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Επιστρεπτέα 1.000 ευρώ
για όλους τους αγρότες 
Προϋπόθεση η τήρηση βιβλίων και έσοδα 300 ευρώ στο δίμηνο
Τη ∆ευτέρα 30 Νοεµβρίου είναι η τελευταία µέρα για την υποβολή αι-
τήσεων των αγροτών προκειµένου να εισπράξουν ενίσχυση λόγω της 
πανδηµίας µέχρι 1.000 ευρώ µε τη µορφή επιστρεπτέας προκαταβολής. 

Η απόφαση εξαιρεί βέβαια τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος οι οποίοι 
και διαµαρτύρονται γι’ αυτό, ενώ προβλέπει επιστροφή µόνο για τα µισά 
χρήµατα, δηλαδή 500 ευρώ και µάλιστα σε 40 µηνιαίες δόσεις.  σελ. 7, 11

Τα 30 ευρώ 
της ελιάς και  
η τιμή αγοράς    
Μετά την ταλαιπωρία των αιτήσε-

ων για την ειδική ενίσχυση του 

ελαιολάδου, ο ∆εκέµβριος επα-

ναφέρει το ενδιαφέρον των πα-

ραγωγών στα καλά νέα για την 

τιµή του προϊόντος. σελ. 12, 36

Το πριμ εξόδου 
εξετάζεται ως  
εθνική θέση         
Στη µελέτη του Γεωπονικού Πα-

νεπιστηµίου περιλαµβάνεται η 

πρόταση για καθιέρωση πριµ εξό-

δου αγροτών πριν από τη σύντα-

ξη, η οποία συζητήθηκε την πε-

ρασµένη Πέµπτη και στην αρµό-

δια Επιτροπή της Βουλής. σελ. 5
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Οι επενδύσεις της νέας εποχής
Στη νέα τεχνολογία θα παιχτεί τα επόµενα χρόνια 
η υπόθεση της αγροτικής παραγωγής µε τους αγρότες 
να δέχονται ανταγωνισµό και από κεφαλαιούχους. σελ. 20
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• Για νέες συµβάσεις µε 20 ευρώ/τόνος 
λένε στους τευτλοπαραγωγούς σελ. 15
• Με ζωηρή ζήτηση κρατά τα υψηλά 
των 80 λεπτών το ακτινίδιο σελ. 21

• Έως 9 ∆εκεµβρίου οι αιτήσεις για ειδική 
ενίσχυση στην ελιά Καλαµών σελ. 12
• Παράταση έως 31 ∆εκεµβρίου για νέες 
άδειες φύτευσης αµπέλου σελ. 45

• Σε πρωτεϊνούχες ζωοτροφές από έντοµα 
επενδύει η εταιρεία ADM σελ. 42-43
• Το νέο µπουτίκ οινοποιείο «Μικρά Θήρα» 
έτοιµο για τον τρύγο του 2021 σελ. 34

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Αν και οι προσφορές είναι λίγες, τα λευκά βαµβάκια πιάνουν 74 
σεντς ανά λίµπρα αυτό τα διάστηµα. Σταθερά ανοδικά η εξαγωγή 
στο σκληρό σιτάρι µε 280 ευρώ ο τόνος FOB και τους εµπόρους 
να περιµένουν περαιτέρω άνοδο τον ∆εκέµβριο. Το ακτινίδιο 
διατηρεί τα υψηλά των 80 λεπτών, παρά τη «µαζεµένη» αγορά 
λόγω του λοκντάουν. Από βδοµάδα εξελίξεις στο ελαιόλαδο, µε 
τη ζήτηση ενισχυµένη και την ποιοτική παραγωγή περιορισµένη.

Κυκλοκόνιο στην ελιά
Το φθινόπωρο η υγρασία λόγω των 
βροχοπτώσεων ευνοεί τις µολύνσεις 
παθογόνων όπως είναι το κυκλοκόνιο. 
Τα συµπτώµατα γίνονται αντιληπτά στην 
περιοχή των φύλλων µε την εµφάνιση 
χαρακτηριστικών κυκλικών κηλίδων στην 
πάνω επιφάνεια. Τέτοια φύλλα 
κιτρινίζουν µε τελικό αποτέλεσµα την 
φυλλόπτωση και σε περίπτωση σοβαρής 
προσβολής παρατηρείται ακόµα και 
καρπόπτωση, επιφέροντας τελικά 
καχεξία στο δένδρο. Ο µύκητας 
µεταφέρεται µέσω της βροχής και µια 
σταγόνα χρειάζεται 11-15οC.

Μέτρα αντιµετώπισης
Οι επεµβάσεις µε εγκεκριµένα 
φυτοπροστατευτικά προστατεύουν τα 
δέντρα κι από το βακτήριο της 
καρκίνωσης. Αναγκαίος θεωρείται ο 
ψεκασµός σε όλες τις περιοχές όπου 
εκδηλώνεται ακόµα και µε την 
παραµικρή προσβολή. Όσον αφορά τις 
ποικιλίες για τις οποίες η συγκοµιδή 
πραγµατοποιείται άµεσα, οι παραγωγοί 
οφείλουν να επέµβουν αµέσως µόλις 
αυτή ολοκληρωθεί. Παράλληλα, µε τη 
σωστή πρακτική κλαδέµατος 
επιτυγχάνεται ο περιορισµός της 
υγρασίας στο φύλλωµα των δέντρων 
ώστε να υπάρχει καλύτερος αερισµός 
και φωτισµός στο εσωτερικό της κόµης.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 28-11-2020
Γενικά αίθριος καιρός, µε αραιές 
νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια. 
Άνεµοι βόρειοι ασθενείς και 
σταδιακά θα στραφούν σε 
νότιους µέτριους και στο Ιόνιο 
πιο ισχυροί. Θερµοκρασία σε 
µικρή άνοδο ως προς τις 
µέγιστες τιµές, ωστόσο νωρίς το 
πρωί παγετός θα σηµειωθεί κατά 
τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά. 

Κυριακή 29-11-2020
Αυξηµένες νεφώσεις µε τοπικές 
βροχές αρχικά στα δυτικά και 
αργότερα σε όλη τη χώρα. 
Σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο 
και από το απόγευµα στο Αιγαίο. 
Χιονοπτώσεις τη νύχτα στα 
ορεινά της βορειοδυτικής 
ηπειρωτικής χώρας. Άνεµοι 
νότιοι µέτριοι και στο Ιόνιο πιο 
ισχυροί. Θερµοκρασία σε πτώση 
ως προς τις µέγιστες τιµές της.

∆ευτέρα 30-11-2020
και Τρίτη 01-12-2020
Νεφώσεις µε βροχές και κυρίως 
στα θαλάσσια-παραθαλάσσια 
σποραδικές καταιγίδες. Τοπικές 
χιονοπτώσεις στα ορεινά της 
κεντρικής και βόρειας 
ηπειρωτικής χώρας. Τα 
φαινόµενα βαθµιαία στα δυτικά 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

θα εξασθενήσουν. Άνεµοι νότιοι 
µέτριοι στρεφόµενοι βαθµιαία σε 
βορειοανατολικούς µε την ίδια 
ένταση. Θερµοκρασία σε πτώση.

Τετάρτη 02-12-2020 ως
Παρασκευή 04-12-2020
Στα ανατολικά νεφώσεις µε 
βροχές και κυρίως στα νότια 
παραθαλάσσια σποραδικές 
καταιγίδες. Στα δυτικά νεφώσεις 
παροδικά αυξηµένες µε 
πρόσκαιρες τοπικές βροχές. 
Παροδικές χιονοπτώσεις στα 
ορεινά. Άνεµοι βόρειοι µέτριοι 
και στο Αιγαίο τοπικά πιο 
ισχυροί. Θερµοκρασία σε πτώση.

Άνεµοι αρχικά 
ασθενείς και στο 
Αιγαίο βόρειοι 4 
µποφόρ. Σταδιακά 
από το µεσηµέρι 
θα επικρατήσουν 
νότιοι άνεµοι 3 µε 4 
µποφόρ και από το 
βράδυ στο Ιόνιο 5 
µποφόρ.

3-5Bf

 ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ

699.45 700.43 702.85

705.21
TΖΙΡΟΣ
80.676.801
(26/11)

726,92

ΠΙΝΑΚΕΣ
ΜΕΤΟΧΩΝ 
ΣΕΛ. 23

730

725

720

715

710

705

700

∆ευτέρα
23/11

Παρασκευή
20/11

Πέµπτη
26/11

Τετάρτη
25/11

Τρίτη
24/11

Υπάρχει µια αναντιστοιχία ανάµεσα σ’ αυτό 
που αναζητούν οι δυναµικοί αγρότες και οι 
πραγµατικοί συντελεστές της αγοράς και σ’ 
αυτό που δύναται να αντιληφθεί και να δια-
µορφώσει ως περιβάλλον για την ανάπτυξη 
της επιχειρηµατικότητας η κεντρική διοίκη-
ση και οι κυβερνώντες. 

Ακόµα και η πολλά υποσχόµενη έκθεση Πισσα-
ρίδη για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Οικο-
νοµίας, στο σκέλος που σχετίζεται µε το πε-
δίο της αγροδιατροφής, προσεγγίζει τα θέ-
µατα κάπως επιδερµικά ακολουθώντας την 
πεπατηµένη. Το ότι ο κλήρος στην Ελλάδα 
είναι µικρός το ξέρουµε, το να περιµένουµε 
όµως να µεγαλώσει χωρίς προτάσεις για ο-
λοκληρωµένη δέσµη µέτρων, που θα φέρει 
αυτό το αποτέλεσµα, µάλλον είναι µάταιο. 

Αντίστοιχα, έχει το ενδιαφέρον της η εκπαίδευ-
ση των αγροτών και η δια βίου µάθηση στα 
θέµατα του αντικειµένου τους, σίγουρα ό-
µως δεν είναι αυτό η πρώτη προτεραιότητα 
σ’ αυτή τη φάση και δεν θα έχει τα επιδιωκό-
µενα αποτελέσµατα αν δεν προηγηθεί η επί-
λυση δοµικών θεµάτων οργάνωσης και σχέ-
σεων µε την αγορά, που ταλανίζουν σήµερα 
την ελληνική γεωργία. 

Οι Έλληνες αγρότες πηγαίνουν καλά εκεί όπου 
η παραγωγική προσπάθεια έρχεται να αξι-
οποιήσει τα ειδικότερα πλεονεκτήµατα της 
περιοχής και εκεί όπου υπάρχει καλή συνερ-
γασία µε τους επόµενους κρίκους της αλυσί-
δας αξίας και ειδικά µε τη µεταποιητική βιο-
µηχανία. ∆εν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η 
ανάπτυξη κάποιων πετυχηµένων projects 
στον τοµέα της οινοποιίας, σε περιοχές ό-
πως το Αµύνταιο και η Αργολίδα (Νεµέα), έχε 
βελτιώσει θεαµατικά και τη θέση των αµπε-
λουργών. Αντίστοιχη ώθηση έχει δώσει και 
η Barilla στο σκληρό σιτάρι και ενδεχοµένως 
η Αθηναϊκή Ζυθοποιία στο κριθάρι βυνοποί-
ησης. Μπορούν ωστόσο τα παραδείγµατα να 
πολλαπλασιαστούν και να γίνουν και καλύ-
τερα. Κάτι ανάλογο ξεκινάει αυτό τον καιρό 
στο βιοµηχανικό ροδάκινο µε το cluster της 
∆υτικής Μακεδονίας, οψόµεθα. 

