
     Αρ. Φύλλου 782   www.agronews.gr   agrenda@agronews.gr    Σάββατο 7 & Κυριακή 8 Νοεµβρίου 2020   Κωδ.: 7744   ISSN: 2241 9446   Τιµή 3 ευρώ

9
77
22
41

94
41
08

45

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

ΣABBATO: Εν Μελιτινή  33µ.   Μήνας 11ος, Εβδ. 45η ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 06:57 - ∆ύση 17:20 ΣΕΛΗΝΗ: 22 ηµερών ΚΑΙΡΟΣ: Άστατος

 Έρχεται πρόγραμμα 
τα λεφτά στο χωράφι  

Σαφές κίνητρο επανεπένδυσης των αγροτικών εσόδων συνιστά το νέο 

πρόγραμμα boost - scheme  που προσφέρει πρόσθετη στρεμματική ενίσχυση 

κάθε χρόνο σε αγρότες που εκσυγχρονίζουν τις εκμεταλλεύσεις τους. σελ. 4, 18, 47  

Tώρα που ξεκινάει
η καινούργια ΚΑΠ 
Κάτι παραπάνω από βαρύ είναι το χρέος της 
Πολιτείας να αποκαταστήσει την τάξη στην 
κατανομή των βοσκοτόπων και να διευκολύνει 
τους πραγματικούς κτηνοτρόφους, τώρα που 
τίθεται επί τάπητος και η νέα ΚΑΠ. σελ. 10-11, 49

Τραπεζικός      
δανεισμός 
με εγγύηση  
Χρηµατοδοτικές λύσεις τόσο 

για επενδύσεις όσο και για κε-

φάλαια κίνησης µε εγγυηµένα 

αγροτικά δάνεια. Από 17 Νο-

εµβρίου οι αιτήσεις. σελ. 25-32 

Τεχνολογία,      
κλίμα, νέες 
ποικιλίες 
Επικέντρωση σε ερυθρά κρασιά, 

µετατόπιση ελαιώνων βορειότε-

ρα και νέο µοντέλο καλλιέργειας 

στα πυρηνόκαρπα, προστάζει ο 

νέος κλιµατικός χάρτης. σελ. 42

Νέα τζάκια 
ψηφίζουν    
ελαιόλαδο
Ανερχόµενοι τυποποιητές pre-

mium ελαιολάδου φέρνουν νέα 

δυναµική στην αγορά και ενί-

σχυση τιµών παραγωγού, για 

φροντισµένους ελαιώνες. σελ. 16
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• Νέα πλατφόρµα από την Agrotech SA 
σε συνεργασία µε τη John Deere σελ. 20
• ∆εξαµενές τριπλής στρώσης για ελιές 
στην ΕΑΣ Καβάλας από Rotosal σελ. 37

• Μετά την αποµάκρυνση Βάρρα από τον  
ΟΠΕΚΕΠΕ, έρχεται εισαγγελέας σελ. 4
• Χιλιάδες παραγωγοί µένουν εκτός της 
ειδικής ενίσχυσης για την Καλαµών σελ. 9

• Τεράστια ζήτηση από Ιταλούς και Έλληνες 
εµπόρους για το εγχώριο ακτινίδιο σελ. 36
• Μέχρι και 45 λεπτά έπιασαν οι πρώιµες 
Ναβελίνες από την Αργολίδα σελ. 21

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Πεποίθηση για υψηλότερα επίπεδα στο σκληρό σιτάρι, µε τις 
τιµές στη Φότζια να ανεβαίνουν εκ νέου κατά 7 ευρώ ο τόνος. 
Στα 72 σεντς οι τελευταίες πράξεις στο βαµβάκι, µε την αγορά 
να χαρακτηρίζεται από έντονη µεταβλητότητα. Στα 10 λεπτά 
πάνω από πέρυσι πωλούνται τα όψιµα πορτοκάλια της ποικιλίας 
Ναβελίνα. Κοντά στα 80 λεπτά και τα ακτινίδια, µε ζήτηση από 
Ιταλούς εµπόρους αλλά και Έλληνες που το θέλουν στα ψυγεία. 

Κοµµίωση λαιµού 
των εσπεριδοειδών
Η κοµµίωση προσβάλει την περιοχή του 
λαιµού των δέντρων έως 60-80 εκ. 
από το έδαφος και τις επιφανειακές 
ρίζες που είναι κοντά στον κορµό. Η 
ασθένεια ευνοείται από αυξηµένη 
υγρασία και κακή στράγγιση του 
εδάφους και διαπιστώνεται εύκολα από 
το σηµείο του προσβεβληµένου φλοιού, 
ο οποίος µοιάζει σαν «βρεγµένος» και 
ταυτόχρονα εµφανίζεται σκοτεινότερος 
µε σκισίµατα από όπου εκκρίνεται κόµµι 
(κόλλα). Οι σήψεις καρπών αποτελούν 
ένα ακόµα, αρκετά σύνηθες σύµπτωµα. 

Μέτρα πρόληψης
Οι γεωπόνοι του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών Ηρακλείου 
συστήνουν προληπτικά µέτρα, µεταξύ 
των οποίων η αποφυγή δηµιουργίας 
πληγών στις ρίζες και στο λαιµό των 
δέντρων, η καταστροφή ζιζανίων γύρω 
από τον κορµό για µείωση εδαφικής 
υγρασίας. Κατά το πότισµα, σκοπός 
είναι να µην έρθει σε επαφή ο κορµός 
µε το νερό και να επιτυγχάνεται καλή 
αποστράγγιση στο έδαφος. Απαραίτητη 
θεωρείται η αφαίρεση µε άµεσο κάψιµο 
του κατεστραµµένου φλοιού σε αρχικά 
στάδια και ο ψεκασµός φυλλώµατος, 
βραχιόνων και κορµού την εποχή αυτή 
µε εγκεκριµένα µυκητοκτόνα.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 07-11-2020
Στα δυτικά, τα βόρεια και τα 
νησιά του Αιγαίου αίθριος 
καιρός. Στις υπόλοιπες περιοχές 
νεφώσεις παροδικά αυξηµένες, 
µε τοπικές βροχές στην 
ανατολική Στερεά, την Εύβοια, 
τις Κυκλάδες. Λίγα χιόνια στα 
ορεινά της ανατολικής Στερεάς. 
Άνεµοι βορειοανατολικοί 
µέτριοι, στα δυτικά και στο 
Αιγαίο έως ισχυροί. 
Θερµοκρασία σε µικρή πτώση. 

Κυριακή 08-11-2020
Νεφώσεις παροδικά αυξηµένες, 
µε τοπικές βροχές στα κεντρικά 
και ανατολικά της χώρας. Λίγα 
χιόνια στα ορεινά της ανατολικής 
Στερεάς µε µεγάλο υψόµετρο. 
Άνεµοι βορειοανατολικοί στα 
δυτικά µέτριοι, στα ανατολικά πιο 
ισχυροί. Θερµοκρασία σε µικρή 
άνοδο στις µέγιστες τιµές στα 
δυτικά, κεντρικά και τα βόρεια.

∆ευτέρα 09-11-2020 
και Τρίτη 10-11-2020
Στα ανατολικά και τα νότια 
νεφώσεις παροδικά αυξηµένες, 
µε τοπικές βροχές. Στα υπόλοιπα 
γενικά αίθριος καιρός. Άνεµοι 
βόρειοι βορειοανατολικοί, στα 
δυτικά ασθενείς, στα ανατολικά 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

µέτριοι και στο Αιγαίο πιο 
ισχυροί. Θερµοκρασία σε νέα 
µικρή άνοδο ως προς τις 
µέγιστες τιµές στα ηπειρωτικά.

Τετάρτη 11-11-2020 ως
Παρασκευή 13-11-2020
Λίγες νεφώσεις παροδικά 
αυξηµένες αρχικά στα ανατολικά 
και τα νότια και βαθµιαία και 
στην υπόλοιπη χώρα. Τοπικές 
βροχές στην Κρήτη. Άνεµοι στα 
δυτικά βόρειοι ασθενείς, στα 
ανατολικά βορειοανατολικοί 
µέτριοι και τοπικά στο Αιγαίο 
έως ισχυροί. Θερµοκρασία στα 
ίδια επίπεδα. 

Οι άνεµοι θα πνέουν 
βορειοανατολικοί 
4 µε 6 µποφόρ, 
στα δυτικά 5 µε 7 
µποφόρ και στο 
Αιγαίο 8 µποφόρ.
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Οι επενδύσεις στον τοµέα της αγροτικής παρα-
γωγής είναι αργής, µικρής και αµφιβόλου α-
πόδοσης. Έτσι όπως εξελίσσονται µάλιστα τα 
πράγµατα στο πεδίο του ανταγωνισµού και ό-
σο διευκολύνονται οι µεταφορές αγροτικών 
προϊόντων από τη µια άκρη του πλανήτη στην 
άλλη, τα πράγµατα γίνονται ακόµη πιο δύσκο-
λα, ειδικά για τους Έλληνες παραγωγούς. 

Το έχουµε πει πολλές φορές απ’ αυτή τη θέση, 
στη χώρα µας το «οικόπεδο» είναι µικρό και α-
κριβό για να αναλώνεται σε φθηνές καλλιέρ-
γειες και σε χαµηλής προστιθέµενης αξίας α-
γροτικά προϊόντα. Η εκλογίκευση συνιστά µο-
νόδροµο και ένας άλλου είδους σχεδιασµός 
µε τη συµµετοχή µάλιστα όλων των κρίκων 
της αλυσίδας αξίας αποτελεί προϋπόθεση για 
τη βελτίωση της θέσης των Ελλήνων αγροτών.

Βεβαίως, οι µέχρι σήµερα πρωτοβουλίες προς αυ-
τή την κατεύθυνση δεν ξεδιπλώνονται µε πει-
στικό τρόπο. Οι διεπαγγελµατικές οργανώσεις 
για παράδειγµα, επί των οποίων η Ευρωπαϊκή 
Ένωση δείχνει να επενδύει τα τελευταία χρό-
νια, στην Ελλάδα, όχι µόνο δεν λειτουργούν 
αποτελεσµατικά αλλά συχνά εξελίσσονται σε 
πεδίο άγονων τριβών και προσωπικών διενέ-
ξεων, µεταφέροντας στο τέλος µια λάθος εικό-
να για τα θέµατα του κλάδου που καλούνται 
να εκφράσουν. 

Για πολλά χρόνια η διεπαγγελµατική του ελαιολά-
δου είχε µείνει ανενεργή, ενώ σήµερα δείχνει 
να απηχεί µόνο τη γνώµη των µεταποιητών και 
της τυποποίησης, η διεπαγγελµατική του κρέ-
ατος αναλώνεται σε προσωπικούς καβγάδες 
(σελ. 44), η διεπαγγελµατική της φέτας συνε-
χίζει να πνίγεται στη γραφειοκρατία, ενώ και 
στην επιτραπέζια ελιά το εγχείρηµα δεν φαί-
νεται να πείθει την πλευρά των παραγωγών.

∆εν είναι τυχαίο ότι από τη γέννησή της η ευρω-
παϊκή οικογένεια έχει προκρίνει την ανάγκη 
στήριξης της αγροτικής παραγωγής. Σε χώρες 
όπου οι ενισχύσεις αυτές έχουν πιάσει τόπο, 
οι αγρότες διεκδικούν ανταγωνιστικό πλεονέ-
κτηµα. Στην Ελλάδα, όπου οι κοινοτικές επιδο-
τήσεις είτε γίνονται ανάλωµα των αστών (βλέ-
πε βοσκοτόπια και εθνικό απόθεµα), είτε ικα-
νοποιούν καταναλωτικές ανάγκες της αγροτι-
κής οικογένειας (πραγµατικοί αποδέκτες) δεν 
ανταποκρίνονται στο σκοπό τους. 

Ο χρόνος που αποµένει για τη διαµόρφωση του 
εθνικού φακέλου της νέας ΚΑΠ είναι πολύ λί-
γος για να χάνεται στο βωµό της µικροπολιτι-
κής επικοινωνίας. Οι αρχές οφείλουν να εξα-
σφαλίσουν ότι τόπος (αγροτική γη και βοσκο-
τόπια) και χρήµα (ενισχύσεις) θα είναι στη δι-
άθεση των πραγµατικών υποστηρικτών της α-
γροτικής παραγωγής, δηλαδή των αγροτών, 
και την ίδια στιγµή οι αγρότες θα αξιοποιή-
σουν την παραγωγική διάσταση που έχουν α-
πό τη φύση τους αυτές οι ενισχύσεις.

Agrenda

Ένα νέο κοινωνικό,
αγροτικό συμβόλαιο 

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
 1,18550

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,54031

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,06944

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,90126

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
122,44550
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ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Μία εκµετάλλευση αγοράζει ένα νέο 
παρελκόµενο που ενσωµατώνει συ-
στήµατα ακριβείας, αναδιαρθρώνει 
τις καλλιέργειές της µε βάση τις ανά-
γκες της αγοράς και κτίζει και µία α-
ποθήκη για τα προϊόντα της. Ωστόσο 
ετησίως, το τσεκ που θα λαµβάνει θα 
είναι το ίδιο µε έναν παραγωγό, που 
έχει τα ίδια στρέµµατα και δεν επεν-
δύει ούτε σεντ στην επιχείρησή του.

Εδώ, έρχεται λοιπόν και κουµπώ-
νει το καθεστώς ανταγωνιστικότη-
τας των άµεσων ενισχύσεων ή αλ-
λιώς «boost-scheme», όπως ονοµά-
ζεται στο Άρθρο 28α της νέας ΚΑΠ. 
Είναι ένα καθεστώς που θα ανταµεί-
βει όσους αγρότες προχωρούν σε ε-
πενδύσεις µε τρεις τρόπους: Είτε µε 
ένα ποσό ανά εκτάριο, επιπλέον της 
βασικής ενίσχυσης. Είτε µε πληρω-
µή για το σύνολο ή µέρος των δαπα-
νών, που έκανε ο αγρότης. Είτε µε 
βάση την αύξηση της παραγωγικό-
τητας (σε αξία), που πέτυχε ο αγρό-
της µε την επένδυση. 

Πρόκειται για µία «καινοτοµία» ό-
πως χαρακτηρίζεται ώστε να αποκτή-
σουν οι άµεσες ενισχύσεις «αναπτυ-
ξιακό χαρακτήρα» και την οποία εν-
σωµάτωσε στη νέα ΚΑΠ η Ευρωβου-
λή. Περισσότερες λεπτοµέρειες δεν 

έχουν γίνει γνωστές γι’ αυτό το κα-
θεστώς (που λογίζεται ως υποχρε-
ωτικό για τα κράτη-µέλη), το οποίο 
βρέθηκε «ξαφνικά» στα κείµενα της 
ΚΑΠ 2023-2027. Ωστόσο θεωρείται 
πως το συγκεκριµένο καθεστώς το 
έσπρωξαν ο κλάδος των αγροτικών 
µηχανηµάτων και η COPA, καθώς το 
µπάτζετ των Προγραµµάτων δεν αρ-
κεί για επενδύσεις αγροτικού εξοπλι-
σµού. Τώρα, αν αυτό θα ενεργοποι-
ηθεί, µένει να φανεί από την κατά-
ληξη των τελικών διαπραγµατεύσε-
ων της ΚΑΠ, την ερχόµενη Άνοιξη. 

Άρθρο 28α Σχέδια για την 
ενίσχυση ανταγωνιστικότητας

1. Τα κράτη µέλη παρέχουν υπο-
στήριξη σε εθελοντικά συστήµατα για 
την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
(«boost-schemes») υπό τους όρους που 
καθορίζονται στο παρόν άρθρο και ό-
πως ορίζεται περαιτέρω στα στρατηγι-
κά τους σχέδια για την ΚΑΠ.

2. Τα κράτη µέλη υποστηρίζουν στο 

πλαίσιο αυτού του τύπου παρέµβασης 
apό ενεργούς γεωργούς που δεσµεύ-
ονται για δαπάνες ευεργετικές για την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της 
εκµετάλλευσής τους.

3. Τα κράτη µέλη καταρτίζουν επι-
λέξιµο κατάλογο κατηγοριών δαπα-
νών ευεργετικών για την ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας του γεωργού.

4. Οι πρακτικές αυτές σχεδιάζονται 
για την επίτευξη ενός ή περισσοτέρων 
από τους ειδικούς οικονοµικούς στό-
χους που ορίζονται στο άρθρο 6 πα-
ράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) και 
συµβάλλουν στον οριζόντιο στόχο ό-
πως ορίζεται στο Άρθρο 5

5. Με αυτόν τον τύπο παρεµβάσε-
ων, τα κράτη µέλη παρέχουν πληρω-
µές που καλύπτουν µόνο αναλήψεις 
υποχρεώσεων που δεν οδηγούν σε δι-
πλή χρηµατοδότηση σε σχέση µε τον 
παρόντα κανονισµό.

6. Η στήριξη για καθεστώτα ανταγω-
νιστικότητας («boost-schemes») λαµβά-
νει τη µορφή ετήσιας πληρωµής και 
χορηγείται ως εξής: α) πληρωµές βά-
σει επιλέξιµων εκταρίων επιπλέον της 
βασικής ενίσχυσης όπως ορίζεται στο 
υποτµήµα 2 του παρόντος τµήµατος ή 
(β) πληρωµές που αποζηµιώνουν τους 
δικαιούχους για το σύνολο ή µέρος των 
δαπανών που πραγµατοποιήθηκαν · ή 
(γ) µε βάση την παραγωγή που σχετί-
ζεται µε αυτόν τον τύπο παρέµβασης.

Επιπλέον άμεση ενίσχυση
όταν μένουν τα λεφτά στο χωράφι

Η ένταξη του 

καθεστώτος 

ανταγωνιστικότητας 

ή αλλιώς «boost-

schemes» στους 

φακέλους άμεσων 

ενισχύσεων και 

οι τρεις τρόποι που 

μπορεί να πληρώνει 

τους αγρότες

Ανταγωνιστικότητα
Η σύνδεση των άµεσων 

ενισχύσεων µε την ανταγω-
νιστικότητα της εκµετάλλευ-
σης αποτελεί µία καινοτοµία 

της νέας ΚΑΠ

Lobbying
Θεωρείται πως 
το καθεστώς «boost-
schemes» το έσπρωξαν να 
ψηφιστεί στην Ευρωβουλή 
ο κλάδος των αγροτικών 
µηχανηµάτων και η COPA, 
καθώς το µπάτζετ των 
Προγραµµάτων δεν αρκεί 
για επενδύσεις αγροτικού 
εξοπλισµού. 

Στάθμιση
Το καθεστώς πληρωµής 
για τις επενδύσεις 
ανταγωνιστικότητας 
των αγροτών, έρχεται να 
αντισταθµίσει τις 
περιβαλλοντικές 
απαιτήσεις της νέας ΚΑΠ 
και ίσως να «φάει» 
ορισµένα από τα κονδύλια 
των πράσινων δράσεων 
των άµεσων ενισχύσεων, 
καθώς αποτελούν µέρος 
του Άρθρου 28.

Άγνωστο
Προς το παρόν 
δεν έχουν γίνει γνωστές 
οι λεπτοµέρειες που θα 
διέπουν τη χρηµατοδότηση 
του καθεστώτος 
ανταγωνιστικότητας µε 
τους αναλυτές της ΚΑΠ 
να επισηµαίνουν πως είναι 
«δύσκολο να κατανοήσει 
κάποιος πώς µπορεί να 
δέσει µε άλλες πολιτικές 
παρεµβάσεις».
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ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ

ΤΟΥ 2020

ΥΠΟΛΟΙΠΑ 

ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

ΑΛΙΕΩΝ

ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ

ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ

120 15,2
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

14,8 390
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Μετά την απογοήτευση των αιγοπροβατοτρό-
φων που έµειναν εκτός της ειδικής ενίσχυσης 
και ζητούν νέο κύκλο αιτήσεων ή περίοδο εν-
στάσεων, αντιδράσεις σηµειώθηκαν και στην 
πρώτη δόση των αποζηµιώσεων από τον Ια-
νό, οι οποίες αφορούσαν µόνο καλλιεργητές 
µε ζηµιά στο 100%, µε τους υπόλοιπους πλη-
γέντες να απαιτούν χρονοδιάγραµµα πληρω-
µών και τους αρµόδιους να µιλούν για ολο-
κλήρωση της εξόφλησης µέχρι τις αρχές Φε-
βρουαρίου του 2021. 

Την ίδια ώρα, οι διοικητικοί της ∆οµοκού 
συνεχίζουν τις διαδικασίες, στις οποίες επι-
δίδονται κάθε χρόνο τέτοια εποχή, προκειµέ-
νου να προχωρήσουν στην προκαταβολή των 
Προγραµµάτων του έτους εφαρµογής 2020. 
Αυτό σηµαίνει ότι πάνω στη δισκέτα των δι-
καιούχων της ενιαίας ενίσχυσης «δουλεύο-
νται» οι απαραίτητοι διασταυρωτικοί έλεγχοι, 
οι συµπληρώσεις ελλιπών στοιχείων και οι ό-
ποιες διορθώσεις ώστε να τρέξει η πληρωµή 

της πρώτης δόσης του 70% για Βιολογικά, Α-
πονιτροποίηση, Αυτόχθονες φυλές ζώων και 
Κοµφούζιο µέχρι τις αρχές ∆εκεµβρίου. Ο κοι-
νοτικός κανονισµός ορίζει ως τελική προθε-
σµία για την εν λόγω προκαταβολή στους δι-
καιούχους την 30η Νοεµβρίου, ωστόσο τις πε-
ρισσότερες φορές επί τοις ουσίας τα χρήµατα 
µπαίνουν στα βιβλιάρια των παραγωγών τις 
πρώτες ηµέρες του ∆εκεµβρίου, αφού εγρά-
φησαν, για το τυπικό της υπόθεσης και προς 
αποφυγήν καταλογισµών από τις Βρυξέλλες 
την οριζόµενη ηµεροµηνία. 

Για φέτος, αν και ακόµα είναι νωρίς –όπως 
αναφέρεται από τους διοικητικούς του ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ- για προβλέψεις, πρώτος στόχος είναι 
να γίνει η πληρωµή µέχρι την Παρασκευή 27 
Νοεµβρίου. Αν αυτό δεν καταστεί εφικτό, τότε 

η πίστωση των λογαριασµών θα τρέξει 1 µε 
4 ∆εκεµβρίου, µε την πληρωµή να ολοκλη-
ρώνεται ωστόσο σταδιακά εκείνες τις ηµέρες.

Απογραφή ζωικού κεφαλαίου έως 16 
Νοεµβρίου για τη Βιολογική Κτηνοτροφία

Ενδεικτική της έναρξης της διαδικασίας 
πληρωµής για τη Βιολογική Γεωργία και Κτη-
νοτροφία είναι η ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, 
σύµφωνα µε την οποία µέχρι και τη ∆ευτέρα  
16 Νοεµβρίου καλούνται οι αγρότες και κτη-
νοτρόφοι να ολοκληρώσουν τη διαδικασία ε-
τήσιας απογραφής του ζωικού κεφαλαίου των 
εκµεταλλεύσεων αιγοπροβάτων, προκειµέ-
νου να τρέξει η πληρωµή των Προγραµµάτων 
για το έτος εφαρµογής 2020, της Βιολογικής 
Κτηνοτροφίας και τον Αυτόχθονων Φυλών. 

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται από τον Ορ-
γανισµό Πληρωµών, αυτό αφορά τους: 

-ενταγµένους δικαιούχους 2ης και 4ης  πρό-
σκλησης της ∆ράσης 11.1.2 «Ενισχύσεις για 
τη µετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και µε-
θόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία» και 
της ∆ράσης 11.2.2 «Ενισχύσεις για τη διατή-
ρηση σε βιολογικές πρακτικές και µεθόδους 
παραγωγής στην κτηνοτροφία» και

-ενταγµένους δικαιούχους 1ης και 2ης  πρό-
σκλησης της ∆ράσης 10.1.09 «∆ιατήρηση α-
πειλούµενων αυτόχθονων φυλών ζώων».

Σηµειώνεται ότι στο πλαίσιο των απαιτού-
µενων διασταυρωτικών ελέγχων για τον υπο-
λογισµό πληρωµής προκαταβολής µέχρι τις 
30 Νοεµβρίου των Μέτρων 10 και 11, θα χρη-
σιµοποιηθούν για την πληρωµή προκαταβο-
λής τα δεδοµένα της ετήσιας απογραφής του 
ζωικού κεφαλαίου αιγοπροβάτων. 

Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ επισηµαίνεται επίσης ό-
τι για τους δικαιούχους της ∆ράσης 10.1.09 
που έχουν δύο (2) ή περισσότερες φυλές αι-
γοπροβάτων, ή/και έχουν χοιροτροφικές εκ-
µεταλλεύσεις, πρέπει να προσκοµίσουν και το 
χειρόγραφο µητρώο µέχρι τις 18 Νοεµβρίου. 

Έλεγχος Ε9 
για διορθώσεις 
στην ενιαία
Ο ειδικός διοικητικός έλεγχος για 
τη νόµιµη κατοχή αγροτεµαχίων ή 
στοχευµένων ελέγχων µετά από 
ανάλυση κινδύνου γίνεται σύµφωνα 
µε όσα ορίζονται στο «Εγχειρίδιο 
διαδικασιών ολοκληρωµένου 
συστήµατος» του εκάστοτε έτους. 
Αυτό αναφέρεται στην 3η 
τροποποίηση της 85112/27-7-2015 
Εγκυκλίου για τις «∆ιαδικασίες 
ελέγχων της βασικής ενίσχυσης και 
λοιπών µέτρων στήριξης». Στόχος, 
να γίνουν οι όποιες διορθώσεις, για 
να µην υπάρξουν λάθη και 
απλήρωτοι παραγωγοί όσον αφορά 
την ενιαία ενίσχυση του 2020, είτε 
γίνει µια ενδιάµεση πληρωµή είτε 
απευθείας στην εξόφληση λίγο πριν 
τα Χριστούγεννα. 
Πιο συγκεκριµένα, από τον 
ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέρονται τα εξής: 
1. Για τα ιδιόκτητα αγροτεµάχια, 
ελέγχεται η βεβαίωση δηλωθείσας 
περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του 
ιδιοκτήτη του αγροτεµαχίου και 
προσκοµίζονται τα προβλεπόµενα 
αποδεικτικά νόµιµης κατοχής όπως 
συµβόλαια, αποδεικτικό µεταγραφής 
στο υποθηκοφυλακείο, αριθµός 
κτηµατολογίου κλπ
2. Για τα ενοικιαζόµενα αγροτεµάχια 
ελέγχονται τα παραστατικά 
ενοικίασης που έχουν επισυναφθεί. 
Αν το παραστατικό ενοικίασης 
καλύπτει τις απαιτήσεις τότε 
ζητείται: α) Βεβαίωση δηλωθείσας 
περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του 
εκµισθωτή, β) Τίτλοι κτηµατολογίου 
(προσωρινοί ή οριστικοί) και γ) σε 
περίπτωση που ο εκµισθωτής είναι 
Νοµικό Πρόσωπο, το καταστατικό 
του εν λόγω Νοµικού Προσώπου, 
καθώς και νοµιµοποιητικά έγγραφα 
του εκπροσώπου του, που 
εξουσιοδοτείται να υπογράφει τα 
µισθωτήρια.

Τελευταίο τσεκ 
για βιολογικά, 

νιτρικά και φυλές
Σε φάση διασταυρωτικών και διορθώσεων για να 

έχει ολοκληρωθεί η προκαταβολή έως 4 Δεκεμβρίου 

Περιθώριο έως τη ∆ευτέρα 16 Νοεµβρίου έχουν οι 
πληγέντες αγρότες για να υποβάλλουν τις δηλώσεις τους 
στους κατά τόπους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ για ζηµιές από 
τον κυκλώνα Ιανό, πέραν της απώλειας σε φυτικό και ζωικό 
κεφάλαιο, έπειτα από την απόφαση που ελήφθη από το 
υπουργείο Οικονοµικών σε συνεργασία µε τον ΕΛΓΑ και την 
Περιφέρεια Θεσσαλίας. Συγκεκριµένα, οι δηλώσεις ζηµίας 

αφορούν κτιριακές εγκαταστάσεις για ιδιοκτήτες (και όχι 
ενοικιαστές), εµπορεύµατα (αποθέµατα γεωργικής και 
κτηνοτροφικής παραγωγής κλπ), πρώτες ύλες (λιπάσµατα, 
ζωοτροφές κλπ), αποθηκευµένα προϊόντα, µέσα παραγωγής, 
φορτηγά αυτοκίνητα δηµόσιας και ιδιωτικής χρήσης. 
Επισηµαίνεται ότι οι πληγέντες καλούνται να υποβάλουν 
δήλωση για τις ζηµιές που δεν έχουν δηλωθεί στα ΠΣΕΑ.

Έως 16 Νοεμβρίου δηλώσεις για πάγια λόγω Ιανού

∆ιοικητικές πράξεις
Περιθώριο µέχρι τις 31 Νοεµβρίου 
στους παραγωγούς για υποβολή 
αιτηµάτων άρσης επικάλυψης 

για το έτος αιτήσεων 2020
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Οριστικά εκτός της προβλεπόµενης ειδικής ενί-
σχυσης για τους ελαιοκαλλιεργητές, που υπο-
λογίζεται κατά µέσο όρο σε 30 ευρώ το στρέµ-
µα, βλέπει τους ετεροεπαγγελµατίες του κλά-
δου ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκης 
Βορίδης. Την ίδια στιγµή, πληθαίνουν τα αιτή-
µατα που µεταφέρουν αυτές τις µέρες βουλευ-
τές από πολλές περιοχές της χώρας και κυρί-
ως από την Κρήτη, για περαιτέρω στήριξη σε 
προϊόντα µε ειδικά προβλήµατα και αρνητικές 
επιπτώσεις λόγω της πανδηµίας.

Απαντώντας σε επίκαιρες ερωτήσεις την Τρί-
τη 3 Νοεµβρίου στο πλαίσιο του κοινοβουλευ-
τικού ελέγχου, ο κ. Βορίδης παρείχε ορισµέ-
νες επεξηγήσεις σχετικά µε την πληρωµή της 
έκτακτης ενίσχυσης στο ελαιόλαδο. Ειδικότε-
ρα, σε παρατήρηση του βουλευτή Ηρακλείου 
του Κινήµατος Αλλαγής, Βασίλη Κεγκέρογλου, 
ότι το ποσό ενίσχυσης ύψους 126 εκατ. ευρώ 
που θα κατευθυνθεί στους ελαιοπαραγωγούς 
που επλήγησαν από την πανδηµία του κορω-
νοϊού είναι µικρό και από αυτό έχουν εξαιρε-
θεί οι µη κατ’ επάγγελµα αγρότες, ο κ. Βορίδης 
εξήγησε ότι το υπουργείο διοχετεύει σε αυτή 
την ενίσχυση το σύνολο του διαθέσιµου πο-
σού του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 
και επέλεξε να δοθεί η συγκεκριµένη ενίσχυ-
ση µόνο στους κατ’ επάγγελµα αγρότες κα-
θώς οι ίδιοι δεν έχουν καµία άλλη πηγή εισο-
δήµατος και βρίσκονται σε δυσµενέστερη θέ-
ση έναντι των ετεροεπαγγελµατιών. Αναφο-
ρικά µε τον τρόπο υπολογισµού της συγκε-
κριµένης ενίσχυσης, η οποία έχει κατηγορι-
οποιηθεί σε κλάσεις καλλιεργούµενων εκτά-
σεων σε εκτάρια και όχι µε τον κλασικό τρόπο 

στρεµµατικής ενίσχυσης, διευκρίνισε ότι ο συ-
γκεκριµένος τρόπος υπολογισµού προβλέπε-
ται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό.

Νοέµβριο ξεκινούν οι αιτήσεις
Το κείµενο της προκήρυξης του Μέτρου 21 

µέσω του οποίου θα αποζηµιωθούν οι πα-
ραγωγοί ελαιολάδου, βρίσκεται στην τελική 
του φάση επεξεργασίας, µε τις πληροφορί-
ες να θέλουν τη δηµοσίευση της πρόσκλη-
σης µέσα στις επόµενες ηµέρες.

Έπειτα από τη δηµοσίευση του µέτρου στην 
Εφηµερίδα της Κυβέρνησης στα τέλη Οκτωβρί-
ου, οι αρµόδιες υπηρεσίες της γενικής γραµ-
µατείας διαχείρισης κοινοτικών πόρων, προ-

χωρούν τις διεργασίες για την ολοκλήρωση 
του πληροφοριακού συστήµατος. Προς το πα-
ρόν οι πληροφορίες είναι περιορισµένες, ω-
στόσο όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, τό-
σο το κείµενο της πρόσκλησης, όσο και το 
πληροφοριακό σύστηµα ολοκληρώνονται, 
κάτι που τοποθετεί την έναρξη των αιτήσε-
ων στο πολύ κοντινό διάστηµα. Το δεδοµέ-
νο πάντως είναι ότι µέχρι το τέλος του έτους 
η διαδικασία ένταξης των δικαιούχων παρα-
γωγών πρέπει να έχει ολοκληρωθεί, µε τις 
πληρωµές να γίνονται από το 2021. Υπεν-
θυµίζεται ότι µέσω του µέτρου αυτού οι ενι-
σχύσεις των 30 ευρώ το στρέµµα κατανέµο-
νται σε 145.000 περίπου ελαιοπαραγωγούς.

Επιπλέον 90 εκατ. ζητούν τα θερµοκήπια
Σε ό,τι αφορά το ζήτηµα που έθεσε ο βου-

λευτής Βασίλης Κεγκέρογλου για αύξηση 
στο ποσό ενίσχυσης που ζητούν οι παραγω-
γοί θερµοκηπιακών κηπευτικών της Κρήτης 
µε 90 επιπλέον εκατ. ευρώ, ο υπουργός συ-
νέστησε την προσοχή όλων στη διατύπωση 
των ποσών που αναφέρονται κατά καιρούς, 
επισηµαίνοντας ότι οι αριθµοί θα πρέπει να 
είναι απολύτως τεκµηριωµένοι, καθώς η δι-
αδικασία των κρατικών ενισχύσεων είναι ε-
λεγκτέα και προϋποθέτει την προηγούµενη 
έγκριση τους από την Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή. Πρόσθεσε δε ότι ο ίδιος είναι ανοιχτός 
σε καλόπιστο διάλογο µε όλους, ανεξαιρέ-

τως, τους παραγωγούς και υπογράµµισε ότι 
θα επανεξετάσει το αίτηµα των παραγωγών 
θερµοκηπιακών κηπευτικών Κρήτης για µία 
µεγαλύτερη ενίσχυση, τοποθετώντας την ω-
στόσο σε ένα πλαίσιο που θα αφορά ευρύτε-
ρα τις συγκεκριµένες παραγωγές.

Από βδοµάδα πιστώσεις σε αλιείς, 
εν αναµονή οι παραγωγοί λαϊκών, 
ενστάσεις για τους αιγοπροβατοτρόφους  

Όσον αφορά τώρα τις εκκρεµότητες στις πλη-
ρωµές των ήδη ανακοινωθέντων ειδικών ενι-
σχύσεων, πρώτοι στη σειρά είναι οι 9.900 αλι-
είς για τους οποίους η πίστωση δροµολογείται 
µέσα στην επόµενη εβδοµάδα, ενώ θα ακολου-
θήσουν και οι παραγωγοί λαϊκών αγορών, οι 
οποίοι υπολογίζονται περί τους 15.000 δικαι-
ούχους. Εν τω µεταξύ, υπενθυµίζεται ότι την 
περασµένη εβδοµάδα ολοκληρώθηκε η πλη-
ρωµή των αιγοπροβατοτρόφων, που ωστόσο 
προκάλεσε τεράστια απογοήτευση σε χιλιάδες 
κτηνοτρόφους, οι οποίοι έµειναν εκτός λόγω 
των λειψών δειγµατοληψιών, όπως πρώτο το 
Agronews και η Agrenda  αποκάλυψαν. Οι έ-
ντονες αντιδράσεις του παραγωγικού κόσµου 
οδήγησε τους αρµόδιους να συζητούν την πι-
θανότητα της διαδικασίας εντάσεων, κάτι το 
οποίο δεν προβλέπεται στις σχετικές αποφά-
σεις για τις ειδικές ενισχύσεις, ωστόσο µέχρι 
την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραµµές δεν 
υπήρχε ακόµα κάποια επίσηµη ενηµέρωση.

Όσον αφορά τη στήριξη στους 
ελαιοπαραγωγούς, ο υπουργός Μάκης 

Βορίδης, από το βήµα της Βουλής εξήγησε 
ότι από την πλατεία Βάθη επέλεξαν να 

δοθεί η ειδική ενίσχυση µόνο στους κατ’ 
επάγγελµα αγρότες καθώς οι ίδιοι δεν 

έχουν καµία άλλη πηγή εισοδήµατος και 
βρίσκονται σε δυσµενέστερη θέση έναντι 

των ετεροεπαγγελµατιών.

Μόνο οι κατ’ επάγγελμα
στην πριμοδότηση του ελαιολάδου
Πληρώνονται αλιείς και παραγωγοί λαϊκών αγορών, προς ενστάσεις για το 4ευρω 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

0-1 300

1-1,5 600

1,5-3 1.100

3-5 1.600

 5-7 2.000

7-10 2.500

10-15 3.000

15-20 3.500

>20 4.000
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Χιλιάδες παραγωγοί χάνουν 
τα 70 ευρώ στην Καλαμών
Φαίνεται ότι παγώνει προσωρινά το σχέδιο παρο-
χής έκτακτης ενίσχυσης στην ελιά Καλαµών, που 
αφορά αποζηµίωση 70 ευρώ το στρέµµα στους πα-
ραγωγούς, αφού σχεδόν οι µισές εκτάσεις µένουν 
εκτός λίστας µε την υφιστάµενη διατύπωση του κα-
νονισµού. Για την ακρίβεια, τουλάχιστον 140.000 
στρέµµατα µε ελιά Καλαµών είναι δηλωµένα στο 
σύστηµα ΟΣ∆Ε µε τον κωδικό 15 28190 που αντι-
στοιχεί στην κατηγορία ελαιώνας- επιτραπέζια ε-
λιά στην Αιτωλοακαρνανία, τη στιγµή που οι υ-
πολογισµοί της πλατείας Βάθη που έχει εγκρίνει 
και η Κοµισιόν, αναγνωρίζουν 14.700 στρέµµατα 
στην περιοχή µε βάση το ΟΣ∆Ε. Οι οδηγίες του υ-
πουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την παροχή 
της έκτακτης ενίσχυσης στους ελαιοπαραγωγούς, 
λαµβάνοντας υπ όψιν τις δηλώσεις ΟΣ∆Ε στις ο-
ποίες έχει διευκρινιστεί η ποικιλία, προβλέπουν 
το ποσό των 70 ευρώ το στρέµµα για 15.291 ελαι-
οπαραγωγούς για περίπου 188.041 στρέµµατα ε-
πιτραπέζιας ελιάς Καλαµών, στο πλαίσιο των ει-
δικών ενισχύσεων λόγω κορωνοϊού προγράµµα-
τος συνολικού ύψους 39,6 εκατ. ευρώ.

Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ οι παραγωγοί είτε δεν 
γνώριζαν, είτε το σύστηµα δεν τους επέτρεπε να 
δηλώσουν την ποικιλία Καλαµών. Πάντως το γε-
γονός ότι τα στοιχεία του ΟΣ∆Ε δεν ανταποκρίνο-
νται στην πραγµατικότητα φαίνεται και από τους 
όγκους παραγωγής της κάθε περιοχής. Έτσι, ε-
νώ στη Λακωνία είναι δηλωµένες 97.000 εκτά-

σεις µε Καλαµών, η παραγωγή κυµαίνεται ανά-
µεσα στους 25.000 µε 28.000 τόνους. Στη Φθιώ-
τιδα, µε παραγωγή 15.000 - 18.0000 τόνων, είναι 
δηλωµένα 42.000 στρέµµατα. Τώρα στην Αιτωλο-
ακαρνανία των 45.000 – 50.000 τόνων Καλαµών, 
τα δηλωµένα στρέµµατα είναι 14.700.

Πληροφορίες θέλουν τώρα το υπουργείο Αγρο-
τικής Ανάπτυξης να αναζητά φόρµουλα, ώστε να 
καταστεί δυνατή η ένταξη στο µέτρο ενίσχυσης 
και των παραγωγών εκείνων που έχουν δηλώσει 
καλλιέργεια επιτραπέζιας ελιάς γενικά τουλάχι-
στον στην περιοχή αυτή. Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν 
αποκλείει την εκ νέου επεξεργασία του συνολι-
κού προγράµµατος, που συνεπάγεται νέο αίτη-
µα και αναµονή της έγκρισης από την Κοµισιόν. 

Επιστολή Νέας ΠΑΣΕΓΕΣ 
για το ζήτηµα στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Εν τω µεταξύ, η Νέα ΠΑΣΕΓΕΣ µε επιστολή της 
στον ΟΠΕΚΕΠΕ αναδεικνύει το ενδεχόµενο χιλιά-
δες παραγωγοί Καλαµών  από όλες τις περιοχές 
της χώρας, που έχουν πληγεί από την πανδηµία, 
κινδυνεύουν να αποκλειστούν από την ενίσχυση, 
αφού στις ∆ηλώσεις που υπέβαλαν για την Ενιαία 
Ενίσχυση το 2019, δεν έδωσαν σηµασία στην εξει-
δίκευση της ποικιλίας, συµπληρώνοντας το σχετι-
κό πεδίο ως επιτραπέζια/βρώσιµη ελιά., ζητώντας 
παράλληλα τη δυνατότητα καταχώρησης της ποι-
κιλίας µέσω  τροποποιητικών δηλώσεων στο ΟΣ-
∆Ε του 2019. Συγκεκριµένα, η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ ζητά 
να εξεταστεί η δυνατότητα καταχώρησης της ποι-
κιλίας µέσω  τροποποιητικών δηλώσεων στο ΟΣ-
∆Ε του 2019, ώστε, µε την προσκόµιση όλων των 
απαραίτητων δικαιολογητικών που θα πιστοποι-
ούν την ποικιλία (τιµολόγια, αποδείξεις κτλ), να 
µπορέσουν οι παραγωγοί που πράγµατι δικαιού-
νται την ενίσχυση να τη λάβουν, σύµφωνα µε τα 
όσα έχει επίσηµα η πολιτεία ορίσει.

∆ήλωση ΟΣ∆Ε 
Κάποιοι παραγωγοί 
είτε δεν γνώριζαν, 

είτε το σύστηµα 
δεν τους επέτρεπε 
να δηλώσουν την 
ποικιλία Καλαµών

13 εκατ. ευρώ
Η έκτακτη ενίσχυση 
προβλέπει 70 ευρώ 

το στρέµµα για 
15.291 ελαιοπαρα-

γωγούς για περίπου 
188.041 στρέµµατα 
επιτραπέζιας ελιάς 

Καλαµών

Αναζητείται λύση 
Το υπουργείο αναζητά φόρµουλα, ώστε 
να καταστεί δυνατή η ένταξη στο µέτρο 
και όσων παραγωγών δήλωσαν γενικά 

καλλιέργεια επιτραπέζιας ελιάς

Υποψηφιότητα
για ενίσχυση 
και το βαμβάκι 
Χαρακτήρα αναγκαίου αποκτά το 
ενδεχόµενο µιας έκτακτης ενίσχυσης 
στην εγχώρια βαµβακοκαλλιέργεια, όσο 
οι ευµετάβλητες ισορροπίες της αγοράς 
επιµένουν µε αφορµή και το δεύτερο 
κύµα του κορωνοϊού που επεκτείνεται 
διεθνώς. Έχοντας τα χρηµατιστήρια 
απωλέσει το ψυχολογικό όριο των 70 
σεντς η λίµπρα έπειτα από µια απότοµη 
διόρθωση την προηγούµενη εβδοµάδα, 
η αγορά κλήθηκε να αντιµετωπίσει και τη 
δοκιµασία των αµερικανικών εκλογών, µε 
ορισµένους αναλυτές να µην αποκλείουν 
το ενδεχόµενο η διόρθωση να τραβήξει 
ακόµα και στα 66 σεντς την αγορά, παρά 
το ότι ενεργοποιήθηκαν αντιστάσεις στα 
68 σεντς. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το 
εύρος διακύµανσης βάζει πολλά εµπόδια 
στα φιξαρίσµατα αυτό το διάστηµα, µε τα 
συµβόλαια ∆εκεµβρίου που επηρεάζουν 
πολύ τις τιµές του Έλληνα παραγωγού, 
να είναι και τα πιο ευµετάβλητα. Σε αυτό 
το πλαίσιο λοιπόν, πέραν του γεγονότος 
ότι η αγορά έχει υποστεί µεγάλη πίεση 
διεθνώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να 
παραµείνει σαν καλλιέργεια στη χώρα 
µας, γι’ αυτό και το επιδοτεί κάθε χρόνο 
µε 180 εκατ. ευρώ περίπου (ειδικό 
καθεστώς - συνδεδεµένη ενίσχυση). 
Τυχόν εγκατάλειψη των καλλιεργητών 
σε µια δύσκολη χρονιά, όπως η φετινή, 
θα µπορούσε να σηµάνει την αρχή του 
τέλους για τη βαµβακοκαλλιέργεια στην 
οποία έχουν επενδύσει πολλοί τόσο από 
τις εισροές όσο και από τη µεταποιητική 
βιοµηχανία, δηλαδή τα εκκοκκιστήρια.
Προς το παρόν οι περισσότερες 
εκκοκκιστικές επιχειρήσεις αγοράζουν 
µε ανοιχτή τιµή και προκαταβολές που 
προδιαθέτουν για χαµηλές τελικές τιµές. 
Η στήριξη στην καλλιέργεια θα µπορούσε 
να κατευθυνθεί απευθείας στους 
παραγωγούς, είτε να επέλθει µέσω 
παροχής εργαλείων δανεισµού, κάτι που 
µάλιστα θα ελάφρυνε τον κρατικό 
προϋπολογισµό, αφού έτσι η ίδια η αγορά 
θα µπορούσε να χρηµατοδοτήσει τη ζηµιά 
της πανδηµίας, δίνοντας περιθώρια στους 
εκκοκκιστές να αγοράσουν σε καλή τιµή 
παρά το ρίσκο.   

15 28190
Ο κωδικός 

15 28190 αντιστοι-
χεί στην κατηγορία 
ελαιώνας- επιτρα-

πέζια ελιά 

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Εκ των έσω; 
Επαναλαμβανόμενη 
λαθροχειρία στερεί
τόπο και χρήμα 
Βαρύς ο φάκελος του ΟΠΕΚΕΠΕ για τα κυκλώματα 
που νέμονται βοσκοτόπια και Εθνικό Απόθεμα 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Σε βάρος των πραγµατικών παραγω-
γών και των προσπαθειών τους για 
ενδυνάµωση της οικονοµικής δρα-
στηριότητας στον αγροτικό χώρο, α-
ποβαίνουν, όπως όλα δείχνουν, οι 
καταστρατηγήσεις στην κατανοµή 
των βοσκοτόπων οι οποίες βλέπουν 
τον τελευταίο καιρό το φως της δη-
µοσιότητας και το «βαθύ χέρι» επι-
τήδειων στο Εθνικό Απόθεµα, όπως 
αποδεικνύεται µε κάθε επισηµότητα 
από τις αναφορές του αρµόδιου φο-

ρέα πληρωµών, δηλαδή του ΟΠΕΚΕ-
ΠΕ, στη δικαιοσύνη.

Οι εξελίξεις καθιστούν σαφές ότι 
η διαχρονική και διακοµµατική απ’ 
ότι φαίνεται απάτη στο συγκεκρι-
µένο ζήτηµα, υπερβαίνει τα στενά 
όρια των ποινικά κολάσιµων πρά-
ξεων, καθώς έρχεται να υπονοµεύ-
σει συστηµατικά και σε µόνιµη βά-
ση αξιόλογες επενδυτικές πρωτο-
βουλίες στον τοµέα της κτηνοτρο-
φίας και στον χώρο της αγροτικής 
παραγωγής.

Αυτό που φαίνεται καθαρά, είναι 
ότι η επαναλαµβανόµενη σε πολλές 
περιοχές της χώρας λαθροχειρία, στε-
ρεί από τους πραγµατικούς αγρότες 
- κτηνοτρόφους αυτής της χώρας α-
κριβώς αυτό που χρειάζονται. ∆ηλα-
δή, τόπο και χρήµα.  Με άλλα λόγια, 
βοσκήσιµες εκτάσεις και οικονοµι-

κή υποστήριξη για την ανάπτυξη της 
επιχειρηµατικότητας στο συγκεκρι-
µένο κλάδο (κτηνοτροφία). 

