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Βαλτώνει  
η υπόθεση 
πραγματικός
αγρότης 
Προαιρετική εφαρμογή ζητούν πολλές 

χώρες της Ε.Ε. επικαλούμενες πιθανή 

απώλεια κοινοτικών ενισχύσεων σελ. 2, 4

Λευκό 
τυρί από 
θαλασσινό 
νερό δίνει
ρέστα     
          σελ. 40-41

Οι ζημιές 
φέρνουν τιμές 
στα αγροτικά 
εμπορεύματα 

agrenda - σελ. 22, 36, 

Αφού πλήρωσε ο ΕΛΓΑ  
κλείνει και το ταµείο      
Υπέκυψαν στις πιέσεις οι ιθύνοντες
για εκκαθάριση του 35% από ΕΛΓΑ, 
Σεπτέµβριο ξανά πληρωµές. σελ. 6 

  
Μετά από χρόνια  
τιµή στο καλαµπόκι
Από τα 21 λεπτά το κιλό οι συζητήσεις 
για το ξερό καλαµπόκι µετά τις 
καταστροφές στον Λαγκαδά. σελ. 22 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ

Σιτάρι σκληρό
Καλαµπόκι
Βαµβάκι
Ελαιόλαδο

300
190

64,80
2,01

229
179

80,74
3,01

235
173

77,50
3,63

235
177

78,95
3,64

12/86/8

300
190

63,80
2,04

 

Σιτάρι και καλαµπόκι: ευρώ/τόνος,
βαµβάκι: σεντς/λίµπρα, ελαιόλαδο: ευρώ/κιλό 

225
182
84,76
2,93

Τοσκάνη 
η Μακεδονία, 
Καλιφόρνια 
η Ελλάδα; 

σελ. 16-17, 26-31

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Μιχαίου προ.   Μήνας 8ος, Εβδ. 33η ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 06:40 - ∆ύση 20:19 ΣΕΛΗΝΗ: 25 ηµερών ΚΑΙΡΟΣ: Αίθριος
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• Με ιπποδυνάµεις 205 ως 295 ίπους τα 
νέα τρακτέρ Axion 800 της Claas σελ. 20
• Πιο απλή η αδειοδότηση σταθµών 
φωτοβολταϊκών µέχρι 1 MW σελ. 19

• Ένας Σαρακατσάνος από τις Σέρρες κάνει
λευκό τυρί σε θαλασσινό νερό σελ. 40-41
• Έως 30 Νοέµβρη αιτήσεις για επενδύσεις  
στην αγροδιατροφή σελ. 18-19

• Προς τα τέλη Αυγούστου στα αλώνια ο 
ηλίανθος µε αυξηµένες αποδόσεις σελ. 21
• Με το τριφύλλι στα 16 λεπτά, η συζήτηση 
στα 21 λεπτά για το καλαµπόκι σελ. 22

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Ανοδική τάση για την τιµή καλαµποκιού έχει διαµορφώσει η 
ενισχυµένη ζήτηση που παρατηρείται τελευταία στην ελληνική 
αγορά, µε το εµπόριο να αναµένει σε λιγότερο από δύο 
εβδοµάδες τις πρώτες φετινές ποσότητες. Στο ίδιο πλαίσιο 
ενισχυµένη είναι και η  τιµή για το τριφύλλι, που έφτασε τα 16 
λεπτά. Καλές αποδόσεις αναµένονται στον ηλίανθο µε τα καλά 
χωράφια να πιάνουν ακόµα και 400 κιλά το στρέµµα.  

Πράσινο σκουλήκι 
στο βαµβάκι
Το τελευταίο διάστηµα ιδιαίτερα 
αυξηµένη καταγράφηκε η δραστηριότητα 
των αρπακτικών εντόµων που ρυθµίζουν 
τους πληθυσµούς του πράσινου 
σκουληκιού, οι προνύµφες του οποίου 
βρίσκονται σε επίπεδα κάτω του ορίου. 
Αυτό σηµαίνει ότι µέχρι το άνοιγµα των 
πρώτων καρυδιών, κάθε ψεκασµός είναι 
προτιµότερο να αποφεύγεται έως τέλη 
Αυγούστου για να διασφαλιστεί η 
επιβίωση των φυσικών εχθρών.

Καλλιεργητικές πρακτικές
Ως γενικότερη σύσταση, η παραγωγή 
πρέπει να προσανατολίζεται σε 
πρακτικές που δεν προωθούν την 
οψίµιση της καλλιέργειας. Εποµένως, οι 
υπερβολικές αρδεύσεις θα πρέπει να 
περιοριστούν προκειµένου να κατασταλεί 
η υπερβολική ανάπτυξη των 
βαµβακόφυτων που θα έχει δυσµενείς 
επιπτώσεις στην καλλιέργεια. Σε 
περιστατικά αυξηµένης ανάπτυξης ή σε 
περιπτώσεις φυτών µε µεγάλα 
µεσογονάτια και καθυστερηµένη 
καρπόδεση, χρήσιµη θεωρείται η χρήση 
ρυθµιστών ανάπτυξης. Τέλος, οι 
παραγωγοί οφείλουν να συνεχίζουν την 
εντατική παρακολούθηση των φυτείων 
τους, µε όριο επέµβασης για τη γενεά 
αυτή 4 µικρά σκουλήκια στα 100 φυτά.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Παρασκευή 14-08-2020 
Γενικά αίθριος καιρός, µε τοπικές 
νεφώσεις στα ηπειρωτικά και 
τοπικά στη Μακεδονία καταιγίδες. 
Άνεµοι από βόρειες διευθύνσεις 
µέτριοι και στο Αιγαίο πιο ισχυροί. 
Θερµοκρασία σε µικρή άνοδο. 

Σάββατο 15-08-2020
(Κοίµηση Θεοτόκου) 
Στα βόρεια αίθριος καιρός, µε 
νεφώσεις από το µεσηµέρι και 
στη Μακεδονία σποραδικές 
καταιγίδες. Άνεµοι στα δυτικά 
µεταβλητοί µέτριοι, στα ανατολικά 
βόρειοι µέτριοι και στο Αιγαίο πιο 
ισχυροί. Θερµοκρασία σε µικρή 
άνοδο στα δυτικά και νότια. 

Κυριακή 16-08-2020,
∆ευτέρα 17-08-2020
Στα βόρεια λίγες νεφώσεις κατά 
διαστήµατα αυξηµένες, µε τοπικές 
βροχές και σποραδικές 
καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα 
αίθριος καιρός, µε πρόσκαιρες 
νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Άνεµοι 
από βόρειες διευθύνσεις µέτριοι 
και στο Αιγαίο ως ισχυροί. 
Θερµοκρασία σε µικρή πτώση. 

Τρίτη 18-08-2020 και
Τετάρτη 19-08-2020 
Στα βόρεια λίγες νεφώσεις κατά 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

διαστήµατα αυξηµένες, µε τοπικές 
βροχές και καταιγίδες στη 
Μακεδονία. Άνεµοι από βόρειες 
διευθύνσεις µέτριοι και στο 
Αιγαίο πιο ισχυροί. Θερµοκρασία 
χωρίς αξιόλογη µεταβολή.

Πέµπτη 20-08-2020,
Παρασκευή 21-08-2020
Γενικά αίθριος καιρός, τοπικές 
νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις 
µεσηµβρινές και απογευµατινές 
ώρες και τοπικοί όµβροι σε 
Θεσσαλία και Κντρική Στερεά. 
Άνεµοι από βόρειες διευθύνσεις 
µέτριοι και στο Αιγαίο πιο ισχυροί. 
Θερµοκρασία χωρίς µεταβολή.

Οι άνεµοι θα 
πνέουν από βόρειες 
διευθύνσεις 
3 µε 5 µποφόρ και 
στο Αιγαίο 6 µε 7 
µποφόρ.
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Η απογοήτευση είναι κακός σύµβουλος, ειδικά 
όταν έχει σχέση µε το πεδίο της επιχειρηµα-
τικής δραστηριότητας, της οποίας προαπαι-
τούµενο είναι οι επενδύσεις. 

Η αλήθεια είναι ότι στις τάξεις των αγροτών υ-
πάρχει αυτά τα χρόνια συσσωρευµένη α-
πογοήτευση. 

Απογοήτευση για τις τιµές των αγροτικών προ-
ϊόντων που παραµένουν καθηλωµένες (πο-
λύ στενό εύρος), απογοήτευση για τις άµε-
σες ενισχύσεις που όλο και λιγοστεύουν, 
απογοήτευση για τα αγροτικά προγράµµα-
τα που είναι συνώνυµα της γραφειοκρα-
τίας, απογοήτευση για την αποµάκρυν-
ση των εκµεταλλεύσεων από τη νέα τεχνο-
λογία, απογοήτευση για τους συνεταιρι-
σµούς που πρόδωσαν το θεσµό, απογοή-
τευση για τις κυβερνήσεις που µένουν στα 
λόγια, απογοήτευση και για το γείτονα που 
δεν σου λέει ούτε καληµέρα.

Θα µπορούσε να πει κανείς ότι εκεί έγκειται και 
το µεγαλύτερο πρόβληµα της αγροτικής ε-
πανεκκίνησης σήµερα. Στην απογοήτευ-
ση! Ακόµα κι αν στο µεταξύ κάποια πράγ-
µατα έχουν αλλάξει, η απογοήτευση είναι 
δύσκολο να αναστραφεί.

Ο Κώστας Μεγήρ, καθηγητής του Yale και εκ 
των βασικών συντακτών της έκθεσης για 
την Ανάκαµψη της Ελληνικής Οικονοµί-
ας, γνωστής ως έκθεσης Πισσαρίδη, ανα-
φέρει σε µια τελευταία συνέντευξή του τα 
εξής: Υπάρχει µια φράση στον «Πρίγκιπα» 
του Μακιαβέλι, στην οποία αναλύεται το 
τεράστιο πρόβληµα µιας µεταρρύθµισης. 
Το πρόβληµα εστιάζεται στο γεγονός ότι οι 
χαµένοι της µεταρρύθµισης, επειδή γνωρί-
ζουν εκείνα που θα χάσουν είναι οργανω-
µένοι και συστηµατικά εναντίον της µεταρ-
ρύθµισης, ενώ οι ωφεληµένοι κατά κανό-
να, επειδή δεν γνωρίζουν τι θα κερδίζουν, 
παραµένουν αόρατοι.

∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι οι δροµολογούµενες 
µεταρρυθµίσεις σε συνδυασµό µε τους πό-
ρους του Ταµείου Ανάκαµψης που έχουν 
προβλεφθεί µόνο προς όφελος των αγρο-
τών θα µπορούσαν να λειτουργήσουν. Άλ-
λωστε, για τη συντριπτική πλειοψηφία των 
Ελλήνων αγροτών αυτό που συµβαίνει τα τε-
λευταία χρόνια συνιστά τη χειρότερη εκδοχή 
της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 

Το θέµα είναι λοιπόν, πως θα παραµερισθεί όλη 
αυτή η συσσωρευµένη απογοήτευση. Πα-
λιότερα το λέγαµε εµψύχωση. Τα κοινοτι-
κά προγράµµατα π.χ. προέβλεπαν ειδικότε-
ρο κονδύλι για την εµψύχωση των αγροτών 
να συµµετάσχουν σ’ αυτά, ειδικά όταν είχαν 
να κάνουν µε επενδύσεις. Τελευταία η λέξη 
εµψύχωση δεν ακούγεται και τόσο συχνά, 
παρ’ ότι οι συνθήκες την επιβάλλουν και µε 
το παραπάνω. Η Agrenda πάντως είναι εδώ, 
κυρίως για να εµψυχώνει! Agrenda

Η απογοήτευση
κακός σύμβουλος 

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
 1,17943

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,56212

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,07499

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,90504

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
126,02800
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ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΠΥΛΩΝΩΝ ΚΑΠ 2022-2027 

ΜΕΤΑΞΥ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 
& ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

& ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ

ΑΠΟ ΑΜΕΣΕΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ / ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥΣ

 ΣΤΟΧΟΥΣ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ 
ΑΠΟ ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 
ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

25% 25% 2%

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΝΕΑ ΚΑΠ (ΙΣΠΑΝΙΑ)

ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ

20�30%

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ

∆ΗΛΩΝΕΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ

ΜΙΚΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ

60 &100
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΜΕΤΑΞΥ 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Αντιστάσεις και προβληµατισµό στην ενερ-
γοποίηση της συνθήκης του πραγµατικού 
αγρότη εκφράζονται το τελευταίο διάστηµα 
τόσο από κράτη-µέλη, όσο κυρίως από οργα-
νώσεις παραγωγών, που αναδεικνύουν την 
περίπτωση του πολυδραστήριου αγρότη που 
µένει εκτός ουσιαστικής πρόσβασης στις ενι-
σχύσεις της ΚΑΠ, σε ένα ενδεχόµενο εφαρ-
µογής του υπό συζήτηση πλαισίου.

Το παράδειγµα του πολυδραστήριου αγρό-
τη, εντοπίζεται έντονα σε περιφέρειες µε έντο-
νο αγροτικό στοιχείο στην Ελλάδα, την Ισπα-
νίας και την Ιταλία  ως µια περίπτωση αγρότη 
µε δραστήρια παραγωγική κατεύθυνση, που 
όµως καταπιάνεται και µε άλλους τοµείς της 
οικονοµίας. Σε περίπτωση λοιπόν εφαρµογής 
ενός µοντέλου ενισχύσεων µόνο σε εκείνους 
που δηλώνουν αγροτικό εισόδηµα σε ένα σο-
βαρό ποσοστό του συνολικού τους εισοδήµα-
τος, περιορίζεται η δυνατότητα συµµετοχής σε 
ευρωπαϊκά προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης 
για τους πολυδρατήριους αγρότες. 

Να σηµειωθεί ότι η ισπανική λύση που 
προβλέπει µια χαµηλή ενίσχυση σε µικρο-
καλλιεργητές και τσεκ µόνο στους πραγµατι-
κούς αγρότες, έχει γίνει ευρέως αποδεκτή από 
τον αγροτικό κόσµο, ωστόσο όσο η ιδέα αυ-
τή «χωνεύεται» από τους ενδιαφερόµενους, 
τόσο προκύπτουν κενά που χρήζουν επίλυ-
σης, προτού η χώρα της Ιβηρικής παραδώσει 
το Στρατηγικό της Σχέδιο, σε λιγότερο από έ-
να χρόνο, την άνοιξη του 2021. 

Ειδική ρύθµιση
Συγκεκριµένα,  η περιφέρεια της Ανδαλουσί-

ας έχει µεταφέρει στον Ισπανό υπουργό Γεωργί-
ας, Λούι Πλάνας, το αίτηµα να συµπεριληφθεί 
ειδική ρύθµιση για το καθεστώς των πολυδρα-
στήριων αγροτών, διαφορετικά, όπως σηµειώ-
νει σε υπόµνηµά της, η περιφέρεια θα αδειάσει. 

Υπενθυµίζεται πως η πρόταση των Ισπανών 
προβλέπει ορίζει ως «πραγµατικό αγρότη» και 
δικαιούχο άµεσων ενισχύσεων µόνο αυτόν που 
λαµβάνει περισσότερο από το 25% του εισοδή-
µατός του από τη γεωργική δραστηριότητα και 
µάλιστα αποδεδειγµένα (µε τιµολόγια). 

Στη συνέχεια η χώρα έλαβε την απόφαση 
τους 300.000 περίπου αγρότες, που θα απο-
κλειστούν από τη βασική ενίσχυση λόγω της 
εισαγωγής του ορισµού αυτού να καλύψει µε 
σταθερή ετήσια ενίσχυση της τάξεως των 20-
25 ευρώ το στρέµµα. 

Με τον ελιγµό αυτό, δεν χάνονται επιλέξιµες 
εκτάσεις που είναι και ο φόβος των ελληνικών 
αρχών, δεύτερον δεν µένει ξαφνικά «ξεκρέµα-
στη» µία πολύ σηµαντική παραγωγική τάξη, τρί-
τον, αποκλείονται από τις επιδοτήσεις µόνο οι 
µεγαλοκτηµατίες που δεν δηλώνουν ούτε ένα 
ευρώ πραγµατικού αγροτικού εισοδήµατος. 

Άλλωστε και οι Βρυξέλλες ενθαρρύνουν τη 
σχετική πρακτική, καθώς τροποποίησαν το Άρ-
θρο 25 της νέας ΚΑΠ, ώστε να µπορούν οι ε-
θνικές αρχές να χορηγούν ενισχύσεις σε µι-
κροκαλλιεργητές µε ένα ποσό ανά εκτάριο, α-
φήνοντας µάλιστα ανοιχτή τη δυνατότητα στα 
κράτη-µέλη να αποφασίσουν να ορίσουν δι-
αφορετικά εφάπαξ ποσά ή ποσά ανά εκτάριο 
συνδεόµενα µε διαφορετικά όρια εκτάσεων.

Σηµειώνεται πως τα περισσότερα κράτη µέ-
λη εµφανίζονται να επιθυµούν την προαιρετι-
κή εφαρµογή του ορισµού, κάτι που δεν απο-
κλείεται να συµβεί δεδοµένης της σιωπηλής 
στάσης του Συµβουλίου των υπουργών Γεωρ-
γίας της ΕΕ τον περασµένο Ιούλιο, σε σχετικό 
αίτηµα των χωρών Βίζενγκραντ.  

Πάντως, η διατήρηση της υφιστάµενης πο-
λιτικής ενισχύσεων που παρακινείται µόνο και 
µόνο υπό το φόβο µην τυχόν ξεµείνει η χώρα 
από επιλέξιµα εκτάρια, φαίνεται –ειδικά στην 
περίπτωση της Ελλάδας- πως εξυπηρετεί κατά 
βάση το γνωστό µοντέλο µε τα «µισακά» όπου 
άλλοι διαχειρίζονται τα κτήµατα άλλοι φαίνο-
νται στα χαρτιά ως κάτοχοι της εκµετάλλευσης. 

Πολυδραστήριος αγρότης
Το παράδειγµα του αγρότη που 

καταπιάνεται και µε άλλους τοµείς 
της οικονοµίας εντοπίζεται έντονα 

σε Ελλάδα, Ισπανία και Ιταλία

Στο τραπέζι 
οι αλλαγές για τον 

Πραγματικό Αγρότη
Προαιρετική εφαρμογή ζητούν τα περισσότερα ευρωπαϊκά 

κράτη, υπό τον φόβο να οδηγηθούμε σε χαμένες ενισχύσεις 

Οι πολιτικές εισοδηµατικής στήριξης των αγροτών διαιωνίζουν έναν φαύλο κύκλο 
χαµηλών αποδόσεων και κατ’ επέκταση χαµηλής παραγωγικότητας, υποστηρίζουν τόσο ο 
ΟΟΣΑ όσο και αγροοικονοµολόγοι που θεωρούν το πέρασµα σε ένα µοντέλο παραγωγικών 
ενισχύσεων επιτακτικό. Ο διακεκριµένος καθηγητής Άλαν Μάθιους επικαλέστηκε µελέτη 
για την περίπτωση της Λιθουανίας. Το 2017, το 76% των οικογενειακών εκµεταλλεύσεων 
ασχολήθηκαν µε µη γεωργικές δραστηριότητες, υποδεικνύοντας, αφενός, ότι η µερική 
απασχόληση γίνεται πιο ελκυστική. Από την άλλη πλευρά, η έρευνα αποκάλυψε ότι οι 
εκµεταλλεύσεις που ασχολούνται κυρίως µε µη γεωργικές δραστηριότητες αποδίδουν 
τα χαµηλότερα επίπεδα εισοδήµατος εντός της εκµετάλλευσης.

Πέρασµα σε
 παραγωγικές 

ενισχύσεις δείχνουν 
οι τεχνοκράτες

Κόντρα για 
μεταβατική 
περίοδο 
της ΚΑΠ
Μπαίνοντας στον Σεπτέµβριο 
και µέχρι το τέλος του έτους, η 
γερµανική προεδρεία αναµένεται να 
αναζητήσει και µια φόρµουλα µε την 
Κοµισιόν στο κοµµάτι που αφορά τη 
µεταβατική περίοδο της ΚΑΠ, αφού 
παρά το γεγονός ότι Ευρωβουλή και 
Συµβούλιο συµφώνησαν σε διετή 
περίοδο, η Κοµισιόν επιδιώκει να 
µην αφήσει πολλά περιθώρια για 
παράταση πλέον του ενός έτους του 
τρέχοντος κανονισµού της ΚΑΠ.
Παράλληλα, µέχρι τον Οκτώβριο το 
Συµβούλιο των υπουργών Γεωργίας 
φιλοδοξεί ότι θα έχει στα χέρια του 
ένα ολοκληρωµένο βασικό 
προσχέδιο του πώς θα δείχνει 
η νέα ΚΑΠ για την επερχόµενη 
προγραµµατική περίοδο, ενώ µαζί 
µε αυτό ζητούν από την Κοµισιόν 
µελέτη επιπτώσεων και ένα σαφές 
πλαίσιο για την εφαρµογή της 
πολιτικής από το Χωράφι στο Πιάτο 
που παρουσίασαν νωρίτερα φέτος 
υψηλόβαθµα στελέχη της 
Επιτροπής. Αυτόν τον στόχο 
τουλάχιστον εξέφρασε η Γερµανίδα 
υπουργός Γεωργίας, Γιούλια 
Κλόκνερ, στο πρώτο υπό την 
προεδρεία της Συµβούλιο των 
υπουργών Γεωργίας της ΕΕ 
τον περασµένο µήνα. 

Η Γερµανίδα υπουργός Γεωργίας, 
Γιούλια Κλόκνερ.
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Ότι ο Αύγουστος είναι, κατά το σύνηθες, 
µήνας αδειών, χωρίς πληρωµές προς τον 
αγροτικό κόσµο είναι γνωστό. Ευτυχώς δι-
ευθετήθηκε το θέµα του υπολοίπου 35% των 
αποζηµιώσεων του 2019, αν και µε πάνω α-
πό ένα χρόνο καθυστέρηση, καθώς πιστώ-
θηκαν την περασµένη Τετάρτη 67 εκατ. ευ-

ρώ σε 57.056 αγρότες και κτη-
νοτρόφους. Τις υπόλοιπες ηµέ-
ρες θα γίνονται µόνο κάποιες 
µεµονωµένες πιστώσεις από δι-
ορθώσεις σε παλιά ενιαία και 
παλιά προγράµµατα, µέχρι τον 
Σεπτέµβριο οπότε και θα λήξει 
η προθεσµία υποβολής αιτήσε-
ων από την πλευρά των παρα-
γωγών για τις ειδικές ενισχύ-

σεις λόγω κορωνοϊού (αιγοπρόβατα, σπα-
ράγγια, αλιεία, λαϊκές αγορές κ.λπ.).

Το µεγάλο πρόβληµα, ωστόσο, µε το οποίο 
δεν φαίνεται να ασχολούνται «σοβαρά» για 
την ώρα οι αρµόδιοι, είναι τα αιτήµατα πλη-
ρωµής για τα Σχέδια Βελτίωσης και τους Νέ-
ους Αγρότες. Αιτία, το πληροφοριακό σύστη-
µα, το οποίο δεν φαίνεται να µπορεί να υπο-
στηρίξει το πλήθος των δικαιούχων, προκει-

µένου να υποβάλλουν τα αιτήµατά τους στο 
κεντρικό ΠΣΚΕ, κρατώντας πίσω την πληρω-
µή των δικαιούχων Σχεδίων Βελτίωσης. Όλο 
το ζήτηµα φαίνεται να µπλέκει µε το Μέτρο 
των γεωργικών συµβούλων και τους ανάδο-
χους αυτού, για το οποίο ακόµα αναζητείται 
λύση από τους επιτελείς του υπουργείου Α-
γροτικής Ανάπτυξης. Οι πρώτες πληροφορί-
ες, πάντως, λένε ότι µια καλή εξέλιξη αναµέ-
νεται µετά το ∆εκαπενταύγουστο. 

Σε δυσµενή θέση, τέσσερα χρόνια µετά 
την προκήρυξη, βρίσκονται και οι νέοι α-
γρότες του 2016, καθώς ακόµα δεν είναι 
σε εφαρµογή η σχετική εφαρµογή, στην ο-
ποία θα µπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις 
πληρωµής για τη β’ δόση. Σύµφωνα µε την 
τελευταία τροποποιητική απόφαση, οι δι-
καιούχοι νέοι αγρότες δεν έχουν δικαίωµα 
µαζί µε το αίτηµα 2ης πληρωµής να προχω-
ρήσουν σε τροποποίηση του σχεδίου τους, 

αφού υποχρεούνται να έχουν καταθέσει τα 
χαρτιά της τροποποίησης ένα µήνα πριν το 
αίτηµα πληρωµής της β’ δόσης. Μάλιστα, το 
πληροφοριακό σύστηµα θα έπρεπε βάσει 
θεσµικού πλαισίου να είχε ανοίξει στα τέλη 
Ιουλίου µε αρχές Αυγούστου, ωστόσο οι τε-
λευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως εί-
ναι πιθανότερο να ξεκινήσει η διαδικασία 
από το ερχόµενο Σεπτέµβριο.

Σηµειωτέον ότι, όπως αναφέρουν οι γε-
ωπόνοι-µελετητές, αν δεν πραγµατοποιη-
θεί το σχετικό αίτηµα πληρωµής δεν µπορεί 
να πληρωθεί κανένας νέος αγρότης το υπό-
λοιπο ποσό που του αναλογεί. Εν τω µεταξύ, 
στα γραφειοκρατικά της υπόθεσης, πρέπει 
να σηµειωθεί ότι µετά το αίτηµα πληρωµής 
των νέων αγροτών που θα συντάξουν οι µε-
λετητές, ακολουθεί ο απαραίτητος έλεγχος 
από τους αρµόδιους υπαλλήλους των κατά 
τόπους ∆ΑΟΚ, προκειµένου να αποσταλεί 

η σχετική λίστα στα κεντρικά του ΟΠΕΚΕΠΕ 
για να βγει καρτέλα πληρωµής.

Ένα µήνα περιθώριο για αιτήσεις στις 
έκτακτες ενισχύσεις λόγω κορωνοϊού 

Τις ειδικές ενισχύσεις για τα σπαράγγια 
και τους παραγωγούς λαϊκών αγορών αφο-
ρά η πρώτη ΚΥΑ µε την έγκριση της πίστω-
σης 19,5 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, οι παραγωγοί 
καλούνται µέσα σε ένα µήνα από την έκδο-
ση της απόφασης να υποβάλλουν ηλεκτρο-
νικά τις αιτήσεις τους, γεγονός που σηµαίνει 
ότι η πίστωση των λογαριασµών δεν µπορεί 
να γίνει νωρίτερα από τα µέσα Σεπτεµβρίου.

Ειδικότερα, σύµφωνα µε την ανακοίνωση 
του υπουργείου, η οικονοµική ενίσχυση των 
παραγωγών λαϊκών ορίζεται ως ακολούθως: 

  1.500 ευρώ ανά παραγωγό πωλητή σε 
λαϊκές αγορές, του οποίου η δραστηριότη-
τα διεκόπη λόγω της απαγόρευσης των µε-
τακινήσεων από Περιφέρεια σε Περιφέρεια. 

 1.500 ευρώ ανά παραγωγό πωλητή σε 
λαϊκές αγορές της Περιφέρειας Θεσσαλίας, 
η λειτουργία των οποίων ανεστάλη για προ-
ληπτικούς λόγους δηµόσιας υγείας. 

 500 ευρώ ανά παραγωγό πωλητή σε λα-
ϊκές αγορές, του οποίου η δραστηριότητα πε-
ριορίσθηκε λόγω τροποποίησης των όρων 
λειτουργίας των λαϊκών αγορών. 

Το συνολικό ποσό για τους δικαιούχους 
ανέρχεται στα 14,8 εκατ. ευρώ, ενώ για τους 
παραγωγούς σπαραγγιών η ενίσχυση ορίζε-
ται στα 270 ευρώ το στρέµµα και το συνολι-
κό ποσό στα 4,7 εκατ. ευρώ.

Ενέδωσαν τελικά επιτελείς και τεχνοκράτες του υπουργείου 
Οικονοµικών στις πιέσεις του αγροτικού κόσµου και έδωσαν το 
πράσινο φως για να εξασφαλισθεί από τον κρατικό 
προϋπολογισµό η αναγκαία επιχορήγηση των 35 εκατ. ευρώ και 
να εξοφληθούν την Τετάρτη 12 Αυγούστου, το υπόλοιπο 35% 
αποζηµιώσεων του 2019, συνολικού ποσού 67 εκατ. ευρώ, σε 
δικαιούχους αγρότες και κτηνοτρόφους. Η πληρωµή αυτή, 

σύµφωνα µε την ανακοίνωση του ΕΛΓΑ, αφορά κυρίως την 
καταβολή του υπολοίπου 35% των αποζηµιώσεων φυτικής 
παραγωγής για το έτος ζηµιάς 2019 και για το πρώτο τρίµηνο 
του 2020 καθώς και αποζηµιώσεις ζωικού κεφαλαίου του ίδιου 
χρονικού διαστήµατος. Με την πληρωµή αυτή ολοκληρώνεται η 
εκκαθάριση των ζηµιών του 2019, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων 
όπου εκκρεµεί η διατύπωση πορισµάτων επανεκτίµησης.

Κλειστό το σύστημα
για αιτήματα πληρωμής

Εισφορές ΕΦΚΑ 
Έως 20 Αυγούστου 

η πληρωµή των 
ασφαλιστικών  

εισφορών του µήνα 
Ιούνιου στον ΕΦΚΑ Στο ΦΕΚ η ειδική ενίσχυση 270 ευρώ στα σπαράγγια

∆ηµοσιεύτηκε στην επίσηµη εφηµερίδα της κυβέρνησης η άµεση επιχορήγηση 
στον τοµέα της παραγωγής σπαραγγιών, ύψους 270 ευρώ το στρέµµα, µε 
δικαιούχους αυτής τους γεωργούς που:

έχουν υποβάλει Αίτηση Ενιαίας ενίσχυσης του 2019, έως 31 ∆εκεµβρίου 2019
δεν ήταν προβληµατική επιχείρηση στις 31/12/2019 βάσει του Καν. 702/2014
δεν εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή τους ενίσχυση που έχει κριθεί 

παράνοµη και ασυµβίβαστη µε βάση προηγούµενη απόφαση της ΕΕ ή του ∆.Ε.Ε.
Σηµειώνεται πως η συνολική ενίσχυση που µπορεί να λάβει ο παραγωγός δεν 
µπορεί να υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ.

Σε εκκρεμότητα
Σχέδια Βελτίωσης 
και Νέοι Αγρότες, 
καθώς το 
πληροφοριακό 
σύστημα δεν 
μπορεί να 
«στηρίξει» προς 
το παρόν τον όγκο 
των αιτήσεων
 των παραγωγών

Εξοφλήθηκε το 35% των ζημιών του 2019, με ποσό 67 εκατ. ευρώ 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ

  31,7
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΠΑΡΑΓΓΙΟΥ

14,8
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

4,7
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

15,2
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
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Χωρίς αντίκρισµα 
∆εν εξετάζονται και 
θεωρούνται αβάσιµα 
ή άνευ αντικρίσµατος 
αιτήµατα επιλεξιµό-

τητας σε περιπτώσεις 
κατά τις οποίες δεν 
επισηµαίνονται µε 

κωδικό 54101 ανεξαρ-
τήτως χαρτογραφικών 

αναφορών

Μέχρι τέλος Οκτώβρη διορθώσεις 
επιλεξιμότητας, άρση επικάλυψης
Ενστάσεις παραγωγών με κωδικούς 54101 και 53101, με εγκύκλιο Βάρρα

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
douska@agronews.gr

Μετά και το πέρας των εµπρόθεσµων 
τροποποιήσεων επί των φετινών δη-
λώσεων ενιαίας ενίσχυσης, αγρότες 
και κτηνοτρόφοι έχουν περιθώριο µέχρι 
τις 31 Οκτωβρίου προκειµένου να προ-
χωρήσουν σε αιτήµατα επιλεξιµότητας, 
άρσης επικάλυψης και ένταξης σε πε-
ριφέρεια. Κατόπιν, σύµφωνα µε εγχει-
ρίδιο του ΟΠΕΚΕΠΕ µε τις διαδικασίες 
υποβολής και ελέγχου των παραπάνω 
αιτηµάτων, οι Περιφερειακές ∆ιευθύν-
σεις και Μονάδες προβαίνουν σε εξέτα-
ση του αιτήµατος και προχωρούν σε ο-
λική ή µερική έγκριση ή απόρριψη του 
µέχρι τις 31/01/2021. Πιο αναλυτικά: 

Ι. Αιτήµατα Επιλεξιµότητας: 
∆υνατότητα υποβολής ένστασης έ-

χουν όσοι γεωργοί έχουν αγροτεµά-

χια που εµπίπτουν στον κωδικό 54101, 
των οποίων η προσδιορισθείσα έκταση 
(προ αποµείωσης) είναι µικρότερη και 
εκτός ορίων ανοχής από την αντίστοι-
χη δηλωθείσα έκταση και δεν έχουν υ-
ποβάλλει ένσταση έως τις 23-7-2020. 

Η ένσταση επιλεξιµότητας πρέπει να 
περιλαµβάνει ότι αφορά «Ένσταση Επι-
λεξιµότητας», το ΑΦΜ του παραγωγού 
και το α/α αγροτεµαχίου για το οποίο 
αιτείται την αλλαγή επιλεξιµότητάς του.

ΙΙ. Αιτήµατα Άρσης Επικάλυψης: 
Αιτήµατα άρσης επικάλυψης κατατί-

θενται για τις περιπτώσεις που η επικά-
λυψη έχει διαπιστωθεί ως αποτέλεσµα 
του χωρικού διασταυρωτικού ελέγχου 
(κωδ. λάθους 53101) που διενεργείται 
στο ΟΠΣ του ΟΠΕΚΕΠΕ. Επισηµαίνεται 
ότι κατά τη διαδικασία αυτή δεν επιτρέ-
πεται µεταβολή της δηλούµενης γεωµε-
τρίας των αγροτεµαχίων.

Ενδεικτικά συνοδευτικά έγγραφα:
1. Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα ενταγ-

µένο στο Κ.Σ.Α. ΕΓΣΑ 87
2. Οριστικός τίτλος Κτηµατολογίου 

µε το απαραίτητο απόσπασµα χάρτη
3. Τυχόν διαγράµµατα αναδασµών 

µε τους απαραίτητους πίνακες
4. Ε9, τυχόν συµβόλαια, δικαστικές 

αποφάσεις, και λοιπά διοικητικά έγ-
γραφα που να αποδεικνύουν τόσο το 
ιδιοκτησιακό καθεστώς όσο και την 
θέση του αγροτεµαχίου.

ΙΙΙ. Αιτήµατα ένταξης σε περιφέρεια: 
Γεωργοί, οι οποίοι δηλώνουν νεο-

εισερχόµενα στο ΟΣ∆Ε αγροτεµάχια, 
που εµπίπτουν σε Ενότητες Αναφοράς 
µε µηδενική περιφέρεια αγρονοµικών 
κριτηρίων, επανελέγχονται στο ΟΠΣ 
και εξετάζονται από τις κατά τόπους 
αρµόδιες Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις 
και Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ βάσει των 
κριτηρίων ένταξης που έχουν καθο-
ριστεί σύµφωνα µε τις οδηγίες της ΕΕ 
στο έτος αναφοράς για το ΣΑΑ 2013.
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Τάξη στο συναλλακτικό εµπόριο αγροτικών προ-
ϊόντων θα επιχειρήσουν να βάλλουν µε κοινό 
νοµοθετικό πλαίσιο τα συναρµόδια υπουργεία 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Α-
νάπτυξης, εισάγοντας ρυθµίσεις που θα εµπο-
δίζουν αθέµιτες πρακτικές σε βάρος των παρα-
γωγών. Βέβαια, µέχρι σήµερα, στα «χαρτιά» έ-

χει µείνει και η νοµοθεσία που υποχρεώνει τους 
λιανέµπορους να πληρώνουν τους προµηθευ-
τές φρέσκων και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊ-
όντων εντός 60 ηµερών µε την συντριπτική πλει-
οψηφία να πληρώνει τα τιµολόγια 5 µε 6 µήνες, 
µετά την έκδοσή τους, συνιστώντας µια σηµα-
ντική αθέµιτη πρακτική.Όπως και να ‘χει το σχε-
τικό νοµοσχέδιο που αναµένεται να κατατεθεί 
στη Βουλή το Σεπτέµβριο, ώστε να τεθεί σε ισχύ 
το αργότερο από τις αρχές του νέου έτους, βρί-
σκεται σε φάση επεξεργασίας και αφορά την εν-
σωµάτωση της κοινοτικής οδηγίας (2019/633) 
που εκδόθηκε στις 30 Απριλίου2019 δίνοντας 
στα κράτη-µέλη δύο έτη για να την µεταφέρουν 
στο εθνικό τους δίκαιο ώστε να είναι εφαρµο-
στέα από την 1η Νοεµβρίου 2021.

Η νοµοθεσία θα κινείται παίρνοντας ως δεδο-
µένο τις συστάσεις της Κοµισιόν ότι  εντός της α-
λυσίδας εφοδιασµού γεωργικών προϊόντων και 
τροφίµων, παρατηρούνται συχνά σηµαντικές α-
νισορροπίες στη διαπραγµατευτική ισχύ µεταξύ 
προµηθευτών και αγοραστών γεωργικών προ-
ϊόντων και τροφίµων. Οι εν λόγω ανισορροπί-
ες στη διαπραγµατευτική ισχύ µπορούν να ο-
δηγούν σε αθέµιτες εµπορικές πρακτικές, όπου 
µεγαλύτεροι και ισχυρότεροι εµπορικοί εταίροι 
προσπαθούν να επιβάλλουν ορισµένες πρακτι-
κές ή συµβατικές ρυθµίσεις οι οποίες είναι προς 
όφελός τους σε σχέση µε συναλλαγή πώλησης.

Μάλιστα, στα τέλη Ιουνίου ο υπουργός Αγρο-

τικής Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης από το βήµα 
της Βουλής ανακοίνωνε πως η βρίσκονταν προς 
ολοκλήρωση η νοµοτεχνική επεξεργασία ενσω-
µάτωσης της συγκεκριµένης κοινοτικής Οδηγί-
ας, όπου στην σχετική διαδικασία προέδρευε η 
Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισµού. Μέσα 
σε αυτό το πλαίσιο εξετάζονταν, όπως είχε πει 
και το θέµα τον των εναρµονισµένων εµπορι-
κών πρακτικών, µέρος των οποίων και η αντι-
µετώπιση των ανοικτών τιµών.

«Σήµερα σε περίπτωση συµφωνίας για την 
παράδοση του προϊόντος του παραγωγού στον 
έµπορο ή στον µεταποιητή σε µεταγενέστερο 
χρόνο, ο παραγωγός δεσµεύεται -και δεσµεύ-
εται και µε ποινικές ρήτρες πολλές φορές- ότι 
θα παραδώσει το προϊόν του, αλλά η τιµή είναι 
ανοιχτή και συµφωνείται µεταγενεστέρως. Ειδι-
κώς σε ευαλλοίωτα προϊόντα όπως είναι το γά-
λα αυτό δηµιουργεί απόλυτη εξάρτηση και φέρ-
νει τον παραγωγό σε εξαιρετικά µειονεκτική θέ-
ση στη συναλλαγή» είχε εξηγήσει τονίζοντας 
πως όλα αυτά βρίσκονται προς αντιµετώπιση.

Στη χώρα µας, η «αρχή επιβολής» των απαγο-
ρεύσεων θα είναι η νεοσυσταθείσα ∆ιυπηρεσια-
κή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς (∆ΙΜΕΑ) του υ-
πουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ποιες πρακτικές απαγορεύονται
Σύµφωνα µε την οδηγία 2019/633, τα κρά-

τη µέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι του-

λάχιστον όλες οι ακόλουθες εµπορικές πρα-
κτικές απαγορεύονται, εκτός εάν έχουν συµ-
φωνηθεί προηγουµένως µε σαφείς και αδιαµ-
φισβήτητους όρους στη συµφωνία προµήθει-
ας ή σε επακόλουθη συµφωνία µεταξύ προ-
µηθευτή και αγοραστή. 

Οι απαγορεύσεις προβλέπουν ότι:
  Ο αγοραστής επιστρέφει στον προµηθευτή 

γεωργικά προϊόντα και τρόφιµα που δεν πωλή-
θηκαν, χωρίς να πληρώνει για τα εν λόγω προ-
ϊόντα ή για τη διάθεση των προϊόντων αυτών ή 
και για τα δύο.

  Ο προµηθευτής χρεώνεται πληρωµή ως 
προϋπόθεση για να αποθεµατοποιήσει, να εκ-
θέσει ή να προσθέσει στους καταλόγους γεωρ-
γικά προϊόντα και τρόφιµα ή να διαθέσει τα προ-
ϊόντα αυτά στην αγορά.

  Ο αγοραστής απαιτεί από τον προµηθευτή 
να βαρύνεται µε το σύνολο ή µε µέρος του κό-
στους οποιωνδήποτε εκπτώσεων σε γεωργικά 
προϊόντα και τρόφιµα που πωλούνται από τον 
αγοραστή ως µέρος προώθησης.

  Ο αγοραστής απαιτεί από τον προµηθευτή 
να πληρώσει για τη διαφήµιση από τον αγορα-
στή γεωργικών προϊόντων και τροφίµων.

  Ο αγοραστής απαιτεί από τον προµηθευτή 
να πληρώσει για την εµπορία από τον αγοραστή 
γεωργικών προϊόντων και τροφίµων.

  Ο αγοραστής χρεώνει τον προµηθευτή 
για το προσωπικό που είναι επιφορτισµένο 
µε τη διαρρύθµιση των χώρων που χρησιµο-
ποιούνται για την πώληση των προϊόντων του 
προµηθευτή.

Επίσης στις απαγορεύσεις περιλαµβάνονται:
  εκπρόθεσµες πληρωµές για αλλοιώσιµα 

προϊόντα διατροφής,
  ακυρώσεις παραγγελιών την τελευταία στιγµή
  µονοµερείς αλλαγές συµβάσεων
  άρνηση σύναψης γραπτής σύµβασης
  επιστροφή προϊόντων που δεν πουλήθη-

καν ή που έχουν χαλάσει.

Στην διαπραγματευτική
θέση του αγρότη λίγη πλάτη 

Φραγμό σε εμπορικές 
πρακτικές που 

«στραγγαλίζουν» τους 
παραγωγούς-προμηθευτές 

αγροτικών προϊόντων, 
φιλοδοξεί να βάλει η 

κυβέρνηση ενσωματώνοντας 
σχετική κοινοτική οδηγία

Όσον αφορά τον 
αγροτικό τοµέα 
και εκείνον της 
µεταποίησης 
τροφίµων, οι 
µικρές µονάδες 
εκµετάλλευσης στην 
ΕΕ χάνουν περίπου 
2,5 έως 8 δις κάθε 
χρόνο (1%-2% του 
κύκλου εργασιών 
τους) λόγω των 
αθέµιτων εµπορικών 
πρακτικών, σύµφωνα 
µε τις εκτιµήσεις 
της Κοµισιόν.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr
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Ενεργά είναι ακόµη τα προβλήµατα έλλειψης 
εργατικών χεριών στον πρωτογενή τοµέα, πα-
ρά τις ρυθµίσεις που έχουν ληφθεί µε την Πρά-
ξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΠΝΠ) της 1ης 
Μαΐου 2020 (ΦΕΚ Α  ́90), που επέτρεψαν τη µε-
τάκληση αλλοδαπών εποχιακών εργατών, πα-
ρατείνοντας την παραµονή τους για 90 ηµέρες.

Τώρα αναµένουν οι αγρότες να δοθεί λύ-
ση για έκδοση ΑΦΜ και ΑΜΚΑ για να µπορέ-
σει να εφαρµοστεί η απόφαση για την πλη-
ρωµή τους µε εργόσηµο.Το πρόβληµα είναι 
ότι για την έκδοση ΑΦΜ η Αποκεντρωµένη 

∆ιοίκηση ζητά να αναγραφεί το µητρώνυµο 
κάθε εργάτη γης, κάτι που δεν το γράφουν 
ούτε στα διαβατήρια της Αλβανίας, ενώ για 
το ΑΜΚΑ, µεταφρασµένη στα ελληνικά την 
οικογενειακή του κατάσταση.

Σε λίγες ηµέρες, για παράδειγµα ξεκινά η 
συγκοµιδή των µήλων αλλά και άλλων προϊ-
όντων και µέχρι τα µέσα Νοεµβρίου υπάρχει 
αυξηµένη ανάγκη για εργατικά χέρια. Έτσι, ό-
σοι εισήλθαν στα µέσα µε τέλη Μαΐου και πα-
ραµένουν στη χώρα εργαζόµενοι, κοντεύουν 
να συµπληρώσουν το όριο των 90 ηµερών και 

θα πρέπει να φύγουν καταµεσής της κρίσιµης 
για τους αγρότες περιόδου της συγκοµιδής.

Το θέµα θέτει ο βουλευτής Λαρίσης της Νέ-
ας ∆ηµοκρατίας Μάξιµος Χαρακόπουλος στους 
αρµόδιους υπουργούς µετά από ενηµέρωση 
που είχε από παραγωγούς της Αγιάς.

Στο οµόφωνο ψήφισµα που εξέδωσε για το 
θέµα το δηµοτικό συµβούλιο Αγιάς αναφέρει 
µεταξύ άλλων: «Όσον αφορά τους εργάτες που 
µετακλήθηκαν βάσει της άνω ΠΝΠ, η πλειο-
ψηφία αυτών, έχει ήδη εξαντλήσει τα 2/3 του 
δικαιώµατος παραµονής των 90 ηµερών εντός 
χρονικού διαστήµατος 180 ηµερών, που τους 
δίνει η πράξη, ή θα την εξαντλήσει σύντοµα 
καθώς µάταια αναµένει την έκδοση ΑΜΚΑ α-
πό τον ΟΓΑ Θεσσαλίας, η οποία καθυστερεί 
λόγω έλλειψης προσωπικού... Συνεπώς, δε-
δοµένου του µεγάλου όγκου των προϊόντων 
της περιοχής µας αλλά και όλων των αγρο-
τικών περιοχών της χώρας, στην επικείµενη 
συγκοµιδιτική περίοδο, αιτούµαστε:

 Την παράταση ισχύος του αρ. 42 ΠΝΠ 
ΦΕΚ Α’ 90/1.5.2020 για είσοδο νέων εργα-
τών από τη γείτονα Αλβανία.

 Σχετικά µε τους αλλοδαπούς εργάτες που 
εισήλθαν µε την ΠΝΠ και έχουν ήδη αποχω-
ρήσει για τη χώρα τους, χωρίς να τους αποµέ-
νουν ηµέρες, να εξευρεθεί τρόπος να εισέλ-
θουν ξανά χωρίς να προσµετρώνται οι προ-
ηγούµενες ηµέρες εργασίας αλλά να ξεκινή-
σει νέο 90ήµερο, λόγω ανωτέρας βίας και ε-
κτάκτων συνθηκών».

Ένα μητρώνυμο
καίει το 90ήμερο, 
για εργάτες γης
Παραγωγικός χρόνος χάνεται στις διατυπώσεις 
για ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, καθώς κλείνει το παράθυρο 
παραμονής των 90 ημερών αλλοδαπών εργατών γης

ΑΠΟΣΤΑΞΗ ΚΡΙΣΗΣ

Έως 18/08
οι αποφάσεις 
για οίνους άνω 
1.200 τόνων
Στις 18 Αυγούστου θα γνωρίζουν την 
τύχη των αιτήσεων τους στο β’ κύκλο 
(6-9/8) για ένταξη στο µέτρο απόσταξης 
κρίσης,  καθώς τότε θα διαµορφωθεί και 
ο τελικός όγκος των αποσταζόµενων 
οίνων και ο απορροφώµενος προϋπο-
λογισµός. Να επισηµανθεί ότι δικαιού-
χοι υποβολής των αιτηµάτων είναι και 
τα οινοποιεία που έχουν ήδη υποβάλ-
λει αίτηση. Στον πρώτο κύκλο αιτηµά-
των έγιναν δεκτές ποσότητες οίνων έ-
ως 1200 τόνους, ενώ η υπερβάλλουσα 
ποσότητα άνω των 1200 τόνων, επίκει-
ται να εγκριθεί αµέσως µετά τις 18 Αυ-
γούστου. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του 
ΥΠΑΑΤ που επεξεργάστηκε η ΚΕΟΣΟΕ 
το σύνολο εγκριθεισών ποσοτήτων του 
α’ κύκλου ανέρχεται σε 26.001,96 τό-
νους, εκ των οποίων 18661,64 τόνοι α-
φορούν οίνους χωρίς ΓΕ, 5.637,33 αφο-
ρούν οίνους µε ΠΟΠ και ΠΓΕ και 1.703 
τόνοι αφορούν γλυκείς οίνους.

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Άνευ ασβεστίου 
Αφραγκία, 
δουλοπρέπεια 
και στεκατζήδες 
Άναρχη ανάπτυξη των καλλιεργειών και πλημμελής 
τεχνική φροντίδα επιδεινώνουν τη θέση των αγροτών

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

«Αλλαγή πλεύσης» είναι υποχρεωµέ-
νος να ακολουθήσει και µάλιστα στον 
ταχύτερο δυνατό χρόνο, ο αγροτικός 
τοµέας στη χώρα µας, πριν το υπάρ-
χον µοντέλο λειτουργίας οδηγηθεί σε 
ναυάγιο και συµπαρασύρει στη δίνη 
του την ίδια τη διατροφική επάρκεια 
της χώρας. Το παράδειγµα του ροδά-
κινου, µιας καλλιέργειας που εσφέρει 
στην εθνική οικονοµία µε 500 εκατ. ευ-
ρώ περίπου (συµπύρηνο και επιτραπέ-
ζιο) είναι αντιπροσωπευτικό της άναρ-

χης κατάστασης που επικρατεί στην 
αγροτικής παραγωγή και ειδικά στις 
πολυετείς - δενδρώδεις καλλιέργειες. 

Οι ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες των 
τελευταίων ηµερών έρχονται να ανα-
δείξουν µε ηχηρό µάλιστα τρόπο πολ-
λές από τις µέχρι τώρα λάθος επιλογές. 
Κι αυτές έχουν να κάνουν τόσο µε τις 
γεωγραφικές ζώνες και τις ποικιλίες 
που πρωτοστατούν σ’ αυτές όσο και µε 
τη συνεργασία παραγωγών και µετα-
ποιητικής βιοµηχανίας που κατά βά-
ση ακολουθείται και η οποία επηρεά-
ζει -συνήθως αρνητικά- και την καλλι-
εργητική φροντίδα που εφαρµόζεται. 

