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Αγρότες και διαδοχή  
με ορίζοντα τη νέα ΚΑΠ    
Περισσότερες ευκαιρίες για νέους φιλόδοξους επιχειρηματίες αγρότες   

Μερική σύγκλιση δικαιωµάτων 75% έως το 2026, προαιρετική αναδιανεµη-
τική επιδότηση και συνδεδεµένες µέχρι το 15% του φακέλου των άµεσων 
ενισχύσεων, αποφάσισε στη γενική συµφωνία για την ΚΑΠ το Συµβού-
λιο. Πλήρη σύγκλιση δικαιωµάτων, πριµ εξόδου σε αγρότες πέντε χρόνια 

πριν τη σύνταξη και υποχρεωτική αναδιανοµή επιδοτήσεων 120 εκατ. ευ-
ρώ για µικροµεσαίους Έλληνες αγρότες ετησίως, ψήφισε στην ολοµέλεια 
η Ευρωβουλή. Μένει λοιπόν αυτές οι δύο προτάσεις να συγκεραστούν σε 
µία τελική συµβιβαστική λύση, σε συνεργασία µε την Κοµισιόν. σελ. 27-30Ξαναβρίσκει 

την τιμή του  
το ελαιόλαδο 
Οι τιµές άνω των 5 ευρώ το κιλό 

στην Ιταλία, τα 3,80 ευρώ στην 

Ελλάδα και τα 3 ευρώ στην Ισπα-

νία επισφραγίζουν µε σαφήνεια 

την επιστροφή του ελαιολάδου 

σε ανοδικό κύκλο. σελ. 22

Η λύση για 
την ντομάτα 
στο κοτσάνι           
Μετά τις ζηµιές από τον ιό της 

καστανής ρυτίδωσης, η υποτί-

µηση της τουρκικής λίρας ωθεί 

τους εµπόρους σε παιχνίδια µε 

τις εισαγωγές. Στο κοτσάνι βλέ-

πουν τη λύση για την εγχώρια 

παραγωγή οι αγρότες. σελ. 11,15
Εµπόδιο η κατάτµηση αγροτικής γης   

Από τον πρώτο αγροτικό νόµο του 
1917 που επιχείρησε να περιορίσει τον 
πολυτεµαχισµό του κλήρου, το πρόβληµα 
της κατάτµησης χειροτερεύει. σελ. 8
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• ∆έκα απαντήσεις σε ερωτήµατα 
σχετικά µε τα Σχέδια Βελτίωσης σελ. 16
• Τα νέα τρακτέρ µεσαίας ιπποδύναµης 
φέρνει η Kubota στην Ευρώπη σελ. 20

• Την ερχόµενη Άνοιξη το τελικό σχέδιο 
για τη µεταρρύθµιση της ΚΑΠ σελ. 27-30
• Τέλος τα ιστορικά δικαιώµατα από το 
2023 δήλωσε ο Μάκης Βορίδης σελ. 46

• Για τα 75 σεντς κινείται η αγορά του 
βάµβακος, ενισχύεται το σύσπορο σελ. 12
• Εδραιώνεται σε συνεταιρισµούς η τιµή των 
3,80 ευρώ για τα αγουρέλαιαυ σελ. 22

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Με κεκτηµένη ταχύτητα από την περσινή σεζόν στα 1,35 
ευρώ το κιλό τα µήλα Starking Delicious, ενώ είναι σε εξέλιξη 
η συγκοµιδή φιρικιών και Φούτζι. Με σχετική άνεση και 
βοήθεια από τις αγορές των Κινέζων και την επιµονή των 
κερδοσκόπων έσπασε η αντίσταση των 70 σεντς στο βαµβάκι. 
Στα 270 ευρώ ο τόνος η εξαγωγή στο σκληρό σιτάρι µε την 
αγορά να δείχνει ότι υπάρχουν περιθώρια για κάτι καλύτερο.

Μύγα Μεσογείου 
στα εσπεριδοειδή
Μέτριας έντασης είναι οι πληθυσµοί 
της Μύγας Μεσογείου που 
καταγράφονται στα δίκτυα παγίδευσης, 
όσο πλησιάζει το στάδιο ωρίµανσης των 
καρπών στις πρώιµες ποικιλίες 
πορτοκαλιάς και µανταρινιάς. Το 
έντοµο προσβάλλει ώριµους, αλλά και 
σχεδόν ώριµους καρπούς, στους 
οποίους αποτυπώνεται πρόωρο 
κιτρίνισµα που καταλήγει σε πτώση 
καρπών. Πιο ευπαθείς θεωρούνται οι 
ποικιλίες που φέρουν λεπτό φλοιό.

Μετρά αντιµετώπισης
Η περίοδος αυτή θεωρείται ιδανική για 
την ανάρτηση ετοιµόχρηστων παγίδων 
προσέλκυσης και θανάτωσης ή 
προσέλκυσης και παγίδευσης του 
εντόµου πριν την ωρίµανση. 
Υπενθυµίζεται ότι οι καρποί που έχουν 
προσβληθεί στον αγρό, ανεξαρτήτως 
ξενιστή, είναι απαραίτητο να συλλέγονται 
και να παραχώνονται ή να 
αποµακρύνονται και να καταστρέφονται. 
Όταν οι ψεκασµοί κάλυψης κριθούν 
αναπόφευκτοι λόγω σηµαντικής 
προβολής, διενεργούνται µόνο σε 
ώριµους καρπούς, αλλά θα πρέπει να 
µεσολαβήσει επαρκής χρόνος µέχρι τη 
συγκοµιδή για αποφυγή υπολειµµάτων 
εντόµων στους καρπούς.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 24-10-2020
Γενικά αίθριος καιρός, µε 
πρόσκαιρες νεφώσεις στην 
Κρήτη και αραιές νεφώσεις µετά 
το µεσηµέρι στα δυτικά, κεντρικά 
και βόρεια. Άνεµοι στα νότια 
πελάγη βόρειοι βορειοδυτικοί 
ασθενείς και στα υπόλοιπα 
µεταβλητοί ασθενείς και 
βαθµιαία νότιοι έως µέτριοι. 
Θερµοκρασία σε µικρή άνοδο 
στα ανατολικά και νότια.

Κυριακή 25-10-2020
Στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια 
νεφώσεις που γρήγορα θα 
αυξηθούν και θα σηµειωθούν 
τοπικές βροχές και κυρίως στα 
βορειοδυτικά σποραδικές 
καταιγίδες. Άνεµοι στα νότια από 
δυτικές διευθύνσεις µέτριοι και 
στην υπόλοιπη χώρα από νότιες 
διευθύνσεις ασθενείς και στο 
Αιγαίο µέτριοι. Θερµοκρασία σε 
πτώση στα δυτικά και βόρεια.

∆ευτέρα 26-10-2020 
και Τρίτη 27-10-2020
Στα δυτικά, τα βόρεια και το 
Αιγαίο νεφώσεις παροδικά 
αυξηµένες µε τοπικές βροχές 
και στην ανατολική Μακεδονία 
και τη Θράκη σποραδικές 
καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

στα ανατολικά. Άνεµοι από 
δυτικές διευθύνσεις µέτριοι. 
Θερµοκρασία σε µικρή 
περαιτέρω πτώση στα βόρεια.

Τετάρτη 28-10-2020 ως
Παρασκευή 30-10-2020
Στα δυτικά νεφώσεις µε τοπικές 
βροχές και βαθµιαία σποραδικές 
καταιγίδες στα βορειοδυτικά. 
Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά 
αίθριος καιρός, βαθµιαία θα 
αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις 
και τοπικές βροχές. Άνεµοι 
νοτιοδυτικοί µέτριοι και στα 
πελάγη πιο ισχυροί. 
Θερµοκρασία χωρίς µεταβολή.

Οι άνεµοι στα νότια 
πελάγη βόρειοι 
βορειοδυτικοί 3 µε 
4 µποφόρ και στα 
υπόλοιπα µεταβλητοί 
ασθενείς και 
βαθµιαία νότιοι 
έως 4 µποφόρ.
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Ένας από τους λόγους για τους οποίους ο α-
γροτικός τοµέας υστερεί, έχει να κάνει µε 
το γεγονός ότι αγρότες, συντελεστές της 
αγροτικής παραγωγής και ιθύνοντες σ’ 
αυτή τη χώρα δεν µιλούν αγροτικά.  

Έναν αιώνα πριν, για παράδειγµα, τότε που η 
δοµή της ελληνικής οικονοµίας ήταν εξό-
χως αγροτική, τα θέµατα που σχετίζονταν 
µε την αγροτική ανάπτυξη πρωτοστατού-
σαν στο δηµόσιο λόγο. Τα αγροτικά ζητή-
µατα ήταν σύµφυτα µε την οικονοµική ε-
ξέλιξη της χώρας. 

Κάποια στιγµή, ο αστισµός και το σύνολο των 
συνεπειών που αυτός ο τρόπος ζωής συ-
νεπάγεται, έφεραν την περιφρόνηση για 
τα θέµατα της αγροτικής παραγωγής και 
µια απαξιωτική γενική στάση των αστών 
(κατά βάση κυβερνώντων) έναντι των αν-
θρώπων της υπαίθρου. 

Η αλήθεια είναι ότι σήµερα δεν είµαστε ακρι-
βώς εκεί. Οι βαριές, πολυετείς και διαδο-
χικές κρίσεις που βιώνει εδώ και χρόνια η 
ελληνική κοινωνία, σε συνδυασµό µε τη 
βελτίωση των όρων υποστήριξης της α-
γροτικής παραγωγής, έχουν αµβλύνει… 
τις αποστάσεις. Οι περιστάσεις ανέδειξαν 
εκ νέου τον κρίσιµο ρόλο του πρωτογε-
νούς τοµέα στο νέο παραγωγικό µοντέλο 
που έχει ανάγκη η χώρα. Ωστόσο, κανείς 
δεν θέλει να ξεβολευτεί, αντίθετα, όλα τρι-
γύρω αλλάζουνε κι όλα τα ίδια µένουν.  

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει σε µια από 
τις τελευταίες συνεντεύξεις του ο επιφα-
νής οικονοµολόγος, ∆ηµήτρης Ιωάννου, 
«…την περίοδο 1985-2010 τα ευρωπαϊ-
κά κονδύλια δηµιούργησαν έναν εντε-
λώς ξεχωριστό κλάδο παρασιτισµού και 
διαφθοράς χωρίς να βοηθήσουν ουσια-
στικά στην µετατροπή του παραγωγικού 
µοντέλου». 

Τώρα, «µε τις εισροές της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής θα πρέπει να ληφθούν τα κατάλλη-
λα µέτρα, ώστε να µην καταλήξουν αυτές 
και πάλι στις εισαγωγές, στην κατανάλω-
ση και στον παρασιτισµό, αλλά να γίνουν 
πραγµατικά επενδύσεις σε τοµείς µε υψη-
λή προστιθέµενη αξία».  

«Για να συµβεί αυτό, όµως, χρειάζονται ορι-
σµένα πράγµατα στην οικονοµική πολιτι-
κή αλλά το πρώτο απ’ όλα είναι να το συ-
νειδητοποιήσεις, να το αναφέρεις και να 
το µνηµονεύσεις. Εντούτοις, κανείς δεν 
το µνηµονεύει και κανείς δεν το αναφέ-
ρει ποτέ. ∆εν το ξέρουν και δεν το κατα-
λαβαίνουν ή το ξέρουν και το καταλαβαί-
νουν αλλά δεν θέλουν να το αναφέρουν; 
Γιατί δεν είναι και εύκολα αποδεκτό από 
τους ψηφοφόρους να πεις ότι τα λεφτά 
θα πάνε µόνο σε όσους κάνουν δηµιουρ-
γικές και παραγωγικές επενδύσεις».  

Agrenda

Αν μη τι άλλο, 
μιλήστε αγροτικά
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  kontonis@agronews.gr

Η επιδοτούµενη χρήση σκευασµά-
των ειδικής θρέψης όπως είναι τα 
προϊόντα βραδείας αποδέσµευσης 
αζώτου και οι βιοδιεγέρτες, ξεχωρί-
ζει στη λίστα ειδικών µέτρων άµεσης 
ενίσχυσης που πρότεινε η Κοµισιόν 
στα κράτη-µέλη, για εφαρµογή τους 
στη νέα ΚΑΠ. Συγκεκριµένα πρόκει-
ται για έναν κατάλογο µε τέσσερις 
κατηγορίες καλλιεργητικών συστη-
µάτων: Πράσινες πρακτικές, δάσω-
ση αγροτικών γαιών, γεωργία ακρι-
βείας και δέσµευση άνθρακα. 

Τις πρακτικές αυτές κοινοποίη-
σε η Κοµισιόν στα κράτη-µέλη ώστε 
να τις λάβουν υπόψη κατά το σχε-
διασµό των ειδικών πράσινων επι-
δοτήσεων, δηλαδή των µονοετών ή 
πολυετών δράσεων που θα αντικα-
ταστήσουν το γνωστό «πρασίνισµα» 
τη νέα περίοδο. Όπως έχει γίνει γνω-
στό από τις µέχρι σήµερα διαπραγ-
µατεύσεις για τη νέα ΚΑΠ τουλάχι-
στον ένα 20% των άµεσων ενισχύσε-
ων, δηλαδή περί τα 360 εκατ. ευρώ 
θα διατεθούν για τις ανάγκες αυτών 
των µέτρων στη χώρα µας. 

Ξεκινώντας από την πρώτη δέσµη 
µέτρων, τις πράσινες πρακτικές, οι πι-
θανές επιδοτούµενες δράσεις είναι:

1) Βιολογική γεωργία: οι αγρότες 

λαµβάνουν την πληρωµή υπό τον µό-
νο βασικό όρο ότι η εκµετάλλευσή 
του συµµορφώνεται µε τις δεσµεύ-
σεις που ορίζονται στον κανονισµό 
(ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συµβουλίου.

2) Βιώσιµες πρακτικές διαχείρι-
σης γης: αγρότες που ακολουθούν 
ορισµένες πρακτικές διαχείρισης 
γης που υπερβαίνουν τις προϋπο-
θέσεις πολλαπλής συµµόρφωσης. 
Αυτές οι πρακτικές θα µπορούσαν 
να περιλαµβάνουν τη χρήση λιπα-
σµάτων βραδείας αποδέσµευσης, 
τη χρήση φυσικών ουσιών στη φυ-
τοπροστασία µε έµφαση στην υγεία 
των φυτών µε δράσεις πρόληψης ή 
τη µη χρήση χηµικών λιπασµάτων. 

3) Βελτιωµένη εναλλαγή καλλιερ-
γειών, µε τον αγρότη να περιλαµβά-
νει επιπλέον καλλιέργειες στο πλά-
νο αµειψισποράς, συµπεριλαµβανο-
µένου τουλάχιστον ενός ποσοστού 
αφιερωµένο σε αζωτοδεσµευτικές 
καλλιέργειες (ψυχανθή κ.λπ)

4) Υψηλότερο µερίδιο µόνιµα α-

φιερωµένων περιοχών σε αγρανά-
παυση.

5) Στήριξη για χαµηλό έως µέτριο 
επίπεδο βοσκής (π.χ πρακτικές εκ 
περιτροπής βόσκησης κ.α.).

∆άσωση αγροτικών γαιών
Η δεύτερη δέσµη δράσεων αφο-

ρά τη στήριξη για τη φύτευση δέ-
ντρων σε αγροτεµάχια ή βοσκοτό-
πια, σαν το γνωστό αγροπεριβαλ-
λοντικό πρόγραµµα που δεν έτρε-
ξε στην τρέχουσα περίοδο. Πλέον η 
Κοµισιόν  προτείνει να µεταφερθεί 
αυτή η δράση στα καθεστώτα άµε-
σης ενίσχυσης. Πιθανές επιδοτού-
µενες πρακτικές είναι:

Φύτευση σε βοσκοτόπια: συνδυ-
ασµός ξυλώδους παραγωγής µε ζωο-
τροφές και ζωική παραγωγή. Αποτέ-
λεσµα η αύξηση της ανθεκτικότητας 
στην κλιµατική αλλαγή τόσο στα συ-
στήµατα καλλιέργειας όσο και στα ζώα 
(π.χ. εκτεταµένη περίοδος βοσκής). 

Φύτευση στις αγροτικές καλλι-
έργειες: ξυλώδη βλάστηση σε µεγά-
λες αποστάσεις φύτευσης σε εκµε-
ταλλεύσεις µε ετήσιες ή πολυετείς 
καλλιέργειες. Έτσι εξασφαλίζεται 
η αύξηση της δέσµευσης άνθρακα 
και της περιεκτικότητας σε άνθρα-
κα στο έδαφος (πιθανές αλλαγές 
µετριασµού ανάλογα µε τον αριθ-
µό των δέντρων).

Η ειδική θρέψη περνά 
από προγράμματα και επιδοτήσεις

Δέσμη τεσσάρων 

μέτρων απέστειλε 

η Κομισιόν στα 

κράτη-μέλη για να 

φτιάξουν ειδικές 

επιδοτούμενες 

πράσινες δράσεις 

υπό την ομπρέλα 

των άμεσων 

ενισχύσεων

350 εκατ. ευρώ
∆ράσεις ύψους 350 εκατ. 

ευρώ καλείται να σχεδιάσει 
η Ελλάδα µε χρηµατοδότηση 
από τις άµεσες ενισχύσεις για 

τη νέα περίοδο

Δείγμα
Η δηµοσίευση των 
τεσσάρων δράσεων 
έχει στόχο να δώσει 
παραδείγµατα του τι 
αναµένει η Κοµισιόν 
από τα κράτη µέλη όταν 
σχεδιάζουν τα 
περιβαλλοντικά 
προγράµµατα που θα 
προκύψουν από πόρους 
των άµεσων ενισχύσεων.

Δικαίωμα
Kάθε αγρότης θα 
θεµελιώνει ετησίως 
«νόµιµο δικαίωµα λήψης 
της πληρωµής» γι’ αυτά 
τα προγράµµατα, κάτι που 
σηµαίνει ότι δεν θα 
µπορούν να αποκλειστούν 
από τις συγκεκριµένες 
επιδοτήσεις για 
οποιοδήποτε λόγο, όπως 
γίνεται εδώ και χρόνια 
µε τα αγροπεριβαλλοντικά 
προγράµµατα (π.χ 
βιολογικά, νιτρικά) που 
δεν φτάνουν τα λεφτά 
για όλους.

Ετήσια
Αν ο αγρότης θέλει και 
τηρεί τις προϋποθέσεις 
σε κάποια από αυτές τις 
δράσεις, µπορεί να 
συµµετάσχει σε αυτήν µε 
ετήσια δέσµευση ώστε να 
λάβει και το ανάλογο πριµ 
που έχει προβλεφθεί. Αν 
τον επόµενο χρόνο δεν 
θέλει να συνεχίσει να 
τηρεί τις δεσµεύσεις, 
αποχωρεί χωρίς καµία 
ποινή.
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Η µετατροπή στις βιολογικές πρακτικές στις 
άµεσες ενισχύσεις, η παραµονή στα Προγράµµατα 
Πολλές από τις δράσεις που προτείνει η Κοµισιόν, µοιάζουν µε τα 
αγροπεριβαλλοντικά προγράµµατα που γνωρίζουν οι αγρότες από τις 
πολυετείς δεσµεύσεις του Β’ Πυλώνα, όπως είναι για παράδειγµα η 
Βιολογική Γεωργία. Ωστόσο, εάν η βιολογική γεωργία στο πλαίσιο eco-
schemes αφορά κυρίως την προετοιµασία των αγροτών για την πλήρη 
υλοποίηση του καθεστώτος (µετατροπή), αυτό θα ήταν ένα χρήσιµο βήµα 
για τη µετάβαση στο πλήρες βιολογικό σύστηµα, όπως αυτό 
χρηµατοδοτείται από το ταµείο των Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Κοντά στα παραδείγµατα της Κοµισιόν θα πρέπει 
να είναι οι τελικές επιλογές των κρατών-µελών
Αυτές οι τέσσερις δέσµες µέτρων προωθήθηκαν για συζήτηση στο 
Κοινοβούλιο από τον αναπληρωτή γενικό διευθυντή της Γ.∆ Γεωργίας, 
Michael Niejahr και σίγουρα θα έχουν επιρροή στους τελικούς γύρους της 
µεταρρύθµισης της ΚΑΠ. Στην παρούσα πρόταση, η Κοµισιόν τόνισε ότι τα 
eco-schemes θα θεσπιστούν από τα κράτη µέλη στο σχέδιο της ΚΑΠ και 
θα εγκριθούν από αυτήν. Η δηµοσίευση των τεσσάρων δράσεων, έχει 
στόχο να δώσει παραδείγµατα του τι αναµένει η Κοµισιόν από τα κράτη 
µέλη όταν σχεδιάζουν τις πράσινες επιδοτήσεις των άµεσων ενισχύσεων.

ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Η επιδότηση εφαρµογών γεωργί-
ας ακριβείας και η ανταµοιβή αγρο-
τών για πρακτικές που δεσµεύουν 
τον άνθρακα στο έδαφος, είναι οι 
δύο επιπλέον δέσµες δράσεων που 
προτείνει η Κοµισιόν. Μάλιστα, ό-
σον αφορά τη «γεωργία του άνθρα-
κα», πληροφορίες αναφέρουν ό-
τι οι πρακτικές αυτές ήδη εξετάζο-
νται στην Ελλάδα για ένταξη στις 
πράσινες δράσεις των άµεσων ενι-
σχύσεων µε συγκεκριµένες προτά-
σεις που προέρχονται από το Γεω-
πονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Για 
τη γεωργία ακριβείας, η Κοµισιόν 
περιορίζει την πρότασή της σχετι-
κά µε τις συµβουλευτικές υπηρεσί-
ες, ωστόσο, εδώ µπορούν να προ-
στεθούν πρακτικές όπως είναι η 
χαρτογράφηση αγροτεµαχίων, οι 
αισθητήρες, ο εξοπλισµός των α-
γροτικών µηχανηµάτων για ελεγ-
χόµενη εφαρµογή εισροών κ.λπ.

Η πρόταση για ευφυή γεωργία
Συγκεκριµένα όσον αφορά τη 

γεωργία ακριβείας η Κοµισιόν α-
ναφέρει:  

Κύριο όφελος είναι η βελτιστο-
ποίηση της χρήσης εισροών από 
τους αγρότες µε στόχο τη µείωση 
του κόστους παραγωγής και αύξη-
σης του αγροτικού εισοδήµατος. Α-

παιτείται η τήρηση κατάλληλου η-
µερολογίου από τον αγρότη, πα-
ρακολούθηση των εστιών της νό-
σου, πιο στοχοθετηµένες προσεγ-
γίσεις και µείωση της δόσης και 
των υπερκαλύψεων στις εφαρµο-
γές φυτοπροστασία. 

Πιθανή επιδοτούµενη πρακτική: 
Σχέδιο διαχείρισης θρεπτικών 

συστατικών, όπου µε την υποστή-
ριξη των συµβουλευτικών υπηρεσι-
ών της εκµετάλλευσης, ο αγρότης 
καταρτίζει ένα σχέδιο θρεπτικών 
συστατικών που καλύπτει ολόκλη-
ρο το αγρόκτηµα. Ο αγρότης εφαρ-
µόζει το πρόγραµµα κατά τη διάρ-
κεια του έτους και το αναφέρει σε 
πραγµατικό χρόνο (πιθανώς σε έ-
να αποθετήριο δεδοµένων του κε-
ντρικού κράτους-µέλους). 

Οποιαδήποτε σηµαντική απόκλι-
ση στο σχέδιο προκαλεί αυτόµατα 
επαφή µε τις συµβουλευτικές υ-
πηρεσίες για τη διόρθωση της κα-
τάστασης. 

Πληρωµή για τη δέσµευση 
άνθρακα στο έδαφος

Η γεωργία του άνθρακα «Carbon 
farming» αναφέρεται σε αγροτι-
κές πρακτικές που έχουν επίδρα-
ση στις δεξαµενές άνθρακα στο έ-
δαφος και τη βλάστηση σε επίπεδο 
εκµετάλλευσης. Έχουν ως στόχο 
να µειωθούν οι ρύποι και να προ-
στατευτούν τα εδάφη πλούσια σε 
άνθρακα. Βασίζεται σε καλλιερ-
γητικές πρακτικές όπως για πα-
ράδειγµα:

Γεωργία συντήρησης (µηδε-
νική άροση ή µειωµένη επεξερ-
γασία εδάφους).

Φύτευση προστατευτικών καλ-
λιεργειών. Όσπρια όπως ο βίκος, 

το τριφύλλι, τα κουκιά, ο αρακάς 
και η µηδική παρέχουν τόσο άζω-
το εδάφους (για τα φυτά) όσο και 
διοξείδιο του άνθρακα (για τους 
οργανισµούς του εδάφους). Τα µη 
όσπρια αυξάνουν και εκείνα την 
οργανική ύλη του εδάφους και, α-
ντί να παράγουν άζωτο εδάφους, 
µπορούν να απορροφούν το πλε-
όνασµα αζώτου.

Μετατροπή αρόσιµης γης σε 
λειµώνα πολλαπλών χρήσεων.

Επιπλέον η Κοµισιόν κάνει ανα-
φορά σε ένα πιθανό σύστηµα αµοι-
βής των αγροτών από τα χρηµατι-
στήρια άνθρακα, κάτι που προβλέ-
πεται για πρώτη φορά στα πλαίσια 
της «Πράσινης Συµφωνίας». 

Πρακτικές
ακριβείας στη 
δέσμη μέτρων   
Η ευφυής γεωργία μαζί με μοντέλα 
καλλιεργητικών πρακτικών που 
δεσμεύουν τον άνθρακα στο έδαφος, θέτουν 
υποψηφιότητα για το νέο πρασίνισμα

H πριµοδότηση της 
ελλειµµατικής άρδευσης 
βάµβακος είναι µία από τις 
προτάσεις για ένταξη στις 
πράσινες δράσεις των άµεσων 
ενισχύσεων, η οποία εξετάζεται 
στην Ελλάδα. Θα βασιστεί σε 
µία ειδική στρεµµατική 
ενίσχυση των καλλιεργητών 
βάµβακος -συµπληρωµατική 
της βασικής ενίσχυσης- και θα 
αφορά όσους τη νέα 
προγραµµατική περίοδο 
προτίθενται να ακολουθήσουν 
τη συγκεκριµένη πρακτική, 
µειώνοντας τα κυβικά νερού 
που χρησιµοποιούν ετησίως. 
Άλλη πρόταση που εξετάζεται 
είναι η στήριξη καλλιεργειών 
που δεν επιβαρύνουν τον 
υδροφόρο ορίζοντα, όπως για 
παράδειγµα οι ξηρικοί 
ελαιώνες. Σε γενικές γραµµές, 
όλα τα παραπάνω εργαλεία θα 
είναι ειδικά σχεδιασµένα για 
εξασφάλιση ανθεκτικότητας στη 
λειψυδρία και συµβάντα 
ξηρασίας, που ανταποκρίνονται 
στην ανάγκη εξασφάλισης 
µακροπρόθεσµης 
διαθεσιµότητας νερού, για 
περιοχές στις οποίες η χρήση 
νερού για αρδευτικούς σκοπούς 
προκαλεί µη βιώσιµες πιέσεις 
στους υδάτινους πόρους. Εδώ, 
θα ληφθούν υπόψη οι τάσεις 
της κλιµατικής αλλαγής 
(περισσότερες ξηρασίες, 
διαφορετικά πρότυπα των 
βροχοπτώσεων κλπ). 

ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ 
ΑΡ∆ΕΥΣΗ

Τα εργαλεία 
που συζητά 
η Ελλάδα 

Χρηµατιστήριο άνθρακα
Η Κοµισιόν κάνει αναφορά σε 
ένα πιθανό σύστηµα αµοιβής 

των αγροτών από τα χρη-
µατιστήρια άνθρακα για τις 
µονάδες που αποθηκεύουν
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Με το ποσό των 70 ευρώ το στρέµµα ανα-
µένεται να ενισχυθούν 15.291 ελαιοπαρα-
γωγοί για περίπου 188.041 στρέµµα επιτρα-
πέζιας ελιάς Καλαµών, στο πλαίσιο των ει-
δικών ενισχύσεων λόγω κορωνοϊού, σύµ-
φωνα µε την εγκριτική απόφαση της Κοµι-
σιόν, για το πρόγραµµα συνολικού ύψους 

39,6 εκατ. ευρώ για τη στήριξη 
παραγωγών ορισµένων κηπευ-
τικών. Εκτός της ελιάς Καλαµών, 
οι ειδικές ενισχύσεις αφορούν:  

το πρώιµο καρπούζι χαµη-
λής κάλυψης για περίπου 9.912 
στρέµµατα σε όλη τη χώρα, που 
αντιστοιχεί σε 497 αγρότες µε 
ποσό 300 ευρώ ανά στρέµµα.

ανοιξιάτικη πατάτα για πε-
ρίπου 55.732 στρέµµατα σε όλη τη χώρα 
που αντιστοιχούν σε 6.207 αγρότες µε πο-
σό 245 ευρώ ανά στρέµµα.

καλλιέργειες θερµοκηπίου της Κρήτης 
σε ντοµάτες, αγγούρια και µελιτζάνες, που 
αφορά: 14.012 στρέµµατα που αντιστοι-
χούν σε 2.750 αγρότες µε το ποσό των 540 
ευρώ ανά στρέµµα για παραγωγούς ντοµά-
τας,  7.624 στρέµµατα που αντιστοιχούν σε 

2.160 αγρότες µε το ποσό των 232 ευρώ ανά 
στρέµµα για τους παραγωγούς αγγουριών 
και 1.720 στρέµµατα που αντιστοιχούν σε 
609 αγρότες µε το ποσό των 300 ευρώ ανά 
στρέµµα για τους παραγωγούς µελιτζάνας.

Ποιοι έµειναν εκτός πληρωµής τσεκ
Πιστώθηκαν αισίως και χωρίς ιδιαίτερα 

προβλήµατα τα χρήµατα της προκαταβολής 
της ενιαίας ενίσχυσης, ύψους 696.596.038,36 
ευρώ, στους λογαριασµούς 539.609 δικαι-
ούχων, σηµατοδοτώντας ταυτόχρονα και 
την έναρξη συµψηφισµών για όσους έχουν 
οφειλές στην εφορία, τα ασφαλιστικά τα-
µεία, τον ΕΛΓΑ αλλά και τις τράπεζες. Μια 
διαδικασία αναµενόµενη, που ωστόσο ει-
δικά φέτος έρχεται σε µια εξαιρετικά δύ-
σκολη χρονιά για τους περισσότερους α-
γρότες και κτηνοτρόφους.  Να σηµειωθεί 
ότι δήλωση ΟΣ∆Ε υπέβαλλαν 653.283 πα-

ραγωγοί, εκ των οποίων δικαιούχοι βασι-
κής ενίσχυσης είναι 589.192, ενώ στην 
πληρωµή περιλήφθηκαν και 30.131 αι-
τήσεις µεταβίβασης δικαιωµάτων σε αντί-
θεση µε πέρυσι που πληρώθηκαν στην ε-
ξόφληση τον ∆εκέµβριο.

Κατά τους ελέγχους, σύµφωνα µε τον Ο-
ΠΕΚΕΠΕ, εντοπίστηκαν ευρήµατα που επη-
ρέασαν µερικά ή ολικά την πληρωµή των ο-
ρισµένων δικαιούχων και αφορούν τα εξής: 

Γεωργούς (47.076) µε δικαιούµενο πο-
σό βασικής ενίσχυσης µικρότερο των 250 
ευρώ. Εφόσον µετά τον υπολογισµό των ε-
πόµενων πληρωµών, το συνολικό ποσό τους 
είναι µεγαλύτερο των 250 ευρώ, θα πληρω-
θούν στην εκκαθάριση όπως προβλέπεται.

Γεωργούς (113) που δεν πληρούν το 
κριτήριο του ενεργού γεωργού σύµφωνα 
µε το άρθρο 9, του Καν (ΕΕ) 1307/2013. Ο 
έλεγχος διενεργείται από την ΑΑ∆Ε.

Γεωργούς (691) για τους οποίους εκ-
κρεµεί το αποτέλεσµα ελέγχου του κριτη-
ρίου του ενεργού γεωργού καθόσον δεν έ-
χουν ολοκληρωθεί οι εργασίες εκκαθάρι-
σης φορολογίας εισοδήµατος.

Γεωργούς (1.870) για τους οποίους εκ-
κρεµεί η ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγ-
χου των αιτήσεων µεταβίβασης δικαιωµάτων.

Γεωργούς (461) που δεν ταυτοποιή-
θηκαν τα στοιχεία του τραπεζικού λογαρια-
σµού που δήλωσαν µε το τραπεζικό ίδρυµα.

Γεωργούς (1.202) που κρίθηκαν µη 
δικαιούχοι µετά από ελέγχους του ΟΠΕΚΕ-
ΠΕ, λόγω µεγάλης απόκλισης µεταξύ δηλω-
θέντων και προσδιορισθέντων στοιχείων.

Γεωργούς (1.722) µε µη τεκµηρίωση ι-
διοκτησίας για το σύνολο ή µέρος των αγρο-
τεµαχίων σε σχέση µε τα στοιχεία της ΑΑ∆Ε.

Επιπλέον, οι 1.619 γεωργοί που έχουν 
δηλώσει ενοικιαζόµενο ιδιωτικό βοσκό-
τοπο, µε εκκρεµή τεκµηρίωση ιδιοκτησίας 
και θα πρέπει να προβούν σε διορθωτικές 
ενέργειες. Βοσκότοποι µε εκκρεµή τεκµη-
ρίωση ιδιοκτησίας θα εξαιρεθούν από την 
πληρωµή της εξόφλησης και τυχόν κατα-
βληθείσες ενισχύσεις θα επιστραφούν µε 
τις ισχύουσες διαδικασίες. Για όσους από 
αυτούς του παραγωγούς διεξάγεται προ-
γραµµατισµένος επιτόπιος ή ειδικός έλεγ-
χος από την ΚΥ και τις Περιφερειακές Υπη-
ρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ θα τα προσκοµίσουν 
και κατά τον έλεγχο. Στις περιπτώσεις ευ-
ρηµάτων θα υπάρξουν επιπτώσεις στο δι-
καιούµενο ποσό της βασικής ενίσχυσης.

Επόµενη ανάσα, αν µπορεί να θεωρηθεί έτσι µετά τις τεράστιες 
απώλειες που προκάλεσε  η πρόσφατη θεοµηνία, οι αποζηµιώσεις 
των πληττόµενων από τον Ιανό παραγωγών. Ο υφυπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας πριν λίγες µέρες ανέφερε 
ότι η γενναία προκαταβολή της αποζηµίωσης στο 100% της ζηµιάς 
στις 18 Σεπτεµβρίου αναµένεται να αρχίσει να καταβάλλεται τέλη 
Οκτώβρη, προς αρχές Νοέµβρη. Αυτό σηµαίνει ότι η πληρωµή 

ενδέχεται να «τρέξει» µέσα στην ερχόµενη εβδοµάδα, ωστόσο οι 
πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για προκαταβολή σε όσους 
υπέστησαν ζηµιά στο 100%, ενώ για τους υπόλοιπους είναι πιθανό 
η αποζηµίωση να δοθεί στο τέλος του έτους ή τις αρχές της νέας 
χρονιάς. Η τροπολογία που υπερψηφίστηκε αφορά Θεσσαλία, 
Φθιώτιδα, Κεφαλληνία, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Λευκάδα, Ηλεία, Αχαΐα, 
Κορινθία, Ευρυτανία και Αιτωλοακαρνανία. 

Και 70 ευρώ το στρέμμα
για την ελιά Καλαμών

Βιολογικά 2019 
Πιστώθηκαν 1,05 

εκατ. για Βιολογική 
Γεωργία και 

363.552,13 ευρώ 
για Κτηνοτροφία Μετά την υπογραφή Βορίδη 3,88 έως 3,92 ευρώ 

για τους αιγοπροβατοτρόφους λόγω πανδηµίας
Θέµα χρόνου θεωρείται η πίστωση των λογαριασµών των αιγοπροβατοτρόφων µε την 
πολυαναµενόµενη ειδική ενίσχυση λόγω κορωνοϊού. Το µόνο που έλειπε, µέχρι την 
ώρα που γράφονταν αυτές οι γραµµές, ήταν η υπογραφή του υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης για να σταλεί η παρτίδα πληρωµής στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να µπουν λεφτά 
στους κτηνοτρόφους. Επί συνόλου 30,155 εκατ. ευρώ, το ποσό αναµένεται να 
κυµανθεί περί τα 3,88 µε 3,92 ευρώ ανά ζώο. Η πληρωµή που ήταν για τις αρχές της 
εβδοµάδας, πήγε πίσω λόγω «εµπλοκής» µε τους αιγοπροβατοτρόφους των νησιών 
για τους οποίους δεν ισχύει η υποχρέωση ορισµένου όγκου γάλακτος.

Εγκρίθηκαν 
ενισχύσεις 300 
ευρώ για πρώιμο 
καρπούζι, 245 
ευρώ για πατάτα 
ανοιξιάτικη και 
540 ευρώ για 
θερμοκηπιακή 
ντομάτα Κρήτης

Μετά την πίστωση του τσεκ, σειρά στο γκισέ για αποζημιώσεις Ιανού 

ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝΥΠΕΒΑΛΑΝ 
ΕΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
ΒΑΣΙΚΗΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

696,6 653.283
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

589.192 30.131
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ* 

*ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2020





ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

«Το βασικό πρόβληµα της ελληνικής 
γεωργίας από την αγροτική µεταρρύθ-
µιση του 1917 µέχρι σήµερα είναι το 
διαρθρωτικό πρόβληµα της µικρής α-
γροτικής γαιοκτησίας και της κατάτµη-
σης της σε µεγάλο αριθµό αγροτεµαχί-
ων. Τα δύο αυτά προβλήµατα µαζί µε 
άλλους προσδιοριστικούς παράγοντες 
(ποιότητα εδαφών, άρδευση, µορφο-
λογία κλπ) αποτελούν τη βάση του οι-
κοδοµήµατος που ονοµάζεται γεωργι-
κό πρόβληµα στην Ελλάδα και στις υ-
πάρχουσες κοινωνικές συνθήκες, κα-
ταδικάζει τον αγροτικό κόσµο στην πε-
ριθωριοποίηση και την υπανάπτυξη».

Η παράγραφος αυτή, που είναι σαν 
να γράφτηκε σήµερα, περιέχεται στο 
εισαγωγικού του Β’ µέρους µιας έκ-
θεσης 72 δακτυλογραφηµένων σελί-
δων του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελ-
λάδος που συντάχθηκε το 1977 και α-
ποτυπώνει µε τον πιο εύγλωττο τρόπο 
στρεβλώσεις που παραµένουν ζωντα-
νές εδώ και πλέον έναν, αιώνα (1917-
2020). ∆ια του λόγου το αληθές, η µε-
λέτη του ΙΟΒΕ που παρουσιάστηκε στις 
21 Οκτωβρίου σε διαδικτυακή εκδήλω-
ση για τις εισροές (ΣΠΕΛ, ΣΕΠΥ, ΕΣΥΦ), 
σύµφωνα µε την οποία πρώτο και µεί-
ζον διαρθρωτικό πρόβληµα του πρωτο-
γενούς οι µικρές κατακερµατισµένες εκ-
µεταλλεύσεις, όπου το 90% επί συνόλου 
των αγροτικών εκτάσεων χαρακτηρίζο-
νται υπερβολικά µικρές (<2 εκτάρια).

Ενδιαφέρον έχει στην τεχνική µελέτη 
του ΤΕΕ, ότι η Ελλάδα µετά τον Α’ Πα-
γκόσµιο Πόλεµο, ακολουθώντας, ξέ-
νες νοµοθεσίες (Γερµανική), επιχείρη-
σε ήδη από τον πρώτο αγροτικό νόµο 
1072/1917 να περιορίσει µε πράξεις 
αιτία θανάτου κατάτµηση των κλήρων 
των ακτηµόνων γεωργών, που αποκα-
θίστανταν σε µικροϊδιοκτήτες. Κατά τον 
νόµο αυτόν, το οικογενειακό κτήµα πε-

ριέχονταν σε έναν µόνον από τους τυ-
χόν περισσότερους συγκληρονόµους, 
εκείνον, που µπορούσε να πληρώσει 
αµέσως τοις µετρητοίς τα µερίδια των 
υπολοίπων αποφασίζοντας αλλιώς 
µε κλήρωση.[...]. Όµως µετά ήρθε η 
µικρασιατική καταστροφή, που δεν 
έφερε νέα γη, αλλά 1,2 εκατοµµύρια 
πρόσφυγες δηµιουργώντας ασφυκτι-
κή κατάσταση στην ύπαιθρο, καθιστώ-
ντας ανεφάρµοστη την νοµοθεσία αυ-
τή και φέρνοντας άλλους νόµους από 
το 1924 και µετά που θέσπιζαν περιο-
ρισµούς στην κληρονοµική διαδοχή, 
αλλά σε µία τελείως διαφορετική βά-
ση, δηλαδή πώς να αποφευχθεί η συ-
γκέντρωση της αγροτικής ιδιοκτησί-
ας πέρα από ένα κλήρο µέσα από την 
κληρονοµική διαδοχή και πως θα α-

ποφευχθεί να περιέχεται η γη σε πρό-
σωπα ξένα µε τη γεωργία.

Σήµερα, εν έτη 2020 και παρά τις 
κατά καιρούς «φιλόδοξες» πολιτικές 
περί αναδασµού, τα προβλήµατα διο-
γκώνονται δηµιουργώντας µαρασµό 
και ερήµωση της αγροτικής υπαίθρου, 
εξαιτίας µιας δαιδαλώδους νοµοθεσί-
ας που συνεχίζει να σκοντάφτει σε ζη-
τήµατα αγροτικής ιδιοκτησίας και κλη-
ρονοµικού δικαίου. Ως ένα τέτοιο, κα-
ταθέτει στην Agrenda, αναγνώστης, το 
ζήτηµα της κατάτµησης της αγροτικής 
γης λόγω κληρονοµιάς. «Σε πάρα πολ-
λές περιπτώσεις οι κληρονόµοι δεν έ-
χουν καµία σχέση µε την καλλιέργεια 
της γης µε αποτέλεσµα γόνιµη γη να 
µένει ανεκµετάλλευτη, επίσης σε άλ-
λες περιπτώσεις δεν συµφωνούν οι 

κληρονόµοι για την εκποίηση του α-
γροτεµαχίου λόγω αντιπαθειών µεταξύ 
τους», µας αναφέρει στο ενηµερωτικό 
του σηµείωµα εκτιµώντας πως το αρ-
µόδιο υπουργείο θα πρέπει να παρέµ-
βει και µε σχετική νοµοθεσία να λύσει 
το µεγάλο αυτό πρόβληµα. Μάλιστα, ο 
ίδιος προτείνει ως λύση «ένας εκ των 
δύο κληρονόµων κάνοντας υπεύθυνη 
δήλωση του νόµου, στην οποία θα α-
ναφέρει ότι το αγροτεµάχιο είναι ανεκ-
µετάλλευτο, ποιοι είναι οι κληρονόµοι 
κ.α. και κατόπιν εγκρίσεως, να εκποιεί-
ται το αγροτεµάχιο µε πλειστηριασµό. 
Ίσως να υπάρχουν και άλλες λύσεις 
που µπορεί να γνωρίζουν οι αρµόδιοι 
φορείς», σηµειώνει θέτοντας τον προ-
βληµατισµό του, µήπως και κινηθούν 
κάποιες διαδικασίες.

Ο καθηγητής της Ανωτέρας Γεω-
πονικής Σχολής (σηµερινό ΓΠΑ) 
Επαµεινώνδας Κυπριάδης στην 
αρχή της δεκαετίας του ‘50 ανα-
φέρει: «Γεωργία σήµερον εις την 
χώραν µας ικανοποιούσα τους 
καλλιεργητάς της, πλην ελαχίστων 
περιπτώσεων, δεν υπάρχει, διότι 
δεν τον επιτρέπει η κονιορτοποιη-
µένη και κατασκορπισµένη ιδιο-
κτησία... Η επιζητούµενη αγροτική 
ανασυγκρότησις, εάν δεν συµβα-
δίζει µε τον αναδασµόν της γης, 
είναι µια µεγάλη ουτοπία». Πά-
ντως µέχρι το 1959 λίγοι µόνον 
αναδασµοί είχαν εκτελεστεί και 
δεν θα µπορούσε κανείς να µιλή-
σει για αποτελέσµατα στο σύνολι-
κό πρόβληµατα του κατατεµαχι-
σµού ή της ωφέλειας για το σύνο-
λο της αγροτικής οικονοµίας, λέει 
το ΤΕΕ το 1977. 
Η εφαρµογή του αναδασµού στην 
περίοδο 1960-1974 παίρνει 
µπροστά σαν ένα από τα βασικό-
τερα µέτρα αγροτικής πολιτικής, 
καθώς σηµαντικό ρόλο παίζει η 
υπογραφή της σύµβασης της Ελ-
λάδας µε την Κοινή Αγορά. 
Εντούτοις, η έκταση που εφαρµό-
στηκε ο αναδασµός δεν ήταν τέ-
τοια, που να καλύπτει το µέγεθος 
των υπαρχόντων προβληµάτων, 
καθώς ο ρυθµός εφαρµογής υπο-
λείπονταν του ρυθµού µε τον 
οποίον επανατεµαχίζονταν οι ιδιο-
κτησίες. 
«Η πολιτική του κράτους, πολύ 
απείχε από το να αναγνωρίζει, να 
προλαβαίνει και να διορθώνει τα 
προβλήµατα από τη ρίζα τους. 
Στην προκειµένη περίπτωση (ανα-
δασµοί) η κρατική πολιτική έπο-
νταν χρονικά, υπολείπονταν σε 
σοβαρότητα των προβληµάτων 
και προσπαθούσε όχι την ρίζα αλ-
λά τα αποτελέσµατα των προβλη-
µάτων να χτυπήσει. Αυτό όµως εί-
ναι κοινή διαπίστωση για πολλούς 
τοµείς και είναι δεµένο µε το γενι-
κό κοινωνικό πολιτικό πρόβληµα 
της Ελλάδας», καταλήγει το ιστο-
ρικά δοµηµένο κείµενο του Γρα-
φείου Τεκµηρίωσης, του ΤΕΕ το 
1977, που δεν χρειάζεται ούτε 
κόµµα, ακόµη και σήµερα.

1960-1974

Ο ρυθμός 
αναδασμών
υπολείπονταν
της κατάτμησης

Άλυτο πρόβλημα ο πολυτεμαχισμός κλήρου

Αγροτική ιδιοκτησία
και κληρονομικό δίκαιο

Σήµερα, όπως δείχνει νέα 
µελέτη του ΙΟΒΕ, δεν φαίνεται 

να έχει αλλάξει τίποτα στο θέµα 
του µικρού πολυτεµαχισµένου 

κλήρου, που αφορά το 90% 
των αγροτικών εκτάσεων.
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Από το 1977 το ΤΕΕ επισημαίνει το έλλειμμα πολιτικής για την αγροτική γη 
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Για νέα ΚΑΠ 
Σύστημα στο παρά 1
με ΓΠΑ, Μπαγινέτα,
Παγκόσμια Τράπεζα 
Μοιρασμένη σε πολλούς η ευθύνη για τη διαμόρφωση 
της στρατηγικής που καλείται να ακολουθήσει η χώρα 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Το πλαίσιο συµφωνίας των 27 υ-
πουργών Γεωργίας της Ε.Ε. για τη 
νέα ΚΑΠ έχει προσδιορισθεί, ωστό-
σο, το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο µε 
τις κατευθυντήριες γραµµές που θα 
επιλέξει η χώρα µας σ’ αυτή την υ-
πόθεση είναι ακόµα πολύ µακριά. 
Γνώστες της σηµερινής κατάστασης, 
δηλαδή των θεσµικών φορέων που 
εµπλέκονται στο συγκεκριµένο ζή-
τηµα αλλά και των προσώπων που 
καλούντα να παίξουν ρόλο στη δι-

αµόρφωση του Εθνικού Φακέλου 
δεν κρύβουν την ανησυχία τους για 
το ενδεχόµενα η χώρα να χάσει τε-
λικά µια ακόµα ευκαιρία που µπο-
ρεί να είναι και από τις τελευταίες. 
Κι αυτό γιατί, ενώ οι εµπλεκόµενοι 
είναι πολλοί, δεν υπάρχει προς το 
παρών ο ιθύνων νους που θα συ-
ντονίσει τις διαδικασίες και θα διευ-
κολύνει τις αναζητήσεις των τεχνο-
κρατών προς τη µια ή την άλλη κα-
τεύθυνση. Σηµειωτέον ότι εκτός α-
πό το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο της 
Αθήνας, το οποίο έχει αναλάβει α-
πό την προηγούµενη κυβέρνηση την 
ευθύνη να «τρέξει» τις εντατικές µε-
λέτες (swot analysis) των ζητηµάτων 
που τίθενται, τελευταία, ρόλο σ’ αυ-
τή την υπόθεση έχει αναλάβει και η 
Παγκόσµια Τράπεζα (World Bank). 
Βραχίονας αυτής εξετάζει, έναντι α-

δράς µάλιστα αµοιβής που υπερβαί-
νει τις 800.000 ευρώ, τα θέµατα που 
έχουν σχέση µε ανάγκες και επιπτώ-
σεις (ex-ante analysis) και τα Εργα-
λεία ∆ιαχείρισης Κινδύνων στον το-
µέα της αγροτικής παραγωγής. 

Το πρόβληµα πάντως εντοπίζεται 
στο ότι δεν υπάρχει management. H 
µεν πολιτική αρχή δείχνει να βρίσκε-
ται µακρυά από την ουσία της υπό-
θεσης και να περιορίζεται σε προ-
σεγγίσεις που έχουν να κάνουν µό-
νο µε το πολιτικό κόστος και το πο-
λιτικό όφελος, ενώ οι υπηρεσιακοί 
που δείχνει -τουλάχιστον σ’ αυτή τη 

φάση- να έχουν βγει 
τελείως εκτός παιχνι-
διού, απλά περιµέ-
νουν όπως πάντα 
να πάρουν εντολές. 
Οι πληροφορίες µά-
λιστα θέλουν, ακόµα 
και την οµάδα του Γε-
ωπονικού (Τσιµπού-
κας, Κλωνάρης, Βλά-
χος) που φαίνεται να 
έχει µια παραπάνω ό-
σµωση του πράγµα-
τος, στα κρίσιµα ζη-
τήµατα να µην λαµ-

βάνει ούτε κατευθύνσεις για το πού 
θα πρέπει να προσανατολισθούν οι 
µελέτες (swot analysis) ούτε και επι-
στροφή σε ότι αφορά τα σενάρια που 
αναπτύσσονται σε κάθε θέµα. Κι αυ-
τό γιατί, ο αρµόδιος για τα κοινοτικά 
ζητήµατα γραµµατέας απέχει συστη-
µατικά από την ουσία των ζητηµάτων. 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει πάντως η 
τελευταία θέση του υπουργού, Μά-
κη Βορίδη, ότι «δεν είναι υποχρεω-
τικό ότι τα ιστορικά δικαιώµατα ά-
µεσων ενισχύσεων πρέπει να µετα-
φέρονται από το 2000 στο 2020. Εί-
ναι µια επιλογή που έκανε η Πολι-
τεία. Αυτό πρέπει να αρχίσουµε να 
συζητάµε. Η θέση µου είναι οτι πρέ-
πει να καταργηθούν τα ιστορικά δι-
καιώµατα. Η περίοδος προσαρµο-
γής ήταν 20ετής. Φτάνει τώρα, ολο-
κληρώσαµε».   

