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Γυμνή γη και κόστη  
αγοράς δικαιωμάτων
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«Αιτία πολέμου» συνιστά η διαχείριση στο Εθνικό Απόθεμα μετά το δημοσίευμα 
της Agrenda και τον πίνακα που δείχνει ότι στην Κρήτη την τελευταία τριετία 
έχουν δοθεί περισσότερα νέα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης απ’ όσα μοιράσθηκαν 
την ίδια περίοδο σε Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρο και Θεσσαλία. σελ. 10-11  

Ως το 2026 
η ουρά στα 
δικαιώματα 

σελ. 7-9

Με βάσανα       
τα 30 ευρώ 
για ελαιώνες  

σελ. 12-13

Μέχρι τέλη 
Νοεμβρίου 
εγγυοδοσία 

σελ. 16-17

Μεγάλη μετατόπιση  
προς το σκληρό σιτάρι
Σοβαρές ανακατατάξεις στον καλλιεργητικό 
χάρτη της χώρας και ειδικά στα αροτραία, φέρνει 
η εικόνα αγοράς των προϊόντων το 2020. Προς το 
σκληρό σιτάρι μετατοπίζεται το ενδιαφέρον των 
παραγωγών, χαμένο βγαίνει το βαμβάκι. σελ. 44-45

σελ. 4, 11
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• Με τεχνολογία διπλού συµπλέκτη το 
T6.160 Dynamic New Holland σελ. 20
• Πλήρως ηλεκτρικός ο τηλεσκοπικός 
φορτωτής 525-60E της JCB σελ. 37

• Αίτηµα για παράταση στις αιτήσεις για το 
30ευρω των ελαιοκαλλιεργητών σελ. 12
• Υπό εξέταση νέο σύστηµα επιβράβευσης 
αγροτών βάσει point system σελ. 42

• Σε ανταγωνιστική διαδικασία από 1η 
Γενάρη τα µικρά φωτοβολταϊκά σελ. 18
• Aπό 26 Nοεµβρίου αιτήσεις για το Ταµείο 
Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης σελ. 16

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Με τιµές έως και 10 λεπτά χαµηλότερες από πέρυσι άρχισε να 
πληρώνει η µεταποίηση τα  «πάνω» χέρια της ποικιλίας καπνού 
Κατερίνη, απογοητεύοντας του παραγωγούς. Η επιστροφή των 
τουρκικών κλωστηρίων για αγορές πρώτης ύλης ενίσχυσε τη 
βάση επί των χρηµατιστηριακών τιµών βάµβακος, µε πωλήσεις 
περί τα 73 σεντς. Τάση µε διάρκεια εντοπίζουν οι αναλυτές στην 
ανοδική πορεία του σκληρού σιταριού το τελευταίο διάστηµα.

Μούχλα στα εσπεριδοειδή
Σήψεις, πράσινη και κυανή, στους 
ώριµους κυρίως καρπούς προκαλούν τα 
δύο είδη µούχλας στα εσπεριδοειδή, το 
Penicillium digitatum και το Penicillium 
italicum, αντίστοιχα. Συχνότερη είναι 
η εµφάνισή τους σε συσκευαστήρια, 
µεταφορές και αποθήκες µε απώλειες 
που ενδέχεται να αγγίξουν και το 100% 
της παραγωγής. Και στα δύο παθογόνα 
τα σπόρια µεταφέρονται µε τον αέρα 
και παραµένουν πάνω στο έδαφος, στα 
δέντρα, στα µηχανήµατα και στο δάπεδο 
των συσκευαστηρίων, όπως αναφέρουν 
οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Ναυπλίου. 

Μέτρα αντιµετώπισης
Για να περιοριστεί η πιθανότητα 
εµφάνισης µυκήτων σε τυποποιηµένους 
καρπούς, οι ειδικοί προτείνουν την 
αποφυγή συγκοµιδής καρπών µετά 
από βροχή ή δροσιά. Ο προσεκτικός 
χειρισµός των καρπών στη συγκοµιδή, 
συσκευασία και εµπορία παίζει 
καθοριστικό ρόλο για την έναρξη της 
ασθένειας, διότι το παθογόνο εισέρχεται 
στον καρπό µέσω µικροτραυµατισµών 
ή πληγών στην επιφάνειά του. Ακόµη 
συνιστώνται αυστηρά µέτρα υγιεινής 
στον οπωρώνα και στο συσκευαστήριο, 
ώστε οι υγιείς καρποί να µην έρχονται 
σε επαφή µε τους προσβεβληµένους.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 21-11-2020
Αυξηµένες νεφώσεις και βροχές 
στα ανατολικά ηπειρωτικά, το 
Αιγαίο και από το µεσηµέρι σε 
Μακεδονία, Θράκη και Ιόνιο. Λίγα 
χιόνια στα ορεινά της κεντρικής 
και βόρειας ηπειρωτικής χώρας. 
Άνεµοι στα δυτικά ανατολικοί 
µέτριοι και στα ανατολικά βόρειοι 
έως ισχυροί. Θερµοκρασία σε 
πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. 
Παγετός το πρωί και το βράδυ.

Κυριακή 22-11-2020
Νεφώσεις µε τοπικές βροχές και 
στα ορεινά χιονοπτώσεις. Τα 
φαινόµενα θα σταµατήσουν από 
το µεσηµέρι και ο καιρός θα είναι 
σχεδόν αίθριος. Άνεµοι στα 
δυτικά ανατολικοί µέτριοι και στα 
ανατολικά βορειοανατολικοί έως 
ισχυροί, µε εξασθένηση από το 
µεσηµέρι. Θερµοκρασία χωρίς 
αξιόλογη µεταβολή. Παγετός κατά 
τόπους κυρίως στα κεντρικά και 
βόρεια ηπειρωτικά.

∆ευτέρα 23-11-2020
και Τρίτη 24-11-2020
Σχεδόν αίθριος καιρός, µε 
πρόσκαιρες νεφώσεις στα 
ανατολικά και τα νότια τις 
πρωινές ώρες. Άνεµοι από 
βόρειες διευθύνσεις µέτριοι και 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

από το απόγευµα της Τρίτης στο 
Αιγαίο τοπικά έως ισχυροί. 
Θερµοκρασία σε άνοδο ως προς 
τις µέγιστες τιµές της, όµως τις 
πρωινές ώρες παγετός στα 
βόρεια ηπειρωτικά.

Τετάρτη 25-11-2020 ως
Παρασκευή 27-11-2020
Στα δυτικά και τα βόρεια γενικά 
αίθριος καιρός. Στις υπόλοιπες 
περιοχές λίγες νεφώσεις 
παροδικά αυξηµένες και στην 
Κρήτη τοπικές βροχές. Άνεµοι 
βορειοανατολικοί µέτριοι και στο 
Αιγαίο έως ισχυροί. Θερµοκρασία 
σε πτώση, κυρίως στα ανατολικά.

Οι άνεµοι θα 
πνέουν στα δυτικά 
ανατολικοί 4 µε 
6 µποφόρ και στα 
ανατολικά βόρειοι 
5 µε 7, ενισχυόµενοι 
πρόσκαιρα τις 
βραδινές ώρες στο 
Αιγαίο έως τα 8 
µποφόρ. 
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Μετά από ένα απόλυτο κενό τεσσάρων ετών 
που επέτεινε τη διάλυση και την παρακµή 
των συνεταιριστικών οργανώσεων, κάτι 
δείχνει να κινείται και πάλι στην κατεύθυν-
ση της αποκατάστασης της ενότητας στην 
κορυφή της συνεταιριστικής πυραµίδας. 

Αφετηρία ο νέος νόµος 4673/2020 για τους 
συνεταιρισµούς, ο οποίος, παρά τις αδυνα-
µίες του, συνιστά µια βάση για την ανάλη-
ψη πρωτοβουλιών και την αναζήτηση λύ-
σεων που θα ξαναβάλουν τον αγροτικό κό-
σµο και κυρίως τους επαγγελµατίες του α-
γροτικού χώρου στη λογική της συλλογι-
κότητας και της από κοινού προσπάθειας.

Βέβαια, η απογοήτευση είναι µεγάλη, οι πλη-
γές είναι ακόµα ανοικτές και το κακό εί-
ναι ότι πρόσκληση για µια νέα εποχή συ-
νεργατισµού, ενδεχοµένως µε διαφορετι-
κές εκδοχές, έρχεται ξανά από τους ίδιους 
που είτε συνέβαλαν στη σηµερινή παρακ-
µή, είτε καλλιέργησαν ένα κλίµα µε πολ-
λές παθογένειες που συνέβαλε στη δυ-
σφήµηση και αποδιοργάνωση των συνε-
ταιριστικών δοµών. 

Απ’ ότι φαίνεται ούτε η Πολιτεία δείχνει διατε-
θειµένη να ανοίξει το παιχνίδι, ενεργοποι-
ώντας, µε τα µέσα που πάντα έχει στη διά-
θεσή της, τους ίδιους τους αγρότες, να κα-
θορίσουν τα του οίκου τους, ούτε και τα ί-
δια, τα παλιά στελέχη του αγροτικού χώ-
ρου, παρά τα καταγεγραµµένα λάθη και 
τις αδυναµίες τους, εκφράζουν τη βού-
ληση να παραδώσουν τα όπλα, αφήνο-
ντας σε νεότερους και λιγότερο φθαρµέ-
νους την πρωτοβουλία των κινήσεων για 
τη νέα περίοδο. 

Ειδικά το τελευταίο, είναι ένα στοιχείο που α-
ποθαρρύνει τους ανθρώπους της παρα-
γωγής από τις συνεργασίες και την ίδια 
στιγµή βγάζει από το παιχνίδι της διεκδί-
κησης ενεργού ηγετικού ρόλου, καταρτι-
σµένα στελέχη µε ισχυρή επιχειρηµατική 
παρουσία στα αγροτικά δρώµενα (ρεπορ-
τάζ σελ. 46). 

Όπως και να ’χουν τα πράγµατα, ο χειµώνας 
που έρχεται αναµένεται να είναι χειµώνας 
ζυµώσεων στις τάξεις των συντελεστών 
της αγροτικής παραγωγής. Βέβαια, το µε-
γάλο θέµα είναι αν αυτές οι ζυµώσεις θα 
οδηγήσουν στην ανάδειξη -σε θέσεις ευ-
θύνης- γνήσιων επαγγελµατιών µε άπο-
ψη για τα κοινά ή αν θα µείνει ξανά ο χώ-
ρος στα χέρια των κουρασµένων, κοµµα-
τικών κυρίως, αγροτικών στελεχών, προς 
δόξαν του αναχρονισµού, της µετριότητας 
και του πελατειακού συστήµατος.       

Agrenda

Νέες ζυμώσεις 
με παλιές ζύμες 
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ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Λαµβάνοντας υπόψη πως πλησιάζει το τέλος 
της προγραµµατικής περιόδου, οι αγρότες ρω-
τούν εάν είναι ακόµη προς το συµφέρον τους 
να αγοράσουν ή να πουλήσουν δικαιώµατα. 
Για να απαντηθεί αυτό, θα πρέπει ο καθένας 
να λάβει ουσιαστικά υπόψη τρία χρόνια: 2021, 
2022 και 2023. Ο ενδιαφερόµενος πρέπει να ε-
πικεντρωθεί στα πρώτα δύο έτη αξιολογώντας 
την τιµή των επιδοτήσεων. Και, τον τρίτο χρό-
νο, δηλαδή το 2023, πρέπει να τον λάβει υπό-
ψη καθώς υπάρχει περίπτωση ο ίδιος ή η γη 
του να µην είναι επιλέξιµη, µε βάση τις εθνι-
κές αποφάσεις για τη νέα ΚΑΠ. Το 2021 και το 
2022 θα είναι δύο χρόνια κατά τα οποία ο αγρό-
της θα λάβει στήριξη µε τους ισχύοντες κανό-
νες της ΚΑΠ 2014-2020. Με άλλα λόγια, από 
την άποψη των άµεσων ενισχύσεων, το 2021 
και το 2022 είναι πανοµοιότυπα µε το 2020.

Από την 1η Ιανουαρίου 2023, η Ελλάδα θα 
µπορεί να υιοθετήσει ένα καθεστώς χωρίς ή µε 
δικαιώµατα. Σε οποιοδήποτε σενάριο, εάν ο α-
γρότης έχει «γυµνή» γη από δικαιώµατα, είναι 
βολικό λοιπόν να αγοράσει; 

Η αγορά δικαιωµάτων λοιπόν θα είναι συµ-
φέρουσα έως τις 15 Μαΐου 2021, εάν η τιµή 
τους δεν υπερβαίνει την αξία της στήριξης για 
δύο έτη (βασική συν πρασίνισµα).

Για παράδειγµα, αν ένας αγρότης θέλει να 
αγοράσει 10 δικαιώµατα συνολικής αξίας 400 
ευρώ για να καλύψει 100 στρέµµατα γης. Θα 
πρέπει να λάβει υπόψη του ότι κατά τη µεταβί-
βαση χωρίς γη θα χαθεί το 25% της αξίας τους. 
∆ηλαδή, θα αγοράσει ουσιαστικά δικαιώµατα 
αξίας 300 ευρώ (µοναδιαία αξία 30 ευρώ). Τα 
δύο έτη ενίσχυσης που θα τα αξιοποιήσει εί-
ναι το 2021 και το 2022, µε συνολική αξία 600 
ευρώ. Ως εκ τούτου, για κάποια τιµή κάτω των 
600 ευρώ, θεωρητικά συµφέρει τον αγρότη να 
αγοράσει αυτά τα δικαιώµατα έως τις 15 Μαΐου 
2021. Εδώ βέβαια θα πρέπει να ληφθεί υπόψη 
και µία ενδεχόµενη εσωτερική σύγκλιση των 
ενισχύσεων για τα έτη 2021 και 2022, απόφα-
ση την οποία θα είναι σε θέση να λάβει η χώ-
ρα µας από το νέο έτος. Ακόµα και αν η Ελλάδα 
λοιπόν επέλεγε ένα καθεστώς χωρίς δικαιώµα-
τα από το 2023, η αγορά τους εξακολουθεί να 
είναι βολική για την Ενιαία Ενίσχυση του 2021. 

Σηµειώνεται εδώ πως γίνεται εµφανές από 
τα στατιστικά στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, πως όσο 
πλησιάζει το τέλος της προγραµµατικής περι-

όδου, τόσο µειώνονται και οι µεταβιβάσεις, µε 
εξαίρεση την περίοδο µεταξύ των ΟΣ∆Ε 2016 
και 2017. Εν µέρει αυτό µπορεί να οφείλεται και 
στο γεγονός ότι οι «αγοραστές» δεν έχουν πολ-
λά περιθώρια απόσβεσης της επένδυσής τους.

Συγκεκριµένα, συνολικά έγιναν 30.131 αι-
τήσεις µεταβίβασης δικαιωµάτων 2020, σύµ-
φωνα µε στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το 2019 ο α-
ριθµός αυτός ήταν 34.484, το 2018 οι µεταβι-
βάσεις ανήλθαν στις 42.155, το 2017, έγιναν 
συνολικά 64.370 και για το 2016 ο συνολικός 
αριθµός των αιτήσεων µεταβίβασης δικαιωµά-
των ανήλθε στις 40.476. Να σηµειωθεί εδώ πως 
το 2017, αυξήθηκε η παρακράτηση στην αξία 

των δικαιωµάτων από το 20% στο 25%, ποσο-
στό που ισχύει έως σήµερα. 

∆ικαιώµατα της ΚΑΠ από το 2023
Οι προτάσεις και οι διαπραγµατεύσεις, 

που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
προβλέπουν τρεις επιλογές, κατά την κρίση 
του κράτους µέλους:

Ενιαία ετήσια ενίσχυση ανά επιλέξιµο εκτά-
ριο, χωρίς δικαιώµατα Σε αυτή την περίπτωση, 
οι τρέχουσες αξίες θα λήξουν στις 31 ∆εκεµ-
βρίου 2022 και θα καταργηθούν.

Ετήσια ενίσχυση ανά επιλέξιµο εκτάριο 
που διαφοροποιείται ανά περιοχή, αλλά οµοι-
όµορφη για τους αγρότες στην ίδια περιοχή, 
χωρίς δικαιώµατα. Σε αυτήν την περίπτωση, οι 
τρέχουσες αξίες θα λήξουν στις 31 ∆εκεµβρί-
ου 2022 και θα καταργηθούν ·

Ετήσια πληρωµή βάσει δικαιωµάτων.
Η επιλογή της Ελλάδας θα είναι γνωστή πε-

ρίπου την άνοιξη του 2022.

Για ένα 
χρόνο μόνο 
δυνατή η 
αποθήκευση 
δικαιωμάτων

Μερικοί αγρότες βρίσκονται σε µία 
κατάσταση που η επιλέξιµη έκταση 
είναι µικρότερη από αυτή των 
δικαιωµάτων, λόγω λήξης µίσθωσης 
ή για άλλους λόγους. Εποµένως, 
ο αριθµός των δικαιωµάτων 
υπερβαίνει τον αριθµό των 
επιλέξιµων εκταρίων. Σε αυτή 
την περίπτωση, ο αγρότης έχει δύο 
δυνατότητες: Να τα πουλήσει ή να 
τα κρατήσει στο «χαρτοφυλάκιό» 
του. Τα αχρησιµοποίητα δικαιώµατα 
παραµένουν στο «χαρτοφυλάκιο» 
για ένα έτος µη χρήσης. Από το 
δεύτερο έτος µη χρήσης, οι τίτλοι 
χάνονται. Στην πραγµατικότητα, 
ο Καν (ΕΕ) 1307/2013 (άρθρο 31, 
παρ. 1, εδάφιο Β) προβλέπει 
ότι τα δικαιώµατα που δεν 
ενεργοποιούνται από τους αγρότες, 
για περίοδο δύο διαδοχικών ετών, 
ρέουν στο εθνικό απόθεµα. Στη 
µεταβίβαση δικαιωµάτων βασικής 
ενίσχυσης χωρίς γη εφαρµόζεται 
παρακράτηση ύψους 25% επί της 
µοναδιαίας αξίας των δικαιωµάτων 
βασικής ενίσχυσης υπέρ του 
Εθνικού Αποθέµατος. 
Η ως άνω παρακράτηση δεν 
εφαρµόζεται στις περιπτώσεις 
µεταβίβασης δικαιωµάτων χωρίς γη, 
σε περίπτωση που οι συµβαλλόµενοι 
είναι συγγενείς α’ βαθµού 
εξ’ αίµατος ή εξ’ αγχιστείας ή 
σύζυγοι και στη µεταβίβαση 
δικαιωµάτων λόγω κληρονοµιάς.

Με τα µέχρι στιγµής δεδοµένα, τα νέα δικαιώµατα θα υπολογιστούν (µέσα στο 
καλοκαίρι του 2023), µε βάση την επιλέξιµη έκταση που θα δηλώσει ο παραγωγός 
στο ΟΣ∆Ε του 2022. Θα εκδοθούν πρώτα προσωρινά δικαιώµατα, θα ακολουθήσουν 
ενστάσεις – διορθώσεις και θα προκύψουν, τελικά, τα οριστικά δικαιώµατα . Από κει 
και πέρα επί πλέον δικαιώµατα θα µπορούν να αποκτηθούν µόνο µε µεταβίβαση ή 
κατανοµή µέσω του εθνικού αποθέµατος. Τα παραπάνω θα ισχύσουν µόνο εφόσον η 
χώρα µας επιλέξει να συνεχίσει το καθεστώς ενισχύσεων, ανεξαρτήτου εσωτερικής 
σύγκλισης, µε βάση τους τίτλους δικαιωµάτων. 

Έτος αναφοράς 
το 2022 για την 
πρώτη κατανοµή 

της νέας περιόδου

Μεταβιβάσεις 2020
Συνολικά έγιναν 30.131 αιτήσεις 
µεταβίβασης δικαιωµάτων 2020, 

σύµφωνα µε στοιχεία 
του ΟΠΕΚΕΠΕ

Πότε συμφέρει
η αγοραπωλησία στα 
δικαιώματα ενίσχυσης 
Οι ενδιαφερόμενοι για μεταβιβάσεις έως τον Μάιο του 
2021 πρέπει να αξιολογήσουν επιδοτήσεις τριών ετών

∆εν ισχύει η παρακράτηση 25% 
σε περιπτώσεις κληρονοµιάς. 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
(ΑΙΤΗΣΕΙΣ)

40.476 64.370 42.155 34.484

2017 2018 2019 2020

30.131

2016
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Με µικροπιστώσεις προς τους αγρότες φαί-
νεται πως θα βγει ο Νοέµβριος, που αφο-
ρούν εξοφλήσεις προγραµµάτων και ενιαί-
ας ενίσχυσης της περσινής χρονιάς, την ει-
δική ενίσχυση στους παραγωγούς λαϊκών 
αγορών, αλλά και κλείσιµο των εκκρεµοτή-
των των περσινών αποζηµιώσεων από τον 
ΕΛΓΑ. Όπως όλα δείχνουν, η προκαταβολή 

για Βιολογικά, Νιτρικά, Κοµφού-
ζιο, Σπάνιες φυλές ζώων και ε-
λαιώνες Άµφισσας δροµολογεί-
ται για την εβδοµάδα 1 µε 4 ∆ε-
κεµβρίου και κατά το σύνηθες 
σταδιακά, ανά περιφέρεια και 
ανά πρόγραµµα.  Από την άλ-
λη, στις τακτοποιήσεις που δι-
ευθετούνται αυτό το διάστηµα, 
ο Οργανισµός Πληρωµών ζητά 
πίσω από τον αγροτικό κόσµο 

και όποια αχρεωστήτως ή παρατύπως κατα-
βληθέντα ποσά και τις οφειλές από διοικη-
τικές κυρώσεις που προέκυψαν κατόπιν των 
διοικητικών, επιτόπιων και διασταυρωτικών 
µηχανογραφικών ελέγχων για το ηµερολο-
γιακό έτος αιτήσεων 2019, προκειµένου να 
συµπεριληφθούν –όπως τονίζεται στη σχετι-
κή ανακοίνωση- στην εξόφληση της ενιαίας 

ενίσχυσης πριν τα Χριστούγεννα. 
Εν τω µεταξύ, µέχρι τις 23 ∆εκεµβρίου ανα-

µένεται να έχει ξεκινήσει και η πληρωµή τόσο 
της δεύτερης δόσης της βασικής ενίσχυσης, 
µαζί µε πρασίνισµα και ενίσχυση νεαρών α-
γροτών, και το Εθνικό Απόθεµα, αλλά και η 
εξισωτική αποζηµίωση του 2020, µε συνολι-
κό προϋπολογισµό αυξηµένος κατά 16,9 ε-
κατ. ευρώ από την πρόσκληση που δηµοσι-
εύτηκε τον περασµένο Ιούνιο και κατά 3 ε-
κατ. ευρώ από πέρυσι, σύµφωνα µε τροπο-
ποιητική απόφαση. Ωστόσο, όπως έγινε και 
πέρυσι, η αύξηση αυτή του προϋπολογισµού 
δεν αφορά όλα τα επιµέρους µέτρα, καθώς 
στο µέτρο που αφορά τις περιοχές µε φυσι-
κούς περιορισµούς εκτός των ορεινών απο-
φασίστηκε µείωση της δηµόσιας δαπάνης.   

Πιο συγκεκριµένα, το µπάτζετ έχει ως εξής:  
για το Υποµέτρο 13.1 Χορήγηση αντι-

σταθµιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιο-

χές, η δηµόσια δαπάνη ανέρχεται σε 181,9 
εκατ. ευρώ από 150 εκατ. ευρώ  

για το Υποµέτρο 13.2 Χορήγηση αντι-
σταθµιστικής ενίσχυσης σε περιοχές µε φυ-
σικούς περιορισµούς εκτός των ορεινών, η 
δηµόσια δαπάνη ανέρχεται σε 64 εκατ. ευ-
ρώ από 80 εκατ. ευρώ 

για το Υποµέτρο 13.3 Χορήγηση αντι-
σταθµιστικής ενίσχυσης σε περιοχές µε ει-
δικά µειονεκτήµατα, η δηµόσια δαπάνη α-
νέρχεται σε 11 εκατ. ευρώ από 10 εκατ. ευρώ

Ενστάσεις µέχρι 16 ∆εκεµβρίου για 
ανακτήσεις αχρεωστήτως ή παρατύπως 
καταβληθέντων ποσών

Στη διαδικασία ανάκτησης των αχρεωστή-
τως ή παρατύπως καταβληθέντων ποσών και 
των οφειλών από διοικητικές κυρώσεις που 
προέκυψαν κατόπιν των διοικητικών, επιτό-
πιων και διασταυρωτικών µηχανογραφικών 

ελέγχων για το ηµερολογιακό έτος αιτήσε-
ων 2019 προχωρά ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ενηµερώνο-
ντας του παραγωγούς ότι οι οφειλές χωρίζο-
νται σε τρείς κατηγορίες:

Αχρεωστήτως ή παρατύπως καταβλη-
θέντα ποσά

Οφειλές από διοικητικές κυρώσεις
Οφειλές από κυρώσεις πολλαπλής συµ-

µόρφωσης.
Ο Οργανισµός Πληρωµών, µε ανακοίνωσή 

του, καλεί τους αγρότες να προχωρήσουν ά-
µεσα στην καταβολή των αχρεωστήτως κατα-
βληθέντων ποσών και των οφειλών από κυ-
ρώσεις πολλαπλής συµµόρφωσης που τους 
έχουν υπολογιστεί και τους ενηµερώνει ότι 
µπορούν να υποβάλουν έγγραφες παρατη-
ρήσεις έως τις 16 ∆εκεµβρίου στο αρµόδιο 
Περιφερειακό Γραφείο του ΟΠΕΚΕΠΕ µε επι-
συναπτόµενα αποδεικτικά στοιχεία, που να 
ενισχύουν τα επιχειρήµατά τους.

Όπως σηµειώνεται, σε περίπτωση µη κα-
ταβολής των αχρεωστήτως καταβληθέντων 
ποσών και µη υποβολής ενστάσεων εντός 
της προθεσµίας, ή σε περίπτωση που οι έγ-
γραφες παρατηρήσεις κριθούν αβάσιµες, ο 
ΟΠΕΚΕΠΕ θα προχωρήσει τη διαδικασία α-
νάκτησης. Τέλος, επισηµαίνεται ότι, κατά 
την εξόφληση της βασικής ενίσχυσης για ό-
λους τους παραγωγούς που πληρούν τους ό-
ρους επιλεξιµότητας, εφόσον δεν διαπιστω-
θεί καταβολή των αχρεωστήτως καταβληθέ-
ντων ποσών/οφειλών, το εν λόγω ποσό ή 
τµήµα αυτού καλύπτεται από το τυχόν ποσό 
της εξόφλησης.

Οι αγρότες της επαρχίας Αλµυρού, οι καλλιέργειες των οποίων 
επλήγησαν από τον Ιανό, θα αποζηµιωθούν στις 20-25 Νοεµβρίου 
και µάλιστα µε το σύνολο της αποζηµίωσης. Αυτό απάντησε ο 
υπουργός Μάκης Βορίδης στον βουλευτή Μαγνησίας και Κοινο-
βουλευτικό Εκπρόσωπο της Ν∆ Χρήστο Μπουκώρο, µε τον οποίο 
είχε τηλεφωνική επικοινωνία. Όσον αφορά τώρα τις ζηµιές των 
καλλιεργητών ρυζιού, βαµβακιού και καλαµποκιού της Αιτωλοα-

καρνανίας, που επλήγησαν αντίστοιχα, από τον ΕΛΓΑ  του νοµού 
εκτιµάται ότι έως τέλη Νοεµβρίου θα έχουν αποσταλεί τα πορίσµα-
τα, οπότε µέσα στο ∆εκέµβρη θα γίνουν οι πληρωµές. Αντίστοιχα, 
για τέλη Ιανουαρίου 2021 τοποθετεί ο αντιπρόεδρος του ΕΛΓΑ 
Νίκος ∆ούκας τις αποζηµιώσεις στους πληγέντες από τον Ιανό 
παραγωγούς της ∆υτικής Ελλάδας, σύµφωνα µε δηλώσεις στους 
στον αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Θ. Βασιλόπουλο.

Συν 30 εκατ. στα ορεινά  
για εξισωτική έως 23/12

Επιστροφές 
ΕΦΚΑ 

Από 31 Μαρτίου 
και σε 5 δόσεις θα 

πληρωθούν οφειλές 
από εκκαθάριση 
εισφορών ΕΦΚΑ

Πιστώθηκε η ειδική ενίσχυση αλιέων, 
σειρά έχουν οι παραγωγοί λαϊκών αγορών
Στις 13 Νοεµβρίου πιστώθηκε το ποσό των  11.293.857,03 ευρώ που αφορά την 
κρατική ενίσχυση ήσσονος σηµασίας προς τους παράκτιους αλιείς. Μάλιστα, από το 
υπουργείο αναφέρεται ότι είναι η πρώτη φορά που ο κλάδος της παράκτιας αλιείας 
λαµβάνει οποιαδήποτε ενίσχυση. Υπενθυµίζεται ότι ακολουθούν οι παραγωγοί λαϊ-
κών αγορών, που ανέρχονται περίπου στους 15.000 δικαιούχους. Σύµφωνα µε απά-
ντηση του υπουργού Μάκη Βορίδη σε ερώτηση του βουλευτή Κορινθίας του ΣΥΡΙ-
ΖΑ Γ. Ψυχογιού, «οι λαϊκές αγορές θα πληρωθούν 1.500 ευρώ µέχρι τέλος Νοεµ-
βρίου, θα πιστωθούν δηλαδή στους λογαριασµούς τους µέχρι τέλος Νοεµβρίου».  

Έως 4 Δεκεμβρίου 
η προκαταβολή 
Βιολογικών, 
Νιτρικών και 
Φυλών, μετά 
ανακτήσεις 
αχρεωστήτως 
καταβληθέντων 
από αγρότες και 
τέλος εξόφληση 
ενιαίας ενίσχυσης

ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

 390
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 

550 36,7
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 

110
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΙΣΜΑ ΝΕΟΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 40 ΕΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

Πρώτα η Μαγνησία για αποζημιώσεις Ιανού, μετά η Αιτωλοακαρνανία



ΚΑΠ μετά το 2020

Βασικά σημεία 
της μεταρρύθμισης
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Έννοιες όπως ο «πραγµατικός αγρότης», 
η επικείµενη κατάργηση του πρασινίσµατος, 
η εσωτερική σύγκλιση των δικαιωµάτων 

έως το 2026 και ο νέος χάρτης χρηµατοδότησης των 
παρεµβάσεων, περιγράφονται µεταξύ άλλων στον 
επικαιροποιηµένο οδηγό της νέας ΚΑΠ, που παρουσίασε 
το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης µέσα στον Νοέµβριο. 
Κατά βάση η παρουσίαση αυτή, περιγράφει τη νέα δοµή 
που πρέπει να έχει ο εθνικός φάκελος άµεσων ενισχύσεων 
και τα µέτρα του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 
µε γνώµονα τα νοµικά κείµενα που έχουν διαµορφώσει 
Κοµισιόν, Συµβούλιο Γεωργίας και Ευρωβουλή. O τρίλογος 
των διαπραγµατεύσεων ανάµεσα σε αυτά τα όργανα 
επικεντρώνεται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συµφωνία και τη 
στρατηγική «Από το αγρόκτηµα στο πιάτο», µε την 
παρουσίαση του ΥΠΑΑΤ να κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην 
«πράσινη αρχιτεκτονική» που θα πρέπει να ακολουθεί το 
στρατηγικό σχέδιο το οποίο µόλις πριν λίγες ηµέρες 
ξεκίνησε να δοµείται και επίσηµα στη χώρα µας.  

Ένας χρηστικός οδηγός για τη βάση πάνω στην οποία 
θα οικοδομηθεί το ελληνικό στρατηγικό σχέδιο, 

όπως παρουσιάστηκε τον Νοέμβριο από την αρμόδια 
Διεύθυνση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

   Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ: κοινός στρατηγικός σχεδιασµός Πυλώνα Ι & ΙΙ (άµεσες ενισχύσεις, αγροτική ανάπτυξη, επιχειρησιακά προγράµµατα Κ.Ο.Α.)

  Έγκριση (εθνικού) Στρατηγικού Σχεδίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

   Από τη συµµόρφωση στις επιδόσεις: στοχευµένες ενισχύσεις στη βάση αποτελεσµάτων και επιδόσεων

  Αυξηµένη φιλοδοξία για περιβάλλον/κλίµα

   Συνοχή, συµπληρωµατικότητα µεταξύ των Πυλώνων και των παρεµβάσεων

  Αλληλεπίδραση µε εθνικές πολιτικές

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΠ 2021-2027
ΠΡΟΤΑΣΗ Ε. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (2018): 365 ∆ΙΣ € ΕΛΛΑ∆Α: 18,263 ∆ΙΣ €

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 21/7/2020

ΕΛΛΑ∆Α

19,326
 ∆ΙΣ ΕΥΡΩ

• ΠΥΛΩΝΑΣ Ι  14.529, 60 ∆ΙΣ €
• ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙ 4.021,90 ∆ΙΣ €
• ΕΥΡ. ΜΕΣΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ  371,10 ΕΚΑΤ. €
• ΜΕΤΡΑ ΑΓΟΡΑΣ  440 ΕΚΑΤ. €

ΕΕ-27
386,73
 ∆ΙΣ ΕΥΡΩ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΤΗΣ ΚΑΠ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

• Έξυπνος, ανθεκτικός & διαφοροποιηµένος γεωργικός τοµέας, διασφάλιση επισιτιστικής ασφάλειας
• Περιβαλλοντική φροντίδα & δράση για το κλίµα και συµβολή στους περιβαλλοντικούς και κλιµατικούς στόχους της ΕΕ
• Κοινωνικο-οικονοµικός ιστός των αγροτικών περιοχών

Εκσυγχρονισµός: προώθηση γνώσης, καινοτοµίας και ψηφιοποίησης στη γεωργία και στις αγροτικές περιοχές, ενθάρρυνση υιοθέτησης
Πρόταση κανονισµού για τα Στρατηγικά Σχέδια της ΚΑΠ

• Βιώσιµα γεωργικά εισοδήµατα & ανθεκτικότητα
   για τη στήριξη της επισιτιστικής ασφάλειας

• Προσανατολισµός προς την αγορά &
   ανταγωνιστικότητα, µε µεγαλύτερης εστίαση 
   σε έρευνα, τεχνολογία & ψηφιοποίηση

• Βελτίωση της θέσης των αγροτών στην
  αγροδιατροφική αλυσίδα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΛΙΜΑ

• Μετριασµός της κλιµατικής αλλαγής &
   προσαρµογή, βιώσιµη ενέργεια

• Βιώσιµη ανάπτυξη & αποτελεσµατική
   διαχείριση των φυσικών πόρων

• Προστασία της βιοποικιλότητας, διατήρηση
   οικοτόπων και τοπίων

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ

• Εγκατάσταση νέων γεωργών

• Απασχόληση, κοινωνική ένταξη & τοπική 
   ανάπτυξη, βιο-οικονοµία & βιώσιµη δασοκοµία

• Υγιεινά, ασφαλή, θρεπτικά & βιώσιµα τρόφιµα, 
   σπατάλη των τροφίµων & καλή µεταχείριση
   των ζώων

Η έννοια του «πραγµατικού γεωργού» πρέπει να οριστεί από τα κράτη-µέλη ώστε: Η γεωργική του δραστηριότητα να αποτελεί σηµαντικό µέρος των συνολικών οικονοµικών δραστηριοτήτων ή η κύρια επιχειρηµατική 

δραστηριότητα να είναι γεωργική, χωρίς να αποκλείονται οι γεωργοί µε πολλαπλές δραστηριότητες. 

Ως «Νέος γεωργός» πρέπει να οριστεί εκείνος που είναι έως 40 ετών, διαθέτει επαρκή επαγγελµατικά προσόντα & ικανότητες ως υπεύθυνος της γεωργικής εκµετάλλευση και κατάλληλη εκπαίδευση ή/και δεξιότητες.
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΤΟΜΕΑΚΕΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

180. 532.000

 ΑΠΟ

187.000.000
ΕΥΡΩ /ΕΤΟΣ

23.030.000

 ΑΠΟ

23.963.000
ΕΥΡΩ /ΕΤΟΣ

6.162.645

 ΑΠΟ

3.600.000
ΕΥΡΩ /ΕΤΟΣ

10.666.000

 ΑΠΟ

11.098.000
ΕΥΡΩ /ΕΤΟΣ

183.996.000
ΕΥΡΩ /ΕΤΟΣ

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ

   Βασική εισοδηµατική ενίσχυση

   Συµπληρωµατική αναδιανεµητική εισοδηµατική 
ενίσχυση από µεγαλύτερες προς µικρότερες & 
µικρο-µεσαίες εκµεταλλεύσεις

   Συµπληρωµατική εισοδηµατική ενίσχυση για 
τους νέους γεωργούς

   Ενίσχυση για µικρο-καλλιεργητές

   ΝΕΟ: Σχήµατα για το περιβάλλον και το κλίµα 
(οικολογικά σχήµατα): Υποχρεωτικά για τα κ-µ, 
προαιρετικά για τους γεωργούς/ δεσµεύσεις 
πέραν της «αιρεσιµότητας» & διαφορετικές 
από τις γεωργο-περιβαλλοντικές-κλιµατικές 
δεσµεύσεις της αγροτικής ανάπτυξης.

   Συνδεδεµένες ενισχύσεις

   Ειδική ενίσχυση για το βαµβάκι (Ελλάδα, 
Ισπανία, Πορτογαλία, Βουλγαρία)

  Oπωροκηπευτικά

 Mελισσοκοµικά προϊόντα

 Αµπελοοινικός τοµέας

 Ελαιόλαδο και επιτραπέζιες ελιές

 Λυκίσκος

Νέο: Άλλοι τοµείς

   Περιβαλλοντικές και κλιµατικές ή άλλες 
δεσµεύσεις

   Περιοχές µε φυσικούς ή άλλους 
περιορισµούς

   Μειονεκτικές περιοχές λόγω 
συγκεκριµένων υποχρεωτικών 
απαιτήσεων

   Επενδύσεις

   Εγκατάσταση νέων γεωργών και 
σύσταση αγροτικών επιχειρήσεων

   Εργαλεία διαχείρισης κινδύνων

   Συνεργασία

   Ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών

ΟΙΝΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΕΓΤΕ)

ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΠΥΛΩΝΩΝ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ)

ΕΩΣ Συνδεδεµένες ενισχύσεις  
+ 2% πρωτεϊνούχες καλλιέργειες

ΕΩΣ για τοµεακές παρεµβάσεις 
σε «άλλους τοµείς»

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ των άµεσων ενισχύσεων για 
το στόχο της προσέλκυσης νέων γεωργών

10%

ΕΩΣ 
µεταξύ άµεσων ενισχύσεων 
και αγροτικής ανάπτυξης 
και αντίστροφα

15% ΕΩΣ 
από άµεσες σε αγροτική 
ανάπτυξη µόνο για περιβαλλοντικούς/
κλιµατικούς στόχους

15%
για τους νέους γεωργούς 
από άµεσες ενισχύσεις 
σε αγροτική ανάπτυξη

2%

3%

2%

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ για περιβαλλοντικές / 
κλιµατικές δεσµεύσεις

ΕΩΣ για τεχνική βοήθεια

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ για την τοπική ανάπτυξη, LEADER

30%

4%

5%

Πρόταση
Ε. Επιτροπής 

(2018)

Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο 

(2020)
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ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 
ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ �ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 
ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

   Καθεστώς ενιαίας στρεµµατικής ενίσχυσης: Χορήγηση µε τη µορφή ετήσιας 
ενίσχυσης ανά επιλέξιµο εκτάριο

   Καθεστώς βασικής ενίσχυσης: 
Τα κ-µ που εφαρµόζουν το καθεστώς, µπορούν να αποφασίσουν 
τη συνέχιση χορήγησης της βασικής ενίσχυσης βάσει δικαιωµάτων 
ενίσχυσης. Εάν όχι, ταδικαιώµατα ενίσχυσης θα λήξουν

   Κλιµατικά ουδέτερη ΕΕ έως το 2050

   Κλιµατικές & Περιβαλλοντικές προκλήσεις: ευκαιρίες σε όλους τους τοµείς 
πολιτικής &δίκαιη µετάβαση για όλους χωρίς αποκλεισµούς

   Πρόταση Ε. Επιτροπής: Τα επίπεδα των άµεσων ενισχύσεων ανά εκτάριο µεταξύ των 
κ-µ θα συνεχίσουν να συγκλίνουν Για όλα τα κ-µ µε άµεσες ενισχύσεις κάτω του 90% 
του µέσου όρου της ΕΕ-27, το χάσµα µεταξύ του σηµερινού επιπέδου τους και του 90% 
του µέσου όρου των άµεσων ενισχύσεων της ΕΕ θα κλείσει κατά 50%. Η σύγκλιση θα 
χρηµατοδοτηθεί από όλα τα κ-µ

   Πρόταση ορισµένων κ-µ: Πλήρης σύγκλιση

   Απόφαση Ευρωπαϊκού Συµβουλίου (21/7/2020):
Συνέχιση της σύγκλισης

   Συνέχιση της σύγκλισης της αξίας των δικαιωµάτων ενίσχυσης

   Το αργότερο έως το έτος 2026, όλα τα δικαιώµατα ενίσχυσης θα πρέπει να έχουν αξία τουλάχιστον 75% 
του µέσου προβλεπόµενου µοναδιαίου ποσού για το έτος υποβολής αιτήσεων το 2026

   Τα κ-µ µπορούν να καθορίσουν µέγιστη µείωση που δεν µπορεί να είναι κατώτερη του 30%

• Προτεραιότητα σε νέους γεωργούς ή νεοεισερχόµενους
• Χορήγηση ∆.Ε. ή αύξηση της αξίας των ∆.Ε.

Περιφερειακό σύστηµα και στις δύο περιπτώσεις: 
∆ιαφοροποίηση του ποσού της βασικής ενίσχυσης µεταξύ οµάδων 
περιοχών που αντιµετωπίζουν  παρόµοιες κοινωνικοοικονοµικές ή 
αγρονοµικές συνθήκες

Συµβούλιο Υπουργών Γεωργίας (20/10/2020), Γενική προσέγγιση 

• Έως 13% για συνδεδεµένες ενισχύσεις

• Τουλάχιστον 20% των άµεσων ενισχύσεων για οικολογικά σχήµατα 

• Μεταφορά πόρων µεταξύ Πυλώνων έως 25%

• ∆υνατότητα εξαίρεσης εκµετ/σεων έως 10 εκτάρια από ορισµένα πρότυπα της αιρεσιµότητας

• Έγκριση θέσης του Ε. Κοινοβουλίου (Οκτ. 2020)

• Έναρξη διαπραγµατεύσεων µεταξύ Συµβουλίου/Ε. Κοινοβουλίου (10 Νοεµβρίου)

Μεταβατικός κανονισµός: Συµβούλιο & Ε. Κοινοβούλιο έχουν συµφωνήσει για διετή µεταβατική 
περίοδο, 2021 & 2022

ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΝΕΑΡΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΑ∆ΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΠΡΑΣΙΝΙΣΜΑ

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΙΚΡΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ

EΕ

ΕΥΡΩ/ΕΚΤΑΡΙΟ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΒΑΜΒΑΚΟΣΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΚΤΑΡΙΟ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ-2017

ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΤΗΣ ΚΑΠ;

• Να αντικατοπτρίζουν τις φιλοδοξίες των νέων Στρατηγικών

• Ποσοτικοποιηµένοι στόχοι ΕΕ, όπως:

• Μείωση κατά 30% της χρήσης χηµικών φυτοφαρµάκων έως 2030

•  Μείωση κατά 50% της πώλησης αντιµικροβιακών ουσιών σε κτηνοτροφία/
ιχθυοκαλλιέργεια

•  Αύξηση κατά 25% της γεωργικής γης για βιολογική γεωργία έως 2030
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Ακάλυπτοι
Απόνερα σε αγρότες 
μεταφέρει και πάλι 
η λύση στις επιταγές
Το νέο πάγωμα για 75 ημέρες διευκολύνει το εμπόριο 
και επιβαρύνει τη θέση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων 

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Καινούργια αναστάτωση προκαλεί η κυ-
βερνητική απόφαση να ανασταλεί ξα-
νά για 75 ηµέρες η πληρωµή των µε-
ταχρονολογηµένων επιταγών που κυ-
κλοφορούν στην αγορά και για αγορές 
που έχουν γίνει σε αγροτικά προϊόντα.  
Το µέτρο θα αφορά όσες επιχειρήσεις έ-
κλεισαν µε κρατική εντολή µέχρι 31 ∆ε-
κεµβρίου 2020, καθώς και τις επιταγές 
των επιχειρήσεων που έχουν µείωση 
τζίρου άνω του 50% λόγω κορωνοϊού. 
Και πάλι τα… απόνερα αυτής της διευ-

θέτησης, µετατίθενται στους κάτοχους 
επιταγών οι οποίοι περιµένουν υποµο-
νετικά να εισπράξουν για να καλύψουν 
µε τη σειρά τους τις δικές του υποχρε-
ώσεις. Το πρόβληµα γίνεται πολύ πιο 
δύσκολο στην περίπτωση των αγροτών, 
που αφενός δεν «κόβουν» επιταγές, α-
φετέρου δεν έχει αποσαφηνισθεί αν θα 
µπορέσουν να κάνουν χρήση του δικαι-
ώµατος αναστολής της πληρωµής για 
το προβλεπόµενο διάστηµα.Το σίγου-
ρο είναι ότι οι αγρότες είναι κατά βάση 
αποδέκτες και όχι εκδότες επιταγών. 

Σηµειωτέον ότι η κυβερνητική από-
φαση έρχεται από πλευράς timing σε 
δύσκολη στιγµή για τους αγρότες, οι ο-
ποίοι, έχοντας διαθέσει τους προηγού-
µενους µήνες τα προϊόντα τους, έχουν 
αυτό τον καιρό στα χέρια τους µεγάλο 
αριθµό επιταγών µε λήξη κατά τους χει-
µερινούς µήνες. Αβεβαίωτες δηµιουρ-

γούνται και για τις επιταγές που βρίσκο-
νται εις χείρας τρίτων.

Την προβληµατική κατάσταση στον 
πρωτογενή περιγράφουν βουλευτές του 
ΚΙΝΑΛ, καλώντας τους υπουργούς Οι-
κονοµικών, Ανάπτυξης και Αγροτικής 
Ανάπτυξης, να απαντήσουν σε τέσσε-
ρα βασικά ερωτήµατα «προκειµένου 
να περισωθεί ό,τι περισώζεται πλέον 
για το εισόδηµα των αγροτών και κτη-
νοτρόφων», όπως χαρακτηριστικά λένε.  

«Στο φάσµα της ολοκληρωτικής κατα-
στροφής και της απώλειας των εκµεταλ-
λεύσεων τους βρίσκονται πολλοί αγρό-
τες εξ αιτίας απουσίας ρυθµίσεων που 

να τους διευκολύνουν να 
έλθουν σε διακανονισµό 
µε τις τράπεζες, προκειµέ-
νου να ρυθµίσουν τις εκ-
κρεµότητες των µη εξυπη-
ρετηµένων δανείων, να 
αποκτήσουν πρόσβαση 
στη χρηµατική ρευστότη-
τα και να µπορέσουν να 
συνεχίσουν την παραγω-
γική τους δραστηριότητα. 
Το πρόβληµα δηµιουργή-
θηκε γιατί πολλοί αγρότες 
εξ αιτίας της δεσπόζουσας 
θέσης ορισµένων αγορα-

στών, αναγκάζονταν να πωλούν τα προ-
ϊόντα τους κάτω του κόστους και εποµέ-
νως δεν µπόρεσαν να αποπληρώσουν τα 
καλλιεργητικά δάνεια και τα δάνεια για 
τις επενδύσεις που προέβησαν. Η κατά-
σταση αυτή έγινε χειρότερη µέσα στην 
οικονοµική κρίση αφού πολλοί αγορα-
στές, µεταποιητές και εξαγωγείς, αλλά 
και σούπερ µάρκετ, δεν εξόφλησαν καν 
την αξία των προϊόντων που αγόρασαν 
από τους παραγωγούς, είτε γιατί αθέτη-
σαν τη συµφωνία τους είτε γιατί λόγω 
της κρίσης διέκοψαν τη λειτουργία και 
τη δραστηριότητά τους. Την κατάστα-
ση επιδείνωσε και ο αθέµιτος ανταγω-
νισµός από τις παράνοµες ελληνοποι-
ήσεις αγροτικών προϊόντων αλλά και 
η κυβερνητική απόφαση να ανασταλεί 
(ξανά) µονοµερώς για 75 ηµέρες η πλη-
ρωµή των επιταγών και για τα αγροτικά 
προϊόντα», αναφέρει το ΚΙΝΑΛ.

Θα υπάρξει
άλλη ευκαιρία
για αγρότες;
«Παρά τις πολλές εξαγγελίες τόσο 
της προηγούµενης κυβέρνησης όσο
και της σηµερινής το πρόβληµα 
παραµένει άλυτο και η κρίση της 
πανδηµίας το επιδεινώνει ακόµα 
περισσότερο», αναφέρει η επίκαιρη 
ερώτηση των βουλευτών του ΚΙΝΑΛ 
για την κατάσταση στον πρωτογενή. 
Συγκεκριµένα ρωτούν τους αρµόδιους 
υπουργούς:

Πώς θα αντιµετωπισθεί άµεσα η 
δυνατότητα ρύθµισης των µη 
εξυπηρετούµενων δανείων αγροτών 
και των υποθηκών που τα συνοδεύουν; 

Πώς θα αποκτήσουν στοιχειώδη 
πρόσβαση σε καλλιεργητικά δάνεια 
αυτοί οι αγρότες; 

Με ποια µέτρα θα δοθεί η 
δυνατότητα της δεύτερης ευκαιρίας και 
στους αγρότες για να διατηρήσουν τις 
εκµεταλλεύσεις τους µέσα στην κρίση;

Με ποια συγκεκριµένα µέτρα θα 
στηριχθούν αγρότες και κτηνοτρόφοι 
που επλήγησαν άµεσα ή έµµεσα από 
την πανδηµία και κυρίως από τα 
περιοριστικά µέτρα που επιβλήθηκαν;

Στην Κρήτη διανεµήθηκε την 
περιασµένη τριετία το 30,01% 
των δικαιωµάτων από το Εθνικό 
Απόθεµα, ήτοι 23,6 εκατ. ευρώ.

Πλήθος 
αγροτών 
αδυνατεί να 
ρυθµίσει τις 
ληξιπρόθεσµες 
οφειλές του 
λόγω απουσίας 
ειδικών 
ρυθµίσεων 
που θα 
«κουµπώνουν» 
στις πάγιες 
και έκτακτες 
ανάγκες του.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018-2019 (ΕΚ. ΕΥΡΩ)
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Τα γυρίζει 
η μεταποίηση 
στον καπνό 
«Κατερίνη» 

Σάββατο 21 & Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2020

Αντοχές και στο δεύτερο κύµα της πανδηµί-
ας φαίνεται πως επιδεικνύει το βαµβάκι. Α-
φενός στην Άπω Ανατολή, δηλαδή στις χώ-
ρες όπου το βαµβάκι γίνεται νήµα, η εµπο-
ρική δραστηριότητα δεν έχει σταµατήσει και 
φορτώσεις γίνονται ακόµα, µε τα συµβό-
λαια του ∆εκεµβρίου ‘20 να κινούνται πε-
ρί τα 70 σεντς. Αφετέρου, η Κίνα συνεχίζει 
να ζητάει αγροτικά προϊόντα, µεταξύ των ο-
ποίων και βαµβάκι, στηρίζοντας την αγορά.  

Όσον αφορά την ελληνική σοδειά, τα λευ-
κά βαµβάκια πιάνουν και τα 73 σεντς, µε 
τα υποδεέστερα χρώµατα ή χαρακτηριστι-

κά να εµφανίζουν ωστόσο µεγάλη έκπτω-
ση. Να σηµειωθεί ότι σε πρόσφατο διαγω-
νισµό της ΕΑΣ Λαµίας οι αγοραστές πλή-
ρωναν περίπου 69 σεντς, αλλά τελικά δεν 
πουλήθηκαν τα βαµβάκια. Εν τω µεταξύ, υ-
πάρχει ζήτηση από την Τουρκία, η οποία ή-
ταν σχεδόν εξαφανισµένη τους τελευταίους 
µήνες, πληρώνοντας τα καλά στα 73 σεντς.  

