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Το χρυσό
αλεξίπτωτο 
εξόδου από 
το επάγγελμα
Όσο τσεκ θα έπαιρνε ο αγρότης μέχρι τη 

σύνταξη, τόσο θα είναι και το πριμ εξόδου. 

Οδηγός το βρετανικό νομοσχέδιο. σελ. 2, 4-5

Η δύσκολη 
χρονιά αμείβει 
την ποιότητα 
στο βαμβάκι  

σελ. 16

Βοσκοτόπια
με 20 λεπτά  
το στρέμμα; 

agrenda - σελ. 8-9, 50

Βαµβάκι και ελαιόλαδο 
στα ραντάρ του Βορίδη    
Οι συνθήκες της αγοράς τεκµηριώνουν 
την ανάγκη για ειδικές ενισχύσεις σε 
βαµβάκι, ηλίανθο και ελαιόλαδο. σελ. 10 

  
Αιτήσεις πληρωµών 
στα Σχέδια Βελτίωσης
Σε λειτουργία σταδιακά η πλατφόρµα, 
οριστικοποιήσεις αιτηµάτων πληρωµής 
µετά τις 20 Σεπτεµβρίου. σελ. 20 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ

Σιτάρι σκληρό
Καλαµπόκι
Βαµβάκι
Ελαιόλαδο

300
180

64,31
2,10

229
179

80,74
3,01

10/93/9

297
180

64,83
2,07

 

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

225
182
84,76
2,93

Στο Λιβάδι 
η μάχη των 
μαχών για το 
πρόβειο γάλα  

σελ. 22

Με διπλή τιµή 
φεύγουν φέτος 
τα νεκταρίνια 
του Βελβεντού   

σελ. 45

Βαµβάκι και ελαιόλαδο 
στα ραντάρ του Βορίδη    
Οι συνθήκες της αγοράς τεκµηριώνουν 
την ανάγκη για ειδικές ενισχύσεις σε 

σελ. 10 
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• Άνοιξε δοκιµαστικά η πλατφόρµα για 
αιτήµατα πληρωµής στα Σχέδια σελ. 20
• Στα 30 µόρια η βάση ένταξης για την 
επιδότηση αρδευτικών σελ. 18-19

• Ευκαιρία ο Omnibus για να λυθεί οριστικά 
το θέµα των βοσκοτόπων σελ. 8-9
• Σε κατάληψη από τευτλοπαραγωγούς το 
εργοστάσιο της ΕΒΖ στις Σέρρες σελ. 44

• Η εµπορική σεζόν στα Crimson Seedless 
άνοιξε µε πράξεις έως 90 λεπτά σελ. 36
• Με 8,70 ευρώ το ανοιχτό κελυφωτό 
φιστίκι από το συνεταιρισµό Αίγινας σελ. 35

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Υψηλότερες αποδόσεις και πολύ ποιοτική παραγωγή είναι τα 
χαρακτηριστικά της φετινής χρονιάς στο κελυφωτό φιστίκι, µε 
τους καλλιεργητές να διατηρούν υψηλές προσδοκίες για τις 
τιµές. Την ίδια στιγµή, µε πράξεις λίγο κάτω από τα 2,80 ευρώ 
το κιλό η αγορά ελαιολάδου δείχνει να επιβεβαιώνει τις 
εντυπώσεις για ένα ανοδικό κλίµα. Με αφετηρία τα 90 λεπτά 
το κιλό ξεκίνησαν οι πρώτες κοπές ροδιού της ποικιλίας Acco.

Τετράνυχος στη µελιτζάνα
Εξακολουθούν να εντοπίζονται 
περιστατικά προσβολής από µεγάλους 
πληθυσµούς τετράνυχου σε 
καλλιέργειες υπαίθριας µελιτζάνας 
στους νοµούς Μαγνησίας, Καρδίτσας, 
Τρικάλων και Φθιώτιδας. Οι καιρικές 
συνθήκες που επικρατούν θεωρούνται 
αρκετά ευνοϊκές για την ανάπτυξη και 
την αύξηση των υπαρχόντων 
πληθυσµών. Παρατηρούνται στην κάτω 
επιφάνεια των φύλλων ελαφρά 
σταχτιές κηλίδες, ενώ σε περιπτώσεις 
µεγάλης προσβολής τα φυτά γίνονται 
καχεκτικά µε παραµορφωµένα φύλλα 
και καρπούς. Τους θερινούς µήνες 
παρατηρείται η γρήγορη αύξηση των 
πληθυσµών και η εξέλιξη µιας αρχικής 
προσβολής σε κρίσιµο σηµείο.

Αντιµετώπιση
Αναγκαία θεωρείται η συνεχής 
παρακολούθηση καθώς και οι έλεγχοι 
στις καλλιέργειες, δεδοµένης της 
ταχείας εξάπλωσης. Έως και την 
περίοδο της ωρίµανσης, η εµφάνισή 
τους προκαλεί οικονοµική ζηµιά στον 
παραγωγό, γι’ αυτό οι γεωπόνοι του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Βόλου δεν συνιστούν ψεκασµό 
µε κατάλληλα φυτοπροστατευτικά 
προληπτικά παρά µόνο αν διαπιστωθεί 
προσβολή σε 3 άτοµα ανά φύλλο.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 12-09-2020
Γενικά αίθριος καιρός, µε 
παροδικές νεφώσεις στις 
Σποράδες, την Εύβοια, την 
ανατολική Στερεά και τη βόρεια 
Κρήτη. Άνεµοι στα δυτικά δυτικοί 
µέτριοι, στα ανατολικά βόρειοι 
µέτριοι και βόρειο Αιγαίο τοπικά 
πιo ισχυροί. Θερµοκρασία χωρίς 
αξιόλογη µεταβολή.

Κυριακή 13-09-2020
Στην Εύβοια, την ανατολική 
Στερεά και την Πελοπόννησο 
τοπικές νεφώσεις µε ασθενείς 
βροχές µέχρι το απόγευµα. 
Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά 
αίθριος καιρός, από το 
απόγευµα στα δυτικά νεφώσεις. 
Άνεµοι από βόρειες 
διευθύνσεις στα δυτικά µέτριοι, 
στα ανατολικά πιο ισχυροί και 
στο Αιγαίο έως ισχυροί. 
Θερµοκρασία χωρίς µεταβολή.

∆ευτέρα 14-09-2020
και Τρίτη 15-09-2020
Λίγες νεφώσεις παροδικά 
αυξηµένες, µε πιθανότητα 
τοπικών βροχών στην Κρήτη και 
τις απογευµατινές ώρες όµβροι 
στα βορειοδυτικά ορεινά. Άνεµοι 
από βόρειες διευθύνσεις στα 
δυτικά µέτριοι, στα ανατολικά πιο 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

ισχυροί και τοπικά στο Αιγαίο 
ισχυροί. Θερµοκρασία σε πτώση 
κυρίως στα ανατολικά.

Τετάρτη 16-09-2020
έως και Παρασκευή 
18-09-2020
Λίγες νεφώσεις κατά περιόδους 
αυξηµένες κυρίως τις 
απογευµατινές ώρες στα 
ηπειρωτικά. Άνεµοι από βόρειες 
διευθύνσεις στα δυτικά έως 
µέτριοι, στα ανατολικά µέτριοι 
και τοπικά στο Αιγαίο πιο 
ισχυροί. Θερµοκρασία σε 
περαιτέρω πτώση.

Άνεµοι θα πνέουν 
στα δυτικά δυτικοί 
4 µποφόρ, στα 
ανατολικά από 
βόρειες διευθύνσεις 
4 µε 6 και στο 
βόρειο Αιγαίο τοπικά 
7 µποφόρ.

4-7 Bf

 ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ
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ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
 1,18456

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,55782

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,07634

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,91386

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
125,68450EDITORIAL

Το θέµα της πριµοδότησης των αγροτών που θα 
επιλέξουν την έξοδο τους από το αγροτικό ε-
πάγγελµα είναι κάτι το οποίο έχει τεθεί επί 
τάπητος στις συζητήσεις που γίνονται αυτό 
τον καιρό στις Βρυξέλλες και θα απασχολή-
σει ζωηρά το επόµενο διάστηµα και τις εδώ 
αρµόδιες αρχές. 

Οι Βρετανοί για παράδειγµα, οι οποίοι µεταξύ άλ-
λων έχουν να διαχειριστούν και τις συνέ-
πειες του Brexit, ονοµάζουν το προωθούµε-
νο πλαίσιο ενίσχυσης των αγροτών που βλέ-
πουν την έξοδο από το επάγγελµα ως «χρυ-
σό αλεξίπτωτο». Αντίστοιχα το θέµα δείχνει 
να απασχολεί έντονα τις περισσότερες ευρω-
παϊκές χώρες, ακόµα και τη Γαλλία, όπου το 
αγροτικό επάγγελµα έχει µεγαλύτερη αίγλη 
η οποία συνοδεύεται συνήθως και από καλύ-
τερη πρόσοδο.

Ο λόγος που έχει ανοίξει τόσο πολύ αυτή η συζή-
τηση πανευρωπαϊκά έχει να κάνει µε τη µετά-
βαση ουσιαστικά σε ένα άλλο µοντέλο αγροτι-
κής παραγωγής. Η νέα τεχνολογία σε συνδυ-
ασµό µε την ένταση του διεθνούς ανταγωνι-
σµού, διαµορφώνουν συνθήκες για υψηλότε-
ρες αποδόσεις, δηλαδή µεγαλύτερη παραγω-
γή από λιγότερους παραγωγούς και λιγότερα 
εργατικά χέρια. 

Αυτό που κυρίως απασχολεί τους τεχνοκράτες 
των Βρυξελλών, είναι πως θα γίνει µε οµαλό 
τρόπο, δηλαδή µε τις λιγότερες δυνατές αρ-
νητικές συνέπειες για την ύπαιθρο. Η Ευρω-
παϊκή Ένωση δείχνει διατεθειµένη να χρη-
µατοδοτήσει γενναία τη µετάβαση, αρκεί τα 
χρήµατα να πιάσουν τόπο. Αν µάλιστα όλα 
πάνε κατ’ ευχή, εκτιµάται ότι ο κοινωνικός ι-
στός δεν θα διαρραγεί και η παραγωγικότη-
τα των συντελεστών της αγροτικής παραγω-
γής θα ενισχυθεί. 

Στην Ελλάδα αυτή η συζήτηση θεωρείται ακόµα 
ταµπού. Γιατί το ποσοστό των αγροτών παρα-
µένει µεγάλο, το οικονοµικό αποτέλεσµα της 
δραστηριότητας στον τοµέα κρίνεται χαµη-
λό, οι άνθρωποι που θα ήθελαν να φύγουν 
από το επάγγελµα είναι πολλοί και η δαπά-
νη µιας τέτοιας µαζικής εξόδου καθίσταται α-
παγορευτική.

Υπάρχει µάλιστα ο κίνδυνος, η φυγή να είναι τό-
σο µαζική που σε πρώτη φάση τουλάχιστον 
θα επηρεάσει αρνητικά τα στοιχεία της αγρο-
τικής παραγωγής. Από την άλλη, η ανάγκη α-
νανέωσης του αγροτικού δυναµικού και των 
δοµών των εκµεταλλεύσεων είναι τεράστια. 
Συνιστά µάλιστα υποχρεωτικό πέρασµα για 
να γίνει η ελληνική γεωργία και κτηνοτρο-
φία αποδοτική, µε τρόπο που να στηρίζει το 
νέο παραγωγικό µοντέλο που καλείται να υι-
οθετήσει η χώρα. Agrenda

Αυτοί που φεύγουν
σφίγγουν τα χείλια 
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ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
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Η πρώτη καταγραφή για το πώς µπο-
ρεί να οικοδοµηθεί το πριµ εξόδου α-
πό το αγροτικό επάγγελµα είναι γε-
γονός, µε το εφάπαξ ποσό να ορίζε-
ται µε βάση τα δικαιώµατα που έχει 
στην κατοχή του ο αγρότης που εν-
διαφέρεται να µεταβιβάσει οριστικά 
την εκµετάλλευσή του. Για παράδειγ-
µα: Αν ένας αγρότης λαµβάνει κατά 
µέσο όρο ενιαία ενίσχυση 4.000 ευ-
ρώ ετησίως, τότε για τα 10 χρόνια που 
του αποµένουν πριν τη σύνταξη, θε-
ωρητικά το ποσό που δικαιούται συ-
νολικά είναι 40.000 ευρώ. Λοιπόν, 
αυτό το ποσό, των 40.000 ευρώ θα 
είναι και η εφάπαξ ενίσχυση, καθώς 
είναι το µόνο σίγουρο έσοδο που ε-
γκαταλείπει µέχρι την ηλικία συντα-
ξιοδότησης ο αγρότης εφόσον µετα-
βιβάσει δικαιώµατα και εκµετάλλευ-
ση σε νέο παραγωγό. 

Το παραπάνω ονοµάζεται «χρυσό 
αλεξίπτωτο» και είναι το σχέδιο που 
κατέβασαν οι Βρετανοί τεχνοκράτες 
σε νοµοσχέδιο για όποιον θέλει να 
βγει από τη γεωργία ώστε να µπο-
ρεί να ζητήσει να του πληρωθούν σε 
εφάπαξ ποσά όλες οι υπόλοιπες α-
ποσυνδεδεµένες άµεσες πληρωµές. 
Aυτό η βρετανική κυβέρνηση το κά-
νει λόγω Brexit, ώστε να µπορέσουν 

οι αγρότες που δεν θέλουν να ακο-
λουθήσουν το νέο εθνικό καθεστώς 
ενισχύσεων που θα θεσπιστεί, να έ-
χουν µία οµαλή έξοδο από το επάγ-
γελµα. ∆εν παύει όµως να αποτελεί 
και µία πρώτη και στέρεη βάση για 
το πώς θα µπορέσουν τα κράτη-µέ-
λη της ΕΕ να αξιοποιήσουν την ευ-
καιρία του πριµ εξόδου µέσω της νέ-
ας ΚΑΠ, το οποίο επιβεβαίωσε ο Βόλ-
φγκανγκ Μπούρτσερ γενικός διευθυ-
ντής της Γενικής ∆ιεύθυνσης Γεωργί-
ας και Αγροτικής Ανάπτυξης (AGRI) 
της Κοµισιόν, στην ιρλανδική εφηµε-
ρίδα Irish Farmers Journal.

Με «δανεικά» στοιχεία από το 
Μέτρο πρόωρης συνταξιοδότησης

Όπως έγραφε και την περασµέ-
νη εβδοµάδα στο πρωτοσέλιδό της 
η Agrenda, στις Βρυξέλλες δείχνει 
να ωριµάζει η ιδέα για ένα πριµ εξό-
δου αγροτών ηλικίας άνω των 55 ε-
τών και µάλιστα µε γενναία εφάπαξ 
ενίσχυση η οποία σε κάποιες περι-

πτώσεις θα µπορεί να φθάνει ακόµα 
και τα 50.000 ευρώ. Το ποσό αυτό 
δεν προέκυψε τυχαία καθώς βασί-
ζεται στο καθεστώς της πρόωρης συ-
νταξιοδότησης που είχε ενεργοποιή-
σει η χώρα µας κατά το παρελθόν µέ-
σω του ΠΑΑ. Συγκεκριµένα, το Μέτρο 
113 όπως ονοµαζόταν προέβλεπε έ-
να ετήσιο ποσό µέχρι τα 5.000 ευρώ 
που δίνεται για µέχρι 10 έτη και µέ-
χρι του 70ό έτος της ηλικίας του α-
γρότη. Προϋπόθεση ήταν ο αποχω-
ρών γεωργός: i) να παύσει οριστικά 
να ασκεί οποιαδήποτε γεωργική δρα-
στηριότητα για εµπορικούς σκοπούς 
ενώ µπορεί να ασκεί γεωργική δρα-
στηριότητα για µη εµπορικούς σκο-
πούς και να διατηρήσει τη χρήση των 
κτισµάτων. ii) να είναι τουλάχιστον 55 
ετών, χωρίς να έχει φθάσει τη συνή-
θη ηλικία συνταξιοδότησης κατά τη 
στιγµή της αποχώρησής του και iii) να 
έχει ασκήσει τη γεωργική δραστηρι-
ότητα τα δέκα τελευταία χρόνια πριν 
την αποχώρησή του.

O διάδοχος στον οποίο µεταβιβάζε-
ται η εκµετάλλευση έπρεπε: i) να αυξή-
σει το µέγεθός της τουλάχιστον κατά 
10% εντός χρονικού διαστήµατος (3) 
ετών. ii) να διαθέτει επαρκή επαγγελ-
µατική ικανότητα και iii) να αναλάβει 
να ασκήσει τη γεωργική δραστηριό-
τητα καθ’ όλη τη διάρκεια παραµο-
νής του δικαιούχου στο πρόγραµµα. 

Το τσεκ επί δέκα δίνει
εφάπαξ το πριμ εξόδου αγροτών

Στο ποσό βασικής 

ενίσχυσης που θα 

χάσει μέσα σε μία 

10ετία ο αγρότης 

που μεταβιβάζει την 

εκμετάλλευσή του 

μπορεί να βασιστεί 

ο υπολογισμός για 

το εφάπαξ ποσό 

του πριμ εξόδου, 

σύμφωνα με την 

εμπειρία των 

Βρετανών

5.000 ευρώ ετησίως
Το παλαιότερο καθεστώς 

πρόωρης συνταξιοδότησης 
προέβλεπε ετήσια ενίσχυση 

έως 5.000 ευρώ ετησίως για 
10 χρόνια

Ψηφιακά
Η  συγκυρία είναι η πλέον 
κατάλληλη για την 
υιοθέτηση µιας τέτοιας 
λύσης, καθώς συµπίπτει µε 
την ψηφιακή επανάσταση 
στους αγρούς και την 
ταυτόχρονη στροφή της 
ευρωπαϊκής γεωργίας σε 
ένα µοντέλο διαχείρισης 
απόλυτα φιλικής προς το 
περιβάλλον και µάλιστα µε 
στόχο την παραγωγή 
αυθεντικών προϊόντων 
ποιότητας και υψηλής 
προστιθέµενης αξίας.

Εργαλεία
Από το νέο ΠΑΑ 
προβλέπεται ξανά η 
στήριξη της πρώτης 
εγκατάστασης Νέων 
Αγροτών µε ενίσχυση έως 
100.000 ευρώ και από τις 
άµεσες ενισχύσεις η ειδική 
στήριξη νεαρών αγροτών 
µε ετήσια στρεµµατική 
πριµοδότηση.

Κίνητρα
Πολύ µεγαλύτερη προσοχή 
στα εµπόδια εξόδου από το 
αγροτικό επάγγελµα παρά 
στα εµπόδια εισόδου σε 
αυτό, θα πρέπει να 
επιδείξουν τα κράτη-µέλη 
σύµφωνα µε τον έγκριτο 
αγροοικονοµολόγο και 
καθηγητή Άλαν Μάθιους.
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Στο Ταµείο Ανάκαµψης στοχεύουν οι Γάλλοι για 
την ανανέωση των γενεών στην γεωργία 
Ειδικά κίνητρα διαδοχής στις αγροτικές εκµεταλλεύσεις σχεδιάζει να 
φέρει πριν ξεκινήσει η νέα προγραµµατική περίοδος η Γαλλία 
αξιοποιώντας τους πόρους για τον πρωτογενή τοµέα ύψους 1,2 δις ευρώ 
µέσω του Ταµείου Ανάκαµψης. Ψηφιακά συστήµατα, ανανέωση στόλου 
µηχανηµάτων, εκσυγχρονισµός σταβλικών µονάδων και σφαγείων, και 
επιδότηση περιβαλλοντικών αγροτικών πρακτικών, είναι παράλληλα τα 
συστατικά του σχεδίου ανάκαµψης ή αλλιώς «Γαλλική Ρελάνς» όπως το 
ονόµασε ο πρόεδρος Μακρόν κατά την παρουσίασή του.

Ξεκίνησε ο καβγάς για τα ιστορικά δικαιώµατα, 
σε δύσκολη θέση οι υπερασπιστές τους 
Εννέα κράτη-µέλη, συµπεριλαµβανοµένης φυσικά της Ελλάδος, κρατάνε µέχρι 
σήµερα το ιστορικό µοντέλο ενισχύσεων, ωστόσο, όσο προχωράνε οι φάκελοι 
µε τα στρατηγικά σχέδια, τόσο µεγαλώνει η πίεση προς κατάργηση των 
ιστορικών δικαιωµάτων. Ιταλία και Ισπανία προς το παρόν έχουν ήδη εκφράσει 
και επίσηµα τις προθέσεις τους περί κατάργησή τους. Μάλιστα, ο υπουργός 
Γεωργίας της Ισπανίας, Λουίς Πλάνας έχει ξεκινήσει να δέχεται «πυρά» από 
ισπανικές περιφέρειες µε τον ίδιο να σηµειώνει «το παράλογο του να λαµβάνει 
κάποιος ενισχύσεις βάσει της παραγωγής που είχε προ 20 ετών».

ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Σε µία ιδιαίτερη σφυγµοµέτρηση 
του αγροτικού κόσµου όσον αφο-
ρά τα πιθανά οφέλη από το ειδικό 
πρόγραµµα εφάπαξ πληρωµής εξό-
δου, προχώρησε για 3 εβδοµάδες η 
ιρλανδική εφηµερίδα Irish Farmer. 
Το γκάλοπ αυτό ήρθε µετά τις δη-
λώσεις του επικεφαλής της Γενικής 
∆ιεύθυνσης Γεωργίας της Κοµισιόν 
Βόλφγκανγκ Μπούρτσερ που επι-
βεβαίωσε ότι ένα τέτοιο καθεστώς 
προβλέπει για τους αγρότες σε η-
λικία συνταξιοδότησης να λαµβά-
νουν «εφάπαξ πληρωµές». 

«Θα σκεφτόσασταν να µπείτε σε 
πρόγραµµα συνταξιοδότησης; Πό-
σα χρήµατα θα προσελκύσουν κά-
θε αγρότη να αποσυρθεί; Πρέπει οι 
πληρωµές βασικής ενίσχυσης των 
αγροτών να σταµατούν κατά την η-
λικία συνταξιοδότησης; Οι ηλικιω-
µένοι αγρότες εµποδίζουν τους νέ-
ους αγρότες να εισέλθουν στον α-
γροτικό τοµέα;», ήταν µερικές από 
τις ερωτήσεις που έθεσε η ιρλαν-
δική εφηµερίδα. 

Οι απαντήσεις των αναγνωστών
Τα περιθώρια είναι τόσο χα-

µηλά που είναι σχεδόν αδύνατο 
να δηµιουργηθεί ένα συνταξιοδο-
τικό «κοµπόδεµα». Θα εξαρτώµαι 
από τη σύνταξη γήρατος όταν θα 

συνταξιοδοτηθώ καθώς προσπα-
θώ να φτάσω το αγρόκτηµα σε έ-
να στάδιο όπου ένα από τα παι-
διά µου θα χρειάζεται να κάνει τις 
βαριές δουλειές σε όρους υποδο-
µής. Είµαι 52, οπότε θα χρειαστώ 
κάτι σε 15 χρόνια. Αλλά νοµίζω ό-
τι είναι απαραίτητο να µου δοθεί 
από τώρα, καθώς πρέπει να µειω-
θεί το ολοένα αυξανόµενο µέσο 
προφίλ ηλικίας των αγροτών αυ-
τήν τη στιγµή.

∆εν πρέπει να υπάρχει όριο η-
λικίας για την εφαρµογή του Μέ-
τρου. Σταµατήστε τις πληρωµές βα-
σικής ενίσχυσης µόλις αρχίσει η 
σύνταξη.

Η γιαγιά µου στηρίζεται στις 
πληρωµές και τις επιδοτήσεις ως έ-
να µέσο επιβίωσης. Συµφωνώ λοι-
πόν πλήρως µε αυτό το µέτρο, κα-
θώς έτσι θα µπορούσα να αναλάβω 
την εκµετάλλευση και να χρησιµο-
ποιήσω τις επιδοτήσεις για πραγ-
µατικό εκσυγχρονισµό της αγρο-

τικής µονάδας. Είµαι 23 ετών και 
θέλω να ξεκινήσω όσο το δυνατόν 
πιο γρήγορα. 

Ως κάποιος χωρίς γη και µε 
πάθος για τη γεωργία είναι ιδιαίτε-
ρα απογοητευτικό να ακούω συνέ-
χεια για αγρότες που καλλιεργούν 
λίγο κριθάρι, που δεν καλύπτουν 
καν τα κόστη τους, απλά και µόνο 
για να διατηρήσουν τα στρέµµατά 
τους για τις ενισχύσεις. ∆εν είναι 
βιώσιµο, και πιστεύω ότι σε βάθος 
χρόνου δεν είναι καλό ούτε για την 
υγεία του εδάφους, ούτε για το πε-
ριβάλλον. Βρίσκοµαι αυτή την πε-
ρίοδο σε συζητήσεις για ένα πιθα-
νό πλάνο διαδοχής αλλά είναι δύ-
σκολο καθώς δεν έχω δικαιώµατα. 

Είµαι 26 χρονών έχω πτυχίο γεω-
πονίας και έχω δουλέψει σε µεγά-
λες εκµεταλλεύσεις των ΗΠΑ και 
της Νέας Ζηλανδίας όπως και σε 
πολλά αγροκτήµατα στην ιρλαν-
δική ύπαιθρο.

∆εν νοµίζω ότι είναι καλή ιδέα 
καθώς θα καταλήξει να ασκεί περιτ-
τή πίεση στους αγρότες να παρα-
δώσουν τη γη τους. ∆εν νοµίζω ό-
τι τα οικονοµικά είναι ο λόγος που 
οι αγρότες δεν συνταξιοδοτούνται.

Το πρόγραµµα συνταξιοδότησης 
µε εφάπαξ αφορολόγητη πληρω-
µή είναι πραγµατικά το µόνο πρό-
γραµµα που θα ενθαρρύνει ουσια-
στική της µετακίνηση της γης προς 
τους νέους αγρότες. 

Στήθηκε γκάλοπ 
για την ενίσχυση 
της διαδοχής  
Νέοι και ηλικιωμένοι αγρότες συμφώνησαν 
για την αναγκαιότητα ενίσχυσης της εξόδου 
σε μεγάλη σφυγμομέτρηση της Irish Farmer 
για το νέο Μέτρο που προβλέπει η ΚΑΠ

Αναλυτικά το Άρθρο 71 
«Συνεργασία» της νέας ΚΑΠ 
αναφέρει σχετικά µε την 
κληρονοµική διαδοχή:
1. Τα κράτη µέλη µπορούν να 
χορηγούν στήριξη για 
συνεργασία υπό τους όρους που 
ορίζονται στο παρόν άρθρο και 
περαιτέρω στα στρατηγικά τους 
σχέδια για την ΚΑΠ [...]
3. Τα κράτη µέλη µπορούν να 
καλύπτουν, στο πλαίσιο του 
παρόντος άρθρου, τα έξοδα που 
συνδέονται µε όλες τις πτυχές 
της συνεργασίας [...].
7. Σε περίπτωση συνεργασίας 
στο πλαίσιο της κληρονοµικής 
διαδοχής γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων, τα κράτη µέλη 
µπορούν να χορηγούν στήριξη 
µόνο στους γεωργούς που 
έχουν συµπληρώσει την ηλικία 
συνταξιοδότησης ή τους 
γεωργούς που θα φθάσουν την 
ηλικία αυτή έως το τέλος της 
πράξης, όπως καθορίζεται από 
το κράτος µέλος σύµφωνα µε 
την εθνική του νοµοθεσία.
8. Τα κράτη µέλη περιορίζουν τη 
στήριξη σε επτά έτη, κατ’ 
ανώτατο όριο, µε εξαίρεση το 
πρόγραµµα LEADER και τις 
συλλογικές δράσεις για το 
περιβάλλον και το κλίµα σε 
δεόντως αιτιολογηµένες 
περιπτώσεις, για την επίτευξη 
των ειδικών περιβαλλοντικών 
και κλιµατικών στόχων που 
ορίζονται στο άρθρο 6 στοιχεία 
δ), ε) και στ).

ΑΡΘΡΟ 71

Η Συνεργασία 
θα μοχλεύει 
την ειδική 
ενίσχυση  

Συνταξιούχοι
Κάποιοι αγρότες υποστήριξαν 

στις απαντήσεις τους ότι 
πρέπει να σταµατήσουν οι 

πληρωµές βασικής ενίσχυσης 
στους συνταξιούχους αγρότες 
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Σε αποσπασµατικές διορθωτικές πιστώσεις προ-
χωρά αυτό το διάστηµα ο Οργανισµός Πληρω-
µών, αφού η διοικητική µηχανή της ∆οµοκού 
έχει «εντολή» να δώσει προτεραιότητα στους ε-
λέγχους  των στοιχείων των δικαιούχων της ε-
νιαίας ενίσχυσης, προκειµένου να εντοπιστούν 
και να διορθωθούν εγκαίρως προφανή λάθη, 
µεταβολές και παραλείψεις από την πλευρά των 
παραγωγών, για να τρέξει το συντοµότερο δυ-
νατό η προκαταβολή του τσεκ. Μεγάλο αγκάθι 
ξανά, το ζήτηµα της κατανοµής των βοσκοτό-
πων, µε τους επιτελείς του υπουργείου και του 
ΟΠΕΚΕΠΕ να διαπραγµατεύονται ακόµα το πώς 
θα το χειριστούν για τη φετινή χρονιά.

Όσον αφορά τους παραγωγούς, πρακτικά 
δεν αναµένεται άµεσα κάποια πίστωση, αφού 
όσον αφορά τις ειδικές ενισχύσεις λόγω κορω-
νοϊού αιγοπροβατοτρόφοι, αλιείς και παραγω-
γοί λαϊκών αγορών είναι ακόµα στη φάση των 
αιτήσεων, ενώ σχετικά µε τα Σχέδια Βελτίωσης 
το ηλεκτρονικό σύστηµα είναι λειτουργικό µέ-
χρι και το στάδιο του ελέγχου ορθότητας, αφού 

τις επόµενες ηµέρες θα καταστεί διαθέσιµη η 
οριστικοποίηση και υποβολή του αιτήµατος α-
πό την πλευρά των παραγωγών, σύµφωνα µε 
ανακοίνωση του υπουργείου.  

Πρώτοι στον γκισέ για πίστωση, οι παραγω-
γοί σπαραγγιού, για τους οποίους έκλεισε το 
σύστηµα αιτήσεων, γεγονός που σηµαίνει ότι 
ενδέχεται η πληρωµή να τρέξει και µέσα στον 
Σεπτέµβριο.  Εντός του µήνα αναµένεται, σύµ-
φωνα µε δηλώσεις του υπουργού Μάκη Βορί-
δη να τακτοποιηθεί και το θέµα της αποζηµίω-
σης των κτηνοτρόφων για τον καταρροϊκό πυ-
ρετό του 2014, µετά την έκδοση της σχετικής 
απόφασης µε το ποσό που έχουν λαµβάνειν.

Βγήκε η ΚΥΑ, ενεργοποιείται το σύστηµα 
αιτήσεων για τους αιγοπροβατοτρόφους

Το άνοιγµα της ηλεκτρονικής πλατφόρµας 

για την υποβολή των αιτήσεων των κτηνοτρό-
φων για ένα µήνα σηµατοδοτεί η έκδοση της 
σχετικής ΚΥΑ για τη χορήγηση κρατικών ενι-
σχύσεων στον τοµέα της αιγοπροβατοτροφίας. 
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το ηλεκτρονι-
κό σύστηµα θα είναι σε πλήρη λειτουργία α-
πό την ερχόµενη εβδοµάδα, που σηµαίνει ότι 
η πληρωµή -ύψους 30, 155 εκατ. ευρώ συνο-
λικά- στην καλύτερη περίπτωση δροµολογεί-
ται για τα τέλη Οκτωβρίου, αν όχι αρχές Νο-
εµβρίου, δεδοµένου ότι το διάστηµα εκείνο ό-
λος ο διοικητικός µηχανισµός του ΟΠΕΚΕΠΕ 
θα ασχολείται µε την πίστωση της προκαταβο-
λής της ενιαίας ενίσχυσης. Πρακτικά, χρειάζε-
ται χρόνος αφού µετά την ολοκλήρωση των αι-
τήσεων για ένα µήνα, θα ακολουθήσει η εκ-
καθάριση των δηλώσεων, ο απαραίτητος δια-
σταυρωτικός έλεγχος, προκειµένου να σταλεί 
η λίστα των δικαιούχων και να βγει καρτέλα 
πληρωµής για να µπουν χρήµατα στους λογα-
ριασµούς των κτηνοτρόφων.

Πιο συγκεκριµένα, η απόφαση αναφέρει τα εξής: 
Άρθρο 2, ∆ικαιούχοι 
1. ∆ιαθέτουν ζωικές εκµεταλλεύσεις µε τουλά-

χιστον 20 ενήλικα θηλυκά αιγοπρόβατα (άνω του 
έτους) και έχουν παραδώσει γάλα σε εγκεκριµέ-
νες µεταποιητικές µονάδες το έτος 2019 και σε 
νησιά που δεν περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα 
ΙΙ στα οποία λόγω ελλείψεως µεταποιητικών µο-
νάδων δεν ήταν δυνατή η παράδοση γάλακτος..

2.  Έχουν υποβάλει ενιαία αίτηση ενίσχυσης για 
το έτος 2019 έως και την 31-12-2019.

3. ∆ιατήρησαν την εκµετάλλευσή τους ενεργή 
έως και την 31-12-2019, γεγονός το οποίο διαπι-
στώνεται από τα στοιχεία του Ο.Π.Σ.Κ.

4. ∆εν ήταν προβληµατική επιχείρηση στην 31-
12-2019, κατά την έννοια του Κανονισµού (ΕΕ) 
702/2014 (άρθρο 2, σηµείο 14).

5. ∆εν εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή τους 
ενίσχυση που έχει κριθεί παράνοµη και ασυµβί-
βαστη, µε βάση απόφαση της ΕΕ ή του ∆ΕΕ, κα-
τά τα οριζόµενα στην περ. 4 της υποπαρ. Β10 της 
παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013.

Εισφορές Ιουλίου
Μέχρι 15 Σεπτεµβρίου πρέπει 

να πληρώσουν οι αγρότες 
τις ασφαλιστικές εισφορές Ιουλίου 

2020 στον ΕΦΚΑ

Μόνο αιτήσεις,
από τον άλλο μήνα 
σοβαρές πιστώσεις

Δηλώσεις υποβάλλουν δικαιούχοι Σχεδίων Βελτίωσης, 
αιγοπροβατοτρόφοι, παραγωγοί λαϊκών και αλιείς

Το δρόµο για την πληρωµή των κτηνοτρόφων των οποίων τα ζώα επλήγησαν από 
τον καταρροϊκό πυρετό το 2014, άνοιξε η απόφαση την οποία υπέγραψε ο υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης, για ενίσχυση ύψους 30 ευρώ ανά πρόβατο και αίγα και 120 
ευρώ ανά βοοειδές. Μετά από περισσότερα από 6 χρόνια, χρήµατα στους 
λογαριασµούς τους αναµένεται να δουν το επόµενο διάστηµα και µέσα στον µήνα, 
οι κτηνοτρόφοι της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας για συνολικά 6.583 ζώα µε το 
ποσό των 251.970 ευρώ. Εν τω µεταξύ, µε άλλες αποφάσεις προβλέπεται ενίσχυση 
103.347,68 ευρώ για τον καταρροϊκό σε κτηνοτρόφους Ανατολικής Αττικής, 
Ιωαννίνων, Κέρκυρας, Κορινθίας, Μαγνησίας και Ροδόπης.

Εντός Σεπτεµβρίου 
µε 30 ευρώ το ζώο
για τον καταρροϊκό

του 2014

ΑΛΙΕΙΑ

Έως 24.000 
ευρώ μηνιαίως 
για παύση 

ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΙΕΙΣ

ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΕΣ 

189,33
ΕΥΡΩ

ΓΡΙ ΓΡΙ ΣΚΑΦΗ ΠΕΛΑΓΟΥΣ

343,58
 ΕΥΡΩ

450,5
ΕΥΡΩ

ΣΚΑΦΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ 
ΑΛΙΕΙΑΣ

267,75
ΕΥΡΩ

Ενίσχυση µέχρι και 24.000 ευρώ 
µηνιαίως για µέγιστο διάστηµα 90 
ηµερών και παράταση αιτήσεων 
µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου, 
προβλέπει για τους Έλληνες αλιείς 
το έκτακτο µέτρο στήριξης για την 
«προσωρινή παύση των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων ως συνέπεια της 
επιδηµικής έκρηξης Covid-19», που 
δηµοσίευσε το υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης. Η απόφαση αυτή αφορά 
ιδιοκτήτες µηχανότρατας, γρι-γρι, 
σκαφών παράκτιας αλιείας καθώς 
και σκαφών που αλιεύουν µεγάλα 
πελαγικά είδη, µε το υπουργείο να 
διευκρινίζει ότι «η ενίσχυση de 
minimis, στο πλαίσιο της αριθµ. 
94/165904/2020 (ΦΕΚ 2648 Β) 
ΚΥΑ όπως ισχύει, δεν αποτελεί 
συνολικά ή εν µέρει, το ίδιο 
αντικείµενο µε τις πράξεις 
προσωρινής παύσης που θα 
ενισχυθούν µέσω ΕΠΑΛΘ και ως 
εκ τούτου οι πράξεις προσωρινής 
παύσης είναι επιλέξιµες, ανεξάρτητα 
της υποβολής αίτησης ή και 
χρηµατοδότησης de minimis 
στο πλαίσιο της σχετικής ΚΥΑ».
∆ικαιούχοι των οικονοµικών 
ενισχύσεων της ∆ράσης (δ) του 
Μέτρου 3.1.9 είναι φυσικά ή νοµικά 
πρόσωπα, ιδιοκτήτες αλιευτικών 
σκαφών, τα σκάφη των οποίων είναι 
νηολογηµένα ή λεµβολογηµένα /
εγγεγραµµένα σε ΒΕΜΣ ως ενεργά 
σκάφη, φέρουν ∆ορυφορική 
Συσκευή Αυτόµατου Εντοπισµού 
Σκάφους (VMS) και έχουν ασκήσει 
αλιευτική δραστηριότητα στη 
θάλασσα, για τουλάχιστον 120 
ηµέρες κατά τη διάρκεια των 2 
ηµερολογιακών ετών που 
προηγούνται της ηµεροµηνίας 
υποβολής της αίτησης στήριξης.
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Με την πολιτική ηγεσία να δυσκολεύεται να κά-
νει στην άκρη τα συµφέροντα που έχουν παρει-
σφρήσει και νέµονται µε τον έναν ή τον άλλο 
τρόπο τις βοσκήσιµες γαίες, οι τελευταίες πλη-
ροφορίες θέλουν τη χώρα να είναι σε θέση να 
διαχειρισθεί και να καταστήσει επιλέξιµα επιπλέ-

ον 9,6 εκατοµµύρια στέµµατα φυσικές βοσκήσι-
µες εκτάσεις-θαµνολίβαδα, λύνοντας έτσι άπαξ 
και δια παντός το θέµα αλλά και το ευρύτερο ζή-
τηµα των «ακριβών δικαιωµάτων» ανά εκτάριο 
για το οποίο βρίσκεται συχνά υπόλογη απένα-
ντι στις κοινοτικές αρχές. Σηµειωτέον ότι σήµε-
ρα τα επιλέξιµα βοσκοτόπια που έχουν κατανε-
µηθεί κακήν κακώς (πολλά εξ αυτών σε επιτή-
δειους - σελ. 50) ανέρχονται σε 12 εκατ. στρέµ-
µατα και δυσκολεύουν πολύ τους χειρισµούς 
της χώρας σε σχέση µε τη διαχείριση των δικαι-
ωµάτων ενιαίας ενίσχυσης αλλά και τις ευρύτε-
ρες πολιτικές ανάπτυξης ορθολογικής και σύγ-
χρονης ανάπτυξης της κτηνοτροφίας.

Ωστόσο, από το 2017 που τέθηκε σε ισχύ ο 
νέος Κοινοτικός Κανονισµός το θέµα φαίνεται 
να κολλάει ανάµεσα στην ανικανότητα των αρ-
µόδιων αρχών (ΟΠΕΚΕΠΕ, ∆ασαρχεία, Περιφέ-
ρειες), στις σκοπιµότητες των τεχνικών συµβού-
λων, στα συµφέροντα των ωφελούµενων από τη 
σηµερινή λάθρα κατανοµή και στη µόνιµη πολι-
τική ατολµία που αφήνει τα πράγµατα στην τύ-
χη τους. Έτσι, πέρα από την πολύπαθη Τεχνική 
Λύση, τα φιλόδοξα ∆ιαχειριστικά Σχέδια και τα 
µπαλώµατα του ΟΣ∆Ε, µια θαρραλέα πολιτική 
επί του θέµατος θα µπορούσε να οριοθετήσει τα 
επί πλέον 9,6 εκατ. στρέµµατα που µπορεί να α-
ξιοποιήσει η χώρα προς ενεργοποίηση δικαιω-
µάτων επί βοσκοτόπων, αρχής γενοµένης από 
περιοχές και περιφέρειες που το έχουν ανάγκη. 

Ακολούθως θα µπορούσε να γίνει η πλήρης α-
ποτύπωση - ταυτοποίηση (∆ιαχειριστικά Σχέδια) 
και να προχωρήσει έγκαιρα, δίκαια και µε δια-
φάνεια η κατανοµή των δικαιωµάτων.

Το θέµα δεν είναι σηµερινό, οι ευθύνες δια-
χέονται στο χρόνο, ωστόσο, µια ακόµα αφορµή 
για το άνοιγµα αυτής της συζήτησης αποτελεί η 
ερώτηση που κατέθεσαν 28 βουλευτές του ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Μεταξύ αυτών ο πρώην υπουργός, Βαγγέλης 
Αποστόλου, κατ’ εξοχήν χειριστής του θέµατος.

Την ίδια στιγµή ο τοµεάρχης το κόµµατος, 
Σταύρος Αραχωβίτης, αναρωτιέται«αν αντιλαµ-
βάνεται η πολιτική ηγεσία του ΥπΑΑΤ τη σπου-
δαιότητα της προσθήκης επιλέξιµων βοσκοτό-
πων κατ’ εφαρµογή του OMNIBUS».

Μάλιστα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, 
«ο Κανονισµός 2017/2393 (γνωστός σαν Κανο-
νισµός OMNIBUS) προετοιµάσθηκε και εκδόθηκε 
κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης της χώρας 
από τον ΣΥΡΙΖΑ. Η µεγάλη επιτυχία -µεταξύ άλ-
λων- ήταν αδιαµφισβήτητα, ότι γίνονται επιλέ-
ξιµες προς ενίσχυση πληθώρα φυσικών βοσκή-
σιµων εκτάσεων, όπως τα θαµνολίβαδα και τα 
δασολίβαδα, δηλαδή οι παραδοσιακά βοσκήσι-
µες εκτάσεις στη χώρα µας. Οι εκτιµήσεις για το 
πραγµατικό µέγεθος αυτών των εκτάσεων ποι-
κίλουν, αν και συγκλίνουν ότι θα είναι της τά-
ξης πλέον των 8 εκατοµµυρίων στρεµµάτων ε-
πιλέξιµων βοσκοτόπων. Η έκδοσή του συνέβα-
λε άµεσα στη δικαίωση της χώρας µας και την 

επιστροφή στα κρατικά ταµεία συνολικά 446 ε-
κατ. ευρώ. από πρόσφατες δικαστικές αποφά-
σεις του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου.