21-22, 35-36

Εδραιώνονται 
τα 3,80 
ευρώ για τα 
αγουρέλαια 
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Τις τιµές που διαµόρφωσε η κατακόρυφη 
πτώση της παραγωγής το προηγούµενο έ-
τος διατηρεί η αγορά µήλων την τρέχουσα 
εµπορική περίοδο, µε τα Starking Deliciοus 
να διατίθενται µε τιµή παραγωγού που ξε-
κινά από 1 ευρώ και φτάνει τα 1,35 ευρώ 
στους µεγάλους πρώτης κατηγορίας καρπούς. 

Το εύρος αυτό είναι το ίδιο µέσα στο ο-
ποίο κινήθηκε το περασµένο φθινόπωρο 
του 2019 η συγκεκριµένη ποικιλία στην Ελ-
λάδα, ενώ προχωρώντας προς την άνοιξη 
και εν µέσω πανδηµίας, η τιµή παραγωγού 

έφτασε ακόµα και τα 1,50 ευρώ. 
Όπως εξηγούν άνθρωποι της αγοράς στην 

Agrenda, µέχρι στιγµής ο ρυθµός απορρό-
φησης δεν αποκλείει µια αντίστοιχη ανοδι-
κή πορεία των τιµών παραγωγού τους επό-
µενους µήνες. Άλλωστε και η εµπορική πο-
λιτική Ιταλών και Πολωνών στις αµοιβαίες 
διεθνείς αγορές είναι η διατήρηση ενός υ-
ψηλού επιπέδου τιµών, που εξυπηρετεί ταυ-
τόχρονα και το «σκούπισµα» των υποδεέ-
στερων ποιοτικά όγκων που διαφορετικά 
θα µπορούσαν να επιβαρύνουν την αγορά. 

Starking 1,35 ευρώ και τάση ανόδου
Εν εξελίξει η συγκοµιδή φιρικιών και Φούτζι, κρατά τα κεκτηµένα η αγορά
 Υψηλές τιµές διατηρεί και ο ανταγωνισµός Ιταλών και Πολωνών στις αγορές
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Π
ωλήσεις δεύτερων ποιοτήτων 
βάµβακος προς το Πακιστάν 
σηµειώνονται στην ελληνική 
αγορά, ενώ στα λευκά βαµβά-

κια δεν υπάρχει ιδιαίτερη κινητικότητα, δε-
δοµένου ότι οι τιµές που θα θέλαµε να πιά-
σουµε, 1 σεντ ανά λίµπρα πριµ επί του χρη-
µατιστηρίου, δεν πληρώνονται για την ώρα 
από την αγορά.  Περί των 71,20 σεντς ανά 
λίµπρα, στα 1,325 ευρώ το κιλό πούλησε 
η ΕΑΣ Λαµίας µέσω διαγωνισµού.

 Στην ελληνική αγορά σκληρού σίτου 
η εξαγωγή βρίσκεται στα 270 ευρώ ο τόνος 
και σαν να δείχνει πως υπάρχουν περιθώ-
ρια για κάτι καλύτερο. Ωστόσο να σηµειω-
θεί ότι οι έµποροι δεν ενθουσιάζονται µε 
αυτές τις τιµές λόγω υψηλού κοστολογίου. 
Την ίδια ώρα στο χρηµατιστήριο του Σικά-
γο, οι τιµές των σιτηρών κρατιούνται υψη-
λά, µόνο στα µαλακά σηµειώθηκε µια µι-
κρή διόρθωση η οποία οφείλεται στις βρο-
χοπτώσεις σε Ρωσία και ΗΠΑ.

 Η εθνική προσφορά βόειου κρέατος, 
που ήδη συρρικνώθηκε το 2019 (-3,6%), τους 
πρώτους έξι µήνες του 2020 συνεχίζει µε έ-
ντονα πτωτική τάση (-13,6%) στην Ιταλία, έ-
ξι µήνες µετά την έναρξη της πανδηµίας του 
κορωνοϊού, σύµφωνα µε ενηµερωτικό ση-
µείωµα του Ismea. Βάσει των στοιχείων της 
Ιταλικής Στατιστικής Υπηρεσίας Istat, η µεί-
ωση της παραγωγής κρέατος σε εθνικό επί-
πεδο κατά -13,6% µεταφράζεται σε πάνω από 
48.000 τόνους λιγότερου εθνικού κρέατος.

Στα 71,20 σεντς 
από ΕΑΣ Λαμίας 
το βαμβάκι 

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

24/9 01/10 08/10 15/10 22/10

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

303,62

312,43

326,57
320,90

294,33

Εξαγωγές
Οι εξαγωγές φρέσκων 

µήλων στην ΕΕ αναµένεται 
να αυξηθούν κατά 8% σε 

σύγκριση µε το 2019-2020

Παραγωγή 
Η παραγωγή µήλων στην ΕΕ προβλέ-
πεται να φτάσει τα 11,5 εκατ. τόνους 
στο εµπορικό έτος 2020-2021, µείον 

2% από τον πενταετή µέσο όρο

Φούτζι 
Την περίοδο αυτήν ξεκινά 
η συγκοµιδή της όψιµης 

ποικιλίας Φούτζι στα βασικά 
παραγωγικά κέντρα

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

17/9 24/9 01/10 8/10 15/10 22/10

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

285

214

177

209,5

368,10

1032,20

19,10

66,70

106,77

63,90

285

214

177

209,5

374,00

1002,60

18,36

69,60

107,52

63,48

285

216

177

209,5

374,90

1024,20

20,04

74,10

108,65

63,27

285

216

180

209,5

385,10

1050,60

20,66

77,40

109,85

63,24

285

216

180

209,5

388,10

1061,60

20,86

69,85

109,60

65,60

292

228

192

209,5

399,60

1076,40

21,58

66,20

103,35

67.87

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

66,38 65,28 65,55
67,46

69,22
71,85

2.14 2.12 2.11
2.25

2.37
2.57

Κιλκίς
Ποικιλία Wonderful  
(ευρώ το κιλό)

Extra ποιοτικά  1,20 

Κατηγορία Α΄ 1,00

Κατηγορία Β΄ 0,60 

Για χυµό 0,20
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Τιμή παραγωγού 
(ευρώ/κιλό)
Ελλάδα   3,80

Ιταλία   5,00

ΠΗΓΗ: AGRENDA

Συνεχίζει την άνοδο 
προς τα 75 σεντς
το βαμβάκι 

Σε τροχιά ανάκαμψης 
η αγορά σκληρού 
σίτου 

Στα 30 λεπτά διαµορφώνεται 
η τιµή στο κρεµµύδι 
Σε ελαφρώς ανοδική πορεία βρίσκεται η 
εγχώρια αγορά για το ξερό κρεµµύδι η 
οποία νωρίτερα φέτος πιέστηκε από τις 
αυξηµένες εκτάσεις και τις περιορισµένες 
τουριστικές ροές, χάνοντας τα υψηλά 
επίπεδα που διαµορφώθηκαν το 2019.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Τοίχο τοίχο για
το πριµ εξόδου
ο Βορίδης
Την ώρα που τα κυβερνητικά στελέχη 
επιδίδονται σε δηµόσιες σχέσεις µε 
αφορµή την ανάθεση µελετών σε 
διεθνείς οργανισµούς, τα κρίσιµα 
ζητήµατα που καίνε τον αγροτικό 
κόσµο της χώρας παραµένουν ανοιχτά. 
Αρχής γενοµένης από το θέµα του πριµ  
εξόδου από το αγροτικό επάγγελµα για 
το οποίο γίνεται ζωηρή συζήτηση στα 
αρµόδια κοινοτικά όργανα (Επιτροπή-
Συµβούλιο-Κοινοβούλιο) η Αθήνα 
επιµένει να τηρεί σιγήν ιχθύος. Ακόµα 
και η συζήτηση για τα ιστορικά 
δικαιώµατα άνοιξε την ώρα που οι 
επιλογές των Βρυξελλών είχαν αρχίσει 
να αποκρυσταλλώνονται. Αντίθετα η 
πλατεία Βάθη αποφεύγει απ’ ότι 
φαίνεται την προοπτική του 
αναδιανεµητικού πριµ, αφού 
προηγουµένως είχε υποστηρίξει στα 
κοινοτικά όργανα να µην είναι 
υποχρεωτικό. Κάτι παρόµοιο φαίνεται 
να επιδιώκει και σε ότι αφορά στα 
αγροπεριβαλλοντικά µέτρα (eco 
schemes) για τα οποία όµως η θέση της 
δεν δείχνει να βρίσκει ανταπόκριση. 

Η πολιτική αρχή δείχνει να 
βρίσκεται µακρυά από από 
την ουσία της υπόθεσης 
και να περιορίζεται σε 
προσεγγίσεις που έχουν 
να κάνουν µε το πολιτικό 
κόστος και όφελος.

Ενώ οι 
εµπλεκό-
µενοι είναι 
πολλοί, δεν 
υπάρχει 
προς το 
παρόν ο 
ιθύνων 
νους που 
θα συντο-
νίσει τις 
διαδικασίες.
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Πολυγραφότατος ο Πολωνός Επίτρο-
πος Γεωργίας Γιάνουζ Βοϊτσεχόφσκι 
στον λογαριασµό του στο Twitter, α-
φού από τον περασµένο ∆εκέµβριο 
οπότε και ανέλαβε τα νέα του καθή-
κοντα µέχρι και σήµερα έχει πετύχει 
2.382 δηµοσιεύσεις, 500 περίπου πε-
ρισσότερες από την πρόεδρο της Κο-
µισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. 

Ωστόσο ο αντίκτυπος και η ανάδρα-
ση που λαµβάνει ο κ. Βοϊτσεχόφσκι 
από τους 25.200 ακολούθους του εί-
ναι ανεπαίσθητη, µε µόλις 38 αντι-
δράσεις ανά δηµοσίευση την δεύτε-
ρη χαµηλότερη, έναντι των 1.753 της 
Γερµανίδας επικεφαλής. 

Σε µια έρευνα του Politico σχετικά 
µε την παρουσία και τις επιδόσεις του 
κολεγίου των Επιτρόπων της ΕΕ στο 
Twitter αναδεικνύονται οι περισσότε-
ρο και λιγότερο δηµοφιλείς της 27µε-
λούς οµάδας. Στην περίπτωση του ε-
πιτρόπου Γεωργίας, καταλογίζεται α-
πό την οµάδα του Politico και µια εµ-
µονή στη µητρική του γλώσσα, µε µό-
λις το 11% των δηµοσιεύσεων του να 
γίνονται στην αγγλική. 

Μια ρηξικέλευθη πρόταση που 
µπορεί να δώσει λύση στο µεγά-
λο πρόβληµα των ανεξέλεγκτων 
εισαγωγών επιτραπέζιας ντοµά-
τας, εισηγούνται αυτό τον καιρό 
στις αρµόδιες αρχές, παραγωγοί 
και στελέχη της αγοράς µε βα-
θιά γνώση του θέµατος. 

Η πρόταση είναι απλή και έχει 
ως εξής: Για λόγους φυτοϋγείας 
να απογορευθούν οι εισαγωγές 
ντοµάτας µε κοτσάνι και την ί-
δια στιγµή, να υπάρξει γραµµή 
που να λέει ότι η εγχωρίως πα-
ραγόµενη ντοµάτα φαίνεται α-
πό το κοτσάνι. Είναι µια απλή 
και ξεκάθαρη τακτική, η οποία 
δίνει τη δυνατότητα στις εγχώ-
ριες ντοµάτες να ξεχωρίζουν α-
πό τις εισαγόµενες και το αντί-
στροφο. Σηµειωτέον ότι πτυχή 
αυτής της τακτικής εφαρµόζε-
ται ήδη στα πορτοκάλια, όπου α-
παγορεύεται στα προς εξαγωγή 
προϊόντα της χώρας µας να φέ-
ρουν αυτό το πράσινο κοτσάνι. 

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι 
η εγχώρια παραγωγή ντοµάτας 
βρίσκεται αυτό τον καιρό σε τρα-
γική θέση, κυρίως εξαιτίας της 
εκτεταµένης ζηµιάς που γίνε-
ται από τον ιό της καστανής ρυ-
τίδωσης των καρπών και νωρί-

τερα της Tuta Absoluta. Οι πλη-
ροφορίες θέλουν εισαγωγές ντο-
µάτας στην Ελλάδα να προσεγ-
γίζουν το 80% της κατανάλω-
σης που γίνεται στη χώρα και να 
προέρχεται κυρίως από χώρες ό-
πως η Σερβία, η Αλβανία και η 
Τουρκία. Τις εισαγωγές από την 
Τουρκία έχει διευκολύνει και το 
γεγονός ότι η τουρκική λίρα έ-
χει υποτιµηθεί 30% από την αρ-
χή του έτους (ένα ευρώ ισούται 
µε 9,2 λίρες) κάτι που καθιστά 
το προϊόν ιδιαίτερα ανταγωνι-
στικό στη χώρα µας. 

Το πράσινο κοτσάνι στις ντο-
µάτες που παράγονται στη χώρα 
και η ταυτόχρονη απαγόρευσή 
του στις εισαγόµενες και ειδικά 
των Τρίτων Χωρών, θα µπορού-
σε να δώσει µια ανάσα στους Έλ-
ληνες παραγωγούς και τη δυνα-
τότητα στους καταναλωτές να ξέ-
ρουν τι ντοµάτα τρώνε. 

Άλλωστε, χώρες όπως η Σερ-
βία, όταν βγαίνει σε παραγω-
γή η ελληνική υπαίθρια ντοµά-
τα, ανεβάζει τους δασµούς για 
να φράξει ο δρόµος στις εξαγω-
γές της χώρας µας. Επιπλέον, η 
Τουρκία έχει αυξήσει κατά πολύ 
τον τελευταίο καιρό τους ελέγ-
χους φυτοϋγείας στις εισαγωγές. 

Αδιάφορος στο 
κοινό, φλύαρος 
στο Twitter 
ο Πολωνός

Μπορεί η ελληνική ντομάτα 
να ξεχωρίζει από το κοτσάνι

Τις περισσότερες φορές ο Γιάνουζ 
Βοϊτσεχόφσκι αρέσκεται στο να 

σχολιάζει τον καιρό των αγροτών, 
δίνοντας και συµβουλές για την 

ιδανική στιγµή αλωνίσµατος σιτηρών. 
Αν δεν υπάρχει πάχνη στο χωράφι 
µετά το σούρουπο, ο Βοϊτσεχόφσκι 

συνιστά τον αλωνισµό το βράδυ.

Aπό αριστερά: κ. 
Π. Μυλωνάς, CEO 
Εθνικής Τράπεζας, 
κ.Μανουσάκης, 
Πρόεδρος & 
CEO Α∆ΜΗΕ, κ. 
Κ. Χατζηδάκης, 
υπουργός ΠΕΚΑ, κ. 
Χρ. Μεγάλου, CEO 
Τράπεζας Πειραιώς, 
κ. Β. Ψάλτης, CEO 
Alpha Bank, κ. Gao 
Xiang, Επικεφαλής, 
BoC Greece.

Oι Τράπεζες χρηµατοδοτούν επενδύσεις 
για το ελληνικό Σύστηµα Ηλεκτρικής Ενέργειας

Τη στήριξή τους στην ανάπτυξη του ελληνικού Συστήµατος Ηλεκτρικής 
Ενέργειας, µέσω του επενδυτικού προγράµµατος που υλοποιεί ο Α∆ΜΗΕ, 
αποδεικνύουν έµπρακτα η Εθνική Τράπεζα, η Τράπεζα Πειραιώς, η Alpha 
Bank και η Bank of China µε την έκδοση κοινοπρακτικού δανείου εξαετούς 
διάρκειας ύψους 400 εκατ. ευρώ προς τον Ανεξάρτητο ∆ιαχειριστή 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Σε ειδική τελετή στην Αθήνα παρουσία 
του υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Κωστή Χατζηδάκη, οι 
επικεφαλής των τριών ελληνικών τραπεζών και οι εκπρόσωποι της BOC 
εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη χρηµατοδότηση ενός από τα 
σηµαντικότερα επενδυτικά προγράµµατα που βρίσκονται σε εξέλιξη στη 
χώρα. Υπογράµµισαν, επίσης, την ανάγκη σύµπραξης των τραπεζικών 
ιδρυµάτων µε στόχο τη χρηµατοδότηση των µεγάλων έργων ανάπτυξης 
της ελληνικής οικονοµίας µε τους βέλτιστους και πλέον βιώσιµους όρους. 

∆υσµενής θέση
Η εγχώρια παραγωγή 
ντοµάτας βρίσκεται 
αυτό τον καιρό σε 

τραγική θέση εξαιτίας 
της εκτεταµένης ζηµιάς 
από τον ιό της καστα-

νής ρυτίδωσης 
και νωρίτερα της 

Tuta Absoluta
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Προπωλήσεις από εκκοκκιστές 

Για τα 75 σεντς 
κινείται η αγορά 
του βάμβακος

  Μέχρι 50 λεπτά οι καλές ποικιλίες σύσπορου 
  Τα επενδυτικά funds στοιχηματίζουν σε άνοδο

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Μερικές εργάσιµες πριν τη µετάβαση στα 
συµβόλαια Μαρτίου 2021, η αγορά βάµ-
βακος κινείται γύρω από τα 71 σεντς, συ-
νεχίζοντας µια πορεία ανάκαµψης που 
ενεργοποιήθηκε τον περασµένο Απρί-
λιο, όταν κάθισε στα 50,18 σεντς. 

Πλέον πολλοί αναλυτές θέτουν τον 
στόχο των 75 σεντς η λίµπρα, όσο βλέ-
πουν από τη µια τα θεµελιώδη της αγο-
ράς που βελτιώνονται σταθερά και από 
την άλλη την επιµονή των επενδυτικών 
funds να στοιχηµατίζουν σε περαιτέρω 
άνοδο της αγοράς. Ήδη τα συµβόλαια 
∆εκεµβρίου δοκίµασαν τα 71,60 σεντς 
την Τρίτη 20 Οκτωβρίου. Τα µεγέθη αυ-
τά µεταφράζονται -µε ισοτιµία ευρώ-δο-
λάριο τα 1,18- σε 43,5 λεπτά το κιλό για 
το σύσπορο, ενώ στην περίπτωση των 75 
σεντς, η τιµή αγγίζει τα 46 λεπτά το κιλό.  

Όπως πολλοί αναλυτές επισηµαίνουν, 
ακόµα δεν έχει αποτιµηθεί το µέγεθος 
της παραγωγής σε ΗΠΑ και Ευρώπη, ό-
που οι ζηµιές από ακραία καιρικά φαι-
νόµενα ήταν εκτεταµένες, µε τη ζώνη 
βάµβακος στις ΗΠΑ να χάνει τουλάχι-
στον 1 εκατ. δεµάτια και να εµφανίζουν 
πολλές µέτριες κακές ποιότητες. Σε αυ-
τό το πλαίσιο, αναµένεται ότι η ποιοτι-

κή πρώτη ύλη δεν έχει περιθώρια παρά 
να κινηθεί ανοδικά παρασύροντας τους 
δείκτες στα χρηµατιστήρια. Αναφέρεται 
εδώ πως στη φυσική αγορά και στην πε-
ρίπτωση της Ελλάδας, ήδη οι συµφωνί-
ες ανάµεσα σε εκκοκκιστές και παραγω-
γούς που καλλιεργούν ιδιαίτερα ποιοτι-
κές ποικιλίες κλείνουν τα 45 λεπτά για 
το χωράφι, µε την τιµή για το υπόλοιπο 
ποιοτικό προϊόν να ξεκινά από τα 41 λε-
πτά βόρεια και να καταλήγει στα συν 2-
3 λεπτά στην Κεντρική Ελλάδα. Υπενθυ-
µίζεται παράλληλα ότι µετά την επέλα-
ση του Ιανού, η ελληνική βιοµηχανία α-
ναµένει 70.000 τόνους σύσπορου λιγό-
τερους, κάτι που ενισχύει τον ανταγωνι-
σµό µεταξύ των εκκοκκιστηρίων για ε-
ξασφάλιση της πρώτης ύλης. 

Επιστρέφοντας στη διεθνή εικόνα, ό-
πως σηµειώνει το υψηλόβαθµο στέλεχος 
του µεγαλύτερου συνεταιρισµού βάµβα-
κος των ΗΠΑ, Τζεφ Θόµπσον, λίγο πριν  
η αγορά βάµβακος εµφανίσει σηµάδια 
κόπωσης, πήρε µια νέα ώθηση από τα 
θεµελιώδη που ενισχύονται. Η ζήτηση 
ανακάµπτει έπειτα από το ισχυρό χτύ-
πηµα που δέχτηκε από την πανδηµία, 
µε τα πρώτα αισιόδοξα µηνύµατα να α-
ντλούνται από την Κίνα η οποία παρα-
δοσιακά διαµορφώνει την εικόνα της δι-
εθνούς αγοράς βάµβακος. Σύµφωνα µε 
τα στοιχεία που παραθέτει, οι εισαγωγές 
της Κίνας σηµείωσαν αύξηση 13,2% τον 
Σεπτέµβριο σε σχέση µε την αντίστοιχη 
περίοδο πέρυσι, όταν το ενδεχόµενο µιας 
πανδηµίας δεν περνούσε από το µυαλό 
κανενός. Την ίδια στιγµή και οι εξαγω-
γές υφασµάτων της χώρας έχουν σηµει-
ώσει αύξηση 9,9%. Όλα αυτά είναι ζωτι-
κής σηµασίας που σε συνδυασµό µε τη 
βελτιωµένη εικόνα της οικονοµίας της 
Κίνας, υποδηλώνουν επιστροφή στους 
προ πανδηµίας ρυθµούς ανάπτυξης. Εν 
τω µεταξύ στις ΗΠΑ σηµειώθηκε αύξηση 
11% στις πωλήσεις ενδυµάτων. 

Πλέον, ερωτήµατα σχετικά µε το πόσο 
καιρό θα περιµένουν ακόµα τα funds µέ-
χρι να ρευστοποιήσουν τα κέρδη τους, ή 
τι περιθώρια υπάρχουν να σηµειωθεί έ-
νας µαύρος κύκνος στις χρηµατιστηρια-
κές αγορές µε αφορµή τις αµερικανικές 
εκλογές, σχηµατίζουν τον αντίλογο όσων 
αναµένουν µια διόρθωση της αγοράς.

∆υσκολεύονται ακόµα
στις παραγγελίες τους
οι Τούρκοι αγοραστές
Οι βασικοί αγοραστές από την Τουρκία δεν έχουν εµφανιστεί 
ακόµα, καθώς έχουν αδυναµία να πληρώσουν σε δολάριο, 
λόγω της πτώσης της ισοτιµίας του νοµίσµατός τους, ενώ 
σύµφωνα µε τα όσα ακούγονται, περιορίζονται προς 
το παρόν στην εσωτερική παραγωγή. 
Από την άλλη όµως φαίνεται πως η βιοµηχανία νήµατος στην 
γειτονική χώρα, επιδίδεται σε µεγάλες πωλήσεις στην 
ευρωπαϊκή αγορά, εκµεταλλευόµενοι τη ραγδαία υποχώρηση 
της συναλλαγµατικής ισοτιµίας της λίρας. 
Εν τω µεταξύ, όπως έγινε γνωστό, η εγχώρια βιοµηχανία 
στρέφεται και στο υψηλό ενεργειακό κόστος, το οποίο είναι, 
όπως υποστηρίζει σαφώς υψηλότερο από το αντίστοιχο στις 
χώρες της Ευρώπης. Αυτό µεταφράζεται σε πλήγµα στην 
ανταγωνιστικότητα της ελληνικής κλωστοϋφαντουργίας, 
µε τους βασικούς παίκτες να αναµένουν προσεχώς κρατική 
παρέµβαση που θα περιορίσει τα ενεργειακά κόστη τους. 

Μπαίνει
σε ανοδικό
κύκλο
το βαμβάκι
λέει μελέτη
της Πειραιώς
Σε ανοδικό κύκλο  
«φωτογραφίζει» τις αγορές 
αγροτικών εµπορευµάτων το 
τελευταίο report της τράπεζας 
Πειραιώς, µε τους δείκτες των 
προϊόντων να καταγράφουν 
θετικές αποδόσεις +6,03%. Τα 
µεγαλύτερα κέρδη κατέγραψε 
µεταξύ άλλων προϊόντων το 
βαµβάκι, που η χρήση του 
αναµένεται να αυξηθεί κατά 
10% υψηλότερα στις 112,7 
εκατ. µπάλες, καθώς η 
παγκόσµια οικονοµία  
προβλέπεται ότι θα ανακάµψει 
το 2021. Ενδεικτικά, 
αναφέρεται σε σχετική έκθεση 
της Τράπεζας, ότι η χρήση 
βαµβακιού µειώθηκε κατά 15% 
το 2019/20, λόγω των 
επιπτώσεων της πανδηµίας. 
Σύµφωνα µε εκτιµήσεις της 
αγοράς, µια ισχυρή ανάκαµψη 
στην παγκόσµια οικονοµία, το 
2021, αναµένεται να 
λειτουργήσει θετικά στην 
αύξηση της χρήσης και στην 
αγορά του βαµβακιού 
γενικότερα. Παράλληλα, το 
παγκόσµιο εµπόριο βαµβακιού 
προβλέπεται στα 41,7 εκατ. 
µπάλες το 2020/21, (1 εκατ. 
µπάλες επιπλέον), µε την 
αύξηση να προέρχεται από τις 
εξαγωγές της Βραζιλίας και της 
Ινδίας.
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Βακτήριο καίει
ιστούς μηλιάς 
Το παθογόνο διαχειμάζει μέσα στα 
έλκη των προσβεβλημένων κλάδων

ΤΗΣ  ΙΩΑΝΝΑΣ 
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 
  fotopoulou@agronews.gr

Σοβαρές ζηµιές σε φυτείες µη-
λοειδών προκαλεί το βακτηρια-
κό κάψιµο, κατά κύριο λόγο σε 
χώρες της µεσογειακής λεκά-
νης. Χαρακτηριστικό της ασθέ-
νειας στη µηλιά είναι το µαύρι-
σµα των ταξιανθιών, όπου παρα-
τηρείται µάρανση, νέκρωση και 
ξήρανση ανθέων. Παρόµοια συ-
µπτώµατα εµφανίζονται και στα 
φύλλα µε τη µορφή νεκρωτικών 
κηλίδων ή ακόµα και µαύρισµα 
του κεντρικού νεύρου. 

Το παθογόνο βακτήριο είναι 
δυνατόν να προκαλέσει και καρ-
κίνωµα σε κλάδους ή κορµούς, 
που τελικώς νεκρώνονται. Η α-
σθένεια πήρε το όνοµά της από 
τον καστανό ή πιο σκούρο µε-
ταχρωµατισµό που παρατηρείται 
κυρίως στους βλαστούς ο οποί-

ος δίνει την εντύπωση του καµέ-
νου. Όσον αφορά τους ανώρι-
µους καρπούς που έχουν προ-
σβληθεί, η ανάπτυξή τους δια-
κόπτεται µε αποτέλεσµα να πα-
ραµένουν µικροί σε µέγεθος ε-
νώ ταυτόχρονα εκδηλώνεται σε 
αυτούς µαλακή και υδαρή σήψη. 
Σε επόµενο στάδιο, µαυρίζουν, 
συρρικνώνονται και µουµιοποι-
ούνται χωρίς, ωστόσο, να απο-
κόπτονται από το δέντρο. 

Αντίθετα, στους ώριµους καρ-
πούς µε προσβολή τα συµπτώ-
µατα δεν είναι τόσο εκτεταµέ-

να καθώς περιορίζονται στην 
παρουσία νεκρωτικής περιοχής. 

Η ανάπτυξη του παθογόνου 
ευνοείται από υγρό καιρό και 
θερµοκρασίες πάνω από 18oC, 
το βακτήριο πολλαπλασιάζεται 
ταχύτατα στα στίγµατα των αν-
θέων και η µόλυνση επιτυγχά-
νεται µέσω πληγών και µεταδί-
δεται µε έντοµα επικονιαστές 
και το ανεµόβροχο. Να σηµειω-
θεί ότι οι προσβεβληµένοι ιστοί 
φέρουν στην επιφάνειά τους το 
λεγόµενο βακτηριακό έκκριµα, 
µια κολλώδη παχύρευστη ουσία 
µε γαλακτώδες χρώµα. 

Για προληπτικούς λόγους, σε 
περιοχές όπου εκδηλώνεται η 
ασθένεια, οι γεωπόνοι του Πε-
ριφερειακού Κέντρου Προστα-
σίας Φυτών Βόλου προτείνουν 
ψεκασµό των οπωρώνων στην 
αρχή και στο τέλος της πτώσης 
των φύλλων µε κατάλληλο χαλ-
κούχο σκεύασµα. Είναι σηµα-

ντικά και κάποια καλλιεργητι-
κά µέτρα για την παρεµπόδιση 
της εξάπλωσης της ασθένειας µε 
ξηρό καιρό, όπως εκρίζωση και 
άµεση καύση των δέντρων που 
έχουν προσβληθεί στον κορµό 
ή στους βραχίονες και σε από-
σταση µικρότερη των 50 εκ. α-
πό τον κορµό. Επίσης, σηµειώνε-
ται ότι η αφαίρεση των προσβε-
βληµένων κλαδίσκων, κλάδων 
και βραχιόνων πρέπει να γίνε-
ται µαζί µε υγιές τµήµα µήκους 
τουλάχιστον 30-60 εκ. 

Τα εργαλεία που χρησιµοποι-
ούνται για το κλάδεµα πρέπει να 
απολυµαίνονται µετά από κάθε 
τοµή σε διάλυµα χλωρίνης σε νε-
ρό 10%. Τέλος συνίσταται οι πα-
ραπάνω ενέργειες να µην συν-
δυάζονται αυτή την εποχή µε το 
χειµερινό κλάδεµα και υπενθυ-
µίζεται οι τοµές αφαίρεσης των 
προσβολών να καλύπτονται µε 
κατάλληλα σκευάσµατα.

Μάτια παγωνιού λόγω κυκλοκόνιου στα φύλλα της ελιάς
Οι πρόσφατες έντονες βροχές σε συνδυασµό µε την αύξηση της υγρασίας 
και την πτώση της θερµοκρασίας έχουν δηµιουργήσει τις κατάλληλες 
συνθήκες για την ανάπτυξη της του κυκλοκονίου στις ελιές. Ο µύκητας 
προσβάλλει τα φύλλα, προκαλώντας φυλλόπτωση και µείωση παραγωγής. 
Το χαρακτηριστικό σύµπτωµα της ασθένειας είναι η εµφάνιση κυκλικών 
κηλίδων (µάτια παγωνιού) στην επάνω επιφάνεια των φύλλων της ελιάς. 

Ευαίσθητες σε προσβολή ποικιλίες είναι η Θρουµπολιά, Καλαµών, Άµφισσας, 
Τσουνάτη, ενώ η Κορωνέικη (ψιλολιά) είναι περισσότερο ανθεκτική. Ο φθινοπωρινός 
ψεκασµός είναι πολύ σηµαντικός στην καταπολέµηση της ασθένειας, δεδοµένου ότι 
αυτή η εποχή θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιµη περίοδος µόλυνσης. Για το λόγο αυτό, 
σε περιοχές µε αυξηµένη υγρασία και ευπαθείς ποικιλίες, οι γεωπόνοι του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Ηρακλείου προτείνουν προληπτικούς 
ψεκασµούς µε εγκεκριµένα µυκητοκτόνα µόλις αρχίσουν οι βροχές. Παράλληλα, 
µπορούν να εφαρµοστούν και καλλιεργητικά µέτρα για τη µείωση της υγρασίας, όπως 
αραιή φύτευση, κατάλληλο κλάδεµα, κατεργασία εδάφους για καλύτερη στράγγιση.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Προληπτικά 
Συστήνεται ψεκασµός 

στην αρχή και στο τέλος 
της πτώσης των φύλλων 
µε χαλκούχο σκεύασµα

Κορύνεο κερασιάς
Τα γονίδια του µύκητα είναι δυνατόν να 
περιοριστούν µε δύο ψεκασµούς αυτή την 
εποχή µε εγκεκριµένα µυκητοκτόνα, οι 
οποίοι είναι δυνατό να δράσουν ταυτόχρονα 
και για την καταπολέµηση της ασθένειας 
του εξώασκου. Ο πρώτος ψεκασµός να γίνει 
κατά την περίοδο της φυλλόπτωσης το 
φθινόπωρο, ενώ ο δεύτερος αρκετά 
αργότερα κατά την έναρξη της διόγκωσης 
των οφθαλµών. Πριν την εφαρµογή του 
ψεκασµού και µε την προϋπόθεση ότι ο 
καιρός είναι ξηρός, οι γεωπόνοι του 
Κέντρου Προστασίας Φυτών Βόλου 
συνιστούν στους καλλιεργητές κερασιάς να 
έχει προηγηθεί τόσο η αφαίρεση και όσο 
και η καύση των προσβεβληµένων από την 
ασθένεια κλάδων. 

Σκευάσµατα
ΑΛΦΑ: Merpan 80 WG, Cuprofix 
Disperss 20 WG
BAYER: Copperfield 20WG
ELANCO: Blue Shield HiBio 25WG, 
Champ 36,3SC
HELLAFARM: Κουπρόλ 50 WP, Jade 
40 WG, Χελλαβόρ 20 WP, Maniflow 
12,4 SC
SIPCAM: Hidroval 40WG
UPL-LTD: GRAMEN, Caldo Bordeles 
Valles 20 WG, Caldo Bordeles Valles 20 
WP, Coure Valles 50 WP, Xydrocoure 
40 WG.

Σεπτορίωση φιστικιάς
Οι προσβολές στις φιστικιές από 
σεπτορίωση είναι κατά τόπους έντονες και 
συνοδεύονται από φυλλόπτωση, ιδιαίτερα 
σε δενδροκοµεία που δεν ψεκάστηκαν 
επαρκώς κατά την καλλιεργητική περίοδο ή 
δεν γινόταν σωστή κάλυψη των δέντρων µε 
το ψεκαστικό υγρό, σύµφωνα µε τους 
γεωπόνους του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Βόλου. Για τον 
περιορισµό του πρωτογενούς µολύσµατος 
την επόµενη καλλιεργητική περίοδο 
συστήνεται ψεκασµός των φύλλων µε ένα 
χαλκούχο σκεύασµα, πριν ή µετά την πτώση 
τους στο έδαφος και κάψιµο των πεσµένων 
φύλλων ή ενσωµάτωσή τους µε ελαφρύ 
φρεζάρισµα στο έδαφος. Επειδή σεπτορίωση 
και βοτρυόσφαιρα ευνοούνται από συνθήκες 
υψηλής σχετικής υγρασίας, θα πρέπει µε το 
χειµερινό κλάδεµα να εξασφαλίζεται καλός 
αερισµός των δέντρων.

Σκευάσµατα
ΑΛΦΑ: Merpan 80 WG, Cuprofix Ultra 
40 WG
BAYER: Serenade ASO, Luna experience 
400SC
ELANCO: Karamat 2,5EW
SIPCAM:  Hidroval 40WG
UPL-LTD: Orthocide 80 WG, Syllit 544 
SC, Coure Valles 50 WP.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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30% κάτω
Η υποτίµηση της 
τουρκικής λίρας 

περίπου 30% σε σχέση 
µε το ευρώ από την 

αρχή του χρόνου κάνει 
πολύ «ελκυστικά» τα 
τουρκικά αγροτικά 

προϊόντα

Η υποτίμηση της τουρκικής λίρας 
«δαγκώνει» την εγχώρια ντομάτα
Μετά την πανδημία και την καστανή ρυτίδωση, πρόβλημα οι εισαγωγές

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Ελεύθερο πεδίο για αθρόες εισαγω-
γές κυρίως τουρκικής ντοµάτας προς 
το παρόν, ενώ θα ακολουθήσουν και 
άλλα αγροτικά προϊόντα, έχει αφήσει 
η υποτίµηση της τουρκικής λίρας. Η 
καλλιέργεια των κηπευτικών υπό κά-
λυψη είναι ένας κλάδος της πρωτογε-
νούς παραγωγής, πολύ δυναµικός, για 
τον οποίο η τρέχουσα χρονιά εξελίσσε-
ται στην χειρότερη της τελευταίας δε-
καετίας. Αιτίες, αφενός η πανδηµία, 
που επηρέασε αρνητικά και τα κηπευ-
τικά λόγω της πολύ µεγάλης µείωσης 
των τουριστών προς τη χώρα µας και 
αφετέρου ο ιός της καστανής ρυτίδω-
σης που ταυτοποιήθηκε από το φθινό-
πωρο του 2019 και προσβάλει κυρίως 
ντοµάτα και πιπεριά, προκαλώντας πο-

λύ µεγάλη µείωση των  εµπορεύσιµων 
καρπών, η οποία  φτάνει στο 70%, χω-
ρίς προς το παρόν να υπάρχει αποτε-
λεσµατικός τρόπος αντιµετώπισής του. 

Υπό αυτές τις συνθήκες, η υποτίµη-
ση της τουρκικής λίρας περίπου 30% 
σε σχέση µε το ευρώ από την αρχή του 
χρόνου (η ισοτιµία είναι 1 ευρώ 9,2 λί-
ρες Τουρκίας) κάνει πολύ «ελκυστικά» 
τα τουρκικά αγροτικά προϊόντα. Μάλι-
στα, σύµφωνα µε τον γεωπόνο από την 
Κυπαρισσία Γιώργο Ζωγόπουλο, «από 
την κείµενη νοµοθεσία επιτρέπεται η 
εισαγωγή από τρίτες χώρες, αρκεί να 
πληρούν τα προβλεπόµενα από την 
ελληνική νοµοθεσία, που αφορούν τα 
πιστοποιητικά του ποιοτικού και φυ-
τοϋγειονοµικού ελέγχου, καθώς και ο  
έλεγχος υπολειµµάτων φυτοπροστα-
τευτικών προϊόντων».

Μια λύση στο πρόβληµα είναι η τή-

ρηση της προβλεπόµενης νοµοθεσί-
ας, δηλαδή η λήψη από την αρµόδια 
υπηρεσία αντιπροσωπευτικού δείγµα-
τος  από κάθε φορτίο και η αποστολή 
του σε πιστοποιηµένο εργαστήριο ε-
λέγχου υπολειµµάτων, µε έξοδα του 
εισαγωγέα. Αυτό σηµαίνει ότι µέχρι να 
ελεγχθούν τα δείγµατα, τα φορτία θα 
είναι δεσµευµένα και αν τα αποτελέ-
σµατα του ελέγχου πληρούν τα προ-

βλεπόµενα από τη νοµοθεσία τότε να 
απελευθερώνονται τα φορτία και να ο-
δεύουν ασφαλή πλέον για κατανάλω-
ση.  Έτσι, οι εισαγωγείς θα σκεφτούν 
πολύ σοβαρά το ενδεχόµενο τα εισα-
γόµενα φορτία τους να καταστραφούν 
αν είναι επιβαρυµένα µε φυτοπροστα-
τευτικά προϊόντα, ενώ ταυτόχρονα θα 
προστατεύονται τόσο οι παραγωγοί ό-
σο και οι καταναλωτές.

Η χειρότερη της τελευταίες 10ετίας η χρονιά για τα κηπευτικά, αφενός 
λόγω πανδηµίας και αφετέρου λόγω του ιού της καστανής ρυτίδωσης. 
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Πότε θεωρείται ότι το µηχάνηµα (ή γε-
νικά εξοπλισµός, υλικά κατασκευής 
κ.λπ.) που έχω προµηθευτεί διαφορο-
ποιείται σε σχέση µε το εγκεκριµένο; 

Το µηχάνηµα που προµηθεύεται θε-
ωρείται ότι ταυτίζεται µε το εγκεκριµέ-
νο όταν η περιγραφή του µηχανήµα-
τος στο τιµολόγιο είναι ίδια µε την πε-
ριγραφή στο προτιµολόγιο (προσφο-
ρά). ∆ιαφορά µεταξύ των δύο περιγρα-
φών, ενδεικτικά, στον κατασκευαστή, 
στη δυναµικότητα, στον τύπο του µη-
χανήµατος, στον συνοδό (ενσωµατω-
µένο ή µη) εξοπλισµό εφόσον αυτός α-
ναφέρεται στο προτιµολόγιο (π.χ. προ-
τιµολόγιο που αναφέρει ελκυστήρα 
µε καµπίνα και τιµολόγιο που δεν α-
ναφέρει την καµπίνα ή προτιµολόγιο 
που αναφέρει ελκυστήρα µε πρόσθια 
υδραυλικά και τιµολόγιο που δεν τα α-
ναφέρει κ.λπ.) θεωρείται διαφοροποί-
ηση από την εγκεκριµένη επενδυτική 
δαπάνη. Ανάλογα µε τη διαφοροποί-
ηση µπορεί να απαιτείται υποβολή δι-
καιολογητικών όπως τεχνικό φυλλά-
διο (προσπέκτους), τρεις προσφορές 
κ.λπ. ή ακόµα και η υποβολή αιτήµα-
τος τροποποίησης.

Διαφοροποίηση με 
εγκεκριμένο τρακτέρ

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ  
kontonis@agronews.gr

∆ιευκρινίσεις υπό µορφή συχνών ερωτήσε-
ων-απαντήσεων στο πλαίσιο της υποβολής αι-
τηµάτων πληρωµής και τροποποιήσεων στα 
Σχέδια Βελτίωσης, εξέδωσαν οι διαχειριστι-
κές αρχές. Σε αυτές γνωστοποιούνται στους 
δικαιούχους τα περιθώρια που έχουν για αλ-
λαγές στην αγορά των τρακτέρ (ιπποδυνάµεις, 

προδιαγραφές κ.λπ.), η διαδικασία για αλλα-
γή ποικιλίας στις επιδοτούµενες φυτεύσεις, 
πώς µπορεί να αποφευχθεί η µείωση της α-
νά στρέµµα επιδότησης αν αυξηθεί η έκταση 
µίας θερµοκηπιακής µονάδας κ.α. Παράλλη-
λα, απαιτείται προσοχή στις τροποποιήσεις 
των Σχεδίων, καθώς όπως φαίνεται, µπορεί 
ο δικαιούχος να βρεθεί αυτόµατα απορριπτό-
µενος αν δεν προσέξει ιδιαίτερα σε ζητήµα-
τα αλλαγής της µελλοντικής του κατάστασης.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από τον δικαιούχο σχετικά με τα 
αιτήματα τροποποίησης που άπτονται της βαθμολογίας του, αν θέλει 
να «πειράξει» φυτεύσεις ή μηχανήματα καινοτομίας στο φάκελό του

∆ικαιολογητικά
Για επενδύσεις µε 

προϋπολογισµό άνω των 
25.000 ευρώ απαιτείται 

και η προσκόµιση 
τεχνικού φυλλαδίου

10Απαντήσεις για τα 
Σχέδια Βελτίωσης

Με κάθε αίτηµα πληρωµής προσκοµίζονται όλα τα έγγραφα επιλεξιµότητας της επένδυσης.

2∆ικαιούχος εγκρίθηκε να κατασκευάσει 
θερµοκήπιο 14 στρεµµάτων, σε αγροτε-
µάχιο 20 στρεµµάτων, µε επιλέξιµη δα-
πάνη 5.200 ευρώ ανά στρέµµα, δηλα-
δή 72.800 ευρώ. Μπορεί να κατασκευά-
σει θερµοκήπιο µεγαλύτερης έκτασης, 
π.χ. 16 στρεµµάτων µε την ιδία δαπάνη; 

Πρέπει οπωσδήποτε να υποβάλει αίτη-
µα τροποποίησης. ∆ιαφορετικά κατά την 
παραλαβή η επιτροπή θα κάνει διαίρεση 
της δαπάνης κόστους µε την υλοποιηµέ-
νη έκταση και θα πολλαπλασιάσει µε την 
επιλέξιµη έκταση. Στο παράδειγµα, η ενί-
σχυση θα υπολογιστεί ως εξής: 14 στρέµ-
µατα (που είναι η ποσότητα που έχει εγκρι-
θεί) Χ 4.550 ευρώ ανά στρέµµα (πραγµα-
τικό κόστος υλοποίησης) = 63.700 ευρώ.

Αύξηση έκτασης 
για θερμοκήπιο

3Σε δικαιούχο έχει εγκριθεί γεωργικός 
ελκυστήρας. Μπορεί να αγοράσει ελ-
κυστήρα µε τιµή µεγαλύτερη (αιτιολο-
γηµένα) από την αρχικά εγκεκριµένη, 
χωρίς να αιτείται να ενισχυθεί για το ε-
πιπλέον ποσό; Το επιπλέον ποσό θα 
καλυφθεί από τον ίδιο.

Εφόσον η δυναµικότητα του ελκυ-
στήρα καλύπτεται από τους όρους επι-
λεξιµότητας του Παραρτήµατος 3, εί-
ναι δυνατόν µε το αίτηµα πληρωµής 
να αιτηθεί ενίσχυση για ελκυστήρα 
(αιτιολογηµένα) µεγαλύτερης αξίας 
για τον οποίο θα ενισχυθεί µόνο για 
το ποσό για το οποίο έχει εγκριθεί. 
Σηµειώνεται πως µε το αίτηµα πλη-
ρωµής προσκοµίζονται όλα τα απα-
ραίτητα έγγραφα για την επιλεξιµό-
τητα της επένδυσης.

Αγορά μεγαλύτερης 
αξίας τρακτέρ 

4Μπορεί ένας δικαιούχος µε αίτηµα 
τροποποίησης να ζητήσει γεωργι-
κό ελκυστήρα διαφορετικού µοντέ-
λου ή διαφορετικής κατασκευάστρι-
ας εταιρείας µε  ιπποδύναµη που υ-
περβαίνει την ιπποδύναµη της µελέ-
της προσδιορισµού, µεταβάλλοντας 
τη µελλοντική κατάσταση; 

Ο δικαιούχος µπορεί, εφόσον υποβάλ-
λει αίτηµα τροποποίησης στο οποίο µετα-
βάλλει τη µελλοντική του κατάσταση (καλ-
λιέργειες ή/και εκτάσεις), να αιτηθεί έγκρι-
ση γεωργικού ελκυστήρα µε µεγαλύτερη 
ιπποδύναµη η οποία να δικαιολογείται 
από τη νέα µελλοντική κατάσταση. Προ-
σκοµίζονται µαζί όλα τα σχετικά έγγρα-
φα για την επιλεξιµότητα της επένδυσης.

Αίτημα υψηλότερης 
ιπποδύναμης
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Η αλλαγή χωροθέτησης στη φυτεία, α-
παιτεί υποβολή αιτήµατος τροποποίησης; 

Η αλλαγή της χωροθέτησης της φυτεί-
ας εφόσον δεν επηρεάζει κανένα από τα 
στοιχεία που αναφέρονται στην παράγρα-
φο 3 του άρθρου 25 της ΥΑ (όροι υπαγω-
γής της αίτησης στήριξης και της έγκρι-
σης των επενδύσεων, σκοπιµότητα, λει-
τουργική προσαρµογή, το µέγεθος και τη 
δυναµικότητα των επενδύσεων σε σχέση 
µε την παραγωγική ικανότητα της εκµε-
τάλλευσης, ένταση στήριξης) µπορεί να υ-
λοποιηθεί χωρίς την υποβολή αιτήµατος 
τροποποίησης. Σηµειώνεται ότι απαιτείται 
ιδιαίτερη προσοχή στην τεκµηρίωση της. 
Μη επαρκής τεκµηρίωσή µπορεί να οδη-
γήσει σε απόρριψη της υλοποιηµένης δα-
πάνης της φυτείας, στην απώλεια βαθµο-
λογίας και στην επιβολή ποινής. 

Χωροθέτηση 
της φυτείας

Έχει εγκριθεί µηχάνηµα και ο δικαιού-
χος θέλει να πάρει διαφορετικό µηχά-
νηµα (εντός της ίδιας υποκατηγορίας) 
από άλλον προµηθευτή. Μπορεί; Χρει-
άζονται ξανά προσφορές;

Αλλαγή µηχανήµατος εντός της ίδιας υ-
ποκατηγορίας δεν απαιτεί υποβολή αιτή-
µατος τροποποίησης. Ωστόσο απαιτείται 
η προσκόµιση 3 προσφορών καθώς και 
των κατά περίπτωση επένδυσης δικαιολο-
γητικών (π.χ. για επενδύσεις µε προϋπο-
λογισµό άνω των 25.000 ευρώ απαιτείται 
και η προσκόµιση τεχνικού φυλλαδίου). 
Πολλή προσοχή χρειάζεται όταν πρόκει-
ται για αλλαγή σε καινοτόµο επένδυση 
καθώς αν το µηχάνηµα που τελικά προ-
µηθευτεί ο δικαιούχος δεν γίνει αποδεκτό 
ως καινοτόµο, τότε µπορεί να δηµιουργη-
θούν τα εξής δύο προβλήµατα: α) αν για 
το νέο µηχάνηµα έχει προσκοµισθεί µό-
νο µία προσφορά, τότε ενδεχοµένως να 
µην είναι δυνατή η προσκόµιση επιπλέ-
ον δύο προσφορών, και β) υπάρχει απώ-
λεια βαθµολογίας η οποία µπορεί να κα-
ταστήσει το σχέδιο µη επιλέξιµο.

Αγορά μηχανήματος 
από άλλο προμηθευτή

5Σε δικαιούχο έχει εγκριθεί δαπάνη στην 
κατηγορία πολυετείς φυτείες µε υποκα-
τηγορία «Αµπέλια σε υποστηριγµένα 
σχήµατα». Η ποικιλία αµπέλου που είχε 
αιτηθεί βάσει προσφοράς στην αίτηση 
στήριξης ήταν αµπέλι οινοποιίας ποικι-
λίας merlot σε έκταση 30 στρεµµάτων. 
Κατά την υλοποίηση εγκαταστάθηκαν 30 
στρέµµατα αµπέλι ποικιλίας ροδίτη και 
µαλαγουζιάς. Απαιτείται τροποποίηση; 

Εφόσον δεν αλλάζει η υποκατηγο-
ρία (για το συγκεκριµένο παράδειγµα 
η υποκατηγορία είναι η 50η γραµµή 
στον πίνακα του παραρτήµατος 9) δεν 
απαιτείται τροποποίηση. Επειδή όµως 
πρόκειται για διαφορετικές ποικιλίες, 
απαιτείται νέα προσφορά από τον φυ-
τωριούχο. Αν αλλάζει το σύστηµα φύ-
τευσης τότε, ακόµα και όταν η ποικι-
λία παραµένει η ίδια, απαιτείται η υ-
ποβολή αιτήµατος τροποποίησης κα-
θώς µεταβάλλεται η υποκατηγορία. 