Πιο συγκεκριµένα, οι ειδικοί επί του 
θέµατος εκτιµούν ότι η τόσο µεγάλη 
ευαισθησία που παρουσιάζει η ώριµη 
παραγωγή ροδάκινων (ειδικά συµπύ-
ρηνων) στις βροχοπτώσεις και η οποία 
καταγράφεται ευρέως τα τελευταία 24ω-

ρα (µετά τις βροχές του τριηµέρου) έ-
χει να κάνει τόσο µε τις περιοχές που 
έχουν επιλεγεί για την καλλιέργεια ό-
σο και µε την πληµµελή φροντίδα που 
επιδεικνύεται και ειδικά µε την έλλει-
ψη ασβεστίου σε δέντρα και καρπούς.

Οι εκπρόσωποι της βιοµηχανίας µά-
λιστα, που φέρουν µεγάλο µέρος της 
ευθύνης για την άνευ συµβάσεων επέ-
κταση της καλλιέργειας σε βουνά και 
κάµπους, προτρέπουν τώρα ενερυθρί-
αστα τους παραγωγούς -βάζουντας στο 
παιχνίδι και τους τοπικούς βουλευτές- 
να διεκδικήσουν για την αιφνίδια υ-
ποβάθµιση της παραγωγής αποζηµι-

ώσεις από τον ΕΛΓΑ. 
Έτσι, τον αλλοπρό-

σαλο σχεδιασµό και 
την κακή σχέση και 
συνεργασία των µε-
ταποιητών µε τους 
παραγωγούς, έρχε-
ται να πληρώσει ό-
πως κάθε χρόνο ο 
ΕΛΓΑ, δηλαδή κά-
ποιοι άλλοι αγρό-
τες από κάποιο άλ-
λο προϊόν που πιθα-
νότατα να µην έχουν 
και καµιά ευθύνη. 

Η Agrenda έχει αναφερθεί πολλές 
φορές στη σαθρή βάση πάνω στην ο-
ποία θεµελιώνονται στη χώρα µας, τό-
σο κάποιες από τις πολυετείς και α-
παιτητικές καλλιέργειες (παραγωγοί) 
όσο και πολλές από τις αντίστοιχες µε-
ταποιητικές βιοµηχανίες. Ούτε ο ένας 
ούτε ο άλλος βγαίνει οικονοµικά, έ-
τσι όπως θέλουν να λειτουργούν, και 
στο τέλος και οι δύο ζητούν ενίσχυ-
ση από το κράτος. Κάποιες απ’ αυτές 
τις µεγάλες παθογένειες θίγει αυτές 
τις µέρες µε τον τρόπο της βέβαια και 
η περίφηµη Έκθεση Πισσαρίδη (σελ. 
16-17, 49) µε τον νοµπελίστα οικονο-
µολόγο να δηλώνει πριν από µέρες 
στην Καθηµερινή, ότι ο κλάδος της 
αγροδιατροφής θα µπορούσε να εί-
ναι µεταξύ των πρώτων στο νέο πα-
ραγωγικό µοντέλο της χώρας, όµως 
υπό προϋποθέσεις.

21-22, 35-36

Ζήτηση για 
καλαμπόκι με 
πρώτες κουβέντες
για 21 λεπτά
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Την φιξ τιµή των 37 λεπτών το κιλό αναµέ-
νουν οι παραγωγοί από τις συνεργαζόµε-
νες εταιρείες στον χώρο, για τον ηλίανθο. 
Οι φετινές αποδόσεις αναµένεται ότι θα κι-
νηθούν προς τα καλά επίπεδα των 400 κι-
λών το στρέµµα για τα ποτιστικά χωράφια, 
σύµφωνα µε τα όσα δείχνουν οι πρώτες ει-
κόνες από τα χωράφια στα βασικά παραγω-
γικά κέντρα της Βόρειας Ελλάδας. 

Νωρίτερα από άλλες χρονιές, έχουν ή-
δη µπει σε ορισµένα χωράφια αλωνιστικές 
µηχανές, µε τις αποδόσεις ωστόσο να είναι 

σχετικά χαµηλές γύρω στα 100 µε 180 κιλά 
το στρέµµα. Τα καλά χωράφια αναµένεται 
να «ξεκινήσουν» προς τα τέλη του µήνα, 
σύµφωνα µε τον γεωπόνο ∆ηµήτρη Βλα-
χάκη. Όλα βέβαια θα φανούν στο ζύγι, α-
φού το µάτι δεν µπορεί να υπολογίσει ει-
δικό βάρος και υγρασίες. Κάτι, που δεδο-
µένης της κατάστασης στην αγορά πετρε-
λαίου ενδέχεται να εξετάσουν επιµελώς οι 
εταιρείες βιοντίζελ, µη κάνοντας τα στρα-
βά µάτια σε ξένες ύλες και σε όσα υπερβαί-
νουν το γράµµα των συµβολαίων.

Με καλές αποδόσεις ο ηλίανθος
Τήρηση των συµβολαίων στο ακέραιο αναµένουν οι παραγωγοί
 Προς τα τέλη Αυγούστου τα αλώνια µε έως 400 κιλά τα καλά χωράφια
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Μ
ε τιµή παραγωγού στα 25 
λεπτά το κιλό έκλεισε την 
πώληση σκληρού σίτου ο 
Αγροτικός Συνεταιρισµός 

Σηµάντρων Χαλκιδικής στη ∆ηµητριακή ΑΕ. 
Φέτος η οργάνωση συγκέντρωσε 1.200 τό-
νους και οι ενδείξεις συνηγορούσαν σε υ-
ψηλότερη τιµή, αλλά οι τελευταίες πιέσεις 
στα ιταλικά χρηµατιστήρια οδήγησαν στην 
απόφαση για πώληση τώρα, αντί να περι-
µένουν τον Σεπτέµβριο, σύµφωνα µε τον 
πρόεδρο Ευάγγελο Μισαηλίδη. Εν τω µε-
ταξύ, το σκληρό σιτάρι στην εγχώρια αγο-
ρά συνεχίζει να διατηρεί τη δυναµική του 
στα επίπεδα των 26 µε 27 λεπτών το κιλό.

∆ασµό εισαγωγής στο καλαµπόκι 5,48 
ευρώ ανά τόνο επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένω-
ση εκ νέου, δεδοµένης της κατάστασης της 
αγοράς στη Βόρεια Αµερική, όπου οι χαµη-
λές τιµές θα είχαν ως αποτέλεσµα την αύ-
ξηση των εισαγωγών συµπιέζοντας το ευ-
ρωπαϊκό καλαµπόκι. Ο δασµός ισχύει από 
την Τετάρτη 12 Αυγούστου και θα ισχύσει 
και για τις εισαγωγές σίκαλης και σόργου. 

Με καλούς όγκους φαίνεται ότι θα µπει 
το φθινόπωρο στις διεθνείς αγορές µήλου 
η χώρα, σε µια χρονιά που η Πολωνία εµ-
φανίζει ξανά σηµαντικές απώλειες παρα-
γωγής. Οι πρώτες εκτιµήσεις δείχνουν πως 
οι περισσότερες περιοχές της χώρας, θα έ-
χουν αυξηµένες ποσότητες σε σχέση µε πέ-
ρυσι, αλλά όχι πάνω από τα κανονικά επί-
πεδα. Από την άλλη η Πολωνία αναµένει 
λιγότερα και από πέρυσι µήλα, καθώς οι 
καταστροφές από παγετώνες την άνοιξη, 
στρέσαραν σηµαντικά τα δέντρα.

Σκληρό 25 λεπτά 
ο ΑΣ Σημάντρων  

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

16/07 23/07 30/07 06/08 12/08

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

267,80
266,77

270,54
268,64

271,15

Στο ζύγι
Όλα θα φανούν στο ζύγι, αφού 

το µάτι δεν µπορεί να υπολογίσει 
το ειδικό βάρος και τις υγρασίες 

στην καλλιέργεια

Πριμ 
Πριµ που θα φτάσει την τιµή 
στα 39 λεπτά υποσχέθηκε η 
Πέττας ΑΕΒΕ για ποσότητες 
µε υψηλές προδιαγραφές

Συμβόλαια
Όλες οι εταιρείες δεσµεύτηκαν 
ότι θα τηρήσουν τα συµβόλαια 

των 37 λεπτών το κιλό
τη φετινή εµπορική σεζόν

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

09/7 16/7 23/7 30/7 06/8 12/8

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

300

188

209,5

64,08

341,0

903,0

24.15

45.750

100.075

74.97

304

190

209,5

62,24

350,3

894,4

24.21

53.500

102.225

75.34

297

190

209,5

61,39

357,0

903,4

24.38

54.500

100.975

71.25

295

190

209,5

61,68

364,70

887,6

24.53

51.750

101.350

66.10

295

190

209,5

64,60

374,70

880,4

19.66

49.750

102.675

64.89

295

190

209,5

63,80

373,60

867,0

19,36

51,00

109.67

67.39

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

1,98

2,02

2,02

2,04

2,01 2,01

2,04

207

209 209 209
211 211

Συμβόλαια 
παραγωγών 
ηλίανθου  (λεπτά το κιλό)

Εταιρείες   37 

Πέττας ΑΕΒΕ 39

ΠΗΓΗ: AGRENDA

Τιμή παραγωγού
 λεπτά/κιλό

2020  21 (εκτιµήσεις)

2019  16 

ΠΗΓΗ: AGRENDA

Αντιστάσεις
στα 26-27 λεπτά 
για το σκληρό σιτάρι

Υψηλότερο εύρος 
τιμών επιχειρείται στο 
χρηματιστήριο βάμβακος

Με πριµ ποιότητας 
ο ηλίανθος
Με φιξ τιµή τα 37 λεπτά το κιλό, όπως 
δεσµεύτηκαν οι εταιρείες ξεκινά προς 
τα τέλη του µήνα ο αλωνισµός στον 
ηλίανθο. Επιπλέον, µεγάλη εταιρεία του 
κλάδου έχει υποσχεθεί πριµ ποιότητας 
για συγκεκριµένες ποσότητες.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Τα βρίζα στάρι
ένα παζάρι... 
για τα ροδάκινα
Η ιδιότυπη διαδικασία που ακολουθεί 
αυτές τις µέρες η παράδοση των 
συµπύρηνων ροδάκινων µέσα από τα 
περιβόητα στέκια στη µεταποιητική 
βιοµηχανία, συνιστά µια ακόµα από τις 
µεγάλες παθογένειες του κλάδου. 
Οι βιοµήχανοι προτιµούν να δίνουν 
2 λεπτά το κιλό στους λεγόµενους 
στεκατζήδες, τους «κράχτες» επί της 
ουσίας των παραγωγών, παρά να 
βρίσκουν επ’ αυτού άµεσο σηµείο 
επαφής µε τους αγρότες και να 
βελτιώνουν βήµα - βήµα τη 
συναλλακτική τους σχέση. Την ίδια 
στιγµή βέβαια, τα στέκια και ο χρόνος 
που µεσολαβεί µέχρι το προϊόν να πάει 
προς επεξεργασία, υποβαθµίζουν την 
πρώτη ύλη και εντείνουν το πρόβληµα 
των όποιων ασθενειών που αυτές τις 
µέρες µοιάζει να γίνεται εντονότερο. 
Για διαφοροποίηση της τιµής 
παραγωγού µε βάση τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά των παραδόσεων, ούτε 
λόγος. Το «βρίζα σιτάρι ένα παζάρι» που 
θριαµβεύει ως γνωστό στα δηµητριακά, 
βρίσκει πεδίο και στα ροδάκινα.  

Ο κλάδος της αγροδιατροφής θα 
µπορούσε να είναι µεταξύ των 
πρώτων στο νέο παραγωγικό 
µοντέλο της χώρας, αλλά υπό 
προϋποθέσεις, σύµφωνα µε την 
έκθεση Πισσαρίδη.

Την κακή 
συνεργα-
σία µετα-
ποιητών µε 
παραγω-
γούς, πλη-
ρώνουν 
κάθε χρό-
νο άλλοι 
αγρότες 
µε άλλο 
και χωρίς 
καµιά 
ευθύνη.
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Αποζηµιώσεις για τις πρώτες ανάγκες 
των νοικοκυριών και για οικοσκευή που 
σε πρώτη φάση θα ανέρχονται σε 3 εκατ. 
ευρώ, αναστολή για έξι µήνες όλων των 
φορολογικών υποχρεώσεων αλλά και α-
ναστολή ή ρύθµιση δανειακών υποχρεώ-
σεων περιλαµβάνονται στις παρεµβάσεις 
που ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονοµι-
κών για την αποζηµίωση των πληγέντων 
από την πρωτοφανή φυσική καταστροφή 
στην Εύβοια. Παράλληλα, µέσω του ΕΛ-
ΓΑ, προχωρά άµεσα η καταγραφή των ζη-
µιών, ώστε να δοθούν οι προβλεπόµενες 
αποζηµιώσεις στις αγροτικές εκµεταλλεύ-
σεις που έχουν πληγεί, σε συνεργασία 
µε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Επίσης οι επιχειρήσεις µε µεγάλες ζη-
µιές υπολογίζονται σε 30 στο ∆ήµο Χαλ-
κιδέων και σε 20 στο∆ήµο ∆ιρφύων-Μεσ-
σαπίων. Το κόστος για 50 επιχειρήσεις α-
νέρχεται στις 400.000 ευρώ, ενώ για 3.000 
σπίτια ανέρχεται στα 15 εκατ. ευρώ. Πα-
ράλληλα, η ΕΕΤ ανακοινώνει ότι οι ελλη-
νικές Τράπεζες-µέλη της είναι έτοιµες να 
παράσχουν διευκολύνσεις σε νοικοκυριά 
και επιχειρήσεις της Εύβοιας. 

Αντιµέτωποι µε ένα ακόµη από τα 
πολλά ευτράπελα της δηµόσιας δι-
οίκησης βρίσκονται αυτές τις µέ-
ρες χιλιάδες αγρότες κι αυτό για-
τί φρόντισαν να συµπεριλάβουν 
έγκαιρα, δηλαδή πριν από τη θε-
σµοθέτηση της σχετικής απαλλα-
γής, στη φετινή δήλωση εισοδήµα-
τος το φόρο επιτηδεύµατος ύψους 
650 ευρώ για το 2019.

Ως γνωστό, µε τροπολογία που 
πέρασε πριν από λίγες µέρες στη 
Βουλή, έχει ανασταλεί η εφαρµο-
γή του εν λόγω φόρου για τους α-
γρότες. Προφανώς, όσοι δεν είχαν 
υποβάλει τη δήλωσή τους νωρίτε-
ρα, κάνουν χρήση της απαλλαγής.

Τι γίνεται όµως µε τους χιλιάδες 
αγρότες που είχαν υποβάλει και εί-
χαν οριστικοποιήσει πολύ νωρίτε-
ρα τη φορολογική τους δήλωση;

Οι πληροφορίες θέλουν τις αρ-
µόδιες οικονοµικές αρχές να µην 
αναλαµβάνουν καµιά ευθύνη α-
πέναντί τους και να απαιτούν κα-
νονικά την καταβολή του φόρου. 
Στις περιπτώσεις µάλιστα που αυ-
τό δεν γίνεται, καθίσταται ανέφι-
κτη η έκδοση φορολογικής ενη-
µερότητας, µε αποτέλεσµα την τα-
λαιπωρία των ανθρώπων που θέ-
λησαν να είναι τυπικοί µε τις προ-
θεσµίες και τις υποχρεώσεις τους.

Οι συνεπείς τιµωρούνται
Η περαιτέρω ενηµέρωση λέει, ό-

τι οι αγρότες που έχουν συµπεριλά-
βει το φόρο επιτηδεύµατος στη δή-
λωσή τους, αν δεν θέλουν να τον 
πληρώσουν αναίτια, θα πρέπει να 
περιµένουν να ολοκληρωθεί η υ-
ποβολή των δηλώσεων και να α-
νοίξει η διαδικασία υποβολής δι-
ορθωτικής δήλωσης, όπου θα γίνε-
ται χρήση της απαλλαγής. Έως τότε 
δεν θα µπορούν να έχουν διαθέσι-
µη φορολογική ενηµερότητα. Μια 
ακόµα επιβεβαίωση ότι, σ’ αυτή τη 
χώρα οι νοµοταγείς τιµωρούνται! 

Στο µεταξύ, τα στοιχεία του προ-
σωρινού ∆ελτίου Εκτέλεσης του Κρα-
τικού Προϋπολογισµού του Ιουλί-
ου 2020, δείχνουν µια µείωση των 
εσόδων από φόρους κατά 15% σε 
σχέση µε τις προβλέψεις του -προ 
κορωνοϊού- προϋπολογισµού. Η 
µείωση αυτή είναι χαµηλότερη α-
πό τις µειώσεις των δύο προηγου-
µένων µηνών (Ιούνιος -16,9%, Μά-
ιος -35,5%), όπου καταγράφηκε η 
επίπτωση του lockdown και των ε-
κτεταµένων αναστολών φορολο-
γικών υποχρεώσεων. Τα έσοδα Ι-
ουλίου επηρεάστηκαν αρνητικά α-
πό τη χρονική παράταση που δό-
θηκε για την υποβολή των φορο-
λογικών δηλώσεων.

Παρεμβάσεις
στήριξης
των πληγέντων
στην Εύβοια

Δήλωσαν φόρο επιτηδεύματος
και έχασαν την ενημερότητα

Η αναστολή ή ρύθµιση δανειακών 
υποχρεώσεων περιλαµβάνονται στις 

παρεµβάσεις που ανακοίνωσε το 
υπουργείο Οικονοµικών.

Γύρω στα 50 
εκατ. ευρώ 
έσοδα θα χάσει η 
Θεσσαλονίκη από 
τη µαταίωση της 
85ης ∆ΕΘ.

Πλήγµα µε απώλεια εσόδων για την τοπική οικονοµία 
της Θεσσαλονίκης η µαταίωση της 85ης ∆ΕΘ

«Μαύρη τρύπα», άµεσων και έµµεσων εσόδων, της τάξης των 50 εκατ. 
ευρώ, δηµιουργεί στην τοπική οικονοµία της Θεσσαλονίκης, η απόφαση 
για τη µαταίωση της 85ης ∆ΕΘ, προκειµένου να περιοριστούν οι 
πιθανότητες διασποράς του Covid-19, καθώς η πανδηµία το τελευταίο 
διάστηµα εµφανίζει σηµάδια έξαρσης. 
Η εµπορικότερη έκθεση στο καλεντάρι της ∆ΕΘ – Helexpo υπολογίζεται ότι 
αντιπροσωπεύει περίπου το 35% του ετήσιου κύκλου εργασιών του 
εκθεσιακού φορέα, κάτι που µεταφράζεται σε µια άµεση απώλεια, για τα 
ταµεία της διοργανώτριας αρχής, που φτάνει στα 4 εκατ. ευρώ. Από εκεί 
και πέρα, όµως, υπάρχουν µια σειρά από άλλες δορυφορικές 
δραστηριότητες, οι οποίες αν συναθροιστούν, βάσει και σχετικών µελετών, 
ανεβάζουν το ποσό που επωφελείται η τοπική οικονοµία, σε περίπου δέκα 
φορές περισσότερο από τον τζίρο που γίνεται αποκλειστικά στο εκθεσιακό 
γεγονός. Τις πύλες της περσινής 84ης ∆ΕΘ τις πέρασαν συνολικά 263.737 
επισκέπτες, ενώ συµµετείχαν περισσότεροι από 1.600 εκθέτες, δίνοντας 
ανάσα στην οικονοµία της πόλης.

∆ιορθωτική 
δήλωση

Οι αγρότες που συµπε-
ριέλαβαν το φόρο 
επιτηδεύµατος στη 

δήλωσή τους, θα πρέπει 
να περιµένουν να ολο-
κληρωθεί η υποβολή 

των δηλώσεων και να 
ανοίξει η διαδικασία 

υποβολής διορθωτικής 
δήλωσης
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Μετά 
τις βροχές 
και μονίλια 
πλήττει τα 
ροδάκινα

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

«Χαριστική βολή», για χιλιάδες καλλιεργητές στην 
Πέλλα που δεν έχουν συγκοµίσει ακόµη τη φετινή 
παραγωγή των οπωροφόρων φυτειών τους αποτέλε-
σε η κακοκαιρία «Θάλεια», καθώς όσοι καρποί δεν έ-
πεσαν από τα δέντρα, λόγω των έντονων και παρατε-
ταµένων βροχοπτώσεων, είναι σχεδόν βέβαιο ότι σε 
µεγάλο ποσοστό θα προσβληθούν από ασθένειες.

Επί τέσσερις συνεχόµενες ηµέρες στον κάµπο των 
∆ήµων Έδεσσας και Σκύδρας, οι έντονες βροχές «έ-
πνιξαν» τις δενδροκαλλιέργειες και τώρα µε την άνοδο 
της θερµοκρασίας απειλούνται από τη µονίλια, φέρνο-
ντας σε απόγνωση τους παραγωγούς της περιοχής, οι 
οποίοι λίγους µήνες νωρίτερα είδαν τις φυτείες τους 
να «χτυπιούνται» και από τον παγετό.

«Σε µια ώρα το πρωί της περασµένης ∆ευτέρας, το 
σχεδόν 60%-70% των ροδάκινων που παραλάβαµε από 
τρία φορτηγά στην οργάνωσή µας, είχε ζητήµατα µο-
νίλιας. Η ζηµιά είναι µεγάλη και θα αρχίσει να φαίνε-
ται πιο καθαρά τις επόµενες ηµέρες µε την άνοδο της 
θερµοκρασίας», επεσήµανε στην Agrenda ο Γιάννης 
Λυσίτσας από τον Α. Σ. Παλαιού Μυλοτόπου του ∆ή-
µου Γιαννιτσών, ζητώντας τη στήριξη των παραγωγών.

Ο έµπειρος παραγωγός, συνεταιριστής και γενικός 
γραµµατέας του Συνδέσµου Εκπροσώπων Αγροτικών 
Συνεταιρισµών Πέλλας, είπε ακόµη πως τα προβλή-
µατα εντοπίζονται στις φυτείες µε τις όψιµες ποικιλί-
ες συµπύρηνων και επιτραπέζιων ροδάκινων και νε-
κταρινιών, αλλά και βερίκοκων, καθώς είναι σε εξέ-
λιξη η συγκοµιδή τους. Ανάλογα προβλήµατα φαίνε-
ται να καταγράφονται και στις φυτείες της Ηµαθίας.

Σε επιστολή του, εξάλλου, προς τους τοπικούς φο-
ρείς και βουλευτές, τη διοίκηση του ΕΛΓΑ, τον υπουρ-
γό και τους δύο υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης, 
αλλά και προς τον πρωθυπουργό, ο Σ.Ε.Α.Σ. Νοµού 
Πέλλας περιγράφει τη δεινή θέση στην οποία έχουν 
περιέλθει οι δενδροκαλλιεργητές της περιοχής και ζη-
τά επιτακτικά την αλλαγή του κανονισµού του ΕΛΓΑ, 
ώστε να αποζηµιώνονται και αυτές οι ζηµιές.
Συγκεκριµένα στην επιστολή αναφέρονται τα εξής:

«Η παρατεταµένη κακοκαιρία «Θάλεια» άφησε το απο-
τύπωµά της στον πρωτογενή τοµέα της δενδροκαλλιέρ-
γειας, βυθίζοντας τα φυσικά µας πρόσωπα κι εµάς τους 
ίδιους σε θλίψη. Ο Σ.Ε.Α.Σ. όλα αυτά τα χρόνια προσπα-
θεί να πείσει τους ιθύνοντες για την κάλυψη όλων των 
καιρικών φαινοµένων, ζητώντας επιτακτικά την αλλα-
γή του κανονισµού του ΕΛΓΑ, ενεργοποιώντας το µέτρο 
17 της ΕΕ για επιδότηση ασφαλιστικής εισφοράς λόγω 
της κλιµατικής αλλαγής. Αυτό όµως, δεν εισακούστηκε. 
Επιτέλους, κύριοι, πρέπει να αναλάβετε τις ευθύνες σας. 

Ξεκινώντας η καλλιεργητική περίοδος το 2020, µε τον πα-
γετό που άφησε το αποτύπωµα του στις πρώιµες και στις 
υπερπρώιµες ποικιλίες, εναπόθεσε την ελπίδα των φυσι-
κών προσώπων για καλή στρεµµατική απόδοση στις µε-
σοπρώιµες και όψιµες, αλλά η κακοκαιρία «Θάλεια» κα-
τέστρεψε νεκταρίνια, επιτραπέζια ροδάκινα και συµπύ-
ρηνα. Ζητούµε από τους αρµόδιους, να πράξουν σωστά 
γι’ αυτές τις επαναλαµβανόµενες καιρικές συνθήκες που 
έχουν οδηγήσει τη δενδροκαλλιέργεια σε απόγνωση.

Με εκτίµηση,
η ∆ιοίκηση του Σ.Ε.Α.Σ. νοµού Πέλλας»

ΑΣ Ηµαθίας: Άµεση παρέµβαση για καταβολή 
στρεµµατικής ενίσχυσης σε ροδακινοπαραγωγούς

Αναφερόµενοι στα πρόσφατα περιστατικά κακοκαιρί-
ας, τα µέλη του Αγροτικού Συλλόγου Ηµαθίας κάνουν 
λόγο για αδιαφορία της κυβέρνησης ως προς τις απο-
ζηµιώσεις των ροδακινοπαραγωγών, οι οποίοι υφίστα-
νται µεγάλο πλήγµα στις καλλιέργειές τους λόγω των 
ακραίων καιρικών φαινοµένων που σηµειώνονται από 
τον Μάϊο. Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση:

«Τα ακραία καιρικά φαινόµενα που σηµειώθηκαν κα-
τά τη διάρκεια της φετινής παραγωγής ροδάκινων και νε-
κταρινιών (Μάϊο-Αύγουστο), µε αποκορύφωµα τις πρό-
σφατες έντονες βροχές, οδηγούν σε µεγάλη απώλεια ει-
σοδήµατος τους παραγωγούς, οι οποίοι φαίνεται, πως και 
µε αυτή την κυβέρνηση, που δείχνει παντελώς αδιάφο-

Στρεμματική ενίσχυση και νέο κανονισμό ΕΛΓΑ ζητούν οι ροδακινοπαραγωγοί 
Πέλλας και Ημαθίας, αφού με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο δεν αποζημιώνονται 
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ρη να δώσει λύσεις, βιώνουν την απόλυτη οικονοµι-
κή εξαθλίωση. Από τις έντονες και άκαιρες βροχοπτώ-
σεις που έπληξαν την παραγωγή κατά τα έτη 2017 και 
2018 (λιγότερο έντονο το φαινόµενο το 2019) οι ρο-
δακινοπαραγωγοί δεν αποζηµιώνονται.

Η φετινή παραγωγική σεζόν ξεκίνησε µε προβλή-
µατα και δυσκολίες στην καλλιέργεια λόγω του covid 
19 (Έλλειψη εργατικών χεριών, αβεβαιότητα στις α-
γορές , µείωση εξαγωγών και εσωτερικής κατανάλω-
σης, ρώσικο εµπάργκο). Στις περισσότερες ποικιλίες 
ροδάκινων και νεκταρινιών παρουσιάστηκαν προβλή-
µατα µειωµένης καρπόδεσης, λόγω των ανοιξιάτικων 
παγετών, µε τη ζηµιά να µην καλύπτεται αδίκως από 
τον ΕΛΓΑ. Επίσης χάθηκε µεγάλο µέρος της παραγω-
γής στις πρώιµες ποικιλίες από τις αυξοµειώσεις θερ-
µοκρασιών και έντονων βροχών (καρπόπτωση, µα-
λάκωµα). Η πρόσφατη κακοκαιρία, µε τα υψηλά πο-
σοστά βροχής, την απότοµη πτώση της θερµοκρασί-
ας και τους δυνατούς ανέµους, ήρθε να προσθέσει ε-
πιπλέον ζηµιές στην παραγωγή οι οποίες επίσης δεν 
αποζηµιώνονται (αλλοίωση φλοιού σε όλα τα ροδά-
κινα και νεκταρίνια, ασθένεια της µονίλιας σε µεγά-
λο βαθµό και καρπόπτωση).

Καλούµε την πολιτεία να προβεί άµεσα στην κάλυ-
ψη του χαµένου εισοδήµατος των ροδακινοπαραγω-
γών, καταβάλλοντας γενναίες στρεµµατικές ενισχύσεις.

Ο πρόεδρος και τα µέλη του ∆Σ του ΑΣ Ηµαθίας»

Περισσότερα από 3.500 στρέµµατα µε 
επίκεντρο τις περιοχές Ερµητσίου, Μα-
ταράγκας, Μαυραχάδων, Καρποχωρίου 
αλλά και Σοφάδων (περιοχή «Μαργα-
ρίτα») εκτιµάται ότι αφορά η ζηµιά α-
πό την πρόσφατη χαλαζόπτωση και τα 
ακραία καιρικά φαινόµενα στην Καρ-
δίτσα. Σύµφωνα µε τις πρώτες εκτιµή-
σεις κλιµακίου το ΕΛΓΑ, που προχώρη-
σαν σε αυτοψία, επλήγησαν, κυρίως, 
καλλιέργειες βαµβακιού, καπνού, βιο-
µηχανικής ντοµάτας και καλαµποκιού.

Ήδη ο ∆ήµος Σοφάδων προχώρη-
σε στην απαιτούµενη αναγγελία και 
ξεκίνησε άµεσα η διαδικασία υποβο-
λής των δηλώσεων από τους πληγέ-
ντες αγρότες. Ο δήµαρχος Σοφάδων 
Θάνος Σκάρλος ανέφερε ότι «Ως ∆ή-
µος Σοφάδων προχωρήσαµε άµεσα 
τις διαδικασίες από την πλευρά µας, 
ώστε το ταχύτερο δυνατό να αποζηµι-
ωθούν µε δικαιοσύνη οι αγρότες. Εί-
µαστε βέβαιοι, ότι και η πολιτεία µέσω 
του ΕΛΓΑ θα κινηθεί µε ταχύτητα ώστε 
οι αγρότες να λάβουν το συντοµότερο 
δυνατό τις αποζηµιώσεις».

Εν τω µεταξύ, από τη µανία του και-

ρού τις τελευταίες ηµέρες δεν γλίτω-
σε ούτε η επαρχία Φαρσάλων, µε ε-
πίκεντρο το Αργυροπούλι, όπου γί-
νεται λόγος για ζηµιές σε πάνω από 
4.000 στρέµµατα κυρίως µε καλλιέρ-
γειες βαµβακιού, βιοµηχανικής ντο-
µάτας, καλαµποκιού, ηλίανθου και 
κηπευτικών σε περιοχές της δηµοτι-
κής ενότητας Πολυδάµαντα, αλλά και 
προς την δηµοτική ενότητα Ναρθακί-
ου (Καστράκι).

Ήδη στο δήµο Φαρσάλων ξεκίνησε 
η διαδικασία υποβολής των δηλώσε-
ων από τους πληγέντες αγρότες, ενώ 
κλιµάκιο του ΕΛΓΑ προχώρησε και σε 
αυτοψία, προκειµένου να διαπιστω-
θεί το µέγεθος της ζηµιάς σε αγροτι-
κές καλλιέργειες και ποιµνιοστάσια 
της περιοχής.

Τέλος, ζηµιές εντοπίζονται και σε α-
χλάδια και αµπέλια, καθώς και σε κτη-
νοτροφικές µονάδες του δήµου Τυρνά-
βου, µε τον δήµαρχο Γιάννη Κόκκου-
ρα να χαρακτηρίζει τη ζηµιά στην πε-
ριοχή µεγάλη και τη χρονική συγκυρία 
τραγική καθώς «χτύπησε» τα προϊόντα 
λίγες µέρες πριν αυτά συγκοµισθούν.

Τραγωδία στην Εύβοια, λίμνη 3.000 στρέμματα 
και καταστροφές σε ζωικό κεφάλαιο στο Λαγκαδά

Βαμβάκια, καπνά και ντομάτα  
οι πληγές στο Δήμο Σοφάδων

λικά κι έφραξε στη γέφυρα στο ύψος του πρώην 
εργοστασίου της Αγνό, µε συνέπεια να πληµµυ-
ρίσουν τα χωράφια και προκληθούν καταστρο-
φές και σε υποδοµές». Στη δίνη της κακοκαιρίας 
βρέθηκαν και ορισµένα αµπέλια στη Χρυσαυγή.

Αναφορικά µε τις επιπτώσεις στον κτηνοτροφι-
κό τοµέα, ο κ. Κεφαλάς µας ανέφερε πως υπάρ-
χει η πληροφορία ότι πνίγηκαν περίπου 150 πρό-
βατα σε µια προβατοτροφική µονάδα, ενώ µένει 

να φανεί αν είναι ακριβής µια δεύτερη περίπτω-
ση απώλειας ζωικού κεφαλαίου, αυτή τη φορά 
σε αγελαδοτροφική µονάδα της πληγείσας πε-
ριοχής. «Στην περιοχή που χτύπησε η κακοκαι-
ρία λειτουργούν γύρω στις 40 κτηνοτροφικές εκ-
µεταλλεύσεις. Από όσο έχω ενηµερωθεί οι περί-
που 15 έχουν υποστεί ζηµίες σε υποδοµές και ε-
ξοπλισµό, καθώς τους κάηκαν πλακέτες και µο-
τέρ σε αλµεκτήρια, ενώ έχουν καταστραφεί και 

µεγάλες ποσότητες ζωοτροφών που ήταν απο-
θηκευµένες στις µονάδες αυτές», επεσήµανε ο 
εντεταλµένος σύµβουλος της Περιφέρειας.

 «Πληµµύρισαν τα πάντα» είπε από την πλευ-
ρά του ο αντιπρόεδρος του Αγροκτηνοτροφικού 
Συλλόγου Λαγκαδά, ∆ηµήτρης Παπασιµόπου-
λος, εκτιµώντας πως «το 70% της καλλιεργού-
µενης έκτασης µε τριφύλλια, καλαµπόκια και 
σιτηρά έχουν καταστραφεί».

Ανθρώπινες απώλειες και µεγάλες καταστρο-
φές στον αστικό ιστό στην Εύβοια, πολλά προ-
βλήµατα σε σπίτια, ζωικό και φυτικό κεφάλαιο 
στον Λαγκάδα, ζηµιές από το χαλάζι στην Καρ-
δίτσα και τεράστια απώλεια παραγωγής από τις 
βροχές και χαλάζι στα ροδάκινα  Πέλλας, Ηµαθί-
ας και Βελβεντού άφησε πίσω τους οι καταιγίδες 
που σάρωσαν τη χώρα την περασµένη εβδοµά-
δα. Τα βλέµµατα όλων στρέφονται πάντως στην 
ανείπωτη τραγωδία της Εύβοιας (Ψαχνά, Βασιλι-
κά, Πολιτικά, Σταυρό, Κοντοδεσπότι, Λευκαντί και 
Μπούρτζι), όπου η πρωτοφανής νεροποντή ξηµε-
ρώµατα Κυριακής, έφερε ανθρώπινες απώλειες. 

Μεγάλες πληµµύρες σηµειώθηκαν επίσης 
δύο εικοσιτετράωρα νωρίτερα στο Λαγκαδά, 
όπου καταγράφονται εκτεταµένες καταστρο-
φές και στην αγροτική παραγωγή. Μια πρώτη 
εκτίµηση για την έκταση των ζηµιών, σύµφω-
να µε τον αγελαδοτρόφο και εντεταλµένο πε-
ριφερειακό σύµβουλο για θέµατα αγροτικής 
οικονοµίας της περιφέρειας Κεντρικής Μακε-
δονίας Γιώργο Κεφαλά, ανεβάζει τις πληµµυ-
ρισµένες εκτάσεις στα περίπου 2.500 µε 3.000 
στρέµµατα, χωρίς να λογίζονται τα χωράφια 
που υπέστησαν µερική καταστροφή.

«Πρόκειται κυρίως για καλλιέργειες µε καλα-
µπόκια τριφύλλια, αλλά και κηπευτικά, υπαίθρια, 
όσο και θερµοκηπιακά, στην περιοχή που ξεκι-
νά από το ∆ρυµό, το Περιβολάκι και τη Λητή και 
φτάνει µέχρι το Λαγκαδά» ανέφερε ο κ. Κεφα-
λάς και εξήγησε πως «υπάρχει ένα αποστραγγι-
στικό κανάλι εκεί, το οποίο γέµισε µε φερτά υ-

Ζηµιές σε καλλιέργειες 
µε καλαµπόκια, τριφύλλια 
και κηπευτικά από 
το ∆ρυµό, το Περιβολάκι 
και τη Λήτη µέχρι 
το Λαγκαδά.



Στη μηλιά πολλή 
η καρπόκαψα
Συνεχόμενες οι εκκολάψεις νεαρών 
προνυμφών το επόμενο διάστημα

ΤΗΣ  ΙΩΑΝΝΑΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 
fotopoulou@agronews.gr

Αξιόλογη κρίνεται η αύξηση που 
διαπιστώθηκε την τρέχουσα περί-
οδο στους πληθυσµούς της καρ-
πόκαψας στη µηλιά ανά περιο-
χές της χώρας. Κατά τις επόµε-
νες ηµέρες θα σηµειωθούν συ-
νεχόµενες εκκολάψεις των νε-
αρών προνυµφών από τις τρέ-
χουσες ωοτοκίες. Εποµένως, η 
περίοδος αυτή κρίνεται κι ως 
ενδεδειγµένη για την επανά-
ληψη, εφόσον αυτή θεωρείται 
αναγκαία, µε φυτοπροστατευ-
τικά προϊόντα που στοχεύουν 
στις νεαρές προνύµφες. 

Ως προς το αν χρειάζεται επα-
νάληψη ή όχι, εξετάζεται το πό-
τε έγινε η τελευταία επέµβαση, 
τη δραστική ουσία που χρησιµο-
ποιήθηκε, καθώς και τη χρονι-
κή κάλυψη που δίνει αυτή. Μά-
λιστα, δεδοµένου ότι οι πληθυ-

σµοί συγκεντρώνονται κυρίως  
στα ψηλά κλαδιά, έχει σηµασία 
να καλυφθούν µε επιµεληµένη 
εφαρµογή του ψεκασµού και οι 
κορυφές των δέντρων.

Αυτή την εποχή, σύµφωνα 
µε τους γεωπόνους, τα ενήλι-
κα ωοτοκούν κατευθείαν επά-
νω στους καρπούς και χρειάζε-
ται ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή των ζηµιών ιδιαίτερα 
σε περιοχές που εµφάνισαν σο-
βαρές προσβολές κατά τα προ-
ηγούµενα έτη.

Η γενιά διαρκεί περίπου 25 
ηµέρες και η νεαρή προνύµφη 

αφού πρώτα περιπλανηθεί 2-3 
ηµέρες επί του καρπού στη συ-
νέχεια εισχωρεί από σηµείο ε-
παφής του µε άλλο καρπό, βλα-
στό ή φύλλο. Σηµειωτέον ότι 
η πορεία των συλλήψεων της 
καρπόκαψας είναι ενδεικτική 
για την πορεία εξέλιξης του ε-
ντόµου για µία ευρεία περιοχή.

Επειδή όµως, υπάρχει πιθα-
νότητα διαφοροποίησης µετα-
ξύ των κτηµάτων µίας περιοχής, 
καλό είναι οι παραγωγοί να πα-
ρακολουθούν την εµφάνιση της 
καρπόκαψας στα κτήµατά τους 
είτε µε παγίδες είτε µε τακτική 
επιθεώρηση των καρπών για τη 
διαπίστωση προσβολών, µε σκο-
πό τη καλύτερη εκτίµηση της α-
ναγκαιότητας του ψεκασµού.

Να σηµειωθεί ότι η ασθένεια, 
που ευνοείται από τις υπάρχου-
σες καιρικές συνθήκες, προξε-
νεί ξήρανση των κλαδίσκων του 
έτους, νέκρωση των οφθαλµών 

και καστανές ακανόνιστες έως 
κυκλικές κηλίδες στα φύλλα. 
Ως σηµείο έναρξης για την προ-
σβολή αναφέρεται η δηµιουργία 
νεκρωτικής κηλίδας στη βάση ή 
γύρω από ένα οφθαλµό. Σε µε-
γαλύτερους κλάδους και βραχί-
ονες προκαλεί έλκη, στα οποία 
και διαχειµάζει. ∆ιαχειµάζει ε-
πίσης στα προσβεβληµένα φύλ-
λα, που πέφτουν στο έδαφος.

Σύµφωνα µε τις οδηγίες των 
γεωπόνων του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών Θεσ-
σαλονίκης, στα σκευάσµατα που 
θα χρησιµοποιηθούν είναι ωφέ-
λιµο να εξεταστεί ο κίνδυνος α-
νάπτυξης ανθεκτικότητας. Ανε-
ξάρτητα όµως από αυτά,  αφαίρε-
ση και καταστροφή µε φωτιά ό-
λων των προσβεβληµένων βλα-
στών είναι ιδιαίτερα αποτελεσµα-
τική, ειδικότερα στην περίπτωση 
που εφαρµόζεται από το σύνολο 
των παραγωγών µιας περιοχής. 

Σε υψηλές πτήσεις η κόκκινη ψώρα στα εσπεριδοειδή
Μεταξύ των κοκκοειδών που δραστηριοποιούνται αυτή την 
εποχή στα εσπεριδοειδή, σε υψηλά επίπεδα βρίσκεται η 
πτήση των αρσενικών της δεύτερης γενιάς της κόκκινης 
ψώρας. Η καταπολέµηση της γενιάς αυτής είναι στρατηγικής 
σηµασίας για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση του εχθρού, 
καθώς οι επόµενες γενιές είναι αλληλοεπικαλυπτόµενες και 

συνεπώς είναι δύσκολο να προσδιορισθούν επαρκώς, προκειµένου και 
να αντιµετωπιστούν. Η επέµβαση µε κατάλληλα κι εγκεκριµένα 
φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα είναι αναγκαία µόνο σε εκείνους τους 
οπωρώνες που παρατηρήθηκαν κατά την περσινή συγκοµιδή, πάνω από 
4-10 άτοµα της κόκκινης ψώρας ανά καρπό, καθώς και σε αυτούς µε 
έντονη προσβολή, όπου έγινε καταπολέµηση της πρώτης γενιάς µε 
νευροτοξικά σκευάσµατα, ως επανάληψη. Εκτός, όµως, της χηµικής 
επέµβασης, συστήνεται το κλάδεµα και ο καθαρισµός των δέντρων 
για περιορισµό των επιβλαβών πληθυσµών.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΓΑΠΗ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ

Πριν την επέµβαση
Έλεγχος της τελευταίας 

επέµβασης, της δρα-
στικής ουσίας και του 

χρόνου κάλυψης

Περονόσπορος ντοµατιάς
Στη ντοµάτα ο µύκητας που ευθύνεται 
για την ασθένεια του περονοσπόρου 
ευνοείται ειδικότερα σε νύχτες µε 
υψηλή σχετική υγρασία, τις νεφοσκεπείς 
ή βροχερές ηµέρες, µε οµίχλες το 
απόγευµα. Η υγρασία αυτή 
δηµιουργείται από βροχοπτώσεις, 
γεγονός που ενδεχοµένως να συµβάλει 
στην είσοδο του µύκητα στις υπαίθριες 
καλλιέργειες βιοµηχανικής και 
επιτραπέζιας ντοµάτας. 
Η προσβολή ξεκινά από τα κατώτερα 
φύλλα, όπου εµφανίζονται κιτρινωπές 
κηλίδες ακανόνιστου σχήµατος 
(«λαδιές»), οι οποίες γίνονται καστανές 
και ξηραίνονται. Με υγρές συνθήκες 
στην κάτω επιφάνεια των φύλλων 
διακρίνεται το λευκό χνούδι (εξάνθιση) 
του µύκητα. Για τον σχηµατισµό των 
σποριαγγείων απαιτείται πολύ υψηλή 
σχετική υγρασία της τάξεως του 80-
100% και θερµοκρασίες από 3-26οC 
(άριστη θερµοκρασία 18-22οC). 
Συνίσταται σε συµπτώµατα προσβολής, 
η προστασία των καλλιεργειών µε 
εφαρµογή ψεκασµών κάλυψης µε 
επιτρεπόµενα φυτοπροστατευτικά 
σκευάσµατα.

Σκευάσµατα
ΑΛΦΑ: Dimento 500 SC, Valbon WG
FMC: Galben M, Foskey 80 WG
HELLAFARM: Golbex 80 WG, Magnox
SIPCAM: Vitene Triplo R, Lieto WG
SYNGENTA: Ridomil Gold MZ 68 WG, 
Revus Top SC.

Μονίλια ροδακινιάς
Η συγκεκριµένη ασθένεια συχνά 
ευθύνεται για πολυάριθµες και έντονες 
καταστροφές στην παραγωγή της 
καλλιέργειας της ροδακινιάς. Τα κονίδια 
µπορούν να διασπείρονται µε τον αέρα 
ή την βροχή και προσβάλλουν και τους 
ώριµους καρπούς. Οι καρποί µπορούν 
να προσβληθούν από µικροεκδορές. 
Είναι σηµαντικό οι παραγωγοί να 
γνωρίζουν πως η προστασία των καρπών 
πριν το στάδιο της συγκοµιδής λειτουργεί 
ευεργετικά ως προς τη µειώση των 
µετασυλλεκτικών σήψεων. Επιπλέον, 
στους καρπούς η ανάπτυξη και η 
εξάπλωση του ασκοµύκητα ευνοείται 
ιδιαίτερα από τις βροχοπτώσεις και για 
αυτό το λόγο η διενέργεια ψεκασµών 
είναι επιβεβληµένη σε καρπούς που 
µπαίνουν στη φάση της ωρίµανσης.

Σκευάσµατα
ΑΛΦΑ: Embrelia SC, Merpan 80 WG
FMC: Hardon 25 WG, Buzz 25 WG
HELLAFARM: Hardon 25 WG, Umbra
SIPCAM: Altis 25EC
SYNGENTA: Chorus 50 WG, Switch 
25/37.5 WG.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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Προκειµένου να καταφέρουν να 
παραλάβουν οι Ενώσεις Ηρακλείου και 
Πεζών Κρήτης ποσότητα 10.000 
τόνων, ζητούν από τους αρµόδιους 
του υπουργείου να υιοθετηθούν τα δύο 
παρακάτω µέτρα για τη διευκόλυνση 
των οινοπαραγωγών.
1. Άτοκη και εύκολη (χωρίς 
προσωπικές εγγυήσεις και λοιπά 
απαιτούµενα) χρηµατοδότηση για 
πίστωση άνω των δύο ετών µε 
εκχώρηση των τιµολογίων
2. Χαµηλότοκη χρηµατοδότηση για 
περίοδο τουλάχιστον 5 ετών για να 
καλύψει το σύνολο των εισροών 
(πολλαπλασιαστικό υλικό, ανανέωση 
υποστυλώσεων ή νέες υποστυλώσεις, 
λιπάσµατα κ.α.) και λοιπών εξόδων 
καλλιέργειας.

Τα δύο µέτρα
που αιτούνται 
οι Ενώσεις 

Αδιάθετοι 25.000 τόνοι σταφύλι στην Κρήτη
Αιτήματα οργανώσεων για άτοκη χρηματοδότηση και προκαταβολή απόσταξης κρίσης 

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Μεγάλη δυσκολία όσον αφορά 
την απορρόφηση των σταφυλιών 
για τον φετινό τρύγο αντιµετωπί-
ζουν οι Ενώσεις Ηρακλείου και 
Πεζών, που υπολογίζουν ότι δεν 
θα καταφέρουν να πάρουν περί 
τους 25.000 τόνους. Με υπόµνη-
µά τους, οι δύο Ενώσεις ζητούν α-
πό τους αρµόδιους υπουργούς ά-
τοκη και χωρίς προσωπικές εγγυ-
ήσεις χρηµατοδότηση για πίστω-
ση άνω των δύο ετών και χαµηλό-
τοκη χρηµατοδότηση για περίοδο 
τουλάχιστον 5 ετών για να καλύ-
ψει το σύνολο των εισροών, προ-
κειµένου να µπορέσουν να παρα-
λάβουν περίπου 10.000 τόνους. 

Το αίτηµα των Ενώσεων για κα-
ταβολή της ενίσχυσης της απόστα-
ξης κρίσης και άτοκη χρηµατοδό-
τηση έφερε στη Βουλή ο γραµµα-
τέας της ΚΟ του Κινήµατος Αλλα-
γής και βουλευτής Ηρακλείου Βα-

σίλης Κεγκέρογλου, καταγράφο-
ντας τα ζητήµατα που έχουν τεθεί: 

Ι) Η ενίσχυση της απόσταξης 
κρίσης: Τον τελευταίο καιρό γίνε-
ται συζήτηση σχετικά µε το αν η 
στήριξη της απόσταξης κρίσης εί-
ναι εισόδηµα ή ενίσχυση. Στο άρ-
θρο 3 του καν. (ΕΕ) 592/2020 γίνε-
ται λόγος για στήριξη, άρα η πιθα-
νότητα εισοδήµατος περιορίζεται. 

ΙΙ) Άτοκη χρηµατοδότηση: Μια 
τέτοια στήριξη τουλάχιστον προς 
τις συνεταιριστικές οργανώσεις 
είναι σηµαντική διότι η ενίσχυση 
για την απόσταξη κρίσης αφορά 
την παραγωγή του 2019 και δεν 
πλησιάζει καν το ύψος του εσό-
δου που θα µπορούσαν να έχουν 
οι οινοποιοί σε περίπτωση πώλη-
σης του προϊόντος.

Εισόδηµα ή ενίσχυση
Ακόµα κι αν η ενίσχυση 

απόσταξη κρίσης θεωρηθεί 
εισόδηµα, τότε σε περί-

πτωση παρακράτησης του 
100% η απόσταξη δεν θα 
επιτελέσει το στόχο της 

Οι Ενώσεις Ηρακλείου και Πεζών υπολογίζουν ότι δεν θα παραλάβουν περί τους 25.000 τόνους.

S. BARTZOS Ι ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
16ο χιλ.Ε.Ο.  Θεσ/νίκης-Καβάλας,  τηλ:23940-2047 7,  fax:23940-20478, 
http://www.bar t zos.com, e-mail:info@bar t zos.com

Σιτοκαθαριστήρια

Xορτοκοπτικό Xορτοκοπτικό Xορτοσυλλέκτης

Σιτοκαθαριστήρια Σκαλιστήρια 3-5-7 σειρών Aρπάγη για µπάλλες



ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Από την αγροτική παραγωγή, την υ-
ψηλής προστιθέµενης αξίας µεταποί-
ηση και την ευρύτερη µετασυλλεκτι-
κή διαχείριση των αγροτικών προϊό-
ντων, περνάει η επόµενη µέρα ανά-
πτυξης της ελληνικής οικονοµίας, µε 
βάση τα όσα αναφέρει στην ενδιάµε-
ση έκθεσή της η Επιτροπή Πισσαρί-
δη, στοιχεία της οποίας παραουσίασε 
την περασµένη εβδοµάδα η Agrenda.  