Όµως, για την εφαρµογή του νέου ορισµού 
και την πολυαναµενόµενη αύξηση των επιλέξι-
µων βοσκήσιµων εκτάσεων δεν έχει γίνει γνω-
στή καµία ενέργεια από πλευράς του υπουργεί-
ου Αγροτικής Ανάπτυξης, µετά τη ανάληψη της 
διακυβέρνησης από τη Ν∆».

Σύµφωνα µε την επίκαιρη ερώτηση η αύξηση 
των επιλέξιµων βοσκήσιµων εκτάσεων:

 Θα αποδώσει στους κτηνοτρόφους τις εκτά-
σεις που πραγµατικά εκµεταλλεύονται για να βό-
σκουν κυρίως τα µικρά µηρυκαστικά και να παρά-
γουν τα σηµαντικά κτηνοτροφικά προϊόντα (γά-
λα, κρέας, φέτα, γιαούρτι) µε µειωµένο κόστος.

 Θα συµβάλει στη µείωση της υψηλής, αλλά 
και πλασµατικής ταυτόχρονα, ανά εκτάριο ενί-
σχυσης που εµφανίζει τη χώρα µας και θα τεκ-
µηρίωνε τη πάγια θέση της Ελλάδας για την ε-
ξωτερική σύγκλιση,

 Θα συνέβαλε στη δικαιότερη κατανοµή των 
ενισχύσεων και την απεµπλοκή από στρεβλώ-
σεις στην απονοµή των ενισχύσεων από την ε-
φαρµοζόµενη σήµερα Τεχνική Λύση,

  Θα συνέβαλλε ώστε να αντισταθµιστεί η α-
πώλεια πόρων στην πρόσφατη συµφωνία για 
το Π∆Π 2021-2027.

Για τους λόγους αυτούς ερωτάται ο υπουργός:
Ποιες είναι οι ενέργειες του υπουργείου ώ-

στε το συντοµότερο δυνατόν ο νέος ορισµός για 
τους βοσκοτόπους µε την κατάλληλη επικαιρο-
ποίηση του υποβάθρου του ΟΣ∆Ε, να οδηγήσει 
στην αύξηση των βοσκήσιµων εκτάσεων και να 
περιοριστεί η απειλή οποιασδήποτε σύγκλισης 
των ενισχύσεων (µερικής ή πλήρους), απειλή 
που αν παραµείνει θα µειώνει συνεχώς τις ενι-
σχύσεις της ΚΑΠ προς τους Έλληνες αγρότες;

Ποιο είναι το χρονοδιάγραµµα για την τελι-
κή ενσωµάτωση στο υπόβαθρο του ΟΠΕΚΕΠΕ 
των αλλαγών από τη διεύρυνση του ορισµού;

Επιλέξιμα βοσκοτόπια
άλλα 9,6 εκατ. στρέμματα

Η χώρα έχει μπροστά 
της τεράστια ευκαιρία 

να λύσει οριστικά το 
θέμα της διαχείρισης των 

βοσκοτόπων αξιοποιώντας 
τον Κοινοτικό Κανονισμό 

2017/2393, γνωστό ως 
OMNIBUS, αρκεί να 

βάλει στην άκρη τους 
επιτήδειους  

Ξαναπιάνει απ’ ό,τι 
φαίνεται το νήµα 
του Κανονισµού 
2017/2393 περί 
βοσκοτόπων η 
κυβέρνηση, µε 
τον ΟΠΕΚΕΠΕ να 
µετράει περί τα 9,6 
εκατ. στρέµµατα 
επιλέξιµων εκτάσεων 
πλέον των 12 
εκατ. στρεµµάτων 
που έχουν ήδη 
κατανεµηθεί και 
µάλιστα κάπως 
παράδοξα.  

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
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H αποκατάσταση των αγροτών και κτηνοτρό-
φων που αναµένουν υπόλοιπα εξισωτικών α-
ποζηµιώσεων για το 2013 και 2014, αµφισβη-
τείται ευθέως από τη πολιτική ηγεσία της Βά-
θη, µε τον υπουργό Μάκη Βορίδη να βάζει τέ-
λος στα σενάρια πληρωµής υπολοίπων, εξηγώ-
ντας πως τελικά δεν υπάρχουν χρωστούµενα.

Το θέµα είχε αναδείξει η Agrenda τον περα-
σµένο Μάιο, όταν δια της υφυπουργού Φωτει-
νής Αραµπατζή τότε, εκφράστηκε η άρνηση του 
υπουργείου να πληρώσει τα υπόλοιπα της ενί-
σχυσης. Σηµειωτέον, ως βουλευτής της αντιπο-
λίτευσης παλαιότερα, η κ. Αραµπατζή είχε κατα-

θέσει ερώτηση µε την οποία έθετε σαφώς θέµα 
αποκατάστασης για τις παραπάνω περιπτώσεις.

Σε έγγραφη απάντηση επερώτησης στη Βου-
λή ο κ. Βορίδης υποστηρίζει ότι για το έτος 2014, 
εφαρµόστηκαν διαφορετικοί συντελεστές επι-
λεξιµότητας για τα Μέτρα του Πυλώνα ΙΙ, βάσει 
των οποίων η επιλεξιµότητα των βοσκήσιµων 
γαιών αποκαταστάθηκε κατά το µεγαλύτερο µέ-
ρος, µε αποτέλεσµα την ελαχιστοποίηση των δι-
αφορών ως προς τις επιλέξιµες εκτάσεις µέχρι 
και το έτος 2012, ενώ δεν υπήρξαν αχρεωστή-
τως καταβληθέντα ποσά και πολυετείς κυρώ-
σεις λόγω µείωσης των επιλέξιµων εκτάσεων.

Με άλλα λόγια: «Το συνολικό ποσό που έχει 
καταβληθεί για τις αιτήσεις 2014, για τα Μέτρα 
211 και 212 της εξισωτικής του ΠΑΑ 2007-2013, 

ανέρχεται σε 170.055.142,40 ευρώ. Συνεπώς, 
µε βάση τα ανωτέρω, δεν υπάρχουν εκκρεµό-
τητες αναφορικά µε τα προαναφερόµενα µέτρα 
και έτος αιτήσεων», όπως υποστηρίζει ο ίδιος.

Αναφορικά µε την απόφαση του ∆ικαστηρί-
ου της ΕΕ εξήγησε πως «παραµένει άγνωστος 
ο χρόνος και ο τρόπος µε τον οποίο θα γίνει 
η επιστροφή των 166,7 εκατ. ευρώ, που σχετί-
ζονται µε ενισχύσεις που είχαν δοθεί για χρή-
ση βοσκοτόπων την περίοδο 2009 µε 2011, 
θέµα για το οποίο είχε γίνει καταλογισµός α-
πό την Κοµισιόν». Ειδικότερα ο κ. Βορίδης α-
ναφέρει ότι «η απόφαση του ∆ικαστηρίου της 
ΕΕ (∆ΕΕ) της 13ης Φεβρουαρίου 2020 στην υ-
πόθεση C-252/18Ρ, δικαίωσε την Ελλάδα και 
ακύρωσε την εκτελεστική απόφαση της Επι-
τροπής της 22.06.2015 κατά το µέρος που ε-
πέβαλε κατ’ αποκοπή δηµοσιονοµική διόρθω-
ση 25% για το ΕΓΤΕ για τα έτη αιτήσεων 2009-
2011, λόγω αδυναµιών κατά τον ορισµό και έ-
λεγχο των µόνιµων βοσκοτόπων. Το ποσό που 
πρέπει να επιστραφεί στη χώρα µας ανέρχεται 
σε 268.617.952,22 ευρώ. [...].Η επιστροφή τους 
ρυθµίστηκε σε ετήσιες δόσεις έως και το 2022. 
Η Ελλάδα έχει επιστρέψει ήδη 2 ετήσιες δόσεις 
(για το 2018 και 2019) και όφειλε πριν την έκ-
δοση της εν λόγω απόφασης του ∆ΕΕ να επι-
στρέψει το ποσό των 304.619.918,83 ευρώ. Κα-
τόπιν το ποσό συµψηφίστηκε µε το ποσό των 
268.617.952,22 ευρώ και η χώρα µας τον ερχό-
µενο Αύγουστο θα καταβάλλει το υπολειπόµε-
νο ποσό των 36.001.966,61 ευρώ. Ως εκ τούτου, 
δεν θα υπάρξουν άλλες δόσεις για το ΕΓΤΕ το 
2021 και το 2022, εξασφαλίζοντας έτσι στη χώ-
ρα µας σηµαντική δηµοσιονοµική ελάφρυνση. 
Όσον αφορά στο ποσό των 166.797.866,22 ευ-
ρώ, που πρέπει να επιστραφεί στην χώρα µας, 
δεν υπάρχει ενηµέρωση από την ΕΕ».

Αμφισβητείται 
η εκκρεμότητα 
εξισωτικής 2014 
Τέλος στις όποιες προσδοκίες για καταβολή 
υπόλοιπων εξισωτικής 2014 βάζει ο υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης, υποστηρίζοντας πως 
τελικά δεν υπάρχουν χρωστούμενα

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΦΑΡΜΑΚΗ

Μη εφαρμογή
τεχνικής λύσης
ζητά η Δυτική 
Ελλάδα
Τη µη εφαρµογή της Τεχνικής 
Λύσης για την κατανοµή 
βοσκοτόπων το 2020 ζητά ο 
Περιφερειάρχης ∆υτικής Ελλάδας 
Νεκτάριος Φαρµάκης 
επισηµαίνοντας ότι η συγκεκριµένη 
µέθοδος σε σχέση µε την εφαρµογή 
της ΚΑΠ στην νέα προγραµµατική 
περίοδο µετά το 2021 δηµιουργεί 
στρεβλώσεις µεταξύ των 
δικαιωµάτων των Περιφερειών.
Με επιστολή που απέστειλε στον 
υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, 
Μάκη Βορίδη, ο Περιφερειάρχης 
αντιπροτείνει να εναρµονιστεί το 
χαρτογραφικό υπόβαθρο του 
ΟΠΕΚΕΠΕ µε την προσθήκη 
περισσότερων από 8 εκατοµµυρίων 
στρεµµάτων επιλέξιµων 
βοσκοτόπων. Με τον τρόπο αυτό 
καλύπτονται όλες οι Περιφέρεις της 
χώρα ως προς τις απαιτήσεις των 
βοσκοτόπων, καταργείται η Τεχνική 
Λύση και οι στρεβλώσεις που 
προκαλεί, ενώ διασφαλίζεται και η 
ισονοµία των Περιφερειών έναντι 
της νέας Προγραµµατικής Περιόδου 
της ΚΑΠ. Ειδικότερα, για την 
Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδος, µε 
την εναρµόνιση του υπόβαθρου τα 
διαθέσιµα εκτάρια βοσκοτόπων 
αυξάνονται από 950.000 που είναι 
σήµερα σε περίπου 1.650.000, 
γεγονός που µόνο θετικά οφέλη θα 
έχει για τους κτηνοτρόφους της 
Αιτωλοακαρνανίας, της Αχαΐας και 
της Ηλείας. 

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ο Περιφερειάρχης ∆υτικής Ελλάδας 
Νεκτάριος Φαρµάκης.
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268.617.952,22
ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ

Ποσό που πρέπει 
να επιστραφεί 
στην Ελλάδα για τα 
έτη 2009-2011

36.001.966,61
ΕΥΡΩ

Ποσό που θα 
επιστραφεί 
στην Ελλάδα µετά 
τον συµψηφισµό

304.619.918,83

Ποσό που πρέπει 
να επιστρέψει
η Ελλάδα

ΕΥΡΩ
166.797.866,22

Ποσό που πρέπει 
να επιστραφεί 
στην Ελλάδα για 
τα έτη 2012-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΕΞΙΣΩΤΙΚΩΝ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ
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Επτασφάλιαρο
Βαμβάκι και εκτατικά 
μπαίνουν στο ραντάρ 
για ειδική ενίσχυση
Δύσκολο το φθινόπωρο για τη βαμβακοκαλλιέργεια,  
ηλίανθος και καλαμπόκι επίφοβα ως προς τη διάθεση 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Περισσότερα προβλήµατα αγοράς 
απ’ όσα είχε υπολογίσει γι’ αυτό το 
φθινόπωρο, καλείται να αντιµετω-
πίσει ο υπουργός Αγροτικής Ανά-
πτυξης Μάκης Βορίδης, µε τις επι-
πτώσεις της πανδηµίας να «γονα-
τίζουν» και κρίσιµα εθνικά προϊό-
ντα, όπως είναι το βαµβάκι και το ε-
λαιόλαδο. Την ίδια στιγµή και ο η-
λίανθος µπαίνει στη λίστα των προ-
ϊόντων που θα δυσκολευθούν από 
τις συνθήκες στο βιοντίζελ, ενώ το 

καλαµπόκι, παρά την καλή εικόνα 
αγοράς στην αρχή της συγκοµιδής, 
υποκύπτει όσο περνάει ο καιρός στις 
πιέσεις που ασκούν οι «εύκολες» ει-
σαγωγές από τη Βουλγαρία και τις 
άλλες χώρες των Βαλκανίων. 

Σε σύσκεψη την περασµένη ∆ευτέ-
ρα µε θέµα το λεγόµενο «7χίλιαρο», 
δηλαδή τον κανονισµό (ΕΕ) 2020/872 
της 24ης Ιουνίου 2020 που επιτρέ-
πει στις χώρες - µέλη να εξοικονοµή-
σουν πόρους από τα κοινοτικά προ-
γράµµατα (ΠΑΑ) για την ειδική ενί-
σχυση των πληγέντων από την παν-
δηµία αγροτών, η πολική ηγεσία δεν 
άνοιξε τα χαρτιά της. Ακολουθώντας 
την προσφιλή τακτική, «άσε να δού-
µε πως θα πάει η αγορά», ο υπουρ-
γός Αγροτικής Ανάπτυξης ζήτησε α-
πό τους προϊσταµένους των διαχει-
ριστικών αρχών να είναι έτοιµοι ώ-

στε να ενεργήσουν, απέφυγε ωστόσο 
να δώσει το στίγµα ως προς τα προϊό-
ντα που γράφουν υποθήκη για ειδι-
κή ενίσχυση. Αποσαφηνίσθηκε µό-
νο ότι το ποσό που θα µπορούσε να 
διατεθεί µε βάση τον εν λόγω κανο-
νισµό (2% επί του προϋπολογισµού 
του ΠΑΑ) ανέρχεται σε 94 εκατ. ευρώ. 

Προσώρας, οι αρµόδιοι των διαχει-
ριστικών αρχών θα αναµένουν οδηγί-
ες από την πολιτική ηγεσία ως προς 
τα προϊόντα και τα επίπεδα ενίσχυσης 
αυτών που προτίθεται να ακολουθή-
σει. Η διαδικασία θα είναι ξεχωριστή 
για κάθε προϊόν και η τεκµηρίωση ε-

ξατοµικευµένη, ό-
πως έχει γίνει ήδη 
µε κάποιες από τις 
προηγούµενες ειδι-
κές ενισχύσεις που 
έχουν δροµολογη-
θεί. Αυτό σηµαίνει 
ότι η προσέγγιση 
«7χίλιαρο» παρα-
µένει θεωρητική, ι-
σχύει το µέχρι 7.000 
ευρώ ενίσχυση ανά 
εκµετάλλευση ή µέ-
χρι 50.000 ευρώ α-
νά επιχείρηση - µε-

ταποιητική µονάδα, εποµένως δεν 
υπάρχει πεδίο για ψευδαισθήσεις.  

Το σύσπορο βαµβάκι είναι αυτό που 
συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθα-
νότητες πάντως για ειδική ενίσχυση. 
Πρώτον γιατί η αγορά του προϊόντος έ-
χει υποστεί µεγάλη πίεση διεθνώς (ρε-
πορτάζ σελ. 16). ∆εύτερον γιατί η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση θέλει να παραµείνει 
σαν καλλιέργεια στη χώρα µας, γι’ αυ-
τό και το επιδοτεί κάθε χρόνο µε 180 
εκατ. ευρώ περίπου (ειδικό καθεστώς - 
συνδεδεµένη ενίσχυση). Τυχόν εγκα-
τάλειψη των καλλιεργητών σε µια δύ-
σκολη χρονιά, όπως προδιαγράφεται 
η φετινή, θα µπορούσε να σηµάνει την 
αρχή του τέλους για τη βαµβακοκαλ-
λιέργεια στην οποία έχουν επενδύσει 
πολλοί τόσο από τις εισροές όσο και 
από τη µεταποιητική βιοµηχανία, δη-
λαδή τα εκκοκκιστήρια.  

21-22, 35- 36

Τσιμπά η τιμή 
στα Crimson 
Seedless
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Με αφετηρία τα 90 λεπτά ξεκίνησαν οι πρώ-
τες κοπές ροδιού της υπερπρώιµης ποικι-
λίας Acco στις περιοχές καλλιέργειας στην 
Αργολίδα, στην Ηλεία και στην Καβάλα δί-
νοντας το τόνο της νέας εµπορικής σεζόν, 
η οποία αναµένεται καλύτερη από την περ-
σινή. Σηµειώνεται εδώ πως τα στρέµµατα 
µε την παραπάνω ποικιλία είναι πολύ λί-
γα συγκριτικά, µε τη σοδειά να πιάνει τι-
µές κοντά στα 90 λεπτά µε 1 ευρώ το κι-
λό. «Πέρυσι, οι τιµές για τα Acco ήταν πα-
ρόµοιες» αναφέρει ο παραγωγός Κοντός 

∆ηµήτρης, από την Ερµιόνη. 
Ωστόσο η ποικιλία που ζητάνε οι ευρω-

παϊκές αγορές είναι η Wonderful. Η φετινή 
παραγωγή στη Wonderful αναµένεται µε-
γαλύτερη από τη περσινή, φτάνοντας τους 
2.500 µε 3.000 τόνους, ωστόσο υπάρχουν 
προβλήµατα ποιότητας. Σύµφωνα µε παρά-
γοντες τις αγοράς, οι τιµές το 2019 κυµάν-
θηκαν στα 40 µε 50 λεπτά και φέτος, µε «ό-
πλο» τα θρεπτικά του συστατικά, αναµένο-
νται καλύτερα επίπεδα περί τα 60 λεπτά, οι 
οποίες θα διαµορφωθούν τέλη Σεπτεµβρίου.

Τα ρόδια στο κλίµα της εποχής
Ξεκίνησε η συγκοµιδή στα Acco, αναµένονται Ερµιόνη και Wonderful
Σαφώς υψηλότερη φέτος η ζήτηση, έως ένα ευρώ πιάνουν τα πρώιµα

Α1 |  21

Μικρή διολίσθηση τιµών για το σκλη-
ρό σιτάρι στη χώρα µας, η οποία ο-
φείλεται στη υποτονική στάση της 

αγοράς και την προοπτική µεγάλης σοδειάς 
του Καναδά. Στη Θεσσαλία ακούγονται πλέον 
τα 23 µε 24 λεπτά το κιλό στον παραγωγό για 
τα ποιοτικά σιτάρια. Εν τω µεταξύ, στο χρηµα-
τιστήριο του Σικάγο επικρατεί ανοδική τάση, 
η οποία πηγάζει από τις αγορές δηµητριακών 
(κυρίως σόγιας) των Κινέζων, ενώ στη Γαλλία 
οι τιµές παρέµειναν αµετάβλητες στα 188 ευ-
ρώ ο τόνος για τα συµβόλαια ∆εκεµβρίου ‘20, 
καθώς η προοπτική για µεγάλη ρωσική παρα-
γωγή φρέναρε την ανοδική αµερικανική τάση. 

  Μόνο επιλεκτικές προπωλήσεις βάµβακος 
από πλευράς εµπόρων γίνονται στην ελληνι-
κή αγορά, σε περιπτώσεις που οι εκκοκκιστές 
εναρµονίζονται µε τις διεθνείς τιµές. ∆εν υπάρ-
χει πλέον πριµ επί του χρηµατιστηρίου για τα 
ανοιχτά συµβόλαια και πουλάµε στα ίδια επί-
πεδα µε τις τιµές ∆εκεµβρίου ’20, περίπου στα 
64,50 σεντς ανά λίµπρα. Η σοδειά προχωρά-
ει ικανοποιητικά και λογικά προς τα τέλη Σε-
πτεµβρίου ξεκινά η συγκοµιδή. Χρηµατιστηρι-
ακά, κρατάµε γερά γύρω από τα 65 σεντς και 
αυτό είναι επιτυχία αν αναλογιστεί κανείς σε τι 
κατάσταση βρίσκεται η παγκόσµια οικονοµία.

  Ξεκίνησαν οι παραλαβές οινοστάφυλων 
στην Ένωση Πεζών Κρήτης. Οι τιµές για τα Βι-
λάνα α’ ποιότητας θα είναι στα 0,33 ευρώ το 
κιλό, στο Κοτσιφάλι α’ ποιότητας στα 0,33 ευ-
ρώ το κιλό, στο Μαντηλάρι στα 0,25 ευρώ, στο 
Ραζακί στα 0,30 ευρώ. Σταφύλια κάτω των 10 
βαθµών για Λευκά, Μαντηλάρι και 11 βαθµών 
για Ερυθρά δεν θα παραλαµβάνονται λόγω της 
ιδιαιτερότητας της χρονιάς.

Με τον φόβο του 
Καναδά το σκληρό 

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

12/08 20/08 27/08 03/09 10/09

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

291,87
288,99

289,61

278,69

267,80

Ιταλία 
Τα υπέρ πρώιµα ρόδια της 
ποικιλίας Acco στην Ιταλία 

έδωσαν τιµή παραγωγού από 1,15 
έως 1,30 ευρώ το κιλό

Ισπανία
Η απόδοση ανά εκτάριο στην ισπα-
νική παραγωγή θα είναι µειωµένη 
κατά 30% µε ποιοτικά προβλήµατα 

εξαιτίας των βροχοπτώσεων

Ερμιόνη
Αυξηµένη κατά 10% 

αναµένεται η φετινή παραγωγή 
ροδιών ποικιλίας «Ερµιόνη» 

στην Αργολίδα

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

06/8 12/8 20/8 27/8 3/9 10/9

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

)

295

190

209,5

2,01

374,70

880,4

19.66

49.750

102.675

64.89

300

190

209,5

2,04

373,60

867,0

19,36

51,00

109.67

67.39

300

190

209,5

2,03

381,20

909,40

19,55

52,75

110.85

66,50

295

190

209,5

1,98

361,90

940,4

19,75

55,35

102.95

66,73

300

180

209,5

2,10

351,80

962,4

16,95

58,80

103.92

63.82

297

180

209,5

2.07

357,20

962,4

16,95

61.250

105.12

63.98

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος 211

64,60 63,80 63,53

65,29

64,31 64,83

211 211 211 212 212

Τιμές παραγωγού
ρόδι Accο
(λεπτά το κιλό)

Ελλάδα  90-100 

Ιταλία  115- 130
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Τιμή παραγωγού
(ευρώ / κιλό)

Ξεκίνηµα   0,90 

Περιθώρια για   1,15

ΠΗΓΗ: AGRENDA

Στη ζώνη των 65 
σεντς το χρηματιστήριο 
βάμβακος 

Γεννά προσδοκίες
η σεζόν για το 
κελυφωτό φιστίκι

Αυξηµένη κινητικότητα 
στην αγορά ελαιολάδου
Η κινητικότητα σε βασικά παραγωγικά 
κέντρα της χώρας είναι υψηλότερη από 
το συνηθισµένο της εποχής, πράγµα που 
µπορεί να συνδεθεί µε τα περιορισµένα 
αποθέµατα σε έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 
που καταγράφονται σε Ισπανία και Ιταλία.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Υποθήκη για 
ενίσχυση γράφει
και το ελαιόλαδο 
Μετά τις επιτραπέζιες ελιές για τις 
οποίες ο υπουργός Μάκης Βορίδης 
έδωσε το «πράσινο φως», σειρά για 
ενίσχυση φαίνεται να παίρνει και το 
ελαιόλαδο. Το µόνο του ντεζαβαντάζ 
είναι ότι το προϊόν προέρχεται από µια 
χρονιά (2019) µε ακόµα χειρότερες 
συνθήκες αγοράς απ’ αυτές οι οποίες 
δείχνουν να διαµορφώνονται εν όψει 
της νέας ελαιοκοµικής περιόδου 
(2020-2021). Το πως θα βρεθεί άκρη, 
από τις αρµόδιες αρχές, µοιάζει 
κοµµάτι δύσκολο. Από την άλλη 
πλευρά, το lobby του ελαιολάδου, τόσο 
από πλευράς παραγωγών (Κρήτη, 
Μεσσηνία, Λακωνία), όσο και κυρίως 
από πλευράς εµπόρων - µεταποιητών, 
δείχνει να είναι ισχυρό και µε ανάλογες 
επιρροές στο κυβερνητικό στρατόπεδο.  
Άλλωστε, η ιστορία έχει δείξει ότι τις 
περισσότερες φορές, από τέτοιου 
είδους ειδικές ενισχύσεις, επωφελείται 
περισσότερο ο τοµέας της εµπορίας και 
µεταποίησης και λιγότερο ο κλάδος 
των παραγωγών, οι οποίοι χάνουν από 
την αγορά ότι παίρνουν σε «ενίσχυση». 

Eπιχειρεί-
ται αυτό 
τον καιρό,  
ο αποπρο-
σανατολι-
σµός του 
αγροτικού 
κόσµου, 
η πολυδιά-
σπασή και 
η αποµό-
νωσή του.
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Ο Βάλντις Ντοµπρόβσκις, ο σκληρός ε-
κτελεστικός αντιπρόεδρος της Κοµισιόν 
για την οικονοµική πολιτική, αναλαµβά-
νει τη θέση του Επιτρόπου Εµπορίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, µετά την παραίτη-
ση του Ιρλανδού Φιλ Χόγκαν. Την ανα-
κοίνωση έκανε στις αρχές της περασµέ-
νης εβδοµάδας η πρόεδρος της Κοµισιόν 
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κίνηση που 
σηµατοδοτεί την πρώτη αλλαγή στην ο-
µάδα των εθνικών επιτρόπων από τότε 
που ανέλαβε τον περασµένο ∆εκέµβριο. 

Μετά την παραίτηση Χόγκαν, διπλωµά-
τες της ΕΕ είχαν προβλέψει ως πλέον «λο-
γική» την επιλογή Ντοµπρόβσκις, πρώ-
ην πρωθυπουργού της Λετονίας, σηµειώ-
νοντας ότι ήταν κορυφαίος επίτροπος α-
πό το κεντροδεξιό ευρωπαϊκό λαϊκό κόµ-
µα, της ίδιας δηλαδή πολιτικής οικογέ-
νειας µε τον Χόγκαν. Νέα Επίτροπος από 
την Ιρλανδία είναι η Μάρεντ ΜακΓκίνες, 
η οποία αναλαµβάνει τα χαρτοφυλάκια 
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και Υ-
πηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών.

Παρότι ο Ντοµπρόβσκις παραιτήθηκε 
από τον έλεγχο της πολιτικής 

χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, 
θα παραβρίσκεται σε µηνιαίες 
συνεδριάσεις των υπουργών 

Οικονοµικών της ευρωζώνης.

Ο σκληρός
Ντομπρόβσκις
νέος Επίτροπος
Εμπορίου ΕΕ
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Βαραίνει η υπόθεση τσεκ 
και για τους μικρούς αγρότες 
Ελέγχους και περιβαλλοντικές υποχρεώσεις ακόμα και για όσους συμμετέχουν στο 
καθεστώς μικρών καλλιεργητών προβλέπει η νέα πρόταση της προεδρίας της ΕΕ για 
τα στρατηγικά σχέδια της ΚΑΠ. Ευελιξία στα eco-schemes για τα έτη 2024 και 2025

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Η εισαγωγή υποχρεώσεων πολ-
λαπλής συµµόρφωσης για τους 
µικρούς καλλιεργητές, δηλαδή 
όσους λαµβάνουν σήµερα στην 
Ελλάδα ενισχύσεις έως 1.250 ευ-
ρώ ετησίως, βρίσκεται µεταξύ άλ-
λων στο νέο πακέτο µέτρων που 
προτείνει η προεδρία της ΕΕ για τα 
στρατηγικά σχέδια της νέας ΚΑΠ. 

Πρόκειται για εξέλιξη η οποία 
έρχεται να δυσκολέψει περαιτέ-
ρω την υπόθεση βασικής ενίσχυ-
σης για τη νέα περίοδο, όσων α-
φορά τουλάχιστον τους µικρούς 
αγρότες, αν και στο σχετικό έγ-
γραφο γίνεται λόγος για ένα πιο 
ελαφρύ επίπεδο ελέγχων και κυ-
ρώσεων. Το ζήτηµα αυτό το είχε 
θίξει επανειληµµένα η ελληνική 
αντιπροσωπεία στα Συµβούλια Υ-

πουργών Γεωργίας. Πρώτον για-
τί πλέον οι µικροί µπορεί να υ-
φίστανται κυρώσεις και µείωση 
στην αξία δικαιωµάτων από το-
πικούς ελέγχους και δεύτερον 
γιατί οι υποχρεώσεις πολλαπλής 
συµµόρφωσης που ούτως ή άλ-
λως θα είναι πιο πολλοί τη νέα 
περίοδο µπορεί να χρειάζονται 
επενδύσεις που είναι πάνω από 
τις δυνάµεις αυτής της κατηγο-
ρίας αγροτών.

Άµεσες ενισχύσεις
Ενδιαφέρον για την τύχη των 

ενισχύσεων των Ελλήνων αγρο-
τών εµφανίζουν επιπλέον ακό-
µα δύο προτάσεις που βρίσκο-
νται στο έγγραφο που συνέταξε 
η γερµανική προεδρία και συζη-
τήθηκαν στην άτυπη σύνοδο του 
Συµβουλίου 7-8 Σεπτεµβρίου:

Η πρώτη έχει να κάνει µε τα 
καθεστώτα eco-schemes. Για τα 
έτη 2023 και 2024, προτείνεται 
µεν οι δράσεις αυτές να λάβουν 
ένα µίνιµουµ πόρων από τις άµε-
σες ενισχύσεις (τραβώντας από 
τη βασική). Ωστόσο, δίνεται η δυ-
νατότητα όσα χρήµατα δεν χρη-
σιµοποιηθούν, να αφιερωθούν 
σε άλλα καθεστώτα άµεσων ε-
νισχύσεων. Η δυνατότητα αυτή 

παύει για τα έτη 2025-2027. Επι-
πλέον, τα ποσά που θα µείβονται 
οι αγρότες θα είναι ανάλογα το 
πώς τα τρέξουν τις δράσεις eco-
schemes τα κράτη-µέλη. ∆ηλαδή, 
αν η πληρωµή δίνεται συµπληρω-
µατικά της βασικής ενίσχυσης (ό-
πως π.χ το πρασίνισµα), τότε δεν 
θα υπάρχει όριο στα ποσά που 
αµοίβονται οι αγρότες. Αν όµως 
δίνονται τα χρήµατα ως «αποζη-
µίωση» για τα διαφυγόντα κέρδη 
των αγροτών λόγω των δεσµεύσε-
ων που θα αναλαµβάνονται, εκεί 
θα ισχύουν συγκεκριµένα όρια. 

Η δεύτερη πτυχή της πρότασης 
αφορά την εξισωτική αποζηµίω-
ση. Προτείνεται λοιπόν να  µετρά-
ει ως «περιβαλλοντικό µέτρο» αν 
προκηρυχθεί από τα Προγράµµατα 
Αγροτικής Ανάπτυξης, λύνοντας 
τα χέρια κρατών-µελών, όπως της 
Ελλάδας, όσον αφορά την αφι-

έρωση περισσότερων κονδυλί-
ων σε επενδυτικά προγράµµατα.

Το έγγραφο της γερµανικής 
προεδρίας έρχεται πριν την ψη-
φοφορία της ολοµέλειας που προ-
γραµµατίζεται για τον Οκτώβριο, 
η οποία και θα διαµορφώσει σε 
µεγάλο βαθµό τα τελικά κείµε-
να της ΚΑΠ για τη νέα περίοδο. 
Αναλυτικότερα, οι προτάσεις έ-
χουν ως εξής:

Eco-schemes
Η Προεδρία βλέπει τα ισχυρά οι-

κολογικά συστήµατα (Eco-schemes) 
ως βασικό µέσο για την αύξηση 
των περιβαλλοντικών και κλιµατι-
κών φιλοδοξιών της ΚΑΠ. Στις συ-
ζητήσεις στο Συµβούλιο Γεωργί-
ας στις 20 Ιουλίου 2020, προέκυ-
ψε µια µικτή εικόνα όσον αφορά 
τον υποχρεωτικό χαρακτήρα των 
οικολογικών συστηµάτων, καθώς 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
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και σχετικά µε έναν ελάχιστο προ-
ϋπολογισµό για τα οικοσυστήµα-
τα. Τα κράτη µέλη εξέφρασαν έ-
ντονες ανησυχίες ότι τα µη δαπα-
νηθέντα ποσά θα µπορούσαν να 
χαθούν εάν οι πραγµατοποιηθεί-
σες δαπάνες δεν αντιστοιχούσαν 
στον ελάχιστο προϋπολογισµό.

Από την άποψη της Προεδρίας, 
είναι δυνατόν να θεσπιστεί ένας ε-
λάχιστος προϋπολογισµός για οι-
κολογικά συστήµατα, ενώ παράλ-
ληλα θα παρέχεται επαρκής οικο-
νοµική ευελιξία στα κράτη µέλη 
για να αποφύγουν την απώλεια 
αχρησιµοποίητων πόρων.

Ως εκ τούτου, η Προεδρία προ-
τείνει, τα πρώτα δύο χρόνια (2023 
και 2024) πόροι των eco-schemes, 
τα οποία αναπάντεχα δεν θα µπο-
ρούσαν να δαπανηθούν λόγω ανε-
παρκούς απορρόφησης και όπου οι 
δυνατότητες κατανοµής των κονδυ-
λίων µεταβάλλοντας το µοναδιαίο 
ποσό για το οικολογικό - τα προ-
γράµµατα έχουν εξαντληθεί, µπο-
ρούν να χρησιµοποιηθούν για άλ-
λες παρεµβάσεις άµεσων πληρω-
µών. Αυτή η πιλοτική φάση θα δώ-
σει στα κράτη µέλη επιπλέον ευε-
λιξία. Κατά τα επόµενα έτη, θα έ-

πρεπε να είχε αποκτηθεί επαρκής 
εµπειρία όσον αφορά την αποδοχή 
των οικολογικών συστηµάτων, έτσι 
ώστε οι παρεµβάσεις να µπορούν 
να προγραµµατιστούν µε µεγαλύ-
τερη ακρίβεια και να διασφαλιστεί 
(όπου ενδείκνυται αναθεωρώντας 
το στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ) ότι 
οι πραγµατοποιηθείσες δαπάνες 
για τα συστήµατα πληρούν τον ε-
λάχιστο προϋπολογισµό.

H οικονοµική ευελιξία που πα-
ρέχεται µε την προσαρµογή των 
ποσών ενίσχυσης εξαρτάται επί-
σης από το εάν οι πληρωµές στο 
πλαίσιο των οικοσυστηµάτων χο-
ρηγούνται ως πρόσθετη εισοδηµα-
τική στήριξη (δηλαδή συν της βα-
σικής ενίσχυσης) ή ως αντιστάθ-
µιση του κόστους και του διαφυ-
γόντος εισοδήµατος (όπως για πα-
ράδειγµα στα αγροπεριβαλλοντι-
κά). Η πρώτη επιλογή προσφέρει 
πολύ µεγαλύτερη ευελιξία. 

Εξισωτική αποζηµίωση
Η Προεδρία προτείνει να δια-

τηρηθεί ο συµβιβασµός που επι-
τεύχθηκε υπό την κροατική Προ-
εδρία σχετικά µε τις πληρωµές 
για περιοχές µε φυσικούς περι-
ορισµούς (εξισωτική). Ο συµβι-
βασµός επαναφέρει τη δυνατό-
τητα καταµέτρησης των πληρω-
µών για περιοχές µε φυσικούς 
περιορισµούς έναντι της περι-
φράξεως 30% για περιβαλλοντι-

κούς και κλιµατικούς στόχους 
στον δεύτερο πυλώνα.

Καθεστώς
µικρών αγροτών

Η πλειονότητα των κρατών µε-
λών υποστηρίζει ότι, ενόψει του 
υψηλότερου επιπέδου περιβαλ-
λοντικής φιλοδοξίας, οι µικροί 
αγρότες πρέπει επίσης να υπό-
κεινται στους κανόνες της πολ-
λαπλής συµµόρφωσης υπό ό-
ρους. Προκειµένου να αντικατο-
πτρίζεται η ιδιαιτερότητα των µι-
κρών εκµεταλλεύσεων, η οµάδα 
εργασίας του Συµβουλίου συζη-
τά επί του παρόντος λεπτοµέρει-
ες σχετικά µε συγκεκριµένες δια-
τάξεις στο πλαίσιο των ελέγχων 
και των κυρώσεων.

Προς ψήφιση
Τον Οκτώβριο η ολοµέλεια 
του Συµβουλίου θα κληθεί 
να ψηφίσει και να διαµορ-
φώσει σε µεγάλο βαθµό τα 
τελικά κείµενα της ΚΑΠ για 

την ερχόµενη περίοδο

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αλλαγές στην πολλαπλή συµ-
µόρφωση, δηλαδή των υποχρε-
ώσεων του αγρότη για τη λήψη 
του τσεκ, προτείνει επιπλέον η 
Γερµανική Προεδρία, µε επίκε-
ντρο τη γη υπό αγρανάπαυση. 
Συγκεκριµένα, πρώτον προτεί-
νεται να αυξηθεί από 5% που εί-
ναι σήµερα σε ένα άλλο µεγαλύ-
τερο ποσοστό (δεν αποσαφηνί-
ζεται) το µερίδιο της αγροτικής 
γης που θα µένει ακαλλιέργητο 
ετησίως. ∆εύτερον, προτείνεται 
το µέτρο αυτό να αφορά µόνο 
την αροτραία γη. Ως εκ τούτου 
πλέον, τα σηµεία της πολλαπλής 
συµµόρφωσης ορίζονται για τη 
νέα περίοδο ως εξής:

1) ∆ιατήρηση των µόνιµων 
βοσκοτόπων βάσει της αναλο-
γίας των µόνιµων βοσκοτόπων 
σε σχέση µε τη γεωργική έκτα-
ση σε εθνικό, περιφερειακό και 
υποπεριφερειακό επίπεδο και 
σε επίπεδο οµάδας εκµεταλλεύ-
σεων ή σε επίπεδο εκµετάλλευ-
σης. Η αναλογία αυτή δεν µει-
ώνεται κατά ποσοστό µεγαλύ-
τερο του 5 % σε σύγκριση µε το 
έτος αναφοράς 2015.

2) Ελάχιστη προστασία των υ-
γροτόπων και τυρφώνων το αρ-
γότερο έως το 2024.

3) Απαγόρευση της καύσης υ-
πολειµµάτων καλλιεργειών, ε-
κτός αν γίνεται για λόγους φυ-
τοπροστασίας.

4) ∆ηµιουργία ζωνών ανάσχε-
σης κατά µήκος υδατορευµάτων.

5) ∆ιαχείριση της κατεργα-
σίας του εδάφους ή άλλες κα-
τάλληλες τεχνικές καλλιέργει-
ας για τον περιορισµό του κιν-
δύνου υποβάθµισης του εδά-
φους, λαµβανοµένης υπόψη 

της κλίσης των πρανών.
6) Ελάχιστη κάλυψη του εδά-

φους σε περιόδους και περιοχές 
που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες.

7) Αµειψισπορά ή άλλες πρα-
κτικές που αποσκοπούν στη δι-
ατήρηση του εδαφικού δυναµι-
κού, όπως η διαφοροποίηση 
καλλιεργειών.

Ελάχιστο ποσοστό άνω του 5% 
αρόσιµης γης που διατίθεται για:

1. i) µη παραγωγικές εκτάσεις ή
2. ii) εµβόλιµες καλλιέργειες 

ή καλλιέργειες που δεσµεύουν 
το άζωτο, οι οποίες καλλιεργού-
νται χωρίς φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα. Για τα κράτη-µέλη που 
χρησιµοποιούν µόνο µη παρα-
γωγικές περιοχές και χαρακτη-
ριστικά, το ελάχιστο µερίδιο εί-
ναι 3%. Για τις καλλιέργειες α-
ζωτοδέσµευσης χρησιµοποιεί-
ται συντελεστής στάθµισης 0,3.

∆ιατήρηση χαρακτηριστι-
κών του τοπίου

Απαγόρευση της κοπής φυ-
τικών φρακτών και δένδρων 
κατά την περίοδο αναπαραγω-
γής και εξάρτησης των πτηνών

Προαιρετικά, µέτρα για την 
αποφυγή χωροκατακτητικών 
φυτικών ειδών

8) Απαγόρευση της µετατροπής 
ή άροσης των µόνιµων βοσκό-
τοπων που έχουν χαρακτηριστεί 
ως περιβαλλοντικά ευαίσθητοι 
µόνιµοι βοσκότοποι σε περιο-
χές του δικτύου Natura 2000.

Σηµειώνεται εδώ πως για τα 
«eco-schemes» θα οριστούν δρά-
σεις που θα απαιτούν από τους 
αγρότες να κάνουν «το κάτι πα-
ραπάνω» σε σχέση µε τα παρα-
πάνω πρότυπα (π.χ αµειψισπο-
ρά σε µεγαλύτερη έκταση κ.ο.κ).

Ανεβαίνει το υποχρεωτικό
ποσοστό για την αρόσιμη 
γη υπό αγρανάπαυση 
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Συνεχίζονται 
οι συλλήψεις 
Με υψηλούς πληθυσμούς 
η Tuta absoluta στη ντομάτα

ΤΗΣ  ΙΩΑΝΝΑΣ 
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 
  fotopoulou@agronews.gr

Οι συλλήψεις των ακµαίων της 
Tuta absoluta στο δίκτυο φε-
ροµονικών παγίδων συνεχίζο-
νται σε όλες τις παραγωγικές 
περιοχές της ντοµάτας. Σύµ-
φωνα µε τις διαπιστώσεις των 
ειδικών γεωπόνων του Περι-
φερειακού Κέντρου Προστασί-
ας Φυτών Βόλου, οι συλλήψεις 
των ακµαίων του εντόµου στο 
δίκτυο φεροµονικών παγίδων 
συνεχίζονται και εµφανίζονται 
300-400 άκµαία ανά τριήµερο 
στην κάθε παγίδα στις πρώιµες 
καλλιέργειες. Από τις επιθεω-
ρήσεις σε θερµοκηπιακές καλ-
λιέργειες τοµάτας, οι προσβο-
λές συνοδεύονται από ζηµιές 
σε καρπούς. Επισηµαίνεται ότι 

το έντοµο µπορεί να προσβά-
λει τη ντοµάτα σε οποιοδήπο-
τε στάδιο, ακόµα και στο στά-
διο των 2-3 φύλλων.