Αλλαγή ποικιλίας 
στις φυτεύσεις

Από δενδροκομικό 
σε χωραφάδικο

Ο δικαιούχος θέλει να αγοράσει τρακτέρ 
µε καµπίνα, ενώ του έχει εγκριθεί χωρίς 
καµπίνα. Θέλει τροποποίηση; 

Η προσθήκη ή η αφαίρεση καµπίνας 
σε ή από γεωργικό ελκυστήρα δεν θεω-
ρείται ουσιώδης παρέκκλιση καθώς δεν 
επηρεάζει κανένα από τα στοιχεία που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3 του 
άρθρου 25 της ΥΑ (όροι υπαγωγής της 
αίτησης στήριξης και της έγκρισης των 
επενδύσεων, σκοπιµότητα, λειτουργική 
προσαρµογή κ.λπ). Επίσης δεν οδηγεί 
σε αλλαγή υποκατηγορίας επένδυσης. 
Συνεπώς µπορεί να υλοποιηθεί χωρίς 
την υποβολή αιτήµατος τροποποίησης.

Με καμπίνα 
ή με πλατφόρμα

Έστω Σχέδιο Βελτίωσης µε µοναδικές επενδύσεις την 
αγορά τρακτέρ και την εγκατάσταση φυτείας, µε την ε-
γκατάσταση της φυτείας να αντιστοιχεί σε ποσοστό µι-
κρότερο του 20% του εγκεκριµένου προϋπολογισµού. 
Ο δικαιούχος θέλει να υποβληθούν δύο αιτήµατα πλη-
ρωµής. Υπάρχει η δυνατότητα να πάµε σε µερική πλη-
ρωµή του τρακτέρ ώστε να αφήσουµε 20% του προϋπο-
λογισµού για µια β’ δόση; 

Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Στην πρώτη πληρωµή 
θα αιτηθεί µικρότερο ποσό για τον ελκυστήρα. Αν, 
π.χ. υποθέσουµε ότι το σχέδιο έχει συνολικό κόστος 
100.000 ευρώ, ο ελκυστήρας 83.000 ευρώ και η φυτεία 
17.000 ευρώ, θα εξοφλήσει το σύνολο του τιµολογίου 
του ελκυστήρα αλλά στο αιτούµενο (του πρώτου αιτή-
µατος πληρωµής) θα συµπληρώσει τα 80.000 ευρώ. 

Στο δεύτερο αίτηµα πληρωµής θα ζητήσει τα υπό-
λοιπα 3.000 ευρώ και την υλοποίηση της φυτείας, 
όσο αυτή τελικά κοστίσει. Αν η φυτεία υλοποιηθεί 
οικονοµικότερα (έστω 12.000 ευρώ), στην τελευταία 
δόση µπορεί να ζητήσει τα 3.000 ευρώ για τον ελ-
κυστήρα και τα 12.000 ευρώ για τη φυτεία. ∆ηλαδή 
πρέπει να αφήσουµε τουλάχιστον το 20% για την τε-
λευταία δόση αλλά η τελευταία δόση µπορεί να εί-
ναι µικρότερη από 20%.

Περίπτωση μερικής πληρωμής 

Υπάρχει έγκριση για δενδροκοµικό ελ-
κυστήρα, αλλά ο δικαιούχος θέλει να α-
γοράσει µεγάλο ελκυστήρα (ή και αντί-
στροφα). Μπορεί χωρίς τροποποίηση;

Η αλλαγή τύπου ελκυστήρα δεν απαι-
τεί την υποβολή αιτήµατος τροποποίη-
σης, εφόσον, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο Παράρτηµα 3 της ΥΑ, από τις καλλι-
έργειες της µελλοντικής κατάστασης δι-
καιολογείται η δυναµικότητά του και η 
λειτουργική του προσαρµογή σε αυτές.

Ιδιαίτερη προσοχή όµως χρειάζεται 
στις περιπτώσεις δικαιούχων που έκα-
ναν χρήση της εξαίρεσης της παραγρά-
φου 33 του άρθρου 10 της ΥΑ, δηλαδή 
σε όσους κατείχαν µη αποσβεσµένο ελ-
κυστήρα και τους εγκρίθηκε δενδροκο-
µικός υπό τον όρο της υλοποίησης ανα-
διάρθρωσης καλλιεργειών. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, καθώς έχουν τηρηθεί συ-
γκεκριµένοι όροι για την έγκριση της ε-
πενδυτικής δαπάνης, ο νέος ελκυστήρας 
πρέπει να µπορεί να εξυπηρετήσει τις 
ανάγκες των δενδρώνων της εκµετάλ-
λευσης. Εποµένως, αν υποβληθεί φά-
κελος πληρωµής µε ελκυστήρα για τον 
οποίον διαπιστωθεί από την επιτροπή 
παραλαβής ότι δεν εξυπηρετεί τις ανά-
γκες των δενδρώνων της εκµετάλλευ-
σης (π.χ. ευχερής είσοδος στο δενδρο-
κοµείο, ζιζανιοκτονία µεταξύ των σει-
ρών, ψεκασµός κ.λπ.) τότε η δαπάνη θα 
απορρίπτεται και θα επιβάλλεται και η 
αντίστοιχη ποινή. 

Χωρίς αίτηµα
∆ιαφορετικές Η προ-
σθήκη ή η αφαίρεση 
καµπίνας σε ή από 

γεωργικό ελκυστήρα
δεν οδηγεί σε αλλαγή 

υποκατηγορίας 
επένδυσης 

Ο δικαιούχος µπορεί να αιτηθεί έγκριση γεωργικού ελκυστήρα µε µεγαλύτερη 
ιπποδύναµη η οποία να δικαιολογείται από τη νέα µελλοντική κατάσταση.



Αναιμική η μέχρι σήμερα υλοποίηση

Τις εγγυήσεις περιμένουν 
για να πάρουν μπρος 
Σχέδια και Μεταποίηση 

Η μια μετά την άλλη τις εμπορικές τράπεζες υπογράφουν τις 
σχετικές συμβάσεις με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF) 
διαχειριστή του Ταμείου Εγγυοδοσίας Αγροτικής Ανάπτυξης

Από τα Σχέδια Βελτίωσης, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μόλις το 
1/3 των επενδυτικών προτάσεων, παρατάσεις ζητούν στο Μ. 4.2

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Στις χρηµατοδοτικές λύσεις που προ-
σφέρονται για την ενίσχυση της ε-
πιχειρηµατικότητας στον αγροτικό 
χώρο µέσα από το Ταµείο Εγγυοδο-
σίας Αγροτικής Ανάπτυξης, επικε-
ντρώνεται αυτό τον καιρό το ενδια-
φέρον των συντελεστών του χώρου 
παρά το κλίµα αβεβαιότητας που συ-
νεχίζει να δηµιουργεί σε όλες τις εκ-
φάνσεις της οικονοµικής δραστηρι-
ότητας η πανδηµία. 

Οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν 
τη µια µετά την άλλη τις εµπορικές 
τράπεζες να υπογράφουν τις σχετι-
κές συµβάσεις µε το Ευρωπαϊκό Τα-
µείο Επενδύσεων (EIF) βραχίονα το 
οποίου αποτελεί επί της ουσίας το εγ-
χώριο Ταµείο Εγγυοδοσίας Αγροτι-
κής Ανάπτυξης. 

Πριν τεθεί σε πλήρη λειτουργία, σε 
συνεργασία πάντα µε τις τράπεζες, το 
εν λόγω Ταµείο Εγγυοδοσίας, η αί-
σθηση που υπάρχει είναι ότι η πρό-
οδος που υπάρχει στην υλοποίηση 
των µεγάλων επενδυτικών προγραµ-
µάτων του αγροτικού τοµέα, δηλαδή 
Σχέδια Βελτίωσης και Εµπορία – Με-
ταποίηση δεν ανταποκρίνεται στις 
προσδοκίες. Από τα Σχέδια Βελτίω-
σης, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται µό-
λις το 1/3 των επενδυτικών προτά-
σεων που αφορούν σε αγορά αγρο-
τικών µηχανηµάτων (τρακτέρ) και ε-
ξοπλισµού (παρελκόµενα). Αντίθετα 
πολύ λίγα πράγµατα έχουν γίνει στο 
σκέλος των προγραµµάτων που αφο-
ρούν σε νέες υποδοµές (στάβλους, α-
ποθήκες, µονάδες διαχείρισης αγρο-
τικού προϊόντος κ.α.). Το ίδιο «αναι-
µική» είναι και η εικόνα που παρα-
τηρείται σε ότι αφορά στην υλοποί-
ηση των επενδυτικών έργων που α-
φορούν µονάδες µεταποίησης και ε-
µπορίας αγροτικών προϊόντων. Αρ-

Την προετοιµασία του Ταµείου 
Εγγυοδοσίας είχε επωµισθεί στη 
διάρκεια της προηγούµενης κυ-
βέρνησης ο γενικός γραµµατέας 
Αγροτικής Πολιτικής και Κοινοτι-
κών Πόρων, Χαράλαµπος Κασίµης, 
ενώ επικεφαλής της αρµόδιας Ε-
πενδυτικής Επιτροπής, είναι σή-
µερα ο διάδοχός του στην ίδια θέ-
ση, γ.γ. Κωσταντίνος Μπαγινέτας.    

 Το management του Ταµείου 
Εγγυοδοσίας έχει πάντως ο Ευρω-
παϊκό Ταµείο Επενδύσεων, µε το 
οποίο υπέγραψαν πρώτες σχετική 
συµφωνία η Συνεταιριστική Τρά-
πεζα Θεσσαλίας και η Συνεταιρι-
στική Τράπεζα Καρδίτσας. Ενδια-
φέρον συνεργασίας έχουν εκδη-
λώσει και οι τέσσερις µεγάλες συ-
στηµικές, όπως λέγονται, τράπε-
ζες (Πειραιώς, Εθνική, Eurobank, 
Alpha Bank) όπως επίσης και η 
Παγκρήτια Τράπεζα. 

Οι τελευταίες πληροφορίες θέ-
λουν την Τράπεζα Πειραιώς να υ-
πογράφει αυτές τις µέρες και να 
ακολουθούν και οι υπόλοιπες εν-
διαφερόµενες τράπεζες. 

Βάσει των συµφωνηθέντων οι ε-
πενδυτικές προτάσεις που εδράζο-
νται στα Σχέδια Βελτίωσης και τα 
Μέτρα 4.2.1 και 4.2.2 (Εµπορία – 
Μεταποίηση) θα είναι αυτές οι ο-
ποίες κατά βάση θα χρηµατοδοτη-
θούν από τις τράπεζες µε τη συν-
δροµή του ταµείου Εγγυήσεων.  

Ένα δεύτερο µέσο χρηµατοδότη-
σης είτε επενδύσεων είτε ρευστό-
τητας που έχουν να περιµένουν οι 
αγρότες είναι το πρόγραµµα Γεωρ-
γία και Βιοοικονοµία που θα τρέ-

Στο EIF η κεντρική διαχείριση

κεί να αναφερθεί ότι οι µισές και πλέ-
ον από τις επιχειρήσεις του χώρου που 
έχουν λάβει έγκριση στο πλαίσιο των 
Μέτρων 4.2.1 και 4.2.2 κατέφυγαν τις 
τελευταίες µέρες σε αιτήµατα παρά-
τασης κατά έξι µήνες του χρόνου υ-
λοποίησης του 15% του προϋπολογι-
σµού των έργων που έχουν επιφορτι-
σθεί να «τρέξουν».    

Υπενθυµίζεται ότι η συµφωνία για τη 
σύσταση του Ταµείου Εγγυοδοσίας υ-
πεγράφη τον Σεπτέµβριο του 2019 α-
πό τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, 
Μάκη Βορίδη και τους εκπροσώπους 
του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσε-
ων και συνιστά το πρώτο στην Ελλάδα 
και ένα από τα πρώτα και µεγαλύτερα 
στην Ευρώπη χρηµατοδοτικά εργαλεία 
αυτού του είδους στον αγροτικό τοµέα. 

Η παραπάνω συµφωνία δίνει τη δυ-
νατότητα παροχής δανείων µε µειωµέ-
νο επιτόκιο και ιδιαίτερα µειωµένες ε-
ξασφαλίσεις στον αγροτικό τοµέα από 
τους πόρους του Προγράµµατος Αγρο-
τικής Ανάπτυξης που θα δεσµευθούν 
ανά χαρτοφυλάκιο. Υπενθυµίζεται ό-
τι για τον σκοπό αυτό, το υπουργείο έ-
χει δεσµεύσει ποσό ύψους 80 εκατοµ-
µυρίων ευρώ από το τρέχον Πρόγραµ-
µα Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ το συνο-
λικό ποσό που θα διατεθεί για την κά-
λυψη των χρηµατοδοτικών αναγκών 
του αγροτικού τοµέα δύναται να ξεπε-
ράσει τα 400 εκατοµµύρια ευρώ µέσω 
µόχλευσης.

80 εκατ. ευρώ
Το υπουργείο έχει δεσµεύσει 

ποσό ύψους 80 εκατοµµυρίων 
ευρώ από το τρέχον Πρό-

γραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 
για τις εγγυήσεις

Με το 80% του 
δανείου εγγυηµένο, 
αναµένεται να 
διευκολυνθεί 
σηµαντικά η 
χρηµατοδότηση 
των αγροτικών 
επενδύσεων.
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Δανεισμός
Ο δανεισµός µπορεί να αφορά 
είτε κεφάλαιο κίνησης έως 
200.000 ευρώ είτε επενδυτικό 
δάνειο, είτε κάλυψη της ίδιας 
συµµετοχής στα προγράµµατα 
Σχέδια Βελτίωσης και 
Μεταποίησης, µε τις τράπεζες 
να αποφασίζουν ξεχωριστά 
πάντως ποιες ανάγκες τελικά θα 
καλύψουν.

Διαχείριση
Το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Επενδύσεων (EIF), το οποίο 
είναι και ο διαχειριστής του εν 
λόγω εργαλείου, θα διοχετεύσει 
80 εκατ. ευρώ από το 
Πρόγραµµα Αγροτικής 
Ανάπτυξης ως κεφάλαια για την 
εγγύηση των δανείων.

Δικαιούχοι
∆ικαιούχοι είναι όλοι οι αγρότες 
φυσικά πρόσωπα, οι αγροτικές 
επιχειρήσεις, τα συλλογικά 
σχήµατα αγροτών και οι 
µονάδες µεταποίησης αγροτικών 
προϊόντων.



του Ταμείου

Χρηματοδότηση
ύψους 13 εκατ. για
πράσινη καινοτομία
Επιπλέον χρηµατοδοτήσεις, εγ-
γυήσεις και συµβουλευτικές υπη-
ρεσίες θα προσφέρει η Ελληνική 
Αναπτυξιακή Τράπεζα στις επιχει-
ρήσεις που θα συµµετάσχουν στο 
∆εύτερο Κύκλο του Προγράµµα-
τος Business Innovation Greece, 
που ανήκει στο πρόγραµµα επι-
χορηγήσεων του Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού Χώρου.

Σε διαδικτυακή συνέντευξη Τύ-
που στην οποία συµµετείχαν ο 
Πρέσβης της Νορβηγίας στην Ελ-
λάδα Frode Overland Andersen, 
η Anne Lise Rognlidalen, διευ-
θύντρια Προγράµµατος Business 
Innovation Greece και η Πρόε-
δρος της Ελληνικής Αναπτυξια-
κής Τράπεζας κα Αθηνά Χατζη-
πέτρου ανακοινώθηκε η 2η Ανοι-
χτή Πρόσκληση υποβολής προ-
τάσεων από ελληνικές επιχειρή-
σεις, προκειµένου να χρηµατο-
δοτηθούν καινοτόµα έργα στους 
τοµείς της πράσινης καινοτοµίας 
στη βιοµηχανία, της γαλάζιας α-
νάπτυξης και των Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνί-
ας (ΤΠΕ / ICT).

Στην δεύτερη φάση του προ-
γράµµατος θα διατεθούν 13 ε-
κατ. ευρώ. Η πρόεδρος και δι-
ευθύνουσα σύµβουλος της Ελ-
ληνικής Αναπτυξιακής, Αθηνά 
Χατζηπέτρου, ανακοίνωσε ότι 
θα συµβάλει αµέσως στην µό-
χλευση του ανωτέρω ποσού µε 
επιπλέον προγράµµατα συγχρη-
µατοδότησης και εγγυοδοσίας 
ώστε να πολλαπλασιαστούν τα 
οφέλη για τις επιχειρήσεις που 
θα συµµετάσχουν.

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τρά-
πεζα, µεταξύ άλλων, θα υποστη-
ρίξει το πρόγραµµα Innovation 
Norway µε:

-∆ηµιουργία νέων συνεργα-
σιών τόσο µε τον ιδιωτικό όσο 
και µε τον δηµόσιο τοµέα, ειδικά 
στοχευµένων µε βάση τις προ-
τεραιότητες του προγράµµατος

-Ευαισθητοποίηση της επιχει-
ρηµατικής κοινής γνώµης µε δη-
µοσιεύσεις και προσκλήσεις για 
το πρόγραµµα, µέσω του ψηφια-
κού µάρκετινγκ και άλλων δρα-
στηριοτήτων.

Ειδική σελίδα στον ιστότοπο 
της HDB θα παρουσιάζει το πρό-
γραµµα και τις λεπτοµέρειες του 
και φυσικά παραπέµπει τους εν-
διαφερόµενους πολίτες στην ι-
στοσελίδα της Innovation Norway 
για περισσότερες πληροφορίες 
καθώς και για την υποστήριξη 
των επιχειρήσεων που έχουν υ-
ποβάλει αίτηση χρηµατοδότησης 
στο πλαίσιο του προγράµµατος.

Μέχρι τις 6 Νοεµβρίου
παραστατικά Κοµφούζιο
Για το έτος εφαρµογής 2020 της 
∆ράσης 10.1.08 «Εφαρµογή της 
µεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης 
των µικρολεπιδοπτέρων 
(ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» η εφαρµογή για 
την καταχώρηση των 
παραστατικών συµµόρφωσης 
ειδικών διατάξεων που αφορούν 
την 3η πρόσκληση  είναι ανοιχτή 
έως και την Παρασκευή 6 
Νοεµβρίου 2020. Επισηµαίνεται 
ότι οι αρµόδιες ∆ΑΟΚ θα 
προβαίνουν άµεσα στο διοικητικό 
έλεγχο των οριστικοποιηµένων 
παραστατικών.

Λίγες µέρες ακόµα 
για άδειες φύτευσης
Οι ενδιαφερόµενοι παραγωγοί 
µπορούν να υποβάλουν 
ηλεκτρονικά, µέσω της 
ιστοσελίδας του ΥΠ.Α.Α.Τ. (www.
minagric.gr, ψηφιακές υπηρεσίες, 
Αίτηση Αδειών Φύτευσης 
Αµπέλου), αίτηση-υπεύθυνη 
δήλωση για την απόκτηση αδειών 
νέας φύτευσης οινοποιήσιµων 
ποικιλιών αµπέλου έως την 31η 
Οκτωβρίου 2020.

ξουν οι Τράπεζες Πειραιώς, Εθνι-
κή και Παγκρήτια. Το πρόγραµµα, 
µάλιστα, σύµφωνα µε τον Αντριου 
Μακντάουελ αντιπρόεδρο της Ευ-
ρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, 
που θα προσφέρει 210 εκατ. ευρώ 
προς τις τράπεζες, θα είναι σε θέ-
ση πλέον να «δώσει» και αµιγώς 
κεφάλαιο κίνησης προς αγρότες 
και αγροτικές επιχειρήσεις, λόγω 
της πανδηµίας του κορωνοϊού, ε-
νώ θα δίνει προτεραιότητα σε ε-
πενδύσεις νέων αγροτών. 

Πρόγραµµα
∆ιαχειριστής του Προ-
γράµµατος Business 
Innovation Greece, 

συνολικού ύψους 21,5εκ 
ευρώ, είναι ο οργανισµός 

Innovation Norway
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ

Σπάνιες φυλές
Στο πλαίσιο των 
διασταυρωτικών ελέγχων 
για τον υπολογισµό 
πληρωµής προκαταβολής 
της ∆ράσης 10.1.09 ,οι 
ενταγµένοι δικαιούχοι µε 
ιπποειδή της 1ης και 2ης 
Πρόσκλησης της ∆ράσης 
10.1.09 «∆ιατήρηση 
απειλούµενων αυτόχθονων 
φυλών αγροτικών ζώων», 
οφείλουν να καταχωρήσουν 
τον αριθµό σήµανσης όλων 
των ενταγµένων ίππων 
µέχρι και την Παρασκευή 6 
Νοεµβρίου 2020. 

Αναπτυξιακός
Νόµος
Οι δύο 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».

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 
13 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ

ΠΡΑΣΙΝΑ
ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
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ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Εξ ολοκλήρου ανανεωµένα και ενταγµένα 
στις σύγχρονες απαιτήσεις ήρθαν τα νέα 
«µεσαία» τρακτέρ της Kubota στη σειρά 
M6002. Η σειρά M6002 αναπτύχθηκε εσω-
τερικά από την Kubota, ειδικά προσαρµο-
σµένη στις ανάγκες των γαλακτοκοµικών 
µονάδων και των µικτών εκµεταλλεύσεων. 
Η σειρά περιλαµβάνει συνολικά τρία µοντέ-
λα: M6122, M6132 και M6142. Το M6002 
προσφέρει πολλά πρακτικά χαρακτηριστι-

κά που διευκολύνουν την καθηµερινή ερ-
γασία και ταυτόχρονα αυξάνουν την απο-
δοτικότητα, αναφέρουν οι τεχνικοί της εται-
ρείας οι οποίοι έκαναν λόγο και για τη λει-
τουργία Xpress των τρακτέρ, µε αυξηµένη 
ικανότητα ωφέλιµου φορτίου και ένα ευρύ 
φάσµα παραλλαγών µπροστινού φορτωτή. 
Σύµφωνα µε την εταιρεία, χάρη στις ευέλι-
κτες ιδιότητές των µοντέλων αλλά και την 
πολύ καλή απόδοσή του στις µεταφορικές 
εργασίες, το M6002 είναι ο «προσιτός συ-
νεργάτης» για µεσαίες εταιρείες.

Κάτω από το καπό του M6002 υπάρχει έ-

Πατάνε Ευρώπη τα 
νέα γενικής χρήσης  
Κubota Σειράς M6  
Τέσσερα νέα μοντέλα 123 έως 143 ίππων, φέρνει τέλος 
του 2020 η Kubota ιδανικά για μικτές εκμεταλλεύσεις

Ακύρωση για την 
έκθεση Agromek
Η παράταση των 
περιοριστικών µέτρων 
του κορωνοϊού της 
δανικής κυβέρνησης 
µέχρι τον Οκτώβριο ωθεί 
τους διοργανωτές στην 
ακύρωση µίας από τις 
πιο σηµαντικές εκθέσεις 
αγροτικών µηχανηµάτων 
της βόρειας Ευρώπης, 
την Agromek. Επόµενο 
ραντεβού για την έκθεση 
µετά το 2021.

Νέα τεχνολογία 
ελαστικών Claas

∆ιαθέσιµο για το 2021 κά-
νει η Claas το νέο της 
προηγµένο σύστηµα αυτό-
µατης πλήρωσης αέρα στα 
ελαστικά των ελαστικών, 
το οποίο ονοµάζει CTIC 
και CTIC 2800 και θα υιο-
θετηθεί αρχικά στον εξο-
πλισµό του τρακτέρ Axion 
900. H λειτουργία του συ-
στήµατος θα είναι πλέον 
δυνατή µέσω των τερµατι-
κών ISObus.

Αναβάθµιση στους 
φορτωτές Kramer

H Σειρά των ευέλικτων τη-
λεσκοπικών φορτωτών KT 
της Kramer ανανεώθηκε, 
µε τα µοντέλα να αναβαθ-
µίζονται τόσο ως προς 
τους κανονισµούς ρύπων 
όσο και ως προς τα χαρα-
κτηριστικά άνεσης. Μεταξύ 
άλλων τα µοντέλα µε ωφέ-
λιµο φορτίο 5,5 τόνων, 
KT557 και KT559, θα 
εφοδιάζονται µε κινητήρα 
Deutz TCD 154 ίππων. 

Φιλόδοξους στόχους 
θέτει η Fendt

H Fendt φέτος πούλησε 
κάτι λιγότερο από 20.000 
τρακτέρ, µε τους ιθύνο-
ντες να φιλοδοξούν πώς ο 
αριθµός αυτός θα φτάσει 

Εφαρµογή κινητού 
για το στρες φυτών

Η εταιρεία Ceres Imaging 
ανακοίνωσε την προσθήκη 
πληροφοριών στην εφαρµογή 
για κινητά. Τα νέα χαρακτηρι-
στικά αυξάνουν τις στρατηγι-
κές άρδευσης στη διαχείριση 
των οπωροφόρων δένδρων, 
όπως λέει η εταιρεία. Aυτή η 
λειτουργία επιτρέπει στους 
καλλιεργητές να ποσοτικοποι-
ήσουν γρήγορα τα πρότυπα 
του στρες και να δώσουν προ-
τεραιότητα στις απαραίτητες 
καλλιεργητικές φροντίδες που 
πρέπει να προχωρήσουν. 

τις 30.000 σε σύντοµο 
χρονικό διάστηµα, παρά τις 
συνεχόµενες οικονοµικές 
προκλήσεις και το γεγονός 
ότι οι περισσότερες κατα-
σκευάστριες βάλλονται πο-
λύπλευρα από τον κορω-
νοϊό. Συνολικά, η εταιρεία 
αναµένει ότι η ευρωπαϊκή 
αγορά θα µειωθεί κατά πε-
ρίπου 6,0% το 2020 και 
από τις 171.000 µονάδες 
το 2019 θα φτάσει στις 
160.000 µονάδες φέτος.
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Έως 31 Οκτωβρίου 
αιτήσεις ενίσχυσης 
για το Grants4AG 
Στις 31 Οκτωβρίου 2020 λήγει η προθεσµία υποβολής 
αίτησης χρηµατοδότησης στο πρόγραµµα  Grants4Ag 
της Bayer. Η πρωτοβουλία αυτή δηµιουργήθηκε το 
2015 και παρέχει στους ερευνητές επιστηµονική και 
οικονοµική στήριξη για να αναπτύξουν νέες ιδέες και 
λύσεις για όλους τους τοµείς της Έρευνας και Ανάπτυ-
ξης στον κλάδο της γεωργίας. «Τα προηγούµενα προ-
γράµµατα Grants4 κατάφεραν να προσελκύσουν κο-
ρυφαίες προτάσεις σε εξειδικευµένα πεδία - συγκε-
κριµένα στα Biologicals και προϊόντα βιοτεχνολογί-
ας» δήλωσε ο Phil Taylor, Open Innovation Business 
Partner στον Τοµέα Επιστήµης Γεωργίας. «Το νέο µο-
ντέλο Grants4Ag εκτείνει το εύρος του σε µεγαλύτερο 
αριθµό πιθανών υποψηφίων και συνεπώς σε ποικίλες 
και διαφορετικές καινοτοµίες.»

Όπως και µε τα προηγούµενα προγράµµατα Grants4, 
δεν υπάρχουν επίσηµες/τυποποιηµένες απαιτήσεις α-
ναφοράς και οι αιτούντες θα διατηρούν κυριότητα στα 
πνευµατικά δικαιώµατα των εφαρµογών που θα ανα-
πτύξουν. Ο κ. Taylor αναφέρει πως η εταιρία βλέπει τις 
χρηµατοδοτήσεις αυτές ως µια αρχική επένδυση µε την 
προοπτική να γίνουν µεγαλύτερης κλίµακας και µα-
κροπρόθεσµες συνεργασίες µε την Bayer.

Εκτός από τις χρηµατοδοτήσεις – οι οποίες συνήθως 
κυµαίνονται από 5.000 έως 15.000 ευρώ - κάθε επι-
λαχών θα συνεργάζεται µε έναν επιστήµονα από την 
Bayer, ο οποίος θα του παρέχει υποστήριξη και καθο-
δήγηση στο εγχείρηµά του. Ερευνητές από προηγού-
µενους κύκλους του προγράµµατος Grants4 δήλωσαν 
πως το δεύτερο σκέλος είναι αυτό που το διαφοροποι-
εί από τα συνήθη προγράµµατα χρηµατοδοτήσεων.

Η Argo Tractors 
γίνεται αυτάρκης   
Με τη φιλοσοφία «κάνε περισσότερα µόνος σου» προ-
χωρά ο Όµιλος Argo Tractors που παράγει από το Φα-
µπρίκο της Ιταλίας 3 από τα 4 κύρια µηχανικά µέρη των 
τρακτέρ της. Οι µηχανικοί των Landini, McCormick και 
Valpadana κατασκευάζουν εκεί τις καµπίνες, τους άξο-
νες και τα κιβώτια ταχυτήτων, µε τους κινητήρες µόνο 
να προέρχονται από γνωστές κατασκευάστριες. «Η α-
πόφαση να κατασκευάζουµε τη συντριπτική πλειονό-
τητα των εξαρτηµάτων του τελικού µας προϊόντος εσω-
τερικά, σε συνδυασµό µε την απόφαση να επικεντρω-
θούµε στην παραγωγή τρακτέρ και όχι στην πλήρη γκά-
µα γεωργικού εξοπλισµού - µας επιτρέπει να ανταγω-
νιστούµε εταιρείες που είναι πολύ πιο δοµηµένες, ό-
πως κάνουµε εµείς», σχολιάζει ο Paolo Fracassini, ∆ι-
ευθυντής εφοδιαστικής αλυσίδας στην Argo Tractors.

νας τετρακύλινδρος κινητήρας (6108) Stage 
V. Με 123, 133 ή 143 ίππους και πρόσθε-
τη ισχύ ισχύος 20 ίππους για εργασίες µε-
ταφοράς από 20 χλµ./ώρα και από 1.500 
σ.α.λ, το M6002 µπορούν σίγουρα να α-
νταποκριθούν στις δύσκολες απαιτήσεις. 
Η κατασκευάστρια λέει µάλιστα ότι το φίλ-
τρο DPF χρειάζεται πλέον καθαρισµό ανά 
3.000 έως 6.000 ώρες, κάτι που σηµαίνει 
ότι τα τρακτέρ είναι ιδιαίτερα οικονοµικά 
και στη συντήρηση. Οσο για την αυτονο-
µία, η σειρά M6002 προσφέρεται µε δεξα-
µενή καυσίµου 230 λίτρων για µεγαλύτε-
ρη αυτονοµία.

Η µετάδοση, σύµφωνα µε την εταιρεία, 
έχει αναπτυχθεί από το µηδέν. Το κιβώτιο 
των 8 ταχυτήτων έχει µια προοδευτική ρύθ-
µιση αλλαγών, ιδανική για το συνδυασµό υ-

ψηλών ταχυτήτων και υψηλών φορτίων κα-
τά τη ρυµούλκηση. Με τη βοήθεια της λει-
τουργίας Xpress, η σειρά M6002 προσφέ-
ρει στον χειριστή τη δυνατότητα να ελέγ-
χει άµεσα τον κύριο συµπλέκτη πατώντας 
το πεντάλ φρένου. Αυτό επιτρέπει στο τρα-
κτέρ να σταµατήσει χωρίς να χρειάζεται να 
πατηθεί το πεντάλ του συµπλέκτη. Η Kubota 
έχει επανασχεδιάσει τη µεγάλη καµπίνα µε 
υλικά υψηλής ποιότητας. Εφοδίασε τα µο-
ντέλα µε το νέο πολυλειτουργικό υποβρα-
χιόνιο µε τις λειτουργίες του κιβωτίου, την 
µνήµη ταχύτητας, το χειριστήριο ανύψω-
σης και την αυτόµατη αλλαγή ταχυτήτων.

Η εργονοµική πλαϊνή κονσόλα µε όλα τα 
σηµαντικά χειριστήρια βρίσκεται στη δεξιά 
πλευρά του καθίσµατος του οδηγού, στην 
ίδια ακτίνα µε το υποβραχιόνιο. Η µεγά-
λη οροφή εξασφαλίζει τη βέλτιστη ορατό-
τητα - ειδικά όταν εκτελεί κανείς εργασίες 
µε µπροστινό φορτωτή. Τα 10 φώτα εργα-
σίας LED είναι εγκατεστηµένα στον βασικό 
εξοπλισµό, 6 επιπλέον φώτα εργασίας LED 
για κάλυψη 360 µοιρών. Η καµπίνα είναι 
επίσης εξοπλισµένη µε το υψηλής ποιότη-
τας κάθισµα Grammer το οποίο δίνει έξτρα 
πόντους σε συνδυασµό µε την µηχανική α-
νάρτηση καµπίνας.

Μεσαία κατηγορία
Τα καθαρόαιµα ιαπωνικά τρακτέρ 

ήρθαν στην Ευρώπη για να καλύψουν 
την κατηγορία των µεσαίας ιπποδύνα-

µης τρακτέρ µε 120-140 ίππους
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Όλα διορθώνονται
∆ιαχρονικό: Αν ένα πρόβληµα 

διορθώνεται, δεν πρέπει να ανησυχείς! 
Αν δε διορθώνεται, δε βοηθά σε 
τίποτα να ανησυχείς! ∆αλάι Λάµα

∆ήλωση: Αυστηρά πρόστιµα έως 
και 5.000 ευρώ για κατόχους 
αµπελοτεµαχίων που δεν υποβάλλουν 
δήλωση συγκοµιδής ηλεκτρονικά στο 
www.minagric.gr έως 30 Νοεµβρίου. 
Απαλλάσσονται οι αµπελουργοί µέχρι 
1 στρέµµα, που το παραγόµενο προϊόν 
τους προορίζεται αποκλειστικά για 
οικογενειακή κατανάλωση και δεν 
διατίθεται και ούτε πρόκειται να 
διατεθεί στο εµπόριο. 
texnologosgeoponos,gr, 27/9/2020.

Μπασµάς: Ο αρωµατικός «Μπα-
σµάς» της Ροδόπης απέδωσε φέτος 
80-150 κιλά το στρέµµα. Έως 10 
στρέµµατα αρκεί µια οικογένεια, για 

περισσότερα χρει-
άζονται εργάτες. 
Πέρυσι ο καπνός 
εκεί πουλήθηκε 4,5 
ευρώ το κιλό. «∆υ-
στυχώς, δεν καλύ-
πτεται το κόστος. 
ΕΦΚΑ, πότισµα, λί-

πασµα, εργάτες, φάρµακα κ.α. Πώς θα 
καλυφθούν όλα αυτά;», Χ. Σελτζούκ. 
Κοµοτηνή, ert.gr, 3/10/2020.

Πανώλη χοίρων: Σε έξαρση 
φαίνεται να βρίσκεται ανά τον κόσµο 
η αφρικανική πανώλη χοίρων και δεν 
αποκλείεται το σουβλάκι να φτάσει τα 
5 ευρώ. Η Κίνα έκλεισε τις εισαγωγές 
από Γερµανία, ενώ η υπολειτουργία 
ενός µεγάλου σφαγείου στη Γερµανία, 
λόγω Covid-19, αναστάτωσε την 
αγορά. Euro Meat, 9/10/2020.

Υγιεινά τυριά: Τα 5 πιο υγιεινά 
τυριά είναι : Κατσικίσιο τυρί, Μοτσαρέ-
λα, Παρµεζάνα, Τσένταρ και Ρικότα. 
Το Κατσικίσιο τυρί περιέχει λιγότερη 
λακτόζη, έχει καζεΐνη Α2 και καλή πη-
γή βιταµίνης Α. Η Μοτσαρέλα έχει 
χαµηλότερο νάτριο (αλάτι), ενώ καλύ-
πτει το 15% των ηµερήσιων αναγκών 
σε ασβέστιο/µερίδα. Η Παρµεζάνα 
όσο ωριµάζει µειώνεται η λακτόζη της, 
ενώ περιέχει πρωτεΐνες, ασβέστιο και 
φώσφορο. Το Τσένταρ έχει βιταµίνη 
Κ2, που βοηθά στην πρόληψη της 
συσσώρευσης ασβεστίου στις αρτηρί-
ες που περιβάλλουν την καρδιά. Η Ρι-
κότα έχει υψηλή περιεκτικότητα σε 
πρωτεΐνη ορού γάλακτος για ενδυνά-
µωση των µυών και είναι πηγή λευκί-
νης. Medical Daily, 29/5/2020 

*ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Mετά από πολύχρονη θεσµική απραξία 
21 κλώνοι αµπέλου βρίσκονται στον 
προθάλαµο για πιστοποίηση µε βάση 
το νέο κανονιστικό πλαίσιο για την κλω-
νική επιλογή, κάτι που αναµένεται να 
δώσει σηµαντική ώθηση στον κλάδο 
της απελοκαλλιέργειας και φυσικά στον 
ελληνικό οίνο. Σηµειωτέον, το θεσµι-
κό πλαίσιο υπεγράφη τον περασµένο 
Φεβρουάριο και βάσει της νέας Υπουρ-
γικής Απόφασης (746/70091/2020- 
21.03.2020-ΦΕΚ) για τη διαδικασία εγ-
γραφής κλώνων (κλωνική επιλογή στο 
αµπέλι) που τροποποίησε την παλιά 
του 2016 και ήταν σχεδόν ανεφάρµο-
στη, δύναται η εγγραφή κλώνων στο 
αµπέλι και στη χώρα µας, ύστερα από 
αναµονή σχεδόν 40 ετών. Έτσι, θεσµι-
κά τουλάχιστον φαίνεται ότι εξασφαλί-
ζονται πλέον οι προϋποθέσεις, που θα 
προσδώσουν µακροπρόθεσµα στο προ-
ϊόν σταθερή και αναβαθµισµένη παρα-
γωγή και σαφή ποικιλιακή ταυτότητα.

Αυτό επικοινωνήθηκε και στην πρό-
σφατη επίσκεψη του υπουργού Αγρο-
τικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη, στη Νε-
µέα µε φόντο τις εγκαταστάσεις της 

πρότυπης µονάδας πολλαπλασιαστι-
κού αµπέλου Μπακασιέτα, από στελέ-
χη της οποίας ενηµερώθηκε για τις ε-
ξελίξεις στο πολλαπλασιαστικό υλικό.

Μάλιστα, σύµφωνα µε τα στελέχη 
της Μπακασιέτα, τα ευεργετικά αποτε-
λέσµατα της κλωνικής επιλογής στο α-
µπέλι για αµπελουργούς και οινοποι-
ούς, είναι σηµαντικά αφού αυξάνεται η 
παραγωγή των φυτών αλλά και η ποι-
ότητα του κρασιού έως και 60%. Πλέ-
ον η βιωσιµότητα µια αµπελουργικής 
εκµετάλλευσης µπαίνει σε νέους ορί-
ζοντες, αφού µε τη συγκεκριµένη από-
φαση -που αξιολογείται από τους συ-
ντελεστές του χώρου ως θετική- ορίζο-
νται οι φυτοϋγειονοµικές απαιτήσεις ε-
νός προϊόντος απαλλαγµένου από ε-

πιβλαβείς οργανισµούς και ιώσεις. Υ-
πενθυµίζεται ότι βάσει της νέας ΥΑ, µε-
ταξύ άλλων, προβλέπεται ότι:

 Ο πειραµατικός αµπελώνας ελέγ-
χου εγκαθίσταται σε µια ή κατά προ-
τίµηση σε δύο τουλάχιστον περιοχές 
µε διαφορετικές εδαφοκλιµατικές συν-
θήκες, όπου καλλιεργείται η ποικιλία.

 Ο έλεγχος του υποψήφιου προς εγ-
γραφή κλώνου διαρκεί τουλάχιστον 3 
έτη από την πρώτη κανονική παραγωγή.

 Μετά την εγγραφή του κλώνου στον 
εθνικό κατάλογο ποικιλιών αµπέλου, 
ο πειραµατικός αµπελώνας ελέγχου 
του άρθρου 8 του υποψήφιου κλώνου 
µπορεί να αποτελέσει µητρική φυτεία 
για την παραγωγή βασικού ή πιστοποι-
ηµένου πολλαπλασιαστικού υλικού.

Μετά από αναμονή 10ετιών
μπήκαν στον προθάλαμο 
για πιστοποίηση 21 κλώνοι 
αμπέλου Η κλωνική επιλογή προσδίδει μακροπρό-

θεσμα σταθερή και αναβαθµισµένη παρα-
γωγή και σαφή ποικιλιακή ταυτότητα

Με την κλωνική επιλογή αυξάνεται 
η ποιότητα του κρασιού έως και 60%.

Απόσταξη κρίσης και πράσινος τρύγος
και το 2021, αν χρειαστεί λόγω πανδηµίας

Πρώτης τάξη ευκαιρία να δοκιµάσει τα φηµισµένα κρασιά της Νεµέας είχε ο 
υπουργός Μάκης Βορίδης κατά την επίσκεψη του στην περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό 
επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του Οινοποιητικού Συνεταιρισµού Νεµέας και την 
«οινοποιία Κουτσοδήµου». Μάλιστα στο περιθώριο της συνάντησης οι 
οινοπαραγωγοί καλωσόρισαν την ανακοίνωση του κ. Βορίδη ότι η χώρα µας έχει 
προσυπογράψει µαζί µε τη Γαλλία, πρόταση προς την ΕΕ για να δοθεί η  
δυνατότητα εκ νέου ενεργοποίησης των µέτρων απόσταξης κρίσης και πράσινου 
τρύγου και το επόµενο έτος, εφόσον κριθεί αναγκαίο λόγω της πανδηµίας. Αυτό 
εκφράστηκε και από τη ∆ιεπαγγελµατική Αµπέλου και Οίνου µε επιστολή του 
πρόεδρου της Γιάννη Βογιατζή. Κρίσιµης σηµασίας εξέλιξη θεωρείται και η 
υπογραφή της ΚΥΑ για αύξηση χρηµατοδότησης των προγραµµάτων προώθησης 
στο 70% και η δέσµευση για έγκρισή τους στην προβλεπόµενη προθεσµία. 

Προβολή
Σηµαντική 

η υπογραφή 
της ΚΥΑ για 

αύξηση χρηµα-
τοδότησης στα 
προγράµµατα 
προώθησης 

στο 70%

Τρία έτη
Ο έλεγχος του 

υποψήφιου 
προς εγγραφή 

κλώνου 
διαρκεί 3 έτη 

από την πρώτη 
κανονική 

παραγωγή

Αναµονή
Ύστερα από 

αναµονή 
σχεδόν 40 

ετών εγγραφή 
κλώνων στο 

αµπέλι και στη 
χώρα µας

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr
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«Οι τάσεις στη βιοµηχανία τροφίµων υ-
ποβάλλονται διαρκώς σε stress test λό-
γω της πανδηµικής κρίσης. Ορισµένα ε-
νισχύονται, άλλα επιβραδύνονται, του-
λάχιστον προσωρινά. Το µαγείρεµα στο 
σπίτι, για παράδειγµα, βιώνει µια ανα-
γέννηση, ενώ η σηµασία της τοπικής α-
γροτικής παραγωγής αυξάνει την ποι-
κιλοµορφία. Επειδή η αγροβιοποικιλό-
τητα καθιστά τη γεωργία πιο ανθεκτική 
στις κρίσεις και εξασφαλίζει περισσότερη 
ποικιλία στα πιάτα µας». Τα παραπάνω, 
αναφέρει µεταξύ άλλων, στην πρόσφα-
τη έκθεση της για τις διατροφικές τάσεις 
του 2021 η Αυστριακή «γκουρού» σε 
θέµατα διατροφής, επιστήµονας Hanni 
Rützler, τα στοιχεία της οποίας λαµβά-
νουν σοβαρά υπόψη οι εµπλεκόµενοι 
στην αλυσίδα της αγροδιατροφής ως βά-
ση για µελλοντικές αποφάσεις.

Σύµφωνα µε την έκθεση, η καθηµερι-
νή τροφοδοσία αλλάζει ριζικά από την 
αυξανόµενη δηµοτικότητα των υπηρεσι-
ών παράδοσης τροφίµων και των «κου-
ζινών φαντασµάτων». Η αγορά τροφο-
δοσίας αµφισβητείται έντονα και η ισορ-
ροπία ισχύος µεταξύ των υπηρεσιών πα-
ράδοσης και των εστιατορίων επαναδια-
πραγµατεύεται ως αποτέλεσµα της κρί-
σης που επιφέρει η covid 19. Μάλιστα, 
η ανασφάλεια σε θέµατα υγείας κάνει 
όλο και περισσότερους ανθρώπους να 
θέλουν λιγότερο αλκοόλ στα ποτά, αλλά 
ταυτόχρονα να µην χάσουν τίποτα στη 
γεύση και την απόλαυσή τους. Μάλιστα 
η βιοµηχανία ποτών συνεχίζει να βλέ-
πει αυξανόµενη ζήτηση για µη αλκοο-
λούχα ποτά, όπως µε αρωµατισµένο µε-
ταλλικό νερό, µη αλκοολούχες µπύρες.

Κουζίνες φαντάσµατα, βιοποικιλότητα 
Πριν από την κρίση του κορωνοϊού οι 

«κουζίνες φαντάσµατα» (Ghost Kitchens), 
θεωρήθηκαν µόνο ως εξειδικευµένο φαι-
νόµενο, αλλά κατά τη διάρκεια της παν-
δηµίας έγιναν ένας σηµαντικός πυλώ-

νας της τροφοδοσίας στα σπίτια, λόγω 
του lockdown στην εστίαση. Οι «κουζί-
νες-φάντασµα» είναι εστιατόρια όπου γί-
νεται µόνο το µαγείρεµα αλλά δεν σερ-
βίρονται επισκέπτες. Τώρα συµβαίνει 
γρηγορότερα από το αναµενόµενο. Οι 
νέες πλατφόρµες παράδοσης φαγητού 
που λειτουργούν µε «κουζίνες φάντα-
σµα» εξελίσσονται στο Netflix και στο 
Spotify της βιοµηχανίας τροφοδοσίας. 

«Η διατήρηση της βιοποικιλότητας 
καθορίζει το µέλλον του παγκόσµιου 
συστήµατος τροφίµων. Η αγροβιοποι-
κιλότητα κάνει τη γεωργία πιο ανθεκτι-
κή σε περιόδους κλιµατικής αλλαγής 
και διασφαλίζει ότι η διατροφή µας εί-
ναι εµπλουτισµένη», αναφέρει η έκθε-
ση, καθιστώντας τους µάγειρες και εστι-
άτορες πρεσβευτές για το µέλλον αυτής 
της νέας ποικιλοµορφίας στα πιάτα µας. 

Τα stress test στις τάσεις  
τροφίμων αλλάζουν διαρκώς
τη βιομηχανία και την εστίαση

Όσπρια και αυγά ψηλά στις δαπάνες
νοικοκυριών, χαμηλά το αιγοπρόβειο
Μεγάλες αλλαγές σε καταναλω-
τικές και διατροφικές συνήθει-
ες των πολιτών την τελευταία 
10ετία σε βασικές κατηγορίες 
προϊόντων καταγράφει έρευνα 
του ΙΕΛΚΑ, σύµφωνα µε την ο-
ποία τα είδη διατροφής παραµέ-
νουν η µεγαλύτερη κατηγορία 
στις δαπάνες, εντούτοις παρου-
σιάζουν σηµαντικές διακυµάν-
σεις µε µειώσεις που φθάνουν 
το 50% σε αναψυκτικά και αιγο-
πρόβειο κρέας και αυξήσεις 53% 
σε βούτυρο και 25% σε σοκολά-
τες και όσπρια. Στις κατηγορίες 
µε τις µεγαλύτερες απώλειες, κα-
ταγράφονται επίσης οι δαπάνες 
για αλλαντικά (-35%), τοµάτες 
(-28%), χυµοί φρούτων και λα-
χανικών (-27%), βόειο κρέας (-
25%), πορτοκάλια (-22%), κλπ. Α-
ντίστοιχα, στις µεγαλύτερες αυ-
ξήσεις περιλαµβάνονται τα αυ-
γά µε 19%, ο καφές µε 14%, τα 
µαρούλια, σαλάτες µε 13%, κλπ.

Συνολικά την τελευταία 10ετία 
2009-2019 η δαπάνη των νοικο-
κυρών σε ήδη παντοπωλείου έ-
χει µειωθεί κατά 21,70% ενώ συ-
γκεκριµένα η δαπάνη µόνο σε 
τρόφιµα κατά 17,11%. Το 2009 

το µέσο νοικοκυριό δαπανούσε 
µηνιαία σε είδη παντοπωλείου 
5.578 ευρώ ενώ το 2019 4.367 
ευρώ, δηλαδή 1.211 ευρώ λιγό-
τερα ανά έτος. Βέβαια, την τελευ-
ταία 4ετία (2016-2019) η δαπά-
νη των νοικοκυριών σε τρόφιµα 
παρουσιάζει αύξηση από 1.337 
ευρώ κατά κεφαλήν το 2016 σε 
1.388 το 2019, µεταβολή 3,83%. 

Μάλιστα, καταγράφεται ετή-
σια κατά κεφαλήν δαπάνη σε 28 
επιλεγµένες κατηγορίες τροφί-
µων, εκ των οποίων στις 20 κα-
ταγράφεται µείωση µε σηµαντι-
κές διακυµάνσεις που µπορεί να 
ξεκινούν από το -2% στα ζυµα-
ρικά και να φτάνουν στο -49% 
για τα αναψυκτικά, ενώ υπάρ-
χουν και περιπτώσεις µε αύξη-
ση όπως τα όσπρια και τα αυγά. 

Η µείωση στη δαπάνη που κα-
ταγράφεται στα είδη παντοπω-
λείου οφείλεται πέρα από τη µεί-
ωση του διαθέσιµου εισοδήµα-
τος του καταναλωτικού κοινού 
την δεκαετία του 2010, στις αλ-
λαγές στις διατροφικές συνή-
θειες, στην υιοθέτηση έξυπνων 
αγορών, στις προσφορές, αλλά 
και στη φορολογία. 

Τα λικέρ Roots 
στο δίκτυο της 
Pernod Ricard
Hellas
Η Pernod Ricard 
Hellas αναλαµβάνει τη 
διανοµή των 
αποσταγµάτων Roots 
της ελληνικής 
εταιρείας Roots Spirits 
των αδελφών 
Σµυρλάκη, 
ενισχύοντας το 
portfolio των 
εγχώριων brands της 
και αποδεικνύοντας τη 
στήριξή της στην 
ελληνική αγορά και 
οικονοµία. Πρόκειται 
για τη διανοµή των 
τεσσάρων ελληνικών 
liqueurs, Roots Mastic, 
Roots Rakomelo, 
Roots Diktamo και 
Roots Kanela. Η 
εξέλιξη αυτή έρχεται 
ως συνέχεια της 
συνεργασίας των δύο 
εταιρειών, που 
ξεκίνησε τον 
προηγούµενο Μάιο.

