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Ανεπανάληπτες οι χρηματοδοτικές 

ευκαιρίες που προσφέρει το υπό μελέτη 

Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης σελ. 2, 11, 46 

Προσεχώς
Κάθετες   
μονάδες 
και αγρότες 
βιομήχανοι

Χάνουν   
τελικά τα
αναδρομικά  
οι συντάξεις 
του ΟΓΑ  

agrenda - σελ. 10-11

Φθάνει ∆εκαπενταύγουστος 
και η εγχώρια βιοµηχανία κοµπόστας 
παραλαµβάνει ανενόχλητη χιλιάδες 
τόνους συµπύρηνων ροδάκινων 
χωρίς να αισθάνεται καµιά ανάγκη να 
ανακοινώσει την τιµή µε την οποία θα 
πληρωθούν φέτος οι παραγωγοί. σελ. 12

ΣΥΜΠΥΡΗΝΑ 

Όταν 
και όσο 
θέλει η ΕΚΕ

ΚΟΝ∆ΥΛΙ ΥΠΑΑΤ 
ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΖΩΩΝ

ΑΠΟ ΕΕ
28%

Το σάπιο 
βασίλειο των 
ζωονόσων σελ. 44

agrenda - σελ. 42 agrenda - σελ. 42

  
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΎΣΕΙΣ   

Η ρευστότητα αγροτών 
στο μηδέν και οι αρχές 
διακοπές      agrenda - σελ. 10  

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΓΡΟΤΩΝ

Άκυρη καθίσταται 
στην πράξη η ευνοϊκή 
ρύθμιση  agrenda - σελ. 16

Εβδομάδα ανόδου 
με το βαμβάκι στα 
65 σεντς η λίμπρα

ΣΕΛ. 21, 22
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• Σπέρνουν µε µαθηµατική ακρίβεια οι 
Espro σπαρτικές της Kuhn σελ. 20
•Προς τη νέα αγροτική επανάσταση 
οδεύουν Ευρώπη και Αµερική σελ. 27

• Μπαλκόνι στον Κορινθιακό ο νέος 
αµπελώνας του οινοποιείου Ρούβαλη σελ. 42
• Έχει χαθεί ο λογαριασµός στο 
βασίλειο επίβλεψης ζωονόσων σελ. 44

• Παραλαµβάνουν χωρίς να λένε τιµή για το 
συµπύρηνο οι κονσερβοποιοί σελ. 12
• Αύξηση στα συµβόλαια αγελαδινού 
γάλακτος από τον Σετπέµβριο σελ. 36

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Με όχηµα τις εξαγωγές στις αραβικές χώρες και την αυξηµένη 
ζήτηση, έως 55 λεπτά η τιµή παραγωγού για τα αχλάδια Santa 
Maria στον Τύρναβο. Αντίθετα πιεσµένα τα Κρυστάλλια στα 60 
λεπτά, παρά τη µειωµένη φετινή σοδειά. Αµετάβλητη η Φότζια, 
που φαίνεται να βάζει τέλος στις πιέσεις για το σκληρό σιτάρι, 
κρατώντας τη δυναµική του προϊόντος στην εγχώρια αγορά. Σε 
ανοδική τροχιά για το βαµβάκι που ψάχνει αντίσταση στα 65 σεντς.

Παρλατόρια εσπεριδοειδών
To έντοµο προσβάλλει τα σκιαζόµενα 
φύλλα και τους καρπούς των 
εσπεριδοειδών, προκαλώντας την 
εξασθένιση των δέντρων. Την περίοδο 
αυτή εντοπίζεται στους οπωρώνες 
η δεύτερη γενιά του κοκκοειδούς και 
η καταπολέµησή του είναι αναγκαία 
εφόσον υπάρξουν µεγάλου µεγέθους 
προσβολές. 

Μέτρα αντιµετώπισης
Σε πρώτο στάδιο για την αντιµετώπιση 
της µαύρης ψώρας συνίστανται 
καλλιεργητικές φροντίδες όπως 
το καθάρισµα των δένδρων, που 
συµβάλλει στον καλύτερο αερισµό και 
φωτισµό της κόµης και επιτυγχάνεται 
µε το κλάδεµα των εσπεριδοειδών. 
Συνεπώς είναι δυνατόν να οδηγήσει 
σε µείωση του πληθυσµού του 
εντόµου. Η συστηµατική 
παρακολούθηση του οπωρώνα δεν 
πρέπει να παραµελείται και γι’ αυτό 
είναι σηµαντικό να συνεχίζονται οι 
δειγµατοληψίες στους καρπούς 
και τους βλαστούς κάθε 2-3 
εβδοµάδες µέχρι το φθινόπωρο. 
Ωστόσο, εάν οι προσβολές είναι 
έντονες, οι γεωπόνοι του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Ιωαννίνων συµβουλεύουν 
ψεκασµό µε κατάλληλα σκευάσµατα.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 08-08-2020
Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά 
άστατος καιρός µε τοπικές 
βροχές και σποραδικές καταιγίδες 
κατά τόπους ισχυρές, κυρίως στα 
ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια 
και τις Σποράδες. Στην υπόλοιπη 
χώρα λίγες παροδικές νεφώσεις 
µε τοπικούς όµβρους. Άνεµοι από 
βόρειες διευθύνσεις µέτριοι και 
στο Αιγαίο πιο ισχυροί. 
Θερµοκρασία χωρίς αξιόλογη 
µεταβολή.

Κυριακή 09-08-2020
Άστατος καιρός µε τοπικές 
βροχές και σποραδικές καταιγίδες. 
Φαινόµενα που είναι κατά τόπους 
έντονα σε Σποράδες, Εύβοια, 
ανατολική Στερεά, ανατολική 
Πελοπόννησο και δυτικές 
Κυκλάδες. Άνεµοι από βόρειες 
διευθύνσεις µέτριοι και στο Αιγαίο 
έως ισχυροί. Θερµοκρασία χωρίς 
αξιόλογη µεταβολή.

∆ευτέρα 10-08-2020
και Τρίτη 11-08-2020
Γενικά αίθριος καιρός, µε τοπικές 
νεφώσεις τις µεσηµβρινές και 
απογευµατινές ώρες στα 
ηπειρωτικά και την Κρήτη, µε 
τοπικούς όµβρους στην Ήπειρο, 
τη δυτική Μακεδονία, τη δυτική 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Στερεά και την Κρήτη. Άνεµοι από 
βόρειες διευθύνσεις µέτριοι, στα 
ανατολικά ηπειρωτικά ασθενείς 
και στο Αιγαίο τοπικά ισχυροί. 
Θερµοκρασία χωρίς µεταβολή.

Τετάρτη 12-08-2020
έως Πέµπτη 13-08-2020
Γενικά αίθριος καιρός, µε τοπικές 
νεφώσεις τις µεσηµβρινές και 
απογευµατινές ώρες στα κεντρικά 
και βόρεια ηπειρωτικά, µε 
τοπικούς όµβρους στα ορεινά. 
Άνεµοι από βόρειες διευθύνσεις 
µέτριοι και στο Αιγαίο τοπικά 
ισχυροί. Θερµοκρασία σε µικρή 
άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια. 

Οι άνεµοι θα 
πνέουν από βόρειες 
διευθύνσεις 3 µε 5 
και στο Αιγαίο 
6 µποφόρ.
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Ανεξάρτητα από την έφεση ή τη δυσκολία που 

µπορεί να έχει κάποιος µε τους αριθµούς, 

είναι ξεκάθαρο ότι τα κοινοτικά χρήµατα 

που θα εισρεύσουν στη χώρα το επόµενο δι-

άστηµα είναι πολλά. Συνιστούν µια νέα µε-

γάλη ευκαιρία για τη χώρα.

Πιο συγκεκριµένα, στα 31,5 δις ευρώ του Τα-

µείου Ανάκαµψης (19 δις ευρώ από επιχο-

ρηγήσεις και 12,5 δις ευρώ από φθηνά δά-

νεια) είναι εύλογο να προστίθενται περί τα 

40 δις ευρώ, τα οποία συνθέτουν τον προϋ-

πολογισµό της νέας προγραµµατικής περι-

όδου 2021 -2027 συν κάτι ακόµα.  

Ειδικά αυτή τη φορά, το Εταιρικό Σύµφωνο για 

το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ), το Πρόγραµ-

µα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και το γνω-

στό πακέτο Άµεσων Ενισχύσεων, πλαισιώ-

νονται από σηµαντικές νέες πρωτοβουλί-

ες. Μεταξύ αυτών είναι το πρόγραµµα α-

ντιµετώπισης των κοινωνικοοικονοµικών 

επιπτώσεων της πανδηµίας (ReactEU), το 

διάδοχο πρόγραµµα του πακέτου Γιούν-

κερ (InvestEU), οι εκταµιεύσεις του Ταµεί-

ου ∆ίκαιης Μετάβασης µε στόχο την κλιµα-

τική ουδετερότητα (Just Transition Fund), 

το πρόγραµµα για τη χρηµατοδότηση της έ-

ρευνας (Horizon Europe) και ο Μηχανισµός 

Πολιτικής Προστασίας (RescEU).

Αν στο σηµείο αυτό ληφθούν υπόψη τα αδιά-

θετα ποσά ύψους 12 δις ευρώ περίπου του 

τρέχοντος ΕΣΠΑ (54% υπόλοιπο) και η µό-

χλευση ιδιωτών επί όλων αυτών, τότε το συ-

νολικό budget προσεγγίζει στα 120 δις ευ-

ρώ. Όποιες κι αν είναι οι «τρύπες» που ά-

νοιξε ο κορωνοϊός, το οικονοµικό αντικεί-

µενο των χρηµατοδοτήσεων που έρχονται 

είναι πρωτοφανές και συνιστά βέβαια µια  

άνευ προηγουµένου αναδιανοµή πόρων.       

Τι σχέση έχουν όλα αυτά µε τη γεωργία; Μεγά-

λη! Ταυτόχρονα µε τα προγράµµατα της νέ-

ας ΚΑΠ (διαρθρωτικά µέτρα και άµεσες ενι-

σχύσεις) σχεδόν όλες οι παραπάνω χρηµα-

τοδοτήσεις έχουν µικρή ή µεγάλη αναφορά 

στον πρωτογενή τοµέα, στο ευρύτερο πεδίο 

της αγροδιατροφής και στην εν γένει δια-

χείριση του περιβάλλοντος στην ύπαιθρο.

Αν δεν γίνουν τραγικά λάθη στην κατανοµή αυ-

τών των πόρων, διαµορφώνονται προϋπο-

θέσεις για να αλλάξει θεαµατικά ο ρόλος 

και η θέση του αγρότη. Να δηµιουργηθούν 

χιλιάδες µικρές κάθετες µονάδες, οι οποίες 

θα προσδίδουν τεράστια αξία στην αγροτι-

κή παραγωγή. Να στηθεί ξανά µε ζωηρή την 

παρουσία των αγροτών η «γέφυρα» από το 

χωράφι στο ράφι. Η µισή ευθύνη βαραίνει 

την κυβέρνηση, η άλλη µισή, ωστόσο, αφο-

ρά στους ίδιους τους αγρότες.        Agrenda

Η ευκαιρία έχει 
χρώμα αγροτικό 

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,18482

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,57608

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,07869

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,90191

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
124,98550
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ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΕ-28 

+19,7%
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ΤΟ 2018 ΑΠΟ ΤΟ 2017 

-4,6%TΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ 

ΑΝΑ ΕΤΗΣΙΑ ΜΟΝΑ∆Α 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΤΑΝ 

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Το να κάνουν οι αγρότες κι άλλες δουλειές ε-
κτός φάρµας για να ενισχύσουν το εισόδηµά 
τους είναι σύνηθες και αφορά την πλειονότητα 
των αγροτικών εκµεταλλεύσεων στην ΕΕ, όµως 
αυτό οφείλεται στις χαµηλές αποδόσεις και α-
φορά ζήτηµα παραγωγικότητας. «Έχοντας µια 
εσφαλµένη διάγνωση της πολιτικής, µπορείτε 
να οδηγηθείτε σε ακατάλληλη απόκριση πολι-
τικής», λέει µε νόηµα ο διακεκριµένος αγροοι-
κονοµολόγος Άλαν Μάθιους, στα «καλόπαιδα» 
όπως αποκαλεί τους τεχνοκράτες των Βρυξελών 
που εξετάζουν τους γεωργικούς δείκτες (∆ίκτυο 
δεδοµένων λογιστικής εκµετάλλευσης  FADN), 
και υπόκεινται σε πιέσεις για να µην χαθεί από 
κάποιους το πολιτικό επιχείρηµα περί «αδύνα-
µου γεωργικού εισοδήµατος».

Το θέµα αγροτικό εισόδηµα και ΚΑΠ πυρο-
δότησε στο twitter του Άλαν Μάθιους πλήθος 
σχολίων, µία µελέτη για την περίπτωση της Λι-
θουανίας, που εξέταζε το ρόλο των µη γεωργι-
κών δραστηριοτήτων στη σταθεροποίηση του δι-
αθέσιµου αγροτικού εισοδήµατος. Στη συζήτη-
ση ενεπλάκη η αφρόκρεµα της επιστηµονικής 
κοινότητας και τεχνοκρατών της ΕΕ.

«Το δίκτυο δεδοµένων λογιστικής εκµετάλ-

λευσης FADN πρέπει να συλλέγει πληροφορί-
ες για το εισόδηµα των µελών της οικογένειας 
εκτός γεωργίας, όπως γίνεται ήδη σε διάφορα 
κράτη µέλη. Αυτή η καλή ανάλυση των δεδο-
µένων της FADN  για το γεωργικό εισόδηµα της 
Λιθουανίας δείχνει τι θα µπορούσε να γίνει αν 
η Γενική ∆ιεύθυνση Γεωργίας (DG AGRI) ήθε-
λε πραγµατικά να παρακολουθεί τις τάσεις στο 
αγροτικό εισόδηµα», λέει ο Μάθιους.

Η εργασία αποσκοπεί στη διερεύνηση της µε-
ταβλητότητας του οικογενειακού εισοδήµατος 
µε τη διάσπαση του διαθέσιµου αγροτικού ει-
σοδήµατος (DFI) στο εισόδηµα εντός της εκµε-
τάλλευσης, το εισόδηµα από τη στήριξη της πα-
ραγωγής και το εισόδηµα εκτός εκµετάλλευσης 
(OFI) µε την πάροδο του χρόνου. Η έρευνα επι-
κεντρώνεται στο εισόδηµα εκτός εκµετάλλευ-
σης, αξιολογώντας τον ρόλο του στο διαθέσι-
µο αγροτικό εισόδηµα, µε βάση τα µέσα καθα-
ρά κέρδη. Έχουν αναφερθεί τρεις βασικοί δεί-
κτες που συµφωνούν µε το δίκτυο FADN.

Τα αποτελέσµατα της έρευνας αποκάλυψαν 
τη σηµασία του µη γεωργικού εισοδήµατος. Το 
2017, το 76% των οικογενειακών εκµεταλλεύ-
σεων ασχολήθηκαν µε µη γεωργικές δραστη-
ριότητες, υποδεικνύοντας, αφενός, ότι η µερι-
κή απασχόληση γίνεται πιο ελκυστική για τις 
λιθουανικές οικογενειακές αγροτικές εκµεταλ-
λεύσεις. Από την άλλη πλευρά, η έρευνα απο-
κάλυψε ότι οι εκµεταλλεύσεις που ασχολού-
νται κυρίως µε µη γεωργικές δραστηριότητες 
αποδίδουν τα χαµηλότερα επίπεδα εισοδήµα-
τος εντός της εκµετάλλευσης. Επιπλέον, το µη 
γεωργικό εισόδηµα τείνει να δίνει σταθερό ει-
σόδηµα σε αρκετούς αγρότες, καθώς η πλειο-
νότητα των οικογενειακών µοναδων δεν µπο-
ρεί να βασιστεί στο εισόδηµα από τη φάρµα ως 
τη µόνη πηγή εισοδήµατος. Έτσι, οι υπεύθυ-
νοι χάραξης πολιτικής για τη γεωργία και την 
αγροτική ανάπτυξη, που στοχεύουν στη στήρι-
ξη του βιώσιµου αγροτικού εισοδήµατος, πρέ-
πει να ανταποκριθούν στις ανάγκες των αγρο-
τών µερικής απασχόλησης.

  «Υποστηρίξαµε (στο σχέδιο Flint και αλλού) 
ότι η DG Agri πρέπει να µην είναι όµηρος µε-
ρικών κρατών που εµποδίζουν την υποχρέωση 
συλλογής αυτών των δεδοµένων (και της αει-
φορίας). ∆εν υπάρχει όµως µια νοµική βάση», 
λέει ο Κρίζτζ Ποπ, οικονοµολόγος και πολιτικός 
σύµβουλος Μέλος Συµβουλίου RLI.

Σύµφωνα δε µε τον Ρούµο Μοέρες, καθηγη-
τή Ευρωπαϊκού ∆ικαίου, Πρώην Γενικός ∆ιευ-
θυντής του Γενικού Συµβουλίου Γεωργίας της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής το θέµα πρέπει να αντι-
µετωπιστεί µε προσοχή «Η ΚΑΠ αφορά την υ-
ποστήριξη και την ανάπτυξη της γεωργίας ως 
οικονοµικής δραστηριότητας. Το εισόδηµα των 
νοικοκυριών είναι µάλλον θέµα κοινωνικής 
πολιτικής», υποστηρίζει µε tweet, µε τον Μάθι-
ους να απαντά «Αρκετά δίκαιο, συµφωνήστε ό-
τι ένας στόχος τοµεακού εισοδήµατος δεν έχει 
νόηµα. Όµως, η χαµηλή παραγωγικότητα της 
εργασίας είναι ένα πρόβληµα στη γεωργία και 
µπορεί να αντιµετωπιστεί µε επενδύσεις στο αν-
θρώπινο κεφάλαιο και διαρθρωτικές αλλαγές».

Εξωγεωργικό εισόδηµα
Το µη γεωργικό εισόδηµα τείνει 

να δίνει σταθερό εισόδηµα, καθώς 
πολλές µονάδες δεν µπορούν να 

βασιστούν στα έσοδα από τη φάρµα 

Εισοδηματικές 
ή παραγωγικές 

οι νέες ενισχύσεις;
Φούντωσε στο twitter του αγροτοοικονομολόγου 

Άλαν Μάθιους η συζήτηση για το αγροτικό εισόδημα

Η λογική «το εισόδηµα των γεωργών είναι χαµηλό, ας δώσουµε επιδοτήσεις» είναι 
ελαττωµατική, υποστήριξε στη συζήτηση στο µπλόγκ του Μάθιους, η Άλις Γκρούµ, που 
εργάζεται πάνω σε θέµατα Αγροτικής Πολιτικής στην Αγγλία. Κατά την ίδια, η ΕΕ 
πρέπει να διερευνήσει εάν και γιατί τα εισοδήµατα είναι τόσο χαµηλά και πώς να 
µετατοπίσουν τα γεωργικά µοντέλα για να διασφαλίσουν ότι είναι περιβαλλοντικά και 
οικονοµικά βιώσιµα. «Πράγµατι, θεωρείται λογικό να επιδοτούµε ένα σύστηµα που 
αποτυγχάνει τόσο περιβαλλοντικά όσο και οικονοµικά; Υπάρχουν ήδη πολλά µοντέλα 
τόσο για περιβαλλοντικά όσο και οικονοµικά βιώσιµη γεωργία», απάντησε µε tweet η 
Χάρριετ Μπράντλευ, που ασχολείται µε θέµατα Γεωργίας και Βιοενέργειας.

Eλλαττωµατική 
η λογική της

 εισοδηµατικής
στήριξης

ΝΕΑ ΚΑΠ

Άλλο τα 
νοικοκυριά,
άλλο οι 
αποδόσεις
Το αγροτικό εισόδηµα και οι φτωχές 
αγροτικές οικογένειες αποτελούν 
µόνιµη ανησυχία, αλλά πρέπει να 
µετρηθούν σωστά, λέει ο Μάθιους 
σχολιάζοντας τη διατύπωση ότι το 
µέσο γεωργικό εισόδηµα στην ΕΕ 
ανέρχεται στο 40% των µέσων 
µισθών, που επαναλαµβάνεται και από 
την οργάνωση Νέων Αγροτών της ΕΕ, 
CEJA. «Ο αριθµός του είναι ένα µέτρο 
παραγωγικότητας της εργασίας και όχι 
του εισοδήµατος των αγροτών», 
αναφέρει. Πάνω σε αυτό ο Τάσος 
Χανιώτης, ∆ιευθυντής στρατηγικής, 
απλοποίησης και ανάλυσης πολιτικής 
στη Γ∆ Γεωργίας και Αγροτικής 
Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, υποστήριξε ότι τα στοιχεία 
προέρχονται από τη σύγκριση του 
εισοδήµατος από τη γεωργία (ετήσιες 
µονάδες εργασίας) µε το εισόδηµα 
που προέρχεται από άλλες 
οικονοµικές δραστηριότητες (µέσος 
µισθός). «Η Σύµβαση αυτή 
απευθύνεται στην αντιµετώπιση των 
συνολικών εισοδηµατικών ανισοτήτων 
στους (πολύ διαφορετικούς) εθνικούς 
φορολογικούς νόµους», λέει ο ίδιος.
«Έχετε δίκιο να µου υπενθυµίσετε, 
Τάσο, ότι τα «καλόπαιδα» της Γενικής 
∆ιεύθυνσης Γεωργίας έχουν 
πολιτικούς τεχνοκράτες, αλλά θα ήταν 
υπέροχο να µπορούσατε να βάλετε 
πίσω το τζίνι µέσα στο λυχνάρι, 
δηλαδή τα εισοδήµατα των αγροτών 
που είναι µόλις το 40% των µέσων 
µισθών, και να µιλήσετε για 
παραγωγικότητα και όχι εισόδηµα», 
το σχόλιο του Μάθιους.
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«Ψιλολόγια» από εκκρεµότητες που λύ-
νουν όσοι από τους υπαλλήλους του 
Οργανισµού Πληρωµών δεν βρίσκο-
νται σε καλοκαιρινή άδεια σχετικά µε 
παλιά προγράµµατα και υπόλοιπα ενι-
αίας παλαιότερων ετών περιλαµβάνο-
νται µόνο στις πληρωµές του Αυγούστου 

προς τους αγρότες. Κάποιες 
«θεωρίες» που κάνουν λόγο 
για εξόφληση των ειδικών ε-
νισχύσεων λόγω κορωνοϊού 
µέσα στον µήνα, µάλλον δεν 
ευσταθούν αφού οι δικαιού-
χοι αγρότες πρέπει να υπο-
βάλλουν τις σχετικές αιτή-
σεις τους σε διάστηµα ενός 
µήνα από την έκδοση της 
σχετικής ΚΥΑ. Κάτι που ση-
µαίνει ότι θα µπει Σεπτέµ-

βριος και µετά θα ξεκινήσει η διαδικα-
σία πίστωσης των λογαριασµών αγρο-
τών και κτηνοτρόφων.

Σε αυτά που έχει να περιµένει ο αγρο-
τικός κόσµος είναι και το περιβόητο υ-
πόλοιπο 35% των αποζηµιώσεων της 
περσινής χρονιάς από τον ΕΛΓΑ, συνο-
λικού ποσού περί τα 62 εκατ. ευρώ σε 

60.000 περίπου δικαιούχους. Μετά την 
απόφαση του πρωθυπουργού για ενί-
σχυση του φορέα µε 35 εκατ. ευρώ, α-
πό τον οργανισµό δροµολογούσαν την 
πληρωµή των παραγωγών στα τέλη Ι-
ουλίου, αργότερα µιλούσαν για εφά-
παξ εξόφληση µέχρι πριν το ∆εκαπε-
νταύγουστο και τώρα µε απόφαση του 
νέου αναπληρωτή υπουργού Οικονο-
µικών Θεόδωρου Σκυλακάκη το ποσό 
για το υπόλοιπο 35% των περσινών α-
ποζηµιώσεων θα δοθεί σε δύο δόσεις. 
Μετά από αυτή την εξέλιξη, µέσα στην 
επόµενη εβδοµάδα αναµένεται η πρώ-
τη δόση, πιθανότατα το 25%, και στο τέ-
λος Αυγούστου το υπόλοιπο.

Μηνιαία αποζηµίωση έως  24.000 
ευρώ στο µέτρο στήριξης αλιέων

Αποζηµίωση έως 24.000 ευρώ το µή-
να για µηχανότρατες και γρι-γρι θα χο-
ρηγηθεί για την προσωρινή παύση που 

πραγµατοποιήθηκε από 1η Μαρτίου σύµ-
φωνα µε την προδηµοσίευση της πρώ-
της πρόσκλησης για τη δράση του Μέ-
τρου 3.1.9 που αφορά την προσωρινή 
παύση των αλιευτικών δραστηριοτή-
των ως συνέπεια της επιδηµικής έκρη-
ξης Covid-19 του ΕΠΑΛΘ 2014-2020. 

∆ικαιούχοι είναι φυσικά ή νοµικά πρό-
σωπα, ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, 
τα σκάφη των οποίων είναι νηολογηµέ-
να ή λεµβολογηµένα /εγγεγραµµένα σε 
ΒΕΜΣ ως ενεργά σκάφη, φέρουν ∆ορυ-
φορική Συσκευή Αυτόµατου Εντοπισµού 
Σκάφους (VMS) και έχουν ασκήσει αλι-
ευτική δραστηριότητα στη θάλασσα, για 
τουλάχιστον 120 ηµέρες κατά τη διάρ-
κεια των δύο ηµερολογιακών ετών που 
προηγούνται της ηµεροµηνίας υποβο-
λής της αίτησης στήριξης.

Η στήριξη θα χορηγείται για µέγιστο 
χρονικό διάστηµα 90 ηµερών για κάθε 
σκάφος, ενώ για να υπολογιστεί το ύ-

ψος της ενίσχυσης η διάρκεια της προ-
σωρινής παύσης υπολογίζεται ως το ά-
θροισµα των ηµερών που το σκάφος 
δεν άσκησε αλιευτική δραστηριότητα, 
στο οποίο δεν προσµετρούνται τα χρο-
νικά διαστήµατα κατά τα οποία ισχύουν 
απαγορεύσεις διενέργειας της αλιείας.

Να σηµειωθεί τέλος ότι τα ποσά που θα 
διατεθούν µένει να οριστικοποιηθούν έ-
πειτα από την εξέταση του σχετικού φα-
κέλου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Πρόγραµµα ενισχύσεων 19,6 εκατ. 
για ζωονόσους 

Εν τω µεταξύ, πρόγραµµα οικονοµι-
κών ενισχύσεων ύψους 19 εκατ. ευρώ 
ξεκλειδώνει ΚΥΑ που προβλέπει την α-
ποζηµίωση κτηνοτρόφων για νοσούντα 
ζώα καθώς και την ενίσχυση κτηνοτρό-
φων για τη λήψη προληπτικών µέτρων 
ώστε να αποφευχθούν νόσοι που πλήτ-
τουν το ζωικό κεφάλαιο. 

Το συγκεκριµένο πρόγραµµα οικονο-
µικών αποζηµιώσεων, ενισχύσεων και 
λειτουργικών δαπανών που προκύπτουν 
από την επιβολή κτηνιατρικών µέτρων 
εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της 
χώρας προβλέπεται σε σχετική ΚΥΑ που 
υπέγραψε η ηγεσία του υπουργείου Α-
γροτικής Ανάπτυξης µε τον υπουργό Α-
νάπτυξης και Επενδύσεων. Να σηµειω-
θεί ότι το πρόγραµµα συγχρηµατοδοτεί-
ται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (σε πο-
σοστό 28%) ενώ το υπόλοιπο ποσό (72%) 
αποτελεί εθνική συµµετοχή.

«Ουδείς αγρότης αδικείται και ουδεµία πρόθεση αδικίας 
υπάρχει εκ µέρους του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και ουδεµία αβάσιµη 
απαίτηση είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτή» επισηµαίνει, µεταξύ 
άλλων, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης, 
απαντώντας σε ερώτηση των βουλευτών του ΚΚΕ σχετικά µε 
τους κοµµένους αγρότες από την συνδεδεµένη βάµβακος της 
Ανθήλης Φθιώτιδας.  Σύµφωνα µε τον υπουργό, όσον αφορά 
τις πληρωµές των δικαιούχων, διευκρινίζεται ότι «224 γεωργοί 

αιτήθηκαν για το 2019 την ειδική ενίσχυση, εκ των οποίων 212 
κρίθηκαν δικαιούχοι, βάσει κάλυψης της ελάχιστης 
στρεµµατικής απόδοσης, ήτοι ποσοστό 95%. 
Μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2020, καταληκτική ηµεροµηνία των 
πληρωµών για το έτος αιτήσεων 2019, σύµφωνα µε τα 
αποτελέσµατα όλων των προβλεπόµενων ελέγχων για την 
εκπλήρωση των όρων επιλεξιµότητας, έχουν λάβει την 
ενίσχυση 204 γεωργοί, µε συνολικό ποσό 654.276 ευρώ».

Στεγνός ο Αύγουστος 
κάτι λίγα αποζημιώσεων

Απόσταξη 
κρίσης 

Μέχρι την Κυριακή 
9 Αυγούστου νέος 
κύκλος αιτήσεων 

στην απόσταξη 
κρίσης για τους 

οινοπαραγωγούς ∆εν αποζηµιώνονται οι ελιές σε Αργολίδα 
και Μεσσηνία για τον καύσωνα του Μαΐου 
«Την περίοδο των υψηλών θερµοκρασιών του Μαΐου 2020, οι ελαιοκαλλιέργειες 
στη Μεσσηνία βρίσκονταν στο στάδιο της ανθοφορίας και συνεπώς οι τυχόν 
ζηµιές δεν καλύπτονται ασφαλιστικά από τον Κανονισµό του ΕΛΓΑ». Αυτό απαντά 
ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης σε ερώτηση του βουλευτή Ν∆ 
Γιάννη Λαµπρόπουλου. Εν τω µεταξύ και για τις ζηµιές από τον καύσωνα στις 
ελιές της Αργολίδας ισχύει το ίδιο, σύµφωνα µε τον υπουργό, γεγονός που δεν 
φαίνεται να αφήνει περιθώρια και ελπίδες και για τις υπόλοιπες περιοχές.

Την άλλη 
εβδομάδα και πριν 
το 15αύγουστο το 
υπόλοιπο από τις 
ζημιές του 2019, 
αλλά όχι όλο

ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΙΕΙΣ

ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΕΣ 

189,33
ΕΥΡΩ

ΓΡΙ ΓΡΙ ΣΚΑΦΗ ΠΕΛΑΓΟΥΣ

343,58
 ΕΥΡΩ

330,86
ΕΥΡΩ

ΣΚΑΦΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ 
ΑΛΙΕΙΑΣ

267,75
ΕΥΡΩ

Καμία αδικία για τη συνδεδεμένη βάμβακος λόγω τηλεπισκόπισης 
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Στροφή της οργάνωσης παραγωγής σίτου 
προς τη συµβολαιακή καλλιέργεια µέσω µιας 
επιπλέον επιδότησης των παραγωγών που 
συνάπτουν συµβόλαια µε τις βιοµηχανίες της 
χώρας εφαρµόζει η Ιταλία. Το τελευταίο δι-

άστηµα εξετάζονται τρόποι ώστε να µπορέ-
σει η καλλιέργεια σκληρού σιταριού να στα-
θεί στον πιεστικό ανταγωνισµό της Βορείου 
Αµερικής αλλά και να ανταποκριθεί στις ο-
λοένα αυξανόµενες απαιτήσεις της βιοµη-
χανίας, ώστε τυχόν επιτυχηµένα πειράµατα 
να προλάβουν να ενταχθούν στα προγράµ-
µατα της επερχόµενης ΚΑΠ. 

Ένα από τα πειράµατα αυτά, είναι η διαµόρ-
φωση ενός ταµείου 40 εκατ. ευρώ, οι πόροι 
του οποίου θα διατεθούν στους Ιταλούς πα-
ραγωγούς ως µια συµπληρωµατική της βα-
σικής, για την αγορά εισροών, που θα τους 
επιτρέψει να ανταποκριθούν στις απαιτή-
σεις της βιοµηχανίας ζυµαρικών της χώρας. 

Στην περίπτωση της Ελλάδας έχει αναδει-
χθεί πολλές φορές ο εγκλωβισµός της καλ-
λιέργειας σε έναν φαύλο κύκλο, µέτριων 
ποσοτήτων για το µεγαλύτερο όγκο της πα-
ραγωγής και των συνεπαγόµενων µέτριων 
τιµών, οι οποίες µε τη σειρά τους δεν αφή-
νουν στον παραγωγό πολλά περιθώρια να 
αναβαθµίσει τις καλλιεργητικές του πρακτι-
κές και φροντίδες, ώστε να µπορέσει να διεκ-
δικήσει τιµολογιακές αξιώσεις πρώτης ποιό-
τητας στην αγορά.

Η δηµιουργία ενός κεφαλαίου συνολικών 
πόρων 40 εκατ. ευρώ αποτελεί τον κορµό του 
ιταλικού πειράµατος το οποίο θα χρηµατοδο-
τήσει αναδροµικά για τα έτη 2019 και 2020 

τους αγρότες που τηρούν συµβόλαια µε µύ-
λους και βιοτεχνίες ζυµαρικών, επεκτείνο-
ντας έως το 2022 την χρηµατοδότηση. 

Να σηµειωθεί πως ο σχεδιασµός στην Ιτα-
λία έχει ξεκινήσει ήδη από το 2016, ωστό-
σο µόλις πρόσφατα δηµοσιεύθηκε η σχε-
τική απόφαση µε όλους τους όρους και τις 
προϋποθέσεις, στην Εφηµερίδα της ιταλι-
κής Κυβέρνησης. Εκεί βλέπει κανείς και την 
αιτιολογία της δράσης αυτής, η οποία επι-
καλείται µια κρίση στην αγορά δηµητρια-
κών και άρα καθιστά απαραίτητη µια άµε-
ση ενίσχυση των αγροτών που θα εµψυχώ-
σει το σύνολο της αλυσίδας αξίας του προ-
ϊόντος στη χώρα. 

Οι στόχοι αφορούν ειδικότερα: 
 την καλύτερη οργάνωση και καθοδήγηση 

των παραγωγών σκληρού σιταριού της χώρας 
 την εδραίωση της συµβολαιακής καλ-

λιέργειας
 τηβελτίωση της ποιότητας µέσω της χρή-

σης πιστοποιηµένων σπόρων 
 τη διαµόρφωση µηχανισµών ιχνηλασι-

µότητας που θα πιστοποιούν την ποιότητα 
του τελικού προϊόντος και θα ενισχύουν το 
brand name της Ιταλίας στις διεθνείς αγορές.

Βασική προϋπόθεση για την πληρωµή των 
παραγωγών είναι όπως σηµειώθηκε η χρή-
ση πιστοποιηµένων σπόρων, κάτι που θα 
παρακολουθείται από κεντρικές υπηρεσί-

ες του υπουργείου γεωργίας της χώρας και 
αφορά στην αγορά τουλάχιστον 15 κιλών 
σπόρου για κάθε στρέµµα. Σηµειώνεται επι-
πλέον πως το όριο της πληρωµής φτάνει τα 
25.000 ευρώ για τριετή συµµετοχή στο πρό-
γραµµα, ενώ καλύπτονται εκτάσεις έως 500 
στρέµµατα ανά δικαιούχο. Να σηµειωθεί ε-
δώ, πως αντίστοιχη πρακτική για την αγορά 
πιστοποιηµένου σπόρου εφαρµόζεται τα τε-
λευταία χρόνια και στην Ελλάδα, αφού συ-
νιστά προϋπόθεση για την λήψη της συνδε-
δεµένης, ωστόσο στην περίπτωση της Ιταλί-
ας, παρουσιάζει ενδιαφέρον η επιλογή µιας 
περαιτέρω ενίσχυσης των αγροτών για την 
διαµόρφωση κουλτούρας θετικής προς την 
συµβολαιακή καλλιέργεια. 

Ο αγροτικός κόσµος της Ιταλίας υποδέχτη-
κε θετικά την πρωτοβουλία αυτή, ενώ πολλοί 
σχολίασαν πως µια τέτοια κίνηση ήρθε αρ-
κετά καθυστερηµένα δεδοµένου ότι ο διάλο-
γος για ενίσχυση της συµβολαιακής καλλι-
έργειας στο πεδίο των σιτηρών έχει συµπλη-
ρώσει ήδη 20 χρόνια στη γειτονική χώρα. Ω-
στόσο ο αριθµός των παραγωγών που εργά-
ζονται βάσει συµβολαίου µε τη βιοµηχανία 
ζυµαρικών είναι περιορισµένος.

Σηµειώνεται πως το πλάνο αυτό θα µπο-
ρούσε να εµπλουτιστεί µε περισσότερες προ-
ϋποθέσεις, εντάσσοντας πλέον και τις αξιώ-
σεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για περισσό-
τερο πράσινες καλλιεργητικές πρακτικές, 
απορροφώντας παράλληλα και κοινοτικά 
κονδύλια και άρα αυξάνοντας το µέγεθος 
της ενίσχυσης. 

Μένει ωστόσο να φανεί από το πείραµα, η 
επίδραση των τιµών παραγωγού στην αγο-
ρά σκληρού της Ιταλίας, αλλά και των αγο-
ρών της ευρύτερης περιοχής, αφού ένας από 
τους στόχους είναι και η αύξηση του µεριδίου 
των εγχώριων πρώτων υλών που χρησιµο-
ποιεί η ιταλική βιοµηχανία στα χαρµάνια της.  

Ταμείο συμβολαιακής 
για ενίσχυση στο σκληρό

Στρατηγικός σχεδιασμός 
ενίσχυσης του 

σκληρού σιταριού μέσω 
στρεμματικής επιδότησης 

σε παραγωγούς που 
συνάπτουν συμβόλαια με 

τη βιομηχανία τρέχει 
η Ιταλία

Η δηµιουργία ενός 
κεφαλαίου 40 εκατ. 
ευρώ αποτελεί τον 
κορµό του ιταλικού 
πειράµατος, το οποίο 
θα χρηµατοδοτήσει 
αναδροµικά για τα 
έτη 2019 και 2020 
τους αγρότες που 
τηρούν συµβόλαια µε 
µύλους και βιοτεχνίες 
ζυµαρικών, 
επεκτείνοντας 
έως το 2022 τη 
χρηµατοδότηση. 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr
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Φαίνεται ότι τα υφιστάµενα σχέδια βόσκη-
σης δεν αρκούν για να καλύψουν τις ανά-
γκες της εκτατικής κτηνοτροφίας στη λεκά-
νη της Μεσογείου, µε την Ισπανία να εστιάζει 
πλέον τη προσοχή της σε µια δικαιότερη δια-
χείριση του ζητήµατος, ώστε οι κτηνοτρόφοι 
της χώρας να µην βρίσκονται τελευταίοι στη 
λίστα των δικαιούχων βασικής ενίσχυσης. 

Έπειτα από τη ρύθµιση του ζητήµατος που 
προέκυπτε µε την εισαγωγή του ορισµού του 
«Πραγµατικού Αγρότη», οι Ισπανοί θέλουν τώ-
ρα να βρουν τρόπο ώστε να αυξηθούν τα επι-

λέξιµα βοσκοτόπια ενόψει της προετοιµασίας 
στρατηγικών σχεδίων για τη νέα ΚΑΠ. Υπεν-
θυµίζεται πως τις προηγούµενες εβδοµάδες οι 
αγροτικοί φορείς και το υπουργείο της χώρας 
της Ιβηρικής χερσονήσου συµφώνησαν ώστε 
δικαίωµα στη βασική ενίσχυση να έχουν όλοι 
όσοι δηλώνουν αγροτικό εισόδηµα άνω του 
25%, στέλνοντας εκτός τσεκ µεγαλοκτηµατί-
ες, ενώ διαµορφώθηκε και ένα ειδικό καθε-
στώς ενίσχυσης µε το φιξ ποσό των 25 ευρώ το 
στρέµµα για τους 300.000 µικροκαλλιεργητές 
που διαφορετικά θα έµεναν χωρίς δικαιώµατα.

Υπό το υφιστάµενο καθεστώς της ΚΑΠ στην 
Ισπανία, 42,5 εκατ. στρέµµατα έχουν δηλωθεί 
ως βοσκότοποι στις Βρυξέλλες και έχουν δι-
καιώµατα βασικής ενίσχυσης, µε τους κτηνο-
τρόφους να λαµβάνουν µόλις το 16% του συ-
νόλου των άµεσων πληρωµών. Στόχος πλέον 
του υπουργείου είναι η εκπόνηση στρατηγι-
κού σχεδίου που θα επιτρέψει την απορρό-
φηση µε τον έναν ή τον άλλον τρόπο περισ-
σότερων κονδυλίων για την ενίσχυση των 
κτηνοτρόφων, εκµεταλλευόµενο τις φιλο-
περιβαλλοντικές αξιώσεις της Κοµισιόν στη 
νέα επταετία. Με δεδοµένο ότι η συµβατική 
κτηνοτροφία εκπέµπει 6,5 κιλά διοξειδίου 
του άνθρακα στην ατµόσφαιρα για κάθε κι-
λό παραγόµενου κρέατος, έναντι 9,5 κιλών 
CO2 που απορροφά η εκτατική κτηνοτροφία, 
σύµφωνα µε στοιχεία που επικαλούνται κτη-
νοτροφικές οργανώσεις της χώρας, τα επιχει-
ρήµατα του Ισπανού υπουργού Λούις Πλά-
νας, φαίνονται ισχυρά για µια δικαιότερη α-
ντιµετώπιση των κτηνοτρόφων στη νέα ΚΑΠ. 

Στην Ελλάδα οι συζητήσεις δεν δείχνουν 
αύξηση των βοσκοτόπων αλλά ανακατανο-
µή. Σε αυτό το πνεύµα άλλωστε το υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει ζητήσει α-
πό τις Περιφέρειες να αναλάβουν την εκ-
πόνηση διαχειριστικών σχεδίων, προκειµέ-
νου να µην χαθούν εκτάσεις και χρήµατα 
από τους δικαιούχους της εξισωτικής απο-
ζηµίωσης, ωστόσο ακόµα δεν υπάρχει τί-
ποτα χειροπιαστό.  

Χώρος για πιο 
πολλά βοσκοτόπια 
στη Μεσόγειο
Περιθώρια ώστε να κατευθυνθούν κοινοτικά 
κονδύλια σε περισσότερες επιλέξιμες βοσκήσιμες 
γαίες αφήνουν οι προτεραιότητες της νέας ΚΑΠ

ΙΣΠΑΝΙΑ

Ενοποίηση 
βασικής με 
πρασίνισμα 
Ένα νέο καθεστώς βασικής 
ενίσχυσης που συµπεριλαµβάνει 
και το πρασίνισµα µε την ονοµασία 
«καθεστώς βασικής ενίσχυσης για 
τη βιωσιµότητα» περιλαµβάνεται 
στις προτάσεις της Ισπανίας για τα 
στρατηγικά σχέδια της χώρας που 
θα κατατεθούν στις Βρυξέλλες την 
άνοιξη του 2021. Σηµειώνεται ότι οι 
ισπανικές προτάσεις αναµένεται να 
αποτελέσουν οδηγό για τις 
διαβουλεύσεις και άλλων 
µεσογειακών χωρών. Αυτό το νέο 
καθεστώς θα λάβει κονδύλια στο 
60% του εθνικού φακέλου των 
άµεσων ενισχύσεων, αντί του 56% 
που ισχύει σήµερα. Να σηµειωθεί 
ότι τα προγράµµατα αυτά θα είναι 
εθελοντικά για αγρότες και 
κτηνοτρόφους, αντιπροσωπεύουν 
ωστόσο µια καλή ευκαιρία για την 
επίτευξη του στόχου να καταστεί το 
25% της γεωργικής έκτασης 
βιολογικό έως το 2030.

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Τρεις ήττες  
Αναδρομικά ΟΓΑ, 
πριμ για στεγαστικά  
και απλήρωτη ενιαία  
Πολιτικές πράξεις και παραλήψεις αφήνουν εκτός 
ευνοϊκών μέτρων τους αγρότες σε μια δύσκολη εποχή 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Την ίδια ώρα που οι πολλές συζητή-
σεις για τα  µεγάλα κονδύλια του Τα-
µείου Ανάκαµψης και η κατεύθυνσή 
τους προς την αγροδιατροφή καλλι-
εργούν προσδοκίες στις τάξεις των α-
γροτών, η µηδενική ρευστότητα που 
παρουσιάζουν αυτό τον καιρό οι πε-
ρισσότερες αγροτικές εκµεταλλεύσεις, 
σε συνδυασµό µε την αναβλητικότη-
τα που παρατηρείται εκ µέρους των 
αρµοδίων ακόµα και για τα αυτονό-
ητα, βαραίνει το κλίµα στην ύπαιθρο. 

Το πρώτο που έχει απογοητεύσει ε-
δώ και µέρες πολύ κόσµο, είναι η µη 
αξιοποίηση της δυνατότητας που υ-
πήρχε -λόγω κορωνοϊού- να πληρω-
θεί, αυτή τη φορά, πολύ νωρίτερα η 
προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης. 
Όπως επανειληµµένα έχει γράψει η 
Agrenda, µε λίγη καλή διάθεση, το 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
οι αρµόδιες αρχές θα µπορούσαν να 
πληρώσουν ακόµα και από 1η Ιουλί-
ου, το µεγαλύτερο µέρος (έως 80%) 
της βασικής ενίσχυσης. Υπήρχε τρό-
πος να προσφέρουν έτσι µια µεγάλη 
ανάσα στους δραστηριοποιούµενους 
του αγροτικού χώρου, µια περίοδο µά-
λιστα που οι υποχρεώσεις βρίσκονται 
στο αποκορύφωµά τους και η βελτίω-
ση της ρευστότητας µπορεί να διευκο-
λύνει την καλύτερη δυνατή καλλιερ-
γητική φροντίδα, επηρεάζοντας ανά-

λογα και το παραγωγικό αποτέλεσµα. 
Η απόφαση αυτή δεν ήλθε και η 

επιλογή της βαραίνει αποκλειστικά 
την πολιτική ηγεσία του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης. Όλοι ξέρουν ό-
τι δεν µπήκε καν στον κόπο να ανα-
ζητήσει µια από τις ανέξοδες επί της 
ουσίας τεχνικές λύσεις που προτείνο-
νταν. Μια εξ αυτών που επέλεξαν να 
υλοποιήσουν από τις αρχές του περα-
σµένου µήνα πολλές ευρωπαϊκές χώ-
ρες, µεταξύ των οποίων η Ιταλία και η 
Ολλανδία. Η πεισµατική άρνηση της 
εγχώριας πολιτικής αρχής είχε ως α-
ποτέλεσµα πολλοί αγρότες να εικά-

ζουν ότι η µαταίω-
ση της λύσης ήταν 
αποτέλεσµα των πι-
έσεων που ασκήθη-
καν από εµπόρους 
και µεταποιητές (κυ-
ρίως από τον κλάδο 
των σιτηρών) για να 
µην ενισχυθεί πε-
ραιτέρω η διαπραγ-
µατευτική ικανότη-
τα των παραγωγών, 
σε µια χρονική φάση 
που οι τιµές, ειδικά 
στο σκληρό σιτάρι, 

ακολουθούσαν έντονα ανοδική τάση. 
Η δεύτερη µεγάλη απογοήτευση του 

αγροτικού κόσµου έρχεται από την ε-
ξαίρεση, όπως όλα δείχνουν, των συ-
νταξιούχων αγροτών, από την είσπρα-
ξη των αναδροµικών. Κι αυτό µετά τη 
γνωστή δικαστική απόφαση για τις 
συντάξεις και την κατ’ αρχήν επιλογή 
της κυβέρνησης να γενικεύσει σε ευ-
ρεία κλίµακα την επιστροφή χρηµά-
των, που δεν είχαν αποδοθεί τα προ-
ηγούµενα χρόνια. Μπορεί, όπως λέ-
γεται, τα χρήµατα αυτά για κάθε συ-
νταξιούχο αγρότη να µην ήταν πολλά, 
µιας και οι συντάξεις που εισπράττουν 
είναι ιδιαίτερα χαµηλές, ωστόσο η ε-
ξαίρεσή τους από τα αναδροµικά πο-
νάει, ενώ παράλληλα δίνει το δικαί-
ωµα στην αξιωµατική αντιπολίτευση 
που είχε µάλιστα νοµοθετήσει τις πε-
ρικοπές να δηµιουργεί εντυπώσεις. 