Το λεπιδόπτερο Tuta Absoluta 
είναι ένας επιζήµιος εχθρός της 
ντοµάτας, καθώς υποβαθµί-
ζει την ποιότητα και την α-
πόδοση της καλλιέργειας. Οι 
προνύµφες του εντόµου προ-
σβάλλουν κυρίως τα φύλλα 
και τους καρπούς, ορύσσο-

ντας στοές. Οι γενεές ανά έ-
τος του εντόµου µπορούν να 
φτάσουν τις 12, µε τον βιολο-
γικό κύκλο του να επηρεάζε-
ται κυρίως από τη θερµοκρα-
σία. Σε ήπιες θερµοκρασίες 
παρατηρείται συνεχής ανά-
πτυξη του εντόµου και οι προ-
νύµφες προσβάλλουν τα φυ-
τά σ’ όλη τη διάρκεια της καλ-
λιεργητικής περιόδου. 

Οι προνύµφες πρώτου στα-
δίου µετά την εκκόλαψη από 
τα ωά, εισχωρούν στο εσωτερι-
κό των φύλλων, των βλαστών 
και των καρπών και τρέφονται 
από τους εσωτερικούς ιστούς 
δηµιουργώντας σ’ αυτούς στο-
ές. Αρχικά, η προσβολή θυµί-
ζει τις στοές που δηµιουργεί η 
λιριόµυζα, µε τη διαφορά ότι 
οι στοές της Tuta absoluta εί-
ναι πλατειές και ακανόνιστες. 

Επιπλέον, ως παθογνωµικό 
σύµπτωµα της παρουσίας της 
Tuta absoluta είναι τα µαύρα 
περιττώµατα και η χαρακτηρι-
στική προνύµφη στο εσωτερι-
κό των στοών. Στους καρπούς 
παρατηρούνται προσβολές ό-
σοι είναι ακόµα πράσινοι.

Οι παραγωγοί θα πρέπει να 
επισκέπτονται συχνά την καλ-
λιέργεια και να ελέγχουν συ-
νεχώς τον πληθυσµό και τις 
πτήσεις της Tuta absoluta µε 
τη χρήση φεροµονικών πα-
γίδων τύπου ∆έλτα. Οι πα-
γίδες θα πρέπει να τοποθε-
τούνται στο ύψος της κορυ-
φής των φυτών. Σε κάθε πε-
ρίπτωση, η χηµική αντιµετώ-
πιση θα πρέπει να είναι εκλε-
κτική για τη Tuta absoluta και 
να µην επηρεάζει τους φυσι-
κούς εχθρούς. 

Προνύµφες κηροπλάστη στις µανταρινιές της Πελοποννήσου 
Στις όψιµες περιοχές µε εσπεριδοειδή στην ευρύτερη 
Πελοπόννησο έχουν ξεκινήσει οι εκκολάψεις των νεαρών 
προνυµφών του κηροπλάστη. Μάλιστα, στις µανταρινιές υπάρχουν 
σοβαρές προσβολές τονίζουν οι γεωπόνοι του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών Ναυπλίου. Συγκεκριµένα σε 
οπωρώνες µανταρινιάς των όψιµων περιοχών που µετά από 

έλεγχο διαπιστώνονται προσβολές οι καλλιεργητές καλούνται να 
προχωρήσουν σε µια επέµβαση άµεσα. Επιπλέον, υπογραµµίζουν οι ειδικοί, 
επειδή είναι η δεύτερη γενιά του εντόµου και συνυπάρχουν σχεδόν όλα τα 
βιολογικά στάδια του εντόµου απαιτείται επανάληψη της επέµβασης µετά 
από 10 µε 12 ηµέρες. Συστήνεται παράλληλα χρήση συνδυασµού θερινού 
πολτού µε ένα εγκεκριµένο φυτοπροστατευτικό προϊόν. Τέλος, σηµειώνεται 
σύµφωνα µε τους γεωπόνους ότι τα δέντρα που θα ψεκαστούν µε θερινό 
πολτό πρέπει να είναι σε καλή θρεπτική κατάσταση, ποτισµένα και η 
επέµβαση να γίνει πρωινές ώρες ή αργά το απόγευµα. 

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Εχθροί 
Η Tuta absoluta έχει 
πολλούς φυσικούς 

εχθρούς που διατηρούν 
τον πληθυσµό σε χαµηλά 

επίπεδα

Ωίδιο στην πιπεριά
Οι καιρικές συνθήκες την εποχή αυτή 
χαρακτηρίζονται από υψηλή θερµοκρασία 
και υγρασία, ευνοώντας την ανάπτυξη και 
τη διασπορά του ωιδίου. Το παθογόνο 
προσβάλλει κυρίως τα ώριµα φύλλα, 
σχηµατίζοντας συνήθως κυκλικές κηλίδες 
και, κάτω από ευνοϊκές συνθήκες, µπορεί 
να σχηµατιστεί υπόλευκη εξάνθηση στην 
επάνω επιφάνεια αυτών. Για την 
ολοκληρωµένη αντιµετώπιση του ωιδίου, οι 
καλλιεργητές θα πρέπει να εφαρµόσουν 
µέτρα, µε στόχο τη βελτίωση της 
κυκλοφορίας του αέρα στο χωράφι, 
επιτυγχάνοντας γρηγορότερη εξάτµιση της 
υγρασίας που θα περιορίσει την εξάπλωση 
του µύκητα. Η διαχείριση των ζιζανίων είναι 
δυνατόν να µειώσει σηµαντικά τις 
προσβολές. Επιπλέον, σε υπαίθριες 
καλλιέργειες πιπεριάς, το θειάφισµα των 
φυτών δίνει πολύ καλά αποτελέσµατα, 
αρκεί να µην επικρατούν συνθήκες υψηλής 
ηλιοφάνειας και θερµοκρασίας.

Σκευάσµατα
ALFA: Νimrod 25 EC, Custodia SC
BAYER: Sonata SC, Flint max 75WG
FMC: Impact 125 SC, Fungiben 12,5 EC
HELLAFARM: Χελλαθειον 80 
WG, Myclofil
SYNGENTA: Ampexio, Ridomil 
Gold MZ 68 WG
UPL: Zoxis 250SC, Flosul 80SC

Περονόσπορος στο αµπέλι
Η ασθένεια του περονόσπορου συνήθως 
δεν ευθύνεται για πολυσύνθετα 
προβλήµατα στην άµπελο, ωστόσο, εάν 
ληφθεί υπόψη ο επιδηµικός της 
χαρακτήρας σε συνδυασµό µε την 
κλιµατικά εξαρτώµενη εξέλιξή της, η 
έγκαιρη και η ορθολογική αντιµετώπιση 
αποτελούν µονόδροµο. Εποµένως, οι 
ασταθείς καιρικές συνθήκες όπως και οι 
βροχοπτώσεις, οι δροσιές, που 
ενδεχοµένως σηµειωθούν κατά τόπους, 
αποτελούν εν δυνάµει παράγοντα νέων 
µολύνσεων. Γι’ αυτό το λόγο οι γεωπόνοι 
του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Καβάλας προτείνουν στις υγρές περιοχές 
και στους αµπελώνες, όπου έχει 
ολοκληρωθεί ο τρυγητός, τη διενέργεια 
ενός ψεκασµού µε χαλκούχο σκεύασµα 
ώστε να περιοριστεί η «ποσότητα» του 
µύκητα που διαχειµάζει.

Σκευάσµατα
ALFA: Valbon WG, Sacron WG
BAYER: Melody compact 49WG, 
Profiler 71,1WG
FMC: Galben M, Foskey 80 WG,
HELLAFARM: Magnox, Φιλαµετ
SIPCAM: Lieto WG, Curane Evo 
SYNGENTA: Taegro, Cidely 
Top 125/15 DC
UPL: Optix R Disperss WG, Peronil WG

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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Θρακών κάθοδος
«Σφήνα» στους γνωστούς 
παίκτες της Θεσσαλίας η 
λειτουργία της µονάδας 

εκκόκκισης ∆οντά από τα 
Θρακικά Εκκοκκιστήρια 

Ανακατεύει την τράπουλα 
η κάθοδος του Κουρούδη 
στη Θεσσαλία, σιγή ιχθύος 
από τα κλωστήρια διεθνώς, 
ελάχιστες οι προπωλήσεις, 
πιεσμένο και το δολάριο  

ΤOY   ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ
panagos@agronews.gr

Σε µια χρονιά που ενδέχεται να καταστεί καθο-
ριστική για το µέλλον της βαµβακοκαλλιέργει-
ας στη χώρα µας, αρχίζει τις επόµενες µέρες η 
βαµβακοσυλλογή στην Κεντρική Ελλάδα (Στε-
ρεά και Θεσσαλία) µε τις αποδόσεις να προβλέ-
πονται µέτριες και τις συνθήκες της διεθνούς α-
γοράς να µην ευνοούν την τιµή του προϊόντος.
Κλειστές κλωστοϋφαντουργίες, αδύναµο δολά-
ριο, πιεσµένη τουρκική λίρα, υποτονική χρηµα-
τιστηριακή αγορά, ελάχιστες προπωλήσεις, α-
σφυκτικές συνθήκες ρευστότητας, φθηνό πε-
τρέλαιο και αµερικανικές εκλογές, είναι ορι-
σµένες µόνο από τις αντιξοότητες που διαµορ-
φώνουν το πλαίσιο µέσα στο οποίο θα πρέπει 
να γίνουν το επόµενο διάστηµα οι εµπορευµα-
τικές πράξεις στο βαµβάκι. 

Την ίδια στιγµή, η κατάσταση σε ότι αφορά 
την εγχώρια παραγωγή µάλλον είναι χειρότερη 
από πέρυσι, τουλάχιστον σχετικά µε τις αποδό-
σεις, ωστόσο αν οι καιρικές συνθήκες του φθι-
νοπώρου παραµείνουν καλές (όπως το τελευ-
ταίο διάστηµα) εγγράφεται µια καλύτερη υπο-

θήκη σε ότι αφορά την ποιότητα. Η αλήθεια εί-
ναι ότι παρά το γεγονός ότι δεν υπήρξαν εκτε-
ταµένες καταστροφές από καταιγίδες και πρά-
σινο σκουλήκι, οι βαµβακοκαλλιέργειες ταλαι-
πωρήθηκαν λίγο παραπάνω φέτος από ανδρο-
µυκώσεις και εντοµολογικές αποµυζήσεις, ενώ 
σε πολλές περιπτώσεις δείχνει να έχει χαθεί πα-
ραγωγή και από την πρόωρη διακοπή της άρ-
δευσης, καθώς ο Σεπτέµβριος αποδείχθηκε ι-
διαίτερα ξηρός και θερµός.     

Το µεγαλύτερο πρόβληµα είναι η ζήτηση του 
βαµβακιού κι αυτή τη στιγµή, όπως όλα δεί-
χνουν, η ζήτηση στη φυσική αγορά του εκκοκ-
κισµένου µοιάζει να είναι µηδενική. Αν τα προ-
ηγούµενα χρόνια, τέτοια εποχή τα εγχώρια εκ-
κοκκιστήρια είχαν προπωλήσει το 50% της προ-
βλεπόµενης παραγωγής τους, φέτος δεν έχουν 
διαθέσει ούτε το 5%. Το γεγονός αυτό σηµαίνει 
ότι οι µέχρι ώρας προπωλήσεις δεν είναι τόσες 
που να στηρίξουν τη ρευστότητα στους πρώ-
τους µήνες της σεζόν, εποµένως δεν αποκλεί-
εται και οι πληρωµές συσπόρου σε κάποιες πε-
ριπτώσεις να καθυστερούν. Μ’ αυτή την εικόνα 
στο προϊόν πρώτης µεταποίησης, οποιαδήποτε 
πρόβλεψη για το πως θα κινηθεί φέτος το σύ-
σπορο εµπεριέχει κινδύνους. 

Το σίγουρο είναι ότι η χαµηλή ζήτηση ση-
µατοδοτεί προτίµηση στο καλό προϊόν, δηλα-
δή στις υψηλών προδιαγραφών ποιότητες, κά-
τι που δίνει κίνητρο στα εκκοκκιστήρια να δια-
φοροποιήσουν την τιµολογιακή τους πολιτική 
ανάλογα µε το σύσπορο που φθάνει στην πλά-
στιγγα. Έτσι, αυτό που δεν έγινε τον περασµέ-
νο χρόνο, παρά τις διαβεβαιώσεις των εκκοκκι-
στών στις διάφορες εκδηλώσεις, µπορεί να γί-
νει φέτος, ως αποτέλεσµα των συνθηκών αγο-
ρά και της επιλεκτικής ζήτησης του προϊόντος 

από τις κλωστοϋφαντουργίες.  Η διεθνής χρη-
µατιστηριακή αγορά επιµένει να κινείται γύρω 
από τη ζώνη των 65 σεντς ανά λίµπρα, πράγµα 
το οποίο σηµαίνει ότι µε βάση την τρέχουσα ι-
σοτιµία ευρώ/δολαρίου προκύπτει µια αναλογία 
τιµής περί τα 43 λεπτά το κιλό για το σύσπορο. 
Ωστόσο οι άγονες συνθήκες στη φυσική αγορά 
του εκκοκκισµένου (απουσία αγοραστών) καθι-
στά ευάλωτη αυτή την αντιστοιχία.  

Με δεδοµένο µάλιστα ότι οι συνθήκες αυτές 
πολύ δύσκολα µπορούν να αλλάξουν σε σύ-
ντοµο χρονικό διάστηµα, πληθαίνουν οι φω-
νές που κάνουν λόγο για την ανάγκη στήρι-
ξης του ελληνικού βαµβακιού µε µια γενναία 
ειδική ενίσχυση που θα επιτρέψει στους καλ-
λιεργητές του προϊόντος να παραµείνουν στο 
παιχνίδι. Την ίδια στιγµή, τίθεται και θέµα ει-
δικού πλαίσιου χρηµατοδότησης των εκκοκκι-
στικών επιχειρήσεων, καθώς, λόγω των περι-
ορισµένων προπωλήσεων, δυσκολεύονται να 
µπουν δυναµικά στο παιχνίδι της απορρόφη-
σης της πρώτης ύλης. Ευχάριστη νότα, η κάθο-
δος Κουρούδη (Θρακικά Εκκοκκιστήρια) στη 
Θεσσαλία µε τη µονάδα εκκόκκισης ∆οντά.     

Το σύμπαν συνωμοτεί
για την καλύτερη τιμή 
στο ποιοτικό βαμβάκι  

Προσδοκίες για νέα
υψηλά, βάσει µοτίβου  
Ένα επαναλαµβανόµενο 
µοτίβο τους τελευταίους πέντε 
µήνες στην αγορά βάµβακος 
επιτρέπει προσδοκίες για 
διαµόρφωση νέων υψηλών, 
άνω των 68 σεντς το προσεχές 
διάστηµα. Τα συµβόλαια 
∆εκεµβρίου φαίνεται πως µετά 
από κάθε ράλι υποχωρούν 
λίγο, προτού σταθεροποιηθούν 
για µερικές εβδοµάδες στο 
επόµενο υψηλό επίπεδο. 
Κάπως έτσι ανέκαµψε το 
βαµβάκι από τα 50 σεντς, 
επιστρέφοντας στα 65 σεντς. 
Πλέον, κοντά στο 1 σεντ η 
λίµπρα διαµορφώνονται οι 
απώλειες για τα συµβόλαια 
∆εκεµβρίου στο βαµβάκι, µε 
τον Ντον Σάρλεϊ, οικονοµολόγο 
ειδικό στις αγορές βάµβακος 
και επίτιµο καθηγητή στο 
Πανεπιστήµιο της Τζόρτζια να 
αναµένει νέο ανοδικό τέµπο 
στην αγορά.  
Την ίδια στιγµή, τα θεµελιώδη 
σύµφωνα µε πρόσφατη έκθεση 
της ICAC, δείχνουν αύξηση της 
ζήτησης κατά 7,2% τη νέα 
εµπορική περίοδο. Ωστόσο µια 
αξιοσηµείωτη ανάκαµψη 
παρεµποδίζεται από την 
ταυτόχρονη αύξηση των 
αποθεµάτων που υποστηρίζεται 
από τις καλές φετινές 
παραγωγές εκτός των ΗΠΑ. 
Επιπλέον, στα θετικά, η 
επιλογή δυτικών χωρών να 
εµποδίσουν την εισαγωγή 
υφασµάτων από κινεζικά 
βαµβάκια λόγω αποκαλύψεων 
ανθρωπιστικού περιεχοµένου, 
θα υποχρεώσει -σύµφωνα µε 
αναλυτές- την Κίνα σε αγορά 
περισσότερων ποσοτήτων από 
τις διεθνείς αγορές.  

ΑΓΟΡΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ 
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Χαμηλά ο πήχης για ένταξη στο 4.1.2

Κλείδωσε στα 30 μόρια 
η βάση ένταξης για την 
επιδότηση αρδευτικών

 Αγορά ομβροδεξαμενών, ύπαρξη υδρομέτρησης και επενδύσεις 
σε εκμεταλλεύσεις που αρδεύονται από τη λίμνη Κορώνεια, σε 
προτεραιότητα ένταξης βάσει του νέου πίνακα μοριοδότησης

Το Σεπτέμβριο θα βγει η εφαρμοστική του Μέτρου επιμένουν οι 
διαχειριστικές αρχές, ανέτοιμο ακόμα το ΠΣΚΕ για την προκήρυξη

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Με την προσθήκη ειδικής µοριο-
δότησης σε επενδύσεις αγοράς οµ-
βροδεξαµενών έως 5.000 κ.µ και 
σε εκµεταλλεύσεις που αρδεύο-
νται από τη λίµνη Κορώνεια, ορι-
στικοποιήθηκε ο πίνακας προτε-
ραιότητα ένταξης στο Μέτρο 4.1.2 
που επιδοτεί τις επενδύσεις σε αρ-
δευτικά δίκτυα. Όπως διαβεβαιώ-
νει την Agrenda η Μονάδα Επεν-
δύσεων της ΕΥΕ ΠΑΑ, η υπουργι-
κή απόφαση µε τις λεπτοµέρει-
ες εφαρµογής του Μέτρου θα δη-
µοσιευτεί εντός του µήνα και µε-
τά θα ακολουθήσει η προκήρυξη.

Σύµφωνα λοιπόν µε τον πίνα-
κα µοριοδότησης που προέκυψε 
µετά από διαβούλευση (15η γρα-
πτή διαδικασία), για να επιδοτη-
θεί ένας αγρότης θα πρέπει να συ-
γκεντρώσει 30 µόρια και πάνω. Α-
πό εκεί και πέρα, αν η ζήτηση δεν 
καλύπτεται από τα κονδύλια (υπο-
λογίζονται στα 37 εκατ. ευρώ), ό-
σοι συγκεντρώνουν τα περισσότε-
ρα µόρια θα κρίνονται δικαιούχοι.

Αναλυτικά ο νέος πίνακας µο-
ριοδότησης είναι ως εξής:

1. Ποσοστό δυνητικής εξοικο-
νόµησης ύδατος µέσω υλοποί-
ησης υποδοµής άρδευσης: Από 
50% και άνω, 30 µόρια. Από 40% 
και άνω, 27 µόρια. Από 30%, 24 
µόρια και από 25%, 21 µόρια. Α-
πό 20%, 18 µόρια, από 15%, 15 µό-
ρια. Από 10% εξοικονόµηση ύδα-
τος, 12 µόρια.

2. Ύπαρξη υδροµετρητή πριν 
την υλοποίηση της επένδυσης: 
Σε όλες τις αρδευτικές υποδοµές 
10 µόρια, σε περισσότερες από 
µία 8 µόρια, σε µία αρδευτική υ-
ποδοµή 7 µόρια

3. Εξοικονόµησης ύδατος µέ-

Στην προδηµοσίευση της προκήρυ-
ξης του Μέτρου 5.1 για την επιδότη-
ση των αντιχαλαζικών συστηµάτων 
θα προχωρήσει µέσα στο Σεπτέµ-
βριο υποστηρίζει ο ΕΛΓΑ. Σύµφωνα 
µε πληροφορίες από τη ∆ιεύθυνση 
Μελετών και Εφαρµογών, ο Οργα-
νισµός προχωρά στη λύση της προ-
δηµοσίευσης και όχι της επίσηµης 
προκήρυξης καθώς το πληροφορι-
ακό σύστηµα αιτήσεων δεν είναι α-
κόµα έτοιµο. Ωστόσο έτσι θα µπο-
ρούν αγρότες και συλλογικά σχή-
µατα να προετοιµάσουν τα χαρτιά 
τους για να επιδοτηθούν µε ποσο-
στό 85-100% για την αγορά αντιχα-
λαζικών διχτυών, αντιβρόχινης µεµ-
βράνης και αντιπαγετικών. 

Παράλληλα, έγινε και η οριστικο-
ποίηση των κριτηρίων µοριοδότησης 
του Μέτρου. Συγκεκριµένα, ο υπο-
ψήφιος θα πρέπει ξεπεράσει τους 
35 πόντους για να είναι επιλέξιµος 
βάσει των εξής κριτηρίων:

Συχνότητα των φυσικών φαι-
νοµένων, δυσµενών καιρικών συν-
θηκών και καταστροφικών συµβά-
ντων: Υψηλός κίνδυνος (21 µόρια), 

Μεσαίος κίνδυνος (14,7 µόρια), Χαµη-
λός κίνδυνος (8,4 µόρια).

Οι καλλιέργειες µε την µεγα-
λύτερη ασφαλιζόµενη αξία: 1.501 
ευρώ/στρέµµα και άνω (16 µόρια), 
µεταξύ 1.001-1.500 ευρώ/στρέµµα 
(12,8 µόρια), µεταξύ 501-1.000 ευ-
ρώ/στρέµµα (9,6 µόρια), 500 ευρώ/ 
στρέµµα και κάτω (6,4 µόρια).

Κατ’ επάγγελµα αγρότης: 14 µόρια.
Η επένδυση πρόληψης είναι 

συλλογική, ως προς τη χρήση της: 
17 µόρια.

Προς επιδότηση έως 100% τα 

σω υλοποίησης εγγείων βελτιώσε-
ων: Υποδοµή για ανακύκλωση νε-
ρού, 20 µόρια, οµβροδεξαµενές ό-
γκου έως 5.000 κ.µ 12 µόρια, οµ-
βροδεξαµενές όγκου από 3.000 έ-
ως 4.999 κ.µ 10 µόρια, οµβροδε-
ξαµενές όγκου από 500 έως 2.999 
κ.µ 8 µόρια.

4. Εκµετάλλευση που βρίσκεται ε-
ντός ευπρόσβλητης στη νιτρορύπαν-
ση περιοχής: Από 2 έως 10 µόρια.

5. Εγκατάσταση συστηµάτων ε-
ξοικονόµησης ύδατος σε υδροβό-
ρες καλλιέργειες. Υδροβόρες, 10 
µόρια, λοιπές καλλιέργειες 7 µόρια.

6. Κατάσταση των υδατικών σωµά-
των: Υδατικά σώµατα περιοχής λί-
µνης Κορώνειας 20 µόρια, κατάστα-
ση υδατικού σώµατος λιγότερο από 
καλή (ποσοτικά) 10 µόρια.

Υπενθυµίζεται ότι στο Μέτρο 4.1.2 
µπορούν να ενταχθούν όλοι οι κά-
τοχοι εκµεταλλεύσεων για επενδύ-
σεις έως 150.000 ευρώ. Αρδευτικά 
συστήµατα στάγδην άρδευσης και 
µικροκαταιονισµού (µικροεκτοξευ-
τήρες χαµηλού ύψους), δεξαµενές, 
και µηχανολογικός εξοπλισµός για 
ανακύκλωση υδάτων προς άρδευση 
και ολοκληρωµένες λύσεις άρδευ-
σης, περιλαµβάνονται µεταξύ των ε-
πιλέξιµων δράσεων που επιδοτού-
νται ανάλογα µε την περιοχή από 
50% στην Αττική µέχρι 80% στις νη-
σιωτικές περιοχές. 

Περίπου 800 έργα
Ο προϋπολογισµός της πρό-
σκλησης υπολογίζεται στα 

37 εκατ. ευρώ, και εκτιµάται 
ότι θα καλύψει δαπάνες από 

περίπου 800 έργα

Ο επιλέξιµος 
προϋπολογισµός 
κάθε επένδυσης για 
φυσικά πρόσωπα 
αγρότες ορίζεται 
στα 150.000 ευρώ.
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ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ

ΜΟΡΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ ∆ΥΝΗΤΙΚΗΣ 
ΕΞΟΙΚΟΝΟMΗΣΗΣ Υ∆ΑΤΟΣ

8-20
ΑΓΟΡΑ 

ΟΜΒΡΟ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ

7-10
ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΣΕ Υ∆ΡΟΒΟΡΕΣ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΒΑΣΗ 30 ΜΟΡΙΑ

7-10
ΥΠΑΡΞΗ Υ∆ΡΟMΕΤΡΗΤΗ

2-10 ΕΚMΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 
ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΙΤΡΟΡΥΠΑΝΣΗΣ

20

10

Υδατικά σώµατα περιοχής 
λίµνης Κορώνειας
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αντιχαλαζικά

FENDT XAVER

ΣΜΗΝΟΣ
6 ΡΟΜΠΟΤ

ΚΑΛΥΠΤΕΙ
30 ΣΤΡΜ./ΩΡΑ

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
1,5 ΩΡΑ

Τεχνολογία 
σμήνους, η νέα
λογική στα τρακτέρ
Την ανανεωµένη εκδοχή του ρο-
µπότ πεδίου Xaver παρουσίασε 
η Fendt µε το πρότζεκτ που δου-
λεύει από το 2017 η γερµανική 
εταιρεία να κάνει ακόµα ένα κα-
θοριστικό βήµα προς την πλήρη 
εµπορική του εξέλιξη. ∆ιαθέτει 
νέα σπαρτικές µονάδες, αυξηµέ-
να επίπεδα τεχνολογίας και ανα-
νεωµένη µορφή, µε τη Fendt να 
φιλοδοξεί να οδηγήσει τις ευρω-
παϊκές εκµεταλλεύσεις στη λογι-
κή του «ροµποτικού σµήνους» για 
τη διαχείριση των καλλιεργειών. 

Ανεπτυγµένo από την «οµόσταυ-
λη» εταιρεία της AGCO, Precision 
Planting, το ηλεκτρικό σύστη-
µα ελέγχου στην ενσωµατωµέ-
νη µονάδα σποράς vSet, τοπο-
θετεί σπόρο-σπόρο µε ακρίβεια 
εκατοστού σε µία προκαθορισµέ-
νη απόσταση στη σειρά. 

Ο σπόρος προς το παρόν πέ-
φτει στο αυλάκι από έναν ευέλι-
κτο σταθεροποιητή, αλλά το σχέ-
διο είναι να εγκατασταθεί στο ρο-
µπότ ο ειδικός σταθεροποιητής 
της Precision Planting στο µέλ-
λον. Εξοπλισµένος µε αισθητή-

ρα µέτρησης υγρασίας εδάφους, 
θερµοκρασίας, περιεκτικότητας σε 
χούµο και υπολείµµατα φυτών, ο 
σταθεροποιητής αλλάζει το βά-
θος σποράς ανάλογα µε τις τοπι-
κές συνθήκες. Επιπλέον, το σχέ-
διο του ροµπότ έχει αλλάξει από 
τέσσερις ρόδες σε τρίκυκλο (πίσω 
διεύθυνση). Ο µεγαλύτερος τρο-
χός αυξάνει την επιφάνεια επα-
φής, παρέχει µεγαλύτερη απόστα-
ση από το έδαφος, περισσότερη 
ακρίβεια βάθους και πιο γρήγο-
ρη στροφή στο κεφαλάρι. Ο τελευ-
ταίος τροχός δρα ως πρέσσα συ-
µπιέζοντας ελαφρά το χώµα στα 
πλάγια και πάνω από το σπόρο. 

Το βάρος του τροχού στο µπρο-
στινό µέρος βοηθά στην αύξηση 
της πίεσης του υνιού κατά τη δι-
άρκεια άροσης σε αργιλώδη ε-
δάφη. Με πλήρες αντίβαρο, το 
βάρος των 2 µέτρων και περίπου 
150 κιλών ροµπότ αυξάνεται σε 
µάξιµουµ 250 κιλά. 

Η χοάνη σπόρων έχει αυξηµέ-
νη χωρητικότητα 20 λίτρων, η ο-
ποία λέγεται πως είναι αρκετή για 
τη σπορά 5 στρεµµάτων µε 9.000 
σπόρους ανά στρέµµα. Η χωρητι-
κότητα της µπαταρίας ιόντων λιθί-
ου έχει αυξηθεί στα 2,6 kWh και 
το ροµπότ πεδίου µπορεί να λει-
τουργήσει για περίπου 1,5 ώρες 
πριν επιστρέψει στο σταθµό βά-
σης για φόρτιση και η Fendt θε-
ωρεί ότι ένα σµήνος έξι µονάδων 
ροµπότ µπορεί να καλύψει περί-
που 30 στρέµµατα την ώρα.

Νέα δράση ενίσχυσης   
ΕΣΠΑ µικροµεσαίων
επιχειρήσεων  
Ξεκινάει στις 6 Οκτωβρίου 2020 
µία νέα πρόσκληση για την 
υπαγωγή ΜµΕ στο πρόγραµµα: 
«Σύγχρονη µεταποίηση στη ∆υτική 
Ελλάδα – Ενίσχυση του µεγέθους 
και της ανταγωνιστικότητας 
µεταποιητικών και λοιπών 
επιχειρήσεων της Περιφέρειας». Ο 
προϋπολογισµός του 
προγράµµατος ανέρχεται σε 
10.000.000 ευρώ, µε το 70% να 
αφορά σε υφιστάµενες 
επιχειρήσεις και το 30% νέες ή 
υπό σύσταση επιχειρήσεις µε έδρα 
τη ∆υτική Ελλάδα και το ύψος της 
επιδότησης, µπορεί να ανέλθει 
έως και το 65%, της επιλέξιµης 
δαπάνης. Στο πρόγραµµα µπορούν 
να συµµετάσχουν όλες οι 
επιχειρήσεις, µε ιδιαίτερα έµφαση 
σε όσες δραστηριοποιούνται στον 
τοµέα της µεταποίησης. Στις 
επιλέξιµες δαπάνες της νέας 
αυτής δράσης, περιλαµβάνονται 
κτήρια, εγκαταστάσεις και 
περιβάλλων χώρος, µηχανήµατα 
και λοιπός εξοπλισµός, δαπάνες 
προσωπικού κ.α.

Επένδυση από µέλος συλλογι-
κού σχήµατος: 9 µόρια

Το οικονοµικό µέγεθος της εκµε-
τάλλευσης σε όρους τυπικής απόδο-
σης: Έως 35.000 ευρώ (15 µόρια), από 
35.001 έως 50.000 ευρώ (10,5 µόρια).

Αγρότης ορεινής ή µειονεκτικής 
περιοχής: 10 µόρια.

Νέος Αγρότης της τρέχουσας ή 
της περασµένης προγραµµατικής 
περιόδου: 12 µόρια.

Καλλιέργειες ΠΟΠ/ΠΓΕ ή βιο-
λογικές: 3 µόρια.

Έρευνα
Το τµήµα προηγµένης 
µηχανικής της Fendt 

εργάζεται σε στρατηγικά 
µελλοντικά θέµατα όπως 
η τεχνολογία σµήνους και 
η ροµποτική από το 2017
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ

Leader 
Προσκλήσεις για 
ιδιωτικές επενδύσεις 
µέσω του Leader 
έχουν εκδώσει οι 
Αναπτυξιακές Εταιρείες 
Στερεάς Ελλάδας 
(ΟΑΣΕ Α.Α.Ε.) και 
Καστοριάς, µε τις 
αιτήσεις να είναι 
ανοιχτές έως 30 
Σεπτεµβρίου και 26 
Οκτωβρίου αντίστοιχα. 

Αναπτυξιακός
Νόµος
∆ύο νέες προκηρύξεις 
του Αναπτυξιακού 
Νόµου, συνολικού 
προϋπολογισµού 500 
εκατ. ευρώ, θα µείνουν 
ανοιχτές για αιτήσεις 
έως τις 30 Οκτωβρίου, 
σύµφωνα µε τις σχετικές 
υπουργικές αποφάσεις. 
Πρόκειται για τα 
Καθεστώτα «Γενική 
Επιχειρηµατικότητα» και 
«Πολύ Μικρές και 
Μικρές Επιχειρήσεις».
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Άνοιξε δοκιμαστικά η ηλεκτρονική πλατφόρμα 

Μετά τις 20 Σεπτεμβρίου αιτήματα 
πληρωμής στα Σχέδια Βελτίωσης   
Η εκταμίευση των ποσών ενίσχυσης σε πρώτο στάδιο αναμένεται εντός Νοεμβρίου

Για διαφορά 
0,2 ίππων 
θέλει υποβολή
τροποποίησης

Πρώτα ανοίγει το σύστηµα των 
τροποποιήσεων και µετά περνά 
ο φάκελος από επιτροπή.

Με εξοφληµένα τιµολόγια στα χέρια αλλά 
χωρίς τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε 
αίτηµα πληρωµής, παραµένουν προς το 
παρόν οι αγρότες που θέλουν να 
τροποποιήσουν το φυσικό τους φάκελο. 
Όπως αναφέρει αγρότης µε επενδυτικό 
φάκελο 114.000 ευρώ στην Αgrenda, έχει 
προχωρήσει σε αγορές µηχανηµάτων 
ύψους 50.000 ευρώ δαπάνης, αλλά ακόµα 
και αν ήταν εφικτή η διαδικασία υποβολής 
αιτηµάτων πληρωµής, δεν µπορεί να λάβει 
ούτε ένα ευρώ.
Κι αυτό γιατί απαιτείται πρώτα να ανοίξει το 
σύστηµα τροποποιήσεων, να περάσει ο 
φάκελος από επιτροπή, να εγκριθεί και µετά 
να γίνουν οι πληρωµές. Ωστόσο, προς το 
παρόν, δεν υπάρχει καµία επίσηµη 
δέσµευση για το πότε θα ανοίξει το σύστηµα 
αυτό, αν και στόχος, είναι να µπει 
ταυτόχρονα σε λειτουργία µε την 
πλατφόρµα πληρωµών, δηλαδή 
µετά τις 20 Σεπτεµβρίου. 
Παράλληλα, σηµειώνεται πως σε 
τροποποίηση του φακέλου θέλουν να 
προχωρήσουν και δικαιούχοι για απλά 
τεχνικά ζητήµατα, όπως είναι η ιπποδύναµη 
των τρακτέρ. Συγκεκριµένα όπως έχει 
παρατηρηθεί, ένας αγρότης µπορεί να έχει 
εγκριθεί για αγορά τρακτέρ των 80 ίππων, 
αλλά αυτό µόλις έρθει στην Ελλάδα, ο 
κατασκευαστής µπορεί να το έχει 
καταχωρεί ως µηχάνηµα 80,2 ίππων. 
Ως εκ τούτου, ο φάκελος µετά χρειάζεται 
τροποποίηση για να εγκριθεί ως επιλέξιµη 
δαπάνη η αγορά του τρακτέρ, ζήτηµα το 
οποίο βρίσκεται εν γνώση διαχειριστικών 
αρχών και υπουργείου, που διαβεβαιώνουν 
ότι τέτοιες περιπτώσεις δεν θα 
αντιµετωπίσουν κανένα πρόβληµα κατά την 
τροποποίηση των φακέλων.
Σηµειώνεται εδώ πως όταν η επένδυση 
υλοποιείται µε διαφοροποίηση της 
ιπποδύναµης εφόσον η νέα ιπποδύναµη δεν 
υπερβαίνει την ιπποδύναµη της µελέτης 
προσδιορισµού ιπποδύναµης ελκυστήρα και 
η δαπάνη δεν υπερβαίνει την αρχικά 
εγκριθείσα, δεν απαιτείται τροποποίηση του 
επενδυτικού φακέλου. 

Τις σπαρτικές πνευµατικές µηχανές ακριβείας Kverneland DL 3 µέτρων προσφέρει στην 
ελληνική αγορά η εταιρεία Μιχαλόπουλος στη Λάρισα, για σπορά πολύ µικρών - λεπτών 
σπόρων όπως ελαιοκράµβης, σιταριού, κριθαριού, τριφυλλιού. Το ελαφρύ και συµπαγές 
αυτό µηχάνηµα προσφέρει σύµφωνα µε την εταιρεία Μιχαλόπουλος µέτρηση σπόρων 
ακριβείας, διαθέτει χαµηλή θέση χοάνης και κοντά τοποθετηµένη στο τρακτέρ για εύκολο 
γέµισµα και είναι εύκολο στη βαθµονόµηση. Εύκολη είναι επίσης η ρύθµιση τροχών σε 
οποιοδήποτε πλάτος από 1,60-2,10 µέτρα. Σηµειώνεται εδώ πως η χοάνη δύναται να 
επεκταθεί έως 1.000 λίτρα.  Η κεντρική συσκευή µέτρησης µετρά µε ακρίβεια τον όγκο 
των σπόρων από 2 έως 380 κιλά ανά εκτάριο, ενώ ο δίσκος CX εξασφαλίζει την ακριβή 
τοποθέτηση των σπόρων σε υγρές και ξηρές συνθήκες. Τέλος, προσφέρεται επίσης στον 
προαιρετικό εξοπλισµό οι οθόνες Tellus GO και IsoMatch Tellus PRO. 

Ακρίβεια σποράς
σε πλάτη εργασίας
τριών µέτρων για

την Kverneland DL 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Σε δοκιµαστική λειτουργία βρίσκεται από την Τε-
τάρτη 9 Σεπτεµβρίου το Πληροφοριακό Σύστηµα 
που αφορά στην υποβολή αιτηµάτων πληρωµής 
που σχετίζονται µε την υλοποίηση Σχεδίων Βελ-
τίωσης. Οι πληροφορίες θέλουν τη διαδικασία ο-
ριστικοποίησης υποβολής αιτηµάτων να είναι ε-
φικτή µετά τις 20 Σεπτεµβρίου και αντίστοιχα τις 
πληρωµές να αρχίζουν εντός Νοεµβρίου.

Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε σχετικό δελτίο τύ-
που του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης «οι δι-
καιούχοι του υποµέτρου 4.1 (Σχέδια Βελτίωσης - 
δράσεις 4.1.1 και 4.1.3) µπορούν να υποβάλουν 
το σχετικό αίτηµα στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.ependyseis.gr. Προς το παρόν το αίτηµα εί-
ναι πλήρως λειτουργικό µέχρι και το στάδιο του 
ελέγχου ορθότητας ενώ στις αµέσως επόµενες η-

µέρες πρόκειται να καταστεί διαθέσιµη η οριστικο-
ποίηση και υποβολή του». Άλλωστε, η δοκιµαστική 
λειτουργία απαιτεί ένα διάστηµα περίπου 10 ηµε-
ρών προκειµένου να εξακριβωθούν και να επιλυ-
θούν πιθανά τεχνικά ή άλλου είδους προβλήµατα 
στο σύστηµα. Να αναφερθεί εδώ ότι η καθυστέρη-
ση στο άνοιγµα της συγκεκριµένης ηλεκτρονικής 
βάσης έχει να κάνει µε τις πεπερασµένες δυνατό-
τητες του Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών 
Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και η λειτουργία του κατέστη 
εφικτή µετά από διαδοχικές παρεµβάσεις του υ-
πουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη, ο ο-
ποίος σηµειωτέον έχει συνδράµει επανειληµµένα 
στην απεµπλοκή των Σχεδίων Βελτίωσης. Υπενθυ-
µίζεται ότι προκειµένου να παρασχεθεί η δυνατό-
τητα ένταξης σε όσο το δυνατόν περισσότερους δι-
καιούχους στα Σχέδια Βελτίωσης, αυξήθηκε η δη-
µόσια δαπάνη του µέτρου από τα 316 εκατοµµύ-
ρια ευρώ στα 600 εκατοµµύρια ευρώ.

Τέσσερις αιτήσεις
Tα αιτήµατα πληρωµής 
έχουν αυξηθεί από τρία 
σε τέσσερα ενώ παράλ-
ληλα έχει αφαιρεθεί η 
υποχρέωση για τους 

δικαιούχους να καλύ-
πτουν µε το κάθε αίτηµα 

τουλάχιστον το 20% 
του προϋπολογισµού
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Συντήρηση αγροτικών μηχανημάτων 

Τα σωστά λιπαντικά σώζουν 
εργατοώρες και κεφάλαιο   
Λίγες σταγόνες λάδι μπορούν να κάνουν τη διαφορά ώστε τρακτέρ και 
βαμβακοσυλλεκτικές να κρατάνε αποδόσεις σαν την πρώτη μέρα λειτουργίας

Λιπαντικά AMBRA
για New Holland
Όταν η έρευνα και η χρήση αποκλειστικών 
τεχνολογιών, ενώνονται για την ανάπτυξη λιπαντικών, 
το αποτέλεσµα θα είναι η τελευταία λέξη της 
τεχνολογίας. Και φυσικά, αν η Petronas βρίσκεται 
πίσω από τον σχεδιασµό, την παραγωγή και τη 
διάθεση, τότε τα προϊόντα αναπόφευκτα θα είναι 
µοναδικά σε τεχνικά χαρακτηριστικά και απόδοση. 
Τα προϊόντα της σειράς AMBRA που έχει σχεδιάσει η 
Petronas χρησιµοποιούνται από το πρώτο 
εργοστασιακό γέµισµα. Προτείνονται από το 
εγχειρίδιο του κατασκευαστή και ανταποκρίνονται σε 
όλες τις τεχνικές απαιτήσεις της New Holland και 
προσφέρονται στην ελληνική αγορά από την εταιρεία 
Παύλος Ι. Κοντέλλης ΑΕΒΕ. 
Η New Holland έχει επιλέξει τα λιπαντικά AMBRA 
γιατί βελτιστοποιούν την απόδοση όλων των 
µηχανηµάτων και των µηχανικών µερών τους 
(κινητήρα, κιβώτιο ταχυτήτων, υδραυλικά, συστήµατα 
ψύξης), επιπλέον επιδρούν αποτελεσµατικά 
αυξάνοντας τις ώρες συντήρησης του οχήµατος. Με 
άλλα λόγια, αυτοί που επιλέγουν τα προϊόντα AMBRA 
αυξάνουν την παραγωγή τους και προστατεύουν µε 
τον καλύτερο τρόπο την επένδυσή τους. Τα UNITEK 
10W-40 είναι λιπαντικά συνθετικής βάσης, για 
κινητήρες χαµηλών εκποµπών ρύπων, νέας γενιάς 
της New Holland. Το AMBRA UNITEK 
συµµορφώνεται πλήρως µε τους κανονισµούς του 
TIER IV, το οποίο επιβάλλει αυστηρές µειώσεις στα 
όρια των εκποµπών, όπως και το TIER IV A αλλά και 
το πιο πρόσφατο TIER IV B. Λόγω των ειδικών 
προσθετικών, βελτιώνει την προστασία του DPF, 
Φίλτρου Μικροσωµατιδίων Diesel. ∆ιατηρώντας την 
υψηλή αποτελεσµατικότητα και αυξάνοντας τη 
διάρκεια. Η New Holland έχει παραχωρήσει στο 
AMBRA UNITEK την προδιαγραφή MAT 3521. 
Ακολουθούν οι τεχνικές προδιαγραφές: • SAE 10W-
40 • MAT 3521 • API CJ-4 • ACEA E9/E7 • MB-
Approval 228.31 • CUMMINS CES 20081 • Cat 
ECF-3 / ECF-2 / ECF-1.
Τα λιπαντικά AMBRA διαθέτει στην ελληνική αγορά η 
εταιρεία Παύλος Ι. Κοντέλλης ΑΕΒΕ.