H Αυστριακή «γκουρού» σε θέµατα 
διατροφής, επιστήµονας Hanni Rützler.

Παντοπωλείο
Η δαπάνη των νοικο-
κυριών σε τρόφιµα 

µειώθηκε κατά 17,1% 
την τελευταία 10ετία

ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΠΟ∆ΕΚΤΗ ΕΚΤΑΣΗ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Αναψυκτικά

Nτοµάτες

Κρέας από βοοειδή

Κρέας προβατοειδή 
και αιγοειδή

Βούτυρο

Οσπρια

Αυγά

Σοκολάτες

-35%

53%

23%

19%

-49%

-28%

-25%

-45%

25%

Αλλαντικά & κρέατα 
αλίπαστα, σε άλµη, 
ξηρά ή καπνιστά
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Oικογένεια Μπέκα

Τραβάνε βαριές 
επενδύσεις 
τα βουβάλια
Η οικογένεια Μπέκα στη Θεσσαλονίκη φτιάχνει ελληνικό 
προφίλ στα γαλακτοκομικά προϊόντα από βουβαλινό γάλα

Η αρχή
Το 1994 ο Γιάννης 
Μπέκας, απόφοιτος 
της Αµερικανικής 
Γεωργικής Σχολής 
δηµιουργεί µία πρό-
τυπη κτηνοτροφική 
µονάδα και το 2005 
δηµιουργεί µία καθε-
τοποιηµένη µονάδα 

παραγωγής βουβαλι-
νών γαλακτοκοµικών 

προϊόντων

Το βουβαλινό γάλα Μπέκα είναι 
ιδιαίτερα πλούσιο σε θρεπτικά 
συστατικά και περιέχει 58% 
περισσότερο ασβέστιο και 40% 
περισσότερες πρωτεΐνες από 
αγελαδινό και κατσικίσιο.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Σύγχρονος µηχανολογικός εξο-
πλισµός, ιδιόκτητο δίκτυο µετα-
φοράς προϊόντων, έρευνα για δι-
εύρυνση προϊοντικού χαρτοφυλά-
κιου, ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 1.500 
τετραγωνικών µέτρων, πολυάριθµο προ-
σωπικό. Όλα αυτά αποτελούν επενδύσεις που 
εδραίωσαν τα γαλακτοκοµικά προϊόντα της Οι-
κογένειας Μπέκα στην ελληνική αγορά, η απο-
τύπωση των οποίων γίνεται χρόνο µε το χρόνο 
πιο έντονη στους καταναλωτές. Την ίδια στιγ-
µή, πρόκειται για επενδύσεις που εκ του αποτε-
λέσµατος φαίνεται ότι «σήκωσαν» τα γαλακτο-
κοµικά προϊόντα από βουβαλινό γάλα. 

Το 2005 ο Γιάννης Μπέκας, προερχόµενος α-
πό οικογένεια µε κτηνοτροφικό υπόβαθρο, εί-
δε ένα κενό στην ελληνική αγορά και κατάφε-
ρε να συστήσει την πρώτη εταιρεία που έβαλε 
στο ράφι γαλακτοκοµικά προϊόντα από τους νε-
ροβούβαλους, που βόσκουν ελεύθερα στις ό-

χθες του ποταµού Στρυµόνα και της 
λίµνης Κερκίνης. Όπως εξηγεί ο ί-
διος στην Agrenda, από το 2007, 
οπότε και δηµιούργησε το brand 
Οικογένεια Μπέκα, µέχρι σήµε-
ρα, έτρεχε το επιχειρηµατικό του 

πλάνο µε εντατικούς ρυθµούς, προ-
σπαθώντας να βρίσκεται ένα βήµα 

µπροστά από την τάση της αγοράς. «Η 
δυναµική ανάπτυξης µιας αγοράς» εξηγεί, «ο-
ρίζεται από σένα σε πολλές περιπτώσεις. Όταν 
αποφασίζεις να αναπτύξεις ένα προϊόν, αν βγά-
λεις 10 πωλητές και 10 αυτοκίνητα την εποµέ-
νη, τότε θα ανέβουν και οι πωλήσεις. Το θέµα 
είναι να µπορείς να είσαι στην αγορά µε τις δι-
κές σου δυνάµεις». 

Σήµερα, η γκάµα των προϊόντων της εταιρεί-
ας περιλαµβάνει συνολικά 19 κωδικούς. Γάλα 
σκέτο και σοκολατούχο, κρέµα, κεσκιούλ, ρυ-
ζόγαλο, καζάν ντιπί, γιαούρτι, κεφίρ και αριά-
νι, βούτυρο, τυρί λευκό, ηµίσκληρο και γραβιέ-
ρα, mozzarella και µπουράτα καθώς και τέσσε-
ρις γεύσεις παγωτών και καϊµάκι.

Το κενό της προσφοράς και της ζήτησης στην αγορά βουβαλινών προϊόντων 
ανέλαβε να καλύψει η οικογένεια Μπέκα, βάζοντας πρώτη στα ράφια 
ποιοτικά προϊόντα  από νεροβούβαλους της Κερκίνης και του Στρυµόνα.  

   Γιάννης Μπέκας 
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Η διαµόρφωση του δικού του δικτύ-
ου διανοµής των προϊόντων του, του 
έδωσε ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα 
ως προς τη διαχείριση των δραστη-
ριοτήτων του αλλά, φέρνοντάς τον 
ταυτόχρονα πιο κοντά στον παλµό 
της αγοράς, εξηγεί ο συνοµιλητής 
µας. «Πλέον το 80% της διακίνησης 
το κάνουµε µε δικά µας µέσα. Είναι 
σηµαντικό να έχεις δικούς σου πω-
λητές στις αγορές, που δραστηριο-
ποιείσαι, ώστε να έχεις επαφή µε 
τα πράγµατα» αναφέρει συµπλη-
ρώνοντας πως απασχολεί επί µο-
νίµου βάσεως οδηγούς µε δικά του 
φορτηγά ψυγεία στα µεγάλα αστικά 
κέντρα Αθήνας και Θεσσαλονίκης. 

Στα επόµενα πλάνα της επιχεί-
ρησης, η οποία παρεµπιπτόντως έ-
χει και ζωηρή εξαγωγική δραστη-
ριότητα στις ευρωπαϊκές αγορές, 
µε παρουσία και σε τρίτες χώρες, 
είναι η περαιτέρω καθετοποίησή 
της. Συγκεκριµένα, στα σκαριά υ-
πάρχει πλάνο επέκτασης των δρα-
στηριοτήτων στην πρωτογενή πα-
ραγωγή, µε την αγορά και ανάπτυ-
ξης µονάδας βουβαλιών, µε τον κ. 
Μπέκα προς το παρόν να αναµένει 

τις εξελίξεις στο µέτωπο της παν-
δηµίας, προτού προβεί στην υλο-
ποίησή της επένδυσης. 

Να σηµειωθεί άλλωστε ότι στο πα-
ρελθόν ο ίδιος διατηρούσε φάρµα 
µε αγελάδες, συνεχίζοντας την οι-
κογενειακή παράδοση, µε εµπειρί-
ες δεκαετιών στον κλάδο. Μάλιστα 
φοίτησε και στην Αµερικανική Γε-
ωργική Σχολή µε υποτροφία και ε-
ξειδικεύτηκε στον τοµέα της ζωικής 
παραγωγής. Παράλληλα προετοιµά-
ζεται και η επόµενη γενιά, που θα 
αναλάβει τα ηνία της επιχείρησης. 
Ο γιος του ∆ηµήτρης και η κόρη του 
Αθηνά, έχουν αποφοιτήσει από την 
Αµερικανική Γεωργική Σχολή και θέ-
λουν να συνεχίσουν την παράδοση 
της οικογένειας και να διευρύνουν 
το επιχειρηµατικό της φάσµα, προ-
γραµµατίζοντας να εξειδικευτούν 
στον τοµέα των τροφίµων και τη δι-
οίκηση επιχειρήσεων. 

Για τη δυναµική των ελληνικών 
γαλακτοκοµικών προϊόντων, ο κ. 
Μπέκας θεωρεί πως όλες οι αγορές 
αναγνωρίζουν το υψηλό  επίπεδο 
των Ελλήνων παραγωγών, αλλά κρί-
νει ότι «δεν προβάλλονται αρκετά». 

Σημαντική η διακίνηση των προϊόντων 
με ιδία μέσα για επαφή με την αγορά

ΣΙΝ∆ΟΣ
H επιχείρηση που έχει βάλει στο κέντρο του 

ενδιαφέροντος της τα προϊόντα από βουβαλινό γάλα 
στεγάζεται σε 1500 τ.µ. στην περιοχή της Σίνδου, 

στη Θεσσαλονίκη
∆ιεύθυνση: 14ο χλµ. Π.Ε.Ο. Σίνδου – 

Χαλάστρας, 57400

Εξαγωγές
Πωλήσεις κάνει και στο 
εξωτερικό σε καταστή-

µατα delicatessen Ελλή-
νων σε Βέλγιο, Γαλλία, 

Ολλανδία και Κύπρο

ΣΙΝ∆ΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

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

agrenda@agronews.gr

Χρ. Βαλιανάτος 
Παμψηφεί 
πρόεδρος 
Ρεκόρ ψήφων έλαβε ο πρόεδρος 
εκ νέου της Οµάδας Παραγωγών 
Αµαλιάδας Χρήστος Βαλιανάτος, 
αφού στις εκλογές του νέου 
∆ιοικητικού Συµβουλίου και 
Εποπτικού Συµβουλίου 
συγκέντρωσε 79 ψήφους από τα 
80 συνολικά µέλη που ψήφισαν. 
Στο υπόλοιπο νέο ∆Σ, 
αντιπρόεδρος Σ. Κακαλέτρης, 
γραµµατέας Γ. Αχαµνός, ταµίας Ι. 
Τάραµας και µέλος Ι. Κάρµης.

ΘΕΣγάλα
Αποχώρηση 
Αποχωρεί από τoν ΘΕΣγάλα ο 
Κωνσταντίνος Καρτέρης, που εδώ 
και 2,5 χρόνια ασκούσε 
καθήκοντα αναπληρωτή γενικού 
διευθυντή. Ο κ. Καρτέρης έχει 
συνεργαστεί στο παρελθόν µε την 
αλυσίδα παγωµένου γιαουρτιού 
Chillbox, όπου κατείχε τη θέση 
του Γενικού ∆ιευθυντή. Μέχρι 
στιγµής δεν έχουν γίνει γνωστοί 
οι λόγοι της αποχώρησής του.

Γιώργος Ξυφαράς
CFO στην 
Παγκρήτια
Τη θέση του CFO (Chief Financial 
Officer) στην Παγκρήτια Τράπεζα 
ανέλαβε ο Γιώργος Ξυφαράς, ο 
οποίος έχει εργαστεί σε θέσεις 
ευθύνης µε ανάλογο αντικείµενο 
και διαθέτει µακρόχρονη εµπειρία 
στον χρηµατοπιστωτικό χώρο. 
Έχει σπουδάσει οικονοµικά µε 
εξειδίκευση στα τραπεζικά, έχει 
συµµετάσχει σε πλήθος επιτροπών 
στον τραπεζικό χώρο.

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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Είτε η Κοµισιόν επιδίδεται σε ένα 
περίπλοκο νέας κοπής και φιλοπε-
ριβαλλοντικό µάρκετινγκ, το λεγό-
µενο «greenwashing» (πράσινο ξέ-
πλυµα στη διεθνή δηµόσια σφαίρα), 
είτε εκτός των «φειδωλών» κρατών 
µελών και των Πράσινων Ευρωβου-
λευτών, µαζί και οι επενδυτές θα ε-
πιβλέψουν και θα αξιολογήσουν αυ-
στηρά τα σχέδια ανάκαµψης που θα 
εκπονήσουν οι χώρες του µπλοκ. 
∆ανειζόµενη λοιπόν η Κοµισιόν πε-
ρί τα 225 δισ. από τις αγορές µε εγ-
γυήσεις προς τους επενδυτές ότι η 
αξιοποίηση των χρηµάτων αυτών 
από τα κράτη µέλη θα σηµάνει τη 
νέα εποχή της Πράσινης Ανάπτυ-
ξης, η Κοµισιόν «στριµώχνεται» µε 
έναν πρωτότυπο τρόπο κατά τους 
Financial Times. 

Η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρ-
σουλα φον ντερ Λάιεν τον περασµέ-
νο µήνα ανακοίνωσε ότι οι Βρυξέλ-
λες θα χρησιµοποιήσουν νέες δα-
νειοληπτικές δυνατότητες για να 
εκδώσουν 225 δισ. ευρώ χρέους µε 
τη µορφή πράσινων οµολόγων. Έ-
τσι, οι Βρυξέλλες γίνονται ο µεγα-
λύτερος εκδότης στον κόσµο σε αυ-
τό το νεογέννητο αλλά γρήγορα α-
ναπτυσσόµενο τµήµα της αγοράς 
κρατικών χρεών. Τα πράσινα οµό-

λογα, όπως υποδηλώνει το όνοµα, 
είναι χρεωστικά µέσα των οποίων 
τα έσοδα προορίζονται για τη χρη-
µατοδότηση βιώσιµων και φιλικών 
προς το περιβάλλον δαπανών. ∆ί-
νουν στους επενδυτές που θέλουν 
να συµµετάσχουν στη φιλοπεριβαλ-
λοντική στροφή της οικονοµίας έναν 
επιπλέον βαθµό ασφάλειας δικαίου 
ότι τα χρήµατά τους θα χρησιµοποι-
ηθούν για το σκοπό αυτό.

Ωστόσο, µια νέα δηµοσίευση του 
Hertie School / Delors Center προ-
ειδοποιεί τους επενδυτές να µην πά-
ρουν τοις µετρητοίς τις φιλοδοξίες 
της επιτροπής.Οι ερευνητές πιστεύ-
ουν ότι υπάρχει ο κίνδυνος τα πρά-
σινα οµόλογα να διοχετευτούν «δό-
λια» σε µερικές όχι και πολύ πράσι-
νες επενδύσεις, ή µη επενδύσεις γε-
νικά, αν τα ποσά του Ταµείου Ανά-

καµψης δεν αξιοποιηθούν σωστά. 
Ως έχει, η Επιτροπή θέλει το 37% 

των δανείων και των επιχορηγήσεων 
του Ταµείου Ανάκαµψης να προορι-
στούν σε επενδύσεις φιλικές προς 
το περιβάλλον σε βασικούς τοµείς 
της οικονοµίας όπως η ενέργεια, οι 
µεταφορές και η αγροτική παραγω-
γή. Ωστόσο, όπως ορθώς επισηµαί-
νει το έγγραφο, η πραγµατική εκτί-
µηση του κατά πόσον θα επιτευχθεί 
αυτός ο στόχος δεν έχει καµία σχέση 
µε το αν η επιτροπή εγείρει «συµβα-
τικό» ή «πράσινο» χρέος στις αγο-
ρές. Προς το παρόν η Κοµισιόν δί-
νει διαπιστευτήρια για την σωστή α-
ξιοποίηση του χρέους, ωστόσο όπως 
επισηµαίνουν οι FT, διακυβεύεται η 
φήµη της στην ανερχόµενη αγορά 
των πράσινων οµολόγων. 

Έτσι, η σωστή αξιοποίηση των πό-
ρων του Ταµείου Ανάκαµψης, ήδη 
µια εξαιρετικά ευαίσθητη και πολύ-
πλοκη διαδικασία, κατά την οποία 
µέχρι τον Απρίλιο του 2021 προβλέ-
πεται ότι τα κράτη µέλη θα έχουν 
εκπονήσει συγκεκριµένα σχέδια α-
νάκαµψης, ξεφεύγει από το φάσµα 
του πολιτικού, όπως το διαµορφώ-
νουν οι απαιτήσεις των Ευρωβου-
λευτών και η φειδωλή προσέγγιση 
των Ολλανδών, Αυστριακών, ∆α-
νών και Φιλανδών. Πλέον, όπως 
τονίζουν οι FT, οι επενδυτές παρα-
κολουθούν στενά επίσης.   

Το πράσινο ξέπλυμα, 
οι οικολόγοι επενδυτές
και τα ομόλογα για την
ανάκαμψη

Πώς το Brexit ενισχύει 
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Φαίνεται πως και οι ιδιοκτήτες 
χρέους της ΕΕ ελέγχουν 
την κατανομή των 750 δις

Μέχρι 2,30 ευρώ 
παραπάνω για τα 
ντόπια κρέατα
Έως και 2,30 ευρώ πάνω 
από τη µέση τιµή λιανικής 
πώλησης είναι 
διατεθειµένοι να 
πληρώσουν οι Έλληνες 
καταναλωτές για ντόπιο 
αιγοπρόβειο κρέας, βάσει 
των αποτελεσµάτων 
έρευνας που επιχειρεί µε 
ποιοτικά και ποσοτικά 
δεδοµένα να αποτυπώσει 
το προφίλ τους. Η µελέτη 
που διενεργήθηκε υπό 
την οµπρέλα του iSAGE, 
ενός προγράµµατος που 
αναζήτησε τα µέσα και τα 
απαιτούµενα για µια 
καινοτόµα και βιώσιµη 
αιγοπροβατοτροφία στην 
Ευρώπη, µεταξύ άλλων 
έδειξε πως σε ποσοστό 
69% οι καταναλωτές 
αιγοπρόβειου κρέατος 
στην Ελλάδα εµφανίζουν 
µια σταθερή και συχνή 
προτίµηση στο προϊόν 
την τελευταία τριετία.

Κενό περίπου 2 εκατ. σφαγίων εν-
δέχεται να διαµορφώσει και η εµπο-
ρική πλέον έξοδος του Ηνωµένου 
Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Έ-
νωση, δίνοντας αέρα στις ελληνι-
κές εξαγωγές ώστε να καλύψουν το 
κενό αυτό, ειδικά στις αγορές της 
Γαλλίας και της Γερµανίας. 

Σύµφωνα µε εκτιµήσεις παραγό-
ντων που εκπροσωπούν τον βρετα-
νικό κλάδο της αιγοπροβατοτροφί-
ας, η δυσκολία ανάµεσα στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση και το Λονδίνο να 
συνάψουν εγκαίρως µια εµπορική 
συµφωνία που θα αντικαταστήσει 
το έως τώρα ελεύθερο εµπόριο, ανα-
µένεται να γονατίσει την βρετανική 
κτηνοτροφία. Ο κλάδος του πρόβει-
ου κρέατος δε, είναι ο πιο ευάλω-
τος, αφού το 89% µε 95% των προ-
ϊόντων που παράγονται στο Ηνω-
µένο Βασίλειο κατευθύνονται στην 
Ευρώπη και κυρίως στις αγορές της 
Γαλλίας και της Γερµανίας, οι οποί-
ες απορροφούν το 55% και το 10% 
των εξαγωγών αντίστοιχα. Πρόκει-
ται για 332 περίπου εκατ. ευρώ αξία 
αιγοπρόβειου κρέατος το οποίο πλέ-
ον θα δασµολογηθεί, µε την επιβά-
ρυνση να διαθέτει κατά πάσα πιθα-
νότητα και µια «τιµωρητική» διάθε-
ση από την πλευρά των Βρυξελλών. 

 Στην περίπτωση της Ελλάδας, σε 
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Η Wall Street ετοιµάζεται να εντάξει 
τις διαπραγµατεύσεις συµβολαίων 
µελλοντικής εκπλήρωσης για την 
παροχή νερού µέσα στους προσε-
χείς µήνες.  Παράλληλα και η CME, 
η οποία διαχειρίζεται το συµβόλαιο 
µελλοντικής εκπλήρωσης του Σικά-
γο, την περασµένη εβδοµάδα δήλω-
σε ότι θα ξεκινήσει να διαπραγµα-
τεύεται τα πρώτα µελλοντικά συµβό-
λαια για το νερό στον κόσµο, µε τις 
τιµές τους να έχουν ως σηµείο ανα-
φοράς την τιµολόγηση του αρδεύ-
σιµου νερού στην Καλιφόρνια, την 
πιο «διψασµένη» πολιτεία των ΗΠΑ. 
Κάθε συµβόλαιο θα αντιπροσωπεύει 
τον όγκο νερού που χρειάζεται για 
να καλύψει περίπου 30 εκατοστά α-
νά τέσσερα στρέµµατα (acre/foot).

Ένα συµβόλαιο µελλοντικής εκ-
πλήρωσης είναι µια συµφωνία για 
την αγορά ή πώληση ενός περιου-
σιακού στοιχείου, όπως το νερό, σε 
µια συγκεκριµένη στιγµή στο µέλ-
λον σε συµφωνηµένη τιµή. 

Προς το παρόν, το 40% του νερού 
στην Καλιφόρνια χρησιµοποιείται για 
την άρδευση. Εκεί οι τιµές κυµαίνο-
νται γύρω στα 526,40 δολάρια, µει-
ωµένες κατά περίπου 25% συγκρι-
τικά µε τις αρχές του καλοκαιριού. 
Ωστόσο την άνοιξη η τιµή ήταν τρι-
πλάσια, αφού είχε προηγηθεί ένας 
«ιστορικά ξηρός» Φεβρουάριος. Η ό-
λη ιστορία ξεκίνησε σε µια προσπά-
θεια να γίνει περισσότερο διαχειρί-
σιµο το ρίσκο που προκύπτει από 
φαινόµενα λειψυδρίας και ξηρασί-
ας που γίνονται όλο και πιο συχνά.  

«Με σχεδόν τα δύο τρίτα του πα-
γκόσµιου πληθυσµού να αναµένε-
ται να αντιµετωπίσουν έλλειψη νε-
ρού έως το 2025, η λειψυδρία πα-
ρουσιάζει αυξανόµενο κίνδυνο για 
επιχειρήσεις και κοινότητες σε όλο 
τον κόσµο», εξηγεί ο Τιµ ΜακΚούρτ, 
παγκόσµιος επικεφαλής του δείκτη 

µετοχών και εναλλακτικών επενδυ-
τικών προϊόντων στο CME.

Οι ειδικοί έχουν προειδοποιήσει 
ότι οι εντάσεις αυξάνονται ήδη λό-
γω της έλλειψης νερού σε όλο τον 
κόσµο. Η ανάγκη για νερό πρέπει 
να εξισορροπηθεί µεταξύ του εφο-
διασµού των σπιτιών, των ανθρώ-
πων, της παραγωγής ενέργειας και 
της άρδευσης των καλλιεργειών.

Εάν αυτό δεν είναι σωστά ισορρο-
πηµένο ή οι προµήθειες εξαντλη-
θούν, ενδέχεται οι πόλεµοι του νε-
ρού να γίνουν µια πραγµατική πι-
θανότητα.

Τα μελλοντικά συμβόλαια
για αγορά νερού άρδευσης 
και η διψασμένη Καλιφόρνια

O Τιµ ΜακΚούρτ, παγκόσµιος 
επικεφαλής του δείκτη µετοχών και 
εναλλακτικών επενδυτικών προϊόντων 
στο CME.τις εξαγωγές αιγοπρόβειου κρέατος

2,3 εκατ. ανέρχονται τα αµνοε-
ρίφια που προορίζονται για τις 
εξαγωγές στις διεθνείς αγορές, 
µε την Ισπανία και την Ιταλία να 
αποτελούν τους παραδοσιακούς 
αγοραστές του ελληνικού προϊ-
όντος στο εσωτερικό του µπλοκ. 
Το κενό αυτό θα µπορούσε να 

καλύψει µέχρι ένα βαθµό η ελ-
ληνική αιγοπροβατοτροφία, α-
φού σε περίπτωση που δασµολο-
γηθεί το βρετανικό προϊόν, αυ-
τοµάτως καθίσταται περισσότε-
ρο ανταγωνιστικό. Μάλιστα πρό-
σφατη έρευνα αποκαλύπτει και 
την προστιθέµενη αξία που δια-
τίθενται να πληρώσουν οι κατα-
ναλωτές σε βασικές ευρωπαϊκές 

αγορές, µε τους τους Γάλλους 
να δίνουν έως και 3,74 ευρώ ε-
πιπλέον στο πρώτης ποιότητας 
προϊόν, τους Ιταλούς 3,05 ευρώ 
και τους Ισπανούς 2,58 ευρώ. 

Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες 
προτιµήσεις του Έλληνα κατα-
ναλωτή, η έρευνα δείχνει ότι 
είναι διατεθειµένος να πληρώ-
σει έως και 1,27 ευρώ πάνω α-
πό τη µέση τιµή, για βιολογικό 
κρέας, µε τη Γαλλία να βρίσκε-
ται στην κορυφή αυτής της κα-

τάταξης, αφού οι Γάλλοι διατί-
θενται να πληρώσουν έως και 
2,06 ευρώ επιπλέον. Επιπλέον, 
η γεωγραφική ένδειξη φαίνε-
ται ότι κερδίζει το εγχώριο κα-
ταναλωτικό κοινό σε µικρότερο 
όµως βαθµό. Συγκεκριµένα, µέ-
χρι 0,97 ευρώ επιπλέον της µέ-
σης τιµής είναι διατεθειµένος 
να πληρώσει ο Έλληνας κατα-
ναλωτής για την ένδειξη ΠΟΠ 
ή ΠΓΕ, µε τους Ιταλούς να ακο-
λουθούν στα 0,82 ευρώ.
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Βιολογικό κρέας 
Ο Έλληνας κατανα-
λωτής δείχνει διατε-

θειµένος να πληρώσει 
έως και 1,27 ευρώ 

πάνω από τη µέση τιµή 
για βιολογικό κρέας, 

σύµφωνα µε την 
έρευνα
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O κλάδος της πτηνοτροφίας είχε ήδη ξεκινήσει 
τις εκτροφές για την κάλυψη της ζήτησης µε ό-
ρους προ κορωνοϊού, αναφέρει µελέτη της ICAP, 
που αποτυπώνει τις σηµαντικές επιβαρύνσεις και 
ζηµιές που υπέστησαν παραγωγοί και µεταποιη-
τές από τα µέτρα περιορισµού της διασποράς της 
πανδηµίας. Τα µέτρα, όπως αναφέρει η µελέτη 
της ICAP που εκπονήθηκε για λογαριασµό της 
∆ιεπαγγελµατικής Οργάνωσης Πτηνοτροφίας, 

είχαν άµεσο αντίκτυπο στην τιµή του ελληνικού 
κοτόπουλου για τους παραγωγούς, αλλά και τις 
µονάδες µεταποίησης. Μάλιστα, η µείωση οφεί-
λεται στα αποθέµατα και το «ντάµπινγκ» τιµών. 

«Ο κλάδος της ελληνικής πτηνοτροφίας ξε-
κίνησε τον προγραµµατισµό για το 2020, λαµ-
βάνοντας υπόψη την πορεία της οικονοµίας το 
2019, την τάση της τουριστικής κίνησης που ή-
ταν αυξανόµενη την τελευταία διετία και την πε-

ρίοδο αναφοράς που συµπίπτει µε την προετοι-
µασία για τη θερινή περίοδο», λέει η µελέτη, υ-
πογραµµίζοντας ότι η πλεονάζουσα παραγωγή 
οδηγήθηκε σε αποθεµατοποίηση και κατάψυξη. 

Η οικονοµική ζηµιά στον κλάδο αφορά και πα-
ραγωγούς και µεταποιητές και απαιτείται αποζη-
µίωση των πτηνοτροφικών επιχειρήσεων, οδικός 
χάρτης για την ανάκαµψη του κλάδου, λύσεις διά-
θεσης των προϊόντων, εξαγωγικές πιστώσεις κλπ

Σοβαρές ζημιές στην πτηνοτροφία λόγω covid, λέει η ICAP

Η απόσυρση των 
τραπεζών από τη 
χρηματοδότηση του 
εμπορίου, οδηγεί 
σε μονοπωλιακού 
χαρακτήρα 
επιχειρήσεις και 
αύξηση των τιμών 
των προϊόντων 
μακροπρόθεσμα

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Προϋποθέσεις για µια επισιτιστική κρίση µε 
µακροπρόθεσµη αύξηση των τιµών για τα 
αγροτικά εµπορεύµατα, αλλά και ενίσχυση 
των µονοπωλιακών τάσεων ξεδιπλώνονται 
το τελευταίο διάστηµα στην αγορά αγροτι-
κών εµπορευµάτων. Εκτιµήσεις της αγο-
ράς τις οποίες επικαλείται η Τράπεζα Πει-
ραιώς στο τελευταίο δελτίο Τιµών για τα α-
γροτικά προϊόντα που κυκλοφόρησε, ανα-
δεικνύουν το σενάριο αυτό. 

Συγκεκριµένα, καθώς οι τράπεζες, εί-
τε αποσύρονται από τη χρηµατοδότηση ε-
µπορίου είτε την κλιµακώνουν προς όφε-
λος των µεγάλων εταιρειών, οδηγώντας, 
παράλληλα, σε αποκλεισµό µικροµεσαίες 
επιχειρήσεις στον τοµέα της εφοδιαστικής 
αλυσίδας, αυτή η τακτική είναι πιθανό να 
οδηγήσει σε µονοπωλιακού χαρακτήρα ε-
πιχειρήσεις, µε συνέπεια τη σηµαντική αύ-
ξηση των τιµών των προϊόντων µακροπρό-
θεσµα, σύµφωνα µε την Τράπεζα.

Το παραπάνω έρχεται να επιβεβαιώσει σχε-
τικό δηµοσίευµα του Agronews.gr, το οποίο 
περιέγραφε την εικόνα της διεθνούς αγροτι-
κής οικονοµίας, αναφέροντας πως ο αγρο-
τικός τοµέας και τα αγροτικά commodities 
έχουν δει το αναπάντεχο ενδιαφέρον ιδιω-
τικών επενδυτικών οργανισµών που το τε-
λευταίο διάστηµα ενισχύουν τον όγκο των 
κεφαλαίων που κατευθύνονται προς την α-
γροτική οικονοµία. Την ίδια στιγµή, το τρα-
πεζικό σύστηµα δείχνει πως αποκλείει «ε-
λαφρά τη καρδία» αγροτικές και µεταποι-
ητικές επιχειρήσεις µεσαίου µεγέθους από 

την πρόσβαση σε ρευστότητα.
Τις δυο αυτές αντιφατικές τάσεις ανα-

δεικνύουν µε την αρθρογραφία τους και 
οι Financial Times, που προειδοποιούν ό-
τι η επόµενη εκτεταµένη παγκόσµια κοινω-
νικοοικονοµική κρίση δεν αποκλείεται να 
ξεπηδήσει από τον κλάδο του τροφίµου, ό-
σο το τραπεζικό σύστηµα αφήνει χωρίς την 
απαιτούµενη ρευστότητα την αλυσίδα εφο-
διασµού αγροτικής πρώτης ύλης.

Ανοδικός κύκλος για τα αγροτικά
Εν τω µεταξύ, σε ανοδικό κύκλο «φωτο-

γραφίζει» τις αγορές αγροτικών εµπορευµά-

των το τελευταίο report της τράπεζας Πειραι-
ώς, µε τους δείκτες των προϊόντων να κατα-
γράφουν θετικές αποδόσεις +6,03%. Σε ό,τι 
τώρα αφορά τις εξελίξεις στις επιµέρους α-
γορές αγροτικών commodities, τα µεγαλύ-
τερα κέρδη κατέγραψαν, το σιτάρι, το βαµ-
βάκι και το καλαµπόκι, η σόγια και τα βο-
οειδή, καθώς και η ζάχαρη, ενώ τα λιγότε-
ρα είχαν ο χυµός πορτοκαλιού και το ρύζι. 

Παρατηρείται µια µεσοπρόθεσµη στα-
θεροποίηση τιµών του δείκτη αγροτικών  
προϊόντων και βελτίωση της τεχνικής ει-
κόνας προς το πιο θετικό, ύστερα από τη 
σηµαντική άνοδο του δείκτη σε µηνιαίο 

Ανεβαίνουν τα soft commodities

Μονοπωλιακές 
τάσεις στα αγροτικά 
ενισχύουν τις τιμές

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΙΜΩΝ 
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Καταγράφοντας µια τεράστια αύξηση της τάξης 
του +81,19% τα αποθέµατα οίνων το 2020 που 
ανήλθαν σε 3.117.801 HL, µε βάση τα στοιχεία 
που ανακοινώθηκαν από το αρµόδιο τµήµα του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης προς την Κο-
µισιόν, αποτελούν «εφιάλτη» για τον αµπελοοι-
νικό τοµέα. Όπως αναφέρει η ΚΕΟΣΟΕ, «η µη α-
ναµενόµενη σε τέτοιο επίπεδο (λόγω πανδηµί-
ας) καταγραφή αποθεµάτων το 2020, δηµιουρ-

γεί ερωτηµατικά σε σχέση µε τον όγκο που τε-
λικά αποστάχθηκε, αφού µάλιστα δεν εξαντλή-
θηκε ο προϋπολογισµός της Απόσταξης Κρίσης 
που ως µέτρο απορρόφησε 20,51 εκατ. ευρώ, για 
128 (από τα 1.500 περίπου) µόνο οινοποιεία και 
µε εγκεκριµένο προϋπολογισµό 25 εκατ. ευρώ».

Πρόκειται για όγκο αποθεµάτων, υψηλότε-
ρο όλων των εποχών, µε τη µεγαλύτερη αύξηση 
να καταγράφουν οι οίνοι µε ΠΓΕ (176,23%) ακο-

λουθούµενους από τους ποικιλιακούς οίνους 
(64,76%), τους οίνους χωρίς Γεωγραφική Ένδει-
ξη (53,60%) και τέλος τους οίνους µε ΠΟΠ που 
κατέγραψαν ελάχιστη αύξηση (1,98%). 

Εκτιµάται ότι πολλά οινοποιεία δεν απέσταξαν 
δεδοµένου ότι οι τιµές της απόσταξης ήταν χα-
µηλότερες του κόστους παραγωγής οίνων, λό-
γω της σχετικά χαµηλής αποζηµίωσης των οίνων 
για απόσταξη σε αυτή την κατηγορία.

Εκρηκτική αύξηση 81,1% στα αποθέματα οίνου το 2020

Στα χνάρια της κίτρινης ποικιλίας Sorelli, 
η οποία φέτος πληρώθηκε από το εµπό-
ριο κατά περίπου 20% υψηλότερα από 
τα περσινά επίπεδα, έχει αρχίσει να κι-
νείται εµπορικά και η πράσινη ποικι-
λία Hayward, η οποία «χτίζει» σταδια-
κά νέα υψηλά τιµών παραγωγού, αφή-
νοντας υποσχέσεις για µια από τις κα-
λύτερες χρονιές των τελευταίων ετών.

Τα 0,65 ευρώ το κιλό, µε τα οποία έ-
κανε «σεφτέ» η συγκοµιστική σεζόν 
στα Hayward, κυρίως σε πράξεις µε πα-
ραγωγούς που είχαν ανάγκη από ρευ-
στό, έχουν ξεπεραστεί, πλέον, στα ποιο-
τικά προϊόντα µε το ιδανικό µέγεθος κι 
ο πήχης έχει ανέβει ακόµη και στα 0,75 
ευρώ το κιλό, χωρίς, µάλιστα, η ανοδι-
κή τάση να δείχνει ιδιαίτερη κόπωση.

«Οι τιµές κινούνται σε ικανοποιητι-
κά επίπεδα αυτή την περίοδο. Έχουν 
γίνει εµπορικές πράξεις στο ελεύθερο 
εµπόριο από 0,60 ευρώ για τις υποδε-
έστερες κατηγορίες µέχρι 0,75 ευρώ το 
κιλό για τις πρώτες ποιοτικές κατηγορί-
ες», ανέφερε στην Agrenda ο ∆ηµήτρης 
Τσιµήτρης, παραγωγός από την Πιερία.

Καλό ξεκίνηµα, αλλά ανησυχεί 
ενδεχόµενο lockdown στις αγορές

Συγκρατηµένη αισιοδοξία επικρατεί 
και στον κάµπο του ∆ήµου Νέστου στην 
Καβάλα, όπου η συγκοµιδή έχει ξεπε-
ράσει το µισό της παραγωγής. Όπως 
πληροφορεί την εφηµερίδα Agrenda ο 

πρόεδρος του τοπικού Αγροτικού Συλ-
λόγου, Σάββας Αργυράκης «από άπο-
ψη τιµής πάµε πολύ καλά µέχρι στιγ-
µής. Οι τιµές σε εµπορικές πράξεις στο 
ελεύθερο εµπόριο, κυµαίνονται από 
0,70 έως 0,73 ευρώ το κιλό, ενώ όσοι 
παραγωγοί συνεργαζόµαστε µε συνε-
ταιρισµούς και θα πληρωθούµε µε την 
εκκαθάριση, ελπίζουµε ότι θα πιάσου-
µε σίγουρα κάτι παραπάνω από 0,75 
ευρώ το κιλό». 

Βασική προϋπόθεση για να επαλη-
θευθεί η πρόβλεψη, βέβαια, σύµφω-
να µε τον κ. Αργυράκη, είναι να δια-
τηρηθεί στην αγορά η οµαλότητα που 
υπάρχει σήµερα και να αποφευχθούν 
τυχόν lockdown που θα διαταράξουν 
την οµαλή ροή που παρατηρείται αυ-
τή την περίοδο στις αγορές.

Έως και 1,05 ευρώ το κιλό η τιµή 
παραγωγού στα κίτρινα Sorelli

Ένα εύρος τιµής στα 0,55 µε 0,70 ευ-
ρώ το κιλό, διαµορφώνεται και στις πρά-
ξεις που πραγµατοποιούνται στην Άρ-
τα, αναφέρει ο Χρήστος Κολιός, του ο-
µώνυµου οµίλου εταιρειών. Ο ίδιος µας 
είπε πως για τα ακτινίδια της κίτρινης 
ποικιλίας Sorelli, που είναι πατενταρι-
σµένα και συγκοµίστηκαν ήδη, η τιµή 
παραγωγού κινήθηκε µεταξύ 0,90 ευ-
ρώ έως και 1,05 ευρώ το κιλό και είναι 
περίπου 20% υψηλότερη από πέρυσι.

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

επίπεδο. Τα ενθαρρυντικά στοιχεία για 
αύξηση των εισαγωγών στην Κίνα τον Σε-
πτέµβριο, µε παράλληλη ενίσχυση των ε-
ξαγωγών της, βελτίωσαν το οικονοµικό 
κλίµα, παρά τις εντεινόµενες ανησυχίες 
για έκρηξη της πανδηµίας µε ενδεχόµενη 
λήψη περιοριστικών µέτρων από κάποιες 
χώρες και τις προβλέψεις διεθνών οργα-
νισµών για τον ρυθµό συρρίκνωσης της 
παγκόσµιας οικονοµίας.

Στην περίπτωση του βαµβακιού, πράγµατι 
τα ταµπλό στα χρηµατιστήρια µελλοντικής 
εκπλήρωσης συµβολαίων έρχονται να επι-
βεβαιώσουν την τάση, αφού έχοντας από τα 
τέλη της προηγούµενης εβδοµάδας σπάσει 
την αντίσταση των 70 σεντς η λίµπρα, την 
Τρίτη 20 Οκτωβρίου οι διαπραγµατεύσεις 
ξεκινούν από τα 71,56 σεντς η λίµπρα για 
τα συµβόλαια ∆εκεµβρίου. Το ανοδικό ρά-
λι του χρηµατιστηρίου βάµβακος, που ξε-
κίνησε από τον Απρίλιο του 2020, έχει µέ-
χρι στιγµής διαψεύσει πολλούς «απαισιό-
δοξους» και καλοθελητές, που έσπευσαν ή-
δη από το καλοκαίρι να καλέσουν σε κλει-
σίµατα και προπωλήσεις τους παραγωγούς, 
αφού όπως εκτιµούσαν η τιµή δεν θα µπο-
ρούσε να υπερβεί τα 65 σεντς.

Κεφάλαια
Ιδιωτικοί επενδυ-
τικοί οργανισµοί 
το τελευταίο διά-
στηµα ενισχύουν 

τον όγκο των 
κεφαλαίων που 
κατευθύνονται 
προς την αγρο-
τική οικονοµία 

Με 75 λεπτά το κιλό τα ακτινίδια Hayward 
που χτίζουν νέα υψηλά τιμών παραγωγού

Προ των πυλών 
η αναγνώριση της 
∆ιεπαγγελµατικής 
Ακτινιδίου

Ο προσωρινός πρόεδρος 
της υπό σύσταση 
∆ιεπαγγελµατικής 
Οργάνωσης Ακτινιδίου, 
ο κ. Κολιός ανέφερε ότι 
η αναγνώριση του 
οργάνου µπαίνει στην 
τελική ευθεία. «Πήραµε 
ΑΦΜ από την Εφορία, 
έγινε εγγραφή στο 
ΓΕΜΗ και αποµένουν 
ορισµένες λεπτοµέρειες 
πριν καταθέσουµε τα 
έγγραφα στο υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης 
για την αναγνώριση», 
ανέφερε και εκτίµησε 
πως «όλα θα έχουν γίνει 
τις επόµενες 10 µέρες». 
Στα ιδρυτικά µέλη της 
οργάνωσης τα µεγάλα 
ονόµατα ελεύθερου 
εµπορίου, τυποποίησης 
και οι σηµαντικότερες ΟΠ.
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Κουβέντα για 
να μειωθούν 
τα προϊόντα με 
συνδεδεμένη
Η δήλωση Βορίδη για µία πιθανή 
µείωση των προϊόντων που 
λαµβάνουν συνδεδεµένη ενίσχυση, 
έρχεται µετά τα πολλαπλά αιτήµατα 
της χώρας µας για αύξηση του 
ορίου στο 15% από το 12% που 
ισχύει σήµερα, ως προς το µέγιστο 
ποσό που µπορεί να απορροφά αυτό 
το καθεστώς από τον φάκελο των 
άµεσων ενισχύσεων. Σηµειώνεται 
ότι το 15% (13% συν 2% για τις 
πρωτεϊνούχες καλλιέργειες) πέρασε 
τελικά στο κείµενο γενικής 
συµφωνίας του Συµβουλίου. 
Οι δύο αυτές τοποθετήσεις δεν 
«συγκρούνται» απαραίτητα µεταξύ 
τους. Είναι γνωστό, ότι τα ποσά που 
προσφέρονται για συνδεδεµένη, µε 
εξαίρεση κάποια λίγα προϊόντα, 
είναι πολύ µικρό για να 
αποτελέσουν ένα καλό 
συµπληρωµατικό εισόδηµα για τον 
αγρότη. Ως εκ τούτου, αν µειωθούν 
τα προϊόντα και αυξηθεί 
το ποσό, τότε η στήριξη µπορεί να 
αποκτήσει κάποιο νόηµα για όσες 
καλλιέργειες και εκτροφές 
αποµείνουν στη σχετική λίστα. 
Υπενθυµίζεται εδώ πως στον 
κοινοτικό κατάλογο των 
συνδεδεµένων ενισχύσεων έχει 
ενταχθεί και η επιτραπέζια ελιά, 
η οποία έλειπε  από προηγούµενες 
µεταρρυθµίσεις της ΚΑΠ. ∆εν είναι 
απίθανο λοιπόν, στον διάλογο που 
λέει πως θέλει να ανοίξει ο 
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 
σχετικά µε το µέλλον των 
συνδεδεµένων, να εξεταστεί και 
αυτή η επιλογή, παίρνοντας τη θέση 
άλλων προϊόντων. 

Τέλος τα ιστορικά δικαιώματα 
σε δύο χρόνια, λέει ο Βορίδης 
Με τη νέα κατανομή δικαιωμάτων το 2023 σταματάνε και οι ακριβές ενισχύσεις 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

«Φτάνει πια» µε τα ιστορικά δικαιώµατα δήλω-
σε αποφασιστικά ο υπουργός Αγροτικής Ανά-
πτυξης, Μάκης Βορίδης, µιλώντας στο πλαίσιο 
διαδικτυακής συζήτησης το απόγευµα της Τε-
τάρτης 22 Οκτωβρίου των συνδέσµων εισρο-
ών µε αφορµή την παρουσίαση µελέτης του Ι-
ΟΒΕ σχετικά µε την συνεισφορά των αγροεφο-
δίων στην αγροτική παραγωγή και το µέλλον 
του αγροτικού τοµέα στην Ελλάδα.

Βέβαια, µπορεί να παρουσιάζει ως πεποίθη-
σή του την προοπτική κατάργησης των ιστο-
ρικών δικαιωµάτων ο υπουργός Μάκης Βορί-
δης σε δηµόσιες τοποθετήσεις του στο εσωτε-
ρικό της χώρας, ωστόσο την ίδια στιγµή διατη-
ρεί χαµηλό προφίλ στο πλαίσιο του θεσµοθε-
τηµένου ευρωπαϊκού διαλόγου για το ζήτηµα.

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι ο Έλληνας 
υπουργός δεν έχει τοποθετηθεί σχετικά στις 
µηνιαίες συναντήσεις του Συµβουλίου Γεωρ-
γίας τόσο κατά τα «δηµοσιογραφικά πρακτι-
κά» των συζητήσεων, όσο παράλληλα και κα-
τά τις επίσηµες ανακοινώσεις της Βάθη. Μά-
λιστα, χρειάστηκε να περάσουν δύο µέρες α-
πό τη στιγµή που βγήκε λευκός καπνός από 
το Λουξεµβούργο. προκειµένου να στείλει το 
υπουργείο σχετική µεν, επιφανειακή δε ενη-
µέρωση επί των σηµαντικών διαπραγµατεύ-
σεων για τη µεταρρύθµιση της ΚΑΠ στο Συµ-
βούλιο της 19ης και 20ης Οκτωβρίου. Εκεί, 
µεταξύ άλλων αποφασίστηκε η υποχρεωτική 

σύγκλιση τουλάχιστον στο 75% των χαµηλών 
δικαιωµάτων έως το 2026. 

Είναι γεγονός ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα 
ερεθίσµατα για την έγκαιρη διαµόρφωση α-
γροτικής πολιτικής είναι πολλά και έχουν κα-
ταγραφεί. Το θέµα είναι τι γίνεται εντός των 
τειχών. Προς το παρόν η απάντηση είναι, τί-
ποτα. Οι χώρες µε σοβαρό εκτόπισµα στην α-
γροτική οικονοµία, κατέγραψαν µε προσοχή 
τις επιπτώσεις της πανδηµίας, µελέτησαν κιό-
λας προσεκτικά τις παραδοχές των Βρυξελλών, 
εξετάζουν µε προσοχή τις επιρροές που ασκεί 
η εξέλιξη της τεχνολογίας, προσαρµόζουν το 
σχεδιασµό τους στα καινούργια δεδοµένα. Εδώ 
παίζεται ένα απλοϊκό επικοινωνιακό παιχνίδι. 

Ζυγίζοντας την στρατηγική της ηγεσίας της 
Βάθη στο εν λόγω «λεπτό» ζήτηµα, θα µπορού-
σε καλοπροαίρετα να πει κανείς ότι ο κ. Βο-
ρίδης προσπαθεί να µετρήσει αντιδράσεις σε 
µια δροµολογηµένη από τις Βρυξέλλες µεταρ-

ρύθµιση. Εν πάση περιπτώσει η χώρα θα µπο-
ρούσε και στην προηγούµενη µεταρρύθµιση 
της ΚΑΠ να προχωρήσει σε εσωτερική σύγκλι-
ση των δικαιωµάτων, που όµως δεν συνέβη 
για τους γνωστούς µικροπολιτικούς λόγους 
που ακόµα και τις πιο αποφασιστικές ανακα-
τευθύνσεις της αγροτικής πολιτικής, τις µετα-
τρέπει σε µεσοβέζικες λύσεις. Την ίδια στιγ-
µή, όσο διαιωνίζεται η πρακτική των ιστορι-
κών δικαιωµάτων, όπως επανειληµµένα έχει 
αναδείξει η Agrenda από τις σελίδες της, τό-
σο πιο βραδυκίνητα ρέει νέο αίµα στην ελλη-
νική ύπαιθρο. Έτσι, το χρονοδιάγραµµα και 
η ένταση αυτής της µεταρρύθµισης θα έλθει 
απ’ έξω αφού πρώτα κριθεί στο πλαίσιο των 
τριµερών συζητήσεων που εκκινούν το προ-
σεχές διάστηµα τα θεσµικά όργανα της ΕΕ, µε 
την Ελλάδα να διατηρεί διακριτική έως ντρο-
παλή παρουσία στο Συµβούλιο των υπουρ-
γών και καµία εκπροσώπηση στην αρµόδια 
Επιτροπή Γεωργίας της Ευρωβουλής που έχει 
ήδη διαµορφώσει και υπερψηφίσει σηµαντι-
κές τροπολογίες επί της ΚΑΠ.

Σύµφωνα µε το σκεπτικό του Έλληνα υπουρ-
γού, τα δεδοµένα του 2000 δεν γίνεται να δι-
καιολογούν πλέον την κατανοµή των άµεσων 
ενισχύσεων µε τον τρόπο που δίνονται σήµε-
ρα. «Άµεσες ενισχύσεις υπάρχουν παντού, αλ-
λά δεν είναι υποχρεωτικό τα ιστορικά δικαιώ-
µατα να µεταφέρονται από το 2000 στο 2020» 
ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Βορίδης. «Πρέπει 
να καταργηθούν. Είχαν οι παραγωγοί 20ετή πε-
ρίοδο προσαρµογής. Φτάνει πια» ξεκαθάρισε.

Καµία σοβαρή 
επεξεργασία

Μέχρι στιγµής εκτός από κάτι 
σκόρπιες διαβουλεύσεις 

οι ελληνικές αρχές δεν φαίνεται 
να έχουν κάνει κάποια σοβαρή 
επεξεργασία για τη νέα ΚΑΠ
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Περισσότερες από 1400 τροπολογίες για την 
ΚΑΠ ψήφισε την περασµένη εβδοµάδα και 
η Ευρωβουλή, υπό το ξάγρυπνο βλέµµα 
περιβαλλοντικών οργανώσεων που διαπίστωσαν 
προς απογοήτευσή τους ένα «έντεχνο ξήλωµα 
της Πράσινης Συµφωνίας από την ΚΑΠ» κατά τα 
λεγόµενά τους. Φυσικά οι πράσινες δεσµεύεις 
που υιοθέτησε η Ευρωβουλή όπως φαίνεται 
κάνουν την ζωή των αγροτών πιο δύσκολη, 
παρά την γκρίνια των ακτιβιστών. Μάλιστα 

οι πράσινες ντιρεκτίβες ήταν τέτοιες από το  
περιβαλλοντικό λόµπι της ΕΕ που πολλοί 
Ευρωβουλευτές έλαβαν σαφείς οδηγίες 
αναφορικά µε το ποιες τροπολογίες να 
καταψηφίσουν και να υπερψηφίσουν. 
Σηµειώνεται εδώ, πως σε µία κίνηση 
περισσότερο εντυπωσιασµού, µερίδα 
ευρωβουλευτών κατέβασαν τροπολογία ώστε 
να απορριφθεί όλο το κείµενο της ΚΑΠ και να 
επιστρέψει στην Κοµισιόν. Φυσικά, απορρίφθηκε.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Τα φώτα του κτηρίου στην οδό Place 
de l’Europe 4 στο Λουξεµβούργο που 
φιλοξενεί κάθε Απρίλιο, Ιούνιο και 
Οκτώβριο τις εργασίες του Συµβου-
λίου της Ευρώπης έσβησαν λίγο πριν 
τα ξηµερώµατα της περασµένης Τε-
τάρτης, όταν µετά από δύο 24ωρα 
σκληρών διαπραγµατεύσεων τα κρά-
τη µέλη συµφώνησαν επί της µεταρ-
ρύθµισης της νέας ΚΑΠ.