Αντί αυτού, ο τόπος παραµένει 
χέρσος και αναξιοποίητος, ενώ το 
κοινοτικό χρήµα µεταφέρεται σε α-
στικής προέλευσης κυκλώµατα τα ο-
ποία το µόνο που βλέπουν είναι ευ-
καιρίες για παράνοµο πλουτισµό. 

Η κορυφή του παγόβουνου
Έτσι, τα δέκα χιλιάδες στρέµµατα 

για τα οποία γίνεται λόγος στους πρώ-
τους φακέλους του ΟΠΕΚΕΠΕ προς 
τη δικαιοσύνη (αναλυτικό ρεπορτάζ 

σελ. 12-13) µπορεί 
να µην είναι πολλά 
µπροστά στα 36 εκα-
τοµµύρια στρέµµατα 
που έχει εντάξει η 
χώρα στο καθεστώς 
των άµεσων ενισχύ-
σεων, είναι ωστό-
σο, αρκετά για να 
αποκαλύψουν την 
κορυφή του παγό-
βουνου και να ξε-
σκεπάσουν την κα-
λοστηµένη απάτη 
που είχε στηθεί ε-

δώ και καιρό µε την ένοχη σιωπή ή 
και τη βοήθεια σε κάποιες περιπτώ-
σεις των αρµόδιων αρχών. 

Οι έγγραφες καταγγελίες καθι-
στούν σαφές ότι πρόκειται για δηµό-
σια γη, βάσει της οποίας κατοχυρώ-
νονται δικαιώµατα ενιαίας ενίσχυ-
σης εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, σε 
µόλις 10 ανθρώπους, οι οποίοι µά-
λιστα στο σύνολο των περιπτώσεων 
δεν έχουν καµιά απολύτως σχέση µε 
το αγροτικό επάγγελµα. 

Να αναφερθεί επιπροσθέτως ότι 
τα δικαιώµατα αυτά χρηµατοδοτού-
νται από το λεγόµενο Εθνικό Από-
θεµα, κάτι που στερεί επί της ουσί-
ας τη δυνατότητα σε νέους και πραγ-
µατικούς αγρότες να εντάσσουν τις 
παραγωγικές τους προσπάθειες σε 
ένα πιο ευνοϊκό και θεσµικά κατο-
χυρωµένο θεσµικό πλαίσιο. 

21-22, 35-36

Συγχρωτισμός 
εμπόρων για 
το ακτινίδιο 
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Με τιµή 10 λεπτά περίπου πάνω από πέ-
ρυσι και ζήτηση ιδιαίτερα έντονη τόσο α-
πό το εξωτερικό (Βαλκάνια και Ιταλία) όσο 
και από την εσωτερική αγορά, προχωρά 
αυτές τις ηµέρες η συγκοµιδή των πορ-
τοκαλιών ποικιλίας Ναβελίνες. 

Στην Αργολίδα, όπου και παράγεται ο 
µεγαλύτερος όγκος του προϊόντος, η τι-
µή βάσης για την εξαγωγή κυµαίνεται στα 
35 λεπτά το κιλό, ενώ οι πρώτες πρώιµες 
κοπές για πολύ ποιοτικό εξαγόµενο πορ-
τοκάλι έπιασαν και 45 λεπτά. 

Αντίστοιχα, στην κεντρική Ελλάδα, τα 

δέντρα είναι φορτωµένα και η ζήτηση υ-
ψηλή, µε τις τιµές παραγωγού αυτό το δι-
άστηµα να είναι 8 µε 10 λεπτά παραπά-
νω από τις περσινές και να κυµαίνονται 
περί τα 29 µε 32 λεπτά το κιλό.  

Όσον αφορά τον Αγροτικό Συνεταιρι-
σµό Εσπεριδοειδών Σκάλας Λακωνίας 
«Sparta Orange», εκεί µε δεδοµένη την 
πολύ καλή ποιότητα και την αυξηµένη 
ζήτηση, οι τιµές παραγωγού αγγίζουν τα 
35-40 λεπτά, δηλαδή 10 λεπτά πάνω α-
πό πέρυσι, σύµφωνα µε τον πρόεδρο της 
οργάνωσης Πέτρο Μπλέτα.

Μέχρι 45 λεπτά πρώιµες Ναβελίνες
Περαιτέρω βελτίωση τιµών παραγωγού καταγράφεται φέτος στα πορτοκάλια
Αργολίδα και Σκάλα Λακωνίας δίνουν τόνο στην αγορά µε τις πρώτες κοπές

Α1 |  21

Κ
άποιες φορτώσεις παλαιότε-
ρων συµβολαίων σκληρού σί-
του στα 270 ευρώ ο τόνος FOB 
λιµάνι µας εκτελούνται αυτές 

τις µέρες στην αγορά µας. Οι τιµές παραγω-
γού κατά κύριο λόγο βρίσκονται στα 25 λε-
πτά το κιλό, ενώ γενικότερα φαίνεται να υ-
πάρχει η πεποίθηση πως σύντοµα θα δούµε 
και λίγο υψηλότερα επίπεδα. Εν τω µεταξύ 
στη νέα λίστα της Φότζια ανέβηκαν εκ νέου 
οι τιµές κατά 7 ευρώ ο τόνος ανά κατηγορία 
σκληρού σίτου, ενώ στη Γαλλία οι τιµές κρά-
τησαν τη δυναµική των 275 ευρώ ο τόνος. 

  Στην αγορά µας, έχουµε επιλεκτικές 
πωλήσεις βάµβακος µόνο όταν η τιµή είναι 
δελεαστική για τους εκκοκκιστές και κυµαί-
νεται περί τα 72 σεντς ανά λίµπρα. ∆ιαφορε-
τικά λόγω της εύθραυστης κατάστασης προ-
τιµούν να περιµένουν µέχρι να ξεκαθαρίσει 
το τοπίο χρηµατιστηριακά, αλλά και τοπικά 
όσον αφορά τις ποσότητες, ποιότητες και τι-
µές σύσπορου. Βέβαια, να σηµειωθεί ότι το 
βαµβάκι εξακολουθεί να θεωρείται υπερ-α-
γορασµένο µε τους κερδοσκόπους να είναι 
βαριά τοποθετηµένοι στην άνοδο.

  Μειωµένη πάνω από 20% εµφανίζε-
ται η φετινή παραγωγή αραχίδας (αράπικο 
φιστίκι) στις περιοχές της Μεσσηνίας (στον 
Μπουρνιά και στη Μπούκα), µε τη συγκοµι-
δή να βρίσκεται αυτές τις µέρες σε εξέλιξη. 
Οι χαµηλές αποδόσεις οφείλονται, σύµφω-
να µε τους παραγωγούς, στη χρήση µη απο-
τελεσµατικού σπόρου και στις καιρικές συν-
θήκες που δεν βοήθησαν την καλλιέργεια. 
Πρόκειται για µια έκταση περί τα 1.000 µε 
1.200 στρέµµατα, µε τις τιµές παραγωγού 
στα 0,90 µε 1 ευρώ το κιλό. 

Άλλα 7 ευρώ για το 
σκληρό στη Φότζια

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

01/10 10/10 15/10 22/10 29/10

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

332,47
334,26

331,87

327,93

335,91

Βαλέντσια
Αυξηµένη δυναµική για την 

ποικιλία Ναβαλίνες, µετά και το 
πολύ καλό τελείωµα των Βαλέ-

ντσια µε υψηλές τιµές

Πανδημία
∆ιατεθειµένοι να  πληρώσουν 
καλύτερα φέτος τις Ναβελίνες 

οι έµποροι λόγω αυξηµένης 
ζήτησης από την πανδηµία 

Όψιμη
∆εκαπέντε ηµέρες πίσω έχει 

µετατεθεί ο µεγάλος όγκος της 
φετινής εµπορίας για τα πορτοκά-

λια της ποικιλίας Ναβελίνες

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

26/09 03/10 10/10 17/10 24/10 31/10

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)

243

212

173

209,5

339,70

888,40

18,28

64,22

103,10

75,91

248

212

173

209,5

340,70

911,60

18,50

62,62

106,90

78,48

253

212

173

209,5

339,30

922,40

18,60

62,40

108,92

79,61

259

212

173

209,5

339,30

931,00

18,63

67,87

112,40

78,71

264

212

173

209,5

334,80

934,60

18,67

64,37

110,90

78,49

264

213

173

209,5

337,50

916,40

20,11

65,97

111,67

78,31

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

60,45 61,33 62,09

64,54 65,70

2,21 2,18

2,10 2,11 2,13
2,23

64,54

Τιμές παραγωγού 
για πορτοκάλια 
Ναβελίνες
(σε λεπτά το κιλό)

2020 29-35  

2019 20-25
ΠΗΓΗ: AGRENDA

2020 29-35  

2019 20-25

Τιμή παραγωγού   
(λεπτά/κιλό)
Άρτα  70 

Καβάλα  73

Πιερία  80
ΠΗΓΗ:  AGRENDA

Φιξαρίσματα
στο βαμβάκι με 
ευμετάβλητη αγορά

Πάνε με 45 λεπτά 
εξαγωγή οι πρώτες 
Ναβελίνες

Επικυρώνουν ανοδικό κύκλο 
τα σκληρά σιτάρια
Στην ελληνική αγορά σηµειώνονται 
φορτώσεις παλιότερων συµβολαίων 
εξαγωγής σκληρού σίτου στα επίπεδα των 
270 ευρώ ο τόνος FOB για τις µέτριες 
ποιότητες. Η τάση είναι ανοδική και οι έµποροι 
/ εξαγωγείς περιµένουν το κάτι καλύτερο 
ώστε να προβούν σε νέες πωλήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Οικονοµική
και κοινωνική
δικαιοσύνη 
Τα 10.000 στρέµµατα των δέκα πρώτων 
που αποκαλύφθηκαν µετά από αγωνιώδεις 
προσπάθειες του µέχρι χθες προέδρου του 
ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρη Βάρρα (η αιφνίδια 
αντικατάστασή του γεννά νέες απορίες), 
δεν είναι παρά η άκρη του νήµατος στην 
αµαρτωλή υπόθεση της κακοδιαχείρισης 
των βοσκοτόπων. Είναι αυτά για τα οποία 
ήδη η διοίκηση του Οργανισµού έχει 
καταθέσει σε δύο δόσεις (23/10 και 3/11) 
σχετικές αναφορές στον εισαγγελέα. Το 
ρεπορτάζ πάντως λέει ότι υπάρχουν  
αρκετές καταγγελίες στα χέρια των 
αρµόδιων αρχών οι οποίες και ελέγχονται 
(Κύθηρα, ∆οµοκός, Τζια κ.α.), ενώ 
πυκνώνει τον τελευταίο καιρό η σχετική 
αρθρογραφία και σε δηµοσιεύµατα του 
τύπου. ∆ιευκρινίζεται επίσης ότι 
αντικείµενο του συγκεκριµένου άρθρου 
δεν είναι η αποκάλυψη της εκτεταµένης 
απάτης που γίνεται µε τα βοσκοτόπια, η 
συγκεκριµένη ανάλυση επικεντρώνεται 
στην ανάδειξη της οικονοµικής και 
κοινωνικής πτυχής του θέµατος. Άλλωστε, 
όλα τ’ άλλα, είναι δουλειά των αρµόδιων 
αρχών και υπόθεση της δικαιοσύνης. 

Η υπόθεση απάτης µε τα 
10.000 στρέµµατα που 
παραπέµφθηκε για έλεγχο 
στην δικαιοσύνη είναι 
άκρως αποκαλυπτική των 
κυκλωµάτων που βασιλεύουν.

Η δια-
χρονική 
απάτη, 
υπονοµεύ-
ει συστη-
µατικά 
αξιόλογες 
επεν-
δυτικές 
πρωτοβου-
λίες στον 
τοµέα της 
κτηνοτρο-
φίας.
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Νέος πρόεδρος του Οργανισµού Πληρω-
µών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσε-
ων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων α-
ναλαµβάνει ο Θεοφάνης Παπάς, στη θέ-
ση του απερχόµενου προέδρου του Ορ-
γανισµού, Γρηγορίου Βάρρα. Αυτό ανα-
φέρει η ανακοίνωση στις 2 Νοεµβρίου 
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, 
στην οποία δεν εξηγούνται οι λόγοι α-
ποµάκρυνσης του κ. Βάρρα. 

Κατά τα λοιπά, ο Θεοφάνης Παπάς γεν-
νήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1977. Είναι 
πτυχιούχος «Λογιστικής και Χρηµατοοι-
κονοµικής» Σερρών, µε Μεταπτυχιακές 
Σπουδές στην «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρω-
ση και ∆ιακυβέρνηση» του Πανεπιστη-
µίου Μακεδονίας. Από το 2002 είναι ι-
διοκτήτης πρότυπης βιοτεχνικής επιχεί-
ρησης του αγροδιατροφικού τοµέα, η ο-
ποία ασχολείται µε την πιστοποιηµένη ε-
πεξεργασία και παραγωγή ενζύµων τυ-
ροκόµησης, µε έδρα το Σοχό Θεσσαλονί-
κης. Επίσης, σύµφωνα µε το βιογραφικό 
του, την περίοδο 2016-2018 διετέλεσε Α-
ντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονοµί-
ας Κεντρικής Μακεδονίας.

Αυτό το οποίο κάθε αγρότης ο-
φείλει να γνωρίζει, είναι ότι, 
την ίδια ώρα που οι κοινοτικές 
ενισχύσεις λιγοστεύουν, την ί-
δια στιγµή που η αξία των δι-
καιωµάτων συρρικνώνεται, κά-
ποιοι, των οποίων η ταυτότητα 
παραµένει αστική, βρίσκουν τον 
τρόπο να βάζουν χέρι στο καλά-
θι των κοινοτικών ενισχύσεων 
και να απολαµβάνουν τη µερί-
δα του λέγοντος. 

Κι όπως ήδη αναφέρθηκε, στις 
περισσότερες των περιπτώσεων, 
οι ευνοηµένοι δεν έχουν καµιά 
σχέση µε το αγροτικό επάγγελ-
µα, δεν διαθέτουν ούτε µονάδα 
ζωικού κεφαλαίου, δεν έχουν 
µπει ποτέ σε µαντρί, αυτό το ο-
ποίο διαθέτουν είναι «διασύν-
δεση» ικανή να τους εξασφαλί-
σει αµέσως ή εµµέσως µεγάλα 
ποσά επιδοτήσεων. 

Η τελευταία και πιο σοβαρή 
φάση αυτού του δράµατος ε-
κτυλίσσεται την τελευταία τριε-
τία και παίρνει αφορµή από τον 
Κανονισµό OMNIBUS του 2017 
ο οποίος δίνει στη χώρα µας το 
δικαίωµα να εντάξει στο καθε-
στώς των άµεσων ενισχύσεων, 
επιπροσθέτως 9,6 εκατοµµύρια 
στρέµµατα (βοσκήσιµες γαίες). 

Να αναφερθεί εδώ ότι στην ε-
πιτυχία του εν λόγω Κανονι-
σµού συνέβαλαν, µεταξύ άλ-
λων, ο περιφερειάρχης Ηπεί-
ρου, Αλέκος Καχριµάνης, ο τό-
τε υπουργός Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης, Βαγγέλης Αποστόλου και 
ο πρώην γ.γ. Αγροτικής Πολι-
τικής και Κοινωνικών Πόρων, 
Χαράλαµπος Κασίµης. Το πως 
υλοποιείται έκτοτε η συγκεκρι-
µένη απόφαση είναι κάτι που 
χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. 

Η διοίκηση Βάρρα έδωσε τα 
πειστήρια που επιβεβαιώνουν 
ότι κάτι πολύ σάπιο υπάρχει 
στο βασίλειο της ∆ανιµαρκίας. 

«Η εµφάνιση τέτοιων περιπτώ-
σεων σε όλες τις Περιφέρειες 
της χώρας µαρτυρά ότι υπήρξε 
κάποιος συντονισµός και τόσο 
διαφορετικοί παραγωγοί εφάρ-
µοσαν την ίδια µέθοδο για την 
απόσπαση κοινοτικών επιδοτή-
σεων παράνοµα και για αυτό έ-
γινε και η αναφορά στην αρµό-
δια εισαγγελική αρχή. Ο έλεγ-
χος θα συνεχισθεί για να εξα-
κριβωθεί µε ποιο τρόπο εντόπι-
σαν αυτές τις µεγάλες εκτάσεις 
οι συγκεκριµένοι παραγωγοί και 
εάν υπήρξε κέντρο καθοδήγη-
σης», προειδοποιεί η διοίκηση.

Μετά από τις   
ζυμώσεις στον 
ΟΠΕΚΕΠΕ ο 
Φάνης Παπάς  

Ανέπαφοι με κτηνοτροφία
αλλά με καλές διασυνδέσεις

Ο Θεοφάνης Παπάς το 2019 
(Ιούλιος) ήταν πρώτος επιλαχών 

Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας 
στη Β’ εκλογική περιφέρεια 

Θεσσαλονίκης, µε 21.686 ψήφους.

Ο πρόεδρος της 
Matrix Pack Λ. 
Πολυχρονόπουλος 
και ο Γενικός 
∆/ντης Corporate 
και Investment 
Banking της 
Τράπεζας 
Πειραιώς 
Θ. Βλαχόπουλος.

H Τράπεζα Πειραιώς στην προσπάθεια αποπλαστικοποίησης 
χρηµατοδοτεί επενδύσεις ελληνικών βιοµηχανιών

Η Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο προώθησης της κυκλικής οικονοµίας και της 
µείωσης του αποτυπώµατος πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον, ενέταξε 
στα κριτήρια χρηµατοδότησης της εταιρείας MATRIΧ PACΚ ΑΕ, κριτήρια 
που αφορούν θέµατα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας, Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 
(Environmental, Social and Governance –ESG). Η χρηµατοδότηση αρχικού 
ποσού 6 εκατ. ευρώ, αφορά επενδύσεις της MATRIX PACK ΑΕ στην Ελλάδα 
για τη µετατροπή της παραγωγής της, από πλαστικά καλαµάκια, σε 
βιοδιασπώµενα και χάρτινα. Tα κριτήρια αυτά προάγουν τη βιώσιµη ανάπτυξη 
και αφορούν, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

 Εναρµόνιση της παραγωγής της µε τις απαιτήσεις αποπλαστικοποίησης της 
Οδηγίας 2019/904 του ΕΚ και τις απαιτήσεις που θα προκύψουν από την 
εφαρµογή της Οδηγίας στο Εθνικό ∆ίκαιο έως και την 30η Ιουνίου 2021.

 Χρήση 90%, πρώτης ύλης πιστοποιηµένης ως βιοαποδοµήσιµη στο έδαφος.
 ∆ιατήρηση και ανανέωση όλων των πιστοποιήσεων συµµόρφωσης του FSC.

Με τον τρόπο αυτό η Τράπεζα Πειραιώς προάγει την κυκλική οικονοµία, 
ενισχύοντας την ηγετική της θέση στη χρηµατοδότηση της βιοµηχανίας.

Σάπιο βασίλειο
Η διοίκηση Βάρρα 

έδωσε τα πειστήρια που 
επιβεβαιώνουν ότι κάτι 

πολύ σάπιο υπάρχει 
στο βασίλειο 

της ∆ανιµαρκίας



ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Έσκασε η βόµβα της διαχείρισης του ΟΣ-
∆Ε και της κατανοµής βοσκοτόπων χιλιά-
δων στρεµµάτων σε «αδέρφια και ξαδέλ-
φια» µε αστική ταυτότητα και χωρίς κά-
ποια σχέση µε το αγροτικό επάγγελµα και 
την κτηνοτροφία, δηλαδή για κυκλώµα-
τα που νέµονται εδώ και καιρό το Εθνι-
κό Απόθεµα και τις άµεσες ενισχύσεις.

Το θέµα αποκάλυψε µε επίσηµη α-
νάρτηση στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ 
στις 30 Οκτωβρίου ο µέχρι τότε ο πρό-
εδρος του Οργανισµού  ∆ρ. Γρηγόρης 
Βάρρας, ο οποίος, απέστειλε ταυτόχρο-
να όλα τα στοιχεία της απάτης στον αρ-
µόδιο εισαγγελέα. 

Στις 2 Νοεµβρίου ανακοινώθηκε από το 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης η αντι-
κατάσταση Βάρρα και η τοποθέτηση στον 
τιµόνι του ΟΠΕΚΕΠΕ του Θεοφάνη Παπά.

Εντούτοις, νέα αποκαλυπτικά στοιχεία 
για εκτεταµένες καταχρήσεις και ψευδή 
δήλωση εκτάσεων 8.187 στρεµµάτων α-
πό οκτώ παραγωγούς , µε σκοπό την κα-
τανοµή δικαιωµάτων Εθνικού Αποθέµα-
τος 2019 και 2020, κατέθεσε µε αναφορά 
στον εισαγγελέα η διοίκηση του ΟΠΕΚΕ-
ΠΕ, στις 3 Νοεµβρίου στοιχείο δηλωτικό 
των εντολών του Μαξίµου για ξεκαθάρι-
σµα της κατάστασης ανεξαρτήτως προ-
σώπων στην ηγεσία του Οργανισµού.

Οι νέες αποκαλύψεις αφορούν σε έ-
ξι περιοχές και συγκεκριµένα στη Ροδό-
πη, τα Γρεβενά, την Άρτα, την Πρέβεζα, 
τη Φωκίδα και το Λασίθι και αναδεικνύ-
ουν οργανωµένη απάτη µε τη συµµετοχή 
εµπλεκόµενων απ’ όλο το φάσµα των δι-
αδικασιών διαχείρισης του ΟΣ∆Ε και «κά-
τω από τη µύτη» της πολιτικής αρχής. Οι 

εκτιµώµενες ενισχύσεις που θα ελάµβα-
ναν συνολικά οι 8 παραγωγοί, εφόσον 
δεν είχαν άλλα προβλήµατα ελέγχου θα 
ανερχόταν σε 253.800 ευρώ.

Τα «κατασκευασµένα» ενοικιαστήρια
Ως προς το πρώτο µέρος των αποκαλύ-

ψεων (ανακοίνωση 30/10) γίνεται ανα-
φορά για τρεις συγγενείς κατόχων ΚΥ∆ οι 
οποίοι δήλωσαν ενοικιαζόµενες εκτά-
σεις ιδιωτικών βοσκοτόπων στην περιο-
χή του Γράµµου µε «κατασκευασµένα» ε-
νοικιαστήρια 4.560 στρεµµάτων και καρ-
πώθηκαν 150.000 ευρώ ενισχύσεις το 
2019. Όπως αναφέρει ο ΟΠΕΚΕΠΕ σε α-
νακοίνωσή της 30ης Οκτωβρίου, και οι 
τρεις αιτούντες παραγωγοί, ένας κάτοι-
κος Αγίας Παρασκευής Αττικής, µία κά-
τοικος Χολαργού Αττικής και µια κάτοι-
κος Λάρισας φαίνεται να ενοικιάζουν, 
τις φερόµενες ιδιόκτητες εκτάσεις βο-
σκοτόπων στο Γράµµο, από άλλη παρα-
γωγό κάτοικο Λάρισας (3.600 στρέµµατα) 
που υποβάλει και αυτή αίτηση στο ΟΣ∆Ε 
και από θανόντα το 2016 (960 στρέµµα-
τα) από την Λάρισα. Οι δύο πρώτοι είναι 
παιδιά κατόχου Κέντρου Υποδοχής ∆η-
λώσεων (Κ.Υ.∆.) και η τρίτη σύζυγος κα-
τόχου επίσης Κ.Υ.∆.

 Για το ενοικιαστήριο του ενός παρα-
γωγού µε τον θανόντα, αν και έχει υπο-
γραφή την 1.10.2015 (διορθωµένη µε 
το χέρι η αρχική 1.10.2018) υπάρχουν 
σοβαρές ενδείξεις ότι έχει «κατασκευα-
σθεί» αργότερα για να εξυπηρετήσει την 
υποβολή των αιτήσεων Εθνικού Αποθέ-
µατος 2019 µε παράνοµο τρόπο. Οι ί-
διες υπόνοιες και σοβαρές ενδείξεις υ-
πάρχουν και για τα άλλα ενοικιαστήρια 
αφού σε επικοινωνία της ∆ιοίκησης µε 
τα αρµόδια ∆ασαρχεία, ∆.Α.Ο.Κ. και το 
∆ήµο της περιοχής, δεν επιβεβαίωσαν 
την ύπαρξη ιδιωτικών βοσκοτόπων εκεί 
που έχουν δηλωθεί τα 4.560 ενοικιαζό-
µενα στρέµµατα ιδιωτικών βοσκοτόπων 
από τους τρεις παραγωγούς. Μάλιστα, το 
συνολικό ποσό που εισέπραξαν οι τρεις 
αιτούντες παραγωγοί το 2019 είναι πολύ 
πάνω από το µέσο όρο που λαµβάνουν 
οι παραγωγοί στα πλαίσια του ΟΣ∆Ε και 
πλησιάζει τις 150.000 ευρώ.

Ο θείος ΟΣΔΕ, 
ο αδερφός ΚΥΔ και
η κυρά στο Γράμμο 
με 3.600 στρέμματα
Ο Βάρρας φεύγει ο εισαγγελέας έρχεται για βοσκοτόπια

Η ανακοίνωση του Οργανισµού στις 30 
Οκτωβρίου αναφέρει:

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, σε συνέχεια των συστηµατι-
κών ελέγχων που ξεκίνησε σχετικά µε την 
ψευδή δήλωση εκτάσεων από παραγωγούς 
για την κατανοµή δικαιωµάτων Εθνικού Α-
ποθέµατος 2019 και 2020, απέστειλε σήµε-
ρα στον Εισαγγελέα, αναφορά για 3 παρα-
γωγούς οι οποίοι δήλωσαν ενοικιαζόµενες 
εκτάσεις ιδιωτικών βοσκοτόπων στην περιο-
χή του Γράµµου, συνολικής εκτάσεως 4.560 
στρεµµάτων. Η αναφορά κρίθηκε αναγκαία 
καθώς από την διενέργεια του ελέγχου προ-
έκυψαν αποδείξεις και ισχυρές ενδείξεις για 
διάπραξη παρατυπιών µε την συνέργεια και 
άλλων εµπλεκοµένων που την καθιστά ιδι-
αίτερη, αφού έχει τα εξής χαρακτηριστικά.

Και οι τρεις αιτούντες παραγωγοί, ένας κά-
τοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, µία κάτοι-
κος Χολαργού Αττικής και µια κάτοικος Λάρι-
σας φαίνεται να ενοικιάζουν, τις φερόµενες 
ιδιόκτητες εκτάσεις βοσκοτόπων στο Γράµ-
µο, από άλλη παραγωγό κάτοικο Λάρισας 

(3.600 στρέµµατα) που υποβάλει και αυτή 
αίτηση στο Ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιαχεί-
ρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.∆.Ε.) και από θανό-
ντα το 2016 (960 στρέµµατα) από την Λάρι-
σα. Οι δύο πρώτοι είναι παιδιά κατόχου Κέ-
ντρου Υποδοχής ∆ηλώσεων (Κ.Υ.∆.) και η 
τρίτη σύζυγος κατόχου επίσης Κ.Υ.∆.

Τα υπογεγραµµένα συµφωνητικά µίσθω-
σης που υποβλήθηκαν µαζί µε τις αιτήσεις 
δεν αναγράφουν τον Α.Τ.ΑΚ. (Αριθµός Ταυ-
τότητας Ακινήτου) ούτε και τα χαρτογραφι-
κά στοιχεία των αγροτεµαχίων. Στις αιτή-
σεις Ο.Σ.∆.Ε. 2019 και 2020 βρίσκεται ό-
µως καταχωρηµένος επαναλαµβανόµενα 
ο ίδιος Α.Τ.ΑΚ. που είναι µεν πραγµατικός 
(για να µην υπάρχει πρόβληµα µε τη σχετι-
κή διασταύρωση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. την ο-
ποία γνωρίζουν οι συντάκτες) αλλά ανήκει 
πιθανά σε άλλο ιδιοκτήτη.

Ο Α.Τ.ΑΚ. που είναι καταχωρηµένος στις 
αιτήσεις Ο.Σ.∆.Ε. δεν έχει καµία σχέση µε 
τους Α.Τ.ΑΚ. που αναγράφονται στο Ε9 της 
φερόµενης ιδιοκτήτριας των 3.600 στρεµ-

Η κάτοικος Χολαργού που μοιράζεται 
3.600 στρέμματα στον ένδοξο Γράμμο

Απάτη
Οι ενισχύσεις που έλαβαν παρά-
νοµα οι πρώτοι τρεις παραγωγοί 
φθάνουν τις 150.000 ευρώ, ενώ 

στην δεύτερη περίπτωση 
οι 8 παραγωγοί θα έπαιρναν 

253.800 ευρώ
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µάτων το 2019, ενώ στα Ε9 του θανόντα τα 
έτη 2014, 2015, 2016 δεν υπάρχει καµία εγ-
γραφή στο Ε9 για κατοχή ιδιοκτησίας 960 
στρεµµάτων βοσκοτόπων στο Γράµµο, αλλά 
ούτε και σε άλλη περιοχή.

Εποµένως για το ενοικιαστήριο του ενός 
παραγωγού µε τον θανόντα, αν και έχει υ-
πογραφή την 1.10.2015 (διορθωµένη µε το 
χέρι η αρχική 1.10.2018) υπάρχουν σοβα-
ρές ενδείξεις ότι έχει «κατασκευασθεί» αρ-
γότερα για να εξυπηρετήσει την υποβολή 
των αιτήσεων Εθνικού Αποθέµατος 2019 µε 
παράνοµο τρόπο. Οι ίδιες υπόνοιες και σο-
βαρές ενδείξεις υπάρχουν και για τα άλλα 
ενοικιαστήρια αφού σε επικοινωνία της ∆ι-
οίκησης µε τα αρµόδια ∆ασαρχεία, ∆.Α.Ο.Κ. 
και το ∆ήµο της περιοχής, δεν επιβεβαίω-
σαν την ύπαρξη ιδιωτικών βοσκοτόπων ε-
κεί που έχουν δηλωθεί τα 4.560 ενοικιαζό-
µενα στρέµµατα ιδιωτικών βοσκοτόπων α-
πό τους τρεις παραγωγούς.

Το συνολικό ποσό που εισέπραξαν οι τρεις 
αιτούντες παραγωγοί το 2019 είναι πολύ πά-
νω από το µέσο όρο που λαµβάνουν οι πα-
ραγωγοί στα πλαίσια του Ο.Σ.∆.Ε.και πλησι-
άζει τις 150.000 ευρώ. Ο εντοπισµός τους έ-
γινε µετά από καταγγελία για έναν από τους 
τρεις σε συνδυασµό µε ανάλυση κινδύνου 
που εφαρµόζει πλέον ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για 

τον εντοπισµό τέτοιων περιπτώσεων. Αυτό 
γίνεται γιατί έχει πλέον εξακριβωθεί από την 
ανάλυση κινδύνου ότι αυτές οι παρατυπίες 
και απάτες πραγµατοποιούνται από κλειστές 
οµάδες 3 έως 7 ατόµων, καθώς απαιτούνται 
οι «τριγωνικές» µισθώσεις µε βάση Ε9 που 
δεν είναι αληθινά στο περιεχόµενό τους. Ο 
έλεγχος θα συνεχισθεί για να εξακριβωθεί 
µε ποιο τρόπο εντόπισαν αυτές τις µεγάλες 
εκτάσεις οι συγκεκριµένοι παραγωγοί και 
πιο ρόλο ενδεχόµενα έπαιξαν τα Κ.Υ.∆. των 
συγγενικών τους προσώπων, αφού εκτά-
σεις αυτής της περιοχής τα προηγούµενα 
χρόνια συµµετείχαν στην τεχνική λύση κα-
τανοµής ως δηµόσιες και βρίσκονται πολύ 
µακριά από την κατοικία τους.

Επισηµαίνουµε ότι η προστασία του Γε-
ωργικού Ταµείου και η διαφάνεια στην 
καταβολή των ενισχύσεων αποτελεί πρώ-
τη προτεραιότητα για τον Οργανισµό. Κά-
θε περίπτωση που προκύπτει από καταγ-
γελία ή ανάλυση κινδύνου, ελέγχεται και 
εφόσον υπάρχουν ευρήµατα θα ακολου-
θούνται οι προβλεπόµενες από τους κανο-
νισµούς και το νόµο διαδικασίες. Αυτά α-
φορούν µια πολύ µικρή µειοψηφία παρα-
γωγών και οι υπόλοιποι παραγωγοί που 
αποτελούν την πλειοψηφία δεν έχουν να 
φοβούνται τίποτα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση µε ηµεροµηνία 
3 Νοεµβρίου που εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ 
έχει ως ακολούθως:

Σε συνέχεια των ελέγχων που βρίσκονται 
σε εξέλιξη και θα συνεχισθούν από τις υπηρε-
σίες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σχετικά µε την ψευ-
δή δήλωση εκτάσεων από παραγωγούς για 
την κατανοµή δικαιωµάτων Εθνικού Αποθέ-
µατος 2019 και 2020, απεστάλη σήµερα α-
ναφορά στην αρµόδια εισαγγελία για 8 πα-
ραγωγούς που δήλωσαν ενοικιαζόµενες ε-
κτάσεις ιδιωτικών βοσκοτόπων σε διάφορες 
περιοχές της χώρας  εκτάσεως 8.187 στρεµ-
µάτων. Η αναφορά κρίθηκε αναγκαία αφού 
από την διενέργεια του ελέγχου προέκυψαν 
αποδείξεις και ισχυρές ενδείξεις για διάπρα-
ξη παρατυπιών που την καθιστά ιδιαίτερη, 
αφού έχει τα εξής χαρακτηριστικά.

Και οι 8 αιτούντες παραγωγοί, που βρί-
σκονται στη Ροδόπη, Γρεβενά, Άρτα, Πρέ-
βεζα, Φωκίδα, και Λασίθι ενοικιάζουν µε-
γάλες εκτάσεις ιδιωτικών βοσκοτόπων πε-
ρίπου 1.000 στρέµµατα έκαστος µε τις οποί-
ες αιτούνται την κατανοµή Εθνικού Αποθέ-
µατος 2020.

Από τον έλεγχο των συµφωνητικών που 
υποβλήθηκαν µαζί µε τις ΑΕΕ 2020 προκύ-
πτει ότι η νόµιµη κατοχή των ιδιωτικών βο-
σκοτόπων δεν τεκµηριώνεται από τους εκ-
µισθωτές αφού :

 τα Ε9 των εκµισθωτών πριν το 2020, 
χρονιά που υποβλήθηκε για πρώτη φορά η 
αίτηση για εθνικό απόθεµα, δηλαδή τα έτη 
2017, 2018, 2019 δεν υπάρχον οι εγγραφές 
που να περιέχουν τα αγροτεµάχια των ιδιω-
τικών βοσκοτόπων που εκµισθώνουν αν και 
πρόκειται για πολύ µεγάλες εκτάσεις για να 
αποκτηθούν µέσα σε µια χρονιά.

οι ίδιες εκτάσεις το 2017, 2018, 2019 
συµµετείχαν στην Τεχνική Λύση κατανοµής 
δηµόσιων βοσκοτόπων σε κτηνοτρόφους 
πράγµα που υποδηλώνει ότι πρόκειται για 
δηµόσιες εκτάσεις βοσκοτόπων και όχι ιδι-
ωτικές όπως επιχειρείται να εµφανισθούν 
µε τις τριγωνικές ενοικιάσεις και απλή ανα-
γραφή της κατοχής και ιδιοκτησίας στο Ε9 
του 2020 από τον εκµισθωτή.

υπάρχουν προβλήµατα µε τους χρησι-
µοποιούµενους αριθµούς ταυτότητας ακινή-
των (Α.Τ.ΑΚ.) ή µε την έλλειψη Α.Τ.ΑΚ. στα 
συµφωνητικά

Αξίζει να σηµειωθεί ότι:
µε βάση τα προσκοµισθέντα συµφωνη-

τικά µίσθωσης για όλα τα 8.178 στρέµµατα 
το ενοίκιο που θα καταβληθεί από τους πα-
ραγωγούς που αιτούνται Εθνικό Απόθεµα 
2020 ανέρχεται µόλις στα 290 ευρώ, δηλαδή 
0,035 ευρώ το στρέµµα, σχεδόν µηδενικό.

 οι εκτιµώµενες ενισχύσεις που θα ελάµ-
βαναν συνολικά οι 8 παραγωγοί, εφόσον δεν 
είχαν άλλα προβλήµατα ελέγχου θα ανερχό-
ταν σε 253.800 ευρώ.

Το επαναλαµβανόµενο αυτό γεγονός, των 
τριγωνικών µισθώσεων ιδιωτικών βοσκοτό-
πων, σε συνδυασµό µε τις µεγάλες εκτάσεις 

που αποκτούνται ξαφνικά µέσα σε ένα έτος 
µε αποκλειστικό προορισµό την χρήση για 
είσπραξη κοινοτικών ενισχύσεων µέσω του 
εθνικού αποθέµατος,  αποτελεί σοβαρή έν-
δειξη και ενίσχυση της υπόνοιας ότι η δήλω-
ση του κάθε παραγωγού, από τους 8, είναι 
ψευδής.  Για τον εντοπισµό των 8 παραγω-
γών χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά ο γε-
ωχωρικός έλεγχος ανάµεσα σε διαφορετικά 
έτη, για να εξακριβωθεί µε βάση την ιστορι-
κότητα της κάθε δηλούµενης έκτασης αγροτε-
µαχίων που τηρείται στο ΟΣ∆Ε από το 2015, 
ποια ήταν η χρήση τους και η κατοχή τους.

Η εµφάνιση τέτοιων περιπτώσεων σε ό-
λες τις Περιφέρειες της χώρας µαρτυρά ότι 
υπήρξε κάποιος συντονισµός και τόσο δια-
φορετικοί παραγωγοί εφάρµοσαν την ίδια 
µέθοδο για την απόσπαση κοινοτικών επι-
δοτήσεων παράνοµα και για αυτό έγινε και 
η αναφορά στην αρµόδια εισαγγελική αρ-
χή. Ο  έλεγχος θα συνεχισθεί για να εξακρι-
βωθεί µε ποιο τρόπο εντόπισαν αυτές τις µε-
γάλες εκτάσεις οι συγκεκριµένοι παραγω-
γοί και εάν υπήρξε κέντρο καθοδήγησης.

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. επισηµαίνει ότι η προστα-
σία του γεωργικού ταµείου και η διαφάνεια 
στην καταβολή των ενισχύσεων αποτελεί πρώ-
τη προτεραιότητα για τον Οργανισµό. Κάθε 
περίπτωση από καταγγελία ή ανάλυση κιν-
δύνου ελέγχεται και εφόσον υπάρχουν  ευ-
ρήµατα θα ακολουθούνται οι προβλεπόµε-
νες από τους κανονισµούς και το νόµο διαδι-
κασίες. Αυτά αφορούν µια πολύ µικρή µειο-
ψηφία παραγωγών και οι υπόλοιποι παρα-
γωγοί που αποτελούν την πλειοψηφία δεν 
έχουν να φοβούνται τίποτα.

Από τη Ροδόπη μέχρι το Λασίθι
η τράπουλα μοιάζει σημαδεμένη
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Κόβει καρπούς 
το κυκλοκόνιο
Η πτώση της θερμοκρασίας ευνοεί 
τη βλάστηση κονιδίων στις ελιές

ΤΗΣ  ΙΩΑΝΝΑΣ 
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 
  fotopoulou@agronews.gr

Η ασθένεια του κυκλοκόνιου, 
που προσβάλλει τα ελαιόδεντρα, 
ενδηµεί σε πολλές περιοχές της 
χώρας καθώς απαντάται σε συν-
θήκες όπου επικρατούν υψηλά 
επίπεδα ατµοσφαιρικής υγρασί-
ας και θερµοκρασίας 7-25οC. Ο-
φείλεται στη δράση φυτοπαθο-
γόνου µύκητα κατά κύριο λόγο 
στα φύλλα των δέντρων της ε-
λιάς, ο οποίος µολύνει µε τα κο-
νίδια που µεταφέρονται µε το νε-
ρό της βροχής. Στην άνω επιφά-
νειά τους, προκαλεί το σχηµα-
τισµό χαρακτηριστικών κυκλι-
κών κηλίδων. Τα προσβεβληµέ-
να φύλλα µε τη συγκεκριµένη 
συµπτωµατολογία αρχίζουν σι-
γά-σιγά να κιτρινίζουν και τελι-
κώς πέφτουν πρόωρα. Ωστόσο, 
η φυλλόπτωση που παρατηρεί-

ται είναι σηµαντικότερη αν ανα-
λογιστεί κανείς την εξασθένιση 
που επιφέρει στο δέντρο. Γι’ αυ-
τό το λόγο σε περιπτώσεις σοβα-
ρών προσβολών, εκτός από τη 
γενικότερη καχεξία, είναι έντο-
νη και η συνεπακόλουθη µείω-
ση της καρποφορίας. 

Αυτές τις µέρες, µε την αύξη-
ση των βροχοπτώσεων και την 
πτώση της θερµοκρασίας οι γε-
ωπόνοι υπογραµµίζουν ότι ευ-
νοείται η ανάπτυξη του µύκητα 
και συγκεκριµένα η βλάστηση 
των κονιδίων του. Εποµένως ο 

ψεκασµός τη φθινοπωρινή πε-
ρίοδο είναι απαραίτητος σε ό-
λες τις περιοχές όπου έχει πα-
ρατηρηθεί η ασθένεια, ακόµα 
και αν αφορά µικρή προσβολή.

Ειδικότερα, ιδανικά αµέσως 
µετά τη βροχή, είναι ωφέλιµο να 
γίνει ένας ψεκασµός µε κατάλ-
ληλα φυτοπροστατευτικά προ-
ϊόντα. Εάν επιλεγεί ο βορδιγά-
λειος ή ο οξυχλωριούχος χαλ-
κός οι χρήστες πρέπει να γνωρί-
ζουν ότι προκαλούν πτώση των 
προσβεβληµένων φύλλων. Ση-
µειωτέον ότι ο οξυχλωριούχος 
χαλκός προκαλεί και πτώση υ-
γιών φύλλων σε υγρές περιο-
χές και σε ιδιαίτερα επιβαρυ-
µένες προσβολές µπορεί να ε-
πιδράσει αρνητικά στην απόδο-
ση των δέντρων, γι’ αυτό καλό 
είναι να αποφεύγεται.

Εναλλακτικά, µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν και χαλκού-
χα σκευάσµατα αλλά σε κάθε πε-

ρίπτωση θα πρέπει να λαµβάνε-
ται υπόψιν το χρονικό περιθώ-
ριο πριν τη συγκοµιδή, που α-
ναφέρεται στην ετικέτα του φυ-
τοπροστατευτικού προϊόντος. Ε-
πισηµαίνεται ότι στις περιοχές 
όπου ενδηµεί η ασθένεια χρειά-
ζεται και επανάληψη του ψεκα-
σµού µετά από ένα µήνα. 

Παράλληλα, σύµφωνα µε τις 
οδηγίες των γεωπόνων του Περι-
φερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Καβάλας, υπάρχει κι ένας 
ακόµα τρόπος για την εφαρµο-
γή του ψεκασµού, µε βάση τον 
οποίο αρχικά ολοκληρώνεται η 
συγκοµιδή, όπου αυτή επίκειται 
και σε ποικιλίες που συγκοµίζο-
νται άµεσα, και σε δεύτερη φά-
ση είναι δυνατόν να ακολουθή-
σει ο ψεκασµός µετά τη συλλο-
γή του ελαιοκάρπου. Η ενέργεια 
αυτή βασίζεται στο ότι ο µύκη-
τας παραµένει ευπαθής ακόµη 
και µετά τη µόλυνση.

Πρόληψη τώρα για αποφυγή ασθενειών στη φιστικιά µετά
Αναγκαία θεωρούνται τα προληπτικά µέτρα πριν και µετά την 
εγκατάσταση νέων δενδρυλλίων φιστικιάς για την αποφυγή ή τον 
περιορισµό εµφάνισης σοβαρών φυτοπροσβολών αλλά και 
ασθενειών σε δεύτερο χρόνο. Τα προβλήµατα αυτά είναι δυνατόν να 
αφορούν εδαφογενείς ασθένειες που επιδρούν στο ριζικό σύστηµα 
αλλά και τον κορµό, όπως η φυτόφθορα, σηψιρριζία ή και 

αδροµύκωση. Ωστόσο, εξίσου συχνά παρουσιάζονται σοβαρές ασθένειες που 
επηρεάζουν την κόµη των δέντρων, όπως η βοτρυόσφαιρα ή η σεπτορίωση. 
Γι’ αυτό το λόγο, πριν αλλά και κατά τη φύτευση της φιστικιάς, οι παραγωγοί θα 
πρέπει να λαµβάνουν υπόψιν ότι στις περιοχές µε υψηλή σχετική υγρασία είναι 
καλό να αποφεύγονται. Επίσης, καλλιεργητικές πρακτικές, όπως η βαθιά άροση, 
βοηθούν στη γρηγορότερη ανάπτυξη των ριζών, προστατεύοντας έτσι επιτυχώς 
τη νέα φυτεία φιστικιάς. Οι ειδικοί επισηµαίνουν παράλληλα πως µετά τη 
φύτευση, ενδείκνυται η στάγδην άρδευση χωρίς όµως να διαβρέχεται ο κορµός, 
γεγονός που θα µπορούσε να ευνοήσει µυκητολογικές µολύνσεις.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Ψεκασµός 
Η ανάπτυξη του µύκητα 

προκαλεί κιτρίνισµα, 
φυλλόπτωση, καχεξία και 

µειωµένη καρποφορία

Βακτηριακό κάψιµο µηλιάς
Το συγκεκριµένο βακτήριο έχει τη 
δυνατότητα να καταστρέψει ένα πλήρως 
ανεπτυγµένο και υγιές δέντρο ταχύτατα, 
πολλές φορές σε διάστηµα ενός µήνα, ίσως 
και σε λιγότερο. Από την άλλη, δεν 
αποκλείεται και εξάπλωση της µόλυνσης 
στα γειτονικά δέντρα. Συνήθως προκαλεί 
αυτό που ονοµάζουν «κάψιµο από φωτιά» 
όσοι το παρατηρούν, το οποίο ουσιαστικά 
περιλαµβάνει µαύρισµα ανθέων, καρπιδίων, 
φύλλων και βλαστών. Για προληπτικούς 
σκοπούς, οι καλλιεργητές θα µπορούσαν, 
σύµφωνα µε τις συστάσεις των γεωπόνων, 
να εφαρµόσουν ψεκασµό των οπωρώνων 
στην αρχή και στο τέλος της φυλλόπτωσης 
µε χαλκούχο σκεύασµα. Καλλιεργητικά 
µέτρα που αφορούν αφαίρεση ή εκρίζωση 
και άµεση καύση των προσβεβληµένων 
µερών θα πρέπει να διενεργούνται µε ξηρό 
καιρό και δεν θα πρέπει να συνδυάζονται 
αυτή την εποχή µε το χειµερινό κλάδεµα.

Σκευάσµατα
AΛΦΑ: Hidrostar 40 WG
BAYER: Serenade ASO, Copperfield 
20WG
K&NE: Nordox 75WG, Amylo-X WG
SIPCAM: Hidroval 40WG
UPL: Vacciplant SL, Coure Valles 50 
WP, Xydrocoure 40 WG.

Περονόσπορος ντοµάτας
Καθοριστικό ρόλο για την ανάπτυξη και 
µετάδοση της ασθένειας διαδραµατίζουν οι 
καιρικές συνθήκες, µε µεγαλύτερη επιρροή 
να παρουσιάζουν τα αυξηµένα επίπεδα 
υγρασίας και ο παρατεταµένος χρόνος 
διαβροχής του φυλλώµατος. Για τον 
σχηµατισµό των σποριαγγείων είναι 
απαραίτητη πολύ υψηλή σχετική υγρασία 
80-100% και θερµοκρασίες από 3-26οC. 
Σύµφωνα µε τους γεωπόνους του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Βόλου, στην περίπτωση που οι 
παραγωγοί διαπιστώσουν συµπτώµατα 
προσβολών από περονόσπορο είναι 
επιβεβληµένη ανάγκη να εφαρµοσούν 
ψεκασµούς µε επιτρεπόµενα, 
φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα και 
επανάληψη µετά από οκτώ ηµέρες, 
προκειµένου να προστατεύσουν την 
καλλιέργειά τους.