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Για αγρότες και επαγγελµατίες εργο-
λήπτες, η υψηλή απόδοση των λιπα-
ντικών µεταφράζεται σε πολλά δυνη-
τικά πλεονεκτήµατα: βελτίωση της 
λειτουργικότητας των µηχανηµάτων, 
µείωση του κόστους συντήρησης, µε-
γαλύτερα διαστήµατα αλλαγών λιπα-
ντικού και προστασία του εξοπλισµού 
σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα. Αυτά έ-
χουν ως αποτέλεσµα την άριστη δια-
τήρηση του επενδυµένου κεφαλαίου 
σε εξοπλισµό λειτουργίας.  

Ως εκ τούτου, σε διάφορα τµήµα-
τα των µηχανηµάτων σε τρακτέρ και 
βαµβακοσυλλεκτικές, επιβάλλονται 
φροντίδες συντήρησης σε τακτά χρο-
νικά διαστήµατα και φυσικά µε τα κα-
τάλληλα λιπαντικά για κάθε µηχα-
νικό µέρος που καλύπτουν τις προ-
διαγραφές του εξοπλισµού σας. Για 
παράδειγµα η λίπανση του κινητή-
ρα θα πρέπει να γίνεται µε το κατάλ-
ληλο λάδι το οποίο να µπορεί να α-
ντέχει πολύ υψηλότερες θερµοκρα-
σίες από ένα συνηθισµένο λάδι, και 

να επιλέγεται ανάλογα µε την τεχνο-
λογία ρύπων. 

Αυτό είναι κρίσιµο για την αποφυ-
γή της υπερθέρµανσης και της φθο-
ράς των κινητήρων. Επιπλέον, άλλου 
είδους λάδι χρειάζεται για το πρώτο 
διάστηµα συντήρησης του κινητήρα, 
κατά τη διάρκεια της ζωτικής περιό-
δου στρωσίµατος νέων, ανακατασκευ-
ασµένων ή επισκευασµένων κινητή-
ρων. Επίσης, υπάρχουν λάδια ειδικά 
σχεδιασµένα για να προστατεύουν τα 
κιβώτια ταχυτήτων, τους υγρούς συ-
µπλέκτες, τα υγρά φρένα και τα υ-
δραυλικά συστήµατα. Όσον αφορά 
ειδικότερα τα κιβώτια CVT (συνεχώς 
µεταβαλλόµενων σχέσεων) που γίνο-

νται µε τον καιρό όλο και πιο δηµο-
φιλή, είναι σηµαντικό το λιπαντικό 
που χρησιµοποιείται να έχει συντε-
λεστή τριβής σύµφωνα µε τις οδηγί-
ες του κατασκευαστή για τον συγκε-
κριµένο τύπο. Μερικές από τις φρο-
ντίδες που πρέπει να λαµβάνονται 
υπόψη σε τακτά διαστήµατα όσον α-
φορά τη συντήρηση των αγροτικών 
µηχανηµάτων είναι:  

Ηµερήσια συντήρηση: Συµπλέ-
κτης. Λίπανση (γρασάρισµα) ωστικού 
τριβέα, αρθρώσεων και ποδοµοχλού. 
Σύστηµα διεύθυνσης. Λίπανση (γρα-
σάρισµα) σ’ όλα τα σηµεία λίπανσης 
του συστήµατος. Πισινοί τροχοί. Λί-
πανση των τριβέων στα ηµιαξόνια. 
Αντλία νερού: Λίπανση

Εβδοµαδιαία συντήρηση: Ανε-
µιστήρας: Γρασάρισµα στους τρι-
βείς του άξονα. Μανιατό (αν υπάρ-
χει). Λάδωµα καστάνιας κι ένσφαι-
ρων τριβέων. ∆υναµό: Λάδωµα ά-
ξονα. Μηχανισµός υδραυλικής ανύ-
ψωσης: Έλεγχος στάθµης λαδιού –
συµπλήρωση.

Κινητήρας
Η λίπανση του κινητήρα θα 

πρέπει να γίνεται µε το κατάλ-
ληλο λάδι το οποίο να µπορεί 
να αντέχει πολύ υψηλότερες 

θερµοκρασίες
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Μακροζωία και αδιάκοπη λειτουργία στα 
μηχανήματα με τα Petronas Arbor & Αkros

Πλήρης γκάμα 
λιπαντικών ειδικά 
για τα John Deere
Η Agrotech SA προσφέρει επιλογές για όλα 
τα μηχανικά τμήματα που απαιτούν φροντίδα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ   ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ
kontonis@agronews.gr

Τα µηχανήµατα και τα λιπαντι-
κά είναι αλληλένδετα, αναφέρει 
η John Deere, που προσφέρει λι-
παντικά  που ικανοποιούν γεωρ-
γικές εφαρµογές υψηλών απαι-
τήσεων. Για παράδειγµα, το λάδι 
Plus-50 II έχει σχεδιαστεί τόσο για 
κινητήρες Φάσης III B χαµηλών εκ-
ποµπών, όσο και για κινητήρες ε-
πόµενης γενιάς Τελικής βαθµίδας 
4/Φάσης IV. Επίσης, είναι το µόνο 
λάδι µε το οποίο τα µηχανήµατα 
της John Deere λειτουργούν οµα-
λά για έως και 500 ώρες. 

Σηµειώνεται εδώ πως το λάδι 
Plus-50 II έχει σχεδιαστεί να µει-
ώνει τα ιζήµατα στα πιστόνια σε 
πιο θερµές συνθήκες σε ανώµα-
λο έδαφος έτσι ώστε ο κινητήρας 
να λειτουργεί για µεγάλο χρονι-
κό διάστηµα. 

Από την άλλη για όποιον ψά-
χνει ένα αποδοτικό λάδι κινητή-

ρα, κανονικών διαστηµάτων αλ-
λαγής, τότε το Torq-Gard είναι µια 
εξαιρετική επιλογή. Το λάδι αυτό 
προστατεύει τους τετράχρονους 
πετρελαιοκινητήρες 24 ώρες την 
ηµέρα, όλο το χρόνο (δεν ενδεί-
κνυται για κινητήρες Φάσης III B 
ή ανώτερης). Επιπλέον, είναι ιδα-
νικό για ευρύ φάσµα εφαρµογών 
σε ζεστές ή κρύες καιρικές συνθή-
κες µε µέγιστα διαστήµατα αλλα-
γής 250 ωρών. 

Επίσης το Torq-Gard µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί σε κιβώτια ταχυ-
τήτων για τα οποία συνιστάται λά-
δι κινητήρα.  Για το πρώτο διάστη-
µα συντήρησης σε  πετρελαιοκι-
νητήρες η John Deere προσφέρει 
το Break-In Plus που έχει σχεδια-
στεί ειδικά για τις πρώτες 100 ώ-
ρες λειτουργίας ενός πετρελαιοκι-
νητήρα. ∆ιασφαλίζει µέγιστη προ-
στασία και καθαρότητα για την πε-
ρίοδο αυτή – και τα δύο είναι πο-
λύ σηµαντικά για τη ζωή και την 
απόδοση του κινητήρα σας. 

Για το υδραυλικό σύστηµα και το 
κιβώτιο ταχυτήτων, η John Deere  
δίνει την επιλογή του Hy-Gard. Αυ-
τό το τεχνολογικά εξελιγµένο λά-
δι παρέχει συγκεκριµένα οµαλή 
απόδοση σε µεγάλο εύρος συν-
θηκών λειτουργίας για: Κιβώτια 
ταχυτήτων και διαφορικά µε εµ-
βαπτισµένα «υγρά» φρένα, κιβώ-
τια ταχυτήτων µε υδραυλικά φρέ-
να, κιβώτια ταχυτήτων µε δευτε-
ρεύοντα υδραυλικά συστήµατα 
και υδραυλικά συστήµατα µετά-
δοσης. Επίσης αξίζει να σηµειω-
θεί εδώ ότι διατίθενται παράλλη-
λα τα λάδια Bio Hy- Gard II και Hy-
Gard χαµηλού ιξώδους αλλά και 

το Extreme-Gard, ένα λάδι πολύ 
υψηλής πίεσης για κιβώτια ταχυ-
τήτων τρακτέρ. 

Γνήσια ανταλλακτικά John 
Deere από την Agrotech SA

Κατά την κρίσιµη παραγωγική 
σεζόν, µπορεί να προκληθούν δι-
άφορες βλάβες στο µηχάνηµα που 
µπορεί να σταµατήσουν την λει-
τουργία του στο χωράφι. Έτσι η δι-
αθεσιµότητα των ανταλλακτικών εί-
ναι σηµαντική. Η Agrotech S.A. και 
η Agroparts S.A., πιστές στο όραµά 
τους για την παροχή αξιόπιστων λύ-
σεων, συνεχίζουν για περισσότερο 
από 30 χρόνια να είναι κάθε µέρα 

δίπλα στο πλευρό του Έλληνα αγρό-
τη. Τουλάχιστον το 92% των ανταλ-
λακτικών που µπορεί να χρειαστεί 
βρίσκεται σε απόθεµα στις αποθή-
κες της εταιρείας. Όλα τα ανταλλα-
κτικά στεγάζονται στις σύγχρονες 
εγκαταστάσεις της που καταλαµβά-
νουν 6.ΟΟΟ τ.µ µε περισσότερους 
από 50 εργαζόµενους. 

Σε αυτές βρίσκονται πάνω από 
200.000 κωδικοί σε απόθεµα, ε-
νώ εάν δεν υπάρχει απόθεµα για 
οποιοδήποτε τύπο µηχανήµατος 
ενδιαφέρεται ο πελάτης ανεξαρτή-
τως κατασκευάστριας εταιρείας. Εάν 
µπορούν, θα βρίσκονται στο χώρο 
του πελάτη µέσα σε µόλις 24 ώρες. 

Όλοι όσοι εργάζονται σκληρά στον 
γεωργικό ή κατασκευαστικό το-
µέα, γνωρίζουν ότι τα µηχανήµα-
τα είναι ζωτικής σηµασίας για τις 
εργασίες τους. 

Τα µηχανήµατα χρειάζονται την 
καλύτερη τεχνολογία λιπαντικών 
για µακροζωία, δεδοµένου ότι ερ-
γάζονται κάτω από αντίξοες συν-
θήκες. Συνεπώς η πρώτη τους προ-
τεραιότητα είναι να διασφαλιστεί 
η αδιάκοπη και αποτελεσµατική 
εργασία τους. 

Μετά την πολυετή συνεργασία 
µε το εργοστάσιο της Petronas και 
την αποκλειστική εισαγωγή της 
σειράς λιπαντικών Akros, η εται-
ρεία «Η ∆ΗΜΗΤΡΑ» Α.Ε., θα διαθέ-
τει στο δίκτυο συνεργατών της και 
την σειρά λιπαντικά Arbor. 

Τα λιπαντικά Petronas Arbor εί-
ναι κορυφαίας ποιότητας λιπαντι-
κά, ειδικά για γεωργικά και δοµικά 
µηχανήµατα, τα οποία εξασφαλί-
ζουν µεγαλύτερο κύκλο ζωής για 
το µηχάνηµα. Στην Arbor, θα βρεί-
τε λιπαντικά κατάλληλα για όλους 
τους τύπους πετρελαιοκινητήρων 

υψηλών απαιτήσεων, συµπεριλαµ-
βανοµένων των σύγχρονων κινη-
τήρων υψηλής απόδοσης και χα-
µηλών εκποµπών µε συστήµατα 
ελέγχου εκποµπών που χρησιµο-
ποιούν τις τεχνολογίες DPF, SCR, 
DOC και EGR. Την σειρά εµπλου-
τίζουν κορυφαίας ποιότητας λιπα-
ντικά για κιβώτια ταχυτήτων, τελι-
κές µεταδόσεις κίνησης και υδραυ-
λικά συστήµατα.

Η εταιρεία «Η ∆ΗΜΗΤΡΑ» ΑΕ δι-
αθέτει στην ελληνική αγορά τα υ-
ψηλής ποιότητας λιπαντικά SDF, 
Petronas Akros και Petronas Arbor. 

Περισσότερες πληροφορίες στο 
www.demeter.gr για όποιον ενδι-
αφέρεται να ενηµερωθεί για τα λι-
παντικά και το δίκτυο συνεργατών 
της εταιρείας. 

Τα λιπαντικά John Deere προστατεύουν τα µηχανήµατα και αυξάνουν τη διάρκεια ζωής του εξοπλισµού.
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Ποιος 
πληρώνει 
τη μετάβαση στο 
νέο ευρωπαϊκό 
μοντέλο γεωργίας 
Η γερμανική φόρμουλα για την υλοποίηση 
των φιλόδοξων στόχων της νέας ΚΑΠ 
θέλει την αγορά να πληρώνει τη διαφορά 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Την περασµένη εβδοµάδα στη Γερµανία, διατυπώ-
θηκε για πρώτη φορά από θεσµικά στόµατα, η πε-
ποίθηση ότι το Farm to Fork θα υλοποιηθεί µε βασι-
κή προϋπόθεση την ανάκαµψη των τιµών που πλη-
ρώνονται αγρότες και κτηνοτρόφοι για την πρώτη 
ύλη µε την οποία εφοδιάζουν το εµπόριο. «Η ίδια 
η αγορά θα χρηµατοδοτήσει την αλλαγή» ανέφερε 
χαρακτηριστικά η Γερµανίδα υπουργός Γεωργίας 
Γιούλια Κλόκνερ.

Σε αυτό το πνεύµα άλλωστε κινούνται ηθεληµένα 
ή µη, µια σειρά από νοµοθετικές πρωτοβουλίες που 
ξεκίνησαν κατά το πρώτο εξάµηνο του 2020 σε κράτη 
µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την απαγόρευση σε 
λιανοπωλητές και µεταποιητές να αγοράζουν αγρο-
τικά προϊόντα σε τιµές κάτω από το κόστος παραγω-
γής των αγροτών που τους προµήθευσαν εισήγαγε 
τον Μάρτιο µε έκτακτο βασιλικό διάταγµα ο υπουρ-
γός Γεωργίας της Ισπανίας, Λουίς Πλάνας. Στην Ελ-
λάδα το υπουργείο έµµεσα στήριξε τις τιµές στο αι-
γοπρόβειο γάλα, ενεργοποιώντας ένα αυστηρό σύ-
στηµα ελέγχων. Τώρα η Γερµανία, στο πλαίσιο της 
διαµόρφωσης των στρατηγικών της θέσεων για την 
επόµενη προγραµµατική περίοδο της ΚΑΠ, εστιάζει 
στην ενίσχυση των τιµών παραγωγού.

Το νέο γερµανικό µοντέλο
Αλλαγή του µοντέλου των αγροτικών ενισχύσε-

ων µε βάση τις επιδόσεις και όχι το µέγεθος της 
εκµετάλλευσης, κρατική παρέµβαση στην αγορά 
αγροτικών προϊόντων για ενίσχυση των τιµών πα-
ραγωγού και η φόρµουλα για µια «αναίµακτη» εν-
σωµάτωση της Πράσινης Συµφωνίας στη νέα ΚΑΠ. 
Αυτοί είναι οι τρεις άξονες πάνω στους οποίους 
η Γερµανία θα δοµήσει το Στρατηγικό της Σχέδιο 
για την επερχόµενη ΚΑΠ, αλλά και την συνολική 
στρατηγική της χώρας στον τοµέα της αγροτικής 
οικονοµίας για τις επόµενες δεκαετίες. 

Η καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ και η υπουρ-
γός Γεωργίας της Γερµανίας, Γιούλια Κλόκνερ ή-
ταν παρούσες στην έναρξη των εργασιών της επι-
τροπής για Το Μέλλον της Γεωργίας την ∆ευτέρα 
7 Σεπτεµβρίου, που αποτελείται από 32 εκπροσώ-
πους αγροτικών συνδικαλιστικών οργάνων, της 
βιοµηχανίας φυτοπροστατευτικών και λιπασµά-
των, επιστηµόνων, καταναλωτών και ακτιβιστών 
από οργανώσεις για την προστασία του περιβάλ-
λοντος και των δικαιωµάτων των ζώων. Οι εκπρό-
σωποι του εµπορίου και της µεταποίησης δεν έ-
λαβαν πρόσκληση. «Η συζήτηση σε αυτό το στά-
διο δεν τους αφορά τόσο. Θα έχουν τη δυνατότη-
τα να εισακουστούν στην πορεία» σχολίασε µέσες 
άκρες η κυρία Κλόκνερ, απαντώντας στη κριτική. 

Είχαν άλλωστε µαζευτεί ήδη αρκετές αντικρου-
όµενες πλευρές στις όχθες του ποταµού Σπρέε ε-
κεί που βρίσκεται το κτίριο της Καγκελαρίας στο 
Βερολίνο, µε την κυβέρνηση να επιθυµεί τη δια-
µόρφωση ενός ενιαίου µετώπου στους κύκλους 

Η Γερµανίδα καγκελάριος Άνγκελα 
Μέρκελ και η οµοσπονδιακή υπουργός 

Γεωργίας, Γιούλια Κλόκνερ ήταν 
παρούσες στην έναρξη των εργασιών 

της επιτροπής για Το Μέλλον της 
Γεωργίας την ∆ευτέρα 7 Σεπτεµβρίου, 
που αποτελείται από 32 εκπροσώπους 
αγροτικών συνδικαλιστικών οργάνων, 

της βιοµηχανίας φυτοπροστατευτικών και 
λιπασµάτων, επιστηµόνων, καταναλωτών 

και ακτιβιστών από οργανώσεις για την 
προστασία του περιβάλλοντος και των 

δικαιωµάτων των ζώων.
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των αγροτών, όπου µικροκαλλιεργητές, βιοκαλ-
λιεργητές και παραδοσιακές µικροµεσαίες εκµε-
ταλλεύσεις προβάλλουν κατακερµατισµένες και 
αντικρουόµενες επιδιώξεις. Η διαµόρφωση ενός 
κοινού αγροτικού µετώπου είναι λοιπόν το πρώ-
το βήµα που θα επιχειρήσει η γερµανική κυβέρ-
νηση ενόψει των εσωτερικών συνοµιλιών. Παράλ-
ληλα θέλει να δώσει διαπιστευτήρια πως οι απο-
φάσεις αυτές θα έχουν διάρκεια, µε την παρου-
σία της ίδιας της Καγκελαρίου να µαρτυρούν τη 
βαρύτητα που δίνεται στην αγροτική πολική της 
χώρας. «Θέλουµε να διευκολύνουµε τον µακρο-
πρόθεσµο προγραµµατισµό των αγροτών, θέλου-
µε οι γιοί και οι κόρες να διαδεχθούν τους γονείς 
τους στην διαχείριση των εκµεταλλεύσεων» συ-
µπλήρωσε µε νόηµα η κυρία Κλόκνερ, µαρτυρώ-
ντας ίσως την πρόθεση του υπουργείου της να ε-
νεργοποιήσει µηχανισµούς διαδοχής αντίστοιχους 
µε αυτούς που σχεδιάζουν το τελευταίο διάστηµα 
άλλα κράτη µέλη. 

Πρώτα οι τιµές µετά οι ενισχύσεις 
λένε οι αγρότες

Ένα από τα πρώτα συµπεράσµατα της επιτρο-
πής, η οποία αναµένεται να δηµοσιεύσει µια εν-
διάµεση έκθεση µέσα στο φθινόπωρο πριν δηµο-
σιοποιηθούν τα κεντρικά πορίσµατα το καλοκαί-
ρι του 2021, είναι η ανάγκη διαµόρφωσης µιας 
κουλτούρας υψηλών τιµών. Πάνω σε αυτήν τη βά-
ση µόνο µπορεί να επιτευχθούν οι ι.

Ωστόσο τα γερµανικά νοικοκυριά ξοδεύουν λι-
γότερο από το 10% του συνολικού τους εισοδήµα-
τος για φαγητό. «Τα τρόφιµα παραείναι φθηνά. 
Πρέπει να µπει ένα όριο στις προσφορές που βά-
ζουν οι µεγάλες αλυσίδες, που ουσιαστικά γίνο-
νται στις πλάτες των αγροτών και κτηνοτρόφων» 
σχολίασε η Γερµανίδα υπουργός.  

«Η κοινωνία και οι καταναλωτές καταδικάζουν 
τη χρήση φυτοπροστατευτικών στα χωράφια και 
την ίδια στιγµή αναζητούν καλοσχηµατισµένα µε-
γάλα µαρούλια χωρίς ίχνος εντόµων στα φύλλα» 
συνέχισε η ίδια, σε µια προσπάθεια να αναδείξει 
το βάθος των αντιφάσεων στην αλυσίδα εφοδια-
σµού τροφίµων και στην επιφανειακές ηθικές προ-
φάσεις της κατανάλωσης. «Την ίδια στιγµή που η 
κοινωνία απαιτεί υψηλά πρότυπα ευζωίας των ζώ-
ων, οι πωλήσεις προϊόντων κρέατος σε προσφο-
ρά βρίσκονται στα ύψη. Μπορεί ως γνωστόν η ε-
ναλλαγή καλλιεργειών να εξασφαλίζει την προ-
στασία του εδάφους, ωστόσο δεν έχουν αναπτυ-
χθεί αγορές για µια σειρά από εναλλακτικές εκτα-
τικές καλλιέργειες» προσθέτει, λέγοντας πως στο 
επόµενο διάστηµα θα υπάρξουν θεσµικές παρεµ-
βάσεις για τον περιορισµό των προσφορών κάτω 
του κόστους στα τρόφιµα.

Λαµβάνοντας υπ όψιν τα παραπάνω, φαίνεται 
πως η Γερµανία έχει ήδη βρει την κατεύθυνση 
προς την οποία θα κινηθεί για την χρηµατοδότη-
ση «της αλλαγής» που συζητείται στην Επιτροπή 
για το µέλλον της γεωργίας. 

Ο Γάλλος υπουργός Γεωργίας, Τζουλιέν Ντενορµαντί θεωρεί πως η αδυναµία 
συγχρονισµού των πράσινων απαιτήσεων είναι ρίσκο για την ενιαία αγορά.

Φτηνά 
τα τρόφιµα
Πρέπει να µπει 
ένα όριο στις 

προσφορές που 
ουσιαστικά γίνο-
νται στις πλάτες 

των αγροτών 
και κτηνοτρό-

φων» σχολίασε 
η Γερµανίδα 

υπουργός

Με 14 δισ. 
η βιοµηχανία
φυτοπροστασίας
προσαρµόζεται
στην Πράσινη
Συµφωνία 
Προγραµµατίζοντας επενδύσεις 14 δισ. για 
την ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και 
τεχνολογιών ακριβείας καθώς και την 
ενίσχυση της έρευνας για νέες δραστικές 
ουσίες αναµένεται ότι θα ευθυγραµµίσει η 
ευρωπαϊκή βιοµηχανία φυτοπροστασίας 
την στρατηγική της για την επόµενη 
δεκαετία µε την στρατηγική της Ευρώπης 
όπως αποτυπώνεται στον σχεδιασµό Από 
το Αγρόκτηµα στο Πιάτο.
Προϋπόθεση ωστόσο για να πειστεί η 
βιοµηχανία προϊόντων φυτοπροστασίας 

από τις προθέσεις της 
Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, είναι η 
παρουσίαση µιας 
χειροπιαστής και 
κατατοπιστικής 
επιστηµονικής 
µελέτης επιπτώσεων 
που θα έχει η 
υλοποίηση της 
ευρωπαϊκής 
φιλοδοξίας στο πεδίο 
της επάρκειας 

τροφίµων, στις τιµές καταναλωτή και στο 
κόστος παραγωγής.
Σε τηλεδιάσκεψη που πραγµατοποιήθηκε 
την ∆ευτέρα 7 Σεπτεµβρίου ο Ευρωπαϊκός 
Σύνδεσµος Φυτοπροστασίας (ECPA)που 
εκπροσωπεί τη βιοµηχανία φυτοφαρµάκων 
και βιοκτόνων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και 
στα µέλη του οποίου περιλαµβάνονται όλες 
οι µεγάλες εταιρείες και εθνικές ενώσεις 
σε όλη την Ευρώπη, παρουσιάστηκαν οι 
δεσµεύσεις του κλάδου σχετικά µε την 
στρατηγική που θα ακολουθήσει από εδώ 
και στο εξής. Ειδικότερα, ο ECPA έχει 
υιοθετήσει µια σειρά φιλόδοξων 
δεσµεύσεων για την υποστήριξη της νέας 
πράσινης συµφωνίας της Ευρώπης, 
συµπεριλαµβανοµένης µιας επένδυσης άνω 
των 14 δισ. ευρώ σε νέες τεχνολογίες και 
πιο βιώσιµα προϊόντα έως το 2030. 
Εκτός από αυτήν την επένδυση, το ECPA 
σκοπεύει επίσης να αυξήσει τη συλλογή 
αποβλήτων και να αυξήσει τα επίπεδα 
κατάρτισης µεταξύ των αγροτών στην 
Ευρώπη, στο πλαίσιο της απόκρισής του 
στις στρατηγικές της ΕΕ για τη γεωργία και 
τη βιοποικιλότητα.
Η Géraldine Kutas, Γενική ∆ιευθύντρια του 
Συνδέσµου, δήλωσε: «Με τη φιλόδοξη 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συµφωνία της, η 
Κοµισιόν έκανε το πρώτο βήµα για την 
πορεία της ΕΕ προς ένα πιο βιώσιµο, 
ουδέτερο προς το κλίµα µέλλον». Η ίδια 
εξήγησε πως «Έχουµε λάβει σοβαρά υπ’ 
όψιν την εναρµόνιση µε τις πρωτοβουλίες 
και παρακολουθούµε τις εξελίξεις».

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΑΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Κοινές περιβαλλοντικές δεσμεύσεις 
στα κράτη μέλη ζητά η Γαλλία
Κοινά κριτήρια στα περιβαλλοντικά της ΚΑΠ και διατήρηση των περιορισµών στις 
άδειες φύτευσης αµπέλου µετά το 2030 θα προβάλλει η Γαλλία στα υπόλοιπα κράτη 
µέλη στο πλαίσιο των συζητήσεων που λαµβάνουν χώρα στο Συµβούλιο της ΕΕ. Οι 
προτεραιότητες της Γαλλίας για την επόµενη δεκαετία περιστρέφονται γύρω από την 
οµαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς, την εξασφαλισµένη λειτουργία της αλυσίδας 
εφοδιασµού και την ανεξαρτητοποίηση της ευρωπαϊκής κτηνοτροφίας από τις 
εισαγόµενες ζωοτροφές, µέσω της ενίσχυσης της καλλιέργειας φυτικών πρωτεϊνών. 
Στο τελευταίο αναµένεται να εξασφαλίσει περισσότερους πόρους για συνδεδεµένες 
ενισχύσεις σε πρωτεϊνούχες καλλιέργειες. Αναφορικά µε τις περιβαλλοντικές 
φιλοδοξίες η Γαλλία επισηµαίνει ότι τα κριτήρια και οι επιδόσεις που θα εντάξουν τα 
κράτη µέλη, χρειάζεται να είναι λίγο έως πολύ ευθυγραµµισµένα. Όπως εξήγησε 
πρόσφατο ο Γάλλος υπουργός Γεωργίας, Τζουλιέν Ντενορµαντί, σε περίπτωση που τα 
κράτη µέλη δεν κινηθούν στην ίδια κατεύθυνση, υπάρχει ο κίνδυνος υπονόµευσης της 
ενιαίας αγοράς, αφού όµοια προϊόντα που παράγονται αλλού µε πιο αυστηρές 
προδιαγραφές και αλλού µε πιο χαλαρές, αλλάζουν τους όρους ανταγωνιστικότητας. 

∆ραστικές 
ουσίες

Με 4 δισ. 
ενισχύεται η 

έρευνα για την 
ανακάλυψη 

νέων δραστι-
κών ουσιών
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Προστασία πρώτης κατοικίας, µειωµένη έ-
ως και 90% εξοφλητική δόση δανείου για 
εννέα µήνες και σειρά µέτρων υποστήριξης 
των δανειοληπτών που επλήγησαν από την 
πανδηµία, περιλαµβάνει το πρόγραµµα «Γέ-
φυρα» που τρέχει µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου.

«Μέχρι τώρα έχουν υποβληθεί περίπου 
67.000 αιτήσεις, ενώ δεν θα δοθεί παράτα-
ση στην καταληκτική ηµεροµηνία, που είναι 

η 30ή Σεπτεµβρίου. Οι αιτήσεις υποβάλλο-
νται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατεί-
ας Ιδιωτικού Χρέους. 

Το πρόγραµµα αφορά ιδιώτες, επαγγελ-
µατίες και επιχειρηµατίες που έχουν λάβει 
δάνειο µε υποθήκη ακινήτου τους και έχουν 
πληγεί από την κρίση της Covid-19. ∆ηλαδή 
είτε ως επιχειρηµατίες και αυτοαπασχολού-
µενοι είχαν πτώση στον τζίρο τους, ή ανέστει-

λαν την λειτουργία της εταιρείας τους, είτε 
ως υπάλληλοι µπήκαν σε αναστολή σύµβα-
σης εργασίας, είτε µειώθηκαν οι απολαβές 
τους» ανέφερε ο καθ’ ύλην αρµόδιος Γενι-
κός Γραµµατέας ∆ιαχείρισης Ιδιωτικού Χρέ-
ους Φώτης Κουρµούσης στη διαδικτυακή εκ-
δήλωση που διοργάνωσε η Επιτροπή Οικο-
νοµικών, Φορολογικών, Προµηθειών, Ανα-
θέσεων και Εκθέσεων του Ε.Ε.Θ.

Χωρίς παράταση έως 30 Σεπτεμβρίου αιτήσεις στο «Γέφυρα»

Οι καταληψίες 
παραγωγοί ζητούν 
να ζαχαρομετρηθεί 
η παραγωγή τους 
που φθάνει τους 
60.000 τόνους 
και να πληρωθούν 
τουλάχιστον για τα 
έξοδα που έκαναν

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Σε κατάληψη του εργοστασίου των Σερρών, 
όπου και άδειασαν συµβολικά ένα φορτηγό 
µε τεύτλα σε ένδειξη διαµαρτυρίας, προχώ-
ρησαν την Πέµπτη 10 Σεπτεµβρίου αγανα-
κτισµένοι τευτλοπαραγωγοί του νοµού, οι ο-
ποίοι βρίσκονται και πάλι στο ίδιο έργο θε-
ατές, αφού η περίοδος της καµπάνιας είναι 
προ των πυλών και εκείνοι δεν γνωρίζουν 
τί θα κάνουν την παραγωγή τους. 

Οι φήµες που από τα µέσα του καλοκαι-
ριού ήθελαν τη Royal Sugar να µην είναι «ζε-
στή» στο να παραλάβει τη φετινή παραγωγή 
από τα συνολικά περίπου 10.500 στρέµµατα, 
που έχουν σπαρθεί σε Σέρρες, Πέλλα, Θεσ-
σαλονίκη, Ηµαθία και Πιερία, επιβεβαιώθη-
καν τη ∆ευτέρα 7 Σεπτεµβρίου, όταν σε συ-
νάντηση µε τους παραγωγούς ο επιχειρηµα-
τίας Χρήστος Καραθανάσης φέρεται να τους 
δήλωσε ότι δεν θα λειτουργήσει η µονάδα 
κι ως εκ τούτου δεν θα παραλάβει τα τεύτλα. 

Βασικό του επιχείρηµα ότι η σύµβαση µί-
σθωσης µε την Τράπεζα Πειραιώς για τις µο-
νάδες των Σερρών και του Πλατέος είναι για 
28 µήνες και δεν αρκούν για να µπορέσει 
να αποσβέσει τις επενδύσεις ύψους 5 εκατ. 
ευρώ που απαιτεί, κατά τις εκτιµήσεις του, ο 
εκσυγχρονισµός του εργοστασίου στις Σέρ-
ρες, ώστε να µπορεί να λειτουργήσει, χωρίς 
το κόστος παραγωγής να είναι απαγορευτικό. 

Υπό τη θεώρηση αυτή, όπως διαµήνυσε 
στους συνοµιλητές του, µόνη περίπτωση να 
αλλάξει κάτι σε σχέση µε την απόφασή του 
είναι να επεκταθεί η διάρκεια της εκµίσθω-
σης, κατά περίπου άλλα 7-8 χρόνια, για να 

µπορέσει να αναπτύξει τα σχέδιά του για την 
τοπική µονάδα και την καλλιέργεια.  

Κοντά στα 2 εκατ. ευρώ, η αξία της 
φετινής παραγωγής τεύτλων 

Οι καταληψίες παραγωγοί, που συγκε-
ντρώθηκαν στο εργοστάσιο των Σερρών και 
διαµαρτύρονται, ωστόσο, δηλώνουν εξαπα-
τηµένοι τόσο από τον επιχειρηµατία, όσο και 
από τη Συνεταιριστική Τράπεζα και την επί-
σηµη πολιτεία και καθιστούν σαφές πως δεν 
τους ενδιαφέρει ποιες είναι οι επιδιώξεις της 
Royal Sugar, αλλά οι δεσµεύσεις που προ-
βλέπονται στη σύµβαση να τηρηθούν. «Έ-

χουµε σπείρει περίπου 7.500 - 8.000 στρέµ-
µατα στο νοµό Σερρών. Αν το µεταφράσου-
µε σε όγκο παραγωγής, σηµαίνει περίπου 
60.000 τόνους τεύτλα. Μιλάµε δηλαδή για 
µια αξία παραγωγής, ακόµη και µε τα µειω-
µένα κατά 40% τιµολόγια που έχουµε υπο-
γράψει, που µπορεί να φτάσει τα 2 εκατ. ευ-
ρώ. Χρήµατα που πρέπει να πάρουν οι πα-
ραγωγοί», ανέφερε µε αγανάκτηση ο παρα-
γωγός Χρήστος Βαρούτης. Ο ίδιος σηµείωσε 
ότι οι αγρότες εµπιστεύτηκαν αρχικά τον υ-
πουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων και κα-
τόπιν τη Συνεταιριστική Τράπεζα και των επι-
χειρηµατία και τώρα βρίσκονται ξεκρέµαστοι.

Στο νοµό Σερρών 
έχοχυν σπαρεί 
7.500-8.000 
στρέµµατα, µε αξία 
παραγωγής κοντά 
στα 2 εκατ. ευρώ. 

Κατάληψη στην ΕΒΖ Σερρών
Ούτε φέτος καίγεται 
να παραλάβει τεύτλα 
η Royal Sugar 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 
ΤΕΥΤΛΩΝ 2020

ΣΥΝΟΛΟ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ

ΕΚΤΑΣΗΣ
10.500

ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ

7.500 � 8.000

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΟΓΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

60.000
ΤΟΝΟI

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΣΕΡΡΕΣ

40% 

ΜΕΙΩΣΗ
ΣΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ
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Οι ταχύτατοι ρυθµοί µε τους οποίους µεταδί-
δεται ο καταρροϊκός πυρετός στη χώρα µας, 
µε κύρια εστία τη Βόρεια Ελλάδα και δια-
βλεπόµενη επέκταση νότια και δυτικά, κα-
θιστούν επιτακτική την ανάγκη αφενός λή-
ψης µέτρων για την αντιµετώπισή του και α-
φετέρου την κατάρτιση σχεδίου για τη µελ-
λοντική προστασία της κτηνοτροφίας και 
της εφοδιαστικής αλυσίδας από την επανα-

λαµβανόµενη αυτή νόσο. Αυτό αναφέρει σε 
ανακοίνωσή της η ∆ιεπαγγελµατική Κρέα-
τος, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου ε-
νόψει της µειωµένης διαθεσιµότητας προϊό-
ντων στην αγορά, σε βάθος χρόνου. Κι αυτό, 
όπως αναφέρει η οργάνωση, γιατί µε δεδο-
µένη την παρουσία κρουσµάτων σε σηµαντι-
κή έκταση και τον φόβο της περαιτέρω εξά-
πλωσής τους, οι ζώνες επιτήρησης επεκτεί-

νονται και φτάνουν στο σηµείο να αλληλο-
καλύπτονται, µε αποτέλεσµα µεγάλες περι-
οχές να είναι επιτηρούµενες.

Παράλληλα, η Ε∆ΟΚ ζητά τη διεξαγωγή έ-
ρευνας, σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες του 
υπουργείου για την αξιολόγηση της ζηµιάς 
ώστε να αντιµετωπιστεί µε αποτελεσµατικό 
τρόπο προληπτικά και να αποφευχθεί µια ε-
πανεµφάνισή της στο άµεσο µέλλον. 

Φόβοι για λιγότερο κρέας στην αγορά λόγω καταρροϊκού 

Με «ανεβασµένες στροφές» κινήθηκε 
φέτος εµπορικά το επιτραπέζιο ροδάκι-
νο και το νεκταρίνι. Η σεζόν ρίχνει αυ-
λαία µε το… πόδι πατηµένο στο γκά-
ζι, καθώς η ζήτηση παραµένει ζωηρή 
για το προϊόν µέχρι και την τελευταία 
στιγµή, διατηρώντας σε υψηλά επίπεδα 
και τις τιµές. Είναι ενδεικτικό πως αυτή 
την περίοδο η τιµή παραγωγού για το 
νεκταρίνι προσεγγίζει ακόµη και τα 70 
λεπτά το κιλό και η απορρόφησή του 
από την αγορά, όπως και στο «χνου-
δωτό», γίνεται χωρίς καµία δυσκολία.

Υπό κανονικές συνθήκες, µε αυτά 
τα δεδοµένα, θα µιλούσαµε για πολύ 
καλή χρονιά. Ωστόσο, ο απολογισµός 
της αφήνει µια «στυφή» γεύση στους 
παραγωγούς. Κι αυτό, διότι την ικανο-
ποιητική πορεία των τιµών την «επισκί-
ασαν», έως ένα βαθµό, οι απώλειες στις 
στρεµµατικές αποδόσεις, από τις άκαι-
ρες βροχοπτώσεις και το χαλάζι που έ-
πληξαν πολλές περιοχές και ποικιλίες.

Τη διπλή αυτή ανάγνωση της φετι-
νής σεζόν, περιγράφει στην Agrenda o 
παραγωγός Βαγγέλης Καραϊνδρος από 
τη Βέροια. «Το επιτραπέζιο πήγε πολύ 
καλά φέτος εµπορικά. Ξεκίνησε µε τις 
υπερπρώιµες ποικιλίες στα 0,70 - 0,80 
ευρώ µέχρι τα µέσα Ιουνίου. Κατόπιν, 
έκανε «βουτιά» στα 0,30 ευρώ γιατί η 
αγορά φράκαρε. Στα µέσα Ιουλίου έως 
τα µέσα Αυγούστου ανέβηκε στα 0,40 
ευρώ και από τον ∆εκαπενταύγουστο 

έως σήµερα παίζει στα 0,60-0,70 ευρώ 
και µάλιστα απορροφάται χωρίς να ζο-
ρίζεται», είπε χαρακτηριστικά.

Ανάλογη εικόνα µεταφέρει και ο πρό-
εδρος της Α.Σ. Ξεχασµένης ∆ηµήτρης 
Μουτσέρης, τονίζοντας ότι «δυστυχώς 
είχαµε κάποια προβλήµατα από χαλά-
ζι και χάσαµε το 20% του τονάζ µας. Έ-
τσι, από τα περίπου 4,2 εκατ. κιλά που 
διαχειρίζεται η οργάνωσή µας, συνή-
θως, φέτος πέσαµε στα 3 εκατ. κιλά». 
Όσον αφορά τις τιµές, εξήγησε πως µε-
σοσταθµικά είναι περίπου 30% - 35% υ-
ψηλότερες από πέρυσι: «Κατά µέσο όρο, 
το χνουδωτό ροδάκινο πουλήθηκε φέ-
τος στα 0,30-0,35 ευρώ από 0,20-0,25 
ευρώ πέρυσι, ενώ το νεκταρίνι έπιασε 
τα 0,55 ευρώ από 0,35 ευρώ πέρυσι».

Στο 40% του κάµπου η ζηµιά από 
το χαλάζι στο Βελβεντό

Προβλήµατα καταγράφηκαν και στα 
ορεινά του Βελβεντού, κυρίως από το 
χαλάζι της 5ης Αυγούστου που ισοπέ-
δωσε σχεδόν το 40% του κάµπου, ό-
που καλλιεργούνται γύρω στα 10.000 
στρέµµατα ροδάκινα. «Πλησιάζουµε 
στα τελειώµατα της συγκοµιδής. Ευ-
ελπιστούµε οι δύο συνεταιρισµοί να 
προσεγγίσουµε φέτος τους 10.000 τό-
νους, από τους περίπου 16.000 - 17.000 
τόνους που πιάνουµε κάθε χρόνο», 
είπε στην Agrenda ο Βασίλης Τζιού-
ρος, πρόεδρος του Α.Σ. Βελβεντού.

Πέρυσι µας έλεγαν να τα πάµε στην 
Κουµουνδούρου, φέτος στην Πειραιώς;

Για ακέραια ευθύνη της κυβέρνησης, από 
την οποία ζήτησε να πάρει θέση, έκανε λόγο 
και ο παραγωγός Γιάννης Τζόλας. «Πέρυσι 
ο Άδωνις Γεωργιάδης µας έλεγε να πάµε και 
να παραδώσουµε τα τεύτλα στην Κουµουν-
δούρου. Φέτος να τα πάµε στην οδό Πειραιώς, 
στα κεντρικά της Νέας ∆ηµοκρατίας;» διερω-
τήθηκε σκωπτικά ο κ. Τζόλας, προσθέτοντας 
πως «ήρθε η ώρα να βγάλουµε την παραγω-
γή από τα χωράφια. Ζητάµε να τα φέρουµε ε-
δώ στο εργοστάσιο, να ζαχαροµετρηθούν και 
µετά ας τα κάνουν ό,τι θέλουν. Οι παραγωγοί 
πρέπει να πληρωθούµε γιατί έχουµε κάνει έ-
να σωρό έξοδα σε γεωπόνους και εισροές». 