Τέτοια ένταση στις συζητήσεις εί-
χε να σηµειωθεί από το 2003, όταν 
ο τότε επίτροπος Γεωργίας Αυστρι-
ακός Φρανζ Φίσλερ εισήγαγε την α-
ποσύνδεση των ενισχύσεων από την 
παραγωγή αλλά και τον δεύτερο πυ-
λώνα, δίνοντας µια νέα κατεύθυνση 
στην πολυκαιρισµένη ΚΑΠ.

Στη θεωρία η Κοινή Αγροτική Πο-
λιτική έρχεται σήµερα να εντείνει την 
προσπάθεια που ξεκίνησε στις αρχές 
του αιώνα ο Αυστριακός πολιτικός, ό-
µως έπειτα από δύο µάλλον ανεπαί-
σθητες µεταρρυθµίσεις της ∆ανής Μα-
ριάν Μποέλ και του Ρουµάνου Ντά-
σιαν Τσιόλος, οι φιλοδοξίες της Κο-
µισιόν διατυπώνονται σε µια περίο-
δο που τα δηµοσιονοµικά περιθώρια 
είναι τόσο στενά, όσο διευρυµένες εί-
ναι οι ανάγκες χρηµατοδότησης µιας 
σειράς βασικών πολιτικών της ΕΕ. 

Το αποτέλεσµα της πρώτης συµφω-
νίας, µπορεί να έχει ως «σφραγίδα» τις 
λεγόµενες πράσινες επιδοτήσεις των 
άµεσων ενισχύσεων (γι’ αυτές... ξενύ-
χτησαν οι υπουργοί), ωστόσο από το 
τελικό κείµενο των 216 σελίδων, µπο-
ρεί να φανεί ότι το Συµβούλιο, θέλει 
µία ΚΑΠ που δεν ξεβολεύει. 

Από εκεί που θα έµπαινε όριο στις 
άµεσες ενισχύσεις ανά εκµετάλλευ-
ση, τώρα αυτό είναι προαιρετικό. Α-
πό εκεί που θα δινόντουσαν οι επι-
δοτήσεις µόνο σε «πραγµατικούς α-

γρότες», ο όρος αυτός σχεδόν εξαφα-
νίστηκε. Από εκεί που θα υποχρεώνο-
νταν τα κράτη-µέλη να αναδιανείµουν  
µέρος των ενισχύσεων από τις µεγά-
λες στις µικρές εκµεταλλεύσεις, ξαφ-
νικά όλο αυτό θα είναι υπόθεση των 
εθνικών αρχών. ∆ηλαδή, όλες οι λε-
γόµενες «καινοτοµίες» της νέας ΚΑΠ 
που είχε ανακοινώσει η Κοµισιόν το 
καλοκαίρι του 2018, αποδοµήθηκαν.

Αν κάποιος έριχνε µία µατιά στη 
live µετάδοση του συµβουλίου και στη 
στάση λοιπόν που κράτησε ο Επίτρο-
πος Γεωργίας Γιάνους Βοϊτσεχόφσκι, 
θα έβλεπε πως εµφανίστηκε µάλλον 
συγκρατηµένος στα «συγχαρητήριά» 
του. «Φυσικά, αυτός ο συµβιβασµός 
του Συµβουλίου δεν είναι και απόφα-
ση της Κοµισιόν. Είµαστε ευχαριστη-
µένοι µε ορισµένα µέρη και όχι τόσο 
ευχαριστηµένοι µε άλλα, αλλά αυτό 

είναι ένα καλό σηµείο εκκίνησης για 
τους τριλόγους για την υιοθέτηση λύ-
σεων για τα επόµενα επτά χρόνια», τό-
νισε συγκεκριµένα. Άλλωστε, ο Πολω-
νός, τον οποίο παρακολουθεί στενά ο 
εµπνευστής της ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συµφωνίας και αντιπρόεδρος της Κο-
µισιόν Φρανς Τίµερµανς, έβαλε... χέ-
ρι στους υπουργούς για την επιείκεια 
τους ως προς τα περιβαλλοντικά. 

Εδώ έγκειται λοιπόν και η δυσκο-
λία των υπουργών Γεωργίας της ΕΕ 
να διαµορφώσουν µια ελάχιστη κοι-
νή τοποθέτηση έναντι της Κοµισιόν 
και της Ευρωβουλής αναφορικά µε 
την αξιοποίηση του ενός τρίτου σχε-
δόν του ευρωπαϊκού προϋπολογι-
σµού στις περιβαλλοντικές δαπά-
νες αφού για αυτούς το πολιτικό κό-
στος είναι µεγάλο. Τα χρήµατα αυτή 
τη φορά είναι λιγότερα ως γνωστόν, 

ενώ οι φιλοδοξίες πολλές και την ί-
δια στιγµή το επίπεδο της αγροτικής 
επιχειρηµατικής και πολιτικής κουλ-
τούρας διαφέρει από χώρα σε χώρα. 
Οι πιο προηγµένοι και µαζί τους η 
Κοµισιόν θέλουν να γίνουν οι πρώ-
τοι που θα διαµορφώσουν την αγο-
ρά αγροτικών προϊόντων το προσε-
χές µέλλον µε επίκληση στο βιώσι-
µο τρόπο παραγωγής. Οι υπόλοιποι, 
µεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, α-
κολουθούν ασθµαίνοντας. 

Όσον αφορά τα επόµενα βήµατα, 
θα πρέπει τώρα το κείµενο συµφω-
νίας του Συµβουλίου και το κείµενο 
το οποίο ψήφισε η Ευρωβουλή την 
περασµένη εβδοµάδα να µπουν σε 
διαπραγµάτευση µε την Κοµισιόν. 
Από αυτόν τον τρίλογο, θα οριστεί 
και το τελικό κείµενο της ΚΑΠ για 
την περίοδο 2023-2027.

Οι ολονυχτίες για 
την μεταρρύθμιση 

της 15ετίας
Ξεκινούν 

οι τριμερείς 
διαπραγματεύσεις 

ώστε την άνοιξη 
του 2021 να έχει 

ολοκληρωθεί η 
μεταρρύθμιση της 

νέας ΚΑΠ

Κατέκλυσαν µε SMS 
τους ευρωβουλευτές 

µε αριθµούς τροπολογιών
για να τις ψηφίσουν

Φίσλερ
Τέτοια ένταση στις συζητήσεις 
είχε να σηµειωθεί από το 
2003, όταν ο τότε επίτροπος 
Γεωργίας Αυστριακός Φρανζ 
Φίσλερ εισήγαγε την 
αποσύνδεση των ενισχύσεων.

Σημασία
Ως το πιο σηµαντικό 
Συµβούλιο υπουργών 
Γεωργίας της 10ετίας 
χαρακτήρισε αυτό που 
πραγµατοποιήθηκε το διήµερο 
19-20 Οκτωβρίου η 
επικεφαλής της γερµανικής 
προεδρίας, Γιούλια Κλόκνερ.

Σχέδια
«Η πραγµατική αλλαγή είναι 
η εισαγωγή εθνικών 
στρατηγικών σχεδίων ως 
κεντρικού µέσου για την 
εφαρµογή της ΚΑΠ. Μαζί 
µε τη µεγάλη ευελιξία που 
παρέχεται στα κράτη µέλη, 
η πόρτα είναι ανοιχτή για 
επανεθνικοποίηση», σχολίασε 
για τη συµφωνία ο γερµανικός 
ιστότοπος «Agrarheute».
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ΗΛΙΑΣ ΜΟΣΙΑΛΟΣ
ΚΑΘΗΓ. ΠΟΛ.ΥΓΕΙΑΣ
«Πολιτεία, κοινωνικοί 
φορείς, πολίτες, τοπική 
αυτοδιοίκηση, φορείς 
εργαζοµένων και 
εργοδοτών πρέπει να 
αντιµετωπίσουµε το β’ 
κύµα της πανδηµίας. 
Χρειάζεται πιο αυστηρή 
εφαρµογή των µέτρων 
προστασίας και επέκταση 
τους όπου είναι αναγκαίο».

ΝΑΤΑΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑ
«Εγώ εργάζοµαι και επειδή 
το αγαπώ το επάγγελµα 
πολύ, αλλά και για 
βιοποριστικούς λόγους, 
µην κρυβόµαστε. Μόλις 
αισθανθώ ότι είµαι αρκετά 
ασφαλής, θα απαλλάξω τον 
κόσµο από την παρουσία 
µου. Αστειεύοµαι! ∆εν 
σκοπεύω να µείνω πολύ 
ακόµα στην τηλεόραση». 

ΒΟΛΦΓΚ. ΣΟΪΜΠΛΕ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ BUNDESTAG
«Το Οµοσπονδιακό 
Κοινοβούλιο πρέπει να 
συµµετέχει πιο πολύ στη 
λήψη αποφάσεων για τα 
µέτρα του κορωνοϊού για να 
αποφευχθεί η δηµιουργία 
της εντύπωσης ότι η µάχη 
κατά µιας πανδηµίας έχει 
αφεθεί αποκλειστικά στα 
χέρια της εκτελεστικής και 
της δικαστικής εξουσίας».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ ΠΟΤΕ 

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

∆ιαταύτα
Αφού δεν την υποστηρίζει, 
γιατί την ψήφισε την 
τροπολογία για τις 
αποζηµιώσεις ΕΛΓΑ λόγω 
Ιανού, ο Λάκωνας πρώην 
υπουργός της πλατείας, έτσι 
ώστε να πατάει 100% και η 
κριτική του στον Μαυρουδή. 
Τώρα τα περί διχασµού 
αγροτών και εργαζοµένων 
στον ΕΛΓΑ, είναι να ‘χαµε να 
λέγαµε και απέξω... απέξω.

Καφενές
∆εν ξέρω κατά πόσο το 
µεταβατικό στάδιο δύο ετών, 
χωρίς προεργασία σε κάποιες 
χώρες, καληώρα σαν τη δική 
µας, που ψάχνει ακόµη για 
αγροτικούς συµβούλους, θα 
κάνει πιο «πράσινη» την ΚΑΠ. 
Το βέβαιο είναι ότι οι 
απαιτήσεις από τα οικο-
προγράµµατα, για την 
καταβολή της ενιαίας, είναι 
θέµα συζήτησης στο καφενείο.

Τρύπα
Άρτι αφιχθείς και 
ξενυχτισµένος από τη διήµερη 
Σύνοδο Υπουργών Γεωργίας, 
ο Μαυρουδής, µιλώντας σε 
διαδικτυακό φόρουµ για τη 
συµβολή των αγροτικών 
εισροών στον πρωτογενή, δεν 
προσκόµισε κάτι καινούργιο για 
το εγχώριο στρατηγικό πλάνο, 
που θέλει η νέα εποχή. Κατά 
τα άλλα µειώθηκε η τρύπα στο 
αγροτικό εµπορικό ισοζύγιο.

Ολονυχτία επί Φίσλερ θύµισε η Σύνοδος για την ΚΑΠ

Από τη ριζοσπαστική µεταρρύθµιση της ΚΑΠ επί Επιτρόπου Φίσλερ 
που αποσυνέδεσε τις ενισχύσεις από την παραγωγή και έβαζε τέ-
λος στα «βουνά βουτύρου» και τις «λίµνες κρασιού» και διοχέτευε 
µέρος της στήριξης προς την αγροτική ανάπτυξη (β’ πυλώνας), έχει 
να καταγραφεί ολονυχτία σε Συµβούλιο Υπουργών Γεωργίας. Βέ-
βαια, όχι ότι ελήφθησαν οι τελικές αποφάσεις για το νέο πλαίσιο 
που θα εκκινήσει ως φαίνεται το 2023, αλλά προκειµένου να κερδη-
θεί ο χαµένος χρόνος σε µια σειρά κανονισµών που καθυστέρησαν 
λόγω πανδηµίας. Πάντως όπως όλα δείχνουν θα υπάρξουν και νέα 
ξενύχτια για συµβιβασµούς επί των περιβαλλοντικών απαιτήσεων.

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Κοµβικό ρόλο στην 
ενσωµάτωση των 
τεράστιων αλλαγών 
από την ελληνική 
γεωργία έχει ο κλάδος 
των αγροτικών 
εφοδίων, που καλείται 
να υποστηρίξει 
πολύπλευρα αυτή τη 
µετάβαση, λέει µελέτη 
του ΙΟΒΕ.

Στις 4:45 τα 
ξηµερώµατα ήρθε 
η ανακοίνωση µε 
τα αποτελέσµατα 
του Συµβουλίου 
Υπουργών Γεωργίας, 
όχι βέβαια αυτή της 
πλατείας Βάθη µε τις 
ελληνικές θέσεις, που 
τις κάλυπτε µέχρι 
εκείνη την ώρα ακόµα 
το πυκνό σκοτάδι...

Υβρίδια
«Ριγµένοι» από τον 

Μαυρουδή εµφανίζονται οι 
παραγωγοί λεβάντας. Όπως 
αναφέρουν, είναι από τους 
ελάχιστους που δεν έλαβαν 
ενίσχυση λόγω κορωνοϊού, 
παρότι η αγορά του ελαίου έχει 
υποστεί τεράστιες απώλειες.

Φορείς από τη ∆υτική 
Μακεδονία και τη Θράκη, που 
επένδυσαν στην καλλιέργεια, 
είναι σε ανοικτή γραµµή, για να 
συναντήσουν τον υπουργό και 
να του παραθέσουν το αίτηµά 
τους και σχετικά στοιχεία, διότι 
η ζήτηση έπεσε στα τάρταρα, 
πιέζοντας τις τιµές ακόµη και 
κάτω από τα 40 ευρώ το κιλό. 

Ως αποτέλεσµα, κάποιοι 
αγρότες που είχαν βάλει την 
καλλιέργεια στα Σχέδια 
Βελτίωσης, καθώς έδινε και 
κάποια µόρια, έχουν παγώσει 
τα πλάνα τους και το 
σκέφτονται δύο φορές.

;

ΛΑΖΛΟ ΜΠΟΛΟΝΙ 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ
«Λατρεύω να νικάω µε 
4-0, όµως σέβοµαι και το 
1-0 µε ιδρώτα στο τέλος. 
Πολλά αλλάζουν, αλλά ο 
καλύτερος φίλος του 
προπονητή παραµένει 
πάντα το αποτέλεσµα [...]. 
Γνωρίζω πως η λέξη 
Παναθηναϊκός εµπνέει 
σεβασµό και αισθήµατα, 
όπως πολιτισµός, πάθος».

Αυτό να 
το ανοίξετε 
όταν γίνω 
πρωθυπουργός! 

Μεσοβδόµαδα ξεκίνησαν να µπαίνουν τα χρήµατα 
της προκαταβολής του τσεκ, χωρίς πολλά πολλά 
προβλήµατα. Κατά τα γνωστά, εκτός έµειναν όσοι δεν 
έφτασαν τα 250 ευρώ, όσες µεταβιβάσεις δεν 
ολοκληρώθηκαν και όσοι είχαν θέµατα µε το κριτήριο 
του ενεργού αγρότη και την ταυτοποίηση 
δηλωθέντων και εγκριθέντων στοιχείων και 
αγροτεµαχίων της λίστας του Οργανισµού Πληρωµών 
και της ΑΑ∆Ε. Συνηθισµένα πράγµατα δηλαδή…

Τώρα, πόσα χρήµατα πήραν οι δικαιούχοι στο χέρι, 
µετά τους συµψηφισµούς για χρέη σε εφορία, ταµεία, 
αλλά και από την εξουσιοδότηση που έχουν 
υπογράψει στον  ΕΛΓΑ και επιτρέπει να αφαιρείται 
κατευθείαν από την επιδότησή τους η ασφαλιστική 
εισφορά που δηλώνουν στη δήλωση καλλιέργειας/
εκτροφής , αυτό είναι άλλο θέµα… 

Πάντως, υπερψηφίστηκε αισίως η τροπολογία µε 
την οποία τροποποιείται ο κανονισµός του ΕΛΓΑ και 
έτσι οι πληγέντες από τον Ιανό θα αποζηµιωθούν στο 
100% της ασφαλιζόµενης αξίας και θα απαλλαγούν 
από τα εκτιµητικά τέλη. Βέβαια, ακούγεται ότι πρώτοι 
στο ταµείο στα τέλη Οκτωβρίου µε αρχές Νοεµβρίου 
θα πάνε όσοι υπέστησαν 100% ζηµιά και όσοι δεν θα 
συγκοµίσουν ούτε ένα κιλό βαµβάκι. Οι υπόλοιποι για 
τέλος του έτους ή αρχές της νέας χρονιάς.

Βέβαια, έρχεται ο πρώην υπουργός της πλατείας 
Σταύρος και σχολιάζει ότι η τροπολογία αυτή για τον 
ΕΛΓΑ δηµιουργεί αγρότες δύο ταχυτήτων. Σου λέει, 
από εδώ και στο εξής, ενώ όλοι χρεώνονται τα ίδια 
ασφάλιστρα, οι πληττόµενοι παραγωγοί Θεσσαλίας θα 
αποζηµιωθούν στο 100% της ασφαλιζόµενης αξίας, 
και ορθώς, ενώ οι πληττόµενοι παραγωγοί λοιπών 
περιοχών θα συνεχίζουν να αποζηµιώνονται σε 
ποσοστό 80% της ασφαλιζόµενης αξίας. ∆εν το λες 
και δίκαιο…. «Νοµοθετείτε πρόχειρα, νοµοθετείτε στο 
πόδι και νοµοθετείτε στη λογική του βλέποντας και 
κάνοντας», λέει έξω από τα δόντια!

Ήρθε η ώρα και για την ειδική ενίσχυση στους 
αιγοπροβατοτρόφους. Τι καλά! Πέρασαν βέβαια 7 
µήνες, αλλά τελικά η δουλειά έγινε, ανακοινώνει ο 
πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Άλλωστε, σου λέει, η 
διαδικασία των αιτήσεων των κτηνοτρόφων ξεκίνησε 
11 Σεπτεµβρίου και ολοκληρώθηκε 8 Οκτωβρίου. 
Μέχρι να γίνει το απαραίτητο τσεκάρισµα, ήταν 
λογικό να φτάσει τέλος του µήνα. Για τον 
προηγούµενο χαµένο χρόνο, δεν ευθύνονται εκεί στη 
∆οµοκού….. Ε, δεν έχουν και άδικο…. 

Σταυρώνουν τα δάχτυλά τους φέτος οι παραγωγοί 
ακτινιδίου, µην τους µατιάσουν. Η χρονιά εµπορικά 
έχει κάνει πολύ καλό ποδαρικό, καθώς για το 
κιτρινόσαρκο ακτινίδιο «έπαιξαν» τιµές στα 0,90 έως 
1,05 ευρώ το κιλό και για το πράσινο της ποικιλίας 
Hayward, που κυριαρχεί ως καλλιέργεια στην 
Ελλάδα, οι εµπορικές πράξεις στο ελεύθερο εµπόριο 
έφτασαν τα 0,75 ευρώ και δείχνει να έχει δυνάµεις 
για ακόµη πιο πάνω. Όπως λένε παραγωγοί, υπάρχει 
καλή ροή και ευελπιστούν να µην υπάρξει κανένα 
lockdown που θα τη διαταράξει.   
       Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

∆
εν µειώθηκε η παρα-
γωγικότητα της ελλη-
νικής γεωργίας την τε-
λευταία δεκαετία, λέ-

ει η έκθεση του ΙΟΒΕ, αλλά ούτε 
και αυξήθηκε, όπως συνέβη στις 
περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. 
Πράγµα που σηµαίνει ότι η αντα-
γωνιστικότητα της ελληνικής γε-
ωργίας και των αγροτικών εκµε-
ταλλεύσεων της χώρας υπέστη πε-
ραιτέρω αποδυνάµωση. 

Αποσύνδεση
ΠΑΡ’ ΟΛΑ ΑΥΤΑ, η συµµετοχή 
του αγροτικού τοµέα στην Ακα-
θάριστη Προστιθέµενη Αξία ενι-
σχύθηκε, όπως και η συµβολή της 
στον τοµέα της απασχόλησης, πα-
ρά τη µακροχρόνια φθίνουσα τά-
ση που καταγράφεται. Σύµφωνα 
πάντα µε την έκθεση, η αξία της 
αγροτικής παραγωγής σηµείω-
σε έντονη πτώση µετά το 2006, 
όταν άλλαξαν οι βασικές κατευ-
θύνσεις της ΚΑΠ και αποσυνδέ-
θηκαν οι περισσότερες ενισχύ-
σεις από τον όγκο παραγωγής. 
Το 2018 η συνεισφορά των επι-
δοτήσεων είναι στο 44% επί του 
γεωργικού εισοδήµατος έναντι 
57% το 2009.

Μέσο εισόδημα
ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ότι το µέσο εισόδη-
µα ανά εργαζόµενο στον αγροτι-
κό τοµέα διαµορφώθηκε το 2018 
στα 11.100 ευρώ, δηλαδή περίπου 
όσο και στην ΕΕ των 28 
δεν θα πρέπει να ικανο-
ποιεί ιδιαίτερα, καθώς η 
ίδια η διεύρυνση χαµη-
λώνει το µέσο όρο και 
αλλοιώνει τη σηµασία 
της σύγκρισης στην πε-
ρίπτωση της χώρας µας.

Κατηφορικά 
ΛΕΕΙ ΠΑΝΤΩΣ και άλ-
λα η έκθεση. Για παρά-
δειγµα ότι οι επενδύσεις 
του αγροτικού τοµέα α-
κολούθησαν πτωτική πο-

ρεία και µια µικρή άνοδος τα τε-
λευταία χρόνια οφείλεται καθα-
ρά στο Πρόγραµµα Αγροτικής Α-
νάπτυξης, στο οποίο προσανα-
τολίζονται όλο και περισσότερο 
οι κοινοτικές ενισχύσεις. 
Πάντως, µετά το 2010 το επίπεδο 
των ετήσιων επενδύσεων στον 
αγροτικό τοµέα δεν επαρκεί ώ-
στε να αντικαταστήσει το πά-
γιο κεφάλαιο που αναλώνεται. 
Έχουµε δηλαδή αποεπένδυση. 

Αναλώσιμα
ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ το εγχώριου 
τραπεζικού συστήµατος, αναφέ-
ρεται στην έκθεση του ΙΟΒΕ, αντα-
νακλώνται στον περιορισµό της 
χρηµατοδότησης και του πρωτο-
γενούς τοµέα. Έτσι ενώ η αξία της 
αγροτικής παραγωγής παρουσι-
άζει σχετική σταθερότητα µετά το 
2005, οι δαπάνες για ενδιάµεσες 
αναλώσεις κατέγραψαν στην αρ-
χή µικρή άνοδο, ωστόσο µετά το 
2011 υποχώρησαν ως ποσοστό 
της αξίας της παραγωγής. 
Σηµειωτέον ότι µια αύξηση της δα-
πάνης για αγροτικά εφόδια της 
τάξεως του 20% µπορεί να απο-
φέρει όφελος στο αγροτικό εισό-
δηµα της τάξεως του 6%.  

Όχι απ’ το τέλος
ΤΕΛΟΣ, η έκθεση δεν παραλεί-
πει να συστήσει την εφαρµογή 
κινήτρων και δράσεων για την 
ενοποίηση ανεξάρτητων αγρο-

τών, (οµάδες παραγω-
γών, συνεταιρισµοί), ε-
νίσχυση της συνεργα-
σίας στην εφοδιαστική 
αλυσίδα µεταξύ βιοµη-
χανίας και αγροτών, ό-
πως και µέτρα για επεν-
δύσεις και εισαγωγή και-
νοτοµιών στη διαδικασία 
παραγωγής (γεωργία α-
κριβείας). Γνώµη µου εί-
ναι ότι τα τελευταία κα-
λό είναι να γίνουν µε τη 
σειρά που παρατίθενται 
και όχι το αντίστροφο. 
Για το καλό µας!   

Μετά το 2010 το 
ετήσιο επίπεδο των 
επενδύσεων στον 
αγροτικό τοµέα 
δεν επαρκεί ώστε 
να αντικαταστήσει 
το πάγιο κεφάλαιο 
που αναλώνεται. 
Έχουµε δηλαδή, 
αποεπένδυση

Ο
ι Ευρωπαίοι µπορεί να µην 
αγαπούν πια την Αµερική, 
αλλά οι περισσότερες ευ-
ρωπαϊκές κυβερνήσεις εύ-

χονται σε µια αποκατάσταση της ηγε-
τικής της θέσης. Εάν ο υποψήφιος των 
∆ηµοκρατικών, Joe Biden, γίνει ο επό-
µενος πρόεδρος των Ηνωµένων Πολι-
τειών, το 2021 θα ξεκινήσει µε συµφι-
λιωτική διπλωµατία µεταξύ παλιών δι-
ατλαντικών συµµάχων. Τέσσερα χρό-
νια ριζοσπαστικής ρεβιζιονιστικής α-
µερικανικής διεθνούς πολιτικής, έχουν 
ενθαρρύνει τους απολυταρχικούς ηγέ-
τες ανά τον κόσµο, ενισχύοντας τον τυ-
χοδιωκτισµό σε διεθνές επίπεδο, κλι-
µακώνοντας τη σύγκρουση στα ευρω-
παϊκά Σύνορα και σπέρνοντας το διχα-
σµό µεταξύ των εταίρων. Παρόλα αυτά, 
η ΕΕ δεν έχει ξεπεράσει την αδυναµία 
της να διαχειρίζεται να γεωπολιτικά 
και χρειάζεται τον παλιό της σύµµαχο.

Αλλά δεν θα υπάρξει κόκκινο χαλί για 
την παλιά διατλαντική σχέση. Το σηµά-
δι της Ουάσιγκτον δεν θα λάµψει στην 

Ευρώπη. Η α-
µερικανική 
εξωτερική πο-
λιτική θα α-
ντικατοπτρί-
ζει τις προ-
σπάθειες για 
την επούλω-
ση της εγχώ-
ριας πόλω-

σης και τη στροφή προς την Ασία, µε 
την Κίνα ως τη βασική ανησυχία. Η υ-
παρξιακή αγωνία της ΕΕ για την ψηφο-
φορία µε ειδική πλειοψηφία στην εξω-
τερική πολιτική ή ο συµβολισµός των 
Συνόδων Κορυφής, θα αντιµετωπιστεί 
µε ανυποµονησία. Αυτό το µήνυµα έ-
χει παραδοθεί επανειληµµένως από δι-
άφορους αποστολείς. Η ωρίµανση του 
σε έναν διεθνή παράγοντα, έχει καθυ-
στερήσει πολύ.

Η Ευρώπη ίσως να µην είναι καλή 
στα γεωπολιτικά, αλλά δεν θα παίξει 
«µπάλα» µε τις ΗΠΑ σε όλα τα θέµατα 
-για παράδειγµα, στην άµυνα, στην τε-
χνολογία και στο εµπόριο. Και θα θέ-
λει να χρησιµοποιήσει τα χαρτιά της 
ως παγκόσµιος ηγέτης στην κλιµατική 
αλλαγή και στην πολυµέρεια. Θα πρέ-
πει να αναµένονται σηµαντικές ανα-
προσαρµογές στην αµερικανική ηγε-
σία και στις φιλίες της, µε διαδικασίες 
µάθησης που απαιτούνται και στις δύο 
πλευρές του Ατλαντικού.

*∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΤΟΥ CARNEGIE EUROPE

Αναπροσαρμογές
στις φιλίες
των ΗΠΑ

ΤΗΣ ΡΟΖΑ ΜΠΑΛΦΟΥΡ*
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Το Αγρόκτηµα Aντωνόπουλου βρίσκεται στο 
∆ίλοφο Λάρισας κοντά στο Ναρθάκιο Όρος, 
τοποθεσία µεγάλης φυσικής οµορφιάς και τα 
τελευταία χρόνια σε συνεργασία µε το Εργα-
στήριο Βιοχηµικής Μηχανικής και Τεχνολο-
γίας Περιβάλλοντος του τµήµατος Χηµικών 
Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών στο-
χεύει στην δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου 
συστήµατος αειφορικής ανάπτυξης. 

Από το 1985, καλλιεργούνται συστηµατι-
κά µόνο γηγενείς, παραδοσιακές και αρχαί-
ες ποικιλίες σιτηρών (σιτάρι µονόκοκκο και 

δίκοκκο, κριθάρι, σίκαλη κ.ά), οι οποίες δια-
τηρούνται επίµονα από γενιά σε γενιά. Με τις 
µεθόδους/τεχνικές βιοκαλλιέργειας που έχει 
αναπτύξει σε συνεργασία µε Πανεπιστηµια-
κά ιδρύµατα και ειδικότερα µε τον καθηγητή 
Μιχάλη Κορνάρο του τµήµατος Χηµικών Μη-
χανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών και την 
ερευνητική του οµάδα παράγει προϊόντα µε 
υψηλά κριτήρια ποιότητας. Ακολουθώντας δι-
αδικασίες παραγωγής που εναρµονίζονται µε 
τη βιωσιµότητα, το Αγρόκτηµα έχει επαναφέ-
ρει στην αγορά/κατανάλωση παλαιά είδη ντό-

πιων σιτηρών καθώς και τροφών µε υψηλή 
διατροφική αξία, κάτι που αξιολογείται και α-
πό την πληθώρα των βραβείων που αποσπά. 
Συµµετέχοντας στους ∆ιεθνείς ∆ιαγωνισµούς 
Taste Olymp Awards 2020 και Mediterranean 
Taste Awards 2020, απέσπασε χρυσά, αρ-
γυρά και χάλκινα βραβεία για την ποιότητα, 
την καινοτοµία και την γεύση µιας σειράς α-
πό τα προϊόντα του (γκοφρέτες µονόκοκκου, 
φάβα λαθουρίου, γκοφρέτες καλαµποκιού,  
φάβα φακής, αλεύρι καλαµποκιού, στριφτό 
«Ζέας»Ολικής Άλεσης, γκοφρέτες Ζέας» κλπ.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Φαίνεται ότι αποδίδουν καρπούς οι 
κοινές προσπάθειες που καταβά-
λουν τα τελευταία έτη οµάδες φοι-
τητών και εν γένει πανεπιστηµια-
κοί ερευνητές µε ιδιωτικές επιχει-
ρήσεις προς την κατεύθυνση ανά-
πτυξης καινοτόµων προϊόντων α-
γροδιατροφής που αναδεικνύουν 
τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής 
αγροτικής παραγωγής. Ενδεικτι-
κό ότι οι συνέργειες αυτές «πιά-
νουν τόπο» είναι άλλωστε και οι 
διακρίσεις που τυγχάνουν κατά 
καιρούς τελικά προϊόντα- καρποί 
των συνεργασιών από διεθνείς δι-
αγωνισµούς. 

Πιο πρόσφατη εξ αυτών των ση-
µαντικών διακρίσεων, το αργυρό-
2ο βραβείο στον Ευρωπαϊκό δια-
γωνισµό καινοτόµων οικολογι-
κών προϊόντων ECOTROPHELIA 
EUROPE 2020 που έλαβε η Ελλά-
δα µε το προϊόν O-LIVE το οποίο 
δηµιουργήθηκε από την οµάδα 
φοιτητών του τµήµατος Επιστήµης 
Τροφίµων και ∆ιατροφής του Πα-
νεπιστηµίου Αιγαίου σε συνεργα-
σία µε την εταιρεία «Ε.Ι.Παπαδό-
πουλος Α.Ε.–Βιοµηχανία Μπισκό-
των και Ειδών ∆ιατροφής».   

Ο διαγωνισµός διεξήχθη διαδι-
κτυακά στις 18 Οκτωβρίου µε συµ-
µετοχή 13 οµάδων από την Ευρώ-
πη, οι οποίες είχαν λάβει το πρώτο 
βραβείο στους αντίστοιχους Εθνι-
κούς διαγωνισµούς ECOTROPHELIA 
της χώρας τους. Η Ελληνική οµά-
δα αποτελούνταν από τους προ-

πτυχιακούς φοιτητές Τολιόπου-
λο Χρήστο, Καβανόζη Νικολέτα, 
Μπουσδούνη Πανωραία και Ηλία 
Κωνσταντίνο, µε Επιβλέποντα-Συ-
ντονιστή τον Επίκουρο Καθηγητή 
∆ιατροφής του Ανθρώπου Κουτε-
λιδάκη Αντώνιο και υποστήριξη α-
πό την Υποψήφια ∆ιδάκτωρ Κων-
σταντινίδη Μελίνα και την απόφοι-
τη Καπόλου Κατερίνα. Από το Τµή-
µα Έρευνας και Ανάπτυξης της Ε-
ταιρείας συµµετείχαν οι Μάκρας 
Ελευθέριος (∆ιευθυντής), Φουρ-
τούνη Κέλλυ, Μαρκαντώνη Μα-
ρία, Μάργαρης Παναγιώτης και 
Ντρίγιος Ιωάννης.

Μοναδικότητα του προϊόντος
Το «O-live» είναι ένα καινοτόµο 

κριτσίνι µε γέµιση, που περιλαµ-

βάνεται στην κατηγορία έτοιµων 
προς κατανάλωση σνακ. Η καινο-
τοµία του προϊόντος έγκειται στην 
παρουσία του αλεύρου από σπό-
ρο/ποµάσα ελιάς, το οποίο είναι 
παραπροϊόν της βιοµηχανίας ε-
λαιολάδου. 

Η εκµετάλλευση ενός παραπρο-
ϊόντος µε περίπου 200.000 τόνους 
παραγωγής µόνο στην Ελλάδα α-
ντικατοπτρίζει το οικολογικό προ-
φίλ του προϊόντος, το οποίο ενι-
σχύεται ιδιαίτερα από τη χάρτινη 
βιοδιασπόµενη συσκευασία. Το 
αλεύρι που παράγεται από τα πα-
ραπροϊόντα αυτά έχει υψηλή θρε-
πτική αξία και µεγάλη περιεκτικό-
τητα σε αντιοξειδωτικές φαινολι-
κές ουσίες, µε ενδεχόµενες βιο-
λειτουργικές ιδιότητες. 

Τεχνολογία rolling
Εκτός από τη χρήση ενός µίγµα-

τος αλεύρων µε υψηλή θρεπτική α-
ξία, που είναι το αλεύρι από ποµά-
σα ελιάς, δίκοκκο σιτάρι κ.α., η µο-
ναδικότητα του προϊόντος έγκειται 
στο ότι αποτελεί το πρώτο κριτσίνι 
µε γέµιση, αφού παράγεται µε τε-
χνολογία rolling, ενώ παράλληλα 
αξιοποιεί την τεχνολογία της λυο-
φιλίωσης. Αξίζει να σηµειωθεί ότι 
συνδυάζει πέντε γεύσεις από 100% 
ελληνικής προέλευσης παραδοσι-
ακά προϊόντα, εµπνευσµένες από 
τη µεσογειακή διατροφή. Αυτές εί-
ναι: Φράουλα-λωτός-αρώνια, Πα-
ντζάρι-κολοκυθόσπορος, Σπανά-
κι-κολοκυθάκι, Ταχίνι-φουντού-
κι-χαρουπόµελο, Γιαούρτι-πορτο-
κάλι-κυνόροδο. 

Συνέργειες Πανεπιστημίων και ιδιωτών 
φέρνουν πρωτοτυπία στην αγροδιατροφή
Αργυρό βραβείο ECOTROPHELIA στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου για καινοτόμο κριτσίνι

Σνακ
Το «O-live» είναι ένα 
καινοτόµο κριτσίνι µε 

γέµιση, που περιλαµβά-
νεται στην κατηγορία 

των σνακ. Η καινοτοµία 
του έγκειται στην παρου-
σία αλεύρου από σπόρο/
ποµάσα ελιάς, το οποίο 
είναι παραπροϊόν της 

βιοµηχανίας ελαιολάδου

Με το τμήμα Χημικών Μηχανικών της Πάτρας
συμπορεύεται το Αγρόκτημα Αντωνόπουλου
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Μάθηµα διαχείρισης
προβάτων Lacaune 
από τη ΒΙΟΖΩΚΑΤ
∆ιαδικτυακό σεµινάριο µε σκοπό την επιµόρφωση 
των προβατοτρόφων σχετικά µε εξέχοντα 
ζητήµατα διατροφής και διαχείρισης προβάτων 
φυλής Lacaune διοργανώνει η BIOZΩΚΑΤ σε 
συνεργασία µε τη γαλλική IDENA, την Τρίτη 27 
Οκτωβρίου και ώρα 12:00 µέσω Zoom https://
us02web.zoom.us/j/89435400274 µε τίτλο: «Η 
σύγχρονη διατροφή και διαχείριση των προβάτων 
Lacaune». Οι προβατοτρόφοι θα µπορούν να 
ενηµερωθούν για τους βασικούς παράγοντες της 
γαλακτοπαραγωγής και της προβατοτροφίας από 
τον διευθυντή της IDENA Massoud Aoun.

Η Fruit Logιstica
σε «ειδική έκδοση»
Τον επαναπροσδιορισµό της ηµεροµηνίας διορ-
γάνωσης της διεθνούς έκθεσης προώθησης 
φρούτων και λαχανικών για επαγγελµατίες, Fruit 
Logistica 2021, για τις 18 µε 20 Μαΐου 2021, 

καθώς 
και την 
απόφα-
σή της η 
διοργά-
νωση να 
πραγµα-
τοποιη-
θεί ως 
«Special 
Edition» 
ανακοί-
νωσε ο 

Εκθεσιακός Οργανισµός του Βερολίνου. Η επερ-
χόµενη έκθεση έχει ως κεντρικό µήνυµα: «Meet 
onsite. Connect online» και επικεντρώνεται σε 
επαγγελµατικές συναντήσεις (Β2Β) και ειδικά 
εκθεσιακά πακέτα. 
Περισσότερες πληροφορίες στο www.german-
fairs.gr και στο www.fruitlogistica.de/

Έως 11 Νοεµβρίου 
οι συµµετοχές στο 
NOYNOY Idea 
Challenge

Παρατείνεται έως τις 11 
Νοεµβρίου η υποβολή 
συµµετοχών στον 2ο 
∆ιαγωνισµό Καινοτοµίας 
«NOYNOY Idea Challenge» 
µε στόχο την επιβράβευση 
πρωτότυπων ιδεών στην 
γαλακτοβιοµηχανία. Επιδίωξη 
η µείωση του περιβαλλοντικού 
αποτυπώµατος, η προστασία 
του περιβάλλοντος και η 
αποδοτικότερη διαχείριση του 
φυσικού περιβάλλοντος. Οι 
προτάσεις υποβάλλονται στο 
https://noynoyideachallenge.
gr. Πληροφορίες στο www.
agronews.gr.

ΨΗΦΙΑΚΑ 

ON LINE ΒΕΡΟΛΙΝΟ 

Αναβάλλεται για 
φέτος η Agroexpo

Η επιδείνωση των επιδηµιολογικών 
δεδοµένων και τα τοπικά lockdown 
καθώς επίσης και οι διάφορες 
ανακοινώσεις οι οποίες 
επαναξιολογούνται συνεχώς 
οδήγησαν στη µταίωση της 
Agroexpo 2020 που ήταν 
προγραµµατισµένη για τις 23-25 
Οκτωβρίου. Οι διοργανωτές 
προχωρούν δυναµικά στην 
προετοιµασία της επόµενης 
έκθεσης Agroexpo 2021 µε 
αισιοδοξία ότι θα έχει τεθεί υπό 
έλεγχο σε παγκόσµιο επίπεδο η 
πανδηµία Covid – 19. Για 
περισσότερες πληροφορίες 
στο www.agroexpo.net/blank. 

ΚΥΠΡΟΣ
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Χαρίζονται αρνιά 5 ηµερών φυλής Ασααφ,αρ-
σενικά και θηλυκά οι γέννες µετά το πρώτο 
10ήµερο Νοεµβρίου. Περιοχή Κιλκίς. κος Μπίκος. 
Τηλ.6974/420455.

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 αναπαραγω-
γή. 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.

Πωλούνται 120 γίδια  Τα µισα εξ αυτών  εινα φυ-
λής  Σκοπέλου  και τα   άλλα µισά φυλής Καρύστου. 
Περιοχή Πάτρα.  Τηλ.6974/632582.

Πωλούνται µοσχίδες Holstein, περιοχή Λάρισας.
Τηλ.6976/604538.

Πωλούνται 14 θηλυκά µοσχάρια Σίµενταλ 
και Σβιτς για αναπαραγωγή. Περιοχή Σερρών. 
Τηλ.6940/840982, ώρες 19:00-22:00.

Πωλούνται γουρουνάκια για εκτροφή από µονά-
δα.Τηλ.6986824541.

Πωλούνται πρόβατα και ζυγούρια φυλής Χίου,έ-
γκυα,πιστοποιηµένα.(γεννάνε τέλη δεκεµβρίου) 
Τηλ.6995033571.

Πωλούνται αγελάδες ελευθέρας βοσκής κόκ-
κινες, µαζί µε τα δικαιώµατα. Περιοχή Τρικάλων. 
Τηλ. 6943/582893.

Πωλούνται χηνόπαπιες και ντόπια γουρου-
νάκια σε τιµή ευκαιρίας.Περιοχή Χαλκηδόνας. 
Τηλ.6934/501864.

Πωλούνται 50 αγελάδες Ζvits και κόκκι-
νες. Οι 16 γεννηµένες. Περιοχή Βοιωτιας.
Τηλ.6934/043602.

Πωλούνται 3 µουλάρια. Περιοχή Κοζάνης. Τηλ. 
6974/281683.

Πωλούνται 7-8 µοσχαράκια Λιµουζίν από 5 µη-
νών έως 12 µηνών µόνο µε κωδικό εκτροφής.
Τηλ.6937/215115.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητούνται Ζητούνται 70 πρόβατα µυτιληνιά µε 

κεφαλονίτικα, συµµαζεµένα Τηλ. 6982/113390.

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλείται φασόλι και ρεβίθι µέτριο από ελληνικές 
ποικιλίες βραστερό, βιολογικό, χοντρική, λιανική 
καθώς και για σπορά. ∆ιανοµή σε όλη την Ελλάδα. 
Περιοχή Σερρών. Τηλ.6987/310440.

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

Πωλούνται καθαρισµένα για σπορά κτηνοτροφι-
κό µπιζέλι «’Ολυµπος», κριθάρι «nure» και βρώµη 
«Κασσάνδρα». Πρωτοετή σε άριστη ποιότητα, απο-
στολή σ’όλη τη χώρα. Τηλ. 6972802670.

Πωλούνται σε µικρά τετράγωνα δέµατα σανό από 
βρώµη, άχυρο από κριθάρι και τριφύλλι σε καλή τι-
µή. Περιοχή Μαγνησίας. Τηλ. 6974/431615.

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 ΜΑΡΙΑΝ-
ΝΑ, καθαρισµένος, απολυµασµένος πολύ παραγω-
γικός για σανό και για καρπό. Σε καλή τιµή. Περιο-
χή Φαρσάλων. Τηλ. 6972/285256, 6974/313224 
(what’s up).

Πωλείται βρώµη νέας σοδειάς κόκκινη και δίκοκ-
κη ποικιλία ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑΣ για σπόρο και για ζω-
οτροφή. 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 λιπάσµα-
τα 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. Εξασφαλίζο-
ντας ποιότητα στην καρπόδεση και µεγαλύτερη πα-
ραγωγή ελιάς ανά δέντρο και γονιµότητα του εδά-
φους. Τηλ. 6948/423151.

Πωλείται τριφυλλόπορος Σερρών νέας εσοδείας. 
∆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 λευκό.
Τηλ.6908/655592.

Πωλείται τριφυλόσπορος Υπάτης, περιοχή ∆οµο-
κού.  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.

∆ιατίθεται βίκος από παραγωγό, κατάλληλος για 
κτηνοτροφία-χλωρή λίπανση-δενδρώδη, ελιές,α-
µπέλια κλπ. Εναλλαγή σπόρου –βίκος-σιτάρι.
Τηλ.6981/088747.

Πωλούνται 1.600 µπάλες πρώτη κοψιά τρι-
φυλλιού. Περιοχή Καµένων Βούρλων. Τηλ. 
6976/226113.

Πωλείται τριφύλλι σε µικρή τετράγωνη µπάλα, 
18 λεπτά το κιλό. Περιοχή Γιαννιτσών. κ. Χρή-
στος. Τηλ. 6945/805371.

Πωλείται τριφυλλόσπορος καθαρισµένος από µα-
γνήτη, ποικιλία υπάτης. Τιµή 3 ευρώ το κιλό. Τηλ. 
6974/463920, 6943/029383.

Πωλείται άχυρο 300 δέµατα, σε µεγάλες µπά-
λες µε 4 σχοινιά. Περιοχή Φθιώτιδας. Τηλ. 
6974/463920, 6943/029383.

Πωλούνται µπάλες εξαιρετικής ποιότητας, σα-
νός αγριοτρίφυλλου, βρώµης, κριθάρι και λιούλι-
ου και άχυρα. Σε πολύ καλή τιµή µε δυνατότητα 
µεταφοράς στο χώρο σας. Περιοχή Αχαΐας. Τηλ. 
6999/672735.

Πωλούνται 3000 δέµατα τριφύλλι προς 0,22 λε-
πτά το κιλό. Περιοχή Βοιωτιας.Τηλ.6934/043602.

Πωλείται βίκος και για φακή για σπόρο. Περιοχή 
αρσάλων.Τηλ.6944/804870.

Πωλείται  κτηνοτροφικό  µπιζέλι για σπόρο, ποι-
κιλίας  Όλυµπος. Τηλ. 6934/405572.

Πωλείται  µπιζέλι κτηνοτροφικό ποικιλίας  Όλυ-
µπος. Τηλ 6937/479638.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Eνοικιάζεται επαγγελµατικός  χώρος  ισογει-
ος 240 τµ µε θέσεις πάρκινγκ στον περιφερειακό 
δρόµο Θεσσαλονίκης. Tηλ.6937/359788.

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

Πωλείται αγρόκτηµα δενδροφυτευµένο µε 
δεκάχρονες ροδιές ελληνικής ποικιλίας Ερµι-
όνη. 54 στρέµµατα στη περοχή Άσκρο Βοιω-
τίας.Τιµή στρέµµατος 4.000 ευρώ. Πληροφ. 
6937195996..

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλείται αρµεκτικό  FullWOOD, ελαφρώς µε-
ταχειρισµένο, 12 στα 12. Περιοχή Πατρών. Τηλ. 
6906/

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

Πωλείται ένα κλαδευτικό συρόµενο χιλιάρι. Πε-
ριοχή  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. Περιοχή 
Πιερίας Τηλ. 6980/001606 , 6945/665253.

Πωλείται παρελκόµενο κλάρκ-αναβατόρι για τρα-
κτέρ. 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 Λάρι-
σα. 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 Λάρι-
σα. 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, ΡRΟΧΙ-
ΜΑ µε τον κουβά. Τηλ. 6983/717473.

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

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

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

Πωλείται  σκαπτικό µηχανηµα  Goldoni 12 ίππων.  
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 Λα-
κωνίας. 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 γεννήτρια 6,5 KW  ιταλική,Θεσσαλονί-
κη, περιοχή Σοφός Μαυρούδα.Tηλ.6974/677830.

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

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

Πωλείται χορτοδετική πρέσα Claas για µικρά δέ-
µατα.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. 

Πωλούνται πλαστικά σε εµπόρους για κρασί, λά-
δι και µέλι. ∆ιάφορα µεγέθη µικρά και µεγάλα. 
Τηλ.2310/684438.

Πωλείται άροτρο τρίυνο 12άρι, ψηλοστάβαρο. Τι-
µή 300 ευρώ. Τηλ. 2310/711133. 

Πωλείται καλλιεργητής 20 δοντιών. Τιµή 400 ευ-
ρώ. Τηλ. 2310/711133.

Πωλείται φρέζα γερµανικιά Agria, 12 ίππους πε-
τρελαίου. 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 ευρώ.
Τηλ.2310/711133.

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

Πωλούνται µία πριονοκορδέλα για καυσόξυλα και 
µια µηχανή πετρελαίου ατλας.Τηλ.6971/770301

Πωλείται Deutz Fahr µοντέλο  του  2010,  100 
ίππων 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 µάρκας CLAAS µοντέλο 
2009 70 PS µε καµπίνα 4 χ4 , αµπελουργικό 
Τηλ.6945/373163.

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

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.

Πωλούνται  χορτοκοπτικό µάρκας Κrone µε πλά-
τος κοπής 2,8 µέτρα, µία δισκοσβάρνα Ζορµπά 
32αρα και µία πρέσα µάρκας Welger 530. Τηλ. 
6982/551234.

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

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 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. Πάνω 
σε τρέιλερ µε κοτσαδόρο και φρένο 7.000 ευρώ. 
(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 αγροτικός ελκυστήρας Goldoni τύπου 
714.Τηλ. 6988/8871133.

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

Πωλείται τρακτέρ FORD 3000, έτος κατασκευής 
1974, γενική επισκευή το 2019.

Κρύα Βρύση Νοµού Πέλλας, 6979/336007.

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

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 τροφοδο-
σίας. Τηλ.6977/323048.

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

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

Πωλείται  αγροτικό αυτοκίνητο Landrover 
defender, 110 πετρέλαιο µοντέλο 1988, Το αυ-
τοκίνητο έχει αγοραστεί για ανταλλακτικά και εί-
ναι λυµένο σε κοµµάτια. Σε άριστη κατάσταση στα 
µηχανικά και στα φανοποιιτικά µέρη. ∆εκτός κά-
θε έλεγχος Τηλ 6937226036.

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

Πωλούνται συγκρότηµα παραγωγής ζωοτροφών 
της Sylko Hellas αποτελούµενο από κυλινδροµυλο 
µάρκας Gruber 5,5/2000 και ηµιοριζοντια χαρµα-
νιερα 950 λίτρα µε δυνατότητα παραγωγής 1 τό-
νο/ώρα µε  200 ώρες χρήσης. Τιµή 6.400 ευρώ. 
Τηλ.6947/741230.

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

Πωλείται θεριζοαλωνιστική µηχανή 8070 New 
Holland.σε αριστη κατασταση.6946/482582.

Πωλείται δισκοσβάρνα Ζορµπά 28 δίσκων επι-
σκευασµένη και βαµµένη.Τιµή.2.100 ευρώ. 
Τηλ.2310/711133.

Πωλείται γεννήτρια 60ΚW, ιταλική,πε-
ριοχή Σοφός Μαυρούδα Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.6974/677830.

Πωλούνται συγκρότηµα παραγωγής ζωοτροφών 
της Sylko Hellas αποτελούµενο από κυλινδροµυλο 
µάρκας Gruber 5,5/2000 και ηµιοριζοντια χαρµα-
νιερα 950 λίτρα µε δυνατότητα παραγωγής 1 τό-
νο/ώρα  µε 200 ώρες χρήσης. Τιµή 6.400 ευρώ. 
Τηλ.6947/741230.