21-22, 35-36

Προς αύξηση
συμβολαίων 
στο αγελαδινό
από Σεπτέμβριο
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Με τιµές που κυµαίνονται στα 50 µε 55 
λεπτά το κιλό, εξελίσσονται οι εξαγω-
γές των αχλαδιών ποικιλίας Santa Maria 
στον Τύρναβο. Σύµφωνα µε το ρεπορ-
τάζ της Agrenda αν και οι ποσότητες 
που συγκοµίστηκαν φέτος ήταν στα ί-
δια επίπεδα µε πέρυσι, η τιµή είναι ελα-
φρά αυξηµένη, γεγονός που αποδίδε-
ται στο άνοιγµα τον αραβικών χωρών, 
και στην ικανοποιητική ζήτηση, αλλά 
και στην καλή ποιότητα της παραγω-
γής, όπως δήλωσε ο γεωπόνος της Α-

ΣΕΠΟΠ Τυρνάβου και παραγωγός Αρ-
γύρης Γραβάνης.

Την ίδια στιγµή, οι παραγωγοί αχλα-
διών της ποικιλίας Κρυστάλλια στον Τύρ-
ναβο, εκφράζουν την ανησυχία τους, κα-
θώς παρά τη µειωµένη φετινή παραγω-
γή και την καλή ποιότητα, οι τιµές δι-
αµορφώθηκαν σε χαµηλά επίπεδα, δί-
νοντας 60 λεπτά το κιλό, όπως και πέ-
ρυσι. Όπως ανέφερε και ο κ. Γραβάνης, 
«το ολιγοψώνιο που ελέγχει την αγορά 
πίεσε και φέτος τις τιµές».

Στις αραβικές χώρες τα Santa Maria
 Ικανοποιητική ζήτηση στις εξαγωγές για τα αχλάδια ποικιλίας Santa Maria
 Πιεσµένη στα 60 λεπτά, παρά τη µειωµένη σοδειά, η τιµή στα Κρυστάλλια 
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Ε
πιστροφή της ζήτησης στη φυσι-
κή αγορά αναµένει το χρηµατι-
στήριο βάµβακος προκειµένου 
να κλειδώσει τη βάση των 65 

σεντς ανά λίµπρα στα συµβόλαια ∆εκεµβρί-
ου, µετά την ανοδική κίνηση του χρηµατι-
στηρίου, µε τις τιµές για τα συµβόλαια ∆ε-
κεµβρίου ’20 στα 64,60 σεντς ανά λίµπρα. 
Σύµφωνα µε τους αναλυτές, η υποβάθµιση 
λόγω του καιρού σηµαντικού ποσοστού της 
νέας παραγωγής των ΗΠΑ, µαζί µε τις βεβι-
ασµένες αγορές της Κίνας αλλά και τη διστα-
κτική επιστροφή της µεταποίησης βάµβακος, 
µπορούν να στηρίξουν µεσοπρόθεσµα ένα 
υψηλότερο εύρος τιµών για την πρώτη ύλη.

     Με τιµή στα 75 µε 80 λεπτά το κιλό πλη-
ρώνονταν µέσα στον Ιούλιο οι παραγωγοί 
της Λακωνίας για τα πορτοκάλια Βαλέντσια 
προς εξαγωγή. Μάλιστα η ζήτηση από την ευ-
ρωπαϊκή αγορά είναι αυξηµένη, µε τον πρό-
εδρο του αγροτικού συνεταιρισµού Εσπερι-
δοειδών Σκάλας Λακωνίας «Sparta Orange» 
Πέτρο Μπλέτα να κάνει λόγο για δυναµική 
και δυνατότητα να φτάσει η τιµή και στο 1 
ευρώ το κιλό. Φέτος πανελλαδικά ο συνολι-
κός όγκος παραγωγής έφτασε τους 80.000 
µε 100.000 τόνους.

  Στους 90.000 µε 100.000 τόνους, από 
80.000 τόνους πέρυσι, 110.000 τόνους το 
2018 και 130.000 τόνους το 2017, αναµέ-
νεται να διαµορφωθεί η φετινή παραγωγή 
πράσινης ελιάς στο νοµό Χαλκιδικής, σύµ-
φωνα µε τον πρόεδρο του συνεταιρισµού Ση-
µάντρων Βαγγέλη Μισαηλίδη. «Θα µπορού-
σαµε να πάµε και καλύτερα, αλλά η πολλή 
ζέστη στη διάρκεια της ανθοφορίας επηρέ-
ασε τα δέντρα», σηµείωσε ο ίδιος.

Ανοδική στροφή 
στο βαμβάκι

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

09/07 16/07 23/07 30/07 06/08

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

266,77
270,54

268,64

271,15

276,41

Τύρναβος
Το επιτραπέζιο αχλάδι που καλλι-
εργείται στην επαρχία Τυρνάβου 

αντιστοιχεί στο 80% της εγχώριας 
παραγωγής 

Παραγωγή
Φέτος αναµένεται ικανοποιητική 

παραγωγή για τις ποικιλίες 
Santa Maria και Κόσια, στα ίδια 

επίπεδα µε τα περσινά

Ζημιές
Μεµονωµένες ζηµιές σε λίγα περι-
βόλια στο Αργυροπούλι Τυρνάβου 

από την ανεµοθύελλα της 1ης 
Αυγούστου, πριν τη συγκοµιδή 

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

02/7 09/7 16/7 23/7 30/7 06/8

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

208

185

209,5

1,99

349,6

892,2

23.02

45.075

98.875

74.24

207

188

209,5

1,98

341,0

903,0

24.15

45.750

100.075

74.97

209

190

209,5

2,02

350,3

894,4

24.21

53.500

102.225

75.34

209

190

209,5

2,04

357,0

903,4

24.38

54.500

100.975

71.25

209

190

209,5

2,01

364,70

887,6

24.53

51.750

101.350

66.10

211

190

209,5

2,01

374,70

880,4

19.66

49.750

102.675

64.89

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

1,5

208

62,57
64,08 62,24

61,39

61,68
64,60

207

209 209 209
211

Τιμές παραγωγού 
(σε λεπτά το κιλό)

Κρυστάλλια  50-60 

Santa Maria  50-55 
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Μέση τιμή παραγωγού
(λεπτά/κιλό) 

  Ιούλιος 2020 

Ελλάδα    38,48

Ευρωπαϊκή Ένωση   32,50

ΠΗΓΗ: AGRENDA

 Σταματάει η διόρθωση 
στα χρηματιστήρια 
σκληρού σιταριού

 Ζήτηση για εξαγωγές 
στα αχλάδια Santa Maria

Έδαφος στις αγορές για 
65 σεντς στο βαµβάκι
Επιστροφή της ζήτησης στην φυσική 
αγορά αναµένει το χρηµατιστήριο 
βάµβακος προκειµένου να 
κλειδώσει τη βάση των 65 σεντς 
ανά λίµπρα στα συµβόλαια 
∆εκεµβρίου. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Εκτός των
ωφεληµάτων
για στεγαστικά
Το τρίτο σηµείο που δίνει λαβές για 
πρόσθετες διαµαρτυρίες από την πλευρά 
των αγροτών έχει να κάνει µε τη θολή 
κατάσταση όσον αφορά το δικαίωµά τους 
να συµµετάσχουν στις ευεργετικές 
διατάξεις για την πρώτη κατοικία. Παρότι 
στις ερωταπαντήσεις του υπουργείου 
Οικονοµικών αναφέρεται ότι οι αγρότες 
µπορούν να υποβάλλουν -µέχρι τις 30 
Σεπτεµβρίου- ηλεκτρονική αίτηση στην 
ηλεκτρονική πλατφόρµα της ΕΓ∆ΙΧ, 
www.keyd.gov.gr, κανείς δεν 
διευκρινίζει ποιες ακριβώς κατηγορίες 
αγροτών έχουν πληγεί από την πανδηµία 
(ΚΑ∆) ή πως αποδεικνύεται στην 
περίπτωση των αγροτών η απώλεια 
εισοδήµατος (µείον 20% στις αποδόσεις 
ΦΠΑ) τους επίµαχους µήνες. Ειδικά όταν 
είναι γνωστό ότι οι περισσότεροι αγρότες 
εισπράττουν µια φορά το χρόνο και σε 
διαφορετικές για τον κάθε κλάδο 
παραγωγής περιόδους. Οι απαντήσεις 
δεν ήρθαν ούτε µετά τις επίµονες 
ερωτήσεις της Agrenda στην πολιτική 
ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ρεπορτάζ σελ. 16-17).    

Επιπτώσεις στην 
παραγωγή αναµένεται 
να καταγραφούν 
από την έλλειψη 
ρευστότητας των 
αγροτών.

Απογοη-
τεύει η µη 
αξιοποί-
ηση της 
δυνατότη-
τας ελέω 
Covid 
19, για 
πληρωµή 
του τσεκ 
νωρίτερα.
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Περιθώρια για ευνοϊκότερη φορολο-
γία των επιχειρήσεων αφήνουν οι πό-
ροι από το Ταµείο Ανάκαµψης, υπο-
στηρίζει ο νέος αναπληρωτής υπουρ-
γός Οικονοµικών Θεόδωρος Σκυλα-
κάκης. Ο µίνι ανασχηµατισµός την πε-
ρασµένη Τρίτη 4 Αυγούστου, αναβάθ-
µισε τον µέχρι πρότινος υφυπουργό 
∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής, στη θέση 
του διαχειριστή ουσιαστικά των δισε-
κατοµµυρίων σε δάνεια και επιδοτή-
σεις που θα φτάσουν στη χώρα από 
το Ταµείο Ανάκαµψης. 

Όπως εξήγησε ο ίδιος, «το 30% θα 
πάει για σκοπούς της πράσινης Ευ-
ρώπης, που περιλαµβάνουν και την 
εξοικονόµηση ενέργειας, τη διαχείρι-
ση απορριµµάτων και νερού», ενώ α-
ναφερόµενος στο σχέδιο Πισσαρίδη 
είπε ότι θα αποτελέσει εργαλείο για 
την πορεία ανάκαµψης. Ο νέος υπουρ-
γός διαβεβαιώνει πως «τα χρήµατα 
που θα απορροφήσουµε θα φέρουν 
µεγάλες επενδύσεις», ενώ η διαφο-
ρά στην τσέπη των πολιτών θα υπάρ-
ξει µόλις έρθουν τα πρώτα χρήµατα. 

Σε ένα φάσµα από σύνθετες κα-
θετοποιηµένες αγροτικές µονά-
δες που θα είναι εύκολο να χρη-
µατοδοτηθούν µε τα κονδύνλια 
του Ταµείου Ανάκαµψης, µετα-
φέρεται το επόµενο διάστηµα, ό-
πως όλα δείχνουν, το ενδιαφέρον 
ανάπτυξης της επιχειρηµατικότη-
τας στον αγροτικό χώρο. Ο σχεδι-
ασµός δεν αφήνει φυσικά έξω και 
τα κονδύλια της νέας ΚΑΠ.     

Παρά το γεγονός ότι το πολυ-
πόθητο κεφάλαιο 5 της Επιτρο-
πής Πισσαρίδη που θα εξειδικεύ-
ει τις κάθετες πολιτικές ανάπτυ-
ξης στην πρωτογενή παραγωγή, 
στη διατροφή και στη µεταποιητι-
κή βιοµηχανία δεν δόθηκε ακόµα 
στη δηµοσιότητα, οι πληροφορί-
ες θέλουν τους παραπάνω τοµείς 
να διεκδικούν µεγάλο µερίδιο στις 
κοινοτικές επιχορηγήσεις και τα 
ευρωπαϊκά δάνεια που φθάσουν 
στη χώρα µας την προσεχή τριετία. 

Όπως αναφέρουν µάλιστα οι 
πηγές, αυτό θα γίνει σχεδόν υ-
ποχρεωτικά και ανεξάρτητα από 
την πολιτική βούληση να µετα-
φερθούν τόσα χρήµατα στους εν 
λόγω τοµείς. Κι αυτό γιατί, είναι 
οι µόνοι κλάδοι ενεργούς οικο-
νοµίας µε ισχυρό αναπτυξιακό 
απόθεµα στους οποίους µάλι-

στα υπάρχει µεγάλη τεχνογνω-
σία απορρόφησης και διαχείρι-
σης κοινοτικών πόρων. 

Σηµειωτέον ότι το Εθνικό Σχέδιο 
Ανάκαµψης το οποίο θα πρέπει να 
περάσεις από τη Βουλή µέχρι τις 
15 Οκτωβρίου δεν έχει  περιθώρια 
για νέους πειραµατισµούς. Κι αυτό 
είναι κάτι που  µάλλον θα πρέπει 
να γνωρίζει καλά η Οµάδα των 5, 
υπό τον Θ. Σκυλακάκη, που έχει 
συγκροτήσει ο πρωθυπουργός.

Όλα τα παραπάνω οδηγούν σε 
µια νέα φιλοσοφία για µια πραγ-
µατικά νέα ελληνική γεωργία. Σ’ 
αυτή θα έχουν θέση µεµονωµέ-
να ή και συλλογικά σχήµατα, τα 
οποία θα είναι σε θέση να επεν-
δύσουν και στους επόµενους κρί-
κους της αλυσίδας αξίας, αξιοποι-
ώντας κατά τον καλύτερο τρόπο τα 
µεγάλα πλεονεκτήµατα που µπο-
ρεί να έχει η αγροτική παραγωγή 
στην Ελλάδα. Σ’ αυτή τη νέα επο-
χή για τη εγχώρια αγροτιή παρα-
γωγή πάντως, κανένας αγρότης 
δεν θα µπορεί να είναι να αισθά-
νεται και να λειτουργεί µόνος. Ό-
λοι θα οφείλουν να είναι µέλη ή 
κοινωνοί συνεργατικών σχηµά-
των ή συστηµάτων συµβολαιακής 
γεωργίας, µε άµεση αναφορά στο 
τελικό προϊόν.      

Με τράτο ευνοϊκό
φορολογικό 
επιχειρηματικό 
περιβάλλον

Οι αγρότες - βομήχανοι 
και το Ταμείο Ανάκαμψης 

Όσο υπάρχει ο κορωνοϊός, είναι πιθανό 
να λαµβάνονται πρόσθετα µέτρα, 

ως εκ τούτου ο νέος αναπληρωτής 
υπουργός Οικονοµικών λέει πως θα είναι 

προσεκτικός στις εισηγήσεις του για 
µειώσεις φόρων.

Η διασύνδεση 
πληροφοριακών 
συστηµάτων 
ΟΠΕΚΕΠΕ-ΑΑ∆Ε 
στη συνάντηση 
του προέδρου και 
αντιπροέδρου του 
ΟΠΕΚΕΠΕ ∆ρ. Γρ. 
Βάρρα (µέση), Π. 
Τζαβέλλα (δεξιά) 
και του ∆ιοικητή 
ΑΑ∆Ε Γ. Πιτσιλή.

Πάνε για διασύνδεση τα πληροφοριακά 
συστήµατα ΑΑ∆Ε και ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο ψηφιακός µετασχηµατισµός της δηµόσιας διοίκησης αποτελεί αναµφίβολα 
ζητούµενο, κάτι που προκρίνει και η ενδιάµεση έκθεση Πισσαρίδη ως 
εργαλείο για την ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας. Για να γίνει µε  
επιτυχία  όµως,  θα  πρέπει  να  σηµειωθεί  πρόοδος και στην διακυβέρνηση 
ήτοι: αξιολόγηση στελεχών, απλοποίηση και κωδικοποίηση νοµοθεσίας, 
διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα. «∆ιαφορετικά οι όποιες προσπάθειες  
ψηφιοποίησης  µπορεί  να  έχουν  ως  αποτέλεσµα  τον κατακερµατισµό 
εφαρµογών και τη µη επικοινωνία µεταξύ τους ή εφαρµογές που δεν 
εξυπηρετούν πραγµατικά τους πολίτες.», υπογραµµίζει. Εξάλλου, η πανδηµία 
και οι περιορισµοί κατά την περίοδο της καραντίνας, έδειξε πως το ψηφιακό 
κράτος µπορεί να λειτουργήσει. Στον αγροτικό τοµέα αξιοποιήθηκαν τα 
εργαλεία του gov.gr και του κυβερνητικού νέφους (G-cloud) για την 
Αποµακρυσµένη Υποβολή Αγροτεµαχίων Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης. 
Επίσης, προχώρησε η υλοποίηση της διασύνδεσης των πληροφοριακών 
συστηµάτων ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΓΟ-∆ΗΜΗΤΡΑ, ενώ υπό διερεύνηση είναι 
και η αντίστοιχη ΟΠΕΚΕΠΕ µε την Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων. 

Το κεφάλαιο 5
Με ενδιαφέρον ανα-

µένεται το κεφάλαιο 5 
της έκθεσης Πισσαρίδη 
που θα αφορά πολιτικές 

ανάπτυξης στον 
πρωτογενή τοµέα
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ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Στο κενό έπεσαν και φέτος οι προσδοκίες 
των παραγωγών συµπύρηνου ροδάκινου 
για καλύτερη τιµή στο προϊόν τους, καθώς 
η µεταποιητική βιοµηχανία επέβαλε, µονο-
µερώς, τους όρους της για ακόµη µια φορά, 
αξιοποιώντας τη θέση ισχύος που κατέχει.

Ενδεικτικό της κυριαρχικής επιρροής που 
ασκούν τα µέλη της ΕΚΕ είναι το γεγονός 
πως παρότι έχει συµπληρωθεί, ήδη, πάνω 
από ένας µήνας από την έναρξη της συγκο-
µιδής του προϊόντος, οι παραλαβές από τις 
κονσερβοβιοµηχανίες γίνονται χωρίς να έ-
χουν ανακοινωθεί τιµές, σαν να πρόκειται 
για την πιο φυσιολογική εξέλιξη κι όχι µια 
«καραµπινάτη» περίπτωση στρεβλής λει-
τουργίας της αγοράς.

Τιµολόγια, βέβαια, µπορεί να µην έχουν 
κοπεί ακόµη (τουλάχιστον όχι µέχρι τη στιγ-
µή που γραφόταν το ρεπορτάζ), ωστόσο, σι-
ωπηρώς η ΕΚΕ τροφοδοτεί την περιρρέουσα 
ατµόσφαιρα µε διαρροές ότι θα ισχύσουν τα 
26 λεπτά το κιλό, που δόθηκαν και πέρσι, για 
προϊόν παραδοτέο στο προαύλιο του κονσερ-
βοποιείου. Που σηµαίνει πως στον παραγω-
γό, αν αφαιρεθούν µεταφορικά και λειτουρ-
γικά έξοδα του συνεταιρισµού, θα του µεί-
νουν, στις περισσότερες περιπτώσεις 22,5 έ-
ως 23 λεπτά το κιλό.

Το ότι η υψηλή ποιότητα και ο µειωµένος, 
µέχρι και 30% για κάποιες ποικιλίες και κά-
ποιες περιοχές, όγκος της παραγωγής, δικαι-
ολογούν το αίτηµα των αγροτών για τουλά-
χιστον 30 λεπτά το κιλό, µοιάζει αδιάφορο 
και το αφτί των κονσερβοποιών δεν ιδρώνει 
στο παραµικρό.

Η τακτική αυτή, ωστόσο, έχει προκαλέσει 

αγανάκτηση και οργή στους παραγωγούς, 
καθώς µε τα συγκεκριµένα οικονοµικά δε-
δοµένα πλέον διαπιστώνουν ότι δεν αξίζει 
να ασχολούνται µε την καλλιέργεια και δεν 
είναι λίγοι όσοι σκέφτονται ακόµη και την 
αλλαγή της.

«Ξεκινήσαµε να µαζεύουµε συµπύρηνα 
πριν ένα µήνα και ακόµη δεν γνωρίζουµε 
µε τί τιµή τα πουλάµε. Ακούµε ότι θα ισχύ-
σει ό,τι και πέρυσι, όµως µε 26 λεπτά το κι-
λό, στο εργοστάσιο, είσαι µέσα µε το κεφά-
λι. Θα οδηγήσουν τον κόσµο να ξηλώσει δέ-

ντρα µέσα το χειµώνα και θα είναι µάλιστα 
και νεαρές φυτείες», τόνισε στην Agrenda, 
ο Χάρης Κοσµίδης, παραγωγός µε 50 στρέµ-
µατα φυτεία, από το Μελίσσι της Πέλλας.

Απογοητευµένος δηλώνει και ο παραγω-
γός Θάνος Τζιµόπουλος από την περιοχή 
της Βέροιας. «∆εν κάνουµε κέφι να πάµε 
στο χωράφι. Όταν στο χέρι του παραγωγού 
στην πραγµατικότητα θα µείνουν 23 λεπτά το 
κιλό, δεν συµφέρει. Τρέχουµε για 100-150 
ευρώ το στρέµµα. Καλύτερα να τα δουλέψω 
µε καλαµπόκι, αφού πάνω - κάτω θα πάρω 

τα ίδια λεφτά και µάλιστα πολύ πιο ξεκού-
ραστα», είπε ο παραγωγός, προαναγγέλλο-
ντας πως «θα παίξει πριόνι φέτος το χειµώ-
να. Σκεφτόµαστε να κόψουµε 30 στρέµµατα 
και να τα αντικαταστήσουµε µε κάποια άλ-
λη καλλιέργεια».

Με επικριτική διάθεση σχολιάζει την πα-
ρελκυστική τακτική της ΕΚΕ και ο πρόεδρος 
του Αγροτικού Συλλόγου Μυλοποτάµου, 
Γιάννης Λυσίτσας. «Έχουµε µείνει παγω-
τό. Φτάσαµε αρχές Αυγούστου και δεν µας 
έχουν ανακοινώσει ακόµη τίποτε. Ανεπισή-
µως ακούγεται για 26 λεπτά το κιλό αλλά αν 
δεν τιµολογήσουµε κανείς δεν ξέρει», ανέ-
φερε και ξεκαθάρισε ότι αν επιβεβαιωθούν 
όσα φηµολογούνται, η οργάνωσή του θα 
κρατήσει µόνο 1 λεπτό το κιλό και θα πλη-
ρώσει τους συνεργαζόµενους παραγωγούς 
µε 24 λεπτά το κιλό. 

Χωρίς να έχουν κοπεί ακόµα τιµολόγια, 
οι διαρροές από την ΕΚΕ για 26 λεπτά 

το κιλό, που δόθηκαν και πέρυσι, για 
προϊόν παραδοτέο στο προαύλιο του 

κονσερβοποιείου, σηµαίνει 22,5 µε 23 λεπτά 
στον παραγωγό, αν αφαιρεθούν µεταφορικά 

και λειτουργικά έξοδα του συνεταιρισµού.

Όταν και όσο θέλει η ΕΚΕ   
στο τέλος θα της φιλήσουν και το χέρι
Φθάνει Δεκαπενταύγουστος και η βιομηχανία παραλαμβάνει ανενόχλητη χωρίς  να δίνει τιμή   

Με µέσο όρο τους 2,5 τόνους το στρέµµα, 
αν ισχύσουν τα 26 λεπτά από την ΕΚΕ, 
καθαρά ο παραγωγός θα πάρει περί τα 550 
ευρώ το στρέµµα, όταν το κόστος κυµαίνεται 
στα 450-500 ευρώ, λένε οι καλλιεργητές. 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΜΠΥΡΗΝΟΥ

ΛΕΠΤΑ/ΚΙΛΟ

26

ΤΙΜΗ ΕΚΕ

26
ΛΕΠΤΑ/ΚΙΛΟ

24

ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

24
ΕΥΡΩ/ΣΤΡΕΜΜΑ

550

ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟ∆Α

550
ΕΥΡΩ/ΣΤΡΕΜΜΑ

450	500
ΚΟΣΤΟΣ

Πηγή: Agrenda



30 λεπτά
Δεν υπολογίζουν 

οι μεταποιητές την 
υψηλή ποιότητα 
και το μειωμένο, 

μέχρι και 30% για 
κάποιες ποικιλίες 

και κάποιες 
περιοχές, όγκο της 

παραγωγής, που 
δικαιολογούν  
και 30 λεπτά 

Μάζεμα
Τελείωσε η συγκο-
μιδή στις ποικιλίες 
Romeo, Κατερίνα, 
Ferpluse, Mirela, 
Louadel, Fortuna, 
Α37 και Α39, που 
αφρούν σχεδόν το 
50% του συνόλου

Οι νέες φυτείες
περιόρισαν 
τη ζημιά
στην Αndros

Αναφορικά με την εξέλιξη της συγκομιδής, 
στις φυτείες που βρίσκονται στα πεδινά έχει 
ξεκινήσει πλέον το μάζεμα της Andros, ενώ 
στα ορεινά συγκομίζεται Κατερίνα. 
«Τελειώσαμε τις ποικιλίες Romeo, Κατερίνα, 
Ferpluse, Mirela, Louadel, Fortuna και τις 
Α37 και Α39, που αντιστοιχούν σε λίγο πάνω 
από το 50% της συνολικής παραγωγής και 
διαπιστώνουμε ότι στα μεγάλα ηλικιακά 
κτήματα οι ποσότητες ήταν μειωμένες έως 
και 30%, όμως, τελικά, η ψαλίδα έκλεισε στο 
10%-15%, καθώς προστέθηκε η παραγωγή 
των νέων φυτειών», εξήγησε στην Agrenda 
ο πρόεδρος του Α.Σ. Νέος Απόλλων, Βέροιας, 
Γιώργος Νεστορόπουλος. 
Πρόσθεσε δε, ότι «από άποψη ποσοτήτων 
τόσο οι παραγωγοί, όσο και οι βιομηχανίες 
δεν θα κλάψουμε, ούτε θα χαρούμε. Στις 
τιμές, ωστόσο, υπάρχει πρόβλημα. Με μέσο 
όρο 2,5 τόνους το στρέμμα, αν ισχύσουν τα 
26 λεπτά, καθαρά ο παραγωγός θα πάρει 
περί τα 550 ευρώ το στρέμμα, όταν το 
κόστος κυμαίνεται στα 450 – 500 ευρώ. 
Στην ουσία, τσάμπα δουλεύουμε».
Στη συγκομιδή της ποικιλίας Andros μπήκαν 
εδώ και λίγες ημέρες και οι αγρότες στις 
φυτείες της κοινότητας Ξεχασμένης. Όπως 
επισημαίνει ο πρόεδρος του τοπικού 
Αγροτικού Συλλόγου, Δημήτρης Μουτσέρης, 
«η Andros αντιπροσωπεύει στην περιοχή μας 
το 35% των εκτάσεων. Αυτό που βλέπουμε 
είναι πως η μέση μείωση περιορίστηκε στο 
10%-15% σε σχέση με πέρυσι, καθώς μπήκαν 
στην παραγωγή και νέες φυτείες. Στην Evert, 
αντίθετα, οι απώλειες είναι μεγαλύτερες».
Ανάλογη εικόνα για τη στρεμματική απόδοση 
των φυτειών φέτος μας περιέγραψε και ο 
πολύπειρος πρόεδρος του Αγροτικού 
Συνεταιρισμού Αλιάκμων, Βασίλης Γαλάνης, 
ο οποίος επίσης εξέφρασε την απογοήτευσή 
του για τις τιμές του συμπύρηνου ροδάκινου, 
λέγοντας χαρακτηριστικά πως «αν έχεις μια 
φυτεία σωστά φροντισμένη, στο φουλ της 
παραγωγής της, σε αυτά τα επίπεδα σου 
αφήνει ένα μεροκάματο να ψωμολυσσάς».

Θα πέσει πριόνι
Με τόσο χαμηλές 
τιμές, οι καλλιερ-
γητές σκέφτονται 

το χειμώνα να 
αντικαταστήσουν 
τα δέντρα τους 
με κάποια άλλη 

καλιέργεια

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

O πρόεδρος 
του τοπικού 
Αγροτικού 
Συλλόγου, 
Δημήτρης 
Μουτσέρης.



Πυκνές ωοτοκίες 
στην ευδεμίδα
Αύξηση συλλήψεων των ακμαίων 
σηματοδοτεί την τρίτη γενιά

ΤΗΣ  ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ 
  katsoulieri@agronews.gr

Το τελευταίο διάστηµα του Ι-
ουλίου παρατηρήθηκαν αυξη-
µένες συλλήψεις στο δίκτυο 
φεροµονικών παγίδων για 
την ευδεµίδα, κυρίως στους 
αµπελώνες σε πρώιµες και µε-
σοπρώιµες περιοχές της χώ-
ρας, ενώ σε άλλες τοποθεσί-
ες ήδη έχουν ξεκινήσει και οι 
πρώτες εκκολάψεις. Οι προ-
νύµφες της τρίτης περιόδου 
της ευδεµίδας εκκολάπτονται 
πάνω στην επιφάνεια των ρα-
γών, οι οποίες διανύουν το 
στάδιο της ωρίµανσης. Σε ορι-
σµένες µάλιστα περιπτώσεις, 
σε σηµεία όπου αναπτύσσο-
νται προσβολές από ευδεµί-
δα, διαπιστώθηκαν δευτερευ-
όντως και προσβολές βοτρύ-
τη και όξινης σήψης.

Επιπλέον, οι προνύµφες 

αυτές δεδοµένου ότι δεν ει-
σχωρούν εις βάθος στο µεσο-
κάρπιο, µετακινούνται συχνά 
από ράγα σε ράγα προκαλώ-
ντας µε αυτόν τον τρόπο ζη-
µιά σε µεγάλο αριθµό ραγών 
του αµπελιού. 

Ωστόσο, η βλάβη στην καλ-
λιέργεια δεν σταµατά µόνο 
στο επίπεδο της προσβολής, 
δεδοµένου ότι πολλές φορές 
οι προσβολές είναι δυνατόν 
να οδηγήσουν και σε σήψεις 
στα σταφύλια από µύκητες ή 
άλλους µικροοργανισµούς, 
µε µεγαλύτερη επικινδυνό-
τητα στους βότρυες που εί-

ναι κρυµµένοι. Τα παθογό-
να αυτά εγκαθίστανται αρχι-
κά σε τραυµατισµένες ράγες 
και έπειτα απλώνονται και στο 
υγιές τµήµα του αµπελιού. 

Σύµφωνα µε τις συστάσεις 
των γεωπόνων, για την επιτυ-
χή καταπολέµηση του εντό-
µου η εφαρµογή εντοµοκτό-
νου χρειάζεται να είναι προ-
ληπτική τόσο κατά των ωών 
όσο και κατά κύριο λόγο των 
προνυµφών ώστε να µη δηµι-
ουργηθούν φαγώµατα στην 
επιφάνεια των ραγών. Η ε-
πέµβαση κρίνεται απαραίτη-
τη εάν καταµετρηθούν τουλά-
χιστον 72 ωά ή προνύµφες 
στα οινοποιήσιµα σταφύλια 
ή τουλάχιστον 27 ωά ή προ-
νύµφες στα επιτραπέζια στα-
φύλια. Παράλληλα µε τον ψε-
κασµό, βοηθητικό κρίνεται 
και το ξεφύλλισµα.

Η διάρκεια της τρίτης πτή-

σης κυµαίνεται από 30-35 η-
µέρες, εποµένως γίνεται αντι-
ληπτό πως χρειάζονται παρα-
πάνω από µία εφαρµογές φυ-
τοπροστατευτικού σκευάσµα-
τος. Η ανάγκη αυτή για επα-
νάληψη του ψεκασµού συνε-
πάγεται τη χρήση σκευασµά-
των µικρής υπολειµµατικό-
τητας ή/και εντοµοκτόνα µε 
βάση τον βάκιλο της θουριγ-
γίας και την πλήρη κάλυψη, 
µέχρις απορροής, των στα-
φυλιών και µόνο στην κα-
τεύθυνση αυτών. 

Τα σκευάσµατα µε βάκιλο 
θεωρούνται πλήρως ατοξι-
κά για την ωφέλιµη πανίδα 
και το περιβάλλον γενικότε-
ρα. Ακολουθούν σκευάσµα-
τα µε εκλεκτική δράση, όπως 
είναι οι ρυθµιστές ανάπτυξης 
και τα φυσικής προέλευσης ε-
ντοµοκτόνα, ως λιγότερο το-
ξικά για την ωφέλιµη πανίδα.

 Μέτριοι πληθυσµοί πράσινου σκουληκιού στα βαµβάκια Ξάνθης
Από ελέγχους σε πολλά βαµβακοχώραφα της Ξάνθης, διαπιστώθηκε η 
εµφάνιση των προνυµφών της δεύτερης γενεάς πράσινου και ρόδινου 
σκουληκιού. Οι συλλήψεις των ακµαίων κυµαίνονται σχετικά σε πολύ 
µέτριους πληθυσµούς, ενώ αναµένεται να ολοκληρωθεί περίπου µέχρι τις 
20 µε 25 Αυγούστου. Αυτή την περίοδο και λόγω της σχετικής 
οψιµότητας της καλλιέργειας , οι γεωπόνοι του Περιφερειακού τµήµατος 

Προστασίας Φυτών Ξάνθης συνιστούν στους παραγωγούς να προβούν σε 
σχολαστικό έλεγχο των καλλιεργειών για την εξέλιξη των πληθυσµών πράσινου και 
ρόδινου σκουληκιού και να προβαίνουν το λιγότερο ανά τριήµερο σε δειγµατοληψίες 
προνυµφών επί των φυτικών οργάνων, ώστε να αποφασιστεί έγκαιρα η επέµβαση αν 
χρειαστεί . Αυτή η γενιά αναπτύσσει συνήθως σηµαντικούς πληθυσµούς και οι 
νεαρές προνύµφες, που θα αρχίσουν να εµφανίζονται, µέσα στο πρώτο 
δεκαπενθήµερο του Αυγούστου, προκαλούν ζηµιές στα καρποφόρα όργανα και δεν 
υπάρχει καιρός να αναπληρωθούν. Συνιστάται η αποφυγή των «προληπτικών» 
ψεκασµών για την προστασία των ωφέλιµων εντόµων. 

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΓΑΠΗ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ

Επέµβαση 
Σε 72 ωα ή προνύµφες στα 
οινοποιήσιµα σταφύλια και 

σε 27 ωά ή προνύµφες 
στα επιτραπέζια 

Ωίδιο στο πεπόνι
Για την ασθένεια του ωίδιου είναι 
υπεύθυνα τρία είδη µυκήτων. Οι µύκητες 
προξενούν µικρού µεγέθους λευκές 
κηλίδες τόσο στην άνω όσο και την κάτω 
επιφάνεια των φύλλων αλλά και σε άλλα 
µέρη του φυτού, όπως µίσχους και στους 
βλαστούς, µε χαρακτηριστικές 
αλευρώδεις εξανθήσεις. Σε εξέλιξη της 
ασθένειας η εξάνθηση µοιάζει µε 
«µούχλα» που αποτελείται κυρίως από 
σπόρια, τα οποία ονοµάζονται κονίδια, 
που νεκρώνουν τις προσβεβληµένες 
περιοχές, ενώ τα φυτά γίνονται αδύναµα 
και ο καρπός ωριµάζει πρόωρα. Όπως 
επισηµαίνει το Περιφερειακό Κέντρο 
Προστασίας Φυτών βόλου, η µετάδοση 
του παθογόνου είναι εύκολη, δεδοµένου 
ότι επιτυγχάνεται µε τον αέρα και 
ευνοείται σε συνθήκες υψηλής 
θερµοκρασίας και υγρασίας. Ο άστατος 
καιρός των τελευταίων ηµερών, µπορεί 
να ευνοήσουν την εξάπλωση του µύκητα, 
υποβαθµίζοντας την τελική ποιότητα της 
παραγωγής. Για την προστασία της 
καλλιέργειας του πεπονιού, συνιστάται 
αρχικά να γίνει αφαίρεση των φύλλων 
µε έντονη προσβολή. Σε περίπτωση 
µεγάλης προσβολής, οι γεωπόνοι 
προτείνουν στους καλλιεργητές ψεκασµό 
µε επιτρεπόµενα φυτοπροστατευτικά 
σκευάσµατα.

Σκευάσµατα
ALFA: Reflect 125 EC, Karathane star
ELANCO: Karamat 2,5EW, Systhane 
Ecozome 45EW
FMC: Fungiben 12.5 EC
SIPCAM: Altis 25EC
SYNGENTA: Cidely Top, Ortiva Top.

Ρυγχίτης στην ελιά
Συνεχίζονται οι προσβολές των 
ελαιόδεντρων από τον ρυγχίτη, σε όλες 
τις περιοχές καλλιέργειας, χωρίς ωστόσο 
να διαπιστώνονται υψηλοί πληθυσµοί του 
εντόµου. Μάλιστα, όπως ανακοινώνει 
το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας 
Φυτών Βόλου, έχουν παρατηρηθεί κατά 
τόπους πολλές προσβολές στους 
καρπούς της ελιάς. Τα ακµαία άτοµα του 
ρυγχίτη σχηµατίζουν στην επιφάνεια των 
καρπών τρύπες µε το ρύγχος τους, οι 
οποίες έχουν µορφή κρατήρα, ενώ οι 
προσβεβληµένοι καρποί πέφτουν. Για 
την αντιµετώπιση του εντόµου, 
συστήνεται στους παραγωγούς να 
συνεχίσουν τη συχνή και  προσεκτική 
επιθεώρηση των ελαιώνων. 
Επισηµαίνεται ότι, ψεκασµός θα γίνει 
µόνο στους ελαιώνες που παρατηρούνται 
προσβολές των καρπών από το έντοµο 
µε επιτρεπόµενα σκευάσµατα.

Σκευάσµατα
ALFA: Lamdex 2.5 WG. 

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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Πιάνονται 
από τη 
«ΓΕΦΥΡΑ»
για δάνεια
α’ κατοικίας

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

∆ηµιουργική... ασάφεια διέπει το τοπίο αναφορι-
κά µε την συµµετοχή των αγροτών στο πρόγραµ-
µα «Γέφυρα» που επιδοτεί σε ποσοστό 90% και µέ-
χρι 9 µήνες εκείνους, µε στεγαστικά δάνεια, που 
επλήγησαν από τον κορωνοϊό και είναι ενταγµέ-
νοι σε αντίστοιχους ΚΑ∆. 

Στις διευκρινήσεις του υπουργείου Οικονοµι-
κών αναφέρεται µε σαφήνεια ότι οι αγρότες εί-
ναι µεταξύ αυτών που µπορούν να υποβάλουν 
ηλεκτρονική αίτηση, ωστόσο, η ασάφεια ανα-
φορικά µε το ποιοι έχουν πληγεί, και πως αυτό 
πρέπει να αποδειχθεί κάνει προς το παρόν τα 
πράγµατα δύσκολα.

Πάντως µε το καληµέρα, σε µόλις µιάµιση δη-
λαδή ηµέρα λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατ-
φόρµας (3 Αυγούστου), 6.257 δανειολήπτες έ-
σπευσαν να αξιοποιήσουν το νέο πλαίσιο επι-
δότησης δανείων µε υποθήκη στην Α΄ κατοικία, 
ξεπερνώντας τον αντίστοιχο αριθµό που είχε κα-
ταγραφεί στο προηγούµενο πρόγραµµα στους 
13 µήνες ισχύος του.

Με βάση πάντως τη σχετική ανακοίνωση του υ-
πουργείου αίτηση µπορούν να υποβάλουν όλοι 
όσοι πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋ-
ποθέσεις: 

 να είναι φυσικά πρόσωπα (δηλ. άνεργοι, µι-
σθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελµατί-
ες, αγρότες, επιχειρηµατίες – οµόρρυθµοι εταίροι 
κ.λπ., µε ή χωρίς πτωχευτική ικανότητα) 

 να έχουν δάνειο µε υποθήκη ή προσηµείω-
ση στην 1η κατοικία τους 

 να έχουν πληγεί οικονοµικά από τον κορω-
νοϊό (είτε έλαβαν κάποιο Κρατικό επίδοµα – ευ-
εργέτηµα είτε είχαν σηµαντική µείωση εισοδή-
µατος – εσόδων) 

 να πληρούν συγκεκριµένα εισοδηµατικά και 
περιουσιακά κριτήρια.

Να σηµειωθεί ότι η αίτηση µπορεί να υποβάλλε-
ται από τους δανειολήπτες ηλεκτρονικά έως τις 30 
Σεπτεµβρίου 2020 στην ψηφιακή πλατφόρµα της Ε-
Γ∆ΙΧ, www.keyd.gov.gr, µέσω µιας απλής και εύκο-
λης για τον χρήστη διαδικασίας, χωρίς να χρειάζε-
ται η συνυποβολή οποιουδήποτε δικαιολογητικού. 

Σύµφωνα µε του όρους που τίθενται για ένταξη 
στη ρύθµιση ΓΕΦΥΡΑ:

Κατηγορία Α: εξυπηρετούµενα δάνεια: η αξία 
της κύριας κατοικίας να µην ξεπερνά τις 300.000 
ευρώ το οικογενειακό εισόδηµα µε τρία παιδιά να 
µην ξεπερνά τις 57.000 ευρώ, οι συνολικές κατα-
θέσεις να µην ξεπερνούν τις 40.000 ευρώ και η 
συνολική ακίνητη περιουσία τις 600.000 ευρώ. 

Κατηγορία Β: µη εξυπηρετούµενα δάνεια 
(δεν έχουν καταγγελθεί): η αξία της κύριας κα-
τοικίας να µην ξεπερνά τις 250.000 ευρώ, το οικο-
γενειακό εισόδηµα (έως 3 παιδιά) να µην ξεπερνά 
τις 45.000 ευρώ, οι καταθέσεις της οικογένειας να 
µην ξεπερνούν τις 25.000 ευρώ, η συνολική ακί-
νητη περιουσία τις 500.000 ευρώ. 

Κατηγορία Γ: µη εξυπηρετούµενα δάνεια, 
(έχουν ήδη καταγγελθεί): η αξία της κύριας κα-
τοικίας να µην ξεπερνά τις 200.000 ευρώ, το οι-
κογενειακό εισόδηµα (έως 3 µέλη) να µην ξεπερ-
νά τις 36.000 ευρώ, η συνολική ακίνητη περιου-
σία να µην ξεπερνά τις 280.000 ευρώ. 

Ανοικτή έως 30 Σεπτεμβρίου η πλατφόρμα για το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ» 
που επιδοτεί με 90% ως 9 μήνες τις δόσεις ενήμερων και μη στεγαστικών

Εφόσον ο 
δανειολήπτης 
πληρώνει το µερίδιό 
του στη δόση του 
δανείου, τότε 
προστατεύεται η 
α’ κατοικία του από 
πλειστηριασµό.

Agrenda16 ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣάββατο 8 & Κυριακή 9 Αυγούστου 2020



Για παράδειγµα, σε ενήµερο δάνειο φυσικού 
προσώπου που πληρώνει µηνιαία δόση 425 ευ-
ρώ και πληροί τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραµ-
µα, θα χορηγηθεί για το 1ο τρίµηνο κρατική ε-
πιδότηση ύψους 1.147,50 ευρώ (90%), για το 2ο 
τρίµηνο 1.020 ευρώ (80%) και για το 3ο τρίµηνο 
892,50 ευρώ (70%). Για όσους έχουν δάνεια σε 
καθυστέρηση µικρότερη των 90 ηµερών, η συ-
νεισφορά ανέρχεται στο 80% της µηνιαίας δόσης 
και µέχρι του ποσού των 500 ευρώ, ανά πιστωτή, 
για το πρώτο τρίµηνο. Στο δεύτερο τρίµηνο η συ-
νεισφορά ανέρχεται στο 70% της µηνιαίας δόσης 
και στο 3ο τρίµηνο στο 60%.

Στα δάνεια µε καθυστέρηση µεγαλύτερη των 90 
ηµερών, η επιδότηση ανέρχεται στο 60% της µη-
νιαίας δόσης και µέχρι του ποσού των 300 ευρώ, 
ανά πιστωτή, για το 1ο τρίµηνο. Στο 2ο τρίµηνο η 
συνεισφορά ανέρχεται στο 50% της µηνιαίας δό-
σης και στο 3ο τρίµηνο στο 30%.

Σε κάθε περίπτωση τονίζεται ότι οι δικαιούχοι 
θα πρέπει να πληρώνουν κάθε µήνα το υπόλοι-
πο ποσό της δόσης δανείου, που δεν το καλύπτει 
το κράτος. Μετά τη λήξη της επιδότησης, θα πρέ-
πει να πληρώνουν ολόκληρη τη µηνιαία δόση του 
δανείου, για χρονικό διάστηµα 6-18 µήνες, ανά-
λογα µε την κατηγορία του δανείου, αλλιώς θα 
πρέπει να επιστρέψουν την κρατική επιδότηση.

Η ένταξη στο πρόγραµµα ΓΕΦΥΡΑ, όπως 
αναφέρει ο σχετικός οδηγός µε τις ερωτα-
παντήσεις του υπουργείου Οικονοµικών 
δεν σηµαίνει και προστασία της α’ κατοικί-
ας από άλλους πιστωτές. «Εφόσον ρυθµί-
σεις το δάνειό σου, σε συνεργασία µε την 
τράπεζα, και πληρώνεις κανονικά το ποσό 
της µηνιαίας δόσης που δεν καλύπτεται α-
πό το Κράτος, τότε η εν λόγω τράπεζα δια-
κόπτει κατασχέσεις και πλειστηριασµό. Ω-
στόσο, οι υπόλοιποι πιστωτές στους οποί-
ους δεν πληρώνεις τις οφειλές σου, δύνα-
νται να προβούν ή συνεχίζουν τη διενέρ-
γεια µέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης και 
για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να προβείς 
σε ρύθµιση οφειλών µαζί τους.[...].Εφό-
σον ο πολίτης απειλείται (µε κατασχέσεις 
λογαριασµών και πλειστηριασµούς) και α-
πό άλλους πιστωτές, τότε µπορεί να προ-
σφύγει και στο δικαστήριο, για τη ρύθµι-
ση των υπόλοιπων οφειλών του, µέσω του 
Νόµου 3869/2010.», αναφέρει σχετικά.

Τι γίνεται σε περίπτωση που ο οφειλέ-
της δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις του και 
εκπέσει από το δικαίωµα της συνεισφο-
ράς του δηµοσίου; Τότε τα ποσά της συ-

νεισφοράς που έχουν καταβληθεί θα ανα-
ζητηθούν από το Ελληνικό ∆ηµόσιο ως α-
χρεωστήτως καταβληθέντα και θα πρέπει 
να επιστραφούν εντόκως µε επιτόκιο 2% 
από το χρόνο της καταβολής τους. 

Στην περίπτωση, µάλιστα, που αποδει-
χθεί µε δηµόσια έγγραφα ότι η αίτηση υ-
παγωγής  του οφειλέτη είναι ψευδής και 
η συγκεκριµένη ανακρίβεια υπήρξε κρίσι-
µη κατά την  επιλεξιµότητα του αιτούντος,  
τα καταβληθέντα από το ∆ηµόσιο ποσά ε-
πιστρέφονται εντόκως µε επιτόκιο 5% από 
το χρόνο καταβολής τους.

Να σηµειωθεί ότι αν κάποιοι δικαιού-
χοι έχουν ήδη υποβάλει αίτηση για υπα-
γωγή στο νόµο «Κατσέλη», δεν πρέπει να 
παραιτηθούν. Σύµφωνα µε τη σχετική α-
πάντηση του ΥΠΟΙΚ, η υποβολή στο πα-
ρόν πρόγραµµα δεν απαιτεί την παραίτη-
ση από το νόµο 3869/2010. Ωστόσο, εάν 
εκκρεµεί η εκδίκαση της υπόθεσης και ε-
νταχθεί στο παρόν πρόγραµµα ρύθµισης 
και επιδότησης δανείων, τότε το εν λόγω 
δάνειο θεωρείται ρυθµισµένο και µπορεί 
να συνεχίσει την εκδίκαση της υπόθεσής 
του, µόνο για τις υπόλοιπες οφειλές.

Μείωση ΦΠΑ άνω του 20% για την ένταξη 
ελεύθερων επαγγελματιών σε πληττόμενους  

Το πρόγραμμα δεν σταματά
κατασχέσεις σε άλλους πιστωτές

 ποσό 30.000 ευρώ για επιχείρηση στους 
τοµείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας 

 ποσό 20.000 ευρώ για επιχείρηση που δρα-
στηριοποιείται στον γεωργικό τοµέα

 ποσό 200.000 ευρώ σε κάθε άλλη περίπτωση.
Να σηµειωθεί ότι για όλες τις κατηγορίες δι-

καιούχων εφόσον το δάνειο είναι εξυπηρετού-
µενο, τότε η αίτηση διαβιβάζεται ηλεκτρονικά 
στις εµπλεκόµενες τράπεζες, οι οποίες προβαί-

νουν σε ειδικούς ελέγχους και στη συνέχεια α-
ποστέλλουν τον αριθµό λογαριασµού (IBAN), 
όπου το κράτος καταβάλλει την επιδότηση. 
Η καταβολή της επιδότησης ξεκινά µε τη λή-
ξη της αναστολής πληρωµών, που ενδεχοµέ-
νως έχει χορηγηθεί και µέχρι τις 31/12/2020.