Μεγάλο φιάσκο µε θύµατα τους παραγω-
γούς χαρακτήρισε τα όσα γίνονται και φέτος 
µε τα τεύτλα και ο πρώην πρόεδρος του Αγρο-
τικού Συλλόγου Εµµανουήλ Παππά, Στέλιος 
Νικητόπουλος, υπογραµµίζοντας και τον κίν-
δυνο µε την υποβάθµιση που θα υπάρξει στα 
χώµατα για πάνω από τρία έτη, αν η πρώτη ύ-
λη δεν βγει από το έδαφος. Ο ίδιος σηµείωσε 
πως δεν είναι λύση να µείνουν τα τεύτλα στο 
πλάι των χωραφιών, διότι θα εξελιχθούν σε 
εστίες µόλυνσης, καθώς θα σαπίζουν. 

Κλειστόν
Ο επιχειρηµατίας 
Χρήστος Καρα-

θανάσης φέρεται 
να δήλωσε στους 
παραγωγούς ότι 
δεν θα λειτουρ-
γήσει η µονάδα 
κι ως εκ τούτου 
δεν θα παραλά-
βει τα τεύτλα

Με διπλή τιμή φεύγουν φέτος τα νεκταρίνια, 
πιάνουν ως 70 λεπτά το κιλό τα όψιμα ορεινά 

Βατερλό όπου 
πέρασε η «Θάλεια»
Θετικό πρόσηµο βάζει 
στη φετινή εµπορική 
σεζόν και ο πρόεδρος 
του Ενιαίου Συλλόγου 
Αγροτών Νάουσας, 
Μάκης Αντωνιάδης, 
επιµένοντας, ωστόσο, 
πως σε µεγάλο ποσοστό 
ό,τι καλό επιτεύχθηκε 
στις τιµές, υπονοµεύτηκε 
από τις µειωµένες 
αποδόσεις. «Στις αρχές 
Αυγούστου µας χτύπησε 
η κακοκαιρία Θάλεια και 
οι ζηµιές κυµάνθηκαν 
από 50% έως και 100% 
της παραγωγής», τόνισε 
ο ίδιος. Μεγάλες 
απώλειες ακόµη και στο 
70% της προσδοκώµενης 
παραγωγής κατέγραψε 
και η Φιλώτεια Αριδαίας.
«Το χνουδωτό έπιασε 
0,30 ευρώ και 0,50 
ευρώ το νεκταρίνι» είπε 
ο πρόεδρος του τοπικού 
ΑΣ Στεφ. Φυλιόπουλος. 
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Τα χωριά του 
μέλλοντος 
και το τέλος 
των αστικών 
κέντρων

Από το νέο φάσμα τεχνολογίας 
κρίνονται οι τύχες των γεωργών 
Πολλά θα εξαρτηθούν και από την περαιτέρω ανάπτυξη των χρηματοδοτικών επιλογών

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Από τις εξελίξεις στην τεχνολογία µοιάζουν να 
έρχονται αυτό τον καιρό τα λίγα θετικά µηνύµα-
τα για την πορεία της ελληνικής γεωργίας και 
τη θέση των Ελλήνων αγροτών στο ευρωπαϊκό 
γίγνεσθαι. Είναι τουλάχιστον µια πενταετία που 
ο γεωργικός τοµέας κινείται σταθερά προς την 
ψηφιακή εποχή, ωστόσο το τελευταίο διάστη-
µα οι προσφερόµενες λύσεις, όχι µόνο είναι 
πολλές αλλά και διαχέονται σε όλο το φάσµα 
των αναγκών που δηµιουργεί η ανάπτυξη της 
αγροτικής δραστηριότητας. Έτσι, από τις κατα-
κτήσεις της πρώτης περιόδου που είχαν να κά-
νουν µε την πλοήγηση των οχηµάτων και τη συ-
γκέντρωση δεδοµένων (µετεωρολογικών, γεω-
χωρικών, εντοµολογικών, φυτουγειονοµικών 
κ.α.), οι συντελεστές της αγροτικής παραγωγής 
φαίνεται να έχουν αυτό τον καιρό στη διάθεσή 
τους, ένα ευρύ φάσµα τεχνολογικών εφαρµο-
γών και εργαλείων που κάνουν τη δουλειά τους 
στο χωράφι και τον στάβλο απλούστερη και βέ-
βαια πολύ πιο αποτελεσµατική. 

Αρκεί να αναφερθεί ότι στην Ολλανδία που 
είναι το καλύτερο παράδειγµα ανάπτυξης και 
χρήσης της γεωργίας ακριβείας, µέχρι το 2007 
µόλις το 15% των αγροτών χρησιµοποιούσαν το 
Παγκόσµιο ∆ορυφορικό Σύστηµα Πλοήγησης 
(GNSS). Το ποσοστό έφτασε το 65% το 2015, ε-
νώ σήµερα είναι ελάχιστοι οι αγρότες που δεν 
έχουν βάλει στην εκµετάλλευσή τους το συγκε-

κριµένο σύστηµα πλοήγησης. Θα είχε ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον να εξετάσει κανείς την πορεία µε 
την οποία ενσωµατώνεται η αντίστοιχη τεχνο-
λογία στις εγχώριες αγροτικές εκµεταλλεύσεις. 
Οι πληροφορίες πάντως θέλουν τα τρακτέρ που 
φθάνουν αυτό τον καιρό στις ελληνικές φάρµες 
µέσα από το γνωστό µέτρο των Σχεδίων Βελτί-
ωσης, να «φοράνε» στη µεγάλη τους πλειοψη-
φία τους αντίστοιχους πλοηγούς. Με καινοτό-
µες εφαρµογές (αισθητήρες, τηλεµατική κ.λπ.) 
συνοδεύονται και τα περισσότερα παρελκόµε-
να νέας γενιάς, που καλύπτονται χρηµατοδο-
τικά από το σχετικό πρόγραµµα. 

Οι αναλύσεις θέλουν κατόχους των µεγάλων 
αγροτικών εκµεταλλεύσεων να είναι οι πρώτοι 
που ενδιαφέρονται για ορισµένες από τις πιο 
ακριβείς εκδόσεις των αγροτικών µηχανηµά-
των, µε τους «µικρούς» να είναι πιο διστακτι-
κοί ή να αδυνατούν πολλές φορές να παρακο-

λουθήσουν τις εξελίξεις και να ενσωµατώσουν 
αυτή την τεχνολογία στην εκµετάλλευσή τους. 

Στην Ελλάδα πάντως πολλά θα εξαρτηθούν 
από την περαιτέρω ανάπτυξη των χρηµατοδοτι-
κών προγραµµάτων προς την κατεύθυνση της 
ενσωµάτωσης νέας τεχνολογίας στην καθηµε-
ρινή δραστηριότητα των αγροτών. Εκτιµάται µά-
λιστα ότι προς την κατεύθυνση αυτή, εκτός α-
πό τα προγράµµατα της νέας ΚΑΠ (2021-2027), 
ειδική µέριµνα θα υπάρξει και στη διαχείριση 
των πόρων του Ταµείου Ανάκαµψης, για το ο-
ποίο έχουν γίνει πρόσφατα αρκετές συζητήσεις. 

Κάποιες αναφορές επ’ αυτού υπάρχουν ήδη 
στην ενδιάµεση έκθεση της Επιτροπής Πισσα-
ρίδη, ενώ αναµένεται µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
το τελικό κείµενο αυτής και ειδικά το κεφάλαιο 
5 το οποίο θα αναφέρεται διεξοδικά στις προτε-
ραιότητες που θα πρέπει να διέπουν τις πολιτι-
κές για τον τοµέα της αγροδιατροφής. 

Μια πρώτη γεύση των επιδράσεων που µπο-
ρούν να έχουν οι «νέες τεχνολογίες στον πρω-
τογενή τοµέα», δόθηκε την Παρασκευή σε ειδι-
κό πάνελ, µε καλεσµένο και τον υπουργό Αγρο-
τικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη, κατά την διάρ-
κεια των εργασιών του Thessaloniki Helexpo 
Forum. Ο εν λόγω θεσµός που αντικατέστησε 
ως γνωστόν για φέτος τη ∆ιεθνή Έκθεση Θεσ-
σαλονίκης, έδωσε ειδικό βάρος στον τοµέα νέ-
ες τεχνολογίες, κατέστησε σαφέστερη την προ-
σφορά αυτών στον πρωτογενή τοµέα και άφη-
σε προσδοκίες για την διασύνδεση που µπορεί 
να έχει µε τα νέα προγράµµατα. 

Ζωντανά από το Agronews
Η σχετική ενότητα µε τις επιδρά-
σεις που µπορεί να έχουν οι νέες 

τεχνολογίες στον πρωτογενή 
τοµέα µεταδόθηκε ζωντανά (live 
streaming) στις 11 το πρωί της 
Παρασκευής από το Agonews

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, 
Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Τα χωριά του µέλλοντος και την 
οικονοµική, πολιτική και πολιτισµική 
επιρροή που καλούνται να έχουν οι 
πολίτες της αγροτικής υπαίθρου της 
Ευρώπης θέλει να προσµετρήσει η 
Κοµισιόν, ανοίγοντας ευρύ διάλογο 
για τη διαµόρφωση εξειδικευµένων 
πολιτικών που θα απασχολήσουν τους 
επόµενους µήνες και έτη. ∆εν είναι 
τυχαίο το µοµέντουµ κατά το οποίο η 
Κοµισιόν ξεκινά τη διαµόρφωση ενός 
«µακροπρόθεσµου οράµατος» για τις 
αγροτικές περιοχές της Ευρώπης στις 
οποίες κατοικούν 96 εκατοµµύρια 
άνθρωποι και καλύπτουν το 45% του 
εδάφους του µπλοκ. Η Πράσινη 
Συµφωνία της δείχνει να έχει ως 
αιχµή ζητήµατα αγροτικής οικονοµίας 
και πολιτικής. Την ίδια στιγµή, σε 
διεθνή φόρα, στο πεδίο των 
κοινωνικών και πολιτισµικών σπουδών 
και σε Μέσα Ενηµέρωσης παγκόσµιας 
εµβέλειας ξεκινά ένας διάλογος για το 
«τέλος των µεγάλων αστικών 
κέντρων». Έτσι, µε ανοιχτή 
διαβούλευση η Κοµισιόν στοχεύει στη 
συλλογή απόψεων σχετικά µε τις 
τρέχουσες ευκαιρίες και προκλήσεις 
στις αγροτικές περιοχές, τις 
φιλοδοξίες γι’ αυτές έως το 2040 και 
τις ενέργειες που απαιτούνται για την 
επίτευξη αυτών των φιλοδοξιών. Κάθε 
ενδιαφερόµενος Ευρωπαίος, 
συµπεριλαµβανοµένων αγροτών, 
µπορεί να συµβάλει στη δηµόσια 
διαβούλευση έως τις 30 Νοεµβρίου. 
Η επιχειρηµατολογία της Κοµισιόν 
θέλει τις αγροτικές περιοχές να 
προσφέρουν µια σειρά κοινωνικών και 
οικονοµικών ευκαιριών στους 
κατοίκους της υπαίθρου και στην 
κοινωνία, όπως ποιότητα ζωής, 
ευκαιρίες απασχόλησης σε 
διαφορετικά επιχειρηµατικά πεδία. 

.
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Η ταυτόχρονη κατάρτιση επιχειρησιακών 
προγραµµάτων και εθνικών προγραµµάτων 
µεταρρυθµίσεων µπορεί να αποτελέσει πρόκληση 
για τα κράτη µέλη επισηµαίνει το Ευρωπαϊκό 
Ελεγκτικό Συνέδριο και εισηγείται την εφαρµογή 
απλουστευµένων διαδικασιών. Οι Ευρωπαίοι 
ελεγκτές σε γνωµοδότηση που δηµοσίευσαν στις 9 
Σεπτεµβρίου τονίζουν την ανάγκη κατάλληλης 
καθοδήγησης και συντονισµού, για να αποφευχθεί 
αλληλοεπικάλυψη µε άλλες πηγές χρηµατοδότησης 

της ΕΕ. Όπως εξηγεί το Ελεγκτικό Συνέδριο, η 
προστιθέµενη αξία του Ταµείου Ανάκαµψης 
εξαρτάται από την αποτελεσµατική κατανοµή των 
πόρων στους φιλόδοξους στόχους της ΕΕ και για 
τον λόγο αυτό, οι ελεγκτές πιστεύουν ότι ο ρόλος 
του Ευρωκοινοβουλίου στη διαδικασία έγκρισης και 
διαχείρισης του προϋπολογισµού πρέπει να 
καθοριστεί ρητά ώστε να διασφαλιστεί ότι θα 
ισχύσουν οι ίδιες αρχές διαφάνειας µε εκείνες που 
διέπουν τον γενικό προϋπολογισµό της ΕΕ.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

«Τυράκι» 7,5 δισ. ευρώ για να πε-
ράσει τη γραµµή της για µια µονο-
ετή µεταβατική περίοδο της ΚΑΠ 
δίνει η Κοµισιόν στην Ευρωβου-
λή που έχει ήδη συµφωνήσει µε 
τους υπουργούς Γεωργίας της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης για διετές πα-
ράθυρο ανάµεσα στην τρέχουσα 
και την επερχόµενη προγραµµα-
τική περίοδο.

Η Κοµισιόν είναι διατεθειµένη 
να καταστήσει άµεσα διαθέσιµο 
για τους επόµενους µήνες το ποσό 
αυτό, το οποίο αναµένεται ότι θα 
κατευθυνθεί είτε σε έκτακτες ενι-
σχύσεις στον αγροδιατροφικό το-
µέα, είτε –κυρίως- σε προγράµµατα 
µε φιλοπεριβαλλοντικό πρόσηµο 
υπό τον δεύτερο πυλώνα της Κοι-
νής Αγροτικής Πολιτικής.

Τα 7,5 δισ. ευρώ προέρχονται α-
πό το Ταµείο Ανάκαµψης το οποίο 
συµφώνησαν τον περασµένο Ιούλιο 
οι αρχηγοί των κρατών µελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και επρόκει-
το να έρθουν ως συµπλήρωµα στα 
συνολικά κονδύλια της ΚΑΠ της ε-
πόµενης επταετίας. Ωστόσο, σύµ-
φωνα µε τα όσα δήλωσε την ∆ευ-
τέρα 7 Σεπτεµβρίου ο Πολωνός Ε-
πίτροπος Γεωργίας της ΕΕ, Γιάνουζ 
Βοϊτσεχόφσκι µιλώντας στην επι-
τροπή Γεωργίας της Ευρωβουλής, 
«πρόκειται για ένα ταµείο ανάκαµ-
ψης και η ανάκαµψη πρέπει να γί-
νει τώρα, όχι σε δύο ή τρία χρόνια».

Πάντως οι Ευρωβουλευτές αντι-
µετώπισαν ως απειλή στη νοµοθε-
τική τους ελευθερία το ενδεχόµενο 
απόσυρσης της πρότασης για άµε-
ση αξιοποίηση των 7,5 δισ. σε περί-
πτωση που το Κοινοβούλιο δεν υπο-
χωρούσε στο ζήτηµα της µεταβατι-
κής περιόδου, κάτι που τα στελέχη 

της Κοµισιόν άφησαν να εννοηθεί 
Προσπαθώντας να ηρεµήσει τα 

πνεύµατα ο κύριος Βοϊτσεχόφσκι 
σχολίασε µε διπλωµατικό ύφος πως 
«η άµεση αξιοποίηση του Ταµείου 
Ανάκαµψης θα µπορούσε να φέ-
ρει στην επιφάνεια ξανά το ζήτη-
µα αυτό και ενδεχοµένως να διευ-
κολύνει κάποιο συµβιβασµό» κα-
ταλήγοντας πως ο ίδιος είναι ανοι-
χτός σε νέες προτάσεις.  

Φυσικά η ελαστικότητα ως προς 
την διάθεση των κονδυλίων αυτών, 
δεν αποτελεί έµπνευση του Πολω-
νού πολιτικού, αφού το αίτηµα αυ-
τό είχαν διατυπώσει Ευρωβουλευ-
τές από όλο το πολιτικό φάσµα ή-
δη από το καλοκαίρι, ενώ έχει α-
πασχολήσει και το Συµβούλιο των 
υπουργών Γεωργίας σε ανεπίση-
µο ύφος. Ήδη προτού έλθουν σε 

συµφωνία οι Ευρωπαίοι ηγέτες και 
η Κοµισιόν τον Ιούλιο, στα έδρανα 
της Ευρωβουλής, ο Ιταλός Πάολο 
ντε Κάστρο, µάζευε υποστηρικτές 
της ιδέας τα χρήµατα του Ταµείου 
Ανάκαµψης να ενσωµατωθούν µε 
όσες προϋποθέσεις συνεπάγεται 
ο σκοπός τους, νωρίτερα, δηλαδή 
δύο χρόνια νωρίτερα απ’ ό,τι επι-
τρέπει αντικειµενικά η ανάγκη εκ-
πόνησης στρατηγικών σχεδίων α-
πό τα κράτη µέλη, ενόψει της νέ-
ας στρατηγικής περιόδου.

Φιλόδοξες οι περιβαλλοντικές 
αξιώσεις της νέας περιόδου

Υπενθυµίζεται πως τότε οι ηγέτες 
της ΕΕ συµφώνησαν να συµπληρώ-
σουν τον προϋπολογισµό της ΚΑΠ 
για την επόµενη επταετία µε επιπλέ-
ον 7,5 δισ. ευρώ από τα κονδύλια του 

Ταµείου Ανάκαµψης, προκειµένου 
να διευκολυνθούν δράσεις µε φι-
λοπεριβαλλοντικό χαρακτήρα που 
ανταποκρίνονται στις στρατηγικές 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα χρή-
µατα αυτά ήταν 15 δισ. στην πρώτη 
πρόταση της Κοµισιόν για το Ταµείο 
Ανάκαµψης, τον περασµένο Μάιο.

Με δεδοµένο ότι το ποσό αυτό θα 
διευκόλυνε έως ένα βαθµό τις φι-
λόδοξες περιβαλλοντικές αξιώσεις 
που φέρνει η επόµενη προγραµµα-
τική περίοδος, η µεταφορά των 7,5 
δισ. στην τρέχουσα προγραµµατική 
περίοδο ή στο παράθυρο µετάβα-
σης δεν είναι ακόµα ξεκάθαρο αν 
θα διευκόλυνε ή θα δυσχέραινε τις 
καταστάσεις. Επιπλέον επισηµαίνε-
ται ότι η πρόθεση της Κοµισιόν εί-
ναι να εντάξει ως δικαιούχους του 
ποσού αυτού και τους µεταποιητές.  

Στο χέρι 7,5 δισ. 
με αντάλλαγμα 

μονοετή μετάβαση 
Αιφνιδίασε 

η Κομισιόν την 
Ευρωβουλή με ένα 
σχεδόν εκβιαστικό 
δίλημμα: «Θέλετε 

στο χέρι 7,5 δισ. 
ευρώ από το Ταμείο 

Ανάκαμψης για 
επενδύσεις στην 
αγροδιατροφή ή 

διετή μεταβατική 
περίοδο;»

Πιο απλή απορρόφηση
του Ταµείου Ανάκαµψης

ζητούν οι Ευρωπαίοι 
Ελεγκτές 

Απειλή
Οι Ευρωβουλευτές 
αντιµετώπισαν ως απειλή στη 
νοµοθετική τους ελευθερία το 
ενδεχόµενο απόσυρσης της 
πρότασης για άµεση 
αξιοποίηση των 7,5 δισ. ευρώ.

Τώρα
«Πρόκειται για ένα ταµείο 
ανάκαµψης και η ανάκαµψη 
πρέπει να γίνει τώρα, όχι σε 
δύο ή τρία χρόνια», δήλωσε 
στις 7 Σεπτεµβρίου ο Πολωνός 
Επίτροπος Γεωργίας της ΕΕ, 
Γιάνουζ Βοϊτσεχόφσκι.

Κανονισμός
Η αξιοποίηση του ποσού από 
τα κράτη µέλη µάλλον 
προϋποθέτει την εισαγωγή 
ορισµένων περιβαλλοντικών 
δεσµεύσεων µέσω µιας 
ενδιάµεσης µεταρρύθµισης 
της ΚΑΠ που θα 
ανταποκρίνονται στις 
φιλοδοξίες της Κοµισιόν για 
την επερχόµενη επταετία. 
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ΘΕΟ∆. ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΙΚ
«Έχουµε καλύτερη εικόνα 
του τι συµβαίνει τώρα, 
αλλά αυτό που δεν 
ξέρουµε είναι τι θα συµβεί 
στο µέλλον. Έχουµε µπει 
σε καστάσταση πολεµικής 
οικονοµίας καθώς η 
Ελλάδα εκτός από την 
πανδηµία του κορωνοϊού 
έχει και το µεταναστευτικό 
και τα ελληνοτουρκικά».

ΜΑΡΙΑ ΣΑΚΑΡΗ
ΤΕΝΙΣΤΡΙΑ
«Πρέπει να είµαι 
ειλικρινής. ∆εν ήµουν 
αρκετά γενναία στο τρίτο 
σετ και δεν µπόρεσα να 
αξιοποιήσω τις ευκαιρίες 
που είχα. Εάν αυτό δεν το 
κάνεις όταν έχεις απέναντί 
σου µια καλή Σερίνα, τότε 
έχεις τελειώσει [σ.σ. για 
τον αγώνα µε τη Σερίνα 
Ουίλιαµς]».

ΓΟΥΟΡΕΝ ΜΠΑΦΕΤ
ΜΕΓΑΛΟΕΠΕΝ∆ΥΤΗΣ
«Έχω 10 υπέροχα εγγόνια. 
∆εν µπορώ να διακρίνω 
ποιο από όλα θα πρέπει σε 
40 χρόνια να έχει 
δισεκατοµµύρια υπό τον 
έλεγχό του για να δωρίσει.
[…] Όσο και να σκέφτοµαι 
«έξω από το κουτί», όταν 
το κουτί θα είναι δυο µέτρα 
κάτω από τη γη, θα µου 
είναι δύσκολο να το κάνω».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΑΛΗΘΕΥΕΙ ΟΤΙ ΜΕΤΑ ΤΑ ΑΝΘΗ ΤΟΥ ΠΡΟΜΠΟΝΑ ΣΕΙΡΑ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΦΙΣΤΙΚΙΑ ΑΙΓΙΝΗΣ

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

∆ανιµαρκία
H εµφάνιση του καταρροϊκού 
στην ηπειρωτική Ελλάδα και η 
εξάπλωση του µε ραγδαίους 
ρυθµούς φέρνει καµπανάκια 
παραγωγών και ειδικών για 
προληπτικά µέτρα. Βέβαια η 
πρόληψη κοστίζει. Όµως, µια 
νόσος που θα µπορούσε να έχει 
εκριζωθεί από το ’80 µε τα 
κονδύλια που έχουν δαπανηθεί, 
δείχνει πως κάτι σάπιο υπάρχει 
στο βασίλειο της ∆ανιµαρκίας.

Αστιγµατισµός
«Με τις έκτακτες συνθήκες, που 
επέβαλε η πανδηµία 
προσαρµόζουµε το στρατηγικό 
πλάνο του ΥΠΑΑΤ για το 2021, 
εστιάζοντας στην ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας της 
ελληνικής παραγωγής και στην 
αύξηση του εισοδήµατος των 
παραγωγών», λέει σε ανάρτηση 
της στο FB η υφυπουργός της 
πλατείας. Ο πρωτογενής τοµέας 
το ξέρει;

Πυροσβεστήρας
Κάτι είναι κι αυτό. Ο λόγος για 
την απόφαση Μαυρουδή για 
τακτοποίηση µιας εξαετούς 
εκκρεµότητας που αφορά την 
αποζηµίωση των κτηνοτρόφων 
του Τυρνάβου για τις ζηµιές 
από τον καταρροϊκό του 2014. 
Βέβαια, όλα αυτά τώρα που 
επελαύνει πάλι ο καταρροϊκός, 
όπως και οι αποσπασµατικές 
αποζηµιώσεις των 355.317,68 
ευρώ. Με τα εµβόλια τι γίνεται;

Στη λαχειοφόρο προσεχώς για το 7χίλιαρο

Aπό ότι φαίνεται στη ∆οµοκού ξεκίνησαν οι… όποιες προσαρµογές 
για την υποστήριξη του πληροφοριακού συστήµατος που θα υποδε-
χθεί τις αιτήσεις για το 7χιλίαρο όταν και όποτε αυτό προκηρυχθεί 
και θα ενισχύσει εξατοµικευµένα κι όχι οριζόντια όλους τους αγρό-
τες. Κατά τα λοιπά και στη Βάθη έγιναν συσκέψεις για το εν λόγω έ-
κτακτο… µέτρο, ώστε οι σχετικές πληρωµές να τρέξουν έως το 2021. 
Το θέµα είναι ότι επισήµως δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα, ενώ στις 
όποιες αναφορές τα στελέχη του υπουργείου της πλατείας µιλούν 
για µια ενδελεχή διαδικασία ελέγχου των πληττόµενων κλάδων, ό-
που εξετάζονται τα αιτήµατα της παραγωγικής βάσης.

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Νοµοτεχνική λύση που 
θα καταστήσει άµεσα 
διαθέσιµα για τους 
επόµενους µήνες στα 
Ταµεία της ΚΑΠ 7,5 
δισ. ευρώ και όχι την 
επόµενη προγραµµατική 
περίοδο αναζητά η 
Κοµισιόν, για έκτακτες 
ενισχύσεις στον 
αγροδιατροφικό τοµέα. 

Να ‘χαµε να λέγαµε µε 
το θέµα των εργατών 
γης και το πώς αυτό 
διευθετήθηκε (;) το 
καλοκαίρι. Τώρα, 
καµπανάκι χτυπούν 
και ελαιοπαραγωγικοί 
νοµοί, καθώς 
πλησιάζει η ώρα 
της συγκοµιδής 
και αναζητούνται 
εργατικά χέρια.

Υβρίδια
Με τους αλιείς (σ.σ και 

φυσικά και τους κτηνοτρόφους) 
να περιµένουν πλέον 7 µήνες να 
αποζηµιωθούν από τα έκτακτα 
µέτρα της πανδηµίας σε σχέση 
µε άλλες επαγγελµατικές 
οµάδες της χώρας, έρχονται και 
ξαναέρχονται αποφάσεις που 
απλά υπενθυµίζουν ότι έχουν 
λαµβάνειν.

Με µία πανοµοιότυπη 
ανακοίνωση µε αυτή της 5ης 
Αυγούστου ο Μαυρουδής 
υπενθύµισε ότι θα ενισχύσει 
τους αλιείς που επλήγησαν 
κατά το δίµηνο lockdown 
Μαρτίου-Μαΐου.

Η µόνη διαφορά για την 
µηνιαία ενίσχυση των αλιέων 
από 900 έως 24.000 ευρώ ότι 
την απόφαση συνυπογράφουν 
οι δύο υφυπουργοί της 
πλατείας. Όταν θα έρθει η 
στήριξη, θα υπάρξει και 3η 
πανηγυρική ανακοίνωση.

;

ΝΙΚΟΣ ΖΗΣΗΣ
ΜΠΑΣΚΕΤΜΠΟΛΙΣΤΑΣ
«Ελπίζω να παιχτεί 
µπάσκετ όλη τη χρονιά και 
εµείς σαν ΑΕΚ να κάνουµε 
το καλύτερο δυνατό. 
Χαιρετώ τον θεσµό. Είναι 
σηµαντικό που υπάρχει 
Σούπερ Καπ. Εµείς θα 
κοιτάξουµε να είµαστε όσο 
το δυνατόν πιο έτοιµοι για 
το ξεκίνηµα της σεζόν.
Έχουµε στόχο το Final 8».

Με 50.000 πριµ 
εξόδου δεν βλέπω 
να µένει γεωργός 
ούτε στο κονάκι 
του Φασούλα!

Πέρασαν πάνω από 6 χρόνια και τελικά ο 
Βορίδης, σου λέει, το έλυσε το θέµα µε τις 
απλήρωτες αποζηµιώσεις για τον καταρροϊκό του 
2014 στους κτηνοτρόφους του Τυρνάβου. Κι 
αυτό είναι θετικό, στα σίγουρα! Το καλύτερο 
είναι ότι η απόφαση που υπέγραψε αφορά το 
«ιλιγγιώδες» ποσό των 251.970 ευρώ. ∆εν 
φτάνει που περίµεναν τόσα χρόνια, τώρα δεν θα 
ξέρουν και τι να κάνουν τα 30 ευρώ το κεφάλι 
ζώου που έχουν  λαµβάνειν…. 

Πάντως, ο υπουργός το ανακοίνωσε µε 
τεράστια χαρά και περηφάνεια, που ο ίδιος 
κατάφερε να λύσει ένα τόσο σηµαντικό θέµα. Οι 
κτηνοτρόφοι δε της Λάρισας πρέπει να νοιώθουν 
και ιδιαίτεα τυχεροί αφού παίρνουν τα 
περισσότερα χρήµατα. Όλοι οι υπόλοιποι νοµοί της 
χώρας θα µοιραστούν µόλις 103.347,68 ευρώ…. 
∆ηλαδή υπάρχουν και χειρότερα, σαν να λέµε! 

Λύση και όχι η γνωστή «τεχνική» φαίνεται 
στον ορίζοντα για τα επιλέξιµα βοσκοτόπια. 
Υπάρχει, σου λέει, δυνατότητα να προστεθούν 8 
εκατ. στρέµµατα επιπλέον προς αξιοποίηση για 
ενεργοποίηση δικαιωµάτων. Το θέµα είναι πως 
θα το χειριστούν οι αρµόδιες αρχές, πόσο θα 
επέµβουν οι τεχνικοί σύµβουλοι, πόση 
προτεραιότητα θα δοθεί σε συµφέροντα 
«ηµέτερων» και πόσο θαραλλέα θα κινηθεί η 
πλατεία Βάθη! Μήπως είναι ώρα να γίνει µια 
πλήρης αποτύπωση και µια δίκαια κατανοµή 
βοσκήσιµων γαιών και δικαιωµάτων;   

Ο υπουργός πάντως τα είπε τα ξεκαθάρισε: ο 
παραγωγός υποβάλλει δήλωση καλλιέργειας/
εκτροφής και την ασφαλιστική του εισφορά. 
Στους ασφαλιστικά ενήµερους καταβάλονται 
αποζηµιώσεις, στους υπόλοιπους τυχόν ζηµιές 
δεν αποζηµιώνονται από τον ΕΛΓΑ. Στη 
συνέχεια οι ληξιπρόθεσµες εισφορές 
διαβιβάζονται στις τοπικές ∆ΟΥ προς είσπραξη. 
Ο παραγωγός, εφόσον καταβάλει το 
ληξιπρόθεσµο βεβαιωµένο χρέος του στην 
εφορία, αυτή ενηµερώνει τον ΕΛΓΑ και 
καθίσταται ασφαλιστικά ενήµερος και µετά 
αποζηµιώνεται. Το θέµα είναι ότι κάποιες φορές 
ο ΕΛΓΑ δεν ενηµερώνεται έγκαιρα από την 
εφορία και ο παραγωγό χάνει κάποιες 
αποζηµιώσεις. Το θέµα, σου λέει, θα το 
τακτοποιήσει ο Βορίδης…. Ξέρει αυτός τον τρόπο!  

Και οι δηµοσιογράφοι καµιά φορά, για 
πολλούς λόγους, από εντυπωσιασµού µέχρι 
τεχνικούς, βγάζουν τίτλους που δεν είναι όπως 
θα έπρεπε. Σου λέει, στις αρχές Αυγούστου σε 
κάποιους ειδησεογραφικούς ιστοτόπους 
εµφανίχτηκε άρθρο µε τίτλο «3 στα 4 µέλια 
περιέχουν φυτοφάρµακα», ωστόσο ο σωστός 
τίτλος ήταν «3 στα 4 µέλια περιέχουν 
φυτοφάρµακα επικίνδυνα για τις µέλισσες». Όσοι 
τελικά διάβασαν το άρθρο, ενηµερώθηκαν όχι ότι 
το µέλι είναι επικίνδυνο και δεν πρέπει να το 
τρώµε, αλλά ότι κάποια νεονικοτινοειδή απειλούν 
τη µέλισσα …   Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Α
ναρωτιούνται κάποιοι γιατί 
βρίσκει τόσο µεγάλη αντα-
πόκριση η συζήτηση για το 
πριµ εξόδου των αγροτών 

από το επάγγελµα. Η απάντηση είναι 
απλή: Γιατί βλέπουν το οικονοµικό 
τους αδιέξοδο να µεγαλώνει, χωρίς 
µάλιστα να διαφαίνεται ένας άλλος 
σχεδιασµός που θα µπορούσε να ο-
δηγήσει προσεχώς τα πράγµατα σε έ-
ναν καλύτερο δρόµο.

Σκόρπια μέτρα 
ΑΡΚΕΙ ΝΑ αναφερθεί ότι 6 µήνες µετά 
την έλευση της πανδηµίας, στην πε-
ρίπτωση των αγροτών έχουν δροµο-
λογηθεί πολύ λίγα, υλοποιούνται µε 
τόσο µεγάλη καθυστέρηση και είναι 
τόσο σκόρπια και ασύνδετα µεταξύ 
τους που η συµβολή τους στις αγροτι-
κές εξελίξεις καθίσταται ανεπαίσθητη. 

Κάτω από το χαλί
ΕΙΝΑΙ ΣΑΦΕΣ ότι η κυβέρνηση απέ-
φυγε µεθοδικά να βάλει τους συντε-
λεστές της αγροτικής παραγωγής στο 
παιχνίδι των ευνοϊκών ρυθµίσεων, 
που υπαγόρευε το οικονοµικό περι-
βάλλον µετά την πανδηµία. Για να δι-
ασωθεί όµως αυτή η γραµµή, χρειά-
σθηκε να κρύψει για άλλη µια φορά 
κάτω από το χαλί τα «σκουπίδια» που 
έχουν συσσωρευθεί στο χώρο της α-
γροτικής παραγωγής και τα οποία τα-
λανίζουν τον αγροτικό κόσµο. 

Ανάποδα όλα
∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ υπερβολή αν πούµε ό-
τι στην περίπτωση των αγροτών η 
πανδηµία αποτέλεσε το άλλοθι 
για να µην γίνει τίποτα. Κανέ-
νας σχεδιασµός, καµµιά µε-
ταρρύθµιση. Με άλλα λόγια, 
οι παρεµβάσεις που ήταν α-
νάγκη να γίνουν στην αλυ-
σίδα αξίας, αντί να αρχίσουν 
από την αρχή, από τον πιο α-
δύναµο κρίκο, άρχισαν κατά 
κάποιο τρόπο από το τέλος, 
δηλαδή από τη λιανική, την ε-
στίαση και τη µεταποίηση. Κά-
πως έτσι, όλοι ωφελήθηκαν των 
µέτρων… πλην των Λακεδαιµονίων! 

Κάλπικο 7χίλιαρο 
ΕΙΚΑΖΕΤΑΙ ότι θα υπάρξει ένας δεύ-
τερος γύρος. Έχει µάλιστα και κωδι-
κή ονοµασία. Είναι ο γύρος του 7χί-
λιαρου. Βέβαια, κανείς δεν λέει ότι 
κι αυτό θα είναι για πολύ λίγους, 
αποδεδειγµένα ζηµιωθέντες, όπως 
συνηθίζει να λέει ο υπουργός Βορί-
δης, ενώ ελάχιστοι εξ αυτών (των λί-
γων) θα εισπράξουν ενίσχυση µέχρι 
7.000 ευρώ. Άλλωστε ο προϋπολο-
γισµός σ’ αυτή την περίπτωση δεν 
µπορεί να ξεπεράσει τα 94 εκατ. ευ-
ρώ (λιγότερα από τα 150 εκατ. ευρώ 
του πρώτου γύρου, τα οποία κατά το 
κοινώς λεγόµενο δεν κατάλαβε κα-
νείς), πράγµα που σηµαίνει ότι ο… 
διαιρέτης διαµορφώνει το πηλίκο.

Εξαίρεση τα Σχέδια
Η ΜΟΝΗ παρέµβαση που δείχνει να 
αφήνει ένα θετικό αποτύπωµα στις α-
γροτικές εκµεταλλεύσεις είναι τα Σχέ-
δια Βελτίωσης. Πρόκειται για τις 7.000 
αγροτικές εκµεταλλεύσεις που θα µοι-
ρασθούν περί τα 400 εκατ. ευρώ, δη-
λαδή κάτι παραπάνω από 50.000 ευ-
ρώ εκάστη. Είναι αυτές που θα δια-
µορφώσουν µε έναν καλύτερο τρό-
πο τις υποδοµές τους και τον µηχα-
νολογικό τους εξοπλισµό. Η ιστορία 
έχει δείξει ότι είναι αυτές οι µόνες εκ-
µεταλλεύσεις που διασώζονται από 
τον καιάδα της χρεοκοπίας. 

Γίνε βιομήχανος
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α έχει αποδειχθεί τα 
τελευταία χρόνια ότι η γεωργία εί-

ναι ένας καλός τρόπος να χάνεις 
λεφτά. Το ξέρουν καλά οι πα-

λιοί γεωργοί, το µαθαίνουν 
και οι νεοεισερχόµενοι. Ε-
ξαιρούνται οι δυνάµενοι να 
συµµετέχουν στα αναπτυξι-
ακά προγράµµατα και δη 
οι έχοντες την προνοητι-
κότητα να προχωρήσουν 
σε καθετοποίηση των µο-
νάδων, δηλαδή να πλασα-
ριστούν στους επόµενους 
κρίκους της αλυσίδας αξίας. 
Με άλλα λόγια για να σω-
θείς γίνε βιοµήχανος!     

Η πανδηµία 
αποτέλεσε το 
άλλοθι για να µην 
γίνει τίποτα, καµµιά 
µεταρρύθµιση. 
Οι παρεµβάσεις 
που ήταν ανάγκη 
να γίνουν στην 
αλυσίδα αξίας, αντί 
να αρχίσουν από 
την αρχή, από τον 
πιο αδύναµο κρίκο, 
άρχισαν κατά 
κάποιο τρόπο από 
το τέλος, δηλαδή 
από τη λιανική, 
την εστίαση, τη 
µεταποίηση

Ό
πως πολλοί τοµείς της δηµόσιας 
και ιδιωτικής ζωής, η διπλωµατία 
διεκόπη από την πανδηµία. Κα-
θώς ο ιός έχει εξαπλωθεί παντού 

στον κόσµο, η αίσθηση της διπλωµατικής αδυ-
ναµίας ήταν συντριπτική. Οι συγκρούσεις συ-
νεχίζονται. Κάποιες έχουν µάλιστα επιδεινω-
θεί. Από την ηµέρα που ξέσπασε η πανδηµία, 
δεν έχει παρατηρηθεί ούτε µια µεγάλη διπλω-
µατική πρόοδος. Μια σηµαντική αλλαγή που 
µένει από όλη αυτή την περίοδο, είναι η επιδεί-
νωση του ανταγωνισµού ΗΠΑ-Κίνας.

Αναµφισβήτητα, η γεωπολιτική ήταν ήδη σε 
κακή κατάσταση πριν από τον ιό. Με την παν-
δηµία, η διπλωµατία είχε να αντιµετωπίσει τα 
νέα εργασιακά δεδοµένα των smart συσκευ-
ών και συζητήσεων από απόσταση. Είναι αλή-
θεια ότι δεν ήταν η µόνη κυβερνητική δραστη-
ριότητα η οποία έπρεπε να αντιµετωπίσει αυ-
τή την καινοτόµο διαµόρφωση εργασίας. Αλ-
λά σε σχέση µε τις επιδόσεις κάποιων άλλων 
κυβερνητικών υπηρεσιών, η διπλωµατία έχει 
χάσει έδαφος. Εποµένως ίσως να µην αποτελεί 
έκπληξη ότι η διπλωµατία έχει περάσει τόσο ά-
σχηµα αυτή την περίοδο. Αλλά αυτό το φτωχό 
επίτευγµα είναι απλώς η συνέπεια ενός επιδει-
νούµενου διεθνούς περιβάλλοντος που ο ιός 

το κάνει χειρότερο; 
Ή υπάρχουν άλλες 
περισσότερο θεµε-
λιώδεις ευπάθειες 
που υπάρχουν στο 
διπλωµατικό εµπό-
ριο τις οποίες απο-
κάλυψε απροσδό-
κητα ο κορωνοϊός; 
Και εάν συµβαίνει 

αυτό, µπορεί η πανδηµία να λειτουργήσει ως 
χρήσιµη υπενθύµιση για µια πιο αποτελεσµα-
τική διπλωµατική τεχνική συνολικά; 

Στη διάρκεια της πανδηµίας, η διπλωµατία 
αντιµετώπισε πολλά σκοτεινά σύννεφα. Και 
θα µπορούσαν να προκύψουν περισσότερες 
απειλές καθώς η εξέλιξη του ιού παραµένει α-
βέβαιη. Μέχρι στιγµής, η πανδηµία έχει ενισχύ-
σει τον γεωπολιτικό κατακερµατισµό και έχει 
εντείνει τις κακές σχέσεις µεταξύ των κρατών. 
Ταυτόχρονα, έφερε τις περισσότερες ειρηνευ-
τικές προσπάθειες σε στασιµότητα. Έχει όµως 
απελευθερώσει νέες δυνατότητες για τη βελτί-
ωση της διπλωµατίας, εάν οι διπλωµάτες είναι 
έτοιµοι να αδράξουν την ευκαιρία. 

Το lockdown θα µπορούσε τελικά, να βοη-
θήσει στην απελευθέρωση πόρων ανεκµετάλ-
λευτων για χάρη µιας πιο αποτελεσµατικής δι-
πλωµατίας και να ανοίξει τον δρόµο σε µια πιο 
στρατηγική διαχείριση παγκοσµίως. Ωστόσο 
δεν θα ήταν ειρωνεία εάν, στο τέλος µιας πε-
ριόδου τόσο δυσµενούς για τη διπλωµατία, η 
πανδηµική κρίση γεννήσει µια αναβίωση της 
διπλωµατικής τέχνης. 
    *∆ΙΠΛΩΜΑΤΗ

Περί διπλωματικής
τέχνης ο λόγος

ΤΟΥ ΠΙΕΡ ΒΙΜΟΝ *
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Ω
ς συνιδιοκτήτης του Ιδιωτικού δά-
σους Αγόριανης που αριθµεί σε έ-
κταση 54.000 στρεµµάτων, το ο-
ποίο αναγνωρίσθηκε ως ιδιωτικό 

συνιδιόκτητο υπέρ των κατοίκων της Αγόριανης 
(Εκκάρας ∆οµοκού Φθιώτιδας) εξ αδιαιρέτου µε 
την αριθ. 146504/23-12-1936 απόφαση του υ-
πουργού γεωργίας που στηρίχθηκε στην 926/27-
11-1936 γνωµοδότηση του συµβουλίου ιδιοκτη-
σίας δασών (Σ.Ι.∆) διαπίστωσα τα εξής: Κατέχο-
ντας αγροτική εκµετάλλευση µε τον γιό µου επι-
σκέφθηκα ένα Κέντρο Υποβολής ∆ηλώσεων ΟΣ-
∆Ε στη Φθιώτιδα για να υποβάλλω ενιαία αίτηση 
ενίσχυσης. Κατά τη διάρκεια υποβολής της δή-
λωσης είδα ότι διπλανά κτήµατα δηλώνονται βο-
σκότοποι που ανήκουν στο παραπάνω συνιδιό-
κτητο αγρόκτηµα από αγνώστους για την περιο-
χή µου «αγρότες». Απόρησα πως σε ένα εξ αδιαι-
ρέτου κτήµα µπορεί κάποιος να νοικιάσει έκταση 
χωρίς την συναίνεση των συνιδιοκτητών. Ρώτησα 
την υπάλληλο του ΚΥ∆ αν µπορεί κάποιος να δη-
λώσει βοσκότοπο σε εξ αδιαιρέτου κτήµα και µε ε-
νηµέρωσε ορθά - κοφτά ότι σε εξ αδιαιρέτου εκτά-
σεις δεν γίνεται. Ξεκίνησα το ψάξιµο και το ξεδί-
πλωµα του παράνοµου κουβαριού. Μετά από µια 
µικρή έρευνα που έκανα διαπίστωσα ότι µεγάλο 
µέρος της έκτασης (χιλιάδες στρέµµατα) του πα-
ραπάνω κτήµατος χρησιµοποιείται παράνοµα α-
πό επιτήδειους που το δηλώνουν ως βοσκότοπο 
µε εικονικά µισθωτήρια.

