθεί στα πόδια του, 
υποχωρώντας σηµαντικά ακόµα και 
από τα επίπεδα των 2 ευρώ ανά κιλό. 
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Τα 280 ευρώ ο τόνος FOB λιµάνι µας 
για το σκληρό σιτάρι φαίνεται να έ-
χουν εδραιωθεί στην αγορά, µε την 
τάση να βαίνει αυξανόµενη για το 
προσεχές διάστηµα, όσο το εµπό-
ριο υπόκειται σε πιέσεις τόσο από τη 
ζήτηση, όσο και από την απροθυµία 
των παραγωγών να προβούν σε πω-
λήσεις µεγάλων ποσοτήτων µε τις υ-
πάρχουσες τιµές. 

Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, οι ανά-
γκες των γειτονικών χωρών είναι υ-
ψηλές και δεν αφήνουν περιθώρια 
διόρθωσης στην αγορά. Αυτό ισχύει 
ειδικά στην περίπτωση της Τυνησίας 
και της Αλγερίας, χώρες οι οποίες α-
κούγεται πως θα χρειαστούν φέτος 
µεγαλύτερες ποσότητες, αφού αντι-
µετώπισαν προβλήµατα ξηρασίας. Ε-
πιπλέον στην Ιταλία οι αποδόσεις έ-
χουν απογοητεύσει την εκεί βιοµη-
χανία και αυτός είναι ο λόγος που 
οι τιµές παραγωγού έχουν φτάσει τα 

335 ευρώ ο τόνος. 
Στη Φότζια, οι τιµές παραγωγού 

σηµείωσαν στις 24 Ιουνίου νέα άνο-
δο από τα επίπεδα της περασµένης 
εβδοµάδας. Ειδικότερα, στα ποιοτι-
κά σιτάρια µε ειδικό βάρος 78 kg/hl, 
υαλώδη 80% και πρωτεΐνη 13% η τι-
µή αποθήκης παραγωγού διαπραγ-
µατεύεται τις ηµέρες αυτές από τα 
330 έως τα 335 ευρώ ο τόνος, αύξη-
ση της τάξης των 10 ευρώ ο τόνος α-
πό τα επίπεδα της 17ης Ιουνίου. Επί-
σης για τη δεύτερη ποιότητα µε ειδι-
κό βάρος 76 kg/hl, υαλώδη 70% και 
πρωτεΐνη 12% η τιµή αποθήκης πα-
ραγωγού κυµαίνεται στα 320-325 
ευρώ ο τόνος.

Θετική συγκυρία για το σιτάρι µε 
µείωση της παραγωγής και ενίσχυ-
ση της ζήτησης και του εµπορίου κα-
ταγράφει και η τελευταία έκθεση α-
γροτικών προϊόντων της Πειραιώς, 
η οποία αναµένει παράλληλα ζωη-
ρή επιστροφή της αγοράς καλαµπο-
κιού τους επόµενους µήνες.

Το δελτίο τιµών της Τράπεζας υ-

πογραµµίζει πως για την ΕΕ, η παρα-
γωγή προβλέπεται να µειωθεί απότο-
µα, συµπαρασύροντας τις αποδόσεις 
(παραγωγή 143 εκατ. τόνους, µειω-
µένη κατά 8% και η συγκοµιδή 25,3 
εκατ. εκτάρια, µειωµένη κατά 3%), λό-
γω των επιπτώσεων από τις υπερβο-
λικές βροχοπτώσεις και την υγρασία 
του εδάφους. Καθώς ο Covid-19 δη-
µιούργησε πρόσκαιρα προβλήµατα 
στο διεθνές εµπόριο, η αυξανόµενη 
ζήτηση τροφίµων, σπόρων και βιοµη-
χανικής χρήσης του σιταριού, πέρα 
από την Ινδία και την Κίνα, αναµέ-
νεται να συµβάλλει στην ενίσχυση 
κατά 2% του παγκόσµιου εµπορίου 
του σιταριού (εκτίµηση για ενίσχυ-
ση εισαγωγών στα 3,0 εκατ. τόνους).

Καινούργιο αέρα δίνει η Φότζια στο σκληρό σιτάρι
Έπιασε τα 280 ευρώ ο τόνος η εξαγωγή και δείχνει να συνεχίζει σταθερά σε ανοδική τροχιά 
Αυξηµένη η ζήτηση, αφού Τυνησία και Αλγερία θα χρειαστούν µεγαλύτερες ποσότητες

Με τις αγορές να επιχειρούν 
να αφήσουν πίσω τους το 
δυστοπικό τοπίο που 
διαµόρφωσε στη διάρκεια των 
ανοιξιάτικων µηνών η 
πανδηµία, τα κέρδη έχουν ήδη 
επιστρέψει στα ταµπλό των 
διεθνών χρηµαταγορών. 
Μέσα στο κλίµα αυτό, ο 
δείκτης των αγροτικών 
προϊόντων σηµείωσε άνοδο 
(+2,26%), σε µηνιαίο επίπεδο, 
όπως και ο δείκτης των 
εµπορευµάτων (+13,71%). Σε 
επιµέρους επίπεδο αγροτικών 
προϊόντων, σηµαντικά θετικές 
αποδόσεις κατέγραψαν ο 
χυµός πορτοκαλιού, η ζάχαρη, 
τα βοοειδή, το βαµβάκι και η 
σόγια, ενώ πτωτικές πιέσεις 
δέχθηκε το ρύζι. Αν και οι 
εξελίξεις στις εµπορικές 
σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας ήταν 
ραγδαίες, στα τέλη Μαΐου 
µετριάστηκαν οι ανησυχίες 
για κυρώσεις στην Κίνα, 
αποτρέποντας κλιµάκωση της 
έντασης και θέτοντας εκτός 
κινδύνου, προσωρινά, την 
πρώτη φάση της συµφωνίας.

ΚΕΡ∆ΙΖΕΙ 2,26% Ο ∆ΕΙΚΤΗΣ 
ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Έληξαν τα συµβόλαια Ιουλίου ‘20 και πλέον 
µεταφερόµαστε στον ∆εκέµβριο ’20, ο οποίος 
αντικατοπτρίζει και τις τιµές της νέας σοδειάς. 
Το χρηµατιστήριο εδώ και καιρό επηρεάζεται 
κυρίως από τη γενικότερη πορεία των 
χρηµατιστηρίων παγκοσµίως σε συνδυασµό µε 
τις εξελίξεις και τα νέα από τον κορωνοϊό. 
Παράλληλα βοηθούν και οι αγορές της Κίνας µε 
αµερικανικά βαµβάκια, αλλά γενικότερα 
µπορούµε να ισχυριστούµε πως το χρηµατιστήριο 
βάµβακος έχει απαγκιστρωθεί από τη φυσική 
αγορά, η κατάσταση της οποίας είναι χειρότερη. 

ΝEA ΥOΡKH
Βρισκόµαστε σε φάση αναµονής, καθώς το πριµ για 
τα ανοιχτά συµβόλαια της νέας σοδειάς ακόµα 
πιέζεται και αγοραστές και πωλητές προτιµούν να µην 
δεσµευτούν. Θα χρειαστεί κάποιες εβδοµάδες ώστε 
να δούµε πως εξελίσσεται η νέα καλλιέργεια, καθώς 
είναι λίγο όψιµη. Μέχρι τώρα έχουν προπωληθεί 
περίπου 35.000 µε 40.000 τόνοι, οι οποίοι είναι 
χαµηλότερο τονάζ από άλλες χρονιές. Λογικά οι 
προπωλήσεις θα αυξηθούν πριν το φθινόπωρο. Όσον 
αφορά τη βάση (πριµ) ακόµα δεν υπάρχουν σηµάδια 
ανάκαµψης καθώς κυκλοφορούν φτηνότερες 
εναλλακτικές στην αγορά, όπως τα βραζιλιάνικα. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Στη Φότζια, οι τιµές παραγωγού 
σηµείωσαν νέα αύξηση 10 ευρώ.

ΙΤΑΛΙΑ
Οι αποδόσεις στη γειτονική 

χώρα δεν θα µπορέσουν να 

καλύψουν τις ανάγκες της 

βιοµηχανίας ζυµαρικών

EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020
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Κατά την περίοδο της έξαρσης του 
κορωνοϊού, τον Απρίλιο, η Ελλά-
δα κατάφερε να διπλασιάσει τις ε-
ξαγωγές καρπουζιών σε σύγκρι-
ση µε το προηγούµενο έτος, σύµ-
φωνα µε στοιχεία του ιστότοπου 
freshplaza. Μάλιστα, περισσότε-
ροι από 44.000 τόνοι εξήχθησαν 
πρόσφατα, µε τους κύριους προ-
ορισµούς να είναι η Γερµανία, η 
Πολωνία, η Ιταλία και η Ρουµα-

νία, ενώ µέχρι και τις 30 Ιουνίου, 
σύµφωνα µε τις συµφωνίες που 
έχουν γίνει αναµένονται εξαγω-
γές 100.000 τόνων και 5.500 τό-
νων από την Ηλεία και την Τριφυ-
λία, αντίστοιχα. Ειδικότερα, το 80% 
της παραγωγής καρπουζιού στη 
χώρα έχει αφετηρία την Ηλεία, η 
οποία και κυριαρχεί στις εξαγω-
γές, σύµφωνα µε τα στοιχεία που 
καταγράφει το υπουργείο Αγρο-

τικής Ανάπτυξης. 
Σε αναγνώριση της σηµασίας 

της καλλιέργειας του καρπουζιού 
στην Ηλεία και του µεγάλου όγκου 
εξαγωγών που πραγµατοποιεί, συ-
στήνεται Οµάδα Παραγωγών και 
∆ιεπαγγελµατικής για το καρπού-
ζι Ηλείας, µε τον Αντιπεριφερει-
άρχη Αγροτικής Ανάπτυξης ∆υτι-
κής Ελλάδας Θ. Βασιλόπουλο, να 
διεκδικεί σήµανση ΠΓΕ.

ΤΗΣ  ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ 
  katsoulieri@agronews.gr

Αν και οι εξαγωγές, για τα πρώ-
ιµα καρπούζια της Τριφυλίας, 
ξεκίνησαν καλά στην εγχώρια 
και στην ευρωπαϊκή αγορά, µε 
τις τιµές παραγωγού από 55 έ-
ως 60 λεπτά το κιλό και τη «βοή-
θεια» των υψηλών θερµοκρασι-
ών που σηµειώθηκαν εκείνη την 
εποχή, η τάση τελικά δεν µπόρε-
σε να διατηρηθεί. Όταν, βγήκαν 
στην αγορά τα καρπούζια της Η-
λείας και της Αχαΐας, η σηµαντι-
κή αύξηση των ποσοτήτων, σε 
συνδυασµό µε τη χαµηλή ζήτη-
ση στις αγορές, λόγω του άστα-
του καιρού των τελευταίων ηµε-
ρών σε Ελλάδα και Ευρώπη, επέ-
φεραν τη µεγάλη πτώση των τι-
µών παραγωγού.

Όπως ανέφερε και ο παραγω-
γός στη Βάρδα Ηλείας Κώστας 
Θανασούλας, «η συγκοµιδή ξε-
κίνησε στις αρχές Μαΐου, οπότε 
και τα θερµοκηπιακά καρπούζια 
της Ηλείας διακινήθηκαν αρκε-
τά καλά στις εξαγωγές, δίνοντας 
κατά µέσο όρο τιµή παραγωγού 
κοντά στα 40 λεπτά το κιλό». Ω-
στόσο, στη συνέχεια, σύµφωνα 
µε τον ίδιο, «τα καρπούζια αυτή 
την εποχή είναι στα αζήτητα, µε 
την τιµή παραγωγού να φτάνει 
µόλις τα 6-7 λεπτά το κιλό, όταν 
την ίδια εποχή, πέρυσι, τα καρ-
πούζια «έπιαναν» 22-23 λεπτά». 
Φέτος δεν συµφέρει ούτε να βγά-
λουµε τη παραγωγή από το χω-
ράφι, λένε οι καλλιεργητές, δε-
δοµένου ότι ότι το κόστος της συ-
γκοµιδής και της φόρτωσης φτά-

νει τα 3 λεπτά το κιλό. «Ούτε οι ε-
ξαγωγές έχουν κανένα ενδιαφέ-
ρον, αυτή την περίοδο», προσθέ-
τει ο κ. Θανασούλας.

Κυριαρχεί πάλι στην αγορά 
το ισπανικό καρπούζι 

Με µειωµένη κατά 10% η καλ-
λιεργούµενη έκταση του και µε 
σηµαντικές ζηµιές, εξαιτίας των 
χαλαζοπτώσεων, το ισπανικό 
καρπούζι κυριαρχεί πάλι στην 
ευρωπαϊκή αγορά. Στην υπερ-

πρώιµη περιοχή της Αλµέρια, 
τα καρπούζια θερµοκηπίου έ-
χουν σχεδόν τελειώσει «πιάνο-
ντας» πολύ υψηλές τιµές, λόγω 
της έλλειψης του προϊόντος και 
της υψηλής ζήτησης στις αγορές, 
στην αρχή της σεζόν. 