Εφόσον το δάνειο είναι µη εξυπηρετούµε-
νο, τότε η αίτηση διαβιβάζεται ηλεκτρονικά 
στις τράπεζες, οι οποίες καλούν τον ενδιαφε-

ρόµενο για να προσκοµίσει τυχόν πρόσθετα 
δικαιολογητικά (π.χ. πιστοποιητικό βαρών) ε-
ντός 15 ηµερών. Στη συνέχεια οι τράπεζες πα-
ρέχουν µία ή περισσότερες εναλλακτικές προ-
τάσεις ρύθµισης οφειλών, εντός 30 ηµερών. Η 
ρύθµιση πρέπει να είναι µακροπρόθεσµη και 
ο ενδιαφερόµενος για να λάβει την επιδότη-
ση πρέπει να υπογράψει τη σχετική σύµβαση 
µέχρι τις 31/12/2020.

Ελεύθεροι επαγγελµατίες ή φυσικά πρόσωπα 
µε ατοµική επιχείρηση σε κλάδους (ΚΑ∆) που 
έχουν πληγεί ή παρουσίασαν σηµαντική µεί-
ωση της εµπορικής δραστηριότητάς τους, µε 
µείωση ΦΠΑ άνω του 20%, κατά το χρονικό δι-
άστηµα της πανδηµίας (δηλαδή το 2ο τρίµηνο 
2020), συγκριτικά µε το αντίστοιχο χρονικό δι-
άστηµα ένα έτος πριν την πανδηµία (δηλ. το 2ο 
τρίµηνο του 2019), περιλαµβάνονται στους δι-
καιούχους για ένταξη στο πρόγραµµα.

Επίσης περιλαµβάνονται:
 ∆ικαιούχοι που έλαβαν ενίσχυση µε τη 

µορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής.
 Φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται στον 

µηχανισµό ενίσχυσης της απασχόλησης, ήτοι 
το πρόγραµµα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».

 Ιδιοκτήτες ακινήτων που λαµβάνουν µει-
ωµένο ενοίκιο, κατόπιν κρατικής εντολής.

 Εταίροι προσωπικών ή κεφαλαιουχικών 
εταιρειών, των οποίων η λειτουργία ανεστάλη 
µε κρατική εντολή ή/και έχουν λάβει ενίσχυση.

Επιτηδευµατίας-de minimis
Σε περίπτωση που ο αιτών δηλώνει ότι είναι 

επιτηδευµατίας ή ότι ως επιτηδευµατίας έχει 
λάβει στο παρελθόν ενισχύσεις ήσσονος σηµα-
σίας, τότε το συνολικά εγκριθέν ποσό ενίσχυ-
σης, για το τρέχον και τα 2 προηγούµενα έτη, 
δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα παρακάτω όρια: 

 ποσό 100.000 ευρώ για επιχείρηση που 
δραστηριοποιείται στον τοµέα οδικών εµπορευ-
µατικών µεταφορών για λογαριασµό τρίτων

Ο πολίτης πρέπει 
να καταβάλλει 
το ποσοστό της 
µηνιαίας δόσης και 
να αποπληρώνει 
το δάνειό του, 
ακόµη και µετά το 
τέλος της κρατικής 
επιδότησης.

ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ΚΡΑΤΟΥΣ 
ΜΗΝΙΑΙΑΣ ∆ΟΣΗΣ ∆ΑΝΕΙΟΥ

(ΓΙΑ 3 ΤΡΙΜΗΝΑ)

Β. ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟ ∆ΑΝΕΙΟ, 
     ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΘΕΙ
      µέγιστη µηνιαία επιδότηση 500 ΕΥΡΩ

Γ. ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟ ∆ΑΝΕΙΟ, 
    ΠΟΥ ΕΧΕΙ Η∆Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΘΕΙ
     µέγιστη µηνιαία επιδότηση 300 ΕΥΡΩ

Α.ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟ ∆ΑΝΕΙΟ
    µέγιστη µηνιαία επιδότηση 600 ΕΥΡΩ

1ο τρίµηνο 
2ο    
3ο    

90%
80%
70%

80%
70%
60%

1ο τρίµηνο 
2ο   
3ο   

60%
50%
30%

1ο τρίµηνο 
2ο   
3ο    

Agrenda 17ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Σάββατο 8 & Κυριακή 9 Αυγούστου 2020



Και έργα πάνω από 500.000 ευρώ

Με αγροτικό πρόσημο 
οι βελτιώσεις στη νέα 
προκήρυξη Αναπτυξιακού 

  Υπό προϋποθέσεις οι επιδοτήσεις αγροτικών φωτοβολταϊκών, 
με δυνατότητα συνδυασμού επενδύσεων στον φάκελο 

  Επιδότηση του 55% των αγροτικών επενδύσεων που 
περιλαμβάνουν και αγορά τρακτέρ υπό τα καθεστώτα 
για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Με µικρές βελτιώσεις που αντανα-
κλούν την ανταπόκριση του αγρο-
τικού κόσµου αναµένεται εντός των 
επόµενων ηµερών η επαναπροκή-
ρυξη των δύο δράσεων του Αναπτυ-
ξιακού Νόµου 4399/2016, που ολο-
κλήρωσαν τον κύκλο τους στις 31 Ι-
ουλίου, προκειµένου να επισπευστεί 
η διαδικασία αξιολόγησης των κατα-
τεθέντων φακέλων. 

Σύµφωνα µε εκτιµήσες µελετη-
τών, η µια εξ αυτών των µικρών αλ-
λαγών που έχουν όµως µεγάλη ση-
µασία για τις επενδυτικές πρωτοβου-
λίες που δροµολογούνται και σχε-
τίζονται άµεσα µε την πρωτογενή 
παραγωγή, αποτελεί η δυνατότητα 
επιδότησης έργων του πρωτογενή 
τοµέα που ξεπερνούν τις 500.000 
ευρώ, κάτι που έως τώρα δεν προ-
βλεπόταν. Η δυνατότητα αυτή αφο-
ρά ιδιαίτερα µεγάλες κτηνοτροφικές 
µονάδες και θερµοκήπια µε τεχνο-
λογίες συµπαραγωγής ενέργειας.

Επιπλέον, µερίδα µελετητών ανα-
µένει τη διευκόλυνση µικρότερης 
κλίµακας επενδύσεων από αγρότες 
και αγροτικές επιχειρήσεις, δεδοµέ-
νου ότι έως τώρα επιδοτούνται έργα 
κόστους άνω των 100.000 ευρώ, µε 
εξαίρεση την πρόβλεψη για τους συ-
νεταιρισµούς που µπορούν να εντα-
χθούν στον Αναπτυξιακό και για έρ-
γα ύψους 50.000 ευρώ. Ωστόσο υ-
πάρχουν και εκείνοι που θεωρούν 
µια τέτοια αλλαγή αβέβαιη, αφού ό-
πως εξηγούν στην Agrenda, «ο Α-
ναπτυξιακός είναι βαρύ εργαλείο, ι-
δανικό για µεγάλες επενδύσεις»  µε 
το κόστος σύνταξης, κατάθεσης και 
παρακολούθησης του φακέλου να 
µην πέφτει κάτω από τα 3.000 ευρώ. 

Σηµειώνεται εδώ πως στα δύο καθε-
στώτα του Αναπτυξιακού που θα είναι 

Τα επενδυτικά, χρηµατοδοτικά προ-
ϊόντα κεφαλαίου επιχειρηµατικού 
ρίσκου Greek Green Funds και Συ-
νεπένδυση- Coinvestment Fund, 
συνολικού ύψους 500 εκατ. ευ-
ρώ, µε στόχο την προσέλκυση ε-
πενδύσεων δηµιούργησαν η Ελ-
ληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Ε-
πενδύσεων (ΕΑΤΕ) και το υπουρ-
γείο Ανάπτυξης. 

Μέσω αυτών διευκολύνεται και 
η έναρξη έργων κυκλικής οικονο-
µίας και επένδυση σε ενεργειακές 
υποδοµές στον πρωτογενή τοµέα, 
αφού η φύση των κεφαλαίων φαί-
νεται πως ταιριάζει µε τις επιχει-
ρούµενες κινήσεις στην οικονο-
µία της υπαίθρου.

 Συγκεκριµένα, στο Greek Green 
Funds η εθνική συµµετοχή αφορά 
σε 400 εκατ. ευρώ, ενώ τα εν λόγω 
επενδυτικά σχήµατα θα πρέπει να 
βρίσκονται υπό τη διαχείριση φο-
ρέων του ιδιωτικού τοµέα µε ιδιω-
τικοοικονοµικά κριτήρια και θα ε-
πενδύουν µε συµµετοχή στα ίδια 
κεφάλαια ή/και µέσω µετατρέψι-
µων οµολογιών ή/και µέσω οµο-

λόγων µε δικαίωµα απόληψης, σε 
νέες ή υφιστάµενες µικροµεσαί-
ες επιχειρήσεις (MµE) ή Εταιρείες 
Ειδικού Σκοπού-Έργου, που δι-
ατηρούν εγκατάσταση τη στιγµή 
πραγµατοποίησης της επένδυσης 
στην ελληνική επικράτεια και οι 
οποίες έχουν ως σκοπό την εξοι-
κονόµηση ενεργειακών ή άλλων 
φυσικών πόρων (efficiency), την 
κυκλική οικονοµία (ανακύκλωση, 
βιοµάζα/βιοαέριο για παραγωγή 
ενέργειας κ.λπ.) ή  την παραγωγή 

Μαγιά 500 εκατ. ευρώ για   

ανοιχτά για αιτήσεις έως τις 30 Οκτω-
βρίου, όπως έχει ενηµερώσει το υπουρ-
γείο Ανάπτυξης, οι ενισχύσεις για τις ε-
πιχειρήσεις του πρωτογενή τοµέα φτά-
νουν έως 55% των δαπανών του έργου 
και δίνονται εξολοκλήρου µε τη µορφή 
επιδότησης, ενώ στις επιλέξιµες δαπά-
νες περιλαµβάνονται τρακτέρ, παρελ-
κόµενα, µεγάλα µηχανήµατα όπως οι 
θεριζοαλωνιστικές, κτιριακές εγκατα-
στάσεις (αποθήκες, θερµοκήπια).

Παράλληλα, µε την προϋπόθεση ό-
τι η παραγωγή δεν υπερβαίνει τη µέ-
ση ετήσια κατανάλωση ενέργειας α-
πό την εκάστοτε εκµετάλλευση οι εν-
διαφερόµενοι µπορούν να προχωρή-
σουν το επενδυτικό τους πλάνο µε την 
στήριξη των κονδυλίων του Αναπτυξι-
ακού στον νέο κύκλο προσκλήσεων 
των καθεστώτων - προγραµµάτων του 
αναπτυξιακού νόµου (ν. 4399/2016) 
«Γενική Επιχειρηµατικότητα» και «Ε-
πιχειρηµατικότητα Πολύ Μικρών και 
Μικρών Επιχειρήσεων».

Ενδεικτικά επιχορηγούµενα έργα 
που έχουν εκπονηθεί µέχρι στιγµής 
στον πρωτογενή τοµέα περιλαµβάνουν:

  Ίδρυση Μονάδας Θερµοκηπίου: 
53.519,6 ευρώ.

  Ίδρυση Μονάδας Παραγωγής Ξυ-
διού: 2.911.436,3 ευρώ.

   Ίδρυση Εσταυλισµένης Αιγοπρο-
βατοτροφικής Μονάδας: 405.000 ευρώ.

   Ίδρυση Μονάδας Τυροκοµείου: 
84.000 ευρώ.

Επιλέξιµες δαπάνες
Τρακτέρ, παρελκόµενα, 

µεγάλα µηχανήµατα όπως 
θεριζοαλωνιστικές, κτιριακές 
εγκαταστάσεις (αποθήκες και 

θερµοκήπια)
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Επιπλέον
Με τη νέα προκήρυξη δίνεται 
η δυνατότητα επιδότησης έργων 
του πρωτογενή τοµέα που 
ξεπερνούν τις 500.000 ευρώ, 
κάτι που έως τώρα δεν 
προβλεπόταν.

 

 Φάκελος
Το κόστος σύνταξης, κατάθεσης 
και παρακολούθησης του 
φακέλου στον Αναπτυξιακό νόµο 
δεν πέφτει κάτω από τα 3.000 
ευρώ, αναφέρουν οι µελετητές. 

Αιτήσεις
Στα δύο καθεστώτα του 
Αναπτυξιακού που θα είναι 
ανοιχτά για αιτήσεις έως 
τις 30 Οκτωβρίου, οι ενισχύσεις 
για τις επιχειρήσεις του 
πρωτογενή τοµέα φτάνουν έως 
55% των δαπανών του έργου.



επενδύσεις

∆ΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

55% 

ΚΥΡΩΣΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΑΣΕΙΣ 
ΕΚΧΕΡΣΩΜΕΝΕΣ

ΕΚΑΤ. ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

2

7%

Όλο τον Αύγουστο
αποχαρακτηρισμοί
από δασικούς
Χιλιάδες αγρότες και µικροκαλλι-
εργητές, εν µεσω θερινών αδειών 
και υπολειτουργίας του δηµοσίου, 
καλούνται µέσα στον Αύγουστο να 
αποχαρακτηρίσουν την αγροτική 
τους γη από τους δασικούς χάρτες. 
Πιο συγκεκριµένα, οι αγρότες πρέ-
πει πρώτα να πάνε στο ∆ιοικητήριο 
για να πάρουν εκτυπώσεις των ε-
πιδοτούµενων κτηµάτων τους που 
βρίσκονται στο Ελαιοκοµικό και στο 
Αµπελουργικό Μητρώο, και στη συ-
νέχεια στη ∆ιεύθυνση ∆ασών για 
να προσκοµίσουν τις εκτυπώσεις. 

Σκοπός, όσοι κάτοχοι αγροτε-
µαχίων θέλουν να αποχαρακτη-
ρίσουν από δασική την αγροτική 
τους γη, να προσκοµίσουν διοι-
κητικές πράξεις στις ∆ιευθύνσεις 
∆ασών έως 28 Αυγούστου, ώστε 
να αναµορφωθούν οι δασικοί χάρ-
τες που θα χρησιµοποιεί από το 
2021 ο ΟΠΕΚΕΠΕ για τις επιδοτή-
σεις. Κάτι, που θα µπορούσε να α-
ποφευχθεί όταν το υπουργείο Πε-
ριβάλλοντος παραλάβει τους ψη-
φιακούς χάρτες του Οργανισµού 
Πληρωµών και τους «κουµπώσει» 
πάνω στους δασικούς χάρτες, α-

ποχαρακτηρίζοντας αυτοµάτως α-
πό δασικές εκτάσεις τις αγροτικές 
καλλιέργειες που επιδοτούνται ε-
πί δεκαετίες από την ΕΕ.
Οι αγρότες προσκοµίζουν τα εξής:

1. Αποφάσεις των Επιτροπών Α-
παλλοτριώσεων για το σύνολο των 
εκτάσεων (παραχωρηθέντα κληρο-
τεµάχια, εξαιρεθείσες υπέρ ιδιοκτη-
τών εκτάσεις, ιδιοκτησίες που εξαι-
ρέθηκαν υπέρ ιδιοκτητών και κοι-
νόχρηστες εκτάσεις), που απέδω-
σαν αγροτική, γεωργική, κτηνο-
τροφική ή µικτή χρήση.

2. Παραχωρητήρια αγροτικών 
κλήρων.

3. Αποφάσεις κύρωσης διανο-
µών και αναδασµών, µε διακριτό 
αριθµό τεµαχίου και χρήση γεωρ-
γική, κτηνοτροφική ή µικτή.

4. Αποφάσεις του υπουργού Γε-
ωργίας ή Νοµάρχη, µε τις οποίες χο-
ρηγήθηκαν άδειες για κατάτµηση - 
αγοραπωλησία αγροτικών γαιών µε 
αγροτική, γεωργική, µικτή χρήση.

5. Αποφάσεις του υπουργού Γε-
ωργίας περί παραχώρησης γαιών.

6. Άδειες του υπουργού Γεωργί-
ας για συµφωνίες εκούσιας µετα-
βίβασης καλλιεργήσιµων εκτάσε-
ων προς ακτήµονες καλλιεργητές.

7. Αποφάσεις Επιτροπών Απαλ-
λοτριώσεων περί παραχώρησης α-
γροτικών δηµοσίων κτηµάτων.

8. Αποφάσεις διάθεσης εξαγορα-
σθέντων από το ∆ηµόσιο κτηµάτων.

9. Αµπελουργικό και Ελαιουργι-
κό Μητρώο, όπου περιλαµβάνονται 
εκτάσεις µε πράξεις της ∆ιοίκησης.

Ταµείο συνεπένδυσης
µε 100 εκατ. ευρώ
κρατική συµµετοχή

Στο Coinvestment Fund, που 
έχει εθνική συµµετοχή 100 εκατ. 
ευρώ, τα ενδιαφερόµενα εγχώρια 
και ξένα venture capital - private 
equity µπορούν να υποβάλουν 
προτάσεις στην ΕΑΤΕ για την 
υλοποίηση συνεπενδύσεων µε τη 
µορφή ιδίων ή οιονεί ιδίων 
κεφαλαίων (equity / quasi equity) 
σε µικροµεσαίες ή µεσαίας 
κεφαλαιοποίησης επιχειρήσεις. 
Μέσω των δύο αυτών εργαλείων 
επιχειρείται η προσέλκυση 
εγχώριων και ξένων επενδυτικών 
κεφαλαίων και µέσω µόχλευσης 
η χρηµατοδότηση «πράσινων» 
έργων και επενδύσεων 
εξοικονόµησης ενέργειας άνω 
των 3 δισ. ευρώ. «Οι επενδύσεις 
σε ίδια κεφάλαια είναι 
καταλυτικές, τόσο για τη γρήγορη 
ανάπτυξη της ελληνικής 
οικονοµίας, όσο και για τη 
µεγέθυνση και ενδυνάµωση 
των επιχειρήσεων» δήλωσε 
ο υφυπουργός Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης.

ενέργειας από µορφές ανανεώσι-
µων πηγών κ.λπ. Η συνολική µό-
χλευση αναµένεται να είναι του-
λάχιστον 6, δηλαδή συνολικές ε-
πενδύσεις άνω των 3 δισ. ευρώ. 

«Πιστεύουµε ότι, όπως και τα 
προηγούµενα χρηµατοδοτικά µας 
εργαλεία, θα έχουν πολύ µεγά-
λη ανταπόκριση από το επενδυ-
τικό κοινό και θα κάνουν σύντο-
µα τη διαφορά» ανέφερε σχετικά 
ο υπουργός Ανάπτυξης Αδωνις 
Γεωργιάδης.

Υπόβαθρο
Η όλη γραφειοκρατία 

θα αποφευχθεί όταν το 
υπουργείο Περιβάλλοντος 
«κουµπώσει» τους ψηφια-
κούς χάρτες του ΟΠΕΚΕΠΕ 

µε τους δασικούς 

Αναµένεται η 
επαναπροκήρυξη 
των δύο δράσεων 
του Αναπτυξιακού 
Νόµου 4399/2016, 
που ολοκλήρωσαν 
τον κύκλο τους 
στις 31 Ιουλίου.
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ
 

Μεταποίηση
Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 
2020 παρατείνεται η 
προθεσµία υποβολής των 
αιτηµάτων πρώτης 
πληρωµής για το µέτρο 
ενίσχυσης της µεταποίησης 
και της Εµπορίας 
Γεωργικών Προϊόντων, 
µε την αριθ. 606/133751/
25.05.2020 Υπουργική 
Απόφαση.

 
Κοµφούζιο 
Άνοιξε την Πέµπτη 30 
Ιουλίου η ηλεκτρονική 
πλατφόρµα αιτήσεων για το 
Μέτρο 10.1.8 «Κοµφούζιο». 
Οι αιτήσεις 
θα γίνονται δεκτές έως τις 
7 Σεπτεµβρίου και αφορούν  
τις καλλιέργειες της 
ροδακινιάς, της νεκταρινιάς, 
της βερικοκιάς, της µηλιάς, 
της αχλαδιάς, της κυδωνιάς, 
της δαµασκηνιάς και του 
αµπελιού (οινοποιήσιµο, 
επιτραπέζιο, σταφίδα). Το 
πριµ είναι πενταετές και 
φτάνει τα 70 ευρώ ανά 
στρέµµα.
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ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Απόλυτης ακρίβειας σπορά στο επιθυµητό 
βάθος και χωρίς ζηµιές στην καλλιέργεια 
εγγυάται η Kuhn µε τις βραβευµένες πνευ-
µατικές σπαρτικές της Σειράς Espro, οι οποί-
ες µάλιστα ανανεώθηκαν στα σηµεία, συνε-
χίζοντας την καλή εµπορική τους πορεία.

Οι σπαρτικές Espro µπορούν να εκτελέ-
σουν εργασίες συνολικά τριών µηχανηµά-
των, αφού στο σασί τους ενσωµατώνονται 
µια σειρά διπλών δίσκων µε ιδανικό offset, 

µια σειρά ελαστικών τροχών σχεδιασµένοι 
έτσι να υιοθετούν ρόλο κυλίνδρου και, φυ-
σικά, το σύστηµα σποράς. 

Σύµφωνα µε την Kuhn, αρχικά οι δίσκοι 
αφήνουν ένα πολύ καλά θρυµµατισµένο 
έδαφος ώστε αυτό να αερίζεται και να ο-
ξυγονώνεται. Σε αυτό συµβάλλουν οι δύο 
σειρες δίσκων µε διάµετρο 41 εκατοστών 
ο καθένας, σε θέση offset που να τεµαχί-
ζουν υπολείµµατα και σβώλους. Παράλλη-
λα, µια σειρά ελαστικών τροχών διαµέτρου 
90 εκατοστών µε τετράγωνο προφίλ, πάλι 
σε θέση offset, βοηθά ώστε να µην υπάρ-

Σπορά μαθηματικής 
ακρίβειας με Espro 
σπαρτικές της Kuhn  
Τρία μηχανήματα σε 1, αφού ενσωματώνουν σε ένα σασί 
ελαστικά για κυλίνδρους, δίσκους και σύστημα σποράς

Εικονική καλλιέργεια 
ντομάτας με μοντέλο 
προσομοίωσης από 
το Πανεπιστήμιο 
Βαγκενίγκεν
Όλο και περισσότερες εφαρµογές αποκτούν τα προγράµµατα 
προσοµοίωσης «digital twins», για τη ψηφιακή απεικόνιση 
ενός αντικειµένου σε 3D ανάλυση. «Αυτή η τεχνολογία χρη-
σιµοποιήθηκε αρχικά µόνο σε εξαιρετικά κρίσιµες συσκευές 
από τη NASA. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια µπορεί να εφαρ-
µοστεί και από µεγαλύτερες εταιρείες για την παρακολούθη-
ση της εύρυθµης λειτουργίας εξοπλισµού που κοστίζει µόνο 
µερικές δεκάδες χιλιάδες ευρώ, όπως σιλό, µεταφορείς πα-
λετών και ακόµη και λέβητες», εξηγεί ο Βίνσεντ Σαµπαίν, ο 
γενικός διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου Ψηφιακής και 
Γενικής Ηλεκτρικής Ψηφιακής.

Ερευνητές από το Πανεπιστήµιο του Βαγκενίγκεν ανέπτυ-
ξαν την τεχνολογία «Digital twins» στον τοµέα της καλλιέρ-
γειας και µεταποίησης της ντοµάτας, των τροφίµων και της 
γεωργίας. Τα ερευνητικά έργα ονοµάζονται «Ψηφιακή καλ-
λιέργεια τοµάτας» και «Η ψηφιακή φάρµα του µέλλοντος». 

Πρόκειται για ένα µοντέλο προσοµοίωσης 3D που τροφο-
δοτείται σε πραγµατικό χρόνο µε πληροφορίες αισθητήρα α-
πό ένα πραγµατικό θερµοκήπιο, ενσωµατώνοντας την τεχνη-
τή νοηµοσύνη και την ανάλυση δεδοµένων για να δηµιουρ-

γήσουν µοντέλα ψηφιακής προσοµοίωσης που ενηµερώ-
νονται και συλλέγουν πληροφορίες, σε κάθε αλλαγή που 
προκύπτει στο φυσικό πρότυπο τους. Πιο αναλυτικά, οι αλ-
ληλεπιδράσεις µεταξύ των χαρακτηριστικών της ποικιλίας 
της καλλιεργούµενης ντοµάτας, των περιβαλλοντικών πα-
ραγόντων και της διαχείρισης της καλλιέργειας προσοµοιώ-
νονται στην εικονική καλλιέργεια, µέσω του «Digital twin». 

Μέσω του προγράµµατος αυτού, όπως ανέφερε ο επικεφα-
λής του ερευνητικού προγράµµατος, Ζόχεµ Έβερς, οι παρα-
γωγοί µπορούν να δοκιµάσουν κάποιες προσαρµογές στις 
ρυθµίσεις του θερµοκηπίου, στο µοντέλο, και στη συνέχεια, 
να χρησιµοποιήσουν τις πιο ελπιδοφόρες στρατηγικές και 
στην πραγµατική καλλιέργεια.

«Για παράδειγµα, θα τους επιτρέψει να προβλέψουν την 
επίδραση κάποιου καλλιεργητικού µέτρου, όπως οι ρυθµί-
σεις του θερµοκηπίου, το κλάδεµα ή η επιλογή ποικιλίας, 
που εφαρµόστηκε στη συγκοµιδή και την οικονοµική από-
δοση και να λάβουν µια απόφαση για την πραγµατική καλ-
λιέργεια βάσει αυτής της πρόβλεψης», σηµείωσε.
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Το CAT S42 γίνεται 
το «work phone» 
για τα δύσκολα
«Οι πελάτες των τηλεφώνων CΑΤ χρειάζονται ένα τη-
λέφωνο στο οποίο µπορούν να βασίζονται, είτε βρί-
σκονται σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για να µας 
κρατάνε ασφαλείς, είτε εργάζονται σε νοσοκοµεία ό-
που προτεραιότητα είναι η υγιεινή, είτε στον τοµέα 
των κατασκευών και χρειάζονται ένα τηλέφωνο που 
είναι αρκετά δυνατό για να αντέχει σε συνθήκες ερ-
γοταξίου. Το CΑΤ S42 είναι σχεδιασµένο για να είναι 
ένα τηλέφωνο απόλυτα αξιόπιστο και µόνιµος συνερ-
γάτης», σηµειώνει ο Peter Cunningham, υπεύθυνoς 
στο χαρτοφυλάκιο προϊόντων του Bullitt Group, περι-
γράφοντας το νέο CAT S42, ένα στιβαρό smartphone 
που έχει σχεδιαστεί για αξιοπιστία ακόµα και σε α-
κραίες συνθήκες.

Αναλυτικότερα, το CAT S42 είναι ένα εργαλείο δου-
λειάς µε βασικά χαρακτηριστικά που έχουν µεγάλη απή-
χηση σε ανθρώπους που χρειάζονται ένα «work phone». 
Το S42 διαθέτει µεγάλη αυτονοµία µπαταρίας, στιβα-
ρότητα και µεγάλη ο-
θόνη αφής µε τεχνο-
λογία για ανάγνωση 
ακόµα και σε έντονες 
ηλιακές συνθήκες, η 
οποία λειτουργεί α-
κόµα και µε γάντια ή 
µε βρεγµένα δάχτυ-
λα. Όπως όλα τα τη-
λέφωνα CΑΤ, το νέο 
τηλέφωνο µπορεί να 
καθαρίζεται τακτικά 
και σχολαστικά για 
τήρηση των κανόνων 
υγιεινής, κάτι ιδιαίτε-
ρα χρήσιµο στις µέρες 
µας. Μπορεί, επίσης, 
να πλένεται σε ζεστό 
νερό και µε σαπού-
νι ή απολυµαντικό.

Σύµφωνα µε την 
CAT, το τηλέφωνο έ-
χει υποστεί εξαιρετικά αυστηρές δοκιµασίες σύµφωνα 
µε τα πρότυπα στιβαρότητας των τηλεφώνων CΑΤ και 
έχει πιστοποιηθεί µε MIL SPEC 810H και IP68. Είναι α-
ντιολισθητικό, µε ανθεκτικό περίβληµα που έχει πε-
ράσει µε µεγάλη άνεση τις αυστηρά καθορισµένες και 
επανειληµµένες δοκιµασίες σε σχέση µε την ανθεκτι-
κότητα σε σκόνη και νερό, όπως η πτώση από 1,8 µέ-
τρα πάνω σε χάλυβα, συµπεριλαµβανοµένων επανει-
ληµµένων πτώσεων σε κάθε πλευρά και γωνία, ενώ 
είναι πλήρως αδιάβροχο, µε δοκιµές βύθισης σε νερό 
βάθους έως και 1,5 µέτρου για 35 λεπτά.

Η CAT λέει ότι το τηλέφωνο έχει περάσει δοκιµές κρα-
δασµών, έχει δοκιµαστεί σε συνθήκες ψεκασµού αλ-
µυρού νερού και συνολικά έχει κατασκευαστεί για να 
λειτουργεί σε ακραίες συνθήκες υψηλών και χαµηλών 
θερµοκρασιών αλλά και να επιβιώνει από θερµικά σοκ.

Στα λειτουργικά χαρακτηριστικά να αναφέρουµε ό-
τι το S42 φέρει λειτουργικό Android µε µνήµη RAM 
3 GB και ROM 32 GB, περιλαµβάνει µπαταρία χωρητι-
κότητας 4200mAh (Μέχρι δύο µέρες γενικής χρήσης), 
δέχεται δύο κάρτες sim και διαθέτει δύο κάµερες (ε-
µπρός 5MP, πίσω 13MP) ενώ η οθόνη του είναι υψη-
λής ανάλυσης µε τεχνολογίες υψηλής ευκρίνειας κά-
τω από έντονο φως το ήλιου.

χει συσσώρευση χώµατος.
Η κατασκευάστρια λέει ότι οι ελαστικοί 

αυτοί τροχοί λειτουργούν ως κύλινδροι, ε-
νώ χαρακτηριστικός είναι ο σχεδιασµός και 
η θέση τους, στοιχεία που κάνουν πιο «ε-
λαφρύ» το µηχάνηµα και έτσι απαιτούνται 
µικρότερες ιπποδυνάµεις (απαιτήσεις ισχύ-
ος), εξασφαλίζεται η οικονοµία καυσίµου 
του τρακτέρ. Ταυτόχρονα δίνεται και η δυ-
νατότητα για υψηλές ταχύτητες εργασίας.

Στην κύρια εργασία τους, τη σπορά, όλα 
τα µοντέλα των πνευµατικών σπαρτικών 
Espro υπόσχονται απόλυτης ακρίβειας σπο-
ρά στο επιθυµητό βάθος, ώστε το φύτρωµα 
να είναι οµοιόµορφο και ακριβές. Η γαλ-
λική φίρµα λέει ότι τα µηχανήµατα εξοπλί-
ζονται από τον βασικό κιόλας εξοπλισµό 

τους µε ένα σύστηµα έξτρα πίεσης και τε-
λικής κάλυψης µε µε µια σειρά από τζίνια.

Οι διπλοί δίσκοι σποράς διαµέτρου 35 ε-
κατοστών είναι και αυτοί σε θέση offset για 
πιο καθαρή σπορά, αλλά και για την απο-
φυγή του γνωστού «µπουκώµατος».

Με κιβώτιο για λίπασµα ή σποροκιβώτιο
Ανάλογα µε το µοντέλο, η Kuhn εφοδιά-

ζει τις σπαρτικές Espro µε κιβώτιο για λίπα-
σµα ή µε σποροκιβώτιο δύο διαφορετικών 
σπόρων χωρητικότητας από 2.500 έως και 
5.500 λίτρα, µε την πλήρωση και τις απα-
ραίτητες ρυθµίσεις να αποτελούν διαδικα-
σία εύκολη και µη χρονοβόρα.

Το ίδιο ισχύει και για τη µεταφορά της 
σπαρτικής, µε την Kuhn να διευκρινίζει ό-
τι αυτή µεταφέρεται όπως ένα τρέιλερ, συ-
νεπώς πρόκειται για µια απλή και εξίσου 
εύκολη διαδικασία. Στο τελευταίο συµβάλ-
λει, φυσικά, και η θέση των τροχών µετα-
φοράς που διαθέτουν τα µοντέλα.

Για να λειτουργήσουν οι πνευµατικές 
σπαρτικές, συνδεδεµένες στο τρακτέρ, α-
παιτείται τερµατικό µε ISObus ή joystick, 
αµφότερα ανανεωµένα για τα µοντέλα του 
2020, µε διεύρυνση των επιλογών και βελ-
τιώσεις στο περιβάλλον χρήστη.

Μηχάνηµα χρονιάς 2015
Η Σειρά Espro έχει βραβευθεί από το 
2015 ως µηχάνηµα της χρονιάς από 

την έκθεση SIMA και έχει σηµαντικές 
πιστοποιήσεις από τον ανεξάρτητο 

γερµανικό οργανισµό DLG
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Το θάρρος 
και οι πολλοί 

 ∆ιαχρονικό: Ο θαρραλέος 
άνθρωπος είναι από µόνος του 
πλειοψηφία. A. Jackson

 Αχλάδια: «∆υστυχώς για 
δεύτερη συνεχόµενη χρονιά ο 
καιρός δεν είναι σύµµαχός µας στα 
αχλάδια Τυρνάβου (το 80% της 
ελληνικής παραγωγής) και τρίτη 
µέσα σε µία πενταετία. Εξέλιξη 
προβληµατική για το µέλλον της 
καλλιέργειας» Χ. Τασούλας, 
eleftheria.gr, 31/7/2020

 Φιλοζωϊσµός: Στην εξόφληση 
του εξοντωτικού προστίµου, 
270.000 ευρώ θα υποχρεωθεί να 
πληρώσει τελικά -µετά και την 
απόφαση του ∆ιοικητικού Εφετείου 
Λάρισας- ένας συνταξιούχος 
Λαρισαίος, από την περιοχή Αγ. 

Μαρίνας, που 
κατηγορήθηκε 
για τη θανάτωση 
8 νεογέννητων 
κουταβιών και 
την κακοποίηση 
ενός ακόµη σε 
µια υπόθεση 
από τον 

Αύγουστο 2013 και θεωρείται 
πρωτοφανής πανελλαδικά, λόγω 
και του ύψους του προστίµου. Το 
δικαστήριο έκρινε ότι η οικονοµική 
κατάσταση του κατηγορουµένου 
δεν αποτελεί κριτήριο για τον 
καθορισµό του προστίµου. 
eleftheria.gr, 17/7/2020.

 Σοκ στα τρόφιµα: Η µεγάλη 
προσφορά τροφίµων και η πτώση 
της κατανάλωσης στο πλαίσιο µίας 
παγκόσµιας ύφεσης θα οδηγήσουν 
σε ιστορική µείωση των τιµών τους 
και σε ένα πιθανό «σοκ της 
αγοράς» το 2020. Η πτώση στα 
φυτικά έλαια και τα ζωικά προϊόντα 
θα είναι µεγαλύτερη από ότι σε 
βασικές καλλιέργειες, όπως ρύζι 
και σιτάρι. Οι FAO και ΟΟΣΑ 
προβλέπουν ότι οι τιµές των 
αγροτικών προϊόντων θα κινηθούν 
σταδιακά προς µικρή µείωση την 
περίοδο 2020-2029. Η αυξηµένη 
παραγωγικότητα του αγροτικού 
τοµέα θα συµβαδίσει µε τη ζήτηση 
για τα τρόφιµα που θα προκαλεί η 
αύξηση του πληθυσµού και θα 
µειώνει τις παγκόσµιες τιµές. 
Έκθεση 10ετίας FAO και ΟΟΣΑ, 
18/7/2020.  

 *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΑΡΙΑ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ*

Η κρίση που βιώνουµε είχε επιταχυ-
ντική επίδραση στις ήδη υπάρχου-
σες ή στις υποκείµενες τάσεις, και 
είτε µας αρέσει είτε όχι, η κατανάλω-
ση του κρασιού, αλλά και του αλκο-
όλ γενικά, υπήρξε µια θεµελιώδης τά-
ση για αρκετές δεκαετίες. Η γαλλική 
βιοµηχανία οίνου γνωρίζει καλά ότι 
οι εγχώριοι καταναλωτές πίνουν «λι-
γότερο, αλλά καλύτερα», τα στοιχεία 
για τα υποκατάστατα ποτά είναι λιγό-
τερο γνωστά και πιο απροσδόκητα.

Στα ράφια, δεν είναι οι µπύρες και 
άλλα αλκοολούχα απεριτίφ που αντα-
γωνίζονται την αγορά κρασιού, αλλά 
τα µη αλκοολούχα ποτά. «Σε εννέα 
στις δέκα περιπτώσεις, όταν δεν κα-
ταναλώνεται κόκκινο ή ροζέ κρασί, 
αντικαθίσταται από µη αλκοολούχα 
ποτά, ιδίως από νερό», αναφέρει στο 
τελευταίο ενηµερωτικό δελτίο της, η 
Εθνική Επιτροπή ∆ιεπαγγελµατικής 
οίνων µε γεωγραφική ένδειξη (CNIV).

Σύµφωνα µε τα εβδοµαδιαία στοι-
χεία της Kantar Worldpanel που αφο-
ρούν έρευνα σε 530 άτοµα, η µείωση 
της κατανάλωσης κόκκινου κρασιού 
εξηγείται από την απώλεια «ορισµέ-
νων περιστάσεων κατανάλωσης», ι-
διαίτερα κατά τη διάρκεια των γευµά-
των, όπου «η συντριπτική πλειονότη-
τα µεταφέρεται σε άλλα ποτά». Στο 
90% των περιπτώσεων κατά τις οποί-

ες οι καταναλωτές παραλείπουν ένα 
κόκκινο ή ροζέ κρασί κατά τη διάρ-
κεια ενός γεύµατος, επιλέγουν κυρί-
ως νερό (µεταλλικό ή βρύσης, µερι-
κές φορές αρωµατισµένο), αλλά και 
χυµούς φρούτων και µη αλκοολού-
χες µπύρες. 

«Οι αναφορές επιβεβαιώνουν ότι οι 
συνήθειες των Γάλλων αλλάζουν και 
ειδικότερα οι τελευταίοι έχουν την τά-
ση να καταναλώνουν λιγότερο αλκο-
όλ» σηµειώνει το CNIV, τονίζοντας ό-
τι «ως απεριτίφ, το φάσµα των ποτών 
παραµένει ευρύ», µε µπύρες γλυκά-
νισου, µηλίτες, τζιν, ρούµι, βερµούτ, 
βότκα, παγωµένα τσάγια κ.λπ. Με βά-
ση την παρατήρηση αυτή που αφο-
ρά τους καταναλωτές που µειώνουν 

δραστικά τις αγορές τους και την κα-
τανάλωση κρασιού, η µελέτη που α-
νέθεσε το CNIV υπογραµµίζει επί-
σης δρόµους στρατηγικής ανάκαµ-
ψης για τον τοµέα.

«Είτε µας αρέσει είτε όχι, η κατα-
νάλωση του κρασιού, αλλά και του 
αλκοόλ γενικά, υπήρξε θεµελιώδης 
τάση εδώ και αρκετές δεκαετίες», α-
ναφέρει ο Jean-Marie Barillère, πρόε-
δρος της CNIV, τονίζοντας ότι «σε αυ-
τήν την πτωτική τάση, υπάρχουν νη-
σίδες ανάπτυξης όπως τοπικά προϊό-
ντα, µικροµάγαζα (στροφή από τις υ-
περαγορές) και η αναζήτηση φυσικό-
τητας (υγιεινή κατανάλωση).».

*ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΟΣΟΕ

Αγωνίες Γάλλων οινοποιών
για συνήθειες κατανάλωσης 
οίνου που άλλαξε άρδην 
η πανδημία Τα μη αλκοολούχα ποτά και όχι τα 

απεριτίφ και οι μπύρες ανταγωνίζονται 
στα ράφια της αγοράς το κρασί

Το 83% των γαλλικών νοικοκυριών το 
2019 αγόρασε κρασί τουλάχιστον 1 φορά.

Επανατοποθέτηση και διερεύνηση συνδυασµού κόκκινου 
κρασιού µε όσπρια, ως απεριτίφ και µε κρύα κρέατα

Ταιριάζοντας το προφίλ των καταναλωτών µε τις στιγµές κατανάλωσης και τις 
τρέχουσες µόδες, η CNIV τονίζει ότι «τα κόκκινα κρασιά σχετίζονται πολύ µε 
ζωικές πρωτεΐνες. Ωστόσο, αυτή η κατανάλωση µειώνεται. Ένα πεδίο που 
πρέπει να εξερευνηθεί θα µπορούσε να είναι ο συνδυασµός κόκκινου 
κρασιού µε όσπρια συνδυασµός που αυξάνεται. Μια άλλη δυνατότητα, η 
αύξηση της κατανάλωσης ως απεριτίφ, που αναπτύσσεται στη Γαλλία και 
συχνά περιέχει κρύα κρέατα». Άλλες λεωφόροι που µπορούν να 
διερευνηθούν είναι για τα αφρώδη κρασιά όπου η κύρια πρόκληση έγκειται 
στην κατανάλωση ως απεριτίφ, ενώ ταυτόχρονα κερδίζει νέους 
καταναλωτές. Για το λευκό κρασί, το οποίο καταναλώνεται συχνά, οι 
περιπτώσεις κατανάλωσης είναι πιο ποικίλες, δηλαδή µπορεί να λειτουργήσει 
τόσο ως απεριτίφ, µε γεύµατα όσο και ως συστατικό στην κουζίνα. 

Νησίδες
Νησίδες 

ανάπτυξης 
τα τοπικά 
προϊόντα, 

µικροµάγαζα 
και υγιεινή 

κατανάλωση

Νερό
Όταν οι 

καταναλωτές 
παραλείπουν 
ένα κόκκινο ή 
ροζέ κρασί στο 
γεύµα, επιλέ-

γουν νερό

Απώλειες
Μειωµένες 
οι αγορές 
κόκκινου 

κρασιού από 
άτοµα άνω 

των 50 ετών
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Με περισσότερα από χίλια χρόνια ιστο-
ρίας, οι αµπελώνες του Pinot noir στη 
Βουργουνδία έχουν επιβιώσει από πολ-
λές δύσκολες καταστάσεις, ωστόσο η 
κλιµατική αλλαγή και οι ακραίες καιρι-
κές συνθήκες, θέτουν σε κίνδυνο τη συ-
νέχιση της εµβληµατικής καλλιέργειας, 
που αποτελεί και µνηµείο παγκόσµιας 
πολιτιστικής κληρονοµιάς της Unesco.

Μια από τις σηµαντικότερες επιπτώ-
σεις της κλιµατικής αλλαγής είναι η 
συνεχώς πρωιµότερη περίοδος συγκο-
µιδής, καθώς έχει µειωθεί ο βλαστικός 
κύκλος της αµπέλου, δηλαδή η περίο-
δος ανάµεσα στην έκπτυξη οφθαλµού 
και στον τρύγο κι αυτό δύναται να επη-
ρεάσει αρνητικά τη συγκέντρωση σακ-
χάρων των σταφυλιών, ενώ τα πρέµνα 
γίνονται πιο ευάλωτα σε ανοιξιάτικους 
παγετούς. Επίσης φαίνεται ότι επηρεάζε-
ται η διαδικασία της ωρίµανσης και κατ’ 
επέκταση η συγκέντρωση των ανθοκυ-
άνων, ο αρωµατικός χαρακτήρας και το 
φαινολικό δυναµικό των σταφυλιών.

Η Βερονίκ Ντρουάν, οινοποιός στη 
Βουργουνδία, της οποίας η οικογένεια 
καλλιεργεί 95 στρέµµατα στην «Côte d’ 
Or», αναφέρει ότι δεν υπάρχει κανένας 
έλεγχος για τις ακραίες καιρικές συνθή-
κες, όπως χαλάζι, υψηλές θερµοκρασίες, 
ξηρασία και καταιγίδες, που είναι και ά-
µεσες συνέπειες της κλιµατικής αλλαγής. 
«Επί του παρόντος, δεν έχουµε πολλά ό-
πλα. Στους αµπελώνες της Βουργουνδί-
ας δεν επιτρέπεται η άρδευση, καθώς υ-
πάρχει ορισµένο θεσµικό πλαίσιο για την 
καλλιέργεια, ως µνηµείο της Unesco». 

Η διατήρηση των αµπελώνων είναι µια 
πρόκληση κι ένα συλλογικό έργο σε συ-
ντονισµό µε τις σύγχρονες, παγκόσµιες 
προσπάθειες για βιώσιµη αµπελουργία.  
«Πρέπει να προστατεύσουµε το µοναδι-
κό έδαφος µας και να διατηρήσουµε την 
ποικιλοµορφία του Pinot Noir, συνεχί-
ζοντας την ανάπτυξη της κλωνικής επι-
λογής» λέει ο Αλµπερίκ Μπισότ, οινο-

ποιός και ιδιοκτήτης του Maison Albert 
Bichot στο Beaune. «Αν κοιτάξουµε 
την ιστορία του Beaune, βλέπουµε ό-
τι ήταν σε θέση να προσαρµοστεί, µε 
ανθρώπινη βοήθεια, µέσω διαφόρων 
εξελίξεων στην ποικιλία».

Ορισµένα κτήµατα, φαίνεται πως ανα-
διάρθρωσαν τους αµπελώνες τους µε υ-
λικό που διαδόθηκε από τα καλύτερα α-
µπέλια, που διατηρούσαν αµπελουργοί, 
ενώ πολλοί καλλιεργητές, έχουν φυτέ-
ψει γενετικά πανοµοιότυπους κλώνους, 
πιο ανθεκτικούς στη ξηρασία, που ανα-
πτύχθηκαν στην περιοχή. Αυτοί οι κλώ-
νοι Pinot Noir της Βουργουνδίας διαθέ-
τουν και άδεια πώλησης σε φυτώρια σε 
όλο τον κόσµο. Αυτό που δεν θα αλλάξει, 
ωστόσο, είναι η αφοσίωση της περιοχής 
στο Pinot Noir. Όπως λέει και ο Μπισότ, 
«Το Pinot Noir της Βουργουνδίας, έχει 
τις ρίζες του στα βάθη της ψυχής µας».

Να μη χάσει τις ρίζες του
στη Βουργουνδία, ψάχνει 
το Pinot noir της Unesco

Aντεπίθεση στο σύστημα σήμανσης 
τροφίμων που αδικεί το ελαιόλαδο
Ένα διαφορετικό µοντέλο σήµαν-
σης της διατροφικής αξίας των τρο-
φίµων που αποτυπώνει µε περισσό-
τερο ρεαλισµό την διατροφική αξία 
των τροφίµων πρότεινε στην Κοµι-
σιόν η Ιταλία, φιλοδοξώντας να α-
ποτελέσει το µοντέλο πάνω στο ο-
ποίο θα βασιστεί η εναρµόνιση του 
συστήµατος που θα γίνει στην ΕΕ 
τα προσεχή έτη. Το συγκεκριµένο 
µοντέλο αναπαριστά µε σύµβολα 
µπαταρίας το επίπεδο επί των συ-
νιστώµενων ηµερήσιων ορίων σε 
θερµίδες και θρεπτικές ουσίες που 
έχει µια συνιστώµενη µερίδα του 
προϊόντος, καθιστώντας το ένα ου-
δέτερο και µη αξιολογικό µοντέλο. 

Όπως είχε αναδείξει η Agrenda 
την περασµένη εβδοµάδα, µέχρι 
πρότινος βασικός διεκδικητής για 
το εγχείρηµα αυτό, ήταν το σύστη-
µα Nutriscore, της Γαλλίας, το ο-
ποίο δίνει λάθος εντυπώσεις για 
µια σειρά παραδοσιακών και ποι-
οτικών αγροτικών προϊόντων, εν-
νοώντας παράλληλα βιοµηχανι-
κών προτύπων «συνθετικές» τρο-
φές πολυεθνικών. Το πρόβληµα 
µε το γαλλικό σύστηµα, το οποίο 
προκάλεσε έντονη κόντρα ανάµε-
σα στις δύο χώρες σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο, έγκειται στο γεγονός ότι 
ο αλγόριθµος που αξιοποιεί λαµ-
βάνει υπ’ όψιν του την περιεκτικό-
τητα σε αλάτι, λιπαρά, ζάχαρη ανά 
100 γραµµάρια προϊόντος, κάτι που 
δεν ανταποκρίνεται στην πραγµα-
τική µερίδα που είναι φυσιολογικό 
να καταναλωθεί. Έτσι, το ελαιόλα-
δο, παραδοσιακά τυριά και αλλα-
ντικά εγκλωβίζονται στις χαµηλό-
τερες κλίµακες του µοντέλου σή-
µανσης, ενώ µε δεδοµένο ότι αυ-
τό θα βρίσκεται πάνω στις συσκευ-
ασίες, αναµένεται ότι θα αποθαρ-
ρύνει την αγορά τους. 

