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Προς ενιαίο 
δικαίωμα 
40 ευρώ 
το στρέμμα 
Οριστικό τέλος στα ιστορικά δικαιώματα 

και περισσότερη στήριξη στα βοσκοτόπια 

οδηγούν σε τσεκ 40 ευρώ το στρέμμα σελ. 4

Αναδιάρθρωση καλλιεργειών
Η βοήθεια του Ταμείου Ανάκαμψης 
επιταχύνει ένα γενναίο πρόγραμμα σελ. 12

∆ιαχείριση υδάτινων πόρων 
Κίνηση των Θεσσαλών αναζητά λύσεις 
στο αρδευτικό πρόβλημα του κάμπου σελ. 42

Η κοσκινού τον άντρα της 
µε τους πραµατευτάδες
Όταν κυριαρχεί ο µη βιώσιµος 
κλήρος, πάνω σε ποια βάση 
θα γίνει η ανάκαµψη; σελ. 50

Μέτρα περιφρούρησης 
στα αγροτικά προϊόντα
Κάντο όπως στο αιγοπρόβειο γάλα 
προτείνουν οι παραγωγοί προϊόντων 
πατάτας και ελαιολάδου. σελ. 8 
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ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο      
Από τα 4 ευρώ το κιλό 
οι πρώτες κουβέντες για 
τα αγουρέλαια 2020.  
Εµπορεύµατα, σελ. 21-36

Κυλιόμενα       
τα Σχέδια 
Βελτίωσης 
από το 2022

σελ. 26-31

Καλύτερα       
δεν γίνεται 
φέτος για 
τα μήλα

σελ. 27-30

Ευρωπαϊκή        
γραμμή για 
καλλιέργεια 
σόγιας Νότια  

σελ. 25

Στο κρασί 
είναι ο τόπος         
που αφήνει   
αποτύπωμα 

σελ. 38-39

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ

Σιτάρι σκληρό
Καλαµπόκι
Βαµβάκι
Ελαιόλαδο

297
180

64,83
2,07

229
179

80,74
3,01

17/910/9

285
177

66,38
2,14

 

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

225
182
84,76
2,93
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Η κοσκινού τον άντρα της 
µε τους πραµατευτάδες
Όταν κυριαρχεί ο µη βιώσιµος 
κλήρος, πάνω σε ποια βάση 

σελ. 50

Από τα 42 λεπτά 
αρχίζει η φετινή 
διαπραγµάτευση 
για το βαµβάκι.

σελ. 16-17, 22
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EDITORIAL

• Πάει για 2000 ταξινοµήσεις φέτος 
η αγορά τρακτέρ στην Ελλάδα σελ. 20
• Κυλιόµενα Σχέδια Βελτίωσης µε 
νέα πρόσκληση από το 2022 σελ. 31

• Μια απλή διαίρεση κάθε χρόνο το τσεκ 
στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης σελ. 5
• Στην κυβερνητική ατζέντα, αλλά 
αργότερα το αγροτικό πετρέλαιο σελ. 9

• Πιο ελλειµµατική και από την παραγωγή, 
η τιµή στην ελιά Χαλκιδικής σελ. 44-45
• Τουλάχιστον τα 42 λεπτά στο σύσπορο 
δείχνει η διεθνής τιµή βάµβακος σελ. 22

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Με τις προσδοκίες παραγωγών και συνεταιρισµών προς τα 
4 ευρώ το κιλό, ξεκινούν οι συζητήσεις για τα πρώτα ελαιόλαδα 
της νέας εµπορικής χρονιάς 2020-2021. Στην ελληνική αγορά 
έχει αρχίσει να περνάει η παγκόσµια διόρθωση τιµών στο 
σκληρό σιτάρι, µετά και τον τελευταίο διαγωνισµό της Τυνησίας. 
Στο βαµβάκι ενώ το χρηµατιστήριο στηρίζεται και δοκιµάζει λίγο 
πιο υψηλά επίπεδα, η φυσική αγορά έχει µείνει πίσω.

Ωίδιο στην πιπεριά
Οι καιρικές συνθήκες την εποχή 
αυτή χαρακτηρίζονται από υψηλή 
θερµοκρασία και υγρασία, ευνοώντας 
την ανάπτυξη και τη διασπορά του 
ωίδιου. 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, ακριβώς πάνω 
από τις κηλίδες. 

Αντιµετώπιση
Για την ολοκληρωµένη αντιµετώπιση 
του ωιδίου στις καλλιέργειες µε 
υπαίθρια κηπευτικά, 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, για τις 
υπαίθριες καλλιέργειες πιπεριάς οι 
ειδικοί τονίζουν στους παραγωγούς 
ότι το θειάφισµα των φυτών δίνει πολύ 
καλά αποτελέσµατα, αρκεί να µην 
επικρατούν συνθήκες υψηλής 
ηλιοφάνειας και θερµοκρασίας, 
καθώς παρατηρείται φυτοτοξικότητα.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 19-09-2020
Στην ανατολική και νότια χώρα 
νεφώσεις παροδικά αυξηµένες µε 
ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε 
ανατολική Στερεά, Εύβοια, 
ανατολική Πελοπόννησο, 
Κυκλάδες και πιθανόν στην Κρήτη. 
Από το µεσηµέρι στην 
Πελοπόννησο, την Στερεά και την 
Εύβοια τα φαινόµενα θα 
εξασθενήσουν. Άνεµοι στα δυτικά 
από βόρειες διευθύνσεις µέτριοι, 
στα ανατολικά βόρειοι πιο ισχυροί 
και στο νοτιοδυτικό Αιγαίο ισχυροί. 
Θερµοκρασία σε µικρή περαιτέρω 
πτώση, χαµηλότερα από τα 
κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Κυριακή 20-09-2020
Λίγες νεφώσεις παροδικά 
αυξηµένες. Στο νότιο Αιγαίο 
τοπικές βροχές και καταιγίδες. 
Άνεµοι στα νοτιοανατολικά 
αρχικά από νότιες διευθύνσεις 
µέτριοι, που βαθµιαία θα 
στραφούν σε βόρειους µε την 
ίδια ένταση. Θερµοκρασία σε 
µικρή πτώση στα βόρεια.

∆ευτέρα 21-09-2020
και Τρίτη 22-09-2020
Στα ανατολικά λίγες παροδικές 
νεφώσεις µε τοπικές βροχές 
στην Κρήτη και στην υπόλοιπη 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

χώρα γενικά αίθριος καιρός. 
Άνεµοι από βόρειες διευθύνσεις, 
στα δυτικά και τα ανατολικά 
µέτριοι και στο Αιγαίο τοπικά 
έως ισχυροί. Θερµοκρασία χωρίς 
αξιόλογη µεταβολή.

Τετάρτη 23-09-2020
έως Παρασκευή 
25-09-2020
Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη 
χώρα, µε κατά τόπους νεφώσεις και 
πιθανότητα όµβρων στα κεντρικά 
και βόρεια ηπειρωτικά. Άνεµοι από 
βόρειες διευθύνσεις µέτριοι και 
τοπικά στο Αιγαίο έως ισχυροί. 
Θερµοκρασία στα ίδια επίπεδα. 

Οι άνεµοι θα πνέουν 
στα δυτικά βόρειοι 
4 µε 6 µποφόρ, στα 
ανατολικά βόρειοι 
βορειοανατολικοί 
5 µε 6 και στα 
νότια από νότιες 
διευθύνσεις 4 µε 6 
µποφόρ..
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Όσο δεν προχωρούν τα πράγµατα, τόσο τα 
σκουπίδια συσσωρεύονται κάτω από το 
χαλί µε φυσικό επακόλουθο η θέση της 
ελληνικής γεωργίας και του Έλληνα πα-
ραγωγού συνεχώς να αποδυναµώνεται.

Η βασική διαπίστωση είναι ότι στον τοµέα της 
αγροτικής πολιτικής εδώ και χρόνια όλα 
κινούνται αργά, ενίοτε δε και σε λάθος κα-
τεύθυνση. Ένα εξ αυτών που θα µπορούσε 
να επιλυθεί άµεσα και µάλιστα ανέξοδα α-
πό τους ιθύνοντες, είναι το θέµα της πρό-
σβασης των αγροτών στα στοιχεία που έ-
χουν σχέση µε την εγχώρια αγροτική δρα-
στηριότητα και την ειδικότερα εικόνα πα-
ραγωγής των αγροτικών προϊόντων.

Παίρνουµε αφορµή από µια ανάρτηση σε δι-
κτυακό τόπο των στοιχείων που αφορούν 
την εικόνα της βαµβακοκαλλιέργειας την 
τρέχουσα περίοδο. Πιο συγκεκριµένα στα 
στρέµµατα που έχουν δηλωθεί (2.766.777) 
τα οποία, εκτός των άλλων, καθορίζουν 
τον διαιρέτη βάσει του οποίου υπολογί-
ζεται η ειδική ενίσχυση του βάµβακος για 
το 2020. Ο διαιρετέος είναι το ποσό των 
180.532.000 ευρώ που βάσει Κανονισµού 
(0216/2018) παραµένει σταθερό.  

Αναφέρεται µάλιστα χαρακτηριστικά στην α-
νάρτηση ότι το στοιχείο αυτό «διέρρευσε 
πιθανότατα από το αρχείο του ΟΠΕΚΕΠΕ». 

Θα είχε ενδιαφέρον να δει κανείς αν και πως 
«διέρρευσε» αλλά δεν είναι αυτό το θέµα. 
Η συγκεκριµένη «διαρροή» έρχεται στην 
έναρξη της συγκοµιδής, δηλαδή τη στιγ-
µή που βρίσκεται σε εξέλιξη µια διαπάλη 
για τη διαµόρφωση των φετινών τιµών πα-
ραγωγού στο σύσπορο βαµβάκι. Με βάση 
λοιπόν το συγκεκριµένο στοιχείο, η ειδι-
κή ενίσχυση για το 2020 θα διαµορφωθεί 
στα 67,713 ευρώ το στρέµµα, ενώ τον πε-
ρασµένο χρόνο ήταν κάτι λιγότερο, δηλα-
δή 64,6 ευρώ το στρέµµα.

Σ’ αυτή τη βάση, το κλίµα που καλλιεργείται α-
πό τους έχοντες συµφέρον επ’ αυτού εί-
ναι, αφού έχουµε κάπως υψηλότερη ειδι-
κή ενίσχυση, ίσως δικαιολογείται κάπως 
χαµηλότερη τιµή. Παλιό το παραµύθι. 

Να γιατί η πρόσβαση σ’ αυτά τα στοιχεία θα 
πρέπει να είναι ελεύθερη, άµεση και για ό-
λους. Αν είναι περισσότερα ή λιγότερα τα 
στρέµµατα ο παραγωγός να το ξέρει. Και 
να προγραµµατίζει ανάλογα. Το ίδιο και η 
αγορά. Όχι να παρέχεται η δυνατότητα για 
σπέκουλα της τελευταίας στιγµής. Κι αυ-
τό αφορά γενικότερα τα στοιχεία της ηλε-
κτρονικής βάσης του ΟΣ∆Ε. Αρκετή εµπο-
ρευµατοποίηση αυτών των δεδοµένων έ-
χει γίνει από τους επιτήδειους µέχρι σήµε-
ρα. Επιπλέον, οι καιροί ου µενετοί!

Agrenda

Το παραμυθάκι 
της συνδεδεμένης 

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
 1,10030

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,45840

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,07042

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,84850

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

Τη µετάβαση στο Καθεστώς Ενιαίας Στρεµµατι-
κής Ενίσχυσης (ΚΕΣΕ) θα πρέπει να ξεκινήσει 
να εξετάζει πλέον σοβαρά η Ελλάδα στα πλαί-
σια της νέας ΚΑΠ, καθώς εµφανίζονται µε σα-
φήνεια πιέσεις για αύξηση των άµεσων ενισχύ-
σεων στα βοσκοτόπια µε ταυτόχρονη σοβαρή α-
ναδιανοµή των επιδοτήσεων. Καθώς πλησιάζου-
µε στην τελική ψηφοφορία στην ολοµέλεια της 
Ευρωβουλής για τη νέα ΚΑΠ, η µεγαλύτερη πο-
λιτική οµάδα του Κοινοβουλίου, το Ευρωπαϊκό 
Λαϊκό (ΕΛΚ), ενέκρινε τη θέση του για το πλαί-
σιο που θα υποστηρίξει, στο οποίο ζητά:

Πρώτον, να θεσπιστεί υποχρεωτικό για όλα 
τα κράτη-µέλη η επιδότηση της βασικής ενίσχυ-

σης σε µόνιµους βοσκότοπους να είναι τουλάχι-
στον ίση µε το µέσο όρο ενισχύσεων που λαµβά-
νουν όλοι οι αγρότες στη χώρα. Επιπλέον, προ-
βλέπει ευελιξία στην προσθήκη επιπλέον επι-
λέξιµων εκταρίων βοσκήσιµων γαιών όταν, για 
λόγους βιοποικιλότητας, ορισµένα φυτά συνυ-
πάρχουν στο λιβάδι. 

∆εύτερον, να αυξηθεί το ελάχιστο µερίδιο των 
πόρων από το 5 στο 7% που θα πρέπει να δεσµεύ-
σουν τα κράτη-µέλη από τις άµεσες ενισχύσεις 
για το καθεστώς «Αναδιανεµητικής Ενίσχυσης» 
που προβλέπει πρόσθετη στήριξη για µικρές και 
µεσαίες εκµεταλλεύσεις. 

Η πρώτη πρόταση που αφορά τα βοσκοτόπια, 
πολύ απλά σηµαίνει για τους Έλληνες κτηνο-
τρόφους, ποσό ενίσχυσης που θα κυµαίνεται κο-
ντά στα 40 ευρώ το στρέµµα (µε βάση αποκλει-

στικά τον εθνικό φάκελο 2014-2020), όσο δη-
λαδή είναι ο µέσος όρος της βασικής ενίσχυσης 
ανά εκµετάλλευση στην Ελλάδα. Μιλάµε δηλα-
δή για διπλασιασµό σε σχέση από τη µέση αξία 
δικαιώµατος για τα βοσκοτόπια. Έτσι η βοσκή-
σιµη γη αποκτά καθαρή και µεγάλη αξία ενώ 
καθίσταται αυτονόητο πως η κατανοµή της θα 
πρέπει να πάει εκεί που πρέπει βάζοντας στην 
άκρη του επιτήδειους. 

Όσον αφορά τη δεύτερη πρόταση που αφο-
ρά το καθεστώς Αναδιανεµητικής Ενίσχυσης: 
Με δεδοµένο ότι περίπου 2 δισ. ετησίως διανέ-
µονται στην Ελλάδα υπό την µορφή άµεσων ε-
νισχύσεων και εφόσον η χώρα υποχρεώνεται 
στα στρατηγικά της σχέδια για την επερχόµενη 
ΚΑΠ να ενεργοποιήσει το καθεστώς αυτό µε 7% 
ποσοστό επί των άµεσων προκύπτει ένα ποσό 
των 140 εκατ. ευρώ. ∆ηλαδή, 450 ευρώ για κά-
θε έναν από τους 300.000 αγρότες (µικρές και 
µεσαίες εκµεταλλεύσεις της χώρας) που θα πλη-
ρούν τις προϋποθέσεις ένταξης.

Ιστορικά δικαιώµατα από ελιές και βαµβάκι 
στον «κουβά» της αναδιανεµητικής

Πώς λοιπόν από τη µία θα χρηµατοδοτηθεί η 
αύξηση των ενισχύσεων στους βοσκότοπους και 
από την άλλη θα βρεθούν οι πόροι από τις άµε-
σες ενισχύσεις για τον κουµπαρά της αναδιανε-
µητικής. Εδώ λοιπόν έρχεται και κουµπώνει το 
σενάριο του Καθεστώτος Ενιαίας Στρεµµατικής 
Ενίσχυσης. Έτσι τα ιστορικά δικαιώµατα δεν θα 
υπήρχαν πλέον, κάτι που θα επηρέαζε σαφώς 
µεγάλο αριθµό εκµεταλλεύσεων ελαιοκαλλιέρ-
γειας και βαµβακιού (περίπου το 40% των ελλη-
νικών εκµεταλλεύσεων) δηµιουργώντας το κε-
φάλαιο από το οποίο θα ερχόταν να χρηµατο-
δοτηθεί η αναδιανεµητική ενίσχυση. ∆ηλαδή, 
περίπου οι µισές εκµεταλλεύσεις της χώρας θα 
χρηµατοδοτούσαν τις άλλες µισές. 

Για τα βοσκοτόπια τα πράγµατα είναι πιο α-

Ακόμα πιο κοντά 
σε ενιαία ενίσχυση 
40 ευρώ/στρέμμα 

Στα 450 ευρώ ανά εκμετάλλευση υπολογίζεται 
η αναδιανεμητική για 300.000 παραγωγούς, ενώ 

υπάρχει και σχεδιασμός για αυξημένη στρεμματική 
ενίσχυση της τάξεως του 50% για τα βοσκοτόπια  

Κρίσιµος µήνας ο Οκτώβριος 
για τις τελικές αποφάσεις της 
νέας ΚΑΠ, σύµφωνα µε τη 
γερµανική προεδρία. 

«Η ύπαρξη σηµαντικών 
ατοµικών διαφορών βάσει 
παλαιών ιστορικών αναφορών 
καθίσταται ολοένα και πιο 
δύσκολο να δικαιολογηθεί», 
αναφέρει η Κοµισιόν.

Αποφάσεις

Κομισιόν

Για το πώς θα ιεραρχηθούν οι 
διάφοροι τύποι υποχρεωτικών 
και προαιρετικών άµεσων 
παρεµβάσεων και πως θα 
κατανεµηθούν οι πόροι στην 
Ελλάδα, δεν έχει υπάρξει µέχρι 
σήµερα, ούτε µία επίσηµη 
τοποθέτηση από πλευράς ΥΠΑΑΤ.

Οι πιο σηµαντικές αυξήσεις 
της βασικής εισοδηµατικής 
ενίσχυσης θα παρατηρηθούν στις 
ζωικές εκµεταλλεύσεις, ενώ τη 
µεγαλύτερη µείωση θα υποστούν 
οι εκµεταλλεύσεις ελαιοκοµίας, 
λοιπών αροτραίων και βαµβακιού.

Ιεράρχηση

Flat rate

Οι φωνές υπέρ της κατάργησης 
έχουν πληθύνει όσο αυξάνονται 
οι «νέοι» που µπαίνουν στο 
επάγγελµα µετά την εφαρµογή 
του ιστορικού µοντέλου, οι οποίοι 
έλαβαν δικαιώµατα µε βάση την 
περιφερειακή αξία.

Νέοι

ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΠ 
2021-2027 (ΠΙΘΑΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ)

ΣΕΝΑΡΙΑ 
ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 

7% 3% 10%

80%

ΑΝΑΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ
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ΝΕΩΝ 
ΑΓΡΟΤΩΝ

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΒΑΣΙΚΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΚΑΙ
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ΕΚMΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
378.000

ΕΚMΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
39.000
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πλά. Οι αροτραίες σε γενικό επίπεδο θα έµε-
ναν σταθερές στο ποσό που θα λάµβαναν, ε-
νώ η απώλεια θα προερχόταν από τις δενδρο-
καλλιέργειες. Ωστόσο, για τους δενδρώνες η 
κατάσταση όπως και να διαµορφωθεί, δηλα-
δή 10 ευρώ πάνω ή κάτω το στρέµµα, λίγη 
µπορεί να έχει σηµασία σε σχέση µε τον τζί-
ρο που χαρακτηρίζει τις πολυετείς καλλιέρ-
γειες. Για παράδειγµα όταν ένα στρέµµα ακτι-
νιδίου µπορεί να έχει απόδοση 3.000-4.000 
κιλά το στρέµµα, ο παραγωγός πάει από την 
αγορά να διεκδικήσει τον τζίρο του και δεν 
βασίζεται στη βασική ενίσχυση. 

Ειδικότερα, όσον αφορά αποκλειστικά τη 
βασική ενίσχυση: Στην περίπτωση εφαρµο-
γής του σεναρίου της ενιαίας στρεµµατικής 
ενίσχυσης (flat rate), χωρίς περιφερειακό µο-
ντέλο στην Ελλάδα, διαπιστώνεται ότι 378.000 
εκµεταλλεύσεις θα υποστούν µείωση της βα-
σικής εισοδηµατικής ενίσχυσης  κατά 253 ε-
κατ. ευρώ, που θα µεταφερθεί σχεδόν όλο σε 
39.000 εκµεταλλεύσεις . Υπολογίστηκε ότι, η 
ανακατανοµή των ενισχύσεων, µε βάση το ε-
ξεταζόµενο σενάριο (flat rate) θα ευνοήσει τις 
εκτατικές κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις, ε-
νώ τη µεγαλύτερη µείωση θα υποστούν οι εκ-
µεταλλεύσεις ελαιοκοµίας, λοιπών αροτραί-
ων και βαµβακιού. 

∆ύο περιφέρειες ενισχύσεων
Εδώ υπάρχει και ένα ακόµα σενάριο, αυτό 

της αλλαγής στην περιφερειοποίηση των ε-
νισχύσεων. Όπως είναι γνωστό σήµερα η Ελ-
λάδα ακολουθεί το σύστηµα των τριών περι-
φερειών: αροτραίες, δενδρώδεις, βοσκοτό-
πια. Η κατανοµή πόρων (βασική ενίσχυση 
και πρασίνισµα) είναι 25% για την περιφέ-
ρεια βοσκοτόπων, 47% για την περιφέρεια 
αρόσιµων εκτάσεων και 28% για την περι-
φέρεια µονίµων καλλιεργειών (δενδρώνες 
& αµπελώνες). Κατά καιρούς, από κυβερνη-

τικά στελέχη, έχει ακουστεί η άποψη διαχω-
ρισµού των ενισχύσεων σε 2 γενικές περι-
φέρειες. Μία αποκλειστικά για φυτική παρα-
γωγή και µία για ζωική. Εδώ µετά, θα υπήρ-
χε θέµα διαχείρισης των ποσοστών των πό-
ρων. ∆ηλαδή να ακολουθηθεί ένα σύστηµα 
35-65 για ζωική και φυτική από το 25-75 που 
ισχύει σήµερα, ώστε να χρηµατοδοτηθούν ε-
παρκώς τα βοσκοτόπια. 

Οι προτάσεις των ευρωβουλευτών
Αναλυτικότερα οι θέσης του ΕΛΚ όπως δι-

ατυπώθηκαν στο σχετικό έγγραφο:
Υποστήριξη για βοσκοτόπια: Τα κράτη 

µέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
υποστηρίζουν πιο έντονα τα βοσκοτόπια εί-
τε µέσω πληρωµών του πρώτου πυλώνα εί-
τε µε ελκυστικά προγράµµατα στον πυλώνα 
2 και να ζητούν από τα κράτη µέλη να εξετά-

σουν αυτήν την επιλογή σύµφωνα µε τους 
εθνικούς τους στόχους για το κλίµα. Σε κά-
θε περίπτωση, τα µόνιµα βοσκοτόπια δεν θα 
πρέπει να λαµβάνουν λιγότερες άµεσες πλη-
ρωµές από τον εθνικό µέσο όρο των πληρω-
µών της βασικής ενίσχυσης. Τα βοσκοτόπια 
βοηθούν στην προστασία της βιοποικιλότη-
τας και στον µετριασµό της κλιµατικής αλλα-
γής. Η υποστήριξη θα πρέπει να είναι λιγό-
τερο γραφειοκρατική, για παράδειγµα, όταν, 
για λόγους βιοποικιλότητας, ορισµένα φυτά 
συνυπάρχουν στο λιβάδι.

Αναδιανεµητική ενίσχυση: Για να εξα-
σφαλιστεί µια πιο δίκαιη κατανοµή των κε-
φαλαίων της ΚΑΠ, η Επιτροπή Γεωργίας έ-
χει περιοριστεί σε δύο µέσα: τη µείωση των 
πληρωµών (εφεξής «ανώτατο όριο») και την 
αναδιανεµητική πληρωµή. Τουλάχιστον το 
5% των κονδυλίων άµεσων πληρωµών των 
κρατών µελών θα διατεθεί στην αναδιανε-
µητική πληρωµή. Πρέπει να εφαρµοστεί α-
νώτατο όριο για ένα ποσό που εισπράττεται 
άνω των 100.000 ευρώ το αγρόκτηµα, µετά 
την αφαίρεση των εξόδων για eco-schemes, 
ειδική ενίσχυση νέων αγροτών και 50% του 
κόστους εργασίας.

Εάν το 10% (δηλ. 5% περισσότερο από αυ-
τό που είναι υποχρεωτικό) του εθνικού φα-
κέλου χρησιµοποιείται ως αναδιανεµητική 
πληρωµή, ένα κράτος µέλος µπορεί να απο-
φασίσει κατά του περιορισµού των ενισχύ-
σεων. Τα πλεονεκτήµατα της αναδιανεµη-
τικής πληρωµής είναι ότι είναι µη γραφειο-
κρατική, είναι αδύνατη η παράκαµψη µέσω 
της νοµικής «δηµιουργικότητας», κατανοητή 
και ωφελεί τις µικρότερες εκµεταλλεύσεις.

Υποστηρίζουµε τη θέση της Επιτροπής Γε-
ωργίας, αλλά µε αύξηση της ελάχιστης υ-
ποχρεωτικής αναδιανεµητικής πληρωµής 
στο 7% και στο 12% για να µην εφαρµοστεί 
ανώτατο όριο.

Συμβιβασμό
αποκαλύπτει 
η Ευρωβουλή για
τον ενεργό αγρότη
Σε κείµενο συµβιβασµού έχει καταλήξει η 
Ευρωβουλή για τον ορισµό του ενεργού 
αγρότη, τουλάχιστον σε «σκιώδες επίπεδο» 
όπως σηµειώνει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόµµα, 
σηµειώνοντας ότι θα προβλεφθεί να υπάρχει 
τουλάχιστον µία ελάχιστη γεωργική 
δραστηριότητα που πρέπει να αποδεικνύει ο 
αγρότης ώστε να λαµβάνει ενισχύσεις. Να 
σηµειωθεί εδώ ότι παρόµοιος ορισµός ισχύει 
και στην τρέχουσα προγραµµατική περίοδο, 
οπότε δεν αναµένεται κάποια θεαµατική 
αλλαγή στον ορισµό, εκτός και αν επιλέξει 
διαφορετικά η χώρα µας στα στρατηγικά της 
κείµενα. Αναλυτικότερα το ΕΛΚ αναφέρει:
«Πρέπει να αποφύγουµε τη χρηµατοδότηση 
επιχειρηµατικών µοντέλων όπου ο αποδέκτης 
των επιδοτήσεων δεν έχει ιδιαίτερο σύνδεσµο 
µε το αγρόκτηµά του, εκτός από το γεγονός ότι 
λαµβάνει ενισχύσεις. Υποστηρίζουµε το 
κείµενο συµβιβασµού που επιτυγχάνεται σε 
σκιώδες επίπεδο που ζητά να προβλεφθεί 
τουλάχιστον µια ελάχιστη γεωργική 
δραστηριότητα. Προτρέπουµε τα κράτη µέλη, 
υπό την εποπτεία της Επιτροπής, να 
παρουσιάσουν έναν αρνητικό κατάλογο 
παραληπτών άµεσων πληρωµών που 
αποκλείονται από την παραλαβή των άµεσων 
πληρωµών. Επιπλέον, όταν µία εκµετάλλευση 
επωφελείται από τις πληρωµές της ΚΑΠ και 
αποτελεί µέρος µιας µεγαλύτερης δοµής, 
κυρίως µη γεωργικής, αυτό πρέπει να είναι 
διαφανές.».

Μία απλή διαίρεση κάθε 
χρόνο η βασική ενίσχυση
Στο Καθεστώς Ενιαίας Στρεµµατικής 
Ενίσχυσης (µοντέλο που ακολουθεί 
µεταξύ άλλων η Κύπρος) το ύψος 
της ενίσχυσης ανά στρέµµα 
υπολογίζεται, σε ετήσια βάση, 
διαιρώντας την ετήσια συνολική 
χρηµατοδότηση, για το συγκεκριµένο 
καθεστώς, δια του συνολικού 
αριθµού των επιλέξιµων 
στρεµµάτων που δηλώθηκαν από 
όλους τους αγρότες. Έτσι, αν ληφθεί 
υπόψη ο τωρινός φάκελος των 
άµεσων ενισχύσεων της Ελλάδα, 
σήµερα όλοι οι αγρότες στη χώρα 
θα λάµβαναν 40 ευρώ το στρέµµα 
βασική ενίσχυση.  

ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΠ 
2021-2027 (ΠΙΘΑΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ)
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ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Η δυνατότητα της Ελλάδας να προ-
σθέσει επιπλέον 9,6 εκατ. επιλέξιµων 
στρεµµάτων βοσκότοπου για την ερ-
χόµενη ΚΑΠ έρχεται να προστεθεί 
στους λόγους που θα πυροδοτήσουν 
τη µείωση των ακριβών δικαιωµάτων 
µε παράλληλη κατάργηση του ιστο-
ρικού µοντέλου. Σήµερα η επιλέξιµη 
γη στη χώρα µας υπολογίζεται περί-
που στα 40 εκατ. στρέµµατα, εκ των 
οποίων τα 12 εκατ. είναι βοσκότοποι 
τα 8 εκατ. δενδρώδεις καλλιέργειες 
και τα 20 εκατ. στρέµµατα αροτραίες. 
Εφόσον λοιπόν αξιοποιήσει η Ελλά-
δα την ευκαιρία που της δίνεται βάσει 
του κανονισµού Omnibus του 2017 
και προσθέσει αυτά τα στρέµµατα, η 
επιλέξιµη γη θα ανέβει στα περίπου 
50 εκατ. στρέµµατα, ρίχνοντας το µέ-
σο όρο άµεσων ενισχύσεων (δηλαδή 
όλες οι ενισχύσεις πλην της ειδικής 
βάµβακος) από τα 55 ευρώ στα 44 ευ-
ρώ το στρέµµα. Εδώ λοιπόν τίθεται θέ-
µα πολιτικής απόφασης: 

Πρώτον, είτε θα προχωρήσει η χώ-
ρα µας στη λύση µετάβασης στο Κα-
θεστώς Ενιαίας Στρεµµατικής Ενίσχυ-
σης (βλ. ρεπορτάζ σελ. 4-5).

∆εύτερον, είτε θα χρηµατοδοτηθούν 
αυτά τα έξτρα στρέµµατα από τη µεί-
ωση της υψηλής αξίας δικαιωµάτων 

και την κατάργηση του ιστορικού µο-
ντέλου για όλες τις περιφέρειες ενί-
σχυσης. Έτσι θα µείνει σταθερή η µέ-
ση αξία για τα βοσκοτόπια. Τρίτον, εί-
τε θα µειωθεί οριζόντια η αξία των δι-
καιωµάτων στις περιφέρειες ενίσχυ-
σης αροτραίων (κυρίως) και δενδρώ-
δων ώστε να µείνει και πάλι σταθερή 
η αξία στα βοσκοτόπια. Και τέταρτον, 
είτε θα υπάρξει οριζόντια µείωση των 
δικαιωµάτων στα βοσκοτόπια ώστε να 
µοιραστούν τα χρήµατα στις περισσό-
τερες επιλέξιµες εκτάσεις.

Αξίζει να σηµειωθεί εδώ πως η µεί-
ωση του µέσου όρου των άµεσων ε-
νισχύσεων παράλληλα θα βοηθήσει 
την Ελλάδα στο να κόψει ως ένα βαθ-
µό την απώλεια πόρων από την εξω-
τερική σύγκλιση των επιδοτήσεων 
ανά στρέµµα, µε την τελική µείωση 
για τις άµεσες να είναι πολύ µικρό-
τερη. «Η αδυναµία της χώρας µας να 
εντάξει στο σύστηµα όλα τα βοσκοτό-
πια της, την έχει φέρει να εµφανίζε-

ται πολύ ψηλά στη σχετική λίστα µε 
τις στρεµµατικές ενισχύσεις, κάτι που 
θα πληρώσει ακριβά κατά την εξωτε-
ρική σύγκλιση», είχε παραδεχτεί σχε-
τικά ο διευθυντής της Γενικής ∆ιεύ-
θυνσης Γεωργίας της Κοµισιόν, Τά-
σος Χανιώτης.  

Ειδικότερα όσον αφορά την εξω-
τερική σύγκλιση, η γερµανική προ-
εδρία ενσωµάτωσε στους κανονι-
σµούς της ΚΑΠ τις αποφάσεις που 
ελήφθησαν στα πλαίσια της συµ-
φωνίας για το Πολυετές ∆ηµοσιο-
νοµικό Πλαίσιο. Συγκεκριµένα έχει 
επιλεγεί µια µετριοπαθής σταδιακή 
µερική σύγκλιση και όχι µία πλή-
ρης που θα έπληττε σοβαρά τους πό-
ρους άµεσων ενισχύσεων της χώρας 
µας. Συγκεκριµένα έχει αποφασιστεί 
πως: «Όλα τα κράτη µέλη µε άµεσες 
πληρωµές ανά εκτάριο κάτω του 90% 
του µέσου όρου της ΕΕ θα καλύψει 
το 50% του χάσµατος µεταξύ του τρέ-
χοντος µέσου επιπέδου άµεσων πλη-
ρωµών τους και του 90% του µέσου 
όρου της ΕΕ σε έξι ίσα στάδια από 
το 2022. Αυτή η σύγκλιση θα χρη-
µατοδοτηθεί αναλογικά από όλα τα 
κράτη µέλη. Επιπλέον, όλα τα κρά-
τη µέλη θα έχουν επίπεδο τουλάχι-
στον 200 ευρώ ανά εκτάριο το 2022 
και όλα τα κράτη µέλη θα φθάσουν 
τουλάχιστον τα 215 ευρώ ανά εκτά-
ριο έως το 2027. ».

Τα επιπλέον βοσκοτόπια  
και τα 4 σενάρια επιδότησής τους

Η προσθήκη 9,6 
εκατ. επιπλέον 

επιλέξιμων 
στρεμμάτων 

βοσκοτόπων στη νέα 
ΚΑΠ ανακατεύει 

την τράπουλα των 
άμεσων ενισχύσεων 

και εξασφαλίζει τη 
χώρα μας απέναντι 

στους κινδύνους 
της εξωτερικής 

σύγκλισης 

Κανονισµός
Ο κανονισµός Omnibus του 

2017 έχει δώσει το δικαίωµα 
στη χώρα µας να εντάξει 

επιπλέον 9,6 εκατ. βοσκοτό-
πια στις ενισχύσεις

Χανιώτης
«Εγώ ήµουν αυτός που 
εισηγήθηκε το ιστορικό 
µοντέλο των επιδοτήσεων. 
Όχι επειδή έπρεπε να 
ισχύσει στο διηνεκές, αλλά 
γιατί ούτε µεσογειακές 
µεταρρυθµίσεις είχαµε 
από την επόµενη χρονιά, 
ούτε µπορούσες να κάνεις 
µία πολύ απότοµη αλλαγή 
στις επιδοτήσεις χωρίς 
άµεση επίπτωση στην τιµή 
της γης». 

Επιλέξιμα
Σήµερα η επιλέξιµη γη στη 
χώρα µας υπολογίζεται 
περίπου στα 40 εκατ. 
στρέµµατα, εκ των οποίων 
τα 12 εκατ. είναι 
βοσκότοποι τα 8 εκατ. 
δενδρώδεις καλλιέργειες 
και τα 20 εκατ. στρέµµατα 
αροτραίες. 

Πόροι
Ακόµα και µε την 
µετριοπαθή εξωτερική 
σύγκλιση των ενισχύσεων 
που έχει αποφασιστεί σε 
επίπεδο Βρυξελλών, η 
Ελλάδα θα υποστεί κάποια 
µείωση στις άµεσες 
πληρωµές της, όσο 
παραµένει η ανά στρέµµα 
υψηλή ενίσχυση. 
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Στον µεταβατικό κανονισµό η προσθήκη 7,5 δις 
ευρώ πόρων, έξτρα, για τα Προγράµµατα 
H γερµανική Προεδρία θέλει σύντοµα να κλείσει το θέµα του µεταβατικού 
κανονισµού, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια των πληρωµών της ΚΑΠ το 
2021 και το 2022. Επίσης στο µεταβατικό κανονισµό αναµένεται να γίνει 
και η προσθήκη κεφαλαίων για έξτρα πόρους 7,5 δις ευρώ από το 
πρόγραµµα NextGen Europe, τα οποία θα τεθούν στη διάθεση των 
κρατών µελών µέσω του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης για τα έτη 
2021 και 2022. Το σχέδιο αυτό θα τεθεί σε διαβούλευση και θα 
οριστικοποιηθεί µέσα στον Οκτώβριο, λέει η γερµανική Προεδρία.  

Οι αγρότες µε δεύτερη δραστηριότητα δεν είναι 
δίκαιο να εισπράττουν τα ίδια µε τους κατ’ επάγγελµα 
Με κάθε µέρα που περνά, ο Λουίς Πλάνας κάνει ένα ακόµη βήµα για να 
καταστήσει σαφές το µέλλον της νέας ΚΑΠ. Τώρα ο υπουργός Γεωργίας, 
της Ισπανίας επέλεξε να διαφοροποιήσει τις πληρωµές µεταξύ 
«επαγγελµατιών αγροτών, οι οποίοι πρέπει να λαµβάνουν περισσότερα 
επειδή έχουν τη γεωργία ως πρώτη δραστηριότητά τους», από εκείνους 
που «έχουν αγροτεµάχια και αγροκτήµατα που είναι δεύτερη ή τρίτη 
δραστηριότητα». Αυτό ανέφερε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, 
υποστηρίζοντας µία ΚΑΠ µε προτεραιότητα την επαγγελµατική γεωργία.

ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Σε τροχιά κατάργησης των ιστορι-
κών δικαιωµάτων βρίσκονται ήδη Ι-
σπανία και Ιταλία, ενώ Αυστρία και 
Ολλανδία που ακολουθούσαν το ι-
στορικό µοντέλο, προχώρησαν ή-
δη σε πλήρη σύγκληση ενισχύσε-
ων το έτος 2019. Στην Ιρλανδία από 
την άλλη, δίνεται µάχη µεταξύ βορ-
ρά και νότου ως αντίστοιχα «κερδι-
σµένοι και χαµένοι» από µία ενδε-
χόµενη εξίσωση των ενισχύσεων, ε-
νώ Γαλλία, Βέλγιο, Πορτογαλία και 
Ελλάδα, ακόµα δεν έχουν ανοίξει 
τα χαρτιά τους. 

Συγκεκριµένα, στην Ισπανία, ο υ-
πουργός Γεωργίας Λουίς Πλάνας αν 
και έχει λάβει την απόφαση για κα-
τάργηση των ιστορικών δικαιωµά-
των ζητά πλέον και τη στήριξη της 
πλειοψηφίας των διοικητικών πε-
ριφερειών της χώρας, κάτι που φαί-
νεται πως θα πετύχει. «Φαίνεται ότι 
θα πρέπει να αναθεωρηθούν κατα-
στάσεις όπως αυτή που περιγράφε-
ται για την Ισπανία, η οποία διατη-
ρεί σε µεγάλο βαθµό την ιστορική 
αξία των δικαιωµάτων. ∆ιαφορετι-
κά, πρέπει να περιµένουµε στενό έ-
λεγχο από την Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή κατά την αναθεώρηση του στρα-
τηγικού σχεδίου της ΚΑΠ, µε βάση 
τους στόχους που επιδιώκονται µε-

τά το 2020», ανέφερε άρθρο του Ι-
σπανού αξιωµατούχου στις Βρυξέλ-
λες, Χαβιέ Ρουίζ (φωτο) που είχε φι-
λοξενήσει στο µπλογκ του ο αγροοι-
κονοµολόγος Άλαν Μάθιους. Αντί-
στοιχα, τέτοιο στενό έλεγχο θα πρέ-
πει να περιµένουν και όλες οι χώ-
ρες που θα επιλέξουν να ακολουθή-
σουν για µία ακόµη προγραµµατική 
περίοδο το ιστορικό µοντέλο, καθώς 
«σηµαντικές ατοµικές διαφορές που 
βασίζονται σε παλιές ιστορικές ανα-
φορές γίνονται όλο και πιο δύσκολο 
να δικαιολογηθούν», όπως λέει η ί-
δια η Κοµισιόν στο αιτιολογικό της 
όσον αφορά τον κανονισµό µετάβα-
σης στη νέα ΚΑΠ. 

Στην Ιταλία τώρα, το Κέντρο Αγρο-
τικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης 
που συµβουλεύει το ιταλικό υπουρ-
γείο για θέµατα ΚΑΠ, προτείνει την 
κατάργηση των ιστορικών δικαιωµά-
των, θεωρώντας πως η χώρα πρέπει 
να περάσει σε ένα καθεστώς «ενιαί-

ας στρεµµατικής ενίσχυσης». Λαµβά-
νοντας υπόψη αυτές τις παραδοχές, 
σε προσοµοίωση που έτρεξε, το ανώ-
τατο όριο πόρων της βασικής πλη-
ρωµής (τσεκ) ανήλθε σε 2,94 δις ευ-
ρώ, το οποίο θα διανεµηθεί σε όλες 
τις επιλέξιµες περιοχές της Ιταλίας. 
Εφόσον το σύνολο των επιλέξιµων ε-
κταρίων που δηλώθηκαν για το έτος 
2017 είναι ίσο µε 95 εκατ. στρέµµα-
τα, διαιρώντας το ανώτατο όριο των 
2,94 δις ευρώ, προκύπτει ένα ενιαίο 
τέλος (κατ ‘αποκοπή) 30,9 ευρώ  α-
νά στρέµµα. 

Από την άλλη στην Ιρλανδία, τα 
σενάρια περί κατάργησης των ιστο-
ρικών δικαιωµάτων δείχνουν πως 
πάνω από 70.000 αγρότες σε βορρά 
και δύση θα επωφεληθούν από την 

πλήρη σύγκλιση των πληρωµών της 
ΚΑΠ στα 26,5 ευρώ / στρέµµα, αύξη-
ση που θα «πληρώσουν» 40.000 α-
γρότες που έχουν δραστηριότητα στα 
νότια και τα ανατολικά της χώρας. Η 
πλήρης σύγκλιση των πληρωµών της 
ΚΑΠ είναι ένα αµφιλεγόµενο ζήτη-
µα για τις αγροτικές οργανώσεις, µε 
τους οργανωµένους αγρότες στις ο-
ρεινές περιοχές να επιµένουν ότι οι 
άµεσες πληρωµές δεν µπορούν πλέ-
ον να βασίζονται στη γεωργική πα-
ραγωγή από 20 χρόνια πριν.

Σηµειώνεται εδώ πως µέχρι στιγ-
µής οι Βρυξέλλες δεν φαίνονται δια-
τεθειµένες να αναγκάσουν άµεσα τα 
κράτη-µέλη να εξισώσουν τα δικαιώ-
µατα, προτείνοντας, τουλάχιστον ως 
υποχρέωση, τη σταδιακή σύγκλιση. 

Η Ευρώπη
τελειώνει 
με τα ιστορικά  
Ισπανία και Ιταλία προχωρούν στην 
κατάργηση των ιστορικών δικαιωμάτων, 
Αυστρία και Ολλανδία μπήκαν ήδη σε 
πλήρη σύγκλιση, η Ιρλανδία το παλεύει

Τον προαιρετικό ορισµό για τον 
«πραγµατικό αγρότη» ως 
µοναδικού λήπτη άµεσων 
ενισχύσεων, δείχνει να 
επισφραγίζει η γερµανική 
προεδρία. Συγκεκριµένα, 
συνεχίζοντας το έργο 
τροποποίησης των κειµένων της 
νέας ΚΑΠ, η Γερµανία 
προώθησε προς την Ειδική 
Επιτροπή Γεωργίας έγγραφο για 
την εφαρµογή των 
κατευθυντήριων γραµµών του 
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 
σχετικά µε το Π∆Π που έχουν 
να κάνουν µε τις άµεσες 
ενισχύσεις και την αγροτική 
ανάπτυξη. Σε αυτό αναφέρει:
«Όσον αφορά τον ορισµό του 
πραγµατικού αγρότη (άρθρο 4) 
και τη συµπληρωµατική 
εισοδηµατική στήριξη για τους 
νέους αγρότες (άρθρο 27), η 
Προεδρία προτείνει να εµµείνει 
στο τελευταίο συµβιβαστικό 
κείµενο της Κροατικής 
Προεδρίας, διότι φαίνεται να 
υπάρχει ευρεία πλειοψηφία 
υπέρ του τρέχουσα έκδοση 
αυτών των άρθρων». 
Παράλληλα, ορίζεται ως 
προαιρετική η µείωση των 
ενισχύσεων άνω των 60.000 
ευρώ. Οι σχετικές τροποποιήσεις 
θα συζητηθούν στο Συµβούλιο 
των Υπουργών Γεωργίας της 
ΕΕ στις 21 Οκτωβρίου. 

21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Κρίσιμο 
Συμβούλιο 
υπουργών 
Γεωργίας 

Σύγκλιση σταδιακά
Μέχρι στιγµής οι Βρυξέλλες 
δεν φαίνονται διατεθειµένες 

να αναγκάσουν άµεσα τα 
κράτη-µέλη να εξισώσουν 

πλήρως τα δικαιώµατα 

O Ισπανός 
αξιωµατούχος  
στην Ε.Ε. 
Χαβιέ Ρουίζ.
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1,148

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ 

ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
2020

∆ΙΣ ΕΥΡΩ

ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ

30,155
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

14
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

15,2
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Με τη διοικητική µηχανή του Οργανισµού 
Πληρωµών να δίνει βάρος σε ελέγχους 
και διορθώσεις των στοιχείων των δικαι-
ούχων της ενιαίας ενίσχυσης, προκειµέ-
νου να «τρέξει» όσο πιο γρήγορα και όσο 
το δυνατόν χωρίς λάθη η προκαταβολή, 
οι επιτελείς του υπουργείου ακόµα δια-
πραγµατεύονται τα προϊόντα τα οποία θα 
λάβουν ειδική ενίσχυση λόγω κορωνο-
ϊού. Οι  τελευταίες δηλώσεις του υπουρ-
γού κάνουν λόγο για ενίσχυση στην α-
νοιξιάτικη πατάτα και το πρώιµο καρπού-
ζι, µε ποσά τα οποία έχουν ήδη υπολο-
γιστεί και θα ανακοινωθούν την επόµε-
νη εβδοµάδα, ενώ φαίνεται πως η πλα-
τεία Βάθη σχεδιάζει µια συνολική στρα-
τηγική για το ελαιόλαδο, στην οποία δεν 
είναι βέβαιο αν θα περιλαµβάνεται και 
ειδική ενίσχυση των παραγωγών λόγω 
της πανδηµίας. Για τα υπόλοιπα προϊό-
ντα και µετά το τέλος της ηλεκτρονικής 
διαδικασίας των αιτήσεων απαιτείται κά-
ποιος χρόνος για ενστάσεις και «τσεκά-
ρισµα» των δηλώσεων πριν την πληρω-
µή των δικαιούχων.

Το ζητούµενο είναι ότι µέσα στον Ο-
κτώβριο προτεραιότητα θα έχει η πίστω-
ση της προκαταβολής του τσεκ, µε τη δι-
αδικασία να εκκινεί φέτος 20 µέρες νω-
ρίτερα µε την υπογραφή της σύµβασης 
για τη διαχείριση του Ειδικού Λογαρια-
σµού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων 
(ΕΛΕΓΕΠ) µεταξύ του Ελληνικού ∆ηµοσί-
ου και της Τράπεζας Πειραιώς, που αφο-
ρά χρηµατοδότηση ύψους 2,3 δις ευρώ. 
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η φετι-
νή προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης 
προγραµµατίζεται για το διάστηµα µετα-
ξύ 16 και 23 Οκτωβρίου.

Η σύµβαση, που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 
(Αρ. Φύλλου 3899) στις 14 Σεπτεµβρίου 
2020, αφορά σε χρηµατοδοτήσεις ύψους 
2,3 δις ευρώ µε δυνατότητα επέκτασης 
µέχρι 10% σε ανοιχτό λογαριασµό για 
την πληρωµή Κοινοτικών Ενισχύσεων 

της περιόδου από 16 Οκτωβρίου 2020 
έως 15 Οκτωβρίου 2021.

Από βδοµάδα ανακοινώσεις για ειδική 
ενίσχυση σε πατάτα και καρπούζι 

Λεπτοµέρειες για την ενίσχυση των 
παραγωγών της ανοιξιάτικης πατάτας 
και του πρώιµου καρπουζιού που επλή-
γησαν από τον κορωνοϊό δεσµεύτηκε 
ότι θα δώσει τις επόµενες ηµέρες ο υ-
πουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, την ίδια 
στιγµή που δείχνει περισσότερο εγκρα-
τής σχετικά µε την ενίσχυση των ελαιο-
παραγωγών. Απαντώντας σε σχετική ε-
πίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Αχαΐας 
του ΚΚΕ, Νικόλαου Καραθανασόπουλου 
την Τετάρτη 16 Σεπτεµβρίου,  ο υπουρ-
γός Μάκης Βορίδης σηµείωσε ότι «το υ-
πουργείο έχει διαπιστώσει διαταραχή στα 
δύο παραπάνω προϊόντα» και επεσήµα-
νε ότι «έχει γίνει ήδη ο σχετικός υπολο-
γισµός για τα ποσά µε τα οποία πρόκει-
ται να ενισχυθούν οι παραγωγοί, τοπο-
θετώντας χρονικά τις σχετικές ανακοι-
νώσεις το αργότερο έως τις αρχές της ε-
πόµενης εβδοµάδας».

Εν τω µεταξύ, γα την ενίσχυση ελαιο-
λάδου, ο υπουργός ήταν επιφυλακτικός, 
εξηγώντας πως ο διάλογος θα ξεκινήσει 
το επόµενο διάστηµα, ενώ µάλιστα επι-
καλέστηκε και την ανοδική τροχιά στην 
οποία υπεισέρχεται ο κλάδος, µε ό,τι αυ-
τό µπορεί να προδίδει αναφορικά µε τις 
προθέσεις της Βάθη. Επιπλέον, ανέφερε 
ότι «αποτελεί σηµείο µίας ευρύτερης συ-
ζήτησης που θα ανοίξει το επόµενο χρο-
νικό διάστηµα, στο πλαίσιο µίας συνολι-
κής στρατηγικής που καταρτίζει το υπουρ-
γείο για την προώθηση του προϊόντος». 

Σηµείωσε ωστόσο ότι «τους τελευταί-
ους µήνες διαπιστώνεται µία βελτίωση 
της τιµής του, γεγονός που αφήνει περι-
θώρια αισιοδοξίας για τον τρόπο µε τον 
οποίο θα λειτουργήσει η τιµή του ελαιο-
λάδου από εδώ και πέρα», όπως αναφέ-
ρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου.

Έως 8/10 
οι αιτήσεις 
για ενίσχυση 
αιγοπροβάτων 
Ενεργοποιήθηκε στις 11 Σεπτεµβρίου 
η πλατφόρµα ενίσχυσης για τους 
αιγοπροβατοτρόφους, µε τις αιτήσεις 
να υποβάλλονται έως 8 Οκτωβρίου. 
Μετά το κλείσιµο του συστήµατος, θα 
ακολουθήσει εκκαθάριση δηλώσεων 
και διασταυρωτικός έλεγχος, για να 
σταλεί η λίστα των δικαιούχων και να 
βγει καρτέλα πληρωµής, που σηµαίνει 
ότι η πίστωση-ύψους 30, 155 εκατ. 
ευρώ συνολικά- στην καλύτερη 
δροµολογείται για τα τέλη Οκτωβρίου, 
αν όχι αρχές Νοεµβρίου, δεδοµένου 
ότι το διάστηµα εκείνο όλος ο 
διοικητικός µηχανισµός του ΟΠΕΚΕΠΕ 
θα ασχολείται µε την προκαταβολή 
του τσεκ. Σύµφωνα µε το υπουργείο, 
δικαιούχοι είναι όσοι παραγωγοί:
1. ∆ιαθέτουν ζωικές εκµεταλλεύσεις 
µε τουλάχιστον 20 ενήλικα θηλυκά 
αιγοπρόβατα (άνω του έτους) και 
έχουν παραδώσει γάλα το 2019 σε 
εγκεκριµένες µεταποιητικές. 
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 διαπιστώνεται από 
τα στοιχεία του Ο.Π.Σ.Κ..
4. ∆εν ήταν προβληµατική επιχείρηση 
στην 31/12/2019, κατά τον Καν. (ΕΕ) 
702/2014.
5. ∆εν εξακολουθούν να έχουν στη 
διάθεσή τους ενίσχυση που έχει 
κριθεί παράνοµη και ασυµβίβαστη, 
κατά τα οριζόµενα στην περ. 4 της 
υποπαρ. Β10 της παρ. Β του άρθρου 
πρώτου του ν. 4152/2013.