Γενικά οι αναλυτές µιλούν θετικά για το 
βαµβάκι, ενώ τονίζουν ότι  δεν φαίνονται 
σηµάδια αντιστροφής της ανοδικής τάσης, 
δεδοµένου ότι όποτε το χρηµατιστήριο πάει 
να διορθώσει, «ψευτο - διορθώνει». 

Επανήλθαν οι Τούρκοι για το βαµβάκι
 Στα 69 σεντς ο τελευταίος διαγωνισµός στην ΕΑΣ Λαµίας, χωρίς να γίνει πώληση
 Η µεταποίηση στην Άπω Ανατολή και οι αγορές της Κίνας στηρίζουν το προϊόν 
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Η
εξαγωγή σκληρού σίτου στην α-
γορά µας θεωρητικά βρίσκεται 
στα επίπεδα των 275 ευρώ ο τό-
νος FOB, αλλά δεν ακούγονται 

νέες πωλήσεις. Ίσως αν υπάρξει ένα µικρό γύ-
ρισµα της αγοράς να δούµε κάποιες νέες δου-
λειές, διαφορετικά οι εξαγωγείς δείχνουν να 
θέλουν να περιµένουν το κάτι καλύτερο. Εν 
τω µεταξύ, τόσο η νέα λίστα της Φότζια δια-
τηρήθηκε στα πρόσφατα υψηλά, µε τις καλές 
ποιότητες στα 300 µε 305 ευρώ ο τόνος, όσο 
και η Γαλλία κράτησε τα  275 ευρώ ο τόνος. 

Στην ελληνική αγορά βάµβακος εξακο-
λουθεί να υπάρχει ζήτηση από εµπορικούς 
οίκους, ενώ επέστρεψαν και κάποια τουρκι-
κά κλωστήρια για αγορές καθώς ανέκαµψε η 
τουρκική λίρα. Η αποκαλούµενη βάση έχει ε-
νισχυθεί κυρίως όσον αφορά τα λευκά βαµβά-
κια µεταξύ 1-2 σεντς ανά λίµπρα πάνω από τις 
χρηµατιστηριακές τιµές (πλέον µιλάµε πάνω 
από τον Μάρτιο ‘21 καθώς ο ∆εκέµβριος ‘20 
φεύγει από το ταµπλό). Τα ανοιχτά συµβόλαια 
Μαρτίου ‘21 πλέον πιάνουν και τα 74 σεντς.

  Στο Κάτω Νευροκόπι ∆ράµας καλλιεργή-
θηκαν φέτος περίπου 20.000 στρέµµατα µε πα-
τάτα, µε την παραγωγή της να υπολογίζεται σε 
60.000-70.000 τόνους. Σύµφωνα µε τα στοιχεία 
του Αγροτικού Συλλόγου Κάτω Νευροκοπίου, τα 
προηγούµενα χρόνια τέτοια εποχή είχε πωλη-
θεί το 60-70% της παραγωγής, ενώ φέτος µόλις 
το 35%. Η τιµή παραγωγού στη ζώνη ξεκίνησε 
το καλοκαίρι στα 15 - 23 λεπτά το κιλό, ανάλο-
γα την ποικιλία και την ποιότητα και τώρα έχει 
πέσει στα 10 λεπτά, µε το κόστος καλλιέργει-
ας να φτάνει στα 800 - 850 ευρώ το στρέµµα.  

Λίγες δουλειές, 
καλές τιμές στο 
σκληρό σιτάρι 

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

22/10 29/10 05/11 12/11 19/11

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

336,94
330,30

323,75
317,74

326,57

Ισοτιμία  
Η ισοτιµία ευρώ / 

δολαρίου δεν βοηθάει 
το βαµβάκι, καθώς είναι 

περίπου στο 1,19 

Ανοδικά 
Αν συνεχίσουν να βγαίνουν καλά 

νέα για την αντιµετώπιση του covid 
θεωρείται σίγουρο πως το βαµβάκι 

θα ξεπεράσει τα 70 σεντς  

Αλλαγές  
Βρισκόµαστε κοντά στη λήξη των 
συµβολαίων ∆εκεµβρίου ’20 και 
θα υπάρχει µεταβλητότητα µέχρι 

να γίνει µετάβαση στον Μάρτιο ‘21

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

15/10 22/10 29/10 05/11 12/11 19/11

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

216

180

209,5

2.37

388,10

1061,60

20,86

69,85

109,60

65.60

228

192

209,5

2.57

399,60

1076,40

21,58

66,20

103,35

67.87

230

195

209,5

2.57

385,10

1050,20

23,25

65,97

107,70

68.75

230

196

209,5

2.67

388,70

1102,40

23,60

67,05

108,12

69.09

230

196

209,5

2.64

405,70

1142,40

18,42

67,25

112,27

70,01

230

196

209,5

2.56

415,10

1177,40

15,72

62,97

110,82

74,96

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

285

69,22
71,85

70,08 70,23
68,87 69,52

282
295 298

305 305

Τιµή βάµβακος 
(σεντς ανά λίµπρα)

Aγορά ποιοτικών λευκών   73 

Προσφορά στην ΕΑΣ Λαµίας   69
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Τιμή παραγωγού 
(ευρώ/κιλό)
2020             4,60 ευρώ

2019           4,75 ευρώ 

ΠΗΓΗ: AGRENDA

  Ήρθαν για να 
μείνουν οι ενισχυμένες 
τιμές στο σκληρό σιτάρι

Επιστρέφει η ζήτηση 
από την Τουρκία 
στα λευκά βαμβάκια

Οι επενδύσεις που αφήνουν 
περιθώρια κέρδους στο γάλα 
Περιθώρια καθαρού κέρδους 
υψηλότερα και µε διαφορά 
πετυχαίνουν οι Ιρλανδοί  
αγελαδοτρόφοι, σύµφωνα µε τα όσα 
προκύπτουν από πρόσφατα στοιχεία 
για την περίοδο 2014-2017.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
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Ενίσχυση της εποπτείας της αγοράς κα-
τά µονοπωλιακών πρακτικών ζητά το Ε-
λεγκτικό Συνέδριο της ΕΕ, από την Κοµι-
σιόν, καθώς θεωρεί πως η Επιτροπή έ-
χει περιορισµένη ικανότητα να παρακο-
λουθεί τις αγορές, να εντοπίζει προορα-
τικά παραβάσεις της αντιµονοπωλιακής 
νοµοθεσίας και να ελέγχει την ακρίβεια 
των πληροφοριών σχετικά µε τις συγκε-
ντρώσεις που επηρεάζουν το εµπόριο. 

«Τώρα όµως χρειάζεται να ενισχύσει 
την εποπτεία της αγοράς ώστε να ανταπο-
κριθεί στις ανάγκες που δηµιουργούν η 
παγκοσµιοποίηση και η ψηφιοποίηση», 
αναφέρει ο Alex Brenninkmeijer, µέλος 
του ΕΕΣ και αρµόδιος για την έκθεση.

Σύµφωνα µε την έκθεση, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, ως αρµόδια αρχή για την επι-
βολή των ενωσιακών κανόνων ανταγω-
νισµού, έκανε ορθή χρήση των εξουσι-
ών που διαθέτει στον τοµέα των αντιµο-
νοπωλιακών διαδικασιών και του ελέγ-
χου των συγκεντρώσεων, εντούτοις δεν 
έχει ακόµη αντιµετωπίσει πλήρως τις νέ-
ες σύνθετες προκλήσεις στην επιβολή 
της νοµοθεσίας στις ψηφιακές αγορές. 

Στην πολιτική ηγεσία του υ-
πουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης µεταφέρεται η «καυτή πατά-
τα» µε τις παραδοξότητες στην 
κατανοµή ενισχύσεων από το 
εθνικό απόθεµα. Η τελευταία 
αποκάλυψη της Agrenda για 
τα ποσά που έχουν µοιρασθεί 
στην Κρήτη λόγω ειδικών δια-
συνδέσεων µε τους διαχειριστές 
του ΟΣ∆Ε έχει προκαλέσει ορ-
γίλες αντιδράσεις από τους α-
γρότες, ενώ αναµένεται µε εν-
διαφέρον η στάση που θα τη-
ρήσει στην εκκαθάριση (ενιαί-
ας ενίσχυσης) του ∆εκεµβρίου 
η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ. 

Με βάση το ρεπορτάζ της Agren-
da και τα στοιχεία του πίνα-
κα που παρουσίασε στο προη-
γούµενο φύλλο η εφηµερίδα, 
την τριετία 2017, 2018, 2019 
στο σύνολο των δικαιωµάτων 
που διατέθηκαν από το Εθνι-
κό Απόθεµα στην Κρήτη δια-
νεµήθηκε το 30,1% ήτοι 23,6 
εκατ. ευρώ, έναντι 28,3% ήτοι 
22,2 εκατ. ευρώ που εισέπρα-
ξαν τέσσερις µεγάλες αγροτι-
κές περιφέρειες της χώρας ό-
πως είναι η Κεντρική Μακεδο-
νία, η Ήπειρος, η ∆υτική Μα-
κεδονία και η Θεσσαλία. 

Η εφηµερίδα, το είπαµε και 
το ξαναλέµε, δεν έχει καµιά α-
πολύτως προκατάληψη µε την 
Κρήτη και δεν θα επέµενε στο 
ζήτηµα αυτό, αν ο τρόπος µε 
τον οποίο κατανέµονται αυτά 
τα δικαιώµατα ήταν διάφανος 
και κυρίως, αν οι ενισχύσεις 
αυτές κατευθύνονταν σε πραγ-
µατικούς αγρότες µε αδιαµφι-
σβήτητη αγροτική δραστηριό-
τητα και συνεισφορά στην ε-
θνική οικονοµία. 

Αλλότριοι σκοποί
Το θέµα είναι ότι τα χρήµα-

τα αυτά που προέρχονται από 
κοινοτικούς πόρους και έχουν 
προβλεφθεί για την ενίσχυση 
της αγροτικής παραγωγής και 
των δραστηριοποιούµενων στον 
τοµέα, έρχονται να ικανοποιή-
σουν αλλότριους σκοπούς και 
να εξυπηρετήσουν ιδιωτικά συµ-
φέροντα και µικροπολιτικούς 
στόχους. Πρόκειται, όπως έχει 
επισηµανθεί από την εφηµε-
ρίδα, για ένα δίκτυο που έχει 
στηθεί και δένει µε την αγάπη 
κάποιων για τη διαχείριση του 
ΟΣ∆Ε και τον έρωτα κάποιων 
άλλων για τις εύκολες και χω-
ρίς κόπο επιδοτήσεις. 

Εποπτεία κατά
μονοπωλίων 
αγοράς ζητά 
το Ελεγκτικό 

Κωδικός αγάπη για το ΟΣΔΕ,
έρωτας για τις επιδοτήσεις

Ο Alex Brenninkmeijer, µέλος του 
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου 

και αρµόδιος για την έκθεση: «Ο 
έλεγχος των συγκεντρώσεων 

στην ΕΕ και οι αντιµονοπωλιακές 
διαδικασίες, όπως εφαρµόζονται από 

την Επιτροπή: ανάγκη για ενίσχυση 
της εποπτείας της αγοράς». 

Στον απόηχο 
των µεγάλων 
αποκαλύψεων 
για τα βοσκοτόπια 
που έφεραν την 
αποµάκρυνση 
Βάρρα, η συνάντη-
ση Σατολιά - Παπά 
στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αναγνωριστική συνάντηση ανάµεσα σε δύο παλιούς 
γνώριµους το ραντεβού Σατολιά - Παπά στον ΟΠΕΚΕΠΕ  

Λίγο από όλα φαίνεται ότι είχε η πρόσφατη συνάντηση (19/10) του προέδρου 
της Νέας ΠΑΣΕΓΕΣ Παύλου Σατολιά µε τον νέο πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Φάνη 
Παπά, µε βάση τα όσα αναφέρει η ανακοίνωση που εξέδωσε η οργάνωση για 
«εφ’όλης της ύλης, ουσιαστική συζήτηση, για όλα τα φλέγοντα θέµατα του αγρο-
τικού χώρου και ιδιαίτερα για εκείνα που µε ένταση απασχολούν την επικαιρότη-
τα αυτή την περίοδο». Στη συνάντηση, µε βάση τα ανακοινωθέντα, 
ο συµµετέχον εκπρόσωπος του Α. Σ. Ένωση Αγρινίου, έθεσε το ζήτηµα των 
ελαιοπαραγωγών και την ανάγκη αντιµετώπισης του προβλήµατος της εξατοµι-
κευµένης καταχώρησης της ποικιλίας, ελαιοποίησης ή επιτραπέζιας. «Κατόπιν 
διεξοδικής συζήτησης τέθηκαν µια σειρά από πιθανά σενάρια, προκειµένου να 
αναζητηθεί η πλέον πρόσφορη λύση για τους ελαιοπαραγωγούς», αναφέρει η 
ανακοίνωση της Νέας ΠΑΣΕΓΕΣ, χωρίς να µπαίνει σε λεπτοµέρειες. Όπως και 
για «τα γενικότερα θέµατα αγροτικής πολιτικής και διαχείρισης των πρακτικών 
θεµάτων που ενδιαφέρουν τον αγροτοκτηνοτροφικό κόσµο, θέµατα σχετικά µε 
τις επικείµενες πληρωµές (εξόφληση βιολογικής, Βασικής, Εξισωτική, προγράµ-
µατα) και οι παράµετροι της νέας ΚΑΠ», που σηµειώνει πως συζητήθηκαν.

Καµία 
προκατάληψη

Η εφηµερίδα δεν έχει 
καµία απολύτως προκα-
τάληψη µε την Κρήτη, 
και δεν θα επέµενε στο 
ζήτηµα αν ο τρόπος µε 

τον οποίο κατανέµονται  
αυτά τα δικαιώµατα 

ήταν διάφανος

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018-2019 (ΕΚ. ΕΥΡΩ)
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Ένα σύστηµα που υπολειτουργεί και 145.000 
δικαιούχοι που εν µέσω γενικού lockdown και 
συγκοµιδής των ελιών καλούνται να βγάλουν ά-
κρη µε τον γόρδιο δεσµό στον οποίο µετεξελίσ-
σεται η υπόθεση ενίσχυσης 30 ευρώ το στρέµ-
µα στο ελαιόλαδο, µε την προθεσµία να εκπνέ-
ει την Παρασκευή 27 Νοεµβρίου. Η πλατφόρµα 
τέθηκε σε λειτουργία στις 17 Νοεµβρίου, ενώ η 
σχετική ανακοίνωση από το υπουργείο αιφνιδία-
σε αρνητικά τους πάντες το απόγευµα της περα-
σµένης Παρασκευής 13 του µήνα, όταν έµαθαν 
πως όλα θα τρέξουν σε διάστηµα 10 ηµερών χω-
ρίς πολλές διευκρινήσεις. «Κινούµαστε στα τυ-
φλά» σχολίαζαν στην Agrenda λογιστές και δι-
αχειριστές ΚΥ∆ το βράδυ πριν την έναρξη υπο-
δοχής των αιτήσεων. 

Εκτός του ότι η διαδικασία που καλείται να κα-
τανέµει 126 εκατ. ευρώ, είναι σύνθετη για τον µέ-
σο ενδιαφερόµενο, η πλατφόρµα εµφάνισε τις 
πρώτες µέρες λειτουργίας τεχνικά προβλήµατα 
µε το σύστηµα να δίνει την εντύπωση πως είναι 
ανήµπορο να διαχειριστεί τον όγκο των διεργασι-
ών, ενώ αποκλείει και χιλιάδες δικαιούχους που 
λόγω της κατάστασης δεν προλαβαίνουν να συ-

γκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.Ό-
πως περιγράφουν στην Agrenda, υπήρξαν περι-
πτώσεις όπου χρειάστηκαν δύο ώρες για µια δο-
κιµαστική αίτηση. «Φανταστείτε τι έχει να γίνει τα 
τελευταία 24ωρα που θα αντατρέξουν και οι πε-
ρισσότεροι να ολοκληρώσουν την αίτησή τους» 
σχολιάζει σύµβουλος στην Agrenda.

Σε αυτό το πλαίσιο, το αίτηµα πολλών συντελε-
στών του κλάδου του ελαιολάδου είναι να δοθεί 
µια παράταση σ το σύστηµα, όσο το υπουργείο α-
πό την πλευρά του απαντά πως «πρέπει να προ-
λάβουµε τα Χριστούγεννα». Σύµφωνα µε το ρε-

πορτάζ, η πλατφόρµα υπολειτουργεί, το σύστη-
µα πέφτει ενίοτε και ο ρυθµός της διαδικασίας 
κολλάει απαιτώντας πολλές φορές επανέναρξη 
αφού τα στοιχεία χάνονται. Όσο το χρονοδιά-
γραµµα πιέζει και πέρα από τις πολλές διοικητι-
κές ασυνέπειες της πλατφόρµας, οι περιπτώσεις 
αγροτών που δεν µπορούν να έχουν πρόσβαση 
λόγω τεχνικών σφαλµάτων είναι αµέτρητες, µε 
τις καταγγελίες να φτάνουν κατά δεκάδες στην 
εφηµερίδα. Όπως ενηµερώνουν άνθρωποι α-
πό ΚΥ∆, η διαδικασία είναι χρονοβόρα και σύν-
θετη, καθιστώντας άθλο για τον µέσο αγρότη τη 
συµπλήρωση του φακέλου χωρίς τη συνδροµή 
κάποιου συµβούλου ή λογιστή, ή χωρίς να ανα-
τρέξει κανείς σε ΚΥ∆. Εν τω µεταξύ το κόστος της 
υποβολής ξεκινά από 20 ευρώ και φτάνει τα 40.

Πέραν αυτού, αρκετοί παραγωγοί ελαιολά-
δου βγαίνουν εκτός συστήµατος αν και είναι ε-
παγγελµατίες αγρότες. Συγκεκριµένα, όσοι δεν 
έχουν ενηµερώσει τα στοιχεία τους στο Μητρώο 
Αγροτών, αφού υποχρεώσεις αλλά και η υποστε-
λέχωση των κατά τόπους υπηρεσιών ήδη από την 
πρώτη καραντίνα δεν άφησε τα περιθώρια να ο-
λοκληρώσουν την διαδικασία µέχρι τον Αύγου-
στο, το σύστηµα τους πέταξε εκτός τις πρώτες η-
µέρες δηλώσεων. Βέβαια ειδική εγκύκλιος που 
έφτασε στις αρµόδιες υπηρεσίες, διευκρίνησε 

πως αρκεί να έχει γίνει µια εγγραφή στο Μητρώο 
ώστε να επιτραπεί η ολοκλήρωση της αίτησης. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στην Κέρκυρα, έ-
να σηµαντικό ποσοστό παραγωγών ελαιοποιή-
σιµης ελιάς, δυσκολεύτηκαν εξαιτίας αυτής της 
συνθήκης. Στη Λέσβο τώρα, όπου καλλιεργείται 
η ποικιλία Αδραµυτινή (κωδικός 155), το Μέτρο 
21 που επιδοτεί τους ελαιοπαραγωγούς, την έ-
χει καταχωρηµένη ως καλλωπιστική, αφήνοντας 
και πάλι εκτός τους δικαιούχους. Όπως ενηµε-
ρώνουν παραγωγοί, και άλλοι κωδικοί (164 και 
166) ελαιοποιήσιµης ελιάς είναι εκτός συστήµα-
τος, µε τουλάχιστον 8.500 παραγωγούς από τα 
νησιά του Αιγαίου να χάνουν µε βάση τα µέχρι 
στιγµής δεδοµένα την ενίσχυση. 

Οι αγρότες ειδικού καθεστώτος
Μέχρι και την τελευταία στιγµή, αρκετοί ήταν 

εκείνοι που δεν γνώριζαν αν τελικά το µέτρο τους 
αφορά ή όχι, µε το υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης να ξεκαθαρίζει ότι δεν χωρούν οι µη κα-
τά κύριο επάγγελµα αγρότες, ενώ µε το Μέτρο 
αυτό εξαντλήθηκαν οι κανονιστικά προβλεπό-
µενες χρηµατοδοτικές δυνατότητες του ΠΑΑ για 
την ανακούφιση των παραγωγών από τις επιπτώ-
σεις της πανδηµίας. Ωστόσο επισηµαίνεται ότι το 
µέτρο αφορά αγρότες του ειδικού καθεστώτος. 

Η διαδικασία µέσω της οποίας κατανέµονται 
126 εκατ. ευρώ σε 145.000 δικαιούχους 
ελαιοπαραγωγούς, είναι σύνθετη για τον 
µέσο ενδιαφερόµενο, ενώ η πλατφόρµα 
εµφάνισε τις πρώτες µέρες λειτουργίας 

τεχνικά προβλήµατα µε το σύστηµα να 
δίνει την εντύπωση πως είναι ανήµπορο 

να διαχειριστεί τον όγκο των διεργασιών, 
όσο η προθεσµία αιτήσεων εκπνέει στις 27 

Νοεµβρίου.

Βάσανα και χτυποκάρδια  
για τα 30 ευρώ στο ελαιόλαδο
Aίτημα για παράταση των ηλεκτρονικών αιτήσεων ενίσχυσης, με το σύστημα να πετάει 
έξω κρίσιμους κωδικούς ελαιοποιήσιμης ελιάς και τους καλλιεργητές να οργίζονται  
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Από λάθος μονοπάτι διεκδικεί 
την τιμή της η εγχώρια παραγωγή

Σε εκδήλωση ζήτησης υποχρεώνεται το προσεχές 
διάστηµα το εµπόριο ελαιολάδου, δεδοµένου ότι 
οι υποχρεώσεις για κάλυψη συµβολαίων τρέχουν 
και η στάση αναµονής στην οποία επιδόθηκαν το 
τελευταίο διάστηµα δεν αφήνει πολλά περιθώρια 
αδιαφορίας. Την ίδια στιγµή, οι µικρές αποδόσεις 
ελαιοκάρπου είναι το βασικό χαρακτηριστικό της 
υπό εξέλιξη παραγωγής, µε τις ποιότητες ωστόσο 
να διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα στις περισσό-
τερες περιοχές της χώρας. 

Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, τα µεγάλα µαγαζιά 
της Ιταλίας, ακούγεται ότι θα µπουν στην αγορά 
την πρώτη εβδοµάδα του ∆εκεµβρίου, χωρίς ωστό-
σο να έχουν γνωστοποιήσει τις προθέσεις τους οι 
αγοραστές ως προς τις ποσότητες που θα αναζητή-
σουν, αλλά και τις τιµές που είναι διατεθειµένοι να 
πληρώσουν. ∆εν αποκλείεται η συσσώρευση που 
χαρακτηρίζει την αγορά το τελευταίο διάστηµα να 
εκδηλωθεί σε ένα νέο ανοδικό κύκλο τιµών, αφού 
παρά το δυσµενές κλίµα ελέω πανδηµίας, τα θεµε-
λιώδη, ήτοι ενισχυµένη ζήτηση και περιορισµένη 
προσφορά δεν µπορούν να αγνοηθούν.    

Σε αυτό το πλαίσιο και οι ελαιοτριβείς αποφεύ-
γουν ακόµα να δώσουν τιµές στους παραγωγούς 
που παραδίδουν ελαιόκαρπο, µε τις τιµές που ακού-
γονται σε παραγωγικά κέντρα της Μεσσηνίας και 
της Κρήτης, να βρίσκονται σε ορισµένες περιπτώ-
σεις κάτω από το ψυχολογικό όριο των 3 ευρώ το 
κιλό για έξτρα παρθένο προϊόν, χωρίς όµως να µπο-
ρούν να διαµορφώσουν καθοδική τάση στην αγορά. 

Άλλωστε στην Λακωνία ήδη το µεγαλύτερο µέ-
ρος της παραγωγής αγουρέλαιου από Αθηνολιά, 
ως γνωστόν «έφυγε» στα 3,80 ευρώ το κιλό, µε 
τις τελευταίες αµελητέες ποσότητες του συνεταιρι-
σµού στους Αγίους Αποστόλους να κλείνουν στα 
3,30. Την ίδια στιγµή τα ιδιωτικά ελαιοτριβεία της 
περιοχής, διατηρούν τιµές άνω των 3 ευρώ το κιλό. 

Στα 5 ευρώ το κιλό η αγορά της Ιταλίας 
Στην Ιταλία η αγορά ελαιολάδου σταθεροποιεί-

ται γύρω από τα 5 ευρώ το κιλό, µε τους Ιταλούς τυ-
ποποιητές στη φάση αυτή να αναµένουν µεγαλύτε-
ρες ποσότητες προκειµένου να διαµορφώσουν την 
εµπορική στρατηγική τους στην πορεία της τρέχου-
σας σεζόν, όσο η ευρωπαϊκή παραγωγική διαδικα-
σία κορυφώνεται, προσπαθώντας να αξιοποιήσουν 
προς όφελός τους την οψιµότητα της χρονιάς, ώστε 
να ανακόψουν το ανοδικό ράλι. 

Φυσικά οι ποσότητες ελαιολάδου φέτος τόσο στην 
Ιταλία όσο και στην Ελλάδα αναµένονται αισθητά 
µειωµένες σε σχέση µε πέρυσι. Ειδικά στην περίπτω-
ση της Ιταλίας, οι εκτιµήσεις της παραγωγής κάνουν 
λόγο για ακόµα µικρότερη παραγωγή των 270.000 
τόνων που είχαν ανακοινωθεί πριν από µερικές ε-
βδοµάδες, τοποθετώντας ταις ποσότητες πλέον κο-
ντά στους 255.000 τόνους. Εκεί ήδη έχουν εκδηλω-
θεί τάσεις µείωσης των τιµών, µε τις αγορές της Α-
πουλίας να υποχωρούν κατά 15%. Εν τω µεταξύ, ή-
δη οι συνδικαλιστικές οργανώσεις αγροτών στη γει-
τονική χώρα προετοιµάζονται ώστε να αποτρέψουν 
µια περαιτέρω µείωση των τιµών παραγωγού, κα-
ταγγέλλοντας παράλληλα τις αδιαφανείς κινήσεις 
της βιοµηχανίας που µε «προφάσεις» δεν επιτρέ-
πει τιµές που ανταποκρίνονται στο µικρό µέγεθος 
της παραγωγής.  

Κέρδισε 10 λεπτά σε µία εβδοµάδα η Ισπανία 
Στην Ισπανία, µε την παραγωγή να µην έχει µπει 

ακόµα σε φυσιολογικούς ρυθµούς, η µέση τιµή ε-
λαιολάδου νέας εσοδείας διαµορφώνεται λίγο πά-
νω από τα 2,70 ευρώ το κιλό, έχοντας κερδίσει 10 
λεπτά από την προηγούµενη εβδοµάδα, µε τους 
ειδικούς της αγοράς εκεί να εκτιµούν ότι υπάρχει 
η δυναµική στην αγορά διαµόρφωσης επιπέδων 
τιµών πάνω από τα 3 ευρώ µέσα στον ∆εκέµβριο, 
δεδοµένης της οψίµισης της παραγωγής, αλλά και 
της δυνατότητας στους συνεταιρισµούς να προχω-
ρήσουν σε ιδιωτική αποθεµατοποίηση σε περίπτω-
ση που η αγορά δεν ανταποκρίνεται στις αξιώσεις 
που έχουν για φέτος οι παραγωγοί. 
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20-40 ευρώ
Το κόστος υποβο-
λής της αίτησης 
για την ειδική 
ενίσχυση στην 

Καλαµών ξεκινά 
από 20 ευρώ και 

φτάνει τα 40 ευρώ

Καµία διόρθωση 
Αποκλείει ο 

υπουργός Μάκης 
Βορίδης τις 
διορθωτικές 

δηλώσεις, γιατί το 
ποσό της ενίσχυσης 

έχει ήδη εγκριθεί 
από την ΕΕ

Στο Αgronews
Στην ιστοσελίδα 

του agronews.gr, 
είναι αναρτηµένο 
ειδικό εγχειρίδιο 
οδηγιών για τη 

συµπλήρωση της 
αίτησης και τη 

διεκπεραίωση της 
διαδικασίας 

Πρόσθετη
ενίσχυση για 
βρώσιμη ελιά 
μετά το ζήτημα 
με την Καλαμών
Στη λύση της συµπληρωµατικής 
πρόσθετης ενίσχυσης για τις 
επιτραπέζιες ελιές Καλαµών, που 
δεν δηλώθηκαν ως τέτοιες στο ΟΣ∆Ε 
κατευθύνεται το υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης. Ο αποκλεισµός πολλών 
ελαιοπαραγωγών Καλαµών από την 
οικονοµική ενίσχυση των 70 ευρώ ανά 
στρέµµα λόγω κορωνοϊού επειδή στις 
δηλώσεις τους δεν είχε διευκρινιστεί η 
ποικιλία συζητήθηκε σε ερώτηση του 
βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας ∆ηµήτρη 
Κωνσταντόπουλου προς τον υπουργό 
Μάκη Βορίδη. Ο κ. Κωνσταντόπουλος 
ζήτησε από τον υπουργό να δοθεί η 
δυνατότητα στους ελαιοκαλλιεργητές 
να κάνουν διορθωτικές δηλώσεις ΟΣ∆Ε, 
ώστε να επιλυθεί το πρόβληµα και να 
καταφέρουν να δηλώσουν την ποικιλία 
Καλαµών που πράγµατι καλλιεργούν 
για να λάβουν την οικονοµική ενίσχυση.
Ο υπουργός απάντησε ότι θα 
προχωρήσει σε συµπληρωµατικό 
πρόσθετο µέτρο ενίσχυσης για την 
επίλυση του προβλήµατος. ∆ιευκρίνισε 
ότι δεν είναι εφικτό να δοθεί το 
δικαίωµα για διορθωτικές δηλώσεις 
ΟΣ∆Ε, δεδοµένου ότι το ποσό του 
µέτρου ενίσχυσης έχει ήδη εγκριθεί 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κι αυτό 
δεν µπορεί να αλλάξει. Από την πλευρά 
του ο βουλευτής τόνισε ότι η πρόσθετη 
ενίσχυση είναι ζήτηµα επιβίωσης για 
τους ελαιοπαραγωγούς που πλήττονται 
τα τελευταία χρόνια από τις 
«ελληνοποιήσεις» που αυξάνουν τα 
κέρδη για τους κερδοσκόπους και 
αφήνουν απούλητες τις σοδειές των 
ποιοτικών ελληνικών ελαιοκάρπων. 
Ζήτησε να βρεθεί άµεσα λύση από το 
υπουργείο για οριζόντια στήριξη των 
ελαιοπαραγωγών και οικονοµική 
ενίσχυσή τους, ανεξαρτήτως της 
ονοµασίας ως επιτραπέζια ελιά ή ελιά 
Καλαµών, καθώς αφορά το ίδιο προϊόν.



Εγρήγορση 
για φθοριμαία 
Συλλογή των κονδύλων μόλις 
ωριμάσουν για αποφυγή ζημιάς

ΤΗΣ  ΙΩΑΝΝΑΣ 
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 
  fotopoulou@agronews.gr

Εντοµολογικοί εχθροί όπως η 
φθοριµαία είναι δυνατόν να προ-
σβάλουν τις φθινοπωρινές φυ-
τείες πατάτας, που βρίσκονται σε 
ευπαθές στάδιο σε πολλές περι-
οχές, παρά τη σταδιακή πτώση 
της θερµοκρασίας λόγω εποχής, 
που φυσιολογικά οδηγεί σε µει-
ωµένες συλλήψεις των ακµαίων. 

Το έντοµο την τρέχουσα περί-
οδο εναποθέτει τα ωά του πάνω 
στους κονδύλους µέσα από ρωγ-
µές στο έδαφος, µε συνέπεια η 
ζηµιά να µεταφέρεται και να προ-
χωρά στην αποθήκη, όπου πολ-
λαπλασιάζεται ταχέως λόγω του 
ευνοϊκού περιβάλλοντος που ε-
πικρατεί. Πρόκειται για το είδος 
Phthorinaea operculla, ένα µι-
κρό γκρίζο λεπιδόπτερο της οι-
κογένειας Gelechiidae µε άνοιγ-

µα πτερύγων 10-12mm,  που συ-
ναντάται σε όλες τις µεσογεια-
κές χώρες. Έχει πολλές γενεές 
στη διάρκεια του χρόνου και κα-
τώτερη θερµοκρασία για την α-
νάπτυξη του εντόµου είναι 10-
15°C. ∆ιαχειµάζει σε προσβλη-
µένους κονδύλους στο στάδιο 
της νύµφης. 

Οι προσβολές αφορούν τους 
κονδύλους της πατάτας τόσο 
στο έδαφος όσο και στην απο-
θήκη, τα φύλλα και τους βλα-
στούς. Ωστόσο, το κύριο πρό-
βληµα για την καλλιέργεια εµ-

φανίζεται στους κονδύλους ό-
που οι προνύµφες σκάβουν βα-
θιές ακανόνιστες στοές στο αµυ-
λώδες παρέγχυµα, οι οποίες εξε-
λίσσονται σε σήψεις, υποβαθµί-
ζοντας τους εµπορικά. Από την 
άλλη, στους βλαστούς, οι τρο-
φικές στοές έχουν ως αποτέλε-
σµα την εµφάνιση µαράνσεων.

Η αντιµετώπιση του εχθρού ε-
πιτυγχάνεται µε το συνδυασµό 
µιας σειράς δράσεων που περι-
λαµβάνουν καλλιεργητικά, προ-
ληπτικά και χηµικά µέτρα. Αρχι-
κά, στα καλλιεργητικά µέτρα υ-
πάγεται η χρήση ποικιλιών που 
σχηµατίζουν κονδύλους σε βα-
θύτερα εδαφικά στρώµατα, κα-
θώς και υγιούς πατατόσπορου. 
Σε συνδυασµό µε την καταστρο-
φή των προσβεβληµένων κον-
δύλων και φυτών-εθελοντών, η 
προσβολή από το έντοµο µπορεί 
να αποφευχθεί σε µεγάλο βαθ-
µό. Σε αυτό µπορούν να συντε-

λέσουν και η κάλυψη των κον-
δύλων φύτευσης αλλά και των 
νέων κονδύλων την χρονιάς στο 
χωράφι µε αυλάκιασµα και αρ-
δεύσεις, ώστε να µην ευνοούνται 
οι ρωγµές στο έδαφος.

Όσον αφορά την αποθήκευ-
ση, είναι επιβεβληµένο να συλ-
λεχθούν άµεσα µετά την ωρίµαν-
ση και δεν πρέπει οι αποθηκευ-
µένοι κόνδυλοι να µένουν έξω 
στην ύπαιθρο ούτε µια νύχτα. 
Τέλος, οι επεµβάσεις µε εντο-
µοκτόνα, εάν χρειαστούν, συ-
στήνονται τις τελευταίες εβδο-
µάδες πριν τη συγκοµιδή και 
στοχεύουν στον περιορισµό της 
προσβολής από ακµαία αλλά κι 
από προνύµφες. Ο χρόνος χη-
µικής εφαρµογής καθορίζεται 
από τις φεροµονικές παγίδες. 
Εναλλακτικά, µετά τη συγκοµι-
δή είναι ωφέλιµο το σκόνισµα 
των κονδύλων κατά στρώσεις µε 
σκεύασµα Βακίλου Θουριγγίας.

Αυξηµένη η ευπάθεια της αµυγδαλιάς σε µυκητολογικές προσβολές
∆ιάφορες είναι οι µυκητολογικές ασθένειες που δεν αποκλείεται να 
εµφανιστούν σε αµυγδαλεώνες κατά τη φθινοπωρινή περίοδο. Οι καλλιέργειες 
την εποχή αυτή βρίσκονται στο στάδιο της φυλλόπτωσης και οι κυριότερες 
ασθένειες που καραδοκούν είναι το φουζίκοκο, η µονίλια, ο εξώασκος, το 
κορύνεο και η πολυστιγµάτωση. Ειδικότερα, το φουζικλάδιο, µια από τις 
σηµαντικότερες ασθένειες µε εύρος ξενιστών, είναι υπεύθυνο για το σχηµατισµό 

µικρών ελκών, νεκρώσεων οφθαλµών και κλαδίσκων µε αποτέλεσµα ξηράνσεις και 
εκτεταµένες νεκρώσεις στη βάση ή γύρω από έναν οφθαλµό. Ψεκασµός µε κατάλληλα 
σκευάσµατα κατά την πτώση των οφθαλµών στο στάδιο έκπτυξης των οφθαλµών µπορεί 
να εφαρµοστεί για τον περιορισµό του µύκητα. Εξίσου καταστρεπτική ασθένεια είναι και 
η µονίλια, χαρακτηριστικό σύµπτωµα της οποίας αποτελούν οι µουµιοποιηµένοι καρποί 
και βλαστοί µε έλκη. Οι ειδικοί συστήνουν ορθή εφαρµογή καλλιεργητικών µέτρων για την 
αφαίρεση και το κάψιµο όλων των προσβεβληµένων φυτικών µερών, αλλά και ψεκασµούς 
µε βορδιγάλειο πολτό µετά την πτώση των 3/4 των φύλλων του δέντρου. Παρόµοιες 
πρακτικές ενδείκνυνται και για την καταπολέµηση του κορύνεου.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Καταστροφές
Στις στοές των προνυµ-

φών προκύπτουν σήψεις 
υποβαθµίζοντας την 

ποιότητα των κονδύλων

Βακτηριακό κάψιµο
αχλαδιάς
Πρόκεται για µια ασθένεια που οφείλεται 
σε βακτηριολογική προσβολή. Το 
συγκεκριµένο παθογόνο είναι δυνατόν να 
µεταφερθεί κυρίως µε τον άνεµο, τα 
έντοµα, ακόµα και τα καλλιεργητικά 
εργαλεία. Εάν οι παραγωγοί έχουν στο 
παρελθόν βρεθεί αντιµέτωποι µε την 
ασθένεια, συστίνεται προληπτικά από τους 
ειδικούς ψεκασµός µε κατάλληλο 
χαλκούχο σκεύασµα, στην αρχή και το 
τέλος της φυλλόπτωσης. Επιπλέον, για 
την καταπολέµηση του βακτηρίου, 
χρήσιµη είναι και η εκρίζωση και η άµεση 
καύση δέντρων µε προσβεβληµένους 
κορµούς ή βραχίονες και σε απόσταση 
µικρότερη των 50 εκατοστών από τον 
κορµό, και η αφαίρεση µε καύση όλων 
των ασθνεών στελεχών µαζί µε υγιές 
τµήµα µήκους τουλάχιστον 30-60 εκ. Οι 
δύο παραπάνω πρακτικές είναι σηµαντικό 
να διενεργούνται υπό ξηρό καιρό και να 
µην συνδυάζονται µε χειµερινό κλάδεµα. 

Σκευάσµατα
ΑΛΦΑ: Hidrostar 40 WG
BAYER: Serenade ASO SC, Copperfield 
20WG
ELANCO: Blue Shield HiBio 
25WG,Prevalor 80WG
HELLAFARM: Κουπρολ 50 WP, Jade 40 
WG
SIPCAM: Hidroval 40WG.

Ανθράκωση καρυδιάς
Μια από τις σηµαντικότερες ασθένειες 
της καρυδιάς είναι η ανθράκωση και 
οφείλεται στη δραστηριότητα µύκητα ο 
οποίος είναι δυνατόν να προσβάλλει 
φύλλα, καρπούς αλλά και ετήσιους
βλαστούς. Καθοριστικό ρόλο για την 
εξέλιξη της ασθένειας, διαδραµατίζουν ο 
βροχερός καιρός και γενικότερα η 
αυξηµένη υγρασία. Στις κηλίδες που 
δηµιουργούνται σύντοµα εµφανίζονται 
καρποφορίες της κονιδιακής µορφής του 
µύκητα. Σύµφωνα µε τους γεωπόνους του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Βόλου, προτείνουν σωστό κλάδεµα 
για καλό αερισµό της κόµης καθώς και 
ψεκασµό των φύλλων µε χαλκούχο 
σκεύασµα πριν ή µετά την πτώση τους στο 
έδαφος, σε περιπτώσεις έντονης 
προσβολής. 

Σκευάσµατα
ΑΛΦΑ: Merpan 80 WG, Cuprifix ultra 40 
WG
BAYER: Copperfield 20WG
ELANCO: Blue Shield HiBio 25WG, 
Systhane Ecozome 45EW
HELLAFARM: Jade 40 WG, Χελλαβορ 
20 WP
SIPCAM: Hidroval 40WG. 

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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Από 26 Νοεμβρίου 
αγροτική εγγυοδοσία
Την ερχόμενη Πέμπτη μπαίνει σε λειτουργία η πλατφόρμα αιτήσεων για το Ταμείο Εγγυήσεων 
Αγροτικής Ανάπτυξης που φέρνει επενδυτικό δάνειο και κεφάλαιο κίνησης από 10.000 ευρώ

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Για την Πέµπτη 26 Νοεµβρίου µετατέθηκε το ά-
νοιγµα της ηλεκτρονικής πλατφόρµας αιτήσε-
ων για αγρότες που µπορούν να ζητήσουν ε-
πενδυτικό δάνειο και κεφάλαιο κίνησης εγγυ-
ηµένο κατά 80% από το Πρόγραµµα Αγροτικής 
Ανάπτυξης, σύµφωνα µε ενηµέρωση που έλα-
βαν οι Τράπεζες από τους αρµόδιους φορείς. 

Συγκεκριµένα οι αιτήσεις θα γίνονται µέσω 
του Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών Ε-
νισχύσεων (https://www.ependyseis.gr/) όπου 
ο ενδιαφερόµενος θα συµπληρώνει τα στοι-
χεία της επένδυσής του (είδος δανείου, ποσό, 
συµπληρωµατικό κεφάλαιο κίνησης), τον ΚΑ∆ 
της επένδυσης, το ΑΦΜ, το οικονοµικό µέγεθος 
της εκµετάλλευσης, την έκταση και τον τεχνοοι-
κονοµικό προσανατολισµό. Επιπλέον θα γνω-
στοποιεί αν συµµετέχει σε Σχέδιο Βελτίωσης ή 
πρόγραµµα Μεταποίησης. Έπειτα, διαλέγει την 
Τράπεζα που θέλει να συνεργαστεί και λαµβά-
νει τη σχετική βεβαίωση.

Επιλέξιµες για τη λήψη εγγυηµένου δανείου 
είναι όλες οι αγροτικές επενδυτικές πρωτοβου-
λίες συµπεριλαµβανοµένης της αγοράς αγρο-
τικής γης, και όχι µόνο όσες είναι ενταγµένες 
σε επιδοτούµενο πρόγραµµα Σχεδίων Βελτίω-
σης και Μεταποίησης. Μάλιστα, το δάνειο θα 
µπορεί να συνοδεύεται και από κεφάλαιο κί-
νησης, µε τους όρους δανεισµού ανά Τράπεζα 
να έχουν ξεκινήσει να γίνονται γνωστοί. Μέ-
χρι στιγµής έχουν υπογράψει για τη συµµετο-
χή τους στο Ταµείο η Τράπεζα Πειραιώς, η Συ-
νεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, η Συνεταιρι-
στική Καρδίτσας και η ProCredit. Παράλληλα, 
η Eurobank σύντοµα θα ανακοινώσει και αυτή 
το Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα Εγγυοδοσίας EIF 
- Agri, για το οποίο η τράπεζα έχει λάβει έγκρι-
ση για κεφάλαια ύψους 150 εκατ. ευρώ και που 
θα παρέχει έως 80% εγγύηση.

Βασικά στοιχεία προγράµµατος
Ελάχιστο Ποσό Χρηµατοδότησης: 10.000 ευρώ.
Μέγιστη διάρκεια χρηµατοδότησης: 15 έ-

τη µε καταληκτική ηµεροµηνία των εγγυήσε-
ων την 31/12/2035.

Ελάχιστη διάρκεια χρηµατοδότησης: 12 µήνες.
Ποσοστό Εγγύησης: 80%.
Επιτόκιο και εξασφαλίσεις: Η εγγύηση παρέ-

χεται µε τον σκοπό της ενίσχυσης της πρόσβασης 
σε χρηµατοδότηση για τελικούς παραλήπτες, µε 
οφέλη όπως η καλύτερη τιµολόγηση ως προς το 
επιτόκιο και τα έξοδα, οι µειωµένες εξασφαλίσεις 
και η µεγαλύτερη διάρκεια αποπληρωµής. Παρέ-
χεται λοιπόν ένα ποσοστό έκπτωσης (π.χ 20%), α-
νάλογα την κάθε τράπεζα σε σχέση µε το επιτό-
κιο που παρέχεται σε παρόµοιες χρηµατοδοτή-
σεις και σε σχέση µε τα έξοδα που προβλέπονται 
στο τιµολόγιο εργασιών της τράπεζας.

Μορφή χρηµατοδότησης και δικαιούχοι
Η χρηµατοδότηση µπορεί να έχει τη µορφή 

τοκοχρεολυτικών δανείων, χρεολυτικών δανεί-
ων, εφάπαξ χρηµατοδοτήσεις κεφαλαίου κίνη-
σης, όρια κεφαλαίου κίνησης µέσω ΑΑΛ ή µέ-
σω λογαριασµών υπερανάληψης (overdraft)

Οι τελικοί παραλήπτες πρέπει να είναι: Επαγ-
γελµατίες αγρότες, όπου α) για φυσικά πρόσω-
πα είναι ο επικεφαλής της αγροτικής εκµετάλ-
λευσης και β) για νοµικά πρόσωπα θα πρέπει η 
κύρια δραστηριότητα να είναι η εξάσκηση της γε-
ωργίας ή Νέοι αγρότες που έχουν εγκριθεί στο 
υποµέτρο 6.1 «εγκατάσταση νέων αγροτών» του 
ΠΑΑ. Επίσης δικαιούχοι είναι Συλλογικές αγρο-
τικές ενώσεις όπως οι αγροτικοί συνεταιρισµοί, 
οµάδες παραγωγών και ενώσεις οργανισµών.

Το οικονοµικό µέγεθος της µονάδας του τελικού 
παραλήπτη (εκτός των συλλογικών αγροτικών ε-
νώσεων) θα πρέπει να είναι µεγαλύτερο από 8.000 
ευρώ όσον αφορά την τυπική παραγωγή (αξιολο-
γείται µε αναφορά στα δεδοµένα που υποβλήθη-
καν στα πιο πρόσφατα επεξεργασµένα στοιχεία).

Στις επιλέξιµες
δαπάνες και 
η αγορά γης 
Στο πρόγραµµα εντάσσονται µόνο 
νέες χρηµατοδοτήσεις, σχετιζόµενες 
µε οικονοµικά βιώσιµο επενδυτικό 
σχέδιο, οι οποίες θα καλύπτουν 
επιλέξιµες δαπάνες και πληρωµές 
επιλέξιµων δαπανών που 
πραγµατοποιήθηκαν µετά την 
υποβολή του αιτήµατος 
χρηµατοδότησης στην τράπεζα. 
Στις επιλέξιµες δαπάνες ενδεικτικά 
συµπεριλαµβάνονται:

 Η απόκτηση µεταχειρισµένου 
εξοπλισµού και µηχανηµάτων.

 Ο ΦΠΑ επιλέξιµων δαπανών.
 Ζώντα ζώα και ετήσια και πολυετή 

φυτά και η φύτευσή τους.
Η αγορά γης έως του 10% του 

συνολικού επιλέξιµου κόστους της 
επένδυσης.

 Νέες εγκαταστάσεις κρέατος 
(εκτός πουλερικών) και σφαγεία σε 
νησιά.

Νέες εγκαταστάσεις σφαγείων 
πουλερικών σε ορεινές περιοχές και 
νησιά.

 Επενδύσεις σε παραγωγή 
ενέργειας εφόσον η παραγωγική 
τους δυνατότητα δεν ξεπερνά τις 
ανάγκες εκµετάλλευσης της 
επιχείρησης.
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∆ΑΝΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ

10.000 � 5 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

∆ΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
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Aκόµα 
δεν έχουν 
αξιολογηθεί οι 
φάκελοι που 
κατατέθηκαν 
την περίοδο του 
καλοκαιριού, 
στο πλαίσιο 
του κύκλου 
που έληξε τον 
Σεπτέµβριο.

Παίζεται ο νέος κύκλος 
Αναπτυξιακού το 2020   
Το γενικευµένο lockdown που µεσολάβησε 
από τότε που ακούστηκε το ενδεχόµενο να 
ανοίξει νέος κύκλος του Αναπτυξιακού Νό-
µου τον ∆εκέµβριο, έβαλε φρένο στις προ-
θέσεις του υπουργείο, το οποίο διατηρεί την 
σκέψη να βγάλει πρόσκληση στα µέσα του 
επόµενου µήνα, εφόσον οι συνθήκες το ε-
πιτρέψουν. Το παραπάνω αποτελεί το ένα 
από τα δύο σενάρια που παίζουν αυτήν την 
στιγµή σχετικά µε το επενδυτικό εργαλείο 
του Αναπτυξιακού. Ένα άλλο σενάριο, θέ-
λει την προκήρυξη του νέου κύκλου στις 
αρχές του νέου έτους, ώστε οι αρµόδιες υ-
πηρεσίες να προλάβουν να ενσωµατώσουν 
το νοµικό κείµενο βελτιώσεις που θα αντα-
ποκρίνονται στο νέο κλίµα που διαµορφώ-
νει η πανδηµία. 

Πιθανές βελτιώσεις στην αγροδιατροφή 
Στο κοµµάτι της αγροδιατροφής, µια τέτοια 

βελτίωσης, σύµφωνα µε το ρεπορτάζ θα ήταν 
η ενσωµάτωση επιχειρήσεων που δραστηρι-
οποιούνται στον κλάδο των ζωοτροφών στο 
ενισχυµένο καθεστώς επιδότησης του 55% 
αφού τώρα επιδοτούνται µε 30%. Υπάρχουν 
φυσικά αιτήµατα και από τον κλάδο των ξε-
νοδόχων, που ζητούν µια σειρά διευκολύν-
σεων µε αιτιολογία την προβληµατική εικό-
να του τουρισµού το καλοκαίρι, καθώς και 
τις αβεβαιότητες για την επόµενη σεζόν. 

Γύρω από αυτά τα δύο σενάρια περιστρέ-
φονται οι σκέψεις των αρµοδίων στο υπουρ-
γείο Ανάπτυξης, δηλαδή είτε σε µια προκή-
ρυξη του Αναπτυξιακού ολόιδια µε τις τρεις 

προσκλήσεις που έτρεξαν νωρίτερα φέτος, 
είτε σε µια βελτιωµένη εκδοχή στις αρχές 
του 2021. 

Πάντως, σύµφωνα µε πληροφορίες, ακό-
µα δεν έχουν αξιολογηθεί οι φάκελοι που 
κατατέθηκαν την περίοδο του καλοκαιριού, 
στο πλαίσιο του κύκλου που έληξε τον Σε-
πτέµβριο. Απ’ ό,τι φαίνεται πάντως, η εξέλι-
ξη των µέτρων περιορισµού θα καθορίσουν 
και το χρονοδιάγραµµα του Αναπτυξιακού, 
µε το υπουργείο να θέλει να αποφύγει µια 
πιθανή συµφόρηση σε γραφεία µελετητών 
και τις υπηρεσίες του εν µέσω καραντίνας. 

Υπενθυµίζεται ότι το ενδεχόµενο προκή-
ρυξης  ενός νέου κύκλου του Αναπτυξιακού 
Νόµου µέσα στον ∆εκέµβριο δίνει τη δυνα-
τότητα εκπόνησης επενδυτικών σχεδίων σε 
όσους αγρότες και κτηνοτρόφους δεν πρό-
λαβαν  να ενταχθούν στον κύκλο που έκλει-
σε στις 31 Οκτωβρίου. Υπάρχει πλέον η δυ-
νατότητα επιδότησης έργων του πρωτογενή 
τοµέα που ξεπερνούν τις 500.000 ευρώ, κάτι 
που αφορά ιδιαίτερα σε µεγάλες κτηνοτρο-
φικές µονάδες και θερµοκήπια µε τεχνολο-
γίες συµπαραγωγής ενέργειας. Σηµειώνεται 
εδώ πως στα δύο καθεστώτα του Αναπτυξι-
ακού οι ενισχύσεις για τις επιχειρήσεις του 
πρωτογενή τοµέα φτάνουν έως 55% των δα-
πανών του έργου και δίνονται εξολοκλήρου 
µε τη µορφή επιδότησης, ενώ στις επιλέξιµες 
δαπάνες περιλαµβάνονται τρακτέρ, παρελ-
κόµενα, µεγάλα µηχανήµατα όπως οι θερι-
ζοαλωνιστικές, κτιριακές εγκαταστάσεις (α-
ποθήκες, θερµοκήπια).