Σηµειώνεται πως υπάρχουν αρ-
κετά περιθώρια για την παράκαµ-
ψη του συγκεκριµένου µοντέλου, 
αφού οι διαπραγµατεύσεις για την 
εναρµόνιση του συστήµατος σήµαν-
σης τροφίµων δεν αναµένεται να 
ολοκληρωθούν πριν από τον ∆ε-
κέµβριο του 2022. Η επίσηµη θέ-
ση της Ελλάδας υποστηρίζει ότι η 
σήµανση τροφίµων πρέπει να βα-
σιστεί σε ένα σχήµα ουδέτερο και 
µη αξιολογικό, που δεν θα βαθ-
µολογεί τη συνολική διατροφική 
αξία ενός τροφίµου. Έτσι δεν θα 
βλάπτονται τα υψηλής ποιότητας 
παραδοσιακά προϊόντα.

H Macfrut έγινε 
ψηφιακή και 
εξαντλήθηκε

Με νέα προοπτική 
αντιµετωπίζει την 
αγορά 
οπωροκηπευτικών, 
ενάντια στις προκλήσεις 
που επέφερε η 
πανδηµία του Covid-19, 
η φετινή Macfrut, η 
οποία έγινε ψηφιακή. 
Τεράστιος αριθµός 
συµµετεχόντων από την 
Κίνα, που ξεπέρασε τις 
αρχικές προσδοκίες, 
κατέστησε τη φετινή 
έκθεση sold out. 
Η Macfrut Digital, 
δίνοντας βήµα για την 
προώθηση φρούτων και 
λαχανικών στην 
Ευρώπη µε ένα ακόµα 
περίπτερο, αφιερωµένο 
σε διεθνείς εκθέτες, θα 
πραγµατοποιηθεί 8-10 
Σεπτεµβρίου. Για 
περισσότερες 
πληροφορίες στο 
macfrutdigital.com.

O Αλµπερίκ Μπισότ, οινοποιός και 
ιδιοκτήτης του Maison Albert Bicho.

«Μπαταρία»
Το συγκεκριµένο 

µοντέλο αναπαριστά µε 
σύµβολα µπαταρίας το 
επίπεδο επί των συνι-
στώµενων ηµερήσιων 

θρεπτικών ορίων
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Φωτοβολταϊκά 
σε 300 χιλιάδες  
στρέμματα 
αγροτικής γης 
Στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας οι περισσότεροι 
φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος έως 
1 MW σε αγροτεμάχια υψηλής παραγωγικότητας. 
Ακολουθούν  οι περιφέρειες  Έβρου και Θεσσαλονίκης

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Λίγο περισσότερα από 300.130 στρέµ-
µατα γης υψηλής παραγωγικότητας 
σε ολόκληρη την επικράτεια της χώ-
ρας θα µπορέσουν να φιλοξενήσουν 
φωτοβολταϊκούς σταθµούς, σύµφω-
να µε την κατανοµή ανά περιφερεια-
κή ενότητα που προκύπτει από σχετι-
κή ΚΥΑ που δηµοσιεύθηκε πρόσφατα. 

Η συγκεκριµένη ΚΥΑ έρχεται να ο-
ρίσει παράλληλα τα µέγιστα όρια συ-

νολικής ισχύος των σταθµών ανά πε-
ριφερειακή ενότητα, ενώ ξεκαθαρίζει 
πως για τον υπολογισµό τυχόν υπέρ-
βασης του µέγιστου ορίου συνολικής 
ισχύος φωτοβολταϊκών σταθµών σε 
αγροτική γη δεν συµπεριλαµβάνεται 
φωτοβολταϊκός σταθµός που εγκαθί-
σταται σε χορτολιβαδική έκταση και 
φωτοβολταϊκός σταθµός που εγκαθί-
σταται σε έκταση που έχει χαρακτηρι-
στεί πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 
4643/2019 ως έκταση για εξόρυξη και 
εκµετάλλευση λιγνίτη ακόµα και αν αυ-

τή ήθελε χαρακτηριστεί αγροτική γη.
Σε περίπτωση που το γήπεδο εγκα-

τάστασης ενός φωτοβολταϊκού σταθ-
µού είναι µερικώς αγροτική γη και 
µερικώς γη άλλης µορφής (πχ δασι-
κή κλπ), για τον υπολογισµό του µέ-
γιστου ορίου ισχύος (MW) θεωρείται 
ότι ο σταθµός εγκαθίσταται στο σύ-
νολό του σε αγροτική γη.

Υπενθυµίζεται πως τα όρια κάλυ-
ψης ορίζονται ως εξής:

 όριο 0,5% επί του συνόλου των 
καλλιεργούµενων εκτάσεων ανά Πε-

ριφερειακή Ενότητα για την Περιφέ-
ρεια Αττικής και τα νησιά και

 όριο 1% επί του συνόλου των καλ-
λιεργούµενων εκτάσεων ανά Περιφε-
ρειακή Ενότητα για τις λοιπές περιφέ-
ρειες και τυπική στρεµµατική κάλυψη 
ίση µε 16 στρέµµατα ανά εγκατεστη-
µένο MW φωτοβολταϊκού σταθµού.

Βρείτε στη δεξιά σελίδα τον πίνα-
κα µε το µέγιστο όριο συνολικής ι-
σχύος φωτοβολταϊκών σταθµών σε 
αγροτική γη εντός του οποίου είναι 
επιτρεπτή η εγκατάσταση φωτοβολτα-

ϊκού σταθµού ≤1MW σε αγροτεµάχια 
που χαρακτηρίζονται ή καθορίζονται 
ως αγροτική γη υψηλής παραγωγι-
κότητας ανά Περιφερειακή Ενότητα.

Σύµφωνα µε την ΚΥΑ, στην πρώτη 
θέση τόσο στρεµµατικά όσο και σε µέ-
γιστο όριο συνολικής ισχύος βρίσκε-
ται η περιφερειακή ενότητα Λάρισας, 
όπου επιτρέπεται η εγκατάσταση φω-
τοβολταϊκών σε 22.382 στρέµµατα, ό-
που το µέγιστο όριο συνολικής ισχύ-
ος θα ανέλθει σε 1.399 MW.

Ακολουθεί η περιφερειακή ενότητα 

Τα αγροφωτοβολταϊκά συστήματα «AgriPV» 
στο επίκεντρο των ερευνών της BayWa
Την επίτευξη της παραγωγής πράσινης ενέρ-
γειας σε συνδυασµό µε την προστασία των διά-
φορων τύπων µούρων από τις ακραίες καιρι-
κές συνθήκες µέσω των AgriPV, των αγροφω-
τοβολταϊκών συστηµάτων, εξετάζει η εταιρεία 
BayWa σε συνεργασία µε το ολλανδικό πανε-
πιστήµιο Wageningen. 

Σύµφωνα µε τη BayWa, µε τα νέα AgriPV συ-
στήµατα τα µούρα προστατεύονται από ακραίες 
καιρικές συνθήκες ενώ παράλληλα παράγεται  
ενέργεια ικανή να τροφοδοτήσει πολλά σπίτια. 
Πιο συγκεκριµένα, η BayWa ενισχύει την εστί-
ασή της στην κατασκευή αγροφωτοβολταϊκών 
(AgriPV) συστηµάτων στην Ευρώπη. Μετά την ο-
λοκλήρωση του µεγαλύτερου ευρωπαϊκού συ-
στήµατος AgriPV σε µια φάρµα βατόµουρου στο 
Babberich της Ολλανδίας, σχεδιάζονται τώρα τα 
επόµενα τέσσερα πρότζεκτ. Η εταιρεία θέλει να 
ανακλύψει πώς µε η χρήση ηλιακών συλλεκτών 
σε καλλιεργήσιµες εκτάσεις µπορεί να συνδυα-

στεί επιτυχώς µε την καλλιέργεια διαφόρων τύ-
πων µούρων ώστε η επιτυχία είναι διπλή: αφε-
νός να παράγεται «πράσινη» ενέργεια και αφε-
τέρου να προστατεύονται -αφού τα φρούτα θα 
βρίσκονται από κάτω- οι καλλιέργειες από ακραί-
ες καιρικές συνθήκες. 

Ρεύµα στα νοικοκυριά και εξοικονόµηση 
στα λειτουργικά κόστη

Πρακτικά, η BayWa λέει ότι µε τις στέγες επά-
νω σε γεωργικές εκτάσεις οι αγρότες µπορούν 
να προστατεύσουν τις καλλιέργειες τους από τις 
επιπτώσεις ακραίων καιρικών συνθηκών λόγω 
της κλιµατικής αλλαγής, συµβάλλοντας επίσης 
στην προστασία του κλίµατος και την αποξήραν-
ση µε την παραγωγή πράσινης ηλεκτρικής ενέρ-
γειας. Αυτή η διττή χρήση των AgriPV για την 
καλλιέργεια τροφίµων και την παραγωγή ενέρ-
γειας έχει τεράστιες δυνατότητες, ειδικά για µό-
νιµες καλλιέργειες οπωροκηπευτικών. 

Ηµιδιαφανής τύπος πάνελ
Για το συγκεκριµένο πρότζεκτ η BayWa α-

νέπτυξε έναν ηµιδιάφανο τύπο ηλιακής µο-
νάδας που επιτρέπει την διαπερατότητα υψη-
λούς ποσοστού φωτός για τις καλλιέργειες βα-
τόµουρου, προστατεύοντάς τα παράλληλα α-
πό ακραίες καιρικές συνθήκες, όπως χαλάζι, 
δυνατή βροχή και δυνατό ήλιο. 

Σε ένα πεδίο 30 στρεµµάτων 
10.250 ηλιακά πάνελ

Το πάρκο AgriPV ντο Babberich της Ολλαν-
δίας, το οποίο έφτιαξε η BayWa σε συνεργασία 
µε την ολλανδική εταιρεία GroenLeven, έχει α-
πόδοση 2,7 MWp και αποτελείται από 10.250 
ηλιακές µονάδες σε ένα πεδίο 30 στρεµµάτων. 
Οι µονάδες παράγουν αρκετή ενέργεια για να 
τροφοδοτήσουν περίπου 1.250 νοικοκυριά µε 
ηλεκτρικό ρεύµα, ενώ τα βατόµουρα αναπτύσ-
σονται κάτω από αυτά τα πάνελ. 

Αισθητήρες παρακολούθησης της υγείας 
των καλλιεργειών και της ανάπτυξης 
των φρούτων 

Η επίδραση των ηλιακών µονάδων σε άλ-
λους τύπους µούρων - όπως φραγκοστάφυ-
λα, βατόµουρα ή φράουλες - διερευνάται ως 
µέρος τεσσάρων περαιτέρω πρότζεκ µε την το-
ποθέτηση συστηµάτων AgriPV, µε το κλίµα κά-
τω από τις ηλιακές µονάδες να παρακολουθεί-
ται µε αισθητήρες. 

Η BayWa λέει ότι συνεργάζεται επίσης µε 
παραγωγούς µήλων και αχλαδιών για την α-
νάπτυξη πρόσθετων πιλοτικών έργων. Στόχος 
είναι η περαιτέρω προώθηση της χρήσης του 
AgriPV στην Ευρώπη και η απόδειξη ότι καινο-
τοµίες όπως αυτές συµβάλλουν στη βελτίωση 
της ποιότητας των φρούτων, στη µείωση της 
εξάτµισης του νερού και στη µείωση του κό-
στους παραγωγής στην καλλιέργεια φρούτων.
  ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΟΦΟΣ

Agrenda40 Σάββατο 8 & Κυριακή 9 Αυγούστου 2020 ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ



Έβρου, µε 15.330 στρέµµατα και µέγι-
στο όριο συνολικής ισχύος 958 MW και 
η περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονί-
κης, όπου µπορούν να εγκατασταθούν 
φωτοβολταϊκοί σταθµοί συνολικής ι-
σχύος 939 MW σε 15.018 στρέµµατα.

Να σηµειωθεί, τέλος, ότι για τη χο-
ρήγηση οριστικής προσφοράς σύν-
δεσης, από τον αρµόδιο διαχειριστή 
(∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. ή Α∆ΜΗΕ Α.Ε.), για φω-
τοβολταϊκό σταθµό που πρόκειται να 
εγκατασταθεί σε αγροτική γη, συνυπο-
βάλλεται µε τα υπόλοιπα απαιτούµε-

να δικαιολογητικά, έγγραφο της αρ-
µόδιας ∆ΑΟΚ και σχετικό πρακτικό 
της Περιφερειακής επιτροπής Χωρο-
ταξίας και Περιβάλλοντος, από τα ο-
ποία να προκύπτει ο χαρακτηρισµός 
της γης (υψηλής ή µη παραγωγικότη-
τας) ή υπεύθυνη δήλωση µηχανικού, 
η οποία δύναται να περιλαµβάνεται 
επί του τοπογραφικού διαγράµµατος 
και αναφορά στο αν το αγροτεµάχιο 
βρίσκεται σε περιοχή που έχει καθο-
ριστεί ως αγροτική γη υψηλής παρα-
γωγικότητας ή όχι.

ΜΕΓΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ <1MW 
ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΓΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ 
ΕΚΤΑΣΕΩΝ 
�ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ�

0,5% ΕΠΙ ΣΥΝΟΛIKVN ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ 1 % ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  �ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ�

ΜΕΓΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Φ/Β ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΕ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΓΗ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ  ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ 
Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ < 1 MW �MW�

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 3.774.767
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ∆ΟΠΗΣ 789.212 7.892 493
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΡΑΜΑΣ 553.440 5.534 346
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ 1.532.985 15.330 958
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΑΣΟΥ 65.876 659 41
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 388.864 3.889 243
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ 444.390 4.444 278
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 6.795.639
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1.501.756 15.018 939
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 491.120 4.911 307
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ 1.041.456 10.415 651
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ 886.132 8.861 554
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ 562.697 5.627 352
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ 1.479.951 14.800 925
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 832.527 8.325 520
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 2.017.102
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 912.644 9.126 570
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 425.464 4.255 266
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 229.793 2.298 144
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 449.201 4.492 281
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 657.454
ΠEΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 124.527 1.245 78
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ 164.525 1.645 103
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 196.942 1.969 123
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 171.460 1.715 107
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 4.435.951
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 2.238.157 22.382 1.399
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 1.005.542 10.055 628
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 633.902 6.339 396
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ 22.587 226 14
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 535.763 5.358 335
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΟΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2.982.150
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 1.359.372 13.594 850
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 894.234 8.942 559
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 599.661 5.997 375
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 18.220 182 11
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙ∆ΑΣ 110.663 1.107 69
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 447.608
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 181.265 1.903 119
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 124.606 1.308 82
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΘΑΚΗΣ 12.353 130 8
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 73.541 772 48
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 55.843 586 37
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2.865.651
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ 599.328 5.993 375
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΑΝΙΑΣ 1.223.441 12.234 765
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ 1.042.882 10.429 652
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 3.791.476
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 561.889 5.619 351
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ 614.396 6.144 384
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 754.907 7.549 472
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 883.132 8.831 552
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 977.152 9.772 611
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 413.159
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 0 0 0
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 234 1 0
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 143 1 0
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 0 0 0
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 201.688 1.008 63
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 104.341 522 33
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 0 0 0
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ 106.753 534 33
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 2.682.888
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1.287.130 6.436 402
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 421.750 2.109 132
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 410.673 2.053 128
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ 563.335 2.817 176
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 845.606
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ 474.200 2.371 148
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΚΑΡΙΑΣ 34.914 175 11
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ 98.615 493 31
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ 83.751 419 26
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ 154.126 771 48
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 499.501
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΡΟΥ 7.547 38 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝ∆ΡΟΥ 29.157 146 9
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ 35.514 178 11
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 12.648 63 4
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 15.923 80 5
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΘΝΟΥ 27.198 136 8
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ 58.608 293 18
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΟΥ 39.873 199 12
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΚΟΝΟΥ 5.629 28 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ 53.162 266 17
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥ 33.824 169 11
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ∆ΟΥ 170.330 852 53
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΝΟΥ 10.088 50 3
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ΤΗΣ  ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ 
skopelitou@agronews.gr

Πολλά και άκρως ενδιαφέροντα project υλο-
ποιήθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη αυτό το δι-
άστηµα από το Οινοποιείο Ρούβαλη. Η φύτευ-
ση νέου ιδιόκτητου αµπελώνα στην Αιγιάλεια, 
σε υψόµετρο 1.000 περίπου µέτρων, σε «µπαλ-
κόνια» µε θέα στον Κορινθιακό Κόλπο είναι ένα 
από αυτά. Πρόκειται για ένα εγχείρηµα που ση-
µατοδοτεί το «πέρασµα» σε µία νέα εποχή αλ-
λά και την επένδυσή της οικογένειας Ρούβαλη 
στην ορεινή «ηρωική αµπελουργία». 

Εξίσου ενδιαφέρουσα είναι η συµµετοχή 
του Οινοποιείου στο ερευνητικό πρόγραµµα  
«Microbe-Terroir». Ένα έργο για το οποίο ερ-
γάζονται επίσης το οινοποιείο Κροκιδά και τα 
Πανεπιστήµια Πάτρας και Θεσσαλίας και στο-
χεύει στην ανάδειξη του µικροβιακού terroir 
του Ροδίτη και του Σιδερίτη. 

Η Θεοδώρα Ρούβαλη µιλά στην Agrenda για 
τα νέα του Οινοποιείου, ενώ παράλληλα εκ-
φράζει την αισιοδοξία της για την επόµενη µέ-
ρα, καθώς, όπως αναφέρει η ίδια, πέρα από τα 
προβλήµατα η πανδηµία δηµιούργησε και προ-
ϋποθέσεις εξέλιξης για τον κλάδο. 

Η φετινή χρονιά, µια πραγµατικά ιδιαίτερη 
χρονιά, φέρνει πολλά νέα από το Οινοποιείο 
Ρούβαλη. Ένα από αυτά είναι ο νέος ιδιόκτητος 
αµπελώνας. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του; 

Πρόκειται για ένα εγχείρηµα πάνω στο οποίο 
δουλεύουµε εδώ και τέσσερα χρόνια και επιτέ-
λους φέτος ολοκληρώσαµε την πρώτη φάση της 
φύτευσης. Ο νέος αµπελώνας µας βρίσκεται µέ-
σα στην αµπελουργική ζώνη της Αιγιάλειας, σε 
υψόµετρο 950-1.070 µέτρων, ακριβώς εκεί που 
η Αιγιάλεια συναντά τα Καλάβρυτα, πάνω από το 
φαράγγι του Βουραϊκού και τον Οδοντωτό Σιδη-
ρόδροµο. Έχει απότοµες κλίσεις και πολύ πετρώ-
δες έδαφος και γι’ αυτό χρειάστηκε σηµαντική 
δουλειά διαµόρφωσης και προετοιµασίας. Ένα 
µεγάλο κοµµάτι φυτεύτηκε πάνω σε πεζούλες, 
µπαλκόνια στον Κορινθιακό Κόλπο.

Ποιες ποικιλίες επιλέξατε στον νέο αµπελώνα; 
Τι να περιµένουµε απ’ αυτόν τα επόµενα έτη;

Εκτός από τις δυο βασικές αυτόχθονες ποικι-
λίες της περιοχής, τον ερυθρωπό Ροδίτη και τη 
Τσιγκέλω (Μαυροδάφνη), στις οποίες θέλουµε 
να εµβαθύνουµε, φυτέψαµε επίσης Κυδωνίτσα, 
Ροµπόλα και Riesling. Όλα σε πυκνές φυτεύσεις 
προορισµένες για σταφύλια µικρών αποδόσεων 

και βιολογικής καλλιέργειας που στοχεύουν στην 
παραγωγή µονοποικιλιακών premium κρασιών. 

Αυτός ο νέος αµπελώνας ποιες αλλαγές 
σηµατοδοτεί στην πορεία του οινοποιείου; 

Σηµατοδοτεί το πέρασµα στην επόµενη φάση 
του. Η έµφαση δίνεται όλο και περισσότερο στην 
αµπελουργία και στα µικροκλίµατα της περιοχής. 
Επενδύουµε στην ορεινή «ηρωική αµπελουργία», 
όσο δύσκολη κι αν είναι αυτή, και στην αειφόρο 
βιολογική καλλιέργεια µε στόχο την παραγωγή 
ποιοτικών ιδιαίτερων κρασιών που να αντανα-
κλούν την αγάπη µας για το προϊόν αυτό, την 
εµπειρία, τις γνώσεις και τις ευαισθησίες µας. 

Ένα κοµµάτι του νέου αµπελώνα φυτεύτηκε 
µετά το lockdown. Αυτή η συνθήκη προκάλεσε 
επιπλέον άγχος ή αµφιβολίες για το νέο βήµα;

Η συνθήκη του lockdown δηµιούργησε ένα 
γενικό άγχος σε όλους. Αλλά όχι στο θέµα της 
φύτευσης. Ίσως λίγο στα πρακτικά θέµατα ορ-
γάνωσης και γραφειοκρατίας λόγω των ρυθµών, 
που άλλαξαν, όχι όµως στο στόχο. Η δηµιουργία 
ενός αµπελώνα είναι µακροχρόνιο σχέδιο, µετά 
από τρία χρόνια έχεις την πρώτη σοδειά και πολύ 
αργότερα τους καλύτερους καρπούς. Απλά τότε, 

περισσότερο από ποτέ, συνειδητοποιούσαµε τη 
δύναµη της σύνδεσης µε τη φύση η οποία πά-
ντα σε αναζωογονεί. Η επαφή αυτή έπαιξε σπου-
δαίο ρόλο στην ψυχολογία µας.

Το Οινοποιείο Ρούβαλη συµµετέχει στο 
ερευνητικό πρόγραµµα «Microbe-Terroir». 
Πείτε µας δύο λόγια γι’ αυτό.

Είναι ένα διετές πρόγραµµα που ξεκίνησε µε 
τον τρύγο του 2019. Πρόσφατες µελέτες κατέ-
δειξαν το σηµαντικό ρόλο του µικροβιώµατος, 
δηλαδή των µικροοργανισµών που αποικίζουν 
το φυτό και το έδαφος, στην ποιότητα του παρα-
γόµενου οίνου αναδεικνύοντας έτσι το ρόλο του 
µικροβιακού terroir. Ωστόσο, το µικροβίωµα των 
ελληνικών ποικιλιών αµπέλου και ο ρόλος του 
στη διαµόρφωση των ποιοτικών χαρακτηριστι-
κών του οίνου παραµένει άγνωστος. 

Το έργο αυτό λοιπόν στοχεύει στην ανάδειξη 
του µικροβιακού terroir του Ροδίτη και του Σιδε-
ρίτη, µε σύγχρονες µεθόδους µαζικής αλληλού-
χισης, στον καθορισµό των παραγόντων που το 
επηρεάζουν και στην ανάδειξη του ρόλου του 
στην ποιότητα του οίνου. Εµείς έχουµε αναλά-
βει διαφορετικές οινοποιήσεις από διαφορετι-
κά terroir του ορεινού Ροδίτη και το οινοποιείο 

Μπαλκόνι στον Κορινθιακό 
ο νέος αμπελώνας του οινοποιείου Ρούβαλη
Επένδυση της οικογένειας στην ορεινή αμπελουργία, πάντα με την ίδια προσήλωση στο terroir της Αιγιάλειας
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Κροκιδά αντίστοιχα του Σιδερίτη. Αναλύεται το 
µικροβίωµα στο έδαφος, τις ρίζες, τα φύλλα, στο 
γλεύκος σε όλα τα στάδια των αυθόρµητων ζυ-
µώσεων καθώς και στο τελικό προϊόν. Φέτος εί-
ναι η δεύτερη χρονιά και πιθανώς να µπορούµε 
να παρουσιάσουµε κάποια πρώτα αποτελέσµατα. 

Τι «δίνουν» οι γηγενείς ζύµες στο κρασί 
και ποιοι οι περιορισµοί τους;

Σίγουρα το θέµα των αυτόχθονων µικροoργα-
νισµών είναι τεράστιο και πολύ ελκυστικό, κα-
θώς αποτελούν αναµφισβήτητα ένα µεγάλο µέ-
ρος της διαφορετικότητας κάθε αµπελοτεµαχίου. 

Όµως οι γνώσεις µας και η έρευνα πάνω στις 
ελληνικές ποικιλίες δεν έχουν φτάσει ακόµα στο 
σηµείο, που θα µας επέτρεπε να υποστηρίξουµε 
ότι επιτυγχάνουµε συστηµατικά αυτή τη διαφο-
ρετικότητα, εκφράζοντάς την στο επόµενο στά-
διο, στο κρασί. Κάνουµε ζυµώσεις µε γηγενείς 
ζύµες µόνο και µόνο όταν αυτές γίνονται αυθόρ-
µητα χωρίς να ξέρουµε πραγµατικά από ποιους 
ζυµοµύκητες πραγµατοποιούνται και εάν πραγ-
µατοποιούνται από τους φυσικούς ζυµοµύκητες 
του κάθε αµπελοτεµαχίου και της κάθε ποικιλί-
ας, ώστε να µπορούµε να υποστηρίξουµε τη συµ-
βολή τους στην έκφραση του terroir. Είναι αυ-

θαίρετο και όχι επαναλήψιµο. Με τη µελέτη των 
terroirs, τη συστηµατική έρευνα των µικροορ-
γανισµών και την καταγραφή λεπτοµερών πα-
ρατηρήσεων των αυθόρµητων ζυµώσεων, που 
πραγµατοποιούµε, ίσως µπορέσουµε να βάλου-
µε ένα λιθαράκι ώστε οι επόµενες γενιές οινο-
λόγων και οινοποιών να µπορούν να µιλήσουν 
για ζυµώσεις µε γηγενείς ζύµες αποδίδοντας σε 
αυτές την έκφραση του terroir που τους αξίζει. 

Εστιάζοντας στο κοµµάτι της πανδηµίας, ποιες 
θεωρείτε ότι ήταν οι τρεις σηµαντικότερες 
επιπτώσεις της όσον αφορά το ελληνικό κρασί;

Σίγουρα το ξαφνικό οικονοµικό «κενό» που 
δηµιουργήθηκε από τα αναγκαία έκτακτα µέ-

τρα και τη µείωση των πωλήσεων. Χωρίς εστία-
ση και τουρισµό είναι πολύ δύσκολα τα πράγµα-
τα. Η διαφορά αυτής της κρίσης, σε σχέση µε τις 
προηγούµενες, είναι ότι δεν είναι εγχώρια αλ-
λά παγκόσµια και αυτό συνεπάγεται σοβαρές ε-
πιπτώσεις στις εξαγωγές, έναν βασικό πυλώνα  
για πολλά ελληνικά οινοποιεία και µάλιστα σε 
µια στιγµή που το ελληνικό κρασί είχε αρχίσει 
να «παίρνει τα πάνω του» στο εξωτερικό. 

Τέλος, µία ακόµα συνέπεια είναι τα αποθέµα-
τα που υπάρχουν ακόµα σε οινοποιεία, ενώ ή-
δη έφτασε ο επόµενος τρύγος, και οι φιάλες που 
χρονικά θα πωληθούν πολύ αργότερα. Βέβαια, 
αυτό σε κάποιες περιπτώσεις µπορεί να είναι 
και θετικό καθώς στην Ελλάδα έχουµε τη συνή-
θεια να «σκοτώνουµε» τα κρασιά νεογνά ακόµα. 

Μακροπρόθεσµα, ποιες αλλαγές θεωρείτε ότι 
θα φέρει όλη αυτή η «περιπέτεια» στον κλάδο; 

Όσον αφορά τις µακροπρόθεσµες αλλαγές, 
είµαι πιο αισιόδοξη. Η κρίση του κορονοϊού τεί-
νει να δηµιουργήσει νέες τάσεις στον τρόπο ζω-
ής παγκοσµίως. Αυτές οι τάσεις είναι κοινωνικές 
και καταναλωτικές και αφορούν την αναζήτηση 
ενός πιο υγιούς τρόπου ζωής, τις διατροφικές α-
νησυχίες, την επιθυµία για επαφή µε τη φύση, 

κ.ά. Έτσι ο καταναλωτής αναζητά φυσικά προϊό-
ντα γνωστής και αξιόπιστης προέλευσης. Το κρα-
σί, ως κατεξοχήν φυσικό προϊόν, ανταποκρίνεται 
για µια ακόµη φορά στις νέες αυτές συνθήκες. 
Αυτό που πρέπει να κάνουµε εµείς από τη µεριά 
µας είναι να προσαρµοστούµε εγκαίρως στους νέ-
ους τρόπους επικοινωνίας και εµπορικών ανταλ-
λαγών. Αυτή την περίοδο υπήρξε µία πρωτοφα-
νής ανάπτυξη στην ενηµέρωση και την προβολή 
των κρασιών µε τη χρήση των ψηφιακών µέσων, 
όπως τα websites και τα social media. Το θετικό 
σε όλο αυτό είναι ότι δηµιουργούνται οι προϋπο-
θέσεις για να «περάσει» το κρασί πιο εύκολα στη 
νέα γενιά καταναλωτών. Τέλος, άλλο ένα φαινό-
µενο που ίσως παρατηρηθεί µακροπρόθεσµα εί-
ναι η επιστροφή στην ύπαιθρο, το οποίο µπορεί 
να λειτουργήσει θετικά για την αµπελοκαλλιέρ-
γεια και τον οινοτουρισµό. 

Κλείνοντας µπορείτε να µας δώσετε µια 
πρόγευση για τον φετινό τρύγο στην Αιγιάλεια; 

Μέχρι τώρα η χρονιά έχει κυλήσει ήπια και 
κανονικά. Τα σταφύλια στην Αιγιάλεια είναι ε-
ξαιρετικά υγιή και ο τρύγος έρχεται µάλλον ό-
ψιµος, συγκριτικά µε προηγούµενα χρόνια, αλ-
λά περίπου στα περσινά δεδοµένα. 

Ο νέος αµπελώνας βρίσκεται 
µέσα στην αµπελουργική ζώνη 
της Αιγιάλειας, σε υψόµετρο 
950-1.070 µέτρων, ακριβώς 
εκεί που η Αιγιάλεια συναντά 
τα Καλάβρυτα, πάνω από το 
φαράγγι του Βουραϊκού και 
τον Οδοντωτό Σιδηρόδροµο. 
Έχει απότοµες κλίσεις και 
πολύ πετρώδες έδαφος και 
γι’ αυτό χρειάστηκε σηµαντική 
δουλειά διαµόρφωσης και 
προετοιµασίας. Ένα µεγάλο 
κοµµάτι φυτεύτηκε πάνω σε 
πεζούλες, µπαλκόνια στον 
Κορινθιακό Κόλπο.

Ροδίτης και Σιδερίτης
Το πρόγραµµα Μicrobe-Τerroir 

στοχεύει στην ανάδειξη του 
µικροβιακού terroir του Ροδίτη 
και του Σιδερίτη, µε σύγχρονες 

µεθόδους µαζικής αλληλούχισης, 
και του ρόλου του στην ποιότητα 

του οίνου
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Μεγάλες ζηµιές, που αγγίζουν ακόµα και το 
50% των καλλιεργούµενων εκτάσεων στην 
περιοχή του κάµπου από τον Βελβεντό µέ-
χρι και τα Σέρβια στο νοµό Κοζάνης προ-
κάλεσε η επέλαση της κακοκαιρίας «Θά-
λεια» το απόγευµα της περασµένης Τετάρ-
της 5 Αυγούστου.

Η έντονη βροχόπτωση και το χαλάζι «χτύ-
πησε» περί τα 6.000 στρέµµατα µε επιτρα-

πέζια ροδάκινα και νεκταρίνια, σε σύνο-
λο 12.000 στρεµµάτων στην περιοχή. Μά-
λιστα, σύµφωνα µε τον πρόεδρο του ΑΣΕ-
ΠΟΠ Βελβεντού Νίκο Κουτλιάµπα, «το µε-
γαλύτερο µέρος της παραγωγής µοιάζει να 
έχει καταστραφεί ολοσχερώς». Υπενθύµι-
σε ότι στην περιοχή 400 παραγωγοί καλλι-
εργούν 12.000 στρέµµατα συνολικά, µε τη 
µέση ετήσια παραγωγή στα 20 εκατ. κιλά ε-

πιτραπέζια ροδάκινα και νεκταρίνια και το 
µέσος κόστος παραγωγής ανά στρέµµα να 
κυµαίνεται στα 1.000 ευρώ.

Να σηµειωθεί, τέλος, ότι σύµφωνα µε τον 
κ. Κουτλιάµπα, «η οικονοµική ζηµιά ανα-
µένεται µεγάλη, καθώς κάποιοι παραγωγοί 
είχαν προλάβει να συγκοµίσουν µέρος της 
παραγωγής τους, ενώ άλλοι δεν µάζεψαν 
ούτε ένα φρούτο».

Ζημιά σε 6.000 στρέμματα με ροδάκινα στο Βελβεντό

Με αποσπασματικό τρόπο 
φαίνεται να υλοποιούνται 
τα προγράμματα εκρίζωσης 
ζωονόσων, αφήνοντας 
έδαφος για επανεμφάνιση 
κρουσμάτων και για 
περίεργες δοσοληψίες 
στην καταβολή 
αποζημιώσεων 

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

«Πόσα χρήµατα ξοδεύονται για ζωονόσους, ποιοι 
τα παίρνουν και γιατί δεν εκριζώνονται;» Ήταν η 
ερώτηση εβδοµάδας στο περασµένο φύλλο της 
Agrenda, η οποία βασίστηκε σε πλήθος καταγ-
γελιών κτηνοτρόφων, που έρχονται σε γνώση 
της, για το µείζον θέµα που αποτελεί «πληγή» 
για το παραγωγικό αυτό κοµµάτι της υπαίθρου.

Ενδεικτικό είναι ότι την περίοδο 2009-2014, 
για τα προγράµµατα αυτά διατέθηκαν από τον 
προϋπολογισµό της ΕΕ 1,3 δισ. ευρώ που συ-
νιστούν το µεγαλύτερο τµήµα του προϋπολογι-
σµού της ΕΕ για την ασφάλεια των τροφίµων, µε 
τη χώρα µας να αποσπά ένα σηµαντικό τµήµα 
από τα κονδύλια αυτά. Στην κατεύθυνση αυτή 
και τα 19 εκατ. ευρώ που ανακοινώθηκαν στις 
31 Ιουλίου, χωρίς περαιτέρω λεπτοµέρειες από 
το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για «την α-
ντιµετώπιση ασθενειών των ζώων και την προ-
στασία του ζωικού κεφαλαίου της χώρας». Το 
κονδύλι αυτό, σύµφωνα µε την ανακοίνωση του 
υπουργείου, προβλέπει την αποζηµίωση κτηνο-
τρόφων για νοσούντα ζώα, την ενίσχυση κτηνο-
τρόφων για τη λήψη προληπτικών µέτρων ώστε 
να αποφευχθούν νόσοι που πλήττουν το ζωικό 
κεφάλαιο καθώς και την κάλυψη λειτουργικών 
αναγκών των στελεχών των περιφερειακών υ-
πηρεσιών του υπουργείου και των Περιφερειών 
όλης της χώρας. Να σηµειωθεί ότι το πρόγραµ-
µα συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Έ-
νωση (σε ποσοστό 28%) ενώ το υπόλοιπο ποσό 
(72%) αποτελεί εθνική συµµετοχή. 

Μια αποτύπωση πάντως του τι συµβαίνει, και 
τα κονδύλια δεν φέρνουν αποτελέσµατα, δίνει 
ανακοίνωση του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Εκτα-
τικής Κτηνοτροφίας του νοµού Πέλλας.

Ανακοίνωση Συλλόγου Κτηνοτρόφων 
Εκτατικής Κτηνοτροφίας Νοµού Πέλλας

Σε συνέχεια του ερωτήµατος που θέσατε στην ε-
φηµερίδα σας µε αριθµό φύλλου 768, το Σάββα-
το 1 Αυγούστου 2020 µα δίνετε την ευκαιρία να 
απαντήσουµε σε ένα ερώτηµα που µας βασανίζει 
εδώ και πολλά χρόνια...

Στη Ρουµανία και την Πορτογαλία ο µελιταίος 
πυρετός εξαφανίστηκε µέσα σε 18 µήνες. Στην 
Ελλάδα το πρόγραµµα εκρίζωσης πραγµατοποι-
είται από το 1980 περίπου, αλλά ακόµα παλεύου-
µε να το εξαφανίσουµε...Υπάρχουν κτηνίατροι α-
πό όλες τις εµπλεκόµενες υπηρεσίες (επιδοτήσεων 
και αποζηµιώσεων) που υποχρεώνουν τους κτη-
νοτρόφους να σφάζουν ζώα που δεν είναι µολυ-
σµένα για να υπάρχει συνεχής δοσοληψία, αφού 
τα χρήµατα από τις αποζηµιώσεις δεν καταλήγουν 

εξ ολοκλήρου στους «πληγέντες» κτηνοτρόφους (σε 
πολλές περιπτώσεις τα ονόµατα που αποζηµιώνο-
νται είναι τα ίδια για πολλά χρόνια). Κάτι παρόµοιο 
συµβαίνει και µε τις υπόλοιπες ζωονόσους και ζω-
ανθρωπονόσους. Πάρτε για παράδειγµα τις σφα-
γές λόγω Οζώδους ∆ερµατίτιδας: από το 2016 έ-
χουν σφαχτεί υποχρεωτικά πολλά ζώα τα οποία έ-
χουν θαφτεί. Εάν ανοίξουν αυτοί οι χώροι υγειο-
νοµικής ταφής και γίνει µια σύγκριση µεταξύ των 
ζώων που έχουν αποζηµιωθεί µε αυτά που τελικά 
θα βρεθούν µέσα, θα καταλάβετε το µέγεθος της 
διαπλοκής... Κι ενώ η νοµοθεσία είναι ξεκάθαρη: 
τα ζώα που τελούν υπό υγειονοµικά µέτρα πρέπει 
να βόσκουν υπό περιορισµούς σε καραντίνα σε ο-
ριοθετηµένους βοσκοτόπους ικανούς να θρέψουν 
το ζωικό κεφάλαιο, στο νοµό Πέλλας για παράδειγ-
µα αυτό δεν έχει εφαρµοστεί εδώ και πολλά χρό-
νια. Υπάρχει ενδεχοµένως δοσοληψία κάποιων υ-

Η µετακίνηση 
ζώων χωρίς εφαρ-
µογή περιοριστι-
κών µέτρων οδη-
γεί στη διασπορά 
των ασθενειών.

Προγράμματα εκρίζωσης 

Χάνεται ο λογαριασμός
στο βασίλειο επίβλεψης
των ζωονόσων

ΚΟΝ∆ΥΛΙ ΥΠΑΑΤ 
ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΖΩΩΝ

ΦΕΤΟΣ

ΓΙΑ ΖΩΟΝΟΣΟΥΣ

19 ΕΚΑΤ.

ΑΠΟ ΕΕ

28%

ΕΘΝΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

72%

Πηγή:ΥΠΑΑΤ
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Καµία άλλη παράταση δεν χωράει, λένε οι πα-
ραγωγοί της Ιεράπετρας, σε διαβουλεύσεις, α-
ναλύσεις και παραµετροποιήσεις για την ανά-
γκη ενίσχυσης των θερµοκηπιακών κηπευτι-
κών που η εµπορική τους δραστηριότητα πλήτ-
τεται λόγω της πανδηµίας. Το ζήτηµα θέτει σε 
επιστολή του, στον υπουργό Αγροτικής Ανά-
πτυξης,  ο Ενιαίος Αγροτικός Σύλλογος Ιεράπε-
τρας, τονίζοντας πως τους τελευταίους 4 µήνες 

η εµπορική δραστηριότητα των κηπευτικών χα-
ρακτηρίζεται παγωµένη, µουδιασµένη και ανή-
µπορη να αντιδράσει σε αυτή την κατάσταση.

Αποτέλεσµα αυτού, όπως αναφέρει ο Σύλ-
λογος, είναι πολλοί αγρότες να µην έχουν κα-
λύψει καν ένα µέρος των περσινών εξόδων 
της καλλιέργειας, πόσο µάλλον να µπορέσουν 
να ξεκινήσουν νέα, ενώ θεωρείται απίθανο τα 
καταστήµατα γεωργικών εφοδίων να µπορέ-

σουν να αντέξουν αυτό το βάρος. «∆ώστε ένα 
τέλος στην αγωνία χιλιάδων αγροτών, όπου 1 
µήνα πριν την έναρξη της καλλιέργειας τους, 
ζουν σε ένα κλίµα ανασφάλειας και αβεβαιό-
τητας για το µέλλον. ∆ώστε µια ξεκάθαρη απά-
ντηση για την πρόθεση και την σαφή δέσµευ-
ση σας να υπάρξει άµεση οικονοµική ενίσχυ-
ση στον τοµέα των θερµοκηπιακών κηπευτι-
κών», τονίζεται µε απόγνωση στην επιστολή.

Ενισχύσεις σε κηπευτικά ζητούν παραγωγοί Ιεράπετρας

Πριν από την έναρξη της νέας ελαι-
οκοµικής περιόδου φιλοδοξούν οι 
Κρητικοί συνεταιριστές στον χώρο 
του ελαιολάδου ότι θα είναι έτοιµη 
η νοµική µορφή υπό την οποία θα 
λειτουργήσει ο νέος ενιαίος φορέ-
ας, που σκοπό θα έχει τη διαχείριση 
του ελαιολάδου του νησιού. 

Κλείνοντας την περασµένη εβδο-
µάδα στα Χανιά ένα κύκλο συζητή-
σεων και συνεδριάσεων,  18 ενώ-
σεις και συνεταιρισµοί του νησιού 
αποφάσισαν τη δηµιουργία του φο-
ρέα, που ενιαία θα διαχειρίζεται το 
κρητικό ελαιόλαδο, στο σκέλος που 
αφορά στην τυποποίηση του και τη 
διάθεση του µε «ενιαία ονοµασία 
προέλευσης Κρήτη».

Όπως έγινε γνωστό, µια προσέγ-
γιση του τρόπου µε τον οποίο θα λει-
τουργήσει ο φορέας αυτός, υπαγορεύ-
ει ότι οι συνεταιριστικές οργανώσεις 
της Κρήτης θα εκπροσωπούνται από 
µία οκταµελή επιτροπή, που θα απο-
τελείται από δύο συνεταιριστές ανά 
νοµό. Μάλιστα, ήδη έχουν ξεκινήσει 
οι τηλεδιασκέψεις, µε στόχο να βρε-
θεί η νοµική µορφή σύστασης και 
λειτουργίας του φορέα. Σύµφωνα 
µε πληροφορίες, βασικές υποψήφι-
ες µορφές είναι αυτή του Πρωτοβάθ-
µιου Συνεταιρισµού (ΑΣ) ή Αγροτικής 
Εταιρικής Σύµπραξης (ΑΕΣ). Το έργο 
αυτό έχει αναλάβει η έγκριτη νοµικός 

Άννα Μητροπούλου, η οποία βρίσκε-
ται σε διαρκή επαφή µε όλα τα µέλη 
προκειµένου να ολοκληρωθεί η δι-
αδικασία το δυνατόν συντοµότερο.

Στο τελευταίο στάδιο προς την ο-
λοκλήρωση του εγχειρήµατος αυ-
τού, βρίσκεται η καθιέρωση µιας ε-
νιαίας ετικέτας για τα τελικά προϊό-
ντα που θα επεξεργάζονται οι συνε-
ταιριστές στις υποδοµές του νησιού. 
Παράλληλα µε όλα αυτά λοιπόν, οι 
συνεταιριστές αναζητούν κονδύλια 
για να χρηµατοδοτήσουν το όλο εγ-
χείρηµα και κυρίως να εκπονήσουν  
εµπορικές καµπάνιες προώθησης 
του προϊόντος σύµφωνα µε τα όσα 
υπαγορεύει και σχετικό επιχειρη-
µατικό σχέδιο που έχουν ήδη στα 
χέρια τους οι Κρητικοί.  

Νωρίτερα είχαν προηγηθεί τρεις συ-
ναντήσεις στους νοµούς Ηρακλείου, 
Ρεθύµνου και Λασιθίου όπου σχεδόν 
όλοι οι συµµετέχοντες ήταν θετικοί 
στην ανάγκη δηµιουργίας του φορέα 
εκφράζοντας και αυτοί την ανάγκη 
της συνεργασίας και της σύµπραξης 
δυνάµεων για να βρει το κρητικό ε-
λαιόλαδο τον δρόµο του προς τις α-
γορές του κόσµου τυποποιηµένο και 
επώνυµο. Καταλύτης δε για τη τελι-
κή συµφωνία, ήταν η υπόθεση που 
αποκάλυψε την ίδια ηµέρα ο ΕΦΕΤ 
µε τα σπορέλαια που «βαφτίστηκαν» 
ως κρητικά ελαιόλαδα.

παλλήλων µε τους κτηνοτρόφους και γι’ αυτό έχουν α-
ποθρασυνθεί αµφότεροι: υπάρχουν κτηνοτρόφοι που 
κατ’ επανάληψη (και ενώ τελούν υπό περιοριστικά µέ-
τρα) µετακινούνται πεζή σε θερινούς βοσκοτόπους χω-
ρίς να έχουν στη διάθεση τους τα κατάλληλα υγειονο-
µικά έγγραφα και χωρίς να αντιµετωπίζουν καµία ου-
σιαστική ποινή, βόσκοντας τα ζώα τους µαζί µε ζώα δι-
αφορετικού υγειονοµικού καθεστώτος. Πολλές φορές 
βέβαια λαµβάνουν Άδειες ∆ιακίνησης χωρίς καµία ε-
φαρµογή περιοριστικών µέτρων. Έτσι συνεχίζουν να 
διασπείρονται οι ασθένειες... Από την άλλη πλευρά υ-
πάρχουν και κτηνοτρόφοι που δεν ενδίδουν στις πιέ-
σεις των εµπλεκόµενων υπηρεσιών και για αυτό σε έ-
κταση βοσκοτόπους, όπου τα ζώα δεν χωράνε ούτε να 
σταθούν, και φυσικά τους επιβάλλουν πρόστιµα για την 
µη τήρηση των υγειονοµικών µέτρω µε αποτέλεσµα να 
µην λαµβάνουν τελικά τις επιδοτήσεις που δικαιούνται!!!

Επίσης σε διάφορες ηµερίδες που έχουµε παρακολου-
θήσει οι ίδιοι οι καθηγητές Πανεπιστηµίου και αρµόδιοι 
επιστήµονες αναφέρουν πως περίπου το 70% των εισα-
γόµενων στην Ελλάδα ζώων πάσχουν από κάποια ζω-
ονόσο/ζωανθρωπονόσο. Οπότε η απάντηση στο ερώ-
τηµα που θέσατε είναι η εξής: τα χρήµατα είναι πολλά, 
τα παίρνουν σε πολύ µεγάλο βαθµό και οι ίδιοι οι κτη-
νοτρόφοι και οι συναλλασσόµενοι µε αυτούς, και τέλος 
δεν συµφέρει το πανίσχυρο σύστηµα που έχει στηθεί 
να εξαλειφθούν οι ασθένειες αυτές και χρειάζεται πα-
ρέµβαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και του 
ίδιου του πρωθυπουργού για να εφαρµοστεί ο Νόµος...