Τσεκ 16 με 23
Οκτωβρίου, ειδική

σε πατάτα, καρπούζι
Σήμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ η υπογραφή της σύμβασης 

ΕΛΕΓΕΠ, φρένο Βορίδη για ενίσχυση στο ελαιόλαδο  

Περιθώριο έναν επιπλέον µήνα και µέχρι τις 31 Νοεµβρίου, 
δίνει τροποποιητική εγκύκλιος ΟΠΕΚΕΠΕ στους αγρότες 
για να προχωρήσουν σε υποβολή αιτηµάτων άρσης 
επικάλυψης για το έτος αιτήσεων 2020. Στην υπ’ αριθ. 
49825/07-08-2020 εγκύκλιο, η πρώτη παράγραφος του 
σηµείου 3 «Προθεσµία υποβολής αιτηµάτων» τροποποιείται 
ως εξής: «Για το έτος αιτήσεων 2020, η καταληκτική 

ηµεροµηνία υποβολής αιτηµάτων επιλεξιµότητας και 
ένταξης σε περιφέρεια ορίζεται η 31/10/2020, ενώ των 
αιτηµάτων άρσης επικάλυψης η 30/11/2020». Επιπλέον, 
στις αλλαγές για τα αιτήµατα ένταξης σε περιφέρεια, 
προστίθεται: «Αιτήµατα που θα οδηγούν σε διαφοροποίηση 
του χαρακτηρισµού της περιφέρειας αγρονοµικών 
κριτηρίων µεταξύ όµορων χωραφιών θα απορρίπτονται».

Έως 31 Νοεμβρίου αιτήματα άρσης επικάλυψης 

Εισφορές ΕΛΓΑ
Τελευταία προθεσµία µέχρι 

τις 30 Σεπτεµβρίου για την ειδική 
ασφαλιστική εισφορά των αγροτών 

για το 2019 στον ΕΛΓΑ 



ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Στην κυβερνητική 
ατζέντα, αλλά αργότερα
το αγροτικό πετρέλαιο
«Δεν έχω κάτι να ανακοινώσω», είπε ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ΔΟΥΣΚΑ  
  douska@agronews.gr

Ανοικτό δείχνει να κρατά το 
υπουργείο Οικονομικών το 
ενδεχόμενο επιστροφής ΕΦΚ 
πετρελαίου στους αγρότες, 
σύμφωνα με επίσημο έγγρα-
φο του υφυπουργού Απόστο-
λου Βεσυρόπουλου, που δι-
αβιβάστηκε στη Βουλή στις 
15 Σεπτεμβρίου. Βέβαια, λί-
γες ημέρες νωρίτερα από το 
βήμα της ΔΕΘ ο πρωθυπουρ-
γός αρκέστηκε στη λακωνι-
κή φράση «δεν έχω κάτι να 
ανακοινώσω για το αγροτι-
κό πετρέλαιο», απογοητεύο-
ντας τον αγροτικό κόσμο της 
χώρας, που είδε τις προσδο-
κίες του για σταδιακή απο-
κλιμάκωση του κόστους πα-
ραγωγής , άρα και τη βελτί-
ωση της βιωσιμότητάς του 
να διαψεύδονται.

Άλλωστε, είναι γνωστό 
στους αγρότες ότι από τον 
Αύγουστο του 2019 ο ίδιος 
ο Κυριάκος Μητσοτάκης εί-
χε ζητήσει από τους επιτε-
λείς του να επεξεργαστούν 
τρόπους ώστε να μειωθεί το 
αγροτικό πετρέλαιο, που ε-
κτός του ότι αυξάνει το κό-
στος για τους Έλληνες αγρό-
τες, τους καθιστά λιγότερο 
ανταγωνιστικούς σε σχέση 
με τους Ευρωπαίους συνα-
δέλφους τους. Το ζήτημα, 
βέβαια, της επιστροφής του 
ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο, 
έχει επανειλημμένως ειπωθεί 
από την πολιτική ηγεσία, ότι 
είναι άμεσα συνδεδεμένο με 
τον δημοσιονομική χώρο, ο 
οποίος το τελευταίο διάστη-
μα φαίνεται να «στενεύει» 

επικίνδυνα.  Πάντως, οι τε-
λευταίες πληροφορίες ανα-
φέρουν ότι το θέμα «αγρο-
τικό πετρέλαιο» μετατίθεται 
προσώρας από την κυβερ-
νητική ατζέντα, ωστόσο πα-
ραμένει ανοιχτό. 

Ενδεικτική η απάντηση του 
υφυπουργού Οικονομικών σε 
ερώτηση του βουλευτή Λαρί-
σης της ΝΔ Μάξιμου Χαρακό-
πουλου. Στο έγγραφο αναφέ-
ρονται τα εξής: «Ανεξάρτη-
τα από τις ευνοϊκές διατάξεις 
που έχουν ήδη θεσπιστεί, το 
υπουργείο Οικονομικών πα-
ρακολουθεί την αποτελεσμα-
τική εφαρμογή της φορολο-
γικής πολιτικής και ειδικό-
τερα την εφαρμογή της φο-
ρολογικής νομοθεσίας στον 
πρωτογενή τομέα παραγω-
γής και μελετά όλες τις προ-
τάσεις για τη βελτίωσή της, ό-
πως η πρόταση για την επα-
ναφορά της επιστροφής του 
ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο. 
Οι τελικές αποφάσεις για τις 
όποιες μεταβολές στη φορο-
λογική πολιτική λαμβάνονται 
με γνώμονα τη βιώσιμη ανά-
πτυξη, την παραγωγική ανα-
συγκρότηση και την κοινωνι-
κή δικαιοσύνη στο πλαίσιο 
των δημοσιονομικών δυνα-
τοτήτων της χώρας».

Επί τοις ουσίας, για άλλη 
μία φορά, κυβερνητικό στέ-
λεχος ξεκαθαρίζει ότι η επα-
ναφορά της επιστροφής του 
ΕΦΚ πετρελαίου εξαρτάται α-
πό τα δημοσιονομικά της χώ-
ρας, γεγονός που σημαίνει 
ότι σε αυτή τη φάση τουλά-
χιστον που πιέζονται λόγω 
της πανδημίας μια εξέλιξη 
μάλλον δεν θα είναι εφικτή. 

Από πέρυσι
Το αγροτικό πετρέ-

λαιο αποτελούσε 
προσωπική δέσμευση 
του πρωθυπουργού 

Κυριάκου Μητσοτάκη, 
που την είχε ανακοι-
νώσει τον Μάιο του 
2019 στην προεκλο-
γική του ομιλία στην 

πλατεία Ταχυδρομείου 
στη Λάρισα

Για «κοροϊδία» εις βάρος των αγροτών μιλά η Επιτροπή μπλόκων  
Επί του θέματος, την αγανάκτησή της για εξαγγελίες χωρίς αντίκρισμα σχετικά με 
αποζημιώσεις κτηνοτρόφων, παραγωγών λαϊκών αγορών και άλλων καλλιεργητών 
εξέφρασε η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, τονίζοντας ότι «η κοροϊδία με το 
αγροτικό πετρέλαιο συνεχίζεται, απέναντι μας και ο πρωθυπουργός δήλωσε στην ΔΕΘ 
ότι δεν έχει κάτι να πει. Ήταν όμως λαλίστατος όταν το έταζε προεκλογικά»! 
Υπενθυμίζεται, άλλωστε, ότι το αγροτικό πετρέλαιο αποτελούσε μια προσωπική δέσμευση 
του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, που την είχε ανακοινώσει τον Μάιο του 2019 
στην προεκλογική του ομιλία στην πλατεία Ταχυδρομείου στη Λάρισα.
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Σ
την ελληνική αγορά ακούγονται πλέ-
ον χαµηλότερες τιµές για τα σκληρά 
σιτάρια σε συνέχεια της πτώσης στη 
Φότζια και της χαµηλής τιµής του δι-

αγωνισµού στην Τυνησία. Λογικά κάπου σύ-
ντοµα θα δούµε σταθεροποίηση τιµών κι αν 
προκύψουν άσχηµα νέα από τον Καναδά για-
τί όχι και µικρή ανάκαµψη. 

  Στην ελληνική αγορά βάµβακος, από ε-
κεί που πουλάγαµε σε πριµ επί των χρηµατι-
στηριακών τιµών, φτάσαµε πλέον να προσφέ-
ρουµε µε έκπτωση. Το χρηµατιστήριο έχει πάει 
πολύ καλά, αλλά δυστυχώς οι τιµές της φυσι-
κής αγοράς δεν ακολουθούν. Κοντεύουµε στη 
συγκοµιδή µε αρνητικό ρεκόρ προπωλήσεων 
κι αυτό δεν βοηθάει στη ρευστότητα. 

Προσωρινή πίεση 
στο σκληρό σιτάρι

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

12/8 20/8 27/8 3/9 10/9 17/9

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)

)

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

285

177

209,5

2.14

368,10

1032,20

19,10

66,70

106.77

63.90

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

63,80 63,53

65,29

64,31

66,38

211 211 211 212 212
214

Τιμή παραγωγού 
ελαιολάδου (2019)
(ευρώ/κιλό) 

Ελλάδα  2,80 

Ιταλία  4,10

ΠΗΓΗ: AGRENDA

Τα 42 λεπτά δίνει 
στο σύσπορο η διεθνής 
χρηματιστηριακή τιμή  

Μικρή πίεση αλλάζει 
τις ισορροπίες αγοράς 
στο καλαμπόκι 

Ο Καναδάς στριµώχνει 
τα σιτηρά στην Ευρώπη  
Με αποθήκες µισοάδειες εξαιτίας της 
περιορισµένης παραγωγής και τον 
έντονο ανταγωνισµό από τη Βόρεια 
Αµερική η τρέχουσα εµπορική περίοδος 
για τους Ευρωπαίους παραγωγούς 
πιέζει τα ταµεία των εκµεταλλεύσεων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ... Θέλει τόλμη 
Ιστορικά δικαιώματα 
ορεινά βοσκοτόπια, 
πραγματικοί αγρότες
Οι μεγάλες προκλήσεις που θέτει επιτακτικά η νέα ΚΑΠ 
και τα «μερεμέτια» με τα οποία καταπιάνεται ο Βορίδης  

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Η εικόνα αποδιοργάνωσης και στασι-
µότητας που παρουσιάζει τα τελευταία 
χρόνια ο αγροτικός τοµέας και η επιδεί-
νωση της οικονοµικής κατάστασης για 
τη µεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων α-
γροτών, επιβάλλουν γενναίες ανακατα-
τάξεις. Σίγουρα δεν αρκούν οι άτολµες 
και αποσπασµατικές «επιδιορθώσεις».

Αν ζητούµενο είναι η ενδυνάµωση 
της αγροτικής παραγωγής µε ενεργό 
συµµετοχή σ’ αυτό µιας δραστήριας µε-
ρίδας του υπάρχοντος αγροτικού δυνα-

µικού και όχι το πέρασµα των µέσων πα-
ραγωγής (αγροτική γη και υποδοµές) σε 
κεφαλαιούχους και funds, είναι απα-
ραίτητες και οι ανάλογες παρεµβάσεις. 

Οι Βρυξέλλες πάντως διευκολύνουν 
αυτό τον καιρό, ενόψει και της νέας ΚΑΠ, 
πολιτικές αναβάθµισης της αγροτικής 
δραστηριότητας και στήριξης της κοινω-
νικής συνοχής στην ευρωπαϊκή ύπαιθρο.
Σ’ αυτή την κατεύθυνση φαίνεται να οι-
κοδοµούνται οι πολιτικές που θέλουν:

κίνητρα για οµαλή έξοδο από το α-
γροτικό επάγγελµα,

αναδιανεµητική ενίσχυση για εν-
δυνάµωση εκµεταλλεύσεων,

ρυθµίσεις για οµαλοποίηση των ά-
µεσων ενισχύσεων,

µέτρα για καλύτερη αξιοποίηση των 
ορεινών βοσκοτόπων,

παρεµβάσεις για πιο «πράσινη» πα-
ραγωγική διαδικασία, 

κονδύλια για επενδύσεις στην ψη-
φιακή αναβάθµιση της γεωργίας.

Το θέµα είναι τι γίνεται εντός των τει-
χών. Προς το παρόν η απάντηση είναι 
τίποτα! Όλες οι χώρες καταγράφουν 
µε προσοχή τις επιπτώσεις της πανδη-
µίας, µελετούν προσεκτικά τις παραδο-
χές των Βρυξελλών, εξετάζουν µε προ-
σοχή τις επιρροές που ασκεί η εξέλιξη 
της τεχνολογίας, προσαρµόζουν το σχε-
διασµό τους στα καινούργια δεδοµένα. 

Στην Αθήνα, τα θέµατα του αγροτι-
κού τοµέα γνωρίζουν πρωτοφανή υ-
ποβάθµιση. Είναι ίσως η πρώτη φορά 
που υπηρεσιακά δεν υπάρχει σύνδεση 

µε τις Βρυξέλλες, καθώς 
το τεχνοκρατικό τρίγω-
νο που συνδέει τη Γενι-
κή ∆ιεύθυνση Αγροτι-
κής Ανάπτυξης, τις ∆ια-
χειριστικές Αρχές και τη 
Μόνιµη Εθνική Αντιπρο-
σωπεία (Βρυξέλλες) δεν 
λειτουργεί, ενώ η Γενική 
Γραµµατεία Αγροτικής 
Πολιτικής και ∆ιαχείρι-
σης Κοινοτικών Πόρων 
αδυνατεί να εποπτεύσει 
την όλη κατάσταση. 

Υπάρχει ζωηρή πάντως 
η εντύπωση -για όποιον παρακολουθεί 
το εν λόγω πεδίο δράσης- ότι η µικροπο-
λιτική πρυτανεύει των πραγµατικών ανα-
γκών της ελληνικής γεωργίας. Γι’ αυτό 
και οι όποιες επιµέρους µελέτες έχουν 
γίνει, κυρίως σε επίπεδο επιστηµονικό 
και εµπειρογνωµόνων, δεν τυγχάνουν 
της δέουσας προσοχής και ανάλυσης.

Έτσι για παράδειγµα, ενώ οι επιστη-
µονική τεκµηρίωση προάγει το ρόλο του 
πραγµατικού αγρότη, η πολιτική βούλη-
ση παραµένει αδρανής. Ενώ οι συνθή-
κες υπαγορεύουν την κατάργηση των 
ιστορικών δικαιωµάτων, το πελατειακό 
σύστηµα τάσσεται υπέρ της ήπιας προ-
σαρµογής. Ενώ η κοινή λογική, µε τη 
συνεπικουρία των κοινοτικών κανονι-
σµών (OMNIBUS) δείχνουν καθαρά το 
δρόµο της αύξησης των επιλέξιµων βο-
σκοτόπων ως 9,6 εκατ. στρέµµατα οι αρ-
χές επιµένουν να κινούνται νωχελικά. 

Ελαιόλαδο 
πατάτες και 
ξηροί καρποί 
Παράλληλα µε τις βαθιές τοµές που 
υπαγορεύει η νέα ΚΑΠ, πίεση ασκείται 
τον τελευταίο καιρό για βαθιές 
ανακατατάξεις και σε θέµατα που 
συνδέονται µε το σχεδιασµό της 
παραγωγής, το συστηµατικό έλεγχο 
των προϊόντων που διακινούνται και 
την εξακρίβωση πιστοποιήσεων. 
Κρίσιµη θεωρείται η παρέµβαση του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για 
την αποσαφήνιση των κανόνων που 
διέπουν τα φυτώρια και το 
πολλαπλασιαστικό υλικό, ειδικά στις 
πολυετείς καλλιέργειες όπου οι 
δαπάνες επένδυσης είναι µεγάλες, 
ο χρόνος αναµονής των αποδόσεων 
είναι πολύς και τα όποια λάθη στις 
επιλογές του φυτωριακού υλικού 
κοστίζουν ακριβά. Την ίδια στιγµή, 
ως καλό παράδειγµα εποπτείας της 
αγοράς αναφέρονται οι κινήσεις στο 
αιγοπρόβειο γάλα, όπου φαίνεται ότι τα 
µέτρα είχαν άµεση θετική απήχηση στις 
τιµές παραγωγού. Αντίστοιχες κινήσεις 
θα βοηθούσαν πολύ ελαιόλαδο, 
πατάτες και ξηρούς καρπούς. 

Στην περίπτωση της Ελλάδας 
εκτιµάται ότι η αξιοποίηση της 
ορολογίας του πραγµατικού αγρότη 
θα µπορούσε να βοηθήσει πολύ στις 
αναγκαίες ανακατατάξεις.



EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αντιμέτωπος με τρία πιεστικά 
προβλήματα βρίσκεται ο αμπε-
λοοινικό κλάδος εν μέσω τρύ-
γου τα οποία έχουν ως κοινή 
συνισταμένη την λήψη μέτρων 
ρευστότητας. Την επείγουσα 
ανάγκη να ληφθούν τα μέτρα 
που θα εκτονώσουν την κατά-
σταση επισημαίνει ο πρόεδρος 
της ΕΔΟΑΟ Γιάννης Βογιατζής 
σε επιστολή του προς την ηγε-
σία του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης. Όπως προκύπτει α-
πό την επιστολή, κορυφαίο α-
πό τα προβλήματα είναι το α-
διέξοδο με την απόσταξη κρί-
σης, με διαγραφόμενο κίνδυ-
νο να μην απορροφηθούν οι 
ποσότητες που έχουν εγκριθεί. 
Και τούτο, διότι έχουν αποστα-
χθεί λιγότερο από το μισό της 
συνολικής ποσότητας και την 
προσεχή Κυριακή (20 Σεπτεμ-
βρίου) λήγει η προθεσμία για 
την παράδοσή τους στα απο-
σταγματοποιεία. Δραματική 
συνέπεια αυτού θα είναι η α-
πώλεια της επιδότησης για τα 
οινοποιεία που έχουν εντα-
χθεί στο μέτρο, σε μια συγκυ-
ρία μάλιστα εξαιρετικά περιο-
ρισμένης ρευστότητας.

Συναφές είναι και το δεύτε-
ρο πρόβλημα, καθώς λόγω της 
αμφιβολίας για πλήρη επάνο-
δο των αγορών το 2021 οι ανά-
γκες των οινοποιείων εκτιμώ-
νται μικρότερες των αναμενο-
μένων και το για το λόγο αυτό 
ο πρόεδρος της ΕΔΟΑΟ τονίζει 
ότι θα πρέπει να υπάρξει πρό-
νοια για την χρηματοδότηση 
των οινοποιητικών επιχειρή-
σεων με εγγύηση του ελληνι-
κού δημοσίου και το χαμηλό-
τερο δυνατόν επιτόκιο, ώστε να 
επιτευχθεί η πλήρης απορρό-
φηση της σταφυλικής παρα-
γωγής σε καλές τιμές. 

Επίσης, ο κ. Βογιατζής ση-
μειώνει την ανάγκη ενεργο-
ποίησης του μέτρου στήριξης 
της ρευστότητας που  έχει θε-
σπιστεί από την Ε.Ε. και η  ο-
ποία μάλιστα παρακινεί τα 
Κ-Μ να το εφαρμόσουν. Το 
μέτρο αυτό περιλαμβάνει τη 
στήριξη αμπελουργών με έ-
ως 7.000 Ευρώ ανά άτομο κα-
θώς και των επιχειρήσεων του 
κλάδου με έως 50.000 Ευρώ 
ανά επιχείρηση,  λόγω της ζη-
μιάς που υφίστανται από τις 
επιπτώσεις της πανδημίας.

Χρηματοδοτικά εργαλεία 
ζητά ο αμπελοοινικός κλάδος

Πάτωσε  
η απόσταξη
Μόλις οι μισές 
ποσότητες που 

έχουν δηλωθεί για 
απόσταξη έχουν 
αποσταχθεί και 

στις 20 Σεπτέμβρη 
λήγει η προθεσμία 
παράδοσής τους, 
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Όλο και πιο κοντά µέσω των πόρων 
του Ταµείου Ανάκαµψης φαίνεται να 
έρχεται η εκπόνηση ενός εθνικού προ-
γράµµατος αναδιάρθρωσης καλλιερ-
γειών, που θα κουµπώνει στις απαιτή-
σεις για ένα νέο παραγωγικό µοντέλο 
πιο ανθεκτικό και πιο καινοτόµο. Μέ-
χρι σήµερα, το µέγα ζητούµενο ήταν η 
χρηµατοδότηση µιας τέτοιας αναπτυ-
ξιακής πολιτικής που θα φέρει µπρο-
στά προϊόντα και «ρετροκαινοτόµες» 
καλλιέργειες που άκµασαν στο πα-
ρελθόν αλλά οδηγούνται σε εγκατά-
λειψη λόγω υψηλού κόστους που κα-
θιστά αδύνατη την ανασύστασή τους.

Εξάλλου, στις αρχές του έτους, ο υ-
πουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μά-
κης Βορίδης είχε εντάξει στους προ-
γραµµατικούς στόχους για το β’ εξά-
µηνο του 2020 την εκπόνηση ενός ο-
λοκληρωµένου σχεδίου αναδιάρθρω-
σης καλλιεργειών. Τότε, βέβαια η µό-
νη διαθέσιµη πηγή χρηµατοδότησης 
για την υλοποίηση ενός τέτοιου σχε-
δίου ήταν το επόµενο Πρόγραµµα Α-
γροτικής Ανάπτυξης (2021-2027) και 
τα προγράµµατα των Οργανώσεων Πα-
ραγωγών, τα οποία όµως απαιτούν δι-
αδικασίες έγκρισης, ενώ σήµερα στη 
φαρέτρα Βορίδη έχουν ενταχθεί και 
τα κονδύλια του Ταµείου Ανάκαµψης.

Πάντως µε βάση τα όσα ανέφερε ο 
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης στη 
∆ΕΘ, ήδη βρίσκεται στα σχέδια της αρ-
µόδιας Επιτροπής και του πρωθυπουρ-
γού, σχέδιο για τη χρηµατοδότηση ε-
ξειδικευµένων προγραµµάτων και ε-
πενδυτικών σχεδίων, χωρίς ωστόσο 

να αναφερθεί στο ύψος των πόρων 
αφού «η συζήτηση είναι ακόµα πρώ-
ιµη», όπως είπε. Σηµειωτέον, η Ελ-
λάδα προβλέπεται να λάβει περίπου 
32 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 19,5 
δισ. αφορούν επιχορηγήσεις και τα 
12,5 δισ. δάνεια. Σε αυτά προστίθε-
νται σχεδόν 40 δισ. ευρώ από το Πο-
λυετές ∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο, τα ο-
ποία θα δοθούν µέσα από δράσεις του 
µεσοπρόθεσµου προγράµµατος ανά-
πτυξης (ΕΣΠΑ) και της ΚΑΠ για την πε-
ρίοδο 2021-2027.

Στην πρώτη γραµµή, σταφίδα, 
ροδάκινα, σύκα 

Με βάση πάντως τις µέχρι τώρα ανα-
φορές αλλά και τα αιτήµατα των παρα-
γωγικών φορέων, στην πρώτη γραµ-
µή του σχεδίου αναδιάρθρωσης φαί-
νεται πως βρίσκονται προϊόντα που 
θεωρούνται υπερτροφές, όπως στα-
φίδα και σύκα, αλλά και τα ροδάκι-

να, τα οποία διατηρούν ισχυρό εξαγωγι-
κό προφίλ και η κορινθιακή (µαύρη) στα-
φίδα, ένα παραδοσιακό ελληνικό προϊ-
όν µε καθαρά εξαγωγικό χαρακτήρα (ε-
ξάγεται κατά 95%).

Μάλιστα, το πρόγραµµα αναδιάρθρω-
σης της κορινθιακής σταφίδας µε οικο-
νοµική ενίσχυση που έχουν υποστηρί-
ξει σθεναρά παραγωγικοί και πολιτεια-
κοί φορείς από την Πελοπόννησο µέχρι 
την Κρήτη φαίνεται να είναι στις άµεσες 
προτεραιότητες του υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης. Μάλιστα, προ µηνών 
η υφυπουργός Φωτεινή Αραµπατζή εί-
χε µιλήσει για στήριξη 50 εκατ. ευρώ πε-
νταετούς διάρκειας στη συνάντησή της 
µε το προεδρείο της Παναιγιάλειου Έ-
νωσης Συνεταιρισµών.

Η αναδιάρθρωση απαιτεί µελέτη 
Επί του θέµατος, ο πρώην Γενικός Γραµ-

µατέας του υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης Χαράλαµπος Κασίµης, µε ανάρ-
τησή του στο facebook, για την αναδιάρ-
θρωση της κορινθιακής σταφίδας εκφρά-
ζει επιφυλάξεις και αναφέρει: «Ας διευ-

Ταμείο Ανάκαμψης
και αναδιάρθρωση καλλιεργειών
Οι πιστώσεις του ταμείου φέρνουν πιο κοντά ένα γενναίο πρόγραμμα αναδιαρθρώσεων 

Στην πρώτη γραµµή του 
σχεδίου αναδιάρθρωσης 
φαίνεται πως 
βρίσκονται προϊόντα που 
θεωρούνται υπερτροφές, 
όπως σταφίδα και σύκα, 
αλλά και τα ροδάκινα.

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Σάββατο 19 & Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2020Agrenda12 ΡΕΠΟΡΤΑΖ



κρινήσουµε ορισµένα πράγµατα πέραν 
των επικοινωνιακών εντυπωσιασµών των 
κυβερνητικών παραγόντων. Η αναδιάρ-
θρωση καλλιέργειας απαιτεί µελέτη και 
σχέδιο µε τον αναγκαίο προϋπολογισµό 
που θα πρέπει να υποβληθεί και εγκρι-
θεί από την ΕΕ για χρηµατοδότησή του 
είτε µέσα από επιχειρησιακό πρόγραµ-
µα οργάνωσης παραγωγών είτε µέσα α-
πό ειδικό µέτρο του ΠΑΑ στην επόµενη 
προγραµµατική περίοδο. 

Εποµένως η αναφορά στον «στόχο α-
ναδιάρθρωσης µε οικονοµική ενίσχυ-
ση» δεν λέει τίποτα χωρίς διευκρινή-
σεις για το περιεχόµενο και τη χρηµα-
τοδοτική πηγή. Γνωρίζω ότι και τα δύο 
δεν είναι διαθέσιµα αυτή τη στιγµή. Α-
σφαλώς η αναδιάρθρωση της κοριν-
θιακής σταφίδας είναι αναγκαία τόσο 
µε όρους αγρονοµικούς όσο και µε ό-
ρους διεθνούς αγοράς και ζήτησης. Αλ-
λά αντί για επικοινωνιακές ποµφόλυ-
γες και φληναφήµατα τοπικού ενδια-
φέροντος, απαιτείται σχέδιο και συνερ-
γασία όλων των εµπλεκόµενων µε την 
καλλιέργεια φορέων».

Μπροστά σε µία µεγάλη ευκαιρία που θα οδη-
γεί σε ένα νέο παραγωγικό µοντέλο που δεν θα 
βάζει µπροστά την αναβίωση καλλιεργειών που 
εµφανίζουν προβλήµατα λόγω γήρανσης και υ-
ψηλού κόστους, συντεχνιακά αιτήµατα ή υψη-
λές επιδοτήσεις βρίσκεται ο εγχώριος πρωτογε-
νής τοµέας. Τον τόνο δίνουν οι συζητήσεις στα 
ευρωπαϊκά και διεθνή φόρα για προϊόντα που 
θα κινούνται στις αγορές µε όρους ποιότητας 
και χαµηλό περιβαλλοντικό αποτύπωµα αλλά 
και οι προκλήσεις που δηµιουργεί η πανδηµία 
για ανθεκτικές και ευέλικτες αλυσίδες τροφίµων.

Απέναντι σε αυτή τη συνθήκη, ενδιαφέρον έ-
χει το πρόσφατο άρθρο του πρώην υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και τοµεάρχη αγροτικού 
του ΣΥΡΙΖΑ, σύµφωνα µε τον οποίο το πρώτο θε-
µελιώδες ερώτηµα είναι ποιο µπορεί να είναι το 
βασικό συγκριτικό πλεονέκτηµα της παραγωγής 
στον τόπο, πάνω στο οποίο θα προσανατολιστεί 
η παραγωγή, αφού προηγουµένως εξεταστούν 
οι περιοριστικοί παράγοντες. Το δεύτερο ερώ-
τηµα, κατά τον ίδιο, αφορά το κοινωνικό υπο-
κείµενο, τον παραγωγό και την «επαγγελµατι-
σµό» του που θα  κληθεί να το υπηρετήσει όσο 
και τους υποστηρικτικούς µηχανισµούς που θα 
τον βοηθήσουν. «Οι δηµόσιες δοµές και υπηρε-
σίες έχουν στηριχθεί πάνω σε ένα διεκπεραιω-
τικό µοντέλο, µη αναπτυξιακό και µη υποστηρι-
κτικό προς τον παραγωγό», αναφέρει σχετικά.

Σύµφωνα µε τον αρθρογράφο, «Η µεγάλη κλι-
µατική ποικιλότητα και η διαφοροποίηση του ε-
δαφικού ανάγλυφου επιτρέπουν την εισαγωγή 
καινοτόµων ή και «ρετροκαινοτόµων» καλλιερ-
γειών, που άκµασαν αλλά εγκαταλείφθηκαν, 
καλλιεργειών συµπληρωµατικών ή και σε αντικα-
τάσταση των υφιστάµενων. Η φαρµακευτική και 
η κλωστική κάνναβη, (εξαιρετικά ελπιδοφόρες 
καλλιέργειες για επενδύσεις), το λινάρι, το σου-
σάµι, τα σύκα, οι σταφίδες µεταξύ άλλων, µπο-
ρούν να αποτελέσουν διέξοδο στις πιέσεις από 
τους εξωγενείς παράγοντες, όπως κλιµατική αλ-
λαγή, διαθεσιµότητα φυσικών πόρων και τάσεις 
της εποχής. Η πρόσφατη πανδηµία λειτούργησε 
καταλυτικά στην αλλαγή διατροφικών συνηθει-
ών: αυξήθηκε η απαίτηση σε υπερτροφές, τρο-

φές µε ισχυρισµό υγείας, αυξηµένη περιεκτικό-
τητα σε βιταµίνες, ενώ ελαττώθηκε η κινητικότη-
τα στη µαζική εστίαση και η κατανάλωση κόκκι-
νου κρέατος. Ισχυρές παραµένουν και οι τάσεις 
σε vegan διατροφή και εναλλακτική ένδυση».

Κατά τον ίδιο, το µοντέλο, της µαζικής βιοµη-
χανικής παραγωγής δεν είναι αυτό που ταιριά-
ζει στο ελληνικό τρόφιµο και την ελληνική γε-
ωργική παραγωγή εν γένει. «Το ανάγλυφο, η 
ποικιλία µικροκλιµατικών συνθηκών και η πα-
ραλλακτικότητα οδήγησαν σταδιακά σε πολυ-
τεµαχισµό του κλήρου και έντονη διαφοροποί-
ηση στην παραγωγή, στοιχεία όµως που, όµως, 
συντελούν στην αύξηση του κόστους», εξηγεί.

Ο ίδιος προκρίνει παραγωγές που θα απευθύ-
νονται σε καταναλωτές λιγότερους, πλην όµως 
συνειδητοποιηµένους και σταθερούς που αναζη-
τούν το πιο ποιοτικό τρόφιµο έναντι του πιο φθη-
νού µαζικού. Οι µεταβλητές που επηρεάζουν και 
υπηρετούν την υλοποίηση του νέου παραγωγι-
κού µοντέλου, διαδραµατίζουν το σπουδαιότερο 
ρόλο στην πραγµάτωση ή µη του εγχειρήµατος 
κατά τον Σταύρο Αραχωβίτη και κινούνται σύµ-
φωνα µε τον «Νόµο του Ελαχίστου».

Πρώτη και βασική µεταβλητή είναι η χρη-
µατοδότηση της αλυσίδας παραγωγής από το 
χωράφι µέχρι το τελικό στάδιο της διάθεσης. 

∆εύτερη µεταβλητή, κοµβικής σηµασίας 
για τη δηµιουργία υπεραξίας, είναι η ύπαρξη α-
ξιόπιστης και σύγχρονης µεταποιητικής βιοµη-
χανίας τροφίµου, συνεταιριστικής και ιδιωτικής. 

Τρίτη µεταβλητή είναι η ύπαρξη ενός σύγ-
χρονου δικτύου διανοµής (agrologistics) των α-
γροτικών προϊόντων.

Τέταρτη µεταβλητή η παρακολούθηση των 
παγκόσµιων τάσεων και κρίσεων στη διατροφή, 
την υγεία, την οικονοµία, το διαθέσιµο εισόδη-
µα και οι επιπτώσεις από φυσικές ή ανθρωπο-
γενείς αιτίες.

Πέµπτη µεταβλητή που καθορίζει πλέον 
τις δυνατότητες, τα όρια και τον προσανατολι-
σµό της παραγωγής είναι η Κλιµατική Αλλαγή.

Έκτη κρίσιµη µεταβλητή αποτελεί η µέρι-
µνα για την προστασία και την ενίσχυση του ει-
σοδήµατος του παραγωγού. 

ΘΕΜΕΛΙΩ∆ΕΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΕΝΑ ΤΟΠΟ

Στο μοντέλο παραγωγικής ανασυγκρότησης 
η επιστροφή καινοτόμων ρετροκαλλιεργειών
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Χρηµατοδότηση
Πρώτη και βασική µετα-

βλητή είναι αναµφισβήτητα 
η χρηµατοδότηση της 

αλυσίδας παραγωγής από 
το χωράφι µέχρι το τελικό 

στάδιο της διάθεσης

Πανδηµία
Η πρόσφατη πανδηµία 

λειτούργησε καταλυτικά 
στην αλλαγή διατροφικών 

συνηθειών: αυξήθηκε η 
απαίτηση σε υπερτροφές, 

τροφές µε ισχυρισµό 
υγείας

Η φαρµακευτική και η κλωστική κάνναβη, εξαιρετικά 
ελπιδοφόρες καλλιέργειες για επενδύσεις.
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Υβρίδιο και θρέψη 
κρίνουν ποιότητα 
και αποδόσεις 
Συμπάγεια και ομοιομορφία ανθοκεφαλών ζητούν 
οι παραγωγοί από τις ποικιλίες των σταυρανθών

Περισσότερο 
χρόνο

Συστήνεται σταδιακή 
φύτευση κάθε 2 µε 
3 βδοµάδες, ώστε 
να κλιµακώνεται 
η παραγωγή και 

να επιµηκύνεται η 
περίοδος συγκοµιδής 

ΤΗΣ  ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ 
 katsoulieri@agronews.gr

Όργωµα, δισκοσβάρνισµα και 
ενσωµάτωση της βασικής λίπαν-
σης. Με αυτή τη σειρά ξεκινούν 
οι καλλιεργητικές εργασίες για 
την προετοιµασία του εδάφους 
στα σταυρανθή τις ερχόµενες ε-
βδοµάδες. Εν τω µεταξύ, για την 
αύξηση των αποδόσεων και τη 
βελτιστοποίηση της ποιότητας, 
δεν αρκεί µόνο η σωστή επιλο-
γή υβριδίου στο µπρόκολο, το 
κουνουπίδι και το λάχανο, αλλά 
και η καλή προετοιµασία του ε-
δάφους και η ορθολογική λίπαν-
ση. Αυτή την περίοδο, οι παρα-
γωγοί των σταυρανθών θα πρέ-
πει να επιλέξουν την κατάλλη-
λη ποικιλία, η οποία και θα κα-
θορίσει σε µεγάλο ποσοστό, τις 
επερχόµενες αποδόσεις, τη γεύ-
ση και συµπάγεια των κεφαλών.

Η προετοιµασία του εδάφους 
ξεκινάει µε το όργωµα, το οποίο 
γίνεται, µετά τις πρώτες βροχές, 
όταν το χωράφι βρίσκεται στο 
«ρώγο» του. 

Η επόµενη καλλιεργητική εργα-
σία είναι το δισκοσβάρνισµα για 
το σπάσιµο των σβόλων και τον 
ψιλοχωµατισµό του εδάφους, ενώ 
ακολουθεί η ενσωµάτωση της βα-
σικής λίπανσης στο έδαφος. Την 
κατεργασία του εδάφους ακολου-
θεί η µεταφύτευση που πραγµα-
τοποιείται όταν τα φυτάρια είναι 
στο στάδιο των 4-6 πραγµατικών 

φύλλων (συνήθως 30 ηµέρες α-
πό τη σπορά), γραµµικά, σε απο-
στάσεις 60 µε 90 εκατοστά και 20 
µε 40 εκατοστά επί των γραµµών 
για όλα τα σταυρανθή. Αξίζει να 
σηµειωθεί ότι οι παραγωγοί θα 
πρέπει να ακολουθούν σταδια-
κή φύτευση στον αγρό κάθε 2 
µε 3 βδοµάδες, ώστε να κλιµα-
κώνεται η παραγωγή, να επιµη-
κύνεται η περίοδος συγκοµιδής 
και να τροφοδοτείται η αγορά µε 
φρέσκα προϊόντα για µεγαλύτε-
ρο χρονικό διάστηµα.

Επισηµαίνεται ότι για την απο-
φυγή επικίνδυνων ασθενειών, οι 
οποίες µεταδίδονται διά του εδά-
φους, συνιστάται να εφαρµόζε-
ται πολυετής αµειψισπορά, απο-
φεύγοντας την επαναλαµβανό-
µενη καλλιέργεια σταυρανθών. 

Οι παραγωγοί θα πρέπει να ε-
πιλέξουν την κατάλληλη ποικι-
λία. Τα επιθυµητά χαρακτηριστι-
κά για την επιλογή του υβριδίου 
στα σταυρανθή είναι η πρωιµότη-
τα, το ελκυστικό χρώµα, η γεύση, 
η συµπαγής επιφάνεια και οµοι-
οµορφία των κεφαλών. Χαρακτη-
ριστικά των αποδοτικών ποικιλι-
ών επίσης είναι τα εύρωστα και 
υγιή φυτά, η ανθοκεφαλή σφαι-
ρικού σχήµατος και η δυνατότητα 
παραγωγής δευτερευόντων αν-
θικών κεφαλών. Να σηµειωθεί 
ότι στα κουνουπίδια, το άσπρο 
χρώµα των ανθοκεφαλών µειώ-
νει τα εργατικά, καθώς δε χρει-
άζεται να γίνει κάλυψη. 

Λιγότερες απαιτήσεις σε 
θρεπτικά στοιχεία στις πρώιµες

Η ορθολογική λίπανση στα σταυ-
ρανθή κηπευτικά αυξάνει την α-
πόδοση, βελτιώνει τα ποιοτικά χα-
ρακτηριστικά και διατηρεί τη γο-
νιµότητα του εδάφους. Σύµφω-
να µε τους γεωπόνους, οι απαι-
τήσεις στα βασικά θρεπτικά στοι-
χεία που έχουν το λάχανο, το κου-
νουπίδι και το µπρόκολο για υψη-
λές αποδόσεις είναι 10-20 κιλά/
στρέµµα αζώτου (Ν), 6-10 κιλά/
στρέµµα φωσφόρου (P2O5), 10-
12 κιλά/στρέµµα καλίου (Κ2Ο). 

Σηµειωτέον ότι οι πρώιµες ποι-
κιλίες έχουν µικρότερες απαιτή-
σεις σε θρεπτικά στοιχεία από τις 
όψιµες. Τα σταυρανθή παρουσιά-
ζουν αυξηµένες ανάγκες σε Θείο, 
ενώ από τα ιχνοστοιχεία απαραί-
τητο είναι το Βόριο, έλλειψη του 
οποίου µπορεί να επιφέρει καστα-
νές κηλίδες στις ανθοκεφαλές των 
κουνουπιδιών και αποτυχία σχη-
µατισµού κεφαλής στο λάχανο. 

Μύκητες και βακτήρια προκαλούν
μολύνσεις στο λαιμό των σταυρανθών  
Σε συστηµατικό έλεγχο προκειµένου να προλάβουν την ανάπτυξη προσβολών από µύκητες και βακτήρια 
καλούνται να προχωρήσουν το επόµενο διάστηµα οι καλλιεργητές σταυρανθών. Παραγωγοί µπρόκολου, 
κουνουπιδιού και λάχανου οφείλουν να ελέγχουν τις καλλιέργειές τους για µολύνσεις κοντά στο λαιµό των 
φυτών, σύµφωνα µε τους γεωπόνους του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Ναυπλίου. Ειδικότερα, οι 
καλλιεργητές ενδέχεται να βρεθούν αντιµέτωποι µε µύκητες, όπως σκληρωτηνίαση, στην περιοχή του λαιµού σαν 
µαλακή σήψη. Με υγρό καιρό σχηµατίζεται λευκό πλούσιο µυκήλιο, µε τον µύκητας να επιβιώνει µε τα σκληρώτια 
σε ξηρό έδαφος και σε υπολείµµατα καλλιέργειας για 6-8 χρόνια. Προσοχή πρέπει να δοθεί και για πιθανές 
µολύνσεις από περονόσπορο, που προκαλεί µεταχρωµατισµό των αγγείων του στελέχους και των νεύρων και 
τελικά νέκρωση. Οι καλλιεργητές ενδέχεται να βρουν «ίχνη» και από βακτήρια, όπως η µαύρη σήψη, που 
εγκαθίσταται στα αγγεία του ξύλου και προκαλεί ηµιπληγία, νανισµό και χλώρωση των φύλλων σχήµατος V. 

Ωίδιο στο αµπέλι
Ο µύκητας προσβάλλει όλα τα 
πράσινα φυτικά όργανα, όπως 
φύλλα, σταφύλια και βλαστούς. 
Η παρουσία του γίνεται εύκολα 
αντιληπτή, καθώς τα συµπτώµατα 
είναι εµφανή και έχουν σκόνη 
πάνω σε αυτά. Η αντιµετώπιση, µε 
βάση τις οδηγίες των γεωπόνων 
του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Ηρακλείου, 
µετά τον τρύγο θεωρείται αναγκαία 
σε αµπέλια µε έντονες προσβολές 
µε τις πρώτες βροχές. Οι ειδικοί, 
κατά προτίµηση, συστήνουν µια 
επέµβαση µε βρέξιµο θείο ή 
χαλκούχο σκεύασµα.

Σκευάσµατα
ALFAGRO: Karathane star, Vineto 
EC
BAYER: Sonata SC, Luna 
Sensation SC
FMC: Fungiben 12.5EC, 
Impact 125SC
SIPCAM: Altis 25EC
SYNGENTA: Topas 100 EC, 
Taegro
UPL: Ksar Vitis WG, Kusabi SC, 
Spirox EC, Duster 96 DP, Zoxis 
250 SC
ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ: Romeo, Myclofil, 
Umbra, Χελλάθειον 80 WG.

Βοτρύτης στη ντοµάτα
Ο βοτρύτης προσβάλει όλα τα 
υπέργεια µέρη της ντοµάτας. Στα 
στελέχη σχηµατίζει έλκη, τα οποία 
καλύπτονται από τεφρά εξάνθηση. 
Για την ανάπτυξή του είναι 
απαραίτητη η υψηλή σχετική 
υγρασία, που πιθανώς εκδηλώνεται 
µέσω βροχοπτώσεων, οµίχλης ή 
ανεπαρκούς αερισµού, καθώς και 
θερµοκρασίες 18-230C. Σύµφωνα 
µε τους γεωπόνους, η είσοδος του 
παθογόνου επιτυγχάνεται µε 
περίσσεια ευκολία σε περιπτώσεις 
πληγών, νεκρών φυτικών ιστών και 
ανθέων. Τέλος, εφόσον κριθεί 
αναγκαία η χηµική καταπολέµηση, 
που λαµβάνει χώρα µε τη µορφή 
άµεσου ψεκασµού, είναι σηµαντικό 
να επαναλαµβάνεται έπειτα από 8 
ηµέρες εάν ο βοτρύτης παραµένει.

Σκευάσµατα
ALFAGRO: Sari 40 SC, Trigramm 
WG
BAYER: Serenade ASO, 
Teldor WG 
SIPCAM: Frupica-S 50WP
SYNGENTA: Switch 25/37.5 WG, 
Geoxe 50 WG
UPL: Vaciplant SL, Pyrus 400 SC
ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ: Romeo. 

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΓΑΠΗ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ





ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Με όλα τα θεµελιώδη κόντρα ξεκινάει η φετι-
νή εκκοκκιστική περίοδος στο βαµβάκι, κάτι 
που υποχρεώνει τους παραγωγούς να οργα-
νώσουν τη δική τους άµυνα στο κλίµα κατα-
στροφής που καλλιεργεί το εµπόριο. Ήδη οι 
πληροφορίες θέλουν τους καλλιεργητές να 
συσπειρώνονται γύρω από τις µικρές ή και 
µεγαλύτερες σε κάποιες περιοχές συνεται-
ριστικές οργανώσεις και να αναζητούν συλ-
λογικές λύσεις διαπραγµάτευσης εκεί όπου 
το προϊόν δικαιολογεί καλύτερη τύχη. Προς 
το παρόν η διεθνής χρηµατιστηριακή τιµή 
(66,5 σεντς η λίµπρα) δικαιολογεί µια τιµή 
για το σύσπορο κοντά στα 42 λεπτά το κιλό.  

Η θετική εξέλιξη που φέρνει στην αγορά 
η πρόσφατη έκθεση παγκόσµιας προσφο-
ράς και ζήτησης του αµερικανικού υπουρ-
γείου Γεωργίας εµφανίζει σαφή µείωση ως 
προς τις εκτιµήσεις των υφιστάµενων απο-
θεµάτων αλλά και των νέων όγκων που α-
ναµένονται το επόµενο διάστηµα στο βόρειο 
ηµισφαίριο. Με άλλα λόγια, τα αποθέµατα 

της προηγούµενης περιόδου, είναι µεν αυ-
ξηµένα, αλλά όχι τόσο όσο θεωρούσε η α-
γορά το προηγούµενο διάστηµα. 

Ήταν το άλλοθι που ανέµεναν οι επενδυ-
τές για να ανεβάσουν στα 66,5 σεντς ανά λί-
µπρα το βαµβάκι µε στόχο τώρα τα 68 ή και 
69 σεντς, ειδικά σε περίπτωση που οι καιρι-
κές αντιξοότητες χτυπήσουν βαµβακοχώρα-
φα στις ΗΠΑ. Η δε ανάγνωση της έκθεσης 
από την αγορά µε έµφαση στην προσφορά 
αφήνει να εννοηθεί πως στη φετινή χρονιά 

οι αγορές θα είναι προσεκτικές και µετρηµέ-
νες, δίνοντας προτεραιότητα στην επιµελη-
µένη και ποιοτική πρώτη ύλη. 

Εκεί που το πνεύµα της εποχής συναντά 
την εικόνα από τα ελληνικά βαµβακοχώρα-
φα, που δείχνει πως η εγχώρια παραγωγή 
µάλλον είναι χειρότερη από πέρυσι τουλά-
χιστον ως προς τις αποδόσεις, µαρτυρά µια 
εµπορική γραµµή. Η γραµµή λοιπόν που υ-
παγορεύει η διεθνής εικόνα δίνει κίνητρο στα 
εκκοκκιστήρια να διαφοροποιήσουν την τι-

µολογιακή τους πολιτική ανάλογα µε το σύ-
σπορο που φθάνει στην πλάστιγγα. Έτσι, αυ-
τό που δεν έγινε τον περασµένο χρόνο, πα-
ρά τις διαβεβαιώσεις των εκκοκκιστών στις 
διάφορες εκδηλώσεις, µπορεί να γίνει φέ-
τος, ως αποτέλεσµα των συνθηκών της αγο-
ράς και της επιλεκτικής ζήτησης του προϊό-
ντος από τις κλωστοϋφαντουργίες. Εν τω µε-
ταξύ, η αναλογία της τιµής που δίνει το χρη-
µατιστήριο της Νέας Υόρκης (66,38 τη στιγ-
µή που γράφονταν οι γραµµές για τα συµ-
βόλαια ∆εκεµβρίου) διαµορφώνει στα 41 µε 
42 λεπτά το κιλό την τιµή του σύσπορου στην 
ελληνική αγορά, ενώ σε περίπτωση που επι-
βεβαιωθούν οι εκτιµήσεις για τα 69 σεντς, 
µε την σηµερινή ισοτιµία στο ευρωδολάριο, 
αυτή ανάγεται στα 44 περίπου σεντς. 

Ωστόσο, για την ώρα, µε δεδοµένο ότι οι 
προπωλήσεις δεν είναι πολλές και οι Τούρ-
κοι κλώστες δεν δείχνουν σε φόρµα, φαίνε-
ται να υπάρχει µια δυσκολία γρήγορης ρευ-
στοποίησης στην αρχή της σεζόν, οπότε και 
τα εκκοκκιστήρια χρειάζονται ρευστό, ανοί-
γοντας τον δρόµο για την προσφιλή τακτική 
των «ανοιχτών» τιµών, µέχρι να τρέξει η φυ-
σική αγορά, να γίνουν φορτώσεις και πλη-
ρωµές και µετά κλεισίµατα τιµών και τελικά 
τιµολογήσεις στους παραγωγούς. 

Η γραµµή που υπαγορεύει η διεθνής εικόνα 
στην αγορά βάµβακος δίνει κίνητρο στα 
εκκοκκιστήρια να διαφοροποιήσουν την 

τιµολογιακή τους πολιτική ανάλογα µε 
την ποιότητα του σύσπορου που φθάνει 

στις πλατφόρµες. Με άλλα λόγια, όσο 
πιο επιβαρυµένη είναι η ζήτηση, τόσο 

περισσότερο ξεχωρίζει η ποιότητα στην 
πρώτη ύλη.

Από 42 λεπτά και βλέπουμε
κομβική η χρονιά για το βαμβάκι 
Όσο η ζήτηση είναι υποτονική, η αγορά εστιάζει στις δυνατότητες της προσφοράς
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Ενώ διαπραγματεύεται το σύσπορο, 
προέκυψε συνδεδεμένη 67,7 ευρώ
ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 

  douska@agronews.gr

Αυξηµένη κατά 3,5 ευρώ από πέρυσι, στα 67,7 ευρώ 
το στρέµµα εκτιµάται ότι θα κυµανθεί η ειδική ενί-
σχυση βάµβακος για το 2020, η οποία πληρώνεται 
στους παραγωγούς µέσα στον Μάρτιο και σε κάθε 
περίπτωση πριν το τέλος του µήνα. Εκτιµήσεις που 
«ακούγονται» την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη η 
διαµόρφωση των φετινών τιµών παραγωγού στο 
σύσπορο και ενδεχοµένως αφήνουν «περιθώριο» 
στους εκκοκκιστές να πιέσουν την αγορά. Σύµφω-
να, πάντως, µε τις πρώτες πληροφορίες, οι δηλω-
θείσες εκτάσεις που καλλιεργήθηκαν µε βαµβάκι 
τη φετινή χρονιά, µέσω ΟΣ∆Ε, υπολογίζονται στα 
2.766.777 στρέµµατα, µε τους νοµούς να κινούνται 
στα ίδια µε τα περσινά περίπου επίπεδα και εξαίρεση 
τον νοµό Έβρου, όπου εντοπίζεται µείωση καλλιερ-
γούµενων εκτάσεων της τάξης των 57.000 στρεµµά-
των. Υπενθυµίζεται ότι η συνδεδεµένη βάµβακος για 
το 2019 κυµάνθηκε στα 64,249 ευρώ το στρέµµα και 
πιστώθηκε στους παραγωγούς στις 16 Μαρτίου, µια 
εβδοµάδα νωρίτερα από το «σύνηθες».