Αυτό που σίγουρα δεν χρειάζεται είναι η συνε-
χής ανάµειξη του κράτους στη σχέση µετα-
ξύ των συντελεστών της αγοράς. Αυτό το ο-
ποίο έχει αποτύχει είναι η κοµµατικοποίηση 
των συνεταιρισµών, µε µετατροπή τους σε 
δίκτυα προσέλκυσης ψηφοφόρων, η δου-
λική στάση, κάποιες φορές, των πολιτικά 
κρατούντων µπροστά στους οικονοµικά ι-
σχυρούς και οι συνεχείς «εκπτώσεις» όσον 
αφορά τα θέµατα που δύναται να βελτιώ-
σουν τη θέση των αγροτών.   

      Agrenda

Μήπως η καρδιά
χτυπάει αλλού; 

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
 1,19000

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,55066

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,08016

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,89221

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
124,20500

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ Green Box Eκδοτική Α.Ε. • ΕΚ∆ΟΤΗΣ - ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Γιάννης Πανάγος • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ Μαρία Γιουρουκέλη • ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Γιώργος Κοντονής       
• ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Παναγιώτης Αραβαντινός • ΑΤΕΛΙΕ  Φανή Παπαπετροπούλου - Σοφία Ιντζεβίδου - Στέλλα Καλατζή
• ΓΡΑΦΕΙΑ Νίκης 24, Σύνταγµα, Τ.Κ. 10557 • ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2103232905, FAX: 2103232967 • ΕΚTΥΠΩΣΗ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε. • ∆ΙΑΝΟΜΗ: ΑΡΓΟΣ Α.Ε. 
                   ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή περιληπτική, η κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχοµένου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε τρόπο, 
                                                                           µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλον, χωρίς προηγούµενη άδεια του εκδότη. Νόµος 2121/1993 και κανόνες ∆ιεθνούς ∆ικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

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

• E
MAIL: agrenda@agronews.gr
• URL: www.agronews.gr





Σάββατο 28 & Κυριακή 29 Noεμβρίου 2020Agrenda4 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Την αρχή του τέλος για τα ακριβά δι-
καιώµατα ακόµα και από το 2021, εί-
ναι σε θέση να σηµάνει ο µεταβατι-
κός κανονισµός της ΚΑΠ, πριν δη-
λαδή τεθεί σε εφαρµογή η νέα προ-
γραµµατική περίοδος. Σύµφωνα µε 
το ρεπορτάζ, το ένα µετά το άλλο, τα 
κράτη-µέλη δηµοσιεύουν το προσχέ-
διο για την πολιτική που θα ακολου-
θήσουν την ερχόµενη διετία, καθώς 
στις 14 ∆εκεµβρίου θα οριστικοποι-
ηθεί ο σχετικός ευρωπαϊκός κανονι-
σµός, ώστε να µπει σε εφαρµογή την 
1η Ιανουαρίου 2021.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, 
Μάκης Βορίδης έχει εκφράσει τη βού-
λησή του περί κατάργησης των ιστο-
ρικών δικαιωµάτων και πλέον µένει 
να φανεί αν θα ακολουθήσει πολιτι-
κή σύγκλισης για τα ερχόµενα δύο έ-
τη, ή, θα περιµένει µέχρι το 2026, ό-
πως ορίζεται στους κοινοτικούς κα-
νονισµούς. 

Το δρόµο προς αυτή την κατεύ-
θυνση φαίνεται πως ανοίγει πρώτη 
η Ισπανία που ακολουθεί το ίδιο µο-
ντέλο σύγκλισης µε τη χώρα µας. Ο 
υπουργός Λουίς Πλάνας παρουσία-
σε ένα βασιλικό διάταγµα για τα έτη 
2021-2022, που προτείνει µια γεν-
ναία µεταρρύθµιση του συστήµατος 

σύγκλισης.  Συγκεκριµένα, προτείνει 
µια σχεδόν πλήρη σύγκλιση (στο 80% 
το επίπεδο ενίσχυσης κάθε αγρότη σε 
σχέση µε τον µέσο όρο) και µάλιστα 
άµεσα, χωρίς σταδιακά βήµατα, και 
χωρίς το όριο µέγιστης µείωσης του 
30% για τα υψηλά δικαιώµατα. Φυσι-
κά, για το εν λόγο σχέδιο νόµου δεν 
λείπουν οι αντιδράσεις από περιφέ-
ρειες της χώρας που η αγροτική τους 
παραγωγή στηρίζεται κυρίως στην πα-
ραγωγή ελιάς και κατ’ επέκταση στα 
ιστορικά δικαιώµατα. Όπως και να έ-
χει, θα πρέπει και η Ελλάδα σύντοµα 
να εκδόσει τροποποιητική απόφαση 
για τον εθνικό φάκελο 2014-2020 
που θα καθορίσει τις άµεσες ενισχύ-
σεις για την ερχόµενη διετία.   

Αξίζει πάντως να σηµειωθεί εδώ, ότι 
οι ευρωπαϊκές αρχές, στο προσχέδιο 
του µεταβατικού κανονισµού, προ-
τρέπουν καθαρά τα κράτη-µέλη να 
συνεχίσουν τη σύγκλιση δικαιωµά-
των στη µεταβατική περίοδο. Συγκε-
κριµένα, αναφέρουν: 

«Ο εσωτερικός µηχανισµός σύγκλι-
σης είναι η βασική διαδικασία για µια 
πιο δίκαιη κατανοµή της άµεσης ει-
σοδηµατικής στήριξης µεταξύ των α-
γροτών. Σηµαντικές ατοµικές διαφο-
ρές που βασίζονται σε παλιές ιστορι-
κές αναφορές γίνονται όλο και πιο 
δύσκολο να δικαιολογηθούν. Στον 
κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, το 
βασικό µοντέλο εσωτερικής σύγκλι-
σης συνίσταται στην εφαρµογή από 
τα κράτη µέλη ενός ενιαίου κατ ‘απο-
κοπή ποσοστού για όλα τα δικαιώµα-
τα ενίσχυσης, σε εθνικό ή περιφερει-
ακό επίπεδο, από το 2015. 

Ωστόσο, για να εξασφαλιστεί οµα-
λότερη µετάβαση σε οµοιόµορφη α-
ξία, καθορίστηκε παρέκκλιση που ε-
πιτρέπει στα κράτη µέλη να διαφορο-
ποιήσουν τις αξίες των δικαιωµάτων 
ενίσχυσης εφαρµόζοντας µερική σύ-
γκλιση, που ονοµάζεται επίσης «µο-
ντέλο σήραγγας», µεταξύ του 2015 
και του 2019. Ορισµένα κράτη µέλη 
χρησιµοποίησαν αυτήν την παρέκκλι-
ση. Για να συνεχιστεί η διαδικασία για 
µια πιο δίκαιη κατανοµή των άµεσων 
πληρωµών, τα κράτη µέλη µπορούν 
να συγκλίνουν περαιτέρω σε έναν ε-
θνικό ή περιφερειακό µέσο όρο µετά 
το 2019 αντί να πηγαίνουν σε ένα ε-
νιαίο κατ ‘αποκοπή ποσοστό ή να δι-
ατηρούν την αξία των δικαιωµάτων 
στο επίπεδο του 2019.».

Επιταχύνεται η εξίσωση 
δικαιωμάτων τα έτη 2021-2022  

Ο μεταβατικός 

κανονισμός δίνει τη 

δυνατότητα άμεσης 

απομάκρυνσης 

από τα ιστορικά 

δικαιώματα πριν 

μπει σε εφαρμογή 

η νέα ΚΑΠ, με 

τροποποίηση του 

εθνικού φακέλου 

2014-2020

Ισπανία
Σε διαβούλευση νοµοθε-
τικό διάταγµα σύγκλισης 

δικαιωµάτων στο 80% στην 
Ισπανία, χωρίς προστασία για 

τις ακριβές επιδοτήσεις

Δεκέμβριος
Ο µεταβατικός κανονισµός 
της ΚΑΠ θα ψηφιστεί κατά 
πάσα πιθανότητα στις 14 
∆εκεµβρίου ώστε να µπει 
σε εφαρµογή από την 1η 
Γενάρη του 2021.

Σύγκλιση
Οι ευρωπαϊκές αρχές, στο 
προσχέδιο του 
µεταβατικού κανονισµού, 
προτρέπουν καθαρά τα 
κράτη-µέλη να συνεχίσουν 
τη σύγκλιση δικαιωµάτων 
στη µεταβατική περίοδο.  

Αξία
Για να συνεχιστεί η 
διαδικασία για µια πιο 
δίκαιη κατανοµή των 
άµεσων πληρωµών, τα 
κράτη µέλη µπορούν να 
συγκλίνουν περαιτέρω σε 
έναν εθνικό ή 
περιφερειακό µέσο όρο 
µετά το 2019 αντί να 
πηγαίνουν σε ένα ενιαίο 
κατ ‘αποκοπή ποσοστό ή να 
διατηρούν την αξία των 
δικαιωµάτων στο επίπεδο 
του 2019.
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ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Η ενεργοποίηση του πριµ εξόδου για 
τους παλαιότερους αγρότες ως κίνη-
τρο µεταβίβασης της γης και η αύξη-
ση του ποσού πρώτης εγκατάστασης 
µαζί µε την εισαγωγή αυστηρότερων 
όρων ένταξης στο Μέτρο, είναι οι δύο 
κύριες παρεµβάσεις που προτάθηκαν 
επίσηµα στις ελληνικές αρχές για την  
προσέλκυση νέων γεωργών στην ερ-
χόµενη ΚΑΠ. Πρόκειται, για παρεµβά-
σεις που περιλαµβάνονται στην ανά-
λυση SWOT (Πλεονεκτήµατα-Μειονε-
κτήµατα-Ευκαιρίες-Απειλές) της ελλη-
νικής γεωργίας, την οποία εκπόνησαν 
το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 
µαζί µε την εταιρεία συµβούλων ΛΚΝ 
Ανάλυσις και αποτελεί την κύρια βά-
ση διαµόρφωσης του εθνικού φακέλου 
για τη νέα προγραµµατική περίοδο. 