Πωλείται σκαπτικό µηχάνηµα Goldoni 12 ιπ-
πων,1000 ευρώ. 6987876761.

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

Αλλαγές στο επίδοµα θέρµανσης προ-
κειµένου να δίνεται σε περισσότερα 
νοικοκυριά προβλέπει το νέο µοντέλο 
κατανοµής που σχεδίασε το υπουρ-
γείο Οικονοµικών και αναµένεται να 
ξεκινήσει τον Νοέµβριο και να κατα-
βληθεί σε όλους έως το τέλος ∆εκεµ-
βρίου. Όπως έγινε γνωστό, φέτος, το 
επίδοµα θέρµανσης θα λάβουν και ό-
σοι χρησιµοποιούν φυσικό αέριο ή υ-
γραέριο για να ζεσταθούν και στις πε-
ριπτώσεις ορεινών οικισµών ακόµα 
και ξύλα ή πέλετ. Η µελέτη έγινε από 
την ΕΜΥ και το αποτέλεσµα έδωσε δι-
αφορετικά σηµεία «θερµαντικών ανα-
γκών» σε περίπου 13.500 οικισµούς 
της Ελλάδας. Με αυτόν τον τρόπο, τα 
ορεινά χωριά, ανεξαρτήτως αν βρί-
σκονται στην Κρήτη, τη Στερεά Ελλά-
δα, την Πελοπόννησο ή τη Μακεδο-
νία, θα έχουν υψηλότερη επιδότηση.

Συγκεκριµένα, σε 200.000 τετρα-
γωνάκια 750Χ750 µέτρα θα χωριστεί 
ο χάρτης της χώρας, τον οποίο πα-
ρουσίασαν ο αναπληρωτής υπουρ-
γός Οικονοµικών Θεόδωρος Σκυλα-
κάκης και ο διευθυντής παροχής υ-
πηρεσιών της ΕΜΥ Μανώλης Αναν-
δρανιστάκης, ώστε να αποτυπώνο-
νται µε τη µέγιστη δυνατή ακρίβεια 
κλιµατικές και γεωγραφικές παρά-

µετροι. Στην κάθε ζώνη προκύπτει 
ένας συντελεστής, ο οποίος θα πολ-
λαπλασιάζεται µε το µέγιστο επίδοµα 
και θα οδηγεί στο επίδοµα που δικαι-
ούται το κάθε νοικοκυριό. 

Για την καταβολή του επιδόµατος 
τα νοικοκυριά θα πρέπει να υποβάλ-
λουν σε ειδική πλατφόρµα της ΑΑ-
∆Ε τιµολόγια αγοράς καυσίµων αξίας 
τουλάχιστον διπλάσιας του επιδόµα-
τος που δικαιούνται. Οι δαπάνες µπο-
ρούν να πιστοποιηθούν έως το τέλος 
της χειµερινής σεζόν τον Απρίλιο.

Τα εισοδηµατικά και περιουσιακά 

κριτήρια παραµένουν αµετάβλητα σε 
σχέση µε πέρυσι, το ελάχιστο ύψος 
επιδόµατος παραµένει στα 80 ευρώ, 
το  µέγιστο όµως θα αυξηθεί από τα 
350 ευρώ σε 600 ευρώ. Το συνολικό 
κονδύλι επιδόµατος θέρµανσης δεν 
αποκλείεται να αυξηθεί από τα 84 ε-
κατ. ευρώ που έχουν εγγραφεί στον 
προϋπολογισµό σε 90-94 εκατ. ευρώ 
ανάλογα µε τις ανάγκες. Τέλος, όσοι 
χρησιµοποιούν ηλεκτρικό ρεύµα για 
θέρµανση δεν θα λάβουν επιδότηση 
καθώς θεωρείται ότι καλύπτονται α-
πό το κοινωνικό τιµολόγιο. 

Και στο Εξοικονοµώ
Η µελέτη της ΕΜΥ θα αξιο-

ποιηθεί και από το υπουργείο 
Περιβάλλοντος στο επόµενο 
πρόγραµµα «Εξοικονοµώ»

Ξενάγηση µε µουσειακά
λεωφορεία Σαρακάκη
Τα µέλη του Leadership Committee 
του Ελληνο-Αµερικανικού 
Εµπορικού Επιµελητηρίου 
φιλοξένησε στις εγκαταστάσεις του 
ο όµιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη, 
στο πλαίσιο του θεσµού «Trails of 
Leadership». Οι καλεσµένοι είχαν 
την ευκαιρία να ξεναγηθούν στους 
χώρους όπου φυλάσσονται τα παλιά 
και ιστορικά λεωφορεία Volvo του 
Οµίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη τα 
οποία πλέον αποτελούν µουσειακά 
κοµµάτια. 

Εξαιρετική οινική χρονιά
το 2020 για το Μοσχάτο
Για εξαιρετική χρονιά στα 
περισσότερα αµπελοτόπια της 
χώρας και δη για το Μοσχάτο της 
Σάµου, κάνει λόγο η ΚΕΟΣΟΕ 
αναφερόµενη στον φετινό τρύγο 
που εκτιµά ότι θα δώσει υψηλής 
ποιότητας οίνους. Στο απογραφικό 
της ∆ελτίο, µιλά για εξίσου καλή 
και ποιοτική χρονιά για τα κρασιά 
των Μεγάρων και Κρήτης αλλά και 
για αισιοδοξία στην αµπελουργική 
ζώνη της Ζίτσας. Ξεχωριστή και η 
οινική χρονιά στον Τύρναβο.

∆ιαγωνισµός οργώµατος 
από την Αβερώφειο 
Στην αναβίωση του «∆ιαγωνισµού 
Οργώµατος» προχώρησε στις 21 
Οκτωβρίου η Αβερώφειος ΕΠΑΣ 
Λάρισας µε σπουδαστές τµήµατος 
Γεωργικών Μηχανηµάτων. 
Ο διαγωνισµός έγινε σε χωράφι 
της Αβερωφείου µε 8 γεωργικούς 
ελκυστήρες και χειριστές, βοηθούς 
και συνεργάτες έµπειρους και 
εκπαιδευµένους µαθητές της 
Σχολής. Η βαθµολογία ήταν βάσει 
των διεθνών κανόνων του 
παγκόσµιου πρωταθλήµατος.

Σχέδιο Σκρέκα για 
τα αρδευτικά έργα 
Περιοχές που θα κατασκευαστούν 
φράγµατα και αρδευτικά δίκτυα 
επισκέπτεται ο υφυπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας 
Σκρέκας. Κατά την επίσκεψη στο 
Κιλκίς αξιολογήθηκαν τα σηµεία 
που θα εξυπηρετούν καλύτερα τις 
ανάγκες των αγροτών. Στο πλαίσιο 
αυτό η εκπόνηση σχεδίου 
ανασυγκρότησης 
αγροπεριβαλλοντικών υποδοµών 
που θα αξιοποιούν τα επιφανειακά 
ύδατα και το νερό της βροχής.

Η µελέτη της ΕΜΥ έδωσε διαφορετικά σηµεία «θερµαντικών αναγκών» σε περίπου 13.500 οικισµούς της χώρας.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Σε 200.000 κομμάτια
το επίδομα θέρμανσης
Μέχρι τα 600 ευρώ το μέγιστο ανάλογα την περιοχή και το κρύο 
με βάση το νέο «θερμαντικό» χάρτη του υπουργείου Οικονομικών

Πωλείται New Holland Μ101 θεριζοαλωνιστική 
που γίνεται και χορτοκοπτικό, χωρίς κουβούκλιο. 
Τιµή 4.000 ευρώ. Τηλ. 6978/308061.

Πωλείται δισκοσβάρνα 32 δίσκων και µια πρεσα 
Welger 730. Tηλ.6993/308420.

Πωλείται τρακτέρ Fiat 100αρι µε διπλό δι-
αφορικό Τιµή 8.000 ευρώ. Κος ∆ιαµαντής 
Τηλ.6942/993078.

Πωλείται µεταφυτευτική µηχανή  FEDELE 4 
σειρών σε άριστη κατάσταση.Τιµή.3.200 ευρώ. 
Τηλ.6977/524520.

Πωλείται πλατφόρµα 15 τόνων. Τιµή 1.500 ευρώ. 
Κος ∆ιαµαντής Τηλ.6942/993078.

Πωλείται σκληρό σιτάρι ΣΙΜΕΤΟ για σπόρο R2 
µε τιµή 37 λεπτά το κιλό και σκληρό σιτάρι ΣΙ-
ΜΕΤΟ για µύλο. Περιοχή Θεσσαλονίκης. Τηλ. 
6937/436309.

Πωλείται αλέτρι ΚVERNELAND , όλα καινούρια 
επάνω του. Τιµή 3.300 ευρώ. Περιοχή Θεσσαλονί-
κης. Τηλ. 6937/436309.

AGRE780 Πωλούνται κολώνες της ∆ΕΗ, λαµαρί-
νες, ευρωπαϊκή ξυλεία α’ ποιότητας και χαµηλές τι-
µές. Περιοχή Λάρισας. Τηλ. 6972/173482.

Πωλείται άροτρο 4υνο-5υνο Pietro Moro µε 
υδραυλική ρόδα, ανοιγοκλεινόµενο αζώτου. 
Τηλ.6977/524520.

Πωλείται τρακτέρ Lamborghini 955, 95 ίππων.
Τηλ.6972/366041, 6972366043

Πωλείται µια δισκοσβάρνα µονόπατη. 
Τηλ.6972/366041, 6972366043.

Πωλείται ένα φρεζοσκαλιστήρι 5σειρο. 
Τηλ.6972/366041, 6972366043

Πωλείται µία φρέζα 230 µε γρανάζι. Τηλ. 
6972/366041, 6972366043

Πωλείται ένα αναστρεφόµενο άροτρο 3υνο,πολ-
λούς καλλιεργητές και άλλα εργαλεία. Τηλ. 
6972/366041, 6972366043

Πωλείται ένα ραντιστικό.Τηλ.6972/366041, 
6972366043

Πωλείται ένας στελεχοκόπτης, ένας ισοπεδω-
τήρας και µία λατφόρµα. Τηλ. 6972/366041, 
6972366043

Πωλείται µία σπαρτική Gaspardo.
Τηλ.6972/366041, 6972366043

Πωλούνται ράουλα, πέδιλα, στοιχεία κ.α 
καινούρια κατάλληλα και για θεριζοαλω-
νιστικές µηχανές ρυζιού παλαιού τύπου.
Τηλ.6972/951763,2109820024.

Πωλούνται λάστιχα ραντιαλ 18,434 και  340,8524 
ή 13,624 .Τηλ.6972/307674.

Πωλούνται σπαρτική µηχανή σίτου και δισκοσβάρ-
να. Τηλ.6972307674.

Πωλείται αρµεκτήριo µάρκας WESTFALIA 36αρι, 
µε όλες τις θέσεις αρµεγόµενες. Έχει χρησιµοποιη-
θεί µόνο 4 µήνες.Τηλ.6981/880355.

Πωλούνται ελαστικά 16,938 ραντιαλ.
Τηλ.6982/551234.

Πωλούνται δυο αλέτρια σαραπάνη 4υνα το πρώτο 
12-14 ίντσες και το δεύτερο 12αρι σε λογική τιµή. 
Περιοχή Χαλκιδικής.Τηλ.6950/917760.

Πωλούνται ελαστικά για τρακτέρ 13,628 ραντιαλ.
Τηλ.6982/551234

Πωλείται άµβυκας( διήµερος) περιοχή πρέβεζα 
τηλ.6946/307365.

Πωλούνται αγροτικά εργαλεία,µία σπαρτική µη-
χανή, µία δισκοσβάρνα, ένας καλλιεργητής βάµβα-
κος, ένας λιπαντήρας, ένας καλλιεργητής, ένα τρα-
κτέρ Belarus και ένα ραντιστικό. Τηλ.6974410304.

Πωλείται τρακτέρ µάρκας  Deutz Fahr 
Agrotron  150 MK3  µοντέλο 2002 full extra. 
Τηλ.6945/373163.

Πωλείται άροτρο 14 τρίυνο ψηλοστάβαρο agrotica  
και 2 βαµβακοσπορές του Ψαλτίδη,µία 4σειρη, µία 
3σειρη και µία κεντρόφυγκα.Τηλ.6979/957956.

Πωλείται άροτρο 14άρι, µάρκας Γκλαβάνη, Τerra 
σε άριστη κατάσταση.Τηλ. 6983/738450.

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

Ζητείται καθαριστήριο µπαλαρίνης   µεταχειρισµένο   
σε καλή κατάσταση. Τηλ.6947/936986. 

Zητείται  τρακτέρ δενδροκοµικό από 50 έως 70 
ίππους και µε µπροστινό διαφορικό σε µέτρια κα-
τάσταση.Τηλ.6943/457861.

Zητείται αγροτικό αυτοκίνητο 4χ4 µε µιάµιση κα-
µπίνα  σε µέτρια κατάσταση. Τηλ.6943/457861.

Ζητείται ραντιστικό µηχάνηµα για 1000 λίτρα.
Τηλ.6976/141565.
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Στα «καπάκια» 
τα δεύτερα ματς 
Άλλη μια εβδομάδα με Τσάμπιονς Λιγκ

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Η δράση δεν σταµατά φέτος στο 
Τσάµπιονς Λιγκ, που έρχεται για 
δεύτερη συνεχόµενη εβδοµάδα µε 
µεγάλα παιχνίδια που θα «φτιά-
ξουν» τις βραδιές 27 και 28 Οκτω-
βρίου. Ξεκινώντας από το µατς µε 
ελληνικό ενδιαφέρον, ο Ολυµπι-
ακός θα δώσει το πρώτο εκτός έ-
δρας παιχνίδι του στους οµίλους, 
απέναντι στην Πόρτο. Οι «ερυθρό-
λευκοι» µε ηθικό ακµαιότατο µε-
τά τη νίκη επί της Μαρσέιγ και τον 
πρόεδρο να έχει τάξει σηµαντικά 
µπόνους, πάνε τουλάχιστον για 
την ισοπαλία. Γιατί, µε έναν πόντο 
στην Πορτογαλία, γίνονται το φα-

βορί για τη 2η θέση του οµίλου. 
Την ίδια µέρα η Μπάγερν, που 

διέλυσε µε τέσσερα γκολ την Ατ-
λέτικο Μαδρίτης στην 1η αγωνι-
στική, θα παίξει ενάντια στη Λο-
κοµοτίβ Μόσχας, ενώ η ντροπια-
σµένη από την αναπάντεχη εντός 
έδρας ήττα από τη Σαχτάρ, Ρεάλ 
Μαδρίτης θέλει να ρεφάρει απέ-
ναντι στην Γκλάντπαχ. 

Την επόµενη µέρα, δεσπόζει ί-
σως το σηµαντικότερο µατς της 
2ης αγωνιστικής των οµίλων, το 
ντέρµπι Γιουβέντους-Μπαρτσελό-
να, µε τις δύο οµάδες να µετράνε 
3 βαθµούς από τις νίκες που ση-
µειώσανε την περασµένη εβδοµά-
δα ενάντια σε Ντιναµό Κιέβου και 
Φερεντσβάρος αντίστοιχα.   

Παρελθόν από την Haas θα αποτελέσει στο τέλος της 
σεζόν ο Ροµέν Γκροζάν, γεγονός που ανακοίνωσε 
ο Γάλλος οδηγός µε ανάρτησή του στα social media, 
λίγο πριν τη διεξαγωγή του γκραν πρι στην 
Πορτογαλία  στις 25 Οκτωβρίου. Όπως φαίνεται η 
Haas την επόµενη σεζόν θα πορευτεί µε νέο δίδυµο 
µε δύο rookies να είναι το πιθανότερο σενάριο.

Τέλος από την Haas
ο Ρομέν Γκροζάν   

Formula 1 (Πορτογαλία)

Κατατακτήριες δοκιµές 16.00 ΕΡΤ Sports HD

Τένις (ATP 250)

Αντβερπ Όπεν 16.30 COSMOTE SPORT 6 HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης 17.00 COSMOTE SPORT 2 HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τσέλσι 19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – Βόλος 20.30 Novasports 2HD

Formula 1 (Πορτογαλία)

Αγώνας 14.30 ΕΡΤ Sports HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Αστέρας Τρίπολης – ΟΦΗ 16.00 Novasports 1HD

Απόλλων Σµύρνης – Λαµία 18.15 Novasports 2HD

ΠΑΣ Γιάννινα – ΑΕΚ 20.30 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Άρσεναλ – Λέστερ 21.15 COSMOTE SPORT 1 HD
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Απόλλων Σµύρνης – Λαµία 18.15 Novasports 2HD

ΠΑΣ Γιάννινα – ΑΕΚ 20.30 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Άρσεναλ – Λέστερ 21.15 COSMOTE SPORT 1 HD

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV
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Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Τελείωσε 
το φροντιστήριο 
αρχίζουν εξετάσεις 
για τη νέα ΚΑΠ 

Στο ταµείο   
εγγυοδοσίας 
όλη η ελπίδα 
των αγροτών

Πληρώθηκε 
η προκαταβολή 
αρχίζει ο καβγάς  
για το νέο ΟΣΔΕ 

Επιστροφή Φέντερερ
Η αποθεραπεία του Ρότζερ 
Φέντερερ εξελίσσεται ιδανικά 
και ο Ελβετός τενίστας δίνει 
ραντεβού στους φίλους του 
αθλήµατος για τον ερχόµενο 
Ιανουάριο και το Australian Open. 
Μιλώντας στην εβδοµαδιαία 
έκδοση του Schweizer Illustrierte, 
ο κορυφαίος πρωταθλητής εξηγεί 
ότι πλέον δεν πονά στο 
χειρουργηµένο δεξί του γόνατο 
και πως θα επιστρέψει στη δράση.

Ώρα για Ελ Κλάσικο
To «Κλάσικο» της Ισπανίας 
δεσπόζει στο πρόγραµµα της 
Λα Λίγκα. Συγκεκριµένα, αυτό 
το Σάββατο η Μπαρτσελόνα θα 
υποδεχτεί τη Ρεάλ Μαδρίτης 
(17.00), εν µέσω µάλιστα έντονης 
φηµολογίας πως η καρέκλα του 
προπονητή των Μαδριλένων 
Ζινεντίν Ζιντάν «τρίζει», ενώ και 
οι σχέσεις του µε τους παίχτες 
δεν είναι πλέον οι καλύτερες. 

Αναβολή για ΑΕΛ-Άρη
Την αναβολή του σαββατιάτικου 
αγώνα στο Αλκαζάρ µεταξύ της 
ΑΕΛ και του Άρη ανακοίνωσε 
η Σούπερ Λίγκα µετά τα 10 
επιβεβαιωµένα κρούσµατα 
κορωνοϊού στο σύλλογο της 
Θεσσαλονίκης. Εν τω µεταξύ, 
παίκτης της ΑΕΛ µε κάθε 
επισηµότητα έγινε ο 34χρονος 
κεντρικός επιθετικός Χάµζα 
Γιουνές, ο οποίος έβαλε την 
υπογραφή του σε συµβόλαιο 
µε τους βυσσινί.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’





Ο Λιούις και 
το μαγικό 91
Έγραψε ιστορία ο Λούις 
Χάµιλτον στη Γερµανία καθώς 
βγήκε νικητής από το Άιφελ 
Γκραν Πρι της Formula 1 και 
ισοφάρισε τον θρύλο Μίκαελ 
Σουµάχερ. Πλέον, ο Βρετανός 
έχει όσες νίκες και ο Γερµανός 
(91) και συγκατοικούν στην 
κορυφή της σχετικής λίστας. 
Σύντοµα φυσικά ο Βρετανός θα 
τον ξεπεράσει. Ακόµα κι αν τα 
παρατήσει στο τέλος της σεζόν, 
έχει µπροστά του οκτώ Γκραν Πρι 
για να κυνηγήσει τη νίκη #92. Αν 
και όλα συνηγορούν πως η 
καθυστέρηση στην ανανέωση του 
συµβολαίου του δεν έχει να κάνει 
µε την πρόθεσή του να συνεχίσει 
αλλά µε τους όρους της νέας 
συµφωνίας µε τη Mercedes. Ο 
νεότερος Μικ Σουµάχερ τώρα, 
δηλώνει ότι θα ήθελε να 
ξεπεράσει τον Βρετανό, όταν 
βέβαια ενταχθεί στη Formula 1 
και φτάσει σε ένα καλό επίπεδο.

Αφωνία κατά 
του κορωνοϊού
Όπως έγινε γνωστό, παρά τα 
αυξανόµενα κρούσµατα 
κορωνοϊού, το σαββατιάτικο 
παιχνίδι ανάµεσα στην Ουνιόν 
Βερολίνου και την Φράιµπουργκ 
θα διεξαχθεί µε κόσµο στις 
κερκίδες του «Αλτεν Φέρστεραϊ». 
Απόφαση που πήραν οι αρµόδιες 
Αρχές του Βερολίνου, 
συνοδευόµενη από σύσταση για 
εκτεταµένη χρήση µάσκας σε 
εναρµόνιση µε τα υγειονοµικά 
πρωτόκολλα αλλά και την… 
αποφυγή συνθηµάτων από 
πλευράς οπαδών. Καλύτερα 
λοιπόν χωρίς καθόλου κόσµο ή 
µία µουγγή εξέδρα;

Χρόνια, είπε η Γερµανίδα 
πρόεδρος του Συµβουλίου Υπουρ-
γών Γεωργίας, είχαν να ξενυχτήσουν 

οι υπουργοί για την ΚΑΠ, η οποία αν περάσει 
όπως τη θέλουν κάποιες χώρες, θα οδηγήσει 
αναµφίβολα σε αγρότες δύο ταχυτήτων. Τους 
µυηµένους δηλαδή σε θέµατα γεωργίας ακρι-
βείας και τους υπόλοιπους... Σε σκω-
τσέζικο ντους υπέβαλε για µια ακόµη φορά 
τους παραγωγούς τεύτλων, ο «επενδυτής» - 
υπεκµισθωτής των εργοστασίων της ΕΒΖ σε 
Σέρρες και Πλατύ και τους έκανε µπαρούτι. 
Πάνω που πήγαν να πουν «∆όξα τω Θεώ», 
γιατί τους ανακοίνωσε πως από 1η Νοεµ-
βρίου θα µπορούν να παραδίδουν τη σο-
δειά τους στην αυλή της µονάδας των Σερ-
ρών, αναφώνησαν «βοήθα Παναγιά», διό-
τι τα τεύτλα τους θα πάνε για καύσιµη ύλη 
σε µονάδες βιοαερίου. Που σηµαίνει πως 
τα 33 ευρώ τον τόνο που περίµεναν, µε βά-
ση το µέσο poll των περασµένων ετών, θα 
είναι κάτι µεταξύ 20 και 25 ευρώ, χωρίς να 
υπολογιστούν τα µεταφορικά που θα καλύ-
ψουν οι αγρότες. Μέσα µε τα «µπούνια», δη-
λαδή. Θετική κατάληξη αναµένεται 
στο εγχείρηµα της σύστασης Εθνικής ∆ιεπαγ-
γελµατικής Οργάνωσης Ακτινιδίου. Οι πληρο-
φορίες λένε ότι είναι θέµα λίγων ηµερών πλέ-
ον να υποβληθούν όλα τα δικαιολογητικά και 

τα έγγραφα για να αναγνωριστεί και επίσηµα 
από το υπουργείο της πλατείας. Η προσωρινή 
πενταµελής διοίκηση του υπό σύσταση φορέα 
του χώρου εξασφάλισε ήδη ΑΦΜ από την Εφο-
ρία, καταχωρήθηκε και στο ΓΕΜΗ και µένουν 
πλέον κάποιες µικρολεπτοµέρειες να διευθε-
τηθούν. Οπότε, αν όλα πάνε καλά, µέσα στις ε-
πόµενες 5-10 ηµέρες θα υποβληθεί το σχετικό 
αίτηµα στον Μαυρουδή για τα περαιτέρω της α-
ναγνώρισης. Το ζητούµενο είναι οι καταστατι-
κοί της στόχοι να µην µείνουν στο… καταστα-
τικό. Προσέχουν για να έχουν εκεί 
στη ∆ΕΘ – Helexpo, ενόψει τη Zootechnia 
που µε βάση το καλεντάρι θα πρέπει να δι-
εξαχθεί κάπου στο τέλος του Ιανουαρίου 
και στις αρχές Φεβρουαρίου του 2021. Έ-
τσι όπως πάνε τα πράγµατα µε το δεύτερο 
κύµα κορωνοϊού, όµως, η οργάνωση εκθέ-
σεων µε φυσική παρουσία εκθετών και ε-
πισκεπτών µοιάζει σχέδιο πάνω στην άµ-
µο. Για να µην τρέχουν, λοιπόν, την τελευ-
ταία ώρα και επειδή πρόκειται για µια από 
τις µεγάλες εκθέσεις της ∆ΕΘ – Helexpo, οι 
διοικούντες τον εκθεσιακό φορέα, όπως 
µαθαίνει η στήλη, έχουν αρχίσει να προε-
τοιµάζονται για την οργάνωση ενός διευ-
ρυµένου forum γύρω από τις εξελίξεις και 
τα ζητήµατα που απασχολούν την ελληνι-
κή κτηνοτροφία. Ίδωµεν!  Ο ΓΥΛΟΣ

∆εύτερο συνεχόµενο ραντεβού σε Τσάµπιονς και Γιουρόπα Λιγκ • Το Σάββατο το πρώτο φετινό Ελ Κλάσικο στην Ισπανία σελ. 54

Εντός και εκτός
Η νέα γενιά αρότρων Kverneland 3400 
S Variomat προσφέρει εύκολη εναλλαγή,  
εντός και εκτός αυλακιάς από την καµπίνα 
του τρακτέρ και είναι κατάλληλη για 
τρακτέρ µε διπλούς τροχούς ως 3,85 
µέτρα. Περισσότερα στο ειδικό αφιέρωµα 
για τα άροτρα, στο profi Οκτωβρίου. 

Η ΤΡΥΠΙΑ ΒΑΡΚΑ

Στήνουµε χορό
µε τέσσερα ευρώ

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

ΑΝΑΤΟΛΗ ΗΛΙΟΥ ΤΟΥ STEVE HENDERSON
Σε µία λίµνη κάπου στην Κολοµβία, όλα κυλούν ήσυχα µε τον ήλιο να ανατέλλει και τη φύση να βρίσκεται σε αρµονία. Ο Steve Henderson, 
που φιλοτέχνησε τον παραπάνω πίνακα, είναι Αµερικανός ζωγράφος που έγινε γνωστός για τα πορτρέτα τοπίων και άγριας φύσης. 

Σάββατο 24 & Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2020
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Τις τιµές που διαµόρφωσε η κατακόρυφη 
πτώση της παραγωγής το προηγούµενο έ-
τος διατηρεί η αγορά µήλων την τρέχουσα 
εµπορική περίοδο, µε τα Starking Deliciοus 
να διατίθενται µε τιµή παραγωγού που ξε-
κινά από 1 ευρώ και φτάνει τα 1,35 ευρώ 
στους µεγάλους πρώτης κατηγορίας καρπούς. 

Το εύρος αυτό είναι το ίδιο µέσα στο ο-
ποίο κινήθηκε το περασµένο φθινόπωρο 
του 2019 η συγκεκριµένη ποικιλία στην Ελ-
λάδα, ενώ προχωρώντας προς την άνοιξη 
και εν µέσω πανδηµίας, η τιµή παραγωγού 

έφτασε ακόµα και τα 1,50 ευρώ. 
Όπως εξηγούν άνθρωποι της αγοράς στην 

Agrenda, µέχρι στιγµής ο ρυθµός απορρό-
φησης δεν αποκλείει µια αντίστοιχη ανοδι-
κή πορεία των τιµών παραγωγού τους επό-
µενους µήνες. Άλλωστε και η εµπορική πο-
λιτική Ιταλών και Πολωνών στις αµοιβαίες 
διεθνείς αγορές είναι η διατήρηση ενός υ-
ψηλού επιπέδου τιµών, που εξυπηρετεί ταυ-
τόχρονα και το «σκούπισµα» των υποδεέ-
στερων ποιοτικά όγκων που διαφορετικά 
θα µπορούσαν να επιβαρύνουν την αγορά. 

Starking 1,35 ευρώ και τάση ανόδου
Εν εξελίξει η συγκοµιδή φιρικιών και Φούτζι, κρατά τα κεκτηµένα η αγορά
 Υψηλές τιµές διατηρεί και ο ανταγωνισµός Ιταλών και Πολωνών στις αγορές
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Π
ωλήσεις δεύτερων ποιοτήτων 
βάµβακος προς το Πακιστάν 
σηµειώνονται στην ελληνική 
αγορά, ενώ στα λευκά βαµβά-

κια δεν υπάρχει ιδιαίτερη κινητικότητα, δε-
δοµένου ότι οι τιµές που θα θέλαµε να πιά-
σουµε, 1 σεντ ανά λίµπρα πριµ επί του χρη-
µατιστηρίου, δεν πληρώνονται για την ώρα 
από την αγορά.  Περί των 71,20 σεντς ανά 
λίµπρα, στα 1,325 ευρώ το κιλό πούλησε 
η ΕΑΣ Λαµίας µέσω διαγωνισµού.

 Στην ελληνική αγορά σκληρού σίτου 
η εξαγωγή βρίσκεται στα 270 ευρώ ο τόνος 
και σαν να δείχνει πως υπάρχουν περιθώ-
ρια για κάτι καλύτερο. Ωστόσο να σηµειω-
θεί ότι οι έµποροι δεν ενθουσιάζονται µε 
αυτές τις τιµές λόγω υψηλού κοστολογίου. 
Την ίδια ώρα στο χρηµατιστήριο του Σικά-
γο, οι τιµές των σιτηρών κρατιούνται υψη-
λά, µόνο στα µαλακά σηµειώθηκε µια µι-
κρή διόρθωση η οποία οφείλεται στις βρο-
χοπτώσεις σε Ρωσία και ΗΠΑ.

 Η εθνική προσφορά βόειου κρέατος, 
που ήδη συρρικνώθηκε το 2019 (-3,6%), τους 
πρώτους έξι µήνες του 2020 συνεχίζει µε έ-
ντονα πτωτική τάση (-13,6%) στην Ιταλία, έ-
ξι µήνες µετά την έναρξη της πανδηµίας του 
κορωνοϊού, σύµφωνα µε ενηµερωτικό ση-
µείωµα του Ismea. Βάσει των στοιχείων της 
Ιταλικής Στατιστικής Υπηρεσίας Istat, η µεί-
ωση της παραγωγής κρέατος σε εθνικό επί-
πεδο κατά -13,6% µεταφράζεται σε πάνω από 
48.000 τόνους λιγότερου εθνικού κρέατος.

Στα 71,20 σεντς 
από ΕΑΣ Λαμίας 
το βαμβάκι 

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

24/9 01/10 08/10 15/10 22/10

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

303,62

312,43

326,57
320,90

294,33

Εξαγωγές
Οι εξαγωγές φρέσκων 

µήλων στην ΕΕ αναµένεται 
να αυξηθούν κατά 8% σε 

σύγκριση µε το 2019-2020

Παραγωγή 
Η παραγωγή µήλων στην ΕΕ προβλέ-
πεται να φτάσει τα 11,5 εκατ. τόνους 
στο εµπορικό έτος 2020-2021, µείον 

2% από τον πενταετή µέσο όρο

Φούτζι 
Την περίοδο αυτήν ξεκινά 
η συγκοµιδή της όψιµης 

ποικιλίας Φούτζι στα βασικά 
παραγωγικά κέντρα

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

17/9 24/9 01/10 8/10 15/10 22/10

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

285

214

177

209,5

368,10

1032,20

19,10

66,70

106,77

63,90

285

214

177

209,5

374,00

1002,60

18,36

69,60

107,52

63,48

285

216

177

209,5

374,90

1024,20

20,04

74,10

108,65

63,27

285

216

180

209,5

385,10

1050,60

20,66

77,40

109,85

63,24

285

216

180

209,5

388,10

1061,60

20,86

69,85

109,60

65,60

292

228

192

209,5

399,60

1076,40

21,58

66,20

103,35

67.87

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

66,38 65,28 65,55
67,46

69,22
71,85

2.14 2.12 2.11
2.25

2.37
2.57

Τιμή παραγωγού 
μήλων Starking Delicious
(ευρώ το κιλό)

Οκτώβριος 2019  1,35 

Άνοιξη 2020 1,50

Οκτώβριος 2020 1,35
ΠΗΓΗ: AGRENDA
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Κίνα και κερδοσκόποι τραβούν το βαµβάκι υψηλότερα

300

290

280

270

260

250

240

¤/τόνοςσέντς/λίµπρα
71,85    

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

192

KΑΛΑΜΠΟΚΙ
210

200

190

180

170

160

150

209,5

ΚΡΙΘΑΡΙ
2.000

1.500

1.000

500

0

Παρθένο Βιοµ/νικοί
άσοι

Εξτρα
παρθένο

¤/κιλό
2,57 

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

MAΪ IOYN IOYΛ ΑΥΓ ΣΕΠ OKT

Έχοντας κατακτήσει τα 70 σεντς, το 
βαµβάκι κινείται λίγο κάτω από τα 
72, µε τους αναλυτές να βάζουν 
στόχο για τα 75 σεντς πλέον.

Ενισχυµένη η τιµή σκληρού στην 
Ιταλία, που δείχνει να ξεκινά νέα 
ανοδική πορεία επιδιώκοντας τα 
υψηλά του καλοκαιριού.

Ανοδικά κινήθηκαν οι δείκτες στις 
ιταλικές αγορές για το 
κτηνοτροφικό καλαµπόκι, το οποίο 
κέρδισε 12 ευρώ στον τόνο.

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

Συνεχίζει την ανοδική πορεία η 
αγορά ελαιολάδου στην Ισπανία, 
όπου πλέον διαµορφώνεται σε 
επίπεδα άνω των 2,50 ευρώ το κιλό.

22
ΜΑΪ

22
IOYN

22
IOYΛ

22
ΑΥΓ

22
ΣΕΠ

22
OKT

22
ΜΑΪ

22
IOYN

22
IOYΛ

22
ΑΥΓ

22
ΣΕΠ

22
OKT

22
IOYN

22
IOYΛ

22
ΑΥΓ

22
ΣΕΠ

22
OKT

22
IOYN

22
IOYΛ

22
ΑΥΓ

22
ΣΕΠ

22
OKT

292

230

220

210

200

190

180

¤/τόνος ¤/τόνος

69.00

68.00

66.00

65.00

52.00

50.00

48.00

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Για πρώτη φορά µετά από δεκαετί-
ες η κατανάλωση ελαιολάδου ανα-
µένεται ότι θα υπερβεί την παραγω-
γή, κατά 200.000 περίπου τόνους. 
Στο άκουσµα της εκτίµησης αυτής, 
οι τιµές στην Ισπανία, απ’ όπου άλ-
λωστε προέρχεται ο αναλυτής Χου-
άν Βιλλάρ, που υπογράφει τη σχετι-
κή έκθεση, κινήθηκε ανοδικά σχη-
µατίζοντας κατακόρυφη σχεδόν κα-
µπύλη. Σύµφωνα µε τον ίδιο, τα ε-
πίπεδα τιµών θα κινηθούν τουλά-
χιστον κατά τις πρώτες εβδοµάδες 
της νέας περιόδου σε επίπεδα άνω 
των 3 ευρώ το κιλό. 

Στην εγχώρια αγορά, εν τω µετα-
ξύ, εδραιώθηκε η τιµή των 3,80 ευ-
ρώ το κιλό για τα αγουρέλαια όσο οι 
πράξεις στα περσινά αποθέµατα α-
τονούν και τα εργοστάσια ανοίγουν 
το ένα µετά το άλλο σε ολόκληρη τη 
χώρα για να υποδεχτούν τη φετινή 
παραγωγή. Η έως τώρα εικόνα δεί-

χνει υψηλό συντελεστή απόδοσης, 
δηλαδή µεγαλύτερος όγκος ελιάς 
απαιτείται για την παραγωγή ενός 
κιλού ελαιολάδου, τη στιγµή που 
οι ελαιοκαλλιεργητές σπεύδουν να 
συλλέξουν νωρίτερα την παραγωγή 
τους φοβούµενοι από πιθανή επέ-
κταση της δακοπροσβολής που πα-
ρατηρείται σε ορισµένους ελαιώνες. 
Όλα δείχνουν ότι η φετινή παραγω-
γή θα είναι µικρότερη του µεγέθους 
που προσδιόριζαν οι πρώτες εκτι-
µήσεις, πέριξ των 280.000 τόνων. 

Πάνω από τα 5 ευρώ τα φρέσκα 
ελαιόλαδα στο Μπάρι της Ιταλίας

Σε αυτό το πλαίσιο και όσο οι πρώ-
τοι όγκοι της βασικής παραγωγής 
αναµένεται να φτάσουν στην αγο-
ρά στις αρχές Νοεµβρίου, όλα δεί-
χνουν πως το εµπόριο έχει τα πε-
ριθώρια να κρατήσει τιµές αρκε-
τά λεπτά πάνω από το ψυχολογι-
κό όριο των 3 ευρώ το κιλό. Άλλω-
στε και στη γειτονική Ιταλία η πα-
ραγωγή αναµένεται µειωµένη κα-

τά τουλάχιστον 26%, αφού µετά βί-
ας θα ξεπεράσει τους 235.000 τό-
νους σύµφωνα µε νέες εκτιµήσεις 
της Ιταλικής Ένωσης Ελαιοτριβεί-
ων και της CIA, µε τα παραγωγικά 
κέντρα του ιταλικού νότου, όπως η 
Απουλία και το Σαλέρνο υπολογί-
ζεται ότι θα γεµίσουν τις µισές δε-
ξαµενές απ’ όσες γέµισαν πέρυσι. 

Κατόπιν αυτού αναµένεται αύξη-
ση τιµών παραγωγού που µπορεί 
να υπερβεί τα 2 ευρώ από τα επί-
πεδα που κινήθηκε η αγορά όλο το 
προηγούµενο διάστηµα, πέριξ των 
4 ευρώ. Μάλιστα τα φρέσκα ελαι-
όλαδα της χρονιάς ξεπερνούν στο 
Μπάρι τα 5 ευρώ, έχοντας σηµει-
ώσει ήδη µια αύξηση 90 λεπτών.

Στην τροχιά των 3,80 ευρώ κινείται η κορωνέικη
 Εδραιώνεται σε συνεταιρισµούς και ιδιωτικά ελαιοτριβεία η τιµή των 3,80 ευρώ για τα αγουρέλαια
 Υψηλός συντελεστής ελιάς προς ελαιόλαδο φέτος, µε παραγωγή µικρότερη του αναµενόµενου

Με διακυµάνσεις στη ζήτηση 
ανά αγορά, έκλεισε το 
δεκάµηνο Σεπτεµβρίου 2019 
- Ιουνίου 2020 για εξαγωγές 
επιτραπέζιας ελιάς, σύµφωνα 
µε το ∆ιεθνές Συµβούλιο 
Ελαιολάδου. Η Ελλάδα είναι 
ο κορυφαίος προµηθευτής 
επιτραπέζιας ελιάς στην 
Αυστραλία, ενώ τη δεύτερη 
θέση κατέχει στις αγορές των 
ΗΠΑ και του Καναδά. Οι τρεις 
µεγαλύτεροι εισαγωγείς 
επιτραπέζιων ελιών είναι οι 
ΗΠΑ, η Βραζιλία και η ΕΕ, 
απορροφώντας αντίστοιχα το 
23%, το 17% και το 26% των 
παγκόσµιων εξαγωγών. 
Ακολουθούν Καναδάς, Ρωσία, 
Σαουδική Αραβία µε 5% και 
Αυστραλία, Ιράκ και Χιλή µε 
3%. Οι βασικοί προµηθευτές 
επιτραπέζιας ελιάς στις 
παραπάνω αγορές είναι 
Ισπανία, Αργεντινή, Μαρόκο, 
Ελλάδα, Τουρκία, Αίγυπτος 
και Περού. Η Ελλάδα (53%) 
και η Ισπανία (32%) είναι οι 
δύο βασικοί προµηθευτές της 
αυστραλιανής αγοράς.

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ 
ΣΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ 
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΛΙΑΣ

Η αγορά έσπασε µε σχετική άνεση την αντίσταση των 
70 σεντς και πλέον κυµαίνεται στα 71 σεντς. Η ώθηση 
ήρθε από τις αγορές των Κινέζων για καλά βαµβάκια, 
τα οποία προορίζονται για τα κρατικά τους αποθέµατα 
και την επιµονή των κερδοσκόπων στις ανοδικές τους 
θέσεις. Φυσικά κάποια στιγµή οι κερδοσκόποι θα 
ρευστοποιήσουν κατοχυρώνοντας τα κέρδη τους, ενώ 
η Κίνα µπορεί να µειώσει τις αγορές της. Αυτό 
φοβούνται οι εµπλεκόµενοι και τονίζουν το ρίσκο της 
ανώµαλης προσγείωσης. Βέβαια, σε περίπτωση 
πτώσης, το χρηµατιστήριο θα βρίσκει κάποια στήριξη 
από τα φιξαρίσµατα τιµών των κλωστηρίων. 

ΝEA ΥOΡKH
∆ύο είναι οι χώρες που πραγµατικά αγοράζουν 
σηµαντικές ποσότητες από τις περισσότερες σοδειές 
αυτή την εποχή. Η Κίνα, όπου οι ποιοτικές 
προδιαγραφές που θέτουν δυσκολεύουν την πώληση 
του ελληνικού και το Πακιστάν, το οποίο παραδοσιακά 
αγοράζει υποδεέστερες ποιότητες. Μέσα στην 
εβδοµάδα σηµειώθηκαν αρκετές πωλήσεις προς το 
Πακιστάν για βαµβάκια δεύτερων ποιοτήτων περί τα 
73 σεντς παραδοτέα σε λιµάνι τους. Παράλληλα στο 
εσωτερικό ο διαγωνισµός της Λαµίας έκλεισε στα 
1,325 ευρώ το κιλό, τιµή η οποία θεωρήθηκε ως υψηλή 
δεδοµένου πως τα βαµβάκια δεν ήταν λευκά. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Η παραγωγή αναµένεται µικρότερη 
φέτος, πέριξ των 280.000 τόνων. 

ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ
Η έως τώρα εικόνα δείχνει 

ότι µεγαλύτερος όγκος 

ελιάς απαιτείται για παρα-

γωγή 1 κιλού ελαιολάδου

Συνεδρίαση 21/10/2020
Μήνας Κλείσιµο Μεταβολή

Δεκέμβριος '20 71,04 +0,02

Μάρτιος '21 71,73 +0,03
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Έπειτα από µια δυναµική χρο-
νιά όπως ήταν το 2019 κατά την 
οποία η τιµή για το ξερό κρεµ-
µύδι έπιασε τα 50 λεπτά το κι-
λό από το ψυγείο, οι εκτάσεις 
τον Ιανουάριο του 2020 σηµεί-
ωσαν αύξηση 10%, µε αποτέλε-
σµα η νέα παραγωγή να φεύ-
γει το καλοκαίρι από το χωρά-
φι µε τιµή στα 23 λεπτά το κι-
λό και πλέον να διαµορφώνε-

ται στην αποθήκη στα 30 λεπτά. 
Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ το 

διάστηµα αυτό ολοκληρώνονται 
οι σπορές για την λιγοστή κα-
τά κανόνα πρώιµη συγκοµιδή 
του χειµώνα, ενώ η αγορά που 
το προηγούµενο διάστηµα υπέ-
στη συµπίεση λόγω και των πε-
ριορισµένων τουριστικών ροών, 
εµφανίζει σηµάδια ανάκαµψης 
που µπορούν να συµπληρώσουν 

στην τιµή επιπλέον 5 λεπτά το 
κιλό. Υπενθυµίζεται πως την α-
ντίστοιχη περίοδο πέρυσι η τι-
µή κυµαινόταν πέριξ των 40 λε-
πτών το κιλό. Nα σηµειωθεί πά-
ντως ότι για το 2019, οι εξαγω-
γές κρεµµυδιού της χώρας δια-
µόρφωσαν νέα υψηλά επίπεδα, 
επεκτείνοντας αισθητά τα µερί-
δια του ελληνικού κρεµµυδιού 
στις διεθνείς αγορές.

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Κρούσµατα µε διαφορετικά µέ-
τρα και σταθµά φαίνεται να ε-
πικράτησαν τελικώς στον τρό-
πο εξόφλησης του βυνοποιήσι-
µου κριθαριού εσοδείας 2020, 
προκαλώντας έντονες αντιδρά-
σεις σε όσους παραγωγούς εί-
δαν να ψαλιδίζεται αναίτια το ει-
σόδηµά τους, έναντι άλλων συ-
ναδέλφων τους.

Παρότι πολλοί αγρότες όπως 
έγραψε η Agrenda το περασµέ-
νο Σάββατο πληρώθηκαν τα 17,2 
ευρώ τον τόνο, για τις ποσότητες 
µέχρι και τα 400 κιλά ανά στρέµ-
µα, όπως προβλεπόταν από τη 
σύµβασή τους, εντούτοις η πο-
λιτική αυτή δεν ακολουθήθηκε 
οριζόντια για όλους, πιθανότα-
τα µε πρωτοβουλία κάποιων α-
πό τους κατά τόπους ενδιάµε-
σους εµπόρους – συγκεντρω-
τές κριθαριού που συνεργάζο-
νται µε την Αθηναϊκή Ζυθοποιία 
και συνάπτουν συµβάσεις µε πα-
ραγωγούς για λογαριασµό της.

Στους «ριγµένους», σύµφωνα 
µε καταγγελίες, βρέθηκαν πα-
ραγωγοί από την ευρύτερη πε-
ριοχή του Λαγκαδά της Θεσσα-
λονίκης (χωρίς να αποκλείεται 
και από άλλες περιοχές), στους 
οποίους τα 17,2 ευρώ ο τόνος 
πληρώθηκαν για ποσότητες έ-
ως και 300 κιλά το στρέµµα, ε-
νώ οι επιπλέον τιµολογήθηκαν 
14 ευρώ ο τόνος, σε τιµή κτηνο-
τροφικού. Και µιλάµε για «ριγ-
µένους» διότι την ίδια στιγµή 
συνάδελφοί τους στην Ανατο-

λική Θεσσαλονίκη, στη Χαλκι-
δική και στο Κιλκίς πληρώθη-
καν από τοπικούς ενδιαµέσους 
µε 17,2 ευρώ τον τόνο για 400 
κιλά ανά στρέµµα, ενώ στην Α-
νατολική Μακεδονία και Θρά-
κη, άλλος ενδιάµεσος όχι µό-
νο εξόφλησε τους συνεργαζόµε-
νους αγρότες στη συµφωνηµέ-
νη τιµή, αλλά απορρόφησε και 
το σύνολο της παραγωγής τους 
χωρίς κανένα πλαφόν. 

Το εξοργιστικό είναι πως όσοι 
αποφάσισαν το «ψαλίδι» στα κι-
λά ήταν µεταξύ εκείνων οι οποί-
οι όταν τους ρωτούσαν οι αγρό-

τες, λίγο πριν το αλώνι, αν ισχύ-
ουν οι αποκαλύψεις της Agrenda 
περί σκέψεων για την επιβολή 
χαµηλότερου πλαφόν, για τους 
όγκους που θα πληρωθούν µε 
τα 17,2 ευρώ ο τόνος, έκαναν 
λόγο για κακεντρεχείς φήµες.

«Μας έλεγαν θέλουν να κάνουν 
κακό. Μην ανησυχείτε», µας α-
νέφερε παραγωγός, προσθέτο-
ντας πως «έχω θυµώσει πολύ, 
διότι καλλιεργώ 250 στρέµµα-
τα και από τη µείωση του πλα-
φόν στα 300 κιλά το στρέµµα έ-
χασα 1.500 ευρώ εισόδηµα α-
πό όσα υπολόγιζα, βάσει των 
όρων της σύµβασης. Έχω τρία 
παιδιά για να µεγαλώσω. ∆εν 
είναι µικρό το ποσό. Άλλοι ερ-
γάζονται τρεις µήνες για να πά-
ρουν 1.500 ευρώ». Συγγενικό 
του πρόσωπο βρέθηκε επίσης 
στην ίδια δυσάρεστη θέση ως 
προς τα κιλά του πλαφόν, ενώ 
έτερος παραγωγός, µε εµφανή 

αγανάκτηση από τη συµπεριφο-
ρά περιορίστηκε να πει πως «α-
πό τη στιγµή που έχουν το µα-
χαίρι και το πεπόνι, κάνουν ό,τι 
θέλουν δυστυχώς».

Όσον αφορά τώρα το πού βρί-
σκεται η διαδικασία αυτή την πε-
ρίοδο, στην περιοχή του Έβρου 
µετά και τις βροχές που έπεσαν 
τις τελευταίες µέρες οι αγρότες 
έχουν αρχίσει να µπαίνουν σι-
γά – σιγά στα χωράφια για την 
προεργασία του εδάφους, µε 
οργώµατα, δισκοσβαρνίσµατα 
και όπου απαιτείται και ζιζανι-
οκτονία, ενώ αν όλα πάνε καλά 
µε τον καιρό, κοντά στην εορτή 
του Αγίου ∆ηµητρίου, θα ξεκι-
νήσουν και οι πρώτες σπορές.

Στα πιο ήπια κλίµατα στην Κε-
ντρική Μακεδονία, οι εργασίες 
αναµένεται να ξεκινήσουν λίγο 
αργότερα, καθώς ο προγραµ-
µατισµός σε αυτές τις περιοχές 
για την έναρξη της σποράς εί-
ναι µετά τις 5 Νοεµβρίου. Μά-
λιστα, παραγωγός αναφέρει ότι 
κάποιοι επιλέγουν να σπείρουν 
µετά από χρήση µόνο καλλιερ-
γητή και δισκοσβάρνας για να 
µειώσουν τα κόστη. 