Εν τω µεταξύ, χωρίς αλλαγές όσον αφορά τις 
υποχρεώσεις των βαµβακοπαραγωγών δηµοσι-
εύτηκε η νέα εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ µε τις λε-
πτοµέρειες εφαρµογής για τη χορήγηση της ει-
δικής ενίσχυσης στο βαµβάκι περιόδου 2020-
2021. Η µόνη τροποποίηση από πέρυσι αφορά 
τις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις και τη σύµβαση 
µεταξύ παραγωγού και εκκοκκιστή, που καλού-
νται να συνάψουν υποχρεωτικά το αργότερο κα-
τά την είσοδο της ποσότητας (παρτίδας) στην εκ-
κοκκιστική επιχείρηση. Όπως αναφέρεται στην 
εγκύκλιο, «Στην περίπτωση περισσοτέρων της 
µιας παράδοσης από παραγωγό σε εκκοκκιστι-
κή επιχείρηση, υπογράφεται µία µόνο σύµβαση 
που περιλαµβάνει το σύνολο των προς παράδο-
ση ποσοτήτων. Επιπλέον, σε περίπτωση µη σύνα-
ψης σύµβασης σύµφωνα µε το Υπόδειγµα, επι-
βάλλεται µε απόφαση του υπουργείου πρόστιµο 
2.000 ευρώ ανά παράβαση. (Τροποποίηση υπ’α-
ριθµ.1602/139488/04/07/2019».

Κατά τα λοιπά, οι υποχρεώσεις των παραγω-
γών βάµβακος είναι οι εξής: 

Οι παραγωγοί βάµβακος πρέπει να έχουν χρησι-
µοποιήσει αποκλειστικά πιστοποιηµένο σπόρο µε ε-
λάχιστη ποσότητα 16 κιλών ανά καλλιεργούµενο ε-
κτάριο ή 13 κιλών ανά εκτάριο στην περίπτωση καλ-
λιέργειας υβριδίων βάµβακος µε καταληκτική ηµερο-
µηνία σποράς την 31η Μαΐου 2020 εκτός των περι-
πτώσεων ανωτέρας βίας για επανασπορά.

Η σπορά των επιλέξιµων εκτάσεων µε βαµβάκι 
αποδεικνύεται µε την προσκόµιση πρωτοτύπου τιµο-
λογίου αγοράς ή τιµολογίου αγοράς- δελτίου αποστο-
λής ή απόδειξη λιανικής πώλησης και βεβαίωση του 
φορέα πώλησης σπόρου ανά ποικιλία και καρτέλας 
σπόρου και εξασφαλίζει ελάχιστη πυκνότητα 100.000 
φυτών ανά εκτάριο ή 85.000 φυτών ανά εκτάριο σε 
καλλιέργεια υβριδίων βάµβακος. Κατά παρέκκλι-
ση, µπορεί να χρησιµοποιηθεί και σπόρος βελτιωτή.

Οι παραγωγοί στην αίτηση της ενιαίας ενίσχυσης 
πρέπει να αναφέρουν το όνοµα της ποικιλίας του χρη-
σιµοποιούµενου σπόρου, το όνοµα και τη διεύθυν-
ση της ∆ιακλαδικής Οργάνωσης, εφόσον ο παραγω-
γός είναι µέλος ότι αιτούνται της ειδικής ενίσχυσης.

Να διατηρούν την καλλιέργεια τους υπό κανονικές 
συνθήκες ανάπτυξης των φυτών, λαµβάνοντας µέρι-
µνα για την εκτέλεση των καλλιεργητικών φροντίδων.

Να συγκοµίζουν και να παραδίδουν τουλάχιστον 
την ελάχιστη στρεµµατική απόδοση της καλλιεργητι-
κής ζώνης στην οποία ανήκουν (Τροποποίηση αριθµ. 
4755/108273/30-09-2016 της ΥΑ), υπογράφοντας πέ-
ραν των άλλων την προβλεπόµενη σύµβαση αγορα-
πωλησίας µε την εκκοκκιστική επιχείρηση ή τη Συνε-
ταιριστική Οργάνωση, εφόσον το επιλέξουν, που θα 
διαπραγµατευτεί και θα πουλά την παραγωγή τους 
σε εκκοκκιστική επιχείρηση για λογαριασµό τους. 

Να µην παραδίδουν σύσπορο βαµβάκι µε πο-
σοστό ξένων υλών µεγαλύτερο του 10% διότι δεν 
θα λαµβάνεται υπόψη στον υπολογισµό της ελάχι-
στης στρεµµατικής απόδοσης. (Τροποποίηση αριθµ. 
2537/84963/07-08-2017 της Υπουργικής Απόφασης).

Οι παραδόσεις στα εκκοκκιστήρια για τους παραγω-
γούς που θέλουν να τύχουν της  ενίσχυσης πρέπει να 
ολοκληρωθούν έως 31 Ιανουαρίου 2021 το αργότερο. 
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Προπωλήσεις
Στην περίπτωση 
του ελληνικού 
βαµβακιού, οι 

προπωλήσεις δεν 
είναι πολλές και οι 
Τούρκοι κλώστες 
δεν δείχνουν να 
είναι σε φόρµα

Στην πλάστιγγα
Η γραµµή που 
υπαγορεύει η 

διεθνής εικόνα 
δίνει κίνητρο στα 
εκκοκκιστήρια να 
διαφοροποιήσουν 
την τιµολογιακή 

τους πολιτική ανά-
λογα µε το σύσπορο 

στην πλάστιγγα

Η γραµµή
Οι αγορές φέτος θα 
είναι προσεκτικές 
και µετρηµένες, 

δίνοντας 
προτεραιότητα 
στην ποιοτική 

πρώτη ύλη

Αυξημένες 
ανάγκες από 
τα κλωστήρια
στην Τουρκία 
Μείωση της παραγωγής βάµβακος στην 
Τουρκία και αυξηµένη κινητικότητα στις 
εισαγωγές της χώρας αναµένει το 
USDA για την επερχόµενη εµπορική 
περίοδο, µε το παγκόσµιο εµπόριο 
βάµβακος να ανακάµπτει το 2020-
2021, όσο οι ανάγκες των κλωστηρίων 
ανακάµπτουν κατά τουλάχιστον 16% 
συγκριτικά µε τις φετινές επιδόσεις. 
Γενικά, οι προβλέψεις για την 
παγκόσµια αγορά βάµβακος στην 
πολυαναµενόµενη έκθεση των 
Αµερικανών, περιλαµβάνουν 
χαµηλότερα αρχικά αποθέµατα, 
παραγωγή, κατανάλωση και τελικά 
αποθέµατα σε σχέση µε τον περασµένο 
µήνα. Τα αρχικά αποθέµατα µειώνονται 
στην Ινδία, αντισταθµίζοντας και µε το 
παραπάνω τις αυξήσεις σε Κίνα και 
Βραζιλία. Παράλληλα η νέα παραγωγή 
αναµένεται χαµηλότερη στις ΗΠΑ, το 
Πακιστάν και την Τουρκία. Τα 
παγκόσµια αποθέµατα βαµβακιού το 
2020-2021 εκτιµώνται σε 103,8 εκατ. 
µπάλες, 1,1 εκατ. λιγότερες από τον 
Αύγουστο του 2020 και 4,4 εκατ. 
υψηλότερες από ό, τι το 2019-2020. 
Προς το παρόν πάντως, στην περίπτωση 
του ελληνικού βαµβακιού, οι 
προπωλήσεις δεν είναι πολλές και οι 
Τούρκοι κλώστες δεν δείχνουν να είναι 
σε φόρµα. Έτσι, φαίνεται να υπάρχει 
µια δυσκολία γρήγορης ρευστοποίησης 
στην αρχή της σεζόν όπου και τα 
εκκοκκιστήρια χρειάζονται ρευστό. 
Στη γενική χρηµατιστηριακή εικόνα 
πάντως, το φθηνό χρήµα έχει στρέψει 
την προσοχή των funds και στα 
αγροτικά commodities, µε το βαµβάκι 
να καταφέρνει να κινείται µε ένα 
ανοδικό µοτίβο των 1-2 σεντς εδώ και 5 
µήνες, ανεξάρτητα από τις δυνατότητες 
της φυσικής αγοράς επίτευξης 
συγχρονισµού του βηµατισµού της, κάτι 
που όπως δείχνει και η έκθεση του 
USDA, αργά ή γρήγορα θα επέλθει.

 ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 8.037 433.617

 ΡΟ∆ΟΠΗΣ 5.032 332.700

 ΛΑΡΙΣΑΣ 4.758 315.054

 ΕΒΡΟΥ 3.907 287.463

 ΣΕΡΡΩΝ 4.560 279.941

 ΒΟΙΩΤΙΑΣ 3.193 166.727

 ΗΜΑΘΙΑΣ 2.767 158.897

 ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 2.562 145.742

 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2.544 135.127

 ΠΕΛΛΑΣ 2.020 131.533

 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2.160 96.273

 ΚΙΛΚΙΣ 1.160 73.441

 ∆ΡΑΜΑΣ 610 43.337

 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 573 41.758

 ΠΙΕΡΙΑΣ 803 39.640

 ΞΑΝΘΗΣ 530 38.172

 ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 318 17.007

 ∆. ΑΤΤΙΚΗΣ 154 10.755

 ΗΛΕΙΑΣ 63 7.684

 ΕΥΒΟΙΑΣ 64 5.407

 ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 48 3.0505

 ΚΑΒΑΛΑΣ 25 1.662

 ΚΟΖΑΝΗΣ 9 433

 ΑΡΤΑΣ 6 424

 ΠΡΕΒΕΖΑΣ 5 342

 ΦΩΚΙ∆ΑΣ 7 211

 ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 1 99

 ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 79

 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2 78

 ΛΕΣΒΟΥ 2 34

 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 18

 ΑΧΑΪΑΣ 2 16

 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1 14

 ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ 1 11

 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 11

ΣΥΝΟΛΟ 2.766.777

ΕΚΤΑΣΗΑΓΡΟΤΕΣΝΟΜΟΣ

∆ΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΤΟ 2020 



Όσοι μπορούν δεν εγκαταλείπουν 

Παραμονή στη Βιολογική 
Γεωργία για προνομιακή 
θέση σε νέα προκήρυξη

Το μπόνους ένταξης στο νέο πρόγραμμα φοβούνται να μη 
χάσουν οι βιοκαλλιεργητές της «3ετίας», συνεχίζοντας τις 
βιολογικές πρακτικές με σκόντο στα τιμολόγια πιστοποίησης 

Κρίσιμη η βοήθεια από το Μέτρο 3.1 για την ενίσχυση έως 
2.020 ευρώ ετησίως για να καλυφθούν τα έξοδα για φέτος

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Με την υπόσχεση ότι θα πιάσουν 
πρώτοι, θέση στο νέο πρόγραµµα 
βιολογικής γεωργίας και πως σύ-
ντοµα θα βγει ένα ενδιάµεσο µέ-
τρο ώστε να καλύψουν τουλάχι-
στον για τα έτη 2020 και 2021 τα 
έξοδα πιστοποίησης, συνεχίζει τη 
βιοκαλλιέργεια η πλειοψηφία των 
παραγωγών που εντάχθηκαν στην 
προκήρυξη του 2017. 

Συγκεκριµένα, η παραπάνω κα-
τηγορία βιοκαλλιεργητών της «3ε-
τίας» (Μέτρο 11.1.1) έχει µείνει ου-
σιαστικά χωρίς κάποια ενίσχυση για 
τις εκµεταλλεύσεις τους φέτος και 
µάλλον και για του χρόνου. Ως εκ 
τούτου, εφόσον περιµένουν το νέο 
πρόγραµµα δεν θέλουν επ’ ουδενί 
να εγκαταλείψουν χάνοντας έτσι εί-
τε τους «πόντους» προτεραιότητας 
σε περίπτωση που η νέα πρόσκλη-
ση ανοίξει για όλους τους αγρότες. 
Και, επίσης, να µείνουν απ’ έξω ε-
φόσον τελικά το υπουργείο Αγρο-
τικής Ανάπτυξης πάρει την απόφα-
ση να βγάλει πρόσκληση µόνο γι’ 
αυτούς (2ετής ή µονοετής παράτα-
ση). Άλλωστε ο µεταβατικός κανο-
νισµός της τρέχουσας ΚΑΠ δεν έχει 
ακόµα οριστικοποιηθεί, οπότε αυτό 
το σενάριο παίζει ακόµα. 

Σηµειώνεται εδώ πως το ζήτη-
µα της επέκτασης των δεσµεύσεων 
δεν αφορά µόνο τους βιοκαλλιερ-
γητές του 2017. Τις εξελίξεις παρα-
κολουθούν από κοντά και οι Έλλη-
νες κτηνοτρόφοι που µπήκαν στο 
Μέτρο της Βιολογικής Κτηνοτρο-
φίας εντός του 2018, των οποίων 
η πριµοδότηση λήγει του χρόνου.

Όσον αφορά τώρα τα έξοδα πι-
στοποίησης, σύµφωνα µε βιοκαλ-
λιεργητές, έχουν υπάρξει περιπτώ-
σεις όπου έχει επιτευχθεί µείωση 

Την Τρίτη 22 Σεπτεµβρίου θα α-
νοίξει η πλατφόρµα αιτήµατος τρο-
ποποίησης στα Σχέδια Βελτίωσης, 
ενώ η δυνατότητα οριστικοποίη-
σης του αιτήµατος πληρωµής θα 
ξεκλειδώσει την Πέµπτη 24 Σε-
πτεµβρίου, σύµφωνα µε ενηµέ-
ρωση του προϊστάµενου της Μο-
νάδας Επενδύσεων στις Γεωργικές 
Εκµεταλλεύσεις ΕΥΕ ΠΑΑ, Θύµιου 
Τσιατούρα. Συγκεκριµένα η σχετι-
κή ενηµέρωση αναφέρει:

«Στο ΠΣΚΕ έχουν ανέβει οδηγί-
ες συµπλήρωσης της αίτησης πλη-
ρωµής καθώς και η δυνατότητα ε-
κτύπωσης. Η δυνατότητα οριστι-
κοποίησης του αιτήµατος πληρω-
µής θα ξεκλειδώσει την Πέµπτη, 
24 Σεπτεµβρίου. Στην περίπτωση 
που έχετε εντοπίσει δυσλειτουργί-
ες, παρά τον έλεγχο που έχει ήδη 
γίνει από την Υπηρεσία µας, παρα-
καλούµε για την ενηµέρωσή µας 
ώστε αυτές να διορθωθούν. Την 
επόµενη Τρίτη θα ανέβει στην πα-
ραγωγική το αίτηµα τροποποίησης 
του οποίου ο έλεγχος έχει σχεδόν 
ολοκληρωθεί. Ωστόσο, όπως πά-

ντα όταν παραδίδεται ένα σύστη-
µα στην παραγωγική λειτουργία, 
έτσι και εδώ, δεν θα είναι δυνατή 
η οριστικοποίηση κατά τις πρώτες 
ηµέρες λειτουργίας».

Υπενθυµίζεται ότι το σύστηµα 
των αιτηµάτων πληρωµής στα Σχέ-
δια Βελτίωσης βρίσκεται σε δοκι-
µαστική λειτουργία από τις 9 Σε-
πτεµβρίου, ενώ πολλοί αγρότες α-
ναµένουν πρώτα να προβούν σε 
τροποποιήσεις των φακέλων τους 
προκειµένου µετά να µπορέσουν 

Από 24/9 αιτήσεις πληρωμής

των τιµολογίων µεταξύ παραγωγού 
και Οµάδας Πιστοποίησης (π.χ από 
300 ευρώ στα 220 ευρώ) ως µία διευ-
κόλυνση για να συνεχιστεί η συνερ-
γασία χωρίς πριµ. Αυτό το έξοδο πά-
ντως περιµένουν οι βιοκαλλιεργητές 
να έρθει να το καλύψει το Μέτρο 3.1 
«Στήριξη για νέες συµµετοχές σε συ-
στήµατα ποιότητας», για το οποίο η 
σχετική εφαρµοστική απόφαση έχει 
πάρει υπογραφή από το ∆εκέµβριο 
του 2019 και µάλιστα συνοδευόµενο 
µε «πανηγυρικό» δελτίο τύπου από 
το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. 
Ωστόσο, ακόµα η προκήρυξη δεν έχει 
βγει κάτι που µπορεί να βάζει σε σκέ-
ψεις µέχρι και για ακύρωσή της ώστε 
να πάνε τα κονδύλια στις έκτακτες ε-
νισχύσεις αγροτών µέσω ΠΑΑ. Κάτι 
τέτοιο προς το παρόν διαψεύδεται α-
πό τις αρµόδιες υπηρεσίες. 

Συγκεκριµένα, στο Μέτρο αυτό προ-
βλέπεται η ενίσχυση για νέες συµµε-
τοχές στα εξής συστήµατα ποιότητας:

Βιολογική παραγωγή (ΒΠ) έως 
2.020 ευρώ ανά εκµετάλλευση ετησίως.

 Προστατευόµενες ονοµασίες προ-
έλευσης και προστατευόµενες γεω-
γραφικές ενδείξεις στον αµπελοοινι-
κό τοµέα (Οίνοι ΠΟΠ/ΠΓΕ), έως 1.300 
ευρώ ανά εκµετάλλευση ετησίως.

Προϊόντα Ειδικών Πτηνοτροφι-
κών Εκτροφών (προϊόντα ΕΠΕ), έως 
3.000 ευρώ ανά εκµετάλλευση ετησίως.

360.000 στρέµµατα
Στην τρέχουσα προγραµµατική 
περίοδο συνολικά έχουν βγει 
4 προκηρύξεις βιολογικών µε 

ενταγµένη έκταση περί 
τα 360.000 στρέµµατα

Ο µεταβατικός 
κανονισµός της 
ΚΑΠ µπορεί να 
φέρει µία νέα 
προκήρυξη για 
διετείς δεσµεύσεις.

Σάββατο 19 & Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2020Agrenda18 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

Μέτρο 3.1
Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης 
στο Μέτρο 3.1 ανά είδος 
πιστοποίησης στο σύστηµα 
ποιότητας της βιολογικής 
παραγωγής, καθορίζεται σε 
1.000 ευρώ ανά εκµετάλλευση 
ετησίως και για κάθε είδος 
πιστοποίησης, και έως 2.020 
ευρώ ανά εκµετάλλευση 
ετησίως συνολικά για όλα τα 
είδη πιστοποίησης βιολογικής 
παραγωγής.

20 εκατ.
Στα 20 εκατ. ευρώ ετησίως 
τιµολογούνται βάσει µελέτης οι 
ανάγκες µίας νέας προκήρυξης 
για την επέκταση των 
δεσµεύσεων των δικαιούχων 
Βιολογικής Γεωργίας. 

Ζωική
Τις εξελίξεις παρακολουθούν 
από κοντά και οι κτηνοτρόφοι 
που µπήκαν στο Μέτρο της 
Βιολογικής Κτηνοτροφίας 
εντός του 2018, των οποίων η 
πριµοδότηση λήγει του χρόνου.



στα Σχέδια

Σε προχωρημένη
φάση εγκρίσεων
τα ιδιωτικά Leader
Τις λίστες µε τους δικαιούχους των 
προκηρύξεων για ιδιωτικές επενδύ-
σεις στα πλαίσια των Leader δηµο-
σιοποιούν σταδιακά οι ΟΤ∆ σε ό-
λη τη χώρα. Συγκεκριµένα µέχρι τα 
µέσα Σεπτεµβρίου αποφάσεις έντα-
ξης έχουν εκδώσει µεταξύ άλλων 
οι: ΑΝ.ΟΛ, Αιτωλική, Αναπτυξιακή 
∆υτικής Μακεδονίας, ΑΚΟΜΜ-Ψη-
λορείτης, Αναπτυξιακή Καστοριάς, 
Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΟΤΑ (Με-
σαράς) και Αναπτυξιακή Ηρακλείου 
ΑΑΕ ΟΤΑ (Τ.Π. Ηρακλείου). 

Την ίδια ώρα η Οµάδα Τοπικής 
∆ράσης Πάρνωνα υπέβαλε αίτη-
µα υπερδέσµευσης πόρων ύψους 
9.617.564 ευρώ ώστε να βγει ο ο-
ριστικός πίνακας κατάταξης µε τις 
εντασσόµενες προτάσεις και στη 
συνέχεια η έκδοση των Αποφά-
σεων Ένταξης από τον Περιφε-
ρειάρχη Πελοποννήσου, προκει-
µένου να ξεκινήσουν οι πληρω-
µές των επενδύσεων.

Ενόψει, λοιπόν, της έναρξης της 
υλοποίησης των έργων και την έ-
ναρξη των πληρωµών για τις ενταγ-
µένες επενδύσεις, ο γενικός διευ-
θυντής της Αναπτυξιακής Πάρνω-

να Α.Ε Μαρίνος Μπερέτσος, κάνει 
λόγο για εµπόδια που επιχειρεί-
ται να µπουν στην µετατροπή των 
Αναπτυξιακών Εταιρειών σε Ανα-
πτυξιακούς Οργανισµούς. Συγκε-
κριµένα ο κ. Μπερέτσος αναφέρει 
σε τοποθέτησή του µεταξύ άλλων:

«Προσκόµµατα στην µετατροπή 
των Αναπτυξιακών Εταιρειών σε Α-
ναπτυξιακούς Οργανισµούς προ-
σπαθεί να δηµιουργήσει ερώτηση 
που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ µε την υπο-
γραφή 42 βουλευτών. Η ερώτηση 
καταλήγει εαν το Υπουργείο Αγρο-
τικής Ανάπτυξης αξιολόγησε εκ νέ-
ου τα τοπικά προγράµµατα leader 
των Αναπτυξιακών Εταιρειών που 
µετατρέπονται σε Αναπτυξιακούς 
Οργανισµούς. [...] 

Η επερώτηση έχει στόχο να στρι-
µώξει όσες αναπτυξιακές εταιρεί-
ες επιλέγουν να µετατραπούν σε 
αναπτυξιακούς οργανισµούς και 
να αποθαρύνει τους ∆ήµους να α-
ξιοποιήσουν αυτό το νέο θεσµικό 
εργαλείο που τους λύνει µεγάλα 
προβλήµατα στην ουσία της αφο-
ρά το σύνολο των αναπτυξιακών. 

Πίσω απο την συγκεκριµένη ε-
ρώτηση [...] υπάρχει µια υπόγεια 
συντεχνιακή διαδροµή. Και αυτή 
δεν είναι άλλη απο τα συµφέρο-
ντα των ∆ιευθυντών και Συντονι-
στών ελάχιστών Αναπτυξιακών Ε-
ταιρειών που φρενάρουν την µε-
τατροπή των Εταιρειών σε Αναπτυ-
ξιακούς Οργανισµούς παραπληρο-
φορώντας τις διοικήσεις που απο-
τελούνται από ∆ηµάρχους».

Επιδότηση έως 90%   
για εξοπλισµό αλιέων 

Aπόφαση µε την οποία 
επιχορηγείται η αγορά και 
εγκατάσταση ηλεκτρονικών 
συσκευών διαβίβασης δεδοµένων 
(VMS – ERS – AIS) σε ποσοστό 
έως και 90% για τα αλιευτικά 
σκάφη υπέγραψε η ηγεσία του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. 
Ο προϋπολογισµός της δράσης 
ανέρχεται στα 3.000.000 ευρώ. 
∆ικαιούχοι των ενισχύσεων είναι 
Φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα, αλιείς ή 
ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, που 
ασκούν επαγγελµατικά την αλιεία 
επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, 
(επαγγελµατική αλιευτική άδεια σε 
ισχύ). Η περίοδος επιλεξιµότητας 
των εν λόγω δαπανών ξεκινάει από 
την ηµεροµηνία έγκρισης του 
ελληνικού Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος Αλιείας και 
Θάλασσας 2014-2020, δηλαδή από 
την 23η/10/2015. Με την εν λόγω 
Υπουργική Απόφαση αποτρέπονται 
φαινόµενα υπεραλίευσης και 
διασφαλίζεται η επάρκεια των 
αλιευτικών αποθεµάτων, όπως 
αναφέρει το υπουργείο. 

να καταθέσουν τα τιµολόγιά τους. 
Σηµειωτέον ότι από τα µέσα Νο-

εµβρίου υπολογίζεται να µπουν σε 
τροχιά οι πρώτες πληρωµές των δι-
καιούχων, σύµφωνα µε εκτιµήσεις 
του κλάδου των αγροτικών µηχα-
νηµάτων. Σηµειώνεται επίσης πως 
µετά τις ενστάσεις οι δικαιούχοι 
(φυσικά και νοµικά πρόσωπα και 
συλλογικά σχήµατα) διαµορφώ-
νονται περίπου στους 9.200, µε 
βάση τις λίστες που έχουν αναρ-
τήσει οι κατά τόπους περιφέρειες. 

Πάρνωνας
Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα 

θα εντάξει επενδύσεις 
ιδιωτικού χαρακτήρα 
συνολικής δηµόσιας 

δαπάνης ύψους 
9.617.564 ευρώ
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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».

Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ LEADER ΠΑΡΝΩΝΑ

6.089.690
ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ
9.617.564

ΑΙΤΗΜΑ
ΥΠΕΡ∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ
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ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Με το… πόδι πατηµένο στο γκάζι κινείται το 
2020 η αγορά γεωργικών ελκυστήρων, όσον 
αφορά την εξέλιξη των πωλήσεων, ενώ φαί-
νεται να βάζει παρακαταθήκη ανόδου και για 
την επόµενη διετία, αφού η θετική επήρεια 
της εφαρµογής των Σχεδίων Βελτίωσης δεν 
θα διαρκέσει µόνο φέτος, αλλά θα επεκταθεί 
και στο 2021 και το 2022. «Η αγορά φέτος κι-
νείται καλύτερα από ό,τι αναµέναµε στο ξεκί-
νηµά της. Προβλέπαµε, αρχικά, µια αύξηση 

της τάξης του 50%, να φτάσουµε, δηλαδή, στο 
να κλείσει η χρονιά µε πωλήσεις κοντά στα 
1.800 τρακτέρ, αλλά τώρα βλέπουµε πως θα 
ξεπεράσει τα 2.000, έναντι 1.198 τρακτέρ το 
2019. Σχεδόν δηλαδή θα διπλασιαστεί», τονί-
ζει χαρακτηριστικά στην εφηµερίδα Agrenda, 
ο πρόεδρος του ΣΕΑΜ, Σάββας Μπαλουκτσής. 

Παραδέχεται, µάλιστα, πως η παρατηρούµε-
νη αύξηση των πωλήσεων φέτος ικανοποιεί τις 
επιχειρήσεις του κλάδου, όµως, όπως σηµειώνει 
«και πάλι αυτές υπολείπεται των 2.500-3.000 
τρακτέρ που πρέπει να πωλούνται ετησίως για 
να υπάρχει µια οµαλή ροή αντικατάστασης του 

Πάει για 2.000 
ταξινομήσεις φέτος 
η αγορά τρακτέρ  
Διπλάσια από πέρυσι η μέση δαπάνη ανά αγορά 
τρακτέρ που φτάνει τα 70.000 με 80.000 ευρώ

Τα Ford Ecotorq 
στην ΕΥ∆ΑΠ
H ERGOTRAK, µέλος του 
Οµίλου Σφακιανάκη και η 
FORD TRUCKS παρέδωσε 
3 υπερσύγχρονα καδοφό-
ρα τριαξονικά οχήµατα, µο-
ντέλο 3542D 6X4, αντιρ-
ρυπαντικής τεχνολογίας 
Euro 6, για τις ανάγκες της 
ΕΥ∆ΑΠ. Οι κινητήρες των 
Ecotorq προσφέρουν υψη-
λή απόδοση µε χαµηλή κα-
τανάλωση, χρησιµοποιώ-
ντας αποδοτικούς υπερσυ-
µπιεστές VGT και FGT.

Περιστροφική 
τσάπα της Carré 
Το Rotanet Control είναι 
ένα µηχάνηµα που προ-
σαρµόζεται στο τρακτέρ 
και έρχεται διαθέσιµο σε 
πλάτη εργασίας από 4,8 
έως 7 µέτρα. Σύµφωνα µε 
την Carré, η πίεση των 
τροχών του εδάφους µπο-
ρεί να ρυθµιστεί υδραυλι-
κά µέσα από το τρακτέρ, 
µε τον χειριστή να έχει 
έτσι τη δυνατότητα να επι-
λέξει την άσκηση πίεσης 
18 έως και 29 κιλών. 

H Michelin κύριος 
συντονιστής 
Η Michelin γίνεται ο κύρι-
ος συντονιστής του έργου 
BlackCycle στο οποίο συµ-
µετέχουν 7 βιοµηχανικοί 
εταίροι και 5 Ερευνητικοί 
& Τεχνολογικοί οργανι-
σµοί (RTOs). Το έργο 
BlackCycle χρηµατοδοτεί-
ται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και ξεκίνησε επίση-
µα το Μάιο του 2020. Σε 
αυτό το έργο συµµετέχουν 
συνολικά 13 φορείς.

Η John Deere 
ανανεώνει τα MoCo
Η John Deere προσθέτει 
στη λίστα της για το 2021 
το 5 µέτρων χορτοκοπτι-
κό-χορτοξηραντικό µηχά-
νηµα C500 MoCo ενώ πα-
ράλληλα ανανεώνει και τα 

Νέες µπούµες 
από την Hustler 

Τις νέες υδραυλικές µπού-
µες ακριβείας EagleTech 
βάζει στη γκάµα εξοπλι-
σµού εφαρµογών η 
Hustler, η οποία τονίζει µε 
ιδιαίτερο τρόπο την ακριβή 
και σταθερή κίνηση του 
υδραυλικού βραχίονα κατά 
την εργασία.  Η νέα µπού-
µα διαθέτει κάθετη και 
ανεξάρτητη τµηµατική 
ανάρτηση µε υδραυλικούς 
αποσβεστήρες για οµαλή 
ολίσθηση πάνω από το πε-
δίο, χαρακτηριστικό που η 
ίδια η εταιρεία παροµοιάζει 
µε την κίνηση του αετού. 

υπόλοιπα µοντέλα της σει-
ράς Zero. Η John Deere 
αναβαθµίζει τη σειρα Zero 
των χορτοκοπτικών της 
αλλά προσθέτει στην γκά-
µα της το πεντάµετρο χορ-
τοκοπτικό-χορτοξηραντικό 
µηχάνηµα C500 MoCo, το 
οποίο µάλιστα παρέχεται 
και µε πενταετή εγγύηση 
στην µπάρα κοπής του. 
Επιπλέον, η εταιρεία ανα-
σχεδιάζει το µοντέλο 
C400 των 4 µέτρων. 
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Πρόσβαση στο 
δίκτυο της Praktiker 
αποκτά η STIHL 
Η STIHL, η καινοτόµος εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται 
στον κλάδο της δασοκοµίας και της κηπουρικής ως ένας 
από τους µεγαλύτερους κατασκευαστές µηχανηµάτων 
δίνοντας βαρύνου-
σα σηµασία στην α-
σφάλεια του χρή-
στη αλλά και στην 
προστασία του πε-
ριβάλλοντος κατά  
την λειτουργία τους, καλωσορίζει στο δίκτυο διανοµής 
των προϊόντων της την εταιρεία Praktiker Hellas Α.Ε.. 
Εγκαινιάζοντας έτσι µια µεγάλη και στρατηγικής ση-
µασίας συνεργασία µεταξύ των δύο εταιρειών µε στό-
χο να καλύψει τις ανάγκες κυρίως των αστικών περιο-
χών, µέσω ενός διευρυµένου γεωγραφικού πεδίου µε 
καταστήµατα σε κοµβικά σηµεία της ηπειρωτικής και 
της νησιωτικής Ελλάδας.

Oλη η γκάµα των προϊόντων
Στο πλαίσιο της νέας αυτής συνεργασίας, οι κατανα-
λωτές θα έχουν τη δυνατότητα να βρουν όλη την γκά-
µα των επαναφορτιζόµενων και ηλεκτρικών µηχανη-
µάτων STIHL στα 16 καταστήµατα Praktiker, στο δυνα-
µικό e-shop καθως και στα δύο Β2Β centers σε Αθήνα 
και Θεσσαλονίκη. Η Praktiker Hellas Α.Ε., µετρώντας 
28 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά, αποτελεί 
το Νo. 1 Ελληνικό ∆ίκτυο DIY & Home Improvement, 
εκπαιδεύοντας τους καταναλωτές γύρω από τη φιλο-
σοφία «Φτιάξ’ το µόνος σου» (Do-it-Yourself). Με  µια 
καταρτισµένη οµάδα επαγγελµατιών και µε προτεραι-
ότητα τις ξεχωριστές ανάγκες των πελατών της, η εται-
ρία προσφέρει άριστη εξυπηρέτηση.

Η µεγάλη ζήτηση
Μέσω της σύµπραξης αυτής στόχος είναι η διεύρυν-
ση του καναλιού των πιστοποιηµένων αντιπροσώπων 
της STIHL, ώστε να κάνει τα προϊόντα της ακόµα πιο εύ-
κολα διαθέσιµα σε όλους και να µπορεί να ανταποκρί-
νεται µε µεγάλη ταχύτητα στην αυξηµένη ζήτηση για τη 
συγκεκριµένη κατηγορία των επαναφορτιζόµενων και 
ηλεκτρικών προϊόντων της. O κύριος ∆ηµήτρης Μάγκος, 
∆ιευθυντής Αγορών της Praktiker Hellas, δήλωσε σχετι-
κά: «Ως ο Νο1 προορισµός για εργαλεία στη χώρα µας, 
φροντίζουµε να παρέχουµε συνεχώς ολοκληρωµένες 
και καινοτόµες λύσεις, για τους ιδιώτες και τους επαγ-
γελµατίες πελάτες µας. Η νέα µας συνεργασία µε την 
ANDREAS STIHL, ενός εκ των κορυφαίων κατασκευα-
στών µηχανηµάτων κήπου, µας χαροποιεί ιδιαίτερα και 
αποτελεί κοµβικό σηµείο για την περεταίρω εξάπλωση 
της φιλοσοφίας DIY πανελλαδικά».

στόλου και να διατηρηθεί ο µέσος όρος ηλικί-
ας κοντά στα 20 έτη». Μελανό σηµείο, επίσης, 
τουλάχιστον προς ώρας, αποτελεί το γεγονός 
ότι ακόµη δεν έχει ανοίξει η κάνουλα των πλη-
ρωµών, ώστε να τονωθεί η ρευστότητα των ε-
πιχειρήσεων. «Το αρνητικό είναι ότι πουλάµε 
χωρίς να εισπράττουµε. Άνοιξε µεν την προη-
γούµενη εβδοµάδα η πλατφόρµα για την ολο-
κληρωµένη υποβολή αιτήµατος πληρωµής, αλ-
λά µέχρι να τρέξουν τα δοκιµαστικά και να ολο-
κληρωθεί και ο έλεγχος παραλαβής της επέν-
δυσης, τα πρώτα λεφτά, µε µια αισιόδοξη πρό-
βλεψη, θα βγουν το Νοέµβριο. Άρα, τότε θα α-
νασάνουν πραγµατικά οι επιχειρήσεις, διότι η 
κάθε µια έχει συγκεκριµένες δυνατότητες, δεν 
έχει απεριόριστη ρευστότητα», εξήγησε ο κ. 
Μπαλουκτσής, και παραδέχθηκε πως σε σχέση 
µε προκηρύξεις στο παρελθόν η διαδικασία, σε 

αυτά τα Σχέδια, έχει «τρέξει» πολλή ταχύτερα.
Όσον αφορά την αναλογία των πωλήσεων, 

µεταξύ δενδροκοµικών και εξωχώραφων γεωρ-
γικών ελκυστήρων, αν και αργεί ακόµη η ωρί-
µανση των Σχεδίων Βελτίωσης, φαίνεται ότι το 
µείγµα αλλάζει. «Παρατηρούµε πως η αναλο-
γία από 75% στα δενδροκοµικά και 25% στα χω-
ραφάδικα, που ήταν πέρυσι, αυτή τη στιγµή εί-
ναι στο 65% - 35% και ίσως µέχρι το τέλος του 
έτους να καταλήξουµε στο 60% - 40%», είπε και 
συµπλήρωσε πως «αυτό θα σηµάνει µια αύξη-
ση της µέσης δαπάνης ανά τρακτέρ από 40.000 
- 50.000 ευρώ, σε 70.000 – 80.000 ευρώ, αυξά-
νοντας έτσι και το συνολικό τζίρο της αγοράς».

Ζήτησε επίσης, από τις τράπεζες «να βάλουν 
λίγο νερό στο κρασί τους», από τη στιγµή που, 
κατά µέσο όρο, το 50% του δανείου της επέν-
δυσης είναι εγγυηµένο από την επιδότηση και 
την ίδια στιγµή σχεδόν όλοι οι µεγάλοι όµιλοι 
έχουν κάνει συµφωνίες µαζί τους και τους παρέ-
χουν και εταιρικές εγγυήσεις για τα δάνεια αυτά.

Καταλήγοντας ο κ. Μπαλουκτσής εξέφρασε 
ικανοποίηση για τη δήλωση του Μάκη Βορίδη, 
πως εξετάζεται, για το επόµενο ΠΑΑ, να υπάρ-
χουν «κυλιόµενες» προκηρύξεις για τα Σχέδια 
Βελτίωσης, που θα διαφοροποιούν τα µηχανή-
µατα από τις υποδοµές, καθώς «αυτή η δοµή θα 
κρατά την αγορά διαρκώς ζωντανή».

Αναλογία τρακτέρ
Η αναλογία από 75% στα δενδροκο-

µικά και 25% στα χωραφάδικα, 
που ήταν πέρυσι, αυτή τη στιγµή 

είναι στο 65% - 35% 
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Πιο σοφοί 
οι ολιγαρκείς 

∆ιαχρονικό: Από αυτούς που 
κλαίγονται για τα πάντα, προτιµώ 
αυτούς που χαίρονται µε το τίποτα.

Μέλλον υπαίθρου: Κρίσιµες 
είναι οι επόµενες ηµεροµηνίες 
αναφορικά µε το περίφηµο 
σχέδιο ανάκαµψης της ΕΕ που 
περιλαµβάνει ένα νέο µέσο 
ανάκαµψης, στο πλαίσιο του 
ανανεωµένου Πολυετούς 
∆ηµοσιονοµικού Πλαισίου. Η 
βιολογική γεωργία και 
κτηνοτροφία, η ασφάλεια 
τροφίµων και η ανάπτυξη 
υπαίθρου είναι µερικά από τα 
θέµατα που µπήκαν σε 

διαβούλευση 
από 
22/7/2020 
µέχρι 
9/9/2020. 
Λίγες είναι οι 
προτάσεις που 
κατατέθηκαν 
από αγρότες 

και συνεταιρισµούς από όλη την 
ΕΕ. eleftheria.gr, 24/8/2020

Ροδάκινα: Έντονες είναι οι 
διαµαρτυρίες των 
ροδακινοπαραγωγών του Αµυνταίου 
για τη χαµηλή τιµή πώλησης των 
ροδάκινων στις Βιοµηχανίες και 
στους εµπόρους (µόλις 0,23€/κιλο). 
«την ευθύνη για την χαµηλή τιµή 
πώλησης των προϊόντων την έχει 
κυρίως µια οµάδα παραγωγών που 
εις βάρος των υπόλοιπων 
παραγωγών πλουτίζουν», ΕΑΣ 
Αµυνταίου Γ. Γιαννιτσόπουλος. ΕΡΤ 
Φλώρινας. ert.gr, 31/8/2020.

Πανώλη: Η EFSA ξεκίνησε 
µια µεγάλη εκστρατεία για την 
ευαισθητοποίηση και τη διακοπή 
της εξάπλωσης της αφρικανικής 
πανώλης των χοίρων-ASF στη 
NA Ευρώπη, σε Αλβανία, Σερβία, 
Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κροατία, 
Ελλάδα, Κοσσυφοπέδιο, 
Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία 
και Σλοβενία. Η ASF είναι 
ιογενής ασθένεια που προσβάλλει 
τους οικόσιτους χοίρους και τον 
αγριόχοιρο. ∆ΕΝ υπάρχουν 
εµβόλια για ASF, εποµένως ίσως 
απαιτηθεί η σφαγή µεγάλου 
αριθµού εκτρεφόµενων χοίρων. 
neapaseges.gr, 2/9/2020.              

*ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Όσο η παγκοσµιοποίηση βαθαίνει, 
οι επιτυχηµένες γηγενείς ποικιλίες 
οίνου, γίνονται κατά τι πιο διεθνείς 
και έτσι χαµένες στον παγκόσµιο α-
µπελώνα, το ελληνικό terroir που 
τις ανέδειξε, χρειάζεται µια άλλου 
τύπου προβολή για να διατηρήσει 
τα εύσηµα του ξεχωριστού. 

«Κάποιος που πίνει γαλλικό κρα-
σί, θα το ζητήσει λέγοντας: Θέλω να 
πιω µια Βουργουνδία, ένα Μπορντώ, 
µια Αλσατία» εξηγεί ο Απόστολος 
Μούντριχας από το Κτήµα Αβαντίς 
στο Ληλάντιο πεδίο, νοτιοανατολι-
κά της Χαλκίδας. 

Ο ίδιος, παίρνοντας θέση στη δη-
µόσια συζήτηση υποστηρίζει ότι σύ-
ντοµα οι ελληνικές ποικιλίες θα πά-
ψουν να είναι «ελληνικές», όσο η 
καλλιέργειά τους θα υιοθετείται α-
πό άλλες αµπελουργικές ζώνες στον 
κόσµο, όπως έγινε για παράδειγµα 
µε την περίπτωση της κορωνέικης 
ποικιλίας στην ελιά. Αυτό που πρέ-
πει να δουλέψουµε σαν brand είναι 
ο τόπος και σε δεύτερη µοίρα τις ποι-
κιλίες, υποστηρίζει ο αµπελουργός 

και οινοποιός από την Εύβοια εξη-
γώντας πως «στην περίπτωση του 
Ασύρτικου και της Σαντορίνης, όσο 
η ποικιλία καλλιεργείται σε άλλες 
περιοχές εντός και εκτός της χώρας, 
σου δίνεται  η εντύπωση πως Ασύρ-
τικα θα υπάρχουν παντού. Σαντορί-
νη όµως δεν υπάρχει, δεν µπορείς 
να έχεις κλώνο του νησιού».

Ο συνοµιλητής µας συνεπώς εί-
ναι της άποψης ότι το ελληνικό κρα-
σί πρέπει να χτίσει την εικόνα του 
εφεξής στα πρότυπα του «παλιού 
κόσµου» όπως το περιέγραψε, α-
ναφερόµενος στα γαλλικά πρότυ-
πα. «Για παράδειγµα ο καταναλω-
τής να ζητά να δοκιµάσει Σαντορί-
νη, ∆ράµα, Νεµέα ή Εύβοια».   

Το πλήγµα των εξαγωγών 
Αισιόδοξος για την πορεία του ελλη-

νικού οίνου που δοκιµάστηκε έντονα 
από την πανδηµία, ο κ. Μούντριχας ε-
κτιµά ότι οι ετικέτες του 2020 δεν θα 
βρεθούν αντιµέτωπες µε το στένεµα 
της ζήτησης που συνάντησαν οι ετικέ-
τες του 2019. «Η ζηµιά του 2020 δεν 
µπορεί να επαναληφθεί. Είµαι αισι-
όδοξος ότι το 2021 θα είναι από πολ-
λές απόψεις µια καλύτερη χρονιά για 
τον κλάδο. Όµως η σοδειά του 2019 
έχει µεγάλο θέµα, ο κόσµος πρέπει 
να την αγαπήσει». Μετρώντας τις ε-
µπορικές απώλειες της χρονιάς έως 
τώρα, βλέπει ο κ. Μούντριχας ότι οι ε-
ξαγωγές δέχθηκαν ισχυρότερο πλήγ-
µα απ’ ό,τι η εσωτερική ζήτηση. 

Οι ποικιλίες διεθνοποιούνται,
ο τόπος είναι εκείνος που θα 
αναγνωρίζει ο κόσμος όταν 
διαλέγει κρασί «Ο καταναλωτής θα ζητά να δοκιμάσει 

Σαντορίνη, Δράμα, Νεμέα ή Εύβοια» λέει 
ο Απ. Μούντριχας από το Κτήμα Αβαντίς

Αυτό που πρέπει να δουλέψουµε σαν 
brand είναι ο τόπος και µετά οι ποικιλίες.

Οι Κινέζοι ανεβαίνουν, όµως οι Αµερικανοί προτιµούν 
το καλό κρασί προσέχοντας ποικιλία και τόπο

Την επόµενη δεκαετία η αγορά της Κίνας και ευρύτερα της Ασίας 
προκρίνονται ως οι πιο δυναµικά ανερχόµενες αγορές, ωστόσο φαίνεται 
πως το ελληνικό κρασί έχει καλύτερη θέση στα ποτήρια των 
Αµερικανών καταναλωτών. «Πέραν των ουσιαστικών προσπαθειών 
προβολής που έχουν γίνει στις ΗΠΑ που φαίνεται ότι έχουν πιάσει τόπο, 
είναι και το προφίλ του καταναλωτή που ευνοεί τον ελληνικό οίνο» 
εξηγεί ο συνοµιλητής µας. «Ο Αµερικανός είναι περισσότερο 
συνειδητοποιηµένος, ένας πραγµατικά οινόφιλος καταναλωτής, ο οποίος 
προσέχει και την ποικιλία και τον τόπο» συνεχίζει ο ίδιος. Από την άλλη, 
αξίζει να σηµειωθεί πως κατά τον κ. Μούντριχα, ο Κινέζος καταναλωτής 
δεν έχει µάθει ακόµα να πίνει κρασί, είναι αρκετά συντηρητικός και 
µάλλον όχι ιδιαίτερα µεγάλος λάτρης του κρασιού. 

Ζήτηση
Οι ετικέτες 

του 2020 δεν 
θα βρεθούν 
αντιµέτωπες 
µε το στένεµα 
της ζήτησης

Κατανάλωση
Oι εξαγωγές 

δέχθηκαν ισχυ-
ρότερο πλήγµα 

σε σχέση µε 
την εσωτερική 

ζήτηση

Οινόφιλος
Ο Αµερικάνος 

είναι ένας 
πραγµατικά 
οινόφιλος 

καταναλωτής

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr
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Τη διαµόρφωση ενός σχεδίου δράσης 
για την επίτευξη του στόχου για αύξη-
ση στο 25 % του ποσοστού των γεωργι-
κών εκτάσεων της ΕΕ εκκινεί η Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή. Με δηµόσια διαβούλευση 
στοχεύει στη συλλογή απόψεων σχετι-
κά µε τις τρέχουσες προκλήσεις στις α-
γροτικές περιοχές και τις ενέργειες που 
απαιτούνται για την επίτευξη αυτών των 
φιλοδοξιών. Ο τοµέας της βιολογικής 
γεωργίας θα διαδραµατίσει σηµαντικό 
ρόλο στην επίτευξη των επιδιώξεων της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συµφωνίας, κα-
θώς και των στόχων που έχουν τεθεί στο 
πλαίσιο της στρατηγικής «Από το αγρό-
κτηµα στο πιάτο» και της στρατηγικής 
για τη βιοποικιλότητα.

Συνιστά προτεραιότητα για την Επι-
τροπή να διασφαλίσει ότι ο τοµέας της 
βιολογικής γεωργίας διαθέτει τα κατάλ-
ληλα εργαλεία, καθώς και ένα εύρυθµο 
νοµικό πλαίσιο κοινής αποδοχής, στοι-
χείο ουσιώδες για την επίτευξη του στό-
χου για αύξηση στο 25 % του ποσοστού 
των γεωργικών εκτάσεων που διατίθε-
νται αποκλειστικά για βιολογική γεωρ-
γία. Ο νέος κανονισµός για τη βιολογι-
κή παραγωγή παρέχει µεν µια στέρεη 
βάση, ωστόσο το παράγωγο δίκαιο, του 
οποίου η θέσπιση ακόµη εκκρεµεί, θα 
πρέπει να είναι εξίσου ανθεκτικό. Ως εκ 
τούτου, κατόπιν αιτήµατος των κρατών 
µελών, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
τρίτων χωρών και άλλων ενδιαφεροµέ-
νων, η Επιτροπή πρότεινε, µεταξύ άλλων, 
να αναβληθεί η έναρξη ισχύος της νέ-
ας νοµοθεσίας για τα βιολογικά προϊό-
ντα κατά ένα έτος, από την 1η Ιανουα-
ρίου 2021 για την 1η Ιανουαρίου 2022.

Το επικείµενο σχέδιο δράσης για τη 
βιολογική γεωργία, θα συµβάλει καθο-
ριστικά στην ενίσχυση του τοµέα, τόσο 
σε επίπεδο ζήτησης όσο και σε επίπεδο 
προσφοράς. Το σχέδιο θα διαρθρώνε-
ται γύρω από τρεις βασικούς άξονες, την 
τόνωση της ζήτησης βιολογικών προϊ-

όντων µε παράλληλη διατήρηση της ε-
µπιστοσύνης των καταναλωτών, την αύ-
ξηση των εκτάσεων βιολογικής γεωργί-
ας στην ΕΕ, και την ενίσχυση του ρόλου 
της βιολογικής παραγωγής στην κατα-
πολέµηση της κλιµατικής αλλαγής και 
της απώλειας βιοποικιλότητας, συµπε-
ριλαµβανοµένης της βιώσιµης διαχεί-
ρισης των πόρων. 

Η πολιτική της ΕΕ για την προώθηση 
των γεωργικών προϊόντων διατροφής, 
η οποία στηρίζει τον ευρωπαϊκό γεωρ-
γικό τοµέα µέσω της προώθησης των 
ποιοτικών χαρακτηριστικών του στην 
εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες. 
Για το έτος 2021, η Επιτροπή σχεδιάζει, 
στο πλαίσιο της πολιτικής προώθησης, 
να διαθέσει ειδικό κονδύλι για τη βιο-
λογική γεωργία, ύψους 40 εκατ. ευρώ. 

Σε δημόσια διαβούλευση 
το σχέδιο δράσης της ΕΕ 
για τη βιολογική γεωργία

Με προστασία από το 2021 στην Κίνα 
εμβληματικά ελληνικά ΠΟΠ προϊόντα
Επισφραγίστηκε µε υπογραφές στις 
14 Σεπτεµβρίου η διµερής συµφω-
νία ΕΕ και η Κίνας προστασίας 100 
ευρωπαϊκών γεωγραφικών ενδεί-
ξεων στην Κίνα και 100 κινεζικών 
γεωγραφικών ενδείξεων στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση από τον σφετερι-
σµό και τις αποµιµήσεις, η οποία θα 
τεθεί σε ισχύ στις αρχές του 2021.

Υπενθυµίζεται ότι στη συγκε-
κριµένη συµφωνία περιλαµβάνο-
νται 100 ευρωπαϊκά προϊόντα τα 
οποία τελούν υπό το καθεστώς της 
Προστασίας Γεωγραφικής Ένδει-
ξης (ΠΓΕ) µεταξύ των οποίων και 
έξι ελληνικά εµβληµατικά προ-
ϊόντα ΠΟΠ και συγκεκριµένα η 
Φέτα, το Ούζο, η Μαστίχα Χίου, οι 
ελιές Καλαµάτας, τα κρασιά Σά-
µου και το λάδι Σητείας Λασιθίου.