Αναφέρω ότι κάποιοι υποτιθέµενοι «α-
γρότες» δηλώνουν εκτάσεις (βοσκότοπο) 
στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης µε εικονι-

κά µισθωτήρια (µε αληθοφανή χαρακτήρα αφού 
έχουν θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής) αλ-
λά άκουσον άκουσον η αξία του µισθώµατος εί-
ναι από 0,20 έως 0,50 λεπτά του ευρώ το στρέµ-
µα (για να είναι κάτω των 980 ευρώ που 
δεν είναι υποχρεωτικό να δηλώνο-
νται στη ∆ΟΥ), µε σκοπό να ει-
σπράξουν και να κατοχυρώ-
σουν µέρος των οικονοµι-
κών ενισχύσεων που χο-
ρηγεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σ υγκεκριµένα «έ-
ξυπνοι» φερόµε-
νοι ως αγρότες- 

κτηνοτρόφοι χωρίς βέ-
βαια να ασκούν αγρο-
κτηνοτροφική δραστηρι-
ότητα, µισθωτοί υψηλό-
βαθµοι υπάλληλοι, µε την 
ανοχή και τη συµµετοχή ορι-
σµένων υπαλλήλων του ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ (που ξεχνούν ίσως κάποιοι 
ότι οι ελεγκτές ασκούν δηµόσιο λει-

τούργηµα), µε χαλκευµένα παραστατικά (ενοικια-
στήρια) υπογεγραµµένα από δήθεν κατόχους ιδι-
όκτητων εκτάσεων δήλωσαν και δηλώνουν στην 
ενιαία αίτηση ενίσχυσης έκταση χιλιάδες στρέµ-
µατα ως βοσκότοπο σε εξ αδιαιρέτου συνιδιόκτη-
τες εκτάσεις στο Ιδιωτικό ∆άσος Αγόριανης (Εκ-
κάρας) καθώς και σε εκτάσεις ∆ηµόσιες ∆ιακατε-
χόµενες της Τ.Κ. Μακρυρράχης.

Ε κτάσεις µε βοσκότοπο που το 2017-2018 
χρησιµοποιήθηκαν ως τεχνική λύση από 
την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και σήµε-

ρα πιθανόν µε τις ευλογίες των υπαλλήλων του 
ΟΠΕΚΕΠΕ και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
πέρασαν στα χέρια επιτήδειων για να καρπωθούν 
τις ενισχύσεις (δικαιώµατα) εκατοµµυρίων ευρώ. 
Βέβαια όχι µόνο να καρπωθούν για µια χρονιά, 
αλλά και να κατοχυρώσουν νέα δικαιώµατα (ενι-
σχύσεις) από το Εθνικό Απόθεµα, για την επόµε-
νη πενταετία της νέας ΚΑΠ 2021-2026. Πέρα από 
τα παραπάνω είχαν και έχουν το θράσος να εκµε-
ταλλεύονται και τα προγράµµατα 2.1.1 και 2.1.2 
εξισωτική ενίσχυση (ενισχύσεις που χαρακτηρίζο-
νται από φυσικά η άλλα ειδικά µειονεκτήµατα του 
προγράµµατος αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020).
Την ίδια στιγµή κτηνοτρόφοι άνθρωποι της πά-
λης, του µόχθου δηλώνουν η µοιράζονται έκτα-
ση όση περισσεύει από τους επιτήδειους παραβά-
τες για να µπορέσουν να τύχουν ενίσχυση και να 
συντηρήσουν το ζωικό τους κεφάλαιο.

Με ψεύτικά συµβόλαια προσπαθούν να 
καρπωθούν εκτάσεις που δεν τους ανήκουν, 
αλλά δηλώνονται βοσκότοποι

Όταν κάποιος κάνει συµβόλαιο στο όνοµά 
του την «πλατεία Οµονοίας» και του το 
µεταγράψουν κιόλας, η «Οµόνοια» θα 

είναι δική του αν κανένας δεν αντιδράσει. 
Κάπως έτσι συµβαίνει και στο ιδιωτι-

κό ∆άσος Αγόριανης. Άνθρωποι 
επιτήδειοι κατάφεραν να κά-

νουν συµβόλαια στο όνοµά 
τους τεράστιες εκτάσεις α-
πό το ιδιωτικό µας δάσος, 
αλλά και ορεινές καλλι-
εργήσιµες εκτάσεις που 
σήµερα τις δηλώνουν οι 
ίδιοι ή τις νοικιάζουν σε 
τρίτους και αποκοµίζουν 
τεράστια ποσά από κοι-

νοτικές ενισχύσεις. Ένα 
εµπόδιο είχαν µόνο που 

οι εκτάσεις αυτές είναι εξ 
αδιαιρέτου, αλλά κι αυτό το 

εµπόδιο το ξεπερνούν αφού οι 
«πρόθυµοι» υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕ-

ΠΕ δεν ασκούν κανέναν έλεγχο µε το α-

ζηµίωτο απ’ ότι φαίνεται ή δίνουν στους ίδιους ή 
σε συγγενικά τους πρόσωπα εκτάσεις στο ιδιωτι-
κό δάσος Αγόριανης ή στο δηµόσιο διακατεχόµε-
νο δάσος Μακρυρράχης για να δηλώσουν βοσκο-
τόπους και να τύχουν οικονοµικών ενισχύσεων.

∆ηµόσιες διακατεχόµενες εκτάσεις 
βαφτίζονται ιδιωτικές 

Όσον αφορά τους βοσκοτόπους που δηλώ-
νονται στην κτηµατική περιφέρεια Μα-
κρυρράχης, τις εκτάσεις αυτές θα µπο-

ρούσε να µισθώσει µόνο το Ελληνικό ∆ηµόσιο 
(ο ∆ήµος ∆οµοκού µε την κοινότητα Μακρυρρά-
χης), γιατί όλες οι εκτάσεις της κτηµατικής αυτής 
περιφέρειας σύµφωνα µε την αριθ. 186781/10-
07-1939 απόφαση του υπουργού Γεωργίας, ανα-
γνωρίσθηκαν ως ∆ηµόσιες ∆ιακατεχόµενες και θα 
διαχειρίζονται από το νοµικό πρόσωπο της κοινό-
τητας Μακρυρράχης.

Εποµένως µισθωτήρια για βοσκότοπο από άλ-
λον πλην του προέδρου της Κοινότητας Μακρυρ-
ράχης δεν θα µπορούσαν να δοθούν, άρα αυτά 
που χορηγήθηκαν είναι εντελώς παράνοµα και 
πλαστά και πρέπει να ελεγχθούν και να σταλούν 
στον εισαγγελέα …. 

Με ποιόν και µε τι αντάλλαγµα υπάλλη-
λοι που έχουν πρόσβαση στο σύστηµα 
του ΟΣ∆Ε δηλώνουν οι ίδιοι ή προτρέ-

πουν συγγενείς, γνωστούς και φίλους να προ-
βούν σε τέτοιες ενέργειες; Πόσο παράνοµο αλλά 
και ανήθικο µπορεί να είναι άραγε; Ποιος θα το 
κρίνει;  Ποιος έδωσε τις πληροφορίες να δηλώ-
σουν άγνωστοι στην περιοχή µας χιλιάδες στρέµ-
µατα έκταση σε βοσκότοπο χωρίς να έχουν πιθα-
µή γης αλλά ούτε ένα κεφάλι ζώου; Αναρωτιέµαι 
άραγε αυτή είναι η πορεία των οικονοµικών ενι-
σχύσεων που δίνει η ΕΕ;

Ε µπλεκόµενοι στο µεγάλο φαγοπότι φαίνε-
ται να είναι αγρότες, Κ.Υ.∆ (Κέντρα υποβο-
λής δήλωσης ΟΣ∆Ε), µισθωτοί , υπάλληλοι, 

γιατροί, µηχανικοί, εκπαιδευτικοί και τέλος υψη-
λόβαθµα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ…

Σύµπτωση, πλεκτάνη ή απάτη;

Για κάθε στρέµµα το ποσό ενίσχυσης που ει-
σπράττουν είναι 25 ευρώ βασική ενίσχυση 
+15 ευρώ πρασίνισµα +12 ευρώ εξισωτική 

γιατί «βόσκουν ζώα σε αντίξοες συνθήκες» = 50 ευ-
ρώ το στρέµµα συνολικά.

Είναι οι «έξυπνοι» που εκµεταλλεύονται την απο-
διοργάνωση των υπηρεσιών και την άγνοια των κτη-
νοτρόφων µας. Ποιές άραγε επιτροπές και ποιες υ-
πηρεσίες επέτρεψαν να γίνει κάτι τόσο απλό γι’ αυ-
τούς, τόσο πολύ δύσκολο για τους κτηνοτρόφους µας;

Χρυσαφένιοι βοσκότοποι 
και ο νόμος της….. σιωπής

ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
ΑΠΟ ΛΑΜΙΑ
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Νέες ηµεροµηνίες
για το 50 Great
Greek Wines
Παρακολουθώντας στενά τις τελευταίες εξελίξεις 
σχετικά µε τον COVID-19, σε τοπικό και διεθνές 
επίπεδο, το 50 Great Greek Wines ανακοινώνει τις 
νέες ηµεροµηνίες διεξαγωγής των διαδικασιών του. 
Σήµερα, 12 Σεπτέµβρη, ολοκληρώνεται η διαδικασία 
αξιολόγησης και ανάδειξης των 50 καλύτερων 
ελληνικών κρασιών ενώ στις 29 του µήνα θα γίνει η 
τελετή απονοµής, στην οποία θα ανακοινωθούν τα 
κρασιά νικητές, µέσω ενός διαφορετικού τύπου 
phygital event µε έµφαση στα virtual στοιχεία που 
θα µπορούν να την παρακολουθήσουν όλοι οι 
επαγγελµατίες του κλάδου και οι οινόφιλοι εντός και 
εκτός Ελλάδας µέσω διαδικτύου. 

Για 6η συνεχή
χρονιά η AgroExpo
Η εξειδικευµένη έκθεση AgroExpo 2019 που 
διοργανώθηκε 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 
από τις 23 - 25 
Οκτωβρίου 
2020 και το 

ενδιαφέρον από εταιρείες για τη φετινή 
διοργάνωση είναι πολύ µεγάλο και αναµένεται 
συµµετοχή πέραν των 70 εκθετών. 
Περισσότερα στο www.agronews.gr

Έως 30 Σεπτέµβρη 
οι κρατήσεις για 
την Anuga 2021

Από 9 µέχρι 13 Οκτωβρίου 
2021, το Εκθεσιακό Κέντρο 
της Κολωνίας θα ανοίξει τις 
πύλες του για τη µεγαλύτερη 
∆ιεθνή Έκθεση Τροφίµων και 
Ποτών, Anuga 2021, για την 
οποία ήδη άρχισαν οι 
δηλώσεις συµµετοχής. 
Σηµειώνεται ότι η περίοδος 
πρόωρης κράτησης είναι µέχρι 
30.09.2020. Η έκθεση θα 
διαδραµατίσει καθοριστικό 
ρόλο στην µετά-κορωνοϊού 
εποχή, παρουσιάζοντας λύσεις 
και τάσεις για ένα επιτυχηµένο 
µέλλον στον κλάδο των 
τροφίµων και ποτών. 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΑ 

ΚΟΛΩΝΙΑ ΚΥΠΡΟΣ 

Σε ψηφιακή µορφή 
η Interpoma 2020

Το Interpoma 2020, η διεθνής 
έκθεση αφιερωµένη στον κόσµο 
των µήλων θα παρουσιαστεί σε µια 
νέα υβριδική µορφή, µε εκδηλώσεις 
τόσο σε ψηφιακή µορφή όσο και µε 
φυσική παρουσία. Από 19-20 
Νοεµβρίου προβλέπεται το 
παραδοσιακό διεθνές συνέδριο 
«Interpoma Congress» διαθέσιµο 
διαδικτυακά όσο και δια ζώσης, η 
«Interpoma Future Hub» ψηφιακή 
πλατφόρµα και νέες εκδηλώσεις ως 
«Interpoma Business Match». Η 
«παραδοσιακή» έκθεση, µε τα 
εκθέµατα θα πραγµατοποιηθεί 4-16 
Νοεµβρίου 2021. Πληροφορίες στο 
www.fierabolzano.it/en/
interpoma/home

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΑ
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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

Πωλούνται µοσχάρια κρεατοπαραγωγής 
Λιµουζιν  600 έως 670 κιλά,  εισαγωγής. 
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 βελτιωµένα. Τιµή 
80 ευρώ το ένα. Τηλ. 6982/031336.

Πωλούνται 100 πρόβατα Lacon καθαρό-
αιµα 350 κιλά και 50 αρνάδες 10 µηνών. 
Περιοχή Εύβοιας.Τηλ.6944696387

Πωλούνται γουρουνάκια για θρέψιµο από 
20 έως 100 κιλά. Μεταφορά  και στο χώ-
ρο σας. Τηλ.6984/480055.

Πωλούνται πρόβατα Λακόν, Ασάαφ, 
Γερµανοχιώτικα, γίδια Μούρτια, Ζάννα 
και µοσχάρια ντόπια και Λιµουζίν. Τηλ. 
6906/869090. 

Πωλούνται µοσχάρια Λιµουζίν, Σίµενταλ 
και Σβιτ, αρσενικά και θηλυκά για πάχυν-
ση και αναπαραγωγή. Τηλ. 694/0840982.

Πωλούνται 80 πρόβατα γερµανοχιώτικα 
110 ευρώ το ένα Περιοχή ∆ερβενοχώρια 
Βοιωτία. Τηλ. 6932730264

Πωλούνται 40 αγελάδες, διασταυρωµέ-
νες Λιµουζίν µε Σίµενταλ, ελευθέρας βο-
σκής στην Πρέβεζα, στη τιµή των 500 ευ-
ρώ η κάθε µια. Τηλ. 6945449493.

Πωλούνται 380 πρόβατα Λακόν. Από αυ-
τά, τα 140 είναι ετοιµόγεννα και τα 240 
αρµεγόµενα, 300 κιλά γάλα ηµερησίως 
. Συν 15 κριάρια λακόν. Περιοχή Βόλος. 
Tηλ.6906/432076.

Πωλούνται 200 πρόβατα Λακον µε 
Ασαφ και 50 αγελάδες  Limouzin. Τηλ. 
6947/004517.

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

Πωλούνται κριαρακια Lacaune (Λα-
κόν) απο Τεχνητή Σπερµατέγχυση και 
γονείς µε Pedigree, εµβολιασµένα και 
αποπαρασιτωµένα. Περιοχή ∆ράµας. 
Τηλ.6942/427966.

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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

 Πωλούνται σε µικρά τετράγωνα δέµατα 
σανό από βρώµη, άχυρο από κριθάρι και 
τριφύλλι σε καλή τιµή. Περιοχή Μαγνησί-
ας. Τηλ. 6974/431615.

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

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

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

Πωλούνται µπάλες εξαιρετικής ποιότητας 
από τριφύλλι, σανό, βρώµη, λιόλιο, αγρι-
οτρίφυλλο, κριθάρι. ∆εκτή ανταλλαγή µε 
πρόβατα λακόν. Τηλ.6982485793.

Πωλούνται άχυρα σοδειάς 2020, πολύ 
καλή τιµή. Περιοχή Αχαία, δυνατότητα µε-
ταφοράς στο χώρο σας. ∆εκτή ανταλλα-
γή µε πρόβατα λακόν. Τηλ.6982485793

Πωλείται βίκος νέας σοδειάς, ποικιλία 
ΜΑΡΙΑΝΝΑ, καθαρισµένος, απολυµα-
σµένος πολύ παραγωγικός για σανό και 
για καρπό. Σε καλή τιµή. Περιοχή Φαρσά-
λων. Τηλ. 6972/285256, 6974/313224 
(what’s up).

Πωλείται βρώµη νέας σοδειάς κόκκινη και 
δίκοκκη ποικιλία ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑΣ για σπό-
ρο και για ζωοτροφή. Σε καλή τιµή. Πε-
ριοχή Φαρσάλων. Τηλ. 6972/285256, 
6974/313224 (what’s up).

Πωλούνται χορτοτρίφυλλα  σε στρογγυ-
λη µπάλα  0.10 λεπτά το κιλό. ∆υτική Μα-
κεδονία Τηλ. 6972/018965.

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

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

Πωλείται βίκος ποικιλίας Ζέφυρος καθα-
ρισµένος σακιασµένος, περιοχή Λάρισας 
Τηλ. 6988/114500.

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

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

Πωλείται τριφυλλόπορος Σερρών νέ-
ας εσοδείας. ∆ιανοµή σε όλη την Ελλάδα. 
Tηλ. 6937/253885.

Πωλούνται µελίσσια µε κυψέλες και σώ-
µατα και κυψελίδια 6άρια. Περιοχή Αχαί-
ας.Τηλ.6934/278520.

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

Προσφέρεται δωρεαν η συγκοµιδή από 
1000 δέντρα µε καρυδιές µε κάποιες 
προυποθέσεις.Τηλ.6942/228503.

Πωλείται τριφυλόσπορος Υπάτης, περι-
οχή ∆οµοκού.  Καθαρός, άριστης ποιό-
τητας, αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Τηλ. 
6942/282472.

Πωλούνται τριφύλλια και χορτοτρίφυλλα 
σε στρογγυλη µπάλα. ∆υτική Μακεδονία. 
Τηλ. 6972/018965.

Πωλείται ενσίρωµα τριφυλλιού  σε στρογ-
γυλη µπάλα. ∆υτική Μακεδονία. Τηλ. 
6972/018965.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται αγρόκτηµα στη Ραχώνα ∆ή-
µου Πέλλας, αποθήκη, στάβλος, οικία, 
υπόστεγο 4 στρεµµάτων. Έτος κατασκευ-
ής 2003. Βρίσκεται κοντά στο χωριό. 
Τηλ.6994/236045.

Πωλείται η ενοικιάζεται  κτήµα 150 
στρεµµάτων περιφραγµένο και µε νερό 
που χρησιµοποιείται ως φάρµα µε 1000 
δέντρα καρυδιές.Πωλείται 300000 ευ-
ρώ η ενοικιάζεται 4000 ευρώ το χρόνο.
Τηλ.6942/228503.

Πωλούνται 38 στρέµµατα ξερικά,περιοχή 
Βούζι  ∆οµοκού.Τηλ.22310/21403.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Πωλείται ένα κλαδευτικό συρόµενο χιλιά-
ρι. Περιοχή  Πιερίας.

Τηλ. 6980/001606 , 6945/665253. 

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

Πωλείται τρακτέρ  Claas  Νexus  101 ίπ-
πους δεντροκοµικό, 2900 ώρες. Πε-
ριοχή Πιερίας. Τηλ. 6945/665253. 
Tηλ.6980/001606

Πωλείται  Ford  Transit   µε µουσα-
µά, 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, πα-
στεριωτές, ατµολέβητες, οµογενοποίηση, 
κορφολόγοι, ντουλάπες για γιαούρτια ψύ-
ξη-θέρµανση, ντιζάκια µε καλούπια διά-
φορων τύπων. Περιοχή Λάρισα. Τηλ. Τηλ. 
6947/509187.

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

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

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

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

Πωλείται µηχάνηµα παστερίωσης 2 τό-
νων σχεδόν καινούρια και ένας κορφολό-
γος αυτοκαθαριζόµενος 3 µήνες δουλεµέ-
νος 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.

Πωλείται πρέσα CASE 540 µε 6 σκοινιά, 
σχεδόν καινούρια, µεγάλη τετράγωνη µπά-
λα.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 ψυκτικός θά-
λαµος συντηρήσεως διαστάσεων 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 σωληνάκια 
κολληµένα για Μπεκ και σωλήνες ποτίσµα-
τος αλουµινίου 3,5 ιντσών σε άριστη κατά-
σταση και σε καλή τιµή.6972/285256. και  
6974/313224 (whatsup)

Πωλούνται λάστιχα ποτίσµατος ΝETAFIM 
4  λιτρα αυτορυθµιζόµενα, καινουρια , 
αφορετα, σε καλή τιµή.Τηλ.6972/285256, 
6974/313224. (whatsup).

Πωλείται γεννήτρια 6,5 KW  ιταλική,Θεσ-
σαλονίκη, περιοχή Σοφός Μαυρούδα.
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.

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 θεριζοαλωνιστική µηχανή Μ101 
.Επισκευασµένος κινητήρας, χωρίς σαπί-
λες. ∆υνατότητα µετατροπής σε χορτοκο-
πτικό. Τιµή 2500 ευρώ.Τηλ. 2310/711133.

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

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

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

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

Πωλείται καλλιεργητής 20 δοντιών. Τιµή 
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 ευ-
ρώ το τετραγωνικό. Τηλ.6977/311159.

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

Πωλείται σπαρτική µηχανή Ζ 
Τηλ.6974/394542.

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

Πωλείται θεριζοαλωνιστική µηχανή Μ101 
µε επισκευασµένο κινητήρα, χωρίς σαπί-
λες. ∆υνατότητα µετατροπής σε χορτοκο-
πτικό. 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 κατάσταση µαζί µε 
τα παρελκόµενα,  σπαρτική, άροτρο, 2 καλ-
λιεργητές (ελαφρύς, βαρύς) , µε λιπασµα-
τοδιανοµέα και ένα καινούριο ραντιστικο.
Τηλ.6943/457861.

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

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

Πωλείται τρακτέρ µάρκας CLAAS µοντέ-
λο 2009 70 PS µε καµπίνα 4 χ4 , αµπε-
λουργικό Τηλ.6945/373163.

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

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

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

Πωλείται αρµεκτήριο 24αρι µε 12 αρµε-
κτικές, αδούλευτο. Τηλ.6982/031336.

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

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

Πωλούνται  κάθετος ενσιροδιανοµέας 5 
κυβικών µάρκας SILOKING  της MAYER 
µε ηλεκτρονικό ζυγιστικό και 50 ώρες λει-
τουργίας και µία παγολεκάνη µάρκας inox, 
περιοχή Μεσσηνίας.Τηλ.6944780650.

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

Πωλείται αγροτικό αυτοκίνητο  NISSAN 
NAVARA 4πορτο, V6,  λευκό FULL 
EXTRA, πανοραµική οροφή και δερµάτινο 
σαλόνι navigation κάµερα οπισθοπορείας, 
εργοστασιακό χρώµα, καινούρια λάστιχα, 
βιβλίο σέρβις, µοντέλο του 2016.∆εκτός 
κάθε έλεγχος. Τηλ.6946062106.

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

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

«Χίλια γοµάρια», ήταν η κυρίαρχη 
ευχή του τρυγητού, από τα πολύ 
παλιά χρόνια στη Σάµο. Τότε, που 
το γοµάρι ήταν ένα φορτίο 133 κι-
λών περίπου από λαχταριστό µο-
σχάτο σταφύλι, κοµµένο µε το «κα-
τσούνι» (µαχαιράκι µε ξύλινη λαβή 
και κυρτή λεπίδα) από όλο το χω-
ριό που ξεχυνόταν «πουρνό-πουρ-
νό» µε γέλια και χαρές στις ορει-
νές πεζούλες ξερολιθιάς. 

Φωτεινά πρόσωπα και χαµογελα-
στά, µε ψάθες στο κεφάλι οι άντρες 
και µαντηλοδεµένες οι γυναίκες. 
Όλοι έκοβαν σκυµµένοι και µόνο 
οι κουβαλητάδες, τρέχοντας ανά-
µεσα στα κλήµατα, άδειαζαν τα κο-
φίνια. Ο πιο έµπειρος ήταν αυτός 
που πήγαινε µπροστά απ’ όλους, 
διάλεγε τα πιο ώριµα σταφύλια και 
τα έβαζε κάτω-κάτω στα σακιά «για 
να βγει ο βαθµός καλός». Όταν το 
«γοµάρι» ήταν έτοιµο, ξεκινούσε 
το γαϊδούρι για την πρώτη στράτα 
και φώναζε το αφεντικό στον αγω-
γιάτη «τα µάτια σ’ τέσσιρα, µη χά-
σουµι το γράδο».

Από τότε µέχρι σήµερα, πολλά 
άλλαξαν. Η «Ένωση» που ιδρύθη-
κε το 1934, το 2016 έγινε «Ενιαί-
ος Συνεταιρισµός». Το γαϊδουρά-

κι αντικαταστάθηκε από αγροτικά 
οχήµατα, µα ο κόπος, το «κατσού-
νι», η γιορτινή διάθεση των τρυ-
γητάδων, η ποικιλία του σαµιώτι-
κου µοσχάτου, ο δηµιουργικός ξε-
σηκωµός όλου του χωριού για τον 
τρύγο, έµειναν ίδια.

Φέτος στη Σάµο, οι καιρικές 
συνθήκες ήταν ευνοϊκές και η 
ωρίµανση των µοσχάτων σταφυ-
λιών εξελίσσεται οµαλά. Ο τρύ-
γος εµφανίζεται αυξηµένος κα-
τά περίπου 15% σε σχέση µε την 

περυσινή χρονιά, ενώ εκτιµάται ό-
τι είναι και ποιοτικά υψηλή η σο-
δειά. Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις 
και λόγω του γεωφυσικού ανά-
γλυφου του νησιού της Σάµου, ο 
τρύγος του άσπρου µοσχάτου στα-
φυλιού που αποτελεί το 98% του 
σαµιακού αµπελώνα, θα διαρκέ-
σει έως τέλη Σεπτεµβρίου. Η µέση 
ετήσια παραγωγή είναι κατά µέ-
σο όρο 5.500-6.000 εκατοµµύρια 
λίτρα και οι εξαγωγές ανέρχονται 
στο 70% της παραγωγής.

Παραγωγή
Η ετήσια παραγωγή 

σαµιώτικου οίνου είναι 
κατά µέσο όρο 

5.500-6.000 εκατ. λίτρα

Αναδιανοµή αδιάθετων
δελτίων Αγροτικής Εστίας
Ξεκινησε η αναδιανοµή αδιάθετων 
δελτίων των προγραµµάτων 
κοινωνικού, ιαµατικού τουρισµού, 
εκδροµών και θεάτρου, του ΟΠΕΚΑ, 
στα οποία συµπεριλαµβάνονται τα 
δελτία που οι κληρωθέντες 
δικαιούχοι δεν παρέλαβαν µέχρι τις 
31 Αυγούστου. Η αναδιανοµή θα 
γίνει µε σειρά προτεραιότητας 
προσέλευσης στα ΚΕΠ, σε όσους από 
τους δικαιούχους υπέβαλαν αίτηση 
συµµετοχής στα αντίστοιχα 
προγράµµατα του έτους 2020.

Ξεκινά η παραλαβή ελιών 
στην Ένωση Αγρινίου
Από ∆ευτέρα 14 Σεπτεµβρίου 
ξεκινάει η παραλαβή ελιών στο 
εργοστάσιο στη Νεάπολη, στα 
υποκαταστήµατα του Συνεταιρισµού 
«Ένωση Αγρινίου» και στα κατά 
τόπους πρατήρια. Οι παραγωγοί 
καλούνται να προσέρχονται στις 
εγκαταστάσεις της Ένωσης 
Αγρινίου στη Σπολάιτα, όπου και το 
εργοστάσιο επεξεργασίας – 
τυποποίησης βρώσιµης ελιάς, στα 
υποκαταστήµατα της Λεπενούς, της 
Αµφιλοχίας και του Νεοχωρίου.

Οδοιπορικό της 3αλφα σε
Καβάλα, Σέρρες, Λάρισα
Ένα ιδιαίτερα χρήσιµο οδοιπορικό 
στις καλλιέργειες των φασολιών 
της «Οµάδας Παραγωγών 3αλφα» 
σε Καβάλα, Σέρρες και Κουφάλια 
Λάρισας, πραγµατοποίησαν προ 
ηµερών στελέχη της 3αλφα-ΑΦΟΙ 
Κ. Καραγεωργίου ΑΕΒΕ. 
Επισκέφτηκαν καλλιέργειες µε 
φασόλια γίγαντες και φασόλια 
µέτρια και συνοµίλησαν µε τους 
παραγωγούς της οµάδας για τις 
ορθές γεωργικές πρακτικές που 
ακολουθούν.

Ηµέρα αιµοδοσίας 
στην Γ. Χίγκας ΑΒΕΕ
Tο Σάββατο 12 Σεπτεµβρίου η 
Γ. Χίγκας ΑΒΕΕ, θα διοργανώσει 
στις εγκαταστάσεις της εταιρείας 
(9ο χιλ. Παλαιάς Εθνικής Οδού 
Θεσσαλονίκης - Κιλκίς), ηµέρα 
αιµοδοσίας µε στόχο τη 
συγκέντρωση όσο το δυνατόν 
περισσότερων φιαλών αίµατος. 
Ειδικό συνεργείο αιµοληψίας του 
Νοσοκοµείου Παπανικολάου, θα 
βρίσκεται στη διάθεση όσων 
συµµετάσχουν. Προσέλευση 
σταδιακά 9:00-19:00.

Τα αµπελοτόπια στο νησί της Σάµου, ειδικά τα ορεινά, είναι δύσβατα, άγονα και άνυδρα και έχουν 
διαµορφωθεί µε αναβαθµίδες, τις γνωστές «πεζούλες», που βοηθούν στη συγκοµιδή των σταφυλιών.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

«Χίλια γομάρια» η ευχή 
του τρυγητού στη Σάμο
Ο φετινός τρύγος εμφανίζεται αυξημένος σε ποσότητα περίπου 
15% σε σχέση με την περυσινή χρονιά και ποιοτικά καλύτερος

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

Πωλείται ψεκαστικό ενός τόνου, συρόµε-
νο µε τουρµπίνα και αντλία ΚΟΜΙΚ. Περιο-
χή Αγρινίου. Τηλ. 6948/683772. 

Πωλείται ψεκαστικό 800 κιλών µε τουρ-
µπίνα και κανόνι αναρτώµενο. Περιοχή 
Αγρινίου. Τηλ. 6948/683772.

Πωλείται αρµεκτήριο 32 θέσεων, αρµέ-
γει 16, αυτόµατο πλύσιµο σε τιµή ευκαιρί-
ας.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 τύπου 
κλειστού (αθόρυβη) µε 350 ώρες χρήσης 
µόνο. Τιµή: 6.000 ευρώ. Πάνω σε τρέιλερ 
µε κοτσαδόρο και φρένο 7.000 ευρώ. (µό-
νη της δηλαδή η γεννήτρια 6.000 ευρώ). 
Τηλ: 6909/189430, 6934/043074.

Πωλείται κλαδοτεµαχιστής-βιοθρυµµατι-
στής VIKING  GE-250.Τιµή 350 ευρώ και-
νούριο.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.

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

Πωλούνται κλούβες, µπινς, κλουβά-
κια, παλέττες και βαρέλια, Βέροια Τηλ. 
6986701716

Πωλείται τρακτέρ FORD 3000, έτος κα-
τασκευής 1974, γενική επισκευή το 2019.

Κρύα Βρύση Νοµού Πέλλας, 
6979/336007.

Πωλείται αγροτικός ελκυστήρας Goldoni 
τύπου 714. Τηλ.6988/887113.

Πωλείται χορτοκοπτικό µηχάνηµα 2 δί-
σκων 1,70  κοπής, ιταλικό µε µπουκά-
λα. Περιοχή Νέα Πλάγια Χαλκιδικής.
Τηλ.6982/776003.

Πωλούνται σιλό 4 χωρισµάτων ,διαστάσε-
ων 2,3 µέτρα επι 5 µέτρα µάκρος και µη-
χανήµατα ζωοτροφών, σπαστήρας µε µο-
τέρ 25 ίππων, ζυγαριά 2,5 τόνων µε σι-
λό και 3 σιλό µε κοχλίες τροφοδοσίας. 
Τηλ.6977/323048.

Πωλείται τρακτέρ Stayer 110 άλογα, σε 
πολύ καλή κατάσταση.Τηλ.2310715037.

Πωλείται ρίπερ και λιπασµατοδιανοµέας 
σε πολύ καλή κατάσταση.Τηλ.2310715037

Πωλούνται δισκοσβάρνα ζορµπά,28άρα 
υδραυλική,ραντιστικό 600άρι,τετράυνο 
άροτρο γκλαβαν όλα σε πολύ καλή κατά-
σταση. Τηλ.2310715037.

Πωλούνται 50 σωλήνες 3αρες αλου-
µινίου στην περιοχή της Βέροιας.
Τηλ.6973/966777.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητείται ενσιροδιανοµέας µε φρέζα από 
8 έως 12 κυβικά.Περιοχή Θεσσαλονίκης.
Τηλ.6976/141565.

Ζητείται καθαριστήριο µπαλαρίνης 
µεταχειρισµένο σε καλή κατάσταση. 
Τηλ.6947/936986
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Ξανά στη σέντρα 
Αγγλία, Ισπανία
Πρεμιέρα στα σημαντικότερα πρωταθλήματα

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Η νέα σεζόν ξεκινάει στα ευρωπα-
ϊκά πρωταθλήµατα ποδοσφαίρου 
αυτό το σαββατοκύριακο, µε µπό-
λικη δράση σε Ισπανία, Αγγλία και 
Ελλάδα. Συγκεκριµένα το Σάββατο 
12 Σεπτεµβρίου ανοίγει η αυλαία 
στην Πρέµιερ Λιγκ. Η αρχή γίνεται 
στο Λονδίνο όπου η Φούλαµ υπο-
δέχεται την Άρσεναλ. Οι «κανονιέ-
ριδες» έρχονται µε ανεβασµένο το 
ηθικό καθώς προηγήθηκε η κατά-
κτηση του Community Shield ενά-
ντια στη Λίβερπουλ, οπότε και ελ-
πίζουν σε µία αντίστοιχα δυναµική 
πρεµιέρα. Εύκολη αποστολή προβλέ-
πεται και για την υπερασπίστρια του 

τίτλου Λίβερπουλ η οποία υποδέχε-
ται τη νεοφώτιστη Λιντς. Στην Ισπα-
νία τώρα, όλοι περιµένουν το πρώτο 
µατς της Μπαρτσελόνα. Όχι γιατί η 
Χιµνάστικ που αντιµετωπίζει είναι 
κανένα µεγαθήριο, αλλά προφανώς 
για την παρουσία του Λιονέλ Μέσ-
σι ο οποίος τα έκανε όλα «τούµπα» 
για να φύγει, αλλά τελικά παρέµει-
νε στους Μπλαουγκράνα. 

Στα ελληνικά γήπεδα, ξεχωρίζει 
φυσικά ο προγραµµατισµένος για 
το Σάββατο τελικός Κυπέλλου, µε-
ταξύ ΑΕΚ και Ολυµπιακού. Όσον α-
φορά τα µατς πρωταθλήµατος αυ-
τά πραγµατοποιούνται κανονικά, 
µε το ενδιαφέρον να συγκεντρώ-
νει το παιχνίδι Αστέρας Τρίπολης - 
Παναθηναϊκός.

Την Κυριακή 13 Σεπτεµβρίου πέφτει η αυλαία για το 
αµερικανικό Όπεν, µε τους µεγάλους τελικούς 
αντρών και γυναικών. Μεντβέντεφ, Τιέµ, Μπούστα 
και Τσβέρεφ από τους άντρες και Μπράντι, Οσάκα, 
Ουίλιαµς και Αζαρένκα από τις γυναίκες έπαιξαν στα 
ηµιτελικά της Παρασκευής διεκδικώντας την 
παρουσία τους στα κορτ των τελικών. 

Ώρα τελικών στο
αμερικανικό Όπεν  

Formula 1 (Τοσκάνη)

Ελεύθερα ∆οκιµαστικά 3 13.00 ΕΡΤ Sports HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Φούλαµ – Άρσεναλ 14.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Formula 1 (Τοσκάνη)

Κατατακτήριες ∆οκιµές 16.00 ΕΡΤ Sports HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Λίβερπουλ – Λιντς 19.30 COSMOTE SPORT 2 HD

Ποδόσφαιρο (Τελικός Κυπέλλου)

ΑΕΚ – Ολυµπιακός 21.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Formula 1 (Τοσκάνη)

Αγώνας 15.50 ΕΡΤ Sports HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Βαγιαδολίδ – Ρεάλ Σοσιεδάδ 17.00 COSMOTE SPORT 2 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Ατρόµητος – Βόλος 18.15 Novasports 2HD

Αστέρας Τρίπολης – Παναθηναϊκός 20.30 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Λιγκ 1)

Παρί Σεν Ζερµέν – Μαρσέιγ 22.00 Novasports 2HD

Formula 1 (Τοσκάνη)

Ελεύθερα ∆οκιµαστικά 3 13.00 ΕΡΤ Sports HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)
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Λίβερπουλ – Λιντς 19.30 COSMOTE SPORT 2 HD

Ποδόσφαιρο (Τελικός Κυπέλλου)

ΑΕΚ – Ολυµπιακός 21.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Formula 1 (Τοσκάνη)

Αγώνας 15.50 ΕΡΤ Sports HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Βαγιαδολίδ – Ρεάλ Σοσιεδάδ 17.00 COSMOTE SPORT 2 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Ατρόµητος – Βόλος 18.15 Novasports 2HD

Αστέρας Τρίπολης – Παναθηναϊκός 20.30 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Λιγκ 1)

Παρί Σεν Ζερµέν – Μαρσέιγ 22.00 Novasports 2HD

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο 12 Σεπτεµβρίου

Κυριακή 13 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Ωριµάζει 
το αγροτικό σκέλος  
για τις δράσεις του 
Ταμείου Ανάκαμψης

Περιµένοντας    
τη Γερμανία 
το εθνικό σχέδιο 
για τη νέα ΚΑΠ 

Με τις πλάτες 
των εδώ αρχών το 
βουλγάρικο παιχνίδι 
στο καλαμπόκι     

Στη Νάπολι ο Σωκράτης
Η µετακίνηση του Σωκράτη 
Παπασταθόπουλου στη Νάπολι 
πρέπει να θεωρείται δεδοµένη, µε 
την Άρσεναλ να τον αφήνει 
ελεύθερο. Μάλιστα, υπάρχει 
συµφωνία ανάµεσα στον Έλληνα 
στόπερ και τους «παρτενοπέι» για 
συµβόλαιο διάρκειας δύο ετών, µε 
τις απολαβές του να φτάνουν τα 
3,5 εκατ. ευρώ ετησίως. Εκεί, ο 
Σωκράτης θα βρει συµπαίκτη του 
τον Κώστα Μανωλά. 

Στη Γαλλία οι κληρώσεις
H κλήρωση των οµίλων του 
Τσάµπιονς Λιγκ και του Γιουρόπα 
Λιγκ, αλλά και οι βραβεύσεις των 
κορυφαίων της περασµένης 
χρονιάς, δεν θα γίνουν τελικά στην 
Αθήνα, αλλά στη Νιόν λόγω της 
πανδηµίας του κορωνοϊού. 
Υπενθυµίζεται ότι η κλήρωση του 
Τσάµπιονς Λιγκ θα πραγµατοποιηθεί 
την 1η Οκτωβρίου και του Γιουρόπα 
Λιγκ την επόµενη ηµέρα. 

Συν δέκα για την ΑΕΛ
∆ραστήρια κινήθηκε σ’ ένα ακόµη 
µεταγραφικό «παζάρι» η ΠΑΕ 
ΑΕΛ, όπως συνηθίζει εξάλλου να 
πράττει και τα τελευταία χρόνια, 
αναζητώντας εκείνη τη «συνταγή» 
που θα την οδηγήσει σε µία 
καλύτερη θέση από τα 
προηγούµενα χρόνια. Συνολικά 10 
νέοι παίχτες µπήκαν στο ρόστερ, 
έτοιµοι να βοηθήσουν την οµάδα 
του θεσσαλικού κάµπου να βρει το 
δρόµο της προς µία θέση που 
οδηγεί στα ευρωπαϊκά σαλόνια.  

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’
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Με αφετηρία τα 90 λεπτά ξεκίνησαν οι πρώ-
τες κοπές ροδιού της υπερπρώιµης ποικι-
λίας Acco στις περιοχές καλλιέργειας στην 
Αργολίδα, στην Ηλεία και στην Καβάλα δί-
νοντας το τόνο της νέας εµπορικής σεζόν, 
η οποία αναµένεται καλύτερη από την περ-
σινή. Σηµειώνεται εδώ πως τα στρέµµατα 
µε την παραπάνω ποικιλία είναι πολύ λί-
γα συγκριτικά, µε τη σοδειά να πιάνει τι-
µές κοντά στα 90 λεπτά µε 1 ευρώ το κι-
λό. «Πέρυσι, οι τιµές για τα Acco ήταν πα-
ρόµοιες» αναφέρει ο παραγωγός Κοντός 

∆ηµήτρης, από την Ερµιόνη. 
Ωστόσο η ποικιλία που ζητάνε οι ευρω-

παϊκές αγορές είναι η Wonderful. Η φετινή 
παραγωγή στη Wonderful αναµένεται µε-
γαλύτερη από τη περσινή, φτάνοντας τους 
2.500 µε 3.000 τόνους, ωστόσο υπάρχουν 
προβλήµατα ποιότητας. Σύµφωνα µε παρά-
γοντες τις αγοράς, οι τιµές το 2019 κυµάν-
θηκαν στα 40 µε 50 λεπτά και φέτος, µε «ό-
πλο» τα θρεπτικά του συστατικά, αναµένο-
νται καλύτερα επίπεδα περί τα 60 λεπτά, οι 
οποίες θα διαµορφωθούν τέλη Σεπτεµβρίου.