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016

MΙΚΡΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

EΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣMΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΟΛΥ MΙΚΡΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ 
ΑΓΡΟΤΩΝ

ΕΥΡΩ

ΝΟΜΟΣ 4399/2016

150.000
ΕΥΡΩ

100.000
ΕΥΡΩ

50.000Η απόκτηση 
νέου αλλά και 
µεταχειρισµένου 
εξοπλισµού και 
µηχανηµάτων, είναι 
επιλέξιµη για τα 
εγγυηµένα δάνεια. 
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Αντιδρούν αγρότες-μικροεπενδυτές

Ψαλίδισμα της ταρίφας
και εισφορά 6%, βάζουν 
τέλος στα 500ράκια φ/β  

 Η μεταρρύθμιση που προωθεί το υπουργείο Περιβάλλοντος βάζει 
από το 2021 σε διαγωνισμούς τα μικρά φωτοβολταϊκά, ρίχνοντας 
σε ασύμφορα επίπεδα την τιμή απορρόφησης του ρεύματος 

Έργα προς αδειοδότηση, που λιμνάζουν στο ΔΕΔΔΗΕ, 
κινδυνεύουν να μπουν κι αυτά σε διαγωνιστικές διαδικασίες

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Αντιδράσεις από χιλιάδες µικροεπεν-
δυτές φωτοβολταϊκών και Ενεργεια-
κές Κοινότητες έχει ξεκινήσει να µε-
τρά το µεταρρυθµιστικό σχέδιο του υ-
πουργείου Περιβάλλοντος για τις Α-
ΠΕ. Επιβολή έκτακτης εισφοράς 6% 
επί του τζίρου για το 2020 στους µι-
κροµεσαίους επενδυτές, εισαγωγή 
των «µικρών» φωτοβολταϊκά ισχύ-
ος κάτω των 500 kW, όπως είναι τα 
αγροτικά, σε διαγωνισµούς από το 
2021 και περιορισµός της ισχύος α-
νά συµµετέχοντα σε Ενεργειακή Κοι-
νότητα, αποτελούν ορισµένες από τις 
προβλέψεις της µεταρρύθµισης που 
έχει αιφνιδιάσει την αγορά. 

Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε όσους 
έχουν γνώση του χώρου, τα παραπά-
νω θα καταστήσουν ουσιαστικά µη ελ-
κυστικές τις κατασκευές αγροτικών 
φωτοβολταϊκών κάτω των 500 kW, 
καθώς οι διαγωνισµοί προβλέπεται 
πως θα ρίξουν πολύ χαµηλά τις τα-
ρίφες απορρόφησης του ρεύµατος.

Παράλληλα, η προωθούµενη αλ-
λαγή στο όριο ισχύος (18 MW για τη 
λήψη λειτουργικής ενίσχυσης εκτός 
ανταγωνιστικής διαδικασίας) και ο ο-
ρισµός των 60 µελών στις Ενεργεια-
κές Κοινότητες, ανατρέπει την ισορ-
ροπία της ισχύος 500kWp, µε απο-
τέλεσµα να ακυρώνεται στην πρά-
ξη ό,τι µέχρι σήµερα έχει επιτευχθεί. 

Αναλυτικότερα οι επίµαχες προ-
βλέψεις της µεταρρύθµισης:

1. Από 1η Ιανουαρίου 2021, όλες 
οι νέες αιτήσεις για «µικρά» φωτο-
βολταϊκά ισχύος κάτω των 500 kW 
(συµπεριλαµβανοµένων των αιτήσε-
ων που δεν θα έχουν πληρότητα ως 
την 1η Ιανουαρίου του 2021) θα υ-
ποχρεούνται να συµµετάσχουν σε α-
νταγωνιστική διαδικασία για να «κλει-
δώσουν» τιµή. Οι διαγωνισµοί για τα 

Μέσα σε ένα µήνα εν µέσω πλήρους 
lockdown καλούνται οι µικροεπενδυ-
τές και αγρότες που ετοιµάζουν φα-
κέλους αδειοδότησης µικρών φω-
τοβολταϊκών έργων έως 500 kw, να 
ολοκληρώσουν τις διαδικασίες πλή-
ρους φακέλου, έτσι ώστε να αξιολο-
γηθούν µε το καθεστώς των σταθε-
ρών τιµών αναφοράς. 

∆ιαφορετικά από 1/1/2021 µπαί-
νουν σε καθεστώς διαγωνιστικών δι-
αδικασιών µε αµφίβολα αποτελέσµα-
τα ως προς την τελική τους έκβαση. 
Τα ίδια και χειρότερα προβλέπονται 
και για τα έργα προς αδειοδότηση 
που λιµνάζουν επί πολλούς µήνες 
στο ∆Ε∆∆ΗΕ, όπου εάν δεν ολοκλη-
ρωθεί η αξιολόγησή τους µέσα σε αυ-
στηρά χρονικά όρια (30/06/21), θα 
µπουν κι αυτά σε διαγωνιστικές δια-
δικασίες. Τα παραπάνω αναφέρει σε 
ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Επεν-
δυτών Φωτοβολταϊκών Περιφέρειας 
∆υτ. Μακεδονίας (ΣΕΦΠΕ ∆.Μ.), αντι-
δρώντας στα προωθούµενα µέτρα του 
υπουργείου Περιβάλλοντος. 

«Όλα αυτά τα µέτρα εφόσον εφαρ-
µοστούν, ανοίγουν διάπλατα το δρό-

µο της εκµετάλλευσης αυτού του χώ-
ρου αποκλειστικά από τους µεγάλους 
ξένους και εγχώριους επιχειρηµατι-
κούς οµίλους», αναφέρει χαρακτηρι-
στικά ο ΣΕΦΠΕ που βλέπει όπως λέ-
ει για µια ακόµα φορά, η τέταρτη στη 
σειρά, να παραβιάζονται τα εικοσαε-
τή συµβόλαια µε τους παραγωγούς 
και επιβαρύνονται µε µια νέα έκτα-
κτη εισφορά 6% η οποία ανοίγει το 
δρόµο για νέες περικοπές στις εγγυ-
ηµένες τιµές και τα επόµενα χρόνια.

Ο Σύνδεσµος Παραγωγών Ενέργει-

Τελευταία ευκαιρία για

µικρά φωτοβολταϊκά θα γίνονται σε µια 
ειδική, απλοποιηµένη και φιλική στο 
χρήστη πλατφόρµα που θα διασφαλί-
ζει την ευχερή πρόσβαση και χρήση α-
πό όλους. Ειδικό καθεστώς για την κα-
τηγορία αυτή θα προβλέπεται για τους 
κατοίκους των λιγνιτικών περιοχών.

2. Οι εκκρεµείς αιτήσεις από ιδιώτες 
για φωτοβολταϊκά ισχύος κάτω των 500 
kW που έχουν καταστεί πλήρεις ως το 
τέλος του έτους και περιµένουν όρους 
σύνδεσης από τον ∆Ε∆∆ΗΕ, λαµβάνουν 
προθεσµία υπογραφής σύµβασης µε το 
∆ΑΠΕΕΠ έως την 31η ∆εκεµβρίου 2021 
για να «κλειδώσουν» τιµή εκτός διαγω-
νισµών. Μετά την 1η Ιανουαρίου 2022, 
τα έργα που δεν θα έχουν υπογράψει 
σύµβαση µε το ∆ΑΠΕΕΠ θα λαµβάνουν 
τιµή µέσω διαγωνισµού. [...]

3. Από την 1η Ιανουαρίου του 2021 
το όριο ισχύος των 18 MW για τη λήψη 
λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγω-
νιστικής διαδικασίας, καταλαµβάνει α-
ποκλειστικά τα έργα των Ενεργειακών 
Κοινοτήτων στις οποίες συµµετέχουν 
Ο.Τ.Α. Α’ και Β΄ βαθµού ή περισσότε-
ρα από 60 µέλη (εκ των οποίων τουλά-
χιστον τα 50 είναι φυσικά πρόσωπα). 
Οι Ε.K. που δεν εµπίπτουν στις ανωτέ-
ρω κατηγορίες και υποβάλλουν αιτή-
σεις για φ/β κάτω του 1 MW, από την 
1/1/2021, θα υποχρεώνονται να συµ-
µετάσχουν σε ανταγωνιστική διαδικα-
σία για να «κλειδώσουν» τιµή και να 
συνάψουν µε το ∆ΑΠΕΕΠ.

Από του χρόνου
Από 1η Ιανουαρίου 2021, όλες 

οι νέες αιτήσεις για «µικρά» 
φωτοβολταϊκά ισχύος κάτω 

των 500 kW θα συµµετάσχουν 
σε ανταγωνιστική διαδικασία

Το ΥΠΕΝ θέλει 
να αντιµετωπίσει 
το πρόβληµα 
της οικονοµικής 
στήριξης 
του Ειδικού 
Λογαριασµού 
ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ).
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Εν. Κοιν.
Από την 1η Ιανουαρίου 2021 
το όριο ισχύος των 18 MW για 
τη λήψη λειτουργικής ενίσχυσης 
εκτός ανταγωνιστικής 
διαδικασίας, καταλαµβάνει 
αποκλειστικά τα έργα των 
Ενεργειακών Κοινοτήτων στις 
οποίες συµµετέχουν Ο.Τ.Α. Α’ 
και Β’ βαθµού ή περισσότερα 
από 60 µέλη (εκ των οποίων 
τουλάχιστον τα 50 είναι φυσικά 
πρόσωπα).

ΣΠΕΦ
Το µέτρο της επιβολής έκτακτης 
εισφοράς στις ΑΠΕ ανοίγει 
ένα θλιβερό κεφάλαιο για τους 
επενδυτές στη χώρα µας 
σηµειώνει ο Σύνδεσµος 
Παραγωγών Ενέργειας 
µε Φωτοβολταϊκά.

Πετρέλαιο
Στην πρόταση του ΥΠΕΝ 
περιλαµβάνεται η επιβολή 
πράσινου τέλους στην 
κατανάλωση πετρελαίου 
κίνησης (diesel) ίσου µε 0,03 
ευρώ το λίτρο.



σταθερές τιμές

Υπονομεύονται 
οι Ενεργειακές
Κοινότητες 
Για «µεταρρυθµιστική παρέµβαση» 
υπέρ των µεγάλων παιχτών µε πα-
ράλληλη στοχοποίηση των χιλιάδων 
µικρών επενδυτών στην ενέργεια, 
κάνει λόγο η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ σε σχε-
τική της ανακοίνωση. «Η διαφωνία 
µας είναι απόλυτη», λέει χαρακτη-
ριστικά, καταγράφοντας αντιδρά-
σεις από τις Ενεργειακές Κοινότη-
τες και ζητά τη διατήρηση των τα-
ριφών για τα έργα εκτός διαγωνι-
σµών Φωτοβολταϊκών σταθµών ι-
σχύος µέχρι 500kWp, Φωτοβολτα-
ϊκών σταθµών - Αιολικών πάρκων 
Ενεργειακών Κοινοτήτων Ισχύος έ-
ως 1MW και 6MW αντίστοιχα, Αιολι-
κών πάρκων ισχύος 3ΜWe.

«Η προωθούµενη αλλαγή στο ό-
ριο ισχύος (18 MW για τη λήψη λει-
τουργικής ενίσχυσης εκτός αντα-
γωνιστικής διαδικασίας) και ο ορι-
σµός των 60 µελών στις Ενεργεια-
κές Κοινότητες, ανατρέπει την πα-
ραπάνω σχέση, µε αποτέλεσµα να 
ακυρώνεται στην πράξη ότι µέχρι 
σήµερα έχει επιτευχθεί», σχολιάζει 
παράλληλα η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ. Ως εκ 
τούτου, προτείνει να αυξηθεί ή ο α-
ριθµός των µελών να µειωθεί, προ-
κειµένου να διατηρηθεί η ισορρο-

πία της ισχύος 500kWp. Παράλλη-
λα µεταξύ άλλων αναφέρει:

«Έχουν γίνει αξιέπαινες προσπά-
θειες από τις Ενεργειακές κοινότη-
τες οι οποίες έχουν δώσει την ευ-
καιρία σε χιλιάδες µικρούς επεν-
δυτές να συµµετάσχουν σε φωτο-
βολταϊκά έργα που υλοποιήθηκαν. 
Ενδεικτικά σηµειώνουµε ότι στην 
περιοχή της Πτολεµαΐδας έχει ξε-
κινήσει από 2.500 κατοίκους της 
περιοχής µέσω Ενεργειακών Κοι-
νοτήτων η ανάπτυξη έργου συνο-
λικής ισχύος 300MWp. [...] Αντί-
στοιχες προσπάθειες γίνονται αυ-
τή την περίοδο στην περιοχή των 
Σερρών για Φ/Β ισχύος 200MWp 
και στην περιοχή των Γρεβενών ι-
σχύος 50MWp, που θα δώσουν τη 
δυνατότητα σε συνολικά 5.500 ά-
τοµα από την ευρύτερη περιοχή 
της Μακεδονίας να συµµετέχουν 
στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέρ-
γειας από ΑΠΕ. Οποιαδήποτε αλ-
λαγή γίνει, θα καταστρέψει τη προ-
σπάθεια µηνών που έχει γίνει ήδη.

Για τους ανωτέρω λόγους και ε-
πειδή για το 2021 όλοι οι φ/β σταθ-
µοί που εξαιρούνται από συµµετοχή 
σε ανταγωνιστικές διαδικασίες θα 
έχουν ταρίφες εκτός διαγωνισµών 
63 - 65 Ευρώ την MWh, τιµές αρκετά 
κοντά στην Οριακή Τιµή του Συστή-
µατος της χονδρεµπορικής αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας που συνεπώς 
δεν θα επιβαρύνουν τον Έλληνα 
καταναλωτή, ζητάµε την σταθερο-
ποίηση της αγοράς και την συνέχι-
ση της υφιστάµενης νοµοθεσίας.».

Πράσινο τέλος 3 λεπτά
στο πετρέλαιο κίνησης 
Στην πρόταση του ΥΠΕΝ 
περιλαµβάνεται η επιβολή 
πράσινου τέλους στην 
κατανάλωση πετρελαίου 
κίνησης (diesel) ίσου 
µε 0,03 ευρώ το λίτρο για την 
ενίσχυση πράσινων δράσεων 
που συµβάλλουν στη µείωση 
των εκποµπών ρύπων (στήριξη 
ανάπτυξης έργων ΑΠΕ, 
ανάπτυξη ηλεκτροκίνησης, 
ενεργειακή εξοικονόµηση 
κλπ.). «Το µέτρο αυτό που 
είναι µια µορφή «Ειδικού 
φόρου άνθρακα» (Special 
Carbon Tax) 
ήδη εφαρµόζεται και σε άλλες 
χώρες της ΕΕ και υπολογίζεται 
ότι θα ενισχύει µόνιµα τις 
πράσινες δράσεις κατά 100 
εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση. 
Με Υπουργική Απόφαση το 
ποσό θα κατανέµεται ετησίως 
ανάλογα µε τις ανάγκες», 
όπως υποστηρίζει το 
υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας.

ας µε Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ), σε επι-
στολή του προς τον υπουργό Κ. Χα-
τζηδάκη, σηµειώνει πως «το µέτρο 
της επιβολής έκτακτης εισφοράς στις 
ΑΠΕ ανοίγει ένα θλιβερό κεφάλαιο 
για τους επενδυτές στη χώρα µας.». 
Η Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλό-
γων Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέρ-
γειας από Φωτοβολταϊκά υποστηρί-
ζει πως η επιβολή εισφοράς 6%  είναι 
η τέταρτη παρέµβαση που οδηγεί σε 
έκτακτη εισφορά ή «κούρεµα» τιµής 
(ταρίφας) για τους επενδυτές ΑΠΕ».

Αναταράξεις
∆ηµιουργούνται αναταρά-
ξεις στην αγορά για χιλιά-
δες µικρούς επενδυτές που 
έχουν καταθέσει αιτήµατα 
ΦΒ στον ∆Ε∆∆ΗΕ/Α∆ΜΗΕ 

από το 2019
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ

Συστήµατα 
Ποιότητας
Μέχρι τις 18 ∆εκεµβρίου 
θα παραµείνει ανοιχτή η 
Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος Yποµέτρου 
3.1 - Στήριξη για νέες 
συµµετοχές σε συστήµατα 
ποιότητας, που αφορά την 
επιδότηση των εξόδων 
πιστοποίησης για βιολογικές 
πρακτικές στη γεωργία και 
την κτηνοτροφία. 

Ενεργητική 
Προστασία
Στις αρχές ∆εκεµβρίου του 
2020, το ΥΠΑΑΤ 
προτίθεται να προχωρήσει 
στην έκδοση 2ης 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για την 
υποβολή Αιτήσεων 
Στήριξης από το Υποµέτρο 
5.1 «Επενδύσεις σε 
προληπτικά µέτρα που 
σκοπεύουν στη µείωση των 
δυσµενών επιπτώσεων 
πιθανών φυσικών 
φαινοµένων, δυσµενών 
καιρικών συνθήκων και 
καταστροφικών 
συµβάντων».

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 
ΕΚΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ

 ΙΣΧΥΣ

 ΕΩΣ18 ΜW 

 ΜΕΛΗ

60 ΚΑΙ ΑΝΩ 
ή Ο.Τ.Α. Α΄ & Β΄ ΒΑΘΜΟΥ ΜW 
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ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Η New Holland Agriculture επεκτείνει τη δη-
µοφιλή σειρά τρακτέρ Τ6, µε την προσθήκη 
του 6-κύλινδρου µοντέλου, T6.160 Dynamic 
Command™. Αυτό το τρακτέρ συνδυάζει τις 
υψηλές αποδόσεις του κινητήρα NEF µε τις 
τεχνολογίες CVT (συνεχώς µεταβαλλόµενο 
κιβώτιο) και Dual Clutch (∆ιπλός Συµπλέ-
κτης). Ο εξοπλισµός αυτός έρχεται σε ένα 
«συµπαγές» πακέτο µε µεταξόνιο 2,6 µέτρων 
και 10,5 τόνων µικτού βάρους. 

Όπως εξηγεί ο Μπέντζαµιν Ντέιβις, εµπο-
ρικός διευθυντής της Σειράς Τ6: «Η New 
Holland διαθέτει µία κληρονοµιά για την ο-
ποία είναι περήφανη σε αυτό το κοµµάτι ι-
σχύος, η οποία ξεκίνησε πριν από 30 χρόνια 
περίπου, όταν και κυκλοφορήσαµε το πρώ-
το συµπαγές εξακύλινδρο τρακτέρ στην α-
γορά, το 7810. Ήταν πραγµατικά ένα µοντέ-
λο που άλλαξε το παιχνίδι και το νέο T6.160 
Dynamic Command έρχεται να συνεχίσει 
την παράδοση αυτή, προσφέροντας στους 
αγρότες έναν συµπαγή, χαµηλής ισχύος ε-
ξακύλινδρο κινητήρα προδιαγραφών Stage 

Συμπαγές, 135 ίππων 
και εξακύλινδρο το 
νέο New Holland T6 
To 2021 έρχεται στην αγορά το T6.160 Dynamic 
Control, με τεχνολογία Διπλού Συμπλέκτη

Ψεκαστικό drone 
µόνο για τον αγρό 

Το ψεκαστικό drone Agras 
T20 αποκλειστικά για τον 
γεωργικό κλάδο λανσάρει 
η DJI. Το νέο της drone 
µπορεί να φέρει µέγιστο 
ωφέλιµο φορτίο 20 κιλών 
και, σύµφωνα µε την DJI, 
η διάταξη των ακροφυσίων 
έχει βελτιστοποιηθεί για 
να επιτευχθεί βελτίωση 
20% στην οµοιοµορφία 
των σταγονιδίων.

Αναβαθµίσεις 
στα νέα iXdrive S6
Aναβαθµίσεις σε κινητή-
ρες και ακροφύσια για τα 
νέα ψεκαστικά iXdrive S6 
της Kverneland. Τα νέα 
µηχανήµατα έρχονται βελ-
τιωµένα σε δύο καίρια ση-
µεία, µε τον κινητήρα της 
John Deere να συµµορφώ-
νεται µε τα πρότυπα Stage 
V και το σύστηµα ελέγχου 
ψεκασµού της εταιρείας, 
iXflow-E να δέχεται 
περαιτέρω βελτιώσεις. 

Για το 2021, πρέσα 
Kubota σειράς Plus
Την ανανεωµένη σειρά 
χορτοδετικών Plus ανακοί-
νωσε η Kubota, η οποία 
φρεσκάρει τα µοντέλα της 
για το 2021. Τα ανανεωµέ-
να µοντέλα περιλαµβάνουν 
την χορτοδετική BV 5160 
και την BV5200, που δια-
µορφώνουν µπάλες µεγέ-
θους 1,65 και 2 µέτρων, 
ανάλογα µε το µοντέλο και 
χρησιµοποιούν το σύστηµα 
κοπής Flexiwrap.

Τρακτέρ για Ευρώπη 
το Rostselmash 
Νέος πιο «ευρωπαϊκός» 
σχεδιασµός, υψηλή ισχύς 
366 ίππων και πλήθος συ-
στηµάτων που βλέπουµε 
στα αντίστοιχης κατηγορί-
ας τρακτέρ συνοδεύουν το 

Επιβράδυνση στην 
αγορά των τρακτέρ
«Το δεύτερο κύµα του κο-
ρωνοϊού απειλεί τώρα 
ακόµη περισσότερο την 
ευρωπαϊκή αγορά τρα-
κτέρ», τόνισε ο Alessandro 
Malavolti, πρόεδρος της 
ιταλικής ένωσης κατα-
σκευαστών αγροτικού εξο-
πλισµού FederUnacoma. 
Παρόλο που φάνηκαν κά-
ποια σηµάδια ανάκαµψης 
της αγοράς, το δεύτερο 
κύµα της πανδηµίας έρχε-
ται πάλι να επιβραδύνει 
σε Ευρώπη και άλλες ηπεί-
ρους την πορεία προς 
αυτή την ανάκαµψη.

κορυφαίο στην γκάµα 
RSM 1000 τρακτέρ της 
ρωσικής Rostselmash. 
Ανάµεσα στα µοντέλα 
1270, 1290, 1310, 1350 
µε τις ιπποδυνάµεις τους 
να ξεκινούν από τους 277 
ίππους, το RSM 1370 ξε-
χωρίζει αφού εφοδιάζεται 
µε κινητήρα Cummins 
απόδοσης 366 ίππων, κι-
βώτιο 16x9 powershift και 
έχει τελική 40 χλµ./ώρα.
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Τηλεσκοπικός 
φορτωτής JCB 
100% ηλεκτρικός 
Έναν 100% ηλεκτρικό τηλεσκοπικό φορτωτή, τον 
525-60E παρουσίασε η JCB σε διαδικτυακή συνέντευξη τύ-
που την περασµένη Τετάρτη. Πρόκειται για ένα µηχάνηµα 
που προορίζεται για αγροτικές εργασίες. Έχει παρόµοια 
εµφάνιση µε τα ντιζελοκίνητα οχήµατα της εταιρείας, αλ-
λά στο εσωτερικό του, κρύβει µία µπαταρία 96v, εκεί που 
κανονικά θα βρισκόταν ο κινητήρας ντίζελ. Την µπαταρία 
τροφοδοτούν δύο ηλεκτρικά µοτέρ, ένα για το σύστηµα µε-
τάδοσης κίνησης και ένα για το υδραυλικό σύστηµα. Ο κι-
νητήρας υδραυλικού συστήµατος 22kW τροφοδοτεί µια α-
ντλία γραναζιού σταθερής µετατόπισης, παρέχοντας µέγι-
στη ροή 80 λίτρων / λεπτό. 

Το 525-60E διαθέτει τον ίδιο ενσωµατωµένο φορτιστή 
µε άλλα προϊόντα JCB E-Tech. Αυτός µπορεί να επαναφορ-
τίσει την µπαταρία σε οκτώ ώρες χρησιµοποιώντας µια τυ-
πική ηλεκτρική παροχή 240v, 16A. Ο προαιρετικός καθο-
λικός φορτιστής παρέχει γρήγορη φόρτιση σε µόλις 35 
λεπτά. Η µπαταρία µπορεί να φορτιστεί 5.000 φορές, κά-
τι που ισοδυναµεί µε περίπου 10.000 ώρες λειτουργίας.

Το ηλεκτρικό όχηµα έρχεται µε µία πλήρως γυάλινη κα-
µπίνα ROPS / FOPS, της οποίας τα επίπεδα θορύβου στο 
εσωτερικό είναι 66,7dB. Η καµπίνα διαθέτει κλιµατισµό 
2.2kW, θερµαινόµενο µπροστινό, πίσω και πλαϊνό τζά-
µι και θερµαινόµενο κάθισµα µε ανάρτηση. Οι εξωτερι-
κές διαστάσεις είναι αµετάβλητες σε σχέση µε το µοντέλο 
ντίζελ και η µέγιστη ανύψωση των 525-60E είναι 2,5 τό-
νοι, µε µέγιστο φορτίο 2 τόνων στο πλήρες ύψος ανύψω-
σης 6 µέτρων. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί µε πιρούνα, µια 
σειρά από κουβάδες και πολλά άλλα εξαρτήµατα Loadall.

Συμμετοχή Agrotech 
στην «Black Friday»  
Οι εταιρείες του οµίλου AgroGroup συµµετέχουν στην 
«Black Friday» την Παρασκευή 27 Νοεµβρίου µε προ-
σφορές στα λιπαντικά. Συγκεκριµένα, σε δελτίο τύπου 
αναφέρονται τα εξής: «Ο τυφώνας του Black Friday, χτυ-
πάει για τέταρτη συνεχόµενη χρονιά την Agrotech S.A. 
και την AgroMarket. Οι εταιρείες του οµίλου AgroGroup, 
προκειµένου να δώσουν την ευκαιρία σε όλους να συν-
δυάσουν την αξιοπιστία και την ποιότητα των προϊό-
ντων τους µε την µοναδική τους τιµή, σας δίνουν την 
δυνατότητα την Παρασκευή 27/11/2020 να βρείτε ό-
λα τα λιπαντικά µε έκπτωση 5% από την τιµή πώλησής 
τους. Έτσι, συντονιστείτε κι εσείς σε όλα τα καταστήµα-
τα της εταιρείας σε Ορεστιάδα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα 
και Θήβα και επωφεληθείτε από την µοναδική έκπτω-
ση. Περισσότερες πληροφορίες στο www.agrogroup.
gr και www.Deere.gr». 

V µε ενσωµατωµένη τεχνολογία για µεγα-
λύτερη άνεση του χειριστή». 

Η Σειρά Τ6 λοιπόν, πλέον προσφέρει δύο 
εξακύλινδρα µοντέλα µε Dynamic Command: 
To υπάρχον 145 ίππων T6.180 και το νέο 
135 ίππων  T6.160, το οποίο υποστηρίζει η 
New Holland πως είναι το µόνο συµπαγές 
εξακύλινδρο µοντέλο στην αγορά που είναι 
κάτω των 140 ίππων. «Το  T6.160 Dynamic 
Command προσφέρει όλα τα οφέλη από 
την αποκλειστική τεχνολογία ∆ιπλού Συ-
µπλέκτη, η οποία έκανε το ντεµπούτο της 
στα µηχανοκίνητα σπορ το 1980, καθώς ε-
ξασφαλίζει γρηγορότερη αλλαγή ταχυτήτων 
στην πίστα. Οι αγρότες δεν θα χάνουν ροπή 
κατά τη διάρκεια της αλλαγής ταχύτητας ό-
ταν οδηγούν σε στροφές µε τη χαµηλότερη 

κατανάλωση πετρελαίου», σηµείωσε ο Κρι-
στέλ Ντιεµπόλτ, εµπορικός διευθυντής προ-
ϊόντων, στην Ευρώπη.  

Η ισχύς των 135 ίππων του T6.160 Dynamic 
Command, προσφέρει δυνατές αποδόσεις έλ-
ξης, σταθερότητα κινητήρα µε µεταβαλλόµε-
να φορτία, και αποτελεσµατικό φρενάρισµα 
κινητήρα όταν λειτουργεί το τρακτέρ σε εδά-
φη µε κατηφορική κλίση. Το νέο Τ6 διαθέτει 
κιβώτιο  24x24 Dynamic Command, το οποίο 
κατασκευάζεται από τη New Holland. Ο και-
νοτόµος σχεδιασµός, µε το 8-βηµάτων κου-
µπί αλλαγών µε τη χρήση της τεχνολογίας 
∆ιπλού Συµπλέκτη και το τριών κλικ κουµπί 
ροµποτικών αλλαγών, εξασφαλίζουν πως η 
καλύτερη σχέση ταχυτήτων για την κάθε ε-
φαρµογή είναι πάντα «κουµπωµένη». Οι συ-
µπλέκτες είναι σχεδιασµένοι για γρήγορες 
αλλαγές σε συνδυασµό µε ένα πλήρως αυ-
τόµατο κιβώτιο, που είναι ρυθµισµένο στην 
ιδανική σχέση, µειώνοντας την ανάγκη για 
παρέµβαση από τον χειριστή. Σύµφωνα µε 
τη New Holland, το κιβώτιο αυτό µαζί µε τον 
κινητήρα NEF των 6,7 λίτρων, πετυχαίνει ε-
ξοικονόµιση καυσίµων έως και 9%.

Σηµειώνεται εδώ πως το T6.160 Dynamic 
Command θα είναι διαθέσιµο το δεύτερο µι-
σό του 2021, λέει η New Holland. 

Γρήγορες αλλαγές
Η τεχνολογία ∆ιπλού Συµπλέκτη 

έκανε το ντεµπούτο της στα µηχανο-
κίνητα σπορ το 1980, καθώς 

εξασφαλίζει γρηγορότερη αλλαγή 
ταχυτήτων στην πίστα
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Μετά τη βροχή, 
το ουράνιο τόξο

 ∆ιαχρονικό: Όποιος θέλει να 
δει ουράνιο τόξο, πρέπει να µάθει 
να αγαπά τη βροχή. Πάολο Κοέλιο

 Θάβοντας τον πρωτογενή: 
Το υπουργείο Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων πρόβλεψε µόνο 28 
εκατ. ευρώ (είχε ζητήσει 320 εκατ. 
ευρώ) από τα 10 δις ευρώ του 
Εθνικού Προγράµµατος Ανάπτυξης 
2021-2025. Πρόκειται για εµφανή 
υποτίµηση του πρωτογενή και 
γενικότερα του αγροδιατροφικού 
τοµέα. Ειδικότερα διότι η 
διατροφική επάρκεια της χώρας 
αποτελεί κρίσιµο θέµα και διότι 
είναι ένας τοµέας που µπορεί να  
αποτελέσει την βάση για την 
παραγωγική ανασυγκρότηση της 
χώρας και την αύξηση της 
απασχόλησης. Άλλωστε η κρίση της 

πανδηµίας, µε 
την θραύση της 
παγκόσµιας 
εφοδιαστικής 
αλυσίδας και 
τους 
περιορισµούς 
που έθεσαν 
ορισµένα κράτη, 

ανέδειξε την διατροφική επάρκεια 
σε µείζον θέµα που απασχόλησε 
την πολιτική της ΕΕ και των 
κρατών. Οι πρώτοι στην 
παραγωγική διαδικασία και στην 
ανάπτυξη της χώρας, δηλαδή ο 
Πρωτογενής τοµέας (γεωργία, 
κτηνοτροφία, αλιεία, µελισσοκοµία, 
πτηνοτροφία και όλες οι αγροτικές 
παραγωγικές δραστηριότητες, 
έγιναν τελευταίοι. Β. Κεγκέρογλου, 
Βουλευτής, 6/11/2020.

 Μινκ ∆ανίας: Θανατώθηκαν 
17.000.000 βιζόν (µινκ) στην 
∆ανία από 1.139 φάρµες λόγω 
κορωνοϊού και θάφτηκαν σε 
µαζικούς τάφους, εν µέσω φόβων 
ότι ένα µεταλλαγµένο στέλεχος του 
νέου κορωνοϊού (Cluster 5), που 
ανιχνεύτηκε στα ζώα, θα µπορούσε 
να βάλει φρένο στην 
αποτελεσµατικότητα του νέου 
εµβολίου των Pfizer & Biontech, 
και ήδη µόλυναν 12 ανθρώπους. 
Μέχρι στιγµής κρούσµατα του νέου 
στελέχους έχουν εντοπιστεί και σε 
Σουηδία, Ισπανία, Ιταλία, Ολλανδία, 
ΗΠΑ και Ισραήλ. Daily Mail. Μ. 
Αγγελίνη, protothema.gr, korinthia.
net.gr, 11/11/2020.

*ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

«Ασπίδα» προστασίας, έναντι των κρου-
σµάτων νοθείας και αντιποίησης προϊ-
όντων φυτικής προέλευσης, που υπο-
νοµεύουν τη βιωσιµότητα των συντελε-
στών στην εγχώρια αλυσίδα παραγω-
γής, µεταποίησης και εµπορίας, θέτο-
ντας συχνά σε κίνδυνο και την υγεία 
των καταναλωτών, επιχειρεί να «ορ-
θώσει» η έρευνα στον τοµέα της µορι-
ακής τεχνολογίας. Τη λύση στο πρό-
βληµα έρχεται να δώσει µια µέθοδος 
ταυτοποίησης των φυτικών ειδών που 
εφαρµόζει οµάδα 7 ερευνητών κι άλ-
λων επιστηµόνων, που εργάζονται στο 
Ινστιτούτο Εφαρµοσµένων Βιοεπιστη-
µών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας κι 
Τεχνολογικής Ανάπτυξης, µε «όχηµα» 
τον νεοσύστατο τεχνοβλαστό «Mobase».

«Η ταυτοποίηση βασίζεται στην «ανά-
γνωση» του DNA και αφορά φυτικά εί-
δη και ποικιλίες στη φυσική τους µορ-
φή, δηλαδή όπως τα βρίσκουµε στο χω-
ράφι είτε ως πρώτη ύλη που θα χρησι-
µοποιηθεί στη µεταποιητική βιοµηχα-
νία τροφίµων, είτε και στο τελικό προϊ-
όν», εξηγεί η µεταδιδακτορική ερευνή-

τρια, µέλος της Mobase, Ιωάννα Καρα-
µιχάλη, φέρνοντας ως παράδειγµα τη 
δυνατότητα ταυτοποίησης του είδους 
ή ακόµη και της ποικιλίας σιταριού σε 
δείγµατα από αλεύρι. Στόχος της οµά-
δας είναι να δώσει τη δυνατότητα στους 
παραγωγούς και στη βιοµηχανία τρο-
φίµων να ελέγχουν µε µεγάλη ακρί-
βεια την εφοδιαστική τους αλυσίδα, ώ-
στε να την προστατεύουν. Με τον τρό-
πο αυτό, θα διασφαλίζεται η αξιοπιστία 

τους και η υπεραξία του τελικού τους 
προϊόντος. «Θέλουµε να ξέρει ο φυτω-
ριούχος ότι οι ποικιλίες που εισήγαγε 
είναι πράγµατι αυτές που έχει παραγ-
γείλει και ότι τα φυτά ή τα δέντρα που 
αγόρασε ο αγρότης δεν θα τον διαψεύ-
σουν στο χωράφι, µε συνέπεια να χάσει 
χρόνο και χρήµα», σηµειώνει η γεωπό-
νος και υποψήφια διδάκτωρ στο ΑΠΘ, 
Γεωργία Μαρία Ντεβέ. Από τη θέση της 
βοηθού ερευνήτριας στο εγχείρηµα της 
Mobase, η κ. Ντεβέ τονίζει, ακόµη, πως 
η µοριακή µέθοδος ταυτοποίησης βο-
ηθά και στο branding του προϊόντος, 
αφού ταυτοποιεί τη µοναδικότητά του 
και το στοιχείο αυτό της αυθεντικότη-
τας µπορεί, είτε ο παραγωγός αποκο-
µίζει προστιθέµενη αξία.

Αδιάψευστος ο τεχνοβλαστός
«Μobase» που πιστοποιεί 
την αυθεντικότητα φυτικών 
ποικιλιών Η μοριακή μέθοδος ταυτοποίησης 

πέραν της υπεραξίας που δίνει 
στο προϊόν βοηθά και στο branding

Η µοριακή µέθοδος ταυτοποίησης 
βοηθά και στο branding του προϊόντος.

Η γενετική ταυτοποίηση εχέγγυο προστασίας
της αυθεντικότητας των ΠΟΠ και ΠΓΕ προϊόντων

«Με τη γενετική ταυτοποίηση προστατεύεται και ο καταναλωτής, διότι µπορεί 
να είναι βέβαιος πως ότι τα ΠΟΠ και ΠΓΕ προϊόντα, που έχουν µια ιδιαίτερη 
σηµασία για την πρωτογενή παραγωγή και µια ιδιαίτερη τιµή είναι πραγµατικά 
αυτά που αγοράζει κι όχι κάποιο υποκατάστατο. Για παράδειγµα το ελαιόλαδο 
είναι πραγµατικά ελαιόλαδο, η φάβα Σαντορίνης είναι πραγµατικά φάβα 
Σαντορίνης, ή η πατάτα είναι Νάξου και όχι Αιγύπτου». Tα παραπάνω εξηγεί η 
Ελένη Στεφανίδου, γεωπόνος και βοηθός ερευνήτρια στο ΙΝΕΒ του ΕΚΕΤΑ. 
Έως τώρα η οµάδα της Mobase, όπως λέει στην Agrenda, ο επιστηµονικός 
της υπεύθυνος, Παναγιώτης Μοδέσης, έχει ταυτοποιήσει πάνω από 50 
διαφορετικά είδη και τις ποικιλίες τους, µε πρόσφατη την ταυτοποίηση των 
ποικιλιών καφέ Arabica και Robusta, και τον έλεγχο σκευασµάτων και 
µπαχαρικών που πωλούνται ως τροφή ή για φαρµακευτικούς λόγους.

ΕΚΕΤΑ
Την «Mobase» 

εφαρµόζει 
µια οµάδα 7 
ερευνητών 
και άλλων 

επιστηµόνων 
του ΕΚΕΤΑ

DNA
Η ταυτοποίηση 
βασίζεται στην 
«ανάγνωση» 
του DNA σε 
φυτικά είδη, 

που βρίσκουµε 
στο χωράφι, 

ως α’ ύλη ή ως 
τελικό προϊόν

50 είδη
Με αυτή τη 

µέθοδο έχουν 
ταυτοποιηθεί 
πάνω από 50 
διαφορετικά 

είδη και 
ποικιλίες τους

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr
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Tην είσοδό της σε νέο κωδικό ετοιµά-
ζει σύµφωνα µε πληροφορίες η Αµερι-
κανική Γεωργική Σχολή, καθώς κατά 
το προσεχές χρονικό διάστηµα θα φέ-
ρει στα ψυγεία των σούπερ µάρκετ το η-
µίσκληρο τυρί από αγελαδινό γάλα σε 
φέτες για τοστ. Η Αµερικανική Γεωργι-
κή Σχολή διαθέτει στην ελληνική αγο-
ρά το αγελαδινό γάλα σε πλήρες και ε-
λαφρύ, το παραδοσιακό γιαούρτι, το η-
µίσκληρο τυρί από φρέσκο αγελαδινό 
γάλα από αγελάδες Holstein Friesian, 
που παράγεται από το κοπάδι της, τα αυ-
γά Ω3, χυλοπίτες και τραχανά, γαλοπού-
λα, ενώ στις εγκαταστάσεις της καλλιερ-
γούνται και τα ρεβίθια σε ποικιλίες «Α-
µοργός» και «Θηβών». 

Αλλαγή µοντέλου διανοµής 
 σε συνεργασία µε την ΕΛΓΕΚΑ

Ταυτόχρονα, νέα δεδοµένα φέρνει η 
αλλαγή µοντέλου διανοµής στην οποία 
προχώρησε πρόσφατα η Σχολή µε κύ-
ριο µέσο την X-Van φορητή τιµολόγη-
ση, η οποία δίνει την δυνατότητα στον 
διανοµέα να εκδίδει αποµακρυσµένα 
παραστατικά µε τη χρήση φορητού τερ-
µατικού στο σηµείο παράδοσης των ε-
µπορευµάτων. Η Αµερικανική Γεωργι-
κή Σχολή προχώρησε στην συγκεκρι-
µένη κίνηση σε συνεργασία µε την ΕΛ-
ΓΕΚΑ, η οποία διατηρεί την ευθύνη δι-
ανοµής των προϊόντων της. Η εν λόγω 
πρωτοβουλία στον εµπορικό τοµέα α-
ναµένεται να της δώσει µεγαλύτερη ώ-
θηση στις πωλήσεις αγελαδινού γάλα-
κτος, δεδοµένου ότι µε αυτόν τον τρό-
πο αυξάνεται ο χρόνος παραµονής ενός 
προϊόντος µε περιορισµένη διάρκεια ζω-
ής στα ψυγεία των σούπερ µάρκετ, λό-
γω της επί τόπου διανοµής η οποία πε-
ριορίζει το χρόνο παράδοσης των εµπο-
ρευµάτων. Εξάλλου µε τη συγκεκριµέ-
νη διαδικασία παρέχεται η δυνατότητα 
να εξετάζει επί τόπου στα σούπερ µάρ-
κετ την κίνηση των προϊόντων της και 

αναλόγως να προσαρµόζει την διάθε-
ση των προϊόντων στα ράφια ή τις επι-
σκέψεις των διανοµέων στα καταστήµα-
τα. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι σε κατα-
στήµατα µε εντονότερη κίνηση, ίσως α-
παιτούνται συχνότερες επισκέψεις από 
τον διανοµέα στην διάρκεια της εβδο-
µάδας σε σύγκριση µε καταστήµατα µι-
κρότερης επιφάνειας ή σηµεία που βρί-
σκονται σε περιφερειακές τοποθεσίες.

Η ΕΛΓΕΚΑ επί του παρόντος διαθέ-
τει συγκεκριµένα προϊόντα της Σχολής 
στην αγορά όπως το γάλα, το γιαούρτι, 
τα αυγά, τις χυλοπίτες και τον τραχα-
νά. Σε ό,τι αφορά λοιπά προϊόντα πα-
ραγωγής της Αµερικανικής Γεωργικής 
Σχολής όπως είναι η γαλοπούλα και το 
ηµίσκληρο τυρί από αγελαδινό γάλα 
η διάθεση πραγµατοποιείται απευθεί-
ας από τη Σχολή. ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ

Βήμα εισόδου στο τυρί για τοστ
ετοιμάζει το προσεχές διάστημα 
η Αμερικανική Γεωργική Σχολή

Τα σνακ, ως πηγή παρηγοριάς 
στην πανδημία δείχνει έρευνα
Οι καταναλωτές παγκοσµίως βλέ-
πουν την κατανάλωση σνακ ως ση-
µαντική πηγή ανακούφισης, σύν-
δεσης και κοινωνικοποίησης, ει-
δικά σε δύσκολους καιρούς όπως 
της πανδηµίας. Η παρηγοριά είναι 
ο κορυφαίος παράγοντας κατανά-
λωσης σνακ φέτος, καθώς πάνω α-
πό τους µισούς ενήλικες παγκοσµί-
ως αγοράζουν µε µια νοσταλγική 
τάση µάρκες σνακ από την παιδι-
κή τους ηλικία (53%) και σνακ που 
φέρνουν καλές αναµνήσεις (59%) 
στη διάρκεια της πανδηµίας.

Τα παραπάνω καταδεικνύει, µε-
ταξύ άλλων, παγκόσµια έρευνα της 
Mondelez International για τον ρό-
λο των σνακ στη ζωή των καταναλω-
τών εν µέσω πανδηµίας. Η έρευνα 
State of Snacking, δείχνει ότι σχε-
δόν 9 στους 10 ενήλικες παγκο-
σµίως (88%) δηλώνουν ότι κατανα-
λώνουν σνακ περισσότερο (46%) ή 
το ίδιο (42%) κατά τη διάρκεια της 
πανδηµίας από ό, τι πριν, µε τους 
millennials (όσοι γεννήθηκαν µε-
τά το 1980 έως και το 2000) και ε-
κείνους που εργάζονται από το σπί-
τι τώρα να δηλώνουν ότι τα προ-
τιµούν κατά τη διάρκεια των γευ-
µάτων (70% και 67%, αντίστοιχα).

Περισσότεροι από τους µισούς ε-
ρωτηθέντες λένε ότι τα σνακ ήταν 
«σανίδα σωτηρίας» κατά την παν-
δηµία (52%), ειδικά οι γονείς που 
εργάζονται από το σπίτι (69%). Το 
σνακ είναι, σύµφωνα µε την έρευ-
να, ένα αντίδοτο στη µοναξιά και έ-
να µέσο σύνδεσης, καθώς 3 στους 4 
ενήλικες παγκοσµίως έχουν συνδε-
θεί µε άλλους µέσω φαγητού τους 
τελευταίους 6 µήνες (77%), συµπε-
ριλαµβανοµένης της δηµιουργίας 
σνακ από κοινού (40%), προσφέρο-
ντας ένα σνακ ως δώρο (31%) ή της 
αγοράς τροφίµων για κάποιον που 
δεν µπορούσε µόνος του (29%).

Επίσης, οι καταναλωτές τονίζουν 
τη σηµασία των σνακ που τους ε-
πιτρέπουν να απολαµβάνουν έ-
ναν υγιέστερο τρόπο ζωής και να 
ενισχύουν τη ψυχική τους ευεξία. 
Σχεδόν τα 2/3 πιστεύουν ότι η παν-
δηµία θα έχει µακροπρόθεσµη ε-
πίδραση στον τρόπο µε τον οποίο 
καταναλώνουµε σνακ ως κοινωνία 
(65%) και σχεδόν τα 2/3 των ενη-
λίκων παγκοσµίως λένε ότι σκο-
πεύουν να συνεχίσουν να τρώνε 
µικρά σνακ στη διάρκεια της ηµέ-
ρας, σε αντίθεση µε λιγότερα µε-
γάλα γεύµατα (64%). 

Πιστοποίηση 
Seven Olea 
ως Βιολογικού 
Ελαιολάδου
Το έξτρα παρθένο 
ελαιόλαδο Seven Olea 
που παράγεται από το 
ορεινό χωριό του 
Αρκαλοχωρίου, στο 
νοµό Ηρακλείου 
Κρήτης είναι πλέον 
βιολογικό. Μετά από 3 
χρόνια µεταβατικού 
σταδίου υπό τις 
οδηγίες και τους 
κανόνες του φορέα 
πιστοποίησης και 
επίσηµα πλέον ο 
καταναλωτής θα 
µπορεί ν’ απολαµβάνει 
ένα ιδιαίτερο 
βιολογικό ελαιόλαδο 
µε υπέροχη γεύση 
και άρωµα. Να 
επισηµανθεί ότι 
οι καλλιεργητικές 
πρακτικές που 
ακολουθούνται 
είναι εναρµονισµένες 
µε τη φύση.

Η Σχολή διαθέτει απευθείας τη 
γαλοπούλα και το ηµίσκληρο τυρί. 

Νέα κανονικότητα
Το σνακ θα είναι στη 
«νέα κανονικότητά» 
τους ακόµη και µετά 

τη λήξη της πανδηµίας 
λένε 6 στους 10 

καταναλωτές

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΝΑΚ 
ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΑΝ∆ΗΜΙΑΣ

9

59%

ΣΤΟΥΣ 
10 ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΙ ΣΝΑΚ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΗΓΗ 
ΚΑΛΩΝ 
ΑΝΑΜΝΗΣΕΩΝ

70%
ΓΙΑ ΤΟ

ΤΩΝ 
MILLENNIALS 

ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΣΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
ΓΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΗΓΗ: MONDELĒZ INTERNATIONAL
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Μύλοι Χρηστίδη Α.Ε.

Γνώση 100 χρόνων 
από το σπόρο σίτου 
μέχρι τη σφολιάτα
Άλλη διάσταση στην καθετοποίηση δίνουν οι μύλοι 
Χρηστίδη, που παράγουν αλεύρι για όλη τη Μακεδονία

Ποιότητα
Εφαρµογή του συστή-

µατος διαχείρισης  
ποιότητας  

ISO  22000:2005 
καθώς και πιστοποίηση 
κατά τo πρότυπο AGRO 

2.1-2.2 

Από το 2011 στον πετρόµυλο 
αλέθεται οτιδήποτε σχετίζεται 
µε προϊόντα ολικής άλεσης, 
κριθαρένιο αλεύρι, ζέα 
και προϊόντα σίκαλης.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Λίγοι είναι εκείνοι που γνω-
ρίζουν τη διαδροµή από τον 
σπόρο του σιταριού στο χω-
ράφι, µέχρι τη σφολιάτα που 
µόλις βγήκε από τον φούρ-
νο. Μια οικογένεια µυλωνάδων από την Πτολε-
µαΐδα, µε πορεία σχεδόν εκατονταετή στην αγρο-
τική παραγωγή, όχι µόνο γνωρίζει τα µυστικά 
της διαδροµής, αλλά µπορεί και δίνει κατευθύν-
σεις σε κάθε ένα από τα στάδια, προσδίδοντας έ-
να άλλο βάθος στην έννοια της καθετοποίησης.

Η παραγωγή αλευριού αποκλειστικά µε ελ-
ληνική πρώτη ύλη, βρίσκεται στον πυρήνα της 
δραστηριότητας των Μύλων Χρηστίδη, από τα 
πρώτα κιόλας βήµατα της εταιρείας, όταν το 
1926 ο ∆ηµήτριος Θ. Χρηστίδης έφτασε στην 
προσφυγική τότε πόλη της Πτολεµαΐδας όπου 
κατασκεύασε µόνος του τον πρώτο µηχανοκί-
νητο πετρόµυλο της Εορδαίας.

Μέσα σε λίγες δεκαετίες και παρά τις αντιξοό-

τητες του 20ου αιώνα, τα 
κάρα που έφευγαν από τον 
µύλο κουβαλώντας το α-
λεύρι της χρονιάς για τις 
γειτονιές της Κοζάνης, έγι-
ναν ολόκληρο δίκτυο δια-
νοµής που τροφοδοτεί µε 
αλεύρι όλη τη Μακεδονία.

Ο µύλος βελτιώθηκε, χτίστηκε ακόµα ένας, 
µετά ένας τρίτος πιο σύγχρονος, όσο στην πο-
ρεία άνοιξε ένα αρτοποιείο. Μετά ήρθε η ενα-
σχόληση µε τις ζωοτροφές και µε την εµπορία  
γεωργικών εφοδίων, ώσπου η οικογένεια Χρη-
στίδη µπήκε δυναµικά και στο πρωτογενές κοµ-
µάτι της παραγωγής, παρέχοντας στους συνερ-
γαζόµενους αγρότες τις εισροές που απαιτεί η 
καλλιέργειά τους, ώστε εκείνοι να είναι σε θέ-
ση µε τη σειρά τους να εφοδιάζουν µε την αρ-
µόζουσα για τις ανάγκες των µύλων πρώτη ύ-
λη. Πλέον, µε την τέταρτη γενιά της οικογένει-
ας να τρέχει τα πράγµατα, οι δραστηριότητες 
του οµίλου έχουν επεκταθεί κυριολεκτικά σε 
κάθε ενότητα του κεφαλαίου «Σιτηρά». 

Οι µύλοι Χρηστίδη αποτελούν µια µεγάλη και σύγχρονη αλευροβιοµηχανία, 
από τις σηµαντικότερες επιχειρήσεις της ∆υτικής Μακεδονίας, µε εµπειρία 

ενός αιώνα και δυναµικότητα άλεσης πάνω από 250 τόνους το 24ωρο.

∆ηµήτρης και Αριστείδης Χρηστίδης
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Ο όµιλος έχει συσσωρευµένη πια 
γνώση πάνω στους κατάλληλους 
σπόρους σποράς, στις απαιτούµε-
νες εισροές, στη συνεπικουρία των 
καλλιεργητικών δραστηριοτήτων 
µέχρι οι κοµπίνες να βγουν από 
το χωράφι έχοντας ολοκληρώσει 
τη δουλειά τους, καθώς και στη µε-
ταποίηση σε πρώτης ποιότητας α-
λεύρι διάφορων τύπων µε κατεύ-
θυνση φούρνους αλλά και τον τε-
λικό καταναλωτή, ζωοτροφή για 
κάθε µορφή κτηνοτροφικής εκ-
µετάλλευσης, αρτοσκευάσµατα. Έ-
τσι εστιάζει την τελευταία δεκαετία 
στην εξειδίκευση των δραστηριο-
τήτων και στη σύνδεση της παρα-
γωγής µε την ακαδηµαϊκή έρευνα. 
Σε αυτό το πλαίσιο κατασκευάστη-
κε ένας σύγχρονος µεν, µε έντονο 
στο στοιχείο και το φιλοσοφείν της 
παράδοσης δε πετρόµυλο. 