Όπως περιγράφεται στην ανάλυση 
που έχει στη διάθεσή της η Agrenda, για 
να πετύχουν τον Ειδικό Στόχο «Προσέλ-
κυση νέων γεωργών και διευκόλυνση 
της επιχειρηµατικής ανάπτυξης στις α-
γροτικές περιοχές», οι ελληνικές αρχές 
θα πρέπει να είναι σε θέση µεταξύ άλ-
λων: Πρώτον, να θεσπίσουν κίνητρα 
µεταβίβασης γης σε νέους, δεύτερον, 
να αντιµετωπίσουν το ζήτηµα µε τα υ-
ψηλά ενοίκια γης και τις λίγες αγορα-
πωλησίες και τρίτον, να βρουν τρόπο 

να µην εγκαταλείπουν τη γεωργία µε-
τά την υποχρεωτική περίοδο παραµο-
νή τους στο Μέτρο της Πρώτης Εγκα-
τάστασης οι δικαιούχοι. Έτσι οι συγ-
γραφείς της ανάλυσης προτείνουν την 
αξιοποίηση των δυνατοτήτων Μέτρου 
Συνεργασίας για την προώθηση της 
διαδοχής σε νέους γεωργούς (πριµ ε-
ξόδου), µαζί µε την αναµόρφωση του 
Μέτρου Πρώτης Εγκατάστασης µε ελ-
κυστικότερη ενίσχυση για τη δηµιουρ-
γία µακροχρόνια ανταγωνιστικών εκ-
µεταλλεύσεων. Αναλυτικότερα στη µε-
λέτη αναφέρεται για τον Ειδικό Στόχο 
προσέλκυσης νέων:

Πλεονεκτήµατα
Χαρακτηριστικά γεωργικών εκ-

µεταλλεύσεων νέων γεωργών: Με-
γάλου σχετικά φυσικού και οικονοµι-
κού µεγέθους εκµεταλλέυσεις (8.000 
-25.000 ευρώ τυπική απόδοση κατά 
πλειοψηφία), περιορισµένη αναδιάρ-

θρωση καλλιεργειών, υψηλή συµµετο-
χή σε δυναµικούς κλάδους (κηπευτι-
κά, άνθη, προβατοτροφία, λοιπές µό-
νιµες καλλιέργειες), υψηλότερο µορ-
φωτικό επίπεδο σε σχέση µε το σύνο-
λο των απασχολούµενων στον πρω-
τογενή, ηλικία κυρίως κάτω των 35 ε-
τών, εγκατάσταση σε ορεινές και µει-
ονεκτικές περιοχές.

Σηµαντική συµβολή του Πυλώνα 
2 στην δηµιουργία ανταγωνιστικών 
εκµεταλλεύσεων και ουσιώδης συµ-
βολή του 1ου Πυλώνα στο γεωργικό 
εισόδηµα λόγω της συµπληρωµατικής 
ενίσχυσης νέων γεωργών 

Υψηλή ζήτηση για την δηµιουρ-
γία νέων επιχειρήσεων στις αγροτι-
κές περιοχές εκτός γεωργικού τοµέα 
στα Μέτρα των Επιχειρησιακών Προ-
γραµµάτων των ∆ιαρθρωτικών Ταµεί-
ων της Ε.Ε.

Ευκαιρίες 
Υψηλή βαρύτητα στην προσέλκυ-

ση των νέων γεωργών µέσω της νέας 

ΚΑΠ. Η αναγνώριση από ΕΕ του προ-
βλήµατος της γήρανσης του πληθυ-
σµού των αγροτικών περιοχών (Πρά-
σινη Βίβλος για τη γήρανση και το µα-
κροπρόθεσµο όραµα για τις αγροτι-
κές περιοχές). 

Χρηµατοδοτικά εργαλεία ΕΕ (Young 
farmers initiative).

Η σύσταση του Ταµείου Ανάκαµψης. 
Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων 

Μέτρου Συνεργασίας της ΚΑΠ 2021-
2027 για την προώθηση της διαδοχής 
σε νέους γεωργούς.

Απειλές
Απουσία συµπληρωµατικών µέ-

τρων εθνικής πολιτικής (φορολογι-
κά, ασφαλιστικά) για την διευκόλυν-
ση της εγκατάστασης νέων γεωργών. 

Χαµηλή κοινωνική αναγνώριση 
του επαγγέλµατος του νέου γεωργού. 

Συνέχιση πληθυσµιακής αποδυ-
νάµωσης των αγροτικών περιοχών.

Η παράταση των επιπτώσεων της 
πανδηµίας COVID-19 στην οικονοµία.

Πριμ διαδοχής
και επίσημα ως 
εθνική πρόταση 
Στην αύξηση της ενίσχυσης Νέων Αγροτών και 
την ενεργοποίηση του πριμ εξόδου προτρέπει 
η ανάλυση SWOT για τη νέα ΚΑΠ του ΓΠΑ, 
που συζητήθηκε την Πέμπτη και στη Βουλή

■ Επιδείνωση της δηµογραφικής 
σύνθεσης στον πρωτογενή τοµέα 
και µεγάλες περιφερειακές διαφο-
ροποιήσεις ως προς την ηλικία και 
το µορφωτικό επίπεδο. Περιορι-
σµένος αριθµός νέων γεωργών 
µε πλήρη γεωργική εκπαίδευση. 
■ Περιορισµένη πρόσβαση σε γε-
ωργική γη (απουσία µηχανισµών 
διαχείρισης της γεωργικής γης, κι-
νήτρων µεταβίβασης της γης σε 
νέους, µη αποτελεσµατικότητα 
εθνικών µέτρων διανοµής γεωργι-
κών γαιών).
■ Ατελής αγορά γεωργικής γης 
(πολύ περιορισµένος αριθµός αγο-
ραπωλησιών) και υψηλές τιµές 
ενοικίασης. 
■ ∆ραστηριοποίηση νέων σε γε-
ωργικές εκµεταλλεύσεις πολύ µι-
κρού οικονοµικού µεγέθους σε µη 
ανταγωνιστικούς κλάδους (δηµη-
τριακά, ελαιοκοµία). 
■ Απουσία συµβουλευτικής στήρι-
ξης προς τους νέους γεωργούς. 
Περιορισµένη παροχή γεωργικής 
εκπαίδευσης. Απαρχαιωµένο και 
προβληµατικό στη λειτουργία σύ-
στηµα παροχής γεωργικής εκπαί-
δευσης – δια βίου µάθησης. 
■ ∆υσκολία πρόσβασης σε τραπε-
ζικό δανεισµό .
■ Εγκατάλειψη της γεωργίας µε-
τά την υποχρεωτική περίοδο πα-
ραµονής των δικαιούχων του Μέ-
τρου Νέων Γεωργών. 
■ Κριτήρια ένταξης στο Μέτρο 
της πρώτης εγκατάστασης που 
δεν συµβάλλουν στην βελτίωση 
της συνολικής παραγωγικότητας, 
ανεπαρκές το ύψος του πριµ της 
πρώτης εγκατάστασης για τη δηµι-
ουργία µακροχρόνια ανταγωνιστι-
κών εκµεταλλεύσεων. 
■ Απουσία «κριτηρίων» για τους 
δικαιούχους της Συµπληρωµατι-
κής Ενίσχυσης του Πυλώνα 1. 

Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ

Περιορισμένη 
η αγορά 
αγροτικής γης

Προς έγκριση
Η ανάλυση SWOT που 

παρουσιάστηκε την περασµένη 
Πέµπτη στη Βουλή έχει απο-
σταλεί στις Βρυξέλλες προς 

τελική έγκριση

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ (< 35 ΕΤΩΝ) ΓΕ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΤΩΝ ΓΕ, ΣΕ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
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ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΕ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ
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ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΡΧΗΓΩΝ 
Γ.Ε<35 ετών προς 

το σύνολο των αρχηγών Γ.Ε

ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 
ανα 100 διαχειριστές εγαλύτερης 
ηλικίας (λογοσ <35/>=55 ετων
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ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
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110
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΠΡΑΣΙΝΙΣΜΑ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Εβδοµάδα πληρωµών η ερχόµενη, για τους α-
γρότες που περιµένουν την προκαταβολή για 
τα προγράµµατα του 2020. Η διαδικασία έχει 
ήδη δροµολογηθεί, καθώς τη ∆ευτέρα 30 Νο-
εµβρίου, ο ΟΠΕΚΕΠΕ καλείται να βγάλει την 
απαραίτητη παρτίδα πληρωµής , όπως ορίζει 
ο κοινοτικός κανονισµός προς αποφυγήν κα-
ταλογισµών από τις Βρυξέλλες. Αυτό σηµαί-
νει ότι από την επόµενη ηµέρα και µέχρι την 
Παρασκευή 4 ∆εκεµβρίου θα έχουν γίνει και 
οι σχετικές πιστώσεις στα βιβλιάρια των πα-
ραγωγών. Κατά τα γνωστά, δεν θα τρέξουν ό-
λες οι πληρωµές µαζί, αλλά σταδιακά, δεδο-
µένου ότι ειδικά στη Νιτρορύπανση, η πλη-
ρωµή «δένει» µε την ταχύτητα µε την οποία 
θα κινηθούν οι περιφέρειες. Σύµφωνα µε τις 
αποφάσεις που έχουν ήδη εκδοθεί και αφο-
ρούν τις εγκρίσεις των πιστώσεων για όλα τα 
προγράµµατα, πρόκειται για ένα συνολικό πο-
σό της τάξης των 130 εκατ. ευρώ, από τα ο-
ποία θα πληρωθεί το 70-75%, ως πρώτη δόση. 

Σηµειωτέον ότι µέχρι το τέλος του έτους οι 
αγρότες έχουν λαµβάνειν περί τα 800 εκατ. 
ευρώ, τα οποία εκτός από τα αγροπεριβαλλο-
ντικά (Βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, 
Απονιτροποίηση, Αυτόχθονες φυλές ζώων, 
Κοµφούζιο, ορυζώνες), αφορούν και ενισχύ-
σεις λόγω κορωνοϊού, αλλά και την εξόφλη-
ση της βασικής ενίσχυσης, µαζί µε το πρασίνι-
σµα, την ενίσχυση νεαρών γεωργών, το Εθνι-
κό Απόθεµα και την εξισωτική αποζηµίωση.    

Πιο αναλυτικά, οι αγρότες περιµένουν τα εξής: 
Ειδική ενίσχυση για λαϊκές αγορές: Μέ-

σα στο Σαββατοκύριακο δροµολογείται η εξό-
φληση των παραγωγών λαϊκών αγορών που 
υπέστησαν απώλειες λόγω κορωνοϊού, ποσού 
15 εκατ. ευρώ περίπου. Μάλιστα, σε ανακοί-
νωσή της η Πανελλαδική Οµοσπονδία Συλλό-

γων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Πω-
λητών Αγορών ενηµερώνει ότι έλαβε διαβε-
βαίωση από τον υπουργό Μάκη Βορίδη ότι η 
πίστωση των χρηµάτων 500 και 1.500 ευρώ 
ξεκινά στις 27 Νοεµβρίου και θα έχει ολοκλη-
ρωθεί έως την Τρίτη 1 ∆εκεµβρίου.

Ειδική ενίσχυση για ελιές Καλαµών, πα-
τάτες, καρπούζι, κηπευτικά: Άνοιξε στις 25 
Νοεµβρίου η πλατφόρµα υποβολής αιτηµά-
των για το πακέτο στήριξης 38 εκατ. ευρώ, στο 
οποίο περιλαµβάνονται ελιές Καλαµών, πρώ-
ιµο καρπούζι, ανοιξιάτικη πατάτα και θερµο-
κηπιακά κηπευτικά Κρήτης. Η πίστωση υπο-
λογίζεται περί τα τέλη ∆εκεµβρίου. 

Βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία: Έ-
τοιµα προς πληρωµή και τα δύο προγράµµα-
τα, δεδοµένου ότι έχουν ήδη εγκριθεί οι σχε-
τικές πιστώσεις, έκλεισε η προθεσµία για την 
απογραφή του ζωικού κεφαλαίου και οι πι-
στοποιητικοί φορείς ανέβασαν τα στοιχεία 
των δικαιούχων στο σύστηµα. Οι πληροφο-
ρίες λένε ότι από την Παρασκευή φαίνονται 
ήδη τα ποσά που δικαιούται κάθε αγρότης και 
κτηνοτρόφος, οπότε από την ερχόµενη Τρί-
τη θα ξεκινήσει η διαδικασία της πίστωσης. 

Απονιτροποίηση: Στην ίδια λογική µε τα 
Βιολογικά και µέχρι της 4 ∆εκεµβρίου δροµο-
λογείται να έχουν πληρωθεί και τα Νιτρικά. 
Ωστόσο οι χρόνοι της πίστωσης εξαρτώνται α-
πό τις κατά τόπους περιφέρειες, που σηµαίνει 
ότι οι δικαιούχοι ενδέχεται να «βλέπουν» τα 
χρήµατά τους σταδιακά µέσα στην εβδοµάδα. 

Υπόλοιπα βασικής ενίσχυσης και πρασί-
νισµα: Τρέχουν αυτές τις µέρες και οι διορθώ-
σεις στη βασική ενίσχυση, µε τον προγραµ-
µατισµό υπουργείου και ΟΠΕΚΕΠΕ να δείχνει  
εξόφληση µέχρι την Τετάρτη 23 ∆εκεµβρίου.

Εξισωτική αποζηµίωση: Αυξηµένη στα 
256,9 εκατ. ευρώ είναι η φετινή εξισωτική, µε 
την πληρωµή των παραγωγών να χρειάζεται 
µια µε δύο εργάσιµες µετά την εξόφληση του 
τσεκ, δεδοµένου ότι «πατάει» στο ίδιο αρχείο.

Με το νέο 
έτος τα 30 
ευρώ στο 
ελαιόλαδο
Μέσα σε ελάχιστο χρονικό 
διάστηµα και µετά από τις 
απαραίτητες διορθώσεις κλήθηκαν 
οι 145.000 ελαιοπαραγωγοί να 
υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, για 
να λάβουν την έκτακτη ενίσχυση 
των 30 ευρώ το στρέµµα µέσω του 
µέτρου 21, συνολικού µπάτζετ 126 
εκατ. ευρώ. Μέχρι την ώρα που 
γράφονταν αυτές οι γραµµές, είχε 
ανακοινωθεί ότι η πλατφόρµα θα 
κλείσει στις 27 Νοεµβρίου, ενώ 
κάτι ψιθυριζόταν για παράταση. 
Σηµειωτέον ότι στα τέλη της 
περασµένης εβδοµάδας, το 
υπουργείο προχώρησε σε 
διορθώσεις αφού ορισµένοι 
κωδικοί ελαιοποιήσιµων ποικιλιών 
ελιάς δεν αναγνωρίζονταν από το 
σύστηµα. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ συνέστησε 
σε παραγωγούς που είχαν 
πρόβληµα στο επιλέξιµο φυτικό 
κεφάλαιο για το Μέτρο -ελαιώνες 
για παραγωγή ελαιολάδου – διπλής 
κατεύθυνσης- να υποβάλλουν νέα 
αίτηση επιλέγοντας «Νέα 
εγγραφή» ώστε να υπολογιστεί 
εκ νέου η επιλέξιµη έκταση και 
η σχετική κλάση.
Οι πρώτες εκτιµήσεις αναφέρουν 
ότι η πληρωµή των παραγωγών 
τοποθετείται το νωρίτερο τους 
πρώτους µήνες της νέας χρονιάς. 
Σύµφωνα µε την πρόσκληση, 
υπενθυµίζεται ότι δικαιούχοι της 
ενίσχυσης είναι οι κατά κύριο 
επάγγελµα αγρότες µε βάση το 
ΜΑΑΕ έως και τη λήξη υποβολής 
φορολογικής δήλωσης έτους 2020 
(εισοδήµατα έτους 2019), οι οποίοι 
έχουν στη νόµιµη κατοχή τους 
επιλέξιµη προσδιορισθείσα έκταση, 
όπως προκύπτει από τη δήλωση 
ΟΣ∆Ε του έτους 2019.

Μετά την Τρίτη 
πιστώσεις 

Βιολογικά, Νιτρικά
Η παρτίδα θα «γραφτεί» τη Δευτέρα και η πληρωμή 

θα ολοκληρωθεί έως το τέλος της εβδομάδας

Εγκρίθηκε και φέτος, µε απόφαση του νέου προέδρου του 
ΟΠΕΚΕΠΕ Θεοφάνη Παπά, παράταση της προθεσµίας για 
την παράδοση της ξηρής σταφίδας στις µεταποιητικές, προ-
κειµένου οι καλλιεργητές να µη χάσουν τη συνδεδεµένη. 
Ειδικότερα, η τροποποιητική απόφαση αναφέρει τα εξής: 
«Εγκρίνεται η παράταση της ηµεροµηνίας παράδοσης που 
προβλέπεται στην παράγραφο 1.2 του άρθρου 4 της υπ’ 

αριθ. 1571/62616/ 2017 Υ.Α της ξηρής σταφίδας στις 
εγκεκριµένες µεταποιητικές έως 29 Ιανουαρίου 2021.
β) η καταχώρηση στην ηλεκτρονική εφαρµογή του ΟΠΕΚΕ-
ΠΕ από τις µεταποιητικές επιχειρήσεις των συνολικών πο-
σοτήτων για κάθε γεωργό ή φορέα από τον οποίο έχουν 
παραλάβει πρώτη ύλη αποξηραµένη κορινθιακή σταφίδα 
απαρέγκλιτα έως 19 Φεβρουαρίου 2021».

Παραδόσεις ως 29/1 για συνδεδεμένη σταφίδας

∆ιοικητικές πράξεις
Μέχρι τις 31 Νοεµβρίου υποβολή 

αιτηµάτων άρσης επικάλυψης 
για το έτος αιτήσεων 2020 

από τους παραγωγούς 
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Επιστρεπτέα προκαταβολή
έως 1.000 ευρώ για αγρότες

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Όλοι οι αγρότες του κανονικού καθεστώτος, ε-
φόσον τηρούν βιβλία εσόδων – εξόδων, τεκµη-
ριώνουν δικαίωµα για επιστρεπτέα προκαταβο-
λή, όπως λέγεται η ειδική ενίσχυση των 1.000 
ευρώ που προσφέρεται για τις δυσκολίες που 
επιφέρει αυτό τον καιρό η πανδηµία. Σηµειω-
τέον ότι η προθεσµία υποβολής της σχετικής 
αίτησης λήγει την προσεχή ∆ευτέρα 30 Νοεµ-
βρίου και οι αγρότες δικαιούχοι θα πρέπει να 
σπεύσουν για την υποβολή της σε συνεργασία 
βέβαια µε τους λογιστές τους. Σύµφωνα µε τις 
τελευταίες διευκρινήσεις των αρµόδιων αρχών 
την ενίσχυση δικαιούνται όλοι οι αγρότες που 

τους µήνες Σεπτέµβριο 
και Οκτώβριο του 2019 
είχαν έσοδα της τάξεως 
των 300 ευρώ τουλάχι-
στον και τους µήνες Σε-
πτέµβριο και Οκτώβριο 
του 2020, τα έσοδά τους 
εµφανίζονται µειωµένα 
τουλάχιστον κατά 20%. 

Ειδικά για τους αγρό-
τες των περιοχών που επλήγησαν από τον Ια-
νό δεν ισχύει το δεύτερο κριτήριο και αρκεί ο 
τζίρος των 300 ευρώ το δίµηνο Σεπτεµβρίου – 
Οκτωβρίου του περασµένου έτους. 

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η εν λόγω ενί-
σχυση είναι επιστρεπτέα µόνο κατά το ήµισυ, 
δηλαδή θα επιστραφούν τα 500 ευρώ και µάλι-
στα σε 40 δόσεις, αρχής γενοµένης από το 2022. 

Το αυτό επιβεβαιώνει και ανακοίνωση του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, σύµφωνα 
µε την οποία «οι υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης Μάκης Βορίδης και Οικονοµικών Χρήστος 
Σταϊκούρας, στο πλαίσιο των συνεχών προ-
σπαθειών που καταβάλλει η Κυβέρνηση για 
την ενίσχυση του πρωτογενούς τοµέα, κατέ-
στησαν τους αγρότες κανονικού καθεστώτος 
δικαιούχους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 
του 4ου κύκλου». 

Σε κάθε περίπτωση, οι φοροτεχνικοί τονί-
ζουν ότι οι παραγωγοί πρέπει να δηλώσουν 
εισόδηµα, έστω 300 ευρώ, για την περίοδο Σε-
πτεµβρίου – Οκτωβρίου και να καταχωρήσουν 
στην ειδική πλατφόρµα τα εισοδήµατα που έ-
χουν µέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, αλλά όχι τις ε-
πιδοτήσεις. 

Για να είναι ένας παραγωγός δικαιούχος ε-
πιστρεπτέας προκαταβολής θα πρέπει να έχει 
υποβάλλει κανονικά φορολογική δήλωση και 
ΦΠΑ από 1/1/2019 έως 31/8/2020. 

∆ιευκρινήσεις  
Εν τω µεταξύ, κάποιες διευκρινήσεις επί της 

επιστρεπτέας προκαταβολής αναφέρει σε ανα-
κοίνωσή της η Οµοσπονδία Συλλόγων Παρα-
γωγών Λαϊκών Αγορών Κεντρικής και ∆υτικής 
Μακεδονίας, χωρίς αυτό να σηµαίνει βέβαια ό-
τι αφορά µόνο στους παραγωγούς των λαϊκών 
αγορών. Μεταξύ άλλων, τονίζονται τα εξής: 

 Αν είστε δικαιούχος επιστρεπτέας προκατα-
βολής 4, θα λάβετε ποσό 1.000 ευρώ, διότι α-
νήκετε σε πληττόµενο κλάδο και όχι σε κλάδο 
που είναι σε αναστολή λειτουργίας. Από το πο-
σό των 1.000 ευρώ θα επιστρέψετε τα 500 ευρώ. 

 Η επιστροφή των 500 ευρώ θα ξεκινήσει το 
2022 και το ποσό θα δοθεί είτε σε 48 δόσεις είτε 
εφάπαξ. Τα υπόλοιπα 500 ευρώ είναι προς ενί-
σχυση του παραγωγού και δεν επιστρέφονται. 