Στην περιοχή Μούρθια, αυτή 
την περίοδο, συγκοµίζεται το υ-
παίθριο, το οποίο καλύπτει µια έ-
κταση 31.000 στρεµµάτων και η 
παραγωγή αναµένεται να είναι 
σε πλήρη εξέλιξη µέσα σε µια ε-
βδοµάδα. Ωστόσο, οι έντονες βρο-
χοπτώσεις στην περιοχή έπληξαν 
περίπου 10.000 τόνους πεπονιών 
και καρπουζιών, µε αποτέλεσµα 
τη σηµαντική µείωση της δυνη-
τικής παραγωγής της περιοχής. 

Όπως αναφέρει ένας Ολλαν-
δός εισαγωγέας, «Τώρα που η 
Μούρθια προµηθεύει φυσιολο-
γικούς όγκους στην ευρωπαϊ-
κή αγορά και ο καιρός δεν είναι 
πλέον ιδανικός, οι τιµές του καρ-

πουζιού πέφτουν γρήγορα στα 
χαµηλά επίπεδα που δυστυχώς 
έχουν γίνει ο κανόνας τα τελευ-
ταία χρόνια. Επειδή, και σε άλ-
λες περιοχές της Μεσογείου, πα-
ράγονται µεγάλες ποσότητες, υ-
πάρχει σηµαντική πίεση στις τι-
µές. Η κατανάλωση σίγουρα δεν 
είναι στο επίπεδο που θα θέλαµε 
να δούµε αυτή τη στιγµή. Χρεια-
ζόµαστε πραγµατικά έναν καλο-
καιρινό καιρό για αυτό».

Κατά 40 % η µείωση της τιµής 
των καρπουζιών, στα καρπούζια 
εκτιµάει η Σαρδηνία, καθώς οι έ-
ντονες βροχοπτώσεις και απότο-
µη πτώση της κατανάλωσης, «χά-
λασε» την καλή αρχή της αγο-
ράς. Στη Σικελία, αν και οι τιµές 
παραγωγού στην αρχή ήταν πο-
λύ ικανοποιητικές, «πιάνοντας» 
τα 70 – 80 λεπτά ανά κιλό, η τά-
ση αυτή δε µπόρεσε να διατηρη-
θεί, εξαιτίας της εισόδου των πυ-
ρηνόκαρπων στην αγορά. Μάλι-
στα, οι πωλήσεις καρπουζιών µει-
ώθηκαν κατά 50% φέτος, σε σχέ-
ση µε την ίδια εποχή του προη-
γούµενου έτους, µε τις τιµές να 
πέφτουν στα 25 και 30 λεπτών.

Τα καλοκαιρινά µπουρίνια έβαλαν 
στα «αζήτητα» το καρπούζι
Μόλις 7 λεπτά η τιµή παραγωγού, λόγω µεγάλου όγκου και µικρής ζήτησης 

∆ιπλασιάστηκαν τον Απρίλιο οι εξαγωγές 
του ελληνικού προϊόντος, εν µέσω πανδηµίας

ΙΣΠΑΝΙΑ
Η περιοχή Μούρθια προµηθεύει 

µεγάλους όγκους καρπουζιού 

στην ευρωπαϊκή αγορά, πιέζο-

ντας σηµαντικά τις τιµές, αυτή 

την περίοδο που δεν υπάρχει 

και υψηλή ζήτηση

ΗΛΕΙΑΣ
Τα θερµοκηπιακά καρπούζια της 

Ηλείας διακινήθηκαν αρκετά καλά 

στις εξαγωγές στην αρχή, ωστόσο 

η χαµηλή ζήτηση την τρέχουσα 

περίοδο καθιστά ασύµφορη 

τη συγκοµιδή τους

H
εξαγωγή στα σκληρά 
σιτάρια στη χώρα µας 
κουβεντιάζεται περί τα 
επίπεδα των 275 ευ-

ρώ ο τόνος FOB λιµάνι µας, αλλά 
οι µεγάλοι τοπικοί έµποροι απο-
φεύγουν να δεσµευτούν καθότι η 
αγορά ακόµα δεν έχει ισορροπή-
σει οπότε και υπάρχει κίνδυνος 
εγκλωβισµού. Εν τω µεταξύ, ο α-
λωνισµός προχωράει στη Μακε-
δονία µε αποδόσεις σχετικά κα-
λές, ενώ στη Θεσσαλία οι αποδό-
σεις στο χωράφι ήταν αρκετά χα-
µηλότερες από τις περσινές. Ανα-
φορικά µε τις  τιµές, θεωρητικά και 
χωρίς να υπάρχουν κλεισίµατα, ε-

πικρατούν τα 
23 λεπτά το 
κιλό επί αυ-
τοκινήτου.

Στα σκληρά 
σιτάρια, ση-

µειώθηκε άνοδος 10 ευρώ ο τόνος 
στη Φότζια στην δεύτερη λίστα της 
νέας σοδειάς. Συγκεκριµένα στα 
ποιοτικά σιτάρια µε ειδικό βάρος 
78 kg/hl, υαλώδη 80% και πρω-
τεΐνη 13% η τιµή αποθήκης πα-
ραγωγού διαπραγµατεύεται στα 
330-335 ευρώ ο τόνος. 

Επίσης για τη δεύτερη ποιότη-
τα µε ειδικό βάρος 76 kg/hl, υα-
λώδη 70% και πρωτεΐνη 12% η τι-
µή αποθήκης παραγωγού κυµαί-
νεται στα 320-325 ευρώ ο τόνος. 
Επιβεβαιώνεται πλέον η άσχηµη 
εικόνα στις αποδόσεις στα χωρά-
φια για την ιταλική παραγωγή, ε-
νώ εκτιµάται πως θα αυξηθούν οι 
ανάγκες για εισαγωγές σίτου. Πα-
ράλληλα αναµένεται αύξηση ζή-
τησης και από Βόρειο-αφρικανι-
κές χώρες, οι οποίες ταλαιπωρή-
θηκαν από την ξηρασία. 

Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, 
οι τιµές µαλακού σίτου βρίσκο-
νται σε πτώση λόγω της πίεσης 
που προκαλεί η υποσχόµενη πο-
σοτικά σοδειά των ΗΠΑ. Παράλ-
ληλα ήταν πτωτική η γενικότερη 
πορεία των δηµητριακών και συγ-
γενών εµπορευµάτων (πετρέλαιο). 
Οι γαλλικές τιµές προσπαθούν να 
αντισταθούν στην πτώση της Αµε-
ρικής, αλλά είναι λιγάκι δύσκολο 
αυτό όταν το γενικότερο περιβάλ-
λον είναι πεσιµιστικό. Τα συµβό-
λαια Σεπτεµβρίου ‘20 κυµαίνονται 
στα 177 ευρώ ο τόνος.  

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΑΝΟ∆ΟΣ 10 ΕΥΡΩ 
Ο ΤΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ 
ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΑΓΟΡΑ ΚΑΡΠΟΥΖΙΟΥ 

ΕΛΛΑ∆Α

ΙΤΑΛΙΑ

ΗΛΕΙΑ ΤΡΙΦΥΛΙΑ

ΠΡΩΙΜΑΛΕΠΤΑ / ΚΙΛΟ

ΤΟΝΟI

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ

55�606�7

25�30 70�80

ΤΙΜΗ ΚΑΡΠΟΥΖΙΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 

100.000

5.500
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Στόχος για αρχή 
30 λεπτά το κιλό

Τουλάχιστον
8 με 10 λεπτά
πάνω, περιμένουν 
οι παραγωγοί

∆ύσκολα 
θα µπορέσει 

η βιοµηχανία αυτή τη χρονιά να φέ-
ρει στα µέτρα της τους νόµους της 
προσφοράς και της ζήτησης στην 
περίπτωση του συµπύρηνου ροδά-
κινου, µε τους καρπούς στα δέντρα 
στα περισσότερα παραγωγικά κέ-
ντρα της χώρας να είναι πιο αραι-
οί σε ποσοστό από 20% έως 40%.

Η περιορισµένη παραγωγή µέχρι 
στιγµής οφείλεται κυρίως στους πα-
γετούς της άνοιξης και λιγότερο σε 
ζηµιές από χαλάζι που σηµειώθη-
καν το τελευταίο διάστηµα σε Πέλ-
λα, Ηµαθία και Βέροια και άρα ανα-
µένεται ότι θα επιδράσει σε δύο επί-
πεδα τη φετινή περίοδο: Τόσο στο 
κοµµάτι της προσφοράς, λόγω µει-
ωµένων αποδόσεων, όσο και στο 
κοµµάτι της ποιότητας, αφού οι ε-
ναποµείναντες καρποί είχαν τα πε-
ριθώρια να αναπτυχθούν καλύτερα.

Αντίστοιχοι παράγοντες, άλλω-
στε, έδωσαν δυναµική ώθηση και 
στο επιτραπέζιο ροδάκινο νωρίτερα 
φέτος, το οποίο δεν µπορεί παρά να 

δώσει πάσα και στο βιοµηχανικό. 
Επιπλέον, οι µεταποιητικές  ακού-
γεται ότι έχουν «ξεστοκάρει» χάρη 
στην αυξηµένη κατανάλωση το τε-
λευταίο τρίµηνο. Σύµφωνα µε πλη-
ροφορίες, ειδικά οι µικρές συσκευ-
ασίες του µισού και του ενός κιλού 
έχουν σχεδόν εξαντληθεί, µε τους 
βιοµήχανους ωστόσο να «γκρινιά-
ζουν» για τις µεγαλύτερες συσκευα-
σίες για την εστίαση. Σε αυτό το πε-
ριβάλλον, σύµφωνα µε τον γεωπό-
νο ∆ηµήτρη Βακάµη, «οι τιµές θα 
είναι βελτιωµένες, όµως αυξηµένες 
θα είναι και οι απαιτήσεις της βιο-
µηχανίας για υψηλότερη ποιότητα».

«Όλοι περιµένουν αύξηση στην 
τιµή» αναφέρει ο πρόεδρος του συ-
νεταιρισµού Αµυνταίου Γιώργος 
Γιαννιτσόπουλος. Ο ίδιος εκτιµά 
πως «αν γίνει ένα ξεκίνηµα κοντά 
στα 30 λεπτά, όσο περιορίζονται οι 
ποσότητες τόσο η τιµή θα ενισχύε-
ται, αφήνοντας ένα εισόδηµα στον 
παραγωγό φέτος». Σηµειώνεται ότι 
πέρυσι η τιµή στα συµπύρηνα κυ-
µάνθηκε γύρω από τα 26 λεπτά.

Από την πλευρά τους οι οργανωµέ-
νοι παραγωγοί των Αγροτικών Συλ-
λόγω Σκύδρας και Ηµαθίας, ξεκαθά-
ρισαν σε συνάντηση που είχαν µε την 
ηγεσία της ΕΚΕ στις 23 Ιουνίου ότι α-
ναµένουν µια αύξηση της τιµής του-
λάχιστον κατά 8 µε 10 λεπτά πάνω 
από τα περσινά επίπεδα. Οι εκπρό-
σωποι των Αγροτικών Συλλόγων έ-
θεσαν µια σειρά ζητηµάτων που τους 
απασχολούν, όπως το θέµα της χα-
µηλής τιµής του συµπύρηνου ροδά-
κινου που σε συνδυασµό µε τη µει-
ωµένη φετινή παραγωγή και το υψη-
λό κόστος παραγωγής καθιστούν την 
καλλιέργεια µη βιώσιµη, µε ό,τι συ-
νεπάγεται αυτό.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που έχουν 
µέχρι στιγµής οι δύο Σύλλογοι, µειω-
µένες αναµένεται να είναι οι κυριό-
τερες ποικιλίες συµπύρηνου ροδάκι-
νου. Ειδικότερα, η ποικιλία Κατερίνα 
αναµένεται ότι θα παρουσιάσει µεί-
ωση σε ποσοστό 30-40%, η Α37 µεί-
ωση σε ποσοστό 50%, η Έβερτ µείω-
ση σε ποσοστό 50-70%, η Άνδρος µεί-
ωση σε ποσοστό 20% και η Λοαντέλ 
µείωση σε ποσοστό 40%.