Από το 2012 αλέθεται εκεί οτι-
δήποτε σχετίζεται µε προϊόντα ο-
λικής άλεσης, κριθαρένιο αλεύρι, 
ζέα και προϊόντα σίκαλης. Όπως 
εξηγεί στην Agrenda ο ∆ηµήτρης 
Χρηστίδης, οι απαιτήσεις των κα-
ταναλωτών βαίνουν αυξανόµενες, 
ενώ όσο πιο εξειδικευµένο και υ-
γιεινό είναι ένα προϊόν, τόσο πιο 
εύκολα «περπατάει» στην αγορά. 
«Με αυτήν τη λογική, ήµασταν οι 
πρώτοι που βγάλαµε στην αγορά 

αλεύρι ζέας, πιστοποιηµένο κα-
τά τα πρότυπα AGRO. Το σύνολο 
των προϊόντων µας, προσεγγίζει 
το µοναδικό µε πατενταρισµένο 
τρόπο», όπως εξηγεί ο ίδιος. Το 
2013 µπήκε σε λειτουργία ειδι-
κός συµιγδαλόµυλος, στον οποίο 
αλέθεται το σκληρό σιτάρι που δι-
αχειρίζεται η επιχείρηση. 

Παράλληλα, στο κοµµάτι της έ-
ρευνας, ο όµιλος Χρηστίδη, αναζητά 
τον τρόπο µε τον οποίο η λίπανση 
στο χωράφι µε περισσότερο θείο, 
θα µπορούσε να µειώσει τα επίπε-
δα ακρυλαµιδίου, µιας καρκινογό-
νου ουσίας που αναπτύσσεται στα  
προϊόντα αλεύρου όταν ψήνονται 
σε θερµοκρασίες άνω των 200οC. 
Αρωγός στο εγχείρηµα αυτό, η Ελ-
πίδα Σαµαρά, σύζυγος του ∆ηµή-
τρη Χρηστίδη, που επιβλέπει την 
έρευνα που ξεκίνησε σε συνεργα-
σία µε το Πανεπιστήµιο Αιγαίου. 

Τώρα σε ό,τι αφορά τη διοίκηση 
του οµίλου, παρά τα 76 του χρόνια, 
στο τιµόνι παραµένει ο πατέρας της 
οικογένειας, Ιωάννης Χρηστίδης. Ο 
συνοµιλητής µας ∆ηµήτρης Χρηστί-
δης έχει αναλάβει το κοµµάτι των 
εφοδίων και του συντονισµού των 
παραγωγών, ο αδερφός του Αριστεί-
δης την παραγωγή αλεύρων, ενώ 
ο ξάδερφος Θεµιστοκλής Χρηστί-
δης, το κοµµάτι των ζωοτροφών. 

Εξειδίκευση δραστηριοτήτων για προϊόν 
σύγχρονης αντίληψης και αισθητικής

Συνδυασµός
Την τελευταία δεκαετία 
ο όµιλος εστιάζει και στη 
σύνδεση της παραγωγής 

µε την ακαδηµαϊκή έρευνα

ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α
ΚΟΖΑΝΗΣ

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

agrenda@agronews.gr

Interamerican
Επιχειρησιακή 
στρατηγική
Η Interamerican ανακοινώνει την 
ένταξη του Λευτέρη Κυριακάκη 
στο δυναµικό των διοικητικών 
στελεχών της. Ο κ. Κυριακάκης 
αναλαµβάνει την ευθύνη της νέας 
επιτελικής θέσης για την Εταιρική 
Στρατηγική, που εισήγαγε στη 
διοικητική δοµή του ο Οργανισµός.

Μύλοι Λούλη
Νέος εσωτερικός 
ελεγκτής
Στα πλαίσια των υποχρεώσεων 
που απορρέουν από την κείµενη 
νοµοθεσία, τις αποφάσεις της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον 
κανονισµό του Χ.Α, η εταιρεία 
Μύλοι Λούλη ΑΕ ανακοινώνει ότι 
- δυνάµει της από 16 Νοεµβρίου 
συνεδρίασης του ∆Σ της εταιρείας 
- ο Ζακίνος Κοέν αναλαµβάνει τη 
θέση του Εσωτερικού Ελεγκτή, σε 
αντικατάσταση του Γ. Καρπούζα.

Από το Μαξίμου
Διευθύνων στον 
Καραμολέγκο 
Αναπληρωτής ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος στην Αρτοβιοµηχανία 
Καραµολέγκος ανέλαβε ο Βασίλης 
Ανδρικόπουλος, όπως έκανε 
γνωστό ο πρόεδρος και διευθύνων 
της εταιρείας Μανώλης 
Καραµολέγκος. Ο κ. Ανδρικόπουλος 
από τον Ιούλιο 2019 έως τον 
Οκτώβριο 2020 ήταν ειδικός 
σύµβουλος του Κυριάκου 
Μητσοτάκη για θέµατα Ανάπτυξης 
και Επιχειρηµατικότητας.

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΥΛΟΙ ΧΡΗΣΤΙ∆Η A.E.
Με ένα άρτια οργανωµένο δίκτυο πωλήσεων και µε ιδιόκτητα 

µεταφορικά µέσα τα προϊόντα της εταιρείας φθάνουν γρήγορα 
και άµεσα σε κάθε γωνία της Ελλάδας χύµα ή συσκευασµένα. 

Για πληροφορίες www.xristidis.com/

Ο Ιωάννης Χρηστίδης, 
πρόεδρος του οµίλου - 3η γενιά.
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Γράφει 
πόντους 
για πράσινες 
επιδοτήσεις 
αγροτών 
Όσα περισσότερα μέτρα ακολουθεί ένας 
παραγωγός, τόσο περισσότερους πόντους 
λαμβάνει, που εξαργυρώνονται στην ετήσια 
πληρωμή μαζί με το τσεκ της νέας περιόδου

Σάββατο 21 & Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2020

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Έναν πιλότο για το νέο σύστηµα πράσινων επιδο-
τήσεων που θα δεσµεύσουν αγροτικές πληρωµές ύ-
ψους 38-58 δις ευρώ στην ερχόµενη ΚΑΠ, φαίνεται 
πως επεξεργάζονται το τελευταίο διάστηµα κράτη-
µέλη, όπως η Γερµανία, η Ολλανδία και το Βέλγιο.  
Πρόκειται για ένα σύστηµα επιβράβευσης αγρο-
τών βασισµένο σε έναν κατάλογο ειδικών µέτρων, 
όπου το κάθε ένα από αυτά τα µέτρα να επιβραβεύ-
ει µε «πόντους» ενίσχυσης τους αγρότες. Στο τέλος 
της κάθε χρονιάς γίνεται ο λογαριασµός µε το σύ-
νολο των πόντων που έχει συλλέξει ο κάθε παρα-
γωγός και πληρώνεται το αντίστοιχο ποσό. Το σύ-
στηµα αυτό µάλιστα δεν είναι κάτι καινούργιο, κα-
θώς από το 2017, το γερµανικό υπουργείο Γεωργί-
ας, υποστηρίζει ένα τέτοιο µοντέλο που «τρέχει» η 
Γερµανική Ένωση ∆ιαχείρισης Τοπίου (DVL) και έ-
χει προταθεί προς επεξεργασία για ενσωµάτωση στη 
νέα προγραµµατική περίοδο. 

Πώς υπολογίζεται το πριµ;
Η ιδέα προβλέπει ότι ένας αγρότης επιλέγει ένα ή 

περισσότερα περιβαλλοντικά µέτρα από έναν κατά-
λογο. Μπορεί να επιλέξει κριτήρια µε τα οποία συµ-
µορφώνεται ήδη το αγρόκτηµά του ή που µπορεί να 
εφαρµόσει µε µια επιπλέον προσπάθεια που είναι 
αποδεκτή από αυτόν.

Υπάρχουν βαθµοί για κάθε µέτρο. Ο αριθµός των 

πόντων αυξάνεται µε το όφελος του µέτρου για τη βι-
οποικιλότητα, το κλίµα και το περιβάλλον. Ο αγρό-
της αποφασίζει σε πόσα από τα στρέµµατα του θα ε-
φαρµόσει τα αντίστοιχα µέτρα.

Τα στρέµµατα µετά πολλαπλασιάζονται µε τον α-
ριθµό των πόντων για το κάθε µέτρο. Τα επιµέρους 
σκορ προστίθενται σε ένα συνολικό σκορ. Αυτός ο 
συνολικός αριθµός πόντων πολλαπλασιάζεται µε την 
τιµή των οικονοµικών ενισχύσεων. Για παράδειγµα 
20 ευρώ ή 50 ευρώ ανά πόντο, θα εξαρτάται από τον 
διαθέσιµο προϋπολογισµό χρηµατοδότησης. Το α-
ποτέλεσµα που προκύπτει, θα είναι και η ετήσια οι-
κονοµική ενίσχυση του αγρότη

Πλεονεκτήµατα της µεθόδου µε πόντους
 Σε σύγκριση µε την πολλαπλή συµµόρφωση και 

το πρασίνισµα, η επιδότηση αυτή είναι πιο στοχοθε-
τηµένη: ο αγρότης δεν χρειάζεται να πληροί ορισµέ-
νες προϋποθέσεις για να λάβει πληρωµή, αλλά επιλέ-
γει ένα µέτρο για το οποίο ανταµείβεται. Επικεντρώ-
νεται δηλαδή στην ελευθερία επιλογής του αγρότη.

 Ωστόσο, οι περιβαλλοντικοί στόχοι µπορούν να 
επιτευχθούν µε το µοντέλο αυτό επειδή έχουν ενσω-
µατωθεί στο σχεδιασµό των προσφερόµενων µέτρων.

 Οι αγρότες υποστηρίζουν ότι βγαίνουν από το 
ρόλο «του απλού δικαιούχου της επιδότησης». Αντ  
‘αυτού, παρέχουν κοινωνικά επιθυµητές υπηρεσί-
ες για την προστασία των ειδών, το κλίµα και το πε-
ριβάλλον - έναντι πληρωµής. Οι απαιτούµενες κοι-
νωνικές υπηρεσίες έχουν όπως και να έχει µια τιµή.

Ένα µειονέκτηµα αυτών των «πράσινων 
πρακτικών» είναι ότι η συνολική 

παραγωγικότητα της γεωργίας µειώνεται. 
Εάν είναι επιθυµητή η εκτατικοποίηση 

της παραγωγής για όφελος του 
περιβάλλοντος, αυτό θα ήταν και το 

αποτέλεσµα µε άλλα µοντέλα υλοποίησης.

Agrenda FARMINGREPORT
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 Ο κατάλογος µπορεί να περιλαµβάνει πλειάδα 
µέτρων για αρόσιµη γη, βοσκοτόπια, ειδικές καλλιέρ-
γειες και εξισορρόπηση θρεπτικών συστατικών. Αυ-
τό επιτρέπει ευέλικτη εφαρµογή. Ο κατάλογος µπο-
ρεί να προσαρµοστεί εάν είναι απαραίτητο.

 Είναι δυνατά περιφερειακά ή εθνικά προσαρµο-
σµένα µέτρα.

Μειονεκτήµατα της µεθόδου µε πόντους 
 Ορισµένα κράτη-µέλη φοβούνται ότι το διοικητικό 

φορτίο εφαρµογής του µέτρου θα είναι πολύ υψηλό.
 ∆εδοµένου ότι η συµµετοχή είναι εθελοντική, η 

εφαρµογή ορισµένων µέτρων δεν είναι εγγυηµένη.
 Υπάρχει κίνδυνος οι εταιρείες που βρίσκονται σε 

οριακές τοποθεσίες να στραφούν πλήρως στην «πα-
ραγωγή» περιβαλλοντικών υπηρεσιών. Ολόκληρες 
περιοχές µε χαµηλή οροσειρά θα µπορούσαν να γί-
νουν πάρκα τοπίου, ενώ δεν υπάρχει προστιθέµενη 
αξία για τη φύση σε ευνοϊκές τοποθεσίες. Αυτό θα 
µπορούσε να αντισταθµιστεί από περιφερειακά και 
µεµονωµένα ανώτερα και κατώτερα όρια.

 Ένα άλλο µειονέκτηµα είναι ότι η συνολική πα-
ραγωγικότητα της γεωργίας µειώνεται. Εάν είναι ε-
πιθυµητή η εκτατικοποίηση της παραγωγής για όφε-
λος του περιβάλλοντος, αυτό θα ήταν και το αποτέ-
λεσµα µε άλλα µοντέλα υλοποίησης.

 Σε περίπτωση υπέρβασης του προϋπολογισµού, 
θα πρέπει να γίνουν αναπροσαρµογές, για παράδειγ-
µα, η αξία των πότων θα πρέπει να µειωθεί ή µια δι-
αδικασία µε σειρά προτεραιότητας.

 Σε κάθε περίπτωση, τα µέτρα αυτά πρέπει να 
σχεδιάζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να υπερβαί-
νουν το νοµικό πρότυπο για τη λήψη της βασικής 
ενίσχυσης, αλλά να µην ανταγωνίζονται τα γεωρ-
γοπεριβαλλοντικά µέτρα των Προγραµµάτων Αγρο-
τικής Ανάπτυξης.

Μπορεί αυτή η µέθοδος να συνδυαστεί 
µε τη µεταρρύθµιση της ΚΑΠ

Η δοµή αυτού του µοντέλου παρουσιάζει µεγάλο 
ενδιαφέρον, καθώς θα ήταν ένας αξιόπιστος τρόπος 
εφαρµογής των νέων επιδοτήσεων πρασινίσµατος 
(eco-schemes) στις άµεσες ενισχύσεις.

Το 20 έως 30 τοις εκατό του εθνικού προϋπολογι-
σµού που πιθανότατα θα πρέπει να διατεθεί για τα 
οικολογικά συστήµατα, διαιρούµενο µε την επιθυµη-
τή περιοχή για οικολογικά συστήµατα, θα είχε ως α-
ποτέλεσµα την αξία σε ευρώ ανά εκτάριο. Η αίτηση 
υποβάλλεται θα υποβάλλεται ετησίως. 

Τι πιθανότητα έχει να εφαρµοστεί στην πράξη
Σύµφωνα µε τους πολιτικούς αναλυτές, ένα τέ-

τοιο µοντέλο θα µπορούσε να είναι ένα «µοντέλο 
συναίνεσης» του είδους που ζητά η Επιτροπή Γε-
ωργίας για την ερχόµενη ΚΑΠ. Στην Ελλάδα τώρα, 
έχουν γίνει προτάσεις από την επιστηµονική κοι-
νότητα σχετικά µε κάποια «πράσινα µέτρα» που θα 
µπορούσαν να επιδοτηθούν από τον πυλώνα άµε-
σων ενισχύσεων, ωστόσο δεν έχουν αξιολογηθεί α-
κόµα από την πολιτεία. 

Προσεχώς ενισχύσεις για πρακτικές γεωργίας φιλικές προς το περιβάλλον.

Κατάλογος
Με σύστηµα 

πόντων ή 
χωρίς, όλα τα 

κράτη-µέλη είναι 
υποχρεωµένα να 
εκδώσουν έναν 
κατάλογο πράσι-
νων πρακτικών 
προς επιδότηση 

στη νέα ΚΑΠ

Τα τρία επίπεδα
ενισχύσεων 
σε παράδειγµα 
µε βαµβάκι
Οι ετήσιες ενισχύσεις που µπορεί να 
λαµβάνει ένας αγρότης µε γνώµονα τις 
περιβαλλοντικές πρακτικές, χωρίζεται 
στη νέα ΚΑΠ σε τρία επίπεδα. Για 
παράδειγµα:
Πρώτο επίπεδο: Βασική ενίσχυση
Ένας αγρότης µε 200 στρέµµατα 
βαµβάκι υποχρεούται για να λάβει τη 
βασική ενίσχυση, να προχωρά σε 
αµειψισπορά σε ένα ποσοστό της 
εκµετάλλευσής του, ώστε να λάβει, για 
παράδειγµα, 30 ευρώ το στρέµµα.
∆εύτερο επίπεδο: Πράσινες επιδοτήσεις
Ο ίδιος αγρότης εντάσσεται προαιρετικά 
για ένα χρόνο σε πρόγραµµα που 
χρηµατοδοτείται από τον 1ο Πυλώνα 

(άµεσες ενισχύσεις), 
το οποίο αναφέρει 
ότι θα πρέπει να 
χρησιµοποιεί στο 
χωράφι του 
λιγότερα κυβικά 
αρδευτικού νερού. 
Εδώ, το πριµ δεν θα 
έχει όριο όπως στα 
αγροπεριβαλλοντικά 
προγράµµατα του Β’ 
Πυλώνα, καθώς δεν 
θα συνδέεται µε τα 

χρήµατα που χάνει ο αγρότης λόγω 
λιγότερης παραγωγής. Αλλά θα πρέπει 
το κράτος να προσφέρει µία έξτρα 
επιβράβευση. ∆ηλαδή, για παράδειγµα, 
60 ευρώ το στρέµµα ως αποζηµίωση και 
συν 20 ευρώ το στρέµµα έξτρα. Η 
δέσµευση θα είναι µονοετής ώστε να 
µην «βαραίνει» µακροχρόνια τη 
γεωργική εκµετάλλευση. Επιπλέον, δεν 
θα υπάρχει καµία σύνδεση µε το ύψος 
της παραγωγής.
Τρίτο επίπεδο: Αγροπεριβαλλοντικά
Ο βαµβακοπαραγωγός αποφασίζει να 
ενταχθεί και στο Μέτρο της 
Απονιτροποίησης, το οποίο βρίσκεται 
στον ∆εύτερο Πυλώνα. Εδώ το πριµ έχει 
όριο τα 60 ευρώ το στρέµµα βάσει των 
ευρωπαϊκών κανονισµών, καθώς 
συνδέεται µόνο µε τα χρήµατα που χάνει 
ο αγρότης λόγω λιγότερης παραγωγής 
και αυξηµένων εξόδων.
Τα κράτη µέλη θα πρέπει να διαθέτουν 
ένα ή περισσότερα οικολογικά 
καθεστώτα διαθέσιµα, αλλά οι αγρότες 
θα έχουν την ελευθερία να αποφασίσουν 
αν θα συµµετέχουν ή όχι. Τα κράτη µέλη 
θα αποφασίσουν το περιεχόµενο των 
προγραµµάτων αυτών, καθώς και πόσα 
χρήµατα θα δαπανήσουν γι’ αυτά.

ΤΡΙΛΟΓΟΣ ΜΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ 

Απορρίπτει η Κομισιόν κάθε 
ευελιξία στο νέο πρασίνισμα 
Οι νέες πράσινες επιδοτήσεις θα ξεκλειδώσουν χρηµατοδότηση και πρόσθετα 
κίνητρα για πρακτικές γεωργίας και φιλικές προς το περιβάλλον. Η Επιτροπή 
πρότεινε αυτά τα καθεστώτα ως υποχρεωτικά για τα κράτη µέλη και εθελοντικά 
για τους αγρότες. Αυτά τα συστήµατα µπορούν, για παράδειγµα, να 
χρηµατοδοτήσουν τη βιολογική γεωργία, τις αγρο-οικολογικές πρακτικές, τη 
γεωργία ακριβείας, τη δασοκοµία ή τη δέσµευση άνθρακα. Ο υποχρεωτικός 
χαρακτήρας των πράσινων επιδοτήσεων για τα κράτη µέλη επιβεβαιώθηκε από 
το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει 
προτείνει δέσµευση τουλάχιστον του 30% των άµεσων ενισχύσεων για τις 
πράσινες επιδοτήσεις και το Συµβούλιο τουλάχιστον 20%. Επιπλέον, το 
Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλουν ευελιξία στην εφαρµογή του 
προαναφερόµενου ελάχιστου επιπέδου δαπανών. «Ενώ ορισµένα στοιχεία 
ευελιξίας µπορούν να αποδειχθούν χρήσιµα, άλλες προτεινόµενες πτυχές 
κινδυνεύουν να υπονοµεύσουν τις πραγµατικές δαπάνες για το περιβάλλον και 
το κλίµα στο πλαίσιο αυτών των συστηµάτων», λέει η Κοµισιόν.

Εθνικά
Τα κράτη µέλη 

θα αποφα-
σίσουν το 

περιεχόµενο 
του κάθε 
πράσινου 
µέτρου
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Μέσα στα προβλεπόµενα του Κώδικα Προµηθει-
ών είναι και οι οχλήσεις εξωτερικών συνεργα-
τών της ∆ΕΗ για ανεξόφλητες οφειλές, επιµένει 
η επιχείρηση µετά το πλήθος καταγγελιών αγρο-
τών για τις τηλεφωνικές πιέσεις εισπρακτικών και 
για τρέχοντες λογαριασµούς που της... χαλούν 
το φιλοαγροτικό της προφίλ. Σύµφωνα µε το ρε-
πορτάζ στο προηγούµενο φύλλο της Agrenda, το 
τελευταίο 5µηνο, λίγο δηλαδή µετά την ανακοί-

νωση της ρύθµισης που µπορούν να κάνουν οι 
αγρότες, για τις οφειλές τους στη ∆ΕΗ, ξεκίνησε 
το φαινόµενο των πιέσεων των εισπρακτικών, υ-
ποχρεώνοντας τον παραγωγό σε άµεση εξόφλη-
ση λίγο καιρό αφού πλήρωσε τον τρέχοντα λο-
γαριασµό, είτε να προβεί στην απαιτητική ρύθ-
µιση ώστε να αποφευχθούν οι επιπτώσεις από 
την έκδοση εντολής διακοπής ηλεκτροδότησης. 
«Η δυνατότητα να αναστέλλεται από τη ∆ΕΗ η έκ-

δοση λογαριασµού από τον Μάιο ως το Σεπτέµ-
βριο είναι ένα θετικό βήµα που µπορεί να οδη-
γήσει σε αµοιβαία επωφελή συνεννόηση στην 
εξόφληση των αγροτικών λογαριασµών ρεύµα-
τος. Η ∆ΕΗ ή ο εκάστοτε πάροχος ενέργειας, πρέ-
πει να κατανοεί τις ιδιαιτερότητες της αγροτικής 
παραγωγής και να δίνει την απαραίτητη πίστωση 
χρόνου για εξόφληση των λογαριασµών», ανα-
φέρει ο βουλευτής της Ν∆,  κ. Μ. Χαρακόπουλος. 

Πίεση για εξόφληση αγροτικού ρεύματος πριν έρθει διακοπή

Το σκληρό σιτάρι 
εκτοπίζει από 
τις παραγωγικές 
γαίες και προϊόντα 
μεγάλων 
απαιτήσεων, όπως 
βαμβάκι, καλαμπόκι 
και σε κάποιες 
περιοχές πατάτα

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Σοβαρές ανακατατάξεις στο χάρτη των αρο-
τραίων κυρίως καλλιεργειών, καταγράφο-
νται εν όψει της νέας καλλιεργητικής πε-
ριόδου µε το σκληρό σιτάρι να αυξάνει έ-
ως και 30% την παρουσία του στις αγροτι-
κές εκτάσεις της χώρας, «κλέβοντας» κατά 
κάποιο τρόπο στρέµµατα, από το µαλακό 
σιτάρι, το κριθάρι (κτηνοτροφικό και βυ-
νοποίησης), από το καλαµπόκι, από την ε-
λαιοκράµβη και από το βαµβάκι. 

Είναι σαφές ότι η καλή τιµή την οποία α-
πολαµβάνει τον τελευταίο χρόνο το σκλη-
ρό, το οποίο σηµειωτέον κινείται και σή-
µερα πάνω από τα 25 λεπτά το κιλό για τις 
καλές ποιότητες, το κάνει να γίνεται πόλος 
έλξης για καλλιεργητές, χωρίς αυτό βέβαια 
να συνοδεύεται πάντα από την κατάλληλη 
προετοιµασία για τη δυναµική υποστήρι-
ξη της καλλιέργειας και τη διεκδίκηση υ-
ψηλών επιπέδων υπεραξίας. 

Μ’ αυτή την έννοια, το σκληρό σιτάρι συ-
γκεντρώνει δύο κατηγορίες υποστηρικτών, 
τους επαγγελµατίες που το συµπεριλαµβά-
νουν σταθερά στο «καλάθι» τους, είτε ως ε-
ναλλακτική (αµειψισπορά) καλλιέργεια είτε 
ως πρώτη επιλογή και τους αγρότες που το 
θέλουν ευκαιριακά είτε επειδή γράφει αυτό 
τον καιρό καλή τιµή είτε επειδή δεν χρειάζε-
ται πολύ δουλειά και δεν προϋποθέτει µεγά-
λη δαπάνη (εισροές, άρδευση κ.α.). 

Μ’ αυτή την έννοια, ο κύκλος εργασι-
ών (τζίρος) που ενσωµατώνει η καλλιέρ-
γεια του σκληρού είναι σαφώς µικρότερη, 
όπως µικρότερη αναµένεται να είναι και η 

συνεισφορά του στο αγροτικό ακαθάριστο 
προϊόν. Ήδη το στοιχείο αυτό προβληµατί-
ζει τους συντελεστές της αγοράς, όπως θα 
πρέπει να προβληµατίζει και τους υπεύθυ-
νους για τη χάραξη της αγροτικής πολιτικής. 

Σηµειωτέον ότι µε τη φορά που παίρνουν 
τα πράγµατα το σκληρό σιτάρι, εκτός από 
τις οµοειδείς καλλιέργειες, δηλαδή, µαλα-
κό σιτάρι και κριθάρι, εκτοπίζει από τις πα-
ραγωγικές γαίες και προϊόντα µεγάλων α-
παιτήσεων και ανάλογης φυσικά απόδο-
σης, όπως είναι το βαµβάκι, το καλαµπόκι 
και σε κάποιες περιοχές η πατάτα.

Προβληµατισµό στις τάξεις των αγροτών 

δηµιουργεί και η δραστική µείωση που πα-
ρουσιάζουν αυτό το φθινόπωρο οι εκτάσεις 
που δέσµευε τα προηγούµενα χρόνια το κρι-
θάρι βυνοποίησης, στοιχείο το οποίο έχει 
σχέση µε τη µείωση της κατανάλωσης µπύ-
ρας (κλειστή εστίαση) και την απόφαση της 
ζυθοποιίας (µονάδες παραγωγής βύνης) να 
µειώσει έως και 50% τις εκτάσεις συµβολαι-
ακής για το προϊόν. 

Να αναφερθεί εδώ ότι την υποστήριξη 
από πλευράς πολλαπλασιαστικού υλικού 
στο κριθάρι βυνοποίησης για µεν την Αθη-
ναϊκή Ζυθοποιία, έχει η ΓΑΙΑ Σπόροι Α.Ε. 
του Κωσταντίνου Λιούπη, ενώ για τη Ζυθο-

Μικρότερη αναµέ-
νεται να είναι και 
η συνεισφορά των 
φθινοπωρινών 
καλλιεργειών 
στο αγροτικό ακα-
θάριστο προϊόν. 

Έως 30% αύξηση στο σκληρό 

Ανακατατάξεις στις 
σπορές αροτραίων 
τη σεζόν 2020-2021

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

ΕΩΣ

ΒΑMΒΑΚΙ ΚΑΛΑMΠΟΚΙ

ΠΑΤΑΤΑ

ΚΡΙΘΑΡΙ
ΒΥΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ

30%

ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

ΑΥΞΗΣΗ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

ΕΩΣ
ΜΕΙΩΣΗ 
ΣΤΙΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 
ΣΥMΒΟΛΑΙΑΚΗΣ

50%

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΕΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 2020-2021
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Τη συλλογή και µεταποίηση του συνόλου της φε-
τινής παραγωγής πυρηνόκαρπων ανακοίνωσε η 
ΕΚΕ, σχολιάζοντας παράλληλα το δυσµενές οι-
κονοµικό πλαίσιο της υφιστάµενης συγκυρίας 
της πανδηµίας όσο υποστηρίζει ότι το επίπεδο 
των αποθεµάτων της βιοµηχανίας βρίσκεται στα 
ίδια µε τα περσινά επίπεδα. «Είναι πολύ δύσκο-
λο να γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη για το πόσο 
θα κρατήσει το δεύτερο lock-down που ισχύει ή-

δη σε πολλές από τις αγορές για το µεταποιηµέ-
νο ροδάκινο, αλλά και πως θα επηρεάσει τη ζή-
τηση. Είναι ακόµα πιο δύσκολο να προβλέψου-
µε την έκταση της οικονοµικής ύφεσης που θα 
προκληθεί στις αγορές» αναφέρει η ανακοίνωση.

Σε µια ανασκόπηση της πορείας του προϊόντος, 
η Ένωση Κονσερβοποιών Ελλάδας επαναλαµβά-
νει την πάγια θέση της ότι η ανταγωνιστικότητα 
του κλάδου προϋποθέτει ποιοτικότερη παραγω-

γή ροδάκινων και µεγαλύτερες αποδόσεις, «για 
να είναι ικανοποιηµένοι οι παραγωγοί». 

Σε αυτό το πλαίσιο η ΕΚΕ προωθεί το «∆ίκτυο 
Πυρηνόκαρπων» και καλεί τους συντελεστές να 
συµµετάσχουν σε αυτό, υποσχόµενη ότι «Το ∆ί-
κτυο θα ελέγχει και θα πιστοποιεί ότι τα τελικά 
προϊόντα πληρούν τις ποιοτικές προδιαγραφές 
και οι βιοµηχανίες θα τα παραλαµβάνουν ως 
προϊόντα ανώτερης ποιότητας».

Δίκτυο Πυρηνόκαρπων της ΕΚΕ για καλύτερη τιμή 

Στη λύση της οικονοµικής στήριξης 
ανά στρέµµα φαίνεται να καταλήγει 
το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, 
για τις αποζηµιώσεις στους µυδοκαλ-
λιεργητές, ως αντιστάθµισµα στις ζη-
µιές έως και 50% που υπέστησαν από 
τα απόνερα της πανδηµίας. Το πιεστι-
κό πρόβληµα για τον κλάδο εξετάστη-
κε σε τηλεδιάσκεψη, που οργανώθη-
κε την Πέµπτη 12 Νοεµβρίου, µε τη 
συµµετοχή του υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης, των κυβερνητικών βου-
λευτών της β’ Θεσσαλονίκης και εκ-
προσώπων των συλλόγων µυδοκαλ-
λιεργητών Κυµίνων και Χαλάστρας. 

Οι τελευταίοι, όπως πληροφορείται 
η Agrenda, παρέθεσαν στον υπουρ-
γό αναλυτικά αριθµητικά δεδοµένα, 
για το ύψος των απωλειών τους, από 
τα µέτρα περιορισµού της εξάπλωσης 
του Covid-19 και φέρονται να του ζήτη-
σαν τουλάχιστον 1.200 ευρώ το στρέµ-
µα ενίσχυση, προκειµένου να τις αντι-
σταθµίσουν έστω και µερικώς. Κατά τις 
ίδιες πηγές, ο Μάκης Βορίδης έδειξε 
θετικός στο να στηριχθεί ο κλάδος και 
να υιοθετηθεί η πρόταση για την κατά 
στρέµµα αποζηµίωση των πληγέντων, 
χωρίς ωστόσο να ανοίξει τα χαρτιά του 
για το ποσό που θα δοθεί. «Θα το δού-
µε αρχικά µε το Γενικό Λογιστήριο του 
Κράτους κι αφού λάβουµε το πράσινο 
φως, κατόπιν θα θέσουµε επίσηµα το 
αίτηµα στην ΕΕ», λέγεται πως ήταν η 

απόκριση του υπουργού, στην έκκλη-
ση των συνοµιλητών του.

Το τρίµηνο lockdown της περασµέ-
νης Άνοιξης, που έβαλε σε καραντίνα 
και την εστίαση σε Ελλάδα και το εξω-
τερικό, όπου κατευθύνεται σχεδόν το 
90% της ετήσιας εγχώριας παραγωγής 
µυδιών, όπως τονίζει στην Agrenda ο 
µυδοκαλλιεργητής ∆ηµήτρης ∆αρµου-
σλής, από τα Κύµινα Θεσσαλονίκης, ε-
πέφερε ισχυρό οικονοµικό πλήγµα στις 
εκµεταλλεύσεις του κλάδου.

«Το 90% της παραγωγής των Κυµί-
νων, της Χαλάστρας, της Μεθώνης και 
του Μακρύγιαλου, που φτάνει τους 
35.000 τόνους, εξάγεται σε Ιταλία, Γαλ-
λία και Ισπανία. Στις αγορές αυτές, ό-
πως και στην Ελλάδα, για τρεις µήνες 
την άνοιξη και στις αρχές καλοκαιριού, 
η ζήτηση ήταν έως ανύπαρκτη», εξη-
γεί ο κ. ∆αρµουσλής. Οι εξαγωγές ξε-
κίνησαν πολύ αργά φέτος και άρχισαν 
να βρίσκουν το βηµατισµό τους µετά 
τον Ιούλιο. Ωστόσο χάθηκε πολύτιµος 
χρόνος, αλλά κι ένα σηµαντικό κοµµά-
τι της παραγωγής. «Η ζηµιά φτάνει το 
50%. Πολλά µύδια δεν µαζεύτηκαν έ-
γκαιρα και προέκυψαν κι απώλειες α-
πό θνησιµότητα λόγω των θερµοκρα-
σιών Ιουλίου και Αυγούστου που ανέ-
βηκαν σε κρίσιµα σηµεία», σηµείωσε ο 
ίδιος, του οποίου η εκµετάλλευση πα-
ράγει 2.000 τόνους ετησίως και εξάγει 
100% στην Ιταλία. ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

ποιία Μακεδονίας – Θράκης (Βεργίνα) έχει 
ο όµιλος Ευθυµιάδη. 

Σηµαντική φθορά, όσον αφορά τις καλλι-
εργήσιµες εκτάσεις, έχει υποστεί φέτος και η 
ελαιοκράµβη και σύµφωνα µε τα όσα δηλώ-
νει στην Agrenda ο Βασίλης Ανδριώτης, του 
οµώνυµου οµίλου, οι λόγοι αυτής της υπο-
χώρησης έχουν να κάνουν τόσο µε τον και-
ρό (φθινοπωρινή ξηρασία σε πολλές περιο-
χές) όσο και µε την υποχώρηση τιµής (από 
τα 40 στα 36 λεπτά το κιλό) που παρουσιάζει 
στα αντίστοιχα φετινά συµβόλαια το προϊόν. 

Περαιτέρω υποχώρηση στα στρέµµατα α-
ναµένεται να παρουσιάσει την άνοιξη και το 
καλαµπόκι, καθώς δεν κατάφερε να διατη-
ρήσει την καλή τιµή παραγωγού στην αρχή 
της συγκοµιδής, στα τέλη του καλοκαιριού. 
Είναι σαφές ότι ο ανταγωνισµός που δέχε-
ται το προϊόν από τις αθρόες εισαγωγές (α-
πό χώρες της Βαλκανικής) δεν το αφήνουν 
να σηκώσει κεφάλι. Εικάζεται µάλιστα ότι 
ακόµα κι αν βελτιωθεί η τιµή του προϊόντος 
κατά τη διάρκεια του χειµώνα, κερδισµένο 
θα είναι το εµπόριο και όχι οι παραγωγοί, 
λίγοι εκ των οποίων έχουν την οικονοµική 
δύναµη και την υποδοµή για την αποθήκευ-
ση του καλαµποκιού. 

Μείωση 
15-20%

Οι τιµές φέτος 
στο µύδι ήταν 
περίπου 15%-
20% χαµηλό-
τερες από τα 
προηγούµενα 
χρόνια, µε το 
κιλό να πιάνει 
στη χονδρική 

γύρω στα 
50-60 λεπτά 

Λύση για ανά στρέμμα στήριξη εξετάζει
για τους μυδοκαλλιεργητές ο Βορίδης

Στο 85% οι σπορές 
σκληρού σίτου
Αντικρουόµενες είναι 
οι εκτιµήσεις για τις 
εκτάσεις που θα 
συγκρατήσει τελικά το 
βαµβάκι την επόµενη 
χρονιά. Σίγουρα, η τιµή 
του σύσπορου δεν 
ικανοποιεί αυτό τον 
καιρό τους παραγωγούς, 
πολλοί εκ των οποίων 
είδαν ήδη ως λύση το 
σκληρό σιτάρι. Βέβαια, 
πολλά θα εξαρτηθούν 
και από την τύχη που θα 
έχουν οι σπορές του 
σκληρού (σήµερα 
προσεγγίζουν στο 85%). 
Λέγεται π.χ. ότι σε 
πολλές περιοχές η 
σπορά έγινε σε ξηρό 
έδαφος και έως σήµερα 
δεν έχει βρέξει. Αν το 
φύτρωµα δε γίνει σωστά 
και έγκαιρα, υπάρχει 
πάντα το ενδεχόµενο η 
δεύτερη επιλογή να 
είναι πάλι το βαµβάκι. 



Agrenda46 Σάββατο 21 & Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2020 ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Καθοδήγηση 
για ΚΑΠ 
και ΕΛΓΑ
στις μελέτες
Παγκόσμιας
Τράπεζας
Οδηγό αγροτικής πολιτικής θα 
αποτελέσουν οι µελέτες της ∆ιεθνούς 
Τράπεζας Ανασυγκρότησης και 
Ανάπτυξης (παρακλάδι του Οµίλου της 
Παγκόσµιας Τράπεζας) για το 
σχεδιασµό του εθνικού φακέλου για 
τη νέα ΚΑΠ. Ήδη, κατατέθηκε για 
επεξεργασία στην επιτροπή Εµπορίου 
της Βουλής, το σχέδιο νόµου βάσει 
του οποίου θα κυρωθεί η σύµβαση 
µεταξύ του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και της ∆ιεθνούς 
Τράπεζας Ανασυγκρότησης και 
Ανάπτυξης-SPARTA,, ύψους 
950.000 ευρώ. Μάλιστα, επ΄ αυτού, 
ο τοµεάρχης αγροτικού του ΣΥΡΙΖΑ, 
Σταύρος Αραχωβίτης, κάνει λόγο για 
προκλητική ανάθεση άνευ 
διαγωνισµού, καυτηριάζοντας το 
γεγονός ότι µε την εν λόγω κίνηση 
τίθενται «τα ελληνικά πανεπιστήµια 
και η επιστηµονική κοινότητα σε ρόλο 
αξιολογούµενου για το προσχέδιο  
Στρατηγικού Σχεδιασµού που 
συνέταξαν». 
Με βάση τα ανακοινωθέντα, η 
Τράπεζα θα παρέχει, µεταξύ άλλων, 
τεκµηριωµένη καθοδήγηση και 
αναλυτικά στοιχεία σχετικά µε τη 
διαχείριση του κινδύνου εισοδήµατος 
στον αγροτικό τοµέα (µεταβλητότητα 
καιρικών συνθηκών και διακυµάνσεις 
τιµών) ενώ θα εκπονήσει αναλογιστική 
µελέτη για τον ρόλο του δηµόσιου και 
του ιδιωτικού τοµέα στην παροχή 
γεωργικής ασφάλισης εστιάζοντας στη 
βιωσιµότητα του συστήµατος του 
Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων 
(ΕΛΓΑ.) Συνολικά, η Τράπεζα θα 
εκπονήσει σειρά µελετών, σε τοµείς 
κλειδιά του πρωτογενούς για να 
υποστηρίξει το υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης στο σχεδιασµό των 
Στρατηγικών Σχεδίων της νέας ΚΑΠ. 
Οι µελέτες θα ασχοληθούν µε τους 
τοµείς: Αγροτική πολιτική και 
ανταγωνισµός, Συστήµατα 
συµβουλευτικής και γνώσης, Αγρο-
οικολογική ζωνοποίηση, Ανάλυση 
ρίσκου. Επιπλέον, η Τράπεζα θα 
αξιολογήσει την ανάλυση αναγκών 
(SWOT) που έχει εκπονήσει το 
Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, 
ενώ σε δεύτερο χρόνο το Στρατηγικό 
Σχέδιο της ΚΑΠ και τη σχέση του µε 
άλλα σχετικά εργαλεία πολιτικής.

Έφυγε ο Κοντός, σχόλασε ο γάμος, 
ψάχνει... πατερούλη η παλιά παρέα 
Στην τελική του μορφή το καταστατικό της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Εντείνονται οι παρασκηνιακές κινήσεις για την 
πολυσυζητηµένη αναδιάταξη στο συνεταιρι-
στικό χώρο, σε εφαρµογή και του νέου νόµου 
4673/2020 που ψηφίσθηκε από τη Βουλή στις 
αρχές του χρόνου, χωρίς ωστόσο να έχει δώσει, 
µέχρι σήµερα τουλάχιστον, τα επιθυµητά απο-
τελέσµατα. Η ενηµέρωση θέλει το καταστατικό 
της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών 
(ΕΘΕΑΣ) που προβλέπεται από το νέο νόµο να έ-
χει λάβει την τελική του µορφή (η Agrenda πα-
ρουσιάζει κάποια σηµεία του) και αυτό που τώ-
ρα δροµολογείται, είναι µια πρωτοβουλία για τη 
σύγκλιση, όπως λέγεται, των οργάνων. Η συνέ-
χεια δεν είναι απλή, καθώς όλοι θέλουν να επι-
καλούνται τις ανοιχτές και δηµοκρατικές διαδι-
κασίες, οι περισσότεροι ωστόσο εκ των πρωτα-
γωνιστών του χώρου, επιδιώκουν παράλληλα 
να φέρουν τα πράγµατα στα µέτρα τους. 

Ο δρόµος για παράδειγµα που θα ακολουθη-
θεί, µέχρι τη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης 
της ΕΘΕΑΣ, έχει τη σηµασία του. Κάποιοι θέλουν 
την συγκρότηση µιας Επιτροπής Πρωτοβουλί-
ας, που θα παρουσιάσει το καταστατικό, θα το 
καταθέσει προς επικύρωση στις αρµόδιες αρ-
χές, θα συγκαλέσει την πρώτη γενική συνέλευ-
ση και θα δώσει τη σκυτάλη στο προσωρινό ∆ι-
οικητικό Συµβούλιο της νέας Οργάνωσης, µέ-
χρι την διεξαγωγή των επίσηµων αρχαιρεσιών.

Κάποιοι άλλοι προκρίνουν την οργάνωση 
της µέχρι εκεί πορείας από τους πρωταγωνι-
στές του… διχασµού και ειδικότερα από τους δι-

οικούντες της Νέας ΠΑΣΕΓΕΣ και του ΣΑΣΟΕΕ, 
δηλαδή των δύο οργανώσεων που προσπάθη-
σαν ανεπιτυχώς την τελευταία τετραετία να κα-
λύψουν το κενό της ΠΑΣΕΓΕΣ, µετά τη γνωστή 
αποστασία στα όργανα διοίκησης της τελευταί-
ας την άνοιξη του 2016.  

Οι πληροφορίες θέλουν τη διαδικασία αυτή να 
διευκολύνεται µετά την παραίτηση από την προ-
εδρία του ΣΑΣΟΕΕ, του Αλέκου Κοντού, πρώην 
υπουργού και διευθύνοντος σήµερα της ΣΕΚΕ, 
ο ρόλος του οποίου στα συνεταιριστικά δρώµε-
να έχει αµφισβητηθεί από πολλούς εκ των συν-
δαιτυµόνων του. Η αλήθεια είναι ότι ο πρώην 
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, µετά τις δια-
δοχικές αποτυχίες στην κεντρική πολιτική σκη-
νή, καθώς δεν κατάφερε στις τελευταίες αναµε-
τρήσεις να εκλεγεί βουλευτής, επεδίωξε να παί-
ξει κεντρικό ρόλο στα συνεταιριστικά πράγµα-
τα, ελπίζοντας έτσι να επανέλθει κάποια στιγµή 
και στο Κοινοβούλιο. Το θέµα είναι ότι επέλεξε 
γι’ αυτή τη δεύτερη καριέρα του, να στηριχθεί 

στις πλάτες ενός ιδιότυπου συστήµατος οικονο-
µικής συνδροµής και νοµής εξουσίας, όπως εί-
ναι αυτό που αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια 
γύρω από τη διαχείριση του ΟΣ∆Ε. Επόµενο ή-
ταν, µαζί µε τη φθορά του εν λόγω συστήµατος 
να καταρρεύσει και η οργάνωση που δηµιουρ-
γήθηκε για να το εξυπηρετεί, δηλαδή ο ΣΑΣΟΕΕ. 

Το ερώτηµα είναι, πώς µια κατ’ επίφαση µόνο 
συνεταιριστική οργάνωση, πίσω από την οποία 
επιχείρησαν να κάνουν τη δουλειά τους συγκε-
κριµένα ιδιωτικά συµφέροντα, µπορεί, έστω και 
µέσω των στελεχών της, να διαδραµατίσει ενερ-
γό ρόλο στα τεκταινόµενα για την επόµενη µέ-
ρα σε ένα γνήσιο και αντιπροσωπευτικό των α-
γροτικών οργανώσεων συνεταιρισµό κίνηµα. 

Σηµειωτέον ότι µε βάση το καταστατικό, η Ε-
ΘΕΑΣ εκπροσωπεί τους Αγροτικούς Συνεταιρι-
σµούς καθώς και τα λοιπά νοµικά πρόσωπα (Α-
γροτικές Εταιρικές Συµπράξεις, Αναγκαστικοί 
Συνεταιρισµοί, Οµάδες Παραγωγών) που είναι 
εγγεγραµµένα στο Μητρώο Αγροτικών Συνε-
ταιρισµών (Ε.Μ.Α.Σ.) εκτός από τις ∆ιεπαγγελ-
µατικές. Το κάθε µέλος της « ΕΘ.Ε.Α.Σ.» δικαι-
ούται ψήφους οι οποίοι καθορίζονται µε βά-
ση το ύψος του κύκλου των εργασιών του, που 
προκύπτει από τα καταχωρισµένα στοιχεία στο 
Ε.Μ.Α.Σ. και βεβαιώνεται από σχετικό έγγραφο 
της Εποπτεύουσας Αρχής προ της διενέργειας 
της Γενικής Συνέλευσης. Συγκεκριµένα, κάθε 
µέλος δικαιούται µία ψήφο όταν ο κύκλος των 
εργασιών του είναι από 500.000 ευρώ έως και 
1 εκατ. ευρώ και για κάθε δύο επιπλέον εκατ. 
ευρώ κύκλου εργασιών, θα προστίθεται ακόµη 
µία ψήφος, µε µέγιστο αριθµό ψήφων τις 20. 

Σύγκλιση των οργάνων
Το καταστατικό της ΕΘΕΑΣ έχει 
λάβει την τελική του µορφή και 
αυτό που τώρα δροµολογείται, 
είναι µια πρωτοβουλία για τη 

σύγκλιση, όπως λέγεται, 
των οργάνων
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Να τηρηθούν όσα αποφασίστηκαν στο 
προηγούµενο Συµβούλιο για τη µεταρρύθµιση της 
ΚΑΠ, για να µη δηµιουργηθεί κλίµα ανασφάλειας 
στους αγρότες, ζήτησε ο Έλληνας υπουργός
Μάκης Βορίδης κατά τη διάρκεια της παρέµβασής 
του στο πλαίσιο της τηλεδιάσκεψης των 
Υπουργών Γεωργίας. Μάλιστα, ο υπουργός 
ζήτησε να αποσταλεί επιστολή εξ ονόµατος του 
Συµβουλίου προς τον κ. Τίµερµανς και εξέφρασε 
τη δυσαρέσκεια του, υπογραµµίζοντας ότι 

«τέτοιες δηλώσεις δηµιουργούν ανασφάλεια 
στους Ευρωπαίους αγρότες, αλλά και σε όλους 
όσοι εµπλέκονται στη µεταρρύθµιση της ΚΑΠ». 
Παράλληλα, τόνισε ότι «αυτές υπονοµεύουν τις 
προσπάθειες προόδου στις διαπραγµατεύσεις, 
δεδοµένου δε και του στενού χρονικού 
περιθωρίου που έχουµε». Υπενθυµίζεται ότι οι 
Ευρωπαίοι υπουργοί κατέληξαν µετά από δύο 
χρόνια σκληρών διαπραγµατεύσεων στον 
καθορισµό της ΚΑΠ µόλις τον περασµένο µήνα. 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

∆ύο νοµοθέτες υπόλογοι στο πολύ-
χρωµο εκλογικό σώµα της Ευρώπης, 
ένα εκτελεστικό όργανο σε ρόλο θεα-
τή που φιλοδοξεί να πιέσει καταστά-
σεις και ένα πακέτο νοµικών κειµέ-
νων –αυτό της µεταρρύθµισης της 
ΚΑΠ- που πρέπει να έχει ολοκληρω-
θεί ως την επόµενη άνοιξη. Η παρα-
πάνω εξίσωση αποτυπώνει το κλίµα 
που την τελευταία εβδοµάδα επικρα-
τεί στις Βρυξέλλες, όπου αντιπρόσω-
ποι της Ευρωβουλής, του Συµβουλί-
ου υπουργών Γεωργίας και της Κοµι-
σιόν, προσπαθούν να χωρέσουν τις 
προτεραιότητές τους για τη νέα ΚΑΠ. 

Πάντα είναι έκρυθµο το πλαίσιο 
συζητήσεων σε αυτό το στάδιο, ω-
στόσο ο Ολλανδός σοσιαλδηµοκρά-
της πολιτικός και αντιπρόεδρος της 
Κοµισιόν, Φρανς Τίµερµανς, που 
βάλθηκε να αναδείξει το βιώσιµο 
και φιλοπεριβαλλοντικό στάτους 
της Ευρώπης στις αγορές και στα 
νοµικά κείµενα που επεξεργάζεται 
η υπηρεσία του, βιάστηκε να ταρά-
ξει τα νερά. Λίγες µέρες µετά την έ-
ναρξη των διαπραγµατεύσεων δή-
λωσε πως η Κοµισιόν προτίθεται να 
αποσύρει τα κείµενα της ΚΑΠ και να 
παραδώσει νέα, αφού η επεξεργα-
σία που έγινε από την Ευρωβουλή 
και τους υπουργούς Γεωργίας, α-
φήνουν εκτός, όπως υποστηρίζει, 
την Πράσινη Συµφωνία που συνυ-
πογράφει ο ίδιος µαζί µε την επικε-
φαλής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. 

Ακολούθησε κατακραυγή, µια τη-
λεδιάσκεψη σε υπουργικό επίπεδο 
και η Κοµισιόν τα µάζεψε όπως µπο-
ρούσε. Η Κοµισιόν διαβεβαίωσε ότι 
η απόσυρση της πρότασής της για 
τη µεταρρύθµιση του προγράµµατος 
αγροτικών επιδοτήσεων της ΕΕ εξα-
κολουθεί να είναι πιθανή, αν και ό-

χι σε αυτό το στάδιο, ενώ στη συνέ-
χεια, εξήγησε πως «όχι, δεν τίθεται 
ζήτηµα απόσυρσης της πρότασης, 
γιατί δεν υπάρχει άλλη εναλλακτι-
κή», κατά τον επίτροπο γεωργίας, 
Γιάνουζ Βοϊτσεχόφσκι.