Με εκτίµηση 
Ο Σύλλογος Κτηνοτρόφων 

Εκτατικής Κτηνοτροφίας Νοµού Πέλλας

Χωρίς ποινή
Υπάρχουν 

κτηνοτρόφοι που 
κατ’ επανάληψη 
µετακινούνται 

πεζή σε θερινούς 
βοσκοτόπους 

χωρίς να έχουν 
τα κατάλληλα 
υγειονοµικά 

έγγραφα

Για ενιαίο φορέα διαχείρισης ελαιολάδου 
πριν τη νέα σεζόν σπεύδουν οι Κρητικοί

Με κοινή 
γεωγραφική 
ένδειξη «Κρήτη» 
το ελαιόλαδο των 
συνεταιριστών

Εκείνο που θα δέσει το 
σύνολο των ενεργειών 
των συνεταιριστών από 
την Κρήτη για ενιαίο 
φορέα διαχείρισης του 
ελαιολάδου του νησιού, 
είναι η εξασφάλιση 
πιστοποίησης ΠΓΕ για 
τα προϊόντα που θα 
παραχθούν. Ακούγεται 
ότι ο φάκελος του ΠΓΕ  
ελαιολάδου Κρήτης 
βρίσκεται στην τελική 
ευθεία για αποστολή 
προς έγκριση από τις 
Βρυξέλλες. Εξάλλου η 
µείωση της παραγωγής 
τα τελευταία χρόνια και 
οι χαµηλές τιµές 
διάθεσης του προϊόντος 
κινητοποίησαν τους 
συνεταιρισµένους 
παραγωγούς.
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Με 4,5 εκατ. 
ενίσχυση 
παραγωγών 
πατάτας σε 
Αχαΐα, Ηλεία 
και Μεσσηνία 
Με ένα κονδύλι κοντά στα 4,5 εκατ. 
ευρώ αναµένεται να αποζηµιωθούν 
οι παραγωγοί πατάτας στις περιοχές 
Μεσσηνίας, Ηλείας και Αχαΐας για 
την εισοδηµατική απώλεια που 
υπέστησαν εξαιτίας της πανδηµίας. Η 
αποζηµίωση θα υπολογιστεί µε βάση 
τις δηλώσεις ΟΣ∆Ε για το έτος 2020 
λαµβάνοντας υπ’ όψιν τα δεδοµένα 
της αγοράς πατατόσπορου, όπως 
συµφωνήθηκε σε συνάντηση που 
είχαν οι πατατοπαραγωγοί του 
Αγροτικού Συλλόγου Λακκόπετρας 
στη ∆υτική Αχαΐα µε τον υπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη.
Τα προβλήµατα στις εξαγωγές, η 
µείωση της κατανάλωσης, λόγω της 
αναστολής λειτουργίας ξενοδοχείων 
και υπηρεσιών εστίασης και οι πιέσεις 
που δέχονται εξαιτίας των µεγάλων 
ποσοτήτων εισαγόµενης πατάτας - 
κυρίως από την Αίγυπτο που έχουν 
κατακλύσει την εγχώρια αγορά, ήταν 
τα κύρια ζητήµατα της συνάντησης.
Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
τόνισε ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει 
την απώλεια εισοδήµατος των 
πατατοπαραγωγων ως αποτέλεσµα 
της υγειονοµικής κρίσης και 
εποµένως το δίκαιο του αιτήµατος 
του για ενίσχυση. Για τον λόγο αυτό 
και αφού έχει αναλύσει πλήρως τα 
απαραίτητα στοιχειά του δήλωσε ότι 
µπορεί το υπουργείο να προχωρήσει 
στην άµεση ενίσχυση των 
πατατατοπαραγωγων συµφώνα µε τα 
στρεµµατικά δεδοµένα ΟΣ∆Ε του 
2019, χρησιµοποιώντας χρήµατα του 
κρατικού προϋπολογισµού. 
Από την πλευρά του ο πρόεδρος του 
Αγροτικού Συλλόγου Λακκόπετρας 
της ∆υτικής Αχαΐας Χρήστος 
Μπεκίρης πρότεινε το υπουργείο να 
εξετάσει την ενίσχυση µε βάση τα 
στρεµµατικά δεδοµένα του ΟΣ∆Ε του 
2020 σε συνδυασµό µε τα δεδοµένα 
αγοράς παπατοσπορου, που 
τηρούνται από τα κέντρα έλεγχου  
και πιστοποίησης πολλαπλασιαστικού 
υλικού και έλεγχου λιπασµάτων του 
υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης, 
πρόταση την όποια ο Μ. Βορίδης 
έκανε δεκτή. Η µέθοδος αύτη θα 
επιτρέψει την δικαιότερη αποζηµίωση 
των πατατοπαραγωγων και θα 
αποτρέψει πιθανά φαινόµενα αδικίας 
ως προς αυτούς. 

Οι πέντε κύκλοι που αλλάζουν 
την εγχώρια αγροτική παραγωγή
Το παρών τους στον μετασχηματισμό καλούνται να δώσουν οι Έλληνες αγρότες

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Τελευταία ευκαιρία ανασυγκρότησης της 
ελληνικής γεωργίας σε συνδυασµό πάντα 
µε τις εξελίξεις που θα λάβουν χώρα σε ό-
λο το φάσµα της αλυσίδας αξίας των αγρο-
τικών προϊόντων, θεωρείται από έµπειρους 
αναλυτές η προσεχής τριετία, µε αφετηρία 
το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαµψης και τους ευ-
ρωπαϊκούς πόρους που θα το συνοδεύουν. 

 Προς την κατεύθυνση αυτή την τελευταία 
εβδοµάδα, ανακοινώθηκε η συγκρότηση της 
πενταµελούς Εκτελεστικής Επιτροπής στη 
γραµµατεία της κυβέρνησης, έγιναν οι απα-
ραίτητες διορθώσεις στο κυβερνητικό σχήµα 
και δόθηκε στη δηµοσιότητα η ενδιάµεση έκ-
θεση της Επιτροπής Πισσαρίδη, η οποία δί-
νει ένα σαφές στίγµα των µεταρρυθµίσεων 
που πρόκειται να ακολουθήσουν. Σε δηµό-
σια παρέµβασή του ο πρωθυπουργός Κυριά-
κος Μητσοτάκης, χαρακτήρισε τη χρηµατο-
δότηση που θα λάβει η χώρα από το Ταµείο 
Ανάκαµψης «µοναδική ευκαιρία για τον εκ-
συγχρονισµό, την ανασυγκρότηση και τον 
συνολικό παραγωγικό αναπροσανατολισµό 
της εθνικής οικονοµίας».

Όπως είπε ο πρωθυπουργός, τα 72 δισ. 
ευρώ δηλαδή, που αποτελούν το άθροισµα 
των νέων πόρων του Ταµείου Ανάκαµψης 
και των τακτικών πόρων του Πολυετούς ∆η-
µοσιονοµικού Πλαισίου, ουσιαστικά συγκρο-

τούν τη µεγαλύτερη σε καιρούς ειρήνης και 
δηµοσιονοµικής οµαλότητας χρηµατοδότη-
ση που είχε ποτέ η χώρα µας. 

Την παραπάνω αποστολή έρχεται να υ-
πηρετήσει και η συγκρότηση πενταµελούς 
Εκτελεστικής Επιτροπής στη γραµµατεία της 
κυβέρνησης, την οποία θα στελεχώνουν ο 
αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών, υ-
πέθυνος για τη ∆ηµοσιονοµική Ανάπτυξη, 
Θεόδωρος Σκυλακάκης, ο υφυπουργός Συ-
ντονισµού του Κυβερνητικού Έργου, Άκης 
Σκέρτσος, ο γενικός γραµµατέας ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, ∆ηµήτρης Σκάλκος, 
ο προϊστάµενος του Οικονοµικού Γραφείου 
του πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης και ο 
πρόεδρος του Συµβουλίου Εµπειρογνωµό-
νων, Μιχάλης Αργυρού.

Στη βάση των παραπάνω δηµιουργήθηκαν 
πέντε οµάδες εργασίας για τις πέντε µεγά-

λες θεµατικές ενότητες, οι οποίες είναι και 
απολύτως εναρµονισµένες µε τις προτεραι-
ότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

  τα ζητήµατα που αφορούν την «πράσι-
νη» ανάπτυξη υπό την εποπτεία του υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

  τα ζητήµατα που αφορούν την ψηφια-
κή πολιτική υπό την εποπτεία του υπουρ-
γείου Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης,

  τα ζητήµατα που αφορούν απασχόλη-
ση, δεξιότητες και κοινωνική συνοχή υπό 
την εποπτεία του υπουργείου Εργασίας,

  τα ζητήµατα που αφορούν τις υποδο-
µές υπό την εποπτεία του υπουργείου Υπο-
δοµών και Μεταφορών,

  τα ζητήµατα που αφορούν τον παρα-
γωγικό µετασχηµατισµό και τις ιδιωτικές ε-
πενδύσεις υπό την εποπτεία του υπουργεί-
ου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Οι κύκλοι αυτοί, οι οποίοι θα εντάξουν στη 
λειτουργία τους και τις δράσεις όλων των υ-
πουργείων, είναι απολύτως απαραίτητο και 
ξεκίνησαν ήδη τις συναντήσεις. Στόχος, µέ-
χρι τα τέλη Αυγούστου να έχει ολοκληρω-
θεί η συλλογή των απαραίτητων στοιχείων, 
ως τα τέλη Σεπτεµβρίου να έχει συνταχθεί το 
βασικό σχέδιο προς δηµόσια διαβούλευση 
και συζήτηση στη Βουλή για να µπορεί να 
κατατεθεί το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαµψης στις 
15 Οκτωβρίου. Το πόσο όλα αυτά θα επηρε-
άσουν τις εξελίξεις στον αγροτικό χώρο θα 
εξαρτηθεί και από το υπουργείο Γεωργίας.

Αναπροσανατολισµός
Τη χρηµατοδότηση που θα λάβει η 
χώρα από το Ταµείο Ανάκαµψης 
χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός 

µοναδική ευκαιρία για τον συνο-
λικό παραγωγικό αναπροσανατολι-

σµό της εθνικής οικονοµίας
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Υψηλοί, αλλά µη διατηρήσιµοι ρυθµοί µεγέθυνσης 
του ΑΕΠ πριν το 2009. Η ελληνική οικονοµία 
αναπτύχθηκε έντονα την περίοδο 1961-1980, 
µε πραγµατικό µέσο ετήσιο ρυθµό που ξεπέρασε 
το 6,5%, την οποία ακολούθησε µια περίοδος 
βραδείας ανάπτυξης 1981-1994, µε µέσο ετήσιο 
ρυθµό γύρω στο 0,8%. Στη συνέχεια, η σύγκλιση 
και τα πρώτα χρόνια ένταξης στη νοµισµατική 
ένωση σηµατοδότησαν µια περίοδο ταχείας αλλά 
µη διατηρήσιµης µεγέθυνσης µε µέσο ετήσιο 

ρυθµό κοντά στο 3,5%, την οποία διαδέχτηκε 
η περίοδος της ελληνικής κρίσης χρέους από το 
2009 µε µέσο ρυθµό ετήσιας συρρίκνωσης γύρω 
στο -2,2%. Λαµβάνοντας υπόψη την περίοδο 
κατά την οποία η Ελλάδα υπήρξε µέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΟΚ κατά την εποχή 
ένταξης) 1981-2019, ο µέσος ετήσιος ρυθµός 
ανάπτυξης στην Ελλάδα ήταν 0,9% (∆ιάγραµµα 
1.1), ενώ ο αντίστοιχος κατά κεφαλήν ρυθµός 
ήταν χαµηλότερος, κοντά στο 0,6%.

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Τα λιµνάζοντα εδώ και πολλά χρό-
νια ύδατα της εγχώριας επιχειρη-
µατικότητας έρχεται να ταράξει η 
ενδιάµεση έκθεση της Επιτροπής 
Πισσαρίδη για το Σχέδιο Ανάπτυξης 
της Ελληνικής Οικονοµίας.

Είναι ίσως η πρώτη φορά που µια 
έκθεση αυτού του επιπέδου δεν µέ-
νει στις συνήθεις διαπιστώσεις για 
τα θεσµικά ελλείµµατα της κεντρι-
κής διοίκησης. Αντίθετα, καταγρά-
φει µε αυστηρότητα τον κατακερ-
µατισµό και τα τεράστια κενά που 
παρουσιάζει στη χώρα µας η ιδιω-
τική επιχειρηµατικότητα και τα ο-
ποία διαιωνίζουν τη χαµηλή παρα-
γωγικότητα και την µικρή απόδο-
ση των επενδυµένων κεφαλαίων.

Οι αγρότες και οι δραστηριοποι-
ούµενοι στον ευρύτερο τοµέα της 
αγροδιατροφής πάντως θα πρέπει 
να περιµένουν µέχρι τον προσεχή 
Σεπτέµβριο, προκειµένου να έχουν 
µια καλύτερη γεύση των προτάσε-
ων της επιτροπής στα ειδικότερα 
θέµατα. Κι αυτό γιατί η ενδιάµε-
ση έκθεση αφήνει εκτός το κεφά-
λαιο 5, στο οποίο, όπως αναφέρε-
ται χαρακτηριστικά, «γίνεται εξει-
δίκευση κάθετων πολιτικών ανά-
πτυξης, συµπεριλαµβανοµένων των 
τοµέων πρωτογενούς παραγωγής 
και διατροφής, µεταποιητικής βι-
οµηχανίας, τουρισµού, υποδοµών 
και δηµόσιας περιουσίας, τεχνολο-
γίας και έξυπνης εξειδίκευσης, µε-
ταφορές και πολιτισµό.  

Αυτά που οφείλει να κρατήσει 
πάντως ο αναγνώστης της έκθε-
σης, είναι µια προσπάθεια να επι-
σηµανθούν οι βασικές αδυναµίες 
που έχει σήµερα η ελληνική οικο-
νοµία και να αναδειχθούν οι τρό-
ποι µε τους οποίους τα κενά αυτά 

µπορούν να καλυφθούν προσφέ-
ροντας στην ιδιωτική κυρίως  επι-
χειρηµατικότητα χώρο να αναπτυ-
χθεί σε υγιείς βάσεις. Αξιοποιώντας 
το ανθρώπινο δυναµικό και κάνο-
ντας χρήση των επιτευγµάτων της 
σύγχρονης τεχνολογίας, µε γνώ-
µονα πάντα την ενίσχυση της πα-
ραγωγικότητας.

Αναφέρεται για παράδειγµα ότι 
η οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι 
πολλές και παραµένουν µικρές. Το-
νίζεται µάλιστα ότι το υψηλό µερί-
διο απασχόλησης σε ατοµικές και 
µικρές επιχειρήσεις σχετίζεται µε 
την χαµηλή παραγωγικότητα της 
εργασίας, καθώς η παραγωγικότη-
τα σχετίζεται θετικά µε το µέγεθος 
των επιχειρήσεων. Το µικρό µέγε-
θος των ελληνικών επιχειρήσεων 
δεν τους επιτρέπει να εκµεταλλευ-

θούν οικονοµίες κλίµακας και τε-
χνολογίας αιχµής. Ως αποτέλεσµα, 
η µικρή επιχειρηµατικότητα εστιά-
ζεται κυρίως στης παροχή υπηρεσι-
ών για εγχώρια κατανάλωση.

Μικρές επιχειρήσεις, µε χαµηλή 
κερδοφορία και δυσκολίες πρό-
σβασης στον δανεισµό, δεν αφή-
νουν περιθώρια για µεγάλες επεν-
δύσεις και για εξαγωγικό προσα-
νατολισµό, πράγµα το οποίο διαι-
ωνίζει έναν φαύλο κύκλο χαµη-
λής ανάπτυξης, ο οποίος συναρ-
τάται άµεσα µε τη δυσµενή θέση 
στην οποία βρίσκεται η ελληνι-
κή οικονοµία.

Σε κάποιες από τις ειδικότερες ε-
πισηµάνσεις της έκθεσης τονίζεται 
επίσης ότι είναι αναγκαία η µείωση 
του κόστους παραγωγής στη µετα-
ποίηση, κυρίως µέσω επιταχυνόµε-

νων φορολογικών αποσβέσεων για 
επενδύσεις σε εξοπλισµό και µείω-
ση του κόστους ενέργειας. 

Απαιτείται ακόµα, ενίσχυση βα-
σικής έρευνας µέσω άρσης αγκυ-
λώσεων για πανεπιστήµια και ε-
ρευνητικά κέντρα και συντονισµό 
από ένα ανεξάρτητο ίδρυµα µε πό-
ρους και µακροπρόθεσµη ερευνη-
τική στρατηγική. Ενίσχυση καινο-
τοµίας µε κίνητρα για έρευνα στις 
επιχειρήσεις σε µεταποίηση, αγρο-
διατροφή και αλλού, και ανάπτυξη 
µέσω έξυπνης εξειδίκευσης. Υπο-
στήριξη µε αρχικά κεφάλαια για συ-
στήµατα ερευνών που θα αναπτύσ-
σουν λύσεις για ιδιωτικό και δηµό-
σιο τοµέα. Το διεθνώς αναγνωρίσι-
µο «σήµα» της Ελλάδας παραµένει 
πάντως ισχυρό και είναι κάτι που 
θα πρέπει να αξιοποιθεί δεόντως.

0ι πικρές αλήθειες 
της Επιτροπής 

Πισσαρίδη 
Κατακερματισμός  

επιχειρηματικότητας  
μικρά περιθώρια 
κερδοφορίας και 

ακριβός δανεισμός 
κρατούν την Ελλάδα 
σε χαμηλούς δείκτες 

ανάπτυξης και σε 
πολύ μεγάλα χρέη 

Αναπτυξιακό άλµα της
χώρας µετά το 1960, 

βραδεία ανάπτυξη του ‘80
και οπισθοχώρηση   

Ελλείμματα
Είναι ίσως η πρώτη φορά που 
µια έκθεση αυτού του 
επιπέδου δεν µένει στις 
συνήθεις διαπιστώσεις για τα 
θεσµικά ελλείµµατα της 
κεντρικής διοίκησης. Αντίθετα 
καταγράφει µε αυστηρότητα 
τον κατακερµατισµό και τα 
τεράστια κενά που 
παρουσιάζει στη χώρα µας 
η ιδιωτική επιχειρηµατικότητα. 

Μικρές
Μικρές επιχειρήσεις, µε 
χαµηλή κερδοφορία και 
δυσκολίες πρόσβασης στον 
δανεισµό, δεν αφήνουν 
περιθώρια για µεγάλες 
επενδύσεις και για εξαγωγικό 
προσανατολισµό, πράγµα το 
οποίο διαιωνίζει έναν φαύλο 
κύκλο χαµηλης ανάπτυξης.

Σήμα
Το διεθνώς αναγνωρίσιµο 
«σήµα της Ελλάδας» πάντως  
παραµένει ισχυρό και είναι 
κάτι που πρέπει σε κάθε 
περίπτωση να αξιοποιηθεί.
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ΕΛΕΝΗ ΑΡΒΕΛΕΡ
ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ
«Μίλησα για δεύτερη 
Άλωση, γιατί υπάρχει η 
Άλωση της Πόλης, αλλά η 
Αγία Σοφία έχει ταυτιστεί 
µε την Πόλη. ∆εν µιλάς για 
την Κωνσταντινούπολη 
χωρίς να σκεφτείς την 
Αγία Σοφία. Η Άλωση της 
Αγίας Σοφίας είναι σαν µια 
νέα Άλωση της Πόλης. 
Ένιωσα ταπεινωµένη».

ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΣΙΟΡ∆ΑΣ
ΓΙΑΤΡΟΣ
«Κάθε κρούσµα αφήνει 
κατά µέσο όρο άλλο ένα 
κρούσµα. Εάν συνεχίσουµε 
έτσι, κάθε εισερχόµενο 
θετικό κρούσµα σε έναν 
πληθυσµό θα αποτελεί µια 
νέα αλυσίδα συνεχιζόµενης 
µετάδοσης. Εξακολουθούµε 
να παλεύουµε µε µια 
πρωτόγνωρη κατάσταση, 
που δεν είναι απλή γρίπη».

ΜΑΟΥΡΑΝ ΑΜΠΟΥΝΤ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΒΗΡΥΤΟΥ
«Μια οµάδα 10 ανθρώπων 
έφτασε στο σηµείο. Αυτό 
που συνέβη είναι παρόµοιο 
µε εκείνο στη Χιροσίµα και 
το Ναγκασάκι. Έφτασαν 
εκεί και εξαφανίστηκαν. 
Είναι εθνική καταστροφή 
για τον Λίβανο. ∆εν 
ξέρουµε πώς θα το 
αντιµετωπίσουµε. Θέλουµε 
να βρεθεί ο υπεύθυνος».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΦΟΥ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΟΙ ΡΟ∆ΑΚΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΘΑ ΞΕΡΟΥΝ ΤΗΝ ΤΙΜΗ  

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

 
Σπατάλη
Είναι σηµαντικό ο επιπλέον 
δηµοσιονοµικός χώρος που 
φέρνουν οι πόροι του ταµείου 
Ανάκαµψης να µην 
σπαταληθούν σε µια απόπειρα 
επιστροφής στο υπόδειγµα 
ανάπτυξης, που ακολουθούσε η 
χώρα πριν το 2009, ήτοι «φουλ 
κατανάλωση». Ανοίγει ευκαιρία, 
κατά την έκθεση Πισσσαρίδη, να 
συγκλίνει η χώρα µε τους 
πρωτοπόρους της ΕΕ. Λέτε;

 

Ηλεκτροκίνηση
Πυκνώνουν τα άκαιρα και 
ακραία καιρικά φαινόµενα λόγω 
της κλιµατικής αλλαγής 
«σπέρνοντας» όπως λέει κι ο 
Μάξιµος (σ.σ. έδωσα τη µάχη 
στο γάλα), την απελπισία στους 
πληγέντες παραγωγούς, όµως 
πυκνώνει και η αργοπορία των 
γεωπόνων του ΕΛΓΑ. Το θέµα 
βέβαια θα λύσουν (λέµε τώρα)  
τα καινούργια τάµπλετ και τα 
ηλεκτροκίνητα...

 

Μπράντα
Η Ελλάδα, λέει η έκθεση 
Πισσαρίδη, δεν έχει µπράντες 
ειδών πολυτελείας όπως άλλες 
χώρες της Ευρώπης που έχουν 
επιφανή θέση στις ασιατικές 
αγορές, όµως µπορεί να τα πάει 
καλά αν αναπτύξει περαιτέρω  
γεωργία υψηλής προστιθέµενης 
αξίας, καθιερώνοντας την 
ετικέτα «Μade in Greece», ως 
µάρκα. ∆είτε το παράδειγµα 
των Ιταλών, συνιστά.

Εν είδει Ευαγγελίου τα γραπτά Πισσαρίδη

Η  ελληνική οικονοµία πήγε φισέκι την περίοδο 1961-1980, µε  
πραγµατικό µέσο ετήσιο ρυθµό ανάπτυξης που ξεπέρασε το 6,5%, 
αλλά και τα πρώτα χρόνια µετά την ένταξη της Ελλάδας στη νοµι-
σµατική ένωση (2001-2007). Παρά τις ευνοϊκές συνθήκες και το 
χρήµα που έπεσε, το παραγωγικό υπόδειγµα της χώρας δεν βελ-
τιώθηκε, λέει µεταξύ πολλών και χρήσιµων, η ενδιάµεση έκθεση 
Πισσαρίδη. Αν αξιοποιηθούν στο ελάχιστο τα όσα λέει ο νοµπελί-
στας, τα 72 δις από το Ανάκαµψης µπορεί και να πιάσουν τόπο. Ε-
ξάλλου, µέγα ζητούµενο δεν είναι η απορρόφηση πόρων σε µη ε-
µπορεύσιµους κλάδους αλλά η τόνωση παραγωγικών επενδύσεων. 

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
∆ώστε ώθηση στις 
µεσαίες και µεγάλες 
επιχειρήσεις για 
ισχυρό παραγωγικό 
αποτέλεσµα, συνιστά 
η έκθεση Πισσαρίδη, 
που διαπιστώνει 
ότι στη χώρα οι 
αποταµιεύσεις πάνε 
σε σπίτια και όχι για 
εταιρικές επενδύσεις.

Το δηµόσιο χρέος 
της Ελλάδας ήταν 
συστηµατικά σε 
υψηλά επίπεδα που 
ξεπερνούσαν την αξία 
του ετήσιου ΑΕΠ της 
χώρας και πριν την 
ένταξη της χώρας στη 
νοµισµατική ένωση. 
Πρώτη απ’ το τέλος σε 
όρους παραγωγικών 
συντελεστών.

Υβρίδια
 Ξανάνοιξε για ένα τριήµερο 

το µέτρο για απόσταξη κρίσης 
επειδή βγήκαν εκτός 8 
οινοποιεία που ξεπέρασαν την 
ποσόστωση του 20%, µε 
αποτέλεσµα τη χαµηλότερη 
απορρόφηση κονδυλίων, η 
οποία ανήλθε στα 18, 9 εκατ. 
έναντι των αρχικών 25 εκατ.

 Για να αποσταχθεί όλος ο 
όγκος των οίνων ΠΟΠ και ΠΓΕ 
πρέπει να τροποποιηθεί η ΚΥΑ 
ώστε να µπορεί να γίνει 
µεταφορά της διαφοράς των 
υπολειπόµενων ποσοτήτων των 
άλλων κατηγοριών προς τους 
οίνους ΠΟΠ και ΠΓΕ, αφού το 
αντίστροφο προβλέπεται µόνο.

 Οι υπερβάλλουσες των 
1.200 τόνων ποσότητες θα 
εγκριθούν µόλις κλείσει η 
προθεσµία του β’ κύκλου, αφού 
δεν αναµένεται να υποβληθούν 
αιτήµατα σε ποσότητες µετά 
την εξάντληση του µπάτζετ.

;

ΝΕΪΜΑΡ
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ
«Θέλουµε να σηµαδέψουµε 
αυτή τη σεζόν µε την 
κατάκτηση του Champions 
League. Θα παλέψουµε γι’ 
αυτό. Σε αυτά τα τρία 
χρόνια έµαθα πάρα πολλά. 
Έζησα στιγµές χαράς και 
κάποιες πιο δύσκολες, 
λόγω των τραυµατισµών. 
Βρίσκοµαι στην καλύτερη 
φάση µου στην Παρί».

Αρκεί να 
σκεφτούµε 
ότι οι Κέλτες 
στη Γαλλία, 
δηλαδή οι 
πρόγονοι του 
Αστερίξ, έπιναν 
καλό εισαγόµενο 
κόκκινο ελληνικό 
κρασί! 

Ότι οι αγρότες εξαιρούνται µέχρι και σήµερα 
από την ευεργετική διάταξη για έκπτωση 25% στις 
ασφαλιστικές εισφορές, σαν µέτρο ανακούφισης 
λόγω κορωνοϊού, το ξέρουµε. Όµως τώρα 
συνεχίζει ακάθεκτη η κυβέρνηση τον αποκλεισµό 
των αγροτών, λέει ο πρώην υπουργός της πλατείας 
και βουλευτής Λακωνίας Σταύρος Αραχωβίτης, 
από την εξαγγελθείσα πληρωµή εφάπαξ των 
αναδροµικών. Αφού  αναδροµικά θα δοθούν µόνο 
για τις περικοπές στις κύριες συντάξεις και όχι σε 
επικουρικές και δώρα και σε όσους λαµβάνουν 
κύρια σύνταξη πάνω από 1.000 ευρώ, οι αγρότες 
που δικαιούνταν αναδροµικά από την επιστροφή 
των δώρων και η κύρια σύνταξή τους είναι χαµηλή, 
εξαιρέθηκαν. Απλόν απλούστατον!  

Μέσα στην επόµενη διετία θα τρέξει, λέει ο 
υπουργός της πλατείας, το νέο µέτρο επιδότησης 
αγροτικών ασφαλίστρων για ζηµιές που δεν 
καλύπτει ο ΕΛΓΑ. Κι αυτό γιατί θα ενταχθεί στο 
Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης. Είναι το Μέτρο 
17, εξηγεί ο Βορίδης, το οποίο είχε στείλει το 
2014 η κυβέρνηση Σαµαρά στις Βρυξέλλες για 
έγκριση, µε µπάτζετ 200 εκατ. ευρώ, αλλά τα 
χρήµατα πήγαν σε άλλα προγράµµατα και αυτό 
έµεινε…. Τώρα όµως το προωθεί η Βάθη, οπότε 
πρέπει να θεωρείται «σιγουράκι»! 

∆εν µας έφταναν τα υπόλοιπα, τώρα λένε και 
για νέα κρούσµατα καταρροϊκού πυρετού και όχι 
µόνο σε µία περιοχή της χώρας. Οι κτηνοτρόφοι 
του Τυρνάβου ζητούν από τους αρµόδιους του 
υπουργείου εγρήγορση και επαγρύπνηση, ενώ 
θωρούν απαραίτητο να µάθουν τι στέλεχος είναι 
η ζωονόσος κι εάν µπορεί να γίνει εµβολιασµός. 
Έχουν στο µυαλό τους και τα απλήρωτα της 
καταστροφικής χρονιάς του 2014, όταν 
αποδεκατίστηκε σηµαντικό µέρος του ζωικού 
κεφαλαίου και κλονίστηκαν οικονοµικά οι 
αιγοπροβατοτρόφοι.

Στην αρχή είχαν πει ότι κοιτάνε για ειδικές 
ενισχύσεις σε καρπούζια και φράουλες, αλλά τα 
στοιχεία της αγοράς που επικαλείται τώρα ο 
υπουργός της πλατείας, µάλλον την «καίνε» αυτή 
την προοπτική. Απαντώντας σε ερώτηση 
βουλευτή Ηλείας του ΣΥΡΙΖΑ, είπε για τα 
πρώιµα καρπούζια ότι έφυγαν για Ιταλία, µε 
καλές εξαγωγές και ικανοποιητικές τιµές. Όσο 
για τις φράουλες, µιλάνε για εξαγωγές ρεκόρ, 
οπότε…. δεν υπάρχει λόγος ενίσχυσης. 

Η διερεύνηση της δυνατότητας διασύνδεσης 
των πληροφοριακών συστηµάτων του ΟΠΕΚΕΠΕ 
και της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων, 
µε σκοπό την καλύτερη των υπηρεσιών του 
Οργανισµού Πληρωµών, απασχολεί το τελευταίο 
διάστηµα τις διοικήσεις των δύο φορέων. ∆ηλαδή 
τα αυτονόητα, σχολιάζει φίλος της Agrenda. Σου 
ζητάνε, σου λέει, ένα σωρό χαρτιά, παρ’ όλο που 
το θέµα µπορεί να τακτοποιηθεί µε ένα 
τηλεφώνηµα ή µε ένα email. Αθάνατη χαρτούρα! 

Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Η 
αλήθεια είναι πως η έκθε-
ση Πισσαρίδη χρειάζεται 
καλό διάβασµα. Θα µπο-
ρούσα ωστόσο να παρα-

δεχθώ ότι µάλλον βιαστήκαµε, όσοι 
σπεύσαµε να την περιφρονήσουµε 
βάσει των πρώτων επιγραµµατικών 
προτάσεων µε αναφορά σε 15 ση-
µεία. Η ενδιάµεση έκθεση 120 σε-
λίδων που δόθηκε στη δηµοσιότητα 
την περασµένη ∆ευτέρα, δείχνει να  
βάζει τα πράγµατα στη θέση τους. 

  Κακοδιοίκηση
Η ΕΚΘΕΣΗ δεν αρκείται σε διαπιστώ-
σεις για τα κακώς κείµενα της ελλη-
νικής οικονοµίας, αλλά µπαίνει στη 
διαδικασία να δώσει πολύ συγκεκρι-
µένες κατευθύνσεις και προτάσεις 
για το πως αυτά µπορούν να αντι-
µετωπισθούν. Λέει για παράδειγµα: 
Έχουµε πολύ µικρές και κακοδιοι-
κούµενες επιχειρήσεις. Τι µπορεί 
να γίνει επ’ αυτού; Αν στη βάση ε-
νός επεξεργασµένου business plan 
και µιας σειράς δεσµεύσεων -εκ µέ-
ρους των διοικούντων σε αυτές τις 
επιχειρήσεις- τους δοθεί η πρόσβα-
ση σε φρέσκα κεφάλαια, διευκολύ-
νεται η µετάβαση σε ένα διαφορετι-
κό πλαίσιο λειτουργίας, που τις βγά-
ζει από το σηµερινό φαύλο κύκλο. 

  Καθένας μόνος
Η ΕΚΘΕΣΗ τα λέει καλά, το θέµα εί-
ναι, αφενός τι διάθεση υπάρχει από 
τους κυβερνώντες, αφετέρου πόσο 
ώριµα είναι τα πράγµατα στις τάξεις 
των ίδιων των κατόχων µικρών, πο-
λύ µικρών ή ακόµα και ατοµικών ε-
πιχειρήσεων. Σηµαντικό είναι, ε-
πίσης, το επίπεδο επαγγελµα-
τισµού που χαρακτηρίζει το 
διαθέσιµο δυναµικό στην α-
γορά εργασίας. Μεγάλη ι-
στορία. Μέχρι τώρα οι «επι-
χειρηµατίες» λένε καλύτε-
ρα να το κάνω µόνος µου.

  Αχ Ανδρέα!
ΚΑΠΟΙΑ στοιχεία µπορεί να 
είναι γνωστά, ωστόσο η έκθεση 
µας βοηθάει όλους να τα εµπεδώ-

σουµε. Αναφέρει, για παράδειγµα, 
ότι η ελληνική οικονοµία αναπτύ-
χθηκε έντονα την περίοδο 1961-
1980, µε πραγµατικό µέσο ετήσιο 
ρυθµό που ξεπέρασε το 6,5%. Α-
κολούθησε µια περίοδος βραδεί-
ας ανάπτυξης 1981-1994, µε ετή-
σιο ρυθµό γύρω στο 0,8%. Στη συ-
νέχεια, η σύγκλιση και τα πρώτα 
χρόνια ένταξης στη νοµισµατική 
ένωση σηµατοδότησαν µια περίο-
δο ταχείας αλλά µη διατηρήσιµης 
µεγέθυνσης µε µέσο ετήσιο ρυθµό 
κοντά στο 3,5%. Τη διαδέχθηκε βέ-
βαια η περίοδος της ελληνικής κρί-
σης χρέους από το 2009 µε µέσο 
ρυθµό ετήσιας συρρίκνωσης περί 
το -2,2%. Αυτά τα στοιχεία, δίνουν 
πολύ τροφή για µελέτη σε πολλούς!

  Με τη σέσουλα
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ όµως από τους οικο-
νοµικούς κύκλους, το µόνο βέβαιο 
είναι ότι µέσα από το δύσκολο µο-
νοπάτι του κορωνοϊού, η χώρα έχει 
µπροστά της µια πολύ µεγάλη ευ-
καιρία. Μέχρι τώρα, δουλεύαµε για 
να ζούµε και δανειζόµασταν για να 
καλοπερνάµε! Είναι ίσως η πρώτη 
φορά, µετά τον πόλεµο, που έχου-
µε την επιλογή να αναµορφώσου-
µε την παραγωγική βάση της χώ-
ρας, έτσι ώστε η ευηµερία της κοι-
νωνίας να καταστεί αυτοτροφοδο-
τούµενη. Λεφτά έρχονται!

  Νέα μπουρζουαζία
ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ότι σε µια τέτοια προ-
σπάθεια ο τοµέας της πρωτογενούς 
παραγωγής θα πρέπει να έχει την τι-

µητική του. Ενδεχοµένως όχι ξε-
κοµµένα, όπως συνέβαινε άλ-

λες φορές. Αυτή τη φορά η α-
ναβάθµιση της πρωτογενούς 
παραγωγής θα έλθει συνδυ-
αστικά µε την ευρύτερη α-
ναµόρφωση των δοµών σε 
όλα τα στάδια της παραγω-
γικής διαδικασίας. Παρέχε-
ται µάλιστα η δυνατότητα, 
οι µέχρι σήµερα κατ’ απο-
κλειστικότητα αγρότες να 
δοκιµάσουν λίγο την τύχη 
τους και σαν βιοµήχανοι!     

Μέχρι τώρα, 
δουλεύαµε για 
να ζούµε και 
δανειζόµασταν για να 
καλοπερνάµε! Είναι 
ίσως η πρώτη φορά, 
µετά τον πόλεµο, που 
έχουµε την επιλογή 
να αναµορφώσουµε 
την παραγωγική 
βάση της χώρας, έτσι 
ώστε η ευηµερία της 
κοινωνίας να καταστεί 
αυτοτροφοδοτούµενη. 
Λεφτά έρχονται!

M
όλις λίγους µήνες πριν, η ΕΕ πα-
ρουσίαζε µια εικόνα αποδιοργά-
νωσης. Τα νότια κράτη-µέλη εί-
χαν επηρεαστεί σοβαρά από την 

οικονοµική κρίση 2007-2008. Μεταξύ Ανατο-
λής και ∆ύσης αυξήθηκε η ένταση γύρω από 
το έλλειµµα του κράτους δικαίου σε Ουγγαρία 
και Πολωνία και γύρω από τη µεταρρύθµιση 
για το άσυλο. Στον Βορρά, η Ολλανδία δηµι-
ούργησε έναν συνασπισµό, τη New Hanseatic 
League για να αντισταθεί στη βαθύτερη ολο-
κλήρωση. Οι ένθερµες εκκλήσεις του Γάλλου 
προέδρου Εµανουέλ Μακρόν για µια ισχυρό-
τερη ευρύτερη, έπεφταν στην κλειστή πόρτα 
του Βερολίνου. [...].

Οι εθνικές κυβερνήσεις κυριάρχησαν στη δι-
αχείριση κρίσεων, παρακάµπτοντας τις προσπά-
θειες συντονισµού της ΕΕ. Μια νοοτροπία «κά-
θε κράτος για τον εαυτό του», άφησε µικρό πε-
ριθώριο για ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. [...]. Αλλά 
αυτή η αρνητική δυναµική αντιστράφηκε από 
τη Γερµανίδα Καγκελάριο Άγκελα Μέρκελ. Ενι-
σχυµένη εσωτερικά από την επιτυχηµένη διαχεί-
ριση του κορωνοϊού, η Μέρκελ συνειδητοποίη-
σε ότι οι καταστροφικές οικονοµικές συνέπειες 
της πανδηµίας για τα νότια κράτη, θέτουν µεγά-
λους κινδύνους για το µέλλον της ευρωζώνης. 
Εγκαταλείποντας τρία µακροχρόνια ταµπού µε 
µια κίνηση, η Μέρκελ υποστήριξε µια µαζική ε-
πέκταση των κεφαλαίων της ΕΕ, επιτρέποντας 

στην Κοµισιόν να 
αντλήσει επιπλέ-
ον κεφάλαια από 
τις χρηµατοπιστω-
τικές αγορές, και 
συµφώνησε ότι τα 
περισσότερα θα δι-
ανεµηθούν ως δω-
ρεές. Η κίνηση της 
Γερµανίας ενεργο-

ποίησε τη γαλλογερµανική συνεργασία, κατα-
λήγοντας σε µια φιλόδοξη κοινή πρωτοβουλία. 
[...]Ενώ η µεγάλη πλειοψηφία των κρατών-µε-
λών υποστήριξε το project, δεν ήταν όλοι χα-
ρούµενοι. Οι λεγόµενες «φειδωλές» χώρες (Αυ-
στρία, ∆ανία, Ολλανδία, Σουηδία και ανεπίση-
µα Φινλανδία) έκαναν πίσω και κέρδισαν κά-
ποιες παραχωρήσεις, αλλά το µέγεθος και η 
δοµή του προγράµµατος ανάκαµψης παρέµει-
ναν σε µεγάλο βαθµό ανέπαφα.[...].

Ισοδυναµούν αυτές οι αποφάσεις µε µια ι-
στορική µετάβαση προς µια δηµοσιονοµική 
ένωση; Πιθανώς όχι. Το πρόγραµµα ανάκαµ-
ψης είναι αυστηρά χρονικά περιορισµένο, και 
η έκταση στην οποία το συλλογικό χρέος θα 
πρέπει να αποπληρωθεί από νέους φόρους 
της ΕΕ, έχει αφεθεί ανοιχτή. Η επιτυχηµένη 
Σύνοδος Κορυφής θα οδηγήσει σε µια επο-
χή αρµονίας στην ΕΕ; Κι αυτό είναι εξαιρετι-
κά απίθανο. Αλλά η Σύνοδος Κορυφής συ-
νέβαλε σηµαντικά στην εξάλειψη του µεγα-
λύτερου κινδύνου: τη διεύρυνση της οικονο-
µικής ανισότητας µεταξύ Βορρά και Νότου. 

*ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟ CARNEGIE EUROPE

Ανοικτή πόρτα

ΤOY ΣΤΕΦΑΝ ΛΙΝΕ *
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Χ
ρόνο, τρόπο και κόπο α-
παιτεί η δηµιουργία προ-
βασικών και βασικών φυ-
τειών δενδρωδών και α-

µπέλου και αυτό είναι που έχουν α-
νάγκη παραγωγοί και φυτωριακές 
επιχειρήσεις, προκειµένου να ξεφύ-
γουν από τη «µιζέρια» της ανάπτυξης 
και καλλιέργειας κατώτερου και ανε-
ξέλεγκτου φυτευτικού υλικού. Αντ’ 
αυτού οι ιθύνοντες του ΕΛΓΟ, που έ-
χουν εδώ και δεκαετίες αναλάβει το 
έργο δηµιουργίας τους, φαίνεται ό-
τι αποφεύγουν όπως ο διάβολος το 
λιβάνι το θέµα πιστοποίησης φυτευ-
τικού υλικού καθώς και την απλή α-
ναφορά στο σηµαίνον «πιστοποίη-
ση» στα κείµενα τους, όσο προβάλ-
λουν την αξιοποίηση της Τράπεζας 
γενετικού υλικού και των σχετικών 
συλλογών, ως αιτήµατα της αγοράς.      

Μιλώντας στην Agrenda, ο 
τεχνοκράτης και δηµιουρ-
γός του Συστήµατος Πιστο-

ποίησης Σπόρων στην Ελλάδα, Ηλί-
ας Εµµανουηλίδης, εξηγεί τις προ-
τεραιότητες που οφείλει να θέσουν 
η διοίκηση και οι ερευνητές του ΕΛ-
ΓΟ, οι ανεπάρκειες του έως τώρα έρ-
γου του Οργανισµού αλλά και οι α-
νάγκες της αγοράς που δεν πληρού-
νται από τον προγραµµατισµό του 
Οργανισµού.  
«Ο ΕΛΓΟ συνεχίζει να κάνει τραγι-
κό λάθος παραβαίνοντας το νόµο 
1845/89 µε το να αποφεύγει το θέ-
µα της Πιστοποίησης του Φυτευτικού 
Υλικού δενδρωδών και αµπέλου. Σε 
συνεδρίαση του Επιστηµονικού Συµ-
βουλίου θεώρησαν ότι η αξιοποίη-
ση της Τράπεζας γενετικού υλικού 
και των συλλογών γενετικού υλι-
κού δενδρωδών και αµπέλου, συν-
δέονται µε την αγορά. Αυτά είναι α-
στειότητες! Οι συλλογές ελάχιστα 
ενδιαφέρουν την αγορά» αναφέ-

ρει και εξηγεί ότι «Εκείνο που ενδι-
αφέρει την αγορά για τα δενδρώδη 
και την άµπελο είναι η πιστοποίη-
ση του πολλαπλασιαστικού τους υ-
λικού. ∆ηλαδή να υπάρχει µηχανι-
σµός ώστε τα εγχώρια δενδρύλλια 
οπωροφόρων και τα µοσχεύµατα 
προς φύτευση της αµπέλου να παρέ-
χονται στους αγρότες µας πιστοποι-
ηµένα µε µπλε καρτελάκι. Η οικονο-
µική σηµασία της παραπάνω πιστο-
ποίησης είναι τεράστια: Οι Έλληνες 
αγρότες θα πάψουν να χρησιµοποι-
ούν ανεξέλεγκτο ή κατώτερο υλικό 
(CAC για τα δενδρώδη, standard για 
το αµπέλι). Οι εξαγωγές των ελληνι-
κών φυτωριακών επιχειρήσεων θα 
απογειωθούν, ενώ τώρα σέρνονται».

Συνεχίζοντας ο κ. Εµµανουη-
λίδης στέκεται στο εξής: «Πα-
ράλληλα µε τις συλλογές, 

πράγµα εύκολο, οφείλετε να ασχο-
ληθείτε µε τη δηµιουργία Προβασι-
κών και Βασικών Φυτειών δενδρω-
δών και αµπέλου που απαιτούν κό-
πο, χρόνο και τρόπο· για την προ-
µήθεια των Φυτωρίων µε προβασικό 
και βασικό υλικό, ώστε τα Φυτώρια 
µε τη σειρά τους να παράγουν δεν-
δρύλλια οπωροφόρων και µοσχεύ-
µατα προς φύτευση της αµπέλου για 
τους αγρότες µας πιστοποιηµένα µε 
µπλε καρτελάκι. Και να οργανώσουν 
ανάλογα τις εξαγωγές. Γιατί όλοι στο 
εξωτερικό ζητούν πιστοποιηµένα».
«Στο κείµενο για τη δήθεν σύνδε-
ση των Συλλογών µε την αγορά α-
ποφεύγετε ευλαβικά τη λέξη πιστο-
ποίηση. Τέτοιες ιδέες τους προω-
θούν οι ερευνητές και λοιποί αρµό-
διοι, τέτοιο κείµενο τους βγαίνει. Ε-
πειδή η «βαλίτσα» πηγαίνει απιστο-
ποίητη χρόνια τώρα, έχουµε µισό αι-
ώνα καθυστέρηση σε σύγκριση µε 
Γαλλία και Ιταλία, το «κράξιµο» ί-
σως είναι αναγκαίο (και συγγνώµη 

γι’ αυτό) για να επανεξετάσουν τους 
στόχους τους».
Ο κ. Εµµανουηλίδης µε την παρέµ-
βασή του µέσω της Agrenda απευθύ-
νεται στην ηγεσία του ΕΛΓΟ και του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. 
«Απευθύνοµαι γλυκά στον υπουρ-
γό Μάκη Βορίδη για να ασχοληθεί 
µε το θέµα. Είναι απαράδεκτο ο ΕΛ-
ΓΟ, ένας πολυπληθής και πολυέξο-
δος Οργανισµός να αποφεύγει να 
ασχοληθεί µε πραγµατικό πρόβλη-
µα της αγροτικής παραγωγής. Ο υ-
πουργός να τον θέσει προ των ευ-
θυνών του και να ζητήσει επίλυση 
µε χρονοδιάγραµµα. Αν ο ΕΛΓΟ δεν 
µπορεί, οι όποιοι υπεύθυνοι να πά-
νε σπίτι τους». 

«Επειδή η Αγροτική Έρευ-
να του ΕΛΓΟ, παρά τις εκ-
κλήσεις, τα δηµοσιογρα-

φικά άρθρα, το κράξιµο και τις προ-
σπάθειες του πρώην υφυπουργού 
Β. Κόκκαλη που ασχολήθηκε και έ-
φαγε τα µούτρα του, οι αρµόδιοι δεν 
συµµορφώθηκαν προς τας υποδεί-
ξεις, πολλά χρόνια τώρα, πρέπει να 
συµπεράνουµε ότι ο ΕΛΓΟ δεν µπο-
ρεί! Φαίνεται ότι οι µεγαλοσχήµονες 
σχετικοί ερευνητές και αρµόδιοι µε 
τα βαριά βιογραφικά δεν γνωρίζουν 
τη δουλειά και γ’ αυτό την αποφεύ-
γουν. Η Πολιτεία όµως δεν πρέπει 
να κλείνει τα µάτια στη διαρκή ανι-
κανότητα. Ο υπουργός οφείλει να 
συνειδητοποιήσει ότι µισός αιώνας 
υπανάπτυξης, πάει πολύ. Όλα λύ-
νονται όταν υπάρχει (πραγµατική 
και όχι µαϊµού) διαρκής και επίµο-
νη πολιτική βούληση» καταλήγει ο 
κ. Εµµανουηλίδης.    

Η  
«Agrenda» στο 
768ο φύλλο της 
(1/2 Αυγούστου), 
µας έδωσε µια ι-

διαίτερα ενδιαφέρουσα πλη-
ροφορία γύρω από τα τεκται-
νόµενα περί την ουσία της νέ-
ας Κοινής Αγροτικής Πολιτι-
κής. Πιο συγκεκριµένα ο στρα-
τηγικός κυβερνητικός φορέ-
ας της Γαλλίας, φαίνεται να 
προωθεί τα εξής: α) Τις ενι-
σχύσεις που ενδεχοµένως να 
µην διατίθενται πλέον στον 
αγροτικό κόσµο ανάλογα µε 
την έκταση, αλλά ανάλογα 
µε την ένταση της εργασίας 
και β) Επιδοτούµενη µίσθω-
ση γης για 20 µε 40 χρόνια.