 Η ίδια διαδικασία θα ισχύσει και για την επι-
στρεπτέα προκαταβολή 5 εντός του ∆εκεµβρίου. 

 Σύµφωνα µε τα λεγόµενα της Κυβέρνησης, 
η επιστρεπτέα προκαταβολή θα συνεχιστεί και 
στο 2021. Πάλι µε την ίδια διαδικασία. 

 Εάν είστε αποδέκτης επιστρεπτέας προκατα-
βολής 4 και 5, δηλαδή ποσού 1.000 ευρώ συν 
1.000 ευρώ, σύνολο 2.000 ευρώ, τα 1.000 ευ-
ρώ θα επιστραφούν σύµφωνα µε όσα ορίζονται. 

 Όσον αφορά τα ποσά των 500 ευρώ και 
1.500 ευρώ αρµόδιο είναι το υπουργείο Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και σύµφωνα µε τον αρµόδιο 
διευθυντή του υπουργείου τα ποσά θα πιστω-
θούν στους δικαιούχους µέχρι τις 30 Νοεµβρίου. 

Τροποποίηση της απόφασης 
Εν τω µεταξύ, στην τροποποιητική απόφαση 

για τη «∆ιαδικασία και προϋποθέσεις χορήγη-
σης ενίσχυσης µε τη µορφή επιστρεπτέας προ-
καταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οι-
κονοµικά λόγω της εµφάνισης και διάδοσης 
της νόσου του κορωνοϊού τους µήνες Σεπτέµ-
βριο και Οκτώβριο 2020», αναφέρονται τα εξής: 

«Ως προς τις ενισχύσεις βάσει του Κανονι-
σµού de minimis, της καταβολής ενισχύσεων 
προηγείται έλεγχος τήρησης του εθνικού ανώ-
τατου ορίου. Για τον σκοπό αυτό, η αρµόδια υ-
πηρεσία, µε βάση τα στοιχεία για το συνολικό 
αιτούµενο ποσό που θέτει στη διάθεσή της η 
ΑΑ∆Ε, ζητεί έγγραφη επιβεβαίωση από τον Ο-
ΠΕΚΕΠΕ, o οποίος διενεργεί τον έλεγχο µε βά-
ση τα στοιχεία που διαθέτει στο πληροφορια-
κό του σύστηµα. 

Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην 
πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, 
εφόσον δεν παρουσιάζουν µείωση κύκλου ερ-
γασιών, δηλώνουν ότι αποδέχονται να υποβλη-
θεί η αίτηση βάσει του Κανονισµού de minimis. 

Επιπλέον, διενεργείται αυτοµατοποιηµένος 
απολογιστικός έλεγχος µε βάση τα συνολικά 
στοιχεία για τις ενισχύσεις που έχουν χορηγη-
θεί βάσει του τµήµατος 3.1 του Προσωρινού 
Πλαισίου, καθώς και τα συνολικά στοιχεία για 
τις ενισχύσεις de minimis της τελευταίας τρι-
ετίας, στο Πληροφοριακό Σύστηµα Σώρευσης 
ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας του υπουργεί-
ου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Ειδικά για τις 
ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει του Κανο-
νισµού de minimis, ο έλεγχος διενεργείται α-
πό τον ΟΠΕΚΕΠΕ µε τα στοιχεία του πληροφο-
ρικού του σύστηµατος». 

Δικαίωμα για 
τους αγρότες 
του κανονικού 
καθεστώτος 
επιστρεπτέας 
προκαταβολής εάν  
γίνει η αίτηση έως 
τις 30 Νοεμβρίου 

Τα κριτήρια 
Οι δικαιούχοι πρέπει να: 

 ‘Εχουν έδρα ή µόνιµη 
εγκατάσταση στην Ελλάδα, 
λειτουργούν νοµίµως, έχουν 
πληγεί οικονοµικά λόγω του 
COVID-19, έχουν υποβάλλει 
οικονοµικά στοιχεία στο 
«myBusinessSupport». 

‘Εχουν υποβάλει δηλώσεις 
φόρου εισοδήµατος και ΦΠΑ. 

∆εν έχουν τεθεί σε 
αδράνεια από 1η Ιουλίου 2019 
έως την έναρξη ισχύος της 
απόφασης. 

∆εν έχει ανασταλεί η 
χρήση του ΑΦΜ της 
επιχείρησης. 

Είναι υπόχρεοι σε τήρηση- 
έκδοση λογιστικών αρχείων. 

Να µην έχουν στη διάθεσή 
τους προηγούµενη ενίσχυση, 
η οποία έχει κηρυχθεί. 
ασυµβίβαστη µε απόφαση ΕΕ. 

Οι µεγάλες και µεσαίες 
επιχειρήσεις να µην ήταν 
προβληµατικές. 

Οι µικρές και πολύ µικρές 
επιχειρήσεις να µην 
υπάγονται σε συλλογική 
πτωχευτική διαδικασία. 

Να παρουσιάζουν µείωση 
του κύκλου εργασιών. 

Λόγω Ιανού 
Για τους πληγέντες 
του Ιανού, αρκεί ο 
τζίρος των 300 ευρώ 
το δίµηνο Σεπτέµ-
βριος-Οκτώβριος 
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75%

ΚΟΜΙΣΙΟΝ, 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΜΙΚΡΕΣ Ή ΜΕΣΑΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ Ή ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΕΣ

ΕΩΣ ΤΟ 2026 ΕΩΣ ΤΟ 2024

75%

ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ
ΕΩΣ ΤΟ 2026

100%

64,0%

ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ

ΣΥΓΚΛΙΣΗ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ, ΣΤΟ 20% 
ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ, ΣΤΟ 30% 
ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ

26,6%ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ 6% 
ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

32,3%

54,8%

3,2%

18,5%

ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ

(ECO-SCHEMES)

53%
ΣΥΜΒΟΛΗ ΑΜΕΣΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΤΟ
ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

(ΕΛΛΑΔΑ)

Υποχρεωτική και η αναδιανομή

Ζωντανεύει ξανά 
τον πραγματικό 
αγρότη η Κομισιόν   
Οι ενισχύσεις σε όσους βγάζουν τα «προς το ζην» στο 
χωράφι, επιμένει η Επιτροπή στον τρίλογο της νέας ΚΑΠ

Κοµισιόν: Τα κράτη µέλη µεριµνούν 
ώστε, το αργότερο µέχρι το έτος 2026, 
όλα τα δικαιώµατα ενίσχυσης να έ-
χουν αξία τουλάχιστον 75% του µέ-
σου προβλεπόµενου µοναδιαίου πο-
σού για τη βασική εισοδηµατική στή-
ριξη για το έτος υποβολής αιτήσεων 
2026, όπως ορίζεται στο στρατηγικό 
σχέδιο της ΚΑΠ.
Συµβούλιο: Κάθε κράτος µέλος µερι-
µνά ώστε, το αργότερο µέχρι το έτος 
υποβολής αιτήσεων 2026, όλα τα δι-
καιώµατα ενίσχυσης να έχουν αξία 
τουλάχιστον 75% του προβλεπόµε-
νου µέσου µοναδιαίου ή, κατά περί-
πτωση, του µέγιστου προβλεπόµενου 
µοναδιαίου ποσού για τη βασική ει-
σοδηµατική στήριξη για το έτος υπο-
βολής αιτήσεων 2026, όπως ορίζεται 
στο οικείο στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ 
για το κράτος µέλος ή για την οµάδα 
των περιοχών.
Ευρωβουλή: Τα κράτη µέλη µεριµνούν 
ώστε, το αργότερο µέχρι το έτος 2024, 
όλα τα δικαιώµατα ενίσχυσης να έ-
χουν αξία τουλάχιστον 75% του µέσου
προβλεπόµενου µοναδιαίου ποσού 
για τη βασική εισοδηµατική στήριξη 
για το έτος υποβολής αιτήσεων 2024. 
Το αργότερο κατά το τελευταίο έτος υ-
ποβολής αιτήσεων της περιόδου προ-
γραµµατισµού, όλα τα δικαιώµατα ε-
νίσχυσης έχουν αξία 100% του µέσου 
προβλεπόµενου µοναδιαίου ποσού.

Σύγκλιση 
ενίσχυσης1

Κοµισιόν και Ευρωβουλή συµφωνούν 
για εστίαση ενισχύσεων σε δικαιούχους 
που το εισόδηµά τους εξαρτάται κυρίως 
από τη γεωργία. Ωστόσο η Ευρωβουλή, 
αντί για «πραγµατικό γεωργό», επαναφέ-
ρει τον «ενεργό» (βλ. δίπλα). Αναλυτικά: 
Κοµισιόν: Οι «πραγµατικοί γεωργοί» 
ορίζονται µε τρόπο ώστε να διασφαλί-
ζεται ότι δεν χορηγείται στήριξη σε εκεί-
νους των οποίων η γεωργική δραστηρι-
ότητα αποτελεί απλώς ένα ασήµαντο µέ-
ρος των συνολικών οικονοµικών δρα-
στηριοτήτων τους ή των οποίων η κύ-
ρια επιχειρηµατική δραστηριότητα δεν 
είναι γεωργική, χωρίς να αποκλείεται 
η στήριξη των γεωργών µε πολλαπλές 
δραστηριότητες. 
Ο ορισµός προσδιορίζει ποιοι γεωργοί δεν 
θεωρούνται πραγµατικοί γεωργοί, βάσει 
προϋποθέσεων όπως οι δοκιµές εισοδή-
µατος, οι εισροές εργασίας στις αγροτι-
κές εκµεταλλεύσεις, το αντικείµενο της 
επιχείρησης ή/και η εγγραφή σε µητρώα.
Συµβούλιο: Τα κράτη µέλη µπορούν 
να προσδιορίζουν στα οικεία στρατηγι-
κά σχέδια της ΚΑΠ ποιοι γεωργοί θα θε-
ωρούνται «πραγµατικοί γεωργοί».

Πραγματικός 
αγρότης2

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Την αποµάκρυνση όλων των κρατών µελών 
από τα ιστορικά δικαιώµατα, την υποχρεωτι-
κή ενεργοποίηση της αναδιανεµητικής ενί-
σχυσης συν την καταβολή ενός ελκυστικού 
ποσού για τους µικρότερους αγρότες, ειση-
γείται η Κοµισιόν κάνοντας λόγο -επί λέξη- 
για µία «άδικη κατανοµή των άµεσων πλη-
ρωµών» έως σήµερα. 