Όσον αφορά τα κινεζικά προ-
ϊόντα που φέρουν γεωγραφική 
ένδειξη, ο κατάλογος περιλαµβά-
νει, για παράδειγµα, τις ονοµασί-
ες Pixian Dou Ban (πάστα φασο-
λιών Pixian), Anji Bai Cha (λευ-
κό τσάι Anji), Panjin Da Mi (ρύζι 
Panjin) και Anqiu Da Jiang (πιπε-
ρόριζα Anqiu).

Η συµφωνία αυτή, που αρχικά 
συνήφθη τον Νοέµβριο του 2019, 

έχει ιδιαίτερη σηµασία για τη χώρα 
µας, καθώς πέρα από το ότι επιτρέ-
πει στα εξαιρετικής ποιότητας ελ-
ληνικά προϊόντα ΠΟΠ να αναδει-
χθούν στην αχανή αγορά της Κί-
νας, χαρίζοντάς τους ένα πολύ ση-
µαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτη-
µα, διασφαλίζει και την προστασία 
τους  από φαινόµενα µιµητισµού, 
ζήτηµα το οποίου έχουν θέσει επα-
νειληµµένα οι ελληνικές αρχές.

Η κινεζική αγορά έχει υψηλό δυ-
ναµικό ανάπτυξης για τα ευρωπα-
ϊκά τρόφιµα και ποτά. Το 2019, η 
Κίνα αποτελούσε τον τρίτο σηµα-
ντικότερο προορισµό για τα αγρο-
διατροφικά προϊόντα της ΕΕ, µε πο-
σό που ανήλθε σε 14,5 δισ. ευρώ. 
Είναι επίσης ο δεύτερος σηµαντι-
κότερος προορισµός για τις εξαγω-
γές ενωσιακών προϊόντων που φέ-
ρουν προστατευόµενη γεωγραφι-
κή ένδειξη, συµπεριλαµβανοµένων 
των οίνων, των αγροαδιατροφικών 
προϊόντων και των αλκοολούχων 
ποτών, και αντιπροσωπεύουν πο-
σοστό 9 % σε αξία. Επιπλέον, χάρη 
στην εν λόγω συµφωνία οι ευρω-
παίοι καταναλωτές θα µπορέσουν 
να ανακαλύψουν γνήσια ιδιότυπα 
προϊόντα της Κίνας.

Συµπύκνωµα 
φρούτου 
τρυγάει φέτος 
ο Μούντριχας
Ένα συµπυκνωµένο 
φρούτο τόσο όσο 
χρειάζεται επεφύλαξε 
το 2020 για τους 
αµπελώνες του 
Κτήµατος Αβαντίς στην 
«πολυστάφυλο» κατά 
τον Όµηρο, Εύβοια. 
Χρονιά σαν και αυτήν 
του 2020, ο Απόστολος 
Μούντριχας, το 
«µυαλό» πίσω από τα 
κρασιά του Κτήµατος, 
δεν εύρισκε για να 
συγκρίνει. Ήταν τέτοια 
η «µετεωρολογική 
αρµονία» όπως εξηγεί 
που δεν µπορούσε παρά 
ένα ζωηρό φρούτο και 
µε καλές οξύτητες να 
βγάλει το αµπέλι. Στο 
Wine Trails που 
κυκλοφορεί, 
καταγράφεται ο παλµός 
του φετινού τρύγου 
από τη Χαλκιδική έως 
τη Σαντορίνη.

Για το 2021 η Επιτροπή σχεδιάζει 
να διαθέσει στην προώθηση της 
βιολογικής γεωργίας 40 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον 175 ΠΓΕ
Εντός τεσσάρων ετών 
το πεδίο εφαρµογής 
της συµφωνίας θα 
επεκταθεί ώστε να 

καλύπτει 175 επιπλέον 
ονοµασίες ΠΓΕ και από 

τα δύο µέρη

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ
 ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΕΕ

>3.300

Oνοµασίες 
έχουν 
καταχωριστεί 
ως ΓΕ

1.250

Oνοµασίες ΓΕ
από τρίτες χώρες

προστατεύονται
στην ΕΕ

74,8

Η αξία των 
ΓΕ της ΕΕ 

40.000

∆ΙΣ. ΕΥΡΩ

Περιπτώσεις 
προστασίας ΓΕ 
της ΕΕ ανά 
τον κόσµο
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Στο Διασέλι το όνειρο έγινε πράξη

Ο βοσκός ξέρει να 
τυροκομεί πιο καλά 
από τον βιομήχανο
Με 400 κατσίκια και σαφές πλάνο ένας βοσκός από την  Ίο 
βάζει μπρος την τυροκόμηση με συνταγές των προγόνων του

Αναβάθµιση
Στόχος, ένα ταξίδι που 

µπλέκει την κτηνο-
τροφία, τη µεταποίηση 

και τον τουρισµό µε 
τη λαογραφία, την 
παράδοση και την 

επιχειρηµατικότητα 
της υπαίθρου 

Στα προϊόντα, κατσικίσια και 
γλυκιά γραβιέρα Ίου επτάµηνης 
ωρίµανσης ή πεπαλαιωµένη,
κρεµµώδες και απαλό σκοτύρι 
Ίου και λευκό κατσικίσιο τυρί 
που ωριµάζει σε βαρέλι.   

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Τα 400 κατσίκια και ένα 
µητάτο στα ορεινά της Ίου 
γεµάτο µε συνταγές τυρο-
κόµησης των παλιών ήταν 
η κληρονοµιά του ∆ηµήτρη 
Χάρου από την οικογένειά του. 
Μεγαλωµένος µαζί µε τα ζώα της 
οικογένειας, έµαθε από µικρό παιδί 
πώς οι κτηνοτρόφοι των Κυκλάδων στραγγί-
ζουν τις ξερολιθιές για γάλα. 

Μαζί µε αυτό, έµαθε τα µυστικά της τυροκό-
µησης από τους παλιούς και αναλαµβάνοντας 
τα ηνία της οικογενειακής εκµετάλλευσης, α-
ποφάσισε πριν από µερικά χρόνια να αναβαθ-
µίσει τόσο τον στάβλο όσο και τη µονάδα µε-
ταποίησης, ξεκινώντας ένα ταξίδι που µπλέκει 
την κτηνοτροφία, τη µεταποίηση και τον τουρι-
σµό µε τη λαογραφία, την παράδοση και την ε-
πιχειρηµατικότητα της υπαίθρου. 

Το προϊοντικό χαρτοφυλάκιο περιλαµβάνει 

κατσικίσια και γλυκιά γραβιέρα Ί-
ου επτάµηνης ωρίµανσης ή πεπα-
λαιωµένη, µε ή χωρίς πιπέρι, η ί-
δια βυθισµένη σε οινολάσπη α-
πό Βινσέντο Σαντορίνης, κρεµ-
µώδες και απαλό σκοτύρι Ίου µε 

συνταγή του προπάππου του αλ-
λά και λευκό κατσικίσιο τυρί που 

ωριµάζει σε βαρέλι.   
Με επενδύσεις για µία νέα σύγχρο-

νη µονάδα τυροκόµισης και ένα ροµποτικό 
αρµεκτήριο 24 θέσεων άνοιξε ο ∆ηµήτρης Χά-
ρος το νέο κύκλο της οικογενειακής επιχείρη-
σης, η σχέση της οποίας µε την πρωτογενή πα-
ραγωγή, χάνεται στους αιώνες.  

«Τα ζώα είναι από πάππου προς πάππου, 
πηγαίνει αιώνες πίσω. Μάλιστα ο πεθερός µου 
θυµάται τον προπάππο του να έχει ζώα» εξηγεί 
στην εφηµερίδα Agrenda η σύζυγος του ∆ηµή-
τρη, Ελένη, η οποία κατάγεται από τη Λάρισα 
και µε σπουδές στη διοίκηση επιχειρήσεων, έ-
χει αναλάβει τις δηµόσιες σχέσεις και την προ-
βολή της οικογενειακής επιχείρησης.

Ο ∆ηµήτρης Χάρος µε τη µητέρα του και τη σύζυγό του Ελένη, προχώρησε 
στη δηµιουργία ενός σύγχρονου τυροκοµείου και µιας µονάδας αυτόµατου 
αρµέγµατος και ταΐσµατος των 400 κατσικιών που φροντίζει στην Ίο.

∆ηµήτρης Χάρος  
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Μέχρι να γίνει το τυροκοµείο οι ερ-
γασίες µεταποίησης φρέσκου κα-
τσικίσιου γάλακτος γίνονταν µε το 
καζάνι πάνω στο τζάκι ή µετά µε φι-
άλες προπανίου. «Η οικογένεια τυ-
ροκοµούσε ανέκαθεν. Είναι η πιο 
παλιά οικογένεια στο νησί που ξέ-
ρει να φτιάχνει τυρί. Μάλιστα κάπο-
τε προµήθευε µε χλωρό τυρί όλη τη 
Σαντορίνη» λέει η συνοµιλήτριά µας. 

Πλέον, µε το στήσιµο της κτηνο-
τροφικής µονάδας να προσεγγίζει 
τα 800 κιλά την ηµέρα στην υψηλή 
γαλακτοκοµική περίοδο, οι ανάγκες 
αυξάνονται τόσο στο στάβλο, που 
τον «τρέχει» ο ίδιος ο ∆ηµήτρης, ό-
σο και στο τυροκοµείο, στο οποίο 
δουλεύει µαζί µε τη µητέρα του. Οι 
αυτοµατισµοί και τα νέα τεχνολογι-
κά µέσα που επιτρέπει η αρµεκτική 
και ταϊστική µηχανή, µαζί µε τα επί-
πεδα υγιεινής που εξασφαλίζει µια 
σύγχρονη µονάδα τυροκόµισης, δί-
νουν περιθώρια ώστε οι έντονες κα-
θηµερινές εργασίες της εκµετάλλευ-
σης να απασχολούν µόλις δύο άτο-
µα, τον κ. Χάρο και τη µητέρα του, µε 
τη σύζυγό του να έχει αναλάβει το 
δύσκολο έργο της διαχείρισης της 

επιχείρησης σε επίπεδο διοίκησης 
και επικοινωνίας. 

Παράλληλα η ίδια τρέχει και το 
κοµµάτι της επισκεψιµότητας, που 
ήταν δική της ιδέα. Έτσι λοιπόν οι 
επισκέπτες του νησιού έχουν τη δυ-
νατότητα να περιηγηθούν στους χώ-
ρους της εκµετάλλευσης αλλά και 
στους ειδικούς χώρους που διαµόρ-
φωσε η ίδια µε στόχο την αναπαρά-
σταση της παραδοσιακής κτηνοτρο-
φίας και τυροκοµίας του νησιού, έ-
χοντας συλλέξει εκθέµατα λαογρα-
φικού και αρχαιολογικού ενδιαφέ-
ροντος σε ειδικό εκθεσιακό χώρο. 

Μάλιστα όπως εξηγεί στην Agrenda, 
φέτος, στην πρώτη χρονιά λειτουργί-
ας του επισκέψιµου σκέλους της επι-
χείρησης, η ανταπόκριση του κοινού 
ξεπέρασε τις µετριασµένες προσδο-
κίες λόγω της πανδηµίας. 

Στα επόµενα βήµατα της εκµετάλ-
λευσης είναι η επέκτασή της και µε 
νέα προίόντα. «Τώρα είµαστε στη 
διαδικασία αναβίωσης της κοπανι-
στής Ίου. Πρόκειται για ένα πικά-
ντικο τυρί µε βασικό συστατικό το 
ελαιόλαδο, µια συνταγή της οικο-
γένειας Χάρου», όπως εξηγεί η ίδια. 

Με σύγχρονα εργαλεία για να γίνει 
η δουλειά αρκεί ένα άτομο στον στάβλο

∆ΙΑΣΕΛΙΑ, ΙΟΣ

Χτισµένο στο υψηλότερο σηµείο της Ίου, δίπλα στη 
φάρµα της οικογένειας, το παραδοσιακό τυροκοµείο 

«∆ιασέλι» προσφέρει στον επισκέπτη µία εµπειρία 
γεύσεων καταµεσής του Αιγαίου.

instagram: @diaselitraditionalcheesery

Αναβίωση
Η κοπανιστή Ίου είναι ένα 
πικάντικο τυρί µε βασικό 
συστατικό το ελαιόλαδο, 
µια συνταγή της οικογέ-

νειας Χάρου

ΙΟΣ

Αν θέλετε να προβληθεί η επιχείρησή σας
µέσα από τις σελίδες µας
επικοινωνήστε µαζί µας

agrenda@agronews.gr

Τα ηνία Bayer AG 
Ως το 2024 στον 
Werner Baumann 
Η Bayer AG ανακοίνωσε ότι έχει 
παρατείνει τη σύµβαση του 
διευθύνοντος συµβούλου Werner 
Baumann µέχρι το 2024 (είναι στο 
τιµόνι της γερµανικής εταιρείας 
από το 2016). Ο Baumann καλείται 
να αντιµετωπίσει προκλήσεις, 
όπως µεταξύ άλλων η πανδηµία, η 
λήξη των αδειών ευρεσιτεχνίες για 
σηµαντικά φαρµακευτικά προϊόντα.

Εβροφάρμα
Νέα Διοίκηση
Κατόπιν της αντικατάστασης των 
παραιτηθέντων µελών του ∆Σ της 
«Εβροφάρµα», συγκροτήθηκε σε 
σώµα και καθόρισε τις ιδιότητες 
των νέων µελών του, µε τον 
Παπαζηλάκη Αθανάσιο να 
αναλαµβάνει πρόεδρος και 
εκτελεστικό µέλος. Αντίστοιχα 
ο Παπαζηλάκης Πασχάλης του 
Χρήστου, αναλαµβάνει τη θέση 
του αντιπροέδρου και 
διευθύνοντος συµβούλου.

Στην Chipita
Deputy CEO 
o Γιάννης 
Παπαχρήστου

Τη θέση του Deputy CEO – 
Commercial αναλαµβάνει ο 
Γιάννης Παπαχρήστου από τις 21 
Σεπτεµβρίου, αναφερόµενος στον 
CEO Σπύρο Θεοδωρόπουλο. Ο κ. 
Παπαχρήστου έχει διατελέσει 
υψηλόβαθµο στέλεχος σε 
ανώτατες διευθυντικές θέσεις σε 
επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα. 
Ξεκίνησε την επαγγελµατική του 
σταδιοδροµία στην Johnson & 
Johnson Hellas το 1995.

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ



TΩΝ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΑΡΧΟΝΤΗ,
        ΦΑΝΗ ΓΕΜΤΟΥ,
        ΚΩΣΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟY,
        ΚΩΣΤΑ ΓΚΟΥΜΑ,
        ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΛΕ,
        ΤΑΣΟΥ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗ

Την περίοδο που διανύουµε η Εθνική Οικο-
νοµία κινείται στον αστερισµό ενός «σχε-
δίου ανάκαµψης», στη βάση της αναµε-
νόµενης ενίσχυσης από το αντίστοιχο Τα-
µείο της ΕΕ, για το οποίο η Κυβέρνηση 
φαίνεται ότι έχει οριστικοποιήσει τις βα-
σικές κατευθύνσεις, ενώ παράλληλα εκ-
πονεί το Εθνικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης 
(ΕΠΑ, 2021 – 2025) της χώρας.

Επικεντρώνουµε την τοποθέτησή µας 
στην Θεσσαλία, στις επιλογές και τις πρα-
κτικές των αρµόδιων οργάνων της Κυβέρ-
νησης και των τοπικών αυτοδιοικητικών 
φορέων, για τα σηµερινά και µελλοντικά 
προβλήµατα. Όλα τα σχέδια υποτίθεται ότι 
στοχεύουν στην αειφορική και διατηρήσι-
µη ανάπτυξη, στη πράσινη οικονοµία και 
στη προσαρµογή στη κλιµατική αλλαγή. 

Βασικοί πυλώνες για την βιώσιµη ανά-
πτυξη στη θεσσαλική περιφέρεια είναι η 
γεωργία/κτηνοτροφία, η µεταποίηση και η 
παραγωγή ενέργειας (χωρίς να υποτιµού-
µε την σηµασία των µεταφορών, του τουρι-
σµού, των υπηρεσιών και άλλων τοµέων).

Παγιωµένη η απειλή από ξηρασία
Θα πρέπει για τον σχεδιασµό να λη-

φθούν υπόψη η εδώ και δεκαετίες, παγι-
ωµένη πλέον, «κακή» κατάσταση των υδά-
τινων οικοσυστηµάτων της (επιφανειακών 
και υπόγειων), η απειλή από φαινόµενα 
ξηρασίας και λειψυδρίας, αλλά και πληµ-
µυρών, απέναντι στα οποία η Θεσσαλία εί-
ναι ευάλωτη και ανοχύρωτη, καθώς και το 
µεγάλο θέµα της επάρκειας και της διαχεί-
ρισης των υδατικών πόρων της περιοχής. 

Συνεπώς, για ένα σοβαρό και αξιόπιστο 

αναπτυξιακό σχέδιο στις σηµερινές συν-
θήκες, θα πρέπει πρώτα και πέρα από οτι-
δήποτε άλλο να αξιολογηθεί η Θεσσαλία 
ως «υδατικό διαµέρισµα» και µόνο µετά 
από αυτό να αντιµετωπισθεί ως περιφε-
ρειακή ενότητα. 

∆υστυχώς, κάτι τέτοιο δεν βλέπουµε να 
ακολουθείται. Σήµερα στην περιοχή µας 
παρατηρούµε ότι συγκρούονται δύο δια-

φορετικές αντιλήψεις για την ανάπτυξη.
Η πρώτη είναι η «συµβατική» αντίληψη, 

δηλαδή να παράγουµε συνεχώς όλο και 
περισσότερα «έργα» σε διάφορους τοµείς, 
αξιοποιώντας µε µια «µηχανιστική» λογι-
κή τις ποικίλες χρηµατοδοτικές πηγές α-
πό Ευρωπαϊκά προγράµµατα και εθνικούς 
πόρους, ενώ στην συνέχεια ακολουθεί µια 
συστηµατική επικοινωνιακή τακτική, δη-
µιουργώντας µία επίπλαστη εικόνα προ-
όδου και ευηµερίας, βελτίωση της θέσης 
των εργαζοµένων και της κοινωνίας συνο-
λικά, επιφέροντας µόνο πρόσκαιρα ανα-
πτυξιακά και κυρίως πολιτικά οφέλη, πα-
ρότι παραµένει χαµηλή η παραγωγικότη-
τα του πρωτογενούς τοµέα και η Θεσσα-
λία καθηλωµένη στην ούτως ή άλλως πε-
ριορισµένη ενεργειακή συνεισφορά της 
στην ηλεκτροπαραγωγή (µε έργα από την 
δεκαετία 1960 !). 

Η άλλη αντίληψη για την ανάπτυξη, θα 
έπρεπε να έχει προσανατολισµό την σε 
βάθος ανάλυση των δεδοµένων, την επι-
κέντρωση στα προβλήµατα αλλά και στα 

συγκριτικά πλεονεκτήµατα της περιοχής 
µας, την ανάδειξη των αναγκαίων στόχων 
για έργα και δράσεις. 

Θα έπρεπε επίσης να έχει δοθεί πολύ µε-
γαλύτερο βάρος στο ζήτηµα της ασφάλει-
ας από κινδύνους ξηρασίας και λειψυδρί-
ας που δυστυχώς ελλοχεύουν λόγω κλι-
µατικής αλλαγής και, το κυριότερο, θα έ-
πρεπε να ενταχθούν στον σχεδιασµό και 
τον προγραµµατισµό τα κατάλληλα έργα 
που θα επιφέρουν αποκατάσταση της δι-
αταραγµένης οικολογικής ισορροπίας στο 
Υδατικό ∆ιαµέρισµα Θεσσαλίας (Υ∆Θ).

Όπως όλα δείχνουν, η προοπτική να χα-
ράξουµε µια τέτοια µέσο µακροπρόθεσµη 
στρατηγική βασισµένη στα παραπάνω κρι-
τήρια, παρά τις υποσχέσεις, έχει µάλλον ε-
γκαταλειφθεί και από την Κυβέρνηση και 
από τους αρµόδιους τοπικούς παράγοντες.

Αυτό άλλωστε υποδηλώνουν και οι ά-
τολµες, σχεδόν απολογητικές, δηλώσεις 
του Κυριάκου Μητσοτάκη για την Θεσσα-
λία πρόσφατα στην ∆ΕΘ, καθώς και η σι-
ωπή της τοπικής ηγεσίας, όπου οι αρµόδι-

Επιβάλλεται η απομάκρυνση 
των εμποδίων για υλοποίηση 

έργων στον κομβικό τομέα 
των υδάτων, τα οποία 

δημιουργούνται είτε από 
άγνοια, είτε από κοντόφθαλμες 
αντιλήψεις για το περιβάλλον, 

είτε από τις παρωπίδες 
κάποιων που προτιμούν να 

δούνε στάσιμη την Θεσσαλία 
παρά να αποδεχθούν την 

αυταπόδεικτη ανάγκη 
ενίσχυσης του υδατικού 
δυναμικού της μέσω της 

λεκάνης του Αχελώου

Νέα υδατικά αποθέματα 
από το Ταμείο Ανάκαμψης
Λύση στα μεγάλα αρδευτικά προβλήματα του θεσσαλικού κάμπου με κατάλληλη 
αξιοποίηση πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης προτείνουν τεχνοκράτες της περιοχής 

Agrenda42 ΑΡΘΡΑ.ΑΝΑΛΥΣΕΙΣΣάββατο 19 & Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2020

Ψευτοδιακηρύξεις υπέρ της 
εκτροπής Αχελώου

Κάποιες ανούσιες ψευτοδιακηρύξεις 
από ορισµένους ότι είναι δήθεν 
«υπέρ της εκτροπής Αχελώου», 

µάλλον πικρά χαµόγελα προκαλούν



οι δεν βρίσκουν το θάρρος να επιβάλλουν 
το σχέδιο που πραγµατικά χρειαζόµαστε.

Επιλογές καθοριστικές για το µέλλον
Ας ξεκαθαρίσουµε το εξής: Η πρόθεσή 

µας δεν είναι να κουνάµε το δάχτυλο και 
να µοιράζουµε γενικώς ευθύνες προς κάθε 
κατεύθυνση. ∆εν µπορούµε όµως και να 
αγνοήσουµε το γεγονός ότι βρισκόµαστε 
σε κατάσταση συναγερµού και ότι οι κρί-
σιµες επιλογές αυτής της περιόδου (οι ο-
ποίες στο κάτω – κάτω θα έπρεπε να συµ-
βαδίζουν µε όσα οι πολιτικοί επί χρόνια υ-
πόσχονται στον θεσσαλικό λαό), θα καθο-
ρίσουν το µέλλον της Θεσσαλίας για πολ-
λές επόµενες δεκαετίες.

Με αυτές τις σκέψεις και τις ανησυχίες 
παρουσιάζουµε συνοπτικά τις προτάσεις 
µας, που πρέπει να περιληφθούν στα σχέ-
δια που εκπονούνται :

Άµεση εκπόνηση ενός ολοκληρωµέ-
νου εφαρµοστικού σχεδίου (master plan) 
µε τα αναγκαία έργα και δράσεις για την 
σταδιακή µείωση των υδατικών ελλειµά-
των στο Υ∆Θ, εφαρµογή µιας πολιτικής µε 
κίνητρα και µέτρα για µείωση των κατανα-
λώσεων (κυρίως στη Γεωργία), ένταξη στο 
«πακέτο» ανάκαµψης νέων ταµιευτήρων 
νερού περιµετρικά της λεκάνης Πηνειού 
(Σκοπιά Φαρσάλων, Ελασσόνα, Πύλη, Νε-
οχώρι κ.α) και των σχετικών έργων µετα-
φοράς και διανοµής νερού.

Άµεση επανέναρξη των διαδικασιών 
ολοκλήρωσης του ηµιτελούς ταµιευτήρα 
Συκιάς επί του Άνω Αχελώου, καθώς και 
της, πλήρως διανοιγµένης, σήραγγας µε-
ταφοράς (µήκους 18 χλµ.) από Συκιά προς 
∆ρακότρυπα (Μουζάκι), για την οποία α-
ποµένει µόνο η εσωτερική επένδυση ε-
νός τµήµατος. 

Ο ταµιευτήρας Συκιάς αναµένεται να 
παράσχει την αναγκαία (και επιβαλλόµε-
νη από Ευρωπαϊκή Οδηγία) ασφάλεια της 
Θεσσαλίας έναντι της αναµενόµενης λει-
ψυδρίας. Επιπλέον προβλέπεται η υδρο-
ηλεκτρική αξιοποίηση των υδάτων αυτών 
(ενέργεια υψηλής αξίας από εγχώρια και 
ανανεώσιµη πηγή) καθώς και αποθήκευ-
ση µέρους της παραγόµενης (από ΑΠΕ) ε-
νέργειας µε το σύστηµα της άντλησης - 
ταµίευσης.

Μέρος των σηµαντικών αποθεµάτων 
του ταµιευτήρα Συκιάς, θα µεταφέρονται 
στον κάµπο για τεχνητό εµπλουτισµό των 
απειλούµενων υπόγειων υδροφορέων, 
έτσι ώστε, σε µια πορεία ετών, να καλυ-
φθούν τα τεράστια ελλείµµατα νερού που 
επί σχεδόν τριάντα χρόνια συσσωρεύθη-
καν ανεξέλεγκτα και που ο όγκος τους υ-
περβαίνει τα τρία (3) δισεκατοµµύρια κυ-
βικά µέτρα νερού.

Παράλληλα, κάποιες ποσότητες νερού, 
θα ανακουφίσουν προσωρινά και τους ε-
πιφανειακούς υδροφορείς (ποτάµια, λί-
µνες) έως την ολοκλήρωση των περιφε-
ρειακών ταµιευτήρων που προαναφέραµε.

  Τέλος, τα ύδατα που αθροιστικά θα δι-
ατίθενται πλέον από τους ταµιευτήρες των 
λεκανών Πηνειού και Αχελώου, υπό προϋ-
ποθέσεις, θα προσφέρουν την δυνατότητα 
για ανάπτυξη της Γεωργίας, σε µια κατεύ-

θυνση αειφορίας, περιβαλλοντικής ασφά-
λειας, εκσυγχρονισµού, υψηλότερων απο-
δόσεων, µειωµένου κόστους παραγωγής, 
αύξησης των γεωργικών εισοδηµάτων κ.ο.κ.

Όλα αυτά θα συµβάλλουν επίσης στον 
διακηρυγµένο και υψηλής προτεραιότητας 
στόχο της ΕΕ και της χώρας για την «δια-
τροφική ασφάλεια», µε επενδύσεις στην 
µεταποίηση αγροτικών προϊόντων, την αύ-
ξηση των εξαγωγών, µε άµεσο θετικό αντί-
κτυπο στην κοινωνική συνοχή, στην απα-
σχόληση και ειδικά την παραµονή των νέ-
ων στον τόπο τους. 

Αυταπόδεικτη η ανάγκη ενίσχυσης του 
υδατικού δυναµικού της Θεσσαλίας

Να γιατί ισχυριζόµαστε ότι οι παρεµβάσεις 
που προτείνουµε είναι «εκ των ουκ άνευ». 

Να γιατί επιβάλλεται συνεπώς η αποµά-
κρυνση των εµποδίων για υλοποίηση έρ-
γων στον κοµβικό τοµέα των υδάτων, τα ο-
ποία δηµιουργούνται είτε από άγνοια, είτε 
από κοντόφθαλµες αντιλήψεις για το πε-
ριβάλλον, είτε από τις παρωπίδες κάποιων 
που προτιµούν να δούνε στάσιµη την Θεσ-
σαλία παρά να αποδεχθούν την αυταπόδει-
κτη ανάγκη ενίσχυσης του υδατικού δυνα-
µικού της µέσω της λεκάνης του Αχελώου. 

Βεβαίως, όλοι αυτοί, είτε ως Κυβέρνηση 
είτε ως αντιπολίτευση, απέτυχαν να χειρα-
γωγήσουν την κοινή γνώµη και να «δια-
γράψουν», όπως επιχείρησαν, το όραµα 
για την εξάλειψη των τεράστιων υδατικών 
ελλειµµάτων στους υδροφορείς της Θεσ-
σαλίας µε την ολοκλήρωση των αναγκαί-
ων έργων. Το ίδιο θα συµβεί και αυτή τη 
φορά, η ζηµία όµως από τις όποιες καθυ-
στερήσεις, θα είναι τεράστια για την περι-

οχή και τη χώρα. Ας είµαστε όµως δίκαιοι. 
Σήµερα, όπως διαµορφώνεται η κατάστα-
ση, η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτά-
κη, ακολουθεί αντικειµενικά τις ίδιες πρα-
κτικές µε τους προκατόχους της, επιβάλλο-
ντας «πάγωµα» σε όλα τα αξιόλογου µεγέ-
θους έργα ταµίευσης (λ. Πηνειού) και, κατά 
µείζονα λόγο, στον ταµιευτήρα Συκιάς και 
την σήραγγα µεταφοράς επί του Αχελώου.

Η παρατηρούµενη απραξία από τον Πρω-
θυπουργό, τους αρµόδιους Υπουργούς (Κ. 
Καραµανλή, Κ. Χατζηδάκη κ.α, χωρίς να 
αγνοούµε κάποιες κατ’ εξαίρεση θετικές 
κινήσεις), και η αµήχανη αποδοχή αυτής 
της αδράνειας από όλους εκείνους που υ-
πηρετούν ή στηρίζουν άκριτα την Κυβέρ-
νηση, δηµιουργεί απογοήτευση και απο-
τελεί διάψευση των ελπίδων στο λαό. Κά-
ποιες ανούσιες ψευτοδιακηρύξεις από ορι-
σµένους ότι είναι δήθεν «υπέρ της εκτρο-
πής Αχελώου», µάλλον πικρά χαµόγελα 
προκαλούν και, φυσικά δεν αλλοιώνουν 
την πραγµατικότητα. 
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Υπόγεια και επιφανειακά 
χρειάζεται δουλειά

Θα πρέπει για τον σχεδιασµό να 
ληφθεί υπόψη η εδώ και δεκαετίες, 

παγιωµένη πλέον, «κακή» κατάσταση 
των υδάτινων οικοσυστηµάτων της

ΑΡΧΟΝΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ, 

ΠΡ. ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

ΦΑΝΗΣ ΓΕΜΤΟΣ, 

ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ, 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΟΥΜΑΣ, 

ΠΡ. ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΓΕΩΤΕΕ/ΚΕ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΛΕΣ, 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΕΘΕΜ)

ΤΑΣΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ, 

ΠΡ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΕΕ/Κ-∆Θ
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Κίνδυνο αφανισµού της κτηνοτροφίας σε περισ-
σότερα από δέκα χωριά Κοζάνης και Εορδαίας, 
λόγω ζωηρού ενδιαφέροντος, που εκδηλώνεται 
περιµετρικά του Βουρίνου όρους, για επενδύσεις 
σε Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, διαβλέπουν 
αιγοπροβατοτρόφοι και βοοτρόφοι της περιοχής. 
Η απειλή για το τοπικό ζωικό κεφάλαιο, όπως κα-
τήγγειλαν στις 17 Σεπτεµβρίου, σε εκδήλωση δι-
αµαρτυρίας µαζί µε τα ζώα τους στο υπό κατα-

σκευή φωτοβολταϊκό πάρκο των Λιβερών Κοζά-
νης, προέρχεται από το γεγονός ότι οι προωθού-
µενες επενδύσεις, χωροθετούνται σε µια περιο-
χή που χρησιµοποιείται ως βοσκότοπος, µε συ-
νέπεια να στερούν από τα κοπάδια κρίσιµο βιό-
τοπο αλλά και να τους δυσχεραίνουν την πρό-
σβαση σε νερό. «Στην ουσία µας εκτοπίζουν από 
έναν κατ’ εξοχήν βοσκότοπο, όπου τη στιγµή αυ-
τή εξυπηρετούνται περίπου 10.000 αιγοπρόβα-

τα και σχεδόν άλλες 1.000 αγελάδες ελευθέρας 
βοσκής, προκειµένου να αναπτύξουν φωτοβολ-
ταϊκά, χωρίς καν να µας ρωτήσουν για το πως θα 
µπορούσαµε να συνυπάρξουµε», ανέφερε ο βο-
οτρόφος, Χαράλαµπος Τσανίδης, από τον οικι-
σµό Λιβερά. Ο ίδιος υποστήριξε πως από τα πε-
ρίπου 15.000 στρέµµατα του βοσκότοπου πέριξ 
του Βουρίνου, φηµολογείται ότι ήδη έχουν δε-
σµευτεί περί τα 9.000 στρέµµατα για φ/β πάρκα. 

Ανησυχούν οι κτηνοτρόφοι για τις ΑΠΕ στο όρος Βούρινος

Τακτικισμό που 
παραπέμπει σε 
απόπειρα έγκαιρης 
παγίωσης και 
συγκράτησης των τιμών 
επιτραπέζιας πράσινης 
ελιάς Χαλκιδικής 
δείχνουν οι  κινήσεις 
της μεταποιητικής 
βιομηχανίας

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Την ώρα που η µεγάλη πλειονότητα των ε-
λαιοκαλλιεργητών του νοµού ετοιµάζεται να 
µπει στα κτήµατα το Σαββατοκύριακο για τη 
συγκοµιδή του προϊόντος και ενώ η περιρ-
ρέουσα ατµόσφαιρα έκανε λόγο για 1,40 – 
1,50 ευρώ το κιλό, για την κατηγορία των έ-
ως 110 τεµαχίων, δύο από τις µεγαλύτερες 
µεταποιητικές επιχειρήσεις του κλάδου, α-
νακοίνωσαν, για πρώτη φορά τόσο νωρίς, 
τιµοκαταλόγους µε 1 ευρώ το κιλό, για την 
ανώτερη ποιοτική κατηγορία ελιάς. Όπως 
ήταν φυσικό η ανώµαλη αυτή προσγείωση 
προκάλεσε αισθήµατα οργής και απογοή-
τευσης στις τάξεις των παραγωγών, οι οποί-
οι µιλούν για τιµές κάτω του κόστους και ό-
τι µε αυτές τις συνθήκες είναι προτιµότερο 
να πάνε τις ελιές για λάδι.

«Οι τιµές αυτές είναι εξευτελιστικές. Προ-
σπαθούν να µας πιάσουν στον ύπνο για να 
µη ξεφύγει ο τιµοκατάλογος. Να µπορούν 
να δώσουν άλλα 10 ή 20 λεπτά, στη συνέ-
χεια της συγκοµιδής και να φανεί ότι κάνουν 
και υποχωρήσεις», ανέφερε στην Agrenda 
ο πρόεδρος του Α.Σ. Σηµάντρων, Βαγγέλης 
Μισαηλίδης. Ο ίδιος πάντως, εµφανίστηκε 
αισιόδοξος ότι δεν θα µείνουν σε αυτά τα ε-
πίπεδα οι τιµές, καθώς, όπως σηµείωσε «α-
κόµη δεν έχουν µπει στο παιχνίδι οι υπόλοι-
πες τοπικές βιοµηχανίες». Κατά µια εκδοχή 
πάντως, οι τιµοκατάλογοι που κυκλοφόρη-
σαν στα µέσα της περασµένης εβδοµάδας 
είναι ενδεικτικοί και ότι θα ακολουθήσουν 
και συµπληρωµατικά δελτία µε τις οριστικές 
τιµές ανά ποιοτική κατηγορία.

Η µειωµένη παραγωγή και η έλλειψη 
αποθεµάτων άλλα δείχνει…

Το κλίµα όλες τις προηγούµενες ηµέρες 
στη Χαλκιδική, ωστόσο, ήταν εκ διαµέτρου 
αντίθετο, µε τους παραγωγούς να αποφαί-
νονται ότι τα 1,40-1,50 ευρώ το κιλό, που 
πλήρωσε πέρσι η µεταποίηση στα 110 τε-
µάχια συµβατικής καλλιέργειας και τα 1,80-
1,90 ευρώ το κιλό στα βιολογικής, είναι µια 
ρεαλιστική επιδίωξη και για φέτος.

Η πεποίθησή τους αυτή εδραζόταν στις 
συγκλίνουσες προβλέψεις ότι η φετινή πα-
ραγωγή θα είναι, τελικώς, ελαφρώς χαµη-
λότερη των αρχικών εκτιµήσεων, αλλά και 

στις πληροφορίες ότι τα περσινά αποθέµα-
τα στα εργοστάσια είναι ελάχιστα.

Τα πρώτα δείγµατα, από κτήµατα που συ-
γκοµίστηκαν τις προηγούµενες ηµέρες σε 
περιοχές του νοµού όπου η καλλιέργεια εµ-
φανίζει πρωίµιση, όπως η Νέα Τρίγλια, τα 
Σύλλατα, ο Άγιος Παύλος, η Καλλικράτεια 
κ.λπ., επιβεβαιώνουν την εκτίµηση πως η 
φετινή παραγωγή, εν τέλει, θα είναι ελλειµ-
µατική, σε σχέση τις αρχικές προβλέψεις.

«Η παραγωγή δεν θα είναι η αναµενόµε-
νη σίγουρα. Από ό,τι µου λένε και συνάδελ-
φοι σε άλλα παραγωγικά κέντρα της Χαλ-
κιδικής, εκεί που περίµεναν ότι ένα δέντρο 

Αναµένεται µια 
µέτρια χρόνια, της 
τάξης των 70.000 
µε 80.000 τόνων, 
αν όλα πάνε καλά 
µέχρι το τέλος της 
συγκοµιδής.

Αιφνιδίασαν οι μεταποιητές

Πιο ελλειμματικές και 
από την παραγωγή οι 
τιμές ελιάς Χαλκιδικής

ΕΛΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ
(2020-2021)

ΤΕΜΑΧΙΑ/ΚΙΛΟ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ
INTERCOMM FOODS & ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε �OLYMP�

ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ

ΕΩΣ110

111�120

121�130

131�140

141�150

151�160

161�170

171�180

181�200

201�220

221�240
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Την καθυστέρηση ενεργοποίησης της διαδικα-
σίας υποβολής δηλώσεων συγκοµιδής σταφυ-
λιών, που έχει ως αποτέλεσµα να µην µπορούν 
να προχωρήσουν σε απόσταξη ενώ παράλληλα 
η καθυστέρηση αυτή καταστρέφει τα σταφύλια 
και την παραγωγή επισηµαίνει στον υπουργό ο 
αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Φιλή-
µονας Ζαννετίδης. Μάλιστα, ζητά από τον Μάκη 
Βορίδη άµεση προσωπική παρέµβαση, αφού του 

εξηγεί πως η διαδικασία είναι προγραµµατισµέ-
νη σε ετήσια βάση χωρίς ιδιαιτερότητες.

Στην επιστολή του, που χαρακτηρίζει εξαιρετι-
κά επείγουσα, αναφέρονται µεταξύ άλλων  «µε 
έκπληξη µας και παρά της διαβεβαιώσεις που λά-
βαµε ότι θα ενεργοποιηθεί µέχρι την 15/9/2020, 
η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής ∆ηλώσε-
ων Συγκοµιδής αµπελουργικών προϊόντων δεν 
λειτουργεί µέχρι και σήµερα 16/09/2020. Ήδη 

οι αµπελουργοί είναι απεγνωσµένοι καθώς η κα-
θυστέρηση της απόσταξης έχει ως αποτέλεσµα 
την σηµαντική υποβάθµιση των στεµφύλων λό-
γω οξείδωσης, και κατ’ επέκταση το απόσταγµα 
προβλέπεται να είναι κακής ποιότητας». Τέλος, 
ζητά την άµεση έναρξη της διαδικασίας, «πριν 
το σύνολο του αποστάγµατος που παράγεται α-
πό τους διήµερους αποσταγµατοποιούς καταστεί 
κάκιστης ποιότητας.».

Ακόμα ανενεργή η πλατφόρμα συγκομιδής οινοστάφυλων

Αν και οι µεταποιητές ξεκίνησαν α-
πό χαµηλά, το ενδιαφέρον τους για 
το προϊόν παραµένει υψηλό και κά-
ποιοι προσεγγίζουν παραγωγούς 
για να τους πείσουν να τους παρα-
χωρήσουν ένα κοµµάτι ης παραγω-
γής τους. «Ζυµώσεις γίνονται µε µε-
ταποιητές και το ενδιαφέρον εκτιµώ 
ότι θα αυξηθεί ακόµη περισσότερο, 
όταν αρχίσει η κανονική συγκοµι-
δή και διαπιστωθεί και στην πράξη 
πως η χρονιά είναι ελλειµµατική. Ε-
κεί θα παιχτεί το παιχνίδι», σηµειώ-
νει ο Γιάννης Λανταβός από την Ορ-
µύλια και δεν κρύβει την ελπίδα του 
ότι οι τιµές θα αυξηθούν και ίσως 
και να πιάσουν τα περσινά επίπεδα.

Ελάχιστα τα αποθέµατα, «βλέπει» 
στα 1,80-1,90 και η βιολογική

Υψηλές προσδοκίες έτρεφαν ενόψει 
της συγκοµιστικής περιόδους και οι 
παραγωγοί επιτραπέζιας ελιάς Χαλ-
κιδικής από βιολογική καλλιέργεια 
οι οποίοι δεν κρύβουν την απογοή-
τευσή τους από την τελευταία εξέλι-
ξη. «Περιµένουµε µια αξιοπρεπή τι-
µή και µάλιστα να παρουσιάσει αύ-
ξηση, διότι η καλλιέργεια είναι α-
παιτητική κι ουσιαστικά παλεύου-
µε µε χίλια δυο προβλήµατα. Θετικά 
ήταν τα µηνύµατα το προηγούµενο 
διάστηµα, εντούτοις όταν φτάνουµε 
στο δια ταύτα τα πράγµατα παίρνουν 

άλλη τροπή», τόνισε σε µέσο κοινω-
νικής δικτύωσης ο ∆ηµήτρης Ευαγ-
γελινός, από την Όλυνθο, πρόεδρος 
του συνεταιρισµού «Bio Olivia». Έ-
σπευσε να προειδοποιήσει δε, πως 
«η φετινή παραγωγή κρύβει δυσά-
ρεστες εκπλήξεις τουλάχιστον σε πο-
σότητα, ενώ εκτός των άλλων κιν-
δυνεύουν να βγουν πολλοί ελαιώ-
νες -πολλοί περισσότεροι από κάθε 
άλλη χρονιά- εκτός παιχνιδιού λό-
γο νερού. Για αυτό περιµένουµε ό-
λοι µια αξιοπρεπή τιµή για να µπο-
ρούµε να καλλιεργήσουµε και να 
ζήσουµε αξιοπρεπώς». 

Σε δηλώσεις του στην Agrenda 
πριν τις ανακοινώσεις των µεταποι-
ητών, είχε εκφράσει την εκτίµηση 
ότι τιµή φέτος για τη βιολογική ε-
πιτραπέζια ελιάς Χαλκιδικής θα έ-
χει µια απόκλιση της τάξης του +/- 
10%, σε σχέση µε τα 1,80 -1,90 ευ-
ρώ το κιλό, που πληρώθηκαν πέρσι 
τα 110 τεµάχια.

«Τα εργοστάσια της περιοχής κα-
τά τη διάρκεια του καλοκαιριού από 
ό,τι µαθαίνουµε, είχαν ρεκόρ πωλή-
σεων και εξαγωγών. Άρα, µιλάµε για 
λίγα αποθέµατα και κυρίως από τις 
χαλαζοχτυπηµένες ελιές του 2019, 
διότι οι ποιοτικές έχουν φύγει. Από 
την άλλη έχουµε και καλή ποιότητα 
φέτος», µας ανέφερε, για να δικαιο-
λογήσει την αισιόδοξη εκτίµησή του.

θα τους έδινες δύο κλούβες ελιά, παίρνουν 
τελικά µιάµιση. Κατά συνέπεια πάµε µάλλον 
σε µια µέτρια χρονιά, που µπορεί να σηµαί-
νει γύρω στους 70.000 – 80.000 τόνους, εάν 
πάνε όλα καλά µέχρι να τελειώσει η συγκο-
µιδή», διευκρινίζει ο κ. Μισαηλίδης.

Μικρότερη παραγωγή «βλέπει» και ο Ελπι-
δοφόρος Καραθανασόπουλος από τον Α.Σ. 
Αγίου Μάµα. «Είναι δύσκολο να προσδιορι-
στεί το ακριβές ποσοστό της µείωσης, αυτό 
θα το µάθουµε στο πέρας της συγκοµιδής. 
Ωστόσο αν έπρεπε να ρισκάρω µια πρόβλε-
ψη, θα έλεγα ότι είµαστε περί το 20% έως 30% 
χαµηλότερα σε σύγκριση µε πέρσι», είπε.

Ο πολύπειρος παραγωγός, έφερε και µια 
άλλη παράµετρο, που µπορεί να παίξει κα-
θοριστικό ρόλο στην τελική παραγωγή.

«Έχουν συµπληρωθεί δύο µήνες µε α-
νοµβρία και υψηλές θερµοκρασίες και αυ-
τό είναι πρόβληµα. Οι ελιές χρειάζονται ο-
πωσδήποτε µια βροχή, γιατί ειδικά στα κτή-
µατα που δεν έχουν νερό οι ποµώνες αυτή 
την περίοδο, το προϊόν δεν έχει αποκτήσει 
το επιθυµητό ειδικό βάρος και µέγεθος και 
υπάρχει κίνδυνος κάποια κτήµατα να βγουν 
από το πλάνο και η σοδειά τους να οδηγηθεί 
για την παραγωγή ελαιόλαδου», εξήγησε.

Ενδεικτικές 
τιµές;

Κατά µία εκδοχή  
οι τιµοκατάλογοι 

που κυκλοφό-
ρησαν είναι 

ενδεικτικοί και 
θα ακολουθήσουν 
συµπληρωµατικά 

δελτία

«Πλευρίζουν» παραγωγούς οι μεταποιητές 
για την κατοχύρωση της πρώτης ύλης 

Ρολάρει η ροή 
εργατών γης
Για επίλυση σε µεγάλο 
βαθµό του «γόρδιου 
δεσµού» της έλλειψης 
εργατικών χεριών για 
το µάζεµα, αν και δεν 
λείπουν και κάποιες 
αρρυθµίες, 
συµφώνησαν οι πιο 
πολλοί. «Υπάρχουν, 
σίγουρα, κάποιες 
καθυστερήσεις στις 
εισόδους της χώρας, 
αφού από το µεν 
Τελωνείο της 
Κρυσταλλοπηγής 
αφήνουν περί τα 300 
άτοµα να περνούν 
καθηµερινά κι άλλα 
700 από την Κακαβιά», 
τόνισε ο πρόεδρος του 
ΑΣ Αγίου Μάµα, αλλά 
δεν αρνήθηκε πως τα 
µεγάλα προβλήµατα 
λύθηκαν και σταδιακά 
οι µετακλητοί εργάτες 
έρχονται από τη 
γειτονική Αλβανία.
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Καταγγελίες 
για εκποίηση
ασημικών
της ΕΒΖ
Σοβαρές καταγγελίες για κατάληψη 
και εκποίηση κινητών περιουσιακών 
στοιχείων αξίας εκατοµµυρίων του 
εργοστασίου της Ελληνικής 
Βιοµηχανίας Ζάχαρης στο Πλατύ από 
τον υπενοικιαστή της 
ζαχαροβιοµηχανίας διατυπώνονται 
από το σωµατείο έκτακτων 
εργατοτεχνικών της ΕΒΖ.
Το θέµα σχετικά µε τις εξελίξεις στο 
εργοστάσιο της ΕΒΖ ανακινούν µε 
κοινή τους δήλωση οι βουλευτές 
ΣΥΡΙΖΑ Λευτέρης Αβραµάκης, 
Σταύρος Αραχωβίτη, οι οποίοι 
επικαλούνται τις καταγγελίες του 
σωµατείου εκτάκτων εργατοτεχνιτών 
της ΕΒΖ, σύµφωνα µε τις οποίες 
υπάρχουν σοβαρές υποψίες ότι ο 
«επενδυτής» κατέλαβε όλους τους 
χώρους του εργοστασίου (σ.σ. στο 
Πλατύ) και άρχισε να εκποιεί κινητά 
περιουσιακά του στοιχεία. «Αν, όπως 
καταγγέλλεται, δεν έχει γίνει 
απογραφή των κινητών περιουσιακών 
στοιχείων, αξίας πολλών 
εκατοµµυρίων, όπως άλλωστε 
προβλέπει το συµφωνητικό µίσθωσης, 
πρόκειται για σκύλευση της 
βιοµηχανίας», αναφέρουν 
χαρακτηριστικά. 
Κατά τους ίδιους «η κυβέρνηση της 
Ν∆ είναι πολλαπλώς εκτεθειµένη, 
δεδοµένου ότι ο ιδιώτης επενδυτής 
δεν έχει ανταποκριθεί στοιχειωδώς 
στις υποχρεώσεις που ανέλαβε, 
δεδοµένου ότι οι εγκαταστάσεις στο 
εργοστάσιο των Σερρών 
εξακολουθούν να µην λειτουργούν, 
ελληνική ζάχαρη εξακολουθεί να µην 
διακινείται στην αγορά και οι 
παραγωγοί εξακολουθούν να µην 
µπορούν να διαθέσουν τα τεύτλα για 
δεύτερη συνεχόµενη χρονιά». 
Μάλιστα, συνεχίζουν, η κυβέρνηση, 
αντί να παρέµβει αποφασιστικά για 
να τηρηθούν οι όροι παραχώρησης 
των εγκαταστάσεων και των 
περιουσιακών στοιχείων της ΕΒΖ 
που η ίδια συµφώνησε, εξακολουθεί 
να µην ασχολείται µε το όλο ζήτηµα. 
«Αντί λοιπόν να εφαρµόσει κατά 
γράµµα το καθόλα εφαρµόσιµο 
επιχειρηµατικό σχέδιο που 
εκπονήθηκε για την παραγωγή 
ζάχαρης στη χώρα µας, η Κυβέρνηση  
της Ν∆ δεν φροντίζει ούτε καν να 
θωρακίσει την περιουσία της ΕΒΖ», 
καταλήγουν.

Σε διαδικασία περιφοράς 
το καταστατικό της ΕΘ.Ε.Α.Σ. 
Οι μνηστήρες του ΟΣΔΕ και ο... πόνος Αραχωβίτη για τις τοποθετήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Μια περίεργη σιωπή δείχνει να απλώνεται 
τον τελευταίο καιρό στα θέµατα που έχουν 
σχέση µε την ανασυγκρότηση των οργανώ-
σεων του αγροτικού χώρου, στον απόηχο 
του πρόσφατου νόµου 4673/2020 για τους 
συνεταιρισµούς. 

Ο χρόνος πάντως δεν φαίνεται να λειτουρ-
γεί προς όφελος της ανανέωσης του δυνα-
µικού που θα µπορούσε να πρωταγωνιστή-
σει στο συνεταιριστικό κίνηµα. Αντίθετα, οι 
«παλιές καραβάνες» συνεχίζουν να κινούν 
τα νήµατα και να ελέγχουν τις εξελίξεις που 
θα ξεδιπλωθούν σταδιακά το επόµενο διά-
στηµα. Εικάζεται µάλιστα πως το καταστατι-
κό για την Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνε-
ταιρισµών (ΕΘ.Ε.Α.Σ) έχει συνταχθεί και µέ-
νει η περιφορά του στις συνεταιριστικές ορ-
γανώσεις που θα κληθούν σε λίγο καιρό να 
στείλουν τους αντιπροσώπους τους στη Γε-
νική Συνέλευση της νέας κορυφαίας συνε-
ταιριστικής έκφρασης του χώρου.

Την ίδια στιγµή, πυκνώνουν οι υπόγειες 
διαδροµές γύρω από την πολύπαθη υπόθε-
ση της διαχείρισης του ΟΣ∆Ε, µε αφετηρία το 
γεγονός ότι το 2020 είναι η τελευταία χρονιά 
ισχύος της 7ετούς σύµβασης ανάθεσης του 
2014, µε τον παλιό πάροχο να έχει χάσει τα 
ερείσµατά του και τους καινούργιους µνηστή-
ρες να ετοιµάζονται να πάρουν τη θέση του. 