Τα ρόδια στο κλίµα της εποχής
Ξεκίνησε η συγκοµιδή στα Acco, αναµένονται Ερµιόνη και Wonderful
Σαφώς υψηλότερη φέτος η ζήτηση, έως ένα ευρώ πιάνουν τα πρώιµα
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Μικρή διολίσθηση τιµών για το σκλη-
ρό σιτάρι στη χώρα µας, η οποία ο-
φείλεται στη υποτονική στάση της 

αγοράς και την προοπτική µεγάλης σοδειάς 
του Καναδά. Στη Θεσσαλία ακούγονται πλέον 
τα 23 µε 24 λεπτά το κιλό στον παραγωγό για 
τα ποιοτικά σιτάρια. Εν τω µεταξύ, στο χρηµα-
τιστήριο του Σικάγο επικρατεί ανοδική τάση, 
η οποία πηγάζει από τις αγορές δηµητριακών 
(κυρίως σόγιας) των Κινέζων, ενώ στη Γαλλία 
οι τιµές παρέµειναν αµετάβλητες στα 188 ευ-
ρώ ο τόνος για τα συµβόλαια ∆εκεµβρίου ‘20, 
καθώς η προοπτική για µεγάλη ρωσική παρα-
γωγή φρέναρε την ανοδική αµερικανική τάση. 

  Μόνο επιλεκτικές προπωλήσεις βάµβακος 
από πλευράς εµπόρων γίνονται στην ελληνι-
κή αγορά, σε περιπτώσεις που οι εκκοκκιστές 
εναρµονίζονται µε τις διεθνείς τιµές. ∆εν υπάρ-
χει πλέον πριµ επί του χρηµατιστηρίου για τα 
ανοιχτά συµβόλαια και πουλάµε στα ίδια επί-
πεδα µε τις τιµές ∆εκεµβρίου ’20, περίπου στα 
64,50 σεντς ανά λίµπρα. Η σοδειά προχωρά-
ει ικανοποιητικά και λογικά προς τα τέλη Σε-
πτεµβρίου ξεκινά η συγκοµιδή. Χρηµατιστηρι-
ακά, κρατάµε γερά γύρω από τα 65 σεντς και 
αυτό είναι επιτυχία αν αναλογιστεί κανείς σε τι 
κατάσταση βρίσκεται η παγκόσµια οικονοµία.

  Ξεκίνησαν οι παραλαβές οινοστάφυλων 
στην Ένωση Πεζών Κρήτης. Οι τιµές για τα Βι-
λάνα α’ ποιότητας θα είναι στα 0,33 ευρώ το 
κιλό, στο Κοτσιφάλι α’ ποιότητας στα 0,33 ευ-
ρώ το κιλό, στο Μαντηλάρι στα 0,25 ευρώ, στο 
Ραζακί στα 0,30 ευρώ. Σταφύλια κάτω των 10 
βαθµών για Λευκά, Μαντηλάρι και 11 βαθµών 
για Ερυθρά δεν θα παραλαµβάνονται λόγω της 
ιδιαιτερότητας της χρονιάς.

Με τον φόβο του 
Καναδά το σκληρό 

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

12/08 20/08 27/08 03/09 10/09

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

291,87
288,99

289,61

278,69

267,80

Ιταλία 
Τα υπέρ πρώιµα ρόδια της 
ποικιλίας Acco στην Ιταλία 

έδωσαν τιµή παραγωγού από 1,15 
έως 1,30 ευρώ το κιλό

Ισπανία
Η απόδοση ανά εκτάριο στην ισπα-
νική παραγωγή θα είναι µειωµένη 
κατά 30% µε ποιοτικά προβλήµατα 

εξαιτίας των βροχοπτώσεων

Ερμιόνη
Αυξηµένη κατά 10% 

αναµένεται η φετινή παραγωγή 
ροδιών ποικιλίας «Ερµιόνη» 

στην Αργολίδα

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

06/8 12/8 20/8 27/8 3/9 10/9

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

)
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190

209,5

2,01

374,70

880,4

19.66

49.750

102.675

64.89

300

190

209,5

2,04

373,60

867,0

19,36

51,00

109.67

67.39

300

190

209,5

2,03

381,20

909,40

19,55

52,75

110.85

66,50

295

190

209,5

1,98

361,90

940,4

19,75

55,35

102.95

66,73

300

180

209,5

2,10

351,80

962,4

16,95

58,80

103.92

63.82

297

180

209,5

2.07

357,20

962,4

16,95

61.250

105.12

63.98

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος 211

64,60 63,80 63,53

65,29

64,31 64,83

211 211 211 212 212

Τιμές παραγωγού
ρόδι Accο
(λεπτά το κιλό)

Ελλάδα  90-100 

Ιταλία  115- 130
ΠΗΓΗ: AGRENDA



Στο Λιβάδι Ολύµπου µεταφέρεται 
αυτές τις µέρες το ενδιαφέρον 
για τη διαµόρφωση της τιµής 
στο πρόβειο γάλα. Η ζήτηση 
παραµένει µεγάλη, από το Λιβάδι 
έχουν περάσει φέτος όλοι οι 
γνωστοί τυροκόµοι και γαλατάδες 
και όπως λέγεται από πολλούς 
πιθανότατα θα αποτελέσει τον 
σηµατωρό για το επίπεδο στο 
οποίο θα κινηθούν τη νέα 
γαλακτοκοµική περίοδο οι τιµές 
στο πρόβειο γάλα. Ο 
κτηνοτροφικός συνεταιρισµός 
Λιβαδίου Ολύµπου διαθέτει κάθε 
χρόνο περί τα 10 εκατοµµύρια 
κιλά γάλα κορυφαίας ποιότητας, 
το οποίο καλοβλέπουν όλα τα 
τυροκοµεία φέτας που τιµούν τη 
δουλειά τους. Πέρυσι το γάλα του 
συνεταιρισµού είχαν µοιρασθεί 
δύο γνωστές τυροκοµικές 
επιχειρήσεις, ενώ φέτος πιο 
κοντά να πάρει όλο το γάλα 
φαίνεται να είναι ο Κολιός, καθώς 
δείχνει διατεθειµένος να 
προσφέρει το πολυθρύλητο ένα 
ευρώ στη βάση του οποίου 
διαπραγµατεύονται το προϊόν 
τους τα µέλη του συνεταιρισµού.    
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Με πράξεις λίγο κάτω από τα 2,80 ευρώ 
το κιλό η αγορά ελαιολάδου δείχνει να 
επιβεβαιώνει τις εντυπώσεις για ένα α-
νοδικό κλίµα. Η κινητικότητα σε βασι-
κά παραγωγικά κέντρα της χώρας είναι 
υψηλότερη από το συνηθισµένο της ε-
ποχής, πράγµα που µπορεί να συνδεθεί 
µε τα περιορισµένα αποθέµατα σε έξ-
τρα παρθένο ελαιόλαδο που καταγρά-
φονται σε Ισπανία και Ιταλία. 

Αν και είναι ακόµα νωρίς για ασφα-
λείς εκτιµήσεις, αρκετοί είναι αυτοί που 
απορρίπτουν το ενδεχόµενο να κινη-
θεί η αγορά στα χαµηλά όρια της τρέ-
χουσας εµπορικής περιόδου. Με άλλα 
λόγια, «δεν θα δούµε 3γραµµο προϊόν 
στα 2,10 και στα 2,20 ευρώ το κιλό», 
όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στην 
Agrenda ο Νίκος Ρενιέρης, στέλεχος ε-
ξαγωγικής εταιρείας ελαιολάδου µε έ-
δρα τα Χανιά. Πράγµατι, φέτος η κατά-
σταση είναι διαφορετική, µε το εµπό-
ριο ήδη να δείχνει περισσότερο διαλ-

λακτικό για µια ανάκαµψη των τιµών. 
Άλλωστε η παραγωγή σε Ελλάδα και 

Ιταλία αναµένεται µειωµένη, ενώ και 
η Ισπανία φαίνεται ότι θα απέχει από 
τα υψηλά που σηµείωσε πριν από δύο 
χρόνια, στους 1,8 εκατ. τόνους σχεδόν. 

Παράλληλα, έπειτα από δύο σχεδόν 
χρονιές καθοδικής κίνησης της αγοράς, 
οι παραγωγοί δείχνουν απογοητευµέ-
νοι ενώ σε πολλές περιπτώσεις φαίνε-
ται πως αδυνατούν να ανταπεξέλθουν 
στις υποχρεώσεις τους, κάτι που µεσο-
πρόθεσµα θα έχει πιο κοστοβόρες συ-
νέπειες τόσο για την αγορά όσο και σε 
κοινωνικό επίπεδο. Σηµειώνεται ότι ή-
δη στην Ισπανία έχουν ανακοινωθεί νο-
µοθετικές ρυθµίσεις που θα προσπα-
θήσουν να επαναφέρουν αρχής γενο-
µένης µε την έναρξη της επερχόµενης 
σεζόν. Παράλληλα, πρόσφατα ανακοι-
νώθηκε ότι οι µεγαλύτεροι ελαιοκοµι-
κοί συνεταιρισµοί της χώρας θα υπο-
γράψουν µνηµόνιο συνεργασίας για 
την εύρυθµη ροή του προϊόντος που 
διαχειρίζονται προς την αγορά. 

Στην εγχώρια πραγµατικότητα, βα-

σική προϋπόθεση από πλευράς παρα-
γωγών ωστόσο, είναι η διασφάλιση κα-
τά το δυνατόν της ποιότητας του προϊ-
όντος, µε έγκαιρες παρεµβάσεις σ τον 
ελαιώνα το προσεχές διάστηµα. Έως 
τώρα οι ξηρές συνθήκες δεν έχουν α-
φήσει πολλά περιθώρια στο δάκο, ω-
στόσο οι παγίδες δείχνουν ότι καραδο-
κεί. Αν δεν σηµειωθούν ακραία καιρικά 
φαινόµενα, φαίνεται ότι η φετινή χρο-
νιά δεν διαθέτει χαρακτηριστικά πρωι-
µότητας ούτε οψιµότητας. 

Στην Ιταλία τέλος, η αγορά επιδιώκει 
να σπάσει τις αντιστάσεις των 4 ευρώ, 
µε τις πρώτες πράξεις του µήνα στη Φό-
τζια να κλείνουν στα 3,90 ευρώ το κι-
λό  για τα έξτρα παρθένα και στα 4,50 
ευρώ το κιλό για τα βιολογικά.

Επιβεβαιώνεται η ανοδική τροχιά στο ελαιόλαδο 
Κοντά στα 2,80 ευρώ το κιλό, µε αυξηµένη κινητικότητα για την εποχή, οι τελευταίες πράξεις 

Δεν θεωρείται πιθανό η αγορά να επιστρέψει στα προηγούµενα χαµηλά της εµπορικής περιόδου

Μηδένισε το πριµ επί του χρηµατιστηρίου για τα ανοιχτά συµβόλαια
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ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

ΑΠΡ MAΪ IOYN IOYΛ ΑΥΓ ΣΕΠ

Το χρηµατιστήριο βάµβακος 
δείχνει να ισορροπεί γύρω από τα 
65 σεντς η λίµπρα, αναµένοντας 
βελτίωση των θεµελιωδών. 

Αµετάβλητη η τιµή παραγωγού 
σκληρού στην Φότζια, αλλά και 
στις υπόλοιπες αγορές 
της Ευρώπης, 

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.

Ανοδικά κινείται η αγορά ελαιολάδου 
στην Ισπανία, όπου ανέβηκε κατά 10 
λεπτά πάνω από το ψυχολογικό όριο 
των 2 ευρώ ανά κιλό.

10
ΑΠΡ

10
ΜΑΪ

10
IOYN

10
IOYΛ

10
ΑΥΓ

10
ΣΕΠ

10
ΑΠΡ

10
ΜΑΪ

10
IOYN

10
IOYΛ

10
ΑΥΓ

10
ΣΕΠ

10
ΜΑΪ

10
IOYN

10
IOYΛ

10
ΑΥΓ

10
ΣΕΠ

10
ΜΑΪ

10
IOYN

10
IOYΛ

10
ΑΥΓ

10
ΣΕΠ

297

230

220

210

200

190

180

¤/τόνος ¤/τόνος

69.00

68.00

66.00

65.00

52.00

50.00

48.00

Οι τιµές ∆εκεµβρίου ‘20 επέστρεψαν κοντά στα 65 
σεντς, µετά από µια σύντοµη δοκιµή προς τα 63 σεντς. 
Η διόρθωση είχε να κάνει µε το γενικότερο σύντοµο 
γύρισµα των αγορών, καθότι εδώ και καιρό παρατηρείται 
µια κοινή πορεία των περισσότερων χρηµατιστηρίων. Τα 
κλωστήρια στις περισσότερες χώρες κατανάλωσης 
έχουν αρχίσει να ζωηρεύουν οι αγορές της Άπω 
Ανατολής. Βέβαια για την ώρα οι αγορές αφορούν 
κυρίως βραζιλιάνικα βαµβάκια, τα οποία έχουν και πιο 
επιθετικές προσφορές. Οι αναλυτές θεωρούν πως θα 
συνεχίσει το χρηµατιστήριο να τραβάει διαφορετικό 
δρόµο από τη φυσική αγορά που θα µένει πιο πίσω.

ΝEA ΥOΡKH
Νέες προπωλήσεις σηµειώνονται µόνο όταν προσφέρουµε 
σε ίδια επίπεδα µε τις χρηµατιστηριακές τιµές, δηλαδή 
χωρίς κάποιο πριµ. Ο ανταγωνισµός από τη βραζιλιάνικη 
σοδειά εξακολουθεί να υφίσταται, η παγκόσµια οικονοµία 
εξακολουθεί να νοσεί, εποµένως εφόσον δεν διορθώνει το 
χρηµατιστήριο αναµένεται πίεση τιµών της φυσικής αγοράς. 
Αυτός ο ρεαλισµός έχει φέρει τις τιµές της σοδειάς µας (και 
όχι µόνο) στα ίδια επίπεδα µε αυτά του χρηµατιστηρίου, ενώ 
παράλληλα το δολάριο δεν είναι µε το µέρος µας. Στην 
Τουρκία οι κλώστες δεν φαίνεται να βιάζονται να πάρουν 
ποσότητες πάνω στη συγκοµιδή µας, ενώ η ελληνοτουρκική 
ένταση προκαλεί και αβεβαιότητες στο εµπόριο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 
Μειωµένη αναµένεται η παρα-

γωγή σε Ελλάδα και Ιταλία, ενώ 

και η Ισπανία θα απέχει από τα 

υψηλά πριν δύο χρόνια 

∆ιαλλακτικό για ανάκαµψη 
τιµών δείχνει ήδη το εµπόριο.

ΚΑΡΦΩΝΕΙ ΤΟ ΕΝΑ ΕΥΡΩ 
ΣΤΟ ΛΙΒΑ∆Ι ΟΛΥΜΠΟΥ 
Η ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΒΕΙΟ 

Συνεδρίαση 9/9/2020
Μήνας Κλείσιµο Μεταβολή

Δεκέμβριος '20 64,20 +0,18

Μάρτιος '20 65,18 +0,13

65,2

65,0

64,8

64,6

64,4

64,2

64,0

63,8

Πέµπτη
03/09

Παρασκευή
04/09

∆ευτέρα
08/09

Τρίτη
08/09

Τετάρτη
02/09

Τετάρτη
09/09
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ΤΗΣ  ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ 
  katsoulieri@agronews.gr

Υψηλότερες αποδόσεις και πολύ 
ποιοτική παραγωγή είναι τα χα-
ρακτηριστικά της φετινής χρονιάς 
στο κελυφωτό φιστίκι, µε τους πα-
ραγωγούς να διατηρούν υψηλές 
προσδοκίες για την τιµή του προ-
ϊόντος. Οι περσινές τιµές, που έ-
φτασαν µέχρι και τα 10 ευρώ, για 
τα ανοικτά φιστίκια και η αυξηµέ-
νη φέτος ζήτηση δηµιουργούν το 
«κλίµα» για µια πολύ καλή χρο-
νιά. Όσον αφορά τις εξαγωγές, 
παράγοντες της αγοράς αλλά και 
εκπρόσωποι συνεταιρισµών ανα-
φέρουν ότι ακόµα δεν έχουν γίνει 
εµπορικές πράξεις και δεν έχουν 
διαµορφωθεί τα επίπεδα  τιµών.

Ωστόσο, ενώ η διεθνής ζήτηση 
για ξηρούς καρπούς ανεβαίνει, οι 
έµποροι κατά την προσφιλή τους 

τακτική επικαλούνται την κατάστα-
ση που έχει δηµιουργήσει ο κο-
ρωνοϊός και πιέζουν τις τιµές χα-
µηλότερα. Όπως αναφέρει ο Μά-
κης Μπούργος από τον συνεταιρι-
σµό Φιστικοπαραγωγών Μάκρης, 
«αυτή την περίοδο µαζεύουµε και 
το δεύτερο χέρι. Η φετινή χρονιά 
είναι η καλύτερη εδώ και χρόνια, 

καθώς εκτός των άλλων στις πε-
ριοχές καλλιέργειας στη Φθιώτι-
δα δεν παρατηρήθηκαν ζηµιές 
από έντοµα και µύκητες. Η ζήτη-
ση είναι πολύ ικανοποιητική, αλ-
λά οι εξαγωγές για την ώρα είναι 
ελάχιστες. Οι έµποροι, κυρίως α-
πό το εξωτερικό, προσπαθούν να 
εκµεταλλευτούν την κατάσταση µε 
τον κορωνοϊό πιέζοντας τις τιµές 
σε χαµηλά επίπεδα. Ωστόσο, ακό-
µα δεν έχει διαµορφωθεί τιµή». 

Πέρυσι οι τιµές για τα ανοικτά 
φιστίκια κυµάνθηκαν από 8,50 ευ-
ρώ το κιλό µέχρι και 10 ευρώ, ενώ 
ο συνεταιρισµός Φιστικοπαραγω-
γών Μάκρης έδωσε στην εκκαθά-
ριση τελική τιµή 9,60 ευρώ το κιλό. 

Την ίδια στιγµή, ο συνεταιρι-
σµός Φιστικοπαραγωγών στην Αί-
γινα έχει ξεκινήσει τις παραλαβές 
µε 8,70 ευρώ για τα ανοιχτά και 
6,30 ευρώ το κιλό για τα κλειστά.

Με προσδοκίες η σεζόν για το κελυφωτό 
Στα 8,70 ευρώ το ανοιχτό στην Αίγινα
Ακόµα δεν έχουν γίνει πωλήσεις στο φιστίκι, αναµένεται όµως βελτίωση τιµών

ΠΡΩΤΕΣ ΤΙΜΕΣ
Παραλαβές µε 8,70 ευρώ 

για τα ανοιχτά και 6,30 ευρώ 

το κιλό για τα κλειστά έχει 

ξεκινήσει ο συνεταιρισµός 

Φιστικοπαραγωγών στην Αίγινα

ΦΙΣΤΙΚΙ ΑΙΓΙΝΗΣ

2019 8,50

8,70

8,50 � 10

2020

2019

ΦΙΣΤΙΚΙ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ (ΕΥΡΩ) Φ
ορτώσεις παλιότερων συµβο-
λαίων εξαγωγής πραγµατο-
ποιούνται στην ελληνική αγο-
ρά σκληρού σίτου και ακόµα 

δεν έχουν ακουστεί νέες πωλήσεις προς 
Ιταλία ή τρίτες χώρες. Στη Θεσσαλία οι 
τιµές για τα καλά στάρια πληρώνονται 
µεταξύ 23-24 λεπτών το κιλό στον πα-
ραγωγό και η προσφορά έχει αρχίσει 

να αυξάνεται. 
Φυσικά πολλά 
θα κριθούν α-
πό την πραγ-
µατική εικόνα 
της σοδειάς του 

Καναδά όταν φτάσει η εποχή του αλω-
νισµού. Πιθανά καιρικά προβλήµατα 
µπορεί να ανατρέψουν την υποτονικό-
τητα που βιώνουµε από τα µέσα Ιουλί-
ου. Μείωση κατά 3 ευρώ ο τόνος είχα-
µε στη νέα λίστα της Φότζια, µε τα ποι-
οτικά σιτάρια µε υαλώδη 80% και πρω-
τεΐνη 13% στα 292-297 ευρώ ο τόνος.

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

∆ΙΟΛΙΣΘΗΣΗ ΤΙΜΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΛΗΡΟ 

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ
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Με πράξεις µέχρι και στα 0,90 ευρώ το κιλό άνοιξε η φετινή εµπορική σεζόν για τα επιτραπέζια σταφύλια ποικιλίας Crimson Seedless από τα ξεσκέπαστα 
κτήµατα της Πιερίας και της Πέλλας, ενώ µε τιµή έως και 0,60 ευρώ το κιλό «κόβουν» αυτή την περίοδο οι παραγωγοί τη σουλτανίνα στην Καβάλα.

Στον ανταγωνισµό από τις χώρες του ευρωπαϊκού νότου α-
ποδίδει ο επικεφαλής της οµάδας παραγωγών «Σύµβολο» 
από το Ελαιοχώρι Καβάλας Νίκος Μαυρίδης, το διστακτικό 
εξαγωγικό ξεκίνηµα που κάνει αυτές τις ηµέρες η ποικιλία 
Thompson στην αγορά. «Οι τιµές είναι πιεσµένες. Υπάρχει 
ισχυρός ανταγωνισµός, µε συνέπεια η τιµή παραγωγού να 
κυµαίνεται τώρα στα 50 µε 60 λεπτά στα ανοικτά κτήµατα».

Ο οµάδα παραγωγών «Σύµβολο», που το 2017 τιµήθηκε 
από τον όµιλο της Green Box, στο θεσµό του «Αγρότη της 
Χρονιάς», ως «η καλύτερη συλλογική προσπάθεια», συγκο-
µίζει επίσης την ποικιλία «Arra 15», µια αµερικανική λευ-

κή µε σαφώς καλύτερες αποδόσεις και υψηλότερη τιµή που 
καλλιεργείται µε δικαιώµατα. 

Την ίδια ώρα, στη Χαλκιδική, όπου κυρίαρχη ποικιλία εί-
ναι η Βικτώρια, φέτος η χρονιά δεν εξελίχθηκε καθόλου κα-
λά. Σύµφωνα µε τον πρόεδρο του συνεταιρισµού Νέας Καλ-
λικράτειας Κυριάκο Κασµίρη, οι παρατεταµένες βροχές έφε-
ραν από νωρίς ωίδιο, µε συνέπεια πολλά κτήµατα να µη συ-
γκοµιστούν καθόλου. «Ήταν µια πολύ κακή καλλιεργητική 
χρονιά και ο κόσµος δεν έµεινε καθόλου ικανοποιηµένος. 
Όποια παραγωγή υπήρξε από τα ανοικτά κτήµατα πουλή-
θηκε µε 40-50 λεπτά», επεσήµανε ο κ. Κασµίρης, προσθέτο-
ντας πως «ούτε και τα σκεπασµένα πήγαν καλά, ήµασταν πε-
ρίπου 1 τόνο το στρέµµα κάτω και η τιµή τους δεν ξεπέρασε 
τα 0,60 ευρώ, µε αποτέλεσµα οι παραγωγοί να µπουν µέσα, 
αφού για να πεις ότι κάτι κάνεις δεν πρέπει να πουλήσεις µε 
λιγότερο από 0,70 ευρώ».  ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, στις περισσότερες περιο-
χές είναι άριστης ποιότητας, καθώς οι 
καιρικές συνθήκες στάθηκαν ευνο-
ϊκές για την καλλιέργεια κι αυτός εί-
ναι ο ένας σοβαρός λόγος που κάνει 
τους παραγωγούς αισιόδοξους πως 
η συνέχεια εµπορικά θα είναι καλύ-
τερη. Η άλλη παράµετρος που συνη-
γορεί στο ότι προοδευτικά η τιµή θα 

«τσιµπήσει», σε σχέση µε το διστα-
κτικό ξεκίνηµα, είναι ότι από µέσα 
Σεπτεµβρίου έως µέσα Οκτωβρίου, 
οι Ιταλοί και οι Ισπανοί, βασικοί µας 
ανταγωνιστές στις ευρωπαϊκές αγο-
ρές, σταδιακά θα αποσύρονται, κα-
θώς είναι πιο πρώιµοι, ανοίγοντας 
«παράθυρο» ευκαιρίας για το ελλη-
νικό επιτραπέζιο σταφύλι.

ΤΟ «ΜΟΥ∆ΙΑΣΜΕΝΟ» ξεκίνηµα, σύµ-
φωνα µε τον πρόεδρο του ΣΠΕΚΟ 
Βροντούς Γιώργο Νάτσιο, έως ένα 
σηµείο οφείλεται και από τη στάση 
ορισµένων παραγωγών που έχουν 
άµεση ανάγκη από ρευστότητα για 
να µπορέσουν να ανταπεξέλθουν 
στις υποχρεώσεις τους. «Αναγκά-

ζονται να πουλήσουν όσο – όσο κι 
αυτό το εκµεταλλεύεται το εµπόριο 
και ουσιαστικά τους λεηλατεί» εξη-
γεί ο κ. Νάτσιος. Γνωστοποίησε ακό-
µη, πως η οργάνωσή του σχεδιάζει 
να προσφέρει τουλάχιστον 1 ευρώ 
το κιλό, σε µια προσπάθεια να συ-
µπαρασύρει και το ελεύθερο εµπόριο.

ΑΥΤΟ ΤΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ στην Αγγλία, τη 
Γερµανία και τη Σκανδιναβία διατί-
θενται προϊόντα από Ισπανία και Ι-
ταλία, µε συνέπεια να εντείνεται ο α-
νταγωνισµός και να πιέζονται οι τι-
µές. «Από 20 Σεπτεµβρίου µε 20 Ο-
κτωβρίου, που θα αρχίσει η συγκο-

µιδή, Ισπανοί και Ιταλοί θα έχουν α-
ποχωρήσει από τις ευρωπαϊκές αγο-
ρές και θα ανοίξει ένα εµπορικό πα-
ράθυρο για το δικό µας προϊόν», εξη-
γεί ο Γιώργος Παπαδόπουλος, πρόε-
δρος της οµάδας παραγωγών «Μα-
κεδονικοί Αµπελώνες» στο Κιλκίς.

«ΕΥΕΛΠΙΣΤΟΥΜΕ πως όσο θα προχω-
ρά η συγκοµιδή και θα βγουν στην 
αγορά και σταφύλια από τα σκεπα-
σµένα αµπέλια, η τιµή παραγωγού 
θα αυξηθεί», ανέφερε στην Agrenda 
ο ∆ηµήτρης Τσιµήτρης, αγρότης και 
περιφερειακός σύµβουλος αγροτι-
κής οικονοµίας, της Πιερίας. Καλ-
λιεργητής και ο ίδιος της ποικιλίας 

Crimson Seedless, θυµίζει πως ανά-
λογη συµπεριφορά είχε το εµπόριο 
και πέρυσι, µε την παραγωγή από 
τα ανοικτά κτήµατα να πωλείται σε 
κάποιες περιπτώσεις και κάτω από 
τα 0,90 ευρώ το κιλό, αλλά όσοι δι-
έθεταν αντιχαλαζικά δίχτυα και συ-
γκόµισαν αργότερα τον Οκτώβριο, 
πήραν έως και 1,15 ευρώ το κιλό.

ΣΕ ΠΛΗΡΗ ανάπτυξη είναι, εδώ και 
περίπου µία εβδοµάδα, η συγκοµιδή 
των Crimson Seedless και στα κτήµα-
τα των µελών του «Α.Σ. Αιγές», στην 
Κρύα Βρύση Γιαννιτσών, όπου καλ-
λιεργούνται περίπου 700 στρέµµα-
τα. «Έχουµε 4-5 ηµέρες που κόβου-
µε σταφύλια και οι τιµές παίζουν το 

πολύ µέχρι 0,95 ευρώ», περιέγραψε 
ο πρόεδρος της οργάνωσης Σάκης 
Κούσης, προσθέτοντας πως η χρο-
νιά για την περιοχή δεν είναι καλή, 
καθώς λόγω των πολλών βροχών υ-
πήρξε µείωση της στρεµµατικής α-
πόδοσης, η οποία, κατά µέσο όρο, 
είναι της τάξης του 40%.

ΜΕ 60 ΛΕΠΤΑ στον παραγωγό, «κό-
βουν» τη σουλτανίνα στο Γυαλοχώ-
ρι Καβάλας, για την οποία υπάρχει 
ζήτηση από το εξωτερικό, όχι όµως 
και από το εσωτερικό. «Οι τιµές αυ-
τές αφορούν σταφύλια από τα ξε-
σκέπαστα αµπέλια. Στα σκεπασµέ-

να οι αγρότες θα αρχίσουν να συ-
γκοµίζουν µετά τις 20 Σεπτεµβρίου 
και συνήθως εκείνη την περίοδο οι 
τιµές ανεβαίνουν στα 0,80 µε 1 ευρώ 
το κιλό», εξηγεί η Βούλα Τσκερκέζη, 
αντιπρόεδρος της Ένωσης Αγροτών 
Γυαλοχωρίου Καβάλας.  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΣΤΑΦΥΛΙ (2020)
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Μέσα Σεπτεµβρίου τσιµπά η τιµή στα Crimson Seedless
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Βρίσκει στηρίγματα το Χ.Α παρά 
την ισχυρή νευρικότητα της αγοράς
Οι ανησυχίες και η νευρικότητα στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών παραμένουν ισχυρές, εξαιτίας μιας σειράς 
προκλήσεων, οι οποίες δοκιμάζουν την αντοχή των 
επενδυτών, όπως είναι η πανδημία κορωνοϊού, οι 
δημοσιονομικές και οι γεωπολιτικές προκλήσεις. 
Ωστόσο, την περασμένη Πέμπτη το Χ.Α συνέχισε 
με κέρδη ενισχύοντας την ανοδική του κίνηση στο 
κλείσιμο, με σημαντικές στηρίξεις από 
επιλεγμένους τίτλους. Στο θετικό κλίμα της 
ελληνικής αγοράς συνέβαλαν και οι ανακοινώσεις 
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ: Πρόγραμμα 
έκδοσης κοινού ομολογιακού 
δανείου μετά συμβάσεων 

καλύψεως και πρωτογενούς 
διαθέσεως και ορισμού διαχειριστή 
πληρωμών και εκπροσώπου 
ομολογιούχων δανειστών, 
ονομαστικής αξίας 12,5 εκατ. ευρώ, 
με ιδιωτική τοποθέτηση, υπέγραψε η 
εταιρεία Μύλοι Κεπένου.

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Στην έκκληση του 
Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών 
ανταποκρίθηκε πρώτη η εταιρεία  
Π. Πετρόπουλος, για διάθεση 
ηλεκτροκίνητου λεωφορείου και δοκιμή 
σε διαδρομές του ΟΑΣΑ-ΟΣΥ στην 
Αθήνα. Ειδικότερα, διατέθηκε 
λεωφορείο του κατασκευαστή BYD, ο 
οποίος είναι ο μεγαλύτερος 
κατασκευαστής ηλεκτρικών 
λεωφορείων και μπαταριών στον κόσμο.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Η Τράπεζα 
Πειραιώς ανακοινώνει ότι, σύμφωνα 
με τα άρθρα 60 παρ. 1 και 65 του ν. 
4601/2019, το Σχέδιο Σύμβασης 
Διάσπασης της Τράπεζας με 
απόσχιση του κλάδου τραπεζικής 
δραστηριότητάς της και εισφορά του 
σε σύσταση νέας εταιρείας – 
πιστωτικού ιδρύματος, 
καταχωρίσθηκε, την 4η Σεπτεμβρίου 
2020, στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 
(Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσιεύθηκε στην 
ιστοσελίδα του. 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Ανοδικά 
κινούνται φέτος οι εργασίες της 
αρτοβιομηχανίας Καραμολέγκος σε 
Ελλάδα και Ρουμανία σημειώνοντας 
μάλιστα growth της τάξεως του 20%, 
ενώ αντίθετα πτωτικά έχουν 
επηρεαστεί οι πωλήσεις της 
θυγατρικής εταιρείας «Απολλώνιον», 
λόγω της πανδημίας Covid-19. 

O σπαγκο...
...ραμμένος

Tα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας δείχνουν ότι θα υπάρξει ισχυ-
ρή ανάκαμψη στην οικονομία της ευρω-
ζώνης, αλλά η αβεβαιότητα παραμένει σε 
υψηλά επίπεδα. Ως εκ τούτου η ΕΚΤ δια-
τηρεί αμετάβλητη την πολιτική της, κρα-
τώντας τα επιτόκια της στα ιστορικά τους 
χαμηλά και το έκτακτο πρόγραμμα αγο-
ρών ομολόγων για την πανδημία στα 1,35 
τρισ. ευρώ. Σύμφωνα με την ΕΚΤ, η ύφεση 
το 2020 στην Ευρωζώνη αναμένεται στο 
-8%, από -8,7% στην προηγούμενη εκτίμη-
ση, ενώ για το 2021 η ανάπτυξη αναμένε-
ται στο + 5% το 2021, από 5,2%. Οι εκτιμή-
σεις για τον πληθωρισμό κάνουν λόγο για 
+0,3% το 2020, +1,0% το 2021 και +1,3% 
το 2022. Επιπρόσθετα η ΕΚΤ συμφώνησε 

ότι δεν υπάρχει ανάγκη αντίδρασης στην 
ανατίμηση του ευρώ, όπως δήλωσε η επι-
κεφαλής της Κριστίν Λαγκάρντ, κατά τη 
διάρκεια της συνέντευξης τύπου, μετά τη 
συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου. 

Σε αυτό το μοτίβο, η Societe Generale ση-
μειώνει πως μετά την οικονομική κατάρ-
ρευση σε όλες τις οικονομίες διεθνώς στο 
β’ τρίμηνο, κυρίως λόγω των lockdowns 
που επέβαλε η πανδημία, η ανάκαμψη με-
τά το άνοιγμα των οικονομιών ήταν σε με-
γάλο βαθμό άμεση. Ωστόσο, το αρχικό ρι-
μπάουντ ήταν το εύκολο μέρος, τώρα έρ-
χεται το δύσκολο μέρος, το οποίο είναι η 
διατήρηση της ανάκαμψης της οικονομίας 
με τη μέγιστη ταχύτητα, αν και αναπόφευ-
κτα θα επιβραδυνθεί μετά το γ’ τρίμηνο.

Παπαστράτος
Η Παπαστράτος, αναγνωρίζοντας την 
πολύτιμη συνεισφορά της μικρής 
λιανικής (περίπτερα, καταστήματα 
ψιλικών, κλπ.) στην οικονομία και το 
σημαντικό πλήγμα που έχει δεχτεί 
λόγω της πανδημίας, ανακοίνωσε την 
έναρξη του «Συνεχίζουμε Μαζί», ενός 
προγράμματος στήριξης επιχειρήσεων, 
με άμεση παροχή ρευστότητας έως 10 
εκατ. ευρώ, μέσω άτοκων πιστώσεων. 

Νουνού
Παρατείνεται έως τις 11 Νοεμβρίου η 
προθεσμία υποβολής συμμετοχών στον 
2ο Διαγωνισμό Καινοτομίας «NOYNOY 
Idea Challenge» που στοχεύει στην 
επιβράβευση πρωτότυπων ιδεών στην 
γαλακτοβιομηχανία. Στόχος, η προστασία 
του περιβάλλοντος, η μείωση του 
περιβαλλοντικού αποτυπώματος και η 
αποδοτικότερη διαχείριση του φυσικού 
πλούτου, με έμφαση στη βιωσιμότητα.

Υψηλές ταχύτητες 
θέλει η ανάκαμψη 

 Υπό παρακολούθηση θέτει η ΕΚΤ το ευρώ

 Έρχεται το δύσκολο μέρος για τις οικονομίες
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
CPI Α.Ε.0, 4200 9,38 % 

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. 0,2180 7,92% 

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. 0,2710 4,63 %

ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡ. & ΑΠΟΧΕΤ. ΑΕ  7,1800 4,06 % 

ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & Β/ΝΙΑΣ 0,7900 3,95%

ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ 1,4500 -9,94 % 

Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ - MODA BANGO Α.Ε. 0,2860 -9,21 % 

INTERCONTINENTAL INTERN. Α.Ε.Ε.Α.Π. 5,8500 -7,87 % 

Κ. ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Α.Ε.0,3080 1,0050 -6,51 % 

TRASTOR ΕΤ. ΕΠΕΝΔ. ΑΚΙΝ. ΠΕΡ. 0,8200 -4,65 % 

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 27,940.47 +1,60%
 NASDAQ Comp 11,141.56  +2.71% 
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3,318.89 - 0.18%
Λονδίνο FTSE 100 5,995.78 - 0.28%
Φρανκφούρτη DAX-30 13,250.55 + 0.095%
Παρίσι CAC-40 5,031.46 - 0.23 %
Ζυρίχη  SMI 10,364.77 - 0.40%
Τόκιο NIKKEI-225 23,235.47 + 0,88 %
 
Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα Επιτόκιο Τιμή Τελευταία 
      αλλαγή
FFED Βασικό 0,25 15.03.2020 
EKT Βασικό 0,25 18.09.2019
 Καταθέσεων  - 0,50 18.09.2019
ΒΡΕΤΑΝΙΑ REPO RATE 0,25 11.03.2020
ΙΑΠΩΝΙΑ Overnight Call Rate -0,1 01.02.2020
ΕΛΒΕΤΙΑ  3M Libor (εύρος) -0,61 01.06.2020
Ζώνη Ευρώ EURIBOR-12M - 0,168 01.06.2020
 EURIBOR -1M - 0,468  01.06.2020
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Προσοχή στην τεκμηρίωση των δαπανών 
κατά τον φορολογικό έλεγχο των αγροτών 

Σ
τις 20.12.19 δηµοσιεύθηκε η απόφαση 
1476, σύµφωνα µε την οποία αποφασί-
στηκε ότι: «1. Το έτος 2020 θα διενεργη-
θούν 25.100 πλήρεις και µερικοί φορολο-

γικοί έλεγχοι από τις ελεγκτικές Υπηρεσίες ΚΕ.ΜΕ.ΕΠ., 
ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π., και ∆.Ο.Υ Α’ τάξεως.
2. Από το σύνολο των υποθέσεων 
που θα ελεγχθούν, τουλάχιστον το 
70% θα αφορά φορολογικά έτη, χρή-
σεις, υποθέσεις, περιόδους ή υπο-
χρεώσεις της τελευταίας πενταετί-
ας. Ποσοστό τουλάχιστον 75% των 
ελέγχων του προηγούµενου εδα-
φίου, θα αφορούν καταρχήν σε ε-
λέγχους της τελευταίας τριετίας για 
τις οποίες έχει λήξει η προθεσµία υ-
ποβολής δήλωσης φορολογίας ει-
σοδήµατος.
3. Πέραν αυτών, το έτος 2020 θα δι-
ενεργηθούν από τις ελεγκτικές υπη-
ρεσίες και 2.500 έλεγχοι για τη δι-
απίστωση της ορθής εκπλήρωσης 
των µη ετήσιων υποχρεώσεων των 
φορολογιών κεφαλαίου…
4. Οι υποθέσεις της παραγράφου 
1 που ελέγχονται κατά προτεραιό-
τητα, επιλέγονται βάσει κριτηρίων 
ανάλυσης κινδύνων χρησιµοποι-

ώντας δεδοµένα από εσωτερικές και εξωτερικές πη-
γές πληροφόρησης που είναι διαθέσιµα ηλεκτρονι-
κά στην ΑΑ∆Ε. Οι αξιολογηµένες -προτεραιοποιηµέ-
νες προς έλεγχο υποθέσεις κατατάσσονται ανά ελε-
γκτική υπηρεσία σε φθίνουσα σειρά ταξινόµησης µε 
βάση την τελική µοριοδότησή τους, κατόπιν εφαρµο-
γής κριτηρίων ανάλυσης κινδύνων, τα οποία δεν δη-
µοσιοποιούνται. Από το σύνολο των υποθέσεων εκά-
στης ελεγκτικής υπηρεσίας ελέγχονται, κατά προτε-

ραιότητα, οι υποθέσεις που συγκε-
ντρώνουν την υψηλότερη µοριο-
δότησή και εκπληρώνουν τους ε-
πιµέρους τιθέµενους στόχους, µέ-

χρι την επίτευξη της ετήσιας στοχοθεσίας εκάστης ε-
λεγκτικής υπηρεσίας βάσει του Επιχειρησιακού Σχε-
δίου έτους 2020, ως προς τον αριθµό των υποθέσε-
ων που πρέπει να ολοκληρωθούν µέχρι 31/12/2020.
5. Οι προϊστάµενοι των ελεγκτικών υπηρεσιών, εφό-
σον από τα στοιχεία ή τις πληροφορίες που έχουν στη 
διάθεσή τους και σε συνδυασµό µε τις ισχύουσες δι-
ατάξεις κρίνουν ότι συντρέχει βάσιµος λόγος ελέγ-
χου κατά προτεραιότητα υποθέσεων µη προτεραιο-
ποιηµένων κατά τις διατάξεις της παραγράφου 4 της 
παρούσας, υποχρεούνται, το αργότερο εντός 15 ηµε-
ρών από την ανάρτηση των προτεραιοποιηµένων υ-
ποθέσεων της υπηρεσίας τους, να εισάγουν την προ-
κρινόµενη υπόθεση σε σειρά κατάταξης ανάλογα µε 
τη σηµαντικότητα της. Τα οριζόµενα στο προηγούµε-
νο εδάφιο εφαρµόζονται και για υποθέσεις που δη-
µιουργήθηκαν από την 10/03/2020 µέχρι την ανάρ-
τηση στο Ο.Π.Σ. Elenxis των προτεραιοποιηµένων υ-
ποθέσεων, καθώς και για υποθέσεις που βρίσκονται 
στις ελεγκτικές υπηρεσίες και δεν απεικονίζονται στο 
Ο.Π.Σ. Elenxis. Προς τούτο, συνεκτιµώνται ενδεικτικά 

η γενεσιουργός αιτία, η δυνατότητα είσπραξης των 
προσδοκώµενων ποσών βεβαίωσης και η σοβαρότη-
τα εν γένει της υπόθεσης».

ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ 
Τα παραπάνω είναι µερικά από όσα αναγράφονται 
στην απόφαση 1476 [επισηµαίνεται ότι δηµοσιεύθηκε 
και η συµπληρωµατική Α.1127/20, για το ίδιο θέµα].
Σε απλά ελληνικά, οι ανωτέρω αποφάσεις λένε τα εξής:
Με την  εντολή µερικού φορολογικού ελέγχου, η 
Α.Α.∆.Ε. ενηµερώνει το φορολογούµενο ότι «έχετε ε-
πιλεγεί για έναν έλεγχο (µικρό ή µεγαλύτερο)».
Ταυτόχρονα η εντολή συνοδεύεται από γνωστοποίη-
ση µε την οποία η ΑΑ∆Ε ενηµερώνει το φορολογού-
µενο ότι «µέχρι να ξεκινήσουµε τον έλεγχο, σου δί-
νουµε τη δυνατότητα να υποβάλλεις (εφόσον πρέ-
πει) τυχόν τροποποιητικές δηλώσεις ΦΠΑ, εισοδήµα-
τος κλπ, ώστε να διορθώσεις τυχόν αβλεψίες ή λάθη».
Ήρθε η ώρα να τα πούµε από κοντά και να διαπιστώ-
σουµε σε τι κατάσταση βρίσκεσαι, πως λειτουργείς, 
πως σκέπτεσαι και πως έχεις ενεργήσει µέχρι τώρα.