Ως αρµόδιο όργανο για την θέσπιση 
νοµοθετηµάτων, η Επιτροπή διαδρα-
µατίζει ρόλο διαµεσολαβητή κατά τη 
διάρκεια αυτών των διοργανικών δι-
απραγµατεύσεων που είναι γνωστές 
ως «τριλόγος» στην ορολογία της ΕΕ. 
∆εδοµένου ότι η τελική απόφαση ε-
ναπόκειται στους δύο συννοµοθέτες, 
το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ µπορεί 
µόνο να χρησιµοποιήσει την απειλή 
απόσυρσης της αρχικής της πρότα-
σης ως έσχατη λύση για να επηρεά-
σει τις συνοµιλίες. Η είδηση ότι η Ε-
πιτροπή αφήνει ανοιχτή µια πόρτα 
για απόσυρση της ΚΑΠ, όπως ήταν 

αναµενόµενο, χαιρετίστηκε από πε-
ριβαλλοντικές ΜΚΟ, οι οποίες µάλι-
στα είχαν προηγουµένως παροτρύ-
νει τον εκτελεστικό φορέα της ΕΕ να 
καταργήσει την αρχική πρόταση της 
ΚΑΠ και να διαφυλάξει την Πράσινη 
Συµφωνία. Από την πλευρά του, ο βε-
τεράνος σοσιαλιστής ευρωβουλευτής 
Πάολο Ντε Κάστρο, που συµµετέχει 
ενεργά στις διαπραγµατεύσεις, σχο-
λίασε ότι η εξέλιξη αυτή δεν του προ-
καλεί έκπληξη. «Και τα τρία θεσµικά 
όργανα αναπτύσσουν επί του παρό-
ντος τη διαπραγµατευτική τους στρα-
τηγική για τους επερχόµενους γύ-
ρους», προσέθεσε σε δηµόσιες δηλώ-
σεις του. Είπε επίσης ότι είναι πεπει-
σµένος πως η Επιτροπή θα παράσχει 
στους δύο συννοµοθέτες την κατάλ-
ληλη υποστήριξη για την επίτευξη της 
φιλόδοξης συµφωνίας για την ΚΑΠ 

που θα είναι σε θέση να προστατεύ-
σει µια δίκαιη ισορροπία µεταξύ πα-
ραγωγής, υγείας των καταναλωτών 
και περιβάλλοντος.

Και το συµβούλιο των υπουργών 
Γεωργίας στις 16 του µήνα στάθηκε 
στην εξέλιξη αυτή, καταφέρνοντας 
να πάρει τις διαβεβαιώσεις του επι-
τρόπου Γεωργίας ότι τελικά η Κοµι-
σιόν δεν θα προχωρήσει στην κίνη-
ση αυτή. Η γερµανίδα υπουργός γε-
ωργίας, Γιούλια Κλόκνερ είπε ότι θα 
γράψει στον Αντιπρόεδρο και θα του 
µεταφέρει την άποψη της Γερµανικής 
Προεδρίας του Συµβουλίου επί του 
θέµατος, επισηµαίνοντας ότι, ωστό-
σο, η κλιµάκωση των θεσµικών δι-
αβουλεύσεων χωρίς να παίρνει στα 
σοβαρά το Συµβούλιο «είναι κακές 
ειδήσεις για οποιαδήποτε µελλοντι-
κή συµφωνία».

Tα πυροτεχνήματα  
για την ΚΑΠ του 

πράσινου Κομισάριου 
Κενού περιεχομένου 

οι απειλές περί 
ανάκλησης του 
κειμένου σε μια 

ύστατη προσπάθεια τα 
στελέχη της Κομισιόν 

να αφήσουν το 
αποτύπωμά τους στη 

μεταρρύθμιση 
της ΚΑΠ 

Κίνηση που προκαλεί
ανασφάλεια, 

σχολιάζει η Ελλάδα

Πρόγραμμα
Οι επόµενοι τριµερείς διάλογοι 
έχουν προγραµµατιστεί 
προσωρινά για τις 
2 ∆εκεµβρίου (κανονισµός για 
την Κοινή Οργάνωση Αγοράς) 
και για  τις 4 ∆εκεµβρίου 
(κανονισµός Χρηµατοδότησης, 
∆ιαχείρισης και 
Παρακολούθησης).

Ντε Κάστρο
Καµία εντύπωση δεν έκανε 
στον βετεράνο σοσιαλιστή 
ευρωβουλευτή Πάολο Ντε 
Κάστρο, η απειλή της Κοµισιόν 
για απόσυρση της ΚΑΠ.

Βορίδης
«Tέτοιες δηλώσεις 
δηµιουργούν ανασφάλεια 
στους Ευρωπαίους αγρότες, 
αλλά και σε όλους εµάς που 
εµπλεκόµαστε στη 
µεταρρύθµιση της µελλοντικής 
ΚΑΠ», σχολίασε ο Έλληνας 
υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης, µε αφορµή τις 
δηλώσεις Τίµερµανς.
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ΑΘΗΝΑ ΛΙΝΟΥ 
ΕΠΙ∆ΗΜΙΟΛΟΓΟΣ
«Η Ελλάδα αντιµετωπίζει 
τρεις ταυτόχρονες κρίσεις: 
υγειονοµική, κοινωνική και 
οικονοµική. Το κλειδί για 
να επιλυθούν και οι τρεις 
είναι να επικεντρωθούµε 
στην υγειονοµική κρίση, µε 
απόλυτη σύµπνοια των 
πολιτικών, πνευµατικών 
και κοινωνικών δυνάµεων 
της χώρας».

ΜΙΣΕΛ ΟΜΠΑΜΑ 
ΠΡ. ΠΡΩΤΗ ΚΥΡΙΑ
«Ο Ντόναλντ Τραµπ είχε 
διαδώσει ρατσιστικά ψέµατα 
για τον άντρα µου. ∆εν ήταν 
κάτι που ήµουν έτοιµη να 
συγχωρήσω. Αλλά ήξερα 
ότι, έπρεπε να βρω τη 
δύναµη και την ωριµότητα 
για να αφήσω τον θυµό µου 
στην άκρη. Γι’ αυτό, 
καλωσόρισα τη Mελάνια 
Τραµπ στον Λευκό Οίκο».

ΑΛΜΠΕΡΤ ΜΠΟΥΡΛΑ 
CEO PFIZER
«Είµαι ενθουσιασµένος 
που ακούω τα καλά νέα 
από τη @moderna_tx για 
το πρόγραµµα ανάπτυξης 
εµβολίων κατά της 
COVID-19. Οι εταιρείες 
µοιράζονται έναν κοινό 
στόχο, να νικήσουν την 
ασθένεια και µοιραζόµαστε 
τα ενθαρρυντικά 
αποτελεσµατά τους».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΟΤΙ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΤΙΡΙ ΤΩΝ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΕΧΕΙ ΑΝΟΙΞΕΙ ΒΕΝΤΕΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΝΙΑΤΕΣ

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

Παράταση
«Με 145.00 δικαιούχους και ένα 
σύστηµα που υπολειτουργεί από 
τις δύο πρώτες κιόλας ηµέρες, 
δεν πρόκειται να πάρουν τίποτα. 
Μεγάλη ταλαιπωρία για τους 
παραγωγούς και τα γραφεία 
εξυπηρέτησης». Αυτό είναι ένα 
από τα πολλά σχόλια των εν 
δυνάµει δικαιούχων για στήριξη 
30ευρω στο ελαιόλαδο για την 
ελαττωµατική πλατφόρµα που 
φωνάζει «παράταση».

Βροντάκηδες
Έτσουξαν ως φαίνεται κάποιους 
(ποιους άραγε;) οι αποκαλύψεις 
για τα «χρυσαφένια» 
βοσκοτόπια και τις διαρροές 
από το εθνικό απόθεµα, ως εκ 
τούτου και οι απειλές παντός 
είδους. Το βέβαιο, είναι ότι το 
θέµα έχει πάρει το δρόµο του 
για τις εισαγγελικές αρχές, και 
άρα θα φανεί γρήγορα αν 
όντως υπήρξε κάτι «σάπιο στο 
βασίλειο της ∆ανιµαρκίας».

∆ια ζώσης
Μπορεί στη Νιρβάνας να 
διακόπησαν λόγω καραντίνας 
τα µαθήµατα εκπαίδευσης, στη 
∆οµοκού όµως µαθαίνουµε ότι 
έγιναν κάποια ταχύρρυθµα στον 
τριµηνίτη, για να επανέλθει η...
τάξις. Όσο για το ποιος τα 
έκανε, δια ζώσης, τι να λέµε...
Αν µη τι άλλο, µένει να φανεί 
αν τα κρασαρίσµατα, στο 
σύστηµα που µπάζει από καιρό 
θα συνεχιστούν. 

Λάθος δρόµο πήραµε καρδιά, ρίξαµε ανάποδη ζαριά

Μέχρι σήµερα στο Μέγαρο της πλατείας δεν έχει ξεδιπλωθεί το εθνι-
κό σχέδιο για την εφαρµογή της νέας ΚΑΠ, όποτε κι αν αυτή έρθει. 
Σου λέει τι να χτίζω πύργους στην άµµο, αφού τώρα καληώρα, έρ-
χεται ο αντιπρόεδρος Τίµερµαν και απειλεί µε απόσυρση της πρό-
τασης της Κοµισιόν σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το νέο αγρο-
τικό µοντέλο παίρνει λάθος κατεύθυνση ως προς την περιβαλλοντι-
κή φιλοδοξία της Ένωσης. Ανησύχησε κι ο Μαυρουδής, που ζήτησε 
να αποσταλεί επιστολή εξ ονόµατος του Συµβούλιου προς τον αντι-
πρόεδρο για να άρει τις δηλώσεις του που δηµιουργούν ανασφάλεια 
στους παραγωγούς. Όχι γιατί, οι αγρότες ήταν ήσυχοι έως τώρα...

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Πιο πολλά είπε για τα 
µινκ ο υπουργός της 
πλατείας παρά για τα 
µέτρα αγοράς και τη 
στήριξη των αγροτών 
ελέω πανδηµίας, στην 
τηλεδιάσκεψη των 
Βρυξελλών. Θα µου 
πεις τα άφησε για τη 
Φωτεινή.

Η υφυπουργός της 
πλατείας πάντως 
χτύπησε «καµπα-
νάκια» ενόψει 
Χριστουγέννων για 
αναταραχές και στην 
κατανάλωση γεωργι-
κών προϊόντων λόγω 
των περιορισµών 
στην HORECA, 
εξαιτίας του β’ κύµα-
τος της πανδηµίας.

Υβρίδια
Στην πρόσφατη σύνοδο των 

Βρυξελλών µε τηλεδιάσκεψη, 
πιο ουσιαστική ήταν η 
υφυπουργός της πλατείας που 
ζήτησε επέκταση των µέτρων 
στήριξης των παραγωγών και 
το 2021 από την προβληµατική 
κατάσταση που δηµιουργούν οι 
περιορισµοί λόγω  πανδηµίας.

Παρακολούθηση και στήριξη 
του τοµέα γαλακτοκοµικών για 
να µην ανακοπεί εξαιτίας της 
κρίσης η τάση ανάκαµψης των 
τιµών στο γάλα, προέκρινε η 
Φωτεινή. Ζήτησε και µέτρα 
ανακούφισης για το χοίρειο 
κρέας και τα πουλερικά.

Επέκταση των µέτρων 
στήριξης και για του χρόνου 
ζήτησε και για τα αµπελοοινικά, 
τόσο για τους οινοποιούς όσο 
και για τους αµπελουργούς της 
χώρας, αλλά και να µην 
µείνουν απέξω ελαιόλαδο 
και επιτραπέζιες ελιές.

;

ΓΚΟΝΖΑΛΟ ΙΓΚΟΥΑΪΝ 
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ
«Σήµερα οι καλύτεροι είναι 
οι Λεβαντόφσκι, Χάαλαντ 
και Μπενζεµά. Στην 
ιστορία έχουµε τους 
Σουάρες, Λεβαντόφσκι, 
Καβάνι, Νταβίντ Βίγια, 
Μπενζεµά, Ιµπραΐµοβιτς. 
Αυτός που δεν µπορεί να 
φτάσει κανείς είναι ο 
Ρονάλντο. Πάντα ήθελα 
να είµαι ο Ρονάλντο».

Αν δεν έρθουν
οι ανθοπαραγωγοί 
δεν ξεκινάει 
δεύτερος γύρος
ειδικών ενισχύσεων.

Πάντα είναι δύσκολος ο χειµώνας για τους 
συντελεστές της αγροτικής παραγωγής, αλλά ο 
φετινός µοιάζει ακόµα δυσκολότερος. Είναι και 
αυτή η καραντίνα και οι συνέπειές της σε όλο το 
φάσµα της οικονοµίας. Πάντως οι πληρωµές που 
αναµένουν αγρότες και κτηνοτρόφοι φαίνεται πως 
θα γίνουν κανονικά. Ήδη ξεκίνησαν οι εξοφλήσεις 
της περσινής χρονιάς, για να σβήσουν οι όποιες 
εκκρεµότητες και να ξεκινήσει η διαδικασία 
πληρωµής τόσο των προγραµµάτων όσο και της 
νέας εξισωτικής. Και η καλή είδηση είναι ότι πάλι 
αυξηµένο έρχεται το µπάτζετ -αν και µόνο για τους 
ορεινούς! Λίγο µεν, αλλά αυξηµένο!  

Από την άλλη, βέβαια, είναι και εκείνα τα 
αχρεωστήτως καταβληθέντα που αφορούν 
ενισχύσεις που δεν έπρεπε να είχαν λάβει κάποιοι 
παραγωγοί και τώρα καλούνται να τα δώσουν 
πίσω. Κι αυτά λίγα είναι, αλλά ποιος τους λέει ότι 
τα έχουν για να τα επιστρέψουν; Για πολλούς 
κάπου «έφυγαν» στα τρέχοντα έξοδά τους!  

Άνοιξε, σου λέει, το σύστηµα για τις αιτήσεις 
ειδικής ενίσχυσης στην ελιά Καλαµών, όπως είχαν 
πει στις 17 Νοέµβρη (µοιραία ηµεροµηνία). Το 
θέµα µε τα συστήµατα αυτά, κατά τα γνωστά, είναι 
ότι ανοίγουν, αλλά «κρασάρουν». Κάποιοι, λένε, 
δεν κατάφεραν να οριστικοποιήσουν την αίτηση. Σε 
κάποιους άλλους οι αιτήσεις απορρίφθηκαν, χωρίς 
αιτία. Το ζήτηµα είναι ότι οι ελαιοπαραγωγοί έχουν 
περιθώριο µόλις 10 µέρες, και αν τις µισές δεν 
µπορούν να κάνουν δουλειά, τότε ούτε οι µισοί δεν 
θα επιδοτηθούν τελικά….. Άντε πάλι λάθη, 
ενστάσεις, παράταση προθεσµίας και απλήρωτοι…..  

Και δεν είναι µόνο στην Αιτωλοακαρνανία, που οι 
περισσότεροι ελαιοπαραγωγοί δεν θα κάνουν καν 
αίτηση για το πριµ της Καλαµών. Ακούγεται νέο 
πρόβληµα στη Λέσβο και τη Θάσο. Εκεί φαίνεται 
να µην είναι επιλέξιµες οι ελιές Αδραµυτινή και 
Κολοβή, µε το σύστηµα να τα «βλέπει» ως µη 
παραγωγικά στη Λέσβο. Το θέµα δεν είναι ότι 
ξεσηκώθηκαν οι παραγωγοί, αυτό είναι 
αναµενόµενο. Το ζήτηµα είναι να βρεθεί λύση και 
να πληρωθούν τελικά οι πληγέντες αγρότες. Και 
µάλιστα το συντοµότερο, γιατί είναι και χειµώνας. 

Κι ενώ οι αγρότες ξεκίνησαν να σπέρνουν 
ενεργειακά φυτά, ακούγεται µια πιθανή αλλαγή του 
συστήµατος κατανοµής του βιοντίζελ. Ο βουλευτής 
Λάρισας και πρώην υφυπουργός Κόκκαλης 
µεταφέρει τη θέση των παραγωγών, ότι αν 
καταργηθεί το υφιστάµενο σύστηµα, πολλοί θα 
είναι αυτοί που θα εγκαταλείψουν τις καλλιέργειές 
τους, που είναι τώρα µε συµβολαιακή. Από την 
άλλη ο αρµόδιος υφυπουργός Περιβάλλοντος 
Νικόλαος Ταγάρας επιµένει ότι οι προτεραιότητες 
του υπουργείου παραµένουν ίδιες, αλλά δεν 
δεσµεύτηκε για τίποτα από το βήµα της Βουλής. 
Άσε που οι παραγωγοί, τέτοια εποχή έως πέρυσι 
ήξεραν ήδη τις τιµές πώλησης των αγροτικών 
προϊόντων τους. Πρόκειται για έλλειψη σχεδιασµού 
ή για δραστικές αλλαγές που έρχονται; 
αναρωτιούνται όλοι!    Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ Ε

ίναι έτοιµοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες 
για µια προεδρία Μπάιντεν; Μετά 
βίας. Και αυτό διότι πολλοί µετα-
ξύ των ηγετών της Ευρώπης -σε 

επίπεδο ΕΕ ή σε εθνικό επίπεδο- φαίνε-
ται να νοµίζουν ότι ο νέος πρόεδρος των 
ΗΠΑ σηµαίνει και επιστροφή σε κάποιες 
καλές ηµέρες.

Ωστόσο, ο κόσµος έχει αλλάξει από 
αυτό που ήταν, και το ίδιο και οι ΗΠΑ. 
Αρκετά έχουν γραφεί τις προηγούµε-
νες ηµέρες για το πόσο πολύ ο πρόεδρος 
Μπάιντεν θα εστιάσει στο να «φτιάξει τα 
πράγµατα καλύτερα», αλλά στο εσωτερι-
κό του. Είναι ώρα οι Ευρωπαίοι να κατα-
λάβουν τι σηµαίνει αυτό.

∆ιότι εάν οι πιθανότητες ενός «διατλα-
ντικού reset» εξαρτώνται από το ποιος εί-
ναι ο επόµενος Αµερικανός πρόεδρος, η 
πραγµατική του αναβίωση εξαρτάται α-
πό το τι είναι οι διατεθειµένοι να κάνουν 
οι Ευρωπαίοι. Για να το θέσουµε απλά, 
ο Μπάιντεν θα πρέπει µόνο να σηµατο-
δοτήσει ότι θέλει οι σύµµαχοι να είναι ε-
ταίροι και πάλι, αλλά αυτό το τελευταίο 

πρέπει να πε-
τύχει. Αυτό ση-
µαίνει ενίσχυ-
ση του ευρωπα-
ϊκού project µέ-
σω περαιτέρω 
ολοκλήρωσης 
-ιδιαίτερα σε ζη-
τήµατα ευρωζώ-
νης για να απο-

τρέψει µια ακόµη χρηµατοπιστωτική κρί-
ση- και να φροντίσει για τις πολλές κρί-
σεις που υπάρχουν στη γειτονιά της ΕΕ.

Το µεγάλο άλµα προς τα εµπρός για 
τους φορείς χάραξης πολιτικής της Ευρώ-
πης και τους στρατηγικούς αναλυτές, θα 
ήταν να αναγνωρίσουν ότι η αυτονοµία 
της Ευρώπης είναι στην πραγµατικότητα 
προς το συµφέρον των ΗΠΑ -χωρίς αυτή, 
δεν υπάρχει πραγµατική εταιρική σχέση 
µε την Ουάσιγκτον, απλώς παρατεταµένη 
εξάρτηση. Σε παγκόσµιο επίπεδο, αντί να 
αντιµετωπίσουν απλώς την Κίνα σε έναν 
υποτιθέµενο συστηµικό ανταγωνισµό, 
αυτό σηµαίνει ότι θα αντιµετωπίζουν α-
πό κοινού τα ζητήµατα δηµόσιας υγείας, 
κλιµατικής δράσης και ψηφιοποίησης, 
προκειµένου να αποδείξουν την αποτελε-
σµατικότητα του δηµοκρατικού, πολυµε-
ρούς µοντέλου. Εν ολίγοις, δεν πρόκειται 
για µια ευχάριστη κρουαζιέρα, αλλά για 
έναν δύσκολο δρόµο.

* ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ, 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΣΤΟ CARNEGIE EUROPE

Επιστροφή 
σε μια ευχάριστη 
κρουαζιέρα;

ΤOY ΚΟΡΝΙΛΙΟΥΣ 
ΑΝΤΕΜΠΑΡ *

Τ
ις δηµοσκοπήσεις δεν είναι να τις παίρνεις 
τοις µετρητοίς, όταν όµως το αποτέλεσµά 
τους είναι επαναλαµβανόµενο ανεξαρτή-
τως του φορέα που τις έχει παραγγείλει και 

της εταιρείας που τις πραγµατοποιεί, τότε κάτι δεί-
χνουν. Βλέπω για παράδειγµα ότι δεν υπάρχει δηµο-
σκόπηση που να φέρνει τον δικό µας υπουργό (εν-
νοώ του χώρου µας, δηλαδή του αγροτικού), Μάκη 
Βορίδη, σε καλύτερη θέση από τις 5 τελευταίες στη 
λίστα των 19 υπουργών της κυβέρνησης. Τυχαίο; 

Τον γελάει τον μουστερή
ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΘΕΙ ότι ο περί ου ο λόγος, δεν θεωρεί-
ται από τους αδικηµένους των media, το αντίθετο θα 
έλεγα, ενώ αποτελεί κοινή παραδοχή ότι πρόκειται 
για πολιτικό στέλεχος µε επικοινωνιακό χάρισµα, 
δηλαδή, όπως λένε στο χωριό µου… τον γελάει τον 
µουστερή! Το γεγονός, λοιπόν, ότι ο κ. Βορίδης δεν 
έχει καταφέρει να πείσει για την πολιτική του στο α-
γροτικό υπουργείο του οποίου  
ηγείται, κάτι δείχνει. 

Εξ απαλών ονύχων
ΜΑΛΛΟΝ, καθίσταται σαφές ότι στον 1,5 χρόνο που 
βρίσκεται σ’ αυτή τη θέση αρκείται σε µια επιδερµική 
έως και µικροπολιτική διαχείριση της όλης κατάστα-
σης, ενώ όλοι ξέρουν πως ο αγροτικός τοµέας στη 
χώρα µας νοσεί βαθύτατα. Στον σχεδιασµό της νέ-
ας ΚΑΠ είναι µέχρι στιγµής απών, στον έλεγχο λει-
τουργίας των κανόνων της αγοράς αφήνει τα πράγ-
µατα να εξελιχθούν εις βάρος των παραγωγών (χα-
ρακτηριστικό παράδειγµα αυτά που γίνονται φέτος 
στο βαµβάκι), στα µεγάλα διαρθρωτικά ζητήµατα δεν 
δείχνει καµιά διάθεση ανάληψης πρωτοβουλιών.

Τι να κάνεις σε 18 μήνες
ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΩΣ οι 18 µήνες να είναι λίγοι για να ξε-
χειλίσει το ποτήρι της αγανάκτησης, πολλώ µάλλον 
που πολλά από τα σηµερινά προβλήµατα του αγρο-
τικού χώρου έρχονται από το παρελθόν και ροκανί-

ζουν σταδιακά, χρόνο µε το χρόνο, τη βιωσιµότη-
τα των αγροτικών εκµεταλλεύσεων και την κοινω-
νική υπόσταση των ανθρώπων της υπαίθρου. Σί-
γουρα, κανένας δεν µπορεί να υποστηρίξει ότι τα 
πράγµατα έχουν πάει καλύτερα. Το αντίθετο! Κι ας 
ήταν, όπως ο ίδιος ο υπουργός διατείνεται το περι-
βάλλον της πανδηµίας, ευνοϊκό για τον τοµέα της 
πρωτογενούς παραγωγής, για τη θέση των αγρο-
τικών προϊόντων στην αγορά. 

Χαρμολύπη που ‘λεγε κάποιος
ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ το σκληρό σιτάρι που εξ αρχής δια-
τηρήθηκε σε ένα καλό επίπεδο τιµών, καθώς συν-
δέεται ευθέως µε τις διατροφικές ανάγκες των αν-
θρώπων και τη λεγόµενη διατροφική επάρκεια του 
πλανήτη, λίγα ήταν τα προϊόντα που ευνοήθηκαν 
ξεκάθαρα από την αυξηµένη ζήτηση που σίγουρα υ-
πήρξε. Προσθέτω το αιγοπρόβειο γάλα για το οποίο 
πράγµατι υπήρξε και από την πλευρά του υπουργού 

µια περαιτέρω θεσµική κατο-
χύρωση της πρώτης ύλης για 
την ελληνικότητα της φέτας.
Από κει και πέρα, το χάος! 

Πάει τζίφος
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ, η ανησυ-
χητική µετακίνηση που πα-
ρατηρείται αυτό τον καιρό 
κυρίως στις αροτραίες καλ-
λιέργειες. Τα στοιχεία κά-
νουν λόγο για έναν συγκε-
ντρωτισµό χαµηλών µάλι-
στα προσδοκιών, στο σκλη-
ρό σιτάρι και µια δραστική 

µείωση του «χαρτοφυλακίου» των παραγωγών, 
σε προϊόντα ευρύτερου κύκλου εργασιών, όπως 
το βαµβάκι, το καλαµπόκι, τα ζαχαρότευτλα, η ε-
λαιοκράµβη και η πατάτα. Η εξέλιξη αυτή αναµέ-
νεται να αποτυπωθεί µε σαφήνεια στο αγροτικό 
ακαθάριστο προϊόν της επόµενης χρονιάς. Κι ας 
πανηγυρίζουν κάποιοι µόνο για την αύξηση που 
καταγράφεται στις εξαγωγές. Καλοδεχούµενη, δε 
λέω, όµως από µόνη της δεν αρκεί. 

Κρατάει χαμηλά τη μπάλα
ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ο υπουργός και η κυβέρνηση δεν 
έχουν καταπιαστεί καν µέχρι τώρα µε το αγροτι-
κό ζήτηµα. Λένε πως είναι γραµµή. Ακόµα κι αν 
η επιλογή έρχεται από ψηλά, ο Βορίδης αποδει-
κνύεται ο καλός για να κρατάει… τη µπάλα χαµη-
λά! Το ποιος χάνει από αυτή την τακτική το βλέ-
πουν πρώτα απ’ όλους οι παραγωγοί. Το πόσο 
µπορεί να κρατήσει αυτό, θα το δείξει ο χρόνος.      

Πανταχού απών
Στον σχεδιασµό της νέας ΚΑΠ είναι 

µέχρι στιγµής απών, στον έλεγχο της 
λειτουργίας των κανόνων της αγοράς 

αφήνει τα πράγµατα να εξελιχθούν 
εις βάρος των παραγωγών
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Γ
ιατί είναι δύσκολο για τις κυβερνήσεις να εντο-
πίσουν γρήγορα νέες και ριζοσπαστικές αλλα-
γές, να αγνοήσουν το πόσο «τυφλές» έχουν α-
ποδειχθεί ως προς την αναγνώριση των ευκαι-

ριών που έχουν προκύψει από αυτήν την κρίση, και να 
αναπτύξουν τις δυνατότητες των πολιτών τους;
Πώς γίνεται οι οργανισµοί να «τα κάνουν θάλασσα» και 
να µη βλέπουν ότι νέα µοντέλα επιχειρηµατικότητας α-
πειλούν να υπονοµεύσουν την δραστηριότητα τους και 
«κόβουν» από τα µερίδια τους; Γιατί δεν ξεκινούν να ε-
ξετάζουν σηµαντικές αλλαγές και καινοτοµίες ώστε να 
διορθώσουν δοµικές ανεπάρκειες και τρωτά σηµεία και 
να θέσουν την αειφορία στον πυρήνα του επιχειρηµατι-
κού τους µοντέλου; Γιατί αδυνατούν να εγκαταλείψουν 
άµεσα το ψευδές αίσθηµα ασφάλειας των πεπερασµένων 
µοντέλων δουλειάς;

Είµαστε πράγµατι τόσο αφελείς ώστε να πιστεύουµε 
ότι υπάρχουν λύσεις µόνο σε εθνικό επίπεδο για µια 
παγκόσµια κρίση αυτού του µεγέθους; Γιατί πολ-

λοί αρνούνται να αναγνωρίσουν τη σοβαρότητα της κα-
τάστασης και να επιδείξουν υπευθυνότητα ως προς την 
καταστολή των ψευδών ειδήσεων, φηµών, θεωριών συ-
νωµοσίας και νοοτροπιών προκατάληψης ώστε να µπο-
ρούµε να απολαµβάνουµε ΚΑΙ την ιδιωτικότητά µας ΚΑΙ 
τα δικαιώµατά µας ΚΑΙ την υγεία µας χωρίς να «τσιµπά-
µε» σε πολιτικές σκοπιµότητες ανεύθυνων που µας υπο-
νοµεύουν; Γιατί δεν παραδεχόµαστε ότι η πανδηµία λει-
τουργεί στο να αντιµετωπίσουµε ΚΑΙ θετικές προκλήσεις 
και να προχωρήσουµε µε γρηγορότερους ρυθµούς σε αλ-
λαγές οι οποίες δε θα είχαν συµβεί αν δεν υπήρχαν συν-
θήκες έκτακτης ανάγκης; 

Είναι ξεκάθαρο ότι η µετά-COVID εποχή απαιτεί µεγα-
λύτερη συναισθηµατική νοηµοσύνη και επικράτη-
ση αξιών όπως η δηµιουργικότητα, η αποφασιστι-

κότητα, και η εν-συναίσθηση µέσω συνεργασι-
ών(µε κάθε πιθανό και απίθανο τρόπο) και 
αλληλεγγύης; Στις ΗΠΑ, για παράδειγ-
µα, η FMI (Food Industry Association) 
και η Eightfold AI ένωσαν της δυνά-
µεις τους για τη δηµιουργία µιας δι-
αδικτυακής αγοράς που αντιστοιχεί 
εργαζοµένους που απολύθηκαν πρό-
σφατα µε ανοιχτές θέσεις εργασίας, 
βάσει των προσωπικών τους προφίλ 
δεξιοτήτων. Η Ινδία µπόρεσε να µετα-
βιβάσει άµεσα µετρητά σε 200 εκατοµµύ-
ρια γυναίκες µε το ξέσπασµα της κρίσης, το 

οποίο όχι µόνο ελάττωσε τις επιπτώσεις του COVID-19 σε 
θέµατα πείνας και φτώχειας, αλλά και προώθησε τον µα-
κροπρόθεσµο στόχο της χώρας για την ενδυνάµωση των 
γυναικών. ∆εν έχουµε τώρα µια εξαιρετική ευκαιρία για 
ενδοσκόπηση, ώστε να επανεκτιµήσουµε τα σηµαντικά 
πράγµατα στη ζωή µας, και να ξεκλειδώσουµε τις πραγ-
µατικές µας δυνατότητες; 

Όπως λέει ο Yuval Noah Harari, «Η πανδηµία θα 
µας κάνει να διπλασιάσουµε τις προσπάθειές 
µας για να προστατεύσουµε ανθρώπινες ζωές. 

Με άλλα λόγια, η κυρίαρχη πολιτισµική αντίδραση στον 
κορονοϊό δε θα είναι η παραίτηση, όπως θα ήταν σε άλ-
λες δεκαετίες, αλλά ένα µείγµα οργής και ελπίδας. Τα κα-
λύτερα µυαλά δε θα ξοδεύουν πλέον το χρόνο τους προ-
σπαθώντας να νοηµατοδοτήσουν το  θάνατο, αντιθέτως 
είναι απασχοληµένα µε την παράταση της ζωής». Που εί-
ναι τώρα οι πραγµατικοί ηγέτες µε ήθος και παράτολµο 
σχέδιο να αναδιαµορφώσουν ριζικά το επιχειρηµατικό 
οικοσύστηµα; Ο πυγµάχος Mike Tyson είχε δίκιο όταν έ-
λεγε ότι «όλοι έχουν ένα σχέδιο µέχρι να φάνε µια γρο-
θιά στο στόµα» αλλά µόνο µε τολµηρές, καινοτόµες επι-
λογές θα εµπνεύσουµε και θα αξιοποιήσουµε ταχύτατα 
τις σηµαντικές ευκαιρίες που θα προκύψουν.

Για µεγάλο χρονικό διάστηµα πολλές κοινωνίες έ-
χουν ανεχθεί, επιτρέψτε µου να πω, πολλές «ασχή-
µιες» από τους –κατώτερους των περιστάσεων- η-

γέτες τους. Σε έναν σηµερινό κόσµο όµως που χαρακτη-
ρίζεται από ταχείες αλλαγές, τα χθεσινά παραδείγµατα 
ηγεσίας κινδυνεύουν και πρέπει να καταστούν περιττά. 
Τα πρότυπα και οι προοπτικές της ζωής µας και της ευη-
µερίας µας γίνονται επιβλαβή αν δεν µεγαλώσουµε αρ-
κετά και πολύ γρήγορα για να αναλάβουµε τη δική µας 
ευθύνη, αλλά, αντί να δώσουµε τα εύσηµα σε άλλα µο-
ντέλα ηθικής ζωής ακολουθούµε ηγέτες που έχουν παγι-

δευτεί στον χθεσινό τρόπο σκέψης. Οι λαϊκιστές 
ηγέτες του παρόντος που ακολουθούµε κυ-

ρίως µέσω της ψήφου-τιµωρίας προς τους 
‘άλλους’ που δεν τα κατάφεραν και µας 
απογοήτευσαν, µπορεί βεβαίως να κερ-
δίζουν τις εκλογές αλλά τελικά υπονο-
µεύουν τους δηµοκρατικούς κανόνες 
και µας κρατάνε καθηλωµένους ποινι-
κοποιώντας τη διαφωνία, καταστέλλο-

ντας ή δαιµονοποιώντας τα µέσα ενηµέ-
ρωσης, παρενοχλώντας την κάθε αντιπο-

λίτευση, αναπτύσσοντας εξω-νοµικούς µη-
χανισµούς όποτε είναι δυνατόν και ούτω κα-

θεξής.Τι µπορεί να γίνει λοιπόν από εδώ και πέρα; Πρώ-
τα απ’ όλα, πρέπει να συνειδητοποιήσουµε τη φύση του 
προβλήµατος και να δεχτούµε ότι η αποτυχία της όποιας 
ελίτ δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί µε το να κάνουµε πε-
ρισσότερα από τα ίδια και να τυλιχτούµε στη νοσταλγία 
του παρελθόντος. Με την ευρεία ερµηνεία το ίδιο ακριβώς 
συµβαίνει και στις οργανώσεις. Ας διασυνδεθούµε επιτέ-
λους µε τις µελλοντικές εξελίξεις που όµως ήδη συµβαί-
νουν. Πρέπει να εξασφαλίσουµε ότι ο οργανισµός µας ε-
πωφελείται από τις νέες προοπτικές και τις διαφορετικές 
απόψεις. Να µάθουµε να αξιοποιούµε την ποικιλοµορφία 
και να µην τροφοδοτούµε υποθέσεις και προκαταλήψεις.
Αυτό που µετράει στη ζωή δεν είναι το γεγονός και µόνο 
ότι έχουµε ζήσει. Είναι η διαφορά που έχουµε κάνει στη 
ζωή των άλλων που επίσης θα καθορίσει τη σηµασία της 
ζωής που ζούµε. Σε κάθε περίπτωση όµως, έχουµε κατα-
λάβει ότι ούτε µπορούµε να γυρίσουµε πίσω πλέον, ού-
τε µπορούµε να µείνουµε προσκολληµένοι; Είναι ουσια-
στικό να είµαστε σταθερά προσηλωµένοι στους ηθικούς 
µας στόχους αλλά συγχρόνως προσαρµοστικοί και ευέ-
λικτοι στη διαχείριση των προκλήσεων. 

∆εν πρέπει να θέτουµε σε κίνδυνο τις αρχές µας, 
αλλά επίσης δεν πρέπει να ταπεινώνουµε τις α-
ντίθετες απόψεις. Μόνο έτσι πιστεύω ότι µπορού-

µε να επιτύχουµε την αφθονία στις ζωές µας και να την 
µοιραστούµε µε τους σηµαντικούς ανθρώπους που πο-
ρεύονται γύρω µας. Συνεπώς, «χρειάζεται» να εµπνευ-
στούµε από ηγέτες µε αυτογνωσία, σίγουρους αλλά τα-
πεινούς, ηγέτες που θα έχουν συναισθηµατική και κοινω-
νική ευφυία. «Ένας καλός ηγέτης µπορεί να συµµετάσχει 
σε µια συζήτηση ειλικρινά και διεξοδικά, γνωρίζοντας ό-
τι στο τέλος αυτός και η άλλη πλευρά πρέπει να είναι πιο 
κοντά, και έτσι να αναδειχθούν ισχυρότεροι» είχε πει ο 
Nelson Mandela. ∆εν έχεις αυτή την ιδέα όταν είσαι αλα-
ζόνας, επιφανειακός και ανενηµέρωτος. Ήρθε λοιπόν η 
ώρα για τους ηγέτες που δεν κάνουν τις οµάδες τους και 
τις κοινωνίες να εξαρτώνται από αυτούς, αλλά είναι εκεί-
νοι που µπορούν να εµπνεύσουν τους ανθρώπους πίσω 
και γύρω από το όραµά τους και στη συνέχεια να τους εν-
δυναµώσουν ώστε να τολµούν να αποτυγχάνουν, να αµ-
φισβητήσουν, να µάθουν, να επιτύχουν και να προοδεύ-
σουν. Μόνο µε τέτοιες συµπεριφορές θα αναδείξουµε τα 
ταλέντα και θα διατηρήσουµε την συνοχή στη κοινωνία.

Αναζητώντας τον Νέο Ηγέτη 
για το επιχειρηματικό οικοσύστημα

*Regional Director EMEA | Europe, Middle East, 

Africa CEO of COMPO EXPERT SPAIN & GREECE 

ΑΡΘΡΟ
  ΤOY ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΠΑΝΟΥ) ΧΑΜΑΚΙΩΤΗ*
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:   ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Στη Γερµανία τα
ελληνικά φρούτα
Το Ελληνογερµανικό Επιµελητήριο, σε 
συνεργασία µε τις BASF ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ και 
Τράπεζα Πειραιώς και µε το Γραφείο ΟΕΥ της 
Ελληνικής Πρεσβείας του Βερολίνου και τον 
Enterprise Greece Invest and Trade, 
διοργανώνουν ψηφιακά το 7ο Ελληνογερµανικό 
Φόρουµ Τροφίµων, µε θέµα: «Η πανδηµική κρίση 
ευκαιρία αύξησης των ελληνικών εξαγωγών 
φρούτων στη Γερµανία» στις 26 και 27 Νοέµβρη 
και στόχο την είσοδο υψηλά ποιοτικών ελληνικών 
προϊόντων στη γερµανική αγορά, όπως τα νωπά, 
µεταποιηµένα και τυποποιηµένα φρούτα. 
Χορηγοί: Agrenda και agronews.gr. 
Πληροφορίες στο https://griechenland.ahk.de/
gr/7o-ellinogermaniko-foroym-trofimon.

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 8-10 Απριλίου 
ο διαγωνισµός 
Αthena 2021 

Στο Μουσείο Βιοµηχανικής 
Ελαιουργίας Λέσβου θα 
διεξαχθεί ο 6ος διεθνής 
διαγωνισµός ελαιολάδου 
«Αthena International Olive 
Oil Competition», 8 - 10 
Απριλίου, σύµφωνα µε την 
εταιρεία επικοινωνίας 
Vinetum. Η συµµετοχή στον 
Athena 2021 και η έναρξη 
αποστολής δειγµάτων στη 
διοργανώτρια θα είναι 
δυνατή από τις 2 ∆εκεµβρίου 
µέσω της ιστοσελίδας του 
διαγωνισµού www.
athenaoliveoil.gr, όπου 
υπάρχουν και πληροφορίες.

ΨΗΦΙΑΚΑ 

ΛΕΣΒΟΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟ 

Ηµέρες ελαιολάδου 
και ελιάς διαδικτυακά

Οι εκδηλώσεις του θεσµού 
«Ηµέρες ελαιολάδου & ελιάς» από 
16 έως 30 Νοεµβρίου, 
προσαρµοζόµενες στα νέα 
δεδοµένα του COVID 19 θα 
πραγµατοποιηθούν digital! Οι 
εκδηλώσεις διοργανώνονται από 
τη Λέσχη Φίλων Ελαιολάδου & 
Ελιάς «ΦΙΛΑΙΟΣ», στο πλαίσιο του 
θεσµού «WORLD OLIVE DAY», 
τον οποίο έχει καθιερώσει το 
∆ιεθνές Συµβούλιο Ελαιοκοµίας 
(IOC- COΙ, µε έδρα τη Μαδρίτη). 
Για παρακολούθηση της 
εκδήλωσης στο https://filaios.org/
live/ 

ΨΗΦΙΑΚΑ
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Πωλούνται χηνόπαπιες και ντόπια γου-
ρουνάκια σε τιµή ευκαιρίας. Περιοχή Χαλ-
κηδόνας. Τηλ.6934/501864.

Πωλούνται 50 αγελάδες Ζvits και κόκ-
κινες. Οι 16 γεννηµένες. Περιοχή Βοιωτι-
ας.Τηλ.6934/043602.

Πωλούνται 3 µουλάρια. Περιοχή Κοζά-
νης. Τηλ. 6974/281683.

Πωλούνται 7-8 µοσχαράκια Λιµουζίν 
από 5 µηνών έως 12 µηνών µόνο µε κω-
δικό εκτροφής.Τηλ.6937/215115.

Πωλούνται αρνιά Λακόν 60 ηµερών αρ-
σενικά και θηλυκά από µάνες υψηλής γα-
λακτοπαραγωγής. 100 ευρώ έκαστο. Πε-
ριοχή Λάρισας. Τηλ.6973/722978.

Πωλούνται γαϊδουράκια θηλυκά. Περιο-
χή Ευρυτανίας. Τηλ.6978489950-51

Πωλούνται κατσίκια βιτούλες 10 µηνών, 
καθαρόαιµα ∆αµασκού, χρώµατος καφε, 
περιοχή Σερρών.Τηλ.6984/340383.

Πωλούνται 20 µοσχάρια Λιµουζίν, Σι-
µπερλίν, αρσενικά και θηλυκά για πάχυν-
ση από 140 έως 200 κιλά ζώο βάρους, 
όλα µαζί.. Τηλ. 6972/173482

Πωλούνται 100 πρόβατα διασταυρω-
µένα, τα 50 γεννηµένα και τα άλλα 50 
γεννάνε σε ένα µήνα. Τιµή 12.000 ευρώ. 
Αχαΐας. Τηλ. 6982/113390.

Πωλούνται αρνάδες φυλής γερµα-
νικής, από µάνες υψηλών αποδόσε-
ων, περιοχή Λαµίας. κος ∆ηµήτρης. 
Τηλ.6932/634495.

Πωλούνται 95 αιγοπρόβατα,60 πρό-
βατα γερµανικά-Λακόν,35 κατσίκια ρά-
τσας Ζαν –∆αµασκού. Τιµή συζητήσιµη. 
Κολινδρός Πιερίας.Τηλ.6948/483873. 
2353/031142.

Ζητούνται πρόβατα µε δικαιώµατα ή δι-
καιώµατα χωρίς ζώα. Τηλ.6974/567958.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητούνται δικαιώµατα βοσκότοπου για 
αγορά.Τηλ.6978/023728.

Ζητούνται δικαιώµατα από ζώα (πρόβα-
τα - γίδια), έως 30.000 ευρώ αξία δικαι-
ωµάτων καθαρό µείον της παρακράτησης. 
Τηλ.6946388293

Ζητούνται αγελάδες βραχυκερατικες σε 
πρόγραµµα σπάνιας φυλής πιστοποιηµε-
να. Απο 20 έως 150 ζώα. Τιµή 500-600 
ευρώ Τηλ. 6946/388293.

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Πωλείται µπιζέλι κτηνοτροφικό ποικιλίας 
Όλυµπος. Τηλ 6937/479638.

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

Πωλείται βίκος, µπιζέλι και κτηνοτροφι-
κό κουκί για σπόρο. Τηλ.6932/372270.

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

Πωλείται σιτάρι µαλακό σε µικρές 
ή µεγάλες ποσότητες από παραγω-
γό. ∆υνατότητα µεταφοράς στο χώρο 
σας.6974/431615.

Πωλείται τριφύλλι σε µικρή τετράγωνη 
µπάλα, 18 λεπτά το κιλό. Περιοχή Γιαν-
νιτσών. κ. Χρήστος. Τηλ. 6945/805371.

Πωλούνται καθαρισµένα για σπορά κτη-
νοτροφικό µπιζέλι «’Ολυµπος», κριθάρι 
«nure» και βρώµη «Κασσάνδρα». Πρωτο-
ετή σε άριστη ποιότητα, αποστολή σ’όλη 
τη χώρα. Τηλ. 6972802670.

Πωλείται τριφυλλόσπορος καθαρισµέ-
νος από µαγνήτη, ποικιλία υπάτης. Τι-
µή 3 ευρώ το κιλό. Τηλ. 6974/463920, 
6943/029383.

Πωλείται άχυρο 300 δέµατα, σε µεγά-
λες µπάλες µε 4 σχοινιά. Περιοχή Φθιώτι-
δας. Τηλ. 6974/463920, 6943/029383.

Πωλούνται µπάλες εξαιρετικής ποιότη-
τας, σανός αγριοτρίφυλλου, βρώµης, κρι-
θάρι και λιούλιου και άχυρα. Σε πολύ καλή 
τιµή µε δυνατότητα µεταφοράς στο χώρο 
σας. Περιοχή Αχαΐας. Τηλ. 6999/672735.

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

Πωλείται κτηνοτροφικό µπιζέ-
λι για σπόρο, ποικιλίας Όλυµπος. Τηλ. 
6934/405572.

Πωλείται βρώµη για σπορά.
Τηλ.6973722978.

Πωλείται κριθάρι. Tηλ. 6973/042482, 
6985/811600

Πωλείται τριφύλλι σε µικρές µπά-
λες 30 κιλών. Περιοχή Σερρών. Τηλ. 
6942/823313.

Πωλείται βίκος µπιζέλι από παραγω-
γό για χλωρή λίπανση, βελτίωση εδά-
φους-άζωτο και παραγωγή ζωοτροφής. 
Τηλ.6948/423151. 

Πωλούνται µπιζέλι βίκος κτηνοτροφι-
κό καθαρισµένα, για καλλιέργεια ζω-
οτροφής, σανό για ζώα και χλωρή λί-
πανση. Ελιές, αµπέλι, δενδρώδη. Τηλ. 
6981/088747.

Πωλείται σιτάρι σκληρό για σπόρο, ποι-
κιλίας Μοναστήρι Ρ2. Τηλ. 6932/372270

Πωλούνται µπάλες από άχυρο µι-
κρού µεγέθους. Νοµός Θεσσαλονίκης.
Τηλ.6937 /313613.

Πωλείται τριφυλλόσπορος Σερρών νέ-
ας εσοδείας. ∆ιανοµή σε όλη την Ελλά-
δα.6937/253885.

Πωλείται χορτοτρίφυλλο και τρι-
φύλλι καθαρό. Περιοχή Ναυπάκτου.
Τηλ.6943/920243.

Πωλείται σιτάρι για σπόρο ποικιλίας ΣΙ-
ΜΕΤΟ πρωτοετές από σποροπραγωγή 
καθαρισµένος και απολυµασµένος, πρώ-
της ποιότητας. Περιοχή Φαρσάλων. Τηλ. 
6972/285256.

Πωλούνται άχυρα, σιταριές, κριθαριές, 
τετράγωνη µπάλα µε 6 σκοινιά. Περιοχή 
Λάρισα. Τηλ. 6947/509187.

Πωλείται φασόλι και ρεβύθι µέτριο από 
ελληνικές ποικιλίες βραστερό,βιολογικό, 
χοντρική,λιανική καθώς και για σπορά.∆ι-
ανοµή σε όλη την Ελλάδα.Περιοχή Σερ-
ρών. Τηλ.6987/310440.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητούνται υποπροϊόντα δηµητριακών για 
ζωοτροφή. Τηλ.6974/567958.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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

Πωλείται αγρόκτηµα δενδροφυτευµένο 
µε δεκάχρονες ροδιές ελληνικής ποικι-
λίας Ερµιόνη. 54 στρέµµατα στη περοχή 
Άσκρο Βοιωτίας.Τιµή στρέµµατος 4.000 
ευρώ. Πληροφ. 6937195996.

Πωλούνται 7 αγροτεµάχια σύνολο 80 
στρεµµάτων, φυτεµένα µε ακακίες για 
ξυλεία.Περιοχή Αετοχώρι Αριδαίας, νο-
µός Πέλλας, 250 ευρώ το στρέµµα. 
Τηλ.6946/960379.

Eνοικιάζεται αποθήκη 1000 τ.µ για επαγ-
γελµατική - αγροτική χρήση µε νερό και 
ρεύµα.Τηλ.6983/717473.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητείται βοσκότοπος µεγάλης έκτασης για 
ενοικίαση.Τηλ.6978/023728. 

Ζητoύνται εκτατικά δικαιώµατα χωρα-
φιών.Τηλ.6978023728.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Πωλείται ένα κλαδευτικό συρό-
µενο χιλιάρι. Περιοχή Πιερίας.Τηλ. 
6980/001606 , 6945/665253. 

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

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

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

Πωλείται ένα αναστρεφόµενο άρο-
τρο 3υνο,πολλούς καλλιεργητές και άλ-
λα εργαλεία. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλο-
νίκης. Τηλ.6972/366041, 6972366043

Πωλείται αρµεκτικό Fullwood ελαφρώς 
µεταχειρισµένο, 12 στα 12.Περιοχή Πα-
τρών.Τηλ. 6906/512460.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πωλείται θεριζοαλωνιστική µηχα-
νή Μ101 µε επισκευασµένο κινητήρα, 
χωρίς σαπίλες. ∆υνατότητα µετατρο-
πής σε χορτοκοπτικό. Τιµή 2500 ευρώ.
Τηλ.2310/711133.

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

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

Πωλείται τρακτέρ stayer 8110 me 6000 
ώρες χρήσης. Σε άριστη κατάσταση µαζί 
µε τα παρελκόµενα, σπαρτική, άροτρο, 2 
καλλιεργητές (ελαφρύς, βαρύς) , µε λιπα-
σµατοδιανοµέα και ένα καινούριο ραντι-
στικο.Τηλ.6943/457861.

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

Πωλείται συγκρότηµα παραγωγής ζω-
οτροφών της Sylko Hellas αποτελούµε-
νο από κυλινδροµυλο µάρκας Gruber 
5,5/2000 και ηµιοριζοντια χαρµανιερα 
950 λίτρα µε δυνατότητα παραγωγής 
1 τόνο/ώρα µε 200 ώρες χρήσης. Τιµή 
6.400 ευρώ. Τηλ.6947/741230.

Πωλούνται κολώνες της ∆ΕΗ, λαµαρί-
νες, ευρωπαϊκή ξυλεία α’ ποιότητας. Πε-
ριοχή Λάρισας. Τηλ. 6972/173482.

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

Πωλείται τρακτέρ Lamborghini 955, 
95 ίππων. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονί-
κης.Τηλ.6972/366041, 6972366043

Πωλείται µια δισκοσβάρνα µονόπα-
τη. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.6972/366041, 6972366043.

Πωλείται ένα φρεζοσκαλιστήρι 5σει-
ρο. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.6972/366041, 6972366043

Πωλείται µία φρέζα 230 µε γρα-
νάζι. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.6972/366041, 6972366043

Πωλείται ένα ραντιστικό. Περιοχή Σίν-
δος Θεσσαλονίκης.Τηλ.6972/366041, 
6972366043

Πωλείται ένας στελεχοκόπτης, ένας 
ισοπεδωτήρας και µία πλατφόρ-
µα. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης.
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 
δισκοσβάρνα. Τηλ.6972307674.

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

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

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

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

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

Mια κιβωτό συλλογικών εµπειριών 
και βιωµάτων στις επόµενες γενιές 
συνεταιριστών αλλά και των κατοί-
κων της ευρύτερης περιοχής αποτε-
λεί η δίτοµη έκδοση «Αγροτικός Συ-
νεταιρισµός Ζαγοράς Πηλίου, 1916-
2016, ένας αιώνας συνεταιριστικής 
παράδοσης και αγώνα. Η ιστορία, οι 
συνεταιριστικές αξίες και ο πολιτισµός 
της αγροτικής παραγωγής».

Μάλιστα, οι δύο Ζαγοριανοί συγ-
γραφείς του έργου, Αλέξανδρος Κα-
πανιάρης και ∆ιονύσιος Βαλασσάς, τι-
µήθηκαν από το Κληροδότηµα «Καυ-
ταντζόγλειο Βραβείο» του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθη-
νών, αποσπώντας ένα από τα πέντε 
βραβεία. Το δίτοµο έργο, 1.126 σελί-
δων, αποτελεί έκδοση του 2017 από 
τον Αγροτικό Συνεταιρισµό Ζαγοράς 
Πηλίου µε αφορµή τα 100 χρόνια δι-
αρκούς λειτουργείας του, ενώ συνο-
δεύεται και από το βραβευµένο ντοκι-
µαντέρ «Με τα τσαπιά και µε τα θ’κέ-
λια» σκηνοθεσίας Γιώργου Λάγδαρη.