Οι πληροφορίες µάλιστα θέλουν, η φύση 
των πραγµάτων να µην αλλάζει θεαµατικά, 
καθώς πολλά από τα πρόσωπα που στελε-
χώνουν τους νέους σχηµατισµούς στη σκιά 
του ΟΣ∆Ε, προέρχονται από τον κύκλο του α-
ποδεκατισµένου σήµερα «τεχνικού συµβού-
λου», µεταφέροντας και προτείνοντας επί 
της ουσίας την ίδια... τεχνογνωσία. Ήδη ο-
ρισµένοι εξ αυτών έχουν αρχίσει να ξεδιπλώ-
νουν την... πραµάτεια τους µε δηµοσιεύσεις 
σε αστικό έντυπο γνωστού συγκροτήµατος.  

Υπενθυµίζεται ότι το σχέδιο προκήρυξης 
του ΟΠΕΚΕΠΕ για τον νέο τεχνικό σύµβου-
λο πέρασε από τη φάση της δηµόσιας δια-
βούλευσης προ διµήνου περίπου, κόλλησε 
ωστόσο στις αντιρρήσεις που δείχνει να δι-
ατυπώνει µέχρι στιγµής επ’ αυτής ο υπουρ-
γός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης. 
Για κάποιους το όλο θέµα δείχνει να συνδέ-

εται για µια ακόµη φορά µε την επικείµενη 
προκαταβολή του τσεκ και γενικότερα µε τις 
πληρωµές των άµεσων ενισχύσεων, επί των 
οποίων απ’ ότι φαίνεται, ο... παλιός τεχνικός 
σύµβουλος συνεχίζει να έχει τον πρώτο λόγο. 

Έτσι, παρά τη σπουδή µε την οποία γρά-
φτηκε η προκήρυξη, πολλοί πιστεύουν ό-
τι δύσκολα θα δει το φως της δηµοσιότητας 
πριν από τα τέλη Οκτωβρίου, δηλαδή πριν 
οριστικοποιηθούν οι λίστες µε τα ποσά των 
δικαιούχων ενιαίας ενίσχυσης και πριν γί-
νει πράξη η προκαταβολή του τσεκ. Σηµει-
ωτέον ότι τις τελευταίες µέρες έλαβε χώρα 
άλλη µια γελοία διελκυστίνδα, µε επίκεντρο 
φυσικά τα «ακριβά προικιά» του ΟΣ∆Ε και 
πρωταγωνιστή έναν µικρό κύκλο στελεχών 
του ΟΠΕΚΕΠΕ (οµάδα αυτοαποκαλείται) που 
έχασε το... παντεσπάνι της κατά τις τελευταί-
ες κρίσεις για τις επιτελικές θέσεις διευθυ-
ντών και προϊσταµένων του Οργανισµού. 

Κι ενώ όλοι ξέρουν πόθεν εκπορεύονται 
αυτές οι αντιδράσεις, το περίεργο είναι ότι 
υποστηρικτής αυτών των καταγγελιών ανα-
δείχθηκε ξαφνικά ο πρώην υπουργός Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και σηµερινός τοµεάρχης 
αγροτικών του ΣΥΡΙΖΑ Σταύρος Αραχωβίτης. 
Ως να µην γνώριζε τα της... βοούσας χρόνι-
ας διαπλοκής, ο πρώην υπουργός βρέθηκε 
να ζητάει ξαφνικά µε αναφορά του προς το 
προεδρείο της Βουλής, περισσότερες εξη-
γήσεις σε σχέση µε την πλήρωση των θέσε-
ων που έγινε προ διµήνου στον Οργανισµό.  

Ο νέος σύµβουλος 
και οι παλιές αγάπες

Πολλά από τα πρόσωπα στους 
νέους σχηµατισµούς γύρω από το 
ΟΣ∆Ε προέρχονται από την οµάδα 
του αποδεκατισµένου συµβούλου
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Τις κατευθυντήριες γραµµές για το πώς θα γίνει 
η διανοµή των κονδυλίων των έως 32 δισ. ευρώ 
που δικαιούται η Ελλάδα από το Ταµείο 
Ανάκαµψης των 750 δισ. ευρώ έδωσε στη 
δηµοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στα κείµενα 
καταγράφονται επτά άξονες επενδύσεων και 
µεταρρυθµίσεων στους οποίους συστήνεται να 
δοθεί προτεραιότητα από τα κράτη µέλη:

Επιτάχυνση ανάπτυξης και χρήσης ΑΠΕ.
Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των 

δηµόσιων και ιδιωτικών κτιρίων.
Προώθηση ανθεκτικών καθαρών τεχνολογιών 

για επιτάχυνση της χρήσης βιώσιµων µεταφορών.
Σύνδεση -Ανάπτυξη ταχέων ευρυζωνικών 

υπηρεσιών σε όλες τις περιφέρειες.
Ψηφιοποίηση δηµόσιας διοίκησης, υπηρεσιών.
Αύξηση των ευρωπαϊκών βιοµηχανικών 

ικανοτήτων υπολογιστικού νέφους δεδοµένων.
Προσαρµογή των εκπαιδευτικών συστηµάτων 

για επαγγελµατική κατάρτιση σε όλες τις ηλικίες.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Χωρισµένα σε δυο στρατόπεδα φαί-
νεται πως είναι τα κράτη µέλη α-
ναφορικά µε την τύχη των οικο-
προγραµµάτων (eco-schemes) κα-
τά τη νέα προγραµµατική περίοδο 
της ΚΑΠ, µε τη συνάντηση των υ-
πουργών Γεωργίας της ΕΕ την ερ-
χόµενη ∆ευτέρα 21 Σεπτεµβρίου 
να δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην άµ-
βλυνση των διαφορών ως προς το 
ζήτηµα αυτό. 

Όπως είχε αναδείξει προ ολίγων 
ηµερών η εφηµερίδα Agrenda, τα 
οικοπρογράµµατα «κλέβουν» πό-
ρους από τη βασική ενίσχυση, α-
φού το µερίδιο τους υπολογίζεται 
πάνω από το 20% του εθνικού φα-
κέλου µε βάση το πώς µέχρι σήµερα 
έχουν διαµορφωθεί οι απαιτήσεις 
των Ευρωπαϊκών Αρχών. Το ποσο-
στό αυτό αναµένεται να αφαιρεθεί 
από τη βασική εισοδηµατική στή-
ριξη για τη βιωσιµότητα, όπως δη-
λαδή θα λέγεται το τσεκ συµπερι-
λαµβανοµένου του πρασινίσµατος 
στη νέα ΚΑΠ. 

Πέρα όµως από τον χώρο που κα-
ταλαµβάνουν στον φάκελο ενισχύ-
σεων των κρατών µελλών τα οικο-
προγράµµατα, προβλέπεται πως η 
αποτυχία διεκπεραίωσής τους κο-
στίζει σε κοινοτικούς πόρους. Πά-
νω σε αυτό, η γερµανική προεδρεία 
προτείνει µια ευελιξία που προβλέ-
πει τη µεταφορά των πόρων στις 
άλλες κατηγορίες των άµεσων ε-
νισχύσεων για τα δυο πρώτα έτη ε-
φαρµογής τους. Από εκεί και µετά 
όµως, η ευθύνη βαραίνει τα κράτη 
µέλη και λάθος κινήσεις δεν συγ-
χωρούνται. 

Το ενδεχόµενο να χαθούν κοινο-
τικοί πόροι των άµεσων ενισχύσε-
ων από τα ενταγµένα στον πρώτο 

πυλώνα οικοπρογράµµατα γίνεται 
ο χειρότερος εφιάλτης κάθε υπουρ-
γού Γεωργίας της ΕΕ που αντιλαµ-
βάνεται πως το πράγµα µε την πρά-
σινη αρχιτεκτονική µάλλον δεν θα 
έχει οµαλή έκβαση στη χώρα του. 
Σε αυτό το πλαίσιο οι αντιπροσω-
πείες της Ελλάδας, της Ισπανίας και 
µιας σειράς χωρών της κεντρικής 
και ανατολικής Ευρώπης, ταξιδεύ-
ουν στις Βρυξέλλες αποφασισµένες 
να διεκδικήσουν από τη Γερµανι-
κή Προεδρεία τον προαιρετικό χα-
ρακτήρα των οικο-προγραµµάτων. 

Πιο δεκτικές Γερµανία, 
Γαλλία και Ολλανδία

Το ένα στρατόπεδο λοιπόν αποτε-
λείται από τις παραπάνω χώρες. Α-
πό την πλευρά τους, Γερµανία, Γαλ-
λία και Ολλανδία, τίθενται πιο δεκτι-
κές ως προς τον χαρακτήρα του υπο-

χρεωτικού για τα οικοπρογράµµατα, 
βάζοντας όµως ως όρο τη διαµόρφω-
ση ενός ελάχιστου κοινού συντελε-
στή. ∆ηλαδή προτείνουν το «επίπε-
δο δυσκολίας» των οικοπρογραµµά-
των να είναι πάνω κάτω κοινό σε όλα 
τα κράτη µέλη, ώστε να µην προκύ-
ψουν ζητήµατα στην ενδοκοινοτική 
αγορά, που θα αφορούν την αποδυ-
νάµωση της ανταγωνιστικότητας των 
αγροτών από χώρες µε πιο φιλόδο-
ξες περιβαλλοντικές προτεραιότητες. 

Σηµειώνεται ότι η δυναµική των 
συζητήσεων θα επιτρέψει κατά πάσα 
πιθανότητα στην πρόταση της γερ-
µανικής προεδρίας να πάρει την έ-
γκριση του συµβουλίου, µε δεδοµέ-
νο ότι το στοιχείο της ελαστικότητας 
ως προς τη µεταφορά των πόρων ε-
ξυπηρετεί τις αξιώσεις της Ισπανίας, 
η οποία άλλωστε θέλει να διαπραγ-
µατευτεί ώστε το ποσοστό που θα α-

πορροφήσουν τα οικοπρογράµµα-
τα να µην υπερβαίνει το 20% του ε-
θνικού φακέλου.

Πολλαπλή συµµόρφωση
Μαζί µε τα παραπάνω, η γερµα-

νική προεδρεία φέρνει στο τραπέ-
ζι των συζητήσεων για τα στρατηγι-
κά σχέδια της νέας ΚΑΠ, και το εν-
δεχόµενο εισαγωγής υποχρεώσε-
ων πολλαπλής συµµόρφωσης για 
τους µικρούς καλλιεργητές, δηλα-
δή όσους λαµβάνουν σήµερα στην 
Ελλάδα ενισχύσεις έως 1.250 ευρώ 
ετησίως. Πρόκειται για εξέλιξη η ο-
ποία έρχεται να δυσκολέψει περαι-
τέρω την υπόθεση βασικής ενίσχυ-
σης για τη νέα περίοδο, όσων αφο-
ρά τουλάχιστον τους µικρούς αγρό-
τες, αν και στο σχετικό έγγραφο γί-
νεται λόγος για ένα πιο ελαφρύ επί-
πεδο ελέγχων και κυρώσεων.

Η φύρα στο τσεκ 
από τα eco-schemes 

στοιχίζει πολιτικά 
Όσο η εικόνα 

του τι εστί 
οικοπρογράμματα 
και η νέα πράσινη 

αρχιτεκτονική 
γίνεται πιο 

συνεκτική και 
καθαρή, τόσο 

εντείνονται οι τριβές 
ανάμεσα στα κράτη 

μέλη 

Οι επτά άξονες 
για τα 750 δισ. 

του Ταµείου 
Ανάκαµψης

Χασούρα
Πέρα από το χώρο που 
καταλαµβάνουν στις άµεσες 
ενισχύσεις, η αποτυχία 
διεκπεραίωσης των 
οικοπρογραµµάτων κοστίζει 
και σε κοινοτικούς πόρους.

Συμβούλιο
Αντιπροσωπείες Ελλάδας, 
Ισπανίας κι άλλων χωρών της 
κεντρικής και ανατολικής 
Ευρώπης είναι αποφασισµένες 
να διεκδικήσουν από τη 
Γερµανική Προεδρεία τον 
προαιρετικό χαρακτήρα των 
οικο-προγραµµάτων.

Ισπανία
Το στοιχείο της ελαστικότητας 
ως προς τη µεταφορά των 
πόρων εξυπηρετεί τις αξιώσεις 
της Ισπανίας, η οποία άλλωστε 
θέλει να διαπραγµατευτεί 
ώστε το ποσοστό που θα 
απορροφήσουν τα 
οικοπρογράµµατα να µην 
υπερβαίνει το 20% του 
εθνικού φακέλου.
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ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
«Θα είµαστε πολύ 
αυστηροί µε την εφαρµογή 
των οδηγιών για την 
προστασία της δηµόσιας 
υγείας. Είναι µια 
αυτονόητη υποχρέωση ότι 
παιδί χωρις µάσκα δεν 
µπαίνει στο µάθηµα, όπως 
συµβαίνει στο λεωφορείο 
ή το µετρό. Η µάσκα είναι 
υποχρεωτική για όλους».

ΤΖΟ ΜΠΑΙΝΤΕΝ
ΥΠΟΨ. ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ
«Αν δοθούν σε έναν 
πυροµανή του κλίµατος 4 
χρόνια ακόµα στον Λευκό 
Οίκο, πώς να εκπλήσσεται 
κανείς όταν η Αµερική 
καίγεται περισσότερο; 
Χρειαζόµαστε πρόεδρο που 
να σέβεται την επιστήµη 
και να καταλαβαίνει ότι οι 
ζηµιές της κλιµατικής 
αλλαγής είναι ήδη εδώ».

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΩΓΟΣ
ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΟΣ
«Η Αθήνα είναι µια 
περιοχή που η διασπορά 
είναι ευκολότερη, υπάρχει 
συνωστισµός, υπάρχει 
εστίαση, υπάρχουν µπαρ, 
υπάρχουν τα µέσα µαζικής 
µεταφοράς. Ελπίζουµε στα 
σχολεία να εξελιχθούν τα 
πράγµατα όπως πρέπει. Τα 
παιδιά είναι λιγότεροι 
µεταδότες».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΠΟΣΟΙ ∆ΗΜΟΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΠΟΥ ∆ΙΑΘΕΤΟΥΝ 

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

∆ικαίωση
«Εξαντληθήκαµε από τα 
δικαστικά έξοδα, µην µας 
στέλνετε ξανά δικηγόρους», 
λέει ο πτηνοκτηνοτροφικός 
σύλλογος Εύβοιας σε επιστολή 
του προς τον πρωθυπουργό, 
µετά τη δικαστική δικαίωση από 
την ολοµέλεια του Αρείου 
Πάγου, που τους απαλλάσει από 
τα πανωτόκια της πρώην ΑΤΕ. 
Ζητούν δε, να ενεργοποιηθεί 
η τελεσίδικη απόφαση.

Εµβολιασµός
Ο καταρροϊκός στα ζώα είναι 
όπως ο κορωνοϊός για τους 
ανθρώπους, σε ότι αφορά την 
υψηλή µεταδοτικότητά του λέει 
η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ, που ζητά 
τη λήψη πρόσθετων µέτρων 
καταπολέµησης της ασθένειας, 
µε εξασφάλιση της 
χρηµατοδότησης για κάλυψη 
του κόστους των 
εντοµοαπωθητικών και κυρίως 
των απαραίτητων εµβολίων.

Ξύπνησαν
Από το Αγρίνιο φίλος 
κτηνοτρόφος µας ενηµερώνει 
ότι µε το που µπήκαν τα 
χρήµατα σε αυτόν και τους 
συναδέλφους του για το 
πρόγραµµα των Βιολογικών, 
«ξύπνησαν» κάποιοι έµποροι µε 
τριφύλλια και ανέβασαν τις 
τιµές για ζωοτροφή από τα 14 
λεπτά στα 19 λεπτά το κιλό. 
Είναι αυτό που λένε, µην 
µυριστεί κανείς χρήµα...

Ρευστότητα, µέχρι νερό από τον Αχελώο

«Γη και ύδωρ» σε µία περίοδο που η ρευστότητα αποτελεί αναγκαιό-
τητα για τη βιωσιµότητα µιας εκµετάλλευσης παρείχε εµµέσως πλην 
σαφώς από το βήµα της πανδηµικής ∆ΕΘ, ο πρωθυπουργός µε τις α-
ναφορές του για τον πρωτογενή τοµέα. Ο ίδιος άφησε ανοικτό το εν-
δεχόµενο αύξησης των πόρων του «πακέτου» των 150 εκατ. ευρώ, 
για τη στήριξη δραστηριοτήτων του πρωτογενούς που πλήττονται α-
πό την πανδηµία εάν προκύψει ανάγκη, κατάργηση για το 2021 της 
εισφοράς αλληλεγγύης, επαναφορά της προοπτικής αξιοποίησης των 
νερών του Αχελώου για άρδευση του θεσσαλικού κάµπου, αλλά και 
υποσχέσεις για παροχές από τα κονδύλια του Ταµείου Ανάκαµψης.

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Το θέµα της 
παραχώρησης 
εκτάσεων του 
∆ηµοσίου σε αγρότες 
θέτει ο πολύπειρος 
πρόεδρος της ΕΒΟΛ 
λέγοντας πως αντί 
να «κοιµούνται» 
παραγωγικά χωράφια 
να αξιοποιηθούν 
επενδυτικά.

Αυτή τη στιγµή, 
σύµφωνα µε τον 
Νέστορα των 
συνεταιρισµών, 
η Ελλάδα έχει 32 
εκατ. στρέµµατα 
καλλιεργήσιµα εκ 
των οποίων τα 
13 ανήκουν στο 
Αγροτικής Ανάπτυξης, 
Εσωτερικών, Άµυνας, 
Ναυτιλίας κλπ.

Υβρίδια
Mικρό καλάθι κρατάει ο 

πρώην γενικός της πλατείας, µε 
αφορµή την αναδιάρθρωση 
της κορινθιακής σταφίδας, που 
ανακινείται τελευταία, µε τη 
Βάθη να αφήνει προσδοκίες.

Με ανάρτηση του στο FB, o 
καθηγητής κάνει λόγο για 
«επικοινωνιακές ποµφόλυγες 
και φληναφήµατα τοπικού 
ενδιαφέροντος» κυβερνητικών 
παραγόντων για ένα θέµα που 
απαιτεί µελέτη και σχέδιο και 
τον αναγκαίο προϋπολογισµό 
να πρέπει να εγκριθεί από την 
ΕΕ για τη χρηµατοδότησή του.

«Εποµένως η αναφορά στον 
«στόχο αναδιάρθρωσης µε 
οικονοµική ενίσχυση» δεν λέει 
τίποτα χωρίς διευκρινήσεις 
τόσο για το περιεχόµενο όσο 
και τη χρηµατοδοτική πηγή. 
Γνωρίζω ότι και τα δύο δεν 
είναι διαθέσιµα αυτή την 
στιγµή», τονίζει.

;

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ
ΜΠΑΣΚΕΤΜΠΟΛΙΣΤΑΣ
«Από µικρό παιδάκι που 
παίζεις στα ανοικτά 
οραµατίζεσαι κάποια 
πράγµατα στη ζωή σου. 
Αυτό το παιδάκι µεγάλωσε. 
Από εκεί και πέρα θέλω να 
συνεχίσω την ωραία 
πορεία που έχει ο 
Παναθηναϊκός. Να είµαι 
και εγώ παρών και κοµµάτι 
σαν αρχηγός».

Φρόντισε την 
επόµενη φορά 
τα µπαστουνάκια 
να είναι διπλάσια! 

Μέσιασε και ο Σεπτέµβριος και τώρα κάτι άρχισε να 
«κινείται» στο µέτωπο των πληρωµών των αγροτών, 
µετά τη θερινή ανάπαυλα! Σχεδόν 6 µήνες µετά τις 
πρώτες ζηµιές, άνοιξε επιτέλους η πλατφόρµα για τις 
αιτήσεις των αιγοπροβατοτρόφων. Βέβαια, µέχρι τις 
8 Οκτωβρίου θα «παίζει» το σύστηµα, µετά θα γίνουν 
έλεγχοι, µετά ενστάσεις και µετά θα σταλεί η λίστα 
πληρωµής στη ∆οµοκού. Εν τω µεταξύ, 20 µέρες 
νωρίτερα από πέρυσι υπεγράφη και η σύµβαση της 
ΕΛΕΓΕΠ για την προκαταβολή του τσεκ… Όχι ότι θα 
γίνει τίποτα εντυπωσιακό. Από τις Βρυξέλλες έχουν 
δώσει το ΟΚ για 16 Οκτωβρίου και µετά, οπότε 
εκείνη η εβδοµάδα είναι η πιο πιθανή, µέχρι τις 23 
του µήνα…. Το θέµα είναι, θα πιστωθεί µαζί και η 
ενίσχυση στα αιγοπρόβατα για να µην πάρουν 
χαµπάρι οι δικαιούχοι πόσα πήραν ή θα πάει 
παραπίσω για να µην µπλέξουν οι διοικητικοί;;;

Ούτε ένας χρόνος δεν πέρασε όταν οι επενδυτές 
έταζαν, η πολιτική ηγεσία «χαιρόταν» µε τη λύση που 
έδωσε και τις υποσχέσεις που ακούστηκαν. Μάλιστα, 
όταν πέρυσι οι τευτλοπαραγωγοί µιλούσαν στους 
αρµόδιους για τις χαµηλές τιµές, χλευάστηκαν από τον 
υπουργό, που τους απάντησε «άµα έχει καλύτερη 
(τιµή) δώσε τα αλλού, αγόρι µου. Εσύ τα έσπειρες µε 
Τσίπρα όχι µε µένα. Να πας στην Κουµουνδούρου». 
Τώρα, τόσους µήνες µετά, το εργοστάσιο των Σερρών, 
που µέχρι πρόσφατα υπόσχονταν ότι θα λειτουργήσει, 
έχεις τις πύλες του κλειστές και δεν έχουν γίνει καν 
ακόµα οι εργασίες συντήρησης…. Τζίφος! 

Με περίσσεια αγανάκτηση η ανακοίνωση της 
Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, που µιλά για 
εξαγγελίες χωρίς αντίκρισµα σχετικά µε ενισχύσεις 
κτηνοτρόφων, παραγωγών λαϊκών αγορών και 
άλλων καλλιεργητών. Εκτός των άλλων, όπως 
αναφέρεται, «η κοροϊδία µε το αγροτικό πετρέλαιο 
συνεχίζεται απέναντι µας και ο πρωθυπουργός 
δήλωσε στη ∆ΕΘ ότι δεν έχει κάτι να πει. Ήταν 
όµως λαλίστατος όταν το έταζε προεκλογικά»!

Ο υπουργός της πλατείας, πάντως, έχει µιλήσει για 
ειδικές ενισχύσεις -µεταξύ άλλων- σε ντοµάτα και 
πιπεριά. Ωστόσο, ο Αγροτικός Σύλλογος Ιεράπετρας 
ζητά οικονοµική στήριξη όλων των θερµοπηπιακών 
καλλιεργειών της Κρήτης, έστω και µικρή. Οι ίδιοι, 
σου λέει, έστειλαν στο Βορίδη στοιχεία για τη ζηµιά 
σε αγγούρι και πιπεριά και δηλώνουν ξεκάθαρα ότι 
«αν δεν χορηγηθεί ενίσχυση άµεσα δεν µπορεί να 
ξεκινήσει η νέα καλλιεργητική περίοδος». Μάλιστα, 
τονίζουν ότι «δεν υπάρχει χρόνος για συζητήσεις και 
η απόφαση είναι καθαρά πολιτική». Αν κρίνουµε 
πάντως από τους χρόνους στα υπόλοιπα προϊόντα, 
τότε µάλλον πάει για Χριστούγεννα…..

Για το εργοστάσιο της Pummaro στη Γαστούνη 
ακούγεται πως ενδιαφέρεται και η Wonderplant. Το 
story βασίζεται στην απόφαση της Unilever να 
αποσυρθεί από τον κλάδο ντοµάτας. Το εργοστάσιο 
της Γαστούνης, βέβαια, το οποίο θέλει να πουλήσει, 
αποτελεί τη βάση παραγωγής των δύο βασικών 
κατηγοριών συσκευασµένων προϊόντων ντοµάτας 
του οµίλου και συνεργάζεται µε 70-80 τοπικούς 
παραγωγούς.    Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Ο
ι µεγάλες µεταρρυθµιστικές προσπάθειες 
συνήθως τίθενται σε εφαρµογή στην αρχή 
της θητείας κάθε δηµοκρατικά εκλεγµένης 
κυβέρνησης. Μ’ αυτή την έννοια, οι µεγά-

λες θεσµικές αλλαγές που εκκρεµούν εδώ και χρόνια 
στον αγροτικό χώρο, θα ήταν καλό να έχουν δροµο-
λογηθεί από την αρχή της θητείας της σηµερινής κυ-
βέρνησης. Όταν η κυβερνητική θητεία φθάνει στα µι-
σά, οι πιθανότητες για µεγάλες αλλαγές λιγοστεύουν. 

Μεταρρυθμίσεις ξώφαλτσα
ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ στα του αγροτικού τοµέα, οι ιθύνοντες 
θα πρέπει κάποια στιγµή να αντιληφθούν ότι µε τρεις 
επιµέρους βελτιώσεις για τον έλεγχο στη διακίνηση 
των αγροτικών προϊόντων και έναν φοβισµένο νόµο 
για τους συνεταιρισµούς, που ακόµα δεν έχει τεθεί 
σε λειτουργία, αγροτική µεταρρύθµιση δεν γίνεται.

Με τη γλώσσα έξω
ΟΣΟ ΤΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ κέρδους από την ά-
σκηση της αγροτικής δραστηριότητας 
στενεύουν, τόσο µεγαλύτερη σηµα-
σία αποκτά η βελτίωση των συν-

θηκών εντός των οποίων αυτή ασκείται. Το σηµαντι-
κότερο όλων µάλιστα είναι η πρόβλεψη στο χρόνο. 
∆ηλαδή η ικανότητα να κάνεις πρώτος αυτά που οι 
άλλοι θα κάνουν αργότερα. Σ’ αυτό, εκτός από την έ-
ρευνα, διευκολύνει και η πάταξη της γραφειοκρατίας. 

Με τα μάτια στην πλάτη  
ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ, πόσο πιο µπροστά θα ήταν οι αγροτικές 
εκµεταλλεύσεις στη χώρα µας, αν κάθε Σχέδιο Βελ-
τίωσης, αντί για 3-4 χρόνια, χρειάζονταν για να υλο-
ποιηθεί µόνο 3-4 µήνες. Πόσο έγκαιρη και αποτελε-
σµατική θα αποδεικνύονταν κάθε µικρή ή µεγάλη ε-
πένδυση. Πόσο προσαρµοσµένη θα ήταν κάθε εκµε-
τάλλευση στις συνθήκες της πραγµατικής αγοράς. 
Πόσο µπροστά θα ήταν, εποµένως, ο κάθε αγρότης.    

Το δικαίωμα στο στρέμμα 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ, πόσο καλύτερα θα είχαν εξελιχθεί τα 

πράγµατα, αν είχε απλουστευθεί το καθεστώς ενιαί-
ας ενίσχυσης, αν η βασική ενίσχυση είχε δεθεί µε 
το κάθε κτήµα (δηλαδή τον τόπο) και την εισέπραττε 
αυτόµατα, κάθε χρόνο, ο κάθε διαχειριστής του (γε-
ωργός ή κτηνοτρόφος). Αν είχαµε αφήσει εδώ και 
καιρό στην άκρη τα ιστορικά δικαιώµατα και η βα-
σική ενίσχυση ήταν ενιαία µε βάση το στρέµµα, α-
νεξαρτήτως ειδικότερης εκµετάλλευσης. 

Με ζώνες για απογείωση 
ΑΝ ΕΙΧΑΝ οριοθετηθεί στη χώρα ζώνες πρωτογενούς 
παραγωγής και εξασφαλιζόταν µε περαιτέρω κίνητρα 
η ανάπτυξή τους και η υποστήριξή τους από αντίστοι-
χα συλλογικά σχήµατα. Αν οι συντελεστές παραγω-
γής στον κάθε κλάδο εκπαιδεύονταν κατάλληλα, ώ-
στε να αντιλαµβάνονται µε ευχέρεια τη σηµασία της 
συνεργασίας, την αξία της οµογενοποίησης της πα-
ραγωγής και το όφελος της συλλογικής διαπραγµά-
τευσης για τη διάθεση του προϊόντος. 

Πολυετείς με ότι βρεις;
ΠΟΣΗ σηµασία θα είχε επίσης, αν 

είχε αποσαφηνισθεί το θεσµικό 
πλαίσιο για τις ποικιλίες, την 
κλωνική επιλογή, τη γενετική 
βελτίωση, την παραγωγή πι-
στοποιηµένου πολλαπλασι-
αστικού υλικού, την προσαρ-
µογή του στις καλλιεργητικές 
και παραγωγικές ζώνες. Να 
µην χάνεται δηλαδή χρόνος 
και χρόνια, µε λάθος επιλο-
γές, ειδικά στις πολυετείς καλ-
λιέργειες, όπου ο κάθε µετα-
πράτης διαθέτει ό,τι θέλει και 

ο κάθε αγρότης προµηθεύεται ό,τι βρίσκει. 

Τα δεδομένα είναι για σένα
ΠΟΣΟ θα είχε διευκολυνθεί επίσης η ανάπτυξη της 
αγροτικής παραγωγής, αν η πολιτεία και οι αντίστοι-
χες δοµές της ανέλυαν εγκαίρως τα στοιχεία των αγο-
ρών, έδιναν σαφέστερη εικόνα των αντίστοιχων µεγε-
θών της εγχώριας παραγωγής και προσέφεραν έναν 
µπούσουλα για το σχεδιασµό και τη λήψη των απο-
φάσεων από την πλευρά των παραγωγών.  

Σαν να ζεις στην Ελβετία
ΚΙ ΑΚΟΜΑ, αν οι επίσηµες αρχές είχαν τη µέριµνα 
να παρακολουθούν από κοντά τις τεχνολογικές ε-
ξελίξεις, έτσι ώστε τα αγροτικά προγράµµατα να κα-
θοδηγούν τα βήµατα των αγροτών προς τις λύσεις 
του αύριο και όχι να τους εγκλωβίζουν στις εφαρ-
µογές του χθες, τότε... θα ζούσαµε στην Ελβετία! 

Σχέδιο Βελτίωσης
Πόσο πιο µπροστά θα ήταν 

οι αγροτικές εκµεταλλεύσεις, 
αν κάθε Σχέδιο Βελτίωσης, 

αντί για 3-4 χρόνια, χρειάζονταν 
για να υλοποιηθεί 3-4 µήνες

H
Τουρκία θέλει να γίνει ένας πιο ση-
µαντικός παράγοντας στη Μέση Α-
νατολή και στην Ανατολική Μεσό-
γειο όπου οι ισορροπίες δυνάµε-

ων έχουν αναπροσαρµοστεί από τις πρόσφα-
τες αλλαγές στην παγκόσµια τάξη. Οι περικο-
πές από τις ΗΠΑ υπό την κυβέρνηση Tραµπ, έ-
χουν υπερτονίσει αυτές τις αλλαγές και έχουν 
περιορίσει τις πιθανότητες για επίλυση των συ-
γκρούσεων σε όλη την περιοχή. Αντιµέτωπος 
µε δυνητικά αποοσταθεροποιητικές συνέπειες, 
ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν έχει υιοθετήσει 
µια εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας 
που διευρύνει την εµβέλεια της χώρας, ακόµη 
και µε το κόστος της αύξησης των εντάσεων µε 
τους παραδοσιακούς της εταίρους στη ∆ύση.

Εµπλουτισµένη µε τη νοσταλγία των Οθωµα-
νικών της ρίζων, η εξωτερική πολιτική της Τουρ-
κίας όλο και περισσότερο φέρει τη σφραγίδα 
του ΑΚΡ του Eρντογάν, το οποίο την έχει δια-
µορφώσει για να προωθήσει το αφήγηµα µιας 
ανεξάρτητης Τουρκίας που να ηγείται στην πε-
ριοχή και διαφοροποιεί τις παγκόσµιες συνερ-
γασίες της. Αυτό γίνεται προφανές από την ε-
ξαγορά των ρωσικών πυραυλικών συστηµάτων 
S-400 παρά τις απειλές για αµερικανικές κυρώ-
σεις. Ο Eρντογάν έχει αποκόψει το στρατηγικό 

συµφέρον της Τουρ-
κίας από τις προη-
γούµενες προσδο-
κίες για παραµονή 
στη δυτική «πτέρυ-
γα». Η τουρκική ε-
ξωτερική πολιτική 
λειτουργεί ως αφή-
γηµα για την εθνική 
άνοδο. Το επεκτει-

νόµενο περιφερειακό αποτύπωµα της Τουρκί-
ας -µε την στρατιωτική παρουσία στην Κύπρο, 
στη Λιβύη, στο Κατάρ και στη Σοµαλία- έχει ε-
νισχύσει αυτό το αφήγηµα, όπως έχουν και οι 
αυξανόµενες ικανότητες της στην τεχνολογία 
παρακολούθησης και στα επανδρωµένα drones. 

Το πόσο καιρό µπορεί να διατηρηθεί αυτή η 
πορεία της στρατηγικής αυτονοµίας, είναι ένα 
πιεστικό ζήτηµα για την Άγκυρα. Η Τουρκία α-
ποτελεί ένα test case για µια πολιτική µη ευθυ-
γράµµισης, καθώς προσπαθεί να κουµαντάρει 
µια ανταγωνιστική σχέση µε τους εταίρους στη 
∆ύση, διατηρώντας παράλληλα τη συµµετοχή 
της στο ΝΑΤΟ -βάζοντας σε κίνδυνο την οικο-
νοµία της βραχυπρόθεσµα και τις συµµαχίες 
της µακροπρόθεσµα. Ως εκ τούτου, οποιαδή-
ποτε πιθανή επίλυση των συγκρούσεων στη Λι-
βύη, στη Σύρια ή σε άλλα περιφερειακά «καυ-
τά» σηµεία, θα καθορίσει την µελλοντική πο-
ρεία της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής της.

*ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΣΤΟ CARNEGIE EUROPE ΣΤΙΣ 
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ∆ΙΑΤΛΑΝΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΩΝ

Oθωμανική
νοσταλγία

ΤOY ΣΙΝΑΝ ΟΥΛΓΚΕΝ *



Από τη στιγµή που ο γεωργικός πληθυσµός 
τόσο ως Μ.Α.Ε. (Μονάδες Ανθρώπινης Εργα-
σίας), όσο και ως αριθµός διαχειριστών των 
Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων (Γ.Ε.), περί το 
1987 πέρασαν οριστικά πια από την «πληθώ-
ρα» στην «έλλειψη», η πολιτεία αντί να δώσει 
κίνητρα επιβράδυνσης της µείωσής τους, α-
περγάσθηκε το ακριβώς αντίθετο.

Σταδιακή διάλυση λοιπόν, σχεδόν όλων των 
υποδοµών της γεωργίας (τεχνικών και οργανω-
τικών), και από την πολιτεία γίνονται τα αδύνα-
τα δυνατά ακόµα και οι λίγες βιώσιµες Γ.Ε. που 
απέµεναν να καταστούν κι αυτές µη βιώσιµες, 
αλλά και στη συνέχεια η πολιτεία να αδιαφο-
ρεί τόσο χαρακτηριστικά για τη σηµερινή κατά-
ντια στην οποία έχει περιέλθει πλέον η ελληνι-
κή γεωργία; Φθάνει µόνον µια διαγώνια µατιά 
στο κύριο άρθρο της Agrenda (φύλλο 773 της 
5-9-2020) για να διαπιστώσουµε έστω έµµεσα, 

το απροσµέτρητο δηµογραφικό χάλι της ελλη-
νικής υπαίθρου.

Ακρωτηριασµός του ΥΠΑΑΤ
Κωφεύει η Αχαρνών 2 στην επί 16 συναπτά 

χρόνια καθαρή και πρακτική πρόταση Εγγείου 
Αναδιαρθρώσεως της ΕΤ.ΑΓΡ.Ο. (της επιστη-
µονικής Εταιρείας Αγροτικής Οικονοµίας), για 
την εκούσια δηµιουργία βιώσιµων Γ.Ε., χωρίς 
να συγκρούεται πουθενά µε τα επιστηµονικά 
και τα θεσµικά δεδοµένα, εθνικής, ευρωπαϊ-
κής αλλά και παγκόσµιας εµβέλειας, κάθε δε 
φορά που ανοίγει ο δρόµος, ή φαίνεται κά-
ποιο µονοπάτι που να οδηγεί στην υλοποίη-
ση της πρότασης αυτής, λες και κάποιο «αόρα-
το» χέρι µε ιδιοτελή συµφέροντα, κλείνει και 
τους δρόµους και τους διαδρόµους.

Α. Άφησε λοιπόν η πολιτεία να διαλυθούν 
σταδιακά όλες οι υποδοµές της γεωργίας, αρ-
χίζοντας από την τόσο χρήσιµη (όπως απεδεί-
χθη στην πράξη) Υπηρεσία Γεωργικών Εφαρµο-

γών, και στη συνέχεια την Υ.Ε.Β. (Υπηρεσία Εγ-
γείων Βελτιώσεων), την Αγροτική Πίστη αρχίζο-
ντας και εκεί από την κατάργηση της τόσο πολύ-
τιµης Γεωτεχνικής Υπηρεσίας της Α.Τ.Ε. (όργα-
νο πολύτιµο ακόµα και για χρήση εκτός Α.Τ.Ε.), 
η διαδικασία για τις γεωργικές έρευνες ολοκλη-
ρώθηκε µε σοβαρές ανεπάρκειες, οι συνδικαλι-
στικές και οι συνεταιριστικές οργανώσεις «αναι-
ρέθηκαν» και µαζί τους κάθε ίχνος ρυθµιστικής 
αποτελεσµατικότητας της αγοράς, µε κατάληξη 
τον ακρωτηριασµό του ίδιου του υπουργείου Γε-
ωργίας που απέµεινε χωρίς αξιόλογες περιφε-
ρειακές υπηρεσίες και µε κορωνίδα τον Συνε-
ταιριστικό νόµο Σκανδαλίδη 4015/2011, τους 
φορολογικούς νόµους 4093/2012 και 4172 
/2013 και τον ασφαλιστικό νόµο Κατρούγκα-
λου 4381/2016, των οποίων η ουσία και η φαυ-
λότητα είναι λιγότερο αυτονόητη και απαιτούν 
λεπτοµερή ανάλυση. 

Όταν η Ευρώπη προνοούσε...
Β. Η ορθολογική και συντεταγµένη δηµιουρ-

γία βιώσιµων Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων (Γ.Ε.) 
δεν απασχόλησε ποτέ σοβαρά την πολιτεία αλλά 
επίσης και το γεγονός, ότι η πολιτεία δεν λαµ-
βάνει υπ όψη της τα προβλήµατα αυτών που εκ 
προοιµίου καλλιεργούν µη βιώσιµες Γ.Ε., είναι 
τα κυρίως ζητήµατα για τα οποία, κατά τη γνώ-
µη µας, είναι καταδικαστέοι όλοι οι αρµόδιοι ι-
θύνοντες του υπουργείου Γεωργίας (σήµερα 
Υπ.Α.Α.Τ.), τουλάχιστον από το 1980 και εντεύ-
θεν. Επιτέλους πρέπει κάποτε να καταλάβουµε 
πως ήδη από το 1960, τότε που οι άλλες χώρες 
της Ε.Ε. κατέβαλαν τεράστιες προσπάθειες για 
τη διευθέτηση του όποιου εγγειοδιαρθρωτικού 
τους προβλήµατος, δεν µαταιοπονούσαν, αλ-
λά εκείνοι, οι καθ’ ηµάς «κουτόφραγκοι» προ-
νοούσαν. Όπως και εµείς θα έπρεπε να προνο-
ήσουµε αφού πολύ προ του τέλους της 10ετίας 
του ‘80 δεν είχαµε κανένα λόγο, (οικονοµικό, 
δηµογραφικό ή κοινωνικό) να διατηρούµε/συ-

ντηρούµε µη βιώσιµες Γ.Ε. Φοβάµαι όµως πως 
ούτε θα µετανοήσουµε. 

Ο πιο αδύναµος κρίκος
Όσο αυτές οι µη βιώσιµες Γ.Ε. κυριαρχούν 

απ’ άκρου εις άκρον της Ελληνικής υπαίθρου, 
µε 100% ευθύνη της πολιτείας, δεν µπορεί να υ-
πάρξει απολύτως κανένας τρόπος εύρυθµης λει-
τουργίας του αγροτικού τοµέα, εφόσον αυτές οι 
µη βιώσιµες Γ.Ε. θα συνεχίσουν να αποτελούν 
τον πιο αδύναµο κρίκο της ελληνικής γεωργί-
ας. Εάν δεν µεγεθυνθούν ή απαλειφθούν, είναι 
απόλυτα φυσιολογικό να δηµιουργούνται αδιέ-
ξοδα ακόµα και στο ασφαλιστικό! 

Το σε τι έγκειται η ευθύνη της πολιτείας, και 
ένα 15χρονο παιδί (του Γυµνασίου), που ο πα-
τέρας του έχει µη βιώσιµη γεωργική εκµετάλ-
λευση θα µπορούσε να εξηγήσει, πως στα 7 α-
γροτεµάχια που έχει σήµερα η Γ.Ε. τους, για να 

γίνει βιώσιµη πρέπει να προστεθούν περίπου 
άλλα 7. Αλλά και να είχε ο πατέρας του τα χρή-
µατα να τα αγοράσει (πράγµα που σήµερα είναι 
µια πολύ δύσκολη υπόθεση), ή να τα ενοικιά-
σει (υπόψη ότι, η υπάρχουσα νοµοθεσία, προ-
κειµένου για µακροπρόθεσµη ενοικίαση, δεν 
προστατεύει ούτε τον ενοικιαστή, ούτε τον εκ-
µισθωτή), αλλά ακόµα και αν ικανοποιηθούν 
αυτές οι προϋποθέσεις (κάτι που είναι ούτως ή 
άλλως τελείως απαραίτητο), Γεωργικές Εκµεταλ-
λεύσεις µε 14 µη αρδευόµενα αγροτεµάχια α-
ποτελούν απλώς ένα αναποτελεσµατικό βασα-
νιστήριο, αλλά και τα 14 αρδευόµενα αγροτεµά-
χια µιας Γ.Ε. είναι πρακτικά αδύνατον να εξυπη-
ρετηθούν ορθολογικά.

Σε όλα δε αυτά ενώ η πολιτεία καθηύδε, συ-
νεχίζει να εφαρµόζει και σήµερα ακόµα το «πέ-
ρα βρέχει», διότι απλούστατα, κανένας επικεφα-
λής του ελληνικού υπουργείου Γεωργίας «∆εν 
ήταν και δεν είναι διατεθειµένος να ζεστάνει την 
καρέκλα του µεταµεθεπόµενου(!) υπουργού Γε-

Απ’ άκρου εις άκρον της 
ελληνικής υπαίθρου, 

με 100% ευθύνη 
της πολιτείας, ο πιο 

αδύναμος κρίκος της 
ελληνικής γεωργίας 
δημιουργεί αδιέξοδα 

Όσο συντηρείται ο μη βιώσιμος κλήρος 
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ωργίας». Τα εντός εισαγωγικών αποτελούν α-
µαρτία εξοµολογηµένη.

Περί του πριµ εξόδου αγροτών
H Κοµισιόν, το µέτρο του πριµ για την έξο-

δο από το γεωργικό επάγγελµα, που προτείνει, 
προς το παρόν, το προωθεί περισσότερο ως µέ-
τρο συµπληρωµατικό της γενικότερης προσπά-
θειας Εγγείου Αναδιαρθρώσεως που πρακτικά η 
κάθε χώρα της Ε.Ε. (από τις 15 πρώτες) θα µπο-
ρούσε να εφαρµόσει στοχευµένα και που του-
λάχιστον για Γαλλία-Ολλανδία αφορά ελάχι-
στες, µέχρι πολύ λίγες Γ.Ε. 

Θα ήταν όµως λάθος εάν η Ελλάδα εφάρµοζε 
αποσπασµατικά/ σπασµωδικά αυτό το για την ώ-
ρα προαιρετικό µέτρο που προτείνει η Κοµισιόν. 
Θυµίζει δε το κλασικό εκείνο, «Η κοσκινού τον 
άντρα της µε τους πραµατευτάδες» και µετά, α-
φενός για να καλύψουµε αυτές τις ανάγκες µε 
κάποια πληρότητα, δεν θα φθάσουν ούτε 4 δις 
και αφετέρου τουλάχιστον οι µισές των µεταβι-
βάσεων θα είναι είτε εικονικές (κι αυτό είναι το 
λιγότερο κακό), είτε καταστροφικές για την ε-
θνική οικονοµία, διότι τελικά ένα πολύ µεγάλο 
ποσοστό από αυτές τις Γ.Ε. θα εγκαταλειφθεί ί-

σως και οριστικά. Εµείς πρέπει να αποφασίσου-
µε πρώτα ένα γενικότερο σχέδιο Εγγείου Ανα-
διαρθρώσεως µε ελάχιστο και µέγιστο µέγεθος 
Γ.Ε. σε έκταση και κυρίως σε Μ.Α.Ε., που θα προ-
ωθήσουµε/ ενθαρρύνουµε µε αποτελεσµατικά 
κίνητρα προς διάφορες κατευθύνσεις ευνοϊκές, 
τόσο για την ανάπτυξη της γεωργίας µας, αλ-
λά και της εθνικής µας οικονοµίας, όσο και για 
τους στόχους των Γ.Ε., που πρόκειται να δηµι-
ουργηθούν/ συµπληρωθούν. Εάν οι Βρυξέλες 
είναι διατεθειµένες να πριµοδοτήσουν έξτρα έ-
να τέτοιο πρόγραµµα, που κατά την εκτίµησή 
µου, τους «πηγαίνει γάντι», τόσο το καλύτερο.

Οι προτάσεις της ΕΤ.ΑΓΡ.Ο
Σύµφωνα λοιπόν µε την πρόταση της ΕΤ.ΑΓΡ.Ο. 

στο όλο φάσµα των κατευθύνσεων (των τρόπων 
µεγέθυνσης) περιλαµβάνονται διαδικασίες όπως: 

(α) Οι πολυετείς εκµισθώσεις/ενοικιάσεις θε-
σµοθετηµένες µε επιλεγµένους συντελεστές έ-
τσι ώστε διαχρονικά να βρίσκουν σύµφωνους 

και τους ενοικιαστές και τους εκµισθωτές. (β) Η 
εξαγορά µε συµβολαιακές πράξεις, ή πράξεις ε-
ξαγοράς ιδανικών µεριδίων. (γ) Μικρές ειδικές 
οµαδικές και συνεταιριστικές Γ.Ε. καθώς και ε-
ταιρικές συνενώσεις παντός τύπου, µε κυρίαρ-
χο όµως τον συντελεστή άνθρωπο-αγρότη. (δ) 
Εταιρείες από κοινού εκµίσθωσης γαιών, σε ε-
νιαία ευµεγέθη αγροτεµάχια. (ε) Εταιρείες εκµί-
σθωσης γαιών µετά από την ολοκλήρωση εγγει-
οβελτιωτικών έργων (αρδευτικά, στραγγιστικά, 
περιφράξεις κλπ.), και (στ) ∆υνατότητα άπειρων 
συνδυασµών όλων των παραπάνω, που διευ-
ρύνουν τη βάση των ωφελούµενων (κερδισµέ-
νων), να τείνει στο 100%, µε διπλά ωφεληµένη 
την κτηνοτροφία. 

Συγκεκριµένα, στην περίπτωση της κτηνοτρο-
φίας, λόγω της ευχέρειας συνδυασµού γεωργι-
κής και κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης και της 
κατά συνέπεια ιδιαίτερα µεγάλης προστιθέµε-
νης αξίας. Πράγµα ανεπίτρεπτα σπάνιο για την 
σηµερινή ελληνική πραγµατικότητα.

Η µεθόδευση, δηλαδή το µέσον µε το οποίο 
θα φθάσουµε στο όλο φάσµα των παραπάνω 
τρόπων µεγέθυνσης των Γ.Ε., όσο κι αν εκπλήσ-
σει, είναι ο παραµεληµένος αναδασµός, παρα-

µεληµένος ακριβώς διότι πιστεύεται ότι δεν προ-
σφέρει τίποτε άλλο εκτός από την απλή συγκέ-
ντρωση των ιδιοκτησιών. Όµως αποτελεί την πε-
µπτουσία της πρότασης αφού το µέγιστο ποσο-
στό της µεγέθυνσης των Γ.Ε. σε βιώσιµες, µε το 
µικρότερο δυνατό κόστος και µε σχετική διαδι-
καστική ευχέρεια, µπορεί να επιτευχθεί µόνον 
ΚΑΤΑ τη διαδικασία του αναδασµού, βάσει του 
νόµου 674/1977, ο οποίος δεν στοχεύει πλέον 
αποκλειστικά στη συγκέντρωση της ιδιοκτησί-
ας αλλά αφήνει την πόρτα σαφώς ανοιχτή, στη 
µεγέθυνση των Γ.Ε., δηλαδή είτε µε ιδιόκτητα α-
γροτεµάχια, είτε µε δηµόσια.

Βεβαίως υπάρχουν και άλλες µεθοδεύσεις, ό-
µως πολύ πιο δαπανηρές και πολυπλοκότερες, 
αλλά µε την τόση καθυστέρησή µας και τους σο-
βαρούς οικονοµικούς περιορισµούς....

*ΓΕΩΠΟΝΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ
∆Ι∆ΑΚΤΟΡΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΤΗΣ ΣΟΡΒΟΝΝΗΣ

Κύριε Υπουργέ
Η διαχρονική πρακτική των ανοιχτών τιµών στις 
αγοραπωλησίες του γάλακτος συνεχίζεται και 
στις φετινές «διαπραγµατεύσεις» µεταξύ των 
παραγωγών και των µεταποιητών και εµπόρων. 
Φυσικά η λέξη «διαπραγµατεύσεις» είναι εντός 
εισαγωγικών, αφού ο αγοραστής του γάλακτος 
είναι αυτός που τελικά τιµολογεί το γάλα, µε τις 
συµφωνίες στις περισσότερες των περιπτώσεων 
να είναι προφορικές ή µε γραπτά συµφωνητικά 
που αναφέρουν µονοµερώς τις υποχρεώσεις του 
κτηνοτρόφου, ακόµα και µε ποινικές ρήτρες και 
πάντα χωρίς την αναγραφή της τιµής πώλησης 
του γάλακτος. Η συνήθης πρακτική είναι να 
συµφωνούν οι κτηνοτρόφοι µε τους αγοραστές, 
στη συγκεκριµένη τιµή (όσο πάει). Τι σηµαίνει 
«όσο πάει», θα αναρωτηθεί ένας αδαής 
ουδέτερος παρατηρητής... Σηµαίνει όσο θέλει 
ο αγοραστής και συνήθως, εκτός από ακραίες 
περιπτώσεις εκµετάλλευσης, περίπου όσο 
θέλουν οι µεγάλοι παίχτες του κλάδου της 
µεταποίησης. Επίσης ο αγοραστής είναι αυτός 
που ελέγχει ποιοτικά το γάλα και φυσικά αυτός 
που το ζυγίζει (ογκοµέτρηση), ενώ η 
αντιπαραβολή και ο έλεγχος των στοιχείων 
αυτών από τον κτηνοτρόφο, είναι στη 
συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, 
πρακτικά πολύ δύσκολη έως αδύνατη, αλλά και 
νοµικά αδύναµη.
Με δόλωµα την προκαταβολή για να µπορέσει ο 
κτηνοτρόφος να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις 
του, δεσµεύεται η παραγωγή του και γίνεται 
έρµαιο στις διαθέσεις µεταποιητών και εµπόρων.
Η παραπάνω πρακτική ισχύει διαχρονικά στην 
πατρίδα µας, σε µία χώρα που ανήκει στην ΕΕ 
και όχι σε κάποια χώρα φυλάρχων της 
κεντρικής Αφρικής. Πάντα µε την ανοχή, που 
µετά από τόσα πολλά χρόνια, έχει εξελιχθεί σε 
συνενοχή της ελληνικής πολιτείας.
Με το έγγραφό µας από 25-9-2019 µε θέµα 
«Πρόταση νοµοθετικής ρύθµισης, για την 
υποχρεωτική σύναψη συµφωνητικών, στις 
πωλήσεις γάλακτος, από τους κτηνοτρόφους, 
στις επιχειρήσεις επεξεργασίας γάλακτος» αλλά 
και µετά τη συνάντησή µας στο ΥΠΑΑΤ στις 22-
11-2019, γίναµε δέκτες της θετικής σας στάσης 
στη συγκεκριµένη µας πρόταση. Στις 24-6-2020 
στη Βουλή, προαναγγείλατε την πρόθεσή σας για 
την άµεση νοµοθετική σας παρέµβαση, µε στόχο 
την εξάλειψη αθέµιτων εµπορικών πρακτικών, 
όπως είναι και οι ανοιχτές τιµές στην 
αγοραπωλησία του γάλακτος. Άλλωστε µία 
τέτοια παρέµβαση, είναι µέσα στο πλαίσιο της 
κοινοτικής οδηγίας 633/2019 µε βάση την οποία 
η χώρα µας εγκαλείται να παρέµβει νοµοθετικά, 
για να εξαλείψει τέτοιου είδους αθέµιτες 
εµπορικές πρακτικές.
Ο καιρός όµως περνάει κ.υπουργέ και η 
παρέµβασή σας δεν έχει υλοποιηθεί µέχρι 
σήµερα. ∆ώστε µας τη δυνατότητα να 
διαπραγµατευόµαστε την αξία του προϊόντος, που 
µε πολύ κόπο παράγουµε. Η υποχρεωτική σύναψη 
συµφωνητικών µε αναγραφή της τιµής πώλησης 
του γάλακτος, θα υποχρεώσει τους µεταποιητές 
και εµπόρους να µιλάνε επιτέλους µε αριθµούς και 
να διαπραγµατεύονται την τιµή του γάλακτος 
γραπτώς µε τους κτηνοτρόφους κι όχι απλώς να 
ζητούν προφορικά την παραχώρηση της 
παραγωγής, χωρίς καµία ουσιαστική υποχρέωση. 
Το διαπραγµατευτικό πλεονέκτηµα, σε σχέση µε 
τους υπόλοιπους κτηνοτρόφους, που έχουν οι λίγοι 
κτηνοτρόφοι που είναι οργανωµένοι σε οµάδες 
παραγωγών ή συνεταιρισµούς, λόγω της 

αθροιστικής ποσότητας της παραγωγής που 
εκπροσωπούν, πλήττεται από τις ανοιχτές τιµές 
που συµφωνούν, οι πολλοί µεµονωµένοι 
κτηνοτρόφοι. Αυτό που σας ζητάµε είναι απλά 
βήµατα δικαιοσύνης και προόδου, χωρίς 
κανένα οικονοµικό κόστος για τον κρατικό 
προϋπολογισµό, ενώ αντίθετα είναι σίγουρο, 
ότι θα αυξηθούν τα έσοδα στα κρατικά ταµεία.
Ο κτηνοτρόφος θα µπορεί και θα πρέπει να 
διαπραγµατεύεται ουσιαστικά, και δε θα ζει µε 
την προσµονή για την τιµή που θα ορίσει ο 
µεταποιητής. Ουσιαστικά θα αρχίσει να τιµολογεί 
ο ίδιος το προϊόν που παράγει και θα 
διαπραγµατεύεται την τιµή που τον ικανοποιεί 
και θα υπογράφει µόνο όταν συµφωνεί. 
Θα παίρνει επικυρωµένο αντίγραφο της 
συµφωνίας, δηλαδή του αποτελέσµατος της 
διαπραγµάτευσης. Ακόµα κι αν την πρώτη φορά 
δεν ικανοποιηθεί πλήρως από το αποτέλεσµα, να 
είστε σίγουρος ότι τη δεύτερη φορά θα είναι πιο 
καλά προετοιµασµένος, πιο υπεύθυνος και 
σίγουρα πιο αποφασισµένος. 
Τελειώνοντας µε τις ανοιχτές τιµές, ξεκινάει 
και η επαγγελµατική ενηλικίωση της ελληνικής 
κτηνοτροφίας.
Αναρωτιόµαστε αν ποτέ, κάποια από τις εταιρείες 
που µεταποιούν το γάλα, θα πουλούσε τα 
προϊόντα της µε ανοιχτή τιµή, όπως επίσης 
αναρωτιόµαστε σε ποιον αγοραστή δίνεται η 
δυνατότητα, σε οιοδήποτε κατάστηµα, να 
πληρώσει το προϊόν που διάλεξε, όσο αυτός θέλει 
ή ανάλογα µε την οικονοµική του δυνατότητα. 
Θέλουµε να µας δώσετε τη δυνατότητα, να 
αντιπαραβάλουµε τα αποτελέσµατα των 
δειγµατοληψιών του γάλακτος των µεταποιητών, 
µε τα εργαστήρια του ΕΛΟΓΑΚ κι όπου αυτό δεν 
είναι εφικτό, να πιστοποιήσετε ιδιωτικά 
εργαστήρια κατά νοµό, όπου θα ελέγχονται τα 
δείγµατα του προϊόντος µας. Πρέπει να 
διασφαλιστεί η φερεγγυότητα των ποιοτικών 
ελέγχων του γάλακτος, αφού όπως γνωρίζετε 
έχει άµεση σχέση µε την τιµή του.
Πιστοποιήστε τα ζυγιστικά για τις παγολεκάνες 
(µπάρες) και τα ογκοµετρικά των παγολεκανών, 
ώστε ο κτηνοτρόφος να µπορεί να 
αντιπαραβάλει, µε την ίδια νοµική ισχύ, τη 
µέτρησή του µε αυτή του αγοραστή.
Με αυτό τον τρόπο οι λιποπρωτεΐνες και τα κιλά 
στις παγολεκάνες, σε πάρα πολλές περιπτώσεις 
θα αυξηθούν και το µικροβιακό φορτίο θα 
µειωθεί. Όταν αυτά δε συµβούν, σηµαίνει ότι ο 
µεταποιητής είναι σωστός και τίµιος συνεργάτης 
και ο κτηνοτρόφος είναι σίγουρος ότι κανένας 
δεν κλέβει τον κόπο και τον ιδρώτα του. 
Σήµερα επικρατεί η αµφιβολία και στις 
περισσότερες των περιπτώσεων, όχι άδικα και 
όχι χωρίς αφορµή.
Άλλωστε «η γυναίκα του Καίσαρα δεν αρκεί να 
είναι τίµια, πρέπει και να φαίνεται τίµια». 
Φυσικά η παραπάνω διαδικασία δεν είναι 
πανάκια. Αποτελεί όµως ένα σηµαντικό κοµµάτι 
του τείχους προστασίας που χρειάζεται να χτίσει 
το Ελληνικό κράτος, για την προστασία της 
εγχώριας παραγωγής, µε δίκαιους κι αυστηρούς 
κανόνες και πάντα µέσα στο πλαίσιο που έχει 
θέσει η ΕΕ. [...] Ζητάµε εκ νέου την άµεση 
νοµοθετική σας παρέµβαση και την υλοποίηση 
των εξαγγελιών σας, έτσι ώστε αυτές να 
ισχύσουν στις συµφωνίες που γίνονται για την 
περίοδο 2020-2021.

Τα ∆.Σ των Κτηνοτροφικών Συλλόγων 
Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Η μετάβαση από το «όσο πάει», 
στην ενηλικίωση της κτηνοτροφίας
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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

Πωλούνται πρόβατα Λακόν, Ασάαφ, Γερµανο-
χιώτικα, γίδια Μούρτια, Ζάννα και µοσχάρια ντό-
πια και Λιµουζίν. Τηλ. 6906/869090. 

Πωλούνται µοσχάρια Λιµουζίν, Σίµενταλ και 
Σβιτ, αρσενικά και θηλυκά για πάχυνση και ανα-
παραγωγή. Τηλ. 694/0840982.

Πωλούνται 80 πρόβατα γερµανοχιώτικα 110 ευ-
ρώ το ένα Περιοχή ∆ερβενοχώρια Βοιωτία. Τηλ. 
6932730264

Πωλούνται 40 αγελάδες, διασταυρωµένες Λι-
µουζίν µε Σίµενταλ, ελευθέρας βοσκής στην Πρέ-
βεζα, στη τιµή των 500 ευρώ η κάθε µια. Τηλ. 
6945449493.

Πωλούνται 380 πρόβατα Λακόν. Από αυτά, 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 γεννηµένα 
τον Ιανουάριο, στην τιµη των 180 ευρώ το ένα. 
Περιοχή ∆ράµας. Tηλ. 6942/427966. 

Πωλούνται κριαρακια Lacaune (Λακόν) απο Τε-
χνητή Σπερµατέγχυση και γονείς µε Pedigree, εµ-
βολιασµένα και αποπαρασιτωµένα. Περιοχή ∆ρά-
µας. Τηλ.6942/427966. 

Πωλούνται 60 πρόβατα διασταύρωσης Χίου, πε-
ριοχή Λαµία 80 ευρώ. Τηλ.6974/426911.

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται φασόλι και ρεβίθι µέτριο από ελληνι-
κές ποικιλίες βραστερό, βιολογικό, χοντρική, λια-
νική καθώς και για σπορά. ∆ιανοµή σε όλη την 
Ελλάδα. Περιοχή Σερρών. Τηλ.6987/310440.

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

Πωλούνται σε µικρά τετράγωνα δέµατα σα-
νό από βρώµη, άχυρο από κριθάρι και τρι-
φύλλι σε καλή τιµή. Περιοχή Μαγνησίας. Τηλ. 
6974/431615.

Πωλείται µείγµα σπόρου, βίκος - κριθάρι, βίκος 
- βρώµη, βίκος- σιτάρι, κατάλληλα για ενσίρωµα, 
ζωοτροφή, µπάλες. Τηλ. 6981/088747.

Πωλείται βίκος σπόρος από παραγωγό για χλω-
ρή λίπανση και εµπλουτισµό µε άζωτο σε ξηρι-
κούς ελαιώνες, αµπέλια, δενδρώδη. Εξασφαλί-
ζοντας ποιότητα στην καρπόδεση και µεγαλύτε-
ρη παραγωγή ελιάς ανά δέντρο και γονιµότητα 
του εδάφους. Τηλ. 6948/423151.

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

Πωλούνται άχυρα σοδειάς 2020, πολύ καλή τι-
µή. Περιοχή Αχαία, δυνατότητα µεταφοράς στο 
χώρο σας. ∆εκτή ανταλλαγή µε πρόβατα λακόν. 
Τηλ.6982485793

Πωλείται βίκος νέας σοδειάς, ποικιλία ΜΑ-
ΡΙΑΝΝΑ, καθαρισµένος, απολυµασµένος πολύ 
παραγωγικός για σανό και για καρπό. Σε καλή 
τιµή. Περιοχή Φαρσάλων. Τηλ. 6972/285256, 
6974/313224 (what’s up).

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

Πωλούνται χορτοτρίφυλλα  σε στρογγυλη µπά-
λα  0.10 λεπτά το κιλό. ∆υτική Μακεδονία Τηλ. 
6972/018965.

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

Πωλoύνται ρεβύθια νέας σοδειάς χωρίς λιπά-
σµατα και φάρµακα, πολύ βραστερά και νόστιµα. 
Τηλ. 6972/285256, 6974/313224 (what’s up).

Πωλείται βίκος ποικιλίας Ζέφυρος καθαρι-
σµένος σακιασµένος, περιοχή Λάρισας Τηλ. 
6988/114500.

Πωλείται βίκος σπόρος από παραγωγό για χλω-
ρή λίπανση και εµπλουτισµό µε άζωτο σε ξηρι-
κούς ελαιώνες, αµπέλια, δενδρώδη. Εξασφαλί-
ζοντας ποιότητα στην καρπόδεση και µεγαλύτε-
ρη παραγωγή ελιάς ανά δέντρο και γονιµότητα 
του εδάφους. Τηλ. 6948/423151.

Πωλείται µείγµα σπόρου, βίκος - κριθάρι, βίκος 
- βρώµη, βίκος- σιτάρι, κατάλληλα για ενσίρωµα, 
ζωοτροφή, µπάλες. Τηλ. 6981/088747.

Πωλείται τριφύλλι βιολογικού επιπέδου µε πι-
στοποιητικά.Τηλ.6937/226036.

Πωλείται τριφυλλόπορος Σερρών νέας εσο-
δείας. ∆ιανοµή σε όλη την Ελλάδα. Tηλ. 
6937/253885.

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

Πωλείται βιολογικό λούπινο και βιολογικό κτη-
νοτροφικό µπιζέλι (Ολυµπος) σε µαύρο και λευ-
κό.Τηλ.6908/655592.

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

Πωλείται τριφυλόσπορος Υπάτης, περιοχή ∆ο-
µοκού. Καθαρός, άριστης ποιότητας, αποστολή σε 
όλη την Ελλάδα. Τηλ. 6942/282472.

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

Πωλείται ενσίρωµα τριφυλλιού σε στρογγυλη 
µπάλα. ∆υτική Μακεδονία. Τηλ. 6972/018965.

Πωλείται βίκος, µπιζέλι και κτηνοτροφικό κουκί 
για σπόρο. Τηλ.6932/372270.

Πωλείται φακή, βρώσιµη πολύ βραστερή και για 
σπόρο.Τηλ.6932/372270.

Πωλείται σιτάρι µαλακό σε µικρές ή µεγάλες πο-
σότητες από παραγωγό. ∆υνατότητα µεταφοράς 
στο χώρο σας.6974/431615.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται αγρόκτηµα στη Ραχώνα ∆ήµου 
Πέλλας, αποθήκη, στάβλος, οικία, υπόστεγο 4 
στρεµµάτων. Έτος κατασκευής 2003. Βρίσκε-
ται κοντά στο χωριό. Τηλ.6994/236045.

Πωλείται η ενοικιάζεται κτήµα 150 στρεµµά-
των περιφραγµένο και µε νερό που χρησιµοποι-
είται ως φάρµα µε 1000 δέντρα καρυδιές.Πω-
λείται 300000 ευρώ η ενοικιάζεται 4000 ευ-
ρώ το χρόνο.Τηλ.6942/228503.

Πωλούνται 38 στρέµµατα ξερικά,περιοχή Βού-
ζι ∆οµοκού.Τηλ.22310/21403.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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

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

Πωλείται ένα κλαδευτικό συρόµενο χιλιάρι. Περι-

οχή Πιερίας.Τηλ. 6980/001606 , 6945/665253. 

Πωλούνται 2 θερµοκήπια  βαρέου   τύπου   (15 
µ.πλάτος Χ 68 µ.  µήκος το καθένα). Με υδρορ-
ροή, υδρονέφωση, σταγόνες, τρεις πόρτες και δύο 
παράθυρα. Τηλ. 6980/001606 , 6945/665253.

Πωλείται τρακτέρ  Claas  Νexus  101 ίππους δε-
ντροκοµικό, 2900 ώρες. Περιοχή Πιερίας. Τηλ. 
6945/665253. Tηλ.6980/001606

Πωλείται Ford Transit  µε µουσαµά, 280.000 
χλµ. Περιοχή Πιερίας. Τηλ. 6980/001606 , 
6945/665253. 

Πωλείται ΒMW  E30, 4θυρο, 35 ετών. Περιο-
χή Πιερίας Τηλ. 6980/001606 , 6945/665253.

Πωλείται παρελκόµενο κλάρκ-αναβατόρι για 
τρακτέρ. Περιοχή Ξάνθη. Τηλ.6983/717473.

Πωλούνται τυροκοµικά µηχανήµατα, παστεριω-
τές, ατµολέβητες, οµογενοποίηση, κορφολόγοι, 
ντουλάπες για γιαούρτια ψύξη-θέρµανση, ντιζά-
κια µε καλούπια διάφορων τύπων. Περιοχή Λά-
ρισα. Τηλ. Τηλ. 6947/509187.

Πωλείται ψεκαστικό θερµοκηπίου και θειαφι-
στήρας και ένα BMW E36. Tηλ. 6945/665253, 
6980/001606.

Πωλείται ένα κλαδευτικό συρόµενο χιλιάρι. Πε-
ριοχή Πιερίας. Τηλ.6945/665253.

Πωλούνται 2 θερµοκήπια  βαρέου   τύπου   (15 
µ.πλάτος Χ 68 µ.  µήκος το καθένα). Με υδρορ-
ροή, υδρονέφωση, σταγόνες, τρεις πόρτες και δύο 
παράθυρα. Τηλ. 6945/665253.

Πωλούνται τυροκοµικά µηχανήµατα, παστεριω-
τές, ατµολέβητες, οµογενοποίηση, κορφολόγοι, 
ντουλάπες για γιαούρτια ψύξη-θέρµανση, ντιζά-
κια µε καλούπια διάφορων τύπων. Περιοχή Λά-
ρισα. Τηλ. Τηλ. 6947/509187.

Πωλείται µηχάνηµα παστερίωσης 2 τόνων σχε-
δόν καινούρια και ένας κορφολόγος αυτοκαθαρι-
ζόµενος 3 µήνες δουλεµένος 3 τόνους την ώρα. 
Τηλ.6947/509187.

Πωλείται καινούριο τρακτέρ ΖΕΤΟR 100, ΡRΟ-
ΧΙΜΑ µε τον κουβά. Τηλ. 6983/717473.

Πωλείται µια πρέσα VELGER 730 και µια δισκο-
σβάρνα 32. Τηλ. 6993/308420.

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

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

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

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

Πωλείται πλήρης υπαίθριος ψυκτικός θάλαµος 
συντηρήσεως διαστάσεων 12,90 επί 7 επί 5 µέ-
τρα ύψος µε όζον και υγραντήρα. Περιοχή Λακω-
νίας. Τηλ.6938/665074.

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

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

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

Πωλείται γεννήτρια 6,5 KW ιταλική,Θεσσαλονί-
κη, περιοχή Σοφός Μαυρούδα.Tηλ.6974/677830.

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

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

Πωλείται χαρµανιέρα 1200 κιλά µε σπαστήρα και 
µε 3 κυλίνδρους. Τιµή 6.000 ευρώ. Περιοχή Θεσ-
σαλονίκης. 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, λά-
δι και µέλι. ∆ιάφορα µεγέθη µικρά και µεγάλα. 
Τηλ.2310/684438.

Πωλείται άροτρο τρίυνο 12άρι, ψηλοστάβαρο. 
Τιµή 300 ευρώ. Τηλ. 2310/711133. 

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

Πωλείται φρέζα γερµανικιά Agria, 12 ίππους 
πετρελαίου. Τιµή 500 ευρώ. Τηλ. 2310/711133.

Πωλείται τραπεζοειδής λαµαρίνα στέγης 3000 
τµ, σε άριστη κατάσταση προς 2 ευρώ το τετρα-
γωνικό. Τηλ.6977/311159.

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

Πωλείται θεριζοαλωνιστική µηχανή Μ101 µε επι-
σκευασµένο κινητήρα, χωρίς σαπίλες. ∆υνατότη-
τα µετατροπής σε χορτοκοπτικό. Τιµή 2500 ευ-
ρώ.Τηλ.2310/711133.

Πωλείται κεντρόφυγκα µε τη βάσης της κι το λά-
στιχο.Τηλ.6979/957956.

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

Πωλείται Deutz Fahr µοντέλο του 2010, 100 ίπ-
πων µε 3767 ώρες χρήσης. Προσεγµένο µε όλα 
του τα σέρβις κανονικά. Τηλ.6983107684. κος 
Γιάννης.

Πωλείται κανόνι ποτίσµατος RainBird τιµή 200 
ευρώ. Περιοχή Λαµίας.6944/665682. 

Πωλείται σπαρτική µηχανή Ζ .Τηλ.6974/394542.

Πωλείται τρακτέρ stayer 8110 me 6000 ώρες 
χρήσης. Σε άριστη κατάσταση µαζί µε τα παρελ-
κόµενα, σπαρτική, άροτρο, 2 καλλιεργητές (ελα-
φρύς, βαρύς) , µε λιπασµατοδιανοµέα και ένα και-
νούριο ραντιστικο.Τηλ.6943/457861.

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

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

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

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

Πωλείται τρακτέρ µάρκας Lamborghini τύ-
που 990 δενδροκοµικό 4χ4 µε καµπίνα. 
Τηλ.6945/373163.

Πωλείται αγροτικό αυτοκίνητο Ford Transet µε 
5αρι σασµάν, υδραυλικό τιµόνι και αλουµινίου κα-
ρότσα. Tηλ. 6937/253885.

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

Πωλείται ταινία τροφοδοσίας αιγοπροβάτων 45 
µέτρων . Τιµή 7000 ευρώ. Τηλ.6982/031336.

Πωλείται θεριζοαλωνιστική µηχανή τύπου Μ101 
επισκευασµένος κινητήρας χωρίς σαπίλες σε λει-
τουργία.Τηλ. 6978/308061.

Πωλούνται κάθετος ενσιροδιανοµέας 5 κυ-
βικών µάρκας SILOKING της MAYER µε ηλε-
κτρονικό ζυγιστικό και 50 ώρες λειτουργίας και 
µία παγολεκάνη µάρκας inox, περιοχή Μεσσηνί-
ας.Τηλ.6944780650.

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

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

Πωλούνται σχεδόν καινούρια, φρέζα Κωνστα-
ντινίδη 100 ιντσών, 2,5 µέτρων µε κύλινδρο, δι-
σκοσβάρνα υπέρ βαρέως 32 δίσκων, κατασκευής 
Σορογκας και υπεδαφοκαλλιεργητής(ρίπερ) υπερ 
βαρέως τύπου µε 11 νύχια. Όλα µαζί 10000 ευρώ. 
Πωλούνται και µεµονωµένα. Τηλ.6937226036. 

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

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

Πωλείται ψεκαστικό 800 κιλών µε τουρµπίνα 
και κανόνι αναρτώµενο. Περιοχή Αγρινίου. Τηλ. 
6948/683772.

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

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. Πά-
νω σε τρέιλερ µε κοτσαδόρο και φρένο 7.000 ευ-
ρώ. (µόνη της δηλαδή η γεννήτρια 6.000 ευρώ). 
Τηλ: 6909/189430, 6934/043074.

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

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

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

Πωλούνται κλούβες, µπινς, κλουβάκια, παλέττες 
και βαρέλια, Βέροια Τηλ. 6986701716

Πωλείται τρακτέρ FORD 3000, έτος κατασκευ-
ής 1974, γενική επισκευή το 2019.

Κρύα Βρύση Νοµού Πέλλας, 6979/336007.

Πωλείται χορτοκοπτικό µηχάνηµα 2 δίσκων 1,70 
κοπής, ιταλικό µε µπουκάλα. Περιοχή Νέα Πλάγια 
Χαλκιδικής.Τηλ.6982/776003.

Πωλούνται σιλό 4 χωρισµάτων ,διαστάσεων 2,3 
µέτρα επι 5 µέτρα µάκρος και µηχανήµατα ζωο-
τροφών, σπαστήρας µε µοτέρ 25 ίππων, ζυγαριά 
2,5 τόνων µε σιλό και 3 σιλό µε κοχλίες τροφο-
δοσίας. Τηλ.6977/323048.

Πωλείται τρακτέρ Stayer 110 άλογα, σε πολύ κα-
λή κατάσταση.Τηλ.2310715037.

Πωλείται ρίπερ και λιπασµατοδιανοµέας σε πο-
λύ καλή κατάσταση.Τηλ.2310715037

Πωλούνται δισκοσβάρνα ζορµπά,28άρα υδραυ-
λική,ραντιστικό 600άρι,τετράυνο άροτρο γκλαβαν 
όλα σε πολύ καλή κατάσταση. Τηλ.2310715037.

Πωλούνται 50 σωλήνες 3αρες αλουµινίου στην 
περιοχή της Βέροιας.Τηλ.6973/966777.

Πωλούνται συγκρότηµα παραγωγής ζωοτρο-
φών της Sylko Hellas αποτελούµενο από κυλιν-
δροµυλο µάρκας Gruber 5,5/2000 και ηµιοριζο-
ντια χαρµανιερα 950 λίτρα µε δυνατότητα παρα-
γωγής 1 τόνο/ώρα µε 200 ώρες χρήσης. Τιµή 
6.400 ευρώ. Τηλ.6947/741230.

ΖΗΤΗΣΗ

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

Ζητείται καθαριστήριο µπαλαρίνης µεταχειρι-
σµένο  σε καλή κατάσταση. Τηλ.6947/936986. 

Zητείται τρακτέρ δενδροκοµικό από 50 έως 
70 ίππους.Τηλ.6943/457861.

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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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:   ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Ολοκληρώνονται
οι αιτήσεις
του Orange Grove
Την Κυριακή 20 Σεπτεµβρίου είναι η τελευταία 
µέρα που µπορούν οι ενδιαφερόµενοι νέοι 
επιχειρηµατίες από οποιαδήποτε περιοχή της 
χώρας να υποβάλουν αιτήσεις για το online 
Incubation πρόγραµµα του Orange Grove. Για 
αυτό και το διεθνές startup incubator καλεί 
όσους έχουν µια καινοτόµο επιχειρηµατική ιδέα 
την οποία θέλουν να αναπτύξουν να δηλώσουν 
συµµετοχή έως την Κυριακή 20 Σεπτεµβρίου 
(23:59). Για την υποβολή αιτήσεων επισκεφτείτε 
το www.orangegrove.eu/apply/

Ο ΣΠΕΛ στο Argus
Fertilizer Live 
Virtual Conference 
Στην κορυφαία διοργάνωση του κλάδου των 
λιπασµάτων Argus Fertilizer Live-Virtual 
Conference που θα πραγµατοποιηθεί από 14 -16 
Οκτωβρίου θα συµµετάσχει ως υποστηρικτικός 
φορέας ο ΣΠΕΛ. Η εκδήλωση που διοργανώνεται 
κάθε χρόνο (φέτος για 34η χρονιά) από το Argus 

Fertilizer φέτος εξαιτίας των ιδιαίτερων συνθηκών 
θα γίνει διαδικτυακά στο https://bit.ly/2FB3RlN 
και οι οµιλητές θα επικεντρωθούν στον τρόπο που 
αντέδρασε ο κλάδος των λιπασµάτων απέναντι 
στον COVID-19, καθώς και στις βασικές εξελίξεις 
στον τοµέα της θρέψης φυτών σε σχέση µε τις 
νέες τάσεις, την τεχνολογία, την καινοτοµία και 
τις εµπορικές πολιτικές. 

Σειρά εκδηλώσεων 
για ελαιόλαδο και 
ελιά το Νοέµβριο

Η Λέσχη Φίλων Ελαιολάδου & 
Ελιάς «ΦΙΛΑΙΟΣ» συµµετέχει 
και φέτος στον παγκόσµιο 
εορτασµό για το ελαιόλαδο, 
θεσµό τον οποίο καθιέρωσε το 
∆ιεθνές Συµβούλιο 
Ελαιοκοµίας (IOC- COΙ, µε 
έδρα τη Μαδρίτη). Από τις 16 
έως τις 30 Νοεµβρίου 2020 
η ΦΙΛΑΙΟΣ θα 
πραγµατοποιήσει σειρά 
εκδηλώσεων για τα δύο 
εθνικά µας προϊόντα του 
δέντρου της ελιάς, το 
ελαιόλαδο και την επιτραπέζια 
ελιά. Για περισσότερες 
πληροφορίες: info@filaios.org

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΑ 

ΦΙΛΑΙΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΑ

Τα ΒορΟινά… 
αλλιώς

Τα αγαπηµένα ΒορΟινά του 
Σεπτεµβρίου στη Θεσσαλονίκη φέτος 
είναι διαφορετικά, µε µία σειρά από 
µικρές απολαυστικές εκδηλώσεις 
οινογευσίας, παρουσιάσεις, wine-
cocktails και ευφάνταστα δείπνα που 
θα συνδυάσουν ευρηµατικά µενού 
µε τα εκπληκτικά κρασιά των 
κορυφαίων οινοποιών της Βόρειας 
Ελλάδας. Η εκδήλωση οινογνωσίας 
που συµβάλει στην οινική 
εκπαίδευση και στη διάδοση της 
οινικής κουλτούρας θα 
πραγµατοποιηθεί από 14-30 
Σεπτεµβρίου. Πληροφορίες στο τηλ: 
2310281617 (∆ευτέρα έως 
Παρασκευή, ώρες 10:00-16:00).

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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Στα play-offs 
για το σεντόνι 
Τελευταίο τεστ για ομίλους Τσάμπιονς Λιγκ 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Στην τελευταία ευθεία βρίσκεται 
η ολοκλήρωση του παζλ των οµί-
λων του Τσάµπιονς Λιγκ για τη 
νέα σεζόν. Την ερχόµενη εβδοµά-
δα ξεκινά ο γύρος των play-offs 
για την εξασφάλιση µίας θέσης 
στα µεγάλα ευρωπαϊκά σαλόνια, 
µε έντονο µάλιστα ελληνικό ενδι-
αφέρον. Συγκεκριµένα, την Τρίτη 
22 Σεπτεµβρίου ο ΠΑΟΚ που έ-
κανε την υπέρβαση κόντρα στην 
Μπενφίκα την περασµένη εβδο-
µάδα, θα αντιµετωπίσει τη ρωσι-
κή Κράσνονταρ εκτός έδρας. Στα 
υπόλοιπα µατς της ηµέρας η Μα-
κάµπι Τελ Αβίβ του Γιώργου ∆ώνη 

θα υποδεχθεί τη Σάλτσµπουργκ. 
Την Τετάρτη 23 Σεπτεµβρίου έρ-

χεται η σειρά του Ολυµπιακού να 
δοκιµαστεί στο Καραϊσκάκης, κα-
θώς θα παίξει ενάντια στην Οµό-
νοιας. Σηµειώνεται πως τα παιχνί-
δια είναι διπλά, µε τις ρεβάνς να 
διεξάγονται τέλος του µήνα (29/9 
για Ολυµπιακό και 30/9 για ΠΑΟΚ). 

Ακόµα και σε περίπτωση απο-
κλεισµού, οι όµιλοι του Γιουρό-
πα Λιγκ θα περιµένουν τις οµά-
δες για να συνεχίσουν το ευρωπα-
ϊκό τους ταξίδι. Για τα προκριµατι-
κά του Γιουρόπα πάντως η ΑΕΚ θα 
ταξιδέψει στην Ελβετία και στο γή-
πεδο της Σεντ Γκάλεν σε έναν µο-
νό αγώνα νοκ-άουτ που θα διεξα-
χθεί την Πέµπτη 24 Σεπτεµβρίου. 

Η Racing Point, η οποία θα µετονοµαστεί από την 
επόµενη σεζόν σε Aston Martin Racing, ανακοίνωσε 
τον Σεµπάστιαν Φέτελ. Ο τέσσερις φορές παγκόσµιος 
πρωταθλητής της Formula 1 θα παραµείνει τελικά 
στο πρωτάθληµα, αλλά όχι στη Ferrari, µε την οποία 
φέτος διανύει µία από τις χειρότερες χρονιές του που 
δεν θυµίζει σε τίποτα τις αποδόσεις του µε τη Red Bull. 

Στην Aston Martin
ο Σεμπάστιαν Φέτελ  

Τένις (2020 ATP Masters 1000)

Αγώνες 13.00 COSMOTE SPORT 6 HD

Αγώνες 15.00 COSMOTE SPORT 7 HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Κρίσταλ Πάλας 19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναιτωλικός - ΑΕΚ 20.30 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Άρσεναλ – Γουέστ Χαµ 22.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Λιγκ 1)

Νις – Παρί Σεν Ζερµέν 14.00 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Λαµία – ΟΦΗ 18.15 Novasports 2 HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Τσέλσι – Λίβερπουλ 18.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Βόλος – Άρης 20.30 Novasports 1 HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Ρεάλ Σοσιεδάδ – Ρεάλ Μαδρίτης COSMOTE SPORT 2HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Γουλβς – Μάντσεστερ Σίτι 22.15 COSMOTE SPORT 2 HD
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ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο 19 Σεπτεµβρίου

Κυριακή 20 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Οι δυσκολίες
της αγοράς 
δυναμώνουν τις 
Ομάδες στο Βαμβάκι 

Αποδόσεις   
που δεν βλέπει   
ο ΕΛΓΑ στις νέες 
ποικιλίες αμυγδάλων

Πού δείχνουν  
τα φώτα για τον 
καινούργιο πρόεδρο 
των συνεταιρισμών  

Βόµβα µε Γκάρεθ Μπέιλ
Η αντίστροφη µέτρηση για τη 
µετακίνηση του Μπέιλ στην 
Τότεναµ, έχει ήδη ξεκινήσει 
σύµφωνα µε τα αγγλικά µέσα. Το 
ποσό του δανεισµού που φέρεται 
να έχει συµφωνηθεί για τον Ουαλό 
άσσο µεταξύ Ρεάλ και Τότεναµ είναι 
20 εκατοµµύρια ευρώ. Ο Μπέιλ 
επιστρέφει στους «Πετεινούς» 
ύστερα από µία 8ετία, ενώ 
αποτέλεσε το 2013 την ακριβότερη 
µεταγραφή παγκοσµίως.

Παίρνει Τζέκο η Γιούβε
Πολύ κοντά στη µεταγραφή του 
Έντιν Τζέκο φέρεται να βρίσκεται η 
Γιουβέντους. Σύµφωνα µε τα ιταλικά 
µέσα, οι «µπιανκονέρι» τα έχουν 
βρει σε όλα µε την πλευρά του 
Βόσνιου επιθετικού και αποµένει η 
τελική συµφωνία µε τη Ρόµα ώστε 
να προχωρήσει το deal. Βέβαια, η 
κίνηση αυτή µεταφράζεται ως βήµα 
«πίσω» σε σχέση µε τη µετακίνηση 
Σουάρες στη Γιουβέντους. 

Τρέχει για στόπερ
Πρόβληµα µε τον Νίκολα Ζίζιτς 
προέκυψε για την ΑΕΛ που θα 
κινηθεί για την απόκτηση στόπερ.
Ο Κροάτης κεντρικός αµυντικός 
υπέστη θλάση στον τετρακέφαλο 
που θα τον αφήσει εκτός δράσης 
για δύο µήνες κι έτσι η θεσσαλική 
οµάδα θα αναζητήσει τον 
αντικαταστάτη του. Στο αγωνιστικό 
κοµµάτι, η ΑΕΛ έχει ρεπό αυτό το 
σαββατοκύριακο και έτσι, το 
επόµενο µατς, µε τον Παναθηναϊκό, 
θα γίνει στις 29 Σεπτεµβρίου.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’





Αλωνιστικές 
στο πλοίο
Σε µια προσπάθεια 
εξασφάλισης µειωµένου 
περιβαλλοντικού αποτυπώµατος 
από το τµήµα logistics, οι 
εταιρείες Case IH και New 
Holland εφαρµόζουν πιλοτικά ένα 
σύστηµα µεταφοράς τρακτέρ και 
θεριζοαλωνιστικών προς την 
Ευρώπη, µε πλωτά µέσα από τον 
∆ούναβη. ∆εν πρόκειται για µια 
προσωρινή λύση αλλά για µέρος 
της στρατηγικής των δύο 
εταιρειών, καθώς στα κύρια 
πλεονεκτήµατα των θαλάσσιων 
µεταφορών είναι µεταξύ άλλων 
η αυξηµένη απόδοση, αφού έτσι 
µπορούν να φορτωθούν 
περισσότερες αλωνιστικές. 
Επίσης, εξαλείφεται η ανάγκη 
χρήσης ειδικών φορτηγών, που 
στη συγκεκριµένη περίπτωση θα 
χρειάζονταν, για να µεταφέρουν 
τις βάρους έως και 24,5 τόνων 
θεριζοαλωνιστικές µηχανές Case 
IH Axial Flow και New Holland 
CR, µε ειδική άδεια για ταξίδι 
στους ευρωπαϊκούς δρόµους.

Η χρυσή τριάδα 
του ποδοσφαίρου
Ο Λιονέλ Μέσι παραµένει ο 
πλουσιότερος ποδοσφαιριστής 
στον κόσµο. Σύµφωνα µε µια 
λίστα που καταρτίστηκε από τον 
Forbes, τα συνολικά κέρδη του, 
φέτος, είναι 126 εκατ. δολάρια, 
εκ των οποίων τα 92 εκατ. 
προέρχονται από τις ετήσιες 
αποδοχές του από τους 
«µπλαουγκράνα». Ο Κριστιάνο 
Ρονάλντο βρίσκεται στη δεύτερη 
θέση, µε κέρδη 117.000.000  
δολαρίων και ο Νεϊµάρ έρχεται 
τρίτος στη λίστα του Forbes µε 
96.000.000 δολάρια.

Γιατί δεν έκανε λίγο πιο 
λιανά ο πρωθυπουργός τις ενδιαφέ-
ρουσες, όπως είπε, προτάσεις που 

‘χει κάνει το επιτελείο του Μαυρουδή για το 
Ταµείο Ανάκαµψης; Από ότι άφησε να εν-
νοηθεί τα ζητήµατα της έξυπνης και φιλικής 
προς το περιβάλλον γεωργίας και του πρωτο-
γενούς τοµέα είναι στο επίκεντρο των δράσε-
ων που µπορούν να χρηµατοδοτηθούν. Κατά 
τον ίδιο «οι αγρότες που δεν δίστασαν να βρε-
θούν στην πρώτη γραµµή της καινοτοµίας, θα 
είναι οι πρώτοι που θα αγκαλιάσουν αυτή την 
πολιτική». Οι άλλοι, δηλαδή οι πολλοί, που θα 
βρεθούν; «Πονεµένη ιστορία ο Αχε-
λώος, να το δούµε µε φρέσκια µατιά» είπε 
από τη Θεσσαλονίκη τις προάλλες ο πρω-
θυπουργός, σηµειώνοντας πως «έχουµε κά-
ποια έργα υποδοµής, τη Συκιά και τη Μεσο-
χώρα, τα οποία είναι αδιανόητο να έχουµε 
ξοδέψει ως ελληνικό δηµόσιο παραπάνω α-
πό 700 εκατ. ευρώ και τα έργα αυτά να κά-
θονται...». Ο πρωθυπουργός ανέφε-
ρε ακόµη πως πέραν της περίπτωσης του Αχε-
λώου υπάρχουν παρεµβάσεις που µπορούν να 
γίνουν στα υφιστάµενα δίκτυα άρδευσης στη 
Θεσσαλία, που ενδεχοµένως να κοστίσουν λι-
γότερο και να επιτρέψουν να εξοικονοµήσου-
µε πολύ νερό. «Είναι κάτι σίγουρα που θα το 
δούµε πολύ προσεκτικά, σε συνεννόηση και 

µε τον αρµόδιο υφυπουργό  που προέρχεται 
από τη Θεσσαλία και έχει αναλάβει το σύνολο 
των υποδοµών που έχουν να κάνουν µε την 
άρδευση», είπε χαρακτηριστικά δείχνοντας 
προς τον Σκρέκα. Αυτό ήταν τελικά 
το ζητούµενο; Να την πει, δηλαδή στον νυν 
υπουργό της πλατείας ο πρώην για τους χει-
ρισµούς µε τους τευτλοπαραγωγούς; ∆εν έ-
κλεισε θυµίζει ο Λάκωνας, χρόνος από τις 
ενσταντανέ µε επενδυτές και τον χλευασµό 
«να πάνε στην Κουµουνδούρου για καλύ-
τερες τιµές». Όµως το θέµα είναι ότι οι πα-
ραγωγοί βρίσκουν τις πόρτες κλειστές για 
την παραγωγή τους και δεν ενδιαφέρονται 
για τις «κοκοροµαχίες». Μιας και α-
ναφερόµαστε στο Λάκωνα, ενδιαφέρον το 
άρθρο του για το νέο παραγωγικό µοντέλο 
που ταιριάζει στη χώρα. Όµως, ενόσω ήταν 
στο κυβερνητικό επιτελείο µε την προηγού-
µενη διακυβέρνηση γιατί δεν έβαλε µπρο-
στά κάποια από τις προτάσεις του για να δη-
µιουργηθούν οι υποστηρικτικές δοµές που 
θα δώσουν ώθηση σε επενδύσεις προς αυτή 
την κατεύθυνση; Αναµφίβολα, όλοι αναγνω-
ρίζουν την σπουδαιότητα των ΠΟΠ/ΠΓΕ, και 
την ανάγκη για διαφοροποίηση ελέω κλιµα-
τικής αλλαγής και επιστροφή σε καινοτόµες 
ή και «ρετροκαινοτόµες» καλλιέργειες, που 
άκµασαν αλλά εγκαταλείφθηκαν. O ΓΥΛΟΣ

Στην τελική ευθεία προς τους οµίλους του Τσάµπιονς Λιγκ • «Βόµβα» µε την επιστροφή Γκάρεθ Μπέιλ στην Τότεναµ σελ. 54

Νέα τριπλέτα 
Η Hürlimann προσθέτει στις σειρές των 
τρακτέρ της τρία νέα µοντέλα, τα Prince 
50 Basso, Prince 50 και Prince 60. Με 
τον νέο ισχυρό κινητήρα Stage V και 
τις συµπαγείς διαστάσεις τους µοιάζουν 
ιδανικά για στάβλους, οπωρώνες και 
θερµοκήπια. Στο profi Σεπτεµβρίου.

Η ΤΡΥΠΙΑ ΒΑΡΚΑ

Σιγανοπαπαδιά 
παιδιά ο Σταύρος

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

ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η ΤΟΥ  STEVE HENDERSON
Tα χωράφια δίνουν µια αίσθηση κίνησης, αλλά ήρεµη. Είναι ήσυχα, και ο µόνος αισθητός ήχος είναι αυτός των βουητών εντόµων, αλλά ακόµη 
και αυτά είναι τεµπέλικα, απολαµβάνοντας τις τελευταίες ζέστες στις αρχές του φθινοπώρου, σε αυτόν τον πίνακα του Steve Henderson. 
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Σ
την ελληνική αγορά ακούγονται πλέ-
ον χαµηλότερες τιµές για τα σκληρά 
σιτάρια σε συνέχεια της πτώσης στη 
Φότζια και της χαµηλής τιµής του δι-

αγωνισµού στην Τυνησία. Λογικά κάπου σύ-
ντοµα θα δούµε σταθεροποίηση τιµών κι αν 
προκύψουν άσχηµα νέα από τον Καναδά για-
τί όχι και µικρή ανάκαµψη. 

  Στην ελληνική αγορά βάµβακος, από ε-
κεί που πουλάγαµε σε πριµ επί των χρηµατι-
στηριακών τιµών, φτάσαµε πλέον να προσφέ-
ρουµε µε έκπτωση. Το χρηµατιστήριο έχει πάει 
πολύ καλά, αλλά δυστυχώς οι τιµές της φυσι-
κής αγοράς δεν ακολουθούν. Κοντεύουµε στη 
συγκοµιδή µε αρνητικό ρεκόρ προπωλήσεων 
κι αυτό δεν βοηθάει στη ρευστότητα. 

Προσωρινή πίεση 
στο σκληρό σιτάρι

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
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Πίεση διαρκείας για τη βάση επί του χρηµατιστηρίου
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ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

ΑΠΡ MAΪ IOYN IOYΛ ΑΥΓ ΣΕΠ

Με τα συµβόλαια ∆εκεµβρίου πέριξ 
των 66 σεντς η λίµπρα, ο  επόµενος 
στόχος της αγοράς βάµβακος είναι 
η αντίσταση των 68 σεντς. 

Υποχώρησε η τιµή σκληρού 
στην Φότζια, υποκύπτοντας 
στις πιέσεις της επερχόµενης 
µεγάλης σοδειάς του Καναδά.

Μικρή διόρθωση για την τιµή 
καλαµποκιού στα χρηµατιστήρια 
της Ιταλίας, µε τη ζήτηση για 
ζωοτροφή να παραµένει.

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

Ανοδικά κινείται η αγορά 
ελαιολάδου στην Ισπανία, όπου 
πλέον διαµορφώνεται σε επίπεδα 
άνω των 2,10 ευρώ το κιλό.
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Μικρά και µεγάλα εκκοκκιστήρια έχουν 
ξεχυθεί στους κάµπους της χώρας, προ-
σπαθώντας να καλοπιάσουν τους πα-
ραγωγούς για να εξασφαλίσουν την 
πρώτη ύλη της χρονιάς. Μια κίνηση που 
από τη µία δείχνει πως στην πράξη υ-
πάρχει ζήτηση για το ελληνικό βαµβά-
κι και από την άλλη «προδίδει» πως οι 
εκκοκκιστές κάτι θετικό βλέπουν στον 
ορίζοντα των διεθνών αγορών.

«Κάνουν κρα για να το πάρουν» α-
ναφέρει παραγωγός στην Agrenda, ε-
ξηγώντας πως παρέχουν κάθε ανα-
γκαίο µέσο µεταφοράς στους βαµβα-
κοπαραγωγούς, χωρίς όµως να µαρτυ-
ρούν τιµή. ∆ηλαδή φέτος, εκµεταλλευ-
όµενοι τη συγκυρία και την αβεβαιότη-
τα στις αγορές, πάνε ένα βήµα παραπέ-
ρα την πάγια τακτική των ανοιχτών τι-
µών και ετοιµάζονται να παραλάβουν 
χωρίς καν να έχουν προσδιορίσει µια 
τιµή εκκίνησης. Αόριστες υποσχέσεις 
πάντως, σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, κά-

νουν λόγο για τιµή «κάτι παραπάνω α-
πό τα περσινά» δηλαδή πέριξ των 42 
λεπτών το κιλό για το σύσπορο, ενώ ο-
µάδα παραγωγών στη Βοιωτία αναφέ-
ρει συµφωνία της τάξης των 44 λεπτών 
για καλής ποιότητας βαµβάκι.

Εν τω µεταξύ όσο στην εγχώρια πραγ-
µατικότητα η µεταποίηση παίζει το παι-
χνίδι της, στις διεθνείς αγορές διαµορ-
φώνεται ένα κλίµα αισιοδοξίας, τηρου-
µένων των αναλογιών που επιβάλει η 
συγκυρία της πανδηµίας. Κάπως έτσι 
το βαµβάκι στο χρηµατιστήριο της Νέας 
Υόρκης τα µελλοντικά συµβόλαια ∆ε-
κεµβρίου εξασφάλισαν τα 66,5 σεντς 
ανά λίµπρα, µε τον δρόµο να ανοίγει 
πλέον για τα 68 ή και τα 69 σεντς ανά  
λίµπρα σύµφωνα µε ορισµένους ανα-
λυτές. Ωστόσο η πρόθεση των Αµερι-
κανών βαµβακοπαραγωγών να ρευ-
στοποιήσουν µόλις η αγορά πατήσει 
τα 68 σεντς, διαµορφώνει σε επίπεδο 
θεωρίας µια αντίσταση στο εύρος αυτό. 

Από την άλλη, η τελευταία έκθεση 
προσφοράς και ζήτησης του αµερικα-
νικού υπουργείου Γεωργίας (USDA) 

φαίνεται ότι κλείνει το µάτι στους «ταύ-
ρους» της αγοράς βάµβακος, αφού 
µαζεύοντας κάπως τις εκτιµήσεις της 
για την παγκόσµια παραγωγή και τα 
τελικά αποθέµατα της χρονιάς, καλύ-
πτει τις τρύπες στα θεµελιώδη που α-
φήνει η αναιµική ζήτηση. Από εδώ 
και πέρα, µια νέα γενναιόδωρη αγο-
ρά ποσοτήτων αµερικανικού βάµβα-
κος για τα κρατικά αποθέµατα της Κί-
νας, δεν αποκλείεται να λύσει τα χέρια 
σε εκείνους τους επενδυτές που εκµε-
ταλλευόµενοι το φθηνό χρήµα στις α-
γορές, θέλουν να επενδύσουν παρα-
πάνω στην αγορά βάµβακος.  

Η διεθνής τιµή δικαιολογεί 42 λεπτά στο βαµβάκι
 Κάτι παραπάνω από πέρυσι υπόσχονται οι εκκοκκιστές που αποφεύγουν αναφορά σε τιµή
 Βελτίωση στα θεµελιώδη της παγκόσµιας αγοράς αποτυπώνει η τελευταία έκθεση του USDA 

Έχοντας γίνει ορισµένες 
πράξεις µε 22, 21 και 20 
λεπτά το κιλό στην ελληνική 
αγορά καλαµποκιού, µια µικρή 
διόρθωση δείχνει πως η 
αγορά ισορροπεί καλύτερα 
στα 19 λεπτά. Σύµφωνα µε το 
ρεπορτάζ τα πρώιµα 
καλαµπόκια επωφελήθηκαν του 
κλίµατος που διαµορφώθηκε 
στα τέλη Αυγούστου, πιάνοντας 
τιµές άνω των 20 λεπτών το 
κιλό. Πλέον όσο αυξάνονται οι 
διαθέσιµες ποσότητες στην 
αγορά, η τιµή δείχνει να 
σταθεροποιείται στα 19 λεπτά 
το κιλό. Μάλιστα η ΕΑΣ 
Αγρινίου ξεκίνησε τις 
προηγούµενες ηµέρες τις 
παραλαβές µε την τιµή αυτή. 
Σε ό,τι αφορά τις 
υποδεέστερες ποιότητες, η 
τιµή ξεκινά από τα 18 λεπτά το 
κιλό για τα χορταριασµένα 
καλαµπόκια, ενώ από την άλλη 
σε απευθείας πωλήσεις 
αγροτών προς κτηνοτρόφους 
για περιορισµένες ποσότητες, 
ακούγονται τα επίπεδα 
των 20 λεπτά το κιλό. 

∆ΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΑ 19 ΛΕΠΤΑ
ΟΣΟ ΑΥΞΑΝΕΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΣΤΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

Από την µία µεριά οι τεχνικοί αναλυτές των επενδυτικών 
κεφαλαίων υποστηρίζουν πως το σπάσιµο των 66 σεντς 
ανά λίµπρα δίνει επόµενο στόχο για το χρηµατιστήριο τα 
69-70 σεντς. Από την άλλη πλευρά όσοι 
δραστηριοποιούνται στη φυσική αγορά θεωρούν το 
χρηµατιστήριο υπερ-αγορασµένο και αναµένουν πως 
είναι θέµα χρόνου οι τιµές να διορθώσουν σε 
χαµηλότερα επίπεδα, τα οποία θα αντανακλούν την 
µειωµένη ζήτηση ίνας και τις ειδικές οικονοµικές 
συνθήκες που βιώνουµε. Προς το παρόν το βαµβάκι 
δείχνει να προτιµά να ακολουθεί τη γενικότερη πορεία 
των χρηµατιστηρίων αγνοώντας τη φυσική αγορά.

ΝEA ΥOΡKH
Το χρηµατιστήριο µπορεί να στηρίζεται και να δοκιµάζει 
λίγο πιο υψηλά επίπεδα, εντούτοις η φυσική αγορά έχει 
µείνει πίσω. Απόδειξη αποτελεί η σηµαντική µείωση της 
βάσης επί των χρηµατιστηριακών τιµών, όπου ενώ 
παλαιότερα υπολογίζαµε σε ένα πριµ, πλέον οδεύουµε 
σε έκπτωση επί του χρηµατιστηρίου. Η διαρκής πίεση 
της βάσης είναι και ο βασικός λόγος για τις λιγότερες 
φετινές προπωλήσεις. Οι ως τώρα ενδείξεις δείχνουν 
πως δεν θα έχουµε φέτος γρήγορες φορτώσεις, καθώς 
τα κλωστήρια έχουν καλύψει σε µεγάλο βαθµό τις 
µειωµένες ανάγκες του 2020 και οι αγορές τους 
προσανατολίζονται για το νέο έτος. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Στη Βοιωτία αναφέρεται συµφωνία 
για 44 λεπτά στο σύσπορο.