∆ ηλαδή οι Γάλλοι, ό-
πως µπορεί κανείς να 
συµπεράνει από τα 

συµφραζόµενα, συνεχίζουν 
να τιµούν τον µεγάλο µεταρ-
ρυθµιστή της γεωργίας τους, 
Michel Debatisse και θα  έ-
λεγα και µεταρρυθµιστή του 
πνεύµατος ολόκληρης της ευ-
ρωπαϊκής γεωργίας, που άρ-
χισε να θεµελιώνεται κατά τη 
δεκαετία του 1960. 

Αν και δεν φαίνεται που-
θενά το όνοµα του τε-
ράστιου αυτού µεταρ-

ρυθµιστή, που δεν ήταν παρά 
µόνο ένας πρακτικός νουνε-
χής αγρότης, χωρίς να διαθέ-
τει απολύτως κανέναν ακαδη-
µαϊκό τίτλο, ήταν όµως αυτός 
που ξεσήκωσε και οργάνωσε 
τους Γάλλους Νέους Αγρότες 
και έβαλε για τα καλά µέσα 
στο µυαλό τους* πως τα αδι-
έξοδά τους οφείλονται κυρί-
ως σε δύο παράγοντες, που έ-

χουν άµεση σχέση µε την πα-
ραγωγικότητα και ο ένας α-
ποτελεί συνέπεια του άλλου.

Τ ο ένα από αυτά τα α-
διέξοδα ήταν το τότε 
µικρό µέγεθος των 

γεωργικών τους εκµεταλλεύ-
σεων (θεραπεύθηκε έως πε-
ρίπου 70%, ήδη κατά τη δε-
καετία του 1960) και το άλ-
λο, η υποτίµηση του παράγο-
ντα εργασία, ως επίσης βασι-
κή προϋπόθεση παραγωγής 
προϊόντων του πρωτογενούς 
τοµέα, δηλαδή µε τις µέγιστες 
δυνατότητες προστιθέµενης 
αξίας και όχι µόνον. 

Ε δώ όµως υπάρχει πά-
ρα πολύ µεγάλο ελλη-
νικό ενδιαφέρον  και 

πρέπει να στηρίξουµε πάση 
θυσία αυτές τις πρωτοβου-
λίες των Γάλλων, που απο-
τελούν µοναδική ευκαιρία 
για την ουσιαστική εξυγίανση 
της δικής µας της γεωργίας.

«Ε κτός και εάν κά-
ποιοι στην Αχαρ-
νών, υπό την µη 

θεσµοθετηµένη ιδιότητά τους 
διατυπώσουν αντίθετη γνώ-
µη.  Είναι φυσικό και ηλίου 
φαεινότερο πως κάθε ουσι-
αστική µεταρρύθµιση  µπο-
ρεί έστω και από τυχαία «κα-
ραµπόλα» να δηµιουργήσει 
προβλήµατα στα µέχρις εδώ 
εξωθεσµικά  «επιτεύγµατα», 
των εξωθεσµικών».

Απιστοποίητη μισό αιώνα 
η βαλίτσα φυτευτικού υλικού 

δενδρωδών και αμπέλου

Ευκαιρία για την 
εξυγίανση της 
γεωργίας μας

ΤOY ΗΛΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙ∆Η*
ΤOY ΠΑΝΟΥ Κ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ*

*Τεχνοκράτη και δηµιουργού
 του Συστήµατος Πιστοποίησης

 Σπόρων στην Ελλάδα

*Αγρότη και διδάκτορα
 του Πανεπιστηµίου  της Σορβόννης, 

γεωπόνου οικονοµολόγου
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:   ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Η BASF στην 85η
∆ΕΘ τον Σεπτέµβρη
Τα καινοτόµα προϊόντα και τις αειφόρες λύσεις 
της θα παρουσιάσει στην 85η ∆ιεθνή Έκθεση 
Θεσσαλονίκης η BASF από 5-13 Σεπτεµβρίου, 
η κορυφαία χηµική εταιρεία, µε έδρα τη 
Γερµανία και παρουσία σε σχεδόν όλες τις 
χώρες του κόσµου, συµµετέχοντας στο Εθνικό 
Περίπτερο της Γερµανίας, η οποία φέτος είναι 
η τιµώµενη χώρα της έκθεσης. Ξεχωριστή θέση 
στο περίπτερο θα έχει και η BTC Europe, 
θυγατρική της BASF, η οποία εξειδικεύεται στη 
διανοµή χηµικών σε µικρού και µεσαίου 
µεγέθους πελάτες. Περισσότερες πληροφορίες 
στο https://tif-thessaloniki.german-pavilion.
com/en/exhibitors/86399/ 

Εκσυγχρονισµός 
στις Zootechnia 
και Agrothessaly
Όλες οι µεγάλες επιχειρήσεις της γεωργίας και 
της κτηνοτροφίας-πτηνοτροφίας, θα είναι 
παρούσες στις εκθέσεις Agrothessaly και 
Zootechnia, που θα πραγµατοποιηθούν το 2021 
από την ∆ΕΘ-Helexpo, όπου και θα ενηµερώσουν 
τους επισκέπτες για όλες τις δυνατότητες 
εκσυγχρονισµού και αναβάθµισης της παραγωγής 
τους, µε δεδοµένο ότι βρίσκονται σε φάση 

υλοποίησης και τα Σχέδια Βελτίωσης των 
αγροτικών εκµεταλλεύσεων. Η Zootechnia 
διοργανώνεται στο ∆ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο 
Θεσσαλονίκης από τις 28-31 Ιανουαρίου 2021 
και η Agrothessaly στις 4-7 Μαρτίου 2021 στη 
Σκεπαστή Αγορά της Νεάπολης Λάρισας. 

Πιο ολοκληρωµένη 
από ποτέ η κλαδική 
Dairy Expo

Η 6η Dairy Expo 2020 θα 
γίνει συνδυαστικά µε τις 3 
κλαδικές εκθέσεις Meat & 
Grill Days, Frozen Food και 
Food Logistics. Η 
πληρέστερη έκθεση 
γαλακτοκοµίας-τυροκοµίας 
υποδέχεται το κοινό 7 µε 9 
Νοεµβρίου στο Metropolitan 
Expo, ένα εκθεσιακό κέντρο 
ευρωπαϊκών προδιαγραφών, 
και προσφέρει την ευκαιρία 
συµµετοχής και σε 
ενηµερωτικές ηµερίδες 
µε δυνατότητα δωρεάν 
παρακολούθησης. Οι εκθέτες 
συµπληρώνουν τη φόρµα 
στο: https://dairyexpo.gr/.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΛΑΡΙΣΑ

Το 2022 το 14ο 
παγκόσµιο συνέδριο 
βιοµηχανικής ντοµάτας

Το 14ο παγκόσµιο συνέδριο 
βιοµηχανικής ντοµάτας και το 16ο 
συµπόσιο ISHS θα λάβουν χώρα 
στο Σαν Χουάν, στην Αργεντινή, το 
2022, για τη διασφάλιση της 
υγείας των παρευρισκοµένων. Ο 
Μάρτιος είναι επίσης η καλύτερη 
εποχή του χρόνου για να δει 
κανείς τα χωράφια και τα 
εργοστάσια τοµάτας στην επαρχία 
του Σαν Χουάν. Το WPTC 
επιχειρεί συλλογικές προσπάθειες 
µέχρι σήµερα για να διασφαλίσει 
ότι το συνέδριο θα είναι µια 
εµπειρία  τόσο εµπνευσµένη, 
επιτυχηµένη και παραγωγική και 
ίσως και περισσότερο από ό, τι θα 
ήταν, το 2020.

ΣΑΝ ΧΟΥΑΝ
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Πωλούνται 60 πρόβατα ηµίαιµα 
Χίου, περιοχή Λαµία. Τιµή 80 €. 
Τηλ.6974/426911.

Πωλούνται αρνάδες ράτσας 
ΑΣΑΦ, από µάνες υψηλής γαλα-
κτοπαραγωγής. Περιοχή Βοιωτίας. 
Τηλ. 6932/303943.

Πωλούνται αγελάδες και µοσχίδες 
γαλακτοπαραγωγής. Περιοχή Λάρι-
σας.Τηλ.6976/604538.

Πωλούνται 30 αγελάδες. Περιοχή 
Aµφιλοχίας.Τηλ.6937/215115.

Πωλείται κοπάδι 160 προβάτων, 2 
µηνών έγκυα. Tηλ. 6973/469231.

Πωλούνται γουρουνάκια, πε-
ριοχή Χαλκηδόνα Θεσσαλονί-
κης.6934/501864.

Πωλούνται 15 γίδες. 
Τηλ.6944712611.

Πωλούνται 10 κριάρια Λακόν ηλι-
κίας 2 εως 5 ετών στην τιµή των 
300 ευρώ το ένα. Περιοχή ∆ράµας. 
Τηλ.6942/427966.

Πωλούνται 80 ζυγουράκια Λακόν 
γεννηµένα  τον Ιανουάριο, στην τι-
µή των 180 ευρώ το ένα. Περιοχή 
∆ράµας. Tηλ. 6942/427966.

Πωλούνται 150 γίδια βελτιώ-
µενα. Τιµή 80 ευρώ το ένα. Τηλ. 
6982/031336.

Πωλούνται 100 προβατα Lacon 
καθαροαιµα 350 κιλά και 50 αρνά-
δες 10 µηνών.Περιοχή Εύβοιας.Τηλ. 
6944696387

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητείται επαγγελµατίας βοσκός για 
αγελάδες. Περιοχή Αλιβερίου. Τηλ. 
6948/447046.

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται φασόλι και ρεβίθι µέ-
τριο από ελληνικές ποικιλίες βρα-
στερό, βιολογικό, χοντρική, λιανική 
καθώς και για σπορά. ∆ιανοµή σε 
όλη την Ελλάδα. Περιοχή Σερρών. 
Τηλ.6987/310440.

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

Πωλούνται φυτά. Τηλ 
6942/228503.

Πωλείται σπαρτική µηχανή Ζ. Τηλ. 
6974/394542.

Πωλείται βιολογικό καλαµπόκι µε 
πιστοποίηση ΒΙΟΕΛΛΑΣ περιοχή 
Nαυπάκτου. Τηλ.6976288400.

Πωλούνται σε µικρά τετράγω-
να δέµατα σανό από βρώµη, άχυ-
ρο από κριθάρι και τριφύλλι σε κα-
λή τιµή. Περιοχή Μαγνησίας. Τηλ. 
6974/431615.

Πωλείται µείγµα σπόρου, βίκος - 
κριθάρι, βίκος - βρώµη, βίκος- σιτά-
ρι, κατάλληλα για ενσίρωµα, ζωο-
τροφή, µπάλες. Τηλ. 6981/088747.

Πωλείται βίκος σπόρος από πα-
ραγωγό για χλωρή λίπανση και 
εµπλουτισµό µε άζωτο σε ξηρικούς 
ελαιώνες, αµπέλια, δενδρώδη. Εξα-
σφαλίζοντας ποιότητα στην καρπό-
δεση και µεγαλύτερη παραγωγή 
ελιάς ανά δέντρο και γονιµότητα 
του εδάφους. Τηλ. 6948/423151.

Πωλούνται µπάλες εξαιρετικής 
ποιότητας από τριφύλλι, σανό, βρώ-
µη, λιόλιο, αγριοτρίφυλλο, κριθάρι. 
∆εκτή ανταλλαγή µε πρόβατα λα-
κόν. Τηλ.6982485793.

Πωλούνται άχυρα σοδειάς 2020, 
πολύ καλή τιµή. Περιοχή Αχαία, δυ-
νατότητα µεταφοράς στο χώρο σας. 
∆εκτή ανταλλαγή µε πρόβατα λα-
κόν. Τηλ.6982485793

Πωλείται βίκος νέας σοδειάς, ποι-
κιλία ΜΑΡΙΑΝΝΑ, καθαρισµένος, 
απολυµασµένος πολύ παραγωγι-
κός για σανό και για καρπό. Σε κα-
λή τιµή. Περιοχή 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 
στρογγυλη  µπάλα   0.10 λεπτά 
το κιλό. ∆υτική Μακεδονία Τηλ. 
6972/018965.

Πωλείται βρώµη. Περιοχή Κιλκίς. 
Τηλ. 6972/810885.

Πωλούνται άχυρα µεγάλη µικρή 
και µπάλα, τριφύλλι µικρή και µπάλα 
και ενσίρωµα καλαµποκιού τριφυλ-
λιού. ∆ιατίθενται και µεταφορά στα 
προϊόντα µας. Τηλ. 6976860425, 
6941/485218.

Πωλoύνται ρεβύθια νέας σο-
δειάς χωρίς λιπάσµατα και φάρ-
µακα, πολύ βραστερά και νόστιµα. 
Τηλ. 6972/285256, 6974/313224 
(what’s up).

Πωλείται βίκος ποικιλίας Ζέφυρος 
καθαρισµένος σακιασµένος, περιο-
χή Λάρισας Τηλ. 6988/114500.

Πωλείται βίκος σπόρος από πα-
ραγωγό για χλωρή λίπανση και 
εµπλουτισµό µε άζωτο σε ξηρικούς 
ελαιώνες, αµπέλια, δενδρώδη. Εξα-
σφαλίζοντας ποιότητα στην καρπό-
δεση και µεγαλύτερη παραγωγή 
ελιάς ανά δέντρο και γονιµότητα 
του εδάφους. Τηλ. 6948/423151.

Πωλείται τριφύλλι βιολογι-
κού επιπέδου µε πιστοποιητικά.
Τηλ.6937/226036.

Πωλείται µείγµα σπόρου, βίκος - 
κριθάρι, βίκος - βρώµη, βίκος- σιτά-
ρι, κατάλληλα για ενσίρωµα, ζωο-
τροφή, µπάλες. Τηλ. 6981/088747.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται η ενοικιάζεται κτηνο-
τροφική µονάδα 3.000τ.µ. Περιοχή 
Ξάνθη. Τηλ. 6983/717473.

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

Πωλείται κτήµα 4,5 στρέµµατα, 
500 µέτρα από τον οικισµό, οικο-
δοµήσιµο 200 τ.µ. Τιµή 13.500 ευ-
ρώ. Περιοχή Θεσσαλονίκης. Τηλ. 
2310/711133.

Πωλείται οικόπεδο 4 στρεµµάτων 
στην Αµφίκλεια.Τηλ.6971/770301.

∆ιατιθεται κτήµα προς πώληση η 
ενοικίαση 70 στρεµµάτων για φω-
τοβολταική χρήση .Περιοχή Λάρι-
σας. Τηλ.6988/114500.

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   βαρέ-
ου  τύπου  (15 µ.πλάτος Χ 68 µ.  µή-
κος το καθένα). Με υδρορροή, υδρο-
νέφωση, σταγόνες, τρεις πόρτες και 
δύο παράθυρα. Τηλ. 6980/001606 , 
6945/665253.

Πωλείται τρακτέρ  Claas  Νexus  101 
ίππους δεντροκοµικό, 2900 ώρες. 
Περιοχή 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 Ξάν-
θη. Τηλ.6983/717473.

Πωλούνται τυροκοµικά µηχανήµατα, 
παστεριωτές, ατµολέβητες, οµογενο-
ποίηση, κορφολόγοι, ντουλάπες για 
γιαούρτια ψύξη-θέρµανση, ντιζάκια 
µε καλούπια διάφορων τύπων. Περι-
οχή Λάρισα. Τηλ. Τηλ. 6947/509187.

Πωλείται πλατφόρµα 5 τόνων 
και σπαστήρας για καλαµπόκι. 
Τηλ.6983/717473.

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

Πωλούνται 2 θερµοκήπια   βαρέ-
ου  τύπου  (15 µ.πλάτος Χ 68 µ.  µή-
κος το καθένα). Με υδρορροή, υδρο-
νέφωση, σταγόνες, τρεις πόρτες και 
δύο παράθυρα. Τηλ. 6945/665253.

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

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

Πωλούνται τυροκοµικά µηχανήµατα, 
παστεριωτές, ατµολέβητες, οµογενο-
ποίηση, κορφολόγοι, ντουλάπες για 
γιαούρτια ψύξη-θέρµανση, ντιζάκια 
µε καλούπια διάφορων τύπων. Περι-
οχή Λάρισα. Τηλ. Τηλ. 6947/509187.

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

Πωλείται µηχάνηµα παστερίωσης 
2 τόνων σχεδόν καινούρια και ένας 
κορφολόγος αυτοκαθαριζόµενος 3 
µήνες δουλεµένος 3 τόνους την ώρα. 
Τηλ.6947/509187.

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

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

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

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

Πωλείται πρέσα CASE 540 µε 6 
σκοινιά, σχεδόν καινούρια, µεγάλη 
τετράγωνη µπάλα.Τηλ.6972/173482.

Πωλείται τυροκοµείο υπερσύγ-
χρονο µε όλα τα µηχανήµατα 5 µή-
νες δουλεµένο µε 7 κωδικούς. 
Τηλ.6972/173482.

Πωλείται πλήρης υπαίθριος ψυκτι-
κός θάλαµος συντηρήσεως διαστά-
σεων 12,90 επί 7 επί 5 µέτρα ύψος 
µε όζον και υγραντήρα. Περιοχή Λα-
κωνίας. Τηλ.6938/665074.

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)

Πωλείται ΜASSEY FERGUSON 180 
άλογα µοντέλο του 2004 και µια πρέ-
σα CASE 540 µοντέλο του 2004 σε 
άριστη κατάσταση.Τηλ.6947/509187.

Πωλείται καρότσα 9,5 µέτρων 
για µεταφορα τριφυλλιού και βαµ-
βακιού. Περιοχή Γιαννιτσών. Τηλ. 
6948/462012.

Πωλείται γεννήτρια 6,5 KW ιτα-
λική,Θεσσαλονίκη, περιοχή Σοφός 
Μαυρούδα.Tηλ.6974/677830.

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

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

Πωλείται χορτοδετική πρέσα Claas 
για µικρά δέµατα.Περιοχή Γιαννιτσών.
Τηλ.6948/462012.

Πωλείται θεριζοαλωνιστική µηχανή 
Μ101 .Επισκευασµένος κινητήρας, 
χωρίς σαπίλες. ∆υνατότητα µετατρο-
πής σε χορτοκοπτικό. Τιµή 2500 ευ-
ρώ.Τηλ. 2310/711133.

Πωλείται χαρµανιέρα 1200 κιλά µε 
σπαστήρα και µε 3 κυλίνδρους. Τιµή 
6.000 ευρώ. Περιοχή Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.6948/102420, 6942/226598. 

Πωλείται πρέσα Welger (Βέλγκερ) 
τύπου 730 και µια δισκοσβάρνα µε 32 
δίσκους. Τηλ. 6993/308420.

Πωλούνται πλαστικά σε εµπό-
ρους για κρασί, λάδι και µέλι. ∆ιά-
φορα µεγέθη µικρά και µεγάλα. 
Τηλ.2310/684438.

Πωλούνται σωλήνες ποτίσµατος 
αλουµινίου µαζί µε δυο καροτσάκια, 
µια αντλία νερού caprari, δυο σβάρ-
νες, µια σκαλιστική, και ένα αλέτρι ( 
γκλαβανης). Τηλ.6949/093007.

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

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

Πωλείται φρέζα γερµανικιά Agria, 
12 ίππους πετρελαίου. Τιµή 500 ευ-
ρώ. Τηλ. 2310/711133.

Πωλείται τραπεζοειδής λαµαρί-
να στέγης 3000 τµ, σε άριστη κατά-
σταση προς 2 ευρώ το τετραγωνικό. 
Τηλ.6977/311159.

Πωλείται πιεστικό µηχάνηµα µάρκας 
Φερόζα Ισπάνα (ισπανικό) στο κουτί 
του.Τηλ.6942/228503.

Πωλείται θεριζοαλωνιστική µηχα-
νή Μ101 µε επισκευασµένο κινητή-
ρα, χωρίς σαπίλες. ∆υνατότητα µετα-
τροπής σε χορτοκοπτικό. Τιµή 2500 
ευρώ.Τηλ.2310/711133.

Πωλείται κεντρόφυγκα µε τη βάσης 
της κι το λάστιχο.Τηλ.6979/957956.

Πωλούνται µία πριονοκορδέλα για 
καυσόξυλα και µια µηχανή πετρελαί-
ου ατλας.Τηλ.6971/770301

Πωλείται τρακτέρ µάρκας CASE 
µοντέλο 2006 CVX 1170 full extra.
Τηλ.6945/373163.

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

Πωλείται κανόνι ποτίσµατος 
RainBird τιµή 200 ευρώ. Περιοχή 
Λαµίας.6944/665682. 
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ΤΗΣ  ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ 
katsoulieri@agronews.gr

Από 20 Αυγούστου και µέχρι 28 
Φεβρουαρίου 2021 καθορίζεται η 
διάρκεια της κυνηγετικής περιό-
δου, σύµφωνα µε τη νέα ρυθµι-
στική απόφαση που µεταξύ άλ-
λων, επιτρέπει την κάρπωση αγρι-
όχοιρου, χωρίς περιορισµό. Η εν 
λόγω απόφαση, προκύπτει εξαι-
τίας των µεγάλων καταστροφών 
που προκαλούν σε καλλιέργειες 
λόγω αύξησης του πληθυσµού 
τους, ενώ υπάρχει και το ζήτηµα 
της επιτήρησης της αφρικανικής 
πανώλης των χοίρων.

Η απόφαση είναι εναρµονισµέ-
νη µε τις κατευθυντήριες γραµµές 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύµ-
φωνα µε τις οποίες, στις περιοχές 
που γειτνιάζουν µε µολυσµένες 
περιοχές ή είναι ελεύθερες του 
νοσήµατος της Αφρικανικής πα-
νώλης, κρίνεται αναγκαίο να µει-
ωθεί σταδιακά η πυκνότητα του 
πληθυσµού των αγριόχοιρων. Με 
τον νέο νόµο προβλέπεται η δηµι-
ουργία εγκαταστάσεων χειρισµού 
θηραµάτων. Για πρώτη φορά, πλέ-
ον, το κρέας των αγριόχοιρων που 
θα θηρεύονται για τους παραπά-
νω σκοπούς, θα µπορεί να πωλη-
θεί. Για να συµβεί αυτό, όµως, θα 

πρέπει η εκδορά και ο τεµαχισµός 
του ζώου να γίνουν στις κατάλλη-
λες και πιστοποιηµένες εγκαταστά-
σεις συριγµού θηραµάτων.

Σηµειώνεται ότι εξαιτίας των πε-
ριοριστικών µέτρων της εξάπλω-
σης του κορωνοϊού, µπορεί να υ-
πάρξει κάποιο ζήτηµα όσο αναφο-
ρά τις µετακινήσεις των κυνηγών, 
αν και φαίνεται πως δε θα υπάρξει 
κάποιο πρόβληµα, αφού όλα γίνο-
νται εκτός κατοικηµένων περιο-
χών. Στις κυνηγετικές οµοσπονδί-

ες δεν ανησυχούν για το συγκεκρι-
µένο πρόβληµα, εκφράζουν όµως 
ανησυχίες ως προς τον αριθµό των 
γενικών αδειών που θα εκδοθούν.

Η διάρκεια της κυνηγετικής πε-
ριόδου για το κυνηγετικό έτος 
2020-2021 είναι από 20 Αυγού-
στου 2020 µέχρι 28 Φεβρουαρί-
ου 2021. Κατ’ εξαίρεση της πα-
ραπάνω παραγράφου, επιτρέπε-
ται η θήρα του αγριοκούνελου 
(Oryctolagus cuniculus) µέχρι την 
10η Μαρτίου 2021.

Αγριόχοιρος
Απαγορεύεται το κυνήγι σε 

όλη τη χώρα του νεαρού 
αγριόχοιρου, καθώς και των 

χοιροµητέρων αυτών

Στη Σάµο εκδήλωση 
για αυθεντικά ΠΟΠ και ΠΓΕ 
Εκδήλωση για την προώθηση της 
αυθεντικότητας των τοπικών 
προϊόντων και την αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας των 
προϊόντων τυριού και οίνου ΠΟΠ 
και ΠΓΕ των περιοχών Σάµου, 
Νάξου και Emilia Romagna, θα 
πραγµατοποιηθεί την Πέµπτη 13 
Αυγούστου και ώρα 20:00 στη 
Σάµο, εστιατόριο «Ορίζοντας» στον 
Πλάτανο, στα πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Προγράµµατος 
Mediterranean Cheese and Wines. 

Στον ΑΣ Ζαγοράς Πηλίου 
ο Καναδός πρέσβης 
Συνάντηση γνωριµίας είχε ο 
πρέσβης του Καναδά, µε µέλη του 
αγροτικού συνεταιρισµού Ζαγοράς 
Πηλίου, ευρύτερα γνωστού από τα 
µήλα µε το εµπορικό σήµα Zagorin. 
Συζητήθηκε η εξαγωγική 
δραστηριότητα του συνεταιρισµού 
και η οργάνωση της αγροτικής 
παραγωγής και διακίνησης των 
προϊόντων, που, σύµφωνα µε τον 
πρέσβη Mark Allen, µπορεί να 
αποτελεί βασικό στοιχείο 
προσέλκυσης τουριστικών ροών.

∆ιαχειριστικά Σχέδια
Βόσκησης στη Θεσσαλία
Τη σύνταξη των ∆ιαχειριστικών 
Σχεδίων Βόσκησης ανά 
περιφερειακή ενότητα αναλαµβάνει 
η Θεσσαλία, επιδιώκοντας να δώσει 
λύση στο πρόβληµα ορθολογικής 
διαχείρισης των λιβαδιών για 
κτηνοτροφική χρήση. Εγκρίθηκε το 
σχέδιο Προγραµµατικής Σύµβασης 
µεταξύ της Περιφέρειας και του 
υπουργείου για την υλοποίηση του 
έργου και του σχεδίου της 
διακήρυξης για την επιλογή του 
αναδόχου εκπόνησης της µελέτης.

To Κρητικό Χαρούπι 
στον κατάλογο της Unesco
«Το Χαρούπι της Κρήτης» είναι το 
όνοµα του νέου µη κερδοσκοπικού 
φορέα που ιδρύθηκε στην Κρήτη 
από ερευνητές ανώτατων 
πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων, 
καλλιεργητές και ανθρώπους του 
πολιτισµού, µε στόχο την προστασία, 
ανάδειξη και αξιοποίηση του 
πολύτιµου αυτού δέντρου. H 
«Αγροδιατροφική παράδοση του 
χαρουπιού στην Κρήτη» εγγράφηκε 
στο εθνικό ευρετήριο της άυλης 
πολιτιστικής κληρονοµιάς Unesco.

Οι αλλαγές στη νέα ρυθµιστική απόφαση για το κυνήγι να σηµειωθεί ότι είναι περιορισµένες, έχουν 
διαχειριστικό χαρακτήρα και δεν θίγουν τον πυρήνα διεξαγωγής της κυνηγετικής δραστηριότητας

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Από 20 Αυγούστου 
κυνηγετική περίοδος
Ελέω πανώλης, χωρίς όριο η κάρπωση αγριόχοιρου στη νέα 
ρυθμιστική απόφαση για τη φετινή κυνηγετική περίοδο

Πωλείται Deutz Fahr µοντέλο του 
2010, 100 ίππων µε 3767 ώρες χρή-
σης. Προσεγµένο µε όλα του τα σέρ-
βις κανονικά. Τηλ.6983107684. κος 
Γιάννης.

Πωλείται τρακτέρ stayer 8110 me 
6000 ώρες χρήσης. Σε άριστη κατά-
σταση µαζί µε τα παρελκόµενα, σπαρ-
τική, άροτρο ,2 καλλιεργητές (ελα-
φρύς, βαρύς) , µε λιπασµατοδιανο-
µέας και ένα καινούριο ραντιστικο.
Τηλ.6943/457861.

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

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

Πωλείται τρακτέρ µάρκας 
Lamborghini τύπου 990 δενδροκοµι-
κό 4χ4 µε καµπίνα. Τηλ.6945/373163.

Πωλείται αρµεκτήριο 24αρι 
µε 12 αρµεκτικές, αδούλευτο.
Τηλ.6982/031336.

Πωλείται ταινία τροφοδοσίας αιγο-
προβάτων 45 µέτρων .Τιµή 7000 ευ-
ρώ. Τηλ.6982/031336.

Πωλούνται κάθετος ενσιροδιανοµέ-
ας 5 κυβικών µάρκας SILOKING της 
MAYER µε ηλεκτρονικό ζυγιστικό και 
50 ώρες λειτουργίας και µία παγολε-
κάνη µάρκας inox, περιοχή Μεσσηνί-
ας.Τηλ.6944780650.

Πωλείται ψυγείο 2Χ3Χ2,5 µε πάνελ 
χοντρό,πλήρως εξοπλισµένο.Περιοχή 
Εύβοιας.Τηλ.6944/696387.

Πωλείται αγροτικό αυτοκίνητο 
NISSAN NAVARA 4πορτο, V6, λευκό 
FULL EXTRA, πανοραµική οροφή και 
δερµάτινο σαλόνι navigation κάµερα 
οπισθοπορείας,εργοστασιακό χρώµα, 
καινούρια λάστιχα,βιβλίο σερβις,µο-
ντέλο του 2016.∆εκτός κάθε έλεγ-
χος. Τηλ.6946062106.

Πωλούνται σχεδόν καινούρια, φρέ-
ζα Κωνσταντινίδη 100 ιντσών, 2,5 µέ-
τρων µε κύλινδρο, δισκοσβάρνα υπέρ 
βαρέως 32 δίσκων, κατασκευής Σορο-
γκας και υπεδαφοκαλλιεργητής(ρίπερ) 
υπερ βαρέως τύπου µε 11 νύχια. Όλα 
µαζί 10000 ευρώ.Πωλούνται και µε-
µονωµένα. Τηλ.6937226036

Πωλούνται κλούβες-κλουβάκια 
και µπιζινς.περιοχη Βέροιας. Τηλ. 
6986/701716.

Πωλείται ψεκαστικό ενός τόνου, 
συρόµενο µε τουρµπίνα και αντλία 
ΚΟΜΙΚ. Περιοχή Αγρινίου. Τηλ. 
6948/683772. 

Πωλείται ψεκαστικό 800 κιλών µε 
τουρµπίνα και κανόνι αναρτώµενο. Πε-
ριοχή Αγρινίου. Τηλ. 6948/683772.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητείται δενδροκοµικό τρακτέρ µε 
καταστροφέα. Τηλ. 6943/457861.
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Αλλαγές UEFA 
τη νέα σεζόν
Νέοι κανονισμοί Champions, Europa League

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Σειρά αλλαγών δροµολογεί η UEFA, ε-
νόψει της νέας χρονιάς, σε Champions 
και Europa League, προκειµένου να 
µην απειληθεί η οµαλή διεξαγωγή 
των εν λόγω διοργανώσεων, εν µέ-
σω πανδηµίας κορωνοϊού.

Σύµφωνα µε δηµοσίευµα της γαλ-
λικής Equipe, στο νέο κανονιστικό 
πλαίσιο που εξετάζει η UEFA το προ-
σεχές διάστηµα, περιλαµβάνει ζητή-
µατα όπως:

 Αν κάποια οµάδα, εµφανίσει 
κρούσµατα κορωνοϊού, αλλά διαθέ-
τει 13 ποδοσφαιριστές οι οποίοι εί-
ναι καλά στην υγεία τους και είναι 
δηλωµένοι στη λίστα, τότε θα πρέπει 

να δώσει κανονικά την αναµέτρηση. 
Αν, δεν µπορεί να αγωνιστεί, τότε 
θα χάνει το µατς στα χαρτιά µε 3-0.

  Αν κάποιος από τους διαιτητές 
βρεθεί θετικός στον Covid-19, τότε 
θα πρέπει ο αντικαταστάτης του να 
έχει εθνικότητα ίδια µε µία εκ των 
δύο οµάδων.

Αλλαγές, σύµφωνα µε την Equipe 
ενδέχεται να υπάρχουν και στους κα-
νονισµούς, που αφορούν την έδρα. 
Αν προκύψει ζήτηµα, η γηπεδούχος 
οµάδα, θα πρέπει να βρει κάποιο άλ-
λο γήπεδο ενώ σε περίπτωση που οι 
φιλοξενούµενοι, δεν θα µπορούν να 
ταξιδέψουν για τον αγώνα, τότε θα 
πρέπει πάλι ο γηπεδούχους να βρει 
µία έδρα, η οποία θα εξυπηρετεί τη 
διεξαγωγή του παιχνιδιού.

Από τους κορυφαίους γκολκίπερ όλων των εποχών ο 
Ίκερ Κασίγιας αποφάσισε να βάλει τέλος στην πλούσια 
22ετή καριέρα του. Ο θρυλικός Ισπανός πορτιέρε έχει 
πανηγυρίσει 3 Champions League στη Ρεάλ Μαδρίτης, 
πέντε πρωταθλήµατα Ισπανίας µε τους «µερένγκες» 
και δύο µε τη φανέλα της Πόρτο. Με την Εθνική οµάδα 
κατέκτησε δύο Euro (2008, 2012), το Μουντιάλ 2010. 

Κρεμάει τα «γάντια»
του ο Ίκερ Κασίγιας

UEFA Champions League

Μπαρτσελόνα - Νάπολι 22.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Μπάγερν Μονάχου - Τσέλσι 22.00 COSMOTE SPORT 2 HD

Μπάσκετ (ΝΒΑ)

Λος Άντζελες Λέικερς - Ιντιάνα Πέισερς 01.00 COSMOTE SPORT 4 HD

Μιλγουόκι Μπακς - Ντάλας Μάβερικς 03.30 COSMOTE SPORT 7 HD

Formula 1 Βρετανίας

Αγώνας  15.50 ΕΡΤ Sports HD

NBA 

Μέµφις Γκρίζλις - Τορόντο Ράπτορς 21.00 COSMOTE SPORT 4 HD

 UEFA Champions League 

Αταλάντα - Παρί Σεν Ζερµέν 22.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Μπάσκετ (ΝΒΑ)

Ιντιάνα Πέισερς - Χιούστον Ρόκετς 23.00 COSMOTE SPORT 4 HD

UEFA Champions League

Μπαρτσελόνα - Νάπολι 22.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Μπάγερν Μονάχου - Τσέλσι 22.00 COSMOTE SPORT 2 HD

Μπάσκετ (ΝΒΑ)

Λος Άντζελες Λέικερς - Ιντιάνα Πέισερς 01.00 COSMOTE SPORT 4 HD

Μιλγουόκι Μπακς - Ντάλας Μάβερικς 03.30 COSMOTE SPORT 7 HD

Formula 1 Βρετανίας

Αγώνας  15.50 ΕΡΤ Sports HD

NBA 

Μέµφις Γκρίζλις - Τορόντο Ράπτορς 21.00 COSMOTE SPORT 4 HD

 UEFA Champions League 

Αταλάντα - Παρί Σεν Ζερµέν 22.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Μπάσκετ (ΝΒΑ)

Ιντιάνα Πέισερς - Χιούστον Ρόκετς 23.00 COSMOTE SPORT 4 HD

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο 8 Αυγούστου

Κυριακή 9 Αυγούστου

Τετάρτη 12 Αυγούστου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Ο αδύναµος  
κρίκος στο σχέδιο 
που έχει ανάγκη 
η ελληνική γεωργία

Το µεγάλο    
asset του ΕΛΓΟ 
και κατεστημένα 
εκεί συμφέροντα 

Υπόθεση  
των παραγωγών 
το ψηφιακό άλμα 
στη γεωργία 

Επιµένει η ΕΠΟ τελικό
κυπέλλου 30 Αυγούστου
Στη διεξαγωγή του τελικού 
κυπέλλου ΑΕΚ και Ολυµπιακού 
στις 30 Αυγούστου επιµένει η 
ΕΠΟ. Παρά τις αντιρρήσεις της 
UEFA αλλά και του Ολυµπιακού, 
η Οµοσπονδία δεν δείχνει 
διατεθειµένη να αλλάξει την 
απόφασή της όσον αφορά την 
ηµέρα διεξαγωγής του τελικού, 
επικαλούµενη τον διαγωνισµό 
για τις διαφηµιστικές πινακίδες.  

Μόνο µε 10.000 οπαδούς
τα µατς της Bundesliga
Σε πρόσφατη τηλεδιάσκεψή τους 
οι 18 οµάδες της Bundesliga 
έδωσαν το «πράσινο φως» µόνο 
για οπαδούς των γηπεδούχων σε 
κάθε µατς µε «ταβάνι» τις 10.000. 
Συµφώνησαν επίσης ότι δεν 
επιτρέπεται κόσµος έως 31/10 και 
κάθε σύλλογος θα καταγράφει τα 
στοιχεία των οπαδών στο γήπεδο, 
για πιθανό κρούσµα κορωνοϊού..

Επιστρέφουν στο γήπεδο
οι «βυσσινοί» 
Σε ρυθµούς σεζόν 2020-2021 
µπήκαν από αρχές της εβδοµάδας 
στην ΑΕΛ, ολοκληρώνοντας τις 
ιατρικές/εργοµετρικές εξετάσεις 
(όπως και τα τεστ ανίχνευσης 
Covid-19) και ξεκινώντας τις 
προπονήσεις και την προετοιµασία 
τους για την επόµενη χρονιά. Η 
πρώτη προπόνηση για τη σεζόν 
ήταν κλειστή για επισκέπτες, 
φιλάθλους και συγγενείς.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’





Τα πιο 
ακριβά 
post
Όπως σχεδόν κάθε πραγµατικός 
celebrity, έτσι και οι πιο γνωστοί 
αθλητές του πλανήτη έχουν 
εκατοµµύρια ακολούθους στα 
social media, κάτι που 
µεταφράζεται σε έξτρα κέρδη 
για τους ίδιους και τις 
συνεργαζόµενες µε αυτούς 
εταιρείες. Όταν λοιπόν 
αναφερόµαστε στους 
«superstar athletes», πρέπει να 
έχουµε στο µυαλό µας ότι 
αναφερόµαστε και σε αρκετά 
εκατοµµύρια followers στο 
Instagram. To LuxuryLaunches 
έφτιαξε µία λίστα, για τους πιο 
ακριβοπληρωµένους ανά post 
αθλητές του κόσµου. Οι 
ποδοσφαιριστές καταλαµβάνουν 
φυσικά τη µερίδα του λέοντος, 
µε τους Lionel Messi, Neymar 
και Cristiano Ronaldo να 
«πιάνουν» τις τρείς πρώτες 
θέσεις της σχετικής λίστας.

  

Τέταρτος σε 
ματς, ο Μέσι 
Ιδιαίτερης σηµασίας είναι ο 
αγώνας µε τη Νάπολι, το 
Σάββατο 8 Αυγούστου, για τον 
Λιονέλ Μέσι, καθώς πρόκειται 
να γίνει ο τέταρτος παίκτης µε 
τα περισσότερα παιχνίδια στην 
ιστορία του Champions League. 
Ο Λιονέλ Μέσι και η παρέα του 
θα προσπαθήσουν να πάρουν 
την πολυπόθητη νίκη για την 
επόµενη φάση της διοργάνωσης. 
Με τα 142 µατς θα «πιάσει» τον 
θρύλο της Ρεάλ, Ραούλ και θα 
πλησιάσει τον Τσάβι. ∆εύτερος, 
ο Ρονάλντο, πρώτος ο Κασίγιας.

   Μέγα ζήτηµα, η πολυνο-
µία, η γραφειοκρατία, η πολυδικεία 
κλπ. περιγράφει η έκθεση Πισσαρί-

δη που πιάνει το νήµα από την αρχή µπας και 
µπει κάποιο πετραδάκι ουσιαστικής πολιτικής 
για την ανάταση της χώρας. Ο ν. 4048/2012 ο-
ρίζει ότι κάθε νόµος που κατατίθεται στη Βου-
λή θα πρέπει να συνοδεύεται  από  έκθεση ε-
πιπτώσεων. Στις  περισσότερες περιπτώσεις 
όµως, η ουσιαστική ανάλυση των οικονοµι-
κών επιπτώσεων απουσιάζει. Κι ακολουθούν 
τα γνωστά... από την έκαστοτε κυβέρνηση που 
ξηλώνει, ράβει κ.ο.κ.    «Πολλοί  νόµοι  
δηµιουργούν αχρείαστο βάρος σε επιχειρή-
σεις και νοικοκυριά. Υπάρχουν σηµαντικές 
επικαλύψεις και ενίοτε συγκρούσεις, µε 
προγενέστερους νόµους. Η  πολυπλοκότη-
τα του  συστήµατος και η ελλιπής κωδικο-
ποίηση δηµιουργούν περιθώριο για διαφο-
ρετικές ερµηνείες από  διαφορετικές υπη-
ρεσίες. Αυτά δηµιουργούν πρόσφορο έδα-
φος για διαφθορά στη δηµόσια διοίκηση, 
επιβαρύνουν αχρείαστα το σύστηµα απο-
νοµής δικαιοσύνης και δυσκολεύουν τις ε-
πενδύσεις», αναφέρει η έκθεση.    Αν 
καταφέρει τώρα ο Χατζηδάκης να εκσυχρονί-
σει τη χωροταξική και πολεοδοµική νοµοθε-
σία µε τον νέο... υπό διαβούλευση νόµο, στη-
ρίζοντας επενδύσεις, προστασία ιδιοκτησίας 

και περιβάλλον θα φανεί στο... χειροκρότηµα. 
   Κατά τον αρµόδιο υπουργό, το νο-

µοσχέδιο δίνει την τελική ώθηση για την ο-
λοκλήρωση της κτηµατογράφησης, ενώ ε-
πιταχύνεται από 12-15 σε 2,5 χρόνια ο χω-
ρικός σχεδιασµός και η κατάρτιση τοπικών 
και ειδικών πολεοδοµικών σχεδίων, και µέ-
σω αυτών ο καθορισµός χρήσεων γης. Πως; 
Πιστοποιηµένοι ιδιώτες µηχανικοί θα συν-
δράµουν, λέει, για αξιολόγηση των πολεο-
δοµικών µελετών.     Με τους δασικούς 
χάρτες και τις αντιρρήσεις τα βρήκαµε µε βάση 
την τελευταία υπουργική απόφαση για τη σύν-
νοµη αλλαγή χρήσης, σύµφωνα µε το άρθρο 
48 του ν. 4685/2020;     Παρά τη θετι-
κή απόφαση Μαυρουδή για την επαναπρο-
κήρυξη υποβολής αιτηµάτων για απόσταξη 
κρίσης σηµαντικά παραµένουν υψηλά τα 
µεταφορικά κόστη των οινοποιείων κυρί-
ως των αποµακρυσµένων νησιών από την 
έδρα του κύριου αποσταγµατοποιού στην 
Πάτρα.    Πολλά οινοποιεία, όπως λέ-
νε και στην οργάνωση της Ριανκούρ, προέρχο-
νται από µακρά περίοδο κατακόρυφης πτώσης 
του κύκλου εργασιών τους, µε αποθέµατα στις 
δεξαµενές τους που έχουν ζητήσει να αποστά-
ξουν και συνεπώς η έλλειψη ρευστότητας είναι 
κυρίαρχο πρόβληµα. Εξέχουσας λένε σηµασίας, 
η έγκριση χορήγησης προκαταβολής. O ΓΥΛΟΣ

Νέοι κανονισµοί Champions και Europa League σελ. 54 • Επιµένει η ΕΠΟ για τελικό κυπέλλου στις 30 Αυγούστου σελ. 54

Διασημότητες
Μερικά από τα πιο αξιόπιστα και 
δηµοφιλή µηχανήµατα χορτονοµής και 
λιπασµατοδιανοµής, ούτως ώστε κάθε 
επαγγελµατίας να µπορεί να βρίσκει ότι 
χρειάζεται, φιλοξενούνται στο profi Ιουλίου 
- Αυγούστου. Στο χαρτοφυλάκιο της Kuhn το 
νέο συµπαγές κατά τη µεταφορά και άνετο 
κατά την εργασία χορτοκοπτικό FC3115 D.

Η ΤΡΥΠΙΑ ΒΑΡΚΑ

Αφήστε τα ροδάκινα
και πιάστε τα βερίκοκα 

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

ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΟΥ PHIL MCDONEL
Έµπνευση για πολλούς καλλιτέχνες έχουν αποτελέσει τα αγροκτήµατα των δυτικών επαρχιών της Αµερικής. Οι παλιές σιταποθήκες και οι 
αχυρώνες, οι οποίοι µαρτυρούν µια αλλιώτικη ζωή απαθανατίστηκαν από τον καλλιτέχνη, µε ακουαρέλες, την ηµέρα τον γενεθλίων του.

Σάββατο 8 & Κυριακή 9 Αυγούστου 2020



Σάββατο 8 & Κυριακή 9 Αυγούστου 2020

Με τιµές που κυµαίνονται στα 50 µε 55 
λεπτά το κιλό, εξελίσσονται οι εξαγω-
γές των αχλαδιών ποικιλίας Santa Maria 
στον Τύρναβο. Σύµφωνα µε το ρεπορ-
τάζ της Agrenda αν και οι ποσότητες 
που συγκοµίστηκαν φέτος ήταν στα ί-
δια επίπεδα µε πέρυσι, η τιµή είναι ελα-
φρά αυξηµένη, γεγονός που αποδίδε-
ται στο άνοιγµα τον αραβικών χωρών, 
και στην ικανοποιητική ζήτηση, αλλά 
και στην καλή ποιότητα της παραγω-
γής, όπως δήλωσε ο γεωπόνος της Α-

ΣΕΠΟΠ Τυρνάβου και παραγωγός Αρ-
γύρης Γραβάνης.

Την ίδια στιγµή, οι παραγωγοί αχλα-
διών της ποικιλίας Κρυστάλλια στον Τύρ-
ναβο, εκφράζουν την ανησυχία τους, κα-
θώς παρά τη µειωµένη φετινή παραγω-
γή και την καλή ποιότητα, οι τιµές δι-
αµορφώθηκαν σε χαµηλά επίπεδα, δί-
νοντας 60 λεπτά το κιλό, όπως και πέ-
ρυσι. Όπως ανέφερε και ο κ. Γραβάνης, 
«το ολιγοψώνιο που ελέγχει την αγορά 
πίεσε και φέτος τις τιµές».

Στις αραβικές χώρες τα Santa Maria
 Ικανοποιητική ζήτηση στις εξαγωγές για τα αχλάδια ποικιλίας Santa Maria
 Πιεσµένη στα 60 λεπτά, παρά τη µειωµένη σοδειά, η τιµή στα Κρυστάλλια 
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Ε
πιστροφή της ζήτησης στη φυσι-
κή αγορά αναµένει το χρηµατι-
στήριο βάµβακος προκειµένου 
να κλειδώσει τη βάση των 65 

σεντς ανά λίµπρα στα συµβόλαια ∆εκεµβρί-
ου, µετά την ανοδική κίνηση του χρηµατι-
στηρίου, µε τις τιµές για τα συµβόλαια ∆ε-
κεµβρίου ’20 στα 64,60 σεντς ανά λίµπρα. 
Σύµφωνα µε τους αναλυτές, η υποβάθµιση 
λόγω του καιρού σηµαντικού ποσοστού της 
νέας παραγωγής των ΗΠΑ, µαζί µε τις βεβι-
ασµένες αγορές της Κίνας αλλά και τη διστα-
κτική επιστροφή της µεταποίησης βάµβακος, 
µπορούν να στηρίξουν µεσοπρόθεσµα ένα 
υψηλότερο εύρος τιµών για την πρώτη ύλη.

     Με τιµή στα 75 µε 80 λεπτά το κιλό πλη-
ρώνονταν µέσα στον Ιούλιο οι παραγωγοί 
της Λακωνίας για τα πορτοκάλια Βαλέντσια 
προς εξαγωγή. Μάλιστα η ζήτηση από την ευ-
ρωπαϊκή αγορά είναι αυξηµένη, µε τον πρό-
εδρο του αγροτικού συνεταιρισµού Εσπερι-
δοειδών Σκάλας Λακωνίας «Sparta Orange» 
Πέτρο Μπλέτα να κάνει λόγο για δυναµική 
και δυνατότητα να φτάσει η τιµή και στο 1 
ευρώ το κιλό. Φέτος πανελλαδικά ο συνολι-
κός όγκος παραγωγής έφτασε τους 80.000 
µε 100.000 τόνους.

  Στους 90.000 µε 100.000 τόνους, από 
80.000 τόνους πέρυσι, 110.000 τόνους το 
2018 και 130.000 τόνους το 2017, αναµέ-
νεται να διαµορφωθεί η φετινή παραγωγή 
πράσινης ελιάς στο νοµό Χαλκιδικής, σύµ-
φωνα µε τον πρόεδρο του συνεταιρισµού Ση-
µάντρων Βαγγέλη Μισαηλίδη. «Θα µπορού-
σαµε να πάµε και καλύτερα, αλλά η πολλή 
ζέστη στη διάρκεια της ανθοφορίας επηρέ-
ασε τα δέντρα», σηµείωσε ο ίδιος.