Ζωντανή απόδειξη για το 1/3 της 
ιστορίας του συνεταιρισµού αποτελεί 
ο ∆ιονύσης Βαλασσάς, που παραµέ-
νει σχεδόν τέσσερις δεκαετίες Γενι-
κός ∆ιευθυντής της οργάνωσης, ο 
οποίος µε αφορµή τη βράβευση α-

ναφέρει: «Κατά τη διάρκεια της έ-
ρευνας, που διήρκησε ενάµιση χρό-
νο περίπου, καταγράψαµε πολλές ά-
γνωστες πτυχές της ιστορίας του συ-
νεταιρισµού. Όπως για παράδειγµα 
την καταστροφή των αποθηκών του 
συνεταιρισµού στο Χορευτό το 1949 
από µία µάχη µεταξύ ανταρτών και ε-
θνικοφρόνων στα χρόνια του Εµφυ-
λίου. Στην Κατοχή ο συνεταιρισµός 
είχε κυκλοφορήσει δικό του χαρτο-
νόµισµα, αλλά και πριν τον Β’ Παγκό-
σµιο Πόλεµο διατηρούσε εµπορικούς 

αντιπροσώπους σε Χίο και Μυτιλή-
νη, κάτι ασύλληπτο για την εποχή».

Για τον ∆ιονύση Βαλασσά το βρα-
βείο ανήκει διαχρονικά σε όλους ό-
σοι δείχνουν τον δρόµο προς την επι-
τυχία. «Από το πρώτο µπόλι της ποικι-
λίας στάρκιν που έφερε από την Κα-
λιφόρνια ο Γιώργος Σαµσαρέλος το 
1935, µέχρι το 1996 µε την επικόλ-
ληση του «στίκερ» σε κάθε µήλο και 
την κατοχύρωση των µήλων Ζαγοράς 
ως ΠΟΠ, η αγορά πλέον αναγνωρί-
ζει τα µήλα ZAGORIN», σηµειώνει.

Το Καυταντζόγλειο 
Ο διπλωµάτης Λυσίµαχος Λ. 
Καυταντζόγλου (1870-1932)
διέθεσε κληροδότηµα για τη 

χρηµατοδότηση βραβείου

Ψηφιακά ραντεβού στις 
υπηρεσίες γεωργίας
Την «Ψηφιακή Υπηρεσία 
Εξυπηρέτησης µε Ραντεβού», 
εγκαινιάζει το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης, δίνοντας 
τη δυνατότητα στον πολίτη να 
υποβάλει αίτηµα για συνάντηση 
µε την υπηρεσιακή µονάδα 
αποκεντρωµένων υπηρεσιών που 
επιθυµεί (ΤΑΑΕ και ΓΕΑΛ), είτε 
πραγµατοποιώντας κλήση στο 
τηλεφωνικό κέντρο του ΥπΑΑΤ 
1540, είτε µε στα κατά τόπους 
γραφεία των υπηρεσιών.

Μέτωπο κατά καύσεων 
στους ορυζώνες 
Mέτωπο για την αποτροπή των 
καύσεων γεωργικών υπολειµµάτων 
στους ορυζώνες Θεσσαλονίκης, 
Ηµαθίας και Πιερίας, συστήνουν 
20 φορείς, µε πρωτοβουλία της 
Περιφέρειας Κεντ. Μακεδονίας. 
Στο πλαίσιο τηλεδιάσκεψης υπό 
τον αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης 
Κ. Γιουτίκα έγιναν αποδεκτά πέντε 
σηµεία συµφωνίας για αποτροπή 
παράνοµων καύσεων, ενώ οι 
συνεταιριστές δεσµεύτηκαν ότι 
θα ενηµερώσουν τα µέλη τους.

Αντιπληµµυρικά έργα
σε ρέµατα του Νέσσωνα
Έργα για την αντιπληµµυρική 
προστασία σε ρέµατα µήκους 
10 χλµ της ∆ηµοτικής Ενότητας 
Νέσσωνος του ∆ήµου Τεµπών 
δροµολογεί η Θεσσαλία. Ο 
περιφερειάρχης Κ. Αγοραστός 
υπέγραψε τη διάθεση πίστωσης 
1,9 εκατ. ευρώ για έργα σε ρέµατα 
των Τ.Κ. Πουρναρίου – Συκουρίου 
- Καλοχωρίου. Εργασίες θα γίνουν 
σε Mεγάλο ρέµα (Συκουριώτης), 
Λιβαδόρεµα, Τσανταρλή Λάκκος, 
Παλιοκαρυά και Μπουλοβανάς.

Έλεγχοι σε ελαιοτριβεία 
για τήρηση µέτρων Covid
Ελεγκτές-Επιθεωρητές της  
Εθνικής Αρχής ∆ιαφάνειας 
σε συνεργασία µε στελέχη της 
Ελληνική Αστυνοµίας διεξήγαγαν 
έλεγχο σε τρία ελαιοτριβεία και 
σε µία βιοµηχανία ρητινών στα 
Μέγαρα για τη διαπίστωση της 
εφαρµογής µέτρων περιορισµού 
διάδοσης του SARS COV-2. 
Σε ένα ελαιοτριβείο επιβλήθηκε 
διοικητικό πρόστιµο 1.000 ευρώ 
για µη τήρηση της υποχρέωσης 
εξυπηρέτησης µόνο µε ραντεβού.

Οι δύο Ζαγοριανοι συγγραφείς του έργου Αλέξανδρος Καπανιάρης και ∆ιονύσιος Βαλασσάς, τιµήθηκαν από 
το Κληροδότηµα «Καυταντζόγλειο Βραβείο» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Με τα τσαπιά 
και με τα θ’κέλια
Το «Καυταντζόγλειο Βραβείο 2019» απονεμήθηκε στη δίτομη 
έκδοση του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζαγοράς Πηλίου

Πωλείται άµβυκας( διήµερος) περιοχή 

πρέβεζα τηλ.6946/307365.

Πωλούνται χορτοκοπτικό µάρκας Κrone 

µε πλάτος κοπής 2,8 µέτρα, µία δισκο-

σβάρνα Ζορµπά 32αρα και µία πρέσα 

µάρκας Welger 530. Τηλ.6982/551234.

Πωλείται σκαπτικό µηχάνηµα Goldoni 12 

ιππων,1000 ευρώ. 6987/876761.

Πωλούνται αγροτικά εργαλεία,µία σπαρ-

τική µηχανή, µία δισκοσβάρνα, ένας καλ-

λιεργητής βάµβακος, ένας λιπαντήρας, 

ένας καλλιεργητής, ένα τρακτέρ Belarus 

και ένα ραντιστικό. Τηλ.6974410304.

Κατασκευάζονται κτηνοτροφικοί στά-

βλοι µε κολόνες της ∆ΕΗ αποθηκευτικούς 

χώρους και όλα τα υλικά δικά µας. Τιµές 

χαµηλές. Τηλ.6947/509187.

Πωλείται άροτρο 14 τρίυνο ψηλοστά-

βαρο agrotica και 2 βαµβακοσπορές του 

Ψαλτίδη,µία 4σειρη, µία 3σειρη και µία κε-

ντρόφυγκα.Τηλ.6979/957956.

Πωλείται µεταφυτευτική µηχανή 

FEDELE 4 σειρών σε άριστη κατάσταση.

Τιµή.3.200 ευρώ. Τηλ.6977/524520.

Πωλείται άροτρο 14άρι, µάρκας Γκλα-

βάνη, Τerra σε άριστη κατάσταση.Τηλ. 

6983/738450.

Πωλείται παγολεκανη 500 λίτρων ,πε-

ριοχη Πελοποννήσου.Τιµη 1200 ευ-

ρώ.6944/780650

Πωλείται χορτοσυλλέκτης-ελικόπτερο µε 

9 µπρατσα.Τηλ.6982/776003.

Πωλείται σβωλοκόπτης ιταλικός 2 µέ-

τρων και ένας καταστροφέας 1,8 m 

Tηλ.6980/001606.

Πωλείται τρακτέρ John Deere 6620, µο-

ντέλο του 20011 σε άριστη κατάσταση µε 

πρόσφατο service και καινούρια λάστιχα 

KLEBER φυλασσόµενο σε υπόστεγο, έτοι-

µο για χρήση. Τηλ. 6977/608235.

Πωλείται σπαρτική µηχανή ΒΕΚΑΜ 

14αρα µε υδραυλική αλυσίδα βαρέου τύ-

που, µοντέλο του 2014,σχεδόν καινούρια.

Τηλ.6974/225009.

Πωλείται τρακτέρ John Deere 6820, 

140 ίππων µοντέλο του 2004 µε 9000 

ώρες λειτουργίας. Πωλείται λόγω συντα-

ξιοδότησης. Τιµή 38000 ευρώ συζητήσι-

µη. Τηλ.6932/005070.

Πωλείται αγροτικό FORD TRANSIT 

2.400 κυβικά, πετρέλαιο, 5αρι σασµάν, 

υδραυλικό τιµόνι, καρότσα αλουµινίου. 

Περιοχή Σερρών 6937/253885.

Πωλείται θεριζοαλωνιστική µηχανή 

NEW HOLLAND 8070 σε καλή κατάστα-

ση.Τηλ.6946/482582.

ΖΗΤΗΣΗ

Zητείται τρακτέρ δενδροκοµικό από 50 

έως 70 ίππους και µε µπροστινό διαφορικό 

σε µέτρια κατάσταση.Τηλ.6943/457861.

Zητείται αγροτικό αυτοκίνητο 4χ4 µε 

µιάµιση καµπίνα σε µέτρια κατάσταση. 

Τηλ.6943/457861.

Ζητείται ραντιστικό µηχάνηµα για 1000 

λίτρα.Τηλ.6976/141565.
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Δεύτερος γύρος 
για το σεντόνι
Κρίσιμες αναμετρήσεις στο Τσάμπιονς Λιγκ 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Πρεµιέρα για τον δεύτερο γύρο των 
αγώνων στους οµίλους του Τσά-
µπιονς Λιγκ την ερχόµενη εβδο-
µάδα, µε παιχνίδια που µπορεί να 
κρίνουν και µαθηµατικά την πρό-
κριση στους «16». Συγκεκριµένα 
την Τρίτη 24 Νοεµβρίου, η Μπαρ-
τσελόνα θα υποδεχτεί τη Ντιναµό 
Κιέβο και µε το «τρίποντο» η οµά-
δα του Λιονέλ Μέσι εξασφαλίζει 
το 12άρι στους βαθµούς και ένα 
εισιτήριο για τους 16 καλύτερους 
της διοργάνωσης. Αντίθετα, την ί-
δια µέρα η Παρί Σεν Ζερµέν αντι-
µετωπίζει τη Λειψία σε ένα µατς 
«ζωής ή θανάτου» για τους Παρι-

σιάνους, καθώς µε οποιοδήποτε 
αποτέλεσµα πέρα από νίκη,  κιν-
δυνεύουν άµεσα µε αποκλεισµό 
από τη διοργάνωση. 

Την επόµενη ηµέρα, Τετάρτη 
25 Νοεµβρίου, ο Ολυµπιακός θα 
φιλοξενήσει το απόλυτο φαβορί 
για την πρωτιά, Μάντσεστερ Σίτι. 
Όποιο κι αν είναι το αποτέλεσµα, 
οι «ερυθρόλευκοι» ελπίζουν πως 
η Πόρτο θα κερδίσει τη Μαρσέιγ, 
ώστε να έχουν τουλάχιστον βά-
σιµες ελπίδες για την τρίτη θέση. 

Ντέρµπι υψίστης σηµασίας το 
µατς µεταξύ Ίντερ και Ρεάλ Μα-
δρίτης, καθώς οι δύο οµάδες βρί-
σκονται στις τελευταίες θέσεις του 
β’ Οµίλου, πίσω από Γκλάντµπαχ 
και Σαχτάρ Ντόνετσκ.  

Με το 0-0 κόντρα στους Σλοβένους, παράλληλα τις 
ήττες της Βοσνίας και της Φινλανδίας την έκτη και 
τελευταία αγωνιστική του Nations League, η Ελλάδα 
ανέβηκε στο τρίτο γκρουπ δυναµικότητας. Έτσι θα 
έχει µια πιο εύκολη κλήρωση στα προκριµατικά του 
Παγκοσµίου Κυπέλλου του 2022, η οποία αναµένεται 
να διεξαχθεί στις 7 ∆εκεµβρίου.

Στο 3ο γκρουπ για 
το Μουντιάλ 2022  

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Νιουκάστλ - Τσέλσι 14.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Τένις (Nitto ATP Finals 2020)
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ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο 21 Νοεµβρίου

Κυριακή 22 Νοεµβρίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Ζητείται γνώστης
για τη διαμόρφωση 
του εθνικού 
φακέλου της ΚΑΠ 

Η απάντηση   
Πρίντζου αφετηρία 
ανακατατάξεων 
στα συνεταιριστικά

Τροχοπέδη  
για τις τιμές 
παραγωγού οι 
ειδικές ενισχύσεις

Ο Λιούις των ρεκόρ
Πρωταθλητής της φετινής σεζόν 
στη Formula 1 αναδείχτηκε στο 
γκραν πρι της Κωνσταντινούπολης, 
ο Λιούις Χάµιλτον. Πρόκειται για 
το 7ο πρωτάθληµα στην καριέρα 
του Βρετανού, που ισοφάρισε τον 
θρυλικό Σουµάχερ σε τίτλους. 
Πλέον, τα... τυπικά αποµένουν στα 
τρία τελευταία γκραν πρι της 
σεζόν, σε Μπαχρέιν (29/11 
και 6/12) και Άµπου Ντάµπι.  

Βαρύ πρόγραµµα για ΑΕΛ
Στο γήπεδο «Γιώργος Καµάρας» 
αντί για το Ολυµπιακό Στάδιο θα 
διεξαχθεί ο αγώνας της ΑΕΚ µε 
την ΑΕΛ την Κυριακή 22 
Νοεµβρίου, 15:00) για την 9η 
αγωνιστική της Σούπερ Λιγκ. Να 
σηµειωθεί πως η ΑΕΛ «χρωστάει» 
δύο εντός έδρας µατς που 
αναβλήθηκαν, µε Άρη και Λαµία. 
Όπως όλα δείχνουν την Τετάρτη 2 
∆εκεµβρίου είναι η επικρατέστερη 
ηµεροµηνία για τη διεξαγωγή της 
αναµέτρησης ΑΕΛ-Άρης.

Το ATP των κορυφαίων
Την Κυριακή 22 Νοεµβρίου 
διεξάγεται ο τελικός στη σπουδαία 
διοργάνωση τένις του Λονδίνου, 
Nitto ATP Finals, που είναι και το 
τελευταίο σηµαντικό γεγονός 
στον χώρο για το 2020. Στη 
διοργάνωση αυτή συµµετέχουν 
οι οκτώ κορυφαίοι τενίστες αυτή 
τη στιγµή στον κόσµο: Τζόκοβιτς, 
Τσβέρεφ, Μεντβέντεφ, 
Σβάρτσµαν, Ναδάλ, Τσιτσιπάς, 
Τιέµ και Ρούµπλεφ.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’





Τα draft 
για το 2020
Στο NBA Draft 2020 
που διοργανώθηκε την 
περασµένη Πέµπτη, οι Μινεσότα 
Τίµπεργουλβς επέλεξαν στο 
Νούµερο 1 τον Άντονι 
Έντουαρντς και στο Νούµερο 2, 
οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς 
προτίµησαν τον 19χρονο σέντερ 
(2,16µ.) Τζέιµς Γουάιζµαν. Στο 
Νούµερο 3 οι Σάρλοτ Χόρνετς 
ανακοίνωσαν τον γκαρντ 
ΛαΜέλο Μπολ, ενώ στο 4 οι 
Σικάγο Μπουλς πήραν τον 
19χρονο φόργουορντ Πάτρικ 
Γουίλιαµς. Την πρώτη πεντάδα 
κλείνει ο Άιζακ Οκόρο για τους 
Καβαλίερς. Ο πρώτος Ευρωπαίος 
της λίστας είναι ο Κίλιαν Χέιζ, ο 
οποίος από την Ουµ θα βρεθεί 
στους Ντιτρόιτ Πίστονς, µέσω του 
Νούµερου 7. Τέλος, ο νεαρός 
πάουερ φόργουορντ
Αλεξέι Πουκουσέβσκι του 
Ολυµπιακού βρέθηκε στο 
Νούµερο 17. 

Ο πιο καθοριστικός 
τερματοφύλακας
Ο Κέιλορ Νάβας είναι ο 
καλύτερος τερµατοφύλακας στα 
κορυφαία πέντε πρωταθλήµατα 
της «γηραιάς ηπείρου», καθώς 
πραγµατοποιεί καθοριστικές 
αποκρούσεις σε ποσοστό 94,1%, 
σύµφωνα µε τη βρετανική 
εταιρεία ανάλυσης αθλητικών 
στοιχείων Opta Sports. Στον 
σχετικό πίνακα, ακολουθούν ο 
Σλοβένος πορτιέρε της Ατλέτικο 
Μαδρίτης, Γιαν Οµπλακ (92%) και 
ο Ιταλός τερµατοφύλακας της 
Βερόνα, Μάρκο Σιλβέστρι 
(85,7%). Οι Έλληνες έχουν να 
θυµούνται τον Νάβας, από το µατς 
της Εθνικής µε την Κόστα Ρίκα. 

Χρόνο και χρήµα (λογιστές 
ΚΥ∆) εν µέσω πανδηµίας θα πρέπει 
να… ξοδέψει για να καταθέσει ο κά-

θε παραγωγός ελαιολάδου εν µέσω της ολι-
γοήµερης ασφυκτικής προθεσµίας (17 ως 27 
Νοεµβρίου) την αίτηση στην πλατφόρµα για 
την επιδότηση του 30ευρου, υπό το νέο µέ-
τρο 21 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης. Πλήθος τα σχόλια διαµαρτυρί-
ας για το πώς χειρίζεται το θέµα το υπουρ-
γείο της πλατείας και για τις γραφειοκρα-
τικές διαδικασίες. Σηµειωτέον το µέτρο ε-
ξαιρεί τους συνταξιούχους αγρότες ελαιο-
καλλιεργητές και όλους τους ετεροεπαγ-
γελµατίες. «Ποιο το νόηµα της υπο-
βολής αίτησης εφόσον όλα τα απαιτούµενα 
υπάρχουν στις βάσεις δεδοµένων του ΟΠΕΚΕ-
ΠΕ; Μόνο ένα 10% από τους παραγωγούς µπο-
ρούν να το κάνουν µόνοι τους, όλοι οι άλλοι 
θα χρειαστεί να πάνε στα ΚΥ∆», σχολιάζει φί-
λος αναγνώστης εκφράζοντας ανησυχία για 
τη κόσµο έξω από τα ΚΥ∆ εν µέσω καραντί-
νας. Στο Μέγαρο της πλατείας πά-
ντως, ο επικεφαλής του, επειδή δεν θέλει 
να συνωστίζει κόσµο εγκαινιάζει τα ψηφι-
ακά… ραντεβού, για την εξυπηρέτηση των 
απανταχού ενδιαφεροµένων προς επίλυ-
ση των ζητηµάτων που τους απασχολούν. 
Φοβερόοο, που θα έλεγε κι ο Βλάσης.

Κάποιοι κτηνοτρόφοι, πάντως, διαµαρ-
τύρονται για τους επικείµενους επιτόπιους 
ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ εν µέσω καραντί-
νας, φοβούµενοι διασπορά της νόσου. Επι-
στολή στον Μαυρουδή έστειλε κι ο Βάκης! 

Από την άλλη, ο Λάκωνας, πρώ-
ην υπουργός της πλατείας, χαρακτηρί-
ζει προκλητική την ανάθεση 1 εκατ. ευ-
ρώ στην Παγκόσµια Τράπεζα από τη Βά-
θη για εκπόνηση µέλετης, όχι µόνο γιατί 
η σύµβαση έγινε µε απευθείας ανάθεση 
και χωρίς κανέναν διαγωνισµό αλλά και 
γιατί η κατάθεση έγινε την ηµέρα της ε-
πετείου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. 
Πρόκληση, λέει ο Σταύρος, το ύψος του 
ποσού που προβλέπεται υπό τις σηµερι-
νές συνθήκες. «Από ποια µελέτη κοστο-
λόγησης προέκυψε αυτό το ποσό;» ρω-
τά. «Το ίδιο προκλητικό είναι ότι 
µε τη σύµβαση αυτή και τη µελέτη που εκ-
χωρείτε στην Παγκόσµια Τράπεζα, αντί να 
δείξετε εµπιστοσύνη στην ελληνική επιστη-
µονική κοινότητα, θέτετε τα ελληνικά πα-
νεπιστήµια και την επιστηµονική κοινότη-
τα σε ρόλο αξιολογούµενου για το προσχέ-
διου  Στρατηγικού Σχεδιασµού που συνέ-
ταξαν» καταλήγει. Ο ντε Βίτο, πάντως, σε 
αυτή τη φάση προτίµησε να µιλήσει για το 
Πολυτεχνείο…  O ΓΥΛΟΣ

Κρίσιµα µατς για τον 2ο γύρο του Τσάµπιονς Λιγκ σελ. 54 • Στο τρίτο γκρουπ δυναµικότητας η Εθνική για το Μουντιάλ σελ. 54

Λιγότερα κιλά
Τα τρακτέρ ισχύος 100-120 ίππων 
πρέπει να είναι επιδέξια, ειδικά εάν 
χρησιµοποιούνται µε εργασίες φορτωτή. 
Έτσι η Valtra κυκλοφόρησε µία νέα σειρά, 
πιο ταιριαστή σε αυτό το εύρος ισχύος και 
τις απαιτήσεις των πελατών. Στο profi 
Νοεµβρίου δοκιµάσαµε το G135 Versu.

Η ΤΡΥΠΙΑ ΒΑΡΚΑ

Συζητούσαν
για τις πυτιές  

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

ΜΕΤΑ ΤΗ ΒΡΟΧΗ ΤΟΥ STEVE HENDERSON
Tο έργο τέχνης «Μετά από µια φθινοπωρινή βροχή» καλεί τον θεατή να ξεκινήσει µια περιπέτεια, διαβαίνοντας έναν ελικοειδή, αγροτικό δρόµο 
που περνάει µέσα και γύρω από χωράφια, λιβάδια, δέντρα και θάµνους. Ο δρόµος αυτός οδηγεί στα βουνά και σίγουρα µακριά από την πόλη.
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Αντοχές και στο δεύτερο κύµα της πανδηµί-
ας φαίνεται πως επιδεικνύει το βαµβάκι. Α-
φενός στην Άπω Ανατολή, δηλαδή στις χώ-
ρες όπου το βαµβάκι γίνεται νήµα, η εµπο-
ρική δραστηριότητα δεν έχει σταµατήσει και 
φορτώσεις γίνονται ακόµα, µε τα συµβό-
λαια του ∆εκεµβρίου ‘20 να κινούνται πε-
ρί τα 70 σεντς. Αφετέρου, η Κίνα συνεχίζει 
να ζητάει αγροτικά προϊόντα, µεταξύ των ο-
ποίων και βαµβάκι, στηρίζοντας την αγορά.  

Όσον αφορά την ελληνική σοδειά, τα λευ-
κά βαµβάκια πιάνουν και τα 73 σεντς, µε 
τα υποδεέστερα χρώµατα ή χαρακτηριστι-

κά να εµφανίζουν ωστόσο µεγάλη έκπτω-
ση. Να σηµειωθεί ότι σε πρόσφατο διαγω-
νισµό της ΕΑΣ Λαµίας οι αγοραστές πλή-
ρωναν περίπου 69 σεντς, αλλά τελικά δεν 
πουλήθηκαν τα βαµβάκια. Εν τω µεταξύ, υ-
πάρχει ζήτηση από την Τουρκία, η οποία ή-
ταν σχεδόν εξαφανισµένη τους τελευταίους 
µήνες, πληρώνοντας τα καλά στα 73 σεντς.  

Γενικά οι αναλυτές µιλούν θετικά για το 
βαµβάκι, ενώ τονίζουν ότι  δεν φαίνονται 
σηµάδια αντιστροφής της ανοδικής τάσης, 
δεδοµένου ότι όποτε το χρηµατιστήριο πάει 
να διορθώσει, «ψευτο - διορθώνει». 

Επανήλθαν οι Τούρκοι για το βαµβάκι
Στα 69 σεντς ο τελευταίος διαγωνισµός στην ΕΑΣ Λαµίας, χωρίς να γίνει πώληση
Η µεταποίηση στην Άπω Ανατολή και οι αγορές της Κίνας στηρίζουν το προϊόν 
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Η
εξαγωγή σκληρού σίτου στην α-
γορά µας θεωρητικά βρίσκεται 
στα επίπεδα των 275 ευρώ ο τό-
νος FOB, αλλά δεν ακούγονται 

νέες πωλήσεις. Ίσως αν υπάρξει ένα µικρό γύ-
ρισµα της αγοράς να δούµε κάποιες νέες δου-
λειές, διαφορετικά οι εξαγωγείς δείχνουν να 
θέλουν να περιµένουν το κάτι καλύτερο. Εν 
τω µεταξύ, τόσο η νέα λίστα της Φότζια δια-
τηρήθηκε στα πρόσφατα υψηλά, µε τις καλές 
ποιότητες στα 300 µε 305 ευρώ ο τόνος, όσο 
και η Γαλλία κράτησε τα  275 ευρώ ο τόνος. 

Στην ελληνική αγορά βάµβακος εξακο-
λουθεί να υπάρχει ζήτηση από εµπορικούς 
οίκους, ενώ επέστρεψαν και κάποια τουρκι-
κά κλωστήρια για αγορές καθώς ανέκαµψε η 
τουρκική λίρα. Η αποκαλούµενη βάση έχει ε-
νισχυθεί κυρίως όσον αφορά τα λευκά βαµβά-
κια µεταξύ 1-2 σεντς ανά λίµπρα πάνω από τις 
χρηµατιστηριακές τιµές (πλέον µιλάµε πάνω 
από τον Μάρτιο ‘21 καθώς ο ∆εκέµβριος ‘20 
φεύγει από το ταµπλό). Τα ανοιχτά συµβόλαια 
Μαρτίου ‘21 πλέον πιάνουν και τα 74 σεντς.

  Στο Κάτω Νευροκόπι ∆ράµας καλλιεργή-
θηκαν φέτος περίπου 20.000 στρέµµατα µε πα-
τάτα, µε την παραγωγή της να υπολογίζεται σε 
60.000-70.000 τόνους. Σύµφωνα µε τα στοιχεία 
του Αγροτικού Συλλόγου Κάτω Νευροκοπίου, τα 
προηγούµενα χρόνια τέτοια εποχή είχε πωλη-
θεί το 60-70% της παραγωγής, ενώ φέτος µόλις 
το 35%. Η τιµή παραγωγού στη ζώνη ξεκίνησε 
το καλοκαίρι στα 15 - 23 λεπτά το κιλό, ανάλο-
γα την ποικιλία και την ποιότητα και τώρα έχει 
πέσει στα 10 λεπτά, µε το κόστος καλλιέργει-
ας να φτάνει στα 800 - 850 ευρώ το στρέµµα.  

Λίγες δουλειές, 
καλές τιμές στο 
σκληρό σιτάρι 

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

22/10 29/10 05/11 12/11 19/11

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

336,94
330,30

323,75
317,74

326,57

Ισοτιμία  
Η ισοτιµία ευρώ / 

δολαρίου δεν βοηθάει 
το βαµβάκι, καθώς είναι 

περίπου στο 1,19 

Ανοδικά 
Αν συνεχίσουν να βγαίνουν καλά 

νέα για την αντιµετώπιση του covid 
θεωρείται σίγουρο πως το βαµβάκι 

θα ξεπεράσει τα 70 σεντς  

Αλλαγές  
Βρισκόµαστε κοντά στη λήξη των 
συµβολαίων ∆εκεµβρίου ’20 και 
θα υπάρχει µεταβλητότητα µέχρι 

να γίνει µετάβαση στον Μάρτιο ‘21

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

15/10 22/10 29/10 05/11 12/11 19/11

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

216

180

209,5

2.37

388,10

1061,60

20,86

69,85

109,60

65.60

228

192

209,5

2.57

399,60

1076,40

21,58

66,20

103,35

67.87

230

195

209,5

2.57

385,10

1050,20

23,25

65,97

107,70

68.75

230

196

209,5

2.67

388,70

1102,40

23,60

67,05

108,12

69.09

230

196

209,5

2.64

405,70

1142,40

18,42

67,25

112,27

70,01

230

196

209,5

2.56

415,10

1177,40

15,72

62,97

110,82

74,96

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

285

69,22
71,85

70,08 70,23
68,87 69,52

282
295 298

305 305

Τιµή βάµβακος 
(σεντς ανά λίµπρα)

Aγορά ποιοτικών λευκών   73 

Προσφορά στην ΕΑΣ Λαµίας   69
ΠΗΓΗ: AGRENDA



ΑΓΟΡΑ.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΣάββατο 21 & Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2020AgrendaA2 | 22

Πλησιάζει ξανά τα 70 σεντς µε βοήθεια από τα εµβόλια
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ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

IOYN IOYΛ ΑΥΓ ΣΕΠ OKT ΝΟΕ

Ρευστοποιούνται ή µεταφέρονται 
για τον Μάρτιο οι τοποθετήσεις των 
συµβολαίων ∆εκεµβρίου µε την 
αντίσταση στα 68 σεντς

Κάθε εβδοµάδα ενισχύεται από 
λίγο η τιµή σκληρού στις αγορές 
της Ιταλίας, που επικυρώνει νέα 
ανοδική πορεία.

Σταθεροί παρέµειναν οι δείκτες 
στις ιταλικές αγορές για το 
κτηνοτροφικό καλαµπόκι, το 
οποίο διατηρεί ανοδική τάση.

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

Έχοντας βρεθεί σε επίπεδα άνω 
των 2,70 ευρώ το κιλό στα µισά 
της εβδοµάδας, η µέση τιµή  στην 
Ισπανία  υποχώρησε απότοµα. 
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Μια τάση µε διάρκεια εντοπίσουν οι 
αναλυτές της αγοράς σκληρού σί-
του, στην ανοδική πορεία την οποία 
ακολουθεί το τελευταίο διάστηµα το 
εµπόριο. Μπορεί λοιπόν την εβδο-
µάδα που πέρασε να µην σηµειώθη-
καν εξελίξεις άξιες αναφοράς στην 
ελληνική αγορά, που διατήρησε τις 
τιµές εξαγωγής πέριξ των 275 ευρώ 
ο τόνος για µέτριες ποιότητες, ωστό-
σο οι πράξεις αυτές κρατάνε ακόµα 
ένα ενδιαφέρον που µεταφράζεται 
σε τιµή αποθήκης παραγωγού πά-
νω από τα 25 λεπτά το κιλό για την 
πρώτη ποιότητα.

Σε αυτήν τη φάση οι τοπικοί µεγά-
λοι µύλοι έχουν διαµορφώσει τα απο-
θέµατά τους, απέχοντας προσωρινά α-
πό την αγορά, ωστόσο εκτιµάται πως 
όσο µπαίνουµε στον χειµώνα και µε 
τη ζήτηση στη λιανική να ενισχύεται 
στο καθεστώς του λοκ ντάουν, η ζή-
τηση από την πλευρά τους θα τονω-

θεί. Κι αυτό, παρά το γεγονός ότι οι 
εκτάσεις µε σκληρό σιτάρι που θα α-
λωνιστούν το επόµενο καλοκαίρι α-
ναµένονται αυξηµένες σε ποσοστό α-
πό 10% έως 30%. Άλλωστε οι συνθή-
κες σποράς σε πολλές περιοχές της 
χώρας δεν ήταν ιδανικές, ενώ σε ση-
µαντικό βαθµό η αύξηση των εκτάσε-
ων προέρχεται από τη συµβολή λιγό-
τερο έµπειρων στην καλλιέργεια πα-
ραγωγών, παράγοντες που δεν µπο-
ρούν να εγγυηθούν την απαιτούµενη 
από τη βιοµηχανία ποιότητα.

Την ίδια στιγµή, για τα σκληρά σιτά-
ρια που διαπραγµατεύονται στην αγο-
ρά της Φότζια, η  νέα λίστα τιµών έµει-
νε αµετάβλητη από την προηγούµενη 
εβδοµάδα, διατηρώντας τα πρόσφατα 
υψηλά επίπεδα. Συγκεκριµένα για τα 
ποιοτικά σιτάρια µε ειδικό βάρος 78 
kg/hl, υαλώδη 80% και πρωτεΐνη 13% 
η τιµή αποθήκης παραγωγού κυµαί-
νεται στα 300-305 ευρώ ο τόνος και 
για τη δεύτερη ποιότητα µε ειδικό βά-
ρος 76 kg/hl, υαλώδη 70% και πρωτε-
ΐνη 12% η τιµή αποθήκης παραγωγού 

διαπραγµατεύεται στα 290-295 ευρώ 
ο τόνος. Να σηµειωθεί ότι η ζήτηση α-
πό την Ιταλία παραµένει υψηλή, παρά 
το γεγονός ότι οι εισαγωγείς της χώ-
ρας βρίσκονται σε µια διαδικασία βο-
λιδοσκόπησης των αγορών, προσπα-
θώντας να ανακόψουν έστω και λί-
γο τη φόρα που έχει πάρει το προϊόν. 

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού 
τώρα,  τα σιτηρά ενισχύονται  επη-
ρεασµένα από την ανοδική τροχιά 
στην οποία βρίσκονται οι αγορές 
του καλαµποκιού και της σόγιας,  µε 
την συγκεκριµένη ευρύτερη αγορά, 
να υποστηρίζεται από την αυξηµένη 
ζήτηση εξ ανατολής, δηλαδή Κίνα, 
αλλά και από τις συνθήκες ξηρασί-
ας στην Λατινική Αµερική.

Τάση µε διάρκεια η ανοδική πορεία στο σκληρό
 Κρατάνε τα πρόσφατα υψηλά οι ευρωπαϊκές αγορές που ετοιµάζονται για νέο ράλι προσεχώς
 Τα θεµελιώδη και η καραντίνα διαµορφώνουν ευνοϊκό κλίµα στη διεθνή αγορά δηµητριακών Η άνοδος των τιµών σιταριού, 

καλαµποκιού, κριθαριού και 
σόργου οδήγησε σε αύξηση 
17% στον υπο-δείκτη 
δηµητριακών του Παγκόσµιου 
Οργανισµού Τροφίµων, πλην 
των τιµών ρυζιού, οι οποίες 
βρίσκονται σε χαµηλά επίπεδα 
επτά µηνών καθώς οι κύριες 
συγκοµιδές στις βασικές χώρες 
παραγωγής βρίσκονται σε 
εξέλιξη. Αν και οι συνολικές 
προβλέψεις παραγωγής 
σιτηρών για το 2020 δείχνουν 
επίπεδα υψηλά, οι εξελίξεις 
γύρω από την πανδηµία 
τροφοδοτούν ανησυχίες για 
πληθωρισµό στα τρόφιµα. Το 
ράλι στα αµερικανικά σιτηρά 
και τους ελαιούχους σπόρους 
αυξάνει τις παγκόσµιες τιµές, 
µε τον FAO να σηµειώνει ότι ο 
δείκτης τιµών των τροφίµων 
τον Οκτώβριο αυξήθηκε 6% 
από πέρυσι, στο υψηλότερο 
επίπεδο από τον Ιανουάριο. 
Στο κλίµα της πανδηµίας 
έρχεται να προστεθεί και το 
Λα Νίνια, που φέρνει ξηρασία 
στη Λατινική Αµερική.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑ 
17% Ο ∆ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ 
∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΤΟΥ FAO 

Η αισιοδοξία που επικρατεί όσον αφορά την εύρεση 
αποτελεσµατικών εµβολίων κατά του Covid-19 τόνωσε 
τα χρηµατιστήρια αξιών και εµπορευµάτων. Στην Άπω 
Ανατολή, όπου βρίσκεται η καρδιά των κλωστηρίων, τα 
κρούσµατα κορωνοϊού δεν είναι τόσα πολλά και τα 
κλωστήρια δουλεύουν, παραλαµβάνουν βαµβάκια και 
αγοράζουν νέες ποσότητες για µπροστινούς µήνες. Στο 
χρηµατιστηριακό κοµµάτι οι αναλυτές περιµένουν να 
δουν τη µετάβαση από τα συµβόλαια ∆εκεµβρίου ‘20 
στον Μάρτιο ‘21. Ο φόβος της πτώσης εξακολουθεί να 
υφίσταται, εντούτοις έχει να κάνει µε γενικό γύρισµα 
των χρηµατιστηρίων και όχι κάτι ειδικά για το βαµβάκι. 

ΝEA ΥOΡKH
Πωλήσεις εξακολουθούν να σηµειώνονται για ανοιχτά 
συµβόλαια µεταξύ 1-2 σεντς ανά λίµπρα πάνω από τις 
τιµές χρηµατιστηρίου για τις λευκές ποιότητες. Εκτός 
από τους εµπορικούς οίκους, επανεµφανίστηκαν και 
Τούρκοι κλώστες στην αγορά καθώς η ανάκαµψη της 
τουρκικής λίρας τους βοηθάει να εισάγουν βαµβάκια. 
Υπάρχει η αίσθηση πως δύσκολα θα µειωθεί ξανά η 
αποκαλούµενη βάση (πριµ) επί του χρηµατιστηρίου µια 
που σχεδόν τα µισά βαµβάκια έχουν ήδη πουληθεί, 
οπότε και δεν θα υπάρξει πίεση στους εκκοκκιστές για 
άµεσες πωλήσεις. Χρειαζόµαστε βέβαια δυνατό 
δολάριο ώστε οι τιµές να είναι υποσχόµενες. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Η ζήτηση από την Ιταλία παραµένει 
υψηλή για το ελληνικό σιτάρι.

ΝΕΑ ΣΕΖΟΝ
Οι εκτάσεις µε σκληρό που 

θα αλωνιστούν το επόµενο 

καλοκαίρι αναµένονται 

αυξηµένες έως και 30%

Συνεδρίαση 18/11/2020
Μήνας Κλείσιµο Μεταβολή

Δεκέμβριος '20 69,68 +0,57

Μάρτιος '21 71,83 +0,53
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«Το διεθνές περιβάλλον, δεν επι-
τρέπει φέτος γαλαντόµες αυξήσεις 
στις τιµές των καπνών», αντιτείνει 
ο διευθύνων σύµβουλος της Μι-
σιριάν Νικόλαος Τζούµας, τονί-
ζοντας πως «κατά την εκτίµησή 
µου, οι τιµές τόσο στην Κατερίνη, 
όσο και στον Μπασµά, θα είναι 2% 
µε 3% χαµηλότερες από πέρυσι».

Εξηγώντας τους λόγους που υ-
παγορεύουν µια τέτοια στάση εκ 

µέρους των µεταποιητών, ο επι-
κεφαλής της Μισιριάν τονίζει ότι 
«η υποτίµηση της τουρκικής λί-
ρας µας φέρνει σε εξαιρετικά δύ-
σκολη θέση, διότι στη γειτονική 
χώρα παράγονται 70 εκατ. κιλά 
καπνά ανατολικού τύπου και έρ-
χονται στην αγορά µε τιµή εξα-
γωγής στα 3,70 δολάρια το κιλό, 
ενώ εµείς πληρώνουµε 5,42 δο-
λάρια το κιλό, τιµή παραγωγού». 

Ανάλογες είναι οι πιέσεις που 
ασκούνται και από την παραγω-
γή των Σκοπίων, η οποία σε ετή-
σια βάση κυµαίνεται περί τα 27 ε-
κατ. κιλά και µάλιστα µε επιδότη-
ση της καλλιέργειας από την τοπι-
κή κυβέρνηση, όπως επισηµαίνει 
ο κ. Τζούµας. Στη Βόρεια Μακεδο-
νία, βέβαια, έχουν επεκταθεί και 
ελληνικές µεταποιητικές, καλύ-
πτοντας µέρος των αναγκών τους.

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Έµπρακτη στήριξη από το εµπόριο 
ανέµεναν φέτος οι καπνοπαραγω-
γοί Πιερίας µήπως και σηκώσουν 
λίγο κεφάλι, µετά από δύο ζηµιο-
γόνες χρονιές, αλλά οι µεταποιη-
τές αντί να «βάλουν πλάτη» όπως 
φέρονται να υποσχόταν, µάλλον 
τους τη… γυρίζουν, προκαλώντας 
αντιδράσεις. Η ψυχρολουσία ήρ-
θε στα ζυγίσµατα των ποιοτικών 
«πάνω χεριών» της τοπικής ποι-
κιλίας «Κατερίνη», που είναι σε 
εξέλιξη αυτή την περίοδο κι έχει 
να κάνει µε τις τιµές που έχει αρ-
χίσει να πληρώνει η µεταποίηση, 
οι οποίες είναι από 5 έως και 10 
λεπτά χαµηλότερες από ό,τι πέρυ-
σι, µε το επιχείρηµα ότι δεν ευνο-
εί το διεθνές περιβάλλον.

Παρότι το ζητούµενο, όπως τονί-
ζει στην Agrenda ο πρόεδρος του 
«Καπνοπαραγωγικού Συνεταιρι-
σµού Σαµσούς Κατερίνης» Πασχά-
λης Κατσάρας, είναι «να δούµε πού 
θα κάτσει η µέση τιµή, διότι απο-
µένει ένα περίπου 20% της παρα-
γωγής να ζυγιστεί», η διαφαινό-
µενη αρνητική εξέλιξη έχει βαρύ-
νει το κλίµα στους παραγωγούς.

«Αν τελικώς έχουµε µείωση της 
τιµής θα είναι µια δυσάρεστη τρο-
πή για την καλλιέργεια και τους 
παραγωγούς της περιοχής, οι ο-
ποίοι προέρχονται από δύο σεζόν 
µε σοβαρές καταστροφές στην πα-
ραγωγή», αναφέρει ο κ. Κατσάρας 
και σηµειώνει πως «µπορεί οι αυ-
ξήσεις τις προηγούµενες σεζόν να 
µην ήταν µεγάλες, αλλά έστω και 
λίγο η τιµή τσιµπούσε».

«Υπόσχονταν αυξήσεις και 
ανακοινώνουν µειώσεις»

Ο έµπειρος συνεταιριστής δη-
λώνει ακόµη πως εάν δεν αλλά-
ξει κάτι θεαµατικά στο τέλος των 
ζυγισµάτων, οι παραγωγοί θα έ-
χουν πέσει θύµατα εµπαιγµού α-
πό το εµπόριο. «Πριν ξεκινήσει η 
καλλιεργητική σεζόν προέτρεπαν 
τους παραγωγούς να βάλουν κα-
πνά και υποσχόταν πως η τιµή θα 
είναι τουλάχιστον 20 λεπτά υψη-
λότερη από πέρυσι. Το να πάνε, 
εν τέλει, σε χαµηλότερες τιµές εί-
ναι αδικαιολόγητο», τόνισε.

Προβληµατισµένος εµφανίζεται 
και ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλ-
λόγου Καπνοπαραγωγών Λόφων 
Πιερίας Βαγγέλης Γιαννώτας, υπό 
την οµπρέλα του οποίου δραστη-
ριοποιούνται περίπου 300 παρα-
γωγοί από συνολικά οκτώ χωριά 
του ∆ήµου Πέτρας. «∆υστυχώς θα 
µουγκρίσουµε φέτος», λέει παρα-
στατικά ο κ. Γιαννώτας και επιβε-
βαιώνει πως κάποια από τα µέλη 

του Συλλόγου ζύγισαν καπνά µε 
5 λεπτά χαµηλότερα από τις περυ-
σινές τιµές. Σύµφωνα µε τον ίδιο 
«τα πράγµατα δεν είναι καθόλου 
καλά. Παρότι υπήρχε η αίσθηση 
πως φέτος οι τιµές θα είναι αυξη-
µένες και πως θα πιάναµε µεσο-
σταθµικά τα 5 ευρώ το κιλό, διό-
τι το προϊόν δεν έχει ποιοτικά ζη-
τήµατα, βλέπουµε µια τάση για 
µειώσεις από τους µεταποιητές».

Παρόµοια παράπονα, για ζυ-
γίσµατα που δίνουν 4,50 µε 4,60 
ευρώ το κιλό, όταν πέρυσι οι τι-
µές ήταν στα 4,75 ευρώ το κιλό, 
εκφράζουν και τα µέλη του ΣΠΕ-

ΚΟ Βροντούς, τονίζει ο πρόεδρος 
της Γιώργος Νάτσιος. Στην ποικι-
λία Μπασµά η εικόνα δεν είναι α-
κόµη καθαρή, για το πώς θα πά-
νε οι τιµές, καθώς τα ζυγίσµατα 
σε Σέρρες, Ξάνθη, Καβάλα, ∆ρά-
µα και Ροδόπη, λόγω της κατάστα-
σης µε τον Covid, κατά πάσα πιθα-
νότητα θα µετατεθούν στις αρχές 
µε µέσα ∆εκεµβρίου, αν και φαί-
νεται πως και εδώ η τάση δύσκο-
λα θα είναι διαφορετική.

Οι χαµηλές τιµές διώχνουν 
παραγωγούς από τον καπνό

Αποτέλεσµα όλων αυτών, πά-
ντως, είναι να µειώνεται χρόνο µε 
το χρόνο η καλλιέργεια στην Ελ-
λάδα, η οποία, όπως παραδέχεται 
κι ο κ. Τζούµας, µε το ζόρι φτάνει 
πλέον συνολικά στα 13 εκατ. κιλά.

Στα καπνοπαραγωγικά κέντρα, 
µάλιστα, θεωρούν ότι µε µειώσεις 
τιµών στο προϊόν η κατάσταση θα 
χειροτερέψει. «Σε µια τριετία θα 
ψάχνουµε καπνά στην Ελλάδα. 
Πριν τρία χρόνια στο νοµό Σερ-
ρών είχαµε περίπου 2,5 εκατ. κι-
λά παραγωγή και φέτος είναι αµ-
φίβολο αν θα είµαστε στο 1 εκατ. 
κιλά. Χάσαµε το 60% του τονάζ 
σε µια τριετία και θα φύγουν και 
άλλοι από τον καπνό γιατί πλέον 
δεν αφήνει µεροκάµατο», τονίζει 
ο Μιχάλης Τσερβίστας, πρόεδρος 
του Καπνικού Συνεταιρισµού Βι-
σαλτίας. «Με το κόστος παραγω-
γής στα 3,5 ευρώ το κιλό, κανείς 
δεν δουλεύει για 1 ευρώ το κιλό 
κέρδος», σηµειώνει και ο κ. Γιαν-
νώτας από τον Α.Σ.Κ. Λόφων Πι-
ερίας, προειδοποιώντας ότι «οι 
τάσεις φυγής θα συνεχιστούν». 

Απογοήτευση µεταξύ των καπνοπαραγωγών
Έως 10 λεπτά κάτω τα «Κατερίνη» 
Ελπίζουν κάτι καλύτερο στον Μπασµά, που ξεκινά ζυγίσµατα από Δεκέµβρη

Πιέσεις από την Τουρκία και τα Σκόπια
επικαλείται το εµπόριο για να ρίξει την τιµή 

ΤΗΝ ΚΑΤΙΟΥΣΑ
Μέσα σε µία τριετία στο νοµό 

Σερρών χάθηκε 60% του τονάζ 

και από 2,5 εκατ. κιλά παργωγή 

φέτος αναµένεται 1 εκατ.

∆
εν υπάρχουν σηµαντικές 
εξελίξεις στην ελληνική α-
γορά σκληρού σίτου, δε-
δοµένου ότι οι τιµές εξα-

γωγής δεν έχουν µεταβληθεί. Κυ-
κλοφορούν τιµές περί τα 275 ευρώ 
ο τόνος FOB λιµάνι µας για µέτρια 
σιτάρια, δίχως όµως να ακούγονται 
νέες πωλήσεις. Παράλληλα οι τοπι-
κοί µεγάλοι µύλοι είναι φορτωµένοι 
µε υψηλά στοκ και δεν δείχνουν δι-
άθεση για µεγάλες ποσοτικά αγο-
ρές. Αναφορικά µε τη νέα σπορά, οι 
µέχρι τώρα εκτιµήσεις κυµαίνονται 
στο 10-15% αύξηση για τα σκληρά 
σιτάρια. Το γεγονός αυτό δίνει την 
αίσθηση στην αγορά πως µακρο-
πρόθεσµα δεν θα υπάρχει στενότη-
τα στην προσφορά σίτου.

Στα σκληρά 
σιτάρια, στη νέα 
λίστα της Φό-
τζια δεν υπήρ-
ξαν αλλαγές, 
παρά διατήρη-

ση στα πρόσφατα υψηλά. Συγκεκρι-
µένα για τα ποιοτικά σιτάρια µε ει-
δικό βάρος 78 kg/hl, υαλώδη 80% 
και πρωτεΐνη 13% η τιµή αποθήκης 
παραγωγού κυµαίνεται στα 300-305 
ευρώ ο τόνος. Επίσης για τη δεύτερη 
ποιότητα µε ειδικό βάρος 76 kg/hl, 
υαλώδη 70% και πρωτεΐνη 12% η τι-
µή αποθήκης παραγωγού διαπραγ-
µατεύεται στα 290-295 ευρώ ο τόνος. 
Στη Γαλλία, επίσης, υπήρξε συντήρη-
ση στα 275 ευρώ ο τόνος, µε τη ζή-
τηση από την Ιταλία να είναι ενεργή 
χωρίς όµως να σηµειώνονται πολ-
λές δουλειές. Ο Καναδάς, έχοντας 
µείνει πίσω το τελευταίο διάστηµα 
σε πωλήσεις / εξαγωγές, χαµήλω-
σε λίγο τις τιµές στις νέες προσφο-
ρές που κυκλοφόρησαν. 

Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, τα 
µαλακά σιτάρια ενισχύονται όχι από 
κάποιο θεµελιώδη λόγο, αλλά έµµε-
σα από την ανοδική πορεία άλλων 
δηµητριακών (καλαµπόκι και σόγια). 
Η στενότητα σόγιας στις ΗΠΑ και τη 
Βραζιλία σε συνδυασµό µε την αυξη-
µένη ζήτηση από Κίνα υποστηρίζουν 
τις τιµές των δηµητριακών στο σύνο-
λο τους. Στη Γαλλία, τέλος, πιάστηκε 
νέο υψηλό στα µαλακά σιτάρια για τα 
συµβόλαια ∆εκεµβρίου ‘20 στα 212 
ευρώ ο τόνος. Η διαθεσιµότητα εξα-
κολουθεί να είναι περιορισµένη για 
µαλακά σιτάρια και καλαµπόκι, ανε-
βάζοντας περαιτέρω τις τιµές.

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr
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Νέα έρευνα για λογαριασµό της ιρλανδικής γαλακτοβιοµηχανίας µετά την κατάργηση των ποσοστώσεων, σε σύγκριση µε βασικούς διεθνείς 
ανταγωνιστές της, δείχνει ότι οι Ιρλανδοί κτηνοτρόφοι µπορεί να έλαβαν τη χαµηλότερη τιµή γάλακτος, αλλά είχαν τα καλύτερα περιθώρια κέρδους.

Η έρευνα διαπίστωσε ότι η χρησιµοποίηση της παρα-
γωγικής ικανότητας γαλακτοκοµικών προϊόντων στην 
Ιρλανδία ανέρχεται κατά µέσο όρο στο 62% σε σχέση µε 
το σύνολο του έτους, συγκρίνοντας τα επίπεδα χρήσης 
άνω του 90% στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Αυτή η υποχρησιµοποίηση της παραγωγικής ικανό-
τητας οδηγεί σε υψηλότερο κόστος επεξεργασίας των 
γαλακτοκοµικών προϊόντων, που σε συνδυασµό µε το 
µείγµα προϊόντων της Ιρλανδίας είναι ο κύριος παράγο-
ντας για τον καθορισµό της χαµηλότερης τιµής γάλακτος 
που καταβάλλεται στους παραγωγούς της Ιρλανδίας. 

Παρόλα αυτά, η µελέτη κατέδειξε ότι η εποχική πα-
ραγωγή γάλακτος στην Ιρλανδία έχει δηµιουργήσει ε-
πιπλέον πλεονεκτήµατα για την αλυσίδα παραγωγής, 
πέρα από το χαµηλότερο κόστος παραγωγής. Η έκθε-
ση προτείνει ότι πρέπει να ληφθεί µέριµνα κατά τη συ-
γκριτική αξιολόγηση της απόδοσης της βιοµηχανίας 
µε βάση αποκλειστικά την τιµή του γάλακτος, ως πα-
ραγόµενο προϊόν. 