Σκευάσµατα
ΑΛΦΑ: Leimay S, Traverso WG
BAYER: Aliette 80WG, Lieto 66WG
FMC: Galben M, Foskey 80 WG
K&NE: Nordox 75WG, Presidium One SC
SIPCAM: Lieto, Boom WG.
SYNGENTA: Revus Top, Ridomil gold MZ
UPL: Zoxis 250 SC, Proxanil Duo SC, 
GRAMEN, Nautile WG, Filder 69 WG, 
Vondozeb 72 WP, Vondozeb 80 WP, 
Vondozeb R 75 WG, Coure Valles 50 
WP, Xydrocoure 40 WG.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

∆ιαστάσεις µετασχηµατισµού του παρα-
γωγικού µοντέλου έχει λάβει η δραστη-
ριότητα ανερχόµενων τυποποιητών και 
ετικετών στον χώρο του έξτρα παρθένου 
ελαιολάδου, κάτι που µπορεί αφενός να 
στηρίξει τις τιµές παραγωγού, αφετέρου 
να ανεβάσει τις καλλιεργητικές απαιτήσεις 
ενσωµατώνοντας πλέον στοιχεία συµβο-
λαιακής καλλιέργειας στην παραγωγή. 

Μπορεί η ιδιαίτερη συνθήκη της πανδη-
µίας να επιφέρει µία ανάσχεση στον ρυθ-
µό µεταβολής, όµως πέρυσι, όπως περι-
γράφουν στην Αgrenda στελέχη του κλά-
δου, ο καταναλωτής άρχισε να στρέφεται 
σε λιγότερο κυρίαρχες και πιο ακριβές ε-
τικέτες. Μάλιστα και οι αλυσίδες λιανικής 
ξεκίνησαν προετοιµασίες ώστε «να αλλά-
ξουν τα ράφια», εισάγοντας το στοιχείο 
του πλουραλισµού. Βέβαια και οι νεότε-
ροι καταναλωτές φαίνεται ότι θέλουν να 
φύγουν από τον ντενεκέ του χωριού. Ό-
πως µας εξηγούν άνθρωποι της αγοράς, 
από µόνο του το γεγονός ότι ο Έλληνας 
καταναλωτής, πρώτος παγκοσµίως και 
στην κατανάλωση ελαιολάδου, ζητά ποι-
οτικό έξτρα παρθένο προϊόν, λέει πολλά.  

Στο µεταξύ, µικρού και µεσαίου µεγέ-
θους εκµεταλλεύσεις από κατ’ επάγγελµα 
ελαιοπαραγωγούς ή κληρονόµους στρέ-
φονται στην τυποποίηση µε ιδίους πό-
ρους, εµπλουτίζοντας την αγορά µε συ-
σκευασµένα προϊόντα που φέρουν την υ-
πογραφή τους, αντί οι παραγωγοί να που-
λούν «µε τιµές όσο πιάσει» στο ελαιοτρι-
βείο. Την ίδια στιγµή, οι άλλοτε µεσαίοι 
του κλάδου πλέον έχουν εδραιωθεί στο 

εγχώριο λιανεµπόριο αλλά και στις διε-
θνείς αγορές, διαµορφώνοντας και τους 
συνεπαγόµενους τζίρους εκατοµµυρίων.

Στην πρώτη περίπτωση, η στόχευση εί-
ναι οι διεθνείς αγορές και τα ντελικατέσ-
σεν των µεγάλων αστικών κέντρων. Εδώ 
οι απαιτήσεις υποχρεώνουν τους διαχει-
ριστές σε µια πιο προσεκτική διαχείριση 
του ελαιώνα. Η ενασχόληση γίνεται πλέ-
ον καθηµερινή, µε τους παραγωγούς να 
µην στηρίζονται στα εθνικά προγράµµα-
τα ψεκασµού. Όσο τα εγχειρήµατα αυτά 
ωριµάζουν και οι επιχειρήσεις µεγεθύνο-
νται έρχονται οι συνεργασίες µε γειτονι-
κούς παραγωγούς, που καλούνται πλέον 
να ακολουθήσουν το καλλιεργητικό µο-
ντέλο που υπαγορεύει η ποιότητα και η 
στόχευση του premium τυποποιηµένου 
προϊόντος. Υπάρχει δηλαδή ένας συντο-
νισµός των κρίκων παραγωγής που σιγά 
σιγά γίνεται κανόνας και έχει ως άµεσο 
αποτέλεσµα την ουσιαστική ενίσχυση της 
ποιότητας της πρώτης ύλης. 

Καθοριστικό ρόλο στη δυναµική που 
διαµορφώνεται στην ελληνική αγορά 
παίζει και το private label που γίνεται 

για λογαριασµό µεγάλων αλυσίδων του 
λιανεµπορίου. ∆ύο εταιρείες, µε αρκετά 
χαµηλό  προφίλ έχουν σχηµατίσει µια 
αγορά µε τζίρο πέριξ των 50 εκατ. ευρώ 
που τροφοδοτεί τις παραγγελίες των σού-
περ µάρκετ. Μάλιστα, φαίνεται πως τα ε-
λαιόλαδα των σούπερ µάρκετ στο ράφι, 
δροµολόγησαν την τελευταία δεκαετία 
περίπου, αυτήν την αποκαθήλωση των 
καθιερωµένων-παραδοσιακών ετικετών 
στο συλλογικό του καταναλωτή, φέρνο-
ντας µια πρώτη ποικιλοµορφία στο ράφι. 

Ακολούθησαν στη συνέχεια και άλλοι, 
που αν και στην αρχή είχαν εξαγωγική 
κατεύθυνση, δεν άργησαν να διεκδική-
σουν µερίδια και στην εσωτερική αγορά. 

Ήταν άλλωστε οι ανάγκες αυτών των 
επιχειρήσεων που την περασµένη άνοιξη 
ως γνωστόν που κράτησαν παρά το µά-
γκωµα της αγοράς εν γένει ελέω πανδη-
µίας, σε δραστήρια επίπεδα το ελαιόλαδο, 
χρηµατοδοτώντας εν συνεχεία και την α-
νοδική πορεία των τιµών παραγωγού που 
καθ’ όλη την διάρκεια του χειµώνα υπέ-
στησαν διορθώσεις σε µη βιώσιµα επί-
πεδα µερικά σεντς πάνω από τα 2 ευρώ.   

Εντυπωσιακή εικόνα στα ράφια, 
μοντέρνα «σπίτια» στο ελαιόλαδο 
Private Label και ανερχόμενες εταιρείες φέρνουν νέο καλλιεργητικό μοντέλο στην ελιά 

Για το premium
Οι παραγωγοί 

πλέον καλούνται 
να ακολουθήσουν 
το καλλιεργητικό 

µοντέλο που υπαγο-
ρεύει η στόχευση του 
premium τυποποιηµέ-

νου ελαιολάδου 

Τέλος ο ντενεκές 
του χωριού 

Ενώ οι αλυσίδες 
λιανικής ξεκίνησαν 
προετοιµασίες ώστε 

«να αλλάξουν τα 
ράφια», οι νεότεροι 

καταναλωτές 
φαίνεται ότι θέλουν 
να φύγουν από τον 
ντενεκέ του χωριού 

Ενδιαφέροντα τα στοιχεία 
ταυτότητας στις καινούργιες 
ετικέτες του ελαιολάδου µετά 
από πολλά χρόνια κυριαρχίας    
για τα γνωστά, παλιά τζάκια. 

Απαγκίστρωση
από τη διεθνή
τιµή του χύµα
Όσο οι εξελίξεις αυτές στην 
ελληνική αγορά ελαιολάδου 
λαµβάνουν µεγαλύτερες 
διαστάσεις, τόσο εντείνεται και 
ο ανταγωνισµός ανάµεσα στους 
τυποποιητές  για εξασφάλιση 
πρώτης ύλης. Όπως εξηγούν 
στην Agrenda στελέχη 
δραστήριων εταιρειών, µε 
όχηµα τις εξαγωγές 
τυποποιηµένου ελληνικού 
ελαιολάδου, διαµορφώνονται 
και οι συνθήκες αυτές που θα 
επιτρέψουν µια µερική έστω 
απαγκίστρωση των τιµών 
παραγωγού στη χώρα, από τις 
ισορροπίες που επιβάλλουν οι 
µεγάλοι τυποποιητές της 
Ισπανίας και της Ιταλίας, οι 
οποίο λίγο έως πολλοί 
κάνοντας µεταξύ τους 
«συµφωνίες κυρίων» 
δροµολογούν το εύρος τιµών 
που θα ακουστεί στην 
ευρωπαϊκή αγορά, σχεδόν 
µόλις δέσει ο  καρπός στα 
δέντρα την άνοιξη. Όσο όµως 
οι από κοινού προσπάθειες 
µικρών και µεσαίων 
τυποποιητών στην Ελλάδα που 
στοχεύουν στις διεθνείς 
αγορές, αποδίδουν αυξάνοντας 
τα µερίδια του ελληνικού 
προϊόντος, τόσο βελτιώνεται 
και η συνθήκη στο πλαίσιο της 
οποία κλείνονται οι συµφωνίες 
για την διάθεση της πρώτης 
ύλης ανάµεσα στην βιοµηχανία, 
τα ελαιοτριβεία και τους 
παραγωγούς. 
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Για μικρές δενδροκαλλιέργειες

Από 3.000 ευρώ ξεκινά 
το κόστος για αυτόνομο 
πάνελ στην πομόνα

 Εκεί που δεν υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης με τον ΔΕΔΔΗΕ, 
δίνουν λύσεις τα «πακέτα» αυτόνομων φωτοβολταϊκών, 
που θα λάβουν και επιδότηση για δαπάνες έως 10.000 ευρώ

 Απαραίτητη και η αγορά δεξαμενής, η οποία επίσης 
θα επιδοτηθεί από το Μέτρο της ενίσχυσης αρδευτικών 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

H επιλογή αυτόνοµου φωτοβολ-
ταϊκού συστήµατος σε συνδυασµό 
µε υδατοδεξαµενές για τις ανά-
γκες άρδευσης αποµακρυσµένων 
αγροτεµαχίων από το δίκτυο του 
∆Ε∆∆ΗΕ, θεωρείται υπό προϋπο-
θέσεις µία καλή εναλλακτική λύ-
ση έναντι της εγκατάστασης γεν-
νήτριας πετρελαίου. Ειδικά τώ-
ρα που αναµένεται να βγει στον 
αέρα η πρόσκληση του Μέτρου 
4.1.2 για επιδότηση ολοκληρω-
µένων αρδευτικών συστηµάτων, 
δείχνει ακόµα πιο συµφέρουσα, 
καθώς η εγκατάστασή τους µπο-
ρεί να επιδοτηθεί σε ποσοστό µε-
ταξύ 40-80% για τα φυσικά πρό-
σωπα αγρότες. 

Το κόστος για την εγκατάστασης 
ενός τέτοιου «πακέτου» ξεκινά πε-
ρίπου από τα 3.000 ευρώ για αντλί-
ες ισχύος 0,5-3 ίππων που χρησι-
µοποιούνται συνήθως σε µικρές ε-
κτάσεις µε δενδροκαλλιέργειες. Τα 
κόστη αυξάνονται ανάλογα την ιπ-
ποδύναµη της αντλίας. Να σηµειω-
θεί εδώ ότι το Μέτρο 4.1.2 επιδοτεί 
κόστη έως 10.000 ευρώ για τα φω-
τοβολταϊκά συστήµατα, ως εκ τού-
του, µία γεώτρηση µε αντλία περί-
που 10 ίππων θα µπορούσε να ε-
ξυπηρετηθεί από το µέτρο αυτό.

Το «πακέτο» τώρα που συνή-
θως απαρτίζει µία εγκατάσταση 
αυτόνοµου φωτοβολταϊκού,  α-
ποτελείται από: Φωτοβολταϊκά πά-
νελς, ηλιακό ινβέρτερ αντλίας, τις 
απαραίτητες καλωδιώσεις, ασφα-
λιστική διάταξη AC/DC, βάσεις 
φωτοβολταϊκών, χειριστήριο µε 
οθόνη. Αν προστεθούν και µπα-
ταρίες το κόστος φυσικά ανεβαί-
νει. Σηµειώνεται εδώ ότι για αυ-
τόνοµο φωτοβολταϊκό µε σταθε-

Προ των πυλών φαίνεται ότι βρίσκεται 
µια προκήρυξη του καθεστώτος «Γενι-
κή Επιχειρηµατικότητα» και «Επιχει-
ρηµατικότητα Πολύ Μικρών και Μι-
κρών Επιχειρήσεων», που υποστηρί-
ζουν έργα του πρωτογενή τοµέα προ-
ϋπολογισµού από 50.000 ευρώ και 
άνω. Αγορές τρακτέρ, αλωνιστικών, 
παρελκόµενων, αρδευτικών δικτύων, 
φωτοβολταϊκών σταθµών και οποια-
δήποτε προσπάθεια καθετοποίησης 
της παραγωγής είναι επιλέξιµες δρά-
σεις προς ενίσχυση, µε ύψος επιδό-
τησης έως 55% των δαπανών.

Εφόσον οι συζητήσεις που γίνο-
νται ανάµεσα σε κύκλους µελετη-
τών ευσταθούν, η επίσηµη ανακοί-
νωση δροµολογείται για τον ∆εκέµ-
βριο. Όπως εξηγεί στο Agronews.gr 
ο Ντίνος Μπλιάτσος, το ενδεχόµενο 
επαναπροκήρυξης είναι «99,9% βέ-
βαιο». Μένει ωστόσο να φανεί ο βαθ-
µός κατά τον οποίο µια τέτοια κίνη-
ση θα επηρεαστεί από το κλίµα που 
διαµορφώνει η έξαρση του δεύτερου 
κύµατος της πανδηµίας και των συ-
νεπαγόµενων µέτρων προστασίας, 
σε επίπεδο προϋπολογισµού αλλά 

και χρονοδιαγράµµατος. Σύµφωνα 
µε το ρεπορτάζ το πλαίσιο του νέου 
αυτού κύκλου δεν θα αποκλίνει από 
τους προηγούµενους, αν και υπάρ-
χουν πιέσεις ώστε να ενταχθούν στο 
καθεστώς που διέπει τον κλάδο της 
αγροδιατροφής και οι επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται στον τοµέα 
των ζωοτροφών, που µέχρι τώρα δεν 
δικαιούνταν αντίστοιχα επίπεδα επι-
δότησης. Υπενθυµίζεται ότι υπάρχει 
πλέον η δυνατότητα επιδότησης έρ-
γων του πρωτογενή τοµέα που ξεπερ-

Νέος κύκλος Αναπτυξιακού

ρές βάσεις, το µέγιστο κόστος που 
επιδοτείται από το πρόγραµµα είναι 
2.800 ευρώ ανά kW. Αν το σύστη-
µα αξιοποιεί και trackers (ιχνηλά-
τες), το επιλέξιµο κόστος ανεβαίνει 
στα 3.100 ευρώ ανά kW. Σηµειώνε-
ται εδώ πως τα παραπάνω επιλέξι-
µα κόστη είναι µεγαλύτερα από ε-
κείνα που δικαιολογούσαν τα Σχέ-
δια Βελτίωσης (Μέτρο 4.1.3) που εί-
χαν προκηρυχθεί το 2017. 

Παράλληλα, θα πρέπει ο αγρότης 
να υπολογίσει και ένα έξτρα κόστος 
που αφορά τη χρήση δεξαµενής για 
την αποθήκευση του νερού, ώστε αυ-
τή να χρησιµοποιείται για το πότισµα 
όταν δεν έχει ήλιο. Το νερό αντλεί-
ται, κατά τις ώρες της ηλιοφάνει-
ας και αποθηκεύεται σε δεξαµενές.

Για τσιµεντένιες δεξαµενές νερού 
που δεν απαιτούν εκσκαφές ή επι-
χώσεις φυσικού εδάφους, για την 
εξυπηρέτηση των αρδευτικών συ-
στηµάτων της εκµετάλλευσης, το 
κόστος που επιδοτείται µπορεί να 
φτάσει τα 105 ευρώ ανά κυβικό µέ-
τρο, σύµφωνα µε το θεσµικό πλαί-
σιο του Μέτρου 4.1.2. Όσον αφορά 
τις χωµάτινες δεξαµενές που απαι-
τούν και εργασίες εκσκαφών κ.α, 
τα κόστη που καλύπτονται από το 
πρόγραµµα ξεκινούν από τα 1.700 
ευρώ για δεξαµενές έως 50 κ.µ και 
και µπορούν να φτάσουν τα 63.000 
ευρώ για δεξαµενές έως 19.000 κ.µ. 

Αντλία γεώτρησης
Η απόδοση του φωτοβολταϊκού 

είναι ανάλογη των επαναλή-
ψεων του ποτίσµατος και της 

ιπποδύναµης της αντλίας 
της γεώτρησης

Το θεσµικό πλαίσιο 
του Μέτρου 4.1.2 
µπορεί να έχει βγει, 
όµως η πρόσκληση 
αργεί όσο δεν είναι 
έτοιµο το σύστηµα 
για να υποδεχτεί 
τις αιτήσεις.  
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Ταμίευση
Για τσιµεντένιες δεξαµενές 
νερού που δεν απαιτούν 
εκσκαφές ή επιχώσεις φυσικού 
εδάφους, για την εξυπηρέτηση 
των αρδευτικών συστηµάτων της 
εκµετάλλευσης, το κόστος που 
επιδοτείται µπορεί να φτάσει 
τα 105 ευρώ ανά κυβικό µέτρο.

Εξοπλισμός
Το «πακέτο» που συνήθως 
απαρτίζει µία εγκατάσταση 
αυτόνοµου φωτοβολταϊκού,  
αποτελείται από: Φωτοβολταϊκά 
πάνελς, ηλιακό ινβέρτερ αντλίας, 
τις απαραίτητες καλωδιώσεις, 
ασφαλιστική διάταξη AC/DC, 
βάσεις φωτοβολταϊκών, 
χειριστήριο µε οθόνη. 

Ηλιοφάνεια
Θα πρέπει ο αγρότης να 
υπολογίσει και ένα έξτρα κόστος 
που αφορά τη χρήση δεξαµενής 
για την αποθήκευση του νερού, 
ώστε αυτή να χρησιµοποιείται 
για πότισµα όταν δεν έχει ήλιο.



το Δεκέμβριο

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΜΕΤΡΟ 3.1 
ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
ΕΩΣ 18 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΜΕΧΡΙ 2.000 ΕΥΡΩ 
ΕΤΗΣΙΩΣ

Αιτήσεις ενίσχυσης
πιστοποίησης έως
18/12 στα Βιολογικά
Από τις 9 Νοεµβρίου µέχρι τις 18 
∆εκεµβρίου θα µπορούν να κά-
νουν αίτηση για ένταξη στο Μέτρο 
3.1 «Στήριξη για νέες συµµετοχές 
σε συστήµατα ποιότητας» σύµφω-
να µε την πρόσκληση, αγρότες και 
κτηνοτρόφοι πιστοποιηµένοι σε 
καθεστώς βιολογικής γεωργίας.

Συγκεκριµένα, το µέτρο αυτό α-
φορά την κάλυψη δαπανών πιστο-
ποίησης έως 2.000 ευρώ. Σύµφω-
να µε την πρόσκληση µόνο όσοι 
αγρότες και κτηνοτρόφοι ήταν δι-
καιούχοι του υποµέτρου 11.1 «Ενί-
σχυση για στροφή σε πρακτικές και 
µεθόδους βιολογικής γεωργίας» 
(τριετία) κατά το έτος εφαρµογής 
2019, θα µπορούν να κάνουν αί-
τηση για ένταξη στο νέο Μέτρο 3.1.

Επιλέξιµες δαπάνες
Επιλέξιµες είναι οι ακόλουθες 

κατηγορίες δαπάνης για το σύ-
στηµα ποιότητας της Βιολογικής 
παραγωγής:

∆απάνη πιστοποίησης Βιολο-
γικής φυτικής παραγωγής.

∆απάνη πιστοποίησης Βιολο-
γικής ζωικής παραγωγής.

Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης για 
κάθε µία από τις ανωτέρω κατηγο-
ρίες δαπάνης, που αντιστοιχούν 
στα επιλέξιµα είδη πιστοποίησης 
του συστήµατος ποιότητας της Βι-
ολογικής παραγωγής, καθορίζε-
ται σε 1.000 ευρώ/εκµετάλλευ-
ση/έτος, για κάθε είδος πιστοποί-
ησης, και έως 2.000 ευρώ/εκµε-
τάλλευση/έτος συνολικά και για 
τα δύο είδη πιστοποίησης Βιολο-
γικής παραγωγής.

∆ιάρκεια στήριξης και έτος 
υλοποίησης

Η µέγιστη διάρκεια στήριξης από 
το υποµέτρο είναι πενταετής, δηλ. 
είτε (α) για πέντε έτη υλοποίησης 
του υποµέτρου είτε (β) έως την η-
µεροµηνία συµπλήρωσης πέντε 
(5) ετών από την αρχική συµµετο-
χή του εκάστοτε δικαιούχου στο 
σύστηµα ποιότητας/είδος πιστο-
ποίησης, όπως αυτή καθορίζεται 
σύµφωνα µε το Τµήµα Α, σηµείο 
2 της παρούσας παραγράφου, εάν 
αυτή προηγείται χρονικά. 

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης αυ-
τής να σηµειωθεί ότι  εφαρµογή έ-
χει µόνο η περίπτωση (β). Το πρώ-
το έτος υλοποίησης ξεκινά την η-
µεροµηνία έναρξης της περιόδου 
υποβολής των αιτήσεων στήριξης, 
δηλαδή την 9-11-2020, και λήγει 
την ηµεροµηνία συµπλήρωσης ε-
νός ηµερολογιακού έτους από αυ-
τήν. Κάθε επόµενο έτος υλοποίη-
σης ξεκινά και λήγει στις ίδιες η-
µεροµηνίες των επόµενων ετών.

Πόρους για επιλαχόντες
στα Σχέδια Βελτίωσης
ζητούν οι Περιφέρειες  
Να µπορέσουν να µοχλεύσουν 
νέους πόρους για τα Σχέδια 
Βελτίωσης, προσπάθησαν οι 
Περιφερειάρχες σε συνάντηση 
που είχαν για την υλοποίηση των 
Προγραµµάτων 2014-2020 µε 
την ηγεσία του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης. 
Στόχος είναι η δυνατότητα 
ένταξης και των επιλαχόντων εν 
δυνάµει δικαιούχων των 
συγκεκριµένων δράσεων, ωστόσο 
προς το παρόν η απάντηση από 
τον υπουργό Μάκη Βορίδη είναι 
αρνητική. Αξίζει να σηµειωθεί εδώ 
πως θα πρέπει άµεσα να τρέξουν 
οι πληρωµές για τα επενδυτικά 
µέτρα (Leader, Νέοι Αγρότες, 
Σχέδια Βελτίωσης και 
Μεταποίηση) καθώς η χώρα µας 
θα πρέπει να είναι σε θέση να 
αποδείξει απορροφητικότητα 
κονδυλίων ώστε να µπορέσει να 
αξιοποιήσει τους νέους πόρους 
που θα έρθουν για τα 
Προγράµµατα Αγροτικής 
Ανάπτυξης της νέας ΚΑΠ 
εντός του 2021 και 2022. 

νούν τις 500.000 ευρώ, κάτι που α-
φορά ιδιαίτερα σε µεγάλες κτηνοτρο-
φικές µονάδες και θερµοκήπια µε τε-
χνολογίες συµπαραγωγής ενέργειας.

Επιπλέον, µερίδα µελετητών αναµέ-
νει τη διευκόλυνση µικρότερης κλίµα-
κας επενδύσεων από αγρότες και α-
γροτικές επιχειρήσεις, δεδοµένου 
ότι έως τώρα επιδοτούνται έργα κό-
στους άνω των 100.000 ευρώ, µε ε-
ξαίρεση την πρόβλεψη για τους συ-
νεταιρισµούς που µπορούν να εντα-
χθούν στον Αναπτυξιακό.

∆ικαιούχοι
Αίτηση θα µπορούν να 

κάνουν στη φυτική παρα-
γωγή όσοι εντάχθηκαν 
στα Βιολογικά 2017 και 
2019 και στη ζωική όσοι 

εντάχθηκαν το 2018 
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ

Εξοικονοµώ ΙΙ
Οι αιτήσεις των 
ενδιαφερόµενων ξεκινάνε 
σταδιακά από 
τις 30 Νοεµβρίου στο νέο 
πρόγραµµα «Εξοικονοµώ-
Αυτονοµώ» και θα γίνονται 
ηλεκτρονικά µέσω της 
επίσηµης διαδικτυακής 
πύλης του Προγράµµατος 
στην ιστοσελίδα 
του Υπουργείου Ενέργειας.

Απογραφή ζωικού 
κεφαλαίου
Μέχρι τις 16 Νοεµβρίου 
καλούνται οι κτηνοτρόφοι 
που συµµετέχουν στο 
πρόγραµµα Βιολογικής 
Κτηνοτροφίας και στο 
πρόγραµµα Σπάνιων 
Φυλών, να ολοκληρώσουν 
τις προβλεπόµενες 
διαδικασίες ετήσιας 
απογραφής του ζωικού 
κεφαλαίου των 
εκµεταλλεύσεων 
αιγοπροβάτων.



Σάββατο 7 & Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2020Agrenda ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.ΕΙΣΡΟΕΣ20

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Πόσο καλά ανταποκρίθηκε το πλάνο των επεµ-
βάσεων λίπανσης στην καλλιέργεια; Η φυτο-
προστασία ήταν αποτελεσµατική; Ποιες ενέρ-
γειες πρέπει να γίνουν στη συνέχεια και πό-
τε; Υπήρξε εξοικονόµηση εισροών; Και εν τέ-
λει, τί απόδοση είχε η καλλιεργητική σεζόν;  
Απαντήσεις στους εύλογους αυτούς προβλη-
µατισµούς των παραγωγών δίνει η υπηρεσία 
«Operation Center», που παρέχει η «Agrotech 
SA» και στην Ελλάδα, αξιοποιώντας τη συνερ-

γασία της µε τη John Deere. Πρόκειται για µια 
ηλεκτρονική πλατφόρµα που λειτουργεί, τρό-
πον τινά, σαν «φίλτρο» συλλογής σειράς εδα-
φοκλιµατικών δεδοµένων και άλλων καλλιερ-
γητικών παραµέτρων, που φτάνουν από τον 
αγρό ασύρµατα και σε πραγµατικό χρόνο, µέ-
σα από σύγχρονα γεωργικά µηχανήµατα, αλ-
λά και εξοπλισµό γεωργίας ακριβείας που βρί-
σκεται σε παρελκόµενα. 

Μαζί µε άλλα κρίσιµα στατιστικά στοιχεία για 
το χρόνο και τον αριθµό των εργασιών που έ-
χουν πραγµατοποιηθεί στον αγρό από τον α-
γρότη, αλλά και για τις εισροές που έχει χρησι-

Καλλιεργητικές 
αποφάσεις με την 
εγγύηση Agrotech   
Η πλατφόρμα «Operation Center» της John Deere 
εξυπηρετεί 150.000 στρέμματα αγροτικής γης

Ο μεγάλος νικητής 
του διαγωνισμού 
της Syngenta Hellas 

Ολοκληρώθηκε ο 
Μεγάλος ∆ιαγωνι-
σµός Βαµβακιού 4χ4 
της Syngenta Hellas, 
µε έναν υπερτυχερό 
να κερδίζει το τετρα-
πλάσιο της αξίας των 
προϊόντων Syngenta 
που αγόρασε. Πιο συ-
γκεκριµένα ο Αδαµά-
κης Πασχάλης από το 
∆ιδυµότειχο Έβρου 
κέρδισε ποσό τετρα-
πλάσιο της αξίας του 
Ampligo 150ZC που 
αγόρασε για το βαµ-
βάκι του. «Εµείς στη 

Syngenta Hellas θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε όλους 
τους παραγωγούς που και αυτή τη χρονιά, µας εµπιστεύ-
τηκαν και συµµετείχαν στο ∆ιαγωνισµό επιλέγοντας τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα της Syngenta στην καλ-
λιέργεια του βαµβακιού», αναφέρει σε σχετικό δελτίο 
τύπου η εταιρεία και συνεχίζει: «Ευχόµαστε σε όλους 
τους παραγωγούς να έχουν καλή συγκοµιδή και τις κα-
λύτερες παραγωγές για το βαµβάκι τους. Υποσχόµαστε 
ότι θα είµαστε δίπλα στους Έλληνες καλλιεργητές δί-
νοντας λύσεις µε τα καλύτερα προϊόντα φυτοπροστα-
σίας και τις πιο υπεύθυνες υπηρεσίες υποστήριξης.».

Εμπορικά διαθέσιμο 
το DataConnect   
Το σύστηµα διαχείρισης όλου του στόλου DataConnect 
που επιτρέπει την ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ µηχα-
νηµάτων Claas, 365FarmNet και John Deere είναι τώ-
ρα on-line, ενώ και άλλες κατασκευάστριες ακολου-
θούν σύντοµα αυτή την ενσωµάτωση. Προηγουµένως, 
η προβολή αυτών των πληροφοριών απαιτούσε διπλή 
προσπάθεια χρησιµοποιώντας τις αντίστοιχες αλλά ξε-
χωριστές πλατφόρµες ή portal κάθε κατασκευαστή. Η 
δοµή αυτής της νέας άµεσης λύσης «cloud-to-cloud» 
επιτρέπει την απρόσκοπτη και αυτοµατοποιηµένη ροή 
δεδοµένων χωρίς καµία προσπάθεια από τον πελάτη. 
Παράλληλα, η ανταλλαγή δεδοµένων σε πραγµατικό 
χρόνο επιτρέπει µια ζωντανή επισκόπηση ολόκληρου 
του στόλου µηχανηµάτων. Το DataConnect και η αρ-
χιτεκτονική του δεν απαιτεί πρόσθετο λογισµικό ενώ 
εξασφαλίζεται και ο ασφαλής χειρισµός δεδοµένων.
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Δεξαμενές τριπλής 
στρώσης για ελιές 
στην ΕΑΣ Καβάλας
«Λειτουργεί σαν ψυγείο, αλλά είναι δεξαµενή», µε τον τρόπο 
αυτόν περιγράφει η χηµικός της ΕΑΣ Καβάλας, Ιωάννα Πετκο-
πούλου, υπεύθυνη για την οµαλή επεξεργασία 2.000 τόνων 
επιτραπέζιων ελιών Χαλκιδικής που διαχειρίζεται η Ένωση, 
τις δεξαµενές τριπλής στρώσης που πρόσφατα τοποθετήθη-
καν στις εγκαταστάσεις της ΕΑΣ. Στο πλαίσιο µιας σταθερής 
αναβάθµισης της ελαιοκοµικής δραστηριότητας της Ένωσης 
µέσω επενδύσεων που υλοποιεί η Ένωση, οι συνεταιρισµέ-
νοι παραγωγοί προχώρησαν στην αντικατάσταση παλιών 
δεξαµενών µε 60 νέες, ενώ τους επόµενους µήνες αναµένε-
ται η εγκατάσταση ακόµα περισσότερων δεξαµενών τριπλής 
στρώσης της Rotosal, όπως αναφέρει στην Agrenda η Μαρία 
Αναστασιάδου, διευθύντρια της ΕΑΣ Καβάλας.

Όπως µας εξήγησε η ίδια, η επιλογή του τύπου δεξαµε-
νής έγινε µετά από παρότρυνση της ειδικού της ΕΑΣ, Ιιωάν-
νας Πετκοπούλου, η οποία αναζητούσε ένα κατά το δυνατόν 
καλύτερα ελεγχόµενο περιβάλλον για τη ζύµωση των ελιών. 
«Έχω δει ότι η συµπεριφορά του προϊόντος είναι καλύτερη µε 

τις δεξαµενές τριπλής στρώ-
σης» διευκρινίζει η έµπειρη 
χηµικός. «Η διαδικασία της 
εκπίκρανσης είναι πιο οµα-
λή» συνεχίζει η κα. Πετκο-
πούλου, εξηγώντας ότι «Με 
τις νέας γενιάς δεξαµενές 
που εγκαταστήσαµε, ο καρ-
πός κρατάει τη σκληρότητά 
του. ∆εν είχε το µαλάκωµα 

όπως στις παλαιότερου τύπου δεξαµενές. Τα τρία στρώµα-
τα επιτρέπουν έλεγχο της θερµοκρασίας κατά την επεξεργα-
σία του καρπού µε καυστικό νάτριο. Ο περιβάλλοντας χώ-
ρος δεν επιβαρύνει τη διαδικασία µε επιπλέον θερµότητα».   

Ο βασικότερος παράγοντας ίσως που επηρεάζει την ποι-
ότητα της ελιάς µετά τη συγκοµιδή της, είναι η θερµοκρα-
σία στην οποία θα βρεθεί κατά την επεξεργασία και την απο-
θήκευσή της. Η αυξοµείωση της θερµοκρασίας είναι σοβα-
ρή αιτία υποβάθµισης του τελικού προϊόντος. Όσο ψηλότε-
ρη είναι η θερµοκρασία στην έναρξη της επεξεργασίας, τό-
σο µικρότερη είναι η αντοχή του καρπού στη συρρίκνωση. 

Λαµβάνοντας υπόψη τον παράγοντα θερµοκρασία, η 
Rotosal είναι έτοιµη για την παραγωγή ισοθερµικών δεξαµε-
νών τριών (ή και τεσσάρων) στρωµάτων, προκειµένου οι ε-
λαιοπαραγωγοί να έχουν σταθερή θερµοκρασία κατά τη δι-
άρκεια της επεξεργασίας, όσο και στην αποθήκευση της ε-
λιάς, ανεξάρτητα από τη θερµοκρασία περιβάλλοντος. Το α-
ποτέλεσµα θα είναι λιγότερα λειτουργικά έξοδα, µικρότερο 
κόστος εγκατάστασης και καλύτερη ποιότητα.

Το προϊόν αυτό µπορεί να εφαρµοστεί και σε απλές δεξαµε-
νές που προορίζονται για αποθήκευση νερού, λαδιού ή πε-
τρελαίου. Αποφεύγοντας θερµοκρασίες περί τους 70οC τους 
καλοκαιρινούς µήνες αλλά και τυχόν ψύξη του περιεχοµένου 
στις πολύ χαµηλές θερµοκρασίες τους χειµερινούς µήνες.

µοποιήσει, τα δεδοµένα αυτά υφίστανται επε-
ξεργασία και του παρέχουν τη δυνατότητα να 
λάβει τεκµηριωµένα την καλύτερη δυνατή από-
φαση για την καλλιέργειά του.

Για τις δυνατότητες της πλατφόρµας «Operation 
Center» η εταιρεία οργάνωσε ειδική εκδήλω-
ση στις εγκαταστάσεις της στη Θεσσαλονίκη 
στις 29 Οκτωβρίου κι ενηµέρωσε αγρότες-κα-
τόχους θεριζοαλωνιστικών µηχανών, οι οποί-
ες ενσωµατώνουν τεχνολογίες, όπως τα ζυγι-
στικά και τα υγρασιόµετρα, που είναι απαραί-
τητα για τέτοιες µετρήσεις. Όπως εξηγήθηκε α-
πό τον Χρήστο Γιάντσιο, προϊστάµενο του τµή-
µατος γεωργίας ακριβείας στην Agrotech, µέσω 
του Operation Center «ο παραγωγός µπορεί να 
δει ηλεκτρονικά το κάθε αγροτεµάχιό του και 
να έχεις ακριβή εικόνα για το πόσα στρέµµατα 
είναι, γιατί µετριέται µέσω του GPS. Επίσης, έ-

χει τη δυνατότητα να καταχωρίσει κάθε εργα-
σία που κάνει, οπότε γνωρίζει µε ακρίβεια πότε 
έσπειρε ή λίπανε ένα χωράφι και µε τί ποσότη-
τες και να προετοιµαστεί και πάλι µε ακρίβεια 
για το πότε θα µπει για την επιφανειακή λίπαν-
ση και ούτω καθ’ εξής. Μπορεί δηλαδή να κάνει 
έναν προγραµµατισµό εργασιών». Το στέλεχος 
της Agrotech ανέφερε ακόµη ότι ένα πολύ ση-
µαντικό στοιχείο που µπορούν να προµηθευ-
τούν από την πλατφόρµα, όσοι την αξιοποιή-
σουν, είναι οι µεταβλητοί χάρτες για λίπανση, 
φυτοπροστασία και πυκνότητα σποράς, που ε-
πιτρέπουν τη διενέργεια επεµβάσεων στο χω-
ράφι, χωρίς να χρειάζεται να παρέµβει ο χειρι-
στής, προκειµένου να αλλάζει τα κιλά. Τα µέ-
χρι τώρα αποτελέσµατα από τη χρήση της πλατ-
φόρµας κρίνονται κάτι παραπάνω από ενθαρ-
ρυντικά, αφού, όπως εξήγησε ο κ. Γιάντσιος, 
«έχουµε δει ότι µε έναν λιπασµατοδιανοµέα α-
κριβείας εξοικονοµείται έως και 20% ποσότητα 
λιπάσµατος, χωρίς να µειώνονται τα κιλά ανά 
στρέµµα που έριχνε ο παραγωγός». Ανάλογα 
οφέλη προκύπτουν κι από τη φυτοπροστασία. 
Για να αποκτήσει κανείς πρόσβαση στις υπηρε-
σίες της πλατφόρµας, οι οποίες παρέχονται δω-
ρεάν, αρκεί ο αγρότης να διαθέτει τον αναγκαίο 
τεχνολογικό εξοπλισµό και να ανοίξει έναν 
προσωπικό λογαριασµό στο Operation Center. 

200 αγρότες
Έως σήµερα στην πλατφόρµα είναι κατα-
χωρηµένα πάνω από 150.000 στρέµµατα 

και τη χρησιµοποιούν γύρω στους 200 
αγρότες σε Ελλάδα και Κύπρο



ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Την επόµενη µέρα, η οποία είναι συνυφα-
σµένη µε την υλοποίηση των προγραµµα-
τισµένων επενδύσεων, έχει θέσει σε εφαρ-
µογή το Κτήµα Άλφα, όπως λέει ο οινολό-
γος και συνιδιοκτήτης του κτήµατος, Άγ-
γελος Ιατρίδης. 

Ο ίδιος επισηµαίνει ότι η στρατηγική 
της επιχείρησης, της οποίας ηγείται, βα-
σίζεται σε µεγάλο βαθµό στην υλοποίηση 
των επενδύσεων που έχει στο πλάνο της. 
«Οποιοδήποτε επενδυτικό σχέδιο βρίσκε-
ται σε εξέλιξη, δεν πρόκειται να ανακοπεί. 
Αυτή είναι η στρατηγική της εταιρείας», ε-
πιµένει ο κ. Ιατρίδης.

Ταυτόχρονα όµως ο σχεδιασµός του κτή-
µατος προβλέπει εκτός από την ανέγερση 
ενός νέου οινοποιείου και την αναστο-
λή της επένδυσης για την προσθήκη νέας 
γραµµής εµφιάλωσης µε αντικείµενο την 
παραγωγή αφρώδους οίνου. 

«Στις παρούσες καταστάσεις οι επενδύ-
σεις µπορούν να αποτελέσουν το εφαλτή-
ριο για την επόµενη µέρα, όταν αρχίσει να 
επανέρχεται η οικονοµία σε κατάσταση οµα-
λότητας», συµπληρώνει ο επιχειρηµατίας.

Σε εξέλιξη οι χωµατουργικές εργασίες για 
το νέο κτήµα µε επένδυση 5 εκατ. ευρώ

Επί του παρόντος το Κτήµα Άλφα βρί-
σκεται σε διαδικασία εκτέλεσης των χω-
µατουργικών εργασιών, για τη δηµιουρ-
γία του νέου του οινοποιείου στην περιο-

χή του Αµυνταίου, το οποίο βρίσκεται σε 
απόσταση 2 χιλιοµέτρων από το ήδη υπάρ-
χον. Η υλοποίηση της επένδυσης εντάσσε-
ται στο πλαίσιο του Προγράµµατος Αγρο-
τικής Ανάπτυξης των ετών 2014-2020. Το 
οινοποιείο θα ολοκληρωθεί στα τέλη του 
2021 και το σύνολο της επένδυσης θα α-
νέλθει στα 5 εκατ. ευρώ. 

«Μέσω αυτής της επένδυσης θα προβού-
µε και σε παραγωγική διαφοροποίηση των 
προϊόντων που παράγουµε. Επί της ουσί-
ας ορισµένα από τα προϊόντα που παράγο-
νται αυτή τη στιγµή στο Κτήµα, θα παράγο-
νται στο νέο µας οινοποιείο», επισηµαίνει 
ο Άγγελος Ιατρίδης. «Αυτό που θα αλλάξει 
είναι ότι η σειρά «Οικοσύστηµα» του Κτή-
µατος, στην οποία επενδύουµε, θα επεκτα-
θεί και εποµένως θα υλοποιήσουµε την α-
νάπτυξή της στο υπάρχον οινοποιείο. Στο 
επίκεντρο της φιλοσοφίας του παλαιού οινο-

ποιείου βρίσκεται ο σχεδιασµός ένα αµπελο-
τεµάχιο-ένα προϊόν».

Μετατίθεται το πλάνο για την είσοδο 
στο αφρώδες κρασί 

Το Kτήµα έχει προγραµµατίσει και την εί-
σοδό του στο αφρώδες κρασί, µε τον επιχει-
ρηµατία να σηµειώνει πως «∆εδοµένου ότι η 
διαδικασία παραγωγής του παρουσιάζει δια-
φορετικές απαιτήσεις, απαιτείται η προσθήκη 
εξειδικευµένης γραµµής εµφιάλωσης. 

Εποµένως η έναρξη της παραγωγής του α-
φρώδους από ΠΟΠ ξινόµαυρο Αµυνταίου, 
µετατίθεται για το τέλος του 2021, οπότε και 
θα παρουσιάσουµε την πρώτη µας ετικέτα».

Σε ό,τι αφορά τώρα την πορεία του 2020 ο 
επικεφαλής του Κτήµατος Άλφα στέκεται στις 
δυσχέρειες που θα επιφέρει για το σύνολο της 
αγοράς του κρασιού, η αναστολή λειτουργίας 
της εστίασης. «Ο Νοέµβριος είναι εµπορικά ο 
πιο δυνατός µήνας, ωστόσο φέτος τα δεδοµέ-
να είναι εντελώς διαφορετικά», εξηγεί ο κ. Ι-
ατρίδης. Στον τοµέα των εξαγωγών το Κτήµα 
Άλφα εµφάνισε µικρές απώλειες στις Ηνω-
µένες Πολιτείες, οι οποίες αποδίδονται από 
τον Άγγελο Ιατρίδη στην εστίαση, ωστόσο η 
εικόνα επί ευρωπαϊκού εδάφους ήταν εκ δι-
αµέτρου αντίθετη µε αποτέλεσµα να έχουν ι-
σοσταθµιστεί οι απώλειες που παρουσιάστη-
καν κατά τους µήνες του lockdown. 

Eπί του παρόντος εξάγεται το 32% της πα-
ραγωγής του Κτήµατος, ποσοστό που είναι 
αυξηµένο σε σχέση µε την αντίστοιχη περ-
σινή περίοδο.

Κάθε αμπελοτεμάχιο 
και ετικέτα, σχεδιάζει 
το Κτήμα Άλφα
Αρκετά λιγότερες του αναμενόμενου οι παραγγελίες για 
το Νοέμβριο λόγω αναστολής στη λειτουργία της εστίασης

Προς επέκταση
της πειραµατικής
παραγωγής λυκίσκου 
η Ελληνική Ζυθοποιία
Αταλάντης
Σε επέκταση της παραγωγής 
λυκίσκου που διατηρεί σε 
πειραµατική µορφή για την ώρα, 
θα προχωρήσει η Ελληνική 
Ζυθοποιία Αταλάντης, όπως 
αναφέρει ο πρόεδρος της 
εταιρείας, Αθανάσιος Συριανός. 
Εφόσον η εξέλιξη και τα 
δεδοµένα της δοκιµαστικής 
παραγωγής εξελιχθούν οµαλά, 
η ζυθοποιία θα εξετάσει το 
ενδεχόµενο να παράγει λυκίσκο 
στην Ελλάδα. 
Εν τω µεταξύ, η εταιρεία, στην 
οποία συµµετέχει µετοχικά το 
fund Diorama από το Νοέµβριο 
του 2019, προχωρώντας σε 
αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 
συνολικού ύψους 8 εκατ. ευρώ 
ετοιµάζει τα επόµενα επενδυτικά 
της βήµατα, έχοντας ήδη 
υλοποιήσει κίνηση για ενίσχυση 
της ρευστότητας. Να σηµειωθεί 
ότι την τρέχουσα περίοδο η ΕΖΑ 
συνεχίζει να εκπληρώνει τους 
όρους των συµβάσεων µε τους 
συνεργαζόµενους, ενώ 
προχώρησε και στην 
αποθήκευση των πρώτων υλών 
στο εργοστάσιό της στην 
Αταλάντη, προαγοράζοντας 
ποσότητες και διευκολύνοντας 
τους παραγωγούς να 
αποθηκεύσουν άλλες, 
που δεν είχαν τη δυνατότητα 
να διατηρήσουν σε δικές τους 
εγκαταστάσεις. Ο κ. Συριανός 
επισηµαίνει ότι «βασική 
φιλοσοφία της εταιρείας είναι 
να προτιµήσει την ελληνική 
παραγωγή από την ξένη, ακόµα 
κι αν αυτή είναι κατά τι 
ακριβότερη, χτίζοντας µία σχέση 
υπό την προοπτική ότι υπάρχει 
µέλλον για τη βυνοποίηση, όπως 
συµβαίνει και µε τον λυκίσκο».
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Ένα αµπελοτεµάχιο
ένα προϊόν

Στο επίκεντρο της φιλοσοφίας
 του παλαιού οινοποιείου του κτήµατος 

Άλφα βρίσκεται ο σχεδιασµός 
ένα αµπελοτεµάχιο - ένα προϊόν
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Χοιροτροφική Μπισιρίτσα

Από 3 χοιρομητέρες  
στα 400 ζώα και 
μονάδα βιοαερίου  
Άλλη αξία στην τυποποίηση δίνει η συνεργασία με το 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για το σύστημα ιχνηλασιμότητας

Οι φυλές
Το κοπάδι της εκµε-

τάλλευσης αποτελείται 
από 400 χοιροµητέρες 

και φυλές Λαντράς, 
Λαρτζ Γουάιτ και 

Ντουρόκ 

Το 2005 τέθηκε σε λειτουργία 
η επεξεργασία και τυποποίηση 
κρεάτων και παραγωγή 
κρεατοσκευασµάτων  στις 
σύγχρονες εγκαταστάσεις. 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Οι παλιοί χοιροτρόφοι έ-
λεγαν ότι στο επάγγελµα 
αυτό, τρεις χρονιές µπαί-
νεις µέσα και η τέταρτη σε 
πληρώνει. Αυτή η έκθεση στο 
ευµετάβλητο των αγορών α-
ποθαρρύνει στο να δροµολογη-
θούν σοβαρές επενδύσεις στην χοι-
ροτροφία στην χώρα µας. Στην περίπτωση ό-
µως της οικογένειας Μπισιρίτσα από την Κοζά-
νη, λειτούργησε ως κίνητρο εξέλιξης, η οποία 
ήταν τέτοια ώστε πλέον οι καταναλωτές µπαί-
νοντας στο κρεοπωλείο ζητούν συγκεκριµένα 
προϊόν που φέρει την υπογραφή Μπισιρίτσας. 

Το 1960 ο Ιωάννης Μπισιρίτσας ξεκίνησε 
µε τρείς χοιροµητέρες ελευθέρας βοσκής και 
χρόνο µε το χρόνο το 1977 κατάφερε να κά-
νει µια µικρή χοιροτροφική µονάδα. Από το 
1983 τα παιδιά του,  ∆ηµήτρης και Γιώργος, 
ένωσαν τις δυνάµεις τους και κατάφεραν να 

δηµιουργήσουν την εταιρεία « ΧΟΙ-
ΡΟΤΡΟΦΙΚΗ - ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΠΙ-
ΣΙΡΙΤΣΑ Α.Ε». 

Σήµερα, 60 χρόνια µετά, πι-
στοποιηµένη τυποποίηση όλων 
των προϊόντων χοιρινού κρέα-

τος, παραδοσιακές συνταγές, σύγ-
χρονος στόλος µεταφοράς αποτε-

λούν λίγα µόνο από τα βέλη στην 
φαρέτρα της νέας γενιάς της επιχεί-

ρησης που διεκδικεί ξεχωριστή θέση στον 
κλάδο της χοιροτροφίας της χώρας. 