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
Η πρόθεση των Αµερικανών 

βαµβακοπαραγωγών να 

ρευστοποιήσουν µόλις η 

αγορά πατήσει τα 68 σεντς, 

διαµορφώνει µια αντίσταση 

στο εύρος αυτό

Συνεδρίαση 16/9/2020
Μήνας Κλείσιµο Μεταβολή

Δεκέμβριος '20 66,37 -0,07

Μάρτιος '20 67,18 -0,06

67,0

66,5

66,0

65,5

65,0

64,5

64,0

63,5

Πέµπτη
10/09

Παρασκευή
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Τρίτη
15/09

Τετάρτη
16/09
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Περιορισµένες κατά 1,2% σε αξία 
οι εξαγωγές στην ελιά Καλαµών, 
την ίδια στιγµή που οι εξωκοινο-
τικές εξαγωγές έχουν περιοριστεί 
κατά 8,9%, ενώ οι παραγγελίες α-
πό την εστίαση είτε δεν έρχονται, 
είτε καθυστερούν την πληρωµή. 

Τα παραπάνω συνθέτουν το το-
πίο στην αγορά της επιτραπέζιας 
ελιάς Καλαµών, όπως διαµορφώ-
νεται από τη στρέβλωση που δη-

µιούργησε η πανδηµία αλλά και 
εκείνη που εκδηλώθηκε προ κο-
ρωνοϊού όταν η τιµή παραγωγού 
συµπιέστηκε έντονα. «Οι ακυρώ-
σεις παραγγελιών και αναβολές 
εκτέλεσης συµβολαίων από πελά-
τες του εξωτερικού για τον κλάδο 
HoReCa δηµιούργησαν µεγάλα 
προβλήµατα στη διαχείριση των 
αποθεµάτων των επιχειρήσεων 
και σηµαντική κρίση ρευστότη-

τας» σχολιάζει η ΠΕΜΕΤΕ, υποστη-
ρίζοντας πως η δραµατική απώ-
λεια εισοδήµατος παγκόσµια και 
η συρρίκνωση του ΑΕΠ όλων των 
χωρών, κάνει δύσκολη κάθε πρό-
βλεψη για το πως θα κινηθούν οι 
αγορές βραχυχρόνια. Παράλληλα 
εντοπίζει επιδείνωση των ταµεια-
κών ροών και στους παραγωγούς, 
κάτι που καθιστά άθλο τις επιµε-
λείς καλλιεργητικές φροντίδες. 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Με αποθήκες µισοάδειες εξαιτί-
ας της περιορισµένης παραγω-
γής και παράλληλα τον έντονο 
ανταγωνισµό από τη Βόρεια Α-
µερική η τρέχουσα εµπορική πε-
ρίοδος για τους Ευρωπαίους πα-
ραγωγούς σιτηρών και ελαιού-
χων σπόρων στερεύει τις ταµει-
ακές ροές των εκµεταλλεύσεων. 

Την ανησυχία του για τα δυσκο-
λίες ρευστότητας που αντιµετωπί-
ζουν πολλοί αγρότες µετά από τη 
µείωση της παραγωγής σιταριού 
και ελαιούχων σπόρων εκφρά-
ζει και το αγροτικό λόµπι Copa-
Cοgeca, επισηµαίνοντας ότι µε 
τις υφιστάµενες τιµές στην αγορά 
σιτηρών οι περισσότεροι παραγω-
γοί αδυνατούν να καλύψουν ακό-
µα και τα έξοδα της παραγωγής. 

Η παραγωγή σιταριού της  ΕΕ εί-
ναι µειωµένη κατά 13,6%, ήτοι 20 
εκατ. τόνοι περίπου, ενώ η παρα-
γωγή ελαιοκράµβης είναι και αυ-
τή σηµαντικά µειωµένη στους 17 
εκατ. τόνους, προειδοποιεί η Copa 
Cogeca. Στο ίδιο πνεύµα, προ ο-
λίγων εβδοµάδων η COCERAL, η 
οποία αντιπροσωπεύει τα συµφέ-
ροντα του ευρωπαϊκού εµπορίου 
σιτηρών και ελαιούχων σπόρων, 
ζωοτροφών, ρυζιού, ελαίων και 
λιπών στην Ευρώπη είχε αναδεί-
ξει τη σηµαντική µείωση σιτηρών. 

Τη συγκυρία δυσχεραίνει στο 
διεθνές εµπόριο η σοδειά της Βό-
ρειας Αµερικής. Σύµφωνα µε ε-
κτιµήσεις, τις προσεχείς εβδοµά-
δες οι Καναδοί αγρότες αναµέ-
νεται να ξεκινήσουν τη συγκο-

µιδή σε µια χρονιά που θα σπά-
σει πολλά ρεκόρ παραγωγής στο 
πεδίο των σιτηρών. 

∆ιολίσθηση τιµών στο σκληρό
Το παραπάνω, σε συνδυασµό µε 

το γεγονός ότι οι Καναδοί έσπευ-
σαν να διαθέσουν σε πολύ αντα-
γωνιστικές τιµές τα περσινά τους 
αποθέµατα, έχουν διαµορφώσει 
ένα κλίµα ανατρεπτικό της εικό-
νας που σηµείωσαν τα σκληρά σι-
τάρια το καλοκαίρι στην Ευρώπη. 
Τη δεδοµένη στιγµή, µόνο φορτώ-
σεις παλαιότερων συµβολαίων ε-
ξαγωγής γίνονται στην ελληνική 

αγορά σκληρού σίτου και ακόµα 
δεν έχουν ακουστεί νέες πωλή-
σεις προς Ιταλία ή τρίτες χώρες. 

Εν τω µεταξύ, στη Θεσσαλία οι 
τιµές για τα καλά σιτάρια πληρώ-
νονται µεταξύ 23-24 λεπτών το κι-
λό στον παραγωγό και η προσφο-
ρά έχει αρχίσει να αυξάνεται. Φυ-
σικά πολλά θα κριθούν από την 
πραγµατική εικόνα της σοδειάς 
του Καναδά όταν φτάσει η επο-
χή του αλωνισµού. Πιθανά και-
ρικά προβλήµατα µπορεί να ανα-
τρέψουν την υποτονικότητα που 
βιώνουµε από τα µέσα Ιουλίου. 

Την ίδια στιγµή, µείωση κατά 
3 ευρώ ο τόνος σηµειώθηκε την 
προηγούµενη εβδοµάδα στη νέα 
λίστα της Φότζια, µε τα ποιοτικά σι-
τάρια µε υαλώδη 80% και πρωτε-
ΐνη 13%, να διαµορφώνουν τιµή 
παραγωγού-αποθήκης, στα 292-
297 ευρώ ο τόνος. Από την άλ-
λη, στη Γαλλία οι τιµές παρέµει-
ναν στα 260 ευρώ ο τόνος παρα-

δοτέα σε λιµάνι τους. «Εάν οι α-
γρότες δεν διαθέτουν τα απαραί-
τητα κεφάλαια για να αγοράσουν 
σπόρους δηµητριακών και εισρο-
ές ποιότητας, το ισοζύγιο δηµητρι-
ακών της ΕΕ θα µπορούσε να επη-
ρεαστεί ακόµη περισσότερο, αυξά-
νοντας περαιτέρω την πίεση στην 
ευρωπαϊκή αγορά για όσους πα-
ραµείνουν», εξηγεί σε ανακοίνω-
σή της η Copa-Cogeca. 

Το αγροτικό συνεταιριστικό όρ-
γανο αποδίδει τη µείωση της πα-
ραγωγής σιταριού στις κακές και-
ρικές συνθήκες και στην αυξηµέ-
νη παρουσία εντόµων και ασθε-
νειών στην κεντρική και δυτική 
Ευρώπη καθ’ όλη τη διάρκεια της 
άνοιξης, που «ήταν ακόµη πιο 
δύσκολο να καταπολεµηθούν ε-
ξαιτίας των περιορισµών που ε-
πιβάλει η ΕΕ στη χρήση δραστι-
κών ουσιών». Μάλιστα, ο πρόε-
δρος της οµάδας εργασίας Copa 
και Cogeca για τους ελαιούχους 
σπόρους, Pedro Gallardo, δήλω-
σε ότι ορισµένοι ευρωπαίοι καλ-
λιεργητές σκέφτονται να εγκατα-
λείψουν τη βιοµηχανία.

Στριµώχνει την αγορά και τις τιµές σιτηρών 
η νέα σοδειά από τη Βόρεια Αµερική 
Περνάει και στο εγχώριο προϊόν η µικρή παγκόσµια διόρθωση τιµών 

Λιγότερες εξαγωγές στην ελιά Καλαµών
περιορισµένη η ρευστότητα των παραγωγών

COPA COGECA 
Η παραγωγή σιταριού της  

ΕΕ είναι µειωµένη κατά 

13,6%, ήτοι 20 εκατ. τόνοι 

περίπου, ενώ η παραγωγή 

ελαιοκράµβης είναι και αυτή 

σηµαντικά µειωµένη στους 

17 εκατ. τόνους

ΣΤΑ ΚΑΝΑ∆ΙΚΑ ΑΛΩΝΙΑ
Πολλά θα κριθούν από την 

πραγµατική εικόνα της σοδειάς 

του Καναδά, όταν φτάσει η εποχή 

του αλωνισµού

Κ
ατόπιν και της τελευταί-
ας δουλειάς της Τυνησί-
ας, στην ελληνική αγορά 
έχει αρχίσει και περνάει 

η παγκόσµια διόρθωση τιµών στο 
σκληρό σιτάρι. Νέες εξαγωγές δεν 
σηµειώνονται και όσες φορτώσεις 
γίνονται αφορούν παλαιότερα συµ-
βόλαια. Στο εσωτερικό ακούγονται 
τιµές µεταξύ 22-23 λεπτών το κιλό 
στον παραγωγό και η ροή παραδό-
σεων φαίνεται να αυξάνει.  

Στα σκληρά σιτάρια, σηµαντική 
µείωση κατά 12 ευρώ ο τόνος ση-
µειώθηκε στη νέα λίστα της Φότζια. 
Συγκεκριµένα τα ποιοτικά σιτάρια µε 
ειδικό βάρος 78 kg/hl, υαλώδη 80% 
και πρωτεΐνη 13% έχει τιµή αποθήκης 

παραγωγού στα 
280-285 ευρώ 
ο τόνος. Επίσης 
για τη δεύτε-
ρη ποιότητα µε 
ειδικό βάρος 

76 kg/hl, υαλώδη 70% και πρωτεΐ-
νη 12% τιµή αποθήκης παραγωγού 
είναι στα 270-275 ευρώ ο τόνος. Με 
τα σηµερινά δεδοµένα όσο ο Κανα-
δάς φαίνεται να οδεύει σε µεγάλη 
παραγωγή, αν και αναθεωρήθηκε 
πρόσφατα λίγο χαµηλότερα λόγω 
παγετού, οι τιµές δύσκολα θα ανα-
κάµψουν δυναµικά. Στη Γαλλία επί-
σης είχαµε πίεση προς τα 255 ευρώ 
ο τόνος, ενώ ο τελευταίος διαγωνι-
σµός της Τυνησίας για ποιοτικά σι-
τάρια έκλεισε σε χαµηλά επίπεδα 
στα 265 ευρώ ο τόνος παραδοτέα 
σε λιµάνι τους.  

Την ίδια ώρα, στο χρηµατιστήριο 
του Σικάγο, το τελευταίο USDA report 
δεν ήταν και πολύ θετικό για τις τι-
µές, εντούτοις τα µαλακά σιτάρια ε-
νώ αρχικά διόρθωσαν δείχνουν να 
αντιδρούν ανοδικά (έστω χλιαρά για 
την ώρα) στις τελευταίες συνεδριά-
σεις. Πιο αναλυτικά, στο χρηµατι-
στήριο του Σικάγο, κατόπιν µιας ή-
πιας διόρθωσης στα µαλακά σιτάρια 
από τις αρχές Σεπτεµβρίου, φαίνεται 
πως η αγορά ανακάµπτει παρά την 
αύξηση παραγωγών και τελικών α-
ποθεµάτων στην τελευταία έκθεση 
προσφοράς / ζήτησης σιτηρών. Στη 
Γαλλία, τέλος, το άνοιγµα της Αλγε-
ρίας σε µαλακά σιτάρια της Ρωσίας 
προκάλεσε την πίεση των τιµών κά-
τω από τα 188 ευρώ ο τόνος για τα 
συµβόλαια ∆εκεµβρίου ‘20. 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΣΕ ΧΑΜΗΛΑ 
ΕΠΙΠΕ∆Α ΚΙ ΑΛΛΟΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
ΤΗΣ ΤΥΝΗΣΙΑΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΙΤΑΡΙΟΥ (ΜΑΛΑΚΟ ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΟ)

13,6%

ΕΕ

ΜΕΙΩΣΗ

ΚΑΝΑ∆ΑΣ

ΑΥΞΗΣΗ

11%
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Πάλη για 4 ευρώ  
στα αγουρέλαια

Βάζει στόχο 
τα 5 ευρώ/κιλό 
η Ιταλία

Πυκνώνουν 
οι συζητήσεις 

για τα πρώτα ελαιόλαδα της νέ-
ας εµπορικής χρονιάς 2020-21, 
µε τις προσδοκίες παραγωγών 
και συνεταιρισµών που κάνουν 
συνήθως ποδαρικό στην χρο-
νιά, να κατευθύνονται προς τι-
µές γύρω από τα 4 ευρώ το κιλό. 
Όπως σχολιάζει στην Agrenda ο 
Κωνσταντίνος Μέλλος από τον 
Αγροτικό Συνεταιρισµό Θερµα-
σία ∆ήµητρα στο Κρανίδι,  µια τέ-
τοια τιµή είναι εφικτή. Αξίζει να 
σηµειωθεί ότι η αγορά έχει ήδη 
δείξει ενδιαφέρον και φαίνεται 
πως σπεύδει να οριστικοποιή-
σει από τώρα συµφωνίες για τη 
νέα περίοδο, όσο τα φρέσκα ε-
λαιόλαδα αναµένονται από την 
επόµενη εβδοµάδα. 

Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, οι 
πρώτες τιµές για νέο προϊόν θα 
ακουστούν προτού εκπνεύσει ο 
Σεπτέµβριος, ενώ σε περίπτωση 
που τα σενάρια για τιµές πάνω 
από τα 4 ευρώ το κιλό επιβε-

βαιωθούν, αυτό αναµένεται ό-
τι θα αβαντάρει και τα περσινά 
αποθέµατα. 

Το µόνο σίγουρο είναι ότι το 
εµπόριο θα υποχρεωθεί σε πιο 
ανταγωνιστικές για τους παρα-
γωγούς προσφορές, µε δεδοµένη 
την κατάσταση στη νέα σοδειά, η 
οποία δείχνει πως θα είναι µει-
ωµένη. Μάλιστα αυτό καταγρά-
φουν µέσα ενηµέρωσης στην Ι-
ταλία και την Ισπανία όσο κλεί-
νονται και τα πρώτα συµβόλαια 
για παράδοση σε µέσα ∆εκεµ-
βρίου, µε τιµές σαφώς βελτιω-
µένες από τις περσινές. 

Εν τω µεταξύ, για τα περσινά 
ελαιόλαδα, η αγορά παραµένει 
ζωηρή µε τις συζητήσεις την πε-
ρίοδο αυτή να εστιάζουν στην 
κατοχύρωση των 2,80 ευρώ το 
κιλό για τα καλά διατηρηµένα 
έξτρα παρθένα. Όπως επισηµαί-
νουν άνθρωποι της αγοράς στην 
Agrenda, ένα επιπλέον δεκάλε-
πτο του ευρώ δεν απέχει πολύ, 
µε τα σηµερινά δεδοµένα. 

Τις τελευταίες δύο εβδοµάδες, οι τιµές 
για το ιταλικό έξτρα παρθένο ελαιό-
λαδο βρίσκονται πάνω από τα 4 ευρώ 
το κιλό, µε πολλούς παραγωγούς, να 
στοιχηµατίζουν, ενόψει της νέας ελαι-
οκοµικής περιόδου, υπέρ µιας επιστρο-
φής στα 5 ευρώ το κιλό για τα φρέσκα 
ελαιόλαδα. Αυτό τουλάχιστον µεταδί-
δει ο ειδικός Τύπος της χώρας, όπου 
και εκεί αποτυπώνεται ένα αίσθηµα αι-
σιοδοξίας περί αποµάκρυνσης από τα 
χαµηλά επίπεδα τιµών που συνετάρα-
ξαν τους παραγωγούς ελαιολάδου το 
τελευταίο έτος. Ενδεικτικοί είναι οι α-
ριθµοί της εβδοµαδιαίας έρευνας του 
Ινστιτούτου Υπηρεσιών Γεωργίας και 
Αγοράς Τροφίµων (ISMEA) της Ιταλίας 
στις 2 Σεπτεµβρίου για το έξτρα παρθέ-
νο ελαιόλαδο που πωλείται από 3,25 
έως 6,1 ευρώ το κιλό στην Ιταλία.

Την ίδια στιγµή και στην Ισπανία οι 
τιµές δείχνουν ότι ανακάµπτουν, µε 
τα ποιοτικότερα ελαιόλαδα του ιβηρι-
κού ελαιώνα, να επιστρέφουν σε τι-
µές άνω των 2,50 ευρώ το κιλό, έπει-
τα από σχεδόν ένα χρόνο. Την τάση 
ενισχύουν παράλληλα και οι εκτιµή-
σεις για µικρή παραγωγή σε Πορτο-
γαλία και Τυνησία, που µένει να φα-
νεί και τους επόµενους µήνες.  

Ζέστη και ξηρασία στη λεκάνη της Μεσογείου, όπου φαίνεται πως το καλοκαίρι 
δεν έχει τελειωµό, ρίχνει και άλλο τις εκτιµήσεις για το µέγεθος της νέας σοδειάς

Πτώση όγκου παραγωγής σε Ιταλία, Ισπανία

ΦΡΕΣΚΑ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Α

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ

Βασικά παραγωγικά κέντρα της Ιταλίας, 
όπως η Απουλία, η Τοσκάνη και η Σικελία, αναφέρουν 
προβλήµατα στους ελαιώνες τους εξαιτίας του 
άστατου καιρού. Η γειτονική χώρα ανέµενε ούτως ή 
άλλως µια µείωση στη φετινή της παραγωγή, ωστόσο 
η εξέλιξη αυτή, καθιστά ακόµα πιο µεγάλη την ψαλίδα 
στους αναµενόµενους όγκους. 
Την ίδια στιγµή, έντονη ξηρασία έχει πλήξει και την 
Ιβηρική χερσόνησο, µε σηµαντικά παραγωγικά κέντρα 
της Ισπανίας να αντιµετωπίζουν πρόβληµα µε την 
υγεία των ελαιόδεντρων, όσο προχωρούν µάλιστα στο 
πρασίνισµα του καρπού, και τον ουρανό να µην ρίχνει 
ούτε µια σταγόνα βροχή στα διψασµένα δέντρα. 
Υπό αυτή την συνθήκη, η χώρα αποµακρύνεται 
ακόµα περισσότερο από το επίπεδο των 1,8 εκατ. 
τόνων που είχε επιτύχει προ διετίας, τα αποθέµατα 
της οποίας πέρυσι διαµόρφωσαν βαρύ εµπορικό 
κλίµα από το ξεκίνηµα της σεζόν. 
Τα παραπάνω ενισχύουν την τάση στην αγορά 
ελαιολάδου και υποχρεώνουν το εµπόριο να 
πληρώσει πιο ανταγωνιστικές τιµές στους 
παραγωγούς, διατηρώντας παράλληλα την αγορά 
δραστήρια ενόψει της νέας παραγωγής. 

ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 
ΕΥΡΩΠΗ (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΙΣΠΑΝΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΕΛΛΑ∆Α

2,50
ΠΟΙΟΤΙΚΑ

> 4,50
ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ

> 4
ΑΓΟΥΡΕΛΑΙΑ

4 
ΕΞΤΡΑ
ΠΑΡΘΕΝΑ

2,13
2,80

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 
ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΑ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

�ΠΕΡΣΙΝΑ
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Στήριγμα από τις κατασκευές, 
νευρικότητα στον τραπεζικό κλάδο
Οι κλάδοι των κατασκευών και της ενέργειας 
έδωσαν τις τελευταίες μέρες το έναυσμα της 
διαφοροποίησης από την αβεβαιότητα που παραμένει 
σε άλλους κρίσιμους κλάδους του ταμπλό στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών, όπως είναι ο τραπεζικός.  
Ο τραπεζικός κλάδος θα κάνει τη διαφορά εάν 
καταφέρει να περιορίσει μέρος των ανησυχιών για 
τη διαχείριση της κρίσης που στηρίζεται τόσο από τις 
εγχώριες όσο και από τις ευρωπαϊκές αρχές. 
Ενδεικτικό άλλωστε είναι το γεγονός ότι οι ελληνικές 
τράπεζες άντλησαν 30 δις από το Ευρωσύστημα. 

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ: Η εταιρεία 
«Μύλοι Λούλη» ανακοίνωσε 
ότι προχώρησε στην 

κεφαλαιακή ενίσχυση με το ποσό 
των 1.999.907,20 ευρώ σε ποσοστό 
99,99% θυγατρικής της εταιρείας 
«KENFOOD», η οποία υλοποιήθηκε 
μέσω αυξήσεως του μετοχικού 
κεφαλαίου της εν λόγω θυγατρικής.

LIDL HELLAS: Σύμφωνα με τον 
πρόεδρο της αλυσίδας Ι. Ανδρεανίδη 
-στο περιθώριο εκδήλωσης για την 
παρουσίαση νέων δράσεων ΕΚΕ της 
Lidl Hellas-, προγραμματίζονται 
επενδύσεις ύψους 350 εκατ. ευρώ 
εντός της προσεχούς τριετίας, με 
στόχο τη δημιουργία 11 νέων 
καταστημάτων Lidl αλλά και τη 
δημιουργία ενός ακόμη logistic center 
για την εξυπηρέτηση του δικτύου. 

ΟPTIMA BANK: Σε μια στρατηγικής 
σημασίας συνεργασία προχωράει η 
Optima bank με τον Οργανισμό 
Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων, 
παρέχοντας ένα σύγχρονο 
χρηματοδοτικό εργαλείο στις 
εξαγωγικές επιχειρήσεις. Μέσω του 
προγράμματος «Εξωστρέφεια», η 
Optima bank χρηματοδοτεί με 
προνομιακό επιτόκιο εξαγωγικές 
επιχειρήσεις, με ανακυκλούμενο όριο 
ανά επιχείρηση έως 1 εκατ. ευρώ.

AMΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ: 
Η διοίκηση της Αμερικανικής 
Γεωργικής Σχολής, αντιλαμβανόμενη 
τη σοβαρότητα της πανδημίας, 
προχώρησε σε αγορά επτά συσκευών 
ALUMIL Smart Gate, ώστε να 
θερμομετρούνται με ακρίβεια και σε 
περιβάλλον ανεμπόδιστης διέλευσης, 
μαθητές, καθηγητές και διοικητικό 
προσωπικό που εισέρχεται στις 
εγκαταστάσεις της.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Η οικονομική ανάκαμψη παγκοσμίως α-
πό την κρίση που προκάλεσε η πανδημία 
του κορωνοϊού, ίσως διαρκέσει μέχρι και 
πέντε χρόνια, διογκώνοντας τις ανισότητες

Αυτό υποστηρίζει η επικεφαλής οικο-
νομολόγος της Παγκόσμιας Τράπεζας, 
Carmen Reinhart, σύμφωνα με την ο-
ποία για πρώτη φορά σε 20 χρόνια, το 
ποσοστό φτώχειας παγκοσμίως θα αυ-
ξηθεί μετά από την κρίση.

«Θα υπάρξει πιθανώς μια ταχεία ανά-
καμψη καθώς αίρονται όλα τα περιοριστι-
κά μέτρα που συνδέονται με το lockdown, 
αλλά μια πλήρης ανάκαμψη θα χρειαστεί 
περίπου πέντε χρόνια», τόνισε.

Ήδη, η ΕΚΤ επιτρέπει την προσωρινή 
ανακούφιση του δείκτη μόχλευσης των 
τραπεζών, εξαιτίας των ειδικών περιστά-
σεων που προκαλεί η πανδημία προκειμέ-
νου να συνεχιστεί η πιστωτική ροή στην 
οικονομία. Το μέτρο επιτρέπει στις τράπε-

ζες να μη περιλαμβάνουν τα ανοίγματα 
στην κεντρική τράπεζα στον δείκτη μό-
χλευσής τους, ενώ θα επωφεληθούν α-
πό αυτό έως τις 27 Ιουνίου 2021.

«H επέλαση του κορωνοϊού και τα δρα-
στικά μέτρα που έλαβαν ως απάντηση οι 
κεντρικές τράπεζες έχουν παραγάγει έ-
ναν στρατό εταιρειών που σέρνονται στο 
λυκόφως, μεταξύ ζωντανών και νεκρών», 
γράφουν οι Financial Times.

Mάλιστα, σύμφωνα με το άρθρο, μία 
δεκαετία χαμηλών επιτοκίων είχε ήδη 
επιτρέψει σε έναν ολοένα και μεγαλύ-
τερο αριθμό εταιρειών να δανείζονται 
φθηνά και να επιβιώνουν με κέρδη τα 
οποία υπολείπονταν του τόκου που α-
παιτούνταν για την αποπληρωμή των 
δανειστών τους. Η Leuthold Group υ-
πολογίζει ότι το 15% των εταιρειών στον 
δείκτη της μπορούν να καταταχθούν 
στην κατηγορία των ζόμπι.

3αλφα
Η 3αλφα-ΑΦΟΙ Κ. Καραγεωργίου 
Α.Ε.Β.Ε, διακρίθηκε με ένα Gold και 
δύο Silver βραβεία κατά τη διάρκεια 
των Supermarket Awards 2020. 
Συγκεκριμένα, η σειρά αρωματικών 
ρυζιών της 3αλφα «Γεύσεις του 
Κόσμου» κατέκτησε το χρυσό βραβείο,  
το Καστανό Ρύζι 10’ το ασημένιο, ενώ 
χάρη στην 50ετή παρουσία της, έλαβε 
και δεύτερο ασημένιο. 

Mπάρμπα Στάθης
Με 2 σημαντικές βραβεύσεις τιμήθηκε η 
εταιρεία Μπάρμπα Στάθης, στα πρόσφατα 
Super Market Awards 2020. Η 
εισαγωγή της νέας προϊοντικής σειράς 
«Χορευτή» από τη Χρυσή Ζύμη και το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υλοποίησε 
η Μπάρμπα Στάθης σε συνεργασία με 
την Αμερικανική Γεωργική Σχολή για 
τους παραγωγούς της, αποτέλεσαν το 
αντικείμενο των δύο διακρίσεων.

Τα 5 πέτρινα χρόνια
ως την ανάκαμψη

 Ανήσυχη η Παγκόσμια Τράπεζα για οικονομία 
 Η πανδημία έδωσε «ζωή» στις εταιρείες ζόμπι

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
663,25

TZIΡΟΣ (εκατ. ¤)
Πέµπτη 17/09

670

660

650

640

630

620 Πέµπτη
17/09

Τρίτη
15/09

∆ευτέρα
14/09

Τετάρτη
16/09

Παρασκευή
11/09

Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.0,2500  13,64 % 

ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 0,3100 10,71% 

VIOHALCO SA/NY2,7500  8,48%

FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π.  7,2000 7,46 % 

ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. 20,4000 7,37%

ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ & ΟΡΓ.ΕΝ..ΕΠ. 4,7000 -6,00 % 

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. 0,1260 --5,97 % 

ΟΠΤΟΗΛ/ΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝ. ΑΒΕΤΕ (ΟΠΤΡΟΝ) 2,4600 -5,38 %  

ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε. 0,3630  -4,22 % 

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α.Ε. 1,0250 -4,21 % 

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 27,972.11 -0.22%
 NASDAQ Comp 10,893.83  -1.42% 
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3,320.68 - 0.54%
Λονδίνο FTSE 100 6,049.92 - 0.47%
Φρανκφούρτη DAX-30 13,225.02 - 0.23%
Παρίσι CAC-40 5,047.16 - 0.54 %
Ζυρίχη SMI 10,519.33 - 0.31%
Τόκιο NIKKEI-225 23,319.37 - 0.67 %
 
Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα Επιτόκιο Τιμή Τελευταία 
      αλλαγή
FED Βασικό 0,25 15.03.2020 
EKT Βασικό 0,25 18.09.2019
 Καταθέσεων  - 0,50 18.09.2019
ΒΡΕΤΑΝΙΑ REPO RATE 0,25 11.03.2020
ΙΑΠΩΝΙΑ Overnight Call Rate -0,1 01.02.2020
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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Υποχρεωτική η εγγραφή στα ψηφιακά μητρώα

Α
πό το Μάρτη όταν γιγαντώθηκε ο κορω-
νοϊός, στην προσπάθεια να διασφαλιστεί 
η δηµόσια υγεία, απαγορεύτηκε η πρό-
σβαση των πολιτών σε όλες τις υπηρεσί-

ες και άρχισαν να ξεφυτρώνουν σωρηδόν ψηφια-
κές πλατφόρµες παντός είδους. 

ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΗΤΡΩΑ:
Κάθε µέρα ανοίγει και από ένα. 
Οι υπόχρεοι παραγωγοί θα πρέ-

πει να εγγραφούν σε αυτά, ανάλο-
γα µε το είδος της παραγωγής ή της 
εκτροφής µε την οποία ασχολούνται. 
Σε περίπτωση που δεν το κάνουν, ο 
νόµος ορίζει για κάθε µη εγγραφή, 
την επιβολή δυσθεώρητων προστί-
µων. Οι περισσότεροι παραγωγοί δεν 
έχουν δώσει καµία σηµασία, άλλοι 
γιατί δεν το πήραν χαµπάρι κι άλλοι 
γιατί εξαιρούνται. Φυσικά υπάρχουν 
κι αυτοί οι οποίοι µπήκαν στη διαδι-
κασία να ενδιαφερθούν και να προ-
βούν στις προβλεπόµενες ενέργει-
ες. Κατά καιρούς έχουµε επισκέψεις 
εκπροσώπων αγροτικών συνεταιρι-
σµών, Οµάδων Παραγωγών και λοι-
πών εκπροσώπων της παραγωγικής 
τάξης της χώρας, όµως κάθε φορά η 
επίσκεψη στα υπουργεία έχει να κά-

νει αποκλειστικά µε τα προβλήµατα του χώρου τους µε 
την πολύ στενή έννοια του όρου. Πολύ καλά κάνουν 
οι άνθρωποι και κυνηγούν τη λύση των προβληµάτων 
τους µε όποιο πρόσφορο τρόπο µπορούν.

Γνωρίζουν φυσικά ότι αυτό το «διαίρει και βασίλευε», 
οι υπηρεσιακοί παράγοντες έχουν βρει µαγικό τρόπο 
και το διατηρούν στην πρώτη γραµµή, αναγκάζοντας 
τους αγρότες να µην µπορούν ποτέ να συµφωνήσουν 
σε τίποτε από τα κοινά τους προβλήµατα.

ΝΩΠΑ ΚΑΙ  ΕΥΑΛΛΟΙΩΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: 
Τα πρόστιµα που προβλέπονται 

για τον παραγωγό που δεν αναρ-

τά τα τιµολόγια στην ψηφιακή πλατφόρµα, είναι 5% ε-
πί της αξίας του τιµολογίου. Αυτό προέβλεπε ο νόµος, 
αλλά η ανάρτηση των τιµολογίων έχει ανασταλεί µέχρι 
νεωτέρας. Το χειρότερο όµως είναι άλλο: ο λόγος για 
τον οποίο δηµιουργήθηκε το Μητρώο ήταν η ανάγκη να 
δηµιουργηθεί ρευστότητα για τους παραγωγούς, αφού 
υποχρεώνονται (υποτίθεται) οι έµποροι να πληρώσουν 
τους παραγωγούς εντός 60 ηµερών. ∆εν ιδρώνει το αυ-
τί κανενός (ακόµη και σήµερα), διότι στην ουσία δεν 
λειτουργεί η πλατφόρµα για τα ανεξόφλητα τιµολόγια. 

ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ 
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ: 

Η ΚΥΑ 838/51008 υποχρεώνει αγοραστές και παρα-
γωγούς να προβούν σε µία σειρά ενεργειών ώστε να 
είναι σύννοµοι   µε τα προβλεπόµενα. Οι πρώτες επι-
στολές για την επιβολή προστίµων ξεκίνησαν να απο-
στέλλονται. Κανένας δεν έχει πάρει χαµπάρι τίποτα. Έ-
χουµε κάνει του κόσµου τις ενηµερώσεις, αλλά ακόµη 
και σήµερα, δεν κινείται τίποτα ειδικά από τους παρα-
γωγούς του ειδικού καθεστώτος. Κι αν το γνωρίζουν οι 

µεγάλες εταιρείες παραγωγής και εµπορίας, οι µικρο-
παραγωγοί είναι στον κόσµο τους. ∆εν γίνονται πλέον 
αποδεκτές εκφράσεις του στυλ «δεν το ήξερα/τι ξέρω 
εγώ;». Τις ενηµερωτικές επιστολές όσοι τις έχουν πα-
ραλάβει, τις πήγαν στο λογιστή τους (κακώς). Πρέπει 
να συνεννοηθείτε µε τον κτηνίατρο που σας παρακο-
λουθεί γιατί τα στοιχεία που ζητούνται προς συµπλή-
ρωση είναι τέτοια που και να θέλω, δεν µπορώ ως λο-
γιστής να βοηθήσω. 

ΕΡΓΟΣΗΜΑ:
 Υποθέτουµε ότι στο υπουργείο Εργασίας δεν ασχο-

λούνται µε το αντικείµενο γιατί δεν το γνωρίζουν ή  
γιατί δεν πρόσεξαν ή γιατί δεν τους ενόχλησαν. Οι πα-
ραγωγοί όµως έπρεπε ήδη να ξεσηκώσετε τον κόσµο 
και να κάνετε χαµό, διότι για κάθε άτοµο που απασχο-
λείτε στο χωράφι, αν το βρουν χωρίς πίνακα προσωπι-
κού, έχετε πρόστιµο 10.550 ευρώ αν είναι Έλληνας και 
15.500 ευρώ αν είναι αλλοδαπός. Κι όταν έρθουν στην 
πόρτα σας ή µάλλον στο χωράφι σας, και σας ρίξουν το 
πρόστιµο, θα αρχίσετε να τρέχετε και να µην φτάνετε. 
Συγκεντρώστε τα συνδικαλιστικά σας όργανα και πιέ-
στε σε κάθε κατεύθυνση για την κατάργηση της υπο-
βολής του χειρόγραφου πίνακα προσωπικού. Και ζητή-
στε την ενεργοποίηση του άρθρου που ψηφίστηκε, για 
την ενεργοποίηση υποβολής του εργοσήµου στο σύ-
στηµα ΕΡΓΑΝΗ, απολογιστικά όµως και µέχρι το τέλος.

Κι αν υποθέσουµε ότι το υπουργείο θέλει προτάσεις 
για τροποποίηση των προβληµάτων, ατοµικά δεν µπο-
ρώ να προσφέρω πολλά πράγµατα, παρά µόνο ανάδει-
ξη των προβληµάτων. Πρέπει τα όποια προβλήµατα να 
µεταφερθούν µε τους προβλεπόµενους τρόπους από 
τους συνδικαλιστές εκπροσώπους των αγροτών, ώστε 
να υπάρχει µία επίσηµη θέση απέναντι στο υπουργείο. 

Ανεξάρτητα από την περίοδο αγροτικών εργασιών 
στην οποία βρίσκεστε, τα προαναφερόµενα έχουν αρ-
κετό καιρό που είναι στην επιφάνεια και πρέπει να δρο-
µολογηθούν άµεσα λύσεις. 

Αγρεργάτες
Χωρίς πίνακα προσω-
πικού πρόστιµο 15.500 
ευρώ για αλλοδαπό και 

10.550 ευρώ για Έλληνα 

Ανενεργό σύστηµα
Στην ουσία, ακόµα και 
σήµερα δεν λειτουργεί 

η πλατφόρµα για ανεξό-
φλητα τιµολόγια νωπών

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)

Μείωση προκαταβολής και 
διαγραφή τέλους επιτηδεύµατος

Η µείωση της προκαταβολής µπορεί να 
γίνει µέχρι τις 30.12.20, µε υποβολή 

τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας 
εισοδήµατος. Η διαγραφή του τέλους 

επιτηδεύµατος δικαιούνται κάτι τέτοιο, 
θα γίνει αυτόµατα από το σύστηµα 

µέχρι το τέλος Σεπτέµβρη.

Το υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης έχει ενηµερωθεί

Το θέµα µε την υποβολή του χειρόγραφου 
πίνακα προσωπικού για τους απασχολούµενους 
εργάτες γης, έχει ήδη γνωστοποιηθεί στο 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης µήνες πριν. 
∆υστυχώς, το πρόβληµα πρέπει να λυθεί από 
το υπουργείο Εργασίας. Γιατί δεν έχει ήδη 
λυθεί ακόµη, δεν γνωρίζω και αδυνατώ να 
κατανοήσω. Ο µόνος λόγος διατήρησής του 
είναι για µένα η επιβολή προστίµων. 
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Στον ευρωπαϊκό νότο φαίνεται πως ε-
πεκτείνεται η καλλιέργεια σόγιας, ως 
µια συµφέρουσα εναλλακτική εκτατι-
κής καλλιέργειας που ανταποκρίνεται 
στις πολιτικές πρωτοβουλίες των Βρυ-
ξελλών για την επόµενη δεκαετία, ό-
σο παράλληλα δείχνει να ταιριάζει µε 
πρακτικό τρόπο στο αγροδιατροφικό 
προφίλ των χωρών αυτών. 

«Το όραµα» της ευρωπαϊκής αυτάρ-
κειας σε σόγια αποδεικνύεται όλο και 
πιο επίκαιρο, όλο και πιο συµφέρον 
ως προς την υλοποίησή του, αποκτώ-
ντας παραγωγικές, οικονοµικές και 
διπλωµατικές διαστάσεις. Αυτό άλλω-
στε µαρτυρούν οι προσεγµένες προ-
σεγγίσεις σε επίπεδο δηλώσεων στε-
λεχών της Κοµισιόν, αλλά και ο δη-
µόσιος διάλογος ανά τα κράτη µέλη. 

Η γραµµή της Κοµισιόν θέλει την 
ΕΕ σταδιακά να µειώνει τις εισαγωγές 
σόγιας από τις δύο Αµερικές, κάτι που 
έχει αποκαλύψει µέσες άκρες ο επίτρο-
πος Γεωργίας της ΕΕ, Γιάνουζ Βοϊτσε-
χόφσκι, αλλά και που φωτογραφίζε-
ται µε καλή ευκρίνεια στην στρατηγι-
κή από το Αγρόκτηµα στο Πιάτο (Farm 
to Fork). Εδώ, ένας εκ των βασικότε-

ρων στόχων, είναι η χωρική συµπίε-
ση της εφοδιαστικής αλυσίδας τρο-
φίµων και οµολογουµένως τα λιµά-
νια της Βόρειας και της Λατινικής Α-
µερικής πέφτουν αρκετά µακριά για 
τον εφοδιασµό της απαιτούµενης ζω-
οτροφής που θα επιτρέψει την παρα-
γωγή των φηµισµένων ευρωπαϊκών 
γαλακτοκοµικών προϊόντων. 

Ήδη όµως λίγο καιρό πριν τα απο-
καλυπτήρια της Πράσινης Συµφω-
νίας, οι Βρυξέλλες είχαν αποτυπώ-
σει µε σχετική έκθεση την ενόχλησή 
τους από την  εξάρτηση της ευρωπα-
ϊκής κτηνοτροφίας στο πεδίο αυτό. 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία αυτά, η ζή-
τηση φυτικών πρωτεϊνών στην Ευρώ-
πη είναι µεγάλη, φτάνοντας τους 27 
εκατ. τόνους περίπου ακατέργαστων 
πρωτεϊνών το διάστηµα ενώ το ποσο-
στό αυτάρκειας της ΕΕ φτάνει µόλις 
το 5% για τη σόγια. Ως συνέπεια, η ΕΕ 
εισάγει ετησίως περίπου 17 εκατ. τό-
νους ακατέργαστων φυτικών πρωτε-
ϊνών εκ των οποίων οι 13 εκατ. τόνοι 
έχουν ως βάση τη σόγια. 

Πλέον µια σειρά από ευρωπαϊκά 
κράτη έχουν στραφεί στην καλλιέρ-
γεια σόγιας, για να κλείσουν την ψα-
λίδα, µε την Ιταλία και τη Γαλλία να 
καταβάλουν προς το παρόν τις πιο α-
ξιοσηµείωτες προσπάθειες. Η γειτονι-
κή Ιταλία παράγει 1,06 εκατ. τόνους 
1,06 και 499.000 τόνους η Γαλλία α-
πό το σύνολο των 2,82 εκατ. τόνων 
της ευρωπαϊκής παραγωγής. Φαίνε-
ται δηλαδή ότι η καλλιέργεια κατευ-
θύνεται σε χώρες µε έντονη κτηνο-
τροφική δραστηριότητα υπεραξίας. 

Ενώ, λοιπόν, ο οικονοµικός και πα-
ραγωγικός παράγοντας που υπαγο-
ρεύουν την αύξηση των στρεµµάτων 
είναι ορατοί στον ορίζοντα, διπλωµα-
τικός και πολιτικός λόγος υποχρεώ-
νει την ΕΕ στην διατήρηση χαµηλών 
τόνων. Ένας εκ των λόγων, ο παλιός 
γνώριµος πρόεδρος της Κοµισιόν, 
Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, που είχε αφή-
σει προίκα ένα προοίµιο εµπορικής 
συµφωνίας που ανέβασε κατά 121% 
τις εισαγωγές σόγιας από τις ΗΠΑ, το 
καλοκαίρι του 2018, την περίοδο κο-
ρύφωσης των εµπορικών πολέµων.

Αποδοτική, συµφέρουσα 
και εφικτή καλλιέργεια 
η σόγια και στην Ελλάδα

Με 100
εκατ. ευρώ
η Γαλλία 
προτάσσει  
τις φυτικές 
πρωτεΐνες 
Η γαλλική κυβέρνηση σκοπεύει 
να διαθέσει 100 εκατ. ευρώ για 
την ανάπτυξη της παραγωγής 
φυτικών πρωτεϊνών της χώρας, 
µε την απόφαση να βασίζεται 
κυρίως σε εµπορικά και 
παραγωγικά κριτήρια. 
Ο Γάλλος πρόεδρος Εµµανουήλ 
Μακρόν έχει σφυρηλατήσει την 
ιδέα της ανάπτυξης της 
παραγωγής φυτικών πρωτεϊνών 
της χώρας εδώ και πολύ καιρό. 
Το έκανε στο G7 στο Μπιαρίτζ 
τον Αύγουστο του 2019, στη 
∆ιεθνή Έκθεση Γεωργίας στο 
Παρίσι τον Ιανουάριο του 2020 
και κατά τη διάρκεια της 
τηλεοπτικής οµιλίας του στις 12 
Μαρτίου του τρέχοντος έτους.
Αυτό το ποσό αναµένεται ότι 
θα καταστήσει δυνατή τη 
«οικοδόµηση της αυτάρκειας 
της εφοδιαστικής αλυσίδας 
τροφίµων της χώρας µας» 
µε «απότοµη µείωση της 
εισαγωγής πρωτεϊνών που 
προορίζονται για κτηνοτροφική 
χρήση», σύµφωνα µε ένα 
κυβερνητικό δελτίο τύπου.
Το 2018, η Γαλλία εισήγαγε 
τρία εκατ. τόνους σόγιας. Και 
παρόλο που περίπου 400.000 
τόνοι σόγιας καλλιεργήθηκαν 
στη Γαλλία, οι υπόλοιποι 
εισήχθησαν από τη Βραζιλία, τις 
ΗΠΑ και κυρίως την Αργεντινή. 

Πείραµα για την καλλιέργεια µη γενετικά τροποποιηµένης 
σόγιας από ΕΛΓΟ, ∆ΕΛΤΑ και Γεωπονικό, τα αποτελέσµατα 
του οποίου είχε φιλοξενήσει η Agrenda προ ολίγων µηνών, 
δείχνουν ότι η παραγωγική επέκταση στο πεδίο αυτό είναι 
όχι µόνο εφικτή, αλλά και αποδοτική και συµφέρουσα. 
Στην Ελλάδα το 2017 εισήχθησαν 317.754 τόνοι 
σογιόσπορου και 331.254 τόνοι σογιαλεύρου, συνολικής 
αξίας 230.094.000 ευρώ.
Η στρεµµατική απόδοση της σόγιας σε καρπό στη χώρα µας 
ανέρχεται στα 450 κιλά, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις έχει 
φτάσει και τα 600 κιλά. Σηµειώνεται πως ως επίσπορη 
καλλιέργεια δίνει περί τα 300 κιλά το στρέµµα 
εξασφαλίζοντας ένα ικανοποιητικό συµπληρωµατικό 
εισόδηµα στον παραγωγό. Μάλιστα στοιχεία του Ινστιτούτου 
Κτηνοτροφικών Φυτών και Βοσκοτόπων στη Λάρισα 
αναφέρουν ότι το κόστος παραγωγής ανέρχεται στα 98 ευρώ 
το στρέµµα, έναντι των 128 ευρώ για το βαµβάκι, ενώ το 
εισόδηµα κινείται γύρω από τα 120 ευρώ το στρέµµα. 

Με γραμμή από Βρυξέλλες

Η εναλλακτική της 
σόγιας απλώνεται 
στον ευρωπαϊκό νότο

Πολυεπίπεδη η ανάγκη ανεξαρτητοποίησης 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις εισαγωγές σόγιας

ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ 
ΣΟΓΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
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Πιθανή αύξηση των πόρων του «πακέτου» των 
150 εκατ. ευρώ, που έχει δηµιουργηθεί για τη 
στήριξη όσων δραστηριοτήτων του πρωτογε-
νούς τοµέα πλήττονται από την πανδηµία κο-
ρωνοϊού, εάν προκύψει ανάγκη, κατάργηση 
για το 2021 της εισφοράς αλληλεγγύης, επα-

ναφορά της προοπτικής αξιοποίησης των νε-
ρών του Αχελώου στην άρδευση του κάµπου 
της Θεσσαλίας, αλλά και υποσχέσεις για ενί-
σχυση του κλάδου από τα κονδύλια του Τα-
µείου Ανάκαµψης, περιείχε το «καλάθι» του 
πρωθυπουργού για τον πρωτογενή τοµέα, κα-
τά την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη για το 
Thessaloniki Helexpo Forum.

«Ναι, αν χρειαστεί να αυξήσουµε τον προϋ-
πολογισµό και υπάρχουν παραπάνω ανάγκες 
θα το κάνουµε», απάντησε ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης στη µαραθώνια και εφ’ όλης συνέντευξη 
Τύπου που παραχώρησε το µεσηµέρι της Κυρια-
κής, όταν ερωτήθηκε αν είναι στις προθέσεις 
του και της κυβέρνησης να αυξηθούν τα διαθέ-
σιµα κονδύλια που προορίζονται για τη στήριξη 
των πληττόµενων παραγωγών από τη Covid-19.

Ο πρωθυπουργός τόνισε πως βρίσκεται σε 
διαρκή συνεννόηση µε τον αρµόδιο υπουργό, 
Μάκη Βορίδη και τους δύο υφυπουργούς και 
είναι σε θέση να παρακολουθεί στενά τα ζητή-
µατα του πρωτογενούς τοµέα, για να προσθέ-
σει πως: «Οι αγρότες θα είναι και αυτοί ωφελη-
µένοι από τις γενικές κυβερνητικές εξαγγελίες 
που αφορούν στο 2021. Έχετε όµως δίκαιο ότι 
υπάρχει και ένα πακέτο µε 150 εκατ. ευρώ, το 
οποίο, ήδη, εκταµιεύεται στοχευµένα, γιατί, ό-
πως ξέρετε, υπάρχει µια εποχικότητα στον πρω-
τογενή τοµέα κι ανάλογα µε το πού προκύπτουν 
προβλήµατα, υπάρχει και ανάλογη υποστήρι-

ξη. Από το υπουργείο έχει ήδη στηριχθεί η µε-
σαία αλιεία, η ιχθυοκαλλιέργεια, η παραγωγή 
σπαραγγιών, για να αναφέρω κάποια ενδεικτι-
κά παραδείγµατα καλλιεργητών, οι οποίοι χρει-
άστηκαν στήριξη. Από την άλλη, υπάρχουν και 
τοµείς όπως το ρύζι, τα κεράσια και τα οπωρο-
κηπευτικά που πήγαν καλύτερα στη διάρκεια 
της πανδηµίας και αυτό δείχνει τη δυνατότη-
τα του πρωτογενούς τοµέα να µπορεί να είναι 
ανταγωνιστικός και σε δύσκολες συνθήκες».

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφη-
σε να διαφανεί πως ένας από τους τοµείς που 
θα είναι ευνοηµένοι από τους πόρους που θα 
λάβει η Ελλάδα από το Ταµείο Ανάκαµψης θα 
είναι ο πρωτογενής.

«Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων έχει κάνει ήδη πολύ ενδιαφέρου-
σες προτάσεις, οι οποίες θα αξιολογηθούν στα 
πλαίσια των προτάσεων που έχουµε ζητήσει α-
πό όλα τα υπουργεία για το Ταµείο Ανάκαµ-
ψης. ∆ιότι όπως καταλαβαίνεται, τα ζητήµα-
τα της έξυπνης και φιλικής προς το περιβάλ-
λον γεωργίας και του πρωτογενούς τοµέα εί-
ναι στο επίκεντρο των δράσεων που µπορούν 
να χρηµατοδοτηθούν. Είτε µιλάµε για τη µείω-
ση του κόστους ενέργειας, είτε για την καλύτε-
ρη διαχείριση του νερού και την έξυπνη ψηφι-
ακή γεωργία, στην οποία νοµίζω πως µπορού-
µε να κάνουµε ακόµη άλµατα παραγωγικότη-
τας. ∆εν έχουµε ακόµη διανοηθεί το πόσο µε-

γάλες ευκαιρίες ανοίγονται µπροστά µας. Και 
είµαι βέβαιος πως οι αγρότες που δεν δίστασαν 
να βρεθούν στην πρώτη γραµµή της καινοτο-
µίας, θα είναι οι πρώτοι που θα αγκαλιάσουν 
αυτή την πολιτική».

Πονεµένη ιστορία ο Αχελώος, 
να το δούµε µε φρέσκια µατιά

Αναφερόµενος στο ζήτηµα του Αχελώου, ο 
πρωθυπουργός αφού έκανε λόγο για «πονε-
µένη ιστορία», σηµείωσε πως «έχουµε κάποια 
έργα υποδοµής, τη Συκιά και τη Μεσοχώρα, τα 
οποία είναι αδιανόητο να έχουµε ξοδέψει ως 
ελληνικό δηµόσιο παραπάνω από 700 εκατ. 
ευρώ και τα έργα αυτά να κάθονται. Ειδικά το 
φράγµα της Μεσοχώρας, το οποίο µπορεί να 
είναι ένα πολύ σηµαντικό υδροηλεκτρικό έρ-
γο για τη ∆ΕΗ, είναι επιβεβληµένο και πρέπει 
να λειτουργήσει».

Υπογράµµισε µάλιστα, πως στο πλαίσιο των 
υφιστάµενων υποδοµών «θα πρέπει να ξανα-
δούµε τη δυνατότητα µιας πολύ περιορισµένης 
µεταφοράς πολύ περιορισµένων υδάτινων πό-
ρων από τον Αχελώο προς τη Θεσσαλία, της τά-
ξης των 250 εκατ. κυβικών µέτρων. Είναι ένα 
ζήτηµα που έχει πάρα πολλές ιστορικές νοµι-
κές εκκρεµότητες, όµως νοµίζω ότι έχει έρθει 
η ώρα να ξαναδούµε το project Αχελώο µε βά-
ση τα σηµερινά δεδοµένα κι ανάγκες και βάση 
της ιστορίας του µε µια φρέσκια µατιά».