Ψαλίδι στα κιλά για το κριθάρι βυνοποίησης 
Ριγµένοι κάποιοι αγρότες του Λαγκαδά
Ορισµένοι πληρώθηκαν µε 17,2 ευρώ ο τόνος για ποσότητες έως και 300 κιλά 

Με 30 λεπτά και σηµάδια για ανοδική τάση 
φεύγει το ξερό κρεµµύδι από τα ψυγεία

ΚΑΝΟΝΙΚΑ 
Παραγωγοί από Ανατολική 

Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική 

και Κιλκίς πληρώθηκαν από 

τοπικούς ενδιάµεσους µε 17,2 

ευρώ τον τόνο για 400 κιλά 

ανά στρέµµα

ΕΛΕΓΑΝ ΦΗΜΕΣ 
Όσοι αποφάσισαν το «ψαλίδι» 

στα κιλά, πριν το αλώνι έλεγαν 

κακεντρεχείς φήµες την πιθανό-

τητα χαµηλότερου πλαφόν

Σ 
το χρηµατιστήριο του Σι-
κάγο, τα δηµητριακά ε-
ξακολουθούν να κατα-
γράφουν ανοδική πο-

ρεία, βέβαια τα µαλακά στάρια 
έκαναν µια µικρή διόρθωση η ο-
ποία οφείλεται στις πρόσφατες 
βροχοπτώσεις στην Ρωσία & Η-
ΠΑ. Η πορεία των διεθνών δια-
γωνισµών στις επόµενες εβδο-
µάδες θα δείξει και πόσα περιθώ-
ρια έχει η αγορά να πληρώσει υ-
ψηλότερες τιµές. Η ποσοτική στε-
νότητα των ευρωπαικών σοδειών 
και η ζήτηση για µαλακά στάρια 
κράτησε τις γαλλικές τιµές υψη-
λά, φτάνοντας πλέον τα 210 ευ-

ρώ/τόνο. 
Στα σκλη-

ρά στάρια, η 
νέα λίστα της 
Φότζια για άλ-
λη µια εβδο-
µάδα δεν εί-

χε αλλαγές στις τιµές. Συγκεκρι-
µένα τα ποιοτικά στάρια µε ειδι-
κό βάρος 78 kg/hl, υαλώδη 80% 
και πρωτεΐνη 13% τιµή αποθή-
κης παραγωγού 280-285 ευρώ/
τόνο. Επίσης για τη 2η ποιότητα 
µε ειδικό βάρος 76 kg/hl, υαλώ-
δη 70% και πρωτεΐνη 12% τιµή α-
ποθήκης παραγωγού 270-275 ευ-
ρώ/τόνο. Οι τιµές της Γαλλίας έ-
χασαν την άνοδο των 5 ευρώ/τό-
νο της προηγούµενης εβδοµάδας 
λόγω υποτονικής ζήτησης, κυµαι-
νόµενες πλέον στα 270 ευρώ/τό-
νο παραδοτέα σε λιµάνι τους. Ο 
Καναδάς εξακολουθεί και προ-
σφέρει ακριβότερα σε σχέση µε 
τις πολύ επιθετικές τιµές πριν έ-
να περίπου µήνα.  

Στην αγορά µας (εδώ αναφέρο-
µαι στα σκληρά) η εξαγωγή κυµαί-
νεται στα 270 ευρώ/τόνο FOB και 
εφόσον πρόκειται για καλές ποιό-
τητες η τιµή µπορεί να πλησιάσει 
και τα 275 ευρώ/τόνο FOB. ∆ου-
λειές δεν γίνονται πολλές καθώς 
αυτά τα επίπεδα τιµών εξακολου-
θούν να µην ενθουσιάζουν τους 
εµπόρους / εξαγωγείς. Στην το-
πική αγορά είναι πιο υποτονικά 
µε τους παραγωγούς να θέλουν 
να ξαναπιάσουν τα 25 λεπτά/κι-
λό και τους αγοραστές να πληρώ-
νουν τα 24 λεπτά/κιλό.

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ 
ΣΤΑ∆ΙΑΚΑ Η ΤΙΜΗ 
ΑΝΑ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 
ΣΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ 

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΓΙΑ ΒΥΝΟΠΟΙΗΣΙΜΟ ΚΡΙΘΑΡΙ

17,20

< 400

12�14

ΤΙΜΕΣ   ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 

ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟ

ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΛΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ

 ΚΙΛΑ / ΣΤΡΕΜΜΑ

ΓΙΑ ΟΓΚΟΥΣ ΓΙΑ ΟΓΚΟΥΣ

> 400
 ΚΙΛΑ / ΣΤΡΕΜΜΑ

ΛΕΠΤΑ / ΚΙΛΟ
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Ξανά κεσάτια 
για τη λεβάντα

Σε συμφωνία
με γαλλική
φαρμακευτική
ο συνεταιρισμός
Έβρου- Ροδόπης

Παγωµένη 
παραµένει 

η αγορά του ελαίου λεβάντας, προ-
βληµατίζοντας τους συντελεστές του 
κυκλώµατος παραγωγής, απόστα-
ξης και εµπορίας του αρωµατικού 
φυτού, καθώς έρχεται «καπάκι» α-
πό µια ακόµη πολύ δύσκολη εµπο-
ρική σεζόν, που άφησε αποθέµατα, 
όπως ήταν το 2019. 

Σχεδόν τρεις µήνες µετά την ολο-
κλήρωση της συγκοµιδής του φυ-
τού, η ζήτηση για έλαιο λεβάντας εί-
ναι επιεικώς αναιµική, ενώ ακόµη 
και στις περιπτώσεις που υφίσταται 
κάποια κρούση για εµπορική πρά-
ξη, αυτή γίνεται µε οικονοµικούς 
όρους που την καθιστούν µη συµ-
φέρουσα για τους παραγωγούς και 
µοιραία θεωρείται ως µη γενόµενη.

«Το ανησυχητικό είναι πως η ζή-
τηση έχει πέσει στα τάρταρα. Είναι 
µια δύσκολη κατάσταση. Οι παρα-
γωγοί είµαστε σε αναµονή της εµ-
φάνισης εµπορικού ενδιαφέροντος 
από την αγορά, αλλά τουλάχιστον 
προσώρας δυστυχώς δεν βλέπου-

µε φως και δεν ξέρουµε πού να α-
ποδώσουµε τα αίτια», εξηγεί ο Χά-
ρης Σάββας, παραγωγός, αλλά και 
εκπρόσωπος του Συνεταιρισµού Α-
ρωµατικών Φυτών Βοίου Κοζάνης.

Πριν την απόσταξη την περιοχή 
επισκέφθηκαν κάποιοι έµποροι α-
πό τη Βουλγαρία -όπως συµβαίνει 
κάθε χρόνο- αλλά για ανεξήγητους 
λόγους το ενδιαφέρον τους, αµέσως 
µετά, ατόνησε. «Ακούστηκαν τιµές 
από 32 έως και 40 ευρώ το κιλό. Στα 
λόγια όµως, διότι από πράξεις είµα-
στε στο µηδέν», ανέφερε ο κ. Σάβ-
βας και πρόσθεσε πως µε δεδοµένο 
πως και πέρυσι η χρονιά δεν εξελί-
χθηκε καλά, αφού µετά τις πρώτες 
αγορές µε 50 ευρώ το κιλό, η αγο-
ρά σταµάτησε µε συνέπεια να µεί-
νουν υψηλά αποθέµατα, πολλοί πα-
ραγωγοί αδυνατούν να «σηκώσουν 
οικονοµικά το βάρος» της καλλιέρ-
γειας και έχουν αρχίσει να απογο-
ητεύονται. Να σηµειωθεί πως στην 
ευρύτερη περιοχή της ∆υτικής Μακε-
δονίας έχουν σπαρθεί πιθανώς πά-
νω από 10.000 στρέµµατα λεβάντα.

Παρόµοια είναι η εικόνα και στην περιφε-
ρειακή ενότητα του Έβρου και της Ροδό-
πης, όπου καλλιεργούνται περί τα 2.500 
στρέµµατα λεβάντας. «Υπήρχε ζωηρό εν-
διαφέρον για την καλλιέργεια, γιατί το 
2018 η τιµή που πουλούσαµε ήταν στα 
110 ευρώ το κιλό, αλλά πλέον πάγωσε, 
διότι φέτος δεν υπάρχει ζήτηση κι οι τιµές 
έχουν κατρακυλήσει στα 40 ευρώ το κι-
λό», είπε ο παραγωγός και πρόεδρος του 
Αγροτικού Συνεταιρισµού Έβρου, Λάζα-
ρος Κιτσικίδης. Ο έµπειρος παραγωγός 
και γεωπόνος µας αναφέρει πως η ορ-
γάνωση καλλιεργεί περίπου 500 στρέµ-
µατα και παράγει γύρω στα 800 – 1.000 
κιλά έλαιο, για τα οποία, όπως είπε, «α-
φού είδαµε πως οι Βούλγαροι βγήκαν µε 
37 έως 42 ευρώ το κιλό, έχουµε απευθυν-
θεί σε διάφορους και υπήρξε ανταπόκρι-
ση από εταιρείες στη Γαλλία, τον Καναδά 
και την Ινδία. Μάλιστα από τη Γαλλία µια 
φαρµακευτική βιοµηχανία ζήτησε και τις 
στείλαµε δείγµατα και περιµένουµε απά-
ντηση στην πρόταση που της κάναµε για 
65 ευρώ το κιλό. Λογικά µέσα στις επόµε-
νες 10 ηµέρες θα έχουµε κάποια εξέλιξη».

Στήσιµο γύρω στα 6 κιλά το στρέµµα, µια καλή δηλαδή απόδοση, περιµένουν οι καλλιεργητές 
στη Θράκη, όπου τα φυτά βρίσκονται στον 4ο χρόνο της παραγωγικής τους ζωής  

Για 4η χρονιά  έβγαλαν καλά κιλά στη Θράκη  

ΑΙΘΕΡΙΟ ΕΛΑΙΟ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ 

Ποιοτικά και από άποψη στρεµµατικών αποδόσεων, 
η καλλιέργεια στη Θράκη πήγε καλά φέτος, αφού το 
στήσιµο ήταν γύρω στα 6 κιλά το στρέµµα, που θεω-
ρείται καλή επίδοση δεδοµένου ότι η καλλιέργεια στην 
περιοχή είναι στον 4ο χρόνο και σταδιακά θα αρχίσει 
να ανεβαίνει, φτάνοντας έως και 8-9 κιλά, όπως ση-
µειώνει ο Πασχάλης Παπαδάκης, πρόεδρος του Συνε-
ταιρισµού Αρωµατικών Φυτών Έβρου - Ροδόπης. 
Υπενθυµίζεται ότι πέρυσι στον Έβρο και τη Ροδόπη 
καλλιεργήθηκαν 2.500 στρέµµατα, ενώ το αιθέριο 
έλαιο της εβρίτικης λεβάντας εξάγεται στο εξωτερικό, 
κυρίως στη Βουλγαρία και µέσω αυτής και σε άλλες 
χώρες όπως η Γαλλία.
Σηµειωτέον ότι η καλλιέργεια φθάνει σε κανονική από-
δοση στο 3ο-4ο έτος της ηλικίας της και ένα φυτό παρά-
γει ετησίως 100-150 ταξιανθίες. Τα 1.000 περίπου φυτά 
ανά στρέµµα παράγουν µέχρι 100 κιλά το πρώτο έτος, 
200-250 κιλά το δεύτερο έτος, 300-350 κιλά το τρίτο 
έτος και 400-500 κιλά νωπών ανθοφόρων στελεχών 
κατά το τέταρτο έτος και αιθέριο έλαιο από 0,8-3%, ανά-
λογα µε τις καλλιεργητικές φροντίδες και το χωράφι και 
την ποικιλία της λεβάντας. Η µέση απόδοση στο στρέµµα 
ανέρχεται σε 7-10 κιλά αιθέριου ελαίου.

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΛΕΒΑΝΤΑΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

1Ο 2Ο 3Ο 7-104Ο
ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 

ΤΑΞΙΑΝΘΙΕΣ 

ΚΙΛΑ
ΑΙΘΕΡΙΟΥ ΕΛΑΙΟΥ

1.000 ΠΕΡΙΠΟΥ ΦΥΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΠΑΡΑΓΟΥΝ

ΜΕΣΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ
ΣΤΟ ΣΤΡΕΜΜΑ

ΤΙΜΗ 
ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΘΕΡΙΟ ΕΛΑΙΟ ΛΕΒΑΝΤΑΣ 

ΚΙΛΑ ΝΩΠΩΝ ΑΝΘΟΦΟΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΥΡΩ ΤΟ ΚΙΛΟ

ET
OΣ

ΕΤΗΣΙΩΣ
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Δυσκολεύεται να σταματήσει  
το sell off στο ΧΑ η αγορά
Συντονισμένη η επίθεση των πωλητών την 
περασμένη εβδομάδα, έκανε το   χρηματιστήριο 
Αθηνών να λυγίσει και να βρεθεί ακόμα και κάτω 
από τις 610 μονάδες, ενώ παράλληλα έσπασαν και οι 
στηρίξεις της υψηλής κεφαλαιοποίησης. Η αγορά 
δυσκολεύτηκε να βάλει στοπ στην πολιορκία των 
πωλητών. Οι αντοχές κάμφθηκαν, καθώς 
αναδιπλώθηκαν οι αγοραστές που προσπαθούσαν 
για τη διαφύλαξη των επιπέδων, με την αγορά να 
βάζει πλώρη για κρίσιμα ψυχολογικά επίπεδα και τη 
διολίσθηση προς την περιοχή των 595 μονάδων. 

ΝESTLE: Πτώση πωλήσεων 
ανακοίνωσε η Nestle SA για το 
εννεάμηνο του έτους, με τον 

ελβετικό κολοσσό των τροφίμων 
και αναψυκτικών να αναθεωρεί 
πάντως ανοδικά τις προβλέψεις του 
για το σύνολο της χρήσης.  
Ειδικότερα οι πωλήσεις ανήλθαν σε 
61,91 δισ. ελβετικά φράγκα ($68,24 
δισ.) από 68,37 δισ. ελβετικά φράγκα 
των αντίστοιχη περσινή περίοδο. 

PHILIP MORRIS: Προσαρμοσμένα 
κέρδη και έσοδα γ’ τριμήνου που 
υπερέβησαν τις προσδοκίες, εμφάνισε 
η εταιρεία Philip Morris. Τα καθαρά 
κέρδη αυξήθηκαν στα 2,31 δισ. 
δολάρια ή 1,48 δολάρια ανά μετοχή, 
από τα 1,90 δισ. δολάρια ή 1,22 
δολάρια ανά μετοχή πριν από ένα 
χρόνο. 

ZΑΓΟΡΙ: Τη νέα «πράσινη» σειρά 
φιαλών με 30% ανακυκλωμένο 
πλαστικό (r-PET) «Ζαγόρι Go Green» 
και τους πρώτους κωδικούς αυτής: 
το Ζαγόρι Mini 330ml, το Ζαγόρι 
Athletic 750ml και το Ζαγόρι 750ml, 
παρουσίασε Η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ – 
Φυσικό Μεταλλικό Νερό Ζαγόρι. 

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ:  Η 
Αρτοβιομηχανία Καραμολέγκος σε 
συνέχεια της από 19.10.2020 
ενημέρωσης που έλαβε από τους 
μετόχους της Σταύρος Νένδος Α.Ε. 
Αρτοποιία και Σταύρος Νένδος 
(φυσικό πρόσωπο), με ημερομηνία 
συναλλαγής 15.10.2020, ενημερώνει 
οι ανωτέρω μέτοχοι προέβησαν στην 
πώληση του συνόλου των ονομαστικών 
μετοχών με δικαίωμα ψήφου που 
κατείχαν στην εισηγμένη στις 
15.10.2020, το οποίο αντιπροσωπεύει 
ποσοστό 7,875% και 1,630% 
αντίστοιχα και συνολικά 9,505%.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Μια νέα αρχιτεκτονική για την επόμενη 
μέρα της παγκόσμιας οικονομίας από την 
πανδημία, ώστε να διατηρηθούν υψηλά οι 
τιμές των αγορών, στα πρότυπα του Bretton 
Woods σχεδιάζει το Διεθνές Νομισματικό 
Ταμείο. Αναφέρεται ότι το σύστημα σταθε-
ρών ισοτιμιών του Bretton Woods προσ-
διόριζε σταθερές ισοτιμίες μεταξύ των νο-
μισμάτων των χωρών που συμμετείχαν σε 
αυτό και ονομάστηκε έτσι από την ιστορι-
κή Νομισματική και Χρηματοοικονομική 
Διάσκεψη στο ομώνυμο τουριστικό θέρε-
τρο της πολιτείας Νιου Χάμσαϊρ. Τι νέο έ-
χει να προσφέρει το ΔΝΤ διερωτάται σε α-
νάλυση της η ολλανδική Rabobank, σχο-
λιάζοντας την oμιλία της επικεφαλής του 
ΔΝΤ Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα με τίτλο «Έ-
να Νέο Bretton Woods», η οποία όπως λέει 
κατέστησε πασιφανές ότι το μόνο που εν-

διαφέρει το Ταμείο είναι να συνεχιστεί το 
ράλι των αγορών και οι τιμές τους ψηλά. 

Σύμφωνα με τη Rabobank, το ΔΝΤ εκτός 
του ότι δεν απαντά με σαφήνεια στο πως 
θα βγει ο κόσμος αλώβητα από την παν-
δημική κρίση, ο μερκαντιλισμός που χα-
ρακτηρίζει πολλά μέλη του είναι ικανός να 
τινάξει το παγκόσμιο σύστημα στον αέρα, 
την ώρα που οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτι-
κής των κυβερνήσεων θα συνεχίσουν να 
επεξεργάζονται πόσα άτομα μπορούν να 
κάθονται σε μια παμπ κι άλλα φαιδρά...

Στο μεταξύ, σε ύψη ρεκόρ εκτινάχθηκαν 
το β’ τρίμηνο του 2020 τα ελλείμματα των 
ευρωπαϊκών κρατών λόγω κορωνοϊού. Έ-
τσι, το έλλειμμα διαμορφώθηκε στο 11,6% 
του ΑΕΠ στην Ευρωζώνη το β’ τρίμηνο ένα-
ντι 2,5% το προηγούμενο, ενώ στην ΕΕ στο 
11,4% έναντι 2,6% το α’ τρίμηνο. 

Μάρτσεν
Η Ζυθοποιία Πηνειού ενώνει τις 
δυνάμεις της με τη Ζυθοποιία 
Αναστασίου, παρουσιάζοντας τη νέα 
τους συλλεκτική και περιορισμένη σε 
ποσότητα μπύρα, την επίσημη μπύρα 
του October Fest της Γερμανίας, τη 
Marzen. Η μπύρα αυτή, που ιστορικά 
παρασκευάζονταν τον Μάρτιο και 
αποθηκεύονταν σε κελάρια-σπηλιές, 
είναι «δυνατή σε αλκοόλ». 

ΗΠΕΙΡΟΣ
Τα πρώτα μαλακά τυράκια με ελληνικά 
τυριά είναι εδώ: ΗΠΕΙΡΟΣ Τριγωνάκια με 
Κασέρι ή Γραβιέρα. Κυκλοφορούν σε 
συσκευασία των 8 τεμαχίων (140γρ.) και 
αποτελούν μία πρακτική και νόστιμη λύση. 
H ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ επεξεργάζεται 
ετησίως παραπάνω από 32.000 τόνους 
αιγοπρόβειου γάλακτος και διαθέτει 
ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, στον Αμμότοπο 
Άρτας και στην Ελασσόνα Θεσσαλίας.

Έφτασε η νέα στιγμή
του Bretton Woods;

 Σχέδιο ΔΝΤ στα πρότυπα ιστορικής διάσκεψης 
 Εκτίναξη στo έλλειμμα του β’ τρίμηνου της ΕΕ

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
608,90

TZIΡΟΣ (εκατ. ¤)
Πέµπτη 22/10

626

623

620

617

614

611

608

605
Παρασκευή

16/10
Πέµπτη
22/10

Τρίτη
20/10

∆ευτέρα
19/10

Τετάρτη
21/10

Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΔΟΥΡΟΣ Α.Ε. 0,2040 +20,00% 

ΑΦΟΙ Ι.&Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. 0,2440 8,93% 

SPACE HELLAS Α.Ε. 3,8800 +4,58%

PASAL Α.Ε.   0,7200 +2,86% 

UNIBIOS Α.E. 0,2160 +2,37%

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. 2,0200 -8,18% 

CAIRO MEZZ PLC 0,1103  -7,93% 

ΑΒΑΞ Α.Ε. 0,5400 -6,57%  

ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. 0,8520 -5,96% 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 0,9400 -5,58% 

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 28.363,11 +0,54%
 NASDAQ Comp 11.502,08  +0,041%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3.171,41 - 0,29%
Λονδίνο FTSE 100 5.785,65 +0,16%
Φρανκφούρτη DAX-30 12.543,06 - 0,12%
Παρίσι CAC-40 4.851,38 - 0,053%
Ζυρίχη SMI 9.999,05 +0,093%
Τόκιο NIKKEI-225 23.474,27 - 0,70%
 
Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα Επιτόκιο Τιμή Τελευταία 
      αλλαγή
FFED Βασικό 0,25 15.03.2020 
EKT Βασικό 0,25 18.09.2019
 Καταθέσεων  - 0,50 18.09.2019
ΒΡΕΤΑΝΙΑ REPO RATE 0,25 11.03.2020
ΙΑΠΩΝΙΑ Overnight Call Rate -0,1 01.02.2020
ΕΛΒΕΤΙΑ  3M Libor (εύρος) -0,61 01.06.2020
Ζώνη Ευρώ EURIBOR-12M - 0,168 01.06.2020
 EURIBOR -1M - 0,468  01.06.2020
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Tα προβλήματα συνεχίζονται για παραγωγούς 
με αγροτικά φωτοβολταϊκά ισχύος 500kW

Ε
παναφέρω το άρθρο µου για τα φωτοβολτα-
ϊκά των 500Kw που κατασκευάζουν οι αγρό-
τες, φρεσκάροντας τα προβλήµατα που καθη-
µερινά δηµιουργούνται.

Το Μάρτιο του 2019, ψηφίστηκε ο νόµος 4602 (ΦΕΚ 
Α’ 45/29.03.19) µε τίτλο: «Έρευνα, 
εκµετάλλευση και διαχείριση του Γε-
ωθερµικού δυναµικού της χώρας, σύ-
σταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών 
και Μεταλλευτικών Ερευνών,  ιδιοκτη-
σιακός διαχωρισµός δικτύων διανο-
µής φυσικού αερίου και άλλες διατά-
ξεις». Με το άρθρο 72 του νόµου αυ-
τού, τροποποιείται ο νόµος 4416/16 
και πιο συγκεκριµένα, στον πίνακα 
Α’ της περίπτωσης β’ της παρ. 1 του 
άρθρου 4, προστίθενται δύο κατηγο-
ρίες ακόµη, οι 29 και 30, ως κάτωθι:

29: ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΕΙ-
ΤΑΙ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ 
ΜΕ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥ <500KW

Μεσοσταθµική Τ.Α. που προέ-
κυψε κατά τις τρεις (3) προηγού-
µενες πριν την τελευταία αντα-
γωνιστικές διαδικασίες υποβο-
λής προσφορών που αφορούν 
την ίδια τεχνολογία προσαυξη-
µένη κατά 5%.

30: ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΦΩΤΟ-
ΒΟΛΤΑΪΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Ν.4513/18 ΜΕ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥ <= 
1ΜW Η ΣΕ ΚΑΤ’ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΓΡΟΤΕΣ ΜΕ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕ-
ΝΗ ΙΣΧΥ <500KW

Μεσοσταθµική Τ.Α. που προέκυψε κατά τις τρεις (3) 
προηγούµενες ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής 

προσφορών που αφορούν την εν 
λόγω κατηγορία φ/β σταθµών ή, 
αν δεν έχουν διενεργηθεί διαγωνι-
σµοί στην κατηγορία, στην ίδια τε-

χνολογία προσαυξηµένη κατά 10%. Από τις παραπάνω 
δύο (2) προσθήκες µας ενδιαφέρει η υπ’ αρίθµ 30 κα-
θώς είναι το µοναδικό σηµείο στο νόµο Σταθάκη, που 
γίνεται αναφορά στους αγρότες.

Η κατηγορία που προστίθεται λέει ότι οι αγρότες µπο-
ρούν να έχουν φωτοβολταϊκό µεγέθους <500kW, δη-
λαδή έως 499,99 kW. Το 2014 µε το νόµο 4316, προ-
στέθηκε διευκρίνιση στον ν.3874 η οποία οριστικοποι-
ούσε ότι τo εισόδηµα που προέρχεται από φωτοβολτα-
ϊκά έως 100 kW που έχουν στην κατοχή τους αγρότες, 
θεωρείται και αυτό αγροτικό εισόδηµα. 

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ Φ/Β ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4602
Ο νόµος 4602 που εισάγει τη δυνατότητα στους α-

γρότες να εγκαταστήσουν µεγάλο Φ/Β, αποδεικνύει και 
πάλι ότι οι αρµόδιοι του υπουργείου δείχνουν ότι έχουν 
βάσει µόνιµο σκοπό τους να µας τρελάνουν όλους.

Ο αγρότης µπορεί µεν να εγκαταστήσει φωτοβολταϊ-
κό έως <500kW (ήδη ξεκίνησαν πολλοί και φτιάχνουν 
500άρια φωτοβολταϊκά, άλλοι έχουν ολοκληρώσει την 
εγκατάσταση, άλλοι βρίσκονται στη διαδικασία χρηµα-
τοδότησης κλπ), όµως δεν εξασφαλίζει ότι θα διατηρή-
σει την ιδιότητα του ως επαγγελµατίας αγρότης.

Έχω λοιπόν τις κάτωθι ερωτήσεις προς αρµόδιους: 
 Από ποια διάταξη εξάγεται ότι το εισόδηµα που θα 

προκύψει από ένα φωτοβολταϊκό π.χ. 490kW, θεωρεί-
ται ότι είναι αγροτικό εισόδηµα; 

 Πώς θα αντιµετωπιστεί ένας αγρότης ο οποίος είχε 
φωτοβολταϊκό 100kW και έφτιαξε ακόµη ένα 500kW; 

 Εάν το σύνολο της ισχύος είναι π.χ. 590kW, θα δια-
χωριστεί το εισόδηµα που προκύπτει πέραν των 500kW, 
ως εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστηριότητα, ή χά-
νει τη δυνατότητα να θεωρηθεί αγροτικό εισόδηµα ό-
λη η τιµολογηθείσα αξία της παραχθείσας ενέργειας;

 Πότε περιµένετε να κάνετε να γράψετε ρητά και 
κατηγορηµατικά σε διάταξη νόµου, ότι το εισόδηµα που 
προκύπτει από φωτοβολταϊκά ισχύος έως 499,99kW θε-
ωρούνται και αντιµετωπίζονται ως αγροτικό εισόδηµα;

Και κάτι ακόµη: 
Για να ολοκληρωθεί η σύνδεση, πρέπει να προσκο-

µίσει ο ενδιαφερόµενος αγρότης, βεβαίωση από τη 
∆.Ο.Υ. την οποία να είναι εµφανής η προσθήκη του 
ΚΑ∆ 45.11.10.09 (Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας α-
πό φωτοβολταϊκά συστήµατα). 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΦΚΑ/ΟΑΕΕ
Η ∆.Ο.Υ. απαιτεί να προσκοµίσουν βεβαίωση α-

παλλαγής από τον ΕΦΚΑ/ΟΑΕΕ. Όµως ο ΕΦΚΑ/ΟΑ-
ΕΕ γνωρίζει ότι αγροτικό θεωρείται ένα φωτοβολτα-
ϊκό ισχύος έως 100kW. Συνεπώς δεν χορηγεί απαλ-
λαγή αλλά προχωρά στην εγγραφή του αγρότη στην 
ασφάλιση του τ. ΤΕΒΕ.

Άρα, ο αγρότης θα καταβάλλει µηνιαίως επιπλέον 
ασφαλιστικές εισφορές περίπου 120-130 ευρώ προ-
κειµένου, αθροιζόµενες αυτές µε την ελάχιστη εισφο-
ρά που καταβάλλει στον ΟΓΑ, να καλύπτει τη δεύτε-
ρη µικρότερη ασφαλιστική κατηγορία του ΟΑΕΕ που 
είναι 252 ευρώ το µήνα.

Και φυσικά, το µεγαλύτερο πρόβληµα όλων: εάν 
δεν ξεκαθαρίσει άµεσα το θέµα του χαρακτηρισµού 
το εισοδήµατος, κινδυνεύει (για µία ακόµη φορά) η 
ιδιότητα του ως κατά κύριο επάγγελµα αγρότης.

Βεβαίωση ∆ΟΥ
Για να ολοκληρωθεί η 

σύνδεση, πρέπει να είναι 
εµφανής η προσθήκη του 

ΚΑ∆ 45.11.10.09 

Έως 100 kW
Ο ΕΦΚΑ/ΟΑΕΕ γνωρίζει 
ότι αγροτικό θεωρείται 

ένα φωτοβολταϊκό 
ισχύος έως 100kW 

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)

Προς συναδέλφους
Σας παίρνουν τηλέφωνο και σας ζητάνε 
τους κωδικούς taxis: Έχετε αποδεικτικό 

παραλαβής από τον πελάτη που σας ζητά 
του κωδικούς του; Αν όχι, εφόσον τους 

στέλνετε µε sms, email, viber και δεν ξέρω 
κι εγώ µε πόσους άλλους τρόπους, 

ρισκάρετε πιθανή µήνυση και θα ψάχνεστε. 
Σκεφτείτε το και θα δείτε ότι έχω δίκιο.

O,τι γίνεται µε τους κωδικούς 
Taxis δεν σηµαίνει ότι γίνεται 
από το λογιστή

Ό,τι γράφω στον τίτλο: Οι κωδικοί taxis είναι 
προσωπικοί του καθενός. Άρα τους έχετε ο 
καθένας στο σπίτι του. Συνεπώς δεν 
µπορείτε να ζητάτε από το λογιστή σας, να 
σας δώσει (ή να σας στείλει) τους κωδικούς 
σας, τους οποίου ποτέ δεν τους δώσατε. Να 
είστε λίγοι πιο προσεκτικοί.  
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Δεν πρόκειται να παράξει
ζάχαρη το εργοστάσιο ΕΒΖ

Τα τεύτλα από 1η Νοεμβρίου θα πάνε σε μονάδες βιοαερίου ή για ζωοτροφές
Τα ξαναλλάζει ο υπεκμισθωτής επενδυτής για τις «συμφωνημένες» τιμές

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Χωρίς τέλος είναι ο εµπαιγµός για τους τευτλοπαρα-
γωγούς και φέτος, και το σοβαρό πρόβληµα απορ-
ρόφησης της παραγωγής της τρέχουσας καλλιερ-
γητικής περιόδου, καθώς ο υπεκµισθωτής των ερ-
γοστασίων της ΕΒΖ, τους έβγαλε άλλο… φασούλι, 
που «καίει» τις -κατά τα άλλα- συµφωνηµένες τιµές.

Το σκωτσέζικο ντους ήρθε το περασµένο Σάβ-
βατο όταν ο ιδιοκτήτης της «Royal Sugar» Χρήστος 
Καραθανάσης τους κάλεσε στο εργοστάσιο της ΕΒΖ 
στις Σέρρες, για να ανακοινώσει πως τελικώς θα τη-
ρήσει τη δέσµευση, που ανέλαβε προ µηνός, ενώ-
πιον του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Ά-
δωνι Γεωργιάδη και από 1η Νοεµβρίου θα αρχίσει 
να παραλαµβάνει τα τεύτλα της φετινής σοδειάς. 
Ο επιχειρηµατίας, µε επίκληση των επιπτώσεων 
του κορωνοϊού, τους ξεκαθάρισε πως το εργοστά-
σιο δεν πρόκειται να λειτουργήσει και να παράξει 
ζάχαρη και πως τα τεύτλα τους θα πάνε το πιθανό-
τερο για καύσιµη ύλη σε µονάδες βιοαερίου και ί-
σως και για ζωοτροφές. Η ψυχρολουσία ωστόσο έ-

γινε ακόµη µεγαλύτερη όταν οι παριστάµενοι τευτ-
λοπαραγωγοί διαπίστωσαν πως η εξέλιξη αυτή ση-
µαίνει πως θα τροποποιηθεί και η τιµή µε την οποία 
θα αγοραστεί η παραγωγή τους, καθώς θα εξαρτη-
θεί από το πόσο θα την αγοράσουν οι βιοµηχανί-
ες παραγωγής βιοαερίου, οι οποίες δεν έχουν κα-
νέναν λόγο να πλειοδοτήσουν από τη στιγµή που 
βλέπουν πως δεν υπάρχει εναλλακτική αξιοποίη-
σης των τεύτλων.

«Ξεκάθαρα δεν µας δόθηκε τιµή, όµως είναι βέ-
βαιο ότι από τα περίπου 33 ευρώ τον τόνο που πε-
ριµέναµε µε βάση το µέσο poll των τελευταίων ετών 
θα πάρουµε πολύ λιγότερα. Κι αν συνεκτιµήσου-
µε το κόστος παραγωγής, που είναι κατ’ ελάχιστο 
220 ευρώ το στρέµµα, συν τα µεταφορικά για την 
αυλή της µονάδας, θα βάλουµε και από την τσέ-
πη µας», σχολιάζει ο παραγωγός Στέργιος Νικο-
λής, προσβλέποντας στη συνδεδεµένη ενίσχυση.

Η αγανάκτηση των παραγωγών, που φέτος έσπει-
ραν γύρω στα 12.000 στρέµµατα, εκ των οποίων 
7.500 - 8.000 στρέµµατα στις Σέρρες, είναι µεγάλη 
και δεν αποκλείεται τελικά η φετινή χρονιά να εί-
ναι το κύκνειο άσµα της καλλιέργειας στην Ελλάδα.

Με έδρα το Abruzzo της Ιταλίας, µέσα στα κεντρι-
κά γραφεία του Οµίλου, το νέο ερευνητικό κέντρο 
της Valagro εστιάζει στη βελτίωση της αποκλειστι-
κής τεχνολογικής πλατφόρµας GeaPower® για την 
παραγωγή βιολογικών προϊόντων εισροών, µε κα-
τεύθυνση εκµεταλλεύσεις που αξιοποιούν πρακτι-
κές βιώσιµης αγροτικής παραγωγής. Η εγκατάστα-
ση εγκαινιάστηκε στις 20 Οκτωβρίου µε ένα βίντεο 
παρουσίασης που προβλήθηκε κατά τη διαδικτυ-
ακή εκδήλωση για την 40η επέτειο της Valagro.

Πρόκειται για µια εγκατάσταση 3.600 τµ. ωφέλι-
µης επιφάνειας που στεγάζει 12 εργαστήρια, αίθου-
σες ανάπτυξης, συνεδριάσεων και διδασκαλίας, α-
ποθήκες και πάνω από 1.000 τµ. στη στέγη του κτι-

ρίου για θερµοκήπια, εξοπλισµένα µε προηγµένες 
τεχνολογίες και διατεταγµένα σε 4 χώρους (Aγρονο-
µία, Φυσιολογία, Παθολογία, Περιοχή Ψεκασµού).

Πρόκειται για µια φουτουριστική εγκατάστα-
ση, όπου οι οµάδες της Valagro Global Research 
Department θα διεξάγουν έρευνα και πειραµατισµό 
στους τοµείς χηµείας και διαµόρφωσης, µικροβιο-
λογίας, φυσιολογίας φυτών, αγρονοµίας και βιο-
λογικών επιστηµών, όπως η γονιδιωµατική, υπο-
στηριζόµενες από υπολογιστικές και βιοπληροφο-
ρικές προσεγγίσεις, για την ανάπτυξη καινοτόµων 
λύσεων στον τοµέα των Βιολογικών, συµπεριλαµ-
βανοµένων των βιοδιεγερτικών, των λιπασµάτων 
και των προϊόντων βιολογικού ελέγχου.

Νέα εποχή για Valagro με καινοτόμο κέντρο
έρευνας βιολογικών εισροών στην Ιταλία

Στα προϊόντα µε κατσικίσιο 
γάλα επενδύει η ∆Ω∆ΩΝΗ

Επενδύει στα προϊόντα µε βάση το 
κατσικίσιο γάλα η ∆Ω∆ΩΝΗ και προχωρά 

στην ανανέωση της συσκευασίας του κατσικίσιου 
τυριού της Όπως αναφέρει η εταιρεία, µε αυτή 
την κίνηση και το πρόσφατο λανσάρισµα του 
κατσικίσιου γιαουρτιού, η ∆Ω∆ΩΝΗ ενισχύει 
δυναµικά την οικογένεια των κατσικίσιων 
προϊόντων της, τρόφιµα εξαίρετης ποιότητας από 
παστεριωµένο, 100% ελληνικό κατσικίσιο γάλα.

Στα σκαριά µονάδα στη Λάρισα για 
τη µπισκοτοβιοµηχανία Βιολάντα 
Την τρίτη της παραγωγική µονάδα στη Θεσσαλία 
και δη στην περιοχή της Λάρισας, φέρεται να 
ετοιµάζει η µπισκοτοβιοµηχανία Βιολάντα. 
Σύµφωνα µε πληροφορίες του thessaliaeconomy.
gr η ανέγερση της νέας µονάδας θα γίνει στη 
ΒΙΠΕ Λάρισας, ενώ οι εργασίες θα είναι διετούς 
διάρκειας και θα ξεκινήσουν αρχές του 2021. 

Στη Remy Cointreau το 
πλειοψηφικό πακέτο του οίκου 
σαµπάνιας J. De Telmont
Η Remy Cointreau ανακοίνωσε ότι απέκτησε 
πλειοψηφικό ποσοστό συµµετοχής στον οίκο 
σαµπάνιας J. De Telmont. Η γαλλική εταιρεία 
ποτών τόνισε πως εξαγόρασε τα brands, τα 
αποθέµατα, τις εγκαταστάσεις παραγωγής και τα 
ακίνητα του οίκου, συµπεριλαµβανοµένων και 
των αµπελώνων του, στην περιοχή της Γαλλίας 
Champagne. Την J. De Telmont θα διαχειρίζεται 
ο Ludovic du Plessis, που θα είναι πρόεδρος.

Νέα ψυχρολουσία 
Καραθανάση για 
τους παραγωγούς 
στο ραντεβού του 
περασµένου Σαββάτου.

Το ερευνητικό κέντρο 
θα διαδραµατίσει βασικό 

ρόλο στην ενίσχυση 
της καινοτοµίας στα 

βιολογικά, βελτιώνοντας 
έτσι την ικανότητα των 
Valagro και Syngenta 

να ανταποκριθούν στις 
ανάγκες των αγροτών για 

υψηλότερες αποδόσεις
 µε πιο βιώσιµο τρόπο.

ΝΕΑ
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Μια µέση εκµετάλλευση που δραστη-
ριοποιείται στην φυτική παραγωγή θα 
µπορούσε να αυξήσει κατά 2.780 ευρώ 
το επιχειρηµατικό της όφελος, αυξάνο-
ντας τις επενδύσεις της σε αγροτικά ε-
φόδια πιστοποιηµένου πολλαπλασια-
στικού υλικού, θρέψης και φυτοπρο-
στασίας κατά 20%. Αυτή η αύξηση του 
εισοδήµατος κατά 6% προκύπτει από 
µια ενδεικτική άσκηση που δίνει έκθε-
ση του ΙΟΒΕ σχετικά µε την συνεισφο-
ρά των εισροών στην αγροτική παρα-
γωγή και το µέλλον του αγροτικού το-
µέα στην Ελλάδα.

Η έκθεση παρουσιάστηκε διαδικτυ-
ακά την περασµένη Τετάρτη 21 Οκτω-
βρίου στο πλαίσιο συζήτησης που α-

ποτελεί κοινή δράση των τριών συνδέ-
σµων των αγροτικών εφοδίων στη χώ-
ρα µας ΕΣΥΦ, ΣΕΠΥ και ΣΠΕΛ. 

Επιστρέφοντας στο αρχικό παρά-
δειγµα, φαίνεται ότι µια αγροτική ε-
πιχείρηση της οποίας το συνολικό κό-
στος παραγωγής φτάνει τις 50.448 ευ-
ρώ, θα µπορούσε να αυξήσει κατά 6% 
τα κέρδη της, σε περίπτωση που ο πα-
ραγωγός επένδυε επιπλέον 2.220 ευ-
ρώ στις εισροές. Φαίνεται εδώ, σύµφω-
να µε το ΙΟΒΕ, ότι οι υψηλότερες τιµές 
του δείκτη καθαρού επιχειρηµατικού 
εισοδήµατος στον αγροτικό τοµέα συ-
σχετίζονται θετικά µε τη χρήση αγρο-
τικών εφοδίων κυρίως των λιπασµά-
των και λιγότερο των φυτοπροστατευ-
τικών προϊόντων.

Σύµφωνα µε την µελέτη του ΙΟΒΕ, 
στο κόστος παραγωγής µιας εκµετάλ-

λευσης τα αγροτικά καλλιεργητικά ε-
φόδια αντιστοιχούν στο 22,1% του συ-
νόλου. Συγκεκριµένα συνολικά, οι τι-
µές των αγροτικών εισροών αυξήθη-
καν σηµαντικά την περίοδο 2000-2008, 
αλλά µετά το 2008 έχουν σταθεροποι-
ηθεί. Το κόστος της αγροτικής παρα-
γωγής, το οποίο περιλαµβάνει τη δα-
πάνη για τις εισροές που χρησιµοποι-
ούνται στη διαδικασία παραγωγής, 
αυξήθηκε από 3 δισ. ευρώ το 2000 σε 
3,9 δισ. ευρώ το 2018. Τη µερίδα του 
λέοντος, σε ποσοστό 32%, έχει το κό-
στος της ενέργειας (ηλεκτρικό ρεύµα 
και πετρέλαιο για κίνηση, άρδευση 
κ.λπ.). Μαζί δε µε το κόστος της γης (ε-
νοικίαση: 9,5%) και τα εργατικά χέρια 
(10,3%), φτάνουν αυτοί οι τρεις παρά-
γοντες να καλύπτουν το 51,8% του κό-
στους της αγροτικής παραγωγής, ενώ 

µόλις το 22,1% αφορά τα γεωργικά ε-
φόδια (σπόροι και πολλαπλασιαστι-
κό υλικό 7,9%, λίπασµα 7,9% και φυ-
τοπροστασία 6,3%).

Φαίνεται παράλληλα ότι η µακρο-
χρόνια τάση της κατανάλωσης λιπα-
σµάτων στην Ελλάδα είναι πτωτική, 
µε την ετήσια δαπάνη για την κατα-
νάλωση λιπασµάτων και βελτιωτικών 
εδάφους να έχει σταθεροποιηθεί την 
τελευταία τριετία κοντά στα 300 εκατ. 

ευρώ. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του 
ΕΣΥΦ, Βάσος Ευθυµιάδης, «είµαστε σε 
έναν κλάδο που έµεινε σταθερός στην 
οικονοµική κρίση σε σχέση µε τους άλ-
λους, κατά τη διάρκεια της οποίας το 
σύνολο του ΑΕΠ έπεσε κατακόρυφα. 
Υπήρχαν προβλήµατα χρηµατοδότη-
σης στον πρωτογενή τοµέα, στις εξα-
γωγές, στην προµήθεια εφοδίων κ.λπ.»

Οι παράγοντες που επηρέασαν την 
κατανάλωση λιπασµάτων είναι:

 Έλλειψη ρευστότητας παραγωγών.
 Περιορισµός του τραπεζικού δα-

νεισµού των αγροτών και οι πιο αυ-
στηροί όροι πίστωσης.

 Πτώση της αγροτικής παραγωγής
 Αλλαγή σε καλλιέργειες µε λιγό-

τερες απαιτήσεις λίπανσης.
 Αύξηση των τιµών των λιπασµά-

των µέχρι το 2008 εξαιτίας της αύξη-

Επένδυση με απόδοση
6% η βέλτιστη χρήση
αγροτικών εφοδίων 
Επιχειρεί να καταρρίψει μύθους για τις εισροές νέα μελέτη του ΙΟΒΕ  

Σταθεροποίηση 
Η ετήσια δαπάνη για την 

κατανάλωση λιπασµάτων και 
βελτιωτικών εδάφους έχει 

σταθεροποιηθεί την τελευταία 
3ετία στα 300 εκατ. ευρώ
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σης των διεθνών τιµών πρώτων υλών 
και ενέργειας.

Παράλληλα σε παρόµοιο επίπεδο, 
δηλαδή περίπου 300 εκατ. ευρώ δια-
µορφώθηκε και η συνολική δαπάνη για 
την αγορά σπόρων και λοιπού πολλα-
πλασιαστικού υλικού, ενώ οι δαπάνες 
για την αγορά προϊόντων προστασίας 
φυτών και φυτοφαρµάκων κινήθηκαν 
ανοδικά µετά το 2012 για να φτάσουν 
τα 244 εκατ. ευρώ το 2018.

Μύθοι για το κόστος εφοδίων
Στους µύθους για το κόστος των 

γεωργικών εφοδίων, που καταρρί-
πτει η µελέτη του ΙΟΒΕ, αναφέρθη-
κε ο πρόεδρος του ΣΕΠΥ, Θύµης Ευ-
θυµιάδης λέγοντας πως καταρρίπτε-
ται το επιχείρηµα που θέλει τα εφό-
δια να είναι ακριβά, καθώς και η υ-
πόθεση που θέλει την τιµή τους να εί-
ναι χαµηλότερη σε άλλες χώρες της 
Ευρώπης. Στο ίδιο µήκος και ο πρόε-
δρος του ΣΠΕΛ, Γιάννης Βεβελάκης, ο 
οποίος στάθηκε στο εύρηµα της µελέ-
της ότι είναι µύθος πως η µείωση των 
λιπασµάτων µειώνει το κόστος παρα-
γωγής. Το λίπασµα συµµετέχει κατά 
7,9% στο συνολικό κόστος. «Κι όµως 
είναι η πρώτη εισροή που θα σταµα-
τήσει ο αγρότης, για να συµπιέσει το 
κόστος» σχολίασε.

Προς αποστροφή μέσω ΠΑΑ
το κλίμα αποεπένδυσης
Η πανδημία ανέδειξε την σπουδαιότητα του πρωτογενή τομέα

Κόστος παραγωγής 
Το λίπασµα συµµετέχει µόλις 
στο 7,9% στο κόστος παρα-

γωγής, κι όµως είναι η πρώτη 
εισροή που σταµατά 

ο αγρότης

Οι επενδύσεις του αγροτικού το-
µέα ακολούθησαν τη γενικότερη 
πτωτική πορεία των συνολικών ε-
πενδύσεων κατά την τελευταία δε-
καετία, δηλαδή υποχώρησαν. Ω-
στόσο, σύµφωνα µε την έκθεση 
του ΙΟΒΕ, από το 2016 παρατηρεί-
ται µια άνοδος η οποία µπορεί να 
αποδοθεί τόσο στη σταθεροποίη-
ση της οικονοµίας και στα Προ-
γράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης. 
Σε κάθε περίπτωση, όλο το προ-
ηγούµενο διάστηµα, αρχής γενο-
µένης από το 2010 και µετά, το ε-
πίπεδο των ετήσιων επενδύσεων 
στον αγροτικό τοµέα δεν επαρκεί 
ώστε να αντικαταστήσει το πάγιο 
κεφάλαιο που αναλώνεται. 

Έπειτα σχεδόν µια δεκαετία αρ-
νητικών επιδόσεων, αποεπενδύ-
σεων και παγώµατος της εκµηχά-
νισης, µόλις την τελευταία διετία, 
βρέθηκε ξανά ο δείκτης αυτός σε 
θετικά επίπεδα.

Σε αυτό το πλαίσιο, παρατίθενται 
από το ΙΟΒΕ οι διαρθρωτικές αδυ-
ναµίες που πρέπει να αντιµετωπι-
στούν ώστε να ενισχύσει περαιτέ-
ρω τη συµβολή του στην εθνική 
οικονοµία. Αυτές είναι:

 Μικρές και κατακερµατισµέ-
νες γεωργικές εκµεταλλεύσεις. 
Μέσος όρος έκτασης αγροτικής 
εκµετάλλευσης 6,6 εκτάρια µε το 
90% των εκµεταλλεύσεων να χα-
ρακτηρίζονται υπερβολικά µικρές 
(<2 εκτάρια)

 Αναποτελεσµατική οργάνω-
ση. Μερίδιο αγροτικών συνεται-
ρισµών στην αγορά περίπου το 
20% της ελληνικής αγοράς (40% 
στην Ευρώπη)

 Χαµηλή τεχνολογία και τεχνο-
γνωσία. Η παγκόσµια δαπάνη για 
R&D στον αγροτικό τοµέα διπλα-

σιάστηκε, η Ελλάδα έµεινε πίσω. 
Συγκεκριµένα η Ελλάδα δαπάνη-
σε  11 ευρώ ανά εκτάριο σε αντί-
θεση µε την Ευρώπη που δαπάνη-
σε 33 ευρώ ανά εκτάριο και τα 19 
ευρώ ανά εκτάριο παγκοσµίως. Ε-
πιπλέον, µόνο το 7% του εργατι-
κού δυναµικού έχει κάποια επαγ-
γελµατική εκπαίδευση σε αντίθε-
ση µε την Ευρώπη που διαµορφώ-
νει ποσοστό 50%. Παράλληλα, µι-
κρό είναι και το ποσοστό των νέ-
ων αγροτών (<40 ετών) σε σύγκρι-
ση µε την Ευρώπη που οι αγρότες 
νεαρής ηλικίας αντιστοιχούν στο 
31% του συνόλου των αγροτών.

 Μεγάλη εξάρτηση από επιδο-

τήσεις. Καλύπτουν το 1/5 της αξί-
ας της αγροτικής παραγωγής (12% 
της αξίας αγροτικής παραγωγής 
κατά Μ.Ο. στις ευρωπαϊκές χώρες)

 Αδυναµίες στην προώθηση 
και branding των ελληνικών προ-
ϊόντων αγροδιατροφής. Πολλά 
προϊόντα πωλούνται χύµα και έ-
τσι χάνεται η προστιθέµενη αξία 
της τυποποίησης. Ένα τέτοιο πα-
ράδειγµα είναι το λάδι, µόνο το 
27% της ελληνικής παραγωγής ε-
λαιόλαδου φτάνει σε επίπεδα σή-
µανσης και branding σε αντίθεση 
µε την Ισπανία που φτάνει το 50% 
και την Ιταλία µε 80%.

Χαµηλή παραγωγικότητα
Μία πρώτη διαπίστωση από τον 

γενικό διευθυντή του ΙΟΒΕ, Νίκο 
Βέττα, είναι ότι η παραγωγικότη-
τα στην Ελλάδα τα τελευταία δέ-
κα χρόνια δεν έχει ανέβει τόσο ό-
σο στην υπόλοιπη Ε.Ε. 

Σύµφωνα µε τον ίδιο αυτό δεί-
χνει το µεγάλο κενό, το χάσµα 
στην τεχνολογία, µεταξύ του πού 
µπορεί η χώρα να φτάσει και στο 
πού βρίσκεται.

«Χρειάζεται ένας διαφορετικός 
βηµατισµός», λέει ο κ. Βέττας, «εί-
τε µέσα από την εκπαίδευση, είτε 
κάπως αλλιώς. Αυτή η περίεργη 
κατάσταση µε τον κορωνοϊό που 
θα αφήσει πληγές, µας έδειξε την 
ιδιαίτερη σηµασία του πρωτογενή 
τοµέα. Μας έδειξε, πρώτον, ότι πρέ-
πει να έχεις διατροφική επάρκεια 
σε ένα ελάχιστο ποσοστό και, δεύ-
τερον, ότι δεν πρέπει να στηρίζε-
σαι κατά 100% στον τουριστικό το-
µέα και να εγκαταλείπεις τον πρω-
τογενή τοµέα. Άλλωστε αυτά δεν 
αποκλείουν το ένα το άλλο, µπο-
ρούν να συνδυαστούν».