Κάνοντας ένα βήµα παραπάνω, µε 
συνέντευξή του στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 
της Κυριακής την περασµένη εβδο-
µάδα, ο νοµπελίστας οικονοµολόγος, 
Χριστόφορος Πισσαρίδης, κάνει λόγο 
για τη δυνατότητα «να γίνει η Ελλάδα 
η Καλιφόρνια της Ευρώπης», πράγµα 
που σηµαίνει ότι αγροδιατροφή, του-
ρισµός και νέες τεχνολογίες θα µπο-
ρούσαν να αφυπνίσουν σηµαντικό 
µέρος από το αναπτυξιακό απόθεµα 
που διατηρεί ανενεργό τα τελευταία 
χρόνια η χώρα. Βεβαίως, όπως έχει ή-

δη αναφερθεί, αγρότες και λοιποί συ-
ντελεστές της αγροτικής παραγωγής 
θα πρέπει να κάνουν υποµονή µέχρι 
το Σεπτέµβριο, όταν δοθεί στη δηµοσι-
ότητα και το κεφάλαιο 5 της έκθεσης, 
στο οποίο αναπτύσσονται διεξοδικό-
τερα οι εισηγήσεις επί του θέµατος. 

Προς το παρόν ο Κύπριος επιστήµο-
νας ξεκαθαρίζει ότι «δεν είναι αντικεί-
µενο της οικονοµικής πολιτικής να υ-
ποδεικνύει στην επιχειρηµατική δρα-
στηριότητα που να κατευθυνθεί. Είναι 
όµως κεντρικό της αντικείµενο να αµ-
βλύνει τις αγκυλώσεις και να αποµα-
κρύνει εµπόδια σε κοµβικούς τοµείς 
που µπορούν να αποτελέσουν στόχο 
των επενδυτών. Τέτοιοι είναι πράγ-
µατι οι µεταφορές και τα logistics, ό-
που η γεωγραφική θέση προσφέρει 
τεράστιες ευκαιρίες αλλά η διασύνδε-
ση συστηµάτων είναι κρίσιµη. Ο του-
ρισµός και ο πολιτισµός, όπου τα συ-
γκριτικά πλεονεκτήµατα είναι προφα-
νή, αλλά απαιτείται αναβάθµιση υπο-
δοµών και καλύτερη διασύνδεση µε 
την υπόλοιπη οικονοµία. Η αγροδι-

ατροφή και η µεταποίηση, τονίζει ο 
βραβευµένος οικονοµολόγος, µόνο 
όµως αν ενισχυθούν τεχνολογικά. Ο 
κλάδος τεχνολογίας, µε έρευνα και 
καινοτοµία από πολύ µικρές και ευέ-
λικτες επιχειρήσεις έως και παραρτή-
µατα µεγάλων εταιρειών που θα µε-
ταφέρουν έρευνα στη χώρα. Η Ελλά-
δα, καταλήγει, πρέπει να είναι η Κα-
λιφόρνια της Ευρώπης.   

Να αναφερθεί εδώ ότι στόχος της 
συστηµατικής αύξησης των πραγµα-
τικών εισοδηµάτων που συνοψίζει το 
όραµα της πρότασης της Επιτροπής 
Πισσαρίδη, προϋποθέτει τη συστηµα-
τική αύξηση τόσο της παραγωγικότη-
τας όσο και της εξωστρέφειας, δηλα-
δή της σχετικής συµµετοχής των διε-
θνώς εµπορεύσιµων αγαθών και υ-
πηρεσιών στο εθνικό προϊόν. Υψη-
λό κατά κεφαλήν εισόδηµα µπορεί 
να επιτευχθεί και να διατηρηθεί µό-
νο στο πλαίσιο µιας οικονοµίας µε υ-
ψηλή παραγωγικότητα, η οποία µε 
τη σειρά της απαιτεί υψηλό βαθµό ε-
ξειδίκευσης και καινοτοµίας. Σε χώ-

ρες µικρού µεγέθους, όπως η Ελλάδα, η 
εσωτερική αγορά παρέχει περιορισµένες 
ευκαιρίες για εξειδίκευση και καινοτοµία 
και, κατά συνέπεια, ο διεθνής προσανατο-
λισµός της οικονοµικής δραστηριότητας 
καθίσταται απαραίτητος και επιτρέπει την 
πληρέστερη εκµετάλλευση συγκριτικών 
πλεονεκτηµάτων. Η στροφή της οικονο-
µίας προς αυτή την κατεύθυνση µπορεί 
να επιτευχθεί σταδιακά στα επόµενα χρό-
νια µε συνδυασµένες δράσεις της συνο-
λικής οικονοµικής πολιτικής. 

Οι δράσεις αυτές θα υποβοηθήσουν 
και τη στενότερη διασύνδεση της ελλη-
νικής οικονοµίας µε τις τάσεις στην ευ-
ρωπαϊκή και παγκόσµια οικονοµία και 
την ανάπτυξη συγκριτικών πλεονεκτη-
µάτων. Οι απαιτούµενες δράσεις εστιάζο-
νται κυρίως στη λειτουργία των θεσµών 
που από κοινού αποτελούν το πλαίσιο 
µέσα στο οποίο λαµβάνει χώρα η οικο-
νοµική δραστηριότητα και διαµορφώ-
νουν κίνητρα συµπεριφοράς για επιχει-
ρήσεις και νοικοκυριά. 

Η στενότερη διασύνδεση της ελληνι-
κής οικονοµίας µε την παγκόσµια απο-
τελεί προϋπόθεση ώστε η παραγωγική 
δοµή της να εκµεταλλεύεται πληρέστερα 
τις διεθνείς τάσεις και να ανταποκρίνε-

Σχέδιο Πισσαρίδη
Πώς θα γίνει η Ελλάδα 
«Καλιφόρνια» της Ευρώπης
Αγροδιατροφή, τουρισμός και νέες τεχνολογίες στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης

Παρασκευή 14 Αυγούστου 2020Agrenda16 ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
H υψηλή 
παραγωγικότητα, 
απαιτεί υψηλό 
βαθµό εξειδίκευσης 
και καινοτοµίας.



ται σε αλλαγές σε αυτές.  Η σχετική εξέλι-
ξη σχετίζεται, συνεπώς, µε την αµεσότε-
ρη κατεύθυνση της οικονοµίας προς πε-
ριβαλλοντικά φιλικούς στόχους, τις ψη-
φιακές τεχνολογίες και την αυτοµατο-
ποίηση, και την προσαρµογή στην ανα-
διάταξη των ροών στο διεθνές εµπόριο. 

Περιοριστικό ρόλο για την ένταση α-
νταγωνισµού έχουν η ρυθµιστική πολι-
τική και η λειτουργία της δηµόσιας διοί-
κησης που δηµιουργούν εµπόδια στην 
είσοδο νέων επιχειρήσεων και στην πα-
ραγωγική µεγέθυνση και επέκταση αυ-
τών που ήδη λειτουργούν. 

Οι υπερβολικές και ανώφελες ρυθµί-
σεις σε µεγάλο αριθµό αγορών στην Ελ-
λάδα έχουν οδηγήσει σε υψηλό ρυθµιστι-
κό βάρος, στη διαµόρφωση προστατευ-
µένων αγορών προϊόντων και σε «κλει-
στά» επαγγέλµατα. Ταυτόχρονα η εφαρ-
µογή ρυθµίσεων ουσιαστικής σηµασίας 
από τη δηµόσια διοίκηση, όπως το δίκαιο 
του ανταγωνισµού και η κλαδική ρύθ-
µιση, δεν είναι επαρκώς αποτελεσµατι-
κή, µε συνέπεια την ύπαρξη µονοπω-
λιακών ή ολιγοπωλιακών συµπεριφο-
ρών σε κάποιες αγορές. Προβληµατικό 
είναι και το υπόδειγµα εταιρικής διοίκη-
σης και διακυβέρνησης που επικρατεί.

Επιµέρους πλευρές που εκφράζουν τη στροφή της 
οικονοµίας προς µια κατεύθυνση υψηλής παραγωγι-
κότητας, καινοτοµίας και εξωστρέφειας αποτελούν: 

(α) Η άνοδος των συνολικών επενδύσεων και 
των εξαγωγών ως ποσοστού του ΑΕΠ, ώστε να κινη-
θούν σταδιακά από τα σηµερινά επίπεδα, του 12% 
και 37% περίπου αντίστοιχα, προς αυτά του 24% και 
68%, δηλαδή προς τον µέσο όρο των άλλων µικρών 
ανοικτών οικονοµιών της Ευρωζώνης. 

(β) Ειδικότερα, η συστηµατική άνοδος των ε-
ταιρικών επενδύσεων και των εξαγωγών αγα-
θών (σήµερα βρίσκονται µόλις στο 8% και 19% 
του ΑΕΠ αντίστοιχα). 

(γ) Η σταδιακή αύξηση του αριθµού των επιχει-
ρήσεων µεσαίου και µεγάλου µεγέθους, που απο-
τελεί προϋπόθεση για την αύξηση της παραγωγικό-
τητας σε σηµαντικούς τοµείς της οικονοµίας, όπως 
και για την ενίσχυση των εξαγωγών. Παράλληλα, 
η καλύτερη διασύνδεση επιχειρήσεων µικρού και 
µεσαίου µεγέθους, που σε κάθε περίπτωση θα απο-
τελούν την πλειονότητα, µε τις µεγαλύτερες, ώστε 
να ενισχυθεί έµµεσα και περαιτέρω η συνολική ε-
ξωστρέφεια της οικονοµίας και η παραγωγικότητα.

(δ) Η ενίσχυση της µισθωτής εργασίας και η µεί-
ωση του σχετικού µεγέθους της άτυπης οικονοµίας, 
κίνητρα για επένδυση σε εκπαίδευση και γνώση, 
και αντιστροφή της διαρροής ανθρώπινου δυναµι-
κού στο εξωτερικό, όπως και η διευκόλυνση της κι-
νητικότητας εργαζοµένων ανάµεσα σε επιχειρήσεις 
και κλάδους. Ανάπτυξη δεξιοτήτων, συνεχόµενη 
εκπαίδευση και κατάρτιση από τον ιδιωτικό τοµέα. 

(ε) Η λειτουργία της οικονοµίας ως ένα περισσό-
τερο ανοικτό σύστηµα µε απλούστερους κανόνες, 
χαµηλότερο ρυθµιστικό και διοικητικό βάρος και ε-
ντονότερο ανταγωνισµό στις αγορές. 

(στ) Η δηµιουργία θυλάκων τεχνολογίας αιχµής 
σε επιµέρους κλάδους, µε νεοφυείς επιχειρήσεις 
και γενικότερη διασύνδεση έρευνας και παραγω-
γής, που θα αναπτύξουν και θα εφαρµόσουν και-
νοτοµία σε παγκόσµια κλίµακα. 

(ζ) Η ενίσχυση της αποταµίευσης των νοικοκυ-
ριών εγχωρίως και η διοχέτευση µεγαλύτερου µέ-
ρους των αποταµιεύσεων αυτών σε εταιρικές επεν-
δύσεις, µέσω κατάλληλων κινήτρων. ∆ιευκόλυνση 
της πρόσβασης των επιχειρήσεων, και ιδιαίτερα των 

µικροµεσαίων επιχειρήσεων , σε µετοχικά κεφάλαια. 
(η) Η ενίσχυση της οικονοµίας ως τοπικού κέ-

ντρου, στη βάση αφενός της προσέλκυσης ανθρώ-
πινου κεφαλαίου και αφετέρου της οικονοµικής α-
νάπτυξης, της ιστορίας και του πολιτισµού.

Πράσινη ανάπτυξη 
Η υποβάθµιση των οικοσυστηµάτων και η κλι-
µατική αλλαγή δηµιουργούν σοβαρές κοινωνι-
κές και οικονοµικές προκλήσεις και αναδεικνύ-
ουν την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος. 
Ταυτόχρονα, οι πολιτικές σε διεθνές επίπεδο που 
έχουν χαραχθεί για την αντιµετώπισή των προ-
βληµάτων αυτών αποτελούν σηµαντική ευκαιρία 
για την προσέλκυση επενδύσεων σε µια σειρά α-
πό τοµείς της οικονοµίας. 

Συνολικά, η κατεύθυνση στην πράσινη ανάπτυξη 
εκφράζεται, κατά προτεραιότητα, στις εξής περιοχές: 

  Ενίσχυση χαρακτηριστικών κυκλικής οικονοµίας 
  ∆ράσεις για το κλίµα: Περιορισµός της κλιµα-

τικής αλλαγής, ενεργειακός µετασχηµατισµός και 
προσαρµογή στην αλλαγή του κλίµατος 

  Αξιοποίηση της βιοποικιλότητας και βιώσι-
µη προστασία του περιβάλλοντος Η κατεύθυνση 
στην πράσινη ανάπτυξη, εκτός από την συσχέτιση 
µε τους τοµείς υποδοµών και ενέργειας, είναι ση-
µαντική ως βάση και για την ενίσχυση τοµέων ό-
πως ο τουρισµός και η αγροδιατροφή και συνολι-
κά η εµπέδωση της «πράσινης» εικόνας της χώρας.

Ψηφιοποίηση 
Ο ψηφιακός µετασχηµατισµός της δηµόσιας δι-
οίκησης είναι µια πολύ σηµαντική δράση. Για να 
γίνει µε επιτυχία όµως, θα πρέπει να σηµειωθεί 
πρόοδος µε τις δράσεις που προαναφέρθηκαν. 
Για παράδειγµα, αν η διακυβέρνηση στη δηµόσια 
διοίκηση δεν βελτιωθεί και αν δεν προχωρήσει η 
αξιολόγηση, τότε οι προσπάθειες ψηφιοποίησης 
µπορεί να έχουν ως αποτέλεσµα τον κατακερµα-
τισµό εφαρµογών και τη µη επικοινωνία µεταξύ 
τους ή εφαρµογές που δεν εξυπηρετούν πραγµα-
τικά τους πολίτες. Αν επίσης η νοµοθεσία δεν α-
πλοποιηθεί και κωδικοποιηθεί, τότε θα είναι δύ-
σκολη η αυτοµατοποίηση των διαδικασιών µε την 
ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων.

�ΚΛΕΙ∆Ι� Η ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ

Τα 8 βήματα για να στραφεί η οικονομία 
προς την υψηλή παραγωγικότητα
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Καινοτοµία
Το υψηλό κατά κεφαλήν 

εισόδηµα µπορεί να επιτευχθεί 
και να διατηρηθεί µόνο στο 
πλαίσιο µιας οικονοµίας µε 
υψηλή παραγωγικότητα, η 

οποία µε τη σειρά της απαιτεί 
υψηλό βαθµό εξειδίκευσης 

και καινοτοµίας

Εξωστρέφεια
Στόχος πρέπει να είναι 

η συστηµατική αύξηση τόσο 
της παραγωγικότητας όσο και 

της εξωστρέφειας, δηλαδή 
της σχετικής συµµετοχής 

των διεθνώς εµπορεύσιµων 
αγαθών και υπηρεσιών 

στο εθνικό προϊόν

Τον Σεπτέµβριο θα δοθεί στη δηµοσιότητα το κεφάλαιο 5 της έκθεσης 
της Επιτροπής Πισσαρίδη µε τις προτάσεις γα την αγροτική παραγωγή.



Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας 

Επιδότηση 50 με 65% για 
επενδύσεις έως 200.000 
ευρώ στην αγροδιατροφή

Μέχρι 30 Νοεμβρίου η παράταση των αιτήσεων για περίπου 
15.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω ΕΣΠΑ

 Δυνατότητα σχεδιασμού και επανασχεδιασμού συσκευασίας, 
ετικέτας και λογότυπου με κάλυψη μέχρι και 25% του έργου

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Καθετοποιηµένες µονάδες του το-
µέα της αγροδιατροφής που ασχο-
λούνται µε την παραγωγή ζυµαρι-
κών, σαλτσών, αφεψηµάτων από 
αρωµατικά φυτά αλλά και έτοιµων 
γευµάτων µπορούν αλλά και ζωο-
τροφών, έχουν πρόσβαση χρηµατο-
δότησης έργων έως και 200.000 ευ-
ρώ σε ποσοστό που καλύπτει µέχρι 
και το 65% των δαπανών. 

Πρόκειται για το επιχορηγούµενο 
πρόγραµµα «Εργαλειοθήκη Ανταγω-
νιστικότητας Μικρών και Πολύ Μι-
κρών Επιχειρήσεων», το οποίο ανα-
µένεται να ωφελήσει παραπάνω από 
15.000 µικροµεσαίες επιχειρήσεις, 
υπό το καθεστώς µιας πολύ ελκυ-
στικής και φαινοµενικά «εύκολης» 
δράση για την επιδότηση τέτοιων ε-
πιχειρήσεων, που άνοιξε τον Φεβρου-
άριο του 2019 και πήρε παράταση υ-
ποβολής των αιτήσεων πρόσφατα, 
έως τις 30 Νοεµβρίου. 

Στόχος του προγράµµατος είναι 
οι επιλέξιµες επιχειρήσεις να βελτι-
ωθούν, επενδύοντας στον τεχνολο-
γικό εκσυγχρονισµό και στην ποιοτι-
κή αναβάθµισή τους. Το ποσοστό επι-
χορήγησης κυµαίνεται από 50% έως 
65% για επενδυτικά έργα από 20.000 
ευρώ έως 200.000 ευρώ.   

Σε περίπτωση που µια επιχείρηση 
δεν ήταν επιλέξιµη µε βάση τα φο-
ρολογικά στοιχεία της τριετίας 2016 
- 2018, πλέον θα µπορεί να προχω-
ρήσει σε επαναξιολόγηση για την 
τριετία 2017 – 2019, εφόσον έχουν 
υποβληθεί τα επίσηµα φορολογικά 
στοιχεία για το έτος 2019.

Η διαδικασία αξιολόγησης και έ-
νταξης των επενδυτικών σχεδίων εί-
ναι άµεση και απλοποιηµένη, µε σει-
ρά προτεραιότητας, ενώ η ελάχιστη 
βαθµολογία για την ένταξη στο εν 
λόγω πρόγραµµα είναι το 50. ∆εν υ-
πάρχουν επιλαχούσες αιτήσεις, πα-

Την επιχειρηµατική αξιοποίηση 
υγρών και στερεών αποβλήτων, 
προκειµένου τα απόβλητα ύστερα 
από επεξεργασία να µπορούν να 
επανεισαχθούν στον κύκλο παρα-
γωγής και να επαναχρησιµοποι-
ηθούν ως πρώτες ύλες διευκολύ-
νει το πρόγραµµα Περιβαλλοντι-
κές υποδοµές: Ενίσχυση εγκατα-
στάσεων διαχείρισης αποβλήτων, 
προϋπολογισµού 40 εκατ. ευρώ.

 Η δράση επιχορηγεί επενδυτι-
κά σχέδια που ξεκινούν από ελά-
χιστο 400.000 ευρώ και φθάνουν 
έως 3 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό επι-
δότησης κυµαίνεται από 20% έως 
55%, αναλόγως το µέγεθος επιχεί-
ρησης, την Περιφέρεια και ανά κα-
τηγορία επιλέξιµων δαπανών των 
επενδυτικών σχεδίων. Η υποβο-
λή αιτήσεων ξεκινά 7 Σεπτεµβρί-
ου και λήγει στις 6 Νοεµβρίου. 

Στο πλαίσιο της δράσης επιδο-
τούνται οι παρακάτω δαπάνες:

 Κτίρια, εγκαταστάσεις και πε-
ριβάλλων χώρος σε ποσοστό έ-
ως 25% του επενδυτικού σχεδίου.

 Μηχανήµατα-εξοπλισµός σε 

ποσοστό έως 100% του επενδυτι-
κού σχεδίου.

 Μεταφορικά µέσα: έως 30% 
του επενδυτικού σχεδίου.

 Πιστοποίηση συστηµάτων και 
∆απάνες εργαστηριακών δοκιµών: 
έως 5% του επενδυτικού σχεδίου 
και µέχρι του ποσού των 7.000 
ευρώ ανά σύστηµα διαχείρισης.

 Απόκτηση, επικύρωση & προ-
στασία διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας: 
έως 5% του επενδυτικού σχεδίου.

 Συµµετοχή σε εµπορικές εκ-

Αξιοποίηση αποβλήτων με  

ρά µόνο εγκεκριµένες, δηλαδή µια επι-
χείρηση εφόσον καλύπτει τις προϋπο-
θέσεις του προγράµµατος, εγκρίνεται.

Οι επιχορηγούµενες δαπάνες συνο-
πτικά περιλαµβάνουν τα εξής: 

 Νέα Μηχανήµατα, Νέο Εξοπλισµό, 
Μεταφορικά Μέσα.

 Εξοπλισµός και Παρεµβάσεις εξοι-
κονόµησης ενέργειας.

 Πιστοποίηση Προϊόντων, Υπηρε-
σιών, ∆ιαδικασιών.

 Ψηφιακή Προβολή, Σχεδιασµός 
συσκευασίας, ετικέτας, branding κα.

  Συµβουλευτικές Υπηρεσίες, Τεχνι-
κές Μελέτες, Παρακολούθηση επενδυ-
τικού σχεδίου.

  Μισθολογικό κόστος νεοπροσλαµ-
βανόµενου προσωπικού.

Σηµειώνεται πως ενισχύονται απο-
κλειστικά υφιστάµενες Μικρές και Πολύ 
Μικρές Επιχειρήσεις, οι οποίες:

 Έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις 
διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάµηνης 
διάρκειας.

 Είχαν από δύο και πάνω απασχο-
λούµενους πλήρους απασχόλησης κα-
τά το 2018, ή βάσει νέων φορολογικών 
στοιχείων, κατά το 2019.

 ∆ιαθέτουν τους επιλέξιµους ΚΑ∆ 
της επένδυσης.

 Λειτουργούν νόµιµα διαθέτοντας 
την κατάλληλη άδεια λειτουργίας. 

Όπως αναφέρεται στην πρόσκληση, 
περιοχή εφαρµογής είναι όλη η Ελλά-
δα, ενώ το ύψος της επιδότησης καθο-
ρίζεται µε βάση τις εξαγωγικές επιδό-
σεις των επιχειρήσεων.

Επαναξιολόγηση
Αν µια επιχείρηση δεν ήταν 

επιλέξιµη µε βάση τα φορολο-
γικά στοιχεία της τριετίας 2016 
- 2018, θα µπορεί να προχωρή-

σει σε επαναξιολόγηση

Οι καθετοποιηµένες 
µονάδες του τοµέα 
της αγροδιατροφής 
έχουν πρόσβαση 
χρηµατοδότησης 
έργων ύψους έως 
και 200.000 ευρώ.
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Βελτίωση
Το πρόγραµµα επιχορηγεί έως 
και το 100% του έργο, όταν 
αυτό αφορά την αγορά 
εξοπλισµού και µηχανηµάτων και 
την πιστοποίηση των προϊόντων, 
ενώ προβλέπεται επιδότηση έως 
25% δράσεων βελτίωσης της 
εικόνας του τελικού προϊόντος 
και από άποψη σχεδίου και 
λογότυπου, αλλά και µέσω της 
ψηφιακής του προβολής, µε 
µέγιστο επιλέξιµο ποσό 
τα 15.000 ευρώ.

Αναβάθμιση
Στόχος του προγράµµατος 
είναι οι επιλέξιµες επιχειρήσεις 
να βελτιωθούν, επενδύοντας 
στον τεχνολογικό 
εκσυγχρονισµό και στην 
ποιοτική αναβάθµισή τους. 



40 εκατ. ευρώ

Διαδικασίες εξπρές 
για φωτοβολταϊκά 
μέχρι 1 MW
Απλοποιείται η διαδικασία αδειο-
δότησητων σταθµών Ανανεώσιµων 
Πηγών Ενέργειας δια της κατάταξης 
περισσότερων έργων σε χαµηλότε-
ρες περιβαλλοντικές υποκατηγορί-
ες που επιτρέπουν την δηµιουργία 
αγροτικών φωτοβολταϊκών σταθ-
µών ισχύος µέχρι 1MW χωρίς σχε-
τική περιβαλλοντική αδειοδότηση. 
Συγκεκριµένα, µε την απόφαση 
του υπουργού Κωστή Χατζηδάκη, 
τροποποιείται η απόφαση «Κατάτα-
ξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων 
και δραστηριοτήτων σε κατηγορί-
ες και υποκατηγορίες, σύµφωνα 
µε το άρθρο 1 παράγραφος 4 του 
νόµου 4014/21.09.2011 (Α’ 209), 
ως προς την κατάταξη των έργων 
και δραστηριοτήτων της 10ης Οµά-
δας Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργει-
ας» (∆ΙΠΑ/οικ.37674/10.8.2016 
µε ΦΕΚ Β’ 2471). Για παράδειγµα, 
στους φωτοβολταϊκούς σταθµούς: 

  Απαλλάσσονται πλέον από πε-
ριβαλλοντική αδειοδότηση οι σταθ-
µοί ισχύος µέχρι 1MW (ενώ µέχρι 
πρότινος το όριο ήταν στα 0,5MW),

  Υπάγονται πλέον στην «ελα-
φρότερη» κατηγορία των ΠΠ∆ οι 

σταθµοί µε εγκατεστηµένη ισχύ α-
πό 1 MW έως 10 MW (αντί του µέ-
χρι πρότινος ορίου 2 MW). 

Σε αιολικούς σταθµούς αντίστοιχα:
  Υπάγονται σε ΠΠ∆ οι σταθ-

µοί µε εγκατεστηµένη έως 10 MW 
(αντί 5 ΜW).

Επιπλέον, για πρώτη φορά κατα-
τάσσονται περιβαλλοντικά τα έργα 
αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργει-
ας όταν εγκαθίσταται σε σταθµό Α-
ΠΕ, καθώς ορίζεται ότι υποχρεωτι-
κά «ακολουθούν» την υποκατηγο-
ρία του κυρίως έργου.

Η ανάγκη για τροποποίηση της 
ισχύουσας υπουργικής απόφασης 
προέκυψε σε συνέχεια της ψήφι-
σης του περιβαλλοντικού νόµου 
(νόµου 4685/2020), µε τον οποίο 
θεσπίστηκε η αντικατάσταση της Ά-
δειας Παραγωγής ΑΠΕ µε τη Βεβαί-
ωση Παραγωγού. Καθώς η ΡΑΕ α-
ναµένεται να εκδώσει σε σύντοµο 
χρονικό διάστηµα πλήθος Βεβαιώ-
σεων, είναι απαραίτητο να προβλε-
φθούν διευκολύνσεις και στην πε-
ριβαλλοντική αδειοδότηση που εί-
ναι η επόµενη αδειοδοτική φάση.

Στόχος του υπουργείου είναι 
η µείωση του χρόνου αδειοδό-
τησης ενός έργου ΑΠΕ στα δυο 
χρόνια κατά µέσο όρο (από 5-
7 που είναι σήµερα), µε την θέ-
σπιση όλων των απαιτούµενων 
ρυθµίσεων έως το τέλος του τρέ-
χοντος έτους. Κάτι που αποτελεί 
προαπαιτούµενο για την επίτευ-
ξη των στόχων του Εθνικού Σχεδί-
ου για την ενέργεια και το κλίµα.

Επιχορήγηση για 
την τεχνολογική 
αναβάθµιση 
επιχειρήσεων της
Πελοποννήσου

Επιχορηγούνται µε 70% επιχειρήσεις 
της Περιφέρειας Πελοποννήσου για 
επενδυτικά έργα από 10.000 έως 
60.000 ευρώ που αφορούν 
τεχνολογικό εκσυγχρονισµό, σε 
αναβάθµιση τεχνολογικών υποδοµών, 
αγορά σύγχρονου εξοπλισµού 
Τεχνολογιών/ Πληροφορικής/ 
Επικοινωνιών, καθώς και αγορά/ 
εγκατάσταση Λογισµικού. Επιλέξιµα 
είναι συγκεκριµένα είδη 
επιχειρήσεων που συγκεντρώνουν 
βαθµολογία (βάσει των κριτηρίων 
µοριοδότησης) τουλάχιστον  50/100 
ώστε να υπαχθούν στους πίνακες 
αξιολόγησης. Η υποβολή αιτήσεων 
συµµετοχής ξεκινάει στις 
23/07/2020 και λήγει στις 
24/09/2020 (χωρίς σειρά 
προτεραιότητας).

θέσεις: έως 15% του επενδυτικού 
σχεδίου.

 Εξειδικευµένα λογισµικά και 
υπηρεσίες λογισµικού: έως 10% 
του επενδυτικού σχεδίου.

 Τεχνική/ Συµβουλευτική υ-
ποστήριξη: έως 10% του επενδυ-
τικού σχεδίου.

Να σηµειωθεί ότι η κάθε επιλέ-
ξιµη επιχείρηση θα πρέπει, µεταξύ 
άλλων να µπορεί να αποδείξει ότι 
διαθέτει τουλάχιστον το 25% της α-
παιτούµενης ιδιωτικής συµµετοχής .

∆ύο χρόνια
Στόχος, η ριζική µείωση 

του χρόνου αδειοδότησης 
ενός έργου ΑΠΕ στα δυο 

χρόνια κατά µέσο όρο (από 
5-7 που είναι σήµερα)
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ Φ/Β

ΣΤΑΘΜΟΙ  <1 MW

ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗ

ΣΤΑΘΜΟΙ  1
10 MW

ΧΑΜΗΛΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΠ∆

1 2
ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ

Μητρώο ∆ασικών
Παρατείνεται η εγγραφή 
στο Μητρώο ∆ασικών 
Συνεταιριστικών 
οργανώσεων και 
∆ασεργατών και η 
διενέργεια εκλογών έως τις 
31 Αυγούστου όσων ∆ΑΣΕ 
είτε έχουν εγκριθεί τα 
καταστατικά τους από το 
αρµόδιο Ειρηνοδικείο έως 
30 Ιουνίου είτε έχουν 
καταθέσει αιτήσεις έγκρισης 
έως τις 30 Ιουνίου.

Κοµφούζιο 
Ανοικτή από την Πέµπτη 30 
Ιουλίου είναι 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.

Μεταποίηση
Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 
2020 έχει παραταθει 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.



Παρασκευή 14 Αυγούστου 2020Agrenda ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.ΕΙΣΡΟΕΣ20

ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Η γερµανική φίρµα Claas ολοκληρώνει τη 
µετάβαση στην Stage V «εποχή» για τα µο-
ντέλα της, προσθέτοντας όµως κι άλλες πι-
νελιές στα τρακτέρ των 205 έως 295 ίππων.

Το ίδιο ισχυροί αλλά πιο «φιλικοί» και µε 
αυξηµένη καµπύλη ροπής έρχονται οι νέ-
οι Stage V κινητήρες της FPT των αναβαθ-
µισµένων τρακτέρ Axion 800, που έρχονται 
σε 5 µοντέλα µε ιπποδυνάµεις από 205 έως 
και 295 ίππους. Τα Axion 800 είναι τα τελευ-

ταία µοντέλα της Claas που δέχονται τις νέ-
ες επεµβάσεις στους κινητήρες τους, υιοθε-
τούν αισθητικές αλλαγές «δανεισµένες» α-
πό τη Σειρά Arion και εφοδιάζονται µε τα πιο 
πρόσφατα τεχνολογικά βοηθήµατα και ψη-
φιακές υπηρεσίες της γερµανικής φίρµας. 

Εξωτερικά, τα νέα µοντέλα φέρουν ανασχε-
διασµένο καπό, το οποίο είδαµε για πρώτη 
φορά στη νέα Σειρά Arion 600/500 πέρυσι, 
ενώ στην καµπίνα ο χειριστής έχει τώρα στη 
διάθεσή του µια σειρά από νέες δυνατότη-
τες που το παρέχουν µεγαλύτερη άνεση αλ-
λά και λειτουργικότητα. 

Με κινητήρα Stage V 
τα αναβαθμισμένα
Claas Axion 800
Αυξημένη πολυτέλεια στην καμπίνα και αισθητικές 
αλλαγές δανεισμένες από τη σειρά Αrion

Νέο αυτόνομο ρομπότ 
RoamIO για τις... 
«μονότονες» εργασίες
Η µονάδα διαθέτει σύστηµα LiDAR αλλά Radar ενώ λει-
τουργεί µε χρήση RTK για ακρίβεια πλεύσης. Τα µικρά 
αυτόνοµα ροµπότ είναι ίσως αυτό που χρειάζονται τώ-
ρα, σε αυτή την µεταβατική περίοδο, οι επιχειρήσεις για 
να καλύψουν µικρές εργασίες που απαιτούν προσωπικό 
ή αντιµετωπίζουν πρόβληµα µε αυτό. Τα αυτόνοµο ρο-
µπότ RoamIO δοκιµάζεται τώρα και θα διατεθεί στην α-
γορά από την νεοφυή επιχείρηση Korechi Innovations 
Inc. µε έδρα το Οντάριο. 

Το ροµπότ ελέγχεται µέσω tablet, αν και το ίδιο το 
tablet και η µονάδα έχουν τα δικά τους σήµατα δικτύου. 
Αυτό, λέει ο Sougata Pahari, ιδρυτής και διευθύνων σύµ-
βουλος της Korechi, βοηθά στην επέκταση του εύρους 
στο οποίο µπορεί να λειτουργεί το RoamIO. 

«Θέλαµε αυτό το ροµπότ γιατί κάθε χρόνο έχουµε µια 
σειρά από µικρές µονότονες εργασίες που απλά δεν γί-
νονται», λέει ο Baresich, ένας από τους ιδιοκτήτες που 
έχει αυτή τη στιγµή στην επιχείρησή του, την Haggerty 
Creek, ένα από τα λίγα RoamIO που κυκλοφορούν.

 «Το όραµά µου είναι το RoamIO να γίνεται ολοέ-
να και πιο συνεργάσιµο µε τους υπαλλήλους µας, κάτι 
που µπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητα του υπάρ-
χοντος προσωπικού», δηλώνει ο ίδιος. «Οι διαδροµές 
του ροµπότ δηµιουργούνται στο tablet. Αυτό αποστέλ-
λεται σε ένα κιβώτιο στο µηχάνηµα και αυτό αρχίζει να 
κινείται», λέει ο Pahari. 

«Έχει µια ανάλυση κίνησης που µπορεί να το φέρει ε-
ντός πέντε χιλιοστών από τον καθορισµένο προορισµό 
εντός του πεδίου. Ακόµα κι αν του ζητηθεί να πάει ένα 
χιλιόµετρο µακριά, είναι µέσα σε µια ίντσα», λέει ο ίδιος. 
Σε αντίθεση µε κάποιο αυτόνοµο αγροτικό εξοπλισµό, 
το RoamIO στέκεται ως ένα ξεχωριστό µηχάνηµα, δηλα-
δή δεν είναι κατασκευασµένο για συγκεκριµένο σκοπό. 
Αυτό προσέλκυσε αρχικά τον Baresich, καθώς είδε την 
ευκαιρία να αυξήσει µε ένα ευρύ φάσµα εργαλείων τις 
δυνατότητες του ροµπότ. 

Αυτά θα µπορούσαν να προστεθούν, να αφαιρεθούν 
και να ελεγχθούν ξεχωριστά. 

Το RoamIO 
είναι ικανό να 
εκτελεί µια σειρά 
από µονότονες 
εργασίες, να 
συνεργάζεται µε το 
εργατικό δυναµικό  
στοχεύοντας 
στην αύξηση της 
παραγωγικότητας.
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Σε ελληνικά χέρια 
τρυγητικές μηχανές 
της Pellenc
Τις ολοκαίνουργιες αυτοκινούµενες τρυγητικές µηχα-
νές Optimum της Pellenc παρέδωσε ο αποκλειστικός 
εισαγωγέας Agrotech S.A. σε δύο αµπελώνες σε Αττι-
κή και Νεµέα, ύστερα από εκπαίδευση των παραγωγών 
για τον σωστό τρόπο χρήσης τους. 

Συγκεκριµένα, η οµάδα της Agrotech σε συνεργα-
σία µε αντιπροσώπους της κατασκευάστριας γαλλικής 
εταιρείας, εκπαίδευσαν και παρέδωσαν το ισχυρό αυτό 
µηχάνηµα στο Κτήµα Σώκου, στις Ερυθρές Αττικής και 
στο σταφυλοσυλλεκτικό συγκρότηµα Νεµέας – Μιχά-
λης Πιπέρης - Κώστας Καρυώτης στο Λεόντιο Νεµέας.

Πολυλειτουργική εργασία
Η αυτοκινούµενη τρυγητική Optimum είναι σχεδι-

ασµένη µε τέτοιο τρόπο ώστε να λαµβάνει υπόψιν της 
τις ανάγκες της πολύλειτουργικής εργασίας µε τις ικα-
νότητες περιστροφής της στις άκρες του αµπελώνα µε 
τη βοήθεια του συστήµατος Easy Turn να βρίσκονται 
σε υψηλό επίπεδο. Από την άλλη, µε το πρωτοπόρο, 
καινοτόµο σύστηµα εκραγισµού Selectiv Process της 
Pellen, επιτυγχάνεται ο τέλειος διαχωρισµός του καρ-
πού από το τσαµπί. Σύµφωνα µε την εταιρεία, το σύ-
στηµα Selectiv Process που διαθέτει το µηχάνηµα δεν 
συνθλίβει τον καρπό και τον διατηρεί άθικτο κατά την 
διαδικασία της συγκοµιδής ενώ είναι κατάλληλο ακό-
µα και για αµπελώνες που απαιτούν την άψογη συλ-
λογή του σταφυλιού, όπως η συλλογή του µε το χέρι, 
στοχεύοντας σε κρασί υψηλής ποιότητας. 

Χαρακτηριστικό στο νέο αυτοκινούµενο µηχάνηµα 
της Pellence είναι το γεγονός ότι η διαδικασία συλλο-
γής και διαχωρισµού του καρπού συνεχίζεται ακόµα και 
µε υψηλή ταχύτητα, αφού πρόκειται για την µοναδική 
µηχανή στον κόσµο που δουλεύει το σύστηµα εκραγι-
σµού µε ταχύτητα υψηλότερη των 5 χλµ./ώρα, κρατώ-
ντας σταθερή απόδοση. 

Γρήγορη και άνετη διαδροµή
Εκεί που άλλες µηχανές χρειάζονται αισθητή µείω-

ση της ταχύτητας τους και δεν εγγυόνται την σταθερό-
τητα της εργασίας τους.  Επιπρόσθετα, η Optimum εί-
ναι σχεδιασµένη για γρήγορη και άνετη διαδροµή µε 
εξαιρετικά γρήγορες υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέ-
σεις. Η γαλλική κατασκευάστρια λέει ότι σηµαντικό ρό-
λο σε αυτό παίζει η ύπαρξη ενός εύχρηστου one-touch 
πάνελ, εικονογραφηµένο έτσι ώστε να µην χρειάζεται 
χρήση κάποια γλώσσας, καθώς και ενός πολυχρηστι-
κού Joystick.  Αξίζει, τέλος, να επισηµάνουµε ότι η ε-
ταιρεία ενσωµατώνει «πράσινη τεχνολογία», κάτι που 
σηµαίνει ότι αυξάνονται οι ποσότητες ανακυκλώσιµων 
υλικών ώστε να πληρούνται οι προδιαγραφές της αει-
φόρου ανάπτυξης όσο δυνατόν περισσότερο. 

Όπως και µε τα Arion, στάνταρ σε όλα τα 
µοντέλα Axion 800 θα είναι το τελευταίο τερ-
µατικό CEBIS Touch µε ενσωµατωµένο ISOBUS 
UT, επιτρέποντας την χρήση ως τερµατικό ε-
λέγχου για όλες τις εφαρµογές. 

Άλλες νέες δυνατότητες που περιλαµβάνο-
νται στο CEBIS Touch είναι η υποδοχή USB 
για άµεση εισαγωγή/εξαγωγή δεδοµένων, 
µια αναβάθµιση στις ρυθµίσεις του παρελ-
κόµενου και τη λειτουργία αποθήκευσης των 
ρυθµίσεων. Παράλληλα, ο χειριστής µπορεί 
να βλέπει τη µέση ολίσθηση των τροχών, τις 
εξωτερικές κάµερες µέσω της οθόνης CEBIS 
αλλά και να προσαρµόζει µε µεγαλύτερη ε-
ξατοµίκευση τη διάταξη της οθόνης ώστε 
να ταιριάζει στις εκάστοτε προτιµήσεις του. 

Εκτός από την «τυπική» υδραυλική ροή, η 
κατασκευάστρια δίνει τώρα µια επιπλέον επι-

λογή υδραυλικού συστήµατος απόδοσης 205 
λίτρων/λεπτό για τα νέα Claas Axion 800. Ε-
πίσης, ένα κουµπί µνήµης στροφών κινητή-
ρα µπορεί να συνδεθεί µε το εξωτερικό κου-
µπί PTO µέσω του τερµατικού CEBIS ενώ το 
ίδιο το σύστηµα PTO διαθέτει και έναν ανα-
βαθµισµένο συµπλέκτη PTO για µεγαλύτε-
ρη αντοχή µε εργαλεία µεγάλου φορτίου.

Αυξηµένη πολυτέλεια στην καµπίνα
Στα στοιχεία που ανεβάζουν την άνεση 

αλλά και την πολυτέλεια εντός της καµπί-
νας δεν πρέπει να παραλείψουµε να σηµει-
ώσουµε το προαιρετικό δερµάτινο τιµόνι 
που βάζει η Claas στα νέα Axion 800 και µε 
το οποίο εφοδιάζει στον στάνταρντ εξοπλι-
σµό τις εκδόσεις Cebis Extra Leather Pack.

Για µεγαλύτερη άνεση διατίθεται επίσης 
ένα κάθισµα Grammer EVO Dual Motion, 
το οποίο θερµαίνεται, αερίζεται και έρχε-
ται µε κεκλιµένο προσκέφαλο. Σηµειωτέ-
ον ότι στον στάνταρντ εξοπλισµό η Claas 
προσθέτει δύο πεντάλ φρένου αλλά και 
φιµέ πίσω παράθυρο. Συµπληρωµατικά 
προς τα νέα στοιχεία που προάγουν την 
άνεση, τα Axion 800 έρχονται εξοπλισµέ-
να µε φώτα LED που αναβοσβήνουν και 
ένα εύκαµπτο κατώτερο σκαλοπάτι.

Μέχρι 295 ίππους
Η Σειρά Axion περιλαµβάνει 
5 µοντέλα µε το κορυφαίο 
στη γκάµα το Axion 870 

των 295 ίππων
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Από τα μικρά 
στα μεγάλα

 ∆ιαχρονικό: «…για να µπορέσεις 
να αλλάξεις τον κόσµο, χρειάζεται 
πρώτα να µάθεις να στρώνεις το 
κρεβάτι σου σωστά… Αν δεν µπορείς 
να κάνεις τα µικρά απλά σωστά, δεν 
θα µπορέσεις ποτέ να κάνεις τα 
µεγάλα…» William McRaven, 
Ναύαρχος

 Καλαµάκια: Βιοδιασπώµενα 
καλαµάκια, σε τρία χρώµατα (φυσικό, 
κόκκινο και πορτοκαλί) από ζυµαρικά 
artesian pasta straws, από τη 

βιοµηχανία 
ζυµαρικών 
ΗΛΙΟΣ. Είναι 
ιδανικά για κρύα 
ροφήµατα, όπως 
παγωµένο καφέ, 
χυµό, γάλα, 
αναψυκτικά, 
νερό, ποτά, 

smoothies, ενώ κοµποστοποιούνται 
µετά τη χρήση. Τα artesian pasta 
straws παράγονται από σιµιγδάλι και 
είναι φιλικά προς το περιβάλλον. 
ecozen.gr, 31/7/2020.

 Αγροτουρισµός: Η 23η Έκθεση 
Αγροτουρισµού θα γίνει 6 µε 16 
Αυγούστου στην Αρχαία Επίδαυρο, 
µε την Περιφέρεια Πελοποννήσου, 
την Περιφερειακή Ένωση ∆ήµων 
Πελοποννήσου και το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο στόχος 
είναι η ανάδειξη της ποιότητας του 
τοπικού προϊόντος και της 
καινοτοµίας των επιχειρήσεων που 
σχετίζονται µε την παραγωγή ή και 
την πώλησή του. Η γιορτή αυτή της 
γευσιγνωσίας συνδυάζεται µε 
ποικίλες εκδηλώσεις. Ε. Λίτινα, 
presspublica.gr, 6/8/2020.

 Σουηδία: Το 2ο τρίµηνο 2020 η 
σουηδική οικονοµία συρρικνώθηκε 
κατά 8,6% σε σύγκριση µε το πρώτο 
τρίµηνο και 8,2% σε ετήσια βάση (η 
µεγαλύτερη συρρίκνωση από το 
1940). Η µεγάλη συρρίκνωση της 
σουηδικής οικονοµίας δείχνει ότι δεν 
έχει ανοσία στο Covid, παρά την 
ήπια καραντίνα για την οποία έγινε 
κράτησε ανοικτά τα καφέ, τα µπαρ, 
τα εστιατόρια και τις επιχειρήσεις, 
ζητώντας από κάθε πολίτη να 
«αναλάβει την ευθύνη του». Η 
ανοσία αγέλης αµφισβητήται µε 
5.700 νεκρούς και 80.000 
κρούσµατα. Capital Economics, SCB, 
5/8/2020. 

 *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ 
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Αυτό που έκαναν εδώ και χρόνια οι Ι-
ταλοί, δηλαδή να καταστίσουν ευρέ-
ως γνωστά µια σειρά από τα προϊό-
ντα που παράγει η χώρα τους είτε α-
φορά σε είδη πολυτελείας είτε τρόφι-
µα κάνοντας επι της ουσίας µπράντα 
το «made in Italy», παροτρύνει και η 
έκθεση Πισσαρίδη να ακολουθήσει 
η κυβέρνηση σε εµπορεύσιµους κλά-
δους της αγροδιατροφής αξιοποιώ-
ντας το διεθνώς πλέον αναγνωρίσι-
µο «σήµα» της Ελλάδας.

Τελευταίο µάλιστα, παράδειγµα των 
ασύχαστων Ιταλών και η κίνηση της µε-
γαλύτερης ιταλικής αγροτικής ένωσης 
Coldiretti να συµπράξει µε τον κολοσ-
σό της µεταποίησης ντοµάτας στη χώ-
ρα και συνολικά στην Ευρώπη, Princes 
Industrie Alimentari (PIA) για να κατα-
στήσουν την αλυσίδα εφοδιασµού του 
προϊόντος πλήρως ιχνηλάσιµη προ-
κειµένου να υποστηριχθεί στο 100% 
η ετικέτα ποιότητας «Made in Italy».

Ενδεικτική είναι σύµφωνα µε την 
ενδιάµεση έκθεση της οµάδας Πισσα-
ρίδη, η αργή στροφή σε κλάδους που 
παράγουν διεθνώς εµπορεύσιµα αγα-

θά και υπηρεσίες. Η ελληνική οικονο-
µία χαρακτηρίζεται παραδοσιακά από 
υψηλά µερίδια απορρόφησης πόρων 
και παραγόµενου προϊόντος σε µη ε-
µπορεύσιµους κλάδους, όπως ο δηµό-
σιος τοµέας και το λιανεµπόριο. Αντί-
στοιχα, το µερίδιο προστιθέµενης αξί-
ας σε εµπορεύσιµους κλάδους, όπως η 
µεταποίηση, ήταν και παραµένει χαµη-
λό. Την τελευταία δεκαετία καταγράφη-
κε µια σταδιακή ανακατανοµή πόρων 
προς διεθνώς εµπορεύσιµους κλάδους, 
ωστόσο µε αρκετά αργό ρυθµό, ενώ το 
µερίδιο αυτών παραµένει µικρότερο α-
πό το 1/3 του συνόλου της οικονοµίας.

 «Η καθιέρωση ενός ισχυρού εθνι-
κού brand ενέχει πολύ ισχυρά ανα-
πτυξιακά οφέλη, ειδικά όσον αφορά 

ποιοτικά ελληνικά προϊόντα και υπη-
ρεσίες που προσφέρονται µε σεβασµό 
στις παραδόσεις, τον πολιτισµό και το 
περιβάλλον της χώρας. Οι χώροι που 
µπορούν κατεξοχήν να αναπτυχθούν 
αφορούν την αγροδιατροφή και τον 
πολιτισµό, αλλά οι ευνοϊκές επιδρά-
σεις µπορεί να είναι ευρύτερες», ανα-
φέρει χαρακτηριστικά η έκθεση. 

Θεωρείται εφικτός ο στόχος για αύ-
ξηση του λόγου των εξαγωγών προς 
το ΑΕΠ στο 47% την επόµενη 10ετία α-
πό το 37%. Προϋποθέτει, όµως, αύξηση 
της παραγωγικότητας, ιδιαίτερα στους 
κλάδους διεθνώς εµπορεύσιµων αγα-
θών και υπηρεσιών, καθώς και µείω-
ση των εµποδίων που δυσχεραίνουν 
την εξαγωγική δραστηριότητα.

Η ετικέτα «Made in Greece»
στην αγροδιατροφή πρέπει 
να σφυρηλατηθεί και να είναι
ανεξίτηλη Η έκθεση Πισσαρίδη παροτρύνει 

να ακολουθήσει η χώρα μας 
το παράδειγμα της Ιταλίας

Στην Κίνα δεν πάνε ελληνικά είδη πολυτελείας, 
µπορούν όµως αγροτικά προϊόντα υπεραξίας

Τα ευρωπαϊκά προϊόντα που έχουν κάνει τη µεγαλύτερη διείσδυση στις ασια-
τικές αγορές είναι προϊόντα πολυτελείας, όπως πολυτελή οχήµατα από τη Γερ-
µανία, καλλυντικά και ρούχα σχεδιαστών από τη Γαλλία και την Ιταλία ή προϊό-
ντα που αν και ενδέχεται να εµφανίζονται ως µεταποίηση στις στατιστικές, προ-
έρχονται από τη γεωργία, όπως κρασί και εξειδικευµένα µικρά προϊόντα που 
έχουν υψηλή προστιθέµενη αξία. «Εδώ πιστεύουµε ότι η Ελλάδα θα µπορούσε 
να πάει καλά στις κινεζικές, κορεατικές και άλλες ασιατικές αγορές µε πλούσι-
ους καταναλωτές: να αναπτύξει περαιτέρω τη γεωργία υψηλής προστιθέµενης 
αξίας και τα πολυτελή προϊόντα της. Η Ελλάδα µπορεί να καθιερώσει την ετι-
κέτα «Made in Greece» ως µάρκα και εδώ η κυβερνητική πολιτική θα µπορού-
σε να βοηθήσει σε µια καµπάνια που προωθεί τα ελληνικά προϊόντα για την υ-
ψηλή ποιότητα και την ευρωπαϊκή τους καταγωγή. 

«Στάση»
Η αναγνώριση 
της Ελλάδας 
από την Κίνα 
ως σηµαντική 
«στάση» στη 
νέα εµπορική 

οδό προς 
τη βόρεια 

Ευρώπη είναι 
σηµαντική

Μεταποίηση
Το µερίδιο 

προστιθέµενης 
αξίας σε 

εµπορεύσιµους 
κλάδους, όπως 
η µεταποίηση, 

ήταν και 
παραµένει 

χαµηλό

Επιδόσεις
Κατά µέσο 

όρο, τα κράτη 
µέλη της ΕΕ 

εξάγουν 
σχεδόν το 

50% του ΑΕΠ 
τους, ενώ η 

Ελλάδα µόνο 
το 37%

ΠΟΙΟΤΗΤΑ.ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Ο Gianmarco 
Laviola 
από τον 
κολοσσό της 
µεταποίησης 
ντοµάτας 
της Ιταλίας, 
Princes.