Παράλληλα, στο έγγραφό της που κοινο-
ποιήθηκε προς Συµβούλιο και Ευρωβουλή εν 
µέσω διαπραγµατεύσεων για τα κείµενα της 
νέας ΚΑΠ, η Κοµισιόν, επανέρχεται για τον ο-
ρισµό του «πραγµατικού αγρότη» ως τον µο-
ναδικό λήπτη αποσυνδεδεµένων ενισχύσε-
ων. Όπως λέει «η κατανοµή των άµεσων ενι-
σχύσεων πρέπει να στοχεύει καλύτερα στους 
«πραγµατικούς αγρότες» των οποίων τα προς 
το ζην εξαρτώνται από τη γεωργία». Τα παρα-
πάνω είναι µερικά από τα κρίσιµα θέµατα που 

θα κρίνουν εν πολλοίς 
τις πληρωµές των α-
γροτών στη νέα περί-
οδο, µε την κατεύθυν-
ση που εισηγείται η 
Κοµισιόν να βρίσκε-
ται πιο κοντά στα ό-
σα έχει ψηφίσει η Ευ-
ρωβουλή, παρά στα ό-
σα έχει αποφασίσει το 
Συµβουλίο Υπουργών. 
Οι διαπραγµατεύσεις 
µεταξύ των τριών ορ-
γάνων (τρίλογος) συ-
νεχίζεται τις επόµενες 

ηµέρες, µε στόχο να υπάρξει µία τελική συµ-
φωνία εντός της ερχόµενης Άνοιξης. Αναλυ-
τικά, στο έγγραφό της για τη µεταρρύθµιση 
της νέας ΚΑΠ, που έχει τη µορφή ερωταπα-
ντήσεων, η Κοµισιόν αναφέρει: 

«Θα αντιµετωπίσει η νέα ΚΑΠ την άδικη 
κατανοµή των άµεσων πληρωµών, δηλαδή 
το γεγονός ότι το 20% των αγροτών λαµβά-
νει το 80% των πληρωµών;

  Αυτή η άνιση κατανοµή της δηµόσιας 
στήριξης στη γεωργία εγείρει ανησυχίες σχε-
τικά µε την οικονοµική αποδοτικότητα και την 
κοινωνική ισότητα. Ταυτόχρονα, η κατανοµή 
της στήριξης αντικατοπτρίζει τη συγκέντρωση 

της γης καθώς η στήριξη βασίζεται σε µεγά-
λο βαθµό στην έκταση. Οι άµεσες πληρωµές 
είναι τόσο συγκεντρωµένες όσο η γη: το 20% 
των µεγαλύτερων εκµεταλλεύσεων στην ΕΕ 
συγκεντρώνει το 80% της γεωργικής γης. Αυ-
τές οι µεγαλύτερες εκµεταλλεύσεις αντιπρο-
σωπεύουν το 80% της συνολικής γεωργικής 
παραγωγής, µε βάση την τυπική απόδοση.

Η αλλαγή στην πολιτική είναι απαραίτη-
τη για την αντιµετώπιση αυτής της ανισότητας 
και γενικότερα για να εξασφαλιστεί µια πιο δί-
καιη, πιο αποτελεσµατική και αποδοτική κατα-
νοµή της στήριξης. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή 
στοχεύει να διασφαλίσει ότι η στήριξη του ει-
σοδήµατος κατανέµεται µε πιο δίκαιο και πιο 
ισορροπηµένο τρόπο. Η κατανοµή των άµε-
σων ενισχύσεων πρέπει να στοχεύει καλύτε-
ρα στους «πραγµατικούς αγρότες» των οποί-
ων τα προς το ζην εξαρτώνται από τη γεωργία.

Η Επιτροπή πρότεινε τη µείωση της άµε-
σης στήριξης από 60.000 ευρώ ανά εκµετάλ-
λευση και µε όριο τα 100.000 ευρώ ανά εκ-
µετάλλευση ανά έτος. Αυτό υποστηρίζεται α-
πό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ το Συµ-
βούλιο Υπουργών υποστηρίζει µόνο το ανώ-
τατο όριο που είναι εθελοντικό για τα κράτη 
µέλη. Η Επιτροπή πιστεύει ότι ο στόχος της δι-
καιότερης διανοµής επιδοτήσεων παραµένει 
πολύ σηµαντικός και ως εκ τούτου επιθυµεί 
να διασφαλίσει µια συµφωνία που συµβάλ-
λει στην καλύτερη στόχευση και τη δικαιότε-
ρη κατανοµή της στήριξης.

Η Επιτροπή πρότεινε επίσης µια υποχρε-
ωτική αναδιανεµητική πληρωµή, η οποία θα 
επέτρεπε την αύξηση της στήριξης για τις µι-
κρές και µεσαίες εκµεταλλεύσεις µε την κατα-
νοµή υψηλότερων επιπέδων εισοδηµατικής 
στήριξης σε αυτές τις εκµεταλλεύσεις. Προ-
τάθηκε επίσης η δυνατότητα χορήγησης ε-
νός ελκυστικού ποσού στους µικρούς αγρό-
τες για περαιτέρω αναδιανοµή της στήριξης.

Τέλος, αρκετά κράτη µέλη εξακολουθούν 
να βασίζουν τις πληρωµές τους στα λεγόµενα 
δικαιώµατα, τα οποία συνδέονται µε τα επίπε-
δα παραγωγής σε ένα µακρινό παρελθόν (ι-
στορικά). Η Επιτροπή καλεί τα υπόλοιπα κρά-
τη µέλη που χρησιµοποιούν ένα τέτοιο σύστη-
µα να αποµακρυνθούν από αυτό το µοντέλο, 
υπέρ µιας διανοµής στήριξης που συνδέεται 
περισσότερο µε τις ειδικές αγρονοµικές ή οι-
κονοµικές ανάγκες του γεωργικού τοµέα».

Τριµερείς
Η Επιτροπή υποστηρίζει 

πως είναι αποφασι-
σµένη να διαδραµατίσει 

τον πλήρη ρόλο 
της στις τριµερείς 
διαπραγµατεύσεις 
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75%

ΚΟΜΙΣΙΟΝ, 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΜΙΚΡΕΣ Ή ΜΕΣΑΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ Ή ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΕΣ

ΕΩΣ ΤΟ 2026 ΕΩΣ ΤΟ 2024

75%

ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ
ΕΩΣ ΤΟ 2026

100%

64,0%

ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ

ΣΥΓΚΛΙΣΗ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ, ΣΤΟ 20% 
ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ, ΣΤΟ 30% 
ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ

26,6%ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ 6% 
ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

32,3%

54,8%

3,2%

18,5%

ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ

(ECO-SCHEMES)

53%
ΣΥΜΒΟΛΗ ΑΜΕΣΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΤΟ
ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

(ΕΛΛΑΔΑ)

Κοµισιόν: Σε περίπτωση συνεργασίας 
στο πλαίσιο της κληρονοµικής διαδο-
χής των γεωργικών εκµεταλλεύσεων, 
τα κράτη µέλη µπορούν να χορηγούν 
στήριξη µόνο στους γεωργούς που έ-
χουν συµπληρώσει την ηλικία συντα-
ξιοδότησης, όπως ορίζει η νοµοθεσία.
Συµβούλιο: Σε περίπτωση συνεργασί-
ας στο πλαίσιο της κληρονοµικής δι-
αδοχής γεωργικών εκµεταλλεύσεων, 
τα κράτη µέλη µπορούν να χορηγούν 
στήριξη µόνο στους γεωργούς που έ-
χουν συµπληρώσει την ηλικία συντα-
ξιοδότησης ή τους γεωργούς που θα 
φθάσουν την ηλικία αυτή έως το τέ-
λος της πράξης.
Ευρωβουλή: Σε περίπτωση συνεργασίας 
στο πλαίσιο της κληρονοµικής διαδοχής 
των γεωργικών εκµεταλλεύσεων και µε 
σκοπό την ενίσχυση της ανανέωσης µετα-
ξύ των γενεών σε επίπεδο γεωργικής εκ-
µετάλλευσης, τα κράτη µέλη µπορούν να 
χορηγούν στήριξη µόνο στους γεωργούς 
στους οποίους αποµένουν έως και πέντε 
έτη κατ’ ανώτατο όριο για να συµπληρώ-
σουν την ηλικία συνταξιοδότησης, όπως 
ορίζει η εθνική νοµοθεσία.

Πριμ 
εξόδου5

Ευρωβουλή: Οι «ενεργοί γεωργοί» ορί-
ζονται µε τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ό-
τι δεν χορηγείται στήριξη σε εκείνους των 
οποίων η γεωργική δραστηριότητα απο-
τελεί απλώς ένα ασήµαντο µέρος των συ-
νολικών οικονοµικών δραστηριοτήτων 
τους, χωρίς να αποκλείεται η στήριξη των 
γεωργών µε πολλαπλές δραστηριότητες, 
ιδίως των γεωργών µερικής απασχόλη-
σης, των γεωργών ηµιεπιβίωσης και της 
γεωργίας υψηλής φυσικής αξίας. 
Τα κράτη µέλη: i) εφαρµόζουν, βάσει αντι-
κειµενικών κριτηρίων που δεν εισάγουν 
διακρίσεις, ένα ή περισσότερα στοιχεία, 
όπως εισόδηµα, εισροές εργασίας στην 
εκµετάλλευση, εταιρικό αντικείµενο, ε-
λάχιστα κριτήρια γεωργικής δραστηριό-
τητας, κατάλληλη πείρα, κατάρτιση και/ή 
συµπερίληψη των γεωργικών δραστηριο-
τήτων τους στα εθνικά µητρώα· ii) καθορί-
ζουν ποσό άµεσων ενισχύσεων, που δεν 
υπερβαίνει τα 5.000 ευρώ, βάσει των ο-
ποίων οι γεωργοί, που ασκούν τουλάχι-
στον ένα ελάχιστο επίπεδο γεωργικής 
δραστηριότητας και παρέχουν δηµόσια 
αγαθά, θεωρούνται σε κάθε περίπτωση 
«ενεργοί γεωργοί».

Ενεργός 
αγρότης3

Κοµισιόν: Τα κράτη µέλη µπορούν να 
αποφασίσουν να διαφοροποιήσουν το 
ποσό της βασικής εισοδηµατικής στήρι-
ξης ανά εκτάριο µεταξύ των διαφόρων ο-
µάδων περιοχών που αντιµετωπίζουν πα-
ρόµοιες κοινωνικοοικονοµικές ή αγρονο-
µικές συνθήκες
Συµβούλιο: Τα κράτη µέλη µπορούν 
να αποφασίσουν να διαφοροποιήσουν 
το ποσό της βασικής εισοδηµατικής στή-
ριξης ανά εκτάριο µεταξύ διαφορετικών 
οµάδων περιοχών που αντιµετωπίζουν 
παρόµοιες κοινωνικοοικονοµικές ή γε-
ωπονικές παραµέτρους, συµπεριλαµβα-
νοµένων παραδοσιακών µορφών γεωρ-
γίας, όπως η εκτατική βόσκηση.
Ευρωβουλή: Τα κράτη µέλη µπορούν 
να αποφασίσουν να διαφοροποιήσουν 
το ποσό της βασικής εισοδηµατικής στή-
ριξης ανά εκτάριο ανάλογα µε τις διάφο-
ρες οµάδες περιοχών, σύµφωνα µε τις 
κοινωνικοοικονοµικές, περιβαλλοντικές 
ή αγρονοµικές συνθήκες. Τα κράτη µέλη 
µπορούν να αποφασίζουν να αυξήσουν 
τα ποσά για τις περιφέρειες µε φυσικά ή 
ειδικά µειονεκτήµατα ανά περιοχή, και 
τις ερηµωµένες περιοχές, καθώς και για 
τη στήριξη για µόνιµους βοσκότοπους. 
Τα κράτη µέλη µπορούν να  θεσπίζουν 
µηχανισµούς που περιορίζουν τον αριθ-
µό των εθνικών επιλέξιµων εκταρίων που 
µπορούν να τύχουν στήριξης, βάσει µιας 
περιόδου αναφοράς η οποία αποφασίζε-
ται από το κράτος µέλος.