Στο 70% το µερίδιο αγοράς των ελληνικών κονσερβών ροδάκινου στην αγορά 
της Νότιας Κορέας, που έχουν κατακτήσει την πρώτη θέση στην ασιατική χώρα 

Πρωτιά στις εξαγωγές στη Νότια Κορέα
ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΠΥΡΗΝΟΥ ΡΟ∆ΑΚΙΝΟΥ

ΠΗΓΗ: ΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ, ΑΣ ΣΚΥ∆ΡΑΣ

30�40%

ΜΕΙΩΣΗ

ΕΓΧΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑ

ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΙΩΣΗ

 ΛΕΠΤΑ /  ΚΙΛΟ

ΜΕΙΩΣΗ

50%

30*
34�36

26

50�70% 20% 40%

ΚΑΤΕΡΙΝΑ Α37 ΕΒΕΡΤ ΑΝ∆ΡΟΣ ΛΟΑΝΤΕΛ

34�36
 ΛΕΠΤΑ /  ΚΙΛΟ

30
26

 ΛΕΠΤΑ /  ΚΙΛΟ
30*

ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 2019ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
* �ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΡΟ∆ΑΚΙΝΟ

ΣΥΜΠΥΡΗΝΟ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ

Μεγάλη αξία και σηµαντικό αντίκτυπο στις 
εµπορικές προοπτικές της επερχόµενης περιόδου 
έχουν οι τελευταίες καλλιεργητικές παρεµβάσεις που 
µένουν να γίνουν στα κτήµατα, αφού η φετινή χρονιά 
ευνόησε την προσβολή από έντοµα. «Φέτος υπάρχει 
µεγάλη πίεση προσβολής από έντοµα. Είχαµε ήδη 
ζηµιές σε πρώιµα ροδάκινα από λεπιδόπτερα. Είναι 
σηµαντικό οι παραγωγοί να µην αµελήσουν τις 
καλλιεργητκές φροντίδες πριν την έναρξη της 
συγκοµιδής» εξηγεί ο ∆ηµήτρης Βακάµης. Εν τω 
µεταξύ, ενδεικτικό της δυναµικής του προϊόντος 
αποτελεί η πορεία των εξαγωγών κοµπόστας στη 
Νότια Κορέα. Όπως έγινε γνωστό πρόσφατα, σε 70% 
εκτιµάται το µερίδιο αγοράς των ελληνικών 
κονσερβών ροδάκινου στην αγορά της Νότιας 
Κορέας, µε τους Έλληνες εξαγωγείς να έχουν 
κατακτήσει την πρώτη θέση µεταξύ των «παικτών» 
που δραστηριοποιούνται στην ασιατική χώρα, έχοντας 
τη δυνατότητα να ενισχύσουν ακόµη περισσότερο την 
κυρίαρχη τους θέση στα αµέσως επόµενα χρόνια, 
σύµφωνα µε έρευνα του γραφείου Οικονοµικών και 
Εµπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) της ελληνικής 
πρεσβείας στη Σεούλ. ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ



Έξαρση κορωνοϊού και ΔΝΤ 
φτιάχνουν αρνητικό κλίμα
Το Χρηματιστήριο Αθηνών ακολουθώντας το άκρως 
αρνητικό κλίμα των διεθνών αγορών που 
τροφοδοτείται τόσο από τη νέα έξαρση του κορωνοϊού 
όσο και από τις προειδοποιήσεις του Διεθνούς 
Νομισματικού Ταμείου για την παγκόσμια οικονομία, 
έχασε 20 μονάδες μέσα σε δύο ημέρες. Ο Γενικός 
Δείκτης συμπλήρωσε δύο συνεχόμενες πτωτικές 
συνεδριάσεις με αθροιστικές απώλειες 3,76% και ο 
κλαδικός δείκτης των Τραπεζών, με την ίδια 
συμπεριφορά, απώλειες 4,95%, ενώ η συνολική 
κεφαλαιοποίηση του Χ.Α., μειώθηκε κατά 1,9 δισ. ευρώ.

ΝΗΡΕΥΣ:  Η Νηρεύς υπέβαλε στις 
22 Ιουνίου προς την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς αίτημα 

διαγραφής του συνόλου των 
κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά 
ψήφου μετοχών της, ήτοι μετοχών 
294.016.812, ονομαστικής αξίας 0,30 
ευρώ από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

DIAGEO: Η Diageo, η μεγαλύτερη 
εταιρεία ποτών παγκοσμίως, τόνισε πως 
θα καθυστερήσει την δημοσίευση των 
αποτελεσμάτων για το σύνολο της 
χρήσης 2020, για να δώσει στους 
ελεγκτές περισσότερο χρόνο να 
προετοιμάσουν και να εξετάσουν τα 
στοιχεία κατά τη διάρκεια της πανδημίας. 

ΣΕΛΟΝΤΑ: Η Σελόντα γνωστοποιεί ότι 
στις 19 Ιουνίου 2020, η αυτόκλητη 
καθολική Έκτακτη Γενική Συνέλευση 
των μετόχων της, αποφάσισε παμψηφεί 
την υποβολή αιτήματος διαγραφής των 
μετοχών της εταιρείας από το 
Χρηματιστήριο Αθηνών.

ΕUROBANK FPS:  Σε εφαρμογή των 
από 19/12/2019 συμφωνιών της 
Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E. με την 
εταιρία doValue S.p.A. (doValue), μεταξύ 
των οποίων και η πώληση του 80% των 
μετοχών της Eurobank Financial 
Planning Services S.A. (FPS), και μετά 
την ολοκλήρωση της συναλλαγής στις 5 
Ιουνίου 2020, η Eurobank FPS 
μετονομάζεται σε doValue Greece.

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ: Μέσα σε διάστημα 10 
ημερών εξάντλησε το ποσό που της 
αντιστοιχούσε από τον διαθέσιμο όγκο 
χαρτοφυλακίου δανείων που της είχε 
εγκριθεί από την Ελληνική Αναπτυξιακή 
Τράπεζα και το οποίο ανήλθε σε 29, 5 
εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ταμείο Εγγυοδοσίας 
Επιχειρήσεων Covid-19».

O σπαγκο...
...ραμμένος

Μόλις η ανάκαμψη τεθεί σε σταθερή τρο-
χιά, εφόσον αναχαιτιστεί η πανδημική κρί-
ση οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέ-
πει να αντιμετωπίσουν επειγόντως τις οι-
κονομικές αδυναμίες που θα μπορούσαν 
να «φυτέψουν τους σπόρους» για μελλο-
ντικά προβλήματα, θέτοντας σε κίνδυνο 
την ανάπτυξη μεσοπρόθεσμα. Τα παρα-
πάνω τονίζει στην τελευταία του επικαιρο-
ποιημένη Έκθεση το ΔΝΤ για τη Χρημα-
τοπιστωτική Σταθερότητα βάσει των νέων 
δεδομένων που έχει θέσει η κρίση του κο-
ρωνοϊού, σύμφωνα με τα οποία στις ανα-
πτυγμένες και στις αναδυόμενες Οικονο-
μίες, η επιβάρυνση του εταιρικού και του 
ιδιωτικού χρέους θα μπορούσε να κατα-
στεί ανεξέλεγκτη. Σύμφωνα με το ΔΝΤ, 
οι πτωχεύσεις θα δοκιμάσουν τις αντοχές 
του τραπεζικού κλάδου, ενώ περαιτέρω 
«στρες» μπορεί να αντιμετωπίσουν και οι 
μη χρηματοπιστωτικές εταιρείες και οργα-

νισμοί που επωφελήθηκαν από τις μεγά-
λης έκτασης πολιτικές στήριξης. «Οι εται-
ρείες αυτές έχουν αποκτήσει σήμερα με-
γαλύτερο ρόλο στο χρηματοπιστωτικό σύ-
στημα και η συμπεριφορά αυτού του με-
γαλύτερου πλέον τομέα, δεν έχει τεσταρι-
στεί σε περίοδο βαθιάς ύφεσης. Υπάρχει 
κίνδυνος να υποστούν σοκ σε ένα μεγά-
λο «κύμα» αφερεγγυότητας, λειτουργώ-
ντας μάλιστα ως «ενισχυτής» του στρες», 
τονίζει το ΔΝΤ. Στο μεταξύ, ενδεικτική της 
κατάστασης που επικρατεί στις αγορές η 
στάση αναμονής που τηρεί ο επικεφαλής 
οικονομολόγος της Allianz, Mohamed El-
Erian, όσον αφορά τις επενδύσεις στη Wall 
Street λόγω των εντεινόμενων ανησυχι-
ών σχετικά με την αύξηση των κρουσμά-
των κορωνοϊού. Δίνοντας το στίγμα των 
κινήσεών του είπε ότι όταν αρχίσει να αι-
σθάνεται άνετα για επενδύσεις θα κοιτά-
ξει σε περιοχές «κάτω από την ομπρέλα».

Επένδυση
Σε μια σημαντική επένδυση 10 εκατ. 
ευρώ προχώρησε η Ελληνική 
Ζυθοποιία Αταλάντης, που έθεσε 
πρόσφατα σε λειτουργία τη νέα 
γραμμή συσκευασίας φιαλών στο 
εργοστάσιό της στην Αταλάντη, με 
στόχο την αναβάθμιση του 
προϊoντικού της χαρτοφυλακίου. Η 
νέα γραμμή συμβάλει και στον 
ψηφιακό μετασχηματισμό της.

Ντουράκης 
Τρία Χρυσά βραβεία για τα κρασιά του 
απέσπασε το οινοποιείο Ντουράκη από 
τον διεθνή διαγωνισμό Frankfurt 
International Wine Trophy της 
Φρανκφούρτης. Τα κρασιά που 
βραβεύτηκαν με το Χρυσό μετάλλιο 
είναι ο Λύχνος Βιδιανό 2018, το Kudos 
Malvasia Aromatica 2019 και το Kudos 
Grenache Rouge 2019, ανάμεσα σε 
2.000 κρασιά από 30 χώρες. 

Επενδύσεις κάτω
από την ομπρέλα 

 Οι πτωχεύσεις δοκιμάζουν αντοχές λέει το ΔΝΤ 
 Ενισχυτής στρες οι μη τραπεζικοί οργανισμοί
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. ΥΠ. 0,4700 44,17 % 

Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ - MODA BANGO Α.Ε. 3,3880 29,33 % 

ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. 0,4360 15,65 %

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Α.Ε. 1,1700 8,33%

PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. 5,0000 5,04%

ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. 0,1350 -10,00 %

ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε. (ΚΑ) 0,2110 -8,26 % 

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε. 1,7600 -6,88 % 

SPACE HELLAS Α.Ε. 4,6600 -6,43 % 

MARFIN INV.GROUP Α.Ε. ΣΥΜ/ΧΩΝ 0,0620 -5,63% 

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 25.514,22 + 0,27%
 NASDAQ Comp 9.939,24  +0,30%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3.231,66 + 1,11%
Λονδίνο FTSE 100 6.147,14 +0,38%
Φρανκφούρτη DAX-30 12.177,87 +0,69% 
Παρίσι CAC-40 4.918,58 + 0,97%
Ζυρίχη  SMI 10.089,83 +0,68%
Τόκιο NIKKEI-225 22.259,79 -1,22%
 
Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα Επιτόκιο Τιμή Τελευταία 
      αλλαγή
FFED 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 01.06.2020
Ζώνη Ευρώ EURIBOR-12M - 0,168 01.06.2020
 EURIBOR -1M - 0,468  01.06.2020
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Προσοχή στα νέα δάνεια που κυκλοφορούν: όσο 
πιο εύκολα ακούγονται τόσο πιο επικίνδυνα είναι 

Π
ριν από λίγες µέρες έρχεται στο γραφείο 
µου πελάτης, επαγγελµατίας αγρότης και 
ακολουθεί ο κάτωθι διάλογος:

«Καληµέρα. Έρχοµαι από την τράπεζα. Μου 
είπε ο υπάλληλος να πάω στο λογιστή να µου κάνει µία 

αίτηση για να πάρω 25.000 ευρώ.»
«Είσαι σίγουρος ότι σου είπε αυ-

τά τα πράγµατα. Γιατί αν σου είπε ό-
ντως αυτό, πρέπει να είναι ή πολύ 
βλάκας ή πολύ επικίνδυνος.» 

«Ναι σου λέω, όπως σε βλέπω και 
µε βλέπεις.»

Επικοινωνώ µε το ∆ιευθυντή της 
τράπεζας, του µεταφέρω το ανωτέ-
ρω διάλογο και του λέω «εάν είναι 
ο υφιστάµενος σας εκεί, πείτε του 
παρακαλώ πολύ να επικοινωνήσει 
µαζί µου για να µπορέσουµε να µά-
θουµε τι είδους χρήµατα θέλετε να 
µας δώσετε τόσο εύκολα».

Στη συνέχεια επικοινωνώ µε το 
γραφείο που συνεργαζόµαστε και 
ασχολείται αποκλειστικά µε οικο-
νοµοτεχνικές µελέτες, προγράµµα-
τα, αιτήσεις για τραπεζικά προϊόντα 
και γενικότερα µε θέµατα που, ούτε 
ασχολούµαστε (συνειδητά), ούτε επι-
θυµούµε να συνάψουµε καµία σχέση 

µαζί τους καθώς ως γνωστό «όποιος ανακατώνεται µε 
πολλά (πίτουρα) τα κάνει µαντάρα (τον τρών’ οι κότες)».

Μου λέει, λοιπόν, ο συνεργάτης µας ότι η υποβολή 
της αίτησης δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο (εννοούσε γι’ αυ-
τόν που ασχολείται). Καλό όµως είναι ο πελάτης µας, 
πριν προχωρήσει (ο ίδιος) ή ζητήσει από κάποιον να υ-
ποβάλλει την αίτηση, να απευθυνθεί πρώτα στην τρά-
πεζα και να συζητήσει µε τον αρµόδιο υπάλληλο για 
τους όρους του πιθανού δανείου, το επιτόκιο, τις δό-

σεις, το χρόνο αποπληρωµής και 
γενικότερα, όλα όσα περιγράφο-
νται σε µία δανειακή σύµβαση. Και 
αφού κατασταλάξει στον τρόπο, το 

χρόνο και ποσό, τότε να προχωρήσει  -εφόσον επιθυµεί 
ακόµη- στην υποβολή της αίτησης προς την τράπεζα.

ΠΡΩΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: µου θύµισε εποχές αλήστου 
µνήµης όπου οι τράπεζες σε έπαιρναν τηλέφωνο και 
σου έλεγαν «έλα να πάρεις εορτοδάνειο, διακοποδά-
νειο,  δάνειο για να κάνεις γενέθλια το παιδί, δάνειο για 
να πάρεις 4ο αυτοκίνητο γιατί είχες περίσσευµα χώρου 
για ένα ακόµη αυτοκίνητο έξω από το σπίτι σου κλπ.»

Ο εν λόγω τραπεζοϋπάλληλος είµαι βέβαιος ότι δεν το 
έκανε σκόπιµα, καθώς (απ’ όσο γνωρίζω) δεν υπάρχουν  
bonus για χορηγούµενες πιστώσεις στους υπαλλήλους.

ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΟΜΩΣ ΤΙ ΕΓΙΝΕ: 
 Επικοινωνία µε τον διευθυντή της τράπεζας, για να 

µάθουµε τι συµβαίνει.
 Επικοινωνία µε τον ειδικό για τις τραπεζικές χρη-

µατοδοτήσεις για να δούµε αν υπάρχει κάτι που δεν 
γνωρίζουµε.

 Χαµένος χρόνος για τον φοροτεχνικό προκειµένου 
να δει τι στην ευχή είναι αυτό το καινούργιο φρούτο 
που του έφερε ο πελάτης.

 Απαίτηση του πελάτη να προχωρήσει η αίτηση για-
τί όπως κατάλαβε αυτός (εγώ δεν λέω όπως του είπε ο 
υπάλληλος), πρέπει να γίνει γρήγορα η αίτηση για να 
προλάβει και να µην κλείσει η κάνουλα της τραπεζι-
κής χρηµατοδότησης.

Όλα τα παραπάνω θα µπορούσαν να είχαν αποφευ-
χθεί, εάν ο συγκεκριµένος υπάλληλος της τράπεζας, 
έκανε αυτό το οποίο είχε υποχρέωση: Ενηµέρωση. Ε-
κτός κι αν ο συγκεκριµένος αγρότης ήταν αφερέγγυ-
ος και ήθελε να τον αποφύγει.

Να µην ξεχάσω να αναφέρω ότι η κάθε τράπεζα έχει 
τους δικούς της όρους στις χρηµατοδοτήσεις, άρα κα-
λό είναι όλοι όσοι θελήσετε να προχωρήσετε στη δια-
δικασία αυτή, να κάνετε τη σχετική έρευνα. Και φυσι-
κά να απευθύνεστε στους κατάλληλους. ∆εν τα κάνουν 
όλοι όλα. Και κάτι ακόµη: στους όρους χρηµατοδότη-
σης υπάρχει µεταξύ άλλων όρος για την απαγόρευση 
αποπληρωµής εάν δεν περάσουν τουλάχιστον 12 µή-
νες (σσ. γιατί όπως καταλαβαίνει κανείς, εάν το απο-
πληρώσεις νωρίτερα το κέρδος για την τράπεζα είναι 
ελάχιστο –άρα γιατί να σε χρηµατοδοτήσω;).

Φυσικά,  η έκφραση «χωρίς εγγυήσεις» θα ακουστεί 
πολλές φορές, αλλά κρατείστε µικρό καλάθι όταν θα 
σας ζητάνε να προσκοµίσετε εκκαθαριστικά, Ε1, Ε3 και 
Ε9 βεβαίως – βεβαίως µε την ακίνητη περιουσία σας. 
Κατά τα λοιπά, µόνο χωρίς εγγυήσεις δεν είναι.

Απαιτείται µεγαλύτερη προσοχή από τα τραπεζικά ι-
δρύµατα γιατί δεν είναι έντιµο να δηµιουργείς ψεύτικες 
ελπίδες. ∆εν θα σχολιάσω καν το γεγονός ότι, αφενός 
έχουν εξαφανιστεί από τα γκισέ όλος ο κόσµος, έχουν 
αναγκαστεί όλοι -µπορούν δεν µπορούν- να µάθουν να 
κάνουν ηλεκτρονικά τις συναλλαγές τους, αφετέρου δε 
να υπάρχουν απίστευτες χρεώσεις για τα πάντα. Κυρίως 
όµως απαιτείται τεράστια προσοχή από τους υποψήφι-
ους δανειολήπτες: προσέξτε τους όρους της σύµβασης. 

Ενηµέρωση
Ο ενδιαφερόµενος 

πρέπει πρώτα να ενη-
µερωθεί για τους όρους 
της δανειακής σύµβασης

∆ωδεκάµηνο
Στους όρους υπάρχει 

µεταξύ άλλων η απαγό-
ρευση αποπληρωµής εάν 
δεν περάσουν 12 µήνες

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)

«ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
∆ΗΛΩΣΕΩΝ»

Συνεχίζεται η υποβολή των 
φορολογικών δηλώσεων. Το γεγονός 

ότι δόθηκε παράταση δεν σηµαίνει 
ότι µπορείτε να αφήσετε την υποβολή 

τους στο τέλος του Ιουλίου. 
Επικοινωνήστε µε το λογιστή σας και 

προγραµµατίστε το ραντεβού σας.

«Το Αγροτικής Ανάπτυξης έχει 
ενηµερωθεί» για τον χειρόγραφο 
πίνακα για τους εργάτες γης

Το θέµα µε την υποβολή του χειρόγραφου 
πίνακα προσωπικού για τους απασχολούµενους 
εργάτες γης, έχει ήδη γνωστοποιηθεί στο 
Αγροτικής Ανάπτυξης µήνες πριν. ∆υστυχώς, 
το πρόβληµα πρέπει να λυθεί από το 
Υπουργείο Εργασίας. Γιατί δεν έχει ήδη λυθεί 
ακόµη, δεν γνωρίζω και ειλικρινά αδυνατώ να 
κατανοήσω. Ο µόνος λόγος διατήρησης του 
είναι για µένα η επιβολή προστίµων. 
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Η βιομηχανία λιπασμάτων 
πέρασε ελαφρά τον Covid

  Αποσοβήθηκαν οι ρωγμές ελέω πανδημίας στην αγορά λιπασμάτων, 
εντούτοις ένα δεύτερο κύμα, ανησυχεί για τις ήδη «σπασμένες» οικονομίες

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Το φαινόµενο ντόµινο του κορωνoϊού, 
καθώς έχει εξαπλωθεί σε όλο τον κόσµο, 
έχει µέχρι στιγµής περιορισµένο αντίκτυ-
πο στη βιοµηχανία λιπασµάτων σε σύ-
γκριση µε τους πετροχηµικούς και ενερ-
γειακούς τοµείς, όσον αφορά την παρα-
γωγή. Ωστόσο, οι πλήρεις επιπτώσεις της 
παγκόσµιας πανδηµίας αρχίζουν να εµ-
φανίζονται σε ορισµένους τοµείς λόγω 
των προβληµάτων ταµειακών ροών που 
προκαλούνται από την αναταραχή καλ-
λιεργειών, όπως τα φρούτα και τα λαχα-
νικά. Τα παραπάνω αναφέρει σε άρθρο 
της η Τζούλια Μήχαν, Managing Editor, 
Fertilizers, ICIS, στο οποίο γίνεται µία α-
νασκόπηση της µέχρι τώρα κατάστασης. 
Σύµφωνα µε το άρθρο, η Κίνα, που ήταν 
το επίκεντρο της πανδηµίας, αρχίζει να 
επανέρχεται στο φυσιολογικό και οι ρυθ-
µοί παραγωγής έχουν αυξηθεί για όλα τα 
λιπάσµατα. Η εν λόγω χώρα είναι ο µεγα-
λύτερος καταναλωτής λιπασµάτων στον 
κόσµο, καταναλώνοντας κατά µέσο όρο 
περίπου 50 εκατοµµύρια τόνους/έτος. 
Είναι επίσης βασικός εξαγωγέας ουρίας.

Ωστόσο, οι προοπτικές παραµένουν α-
βέβαιες, µε πολλές συζητήσεις και ανη-
συχίες για ένα δεύτερο κύµα και τι µπο-
ρεί να σηµαίνει αυτό για ήδη «σπασµέ-
νες» οικονοµίες. Οι νοµισµατικές διακυ-
µάνσεις, οι πολιτικές αναταραχές και τα 
τεράστια επίπεδα ανεργίας τόσο στις α-
νεπτυγµένες όσο και στις αναπτυσσόµε-
νες χώρες αναπόφευκτα θα έχουν αντί-
κτυπο στους επόµενους µήνες και χρόνια.

Υπήρξε κάποια ανησυχία για τις νέες πα-
ραγωγικές ικανότητες, που πρόκειται να 
τεθούν σε ροή το 2020, δηµιουργώντας υ-
περπροσφορά. Ορισµένα από αυτά τα έρ-
γα είναι πιθανό να καθυστερήσουν ή να 

µετατεθούν το 2021 
λόγω του γεγονότος 
ότι η υγεία και η ασφά-
λεια των εργαζοµένων εί-
ναι υψίστης σηµασίας.

Καθώς η Κίνα άρχισε να ξε-
φεύγει από το lockdown, η ροή όλων 
των λιπασµάτων ανέκαµψε πολύ γρήγο-
ρα και η ζωή επανέρχεται στο φυσιολογι-
κό ξανά. Καθώς η πανδηµία εξαπλώθη-
κε σε διάφορα έθνη, πολλές χώρες άρχι-
σαν να αισθάνονται τον πλήρη αντίκτυ-
πο του θανατηφόρου ιού σε µια εποχή 
που η εφαρµογή λιπασµάτων ήταν σε ε-
ποχιακό υψηλό, ιδιαίτερα για το βόρειο 
ηµισφαίριο. Τον Μάρτιο, η ζήτηση για ό-
λα τα λιπάσµατα ήταν κανονική και η α-
ξία των πρώτων υλών και των θρεπτικών 
ουσιών διατηρήθηκε σταθερή και σε ορι-
σµένες περιπτώσεις σταθεροποιήθηκε. Υ-
πήρξε πίεση στις τιµές τον Απρίλιο-Μάιο, 
αλλά ο τοµέας των λιπασµάτων σίγουρα 
δεν γνώρισε τις απότοµες και δραµατι-
κές πτώσεις των τιµών που παρατηρήθη-
καν σε σχετικές αγορές όπως το φυσικό 
αέριο, το πετρέλαιο και τα πετροχηµικά.

Τον Ιούνιο, το συναίσθηµα άλλαξε 
και οι περισσότερες τιµές λιπασµάτων 
έχουν αυξηθεί. Καθώς ο ιός εξαπλώθηκε 
αφού µετακινήθηκε σε παγκόσµιο επί-
πεδο, οι αγροτικοί και βιοµηχανικοί το-
µείς πήραν µαθήµατα από την Κίνα και 
πολλοί έλαβαν κυβερνητική υποστήρι-
ξη. Συνεχίστηκε η µεταφορά λιπασµά-
των στην Ευρώπη, αλλά µε αυστηρά µέ-
τρα για την προστασία των οδηγών φορ-
τηγών και του εργατικού δυναµικού.

Η Γαλλία, η οποία είναι ο µεγαλύτερος 
χρήστης λιπασµάτων στην Ευρώπη, πέ-
ρασε τους µήνες της άνοιξης, σε µεγάλο 
βαθµό, χωρίς επιπτώσεις στην προσφο-
ρά και τη ζήτηση, αν και ορισµένες ρωγ-
µές έχουν αρχίσει να εµφανίζονται τώρα. 

Τα µισά τρόφιµα
δεν θα υπήρχαν 
χωρίς τα λιπάσµατα 
Φαίνεται ότι δεν υπήρξε σοβαρή επίπτωση της 
ζήτησης σε ολόκληρο τον τοµέα των λιπασµάτων, 
αφού επιβεβαιώθηκε η πρώτη περίπτωση ιού εκτός 
Κίνας στις 13 Ιανουαρίου 2020. Για πολλούς 
παραγωγούς, συνεταιρισµούς, χονδρέµπορους και 
αγρότες, λειτούργησαν όλα ως συνήθως, όπως λέµε 
«business as usual», σηµειώνει η Τζούλια Μήχαν.
Ωστόσο, οι προοπτικές παραµένουν αβέβαιες, µε 
πολλές συζητήσεις και ανησυχίες για ένα δεύτερο 
κύµα και τι µπορεί να σηµαίνει αυτό για ήδη 
«σπασµένες» οικονοµίες. «Ανεξάρτητα από όλους 
αυτούς τους παράγοντες, ο κόσµος χρειάζεται 
ακόµα τροφή. Και λαµβάνοντας υπόψη ότι έως 
και το 50% των τροφίµων που τρώµε δεν θα ήταν 
διαθέσιµα χωρίς λιπάσµατα, πρόκειται για µια 
βιοµηχανία που θα παραµείνει ισχυρή», αναφέρει.