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ακόµη πως πέραν 
της περίπτωσης του Αχελώου υπάρχουν παρεµ-
βάσεις που µπορούν να γίνουν στα υφιστάµε-
να δίκτυα άρδευσης στη Θεσσαλία, που ενδε-
χοµένως να κοστίσουν λιγότερο και να επιτρέ-
ψουν να εξοικονοµήσουµε πολύ νερό. «Είναι 
κάτι σίγουρα που θα το δούµε πολύ προσεκτικά, 
σε συνεννόηση και µε τον αρµόδιο υφυπουργό  
που προέρχεται από τη Θεσσαλία και έχει ανα-
λάβει το σύνολο των υποδοµών που έχουν να 
κάνουν µε την άρδευση», είπε χαρακτηριστικά.

Στο δόγμα ανάκαμψης 
οι αγροτικές επενδύσεις 

Εξειδικευμένα 
προγράμματα αγροτικών 

επενδύσεων από το 
Ταμείο Ανάκαμψης και 

πιθανή αύξηση των πόρων 
των 150 εκατ. ευρώ για 

τον πρωτογενή τομέα που 
πλήττεται, στο μήνυμα 

Μητσοτάκη από τη ΔΕΘ 
για τον πρωτογενή τομέα

Ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης άφησε 
να διαφανεί πως 
ένας από τους 
τοµείς που θα είναι 
ευνοηµένοι από 
τους πόρους που 
θα λάβει η Ελλάδα 
από το Ταµείο 
Ανάκαµψης θα είναι 
ο πρωτογενής.
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Ξεχωριστές προσκλήσεις για µηχανήµατα και 
υποδοµές αλλά και κατανοµή των διαθέσι-
µων πόρων για τα Σχέδια Βελτίωσης µε κυ-
λιόµενο τρόπο, δηλαδή σε επαναλαµβανό-
µενες προκηρύξεις, περιλαµβάνονται στους 
σχεδιασµούς του υπουργείου Αγροτικής Α-
νάπτυξης για την επερχόµενη προγραµµατι-
κή περίοδο. Οι προσκλήσεις για το νέο Πρό-
γραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης αναµένεται να 
βγουν στις αρχές της επερχόµενης προγραµ-
µατικής περιόδου, δηλαδή µέσα στο 2022 ή το 
2023, ανάλογα µε το αν τελικά η διάρκεια της 
µεταβατικής περιόδου της ΚΑΠ θα είναι 1 ή 2 

χρόνια. Τουλάχιστον για αυτό δεσµεύτηκε ο 
υπουργός Μάκης Βορίδης µιλώντας σε συζή-
τηση µε θέµα τις «Νέες τεχνολογίες στον πρω-
τογενή τοµέα» στις 11 Σεπτεµβρίου στο πλαί-
σιο του Thessaloniki Helexpo Forum, που α-
ντικαθιστά τη ∆ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Σύµφωνα µε τα όσα δήλωσε ο κ. Βορίδης, 
η αυξηµένη ζήτηση για τα Σχέδια Βελτίωσης 
υποχρεώνει το υπουργείο σε µια αναδιαµόρ-
φωση του τρόπου διαχείρισης των διαθέσιµων 
πόρων από το 2022, διαχωρίζοντας σε πρώ-
τη φάση τις προσκλήσεις για την αγορά µη-
χανολογικού εξοπλισµού από αυτές που εξυ-
πηρετούν ζητήµατα αναβάθµισης ή επέκτα-
σης υποδοµών. Επιπλέον υποστήριξε ότι θα 
ακολουθηθεί ένα κυλιόµενο σύστηµα δηµο-

σίευσης προσκλήσεων που θα αποσυµφορή-
σει την όλη διαδικασία.

«∆ιπλά» Σχέδια Βελτίωσης
Αναφορικά τώρα µε τους πόρους του Τα-

µείου Ανάκαµψης, ο κ. Βορίδης υποστήριξε 
ότι έχει υποβάλει ήδη σχέδιο για την χρηµα-
τοδότηση εξειδικευµένων προγραµµάτων και 
επενδυτικών σχεδίων που θα εξυπηρετούν τις 
ανάγκες που καλύπτουν τα Σχέδια Βελτίωσης 
αλλά και θα θυµίζουν τον τρόπο µε τον οποίο 
αυτά υλοποιούνται. Ο υπουργός απέφυγε να 
αναφερθεί στο ύψος των πόρων αφού «η συ-
ζήτηση είναι ακόµα πρώιµη». «∆ιαπιστώσαµε 
από τα Σχέδια Βελτίωσης ότι υπάρχει ζήτηση 
και επειδή ο στόχος είναι να είµαστε από τους 
πρώτους που θα απορροφήσουν κονδύλια α-
πό το Ταµείο Ανάκαµψης, θεωρούµε ότι στο 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης υπάρχει η 
ωριµότητα και η δυνατότητα εκπόνησης συ-
µπαγών επενδυτικών πλάνων που θα µπο-
ρέσουν να δεσµεύσουν ποσά». 

Για την ανάγκη να βελτιωθεί η εκµηχάνι-
ση, στη πράξη και όχι µόνο από Σχέδια Βελτί-
ωσης, δίνοντας και κάποια κίνητρα στους πα-
ραγωγούς, µειώνοντας το λογιστικό χρόνο α-
πόσβεσης, µίλησε ο πρόεδρος του ΣΕΑΜ Σάβ-
βας Μπαλουκτσής. «Σίγουρα πρέπει να µετρή-
σουµε αν είναι αποδοτικές όλες οι νέες τεχνο-
λογίες, αλλά όλα αυτά θέλουν φθηνό χρήµα 
για τις επενδύσεις» ανέφερε από την πλευρά 
της η συµµετέχουσα στο πάνελ ∆ήµητρα Εµ-
µανουηλίδου, πρόεδρος της ΕΚΑΓΕΜ. «Η υπο-
στήριξη των µικρών παραγωγών στη πρόσβα-
σή τους στο τεχνολογικό εξοπλισµό, αποτε-
λούν µέρος των νέων συνθηκών», πρόσθεσε 
ο Εµµανουήλ Παναγιωτόπουλος, ∆ιευθυντής 
του Τοµέα Επιστήµης Γεωργίας Bayer Hellas.

Κυλιόμενα Σχέδια 
Βελτίωσης με νέα 
πρόσκληση το 2022
Την αναδιαμόρφωση του τρόπου διαχείρισης των 
Σχεδίων Βελτίωσης για τη νέα περίοδο υποσχέθηκε 
ο Βορίδης από τη Θεσσαλονίκη, τονίζοντας πως θα 
βγουν ξεχωριστές προσκλήσεις μόνο για μηχανήματα

ΑΓΟΡΑ ΤΡΑΚΤΕΡ

Φορολογικό
αποθεματικό
«∆εν είναι µόνο η διαχείριση των 
Σχεδίων Βελτίωσης, λείπουν 
παντελώς άλλου είδους κίνητρα», 
ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΕΑΜ, 
Σάββας Μπαλουκτσής που 
συµµετείχε στη συζήτηση µε θέµα τις 
«Νέες τεχνολογίες στον πρωτογενή 
τοµέα». Ο κ. Μπαλουκτσής, 
υπενθύµισε στον υπουργό Μάκη 
Βορίδης το αίτηµα του κλάδου προς 
τον υφυπουργό Οικονοµικών 
Απόστολο Βεσυρόπουλο για τη 
δηµιουργία φορολογικού 
αποθεµατικού. «Έχουµε ζητήσει 
µέριµνα και για τον χρόνο 
απόσβεσης, καθώς υπάρχουν χώρες 
που υπό προϋποθέσεις σε 1 χρόνο 
γίνεται απόσβεση. Χρειάζονται 
πραγµατικά κίνητρα, µη µείνουµε στα 
συνθήµατα», πρόσθεσε.

ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Όχι άλλη
υπερδέσμευση

Αρνητικός στο ενδεχόµενο να 
υπερδεσµευθούν επιπλέον κονδύλια 
για την ένταξη επιλαχόντων στα 
Σχέδια Βελτίωσης, εµφανίστηκε ο 
Μάκης Βορίδης στο Thessaloniki 
Helexpo Forum. Απαντώντας σε 
σχετική ερώτηση ο υπουργός τόνισε 
πως «δεν υπάρχουν διαθέσιµοι πόροι 
και δεν υπάρχουν περισσευούµενα 
χρήµατα από µέτρα» ενώ έκανε 
παράλληλα λόγο για προσπάθειες που 
γίνονται ώστε να εξεταστούν 
περιπτώσεις δικαιούχων που δεν 
µπορούν να υλοποιήσουν τα σχέδια, 
ώστε αυτοί να απενταχθούν και αν 
µείνουν διαθέσιµα ποσά τότε να 
υπάρξει κάποια προσθήκη νέων.
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Στον κρατικό κολοσσό Τemasek
ο ηγέτης μικροάρδευσης Rivulis

Η εξαγορά ανοίγει νέες προοπτικές για την ελληνική Eurodrip
Η Rivulis διαθέτει 16 εγκαταστάσεις παραγωγής και διανομής σε 14 χώρες

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Ένα ηχηρό deal για τον κλάδο των συστηµάτων µι-
κροάρδευσης διεθνώς και γενικότερα για τον αγρο-
τικό τοµέα αποτελεί η εξαγορά του ιρσαηλινού ο-
µίλου Rivulis, από τον κρατικό επενδυτικό κολοσ-
σό της Σιγκαπούρης, την Temasek. Η ολοκλήρωση 
της απόκτησης του πλειοψηφικού πακέτου αναµέ-
νεται να ολοκληρωθεί το τέταρτο τρίµηνο του 2020.

Η Temasek, η οποία ιδρύθηκε το 1974, είναι έ-
νας παγκόσµιος όµιλος επενδύσεων µε καθαρή α-
ξία χαρτοφυλακίου 214 δισ. δολάρια και σηµαντι-
κές τοποθετήσεις στον αγροτικό κλάδο. Αναµφίβο-
λα η εξαγορά του ισραηλινού οµίλου δηµιουργεί 
νέες προοπτικές και για την ελληνική Eurodrip, µέ-
λος της Rivulis Group από το 2017. Η µονάδα πα-
ραγωγής στα Οινόφυτα Βοιωτίας αποτελούσε το ∆ι-
οικητικό Κέντρο της Ανατολικής Ευρώπης και Μέ-
σης Ανατολής συντονίζοντας τέσσερις µονάδες σε 
Ελλάδα, Τουρκία, Αίγυπτο και Ρωσία, ενώ αποτελεί 
σηµαντικό κόµβο παραγωγής και διανοµής για τις 

υπόλοιπες χώρες του Οµίλου. Την τελευταία εξα-
ετία στα Οινόφυτα έγιναν επενδύσεις άνω των 10 
εκατ. ευρώ µε στόχο τον τεχνολογικό εκσυγχρονι-
σµό της µονάδας και την ανάπτυξη της παραγωγής. 

Η Rivulis είναι ένας παγκόσµιος ηγέτης στη µι-
κροάρδευση, εφαρµόζοντας λύσεις έξυπνης άρ-
δευσης και στάγδην άρδευσης για να βοηθήσει 
τους καλλιεργητές να επιτύχουν υψηλότερες α-
ποδόσεις και ποιότητα. ∆ιαθέτει σήµερα 16 εγκα-
ταστάσεις παραγωγής και διανοµής σε 14 χώρες, 
τρία Κέντρα Έρευνας και Ανάπτυξης (Ισραήλ, Καλι-
φόρνια και Ελλάδα) και πέντε Κέντρα Σχεδιασµού. 
Ο ισραηλινός όµιλος που πέρυσι πραγµατοποίησε 
πωλήσεις 400 εκατ. δολαρίων και EBITDA 35-40 ε-
κατ. δολαρίων αντιπροσωπεύει σήµερα την επιτυ-
χηµένη ενσωµάτωση τεσσάρων κορυφαίων πρω-
τοπόρων του κλάδου, της Plastro, της T-Systems, 
της Roberts Irrigation και της ελληνικής Eurodrip.

Με αφορµή τη συµφωνία ο Richard Klapholz, CEO 
της Rivulis, σχολίασε: «Η µικροάρδευση προσφέρει 
τη µόνη βιώσιµη λύση στη λειψυδρία και την αντι-
µετώπιση των κινδύνων στη διατροφική αλυσίδα».

Σε βελτίωση των οικονοµικών της µεγεθών που θα 
αποτυπωθεί από τις παραγωγικές δυνατότητες που 
προσφέρονται µετά την ολοκλήρωση της επένδυ-
σης του Νέου Μύλου, τα νέα καινοτόµα προϊόντα, 
αλλά και την ανανέωση των υφιστάµενων µαρκών 
προσβλέπει για το κλείσιµο του έτους η Μέλισσα-
Κίκιζας. Μάλιστα το 2019 χαρακτηρίζεται από τη 
διοίκηση της εταιρείας ως απαιτητική χρονιά, µε 
τον κύκλο εργασιών του οµίλου στα 65,4 εκατ. ευ-
ρώ περίπου και της εταιρείας στα 61,8 εκατ. ευρώ, 
µειωµένος σχεδόν κατά 2,3% από το 2018, λόγω 
κυρίως της έντασης των προωθητικών ενεργειών 
που οδήγησαν σε χαµηλότερη µέση τιµή πώλησης. 

Το 2019, η µάρκα Μέλισσα σηµείωσε σηµαντική 

άνοδο στις κατ’ όγκο πωλήσεις στην κατηγορία της, 
καταγράφοντας τις υψηλότερες πωλήσεις στην ιστο-
ρία της. Παράλληλα ολοκληρώθηκε το επαναλανσά-
ρισµα της premium µάρκας Primo Gusto και η κα-
τασκευή του Νέου Μύλου και των Σιλό Αποθήκευ-
σης Σίτου στο εργοστάσιο της εταιρείας στη Λάρισα. 

Για τη συνέχεια η διοίκηση της εταιρείας στοχεύει 
στη βελτίωση των µεριδίων αγοράς, τόσο στην Ελ-
λάδα όσο και στις υπόλοιπες χώρες όπου δραστη-
ριοποιείται, καθώς και στην ανάπτυξη των εξαγω-
γών σε νέες αγορές βάσει του αναλυτικού σχεδίου 
που έχει καταστρώσει. Να σηµειωθεί πως στην γε-
νική συνέλευση της 31ης Αυγούστου αποφασίστη-
κε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2,8 εκατ. ευρώ.

Στο Νέο Μύλο και στα καινοτόμα προϊόντα 
ποντάρει για μερίδια η Μέλισσα-Κίκιζας

∆εσµευτική προσφορά CVC 
για εξαγορά της Vivartia

Αποκλειστικές συζητήσεις µε την CVC 
ξεκινά η MIG µε αντικείµενο την πώληση 

του συνόλου της συµµετοχής της στη Vivartia. 
Να σηµειωθεί ότι η CVC Capital έχει εξαγοράσει 
από τον όµιλο της MIG το Υγεία. Tο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της MΙG αποφάσισε να παραχωρήσει 
στη CVC περίοδο αποκλειστικότητας για τη 
διαπραγµάτευση και ολοκλήρωση της συµφωνίας 
έως και τις 6 Νοεµβρίου 2020.

Παροχές Enterprise Greece και 
eBay για ελληνικές εξαγωγές
Η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού 
Εµπορίου, Enterprise Greece, ο αρµόδιος εθνικός 
φορέας για την προσέλκυση επενδύσεων στην 
Ελλάδα και την προώθηση εξαγωγών, και η eBay, 
παγκόσµιος ηγέτης στον τοµέα του ηλεκτρονικού 
εµπορίου, ανέλυσαν σε διαδικτυακή εκδήλωση το 
πρόγραµµα παροχών που έχουν σχεδιάσει για τη 
στήριξη των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων, 
µε στόχο να προσεγγίσουν σχεδόν 200 
εκατοµµύρια καταναλωτές διεθνώς.

Η Kraft Heinz µειώνει το κόστος 
κατά 2 δισ. δολάρια σε 5 χρόνια 
Η Kraft Heinz ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να 
µειώσει το κόστος της κατά 2 δισ. δολάρια στην 
πενταετία. Σε συνέντευξή του ο διευθύνων του 
οµίλου Miguel Patricio δήλωσε πως η εταιρεία θα 
προχωρήσει σε περικοπές πιο στρατηγικά από ό,τι 
κατά τη διάρκεια της θητείας των προκατόχων 
του, όταν τα brands της έχασαν σε αξία.

Η µονάδα 
παραγωγής στα 
Οινόφυτα αποτελεί 
διοικητικό κέντρο 
Ανατολικής 
Ευρώπης και 
Μέσης Ανατολής.

Το 2019 ολοκληρώθηκε 
το επαναλανσάρισµα της 
premium µάρκας Primo 

Gusto και η κατασκευή του 
Νέου Μύλου και των Σιλό  

Αποθήκευσης Σίτου στο 
εργοστάσιο της εταιρείας 

στη Λάρισα. 

Η Temasek 
είναι ένας 
όµιλος 
επενδύσεων.

ΝΕΑ
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Ισονοµία
στο εµπόριο 
φρούτων της
ΕΕ θέλουν 
οι εξαγωγείς
Η µελλοντική εµπορική 
πολιτική της ΕΕ θα πρέπει 
να υπερασπίζεται και να 
προωθεί τους ευρωπαίους 
γεωργούς και τα προϊόντα 
της ΕΕ και να διασφαλίζει 
ίσους όρους ανταγωνισµού 
στις εµπορικές συµφωνίες 
µε τρίτες χώρες, λένε οι 
εξαγωγείς 
οπωροκηπευτικών της ΕΕ.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση 
FruitVegetablesEurope, 
EUCOFEL, µέλος της 
οποίας είναι o Incofruit 
Hellas, απέστειλε σχόλια 
για να συµβάλει στην εν 
εξελίξει διαβούλευση για 
την «ανανεωµένη 
εµπορική πολιτική για µια 
ισχυρότερη Ευρώπη». Η 
FruitablesEUROPE θεωρεί 
ότι απαιτείται µεγαλύτερη 
αποφασιστικότητα από την 
ΕΕ για να διασφαλιστεί ότι 
όλες οι εισαγωγές 
γεωργικών προϊόντων 
πληρούν ακριβώς τα ίδια 
πρότυπα που επιβάλλονται 
στους ευρωπαίους 
παραγωγούς. Για την 
FruitablesEUROPE, η 
µελλοντική εµπορική 
πολιτική της ΕΕ θα πρέπει 
να διασφαλίζει ότι:
η ευρωπαϊκή γεωργία δεν 
υπονοµεύεται στις 
εµπορικές συµφωνίες µε 
τρίτες χώρες, τα 
εισαγόµενα προϊόντα 
τηρούν τα ίδια πρότυπα 
παραγωγής µε εκείνα που 
επιβάλλονται στους 
ευρωπαίους παραγωγούς, 
 οι ευρωπαίοι καταναλωτές 
έχουν πρόσβαση σε 
διαφανείς πληροφορίες 
σχετικά µε τις διαφορές 
µεταξύ των µοντέλων 
παραγωγής της ΕΕ και 
εκείνων τρίτων χωρών.

Επενδύσεις 20 εκατ. ευρώ στις τρεις 
προϊοντικές κατηγορίες (γάλα, για-
ούρτι, τυροκοµικά) και ενίσχυση των 
διεθνών συνεργασιών περιλαµβά-
νει ο σχεδιασµός της επόµενης 5ε-
τίας της ΜΕΒΓΑΛ. Τα παραπάνω ει-
πώθηκαν από τη διοίκηση της γαλα-
κτοβιοµηχανίας κατά την πρόσφατη 
επίσκεψη του υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη στις εγκα-
ταστάσεις της, στα Κουφάλια Θεσ-
σαλονίκης. Σύµφωνα µε την Αντι-
πρόεδρο και∆ιευθύνουσα Σύµβου-
λο Μαίρη Χατζάκου, η φιλοσοφία 
των επενδύσεων πέραν της παρα-
γωγικότητας αποβλέπει στη µείω-

ση του περιβαλλοντικού αποτυπώ-
µατος της ΜΕΒΓΑΛ. 

Από την πλευρά του ο αναπληρω-
τής ∆ιευθύνων Κωνσταντίνος Χα-
τζάκος ανέπτυξε τις πρωτοβουλίες 
της ΜΕΒΓΑΛ και τις σχέσεις της ε-
ταιρείας µε τους κτηνοτρόφους κα-
θώς και την προοπτική των διεθνών 
συνεργασιών. Υπογράµµισε δε, το 
υψηλό επίπεδο των συµβουλευτι-
κών υπηρεσιών και της επιστηµο-
νικής υποστήριξης που η εταιρεία 
παρέχει στους παραγωγούς γάλα-
κτος µέσα από πρόγραµµα συµβο-
λαιακής κτηνοτροφίας που ανα-
πτύσσει µε την τράπεζα Πειραιώς.

Στην οµάδα των καινοτόµων προϊ-
όντων του για τοποθέτηση στην α-
γορά σχεδιάζει να εντάξει ο Α.Π.Σ.Ι. 
«Η Πίνδος» το προϊόν µε βάση το φι-
λέτο στήθος κοτόπουλο και γέµιση 
αποξηραµένων λαχανικών ελληνι-
κής παραγωγής που παρήχθη πι-
λοτικά και παρουσιάστηκε στον δι-
αγωνισµό Ecotrophelia 2020, στον 
οποίο ο συνεταιρισµός συµµετείχε 
για πρώτη φορά σε συνεργασία µε το 
Τµήµα Επιστήµης Τροφίµων & ∆ια-
τροφής του Πανεπιστηµίου Αιγαίου.

Το Chicken Boost from A to Zinc, 
παρήχθη στο πλαίσιο της συνεργα-
σίας του Α.Π.Σ.Ι. «Η ΠΙΝ∆ΟΣ» µε τα 
Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα και είναι 
ένα υψηλής διατροφικής αξίας προ-
ϊόν µε βάση το φιλέτο στήθος κοτό-
πουλο και γέµιση αποξηραµένων 
λαχανικών ελληνικής παραγωγής 
(σπανάκι, κέιλ, καρότο, λιαστή ντο-
µάτα, κόκκινη πιπεριά και άνηθο) εί-
ναι ψηµένο - κατεψυγµένο και θέλει 
µόνο λίγα λεπτά ζέσταµα. 

Επενδύσεις και διεθνείς 
συνεργασίες για Μεβγάλ

Καινοτόμο
κοτόπουλο
φιλέτο από
«Πίνδος»

Ο κλάδος γιαούρτης σωσίβιο για τις πωλήσεις της Κρι Κρι
Ανθεκτικότητα παρά τη δύσκολη συγκυρία εµφανίζει η βιοµηχανία γάλακτος 
Κρι Κρι µε βάση της οικονοµικές καταστάσεις εξαµήνου 2020 που δείχνουν 
αύξηση 14,8% στον κύκλο εργασιών της, στα 65,92 εκατ. ευρώ έναντι 57,40 
εκατ. το 2019,  κυρίως λόγω της καλής πορείας στον κλάδο της γιαούρτης. 
Στην εγχώρια αγορά γιαούρτης οι πωλήσεις αυξήθηκαν 16,3%, λόγω 
µεγέθυνσης της αγοράς κατά 5,2% και ενίσχυσης του µεριδίου επώνυµων 
γιαουρτιών Κρι Κρι. Εντούτοις, σηµαντική υποχώρηση 5% στην εσωτερική 
αγορά και 14,5% στο εξωτερικό κατέγραψαν οι πωλήσεις παγωτού.

Στα σχέδια του Α.Π.Σ.Ι. «Η 
ΠΙΝ∆ΟΣ» (φωτό Ανδέας 

∆ηµητρίου) είναι το εν λόγω 
προϊόν να ενταχθεί στην οµάδα 

των καινοτόµων προϊόντων 
του και να τοποθετηθεί 

σύντοµα στην αγορά.     

ΕΙΚΟΝΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

+14,8%

16,3%

� 5%

�14,5%

29,6%

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΑΓΩΤΟΥ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
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Ταχύτερα από τους στόχους 
του «πάει» ο όμιλος Χίγκας

Κεφαλαιοποιείται η αξία της Claas, στη Χαλάστρα πουλήθηκε η πρώτη 
στην Ελλάδα θεριζοαλωνιστική για ρύζια Lexion της σειράς 8000

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Τροχιά δυναµικής ανάπτυξης ακολουθεί 
µέσα στο 2020 ο όµιλος Χίγκας ΑΒΕΕ, ξε-
περνώντας, εν πολλοίς, τις µεγάλες δυ-
σκολίες στην άσκηση του επιχειρείν, ε-
ξαιτίας της πανδηµίας και των επιπτώσε-
ών της στις µετακινήσεις και στις προσωπι-
κές επαφές, αλλά και στη γενικότερη ψυ-
χολογία της αγοράς. Η οµώνυµη οικογε-
νειακή επιχείρηση, που δραστηριοποιεί-
ται επί τρεις γενιές στην εµπορία αγροτι-
κών µηχανηµάτων και παρελκοµένων, έ-
χει «ανοίξει βηµατισµό» τους τελευταίους 
µήνες. Αυξάνει τα µερίδιά της στο πεδίο 
του κύριου αντικειµένου της, ενώ ταυτό-
χρονα επενδύει και στην ενίσχυση του έ-
τερου επιχειρηµατικού της βραχίονα, που 
έχει να κάνει µε την παραγωγή, επεξεργα-
σία, τυποποίηση και εµπορία ελιάς. 

«Είναι µια δύσκολη περίοδος. Ενώ θα 
έπρεπε να γυρίζουµε σε όλη τη χώρα και 
να πηγαίνουµε σε συνεργάτες µας και 
να πουλάµε, τέτοιες µετακινήσεις το τε-
λευταίο 6µηνο δεν γίνονται εύκολα λό-
γω του Covid-19. Κάνουµε τηλεδιασκέ-
ψεις και µακράς διάρκειας τηλεφωνήµα-
τα, αλλά δεν είναι όπως µε την προσωπι-
κή επαφή. Παρόλα αυτά, έχουµε προχω-
ρήσει καλά», ανέφερε στην Agrenda ο ε-
πικεφαλής του οµίλου, Γιάννης Χίγκας.

Από τα στοιχεία οκταµήνου του 2020, δι-
αφαίνεται πως ο όµιλος, στο κοµµάτι της ε-
µπορίας µηχανηµάτων και παρελκοµένων, 
κινείται µε ρυθµούς πάνω από τους στόχους 
που είχαν τεθεί στον προϋπολογισµό. «Η 
αγορά έχει τονωθεί ασφαλώς από τα Σχέ-
δια Βελτίωσης και φαίνεται και στα στατι-
στικά των µέχρι τώρα πωλήσεων» παραδέ-
χεται ο κ. Χίγκας, ενώ αναφερόµενος στις 
επιδόσεις της επιχείρησής του, υποστηρί-
ζει ότι «πάµε ταχύτερα από τους στόχους 

που έχουµε βάλει, δι-
ότι η Claas είναι πλέ-
ον συνώνυµο της ποιό-
τητας και στα τρακτέρ, ενώ 
ταυτόχρονα κρατά τιµές προ-
σιτές για τους αγρότες. Αυτό σιγά 
- σιγά η αγορά το αναγνωρίζει και ευελ-
πιστούµε, χρόνο µε το χρόνο, ανεξάρτητα 
από τα προγράµµατα, τα σχέδια και τους 
αναπτυξιακούς νόµους, αυτή την καταξί-
ωση της Claas να την κεφαλαιοποιούµε».

Εκτός από το κοµµάτι των τρακτέρ, τα 
Σχέδια Βελτίωσης έχουν τονώσει τις πωλή-
σεις και στα άλλα µηχανήµατα και παρελ-
κόµενα του οµίλου. Έτσι, προ ηµερών που-
λήθηκε η πρώτη, στην Ελλάδα, θεριζοαλω-
νιστική για ρύζια, Lexion της σειράς 8000 
της Claas, η οποία, όπως τονίζεται από τον 
κ. Χίγκα, ως τεχνολογικό επίτευγµα, είναι 
ό,τι πιο σύγχρονο έχει κυκλοφορήσει στον 
κόσµο. «Έχει πουληθεί στη Χαλάστρα και 
πρόκειται να παραδοθεί σε λίγες εβδοµά-
δες. Είναι η τεχνολογία του µέλλοντος στο 
θεριζοαλωνισµό. Επιτυγχάνει βελτίωση της 
απόδοσης και µειώνει το κόστος», ανέφε-
ρε. Από την πλευρά του ο γενικός διευθυ-
ντής του οµίλου, Γιώργος Χίγκας, σηµείω-
σε πως η συγκεκριµένη θεριζοαλωνιστική 
στο εξωτερικό «έχει δείξει ότι επιτυγχάνει 
έως και 35% υψηλότερη απόδοση στο χω-
ράφι, µε χαµηλότερους ρύπους και κατα-
νάλωση και πλέον µένει να το διαπιστώ-
σουµε και στη χώρα µας».

Ιδιαίτερο βάρος δίνει ο όµιλος και στα πα-
ρελκόµενα, έχοντας ενισχύσει τη συνεργα-
σία του µε την ιταλική Maschio-Gaspardo, 
την οποία αντιπροσωπεύει αποκλειστικά 
στην ελληνική αγορά. «Έχουµε σήµερα τη 
δυνατότητα µέσα από τη νέα µας συνερ-
γασία, να αντιπροσωπεύουµε µια τεράστια 
γκάµα παρελκοµένων, από πρέσες, χορ-
τοκοπτικά, ψεκαστικά, άροτρα και πολλά 
άλλα», σηµειώνει ο Γιάννης Χίγκας.

Νέα επένδυση στην 
επιτραπέζια ελιά
ύψους 2 εκατ. ευρώ
Κινητικότητα υπάρχει, ωστόσο και στον τοµέα της 
επιτραπέζιας ελιάς, που αποτελεί τη δεύτερη 
σηµαντική δραστηριότητα του οµίλου Χίγκα. 
Όπως εξηγεί ο συνοµιλητής µας, ο όµιλος 
αποφάσισε να ενισχύσει και να εκσυγχρονίσει την 
µονάδα επεξεργασίας και τυποποίησης ελιάς που 
διαθέτει στις κεντρικές εγκαταστάσεις του στη 
Θεσσαλονίκη, µέσα από µια νέα επένδυση ύψους 
2 εκατ. ευρώ, η οποία, αν όλα πάνε καλά, θα έχει 
ολοκληρωθεί στο τέλος του 2020. 
Στόχος του οµίλου είναι να επεκταθεί η 
δυναµικότητα της µονάδας και κυρίως να 
εξοπλιστεί µε σύγχρονο µηχανολογικό εξοπλισµό 
που θα της επιτρέψει να τυποποιήσει νέα προϊόντα 
σε καινούριες µικρότερες συσκευασίες, 
µε βάση τα «θέλω» της αγοράς.

Για τα παρελκόµενα, σηµαντική 
η συνεργασία του οµίλου µε 
την ιταλική Maschio-Gaspardo, 
την οποία αντιπροσωπεύει 
αποκλειστικά στη χώρα µας.

Προ ηµερών πουλήθηκε η πρώτη, 
στην Ελλάδα, θεριζοαλωνιστική 
για ρύζια, Lexion της σειράς 
8000 της Claas, η οποία, 
σύµφωνα µε τον κ. Χίγκα, 
αποτελεί τεχνολογικό επίτευγµα.

Παρελκόμενα

Επίτευγμα

Φέτος, λόγω κορωνοϊού αντί για 
τις κλασσικές «Ανοιχτές Πόρτες» 
οργανώθηκε ηµέρα αιµοδοσίας στις 
12 Σεπτεµβρίου, µε τον όµιλο να 
έχει δηµιουργήσει Τράπεζα αίµατος 
για τις ανάγκες του προσωπικού και 
συνεργατών του, αναδεικνύοντας 
την πτυχή της εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης της επιχείρησης.

Αιμοδοσία



ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Τέτοια ήταν η ζήτηση στις αρχές της νέας 
εµπορικής περιόδου, που σε ορισµένες πε-
ριπτώσεις τα µήλα Gala εξαντλήθηκαν, µε 
το εµπόριο να αναµένει τις επόµενες ηµέ-
ρες τα πρώτα κόκκινα του 2020, κάνοντας 
διερευνητικές προσεγγίσεις σε συνεταιρι-
σµούς και παραγωγούς. Την ίδια στιγµή, η 
Ευρώπη βλέπει τους οπωρώνες της και πάλι 
«µισοάδειους» αλλά τις ποιότητες στα µήλα 
που δεν χτυπήθηκαν από αντιξοότητες του 
καιρού τους προηγούµενους µήνες, να έ-
χουν µεγάλα και ελκυστικά µεγέθη. Σε αυτό 
το πλαίσιο Ιταλία, Πολωνία και Γαλλία ανα-
µένεται να βγουν µε όχι και τόσο ανταγω-

νιστικές τιµές στις διεθνείς αγορές, πράγµα 
θετικό για την εγχώρια παραγωγή που συ-
ναντά τις χώρες αυτές στη Μέση Ανατολή. 

Θετικά αποτιµάται και το γεγονός των µη-
δενικών αποθεµάτων στην αρχή της περιό-
δου τόσο στην Ελλάδα όσο και αλλού στην 
Ευρώπη.  Απρόβλεπτος αναµένεται όµως ό-
τι είναι ο παράγοντας της πανδηµίας, αφού 
το οικονοµικό πλήγµα αρχίζει να γίνεται ό-
λο και πιο έντονα αισθητό στις ευρωπαϊκές 
πόλεις, βάζοντας ένα µεγάλο ερωτηµατικό 
στην καταναλωτική δαπάνη. 

Όπως εξηγούν άνθρωποι της αγοράς στην 
Agrenda, είναι ακόµα νωρίς για ασφαλείς 
εκτιµήσεις αναφορικά µε την πορεία της α-
γοράς, η οποία πάντως στα πρώτα της βή-
µατα στη νέα εµπορική περίοδο, έχει δεί-

ξει πως κινείται σε υψηλότερα από τα περ-
σινά επίπεδα. 

Η συµπεριφορά των καταναλωτών µένει 
να δείξει την διάρκεια αλλά και την έντα-
ση της ανοδικής τροχιάς στην αγορά µή-
λων της Ευρώπης, µε πολλούς Ευρωπαί-
ους εµπόρους πάντως, να προεξοφλούν α-
πό τώρα ότι η τάση για υγιεινή διατροφή έ-
χει πλέον εµπεδωθεί και άρα η συνθήκη εί-
ναι ευνοϊκή για τα µήλα. 

Παράλληλα και η Κοµισιόν από το παρα-
τηρητήριο τιµών της προδιαγράφει την δι-
ατήρηση των τιµών για τα µήλα σε υψηλά 
επίπεδα για τουλάχιστον ακόµα µια χρο-
νιά, µε δεδοµένο ότι οι νέοι όγκοι είναι για 
µια ακόµα φορά µειωµένοι συγκριτικά µε 
τον µέσο όρο της πενταετίας. 

Εξαντλήθηκαν με το καλημέρα 
τα Gala ψάχνει μήλα το εμπόριο
Οι μειωμένοι όγκοι στους μηλεώνες της Ευρώπης και η εμπέδωση της τάσης 
για υγιεινή διατροφή διαμορφώνουν συνθήκες για ενισχυμένες τιμές παραγωγού

Σε υψηλότερα από τα 
περσινά επίπεδα

Είναι ακόµα νωρίς για 
ασφαλείς εκτιµήσεις 

αναφορικά µε την πορεία της 
αγοράς, η οποία πάντως στα 
πρώτα της βήµατα στη νέα 

εµπορική περίοδο, έχει δείξει 
πως κινείται σε υψηλότερα 

από τα περσινά επίπεδα. 
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Μηδενικά 
αποθέματα 
στα κόκκινα 
Το ντεμπούτο τους θα κάνουν σε λίγο τα κόκκινα 
μήλα, χωρίς περσινά αποθέματα, προβληματισμός για 
την 10ήμερη καθυστέρηση συγκομιδής στις πρώιμες 
περιοχές που θα πέσουν στην αγορά με τις όψιμες

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Αυξηµένη ζήτηση για ελληνικά µήλα απο-
τυπώνεται στις γειτονικές αγορές, µε ποσό-
τητες της ποικιλίας Gala να έχουν ήδη πω-
ληθεί σε µεγάλους όγκους στους παραδο-
σιακούς αγοραστές όπως είναι η Αίγυπτος. 

Με την συγκοµιστική περίοδο των κόκ-
κινων µήλων να κάνει αυτό το διάστηµα τα 
πρώτα της βήµατα, τα µηνύµατα από την α-
γορά είναι µάλλον συγκρατηµένα, αφού ναι 
µεν τα περσινά αποθέµατα είναι εξαντληµέ-
να και το κλείσιµο της προηγούµενης εµπο-
ρικής περιόδου άφησε τη ζήτηση σε αισθη-
τά υψηλά επίπεδα, ωστόσο, η διστακτικότη-
τα του εµπορίου και η επιφυλακτική κατα-
ναλωτική διάθεση φρενάρουν τη δυναµική, 
σύµφωνα µε τον ∆ιονύση Βαλασσά, πρόε-
δρο του Αγροτικού Συνεταιρισµού Ζαγοράς.  

Σε κάθε περίπτωση είναι ακόµα νωρίς για 
ασφαλείς εκτιµήσεις, όπως επισηµαίνουν 
παραγωγοί στην Agrenda, που βλέπουν τις 
τιµές παραγωγού για τα Gala να κινούνται 
πάνω στον άξονα των 65-70 λεπτών, όσο δη-
λαδή και πέρυσι, µε αυξοµειώσεις της τάξης 
των 10 ή 15 λεπτών το κιλό, ανάλογα µε το 
µέγεθος των καρπών και την ποιότητα του 
φρούτου. Μάλιστα σε ορισµένες περιπτώ-
σεις, όπως είναι τα Gala της Αγιάς στην Λάρι-

σα, τα νέα αποθέµατα πάνε να εξαντληθούν, 
εξηγεί στην Agrenda ο πρόεδρος του συνε-
ταιρισµού «Ο Κίσσαβος», Γιώργος Ζέικος.

Σύµφωνα µε ανθρώπους της αγοράς, οι 
ποσότητες φέτος στην Ελλάδα είναι ενισχυ-
µένες, µε εξαίρεση την περίπτωση της Ζαγο-
ράς στο Πήλιο, όπου το χαλάζι τον Μάιο, ά-
φησε πίσω του σηµαντικές ζηµιές στους ο-
πωρώνες της περιοχής. Ωστόσο η ορθολο-
γική διαχείριση των διαθέσιµων εµπορεύσι-
µων ποσοτήτων και το ισχυρό brand που έ-
χει χτίσει εντός και εκτός συνόρων ο αιωνό-
βιος συνεταιρισµός της Ζαγοράς δεν µπορεί 
παρά να σώσουν την παρτίδα.  

Στα κόκκινα µήλα, η αγορά αποδεικνύε-
ται περισσότερο συγκρατηµένη απ’ ό,τι ή-
ταν στα Gala, µε καλύτερες ενδείξεις για το 
προς τα πού οδεύει η φετινή αγορά να ανα-
µένονται τις επόµενες δύο εβδοµάδες. Κά-
τι που θα προβληµατίσει την φετινή συγκο-
µιστική περίοδο, είναι το γεγονός ότι η δε-
καήµερη καθυστέρηση συλλογής στις πρώ-
ιµες περιοχές, θα τις φέρει στην αγορά περί-
που την ίδια περίοδο µε τις πιο ορεινές και 
όψιµες, συγκυρία που καλεί σε επιδέξιους 
χειρισµούς από την πλευρά των συνεταιρι-
σµών προκειµένου να αποφευχθεί συµφό-
ρηση στην αγορά.  

Καθίσταται σαφές ότι η συνθήκη διαφέρει 
από εκείνη του Μαρτίου µεν, ωστόσο παρά το 

ανταγωνιστικό περιβάλλον που πάει να δια-
µορφωθεί στην εγχώρια αγορά, οι ποσότη-
τες στην υπόλοιπη Ευρώπη παραµένουν µει-
ωµένες, γεγονός που δίνει «αέρα» διαπραγ-
µατευτικής ισχύος στις κοινές αγορές στις 
οποίες η Ελλάδα συναντά την ιταλική, γαλ-
λική, γερµανική και πολωνική παραγωγή.  

Ένας τελευταίος σηµαντικός παράγοντας 
που λίγο έως πολύ παραµένει αδιευκρίνι-
στος, είναι ο  τρόπος µε τον οποίο θα κινηθεί 
και η ασθένεια, τα περιθώρια γενικευµένων 
ή τοπικών lockdown και κυρίως ο τρόπος µε 
τον οποίο οι καταναλωτές θα αντιδράσουν σε 
αυτό το πλαίσιο. Την άνοιξη λοιπόν η στρο-
φή προς το µήλο ενίσχυσε την αγορά, κάτι 
που δεν αποκλείεται να συµβεί και στην πε-
ρίπτωση επανάληψης της συγκυρίας. Ωστό-
σο το οικονοµικό αποτύπωµα της πανδηµί-
ας στις πόλεις, δεν αποκλείεται να βαρύνει 
την καταναλωτική δαπάνη.  

Στον Αγροτικό Συνεταιρισµό Ζαγοράς Πηλίου, το φθινόπωρο ξεκίνη-
σε µε την ολοκλήρωση της συγκοµιδής των προϊόντων στην ποικιλία 
«Gala», ενώ το επόµενο δεκαήµερο θα πέσουν στην αγορά τα πρώτα κόκ-
κινα Starking και Golden. H συγκοµιδή στα πασίγνωστα κόκκινα µήλα 
«Starking»,  τη «ναυαρχίδα» του συνεταιρισµού ξεκίνησε το διάστηµα 
αυτό. Παρότι η φετινή καλλιεργητική περίοδος θα «γραφτεί στην τοπική 
ιστορία», εξαιτίας της εκτεταµένης καταστροφής από τη χαλαζόπτωση 
της 26ης Μαΐου 2020, µε συνέπεια τη µείωση των διαθέσιµων ποσοτή-
των προς εµπορία, υπάρχουν αγροκτήµατα στις κτηµατικές περιφέρει-
ες της ∆ηµοτικής Ενότητας Ζαγοράς που είτε δεν επηρεάστηκαν από το 
φαινόµενο, είτε µερικώς.  Ο Συνεταιρισµός, συνεπώς που αντιπροσω-

πεύει το 99% των αγροτών της ∆ηµοτικής Ενότητας και διακινεί περίπου 
το 85 % των µήλων του Νοµού Μαγνησίας, προβλέπεται µέχρι στιγµής 
ότι θα καλύψει επαρκώς τις ανάγκες του εµπορικού του δικτύου, το ο-
ποίο εκτός από το σύνολο της χώρας εκτείνεται και στο εξωτερικό., ενώ 
στόχος είναι η διατήρηση του περσινού υψηλού επιπέδου τιµών, όπως 
αναφέρει ο ∆ιευθυντής του ΑΣ, ∆ιονύσης Βαλασσάς. Τα µήλα του Συ-
νεταιρισµού, διακινούνται στα φυσικά καταστήµατα και στα «e-shop» 
όλων των γνωστών αλυσίδων «supermarket», στα χονδρεµπορικά δί-
κτυα λαχαναγορών, σε οπωροπωλεία, σε συγκεκριµένες λαϊκές αγορές, 
σε άλλα ηλεκτρονικά καταστήµατα και στις ιδιόκτητες επιχειρήσεις του 
Συνεταιρισµού στις Κεντρικές Λαχαναγορές Αθήνας και Θεσσαλονίκης. 

Η επένδυση στο επώνυμο προϊόν αποδίδει στη Ζαγορά

Αυξοµειώσεις
Εκτιµήσεις κάνουν λόγο 
για τιµές παραγωγού στα 

Gala πάνω στον άξονα 
των 65-70 λεπτών, όσο 
δηλαδή και πέρυσι, µε 

αυξοµειώσεις της τάξης 
των 10 ή 15 λεπτών 

Granny Smith
Eξίσου αυξηµένο 

ενδιαφέρον για τις 
αγορές του εξωτερικού 
ακούγεται για τα µήλα 

«Granny Smith»
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Υψηλές τιµές παραγωγού και εξαγω-
γής σε επίπεδα πάνω από το «συνηθι-
σµένο» αναµένει για τη νέα εµπορική 
περίοδο η Κοµισιόν, σύµφωνα µε τα 
όσα καταγράφει σε πρόσφατη έκθε-
σή της στο παρατηρητήριο τιµών της. 

Η συνολική ευρωπαϊκή παραγω-
γή που αναµένει η Κοµισιόν θα εί-
ναι µειωµένη κατά 1% και 7% κάτω α-
πό τον µέσο όρο της πενταετίας. Αξί-
ζει να σηµειωθεί ότι οι περίπου 10,7 
εκατ. τόνοι που αναµένονται φέτος 
στην Ευρώπη, προκύπτουν έπειτα α-
πό µια χρονιά, εκείνη του 2019, όπου 
η παραγωγή είχε υποχωρήσει σηµα-
ντικά συγκριτικά µε το 2018. Ο πα-
γετός και το χαλάζι δηµιούργησαν 
επιπλέον και ποιοτικά προβλήµατα 
πλήττοντας την παραγωγή στους ο-
πωρώνες του Βελγίου, της Γαλλίας 
και της Ουγγαρίας. Συγκεκριµένα, 
η µεγαλύτερη µείωση της παραγω-
γής σηµειώθηκε στο Βέλγιο, µικρό-
τερη κατά 31% σε σχέση µε πέρυσι, 
φτάνοντας τους 167.000 τόνους, µε 
τις τιµές στη χώρα αυτή να βρίσκο-
νται σε υψηλά επίπεδα σύµφωνα µε 
τα όσα αποτυπώνουν δηµοσιεύµατα 
σε βελγικά µέσα.

Από µόνο του το γεγονός ότι τα πα-
ραγωγικά κέντρα της Ευρώπης ση-
µείωσαν τόσο χαµηλές αποδόσεις 
την προηγούµενη χρονιά, είχε ως α-
ποτέλεσµα τα αποθέµατα να βρίσκο-
νται κατά 15% κάτω από τον µέσο ό-
ρο της πενταετίας καθ’ όλη την διάρ-
κεια της εµπορικής περιόδου, µε α-
ποτέλεσµα σχεδόν να αδειάσουν οι 
αποθήκες την περίοδο της καραντί-
νας την άνοιξη.  «∆εδοµένων των µι-
κρών εισερχόµενων όγκων που ανα-
µένονται για τη νέα περίοδο, τα απο-
θέµατα δεν µπορεί παρά να παραµεί-
νουν σε χαµηλά επίπεδα», σχολιάζει 
η Κοµισιόν. 

«Οι τιµές ήταν πάνω από τα κανο-
νικά επίπεδα κατά την τελευταία πε-

ρίοδο εµπορίας. Αυτό αναµένεται να 
συνεχιστεί για ένα ακόµη έτος» συ-
νεχίζει η έκθεση, καταλήγοντας πως 
στην Πολωνία, έναν από τους δύο κο-
ρυφαίους παραγωγούς της ΕΕ, οι τι-
µές ήταν σε υψηλά και πολύ υψηλά 

επίπεδα, σπάζοντας όλα τα ιστορικά 
ρεκόρ από την άνοιξη. Αυτό οφείλε-
ται στα χαµηλά αποθέµατα σε αυτήν 
τη χώρα και στην πολύ σταθερή ζή-
τηση στην ΕΕ κατά τη διάρκεια της υ-
γειονοµικής κρίσης».

Άδειες οι αποθήκες και στην Πολωνία 
Αποθέματα κάτω του μέσου όρου και υψηλές τιμές παραγωγού ακόμη ένα έτος δείχνει έκθεση της Κομισιόν

Κάτω του µέσου 
όρου

 Η παραγωγή µήλων 
στην ΕΕ θα είναι 

µειωµένη κατά 1% 
και 7% κάτω από 
το µέσο όρο της 

πενταετίας

Άδειες 
αποθήκες

Το γεγονος ότι τα 
παραγωγικά κέντρα 

της Ευρώπης 
σηµείωσαν τόσο 

χαµηλές αποδόσεις 
την προηγούµενη 
χρονιά, είχε ως 
αποτέλεσµα τα 

αποθέµατα να είναι 
κάτω από 15% από 
το Μ.Ο πενταετίας

Ανάλαφρη από αποθέµατα και µε µέτρια παραγωγή η Ιταλία, κυνηγά τιµή 
Η Ιταλία αναµένει παραγωγή µήλων στα ίδια επίπεδα µε τη περσινή χρονιά, σηµειώνοντας µικρή µείωση κατά 1% και φτάνοντας τους 2 
εκατ. τόνους. ∆ιαχειριστές συνεταιρισµών στη Βόρεια Ιταλία, εκφράζουν την αισιοδοξία τους µιλώντας στο freshplaza για τη σεζόν που 
µόλις ξεκίνησε. «Η αγορά είναι απαλλαγµένη από αποθέµατα που θα µπορούσαν να αλληλοεπικαλύπτονται µε τη νέα σοδειά φρέσκων 
µήλων, οπότε όλα είναι έτοιµα για τους και χωρίς προβλήµατα σε αυτό το αρχικό στάδιο της σεζόν ώστε να επιδιώξουν καλύτερες τιµές 
για το προϊόν τους», εξηγεί στέλεχος της κοινοπραξίας VOG. 
«Ενώ τη σεζόν 2019/2020 θα τη θυµόµαστε για τη µεγάλη πτώση των όγκων τόσο στην Ιταλία όσο και σε ολόκληρη την Ευρώπη, και 
πάνω απ ‘όλα για τις αναταραχές της αγοράς και κυρίως της αλυσίδας εφοδιασµού που προκλήθηκαν από την έναρξη της πανδηµίας 
και κορυφώθηκαν την περίοδο της καραντίνας στην Ευρώπη η σεζόν που µόλις ξεκίνησε δείχνει σηµάδια αποµάκρυνσης από 
απρόβλεπτους παράγοντες, ενώ µε επιπλέον µείωση της συνολικής παραγωγής σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά ανάκαµψη όσον αφορά τα 
µεγέθη των εµπορεύσιµων καρπών, τα πράγµατα δείχνουν να είναι ευνοϊκά» αναφέρει ο ίδιος. 

Η µεταποίηση 
θα σκουπίσει 
τα πολωνικά µήλα 
Η συγκοµιδή µήλων στην 
Πολωνία πρόκειται να ξεκινήσει 
τις επόµενες ηµέρες και οι 
όγκοι αναµένεται να είναι 
υψηλότεροι από πέρυσι, αλλά 
εξακολουθούν να είναι κάτω 
από τον µέσο όρο της χώρας. 
Λόγω των αντίξοων καιρικών 
συνθηκών την άνοιξη και των 
ζηµιών που προκάλεσαν, είναι 
πιθανό να χρησιµοποιηθεί ένα 
µεγαλύτερο ποσοστό των 
µήλων από τη βιοµηχανία 
µεταποίησης. Η υψηλότερη 
ζήτηση θα οδηγήσει σε 
υψηλότερες τιµές σε σύγκριση 
µε τις προηγούµενες σεζόν, 
όπως αναφέρει Πολωνός 
έµπορος στο freshplaza. 
«Καθώς ο όγκος των µήλων θα 
είναι υψηλότερος αυτή τη 
σεζόν και η παγκόσµια ζήτηση 
για υγιεινά προϊόντα αυξάνεται, 
αναµένουµε ότι η εξαγωγή θα 
είναι επίσης υψηλή. Οι τιµές 
είναι υψηλές στις αρχές της 
σεζόν. Νοµίζω ότι το µέσο 
επίπεδο τιµών για ολόκληρη τη 
σεζόν θα είναι επίσης 
υψηλότερο», εκτιµά.

-1% 

3,4
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7% -15%
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
 ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣΜΕΙΩΣΗ

ΕΠΙΠΕΔΑ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΣΟ ΟΡΟ  
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
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ΠΟΛΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΓΑΛΛΙΑ ΙΤΑΛΙΑ
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