Αναδιανεμητική
ενίσχυση
Κοµισιόν: 1. Τα κράτη µέλη προβλέπουν συµπλη-
ρωµατική στήριξη αναδιανεµητικού εισοδήµατος.
2. Τα κράτη µέλη µεριµνούν για την ανακατανο-
µή της στήριξης από µεγαλύτερες σε µικρότερες 
ή µεσαίες γεωργικές εκµεταλλεύσεις µε τη µορ-
φή ετήσιας αποσυνδεδεµένης ενίσχυσης ανά επι-
λέξιµο εκτάριο στους δικαιούχους γεωργούς [...]. 
3. Τα κράτη µέλη καθορίζουν ένα ποσό ανά εκτά-
ριο ή διαφορετικά ποσά για διαφορετικής κλίµα-
κας εκτάρια, καθώς και τον ανώτατο αριθµό ε-
κταρίων ανά γεωργό για τον οποίο θα καταβλη-
θεί η ενίσχυση. 
4. Το ποσό ανά εκτάριο που προβλέπεται για έ-
να δεδοµένο έτος υποβολής αιτήσεων δεν πρέ-
πει να υπερβαίνει τον εθνικό µέσο όρο των άµε-
σων ενισχύσεων ανά εκτάριο για το εν λόγω έτος.

Συµβούλιο: 
1) Τα κράτη µέλη δύνανται να προβλέπουν 

συµπληρωµατική αναδιανεµητική εισοδηµατι-
κή στήριξη.

2. Τα κράτη µέλη µεριµνούν για την αναδιανο-
µή των άµεσων ενισχύσεων από τις µεγαλύτερες 
στις µικρότερες ή σε µεσαίες γεωργικές εκµεταλ-
λεύσεις υπό τη µορφή ετήσιας αποσυνδεδεµένης 
ενίσχυσης ανά επιλέξιµο εκτάριο.

3. Τα κράτη µέλη που εφαρµόζουν αναδιανεµη-
τική εισοδηµατική στήριξη καθορίζουν, σε εθνικό 
ή περιφερειακό επίπεδο, το οποίο µπορεί να συ-
νίσταται στις οµάδες περιοχών, ένα ποσό ανά ε-
κτάριο ή διαφορετικά ποσά ανά εύρος εκταρίων, 
καθώς και τον ανώτατο αριθµό εκταρίων ανά γε-
ωργό για τον οποίο θα καταβληθεί η αναδιανε-
µητική εισοδηµατική στήριξη. [...] (σ.σ παράγρα-
φοι 4 όπως της Κοµισιόν)

Ευρωβουλή: 
1. Τα κράτη µέλη προβλέπουν συµπληρωµα-

τική στήριξη του αναδιανεµητικού εισοδήµατος.
2. Τα κράτη µέλη µεριµνούν για τη δίκαιη α-

νακατανοµή της στήριξης από µεγαλύτερες σε 
µικρότερες ή µεσαίες γεωργικές εκµεταλλεύσεις 
µε τη µορφή ετήσιας αποσυνδεδεµένης ενίσχυ-
σης ανά επιλέξιµο εκτάριο.

3. Τα κράτη µέλη καθορίζουν ενίσχυση ισο-
δύναµη µε ένα ποσό ανά εκτάριο ή διαφορετικά 
ποσά για διαφορετικής κλίµακας εκτάρια. Μπο-
ρούν να διαφοροποιήσουν τα ποσά αυτά σύµφω-
να µε τις περιοχές.

3α. Το ποσό της αναδιανεµητικής ενίσχυσης 
ανά εκτάριο δεν υπερβαίνει το 65 % της βασικής 
ενίσχυσης.

3β. Ο αριθµός των επιλέξιµων εκταρίων ανά γε-
ωργό δεν υπερβαίνει το εθνικό µέσο µέγεθος των 
γεωργικών εκµεταλλεύσεων ή το µέσο µέγεθος 
σύµφωνα µε τις περιοχές που ορίζονται στο άρ-
θρο 18 παράγραφος 2. Τα κράτη µέλη παρέχουν 
πρόσβαση στην εν λόγω ενίσχυση αρχίζοντας α-
πό το πρώτο επιλέξιµο εκτάριο της εκµετάλλευσης

3γ. Τα κράτη µέλη καθορίζουν επίσης ένα χρη-
µατοδοτικό ανώτατο όριο πάνω από το οποίο οι 
γεωργικές εκµεταλλεύσεις δεν θα δικαιούνται 
την αναδιανεµητική ενίσχυση. Τα κράτη µέλη 
λαµβάνουν υπόψη το µέσο επίπεδο εισοδήµα-
τος των γεωργικών εκµεταλλεύσεων σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο. 

Περιφέρειες 
ενισχύσεων4
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Αντίκτυπος 
Βαρύ το πλήγμα 
από τα καταστήματα 
τραπεζών... κλειστά 
Τα κεφαλοχώρια πληρώνουν ακριβά το τίμημα της 
αναδιάρθρωσης δικτύου που επιχειρούν οι τράπεζες

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Ισχυρό πλήγµα, µε σαφή οικονοµι-
κό και κοινωνικό αντίκτυπο, συνι-
στά για πολλές περιοχές της χώρας 
το κλείσιµο ιστορικών καταστηµάτων 
στο οποίο προβαίνουν αυτές τις µέ-
ρες οι µεγάλες τράπεζες. Μια επιλο-
γή στο πλαίσιο του εξορθολογισµού, 
όπως λέγεται, των δαπανών και της 
προσαρµογής του δικτύου στα νέα 
τεχνολογικά δεδοµένα.

Το πρόβληµα εντοπίζεται κυρί-
ως στα λεγόµενα κεφαλοχώρια της 

περιφέρειας κι έχει να κάνει µε την 
υλοποίηση των αποφάσεων που έ-
χουν λάβει το τελευταίο διάστηµα οι 
διοικήσεις της Τράπεζας Πειραιώς 
και της Εθνικής Τράπεζας, οι οποί-
ες προχωρούν στο κλείσιµο 53 και 
41 καταστηµάτων αντίστοιχα. Το µε-
γαλύτερο µέρος αυτού του δικτύου 
αφορά σε καταστήµατα εγκατεστη-
µένα σε επαρχιακές πόλεις και κω-
µοπόλεις, πολλά εκ των οποίων έ-
χουν συνδέσει το όνοµά τους µε την 
αγροτική ανάπτυξη και την κοινωνική 
ευηµερία στις αντίστοιχες περιοχές. 

Η διακοπή που διευκολύνεται, ό-
πως είναι φυσικό, από τις δυνατότη-
τες τις οποίες παρέχουν οι νέες τε-
χνολογίες και κυρίως τα ΑΤΜs και 
το e-banking, ενδεχοµένως να µην 
λαµβάνει επαρκώς υπόψη τις ιδιαι-
τερότητες αυτών των περιοχών, αλλά 

και τη δυσκολία προσαρµογής των 
τοπικών κοινωνιών στα νέα δεδοµέ-
να. Το πρόβληµα γίνεται µεγαλύτερο 
για το πελατολόγιο µεγάλης ηλικίας 
και τις ευαίσθητες κοινωνικές οµά-
δες, κατηγορίες οι οποίες, είναι πο-
λύ δύσκολο να εξοικειωθούν µε τα 
νέα τεχνολογικά δεδοµένα, αρνού-
νται πεισµατικά να αλλάξουν τις συ-
νήθειές τους, ενώ δεν έχουν πάντα 
τη δυνατότητα να προσεγγίσουν τα 
καταστήµατα των µεγάλων πόλεων. 

Να αναφερθεί εδώ ότι το µεγάλο 
πρόβληµα, ειδικά για την επαρχία, ε-
ντοπίζεται στην Τράπεζα Πειραιώς η 

οποία συµπεριέλαβε 
πριν από λίγα χρόνια 
στο δίκτυό της τα κα-
ταστήµατα της Αγρο-
τικής Τράπεζας, ενώ 
και η Εθνική, ως η 
παλαιότερη τράπεζα 
στη χώρα, διατηρού-
σε σε πολλές κωµο-
πόλεις το δικό της ευ-
ρύ δίκτυο. Μικρότε-
ρο είναι το πρόβλη-
µα µε την Eurobank 
και την Alpha, οι ο-
ποίες, εξ αρχής, λό-

γω του πιο «αστικού» τους χαρακτή-
ρα δεν είχαν επεκταθεί τόσο στην πε-
ριφέρεια, εποµένως η αναδιάρθρω-
ση έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά. 
Ροδόπολη Σερρών, Βεργίνα ∆ράµας, 
Πολύκαστρο, ∆εσκάτη Γρεβενών, Θε-
σπρωτικό, Παρακάλαµο, Άβδηρα, Ξυ-
λαγανή, Συκούριο, Ματαράγκα, Βόνι-
τσα, Λευκίµµη, είναι ορισµένα από τα 
σηµεία που θα «πονέσουν» ιδιαίτερα 
από τις ανακατατάξεις που έχει ήδη 
σε εφαρµογή η Τράπεζα Πειραιώς. 
Κόνιτσα, Βόνιτσα, Αµύνταιο, Παλα-
µάς Καρδίτσας, είναι τα σηµεία που 
απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες 
µετά τις αποφάσεις αναδιάρθρωσης 
του δικτύου που ανακοίνωσε η Εθνι-
κή Τράπεζα. Κοντά σ’ αυτά υπάρχουν 
και περιοχές που εξυπηρετούσαν κι-
νητά συνεργεία, τα οποία επίσης δι-
ακόπτουν τη λειτουργία τους. 

Πιστώσεις και
πρόσβαση σε γη 
προκρίνει η ΕΕ 
Αξίζει να αναφερθεί ότι οι εν λόγω 
αποφάσεις των τραπεζών έρχονται την 
ίδια στιγµή που η Επιτροπή Γεωργίας 
της Ευρωβουλής ζητάει (ρεπορτάζ 
σελ. 47) πιο φιλόδοξα µέτρα σε 
πολιτικό επίπεδο για την προώθηση 
της αντικατάστασης των γενεών στις 
απόκεντρες περιοχές, µέσω 
ουσιαστικών αλλαγών όσον αφορά 
τους όρους πρόσβασης στη γη και την 
πίστωση. Επιδιώκει µάλιστα ενιαία 
ενωσιακή υποστήριξη για νέους 
γεωργούς, µέσω της υιοθέτησης 
πολιτικών πέραν και υπέρ της ΚΑΠ, 
η οποία απαιτείται για να υπάρξει 
προσέγγιση περισσότερων στόχων, 
την ώρα που και ο προϋπολογισµός 
της ΚΑΠ βαίνει µειούµενος. Στο ίδιο 
έγγραφο επισηµαίνεται ότι ένα 
αποτελεσµατικό σύστηµα κινητικότητας 
αποτελεί µια από τις προϋποθέσεις 
για την περιφερειακή οικονοµική 
ανάπτυξη, την εδαφική συνοχή και 
την ανάπτυξη του περιφερειακού 
δυναµικού. Η µεταφορά γης σε νέους 
γεωργούς κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιµη.   