Ο τοµέας των λιπασµάτων 
σίγουρα δεν γνώρισε τις 
απότοµες και δραµατικές 
πτώσεις των τιµών που 
παρατηρήθηκαν σε σχετικές 
αγορές όπως το φυσικό αέριο 
και το πετρέλαιο.

Οι επιχειρήσεις λιπασµάτων 
επωφελήθηκαν από το φθηνό 
κόστος ενέργειας, πράγµα 
που σηµαίνει ότι ακόµη και οι 
οριακοί παραγωγοί συνέχισαν 
να λειτουργούν.

Τιμές

Διαθεσιμότητα

Καθώς ο ιός εξαπλώθηκε σε 
παγκόσµιο επίπεδο, οι γεωργικοί 
και βιοµηχανικοί τοµείς πήραν 
µαθήµατα από την Κίνα και πολλοί 
έλαβαν κυβερνητική υποστήριξη.
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ΠΟΡΕΙΑ ΤΙΜΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

ΠΟΡΕΙΑ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Αµµωνιακά Λιπάσµατα- FOB Γιούζν Εκτιµητικό σηµείο 0-8 εβδοµάδες- πλήρες 
εβδοµαδιαίο εύρος αγοράς 

Φωσφορικό Μονοαµµώνιο- Sight CFR Βραζιλία Εκτιµητικό σηµείο χονδρικής, 
0-8 εβδοµάδες- πλήρες εβδοµαδιαίο εύρος αγοράς

Ουρία- Granular CFR Βραζιλία Εκτιµητικό σηµείο χονδρικής εισαγωγής, 
0-8 εβδοµάδες- πλήρες εβδοµαδιαίο εύρος αγοράς

Ουρία- Granular FOB Αίγυπτος Εκτιµητικό σηµείο χονδρικής, 0-8 εβδοµάδες- 
εβδοµαδιαίο εύρος µε παρόµοια βάρυ

Πετρελαιοειδή 1% CIF NWE Εκτίµηση φορτίου 5-15 µέρες- ηµερήσιο κλείσιµο τιµών

Πετρελαιοειδή 3,5% CIF NWE Εκτίµηση φορτίου 5-15 µέρες- ηµερήσιο κλείσιµο τιµών



Ανασυντάσσονται τα εγχώρια τυροκομεία, 
ζωηρεύει η ζήτηση για το πρόβειο γάλα  
Ανακατατάξεις σε πολλά επίπεδα δείχνει να ακολουθεί ο κλάδος της εγχώριας τυροκοµίας, 
ως αποτέλεσµα των αλλαγών που επέρχονται στα καταναλωτικά πρότυπα και οι οποίες 
ευνοούν, όπως όλα δείχνουν, τα τοπικά προϊόντα υψηλής προστιθέµενης αξίας.   

TYΡΟΚΟΜΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

E K T A K T H  E K ∆ Ο Σ Η

EKTAKTH EK∆ΟΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΧΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΣΚΛΗΡΑ
ΗΜΙΣΚΛΗΡΑ

ΤΥΡΙΑ
ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣΜΑΛΑΚΑ ΤΥΡΙΑ

74,3%
14,5% 11,1%
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ΑΓΟΡΑ

>  Νέες καταναλωτικές προτιµήσεις και µεγάλες επενδύσεις στον κλάδο 
της τυροκοµίας εντείνουν τον ανταγωνισµό για τις προµήθειες πρώτης ύλης 

ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΟ ΤΟΠΙΟ    
ΣΤΟ ΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΟ ΓΑΛΑ 
ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΟΡΙ∆Η  

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Μεγαλώνει η ζήτηση για αιγοπρόβειο γάλα, 
µε τις µεταποιητικές µονάδες του κλάδου, 
µικρές και µεγάλες, να αναπροσαρµόζουν 
την πολιτική τους, µε βάση τις αλλαγές στο 
διατροφικό µοντέλο και τις νέες συνήθειες των 
καταναλωτών που υπαγορεύει ο κορωνοϊός. 
Την ίδια ώρα, όλοι δείχνουν να συµφωνούν ότι 
οι τελευταίες παρεµβάσεις Βορίδη, µε επίκεντρο 
τα αυστηρά πρόστιµα για τις περιπτώσεις 
παραβίασης των κανόνων διαχείρισης των 
προϊόντων ΠΟΠ και ειδικότερα της Φέτας, έχει 
επιδράσει περιοριστικά τόσο στις εισαγωγές και 
στη χρήση υποπροϊόντων γάλακτος, όσο και στις 
«ειδικές µεθόδους» µε τις οποίες τα τελευταία 
χρόνια κάποιες γαλακτοβιοµηχανίες έφερναν το 
όποιο γάλα στα µέτρα τους.   
Όλα αυτά δείχνουν ότι εντείνεται 
ο ανταγωνισµός στις τάξεις της 
γαλακτοβιοµηχανίας και των κατά 
τόπους τυροκοµικών επιχειρήσεων για 
την προσέλκυση πρώτης ύλης, δηλαδή 
αιγοπρόβειου γάλακτος, πράγµα το οποίο 
επηρεάζει ήδη ανοδικά τις προσφορές που 
γίνονται στους παραγωγούς για τη νέα 
γαλακτοκοµική περίοδο. Οι πληροφορίες 
θέλουν τη ζήτηση για φέτα και τυροκοµικά 
προϊόντα να «ξυπνάει», τόσο στην εγχώρια 
αγορά όσο και στο εξωτερικό, ενώ και 
οι νέες επενδύσεις που έχουν γίνει τα 
τελευταία χρόνια στον κλάδο της τυροκοµίας 
υπαγορεύουν την απορρόφηση όλο και 
µεγαλύτερων ποσοτήτων γάλακτος.
Όπως αναφέρθηκε ήδη ρόλο ενδεχοµένως 
να έχει παίξει και η ενίσχυση της ελεγκτικής 
διαδικασίας, όπως και τα βαριά πρόστιµα που 
προβλέπονται µε το νέο νόµο (4691-9/6/20) 
για τις περιπτώσεις «ελληνοποιήσεων», 
δηλαδή χρήσης εισαγόµενου ή υποπροϊόντων 
γάλακτος για την παραγωγή φέτας.
Το βέβαιο είναι ότι αυτή τη στιγµή υπάρχει 
έντονη κινητικότητα από την πλευρά της 
βιοµηχανίας γάλακτος και τυριών, ώστε 
να κλείσουν έγκαιρα οι συµβάσεις µε 

τους παραγωγούς, προκειµένου να είναι 
εξασφαλισµένες οι προβλεπόµενες εισκοµίσεις 
στη διάρκεια της νέας γαλακτοκοµικής 
περιόδου (2020-2021).

Όλοι απευθύνονται παντού
Όπως έχει γράψει εδώ και µέρες η Agrenda, 
ο ΌΛΥΜΠΟΣ έκανε για πρώτη φορά απόβαση 
στην Αιτωλοακαρνανία, η ΗΠΕΙΡΟΣ «ρίχνει 
δίχτυα» στους Θεσσαλούς παραγωγούς, η 
ΑΜΦΙΓΑΛ υποχρεώθηκε να φθάσει µέχρι 
τη Νότια Πελοπόννησο για να καλύψει τις 
παραγγελίες της (ειδικά µετά τη συµφωνία 
µε τα A-B Βασιλόπουλος), ενώ τα µικρότερα 
τυροκοµεία κάνουν αγώνα για να καλυφθούν 
τοπικά µε την αναγκαία πρώτη ύλη.
Οι πληροφορίες θέλουν στις συζητήσεις 
οι οποίες έχουν ανοίξει µε παραγωγούς - 
αιγοπροβατοτρόφους και ειδικότερα δε µε 
γαλακτοκοµικούς συνεταιρισµούς που έχουν 
τη δυνατότητα να συγκεντρώσουν µέσα 
από το δίκτυό τους µεγάλες ποσότητες, να 
προσφέρεται τιµή παραγωγού µέχρι και ένα 
ευρώ το κιλό, χωρίς να αποκλείεται και κάτι 
παραπάνω για τη συνέχεια.
Η παραπάνω εξέλιξη είναι αποτέλεσµα και της 
συρρίκνωσης που έχει επέλθει στον κλάδο 
της αιγοπροβατοτροφίας, ως αποτέλεσµα της 
κακής τριετίας (2015-2018) που προηγήθηκε 
και της κατάστασης, ειδικά από πλευράς 
ρευστότητας, στην οποία συνεχίζουν να 
βρίσκονται πολλές εκµεταλλεύσεις.

Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 
ΜΙΑΣ ΑΜΦΙ∆ΡΟΜΗΣ ΣΧΕΣΗΣ  
Οι εξελίξεις στον κλάδο δείχνουν για µια ακόµη φορά πόσο 
ο ένας χρειάζεται τον άλλο. ∆ηλαδή, η βιοµηχανία τους 
παραγωγούς και οι παραγωγοί τη βιοµηχανία. Μέχρι τώρα 
δεν έχουν γίνει τα απαιτούµενα και από τις δύο πλευρές. 
Η βιοµηχανία στο πρώτο στραβοπάτηµα της αγοράς, 
σπεύδει να φορτώσει τα βάρη στους παραγωγούς, ενώ 
οι τελευταίοι δυσκολεύονται να κατανοήσουν τη σηµασία 
αυτής της σχέσης, ειδικά σε ό,τι αφορά τη σταθερότητα 
(ροής) και την ποιότητα της πρώτης ύλης. 

ΑΛΛΗΛΟΣΕΒΑΣΜΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ 
ΓAΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
ΣΤΟ ΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΟ ΓΑΛΑ

ΤΙΜΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΛΕΠΤΑ / ΚΙΛΟ 
95

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΝΟΤΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

∆ΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
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Άνοιγμα του μέτρου της 
αποθεματοποίησης στα τυροκομικά 
προϊόντα (ενδεχομένως και στο ελαιόλαδο) 
και δυνατότητα περαιτέρω χρηματοδότησης 
των τυροκομικών επιχειρήσεων με βάση 
τα αποθέματα που διατηρούν, προτείνουν 
οι επιχειρήσεις του κλάδου, αίτημα που 
διατυπώνει με έγγραφό του προς την 
πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και ο καθηγητής – λέκτορας 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Λάμπρος 
Χατζηζήσης (σελ. 30). Είναι σαφές ότι η 
δίμηνη διακοπή λειτουργίας της μαζικής 
εστίασης και η δραματική μείωση του 
τουρισμού έχει περιορίσει κατά πολύ την 
κατανάλωση τυριών, δυσχεραίνοντας 

ακόμα και τις εξαγωγές. Την ίδια στιγμή 
ωστόσο, φαίνεται να υπάρχει μια στροφή 
της κατανάλωσης στα τοπικά προϊόντα 
υπεραξίας, κάτι που ενισχύει τη θέση των  
μικρών παραδοσιακών τυροκομικών 
επιχειρήσεων οι οποίες ενισχύουν τη θέση 
τους στην αγορά. Ρόλο στη διαμόρφωση 
της εγχώριας αγοράς γάλακτος και 
ειδικότερα στη ζήτηση για αιγοπρόβειο 
γάλα φαίνεται να διαδραματίζουν και 
οι τελευταίες κυβερνητικές αποφάσεις 
για την αντιμετώπιση των λεγόμενων 
ελληνοποιήσεων, με τελευταία έκφανση τα 
βαριά πρόστιμα που έχουν θεσπισθεί με το 
νόμο 4691/2020 για την καταστρατήγηση 
των κανόνων που διέπουν τα Προϊόντα 

Ονομασίας Προέλευσης, όπως για 
παράδειγμα η Φέτα. 
Οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν την 
κινητικότητα μικρών και μεγάλων μονάδων 
στο χώρο της γαλακτοβιομηχανίας και της 
παραγωγικής τυροκομικών προϊόντων να 
έχουν διακτινισθεί σε όλη τη χώρα σε μια 
προσπάθεια αναζήτησης των απαραίτητων 
ποσοτήτων φρέσκου αιγοπρόβειου 
γάλακτος για την παρασκευή μαλακών, 
ημίσκληρων τυριών και φυσικά Φέτας. 
Τελευταία παραδείγματα αυτής της 
κινητικότητας, είναι τρεις μικρές σχετικά 
τυροκομικές επιχειρήσεις (από τη 
Χαλκιδική, το Βόλο και τα Τρίκαλα) 
που έχουν ανοίξει για πρώτη φορά 

γραμμή παραλαβής γάλακτος από τη 
Λέσβο, φέρνοντας σε δύσκολη θέση τις 
τυροκομικές επιχειρήσεις του νησιού. 
Εδώ οι πληροφορίες θέλουν να έχει 
δημιουργηθεί συγκρουσιακό κλίμα με 
προσφυγές στη δικαιοσύνη, καθώς, όπως 
υποστηρίζουν τα τυροκομεία του νησιού, 
δεν μπορεί η μεταφορά του γάλακτος από 
το νησί στην ηπειρωτική χώρα να γίνεται 
μια φορά κάθε τρεις μέρες και αυτό το γάλα 
να χρησιμοποιείται σαν πρώτη ύλη για την 
παρασκευή Φέτας (βάσει του θεσμικού 
πλαισίου προβλέπεται τυροκόμηση σε 48 
ώρες).  Η κινητικότητα που έχει αναπτυχθεί 
γύρω από το αιγοπρόβειο γάλα οδηγεί 
σταδιακά σε περαιτέρω βελτίωση των 
τιμών παραγωγού, με το ένα ευρώ το 
κιλό να μην απέχει πλέον πολύ από το 
να γίνει πράξη για τη νέα γαλακτοκομική 
περίοδο. Η τιμή αυτή αφορά στις περιοχές 
με συγκριτικό πλεονέκτημα λόγω της 
γεωγραφικής τους θέσης και τις μονάδες με 
μεγάλη παραγωγή, σταθερή ποιότητα και 
καλές γενικά αποδόσεις. 

ΑΝΑΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΙΚΡΑ  
ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΥΝ ΑΓΟΡΑ  
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Μια οικογενειακή επιχείρηση που οι ρίζες της ξεκινούν στο 
1970, όταν ο Μανώλης Πιτταράς αγόρασε µια µοσχίδα για να πίνουν 
τα παιδιά του γάλα. Η αγάπη της οικογένειας για τα ζώα έκανε αυτή τη 
µοσχίδα, κρατώντας όλα τα θηλυκά που γεννούσε και γεννιόνταν στην 
επιχείρηση, να γίνει η µεγαλύτερη µονάδα παραγωγής αγελαδινού 
γάλακτος στο Αιγαίο. 
Ξεκινώντας µε αγάπη και πλήρες αίσθηµα ευθύνης από την σπορά για 
την παραγωγή της ζωοτροφής µέχρι τη συγκοµιδή της, το τάισµα των 
ζώων αποκλειστικά από µη γενετικά τροποποιηµένες ζωοτροφές, το 
άρµεγµα και τη µεταφορά του γάλακτος στο τυροκοµείο, από το 2009 
στις Μέλανες της Νάξου το Τυροκοµείο Πιτταρά δηµιουργεί εκλεκτά 
παραδοσιακά προϊόντα. Αυτά είναι η Γραβιέρα Νάξου ΠΟΠ, η Γραβιέρα 
Νάξου ΠΟΠ 12µηνης Ωρίµανσης, η Γραβιέρα Πιτταρά σε Μπαστούνι, το 
Σκληρό τυρί Σαγανάκι, η Μυζήθρα Γλυκιά Νάξου, το Ξινοτύρι Φρέσκο 
Νάξου, το Παραδοσιακό Ρυζόγαλο Νάξου, Κρέµα Νάξου Βανίλια, 
Κρέµα Νάξου Σοκολάτα. Το τυροκoµείο και η κτηνοτροφική µονάδα 
βρίσκονται σε ηµιορεινή περιοχή, περιστοιχισµένα από ξερολιθιές 
που οριοθετούν µικρούς οικογενειακούς ελαιώνες και περιβόλια. Η 
µικρή σύγχρονη µονάδα συνολικής επιφάνειας 500 τ.µ. είναι άρτια 
εξοπλισµένη: Χώρος υποδοχής και παστερίωσης του γάλακτος, 
τυροκόµηση σε ανοξείδωτες δεξαµενές, χώρος ωρίµανσης, ποιοτικού 
ελέγχου και συσκευασίας.

Αυτοδυναμία σε τροφή, με τη μέγιστη ποιότητα
Σε µικρή απόσταση βρίσκεται η κτηνοτροφική µονάδα όπου 

ζουν και µεγαλώνουν 220 αγελάδες γαλακτοπαραγωγής 
Holstein, 150 µοσχάρια και µοσχίδες αναπαραγωγής και 
100 µοσχάρια για παραγωγή κρέατος. Και 5 χλµ. βορειότερα 
βρίσκονται τα οικογενειακά κτήµατα όπου καλλιεργείται 
καλαµπόκι και χειµερινά σιτηρά, ένα µεγάλο µέρος από τις 
χορτονοµές που χρειάζεται η µονάδα. Το σηµαντικότερο όφελος 
δεν είναι µόνο η αυτοδυναµία σε τροφή αλλά η εξασφάλιση 
της ποιότητάς της: Τα ζώα της µονάδας  τρέφονται κυρίως µε  
ιδιοπαραγόµενες ζωοτροφές και εξασφαλίζουν το 100% του 
γάλακτος για την παραγωγή των προϊόντων Πιτταρά.

> Στα ημιορεινά του νησιού  η κτηνοτροφία 
βγάζει γεύση από τη λιτότητα και τον ήλιο

ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΞΕΡΟΛΙΘΙΕΣ
ΤΗΣ ΝΑΞΟΥ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙ Ο ΠΙΤΤΑΡΑΣ 

▲

ΠΑΡΑΓΩΓΉ 
3.000 ΤΌΝΩΝ 
ΓΑΛΑΚΤΌΣ 

Η κτηνοτροφική µονάδα 
του Νικόλα Πιτταρά, που 
σήµερα λειτουργεί µε τη 
βοήθεια των τριών γιων 
του, αριθµεί περίπου 
600 βοοειδή και είναι 
η µεγαλύτερη µονάδα 
που βρίσκεται σε νησί. 
Η παραγωγή ανέρχεται 
σε πάνω από 3.000 
τόνους γάλα ετησίως, σε 
τουλάχιστον 250 τόνους 
τυροκοµικά προϊόντα 
και 100 τόνους κρέας. 
Συστατικά της ποιότητας 
των προϊόντων είναι η 
διασφάλιση των κανόνων 
υγιεινής σε συνδυασµό 
µε τη χρήση της 
σύγχρονης τεχνολογίας, 
άριστα καταρτισµένο 
επιστηµονικό προσωπικό 
και προσήλωση στις 
παραδοσιακές µεθόδους. 

Γραβιέρα Νάξου Π.Ο.Π: Σκληρό κίτρινο 
τυρί  µε χαρακτηριστική γεύση που ωριµά-
ζει για τουλάχιστον 3 µήνες ώστε να αναδεί-
ξει την υπόγλυκη και βουτυρώδη γεύση της. 
Επιτραπέζιο τυρί, χρησιµοποιείται όµως και 
στην µαγειρική. Από φρέσκο πλήρες παστε-
ριωµένο αγελαδινό γάλα. Μπορεί να περιέ-
χει έως 20% αιγοπρόβειο.

Γραβιέρα Νάξου Π.Ο.Π. 12μηνης Ωρίμαν-
σης: Έχει ωριµάσει για τουλάχιστον 12 µήνες 
κάτι που την καθιστά ένα επιτραπέζιο τυρί µε 
πλούσιο άρωµα, πικάντικη γεύση και έντονη ε-
πίγευση. Συνοδεύει ιδανικά ως µεζές το κρασί, 
το ούζο ή το τσίπουρο.

Γραβιέρα Πιτταρά σε Μπαστούνι: Σκληρό 

τυρί από φρέσκο πλήρες παστεριωµένο αγελα-
δινό γάλα ή µείξη µε λίγο αιγοπρόβειο, επιτρα-
πέζιο αλλά και ιδανικό για παρασκευές.

Σαγανάκι: Σκληρό τυρί από φρέσκο πλήρες 
παστεριωµένο αγελαδινό γάλα ή µείξη µε λίγο 
αιγοπρόβειο, ιδιαίτερα εύγευστο που αναδει-
κνύει τα αρώµατα του όταν ψηθεί ή τηγανιστεί, 
σερβιρισµένο µε λίγο λεµόνι.

Μυζήθρα Γλυκιά Νάξου: Φρέσκο µα-
λακό τυρί τυρογάλακτος, µε προθήκη µι-
κρής ποσότητας αγελαδινού γάλακτος, µε 
δροσερή και ευχάριστη γλυκιά γεύση. Κά-
νει νόστιµα γλυκά και πίτες. Κατάλληλο για 
δίαιτα. Τρώγεται σκέτο ή µε µέλι ή ως ε-
πιτραπέζιο τυρί και στη σαλάτα.

Ξινοτύρι Φρέσκο Νάξου: Μαλακό λευκό τυ-
ρί από φρέσκο πλήρες παστεριωµένο αγελα-
δινό γάλα, αλειφώδους υφής µε ελαφρά υ-
πόξινη γεύση. Χρησιµοποιείται σε πάρα πολ-
λές συνταγές, για παρασκευή τυροσαλάτας, 
ως επιτραπέζιο τυρί, και για παρασκευή πί-
τας. Ιδανικό για καλοκαιρινές σαλάτες, µε δρο-
σερή επίγευση και µοναδικό για µους τυριών.

Η Γραβιέρα Νάξου 
Π.Ο.Π., η Μυζήθρα 
Γλυκιά Νάξου και 

το Ξινοτύρι Φρέσκο 
Νάξου έχουν ενταχθεί 

στο δίκτυο Aegean 
Cuisine.

ΠΡΌΪΌΝΤΑ ΠΙΤΤΑΡΑΣ
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Οι παραγωγοί µας είναι η κοινωνική 
τάξη που καλείται να εξασφαλίσει τα 
τρόφιµα όλων µας.  Άρα η διαχείριση 
της παραγωγικής διαδικασίας, µε 
στόχο την απτόητη συνέχειά της πρέπει 
να αποτελέσει προτεραιότητα στους 
πολιτικούς σχεδιασµούς της παγκόσµιας 
κοινότητας αλλά και κάθε κράτους 
χωριστά, τονίζει ο ο καθηγητής-λέκτορας 
του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, Λάµπρος 
Χατζηζήσης και παραθέτει µια σειρά από 
προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση: 
■  Την αποθεµατοποίηση κυρίως 
τυριών και ελαιολάδου. Το µέτρο αυτό θα 
βοηθήσει στην εξασφάλιση της επάρκειας 
των τροφίµων, αλλά και στην παρότρυνση 
της συνέχειας της παραγωγικής 
διαδικασίας. Θα δηµιουργήσει αποθέµατα 
προϊόντων που θα πουληθούν την 
κατάλληλη στιγµή, όταν δηλαδή η αγορά 
τα ζητήσει και σίγουρα όχι κάτω του 
κόστους. Αυτονόητο είναι πως η πολιτεία 
θα πρέπει να πριµοδοτήσει εξ ολοκλήρου 
το κόστος αποθήκευσης, συντήρησης και 
χρηµατοοικονοµικής διαχείρισης στην 
παραπάνω διαδικασία. 
■  Τη χορήγηση χρηµατοδοτήσεων 
µε ενέχυρο ή εγγύηση το υπάρχων 
εµπόρευµα. Είναι λογικό, φυσική 
λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας, 
τα εµπορεύµατα να παράγονται για να 
καταναλωθούν. Όταν αυτό δυσχεραίνει και 
χρονικά καθυστερεί, για να µην µειωθεί ο 
ρυθµός παραγωγής ώστε να πληρώνεται 
στην ώρα της η πρώτη ύλη, πρέπει να 
υπάρξει χρηµατοδότηση της παραπάνω 
µορφής. 
■  Η µείωση της φορολογίας από µόνη 
της αποτελεί αναπτυξιακό µέτρο. Στην 
περίπτωση των γεωργοκτηνοτρόφων 
είναι οι συνθήκες ιδανικές προκειµένου 
να ενθαρρυνθούν στην παραγωγική 

διαδικασία, να τους δοθεί αφορολόγητο 
πετρέλαιο. Εκτιµάται ότι θα είναι το µέτρο, 
αφορµή να µην µείνει ούτε στρέµµα στη 
χώρα µας ακαλλιέργητο. 
■  Η επιβράβευση της ποσοτικής και 
ποιοτικής παραγωγής ανέκαθεν αποτελεί 
κίνητρο για την παραγωγική διαδικασία. 
Μία γενναία χρηµατική ενίσχυση στην ανά 
κιλό παραγόµενη γεωργοκτηνοτροφική 
ποσότητα είναι ένας καλός λόγος για τον 
παραγωγό να πάρει θάρρος και να εισέλθει 
στον ανταγωνισµό της περισσότερης και 
καλύτερης παραγωγής. 
■  Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι 
κύριος στόχος είναι η αυτάρκεια των 
γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων και άρα 
η επάρκεια σε τρόφιµα. Προφανώς για να 
ενισχυθεί όλη η καταναλωτική αλυσίδα θα 
πρέπει να καλλιεργηθεί η προτίµηση από 
τον καταναλωτή Ελληνικών Προϊόντων. 
Ο καταναλωτής µε προωθητικές 
ενέργειες µέσο διαρκούς ενηµέρωσης 
και παρότρυνσης πρέπει να προτιµάει 
αν όχι αποκλειστικά, κυρίως τα ελληνικά 
προϊόντα.
■  Η πραγµατική οικονοµία πρέπει 
να χαλαρώσει όσον αφορά τον 
παραγωγικό ιστό. Με στόχο τη συνέχεια 
της παραγωγικής διαδικασίας ας 
κυκλοφορήσουν για τους παραγωγούς 
πιο εύκολα, πιο γρήγορα, περισσότερα 
χρήµατα. Θα εξασφαλίσουµε την 
παραγωγή των τροφίµων µας, που σε 
τελική ανάλυση είναι ανεκτίµητη. 
■  Τέλος είναι ευκαιρία να ενισχύσουµε 
τη σηµασία των ΠΟΠ τυροκοµικών 
προϊόντων και άρα των ποιοτικά και 
διατροφικά ανώτερων τυριών ελέγχοντας 
και την τεχνολογία παραγωγής τους η 
οποία τηρώντας όλους τους κανόνες 
υγιεινής πρέπει να συνάδει και να θυµίζει 
την παραδοσιακή τεχνολογία. 