Χρήσιµη µια καµπάνια από την πολιτεία 
που θα προωθεί τα ελληνικά προϊόντα 
για την υψηλή τους ποιότητα. 
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Η φακή της Εγκλουβής, που έχει απο-
κτήσει τη φήµη της καλύτερης φακής 
στην Ελλάδα, ετοιµάζεται να πάρει το 
δρόµο για να καταχωρηθεί ως Προϊόν 
Προστατευόµενης Ονοµασίας Προέλευ-
σης (ΠΟΠ), στον σχετικό κατάλογο των 
Βρυξελλών.  Σε ανακοίνωση της ∆ιεύ-
θυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτη-
νιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Η-
ρακλείου αναφέρεται ότι φάκελος για 
την αναγνώριση της ονοµασίας «Φακή 
Εγκλουβής» στο Ενωσιακό Μητρώο ΠΟΠ-
ΠΓΕ είναι έτοιµος για κατάθεση στις αρ-
µόδιες υπηρεσίες.

Οι φακές Εγκλουβής πήραν το όνο-
µά τους από το οµώνυµο ορεινό χω-
ριό της Λευκάδας σε υψόµετρο 730 µέ-
τρων. Το εν λόγω χωριό, µάλιστα, που 
βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο της Λευ-
κάδας, αποτελεί το µεγαλύτερο καθώς 
και το αρχαιότερο του νησιού. Η καλλι-
έργεια της µοναδικής σε γεύση και θρε-
πτικά φακής είναι µια παράδοση των 
κατοίκων του που κληρονοµείται από 
γενιά σε γενιά µε τον ίδιο τρόπο στα 
βάθη των αιώνων, στο οροπέδιο της Ε-
γκλουβής, το Βουνί, το οποίο περιλαµ-
βάνεται στον κατάλογο του Παγκόσµι-
ου Οργανισµού Τροφίµων και Γεωργί-
ας (FAO) ως µια από τις πέντε προστα-
τευόµενες περιοχές φυσικού και πολι-
τιστικού κάλλους της χώρας.

Στην κατηγορία υπερτροφών
Η µεγάλη θρεπτική της αξία επιβεβαι-

ώνεται από την κατάταξή της στην κατη-
γορία των υπερτροφών. Συγκεκριµένα, 
ως όσπριο αποτελεί σηµαντική πηγή υ-
δατανθράκων, φυσικών πρωτεϊνών, φυ-
τικών ινών, βιταµινών, µετάλλων και ι-
χνοστοιχείων. Σε αυτό συµβάλλει το γε-
γονός ότι ο σπόρος παραµένει αναλλοί-
ωτος µέσα στα χρόνια, ενώ κατά την πα-
ραγωγή του φυτού δεν χρησιµοποιού-
νται κανενός είδους χηµικά λιπάσµατα 
και ζιζανιοκτόνα κατά την διάρκεια της 

παραγωγής. Σπουδαίο ρόλο στην ποιοζ-
τική αξία του προϊόντος διαδραµατίζουν 
επίσης µοναδική του γεύση και υφή.

Μετά τη συγκοµιδή τους, οι φακές Ε-
γκλουβής είναι διαθέσιµες κάθε χρό-
νο από τον Ιούλιο έως Αύγουστο, δε-
δοµένου ότι εξαντλείται άµεσα. Η τιµή 
της καθορίζεται από την πορεία και την 
ποσότητα της παραγωγής και κυµαίνε-
ται από 10 ευρώ το κιλό κατευθείαν από 
τον παραγωγό, φθάνοντας ακόµα και τα 
35 ευρώ το κιλό σε συγκεκριµένα κατα-
στήµατα. Η αυξηµένη τιµή, συγκριτικά 
µε άλλες φακές, προκύπτει από το συν-
δυασµό δύο παραγόντων, στους οποί-
ους περιλαµβάνονται η επίπονη εργα-
σία που απαιτείται κατά την παραγωγι-
κή διαδικασία και κατά βάση οι καιρικές 
συνθήκες. Όλα τα παραπάνω συντελούν 
στην παραγωγή ενός ανώτερου ποιοτι-
κά προϊόντος εξ’ ολοκλήρου βιολογικό.

Στο δρόμο για καταχώρηση
στον κατάλογο των ΠΟΠ
η ξακουστή Φακή Εγκλουβής

Χειρότερα και από τον πόλεμο
οι πωλήσεις σαμπάνιας στη Γαλλία
Σηµαντικό πλήγµα έχει δεχθεί συ-
νολικά ο κλάδος του κρασιού λό-
γω των περιορισµών που θέτει η 
πανδηµία, µε τους παραγωγούς 
σαµπάνιας να µετρούν κι αυτοί 
σηµαντικές απώλειες καθώς όλο 
και λιγότεροι άνθρωποι µπορούν 
να συναθροιστούν σε γιορτές ή πε-
ριστάσεις που συνήθως απαιτούν 
το άνοιγµα ενός αφρώδη οίνου. 

Η Γαλλία αντιπροσωπεύει πά-
νω από το ήµισυ των παγκόσµι-
ων πωλήσεων σαµπάνιας, όµως 
εξαιτίας του απαγορευτικού, ό-
µως, που διήρκεσε περίπου δύο 
µήνες, οι πωλήσεις µειώθηκαν 
κατά 70% τον Μάιο. Σύµφωνα µε 
το Associated Press, οι πωλήσεις 
σαµπάνιας το 2020 µειώθηκαν 
κατά 1,7 δισ. ευρώ, το ένα τρίτο 
των συνηθισµένων πωλήσεων, µε 
τους γνώστες της αγοράς να µι-
λούν για την χειρότερη κατάστα-
ση από αυτή της Μεγάλης Ύφε-
σης ή και τους δύο Παγκόσµιους 
Πολέµους. Πολλοί πιστεύουν ό-
τι θα υπάρχουν έως και 100 εκα-
τοµµύρια αδιάθετα µπουκάλια στα 
κελάρια µέχρι το τέλος του έτους. 

Στις 18 Αυγούστου αναµένεται 
να γίνει µια συνάντηση των Γάλ-
λων παραγωγών σαµπάνιας (CIVC, 

εκπροσωπεί περίπου 16.000 πα-
ραγωγούς) προκειµένου να παρ-
θεί µια απόφαση για το εάν η πλε-
ονάζουσα ποσότητα σταφυλιών 
θα καταστραφεί ή εάν θα χρησι-
µοποιηθεί για να παραχθεί αντι-
σηπτικό χεριών. 

Και τα δύο σενάρια, πριν από 
έναν χρόνο, θα ήταν απίθανα. Υ-
πάρχει και η πρόταση, αν και δεν 
είναι τόσο διαδεδοµένη, να επι-
τραπεί η χρήση των σταφυλιών 
(που θα χρησιµοποιούνταν για 
τη σαµπάνια) προκειµένου να 
παραχθούν τύποι κρασιών, ό-
πως το λευκό ή το ροζέ, που δεν 
θα είναι αφρώδη. 

Τον Μάιο, η CIVC σταµάτησε 
τις προ-πωλήσεις σαµπάνιας για 
να ενισχύσει τις τιµές και τώρα 
αναγκάζονται να εξετάσουν πε-
ραιτέρω ενέργειες.

Επίσης, oι επαγγελµατίες του 
κλάδου ίσως πρέπει να επανε-
ξετάσουν νέες προσεγγίσεις στο 
µάρκετινγκ, έτσι ώστε το προϊόν 
τους να ταυτιστεί µε κάτι διαφορε-
τικό από γάµους και εκδηλώσεις 
υψηλού επιπέδου. Όπως για πα-
ράδειγ µα να ταυτιστεί µε την ιστο-
ρία ενός τόπου, ή τον εορτασµό µι-
κρών καθηµερινών πραγµάτων.

Ασηµένια 
η γραβιέρα  
Μίνως του ΑΣ 
Ρεθύµνου στα 
MTA 2020
Σηµαντική διάκριση 
πέτυχε στα 
Μεσογειακά Βραβεία - 
Mediterranean Taste 
Awards 2020 ο 
συνεταιρισµός 
Ρεθύµνου, 
εξασφαλίζοντας το 
ασηµένιο βραβείο 
(Silver) ποιότητας για 
την Γραβιέρα Κρήτης 
ΠΟΠ «ΜΙΝΩΣ». Τα 
προϊόντα που 
διακρίθηκαν στην εν 
λόγω κατηγορία των 
βραβείων, τα οποία 
προσανατολίζονται στη 
διατροφή της 
Μεσογείου, προέκυψαν 
από την αξιολόγηση 
της κριτικής επιτροπής 
των MTW 2020 και 
της Brigade Slow 
Food. Η τιµή της κυµαίνεται από 10 έως 

και 35 ευρώ το κιλό στον παραγωγό.

Μάρκετινγκ
Νέες προσεγγίσεις 

εξετάζουν oι επαγγελ-
µατίες ώστε το προϊόν 
να ξεφύγει από γάµους 
και εκδηλώσεις υψη-

λού επιπέδου

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
ΣΑΜΠΑΝΙΑΣ 
ΓΑΛΛΙΑ (ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΠΤΩΣΗ

70%  

ΕΚΑΤ. ΦΙΑΛΕΣ ΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ 
ΤΟΥ 2020

100

ΜΕΙΩΣΗ

ΑΔΙΑΘΕΤΑ

1,7∆ΙΣ  

ΠΟΙΟΤΗΤΑ.ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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Bio Ρέστας

Λευκό τυρί σε νερό 
θαλασσινό φτιάχνει 
ένας Σαρακατσάνος
Ο 52άχρονος αιγοπροβατοτρόφος έχει μια εκμετάλλευση με 
350 πρόβατα και 100 γίδια, μιγάδες από ελληνικές φυλές 

Ιδιοπαραγωγή
Το µεγαλύτερο ποσο-
στό των ζωοτροφών 
που καταναλώνει η 
εκτροφή σε ετήσια 

βάση, ιδιοπαράγεται 
στα 350 στρέµµατα 

γης που διαθέτει 
στον Πεθελινό

Το Πρόσφατος Εστί έχει 
θαλασσινό νερό, το οποίο ο 
∆ηµήτρης Ρέστας συλλέγει 
από τον βυζαντινό Πύργο 
της Απολλωνίας, απέναντι 
από το Άγιο Όρος.

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Στην παραγωγή ενός λευκού τυριού µε χαρακτη-
ριστικά και αναλογίες φέτας, που έχει την καινο-
τοµία να ωριµάζει και να διατηρείται µέσα σε θα-
λασσινό νερό αντί για την κλασσική άλµη, προ-
χώρησε ο κτηνοτρόφος και οικοτέχνης τυροκό-
µος, ∆ηµήτρης Ρέστας, από το χωριό Πεθελινός 
του νοµού Σερρών, που αναπτύσσει το brand «Γα-
λακτοκοµικά Αµφίπολης», καθώς ο στάβλος είναι 
ακριβώς απέναντι από το λόφο Καστά.

Σαρακατσάνος στην καταγωγή, µε βαθιές ρίζες 
στην Κωνσταντινούπολη, όπου οι πρόγονοί του 
ήταν, επίσης, κτηνοτρόφοι και πουλούσαν το τυ-
ρί που παρήγαγαν στην εκτροφή τους στη φηµι-
σµένη αιγυπτιακή αγορά, ο 52χρονος αιγοπροβα-
τοτρόφος, όπως τονίζει στην Agrenda, ήταν «γρα-
φτό» να ακολουθήσει την οικογενειακή παράδοση.

«∆ιατηρώ µια αιγοπροβατοτροφική εκµετάλλευ-
ση µε 350 πρόβατα και περίπου 100 γίδια.  Η ράτσα 
είναι µιγάδες από ελληνικές φυλές, όπως αυτές 
της Χίου και της Μυτιλήνης», εξηγεί και σπεύδει 

να υπογραµµίσει ότι τα ζώα του έχουν διπλάσιο 
χώρο από όσο λέει το πρωτόκολλο, ώστε να ζουν 
σε συνθήκες ευζωίας, ενώ στο στάβλο υπάρχουν 
ανεµιστήρες που λειτουργούν όλο το 24ωρο, ενώ 
δεν τους ενοχλούν µύγες ή κουνούπια. Παράλλη-
λα δε, επειδή ζουν σε δροσερό περιβάλλον, µπο-
ρούν να τρώνε όλο το 24ωρο και αυτό βοηθά και 
στην ποσότητα και στην ποιότητα του γάλακτος.

Το µεγαλύτερο ποσοστό των ζωοτροφών που 
καταναλώνει η εκτροφή σε ετήσια βάση, ιδιοπα-
ράγεται στα 350 στρέµµατα γης που διαθέτει στον 
Πεθελινό. Μάλιστα πρόκειται για εισροές βιολογι-
κής καλλιέργειας, όπως µηδική, βρώµη και κριθά-
ρι, που σηµαίνει πως και το παραγόµενο γάλα εί-
ναι βιολογικό, πιστοποιηµένο από τη BIO Hellas.

«Οι αποδόσεις κινούνται στα 500 κιλά το χρό-
νο ανά ζώο, για πρόβατα και σχεδόν 800 κιλά για 
γίδια. Τον κύριο όγκο της παραγωγής τον παρα-
δίδω στον όµιλο Όλυµπος-Τυράς, ενώ ένα περί-
που 10%-15% το αξιοποιώ για την παραγωγή του 
δικού µου τυριού. Αργότερα, θα ήθελα να µπορώ 
να απορροφώ όλη τη γαλακτοπαραγωγή του κο-
παδιού στο τυροκοµείο µου», τόνισε ο ίδιος. 

Ο κτηνοτρόφος και οικοτέχνης τυροκόµος, ∆ηµήτρης Ρέστας, από το χωριό 
Πεθελινός του νοµού Σερρών, που αναπτύσσει το brand «Γαλακτοκοµικά 
Αµφίπολης», έχει το στάβλο του ακριβώς απέναντι από το λόφο Καστά.

  ∆ηµήτρης Ρέστας
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Εστιάζοντας ειδικότερα στο νέο 
προϊόν που παράγει η τυροκοµική 
του οικοτεχνία, ο κ. Ρέστας µας εί-
πε πως φέρει την επωνυµία «Πρό-
σφατος Εστί» κι είναι εµπνευσµέ-
νη από το βυζαντινό παρελθόν της 
οικογένειας του. Εξήγησε, ακόµη 
πως η τυροκόµιση γίνεται µε χα-
µηλή παστερίωση του γάλακτος, 
που δεν ξεπερνά τους 50oC για 
να µην καταστραφούν οι ωφέλι-
µοι µικροοργανισµοί, αλλά και τα 
αρώµατα του γάλακτος, ενώ αντί 
για καλλιέργεια χρησιµοποιείται 
γίδινο γιαούρτι και µετά από 20 
λεπτά µπαίνει πυτιά και γίνεται η 
τυροκόµηση, στην οποία µπαίνει 
µικρή ποσότητα αλατιού αποκλει-
στικά από το Μεσολόγγι. 

«Το χαρακτηριστικό του Πρό-
σφατος Εστί είναι πως δεν έχει άλ-
µη. Η άλµη του, είναι θαλασσινό 
νερό το οποίο συλλέγω από τον 
βυζαντινό Πύργο της Απολλωνί-
ας, ακριβώς απέναντι από το Άγιο 
Όρος. Μπαίνω µε τη βάρκα, συλ-
λέγω το νερό, το φιλτράρω, το πα-
στεριώνω στους 100oC και το χρη-
σιµοποιώ αντί για άλµη», σηµει-

ώνει ο κ. Ρέστας και διευκρινίζει 
πως «είναι µια καινοτοµία, που 
δεν υπάρχει σε άλλο τυρί. Όµως 
τα έξοδα για να το πατεντάρω εί-
ναι πολύ µεγάλα». 

Στόχος οι εξαγωγές στην 
Ιταλία, µέσω της Veronesi

Εµπορικά το προϊόν στόχος είναι 
να κατευθυνθεί κυρίως στο εξωτε-
ρικό και ήδη υπάρχει µια συνερ-
γασία µε την ιταλική βιοµηχανία 
παραγωγής ζωοτροφών Veronesi, 
η οποία διαθέτει µια µεγάλη αλυ-
σίδα διανοµής στη γειτονική χώ-
ρα, που θα αξιοποιηθεί για τις πω-
λήσεις. «Αποµένει να φιξάρω την 
ποιότητα και την ποσότητα και εί-
µαι έτοιµος, να κάνω τις πρώτες ε-
ξαγωγές, τις οποίες υπολογίζου-
µε να γίνουν τον Οκτώβριο», α-
ναφέρει χαρακτηριστικά ο παρα-
γωγός, ο οποίος αν όλα πάνε κα-
λά, σχεδιάζει µέσα στα επόµενα 
δύο χρόνια να αυξήσει το κοπά-
δι του, προκειµένου να µπορεί 
να ανταποκριθεί στις πρόσθετες 
ανάγκες για πρώτη ύλη, που ευ-
ελπιστεί πως θα έχουν προκύψει.

Εμπνευσμένο από το βυζαντινό παρελθόν 
της οικογένειάς του το «Πρόσφατος Εστί»

ΠΕΘΕΛΙΝΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Για να φτιάξει ο ∆ηµήτρης Ρέστας το Πρόσφατος 
Εστί, συλλέγει θαλασσινό νερό το οποίο συλλέγει από 

τον βυζαντινό Πύργο της Απολλωνίας, ακριβώς 
απέναντι από το Άγιο Όρος, µε τη βάρκα του,  το 

φιλτράρει και το παστεριώνειω στους 100oC. 
Πληροφορίες στο e-mail restasd68@gmail.com.

Ένωση Νάξου
Πρόεδρος 
ο Δ. Καπούνης 
Νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο στην 
Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών 
Νάξου Α.Ε.Σ. Α.Ε., µε την κατανοµή 
των αξιωµάτων να έχει ως εξής: 
Πρόεδρος και ∆ιευθύνων ∆ηµήτρης 
Καπούνης, α’ αντιπρόεδρος 
Σταµάτης Σέργης, β’ αντιπρόεδρος 
Ιάκωβος Βαλέρης, γραµµατέας 
Νικηφόρος Χωριανόπουλος και 
ταµίας Ιάκωβος Ζαχαράτος. Η 
θητεία του ∆Σ είναι πέντε έτη.

Αιρετή διοίκηση 
Στην  Ένωση 
Εμπόρων Κρέατος 
Πρώτη αιρετή διοίκηση απέκτησε η 
Πανελλήνια Ένωση Εµπόρων 
Κρέατος και Ζώντων Ζώων, που από 
το 2018 λειτουργούσε µε προσωρινή 
διοίκηση. Το νέο ∆Σ απαρτίζουν οι  
Ιω. Φασουλάς Krivek Α.Ε., Γ. 
Κασίδης ΒΑΚΡΕΛ Α.Ε., ∆. Μπέλλας 
Μπέλλας κρέας Α.Ε.Β.Ε.-Σφαγεία, Ν. 
Ζαβέρδας Κρέατα Λαµίας, Ελ. Γίτσας 
Φάρµες Κεντρικής Μακεδονίας, Γ. 
Γιωρούδης Εµπόριο Κρεάτων-
Μαύρος Χοίρος και Ν. Ζιώζιας 
Συνεταιρισµός Ελασσόνας.

Οδ. Παπαδόπουλος
Η Eurimac AE 
με νέο CEO
Ο Οδυσσέας Παπαδόπουλος 
στέλεχος µε πολυετή εµπειρία στο 
χώρο των επιχειρήσεων, 
αναλαµβάνει CEO της Eurimac AE. 
Με σπουδές Χηµικού Μηχανικού και 
MBA και ειδίκευση στο Finance από 
το Imperial College/London, έχει 
πολυετή παρουσία σε σηµαντικές 
διοικητικές και εκτελεστικές θέσεις.

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αναγνώριση
Στο κόστος κολλάει, τουλά-
χιστον µέχρι στιγµής και η 

διαδικασία για την αναγνώ-
ριση του «Πρόσφατος Εστί», 

ως τυρί φέτα

ΠΕΘΕΛΙΝΟΣ
ΣΕΡΡΕΣ
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Ρομπότ 
ψεκάζει 
καρυδεώνα σε 
10 με 15 λεπτά 
μειώνοντας το 
κόστος έως 80%
Το νέο αυτόνομο ρομποτικό σύστημα 
χαρτογραφεί την καλλιέργεια, αναγνωρίζει 
πιθανές ασθένειες και προλαβαίνει μια 
ενδεχόμενη εξάπλωσή της στον οπωρώνα

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Στην ανάπτυξη ενός ροµποτικού συστήµατος χαρ-
τογράφησης ασθενειών και ψεκασµού ακριβείας, 
που επιτυγχάνει ταυτόχρονη µείωση του χρόνου 
των επεµβάσεων και της χρήσης φυτοπροστατευ-
τικών στους οπωρώνες, προστατεύοντας την… τσέ-
πη του παραγωγού και το φυσικό περιβάλλον, έ-
χει προχωρήσει το Ινστιτούτο Βιο-οικονοµίας και 
Αγροτεχνολογίας, του Εθνικού Κέντρου Έρευνας 
& Τεχνολογικής Ανάπτυξης.

Στατιστικά δεδοµένα, που έχουν αντληθεί από 
εφαρµογή σε πειραµατικό καρυδεώνα για την α-
σθένεια της ανθράκωσης, σε κτήµα της περιοχής 
του Ριζόµυλου, στο ∆ήµο Βελεστίνου, κατέδειξαν 
πως µε την αξιοποίηση του ροµποτικού συστήµα-
τος, ο χρόνος επέµβασης σε φυτεία 35 στρεµµά-
των περιορίζεται σε 10-15 λεπτά, ενώ αντίστοιχα η 
µείωση ψεκαστικού υγρού, ανάλογα µε το στάδιο 
της επέµβασης, κυµαίνεται από 50% έως και 80%.

Το πιο σηµαντικό πλεονέκτηµα της συγκεκριµέ-
νης τεχνολογική εφαρµογής ωστόσο, είναι ότι «α-
παντά» αποτελεσµατικά στις απαιτήσεις της γεωρ-
γίας ακριβείας για λύσεις που δεν είναι αποκοµ-
µένες η µία από την άλλη, αλλά µπορούν να δια-
συνδεθούν ως ένα ολοκληρωµένο σύστηµα που 
καλύπτει όλο το εύρος ή το µεγαλύτερο µέρος των 
λειτουργιών παρακολούθησης, ανάλυσης δεδοµέ-
νων, απόφασης και εφαρµογής.

«Υπάρχουν και άλλα συστήµατα αναγνώρισης α-
σθενειών, συστήµατα υποστήριξης απόφασης για 
απαραίτητες επεµβάσεις ψεκασµού καθώς και συ-
στήµατα µεταβλητής (ακριβείας) εφαρµογής αγρο-
χηµικών. Οι λύσεις αυτές, όµως, προσφέρονται α-
ποµονωµένα µε αποτέλεσµα ακόµη και στην περί-
πτωση που έχει στην κατοχή του ο παραγωγός ό-
λα τα εργαλεία, αυτά να είναι στην πράξη µη-λει-
τουργικά, καθώς καµία από τις λύσεις δεν «µιλά-
ει» µε την άλλη. Στην περίπτωση του ροµποτικού 
µας συστήµατος, αυτό το έχουµε λύσει», εξηγεί ο 
∆ιευθυντής του Ινστιτούτου, ∆ιονύσης Μπόχτης.

Περιγράφοντας το πώς λειτουργεί το ροµποτικό 
σύστηµα, ο διακεκριµένος επιστήµονας αναφέρει 
στην Agrenda πως αρχικά υπάρχει ένα Drone που 
πετά πάνω από τον οπωρώνα και ουσιαστικά παίζει 
το ρόλο του «µατιού» για το επίγειο ροµπότ. Μέσω 
τεχνικών ανάλυσης της εικόνας αναγνωρίζει και 
µεταφέρει την πληροφορία για τη χωρική διάταξη 
του οπωρώνα (π.χ. θέσεις των δέντρων - αναγνώ-
ριση διαδρόµων που µπορεί να κινηθεί το ροµπότ 
κτλ.) στο κεντρικό σύστηµα διαχείρισης. Εκεί, αφού 
υποστεί την απαραίτητη επεξεργασία, η πληροφο-
ρία κωδικοποιείται και στέλνεται στο επίγειο ρο-
µπότ, το οποίο, όντας εφοδιασµένο µε ειδικές κά-
µερες (LIDAR – Deapth camera – RGB camera) πλο-
ηγείται αυτόνοµα µέσα στον οπωρώνα και φωτο-
γραφίζει τη φυτοκόµη όλων των δέντρων περιφε-
ρειακά, ώστε το λογισµικό µηχανικής µάθησης, µε 
το οποίο είναι εφοδιασµένο το σύστηµα και µπορεί 

Στα πλεονεκτήµατα του ροµποτικού 
συστήµατος, πέραν του ότι απαιτεί 

ελάχιστη επέµβαση ανθρώπινου 
παράγοντα, περιλαµβάνεται η δραστική 
µείωση της χρήσης αγροχηµικών, λόγω 

της στοχευµένης εφαρµογής, καθώς και η 
έγκαιρη αναγνώριση της ασθένειας πριν 

αποκτήσει αυτή χαρακτηριστικά ολικής 
εξάπλωσης στον οπωρώνα.
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να αναγνωρίζει την (εκάστοτε) ασθένεια, να δηµι-
ουργεί χάρτη µε τα προσβεβληµένα δέντρα.

Στην καρδιά του συστήµατος είναι το λογισµι-
κό διαχείρισης πληροφορίας φάρµας, το λεγόµε-
νο και farmB, που έχει αναπτυχθεί από επιστήµο-
νες του ΙΒΟ και δηµιουργεί την «κοινή γλώσσα» 
επικοινωνίας µεταξύ των επιµέρους κοµµατιών, 
καθώς και την επεξεργασία όλων των δεδοµένων.

«Είναι το σύστηµα όπου εισάγεται ο οπωρώνας, 
δηµιουργείται αυτόµατα σχέδιο πτήσης του drone 
επισκόπησης, εισάγεται η πληροφορία που έχει 
συλλεχτεί, αναπτύσσεται αυτόµατα το σχέδιο ερ-
γασίας επίγειου ροµπότ, επεξεργάζονται τα δεδο-
µένα που συγκεντρώθηκαν για το κάθε δέντρο ξε-
χωριστά και παράγονται οι χάρτες προσβολής του 
οπωρώνα», αναφέρει ο κ. Μπόχτης και προσθέτει 
πως «το σύστηµα παράγει αυτόµατα το πλάνο απο-
στολής του ψεκαστικού drone, είτε για εντοπισµέ-
νο επέµβαση πάνω στα προσβεβληµένα δέντρα, 
είτε σε επίπεδο ζωνών προσβολής».

Στο ερώτηµα γιατί να επιλέξει κάποιος παραγω-
γός να χρησιµοποιήσει τη συγκεκριµένη υπηρεσία, 
η απάντηση είναι πολλαπλή. Στα πλεονεκτήµατα 
του συστήµατος, πέραν του ότι απαιτεί ελάχιστη ε-
πέµβαση ανθρώπινου παράγοντα, περιλαµβάνε-
ται η δραστική µείωση της χρήσης αγροχηµικών, 
λόγω της στοχευµένης εφαρµογής -άρα οικονο-
µικό και περιβαλλοντικό όφελος- καθώς και η έ-
γκαιρη αναγνώριση της ασθένειας πριν αποκτή-
σει αυτή χαρακτηριστικά ολικής εξάπλωσης στον 

οπωρώνα. Επιπρόσθετα, επιτρέπει την ελαχιστο-
ποίηση του ψεκασµού και τη διενέργειά του σε ε-
πικλινή εδάφη µε την ίδια ευκολία που πραγµατο-
ποιείται στα επίπεδα χωράφια, την αυτόµατα κατα-
γραφή των δοσολογιών και των επεµβάσεων, και 
τη δυνατότητα ιχνηλάτισης του φυτοπροστατευτι-
κού σκευάσµατος σε επίπεδο µοναδικού δέντρου.

«Όλα µας τα πειράµατα γίνονται στην περιοχή 
της Μαγνησίας και της Λάρισας, όπου έχει έδρα 
το Ινστιτούτο. Τα πρώτα στοιχεία από τα πιλοτικά 
δείχνουν µια µείωση σκευασµάτων της τάξης του 
50%-80%, αναλόγως του σταδίου που γίνεται η ε-
πέµβαση, ενώ ταυτόχρονα ο χρόνος ψεκασµού εί-
ναι συντριπτικά µικρότερος του συµβατικού ψεκα-
σµού. Για παράδειγµα, από δεδοµένα σε φυτεία 35 
στρεµµάτων, η επέµβαση ολοκληρώνεται σε 10-
15 λεπτά», επισηµαίνει ο κ. Μπόχτης. 

Σύµφωνα µε τον ίδιο, το χρονοβόρο κοµµάτι στο 
σύστηµα είναι η επίγεια χαρτογράφηση µε το ρο-
µποτικό όχηµα. Παρόλα αυτά µελλοντικός στόχος, 
όπως διευκρινίζει, είναι η χαρτογράφηση αυτή να 
αφορά ένα σύνολο δεδοµένων ταυτόχρονα (π.χ. δι-
άφορες ασθένειες, κατάσταση φυτού και εδάφους 
κτλ), ώστε να προκύπτει ένα σύνολο επεµβάσεων 
από την ίδια χαρτογράφηση. Η τελευταία, µάλιστα, 
θα µπορούσε να γίνει από άλλο γεωργικό όχηµα 
που εκτελεί άλλη εργασία στον οπωρώνα, ώστε 
να µειωθεί και το κόστος κτήσης του συστήµατος, 
που τώρα είναι µάλλον απαγορευτικό για µεµο-
νωµένους παραγωγούς ή συνεργατικά σχήµατα.

Τα στατιστικά δεδοµένα αντλήθηκαν από εφαρµογή σε πειραµατικό 
καρυδεώνα σε κτήµα της περιοχής του Ριζόµυλου, στο ∆ήµο Βελεστίνο.

Θεσσαλία
Τα πειράµατα 
γίνονται στην 

περιοχή Λάρισας 
και Μαγνησίας, 
όπου έχει έδρα 
το Ινστιτούτο-
Βιο-οικονοµίας 
και Αγροτεχνο-

λογίας, του Εθνι-
κού Κέντρου 
Έρευνας & 

Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης

Στα επόµενα
βήµατα δοκιµή
σε οπωρώνες
παλµέτα και
νέα «γκάµα» 
ασθενειών
Η επιλογή της ανθράκωσης της 
καρυδιάς για τον πειραµατισµό έγινε, 
διότι είναι µια συχνά εµφανιζόµενη 
ασθένεια και, όπως εξήγησε ο 
συνοµιλητής µας, δίνει τη 
δυνατότητα για πολλές πειραµατικές 
δοκιµές. ∆εν είναι όµως η µόνη. Την 
περίοδο αυτή µελετάται, επίσης, η 
περίπτωση των οπωρώνων σε µορφή 
παλέτας και µέσω υπερφασµατικής 
κάµερας την ασθένεια της 
βακτηρίωσης. Επί της αρχής δεν 
υπάρχει περιορισµός, καθώς 
οποιαδήποτε ασθένεια 
αναγνωρίζεται οπτικά, άρα και µε 
ανάλυση εικόνας, µπορεί το 
αντίστοιχο σύστηµα αναγνώρισης (σ. 
σ. µε τους κατάλληλους αλγόριθµους 
µηχανικής µάθησης) να 
«κουµπώσει», µέσω της πλατφόρµας 
farmB, στο ροµποτικό και να την 
χαρτογραφήσει κι αντιµετωπίσει 
εξίσου µε ακρίβεια.
«Τα επόµενα βήµατα είναι η 
ενσωµάτωση µιας «γκάµας» 
ασθενειών στο σύστηµα, καθώς και η 
εφαρµοσιµότητα της τεχνολογίας σε 
διαφορετικούς τύπους οπωρώνων. 
Επίσης, ως προϊόν, θα έχει τη 
δυνατότητα εφαρµογής και µέσω 
συµβατικών γεωργικών 
µηχανηµάτων, ώστε εκτός 
παρεχόµενου service να µπορεί να 
υπάρχει η δυνατότητα κτήσης του 
συστήµατος από οµάδες παραγωγών 
και άλλα συνεργατικά σχήµατα», 
τόνισε ο κ. Μπόχτης, 
υπογραµµίζοντας πάντως ότι σε 
πρώτη φάση η τεχνολογία αυτή, 
καθώς και µια σειρά άλλες που 
αναπτύσσει το Ινστιτούτο, θα είναι 
αντικείµενα εταιρείας τεχνοβλαστού 
(σ. σ. spin-off) του ΙΒΟ/ΕΚΕΤΑ, η 
οποία είναι σε διαδικασία ίδρυσης 
την περίοδο που διανύουµε.

ΣΥΧΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΥ∆ΙΑ 

Δυνατότητα για πειραματικές 
δοκιμές δίνει η ανθράκωση 
Η ανθράκωση, µια πολύ συχνά εµφανιζόµενη ασθένεια στους καρυδεώνες, 
προσφέρει πρόσφορο έδαφος για πρακτικές δοκιµές µε το νέο ροµποτικό 
σύστηµα. Πρόκειται µάλιστα για την πιο καταστρεπτική ασθένεια της καρυδιάς, 
που προκαλείται από τον µύκητα Marssonina juglandis (Lib) Magn και 
προσβάλλει τα φύλλα, τα καρύδια και ακόµη τους ετήσιους βλαστούς. 
Η προσβολή εκδηλώνεται στα φύλλα µε νεκρωτικές κηλίδες 2-3 χιλ. 
που συχνά ενώνονται και σχηµατίζουν µεγαλύτερες νεκρωτικές επιφάνειες 
Τα προσβεβληµένα φύλλα κιτρινίζουν και πέφτουν, ενώ η υγρασία ευνοεί την 
εξέλιξη και διασπορά της ασθένειας. Έτσι, όταν ο Μάιος και ο Ιούνιος είναι 
βροχεροί, τότε είναι δυνατόν η ασθένεια να πάρει επιδηµικές διαστάσεις 
και να προκληθεί έντονη φυλλόπτωση τον Ιούλιο - αρχές Αυγούστου. 
Η πρώιµη φυλλόπτωση έχει ως αποτέλεσµα την εξασθένηση των δέντρων 
και τη φτωχή καρποφορία ποσοτικά και ποιοτικά, ενώ σε ακραίες περιπτώσεις 
επέρχεται και νέκρωση. Τα κονιδιοσπόρια µεταδίδουν την ασθένεια ταχύτατα, 
ιδιαίτερα µε βροχερό καιρό.
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Ανεπαρκή θεωρούν οι αγρότες της Λέσβου, τα 
κονδύλια στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου που 
αφορούν στα Σχέδια Βελτίωσης, ενώ δυσαρέσκεια 
επικρατεί και για το γεγονός ότι απορρίφθηκαν 
δύο στις τρείς από τις αιτήσεις που υπεβλήθησαν.

«Πέρασαν δύο χρόνια αναµονής για τους α-
γροτοκτηνοτρόφους µέχρι να τελειώσει η πολυ-
πόθητη αξιολόγηση των Σχεδίων Βελτίωσης, για 
να δουν αν θα µπορέσουν να βελτιώσουν τον 

καθηµερινό µόχθο για την επιβίωσή τους. Ως α-
ποτέλεσµα όµως ήρθε η απογοήτευση και η δυ-
σαρέσκεια που επικρατεί αυτή τη στιγµή στη µι-
κροµεσαία αγροτιά του νησιού µας, αφού απορ-
ρίφθηκαν τα 2/3 των αιτήσεων. Στα υπόλοιπα  
νησιά της Περιφέρειάς µας επικρατεί µόνο η α-
γανάκτηση, αφού τα χρήµατα ήταν ελάχιστα έ-
ως ανύπαρκτα», αναφέρει σχετική ανακοίνωση 
της Οµοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου.

Μάλιστα, χαρακτηρίζουν «πολιτική κατάντια να 
µιλάµε για επιτυχόντες - επιλαχόντες και απορ-
ριπτέους», για ένα πρόγραµµα χρηµατοδότησης 
που προάγει τον εκσυγχρονισµό της παραγωγής, 
ώστε αυτό να συµβάλει στην πολυπόθητη «εξω-
στρέφεια» της αγροτικής παραγωγής. Παράλ-
ληλα, στρέφουν τα βέλη προς την περιφερειακή 
αρχή Β. Αιγαίου, η οποία όπως λένε «αρκέστηκε 
σε ευχαριστίες προς την ∆ΑΟΚ και το ΥΠΑΑΤ».

Αγανάκτηση για τα Σχέδια Βελτίωσης στα νησιά του Αιγαίου

Με «αντίστροφο» 
ιδεολογικό πρόσημο 
κινήθηκε η φετινή 
διαδικασία για τις 
νέες άδειες φύτευσης 
αμπελώνων, 
που έδωσε χώρο 
στους μεγάλους 
αμπελουργούς

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Από τη «µιζέρια» της προηγούµενης τρι-
ετίας στη «άλλη όχθη» πέρασε το σύστη-
µα αδειοδότησης για αµπελοφυτεύσεις 
µε οινοποιήσιµες ποικιλίες, στη βάση 
της απόφασης που υπέγραψε ο υπουρ-
γός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βορί-
δης τον περασµένο Απρίλιο.

Ο καθορισµός των βάσεων βάσει των 
οποίων βγαίνουν οι εγκρίσεις δικαιώ-
νει και στην πράξη τους φόβους των 
µικρότερων αµπελοκαλλιεργητών ό-
τι αυτή τη φορά ο τρόπος µοριοδότη-
σης αφήνει χώρο µόνο για τους πολύ 
µεγάλους. Το κρίσιµο µέγεθος των 50 
στρεµµάτων που έδινε συντελεστή βα-
ρύτητας 0,35 στο σύστηµα µοριοδότη-
σης ήταν αυτό που έπαιξε καθοριστικό 
ρόλο στις σχετικές εγκρίσεις. Έτσι, οι 
βάσεις για τις 8 περιφέρειες, βάσει των 
οποίων δίνονται οι άδειες για το 2020 
έχουν ως εξής:

Με βάση την υπουργική απόφαση της 
χορήγησης των αδειών φύτευσης  2020 η 
χώρα είναι χωρισµένη σε 8 περιφέρειες.

Για την περιφέρεια που απαρτίζεται 
από τις διοικητικές Περιφέρειες Βόρειο 
Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Ιόνια Νη-
σιά και Ήπειρος χορηγούνται άδειες νέ-
ων φυτεύσεων στους παραγωγούς των 
οποίων τα αγροτεµάχια συγκέντρωσαν 
βαθµολογία από 7 έως και 3,5 για όλη 
την αποδεκτή έκταση και για τα αγροτε-
µάχια που συγκέντρωσαν βαθµολογία 
2,5 χορηγούνται σε ποσοστό 56% της α-

ποδεκτής έκτασης.
Για την περιφέρεια που απαρτίζε-

ται από τις διοικητικές Περιφέρειες Ατ-
τικής και Στερεάς Ελλάδας χορηγού-
νται άδειες νέων φυτεύσεων στους πα-
ραγωγούς των οποίων τα αγροτεµάχια 
συγκέντρωσαν βαθµολογία από 5,5 έως 
και 2,45 για όλη την αποδεκτή έκταση.

Για την περιφέρεια Αν. Μακεδονίας-
Θράκης χορηγούνται άδειες νέων φυτεύ-
σεων στους παραγωγούς των οποίων τα α-
γροτεµάχια συγκέντρωσαν βαθµολογία 6 
και σε ποσοστό 46% της αποδεκτής έκτασης.

Για την περιφέρεια ∆υτικής Ελλά-

δας χορηγούνται άδειες νέων φυτεύσε-
ων στους παραγωγούς των οποίων τα 
αγροτεµάχια συγκέντρωσαν βαθµολο-
γία από 6 έως και 4,5 για όλη την απο-
δεκτή έκταση και για τα αγροτεµάχια 
που συγκέντρωσαν βαθµολογία 3,95 
χορηγούνται σε ποσοστό 22,7% της α-
ποδεκτής έκτασης.

Για την περιφέρεια Κεντρικής Μα-
κεδονίας χορηγούνται άδειες νέων φυ-
τεύσεων στους παραγωγούς των οποί-
ων τα αγροτεµάχια συγκέντρωσαν βαθ-
µολογία από 6 έως και 5,5 για όλη την 
αποδεκτή έκταση και για τα αγροτεµά-

Αντιδρούν οι αμπελουργοί 

Βήμα επιστροφής 
στη... φεουδαρχία 
οι άδειες φύτευσης

Β. Αιγαίο, Ν. Αιγαίο,
Κρήτη, Ιόνια Νησιά

Ήπειρος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΠΟ∆ΕΚΤΗ ΕΚΤΑΣΗ

Α∆ΕΙΕΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ 2020 
ΣΕ ΟΚΤΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

7,00 - 3,50 

Αττικής
Στερεάς Ελλάδας 5,50 - 2,45

Αν. Μακεδονία
Θράκη

6,00
σε ποσοστό 46%

Δ. Ελλάδα 6,00 - 4,50

Κ. Μακεδονία 6,00 - 5,50

Θεσσαλία 6,00 - 5,00

Πελοπόννησος 6,50 - 4,50

Δ. Μακεδονία 7,00
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Παράταση είκοσι πέντε ηµερών στην καταληκτική 
προθεσµία υποβολής αιτήσεων αναµόρφωσης 
δασικών χαρτών, ανά οικεία ∆ιεύθυνση ∆ασών 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, δόθηκε µε απόφαση 
του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
Νίκου Ταγαρά. 

Ένα αίτηµα που είχε θέσει και η Πανελλήνια 
Οµοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙ∆Α), 
τονίζοντας ότι πρόκειται για «µηνιαία ασφυκτική 

προθεσµία», η οποία εκπνέει σταδιακά από 20 
έως 28 Αυγούστου και λήγει εντός των θερινών 
διακοπών, µε κλειστά τα πολεοδοµικά γραφεία της 
χώρας και µε αδύνατη την εξεύρεση εξειδικευµένου 
µηχανικού-τοπογράφου-δασολόγου, που θα 
υποβάλει την αίτηση και τα προβλεπόµενα 
δικαιολογητικά της. Υπενθυµίζεται ότι µε την 
πρόσφατη απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος, 
γίνεται αποχαρακτηρισµός για µερίδα εκτάσεων 

που µετά την ανάρτηση των δασικών χαρτών 
εµφανίζονταν ως «δασικές», παρά το γεγονός 
ότι πρόκειται για γη την οποία είχε διανείµει το 
κράτος για καλλιέργεια προ του 1975. Όπως 
προκύπτει από τα διαθέσιµα στοιχεία, έως τώρα 
έχει κυρωθεί περίπου το 55% των δασικών χαρτών 
της χώρας, δηλαδή το 93% όσων είχαν αναρτηθεί, 
ενώ το υπόλοιπο 7% είναι διάφορες κατηγορίες 
αντιρρήσεων που δεν έχουν εξεταστεί.

Παράταση 25 ημερών για αναμόρφωση δασικών χαρτών

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Σήµα κινδύνου ακόµα και για την ύ-
παρξη της πατατοκαλλιέργειας στη 
Νάξο, εκπέµπει η φετινή χρονιά και 
ο τρόπος µε τον οποίο εξελίσσεται η 
αγορά, βάσει της πολιτικής των ντό-
πιων διακινητών, σε ένα προϊόν το 
οποίο χαίρει µεγάλης εκτίµησης α-
πό τους καταναλωτές πανελλαδικά. 

Οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν 
τους πατατοπαραγωγούς του νησιού 
να παραλαµβάνουν τα πρώτα τιµο-
λόγια για το προϊόν που παρέδωσαν 
φέτος στους παραλήπτες του προϊό-
ντος και να µην πιστεύουν στα µά-
τια τους. Το ρεπορτάζ λέει ότι µετά 
την αρχική αφαίρεση των ξένων υ-
λών, οι ιδιωτικές µονάδες τυποποί-
ησης που δραστηριοποιούνται στο 
νησί, προβαίνουν και σε δεύτερη α-
φαίρεση βάρους της τάξεως του 15% 
(επί του καθαρού παραδοτέου)  για 
να κάνουν επ’ αυτού την πράξη µε 
τελική τιµή παραγωγού τα 25 λεπτά. 

Να σηµειωθεί ότι η τιµή της πα-
τάτας στη Νάξο του προηγούµενα 
χρόνια ξεπερνούσε τα 60 λεπτά το 
κιλό, κι αυτό χωρίς να γίνεται αυτή 
η αφαίρεση στο βάρος των φορτί-
ων που παραδίδονταν. 

Η κατάσταση αυτή προκαλεί την 
έντονη αντίδραση των παραγωγών 

που δυσικολεύονται να κατανοή-
σουν την τακτική εκ µέρους των α-
γοραστών του προϊόντος, όταν µάλι-
στα είναι η δεδοµένη η ζήτηση για 
την πατάτα Νάξου στη µεγάλη αγορά 
της Αθήνας και η τιµή που αναγρά-
φεται στους πάγκους µε τη µαναβι-
κή των σούπερ µάρκετ δεν δικαιολο-
γεί αυτή την αντιµετώπιση, δηλαδή 
την εκµετάλλευση των παραγωγών.  

Καλλιεργητής µε τον οποίο συνο-
µίλησε η Agrenda εκφράζει την α-
πογοήτευσή του για την περιφρόνη-
ση που δείχνουν στο προϊόν οι «πα-
ράγοντες» του χώρου, συµπεριλαµ-
βανοµένης, όπως λέει και της τοπι-
κής τοπικής Ένωσης. Η τελευταία, 
λέγεται, επιχειρεί να κλείσει µέσα 
από τη φετινή διαχείριση της πατά-
τας κάποια από τα µεγάλα οικονο-
µικά ανοίγµατα που έχει κάνει µε 
επενδύσεις σε άλλα πεδία.  

Έτσι οι πληροφορίες θέλουν και 
την τοπική ΕΑΣ να µην απέχει πολύ 
από την τακτική των ιδιωτών εµπό-
ρων-συσκευαστών, οι οποίοι κατα-
φέρνουν µε την τιµολογιακή τους 
πολιτική να συµψηφίζουν τα εκκα-
θαριστικά τιµολόγια προς τους πα-
ραγωγούς µε τις χρεώσεις που εν τω 
µεταξύ τους έχουν κάνει για  πατατό-
σπορο και αγροτικά εφόδια. Υπάρ-
χουν µάλιστα παραγωγοί, που στο 
τέλος βγαίνουν χρεώστες.   

χια που συγκέντρωσαν βαθµολογία 5 
χορηγούνται σε ποσοστό 16% της απο-
δεκτής έκτασης

Για την περιφέρεια Θεσσαλίας χορη-
γούνται άδειες νέων φυτεύσεων στους 
παραγωγούς των οποίων τα αγροτεµά-
χια συγκέντρωσαν βαθµολογία από 6 έ-
ως και 5 για όλη την αποδεκτή έκταση 
και για τα αγροτεµάχια που συγκέντρω-
σαν βαθµολογία 4,95 χορηγούνται σε 
ποσοστό 57% της αποδεκτής έκτασης.

Για την περιφέρεια Πελοποννήσου 
χορηγούνται άδειες νέων φυτεύσεων 
στους παραγωγούς των οποίων τα αγρο-
τεµάχια συγκέντρωσαν βαθµολογία από 
6,5 έως και 4,5 για όλη την αποδεκτή έ-
κταση και για τα αγροτεµάχια που συγκέ-
ντρωσαν βαθµολογία 4,3 χορηγούνται 
σε ποσοστό 50% της αποδεκτής έκτασης.

Για την περιφέρεια ∆υτικής Μακεδο-
νίας χορηγούνται άδειες νέων φυτεύσε-
ων στους παραγωγούς των οποίων τα α-
γροτεµάχια συγκέντρωσαν βαθµολογία 
από 7 για όλη την αποδεκτή έκταση και 
για τα αγροτεµάχια που συγκέντρωσαν 
βαθµολογία 6 χορηγούνται σε ποσοστό 
55% της αποδεκτής έκτασης.

Κρίσιµο 
µέγεθος
Το κρίσιµο 

µέγεθος των 50 
στρεµµάτων που 
έδινε συντελεστή 
βαρύτητας 0,35 

στο σύστηµα 
µοριοδότησης 

έπαιξε σηµαντικό 
ρόλο

Σε δύσκολη καμπή η πατατοκαλλιέργεια 
στη Νάξο, μονοπωλείται η αγορά στο προϊόν

Ούτε την τύχη   
της Μεσσηνίας;
Να αναφερθεί εδώ ότι 
η πατάτα της Νάξου δεν 
έχει περιληφθεί µέχρι 
στιγµής στο σχεδιασµό 
του υπουργείου για την 
ειδική ενίσχυση των 
πατατοκαλλιεργητών 
λόγω κορωνοϊού. Η 
συζήτηση αυτή έχει 
ξεκινήσει µετά την 
πρόσφατη συνάντηση 
του υπουργού Μάκη 
Βορίδη µε 
εκπροσώπους 
καλλιεργητών από την 
Αχαΐα, την Ηλεία και τη 
Μεσσηνία, στη διάρκεια 
της οποίας δόθηκε και η 
σχετική υπόσχεση. 
(βλεπε φύλο Agredna 
8-9 Αυγούστου). Μόνο 
µετά από επικοινωνία 
µε καλλιεργητές της 
Νάξου ο κ. Βορίδης 
άφησε ανοικτό το 
ενδεχόµενο να 
επανεξετάσει το θέµα.



Agrenda46 Παρασκευή 14 Αυγούστου 2020 ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το Σταύρος 
Νίαρχος
δίπλα στους 
αγρότες
Κεφαλονιάς 
και Ιθάκης
Έµπρακτη βοήθεια στους αγρότες 
της Κεφαλονιάς και Ιθάκης για 
βελτίωση µεθόδων καλλιέργειας και 
ανάπτυξη προϊόντων υψηλής 
ποιότητας, παρέχει η έγκριση 
πρότασης που υποβολήθηκε από τη 
ΘιακοΚεφαλονίτικη Αγροτική Ένωση 
και θα χρηµατοδοτηθεί από το 
Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος.
Συγκεκριµένα εγκρίθηκε για τον 
Ε.Α.Σ. Κεφαλληνίας και Ιθάκης 
πρόταση έργου, η οποία είχε 
υποβληθεί στο πρόγραµµα «Νέα 
Γεωργία για τη Νέα Γενιά». Η 
επιστηµονική πρόταση, που 
επιλέχθηκε ανάµεσα σε συνολικά 78  
υποβληθείσες προτάσεις 
εκπροσωπώντας όλες τις 
Περιφέρειες, αφορά την παροχή 
κατάρτισης και συµβουλευτικής στο 
γεωργοκτηνοτροφικό τοµέα των 
νησιών. Στην πρόταση έργου 
συµµετέχουν ως εταίροι ο ΕΑΣ 
Κεφαλληνίας και Ιθάκης (ως 
Συντονιστής Φορέας, µε επιστηµονικό 
υπεύθυνο ∆ρ. Σπυρίδων Α. 
Θεοτοκάτο) και το Γεωπονικό 
Πανεπιστήµιο Αθηνών, το τµήµα 
Επιστήµης Ζωικής Παραγωγής (µε 
επιστηµονικό υπεύθυνο Επ. Καθηγητή 
∆ρ. Ιωάννη Χατζηγεωργίου) και το 
Τµήµα Επιστήµης Φυτικής 
Παραγωγής (µε επιστηµονική 
υπεύθυνη Καθηγήτρια ∆ρ. Πηνελόπη 
Μπεµπέλη).
Το πρόγραµµα «Νέα Γεωργία για τη 
Νέα Γενιά», που αποσκοπεί στη 
δηµιουργία ευκαιριών απασχόλησης 
και επιχειρηµατικότητας για νέους 
στον αγροδιατροφικό τοµέα, 
υλοποιείται µε αποκλειστική δωρεά 
από το Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος, 
υπό την καθοδήγηση του 
Πανεπιστηµίου Rutgers και σε 
συνεργασία µε το Γεωπονικό 
Πανεπιστήµιο Αθηνών και την 
Αµερικάνικη Γεωργική Σχολή της 
Θεσσαλονίκης.