Όπως εξηγεί στην Agrenda ο Γιώργος Μπισι-
ρίτσας, ένας εκ των εγγονών, η µονάδα αποτε-
λείται από 400 χοιροµητέρες και έχοντας πλέον 
κερδίσει την εµπιστοσύνη αγορών και κατανα-
λωτών, η επιχείρηση θέλει να καθιερώσει µέσω 
έρευνας σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Ιω-
αννίνων σύστηµα ιχνηλασιµότητας για τα προϊό-
ντα, ώστε µέσω της κάµερας του κινητού να µπο-
ρεί ο οποιοσδήποτε να γνωρίζει αν το κρέας είναι 
Μπισιρίτσα, πότε γεννήθηκε το ζώο, πότε µπήκε 
στο σφαγείο αλλά και µε τι τροφές µεγάλωσε.

Η οικογένεια Μπισιρίτσα στην Κοζάνη µετρά πάνω από έξι δεκαετίες στην χοιροτροφία και έχοντας µπει στην 
επεξεργασία και τυποποίηση χοιρινού κρέατος δυναµικά από τα µισά της προηγούµενης δεκαετίας, πλέον 
εστιάζει στον εκσυγχρονισµό των προϊόντων της δίνοντας έµφαση στην ποιότητα και µε σύµµαχο την έρευνα. 

 Οικογένεια Μπισιρίτσα
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Ανέκαθεν η στόχευση της οικογέ-
νειας ήταν η επένδυση στην τεχνο-
λογία και τους αυτοµατισµούς, κά-
τι που µαρτυρά και το γεγονός ότι 
ήταν από τους πρώτους την δεκαε-
τία του 1990 που εγκατέστησαν αυ-
τόµατο εξαερισµό στο χοιροστάσιο 
και αυτόµατα συστήµατα τροφοδο-
σίας, που προχώρησαν, στην τεχνι-
κή της τεχνητής σπερµατέγχυσης . 
Υπό αυτό το πρίσµα, παρά το γεγο-
νός ότι το µέγεθος του ζωικού κε-
φαλαίου αναλογικά µε τις δεκαετί-
ες δραστηριοποίησης δείχνει πιο ή-
πιους ρυθµούς ανάπτυξης, τα βήµα-
τα προόδου είναι συστηµατικά και 
εντείνονται από την έναρξη της τυ-
ποποίησης και έπειτα. 

Το 2013 αποφάσισαν να επεν-
δύσουν στην πράσινη ενέργεια α-
ξιοποιώντας τα απόβλητα της χοι-
ροτροφικής µονάδας, παράγοντας 
ηλεκτρική ενέργεια από βιοαέριο. 
Το έργο ολοκληρώθηκε τον Μάρ-
τιο του 2017. Πλέον, στους στόχους 
της επιχείρησης πάντα σε συνάρτη-
ση µε την έρευνα και την ανάπτυξη 
του συστήµατος ιχνηλασιµότητας, 
βρίσκεται µεταξύ άλλων και ο δι-

πλασιασµός του ζωικού κεφαλαίου 
τα προσεχή έτη και άρα ο διπλασια-
σµός της δυναµικότητας κάθε πτυ-
χής της καθετοποιηµένης εκµετάλ-
λευσης. «Έχουµε βάλει µπρος τώ-
ρα ώστε να ανεβάσουµε τη δυνα-
µικότητα του χοιροστασίου, το ζωι-
κό κεφάλαιο να το διπλασιάσουµε 
και εννοείται να κάνουµε µεγαλύτε-
ρα βήµατα στην τυποποίηση και να 
προωθήσουµε περισσότερο τα έτοι-
µα επεξεργασµένα προϊόντα µας, ό-
πως είναι τα λουκάνικα» αναφέρει 
ο Γιώργος Μπισιρίτσας.

«Ο κόσµος εκσυγχρονίζεται, ζητά 
πιο έτοιµα πράγµατα και εµείς θέ-
λουµε να είµαστε έτοιµοι ώστε να 
αδράξουµε την δυναµική αυτή. Ε-
κτιµώντας πως επειδή σε αυτήν την 
περίπτωση το κόστος ανεβαίνει για 
την εκµετάλλευση, η έµφαση στην 
ποιότητα θα µπορέσει να δώσει α-
νταγωνιστικό πλεονέκτηµα σε συν-
δυασµό µε την αύξηση της παραγω-
γικότητας. Από την πρώτη στιγµή, η 
προσοχή της οικογένειας Μπισιρί-
τσα είναι στραµµένη στο χοιροστά-
σιο. «Αυτό είναι το Α και το » ανα-
φέρει ο συνοµιλητής µας.

Γεωμετρική πρόοδος στην ανάπτυξη από 
την καθετοποίηση της μονάδας και μετά

ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

Βιοτεχνία τυποποίησης κρεάτων, 
προϊόντων ζωικής παραγωγής, 

επεξεργασία κρέατος. 
2ο χλµ. Σερβίων – Κοζάνης

mpisiritsas@gmail.com
Ιστοσελίδα:

http://www.afoimpisiritsa.gr

Ποιοτικοί έλεγχοι
Τα προϊόντα υποβάλλονται 

διαρκώς σε ποιοτικούς 
ελέγχους και οι ζωοτρο-
φές καλλιεργούνται στην 

ευρύτερη περιοχή 

ΣΕΡΒΙΑ
ΚΟΖΑΝΗΣ

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

agrenda@agronews.gr

Τρακτέρ Claas
Άλλος 
επικεφαλής
Από την 1η Απριλίου 2021,
ο ∆ρ Martin von Hoyningen-Huene 
θα ενταχθεί στην Εκτελεστική 
Επιτροπή της CLAAS, έχοντας 
αναλάβει την ευθύνη για 
την Επιχειρηµατική Μονάδα 
των Τρακτέρ της γερµανικής 
εταιρείας.

Πλαστικά Θράκης
Αλλαγές στο ΔΣ
Ο ∆ηµήτρης Μαλάµος, 
εκτελεστικό µέλος του ∆Σ 
αναλαµβάνει καθήκοντα 
∆ιευθύνοντος Συµβούλου της 
εταιρείας Πλαστικά Θράκης και 
του Οµίλου (Group CEO), ενώ ο 
Κωσταντίνος Χαλιορής, νυν 
∆ιευθύνων της εταιρείας και του 
Οµίλου (Group CEO), παραµένει 
πρόεδρος και αναλαµβάνει και 
τη θέση του Chief Entrepreneur.

Jeffery Lindenmuth
Νέος 
αρχισυντάκτης 
Μετά από µια καριέρα που 
εκτείνεται σε περισσότερα από 30 
χρόνια στην M. Shanken 
Communications, ο Thomas 
Matthews παραιτείται από τη θέση 
του αρχισυντάκτη του Wine 
Spectator. Τη θέση του θα αναλάβει 
ο Jeffery Lindenmuth, 
αρχισυντάκτης της αδελφικής 
έκδοσης Whisky Advocate. Η 
µετάβαση θα γίνει στα τέλη του 
2020, ανακοίνωσε ο Marvin R. 
Shanken, εκδότης των περιοδικών.

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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Πιο πολύ θα πληγούν οι εκτατικές εκτροφές, ενώ σε 
καλύτερη μοίρα θα βρεθούν καλλιέργειες που βασίζονται σε 
γηγενείς ποικιλίες, όπως ειπώθηκε στο διαδικτυακό forum 
του δίκτυου Climpact με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Μείωση της παραγωγής από ακραία καιρικά 
φαινόµενα και ασθένειες. Πρωίµιση τρύγου έ-
ως και έναν µήνα, µε επιπτώσεις στην ποιότητα 
της πρώτης ύλης και κατ’ επέκταση και του κρα-
σιού. Ηπιότεροι χειµώνες που οδηγούν σε µει-
ωµένη καρπόδεση στα πυρηνόκαρπα. Μετατό-
πιση της ελαιοκαλλιέργειας σε πιο βόρεια γεω-
γραφικά διαµερίσµατα, αλλά και προβλήµατα σε 
βοσκοτόπια και λειµώνες, λόγω της ξηρασίας. 

Το ισοζύγιο που επιφυλάσσει η συντελούµε-
νη κλιµατική αλλαγή για τον εγχώριο γεωργο-
κτηνοτροφικό τοµέα είναι αρνητικό και οι ευνο-
ηµένοι -γιατί αναµένεται ότι θα υπάρξουν και τέ-
τοιοι, καθώς οι επιπτώσεις του φαινοµένου δι-
αφέρουν ανάλογα µε την περιοχή, τις καλλιέρ-
γειες και τα συστήµατα εκτροφής- εντέλει, θα εί-
ναι λιγότεροι από τους χαµένους.

Το γεγονός ότι η µεσογειακή λεκάνη αποτε-
λεί ένα από τα δύο hot spot, παγκοσµίως (σ. σ. 
το άλλο είναι η Αρκτική), όπου η µέση θερµο-
κρασία αυξάνει τρεις φορές ταχύτερα από ό,τι 
στα άλλα σηµεία του πλανήτη, βάζει την Ελλάδα 
στο «κάδρο» των χωρών που θα επηρεαστούν α-
πό τη µεταβολή στο κλίµα, µε µεγάλα θύµατα τις 
µικρές εκµεταλλεύσεις, που θα δυσκολευτούν 
να προσαρµοστούν λόγω έλλειψης κεφαλαίων.

Γεωγραφικά, η Κρήτη, η Ανατολική Πελοπόν-
νησος και η ∆υτική Ελλάδα έχουν αρχίσει ήδη 
να βιώνουν την πίεση που ασκείται -και αναµέ-
νεται να ενταθεί στα επόµενα χρόνια- στον πρω-
τογενή τοµέα από τη µείωση των βροχών και την 
αύξηση της ξηρασίας, µε αποτέλεσµα να προβά-
λει ως αναπόφευκτη η λύση της αναδιάρθρωσης.

Σε καλύτερη µοίρα αναµένεται να βρεθούν τα 
πιο βόρεια γεωγραφικά πεδία της χώρας και καλ-
λιέργειες που βασίζονται σε γηγενείς ποικιλίες. 
Αλλά και πάλι η πρόβλεψη δεν είναι οριζόντια. 
Έτσι οι καλλιέργειες που απαιτούν περισσότε-
ρες ώρες ψύχους κατά τη διάρκεια του χειµώνα 
για να αποδώσουν, όπως και τα εκτακτικά συ-
στήµατα εκτροφής, µε βάση τα υφιστάµενα µο-
ντέλα πρόβλεψης, είναι βέβαιο ότι θα πληγούν.

Τα συµπεράσµατα αυτά προέκυψαν στη δι-
άρκεια διαδικτυακού forum που διοργάνωσε το 
δίκτυο Climpact σε συνεργασία µε το Αριστοτέ-
λειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, την Παρα-
σκευή 30 Οκτωβρίου, µε θέµα «Μετριασµός των 
επιπτώσεων και προσαρµογή της ελληνικής γε-
ωργίας στην κλιµατική αλλαγή» και συµµετοχή 
διακεκριµένων επιστηµόνων, µε υψηλή εξειδί-
κευση σε εµβληµατικές καλλιέργειες της χώρας.

Σε µια γενικότερη τοποθέτηση ο καθηγητής 
Πανεπιστηµίου Κρήτης και µέλος του Εθνικού 
Αστεροσκοπείο Αθηνών, Νίκος Μιχόπουλος α-
νέφερε πως αναµένουµε στην Ελλάδα µείωση 

στην απόδοση των καλλιεργειών, λόγω αύξησης 
της συχνότητας ακραίων καιρικών φαινοµένων, 
µείωσης της διαθεσιµότητας νερού εξαιτίας πα-
ρατεταµένων περιόδων ξηρασίας, πολλαπλασι-
ασµού των ασθενειών, παρασίτων και ζιζανίων, 
διάβρωσης του εδάφους και αρνητικές επιπτώ-
σεις στη γονιµότητά του, οι οποίες θα φέρουν 
µείωση και της ποικιλότητας των καλλιεργειών. 

«Με βάση τα µοντέλα πρόγνωσης αναµένεται 
πως θα επηρεαστεί και η Ανατολική Πελοπόννη-
σος όπου καταγράφονται ζητήµατα στον υδρο-
φόρο ορίζοντα από τη µείωση των βροχών, ενώ 
ήδη σοβαρό είναι το πρόβληµα στην Κρήτη», εί-
πε και εκτίµησε πως «κατά την άποψή µου ναι, 
θα αναγκαστούµε να πάµε σε αναδιαρθρώσεις».

Μέχρι και έναν µήνα η πρωίµιση 
του τρύγου στην Ελλάδα

Μετατόπιση αµπελώνων σε υψόµετρο ή κο-
ντά στη θάλασσα και κυρίως σε περιοχές χαµη-
λότερης θερµοκρασίας, σε πιο γόνιµα εδάφη ή 
ακόµη και αλλαγή του ίδιου του προϊόντος, µε 
επικέντρωση στα ερυθρά και τα γλυκά επιδόρ-
πια κρασιά, προβλέπεται για τον ελληνικό αµπε-
λώνα στο τέλος του αιώνα, καθώς, αν επιβεβαι-
ωθούν οι εκτιµήσεις, οι περισσότερες περιοχές 
της χώρας θα έχουν καταστεί πολύ θερµές για 
την οινοποιήσιµη αµπελοκαλλιέργεια. 

Την εκτίµηση αυτή εξέφρασε ο αναπληρω-
τής καθηγητής του τµήµατος Γεωπονίας- εργα-
στήριο Αµπελουργίας του ΑΠΘ, Στέφανος Κουν-

δουράς, σηµειώνοντας ότι ήδη στην Ελλάδα, ό-
πως προκύπτει από µια εν εξελίξει µεγάλη µελέ-
τη που πραγµατοποιεί το εργαστήριο Αµπελουρ-
γίας µε τον τοµέα µετεωρολογίας κλιµατολογί-
ας του τµήµατος γεωλογίας του ΑΠΘ, την τελευ-
ταία 30ετία παρατηρείται πολλή µεγάλη αυξητι-
κή τάση στις ηµερήσιες ελάχιστες τιµές της θερ-
µοκρασίας και λιγότερο στις µέγιστες.

Εστιάζοντας στις περιοχές Καβάλας και Νάου-
σας, οι οποίες είναι κατ’ εξοχήν αµπελοκαλλιερ-
γητικές, ο καθηγητής τόνισε ότι στην Καβάλα έχει 
καταγραφεί µια αύξηση της τάξης των 2oC στη 
µέση ελάχιστη ηµερήσια θερµοκρασία των µη-
νών του καλοκαιριού και σηµαντική άνοδο και 
στη βλαστική περίοδο, ενώ στη Νάουσα το τρίµη-
νο του καλοκαιριού η άνοδος φτάνει τους 2,5oC.

«Σε όλη την Ελλάδα, παρατηρούµε πρωιµί-
σεις στον τρύγο από 5 έως και 23 ηµέρες και σε 
ορισµένες περιπτώσεις µέχρι και 1 µήνα κυρί-
ως για τις διεθνείς ποικιλίες, που είναι πρωιµό-
τερες. Ωστόσο σε περιπτώσεις συνδυασµού ποι-
κιλίας περιοχής που οδηγεί σε όψιµη ωρίµαν-
ση -τέτοιες έχουµε το Αµύνταιο µε το Ξινόµαυρο, 
τη Μαντινεία µε το Μοσχοφίλερο, τη Ζίτσα µε τη 
Ντεµπίνα- αυτή η µετατόπιση στον τρύγο νωρίτε-
ρα, µπορεί να είναι ευνοϊκή τουλάχιστον βραχυ-
πρόθεσµα, γιατί θα µετατοπίσει την περίοδο του 
τρύγου σε µια πιο ευνοϊκή περίοδο», όπως είπε.

Λύση για την πρωίµιση,
το αργοπορηµένο κλάδεµα 

Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος της 
πρωίµισης ο οµιλητής είπε πως οι αµπελουργοί 

πρέπει, µεταξύ άλλων, να κάνουν αργοπορηµέ-
νο κλάδευµα, που µπορεί να επιφέρει µέχρι και 
20 ηµέρες οψίµηση του βλαστικού κύκλου, να 
µειώνουν την επιφάνεια του φυλλώµατος (σ. σ. 
ξεφύλλισµα) ώστε να περιορίζεται η φωτοσυν-
θετική επιφάνεια και να αξιοποιούν υλικά ό-
πως ο καολίνης που αντανακλά το ηλιακό φως. 

Για την ξηρασία, που απειλεί νησιωτικούς α-
µπελώνες, όπως της Σαντορίνης, µε δεδοµένο ό-
τι η άρδευση δεν συνιστά βιώσιµη πρακτική, τό-
νισε ότι ενδείκνυται επιστροφή στο παλιό κυπε-
λοειδές σχήµα διαµόρφωσης, οι πιο χαµηλές πυ-
κνότητες φύτευσης, η αλλαγή κατεύθυνσης των 
γραµµών σε προσανατολισµό Ανατολή-∆ύση, α-
ντί Βορρά-Νότου, που αυξάνει το θερµικό φορ-
τίο στο φύλλωµα και η χρήση ανθεκτικών υπο-
κειµένων. «Το πιο δυναµικό στοιχείο που έχει η 
Ελλάδα, όµως, είναι οι γηγενείς ποικιλίες, οι ο-
ποίες βάσει των ηµεροµηνιών κατανοµής τρυγη-
τού, είναι πολύ πιο όψιµες από τις ξενικές και πιο 
ανθεκτικές στη ξηρασία», υπογράµµισε ο ίδιος.

«Όπλο» έναντι της κλιµατικής
αλλαγής οι τοπικές ποικιλίες

Ως «όπλο» για την αντιµετώπιση της κλιµατι-
κής αλλαγής στην Ελλάδα χαρακτηρίζονται οι 
ντόπιες ποικιλίες και για την ελαιοκαλλιέργεια, 

Σε προτεραιότητα 
οι κόκκινες ποικιλίες 
όσο αλλάζει το κλίμα

Προς το Βορρά 
και ο ελαιώνας
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στην οποία ήδη παρατηρείται πρωίµιση σε σχέ-
ση µε το χρόνο συγκοµιδής του καρπού, ενώ ένα 
πιθανό όφελος ίσως να είναι η µείωση κάποιων 
παθογόνων όπως ο ∆άκος, κάτι που όµως δεν έ-
χουµε δει µέχρι τώρα, όπως λένε οι επιστήµονες.

«Οι αρνητικές επιδράσεις της κλιµατικής αλ-
λαγής είναι περισσότερες και πιο σηµαντικές κι 
έχουν να κάνουν µε τις υψηλές θερµοκρασίες 
και µε το γεγονός ότι αυτές επηρεάζουν αρνη-
τικά τη διαφοροποίηση των οφθαλµών, την αν-
θοφορία και την καρπόδεση και τελικά την πα-
ραγωγή του ελαιοδέντρου. Το φαινόµενο αυτό 
λέγεται εαρινοποίηση», ανέφερε ο αναπληρωτής 
καθηγητής δενδροκοµίας του ΑΠΘ και συντονι-
στής της δράσης «∆ρόµοι της Ελιάς», Αθανάσι-
ος Μολασιώτης, υπογραµµίζοντας πως ποικιλί-
ες που απαιτούν περισσότερο ψύχος για µεγά-
λο διάστηµα το χειµώνα, όπως είναι η χονδροε-
λιά Χαλκιδικής θα επηρεαστούν πολύ περισσό-
τερο, έναντι για παράδειγµα της Κορωνέικης.

Ο οµιλητής ανέφερε ακόµη πως µε βάση το 
σενάριο για αύξηση κατά 1,8oC της θερµοκρα-
σίας, η Ελλάδα θα έχει σηµαντική µείωση παρα-
γωγής και η καλλιέργεια θα µετατοπιστεί σε πιο 
βόρειες χώρες, όπως η Κροατία. 

Στο σηµείο αυτό δε, υποστήριξε πως ο πλού-
τος των γηγενών ποικιλιών ελιάς είναι το «όπλο» 
µας στην καταπολέµηση της κλιµατικής αλλαγής. 

«Υπάρχουν πάνω από 50 ποικιλίες ελιάς, που εί-
ναι προσαρµοσµένες σε µικροπεριβάλλοντα και 
η αξιοποίηση αυτού του γενετικού υλικού είναι 
το µεγαλύτερο όπλο που έχουµε για να αντιµε-
τωπίσουµε την κλιµατική αλλαγή», ανέφερε χα-
ρακτηριστικά. Αποκάλυψε δε, πως στο πλαίσιο 
των «∆ρόµων της Ελιάς» επιχειρείται να γίνει αλ-
ληλούχηση του γονιδιώµατος της χονδροελιάς 
Χαλκιδικής και της Κορωνέικης, οι οποίες έχουν 
εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά σε σχέση 
µε το φαινόµενο της εαρινοποίησης. 

Ποικιλίες χαµηλών απαιτήσεων
ψύχους για τα πυρηνόκαρπα

Ποικιλίες που παράγουν σταθερά κάθε χρό-
νο και διακρίνονται για τις χαµηλότερες απαιτή-
σεις τους σε ψύχος κατά τη διάρκεια του χειµώ-
να, καθυστέρηση χειµερινού κλαδεύµατος, αλλά 
και εφαρµογή χηµικών ουσιών για τη διάσπαση 
του ληθάργου, πρότεινε, για την αντιµετώπιση 
της κλιµατικής αλλαγής στις δενδρώδεις καλλι-
έργειες, η ερευνήτρια του Ινστιτούτου Φυλλοβό-
λων ∆έντρων Νάουσας του ΕΛΓΟ-∆ήµητρα, ∆ρ. 
Παυλίνα ∆ρογούδη. Όπως ανέφερε χαρακτηρι-
στικά, από το 1988 και εντεύθεν καταγράφεται 
αύξηση της µέσης θερµοκρασίας 1,3oC, κυρίως 
τους µήνες Ιανουάριο, Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγου-

Σιτηρά
Για τα σιτηρά, που 
καταλαµβάνουν περί το 25% 
των καλλιεργήσιµων εδαφών 
στην Ελλάδα και παράγονται 
περίπου 1.300.000 τόνοι 
ετησίως, οι αποδόσεις τους, τα 
επόµενα 40 χρόνια θα 
κυµαίνονται από -15% έως και 
+27%, ανάλογα την περιοχή και 
από -10% έως και +15% για τα 
µεθεπόµενα 40 χρόνια, έως το 
τέλος του αιώνα

στο και υπό την έννοια αυτή είπε ότι οι παραγω-
γοί πρέπει να γνωρίζουν ποιες είναι οι κατάλ-
ληλες ποικιλίες για την περιοχή τους, διότι «α-
ποτελούν πολύτιµη πηγή γονιδίων, προσαρµο-
σµένων στις τοπικές συνθήκες».

Οι µικρές εκµεταλλεύσεις πιο 
ευάλωτες από τις µεγαλύτερες

Αναφορικά µε τις οικονοµικές επιπτώσεις της 
κλιµατικής αλλαγής στην ελληνική γεωργία, ο 
καθηγητής του ΑΠΘ, Στέφανος Νάστης ανέφερε, 
µε επίκληση στοιχείων δεκάδων διεθνών µελε-
τών, ότι «εκτιµάται πως οι µικρές γεωργικές εκ-
µεταλλεύσεις, καθώς και όσες βρίσκονται σε ο-
ριακά παραγωγικές περιοχές της χώρας, θα ζηµι-
ωθούν πιο πολύ συγκριτικά µε τις µεγαλύτερες. 
Αυτό θα οφείλεται κυρίως στη δυσκολία προσαρ-
µογής στην πραγµατοποίηση των αναγκαίων ε-
πενδύσεων σε κεφάλαια και εκπαίδευση. Η συ-
νέπεια θα είναι η αύξηση του κόστους παραγω-
γής των προϊόντων και η µείωση του εισοδήµα-
τος για τις µικρές και οριακές εκµεταλλεύσεις».

Εστιάζοντας στην περίπτωση των σιτηρών, που 
καταλαµβάνουν περί το 25% των καλλιεργήσιµων 
εδαφών στην Ελλάδα και παράγονται περίπου 
1.300.000 τόνοι ετησίως, ο καθηγητής ανέφερε 
πως οι αποδόσεις τους, τα επόµενα 40 χρόνια θα 
κυµαίνονται από -15% έως και +27%, ανάλογα 
την περιοχή και από -10% έως και +15% για τα 
µεθεπόµενα 40 χρόνια, έως το τέλος του αιώνα.

«Οι βορειότερες περιοχές της Ανατολικής Μα-
κεδονίας και Θράκης ευνοούνται σε σύγκριση µε 
τις νοτιότερες της χώρας και η περιοχή που θα ε-
πηρεαστεί περισσότερο αρνητικά είναι η δυτική 
Ελλάδα. Ουσιαστικά πρόκειται για περιοχές που 
θα δουν σηµαντικές µειώσεις στις βροχοπτώσεις», 
σηµείωσε. Για τις τιµές των σιτηρών δε, αναφέρ-
θηκε σε πρόβλεψη της Παγκόσµιας Τράπεζας 
βάσει της οποίας το 2030 για το µαλακό σιτάρι 
αναµένεται αύξηση της τάξης του 15%, ενώ και 
το σκληρό θεωρείται πως θα κινηθεί αντίστοιχα.

Ευκολότερη προσαρµογή των εντατικών συστηµάτων εκτροφής, εφόσον 
υπάρχει διαθεσιµότητα ενεργειακών και υδάτινων πόρων συγκριτικά µε τα 
µεικτά συστήµατα κτηνοτροφίας και παραγωγής ζωοτροφών, βλέπει ο 
γεωπόνος της Ακαδηµίας Αθηνών, ∆ηµήτρης Βολουδάκης, αναφορικά µε τις 
επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής στον κτηνοτροφικό τοµέα. Τα πιο πολλά 
προβλήµατα, όπως υποστήριξε, αναµένονται στα εκτατικά συστήµατα, τα 
οποία στηρίζονται στη βόσκηση. Σε αυτά η παραγωγή είναι πολύ ευαίσθητη 
στην κλιµατική αλλαγή και ο ρυθµός υιοθέτησης νέων τεχνολογιών σχετικά 
αργός. Υπό την έννοια αυτή, η χρήση νέων τεχνολογιών στη διαχείριση του 
κοπαδιού στο στάβλο και οι µηχανισµοί έγκαιρης προειδοποίησης πρέπει να 
προωθηθούν. «Οι δράσεις στην κτηνοτροφία πρέπει να στοχεύουν στην 
ανάδειξη της ιδιαιτερότητας της ελληνικής παραγωγής και του 
φιλοπεριβαλλοντικού χαρακτήρα της αιγοπροβατοτροφίας. Επίσης πρέπει να 
γίνει στρατηγικός σχεδιασµός για την ορεινή κτηνοτροφία, να αξιολογηθούν 
οι χρηµατοδοτικές ροές για τα βοοειδή ελευθέρας βοσκής και για τις 
επιπτώσεις της εκτροφής τους στην κλιµατική αλλαγή, να αξιοποιηθούν 
εγχώριες πρώτες ύλες για προσθετικά ζωοτροφών, οι επιδοτήσεις για απλή 
διατήρηση ζωικού κεφαλαίου να συνδεθούν µε την παραγωγικότητα των 
ζώων και την ενσωµάτωση καινοτοµιών σε επίπεδο εκτροφής», ανέφερε.

Σε δυσκολότερη θέση 
οι εκτατικές εκτροφές
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Για την εξαφάνιση της παραγωγής στη χώ-
ρα ενός στρατηγικού τρόφιµου της ζάχαρης 
και της καλλιέργειας ζαχαροτεύτλων κάνει 
λόγο το τµήµα αγροτικού του ΚΙΝΑΛ, σχολι-
άζοντας τις ανακοινώσεις του υπουργού Α-
νάπτυξης για την έναρξη παραλαβών τεύτ-
λων από την µονάδα της ΕΒΖ στις Σέρρες α-
πό τις 2 Νοεµβρίου. Σύµφωνα µε ανακοί-
νωση που υπογράφει ο τοµεάρχης αγροτι-

κού Μιχάλης Τζελέπης οι παραγωγοί νοιώ-
θουν εξαπατηµένοι και αγανακτισµένοι µε 
την προσκόµιση των τεύτλων σε εξευτελιστι-
κές τιµές καθώς η φετινή παραγωγή δεν θα 
πάει για παραγωγή ζάχαρης αλλά για ζωο-
τροφή ή βιοάεριο.

«Προς τη λοιπόν οι πανηγυρισµοί του υ-
πουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων µε την 
δήλωσή του «Το σχέδιο για τη σωτηρία της 

τευτλοπαραγωγής στην Ελλάδα συνεχίζεται 
και πιστεύω ότι από χρόνο σε χρόνο θα πη-
γαίνουµε καλύτερα», µάλλον ήθελε να πει 
αυτό που πραγµατικά γίνεται µε πρωταγω-
νιστή τον ίδιο, δηλαδή το σχέδιο για τη «ε-
ξαφάνιση» της τευτλοπαραγωγής στην Ελ-
λάδα συνεχίζεται και πιστεύω ότι από χρό-
νο σε χρόνο θα πηγαίνουµε χειρότερα», κα-
ταλήγει η ανακοίνωση του ΚΙΝΑΛ.

Άκαιροι οι πανηγυρισμοί για τις φετινές παραλαβές τεύτλων

Άδοξη κατάληξη 
φαίνεται να έχει 
ο «μεγάλος έρωτας» 
Γίτσα - Πεβερέτου 
που οδηγεί, όπως όλα 
δείχνουν, σε σκληρό 
διαζύγιο από την 
διεπαγγελματική του 
κρέατος της οποίας 
υπήρξαν... στυλοβάτες  

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Σαν κεραυνός εν αίθρια φαίνεται πως έπεσε 
η επιστολή της 23ης Οκτωβρίου του Συνδέ-
σµου Ελληνικής Κτηνοτροφίας, στην Ε∆ΟΚ 
ότι κατόπιν οµόφωνης απόφασης του ∆ιοι-
κητικού του Συµβουλίου αποχωρεί από αυ-
τή, στην οποία υπήρξε ιδρυτικό µέλος για µια 
σειρά από ενέργειές της που θέτουν σε κίν-
δυνο τον κλάδο.  Μάλιστα, ο ΣΕΚ απειλεί να 
στείλει στην εποπτεύουσα αρχή, δηλαδή το 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αναλυτι-
κό έγγραφο που θα εξηγεί τους λόγους. Το 
γάντι... σήκωσε άµεσα ο πρόεδρος της Ε∆ΟΚ 
Λευτέρης Γίτσας, αποστέλλοντας δύο µέρες 
µετά, στις 25 Οκτωβρίου εξώδικο στο ΣΕΚ, κά-
νοντας λόγο για «αόριστα ψεύδη» και «συ-
κοφαντίες» αλλά και για «καταχρηστικές ε-
νέργειες»  µε τη µορφή εκφοβισµού, ζητώ-
ντας να πάρει πίσω τα όσα καταλογίζει στην 
Ε∆ΟΚ, διαφορετικά η επόµενη πράξη θα εξε-
λιχθεί στις δικαστικές αίθουσες. Θυµίζει δε, 
ότι βάσει καταστατικού δεν µπορεί να απο-
χωρήσει, εφόσον έχει αναληφθεί διαχείρι-
ση εθνικού ή ενωσιακού προγράµµατος α-
πό την οργάνωση. Η «Αgrenda» έχει στη δι-
άθεση της την επιστολή του ΣΕΚ προς την Ε-
∆ΟΚ και το εξώδικο της ∆ιεπαγγελµατικής 
µε τα εκατέρωθεν επιχειρήµατα. 

Στο αιτιολογικό της απόφασης αποχώρη-
σης του ΣΕΚ από την Ε∆ΟΚ, όπως αυτά ανα-
πτύχθηκαν στη συνεδρίαση της 14ης Οκτω-
βρίου προβάλλονται ζητήµατα που αφορούν: 

 Υπερχρέωση της Ε∆ΟΚ και µη συνετή δι-
αχείριση. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που τέθη-
καν υπόψη του Συµβουλίου του ΣΕΚ, η ορ-

γάνωση είναι εκτεθειµένη έναντι τρίτων, συ-
ναλλασσόµενων, προµηθευτικών υπηρεσιών 
και υπαλλήλων και λειτουργικών δαπανών. 

 Προβλήµατα εκπροσώπησης του τοµέα. 
Από τις οκτώ οργανώσεις που συµµετέχουν 
στην Ε∆ΟΚ, οι οποίες όλες έχουν ίσα δικαι-
ώµατα, ορισµένες εξ αυτών  δεν πληρούν τις 
προϋποθέσεις του νοµικού πλαισίου για τις 
διεπαγγελµατικές οργανώσεις και θα έπρεπε 
να κατατάσσονται στο άρθρο 18 του καταστα-
τικού της Ε∆ΟΚ, των συνδεδεµένων µελών.

 Προβλήµατα στον τρόπο λήψης αποφά-
σεων µε µονοµερείς ενέργειες της προόδου, 
καθώς και απουσία της στοιχειώδους ενηµέ-

ρωσης για σοβαρά προβλήµατα της οργάνω-
σης. Για παράδειγµα κρίσιµα θέµατα όπως η 
κατοχύρωση  του Γύρου ως ΠΓΕ και το µείζον 
θέµα για την ανάπτυξη της εγχώριας παρα-
γωγής κρέατος, «η θέση της Ε∆ΟΚ» παρου-
σιάστηκε  εν είδη ανακοίνωσης  στον Τύπο 
και χωρίς να γίνεται σαφής αναφορά ότι και 
γύρος µε εισαγόµενες πρώτες ύλες θα έχει 
την ένδειξη ΠΓΕ. Επισηµαίνεται ότι ο πρόε-
δρος της Ε∆ΟΚ ενηµέρωσε τα µέλη του ∆Σ 
του ΣΕΚ στη συνεδρίαση της 25ης Ιουνίου για 
κατοχύρωση του γύρου µε ελληνικό κρέας.

 Παρόλη την προσπάθεια του ∆Σ του ΣΕΚ 
να διευθετηθούν τα θέµατα αυτά µε προτά-

Εξώδικο της ΕΔΟΚ στον ΣΕΚ

Σε νέες περιπέτειες  
η διεπαγγελματική
οργάνωση κρέατος

Η ΣΥΝΘΕΣΗ
ΤΗΣ Ε∆ΟΚ

ΣΕΚ

ΣΑΣΟΕΕ

ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ 
ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 
ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΩΝ & 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ 
ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ 
ΚΑΙ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ 
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ

BRIGATE

176 

60.000 

Εκπροσωπούν 
πανελλαδικά 

περίπου 

ΜΕΛΗ

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ
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Για µια ευµετάβλητη κατάσταση στις εξαγωγές και 
τις πωλήσεις στο εσωτερικό της χώρας λόγω της 
πανδηµίας µιλά ο αγροτικός κόσµος του νοµού 
Καβάλας σχετικά µε την εµπορική σεζόν στο επι-
τραπέζιο σταφύλι, κάνοντας λόγο για «κρέµασµα» 
των εµπόρων µε το πρόσχηµα του µειωµένου α-
γοραστικού ενδιαφέροντος λόγο του covid 19.

Σε αυτό το κλίµα, τα φετινά προβλήµατα ήρ-
θαν να επισκιαστούν όπως λέει σε ανακοίνω-

ση της η Οµάδα Αγροτών Παγγαίου, και από τις 
«βροχοπτώσεις του Οκτωβρίου που δηµιούργη-
σαν προβλήµατα σε σουλτανίνες και προστέθη-
καν στον φαύλο κύκλο του ΕΛΓΑ ο οποίος έχει 
γυρίσει την πλάτη του στους αγρότες βάζοντας 
πέρσι χαµηλά ποσοστά στις ζηµιές από βροχο-
πτώσεις, χωρίς να έχει εκδώσει ακόµα τις ενστά-
σεις για τα περσινά πορίσµατα των ζηµιών από 
τις βροχοπτώσεις, χωρίς να έχει εξοφλήσει Αντι-

χαλαζικά προγράµµατα και χωρίς ακόµα να έ-
χει εκδώσει νεότερο αντιχαλαζικό πρόγραµµα».

Για τους παραπάνω λόγους ζητούν οι πολιτικοί 
φορείς να πιέσουν και να διεκδικήσουν για τον 
νοµό µας την έκτακτη οικονοµική ενίσχυση η έ-
νταξη στα de minimis τόσο για τα σταφύλια όσο 
και τις ελιές τύπου Χαλκιδικής και όχι όπως λέ-
νε «χτυπήµατα στην πλάτη του Καβαλιώτη αγρό-
τη και µε κερασµένους καφέδες στα καφενεία».

Στήριξη κι όχι κεράσματα στα καφενεία ζητούν οι αγρότες Καβάλας

Μερίδα αγροτών αποζηµιώθηκε βάσει 
της τροπολογίας Βορίδη για τις ζηµιές 
του Ιανού, προκαλώντας αντιδράσεις 
καθώς δεν πήραν προκαταβολή πλη-
γέντες µε άλλο ποσοστό ζηµιάς και δεν 
απαντήθηκε αν και πότε θα πάρουν.

Μάλιστα, οι προκαταβολές που δόθη-
καν σε ένα τµήµα πληγέντων αγροτών 
για βαµβάκι, καλαµπόκι και τριφύλλι α-
φορούν όσους εµφάνιζαν 100% ζηµιά 
µετά από αεροφωτογραφίες από δορυ-
φόρο στις 20 Σεπτέµβρη αλλά και ορι-
οθέτηση περιοχών που έγινε από τον 
ΕΛΓΑ. Αναµφίβολα, πρόκειται για µια 
σηµαντική προκαταβολή, κάτι το οποίο 
ανέδειξε κατά τη διάρκεια Κοινοβουλευ-
τικού Ελέγχου, ο αρµόδιος υπουργός, 
υπογραµµίζοντας τα ρεφλέξ της κυβέρ-
νησης, εντούτοις άφησε κόσµο απέξω.

Εν τω µεταξύ, µαζική παράσταση δι-
αµαρτυρίας έγινε την Παρασκευή 30 
Οκτωβρίου στα γραφεία του ΕΛΓΑ στη 
Λάρισα, στην οποία µετείχαν αντιπρο-
σωπείες των Οµοσπονδιών Αγροτικών 
Συλλόγων Θεσσαλίας, ενώ αντιπρο-
σωπεία των αγροτών συναντήθηκε µε 
τον προϊστάµενο του ΕΛΓΑ Θεσσαλίας 
Μιχάλη Λιόντο από τον οποίο ζητήθη-
καν απαντήσεις και χρονοδιάγραµµα.

Όπως προκύπτει από ανακοίνωση 
των Οµοσπονδιών Αγροτικών Συλλό-
γων από τη συζήτηση και από τις εξε-
λίξεις σχετικά µε τον Ιανό που αφορά 
αγρότες και κτηνοτρόφους από Φάρσα-

λα, Καρδίτσα και Τρίκαλα αναδείχτη-
καν ορισµένα βασικά ζητήµατα όπως 
ότι:  Η τροπολογία Βορίδη δεν εξασφα-
λίζει την 100% αποζηµίωση, ούτε ανα-
στέλλεται η ισχύ του άρθρου 7 του κα-
νονισµού του ΕΛΓΑ που προβλέπει την 
αφαίρεση ποσοστού ζηµιάς για τα ζη-
µιογόνα αίτια και πολλαπλασιασµό µε 
τον συντελεστή 0,88 ώστε να βγει το πο-
σοστό των κιλών που αποζηµιώνονται.

Μάλιστα, στο παράδειγµα που ο προ-
ϊστάµενος του ΕΛΓΑ παρουσίασε, προ-
κύπτουν τα εξής; Αγρότης που έχει πλη-
ρώσει τα ασφάλιστρα του ΕΛΓΑ στο 100% 
χωρίς την έκπτωση του µείον 20% αν ε-
κτιµηθεί µε ποσοστό ζηµιάς 100% και 
µε στρεµµατική απόδοση στο βαµβάκι 
500 κιλά το στρέµµα θα αποζηµιωθεί 
ως εξής: 100-15%=85% x 0,88=74,8% 
ποσοστό ζηµιάς. 500 κιλά x ποσοστό 
74,8% = 374 αποζηµιώσιµα κιλά ανά 
στρέµµα x 0,45 ευρώ το κιλό = 168 ευ-
ρώ που είναι µικρότερο κατά 3 ευρώ α-
κόµη και από το µέσο όρο για τη Λάρι-
σα, σύµφωνα µε το στρεµµατικό πλα-
φόν του νοµού που αποζηµιώνεται α-
πό τον ΕΛΓΑ. Φυσικά τα χρήµατα που 
θα εισέπραττε ο αγρότης αν πουλούσε 
500 κιλά/στρέµµα βαµβάκι είναι πολύ 
περισσότερα από τα 168 ευρώ.

Στο µεταξύ, δεδοµένων των καθυστε-
ρήσεων στις εκτιµήσεις, µένει να φανεί 
αν θα ισχύσει το ορόσηµο για εξόφλη-
ση µέχρι τις αρχές Φεβρουαρίου 2021.

σεις, ο πρόεδρος της Ε∆ΟΚ αρνήθηκε κάθε 
συζήτηση και αποχώρησε από τη συνεδρίαση.

 Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης 
και οι τροποποιήσεις του καταστατικού της Ε-
∆ΟΚ, που έγιναν τουλάχιστον από τον ∆εκέµ-
βριο του 2019 και εντεύθεν πάσχουν απολύ-
του ακυρότητας που σηµαίνει ότι η Ε∆ΟΚ δεν 
λειτουργεί νόµιµα, ελεγχόµενης και της λει-
τουργίας του ∆Σ µετά τη λήξη της θητείας του.

Βρίθει ανακριβειών η επιστολή 
του ΣΕΚ, λέει ο Γίτσας

Στην εξώδικο διαµαρτυρία η Ε∆ΟΚ τονίζει 
πως η επιστολή του ΣΕΚ «βρίθει ανακριβειών 
και αναληθών γεγονότων και µοναδικό σκο-
πό έχει να πλήξει την λειτουργία και βεβαίως 
τη φήµη της Ε∆ΟΚ». Μάλιστα, στην καταγγε-
λία ότι οι αποφάσεις της Ε∆ΟΚ στερούνται ε-
γκυρότητας αναφέρει ότι «δέκα µήνες µετά 
την υπογραφή και χωρίς επιφύλαξη του κα-
ταστατικού  ως µέλους της Ε∆ΟΚ, θυµήθηκε 
ότι  δήθεν «αποφάσεις των γενικών συνελεύ-
σεων και οι τροποποιήσεις του καταστατικού 
της Ε∆ΟΚ, οι οποίες έγιναν τουλάχιστον α-
πό τον ∆εκέµβριο του 2019 και εντεύθεν πά-
σχουν απολύτως ακυρότητας, που σηµαίνει 
ότι η Ε∆ΟΚ δεν λειτουργεί νόµιµα».

Συντελεστής 
ζηµιάς

Η Τροπολογία 
Βορίδη δεν 

αναστέλλει την 
ισχύ του άρθρου 

7 του κανονι-
σµού του ΕΛΓΑ 
που προβλέπει 
την αφαίρεση 

ποσοστού ζηµιάς 
για τα ζηµιογόνα 

αίτια και πολ-
λαπλασιασµό µε 
τον συντελεστή 
0,88 ώστε να 

βγει το ποσοστό 
των κιλών που 

αποζηµιώνονται

Αντιδράσεις για τις αποζημιώσεις Ιανού,
αγρότες έμειναν εκτός προκαταβολής

Φέτα και Γύρος

Αναφορικά µε το µη 
διαχειρήσιµο χρέος η 
Ε∆ΟΚ εξηγεί ότι η 
µοναδική διαµάχη σε 
οικονοµική συναλλαγή 
της Ε∆ΟΚ αφορά την 
αντιδικία µε την Sopexa, 
για την προώθηση της 
Φέτας ΠΟΠ. Κατά τα 
λοιπά, ζητά από τον ΣΕΚ 
στοιχεία έναντι ποιων 
συναλλασσόµενων, 
προµηθευτών, 
υπαλλήλων κλπ είναι 
εκτεθειµένη η 
∆ιεπαγγελµατική, 
κάνοντας λόγο για 
«αόριστα ψεύδη».
Για την «απόκρυψη» εν 
είδη σαφούς αναφοράς 
ότι ο γύρος µε 
εισαγόµενες πρώτες 
ύλες θα έχει την ένδειξη 
ΠΓΕ, αναφέρει ότι µέχρι 
τις αρχές του 2020, 
πρόεδρος της ΓΣ της 
Ε∆ΟΚ ήταν ο 
αντιπρόεδρος του ΣΕΚ, 
Γιώργος ∆ιδάγγελος.
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Από το «φίλτρο» του ΕΛΓΟ 
θα περάσουν οι Σύμβουλοι
Στόχος να μην χαθεί άλλος χρόνος για το υπομέτρο 2.1 Γεωργικών Συμβουλών

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Aπό το φίλτρο του δεκαµελούς Επιστηµονικού 
Συµβουλίου του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα, θα περνάνε οι 
δείκτες που θα χρησιµοποιηθούν για την αξιο-
λόγηση των παρεχόµενων Γεωργικών Συµβου-
λών, οι οποίες αφορούν τον αντίκτυπο στη γε-
ωργική εκµετάλλευση από άποψη αλλαγής της 
συµπεριφοράς του αγρότη και των πρακτικών 
που εφαρµόζει µε βάση τις επιταγές της ΚΑΠ. 
Με τον τρόπο αυτό θα τεθεί σε λειτουργία το Ε-
θνικό Σύστηµα Παροχής Γεωργικών Συµβού-
λων, το οποίο θα λειτουργήσει ως σηµαντικός 
αναπτυξιακός µοχλός για την υποστήριξη των 
Ελλήνων γεωργών, για να µπορούν να επιλύ-
ουν προβλήµατα, να καινοτοµούν, να ανταπο-
κρίνονται στις νέες ευκαιρίες και να αναπτύσ-
σουν-διαχειρίζονται τα σύγχρονα περισσότερο 
αειφόρα συστήµατα παραγωγής.

Στις αρχές Ιουνίου, ολοκληρώθηκε από τον 
ΕΛΓΟ το εισαγωγικό πρόγραµµα επιµόρφωσης 
των υποψηφίων Γεωργικών Συµβούλων εξ α-
ποστάσεως, µέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατ-
φόρµα του Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Α-
θηνών, σε µία προσπάθεια να «κερδηθεί» ο χα-
µένος χρόνος για την πραγµατοποίηση του Υ-
ποµέτρου 2.1 προϋπολογισµού 100 εκατ. ευ-
ρώ και να αποσοβηθεί ο κίνδυνος απένταξης 
από το ΠΑΑ 2014-2020. Σηµειωτέον, στο εκ-
παιδευτικό πρόγραµµα είχαν εγγραφεί 3.441 
υποψήφιοι Γεωργικοί Σύµβουλοι εκ των οποίων 

οι 611 είναι εργαζόµενοι στον δηµόσιο τοµέα.
Στη 13η συνεδρίαση του ∆Σ. του ΕΛΓΟ ∆ή-

µητρα, στις 22 Οκτωβρίου αποφασίστηκε η 
σύνθεση και οι αρµοδιότητες του δεκαµελούς 
Επιστηµονικού Συµβουλίου Εθνικού Συστή-
µατος Παροχής Γεωργικών Συµβουλών. Χρέη 
προέδρου ασκεί η Αικατερίνη Αλεξάκη, προϊ-
σταµένη της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης και Εφαρ-
µογών της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ιασφάλισης 
Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων. Η θητεία των 
µελών του Συµβουλίου είναι τριετής, µε δυνα-
τότητα ανανέωσης µια φορά και για τρία έτη. 

Στα καθήκοντα της επιστηµονικής επιτροπής, 
η γνωµοδότηση επί ειδικών ερωτηµάτων που 
υποβάλλονται από υποψηφίους για πιστοποί-
ηση και εγγραφή στα Μητρώα Γεωργικών Συµ-
βουλών και Φορέων Πιστοποίησης Γεωργικών 
Συµβουλών κατά την υποβολή των αιτήσεων. 
Στις αρµοδιότητες και η γνωµοδότηση  για την 

ανάθεση της εκπόνησης ή και της επικαιροποί-
ησης του εκπαιδευτικού υλικού του εισαγωγι-
κού προγράµµατος επιµόρφωσης και των προ-
γραµµάτων επανακατάρτισης των Γ.Σ. καθώς 
και για τον έλεγχο συµµόρφωσης του περιε-
χοµένου του µε τη νοµοθεσία.