Τέλος, αναφέρεται ότι οι συγκρίσεις πρέπει να αντι-
κατοπτρίζουν την κερδοφορία των γεωργών, τις επεν-
δύσεις σε ικανότητα επεξεργασίας σε σχέση µε το ποιος 
έχει πραγµατοποιήσει την επένδυση και την εποχικό-
τητα, προκειµένου έτσι να µπορεί να διασφαλιστεί ό-
τι οι συγκεκριµένες συγκρίσεις αντικατοπτρίζουν τον 
τελικό αντίκτυπο στην κερδοφορία της βιοµηχανίας. 

ΜΑΡΙΑ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ

ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ καθαρού κέρδους υψηλό-
τερα και µε διαφορά πετυχαίνουν οι 
Ιρλανδοί αγελαδοτρόφοι, σύµφωνα 
µε τα όσα προκύπτουν από πρόσφατα 
στοιχεία για την περίοδο 2014-2017. 
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου 
το µέσο καθαρό περιθώριο (εξαιρου-
µένης της ιδιοκτησιακής εργασίας) 
στην Ιρλανδία ήταν 8 σεντς ανά λί-

τρο έναντι 4,6 σεντς ανά λίτρο για 
το Ηνωµένο Βασίλειο, 3,6 σεντς για 
τις Κάτω Χώρες, 2,7 σεντς για τη Γερ-
µανία, 2,5 σεντς για τη Γαλλία και 
µείον 1 σεντ για τους ∆ανούς κτη-
νοτρόφους. Όπως αποδεικνύει η έ-
ρευνα, η τιµή εισκόµισης του γάλα-
κτος δύσκολα αντισταθµίζει ένα υ-
ψηλό κόστος παραγωγής. 

TO ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ κόστος παραγωγής 
µε µεγάλη διαφορά αποτελεί επίσης 
προτέρηµα του ιρλανδικού τρόπου. 
Τα δεδοµένα θέτουν το κόστος πα-
ραγωγής της Ιρλανδίας (εξαιρουµέ-
νης της ιδιοκτησιακής εργασίας) σε 
24 σεντ ανά λίτρο σε σύγκριση µε 
38 σεντ για τη ∆ανία, 35 σεντς για 

τις Κάτω Χώρες, 33 για τη Γαλλία, 32 
για τη Γερµανία και 30 για το Ηνω-
µένο Βασίλειο. Η διαφορά αντισταθ-
µίζεται µόνο εν µέρει από τις υψη-
λότερες τιµές γάλακτος. Τα στοιχεία 
δείχνουν ότι η ολλανδική Friesland 
Campina κατέβαλε την υψηλότερη 
τιµή κατά µέσο όρο +5,2 σεντς.

Η ΝΕΑ ΕΚΘΕΣΗ µε τίτλο «Ανάλυση του 
ιρλανδικού γαλακτοκοµικού τοµέα 
µετά τις ποσοστώσεις» είναι σε συ-
νεργασία του Teagasc και του Ινστι-
τούτου Τεχνολογίας του Κορκ. Ξε-
κινά µε τη χαρτογράφηση της φαι-
νοµενικής ανάπτυξης των γαλακτο-

κοµικών προϊόντων µετά την κατάρ-
γηση των ποσοστώσεων. Στη συνέ-
χεια, η έρευνα αξιολογεί την Ιρλαν-
δία σε σχέση µε τις Κάτω Χώρες, ∆α-
νία, Γερµανία, Γαλλία και Νέα Ζηλαν-
δία µε σηµείο αναφοράς την τιµή γά-
λακτος που λαµβάνουν οι αγρότες. 

Η ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ, µε τη χαµηλότερη τιµή 
γάλακτος στις ευρωπαϊκές χώρες 
που µελετήθηκε, είχε καθαρό πε-
ριθώριο που ήταν τουλάχιστον 43% 
υψηλότερο ανά λίτρο, σε σύγκριση 
µε το Ηνωµένο Βασίλειο. Σε σύγκρι-
ση µε τις Κάτω Χώρες που είχαν την 
υψηλότερη τιµή γάλακτος, το καθα-
ρό περιθώριο ήταν 2,2 φορές υψη-

λότερο στην Ιρλανδία (εξαιρουµέ-
νης της ιδιοκτησιακής εργασίας). 
Η επόµενη υψηλότερη τιµή πληρώ-
θηκε από γαλλικές εταιρείες µε µέ-
σο όρο 3,6 µε 4 σεντ πάνω από την 
τιµή της Ιρλανδίας. Και πάλι, αυτό 
πήγε µόνο στο δρόµο για να αντι-
σταθµίσει τη διαφορά κόστους πα-
ραγωγής 9 σεντ ανά λίτρο.

ΜΕ ∆ΙΑΦΟΡΑ 11 σεντς ανά λίτρο στο 
κόστος παραγωγής, η αντιστάθµιση 
είναι µερική. Επιπλέον, οι δανικές 
εταιρείες πλήρωσαν 3 σεντ ανά λί-
τρο περισσότερο έναντι διαφοράς 
κόστους 14 σεντ, ενώ οι γερµανι-
κές πλήρωσαν επιπλέον 1,1 σεντ 
σε σύγκριση µε τη διαφορά 8 σεντ. 

Η ιρλανδική τιµή γάλακτος είναι, 
κατά µέσο όρο, 1,8% ανά λίτρο πά-
νω από την τιµή Fonterra που κα-
ταβάλλεται στους γαλακτοπαραγω-
γούς της Νέας Ζηλανδίας. Το καθα-
ρό περιθώριο της Ιρλανδίας ήταν το 
µεγαλύτερο και επιτυγχάνεται λόγω 
χαµηλότερου κόστους παραγωγής.

Η ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ της παραγωγής 
γάλακτος σε αυτές τις χώρες της ΕΕ 
µαζί µε το Ηνωµένο Βασίλειο προ-
σεγγίζεται στη συνέχεια. Η έκθεση 
συνεχίζει να αξιολογεί κριτικά τη 
βιοµηχανία γαλακτοκοµικών της 
Ιρλανδίας σε σχέση µε τις επενδύ-

σεις σε µεταποιητική ικανότητα και 
εποχικότητα. Τέλος, εξετάζει µοντέ-
λα χρηµατοδότησης επενδύσεων σε 
όλο τον κόσµο. Στην πενταετία που 
µελετήθηκε, έως το 2019, η ιρλανδι-
κή τιµή γάλακτος ήταν η χαµηλότε-
ρη, ενώ η ολλανδική η υψηλότερη.

Το βάρος στα χρηματοδοτικά 
εργαλεία για επενδύσεις
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Διατηρεί τις μακροπρόθεσμες 
τοποθετήσεις το χρηματιστήριο
Διατηρεί επαφή με τις 700 μονάδες το 
χρηματιστήριο Αθηνών, επίπεδο που 
σηματοδοτήθηκε από πολλούς ως κρίσιμο για να 
παραμείνουν τα μακροπρόθεσμα χαρτοφυλάκια πιο 
ενεργά. Ωστόσο δεν έχουν εκλείψει και οι εστίες 
ανησυχίας για την πορεία της αγοράς, δεδομένου ότι 
η ελληνική οικονομία βιώνει τις συνέπειες των 
μέτρων για τον περιορισμό του δευτέρου κύματος 
της πανδημίας. Όπως διαπιστώνει και η ING, το νέο 
lockdown είναι πιο «μαλακή» εκδοχή από εκείνην 
του Απριλίου και του Μαΐου. 

BREAD FACTORY: Σε τροχιά 
ανάπτυξης εισέρχεται το Bread 
Factory, με νέα μετοχική 

σύνθεση, διοίκηση αλλά και τη 
δρομολόγηση επενδύσεων 3 εκατ. 
ευρώ το επόμενο δωδεκάμηνο με 
προσθήκη νέων κωδικών, δημιουργία 
ηλεκτρονικού καταστήματος και δύο 
νέων καταστημάτων στην επαρχία. 
Στο πλαίσιο ανάπτυξης εξαγοράστηκε 
από τη Thunesia Enterprises Limited 
το 70% της μητρικής εταιρείας των 
Bread Factory, η οποία διατηρεί και 
τα δικαιώματα δικαιόχρησης για όλα 
τα καταστήματα.

TYSON FOODS: Κέρδη για το δ’ 
τρίμηνο χρήσης ανακοίνωσε η Tyson 
Foods, ήτοι διαμορφώθηκαν στα 692 
εκατ. δολάρια υψηλότερα από τα 369 
εκατ. δολάρια  πριν από ένα χρόνο. Η 
Tyson είδε τους όγκους να 
αυξάνονται στις δραστηριότητες 
βοδινού, χοιρινού, κοτόπουλου και 
επεξεργασμένων τροφίμων.

KRAFT HEINZ: Επαναφέρει από το 
2021 την παραγωγή κέτσαπ στον 
Καναδά σε υπάρχουσα εγκατάσταση 
στο Μόντρεαλ. Έξι χρόνια μετά την 
απομάκρυνσή της από το αιώνιο 
εργοστάσιό της στο Leamington, Ont. 
και μεταφορά στις ΗΠΑ, κίνηση που 
προκάλεσε μποϊκοτάζ καταναλωτών, 
η Kraft Heinz ανακοίνωσε στις 17 
Νοεμβρίου ότι η εμβληματική της 
μάρκα κέτσαπ θα παραχθεί και πάλι. 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ: Στη γενική 
συνέλευση της 12ης Νοεμβρίου, 
εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού 
κεφαλαίου της κατά 24,6 εκατ. ευρώ 
με κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέο 
και η αύξηση της ονομαστικής αξίας 
της μετοχής κατά 0,90, η ονομαστική 
αξία της οποίας θα ανέλθει στα 1,20.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Το βέτο από Ουγγαρία και Πολωνία καθυ-
στερεί ακόμα περισσότερο την ενεργοποίη-
ση του Ταμείου Ανάκαμψης της ΕΕ και κα-
τά συνέπεια την εκταμίευση των πολυανα-
μενόμενων κεφαλαίων προς τα κράτη-μέ-
λη που δοκιμάζονται από την πανδημική 
κρίση. «Πρόκειται για παίγνιο δειλίας, που 
εμπίπτει στην κατηγορία του σοβαρού αλ-
λά όχι απελπιστικού» επισημαίνει ο Γερ-
μανός οικονομολόγος, Ντάνιελ Γκρος ε-
κτιμώντας πως το αδιέξοδο θα ξεπεραστεί.

Οι δύο χώρες φρενάρουν το Πολυετές 
Δημοσιονομικό Πλαίσιο των 1,074 τρισ. 
ευρώ και το Ταμείο Ανάκαμψης των 750 
δις επειδή αντιδρούν στον μηχανισμό που 
στερεί ευρωπαϊκούς πόρους από χώρες 
που δεν σέβονται το κράτος δικαίου. Σύμ-

φωνα με τους αναλυτές της Eurasia Group 
στο καλύτερο σενάριο, τα κεφάλια δεν θα 
εκταμιευθεί πριν το γ’ τρίμηνο του 2021. 

Παρά τις ενθαρρυντικές ειδήσεις για τα 
εμβόλια κορωνοϊού, οι οικονομικές προ-
οπτικές για την Ευρωζώνη εξακολουθούν 
να χαρακτηρίζονται από υψηλή αβεβαιό-
τητα, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ.

Στο μεταξύ, σημαντικές ευκαιρίες εντο-
πίζει η ING στην Ελλάδα το 2021, και λό-
γω της επικείμενης «ενεργοποίησης» του 
Ταμείου Ανάκαμψης το οποίο και θεωρεί-
ται game changer για την οικονομία. Αντί-
στοιχα και η Morgan Stanley, θεωρεί την 
χώρα μας κορυφαίο επενδυτικό στοίχη-
μα, βλέποντας ισχυρό ράλι κοντά στο 30%.

Lavazza
Σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον  
στο οποίο η αποστασιοποίηση μεταξύ 
ατόμων έχει καταστεί απαραίτητη, η 
Lavazza προσπαθεί να χτίσει δεσμούς 
μέσω τέχνης. Αυτό είναι το ιδεολογικό 
υπόβαθρο του προτζεκτ «The New 
Humanity 2021» με μία συλλογή από 
πρωτότυπες καλλιτεχνικές συνεισφορές 
του κόσμου της φωτογραφίας, μέσω 
της μουσικής, της ποίησης, του σχεδίου.

Online
Εκρηκτικός ρυθμός ανάπτυξης 183% για τις 
πωλήσεις των online σούπερ μάρκετ στην 
Ελλάδα το γ’ τρίμηνο σε σχέση με αυτό του 
2019, βάσει στοιχείων της Convert Group. 
Εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τα 100 εκατ. 
ευρώ, έναντι των 46,7 εκατ. το 2019. Οι 
κατηγορίες με τη μεγαλύτερη αύξηση 
πωλήσεων ήταν: κατεψυγμένα +254%, 
αρτοποιία +227%, φρέσκα τρόφιμα 
+217%, συσκευασμένα +205%.

Παίγνιο δειλίας βάζει
πάγο στην ανάκαμψη 

 Βέτο Ουγγαρίας-Πολωνίας στο «Σχέδιο Μάρσαλ»
 Οι οίκοι ποντάρουν επενδυτικά στην Ελλάδα
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & Β/ΝΙΑΣ  0,8600 +6,83% 

Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 0,6200 3,33% 

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ - ΒΙΟΜ. ΓΑΛ. 0,8460 +3,17%

ΕΚΤΕΡ Α.Ε.   0,7810 +3,03% 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1,0000 +2,99%

FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε. 0,0900 -10,89% 

ΚΛ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ A.B.E.E. 0,5300  -7,02% 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.Ε. 4,2300 -6,00%  

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 5,6500 -5,83% 

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε. Δ.Ε. & Σ. 1,5200 -5,00% 

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 29,321.53 -0.40%
 NASDAQ Comp 11,866.22  +0.55%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3,451.34 -0.89%
Λονδίνο FTSE 100 6,334.35 -0.80%
Φρανκφούρτη DAX-30 13,086.16 -0.88%
Παρίσι CAC-40 5,474.66 - 0.67%
Ζυρίχη  SMI 10,490.77 -0.69%
Τόκιο NIKKEI-225 25,634.34 - 0.36%
 
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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Εκπρόθεσμη υποβολή ΜΥΦ από αγρότες 
ειδικού καθεστώτος φέρνει πρόστιμο 100 ευρώ

Η
προθεσµία υποβολής των συγκεντρωτι-
κών καταστάσεων τιµολογίων, γνωστών 
ως Μ.Υ.Φ., έληγε στις 31.03.2020. ∆όθη-
κε παράταση µέχρι τις 30.06.2020 και ξα-

νά µία µικρή µέχρι τις 06.07.2020. Στο διάστηµα αυ-
τό, θα έπρεπε να υποβληθούν οι πωλήσεις, οι αγο-
ρές και τα έξοδα όλων των συναλλασσόµενων, ενώ 

µέχρι τις 29.07.2020 υπάρχει η δυ-
νατότητα διόρθωσης για όσους θέ-
λουν να κάνουν κάτι τέτοιο.

Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις 
είναι µια υποχρέωση που βαρύνει 
σχεδόν όλους όσοι διενεργούν συ-
ναλλαγές. Η ΠΟΛ.1078/14  του 
υπουργείου Οικονοµικών καθο-
ρίζει τον τρόπο υποβολής, κυρίως 
όµως καταγράφει τα παραστατι-
κά που προσδιορίζουν ποια έξο-
δα και ποια έσοδα συµπεριλαµ-
βάνονται σε αυτές.

Για τους επαγγελµατίες, τις ατο-
µικές επιχειρήσεις, τα νοµικά πρό-
σωπα και τους αγρότες του κανονι-
κού καθεστώτος, δεν απαιτείται κά-
ποια ιδιαίτερη µεταχείριση. Η κατα-
χώρηση των παραστατικών από τους 
λογιστές φοροτεχνικούς που τους 
παρακολουθούν και ενηµερώνουν 
τα βιβλία τους, δηµιουργεί αυτοµά-
τως τη βάση για την υποβολή τους. 

Την υποχρέωση αυτή την έχουν και οι αγρότες 
του ειδικού καθεστώτος, οι οποίοι πρέπει να υπο-
βάλλουν µία ετήσια συγκεντρωτική κατάσταση µό-
νο για τα έξοδα τους. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει 
να προσκοµίσουν τα παραστατικά στο λογιστή τους. 

Αυτό πρέπει να γίνει άµεσα και σίγουρα όχι την 
τελευταία ηµέρα της προθεσµίας. Το έχω πει και 
γράψει πάρα πολλές φορές, αλλά διαπιστώνω ό-
τι οι περισσότεροι δεν συνειδητοποιούν το επερ-

χόµενο πρόστιµο. 
Όλες οι συναλλαγές τους που 

αφορούν τα έξοδα τους, είτε πρό-
κειται για τιµολόγια, είτε για α-

ποδείξεις, θα πρέπει να συµπεριληφθούν σε µία 
ετήσια κατάσταση εξόδων, η οποία θα υποβληθεί 
ηλεκτρονικά από το λογιστή τους. Σε περίπτωση 
που αυτή η κατάσταση δεν υποβληθεί εντός της 
προβλεπόµενης προθεσµίας, τότε το πρόστιµο που 
επιβάλλεται είναι 100 ευρώ. ∆υστυχώς κάθε χρό-
νο διαπιστώνουµε ότι δεν υποβάλλουν οι περισ-
σότεροι από τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις για τους αγρότες 

του ειδικού καθεστώτος, έχουν ξεκινήσει να υποβάλ-
λονται από το φορολογικό έτος 2014. 

Για τα προηγούµενα χρόνια δόθηκαν κάποιες 
παρατάσεις προκειµένου να µπορέσουν να υπο-
βληθούν,  γιατί υπήρχαν (και εξακολουθούν να υ-
πάρχουν) διάφορα προβλήµατα κατά την υποβο-
λή τους. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα, να προσκοµί-
ζουν τα τιµολόγια στους λογιστές τους, όταν πή-
γαιναν να υποβάλλουν τη φορολογική τους δήλω-
ση. Κάτι το οποίο έχουν στο µυαλό τους και φέτος 

(κρίνοντας από τη µικρή έως τώρα προσέλευση). 
Τα πράγµατα όµως έχουν αλλάξει. Ο σκοπός των 

συγκεντρωτικών καταστάσεων είναι να υποβληθούν 
πριν από την έναρξη υποβολής των φορολογικών δη-
λώσεων, προκειµένου να έχει έννοια η διασταύρωση.

Να επισηµάνω κάποια πραγµατάκια τα οποία καλό 
είναι φορολογούµενοι να τα γνωρίζουν (το α’ ενικό 
πρόσωπο παραπέµπει στον κάθε συνάδελφο λογιστή):

ΑΓΑΠΗΤΕ ΑΓΡΟΤΗ ΤΟΥ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ: 
Αν δεν προσκοµίσεις τα τιµολόγια δεν πρόκει-

ται να σου υποβάλλω τη συγκεντρωτική κατάστα-
ση τιµολογίων.

Αν τα προσκοµίσεις όταν θα έρθεις για να κάνου-
µε τη φορολογική δήλωση, θα την υποβάλλω τότε.

Αυτό σηµαίνει ότι η υποβολή θα γίνει εκπρόθε-
σµα, άρα θα έχει πρόστιµο.

Η δικαιολογία «δεν µε ενηµέρωσες» δεν ισχύ-
ει. Γιατί δεν µπορώ να γνωρίζω εάν πέρυσι εσύ καλ-
λιέργησες ή όχι.

Εσύ έχεις υποχρέωση να ρωτήσεις και όχι εγώ 
να σε πάρω τηλέφωνο. 

Πώς κάνεις κάθε µέρα όταν θέλεις να ρωτήσεις 
για πετρέλαιο θέρµανσης, για επίδοµα αλληλεγγύ-
ης, για το φοιτητικό επίδοµα, για το επίδοµα ενοι-
κίου, για όλα τα επιδόµατα που υπάρχουν σε κάθε 
χώρα του κόσµου; Πώς τα γνωρίζεις όλα;

Έτσι λοιπόν κι εδώ έχεις την ίδια υποχρέωση: να 
πάρεις τηλέφωνο, να ρωτήσεις και να σε ενηµερώσω.

Κι αν δεν το κάνεις, δεν πειράζει. Εγώ θα την υ-
ποβάλλω όταν έρθεις να κάνουµε τη δήλωση.

Και κάτι ακόµη: δεν υπάρχει δικαίωµα επιλο-
γής. ∆εν µπορείς να µου ζητήσεις να µην υποβάλ-
λω τη συγκεντρωτική κατάσταση. 

Γιατί αν δεν την υποβάλλω και έρθει µετά το πρό-
στιµο ξέρεις τι θα γίνει: θα ισχυριστείς ότι δεν φταις 
εσύ, αλλά ο λογιστής σου.

Επειδή αυτό δεν µπορώ να το δεχθώ, έχεις να ε-
πιλέξεις: προσκοµίζεις τα τιµολόγια άµεσα και γλυ-
τώνεις το πρόστιµο, ή προσκοµίζεις τα τιµολόγια ό-
ποτε επιθυµείς και το πρόστιµο είναι όλο δικό σου.

Για τα έξοδά τους
Οι αγρότες του ειδικού 

καθεστώτος υποβάλλουν 
µία ετήσια συγκεντρω-

τική κατάσταση 

Από το 2014
Οι συγκεντρωτικές κατα-
στάσεις για τους αγρότες 
του ειδικού καθεστώτος 
ξεκίνησαν το έτος 2014 

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)

ΚΑΤΟΧΟΙ Φ.Ι.Χ. ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 
Εάν οι ελεγκτική Υπηρεσία του υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης έκανε ένα ντου στους 
φακέλους των αρχείων της, θα διαπίστωνε ότι 

οι µισοί τουλάχιστον  δεν θα έπρεπε να 
κυκλοφορούν µε αγροτικά. Αυτό είναι τουλάχιστον 
άδικο για τους αγρότες (επαγγελµατίες ή κατόχους 

αγροτικής εκµετάλλευσης). Το γιατί 
σε µεταγενέστερη ανάλυση… 

Αρχισαν τα πρόστιµα για τις Μ.Υ.Φ.
Ήδη, επειδή το φορολογικό έτος 2014 
παραγράφεται στις 31.12.20, οι Εφορίες 
άρχισαν πριν λίγες µέρες να αποστέλλουν 
σωρηδόν τα πρόστιµα για µη επιβολή ή για 
εκπρόθεσµη υποβολή συγκεντρωτικής 
κατάσταση τιµολογίων (Μ.Υ.Φ.). Το µπιλιετάκι 
που θα παραλάβετε, αντιστοιχεί σε πρόστιµο 
100 ευρώ. Το υπουργείο Οικονοµικών πρέπει 
άµεσα να αποσύρει τη διάταξη για τουλάχιστον 
το 2014 και να απαλλάξει όλες τις επιχειρήσεις 
από το πρόστιµο αυτό, που αφορά µια 
δοκιµαστική περίοδο από το ίδιο το κράτος.



Σάββατο 21 & Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2020 AgrendaΡΕΠΟΡΤΑΖ B3 | 25

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Ένα βήµα µπροστά από τις πολιτικές εξε-
λίξεις τοποθετεί την στρατηγική της και 
την εφαρµογή αυτής η BASF, η οποία δη-
λώνει έτοιµη να συνδράµει τους Ευρω-
παίους αγρότες στην περαίωση των δύ-
σκολων στόχων που θέτει η Ευρωπαϊκή 
Ένωση στο πλαίσιο της πρωτογενούς 
παραγωγής. 

Με πρακτικές, χειροπιαστές λύσεις, ο 
γερµανικός κολοσσός των αγροτικών 
εισροών ετοιµάζεται να ρίξει στην αγορά 
νέα πιο αποδοτικά υβρίδια σιταριού, να 
προχωρήσει σε εξαγορές επιχειρήσεων 
που αναπτύσσουν καινοτόµες ποικιλίες 
σπόρων κηπευτικών αλλά και να επεκτα-
θεί σε προϊόντα βιολογικής αντιµετώπι-
σης ασθενειών των φυτών. Μαζί µε αυ-
τά, αναπτύσσει σε συνεργασία µε την ε-
πίσης γερµανική πολυεθνική Bosch, τε-
χνολογίες έξυπνου ψεκασµού στο χω-
ράφι και άλλα µηχανικά συστήµατα δι-
αχείρισης των καλλιεργειών, προκειµέ-
νου να επιτύχει µια µείωση κατά 30% α-
νά τόνο προϊόντος των εκποµπών διο-
ξειδίου του άνθρακα.

Οι στόχοι της BASF και ο τρόπος υλο-
ποίησής τους µέσα στην δεκαετία που 
διανύεται δεν περιορίζονται εδώ. Η ε-
ταιρεία θέλει να αυξήσει τα µερίδια των 
πωλήσεών της σε προϊόντα βιώσιµων 
λύσεων κατά 7% ετησίως όσο παράλλη-
λα σκοπεύει να ψηφιοποιήσει περισσό-
τερα από 400 εκατ. εκτάρια καλλιεργήσι-
µων εκτάσεων φέρνοντας τους διαχειρι-
στές τους σε επαφή µε σύγχρονα τεχνο-
λογικά µέσα. Πλέον η διάθεση των και-

νοτόµων προϊόντων της BASF, θα συνο-
δεύεται µε τις απαραίτητες κατευθύνσεις 
προς τους αγρότες, µε την πολυεθνική 
να αναλαµβάνει πρωτοβουλίες για την 
ανάπτυξη της ευρωπαϊκής πολιτικής Α-
πό το Αγρόκτηµα στο Πιάτο. 

Ταχεία µεταµόρφωση της παραγωγής
Τα παραπάνω αποτυπώνουν την α-

νάλυση της στρατηγικής της εταιρείας 
για τα επόµενα χρόνια, όπως αυτή πα-
ρουσιάστηκε σε διαδικτυακή συνέντευ-
ξη Τύπου την Πέµπτη 19 Νοεµβρίου, ο 
Vincent Gros, πρόεδρος του Τοµέα Αγρο-
τικών Λύσεων της BASF παγκοσµίως και 
ο Livio Tedeschi, αντιπρόεδρος του Το-
µέα Αγροτικών Λύσεων της BASF για την 
περιοχή EMEA (Ευρώπη, Μέση Ανατολή, 
Αφρική και χώρες CIS).

 «Τις επόµενες δεκαετίες, η αγροτική 
παραγωγή θα υποστεί ταχεία µεταµόρ-
φωση ώστε να εξασφαλίζει αρκετά, υ-
γιεινά και οικονοµικά προσιτά τρόφιµα 
για έναν αυξανόµενο πληθυσµό. Ταυτό-
χρονα, θα πρέπει να µετριάσουµε τον α-
ντίκτυπό της παραγωγής στον πλανήτη 

µας. Αυτός ο µετασχηµατισµός οδηγείται 
από την έκκληση για καλύτερες αποδό-
σεις και τρόπο φιλικό προς τον πλανήτη, 
ώστε να βοηθούν τους αγρότες να κερδί-
ζουν τα προς το ζην», δήλωσε ο Vincent 
Gros. «Με τις πολυεπίπεδες προτάσεις 
µας, στηρίζουµε τους αγρότες σε όλο τον 
κόσµο να κάνουν αυτό που οι συνθήκες 
και οι απαιτήσεις τους υπαγορεύουν».

Σχολιάζοντας τον τρόπο µε τον οποίο 
οι παγκόσµιες δεσµεύσεις της BASF µε-
ταφράζονται στο ευρωπαϊκό αγροτικό το-
πίο, ο Livio Tedeschi, δήλωσε: «Ένα πιο 
βιώσιµο σύστηµα τροφίµων είναι ο ακρο-
γωνιαίος λίθος του ευρωπαϊκής Πράσι-
νης Συµφωνίας. Ενώ ο χάρτης πορείας 
και οι στόχοι για τις στρατηγικές Farm 
to Fork και Βιοποικιλότητας βρίσκονται 
στα αρχικά στάδια, η κατεύθυνση του τα-
ξιδιού είναι σαφής: οι αγρότες της Ευρώ-
πης καλούνται να βελτιστοποιήσουν πε-
ραιτέρω τις εισροές, να βοηθήσουν στην 
αύξηση της βιοποικιλότητας και να µε-
τριάσουν την κλιµατική αλλαγή - µε έµ-
φαση στη µεγαλύτερη ψηφιοποίηση και 
βιολογική γεωργία.» 

Με νέα υβρίδια σίτου και βιώσιμες 
εισροές εφοδιάζει τον αγρότη η BASF
Με πρακτικές, χειροπιαστές λύσεις, ο γερμανικός κολοσσός των αγροτικών εισροών 
προετοιμάζει την αγροτική οικονομία για μια ταχεία μετάβαση στις πράσινες πρακτικές

Ο Vincent Gros, πρόεδρος του 
Τοµέα Αγροτικών Λύσεων της 
BASF παγκοσµίως.

Οι απαντήσεις
στα νέα
δεδοµένα
Με πάνω από 100 χρόνια 
εµπειρίας στην υπηρεσία των 
αγροτών η BASF αγκαλιάζει την 
πρόκληση της διαµόρφωσης 
ενός πιο βιώσιµου συστήµατος 
αγροτικής παραγωγής.
 Οι δεσµεύσεις της για τη 
βιωσιµότητα είναι ένα 
σηµαντικό βήµα προς την 
κατεύθυνση αυτού του κοινού 
στόχου.  Μεταξύ των προϊόντων 
και των λύσεων που θα 
βοηθήσουν στην επίτευξη 30% 
µείωσης των εκποµπών CO2 
ανά τόνο παραγόµενης 
καλλιέργειας είναι η ανάπτυξη 
ποικιλιών καλλιεργειών υψηλής 
απόδοσης.

Βιώσιµες λύσεις
Το τµήµα Γεωργικών Λύσεων 
της BASF θα συµβάλει 
σηµαντικά στον στόχο του 
Οµίλου BASF για πωλήσεις 22 
δισ. ευρώ έως το 2025. 

Ψηφιακή γεωργία
Η χρήση ψηφιακών 
τεχνολογιών επιτρέπει στους 
αγρότες να παράγουν 
περισσότερα µε λιγότερα και να 
κάνουν τις γεωργικές 
διαδικασίες πιο αποτελεσµατικές 
από την επιτόπια 
παρακολούθηση έως την 
αλυσίδα εφοδιασµού τροφίµων. 
Οι ψηφιακές λύσεις 
καλλιέργειας xarvio ™ της 
BASF επιτρέπουν την 
ακριβέστερη εφαρµογή 
προϊόντων προστασίας 
καλλιεργειών.
Έξυπνη διαχείριση
Η εταιρεία παρέχει πρόσβαση σε 
εργαλεία και υπηρεσίες 
διαχείρισης που είναι 
προσαρµοσµένα στην 
καθηµερινή εργασία κάθε 
αγρότη. Αυτά περιλαµβάνουν 
προστατευτικό εξοπλισµό, 
προσαρµοσµένη εκπαίδευση, 
ψηφιακές λύσεις και νέες και 
τεχνολογικές εφαρµογές 
προσανατολισµένες στο µέλλον.

Ψηφιοποίηση
Η εταιρεία σκοπεύει 

να ψηφιοποιήσει 
περισσότερα από 400 
εκατ. εκτάρια καλλι-
εργήσιµων εκτάσεων

Μερίδιο 
πωλήσεων 

Η BASF θέλει να 
αυξήσει τα µερίδια 
των πωλήσεών της 

σε προϊόντα βιώσιµων 
λύσεων κατά 7% 

ετησίως



Χαρτογράφηση 
του μικροβιώματος 
της ελιάς Καλαμών
Η πρώτη συστηματική μελέτη σε εμπορικά δείγματα φυσικής 
μαύρης ελιάς από Αιτωλοακαρνανία, Μεσσηνία και Λακωνία

ΤΩΝ ΕΥΣΤΑΘΙΟY ΠΑΝΑΓΟΥ*,       
          ΕΦΗΣ ΤΣΑΚΑΛΙ∆ΟΥ**, 

Η εµβληµατική δράση «Οι ∆ρόµοι της Ελιάς» 
αποτελεί µια πρωτοβουλία του τοµέα Έρευ-
νας και Καινοτοµίας του Υπουργείο Παιδεί-
ας και Θρησκευµάτων (ΥΠΠΕΘ) σε συνεργα-
σία µε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίµων (ΥΠΑΑΤ). Έχει ως κύριο στόχο 
την προώθηση της συνεργασίας του επιστη-
µονικού δυναµικού και των υποδοµών των 
ερευνητικών και ακαδηµαϊκών φορέων, µε 
σκοπό την ανάδειξη, ταυτοποίηση και πιστο-
ποίηση των Ελληνικών ποικιλιών της ελιάς 
καθώς και τη βελτίωση των διαδικασιών πα-
ραγωγής του ελαιολάδου και της επιτραπέ-
ζιας ελιάς.  Το έργο περιλαµβάνει τρία υπο-

έργα που επικεντρώνονται 
(α) στην γενετική και γονι-
διωµατική ανάλυση επιλεγ-
µένων ποικιλιών ελιάς για 
παραγωγή ελαιολάδου και 
για επιτραπέζια χρήση, (β) 
στη βιώσιµη φυτοπροστα-
σία της ελιάς και (γ) στη δι-
ασφάλιση της ποιότητας και 
της αυθεντικότητας του ελαι-
ολάδου και της επιτραπέζιας 
ελιάς. Αναφορικά µε την ε-
πιτραπέζια ελιά, το τελευταίο 
υπο-έργο στοχεύει ιδιαίτερα 
στην εφαρµογή της µεταγο-
νιδιωµατικής ανάλυσης για 
τη χαρτογράφηση του µικρο-

βιώµατος ποικιλιών επιτραπέζιας ελιάς µε ση-
µαντικό εµπορικό ενδιαφέρον, όπως η Κον-
σερβολιά, η Καλαµών και η Χαλκιδικής κατά 
την µεταποίησή τους σε συγκεκριµένες γε-
ωγραφικές περιοχές της Ελλάδας. Ενδιαφέ-
ρον παρουσιάζει επίσης το ενδεχόµενο της 
βιογεωγραφικής συσχέτισης του µικροβιώ-
µατος της επιτραπέζιας ελιάς µε τις διαφορε-
τικές περιοχές µεταποίησης.

Στο πλαίσιο αυτό, το Εργαστήριο Μικροβι-
ολογίας και Βιοτεχνολογίας Τροφίµων και 
το Εργαστήριο Γαλακτοκοµίας του Τµήµα-
τος Επιστήµης Τροφίµων και ∆ιατροφής του 
Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου 
Αθηνών, µελέτησαν και κατέγραψαν το σύ-
νολο του µικροβιώµατος (βακτήρια και ζύ-
µες/µύκητες) σε δείγµατα φυσικής µαύρης 
επιτραπέζιας ελιάς της ποικιλίας Καλαµών 
που µεταποιήθηκε στις περιοχές της Μεσση-
νίας, της Λακωνίας και της Αιτωλοακαρνα-

νίας. Η επεξεργασία (ζύµωση) των δειγµά-
των πραγµατοποιήθηκε σε συγκεκριµένες 
µεταποιητικές µονάδες, οι οποίες µέσω του 
συστήµατος ιχνηλασιµότητας προέρχονταν 
από τις περιοχές που παρουσιάζονται στην 
Εικόνα 1. Τα δείγµατα, τα οποία περιλάµβα-
ναν τόσο ελιές όσο και άλµη και προήλθαν 
απευθείας από τις δεξαµενές ζύµωσης, ανα-
λύθηκαν αρχικά µε κλασικές µικροβιολογι-
κές τεχνικές προκειµένου να προσδιοριστεί 
ο πληθυσµός της ολικής µικροβιακής χλω-
ρίδας (ΟΜΧ), των οξυγαλακτικών βακτηρί-
ων, των εντεροβακτηρίων και των ζυµών. Ε-
πιπλέον, πραγµατοποιήθηκε εκχύλιση του 
ολικού DNA, τόσο από τις ελιές όσο και από 
την άλµη, το οποίο στη συνέχεια υποβλή-
θηκε σε φυλογενετική µεταγονιδιωµατική 
ανάλυση, η οποία βασίζεται στην αλληλού-
χηση του 16S rDNA γονιδίου για τα βακτή-
ρια και της DNA περιοχής ITS1-ITS2 για τις 
ζύµες/µύκητες. Με βάση τα αποτελέσµατα 
της φυλογενετικής µεταγονιδιωµατικής α-
νάλυσης και µε τη χρήση εργαλείων βιο-
πληροφορικής πραγµατοποιήθηκε η χαρ-
τογράφηση του µικροβιώµατος των συγκε-
κριµένων δειγµάτων από τις διαφορετικές 
γεωγραφικές περιοχές.

∆ιαφορές ανά περιοχή
Τα αποτελέσµατα των µικροβιολογικών 

αναλύσεων έδειξαν ότι ο πληθυσµός των 
οξυγαλακτικών βακτηρίων και των ζυµών, 
που αποτελούν τις κύριες οµάδες µικροορ-
γανισµών που είναι υπεύθυνες για τη ζύµω-
ση της ελιάς, παρουσίασαν σηµαντικές δια-
κυµάνσεις, τόσο µεταξύ των δύο γεωγραφι-
κών περιοχών (Αιτωλοακαρνανία και Μεσ-
σηνία/Λακωνία), όσο και µεταξύ των δειγ-
µάτων της ίδιας περιοχής. Η γενικότερη τά-
ση που παρατηρήθηκε είναι ότι τα δείγµα-
τα από την Αιτωλοακαρνανία παρουσίασαν 
υψηλότερους πληθυσµούς οξυγαλακτικών 
βακτηρίων τόσο στην ελιά όσο και στην άλ-
µη συγκριτικά µε τα δείγµατα από την περι-
οχή της Μεσσηνίας/Λακωνίας. Είναι επίσης 
σηµαντικό να αναφερθεί ότι στα δείγµατα 
και των δύο περιοχών δεν ανιχνεύτηκαν ε-
ντεροβακτήρια, που αποτελούν αλλοιωγό-
νους µικροοργανισµούς που υποβαθµίζουν 
την ποιότητα του τελικού προϊόντος, γεγο-
νός που είναι θετικό για την πορεία της ζύ-
µωσης σε όλες τις περιοχές που µελετήθη-
καν. Η τιµή του pH στην άλµη των ζυµωµέ-
νων δειγµάτων ήταν φυσιολογική για τη µε-

ταποίηση της συγκεκριµένης ποικιλίας και 
κυµάνθηκε σε 3,92 και 3,85 για την περιο-
χή της Αιτωλοακαρνανίας και Μεσσηνίας/
Λακωνίας, αντίστοιχα, ενώ λίγο µεγαλύτε-
ρες ήταν οι τιµές του pH στη σάρκα της ελιάς 
(4,14 για την Αιτωλοακαρνανία και 4,09 για 
την Μεσσηνία/Λακωνία).

Μελέτη της βιοποικιλότητας
Σηµαντικές όµως διαφορές εντοπίστηκαν 

και κατά την µελέτη της βιοποικιλότητας 
των δειγµάτων καρπού ελιάς και άλµης µέ-
σω της φυλογενετικής µεταγονιδιωµατικής 
ανάλυσης. Πιο συγκεκριµένα, παρόλο που 
η οικογένεια των οξυγαλακτικών βακτηρί-
ων Lactobacillaceae ήταν η κυρίαρχη σε ό-
λα τα δείγµατα που αναλύθηκαν, τα ποσο-
στά αφθονίας της οικογένειας διέφεραν τό-
σο µεταξύ των δειγµάτων καρπού ελιάς και 
άλµης, όσο και µεταξύ των δύο γεωγραφι-
κών περιοχών (Αιτωλοακαρνανία και Μεσ-
σηνία/Λακωνία). 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι 
στα δείγµατα ελιάς και άλµης από τον Νο-
µό Αιτωλοακαρνανίας τα ποσοστά αφθονί-
ας της οικογένειας Lactobacillaceae ήταν 
αρκετά υψηλότερα (~25%) σε σχέση µε τα 
αντίστοιχα ποσοστά στα δείγµατα των Νο-
µών Μεσσηνίας/Λακωνίας. Αυτή η παρατή-
ρηση έρχεται σε συµφωνία µε τα αποτελέ-

σµατα της κλασικής µικροβιολογικής ανά-
λυσης καθώς, όπως αναφέρθηκε και προ-
ηγουµένως, τα δείγµατα από την περιοχή 
της Αιτωλοακαρνανίας παρουσίασαν υψη-
λότερους πληθυσµούς οξυγαλακτικών βα-
κτηρίων συγκριτικά µε τα δείγµατα από τις 
περιοχές της Μεσσηνίας/Λακωνίας. Εκτός 
από την οικογένεια Lactobacillaceae, βρέ-
θηκαν επίσης σε υψηλά ποσοστά αφθονί-
ας οι οικογένειες Celerinatantimonadaceae, 
Leuconostocaceae και Acetobacteraceae. Η 
ταυτοποίηση των βακτηρίων σε επίπεδο γέ-
νους έδειξε ότι τα γένη των οξυγαλακτικών 
βακτηρίων µε τα µεγαλύτερα ποσοστά α-
φθονίας (40-75 %) σε όλα τα δείγµατα που 
αναλύθηκαν (ελιές και άλµη) και από τις 
δύο περιοχές (Αιτωλοακαρνανία και Μεσ-
σηνία/Λακωνία) ήταν τα γένη Lactobacillus 
και Leuconostoc (Γράφηµα 1). 

Επιπλέον, το γένος Staphylococcus ταυτο-
ποιήθηκε σε 4 δείγµατα καρπού ελιάς από 
την περιοχή Μεσσηνίας/Λακωνίας µε σχετι-
κά υψηλά ποσοστά αφθονίας που κυµαίνο-
νταν από 8 έως 17 %. Καθώς ορισµένα είδη 
του γένους Staphylococcus είναι παθογό-
να, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις 
συνθήκες υγιεινής για να αποφευχθεί η προ-
σαρµογή ειδών του γένους Staphylococcus 
στο µικροβίωµα των ελιών.  Εποµένως, θα 
ήταν σκόπιµο να γίνεται εντατικός καθαρι-

Μελέτη
Η χαρτογράφηση 

έγινε σε επιτραπέζια 
ελιάς της ποικιλίας 

Καλαµών που 
µεταποιήθηκε σε 

Μεσσηνίας, Λακωνία 
και Αιτωλοακαρνανία

Γεωγραφική διασπορά των περιοχών προέλευσης των δειγµάτων της επιτραπέζιας ελιάς 
από τον Νοµό Αιτωλοακαρνανίας (Α) και τους Νοµούς Μεσσηνίας/Λακωνίας (Β).
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σµός στις δεξαµενές ζύµωσης για την απο-
φυγή ανάπτυξης αλλοιωγόνων/παθογόνων 
µικροοργανισµών. Άλλα παθογόνα γένη βα-
κτηρίων που σχετίζονται µε τρόφιµα, όπως 
τα γένη Listeria, Clostridium, Salmonella και 
Escherichia δεν βρέθηκαν σε κανένα δείγµα 
ελιάς και άλµης που µελετήθηκε. Όπως εί-
ναι ήδη γνωστό, ο έλεγχος της αλατοπεριο-
εκτικότητας και της τιµής του pH είναι απα-
ραίτητος για την αποφυγή της ανάπτυξης αλ-
λοιωγόνων/παθογόνων µικροοργανισµών, 
ειδικά τους καλοκαιρινούς µήνες.

Ταυτοποίηση ζυµών/µυκητών
Σε αντίθεση µε την πλούσια βιοποικιλότη-

τα που παρατηρήθηκε στα βακτήρια, η ταυ-
τοποίηση των ζυµών/µυκήτων µέσω της ITS 
µεταγονιδιωµατικής ανάλυσης αποκάλυψε 
µικρότερο αριθµό οικογενειών και κατ’ επέ-
κταση γενών. Οι κύριες οικογένειες ζυµών/
µυκήτων που βρέθηκαν σε όλα τα δείγµατα 
ελιάς και άλµης και από τις δύο γεωγραφι-
κές περιοχές (Αιτωλοακαρνανία και Μεσση-
νία/Λακωνία) ήταν οι οικογένειες Pichiaceae, 
Aspergillaceae, Saccharomycetaceae και 
Debaryomycetaceae. Ενδιαφέρον παρου-
σιάζει το γεγονός ότι παρόλο που µεταξύ 
των δειγµάτων καρπών ελιάς από την πε-
ριοχή της Αιτωλοακαρνανίας και των πε-
ριοχών της Μεσσηνίας/Λακωνίας τα ποσο-
στά αφθονίας των οικογενειών που ταυτο-
ποιήθηκαν ήταν παρόµοια, δεν συνέβη το 
ίδιο και στα δείγµατα άλµης. Για παράδειγ-
µα, η οικογένεια Pichiaceae βρέθηκε σε πο-
σοστό αφθονίας περίπου 75 % στα δείγµατα 
άλµης των Νοµών Μεσσηνίας/Λακωνίας, ε-
νώ στα δείγµατα άλµης από τον Νοµό Αιτω-
λοακαρνανίας το ποσοστό ήταν µικρότερο α-
πό 45 %. Σε επίπεδο γένους, τα γένη Pichia, 
Saccharomyces, Ogatea και Millerozyma ή-
ταν τα κυρίαρχα σε όλα τα δείγµατα ελιάς 
και άλµης (Γράφηµα 2). Η παρουσία ειδικά 
των γενών Pichia και Saccharomyces κα-
τά τη διάρκεια της ζύµωσης φυσικών µαύ-
ρων ελιών της ποικιλίας Καλαµών είναι κα-
λά τεκµηριωµένη. Ο ρόλος των ζυµών στην 
παραγωγή επιτραπέζιας ελιάς είναι είτε θε-
τικός, µε την παραγωγή ενώσεων που συµ-
βάλλουν στα οργανοληπτικά χαρακτηριστι-
κά και την ποιότητα του τελικού προϊόντος, 
είτε αρνητικός, λόγω της παραγωγής διοξει-
δίου του άνθρακα (CO2) και µη επιθυµητού 
αρώµατος και γεύσης.

Τέλος, η µεταγονιδιωµατική ανάλυση µα-
ζί µε την ανάλυση µερικών ελαχίστων τετρα-
γώνων χρησιµοποιήθηκαν για την µελέτη 
της πιθανής βιογεωγραφικής συσχέτισης 
του µικροβιώµατος της φυσικής µαύρης ε-
λιάς της ποικιλίας Καλαµών µε τις δύο δια-
φορετικές περιοχές µεταποίησης (Αιτωλοα-
καρνανία και Μεσσηνία/Λακωνία). Αν και 
υπήρξε σε κάποιο βαθµό αλληλεπικάλυψη 
µεταξύ των δύο περιοχών κυρίως στα δείγ-
µατα καρπού ελιάς τόσο για τα βακτήρια όσο 
και για τις ζύµες/µύκητες, τα αποτελέσµατα 
σχετικά µε την διάκριση των δύο περιοχών 
ήταν ικανοποιητικά. Αξίζει να σηµειωθεί ότι 
η καλύτερη διάκριση  επιτεύχθηκε στα δείγ-
µατα άλµης για τις ζύµες/µύκητες.

   *ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ        
**ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ

Γράφηµα 1: 
Μέση τιµή σχετικής 
αφθονίας (%) των 
κυρίαρχων γενών 
βακτηρίων που 
ταυτοποιήθηκαν 
µέσω της 
16S rRNA 
µεταγονιδιωµατικής 
ανάλυσης σε 
δείγµατα καρπού 
ελιάς (Α) και άλµης 
(Β) της φυσικής 
µαύρης ελιάς της 
ποικιλίας Καλαµών 
από τους Νοµούς 
Μεσσηνίας/
Λακωνίας 
και τον Νοµό 
Αιτωλοακαρνανίας.

Γράφηµα 2: 
Μέση τιµή σχετικής 
αφθονίας (%) 
των κυρίαρχων 
γενών ζυµών/
µυκήτων που 
ταυτοποιήθηκαν 
µέσω της ITS 
µεταγονιδιωµατικής 
ανάλυσης σε 
δείγµατα καρπού 
ελιάς (Α) και άλµης 
(Β) της φυσικής 
µαύρης ελιάς της 
ποικιλίας Καλαµών 
από τους Νοµούς 
Μεσσηνίας/
Λακωνίας 
και τον Νοµό 
Αιτωλοακαρνανίας.
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Ισχυροί της αγροδιατροφής
ενδιαφέρονται για Pummaro

Μέλισσα-Κίκιζας, Νομικός και Deca φλερτάρουν με το brand και τη μονάδα
Για την ανάδειξη του προτιμητέου επενδυτή φέρεται η 31η Δεκεμβρίου 2020 

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

∆υνατά ονόµατα της ελληνικής επιχειρηµατικό-
τητας που ενδιαφέρονται να ενισχύσουν το προϊ-
όντικό τους χαρτοφυλάκιο και τη θέση τους στον 
κλάδο φαίνεται πως βρίσκονται στην κούρσα διεκ-
δίκησης του Pummaro και της µονάδας παραγω-
γής τοµατοειδών στη Γαστούνη που ανήκει στην 
Ελαΐς Unilever Hellas. Ανάµεσα τους, ακούγεται 
πως βρίσκονται η εταιρία Μέλισσα - Κίκιζας στην 
οποία σηµειωτέoν ανήκε το εν λογω brand έως και 
1999 (σ.σ. το πούλησε στη Unilever), το fund Deca 
Investments (διαχειριστής του Diorama Investments 
Sicar) που ελέγχει το 75% της Damavand S.A. και 
τη Μινέρβα Ελαιουργική, η τοµατοβιοµηχανία Νο-
µικός,  ενώ κατά άλλες πηγές φέρεται πως ενδια-
φέρονται η Barilla και η ΚΥΚΝΟΣ.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η ανάδειξη του 
προτιµητέου επενδυτή έχει ορισθεί η 31η ∆εκεµ-
βρίου του 2020, για το Pummaro που τζιράρει πε-
ρί τα 12 εκατ.  ετησίως και κατέχει ηγετικό µερίδιο 

40% στην κατηγορία passata, 20% στην ψιλοκοµ-
µένη τοµάτα και 7% στον πελτέ. Μάλιστα, στο εργο-
στάσιο Pummaro στη Γαστούνη Ηλείας, η Unilever 
υλοποιούσε µέχρι σήµερα ένα πρωτοποριακό για 
τα ελληνικά δεδοµένα Πρόγραµµα Καλλιέργει-
ας Τοµάτας, µαζί µε τους 100 περίπου συνεργα-
ζόµενους παραγωγούς το οποίο συνδύαζε και το 
Συµβολαιακό και το Αειφόρο µοντέλο Γεωργίας. 

Σήµερα, 21 χρόνια µετά την απόκτηση του Pummaro 
και µια τουλάχιστον άγονη προσπάθεια πώλησης 
της συγκεκριµένης δραστηριότητας, η Unilever επι-
χειρεί εκ νέου να απεµπλακεί, επαναξιολογώντας 
όπως ανάφερε η σχετική της ανακοίνωση στα τέλη 
Αυγούστου τον κλάδο των τοµατικών προϊόντων στην 
Ελλάδα στο πλαίσιο της αξιολόγησης των στρατη-
γικών του επιλογών και µε στόχο να συνεχίσει την 
ίδια επιτυχηµένη παρουσία  στην ελληνική αγορά.

Σηµειώνεται ότι στο πλαίσιο της στρατηγικής α-
πόφασης της Unilever να αποσυρθεί από τον κλά-
δο τοµάτας έχει ήδη συµφωνηθεί η πώληση του ερ-
γοστασίου που διατηρεί στο Poznan της Πολωνίας 
(σ.σ. παράγει ηµιέτοιµη πάστα τοµάτας).

Νέες αφίξεις σε υποσχόµενες προϊοντικές κατηγο-
ρίες προαναγγέλλουν πηγές µε γνώση των εξελίξε-
ων γύρω από τη Μινέρβα Ελαιουργική, µε δεδοµένη 
την διάθεση των µετόχων και της διοίκησης της εται-
ρείας για την ανάπτυξή της το προσεχές διάστηµα.