∆ύο πυλώνες
Σύµφωνα µε τον καθη-
γητή Βέττα η πανδηµία 

έδειξε ότι πρέπει να έχει 
διατροφική επάρκεια 
και ότι δεν πρέπει να 

στηρίζεσαι κατά 100% 
στον τουριστικό τοµέα 
και να εγκαταλείπεις 

τον πρωτογενή  
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ΕΑΣ Καβάλας
H ΕΑΣ Καβάλας χρησι-
µοποιεί τις δεξαµενές 
της Rotosal Σύρµος-

Λεβαντής ΑΒΕΕ (φώτο 
αριστερά) στις εγκατα-

στάσεις της 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Η συνεχώς αυξανόµενη ζήτηση, για επιτραπέζια ε-
λιά, σε παγκόσµια κλίµακα, έχει πλέον οδηγήσει 
τους παραγωγούς σε αναζήτηση αποθηκευτικού 
χώρου, για να γίνει η επεξεργασία των ελιών. Επι-
πλέον, οι αποδέκτες των επεξεργασµένων ελιών, 
πλέον έχουν αυξηµένες απαιτήσεις από τους πα-
ραγωγούς, και ζητάνε όσο το δυνατόν καλύτερη ε-
λιά. Η παραδοσιακή µέθοδος, είναι οι µαύρες δε-
ξαµενές πολυαιθυλενίου. Έχουν χρησιµοποιηθεί 
πάρα πολύ τα τελευταία 20 χρόνια, µε επιτυχία. Οι 
δεξαµενές αυτές, µαύρου χρώµατος, παράγονται µε 
Πρωτογενές Πολυαιθυλένιο Χαµηλής πυκνότητας 
(LLDPE), κατάλληλο για τρόφιµα, στη φυσική του 
µορφή (άχρωµο). Ο λόγος που οι δεξαµενές βγαί-
νουν σε µαύρο χρώµα, είναι επειδή το χρώµα αυ-
τό συγκρατεί την υπεριώδη ακτινοβολία, που δηµι-
ουργεί πρόβληµα στο αποθηκευµένο υγρό. 

Νέες δεξαµενές µε δύο στρώµατα
Το µαύρο χρώµα όµως, που προστίθεται σε πο-

σοστό 2% στο φυσικό Πολυαιθυλένιο, είναι υπεύ-
θυνο για την απορρόφηση της ακτινοβολίας του η-
λίου, µε αποτέλεσµα να παρατηρείται µια αύξηση 
της θερµοκρασίας του αποθηκευµένου προϊόντος 
και ως εκ τούτου, σε παρατεταµένη έκθεση στον ή-
λιο, να αυξάνεται η θερµοκρασία της δεξαµενής ε-
ξωτερικά, και να φτάνει σε µια ηλιοφάνεια το καλο-
καίρι έως και τους 70οC εξωτερικά! Λόγω της αλλα-
γής της νοµοθεσία το 2012, σχετικά µε τη µετανά-
στευση χρωστικών ουσιών στο περιεχόµενο των δε-
ξαµενών, η βιοµηχανία πλαστικών ROTOSAL Σύρ-
µος-Λεβαντής ΑΒΕΕ, η οποία έχει πουλήσει στην ελ-
ληνική αγορά το µεγαλύτερο ποσοστό τέτοιων δεξα-
µενών, τα τελευταία 20 χρόνια, παρατηρώντας αυ-
τό το φαινόµενο, κατασκεύασε και προµηθεύει, α-
πό το 2012, δεξαµενές µε 2 στρώµατα, το εξωτερικό 

µαύρο, και το εσωτερικό, που έρχεται σε επαφή µε 
το αποθηκευµένο προιόν, φυσικό πολυαιθυλένιο. 
Η αγορά ανταποκρίθηκε µε πολύ θετικά µηνύµατα 
γι’ αυτή τη δεξαµενή, και ταυτόχρονα, ξεκίνησε µε-
λέτη για την κατασκευή δεξαµενών µε 3 στρώµατα, 
µε το λευκό (προχρωµατισµένο) πλέον να είναι το 
εξωτερικό, ώστε να κρατάει τη θερµοκρασία του ε-
ξωτερικού περιβάλλοντος, και να µην «τραβάει» ό-
λη την ακτινοβολία, όπως το µαύρο, το µεσαίο να 
είναι το µαύρο, για να φιλτράρει όλη την υπεριώδη 
ακτινοβολία, και το εσωτερικό να είναι το φυσικό 
πολυαιθυλένιο, ώστε να µην υπάρχει µετανάστευ-
ση χρωστικών ουσιών στο προϊόν. Τέλος, το τελευ-
ταίο προϊόν που θα βγεί στην αγορά το 2020, τον 
Νοέµβρη, είναι η πολυστρωµατική ισοθερµική δε-
ξαµενή αποθήκευσης τροφίµων. Πρόκειται για ένα 
ακόµα καινοτόµο προϊόν το οποίο παρουσιάζει φέ-
τος για πρώτη φορά η εταιρεία. 

Μείωση θερµοκρασίας της αποθηκευµένης ελιάς
Ένα µεγάλο κοµµάτι της αγοράς που προµηθεύει 

ο όµιλος είναι η βιοµηχανία τροφίµων που αφορά 
κυρίως την επεξεργασία και µεταποίηση ελιάς. Ο 
βασικότερος παράγοντας ίσως που επηρεάζει την 
ποιότητα της ελιάς µετά τη συγκοµιδή της, είναι η 
θερµοκρασία στην οποία θα βρεθεί κατά την επεξερ-
γασία και την αποθήκευσή της. Η αυξοµείωση της 
θερµοκρασίας είναι σοβαρή αιτία υποβάθµισης του 
τελικού προϊόντος. Όσο ψηλότερη είναι η θερµο-

κρασία στην έναρξη της επεξεργασίας, τόσο µικρό-
τερη είναι η αντοχή του καρπού στη συρρίκνωση. 

Το ιδανικό θα ήταν να ήταν ελεγχόµενη η θερ-
µοκρασία στο εωστερικό της δεξαµενής. Τους χει-
µερινούς µήνες η χαµηλή θερµοκρασία µπορεί να 
καθυστερήσει τη ζύµωση σε µεγάλο βαθµό, αυξά-
νοντας το κόστος επεξεργασίας της. Αν οι ελιές 
πρόκειται να µείνουν στις δεξαµενές των παρα-
γωγών κατά το καλοκαίρι, θα πρέπει να προστα-
τευτούν από τις υψηλές θερµοκρασίες του καλο-
καιριού, που ενδεχοµένως να οδηγήσουν σε δευ-
τερογενείς ζυµώσεις, οι οποίες θα υποβαθµίσουν 
την ποιότητα του προϊόντος. 

Λαµβάνοντας υπόψη τον παράγοντα θερµο-
κρασία, η εταιρεία είναι έτοιµη για την παραγω-
γή ισοθερµικών δεξαµενών τριών (ή και τεσσά-
ρων) στρωµάτων, προκειµένου οι ελαιοπαραγω-
γοί να έχουν σταθερή θερµοκρασία κατά τη διάρ-
κεια της επεξεργασίας, όσο και στην αποθήκευση 
της ελιάς, ανεξάρτητα από τη θερµοκρασία περι-
βάλλοντος. Το αποτέλεσµα θα είναι λιγότερα λει-
τουργικά έξοδα, µικρότερο κόστος εγκατάστασης 
και καλύτερη ποιότητα.  

Το προϊόν αυτό δεν απευθύνεται φυσικά µό-
νο στη βιοµηχανία τροφίµων. Μπορεί να εφαρ-
µοστεί και σε απλές δεξαµενές που προορίζονται 
για αποθήκευση νερού, λαδιού ή πετρελαίου. Α-
ποφεύγοντας θερµοκρασίες που αγγίζουν τους 
70οC τους καλοκαιρινούς µήνες αλλά και τυχόν 
ψύξη του περιεχοµένου στις πολύ χαµηλές θερ-
µοκρασίες τους χειµερινούς µήνες. Άλλη µια και-
νοτοµία  στον κλάδο αυτό, είναι η δυνατότητα το-
ποθέτησης, κατόπιν ζήτησης, εσωτερικά και πε-
ριφερειακά της ελιάς, συστήµατος για τον συνε-
χόµενο αερισµό της ελιάς,  Αυτό συµβάλει  στην 
µέγιστη ποιότητα του τελικού προϊόντος, αφού οι 
ελιές ανακατεύονται χωρίς να τραυµατίζονται, η 
άλµη θα ανανεώνεται συνεχώς και θα διοχετεύε-
ται σε όλο τον όγκο της δεξαµενής.

Παραγωγή ισοθερμικών δεξαμενών
με 2 ή 3 στρώματα από την Rotosal
Μεγαλύτερη προστασία στις αποθηκευμένες ελιές, ανεξαρτήτως εξωτερικής θερμοκρασίας

Ανταγωνιστικό
πλεονέκτηµα 
στους παραγωγούς

Καλύτερη συντήρηση και 
ζύµωση της ελιάς συνεπάγεται 
και µεγαλύτερη ανθεκτικότητα 
του παραγωγού στην ευάλωτη 
αγορά που έχει διαµορφωθεί 
τα τελευταία χρόνια γύρω από 
την επιτραπέζια ελιά. 
Αποθηκευµένη µε τέτοιους 
όρους και προστατευµένη 
σε τέτοιο βαθµό από τους 
εξωτερικούς παράγοντες, 
η ελιά µένει αναλλοίωτη για 
περισσότερους µήνες, 
δίνοντας στους παραγωγούς 
τη δυνατότητα να 
«ρευστοποιήσουν» την 
παραγωγή τους όταν οι 
συνθήκες στην αγορά 
συµφέρουν περισσότερο, 
εξασφαλίζοντας ισχυρότερο 
διαπραγµατευτικό χαρτί έναντι 
του εµπορίου και δικαιότερη 
τιµή για το προϊόν. Ενδεικτική 
είναι και η κατάθεση της 
εµπειρίας των συνεταιριστών 
από τον Συνεταιρισµό Αρχαίας 
Ωλένειας, στο Μεσολόγγι, οι 
οποίοι εµπιστεύτηκαν όλη την 
παραγωγή τους (1.000 τόνων) 
να αποθηκευτεί στις νέες 150 
πολυστρωµατικές δεξαµενές, 
που εγκατέστησε πρόσφατα 
ο ΑΣ. Όπως αναφέρει στην 
Agrenda ο πρόεδρος της 
οργάνωσης Στέφανος 
Γαντζούλης, «οι απαιτήσεις 
έχουν αλλάξει και η Rotosal 
µας δίνει ένα προβάδισµα, 
αφού ξεφεύγουµε από τις 
µεσοπρόθεσµες συνθήκες 
της αγοράς» εξηγεί ο ίδιος, 
δίνοντας έµφαση στη 
δυνατότητα διατήρησης των 
χαρακτηριστικών της πρώτης 
ύλης για µεγαλύτερο διάστηµα. 

ΣΥΡΜΟΣ - ΛΕΒΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
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Δυσκολεύει η συγκομιδή 
κρόκου λόγω lockdown

 Ανησυχούν οι παραγωγοί ότι η μισή τους σοδειά μπορεί να μείνει στο 
χωράφι, λόγω περιορισμών στις μετακινήσεις και έλλειψης εργατών γης

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Κάτω από πρωτόγνωρες συνθήκες, που 
καθιστούν επισφαλή την οµαλή ολοκλή-
ρωση της συγκοµιστικής διαδικασίας, ετοι-
µάζονται να µπουν, τις επόµενες ηµέρες, 
στα χωράφια τους οι περίπου 1.100 κρο-
κοπαραγωγοί της Κοζάνης και δεν κρύ-
βουν την ανησυχία τους µη χαθεί η χρονιά. 

Η έξαρση, εσχάτως, των κρουσµάτων κο-
ρωνοϊού τοπικά, που ανάγκασε την πολι-
τεία να επιβάλει lockdown στην περιφερει-
ακή ενότητα Κοζάνης (σ. σ. βρέθηκε στην 
κόκκινη κατηγορία 4) περιορίζοντας, µε-
ταξύ άλλων και τις µετακινήσεις των πο-
λιτών, κάνει τη ζωή των παραγωγών πο-
λύ δύσκολη, διότι αυξάνει το κόστος συ-
γκοµιδής και θέτει εν αµφιβόλω τη δυνα-
τότητα να µαζευτεί εγκαίρως η παραγωγή.

«Ο προβληµατισµός είναι διάχυτος στους 
παραγωγούς. Η συγκοµιδή θα αρχίσει στα 
τέλη Οκτωβρίου µε αρχές Νοεµβρίου και 
το πρόβληµα µε τους εργάτες γης δεν έχει 
λυθεί. Απαιτούνται άλλοι περίπου 1.500-
2.000 αλλοδαποί µετακλητοί εργάτες για 
τους οποίους είναι σε εξέλιξη προσπάθειες 
να έρθουν έγκαιρα», λέει ο Βασίλης Μητσό-
πουλος, πρόεδρος του Αναγκαστικού Συ-
νεταιρισµού Κροκοπαραγωγών Κοζάνης.

Το πόσοι θα προλάβουν να έρθουν στην 
ώρα τους, προς το παρόν, είναι γρίφος, 
καθώς η διαδικασία ενέχει γραφειοκρα-
τία και προϋποθέτει αρνητικό τεστ κορω-
νοϊού από πιστοποιηµένο φορέα που να 
έχει γίνει πριν 72 ώρες, αλλά και την κα-
ταβολή παράβολου 100 ευρώ, ανά µετα-
κλητό εργάτη. Ακόµη, όµως κι αν όλα ε-
ξελιχθούν καλά για τους παραγωγούς σε 
σχέση µε τα πρόσθετα εργατικά χέρια, ου-
δείς µπορεί να εγγυηθεί ότι η παραγωγή 
θα συγκοµιστεί τελικά στο σύνολό της.

«Παίζεται να χάσουµε τη χρονιά. ∆εν 

είναι αβάσιµος ο φό-
βος ότι η µισή παρα-
γωγή µπορεί να µείνει 
στο χωράφι», τονίζει ο κ. 
Μητσόπουλος και σηµειώνει 
πως και φέτος έχουν καλλιεργη-
θεί περίπου 5.500 στρέµµατα µε κρόκο 
κι αν όλα πάνε καλά αναµένεται να συγκο-
µιστούν γύρω στους 3,5-4 τόνους ανθών 
του ντελικάτου φυτού.

Εξηγώντας τους λόγους που πυροδοτούν 
τους φόβους των παραγωγών, ο έµπειρος 
συνοµιλητής µας σηµειώνει ότι συνεπεία 
των περιοριστικών µέτρων, η µεταφορά 
των εργατών θα καταστεί χρονοβόρα, µε 
επίπτωση τόσο στο κόστος παραγωγής, ό-
σο και κυρίως στο χρόνο της συγκοµιδής.

«Θα πρέπει να γίνονται πολλαπλά δρο-
µολόγια, διότι απαγορεύεται στο αυτοκίνη-
το να επιβαίνουν περισσότερα από δύο ά-
τοµα, συν τον οδηγό, ενώ δεν θα µπορού-
µε να χρησιµοποιήσουµε και φορτηγά, ό-
πως κάναµε στο παρελθόν για µαζικές µε-
τακινήσεις. Από τα πολλαπλά πήγαινε – έ-
λα θα αυξηθεί το κόστος καυσίµων και θα 
περιοριστούν οι ώρες της συγκοµιδής. Ο 
κρόκος, όµως, είναι πολύ ευαίσθητο φυ-
τό κι αν δεν µαζευτεί στην ώρα της, ο αν-
θός µαραίνεται. Επιπλέον, παραδοσιακά η 
συγκοµιδή γίνεται µε τον έναν εργάτη να 
στέκεται δίπλα στον άλλο. Αυτό τώρα πρέ-
πει να αλλάξει για να τηρούνται οι απο-
στάσεις, ώστε αν προκύψει κάποιο κρού-
σµα να µην ξεφύγει και αυτό δεν ξέρου-
µε πως θα επιδράσει», διευκρινίζει ο ίδιος.

Επιπτώσεις από την πανδηµία κορωνοϊ-
ού, ωστόσο, καταγράφονται και στην εµπο-
ρική πορεία του ελληνικού κρόκου. Συν-
δυαστικά και µε τον ανταγωνισµό που υ-
φίσταται το προϊόν τα τελευταία χρόνια α-
πό φθηνό κρόκο του Ιράν, του Αφγανιστάν 
και του Μαρόκου, ο συνεταιρισµός έχει 
βρεθεί µε κάποια αποθέµατα από πέρυσι. 

Στην Κίνα δείγµατα
ελληνικού κρόκου
Οι προοπτικές πάντως για το προϊόν σε καµία 
περίπτωση δεν είναι αποθαρρυντικές. Πολλώ δε 
µάλλον που από το καλοκαίρι του 2020 για τον 
ελληνικό κρόκο άνοιξε και η αχανής αγορά της 
Κίνας. «Έχουµε στείλει κάποια δείγµατα και 
περιµένουµε απαντήσεις. Οι αγορές δεν ανοίγουν 
από τη µια µέρα στην άλλη. Άλλωστε οι Κινέζοι τον 
κρόκο τον καταναλώνουν ως φάρµακο και όχι ως 
µαγειρικό συστατικό», τονίζει ο κ. Μητσόπουλος και 
σηµειώνει πως σήµερα ο συνεταιρισµός 
Κροκοπαραγωγών Κοζάνης εξάγει το 75% της 
παραγωγής του σε µορφή δρόγης και το υπόλοιπο 
25% το τυποποιεί και το πουλά σε µικρές 
συσκευασίες. Να σηµειωθεί ότι η απόδοσή του ανά 
στρέµµα κυµαίνεται στα 800 γραµµάρια, η τιµή για 
τον παραγωγό ανέρχεται περίπου στα 1.100–1.200 
ευρώ το κιλό, ενώ το κόστος παραγωγής κυµαίνεται 
στα 450-500 ευρώ το στρέµµα.

Η συγκοµιδή θα αρχίσει προς 
το τέλος Οκτωβρίου µε αρχές 
Νοεµβρίου και το πρόβληµα µε 
τους εργάτες γης δεν έχει λυθεί.

Φέτος έχουν καλλιεργηθεί 
περίπου 5.500 στρέµµατα µε 
κρόκο κι αν όλα πάνε καλά 
αναµένεται να συγκοµιστούν 
γύρω στους 3,5-4 τόνους ανθών 
του ντελικάτου φυτού.

Εργάτες γης

5.500 στρμ.

Επιπτώσεις από την πανδηµία  
καταγράφονται και στην εµπορική 
πορεία του ελληνικού κρόκου, καθώς 
συνδυαστικά και µε τον ανταγωνισµό 
που υφίσταται το προϊόν τα τελευταία 
χρόνια από φθηνό κρόκο του Ιράν, 
του Αφγανιστάν και του Μαρόκου, 
ο συνεταιρισµός έχει αποθέµατα από 
την περσινή παραγωγή.

Ανταγωνισμός



ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Από την τρύπα του βελονιού καλούνται να 
περάσουν τα επόµενα χρόνια οι αγρότες προ-
κειµένου να διατηρήσουν τις µέχρι σήµε-
ρα άµεσες ενισχύσεις της ΚΑΠ. Η συµφω-
νία στην οποία κατέληξε τα ξηµερώµατα της 
Τετάρτης το Συµβούλιο των υπουργών στο 
Λουξεµβούργο δυσκολεύει πολύ τα πράγµα-
τα ειδικά σε ότι αγορά τις φιλοπεριβαλλο-
ντικές υποχρεώσεις, οι οποίες αναµένεται 
να οδηγήσουν τελικά σε αγρότες δύο ταχυ-
τήτων. Μαζί µε το Συµβούλιο, η ολοµέλεια 
της Ευρωβουλής κατέληξε και στις δικές της 
προτάσεις. Τα δύο αυτά κείµενα θα προωθη-
θούν στις τριµερείς συζητήσεις µε την Κοµι-
σιόν έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η µεταρρύθ-

µιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, το αρ-
γότερο έως την ερχόµενη Άνοιξη του 2021.
Αναλυτικότερα οι θέσεις Συµβουλίου και Ευ-
ρωβουλής πάνω στα σηµαντικότερα σηµεία 
της νέας ΚΑΠ έχουν ως ακολούθως:

Βασική ενίσχυση: Μερική σύγκλιση έως 
το 2026 µε όλα τα δικαιώµατα τουλάχιστον στο 
75% της µέσης µοναδιαίας αξίας, αποφάσισε 
το Συµβούλιο. Μερική σύγκλιση στο 75% έως 
το 2024 και πλήρη σύγκλιση των δικαιωµά-
των έως το 2026, ψήφισε τελικά η Ευρωβουλή.

Αναδιανεµητική ενίσχυση: Προαιρετική 
ενεργοποίηση της αναδιανεµητικής ενίσχυ-
σης συµφώνησε το Συµβούλιο. Από την άλλη 
η Ευρωβουλή αποφάσισε να ορίσει υποχρεω-
τική την αναδιανεµητική ενίσχυση και να α-
πορροφά τουλάχιστον το 6% των κονδυλίων 
που έχουν προβλεφθεί για άµεσες ενισχύσεις.

Πράσινες δράσεις άµεσων ενισχύσεων:
Τουλάχιστον το 20% του φακέλου άµεσων ενι-
σχύσεων να αφιερώνεται στις πράσινες δρά-
σεις (πρώην πρασίνισµα) εισηγήθηκε το Συµ-
βούλιο Υπουργών. Στο 30% έθεσε το παραπά-
νω ποσοστό «πρασινίσµατος» η Ευρωβουλή. 

Πριµ εξόδου αγροτών: Στα κείµενα του 
Συµβουλίου και της Ευρωβουλής υπάρχει κοι-
νό έδαφος, καθώς ορίζεται πως το πριµ µπορεί 
να πηγαίνει σε αγρότες κοντά σε ηλικία συ-
νταξιοδότησης. Η Ευρωβουλή, εξειδικεύει έτι 
περαιτέρω το πρόγραµµα, ψηφίζοντας να δί-
νεται σε όσους είναι 5 χρόνια πριν τη σύνταξη.

Συνδεδεµένες ενισχύσεις: Στο 13% (συν 
2% για τις πρωτεϊνούχες καλλιέργειες) έθεσε το 
Συµβούλιο, το όριο των πόρων που θα απορρο-
φούν από τις άµεσες ενισχύσεις οι συνδεδεµέ-
νες. Στο 10% συν 2% έθεσε τα όρια η Ευρωβουλή.

Πιο εύκολο το πριμ εξόδου, 
βήμα σύγκλισης ενισχύσεων   
Στις τελικές τους προτάσεις για τη νέα ΚΑΠ κατέληξαν Συμβούλιο και Ευρωβουλή 
για δικαιώματα, πριμ εξόδου, συνδεδεμένες, νέους αγρότες και πράσινες ενισχύσεις

Τελική συµφωνία
Τα κείµενα της ΚΑΠ από 
την Ευρωβουλή και το 

Συµβούλιο θα τεθούν υπόψη 
της Κοµισιόν, η οποία στη 
συνέχεια θα καλέσει τα 2 

µέρη σε συµβιβασµό. Στόχος 
να υπάρξει η συµφωνία την 

ερχόµενη Άνοιξη
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Εξίσωση ενισχύσεων 
ψήφισε η Ευρωβουλή, 
στο 75% θέλει τη σύγκλιση 
το Συμβούλιο Υπουργών 
Την πλήρη σύγκλιση δικαιωμάτων και υποχρεωτική στο 6% αναδιανεμητική 
ενίσχυση έφερε η Ευρωβουλή, μετριοπαθής η πρόταση του Συμβουλίου

Η κατάργηση των ιστορικών δικαιω-
µάτων, για την οποία µίλησε για πρώ-
τη φορά δηµόσια ο υπουργός Αγροτι-
κής Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης την πε-
ρασµένη εβδοµάδα, δεν σηµαίνει και 
αυτόµατη εξίσωση της στρεµµατικής ε-
νίσχυσης για όλους. Για να γίνει αυτό, 
θα πρέπει να επέλθει η λεγόµενη «πλή-
ρη σύγκλιση», η οποία κοινοτικά του-
λάχιστον, την ψήφισε η Ευρωβουλή, 
ενώ το Συµβούλιο προτείνει τη µερική 
εξίσωση έως το 2026. Αναλυτικότερα: 

Στη βασική ενίσχυση  θα εφαρµοστεί 
µερική σύγκλιση, αν περάσουν οι προ-
τάσεις του Συµβουλίου υπουργών Γε-
ωργίας. Αν περάσει λοιπόν στην τελι-
κή ΚΑΠ η άποψη Συµβουλίου και Κο-
µισιόν θα ισχύσουν τα εξής:

Όλα τα δικαιώµατα των αγροτών µέ-
χρι το 2026, θα έχουν αξία τουλάχιστον 
µέχρι το 75% του προβλεπόµενου µέσου 
µοναδιαίου όρου. Για παράδειγµα, αν η 
µέση µοναδιαία αξία είναι 40 ευρώ το 
στρέµµα τότε, όλοι θα πρέπει να λαµβά-
νουν τουλάχιστον 30 ευρώ το στρέµµα. 
Η αύξηση αυτή στα δικαιώµατα θα χρη-
µατοδοτείται από την αντίστοιχη µείωση 
των πολύ υψηλών δικαιωµάτων. Στην 
τρέχουσα περίοδο υπήρξε όριο µέχρι 
30% µείωση στα υψηλά δικαιώµατα, τη 
νέα περίοδο, είναι υπόθεση του κράτους 
µέλους αν θα το προβλέψει. 

Αν περάσει η πρόταση της Ευρωβου-
λής, τότε όλοι οι Έλληνες αγρότες θα 
οδηγηθούν στο παραπάνω βήµα µέχρι 
το 2024. Μέχρι το 2026, θα πρέπει να 
υπάρξει η πλήρη σύγκλιση των δικαιω-

µάτων και να πληρώνονται όλοι το ίδιο 
ποσό ανά επιλέξιµο στρέµµα, σύµφω-
να  µε την τροπολογία 1120 που ψηφί-
στηκε κατά πλειοψηφία.

Τι σηµαίνει για τον Έλληνα αγρότη το 
καθεστώς αναδιανοµής

Το καθεστώς αναδιανεµητικής ενίσχυ-
σης, αποφασίστηκε κατά το Συµβούλιο 
υπουργών Γεωργίας πως θα είναι προ-
αιρετικό, ενώ η ολοµέλεια της Ευρω-
βουλής το ψήφισε υποχρεωτικό και να 
καταλαµβάνει τουλάχιστον το 6% των 
άµεσων ενισχύσεων. Η Κοµισιόν από 
την άλλη προβλέπει υποχρεωτική την 

πρόβλεψη για αναδιανεµητική ενίσχυ-
ση, χωρίς κάποιο ελάχιστο ποσοστό. 

Εφόσον τελικά στον τρίλογο επικρα-
τήσει το κείµενο της Ευρωβουλής, αυ-
τό σηµαίνει ότι ετησίως µία µερίδα Ελ-
λήνων αγροτών µε µικροµεσαίες εκµε-
ταλλεύσεις θα µοιράζονται 120 εκατ. 
ευρώ. Το ποσό αυτό θα είναι επιπλέον 
της βασικής ενίσχυσης και θα δίνεται 
υπό τη µορφή ετήσιας αποσυνδεδεµέ-
νης ενίσχυσης ανά επιλέξιµο στρέµµα. 

Το ποσό ανά στρέµµα δεν θα υπερ-
βαίνει τον εθνικό µέσο όρο των άµεσων 
ενισχύσεων ανά στρέµµα. Σηµειώνεται 
εδώ, ότι ο µέσος όρος σήµερα είναι 50 
ευρώ το στρέµµα. Προϋπόθεση για να 
είναι κάποιος δικαιούχος, είναι να δια-
θέτει εκµετάλλευση που θεωρείται «µι-
κρή» ή «µεσαία», µε τον καθορισµό αυ-
τό να εναπόκειται στην κρίση του κρά-
τους-µέλους. Επιπλέον, µπορεί το κρά-
τος-µέλος να θέσει και άλλα κριτήρια 
όπως το να είναι κατ’ επάγγελµα αγρό-
της ο δικαιούχος κ.λπ.  

Στην περίπτωση που επικρατήσει η 
προαιρετική εφαρµογή του καθεστώτος 
όπως είναι η πρόταση του Συµβουλίου 
υπουργών Γεωργίας, τότε, προφανώς η 
Ελλάδα µπορεί να µην ενεργοποιήσει 
το σχετικό καθεστώς. Ακόµα και αν το ε-
νεργοποιήσει, το ποσό που θα προσφέ-
ρει ετησίως µπορεί να είναι οποιοδήπο-
τε κρίνουν σκόπιµο οι εθνικές αρχές. 

Πιο πιθανό σενάριο είναι να είναι υ-
ποχρεωτική η ενεργοποίηση του κα-
θεστώτος αναδιανεµητικής ενίσχυσης, 
αλλά χωρίς κάποιο ελάχιστο ποσοστό.

Στο τελικό συµβιβαστικό κείµενο 
του Συµβουλίου υπουργών Γεωρ-
γίας, τονίζεται πως το πριµ εξόδου 
µπορεί να δίνεται σε αγρότες που 
σύντοµα «θα φτάσουν την ηλικία 
συνταξιοδότησης». Η Ευρωβουλή 
µε ψήφισµά της την Τετάρτη 21 
Οκτωβρίου, αποφάσισε το πριµ 
αυτό, να δίνεται «µόνο σε γεωρ-
γούς που δεν απέχουν περισσό-
τερο από πέντε έτη από την επί-
τευξη της ηλικίας συνταξιοδότη-
σης». Από την άλλη η Κοµισιόν 
προβλέπει ότι θα µπορεί αυτή η ε-
νίσχυση να χορηγηθεί µόνο σε ό-
σους «έχουν συµπληρώσει την η-
λικία συνταξιοδότησης». Ως προς 
το ποσό του πριµ, σύµφωνα µε τα 
όσα έχουν γίνει γνωστά µέχρι σή-
µερα δεν θα υπάρξει κάποιο όριο. 

Θέση του Συµβουλίου 
Άρθρο 71 Συνεργασία: 
7. Σε περίπτωση συνεργασίας 

στο πλαίσιο της κληρονοµικής δι-
αδοχής γεωργικών εκµεταλλεύσε-
ων, τα κράτη µέλη µπορούν να χο-
ρηγούν στήριξη µόνο στους γεωρ-
γούς που έχουν συµπληρώσει την 
ηλικία συνταξιοδότησης ή τους γε-
ωργούς που θα φθάσουν την η-
λικία αυτή έως το τέλος της πρά-
ξης, όπως καθορίζεται από το κρά-
τος µέλος σύµφωνα µε την εθνι-
κή του νοµοθεσία.

Θέση της Ευρωβουλής
Άρθρο 71 Συνεργασία: 
7. Στην περίπτωση συνεργασί-

ας στο πλαίσιο της κληρονοµικής 
διαδοχής και µε σκοπό τη στήριξη 
της ανανέωσης µεταξύ γενεών σε 
επίπεδο εκµετάλλευσης, τα κράτη 
µέλη µπορούν να χορηγούν στή-
ριξη µόνο σε γεωργούς που δεν 
απέχουν περισσότερο από πέντε 
έτη από την επίτευξη της ηλικίας 
συνταξιοδότησης, όπως ορίζεται 

Σε αγρότες κοντά στη σύνταξη 
δίνει το Συμβούλιο πριμ εξόδου

Μέχρι τις 4 το ξηµέρωµα της 21ης 
Οκτωβρίου οι υπουργοί Γεωργίας δεν 
είχαν βγάλει ακόµα ετυµηγορία.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑ ΚΑΠ

ΜΕΡΙΚΗ
ΣΥΓΚΛΙΣΗ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ

ΒΑΣΙΚΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ

75%

ΠΛΗΡΗ
ΣΥΓΚΛΙΣΗ100%

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΝΕΑΡΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

ΑΝΑ∆ΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΦΑΚΕΛΟΥ 2%

ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΦΑΚΕΛΟΥ4%

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
∆ΡΑΣΕΙΣ

ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΦΑΚΕΛΟΥ 20%

ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΦΑΚΕΛΟΥ30%

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΦΑΚΕΛΟΥ 15%

ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΦΑΚΕΛΟΥ12%

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

6% ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ

ΟΡΙΟ

ΟΡΙΟ
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στο πλαίσιο της κληρονοµικής δι-
αδοχής γεωργικών εκµεταλλεύσε-
ων, τα κράτη µέλη µπορούν να χο-
ρηγούν στήριξη µόνο στους γεωρ-
γούς που έχουν συµπληρώσει την 
ηλικία συνταξιοδότησης ή τους γε-
ωργούς που θα φθάσουν την η-
λικία αυτή έως το τέλος της πρά-
ξης, όπως καθορίζεται από το κρά-
τος µέλος σύµφωνα µε την εθνι-
κή του νοµοθεσία.

Θέση της Ευρωβουλής
Άρθρο 71 Συνεργασία: 
7. Στην περίπτωση συνεργασί-

ας στο πλαίσιο της κληρονοµικής 
διαδοχής και µε σκοπό τη στήριξη 
της ανανέωσης µεταξύ γενεών σε 
επίπεδο εκµετάλλευσης, τα κράτη 
µέλη µπορούν να χορηγούν στή-
ριξη µόνο σε γεωργούς που δεν 
απέχουν περισσότερο από πέντε 
έτη από την επίτευξη της ηλικίας 
συνταξιοδότησης, όπως ορίζεται 

στην εθνική νοµοθεσία.

Θέση της Κοµισιόν 
Άρθρο 71 Συνεργασία:
7. Σε περίπτωση συνεργασίας 

στο πλαίσιο της κληρονοµικής δι-
αδοχής των γεωργικών εκµεταλ-
λεύσεων, τα κράτη µέλη µπορούν 
να χορηγούν στήριξη µόνο στους 
γεωργούς που έχουν συµπληρώ-
σει την ηλικία συνταξιοδότησης, 
όπως ορίζει η εθνική νοµοθεσία.

Πολυετή συνεργασία
Η προκήρυξη του Μέτρου αυ-

τού, εφόσον γίνει η επιλογή του 
από τα κράτη-µέλη, θα γίνει µέ-
σω του Προγράµµατος Αγροτι-
κής Ανάπτυξης. Σύµφωνα µε τα 
µέχρι στιγµής δεδοµένα, θα απο-
τελεί υποδράση του Μέτρου Συ-
νεργασίας, και θα έχει ως προα-
παιτούµενο την πολυετή συνερ-
γασία µεταξύ δύο αγροτών.

Σε αγρότες κοντά στη σύνταξη 
δίνει το Συμβούλιο πριμ εξόδου

Όριο συνδεδεµένων
Στο 13% (συν 2% για τις 
πρωτεϊνούχες καλλιέρ-
γειες) έθεσε το Συµβού-
λιο, το όριο των πόρων 

που θα απορροφούν από 
τις άµεσες ενισχύσεις οι 
συνδεδεµένες. Στο 10% 
συν 2% όρισε τα όρια η 

Ευρωβουλή

Η επιτραπέζια ελιά 
στις συνδεδεµένες 
στο τελικό κείµενο
Η προσθήκη της 
επιτραπέζιας ελιάς και 
του ηλίανθου στη λίστα 
των προϊόντων που 
µπορούν να λάβουν 
συνδεδεµένη ενίσχυση τη 
νέα περίοδο, 
επισφραγίστηκε και στο 
τελικό κείµενο της ΚΑΠ 
που αποφάσισε το 
Συµβούλιο. Συγκεκριµένα, 
τα προϊόντα που µπορούν 
να ενεργοποιήσουν 
συνδεδεµένη είναι:
Σιτηρά, ελαιούχοι σπόροι 
µε εξαίρεση τον βρώσιµο 
ηλιόσπορο, πρωτεϊνούχες 
καλλιέργειες, όσπρια, 
µείγµα οσπρίων και 
αγρωστωδών, λινάρι, 
κάνναβη, ρύζι, καρποί 
µε κέλυφος, γεώµηλα 
αµυλοποιίας, γάλα και 
γαλακτοκοµικά προϊόντα, 
πρόβειο και αίγειο κρέας, 
βόειο κρέας, ελαιόλαδο 
και επιτραπέζιες ελιές, 
µεταξοσκώληκες, 
αποξηραµένες 
ζωοτροφές, λυκίσκος, 
ζαχαρότευτλα, 
ζαχαροκάλαµο και 
κιχώριο, φρούτα και 
λαχανικά, πιπεριές του 
γένους capsicum ή 
pimenta, δενδρύλλια 
περιοδικής υλοτόµησης 
και άλλες µη εδώδιµες 
καλλιέργειες, 
εξαιρουµένων δέντρων, 
που χρησιµοποιούνται για 
την παραγωγή προϊόντων 
ενέργειας.

Με την κατάργηση του γνωστού 
«πρασινίσµατος» στη νέα ΚΑΠ, θα 
αφαιρεθεί ουσιαστικά από τους Έλ-
ληνες αγρότες, ένα ποσοστό κοντά 
στο 30% από την ενιαία ενίσχυση 
που πληρώνονται ετησίως. Αυτό 
το ποσό, θα µπορούν εν µέρη να 
το αντισταθµίζουν, αναλαµβάνο-
ντας άλλες ετήσιες υποχρεώσεις 
περιβαλλοντικής χροιάς. 

Το ποιες θα είναι αυτές οι υπο-
χρεώσεις είναι υπόθεση της Ελ-
λάδας (σε αντίθεση µε το πρασίνι-
σµα που ήταν κοινοτικά καθοδη-
γούµενο), µε τις µέχρι στιγµής συ-
ζητήσεις να περιλαµβάνουν προ-
τάσεις για µεθόδους ελλειµµατι-
κής άρδευσης (π.χ στο βαµβάκι) 
και τη στήριξη διατήρησης ξηρι-
κών καλλιεργειών. Πολλές πιθα-
νότητες συγκεντρώνουν επίσης οι 
πρακτικές που ενσωµατώνουν γε-
ωργία ακριβείας. 

Για τους κτηνοτρόφους αναµέ-
νονται δράσεις σχετικά µε την ευ-
ζωία του ζωικού κεφαλαίου και την 
καλή κατάσταση του βοσκότοπου. 

Η θέση του Συµβουλίου
Σύµφωνα µε τις αποφάσεις που 

ελήφθησαν στο Συµβούλιο Υπουρ-
γών Γεωργίας, κατ’ ελάχιστο ένα 
20%, που µεταφράζεται σε 366 ε-
κατ. ευρώ περίπου για την Ελλάδα, 
θα πρέπει να αφιερωθεί σε αυτές 
τις δράσεις. Για τα δύο πρώτα χρό-
νια εφαρµογής της ΚΑΠ, δηλαδή 
2023 και 2024, όσα χρήµατα πε-
ρισσέψουν από αυτές τις δράσεις 
θα µοιράζονται οριζόντια στους 
δικαιούχους βασικής ενίσχυσης. 
Για τα υπόλοιπα έτη δεν υπάρχει 
τέτοια πρόβλεψη. Μένει να φανεί 
λοιπόν το υπόλοιπο 10% που χάνε-
ται από το πρασίνισµα πώς θα το 
συµπληρώσουν οι αγρότες. 

Η θέση της Ευρωβουλής
Από την άλλη, σύµφωνα µε το 

ψήφισµα της ολοµέλειας της Ευ-
ρωβουλής της περασµένης Τρίτης, 
κατ’ ελάχιστο ένα 30%, που µετα-

φράζεται σε 550 εκατ. ευρώ περί-
που για την Ελλάδα, θα πρέπει να 
αφιερωθεί σε αυτές τις δράσεις. ∆εν 
υπάρχει επίσης καµία πρόβλεψη 
τα χρήµατα αυτά, αν περισσέψουν, 
να µοιραστούν σε άλλα καθεστώ-
τα άµεσης ενίσχυσης. 

Η θέση της Κοµισιόν
Από την πλευρά της η Κοµισιόν, 

προβλέπει πως αυτές οι δράσεις 
πρέπει υποχρεωτικά να προκη-
ρυχθούν, αλλά χωρίς υποχρεω-
τική δέσµευση κάποιου ποσού. 
Αυτό αναµένεται βέβαια να αλλά-
ξει, σύµφωνα µε δηλώσεις του Ε-
πιτρόπου Γεωργίας, Γιάνους Βοϊ-
τσεχόφσκι, που φαίνεται να στοι-
χίζεται πίσω από τη θέση της Ευ-
ρωβουλής. ∆ηλαδή, για υποχρεω-
τική δέσµευση του 30% του φακέ-
λου άµεσων ενισχύσεων. Τέλος, 
σηµειώνεται ότι οι συγκεκριµένες 
περιβαλλοντικές δράσεις που θα 
αντικαταστήσουν το πρασίνισµα έ-
χουν την κωδική ονοµασία «eco-
schemes» ή αλλιώς οικολογικά 
συστήµατα όπως τα µεταφράζει η 
ελληνική αντιπροσωπεία.  

Πράσινες δράσεις με 20%-30%
των άμεσων ενισχύσεων

Θα εξαιρεθούν οι µικροκαλλιεργητές που λαµβάνουν ενισχύσεις έως 2.000 
ευρώ ετησίως από τη δηµοσιονοµική πειθαρχία, ανέφερε ο κ. Βορίδης, που 
εδώ συζητά µε τους οµολόγους του Πλάνας (Ισπανία) και Καδή (Κύπρος). 

Ελευθερίες
Για τα δύο πρώτα έτη 
εφαρµογής της ΚΑΠ είναι 
πολλές οι ελευθερίες που 
δίνονται στα κράτη-µέλη 
σχετικά µε τις πράσινες 
επιδοτήσεις, σύµφωνα µε 
την πρόταση του Συµβουλίου. 
∆εν αποκλείεται, τουλάχιστον 
για τα έτη 2023-2024 
οι πράσινες δράσεις να 
επηρεάσουν ανεπαίσθητα 
την ελληνική παραγωγή. 

Δύο σε ένα 
Οι κανόνες του πρασινίσµατος 
που ισχύουν την τρέχουσα 
περίοδο, ουσιαστικά 
ενσωµατώνονται στη βασική 
ενίσχυση, µε την κατάργηση 
να αφορά τους πόρους που 
αυτό απορροφούσε. Έτσι, οι 
υποχρεώσεις των αγροτών 
αυξάνονται για τη λήψη της 
βασικής ενίσχυσης.

Σύγκλιση
Μέχρι το 2026, θα 
πρέπει να υπάρξει η 
πλήρη σύγκλιση των 
δικαιωµάτων και να 
πληρώνονται όλοι το 

ίδιο ποσό ανά επιλέξιµο 
στρέµµα, σύµφωνα µε 

την πρόταση της
 Ευρωβουλής
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Να µην υπάρχει καµία εµπλοκή ώστε 
να οριστεί κάποιος νέος αγρότης πα-
ρά το γεγονός ότι «δεν θεωρείται αρ-
χηγός της εκµετάλλευσης» όταν συ-
νεργάζεται µε κάποιον «παλιό» στα 
πλαίσια του πριµ εξόδου, εξασφάλι-
σε η Ευρωβουλή. 

Συγκεκριµένα, στο τελικό κείµε-
νο που θα προωθήσει για τον τρίλο-
γο, η Ευρωβουλή ψήφισε κατά πλει-
οψηφία υπέρ της τροπολογίας 1148ε, 
που αναφέρει:

ε) ο «νέος γεωργός» ορίζεται κατά 
τρόπο που περιλαµβάνει και το όριο 
ηλικίας των 40 ετών και:

ii) τις προϋποθέσεις για να είναι 
«αρχηγός της εκµετάλλευσης».

(iii) την κατάλληλη εκπαίδευση ή 
/ και δεξιότητες. Κατά την αξιολόγη-
ση της συµµόρφωσης µε τους όρους 
για να είναι επικεφαλής της εκµετάλ-
λευσης, τα κράτη µέλη λαµβάνουν υ-
πόψη τις ιδιαιτερότητες των συµφω-
νιών στα πλαίσια της συνεργασίας. 

εα) ο «νέος αγρότης» ορίζεται κα-
τά τρόπο που περιλαµβάνει: (i) τους 
όρους για να είναι «επικεφαλής της 
εκµετάλλευσης», (ii) την κατάλληλη 
εκπαίδευση ή / και δεξιότητες, (iii) 
όριο ηλικίας άνω των 40 ετών. Ένας 
«νεοεισερχόµενος αγρότης» βάσει 
αυτού του ορισµού δεν αναγνωρίζε-
ται ως «νεος αγρότης» όπως ορίζεται 
στο στοιχείο ε).

Έτσι, µε αυτήν την πρόβλεψη, ο νέ-
ος αγρότης θα µπορεί να απολαµβά-
νει τα οφέλη που απορρέουν από την 
ΚΑΠ ως γεωργός κάτω των 40 (π.χ συ-
µπληρωµατική ενίσχυση νεαρών αγρο-
τών), ακόµα και αν δεν είναι ακόµα αρ-
χηγός της εκµετάλλευσης στα πλαίσια 
της κληρονοµικής διαδοχής. 

Το ψήφισµα αυτό είναι δεσµευτικό και 
θα περιληφθεί στα τελικά κείµενα της 
ΚΑΠ που θα προωθήσει η Ευρωβουλή.

Η πρόταση του Συµβουλίου
Από την άλλη στην απόφαση του 

Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας, δεν 
υπάρχει κάποια ιδιαίτερη αλλαγή στον 
ορισµό του «νέου αγρότη» ο οποίος, 
προτείνεται να ορίζεται ως εξής:

ε) o «νέος γεωργός» προσδιορίζε-
ται κατά τρόπο ώστε να περιλαµβάνει:

i) ανώτατο ηλικιακό όριο το οποίο 
δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 40 έτη·

ii) τις προϋποθέσεις που πρέπει να 
πληρούνται ώστε να θεωρείται «υπεύ-
θυνος της γεωργικής εκµετάλλευσης».

Τα κράτη µέλη µπορούν να συµπε-
ριλάβουν περαιτέρω αντικειµενικές α-
παιτήσεις που δεν εισάγουν διακρί-

σεις όσον αφορά την κατάλληλη κα-
τάρτιση και δεξιότητες.

Η θέση της Κοµισιόν
Τέλος η Κοµισιόν λέει ότι: 
ε) ως «νέος γεωργός» νοείται:
i) πρόσωπο ηλικίας 40 ετών ή νε-

ότερο·
(ii) που διαθέτει επαρκή επαγγελµα-

τικά προσόντα και ικανότητες ως υπεύ-
θυνος της γεωργικής εκµετάλλευσης·

iii) και την κατάλληλη εκπαίδευση 
ή / και δεξιότητες που απαιτούνται.

Μένει να φανεί λοιπόν, πώς θα συ-
γκεραστούν αυτές οι τρεις προτάσεις 
στα τελικά κείµενα της ΚΑΠ.

Νέα διευκόλυνση ως προς τη διαδοχή  
Ορισμός του Νέου Αγρότη ώστε να μη χάνει τα οφέλη της ΚΑΠ αν ενταχθεί σε καθεστώς συνεργασίας

Τροπολογίες
Η ψήφιση των 
τροπολογιών 

της ΚΑΠ για να 
καταλήξει σε 

τελικά κείµενα 
η Ευρωβουλή 

συνεχίστηκε µέχρι 
τις 23 Οκτωβρίου 

Αναφορά 2018 
στα βοσκοτόπια 
Το αίτηµα Βορίδη 
να µετρήσουν ως 

έτος αναφοράς για 
τις υποχρεώσεις 

διατήρησης µόνιµων 
βοσκοτόπων οι 

εκτάσεις του 2018 
πέρασε στα τελικά 
κείµενα της ΚΑΠ 

Η αγορά ζωικού κεφαλαίου επιλέξιµη προς ενίσχυση µόνο για σπάνιες φυλές

Η ένταξη στα επενδυτικά προγράµµατα της αγοράς σπάνιων φυλών ζώων, είναι κάτι που γίνεται για πρώτη φορά και προβλέπεται στο κείµενο 
που υιοθέτησε το Συµβούλιο υπουργών Γεωργίας την περασµένη εβδοµάδα. Παράλληλα, γίνεται και δυνατή η αγορά αγροτικής γης, αλλά 
µόνο σε περίπτωση χρήσης χρηµατοδοτικών εργαλείων (εγγυηµένα δάνεια από το ΠΑΑ κ.λπ). Κοµισιόν και Ευρωβουλή δεν έχουν προβλέψει 
παρόµοιες προσθήκες. Συγκεκριµένα, στο Άρθρο 68 η παράγραφος 3, σύµφωνα µε το Συµβούλιο, τροποποιείται ως εξής:
Τα κράτη µέλη καταρτίζουν κατάλογο µη επιλέξιµων επενδύσεων και κατηγορίες δαπανών, συµπεριλαµβανοµένων τουλάχιστον των κατωτέρω:
[...] β) αγορά γης για ποσό που υπερβαίνει το 10% των συνολικών επιλέξιµων δαπανών για την οικεία πράξη·[...] στην περίπτωση της χρήσης 
χρηµατοδοτικών µέσων, το εν λόγω ανώτατο όριο εφαρµόζεται στην επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη που καταβάλλεται στον τελικό αποδέκτη ή, 
στην περίπτωση εγγυήσεων, στο ποσό του υποκείµενου δανείου·
γ) αγορά ζωικού κεφαλαίου, εξαιρουµένων των απειλούµενων φυλών όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 24 του κανονισµού (ΕΕ) 
αριθ. 2016/1012, µονοετών φυτών και της φύτευσής τους για σκοπούς εκτός από την αποκατάσταση του γεωργικού ή δασικού δυναµικού 
ύστερα από φυσικές καταστροφές, δυσµενή κλιµατικά φαινόµενα ή καταστροφικά φαινόµενα. 

Προαιρετικός ο ορισµός του
«πραγµατικού αγρότη» λέει 
το Συµβούλιο, τον «ενεργό»
έφερε η Ευρωβουλή
Όσον αφορά την εύρεση ενός 
ορισµού για όσους θα είναι 
δικαιούχοι ενισχύσεων τη νέα 
περίοδο, η Κοµισιόν είχε 
προτείνει το 2018, τον 
«πραγµατικό αγρότη». 
Στο τελικό κείµενο συµφωνίας 
του Συµβουλίου υπουργών 
Γεωργίας ο ορισµός αυτός 
γίνεται προαιρετικός και τα 
κράτη-µέλη µπορούν ελεύθερα 
να δώσουν ενισχύσεις κατά το 
δοκούν. Από την άλλη η 
Ευρωβουλή ψήφισε για την 
επαναφορά του ορισµού του 
«ενεργού αγρότη» δηλαδή, 
αυτόν που ισχύει και τώρα. 
Στην Ελλάδα, αυτός ο ορισµός, 
βάσει τα στοιχεία των 
πληρωµών του 2020, 
«έκοψε» µόλις 113 αγρότες. 
Η Κοµισιόν από την πλευρά της, 
έχει προβλέψει από τα νοµικά 
κείµενα του 2018, να υπάρξει 
ένας υποχρεωτικός ορισµός 
του «πραγµατικού αγρότη». 
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