Η σύνθεση του επιστηµονικού συµβουλίου
To Επιστηµονικό Συµβούλιο Εθνικού Συστή-

µατος Παροχής Γεωργικών Συµβουλών είναι 
δεκαµελές και αποτελείται από τα κάτωθι µέλη:

i. Αικατερίνη Αλεξάκη, Γεωπόνο υπάλληλο 
του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα, µε αναπληρώτρια την Αθα-
νασία Παπαροκά, χηµικό, υπάλληλο του ΕΛΓΟ.

ii. Αναστασία Σαρχόσογλου, Γεωπόνο, Τα-
κτικό µέλος του ∆. του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα, µε ανα-
πληρώτρια την Μαρία Ζάβαλη, γεωπόνο, Τα-
κτικό µέλος του ∆Σ του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα.

iii. Έναν εκπρόσωπο ΓΕΩΤΕΕ, µε αναπληρωτή.
iv. Κωνσταντίνο Τσιµπούκα, Καθηγητή του 

ΓΠΑ, µε αναπληρωτή τον Αλέξανδρο Κουτσού-
ρη, καθηγητή ΓΠΑ.

v. Μαρία Παρταλίδου, καθηγήτρια του ΑΠΘ.
vi. Ειρήνη Τζουραµάνη, Κύρια Ερευνήτρια 

στον ΕΛΓΟ, µε αναπληρωτή τον Αθανάσιο Ράγκο, 
Εντεταλµένο Ερευνητή του ιδίου Ινστιτούτου.

vii. Στυλιανό ∆ρυ, Γεωπόνο.
viii. Βασίλειο Τζιάκα, Περιβαλλοντολόγο MSc.
ix. Σωτήρη Κουτσοµήτρο, Γεωπόνο-Μηχανι-

κό Περιβάλλοντος MSc, Σύµβουλο για την ΚΑΠ.
x. Χαράλαµπος Πέρος, µε αναπληρωτή τον 

Κωνσταντίνο Καρύδη.

Εγγραφή στα Μητρώα
Στα καθήκοντα της επιστηµονικής 
επιτροπής, η γνωµοδότηση επί ειδι-
κών ερωτηµάτων από υποψηφίους 
για πιστοποίηση και εγγραφή στα 
Μητρώα Γεωργικών Συµβουλών 

και Φορέων Πιστοποίησης

Η αλήθεια 
πληγώνει

∆ιαχρονικό: Σε µια εποχή 
παγκόσµιου ψεύδους, να λες αλήθεια 
είναι µια πράξη επαναστατική. 
Σταυρούλα Παπαγεωργίου

 Εργάτες γης: Χωρίς εργατικά 
χέρια είναι οι ελαιοπαραγωγοί της 
Θράκης, τώρα στη συγκοµιδή και τον 
κορωνοϊό να δυσκολεύει τους 
αγρεργάτες. Οι παραγωγοί δεν 
θέλουν να επωµιστούν το κόστος του 
τεστ Covid και ζητούν την 
παρέµβαση του κράτους! Η έλλειψη 
εργατικών χεριών θα παρατείνει τη 
συγκοµιδή κατά δύο µήνες. «Οι 
ντόπιοι δεν ανταποκρίνονται στην 
προσφορά εργασίας, παρακαλάς µε 
30 ευρώ µεροκάµατο και δεν 
έρχονται», λέει ο κ. Φεΐµ, παραγωγός 
ελιάς, ert.gr, 24/10/2020

Μονόδροµος: Ο 
αγροτικός κόσµος 
βρίσκεται σε 
µονόδροµο 
επιβίωσης. 
Επιβάλλεται να 
επεκταθεί στην 
αλυσίδα αξίας και 

διανοµής του πλούτου που παράγει. 
Οι αγροτικές εκµεταλλεύσεις πρέπει 
να γίνουν µικρές βιοµηχανίες 
τροφίµων, ενισχύοντας τη θέση του 
παραγωγού στην αλυσίδα αξίας. Οι 
αγρότες καλούνται να επενδύουν 
στην επεξεργασία, την τυποποίηση 
και τη συµµετοχή στην αλυσίδα 
διανοµής των προϊόντων τους. Αν τα 
µεγέθη των εκµεταλλεύσεων δεν 
επιτρέπουν την επίτευξη µέρους ή 
του συνόλου των νέων στόχων, τότε 
ο συνεργατισµός είναι µονόδροµος. 
Financial Times. ∆. Μιχαηλίδης, 
16/10/2020

Μελέτη από βιοµηχάνους για 
αγρότες …: Περίπου το 80% του 
κόστους της αγροτικής παραγωγής, 
αποτελούµενο κυρίως από ενέργεια, 
ενοίκια και εργατικά, είναι εντελώς 
ανεξάρτητο από τη βιοµηχανία 
εισροών και µπορεί να επηρεαστεί 
µόνο µε στοχευµένες κρατικές 
παρεµβάσεις. Ο µικρός κλήρος δεν 
µπορεί να υποστηρίξει µεγάλες 
επενδύσεις σε εργαλεία ψηφιακής 
γεωργίας. Μεγάλη είναι η ανάγκη 
αυστηρής πάταξης φαινοµένων 
παράνοµης εµπορίας σπόρων. ΙΟΒΕ, 
ΣΠΕΛ, ΣΕΠΥ, ΕΣΥΦ, 26/10/2020. 

*ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ
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Η επιδοτούµενη χρήση σκευασµάτων ειδικής 
θρέψης όπως είναι τα προϊόντα βραδείας 
αποδέσµευσης αζώτου και οι βιοδιεγέρτες, 
ξεχωρίζει στη λίστα ειδικών µέτρων άµεσης 
ενίσχυσης που πρότεινε η Κοµισιόν στα κράτη-
µέλη, για εφαρµογή τους στη νέα ΚΑΠ. 
Συγκεκριµένα πρόκειται για έναν κατάλογο µε 
τέσσερις κατηγορίες καλλιεργητικών συστηµάτων: 
Πράσινες πρακτικές, δάσωση αγροτικών γαιών, 
γεωργία ακριβείας και δέσµευση άνθρακα.

Τις πρακτικές αυτές κοινοποίησε η Κοµισιόν στα 
κράτη-µέλη ώστε να τις λάβουν υπόψη κατά το 
σχεδιασµό των ειδικών πράσινων επιδοτήσεων, 
δηλαδή των µονοετών ή πολυετών δράσεων που 
θα αντικαταστήσουν το γνωστό «πρασίνισµα» τη 
νέα περίοδο. Όπως έχει γίνει γνωστό από τις µέχρι 
σήµερα διαπραγµατεύσεις για τη νέα ΚΑΠ 
τουλάχιστον ένα 20% των άµεσων ενισχύσεων, 
δηλαδή περί τα 360 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για 
τις ανάγκες αυτών των µέτρων στη χώρα µας.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Ο πρώτος σε µια οικογένεια αγρο-
τών και κτηνοτρόφων, η οποία µε-
τρά πέντε γενιές στο επάγγελµα, που 
θα δηλώσει εισόδηµα και µάλιστα υ-
ψηλό για την απορρόφηση άνθρα-
κα θα είναι ο Κέλυ Γκάρετ από τον 
Αϊόβα των ΗΠΑ. Ο 45χρονος αγρό-
της ήταν επίσης από τους πρώτους 
που έσπευσαν να συµµετάσχουν στο 
χρηµατιστήριο ρύπων των ΗΠΑ, ό-
που διαπραγµατεύονται δικαιώµα-
τα εκποµπής ρύπων ανάµεσα σε ι-
διώτες και επιχειρήσεις. 

Ο ίδιος, ακολουθώντας σύγχρονες 
καλλιεργητικές πρακτικές, κατάφερε 
να εξοικονοµήσει σε βάθος πενταε-
τίας περί τους 5.000 τόνους διοξειδί-
ου του άνθρακα, το οποίο πούλησε 
σε καναδική εταιρεία ηλεκτρονικών 
καταστηµάτων και τώρα έχει λαµβά-
νειν τουλάχιστον 290.000 δολάρια, 
δηλαδή περίπου 250.000 ευρώ. Όπως 
υποστηρίζει ο ίδιος στο Bloomberg, 
περιορίζοντας το όργωµα στα χωρά-
φια του και αξιοποιώντας προϊόντα 
θρέψης αργής αποδέσµευσης και αυ-
ξηµένης απορρόφησης άνθρακα από 
το έδαφος, κατάφερε παράλληλα να 
βελτιώσει και τις αποδόσεις της εκµε-
τάλλευσής του που δραστηριοποιεί-
ται κυρίως στην καλλιέργεια καλα-
µποκιού και την εκτροφή βοοειδών. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι πρόγραµµα 
πίστωσης αγροτών για αποθήκευση 
άνθρακα αναµένεται να υλοποιήσει 
και ο γίγαντας των αγροτικών εισρο-
ών, Bayer. Ο γερµανικός κολοσσός α-
νακοίνωσε νωρίτερα φέτος πως σκο-
πεύει να κλείσει συνεργασία µε 1.200 
αγρότες, οι οποίοι θα ακολουθούν 
πρακτικές όπως η καλλιέργεια χω-
ρίς τη χρήση σκαπτικών µηχανηµά-
των και η χρήση κάλυψης στις καλ-
λιέργειες, µε σκοπό να αποθηκεύουν 

µονάδες άνθρακα. Αυτές τις µονάδες 
στη συνέχεια η Bayer θα τις αγορά-
ζει µε µετρητά (δεν έδωσε λεπτοµέ-
ρειες για τα συµβόλαια) ή θα µπορεί 
ο αγρότης να τις εξαργυρώνει για την 
αγορά αγροεφοδίων. Πρόκειται για 
πιλοτική πρωτοβουλία, η οποία ξεκί-
νησε τώρα από την εταιρεία στις Η-
ΠΑ και τη Βραζιλία, ενώ αναµένεται 
το ερχόµενο διάστηµα να προσαρµο-
στεί και σε άλλες αγορές. «Στην Ευ-
ρώπη, διερευνούµε πώς αυτή η και-
νοτόµος προσέγγιση θα µπορούσε να 
προσαρµοστεί στο πλαίσιο της Ευρω-
παϊκής Νέας Πράσινης Συµφωνίας», 
αναφέρει το σχετικό δελτίο τύπου.  

Το παράδειγµα αυτό αναµένεται 
να ακολουθήσουν κι άλλες εταιρεί-
ες του χώρου των αγροεφοδίων, λό-
γω της «Πράσινης Συµφωνίας» στην 
Ευρώπη, που ενθαρρύνει τέτοιες πρα-

κτικές. Ως εκ τούτου, αναµένεται να 
δηµιουργηθεί µια νέα ροή εσόδων 
για τους αγρότες, αλλά και ένας νέος 
τρόπος προµήθειας εισροών.

Άλλωστε, µε τη νέα ΚΑΠ και την 
πολιτική από το Αγρόκτηµα στο Πιά-
το, αντίστοιχα προγράµµατα έρχο-
νται και στην Ελλάδα. Ήδη τα πρώ-
τα βήµατα προς αυτή την κατεύθυν-
ση έγιναν στην κοντινή Γαλλία, η ο-
ποία το καλοκαίρι εισήγαγε το θεσµό 
των αγροτικών συνεταιρισµών µε κα-
ταστατικό σκοπό την εµπλοκή στο 
χρηµατιστήριο ρύπων. Πρόκειται 
για µία πρωτοβουλία που βρίσκε-
ται στα πρότυπα των Ενεργειακών 
Κοινοτήτων, διαθέτει µέλη αγρότες 
και κτηνοτρόφους µε τους συµµετέ-
χοντες να δεσµεύονται για δράσεις 
που εξοικονοµούν µονάδες άνθρα-
κα. Αυτές οι µονάδες στη συνέχεια 

πωλούνται στο Ταµείο Παρακατα-
θηκών της Γαλλίας µε συµβόλαια 
30 ευρώ τον τόνο, το οποίο τις διο-
χετεύει στην αγορά ρύπων.

Πρώτοι που έκλεισαν συµβόλαια 
τότε ήταν 391 βοοτρόφοι, ενώ πλέ-
ον ετοιµάζεται να ακολουθήσει και 
ο κλάδος της αιγοπροβατοτροφίας. 
«Αυτό είναι το πρώτο βήµα για να α-
ναγνωριστεί η εµπλοκή των αγροτών 
σε µία κυκλική οικονοµία», σχολίασε 
η πρόεδρος του συνεταιρισµού France 
Carbon Agri (FCAA), Μαρί Τερές Μπο-
νό. Νέοι συµµετέχοντες αναµένονται 
να µπουν µέσα στον Ιούνιο για τιµές 
30 έως 35 ευρώ ο τόνος και σύµφω-
να µε τον συνεταιρισµό το πρότζεκτ 
αυτό έχει στηθεί για να δηµιουργή-
σει ευκαιρίες για αγρότες που θέλουν 
να έχουν πρόσβαση σε νέες αγορές 
και να βελτιώσουν το εισόδηµά τους.

Παχυλά τσεκ 
σε αγρότες από 
μονάδες ρύπων   

Με επιταγές 
χιλιάδων ευρώ 

πληρώνονται 
από πολυεθνικές 

αγρότες και 
κτηνοτρόφοι μέσω 

του χρηματιστήριου 
ρύπων

∆έσµευση άνθρακα
στον τετράλογο

περιβαλλοντικών 
της Κοµισιόν

Bayer
Ο γίγαντας των αγροτικών 
εισροών, Bayer ετοιµάζεται 
να κλείσει συνεργασία µε 
1.200 αγρότες, που θα 
ακολουθούν πρακτικές όπως 
η καλλιέργεια χωρίς χρήση 
σκαπτικών µηχανηµάτων και 
κάλυψη στις καλλιέργειες, 
µε σκοπό να αποθηκεύουν 
µονάδες άνθρακα.

Αποδόσεις
Περιορίζοντας το όργωµα στα 
χωράφια του µε καλαµπόκι 
και αξιοποιώντας προϊόντα 
θρέψης αργής αποδέσµευσης 
και αυξηµένης απορρόφησης 
άνθρακα από το έδαφος, ο 
Κέλυ Γκάρετ κατάφερε να 
βελτιώσει τις αποδόσεις.

Μονάδες
Η Γαλλία από το καλοκαίρι 
ήδη εισήγαγε το θεσµό των 
αγροτικών συνεταιρισµών µε 
αγρότες και κτηνοτρόφους να 
δεσµεύονται για δράσεις 
που εξοικονοµούν µονάδες 
άνθρακα. 

O Κέλυ Γκάρετ 
από την Αϊόβα 
των ΗΠΑ.
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ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν∆
«Αν καταφέρουµε και 
κρατήσουµε τα µέτρα, 
αποφύγουµε τις 
οικογενειακές 
συναθροίσεις για κάποιο 
διάστηµα, ενδεχοµένως να 
µπορέσουµε να 
ανασάνουµε τα 
Χριστούγεννα. Αν και ο ιός 
αυτός µας έχει ξεπεράσει 
πολλές φορές ως σήµερα».

ΖΑΧΟΣ ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΟΥ 
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
«Είχα ναι, ωραίες γυναίκες 
δίπλα µου, και πριγκίπισσες 
είχα, πολλά είχα […]Έχω 
αγοράσει 5 ψυγεία, 5 
πλυντήρια, όλα από 5. Γιατί 
εγώ, είτε βαριόµουν, είτε 
θύµωνα, είτε µε 
ενοχλούσαν, έφευγα και 
έλεγα: Γεια σου αγάπη µου, 
καλά περάσαµε και τέρµα, 
αυτό ήταν».

ΕΜΑΝΟΥΕΛ ΜΑΚΡΟΝ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΓΑΛΛΙΑΣ
«Η Γαλλία µάχεται εναντίον 
του ισλαµιστικού 
αυτονοµισµού, ποτέ 
εναντίον του Ισλάµ. ∆εν θα 
επιτρέψω σε κανέναν να 
ισχυριστεί ότι η Γαλλία 
καλλιεργεί τον ρατσισµό 
εις βάρος µουσουλµάνων. 
Η Γαλλία δέχεται επίθεση 
για τις αξίες της, την 
ελευθερία της έκφρασης».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΚΑΤΑΛΑΒΑΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΟΙ ΤΣΕΛΙΓΚΑ∆ΕΣ ΠΟΙΟΣ ΤΟΥΣ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΗ ΜΠΟΥΚΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ 

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

Καθοδηγητής
Με αποδείξεις και ισχυρές 
ενδείξεις για διάπραξη 
παρατυπιών αναφορικά µε 
ψευδείς δηλώσεις εκτάσεων για 
κατανοµή δικαιωµάτων Εθνικού 
Αποθέµατος, έφυγε από τη 
∆οµοκού ο φάκελος µε τους 8 
«παραγωγούς» για τον 
Εισαγγελέα. Βέβαια, έφυγε και 
αυτός που έφτιαξε το φάκελο 
µε την υπόσχεση να διαπιστωθεί 
αν υπήρξε κέντρο καθοδήγησης.

Τέµπο
Για όσα τεκταίνονται γύρω από 
το ακτινίδιο, από τον κάµπο της 
Ηµαθίας µας αναφέρουν ότι 
φέτος οι Ιταλοί έµποροι που 
επισκέφτηκαν τα παραγωγικά 
κέντρα του νοµού για αγορές, 
έχουν σπάσει ρεκόρ. Το τοπικό 
ανέκδοτο που κυκλοφορεί είναι 
ότι είναι περισσότεροι από τους 
τουρίστες. Ως εκ τούτου είναι 
και αυτοί που κυρίως δίνουν τον 
τόνο για ανοδικές τιµές.

Τροποποιητική
Χιλιάδες παραγωγοί ελιάς 
«Καλαµών» κινδυνεύουν να µην 
λάβουν την ειδική ενίσχυση, 
αφού στις δηλώσεις ΟΣ∆Ε του 
2019, δεν έδωσαν σηµασία 
στην εξειδίκευση της ποικιλίας, 
συµπληρώνοντας το πεδίο ως 
επιτραπέζια/βρώσιµη ελιά. 
Πλήθος τα αιτήµατα στο 
υπουργείο για δυνατότητα 
καταχώρησης της ποικιλίας µε 
τροποποιητική δήλωση.

Στην απέξω πάλι κάποιοι κτηνοτρόφοι

Σεβαστή λένε οι κτηνοτρόφοι της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 
η πολιτική απόφαση του Μαυρουδή, που προέκρινε τον καταµερι-
σµό της ενίσχυσης για τη ζηµιά στην τιµή του κρέατος των αµνοερι-
φίων, µε βάση τις παραδόσεις γάλακτος του 2019! Όµως πέρα του 
ότι το 4ευρω ήρθε καθυστερηµένα, στην πληρωµή δεν εφαρµόστη-
καν πλήρως οι όροι της ΚΥΑ, για να είναι κάποιος δικαιούχος, αφή-
νοντας κόσµο απέξω. Επίσης, πολλοί κτηνοτρόφοι δεν έκαναν κα-
θόλου αίτηση από λάθος ή αµέλεια των ΚΥ∆, λένε οι βορειοελλαδί-
τες στον υπουργό της πλατείας και ζητούν να µεριµνήσει να ανοί-
ξει το σύστηµα για λίγες µέρες και να υπάρξει περίοδος ενστάσεων.

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Γηγενείς ποικιλίες 
όπως Ξινόµαυρο, 
Αγιωργίτικο και 
Ντεµπίνα, που είναι 
όψιµες, αναµένεται 
να ευνοηθούν από 
την κλιµατική αλλαγή. 
Ευνοηµένη στην 
ελαιοκαλλιέργεια, η 
Κορωνέικη λένε οι 
ειδικοί.

Το νερό – νεράκι θα 
πουν τις επόµενες 
δεκαετίες πολλές 
περιοχές της χώρας, 
από τη µείωση των 
βροχών και την 
αύξηση των περιόδων 
ξηρασίας, που φέρνει 
η κλιµατική αλλαγή. 
Η µεσογειακή λεκάνη 
αποτελεί περιοχή hot 
spot.

Υβρίδια
«Μυαλό δεν βάζουµε. Κάθε 

χρόνο τα ίδια. Αντί να θέλουµε 
να γίνουµε κρασάδες, 
επιµένουµε να 
συµπεριφερόµαστε σαν 
λαδάδες». Η φράση ανήκει σε 
«µπαρουτοκαπνισµένο» 
επικεφαλής πολύ δραστήριας 
Οµάδας Παραγωγών για τα όσα  
γίνονται και φέτος στη διάθεση 
των ελληνικών ακτινιδίων.

Οι αιχµές, από όσα ανέφερε, 
σχετίζονται µε το ότι ο χώρος 
δεν απέφυγε ούτε και φέτος τις 
πωλήσεις ατυποποίητων 
ακτινιδίων από το χωράφι 
κυρίως προς Ιταλούς αλλά και 
σε Ισπανούς εµπόρους.

Όπως, δηλαδή, συµβαίνει 
και µε το ελληνικό ελαιόλαδο, 
που εξάγεται κατά βάση χύδην, 
εν αντιθέσει µε το ελληνικό 
κρασί, το οποίο έχει κάνει την 
υπέρβαση και «φεύγει» στο 
εξωτερικό εµφιαλωµένο. 

;

ΝΕΪΘΑΝ ΑΚΕ 
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ
«Βρίσκεσαι εδώ (σ.σ. για το 
«άλµα» του από τη 
Μπόρνµουθ στη 
Μάντσεστερ Σίτι) για να 
κατακτήσεις τρόπαια και 
τίτλους. Παίζεις σε µεγάλα 
παιχνίδια, στο Champions 
League. Αναµφίβολα είναι 
ένα καλό βήµα για εµένα, 
να µάθω από έναν εκ των 
κορυφαίων προπονητών».

∆ηλαδή έµεινα 
εγώ πίσω για να 
πας εσύ µπροστά!

Τα λεφτά από τις ζηµιές της θεοµηνίας του 
Ιανού µπήκαν, αυτό είναι σίγουρο. Στη Βάθη 
«κόλλησαν» µε την ατάκα «γενναία 
προκαταβολή» και µάλιστα µόλις σε διάστηµα 18 
ηµερών από τη λήξη υποβολής δηλώσεων ζηµιάς. 
Αυτό που δεν είπαν, ήταν αυτό που εξαρχής 
άφησαν να περάσει στα µικρά γράµµατα, ότι σε 
πρώτη φάση θα πληρώνονταν µόνο όσοι είχαν 
100% ζηµιά στις καλλιέργειές τους. 

Και σαν να µην έφτανε αυτό, λένε οι αρµόδιοι 
ότι µέχρι 31 Ιανουαρίου θα έχουν εξοφληθεί οι 
πληγέντες αγρότες και κτηνοτρόφοι από τον 
Ιανό. Βέβαια, σηµειώστε ότι ήδη υπάρχει 
καθυστέρηση στις εκτιµήσεις. Άρα, τίθεται εν 
αµφιβόλω  το αν η εξόφληση των πληγέντων θα 
έχει ολοκληρωθεί µέχρι αρχές Φεβρουαρίου, 
όπως επιµένουν. Όσο για τις άλλες ζηµιές, που 
έγιναν από την άνοιξη και µετά, οι εκτιµήσεις θα 
ξεκινήσουν από τον Μάρτιο, οπότε για χρήµατα 
χρειάζεται ξανά η γνωστή υποµονή! 

Οι Κρητικοί, πάντως, ζητούν να αυξηθεί το ποσό 
που τους αναλογεί για τις πληγές λόγω Ιανού µε 
επιπλέον 90 εκατ. ευρώ, µε τον Βορίδη να τους 
επισηµαίνει ότι πρέπει να προσέχουµε τι ποσά 
ζητάµε γενικά, γιατί αν δεν είναι απολύτως 
τεκµηριωµένα, θα µας «κόψει» η Κοµισιόν, από 
την οποία έρχεται η τελική έγκριση. Θα το 
επανεξετάσει, λέει, αλλά µην βιάζεστε γιατί ο 
φάκελος των διεκδικήσεων για τις πληγείσες 
καλλιέργειες της Κρήτης έχει µεν κατατεθεί στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά όποιες ανακοινώσεις 
πάνε για το Συµβούλιο Υπουργών Γεωργίας του 
Νοεµβρίου ή….  του ∆εκεµβρίου. Υποµονή! 

Όσο για τις γκρίνιες των βουλευτών σχετικά µε 
το ύψος της ενίσχυσης για τους ελαιοπαραγωγούς 
λόγω της πανδηµίας, ο υπουργός είναι ξεκάθαρος, 
«ποτέ µέχρι σήµερα δεν έχει δοθεί ξανά ενίσχυση 
στην ελαιοπαραγωγή και αυτό είναι κάτι που κάνει 
για πρώτη φορά αυτή η Κυβέρνηση». Α, µην 
ξεχάσουµε στις πρωτιές της κυβέρνησης και τη 
µεταφορά των 35 εκατ. ευρώ στον ΕΛΓΑ, που 
όπως λέει ο Βορίδης «η παρούσα είναι η µόνη 
κυβέρνηση την τελευταία δεκαετία που έχει δώσει 
χρήµατα στον προϋπολογισµό του ΕΛΓΑ από τον 
κρατικό προϋπολογισµό». Αµ πώς! 

Κι ενώ ακόµα στην πλατεία Βάθη δεν έχουν 
λάβει τη σχετική έγκριση για την ειδική ενίσχυση 
στους ελαιοπαραγωγούς, έχουν ετοιµάσει την 
απόφαση µε το θεσµικό πλαίσιο, για να κερδίσουν 
χρόνο, σου λέει, αφού πρέπει η ένταξη των 
δικαιούχων να έχει ολοκληρωθεί πριν αλλάξει 
ο χρόνος. Το ζήτηµα είναι να προλάβουν, αφού 
µέσα στις επόµενες περίπου 60 ηµέρες πρέπει 
να πάρουν το πράσινο φως από τις Βρυξέλλες, να 
ανοίξουν το ηλεκτρονικό σύστηµα και να δώσουν 
και τον απαραίτητο χρόνο στους παραγωγούς να 
υποβάλλουν την αίτησή τους! Ο Βορίδης, πάντως, 
είναι κάθετος, από την ειδική ενίσχυση των 30 
ευρώ το στρέµµα αποκλείονται οι 
ετεροεπαγγελµατίες. Τέλος!      Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Τ
ο τελευταίο διάστηµα εκ 
µέρους των ιθυνόντων του 
υπουργείου Αγροτικής Α-
νάπτυξης (υπουργός, ΠΟ-

ΓΕ∆Υ, ΠΕΚ∆Υ κ.α.) έχουν γίνει περισ-
σότερες ανακοινώσεις, παρεµβάσεις 
και τοποθετήσεις για τα ζώα συντρο-
φιάς παρά για τα παραγωγικά ζώα. 
Είναι κι αυτό ένα δείγµα του ενδια-
φέροντός τους για τον τοµέα της α-
γροτικής παραγωγής.  

Ευαίσθητες χορδές
ΘΕΛΕΤΕ γιατί οι ζωόφιλοι και τα σω-
µατεία τους έχουν πληθύνει, θέλετε 
γιατί οι αστοί ψηφοφόροι είναι πολ-
λοί, θέλετε γιατί ο υπουργός εκλέγε-
ται στο Υπόλοιπο Αττικής (µε το παλιό 
εκλογολόγιο), το µελάνι που χύθηκε 
τελευταία γύρω από τις θεσµικές πα-
ρεµβάσεις για τα ζώα συντροφιάς, ξε-
πέρασε και την προενταξιακή διαδι-
κασία για την είσοδο της χώρας στην 
Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα. 

Σιωπή των αμνών
ΑΝΤΙΘΕΤΑ, ο υπουργός και οι ευ-
αίσθητες κατά τα λοιπά οργανώσεις 
του υπουργείου, ακόµα και µετά τις 
επίσηµες ανακοινώσεις του ΟΠΕΚΕ-
ΠΕ και την παραποµπή του θέµατος 
στον εισαγγελέα, έκριναν σκόπιµο 
να µην αναφέρουν λέξη για τη µεγά-
λη απάτη που γίνεται σε βάρος των 
πραγµατικών κτηνοτρόφων µε τις 
κατανοµές των βοσκοτόπων και την 
αντίστοιχη διανοµή δικαιωµάτων α-
πό το Εθνικό Απόθεµα. 

Κάποιοι επίορκοι
ΚΙ ΑΣ ΞΕΡΟΥΝ πολύ καλά ότι ο 
τρόπος µε τον οποίο µοιράζο-
νται τα δηµόσια βοσκοτόπια 
συνιστά µια πρώτης τάξεως 
καταστρατήγηση των κοινο-
τικών και εθνικών κανονι-
σµών, µια ξεκάθαρη µετα-
φορά πόρων από τους πραγ-
µατικούς αγρότες σε επίορ-
κους γραφειοκράτες και απα-
τεώνες των πόλεων, µια σοβα-
ρή υπονόµευση της υγιούς επι-
χειρηµατικότητας στον πρωτογενή.

Μια επιβεβαίωση της ανοχής του πο-
λιτικού συστήµατος στα φαινόµενα 
κατασπατάλησης δηµόσιων πόρων, 
ειδικά όταν αυτό διευκολύνει την α-
νάπτυξη δικτύων προσέλκυσης εκλο-
γικής πελατείας. 

Με μέθοδο των τριών
ΝΑ ΠΟΥΜΕ βέβαια ότι η µεγάλη 
απάτη των βοσκοτόπων δεν ήρθε 
ξαφνικά και από το πουθενά. Είναι 
αποτέλεσµα µεθοδεύσεων που έγι-
ναν σε ανύποπτο χρόνο, είτε µε δε-
δοµένη την πολιτική βούληση στις 
κρίσιµες περιόδους είτε επειδή το 
πολιτικό δυναµικό δεν είναι πάντα 
σε θέση να ελέγχει την εξέλιξη των 
πραγµάτων και να παρακολουθεί σε 
βάθος τις κινήσεις της διοίκησης και 
ιδίως του παρακράτους. 

Μόνιμα αδιάβαστος
ΤΑ ΛΕΩ ΟΛΑ ΑΥΤΑ, γιατί, πέραν 
των όσων παράδοξων έχουν συµβεί 
τα τελευταία χρόνια, η χώρα βρίσκε-
ται µπροστά σε µια ακόµη ενδιαφέ-
ρουσα µεταρρύθµιση της ΚΑΠ. Και ε-
νώ ο υπουργός και οι συν αυτώ, εµ-
φανίζονται πολυγραφότατοι και λα-
λίστατοι στα θέµατα που έχουν σχέ-
ση µε τα ζώα συντροφιάς δεν έχουν 
παρουσιάσει, τουλάχιστον δηµοσίως, 
ούτε ένα κείµενο, που να αναφέρε-
ται µε συγκροτηµένο τρόπο στις προ-
σεγγίσεις της ελληνικής πλευράς -α-
ντίθετα µε ότι συµβαίνει στις άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες- πάνω στα κρίσι-
µα θέµατα που συζητούνται σε Βρυ-
ξέλλες και Στρασβούργο.

Εκεί στα σκοτεινά
ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ότι εκτός από 
κεφαλαιώδη λάθη πολιτικής, 
εκτός από σοβαρές παραλή-
ψεις στο χειρισµό, πολλά απ’ 
αυτά που στο τέλος θα κλη-
θεί να εφαρµόσει η χώρα θα 
γίνουν την τελευταία στιγµή 
στο σκοτάδι, µε ότι αυτό ση-
µαίνει για τους αγρότες που 
δεν θα γνωρίζουν και για τους 
απατεώνες των σκοτεινών δι-
αδρόµων που θα µπορούν! 

Ενώ ο υπουργός 
και οι συν αυτώ, 
εµφανίζονται 
πολυγραφότατοι 
και λαλίστατοι στα 
θέµατα που έχουν 
σχέση µε τα ζώα 
συντροφιάς, δεν 
έχουν παρουσιάσει 
τουλάχιστον 
δηµοσίως, ούτε 
ένα κείµενο, που 
να αναφέρεται 
µε συγκροτηµένο 
τρόπο στις 
προσεγγίσεις της 
ελληνικής πλευράς 
για τη νέα ΚΑΠ

Ε
κείνοι που λένε ότι δεν υπάρχουν γράµ-
µατα στο αλφάβητο για να περιγρά-
ψουν την εξέλιξη της παγκόσµιας οι-
κονοµίας µετά την πανδηµία είναι α-

πολύτως σωστοί. Είναι σαφές ότι δεν µπορού-
µε να περιµένουµε να δούµε µια γρήγορη α-
νάκαµψη σχήµατος V, ούτε θα πρέπει να περι-
µένουµε µια πλήρη στασιµότητα ή µια ανάκαµ-
ψη σχήµατος L. Η νεότερη έκδοση της ανάκαµ-
ψης, το σχήµα Κ, αντικατοπτρίζει την αυξανόµε-
νη ανισότητα µεταξύ κερδισµένων και ηττηµέ-
νων τοµέων συµπεριλαµβανοµένης της µεσαί-
ας τάξης. Έτσι αντί να προτείνω ένα γράµµα, 
θα ήθελα να ζητήσω ένα διαφορετικό σχήµα 
στη µετά κορωνοϊού εποχή: την τετραγωνική 
ρίζα. Μια τετραγωνική ρίζα ξεκινά µε µια ισχυ-
ρή ανοδική πορεία, όπως αυτή που βιώνουµε 
τώρα, ακόµα και όταν η πανδηµία παραµένει.

Ωστόσο, αυτή η ταχεία ανάκαµψη ακολουθεί-
ται αµέσως από µια δοµική επιβράδυνση. Με άλ-
λα λόγια, το πρόβληµα δεν είναι µια ξαφνική 
κατάρρευση της δραστηριότητας, αλλά ο αρνητι-

κός αντίκτυπος που 
ακολουθεί. Το µέγα 
ερώτηµα είναι γιατί 
η πανδηµία θα φέ-
ρει χαµηλότερη α-
νάπτυξη; Υπάρχουν 
διάφοροι λόγοι για 
τους οποίους ο κο-
ρονοϊός φέρνει χα-
µηλότερη ανάπτυξη

-Πρώτον, οι εταιρείες θα είναι λιγότερο κερ-
δοφόρες και θα αντιδράσουν µε τη µείωση της 
επένδυσης σε στοιχεία ενεργητικού.

-∆εύτερον, η κατανοµή του εισοδήµατος θα 
επιδεινωθεί παγκοσµίως. Στην πραγµατικότη-
τα, η πανδηµία προκάλεσε σοβαρή επιδείνωση 
της κερδοφορίας όλων των επιχειρήσεων. Πα-
ρόµοια µε την παγκόσµια κρίση του 2008, οι 
εταιρείες θα θέλουν να ανακτήσουν τα κέρδη 
τους και γι’ αυτό πρέπει να µειώσουν την απα-
σχόληση και τους µισθούς. Αυτό θα επιδεινώ-
σει την ήδη κατακερµατισµένη κατανοµή εισο-
δήµατος παγκοσµίως. Φαίνεται δηλαδή ότι εί-
ναι αναπόφευκτη η πίεση στον κλάδο της ερ-
γασίας και στην αγοραστική δύναµη των νοι-
κοκυριών. Τα πράγµατα γίνονται και χειρότε-
ρα, οι φούσκες των τιµών των περιουσιακών 
στοιχείων που απορρέουν από τις εξαιρετικά 
χαλαρές νοµισµατικές πολιτικές αναµένεται να 
αυξήσουν το χάσµα µεταξύ της εργατικής τά-
ξης και εκείνων που µπορούν να επενδύσουν 
σε χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία.

-Τρίτον, η κρατική παρέµβαση στην οικονο-
µία οδηγεί στη δηµιουργία περισσοτέρων εται-
ρειών ζόµπι. Τα χαµηλά επιτόκια θα επιτρέψουν 
στις κυβερνήσεις να συνεχίσουν να χρηµατο-
δοτούν τέτοιες µη παραγωγικές εταιρείες. Είναι 
ώρα να επανεξετάσουµε τις βασικές αρχές του 
οικονοµικού µας µοντέλου για τον µετριασµό 
των επιπτώσεων από την COVID-19.

*OΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ

H τετραγωνική 
ρίζα της Covid 19

ΤΗΣ ΑΛΙΣΙΑ ΓΚΑΡΘΙΑ-
ΕΡΕΡΟ *



ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ ∆ΡΟΛΙΑ*

Η COMPO EXPERT Ελλάς, τα τελευ-
ταία 7 χρόνια έχει «µεταµορφωθεί» 
από µια επιχείρηση παροχής υψη-
λής ποιότητας λιπασµάτων σε ένα 
σηµαντικό «παίχτη» στην Αλυσίδα 
του Τροφίµου (Food Chain). Με την 
προσθήκη της λέξης «EXPERT» στον 
τίτλο της πριν λίγα χρόνια, κατάφε-
ρε να εισάγει στην ελληνική αγορά 
µια σειρά καινοτόµων προϊόντων 
εξειδικευµένης θρέψης. Τα προϊό-
ντα αυτά µέσω µιας καινοτοµικής 
προσέγγισης, αυτή των «Προγραµ-
µάτων EXPERT» έφτασαν στα χέρια 
πρωτοπόρων παραγωγών και µε-
τέφεραν εξειδικευµένη γνώση σε 
πρωτοπόρους γεωτεχνικούς επιστή-
µονες, καταφέρνοντας παράλληλα 
να δηµιουργήσουν προϊόντα (π.χ. 
πιστοποιηµένος σπόρο σιταριού 
ΕΛΠΙΣ και SITOS Club) µε το λογό-
τυπο της εταιρείας πάνω στο σακί.

Η θρέψη των φυτών παίζει σπου-
δαίο ρόλο και στην ποιότητα των τε-
λικών προϊόντων στο ράφι του κα-
ταναλωτή (φρούτα και λαχανικά). Η 
COMPO EXPERT Ελλάς αναγνωρί-
ζοντας αυτή την ανάγκη και κατα-
νοώντας τη σπουδαιότητα του ρό-
λου της θρέψης των φυτών ως έ-
ναν πολύτιµο κρίκο της Αλυσίδας 
του Τροφίµου (Food Chain) προ-
χώρησε στη δηµιουργία καινοτό-
µων προγραµµάτων εξειδικευµέ-
νης θρέψης για την παραγωγή υ-
ψηλής αξίας τελικών νωπών προϊ-
όντων. Έτσι, µέσα στη σειρά «Προ-
γράµµατα EXPERT» δηµιουργήθη-

κε µια νέα οµάδα µε την ονοµασία 
«Special Crops», µε σκοπό να πάει 
την ιδέα ένα βήµα παραπέρα. Με α-
πλά λόγια, να βοηθήσει στη δηµι-
ουργία νέων αγροτικών τροφίµων 
µε υψηλή προστιθέµενη αξία πά-
ντα µε τη σύνδεση όλων των κρί-
κων της Αλυσίδας Τροφίµου από 
τον παραγωγό, τον γεωτεχνικό, τον 
EXPERT, τον έµπορο µέχρι και τον 
τελικό καταναλωτή.

Τα οφέλη µε τα Special Crop
Τα Special Crops παρουσιάζουν 

πολλαπλά οφέλη τόσο για το περι-
βάλλον µε τη λελογισµένη χρήση 
τελευταίας τεχνολογίας λιπασµά-
των COMPO EXPERT, για τον πα-
ραγωγό µε αύξηση της απόδοσης 
και ποιότητας του παραγόµενου 
προϊόντος, για τον χονδρέµπορο 
και το λιανέµπορο µε τη διεύρυν-
ση της γκάµας των ελληνικών φρέ-
σκων προϊόντων όσο και για τον 
τελικό καταναλωτή που µπορεί να 
απολαµβάνει ελληνικά φρέσκα α-
γροτικά προϊόντα υψηλής διατρο-
φικής αξίας.

Το πρώτο βήµα λοιπόν έγινε µε 
τη συνεργασία της COMPO EXPERT 
Ελλάς και της εταιρείας εµπορίας ε-
ξωτικών φρούτων «ΠΕΦΑΝΗΣ Α.Ε.» 
για την παραγωγή του προϊόντος 
µε την ονοµασία «Καλοκαιρινές 
Φράουλες Καλαβρύτων». 

Πρόκειται για ένα καινοτόµο προ-
ϊόν, λόγω της εποχής παραγωγής 
του (καλοκαίρι) και είναι µια προ-
σπάθεια του παραγωγού Σπήλι-
ου Κόντη µε έδρα την Κέρτεζη Κα-

λαβρύτων στην οποία καλλιεργεί 
υπαίθρια καλοκαιρινή φράουλα. 

Ο παραγωγός ακολουθώντας 
το Πρωτόκολλο Παραγωγής α-
ναφορικά µε την ολοκληρωµένη 
θρέψη της φράουλας που δηµι-
ούργησε το Τεχνικό Τµήµα της 
COMPO EXPERT Ελλας µε το συ-
νεργάτη και γεωπόνο της περιο-
χής ∆ηµήτρη Παπασταύρου, κα-
θώς και µε τη συνεχή επίβλεψη 
των υπευθύνων γεωπόνων της 
εταιρείας κκ. ∆ηµήτρη ∆ρόλια 
και Τάσου Λόντου, παρήγαγε υ-
ψηλής ποιότητας φράουλα από 
τον Ιούλιο µέχρι και τον Οκτώ-
βριο 2020.

Η Φράουλα Καλαβρύτων διατίθε-
ται στα ράφια των µεγαλύτερων α-
λυσίδων σούπερ µάρκετ της χώρας 
µας σε συσκευασία των 250gr µε 
την επωνυµία της εταιρείας «ΠΕΦΑ-
ΝΗΣ ΑΕ» και φέρει ειδική σήµανση 
«Powered by COMPO EXPERT» συ-
νοδευόµενο από το λογότυπο της ε-
ταιρείας προκειµένου να υποδηλώ-
σει την εφαρµογή και παρακολού-
θηση της θρέψης της καλλιέργει-
ας από την κορυφαία εταιρία θρέ-

ψης φυτού COMPO EXPERT Ελλάς.
Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι η 

συνεργασία όλων των παραπάνω 
κρίκων της Αλυσίδας Τροφίµου δι-
ασφαλίζεται από µεταξύ των µερών 
ιδιωτικά συµφωνητικά που σκοπό 
έχουν την τήρηση όλων των κανό-
νων προκειµένου να εξασφαλιστεί 
η µοναδικότητα του προϊόντος κα-
θώς και τα οφέλη που απολαµβά-
νει όποιος συµµετέχει σε αυτή την 
κοινή προσπάθεια.

Στα πλαίσια της συγκεκριµένης 
πρωτοβουλίας, υπάρχει σχεδιασµός 
για επέκταση της γκάµας των και-
νοτόµων τροφίµων ελληνικής πα-
ραγωγής υψηλής αξίας και υπάρ-
χει ανοιχτή πρόσκληση για όποιον 
ενδιαφερόµενο, µέρος της Αλυσί-
δα Τροφίµου, επιθυµεί να συµµε-
τέχει επικοινωνώντας µε τα κεντρι-
κά γραφεία της COMPO EXPERT Ελ-
λάς στην Αθήνα. 

Περισσότερες πληροφορίες στο 
εξειδικευµένο website του οµίλου 
www.compoexperthellasnet.com

*CROP MANAGER FRUIT GREECE 
ΤΗΣ COMPO EXPERT ΕΛΛΑΣ

Ο Κωνσταντίνος Ωραιόπουλος γενικός διευθυντής της COMPO EXPERT Ελλάς (αριστερά), 
µαζί µε τον Αλέξανδρο Πεφάνη της εταιρείας εµπορίας εξωτικών φρούτων «ΠΕΦΑΝΗΣ Α.Ε.».

∆ηµήτρης ∆ρόλιας Crop Manager Fruit Greece της COMPO EXPERT Ελλάς Ο παραγωγός Σπήλιος Κόντης (δεξιά) συνεργάστηκε άριστα µε τον υπεύθυνο γεωπόνο Τάσο Λόντο.

COMPO EXPERT Ελλάς

Το καινοτόμο 
project Φράουλας 
είναι μόνο η αρχή 

Στα σούπερ µάρκετ
Η Φράουλα Καλαβρύτων 

διατίθεται µε την επωνυµία 
«ΠΕΦΑΝΗΣ ΑΕ» και την 

ειδική σήµανση «Powered 
by COMPO EXPERT»
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:   ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Η Fruit Logistica
σε ειδική έκδοση
Τον επαναπροσδιορισµό της ηµεροµηνίας 
διοργάνωσης της ∆ιεθνούς Έκθεσης 
προώθησης φρούτων και λαχανικών για 
επαγγελµατίες, Fruit Logistica 2021, για τις 
18-20 Μαΐου 2021, καθώς και την απόφασή 
της η διοργάνωση να πραγµατοποιηθεί ως 
«Special Edition» ανακοίνωσε ο Εκθεσιακός 
Οργανισµός του Βερολίνου. Η επερχόµενη 
έκθεση έχει ως κεντρικό µήνυµα: «Meet onsite. 
Connect online» και επικεντρώνεται σε 
επαγγελµατικές συναντήσεις (Β2Β) και ειδικά 
εκθεσιακά πακέτα. Πληροφορίες στο www.
german-fairs.gr και στο www.fruitlogistica.de

Στις 20 του µήνα 
on line το ραντεβού
της Interpoma
Το Interpoma 2020, η διεθνής έκθεση 
αφιερωµένη στον κόσµο των µήλων που έχει 

προγραµµατιστεί 
για τον ερχόµενο 
Νοέµβριο στο 
Μπολζάνο, θα 
παρουσιαστεί σε 
µια νέα υβριδική 
µορφή, η οποία 
θα παρουσιάσει 
εκδηλώσεις τόσο 
σε ψηφιακή 
µορφή όσο και µε 
φυσική παρουσία. 
Το online 
ραντεβού θα 
λάβει χώρα στις 

19 και 20 Νοεµβρίου µε το «Interpoma Connects 
2020: Digital Days for the Apple Economy» και, 
για όσους επιθυµούν επίσης στο Fiera Bolzano για 
το «Interpoma Congress». Πληροφορίες στο 
www.fierabolzano.it/en/interpoma/home

Κανονικά
το 5ο Thessaloniki
Summit

Κανονικά αλλά εξολοκλήρου 
διαδικτυακά θα διεξαχθεί το 
5ο Thessaloniki Summit το 
διήµερο 5 και 6 Νοεµβρίου, 
σύµφωνα µε ανακοίνωση 
του Συνδέσµου Βιοµηχανιών 
Ελλάδος. Από τις 32 θεµατι-
κές ενότητες του πέµπτου 
συνέδριου ιδιαίτερο ενδια-
φέρον θα έχει η συζήτηση 
για το τι µέλλει γενέσθαι µε 
την ανάπτυξη της χώρας µας 
και ευρύτερα της Νοτιοανα-
τολικής Ευρώπης, ειδικά µε-
τά το νέο κύµα της πανδηµί-
ας. Για την εγγραφή στο 
www.thessalonikisummit.
gr/participation/

ΒΕΡΟΛΙΝΟ 

ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Η εβδοµάδα Οίνου 
επανακκινεί τις αγορές

Μια εντελώς νέα έκδοση του 
Milanο Wine Week, της πρώτης 
διεθνούς εκδήλωσης µετά την 
καραντίνα αφιερωµένη στο κρασί 
βρίσκεται σε εξέλιξη αυτές τις 
ηµέρες στην πόλη του Μιλάνου έως 
τις 11 Οκτωβρίου. Η τρίτη έκδοση 
του Wine Week συνοδεύεται από 
πληθώρα εκδηλώσεων που 
σχετίζονται µε το κρασί, ως 
πρόγραµµα επανεκκίνησης των 
τοµέων που πλήττονται ιδιαίτερα 
από την πανδηµία, της διανοµής 
κρασιού και της εστίασης. 
Περισσότερα: https://
milanowineweek.com/eng/

ΜΙΛΑΝΟ
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται 100 πρόβατα διασταυρωµένα, 
τα 50 γεννηµένα και τα άλλα 50 γεννάνε σε 
ένα µήνα. Τιµή 12.000 ευρώ. Αχαΐας. Τηλ. 
6982/113390.
Πωλούνται γουρουνάκια από 20 έως 40 κιλά 
από παραγωγό. Τηλ.6974/431615.
Πωλούνται πρόβατα Λακόν, Ασάαφ, Γερµανο-
χιώτικα, γίδια Μούρτια, Ζάννα και µοσχάρια ντό-
πια και Λιµουζίν. Τηλ. 6906/869090. 
Πωλούνται µοσχάρια Λιµουζίν, Σίµενταλ και 
Σβιτ, αρσενικά και θηλυκά για πάχυνση και ανα-
παραγωγή. Τηλ. 694/0840982.
Πωλούνται 80 πρόβατα γερµανοχιώτικα 110 ευ-
ρώ το ένα Περιοχή ∆ερβενοχώρια Βοιωτία. Τηλ. 
6932730264
Πωλούνται 40 αγελάδες, διασταυρωµένες Λι-
µουζίν µε Σίµενταλ, ελευθέρας βοσκής στην Πρέ-
βεζα, στη τιµή των 500 ευρώ η κάθε µια. Τηλ. 
6945449493.
Πωλούνται 380 πρόβατα Λακόν. Από αυτά, τα 
140 είναι ετοιµόγεννα και τα 240 αρµεγόµενα, 
300 κιλά γάλα ηµερησίως Συν 15 κριάρια λακόν. 
Περιοχή Βόλος. Tηλ.6906/432076.
Πωλούνται 200 πρόβατα Λακον µε Ασαφ και 
50 αγελάδες  Limouzin. Τηλ. 6947/004517.
Πωλούνται 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, 
περιοχή Λαµία 80 ευρώ. Τηλ.6974/426911.
Πωλουνται 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 κόκκι-
νες, 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.
Πωλούνται αρνιά Λακόν 60 ηµερών αρσενι-
κά και θηλυκά από µάνες υψηλής γαλακτοπα-
ραγωγής. 100 ευρώ έκαστο. Περιοχή Λάρισας. 
Τηλ.6973/722978.
Πωλούνται γαϊδουράκια θηλυκά. Περιοχή Ευρυ-
τανίας. Τηλ.6978489950-51
Πωλούνται κατσίκια βιτούλες 10 µηνών, καθα-
ρόαιµα ∆αµασκού,χρώµατος καφε,περιοχή Σερ-
ρών.Τηλ.6984/340383.