Ανοδική στροφή 
στο βαμβάκι

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

09/07 16/07 23/07 30/07 06/08

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

266,77
270,54

268,64

271,15

276,41

Τύρναβος
Το επιτραπέζιο αχλάδι που καλλι-
εργείται στην επαρχία Τυρνάβου 

αντιστοιχεί στο 80% της εγχώριας 
παραγωγής 

Παραγωγή
Φέτος αναµένεται ικανοποιητική 

παραγωγή για τις ποικιλίες 
Santa Maria και Κόσια, στα ίδια 

επίπεδα µε τα περσινά

Ζημιές
Μεµονωµένες ζηµιές σε λίγα περι-
βόλια στο Αργυροπούλι Τυρνάβου 

από την ανεµοθύελλα της 1ης 
Αυγούστου, πριν τη συγκοµιδή 

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

02/7 09/7 16/7 23/7 30/7 06/8

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)
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185

209,5

1,99
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341,0
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2,02
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24.21

53.500

102.225

75.34

209

190
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100.975

71.25
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2,01
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24.53
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101.350

66.10

211

190

209,5

2,01

374,70

880,4

19.66

49.750
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64.89

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

1,5

208

62,57
64,08 62,24

61,39

61,68
64,60

207

209 209 209
211

Τιμές παραγωγού 
(σε λεπτά το κιλό)

Κρυστάλλια  50-60 

Santa Maria  50-55 
ΠΗΓΗ: AGRENDA
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Κερδίζει έδαφος για τα 65 σεντς το χρηµατιστήριο βάµβακος
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ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

ΜΑΡ ΑΠΡ MAΪ IOYN IOYΛ ΑΥΓ

Μετά από µερικές ανοδικές 
συνεδριάσεις, το χρηµατιστήριο 
βάµβακος κυνηγά εύρος τιµών πάνω 
από τα 65 σεντς ανά λίµπρα.

Χωρίς συνεδριάσεις µέχρι το τέλος 
του Αυγούστου στη Φότζια, το 
σκληρό διατηρεί τα 300 ευρώ ο 
τόνος στην α’ ποιότητα.

Χωρίς µεταβολή οι τιµές 
για το καλαµπόκι αυτήν 
την εβδοµάδα στις ιταλικές 
αγορές σιτηρών. 

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

Μικρή άνοδος της τιµής ελαιόλαδο 
στην Ισπανία, όπου ανέβηκε πάνω 
από το ψυχολογικό όριο 
των 2 ευρώ ανά κιλό. 
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Προς τερµατισµό δείχνει να οδεύ-
ει η διορθωτική τάση των τιµών του 
σκληρού σίτου στους ευρωπαϊκούς 
δείκτες, χωρίς ωστόσο αυτό να ση-
µαίνει πως αναµένεται αυτόµατα 
και κάποια ανοδική αντίδραση. Σί-
γουρα η καλοκαιρινή στασιµότητα 
δεν αφήνει χώρο για ασφαλή συ-
µπεράσµατα, µε τους περισσότε-
ρους να αναµένουν µε αγωνία τις 
πρώτες κινήσεις της αγοράς προς 
τα τέλη Αυγούστου. 

Στο µεταξύ πάντως, η λίστα τιµών 
της Φότζια παρέµεινε αµετάβλητη σε 
σχέση µε την προηγούµενη εβδο-
µάδα, µε τις νέες συνεδριάσεις να 
ξεκινούν αργότερα µέσα στο µήνα. 
Εκεί, τα ποιοτικά σιτάρια µε υαλώ-
δη 80% και πρωτεΐνη 13% έχουν τι-
µή αποθήκης παραγωγού στα 295-
300 ευρώ ο τόνος, ενώ στη δεύτερη 
ποιότητα µε υαλώδη 70% και πρωτε-
ΐνη 12% η τιµή αποθήκης παραγω-

γού κυµαίνεται στα 285-295 ευρώ.
Την ίδια ώρα, στην ελληνική α-

γορά οι πράξεις έχουν διαµορφώ-
σει το τελευταίο διάστηµα αντιστά-
σεις  στα επίπεδα των 26 µε 27 λε-
πτών για τον παραγωγό για ποιότη-
τες της πρώτης κατηγορίας.

Σε περίπτωση που βγουν οι εκτι-
µήσεις ότι η αγορά «µάζεψε» όσο 
ήταν να µαζέψει µέσα στον Ιούλιο, 
δεν αποκλείεται να ακολουθήσει από 
τον Σεπτέµβριο µια εκ νέου ενίσχυ-
ση στις τιµές παραγωγού. Άλλωστε 
στην Ιταλία, οι καλλιεργητές έχουν 
ήδη εκφράσει τη δυσαρέσκειά τους 
για τις διορθώσεις που σηµειώθη-
καν νωρίτερα το καλοκαίρι, αναµέ-
νοντας ευνοϊκότερα επίπεδα τιµών 
προκειµένου να ρευστοποιήσουν την 
παραγωγή τους. Το δε αίτηµά τους 
δύσκολα θα µπορέσει να το παρα-
κάµψει η βιοµηχανία, αφού µερικές 
πρώτες στατιστικές µετρήσεις έδει-
ξαν αύξηση σε αξία 28,5% στις πωλή-
σεις ζυµαρικών για τη χώρα µε αύξη-
ση πωλήσεων 23%. Με δεδοµένο ότι 

οι ανάγκες της ιταλικής βιοµηχανί-
ας ξεπερνούν τους 5,8 εκατ. τόνους 
σε µια φυσιολογική χρονιά, καθώς 
και ότι η συνολική παραγωγή δεν 
θα ξεπεράσει φέτος τους 3,9 εκατ. 
τόνους, θα είναι δηλαδή µειωµένη 
κατά 2,5% συγκριτικά µε την προη-
γούµενη χρονιά των 4 εκατ. τόνων 
περίπου, εκπρόσωπος της βιοµηχα-
νίας υποστήριξε πρόσφατα ότι φέτος 
περίπου το 40% των αναγκών της Ι-
ταλίας θα καλυφθεί από εισαγωγές.

Με ποσότητα που αφορά 25.000 τό-
νους σιταριού βγήκε η Τυνησία στην 
αγορά, µε την τιµή του διαγωνισµού 
να κλείνει στα περίπου 320 δολάρια 
ο τόνος παραδοτέα σε λιµάνι τους. 

∆είχνει τέλος η κατιούσα στα χρηµατιστήρια σκληρού
Αµετάβλητη στα 300 ευρώ ο τόνος η Φότζια, συνεχίζει να κρατά αντιστάσεις η εγχώρια αγορά 
Στα 271 ευρώ ο τόνος παραδοτέα ο τελευταίος διαγωνισµός 25.000 τόνων από την Τυνησία 

Σε ανοδική τροχιά βρίσκεται 
το καλαµπόκι στην ελληνική 
αγορά, µε τη ζήτηση να έχει 
ανεβάσει τις τιµές παραγωγού 
για τις λιγοστές ποσότητες που 
έχουν αποµείνει στις 
αποθήκες στα 21 λεπτά το 
κιλό. Τις επόµενες εβδοµάδες 
αναµένεται να ξεκινήσει η 
συγκοµιδή σε περιοχές της 
Θεσσαλίας, µε τη Βόρεια 
Ελλάδα να µπαίνει στα 
χωράφια αρχές Σεπτεµβρίου. 
Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις 
των παραγωγών, οι αποδόσεις 
φέτος αναµένονται 
ενισχυµένες. Την ίδια στιγµή, 
το θετικό κλίµα στην αγορά 
πρόβειου γάλακτος δείχνει 
πως είναι αυτό που επηρεάζει 
την αγορά καλαµποκιού, µε 
τους κτηνοτρόφους να 
ετοιµάζονται να 
απορροφήσουν σηµαντικές 
ποσότητες, πλησιάζοντας προς 
το φθινόπωρο. Παράλληλα, 
ευνοϊκό είναι το σκηνικό και 
στις διεθνείς αγορές, µε την 
Κίνα να δεσµεύει σηµαντικές 
ποσότητες αµερικανικού 
καλαµποκιού.

ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ 
ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΑ ΑΛΩΝΙΑ

Συναπτές ανοδικές συνεδριάσεις επέτρεψαν κέρδη 
στα συµβόλαια βάµβακος ∆εκεµβρίου, λίγο κάτω από 
το υψηλό τετραµήνου που επετεύχθη τον Ιούλιο. Σε 
αυτό το θετικό µοµέντουµ για το χρηµατιστήριο 
βάµβακος συνέβαλε κυρίως η επίµονη ξηρασία στο 
Τέξας, όσο οι αγορές πλέον του 1 δισ. σε βαµβάκι 
από την Κίνα και το φθηνό δολάριο συνεχίζουν να 
υποστηρίζουν το προϊόν το οποίο θέλει να δοκιµάσει 
τα 65 σεντς. Ωστόσο, όπως σηµειώνουν αναλυτές, 
εύρος τιµών άνω των 65 σεντς είναι πολύ «ακριβό» 
προς το παρόν για τα δεδοµένα της φυσικής αγοράς, 
αφού οι προοπτικές ζήτησης δεν είναι πολύ θετικές.

ΝEA ΥOΡKH
Πλησιάζοντας προς την παύση πωλήσεων του 
Αυγούστου η ελληνική αγορά ενισχύει το στοιχείο 
της υποτονικότητας που τη διέκρινε το προηγούµενο 
διάστηµα. Σε αυτή την περίοδο, εν τω µεταξύ η 
βραζιλιάνικη σοδειά φαντάζει άλλωστε περισσότερο 
ελκυστική στις αγορές της Άπω Ανατολής και της 
γειτονικής Τουρκίας, µε τις προσφορές των 
ελληνικών οίκων να βρίσκονται περίπου 2 σεντς 
πάνω από τις αντίστοιχες της Βραζιλίας. Πάντως, 
πλησιάζοντας το φθινόπωρο η αγορά αναµένεται να 
δραστηριοποιηθεί εκ νέου, τόσο από την πλευρά των 
εµπόρων όσο και από τους παραγωγούς. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Περιορισµένη η δραστηριότητα 
στην αγορά τον µήνα Αύγουστο.

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
 Περίπου το 40% των αναγκών 

της ιταλικής βιοµηχανίας ζυµα-

ρικών αναµένεται να καλυφθεί 

από εισαγωγές, λόγω µειωµένης 

παραγωγής της χώρας 

Συνεδρίαση 6/8/2020
      Μήνας       Κλείσιµο       Μεταβολή

Δεκέμβριος '20 64,60 +0,59

Μάρτιος '21 62,54 + 0,15

EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020
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Αύξηση συμβολαίων 
στο αγελαδινό 
από Σεπτέμβριο

Επενδύσεις 
στη ζώνη
γάλακτος 

Βρίσκει ξανά τον 
βηµατισµό της η 

ελληνική αγορά αγελαδινού γά-
λακτος, έπειτα από τις ανακατατά-
ξεις και το µπέρδεµα στα κανάλια 
διάθεσης της πρώτης ύλης προς 
την κατανάλωση, που συντελέ-
στηκε τους κατά τους «πέτρινους 
µήνες» της καραντίνας. 

Στη ζώνη γάλακτος γίνονται πλέ-
ον συζητήσεις ανάµεσα στους αγε-
λαδοτρόφους και τις γαλακτοβιοµη-
χανίες της χώρας για αύξηση των 
συµβολαίων από τον Σεπτέµβριο, 
ειδικά σε εκείνες τις περιπτώσεις 
που προηγήθηκε «ψαλίδι» κατά τα 
δύο προηγούµενα τρίµηνα. Το δι-
άστηµα αυτό τα συµβόλαια κυµαί-
νονται στο εύρος 36 µε 38,75 λε-
πτά το κιλό στις περισσότερες µο-
νάδες της ηπειρωτικής Ελλάδας, 
µε το µέγεθος της αύξησης να πα-
ραµένει ακόµα µυστικό. 

Μπορεί λοιπόν η εστίαση να εί-
ναι σαφώς µειωµένη συγκριτικά 
µε τα δεδοµένα του προηγούµε-
νου καλοκαιριού και να έχει ισορ-

ροπήσει και η ζήτηση στις αλυσί-
δες σούπερ µάρκετ, ωστόσο τυρο-
κοµεία και λοιπά εργαστήρια έχουν 
επιστρέψει δυναµικά στην αγορά. 
Μάλιστα υπάρχουν και περιπτώσεις 
στις οποίες, η νηνεµία του Απριλί-
ου σε µικρές εκµεταλλεύσεις που 
τροφοδοτούσαν επίσης µικρές µε-
ταποιητικές µονάδες ξεπεράστηκε 
τον Μάιο και τον Ιούνιο, συµπλη-
ρώνοντας ό,τι χάθηκε νωρίτερα.

Την ίδια στιγµή και τα µηνύµατα 
της ευρωπαϊκής αγοράς δείχνουν 
πως η αγορά αγελαδινού γάλακτος 
βρίσκεται σε διαδικασία ανάκαµ-
ψης από την αναστάτωση που επέ-
φερε η πανδηµία, που στην Κεντρι-
κή Ευρώπη εκδηλώθηκε περισσό-
τερο έντονα συγκριτικά µε τη χώ-
ρα µας, αφού υπήρξαν δυσκολίες 
ακόµα και στην απορρόφηση της 
παραγωγής. Ενδεικτικά αναφέρε-
ται πως πλέον ακόµα και στη Γερ-
µανία ακούγονται τιµές πάνω α-
πό τα 35 λεπτά, επίπεδο τιµών το 
οποίο έχει απολέσει η χώρα από 
τον Ιανουάριο του 2020. 

Όσο τα πράγµατα δείχνουν να περ-
πατάνε στη ζώνη γάλακτος, ενισχύ-
εται η τάση ανανέωσης των εκµε-
ταλλεύσεων ώστε να προσεγγίσουν 
τα ευρωπαϊκά πρότυπα, ειδικά στην 
περίπτωση των µεγάλων µονάδων. 
Μάλιστα, όπως εξηγούν στην εφη-
µερίδα Agrenda άνθρωποι της αγο-
ράς, ο εξοπλισµός στις περισσότε-
ρες µονάδες έχει κάνει τον κύκλο 
του και οι αγελαδοτρόφοι κατευ-
θύνονται πλέον σε ροµποτικές λύ-
σεις, προκειµένου να µειώσουν τα 
έξοδα παραγωγής και να αυξήσουν 
την παραγωγικότητά τους. 

Είναι γεγονός πως ανάµεσα στους 
παραγωγούς υπάρχει µια µεγαλύ-
τερη αισιοδοξία για την πορεία του 
κλάδου, συγκριτικά µε άλλους το-
µείς της πρωτογενούς παραγωγής. 
Εξάλλου, τα δεδοµένα της συγκε-
κριµένης αγοράς, η προσφορά και 
η ζήτηση φαίνεται να έχουν έρθει 
σε µια ισορροπία και να είναι περισ-
σότερο σταθερά από εδώ και πέρα, 
επιτρέποντας έναν πιο εφικτό προ-
γραµµατισµό στις εκµεταλλεύσεις.

Σταθεροποιείται η παγκόσµια παραγωγή αγελαδινού γάλακτος, µε την τάση αύξησης 
των ποσοτήτων να επιβραδύνεται σταδιακά προσεγγίζοντας στο 1% το τελευταίο διάστηµα 

Μείωση στην ευρωπαϊκή παραγωγή γάλακτος
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (Μέσες τιµές λεπτά/κιλό)  

ΕΛΛΑ∆Α ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ

ΙΟΥΝΙΟΣ
38,51

38,48

31,96
34,37 34,64 32,50

31,96
34,54 34,64 33,00

ΙΟΥΛΙΟΣ

Πηγή: Commission

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΖΗΤΗΣΗ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Φρένο στην ευρωπαϊκή παραγωγή γάλακτος 
αποτυπώνουν τα στοιχεία του αµερικανικού 
υπουργείου Γεωργίας (USDA), από τον Απρίλιο και 
µετά, τάση που αναµένεται ότι θα διατηρηθεί και για 
το υπόλοιπο του τρέχοντος έτους. Μπορεί λοιπόν 
µέχρι τον Απρίλιο του 2020 η παραγωγή γάλακτος 
να ήταν περίπου 2% πάνω από τα επίπεδα του 
προηγούµενου έτους, ωστόσο οι ρυθµοί παρουσίασαν 
επιβράδυνση τον Μάιο και µείωση από τον Ιούνιο και 
µετά, λόγω και των πιο ξηρών συνθηκών, σύµφωνα µε 
το report του USDA. Τα στοιχεία της Eurostat 
δείχνουν επίσης ότι οι παραδόσεις γάλακτος τον Μάιο 
του 2020 για τη Γαλλία, την Ιταλία και το Ηνωµένο 
Βασίλειο µειώθηκαν κατά 2%, 8% και 1% αντίστοιχα 
σε σύγκριση µε τον Μάιο του 2019. Την περσινή 
χρονιά, µάλιστα, περίπου το ένα τρίτο των συνολικών 
παραδόσεων γάλακτος της ΕΕ προήλθε από αυτές τις 
τρεις περιφέρειες.  Στη Γερµανία, ωστόσο, η 
παραγωγή γάλακτος ήταν σχετικά αµετάβλητη τον 
µήνα Μάιο. Συνέπεια των παραπάνω, οι αρχικές 
εκτιµήσεις για την παραγωγή γάλακτος να 
αναθεωρηθούν, διαµορφώνοντας αύξηση της τάξης 
του 1% συγκριτικά µε το 2019. 
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Χωρίς αρκετά καύσιμα το ΧΑ για 
ανάκαμψη του Γενικού Δείκτη
Με τις διεθνείς αγορές σε διόρθωση, το Χ.Α ήταν 
δύσκολο να εμφανίσει θετική εικόνα την εβδομάδα 
που πέρασε, καθώς ο τζίρος ο οποίος έπαθε για 
μία ακόμη φορά καθίζηση, δεν παρέχει τα 
απαραίτητα καύσιμα για την εκτόνωση της αγοράς 
πολύ υψηλότερα των 640 μονάδων. Σημειώνεται 
πως όλοι οι ευρωπαϊκοί δείκτες γύρισαν σε 
πτωτικό έδαφος μετά και την προειδοποίηση της 
Τράπεζας της Αγγλίας για επιβράδυνση του 
ρυθμού ανάκαμψης της οικονομίας την οποία 
τοποθέτησε στα τέλη του 2021.

ΝΙΚΑΣ: Η Π.Γ. Νίκας Α.Β.Ε.Ε. 
γνωστοποίησε ότι, σε συνέχεια 
των σχετικών αποφάσεων του 

Διοικητικού Συμβουλίου της 
εταιρείας προχώρησε στις 31 Ιουλίου 
στη σύναψη κοινού ομολογιακού 
δανείου, ύψους έως 10 εκατ. ευρώ.

ΝESTLE: Αυξήθηκαν τα καθαρά 
κέρδη α΄εξαμήνου της Nestle,  
αλλά με βραδύτερη ανάπτυξη στην 
πλειονότητα των βασικών αγορών της 
στο β’ τρίμηνο, λόγω κορωνοϊού. Τα 
καθαρά κέρδη της διαμορφώθηκαν 
στα 5,9 δισ. φράγκα (6,44 δισ. 
δολάρια) σε σχέση με τα 5,07 δισ. 
φράγκα για την αντίστοιχη περίοδο.  
Οι πωλήσεις στα 41,15 δισ. φράγκα, 
χαμηλότερα από 45,46 δισ. φράγκα.

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Οι πωλήσεις του 
ομίλου Πετρόπουλος 1η Ιανουαρίου 
με 30 Ιουνίου μειώθηκαν κατά 
20,5% και ανήλθαν σε 45,50 εκατ. 
ευρώ από 57,27εκατ. στις 30.6.2109. 
Το EBIDTA μειώθηκε κατά 12,3% 
στα 2,50 εκατ. από 2,85 εκατ. στις 
30.6.2019. Τα κέρδη προ φόρων 
ανήλθαν σε 1,3 εκατ. με μείωση 
34,9%, έναντι 1,99 εκατ. του 2019.

KRAFT HEINZ: Η Kraft Heinz 
ανακοίνωσε ζημιές 1,65 δισ. δολαρίων 
στο β’ τρίμηνο, σε σχέση με τα κέρδη 
των 449 εκατ. δολαρίων. Τα συνολικά 
έσοδα αυξήθηκαν στα 6,65 δισ. 
δολάρια από τα 6,41 δισ. δολάρια για 
το β’ τρίμηνο πέρυσι.

DANONE: Η γαλλική εταιρεία 
τροφίμων εμφάνισε καθαρά κέρδη 
1,02 δισ. ευρώ για το εξάμηνο, σε 
σχέση με τα 1,04 δισ. ευρώ για το 
αντίστοιχο διάστημα του περασμένου 
έτους. Τα έσοδα μειώθηκαν στα 
12,19 δισ. ευρώ από 12,65 δισ. ευρώ. 

O σπαγκο...
...ραμμένος

Η τάση με τους «ταύρους» στον χρυσό κλι-
μακώνεται, από τη στιγμή που το πολύτιμο 
μέταλλο  ξεπέρασε το ορόσημο των 2.000 
δολαρίων και πλέον τα «στοιχήματα» των 
επενδυτών μπαίνουν για τα 3.000 δολά-
ρια ή ακόμη υψηλότερα. Το γεγονός ότι 
τα κρατικά ομόλογα με αρνητικές αποδό-
σεις ξεπερνούν τα 15 τρισ. δολάρια, η χα-
λαρή νομισματική πολιτική, η πτώση του 
δολαρίου, οι γεωπολιτικές εντάσεις και 
πάνω απ’ όλα ο φόβος ότι η οικονομική 
ανάκαμψη θα δεχτεί ισχυρό πλήγμα από 
το δεύτερο κύμα της πανδημίας, συντη-
ρούν το ράλι. 
Ο Ray Dalio, ο διαχειριστής του μεγαλύτε-
ρου fund στη Wall Street, ισχυρίζεται πως ε-
άν δεν έχουμε στην κατοχή μας χρυσό, δεν 
γνωρίζουμε ούτε ιστορία, ούτε οικονομικά.

Στο μεταξύ, απώλειες άνω του 5% ένα-
ντι του δολαρίου (18% από την αρχή του 
περασμένου έτους), κατέγραψε την εβδο-
μάδα που πέρασε η τουρκική λίρα καθώς 
οι ανησυχίες για γενικευμένη οικονομική 
κρίση στη χώρα κορυφώνονται. Η κεντρι-
κή τράπεζα της Τουρκίας έχει προχωρήσει 
στη μείωση των επιτοκίων κάτω από το ε-
πίπεδο του πληθωρισμού, υπακούοντας 
στην οικονομική στρατηγική του Ρετζέπ 
Ταγίπ Ερντογάν που χρησιμοποιεί δεκά-
δες δισεκατομμύρια από τα συναλλαγμα-
τικά της αποθέματα για να περιορίσει την 
κατρακύλα της λίρας.

Το ΔΝΤ κάλεσε τις τουρκικές αρχές να 
σταματήσουν την τρομακτική πιστωτική ε-
πέκταση, καθώς η διαρκής πτώση της λί-
ρας δυσκολεύει την αποπληρωμή χρεών.

ΗΛΙΟΣ
Η Βιομηχανία Ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ με 
αίσθηση ευθύνης και υποστηρίζοντας 
αειφόρες πρακτικές για την προστασία 
του περιβάλλοντος, παρουσιάζει τα 
καινοτόμα και πρωτοποριακά Artesian 
Pasta Straws από σιμιγδάλι. Τα 
καλαμάκια είναι ιδανικά για κρύα 
ροφήματα, έχουν πρακτική συσκευασία, 
είναι φιλικά προς το περιβάλλον αφού 
κομποστοποιούνται μετά τη χρήση.

Perrotis
Μερική υποτροφία για προπτυχιακές 
σπουδές την ακαδημαϊκή χρονιά 2020-
2021, προκηρύσσει το Perrotis College, 
μέσω της χορήγησης οικονομικής 
ενίσχυσης από τη Μπάρμπα Στάθης 
ΑΒΕΕ. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν την 
αίτηση και τα δικαιολογητικά έως την 
Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου και να έχουν 
συνάψει συμβόλαιο συνεργασίας τα 
τελευταία τρία χρόνια με την εταιρεία. 

Ταύροι στο χρυσό,
σαράκι στη λίρα 

 Η πανδημία εκτοξεύει την τιμή στο χρυσό 
 Αλέρτ ΔΝΤ για γενίκευση κρίσης στην Τουρκία
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚ. ΣΙΔΜΑ Α.Ε. 0,4320 +20,00% 

ΚΛ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ A.B.E.E. 0,6950 18,80 % 

ΣΩΛΗΝ. Λ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε. 1,9800 10,00 %

SPACE HELLAS Α.Ε. 5,0000 9,17%

BIOKARPET S.A. 0,7500 7,91%

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. 3,2000 -19,19 %

ΕΜΠΟΡ.ΕΙΣ.ΑΥΤ/ΤΩΝ,ΔΙΤΡ. & ΜΗΧ. ΘΑΛ 0,9200 -7,07 %

ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 0,1870 -4,83 % 

PASAL Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 0,6800 -4,23 % 

ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝ.ΒΙΟ.ΕΜΠ.ΣΥΝ. Α.Ε. 1,8800  -3,59% 

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 27.208,77 +0,027%
 NASDAQ Comp 11.001,20  + 0,0048%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3.244,51 - 0,72%
Λονδίνο FTSE 100 6.026,94 -1,27%
Φρανκφούρτη DAX-30 12.611,33 -0,39%
Παρίσι CAC-40 4.882,27 -1,04%
Ζυρίχη  SMI 10.061,52 - 0,36%
Τόκιο NIKKEI-225 22.418,15 -0,43%
 
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 01.02.2020
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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Έλεγχοι βιβλίων αγροτών και 
τιμολόγιο αγροτικών εργασιών

Κ
ι ενώ προσπαθούµε να τελειώσουµε µε τις 
τελευταίες εκκρεµότητες ώστε να µπορέσου-
µε να ξεκουραστούµε και λίγο, άρχισαν τα 
έρχονται εντολές ελέγχου για τους αγρότες!!

Ήταν φυσικό κάποια στιγµή να συµβεί, απλά µας 
ήρθε λίγο απότοµο τους λογιστές. 
Άρχισαν να φτάνουν σωρηδόν στα 
γραφεία των συναδέλφων, κοινο-
ποιήσεις µερικού ελέγχου, αλλά και 
γνωστοποιήσεις για τη δυνατότητα 
υποβολής συµπληρωµατικών δη-
λώσεων, στις περιπτώσεις που κά-
ποιος θεωρήσει ότι έχει εκκρεµότη-
τες. Με την  εντολή µερικού φορο-
λογικού ελέγχου, η ΑΑ∆Ε ενηµερώ-
νει το φορολογούµενο ότι «έχεις ε-
πιλεγεί αγαπητέ µου για έναν µι-
κρό έλεγχο». Ταυτόχρονα η εντολή 
συνοδεύεται από γνωστοποίηση µε 
την οποία η ΑΑ∆Ε ενηµερώνει τον 
φορολογούµενο ότι «µέχρι να ξεκι-
νήσω τον έλεγχο, µπορείς να υπο-
βάλλεις (εφόσον πρέπει) τυχόν τρο-
ποποιητικές δηλώσεις ΦΠΑ, εισοδή-
µατος κλπ, ώστε (εφόσον ξαναλέω 
υπάρχει ανάγκη) να διορθώσεις τυ-
χόν αβλεψίες ή λάθη».

ΕΧΩ ΠΕΙ και γράψει επανειληµµένως ότι ελάχιστες εί-
ναι οι περιπτώσεις στις οποίες ο λογιστής έχει ευθύ-
νη για τα παραστατικά που καταχωρούνται στα βιβλία. 
Την απόλυτη ευθύνη την έχει ο κάθε φορολογούµε-
νος διότι: µου φέρνεις π.χ. ένα τιµολόγιο από ξενοδο-
χείο στη Θεσσαλονίκη, σου λέω τι είναι αυτό; µου απα-
ντάς πήγα για δουλειά. Πάµε λοιπόν στο κοµµάτι του 
δικού µου ελέγχου ως λογιστή σου:
 Ήµουν µαζί σου στη Θεσσαλονίκη; Όχι. 

 Έχω λόγους να αµφισβητήσω 
ότι η επίσκεψη σου -όπως λες- δεν 
έγινε για επαγγελµατικούς λόγους; 
Μέσα µου πολλούς, αλλά δεν έχω 

κανένα δικαίωµα να σου πω γιατί µου έφερες αυτό το 
τιµολόγιο. Θα το καταχωρήσω κανονικότατα.
 Τι απαντάω στην ερώτηση σου «µπορώ να περά-

σω τιµολόγιο από ξενοδοχείο;» Μπορείς να µου φέρεις 
ό,τι τιµολόγιο θέλεις. Όταν θα έρθει η ώρα του ελέγ-
χου, εσύ θα πρέπει να αιτιολογήσεις αν το έξοδο που 
έκανες είναι πραγµατικό ή όχι.

Τώρα λοιπόν που ήρθε η ώρα της κρίσης, καλό είναι 
να δείτε τα έξοδα σας και –ίσως- να αναθεωρήσετε λίγο 
εκείνη τη µαγκιά που είχαν κάποιοι όταν –πηγαίνοντας 
στο λογιστή- έλεγαν «εγώ αδερφέ τα έξοδα αυτά τα έ-
κανα, είναι πραγµατικά, το κατάλαβες; Πήγα στη Θεσ-
σαλονίκη γιατί έπρεπε να δω κάτι µηχανήµατα, ποιος 
θα µου πει ότι δεν έπρεπε να πάω;». Σωστό. Κανείς δεν 
µπορεί να σας πει τίποτα, εφόσον… µαζί µε το τιµολόγιο 
προσκοµίσετε και κάποια άλλα στοιχεία που να τεκµη-
ριώνουν τη συγκεκριµένη δαπάνη, π.χ. διόδια, ενδεχο-
µένως καύσιµα, κάποιο τσεκ επίσκεψης στην εν λόγω  
επιχείρηση από την οποία αντλήσατε την ενηµέρωση, 
σχετική αλληλογραφία από την οποία να αποδεικνύε-

ται ότι κανονίσατε ραντεβού για τη συγκεκριµένη επί-
σκεψη κ.λπ. Θέλω πάρα πολύ να δώσω να καταλάβε-
τε ότι ο έλεγχος είναι πολύ εύκολο να σου πετάξει έξω 
δαπάνες που µπορεί να θεωρείς δεδοµένες. Την ίδια 
ευθύνη µε τον έλεγχο έχει και ο ελεγχόµενος, για την 
απόδειξη της πραγµατικότητας των εξόδων.

ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ προσωρινά το θέµα του ελέγχου, θέ-
λω να τονίσω ότι απαιτείται ψυχραιµία καθώς όλοι 
γνωρίζουµε ότι από τη στιγµή που δραστηριοποιού-
µαστε ως επιχείρηση, ανά πάσα στιγµή µπορεί να 
µπούµε στο δείγµα ελέγχου. Κανείς δεν έχει διάθε-
ση να λειτουργήσει εις βάρος κανενός. Συνεπώς, ό-
ταν θα εκδοθεί η πρόσκληση, φροντίστε να έχετε ά-
µεση ανταπόκριση µε το λογιστή σας, γιατί στον έ-
λεγχο δεν θα πάει ο λογιστής, ή τουλάχιστον δεν θα 
πάει µόνος του. Θα είστε παρόντες και θα δίνετε τις 
εξηγήσεις που θα ζητά ο ελεγκτής.

Στο παρελθόν είχα αναφερθεί σε καταγγελίες 
που έγιναν για παράνοµη µεταφορά βάµβακος σε 
εκκοκκιστήρια. Νόµιµη µεταφορά µπορεί να γίνει 
µε δύο τρόπους: α) ο παραγωγός να µεταφέρει το 
βαµβάκι µε δικό του µέσον  (ιδιόκτητο ΦΙΧ, τρακτέρ 
κλπ), ή  β) µε Φορτηγό ∆ηµοσίας Χρήσεως. Αν µε-
ταφέρω µε το τρακτέρ µου το δικό σου βαµβάκι την 
έκατσα τη βάρκα. Πίστεψαν πολλοί ότι «αφού δε µε 
σταµάτησαν στο δρόµο, τη γλίτωσα». Ένεκα της ε-
περχόµενης συλλεκτικής περιόδου βάµβακος, ντο-
µάτας, πιπεριάς κλπ, φροντίστε να κάνετε τις µετα-
φορές των προϊόντων σας µε απόλυτα νόµιµο τρό-
πο για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.Τέλος, φρο-
ντίστε να έχετε παραστατικό για τις εργασίες που 
κάνουν στα χωράφια σας. Απαιτείστε από τους βαµ-
βακοσυλλέκτες να σας εκδώσουν Τιµολόγιο Παρο-
χής Υπηρεσιών για τη συλλογή στα χωράφια σας, 
γιατί τα βαµβάκια, οι ντοµάτες και τα τριφύλλια δεν 
µαζεύονται µόνα τους και πρέπει να γνωρίζετε ότι 
ο έλεγχος και η διασταύρωση γίνεται πανεύκολα. 

ΑΑ∆Ε
Προειδοποιητική 
η εντολή µερικού 

φορολογικού ελέγχου 
από την ΑΑ∆Ε

Ευθύνη
Ελάχιστες φορές έχει 

ο λογιστής ευθύνη για τα 
παραστατικά που κατα-
χωρούνται στα βιβλία

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)

Τέλος επιτηδεύµατος
Τα εκκαθαριστικά εκδίδονται ακόµη µε το 

τέλος επιτηδεύµατος να αναγράφεται πάνω 
τους. Αγνοείστε το και πληρώστε τον υπόλοιπο 

φόρο, θα µειωθεί αυτόµατα και θα διαγραφεί 
από την προσωποποιηµένη πληροφόρηση, στην 

οποία εµφανίζεται βεβαιωµένο. ∆υστυχώς 
όποιος χρειάζεται φορολογική ενηµερότητα 

θα πρέπει να το πληρώσει ή να κάνει µια 
προσπάθεια και να απαιτήσει από τη ∆ΟΥ 
την έκδοσή της χωρίς την καταβολή του.

Εκδόθηκαν τα ειδοποιητήρια ΕΦΚΑ 
Ιουνίου, πληρωµή ως 20 Αυγούστου
Εκδόθηκαν τα ειδοποιητήρια για τον ΕΦΚΑ όλων 
των επαγγελµατιών και των αγροτών, µε την 
προθεσµία εξόφλησης µέχρι 20 Αυγούστου. Να 
διευκρινίσω ότι όταν λέει ότι πρέπει να εξοφληθεί 
µέχρι την τάδε ηµεροµηνία, εννοεί ότι µέχρι την 
ηµεροµηνία αυτή είναι εµπρόθεσµη η εξόφληση. 
Ο καθένας µπορεί να εξοφλήσει όποτε µπορεί, 
γνωρίζοντας βέβαια πως θα υπάρξει και κάποια 
µικρή προσαύξηση. Φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάτε 
ότι η εκπρόθεσµη εξόφληση µπορεί να δηµιουργήσει 
πρόβληµα στην έκδοση ασφαλιστικής ενηµερότητας.





Επιδότηση µέχρι 85% του κόστους 
των επενδύσεων για εξοικονόµη-
ση ενέργειας σε κατοικίες και µέ-
χρι 50.000 ευρώ ανά σπίτι προβλέ-
πει το νέο πρόγραµµα «Εξοικονο-
µώ- Αυτονοµώ», ενώ επιπλέον δί-
νεται η δυνατότητα και η υποβολή 
περισσότερων των µία αιτήσεων α-
νά ΑΦΜ ωφελούµενου δικαιούχου.

Η πλατφόρµα για την υποβολή αι-
τήσεων του προγράµµατος, συνολι-
κού προϋπολογισµού 850 εκατ. ευ-
ρώ για το 2020 που αποτελεί την µε-
τεξέλιξη του «Εξοικονόµηση Κατ’ Οί-
κον», ανοίγει από τις 2 Νοεµβρίου µε 
διαφορετικές ηµεροµηνίες ανά περι-
φέρεια, ενώ για τις πολυκατοικίες α-
πό τις 3 ∆εκεµβρίου. 

Τους βασικούς άξονες της νέας 
δράσης παρουσίασαν την ∆ευτέ-
ρα 3 Αυγούστου ο υπουργός Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας Κωστής 
Χατζηδάκης, ο υφυπουργός Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων Γιάννης 
Τσακίρης και η γενική γραµµα-
τέας Ενέργειας Αλεξάνδρα Σδού-
κου. Μάλιστα, σύµφωνα µε τον υ-
φυπουργό Ανάπτυξης, ο προϋπο-
λογισµός του προγράµµατος τα ε-
πόµενα χρόνια θα αυξηθεί περαι-
τέρω στο 1 δισ. κατ’ έτος.

Στόχος του προγράµµατος που ε-
κτός των κλασσικών επιλέξιµων δα-
πανών περιλαµβάνει και νέες που 
αφορούν στην ενεργειακή αυτονο-
µία είναι να υπαχθούν 45.000 έως 
60.000 κατοικίες.

Έτσι, το ανώτατο ύψος των επι-
λέξιµων δαπανών ανεβαίνει από 
τα 25.000 που ήταν στα προηγού-
µενα προγράµµατα στα 50.000 ευ-
ρώ ανά κατοικία κι επιπλέον δίνε-
ται η δυνατότητα και η υποβολή 
περισσότερων των µία αιτήσεων α-
νά ΑΦΜ ωφελούµενου δικαιούχου 

για περισσότερες κατοικίες. Το α-
νώτατο ύψος της επιλέξιµης δαπά-
νης σε αυτήν την περίπτωση ανε-
βαίνει στα 100.000 ευρώ. Επιλέξι-
µη κατοικία είναι εκείνη που ανή-
κει στην ενεργειακή κατηγορία Γ ή 
και χαµηλότερη. Προϋπόθεση επί-
σης για την επιχορήγηση είναι η ε-
νεργειακή αναβάθµιση της κατοι-
κίας κατά τουλάχιστον τρεις βαθ-
µίδες από τη Ζ ή Η στη Β.

Μόνο για τις παρεµβάσεις εξοι-
κονόµησης ενέργειας το όριο του 
προϋπολογισµού είναι 1,2 ευρώ α-
νά εξοικονοµούµενη κιλοβατώρα.

Έτσι, πέραν της αντικατάστασης 
των κουφωµάτων, της θερµοµόνω-
σης του κελύφους του κτιρίου, της 
τοποθέτησης συστηµάτων ζεστού νε-
ρού χρήσης από ΑΠΕ προστίθενται:

  Συστήµατα ενεργειακής αυτο-
νοµίας και παραγωγής ενέργειας 
από ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά υπό τον 
όρο ότι πρόκειται για συστήµατα 
net metering).

  Συστήµατα αποθήκευσης ε-
νέργειας.

 Υποδοµές έξυπνης φόρτισης ηλε-
κτρικών οχηµάτων.

 Έξυπνα συστήµατα διαχείρισης ε-
νέργειας (έξυπνος φωτισµός, έξυπνοι 
θερµοστάτες κλπ.)

  Εκσυγχρονισµό και αναβάθµιση 
των ηλεκτροµηχανολογικών του α-
νελκυστήρα σε πολυκατοικίες µε µεί-
ωση της κατανάλωσης και αναβάθµι-
ση συστήµατος φωτισµού επίσης για 
πολυκατοικίες.

Αλλάζει η λογική των επιδοτήσεων
Στο «Εξοικονοµώ – Αυτονοµώ» αλλά-

ζει και η λογική των επιδοτήσεων. Είναι 
υψηλότερες ανά εισοδηµατική κατηγο-
ρία και δίνονται δύο επιπλέον µπόνους 
προσαύξησης (10% covid premium και 
10% ενεργειακό premium). Έτσι στη χα-
µηλότερη εισοδηµατική κατηγορία των 
δικαιούχων µε ατοµικό εισόδηµα 10.000 
και οικογενειακό 20.000 ευρώ το ποσο-
στό επιδότησης είναι 65% και µε τα δύο 
προαναφερόµενα µπόνους ανεβαίνει στο 
85%. Εξάλλου για τις λιγνιτικές περιοχές 
προβλέπεται ειδική προσαύξηση 10% 
στο βασικό ποσοστό της επιχορήγησης.

Μπόνους επιδότησης
στο Εξοικονομώ - Αυτονομώ
Ανεβαίνουν στις 50.000 οι επιλέξιμες ενεργειακές δαπάνες του παλιού προγράμματος

ΡΕΠΟΡΤΑΖΣάββατο 8 & Κυριακή 9 Αυγούστου 2020AgrendaB4 | 26

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr



Επίσης τα εισοδηµατικά όρια διευρύ-
νονται και οι κατηγορίες γίνονται πέντε:

 Ατοµικό εισόδηµα 10.000 ευρώ και 
Οικογενειακό εισόδηµα 20.000 ευρώ 
το ποσοστό επιδότησης είναι 65%

 Ατοµικό εισόδηµα 10.000 – 20.000 
ευρώ και οικογενειακό 20.000 – 30.000 
ευρώ το ποσοστό επιδότησης είναι 55%.

 Ατοµικό εισόδηµα 20.000 – 30.000 
ευρώ και οικογενειακό 30.000 – 40.000 
ευρώ το ποσοστό επιδότησης είναι 50%

 Ατοµικό εισόδηµα 30.000 έως 50.000 
ευρώ και οικογενειακό 40.000 έως 
70.000 ευρώ το ποσοστό επιδότηση 
είναι 40%.

 Ατοµικό εισόδηµα 50.000 έως 90.000 
ευρώ και οικογενειακό 70.000 έως 
120.000 ευρώ το ποσοστό επιδότη-
σης είναι 35%.

Επιπλέον για τις πολυκατοικίες το πο-
σοστό επιδότησης ανά οριζόντια ιδιο-
κτησία είναι 60% ανεξάρτητα από το ει-
σοδηµατικό όριο. Για τις πολυκατοικί-
ες καθιερώνεται και η δυνατότητα αίτη-
σης µόνο για παρεµβάσεις σε κοινόχρη-
στους χώρους. Το επιλέξιµο ποσό είναι 
έως 80.000 ευρώ ανά πολυκατοικία. 

Για πρώτη φορά εκτός από τις παρεµβάσεις 
για µόνωση, αναβάθµιση του συστήµατος 
θέρµανσης-ψύξης κλπ, το πρόγραµµα θα ε-
νισχύει και επενδύσεις για ενεργειακή αυ-
τονόµηση του κτιρίου (συστήµατα ΑΠΕ, α-
ποθήκευση ενέργειας), υποδοµές φόρτι-
σης ηλεκτρικών οχηµάτων, συστήµατα έ-
ξυπνου φωτισµού και αποµακρυσµένου ε-
λέγχου του συστήµατος θέρµανσης/ψύξης, 
αναβάθµιση του ανελκυστήρα.

Αλλάζει επίσης το σύστηµα διαχείρισης 
του προγράµµατος καθώς η πλατφόρµα υ-
ποβολής αιτήσεων θα είναι διαρκώς ανοιχτή 
από το 2021 ή θα υπάρχουν τακτικοί κύκλοι 
ανά τρίµηνο, γνωστοί εκ προτέρων, προς α-
ποφυγή αιφνιδιασµού της αγοράς καθώς 
και φαινοµένων «συνωστισµού». 

Σηµαντικό θεωρείται το ότι το νέο «Εξοι-
κονοµώ-Αυτονοµώ) αίρεται ο περιορισµός 
της µίας αίτησης ανά ωφελούµενο και υ-
πάρχει η δυνατότητα για περισσότερες αι-
τήσεις µε ταβάνι τις 100.000 ευρώ ανά ΑΦΜ.

Αλλαγή υπάρχει και για τις πολυκατοικί-
ες όπου στα προηγούµενα προγράµµατα εί-
χαν σηµειωθεί προβλήµατα λόγω της ανα-
γκαίας συµµετοχής όλων των διαµερισµά-
των. Πλέον εισάγεται και δεύτερη κατηγο-
ρία για κοινόχρηστες παρεµβάσεις και ε-
πεµβάσεις χωρίς τη συµµετοχή των διαµε-
ρισµάτων. Το ποσοστό της επιχορήγησης εί-
ναι στο 60% ανεξαρτήτως εισοδήµατος που 
αυξάνεται στο 70% µε το Covid premium και 
στο 80% µε το ενεργειακό premium µε ανώ-
τατο όριο τις 80 χιλιάδες ευρώ. Επιδοτούµε-
νες παρεµβάσεις είναι οι παρεµβάσεις στα 
κελύφη, στα κουφώµατα, τους ανελκυστή-
ρες, τον κοινόχρηστο φωτισµό.

Σε κάθε περίπτωση δικαιούχοι είναι φυσι-
κά πρόσωπα µε εµπράγµατο δικαίωµα (πλή-
ρους κυριότητας/επικαρπίας/ψιλής κυριότη-

τας) σε επιλέξιµη κατοικία και εφόσον πλη-
ρούν τα εισοδηµατικά κριτήρια ενίσχυσης. 

Μία κατοικία, προκειµένου να κριθεί επι-
λέξιµη, πρέπει να:

 Χρησιµοποιείται ως κύρια κατοικία, ό-
πως προκύπτει από το Ε1

 Υφίσταται νόµιµα.
 Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιη-

τικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το ο-
ποίο έχει εκδοθεί µετά την 26/11/2017 σε 
κατηγορία χαµηλότερη ή ίση της Γ (αντί για 
∆ στο προηγούµενο πρόγραµµα).

 ∆εν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
 Οι παρεµβάσεις σύµφωνα µε τα ΠΕΑ που 

θα εκδοθούν πριν και µετά την υλοποίησή 
τους θα πρέπει να οδηγούν στην βελτίωση 
της κατάταξης κατά 3 τουλάχιστον βαθµίδες.

«Το πρόγραµµα αυτό είναι µόνο η αρχή. 
Θέλουµε όµως να είναι µια καλή αρχή και 
να σηµατοδοτεί -µεταξύ άλλων- την αυξη-
µένη έµφαση στις δράσεις ενεργειακής ε-
ξοικονόµησης που δίνεται πλέον σε εθνι-
κό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το Εξοικονο-
µώ-Αυτονοµώ και τα υπόλοιπα προγράµµα-
τα που θα ακολουθήσουν (για τα δηµόσια 
κτίρια, τον τουρισµό, τη βιοµηχανία, τις ε-
πιχειρήσεις κ.α.) συνιστούν µοχλούς ενερ-
γοποίησης της αγοράς για την υλοποίηση 
σηµαντικών επενδύσεων.», τόνισε µεταξύ 
άλλων ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας Κωστής Χατζηδάκης.

Ο κ. Χατζηδάκης σηµείωσε ακόµη ότι το 
ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάκαµψης θα δίνει έµ-
φαση στις κτιριακές ανακαινίσεις που ση-
µαίνει αφενός ότι από του χρόνου θα προ-
κηρύσσονται προγράµµατα- µαµούθ και α-
φετέρου ότι δεν τίθεται θέµα κάλυψης όσων 
µείνουν έξω από µια φάση του προγράµµα-
τος, διότι θα µπορούν να ενταχθούν στις ε-
πόµενες φάσεις.

Από το 2021 η πλατφόρµα 
υποβολής αιτήσεων θα 
είναι διαρκώς ανοιχτή ή θα 
υπάρχουν τακτικοί κύκλοι 
ανά τρίµηνο, γνωστοί 
εκ των προτέρων.

ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ �ΣΥΝΩΣΤΙΣΜΟΥ�  

Το «Εξοικονομώ» είναι μόνο η αρχή, 
το 2021 νέες δράσεις μαμούθ και από 
κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης
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Πιο πολλά 
ΑΦΜ

Στο νέο «Εξοικονοµώ-
Αυτονοµώ» αίρεται ο 
περιορισµός της µίας 

αίτησης ανά ωφελούµενο 
και υπάρχει η δυνατότητα 
για περισσότερες αιτήσεις 

µε ταβάνι τα 100.000 
ευρώ ανά ΑΦΜ

Από 2 Νοεµβρίου
Η πλατφόρµα για την 

υποβολή αιτήσεων του 
προγράµµατος, συνολικού 
προϋπολογισµού 850 εκατ. 
ευρώ για το 2020, ανοίγει 

στις 2 Νοεµβρίου

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020: 850 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Περιφέρεια Έναρξη υποβολής αιτήσεων

Κρήτης, Β. Αιγαίου, Ν. Αιγαίου 02.11.2020

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 04.11.2020

∆υτικής  Μακεδονίας 09.11.2020

Κεντρικής Μακεδονίας 11.11.2020

Θεσσαλίας 16.11.2020

Ηπείρου και Ιονίων Νήσων 18.11.2020

Αττικής 23.11.2020

Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου 26.11.2020

∆υτικής  Ελλάδας 30.11.2020

Πολυκατοικίες 03.12.2020

ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ � ΑΥΤΟΝΟΜΩ

2020
Ατοµικό
Εισόδηµα

Οικογενειακό
Εισόδηµα

Βασικό
Ποσοστό
Επιχ/σης

COVID-19
premium
2020 - 2021

Ενεργειακό
premium
αναβάθµισης
κτιρίων Ζ/Η
σε >Β

Μέγιστο
Ποσοστό
Επιχ/σης

1 ≤ 10.000 ≤ 20.000 65.00% 10.00% 10.00% 85.00%

2 > 10.000 – 20.000 > 20.000 – 30.000 55.00% 10.00% 10.00% 75.00%
3 > 20.000 – 30.000 > 30.000 – 40.000 50.00% 10.00% 10.00% 70.00%

4 > 30.000 – 50.000 > 40.000 – 70.000 45.00% 10.00% 10.00% 65.00%
5 > 50.000 – 90.000 > 70.000 – 120.000 35.00% 10.00% 10.00% 55.00%

1 Πολυκατοικία Τύπου Α 60.00% 10.00% 10.00% 80.00%
2 Πολυκατοικία Τύπου Β 60.00% 10.00% - 70.00%

Ρήτρα ∆ίκαιης Μετάβασης: προσαύξηση +10% στο βασικό ποσοστό επιχείρησης 
για τις λιγνιτικές περιοχές της ∆υτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης.
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Σε συνθήκες αδράνειας
η μονάδα της ΕΒΖ Σερρών

 Άγνωστο τι θα γίνει με την παραγωγή τεύτλων των 12.000 στρεμμάτων
 Από Μάρτιο και μετά, λόγω πανδημίας, δεν πάτησε κανείς στη μονάδα

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Περίεργα παιχνίδια φοβούνται πως θα παιχτούν 
και φέτος στην πλάτη τους οι τευτλοπαραγωγοί της 
Βόρειας Ελλάδας, οι οποίοι µπορεί να µην συνδια-
λέγονται, πλέον, µε την «ΕΒΖ ΑΕ» για την παραγω-
γή τους, όµως, αυτό ίσως είναι το µόνο που αλλά-
ζει σε ένα… θρίλερ που έχουν ξαναδεί πολλές φο-
ρές τα τελευταία χρόνια. Όσοι πείστηκαν πως φέ-
τος κάτι θα αλλάξει, αφού τις µονάδες σε Σέρρες 
και Πλατύ τις υπενοικίασε ο επιχειρηµατίας Χρή-
στος Καραθανάσης, που ενδύθηκε το µανδύα του 
«Λευκού Ιππότη», µε υποσχέσεις να κρατήσει ζω-
ντανή την τευτλοκαλλιέργεια και ένα µέρος της εγ-
χώριας παραγωγής ζάχαρης, αρχίζουν, όλο και πε-
ρισσότερο, να κάνουν δεύτερες σκέψεις.

«Νερό στο αυλάκι», που γιγαντώνει, ηµέρα µε την 
ηµέρα, το σπόρο της αµφιβολίας στις τάξεις των πα-
ραγωγών, ρίχνει αφενός η αδράνεια που παρατη-
ρούν σε σχέση µε τη συντήρηση της µονάδας των 
Σερρών, όπου θεωρητικά θα γίνει φέτος η επεξερ-

γασία της πρώτης ύλης και αφετέρου οι ψίθυροι 
που πυκνώνουν ότι, µε κάποιο πρόσχηµα, θα επι-
χειρηθεί να µην απορροφηθεί η παραγωγή τους.

Πηγές που είναι σε θέση να γνωρίζουν, περιέ-
γραψαν στην Agrenda ότι από το Μάρτιο και µετά, 
µε τα µέτρα για τον κορωνοϊό, δεν έχει πατήσει στη 
µονάδα κανείς από τους περίπου 70 εργάτες που 
είχαν προσληφθεί για τη συντήρηση, η οποία έχει 
µείνει στη µέση και θεωρείται απίθανο, ακόµη και 
αν επανεκκινήσουν αύριο οι εργασίες, να είναι έ-
τοιµη το Σεπτέµβριο για να «κόψει» παντζάρια.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον ανασφάλειας οι 
τευτλοπαραγωγοί από τις Σέρρες, όπου έχουν καλ-
λιεργηθεί περίπου 7-8.000 στρέµµατα από τα συ-
νολικά 12.000 στρέµµατα της φετινής παραγωγής 
(σ.σ. άλλα περίπου 1.500 στρέµµατα είναι γύρω α-
πό το Πλατύ και 3.000 στρέµµατα στη Θεσσαλία), 
προσπαθούν να συναντηθούν µε τον υπουργό Κώ-
στα Καραµανλή, την υφυπουργό Φωτεινή Αραµπα-
τζή και τον βουλευτή Ν∆ Νάσο Χατζηβασιλείου, για 
να ζητήσουν την παρέµβασή τους, ώστε να αποφευ-
χθούν ανεπιθύµητες εξελίξεις.

Με το γράµµα του νόµου, ωστόσο, ο επιχει-
ρηµατίας ενδέχεται να είναι καλυµµένος α-
κόµη κι αν δεν απορροφήσει την παραγωγή 
των αγροτών, καθώς φηµολογείται πως είχε 
συµπεριλάβει στα «ψιλά γράµµατα» των συµ-
βάσεων ένα άρθρο (το 24 κατά τις πληροφο-
ρίες της εφηµερίδας Agrenda), που του επι-
τρέπει να παρεκκλίνει των συµφωνηθέντων, 
µε επίκληση ζηµίες από τα µέτρα περιορισµού 
της πανδηµίας κορωνοϊού.

Κατά µια άλλη εκδοχή, ο Χρήστος Καραθα-
νάσης τα διαρρέει όλα αυτά για να πιέσει, µέ-
σω της ογκούµενης οργής των τευτλοπαρα-

γωγών, την πολιτική ηγεσία του τόπου και να 
αλλάξει τη διοίκηση της ΕΒΖ ΑΕ, µε την οποία 
θεωρεί ότι δεν µπορεί να συνεννοηθεί, διό-
τι ισχυρίζεται πως όλο του βάζει εµπόδια στο 
να λειτουργήσει τις δύο µονάδες.

Στόχος του, λέγεται, είναι να µπει µια άλλη 
διοίκηση µε ευήκοα ώττα στο αίτηµά του να ε-
πεκταθεί η εκµίσθωση των δύο µονάδων στα 
πέντε ή και στα δέκα χρόνια, ώστε να έχει το 
χρονικό περιθώριο να αποσβέσει τις επενδύ-
σεις που απαιτούνται για τον εκσυγχρονισµό 
τους, κάτι που, όπως λέει, δεν µπορεί να γί-
νει στους 28 µήνες της ισχύουσας σύµβασης.

Στα «ψιλά γράμματα» του άρθρου 24 
φαίνεται πως πατάει ο Καραθανάσης

Θετικό πρόσηµο στη χρήση 
του 2019 για την Όπτιµα

Θετικό πρόσηµο την προηγούµενη 
χρονιά για την εταιρεία τροφίµων Όπτιµα 

του Οµίλου Παντελιάδη. Οι καθαρές πωλήσεις 
ανήλθαν σε 137,22 εκατ. ευρώ, αυξηµένες κατά 
2,53% σε σχέση µε τα 133,83 εκατ. ευρώ του 
2018. Το τελικό αποτέλεσµα της χρήσης είναι 
κερδοφόρο και ανήλθε στο ποσό των 10,45 
εκατ. ευρώ σε σχέση µε τα 9,3 εκατ. του 2018. 

Στροφή προς τη βιώσιµη ανάπτυξη
για τον συνεταιρισµό Stevia Hellas
Στροφή προς την αειφορία και τη βιώσιµη 
ανάπτυξη κάνει ο συνεταιρισµός Stevia Hellas, 
εγκαινιάζοντας το πρόγραµµα «Sustainability 
for All», µέρος του οποίου εφαρµόζει ήδη µε 
δέσµευση υλοποίησης όλων των στόχων του ως 
το 2030. Μέρος των ενεργειών η σταδιακή 
αντικατάσταση του πλαστικού σε όλες τις 
συσκευασίες, η αύξηση εκτάσεων βιολογικής 
καλλιέργειας, η συνεχής εκπαίδευση των 
παραγωγών και του προσωπικού.

Πρόγραµµα χρηµατοδότησης για 
ηλεκτροκίνητα από την Πειραιώς
Την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου µε στόχο 
την προώθηση της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα 
υποστηρίζει µε το νέο εξειδικευµένο πρόγραµµα 
χρηµατοδότησης ëv-loan, η Τράπεζα Πειραιώς.  
Με το ëv-loan της Τράπεζας Πειραιώς, οι 
ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποκτήσουν 
ηλεκτροκίνητα επιβατηγά αυτοκίνητα, µε ευνοϊκή 
τιµολόγηση και προνοµιακούς όρους χορήγησης. 

Υπάρχει ανησυχία 
στους παραγωγούς, 
που όσο περνά ο 
καιρός θα γίνεται 
εκνευρισµός.

Στόχος του επιχειρηµατία, 
όπως λέγεται, να µπει 

µια άλλη διοίκηση γιατί 
µε την υπάρχουσα 

θεωρεί ότι δεν µπορεί 
να συνεννοηθεί, διότι 

ισχυρίζεται ότι του 
βάζει εµπόδια στο να 
λειτουργήσει τις δύο 

µονάδες.

ΝΕΑ
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Συγκρατηµένη
αισιοδοξία
για ελληνικό
γύρο ΠΓΕ
Έτοιµος για κατάθεση στις 
αρµόδιες υπηρεσίες είναι ο 
φάκελος για την 
αναγνώριση από την 
Ευρώπη του ελληνικού 
γύρου ως Προϊόντος 
Γεωγραφικής Ένδειξης, 
εντούτοις εκφράζονται 
ανησυχίες για δυσκολίες 
σε επίπεδο ΕΕ, αφού 
χώρες µε βιοµηχανία 
µεταποίησης χοιρινού που 
διαθέτουν ήδη στην αγορά 
τυποποιηµένα παρόµοια 
προϊόντα θα επιχειρήσουν 
να µπλοκάρουν ή να 
τροποποιήσουν το 
ελληνικό αίτηµα. 
Ωστόσο όπως σηµείωσε 
η υφυπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης Φωτεινή 
Αραµπατζή, σε συνάντησή 
της µε εκπροσώπους των 
θεσµικών φορέων της 
∆ιεπαγγελµατικής, της 
βιοµηχανίας κρέατος και 
των χοιροτρόφων, 
οι ελληνικές θέσεις είναι 
άρτια τεκµηριωµένες 
σε ιστορικό και τεχνικό 
επίπεδο, επιτρέποντας 
στην ελληνική 
αντιπροσωπεία να είναι 
«συγκρατηµένα αισιόδοξη» 
για την έκβαση του 
αιτήµατος. Για τον γύρο µε 
ελληνικές πρώτες ύλες 
(κρέας) θα προβλέπεται 
επιπλέον (της ένδειξης 
ΠΓΕ) ειδική επισήµανση.
Στην ανακοίνωσή της η 
Εθνική ∆ιεπαγγελµατική 
Οργάνωση Κρέατος 
(Ε∆ΟΚ) στέκεται στο 
γεγονός ότι προβλέπεται 
στον φάκελο ειδική 
σήµανση για γύρο 
φτιαγµένο από ελληνική 
πρώτη ύλη και από τα 4 
είδη κρέατος (χοιρινό,  
κοτόπουλο, µοσχάρι και 
αιγοπρόβειο) για την 
κατοχύρωση του ως ΠΓΕ.

Ενώνουν τις δυνάµεις τους η  µε-
γαλύτερη ιταλική αγροτική ένω-
ση Coldiretti και η µεγαλύτερη ε-
ταιρεία µεταποίησης ντοµάτας στη 
χώρα και συνολικά στην Ευρώπη, 
Princes Industrie Alimentari (PIA) 
για να καταστήσουν την αλυσίδα ε-
φοδιασµού του προϊόντος πλήρως 
ιχνηλάσιµη. Χάρη στη συνεργασία 
πάνω από 3 εκατοµµύρια ντοµάτες 
που παράγονται µέσω του εργοστα-
σίου Princes κάθε χρόνο θα παρα-
κολουθούνται πλέον µε την τεχνο-
λογία blockchain VeChain  επιτρέ-
ποντας στους καταναλωτές να δουν 
όλη την πορεία του προϊόντος από 

το αγρόκτηµα έως το ράφι. Σύµφω-
να µε τοπικά µέσα ενηµέρωσης, η 
Ένωση και η εταιρεία έχουν υπο-
γράψει ετήσιο συµβόλαιο στο πλαί-
σιο µιας τριετούς συµφωνίας αλυ-
σίδας εφοδιασµού για την υποστή-
ριξη της ετικέτας ποιότητας «Made 
in Italy», προωθώντας την ποιότη-
τα και την εθνική προέλευση, ενώ 
παράλληλα αναπτύσσουν µια ψη-
φιακή πλατφόρµα βασισµένη στο 
blockchain VeChainThor.

 Το έργο είναι σε φάση ανάπτυξης 
για ενάµιση χρόνο και περιλαµβάνει 
περίπου 300 εταιρείες, 17 συνεταιρι-
σµούς και έξι ενώσεις παραγωγών.

Ενισχύει τη γκάµα των προϊόντων µε 
έντονη τοπική ταυτότητα η ΑΒ Βασι-
λόπουλος σε συνεργασία µε την Αµ-
φιγάλ, µε αιχµή το brand τυροκοµι-
κών προϊόντων Αµφιλοχίας Γη. Πιο 
συγκεκριµένα, η ΑΒ Βασιλόπουλος 
θα διαθέτει αποκλειστικά πέντε προϊ-
οντικές ετικέτες τυριού: Φέτα, Γραβιέ-
ρα, Κεφαλογραβιέρα, Πεκορίνο και 
Τσαλαφούτι µε στόχο να απευθυν-
θεί σε όσους αναζητούν ένα ιδιαίτε-
ρο, αυθεντικό και αξιόπιστο προϊόν 
υψηλής ποιότητας από επιλεγµένες, 
αγνές πρώτες ύλες και µε εξασφαλι-
σµένη γνησιότητα γεύσεων.

Σύµφωνα µε ανακοίνωση, η δια-
δικασία παραγωγής της σειράς προ-
ϊόντων του brand έχει τις βάσεις της 
σε όσους κατοικούν στην Αµφιλο-
χία και ασχολούνται µε την τυροκο-
µία ευρύτερα: τους ανθρώπους που 
καλλιεργούν τη γη, που εκτρέφουν 
τα ζώα, αλλά και όσους εργάζονται 
ως τυροκόµοι και τεχνικοί τροφίµων 
στο εργοστάσιο της Αµφιλοχίας Γη.

Coldiretti και Princes για 
ντομάτα «made in Italy»

Εμπεδώνει 
η ΑΒ τη 
συνεργασία 
με Αμφιγάλ

Έκρηξη το 2019 στις πωλήσεις κρασιού σε κουτάκι
Τo κρασί σε µεταλλικό κουτάκι ήταν κάποτε καινοτοµία. Οχι πια. Σε λιγότερο 
από µια δεκαετία, οι πωλήσεις κρασιού σε µεταλλικά δοχεία αυξήθηκαν από 
µόλις 2 εκατ. δολάρια το 2012 σε 183,6 εκατ. δολάρια στην περίοδο 52 
εβδοµάδων που έληξε στις 11 Ιουλίου. Οι πωλήσεις του περασµένου έτους 
ήταν 68% υψηλότερες από αυτές των προηγούµενων 52 εβδοµάδων που 
επηρεάστηκαν από την πανδηµία, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Nielsen.
Οι παραγωγοί πλέον διαπιστώνουν ότι πλέον όλες οι ηλικίες προσελκύονται 
από την ευκολία και την αξιοπιστία της συσκευασίας.

Τα προϊόντα αυτά παράγονται 
από την υπερσύγχρονη µονάδα 

επεξεργασίας γάλακτος της 
Αµφιγάλ, που προέρχεται από 

τα σπλάχνα του συνεταιρισµού 
«Ένωση Αγρινίου».

Στις Σέρρες έχουν 
καλλιεργηθεί 
περίπου 7 µε 8.000 
στρέµµατα από τα 
συνολικά 12.000 
στρέµµατα της 
φετινής παραγωγής.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΝΟΥ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ∆ΟΧΕΙΟ 
            (σε δολάρια)

2012

2019

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

2

183,6



ΤΗΣ  ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ 
  katsoulieri@agronews.gr

Με άνετα παπούτσια και απλά ρού-
χα, τα αδέρφια Καπλάνη στο Πα-
ραπούγκι, ένα χωριό βόρεια της 
Καλαµάτας, προσκαλούν όσους 
ενδιαφέρονται να πάρουν µέρος 
στην παραγωγή ελαιολάδου, κο-
ρωνεϊκης ποικιλίας, και να περιη-
γηθούν σε έναν ελαιώνα που φυ-
τεύτηκε από το 1890. Η εµπειρία, 
ωστόσο, δεν σταµατά εδώ, αφού 
το «Olive Tour and Tasting» πε-
ριλαµβάνει και δοκιµή διαφόρων 
ποικιλιών ελιών και ελαιολάδου 
που συνοδεύονται από αυθεντι-
κό ελληνικό ψωµί.

Ακολουθώντας τα χνάρια των 
προγόνων τους, τα αδέλφια Παύ-
λος και Άρης Καπλάνης στη Καλα-
µάτα «άνοιξαν» τις πύλες του οι-
κογενειακού ελαιοτριβείου τους, 
«Ben Olive Mill», για τους επισκέ-
πτες, συνεχίζοντας την οικογε-
νειακή επιχείρηση και την καλ-
λιέργεια των αιωνόβιων ελαιώ-
νων, που αποτελούν και κληρο-
νοµιά από τον παππού τους. «Ο 
Μπενακόπουλος Σταύρος, ο παπ-
πούς µας, ήταν ο πρώτος στην οι-
κογένεια που ξεκίνησε όλο το εγ-
χείρηµα, φτιάχνοντας ελαιοτρι-
βείο το 1890. Όταν το 1990 χτί-
σαµε το δικό µας ελαιοτριβείο µε 
τον αδερφό µου, Άρη Καπλάνη, 
και µετέπειτα στην ανακαίνιση το 

2005, προσπαθήσαµε να χρησι-
µοποιήσουµε ό,τι υλικό µπορού-
σαµε από το πρώτο ελαιοτριβείο, 
προς τιµή του παππού µας. Επί-
σης, ο βιολογικός ελαιώνας 100 
στρεµµάτων είναι και αυτός κλη-
ρονοµιά από τον παππού, µε ελιές 
που χρονολογούνται 200 ετών» 
ανέφερε ο Καπλάνης Παύλος.

Όλο το χρόνο ανοικτό 
για το κοινό το ελαιοτριβείο

Το ελαιοτριβείο είναι ανοικτό 
όλο το χρόνο, και δέχεται επι-
σκέψεις από φοιτητές από Πα-
νεπιστήµια και σχολές του εξω-
τερικού, µέσω του προγράµµατος 
«food culture» και µικρά γκρούπ 
από τουρίστες. Αξίζει να σηµειω-
θεί, ότι το ελαιοτριβείο είναι ένα 
παραγωγικό µέρος, όπου οι επι-
σκέπτες παίρνουν µέρος στη δι-
αδικασία της ελαιοκοµίας.

«Ξεκινήσαµε δοκιµαστικά πριν 
από 4 χρόνια. Αισθανθήκαµε ό-
τι δε γίνεται να έρχονται τουρί-
στες, οι οποίοι το µοναδικό πράγ-
µα που ξέρουν από την Καλαµά-
τα είναι το λάδι της και να µην 
µπορούν να δουν από κοντά τη 
διαδικασία. Είδαµε πως υπήρξε 
µια ανοικτή πόρτα, για να ανα-
δειχθεί η Καλαµάτα. Έπειτα από 
πολλές προσπάθειες µε τους φο-
ρείς, αποφασίσαµε να ανοίξου-
µε και χωρίς να µπούµε σε κά-
ποιο επιδοτούµενο πρόγραµµα. 

Θέλουµε ότι κάνουµε να βγαίνει 
από µας και να πατάµε στα πόδια 
µας. Εξάλλου, το ελαιοτριβείο πα-
ραµένει ένας παραγωγικός χώ-
ρος, όπου συµµετέχει ο κάθε επι-
σκέπτης. ∆εν έχουµε εστιατόριο, 
ούτε είναι µουσειακός χώρος».

Το 80% των επισκεπτών µας είναι 
Αµερικανοί, και το υπόλοιπο ποσο-
στό από άλλες χώρες. Μόλις το 1% 
είναι Έλληνες. «Συνεχώς επεκτεί-
νουµε τις δραστηριότητες µας και 
έχουµε αλλάξει στόχευση. Οι επι-
σκέπτες µας είναι µικρά γκρουπ, οι-
κογένειες και παρέες, γιατί µας εν-
διαφέρει η καλύτερη υπηρεσία, να 
δώσουµε περισσότερα και µετά να 
φύγει ο επισκέπτης αφοσιωµένος.»

Οι ξεναγήσεις στο ελαιοτριβείο 
«Ben olive mil» προσαρµόζονται 
στο επίπεδο που είναι ο επισκέ-
πτης. «Υπάρχουν τουρίστες που 
δε ξέρουν καν πως είναι οι ελιές. 
Συνεπώς, προσπαθούµε να γνωρί-
σουµε το ελαιόλαδο στους τουρί-
στες, οι οποίοι πάνω από τους µι-
σούς δεν το έχουν γευτεί στη ζωή 
τους. Ωστόσο, µεγάλο µέρος των 
επισκεπτών του ελαιοτριβείου εί-

ναι ανώτερης βαθµίδας, κοινωνι-
κής και οικονοµικής, οι οποίοι έ-
χουν πολλές εµπειρίες γευσιγνω-
σίας και προσπαθούν να εξασφα-
λίσουν µια καλύτερη ποιότητα ζω-
ής. Πολλές φορές, αυτοί οι επισκέ-
πτες κάνουν πολύ µεγάλο ταξίδι 
µόνο για να µας δουν. Όλο αυ-
τό γιατί µάλλον δεν υπάρχει κά-
που αλλού να το δουν ή δεν έχει 
τόσο καλές κριτικές. Αυτοί οι άν-
θρωποι είναι οι πρεσβευτές του 
ελληνικού ελαιολάδου. 

Το ελαιοτριβείο είναι ένα πα-
ραγωγικό µέρος δεν είναι µου-
σείο. Ο επισκέπτης θα µπει µέσα 
θα λερώσει µε λάσπες τα ρούχα 
του, και ανάλογα το επίπεδο του 
επισκέπτη, και την αντοχή του, 
θα του δώσουµε να κουβαλήσει 
ένα τσουβάλι, αν είναι νέος. Αν 
βρέξει θα βραχεί. Μετά στον ελαι-
ώνα, θα κάτσει σε µια πέτρα, και 
ότι φαγητό έχουµε θα το µοιρα-
στούµε και θα πάρει µέρος σε ό-
λη τη διαδικασία, από τον ελαι-
ώνα µέχρι το ελαιοτριβείο. Στο 
τέλος, θα πάρει και ένα µέρος 
του προϊόντος για τον κόπο του».

Το «Olive Tour and Tasting» περιλαµβάνει επίσκεψη στο βιολογικό ελαιώνα, αλλά και δοκιµή 
διαφόρων ποικιλιών ελιών και ελαιολάδου που συνοδεύονται από αυθεντικό ελληνικό ψωµί.

Το ελαιοτριβείο 
στο Παραπούγκι 
δίνει μαθήματα 
ελαιοκομίας 
Κάθε επισκέπτης στο «Ben Olive Mill» γίνεται 
πρεσβευτής του ελληνικού ελαιολάδου 

Ελαιώνες
Οι ξεναγήσεις στο 

ελαιοτριβείο «Ben olive 
mill» προσαρµόζονται 
στο επίπεδο που είναι 

ο επισκέπτης
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«Το ελαιοτριβείο 
είναι ανοιχτό 
όλο το χρόνο» 
λέει ο Παύλος 
Καπλάνης.



ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Όταν ο πρωτόγονος άνθρωπος άφησε πίσω του 
την άγρια ζωή του κυνηγού τροφοσυλλέκτη, βά-
ζοντας τα θεµέλια του πολιτισµού όπως τον γνω-
ρίζουµε σήµερα, επέβαλε ουσιαστικά την πρώ-
τη επανάσταση της ιστορίας, εκείνη απέναντι 
στη φύση. Αδιαµφισβήτητα η Πρώτη Αγροτική 
ή Νεολιθική Επανάσταση υπήρξε απόρροια -ό-
πως κάθε επανάσταση- µιας ανάγκης, την οποία 
οι ερευνητές αποδίδουν σε µια «αθώα» κλιµα-
τική αλλαγή από το «λιώσιµο» της εποχής των 
παγετώνων. Τότε ο άνθρωπος καλλιέργησε τη 
γη και εξηµέρωσε ζώα, δηµιουργώντας µια κοι-
νωνία µε διογκωµένο πρωτογενή τοµέα.

Αφήνοντας στην άκρη πολιτικά φορτισµένες 
έννοιες, όπως είναι η σύγχρονη κλιµατική αλ-
λαγή και µαζί τις αντίστοιχες κοινωνικοπολιτι-

κές δράσεις που προϋποθέτουν, φαίνεται πως 
το οικονοµικό εποικοδόµηµα της αγοράς σή-
µερα, διαµορφώνει έστω και σε ψυχολογικό ή 
µαρκετίστικο επίπεδο µια νέα ανάγκη: Τη βιω-
σιµότητα των αγροτικών εκµεταλλεύσεων µε ό-
ρους περιβαλλοντικούς, αλλά και στεγνά οικο-
νοµικούς παράλληλα. 

∆ύο είναι οι προσεγγίσεις που αναπτύσσουν 
αυτήν την περίοδο ισχυρές οικονοµίες µε µεγά-
λο εκτόπισµα στο παγκόσµιο πολιτικό προσκή-
νιο και το διεθνές εµπόριο. Η µεν Ευρώπη ακο-
λουθεί ένα συντηρητικό και «ροµαντικό»-µε την 
έννοια της προκατάληψης απέναντι στην επι-
στηµονική πρόοδο- µονοπάτι. Φαίνεται πως οι 
Βρυξέλλες αναζητούν στη στρατηγική «Από το 
Αγρόκτηµα στο Πιάτο» την προστιθέµενη αξία 
µιας γεωργίας που προορίζεται για τα τραπέζια 
υψηλών εισοδηµάτων. Οι δε Ηνωµένες Πολιτεί-
ες επιµένουν στο δρόµο της υψηλής παραγω-

γικότητας ποντάροντας σε νέες καλλιεργητικές 
πρακτικές και βελτιωµένα προϊόντα, µέσω ερ-
γαλείων όπως είναι το gene editing και άλλων 
που της έδωσαν προβάδισµα στα χρόνια της εκ-
βιοµηχανοποίησης της αγροτικής παραγωγής. 

Οι περιπτώσεις αυτές µοιράζονται έναν κοινό 
παρονοµαστή, τις επενδύσεις που καλούνται να 
κάνουν οι επιχειρηµατίες αγρότες, σε εξοπλισµό, 
υπηρεσίες και εκπαίδευση για να καταφέρουν 
να ανταποκριθούν σε αυτή τη νέα ανάγκη. Κα-
θώς αυτή η ανάγκη θα γίνεται µε τη σειρά της 
ιστορία, ο αγροτικός κόσµος βρίσκεται ενώπι-
ον µιας ευκαιρίας να επεκταθεί στην αλυσίδα 
αξίας και διανοµής του πλούτου που παράγει, 
πλησιάζοντας πιο πολύ τον τελικό καταναλωτή. 

Τουλάχιστον αυτό αντιλαµβάνεται η Αµερι-
κανίδα αγρότισσα Ντόνα Κίλπατρικ σε άρθρο 
της στους Financial Times, η οποία κάνει λόγο 
για µια νέα Αγροτική Επανάσταση.  

Από τον άνθρωπο τροφοσυλλέκτη 
στο κάθε χωριό και συσκευαστήριο  
Ο αγροτικός κόσμος βρίσκεται ενώπιον μιας ευκαιρίας να επεκταθεί στην αλυσίδα 
αξίας και διανομής του πλούτου που παράγει σύμφωνα με άρθρο των Financial Times 

Μια νέα ανάγκη

Το οικονοµικό εποικοδόµηµα 
της αγοράς σήµερα, 

διαµορφώνει έστω και σε 
ψυχολογικό ή µαρκετίστικο 
επίπεδο µια νέα ανάγκη: Τη 
βιωσιµότητα των αγροτικών 
εκµεταλλεύσεων µε όρους 

περιβαλλοντικούς, αλλά 
και στεγνά οικονοµικούς 

παράλληλα 
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Σύνθετος εξοπλισμός 
και υποδομή μεταποίησης
Το νέο μοντέλο παραγωγής μεταμορφώνει τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις σε μικρές 
βιομηχανίες τροφίμων, ενισχύοντας τη θέση του παραγωγού στην αλυσίδα αξίας

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Οι αγρότες καλούνται πλέον να επενδύουν σε 
ακριβό εξοπλισµό και να συνειδητοποιήσουν 
τον τρόπο µε τον οποίο θα επεξεργάζονται, θα 
τυποποιούν και θα επιβληθούν στην αλυσίδα 
διανοµής των προϊόντων τους. Αν τώρα τα µε-
γέθη των εκµεταλλεύσεων δεν επιτρέπουν µε-
µονωµένα την επίτευξη µέρους ή του συνόλου 
των νέων στόχων, τότε ο συνεργατισµός και το 
συνεταιρίζεσθαι αποτελεί µονόδροµος.

Γράφοντας στους Financial Times, η αγρό-
τισσα Ντόνα Κιλπάτρικ, που είναι επικεφαλής 
του ράντσου Χάιφερ στο Αρκάνσας των ΗΠΑ, 
περιγράφει το παραπάνω πλαίσιο ως την επό-
µενη ηµέρα της αγροτικής παραγωγής. «Είναι 
πλέον προφανές ότι βρισκόµαστε στο κατώ-
φλι µιας παγκόσµιας αγροτικής επανάστασης 
εµπνευσµένη από την λαϊκή σοφία και τεχνο-
γνωσία των προπαππούδων  µας, αλλά ενισχυ-
µένη από τα σύγχρονα τεχνολογικά συστήµα-
τα και την προηγµένη τεχνολογία που έχου-
µε πλέον στα χέρια µας» υποστηρίζει η επικε-
φαλής µιας εκµετάλλευσης 4.856 στρεµµάτων 
που παράγει σχεδόν τα πάντα ενώ λειτουργεί 
παράλληλα ως εκπαιδευτικό κέντρο νεοεισερ-
χόµενων αγροτών και κτηνοτρόφων στις ΗΠΑ. 

«Φαίνεται πως στις µέρες µας οι περισσότε-
ρες πολιτικές ξεκινούν από το χωράφι. Την ί-
δια στιγµή η πανδηµία έπαιξε καθοριστικό ρό-
λο στο να συνειδητοποιήσουν οι αγρότες λίγο 
καλύτερα την συµβολή τους στις εθνικές οικο-
νοµίες αλλά και να ανασκευάσουν οι κατανα-
λωτές τις επιφανειακές εντυπώσεις που είχαν 
για τους αγρότες, όσο αυτοί ήταν από τους λί-
γους επαγγελµατίες που συνέχισαν αδιάλειπτα 
να τροφοδοτούν µε την παραγωγική τους δρα-

στηριότητα τον εγκλεισµένο κατά τ’ άλλα κοινω-
νικοοικονοµικό ιστό» ξεκαθαρίζει η Ντόνα Κιλ-
πάτρικ για να καταλήξει στο συµπέρασµα πως 
όλα αυτά επιταχύνουν τη διαδικασία µετάλλα-
ξης των όρων, των προϋποθέσεων και των στό-
χων της πρωτογενούς παραγωγής.  

Αναγεννητική προσέγγιση σηµαίνει 
αποµάκρυνση από το βιοµηχανικό µοντέλο

 Μια αναγεννητική προσέγγιση της αγροτι-
κής παραγωγής για την ίδια συνεπάγεται µια α-
ποµάκρυνση από το βιοµηχανικό µοντέλο που 
ξεκίνησε να κορυφώνεται στα µισά του προη-
γούµενου αιώνα µε τρόπο όµως που να επιτρέ-
πει στους αγρότες να αντέχουν κρίσεις και να 
αναπτύσσουν οικονοµικά βιώσιµα αγροτικά οι-
κοσυστήµατα. 

 «Οι αγρότες πρέπει να επενδύσουν σε ακρι-
βό εξοπλισµό και να µάθουν πώς να επεξεργά-
ζονται, να συσκευάζουν, να διανέµουν και να 
πωλούν τα προϊόντα τους. Ένα µικρό αγρόκτη-
µα δεν µπορεί να τα κάνει όλα, γι’ αυτό τα µο-
ντέλα συνεργασίας είναι απαραίτητα για την ε-
πιτυχία. Αυτά άλλωστε επιτρέπουν στους αγρό-
τες να επικεντρωθούν σε ό, τι κάνουν καλύτε-
ρα, ενώ επωφελούνται από την κοινοκτηµοσύ-
νη της γνώσης και των υπηρεσιών» λέει. 

«Ένα παράδειγµα είναι ο συνεταιρισµός Grass 
Roots Farmers,  µια µικρή εταιρεία κρέατος που 
αποτελείται από τοπικές εκµεταλλεύσεις για την 
παραγωγή κρέατος υψηλής ποιότητας από ε-
κτατικό µοντέλο κτηνοτροφίας. Στη συνέχεια, 
η Grass Roots πωλεί το κρέας διαδικτυακά, α-
πευθείας και µε διαφάνεια στους καταναλωτές, 
παρέχοντας µια συνεπή αγορά για όλους τους 
συνεργάτες της. Οι απευθείας πωλήσεις προς 
τους καταναλωτές αυξήθηκαν κατά 400% κατά 
τη διάρκεια της πανδηµίας» σηµειώνει.

Προσδιορισµός
εκ νέου του
συστήµατος
παραγωγής
Αυτή η πανδηµία έφερε µια νέα 
λογική για τον τρόπο µε τον οποίο 
τρέφεται ο σύγχρονος άνθρωπος 
αλλά και την «πηγή» από την οποία 
προµηθεύεται το φαγητό του, 
υποστηρίζει η Ντόνα Κιλπάτρικ. 
«Πλέον µας ζητείται να 
επαναπροσδιορίσουµε τα συστήµατα 
διατροφής µας» αναφέρει, για να 
καταλήξει: «Σε περιόδους κρίσης, 
οι καταναλωτές είναι οι 
µεγαλύτεροι σύµµαχοί µας. «Όµως 
καµία από αυτές τις αλλαγές δεν θα 
έχει σηµασία εάν οι άνθρωποι δεν 
δεσµεύονται να µάθουν και να 
υποστηρίξουν τους αγρότες που 
δραστηριοποιούνται σχετικά κοντά 
τους. Αυτό θα µπορούσε να 
σηµαίνει αγορά από έναν 
συνεταιρισµό, ψώνια σε αγορές 
αγροτών ή χρήση διαδικτυακών 
υπηρεσιών παράδοσης τροφίµων 
που προσφέρουν πλέον αρκετές 
εκµεταλλεύσεις των ΗΠΑ».
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Ντόνα Κιλπάτρικ
Είναι πλέον προφανές 

ότι βρισκόµαστε 
στο κατώφλι µιας 

παγκόσµιας αγροτικής 
επανάστασης 



Αγροτική παραγωγή για 
τις μάζες ή για την ελίτ;
Οι διαφορετικές αντιλήψεις αλλά και το χάσµα 
ως προς τις δυνατότητες και τον χαρακτήρα των 
αγροτικών εκµεταλλεύσεων στις δύο όχθες του 
Ατλαντικού, έχουν δώσει σχήµα σε δύο προσεγ-
γίσεις για την πρωτογενή παραγωγή του µέλλο-
ντος, αντίθετες σχετικά µεταξύ τους. Η Ευρώπη θα 
χρηµατοδοτήσει τη διαφαινόµενη  στροφή προς 
την πράσινη ανάπτυξη µε τους στόχους για το 
2030 να χρηµατοδοτούνται από το στιγµατισµέ-
νο εκ της πανδηµίας επερχόµενο Πολυετές ∆η-
µοσιονοµικό Πλαίσιο. Αναπτύσσοντας την πο-
λιτική Από το Αγρόκτηµα στο Πιάτο, θέλει ως το 
2030 να έχει πετύχει µεταξύ άλλων µείωση της 
χρήσης λιπασµάτων κατά 20% και προϊόντων φυ-
τοπροστασίας και αντιβιοτικών κατά 50%, αλλά 
και µετατροπή του 25% των συνολικών καλλιερ-
γούµενων εκτάσεων της ΕΕ σε βιολογικές καλ-
λιέργειες, από 8% που είναι σήµερα. Με τα έως 
τώρα δεδοµένα, η υλοποίηση των πολιτικών αυ-
τών µε την τρέχουσα µορφή τους, συνεπάγεται 
µια απότοµη πτώση και µείωση της ευρωπαϊκής 
αγροτικής παραγωγής έως και 15%, σύµφωνα µε 
εκτιµήσεις της δεξαµενής σκέψης Farm Europe.

Θα µπορούσε να παρατηρήσει κανείς, πως ε-
νώ στην Ευρώπη προγραµµατίζουν το µέλλον µε 
γνώµονα ή µε βιτρίνα µια µάλλον ροµαντική αντί-
ληψη της παραγωγικής υπαίθρου, στις ΗΠΑ προ-
χωρούν µε µεγαλύτερη δόση ρεαλισµού και µε 
εµπιστοσύνη στις νέες τεχνολογικές προόδους. 

Συγκεκριµένα, το υπουργείο Γεωργίας των Η-
ΠΑ (USDA) παρουσίασε µια συνεκτική ατζέντα, 
που βρέθηκε όµως στη σκιά των εξελίξεων της 
πανδηµίας τον Φεβρουάριο, στην οποία µε µο-
χλό την καινοτοµία, προβλέπεται πως η αµερι-
κανική γεωργία θα καταφέρει να επιτύχει το στό-
χο της αύξησης της παραγωγής κατά 40%, µει-
ώνοντας παράλληλα το περιβαλλοντικό αποτύ-

πωµα της στο µισό έως το 2050. Βασικό συστα-
τικό της «Ag Innovation Agenda» είναι η ανά-
πτυξη µιας αµερικανικής στρατηγικής για την 
καινοτοµία που ευθυγραµµίζει και συγχρονί-
ζει την έρευνα του δηµόσιου και του ιδιωτικού 
τοµέα. Η δεύτερη συνιστώσα είναι η ενσωµά-
τωση καινοτόµων τεχνολογιών και πρακτικών 
στα προγράµµατα του USDA. Η τρίτη συνιστώ-
σα είναι η διενέργεια αναθεώρησης των δεδο-
µένων παραγωγικότητας. 

Κάποια από τα σηµεία αναφοράς περιέχουν:
 Προσπάθειες για περιορισµό της σπατάλης 

τροφίµων
 Ενίσχυση της δέσµευσης άνθρακα µέσω της 

υγείας του εδάφους και της δασοκοµίας
 Αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέρ-

γειας του γεωργικού τοµέα για την οικονοµία κ
 Αξιοποίηση καινοτόµων τεχνολογιών και πρα-

κτικών για την επίτευξη καθαρής µείωσης του τρέ-
χοντος αποτυπώµατος άνθρακα του γεωργικού 
τοµέα έως το 2050 χωρίς ρυθµιστική υπέρβαση

 Μείωση της απώλειας θρεπτικών ουσιών κα-
τά 30% σε εθνικό επίπεδο έως το 2050 από το έδα-
φος µε τη χρήση καινοτόµων προϊόντων θρέψης

 Αύξηση της παραγωγής πρώτων υλών για βι-
οκαύσιµα, για να επιτευχθούν ρυθµοί ανάµειξης 
µε συµβατικά καύσιµα που θα καλύψουν το 15% 
των καυσίµων µεταφοράς ως το 2030 και το 30% 
των καυσίµων µεταφοράς έως το 2050.

«Γνωρίζουµε ότι έχουµε µια πρόκληση, να α-
νταποκριθούµε στις µελλοντικές απαιτήσεις σε 
τρόφιµα, ίνες, καύσιµα και ζωοτροφές µε πεπε-
ρασµένους πόρους. Η Ατζέντα Καινοτοµίας της Γε-
ωργίας του USDA είναι η ευκαιρία µας να καθορί-
σουµε τον ρόλο της αµερικανικής γεωργίας για 
να ταΐσουµε όλους», δήλωσε ο υπουργός Perdue.

Στην ατζέντα 
του USDA 
προβλέπεται πως 
η αµερικανική 
γεωργία θα 
καταφέρει να 
επιτύχει το στόχο 
αύξησης της 
παραγωγής κατά 
40%, µειώνοντας 
έως το 2050 
στο µισό το 
περιβαλλοντικό 
της αποτύπωµα.
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ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

ΑΥΞΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ
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Νέες ισορροπίες  
στην αγορά 
αγροτικών 
προϊόντων     
Αλλάζει η βάση του 
ανταγωνισμού ανάμεσα 
σε Ευρώπη και Αμερική  

«Η Ευρώπη ξέχασε το αγρόκτηµα στην 
πολιτική της «Από το  Αγρόκτηµα στο Πιά-
το» σχολίασε ο υπουργός Γεωργίας των 
Ηνωµένων Πολιτειών Σόνι Περντιού, υ-
ποστηρίζοντας πως µε την πολυδιαφη-
µισµένη ατζέντα αυτή οι Βρυξέλλες βά-
ζουν σε κίνδυνο τις προοπτικές των α-
γροτικών εκµεταλλεύσεων της ηπείρου.

Μιλώντας σε διαδικτυακό συνέδριο α-
ναφορικά µε τη δυναµική µιας διατλα-
ντικής συνεργασίας, ο Αµερικανός υ-
πουργός γεωργίας αναφέρθηκε στην α-
ντίστοιχη πολιτική που θα εφαρµόσει η 
χώρα του, µε την οποία, κατά τα λεγόµε-
νά του, «η αγροτική παραγωγή θα αυξη-
θεί κατά 40%, όσο παράλληλα το περι-
βαλλοντικό αποτύπωµα θα µειωθεί κα-
τά 50% µέχρι το 2050». 

Μάλιστα, αξιολογώντας την αµερικανι-
κή ατζέντα ο ίδιος υποστήριξε πως «αυτή 
είναι µια στρατηγική προσπάθεια, η οποία 
θα µπορέσει να παρέχει στους αγρότες τα 
εργαλεία που χρειάζονται για να είναι ε-
πιτυχείς στις παγκόσµιες αγορές», για να 
συµπληρώσει πως «έχουµε επίσης συνε-
χή επίγνωση των αναγκών της αγροτικής 
βιοµηχανίας της Αµερικής, που θέλει να 
είναι περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οι-
κονοµικά βιώσιµη για να διατηρήσουµε 
τη θέση µας ως ηγέτες στην παγκόσµια 
προσπάθεια κάλυψης της ζήτησης».

Απαξιούν οι Ευρωπαίοι για τα 
αµερικανικά αγροτικά προϊόντα

 Στη συνέχεια χαρακτήρισε για ακόµα 
µια φορά ως προστατευτισµό την «απα-
ξίωση των Ευρωπαίων για τα αγροτικά 
προϊόντα των ΗΠΑ» και ξεκαθάρισε πως 
αν δεν δεχτεί η ΕΕ να ισορροπήσει το ε-
µπορικό ισοζύγιο των αγροτικών εµπο-
ρευµάτων µε τις ΗΠΑ, διακινδυνεύει το 
να πυροδοτήσει έναν νέο κύκλο δασµο-
λογικών «επιθέσεων». Μάλιστα συνέδε-
σε το µεγαλόπνοο σχέδιο της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης µε µια νέα µορφή προστα-
τευτισµού στον τοµέα των τροφίµων που 
µπορεί να επιβληθεί από την ΕΕ.

Υπενθυµίζεται ότι η στρατηγική Από 
το Αγρόκτηµα στο Πιάτο έχει σχεδιαστεί 

για να βελτιώσει τη βιωσιµότητα της ευ-
ρωπαϊκής υπαίθρου κατά τα επιχειρή-
µατα της Κοµισιόν, καθώς και να «µει-
ώσει την απόσταση µεταξύ του αγρο-
κτήµατος και του καταναλωτή». Μαζί 
µε το σχέδιο για τη βιοποικιλότητα, οι 
δύο στρατηγικές βρίσκονται στο επίκε-
ντρο της Πράσινης Συµφωνίας της ΕΕ.

Ο Σόνι Περντιού εξέφρασε επίσης τις 
ανησυχίες του ότι οι αγρότες της Ευρω-
παϊκής Ένωσης θα µείνουν χωρίς τα α-
παραίτητα εργαλεία, προειδοποιώντας 
ότι αυτό καθιστά τους αγρότες µη αντα-
γωνιστικούς.

«Όταν τα καινοτόµα εργαλεία αφαι-
ρούνται από έναν αγρότη, η µόνη επι-
λογή είναι ο προστατευτισµός, ο οποί-
ος δεν είναι υγιής για την Ευρώπη, τις 
ΗΠΑ ή οπουδήποτε αλλού στον κόσµο. 
Οι προστατευτικές στρατηγικές που µας 
περιβάλλουν µας οδηγούν στο παρελ-
θόν, όχι προς τα εµπρός», είπε, προσθέ-
τοντας ότι οι αγρότες χρειάζονται αυτά 
τα εργαλεία προκειµένου να ανταγω-
νιστούν µε επιτυχία στην παγκόσµια 
στρατηγική. Ως εργαλεία Αµερικανός 
υπουργός εννοεί τα προϊόντα φυτοπρο-
στασίας και θρέψης, που αναµένεται να 
περιοριστεί κατακόρυφα η χρήση τους 
στην Ευρώπη στο πλαίσιο της εν λόγω 

στρατηγικής, ως το 2030.
Σύµφωνα µε τον Σόνι Περντιού, δεν υ-

πάρχει τρόπος να επιτευχθεί επισιτιστική 
ασφάλεια για έναν αυξανόµενο πληθυ-
σµό µε αυξανόµενες ανάγκες, εάν επι-
βληθούν πολιτικές που «περιορίζουν την 
ανάπτυξη και καταστέλλουν την καινο-
τοµία», επισηµαίνοντας ότι οι επιτυχίες 
της αµερικανικής γεωργίας οφείλονται 
στην έµφαση στις καινοτόµες τεχνικές.

Από την πλευρά του, ο υποτονικός Επί-
τροπος Γεωργίας της ΕΕ Γιάνουζ Βοϊτσε-
χόφκσι υποστήριξε ότι η έµφαση στην ε-
νίσχυση βραχύτερων αλυσίδων εφοδια-
σµού τροφίµων δεν συνεπάγεται νέους 
εµπορικούς φραγµούς. «∆εν είµαστε κα-
τά του διεθνούς εµπορίου, χρειαζόµαστε 
το διεθνές εµπόριο και ενδιαφερόµαστε 
να αυξήσουµε το διεθνές εµπόριο», εί-
πε κατά τη διάρκεια του ίδιου διαδικτυ-
ακού σεµιναρίου.

«Η µείωση της ανάγκης για εισαγω-
γές δεν είναι προστατευτική», τόνισε ο 
Πολωνός αξιωµατούχος. Σε απάντηση 
στην κριτική για την αγροτική πολιτική 
της Ευρώπης, ο κ. Βοϊτσεχόφκσι στάθη-
κε στο ότι «το σύστηµα αγροτικής παρα-
γωγής της ΕΕ «πέρασε το τεστ» επιδει-
κνύοντας ανθεκτικότητα απέναντι στην 
κρίση της πανδηµίας». 
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Η στρατηγική 
«Από το 
Αγρόκτημα 
στο Πιάτο» έχει 
σχεδιαστεί για να 
«μειώσει την 
απόσταση 
μεταξύ του 
αγροκτήματος 
και του 
καταναλωτή» 

Η αγροτική βιοµηχανία 
των ΗΠΑ θέλει να είναι 
περιβαλλοντικά, κοινωνικά 
και οικονοµικά βιώσιµη.
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