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΑΓΡΟΤΗ
Έχω πει και γράψει επανειληµµένως ότι οι περιπτώ-
σεις κατά τις οποίες ο λογιστής έχει ευθύνη για τα πα-
ραστατικά που καταχωρούνται στα βιβλία των πελα-
τών του, είναι ελάχιστες. Στις περισσότερες των περι-
πτώσεων την απόλυτη ευθύνη την έχει ο κάθε φορο-
λογούµενος. Η προσκόµιση των παραστατικών εξό-
δων (καύσιµα, λιπαντικά, πρώτες και βοηθητικές ύ-
λες κλπ), γίνεται από τον επιχειρηµατία – αγρότη και 
είναι στην απόλυτη γνώση του εάν αυτές οι δαπάνες 
είναι πραγµατικές ή όχι. Ο λογιστής δεν κάνει αυτο-
ψία κατά την ώρα της πραγµατοποίησης. 
Μεγάλη προσοχή λοιπόν στις δαπάνες που δηλώνε-
τε ότι πραγµατοποιείτε και στον τρόπο µε τον οποίο 
θα τις τεκµηριώσετε όταν έρθει η στιγµή του ελέγχου.

Απόλυτη ευθύνη
Για τα παραστατικά που 

καταχωρούνται στα 
βιβλία την ευθύνη έχει ο 
κάθε φορολογούµενος 

Τροποποιήσεις
Μετά την γνωστοποίηση 

για έλεγχο, υπάρχει 
περιθώριο για τροποποι-

ητικές δηλώσεις

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)

Συµπληρωµατικές δηλώσεις 
για τη µείωση της προκαταβολής

Η µείωση της προκαταβολής δεν θα γίνει 
αυτόµατα από το σύστηµα αλλά πρέπει 

να υποβληθεί συµπληρωµατική δήλωση 
φορολογίας εισοδήµατος. Για να συµβεί 

αυτό όµως θα πρέπει ο ίδιος ο 
ενδιαφερόµενος να ενηµερώσει το 

λογιστή του για το θέµα. 

∆ιορθώσεις τετραγωνικών 
µέτρων στους δήµους

Η δυνατότητα διόρθωσης των τ.µ. των ακινήτων 
στους δήµους παρατάθηκε και το Σεπτέµβριο. 
Αφορά κτίσµατα και οικόπεδα ηλεκτροδοτούµενα 
είτε όχι. Όλοι όσοι έχετε ή θεωρείτε ότι έχετε 
εκκρεµότητες, φροντίστε να τακτοποιηθείτε γιατί 
δεν θα γίνει αυτό από µόνο του.
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Χρυσό βραβείο σε κριτσίνια 
με αλεύρι ελιάς και φρούτα 

Πρώτο στο διαγωνισμό Ecotrophelia το O-live από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Αναδείχθηκαν τα ιδιαίτερα διατροφικά χαρακτηριστικά των προϊόντων 

ΤΗΣ  ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ 
  katsoulieri@agronews.gr

Επιχειρηµατικά σχέδια που αξιοποιούν την ευ-
ρεία γκάµα καινοτόµου έρευνας που διεξάγεται 
στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου ανέδειξε ο φετινός δι-
αγωνισµός Ecotrophelia, που έχει στόχο αφενός 
να υποστηρίξει νέους Έλληνες φοιτητές, που α-
σχολούνται µε την επιστήµη των τροφίµων και α-
φετέρου να αποτελέσει ένα φυτώριο καινοτόµων 
ιδεών για τη βιοµηχανία τροφίµων.

Στο φετινό διαγωνισµό συµµετείχαν 11 φοιτη-
τικές οµάδες από όλα σχεδόν τα σχετικά πανεπι-
στηµιακά τµήµατα της χώρας και το χρυσό βρα-
βείο έλαβε το προϊόν «O-live», το οποίο δηµιουρ-
γήθηκε από την οµάδα φοιτητών του τµήµατος Ε-
πιστήµης Τροφίµων και ∆ιατροφής του Πανεπι-
στηµίου Αιγαίου και το τµήµα Έρευνας και Ανά-
πτυξης (R&D) της εταιρείας «Μπισκότα Παπαδο-
πούλου». Το «O-live» είναι ένα µοναδικό και οι-
κολογικό προϊόν κριτσινιού, µε πέντε διαφορετι-
κές γεύσεις, που αποτελούνται από 100% ελληνι-

κά φρούτα και λαχανικά. Το προϊόν θα εκπροσω-
πήσει τη χώρα µας στον Ευρωπαϊκό διαγωνισµό 
Ecotrophelia, που θα πραγµατοποιηθεί στα πλαί-
σια της ∆ιεθνούς Έκθεσης Τροφίµων «SIAL» στο 
Παρίσι, στις 18-19 Οκτωβρίου.

Επιπλέον, στο διαγωνισµό φοιτητές του Πανε-
πιστηµίου Αιγαίου, σε συνεργασία µε την ΠΙΝ∆ΟΣ 
Α.Π.Σ.Ι. παρουσίασαν ένα καινοτόµο προϊόν µε βά-
ση το φιλέτο στήθος κοτόπουλο και γέµιση απο-
ξηραµένων λαχανικών ελληνικής παραγωγής. Το 
προϊόν που παρήχθη πιλοτικά και παρουσιάστη-
κε στον διαγωνισµό είναι το Chicken Boost from 
A to Zinc είναι ψηµένο-κατεψυγµένο και για να 
καταναλωθεί χρειάζεται µόνο λίγα λεπτά ζέσταµα. 

Για την ανάπτυξη των δύο αυτών καινοτόµων 
προϊόντων σηµαντική ήταν και η συµβολή του Ε-
πίκουρου Καθηγητή ∆ιατροφής του Ανθρώπου 
Κουτελιδάκη Αντώνιου του Πανεπιστηµίου Αι-
γαίου και του αναπληρωτή Καθηγητή ∆ιοίκησης 
& Οικονοµίας επιχειρήσεων τροφίµων, Τµήµα Ε-
πιστήµης Τροφίµων & ∆ιατροφής, Πανεπιστηµί-
ου  Ιωαννίνων, ∆ηµήτρη Σκάλκου.

Στα ράφια της γνωστής αµερικανικής αλυσίδας κα-
ταστηµάτων τροφίµων Costco θα βρίσκονται στο 
εξής τα παντζάρια Greek beets της Μακεδονικής 
Χαλβατζής ως ελληνικό premium καινοτόµο προ-
ϊόν στον ατµό. Πρόκειται για ένα καθαρά ελληνικό 
προϊόν, καλλιεργηµένο µε την απόλυτη φροντίδα 
της Ορθής Γεωργικής Πρακτικής στη Μακεδονία. 
Μάλιστα, σύµφωνα µε την εταιρεία, πρόκειται για 
µια σηµαντική κατάκτηση δεδοµένου ότι οι ΗΠΑ ξε-
χωρίζουν για τη σηµαντική παραγωγή παντζαριών.

 «Ο Αγρόκηπος Χαλβατζή συνεχίζει το ταξίδι του 
και εκτός Ευρώπης και αναδεικνύοντάς τα ελληνικά 
παντζάρια διεθνώς. Αυτή είναι µια κατάκτηση και 
για τη χώρα µας  αφού παρά το γεγονός ότι στην 

Αµερική υπάρχει σηµαντική παραγωγή παντζα-
ριών εντούτοις καταφέραµε να διεισδύσουµε σε 
µια από τις σηµαντικότερες αλυσίδες του κόσµου. 
Πείσαµε ότι το ελληνικό προϊόν διαθέτει µοναδι-
κά ποιοτικά χαρακτηριστικά σε σχέση µε αντίστοι-
χα παντζάρια της Ευρώπης και της Αµερικής. Η ε-
πιτυχία αυτή εν µέσω πανδηµίας αποδεικνύει ότι 
τίποτε δεν σταµατάει ένα πραγµατικά δυνατό προ-
ϊόν, υγιεινό που έχει λόγο να βρίσκετε σε κάθε ρά-
φι του κόσµου» αναφέρει η εταιρεία.

Να σηµειωθεί ότι η Cosco, αποτελεί µια από τις 3 
µεγαλύτερες αλυσίδες στις ΗΠΑ. Μάλιστα, το 2019 
κατατάχθηκε στη 14η θέση της λίστας Fortune 500 
των µεγαλύτερων εταιρειών των ΗΠΑ.

Τα παντζάρια της Αγρόκηπος Χαλβατζή μπήκαν 
στην απαιτητική αλυσίδα Costco των ΗΠΑ

Χάρτα ∆ιαφορετικότητας 
από την Αθηναϊκή Ζυθοποιία

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, πιστή στη 
φιλοσοφία της για ίσες ευκαιρίες και 

δυνατότητες εξέλιξης στον εργασιακό τοµέα, 
προχώρησε στην υπογραφή της «Χάρτας 
∆ιαφορετικότητας». Πρόκειται για µία 
πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που 
προωθείται σε κάθε χώρα-µέλος της Ε.Ε. από το 
2004 ενώ στην Ελλάδα ξεκίνησε το 2019.

∆ιαδικτυακά σεµινάρια για 
εκδηλώσεις και πωλήσεις οίνου
Αρκετοί ειδικοί χρησιµοποιούν το διαδίκτυο για 
να παρέχουν συµβουλές σχετικά µε το σχεδιασµό 
ψηφιακών εκδηλώσεων γύρω από το κρασί. Το 
Wine Institute πραγµατοποίησε διαδικτυακό 
σεµινάριο 75 λεπτών σχετικά µε τον τρόπο 
ανάπτυξης των πωλήσεων µέσω εικονικών 
εµπειριών. Μια πρωτοβουλία για ενθάρρυνση 
των οινοποιείων να αναπτύξουν αυτό το εργαλείο.

Τέλος αιτήσεων για το Incubation 
πρόγραµµα του Orange Grove
Λίγες ηµέρες αποµένουν µέχρι την έναρξη του 
Incubation προγράµµατος του Orange Grove για 
το 2020, που θα διεξαχθεί διαδικτυακά. Για αυτό 
και το διεθνές startup incubator καλεί έως τις 20 
Σεπτεµβρίου όσους έχουν µια καινοτόµο 
επιχειρηµατική ιδέα την οποία θέλουν να 
αναπτύξουν, από οποιοδήποτε σηµείο της 
Ελλάδας, να δηλώσουν συµµετοχή. Το εν λόγω 
πρόγραµµα βασίζεται σε 12 εβδοµάδες εντατικής 
εκπαίδευσης των συµµετεχόντων.

Ο αναπληρωτής 
Καθηγητής ∆ιοίκησης 
& Οικονοµίας 
επιχειρήσεων 
τροφίµων, 
Πανεπιστηµίου  
Ιωαννίνων, ∆ηµήτρης 
Σκάλκος.

Πρόκειται για µια σηµαντική 
κατάκτηση καθώς 

αναδείχθηκε η ποιότητα 
του ελληνικού προϊόντος, 

ενώ σηµειώνεται ότι οι ΗΠΑ 
ξεχωρίζουν για τη σηµαντική 

παραγωγή παντζαριών.

ΝΕΑ

Σάββατο 12 & Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2020



ΕΦΟ∆ΙΑ.ΕΙΣΡΟΕΣ

ΤΗΣ  ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ 
  katsoulieri@agronews.gr

Οι «άσχηµοι», άµορφοι και ανοµοιόµορ-
φοι καρποί τοµάτας από τις παραδοσια-
κές ποικιλίες αποτελούν ένα σηµαντικό 
θησαυρό της αγροτικής βιοποικιλότητας, 
ενώ διαθέτουν εξαιρετική γεύση και άρω-
µα, που τους καθιστούν, τα τελευταία χρό-
νια, περιζήτητους από τους καταναλωτές. 
Ωστόσο, οι ποικιλίες αυτές εµφανίζουν 
κάποια µειονεκτήµατα στην καλλιέργεια 
τους, όπως µειωµένη απόδοση και παρα-
γωγή, µικρότερης διάρκειας διατηρησιµό-
τητα και µικρή ανοχή σε παθογόνα και α-
σθένειες. Οι βελτιωτές δίνουν έµφαση να 
συνθέσουν νέα υβρίδια µε την ανώτερη 
γεύση και το άρωµα των τοπικών ποικιλι-
ών και κάποια χαρακτηριστικά ανθεκτικό-
τητας. Την άποψη αυτή εξέφρασε ο Βαγ-
γέλης Πελεκάνης, Υπεύθυνος Marketing 
σπόρων κηπευτικών της Syngenta. «Πρό-
κειται για µια τάση που έχει δηµιουργηθεί, 
καθώς η διατροφή µας έχει γίνει πιο πο-
λυποίκιλη. Σε αυτές τις συνθήκες, ακόµα 
και το πιο καινοτόµο σχήµα γίνεται πιο α-
ποδεκτό» ανέφερε ο κος Πελεκάνης. «Αυ-
τό προσπαθούµε να το συγκεράσουµε µε 
την επιστήµη και να βελτιώσουµε κάποια 
συγκεκριµένα χαρακτηριστικά στις τοπικές 

ποικιλίες, όπως η ανθεκτικότητα σε βιο-
τικούς και αβιοτικούς παράγοντες», πρό-
σθεσε ο κος Πελεκάνης.

Τέτοια υβρίδια, που αποτελούν εξέλιξη 
των τοπικών ποικιλιών της Syngenta είναι 
η Dumas, µια τοµάτα τύπου marmade, που 
αν και «άσχηµη» εξωτερικά έχει υπέροχη 
γεύση και άρωµα. Άλλο τέτοιο υβρίδιο εί-
ναι η Arawak, µια τοµάτα τύπου Coeur 
de boeuf. Όλες αυτά τα υβρίδια προέρχο-
νται από τοπικές ποικιλίες, οι οποίες δια-
θέτουν άριστη προσαρµοστικότητα στις ε-
δαφοκλιµατικές συνθήκες που επικρατούν 
στις Μεσογειακές περιοχές καλλιέργειας, 
έχουν ανώτερη γεύση και άρωµα και εµ-
φανίζουν κάποιες ανθεκτικότητες σε πα-
θογόνους µικροοργανισµούς.

 Επίσης, υπάρχουν και δύο νέα υβρίδια, 
ροζ τοµάτας, το Mamston  και το Manekro, 
οι οποίες ανεβαίνουν και στην ελληνική 
αγορά, καθώς η υψηλή ζήτηση διαµορ-
φώνει πολλές προοπτικές για εξαγωγές 
στις Βαλκανικές χώρες.

Η επαναφορά αυτών των ποικιλιών και 
η προτίµηση τους από τους καταναλωτές, 
ίσως οφείλεται σε µια πιο µαζική ενασχό-
ληση του µέσου καταναλωτή µε την κου-
ζίνα, καθώς τα τελευταία χρόνια προωθεί-
ται η υγιεινή διατροφή, τα πιο νόστιµα και 
τα πιο θρεπτικά προϊόντα. 

Η Syngenta λανσάρει υβρίδια µε ανοµοιόµορφη εµφάνιση και 
εξαιρετική γεύση από τοπικές ποικιλίες, όπως η Arawak.

Υβρίδια από τοπικές
ποικιλίες ντομάτας 
αναπτύσσει η Syngenta 
Υβρίδια ανώτερης γεύσης και βελτιωμένη ανθεκτικότητα σε βιοτικούς 
και αβιοτικούς παράγοντες απαντάνε στις νέες ανάγκες της κατανάλωσης 

Βιοποικιλότητα
«Περισσότερη 

διαφοροποίηση στη 
τοµάτα ακόµα και 

στα ράφια του super 
market»
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Την εµφάνισή του σε πολλές παρα-
γωγικές περιοχές στην Ελλάδα, αλ-
λά και σε πολλές Μεσογειακές χώ-
ρες έχει κάνει ο ιός της καστανής 
ρυτίδωσης στον καρπό της τοµάτας. 
Πρόκειται για µια ασθένεια που µει-
ώνει σηµαντικά τις αποδόσεις και υ-
ποβαθµίζει την ποιότητα της παρα-
γωγής. Οι καρποί εµφανίζουν κίτρι-
νους δακτυλίους, µε αποτέλεσµα να 
µην είναι εµπορεύσιµοι, ενώ η µεί-
ωση της παραγωγής µπορεί να κυ-
µανθεί από 30% έως και 70%.

Επιπλέον, για την αντιµετώπιση των 
ιολογικών ασθενειών δεν υπάρχουν 
θεραπευτικά µέσα, παρά µόνοπρολη-

πτικά. «Ο ιος της κατστανής ρητίδω-
σης συνεχίζει να επεκτείνεται σε πολ-
λές περιοχές. Η βελτίωση των υβρι-
δίων τοµάτας ώστε να έχουν ανοχή 
στις ιώσεις είναι από τις πρώτες προ-
τεραιότητες των γενετιστών στα βελ-
τιωτικά προγράµµατα της Syngenta» 
επισήµανε ο κος Πελεκάνης. 

Να σηµειωθεί ότι, το βελτωτικό πρό-
γραµµα της Syngenta, για πιο καινο-
τόµο σχήµα στα υβρίδια τοµάτας, «µε-
τράει» πολλές δεκαετίες έρευνας. Το 
πρόγραµµα έχει ήδη δώσει πολλά υ-
βρίδια µε χαρακτηριστικά τοπικών ποι-
κιλιών, ενώ αναµένεται να βγουν στην 
αγορά ακόµα περισσότερα.

Αντοχή ψάχνουν οι βελτιωτές
στην καστανή ρυτίδωση

Η πολύ µεγάλη σειρά των τρακτέρ Case IH Maxxum, κορυφώνεται µε ένα νέο 
εξακύλινδρο µοντέλο 145 ίππων, το Maxxum 150 ActiveDrive 8. Με ένα τυπικό βάρος 
λίγο πάνω από έξι τόνους και το ίδιο µεταξόνιο 2.642mm και µήκος 5.137mm, όπως 
όλα τα τετρακύλινδρα µοντέλα Maxxum, το µοντέλο Maxxum 150 είναι το ελαφρύτερο, 
µικρότερο τρακτέρ στη κατηγορία των εξακύλινδρων κινητήρων. Ο κινητήρας FPT 
Industrial των 6,7 λίτρων, ο οποίος πληροί τους κανονισµούς εκποµπών ρύπων φάσης 
IV µε τη χρήση του πατενταρισµένου συστήµατος µείωσης καυσαερίων Hi-eSCR, ένα 
σύστηµα που δεν χρειάζεται συντήρηση, χωρίς ανακυκλοφορία καυσαερίων, που 
παράγει µέγιστη ισχύ έως 175 HP στις 2.200 στροφές/λεπτό, και µέγιστη ροπή 740Nm 
στις 1.500 στροφές/λεπτό.Το νέο κιβώτιο ταχυτήτων ActiveDrive 8, µε 8 ταχύτητες 
powershift, παρέχει συνολικά 24 σχέσεις εµπρός και 24 όπισθεν. Σύµφωνα µε την Case 
IH, το ActiveDrive 8 είναι το µόνο κιβώτιο ταχυτήτων µε διπλό συµπλέκτη, µε 
δυνατότητα υπεραργών ταχυτήτων, η οποία διπλασιάζει τον αριθµό των ταχυτήτων σε 
48 x 48 και παρέχει µια ελάχιστη ταχύτητα πορείας κάτω από 200 µ/ώρα, ενώ η 
αυτόµατη ρεβέρσα εξασφαλίζει επίσης συνεχόµενη µετάδοση της κίνησης ή της έλξης 
κατά τη διάρκεια αλλαγών κατεύθυνσης στις πλαγιές, συµβάλλοντας στην ασφάλεια.

Νέο µοντέλο 145 ίππων 
Maxxum 150 ActiveDrive 8

Γεωργία ακριβείας
Η οθόνη XCN-750 Display™ είναι µια εύχρηστη 
οθόνη Android που προσφέρει λειτουργικότητα και 
µια απλοποιηµένη διαδικασία τοποθέτησης, ενώ πα-
ρέχει πρόσβαση στη λειτουργία αυτόµατης διεύθυν-
σης και στον 
έλεγχο εφαρ-
µογών, για κά-
θε αγρόκτηµα. 
Προσθέστε 
συνδεσιµότητα 
Bluetooth® 
και Wi-Fi που 
συνδυάζεται µε 
συµβατότητα µε ISOBUS και ο αγρότης µπορεί να 
χρησιµοποιεί γεωργικές εφαρµογές για κάθε εποχή 
σε µηχανήµατα όλων των κατασκευαστών.
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Σε πελατολόγιο προτεραιότητας 
αναδεικνύει τους αγρότες  
το Ταμείο Αγροτικών Εγγυήσεων

Ξεκίνησαν οι πρώτες επαφές με τους συμμετέχοντες  
σε επενδυτικά προγράμματα για ευνοϊκό δανεισμό

Με επίκεντρο τον αγρότη η Συνεταιριστική Τράπεζα 
Θεσσαλίας προσφέρει εξατομικευμένες λύσεις

Πραγματικά οφέλη και καλύτερη τιμολόγηση  
από την Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας

Εγγυημένο  
χαρτοφυλάκιο 
Μέχρι το 35% του χαρτοφυλακίου 
αγροτικών δανείων κάθε τράπεζας θα 
καλύπτει το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο



Ξεκίνησαν οι πρώτες επαφές 
µε τους αγρότες για δανεισµό 
µε ευνοϊκότερους όρους

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Βελτιώνονται το επόµενο διάστηµα οι χρηµατοδοτι-
κές συνθήκες για τους συντελεστές του αγροτικού 
χώρου καθώς µπαίνει σταδιακά σε εφαρµογή και ε-
πίσηµα η προσφορά τραπεζικών δανείων εγγυηµέ-
να στο 80% του ποσού από το Ταµείο Εγγυήσεων Α-
γροτική Ανάπτυξης. 
Ήδη οι τράπεζες που έχουν υπογράψει τη συµµετο-
χή τους στο Ταµείο ξεκίνησαν επαφές µε το αγροτι-
κό τους πελατολόγιο που συµµετέχει σε πρόγραµµα 
Σχεδίων Βελτίωσης και Μεταποίησης (Μέτρα 4.1 και 
4.2) για τη χρηµατοδότηση της ίδιας συµµετοχής που 
µπορεί να φτάσει σε ποσοστό 80-90% αυτής. Παράλ-
ληλα το εργαλείο αυτό έρχεται να λύσει τα χέρια των 
τραπεζών ώστε να επαναπροσεγγίσουν περιπτώσεις 
αγροτών-επενδυτών µε ώριµα business plans, τα ο-
ποία ήθελαν µεν να χρηµατοδοτήσουν, αλλά χαρακτη-
ρίστηκαν τελικά υψηλού κινδύνου και απορρίφθηκαν. 
Άλλωστε, µε το 80% του δανείου εγγυηµένο, αν αυτό 
«χτυπήσει» θα έρθει άµεσα το Ταµείο Αγροτικών Εγ-
γυήσεων να καλύψει αυτή την απώλεια για την τρά-
πεζα, η οποία θα αναλαµβάνει το 20% του ρίσκου. 
Όλες οι αιτήσεις για το δανεισµό θα γίνονται µέσω του 
γνωστού ΠΣΚΕ (Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών 
Ενισχύσεων), δηλαδή ηλεκτρονικά, το οποίο όµως 
ακόµα δεν έχει ανοίξει. Ο ενδιαφερόµενος αγρότης 
θα δηλώνει το ποσό που χρειάζεται, αν θα το συνδυ-
άσει µε επιδότηση (Σχέδιο Βελτίωσης κ.λπ), την τρά-
πεζα µε την οποία θέλει να συνεργαστεί και στοιχεία 
όπως ΑΦΜ, έδρα κ.λπ.. Ρεαλιστικά πάντως, η αίτη-
ση αυτή θα γίνεται σε πρώτη συνεννόηση µε την ε-
κάστοτε τράπεζα που θέλει να συνεργαστεί ο αγρό-
της και δύναται να γίνεται και από τα ίδια τα ιδρύµατα. 
Σηµειώνεται εδώ πως είναι θέµα της κάθε τράπεζες 
το διάστηµα που θα χρειαστεί ώστε να ενηµερώσει τα 
υποκαταστήµατά της για το νέο αυτό προϊόν που έχει 
διαθέσιµο, ωστόσο εκτιµάται πως µέσα στο φθινόπω-
ρο, θα µπορούν οι αγρότες να δανειστούν µε τους ευ-
νοϊκούς όρους που θα προσφέρονται.
Υπενθυµίζεται πως ο δανεισµός µπορεί να αφορά είτε 
κεφάλαιο κίνησης έως 200.000 ευρώ είτε επενδυτικό 
δάνειο, είτε κάλυψη της ίδιας συµµετοχής στα προ-
γράµµατα Σχέδια Βελτίωσης και Μεταποίησης, µε τις 
τράπεζες να αποφασίζουν ξεχωριστά πάντως ποιες α-
νάγκες τελικά θα καλύψουν. ∆ικαιούχοι είναι όλοι οι 
επαγγελµατίες αγρότες φυσικά πρόσωπα, οι αγρο-

τικές επιχειρήσεις, τα συλλογικά σχήµατα αγροτών 
και οι µονάδες µεταποίησης αγροτικών προϊόντων.
Το µεγάλο ερώτηµα που τίθεται εδώ, φυσικά είναι το 
ύψος του επιτοκίου και οι εγγυήσεις που θα πρέπει 
να προσφέρει ο αγρότης ή η αγροτική επιχείρηση για 
να τύχει ευνοϊκής δανειοδότησης. Η απάντηση είναι 
πως οι όροι θα πρέπει να είναι «πολύ ευνοϊκότεροι» 
σε σχέση µε εκείνους που προσέφερε η κάθε τράπε-
ζα στο παρελθόν στον αγροτικό τοµέα. 
Αυτό είναι κάτι που ελέγχει το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ε-
πενδύσεων (EIF), το οποίο είναι και ο διαχειριστής 
του εν λόγω εργαλείου, που θα λάβει 80 εκατ. ευρώ 
από το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης ως κεφά-
λαια για την εγγύηση των δανείων. Tο συνολικό πο-
σό που θα διατεθεί για την κάλυψη των χρηµατοδο-
τικών αναγκών του αγροτικού τοµέα δύναται να ξε-
περάσει τα 400 εκατοµµύρια ευρώ µέσω µόχλευσης.
Οι συµµετέχουσες τράπεζες στο Ταµείο Εγγυήσεων 
Αγροτικής Ανάπτυξης σύµφωνα µε τη µέχρι στιγµής 
ενηµέρωση είναι: Τράπεζα Πειραιώς, Eurobank, Alpha 
Bank, Εθνική Τράπεζα, Συνεταιριστική Τράπεζα Καρ-
δίτσας, Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, Παγκρή-
τια Συνεταιριστική και ProCredit. 
Το ύψος του χαρτοφυλακίου αγροτικών δανείων που 
θα είναι εγγυηµένα από κονδύλια του ΠΑΑ σε κάθε 
τράπεζα, µπορεί να φτάσει µέχρι και το 35%. Αναλό-
γως θα πρέπει και η τράπεζα να αναµορφώσει καλύ-
τερους όρους για τα δάνεια, όσο υψηλότερο είναι το 
ποσοστό κάλυψης του χαρτοφυλακίου από τα Προ-
γράµµατα. Φυσικά, όπως σε κάθε χρηµατοδοτικό προ-
ϊόν, ρόλο για τους όρους εκταµίευσης θα παίζει και η 
πιστοληπτική ικανότητα του κάθε ενδιαφερόµενου. 

� 26 �

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ∆ΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΑΤ

Αυτή την περίοδο τρέχει ο πρώτο κύκλος 

δανειοδότησης μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας 

της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας που 

αφορά όλους τους κλάδους οικονομίας, μαζί και 

τον πρωτογενή τομέα. Τα δάνεια μπορούν να 

φτάσουν σε ύψος μέχρι το 25% του τζίρου του 

ενδιαφερόμενου, με τις εγγυήσεις να καλύπτουν 

το 80% του δανείου. Η δεύτερη φάση του 

προγράμματος, με την εκταμίευση 1 ακόμη δις 

ευρώ κρατικών εγγυήσεων, αναμένεται στις 

αρχές Οκτωβρίου. Στη φάση αυτή, το βάρος της 

χρηματοδότησης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

θα αυξηθεί στο 75% - 80% και το υπόλοιπο θα 

καλυφθεί από τις μεγάλες επιχειρήσεις (στον 

πρώτο γύρο η αναλογία ήταν 50% - 50%). 

ΑΓΡΟΤΙΚEΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

ΤΟΥ ∆ΑΝΕΙΟΥ
80%

∆ΑΝΕΙΑ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

ΕΩΣ  200.000

∆ΑΝΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ

10.000 -
5 ΕΚΑΤ.  ΕΥΡΩ

ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ

ΕΩΣ 35%

ΕΥΡΩ





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

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

-Τα πλεονεκτήματα της συνεργασίας  
με την Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας
Για όποιον δραστηριοποιείσαι στον αγροτικό τομέα η Τράπεζα 
παρέχει το ιδανικό πλαίσιο συνεργασίας, καθώς εξασφαλίζει:
● Ειδικά προνομιακούς όρους, από μια Τράπεζα που 
γνωρίζει καλύτερα από κάθε άλλο τις ανάγκες και τα 
προβλήματα των αγροτών της Θεσσαλίας.
● Ευελιξία και προσαρμοστικότητα στο ιδιαίτερο προφίλ 
του ενδιαφερόμενου, το αντικείμενο ενασχόλησής του, το 
μέγεθος των δραστηριοτήτων και τις επαγγελματικές του 
φιλοδοξίες.
● Συνδυαστική χρήση με ασφαλιστικά προϊόντα σε 
συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική για ασφάλιση 

αγροτικών κτηρίων, θερμοκηπίου, φυτικής παραγωγής, 
μηχανημάτων, μεταφορών, αγροτικών οχημάτων, γενικής 
αστικής ευθύνης κ.ά.
● Δυνατότητα ανοίγματος Λογαριασμού Αγροτικού 
Ταμιευτηρίου με ιδιαίτερα ανταγωνιστικό επιτόκιο. 

-Ποιες χρηματοδοτήσεις παρέχονται  
από την Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας
1. Χρηματοδότηση των σχεδίων βελτίωσης  4.1.1 & 4.1.3 με τη 
συνεργασία του Αγροτικού Ταμείου Εγγυήσεων (EIF – ESIF)
● Με προεξόφληση της εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης 
ή και έκδοση εγγυητικής επιστολής για την προκαταβολική. 
λήψη έως του  50% της εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης   
● Με κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής.

2. Μικροπιστώσεις μέχρι 25.000 ευρώ στα πλαίσια του 
προγράμματος EaSI
● Για αγορά πάγιου εξοπλισμού, αγροεφοδίων  και λοιπών 
καλλιεργητικών αναγκών.
● Μέγιστη διάρκεια αποπληρωμής έως 6 έτη. 
● Αποπληρωμή σε μηνιαίες ή τριμηνιαίες δόσεις.

 Από το Νοέμβριο του 2020 νέο Πρόγραμμα EaSI Covid 
– 19 μικροπιστώσεις μέχρι 50.000 ευρώ
● Για αγορά πάγιου εξοπλισμού, αγροεφοδίων  και λοιπών 
καλλιεργητικών αναγκών.
● Μέγιστη διάρκεια αποπληρωμής έως 6 έτη. 
● Αποπληρωμή σε μηνιαίες ή τριμηνιαίες δόσεις.

 Χρηματοδότηση αγοράς αγροτικού μηχανολογικού 
εξοπλισμού

 Χρηματοδότηση γεωργικής γης
 Χρηματοδότηση εκσυγχρονισμού εγκαταστάσεων
 Χρηματοδότηση ζωικού - φυτικού κεφαλαίου 
 Αγροτικά Φωτοβολταϊκά

● Χρηματοδότηση φωτοβολταϊκών αγροτικών έργων με 
εκχώρηση των απαιτήσεων από ΛΑΗΓΕ. 
● Ειδικό προνομιακό επιτόκιο στους συνεταίρους πελάτες. 

 Αγροτικό Ταμιευτήριο
Ο καταθετικός λογαριασμός που καταλαβαίνει τις 
ανάγκες του σύγχρονου αγρότη
Παρέχεται η δυνατότητα να πληρώνεται ο αγρότης από τους 
πελάτες του, εταιρείες και συνεταιρισμούς, να πληρώνει 
προμηθευτές και συνεργάτες, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, 
χωρίς εμπόδια και καθυστερήσεις.
Παρέχεται η δυνατότητα επίσης να λαμβάνει άμεσα και 
έγκαιρα τις αγροτικές ενισχύσεις που δικαιούται,  να 
μεταφέρει εμβάσματα και να εξοφλεί λογαριασμούς κοινής 
ωφέλειας με την ίδια ευκολία του ιδιώτη ή του επαγγελματία. 

Το Αγροτικό Ταμιευτήριο αφορά καταθετικό λογαριασμό που 
δεν δεσμεύει με περιορισμούς διατήρησης υπολοίπου, αλλά 
αντίθετα απελευθερώνει τις δυνατότητες του πελάτη για 
να κάνει καλύτερη τη ζωή του και ακόμα πιο σύγχρονη και 
αποδοτική την αγροτική του δραστηριότητα. 
Τα πλεονεκτήματα του Αγροτικού Ταμιευτηρίου της 
Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας μπορεί να τα 
αποκτήσει ο καθένας ανοίγοντας το δικό του λογαριασμό 
στο πλησιέστερο κατάστημα του δικτύου. 

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

  Νέο Εργαλείο Χρηματοδότησης Αγροτών  
από τη συνεργασία με το ESIF – EIF
Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας ολοκλήρωσε τη 
διαδικασία για την συμμετοχή της στο  νέο χρηματοδοτικό 
εργαλείο  ESIF EAFRD Greece Fund of Funds. Στην 28η 
Αυγούστου 2020 υπεγράφη η σύμβαση με το E. I. F για 
εγγυήσεις σε πιστώσεις προς τον Αγροτικό Τομέα ύψους 
20.000.000 ευρώ. 
Στόχος του προγράμματος είναι να παρέχει ευκολότερη 
πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τους δικαιούχους μέσω 
εγγυοδοσίας που παρέχει το EIF. 
Η Ελληνική Διαχειριστική Αρχή έχει αφιερώσει μέρος των 
δημοσιονομικών πόρων που συγχρηματοδοτούνται από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τη 
σύσταση του ταμείου.  
Το ταμείο  ESIF EAFRD Greece Fund of Funds στοχεύει στις 
ακόλουθες δράσεις: 
● «Μέτρα 4.1.1 & 4.1.3 των Σχεδίων Βελτίωσης»
● «4.1.4 Υποστήριξη επενδύσεων σε γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις» και
● «4.2.4 Υποστήριξη επενδύσεων σε μεταποίηση, εμπορία ή 
/ και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων». 
Το ΕIF διοχετεύει αυτούς τους πόρους σε επιλεγμένα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα , όπως και στην Τράπεζα 
Θεσσαλίας,  με τη μορφή εγγύησης που καλύπτει έως και το 
35% των δανείων στο σύνολο του χαρτοφυλακίου προς τον 
γεωργικό τομέα  στην Ελλάδα. 
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Με επίκεντρο τον αγρότη 
η Συνεταιριστική Τράπεζα 
Θεσσαλίας προσφέρει λύσεις
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Πραγµατικά οφέλη και καλύτερη τιµολόγηση 
προσφέρει η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας
«Η στήριξη του πρωτογενούς τοµέα και του αγροτικού ει-
σοδήµατος δεν αποτελεί για την τράπεζα µας µια ευκαιρια-
κή ενασχόληση αλλά µια στρατηγική επιλογή, πάνω στην 
οποία µε µεθοδικότητα όλα αυτά τα χρόνια σχεδιάζουµε τα 
κατάλληλα προϊόντα και υπηρεσίες για το σύγχρονο αγρό-
τη και κτηνοτρόφο.», δήλωσε ο Τουρναβίτης Παναγιώτης, 
διευθύνων σύµβουλος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρ-
δίτσας. «∆εν µπορεί να υπάρξει ανάταση της εθνικής οικο-
νοµίας, στήριξη της περιφέρειας, κατα-
πολέµηση της ανεργίας των νέων και κυ-
ρίως προοπτικές ανάπτυξης για τον τόπο 
µας χωρίς την πραγµατική στήριξη του 
πρωτογενούς τοµέα και των ευκαιριών 
µεταποιητικής δραστηριότητας που αυ-
τός προσφέρει. Κατά την άποψη µου, ο 
πολύπαθος αγροτικός κόσµος µέσω των 
επενδυτικών σχεδίων που θα υλοποιη-
θούν στα µέτρα των σχεδίων βελτίωσης, 
διαθέτει σήµερα µια µοναδική ευκαιρία 
να «αλλάξει ταχύτητα» και να θέσει τα θε-
µέλια για ένα καλύτερο, σύγχρονο, και-
νοτόµο και εξωστρεφές αύριο, που θα 
καταφέρει να προσδώσει υπεραξία στην αγροτική εκµετάλ-
λευση του.
Και η Τράπεζα µας θα είναι, όπως πάντα, παρούσα να στη-
ρίξει αυτή την µετάβαση». 
Σε αυτό το πνεύµα στήριξης της αγροτικής οικονοµίας ε-
ντάσσεται και η συµφωνία της Συνεταιριστικής Τράπεζας 
Καρδίτσας µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων στα πλαί-
σια του ταµείου χαρτοφυλακίου µε την επωνυµία «ΤΑΜΕΙΟ 
ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΤΕΑΑ)» που συστά-
θηκε µε απόφαση των υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυ-
ξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΦΕΚ 2197Β 
7.6.2019). Στόχος του ταµείου δεν είναι άλλος από την δι-
ευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηµατοδότηση για τις γεωρ-
γικές εκµεταλλεύσεις και τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις του 
τοµέα µεταποίησης γεωργικών προϊόντων.

∆ικαιούχοι προγράµµατος
∆ικαιούχοι του προγράµµατος µπορούν να είναι:
● Επαγγελµατίες αγρότες, όπου α) για φυσικά πρόσωπα εί-
ναι ο επικεφαλής της αγροτικής εκµετάλλευσης και β) για 
νοµικά πρόσωπα θα πρέπει η κύρια δραστηριότητα να είναι 
η εξάσκηση της γεωργίας ή
● Νέοι αγρότες που έχουν εγκριθεί στο υποµέτρο 6.1 «ε-
γκατάσταση νέων αγροτών» του ΠΑΑ ή

● Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις 
(ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) ή
● Συλλογικές αγροτικές ενώσεις όπως οι α-
γροτικοί συνεταιρισµοί, οµάδες παρα-
γωγών και ενώσεις οργανισµών.
Οι ωφελούµενοι που πληρούν τα 
παραπάνω κριτήρια επιλεξιµότη-
τας πρέπει να έχουν ενταχθεί :
● στη δράση 4.1.4 «Υλοποίηση ε-
πενδύσεων που συµβάλουν στην 
ανταγωνιστικότητα της εκµετάλλευ-
σης µέσω χρηµατοδοτικών εργαλείων 
(ΧΕ)» ή
● στη δράση 4.2.4 «Μεταποίηση, εµπορία 

και ανάπτυξη µε τελικό προϊόν εντός του Παραρτήµατος I 
(γεωργικό προϊόν) µέσω χρηµατοδοτικών εργαλείων (ΧΕ)»
των υποµέτρων 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργι-
κές εκµεταλλεύσεις» και 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στην 
µεταποίηση /εµπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊό-
ντων», του µέτρου 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ε-
νεργητικού του ΠΑΑ 2014- 2020» του Προγράµµατος Αγρο-
τικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Οφέλη Προγράµµατος
Οι ωφελούµενοι που θα συνεργαστούν µε την Συνεταιριστι-
κή Τράπεζα Καρδίτσας θα έχουν µια σειρά από συµπληρω-
µατικά οφέλη όπως η καλύτερη τιµολόγηση ως προς το επι-
τόκιο και τα έξοδα, οι µειωµένες εξασφαλίσεις και η µεγα-
λύτερη διάρκεια αποπληρωµής. Σηµαντικό να τονιστεί είναι 

η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας δεν θα ζητά πρόσθε-
τες εξασφαλίσεις για χρηµατοδοτήσεις έως 250.000 (π.χ. 
προσηµείωση ακινήτου, χωραφιού κτλ).

Πρόσθετα Προϊόντα 
Στην Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας ανάλογα και µε 
την πιστοληπτική διαβάθµιση του πελάτη, οι ωφελούµενοι 
του προγράµµατος µπορούν να έχουν πρόσβαση και σε επι-
πλέον προϊόντα και υπηρεσίες όπως:
● Χρηµατοδοτήσεις µε προνοµιακούς όρους, έναντι της 
κρατικής ενίσχυσης των εγκεκριµένων σχεδίων βελτίωσης 

των ωφελούµενων. 
● Χορήγηση Εγγυητικής Επιστολής µε προνοµια-

κούς όρους για την προείσπραξη της κρατικής ε-
νίσχυσης των εγκεκριµένων σχεδίων βελτίωσης 
των ωφελούµενων
● Αγροτικό Λογαριασµό, συνδεδεµένο µε τις α-

γροτικές επιδοτήσεις του αγρότη ή κτηνοτρόφου, 
µε προνοµιακό επιτόκιο, δωρεάν χρεωστική κάρτα 

και ψηφιακές υπηρεσίες όπως e-banking, ειδοποιήσεις 
κίνησης στους λογαριασµούς του µέσω e-mail ή/και sms.
● Επιδοτούµενο ∆άνειο Αγοράς Αγρού, όπου ανάλογα µε 
την ηλικία του επαγγελµατία αγρότη η επιδότηση των τό-
κων της χρηµατοδότησης µπορεί να φτάσει το 100%.
● Συµβολαιακή Γεωργία και Κτηνοτροφία. Η Συνεταιριστι-
κή Τράπεζα Καρδίτσας διαθέτει ένα ευρύ πλαίσιο συνεργα-
σίας µε επιχειρήσεις και συνεταιρισµούς που καλύπτουν 
πλήθος προϊόντων, όπως βαµβάκι, µέλι, γάλα, ψυχανθή 
κ.α., εξασφαλίζοντας την διάθεση της παραγωγής και δια-
σφαλίζοντας το αγροτικό εισόδηµα.
«Το σηµαντικότερο είναι πως στην Συνεταιριστική Τράπεζα 
Καρδίτσας, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι µπορούν να βρουν 
έναν αξιόπιστο σύµµαχο για την στήριξη και ανάπτυξη της 
δραστηριότητας τους. Έναν σύµβουλο για την επίτευξη των 
στόχων τους και έναν έµπιστο συνεργάτη για την ολοκλή-
ρωση των επενδυτικών τους σχεδίων.»
Περισσότερες πληροφορίες στο www.bankofkarditsa.gr
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γροτικοί συνεταιρισµοί, οµάδες παρα-

ανταγωνιστικότητα της εκµετάλλευ-

των ωφελούµενων. 
●

µε προνοµιακό επιτόκιο, δωρεάν χρεωστική κάρτα 
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