ΖΗΤΗΣΗ
Ζητούνται 70 πρόβατα µυτιληνιά µε κεφαλονίτι-
κα, συµµαζεµένα Τηλ. 6982/113390.
Ζητούνται δικαιώµατα βοσκότοπου για αγορά.
Τηλ.6978/023728..

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται βίκος µπιζέλι  για χλωρή λίπαν-
ση µε εξασφάλιση ποιότητας στο καρπό.
Τηλ.6948/423151. 

Πωλούνται µπιζέλι βίκος κτηνοτροφικό καθα-
ρισµένα,  για καλλιέργεια ζωοτροφής, σανό για 
ζώα και χλωρή λίπανση. Ελιές, αµπέλι, δενδρώ-
δη. Τηλ. 6981/088747.

Πωλείται σιτάρι σκληρό για σπόρο, ποικιλίας 
Μοναστήρι Ρ2. Τηλ. 6932/372270
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. 
Πωλείται ενσίρωµα τριφυλλιού  σε στρογγυλη 
µπάλα. ∆υτική Μακεδονία. Τηλ. 6972/018965
Πωλούνται σε µικρά τετράγωνα δέµατα σα-
νό από βρώµη, άχυρο από κριθάρι και τρι-
φύλλι σε καλή τιµή. 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 ΜΑ-
ΡΙΑΝΝΑ, καθαρισµένος, απολυµασµένος πολύ 
παραγωγικός για σανό και για καρπό. Σε καλή 
τιµή. Περιοχή Φαρσάλων. Τηλ. 6972/285256, 
6974/313224 (what’s up).
Πωλούνται χορτοτρίφυλλα  σε στρογγυλη µπά-
λα  0.10 λεπτά το κιλό. ∆υτική Μακεδονία Τηλ. 
6972/018965.
Πωλείται βρώµη. Περιοχή Κιλκίς. Τηλ. 
6972/810885.
Πωλoύνται ρεβύθια νέας σοδειάς χωρίς λιπά-
σµατα και φάρµακα, πολύ βραστερά και νόστιµα. 
Τηλ. 6972/285256, 6974/313224 (what’s up).
Πωλείται βίκος ποικιλίας Ζέφυρος καθαρι-
σµένος σακιασµένος, περιοχή Λάρισας Τηλ. 
6988/114500.
Πωλείται τριφυλλόπορος Σερρών νέας εσο-
δείας. ∆ιανοµή σε όλη την Ελλάδα. Tηλ. 
6937/253885.
Πωλούνται µελίσσια µε κυψέλες και σώ-
µατα και κυψελίδια 6άρια. Περιοχή Αχαίας.
Τηλ.6934/278520.
Πωλείται βιολογικό λούπινο και βιολογικό κτη-
νοτροφικό µπιζέλι (Ολυµπος) σε µαύρο και λευ-
κό.Τηλ.6908/655592.
Πωλείται τριφυλόσπορος Υπάτης, περιοχή ∆ο-
µοκού.  Καθαρός, άριστης ποιότητας, αποστολή σε 
όλη την Ελλάδα. Τηλ. 6942/282472.
Πωλούνται τριφύλλια και χορτοτρίφυλλα σε 
στρογγυλη µπάλα. ∆υτική Μακεδονία. Τηλ. 
6972/018965.
Πωλείται 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.
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.
Πωλούνται καθαρισµένα για σπορά κτηνοτροφι-
κό µπιζέλι «’Ολυµπος», κριθάρι «nure» και βρώ-
µη «Κασσάνδρα». Πρωτοετή σε άριστη ποιότη-
τα, αποστολή σ’όλη τη χώρα. Τηλ. 6972802670.
Πωλείται τριφυλλόσπορος καθαρισµένος από 
µαγνήτη, 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.
Πωλείται σιτάρι για σπόρο ποικιλίας ΣΙΜΕΤΟ 
πρωτοετές από σποροπραγωγή καθαρισµένος 
και απολυµασµένος, πρώτης ποιότητας. Περιοχή 
Φαρσάλων. Τηλ. 6972/285256.
Πωλείται  κτηνοτροφικό  µπιζέλι για σπόρο, ποι-
κιλίας  Όλυµπος. Τηλ. 6934/405572

Πωλούνται 3000 δέµατα τριφύλλι προς 
0,22 λεπτά το κιλό. Περιοχή Βοιωτιας.
Τηλ.6934/043602.
Πωλείται βίκος και για φακή για σπόρο. Περιοχή 
αρσάλων.Τηλ.6944/804870.
Πωλείται  µπιζέλι κτηνοτροφικό ποικιλίας  Όλυ-
µπος. Τηλ 6937/479638.
Πωλείται βρώµη για σπορά.Τηλ.6973722978.
Πωλείται κριθάρι. Tηλ. 6973/042482, 
6985/811600
Πωλείται τριφύλλι σε µικρές µπάλες 30 κιλών. 
Περιοχή Σερρών. Τηλ. 6942/823313.
Πωλούνται άχυρα, σιταριές, κριθαριές,  τετρά-
γωνη µπάλα µε 6 σκοινιά. Περιοχή Λάρισα. Τηλ. 
6947/509187.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Eνοικιάζεται επαγγελµατικός  χώρος  ισογει-
ος 240 τµ µε θέσεις πάρκινγκ στον περιφερει-
ακό 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.

ΖΗΤΗΣΗ
Ζητείται βοσκότοπος µεγάλης έκτασης για 
ενοικίαση.Τηλ.6978/023728. 
Ζητoύνται εκτατικά δικαιώµατα χωραφιών.
Τηλ.6978023728.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλείται αρµεκτικό Fullwood ελαφρώς µε-
ταχειρισµένο, 12 στα 12.Περιοχή Πατρών.Τηλ. 
6906/512460.
Πωλείται ένα νύχι εφτάρι µε ιταλικά σταβάρια 2 
µέτρων. Περιοχή Πιερίας. Τηλ. 6980/001606 , 
6945/665253. 
Πωλείται ένα κλαδευτικό συρόµενο χιλιά-
ρι. Περιοχή  Πιερίας. Τηλ. 6980/001606 , 
6945/665253. 
Πωλούνται 2 θερµοκήπια  βαρέου  τύπου   (15 
µ.πλάτος Χ 68 µ.  µήκος  το καθένα). Με υδρορ-
ροή, υδρονέφωση, σταγόνες, τρεις πόρτες και δύο 
παράθυρα. Τηλ. 6980/001606 , 6945/665253.
Πωλείται τρακτέρ Claas Νexus  101 ίππους δε-
ντροκοµικό, 2900 ώρες. Περιοχή Πιερίας. Τηλ. 
6945/665253. Tηλ.6980/001606
Πωλείται Ford Transit  µε µουσαµά, 280.000 
χλµ. Περιοχή Πιερίας. Τηλ. 6980/001606 , 
6945/665253. 
Πωλείται ΒMW E30, 4θυρο, 35 ετών. Περιο-
χή Πιερίας Τηλ. 6980/001606 , 6945/665253.
Πωλείται παρελκόµενο κλάρκ-αναβατόρι για 
τρακτέρ. Περιοχή Ξάνθη. Τηλ.6983/717473.
Πωλείται ψεκαστικό θερµοκηπίου και θειαφι-
στήρας και ένα BMW E36. Tηλ.  6945/665253,  
6980/001606.
Πωλούνται τυροκοµικά µηχανήµατα, παστεριω-
τές, ατµολέβητες, οµογενοποίηση, κορφολόγοι, 
ντουλάπες για γιαούρτια ψύξη-θέρµανση, ντιζά-
κια µε καλούπια διάφορων τύπων. Περιοχή Λά-
ρισα. Τηλ. Τηλ. 6947/509187.
Πωλείται µηχάνηµα παστερίωσης 2 τόνων σχε-
δόν καινούρια και ένας κορφολόγος αυτοκαθαρι-
ζόµενος 3 µήνες δουλεµένος 3 τόνους την ώρα. 
Τηλ.6947/509187.
Πωλείται καινούριο τρακτέρ ΖΕΤΟR 100, ΡRΟ-
ΧΙΜΑ µε τον κουβά. Τηλ. 6983/717473.
Πωλείται πρέσα CASE 540 µε 6 σκοινιά, σχε-
δόν καινούρια, µεγάλη τετράγωνη µπάλα.
Τηλ.6972/173482.
Πωλείται τυροκοµείο υπερσύγχρονο µε όλα τα 
µηχανήµατα  5 µήνες δουλεµένο µε 7 κωδικούς. 
Τηλ.6972/173482.
Πωλείται πλατφόρµα 5 τόνων και σπαστήρας για 
καλαµπόκι. Τηλ.6983/717473.
Πωλείται ψυγείο 2Χ3Χ2,5 µε πάνελ χο-
ντρό,πλήρως εξοπλισµένο.Περιοχή Εύβοιας.
Τηλ.6944/696387.
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.
Πωλείται γεννήτρια 6,5 KW  ιταλική,Θεσ-
σαλονίκη, περιοχή Σοφός Μαυρούδα.
Tηλ.6974/677830.
Πωλούνται σωλήνες ποτίσµατος 3αρες 
και 2,5αρες σε πολύ καλή κατάσταση.
Τηλ.6973/052394.
Πωλείται ΜASSEY FERGUSON 180  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 
δέµατα.Περιοχή Γιαννιτσών.Τηλ.6948/462012.
Πωλείται καρότσα 9,5 µέτρων για µεταφορα 
τριφυλλιού και βαµβακιού. Περιοχή Γιαννιτσών.
Τηλ.6948/462012.
Πωλείται χαρµανιέρα 1200 κιλά µε σπαστή-
ρα και µε 3 κυλίνδρους. Τιµή 6.000 ευρώ. Πε-
ριοχή Θεσσαλονίκης. 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. 
Τιµή 300 ευρώ. Τηλ. 2310/711133. 
Πωλείται καλλιεργητής 20 δοντιών. Τιµή 400 
ευρώ. Τηλ. 2310/711133.
Πωλείται φρέζα γερµανικιά Agria, 12 ίππους 
πετρελαίου. Τιµή 500 ευρώ. Τηλ. 2310/711133.
Πωλείται  τραπεζοειδής λαµαρίνα στέγης 3000 
τµ, σε άριστη κατάσταση  προς 2 ευρώ το τετρα-
γωνικό. Τηλ.6977/311159.
Πωλείται πιεστικό µηχάνηµα µάρκας Φε-
ρόζα Ισπάνα (ισπανικό) στο κουτί του. 
Τηλ.6942/228503.
Πωλείται θεριζοαλωνιστική µηχανή Μ101 µε 
επισκευασµένο κινητήρα, χωρίς σαπίλες. ∆υνα-
τότητα 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 καυ-
σόξυλα 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 αγροτικό  αυτοκίνητο Ford Transet µε 
5αρι σασµάν, υδραυλικό τιµόνι και αλουµινίου κα-
ρότσα. Tηλ. 6937/253885.
Πωλείται αρµεκτήριο 24αρι µε 12 αρµεκτικές, 
αδούλευτο. Τηλ.6982/031336.
Πωλείται ταινία τροφοδοσίας αιγοπροβάτων 45 
µέτρων . Τιµή 7000 ευρώ. Τηλ.6982/031336.
Πωλείται θεριζοαλωνιστική µηχανή τύπου Μ101 
επισκευασµένος κινητήρας  χωρίς σαπίλες  σε 
λειτουργία.Τηλ. 6978/308061.
Πωλούνται  κάθετος ενσιροδιανοµέας 5 κυβι-
κών µάρκας SILOKING  της MAYER µε ηλεκτρο-
νικό ζυγιστικό και 50 ώρες λειτουργίας και µία 
παγολεκάνη µάρκας inox, περιοχή Μεσσηνίας.
Τηλ.6944780650.
Πωλείται αγροτικό αυτοκίνητο  NISSAN 
NAVARA 4πορτο, V6,  λευκό FULL EXTRA, πα-
νοραµική οροφή και δερµάτινο σαλόνι navigation 
κάµερα οπισθοπορείας, εργοστασιακό χρώµα, 
καινούρια λάστιχα, βιβλίο σέρβις, µοντέλο του 
2016.∆εκτός κάθε έλεγχος. Τηλ.6946062106.
Πωλούνται δισκοσβάρνα ζορµπά,28άρα 
υδραυλική,ραντιστικό 600άρι,τετράυνο άρο-
τρο γκλαβαν όλα σε πολύ καλή κατάσταση. 
Τηλ.2310715037
Πωλείται τρακτέρ Fiat 100αρι µε διπλό δι-
αφορικό Τιµή 8.000 ευρώ. Κος ∆ιαµαντής 
Τηλ.6942/993078..
Πωλούνται σχεδόν καινούρια,  φρέζα Κων-

σταντινίδη 100 ιντσών, 2,5 µέτρων µε κύλιν-
δρο, δισκοσβάρνα υπέρ βαρέως 32 δίσκων, κα-
τασκευής Σορογκας και υπεδαφοκαλλιεργη-
τής(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 ευ-
ρώ). Τηλ: 6909/189430, 6934/043074.
Πωλείται κλαδοτεµαχιστής-βιοθρυµµατιστής 
VIKING  GE-250.Τιµή 350 ευρώ καινούριο.κος 
Γιώργος .Τηλ. 2108144103
Πωλείται γεωργικός ελκυστήρας 50αρι Ζετόρ, 
δεντροκοµικό. Έτος κατασκευής 1978. Σε καλή 
κατάσταση και µε πολλά εξαρτήµατα (φρέζα, άρο-
τρο, σβάρνα). Σε καλή τιµή. Τηλ.6994/236045.
Πωλείται αγροτικός ελκυστήρας Goldoni τύπου 
714.Τηλ. 6988/8871133.
Πωλούνται κλούβες, µπινς, κλουβάκια, παλέττες 
και βαρέλια, Βέροια Τηλ. 6986701716
Πωλείται τρακτέρ FORD 3000, έτος κατασκευ-
ής 1974, γενική επισκευή το 2019. Κρύα Βρύση 
Νοµού Πέλλας, 6979/336007.
Πωλείται 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 τροφο-
δοσίας. Τηλ.6977/323048.
Πωλείται τρακτέρ Stayer 110 άλογα, σε πολύ κα-
λή κατάσταση.Τηλ.2310715037.
Πωλείται ρίπερ και λιπασµατοδιανοµέας σε πο-
λύ καλή κατάσταση.Τηλ.2310715037.
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 συγκρότηµα παραγωγής ζωοτρο-
φών της Sylko Hellas αποτελούµενο από κυλιν-
δροµυλο µάρκας Gruber 5,5/2000 και ηµιοριζο-
ντια χαρµανιερα 950 λίτρα µε δυνατότητα παρα-
γωγής 1 τόνο/ώρα µε  200 ώρες χρήσης. Τιµή 
6.400 ευρώ. Τηλ.6947/741230.
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 
επισκευασµένη και βαµµένη.Τιµή.2.100 ευρώ. 
Τηλ.2310/711133.
Πωλείται γεννήτρια 60ΚW, ιταλική,πε-
ριοχή Σοφός Μαυρούδα Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.6974/677830.
Πωλούνται συγκρότηµα παραγωγής ζωοτρο-
φών της Sylko Hellas αποτελούµενο από κυλιν-
δροµυλο µάρκας Gruber 5,5/2000 και ηµιοριζο-
ντια χαρµανιερα 950 λίτρα µε δυνατότητα παρα-
γωγής 1 τόνο/ώρα  µε 200 ώρες χρήσης. Τιµή 
6.400 ευρώ. Τηλ.6947/741230.
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 πλατφόρµα 15 τόνων. Τιµή 1.500 ευ-
ρώ. 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 χορτοσυλλέκτης-ελικόπτερο µε 9 
µπρατσα.Τηλ.6982/776003
Πωλείται αλέτρι ΚVERNELAND , όλα καινούρια 
επάνω του. Τιµή 3.300 ευρώ. Περιοχή Θεσσαλο-
νίκης. Τηλ. 6937/436309.
Πωλούνται κολώνες της ∆ΕΗ, λαµαρίνες, ευρω-

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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∆ωρεά από Ήπειρος στο
νοσοκοµείο Ιωαννίνων
Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ προχώρησε σε 
δωρεά µονάδων εξυγίανσης αέρα 
για τις ΜΕΘ της Κλινικής 
Εντατικής Θεραπείας στο 
Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο 
Ιωαννίνων. Οι µονάδες θα 
χρησιµοποιηθούν στη νέα ΜΕΘ 
που αναπτύσσεται αποκλειστικά για 
ασθενείς µε κορωνοϊό, αφού το 
Νοσοκοµείο Ιωαννίνων είναι 
κέντρο αναφοράς για τη νοσηλεία 
ασθενών µε Covid-19 στην εν 
λόγω Περιφέρεια.

Προσεχώς ΠΟΠ/ΕΠΙΠ 
η φακή Εγκλουβής 
Στην Κοµισιόν αναµένεται να 
διαβιβαστεί ο φάκελος για έγκριση 
καταχώρησης στα ΠΟΠ και ΕΠΙΠ 
της Φακής Εγκλουβής Λευκάδας. 
Συγκεκριµένα, αποδεκτό έκανε το 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης το 
αίτηµα της Οµάδας Παραγωγών 
Φακής Εγκλουβής Λευκάδας για 
καταχώριση στο Μητρώο ΠΟΠ, ΠΓΕ 
και ΕΠΙΠ της Ε. Ένωσης της 
ονοµασίας «ΦΑΚΗ ΕΓΚΛΟΥΒΗΣ» 
ως Προστατευόµενη Ονοµασία 
Προέλευσης (ΠΟΠ).

Αστυπάλαια, πρώτο νησί 
πράσινο στη Μεσόγειο
Ένα πρωτοπόρο έργο για τη 
µετατροπή της Αστυπάλαιας στο 
πρώτο έξυπνο και πράσινο νησί της 
Μεσογείου, που θα έχει ενεργειακή 
αυτονοµία, συµφώνησαν η Ελληνική 
Κυβέρνηση και η Volkswagen. Το 
έργο περιλαµβάνει τη σταδιακή 
αντικατάσταση των συµβατικών 
ιδιωτικής και δηµόσιας χρήσης 
οχηµάτων στο νησί µε ηλεκτρικά, 
την εισαγωγή καινοτόµων 
υπηρεσιών συγκοινωνίας και την 
παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ.

Τις υπεραιωνόβιες ελιές 
καταγράφει η Ιεράπετρα
∆ύο συνεταιρισµοί της Ιεράπετρας, 
η Κοιν.Σ.Επ. Επτάστικτος και ο 
Ελαιουργικός Συνεταιρισµός 
Βαϊνιάς-Κεντριού ενώνουν 
δυνάµεις για την καταγραφή των 
υπεραιωνόβιων ελαιόδεντρων της 
περιοχής και την ελαιοποίηση των 
καρπών που θα συγκοµίσουν και θα 
τυποποιηθεί σε συλλεκτικές 
συσκευασίες. Η συλλογή των ελιών, 
από τα υπεραιωνόβια ελαιόδεντρα, 
θα γίνει το Σαββατοκύριακο 21 
και 22 Νοεµβρίου. 

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

παϊκή ξυλεία α’ ποιότητας. 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. 
Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης.Τηλ.6972/366041, 
6972366043
Πωλείται µια δισκοσβάρνα µονόπατη. Περιο-
χή Σίνδος Θεσσαλονίκης. Τηλ.6972/366041, 
6972366043.
Πωλείται  ένα φρεζοσκαλιστήρι 5σειρο. Περι-
οχή Σίνδος Θεσσαλονίκης. Τηλ.6972/366041, 
6972366043
Πωλείται  µία φρέζα 230 µε γρανάζι. Περιο-
χή Σίνδος Θεσσαλονίκης. Τηλ.6972/366041, 
6972366043
Πωλείται ένα αναστρεφόµενο άροτρο 3υνο,πολ-
λούς καλλιεργητές και άλλα εργαλεία. Περιο-
χή Σίνδος Θεσσαλονίκης. Τηλ.6972/366041, 
6972366043
Πωλείται  ένα ραντιστικό. Περιοχή Σίνδος Θεσσα-
λονίκης.Τηλ.6972/366041, 6972366043
Πωλείται ένας στελεχοκόπτης, ένας ισοπεδωτή-
ρας και µία πλατφόρµα. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλο-
νίκης.Τηλ.6972/366041, 6972366043
Πωλείται  µία σπαρτική Gaspardo. Περιοχή Σίνδος 
Θεσσαλονίκης.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 χρη-
σιµοποιηθεί µόνο 4 µήνες.Τηλ.6981/880355.
Πωλούνται  χορτοκοπτικό µάρκας Κrone µε 
πλάτος κοπής 2,8 µέτρα, µία δισκοσβάρνα Ζορ-
µπά 32αρα και µία πρέσα µάρκας Welger 530. 
Τηλ.6982/551234.
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.
Πωλείται σκαπτικό µηχάνηµα Goldoni 12 ιπ-
πων,1000 ευρώ. 6987876761.
Πωλούνται αγροτικά εργαλεία,µία σπαρτική µηχα-
νή, µία δισκοσβάρνα, ένας καλλιεργητής βάµβακος, 
ένας λιπαντήρας, ένας καλλιεργητής, ένα τρακτέρ 
Belarus και ένα ραντιστικό. Τηλ.6974410304.
Πωλείται τρακτέρ µάρκας  Deutz Fahr 
Agrotron  150 MK3  µοντέλο 2002 full extra. 
Τηλ.6945/373163.
Κατασκευάζονται κτηνοτροφικοί στάβλοι µε κο-
λόνες  της  ∆ΕΗ αποθηκευτικούς χώρους και όλα τα 
υλικά δικά µας. Τιµές χαµηλές. Τηλ.6947/509187.
Πωλείται άροτρο 14 τρίυνο ψηλοστάβα-
ρο agrotica  και 2 βαµβακοσπορές του Ψαλτί-
δη,µία 4σειρη, µία 3σειρη και µία κεντρόφυγκα.
Τηλ.6979/957956.
Πωλείται µεταφυτευτική µηχανή  FEDELE 4 
σειρών σε άριστη κατάσταση.Τιµή.3.200 ευρώ. 
Τηλ.6977/524520.
Πωλείται άροτρο 14άρι, µάρκας Γκλαβάνη, Τerra 
σε άριστη κατάσταση.Τηλ. 6983/738450.
Πωλείται παγολεκανη 500 λίτρων ,περιοχη Πελο-
ποννήσου.Τιµη 1200 ευρώ.6944/780650
Πωλείται σβωλοκόπτης ιταλικός 2 µέτρων και 
ένας καταστροφέας 1,8 m Tηλ.6980/001606..

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

Ζητείται καθαριστήριο µπαλαρίνης   µεταχειρισµέ-
νο   σε καλή κατάσταση. Τηλ.6947/936986. 

Zητείται τρακτέρ δενδροκοµικό από 50 έως 70 ίπ-
πους και µε µπροστινό διαφορικό σε µέτρια κατά-
σταση.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.

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Έξι νικητές είχαν τα φετινά βραβεία 
Natura 2000, που αναγνωρίζουν τις 
ιστορίες επιτυχίας όσον αφορά τη δι-
ατήρηση της φύσης σε ολόκληρη την 
ΕΕ, δηλαδή των όσων πρεσβεύει και 
το οµώνυµο δίκτυο προστατευόµε-
νων περιοχών. Στους έξι νικητές πε-
ριλαµβάνονται έργα από Φινλανδία, 
Γαλλία, Βέλγιο, Ισπανία, Βουλγαρία 
και ένα διασυνοριακό. Πιο αναλυτικά: 

Το ειδικό Βραβείο Ευρωπαίου 
Πολίτη απονεµήθηκε στο έργο «Συ-
νεργασία για την προστασία των υ-
περαιωνόβιων δασών της Βουλγαρί-
ας στο Natura 2000», µε επικεφαλής 
τον Εκτελεστικό Οργανισµό ∆ασών, 
το υπουργείο Γεωργίας της Βουλγα-
ρίας, το WWF Βουλγαρίας, την Ένω-
ση Πάρκων και την Εταιρεία Άγριας 
Ζωής στα Βαλκάνια. Επιπλέον 109. 
300 εκτάρια υπεραιωνόβιων δασών 
χαρακτηρίστηκαν προστατευόµενα 
και αποκλείονται από τη συγκοµιδή.

Το Βραβείο ∆ιατήρησης απονεµή-
θηκε στο έργο «Χρήση υποβρύχιων α-
ποθεµάτων για διατήρηση των θαλάσ-
σιων περιοχών στη Φινλανδία» µε επι-
κεφαλής το υπουργείο Περιβάλλοντος 
και το Φινλανδικό Ινστιτούτο SYKE.

Το γαλλικό έργο «Eau la la!!! Οι-
κολογικές συµβουλές για θάλασ-

σες και ακτές» που υλοποιήθηκε α-
πό τη Lannion-Trégor Communauté, 
Guingamp-Paimpol Agglomération και 
PETR du Pays de Guingamp κέρδισε 
το Βραβείο Επικοινωνίας.

Το Βραβείο Κοινωνικοοικονοµι-
κών Οφελών, για έργα που αποδει-
κνύουν ότι η διατήρηση της φύσης 
και η οικονοµική ανάπτυξη µπορούν 
να συµβαδίζουν, απονεµήθηκε στο 
έργο «Pro-Biodiversidad: οι βοσκοί 
διατηρητές της βιοποικιλότητας στο 
Natura 2000» στην Ισπανία.

Το Βραβείο Εξισορρόπησης Συµ-

φερόντων/Αντιλήψεων απονεµήθηκε 
στο έργο «∆έκα βασικά σηµεία για τη 
συνευθύνη στο φυσικό περιβάλλον», 
που υλοποιήθηκε στο Βέλγιο από την 
Agentschap voor Natuur en Bos, De 
Vlaamse Waterweg, Gemeente Kruibeke 
και vzw Kruibeeks Natuurbehoud.

Το έργο «Κοινές προσπάθειες 
για ασφαλή και φιλικά προς την ά-
γρια ζωή δίκτυα µεταφορών στα Καρ-
πάθια» µε επικεφαλής την Υπηρεσία 
∆ιατήρησης της Φύσης της Τσεχίας  
κέρδισε το Βραβείο ∆ιασυνοριακής 
Συνεργασίας και ∆ικτύωσης.

27.000 τοποθεσίες
Το Natura 2000 καλύπτει 

πάνω από το 18% των χερ-
σαίων περιοχών της ΕΕ και το 

9% των θαλάσσιων 

Φέτος, ελήφθησαν συνολικά 85 αιτήσεις από ολόκληρη την Ευρώπη, από τις οποίες επελέγησαν 27.

Ιστορίες διατήρησης
της φύσης στην ΕΕ
Πίστη στη διατήρηση της άγριας φύσης και βιοποικιλότητας 
έδειξαν οι αφηγήσεις των έξι νικητών βραβείων Natura 2000
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Στο Παρίσι με 
χίλια ο Ναδάλ 
Τελικοί στο Όπεν αυτό το Σαββατοκύριακο  

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Οι τελικοί στο 1000ρη Όπεν του 
Παρισιού δεσπόζουν στο αθλητι-
κό καλεντάρι του Σαββατοκύρια-
κου. Το σηµαντικό αυτό τουρνουά 
έµελλε µάλιστα να γίνει και «ιστο-
ρικό», καθώς ο Ραφαέλ Ναδάλ έ-
φτασε το απίστευτο ορόσηµο των 
1.000 νικών καριέρας µετά τη δύ-
σκολη, µε ανατροπή, νίκη επί του 
καλού του φίλου Φελισιάνο Λόπεζ. 
Παράλληλα, έγινε ο δεύτερος τενί-
στας στην ιστορία, µετά τον τερά-
στιο Ρότζερ Φέντερερ, που φτάνει 
τις 1.000 νίκες καριέρας.

Στο ποδόσφαιρο τώρα, την ερ-
χόµενη εβδοµάδα θα υπάρξει έ-

να διάλειµµα από τις υποχρεώ-
σεις των πρωταθληµάτων, καθώς  
ξεκινούν τα µατς των Εθνικών Ο-
µάδων για τα µπαράζ των τελικών 
του Euro 2021. Συγκεκριµένα τα 
ζευγάρια Γεωργία-Βόρεια Μακεδο-
νία, Ουγγαρία-Ισλανδία, Σερβία-
Σκωτία, Βόρειος Ιρλανδία-Σλοβα-
κία θα αγωνιστούν για ένα εισιτή-
ριο που θα τους οδηγήσει στον τε-
λικό του καλοκαιριού. 

Οι υπόλοιπες Εθνικές θα δώ-
σουν φιλικά µατς προετοιµασίας. 
Η Ελλάδα θα παίξει ενάντια στην 
Κύπρο στις 11 Νοεµβρίου, ενώ παι-
χνίδια µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον δί-
νουν η Ολλανδία που θα αντιµε-
τωπίσει την Ισπανία και η Γερµα-
νία που παίζει ενάντια της Τσεχίας.

Μικρή ανάσα παίρνουν οι οµάδες στο Τσάµπιονς Λιγκ 
µέχρι τον δεύτερο γύρο της φάσης των οµίλων στις 
24 Νοεµβρίου. Στα τρία πρώτα µατς, το απόλυτο των 
νικών έχουν πετύχει οι Μάντσεστερ Σίτι, Μπάγερν 
και Λίβερπουλ. Αντίθετα, απογοητεύουν και ίσως 
«κινδυνέψουν» στην πορεία, Ρεάλ, Ίντερ και Παρί. 

Μικρό διάλειμμα 
στο Τσάμπιονς Λιγκ

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Έβερτον – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 14.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Τένις (ATP Masters 1000)

Ηµιτελικός 15.00 COSMOTE SPORT 6HD

Ποδόσφαιρο (Μπουντσελίγκα)

Ντόρτµουντ – Μπάγερν Μονάχου 19.30 COSMOTE SPORT 1HD

Τένις (ATP Masters 1000)

Τελικός 16.00 COSMOTE SPORT 6HD

Χάντµπολ (Προκριµατικά Euro 2022)

Ελλάδα – Γαλλία 16.00 ΕΡΤ Sports HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μάντσεστερ Σίτι – Λίβερπουλ 18.30 COSMOTE SPORT 1HD

Άρσεναλ – Άστον Βίλα 21.15 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης 22.00 COSMOTE SPORT 2 HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Έβερτον – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 14.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Τένις (ATP Masters 1000)

Ηµιτελικός 15.00 COSMOTE SPORT 6HD

Ποδόσφαιρο (Μπουντσελίγκα)

Ντόρτµουντ – Μπάγερν Μονάχου 19.30 COSMOTE SPORT 1HD

Τένις (ATP Masters 1000)

Τελικός 16.00 COSMOTE SPORT 6HD

Χάντµπολ (Προκριµατικά Euro 2022)

Ελλάδα – Γαλλία 16.00 ΕΡΤ Sports HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μάντσεστερ Σίτι – Λίβερπουλ 18.30 COSMOTE SPORT 1HD

Άρσεναλ – Άστον Βίλα 21.15 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης 22.00 COSMOTE SPORT 2 HD

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο 7 Noεµβρίου

Κυριακή 8 Νοεµβρίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Τώρα αρχίζει
και φαίνεται 
η ασχετοσύνη 
με τη νέα ΚΑΠ

Όσα δεν ξέρει    
ο Μπαγινέτας λέτε
να του τα μάθει
τώρα ο Παπάς; 

Το παρασκήνιο 
πίσω από τη διαμάχη 
Γίτσα - Πεβερέτου 
για την ΕΔΟΚ 

Ο ακριβότερος µικρός
Ο Aλφόνσο Ντέιβις της Μπάγερν 
Μονάχου είναι µε 180,4 εκατ. 
ευρώ, επικεφαλής της λίστας µε τις 
υψηλότερες εκτιµώµενες τιµές 
µεταγραφής, για παίκτες των πέντε 
κορυφαίων πρωταθληµάτων, που 
γεννήθηκαν από το 2000 και µετά. 
Μάλιστα, ο Καναδός αµυντικός 
ξεπερνά σε αξία τους Φατί και 
Χάαλαντ που πρωταγωνιστούν 
σε Μπαρτσελόνα και Ντόρτµουντ 
αντίστοιχα.

Πάει προς Χιτ ο Γιάννης
Το µέλλον του Γιάννη 
Αντετοκούνµπο βρίσκεται στο 
επίκεντρο των συζητήσεων στο 
NBA, µε δηµοσιεύµατα να 
αναφέρουν ότι ο Έλληνας σταρ 
είναι µια ανάσα από τη µεταγραφή 
του στους Μαϊάµι Χιτ. Οι Ουόριορς 
φέρονται να έχουν ετοιµάσει 
δυνατό πακέτο για να πείσουν τον 
Γιάννη, όµως ο Έλληνας λέγεται 
πως θα υπογράψει µε τους Χιτ.

Το πουλέν της ΑΕΛ
Ο 19χρονος επιθετικός της ΑΕΛ 
∆ηµήτρης Πινακάς βγάζει… µάτια 
στις πρώτες αγωνιστικές και 
αποτελεί την αποκάλυψη της 
φετινής Σούπερ Λιγκ.  ∆ύο γκολ 
στα Γιάννενα και συνολικά τέσσερα 
στα 6 µατς που έχουν γίνει, 
µετρά ο νεαρός άσος, που αποτελεί 
αναµφίβολα την έκπληξη του 
φετινού πρωταθλήµατος και δείχνει 
ικανός όχι µόνο να σταθεί στην 
πρώτη κατηγορία, αλλά ακόµα 
και να πρωταγωνιστήσει.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’
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Με τιµή 10 λεπτά περίπου πάνω από πέ-
ρυσι και ζήτηση ιδιαίτερα έντονη τόσο α-
πό το εξωτερικό (Βαλκάνια και Ιταλία) όσο 
και από την εσωτερική αγορά, προχωρά 
αυτές τις ηµέρες η συγκοµιδή των πορ-
τοκαλιών ποικιλίας Ναβελίνες. 

Στην Αργολίδα, όπου και παράγεται ο 
µεγαλύτερος όγκος του προϊόντος, η τι-
µή βάσης για την εξαγωγή κυµαίνεται στα 
35 λεπτά το κιλό, ενώ οι πρώτες πρώιµες 
κοπές για πολύ ποιοτικό εξαγόµενο πορ-
τοκάλι έπιασαν και 45 λεπτά. 

Αντίστοιχα, στην κεντρική Ελλάδα, τα 

δέντρα είναι φορτωµένα και η ζήτηση υ-
ψηλή, µε τις τιµές παραγωγού αυτό το δι-
άστηµα να είναι 8 µε 10 λεπτά παραπά-
νω από τις περσινές και να κυµαίνονται 
περί τα 29 µε 32 λεπτά το κιλό.  

Όσον αφορά τον Αγροτικό Συνεταιρι-
σµό Εσπεριδοειδών Σκάλας Λακωνίας 
«Sparta Orange», εκεί µε δεδοµένη την 
πολύ καλή ποιότητα και την αυξηµένη 
ζήτηση, οι τιµές παραγωγού αγγίζουν τα 
35-40 λεπτά, δηλαδή 10 λεπτά πάνω α-
πό πέρυσι, σύµφωνα µε τον πρόεδρο της 
οργάνωσης Πέτρο Μπλέτα.

Μέχρι 45 λεπτά πρώιµες Ναβελίνες
Περαιτέρω βελτίωση τιµών παραγωγού καταγράφεται φέτος στα πορτοκάλια
Αργολίδα και Σκάλα Λακωνίας δίνουν τόνο στην αγορά µε τις πρώτες κοπές

Α1 |  21

Κ
άποιες φορτώσεις παλαιότε-
ρων συµβολαίων σκληρού σί-
του στα 270 ευρώ ο τόνος FOB 
λιµάνι µας εκτελούνται αυτές 

τις µέρες στην αγορά µας. Οι τιµές παραγω-
γού κατά κύριο λόγο βρίσκονται στα 25 λε-
πτά το κιλό, ενώ γενικότερα φαίνεται να υ-
πάρχει η πεποίθηση πως σύντοµα θα δούµε 
και λίγο υψηλότερα επίπεδα. Εν τω µεταξύ 
στη νέα λίστα της Φότζια ανέβηκαν εκ νέου 
οι τιµές κατά 7 ευρώ ο τόνος ανά κατηγορία 
σκληρού σίτου, ενώ στη Γαλλία οι τιµές κρά-
τησαν τη δυναµική των 275 ευρώ ο τόνος. 

  Στην αγορά µας, έχουµε επιλεκτικές 
πωλήσεις βάµβακος µόνο όταν η τιµή είναι 
δελεαστική για τους εκκοκκιστές και κυµαί-
νεται περί τα 72 σεντς ανά λίµπρα. ∆ιαφορε-
τικά λόγω της εύθραυστης κατάστασης προ-
τιµούν να περιµένουν µέχρι να ξεκαθαρίσει 
το τοπίο χρηµατιστηριακά, αλλά και τοπικά 
όσον αφορά τις ποσότητες, ποιότητες και τι-
µές σύσπορου. Βέβαια, να σηµειωθεί ότι το 
βαµβάκι εξακολουθεί να θεωρείται υπερ-α-
γορασµένο µε τους κερδοσκόπους να είναι 
βαριά τοποθετηµένοι στην άνοδο.

  Μειωµένη πάνω από 20% εµφανίζε-
ται η φετινή παραγωγή αραχίδας (αράπικο 
φιστίκι) στις περιοχές της Μεσσηνίας (στον 
Μπουρνιά και στη Μπούκα), µε τη συγκοµι-
δή να βρίσκεται αυτές τις µέρες σε εξέλιξη. 
Οι χαµηλές αποδόσεις οφείλονται, σύµφω-
να µε τους παραγωγούς, στη χρήση µη απο-
τελεσµατικού σπόρου και στις καιρικές συν-
θήκες που δεν βοήθησαν την καλλιέργεια. 
Πρόκειται για µια έκταση περί τα 1.000 µε 
1.200 στρέµµατα, µε τις τιµές παραγωγού 
στα 0,90 µε 1 ευρώ το κιλό. 

Άλλα 7 ευρώ για το 
σκληρό στη Φότζια

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

08/10 15/10 22/10 29/10 05/11

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

312,43

320,90
323,75

317,74

326,57

Βαλέντσια
Αυξηµένη δυναµική για την 

ποικιλία Ναβαλίνες, µετά και το 
πολύ καλό τελείωµα των Βαλέ-

ντσια µε υψηλές τιµές

Πανδημία
∆ιατεθειµένοι να  πληρώσουν 
καλύτερα φέτος τις Ναβελίνες 

οι έµποροι λόγω αυξηµένης 
ζήτησης από την πανδηµία 

Όψιμη
∆εκαπέντε ηµέρες πίσω έχει 

µετατεθεί ο µεγάλος όγκος της 
φετινής εµπορίας για τα πορτοκά-

λια της ποικιλίας Ναβελίνες

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

01/10 08/10 15/10 22/10 29/10 05/11

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

216

209,5

65,55

2.11

374,90

1024,20

20,04

74,10

108,65

63.27

216

209,5

67,46

2.25

385,10

1050,60

20,66

77,40

109,85

63.24

216

209,5

69,22

2.37

388,10

1061,60

20,86

69,85

109,60

65.60

228

209,5

71,85

2.57

399,60

1076,40

21,58

66,20

103,35

67.87

230

209,5

70,08

2.57

385,10

1050,20

23,25

65,97

107,70

68.75

230

209,5

70,23

2.67

388,70

1102,40

23,60

67,05

108,12

69.09

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
ευρώ/τόνος

285

177 180 180
192

195 196

285 285
282 295 298

Τιμές παραγωγού 
για πορτοκάλια 
Ναβελίνες
(σε λεπτά το κιλό)

2020 29-35  

2019 20-25
ΠΗΓΗ: AGRENDA

2020 29-35  

2019 20-25
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Ανησυχία στις αγορές από την περιπέτεια των αµερικανικών εκλογών

300

290

280

270

260

250

240

¤/τόνοςσέντς/λίµπρα
70,23    

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

196

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
2,67 

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

IOYN IOYΛ ΑΥΓ ΣΕΠ OKT ΝΟΕ

Αντιστάσεις στα 68 σεντς η λίµπρα 
για το βαµβάκι που ξεκίνησε νέα 
ανοδική πορεία µετά τη διόρθωση, 
υπερβαίνοντας τα 70 σεντς.

Ενισχυµένη η τιµή σκληρού στις 
αγορές της Ιταλίας, που επικυρώνει 
νέα ανοδική πορεία επιδιώκοντας 
τα υψηλά του καλοκαιριού.

Ανοδικά κινήθηκαν οι δείκτες στις 
ιταλικές αγορές για το 
κτηνοτροφικό καλαµπόκι, το οποίο 
κέρδισε 1 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 2,60 ευρώ το κιλό.

11
IOYN

11
IOYΛ

11
ΑΥΓ

11
ΣΕΠ

11
OKT

11
ΝΟΕ

11
IOYN

11
IOYΛ

11
ΑΥΓ

11
ΣΕΠ

11
OKT

11
ΝΟΕ

11
IOYΛ

11
ΑΥΓ

11
ΣΕΠ

11
OKT

11
ΝΟΕ

11
IOYΛ

11
ΑΥΓ

11
ΣΕΠ

11
OKT

11
ΝΟΕ

298

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

∆ιατηρείται η τιµή στην αγορά ε-
λαιολάδου της Λακωνίας στα 3,80 
ευρώ το κιλό, όσο στην υπόλοιπη 
Πελοπόννησο σηµειώνεται µια δι-
όρθωση πέριξ των 3,40 ευρώ για 
τα ποιοτικά έξτρα παρθένα. Η δι-
όρθωση αποδίδεται στην ατολµία 
του εµπορίου να προβεί σε νέες 
συµφωνίες ενόψει της συνθήκης 
που επιτάσσει το νέο κύµα πανδη-
µίας αλλά και η αναµονή περισσό-
τερων όγκων στην αγορά. 

Ήδη πάντως έχουν διατεθεί 1.000 
τόνοι αγουρέλαιου στην ευρύτερη 
περιοχή της Μονεµβασιάς, που δι-
εκδικεί παραδοσιακά και τις υψη-
λότερες τιµές στην εγχώρια αγο-
ρά, ενώ πλέον αναµένεται να ξε-
κινήσει νέος κύκλος συζητήσεων 
για το υπόλοιπο της παραγωγής. 
Σύµφωνα µε εκτιµήσεις παραγό-
ντων της αγοράς, η πίεση της τι-
µής συνδέεται και µε το ενδιαφέ-

ρον που αποκτά το κρητικό ελαι-
όλαδο, όπου έχουν ήδη ακουστεί 
τιµές πέριξ των 3 ευρώ το κιλό για 
καλής ποιότητας προϊόντος µε χα-
µηλές οξύτητες. Σε αυτό το κλί-
µα, όσο το εµπορικό ενδιαφέρον 
στρέφεται προς τη µεγαλόνησο η 
οποία πέρυσι δεν κατάφερε να δι-
αθέσει µεγάλες ποσότητες, εντεί-
νεται και ο ανταγωνισµός ανάµε-
σα στα παραγωγικά κέντρα. Πά-
ντως η φετινή χρονιά αναµένε-
ται µικρή και οι συνολικές ποσό-
τητες περιορισµένες σε σχέση µε 
την προηγούµενη εµπορική περί-
οδο. Με δεδοµένο αυτό, αλλά και 
το γεγονός ότι η γειτονική Ιταλία 
που κινείται µε τιµές πέριξ των 5 
ευρώ το κιλό έχει επίσης πολύ µι-
κρή παραγωγή, τα περιθώρια βελτί-
ωσης καθίστανται µικρά. Επιπλέον 
η κατανάλωση σε ευρωπαϊκό αλλά 
και παγκόσµιο επίπεδο αποτυπώ-
νεται ενισχυµένη, που για πρώτη 
φορά µετά από χρόνια έρχεται να 
υπερβεί την προσφορά, σύµφω-

να µε εκτιµήσεις που έρχονται α-
πό την Ισπανία. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι από το 
πρώτο κύµα της πανδηµίας έως το 
καλοκαίρι, οι εισαγωγές ελαιολά-
δου αυξήθηκαν σε ποσοστά που υ-
περβαίνουν το 20% στις βασικές α-
γορές του προϊόντος όπως είναι οι 
ευρωπαϊκές χώρες, οι ΗΠΑ, ο Κα-
ναδάς και η Αυστραλία, ενώ κατά 
10,4% ενισχύθηκε η ζήτηση από 
την Κίνα. Σύµφωνα µε τα στοιχεία 
του ∆ιεθνούς Συµβουλίου Ελαιο-
κοµίας,  οι εισαγωγές έχουν αυ-
ξηθεί συγκεντρωτικά κατά 42,3%, 
σε σύγκριση µε την ίδια περίοδο 
του προηγούµενου έτους, σε όλες 
τις κύριες καταναλωτικές χώρες.

Κρατά τα 3,80 ευρώ η Λακωνία, ανεβαίνει η Κρήτη
Ανεβάζει στροφές το κρητικό ελαιόλαδο, που πιάνει τιµή πάνω από τα 3 ευρώ το κιλό
Νέες διαπραγµατεύσεις στους εµπορικούς κύκλους για τον βασικό όγκο παραγωγής

ΑΝΑΜΕΝΕΙ ΤΑ ΝΟΒΑ 
Η ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΤΙΜΕΣ 
ΑΝΩ ΤΩΝ 35 ΛΕΠΤΩΝ
Από ∆εκέµβριο ξεκινούν οι  
πρώτες κοπές στα µανταρίνια 
Νόβα µε την αγορά να 
αναµένει την ποικιλία µε 
αδηµονία, δεδοµένου ότι οι 
κληµεντίνες δεν κατάφεραν 
να καλύψουν τη ζήτηση των 
άδειων ευρωπαϊκών αγορών 
από εσπεριδοειδή. Οι τιµές 
παραγωγού πέρυσι ξεκίνησαν 
από τα 30 λεπτά για να 
φτάσουν αργότερα και πριν 
εκπνεύσει ο χειµώνας του 
2020, τα 45 λεπτά στο 
δέντρο. Να σηµειωθεί ότι νέα 
δέντρα που µπήκαν τα 
τελευταία χρόνια είναι σε 
παραγωγικό στάδιο, ειδικά 
στην Αιτωλοακαρνία, µε τον 
όγκο της παραγωγής φέτος να 
αναµένεται αυξηµένος. Από 
την άλλη η ποικιλία Ορτανίκ 
αναµένεται φέτος να δώσει 
µειωµένους όγκους µε όσα 
συνεπάγεται για την τιµή 
παραγωγού. Εν τω µεταξύ,  
ανησυχητικές είναι οι 
απώλειες σε φυτικό κεφάλαιο 
στην περιοχή της Λακωνίας, 
λόγω της κορφοξήρας. 

Η αβεβαιότητα όσον αφορά την ήπια έκβαση των 
αµερικανικών εκλογών έχει φέρει ξανά διστακτικότητα 
στα χρηµατιστήρια. Είναι πολύ πιθανό να αυξηθεί η 
µεταβλητότητα στις επόµενες συνεδριάσεις, 
δοκιµάζοντας και τις δύο κατευθύνσεις. Φαίνεται πως 
το βαµβάκι έχει ένα εύρος 68-73 σεντς, στα όρια του 
οποίου υπάρχει ισχυρή αντίσταση και στήριξη. Οι 
αναλυτές εξακολουθούν να τονίζουν πως η αγορά 
θεωρείται υπερ-αγορασµένη, καθώς οι κερδοσκόποι 
είναι τοποθετηµένοι στην άνοδο. Βέβαια για την ώρα 
το βαµβάκι δείχνει να αγνοεί το 2ο κύµα κορωνοϊού 
και ανακτά εν µέρει το χαµένο έδαφος. 