Πιο αναγκαία από ποτέ 
η αγροτική εκροσώπηση
Χάνουν καθημερινά σε όλα τα μέτωπα οι αγρότες χωρίς επίσημη ηγεσία 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Πιο επιτακτική από ποτέ καθίσταται η α-
ποκατάσταση της τάξης στα συνεταιριστι-
κά πράγµατα, µε την επαναφορά της τρι-
τοβάθιας συνεταιριστικής οργάνωσης που 
θα είναι σε θέση να συνοµιλήσει µε τις επι-
σήµες αρχές και να εκπροσωπεί τους αγρό-
τες στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και διεθνώς. 

Από το φθινόπωρο, όπως όλα δείχνουν, οι 
εξελίξεις θα είναι καταιγιστικές και η Ελλάδα 
είναι η µόνη χώρα στον πολιτισµένο κόσµο 
που δεν διαθέτει µια αξιόπιστη κορυφαία 
οργάνωση εκπροσώπησης των αγροτών. 
Χωρίς να γινόµαστε κουραστικοί µε την ε-
πανάληψη της ιστορίας, από το καλοκαίρι 
του 2016 όταν έλαβε χώρα το γνωστό πρα-
ξικόπηµα στην ταλαιπωρηµένη και µε πολ-
λά άλλα διοίκηση της ΠΑΣΕΓΕΣ, η αγροτική 
«τάξη» στην Ελλάδα έχει µείνει ακέφαλη. Α-
πό εκείνη τη στιγµή, επικρατεί µια βαβυλω-
νία και οι αγρότες της χώρας υποχρεώνο-
νται σε συνεχείς και µεγάλες ήττες. 

∆εν χρειάζονται πολλές αποδείξεις για 
να καταστεί σαφές προς όλους πως έχουν 
αποδεκατιστεί οι άλλοτε κραταιές Ενώσεις 
Αγροτικών Συνεταιρισµών. Μετριούνται στα 
δάχτυλα του ενός χεριού, οι συνεταιριστι-
κές οργανώσεις που κατάφεραν να παρα-
µείνουν στο παιχνίδι και κάποιες εξ αυτών 
µόνο και µόνο επειδή «προσκύνησαν» το 

γνωστό σάπιο σύστηµα της συντεχνίας του 
ΟΣ∆Ε και τον τρόπο µε τον οποίο αυτό λει-
τουργούσε τα τελευταία χρόνια στη χώρα. 
Τώρα κι αυτό το ίδιο πνέει τα λοίσθια, µό-
νο που το µεγάλο κακό έχει γίνει. 

Το θέµα είναι τι γίνεται από δω και µπρος. 
Ο τελευταίος νόµος 4673/2020, παρά την 
ατολµία µε την οποία έχει προσεγγίσει τα 
πράγµατα, αφήνει κάποια περιθώρια για α-
ποκατάσταση της τάξης στην κορυφή της συ-
νεταιριστικής πυραµίδας, δίνοντας παράλ-
ληλα τη δυνατότητα να προκύψει µια οργά-
νωση µε ισχυρή, θεσµική τουλάχιστον, βά-
ση που θα εκπροσωπεί τους αγρότες. 

Μέχρι στιγµής, πάντως, τη σκυτάλη των 
συζητήσεων φαίνεται να έχουν παραλάβει 
και πάλι εκείνοι οι οποίοι έφεραν τα πράγ-
µατα στο τωρινό κατάντηµα. Αντί οι νοµο-
θετούντες και η διοικητική αρχή να αναλά-

βουν µια πρωτοβουλία για την επανεκκί-
νηση της διαδικασίας αποκατάστασης της 
τάξης στους συνεταιρισµούς, πρόσωπα και 
υποκατάστατα οργανώσεων, που πλήγω-
σαν το συνεταιριστικό κίνηµα, συνεχίζουν 
να διεκδικούν ρόλο στην επόµενη ηµέρα. 

Και την ίδια στιγµή, οι αγρότες συνεχώς 
χάνουν. Όπως έχασαν όλο αυτό το διάστη-
µα µια σοβαρή διευθέτηση για τις δυσµενείς 
επιπτώσεις από την πανδηµία, όπως χάθη-
κε κυριολεκτικά ο λόγος τους στη διαχείρι-
ση των κοινοτικών προγραµµάτων για την 
περίοδο 2014-2020, όπως χάθηκε ολοκλη-
ρωτικά η διαπραγµατευτική τους θέση στην 
αγορά και ειδικά για τα µεγάλα αγροτικά 
προϊόντα, όπως βαµβάκι, φέτα, ελαιόλαδο, 
όπως χάνεται καθηµερινά η απαιτούµενη ε-
πιρροή και σε άλλα παραγωγικά πεδία (ρο-
δάκινα, ζαχαρότευτλα, καπνός, πατάτα κ.α.). 

Οι µέρες που έρχονται θα είναι απολύτως 
καθοριστικές για τις εξελίξεις στο χώρο της 
γεωργίας. Η πράσινη συµφωνία της ΕΕ, σε 
συνδυασµό µε τα µεγάλα κονδύλια που α-
ναµένεται να φέρει και στη χώρα µας το Τα-
µείο Ανάκαµψης (32 δις ευρώ) και η νέα προ-
γραµµατική περίοδος 2021-2027, επιδρούν 
καθοριστικά στην πορεία των πραγµάτων. Ό-
σο υπάρχει αγροτική γη είναι προφανές ότι 
θα υπάρχει και αγροτική παραγωγή. Το θέµα 
που τίθεται είναι αν θα υπάρχουν αγρότες. 
Και η απάντηση στο ερώτηµα αυτό είναι κα-
ταστροφή να δοθεί εν απουσία των αγροτών.

Παλαιότερη δύναµη
Οι αγρότες έχασαν τη διαπραγµα-
τευτική τους θέση στην αγορά για 

το βαµβάκι, τη φέτα, το ελαιό-
λαδο, ενώ χάνουν και την επιρροή 
τους σε άλλες καλλιέργειες όπως 
ροδάκινα, τεύτλα, καπνός, πατάτα
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Η «εθνικιστική» αποµόνωση στην οποία 
υποχρέωσε την τελευταία τριετία τις ΗΠΑ ο 
Ντόναλντ Τραµπ δεν αποτελεί παρέκκλιση 
από την γραµµή που είχαν χαράξει από το 
2010 και µετά οι πολιτικές ελίτ της χώρας. 
Αυτό υποστηρίζει ο Τζεράρντ Αραούντ, πρώην 
Γάλλος πρέσβης στην Ουάσινγκτον ο οποίος 
µάλιστα εντοπίζει την καχυποψία των ΗΠΑ 
απέναντι στο ενδεχόµενο εµπλοκής σε ξένες 
υποθέσεις, βαθιά ριζωµένη στις συνειδήσεις 

των Αµερικανών. «Όποιος καταλήξει στον 
Λευκό Οίκο το 2021, δεν θα υπάρξει 
επιστροφή στον φιλελεύθερο παρεµβατισµό 
ή στην παγκόσµια αµερικανική ηγεµονία» 
αναφέρει χαρακτηριστικά στο Politico, 
καταλήγοντας «ο Τραµπ ακολουθεί τα βήµατα 
του [πρώην προέδρου των ΗΠΑ Μπαράκ] 
Οµπάµα, ο οποίος κατάλαβε την εξάντληση 
του αµερικανικού λαού µε τις συµµετοχές 
σε ξένες υποθέσεις». 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

«Θα επιστρέψουµε». Με αυτήν την 
πρόταση το 2019 στο Μόναχο, ο Αµε-
ρικανός Τζο Μπάιντεν προσπάθησε να 
µαλακώσει κάπως τη στάση των Ευρω-
παίων που τα τελευταία τρία χρόνια α-
ντιµετώπισαν µια αδιάφορη, στη συνέ-
χεια εµπαθή και πολλές φορές εχθρική 
αντιµετώπιση από τον τωρινό ένοικο 
του Λευκού Οίκου, Ντόναλντ Τραµπ. 

Ακόµα όµως κι αν ο υποψήφιος 
πρόεδρος των ∆ηµοκρατικών κατα-
φέρει να διατηρήσει το πλεονέκτηµα 
που του δίνουν οι δηµοσκοπήσεις έως 
τις εκλογές του Νοεµβρίου, θα χρεια-
στούν πολλά περισσότερα από καλές 
προθέσεις µέχρι οι εµπορικές σχέσεις 
και ο πολιτικός συγχρονισµός ανάµε-
σα στις δυο δυνάµεις προσεγγίσει τα 
επίπεδα των προηγούµενων δεκαετι-
ών. Αν φυσικά κάτι τέτοιο είναι πιθα-
νό, αφού πολλοί διεθνείς αναλυτές εί-
ναι πεπεισµένοι ότι ένας θετικά προ-
σκείµενος προς την Ευρώπη ένοικος 
του Λευκού Οίκου, δεν είναι πλέον αρ-
κετός για να µπουν ξανά σε τάξη οι ε-
κτροχιασµένες διατλαντικές υποθέσεις.

Στα βασικά πάντως αιτήµατα των 
Βρυξελλών από τον 77χρονο δικηγό-
ρο Τζο Μπάιντεν, σε περίπτωση που 
καταφέρει να εκτοπίσει τον Ντόναλντ 
Τραµπ από τη θέση του προέδρου των 
Ηνωµένων Πολιτειών, είναι η άµεση 
κατάργηση των δασµών 7,5 δισ. που 
επιβλήθηκαν τον περασµένο Οκτώ-
βριο, επηρεάζοντας µε αρνητικό τρόπο 
την εµπορική δυναµική µιας σειράς α-
γροτικών προϊόντων µεταξύ των οποί-
ων είναι η κοµπόστα, διάφοροι κωδι-
κοί τυριών συµπεριλαµβανοµένης της 
φέτας, τα κρασιά και το ισπανικό ελαι-
όλαδο. Ως γνωστό οι δασµοί επιβλή-
θηκαν µε αφορµή την επί µακρόν δι-
ατλαντική διαµάχη της Ευρώπης µε τις 
ΗΠΑ, η οποία αφορά τα δισεκατοµµύ-

ρια δολάρια των επιδοτήσεων στον α-
εροναυπηγικό κλάδο. Μάλιστα, παρά 
τον διακανονισµό τον οποίο συµφώνη-
σε η Airbus µε τον Παγκόσµιο Οργανι-
σµό Εµπορίου πριν από λίγες ηµέρες, 
ο Ντόναλντ Τραµπ, που έχει συνδέσει 
το όνοµά του µε τους δασµούς, επιµέ-
νει στην επιθετική εµπορική πολιτική, 
αναλογιζόµενος νέες επιβαρύνσεις που 
αυτήν τη φορά θα πλήξουν το ελληνι-
κό κρασί και ελαιόλαδο, εφόσον προ-
λάβει να το υλοποιήσει. 

Πάντως, µε ή χωρίς έναν αξιόπιστο 
συνεργάτη στον Λευκό Οίκο, η Ευρω-
παϊκή Ένωση και οι ηγετικές δυνάµεις 
της Ευρώπης θα πρέπει να µάθουν να 
ζουν σε έναν κόσµο στον οποίο µπο-
ρεί µεν η Ουάσιγκτον να εξακολου-
θεί να είναι ο απόλυτος εγγυητής της 
ασφάλειας της ηπείρου, αλλά δεν θα 
έχει το εκτόπισµα να διορθώσει πολ-

λά προβλήµατα της περιοχής. Μάλι-
στα και οι Ευρωπαίοι, σχολιάζουν αρ-
κετοί αρθρογράφοι, θα πρέπει να κά-
νουν περισσότερα για να αποδείξουν 
τη χρησιµότητα της διατλαντικής εται-
ρικής σχέσης. Στο θέµα των αγροτικών 
για παράδειγµα, αν και δεν έχει την ί-
δια βαρύτητα µε την φορολογική πο-
λική ψηφιακών πολυεθνικών, τα πε-
ριθώρια µιας κοινής στάσης απένα-
ντι στην Κίνα ή τη διαχείριση ΝΑΤΟϊ-
κών υποθέσεων, φαίνεται πως η πίε-
ση για περισσότερες εισαγωγές αµε-
ρικανικών προϊόντων δεν θα υποχω-
ρήσει µε την αποχώρηση του Τραµπ. 

Ο υποψήφιος των ∆ηµοκρατικών 
Τζο Μπάιντεν προς το παρόν προηγεί-
ται κατά πολύ από τον Ρεπουµπλικάνο 
πρόεδρο Ντόναλντ Τραµπ ως προς την 
πρόθεση ψήφου σε πολλές από τις κα-
θοριστικές για την έκβαση της εκλογι-

κής κούρσας πολιτείες. 
Μάλιστα προ ολίγων ηµερών, η ε-

πιλογή της Κάµαλα Χάρις από την 
Καλιφόρνια ως υποψήφια αντιπρό-
εδρό του, δείχνει πως είναι αποφα-
σισµένος για τη νίκη. Η 55χρονη πο-
λιτικός, γεννηµένη στο Όκλαντ, κό-
ρη µεταναστών από την Ινδία και τη 
Τζαµάικα, που διεκδικεί την αντιπρο-
εδρία των ΗΠΑ, είναι µία από τις πιο 
εξέχουσες προσωπικότητες του κόµ-
µατος των ∆ηµοκρατικών. 

Οι ∆ηµοκρατικοί θεωρούν ότι µε τη 
Κάµαλα Χάρις θα προσελκύσουν στο 
µέγιστο τις γυναίκες και τους Αφροα-
µερικανούς ψηφοφόρους, ειδικά σε 
Πολιτείες-κλειδιά όπως το Μίσιγκαν, 
η Πενσυλβάνια και το Ουϊσκόνσιν, ό-
που η χαµηλή προσέλευση των µαύρων 
ψηφοφόρων στοίχισε ακριβά στην Χί-
λαρι Κλίντον τον Νοέµβριο του 2016.

Μαλακώνει τα πράγματα 
στο διεθνές εμπόριο 

μια νίκη Δημοκρατικών
Ο Τζο Μπάιντεν 

και η Κάμαλα 
Χάρις πάνε να 

εκθρονίσουν τον 
Τραμπ, ωστόσο ένας 
πιο φιλικός ένοικος 

στο Λευκό Οίκο, 
ίσως συνεπάγεται 

περισσότερες 
υποχωρήσεις από 

τις Βρυξέλλες σε 
ζητήματα εμπορίου 

αγροτικών 
προϊόντων

Χαµένη δείχνει 
πλέον η αµερικανική
 παγκόσµια ηγεµονία

ΗΠΑ-ΕΕ
Θα χρειαστούν πολλά 
περισσότερα από καλές 
προθέσεις µέχρι οι εµπορικές 
σχέσεις και ο πολιτικός 
συγχρονισµός ανάµεσα στις 
δύο δυνάµεις προσεγγίσει τα 
επίπεδα των προηγούµενων 
δεκαετιών, λένε οι αναλυτές.

Αιτήματα
Στα βασικά πάντως αιτήµατα 
τωµ Βρυξελλών από τον 
77χρονο δικηγόρο Τζο 
Μπάιντεν, σε περίπτωση που 
καταφέρει να εκτοπίσει των 
Τράµπ, είναι η άµεση 
κατάργηση των δασµών 
7,5 δις που επιβλήθηκαν 
τον περασµένο Οκτώβριο.

Ελκύει
Οι ∆ηµοκρατικοί θεωρούν 
ότι µε την Καµάλα Χάρις, θα 
προσελκύσουν στο µέγιστο 
τις γυναίκες και τους 
Αφροαµερικανούς 
ψηφοφόρους, σε πολιτείες-
κλειδιά, όπως το Μίσιγκαν.
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ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΖΟΥΜΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Ε.Α.
«Η Τουρκία θέλει να 
οδηγηθούµε σε 
διαπραγµατεύσεις υπό την 
απειλή βίας. Η ανησυχία 
είναι ότι η έναρξη διαλόγου 
θα γίνει ακόµη και µε ένα 
θερµό επεισόδιο, και κάτω 
από την παρέµβαση του 
διεθνούς παράγοντα θα 
οδηγηθούµε στο τραπέζι 
των διαπραγµατεύσεων».

ΜΙΣΕΛ ΟΜΠΑΜΑ
ΠΡΩΗΝ 1Η ΚΥΡΙΑ ΗΠΑ
«Η ιδέα ότι αυτό που 
περνάει αυτή η χώρα δεν 
πρέπει να έχει καµία 
επίδραση σε εµάς (..) δεν 
ισχύει για µένα. Ελπίζω 
όλοι να επιτρέψετε στον 
εαυτό σας να εκφράσετε 
αυτό που αισθάνεστε. Μην 
φοβάστε να προσφέρετε 
έναν ώµο να ακουµπήσουν 
ή να ζητήσετε έναν εσείς». 

ΖΟΖΕΠ ΜΠΟΡΕΛ
ΥΠΑΤΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΕ 
«Αυτό που θέλει να πετύχει 
η ΕΕ είναι η Τουρκία να 
σταµατήσει τις προκλητικές 
ενέργειες και να ξεκινήσει 
να συµπεριφέρεται σαν 
πολιτισµένος εταίρος, που 
επιλύει τα ανοιχτά 
ζητήµατα µέσω διαλόγου 
και όχι µέσω των απειλών 
και των µονοµερών 
ενεργειών».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΦΑΝΤΑΖΕΣΤΕ ΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΧΕ ΜΝΗΜΗ, ΕΥΦΥΪΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ 

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

«Θάλεια»
«Έχουµε ένα κράτος που έχει 
στο περιθώριο τον αγρότη... 
Covid 19, έλλειψη εργατών 
µειωµένος τουρισµός, ρωσικό 
εµπάργκο, παγετός και βροχές, 
αυξηµένο το µεροκάµατο των 
Αλβανών, εκµετάλλευση από τις 
βιοµηχανίες, συµπύρηνο χωρίς 
τιµή. Προβλήµατα που διαλύουν 
τον Έλληνα αγρότη». Χείµαρρος 
το σχόλιο ροδακινοπαραγωγού 
µετά και τη «Θάλεια». 

Πακιστάν
Σε κανά δίχρονο, και βλέπουµε, 
που θα ‘ρθει η αναµόρφωση του 
ΕΛΓΑ, πόσες άραγε ακραίες και 
άκαιρες βροχοπτώσεις ή άλλα 
αίτια που δεν αποζηµιώνονται 
από τον παρόντα κανονισµό θα 
µεσολαβήσουν; Τι κι αν ζητάνε 
οι ροδακινοπαραγωγοί Ηµαθίας 
και οι απανταχού πληγέντες 
βοήθεια και στρεµµατικές 
ενισχύσεις. Μόνο κανά πακέτο 
εξόφλησης 35%.

Καρβουνιάρης
«∆υστυχώς τους γεωργούς 
τους έχουν γραµµένους, δεν 
καταλαβαίνουν από πανδηµία, 
ούτε αν έχουν δουλειές, αν 
είναι Αύγουστος ή αν από νέοι 
γεωργοί έγιναν παππούδες 
περιµένοντας ένα πρόγραµµα.». 
Ένα από τα πολλά σχόλια 
αγροτών επί της απόφασης του 
ΕΛΓΟ να καλέσει στα θρανία 
τους Νέους Αγρότες του 2017, 
εν καιρώ e-εκπαίδευσης.

Χωρίς πανηγύρια, αλλά πανηγυρικά το 35% ΕΛΓΑ

Εν µέσω ενός περίεργου καλοκαιριού, και ενώ ο αγροτικός 
κόσµος που βιώνει πέραν της πανδηµίας και ακραία καιρι-
κά φαινόµενα, αναζητά κάποιες ενδείξεις ότι τα πράγµατα 
θα φτιάξουν και δεν θα είναι συνεχώς σε µία κατάσταση α-
βεβαιότητας για τη βιωσιµότητα της εκµετάλλευσής του. Χω-
ρίς σχόλιο, το ότι λίγες µέρες πριν τον ∆εκαπενταύγουστο, 
και µετά και τη φονική νεροποντή στην Εύβοια, αλλά και την 
επέλαση προηγουµένως της «Θάλεια» σε άλλες παραγωγι-
κές περιοχές, πιστώθηκε το υπόλοιπο 35% των αποζηµιώσε-
ων ΕΛΓΑ για τις ζηµιές του 2019.

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Μαζί µε τους αγρότες 
που αγωνιούσαν για 
την εκκαθάριση των 
χρωστούµενων 2019 
του ΕΛΓΑ, έντονες 
πιέσεις ασκήθηκαν 
και από βουλευτές 
της επαρχίας που 
µετέφεραν τα 
µηνύµατα από την 
ύπαιθρο.

Μπορεί η φετινή ∆ΕΘ 
να ακυρώνεται λόγω 
πανδηµίας, αφήνοντας 
«µαύρη τρύπα» περί 
τα 50 εκατ. στην 
τοπική οικονοµία 
της Θεσσαλονίκης, 
όµως οι εξαγγελίες 
της κυβέρνησης θα 
γίνουν, σε στενό...
κύκλο και χωρίς 
πολλές φανφάρες.

Υβρίδια
«Νοµίζω ότι χρειάζονται 

λόγια σταράτα στους αγρότες. 
Μόνο µε πρόσθετη, 
προαιρετική ασφάλιση, άρα µε 
επιπλέον ασφάλιστρο, µπορεί 
να υπάρχει κάλυψη για 
επιπρόσθετους κινδύνους 
ζηµιάς ή ζωονόσους», λέει ο 
πάντα µάχιµος, Μάξιµος για τα 
περί αναµόρφωσης ΕΛΓΑ.

Βεβαίως «υπάρχει η 
δυνατότητα επιδότησης 
ασφαλίστρου µέσω του ΠΑΑ, 
που η κυβέρνηση Σαµάρα είχε 
προβλέψει, δεσµεύοντας 200 
εκατ. και ο ΣΥΡΙΖΑ µετέφερε 
σε άλλες δράσεις», συνεχίζει.

Για το θέµα πάντως, όπως 
σηµειώνει, έχει καλέσει από το 
βήµα της Βουλής τον υπουργό 
Μάκη Βορίδη να δεσµευτεί ότι 
θα το πράξει στο νέο ΠΑΑ, 
κάτι το οποίο βλέπει θετικά, 
για να γίνει πράξη µε την 
κυβέρνηση Μητσοτάκη.

;

ΓΟΥΙΛΙΑΝ ΜΠΟΡΓΚΕΣ
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ
«Ήταν επτά υπέροχα 
χρόνια. Τον Αύγουστο του 
2013, όταν δέχθηκα την 
πρόταση της Τσέλσι, ήµουν 
σίγουρος ότι επρόκειτο για 
το µέρος στο οποίο έπρεπε 
να παίξω. Σήµερα είµαι 
σίγουρος ότι εκείνη ήταν η 
καλύτερη απόφαση. (…) 
Έχει φτάσει η ώρα να 
προχωρήσουµε.»

Που να βγει 
και το πρόγραµµα 
για τα αρδευτικά 
δίκτυα... 

Ζηµιές µετράνε χιλιάδες αγρότες και 
κτηνοτρόφοι από την επέλαση της 
κακοκαιρία Θάλεια, µε τους επόπτες του 
ΕΛΓΑ, λένε οι κατά τόπους δήµαρχοι, να 
σπεύδουν στα σηµεία για µια πρώτη 
αυτοψία. Αυτό το έκαναν πάντα. Το θέµα 
είναι πότε θα πιάσουν δουλειά οι εκτιµητές, 
µε λάπτοπ ή χωρίς, για να ξεκινήσουν οι 
καταγραφές και τελικά οι αποζηµιώσεις των 
πληγέντων. Κατά πως τα ξέρουµε, χρήµατα 
θα µπουν σε κανέναν χρόνο από σήµερα…  
Εκτός αν άρχισε ήδη η αναµόρφωση του 
οργανισµού! Καλό! 

Τα κατάφεραν, σου λέει, και στις 12 
Αυγούστου πληρώθηκε το περιβόητο 
υπόλοιπο 35% από τις αποζηµιώσεις του 
2019. Μόνο που ξέχασαν να πουν ότι η 
εξόφληση γίνεται µε ενάµιση χρόνο 
καθυστέρηση. Ευτυχώς, πάντως, που έγιναν 
έτσι τα πράγµατα, γιατί κάτι ψιθυριζόταν για 
πληρωµή σε δύο δόσεις, µε απόφαση των 
αρµοδίων του υπουργείου Οικονοµικών. Τη 
γλιτώσαµε αυτή τη φορά. 

Στην Ιταλία, πάντως, µειώθηκαν σε 
ποσοστό 2% φέτος οι εκτάσεις µε ακτινίδια. 
Αιτία, η ασθένεια moria. Πρώτη φορά 
εµφανίστηκε το 2012, αλλά όπως φαίνεται 
ολοένα και επεκτείνεται. Σύµφωνα µε τις 
εκτιµήσεις του συνεταιρισµού παραγωγών 
φρούτων και λαχανικών Ιταλίας CSO Italy, 
πάνω από το 25% της παραγωγής έχει 
επηρεαστεί από τη συγκεκριµένη ασθένεια 
και οι ζηµιές θα ξεπεράσουν τα 300 εκατ. 
ευρώ.

Οι οινοποιοί, από την άλλη, φαίνονται να 
βρήκαν τη λύση. Η µειωµένη ζήτηση στην 
εστίαση και στις εξαγωγές λόγω κορωνοϊού, 
άφησε απούλητα µπουκάλια κρασί στα 
οινοποιεία. Τώρα, λοιπόν, καλούµαστε να 
συνηθίσουµε σε πιο µεστά κρασιά και 
ποιοτικώς ανώτερα. Πολλά οινοποιεία 
αποφάσισαν να παλαιώσουν τα κρασιά που 
δεν πούλησαν, εφόσον βέβαια µπορούν. 
Θέµατα που πρέπει να τακτοποιηθούν, οι 
αποθηκευτικοί χώροι, η καλή πρώτη ύλη και 
οικονοµική αντοχή. 

Η παράταση για την τρίµηνη παραµονή των 
µετακλητών εργατών γης δόθηκε, το 
πρόβληµα βέβαια δεν λύθηκε για την 
πληρωµή τους µε εργόσηµο. Τώρα, σου λέει, 
πρέπει να βγάλουν ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, αλλά 
αυτό δεν είναι και εύκολο γιατί πρέπει να 
αναγράφεται το όνοµα της µητέρας τους, 
που δεν υπάρχει στα διαβατήρια και να 
έχουν µεταφρασµένη στα ελληνικά την 
οικογενειακή τους κατάσταση. ∆ηλαδή 
χαρτούρα και άγιος ο θεός!

Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

∆
εν έχει αποτιµηθεί σω-
στά µέχρι σήµερα η συµ-
βολή των αγροτών στο 
οικονοµικό γίγνεσθαι 

κι αυτό είναι κάτι για το οποίο 
φταίνε χωρίς αµφιβολία και οι α-
γρότες. Θέλετε τα κατάλοιπα από 
την τουρκοκρατία, θέλετε η διαι-
ώνιση του πελατειακού συστήµα-
τος, θέλετε τα εύκολα λεφτά που 
ήρθαν κάποια εποχή από τις Βρυ-
ξέλλες, σηµασία έχει ότι οι αγρό-
τες στην πλειοψηφία τους παρα-
µένουν «ζητιάνοι» του κράτους. 

Να πάτε αλλού 
∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ αµφιβολία ότι αυ-
τό βολεύει και µάλιστα µε το πα-
ραπάνω, εκτός από το λεγόµε-
νο πελατειακό σύστηµα, δηλα-
δή τους πολιτικούς και τα κόµ-
µατα και τους κεφαλαιούχους 
που ελέγχουν τους επόµενους 
κρίκους της αλυσίδας, δηλαδή 
το εµπόριο και τη µεταποίηση. 
Έτσι, κάθε φορά που τίθεται θέ-
µα τιµής για τα αγροτικά προϊό-
ντα, η προτροπή είναι γνωστή: Α-
πευθυνθείτε στο κράτος!

Μάλιστα κύριε
ΝΑ ΤΟ ΠΩ και κάπως διαφορε-
τικά. Κοντά στις 40 µέρες τώρα η 
µεταποιητική βιοµηχανία παρα-
λαµβάνει από τους παραγωγούς 
τα συµπύρηνα ροδάκινα χωρίς 
καµιά αναφορά στην τιµή. Ρώ-
τησα λοιπόν έναν φίλο µου από 
την Πέλλα, πόσο τα δίνετε και ι-
δού η απάντηση: Τιµή ακόµα δεν 
έχει κοπεί αλλά τι ρωτάς, όσο 
τα δίνουµε κάθε χρόνο. Τα 
τελευταία 40 χρόνια η τι-
µή είναι πάνω κάτω ίδια!

Εκτιμητές
ΣΤΗΝ επόµενη στροφή… 
της συνοµιλίας µας, ο φί-
λος µου, έσπευσε να δι-
αµαρτυρηθεί για το γεγο-
νός ότι δεν είχαν πάει ακό-
µα στα χωράφια οι εκτιµη-
τές του ΕΛΓΑ, παρότι δύο 24ω-

ρα νωρίτερα είχε πέσει πολύ νε-
ρό και οι µεσοπρώιµες ποικιλίες 
ροδάκινων, όπως η Άνδρος, πα-
ρουσίαζαν σοβαρά συµπτώµατα 
της γνωστής ασθένειας µονίλια, 
κάτι που καθιστά το προϊόν ακα-
τάλληλο για µεταποίηση. Αυτή 
τη φορά περιµένουµε οπωσδή-
ποτε να αποζηµιωθούµε, τόνιζε 
επίµονα ο συνοµιλητής.

Πέστα Χριστόφορε
Μ’ ΑΥΤΗ την τακτική πάντως, το 
κάρο δεν βγαίνει από τη λάσπη! 
Με µια σαθρή βιοµηχανία, η ο-
ποία µεταφέρει επί της ουσίας το 
κόστος για την αγορά της πρώτης 
ύλης στο κράτος και µε ένα κρά-
τος που συντηρεί µε κάθε τρόπο 
µια τέτοια βιοµηχανία, χωριό δεν 
γίνεται. Τα περιγράφει άλλωστε 
γλαφυρά και µε την κατάλληλη 
επιστηµονική τεκµηρίωση όλα 
αυτά στην έκθεσή του ο νοµπε-
λίστας Χριστόφορος Πισσαρίδης! 

Δεν βγαίνει έτσι
ΜΙΚΡΕΣ κατά βάση µεταποιητικές 
µονάδες, µε κακό συνήθως µάνα-
τζµεντ και µε παρωχηµένη τεχνο-
λογία, για να ανταπεξέλθουν στον 
διεθνή ανταγωνισµό, από κάπου 
θα πρέπει να «κλέψουν». Εν προ-
κειµένω, η «κλοπή» γίνεται ή α-
πό τους αγρότες-παραγωγούς ή 
από το κράτος. Σε κάποιες περι-
πτώσεις και από τους δύο. 

Τικ τακ... τικ τακ 
ΑΥΤΑ είναι τα «αυγά» που κα-

λείται να σπάσει η κυβέρνη-
ση, αυτά είναι που εισηγεί-
ται, µε το γάντι βέβαια, η Ε-
πιτροπή Πισσαρίδη. Το αν 
καταφέρει αυτή η κυβέρ-
νηση να τα κάνει πράξη, 
θα το δείξει βέβαια ο χρό-
νος. Σε κάθε περίπτωση, 
δεν έχει πολλά περιθώρια 
να στείλει τη µπάλα στην 
εξέδρα. Τα σήµαντρα έ-
χουν σηµάνει και ο χρό-
νος µετράει αντίστροφα! 

Μικρές κατά βάση 
µεταποιητικές 
µονάδες, µε 
κακό συνήθως 
µάνατζµεντ και 
µε παρωχηµένη 
τεχνολογία, για 
να ανταπεξέλθουν 
στον διεθνή 
ανταγωνισµό, από 
κάπου θα πρέπει 
να «κλέψουν». 
Εν προκειµένω, η 
«κλοπή» γίνεται ή 
από τους αγρότες – 
παραγωγούς ή από 
το κράτος

Ο
Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπο-
ρίου προβλέπει ότι το παγκό-
σµιο εµπόριο αγαθών θα µειω-
θεί κατά 13% έως 32% το 2020 

ως αποτέλεσµα της πανδηµίας. Την τελευ-
ταία φορά που οι εµπορικοί όγκοι µειώθη-
καν σηµαντικά, κατά την οικονοµική κρί-
ση του 2008, ανέκαµψαν - αλλά όχι στα 
προ κρίσης ποσοστά ανάπτυξης.

Πριν τη σηµερινή πανδηµία, οι εµπο-
ρικές εντάσεις είχαν ήδη οδηγήσει σε µι-
κρή µείωση του παγκόσµιου εµπορίου α-
γαθών το 2019. 

Ακόµη, πριν τον κορωνοϊό είχαν ήδη 
εκδηλωθεί αρκετές άλλες τάσεις που φαι-
νόταν ότι θα επηρεάσουν αρνητικά το πα-
γκόσµιο εµπόριο αγαθών, µεταξύ των ο-
ποίων οι ανησυχίες για την κινεζική κυ-
βέρνηση, η νέα τεχνολογία και τα περι-
βαλλοντικά ζητήµατα.

Με την έξοδο του σχετικά ελεύθερου στο 
εµπόριο Ηνωµένου Βασιλείου, η Eυρωπαϊ-
κή Ένωση κινδυνεύει να υποκύψει σε πιο 

προστατευτικές φω-
νές. Στις Ηνωµέ-
νες Πολιτείες, ο 
αµερικανός πρό-
εδρος Ντόναλντ 
Τραµπ εξελέγη 
µε ένα πρόγραµ-
µα που περιελάµ-
βανε υποσχέσεις 
για την αντιµετώ-

πιση των κατά τη θεώρησή του άδικων ε-
µπορικών πρακτικών.

Η σηµερινή οικονοµική επιβράδυνση 
αποκάλυψε επίσης τον εύθραυστο χαρα-
κτήρα των παγκόσµιων αλυσίδων τροφο-
δοσίας και επέτεινε τις ανησυχίες για το 
εµπόριο µε την Κίνα. 

Ενώ µπορεί να αναµένουµε ότι το πα-
γκόσµιο εµπόριο θα ανακάµψει το 2021, 
η φύση αυτής της ανάκαµψης δεν είναι 
ακόµη σαφής, αλλά µπορεί να µη φτά-
σει στο ίδιο επίπεδο τροχιάς όπως πριν 
το lockdown. 

Σε αυτό το ζήτηµα εστιάζει και η µελέ-
τη µου, η οποία  έχει στόχο να εξετάσει 
τις παραµέτρους που θα προσδιορίσουν 
το αν η ανάκαµψη των εµπορικών όγκων 
θα ακολουθήσει το αισιόδοξο ή το απαι-
σιόδοξο σενάριο του Παγκόσµιου Οργα-
νισµού Εµπορίου. 

* ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΣΤΟ ΙΕΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ST MARY’S UNIVERSITY, 
TWICKENHAM 

Ο εύθραυστος
χαρακτήρας
των αλυσίδων 
τροφοδοσίας

ΤΟΥ ΣΑΪΕΝΤ ΚΑΜΑΛ *



Προς: κ. Ι. Πανάγο, εκδότη-διευθυντή Agronews 
και Agrenda

Σε απάντηση του άρθρου που δηµοσιεύτηκε 
στον ισότοπο Agronews (https://w.agronews.
gr/thesmika/186168/oli-i-ekpaideusi-trehei-
ilektronika-o-elgo-kalei-sta- thrania-tous-neous-
agrotes-paramones-dekapedaugoustou/) µε τίτ-
λο “Όλη η εκπαίδευση τρέχει ηλεκτρονικά ο ΕΛΓΟ 
καλεί στα θρανία τους νέους αγρότες για σεµινά-
ρια πριν το δεκαπενταύγουστο”, θα θέλαµε να ε-
νηµερώσουµε εσάς και τους αναγνώστες σας, ό-
τι µετά την έκρηξη της πανδηµίας στη χώρα και 
τα µέτρα που ελήφθησαν, η ∆ιοίκηση του ΕΛΓΟ 
∆ΗΜΗΤΡΑ απέστειλε µέσω της διαχειριστικής αρ-
χής του ΥΠΑΑΤ έγγραφο στην ΕΕ (23-3-2020). 

Στο έγγραφο αυτό απεικονιζόταν η τρέχουσα κα-
τάσταση και αιτείτο για τη συνέχιση του προγράµ-
µατος κατάρτισης των νέων γεωργών τη χρησιµο-
ποίηση του συστήµατος τηλεκπαίδευσης που απέ-
κτησε πρόσφατα ο Οργανισµός. Η απάντηση στο 
αίτηµά µας ΗΤΑΝ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗ, µε βά-
ση µια σειρά δικαιολογιών που άπτονται σε θεσµι-
κές απαιτήσεις που υπαγορεύουν τη φυσική πα-
ρουσία των ωφελούµενων για τον προσδιορισµό 
του κόστους των σχετικών δαπανών. 

Με το ίδιο έγγραφο, ο Οργανισµός αιτήθηκε 
την παράταση της υλοποίησης του προγράµµατος 
των καταρτίσεων για ένα έτος, προκειµένου αυτά 
να ολοκληρωθούν µε άνεση χρόνου, βασιζόµενοι 
στην πρόβλεψη της ∆ιοίκησης ότι µετά την άρση 
των περιορισµών είναι δυνατόν να ανακύψουν 
προβλήµατα, όπως πχ υλοποίηση προγραµµάτων 
εν µέσω θέρους, εποχική απασχόληση των ωφε-
λούµενων κλπ. Με βάση τα παραπάνω εκτεθέντα, 
είναι τουλάχιστον ανακριβής ο ισχυρισµός ότι υ-
πήρχαν οδηγίες που επέτρεπαν τη µεταφορά του 
εκπαιδευτικού υλικού σε ηλεκτρονική πλατφόρµα. 
Η αλήθεια είναι ότι ως Οργανισµός κάναµε ότι ή-

ταν δυνατόν προς την κατεύθυνση αυτή, αλλά ει-
σπράξαµε την απόλυτη άρνηση. Μάλιστα, προκα-
λούµε οιονδήποτε διαθέτει σχετικό στοιχείο, το ο-
ποίο µας έχει διαφύγει, να το παραθέσει δηµόσια.

Επίσης, δηλώνουµε ότι είναι στη διάθεση οι-
ουδήποτε ενδιαφερόµενου όλη η σχετική αλλη-
λογραφία µε την οποία αποδεικνύονται οι παρα-
πάνω ενέργειες της ∆ιοίκησης του Οργανισµού.

Με την ευκαιρία της επικοινωνίας µας, θα θέ-
λαµε να φέρουµε στη γνώση των αναγνωστών 
σας και τα παρακάτω στοιχεία:

1. Όταν ορίστηκε η νέα ∆ιοίκηση του ΕΛΓΟ ∆Η-
ΜΗΤΡΑ (11/11/2019), η υλοποίηση του τριετούς 
προγράµµατος καταρτίσεων των νέων γεωργών, 
ήταν χρονικά εξαιρετικά καθυστερηµένο, αφού 
ένα µεγάλο µέρος του θα έπρεπε να ολοκληρω-
θεί έως το τέλος Ιουλίου 2020 (το υπολειπόµενο 
έως το τέλος Μαρτίου 2021). Είναι χαρακτηριστι-
κό ότι η προηγούµενη ∆ιοίκηση, χαµένη στη δί-
νη µιας Υπουργικής απόφασης για την επιλογή 
ανέργων (ή µη) εκπαιδευτών, είχε ολοκληρώσει 

την κατάρτιση ενός πολύ µικρού ποσοστού (3,2%) 
από το σύνολο των 14.667 νέων γεωργών. Έτσι, 
ήταν άµεσος, και πολύ ορατός, ο κίνδυνος να κα-
ταλογιστεί στη χώρα το από την ΕΕ, το του προ-
γράµµατος (240 εκατοµµύρια ευρώ). Όπως ήταν 
φυσικό, η επιτυχής υλοποίηση της υποχρέωσης 
αυτής αποτέλεσε το πρώτο µεγάλο στοίχηµα που 
έθεσε ο Υπουργός στη νέα ∆ιοίκηση και τα Στελέ-
χη του Οργανισµού, και έναυσµα για την ολική 
κινητοποίηση του Οργανισµού. Με βάση το επι-
χειρησιακό σχέδιο που καταρτίστηκε και υλοποι-
ήθηκε µε µεγάλη συνέπεια χάρις στην φιλοτιµία 
και αυτοθυσία όλων, έγινε κατορθωτό στο σύντο-
µο διάστηµα που µεσολάβησε έως την 10η Μαρ-
τίου 2020 (ηµεροµηνία ολικού lockdown της χώ-
ρας) να ολοκληρωθεί το 43,7 % των καταρτίσεων. 

Παράλληλα, ο προγραµµατισµός προέβλεπε ό-
λα τα Προγράµµατα να έχουν περατωθεί ένα µή-
να πριν την καταληκτική τους ηµεροµηνία. Στην 
εικόνα που επισυνάπτεται παρουσιάζεται διαγραµ-
µατικά η χρονική εξέλιξη των καταρτίσεων, µε βά-

ση τα δεδοµένα του ολοκληρωµένου πληροφορι-
ακού συστήµατος που καταγράφει κάθε στοιχείο 
και στάδιο των καταρτίσεων των νέων γεωργών.

Ηµεροµηνία εγκατάστασης της νέας ∆ιοίκησης
2. Η αρνητική απάντηση της ΕΕ στο αίτηµά µας 

για παράταση του χρονοδιαγράµµατος υλοποίη-
σης του προγράµµατος των καταρτίσεων των νέ-
ων γεωργών, µε την δικαιολογία ότι δεν είναι δυ-
νατόν για ένα δίµηνο lockdown να αιτούµαστε µε-
γάλη παράταση ενός ΤΡΙΕΤΟΥΣ προγράµµατος, υ-
ποδεικνύει ότι για το εθνικό συµφέρον, τον Οργα-
νισµό και το ατοµικό συµφέρων των ωφελούµε-
νων η επιλογή της ταχύτατης υλοποίησης και πε-
ράτωσης του προγράµµατος είναι µονόδροµος Α-
ΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ.

3. Είναι ευνόητο ότι λάβαµε και λαµβάνουµε ό-
λα τα µέτρα για την προστασία των εκπαιδευοµέ-
νων και των εκπαιδευτών από τον Covid-19 και έ-
ως και την ηµέρα που γράφεται το σηµείωµα αυ-
τό δεν έχει παρατηρηθεί καµία περίπτωση µόλυν-
σης. Επίσης, µέσω συνεχών εσωτερικών εγκυκλί-
ων και ελέγχων σε όλα τα κέντρα στα οποία υλο-
ποιούνται προγράµµατα, υπάρχει πλήρης συµµόρ-
φωση µε όλα τα µέτρα που η ελληνική πολιτεία α-
ποφασίζει και απαιτεί να τηρούνται.

Τέλος θα θέλαµε να τονίσουµε µε έµφαση, ό-
τι δεν είναι ευχάριστο για κανένα, ∆ιοίκηση- Στε-
λέχη του  Οργανισµού,  ωφελούµενοι  και  εκπαι-
δευτές να  προσπαθούν  να  υλοποιήσουν  εν  µέ-
σω καλοκαιριού ένα τέτοιο πρόγραµµα. Το πρό-
γραµµα υλοποιείται ΜΟΝΟ επειδή από όλους τους 
εµπλεκόµενους αναγνωρίζεται η αναγκαιότητα να 
ολοκληρωθεί το συντοµότερο και προς την κατεύ-
θυνση αυτή εργαζόµαστε.

Για την αποκατάσταση της αλήθειας, σας παρα-
καλούµε να δηµοσιοποιήσετε τα στοιχεία και τις α-
παντήσεις  που παρατίθενται στην επιστολή αυτή.

Με τιµή
Η ∆ιοίκηση του ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ
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Καλοκαιρινή αναστάτωση προκάλεσε σε ε-
κατοντάδες αγροτικές οικογένειες η ξαφ-
νική σπουδή του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα  να κα-

λέσει παραµονή ∆εκαπενταύ-
γουστου στα θρανία για σεµι-
νάρια τους Νέους Αγρότες του 
2017. Η απόφαση ήρθε την ώ-
ρα που οι ανησυχίες για την έ-
ξαρση της πανδηµίας πληθαί-
νουν και που θα µπορούσε να 
ληφθεί µέριµνα έτσι ώστε η ό-
λη διαδικασία να προχωρήσει 
ηλεκτρονικά. Άλλωστε όλοι ξέ-
ρουν το υποτυπώδες επίπεδο στο 
οποίο κινείται, ακόµα και τον 
καλό καιρό η όλη διαδικασία.  

Σηµειωτέον ότι πρόκειται για µια υπο-
χρέωση εκπαίδευσης που εκκρεµεί εδώ 

και πάρα πολύ καιρό, που έχει αναβλη-
θεί επανειληµµένα και που πήγε πίσω 
και λόγω κορωνοϊού. 

Ως γνωστόν, η καθυστέρηση αυτή µε-
ταθέτει συνεχώς και την εξόφληση της 
β’ δόσης που περιµένουν οι εγκριθέντες 
εδώ και κάποια χρόνια από το σχετικό 
πρόγραµµα Νέοι, όχι και τόσο, Αγρότες.

Οι πληροφορίες θέλουν αυτή τη φάση 
της δια ζώσης εκπαίδευσης να αφορά 68 
τµήµατα σε όλη την Ελλάδα στα οποία θα 
λάβουν µέρος πάνω από 1.200 Νέοι Αγρό-
τες.  Το θέµα είναι ότι οι υπεύθυνοι της εκ-
παιδευτικής δοµής του ΕΛΓΟ βρήκαν τελι-
κά τη χειρότερη στιγµή για να τρέξουν τη 
σχετική εκπαιδευτική διαδικασία. ∆ηλαδή 
µέσα στον Αύγουστο και µάλιστα παραµο-
νές ∆εκαπενταύγουστου. Πληροφορίες µά-
λιστα αναφέρουν ότι οι ενδιαφερόµενοι ε-
νηµερώθηκαν για την έναρξη των σεµινα-
ρίων ξαφνικά και θα έπρεπε άµεσα να πα-

ρουσιασθούν στους χώρους εκπαίδευσης 
και να καθίσουν στα θρανία. 

Πρόκειται για τεράστια αναστάτωση, η ο-
ποία ανατρέπει το σχεδιασµό σε χιλιάδες 
οικογένειες, ενώ την ίδια στιγµή δηµιουρ-
γεί κινδύνους για νέες εστίες πανδηµιάς, 
σε µια χρονική φάση που όλοι τάσσονται 
υπέρ της κοινωνικής απόστασης και της 
ανάπτυξης τέτοιου είδους εκπαιδευτικών 
διαδικασιών µέσα από ηλεκτρονικά µέσα. 

Η δικαιολογία που προβάλλεται ότι έτσι 
έπρεπε να γίνει µε βάση τη σχετική προ-
κήρυξη δεν ευσταθεί, καθώς µε τις νέες 
οδηγίες υπάρχει περιθώριο για µεταφο-
ρά του εκπαιδευτικού έργου σε ηλεκτρο-
νική πλατφόρµα.

 Αντίθετα, αυτό που δείχνει να κυριαρ-
χεί για µια ακόµη φορά είναι η στενοκε-
φαλιά της δηµόσιας διοίκησης και η συ-
ντεχνιακή προσέγγιση των πραγµάτων α-
πό τους ιθύνοντες. 

Παραμονές Δεκαπενταύγουστου ο ΕΛΓΟ
κάθισε... τους Νέους Αγρότες στα θρανία 
Εν μέσω έξαρσης της πανδημίας, αντί να προχωρήσει σε ηλεκτρονικές λύσεις για σεμινάρια εξ αποστάσεως

Σε κίνδυνο
Η φάση της δια 

ζώσης εκπαίδευσης 
αφορά 68 τµήµατα 
σε όλη τη χώρα στα 

οποία θα λάβουν 
µέρος πάνω από 

1.200 Νέοι Αγρότες

Τι απαντά ο ΕΛΓΟ για 
τα δια ζώσης μαθήματα

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

ΑΡΘΡΑ.ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:   ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

H Macfrut έγινε
ψηφιακή φέτος
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 
την έκθεση sold out. Η Macfrut Digital, δίνοντας 
βήµα για την προώθηση φρούτων και λαχανικών 
στην Ευρώπη θα πραγµατοποιηθεί από 8-10 
Σεπτεµβρίου 2020. Εκτός από τα εννέα 
περίπτερα για τη φάση της εκτόξευσης, υπάρχει 
και δέκατο αφιερωµένο σε διεθνείς εκθέτες, το 
«Country Pavilion». Για περισσότερες 
πληροφορίες στο www.macfrutdigital.com

Σε υβριδική µορφή
η Interpoma 2020
Η Interpoma, η διεθνής έκθεση αφιερωµένη στον 
κόσµο των µήλων θα παρουσιαστεί σε µια νέα 
υβριδική µορφή, που θα παρουσιάσει εκδηλώσεις 
τόσο σε ψηφιακή µορφή όσο και µε φυσική 
παρουσία. Η νέα µορφή που θα αντικαταστήσει την 
«παραδοσιακή» έκθεση στις 19 και 20 Νοεµβρίου 

προβλέπει το παραδοσιακό διεθνές συνέδριο 
«Interpoma Congress» διαθέσιµο διαδικτυακά 
αλλά και δια ζώσης καθώς και άλλες εκδηλώσεις. 
Η «παραδοσιακή» έκθεση, µε τα εκθέµατα θα 
πραγµατοποιηθεί τον επόµενο χρόνο, από τις 4 
έως τις 16 Νοεµβρίου 2021. Πληροφορίες στο 
www.fierabolzano.it/en/interpoma/home

Η συµπρωτεύουσα 
πληµµυρίζει κρασί
Tο απόγευµα του Σαββάτου 
26 Σεπτεβρίου η Προβλήτα 
Α’ στο Λιµάνι Θεσσαλονίκης 
πληµµυρίζει από κρασί. Το 
Thessaloniki Wine Selfie 
προσκαλεί το κοινό σε ένα 
πρωτότυπο ταξίδι στον 
υπέροχο κόσµο του κρασιού 
συνδυασµένο µε µουσική και 
πάνω από 200 ετικέτες 
κρασιών από καταξιωµένα 
οινοποιεία, boutique 
wineries και δίκτυα διανοµής 
µε εισαγόµενα και ελληνικά 
κρασιά. Γενική είσοδος µε 
ένα ποτήρι γευσιγνωσίας 
Spiegelau: 7 ευρώ. 
Πληροφορίες στο www.
thessalonikiwineshow.gr.