Πρόσωπα µε γνώση των εξελίξεων σηµειώνουν 
χαρακτηριστικά ότι η εταιρεία έχει τη δυνατότητα 
να διαχειριστεί πολλά brands στο χώρο του τροφί-
µου, γεγονός που της προσφέρει την προοπτική 
περαιτέρω ανάπτυξης. Στο πλάνο της επενδυτικής 
οµάδας είναι να επεκταθεί και σε άλλες κατηγορί-
ες τροφίµων πέρα από τις ήδη υπάρχουσες που ε-
ντάσσονται στο χαρτοφυλάκιό της όπως ελαιόλα-
δα, σπορέλαια, µαργαρίνη, βούτυρο, τυρί και ξύδι. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα των προθέσεων της 
επιχείρησης αποτελεί το λανσάρισµα τεσσάρων νέ-
ων κωδικών ντοµάτας υπό την ετικέτα «Χωριό», ε-
πεκτεινόµενη σε µία κατηγορία που µέχρι πρότινος 
δεν διέθετε παρουσία και ταυτόχρονα συνάπτοντας 
συνέργεια µε τη Damavand, στην οποία συµµετέ-
χουν επίσης οι επενδυτές του fund Diorama. Μά-
λιστα, εκτός από τους κωδικούς ντοµάτας επίκει-
ται και η παρουσίαση µέσω του λιανεµπορίου και 
νέων κωδικών ψυγείου τον ∆εκέµβριο. Στο επίκε-
ντρο των νέων λανσαρισµάτων από τη Μινέρβα εί-
ναι προϊόντα που συνάδουν µε το προφίλ του ήδη 
υπάρχοντος χαρτοφυλακίου της, προχωρώντας ταυ-
τόχρονα σε συνέργειες.   ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ

Επενδύσεις και είσοδος σε νέες προϊοντικές 
κατηγορίες στο στόχαστρο της Μινέρβα

Κέντρο επιχειρησιακών 
λύσεων από Coca-Cola HBC

O Όµιλος Coca-Cola HBC προχωρά στη 
δηµιουργία ενός νέου τµήµατος στη 

Θεσσαλονίκη που θα λειτουργήσει ως κέντρο 
επιχειρησιακών λύσεων για κάποιες χώρες 
δραστηριοποίησης του Οµίλου συγκεντρώνοντας 
τις υπηρεσίες Εκκαθάρισης και Τιµολόγησης. Το 
νέο τµήµα θα τεθεί σε εφαρµογή το β’ τρίµηνο 
2021, ενώ Ελλάδα, Κύπρος και άλλες χώρες, θα 
είναι οι πρώτες που θα ενταχθούν στο νέο σχήµα.

Επιχειρησιακή οµάδα για την 
πιστοποίηση ΠΓΕ της στέβιας 
Το δικό τους «γεωλογικό δακτυλικό αποτύπωµα», 
ανιχνεύσιµο σε όλα τα στάδια της διατροφικής 
αλυσίδας, αναµένεται να αποκτήσουν τα προϊόντα 
του Αγροτικού Συνεταιρισµού Στέβια Ελλάδας. 
«Όχηµα» για την επίτευξη του στόχου, η 
επιχειρησιακή οµάδα εργασίας που σύστησε ο 
Συνεταιρισµός µε το Εργαστήριο Φυσικής 
Γεωγραφίας του ΑΠΘ για την πιστοποίηση ΠΓΕ  
προϊόντων στέβιας στη λεκάνη του Σπερχειού.

Γνωριµία µε το ελληνικό ρύζι 
στους καταναλωτές του Λιβάνου
Προωθητικές ενέργειες για το ελληνικό ρύζι στο 
Λίβανο πραγµατοποιεί η Novacert, στο πλαίσιο 
του ευρωπαϊκού προγράµµατος European Rice. 
Ειδικότερα, από 18 έως 21 Νοεµβρίου και από 26 
έως 29 Νοεµβρίου θα γίνει προώθηση σε σούπερ 
µάρκετ της Βηρυτού, στη διάρκεια της οποίας θα 
ενηµερώνονται οι καταναλωτές και θα δίνονται 
δωρεάν συσκευασίες δειγµάτων ρυζιού.

Στη Γαστούνη 
η Unilever 
συνεργαζόταν µε 
100 παραγωγούς 
συµβολαιακά.

Στο πλαίσιο της 
αναπτυξιακής στρατηγικής 

της Μινέρβα, οι επενδύσεις 
σε όλους τους κοµβικούς 

τοµείς δραστηριότητας. 
Ενδεικτικές είναι οι διαρκείς 

επενδύσεις και βελτιώσεις 
της δυναµικότητας και 

στο εργοστάσιο του 
Σχηµαταρίου, αλλά και στο 

εργοστάσιο των Ιωαννίνων. 

ΝΕΑ



Χ ρονολογείται ήδη από το 2011 η έκδοση του Δεκαλόγου για την α-
ειφόρο καλλιέργεια του ποιοτικού σκληρού σίτου που εκπονήθη-
κε από τη Barilla, τη Horta, το Πανεπιστήμιο “Università Cattolica 

del Sacro Cuore” της Πιατσέντζα στο Μιλάνο και την εταιρεία Life Cycle 
Engineering με βάση τα αποτελέσματα δημόσιας και ιδιωτικής έρευνας στον 
τομέα των δημητριακών.

Με την συμβολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο «Δεκάλογος για την βιώσιμη 
καλλιέργεια ποιοτικού σκληρού σίτου» εκδόθηκε το 2012 και στην Ελλάδα.

Ένα σημαντικό βήμα σε ένα ευρύτατο έργο που ανέλαβε η Barilla τη δεκα-
ετία του ενενήντα, στόχευε στη βελτίωση των αγρονομικών τεχνικών κα-
θώς και στην αύξηση της αειφορίας της εφοδιαστικής αλυσίδας, στρατηγι-
κής σημασίας για τον όμιλο Barilla, ειδικότερα όμως για την εφοδιαστική α-
λυσίδα του σκληρού σίτου. 

Μέρος αυτής της εξαιρετικής δεξιοτεχνίας αποτέλεσε και η υιοθέτηση του 
Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων (DSS – Decision Support System) 
granoduro.net® που χρησιμοποίησε η Barilla ως υποστήριξη για την αειφο-
ρική παραγωγή ποιοτικού Ιταλικού σκληρού σίτου ήδη από την καλλιεργη-
τική περίοδο 2011-2012. 

Στην καλλιεργητική περίοδο 2019-20 η Barilla στην Ελλάδα παρέλαβε περί-
που 12.000 τόνους Ελληνικού σκληρού σίτου που παράχθηκαν με την υπο-
στήριξη του granoduro.net®. ενώ αντίστοιχα στην Ιταλία η ποσότητα ξεπερ-
νάει τους 360.000 τόνους σκληρού Ιταλικού σίτου. 

Τι είναι το granoduro.net®
Το  granoduro.net®, μια διαδραστική-διαδικτυακή πλατφόρμα για την καλλι-
έργεια του σκληρού σίτου, σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από την Ιταλική εται-
ρεία Horta Srl spin-off του Πανεπιστημίου Università Cattolica S.C. της Πιατσέ-
ντζα σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης γεωργίας και γεωργίας ακριβείας. 

Το granoduro.net® υποστηρίζει τον αγρότη ή/και τον σύμβουλο γεωπόνο 
στην ορθή διαχείριση της καλλιέργειας παρέχοντας του πληθώρα πληροφο-
ριών με τη μορφή γεωργικών προειδοποιήσεων και συμβουλών. Το υψηλό 
επίπεδο καινοτομίας του DSS της Horta έγκειται, αφενός στη συνεργασία με 
τα δημοφιλέστερα Ιταλικά και ξένα ερευνητικά κέντρα αφετέρου στην πολύ-
χρονη και συνεχή δράση πειραματισμού στον αγρό. 

Με το granoduro.net® επιτυγχάνεται η βελτιστοποίηση της παραγωγής ό-
σον αφορά στην ποιότητα, την ποσότητα και την υγεία, καθώς και στη μεί-
ωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, του κόστους παραγωγής διαχειρί-
ζοντας ορθά την πυκνότητα σποράς, τα ζιζάνια, τη λίπανση, τις επεμβάσεις 
με φυτοπροστατευτικά προϊόντα και την άρδευση. 

Αρκετές μελέτες οικονομικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας που διε-
νεργήθηκαν από τη Barilla τα τελευταία χρόνια, δείχνουν ότι η χρήση του 
granoduro.net® μειώνει το κόστος παραγωγής και τις εκπομπές του CO2 πε-
ρίπου στο 10%, μετριάζει τις διακυμάνσεις των αποδόσεων μεταξύ διαφο-
ρετικών καλλιεργητικών περιόδων και αυξάνει σημαντικά την περιεκτικό-
τητα της πρωτεΐνης στο καρπό.

Πλεονεκτήματα  
Η παραγωγή σκληρού σίτου με την υποστήριξη του granoduro.net® σημαίνει 
ορθολογικές και έγκαιρες επιλογές στην καλλιέργεια, μεγαλύτερη ευαισθη-
τοποίηση των πρακτικών που ρυθμίζουν το οικοσύστημα του αγρού. Σημαίνει 
αξιοποίηση των διαθέσιμων τεχνικών μέσων, βελτιστοποίηση των παραγό-
ντων που καθορίζουν την παραγωγή, μείωση του κόστους παραγωγής, δια-

χρονική σταθεροποίηση και αύξηση των ποσοτικών και ποιοτικών αποδόσε-
ων, μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία της πρώτης ύλης, διευκολύνει την προ-
σαρμογή και τη συμμόρφωση με τις αρχές της ολοκληρωμένης διαχείρισης 
και μειώνει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην παραγωγική διαδικασία. 

Μια ειδική και έξυπνη εφαρμογή 

Από τη καλλιεργητική περίοδο 2019-2020 το granoduro.net® είναι διαθέσιμο 
και σε έκδοση App, η οποία υποστηρίζεται από κινητές συσκευές Android και 
iOS. Αυτή η νέα έκδοση App επιτρέπει την πρόσβαση στις κύριες λειτουργίες 
του granoduro.net® παρέχοντας άμεση χρήση και στον αγρό. Σχεδιασμένη 
αποκλειστικά για τους παραγωγούς της Βιώσιμης Εφοδιαστικής Αλυσίδας 
Σκληρού Σίτου Barilla  παρέχει στους χρήστες τις πιο συχνά χρησιμοποιού-
μενες λειτουργίες του DSS από κινητά ή/και tablet όπως: δεδομένα καιρού 
από τους τοπικούς αγρομετεωρολογικούς σταθμούς αναφοράς, φαινολογι-
κά στάδια της καλλιέργειας, την αζωτούχο λίπανση καθώς και τους κινδύ-
νους μυκητολογικών ασθενειών. Συγκεκριμένα, η τελευταία λειτουργία πα-
ρουσιάζει τα δεδομένα εξόδου (output) των μαθηματικών μοντέλων του 
granoduro.net® σε μια πιο απλοποιημένη μορφή που συνδυάζει την ευκολία 
και την πρακτικότητα της συμβουλής στον χρήστη από τις κινητές συσκευές 
με την αναγνωρισμένη επιστημονική αξιοπιστία των μοντέλων που υπάρχουν 
στα DSS που σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν από τη Horta. 

Όλες οι οδηγίες για τη λήψη του App είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της 
Horta. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα 
email: info@horta-srl.com &  info@fondagro.gr 

GRANODURO.NET: ΤΟ DSS ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΛΗΡΟ 
ΣΙΤΟ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ BARILLA 
ΤΏΡΑ ΚΑΙ ΣΕ ΕΚΔΟΣΗ APP
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 Δίκτυο αγρομετεωρολογικών σταθμών σκληρού σίτου Barilla 

Μετεωρολογικά δεδομένα καιρού (τρέχουσες και-
ρικές συνθήκες, τελευταίες 72 ώρες, εποχιακή ανά-
πτυξη και λεπτομέρειες πρόγνωσης) από τον πλη-
σιέστερο αγρομετεωρολογικό σταθμό αναφοράς 

Προσομοίωση των φαινολογικών σταδίων του 
σκληρού σίτου κατά τη διάρκεια της καλλιεργη-
τικής περιόδου 

Συμβουλή-σχέδιο λίπανσης (NPK) σκληρού σίτου

 Επίπεδο της πίε-
σης του μολύσμα-
τος που προβλέ-
πεται από τα προ-
γνωστικά μοντέ-
λα του granoduro.
net® για τις μυκη-
τολογικές ασθέ-
νειες του σκλη-
ρού σίτου 

Είσοδος στο App 
Granoduro.net 
Barilla (Όνομα 
χρήστη, Κωδικός 
πρόσβασης)
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Η Μαλαγουζιά ανταποδίδει
στο Κτήμα Γεροβασιλείου

Επιπλέον 110 στρέμματα με Μαλαγουζιά για ικανοποίηση της 
ζήτησης στην αγορά και σε εφαρμογή πρόγραμμα αναμπέλωσης

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Καρµική εξελίσσεται η σχέση του οινοποι-
ού Ευάγγελου Γεροβασιλείου µε τη Μαλα-
γουζιά. Ο έµπειρος αµπελουργός διέσωσε 
την ποικιλία από βέβαιη εξαφάνιση, πριν 
περίπου 50 χρόνια και εκείνη θαρρείς και 
του το ανταποδίδει. Η ζήτηση για τη Μαλα-
γουζιά του οµώνυµου Κτήµατος είναι τόσο 
ζωηρή από την Ελλάδα, αλλά και από υφι-
στάµενες και νέες αγορές στο εξωτερικό, 
ώστε υποχρεώνει τον οινοποιό να πάει σε 
νέες φυτεύσεις µε την εν λόγω ποικιλία.

«Προετοιµάζουµε την επέκταση του α-
µπελώνα φέτος µε περίπου 110 στρέµµα-
τα µε Μαλαγουζιά, ώστε να ικανοποιήσου-
µε τη ζήτηση της αγοράς. Είναι µια ποικι-
λία εξαγώγιµη και έχουµε ανοίξει αρκε-
τές αγορές, που φαίνονται ευοίωνες ώστε 
να επεκτείνουµε τις εκτάσεις της», εξηγεί 
στην Agrenda, ο Ευάγγελος Γεροβασιλείου.

Με την προσθήκη των καινούριων φυ-
τεύσεων, οι οποίες θα γίνουν σε χωράφια 
που είναι κολλητά µε το υφιστάµενο Κτή-
µα κι εκµισθώθηκαν για µακροχρόνιο διά-
στηµα από αγρότες της Επανοµής ο αµπε-
λώνας του Κτήµατος, θα εκτείνεται, πλέ-
ον, σε συνολικά 870 στρέµµατα, ενιαία.

Ταυτόχρονα µε τις νέες φυτεύσεις, το 
Κτήµα εφαρµόζει και πρόγραµµα αναµπέ-
λωσης. «Έπειτα από 30-40 χρόνια πολλές 
φορές οι αµπελώνες γερνάνε, ενώ υπάρ-
χουν και ασθένειες και καθιστούν την α-
ναµπέλωση υποχρεωτική», τονίζει ο κ. Γε-
ροβασιλείου αναφερόµενος στην έξαρση 
που φαίνεται να γνωρίζει η Ίσκα. Μάλι-
στα, ήδη ετοιµάζεται να ξαναφυτευτούν 
22 στρέµµατα µε chardonnay που εµφά-
νισαν Ίσκα, ενώ επειδή πολλές ποικιλίες 
που διαπιστώθηκε µε βάση εδαφοκλιµα-
τικά στοιχεία, ότι είχαν φυτευτεί µε λάθος 
υποκείµενο ή σε λάθος σηµείο, άλλαξαν 

θέση. Πέραν αυτών, σε 
κάποιες περιπτώσεις 
οι αποφάσεις αναµπέ-
λωσης, µε πιο ανθεκτικές 
ποικιλίες, υπαγορεύονται α-
πό την αναγκαιότητα για την α-
ντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής.

Έρχεται µια πολύ µεγάλη 
χρονιά για τα κόκκινα

Σε ό,τι αφορά τη φετινή οινική χρονιά, η 
ολοκλήρωση του τρύγου και των ζυµώσε-
ων της πρώτης ύλης έρχεται να επισφρα-
γίσει την εκτίµηση των οινοπαραγωγών 
από την εποχή της ωρίµανσης του σταφυ-
λιού, ότι η ποιότητα θα είναι πολλή υψηλή.

«Ιδιαίτερα για τα κόκκινα περιµένουµε 
µια πολύ µεγάλη χρονιά. Θα έλεγα, ίσως 
και λίγο καλύτερη από την περυσινή, η ο-
ποία είχε θεωρηθεί µια από τις κορυφαίες 
των τελευταίων ετών», σηµειώνει ο κ. Γε-
ροβασιλείου και προσθέτει ότι «τα κόκκι-
να είναι υψηλόβαθµα, µε έντονο χρώµα, 
γεύση και θα είναι κρασιά παλαίωσης, ε-
νώ τα λευκά έχουν βγει πολλή φρουτώ-
δη, µε αρκετά υψηλές οξύτητες».

Το Κτήµα έκανε και φέτος «πράσινο τρύ-
γο», αλλά όπως επισηµαίνει ο ιδιοκτήτης 
του «δεν υποβάλαµε καν αίτηση να πάρου-
µε αποζηµίωση, από σεβασµό, γιατί θεωρή-
σαµε πως έπρεπε να στηριχθούν όσοι δεν 
µπορούν να πουλήσουν το προϊόν τους».

Στην απόφαση αυτή έπαιξε ρόλο και το 
ότι στο Κτήµα Γεροβασιλείου ακόµη και σε 
µια χρονιά όπως η φετινή, µε τις ειδικές 
συνθήκες του Covid, η ζήτηση για τα κρα-
σιά του, εξαντλεί τα αποθέµατα πολύ νωρί-
τερα από την επόµενη νέα οινοποίηση. «Εί-
χαµε κάµψη πωλήσεων 10% έως 15%. ∆ε-
δοµένου όµως ότι πάντοτε για ένα δίµηνο 
µέναµε από κρασί, αυτή η κάµψη δεν µπό-
ρεσε να φανεί, γιατί απλώθηκαν οι πωλή-
σεις κατά ένα µήνα», διευκρινίζει ο ίδιος. 

∆ίνουν πρόσθετο
κύρος οι υψηλές
εξαγωγές
Αναφορικά µε τη στρατηγική στόχευση της εµπορικής 
πολιτικής του Κτήµατος, ο κ. Γεροβασιλείου 
επισηµαίνει πως στις προτεραιότητες είναι η ενίσχυση 
των εξαγωγών, που καλύπτουν σήµερα περί το 35% 
των πωλήσεων. «Έχει αποδειχθεί πως οι εξαγωγές 
είναι πολύ πιο σηµαντικές για µια επιχείρηση, διότι 
όταν αυτές αυξηθούν ανεβαίνει και το κύρος της και 
µπορεί να επεκταθεί περαιτέρω. Θα ήµασταν 
ικανοποιηµένοι αν καταφέρναµε οι εξαγωγές µας να 
φτάσουν στο 50% των πωλήσεών µας, διότι πρέπει 
να είµαστε σε θέση να εξυπηρετούµε και την εγχώρια 
ζήτηση που µας στήριξε όλα αυτά τα χρόνια», τονίζει 
χαρακτηριστικά και καταλήγει «εξάλλου, µε τη σωρεία 
νέων καλών οινοποιών στην ελληνική αγορά, είναι 
φυσιολογικό να χτυπηθεί, καθώς η πίτα παραµένει 
σχεδόν ίδια, ενώ τη διεκδικούν πολλοί περισσότεροι».

«Θα ήµασταν ικανοποιηµένοι αν 
καταφέρναµε οι εξαγωγές µας 
να φτάσουν στο 50% των πωλή-
σεών µας», λέει στην Agrenda 
o Eυάγγελος Γεροβασιλείου.

Με την προσθήκη των νέων 
φυτεύσεων σε χωράφια που 
εκµισθώθηκαν για µακροχρόνιο 
διάστηµα από αγρότες Επανοµής 
ο αµπελώνας του Κτήµατος θα 
εκτείνεται σε 870 στρέµµατα.

Στόχος 50%

Επέκταση

Το Κτήµα έκανε και φέτος «πράσινο 
τρύγο», αλλά όπως επισηµαίνει 
ο ιδιοκτήτης του «δεν υποβάλαµε 
καν αίτηση να πάρουµε αποζηµίωση 
από σεβασµό, γιατί θεωρήσαµε πως 
θα έπρεπε να στηριχθούν κάποιοι 
άνθρωποι που δεν µπορούν να 
πουλήσουν το προϊόν τους».

Τρύγος



ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Επέκταση των έκτακτων ενισχύσεων µέσω ΠΑΑ, 
αποζηµιώσεις και αναδιάρθρωση για αµπε-
λουργούς, στοχευµένη στήριξη προβατοτρό-
φων ενόψει εορτών, παρέµβαση για τις ακρι-
βές ζωοτροφές, µέτρα αγοράς σε χοιροτροφία, 
πτηνοτροφία και γαλακτοπαραγωγή και αύξη-
ση του ορίου κρατικών ενισχύσεων για τους α-
γρότες. Αυτά ήταν ορισµένα από τα µέτρα που 
τέθηκαν µεταξύ άλλων στο τραπέζι των συζη-
τήσεων του Συµβουλίου υπουργών Γεωργίας 
στις 16 Νοεµβρίου, µε σκοπό τη στήριξη του α-
γροτικού τοµέα εν µέσω του δεύτερου κύµατος 
της πανδηµίας.

Πρόκειται για θέσεις που υπογράφουν 18 κρά-
τη-µέλη (απουσιάζει η συµβολή της Ελλάδας) µέ-

σω εγγράφου 38 σελίδων µε τίτλο «Η κατάστα-
ση της αγροτικής αγοράς» όπου περιγράφουν 
τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν επι µέρους 
αγροτικοί κλάδοι και κυρίως η κτηνοτροφία, η 
πτηνοτροφία, ο οίνος, η πατάτα και τα κηπευτι-
κά. Εν προκειµένω, προτείνουν µέτρα στήριξης 
για το 2021, τα οποία θέλουν να είναι πιο στο-
χευµένα προς τον πρωτογενή τοµέα και όχι τό-
σο στη βιοµηχανία. Από την πλευρά της, η ελ-
ληνική αντιπροσωπεία, µέσω της υφυπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης, Φωτεινής Αραµπατζή, έ-
σπευσε να στηρίξει τις παραπάνω θέσεις κατά 
τη διάρκεια του Συµβουλίου, κάνοντας ιδιαίτε-
ρη αναφορά στον τοµέα της κτηνοτροφίας. Πιο 
συγκεκριµένα ζήτησε την προσοχή και προτε-
ραιότητα στον τοµέα του γάλακτος και των γα-
λακτοκοµικών προϊόντων, µε ενδεχόµενη παρο-
χή έκτακτης οικονοµικής βοήθειας και σε αυτόν 

τον κλάδο. Σε ό,τι αφορά στον τοµέα του χοίρει-
ου κρέατος και τον τοµέα των πουλερικών ζή-
τησε τη λήψη έκτακτων µέτρων ανακούφισης. 
Επέκταση των µέτρων στήριξης και για το 2021 
ζήτησε και για τον αµπελοοινικό κλάδο, τόσο 
για τους οινοποιούς όσο και για τους αµπελουρ-
γούς της χώρας. «Τέλος, δεν παύει να µας ανη-
συχεί και ο τοµέας ελαιολάδου και επιτραπέζι-
ων ελιών, κυρίως εξαιτίας της αβεβαιότητας των 
εξαγωγών», σηµείωσε η κα. Αραµπατζή. 

Ιδιαίτερα όσον αφορά τη συνέχιση του Μέ-
τρου ενίσχυσης µέσω του ΠΑΑ (κατευθύνθη-
κε στην Ελλάδα στους ελαιοπαραγωγούς µε 
περίπου 30 ευρώ το στρέµµα), η Ιταλία ετοιµά-
ζεται να κατεβάσει γραπτή πρόταση ώστε να 
προβλεφθεί στον µεταβατικό κανονισµό για 
τα έτη 2021-2022. Το θέµα εδώ είναι πού θα 
βρεθούν τα χρήµατα.

Άλλη μια δέσμη ενισχύσεων
για ελιές, αμπέλια, κτηνοτροφία 
Αποζημιώσεις, αναδιάρθρωση και συνέχιση στρεμματικών ενισχύσεων για το 2021 μεταξύ 
των μέτρων στήριξης για το δεύτερο κύμα της πανδημίας που ζήτησαν οι υπουργοί Γεωργίας

Στοχευµένα αυτή 
τη φορά στον αγρότη 

Τα 18 κράτη-µέλη 
προτείνουν µέτρα 

στήριξης για το 2021, 
τα οποία αυτή τη φορά 

θέλουν να είναι πιο 
στοχευµένη προς τον 

πρωτογενή τοµέα και όχι 
τόσο στη βιοµηχανία

B5 |  27
Σάββατο 21 & Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2020

ΜΕΤΡΑ ΑΓΟΡΑΣ 
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

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

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

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



ΜΕΤΡΑ ΑΓΟΡΑΣΣάββατο 21 & Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2020AgrendaB6 | 28

Επιδείνωση της κατάστασης σε κτηνοτροφία, αμπέλια, 
πατάτα και κηπευτικά, βλέπουν τα 18 κράτη-μέλη, 
που έφτιαξαν κατάλογο με κλαδικά μέτρα παρέμβασης  

ΒΕΛΓΙΟ
Μείωση 20% 
στις τιμές χοιρινού 
στην Ευρώπη

Το Βέλγιο υπογραµµίζει την ανησυχητική 
κατάσταση στην αγορά του χοιρείου κρέα-
τος. Οι µέσες τιµές στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
µειώθηκαν κατά 20,9% σε σύγκριση µε πέ-
ρυσι. Ζητά λοιπόν από την Επιτροπή να εξε-
τάσει το ενδεχόµενο ενεργοποίησης µέτρων 
αγοράς για την αντιµετώπιση των ανισορρο-
πιών στην αγορά χοιρείου κρέατος. ∆εδοµέ-
νης της δυσοίωνης κατάστασης και στην α-
γορά πουλερικών, το Βέλγιο ζητά από την Ε-
πιτροπή να εξετάσει το ενδεχόµενο ενεργο-
ποίησης µέτρων αγοράς για την αντιµετώπι-
ση των ανισορροπιών στον τοµέα των που-
λερικών, εάν είναι απαραίτητο.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Απαραίτητο μέτρο 
αποζημίωσης για 
αμπελουργούς

Τα ισχύοντα µέτρα στον οίνο αφορούν κυρί-
ως τους οινοπαραγωγούς και δεν παρέχουν 
στήριξη στους παραγωγούς οινοποιήσιµων 
σταφυλιών. Υπάρχει επείγουσα ανάγκη για 
δράσεις σε επίπεδο ΕΕ για µια ευέλικτη προ-
σέγγιση όσον αφορά τα αχρησιµοποίητα κε-
φάλαια από τα εθνικά προγράµµατα στή-
ριξης στον αµπελοοινικό τοµέα, προκειµέ-
νου να υποστηριχθούν οι παραγωγοί οινο-
ποιήσιµων σταφυλιών. Η επενδυτική στήρι-
ξη στον αµπελοοινικό τοµέα πρέπει να επε-
κταθεί και να στοχευτεί καλύτερα. Η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή θα πρέπει να επιτρέψει στα 
κράτη µέλη να ενσωµατώσουν έκτακτα µέ-
τρα COVID-19 στα εθνικά τους προγράµµα-
τα στήριξης στον αµπελοοινικό τοµέα. Προ-
τρέπουµε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώ-
σει παράταση επειγόντως έως τις 15 Οκτω-
βρίου 2021 σε όλα τα έκτακτα µέτρα που θε-
σπίστηκαν το 2020. 

ΚΡΟΑΤΙΑ
Η αγορά της 
πατάτας θέλει 
ξανά στήριξη

Η εµφανής πτώση των τιµών του χοιρινού κρέ-
ατος, και ιδίως των χοιριδίων, έχει εξαιρετικά 
δυσµενείς επιπτώσεις στα εισοδήµατα των πα-
ραγωγών. Η τιµή των σφαγίων χοίρων µειώθη-
κε κατά 33,09% τους τελευταίους οκτώ µήνες. Η 
τιµή των χοιριδίων µειώθηκε κατά 35,23% τους 
τελευταίους επτά µήνες. Προτείνεται να ενερ-
γοποιηθεί το µέτρο ιδιωτικής αποθεµατοποίη-
σης, αλλά και να εξετάσουµε το ενδεχόµενο ε-
νεργοποίησης έκτακτων µέτρων σύµφωνα µε 
το άρθρο 220 παράγραφος 1 του κανονισµού 
ΚΟΑ. Ο τοµέας της πατάτας, αντιµετωπίζει ένα 
ιδιαίτερο πρόβληµα λόγω του κλεισίµατος των 
τακτικών καναλιών πωλήσεων. Οι Κροάτες πα-
ραγωγοί σηµείωσαν πτώση των εξαγωγών κα-
τά 50% και µείωση της τιµής κατά 20%. Προτεί-
νουµε να ενεργοποιηθεί ένα µέτρο σύµφωνα 
µε το άρθρο 221 του κανονισµού ΚΟΑ.

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ
Τρεις απειλές 
για το εισόδημα 
των αγροτών

Η Φινλανδία θεωρεί ότι υπάρχουν τρεις κύριες 
ανησυχίες στις γεωργικές αγορές αυτή τη στιγµή:

Α) Κατάσταση στον τοµέα του χοιρινού κρέ-
ατος και της Αφρικανικής Πανώλης. Η Φινλαν-
δία θεωρεί την πανώλη και τον αντίκτυπό της 
στον τοµέα του χοιρινού κρέατος ως σηµαντι-
κό κίνδυνο για ολόκληρο τον τοµέα του χοι-
ρινού κρέατος στην ΕΕ. 

Β) Ανησυχίες που προκύπτουν από το δεύ-
τερο κύµα του COVID-19 και πιθανές διατα-
ραχές της αγοράς. Η Φινλανδία θεωρεί σηµα-
ντικό να διασφαλιστεί η ελεύθερη κυκλοφο-
ρία των προµηθειών εισροών, των εργαζοµέ-
νων και των τροφίµων στην ενιαία αγορά κα-
τά τη διάρκεια πιθανών περαιτέρω περιοριστι-
κών µέτρων.

Πορτογαλία
Επί του παρόντος, η µεγαλύτερη 
ανησυχία είναι η πιθανή 
αυστηροποίηση των µέτρων 
λόγω περιορισµών στην 
κυκλοφορία. Από την άλλη 
πλευρά, στο τρέχον πλαίσιο 
της παγκόσµιας αγοράς, 
επισηµαίνονται ορισµένες 
πιθανές δυσκολίες: προοπτικές 
για διαδοχικές προς τα κάτω 
αναθεωρήσεις των παγκόσµιων 
αποθεµάτων δηµητριακών, µε 
επακόλουθο αντίκτυπο σε 
ορισµένες εξαγωγικές αγορές 
(Αργεντινή, Ουκρανία, Βραζιλία). 
Συνεχής αύξηση της ζήτησης 
από την Κίνα. Η άνοδος των 
τιµών των πρώτων υλών, 
επηρεάζοντας αρνητικά το 
κόστος των ζωοτροφών. 

Γ) Το τέλος της µεταβατικής περιόδου Brexit 
και πιθανές δυσµενείς επιπτώσεις στην αγο-
ρά της εξόδου της Βρετανίας χωρίς συµφωνία. 
Για τους λόγους αυτούς, η Φινλανδία πιστεύει 
ότι είναι σηµαντικό να παρακολουθείται στε-
νά η κατάσταση της αγοράς γεωργικών προϊ-
όντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να 
διατηρηθεί η ετοιµότητα εφαρµογής µέτρων α-
γοράς, σε περίπτωση διαταραχής της αγοράς. 

ΓΑΛΛΙΑ
Ευελιξία στους 
κανονισμούς ΚΑΠ 
για το 2021 

Η Γαλλία υπογραµµίζει τις τρέχουσες δυσκο-
λίες στην αγορά χοίρων, η οποία, στο πλαί-
σιο της πτώσης των τιµών (οι τιµές βρίσκο-
νται κάτω από τον µέσο όρο των πέντε ετών) 
είναι πιθανό να αντιµετωπίσει υπερπροσφο-
ρά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που συνδέεται µε 
το κλείσιµο αγορών τρίτων χωρών, συµπερι-
λαµβανοµένης της Κίνας για ορισµένα κρά-
τη µέλη, λόγω της παρουσίας αφρικανικής 
πανώλης των χοίρων στην επικράτειά τους.

Οι τοµείς του βοείου κρέατος εξαρτώνται 
σε µεγάλο βαθµό από την τροφοδοσία της 

Αυξάνουν 
την υποστήριξη 
οι Βρυξέλλες 
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εστίασης και εποµένως θα µπορούσαν να 
επηρεαστούν από τα νέα µέτρα lockdown. 
Την άνοιξη, οι αγορές των νοικοκυριών δεν 
µπόρεσαν να αντισταθµίσουν την απώλεια 
παραδοσιακών καταστηµάτων µοσχαρίσιου 
κρέατος, το οποίο είδε την κατανάλωσή του 
να πέφτει κατά 35% και οι τιµές µειώθηκαν 
απότοµα την ίδια περίοδο.Ο τοµέας των κη-
πευτικών, θα αντιµετωπίσει νέες δυσκολίες 
λόγω αυτού του δεύτερου κύµατος.

Στον οίνο, οι επιπτώσεις της κρίσης Covid-19 
γίνονται αισθητές σε όλα τα καταστήµατα, είτε 
στην εγχώρια αγορά είτε στις εξαγωγές. Η συ-
γκοµιδή 2020, η οποία θα είναι µεγάλη, όχι 
µόνο στη Γαλλία (45 εκατοµµύρια εκατόλιτρα 
κρασιού, αύξηση 6% σε σύγκριση µε το 2019), 
αλλά και σε άλλα κράτη µέλη, πραγµατοποι-
είται σε ένα πλαίσιο υψηλών αποθεµάτων και 
µιας ήδη κορεσµένης αγοράς, µε υψηλό κίν-
δυνο περαιτέρω διαταραχής της αγοράς. Σε 
αυτό το πλαίσιο, η Γαλλία ελπίζει για ταχεία 
δηµοσίευση της κατ ‘εξουσιοδότηση πράξης 
που θα επεκτείνει τη δυνατότητα ανοίγµατος 
µέτρων κρίσης για τον αµπελοοινικό τοµέα.

Η Γαλλία ελπίζει επίσης ότι οι παρεκκλίσεις 
που εγκρίθηκαν τον Απρίλιο του 2020 για τη 
διαχείριση των µέτρων της ΚΑΠ µπορούν να 
ανανεωθούν, ιδίως για να καταστεί δυνατή η 
ευελιξία στους επιτόπιους ελέγχους. 

ΙΣΠΑΝΙΑ
Στήριξη στους 
προβατοτρόφους 
ενόψει εορτών

Η Επιτροπή πρέπει να παραµείνει σε εγρή-
γορση όσον αφορά τη συµπεριφορά των α-
γορών, προκειµένου να λάβει τα απαραίτητα 
µέτρα στο πλαίσιο του κανονισµού ΚΟΑ που 
θα µας επιτρέψουν να προβλέψουµε µια πιο 
σοβαρή κατάσταση, δίνοντας ιδιαίτερη προ-
σοχή στους τοµείς που είναι πιο εκτεθειµέ-
νοι στην απότοµη αύξηση στις τιµές των πρώ-
των υλών και στις δυσκολίες που αντιµετω-
πίζει ο τοµέας της HORECA, ιδίως των προ-
βάτων και των ειδικών αγορών όπως τα χοι-
ρίδια, που συνδέονται στενά µε τους εορτα-
σµούς κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων. 

Ανησυχία επικρατεί ιδιαίτερα για την κα-
τάσταση που αντιµετωπίζει η αγορά βοείου 
κρέατος λόγω της χαµηλής ζήτησης για κο-
πές µε υψηλή προστιθέµενη αξία των οποί-
ων η κατανάλωση συνδέεται ιδιαίτερα µε το 
κανάλι τροφοδοσίας το οποίο είναι απολύ-
τως σε κίνδυνο αυτήν τη στιγµή. 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή πρέπει να θεσπί-
σει µέτρα το συντοµότερο δυνατό, διερευ-
νώντας όλες τις δυνατότητες που προσφέ-

ρει ο κανονισµός ΚΟΑ, πέραν των ενισχύ-
σεων για ιδιωτική αποθεµατοποίηση, ιδίως 
µέτρα όπως αυτά που ορίζονται στα άρθρα 
219 ή 221, τα οποία έχουν ήδη εφαρµοστεί 
στο το παρελθόν.

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ
Τα μέτρα ΚΟΑ δεν 
μετριάζουν αρκετά 
τον κίνδυνο

Το πλήρες φάσµα των παραδοσιακών µέ-
τρων στήριξης της αγοράς (αποθεµατοποί-
ηση και παρεµβάσεις) θα πρέπει να είναι 
διαθέσιµο στο πλαίσιο της ΚΟΑ, όπως απαι-
τείται, ως απάντηση στις διαταραχές της α-
γοράς που προκύπτουν από αυτές τις προ-
κλήσεις. Ωστόσο, είναι σηµαντικό τα µέτρα 
αυτά να στοχεύονται επαρκώς. Ενώ αυτά τα 
µέτρα από µόνα τους δεν θα µετριάσουν τον 
κίνδυνο έχουν ρόλο ως µέρος µιας ευρύτε-
ρης λύσης.

Επιπλέον, το πλαίσιο προσωρινών κρατι-
κών ενισχύσεων Covid-19 ήταν εξαιρετικά 
χρήσιµο για να επιτρέψει στα κράτη µέλη 
να αντιδράσουν γρήγορα σε αυτήν την κρί-
ση και η συνεχής ευελιξία των κρατικών ε-

Σλοβακία
Η Σλοβακία θα ήθελε να 
επιστήσει την προσοχή στα 
προβλήµατα του αµπελοοινικού 
τοµέα. ∆εν µπορεί να εφαρµόσει 
τα µέτρα όπως πράσινη 
συγκοµιδή, αποθήκευση κρίσης 
και απόσταξη κρίσης. Οι 
παραγωγοί πλήττονται από την 
κρίση COVID – 19 χωρίς 
αποτελεσµατική δυνατότητα 
υποστήριξης. Ως εκ τούτου, καλεί 
την Κοµισιόν να επιτρέψει και 
άλλα µέτρα για την υποστήριξη 
του αµπελοοινικού τοµέα.
Συγκεκριµένα, προτείνει να 
επιτραπεί στα κράτη µέλη 
να προκηρύξουν µέτρα 
αναδιάρθρωσης αµπελώνων 
µε εθνικά κονδύλια.

νισχύσεων είναι ζωτικής σηµασίας. Η υπο-
στήριξη των επενδύσεων της βιοµηχανίας 
τροφίµων στην αγορά και η διαφοροποίηση 
των προϊόντων θα ήταν επίσης κατάλληλη 
για την υποστήριξη µιας µακροπρόθεσµης 
βιώσιµης λύσης.

ΟΥΓΓΑΡΙΑ
Αύξηση μέγιστου 
ποσού για κρατική 
στήριξη αγροτών

Είναι πολύ ευπρόσδεκτη η παράταση της δυ-
νατότητας εισαγωγής µέτρων κρατικής ενίσχυ-
σης που σχετίζονται µε το COVID έως τις 30 Ι-
ουνίου 2021. Ωστόσο, τα κατώτατα όρια των 
100.000 ευρώ ανά παραγωγό παρέµειναν αµε-
τάβλητα, γεγονός που περιορίζει τη χρησιµό-
τητα της παράτασης από τη συνέχιση της παν-
δηµίας COVID-19 και του οικονοµικού της α-
ντίκτυπου. Ως εκ τούτου, η Ουγγαρία συνιστά 
προσαρµογή των ανωτέρω ορίων που αντιστοι-
χούν στη διάρκεια της παράτασης. 

ΜΑΛΤΑ
Αρνητικός 
ο αντίκτυπος 
για όλους

Ενώ τα περισσότερα γεωργικά προϊόντα κατα-
ναλώνονται τοπικά, ορισµένοι τοµείς εξακο-
λουθούν να επηρεάζονται αρνητικά λόγω της 
πανδηµίας COVID-19. Ένας από αυτούς τους το-
µείς είναι ο τοµέας του γάλακτος. Το κλείσιµο 
των εστιατορίων και του αεροδροµίου (κατά τη 
διάρκεια ορισµένων µηνών), οδήγησε επίσης 
σε µείωση της ζήτησης για γεωργικά προϊόντα 
όπως το κρασί. Η γεωργία της Μάλτας παρου-
σίασε επίσης αρνητικό αντίκτυπο στον τοµέα 
των εξαγωγών πατάτας. Στην πραγµατικότητα, 
τα µέτρα µερικού lockdown µαζί µε το κλείσι-
µο εγκαταστάσεων σε αρκετές ευρωπαϊκές χώ-
ρες οδήγησαν σε µείωση της κατανάλωσης που 
σήµαινε επίσης µείωση της τιµής της πατάτας 
που παράγεται στη Μάλτα.

ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Μικρή η στήριξη 
από τα μέτρα 
αποθεματοποίησης

Οι τιµές παραγωγού στα χοιρινά µειώνονται 
από µήνα σε µήνα, τον Σεπτέµβριο του 2020 
ήταν 150,39 ευρώ / 100 κιλά σφάγιο ή περί-
που 21% χαµηλότερες από τον Σεπτέµβριο του 
2019. Την τελευταία εβδοµάδα του Οκτωβρίου 
2020 οι τιµές του χοιρινού κρέατος µειώθηκαν 
έως και 26,5% σε σύγκριση µε την ίδια περίο-
δο το 2019. Επιπλέον, το πακέτο ιδιωτικής α-
ποθήκευσης αποβουτυρωµένου γάλακτος σε 
σκόνη, βουτύρου και τυριού ήταν µια ευπρόσ-
δεκτη πρωτοβουλία της ΚΟΑ, αλλά ήταν µόνο 
µια µικρή υποστήριξη για τους αγρότες. Επο-
µένως, πρέπει να εντοπίσουµε νέα εργαλεία 
στήριξης για να παρέχουµε αυξηµένη υποστή-
ριξη στους αγρότες ενόψει νέων προκλήσεων.
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Έκτακτη ενίσχυση μέσω ΠΑΑ και το 2021 
Η Ιταλία στηρίζει την επέκταση του Μέτρου που έφερε τα 30 ευρώ για το ελαιόλαδο φέτος στην Ελλάδα 

Τσεχία
Η κατάσταση στον τοµέα της 
ζάχαρης και των ζαχαρότευτλων 
ήταν άσχηµη τα τελευταία τρία 
χρόνια. Ως εκ τούτου, η Τσεχία 
προτρέπει την Επιτροπή να 
παρακολουθεί στενά την 
κατάσταση και, εάν είναι 
απαραίτητο, να ενεργοποιήσει 
τα διαθέσιµα µέτρα στήριξης 
προκειµένου να διατηρήσει 
στο µέλλον την παραγωγή 
ζαχαρότευτλων και ζάχαρης.
Η Τσεχία επίσης θα ήθελε να 
ζητήσει από την Επιτροπή να 
παράσχει λεπτοµερή ανάλυση 
της τρέχουσας κατάστασης στον 
τοµέα του χοιρινού κρέατος 
και πιθανά σενάρια µελλοντικής 
ανάπτυξης και, σε περίπτωση 
περαιτέρω πτώσης των τιµών, 
να εγκρίνει τα απαραίτητα 
µέτρα στήριξης.

ΙΤΑΛΙΑ
Επέκταση της 
εφάπαξ ενίσχυσης 
μέσω του ΠΑΑ

Προκειµένου να ανταποκριθεί στον αντίκτυ-
πο της κρίσης που απορρέει από το ξέσπα-
σµα Covid-19, την περασµένη άνοιξη, η Επι-
τροπή πρότεινε ένα έκτακτο και προσωρινό 
µέτρο στο πλαίσιο του Προγράµµατος Αγρο-
τικής Ανάπτυξης (σ.σ. Το µέτρο µε τα 30 ευρώ 
στον ελαιοκοµικό τοµέα στην Ελλάδα). Ως εκ 
τούτου, θεωρείται ότι είναι σκόπιµο να επε-
κταθεί καθ ‘όλη τη διάρκεια του έτους 2021 
η εφαρµογή του Άρθρου 39β του Καν. (ΕΕ) α-
ριθ. 1305/2013. Έχει ήδη στείλει µια πρότα-
ση που θα µπορούσε να συµπεριληφθεί στον 
Μεταβατικό Κανονισµό της ΚΑΠ µε την ελπίδα 
ότι θα µπορούσε να ληφθεί δεόντως υπόψη.

Επίσης το προσωρινό πλαίσιο για τα µέτρα 
κρατικών ενισχύσεων για τη στήριξη της οικο-
νοµίας τροποποιήθηκε πρόσφατα, παρατείνο-
ντας την εφαρµογή του για έξι µήνες. Ωστόσο, 
θεωρείται ότι η αύξηση του ανώτατου ορίου σχε-
τικά µε τη συνολική ενίσχυση ανά επιχείρηση 
που προβλέπεται στο σηµείο 3.1 του προσωρι-
νού πλαισίου, θα πρέπει να συνοδεύει µια τέ-
τοια παράταση. Αυτό θα βοηθήσει τον τοµέα να 
ξεπεράσει την τρέχουσα περίοδο κρίσης.

ΛΕΤΟΝΙΑ
Χρειάζεται 
προσοχή ο τομέας 
του γάλακτος

Οι βιοµηχανίες αγροδιατροφής και οι αγορές 
γεωργικών προϊόντων της Λετονίας επηρεάστη-
καν έντονα από την πανδηµία. Από τον Μάρ-
τιο του 2020 - το δεύτερο τρίµηνο οι εξαγωγές 
µειώθηκαν συνολικά κατά 12% ή 82 εκατοµ-
µύρια ευρώ, ειδικότερα, - οι εξαγωγές σιτηρών 
µειώθηκαν κατά 35%, οι εξαγωγές ζώντων βο-
οειδών κατά 17%, οι εξαγωγές βοείου κρέατος 
κατά 24%, οι εξαγωγές γάλακτος και γαλακτο-
κοµικών προϊόντων κατά 13% και οι εξαγωγές 
χοιρινού κρέατος κατά 6% (σε σύγκριση µε την 
αντίστοιχη περίοδο του 2019). Τον Σεπτέµβριο 
η τιµή του γάλακτος ήταν ακόµη περίπου 7% χα-
µηλότερη από τον µέσο όρο των 3 ετών. Η µέση 
τιµή του χοιρείου κρέατος στη Λετονία µειώθηκε 
κατά 25,7% από τις αρχές του 2020 και έφτασε 
τα 149,64 ευρώ ανά 100 κιλά τον Σεπτέµβριο.

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
Στοχευμένη 
στήριξη για 
την τυροκομία

Η Λιθουανία ανησυχεί πρωτίστως για την κατά-
σταση στον γαλακτοκοµικό τοµέα, ο οποίος έχει 

ύψιστη σηµασία για τη χώρα. Παρά τα πρόσφα-
τα σηµάδια ανάκαµψης, η κατάσταση στον το-
µέα δεν είναι σταθερή. Η βιοµηχανία µεταποίη-
σης γαλακτοκοµικών αναφέρει ήδη ότι τα απο-
θέµατα τυριών έχουν αρχίσει να αυξάνονται µε 
τις τιµές πώλησης να αρχίζουν να µειώνονται. 
Οι εξαγωγικές αγορές επηρεάζονται επίσης αρ-
νητικά από το κλείσιµο του τοµέα HoReCa σε 
πολλές χώρες. Η Λιθουανία ζητά από την Επι-
τροπή να ενεργοποιήσει στοχοθετηµένη ενί-
σχυση για την αποθεµατοποίηση τυριών, την 
οποία θα θεωρούσε ευπρόσδεκτη και απαραί-
τητη για τη µείωση της επικείµενης αναµενόµε-
νης πίεσης σε αυτήν τη συγκεκριµένη αγορά.

ΠΟΛΩΝΙΑ
Τα σιτηρά πάνε 
καλά, η ζωοτροφή 
ακριβαίνει

Προβληµατική κατάσταση προκύπτει και στην 
αγορά ζωοτροφών. Οι συνεχείς υψηλές πο-
λωνικές εξαγωγές σιταριού για κατανάλωση, 
µεταξύ άλλων ως αποτέλεσµα των αλλαγών 
στην παγκόσµια ζήτηση που προκαλούνται α-
πό την επιδηµία COVID-19, οδηγούν σε υψη-
λές τιµές σιταριού. Αυτό συνεπάγεται επίσης 
αύξηση των τιµών του ζωοτροφών και άλλων 
δηµητριακών. Αυτό µεταφράζεται, αφενός, σε 
βελτιωµένη κερδοφορία για την καλλιέργεια 
δηµητριακών αλλά, από την άλλη πλευρά, σε 
αυξηµένο κόστος παραγωγής ζώων, καθώς 
και στις τιµές του αλευριού. Εξ ου και η ανά-
γκη για λεπτοµερή παρακολούθηση της αγο-

ράς σιτηρών. Πρέπει να ληφθούν µέτρα χωρίς 
καθυστέρηση, συµπεριλαµβανοµένων των α-
γορών παρέµβασης, της ενίσχυσης στην ιδιω-
τική αποθεµατοποίηση και της χρηµατοδοτι-
κής στήριξης των αγροτών και κτηνοτρόφων. 

ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ
Υπό πίεση όλος 
ο κτηνοτροφικός 
κλάδος

Οι τιµές των γαλακτοκοµικών προϊόντων και 
στο κρέας πουλερικών είναι υπό πίεση ενώ οι 
τιµές για το µοσχάρι φαίνεται να σταθεροποι-
ούνται σε χαµηλό επίπεδο. Παράλληλα, οι τιµές 
των χοίρων έχουν δείξει µια δραµατική πτωτι-
κή τάση ως αποτέλεσµα των εξελίξεων στη γερ-
µανική αγορά χοίρων που επηρεάζει ολόκληρη 
την ευρωπαϊκή αγορά χοίρων. Σύµφωνα µε εκ-
προσώπους του κλάδου φρούτων και λαχανι-
κών, η αγορά «εκτός σπιτιού» της ΕΕ, η οποία 
αντιπροσωπεύει το 15% της αγοράς οπωροκη-
πευτικών στην Ολλανδία, κατέρρευσε λίγο πο-
λύ ως κανάλι πωλήσεων για του καλλιεργητές.

Εκφράζεται η επιθυµία η Κοµισιόν να διατη-
ρήσει το πλήρες φάσµα των πιθανών µέτρων 
και να το εφαρµόσει. Εκτιµάται ότι, ειδικά για 
ορισµένους υποτοµείς στον τοµέα του κρέατος, 
είναι απαραίτητη η λήψη µέτρων σε επίπεδο ΕΕ.

ΣΛΟΒΕΝΙΑ
Μέτρα για όλους 
όχι μόνο στις 
Οργανώσεις 

Στην αγορά βοείου κρέατος, αναµένεται περαιτέ-
ρω µείωση της τιµής αγοράς και λόγω του κλει-
σίµατος των σχολείων και των εστιατορίων, η 
αγορά βοοειδών προβλέπεται να µειωθεί. Πα-
ρόµοια κατάσταση υπάρχει επίσης στην αγορά 
γάλακτος και γαλακτοκοµικών προϊόντων. Σε 
περίπτωση εντεινόµενης κρίσης, προτείνουµε 
την ενεργοποίηση µέτρων ιδιωτικής αποθεµα-
τοποίησης και παρέµβασης στον τοµέα του γά-
λακτος και του βοείου κρέατος. Πιστεύουµε ό-
τι η εφαρµογή προσωρινών µέτρων παρέµβα-
σης βάσει του κανονισµού της ΕΕ 1308/2013 
θα πρέπει να είναι προσβάσιµη σε όλους τους 
αγρότες και κτηνοτρόφους ανεξάρτητα από τη 
συµµετοχή τους σε οργανώσεις παραγωγών.

Χαιρετίζουµε την ανακοίνωση της επέκτα-
σης των µέτρων κρίσης για τον αµπελοοινι-
κό τοµέα το 2021, συµπεριλαµβανοµένων υ-
ψηλότερων ποσοστών συγχρηµατοδότησης 
για άλλες προβλέψεις. Προτείνουµε να δι-
ατηρηθούν τα υψηλότερα ποσοστά συγχρη-
µατοδότησης για µεµονωµένα µέτρα όχι µό-
νο το 2021, αλλά και για µεγαλύτερη βραχυ-
πρόθεσµη περίοδο. Ο αµπελουργικός τοµέας 
θα χρειαστεί αρκετά χρόνια για να φτάσει σε 
µια σταθερή κατάσταση στην αγορά. 
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