ΝEA ΥOΡKH
Εξακολουθούν και σηµειώνονται επιλεκτικά λιγοστές 
νέες πωλήσεις, πιάνοντας 72 σεντς για λευκά 
βαµβάκια. Οι εκκοκκιστές διστάζουν να προσφέρουν 
περισσότερα πρώτα βαµβάκια, καθώς δεν είναι 
σίγουροι αν ποιοτικά θα παραχθούν αυτά τα βαµβάκια, 
δεδοµένου πως έχουν να καλύψουν αρκετές πωλήσεις 
ήδη και παράλληλα αρκετά βαµβάκια για άλλη µια 
χρονιά πάνε προς την κρεµ απόχρωση και όχι τη 
λευκή. Το πριµ επί των χρηµατιστηριακών τιµών έχει 
κάπως βελτιωθεί παγκοσµίως, αλλά οι αγοραστές 
σηµειώνουν πως για να δούµε σηµαντικά καλύτερη 
βάση θα χρειαστεί να διορθώσει το χρηµατιστήριο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Ήδη έχουν διατεθεί 1.000 τόνοι 
αγουρέλαιου στη Μονεµβασιά.

ΑΝΟ∆ΙΚΑ
Από το πρώτο κύµα της 

πανδηµίας οι εισαγωγές 

ελαιολάδου αυξήθηκαν 

πάνω από 20% 

Συνεδρίαση 4/11/2020
Μήνας Κλείσιµο Μεταβολή

Δεκέμβριος '20 70,23 -0,01

Μάρτιος '21 71,19 -0,01

70,5

70,0

69,5

69

68,5

68

67,5

Πέµπτη
29/10

Παρασκευή
30/10

∆ευτέρα
02/11

Τρίτη
03/11

Τετάρτη
04/11

10/29/2020 69.86

10/30/2020 68.92

11/02/2020 68.73

11/03/2020 70.24

11/04/2020 70.23
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Εξασθενηµένη παγκόσµια οι-
κονοµία και νέο κύµα κορωνοϊ-
ού επικαλείται στην τελευταία της 
έκθεση η ∆ιεθνής Συµβουλευτι-
κή Επιτροπή Βάµβακος, ως τους 
παράγοντες που έρχονται να α-
νασχέσουν κάποια θετική προ-
οπτική για το προϊόν. Ωστόσο η 
ICAC εναποθέτει τις ελπίδες της 
για µια ανάκαµψη της τιµής στις 
εκτιµήσεις που έρχονται να ρίξουν 

αισθητά τη βραζιλιάνικη σοδειά, 
µε τη µείωση να έρχεται ως συ-
µπλήρωµα σε εκείνη της Αµερι-
κής και του Πακιστάν. Σύµφωνα 
µε τα στοιχεία της έκθεσης ICAC, 
η παγκόσµια παραγωγή για το 
2021 αποτιµάται µε τα έως τώρα 
δεδοµένα στους 24,9 εκατ. τό-
νους, ενώ η παγκόσµια κατανά-
λωση στους 24,9 εκατ. τόνους. 

Σηµειώνεται ότι για τον Οκτώ-

βριο η αποτίµηση της κατανάλω-
σης ήταν µειωµένη κατά 100.000 
τόνους, κάτι που ανταποκρίνεται 
στην επανεκκίνηση που επιχει-
ρείται τις τελευταίες εβδοµάδες 
στις βιοµηχανίες Ασίας και ΗΠΑ.    

Από την η Κίνα αναµένεται να 
αυξήσει την παραγωγή της, ενώ 
έχει συµφωνήσει σε µεγάλες αγο-
ρές αµερικανικού βάµβακος, κάτι 
που κρατά δραστήρια την αγορά.

ΤΟΥ  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
  gogos@agronews.gr

Τιµολόγια στα 40 µε 41 λεπτά το 
κιλό για το σύσπορο κόβουν στους 
βαµβακοπαραγωγούς οι εκκοκκι-
στές το διάστηµα αυτό, µε τη δρα-
στηριότητα της ελληνικής βιοµη-
χανίας να έχει ενισχυθεί τις τελευ-
ταίες εβδοµάδες, υποκινούµενη α-
πό τη µεταβλητότητα των διεθνών 
χρηµαταγορών. Συγκεκριµένα, έ-
πειτα από τη διόρθωση που υπέ-
στη η χρηµατιστηριακή τιµή βάµ-
βακος στα τέλη Οκτωβρίου, που 
έφτασε στα 68 σεντς ανά λίµπρα, 
αρκετοί έσπευσαν να ρευστοποι-
ήσουν τα κέρδη τους, φοβούµε-
νοι περαιτέρω διόρθωση. Σε αυτό 
το κλίµα ενεργοποιήθηκαν και οι 
ελληνικές εξαγωγές.

Στη συνέχεια η αγορά έδειξε α-
ντιστάσεις στα χαµηλά των 68 σεντς 
και από τις αρχές της επόµενης ε-
βδοµάδας το προϊόν ξεκίνησε έ-
ναν νέο κύκλο ανόδου που έφτα-
σε την τιµή ξανά πάνω από  τα 70 
σεντς για τα συµβόλαια ∆εκεµβρί-
ου. Μάλιστα, µε δεδοµένο ότι τα 
συµβόλαια της άνοιξης έχουν ξε-
περάσει και πάλι τα 72 σεντς, έχει 
αυξηθεί και το πριµ επί της χρηµα-
τιστηριακής τιµής για το ελληνι-
κό βαµβάκι, αφήνοντας πλέον ε-
λάχιστες δικαιολογίες στις επιχει-
ρήσεις του κλάδου να συνεχίσουν 
την πολιτική των ανοιχτών τιµών. 

Το στοιχείο του ευµετάβλητου 
στη διεθνή αγορά βάµβακος ανα-
µένεται πάντως να ενισχυθεί και 
να συντηρηθεί καθ’ όλη τη διάρ-
κεια του Νοεµβρίου, όσο πλησιά-
ζουµε και προς τη λήξη των συµ-

βολαίων ∆εκεµβρίου. Επιπλέον 
η συνθήκη του δεύτερου κύµα-
τος της πανδηµίας δεν έχει ακό-
µα συνυπολογιστεί στις διαθέσεις 
της αγοράς, αφού µεσολάβησαν 
οι αµερικανικές εκλογές την πε-
ρασµένη εβδοµάδα που λειτούρ-
γησαν ως αντιπερισπασµός. Ε-
δώ µάλιστα παραµένει η αγωνία 
στις αγορές, που έγκειται στις κι-
νήσεις του νυν προέδρου αναφο-
ρικά µε το εκλογικό αποτέλεσµα, 
αφού σε περίπτωση αµφισβήτη-
σής του, δεν αποκλείεται οι διε-
θνείς χρηµαταγορές να εµφανί-
σουν έντονη αστάθεια. 

Εβδοµάδα δοκιµασιών 
Συνοψίζοντας, σε µια εβδοµά-

δα η αγορά αντιµετώπισε ειδήσεις 
που ρίχνουν περαιτέρω τις εκτι-
µήσεις για την παραγωγή των Η-
ΠΑ εξαιτίας ενός σκληρού παγε-
τώνα στα νοτιοδυτικά και ενός τυ-
φώνα στα νοτιοανατολικά. Η αύ-
ξηση των κρουσµάτων Covid -19 
σε όλο τον κόσµο µε τη χρηµατι-
στηριακή αγορά να κόβει ρυθµό 
εµφανίζοντας τάσεις που δεν έ-
χουν παρατηρηθεί από τον πε-
ρασµένο Μάρτιο και οι προεδρι-
κές εκλογές στις ΗΠΑ.

Με όλους τους παραπάνω πα-
ράγοντες να συνυπάρχουν, ορι-
σµένοι αναλυτές σχολιάζουν ότι 
η διόρθωση της αγοράς βαµβα-
κιού ήταν µάλλον συγκρατηµέ-
νη. Η άνοδος ενός µήνα από 65 
σεντς σε πάνω από 72 σεντς στα-
µάτησε απότοµα. Το ερώτηµα που 
τίθεται τώρα είναι αν πρόκειται α-
πλώς για µια µικρή διόρθωση ή, 

ακόµη χειρότερα, για αντιστροφή 
στην ανοδική τάση. «Θα µπορού-
σε να είναι χειρότερα», σχολιάζει 
ο Τζεφ Θόµπσον από µεγάλο αµε-
ρικανικό συνεταιρισµό βάµβακος. 

Ωστόσο, παραµένουν ορισµένα 
ευνοϊκά σηµάδια που θα µπορού-
σαν να προσφέρουν κάποια στή-
ριξη τιµών µακροπρόθεσµα. ∆εν 
υπάρχει αµφιβολία ότι οι απώλει-
ες της περασµένης εβδοµάδας θα 
ήταν πολύ µεγαλύτερες αν δεν υ-
πήρχε µια πολύ ενθαρρυντική έκ-
θεση εξαγωγικών πωλήσεων. Πά-
νω από 322.000 µπάλες πωλήθη-
καν σε 18 διαφορετικές χώρες.

Επιπλέον, η εικόνα της ζήτησης 
βελτιώνεται τη στιγµή που οι απο-
δόσεις και οι ποιότητες στις ΗΠΑ 
είναι προβληµατικές, εξαιτίας του 
καιρού. Μερικοί µπορούν εύκο-
λα να δουν την αµερικανική σο-
δειά να πέφτει κάτω από τις 16 ε-
κατ. µπάλες. Έτσι, όσο οι επενδυ-
τές επιµένουν να τοποθετούνται 
µακροπρόθεσµα σε αύξηση της 
τιµής, τα περιθώρια ανάκαµψης 
επιφυλάσσονται µεγάλα τους ε-
πόµενους µήνες.

Η εύθραυστη κατάσταση στις διεθνείς αγορές 
επισπεύδει φιξαρίσµατα στο σύσπορο 
Με προκαταβολές στα 40 µε 41 λεπτά παίζουν οι εκκοκκιστές

Η µειωµένη 6% βραζιλιάνικη σοδειά
ελπίδα ανάκαµψης τιµών, λέει η ICAC

ΑΥΞΗΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΙΜ 
Μόλις τα συµβόλαια της 

άνοιξης ξεπέρασαν και πάλι 

τα 72 σεντς ανά λίµπρα, 

αυξήθηκε και το πριµ επί της 

χρηµατιστηριακής τιµής για 

το ελληνικό βαµβάκι 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ
Η µεταβλητότητα στη διεθνή 

αγορά θα συντηρηθεί όσο 

πλησιάζουµε στη λήξη των 

συµβολαίων ∆εκεµβρίου

Σ
την ελληνική αγορά ση-
µειώνονται φορτώσεις πα-
λιότερων συµβολαίων εξα-
γωγής σκληρού σίτου στα 

επίπεδα των 270 ευρώ ο τόνος FOB 
για τις µέτριες ποιότητες. Η τάση εί-
ναι ανοδική και οι έµποροι / εξαγω-
γείς περιµένουν το κάτι καλύτερο ώ-
στε να προβούν σε νέες πωλήσεις. 
Οι τοπικοί µας µεγάλοι µύλοι εξα-
κολουθούν να πληρώνουν µεταξύ 
24-25 λεπτών το κιλό στον παραγω-
γό, χωρίς όµως ιδιαίτερη όρεξη να 
κυνηγήσουν σιτάρια. Άλλωστε οι ε-
κτιµήσεις για τις νέες σπορές είναι 
υπερ-αισιόδοξες ως προς την άνοδο

Στα σκληρά σιτάρια, στη νέα λίστα 
της Φότζια ανέβηκαν εκ νέου οι τιµές 
κατά 7 ευρώ ο τόνος ανά κατηγορία. 

Συγκεκριµέ-
να τα ποιοτι-
κά σιτάρια µε 
ειδικό βάρος 
78 kg/hl, υα-
λώδη 80% και 

πρωτεΐνη 13% δίνουν τιµή αποθή-
κης παραγωγού στα 292-297 ευρώ 
ο τόνος. Επίσης για τη δεύτερη ποι-
ότητα µε ειδικό βάρος 76 kg/hl, υ-
αλώδη 70% και πρωτεΐνη 12% η τι-
µή αποθήκης παραγωγού διαπραγ-
µατεύεται στα 282-287 ευρώ ο τό-
νος. Παράλληλα οι τιµές της Γαλλί-
ας κράτησαν τη δυναµική των 275 
ευρώ ο τόνος. Οι σταδιακά αυξανό-
µενες τιµές του Καναδά (+20 δολά-
ρια σε σχεδόν ένα µήνα) έχουν επη-
ρεάσει ανοδικά και τις τιµές της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης. Μεγάλοι Ευρω-
παίοι αγοραστές (π.χ. Ιταλοί) στρέ-
φονται πλέον σε κοντινές σοδειές, 
καθώς τα σιτάρια του Καναδά χά-
νουν την ανταγωνιστικότητά τους. 

Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, η 
γενικότερη περιπέτεια των αµερικα-
νικών εκλογών δεν έδειξε να επη-
ρεάζει σηµαντικά τα δηµητριακά. Η 
σόγια εξακολουθεί να ενισχύεται λό-
γω της στενότητας που υπάρχει στη 
Βραζιλία σε συνδυασµό µε τη δυνα-
τή κινεζική ζήτηση και αυτό συµπα-
ρασύρει προς τα πάνω και τα µαλα-
κά σιτάρια. Την ίδια ώρα στη Γαλ-
λία είχαµε άνοδο στα µαλακά σιτά-
ρια, καλύπτοντας ένα κοµµάτι της 
πρόσφατης διόρθωσης. Για την ώρα 
οι γαλλικές τιµές για τα συµβόλαια 
∆εκεµβρίου ‘20 βρίσκονται στα 209 
ευρώ ο τόνος και µάλλον θέλουν να 
δοκιµάσουν κάτι υψηλότερο. 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 
Η ΑΝΟ∆ΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ 
ΣΤΑ ΣΚΛΗΡΑ

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

70,23

40�41
ΛΕΠΤΑ/ΚΙΛΟ 

 ΣΥΣΠΟΡΟ

ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ 

ΕΚΚΟΚΚΙΣΜΕΝΟ

40�41
ΛΕΠΤΑ/ΚΙΛΟ 

 ΣΥΣΠΟΡΟ

70,23
ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ 

ΑΓΟΡΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ
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Ζωηρή παραµένει η ζήτηση για το ελληνικό ακτινίδιο, λίγο πριν την ολοκλήρωση της φετινής συγκοµιστικής περιόδου που έχει βάλει τις βάσεις να είναι 
µια από τις καλύτερες χρονιές των τελευταίων ετών, σε σχέση µε την εµπορική πορεία του προϊόντος. Στο «παιχνίδι» εκτός από τους πολλούς Ιταλούς 
εµπόρους, έχουν µπει πλέον δυναµικά και οι Έλληνες που θέλουν να αποθεµατοποιήσουν σε ψυγεία. 

«Με το να εξάγονται ακτινίδια κατευθείαν από το χωράφι, χά-
νεται και το επιπλέον εισόδηµα που θα µπορούσε να αντλή-
σει η οικονοµία της χώρας, έναντι των συσκευασµένων», α-
ναφέρει ο παραγωγός Γιώργος Κουτσηπασόπουλος, από την 
Μελίκη της Ηµαθίας. Ο ίδιος κατάφερε και πούλησε την πα-
ραγωγή του µε 80 λεπτά το κιλό, αλλά, όπως µας λέει, «µεσο-
σταθµικά η περιοχή πουλάει µεταξύ 0,65 – 0,70 ευρώ το κιλό, 
που επιχειρηµατικά απέχει από το να χαρακτηριστεί ικανο-
ποιητική τιµή. Ειδικά όταν λίγο πριν τη συγκοµιδή, τα σού-
περ µάρκετ πουλούσαν ακτινίδια της Zespri µε 4,15 ευρώ».

Όσον αφορά το πρόβληµα των ατυποποίητων ακτινιδίων, 

ο Άγγελος Ξυλογιάννης από την Οργάνωση της Άρτας ση-
µειώνει πως η νοµοθεσία µε τα διαλογητήρια και bins δεν 
τηρείται και καλεί τις αρµόδιες αρχές να βάλουν τάξη. «Εί-
ναι εύκολο να τους εντοπίσουν. Να ζητήσουν τα µεροκάµα-
τα που έχουν δηλωθεί στα διαλογητήρια και τους όγκους 
που έχουν εξαχθεί και θα µπορέσουν να βρουν τι ποσότη-
τες έχουν φύγει ατυποποίητες», επεσήµανε χαρακτηριστικά.

Την πρακτική των πωλήσεων από το χωράφι στηλιτεύει 
και ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου ∆ήµου Νέστου, στη 
Χρυσούπολη Καβάλας, Σάββας Αργυράκης, ο οποίος σχολι-
άζει πως µε τη χρήση των bins που έκαναν και φέτος την εµ-
φάνισή τους, υπονοµεύεται η καλλιέργεια µια και υπάρχει 
κίνδυνος να µεταφερθούν ιοί και ασθένειες από την Ιταλία, 
όπου η moria, που νεκρώνει τις ρίζες του φυτού, αλλά και 
το PSI, έχουν αποδεκατίσει την καλλιέργεια του ακτινιδίου.

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ 

ΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ στο ακτινί-
διο εξακολουθούν να γίνονται το 
τελευταίο διάστηµα πέριξ των 0,70 
ευρώ το κιλό κατά µέσο όρο, συν – 
πλην 5 ή και 10 λεπτά το κιλό, α-
νάλογα µε την ποιότητα και το µέ-
γεθος του καρπού. Ο ουρανός, πα-
ρόλα αυτά, δεν είναι ανέφελος, ού-
τε και φέτος, καθώς δεν έχουν απο-

κλειστεί τα κρούσµατα πωλήσεων 
ατυποποίητων καρπών από το χω-
ράφι, κατά παράβαση της σχετικής 
νοµοθεσίας, εκθέτοντας σε κίνδυνο 
επιµόλυνσης την καλλιέργεια, ενώ 
χάνεται ταυτόχρονα και η ευκαιρία 
του ελληνικού ακτινιδίου να κερδί-
σει µερίδια αγοράς σε ξένες αγο-
ρές και κατ’ επέκταση και υπεραξία.

ΣΤΗΝ ΠΙΕΡΙΑ οι εµπορικές πράξεις 
ξεκινούν από τα 55 λεπτά, για υ-
ποβαθµισµένης ποιότητας ακτινί-
δια και φτάνουν έως τα 80 λεπτά 
για την πρώτη ποιότητα, λέει ο πα-
ραγωγός Σταύρος Χαρέλας. Για α-
νεβασµένες τιµές, φέτος, µιλά και 
ο πρόεδρος της Ζευς Ακτινίδια, ∆η-

µήτρης Μανώσης, ο οποίος αποδίδει 
την εµπορική πορεία του προϊόντος 
στη δραστηριότητα Ιταλών εµπόρων. 
«Στην Ιταλία φέτος έχουν χαµηλές 
ποσότητες, περί τους 270.000 τό-
νους, σχεδόν το µισό της συνήθους 
δυναµικότητάς τους, που έχει πληγεί 
από ασθένειες», επεσήµανε ο ίδιος. 

ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ του αναµενόµενου πα-
ραγωγή, από 20% έως 40% καταγρά-
φηκε σε κάποιες φυτείες στον κά-
µπο του Νέστου, στην Καβάλα, που 
χτυπήθηκαν πέρυσι από το χαλάζι. 
Γι’ αυτές, µετά το πέρας της συγκο-
µιδής, θα γίνει τεκµηρίωση ζηµιών 

από τις τοπικές οργανώσεις και θα 
επιδιωχθεί να υπάρξει κάποιας µορ-
φής αποζηµίωση, πιθανώς από τα 
ΠΣΕΑ. Πάντως, στο ∆ήµο Νέστου η 
µέση στρεµµατική απόδοση κυµαί-
νεται στους 4 τόνους το στρέµµα 
και οι τιµές στα 0,66 µε 0,73 ευρώ.

ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ περιοχή της  Άρτας, 
όπου είναι σε παραγωγική ηλικία 
περί τα 14.000 στρέµµατα ακτινι-
διάς, σύµφωνα µε τον πρόεδρο του 
τοπικού συνεταιρισµού Άγγελο Ξυ-
λογιάννη, η συγκοµιδή είναι πάνω 
από το 70%. «Οι τιµές την περίοδο 
αυτή κυµαίνονται στα 0,70 ευρώ το 
κιλό και πάνω. Οι Ιταλοί σε 3-4 ηµέ-

ρες τελειώνουν τις αγορές τους και 
θα µείνουν οι Έλληνες εξαγωγείς 
που συλλέγουν πάντα πιο αργά, 
για να έχει το προϊόν περισσότερα 
σάκχαρα και να µπορεί να αποθε-
µατοποιηθεί σε ψυγεία για να που-
ληθεί αργότερα», εξήγησε. Ο ίδιος 
σηµείωσε, ακόµη, πως το στήσιµο 
στην Άρτα είναι στους 2,5 τόνους.

«∆ΕΝ ∆ΙΟΡΘΩΝΟΜΑΣΤΕ δυστυχώς», 
λέει ο κ. Μανώσης και προσθέτει 
«αγοράζουν ακτινίδια από τα χω-
ράφια σε bins και φεύγουν χωρίς 
να έχουν τυποποιηθεί. Αντί να πά-
ρουµε ως παράδειγµα τους οινο-
ποιούς µας, που πωλούν το προϊ-
όν τους εµφιαλωµένο, ώστε να α-

ποκτά brand και υπεραξία, ακολου-
θούµε το κακό πρότυπο όσων ασχο-
λούνται µε το ελαιόλαδο, που το ε-
ξάγουν χύµα στην Ιταλία, µε απο-
τέλεσµα να απολαµβάνουν οι γεί-
τονες την προστιθέµενη αξία του, 
καθώς αφού το πάρουν, το τυπο-
ποιούν και το πωλούν ως ιταλικό».

«ΣΤΗΝ ΚΑΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ πορεία του 
προϊόντος συµβάλλει και η υποδο-
µή που έχουµε σε επίπεδο διαλογη-
τηρίων και ψυκτικών θαλάµων, που 
επιτρέπουν την αποθεµατοποίηση. 
Σε σχέση βέβαια µε τις εκτάσεις που 
καλλιεργούµε οι ψυκτικοί θάλαµοι 

δεν επαρκούν και θα έπρεπε η πολι-
τεία να δώσει κίνητρα για άλλους», 
ανέφερε ο κ. Αργυράκης, ενώ ο κ. 
Ξυλογιάννης έσπευσε να συµπλη-
ρώσει πως «τα χρήµατα που θα δώ-
σει το κράτος για ψυγεία, θα τα πάρει 
πολλαπλάσια η εθνική οικονοµία».

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΟΥ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΑΡΤΑΠΙΕΡΙΑ

0,55�0,80 

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ  

270.000
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2020

< 70%
ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η

ΤΟΝΟΙ 

ΕΥΡΩ ΤΟ ΚΙΛΟ

ΝΕΣΤΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

18.000
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙA

4
ΣΤΡΕΜΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ

20�40% 
ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΗ ΦΕΤΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΤΟΝΟΙ / ΣΤΡΜ.

 ΣΤΡΜ.  ΣΤΡΜ.14.000
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙA

2,5
ΣΤΡΕΜΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ

25�30% 
ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΗ ΦΕΤΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΤΟΝΟΙ / ΣΤΡΜ.

Χάνεται υπεραξία και εισόδημα 
για την εθνική οικονομία
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΑΠΩΛΕΙΕΣ

Σάββατο 7 & Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2020
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Δύσκολα και με πολλά εμπόδια  
η συνέχεια στο Χρηματιστήριο
Σε ένα αρνητικό κλίμα το Χρηματιστήριο κατάφερε 
την περασμένη Πέμπτη να κλείσει σε πράσινο φόντο 
για πέμπτη διαδοχική συνεδρίαση, βγάζοντας 
αντίδραση στην ανακοίνωση των νέων περιοριστικών 
μέτρων. Όπως σημειώνουν χρηματιστηριακοί 
παράγοντες το μεγαλύτερο «βαρίδι» για την αγορά 
είναι οι τράπεζες, ενώ σύντομα θα αρχίσει η αγορά να 
«κοιτάει» τις θα αφήσει πίσω του το lockdown. Η 
συνέχεια θα είναι δύσκολη και με πολλά εμπόδια, όσο 
και αν η κυβέρνηση προσπαθεί με τα μέτρα που 
λαμβάνει να στηρίξει μια οικονομία σε ύφεση.

TΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 
Yπερέβησαν τις 5.900 οι 
αιτήσεις συμμετοχής στον 5ο 

κύκλο του Project Future,  
του προγράμματος εταιρικής 
υπευθυνότητας που υλοποιεί η 
Τράπεζα Πειραιώς, σε συνεργασία με 
το ReGeneration. Για πρώτη φορά στο 
πρόγραμμα, το οποίο έχει ως στόχο 
να συνδέσει την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση με την αγορά εργασίας, 
συμμετέχουν νέοι πτυχιούχοι από όλη 
την Ελλάδα. Το στάδιο των 
αξιολογήσεων και των εκπαιδεύσεων 
θα ξεκινήσει στις 17 Νοεμβρίου.

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ: Υποχώρηση πωλήσεων 
και ζημιογόνο τελικό αποτέλεσμα 
σημείωσε η Επίλεκτος κατά την ετήσια 
οικονομική χρήση που έληξε στις 30 
Ιουνίου του 2020. Ειδικότερα, ο 
εισηγμένος Όμιλος εμφάνισε: Μείωση 
κύκλου εργασιών από τα 30,5 στα 
26,18 εκατ. που αποδίδεται στην 
κλωστοϋφαντουργική δραστηριότητα. 
Υποχώρηση του EBITDA από τα 
+6,738 στα +3,311 εκατ. ευρώ. 

MΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ: Η Μύλοι Λούλη 
ανακοίνωσε ότι προχώρησε στην 
κεφαλαιακή ενίσχυση με το ποσό των 
5,500 εκ. ευρώ της 100% θυγατρικής 
της Loulis International Foods 
Enterprises Bulgaria που εδρεύει στη 
Λευκωσία της Κύπρου. 

ΕΔΟΑΟ: Ισχυροποιείται η ΕΔΟΑΟ, 
καθώς αναγνωρίστηκε εκ νέου, ως 
Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση 
από το ΥΠΑΑΤ, και μάλιστα με πολύ 
ψηλή αντιπροσωπευτικότητα, 
πληρώντας τις προϋποθέσεις του ν. 
4647/2019 Ενδυναμωμένη θεσμικά 
ξεκινά, 20 χρόνια από την ίδρυση της, 
μια νέα πορεία εκπροσώπησης του 
αμπελοοινικού κλάδου.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Το ισχυρό δεύτερο κύμα της πανδημί-
ας που πλήττει την Ευρώπη και φέρ-
νει εθνικά lockdown εξανεμίζει τις 
ελπίδες για μία γρήγορη ανάκαμψη 
της Ευρωζώνης μετά την πρωτοφανή 
ύφεση του β’ τριμήνου, σημειώνει η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις φθινοπωρι-
νές οικονομικές εκτιμήσεις. 

Η Κομισιόν εκτιμά ότι το ΑΕΠ της Ευ-
ρωζώνης θα συρρικνωθεί κατά 7,8% 
αυτό το έτος, ωστόσο, για το 2021 η 
οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί 
με μικρότερο ρυθμό 4,2% αντί για 6,1% 
που είχε εκτιμηθεί προηγουμένως. 

«Μετά από μια πολύ ισχυρή ανάκαμ-
ψη το καλοκαίρι, η ανοδική τροχιά της 
Ευρώπης διακόπτεται από την αναζω-

πύρωση των κρουσμάτων Covid-19», 
δήλωσε ο Πάολο Τζεντιλόνι, ο Ευρω-
παίος επίτροπος για την Οικονομία. 

Στο μεταξύ, δεν λύγισαν οι αγο-
ρές την επομένη των εκλογών στις 
ΗΠΑ και παρότι δίνονταν μάχη στή-
θος με στήθος για την ανάδειξη του 
νέου προέδρου. Ουισκόνσιν και Μίσι-
γκαν έφερναν τον Μπάιντεν πιο κο-
ντά στην προεδρία. Πάντως ο χρυσός 
θα είναι ο... μεγάλος νικητής των αμε-
ρικανικών εκλογών ανεξαρτήτως του 
ποιος θα πάρει το χρίσμα κι αυτό δι-
ότι θα εφαρμόσει ένα μεγάλο πακέτο 
μέτρων για τη στήριξη της οικονομί-
ας, σύμφωνα με τον James Rasteh α-
πό τη Coast Capital. 

3αλφα
Η 3αλφα-ΑΦΟΙ Κ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Α.Ε.Β.Ε., με ηγετική θέση στον κλάδο 
παραγωγής ρυζιών και οσπρίων για 
περισσότερα από 50 χρόνια, συστήνει 
τη νέα κατηγορία προϊόντων Ready 
Τo Eat. Ανταποκρινόμενη στις 
ανάγκες του καταναλωτή, φέρνει 
τέσσερα προϊόντα μαγειρεμένα στον 
ατμό: ρεβίθια χονδρά, φακές ψιλές, 
φασόλια μαυρομάτικα και κόκκινα.

Διάκριση
Μια πρωτοφανής διάκριση σε διεθνές 
επίπεδο, με 13 βραβεία σε 11 
συμμετοχές των βιολογικών 
ελαιολάδων των ελαιώνων 
Σακελλαρόπουλου από την Σπάρτη 
Λακωνίας, σημειώθηκε στον 14ο διεθνή 
διαγωνισμό ελαιολάδου Olivinus 
International Olive Oil Competition 
2020 της Αργεντινής. Μια μοναδική 
διάκριση για Έλληνα ελαιοπαραγωγό.

Για το 2021 περιμένει
η ανάκαμψη στην ΕΕ 

 Εκτίμηση για 4,2% από 6,1% μέχρι πρότινος   
 Και ο χρυσός νικητής ανεξαρτήτως προέδρου
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
SATO ΑΝ. ΕΤ. ΕΙΔ. ΓΡΑΦ. & ΣΠΙΤΙΟΥ  0,0290  +18,37%

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α.Ε. 0,9400  +10,59% 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. 0,1500 +8,70%

ΝΤΟΠΛΕΡ Α.Β.Ε.Ε.   0,5100 +6,69% 

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 8,9900 +4,41%

ΣΩΛΗΝ. Λ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε. 2,0700 -11,16% 

Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ - MODA BANGO Α.Ε. 0,2510  -9,71% 

MERMEREN KOMBINAT AD PRILEP 43,3000 -8,07% 

FORTHNET Α.Ε. 0,2800 -7,89% 

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. 0,3000 -6,83% 

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 28,429.06 +2.09%
 NASDAQ Comp 11,870.37  +2.41%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3,218.35 +1.81%
Λονδίνο FTSE 100 5,902.65 +0.33%
Φρανκφούρτη DAX-30 12,579.88 +2.07%
Παρίσι CAC-40 4,991.49 + 1.39%
Ζυρίχη SMI 10,310.96 +0.23%
Τόκιο NIKKEI-225 24,105.28 + 1.73%
 
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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Δικαιολογητικά από το λογιστή πλέον μόνο με email

Ο
νέος Γενικός Κανονισµός (ΕΕ) 
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου «για την προστασία των 
φυσικών προσώπων έναντι της επε-

ξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτή-
ρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδο-
µένων αυτών»  έχει άµεση εφαρµογή από τις 25 
Μαΐου 2018 σε όλα τα κράτη-µέλη της ΕΕ. Τι σχέ-
ση όµως έχει αυτό µε του αγρότες; Θα τους αλ-
λάξει την καθηµερινότητα τους, καθώς όλοι τους 
σχεδόν κάθε µέρα, επικοινωνούνε µε το λογιστή 
τους για οτιδήποτε: «στείλε µε fax εκκαθαριστι-
κό στην τράπεζα, το θέλει ο υπάλληλος», «στεί-

λε τους κωδικούς taxis να κά-
νω την αίτηση για το τάδε πρό-
γραµµα», στείλε email το Ε1 των 
τριών τελευταίων ετών στο γεω-
πόνο» κλπ.

Αυτά λοιπόν τελειώνουν. Πλέ-
ον, δεν φεύγει τίποτε από το γρα-
φείο για κανέναν λόγο και µε 
καµία εντολή.

Οι υπάλληλοι της τράπεζας θα 
πρέπει να σταµατήσουν να επι-
κοινωνούν µε το λογιστή κατό-
πιν εντολής του πελάτη για να 
ζητήσουν δικαιολογητικά. Αυ-
τό –ειδικά στην περιφέρεια- γί-
νεται κατά κόρον, στα πλαίσια 
της γνωριµίας και για εξυπηρέ-
τηση του πελάτη. 

ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ
Αυτό πλέον απαγορεύεται: ό-

ποιος θέλει, για ό,τι κι αν θέλει 
θα πρέπει να επικοινωνήσει µε το λογιστή του, 
να ζητά και να λαµβάνει οποιοδήποτε δικαιο-
λογητικό χρειάζεται µέσω email. Καλό είναι ό-
λα τα δικαιολογητικά που παραλαµβάνετε µέσω 
email από το λογιστή σας, να φροντίσετε να τα 
έχετε σε φωτοτυπίες µαζί σας, ώστε σε περίπτω-

ση που χρειαστεί να τα προσκο-

µίσετε κάπου και δεν µπορείτε, να τα στείλετε µε 
κάποιον δικό σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διαδικασία προστασίας των προ-
σωπικών σας δεδοµένων, δεν έχει να κάνει µε 
το ποιος τα προσκοµίζει κάπου, αλλά µε το ποιος 
τα παραλαµβάνει από κάπου.

Κι επειδή οι ποινές είναι από µεγάλες έως τε-
ράστιες, προτιµώ να φύγετε από πελάτες του γρα-
φείου µου, παρά να ρισκάρω την πιθανότητα να 
µου κάνει κάποιος µήνυση ότι παρέδωσα οικονο-
µικά ή άλλα στοιχεία του χωρίς την εντολή του. 
Θεωρεί κανείς ότι είναι τραβηγµένο το παραπά-
νω παράδειγµα; ∆εν νοµίζω.

Και να µην θεωρηθεί ότι το πρόβληµα δηµι-
ουργείται από τους τραπεζοϋπαλλήλους, στην ί-
δια κατηγορία της «απαιτητικής αποστολής δι-
καιολογητικών» ανήκουν κάποιοι δικηγόροι και 
συµβολαιογράφοι. Προκειµένου να γίνει η απο-
δοχή κάποιας κληρονοµιάς, να γίνει ένορκη βε-
βαίωση, να γίνει η σύνταξη συµβολαίου, να γί-
νει η ρύθµιση οφειλών κ.λπ., χτυπάνε τηλέφω-

να από οπουδήποτε και ζητάνε τα πάντα όλα, α-
παιτώντας να σταλούν άµεσα και θεωρώντας ό-
τι έχουµε και υποχρέωση να το κάνουµε άµεσα.

ΕΧΩ ΝΕΑ ΛΟΙΠΟΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 
Τίποτα δεν φεύγει πλέον από το λογιστή χωρίς 

την έγγραφη συναίνεση του δικαιούχου.
Όταν πρόκειται για εκκαθαριστικό ή Ε1, τότε 

µπορεί να το ζητήσει και ο σύζυγος και η σύζυ-
γος αφού, µε τους κωδικούς του ο καθένας µπο-
ρεί να τα δει και τα δύο.

Όταν πρόκειται όµως για Ε2, Ε3, Ε9 και οφει-
λές, τότε ο καθένας λαµβάνει µόνο τα δικά του, 
επειδή δεν µπορεί να δει του / της συζύγου του/
της. Είτε αρέσει είτε όχι, έτσι είναι τα πράγµατα 
και καλό είναι να αρχίσουν όλοι να αντιλαµβάνο-
νται τις νέα δεδοµένα. Αρχής γενοµένης από τις 
υπηρεσίες, τα τράπεζες, και τους λοιπούς ελεύ-
θερους επαγγελµατίες που διαχειρίζονται προ-
σωπικά δεδοµένα. Όσο πιο γρήγορα γίνει αυτό 
αντιληπτό, τόσο καλύτερη συνεργασία θα συνε-
χίσουµε να έχουµε. 

Με το αναµενόµενο κλείσιµο των πάντων στη 
χώρα µας από το Σάββατο 7 Νοεµβρίου, οι µετακι-
νήσεις γίνεται ακόµη πιο δύσκολες έως αδύνατες.

Η φυσική παρουσία του φορολογούµενου στο 
γραφείο του λογιστή πλέον καθίσταται αδύνατη. 
∆εν γίνεται δεκτή καµία φυσική παρουσία για ό-
σο διάστηµα αυτό κριθεί απαιτητό για λόγους α-
σφαλείας. Μόνο τηλεφωνικά πλέον. Όλες οι ∆η-
µόσιες υπηρεσίες έχουν σταµατήσει να δέχονται 
κόσµο, εµείς θεωρεί κανείς ότι είµαστε άτρωτοι; 

Γι’ αυτό ζητάµε από όλους: 
Καµία µετακίνηση στο λογιστή χωρίς λόγο.
Χρειαζόµαστε από όλους σας email. Αν δεν έ-

χετε, φτιάξτε. Αν δε µπορείτε, έχουν οι δικοί σας 
άνθρωποι: γιοι και κόρες, γαµπροί και νύφες και 
φυσικά τα εγγόνια (µόνο όταν δίνουν το χαρτζι-
λίκι είναι καλοί οι παππούδες;).

∆ιαφορετικά σε λίγο καιρό δεν θα µπορούµε 
να σας εξυπηρετήσουµε.

Συναίνεση
Τίποτα δεν φεύγει πλέον 

από το λογιστή χωρίς 
την έγγραφη συναίνεση 

του δικαιούχου

Έκαστος  
Όταν πρόκειται για Ε2, 
Ε3, Ε9 και οφειλές, ο 

κάθε σύζυγος λαµβάνει 
µόνο το δικό του 

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)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

Όλοι όσοι εισπράττουν επιδοτήσεις, 
είναι υποχρεωµένοι να υποβάλλουν 
συµπληρωµατικές δηλώσεις για τις 

επιδοτήσεις των παλαιότερων ετών. 
Πλέον, οι συµπληρωµατικές 

δηλώσεις υποβάλλονται µέχρι 
το τέλος του κάθε έτους. 

Μετά έχει πρόστιµο.

Νόµος 4492/17: Εξόφληση 
παραγωγών σε 60 ηµέρες

Οι παραγωγοί που πουλάνε τα νωπά και 
ευαλλοίωτα προϊόντα θα πρέπει να 
εξοφλούνται εντός 60 ηµερών από την 
έκδοση του τιµολογίου. Το γεγονός ότι δεν 
έχει ενεργοποιηθεί η πλατφόρµα ανάρτησης 
των παραστατικών πώλησης και των 
αποδεικτικών εξόφλησης δεν αναιρεί την 
υποχρέωση εξόφλησης εντός 60 ηµερών.
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Κλειδί το αιγοπρόβειο γάλα
για επενδύσεις στην Κύπρο

Έλλειψή του, πόρτα για επενδύσεις από Δωδώνη, Ελληνικά Γαλακτοκομεία
Καθοριστική η αναγνώριση ως ΠΟΠ στην εμπορευσιμότητα του χαλουμιού

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ 

Ισχυρό διακύβευµα αποτελεί η έλλειψη που εµφα-
νίζεται στη διάθεση αιγοπρόβειου γάλακτος στην 
Κύπρο και για τις ελληνικές γαλακτοβιοµηχανίες 
όπως ∆ωδώνη και Ελληνικά Γαλακτοκοµεία της 
οικογένειας Σαράντη. Αυτό στην πράξη σηµαίνει 
ότι όποια επιχείρηση επιθυµεί να δραστηριοποιη-
θεί στο χαλούµι, το πρώτο εξαγώγιµο προϊόν στα 
τρόφιµα της Κύπρου, οφείλει να εξασφαλίσει την 
απορρόφηση γάλακτος που απαιτείται για τις πα-
ραγωγικές της ανάγκες. Μάλιστα, µια επιχείρηση, 
σύµφωνα µε πηγές της αγοράς, µπορεί να χρεια-
στεί να προαναγγείλει την άφιξή της και την έναρ-
ξη δραστηριοποίησής στην Κύπρο αρκετούς µήνες 
νωρίτερα, µε στόχο να εξασφαλίσει το γάλα που α-
παιτείται για να εκκινήσει η παραγωγική διαδικα-
σία αµέσως µετά την ολοκλήρωση της επένδυσης. 

Ταυτόχρονα, πρωτεύοντα ρόλο στην εξέλιξη µί-
ας νέας επένδυσης διαδραµατίζει και η διαθεσιµό-
τητα του γάλακτος κατά την περίοδο άµελξης, που 
είναι άµεσα συνυφασµένη µε τον ετήσιο κύκλο ζω-
ής των ζώων. Ωστόσο η αυξηµένη ζήτηση για χα-

λούµι διεθνώς, µπορεί να αποτελέσει αφετηρία για 
νέες επενδύσεις σε ζωικό κεφάλαιο, κάτι που συ-
νέβη και στην περίπτωση της ∆ωδώνη. Το εν λόγω 
project του χαλουµιού στηρίχθηκε σε πρόσωπο – 
γνώστη της κυπριακής αγοράς σχετικά µε τις δια-
δικασίες και τις ειδικές παραµέτρους που εµφανί-
ζει η Κύπρος, γεγονός που διευκόλυνε την εδραί-
ωση της παρουσίας της εταιρείας εκεί. Μάλιστα η 
γαλακτοβιοµηχανία από την Ήπειρο δηµιούργη-
σε δικές της υποδοµές σταβλισµού και εκτροφής 
γαλακτοπαραγωγικών ζώων, επενδύοντας περαι-
τέρω στη γαλακτοπαραγωγή. Αντίστοιχα, ο όµιλος 
Ελληνικά Γαλακτοκοµεία έχει ξεκινήσει διαδικασί-
ες για την έγκριση φακέλου που θα οδηγήσει στη 
δηµιουργία του δικού του εργοστασίου. Η έγκριση 
του φακέλου αναµένεται τέλος του 2020 µε αρχές 
του επόµενου έτους και η έναρξη της κατασκευή 
του εργοστασίου µέσα στο καλοκαίρι του 2021. 

Καθοριστικής σηµασίας για την εµπορευσιµότητα 
και την προστιθέµενη αξία του τυριού είναι η διαδι-
κασία αναγνώρισης του χαλουµιού ως ΠΟΠ, πεδίο 
στο οποίο ο Παναγροτικός Σύνδεσµος Κύπρου έχει 
προαναγγείλει την έναρξη νοµικών διαδικασιών.

Για εύθετο χρονικό διάστηµα µετατίθεται η εκδί-
καση της αίτησης εξυγίανσης για την οινοποιία Ε. 
Μαλαµατίνας που ήταν προγραµµατισµένη για τις 
4 Οκτωβρίου. Επί της ουσίας η διαδικασία αναβάλ-
λεται αυτεπάγγελτα δεδοµένων και των περιοριστι-
κών µέτρων για την πανδηµία και η νέα ηµεροµη-
νία για τη δικάσιµο θα επανακαθοριστεί, µε πηγές 
που γνωρίζουν το θέµα να επισηµαίνουν ότι αυ-
τό θα συµβεί το αργότερο στις αρχές ∆εκεµβρίου, 
για να ακολουθήσει η υποβολή του σχεδίου εξυ-
γίανσης στο αρµόδιο δικαστήριο προς επικύρωση. 

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η συναίνεση από 
τους πιστωτές για την εξυγίανση της εταιρείας υπερ-
βαίνει το 70% του συνόλου, έναντι του ελάχιστου 

απαιτούµενου ποσοστού 60% που ορίζει η νοµο-
θεσία για τις επιχειρήσεις που προσφεύγουν στον 
πτωχευτικό κώδικα, γεγονός που ανοίγει το δρό-
µο για την ανεµπόδιστη έγκριση του σχεδίου εξυ-
γίανσης. Στόχος της EY, που ανέλαβε την πώληση 
της Μαλαµατίνας, ήταν να τρέξει η διαδικασία µε 
ταχείς ρυθµούς και να µην διακοπεί η παραγωγι-
κή της διαδικασία, καθώς και να πραγµατοποιηθεί 
ταυτόχρονα η είσοδος του επενδυτή στην οινοποι-
εία, ο οποίος αυτή την περίοδο έχει διορίσει ορκω-
τούς ελεγκτές που ελέγχουν εξονυχιστικά τα οικο-
νοµικά της στοιχεία. Υπενθυµίζεται ότι η Mantis 
Group, προτιµητέος επενδυτής, προσέφερε 19,7 
εκατ. ευρώ, µαζί µε τις οφειλές προς τις τράπεζες.

Στην αναμονή η διαδικασία εξυγίανσης 
για την ιστορική οινοποιία Μαλαματίνα

Επενδύσεις αγροδιατροφής 
ξανά για το fund Ταµβακάκη

Μετά την πρώτη επένδυση στον κλάδο 
της αγροδιατροφής και τη Μινέρβα Ελαι-

ουργική, το fund EOS Capital Partners, που ηγεί-
ται ο Απόστολος Ταµβακάκης, ολοκλήρωσε µία 
ακόµη, µε τη βορειοελλαδίτικη βιοµηχανία τροφί-
µων Agrifreda. Η εν λόγω επένδυση 15 εκατ. ευ-
ρώ πραγµατοποιήθηκε µέσω αύξησης κεφαλαίου 
και το fund κατέχει µειοψηφικό ποσοστό 20%.

Προχωρά η «αναγέννηση» του
ελληνικού σήµατος στα τρόφιµα 
Το πλαίσιο των ενεργειών για τη δυναµική επα-
νεκκίνηση του Ελληνικού Σήµατος, το οποίο παρά 
τη θεσµοθέτησή του το 2014 έµεινε «στα χαρ-
τιά», προωθούν τα υπουργεία Ανάπτυξης, Εξωτε-
ρικών και Αγροτικής Ανάπτυξης. Στόχος να αξιο-
ποιηθεί το rebranding, που έχει πετύχει η χώρα 
µε χαρακτηριστικό παράδειγµα την αύξηση των 
εξαγωγών προϊόντων αγροδιατροφής κατά 9,8% 
το πρώτο εξάµηνο του 2020, εν µέσω πανδηµίας.

Ενδιάµεσος σταθµός η Ελλάδα 
για εξαγωγές ψαριών από Τουρκία
Την αξιοποίηση του δικτύου διανοµής που έχει 
αναπτυχθεί στη χώρα µας επιβεβαιώνουν τα 
στοιχεία που δείχνουν την αυξανόµενη εµπορία 
τουρκικών ψαριών στην Ε.Ε. µέσω της Ελλάδας.  
Από τα στοιχεία της ΑΑ∆Ε, προκύπτει πως πέρυσι 
εισήχθησαν 13.781 τόνοι νωπών ψαριών οι οποίοι 
αφού  εκτελωνίστηκαν, τέθηκαν σε ελεύθερη 
κυκλοφορία και στη συνέχεια επαναπροωθήθηκαν 
(ως τούρκικο ψάρι) σε άλλες χώρες της Ε.Ε.

Ο όµιλος Ελληνικά 
Γαλακτοκοµεία έχει 
ετοιµάσει φάκελο 
για δηµιουργία 
εργοστασίου στην 
Κύπρο το 2021.

Θα επανακαθοριστεί 
δικάσιµος για την 

εξέταση του σχετικού 
αιτήµατος ένταξης 
στις διατάξεις του 

πτωχευτικού κώδικα.

ΝΕΑ
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Ο αμπελώνας η δύναμη 
στο Κτήμα Παπαργυρίου

Νέες εκτάσεις φύτευσης με ασύρτικο, μαυρόστυφο, μαυροδάφνη 
και riesling στην επένδυση για νέο οινοποιείο στo Λαλιώτη Κορινθίας

ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επένδυ-
ση δηµιουργίας νέου οινοποιείου από 
το κτήµα Παπαργυρίου στην Πελοπόν-
νησο, καθώς όπως λέει ο οινοποιός και 
ιδιοκτήτης του κτήµατος, Γιάννης Πα-
παργυρίου, η εγκατάσταση στην οποία 
πραγµατοποιείται η οινοποίηση έχει ο-
λοκληρωθεί και εκκρεµεί η κατασκευή 
των χώρων υποδοχής για τους επισκέ-
πτες του οινοποιείου κατά το προσεχές 
χρονικό διάστηµα. «Προσεχώς θα δια-
θέτουµε ένα επισκέψιµο οινοποιείο, ε-
νώ πρόκειται να δηµιουργήσουµε και 
δύο εστιατόρια, ένα θερινό και ένα χει-
µερινό», εξηγεί ο οινοποιός. 