∆ΙΑ∆ΥΚΤΙΑΚΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΤΑΛΙΑ

Για 6η συνεχή χρονιά 
η AgroExpo

Η εξειδικευµένη έκθεση 
AgroExpo 2019 που 
διοργανώθηκε πέρυσι για έκτη 
φορά µετά το κλείσιµο της Αρχής 
Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου 
στέφθηκε και πάλι µε µεγάλη 
επιτυχία. Η AgroExpo 2020 θα 
στεγαστεί στα Περίπτερα 5 και 4 
στους χώρους της Κρατικής 
Έκθεσης και επίσης σε 
παρακείµενους εξωτερικούς 
χώρους. Η Έκθεση θα 
πραγµατοποιηθεί στις 23 µε 25 
Οκτωβρίου και το ενδιαφέρον από 
εταιρείες για τη φετινή 
διοργάνωση είναι πολύ µεγάλο και 
αναµένεται συµµετοχή πέραν των 
70 εκθετών. Πληροφορίες στο 
www.agronews.gr

ΚΥΠΡΟΣ

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Πωλούνται 60 πρόβατα ηµίαι-
µα Χίου, περιοχή Λαµία. Τιµή 80 €. 
Τηλ.6974/426911.

Πωλούνται αρνάδες ράτσας ΑΣΑΦ, από 
µάνες υψηλής γαλακτοπαραγωγής. Περι-
οχή Βοιωτίας. Τηλ. 6932/303943.

Πωλούνται αγελάδες και µοσχίδες γα-
λακτοπαραγωγής. Περιοχή Λάρισας.
Τηλ.6976/604538.

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

Πωλείται κοπάδι 160 προβάτων, 2 µη-
νών έγκυα. Tηλ. 6973/469231.

Πωλούνται γουρουνάκια, περιοχή Χαλ-
κηδόνα Θεσσαλονίκης.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 µοσχάρια κρεατοπαραγω-
γής Λιµουζιν 600 έως 670 κιλά εισαγω-
γής.Τιµή 2,30 κιλό.Τηλ. 6906/779402.

Πωλούνται 80 ζυγουράκια Λακόν γεν-
νηµένα   τον Ιανουάριο, στην τιµή των 
180 ευρώ το ένα. Περιοχή ∆ράµας. Tηλ. 
6942/427966.

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

Πωλούνται 100 προβατα Lacon καθα-
ροαιµα 350 κιλά και 50 αρνάδες 10 µη-
νών.Περιοχή Εύβοιας.Τηλ.6944696387

ΖΗΤΗΣΗ

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

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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

Πωλούνται φυτά. Τηλ 
6942/228503.  Πωλούνται σε µικρά 
τετράγωνα δέµατα σανό από βρώ-
µη, άχυρο από κριθάρι και τριφύλλι σε 
καλή τιµή. Περιοχή Μαγνησίας. Τηλ. 
6974/431615.

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

Πωλoύνται ρεβύθια νέας σοδειάς χω-
ρίς λιπάσµατα και φάρµακα, πολύ βρα-
στερά και νόστιµα. Τηλ. 6972/285256, 
6974/313224 (what’s up).

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

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

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

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

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

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

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

Πωλούνται άχυρα µεγάλη µικρή και 
µπάλα, τριφύλλι µικρή και µπάλα και εν-
σίρωµα καλαµποκιού τριφυλλιού. ∆ιατί-
θενται και µεταφορά στα προϊόντα µας. 
Τηλ. 6976860425, 6941/485218.

Πωλείται βιολογικό καλαµπόκι µε πι-
στοποίηση ΒΙΟΕΛΛΑΣ περιοχή Nαυπά-
κτου.Τηλ.6976288400.

Πωλείται βίκος ποικιλίας Ζέφυρος κα-
θαρισµένος σακιασµένος, περιοχή Λά-
ρισας Τηλ. 6988/114500.

Πωλείται βίκος σπόρος από παραγωγό 
για χλωρή λίπανση και εµπλουτισµό µε 
άζωτο σε ξηρικούς ελαιώνες, αµπέλια, 
δενδρώδη. Εξασφαλίζοντας ποιότητα 
στην καρπόδεση και µεγαλύτερη πα-
ραγωγή ελιάς ανά δέντρο και γονιµό-
τητα του εδάφους. Τηλ. 6948/423151.

Πωλείται µείγµα σπόρου, βίκος - κρι-
θάρι, βίκος - βρώµη, βίκος- σιτάρι, κα-
τάλληλα για ενσίρωµα, ζωοτροφή, µπά-
λες. Τηλ. 6981/088747.

Πωλείται τριφύλλι βιολογικού 
επιπέδου µε πιστοποιητικά.Τηλ. 
6937/226036.

Πωλείται τριφυλλόπορος Σερρών µέ-
σης εσοδείας. ∆ιανοµή σε όλη την Ελ-
λάδα. Tηλ. 6937/253885.

Πωλούνται µελίσσια µε κυψέλες και 
σώµατα και κυψελίδια 6άρια.Περιοχή 
Αχαίας.Τηλ.6934/278520.

Πωλείται βιολογικό λούπινο και βιο-
λογικό κτηνοτροφικό µπιζέλι (Ολυµπος) 
σε µαύρο και λευκό.Τηλ.6908/655592.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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

Πωλείται ή ενοικιάζεται αποθήκη 
1.000τ.µ. για επαγγελµατική ή αγροτι-
κή χρήση, διαθέτει νερό και ρεύµα. Πε-
ριοχή Ξάνθη. Τηλ.6983/717473.

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

∆ιατίθεται κτήµα προς πώληση η 
ενοικίαση 70 στρεµµάτων για φω-
τοβολταική χρήση.Περιοχή Λάρισας. 
Τηλ.6988/114500.

Πωλείται αγρόκτηµα στη Ραχώνα ∆ή-
µου Πέλλας, αποθήκη, στάβλος, οικία, 
υπόστεγο 4 στρεµµάτων. Έτος κατα-
σκευής 2003. Βρίσκεται κοντά στο χω-
ριό. Τηλ.6994/236045.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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

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 ίπ-
πους δεντροκοµικό, 2900 ώρες. Πε-
ριοχή Πιερίας. Τηλ. 6945/665253. 
Tηλ.6980/001606

Πωλείτα ι  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-ανα-
βατόρι για τρακτέρ. Περιοχή Ξάνθη. 
Τηλ.6983/717473.

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

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

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

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

Πωλείται σπαρτική µηχανή 
Ζ.Τηλ.6974/394542.

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

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

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

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

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

Πωλούνται σωλήνες ποτίσµατος 2,5 
ιντσών σε αρίστη κατάσταση µε σωληνά-
κια κολληµένα για µπεκ και σωλήνες πο-
τίσµατος αλουµινίου 3,5 ιντσών σε αρί-
στη κατάσταση και σε καλή τιµή. Τηλ. 
6972/285256, 6974/313224.

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

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

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

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

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

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

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

Πωλείται γεννήτρια 6,5 KW ιταλι-
κή,Θεσσαλονίκη, περιοχή Σοφός Μαυ-
ρούδα.Tηλ.6974/677830.

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

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

Πωλούνται σωλήνες ποτίσµατος αλου-
µινίου µαζί µε δυο καροτσάκια, µια αντλία 
νερού caprari, δυο σβάρνες, µια σκα-
λιστική, και ένα αλέτρι ( γκλαβανης). 
Τηλ.6949/093007.

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

Πωλείται θεριζοαλωνιστική µηχανή 
Μ101.Επισκευασµένος κινητήρας, χω-
ρίς σαπίλες. ∆υνατότητα µετατροπής 
σε χορτοκοπτικό. Τιµή 2500 ευρώ.Τηλ. 
2310/711133.

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

Πωλείται καρότσα 9,5 µέτρων για µετα-
φορα τριφυλλιού και βαµβακιού. Περιοχή 
Γιαννιτσών.Τηλ.6948/462012.

Πωλείται πρέσα Welger (Βέλγκερ) τύ-
που 730 και µια δισκοσβάρνα µε 32 δί-
σκους. Τηλ. 6993/308420.

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

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

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

Πωλείται φρέζα γερµανικιά Agria, 12 ίπ-
πους πετρελαίου. Τιµή 500 ευρώ. Τηλ. 
2310/711133.

Πωλείται τραπεζοειδής λαµαρίνα στέγης 
3000 τµ, σε άριστη κατάσταση 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 κινητήρα, 
χωρίς σαπίλες. ∆υνατότητα µετατρο-
πής σε χορτοκοπτικό. Τιµή 2500 ευρώ.
Τηλ.2310/711133.

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

Πωλούνται µία πριονοκορδέλα για καυ-
σόξυλα και µια µηχανή πετρελαίου ατλας.
Τηλ.6971/770301

Πωλείται Deutz Fahr µοντέλο του 2010, 
100 ίππων µε 3767 ώρες χρήσης. Προ-
σεγµένο µε όλα του τα σέρβις κανονικά. 
Τηλ.6983107684. κος Γιάννης.

Πωλείται κανόνι ποτίσµατος RainBird 
τιµή 200 ευρώ. Περιοχή Λαµί-
ας.6944/665682. 

Πωλείται τρακτέρ stayer 8110 me 
6000 ώρες χρήσης. Σε άριστη κατά-
σταση µαζί µε τα παρελκόµενα, σπαρτι-
κή, άροτρο,2 καλλιεργητές (ελαφρύς, βα-
ρύς), µε λιπασµατοδιανοµέας και ένα και-
νούριο ραντιστικο.Τηλ.6943/457861.

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

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

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

Πωλείται αγροτικός ελκυστήρας Goldoni 
τύπου 714.Τηλ. 6988/8871133.

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

Πωλείται τρακτέρ µάρκας Lamborghini 
τύπου 990 δενδροκοµικό 4χ4 µε καµπί-
να. Τηλ.6945/373163.

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

∆εκαέξι νέα στοιχεία άυλης πολιτιστι-
κής κληρονοµιάς εγγράφονται στο Ε-
θνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής 
Κληρονοµιάς της Ελλάδας. Πρόκειται 
για στοιχεία, που αποτυπώνουν πυ-
κνές πτυχές της λαϊκής έκφρασης 
των Ελλήνων, είτε αφορούν τη µου-
σική και το χορό, είτε τεχνογνωσίες 
και παραδοσιακούς τρόπους καλλι-
έργειας που προάγουν την αειφορική 
διαχείριση των φυσικών πόρων. Τα 
νέα στοιχεία που εγγράφονται είναι:

1. Γενίτσαροι και Μπούλες: Ευε-
τηρικό αποκριάτικο έθιµο στη Νάουσα, 
από άνδρες τελεστές (νύφη-µπούλα). 

2. Λαϊκή Κιθάρα: Ακουστική κιθά-
ρα στο αστικό λαϊκό τραγούδι.

3. Μεσοσπορίτισσα (Ελευσίνα): 
Παραµονή των Εισοδίων της Θεοτόκου 
ο πανηγυρικός Εσπερινός, εκει όπου 
τελούνταν τα Ελευσίνια Μυστήρια. 

4. Πρακτικές ∆ιαχείρισης νερού 
στο Οροπέδιο Λασιθίου Κρήτης:
Οι αντλητικοί αποτέλεσαν µια τεχνική 
καινοτοµία, που επέτρεπε τη λελογι-
σµένη διαχείριση υδάτινων πόρων.

5. Φακές Εγκλουβής Λευκάδας: 
Στο οροπέδιο του Αγίου ∆ονάτου 100µ. 
πάνω από την Εγκλουβή (730 µ.) καλ-
λιεργούνται οι φηµισµένες φακές.

6. Πορσάνικο Μαχαίρι Λευκά-
δας: Ιδιαίτερη τεχνοτροπία µαχαιρο-
ποιίας από τους Ενετούς (1684-1789). 

7. Αργκουτσάρια: Έθιµο στην Κλει-
σούρα Καστοριάς, την Πρωτοχρονιά. 

8. Πανηγύρι της Αγίας Αγάθης, 
στο Αιτωλικό: Εκδηλώσεις 5 ηµερών 
για την απελευθέρωση του Αιτωλικού.

9. Τυροκοµία Λήµνου: Μελίχλω-
ρο παραδοσιακό τυρί των κεχαγιάδων. 

10. Ψάρεµα µε σταφνοκάρι, 
στο Αιτωλικό: Τεχνική ψαρέµατος 
µε πριάρι και οµπρέλα µε δίχτυ κάτω. 

11. Αγχιαλίτικη παράδοση 
αµπελιού: Οινοπαραγωγική πα-
ράδοση των προσφύγων από την 
Αγχίαλο Ανατολικής Ρωµυλίας. 

12. Κύκλες: Παραδοσιακός κυκλι-
κός χορός σε χωριά των Ιωαννίνων. 

13. Ανατολικά καπνά (Μακε-
δονία, Θράκη): Με σηµαντικό ρόλο 
στην κοινωνική, πολιτισµική και οι-
κονοµική συγκρότηση της περιοχής. 

14. Ολυµπίτικο Γλέντι (Κάρπα-
θος): Κοινοτικό γλέντι µε τραγού-
δια για τους απανταχού Ολυµπιτές.

15. «Μεταφέροντας τον Άη Γιώρ-
γη τα Άνω στα Κάτω ∆ολιανά Αρ-
καδίας και αντίστροφα»: Μεταφο-
ρά της εικόνας του Αηγιώργη, µε τρό-
πο τελετουργικό.

16. Κεραµική παράδοση Κουρ-
τζή: Εδώ και 200 περίπου χρόνια 6 
γενιές Κουρτζήδων έδωσαν πάνω 
από 40 τεχνίτες κεραµικής. 

39 στοιχεία 
Στην Ελλάδα, από το 2008 

µέχρι σήµερα, έχουν εγγρα-
φεί στο Εθνικό Ευρετήριο 

39 στοιχεία

Η Άυλη Πολιτιστική Κληρονοµιά είναι η συλλογική µας ταυτότητα και η εγγραφή νέων στοιχείων αποδεικνύει 
τη σηµασία που δίνουµε σαν χώρα σε όλα εκείνα που συνθέτουν την ελληνική λαϊκή παράδοση.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Δεκαέξι νέα στοιχεία
άυλης κληρονομιάς
Πτυχές της λαϊκής έκφρασης αποτυπώνουν τα νέα στοιχεία που 
εγγράφονται στο Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Πωλείται αγροτικό αυτοκίνητο Ford 
Transet µε 5αρι σασµάν, υδραυλι-
κό τιµόνι και αλουµινίου καρότσα. Tηλ. 
6937/253885.

Πωλείται αρµεκτήριο 24αρι µε 12 αρ-
µεκτικές, αδούλευτο.Τηλ.6982/031336.

Πωλείται ταινία τροφοδοσίας αιγοπρο-
βάτων 45 µέτρων.Τιµή 7000 ευρώ. 
Τηλ.6982/031336.

Πωλείται θεριζοαλωνιστική µηχανή 
τύπου Μ101 επισκευασµένος κινητή-
ρας χωρίς σαπίλες σε λειτουργία.Τηλ. 
6978/308061.

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

Πωλείται ψυγείο 2Χ3Χ2,5 µε πάνελ χο-
ντρό,πλήρως εξοπλισµένο.Περιοχή Εύ-
βοιας.Τηλ.6944/696387.

Πωλείται αγροτικό αυτοκίνητο NISSAN 
NAVARA 4πορτο, V6, λευκό FULL 
EXTRA, πανοραµική οροφή και δερ-
µάτινο σαλόνι navigation κάµερα οπι-
σθοπορείας, εργοστασιακό χρώµα, και-
νούρια λάστιχα, βιβλίο σέρβις, µοντέ-
λο του 2016.∆εκτός κάθε έλεγχος. 
Τηλ.6946062106.

Πωλούνται σχεδόν καινούρια, φρέζα 
Κωνσταντινίδη 100 ιντσών, 2,5 µέτρων 
µε κύλινδρο, δισκοσβάρνα υπέρ βαρέ-
ως 32 δίσκων, κατασκευής Σορογκας 
και υπεδαφοκαλλιεργητής(ρίπερ) υπερ 
βαρέως τύπου µε 11 νύχια. Όλα µαζί 
10000 ευρώ.Πωλούνται και µεµονωµέ-
να. Τηλ.6937226036. 

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

Πωλείται ψεκαστικό ενός τόνου, συρό-
µενο 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.

Πωλείται αρµεκτήριο 32 θέσεων, αρµέ-
γει 16, αυτόµατο πλύσιµο σε τιµή ευκαι-
ρίας.Τηλ.6993/919022.

Πωλείται αγροτικό αυτοκίνητο Ford 
Transet µε 5αρι σασµάν, υδραυλι-
κό τιµόνι και αλουµινίου καρότσα. Tηλ. 
6937/253885.

Πωλείται αγροτικό αυτοκίνητο Fiat 
Ducato µε κινητήρα 2500 και ανοιχτό. 
Τηλ.6993/919022

Πωλείται µια γεννήτρια 32 καδρά 
DAIHATSU σε άριστη κατάσταση τύ-
που κλειστού (αθόρυβη) µε 350 ώρες 
χρήσης µόνο. Τιµή: 6.000 ευρώ. Πά-
νω σε τρέιλερ µε κοτσαδόρο και φρένο 
7.000 ευρώ. (µόνη της δηλαδή η γεννή-
τρια 6.000 ευρώ). Τηλ: 6909/189430, 
6934/043074.

Πωλείται κλαδοτεµαχιστής-βιοθρυµµα-
τιστής VIKING GE-250.Τιµή 350 ευρώ 
καινούριο.κος Γιώργος.Τηλ. 2108144103

Πωλείται γεωργικός ελκυστήρας 50αρι 
Ζετόρ, δεντροκοµικό. Έτος κατασκευής 
1978. Σε καλή κατάσταση και µε πολλά 
εξαρτήµατα (φρέζα, άροτρο, σβάρνα). Σε 
καλή τιµή. Τηλ.6994/236045.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητείται δενδροκοµικό τρακτέρ µε κα-
ταστροφέα. Τηλ.6943/457861.

Από 15 Σεπτεµβρίου 
µαθήµατα για µανιτάρια
Η λέσχη επιστηµόνων µελέτης και 
προστασίας της µυκητοχλωρίδας 
και του ∆άσους του νοµού 
Λάρισας «Amanita Caesaria» εν 
όψει της εαρινής καρποφορίας, 
εκπαιδεύει ενδιαφερόµενους, σε 
περιορισµένο αριθµό. Τα µαθήµατα 
ξεκινούν από 15 Σεπτεµβρίου. Η 
εκπαίδευση περιλαµβάνει την 
εξαγωγή χρωµάτων από τους 
µεγαλοµύκητες, τη γενικότερη 
φαρµακευτική τους δράση και τη 
γευσιγνωσία τους.

Ο γαστρονοµικός πλούτος
∆ωδεκανήσων-Κυκλάδων
Την ισχυρή ταυτότητα του Νοτίου Αι-
γαίου ως διεθνή γαστρονοµικό τουρι-
στικό προορισµό αναδεικνύει νέο δι-
αφηµιστικό σποτ. Η Περιφέρεια Νοτί-
ου Αιγαίου, ταξίδεψε 782 τοπικά 
προϊόντα σε διεθνείς και πανελλήνιες 
εκθέσεις, οργάνωσε 53 εκδηλώσεις, 
δράσεις, φεστιβάλ, συνέδρια, χρηµα-
τοδότησε 31 έργα αγροτικής οικονο-
µίας, κέρδισε την προστασία σε Ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο της Ονοµασίας 
Προέλευσης µιας µεγάλης σειράς 
αγροτικών προϊόντων.

Αναβάλλεται ο «Αγροτικός 
Αύγουστος» των Χανίων
Οριστική είναι η αναβολή του 
Αγροτικού Αυγούστου Χανίων για 
φέτος, αφού η εκδήλωση είχε 
προγραµµατιστεί να φιλοξενηθεί 
στη ∆ΕΘ 5 µε 13 Σεπτεµβρίου. Η 
µαταίωση όµως της έκθεσης στη 
συµπρωτεύουσα στέλνει το event 
της πόλης των Χανίων για το… 
2021. Η ανακοίνωση του ∆ήµου 
αναφέρει ότι «η συµµετοχή 
τοπικών επιχειρήσεων των Χανίων 
θα χρηµατοδοτούνταν, για να 
προωθήσουν τα προϊόντα τους».

Υποχρεωτική η µάσκα
και στις λαϊκές αγορές 
Υποχρεωτική είναι η χρήση 
µάσκας κατά του κορωνοϊού στις 
λαϊκές αγορές τόσο από τους 
πωλητές όσο και από τους 
καταναλωτές και το κοινό. 
Παράλληλα στην ΚΥΑ αναφέρεται 
πως η ελάχιστη απόσταση µεταξύ 
των πάγκων των πωλητών ορίζεται 
στα 3 µέτρα µε τον ενδιάµεσο 
χώρο κενό - ελεύθερο από 
αντικείµενα. Σηµειωτέον ότι σε 
περίπτωση µη τήρησης των 
µέτρων ισχύει σειρά κυρώσεων.
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Ήσυχα ο τελικός 
στο ΟΑΚΑ
Στις 30 Αυγούστου ΑΕΚ-Ολυμπιακός

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Το «πράσινο φως» άναψε η Περιφέ-
ρεια Αττικής στην ΕΠΟ για να διεξα-
χθεί στο ΟΑΚΑ ο τελικός του Κυπέλ-
λου Ελλάδας ανάµεσα στην ΑΕΚ και 
τον Ολυµπιακό στις 30 Αυγούστου. 
Η απόφαση για το ΟΑΚΑ ως έδρας 
του τελικού ελήφθη µετά το έγγρα-
φο της αστυνοµίας, να µη διεξαχθεί 
ο τελικός στα γήπεδα Ριζούπολης, 
Νέας Σµύρνης και Περιστερίου, υπό 
το φόβο επεισοδίων. Στο µεταξύ, την 
τουρκική Μπεσίκτας θα βρει ο ΠΑΟΚ 
στο δρόµο για το β’ προκριµατικό του 
Champions League, στην Τούµπα 
25 ή 26 Αυγούστου, µε το νικητή να 
παίρνει «εισιτήριο» για τον γ’ προκρι-

µατικό. Τα ζευγάρια της κλήρωσης:
Φλόριαν ή Κλουζ - GNK Ντινάµο

Γιουνγκ Μπόις - Σλόβαν Μπρατισλά-
βα ή KI (FRO)/Σλόβαν Μπρατισλάβας

Σέλτικ ή Ρέικιαβικ - Φερεντσβά-
ρος ή Τζουργκάρντεν

Φλόρα Ταλίν ή Σουντούβα - Μα-
κάµπι Τελ Αβίβ ή Ρίγα

Λέγκια Βαρσοβίας ή Ντρίτα/Λίν-
φιλντ - Αραράτ ή Οµόνοια

Κέλιε ή Ντάνταλκ - Μόλντε ή 
Κουόπιο

Μπουντούτσνοστ - Μίντιλαντ
Ντινάµο Μπρεστ ή Αστάνα - Κόνα 

Κουέι Νόµαντς ή Σαράγεβο
Καραµπάχ ή Σίλεκς - Σέριφ ή 

Φόλα Ες
Ντιναµό Τιφλίδας ή Τίρανα - Ε-

ρυθρός Αστέρας ή Εουρόπα.

Σε ξεσκαρτάρισµα του ρόστερ ώστε η «Γηραιά Κυρία» 
να προχωρήσει µετά σε µεταγραφική ενίσχυση, ενόψει 
της επόµενηςς αγωνιστική σεζόν ετοιµάζεται ο νέος 
τεχνικός της Γιουβέντους Αντρέα Πίρλο. Σύµφωνα µε 
την «Gazzetta dello Sport», ο 41χρονος θρύλος του 
ιταλικού ποδοσφαίρου, ετοιµάζεται να δείξει την πόρτα 
εξόδου σε έξι ποδοσφαιριστές από τους βασικούς. 

Ξεσκαρτάρισμα
στη Γιούβε  

MotoGP 2020

Eλεύθερα δοκιµαστικά 2 14.10 COSMOTE SPORT 7 HD

Formula 1 Ισπανίας

Eλεύθερα δοκιµαστικά 2   15.50  COSMOTE SPORT 5 HD

UEFA Champions League

Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου 22.00 COSMOTE SPORT 2 HD

Formula 1 Ισπανίας

Ελεύθερα ∆οκιµαστικά 3  12.50 COSMOTE SPORT 5 HD

ΝΒΑ

Μπάσκετ 13.30  COSMOTE SPORT 4 HD

Formula 1 Ισπανίας

Αγώνας  16.10 COSMOTE SPORT 5 HD

UEFA Europa League

1ος ηµιτελικός  22.00 COSMOTE SPORT 1 HD

MotoGP 2020

Eλεύθερα δοκιµαστικά 2 14.10 COSMOTE SPORT 7 HD

Formula 1 Ισπανίας

Eλεύθερα δοκιµαστικά 2   15.50  COSMOTE SPORT 5 HD

UEFA Champions League

Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου 22.00 COSMOTE SPORT 2 HD

Formula 1 Ισπανίας

Ελεύθερα ∆οκιµαστικά 3  12.50 COSMOTE SPORT 5 HD

ΝΒΑ

Μπάσκετ 13.30  COSMOTE SPORT 4 HD

Formula 1 Ισπανίας

Αγώνας  16.10 COSMOTE SPORT 5 HD

UEFA Europa League

1ος ηµιτελικός  22.00 COSMOTE SPORT 1 HD

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Παρασκευή 14 Αυγούστου

Σάββατο 15 Αυγούστου

Κυριακή 16 Αυγούστου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Το κοινοτικό  
χρήμα φέρνει ξανά 
κόσμο στο εγχώριο 
αγροτικό κίνημα  

Στην πρώτη   
γραμμή η γραβιέρα
του ΑΣ Ρεθύμνου 
μετά τη βράβευση 

Από Σεπτέµβρη 
πιάνει δουλειά 
η Επιτροπή για 
τον Φάκελο ΚΑΠ  

Μέγκα η µεταγραφή
Τσιµίκα στη Λίβερπουλ
Παίκτης της Λίβερπουλ µε τη 
φανέλα 21 είναι και επισήµως ο 
Κώστας Τσιµίκας, στη µεγαλύτερη 
µεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή 
στο εξωτερικό, που αναµένεται να 
ξεπεράσει τα 20 εκατ. ευρώ. «Το 
2014 ο Τσιµίκας εντάχθηκε στην 
Ακαδηµία µας! Σήµερα 
ανακοινώνουµε µε υπερηφάνεια τη 
µεταγραφή του στη Λίβερπουλ!» 
το µήνυµα της ΠΑΕ Ολυµπιακός.

Στην πεντάδα της 20ετίας
Σπανούλης, ∆ιαµαντίδης
Μεγάλη διάκριση για τους 
∆ηµήτρη ∆ιαµαντίδη και Βασίλη 
Σπανούλη, καθώς ο πρώην άσος 
του Παναθηναϊκού και ο αρχηγός 
του Ολυµπιακού συµπεριλήφθηκαν 
στην κορυφαία πεντάδα 20ετίας 
στην ιστορία των Eurobasket, µε 
Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, Ντιρκ 
Νοβίτσκι και Πάου Γκασόλ.

∆εύτερη ευκαιρία
για Μουζέκ, Βινίσιους
Άγνωστο το τι µέλλει γενέσθαι µε 
τους Ματέο Μούζεκ και Βινίσιους, 
καθώς αµφότεροι παρότι έχουν 
συµβόλαιο µε την ΑΕΛ, έδειχναν 
να βρίσκονται εκτός πλάνων. 
Τελικά αποφασίστηκε και οι δύο 
να ακολουθήσουν την αποστολή 
των «βυσσινί» στα 3-5 Πηγάδια 
που θα πραγµατοποιήσει το βασικό 
στάδιο της προετοιµασίας της, κάτι 
που φαίνεται να τους βάζει στο...
παιχνίδι. 

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’





Το Κατάρ 
θέλει το 
2032 τους 
Ολυμπιακούς
Την πρόθεση να αναλάβει να 
διοργανώσει τους Ολυµπιακούς 
Αγώνες, πιθανότατα του 2032 
εκδήλωσε το Κατάρ. Η Ολυµπιακή 
επιτροπή του αραβικού κράτους 
του Κόλπου, που θα διοργανώσει 
το Παγκόσµιο Κύπελλο 
ποδοσφαίρου 2022, έχοντας 
επενδύσει δισ. δολάρια στην 
προετοιµασία του, έκανε γνωστό 
ότι υπέβαλε αίτηµα στη ∆ιεθνή 
Ολυµπιακή Επιτροπή να 
συµµετάσχει στη φάση του 
«συνεχούς διαλόγου» σχετικά µε 
τη διοργάνωση µελλοντικών 
Ολυµπιακών Αγώνων.
Το πλούσιο σε πετρέλαιο, 
κρατίδιο επιθυµεί όλο και 
περισσότερο να φιλοξενεί 
µεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, 
αν και οι υψηλές θερµοκρασίες 
στην έρηµο έχουν προκαλέσει 
άγχος στον αθλητικό κόσµο.

Κάστινγκ Disney
για τη ζωή του 
«Greek Freak»

H Disney ξεκίνησε τα κάστινγκ 
για να βρει τον ένα και µοναδικό 
που θα υποδυθεί τον MVP του 
ΝΒΑ, Γιάννη Αντετοκούνµπο, 
στην ταινία που ετοιµάζει για τη 
ζωή του αθλητή από τα δύσκολα 
χρόνια στην Αθήνα µέχρι τη 
σηµερινή δόξα. Η διάσηµη 
εταιρεία παραγωγής αναζητάει 
δύο ηθοποιούς χωρίς να είναι 
απαραίτητη η πείρα- 
προκειµένου να παίξουν το ρόλο 
του «Greek Freak» για τις ηλικίες 
15-18 ετών και 13-15.

  Είναι πρώτη φορά µετά 
από χρόνια, λέει µε στόµφο η ανα-
κοίνωση του υπουργείου της πλα-

τείας. που ο ΕΛΓΑ εξοφλεί σε χρόνο dt οφει-
λόµενες αποζηµιώσεις. (σ.σ 35% ήτοι 67 ε-
κατ. για ζηµιές του 2019). Πώς όχι; Αφού 
δεσµεύθηκαν µε πρωθυπουργική εντολή 
τα εν λόγω ποσά από τον κρατικό προϋπο-
λογισµό.   Τώρα, κατά πόσο αυτό 
θα συµβάλει στο γενικότερο σχέδιο ανα-
στήλωσης του οργανισµού, για εγκαιρό-
τερη και εγκυρότερη καταβολή αποζηµι-
ώσεων, θα µετρηθεί από το ύψος των νε-
ροποντών που θα πέσουν... Βροχή και τα 
SMS, στους 55.056 δικαιούχους αγροτο-
κτηνοτρόφους µε τα οποία ενηµερώνο-
νταν για τα λεφτά που βρίσκονταν καθο-
δόν.  «Αποζηµιώσεις 66,8 εκατ. ευ-
ρώ περίπου καταβάλει ο ΕΛΓΑ στις 12 Αυ-
γούστου σε 57.056 δικαιούχους, οι οποίοι 
θα ενηµερωθούν άµεσα µε την αποστολή 
µηνυµάτων SMS στα κινητά τους. Τα 
είπαµε και το προηγούµενο διάστηµα ότι 
αν αξιοποιηθούν οι προτάσεις της έκθε-
σης Πισσαρίδη που θα οδηγούν σε κάθε-
τες πολιτικές ανάπτυξης στον πρωτογενή 
τοµέα και δευτερογενή τοµέα, τότε τζακ 
ποτ, οι κοινοτικές επιχορηγήσεις και τα 
ευρωπαϊκά δάνεια που θα φθάσουν στη 

χώρα µας την προσεχή τριετία. Μέ-
γα ζητούµενο, να µην αναλωθεί ζωτικό χρο-
νικό διάστηµα για σύσταση επιτροπών και 
υποεπιτροπών αξιολόγησης αλλά και για α-
νάθεση διαγωνισµών µελετών για εξειδίκευ-
ση της µελέτης Πισσαρίδη, γιατί τότε... 

Αυτοί πάντως που διάβασαν το πρώτο 
ενδιάµεσο κείµενο αντιλαµβάνονται πο-
λύ καλά πως δεν πρόκειται για µια απλή 
έκθεση ιδεών µε χιλιοειπωµένες διαπι-
στώσεις και αναφορές, αλλά για δουλειά 
που πιάνει από την αρχή µέχρι το τέλος τα 
πράγµατα που πρέπει να γίνουν και που 
διακόπτονται κάθε φορά λόγω ανερµάτι-
στων πολιτικών και ακατάλληλων προσώ-
πων στη διοικητική µηχανή. Τον 
τελευταίο καιρό γίνεται συζήτηση σχετικά µε 
το αν η στήριξη της απόσταξης κρίσης είναι 
εισόδηµα ή ενίσχυση. Βέβαια, στο άρθρο 3 
του καν. (ΕΕ) 592/2020 γίνεται σαφής λόγος 
για στήριξη. Συνεπώς η πιθανότητα του εισο-
δήµατος περιορίζεται, λέει ο Κεγκέρογλου. 
Ο Ηρακλειώτης βουλευτής ΚΙΝΑΛ µιλά για 
µη απορρόφηση παραγωγής 25.000 τόνων, 
θέτοντας αρµοδίως ζήτηµα εύκολης, άτοκης 
χρηµατοδότησης των Ενώσεων για να παρα-
λάβουν περίπου 10.000 τόνους. ∆ηλαδή κα-
µία «γέφυρα», για τους αγρότες. Καλό ∆ε-
καπενταύγουστο! O ΓΥΛΟΣ

Στο ΟΑΚΑ 30 Αυγούστου ο τελικός κυπέλλου Ελλάδος • Παίκτης της Λίβερπουλ µε τη φανέλα 21 ο Τσιµίκας σελ. 54

Νταλίκα σούπερ
Οι MAN και Fliegl συνεργάζονται και 
εστιάζουν αυτή τη φορά στον παραγωγό, 
για τον οποίο αυτονοµία και χωρητικότητα 
είναι βασικά κριτήρια, προτείνοντάς του 
το τροποποιηµένο MAN TGS που φέρει 
αγροτικές προδιαγραφές. Αναλυτικά
στο profi Ιουλίου-Αυγούστου.

Η ΤΡΥΠΙΑ ΒΑΡΚΑ

Για να γίνει η δουλειά
οικοσύστηµα Μπαρλιά

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

ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΣ ΣΑΝΟ ΤΟΥ JAMES MANN
Βρώµικη και σκληρή δουλειά κάτω από τον καυτό ήλιο του καλοκαιριού. Το να συλλέγει κανείς σανό απαιτείσ πολύ ιδρώτα και πολλές επαναλήψεις, µέχρι να 
φορτωθούν οι µπάλες και να φύγουν από το χωράφι. Τη διαδικασία αποτυπώνει µε νεροµπογιά ο James Mann, που ζωγραφίζει αγροτικές εργασίες.
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Την φιξ τιµή των 37 λεπτών το κιλό αναµέ-
νουν οι παραγωγοί από τις συνεργαζόµε-
νες εταιρείες στον χώρο, για τον ηλίανθο. 
Οι φετινές αποδόσεις αναµένεται ότι θα κι-
νηθούν προς τα καλά επίπεδα των 400 κι-
λών το στρέµµα για τα ποτιστικά χωράφια, 
σύµφωνα µε τα όσα δείχνουν οι πρώτες ει-
κόνες από τα χωράφια στα βασικά παραγω-
γικά κέντρα της Βόρειας Ελλάδας. 

Νωρίτερα από άλλες χρονιές, έχουν ή-
δη µπει σε ορισµένα χωράφια αλωνιστικές 
µηχανές, µε τις αποδόσεις ωστόσο να είναι 

σχετικά χαµηλές γύρω στα 100 µε 180 κιλά 
το στρέµµα. Τα καλά χωράφια αναµένεται 
να «ξεκινήσουν» προς τα τέλη του µήνα, 
σύµφωνα µε τον γεωπόνο ∆ηµήτρη Βλα-
χάκη. Όλα βέβαια θα φανούν στο ζύγι, α-
φού το µάτι δεν µπορεί να υπολογίσει ει-
δικό βάρος και υγρασίες. Κάτι, που δεδο-
µένης της κατάστασης στην αγορά πετρε-
λαίου ενδέχεται να εξετάσουν επιµελώς οι 
εταιρείες βιοντίζελ, µη κάνοντας τα στρα-
βά µάτια σε ξένες ύλες και σε όσα υπερβαί-
νουν το γράµµα των συµβολαίων.

Με καλές αποδόσεις ο ηλίανθος
Τήρηση των συµβολαίων στο ακέραιο αναµένουν οι παραγωγοί
 Προς τα τέλη Αυγούστου τα αλώνια µε έως 400 κιλά τα καλά χωράφια
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Μ
ε τιµή παραγωγού στα 25 
λεπτά το κιλό έκλεισε την 
πώληση σκληρού σίτου ο 
Αγροτικός Συνεταιρισµός 

Σηµάντρων Χαλκιδικής στη ∆ηµητριακή ΑΕ. 
Φέτος η οργάνωση συγκέντρωσε 1.200 τό-
νους και οι ενδείξεις συνηγορούσαν σε υ-
ψηλότερη τιµή, αλλά οι τελευταίες πιέσεις 
στα ιταλικά χρηµατιστήρια οδήγησαν στην 
απόφαση για πώληση τώρα, αντί να περι-
µένουν τον Σεπτέµβριο, σύµφωνα µε τον 
πρόεδρο Ευάγγελο Μισαηλίδη. Εν τω µε-
ταξύ, το σκληρό σιτάρι στην εγχώρια αγο-
ρά συνεχίζει να διατηρεί τη δυναµική του 
στα επίπεδα των 26 µε 27 λεπτών το κιλό.

∆ασµό εισαγωγής στο καλαµπόκι 5,48 
ευρώ ανά τόνο επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένω-
ση εκ νέου, δεδοµένης της κατάστασης της 
αγοράς στη Βόρεια Αµερική, όπου οι χαµη-
λές τιµές θα είχαν ως αποτέλεσµα την αύ-
ξηση των εισαγωγών συµπιέζοντας το ευ-
ρωπαϊκό καλαµπόκι. Ο δασµός ισχύει από 
την Τετάρτη 12 Αυγούστου και θα ισχύσει 
και για τις εισαγωγές σίκαλης και σόργου. 

Με καλούς όγκους φαίνεται ότι θα µπει 
το φθινόπωρο στις διεθνείς αγορές µήλου 
η χώρα, σε µια χρονιά που η Πολωνία εµ-
φανίζει ξανά σηµαντικές απώλειες παρα-
γωγής. Οι πρώτες εκτιµήσεις δείχνουν πως 
οι περισσότερες περιοχές της χώρας, θα έ-
χουν αυξηµένες ποσότητες σε σχέση µε πέ-
ρυσι, αλλά όχι πάνω από τα κανονικά επί-
πεδα. Από την άλλη η Πολωνία αναµένει 
λιγότερα και από πέρυσι µήλα, καθώς οι 
καταστροφές από παγετώνες την άνοιξη, 
στρέσαραν σηµαντικά τα δέντρα.

Σκληρό 25 λεπτά 
ο ΑΣ Σημάντρων  

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

16/07 23/07 30/07 06/08 12/08

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

267,80
266,77

270,54
268,64

271,15

Στο ζύγι
Όλα θα φανούν στο ζύγι, αφού 

το µάτι δεν µπορεί να υπολογίσει 
το ειδικό βάρος και τις υγρασίες 

στην καλλιέργεια

Πριμ 
Πριµ που θα φτάσει την τιµή 
στα 39 λεπτά υποσχέθηκε η 
Πέττας ΑΕΒΕ για ποσότητες 
µε υψηλές προδιαγραφές

Συμβόλαια
Όλες οι εταιρείες δεσµεύτηκαν 
ότι θα τηρήσουν τα συµβόλαια 

των 37 λεπτών το κιλό
τη φετινή εµπορική σεζόν

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

09/7 16/7 23/7 30/7 06/8 12/8
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ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)
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ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)
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300
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64,08
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45.750
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209,5

62,24

350,3

894,4

24.21

53.500

102.225

75.34

297

190

209,5

61,39

357,0

903,4

24.38

54.500

100.975

71.25

295

190

209,5

61,68

364,70

887,6

24.53

51.750

101.350

66.10

295

190

209,5

64,60

374,70

880,4

19.66

49.750

102.675

64.89

295

190

209,5

63,80

373,60

867,0

19,36

51,00

109.67

67.39

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

1,98

2,02

2,02

2,04

2,01 2,01

2,04

207

209 209 209
211 211

Συμβόλαια 
παραγωγών 
ηλίανθου  (λεπτά το κιλό)

Εταιρείες   37 

Πέττας ΑΕΒΕ 39

ΠΗΓΗ: AGRENDA
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∆ιαµορφώνει υψηλότερο εύρος τιµών το βαµβάκι 

300

290

280

270

260

250

240

¤/τόνοςσέντς/λίµπρα
63,80    

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

190

KΑΛΑΜΠΟΚΙ
210

200

190

180

170

160

150

209,5

ΚΡΙΘΑΡΙ
2.000

1.500

1.000

500

0

Παρθένο Βιοµ/νικοί
άσοι

Εξτρα
παρθένο

¤/κιλό
2,04

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

ΜΑΡ ΑΠΡ MAΪ IOYN IOYΛ ΑΥΓ

Προσπαθεί να σταθεροποιηθεί στα 
65 σεντς η λίµπρα το βαµβάκι στο 
χρηµατιστήριο, µε ώθηση από τη 
µέτρια παραγωγή στις ΗΠΑ.

Αµετάβλητη η  τιµή παραγωγού 
στην Φότζια µε τις συνεδριάσεις 
να ξεκινούν εκ νέου προς τα τέλη 
Αυγούστου. 

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 παραµένει 
πάνω από το ψυχολογικό όριο των 
2 ευρώ ανά κιλό. 

12
ΜΑΡ

12
ΑΠΡ

12
ΜΑΪ

12
IOYN

12
IOYΛ

12
ΑΥΓ

12
ΜΑΡ

12
ΑΠΡ

12
ΜΑΪ

12
IOYN

12
IOYΛ

12
ΑΥΓ

12
ΑΠΡ

12
ΜΑΪ

12
IOYN

12
IOYΛ

12
ΑΥΓ

12
ΑΠΡ

12
ΜΑΪ

12
IOYN

12
IOYΛ

12
ΑΥΓ

300

230

220

210

200

190

180

¤/τόνος ¤/τόνος

69.00

68.00

66.00

65.00

52.00

50.00

48.00

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Με ενισχυµένη ζήτηση φαίνεται ό-
τι αναµένει τα πρώτα φετινά καλα-
µπόκια η αγορά, ανεβάζοντας αι-
σθητά τις τιµές πάνω στις οποίες 
ξεκινούν οι διαπραγµατεύσεις στο 
εµπόριο. Την προθυµία του εµπο-
ρίου να απορροφήσει άµεσα και 
σε βελτιωµένες τιµές τη φετινή σο-
δειά άλλωστε, µαρτυρούν ήδη οι τι-
µές για το τριφύλλι που έχει αγγί-
ξει τα 16 λεπτά, όσο αναµένονται 
και τα ενσιρώµατα καλαµποκιού, 
τα οποία βράχηκαν την προηγού-
µενη εβδοµάδα από την κακοκαι-
ρία, υποχρεώνοντας το εµπόριο σε 
περαιτέρω αναµονή. 

Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ µερι-
κές πρώτες συζητήσεις ανεβάζουν 
την τιµή για το σπυρί στα 21 λεπτά 
το κιλό. Πρόκειται για µια αισθητή 
βελτίωση, αν αναλογιστεί κανείς 
πως πέρυσι η χρονιά άνοιξε µε τι-
µές ανάµεσα στα 16 και 17 λεπτά.

Τα πρώτα της χρονιάς αναµένο-
νται µετά τις 23 Αυγούστου στην 
Στερεά Ελλάδα καθώς και σε περι-
οχές της Θεσσαλίας και τη βόρειας 
χώρας, όπου οι παραγωγοί δου-
λεύουν σπόρο µε κύκλο 100 ηµε-
ρών προκειµένου να ευνοηθούν 
από τις παραδοσιακά υψηλότερες 
τιµές των πρώτων ηµερών. Φυσικά 
κατά την εµπορική περίοδο 2019-
2020, το καλαµπόκι ακολούθησε 
ανοδική τάση ήδη από την άνοιξη, 
όταν η τιµή του προσέγγισε τα 19 
λεπτά, για να φτάσουν οι λιγοστές 
ποσότητες που έµειναν σε αποθή-
κες παραγωγών να πωλούνται τον 
τελευταίο µήνα µε τιµές υψηλότε-
ρες των 21 λεπτών το κιλό. Σηµει-
ώνεται πως σύµφωνα µε εκτιµήσεις 
παραγωγών, οι αποδόσεις φέτος α-
ναµένονται ενισχυµένες.

Άνθρωποι της αγοράς τόσο από 
τον χώρο των εισροών όσο και της 
παραγωγής, επιβεβαιώνουν στην 
Agrenda τη ζήτηση που έχει δια-
µορφωθεί στην εγχώρια αγορά, ε-

νώ αρκετοί τη συνδέουν µε την α-
νοδική κινητικότητα που παρατη-
ρείται στη ζώνη γάλακτος. Μάλι-
στα, όπως εξηγούν, αν πράγµατι ε-
πιβεβαιωθούν οι εκτιµήσεις για τι-
µές στο ξεκίνηµα πάνω από τα 20 
λεπτά το κιλό, τότε η χρονιά θα δι-
αφέρει σηµαντικά από τις τελευταί-
ες που απογοήτευσαν αρκετούς.

Συγκεκριµένα, το θετικό κλίµα 
στην αγορά πρόβειου γάλακτος δεί-
χνει πως είναι αυτό που επηρεάζει 
την αγορά καλαµποκιού, µε τους 
κτηνοτρόφους να ετοιµάζονται να 
απορροφήσουν  σηµαντικές ποσό-
τητες πλησιάζοντας προς το φθινό-
πωρο, όταν οι ανάγκες των κοπα-
διών αρχίζουν να αυξάνονται.

Πρώτες κουβέντες για 21 λεπτά στο σπυρί καλαµποκιού
Έπιασε τα 16 λεπτά η τιµή στο τριφύλλι, µε το εµπόριο να ζητά άµεσα ποσότητες φετινής σοδειάς
Από Στερεά Ελλάδα και Θεσσαλία τα πρώτα της σεζόν, σε ανοδική τροχιά από την άνοιξη η αγορά

Οι τελευταίες πράξεις στην 
εγχώρια αγορά σκληρού 
σίτου, εν µέσω 
περιορισµένου φάσµατος 
πράξεων λόγω του 
καλοκαιρινού διαλείµµατος 
έχουν διαµορφώσει 
αντιστάσεις ως προς την τιµή 
στα επίπεδα των 26 µε 27 
λεπτών το κιλό. Όλα δείχνουν 
πως η διορθωτική τάση των 
τιµών του σκληρού σίτου 
στους ευρωπαϊκούς δείκτες 
βαίνει προς τερµατισµό, 
χωρίς µάλιστα εν τω µεταξύ 
να έχει αποτυπωθεί κάποια 
πίεση στην ελληνική αγορά. 
Αυτό αφού η λίστα τιµών της 
Φότζια παρέµεινε 
αµετάβλητη την προηγούµενη 
εβδοµάδα, µε τις νέες 
συνεδριάσεις να ξεκινούν 
αργότερα µέσα στο µήνα. 
Εκεί, τα ποιοτικά σιτάρια µε 
υαλώδη 80% και πρωτεΐνη 
13% έχουν τιµή αποθήκης 
παραγωγού στα 295-300 
ευρώ ο τόνος και η δεύτερη 
ποιότητα µε υαλώδη 70% και 
πρωτεΐνη 12% ως 295 ευρώ.

ΕΝ ΜΕΣΩ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ 
ΠΑΥΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ∆ΙΑΤΗΡΕΙ 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΣΚΛΗΡΟ

Υψηλότερα χαµηλά αλλά και υψηλά πετυχαίνει 
πλέον το βαµβάκι στη Νέα Υόρκη, που δείχνει να 
βρίσκεται κοντά στην εδραίωση µιας βάσης γύρω 
από τα 65 σεντς. Ζητήµατα ποιότητας, ζηµιές λόγω 
ξηρασίας και µειωµένες αποδόσεις στις ΗΠΑ 
φαίνεται ότι βελτιώνουν τα θεµελιώδη του προϊόντος, 
µε τις αγορές από την Κίνα να διαµορφώνουν µια πιο 
θετική εικόνα στη φυσική αγορά. Μετά τα υψηλά της 
6ης Αύγουστου, η τιµή γλίστρησε στο εύρος των 62 
σεντς την εποµένη, προσπαθώντας καθ όλο το 
υπόλοιπο της περασµένης εβδοµάδας να καλύψει 
τη χαµένη διαφορά της διόρθωσης. 

ΝEA ΥOΡKH
Πλησιάζοντας το φθινόπωρο η ελληνική αγορά 
αναµένεται να δραστηριοποιηθεί εκ νέου, τόσο από 
την πλευρά των εµπόρων όσο και από τους 
παραγωγούς. Πάντως, η παύση πωλήσεων του 
Αυγούστου βρήκε αρκετά υποτονική την εγχώρια 
αγορά, στοιχείο που δεν απέβαλε καθ’ όλη τη διάρκεια 
του καλοκαιριού. 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.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Ενισχυµένες αναµένονται φέτος οι 
αποδόσεις. 

ΜΕ ΦΟΡΑ
Αρκετοί συνδέουν την 

αυξηµένη ζήτηση στην 

εγχώρια αγορά µε την 

άνοδο στη ζώνη γάλακτος

Συνεδρίαση 12/8/2020
Μήνας Κλείσιµο Μεταβολή

Δεκέμβριος '20 63,33 -0,25

Μάρτιος '21 64,13 - 0,31
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Σε στήριξη της αγοράς αγροτικών προϊόντων οδηγεί η πρόσφατη καταστροφή που υπέστησαν χιλιάδες στρέµµατα εκτατικών και δενδρωδών 
καλλιεργειών καθώς και κηπευτικών της χώρας από την πρόσφατη κακοκαιρία. Αντίστοιχα, µειωµένη προσφορά ελέω καιρού και σε άλλες χώρες.