ΟΙ 7 ΕΝΤΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΚΛΟΝΗΤΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ  



ΤΥΡΟΚΟΜΟΣ

ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΕΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ 
ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

Η ΧΑΝΣΕΝ επίσης διαθέτει μεγάλη 
γκάμα Προβιοτικών καλλιεργειών 
(ΒΒ-12®, LGG®, LA-5®) με την 
περισσότερη και εγκυρότερη 
τεκμηρίωση και κλινικές μελέτες.
Ένα από τα στρατηγικά προϊόντα της 
ΧΑΝΣΕΝ είναι τα τεστ ανίχνευσης 
υπολειμμάτων αντιβιοτικών 
όπως τα Betastar®.  Πρόσφατα 
η ΧΑΝΣΕΝ λανσάρισε μια νέα 
σειρά τεστ γρήγορης ανίχνευσης 
υπολειμμάτων αντιβιοτικών και 
αφλατοξίνης Μ1, υπό την Εμπορική 
ονομασία MILKSAFE® , που είναι 
γρήγορα, εύχρηστα, αξιόπιστα για 
χρήση σε φάρμες, βυτία συλλογής 
γάλακτος, εργαστήρια κλπ.

Η εταιρεία Chr.Hansen S.A. με έδρα 
την Δανία δραστηριοποιείται από το 1830 
στην παραγωγή και εμπορία πρώτων 
υλών στην Γαλακτοκομία και γενικότερα 
στην Βιομηχανία Τροφίμων. Τα προϊόντα 
της παράγονται σε δικά της εργοστάσια 
σε όλες τις Ηπείρους και διανέμονται 
σε περίπου 140 χώρες. Έχει θυγατρικές 
εταιρείες σε 30 χώρες μεταξύ των οποίων 
και στην Ελλάδα, όπου δραστηριοποιείται 
για πάνω από 40 χρόνια, ενώ πολλά 
χρόνια πριν την ίδρυση της, είχε παρουσία 
μέσω συνεργασιών, αντιπροσώπων και 
χονδρεμπόρων. Σκοπός και όραμά της 
ΧΑΝΣΕΝ ΕΛΛΑΣ είναι να βρίσκεται δίπλα 
στον πελάτη, παρέχοντας αποτελεσματικές 
και εξατομικευμένες λύσεις, με καινοτόμα, 
αξιόπιστα προϊόντα υψηλών απαιτήσεων 
και προδιαγραφών. Η εταιρεία, υποστηρίζει 
τεχνολογικά τα προϊόντα της και φροντίζει 
να μεταφέρει στους πελάτες της τις 
σύγχρονες τάσεις τόσο στην τεχνολογία 
όσο και στην αγορά.

Η γκάμα των προϊόντων 
Στην κατηγορία των ενζύμων η ΧΑΝΣΕΝ 
διαθέτει την ζωική πυτιά NATUREN®, σε 
υγρή μορφή, σκόνη και πάστα, επίσης την 
πυτιά CHYMAX® που είναι 100% Χυμοσίνη 
- προϊόν ζυμώσεως- και τη Μικροβιακή 
πυτιά για προϊόντα vegan.
Μεταξύ των ενζύμων συμπεριλαμβάνεται 
και η Λακτάση που χρησιμοποιείται στην 
παραγωγή γάλακτος και γαλακτοκομικών 
προϊόντων χωρίς λακτόζη. Υπάρχει σε 
διάφορους τύπους π.χ. Ha -Lactase ™ και 
NolaFit® για εξειδικευμένες χρήσεις.
Στον χώρο των οξυγαλακτικών 
καλλιεργειών η ΧΑΝΣΕΝ διαθέτει την 
Παγκόσμιας προτίμησης σειρά  
YO-FLEX® για κατευθείαν εμβολιασμό, 
σε μορφή σκόνης (λειοφιλιωμένη) ή σε 
πέλετ βαθείας κατάψυξης, με τα οποία 
παράγονται ζυμούμενα γαλακτοκομικά 
προϊόντα (γιαούρτη, αριάνι, ξινόγαλα, 
κεφίρ κλπ.). Επίσης διαθέτει μεγάλη γκάμα 
καλλιεργειών Τυροκομίας για παραγωγή 
Φέτας και όλων των τύπων τυριών.
Η καινοτομία της ΧΑΝΣΕΝ επεκτείνεται και 
στον χώρο της Βιοπροστασίας με ευρύτατη 
γκάμα καλλιεργειών με τις οποίες 
επιτυγχάνεται η προστασία των προϊόντων 
από ζύμες και μύκητες με αποτέλεσμα την 
επιμήκυνση της

διατηρισιμότητας, τη μείωση των 
επιστροφών και της φύρας σε προϊόντα 
και υλικά συσκευασίας, αλλά κυρίως 
τη μείωση των παραπόνων των 
καταναλωτών. Περισσότερες πληροφορίες 
στο www.chr-hansen.com.

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΧΑΝΣΕΝ      
ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

▲
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Το τυροκομείο «Η Βλάχα» είναι ένα σύγχρονα 
εξοπλισμένο και πιστοποιημένο τυροκομείο στα 
Εσώβαλτα Πέλλας. Οικογενειακή επιχείρηση από 
το 1978, ασχολείται με την τυροκομία ήδη δύο 
γενιές, πιστή στην παραγωγή παραδοσιακών 
τυροκομικών προϊόντων. Εδώ και 10 χρόνια 
στεγάζεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 700 τ.μ 
και επενδύει σταθερά τόσο στην εκπαίδευση 
του εξειδικευμένου προσωπικού της, όσο και σε 
μηχανήματα. Πρόσφατα εντάχθηκε σε πρόγραμμα 
με την Αναπτυξιακή Πέλλας για επένδυση σε 
ψυκτικούς θαλάμους.
Το τυροκομείο χρησιμοποιεί 100% ελληνικό γάλα 
και συνεργάζεται με ντόπιους κτηνοτρόφους 
στην περιοχή των Γιαννιτσών, ελέγχοντας το γάλα 
«σταγόνα-σταγόνα» για διασφάλιση της ποιότητας. 
Στόχος, να προσφέρουν αγνά και ποιοτικά 
προϊόντα στο τραπέζι σας, σε εγκαταστάσεις με 

σύγχρονα μηχανήματα παραγωγής και ελέγχου. Τα 
προϊόντα αυτά είναι:
■ Φέτα ΠΟΠ.
■ Μπάτζος ΠΟΠ – ημίσκληρο και αλμυρό τυρί, 
μοναδικό τοπικό προϊόν από πρόβειο γάλα.
■ Ανθότυρο – με χαμηλά λιπαρά και λιγότερο 
αλάτι, για τους λάτρεις της υγιεινής διατροφής
■ Αριάνι – δροσιστικό ρόφημα  
με χαμηλά λιπαρά (2.2%).
■ Γιαούρτι αγελάδας.
■ Κατσικίσιο τυρί – σκληρό, πικάντικο για τους 
λάτρεις του είδους, αλλά και ιδανικό για παιδιά 
που ακολουθούν διατροφή με βάση το κατσικίσιο 
γάλα.
■ Μυζήθρα – παράγεται μετά το τέλος της 
παρασκευής φέτας, από πλούσιο αιγοπρόβειο 
τυρόγαλο.
■ Παραδοσιακό πρόβειο γιαούρτι.
■ Παραδοσιακό πρόβειο γιαούρτι σε πήλινο.

■ Στραγγιστό γιαούρτι αγελάδας – με φυσική 
στράγγιση τσαντίλας, ιδανικό για αλμυρές και 
γλυκές παρασκευές.
■ Τελεμές.
Τα ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα της επιχείρησης 
προμηθεύουν καθημερινά ένα ευρύ πελατολόγιο, που 
περιλαμβάνει super markets και delicatessen σε όλη 
την Κεντρική Μακεδονία, αλλά και επιλεγμένα σημεία 
στην Αθήνα.
Η ΒΛΑΧΑ επεκτείνεται σιγά αλλά σταθερά και στο 
εξωτερικό: ήδη εξάγει σε καταστήματα στη Γερμανία, 
ενώ το 2019 πήρε μέρος σε διεθνή έκθεση για τυριά 
και κρασιά στην Ουκρανία σε συνεργασία με το 
Ελληνοουκρανικό Επιμελητήριο.
Πιστοποιήσεις ISO
■ Agrocert – παραγωγή και συσκευασία Φέτα ΠΟΠ.
■ Agrocert – παραγωγή και συσκευασία Μπάτζος 
ΠΟΠ.
■ Q-Cert – παραγωγή τυριών άλμης.

> Επενδύει σε νέες εγκαταστάσεις και μηχανήματα το τυροκομείο «Η Βλάχα» 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΣΤΟ ΓΑΛΑ «ΣΤΑΓΟΝΑ-ΣΤΑΓΟΝΑ» 

Άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό 

Το προσωπικό της εταιρείας είναι άρτια εκπαιδευμένο στην παραγωγή των τυροκομικών 

προϊόντων και το κυριότερο μέλημά τους είναι να κρατήσουν τις σωστές συνθήκες 

υγιεινής και προστασίας. Επίσης διαθέτει στην διάθεσή της μεταφορικά μέσα που 

προμηθεύουν καθημερινά καταστήματα ντελικατέσεν σε όλη την Μακεδονία.

Η Αρχή του τυροκομείου «Η Βλάχα»

Όλα ξεκίνησαν με τον παππού Τσελεπή που ασχολήθηκε από μικρή ηλικία με την 

παραγωγή τυροκομικών προϊόντων. Δουλεύοντας σε ντόπια τυροκομεία αντλώντας 

ιδέες και μαθαίνοντας το αντικείμενο μέσα από συνεχή και σκληρή δουλειά, αποφάσισε 

να δημιουργήσει τη δική του επιχείρηση, με την επωνυμία «Η Βλάχα».
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Έχοντας διαγράψει έως σήμερα μια λαμπρή 
πορεία 65 και πλέον χρόνων, η οικογένεια Ρούσσα 
συνεχίζει με την ίδια αφοσίωση να παράγει 
αποκλειστικά τη γνωστή Φέτα και ομοειδή τυριά 
στην ομώνυμη γαλακτοβιομηχανία. Η εταιρεία 
ΡΟΥΣΣΑΣ Α.Ε., ξεκίνησε τη διαδρομή της το 1952, 
έκτοτε δε ακολουθεί πιστά τις παραδοσιακές 
μεθόδους παραγωγής, προκειμένου να επιτύχει ένα 
πραγματικά αυθεντικό προϊόν με απαράμιλλη γεύση. 
Η τεχνογνωσία της προήλθε κατά κύριο λόγο από τους 
νομάδες προγόνους της, τους Σαρακατσάνους, που 
για αιώνες μετακινούνταν με τα κοπάδια τους από τα 
χειμαδιά στα ορεινά βοσκοτόπια των Αγράφων και 
της Πίνδου. Η παραγωγική δυνατότητα, οι τεχνικές, 
το πρωτοποριακό πνεύμα και οι συνεχείς επενδύσεις 
σε τεχνολογία, έρευνα και ανάπτυξη, σε συνδυασμό 
με το όραμα της ηγεσίας της, την εμπειρία και την 
παράδοση της οικογένειας, εγγυώνται την άριστη 
ποιότητα των προϊόντων της και αποτελούν τους 
βασικούς λόγους που σταδιακά η εταιρεία εξελίχθηκε, 
από μικρή οικογενειακή επιχείρηση σε μία από τις 
μεγαλύτερες και πιο αξιόλογες Ελληνικές βιομηχανίες 
τυροκομικών προϊόντων της χώρας. Οι εγκαταστάσεις 
της βρίσκονται στον Αλμυρό Μαγνησίας, σε ένα 
τεχνολογικά υπερ-σύγχρονο εργοστάσιο με υψηλές 
προδιαγραφές ποιότητας & ασφάλειας πιστοποιημένες 
από διεθνείς οργανισμούς. 
Το Νοέμβριο του 2019 ολοκληρώθηκε ένα ακόμη 
μεγάλο επενδυτικό έργο που είχε ως στόχο τον 

εκσυγχρονισμό και την πλήρη αυτοματοποίηση της 
γραμμής παραγωγής φέτας, η οποία πλέον έχει 
δυναμικότητα επεξεργασίας 200 τόνων γάλακτος 
ανά ημέρα, με κόστος επένδυσης 7 εκατ. Ευρώ.  
Σήμερα η ετήσια δυναμικότητα παραγωγής του 
εργοστασίου υπερβαίνει τους 15.000 τόνους τυριού. 
Ομοίως η δυναμικότητα του συσκευαστηρίου με 9 
εγκατεστημένες αυτόματες γραμμές συσκευασίας, 
ξεπερνά τα 500 τεμάχια ανά λεπτό.