Το νέο οινοποιείο του κτήµατος Πα-
παργυρίου θα βρίσκεται στην περιοχή 
Λαλιώτη Κορινθίας και η προϋπολογι-
ζόµενη επένδυση θα ανέλθει κατά την ο-
λοκλήρωσή της σε περίπου 700.000 ευ-
ρώ. Σε ό,τι αφορά το ήδη υπάρχον οινο-
ποιείο θα αξιοποιηθεί και ως χώρος απο-
θήκευσης – πιθανότατα µε τη δηµιουρ-
γία κελαριού που θα φιλοξενεί οινοποι-
ήσεις παλαιότερων ετών -, καθώς το σύ-
νολο της οινοποιητικής δραστηριότητας 
θα µεταφερθεί στις νέες εγκαταστάσεις. 

Το εµπόδιο του προγράµµατος Leader 
στη Βόρεια Πελοπόννησο

Ζήτηµα παραµένει η επιχορήγηση της 
επένδυσης, η έγκριση της οποίας σύµ-
φωνα µε τον οινοποιό, έχει παγώσει ως 
διαδικασία, λόγω της πανδηµίας. «Εί-
χαµε υποβάλλει αίτηση για την ένταξή 
µας στο πρόγραµµα Leader, ωστόσο το 
µεγαλύτερο µέρος σχετικών αιτηµάτων 
που χειρίζεται η Αναπτυξιακή Βορείου 
Πελοποννήσου έχει απορριφθεί. Είναι 
µάλιστα χαρακτηριστικό το γεγονός ό-
τι αρκετές επενδύσεις βρίσκονται ήδη 

σε διαδικασία υλο-
ποίησης, µε αποτέ-
λεσµα οι επιχειρηµατί-
ες να καλούνται να κατα-
βάλουν το σύνολο των δα-
πανών από ίδια κεφάλαια. Επί 
της ουσίας έχουµε διαθέσει 500.000 
ευρώ από δικά µας χρήµατα, καθώς και 
από τραπεζικό δανεισµό που εξασφαλί-
σαµε», διευκρινίζει ο οινοποιός. 

Η υλοποίηση της εν λόγω επένδυσης 
χαρακτηρίζεται από τον ίδιο ως η «έλευση 
µίας νέας εποχής», η οποία θα προσφέ-
ρει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να ε-
νισχύσει την παραγωγικότητά της. «Το οι-
νοποιείο θα λειτουργήσει εκτός από πυ-
λώνας ενίσχυσης των πωλήσεών µας και 
ως δίαυλος επικοινωνίας µε το οινόφιλο 
κοινό», συµπληρώνει ο κ. Παπαργυρίου. 

Το βήµα προς την εστίαση 
Ως προς το εγχείρηµα δραστηριοποίη-

σης στην εστίαση, το Κτήµα στοχεύει να 
προσφέρει τη δυνατότητα δοκιµής των ε-
τικετών που παράγει, σε συνδυασµό µε 
γεύσεις που θα δηµιουργούνται στα δύο 
εστιατόρια που θα διαθέτει προσεχώς στις 
εγκαταστάσεις του. «Θα προσφέρουµε 
µία συνολική εµπειρία στο ανάλογο πε-
ριβάλλον, µέσα στους αµπελώνες, µε τα 
κατάλληλα ποτήρια, ταιριαστές γεύσεις 
και εκλεκτό κρασί», εξηγεί ο οινοποιός. 

Το κτήµα Παπαργυρίου έλαβε πρό-
σφατα άδεια φύτευσης 40 στρεµµάτων 
γης για την παραγωγή ασύρτικου, µαυ-
ρόστυφου και riesling, ενώ στο πλάνο 
είναι και η φύτευση επιπλέον ποσοτή-
των µαυροδάφνης. «Η µαυροδάφνη 
την οποία φυτέψαµε ήδη στα 800 µέ-
τρα απέδωσε πολύ ικανοποιητικά. Συν 
τοις άλλοις πρόκειται για µία ποικιλία 
που µπορεί να ενισχύσει τις εξαγωγές 
µας», καταλήγει ο ίδιος. 

Πάνω από 30% 
της παραγωγής 
σε εξαγωγές
Η παρουσία του Κτήµατος εξαγωγικά 
αποτυπώνεται µε την πώληση άνω του 30% 
της παραγωγής µε κύριες αγορές 
δραστηριοποίησης αυτές των Ηνωµένων 
Πολιτειών, της Αυστρίας, της Μεγάλης 
Βρετανίας, του Βελγίου, της ∆ανίας και της 
Κύπρου. «Βρισκόµαστε σε φάση ανάπτυξης 
στον εξαγωγικό τοµέα, ωστόσο για την ώρα 
δεν µπορούµε να καλύψουµε πλήρως τη 
ζήτηση που υφίσταται και από νέες αγορές».
Αναφερόµενος στην επίδραση της πανδηµίας, 
ο Γιάννης Παπαργυρίου επισηµαίνει ότι οι 
πωλήσεις του Κτήµατος δεν έχουν 
επηρεαστεί σηµαντικά, µε την πτώση να 
περιορίζεται σε ποσοστό της τάξεως του 10% 
σε σύγκριση µε πέρυσι.  

Η παραγωγή του οινοποιείου 
ανέρχεται σε 55.000 φιάλες 
ανά έτος, ενώ µε τη νέα µονάδα 
εκτιµάται εντός της επόµενης 
πενταετίας να φτάσει τις 
70.000 φιάλες ανά έτος. 

Ως προς το εγχείρηµα 
δραστηριοποίησης στην εστίαση, 
το Κτήµα στοχεύει να προσφέρει 
τη δυνατότητα δοκιµής των 
ετικετών που παράγει, σε 
συνδυασµό µε γεύσεις που 
θα δηµιουργούνται στα δύο 
εστιατόρια που θα διαθέτει 
προσεχώς στις εγκαταστάσεις του.

Δυναμική

Εστίαση

Ζήτηµα παραµένει η επιχορήγηση 
της επένδυσης, η έγκριση της 
οποίας σύµφωνα µε τον Γιάννη 
Παπαργυρίου έχει παγώσει ως 
διαδικασία, λόγω της πανδηµίας.

Εκκρεμεί



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

Από 17 Νοεμβρίου ανοίγει το 
σύστημα αιτήσεων εγγυοδοσίας 
για τις αγροτικές επενδύσεις

Στηρίζει τον αγροδιατροφικό τομέα με δάνεια συνολικού 
ύψους 200 εκατ. ευρώ η Τράπεζα Πειραιώς

Σύντομα οι ανακοινώσεις για το Χρηματοδοτικό 
Πρόγραμμα Εγγυοδοσίας EIF - Agri για τη Eurobank

Με εγγυοδοσία στο 80% η Συνεταιριστική  
Τράπεζα Θεσσαλίας προσφέρει λύσεις

Ηλεκτρονικά  
οι αιτήσεις 
Ο ενδιαφερόμενος που πληροί τις 
προϋποθέσεις επιλεξιμότητας θα μπορεί 
να υποβάλλει την αίτησή του μέσω ΠΣΚΕ
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Επιλέξιµα για εγγυοδοσία 
σχέδια εντός και εκτός 
επιδοτούµενου προγράµµατος

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Όλες οι αγροτικές επενδυτικές πρωτοβουλίες συµπε-
ριλαµβανοµένης της αγοράς αγροτικής γης, και όχι µό-
νο όσες είναι ενταγµένες σε επιδοτούµενο πρόγραµµα 
Σχεδίων Βελτίωσης και Μεταποίησης, θα είναι σε θέση 
να καλύψουν µε εγγυηµένο δανεισµό οι Τράπεζες που 
συµµετέχουν στο Ταµείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανά-
πτυξης. Μάλιστα, το δάνειο θα µπορεί να συνοδεύεται 
και από κεφάλαιο κίνησης, µε τους όρους δανεισµού 
ανά Τράπεζα να έχουν ξεκινήσει να γίνονται γνωστοί. 
Για παράδειγµα η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, 
που είναι από τις πρώτες τράπεζες (µαζί µε τη Συνε-
ταιριστική Καρδίτσας) που υπέγραψαν τη συµµετοχή 
τους στο Ταµείο, γνωστοποιεί µέσω της Agrenda πως 
θα ακολουθήσει ευνοϊκή τιµολόγηση των δανείων 
(µέγιστο επιτόκιο 6,50%) και πολιτική παροχής περι-
ορισµένων εξασφαλίσεων (έως 40%) µαζί µε έκπτω-
ση επί των διαφόρων εξόδων. Όπως είναι γνωστό το 
κάθε αγροτικό δάνειο θα είναι εγγυηµένο στο 80% του 
ποσού, οπότε τα οφέλη των αγροτών θα είναι εµφανή 
στους όρους δανεισµού.    

Πρόσφατα, η Τράπεζα Πειραιώς και η ProCredit 
Bulgaria υπέγραψαν τη σχετική σύµβαση µε το Ευ-
ρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ), ενώ αναµένε-
ται να ακολουθήσουν οσονούπω η Eurobank, η Ε-
θνική Τράπεζα και η Παγκρήτια. 

Μάλιστα η Eurobank σύντοµα όπως λέει θα ανα-
κοινώσει το Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα Εγγυοδοσίας 
EIF - Agri, για το οποίο η τράπεζα έχει λάβει έγκριση 
για κεφάλαια ύψους 150 εκατ. ευρώ και που θα πα-
ρέχει έως 80% εγγύηση

Σχετικά µε τη διαδικασία υποβολής αίτησης για ευ-
νοϊκή χρηµατοδότηση, ο ενδιαφερόµενος που πληροί 
τις προϋποθέσεις επιλεξιµότητας θα µπορεί να υπο-
βάλλει την αίτηση του µέσω του πληροφοριακού συ-
στήµατος κρατικών ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), επιλέγοντας 
τις συγκεκριµένες δράσεις και την τράπεζα που επι-
θυµεί να συνεργαστεί. Το σύστηµα προγραµµατίζεται 
να ανοίξει στις 17 Νοεµβρίου σύµφωνα µε τη Μονάδα 
Θεσµικής Υποστήριξης και Αξιολόγησης της ΕΥ∆ ΠΑΑ.

Η Τράπεζα Πειραιώς, σύµφωνα µε σχετικό δελτίο 
τύπου που εξέδωσε για τη συµµετοχή της στο Ταµείο, 
κάνει γνωστό ότι θα καλύψει µέσω του εγγυοδοτικού 
αυτού εργαλείου ένα µέγιστο χαρτοφυλάκιο δανείων 
ύψους 200.000.000 ευρώ. «Μέσω αυτού του χρηµα-
τοδοτικού εργαλείου και της εγγύησης που παρέχε-

ται, δίνεται η δυνατότητα σε αγρότες, αγροτικούς συ-
νεταιρισµούς, οµάδες και οργανώσεις παραγωγών, 
καθώς και ιδιωτικές επιχειρήσεις σε συγκεκριµέ-
νους κλάδους της µεταποίησης και εµπορίας αγρο-
τικών προϊόντων που πραγµατοποιούν επιλέξιµες ε-
πενδύσεις να χρηµατοδοτηθούν µε προνοµιακούς ό-
ρους και µειωµένες εξασφαλίσεις.».

«Οι χρηµατοδοτήσεις θα χορηγούνται µε τη µορφή 
µακροπρόθεσµου δανείου για την κάλυψη των παγί-
ων δαπανών και των επενδυτικών σχεδίων των επι-
χειρήσεων, που έχουν ενταχθεί σε δράσεις του ΠΑΑ 
2014 - 2020 (Σχέδια Βελτίωσης και Μεταποίησης) ή 
υλοποιούν συναφείς επενδύσεις, καθώς και µε τη 
µορφή κεφαλαίου κίνησης για δαπάνες που είναι ά-
µεσα συνδεδεµένες µε την υλοποίηση του επενδυτι-
κού σχεδίου. Το ποσό της χρηµατοδότησης ανά δικαι-
ούχο κυµαίνεται από 10.000 ευρώ έως και 5.000.000 
ευρώ», αναφέρει συγκεκριµένα το δελτίο τύπου της 
Τράπεζας Πειραιώς.  Αντίστοιχα το χαρτοφυλάκιο δα-
νείων που θα καλύψει η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσ-
σαλίας είναι 20 εκατ. ευρώ και η Συνεταιριστική Τρά-
πεζα Καρδίτσας 10 εκατ. ευρώ.

Σηµειώνεται εδώ πως στο δανεισµό θα έχουν πρό-
σβαση οι κατ’ επάγγελµα αγρότες, οι νέοι αγρότες, τα 
νοµικά πρόσωπα και τα συλλογικά σχήµατα. Οι επεν-
δύσεις που καλύπτονται από τις εγγυήσεις µπορούν να 
αφορούν δαπάνες όπως αγορά αγροτικών µηχανηµά-
των, αγορά αγροτικής γης (έως 10% του προϋπολο-
γισµού της επένδυσης), αγορά ζωικού κεφαλαίου, α-
γορά φυτικού κεφαλαίου κ.α. Ανεξαρτήτως αν ο ενδι-
αφερόµενος είναι σε Σχέδιο Βελτίωσης ή όχι. Επίσης 
επιλέξιµες είναι οι επενδυτικές δαπάνες για την κατα-
σκευή µονάδας µεταποίησης αγροτικών προϊόντων.    
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ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ Ο Β’ ΚΥΚΛΟΣ 
ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΓΓΥΟ∆ΟΣΙΑΣ

Ξεκίνησε η διαδικασία σύναψη των συμβάσεων 

μεταξύ των εμπορικών τραπεζών και της  Εθνικής 

Αναπτυξιακής Τράπεζας. Με τη μόχλευση τα  

εγγυημένα δάνεια κατά 80% που θα χορηγηθούν, 

το αργότερο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020, από τον 

2ο κύκλο του Ταμείου Εγγυοδοσίας, αναμένεται 

να προσεγγίσουν τα 2,5 δισ. ευρώ. 

Στο 2ο κύκλο το μεγαλύτερο ποσοστό 75% έως 

90% των νέων δανείων  απευθύνεται κατά 

προτεραιότητα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σε 

αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται φυσικά 

πρόσωπα αγρότες και αγροτικές επιχειρήσεις. Το 

ύψος του δανείου δεν μπορεί να ξεπερνά το 25% 

του τζίρου (του 2019) της επιχείρησης. 

ΑΓΡΟΤΙΚEΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

ΤΟΥ ∆ΑΝΕΙΟΥ
80%

∆ΑΝΕΙΑ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

ΕΩΣ  200.000

∆ΑΝΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ

10.000 -
5 ΕΚΑΤ.  ΕΥΡΩ

ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ

ΕΩΣ 35%

ΕΥΡΩ

Agrenda Σάββατο 7 & Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2020





Στήριξη του αγροδιατροφικού τοµέα µε 
δάνεια συνολικού ύψους 200 εκατ. ευρώ 

Με δάνεια συνολικού ύψους 200 εκατ. 
ευρώ µέσω του Ταµείου Εγγυήσεων, η 
Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει τους αγρότες, 
τους αγροτικούς συνεταιρισµούς, τις 
οµάδες και τις οργανώσεις παραγωγών, 
καθώς και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις 
σε συγκεκριµένους κλάδους της 
µεταποίησης και εµπορίας αγροτικών 
προϊόντων, που πραγµατοποιούν 
επιλέξιµες επενδύσεις. 
Το αύριο του αγροτικού κόσµου είναι 
άµεσα συνδεδεµένο µε µια βιώσιµη 
ανάπτυξη. ‘Αλλωστε και η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή στις προτάσεις της για την 

ΚΑΠ της περιόδου 2021-2027, ορίζει 
ότι τουλάχιστον το 40 % του συνολικού 
προϋπολογισµού της κοινής γεωργικής 
πολιτικής θα συµβάλει στη δράση για 
το κλίµα. Η Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει 
τον αγροδιατροφικό τοµέα και το 
επιβεβαιώνει για άλλη µια φορά, µε τη 
συµµετοχή της στο νέο χρηµατοδοτικό 
εργαλείο του Ταµείου Εγγυήσεων 
Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως σηµειώνει 
µε τη συνέντευξή του στην Agrenda, 
ο γενικός διευθυντής Αγροτικής 
Τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς, 
Αλκιβιάδης Αλεξάνδρου. 

Με ποιο τρόπο στηρίζει η Τράπεζα 
Πειραιώς τον αγροτικό τοµέα ειδικά σε 
αυτή την κρίσιµη χρονική περίοδο;
Η στήριξη του αγροδιατροφικού τοµέα 
αποτελεί στρατηγική επιλογή της Τράπεζας 
Πειραιώς. Σήµερα επιβάλλεται, λόγω των 
δύσκολων συνθηκών, της covid εποχής. Η 
Τράπεζα Πειραιώς συµβάλλει στα µέγιστα 
για τη στήριξη του αγροδιατροφικού τοµέα. 
Την τελευταία εβδοµάδα είχαµε την 
οριστικοποίηση της συµφωνίας µε 
το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων 
(ΕΤαΕ), που αφορά στη χρηµατοδότηση 
επενδυτικών έργων του πρωτογενούς 

τοµέα και της µεταποίησης αγροτικών 
προϊόντων από Αγροτικούς 
Συνεταιρισµούς και ιδιωτικές επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται στον χώρο της 
αγροδιατροφής, µε ευνοϊκούς όρους, στο 
πλαίσιο του Ταµείου Εγγυήσεων Αγροτικής 
Ανάπτυξης. 
Το Ταµείο Εγγυήσεων Αγροτικής 
Ανάπτυξης συγχρηµατοδοτείται από την 
Ελληνική ∆ηµοκρατία και την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Γεωργικού Ταµείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ) και από το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI).
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Ποια είναι η συµµετοχή της Τράπεζας 
Πειραιώς στο Ταµείο Εγγυήσεων;
Συµµετέχουµε µε ανώτατο ύψος 
χαρτοφυλακίου τα 200.000.000 ευρώ. 
Μέσω του συγκεκριµένου χρηµατοδοτικού 
εργαλείου και της εγγύησης που 
παρέχεται από το ΕΤαΕ, αγρότες, αγροτικοί 
συνεταιρισµοί, οµάδες και οργανώσεις 
παραγωγών, καθώς και ιδιωτικές 
επιχειρήσεις σε συγκεκριµένους κλάδους 
της µεταποίησης και εµπορίας αγροτικών 
προϊόντων, που πραγµατοποιούν επιλέξιµες 
επενδύσεις µπορούν να χρηµατοδοτηθούν 
µε προνοµιακούς όρους και µειωµένες 
εξασφαλίσεις. 

Ποιοι είναι οι όροι χρηµατοδότησης;
Η χορήγηση θα γίνεται µε  τη µορφή 
µακροπρόθεσµου δανείου για την κάλυψη 
των παγίων δαπανών και των επενδυτικών 
σχεδίων των επιχειρήσεων, που έχουν 
ενταχθεί σε δράσεις του Προγράµµατος 
Αγροτικής Ανάπτυξης ή υλοποιούν 
συναφείς επενδύσεις, καθώς και µε τη 
µορφή κεφαλαίου κίνησης για  κεφαλαιακές 
ανάγκες που είναι άµεσα συνδεδεµένες µε 
την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου. 

Για τι πόσα δανείων µιλάµε;
Κάθε δικαιούχος µπορεί να χρηµατοδοτηθεί 
µε ποσά που ξεκινούν από 10.000 ευρώ 
και µπορεί να φθάσουν ακόµα και τα 
5 εκατ. Ευρώ, ανάλογα βεβαίως µε το 
µέγεθος και την σηµαντικότητα του 
υπό πραγµατοποίηση επιχειρηµατικού 
σχεδίου. Με τα δάνεια αυτά στηρίζουµε 
τους αγρότες, τα αγροτικά συλλογικά 
χρήµατα και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις του 
αγροδιατροφικού τοµέα, που προχωρούν 
στον εκσυγχρονισµό τους. 

Με ποιες άλλες δράσεις στηρίζετε τον 
αγροδιατροφικό τοµέα;
Κυρίαρχες πολιτικές της Αγροτικής 
Τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς για το 
τρέχον έτος είναι τα Σχέδια Βελτίωσης,  η 
στήριξη των Οµάδων Παραγωγών. και οι 
Α.Π.Ε Επιπλέον, από το 2013  η Τράπεζα 
Πειραιώς υλοποιεί και διαρκώς αναπτύσσει 
το καινοτόµο πρόγραµµα Συµβολαιακής 
Τραπεζικής, µέσα από το οποίο στηρίζει 
έµπρακτα τον αγροδιατροφικό τοµέα, 
ενισχύοντας συνεργασίες και συνέργειες 
µεταξύ  όλων των εµπλεκόµενων 
µερών της αλυσίδας αξίας του τοµέα 
αυτού. Η στήριξή µας έχει επεκταθεί και 
στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των 
επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού 
τοµέα στις διεθνείς αγορές µέσα από το 
πρόγραµµα της Εξαγωγικής Συµβολαιακής 
Τραπεζικής . 
Το πρόγραµµα αυτό απευθύνεται 
σε επιχειρήσεις και αγροτικούς 
Συνεταιρισµούς, που είτε εξάγουν 
ήδη και θέλουν να µεγεθύνουν τη 
δραστηριότητά τους, είτε δεν έχουν 
εξαγωγική δραστηριότητα και επιθυµούν να 

αποκτήσουν παρουσία στην Ευρωπαϊκή και 
παγκόσµια αγορά. 

Την περίοδο αυτή βρίσκονται σε εξέλιξη 
και τα Σχέδια Βελτίωσης. 
Στηρίζουµε τον αγροτικό κόσµο, που 
αποφασίζει να κάνει το επόµενο βήµα 
και να προχωρήσει στην ενίσχυση 
της αποτελεσµατικότητας και της 
ανταγωνιστικότητάς του. Με την 
τεχνογνωσία και την εµπειρία µας 
προσφέρουµε ένα ολοκληρωµένο 
πλαίσιο χρηµατοδοτικής στήριξης, 
µε βάση τις ανάγκες κάθε αγρότη 
ξεχωριστά. Εξετάζουµε εξατοµικευµένα 
κάθε περίπτωση χρηµατοδότησης και 
προτείνουµε τον καταλληλότερο συνδυασµό 
λύσεων, ανάλογα µε τις ανάγκες του 
επενδυτικού σχεδίου. Στόχος µας είναι 
να υποστηρίξουµε τους πελάτες µας 
στην εύρεση της λύσης χρηµατοδότησης 
που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες 
λειτουργίας και προσαρµόζεται στις 
ταµειακές ροές τους. Για το σκοπό αυτό 
διαθέτουµε ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο 
προϊόντων, που περιλαµβάνει δάνειο 
έναντι επιχορήγησης, επενδυτικό δάνειο,  
εγγυητική επιστολή για προεξόφληση 
µέρους της επιχορήγησης, καθώς και δάνειο 
για δηµιουργία, η βελτίωση υφιστάµενης 
λειτουργίας φωτοβολταϊκών πάρκων. 
Σκοπός µας είναι να επιτύχουν οι αγρότες 

υλοποιώντας επενδύσεις που αυξάνουν την 
προστιθέµενη αξία του τελικά παραγόµενου 
αποτελέσµατος, µειώνουν το κόστος 
παραγωγής και εκσυγχρονίζουν ορθολογικά 
την εκµετάλλευσή τους, πάντα µε εύλογο 
κόστος.

Πώς µπορεί άραγε να προστατευθεί ο 
αγροτικός τοµέας;
Ο αγροτικός τοµέας καλείται να αναλάβει 
ρυθµιστικό ρόλο και κυρίως να είναι 
έτοιµος, δηλαδή να εκσυγχρονιστεί, να 
γίνει πιο ανταγωνιστικός. Μιλάµε για µια 
σύγχρονη γεωργία, οικονοµικά βιώσιµη 
και περιβαλλοντικά ασφαλή, όπως απαιτεί 
η διεθνής κοινότητα των καταναλωτών 
και όπως αποτυπώνεται στην Ευρωπαϊκή 

Πράσινη Συµφωνία. Ουσιαστικά, ο 
αγροτικός κόσµος πρέπει να ανοίξει τις 
πόρτες του και να δει το µέλλον µέσα 
από συνεργατικά σχήµατα, για να έχει 
ισχυρή διαπραγµατευτική ικανότητα, να 
προχωρήσει σε στοχευµένη προώθηση 
προϊόντων και εν τέλει να κερδίσει σε 
οικονοµία κλίµακας. Να προσαρµοστεί στη 
σύγχρονη τεχνολογία και να υιοθετήσει 
λύσεις, όπως την ευφυή γεωργία, την 
ορθολογική χρήση γεωργικών εισροών, 
την ορθολογική επιλογή µηχανηµάτων, 
τη χρηστή χρήση κεφαλαίου, την πλήρη 
αξιοποίηση της καλλιεργήσιµης γης. 
Παράλληλα, να διατηρήσει τους εδαφικούς 
πόρους και να αξιοποιήσει τις ανανεώσιµες 
πηγές ενέργειας, συνδυαστικά πάντα µε την 
γεωργική του καλλιέργεια

Πώς ενισχύετε τα συνεργατικά σχήµατα;
Η συνεργασία αποτελεί δύναµη και 
παράγοντα ανάπτυξης στον αγροδιατροφικό 
τοµέα. Τα σύγχρονα συνεργατικά σχήµατα,  
όπως είναι οι Οµάδες Παραγωγών, 
έρχονται να καλύψουν την ευκαιρία 
για δηµιουργία ευέλικτων σχηµάτων, 
που διευκολύνουν την οργάνωση της 
παραγωγής και εµπορίας αγροτικών 
προϊόντων, διαθέτουν πρόσβαση στην 
αγορά και παίζουν σηµαντικό ρόλο στην 
αγροτική οικονοµία. Η Τράπεζα Πειραιώς 
είναι ήδη και επιθυµεί να είναι δίπλα στις 
Οµάδες Παραγωγών ενεργητικά και 
ειδικότερα σε αυτές που διαθέτουν τα 
απαραίτητα συστατικά προκειµένου να 
έχουν µια αναπτυξιακή προοπτική, να 
τους προσφέρει εξειδικευµένες λύσεις σε 
λειτουργικό, παραγωγικό και εµπορικό 
επίπεδο.

Οι ενωσιακές προσπάθειες αποτελούν 
αδιάσπαστο στοιχείο της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συµφωνίας, την οποία 
προαναφέρατε.
Πράγµατι. Μιλάµε για ένα δίκαιο, 

υγιεινό και φιλικό προς το περιβάλλον 
σύστηµα τροφίµων. Για µια στρατηγική 
«από το αγρόκτηµα στο πιάτο» µέσα από 
τη συνένωση οµάδων των αγροτών. Ο 
Ευρωπαίος, ο Έλληνας αγρότης,  αποτελεί 
βασικό παράγοντα υλοποίησης τής πολιτικής 
αυτής. Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την ΚΑΠ της περιόδου 2021-
2027 ορίζουν ότι τουλάχιστον το 40 % του 
συνολικού προϋπολογισµού της κοινής 
γεωργικής πολιτικής θα συµβάλει στη 
δράση για το κλίµα.Στο κοντινό µέλλον, 
η στρατηγική «από το αγρόκτηµα στο 
πιάτο» θα τονώσει τη βιώσιµη κατανάλωση 
τροφίµων και θα προωθήσει οικονοµικά 
προσιτά υγιεινά τρόφιµα για όλους. 

Στο κοµµάτι της τεχνολογίας, πώς 
εκτιµάτε ότι θα συµβάλει η ευφυής 
γεωργία στο αύριο του αγροτικού τοµέα;
Η «ευφυής γεωργία» αναµένεται να 
αποτελέσει το κύριο µέσο διευκόλυνσης, 
αλλά και καλύτερου ελέγχου της 
παραγωγής. Μπορεί να είναι πολύτιµος 
σύµµαχος όλων για ένα αποδοτικότερο 
αγροδιατροφικό τοµέα, µε µακροπρόθεσµη 
οικονοµική βιωσιµότητα και 
περιβαλλοντική διαχείριση. Στο πλαίσιο 
της εφαρµογής της ΚΑΠ 2021-2027,είναι 
απαραίτητη η υιοθέτηση των υπηρεσιών 
ψηφιακής γεωργίας από τους αγρότες και 
τους αγροτικούς Συνεταιρισµούς.

Όσον αφορά τις ανανεώσιµες πηγές 
ενέργειας. Τί προσφέρετε στον τοµέα 
αυτό;
Η Τράπεζα µας, διαχρονικά στηρίζει τις 
επενδύσεις σε ΑΠΕ σε όλη την ελληνική 
οικονοµία, καθώς και όσες υλοποιούνται 
από αγρότες, παρέχοντας από το 2012 
εξειδικευµένα τραπεζικά προϊόντα και 
συµβουλευτικές υπηρεσίες. Η Τράπεζα 
Πειραιώς έχει αναπτύξει µια ολοκληρωµένη 
πρόταση προϊόντων ΑΠΕ για τους αγρότες 
και τα συνεργατικά σχήµατα. 

▲

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Αλκιβιάδης Αλεξάνδρου είναι στέλεχος της Τράπεζας Πειραιώς από το 2000 και 
σήµερα είναι Γενικός ∆ιευθυντής στην Αγροτική Τραπεζική που αποτελεί κοµµάτι 
της Εταιρικής & Επενδυτικής Ανώτερης Γενικής ∆ιεύθυνσης. 
Έχει την εποπτεία της Ανάπτυξης Εργασιών Λιανικής Αγροτικής Τραπεζικής, της 
Συµβολαιακής Τραπεζικής καθώς και των Κέντρων Αγροτικών Επιχειρήσεων & 
Οργανισµών. 
Ξεκίνησε τη σταδιοδροµία του στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, συνέχισε την 
επαγγελµατική του πορεία στην ABN AMRO BANK και µετέπειτα στην PRICE 
WATERHOUSE COOPERS.
Γεννήθηκε το 1964 στην Αθήνα και είναι πτυχιούχος του Οικονοµικού 
Πανεπιστήµιου Αθηνών, και κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην 
Χρηµατοοικονοµική Επιστήµη από το University of Southampton.
Είναι παντρεµένος και έχει 3 παιδιά.

Η στρατηγική 
«από το αγρόκτηµα 

στο πιάτο» θα 
τονώσει τη βιώσιµη 

κατανάλωση 
τροφίµων και 
θα προωθήσει 

οικονοµικά προσιτά 
υγιεινά τρόφιµα 

για όλους 
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Το διπλό στοίχηµα της Eurobank για 
τον µετασχηµατισµό του αγροτικού τοµέα

Η Eurobank σταθερά στο πλευρό του αγρότη, επανασχεδιάζει το αύριο 
της αγροτικής επιχείρησης προσφέροντας ρευστότητα και πολύτιµη 
συµβουλευτική καθοδήγηση µέσα από το ολοκληρωµένο πρόγραµµα 
Business Banking Αγροτικός Τοµέας
Η προοπτική ενός νέου υφεσιακού κύκλου, λόγω της έξαρσης της 
πανδηµίας και ανεξάρτητα από τη διάρκειά της, προκαλεί αλυσιδωτές 
συνέπειες στην αγροτική οικονοµία, όπως και σε κάθε τοµέα της 
οικονοµικής δραστηριότητας της χώρας.

Ειδικά στον αγροτικό τοµέα, ωστόσο, όπου η µεγάλη συγκέντρωση 
µικροεπαγγελµατιών και επιχειρήσεων µικρού µεγέθους στον κλάδο, ο 
συχνός αποκλεισµός των αγροτών από την πρόσβαση στην χρηµατοδότηση 
και η έλλειψη εκσυγχρονισµού στα µέσα παραγωγής, αποτελούν σταθερούς 
ανασχετικούς παράγοντες για την ανάπτυξή του, ο νέος υφεσιακός κύκλος 
που προκαλεί η πανδηµία, έρχεται να επιδεινώσει τις προοπτικές του 
νευραλγικού για την εγχώρια οικονοµία, αλλά και ευάλωτου αυτού κλάδου.  
Η Eurobank, µέσα από ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα για τον αγρότη 
και την αγροτική επιχείρηση επιδιώκει να αντιµετωπίσει καίρια τα 
συσσωρευµένα προβλήµατα που αντιµετώπιζε ο αγροτικός τοµέας ήδη 
από την προ-Covid εποχή και προσφέρει τα απαραίτητα εργαλεία για την 
επόµενη µέρα της ανάπτυξης, στηρίζοντας ωστόσο τις επιχειρηµατικές 
πρωτοβουλίες, όχι µόνο για να επιβιώσουν αλλά και να ενισχυθούν, 
ακριβώς για να εκµεταλλευθούν τις µελλοντικές προοπτικές. 
Η χάραξη στρατηγικής προς αυτή την κατεύθυνση, τόσο σε εθνικό επίπεδο 
όσο και σε ιδιωτική πρωτοβουλία είναι, σήµερα, περισσότερο επίκαιρη 
από ποτέ καθώς, στην post-Covid εποχή, συνιστά προαπαιτούµενο για την 

αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων µέσω του Ευρωπαϊκού Ταµείου 
Ανάκαµψης και άλλων προγραµµάτων. Πόρων που αποτελούν µια µοναδική 
ευκαιρία για την µακροπρόθεσµη βιώσιµη ανάκαµψη του κλάδου µε την 
στροφή σε ένα πιο παραγωγικό µοντέλο, υψηλής προστιθέµενης αξίας.
Στην απροσδόκητη αυτή συγκυρία, η Τράπεζα κινήθηκε έγκαιρα 
λαµβάνοντας µέτρα ουσιαστικής στήριξης των επιχειρήσεων -και δη 
των πιο ευάλωτων, όπως οι µικροµεσαίες και οι αγροτικές- ειδικά 
σχεδιασµένων µε την επιδίωξη να αποτραπεί στο µέτρο του δυνατού 
η δηµιουργία νέου χρέους και µακροπρόθεσµα να βοηθήσουν τις 
επιχειρήσεις να επιτύχουν την επόµενη ηµέρα µια βιώσιµη ανάπτυξη. 
Αξιοποιώντας τόσο τους πόρους από τα ευρωπαϊκά και κρατικά 
προγράµµατα στήριξης, όσο και ίδια κεφάλαια, τεχνογνωσία και 
συµβουλευτική καθοδήγηση, η Eurobank προσφέρει ένα ολοκληρωµένο 
πρόγραµµα στήριξης στον επαγγελµατία αγρότη.

Για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που προκάλεσε η πανδηµία, 
η Eurobank συµµετείχε στην εθνική προσπάθεια για την ενίσχυση της 
ρευστότητας των επιχειρήσεων. 
■ Σε συνεργασία µε την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ), συµµετείχε 
στο Ταµείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 για τη χορήγηση νέων 
δανείων σε κεφάλαια κίνησης, καλυπτόµενων από την εγγύηση της ΕΑΤ, τα 
οποία αφορούσαν και τις αγροτικές επιχειρήσεις, ενώ εντός του επόµενου 
διαστήµατος αναµένεται η εκκίνηση της δεύτερης φάσης του προγράµµατος 
Εγγυοδοσίας της ΕΑΤ.
■ Προχώρησε σε αναστολή των δόσεων των δανείων των επιχειρήσεων 
που πλήττονται, µεταξύ των οποίων και πολλών αγροτικών επιχειρήσεων.

Για την παραγωγή 
πράσινης ενέργειας 

η Τράπεζα έχει 
διαµορφώσει ένα 

ολοκληρωµένο 
πρόγραµµα 

χρηµατοδότησης

Σύντοµα θα 
ανακοινωθεί το 

Χρηµατοδοτικό 
Πρόγραµµα 

Εγγυοδοσίας EIF - 
Agri, για το οποίο η 
τράπεζα έχει λάβει 

έγκριση για κεφάλαια 
ύψους 150 εκατ. 

ευρώ



∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 
EXPORTGATE.GR

Στόχος της Eurobank δεν είναι μόνο 

να παρέχει στήριξη στις δυσκολίες, 

αλλά και να ενισχύει περαιτέρω την 

ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία 

και την εξαγωγική δραστηριότητά των 

αγροτών. Ουσιαστική συμβολή στην 

κατεύθυνση αυτή έχουν, η συμβουλευτική 

καθοδήγηση που παρέχουν εξειδικευμένα 

στελέχη της τράπεζας, όσο και οι 

αποκλειστικές διεθνείς συνεργασίες που 

αναπτύσσει, όπως η διαδικτυακή πύλη 

διεθνούς εμπορίου Exportgate.gr για 

την επιχειρηματική δικτύωση και την 

ανάπτυξη της εξαγωγικής δραστηριότητας 

του αγρότη και του κάθε επιχειρηματία.

Σε αναστολή 
των δόσεων

των δανείων των 
επιχειρήσεων που 
πλήττονται, µεταξύ 

των οποίων και 
πολλών αγροτικών 
επιχειρήσεων, έχει 

προχωρήσει η 
Eurobank.

Στο πλαίσιο 
συνεργασίας της 
Eurobank µε την 

AFI για την παροχή 
µικροπιστώσεων 
µέσω της δράσης 

EaSI, ειδικά για τους 
νέους αγρότες, έχουν 

την δυνατότητα 
πρόσβασης σε 

µικροπιστώσεις 
ύψους έως 12.500 

ευρώ.

Η Eurobank
εξασφαλίζει την 

προεξόφληση της 
επιδότησης και τη 

χρηµατοδότηση της 
ιδιωτικής συµµετοχής 

µέχρι και 100% στα 
Σχέδια Βελτίωσης.

H Eurobank στηρίζει τον αγροτικό 
τοµέα και προσφέρει πλήθος 
προϊόντων και υπηρεσιών, τόσο 
σε µεµονωµένες αγροτικές 
επιχειρήσεις, όσο και σε οµάδες 
αγροτών, προκειµένου να τους 
διευκολύνει να αναβαθµιστούν 
και να εξασφαλίσουν µια βιώσιµη 
ανάπτυξη.  

■ Σύντοµα θα ανακοινωθεί το 
Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα 
Εγγυοδοσίας EIF - Agri, για το οποίο 
η τράπεζα έχει λάβει έγκριση για 
κεφάλαια ύψους 150 εκατ. ευρώ και 
που θα παρέχει έως 80% εγγύηση 
σε αυτές τις χρηµατοδοτήσεις, 
µε άµεση επίδραση στο κόστος 
αλλά και στις εξασφαλίσεις 
από τον πελάτη. Το πρόγραµµα 
απευθύνεται σε επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στην Αγροτική 
Παραγωγή και στην Αγροδιατροφή.

■ Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται 
δράσεις του Προγράµµατος 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 
2014-2020 (4.1.1. «Υλοποίηση 
επενδύσεων που συµβάλλουν 
στην ανταγωνιστικότητα της 
εκµετάλλευσης» & 4.1.3. 
«Υλοποίηση επενδύσεων που 
συµβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ 
καθώς και στην προστασία 
του περιβάλλοντος») ενώ σε 
λειτουργία έχει τεθεί, από τις 
αρχές Σεπτεµβρίου, η εφαρµογή 
υποβολής αιτηµάτων πληρωµής 
για την υλοποίηση των Σχεδίων 
Βελτίωσης. 

■ Η Eurobank έχει δηµιουργήσει 
ένα ολοκληρωµένο χρηµατοδοτικό 
πρόγραµµα που διασφαλίζει την 
προεξόφληση της επιδότησης και 
τη χρηµατοδότηση της ιδιωτικής 
συµµετοχής µέχρι και 100%. 
H Eurobank στηρίζει τους αγρότες 
που θέλουν να επενδύσουν στην 

παραγωγή πράσινης ενέργειας 
µέσα από την εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκών συστηµάτων 
στο πλαίσιο της δέσµευσης της 
να συµβάλλει στην ανάπτυξη 
επενδυτικής δραστηριότητας 
που είναι συµβατή µε τους 
στόχους για την πράσινη 
ανάπτυξη. Ανταποκρινόµενη στην 
αυξανόµενη ζήτηση, η Τράπεζα έχει 
διαµορφώσει ένα ολοκληρωµένο 
πρόγραµµα χρηµατοδότησης 
που προσφέρεται µε ιδιαίτερα 
ανταγωνιστικούς όρους, 
προσαρµοσµένο στις ανάγκες της 
κάθε επένδυσης. Η χρηµατοδότηση 
µπορεί να πραγµατοποιηθεί 
µέσω τοκοχρεολυτικού δανείου 
και leasing φωτοβολταϊκών 
συστηµάτων, µε δυνατότητα 
κάλυψης έως και 70% του 
συνολικού κόστους της επένδυσης 
και µε ιδιαίτερη ευελιξία ως προς τις 
εξασφαλίσεις.

■ Για την απόκτηση ή ανανέωση 
Αγροτικού Εξοπλισµού η Eurobank 
έχει συνάψει συνεργασία µε 
κορυφαίες εταιρείες του χώρου, 
προσφέροντας εξειδικευµένα 
χρηµατοδοτικά προγράµµατα 
µε προνοµιακούς όρους και 
ευέλικτες διαδικασίες στους 
ενδιαφερόµενους.

■ Επιπλέον, στο πλαίσιο 
συνεργασίας της Eurobank µε 
την αστική µη κερδοσκοπική 
εταιρεία AFI για την παροχή 
µικροπιστώσεων µέσω της δράσης 
EaSI, ειδικά για τους νέους αγρότες, 
έχουν την δυνατότητα πρόσβασης 
σε µικροπιστώσεις ύψους 
έως 12.500 ευρώ για ανάγκες 
κεφαλαίου κίνησης και επενδύσεων 
χωρίς να ζητούνται εξασφαλίσεις, 
καθώς το µεγαλύτερο τµήµα είναι 
εξασφαλισµένο από το Ευρωπαϊκό 
Ταµείο Επενδύσεων.

Με την προσοχή στραµµένη 
στην οικονοµική ανάκαµψη



ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ*

Η Συνεταιριστική τράπεζα Θεσσαλίας αναγνωρίζοντας 
τη σημαντική συνεισφορά του πρωτογενούς τομέα 
στην τοπική οικονομία καθώς και την επιτακτική 
ανάγκη στήριξης του, υπέγραψε την 31/08/2020 
συμφωνία παροχής εγγυήσεων με το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Επενδύσεων (ΕΤαΕ) ύψους 20 εκατ. ευρώ. 
Στόχος του προγράμματος είναι να παρέχει ευκολότερη 
πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τους δικαιούχους μέσω 
εγγυοδοσίας που παρέχει το ΕΤαΕ.

Το πρόγραμμα στηρίζει τις επιχειρήσεις που θα 
υπαχθούν στις κάτωθι δράσεις:  
«Δράση 4.1.4: Υλοποίηση επενδύσεων που 
συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της 
εκμετάλλευσης μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων 
(ΧΕ)»
Στόχος της Δράσης είναι η βελτίωση της απόδοσης και της 
βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, η αύξηση 
της παραγωγής, η δημιουργία προστιθέμενης αξίας, η 
βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων, 
η εισαγωγή καινοτόμων μεθόδων παραγωγής και 
τελικών προϊόντων και η περιβαλλοντική βιωσιμότητα της 
εκμετάλλευσης.
Στη Δράση αυτή θα ενισχυθούν με ΧΕ επενδύσεις σε υλικά 
ή / και άυλα στοιχεία, οι οποίες σχετίζονται τη γεωργική 
παραγωγή.

«Δράση 4.2.4: Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με 
τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι (γεωργικό 
προιόν) μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων (ΧΕ)»
Στόχος της Δράσης είναι η αύξηση της προστιθέμενης 
αξίας των προϊόντων και η ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και της θέσης των επιχειρήσεων 
του τομέα στην αγροδιατροφική αλυσίδα μέσω της 

μεταποίησης και εμπορίας των αγροτικών προϊόντων.
Στη Δράση αυτή θα ενισχυθούν με ΧΕ επενδύσεις σε υλικά 
ή/και άυλα στοιχεία του ενεργητικού οι οποίες σχετίζονται 
με επενδύσεις στον τομέα της μεταποίησης γεωργικών 
προϊόντων, όπου η πρώτη ύλη και το τελικό προϊόν της 
μεταποίησης θα είναι γεωργικό προϊόν (Παράρτημα Ι της 
ΣΛΕΕ).
Τα οφέλη που θα απολαμβάνονται από τους δικαιούχους 
των ως άνω δράσεων, θα είναι η ευνοϊκή τιμολόγηση 
των δανείων  (μέγιστο επιτόκιο 6,50%), η παροχή 
περιορισμένων εξασφαλίσεων (έως 40%) και η έκπτωση 
επί των διαφόρων εξόδων.    
Το χαρτοφυλάκιο των αν λόγω δανείων είναι εγγυημένο 
από το ΕΤαΕ σε ποσοστό κάλυψης 80% ανά δάνειο, με 
μέγιστο ποσό καταβολής εγγυήσεων τα  5 εκ. ευρώ, ήτοι 
25% του συνολικού χαρτοφυλακίου. 

Τα χαρακτηριστικά των  επιλέξιμων δικαιούχων
 – μεταξύ άλλων -  είναι : 
● επαγγελματίες αγρότες,
● νέοι αγρότες, 
● φυσικά η νομικά πρόσωπα, 
● οικονομικά βιώσιμοι, 
●  να μην έχουν υπαχθεί σε πτωχευτική διαδικασία  

ή σε κατάσταση απαγόρευσης, και
● να έχουν έδρα την Ελλάδα.

Οι κυριότερες επιλέξιμες δαπάνες αφορούν : 
●  την αγορά πάγιου εξοπλισμού, καινούριου αλλά και 

μεταχειρισμένου στις περιπτώσεις που δικαιολογείται 
πλήρως από το επιχειρηματικό σχέδιο,

●  την αγορά γης, έως το 10% των συνολικών επιλέξιμων 
δαπανών,

● ΦΠΑ των επιλέξιμων δαπανών,
●  την αγορά ζωϊκού κεφαλαίου και πολυετών φυτειών.  
Σχετικά με τη διαδικασία υποβολής, ο ενδιαφερόμενος 

που πληροί τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας θα μπορεί 
να υποβάλλει την αίτηση του μέσω του πληροφοριακού 
συστήματος κρατικών ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), επιλέγοντας 
τις συγκεκριμένες δράσεις και την τράπεζα που επιθυμεί 
να συνεργαστεί. 

Για τα σχέδια βελτίωσης (δράσεις 4.1.1 και 4.1.3) 
η Συνεταιριστική τράπεζα Θεσσαλίας διαθέτει 
συγκεκριμένα χρηματοδοτικά προϊόντα με ευνοϊκούς 
όρους και ανταγωνιστική τιμολόγηση, αναλυτικότερα :
n  Μακροπρόθεσμα δάνεια έως 10 έτη, με επιτόκιο 6,70% 

(πλέον εισφοράς Ν. 128) και ευέλικτο πρόγραμμα 
αποπληρωμής προσαρμοσμένο στις εισροές των 
πελατών. 

n  Δυνατότητα έκδοσης εγγυητικής επιστολής 
προκαταβολής για το 50% της δημόσιας δαπάνης. 

n  Χρηματοδότηση έως και 100% της δημόσιας δαπάνης, 
με επιτόκιο 6,70% (πλέον εισφοράς ν. 128) σε συνέχεια 
της πρόσφατης διευθέτησης για τη  συστημική δέσμευση 
της επιχορήγησης.

Σημειώνεται η ανάπτυξη συνεργασιών με εταιρείες 
εμπορίας γεωργικών μηχανημάτων, ενώ το τελευταίο 
διάστημα η ζήτηση δανείων για την υλοποίηση των 
σχεδίων βελτίωσης είναι αυξανόμενη.   
Ο συνδυασμός των ανωτέρω χρηματοδοτικών προϊόντων 
της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας και των 
χρηματοδοτικών εργαλείων των δράσεων 4.1.4 και 
4.2.4 συνεισφέρουν στην επίτευξη του επιδιωκόμενου 
στόχου, που είναι η παροχή ουσιαστικής προσβασιμότητας 
του αγροτικού τομέα σε χρηματοδότηση, η οποία υπό 
προϋποθέσεις, μπορεί να ανέλθει και στο 100% του 
προϋπολογισμού των σχεδίων βελτίωσης.

*ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΏΝ & ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΏΝ – 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
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Με εγγυοδοσία στο 80%  
η Συνεταιριστική Τράπεζα 
Θεσσαλίας προσφέρει λύσεις
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