Πέρασε από πολλές αυξοµειώσεις στην τιµή της η επιτρα-
πέζια ντοµάτα το 2020, µε την τιµή παραγωγού υπαίθριας 
για την πρώτη ποιότητα της µεγαλόκαρπης beef, µε δυ-
σκολία να ξεπερνά αυτό το διάστηµα τα 50 λεπτά το κιλό. 
Επιπλέον 10 µε 15 λεπτά του ευρώ πληρώνονται οι λιγο-
στές ντοµάτες θερµοκηπίου που κατευθύνονται ακόµα 
στην αγορά, από περιοχές της ∆υτικής Ελλάδας κυρίως. 

Όπως εξηγούν παραγωγοί στην Agrenda, η ασθενική 
δυναµική του προϊόντος αποδίδεται στη µειωµένη κατα-
νάλωση, αφού «λείπουν στόµατα» το φετινό καλοκαίρι. 
Υπενθυµίζεται πως στο ξεκίνηµα των θερµοκηπίων της 

ηπειριωτικής χώρας, εν µέσω καραντίνας, η τιµή άγγιξε 
για λίγο καιρό τα 1,10 λεπτά το κιλό, προτού αποχωρήσει 
σταδιακά, για να ξεκινήσουν µε τιµές γύρω στα 80 λεπτά 
οι πρώτες υπαίθριες τον περασµένο µήνα. 

Νωρίτερα από αυτό, στην Κρήτη µεγάλες ποσότητες ο-
δηγήθηκαν στη χωµατερή µε τις τιµές παραγωγού να κυ-
µαίνονται πέριξ των 25 λεπτών το κιλό. Σηµειώνεται ότι 
ιδιαίτερα καλλιεργητικά προβλήµατα δεν παρουσιάστη-
καν τη φετινή περίοδο, µε την τιµή του προϊόντος να συ-
µπιέζεται όχι τόσο λόγω εισαγωγών όπως συνέβαινε άλ-
λες χρονιές, αλλά εξαιτίας της οριακής υπολειτουργίας 
αρκετών τουριστικών κέντρων και της εστίασης. 

Την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, η τιµή παραγωγού βρι-
σκόταν στα 1,20 µε 1,30 ευρώ το κιλό, για να υποχωρή-
σει λίγο αργότερα στα 70 λεπτά, εξαιτίας των αθρόων ει-
σαγωγών από την Τουρκία. ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ παραγωγού 
σε µια σειρά προϊόντων συνεπά-
γονται οι πρόσφατες καταστροφές 
που σηµειώθηκαν από τις ισχυρές 
καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις που 
φαίνεται πως θα διαταράξουν τις ι-
σορροπίες ανάµεσα στην προσφο-
ρά και τη ζήτηση στο εγχώριο εµπό-
ριο. Συγκεκριµένα, χιλιάδες εκτάσεις 

µε βιοµηχανικά ροδάκινα, τριφύλ-
λια, καλαµπόκι αλλά και κηπευτι-
κά υπέστησαν σηµαντικές ζηµιές, 
αφαιρώντας από το συνολικό πα-
ραγωγικό τονάζ Βόρειας Ελλάδας 
και Θεσσαλίας. Στο συµπύρηνο ρο-
δάκινο οι καταστροφές συµπίπτουν 
µε τις παραλαβές από τη βιοµηχα-
νία, που δεν ανακοινώνει καν τιµές. 

Η ΖΗΤΗΣΗ στο καλαµπόκι που απο-
τυπώνεται στα µηνύµατα της αγοράς 
ενόψει του αλωνίσµατος που ξεκινά 
τις επόµενες µέρες έχει ήδη διαµορ-
φώσει ανοδική τάση στις τιµές, που 
οµολογουµένως τα τελευταία χρόνια 
εγκλωβίστηκε σε µια µάλλον υπο-
τονική εµπορική διάθεση. Χιλιάδες 

στρέµµατα από Φάρσαλα και Καρδί-
τσα, µέχρι Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, 
σπαρµένα µε καλαµπόκι επλήγησαν 
από χαλάζι και έντονες βροχές, στε-
ρώντας σηµαντικά -βάσει των εκτι-
µήσεων- από το συνολικό τονάζ της 
φετινής σοδειάς, κάτι που αναµένε-
ται να φανεί στην τιµή. 

ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΚΗ ΙΤΑΛΙΑ διαµορφώνε-
ται επίσης ένα τοπίο ζηµιών, που α-
ναµένεται ότι θα ευνοήσει την ελλη-
νική παραγωγή ακτινιδίου. Συγκε-
κριµένα, στις κυριότερες περιφέρει-
ες παραγωγής ακτινιδίου της γείτο-
νος σηµειώθηκε µείωση εκτάσεων, 

κυρίως λόγω της ασθένειας moria. 
Εκτιµάται ότι πάνω από το 25% της 
παραγωγής έχει επηρεαστεί από την 
εν λόγω ασθένεια, µε ζηµιές πάνω 
απο 300 εκατ. ευρώ. Ήδη, οι καλλι-
εργούµενες µε ακτινίδια εκτάσεις 
το 2019 παρουσίασαν µείωση -2%.

ΜΟΧΛΟΣ ΠΙΕΣΗΣ για µια περισσό-
τερο ευνοϊκή τιµολογιακή πολιτι-
κή όπως εξηγούν παραγωγοί στην 
Agrenda, είναι τα προβλήµατα που 
σηµειώθηκαν σε κτήµατα συµπύ-
ρηνου σε Πέλλα και Ηµαθία, αφού 
πολλοί από αυτούς θα υποχρεωθούν 
σε εγκατάλειψη της καλλιέργειας ή 
πριόνισµα εκτάσεων. Εκεί  όσοι καρ-

ποί δεν έπεσαν από τα δέντρα, είναι 
σχεδόν βέβαιο ότι σε µεγάλο ποσο-
στό θα προσβληθούν από ασθένει-
ες. Σε όσους καρπούς γλίτωσαν, η 
υψηλή ποιότητα και ο µειωµένος, 
µέχρι και 30% για κάποιες ποικιλί-
ες και κάποιες περιοχές, όγκος πα-
ραγωγής, ενισχύουν το αίτηµα των 
αγροτών για τουλάχιστον 30 λεπτά.

ΣΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ παρουσιάζεται παρό-
µοια κατάσταση. Σηµειώνεται ότι το 
τελευταίο διάστηµα, χρηµατιστηρια-
κά το προϊόν δείχνει να ανακάµπτει, 
µε την τιµή να επιδιώκει µια επιστρο-
φή στα 65 σεντς ανά λίµπρα. Σε αυ-
τό το πλαίσιο η φυσική αγορά, εφό-
σον καταφέρει να ανακάµψει από 

την πανδηµία, µε µια προοπτική ε-
πιστροφής της κατανάλωσης σε βά-
θος δωδεκαµήνου, δεν αποκλείεται 
να βελτιώσει τις επιδόσεις του ελλη-
νικού προϊόντος, το οποίο φέτος α-
ναµένεται να είναι λιγότερο και α-
πό άποψη στρεµµάτων, µε τη µείω-
ση να ενισχύεται και από τις ζηµιές. 

ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο έχουν διαµορ-
φωθεί σηµεία που υπαγορεύουν µεί-
ωση της προσφοράς, τόσο στην Ελ-
λάδα όσο και στην Ιταλία. Στη χώ-
ρα µας, ο πρόωρος καύσωνας της 
άνοιξης άφησε το αποτύπωµά του, 
µειώνοντας αισθητά τις προοπτικές 

των αποδόσεων στους ελαιώνες. Και 
στην Ιταλία αναµένεται µείωση σο-
δειάς, µετά το δυναµικό παραγωγικά 
2019, καθώς σε περιφέρειες της Α-
πουλίας, πάνω από 1.200 πυρκαγιές 
από ξεραµένους λόγω Xylella ελαι-
ώνες κατέστρεψαν και υγιείς ελιές. 

ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
(ΣΕ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ)

ΕΥΒΟΙΑ

3.000

Κ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

2.500�3.000

∆ΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

4.000

∆ΗΜΟΣ ΣΟΦΑ∆ΩΝ

 3.500

ΛΑΓΚΑ∆ΑΣ

70%
KΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ 
ΕΚΤΑΣΗΣ 
ΜΕ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑ, 
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΑ

Περιορισμένη απορρόφηση 
κρατά στα 50 λεπτά τη ντομάτα

1

3

5

2

4

6

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
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Οι ζηµιές λόγω του καιρού φέρνουν ανόδο των τιµών 
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Συνεδριάσεις στο πράσινο, χωρίς 
τζίρο στο Χρηµατιστήριο Αθηνών
Η συναλλακτική δραστηριότητα παρέµεινε σε 
πολύ χαµηλά επίπεδα την εβδοµάδα πριν τον 
∆εκαπενταύγουστο, µε το Χρηµατιστήριο 
Αθηνών να πετυχαίνει µερικές ανοδικές 
συνεδριάσεις. Όµως σε αυτό που συµφωνούν 
οι περισσότεροι αναλυτές είναι ότι ο γενικός 
δείκτης παραµένει στο κανάλι της 
συσσώρευσης των τελευταίων εβδοµάδων, 
κάτι που φυσικά δεν πρόκειται να αλλάξει 
µέχρις ότου η αγορά αποκτήσει µεγαλύτερη 
ορατότητα στο µέτωπο της οικονοµίας.

TΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Η 
Τράπεζα Πειραιώς βρίσκεται 
δίπλα στους πελάτες της που 

έχουν πληγεί από τις συνέπειες 
της πανδηµίας του Covid-19, 
συµµετέχοντας και στο νέο 
πρόγραµµα «Γέφυρα» του Ελληνικού 
∆ηµοσίου για την επιδότηση των 
δόσεων δανείων µε προσηµείωση ή 
υποθήκη της κύριας κατοικίας τους. 

ΚΡΙ-ΚΡΙ: Τη διανοµή µερίσµατος 
αποφάσισαν οι µέτοχοι κατά την τακτική 
γενική συνέλευση στις 7 Ιουλίου. Το 
µέρισµα ανέρχεται στα 0,18 ευρώ ανά 
µετοχή και µετά την παρακράτηση του 
φόρου το τελικό καθαρό µέρισµα είναι 
0,171 ευρώ ανά µετοχή. Η καταβολή 
του µερίσµατος θα γίνει την Τετάρτη 26 
Αυγούστου 2020.

BAYER: Η Bayer «έκλεισε» 
συµφωνία εξαγοράς της βρετανικής 
εταιρείας βιοτεχνολογίας Kandy 
Therapeutics έναντι 875 εκατ. 
δολαρίων, σε µια προσπάθεια να 
διευρύνει τη δραστηριότητά της στον 
φαρµακευτικό κλάδο πριν τη λήξη 
των πατεντών των ήδη υπαρχόντων 
σκευασµάτων.

GLENCORE: Σε καθαρές ζηµιές 
«γύρισε» η Glencore το α’ εξάµηνο του 
2020, λόγω σηµαντικών απωλειών τις 
οποίες ενέγραψε στον ισολογισµό λόγω  
µείωσης των τιµών στην αγορά. Η 
εισηγµένη στο χρηµατιστήριο του 
Λονδίνου εταιρεία εξορύξεων 
κατέγραψε στο εξάµηνο ζηµιές 2,6 δισ. 
δολαρίων, έναντι κερδών 226 εκατ. 
δολαρίων την ίδια περίοδο πέρυσι. Η 
Glencore ενέγραψε στον ισολογισµό της 
απώλειες 3,2 δισ. δολαρίων λόγω 
µείωσης τιµών εµπορευµάτων που 
συνδέεται µε την αβεβαιότητα που έχει 
δηµιουργήσει η πανδηµία του κορωνοϊού.

O σπαγκο...
...ραμμένος

«Οι κεντρικοί τραπεζίτες του πλανήτη φαί-
νονται απελπισµένοι θέλουν µε κάθε τρό-
πο να συγκρατήσουν όλα τα χρηµατιστήρια 
και να τα εµποδίσουν να διορθώσουν. Πι-
στεύουν ότι αυτός είναι ο τρόπος λειτουρ-
γίας της νοµισµατικής πολιτικής και, στην 
πραγµατικότητα, της δηµοσιονοµικής πο-
λιτικής. Όµως καµιά φορά ορισµένοι δεν 
βλέπουν ότι έρχεται το τρένο στην σήραγ-
γα, πιστεύουν ότι είναι το φως στο τέλος 
της σήραγγας, αλλά είναι το τρένο που έρ-
χεται και πρόσκρουση θα είναι σφοδρή»

Αυτό αναφέρει ο Πολ Σίνγκερ, της Elliot 
Management σχολιάζοντας τις εκτιµήσεις 
ότι δείκτης βαρόµετρο στην Wall Street ο 
S&P 500, θα φθάσει τους επόµενους 12 
µήνες στις 3.750 µονάδες έως 4.000 µο-
νάδες. Πάντως τα σηµάδια της τρέχουσας 
ύφεσης δεν έχουν γίνει ακόµη αισθητά 
στην οικονοµία των ΗΠΑ, εκτιµά ο επικε-
φαλής της JPMorgan κ. Τζέιµ Ντάιµον, ε-

κτιµώντας ότι οι ακόµη πιο αρνητικές συ-
νέπειες της πανδηµίας θα φανούν στα τέλη 
του 2020 ή στις αρχές του επόµενου έτους.

Στο µεταξύ, σε ανάλυση του ο ΕSM, το-
νίζει την ανάγκη µετάβασης από τα τρέχο-
ντα µέτρα έκτακτης ανάγκης που ελήφθη-
σαν από τις ευρωπαϊκές και ασιατικές αρ-
χές έναντι του Covid-19,σε πιο βιώσιµες 
πολιτικές για τη διασφάλιση µακροπρόθε-
σµων οικονοµικών προοπτικών. Σύµφω-
να µε τον ευρωπαϊκό µηχανισµό στήριξης, 
το άµεσο µέλλον της ευρωπαϊκής οικονο-
µίας είναι αβέβαιο καθώς ουδείς γνωρίζει 
πότε θα περιοριστεί η πανδηµία και τι πε-
ραιτέρω στήριξη θα χρειαστεί η οικονοµία.

Πάντως, σε ύφεση εισήλθε και επί-
σηµα η οικονοµία της Βρετανίας, µε 
το ΑΕΠ του β’ τριµήνου να καταγρά-
φει πτώση - ρεκόρ 20,4%, εν µέσω του 
lockdown έναντι των υπολοίπων µεγά-
λων οικονοµιών του πλανήτη.

Lidl Ελλάς
Το International Taste Institute, µε 
στόχο την ανάδειξη τροφίµων και 
ποτών ανώτερης ποιότητας και 
γεύσης παγκοσµίως, µέσω της 
διαδικασίας της «τυφλής δοκιµής» 
απένειµε 27 νέα Βραβεία Ανώτερης 
Γεύσης σε προϊόντα της Lidl Ελλάς 
που ξεχωρίζουν για τη γευστική τους 
υπεροχή. Τα προϊόντα βραβεύτηκαν 
µε 1, 2 και 3 αστέρια γεύσης.

McDonald’s
Η Premier Capital Hellas συνεχίζει την 
ανάπτυξη του δικτύου των εστιατορίων 
McDonald’s στην Ελλάδα, µε ένα νέο 
στη λεωφόρο Κηφισού 62. Πρόκειται για 
το 26ο εστιατόριο McDonald’s στη 
χώρα. Η επένδυση για το νέο εστιατόριο 
ανήλθε σε 1,55 εκατ. ευρώ, ενώ σε αυτό 
ενσωµατώνεται το πρόσφατο µοντέλο 
υπηρεσιών «Experience of the Future», 
µε καινοτόµες ψηφιακές υπηρεσίες.

Λάθος συνταγή
η μη διόρθωση

Φως ή λίγο πριν την πρόσκρουση οι αγορές;
Τα έκτακτα μέτρα δεν είναι βιώσιμη πολιτική

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
637,97
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΧΑΙ∆ΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.   0,5750  +9,52%

ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 1,9700 +9,44%

LAVIPHARM Α.Ε. (ΛΑΒΙ)  0,2920 +8,15%

Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε ΞΕΝΟ∆.ΤΟΥΡ. ΟΙΚ.   2,2400  +7,95%

EUROBANK ERGASIAS ΥΠ & ΣΥΜ Α.Ε. 0,4041 +5,70%

Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 0,2200 -15,38%

ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝ. ΑΒΕΤΕ  2,1800  -8,40%

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α.Ε.  1,0400  -7,14%

ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝ.ΒΙΟ.ΕΜΠ.ΣΥΝ. Α.Ε.  1,8800 -5,05%

SPACE HELLAS Α.Ε. (ΣΠΕΙΣ)  4,5000 €  -3,64%)

Ξένα Χρηματιστήρια
 ∆είκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 27.942,69 +0,92%
 NASDAQ Comp 11.020,58   2,20%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3.363,18 0,93%
Λονδίνο FTSE 100 6.280,12 2,04%
Φρανκφούρτη DAX-30 13.058,63 0,86%
Παρίσι CAC-40 5.073,31 0,90%
Ζυρίχη  SMI 10.278,66 1,24%
Τόκιο NIKKEI-225 22.843,96 0,41%

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



Παρασκευή 14 Αυγούστου 2020Agrenda MAKΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑB2 | 24

Έλεγχοι για τα τιμολόγια αγροτικών 
εργασιών ενόψει συλλεκτικής περιόδου

Σ
το άρθρο της προηγούµενης εβδοµάδας ξε-
κίνησα µία µικρή αναφορά στους ελέγχους. 
Είχαµε µέχρι τώρα τους ελέγχους των επι-
χειρήσεων. Φωνάζω πολύ καιρό ότι και οι 

αγρότες είναι επιχείρηση, αντιµετωπίζονται ως επι-
χείρηση, λειτουργούν ως επιχείρη-
ση και οι έλεγχοι θα τους αντιµε-
τωπίσουν ως επιχείρηση.

∆εν αλλάζει τίποτα απολύτως αν 
κάποιος έχει ή όχι βιβλία. ∆υστυχώς 
για όσους έχουν βιβλία, οι πιθανό-
τητες ελέγχου γι’ αυτούς, είναι αυ-
ξηµένες σε σχέση µε τους αγρότες 
του ειδικού καθεστώτος.

Πλησιάζουµε για µία ακόµη χρο-
νιά προς την ολοκλήρωση των καλ-
λιεργειών και την έναρξη της περιό-
δου συλλογής. Αν συνεχίσουν οι ζέ-
στες, θα βαµβακοσυλλεκτικές µηχα-
νές θα µπουν στα χωράφια πριν τα 
τέλη Σεπτέµβρη, η συλλογή πιπεριάς 
βρίσκεται σε εξέλιξη, τα σιτάρια (όσα 
δεν έχουν πουληθεί κατευθείαν α-
πό το χωράφι ) έχουν µπει στις απο-
θήκες, τα καλαµπόκια θα αρχίσουν 
να κιτρινίζουν, λίγο αργότερα οι ε-
λιές και πάει λέγοντας.

Με εξαίρεση τις πιπεριές και τις ε-
λιές, η συλλογή των οποίων γίνεται µε το χέρι (για τις 
ελιές έχω δει µηχάνηµα που τις µαζεύει, αλλά δεν το 
έχω δει µε τα µάτια µου στην πράξη), η συλλογή των υ-
πολοίπων καλλιεργειών γίνεται µε µηχανήµατα. Π.χ., η 
θεριζοαλωνιστική άραξε στην αυλή του «κοµπινιέρη», 
κόψαµε το µαχαίρι, θα αλλάξουµε τις ρίγες στο λαιµό, 
τα κόσκινα, θα ελέγξουµε τα ανεβατόρια, θα ρυθµίσου-
µε τα κουζνέτα στα άλογα και θα κοτσάρουµε τον «κα-
λαµποκά», για να είµαστε έτοιµοι για τον αραβόσιτο. 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Η συντήρηση φυσικά γίνεται σε ό-
λα τα µηχανήµατα, ώστε να είναι έ-

τοιµα για την περίοδο της συλλογής. Και βέβαια αφο-
ρά τους ιδιοκτήτες αγροτικών µηχανηµάτων. Γιατί δεν 
είναι όλοι. Οι υπόλοιποι καλλιεργητές που αποτελούν 
τη συντριπτική πλειοψηφία, συνεννοούνται, προγραµ-
µατίζουν και κανονίζουν τη σειρά µε την οποία θα έρθει 
το µηχάνηµα να συλλέξει την παραγωγή τους.

Η συµφωνία γνωστή: «τα λεφτά στη ρόδα», «χωρίς τι-
µολόγιο, διαφορετικά δεν έρχοµαι να το µαζέψω» κλπ.

Ρωτάω πρώτα τον υπουργό κ. Στουρνάρα, τον υφυ-
πουργό κ. Βεσυρόπουλο µε καταγωγή από Λαµία και 
Βέροια αντίστοιχα (κατ’ εξοχήν αγροτικές περιοχές): 

Αν εσείς είχατε ένα χωράφι και δεν είχατε δικά σας 
µηχανήµατα. Μου ζητούσατε να έρθω να αλωνίσω το 
σιτάρι, το καλαµπόκι, να κόψω το τριφύλλι, ή να ψε-
κάσω (γιατί δεν είχατε ψεκαστικό), να σπείρω γιατί δεν 
είχατε σπαρτική µηχανή) και σας έλεγα «..µάγκες 20 
ευρώ/στρέµµα, αλλά δεν έχει τιµολόγιο, διαφορετικά 
δεν έρχοµαι καθόλου..», τι θα κάνατε; 

∆εν θα µε αφήνατε να έρθω; ή θα µου λέγατε «έλα», 
θα ολοκλήρωνα τη συλλογή της παραγωγής σας και στη 

συνέχεια θα ψάχνατε να βρείτε άλλα έξοδα για να κα-
λύψετε τα χρήµατα που εν τω µεταξύ µου δώσατε µαύ-
ρα; Προφανώς θα επιλέγατε το δεύτερο.

Τώρα λοιπόν που ξεκινήσατε τους ελέγχους των α-
γροτών, θα πρέπει (καλό είναι), ή καλύτερα είναι υ-
ποχρέωση σας, αντί να τιµωρήσετε τους λήπτες της 
υπηρεσίας, να τιµωρήσετε τους παρέχοντες την υ-
πηρεσία, για άρνηση έκδοσης τιµολογίου παροχής. 

∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ  ΕΡΓΑΤΗΣ
Κάνετε κι εδώ το ίδιο λάθος που κάνουν στο υπουρ-

γείο Εργασίας µε τα εργόσηµα: δεν τιµωρούν τον εργά-
τη που, ενώ πληρώνεται κανονικά, αρνείται να δεχθεί 
την ασφάλιση µέσω εργόσηµου. Απειλεί τον παραγω-
γό λέγοντας του «…ή θα µου δώσεις τα λεφτά στο χέ-
ρι, ή αλλιώς δεν έρχοµαι,  δεν θα χάσω εγώ τα επιδό-
µατα εξαιτίας σου…» Αν είναι δυνατόν.!!!

Οι έλεγχοι έχουν ξεκινήσει λοιπόν αγαπητοί φίλοι 
αγρότες. Οι πρώτες γνωστοποιήσεις έχουν ήδη σταλεί, 
οι «δικαιούχοι» τα έχετε παραλάβει κι όταν θα έρθει η 
ώρα, θα ενηµερωθείτε από τον έλεγχο να προσκοµίσε-
τε όλα εκείνα τα στοιχεία που θα χρειαστούν, προκει-
µένου να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες.

Παρεµπιπτόντως, θέλω να ενηµερώσω τους αγρότες 
ότι τον έλεγχο δεν υπάρχει κανέναν λόγος να τον φο-
βάστε. Ο έλεγχος γίνεται µε βάση σειρά κριτηρίων. Σε 
καµία περίπτωση δεν ξεκινά µε σκοπό να πάρει κανε-
νός το κεφάλι, αλλά για να ελεγχθεί αν τηρούνται οι 
διατάξεις. Συνεπώς, φροντίστε φέτος, να έχετε τιµολό-
για παροχής για όλες τις αγροτικές εργασίες που σας 
παρείχαν οι ιδιοκτήτες αγροτικών µηχανηµάτων, προ-
κειµένου να µην βρεθείτε προ εκπλήξεων. Μην ξεχνάτε 
ότι όποια ευθύνη έχει όποιος δεν εκδίδει, την ίδια ευ-
θύνη έχει και όποιος δεν λαµβάνει τιµολόγιο.

Τσεκάρισµα
Ο έλεγχος δεν ξεκινά µε 
σκοπό να πάρει κεφάλια, 
αλλά για να ελεγχθεί αν 
τηρούνται οι διατάξεις 

Έλεγχοι
Για αγρότες µε βιβλία 

οι πιθανότητες ελέγχου 
είναι αυξηµένες σε 

σχέση µε του ειδικού

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)

Πληρωµένες δόσεις ρυθµίσεων, αλλά 
εµφανίζονται απλήρωτες

Αρκετό καιρό τώρα, ενώ είναι 
πληρωµένες οι δόσεις των ρυθµίσεων 
και οι τράπεζες έχουν αποστείλει την 

πληρωµή στην ΑΑ∆Ε, δεν έχουν 
µηδενιστεί οι εξοφληµένες δόσεις, µε 

αποτέλεσµα να εµφανίζονται 
ανεξόφλητες και να κινδυνεύουν να 

χαθούν οι ρυθµίσεις αυτές. Πρέπει να το 
δουν άµεσα στην ΑΑ∆Ε, γιατί το 

πρόβληµα µεγαλώνει. Και µην ξεχνάµε 
και την αδυναµία έκδοσης φορολογικής 

ενηµερότητας. 

Εν αναµονή διαγραφής του 
τέλους επιτηδεύµατος αγροτών

Αναµένεται να γίνουν διαγραφές τέλους επιτηδεύµατος 
των 650 ευρώ σε όσους αγρότες έχουν ήδη υποβάλλει 
τη φορολογική τους δήλωση. Η ΑΑ∆Ε περιµένουµε 
να διαγράψει το τέλος και να µειωθεί η βεβαιωµένη 
οφειλή από την προσωποποιηµένη πληροφόρηση των 
αγροτών, ενώ για όσους έχουν ήδη πληρώσει, θα 
πρέπει να έχουν δηλώσει IBAN στο λογαριασµό τους 
για να τους επιστραφούν τα χρήµατα.
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Ψηφιακό ευρώ

Στον ουρανοξύστη
της ΕΚΤ σχέδια 
για κρυπτονόμισμα

Υπό αξιολόγηση κόστος-οφέλη του digital euro
Tέλος του έτους ανακοινώσεις από Λαγκάρντ

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Στον ουρανοξύστη της Ευρωπαϊκής Κε-
ντρικής Τράπεζας στη Φρανκφούρτη 
οι αρµόδιες ∆ιευθύνσεις έχουν ήδη 
αρχίσει να ετοιµάζονται για το digital 
euro, το οποίο θα αποτελέσει ένα κα-
θοριστικής σηµασίας βήµα για το ευρω-
παϊκό νοµισµατικό σύστηµα, στο πλαί-
σιο του TIPS (Target Instant Payment 
Settlement), που ξεκίνησε το 2018.

Παρ’ ότι δεν έχει υπάρξει σχετική 
ανακοίνωση, θεωρείται σχεδόν βέ-
βαιη η σύνδεση του ευρώ µε το digital 
euro. Εντούτοις η σχέση τους δεν έ-
χει οριστικοποιηθεί ως προς το πως 
θα διαµορφώνεται και θα κυµαίνεται 
ή πως θα διαµορφώνονται τα επιτό-
κια καταθέσεων.

Σε κάθε περίπτωση το project έχει 
δροµολογηθεί και πριν από το τέλος 
του έτους θα υπάρξουν συγκεκριµέ-
νες ανακοινώσεις, κάτι που επιβεβαί-
ωσε και η επικεφαλής της ΕΚΤ, Κρι-
στίν Λαγκάρντ, είδηση που ωστόσο 
«χάθηκε» µέσα στη συγκυρία του νέ-
ου κύκλου διάχυσης της πανδηµίας 
covid 19 και των άσχηµων αποτελε-
σµάτων του β’ τριµήνου στην ευρω-

ζώνη. Με βάση πάντως τα λεγόµενα 
αυτά κι όπως αυτά µεταφέρονται α-
πό οικονοµικούς αναλυτές στα επό-
µενα βήµατα, η ΕΚΤ θα συνεχίσει 
να αξιολογεί το κόστος και τα πλεο-
νεκτήµατα της έκδοσης µιας digital 
νοµισµατικής µονάδας (κρυπτονόµι-
σµα) στην οποία θα µπορεί να εγγυ-
ηθεί την πρόσβαση του κοινού και η 
οποία θα έχει εκδοθεί για την ΕΚΤ... 

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
δεν προτίθεται να παραµείνει θεα-
τής στο πεδίο αυτό, αλλά θέλει να έ-
χει δραστήρια παρουσία σ’ αυτό....

Προετοιµασίες για άριστο 
σχεδιασµό, όποτε αποφασισθεί
Το αυτό εξάλλου, επιβεβαιώνει εµµέ-
σως πλην σαφώς και το µέλος του ∆.Σ. 
της ΕΚΤ Υβ Μερς, ο οποίος αναφέρει 
πως «Η έλλειψη µίας συγκεκριµένης 
επιχειρησιακής σκοπιµότητας για έ-
να ψηφιακό νόµισµα επί του παρό-
ντος δεν πρέπει να µας σταµατήσει 
και δεν µας σταµατά από τη σοβαρή 
διερεύνηση του άριστου σχεδιασµού 
του, ώστε να είµαστε καλά προετοιµα-
σµένοι εάν ποτέ λάβουµε αυτή την α-
πόφαση πολιτικής».

Τι θα είναι, όµως, αυτό το κρυπτο-
νόµισµα; Θα έχει σταθερή σύνδεση µε 
το ευρώ; Θα µπορεί να έχει κανείς κα-
ταθετικό «λογαριασµό» στο νόµισµα 
αυτό, να προσδοκά ανταποδοτικά ο-
φέλη µέσω κάποιου επιτοκίου; Θα δι-
ασφαλίζεται η ανωνυµία του κατόχου 
αυτού του νοµίσµατος; Θα µπορεί να 
παίξει ένα επενδυτικό ρόλο όπως αυ-
τή την στιγµή παίζει το bitcoin και τα 
άλλα κρυπτονοµίσµατα; 

Αυτά και πολλά άλλα ερωτηµατικά 
προς το παρόν παραµένουν αναπάντη-
τα παρά το γεγονός ότι οι αρµόδιες ∆ι-
ευθύνσεις στον ουρανοξύστη της ΕΚΤ 
στην Φρανκφούρτη δουλεύουν πυρε-
τωδώς στο project αυτό εδώ και µερι-
κούς µήνες. Βέβαια οι σχετικές εργασί-
ες φαίνεται να έχουν επιταχυνθεί πο-
λύ τους τελευταίους µήνες, ειδικά µε-
τά την πειραµατική ενεργοποίηση της 
κινεζικής digital νοµισµατικής µονά-
δας σε ορισµένες περιοχές της Κίνας. 

Σε κυκλοφορία ήδη
5.862 κρυπτονοµίσµατα
Σήµερα κυκλοφορούν συνολικά περί τα 5.862 
«κρυπτονοµίσµατα» συνολικής αναφοράς σε δολάρια 
ύψους 333,8 δισ., από τα οποία βέβαια τα 208 δισ. δολάρια 
αφορούν το περιβόητο bitcoin.  
Μάλιστα, σύµφωνα µε σχετικές έρευνες που συνδέονται µε 
τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Φρανκφούρτη η 
κυκλοφορία του ευρωπαϊκού digital νοµίσµατος, έχει στόχο 
περισσότερο την καταστολή της κυκλοφορίας του «µαύρου 
χρήµατος», των «µαύρων συναλλαγών» µέσω των 
κρυπτονοµισµάτων και της νοµισµατικής κερδοσκοπίας. 
Το ευρωπαϊκό κρυπτονόµισµα θα λειτουργεί στο πλαίσιο 
του ευρωπαϊκού συστήµατος συναλλαγών TIPS (Target 
Instant Payment Settlement), θα είναι δυνατή η ελεύθερη 
πρόσβαση σ’ αυτό, όπως επίσης και η «αποταµίευση» σε 
ειδικούς λογαριασµούς µε διασφάλιση της ανωνυµίας 
αλλά σε γνώση της ΕΚΤ. 

Καθοδόν
στην εποχή
χωρίς
μετρητά
Στην εποχή µετά το τέλος των 
µετρητών και των κεντρικών 
συστηµάτων πληρωµών 
«βλέπουν» κεντρικές τράπεζες 
ανά τον κόσµο, σχεδιάζοντας τα 
δικά τους ψηφιακά νοµίσµατα, 
τύπου bitcoin. Ήδη, τον 
περασµένο Φεβρουάριο µια 
ισχυρή οµάδα έξι κεντρικών 
τραπεζών, πλήν της 
αµερικανικής FED, κατέληξε σε 
συµφωνία συνεργασίας για να 
εξετάσουν από κοινού όλες τις 
τεχνικές και οικονοµικές 
παραµέτρους της έκδοσης 
ψηφιακών νοµισµάτων από 
κεντρικές τράπεζες (central 
bank digital currency – CDBC).
Στην οµάδα αυτή µετέχουν οι 
κεντρικές τράπεζες του Καναδά, 
της Αγγλίας, της Ιαπωνίας, της 
Σουηδίας, της Ελβετίας και η 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 
η οποία θα έχει και τον κεντρικό 
καθοδηγητικό ρόλο, µαζί µε την 
Τράπεζα της Αγγλίας, αφού 
στην οµάδα εργασίας θα 
προεδρεύουν ο Μπενουά Κερέ 
και ο Τζον Κάνλιφ, υποδιοικητής 
της Τράπεζας της Αγγλίας.
Ουσιαστικά, οι κεντρικές 
τράπεζες επιταχύνουν την 
κίνησή τους προς τα ψηφιακά 
νοµίσµατα για να προλάβουν 
ένα ενδεχόµενο που δεν 
φαίνεται πλέον τόσο 
αποµακρυσµένο: να εκδοθούν 
από τον ιδιωτικό τοµέα ψηφιακά 
νοµίσµατα βασισµένα στην 
τεχνολογία blockchain, που 
χρησιµοποιείται στο bitcoin, 
τα οποία θα µπορούν να 
υποκαταστήσουν τα ελεγχόµενα 
από τις κεντρικές τράπεζες 
συστήµατα πληρωµών και να 
θέσουν υπό αµφισβήτηση τον 
έλεγχο του χρήµατος από τις 
κεντρικές τράπεζες.
.

5.862
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ

333,8 208
ΥΨΟΥΣ

ΑΦΟΡΟΥΝ 
ΣΤΟ BITCOIN

ΔΙΣ. ΔΙΣ. 

ΚΡΥΠΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ
(σε δολάρια)



Κρίσιµος παράγοντας η 
εκπαίδευση των τοπικών 

κοινωνιών, η οποία 
πρέπει να έρχεται από το 

οικογενειακό τραπέζι.

Εμπειρία α λα Τοσκάνη 
οι αμπελώνες Β. Ελλάδας
Εργαλείο προώθησης του οινοτουρισμού, όχι απλά μάρκετινγκ, το πρόγραμμα «Terra Vino» 

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Οινικό προορισµό µε ταυτότητα, 
που θα προσφέρει στον επισκέ-
πτη τη δυνατότητα να βιώσει µια 
ολοκληρωµένη γαστρονοµική ε-
µπειρία, στα πρότυπα της Τοσκά-
νης, του Πιεµόντε και του Μπέρ-
γκαµο, επιδιώκουν να καταστούν 
περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, µε 
πλούσια αµπελοοινική παράδοση 
και καλό φαγητό.

«Όχηµα» για την προσέγγιση έ-
στω του φιλόδοξου στόχου -γιατί ο 
πήχης µπαίνει εξ’ αρχής πολύ ψηλά- 
είναι το διασυνοριακό πρόγραµµα 
«Terra Vino» που υλοποιείται στο 
πλαίσιο του Interreg 2014-2020, µε 
επικεφαλής εταίρο το Ελληνοϊταλι-
κό Επιµελητήριο και συµµετοχή πε-
ριοχών όπως οι Σέρρες, η Θεσσα-
λονίκη και η Φλώρινα από την Ελ-
λάδα κι αντίστοιχα το Τίκβεστ και 
το Τόµπι στη Βόρεια Μακεδονία.

«Σκοπός του έργου είναι η προ-
ώθηση της εµπειρίας του οινοτου-
ρισµού. ∆εν θέλουµε απλώς να κά-
νουµε µάρκετινγκ σε κρασιά που 
παράγονται στις συγκεκριµένες πε-
ριοχές, αλλά να δώσουµε στο κοι-
νό την ευκαιρία να ζήσει την εµπει-
ρία. Να επισκεφθεί αµπελώνες, να 
γευτεί τα τοπικά κρασιά, να συνο-
µιλήσει µε τους οινοπαραγωγούς 
και να απολαύσει τα εδέσµατα της 
εκάστοτε περιοχής στην τοπική τα-
βέρνα. Με άλλα λόγια επιθυµούµε 
να δουλέψει όλο το τουριστικό κύ-
κλωµα, διότι µε αυτό τον τρόπο υ-
πηρετείται κι ο στόχος της περιφε-
ρειακής ανάπτυξης», εξήγησε στην 
Agrenda, ο Αναστάσιος Ζαφειρί-
δης, στέλεχος του υφυπουργείου 
Μακεδονίας – Θράκης και project 
manager του έργου «Terra Vino».

Το πρόγραµµα άρχισε να υλο-
ποιείται από το 2018, µε ποικίλες 
δράσεις εκπαίδευσης πάνω στον οί-
νο, στον οινοτουρισµό και στη γα-
στρονοµία, µε εκδηλώσεις γευσι-
γνωσίας στην Ελλάδα και στη Βό-
ρεια Μακεδονία, ενώ πρόκειται να 
ολοκληρωθεί στο τέλος του 2020. 
«Προσπαθούµε να αντλήσουµε ε-
µπειρία από όλες τις καλές πρακτι-

κές που εφαρµόζει η Ιταλία, η ο-
ποία είναι πρωτοπόρος χώρα σε 
ό,τι έχει να κάνει µε θέµατα οι-
νοτουρισµού», µας ανέφερε ο κ. 
Ζαφειρίδης, προσθέτοντας πως 
στο πλαίσιο του έργου προβλέ-
πεται η δηµιουργία Συµφώνων 
Ποιότητας, τα οποία πρέπει να εν-
στερνιστούν, ως φιλοσοφία και 
να τα εφαρµόσουν σε συνεργα-
σία οι οινοπαραγωγοί και οι το-
πικές κοινωνίες, προκειµένου 
να υπάρξει το επιδιωκόµενο α-
ποτέλεσµα.

Ο σπασµένος κρίκος 
στην αλυσίδα

Το θέµα της συνεργασίας, ω-
στόσο, είναι η µεγαλύτερη πρό-

σκληση που έχει αντιµετωπίσει το 
πρόγραµµα, κάτι που παρατήρησε 
και ο γενικός διευθυντής του Ελ-
ληνοϊταλικού Επιµελητηρίου Θεσ-
σαλονίκης, Μάρκο Ντελαπούπα, 
στην εκδήλωση του Terra Vino 
στις Σέρρες.

Παρουσιάζοντας την περίπτωση 
της επαρχίας του Πιεµόντε στην Ι-
ταλία, όπου συρρέουν κάθε χρό-
νο πολλά εκατοµµύρια τουρίστες, 
έτοιµοι να ξοδέψουν αρκετά χρή-
µατα για να γευτούν την τοπική γα-
στρονοµία, ο κ. Ντελαπούπα έκα-
νε έναν παραλληλισµό µε τις Σέρ-
ρες και µίλησε για τον σπασµένο 
κρίκο της αλυσίδας.

«Το οινοτουριστικό φαινόµενο 
Πιεµόντε βασίζεται στη συνεργα-

σία των τοπικών φορέων. Η επαρ-
χία διαθέτει 480.000 στρέµµατα α-
µπελώνα και παράγει ετησίως 2,6 
εκατοµµύρια εκατόλιτρα κρασί, α-
πό τα οποία περί το 60% είναι κόκ-
κινοι και ροζέ οίνοι και το υπόλοι-
πο 40% λευκοί. 

Εκτός, όµως, από το κρασί, έχει 
τη λευκή τρούφα Alba, φηµισµέ-
να τυριά όπως τα Καστελµάνιο, 
Μπρα, Ρασκέρα και Τελάζιο, ένα 
φουντούκι ΠΟΠ, που χρησιµοποι-
εί η σοκολατοβιοµηχανία Ferrero, 
το ΠΟΠ κάστανο Κούνεο, τα πιο 
γνωστά ρύζια της Ιταλίας, Μπιέ-
λα και Βερτσέλι και το σαλάµι µε 
τα κρέατα της Φασόνα. 

Αν το καλοσκεφτείτε, κάτι ανά-
λογο συµβαίνει  και στις Σέρρες. Έ-

χουµε τρούφα, παράγεται κρασί σε 
τοπικά οινοποιεία, υπάρχουν πολ-
λά τυροκοµεία στη περιοχή για τυ-
ριά, καλλιεργείται το ρύζι Καρολί-
να, ο νοµός διαθέτει κάστανα και 
στην λίµνη Κερκίνη θα βρει κανείς 
εξαιρετικά σαλάµια και κρέατα α-
πό βουβαλίσιο κρέας. 

Στην πραγµατικότητα δεν λεί-
πει τίποτε για να γίνει Πιεµόντε. 
Τί φταίει όµως και δεν γίνεται; Αυ-
τό που λείπει είναι η συνεργασία. 
Η αλυσίδα είναι σπασµένη σε αυ-
τό τον κρίκο και πρέπει να βρού-
µε τρόπο προκειµένου να αναπτυ-
χθούν συνέργειες που θα δηµιουρ-
γήσουν γαστρονοµική ταυτότητα 
για την περιοχή», ανέφερε χαρα-
κτηριστικά ο κ. Ντελαπούπα.
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Πρέπει να «χτίζεται» 
νοοτροπία από το 
οικογενειακό τραπέζι

Ελατήριο οι φημισμένοι 
πρότυποι αμπελώνες και τα 
κρασιά ΠΟΠ του Αμυνταίου

Κρίσιµος παράγοντας, τόνισε ο ίδιος, είναι η εκπαίδευση των 
τοπικών κοινωνιών, η οποία πρέπει να έρχεται από το 
οικογενειακό τραπέζι και να γίνεται φιλοσοφία και στάση ζωής 
και στην εστίαση της περιοχής. «Να καταναλώνονται τοπικά 
προϊόντα, από ντόπιους παραγωγούς, τα οποία θα πρέπει να τα 
ζητάµε και στα εστιατόρια, για να υποχρεωθούν οι 

επιχειρηµατίες 
της εστίασης 
να τα 
περιλάβουν 
στα µενού 
τους. 
Έτσι χτίζεται 

σταδιακά η γαστρονοµική ταυτότητα κι όταν έρθει ο τουρίστας 
θα τη δοκιµάσει και θα έχει να πει κάτι στους συγγενείς και 
τους φίλους του, όταν θα επιστρέψει στη χώρα του, 
παρακινώντας τους να κάνουν το ίδιο», είπε ο γενικός 
διευθυντής του Ελληνοϊταλικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης. 
Συµπλήρωσε δε, πως λύση στο συγκεκριµένο πρόβληµα 
συνεργασίας, µπορούν να δώσουν consortia όπως τα «τοπικά 
Σύµφωνα Ποιότητας», στα οποία οι µετέχοντες θα δεσµεύονται, 
χωρίς εκπτώσεις, για την προστασία και τη συντονισµένη 
προώθηση τη γαστρονοµία του τόπου τους, ώστε να 
δηµιουργηθεί ένα brand για τον προορισµό.

«Θέλουµε το καλό Μακεδονικό κρασί να ρέ-
ει άφθονο στο αυλάκι της αγοράς µε µεγα-
λύτερες πωλήσεις, κάθε φορά, στην παγκό-
σµια αγορά». Στη φράση αυτή, ο υφυπουρ-
γός Εσωτερικών, στον τοµέα Μακεδονίας και 
Θράκης, Θεόδωρος Καράογλου, συµπύκνω-
σε την σηµασία της πρωτοβουλίας «Terra 
Vino», µέσω της οποίας επιδιώκεται η ανά-
δειξη και ανάπτυξη του οινοτουρισµού στη 
Βόρεια Ελλάδα, η οποία µε τη σειρά της θα 
οδηγήσει σε νέες θέσεις εργασίας. 

Κατά τον ίδιο, «η ανάπτυξη του Οινοτου-
ρισµού µπορεί να συµβάλει στη µεταµόρ-
φωση ολόκληρων περιοχών». Σε ό,τι αφο-
ρά τη Φλώρινα ειδικότερα, ο ίδιος επεσή-
µανε ότι στόχος είναι να δοθεί η απαραί-
τητη ώθηση στους φηµισµένους αµπελώ-
νες του Αµυνταίου, που παράγουν κρασιά 
µε Προστατευόµενη Ονοµασία Προέλευ-
σης (ΠΟΠ) ανωτέρας ποιότητας, να διεκδι-
κήσουν το µερίδιο που του αναλογεί στην 
αγορά και να παρακινήσουν κόσµο να επι-

σκεφθεί την περιοχή. Από την πλευρά του, 
ο Φώτης Κιλιπίρης, καθηγητής Τουριστικής 
Ανάπτυξης στο ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο Ελ-
λάδας, εξήρε την επιλογή αρκετών παρα-
γωγών στον πρωτογενή τοµέα να µετατρέ-
ψουν τις παραδοσιακές τους καλλιέργει-
ες αγροτικών προϊόντων σε πρότυπους α-
µπελώνες, ενώ µίλησε και για την ανάγκη 
δηµιουργίας ενός γαστρονοµικού «χαρτο-
φυλακίου» που θα περιλαµβάνει υποδοµές 
φιλοξενίας και εκπαίδευση µε τη δηµιουρ-
γία Master class και τη συµµετοχή των επι-
σκεπτών σε δραστηριότητες του οινοποιεί-
ου και όχι µόνο.

Το κρασί και ο οινοτουρισµός 
στην Ιταλία σε αριθµούς

Στις επαρχίες Πιεµόντε, Τοσκάνη και Βέ-
νετο λειτουργούν 46.000 οινοποιεία, παρά-
γουν 77 κρασιά ΟΠΑΠ, 344 ΠΟΠ και 118 
ΠΓΕ, ενώ γύρω από αυτό το κύκλωµα συ-
νεργάζονται άλλες 300.000 επιχειρησεις. 
Ο συνολικός κύκλος εργασιών της συγκε-
κριµένης «βιοµηχανίας» είναι της τάξης 
των 14,5 δισ. ευρώ, ετησίως.

Σύµφωνα µε την έκθεση για τον ιταλικό 
τουρισµό τροφίµων και οίνου του 2019, 
στον οινοτουρισµό της χώρας εµπλέκο-
νται 18 εκατ. άνθρωποι και οι συνολικές ε-
τήσιες δαπάνες αγγίζουν περί τα 3 δισ. ευ-
ρώ. Ως προς τις επιλογές των τουριστών, το 
97% έχει ως πρώτη προτεραιότητα την γευ-
σιγνωσία τοπικών προϊόντων, 82% να επι-
σκεφτεί µια γαστρονοµική αγορά, 72% να 
µεταβεί σε ιστορικές τρατορίες και εστιατό-
ρια και το 67% να επισκεφθεί αγροκτήµα-
τα και οινοποιεία.
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Τέσσερις στη Μαλαματίνα 
για να περάσουν 2 μνηστήρες

Πιθανότατα έως τέλος Αυγούστου η ανάδειξη του προτιμητέου επενδυτή
Το πωλητήριο έρχεται καθώς φέτος η οινοποιητική εταιρεία κλείνει 125 έτη

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Κλείνει η κλεψύδρα για την ανάδειξη του προτι-
µητέου επενδυτή που θα αποκτήσει την ιστορική 
βορειολελλαδίτικη οινοποιητική εταιρεία Μαλα-
µατίνα που φέτος συµπληρώνει 125 χρόνια ζω-
ής, διατηρώντας παρά τα προβλήµατα µερίδιο 
41% στην κατηγορία της ρετσίνας.

Τέσσερις είναι οι επενδυτές, που κατέθεσαν 
προσφορά µε τις πληροφορίες να αναφέρουν πως 
πρόκειται για τις εταιρείες Mantis Group, OSC-Στε-
φάνου, Symposium Cellars και Cavino, εκ των ο-
ποίων οι δύο θα περάσουν στην επόµενη φάση 
της διαδικασίας. Ακολούθως, θα εξεταστούν από 
τις Τράπεζες, την εταιρεία και τον σύµβουλο για 
να αναδειχθεί ο προτιµητέος επενδυτής, στον ο-
ποίο θα περάσει η Μαλαµατίνα. Η όλη διαδικασία 
δεν αποκλείεται να ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος 
Αυγούστου για να ακολουθήσει µετά η κατάθεση 
του σχεδίου εξυγίανσης στο Πρωτοδικείο προς ε-
πικύρωση του µε βάση τον πτωχευτικό κώδικα και 

συγκεκριµένα των άρθρων 106 β&δ. Υπενθυµίζε-
ται από τους ενδιαφερόµενους επενδυτές που εί-
χαν λάβει το συνοπτικό ενηµερωτικό σηµείωµα 
(teaser) και δεν υπέβαλαν εν τέλει µη δεσµευτική 
προσφορά είναι η οικ. Σαράντης της Όλυµπος, το 
SMERemediumCap Fund του κ. Ν. Καραµούζη και 
το fund Elikonos. Το πωλητήριο στη Μαλαµατίνα 
έρχεται κοντά τρία χρόνια µετά την αναδιάρθρω-
ση στην οποία είχαν συµφωνήσει οι Τράπεζες που 
είχαν πάρει ως ενέχυρο τις µετοχές για άνοιγµα 
άνω των 35 εκατ. ευρώ.  Να σηµειωθεί ότι η οινο-
ποιία διαθέτει 3 ιδιωτικά οινοποιεία στην Ελλάδα ( 
µπορούν να επεξεργαστούν έως και 1.900 τόνους 
σταφυλιών ηµερησίως), µια εγκατάσταση εµφιά-
λωσης και µια εγκατάσταση αποθήκευσης. Το ερ-
γοστάσιο εµφιάλωσης έχει χωρητικότητα εµφιά-
λωσης έως και 35.000 µπουκάλια την ώρα και χω-
ρητικότητα αποθήκευσης 1.550 τόνων σε ανοξεί-
δωτες δεξαµενές. Η συνολική χωρητικότητα απο-
θήκευσης της (31.350 τόνοι) αντιπροσωπεύει το 
13,1% του συνολικού όγκου κρασιού που παρά-
γεται στην Ελλάδα κατά την περίοδο 2019-2020.