Πρωτοπόρος της βιολογικής Φέτας με πολλές 
διακρίσεις σε διεθνείς διαγωνισμούς
Η εταιρεία ΡΟΥΣΣΑΣ Α.Ε υπήρξε πρωτοπόρος 
στην παραγωγή βιολογικής Φέτας στην Ελλάδα 
και παραμένει ο κυριότερος παραγωγός αυτού 
του προϊόντος που έχει διακριθεί επανειλημένα 
στους διεθνείς διαγωνισμούς ποιότητας. Επιπλέον, 
είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός και εξαγωγέας 
συσκευασμένης Φέτας η οποία ωριμάζει με τον παλιό 
παραδοσιακό τρόπο σε ξύλινα βαρέλια από ξύλο 
οξιάς, προϊόν που όχι μόνο βραβεύθηκε με 3 αστέρια 
στα Great Taste Awards αλλά κέρδισε επάξια και 
μία θέση στη λίστα με τα 50 καλύτερα προϊόντα του 
διαγωνισμού, ανάμεσα σε 10,000 συμμετοχές.
Η ΡΟΥΣΣΑΣ Α.Ε. συγκαταλέγεται σήμερα στις 
μεγαλύτερες τυροκομικές επιχειρήσεις της χώρας , 
με παγκόσμια εμβέλεια και εξαγωγές που φτάνουν 
μέχρι και στο 95% της ετήσιας παραγωγής της στις 
5 Ηπείρους ήτοι σε ΗΠΑ, Καναδά, Ευρώπη, Αφρική, 
Αυστραλία, Μέση και Άπω Ανατολή. 

> Στις μεγαλύτερες τυροκομικές επιχειρήσεις της Ελλάδας η ΡΟΥΣΣΑΣ Α.Ε

ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΜΕ ΡΙΖΕΣ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΥΣ  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΑΠΟΤΎΠΩΜΑ 
Η ΡΟΥΣΣΑΣ Α.Ε. λειτουργώντας 
διαχρονικά σε ισορροπία με το 
περιβάλλον και εφαρμόζοντας 
συστηματικά καινοτόμες πρακτικές 
στον χώρο της τυροκομίας, 
αποφάσισε να μειώσει δραστικά το 
αυξημένο ενεργειακό κόστος της με 
τον πλέον φιλικό προς το περιβάλλον 
τρόπο, εγκαθιστώντας ένα 
καινοτόμο φωτοβολταϊκό σύστημα 
συμψηφισμού (Net-Metering) ισχύος 
300kW στις στέγες του βιομηχανικού 
κτιρίου, στο πλαίσιο μίας ιδιαίτερα 
φιλόδοξης επένδυσης συνολικού 
ύψους 10 εκ. ευρώ. 
Παράλληλα προκειμένου να 
ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις της 
δραστηριότητας της στο περιβάλλον 
διαχειρίζεται πλήρως το τυρόγαλο 
και το απόγαλο, τα υγρά υπόλοιπα 
της παραγωγικής διαδικασίας είτε 
για την παραγωγή πρωτεϊνών 
τυρογάλακτος είτε για την παραγωγή 
βιοαερίου που χρησιμοποιείται για 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
φιλικής προς το περιβάλλον.  Για τη 
συγκεκριμένη δε ορθή πρακτική 
απέσπασε το Χάλκινο Βραβείο στα 
Hellenic Responsible Business 
Awards 2019.
Όμοια από την πρώτη ημέρα 
λειτουργίας του εργοστασίου έως 
σήμερα επενδύει διαρκώς στον 
εκσυγχρονισμό της εγκατάστασης 
του βιολογικού καθαρισμού του 
εργοστασίου με εφαρμογή των 
πλέον σύγχρονων μεθόδων 
επεξεργασίας, ώστε όχι μόνο να 
μην επιβαρύνει το περιβάλλον αλλά 
να εμπλουτίζει με καθαρό νερό τον 
υπόγειο υδροφορέα της περιοχής.

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΠΕΝΔΎΣΕΙΣ
Η ΡΟΥΣΣΑΣ 
Α.Ε είναι ο 
μεγαλύτερος 
παραγωγός 
και εξαγωγέας 
συσκευασμένης 
βαρελίσιας Φέτας.
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Η KEMIM-GE είναι κατασκευαστική εταιρεία η 
οποία δραστηριοποιείται επι σειρά ετών κυρίως σε 
ανοξείδωτες κατασκευές.
Το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει 
και η εμπειρία της, την καθιστούν πρωτοπόρο στην 
κατασκευή ανοξείδωτων γραμμών και μηχανημάτων 
ειδικά για τις βιομηχανίες τροφίμων.
Συνεργάζεται με κατασκευαστικές εταιρείες και εται-
ρείες μελετών, με εξειδίκευση στην αυτοματοποίηση 
των γραμμών παραγωγής φέτας και λευκών τυριών. 
Κατασκευάζει μηχανήματα, γραμμές παραγωγής και 
γραμμές στράγγισης για μικρά και μεγάλα τυροκομεία
Η εταιρεία βρίσκεται δίπλα στους πελάτες της με το 
τμήμα service που διαθέτει, για άμεση αποκατάστα-
ση όποιου προβλήματος παρουσιαστεί στην διαδικα-
σία της παραγωγής τους αλλά και για πλήρη υποστή-
ριξη μετά την πώληση.  
Η KEMIM-GE κατασκευάζει για τα τυροκομεία τα 
παρακάτω μηχανήματα, τα οποία παραδίδει εγκα-
τεστημένα και με τον ανάλογο αυτοματισμό, ώ-
στε να αποτελέσουν μία πλήρως αυτόματη γραμ-
μή παραγωγής:
■ Τυρολέβητες με πασαρέλες και εξαρτήματα κοπής, 
ανάδευσης. 
■ Μεταφορικά συστήματα για το γέμισμα των κα-
λουπιών, τα οποία διαθέτουν λεκάνες συλλογής του 
τυρόγαλου.
■ Μεταφορείς για την αλλαγή της κατεύθυνσης των 
καλουπιών
■ Στοιβακτές και αποστοιβακτές καλουπιών, για 

στοίβες από 4 έως και 12 καλούπια κατά ύψος
■ Ανατροπείς εκτός γραμμής ημιαυτόματους και αυ-
τόματους 
■ Ανατροπείς κατάλληλους για την τοποθέτησή τους 
σε γραμμές παραγωγής
■ Μεταφορικά συστήματα για την μεταφορά της 
στοίβας καλουπιών
■ Μηχανισμοί pick and place για την αυτόματη εξα-
γωγή και την στοίβαξη των υπερκείμενων καλουπιών
■ Δονητές για την αποκόλληση και την εύκολη εξα-
γωγή του τυριού από το καλούπι
■ Καλούπια σε διατάξεις 2x5, 2x6
■ Τεζάκια και καρότσια μεταφοράς ντάνας καλου-
πιών
■ Πλυντήρια καλουπιών 
■ Πλυντήρια δοχείων
■ Γεμιστικά δοχείων με άλμη
■ Αυτόματο κλειστικό δοχείων
■ Κοπτικό – ανοιχτικό μεταλλικών δοχείων
■ Μεταφορείς για την μεταφορά και την ζύγιση δοχείων
■ Πλυντήρια σκληρών τυριών
■ Πλυντήρια για μυζήθρες
■ Ιδιοκατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες  
και τις απαιτήσεις του κάθε τυροκομείου
■ Μετατροπή χειροκίνητων κλειστικών  
δοχείων σε αυτόματα
■ Αυτόματους παλετοποιητές δοχείων
■ Ανοξείδωτα τυλικτικά για παλέτες με δοχεία 
■ Πίνακες αυτοματισμού με οθόνες ελέγχου και χει-
ρισμού, κατάλληλους για μηχανήματα, για γραμμές 
διακίνησης και γραμμές στράγγισης.

> Για μικρά και μεγάλα τυροκομεία η KEMIM-GE διαθέτει μία πλήρη γκάμα εξοπλισμού

ΓΡΑΜΜΈΣ ΤΥΡΟΚΟΜΗΣΗΣ
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΛΥΣΈΙΣ ΓΙΑ ΟΛΗ 
ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Η ΚΕΜΙΜ-GE υποστηρίζει ενεργά 
πολλούς κλάδους της βιομηχανίας 
τροφίμων, με μηχανές ανοξείδωτες 
που λειτουργούν σε επιβαρυμένο 
περιβάλλον με υγρασία και χαμηλές 
θερμοκρασίες. Ενδεικτικά η εταιρεία 
απευθύνεται σε βιομηχανίες που  
δραστηριοποιούνται σε:
■ Τυροκομικά προϊόντα
■ Επεξεργασία γάλακτος
■ Αλλαντικά
■ Μη αλκοολούχα ποτά
■ Άλευρα
■ Αρτοσκευάσματα
■ Τυποποίηση γευμάτων και 
λοιπούς κλάδους γευμάτωνφάρμες, 
βυτία συλλογής γάλακτος, 
εργαστήρια κλπ.

▲
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>  Με βασικό προϊόν τη Φέτα ΠΟΠ η ΗΛ.ΒΙ.ΓΑΛ Καλοµοίρης πέτυχε τη διεθνή αναγνώριση

ΤΡΕΙΣ ΓΕΝΙΕΣ ΤΥΡΟΚΟΜΟΙ
ΣΤΗ ΓΑΣΤΟΎΝΗ ΗΛΕΙΑΣ

Αγνές πρώτες ύλες, καλό γάλα και γνώση 
της παραδοσιακής τυροκοµίας ήταν τα συστατικά 
για τη δηµιουργία των µοναδικών, ποιοτικών και 
γευστικών προϊόντων της ΗΛ.ΒΙ.ΓΑΛ Καλοµοίρης, 
από την αρχή της ιστορίας της, έναν αιώνα 
σχεδόν πριν. Βέβαια µε το πέρασµα των χρόνων, 
η εµπειρία, ο άρτιος τεχνολογικός εξοπλισµός, 
η καινοτοµία και η αναζήτηση νέων ιδεών, ήταν 
οι παράγοντες που οδήγησαν στις επιτυχίες του 
σηµερινού τυροκοµείου, µε έδρα τη Γαστούνη 
Ηλείας, βασικό χαρακτηριστικό του οποίου, 
σύµφωνα µε τους ανθρώπους του, παραµένει ο 
«οικογενειακός χαρακτήρας».

Σε µια περιοχή µε µεγάλη κτηνοτροφική 
παράδοση η σύγχρονη εργοστασιακή µονάδα των 
3.500 τ.µ. της ΗΛ.ΒΙ.ΓΑΛ. είναι πιστοποιηµένη µε 
Σύστηµα ∆ιαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίµων και 
το γάλα που διαχειρίζεται, αποκλειστικά φρέσκο 
και 100% ελληνικό, προέρχεται από επιλεγµένα 
κοπάδια συνεργαζόµενων κτηνοτρόφων της 
ευρύτερης περιοχής της ηµιορεινής και ορεινής 
Ηλείας, τα οποία βόσκουν ελεύθερα. Βασικό 
προϊόν της εταιρείας είναι η Φέτα ΠΟΠ, η οποία 
έχει αποσπάσει Χρυσό Βραβείο Γεύσης στον 
3ο ∆ιαγωνισµό Ελληνικών Τυριών. Αξίζει να 
σηµειωθεί ότι στον ίδιο διαγωνισµό απέσπασαν 

Χάλκινα Βραβεία Γεύσης το Ανθότυρο και η 
Μυζήθρα Βουτύρου Καλοµοίρη.

Συνεχείς επενδύσεις
Στρατηγική επιλογή, αλλά και δέσµευση των 
ανθρώπων της εταιρείας αποτελεί η παραγωγή 
προϊόντων εξαιρετικής ποιότητας. Αυτό επιτυγχάνεται 
µε συνεχείς επενδύσεις σε εξειδικευµένο επιστηµονικό 
προσωπικό, σε τεχνολογία και νέες γραµµές 
παραγωγής καθώς και σε αυστηρούς ελέγχους. Στα 
υπόλοιπα προϊόντα της ανήκουν το πρόβειο γιαούρτι, η 
κρέµα από 100% φρέσκο αγελαδινό µε τη συνταγή της 
γιαγιάς Γεωργίας και το ρυζόγαλο βανίλιας.

ΑΠΟ ΚΟΠΑΔΙΑ  
ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ 
ΗΛΕΙΑΣ

Η σύγχρονη εργοστασιακή µονάδα 
των 3.500 τ.µ. της ΗΛ.ΒΙ.ΓΑΛ 
Καλοµοίρης είναι πιστοποιηµένη 
µε Σύστηµα ∆ιαχείρισης της 
Ασφάλειας Τροφίµων και το γάλα 
που διαχειρίζεται, προέρχεται από 
επιλεγµένα κοπάδια της ηµιορεινής 
και ορεινής Ηλείας. Βασικό προϊόν 
της εταιρείας είναι η Φέτα ΠΟΠ, 
η οποία έχει αποσπάσει Χρυσό 
Βραβείο Γεύσης στον 3ο ∆ιαγωνισµό 
Ελληνικών Τυριών.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΑΛΑ 100%

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Τυρί με μπούκοβο
Τυρί με ρίγανη
Τυρί με ελιές
Τυρί με 4 πιπέρια
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