Αύξηση της ροής των ελληνικών εξαγωγών σε 
όλα τα θερινά φρούτα έναντι της αντίστοιχης ε-
βδοµάδος προηγουµένων ετών, παρατηρήθηκε 
την πρώτη εβδοµάδα του Αυγούστου, επιβεβαιώ-
νοντας την εκτίµηση ότι  λόγω πανδηµίας οι κα-
ταναλωτές-πελάτες που παρέµειναν στις χώρες 
τους αύξησαν την οικιακή κατανάλωση.Τα παρα-
πάνω αναφέρονται, µεταξύ άλλων, στο εβδοµαδι-
αίο δελτίο για την πορεία των εξαγωγών νωπών 
οπωροκηπευτικών του Συνδέσµου Ελληνικών Ε-
πιχειρήσεων Εξαγωγής ∆ιακίνησης Φρούτων Λα-
χανικών και Χυµών Incofruit Hellas. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία oι εξαγωγές κερασιών 
έχουν τελειώσει, καταγράφοντας για άλλη µια ε-

βδοµάδα ρεκόρ + 47% σε σχέση µε πέρυσι ανερχό-
µενες σε 38.892 τόνους έναντι 26.463 τόνων. Οι 
εξαγωγές ροδάκινων γύρισαν σε θετικό πρόσηµο 
κατά +1,5% έναντι της περσινής σεζόν. Οι εξαγω-
γές νεκταρινιών παρουσιάζουν ζήτηση, µε την εµ-
φανιζόµενη µείωση να οφείλεται σε οψίψηση της 
συγκοµιδής. Οι εξαγωγές βερίκοκων περαιώθησαν 
µε -7,1% στους 20.387 τόνους έναντι 21.935 τόνων, 
λόγω µειωµένης παραγωγής. Οι εξαγωγές καρπου-
ζιών συνεχίζονται µε θετικούς ρυθµούς αυξηµένες 
+14,2% στους 193.901 τόνους, έναντι 169.743 τό-
νων της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Με βελ-
τωµένη ζήτηση οι εξαγωγές επιτραπέζιων σταφυ-
λιών έναντι της αντίστοιχης περσινής.

Οι Ευρωπαίοι που δεν πήγαν διακοπές τόνωσαν 
τις ελληνικές εξαγωγές των θερινών φρούτων

Ισχυρές αποδόσεις παρά 
την πανδηµία για EuroChem

Η EuroChem Group AG, εκ των 
κορυφαίων εταιρειών λιπασµάτων 

παγκοσµίως, ανακοίνωσε ενοποιηµένες πωλήσεις 
εξαµήνου στα 3 δις. δολάρια και όγκους πωλήσεων 
12,5 MMT, 6% υψηλότερες από ό, τι πριν από ένα 
χρόνο. Παράλληλα πέτυχε EBITDA ύψους 830 εκατ. 
δολαρίων το πρώτο εξάµηνο του 2020, άνω του 1% 
έναντι το ίδιο διάστηµα πέρυσι, αντικατοπτρίζοντας 
την ανθεκτικότητα της εταιρείας παρά τις επιπτώσεις 
της πανδηµίας COVID-19. 

Στην τελική ευθεία εργοστάσιο 
εκχύλισης στέβιας στη Λαµία
Το πράσινο φως για τη µελέτη που αφορά την 
κατασκευή του πρώτου εργοστασίου εκχύλισης 
στέβιας στην ευρύτερη περιοχή της Λαµίας 
ανάβει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB), 
σηµατοδοτώντας την περαιτέρω ανάπτυξη του 
συνεταιρισµού «La Mia Stevia». Η λειτουργία του 
εργοστασίου αναµένεται να ξεκινήσει έως το 2023 
και η πλήρης ολοκλήρωσή του έως και το 2025.

Απόκτηση αιολικού πάρκου 
από τον όµιλο Μotor Oil
Η Motor Oil ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της 
συναλλαγής για την απόκτηση ενός αιολικού πάρκου 
συνολικής αδειοδοτηµένης δυναµικότητας 40 MW 
στη Βόρεια ηπειρωτική Ελλάδα, η οποία εντάσσεται 
στη στρατηγική του οµίλου για περαιτέρω διείσδυση 
στον τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας.
Η συναλλαγή πραγµατοποιήθηκε µέσω της Teforto 
Holdings Limited, θυγατρικής της Motor Oil. 

Οι εξαγωγές των 
καρπουζιών συνεχίζονται 

µε θετικούς ρυθµούς 
αυξηµένες κατά +14,2%, 

στους 193.901 τόνους, 
έναντι 169.743 τόνων της 

αντίστοιχης 
περσινής περιόδου.

Τρία χρόνια µετά 
την αναδιάρθρωση, 
στην οποία είχαν 
συµφωνήσει οι 
Τράπεζες, µπήκε 
πωλητήριο στη 
Μαλαµατίνα. 

ΝΕΑ

41%
ΤΟ ΜΕΡΙ∆Ο 

ΤΗΣ ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑΣ
ΣΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΡΕΤΣΙΝΑΣ
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Η πανδηµία
ανατρέπει
τη δυναµική
στη διακίνηση 
εµπορευµάτων
Μείωση κατά 40% του 
ρυθµού αύξησης της δυ-
ναµικότητας διακίνησης 
εµπορευµάτων, τα επόµε-
να πέντε έτη λόγω της 
πανδηµίας του κορωνοϊ-
ού, βλέπει η Drewry στην 
ετήσια έκθεσή της «Global 
Container Terminal 
Operators Annual Review 
and Forecast».
Σύµφωνα µε τον συµβου-
λευτικό οίκο, η παγκόσµια 
δυναµικότητα στους σταθ-
µούς εµπορευµατοκιβωτί-
ων εκτιµάται ότι θα αυξη-
θεί µε έναν µέσο ρυθµό 
2,1% ετησίως τα επόµενα 
πέντε έτη, αριθµός που 
αντιστοιχεί σε προσθήκη 
25 εκατ. TEUs ανά έτος.
Αντίστοιχα η διακίνηση 
θα αυξηθεί µε έναν µέσο 
ρυθµό 3,5% ετησίως την 
επόµενη πενταετία, από 
τα 801 εκατ. TEUs το 
2019 στα 951 εκατ. TEUs 
το 2024. 
Βέβαια, όλα αυτά, όπως 
υπογραµµίζει η έκθεση 
της Drewry µπορούν ανά 
πάσα στιγµή να ανατρα-
πούν ανάλογα µε τη διάρ-
κεια και τις διαστάσεις 
που θα λάβει η πανδηµία.
Να σηµειωθεί ότι τα τε-
λευταία χρόνια οι κορυ-
φαίοι διαχειριστές λιµέ-
νων έχουν µειώσει τις 
επενδύσεις τους, µε εξαί-
ρεση αυτές που αφορούν 
πράσινες υποδοµές και 
αυτόµατα συστήµατα σε 
τερµατικούς σταθµούς. 
Σε ό,τι αφορά τις κορυ-
φαίες διαχειρίστριες εται-
ρείες σταθµών εµπορευ-
µατοκιβωτίων, µε βάση τη 
διακίνηση το 2019, η PSA 
International βρέθηκε 
στην κορυφή µε διακίνη-
ση 60,4 εκατ. TEUs 
(7,5% µερίδιο αγοράς).

Ο κολοσσός των αγροτικών εµπο-
ρευµάτων η Cargill, συνεχίζει να ε-
πενδύει στην Ινδία ανακοινώνοντας 
τελευταία  την κατασκευή εργοστα-
σίου, ύψους 15 εκατ. δολαρίων το 
οποίο θα παράγει συµπληρώµατα 
διατροφής για βοοειδή που βελτιώ-
νουν την παραγωγικότητα του γάλα-
κτος. Το εργοστάσιο βρίσκεται στο 
Kurkumbh, θα παράγει λιπαρά πα-
ράκαµψης, ένα συµπλήρωµα υγεί-
ας και διατροφής για αγελάδες γα-
λακτοπαραγωγής, που κυκλοφορεί 
µε την επωνυµία Carfe. Η εγκατά-
σταση, η οποία έχει ετήσια χωρητι-
κότητα 35.000 τόνων, σκοπεύει να 

αντιµετωπίσει την ανάγκη της χώ-
ρας για βελτιωµένη παραγωγή γά-
λακτος ενισχύοντας το εισόδηµα 
των παραγωγών και την παγκόσµια 
ανταγωνιστικότητα του ινδικού γα-
λακτοκοµικού τοµέα.

Το συµπλήρωµα διατίθεται ήδη 
σε ανεπτυγµένες αγορές γαλακτο-
κοµικών βοοειδών παγκοσµίως. Το 
2017, η Cargill ανακοίνωσε ότι θα 
επενδύσει 250 εκατ. δολάρια στην 
Ινδία τα επόµενα πέντε χρόνια, συ-
µπεριλαµβανοµένης της επιχείρη-
σης διατροφής των ζώων. Νωρίτε-
ρα φέτος, άνοιξε ένα εργοστάσιο 
παραγωγής σοκολάτας στην Ινδία.

Το νέο προϊόν της θεσσαλικής ΕΨΑ, 
το You Cann, προβάλλεται ως ένα ι-
σορροπηµένο ανθρακούχο ποτό µε 
εκχύλισµα βιοµηχανικής κάνναβης 
και εκχύλισµα φύλλων στέβια και 
αποτελεί ένα νέο brand µε µεγάλες 
προοπτικές. Σύµφωνα µε τον Μιχά-
λη Τσαούτο, Γενικό ∆ιευθυντή της 
ΕΨΑ, «το You Cann είναι πιθανό να 
αποτελέσει την αρχή για µια σειρά 
προϊόντων που θα έχουν βάση τους 
την κάνναβη». ∆εν περιέχει ζάχαρη, 
έχει µόνο 3 θερµίδες ανά συσκευα-
σία και δεν περιέχει την ψυχοτρό-
πο ουσία του φυτού, την τετραϋδρο-
κανναβινόλη-THC.

Το νέο αναψυκτικό µπορεί ήδη 
να το αναζητήσει κανείς στα σού-
περ µάρκετ Θανόπουλος, Μασού-
της και My Market, ενώ σύντοµα οι 
καταναλωτές θα µπορούν να το α-
γοράσουν και από ένα ιδιαίτερα ε-
κτεταµένο δίκτυο καταστηµάτων λια-
νικής πώλησης, καθώς και άλλες α-
λυσίδες σούπερ µάρκετ.

H Cargill επενδύει
αγροτικά στην Ινδία

Το You Cann
της EΨΑ στις 
μπράντες
με μέλλον

Ελαιόλαδο και τρόφιµα στήριξαν τις ελληνικές εξαγωγές
Σηµαντική άνοδο σε σχέση µε άλλους κλάδους καταγράφουν οι ελληνικές εξαγω-
γές ελαιολάδου, τροφίµων και ζώντων ζώων, ποτών και καπνού τον Ιούνιο σύµ-
φωνα µε στοιχεία του Πανελλήνιου Συνδέσµου Εξαγωγέων. Συγκεκριµένα, αξιο-
σηµείωτες οι αυξήσεις στις εξαγωγές της κατηγορίας Λάδια (14,6%), αυτές των Τρο-
φίµων και Ζώων Ζώντων (9%), όπως και αυτές των Ποτών και Καπνού (24,9%).  Εξε-
τάζοντας το διάστηµα Ιανουαρίου–Ιουνίου του 2020, οι κλάδοι των Λαδιών σηµει-
ώνουν αύξηση +39,5%, των Τροφίµων και Ζώων ζώ ντων +9,8%. Μικρότερη αύξη-
ση εξαγωγών εµφανίζει η κατηγορία των Ποτών και Καπνού +6,5%.

Το You Cann είναι πιθανό να 
αποτελέσει την αρχή για µια 

σειρά προϊόντων της EΨΑ που 
θα έχουν ως βάση τους 

την κάνναβη.

9,8%

6,5%

ΕΛΑΙΑ

ΤΡΟΦΙΜΑ 
& ΖΩΝΤΑ 
ΖΩΑ

ΠΟΤΑ 
& ΚΑΠΝΟΣ

ΠΗΓΗ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ)

14,6%
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Η Αγέλη των Βάκχων
έρχεται στο Κτήμα Χρόνη

Το μπουτίκ οινοποιείο από την Αλιστράτη Σερρών επεκτείνει τον ιδιόκτητο 
αμπελώνα και βάζει πλώρη για νέους κωδικούς περιορισμένης έκδοσης

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Επέκταση του ιδιόκτητου αµπελώνα, 
µε πρόσθετες φυτεύσεις γηγενών ποι-
κιλιών, ένα νέο οινοποιείο που θα εί-
ναι και επισκέψιµο για το κοινό, αλλά 
και µια καινούρια σειρά premium κρα-
σιών, µε τον τίτλο «Η Αγέλη των Βάκ-
χων», είναι στις άµεσες προτεραιότητες 
για το «Κτήµα Χρόνη».

Το boutique οινοποιείο, από την Αλι-
στράτη Σερρών, που ιδρύθηκε µόλις το 
2008, από τον Νικόλαο Χρόνη και τον 
αδελφό του, διαθέτει σήµερα περί τα 60 
στρέµµατα ιδιόκτητου αµπελώνα και πα-
ράγει γύρω στις 25.000 µε 30.000 φι-
άλες λευκών, ροζέ και ερυθρών µονο-
ποικιλιακών οίνων, που κυκλοφορούν 
σε έξι διαφορετικούς κωδικούς, µε κα-
τεύθυνση κυρίως στην ελληνική αγορά.

«Το κρασί που παράγουµε είναι κυρίως 
από διεθνείς ποικιλίες. Έχουµε σε κόκκινο 
ένα Cabernet και ένα Merlot µονοποικι-
λιακά, καθώς και ένα ηµίγλυκο χαρµάνι, 
σε ροζέ ένα blend 50%-50% από Cabernet 
Frank και Cabernet Sauvignon, καθώς 
και τα λευκά µονοποιλιακά Sauvignon 
Blanc και Chardonnay» εξήγησε στην 
Agrenda ο Νικόλαος Χρόνης.

Στα πλάνα του οικογενειακού οινο-
ποιείου ωστόσο είναι να «λανσάρει» 
άλλα τρία νέα κρασιά, υψηλότερης ποι-
ότητας, µε πρώτη ύλη από τον  τρύγο 
του 2020. Στο πλαίσιο αυτό έχει σχεδι-
αστεί η σειρά «Η Αγέλη των Βάκχων», 
ένα σύνθετο concept, µε premium οί-
νους, που θα επιχειρήσει να αναδεί-
ξει και την πλούσια ∆ιονυσιακή παρά-
δοση της Αλιστράτης. 

«Είναι κωδικοί, που θα οινοποιούνται 
από συγκεκριµένα αµπελοτόπια, µε θέα 
στα όρη Φαλακρό, Παγγαίο και Μενοί-

κιο. Ο λευκός «Σεί-
λινους», ένα χαρµάνι 
από Chardonnay και Α-
σύρτικο, από το αµπελο-
τεµάχιο του Αγίου Θεοδώ-
ρου, από όπου περνούσε και η 
αρχαία Εγνατία οδός. Το µονοποικιλι-
ακό ροζέ «Σάτυρους» µε Cabernet Frank 
από το αµπέλι που έχουµε στην περιο-
χή Τσουβαρδέκα και το ερυθρό «Μαινά-
δες» από ένα αµπελοτόπι στο Πετρωτό 
όπου βρίσκεται και το σπήλαιο», επε-
σήµανε ο νεαρός οινοποιός. 

∆ιευκρίνισε δε, πως οι νέοι κωδικοί 
θα είναι limited edition, µε έως 3.000 
φιάλες έκαστος και θα στοχεύσουν στο 
εξωτερικό και σε αγορές όπως η Ελβετία, 
η Γερµανία, η Ολλανδία και το Βέλγιο.

Επέκταση του αµπελώνα 
µε ελληνικές ποικιλίες

Το άλλο µεγάλο στοίχηµα για το Κτή-
µα Χρόνη είναι να εµπλουτίσει την γκά-
µα των προϊόντων του και µε κρασιά α-
πό ελληνικές ποικιλίες. Για να καλύ-
ψουν αυτό το κενό που αντιµετωπίζει 
η οινοποιητική επιχείρηση, τα αδέλφια 
Χρόνη προετοιµάζονται να επεκτείνουν 
τον αµπελώνα τους µε καινούριες φυ-
τεύσεις γηγενών ποικιλιών.

«Θέλουµε να µεγαλώσουµε τον ιδι-
όκτητο αµπελώνα µας και από τα 60 
στρέµµατα που εκτείνεται σήµερα, να 
τον φτάσουµε τουλάχιστον στα 100 
στρέµµατα, αν όχι και παραπάνω», ανέ-
φερε ο συνοµιλητής µας και σηµείωσε 
πως «έχουµε ήδη εξασφαλισµένες νέ-
ες άδειες φύτευσης για 20 στρέµµατα, 
τις οποίες θα ενεργοποιήσουµε τον Ια-
νουάριο και τον Φεβρουάριο του 2021. 
Ο στόχος µας είναι να εµπλουτιστούν 
οι κωδικοί µε ελληνικές ποικιλίες, ό-
πως Ασύρτικο, Παµίτη και Ξινόµαυρο».

Σε τροχιά υλοποίησης 
το νέο επισκέψιµο 
οινοποιείο
Με γοργούς ρυθµούς προχωρά και η ανέγερση νέου 
οινοποιείου. «Έχουµε περάσει ήδη από τη φάση του 
σχεδιασµού, στο στάδιο της υλοποίησης κτηριακών 
εγκαταστάσεων κι αν όλα πάνε καλά ευελπιστούµε 
τον τρύγο του 2021 να τον οινοποιήσουµε στο νέο 
οινοποιείο που θα βρίσκεται δίπλα στον αµπελώνα 
µας», είπε ο κ. Χρόνης, διευκρινίζοντας ότι η 
επιχείρηση διαθέτει οινοποιείο, αλλά αυτό βρίσκεται 
σε χώρο που δεν µπορεί να είναι επισκέψιµο για το 
κοινό και θα εγκαταλειφθεί αφού πρώτα µεταφερθεί 
ο µηχανολογικός εξοπλισµός στο καινούριο.
Η δυναµικότητά του θα είναι για παραγωγή γύρω 
στους 100-150 τόνους ετησίως, όγκος που 
µεταφράζεται σε 150.000 µε 200.000 φιάλες, ενώ 
θα διαθέτει και χώρους αποθήκευσης και παλαίωσης 
οίνων, κάτι που σήµερα λείπει από το Κτήµα. 

Η σειρά «Η Αγέλη των Βάκχων» 
είναι ένα σύνθετο concept, 
µε premium οίνους, που θα 
επιχειρήσει να αναδείξει και την 
πλούσια ∆ιονυσιακή παράδοση 
της Αλιστράτης.

Τα αδέλφια Χρόνη 
προετοιµάζονται να επεκτείνουν 
τον ιδιόκτητο αµπελώνα τους, 
µε καινούριες φυτεύσεις 
γηγενών ποικιλιών.

Premium

Φυτεύσεις

Η δυναµικότητά του νέου 
οινοποιείου θα είναι για παραγωγή 
γύρω στους 100 µε 150 τόνους 
ετησίως, όγκος που µεταφράζεται 
σε 150.000 - 200.000 φιάλες 
κρασιού.

Δυναμική
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Παρά τις επικλήσεις τους στην πρόοδο, οι πε-
ριβαλλοντολόγοι φαίνεται πως έχουν εγκλωβί-
σει τη σκέψη και την αισιοδοξία τους στην πε-
ριβόητη µαλθουσιανή παγίδα που αµφισβητή-
θηκε πρώτα από τους προοδευτικούς φιλοσό-
φους του 19ου αιώνα και έπειτα από την ίδια 
τη ζωή, όταν οι µηχανές της βιοχηµανικής Ευ-
ρώπης ζεστάθηκαν για τα καλά. 

 Σε µια µελέτη του 1798, ο αιδεσιµότατος Μάλ-
θους υποστηρίζει πως ο πληθυσµός της γης αυ-
ξάνεται µε γεωµετρική πρόοδο, ενώ τα µέσα συ-
ντήρησής του, πολύ πιο αργά και δεν επαρκούν 
για την κάλυψη των αναγκών. Αρχικά φίλος και 
µετέπειτα εχθρός του Μαρξ, ο «πρώτος αναρχι-
κός» Προυντόν  απάντησε στον Άγγλο ιερέα πως 
ναι µεν ο πληθυσµός αυξάνει κατά γεωµετρική 

πρόοδο, αλλά η απόδοση της εργασίας αυξάνει 
στο τετράγωνο του αριθµού των εργαζοµένων.

Με παρόµοιο τρόπο, σε ακόµα µια από τις α-
ντιφάσεις του ανορθολογικού 21ου αιώνα, η 
Παγκόσµια Τράπεζα από τον εγκέφαλο της µη-
τρόπολης του Καπιταλισµού την Ουάσιγκτον, 
έρχεται να γειώσει τις φιλοδοξίες των φιλοπε-
ριβαλλοντικών λόµπι που πιέζουν για δραστι-
κό περιορισµό και οπισθοπορία της αγροτικής 
παραγωγικής δραστηριότητας.  

Σε αυτήν υπενθυµίζει πως οι ανάγκες του πλα-
νήτη απαιτούν µια αύξηση της παγκόσµιας πα-
ραγωγής αγροτικών προϊόντων κατά πλέον του 
50% και κατ’ επέκταση διαµόρφωση ρυθµών ε-
ντατικοποίησης υψηλότερων εκείνων που ση-
µειώθηκαν το διάστηµα 1961 µε 2010. Η ζήτη-
ση για γάλα, κρέας και σιτηρά θα ενισχυθεί κα-
τά 70 µε 100% και προτάσεις περί κατάργησης 
των κοινωνικών νόµων για τους φτωχούς, πα-

ρεµπόδισης των γάµων τους και άλλα παρεµ-
φερή αιτήµατα που διατύπωνε ο Μάλθους, δεν 
έχουν θέση σε έναν σύγχρονο πολιτικό και οι-
κονοµικό προγραµµατισµό.  Στην επίλυση αυ-
τής της δύσκολης εξίσωσης που καλείται να λύ-
σει ο πρωτογενής τοµέας, δηλαδή της αύξησης 
της παραγωγικότητας µε ταυτόχρονο περιορι-
σµό του περιβαλλοντικού αντίκτυπου, οι κρατι-
κές ενισχύσεις που ξεπερνούν τα 600 δισ. ετη-
σίως σε αγρότες, θα µπορούσαν να διευκολύ-
νουν σηµαντικά την κατάσταση, υποστηρίζει ο 
οικονοµικός οργανισµός. 

Στην περίπτωση δε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
η Παγκόσµια Τράπεζα αναγνωρίζει τα σηµαντι-
κά βήµατα που έχουν γίνει προς µια περισσότε-
ρο βιώσιµη ανάπτυξη, υποστηρίζοντας πως τα 
τεχνικά µέσα για περαιτέρω περιορισµό της ε-
πιβάρυνσης που επιφέρει η αγροτική δραστη-
ριότητα στο κλίµα είναι περιορισµένα. 

«Αφήστε τις πράσινες πολιτικές,
εντατικοποιήστε την παραγωγή» 
Στον αντίποδα των πολιτικών της ΕΕ για ήπια αγροτική ανάπτυξη, η Παγκόσμια Τράπεζα 
ζητά εδώ και τώρα βιομηχανοποίηση της παραγωγής καθώς αυξάνεται συνεχώς η ζήτηση

Αύξηση επενδύσεων
Η Ευρώπη καλείται να 

επενδύσει περισσότερα στον 
πρωτογενή τοµέα για τον 
περαιτέρω εκσυγχρονισµό 

του, χωρίς όµως τις 
υπερβολές της στρατηγικής 

«Από το Αγρόκτηµα στο 
Πιάτο», οι οποίες ελλοχεύουν 

τον κίνδυνο διαρροής της 
παραγωγικής δραστηριότητας 

σε κέντρα εκτός µπλοκ 
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«Υστερική»
η πολιτική της 
Ευρώπης για
το περιβάλλον
Δεν φαίνεται να έχει πειστεί η Παγκόσμια Τράπεζα 
από τους στόχους της στρατηγικής της ΕΕ «Από το 
Αγρόκτημα στο Πιάτο» για τις ερχόμενες δεκαετίες

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Η αγροτική παραγωγή της Ευρώπης βρίσκεται 
αρκετά µπροστά συγκριτικά µε τα υπόλοιπα πα-
ραγωγικά κέντρα του πλανήτη, όταν η συζήτη-
ση έρχεται σε ζητήµατα σχετικά µε την προστα-
σία του περιβάλλοντος, συνεπώς οποιαδήποτε 
περαιτέρω έντονη προσπάθεια στη συγκεκριµέ-
νη περίοδο, θα µπορούσε να προκαλέσει αντί-
θετα από τα επιθυµητά αποτελέσµατα.

Η Παγκόσµια Τράπεζα είναι ένας ακόµα από 
τους οργανισµούς που έχουν εκφράσει αµφιβο-
λίες και αντιστάσεις στο µοντέλο οργάνωσης της 
πρωτογενούς παραγωγής που θέλει να εφαρµό-
σει τις προσεχείς δεκαετίες η Ευρωπαϊκή Ένωση, 
που συνοπτικά θέλει να περιορίσει κατά 30% το 
αποτύπωµα της αγροτικής της παραγωγής στο 
περιβάλλον. Επικαλούµενη µια σειρά µελετών, 
έκθεση για λογαριασµό της Παγκόσµια Τράπε-
ζας που εξετάζει τις πιθανές αναθεωρήσεις των 
αγροτικών ενισχύσεων για αντιµετώπιση κλιµα-
τικών κινδύνων, συµπεραίνει πως στην περίπτω-
ση της Ευρώπης έχουν µείνει λίγα περιθώρια.   

Σύµφωνα µε τα όσα αποτυπώνει η έκθεση, η 
ΕΕ παράγει το 7% περίπου της παγκόσµιας αξίας 
αγροτικών προϊόντων, µε το µερίδιο των κοινο-
τικών και εθνικών ενισχύσεων στη συνολική α-
ξία της παραγωγής να υπερβαίνει το 37%. Πρό-
κειται για την υψηλότερη µε διαφορά συµµετοχή 
κρατικών κονδυλίων στην πρωτογενή παραγω-
γή σε όλες τις ανεπτυγµένες ή αναπτυσσόµενες 
οικονοµίες µε τις οποίες καταπιάνεται η µελέτη. 

Οι εκποµπές ρύπων που σχετίζονται έµµεσα 
ή άµεσα µε την αγροτική παραγωγή δεν ξεπερ-
νούν τους 514 εκατ. τόνους, όταν στις ΗΠΑ είναι 
πλέον των 700 εκατ. τόνων, ενώ τα τελευταία 30 
χρόνια τα επίπεδα έχουν υποχωρήσει κατά 21%. 
Η συµµετοχή δηλαδή της ευρωπαϊκής κτηνοτρο-
φίας και γεωργίας µετά βίας ξεπερνά το 11% του 
συνόλου που προκύπτει από τη λειτουργία όλων 
των βιοµηχανιών της ηπείρου. Σύµφωνα µε την 

Παγκόσµια Τράπεζα, η Ευρώπη θα µπορούσε να 
εστιάσει στην «απόσυρση» ορισµένων µη παρα-
γωγικών εκτάσεων και στην αναδάσωσή τους α-
ναφέρει η µελέτη. «Γενικότερα, θα πρέπει να είναι 
εδραιωµένη η δυνατότητα καινοτοµίας» υποδει-
κνύει στη συνέχεια, υποστηρίζοντας τέλος πως 
θα µπορούσε να συνεχίσει και να µεγεθύνει υ-
πό όρους και σε λογικά πλαίσια πολιτικές όπως 
το Πρασίνισµα που εισήγαγε η τρέχουσα ΚΑΠ. 
«Η αναβάθµιση αυτών των ειδών προγραµµά-
των θα παρέχει εξαιρετικούς τρόπους χρηµατο-
δότησης της αγροτικής παραγωγής για τον µε-
τριασµό της κλιµατικής επιβάρυνσης» σηµειώ-
νει χαρακτηριστικά.

Ενίσχυση παραγωγικότητας 
Η Παγκόσµια Τράπεζα εστιάζει σε οχτώ σηµεία 
τα οποία πρέπει να αποτελούν την ραχοκοκαλιά 
κάθε φιλοπριβαλλοντικής προσέγγισης στις α-
γροτικές πολιτικές ανά τον κόσµο. Σε αυτές εντο-
πίζονται η ενίσχυση της παραγωγικότητας των 
υφιστάµενων αγροτικών εκτάσεων, ώστε όχι µό-
νο να αποφευχθεί η αποψίλωση δασικών εκτά-
σεων, αλλά και να επιτραπεί η αναδάσωση ορι-
σµένων µη παραγωγικών εκτάσεων. 
Οι οχτώ προτάσεις της Παγκόσµιας Τράπεζας 
περιλαµβάνουν:

Αγροτικές ενισχύσεις µόνο µε περιβαλλο-
ντικές προϋποθέσεις: Ο µετριασµός του κλί-
µατος περιλαµβάνει την ενίσχυση της παραγω-
γικότητας της χρήσης γης και την αύξηση της α-
ποδοτικότητας στη χρήση των φυσικών πόρων 
και στη συνέχεια τη χρήση αυτών των κερδών για 
να αποφευχθεί η επέκταση της γεωργίας στα δά-
ση και τις σαβάνες. Οι στρατηγικές µετριασµού 
προσφέρουν ευκαιρίες για win-win λύσεις, αλλά 
η επιβολή περιορισµών στην επέκταση της γης 
θα αντιµετωπίσει πολιτικές προκλήσεις. Η χρη-
µατοδότηση αγροτών για την υποστήριξη της αύ-
ξησης της παραγωγικότητας µπορεί να καταφέ-
ρει να µετριάσει τις εκποµπές µόνο εάν συνδέ-
εται ρητά ή έµµεσα µε νόµους που προστατεύ-

ουν τον φυσικό πλούτο. 
Αποκατάσταση περιθωριακών αγροτι-

κών εκτάσεων: Η έκταση που χρησιµοποιεί-
ται για τη γεωργία έχει τη δυνατότητα να µειω-
θεί σε ορισµένες χώρες, οι οποίες µπορούν να 
συµβάλουν στην αντιστάθµιση της επέκτασης 
αλλού στον κόσµο. 

Ενίσχυση τιµών παραγωγού: Το πιο δύσκο-
λο µέτρο στήριξης είναι η εδραίωση µιας στήρι-
ξης των τιµών παραγωγού από τους καταναλω-
τές µέσω υψηλότερων τιµών ως. 

Προϋπόθεση η προστασία της γης για 
παροχή ενίσχυσης: Εφόσον οι πληρωµές στις 
εκµεταλλεύσεις παραµένουν βασική πολιτική 
της κυβέρνησης, ο µετριασµός του κλίµατος α-
παιτεί αυτή η ενίσχυση να συνοδεύεται από την 
προϋπόθεση να µην δηµιουργηθούν νέες εκτά-

σεις αγροτικής γης. Τουλάχιστον, οι κυβερνή-
σεις δεν πρέπει να καταστήσουν διαθέσιµες τις 
αγροτικές ενισχύσεις σε γεωργικές εκµεταλλεύ-
σεις σε νέα γη. 

Χρήση διαβαθµισµένων πληρωµών: Όπως 
δείχνουν οι περιπτωσιολογικές µελέτες των Η.Π.Α. 
και της Ευρώπης, η χρήση ελάχιστων περιβαλλο-
ντικών προτύπων υπό όρους είναι πιθανό να ο-
δηγήσει σε χαµηλές περιβαλλοντικές συνθήκες. 
Αντίθετα, τα προγράµµατα που έχουν σχεδιαστεί 
ειδικά για την επίτευξη περιβαλλοντικών αποτε-
λεσµάτων τείνουν να δηµιουργούν ένα σύστη-
µα διαβαθµισµένων πληρωµών που ανταµείβει 
τους αγρότες για ολοένα και καλύτερη απόδο-
ση. Οι διαβαθµισµένες πληρωµές έχουν επίσης 
τη δυνατότητα να ενθαρρύνουν την καινοτοµία 
στο βαθµό που οι κυβερνήσεις που µπορούν να 

Η καινοτομία θα σώσει την Κίνα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ

2,03 ΤΡΙΣ. ∆ΟΛΑΡΙΑ 

ΥΠΟΣΑΧΑΡΙΑ ΑΦΡΙΚΗ

USA

ΒΡΑΖΙΛΙΑ 

ΕΥΡΩΠΗ

ΙΝΔΙΑ  

ΚΙΝΑ

600 ∆ΙΣ. ∆ΟΛΑΡΙΑ

12 ∆ΙΣ. ΤΟΝΟΙ CO2E 

(ΕΤΗΣΙΩΣ)

958 ∆ΙΣ. 

255 ∆ΙΣ.

1,3 ΓΙΓΑΤΟΝΟΙ

8% 

606 ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΙ 

212 ∆ΙΣ. 

255 ∆ΙΣ.

514 ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΙ 

80 ∆ΙΣ. 

422 
ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΙ 

45 ∆ΙΣ.

700 ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΙ 

354 ∆ΙΣ.          

85 ∆ΙΣ. 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2EΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΔΟΛΑΡΙΑ)

∆εδοµένης της έντασης της παραγωγής της, η Κίνα είναι απίθανο να λύσει πλήρως 
τα προβλήµατα ρύπανσης χωρίς καινοτόµα µέτρα και εποµένως θα ήταν η ιδανική 
τοποθεσία για να πρωτοπορήσει η αυξηµένη χρήση και βελτιώσεις στους 
αναστολείς νιτροποίησης. Η ανακατεύθυνση της κρατικής χρηµατοδότησης θα 
µπορούσε να βοηθήσει στην προώθηση τέτοιων βηµάτων. Η Κίνα είναι ο 
µεγαλύτερος παραγωγός γεωργικών προϊόντων στον κόσµο και κατάφερε να 
τροφοδοτήσει περισσότερο,περισσότερο από το 20% του παγκόσµιου πληθυσµού 
σε λιγότερο από το 10% των παγκόσµιων εκτάσεων αγροτικής γης. 
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βρουν τρόπους για τον καθορισµό των πληρωµών 
στην απόδοση παρά την εφαρµογή συγκεκριµέ-
νων τεχνολογιών. 

Ενίσχυση της καινοτοµίας: Υπάρχουν πολλά 
µέτρα διαχείρισης της εκµετάλλευσης για τη µείω-
ση των εκποµπών και πολλά από αυτά έχουν πι-
θανά κέρδη παραγωγικότητας. Ένα βασικό σκε-
πτικό για οποιαδήποτε επιδότηση µπορεί να εί-
ναι η προώθηση νέων τεχνολογιών που έχουν τη 
δυνατότητα να γίνουν αυτοσυντηρούµενες όταν 
εγκριθούν από µια κρίσιµη µάζα χρηστών. Τα έρ-
γα βάσει επιδόσεων, τα οποία απαιτούν τη µέτρη-
ση της προόδου, ευνοούν επίσης την καινοτοµία.

Ευθυγράµµιση προτύπων καλλιεργητικών 
απαιτήσεων σε παγκόσµια κλίµακα: Ένας τρό-
πος για να αξιοποιηθούν οι αγροτικές επιδοτήσεις 
για τον µετριασµό της κλιµατικής αλλαγής είναι 

να διαµορφωθούν απαιτήσεις σε παγκόσµια κλί-
µακα ενώ παράλληλα παρέχεται και η οικονοµι-
κή στήριξη για την υλοποίησή τους. Αυτή η προ-
σέγγιση έχει ορισµένα πλεονεκτήµατα αφού δί-
νει κίνητρα στους αγρότες να προσπαθήσουν να 
αναπτύξουν τους πιο αποδοτικούς τρόπους επίτευ-
ξης περιβαλλοντικών στόχων όσο ταυτόχρονα α-
ποφεύγεται µια κατάσταση κατά την οποία σχη-
µατίζονται διαρροές σε άλλα παραγωγικά κέντρα.

Ενσωµάτωση υποστήριξης σε ολοκληρωµέ-
να έργα: Η επίλυση πολύπλοκων προκλήσεων α-
παιτεί µια σειρά συντονισµένων δράσεων, αυστηρή 
παρακολούθηση προόδου, τακτικές προσαρµογές 
υλοποίησης και επαναληπτικές βελτιώσεις. Αυτές 
οι δράσεις απαιτούν τη στοχοθέτηση της βοήθειας 
βάσει ανάλυσης βάσει δεδοµένων και υποστηρι-
ζόµενης από συνεχιζόµενη έρευνα και ανάπτυξη

Επενδύσεις 
στην έρευνα 
χρειάζονται
οι ΗΠΑ
Σε µια περαιτέρω ενίσχυση του τοµέα 
της έρευνας στην πρωτογενή παραγωγή 
αλλά και αξιοποίηση του εµπορικού τους 
εκτοπίσµατος ώστε να πιέσει και άλλες 
περιφέρειες του πλανήτη σε 
περισσότερο περιβαλλοντικά ήπιες 
καλλιεργητικές πρακτικές παροτρύνει η 
Παγκόσµια Τράπεζα τις ΗΠΑ.
Ο προϋπολογισµός των ΗΠΑ διαθέτει 
χώρο 45 δισ. δολάρια ετησίως για τη 
στήριξη µε άµεσο ή έµµεσο τρόπο των 
αγροτικών εκµεταλλεύσεων. Την ίδια 
στιγµή, οι γεωργικές εκποµπές που 
αναφέρονται από τις Ηνωµένες 
Πολιτείες ανέρχονται µόλις στο 10% 
των συνολικών εκποµπών ήτοι 700 
εκατ. τόνοι διοξειδίου του άνθρακα. 
Ακόµα κι έτσι, η εξαιρετικά εντατική 
γεωργία των Ηνωµένων Πολιτειών, αν 
και οδηγεί σε άλλες περιβαλλοντικές 
προκλήσεις, είναι πολύ αποτελεσµατική 
σηµειώνει η έκθεση. Για παράδειγµα, οι 
Ηνωµένες Πολιτείες, αυξάνουν την 
αποδοτικότητα χρήσης αζώτου των 
καλλιεργειών τους, ιδίως του 
αραβοσίτου, που τώρα απορροφά το 
70% του αζώτου που εφαρµόζεται για 
την παραγωγή. Ωστόσο, επειδή η 
συνολική παραγωγή έχει αυξηθεί, ούτε 
οι σχετικές εκποµπές ούτε τα 
προβλήµατα ποιότητας νερού σε επίπεδο 
αζώτου έχουν γενικά µειωθεί.
Η επίτευξη πραγµατικών µειώσεων στις 
Ηνωµένες Πολιτείες θα απαιτήσει 
περισσότερα από απλά τυπικές ορθές 
πρακτικές διαχείρισης. Οι Ηνωµένες 
Πολιτείες εκπέµπουν επίσης τεράστιες 
ποσότητες µεθανίου από την 
κτηνοτροφική δραστηριότητα µε τους  
τεχνολόγους να βρίσκονται πολύ κοντά 
στην ανάπτυξη καινοτόµων πρακτικών. 
Ως εξαιρετικά «εξελιγµένος παραγωγός 
αγροτικών προϊόντων, οι Ηνωµένες 
Πολιτείες θα µπορούσαν να 
διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην 
προώθηση του µετριασµού του 
περιβαλλοντικού αντίκτυπου µε τη 
σηµαντικών κεφαλαίων για την 
υποστήριξη αυτών των καινοτοµιών» 
αναφέρει η Παγκόσµια Τράπεζα.
Χρησιµοποιώντας το µοντέλο 
συνεργασίας, οι Ηνωµένες Πολιτείες θα 
µπορούσαν να συνδυάσουν κεφάλαια για 
την αναδάσωση γης µε ευρύτερες 
προσπάθειες για την προώθηση των 
απαιτούµενων ειδών καινοτοµίας για 
την επίτευξη βελτιωµένων 
αποτελεσµάτων µετριασµού σε ευρύτερη 
κλίµακα.

Κόκκινη κάρτα στη Βραζιλία για Αμαζόνιο

Οι εκποµπές των ευρωπαϊκών 
ρύπων που σχετίζονται έµµεσα 
ή άµεσα µε την αγροτική 
παραγωγή δεν ξεπερνούν 
τους 514 εκατ. τόνους, όταν 
στις ΗΠΑ είναι πλέον των 700 
εκατ. τόνων, ενώ τα τελευταία 
30 χρόνια τα επίπεδα έχουν 
υποχωρήσει κατά 21%. 

514 εκατ.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ

2,03 ΤΡΙΣ. ∆ΟΛΑΡΙΑ 

ΥΠΟΣΑΧΑΡΙΑ ΑΦΡΙΚΗ

USA

ΒΡΑΖΙΛΙΑ 

ΕΥΡΩΠΗ

ΙΝΔΙΑ  

ΚΙΝΑ

600 ∆ΙΣ. ∆ΟΛΑΡΙΑ

12 ∆ΙΣ. ΤΟΝΟΙ CO2E 

(ΕΤΗΣΙΩΣ)

958 ∆ΙΣ. 

255 ∆ΙΣ.

1,3 ΓΙΓΑΤΟΝΟΙ

8% 

606 ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΙ 

212 ∆ΙΣ. 

255 ∆ΙΣ.

514 ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΙ 

80 ∆ΙΣ. 

422 
ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΙ 

45 ∆ΙΣ.

700 ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΙ 

354 ∆ΙΣ.          

85 ∆ΙΣ. 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2EΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΔΟΛΑΡΙΑ)

Η Βραζιλία διαθέτει ένα ευρύ φάσµα προγραµµάτων αγροτικής στήριξης, αλλά το συνολικό 
µερίδιο των ενισχύσεων στην παραγωγής της είναι σχετικά µέτριο στο 10% της προστιθέµενης 
αξίας της γεωργίας. Από αυτό το ποσό, περίπου 25% σε άµεσες ενισχύσεις. Η Βραζιλία έχει 
αναδειχθεί ως παγκόσµια αγροτική δύναµη που παράγει το 6% του καλαµποκού στον κόσµο, 
29% της σόγιας, 33% του καφέ και 41% του ζαχαροκάλαµου. 
Τα τελευταία χρόνια, η αποψίλωση των δασών έχει αυξηθεί ωστόσο η χώρα καταβάλει 
προσπάθειες για σύνδεση της κρατικής χρηµατοδότησης προς µια βιώσιµη εντατικοποίηση που 
συνεπάγεται την προστασία του Αµαζονίου. 



Ο Πέκα 
Πεσόνεν, 
επικεφαλής 
του λόµπι 
Copa-
Cogeca.
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Χωρίς µειωµένη αιρεσιµότητα σε αγρο-
περιβαλλοντικά µέτρα της επερχόµενης 
ΚΑΠ, οι φιλοδοξίες και οι βλέψεις της 
Πράσινης Συµφωνίας της Ευρώπης συ-
νιστούν απλώς ένα κυριακάτικο κήρυγ-
µα, υποστηρίζουν υψηλόβαθµα στελέ-
χη της Κοµισιόν. 

Σύµφωνα µε το Politico, η Ευρώπη θέ-
λει να µετατραπεί σε παγκόσµιο ηγέτη 
στην πράσινη στροφή της οικονοµίας, 
και επιστρέφοντας από το καλοκαιρινό 
διάλειµµα, θα προσπαθήσει να δέσει κα-
λύτερα το όραµά της µε το καθεστώς των 
αγροτικών ενισχύσεων της ΚΑΠ. Αλλά 
ακόµη και πριν µπορέσουν οι Βρυξέλ-
λες να θεσπίσουν σχετικό νοµοθετικό 
πλαίσιο για την Πράσινη Συµφωνία, α-
ντιµετωπίζει ισχυρές αντιδράσεις από ο-
ρισµένες πρωτεύουσες και λόµπι του α-
γροτικού χώρου, που θέλουν να µαλα-
κώσει τη στάση της, να µετριάσει τους 
στόχους της,  να αναθεωρήσει εντελώς 
τα σχέδιά της.

Αναθεώρηση 
Έξι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, για 
παράδειγµα, τον περασµένο µήνα ζήτη-
σαν να καταστούν οι πράσινοι στόχοι 
περισσότερο συµβουλευτικοί παρά δε-
σµευτικοί, ενώ µια οµάδα αγροτών µε 
µεγάλη επιρροή στη Γερµανία εργάζε-
ται εδώ και περίπου ένα χρόνο µε εντα-
τικούς ρυθµούς για να κινητοποιήσει 
ένα µαζικό κίνηµα κατά της Πράσινης 
Συµφωνίας σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Καθίσταται σαφές πως οι Βρυξέλλες 
δεν έχουν να περιµένουν από τους α-
γρότες την «υποστήριξη µιας στρατη-
γικής που υπονοµεύει τη βιωσιµότητα 
των εκµεταλλεύσεών τους», προειδο-
ποίησε ο Πέκα Πεσόνεν, επικεφαλής 
του λόµπι Copa-Cogeca, τον Μάιο. Κά-
πως έτσι, όσο µάλιστα η πίεση ενισχύ-
εται σε πολιτικά κέντρα µε µεγαλύτε-
ρη επιρροή, όπως το Παρίσι και το Βε-
ρολίνο, ο Επίτροπος Γεωργίας της ΕΕ, 

Γιάνουζ Βοϊτσεχόφκσι, παραδέχθηκε 
ότι τα σχέδια των Βρυξελλών θα µπο-
ρούσαν να «αναθεωρηθούν» εφόσον 
απειλούν την ανταγωνιστικότητα ή 
την επισιτιστική ασφάλεια. Ωστόσο, 
όσοι στόχοι δεν µείνουν πίσω, ανα-
µένεται ότι θα τηρηθούν στο ακέραιο. 

Μια συζήτηση σχετικά µε το πόσο 
µακριά θα ωθήσει τους αγρότες σε πε-
ριβαλλοντικά µέτρα - και πόση χρηµα-
τοδότηση θα χρειαζόταν για την επί-
τευξη ορισµένων στόχων – δεν θα µπο-
ρούσε παρά να είναι ατέρµονη. Κατα-
λύτης σε οποιαδήποτε οπισθοχώρηση 

αποτελεί η πανδηµία του κορωνοϊού, 
η οποία έχει συµπιέσει τα κέρδη των 
αγροτών, προκαλώντας την ανάγκη 
για µέτρα έκτακτης ανάγκης και χα-
λαρότερους κανονισµούς.

Οι δαπάνες της ΚΑΠ
Ωστόσο, οι σηµαντικές πράσινες δα-
πάνες στην ΚΑΠ που θα παραµείνουν 
και θα ενισχυθούν, «πρέπει να συνο-
δεύονται από αυστηρούς όρους», εκτι-
µά ο Καρλ Φάλκενµπεργκ, πρώην ε-
πικεφαλής της διεύθυνσης περιβάλ-
λοντος της Επιτροπής. 

Ανελαστική η Κομισιόν για το κλίμα 
Δεν θα τεθεί η αιρεσιμότητα περιβαλλοντικών στις καλένδες επιμένουν τα «καλόπαιδα» της DG ENV

Αντιδράσεις
Το νοµοθετικό 

πλαίσιο για 
την Πράσινη 
Συµφωνία, 

αντιµετωπίζει 
ισχυρές 

αντιδράσεις 
από ορισµένες 
πρωτεύουσες 
και λόµπι του 

αγροτικού χώρου

Καταλύτης
Η πανδηµία του 

κορωνοϊού, 
η οποία έχει 

συµπιέσει τα κέρδη 
των αγροτών, 
προκαλεί την 

ανάγκη για µέτρα 
έκτακτης ανάγκης 
και χαλαρότερους 

κανονισµούς

Έτοιµοι για ξεσηκωµό οι Ευρωπαίοι αγρότες

Ο τρόπος µε τον οποίο οι στόχοι της Πράσινης Συµφωνίας θα µπορούσαν να επηρεάσουν τα οικονοµικά και την ανταγωνιστικότητα των 
αγροτών θα είναι ένα από τα βασικά θέµατα για µια σειρά αξιολογήσεων επιπτώσεων που ξεκινούν τώρα στις Βρυξέλλες.
Η Γιούλια Κλόκνερ, έχει δεσµευτεί πως εάν «προκύψουν πρόσθετα βάρη» λόγω των πράσινων σχεδίων, «πρέπει να υπάρχει επαρκής 
αποζηµίωση» για τους αγρότες.
Άλλωστε οι διαµαρτυρίες για το κόστος των πράσινων κανόνων έβγαλαν τρακτέρ στους δρόµους του Βερολίνου, του Παρισιού και της Χάγης 
τον τελευταίο χρόνο, και όσο ο καιρός κρυώνει, στόχος είναι να βγουν ακόµα περισσότερα.
«Προωθούµε ένα δίκτυο αγροτών και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και ετοιµαζόµαστε να κάνουµε µια µεγάλη διαδήλωση στις Βρυξέλλες 
κατά της Πράσινης Συµφωνίας», δήλωσε ο Μάρκους Βιαντέν από το κίνηµα «Land Creates Connection», το οποίο οργάνωσε τις διαµαρτυρίες 
της Γερµανίας και που εργάζεται επίσης ως ανεξάρτητος σύµβουλος για την παρασκευή φυτοπροστατευτικών σε µεγάλη πολυεθνική.
Αξίζει να σηµειωθεί πως τα αγροτικά λόµπι της Ευρώπης έχουν καταφέρει να ακυρώσουν αρκετές «φιλόδοξες» πολιτικές τα τελευταία 
χρόνια, µε τελευταία µια οδηγία-πλαίσιο για την προστασία του εδάφους που δεν κατάφερε ποτέ να βγει από τα συρτάρια των Βρυξελλών.

Σε δεύτερη µοίρα 
οι περιβαλλοντικές 
πολιτικές για την 
γερµανική προεδρεία
Το ενδεχόµενο σχηµατισµού δύο 
παράλληλων συστηµάτων, της 
ΚΑΠ και της στρατηγικής Από το 
Αγρόκτηµα στο Πιάτο, 
αποκλείονται σε κάθε περίπτωση 
από τα κράτη µέλη, µε την 
Γιούλια Κλόκνερ, υπουργό 
Γεωργίας της Γερµανίας και 
προεδρεύουσα του Συµβουλίου 
των υπουργών Γεωργίας της ΕΕ 
µέχρι και τον ∆εκέµβριο, να 
παραδέχεται πως απλά θα 
ενσωµατωθούν κάποιες δράσεις 
της δεύτερης στην πρώτη. 
Μάλιστα η ίδια έχει δηλώσει 
πως επειδή οι στόχοι της 
Πράσινης Συµφωνίας είναι 
αρκετά αόριστες και συνεπώς 
«στόχος της γερµανικής 
προεδρίας είναι να πετύχουµε 
όσο περισσότερη πρόοδο 
µπορούµε, κυρίως στο κοµµάτι 
της ΚΑΠ».  Από την πλευρά της 
η Κοµισιόν θεωρεί πως τα 
οικοπρογράµµατα (eco-
schemes) είναι τα εργαλεία που 
θα συνδέσουν την Πράσινη 
Συµφωνία µε την ΚΑΠ, 
ζητώντας από τα κράτη µέλη 
συγκεκριµένα µέτρα που θα 
εξετάσει προκειµένου να 
εγκρίνει ή να απορρίψει την 
χρηµατοδότησή τους µέσω της 
επερχόµενης ΚΑΠ, κάτι που στο 
τελευταίο Συµβούλιο των 
υπουργών Γεωργίας, 
απορρίφθηκε από τα κράτη 
µέλη. 
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