Η διακοπή καταστηµάτων 
διευκολύνεται από τις 
δυνατότητες που παρέχουν 
οι νέες τεχνολογίες, τα 
ΑΤΜs και το e-banking.

Η τράπεζα 
Πειραιώς 
και η Εθνι-
κή τράπεζα 
προχω-
ρούν στο 
κλείσιµο 
53 και 41 
καταστη-
µάτων 
αντίστοιχα.

21-22, 35-36

Ζήτηση στα 
80 λεπτά για 
το ελληνικό 
ακτινίδιο 

Σάββατο 28 & Κυριακή 29 Noεμβρίου 2020

Με τιµή παραγωγού στα 70 µε 80 λεπτά το 
κιλό πωλείται αυτό το διάστηµα η πρώτη 
ποιότητα στα ακτινίδια Hayward, παρά το 
γεγονός ότι η ευρωπαϊκή αγορά είναι λίγο 
«µαζεµένη, λόγω του καθολικού λοκντά-
ουν στις περισσότερες χώρες και της κλει-
στής εστίασης. Το θετικό, ωστόσο, είναι ότι 
η ζήτηση στη λιανική δεν παρουσιάζει µεί-
ωση, αν και απουσιάζει η συµβολή των ξε-
νοδοχείων και των εστιατορίων, όπως ανα-
φέρει στην Agrenda o διευθυντής της ΕΑΣ 
Καβάλας Κλέαρχος Σαραντίδης.

Όπως αναφέρουν οι άνθρωποι της αγο-
ράς, µπορεί η ζήτηση να είναι ελαφρά µει-
ωµένη από τα αντίστοιχα περσινά επίπεδα, 
όµως έτσι και αλλιώς είναι ακόµα νωρίς, α-
φού ο Ιανουάριος είναι ο δυνατός µήνας για 
το ακτινίδιο. Πάντως φαίνεται πως αυτή η 
εγκράτεια της αγοράς δεν αγγίζει την τιµή 
παραγωγού, που διατηρεί τα υψηλά των 80 
λεπτών. Στα θετικά για το προϊόν και το ό-
τι η διαδικασία της εξαγωγής δεν συναντά 
εµπόδια, µε τα φορτηγά και τα καράβια να 
τηρούν τα χρονοδιαγράµµατα.

Με ζωηρή ζήτηση στα 80 λεπτά 
Ο Ιανουάριος αναµένεται ο πιο δυνατός µήνας για την αγορά ακτινιδίων 
Χωρίς εµπόδια η διαδικασία εξαγωγής, ανώδυνη η απουσία της εστίασης
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Σ
την ελληνική αγορά βάµβακος, 
η αποκαλούµενη βάση (πριµ) ε-
πί του χρηµατιστηρίου βρίσκεται 
σταθερά µεταξύ 1-2 σεντς ανά λί-

µπρα για τα λευκά και ποιοτικά βαµβάκια. 
Οι προσφορές είναι λίγες, δεδοµένου ότι 
οι εκκοκκιστές προτιµούν να περιµένουν 
να προχωρήσουν οι φορτώσεις των συµ-
βολαίων µέχρι στιγµής, να δουν τι µένει σε 
ποιότητες και µετά να προβούν σε νέες πω-
λήσεις. Σε αυτή τη φάση τα λευκά βαµβά-
κια µε καλά χαρακτηριστικά πιάνουν τα 74 
σεντς ανά λίµπρα.

  Στην ελληνική αγορά η εξαγωγή στο 
σκληρό σιτάρι έπιασε τα 280 ευρώ ο τόνος 
FOB και σηµειώθηκαν κάποια καράβια το τε-
λευταίο διάστηµα. Εξακολουθεί να υπάρχει 
µια αισιοδοξία στην αγορά αναφορικά µε τις 
τιµές και γι ‘αυτό βλέπουµε αυξητική τάση 
και στις νέες σπορές. Στα ξένα χρηµατιστή-
ρια, τόσο η Ιταλία όσο και η Γαλλία διατή-
ρησαν τα πρόσφατα υψηλά επίπεδα τιµών.  

  Με µικρές ποσότητες ξεκίνησε η συ-
γκοµιδή των πρώιµων ποικιλιών φράου-
λας στην Ηλεία. Σύµφωνα µε τον πρόεδρο 
του αγροτικού συνεταιρισµού ΥΡΜΙΝΗ Φώ-
τη Κυριαζή, υπάρχει καλή ροή στις εξαγω-
γές, αλλά οι ποσότητες είναι µικρές. Αυτή 
την εποχή συγκοµίζεται η ποικιλία Φορτού-
να που είναι πρώιµη, µε καλές για την επο-
χή τιµές. Από τα τέλη ∆εκεµβρίου που θα αρ-
χίσουν να συγκοµίζονται µεγάλες ποσότη-
τες θα φανεί η πορεία της ζήτησης και των 
τιµών, δεδοµένου ότι πέρυσι υπήρξαν κά-
ποια προβλήµατα στις εξαγωγές όταν είχα-
µε το τοπ της παραγωγής, που συνέπεσε µε 
την πρώτη φάση της πανδηµίας.  

Περί τα 74 σεντς 
τα λευκά βαμβάκια

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

29/10 05/11 12/11 19/11 26/11

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

335,36336,94
330,30

323,75
317,74

Ψυγεία
Αργότερα αγοράζουν οι Έλληνες 

έµποροι για να αποθεµατοποιή-
σουν στα ψυγεία και να 

πουλήσουν πιο µετά

Καλή ροή
Υπάρχει καλή ροή στο κοµ-
µάτι της εµπορίας, µε τους 
Ιταλούς να έχουν ψωνίσει 
πολλά ακτινίδια και φέτος

Ορόσημο
Αν δεν τύχει καµιά µεγάλη ανα-
πάντεχη ατυχία, η αγορά οδεύει 
προς µια χρονιά ορόσηµο για την 

παραγωγή ακτινιδίου

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

22/10 29/10 05/11 12/11 19/11 26/11

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

292

228

192

209,5

399,60

1076,40

21,58

66,20

103,35

67.87

295

230

195

209,5

385,10

1050,20

23,25

65,97

107,70

68.75

298

230

196

209,5

388,70

1102,40

23,60

67,05

108,12

69.09

305

230

196

209,5

405,70

1142,40

18,42

67,25

112,27

70,01

305

230

196

209,5

415,10

1177,40

15,72

62,97

110,82

74,96

305

230

196

209,5

403,40

1184,00

15,34

67,82

111,35

80,05

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

2.57 2.57

2.67 2.64

2.56
2.67

71,85

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

72,36

Τιμές παραγωγού
ποικιλίας Hayward  
(λεπτά το κιλό)

Οκτώβριος 2020 70 

Νοέµβριος 2020 80
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Τιμή παραγωγού 
(λεπτά/κιλό)
Οκτώβριος 2020 70

Νοέµβριος 2020  80

ΠΗΓΗ: AGRENDA

Τιμή στα 21 λεπτά 
το καλαμπόκι και 
τριφύλλι στα 26

Ντρίμπλες
εκκοκκιστών με την 
διεθνή τιμή σε άνοδο

Εξάντληση στοκ σκληρού, 
επιστροφή στα 26 λεπτά
Επιστροφή στις τιµές που διαµορφώ-
θηκαν στα αλώνια για το σκληρό σιτά-
ρι, µε την πρώτη ποιότητα του προϊό-
ντος να πληρώνεται στον παραγωγό 
από 25 έως 26 λεπτά το κιλό. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...



Agrenda 11ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Σάββατο 28 & Κυριακή 29 Noεμβρίου 2020ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Να αντιµετωπίσουν τις επιπτώσεις της 
Covid-19 στα γεωργοκτηνοτροφικά συ-
στήµατα ενισχύοντας την παραγωγικό-
τητα των αγροτών, αυξάνοντας τον κοι-
νωνικό µηχανισµό προστασίας και ε-
πενδύοντας στην ψηφιακή καινοτοµία, 
κάλεσε τα µέλη της G20 ο Qu Dongyu, 
γενικός διευθυντής του Οργανισµού 
Τροφίµων και Γεωργίας των Ηνωµέ-
νων Εθνών. «Ας συνεργαστούµε για τη 
χρήση της διεθνούς πλατφόρµας για 
ψηφιακά τρόφιµα και γεωργία. Επιτα-
χύνετε την ψηφιοποίηση των γεωργι-
κών διατροφικών συστηµάτων» είπε. 

Μιλώντας στη Σύνοδο Κορυφής των 
ηγετών της G20, ο Qu Dongyu, ανα-
γνώρισε τις συγκεκριµένες προσπά-
θειες που έχουν καταβάλει µέχρι στιγ-
µής τα µέλη της G20 για να διατηρή-
σουν τις αλυσίδες εφοδιασµού τροφί-
µων ζωντανές. Εντούτοις, όπως είπε, οι 
λιγότερο αναπτυγµένες και αναπτυσ-
σόµενες χώρες χρειάζονται ιδιαίτερη 
υποστήριξη και τεχνική βοήθεια για τη 
βελτίωση της αλυσίδας εφοδιασµού 
και της αλυσίδας αξίας τους.

Την ώρα που οι αγρότες αρχί-
ζουν να γίνονται κοινωνοί των 
ειδικών µέτρων ενίσχυσης λό-
γω της πανδηµίας, µε χαρακτη-
ριστικό παράδειγµα τη δυνατό-
τητα συµµετοχής τους στη λε-
γόµενη επιστρεπτέα προκατα-
βολή, πληθαίνουν οι φωνές ε-
κείνων που διαµαρτύρονται ότι 
η δαπάνη γραφειοκρατίας που 
απαιτείται κάθε φορά για κάθε 
ένα ειδικότερο µέτρο, καθιστά 
την ενίσχυση δώρον άδωρον. 

Τα 1.000 ευρώ της επιστρε-
πτέας προκαταβολής για την 
οποία ο υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης αισθάνθηκε την α-
νάγκη να πανηγυρίσει σε µια 
από τις τελευταίες του ανακοι-
νώσεις, είναι το πλέον χαρα-
κτηριστικό παράδειγµα, χωρίς 
να είναι το µόνο. Όπως τονί-
ζουν χαρακτηριστικά αγρότες 
εµπλεκόµενοι στο θέµα της ε-
πιστρεπτέας, το ποσό ενίσχυ-
σης στην περίπτωσή τους είναι 
1.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 
500 θα πρέπει να επιστραφούν 
έστω και σε 40 µηνιαίες δόσεις. 
Αυτό που µένει µε τη µορφή ε-
πιχορήγησης είναι 500 ευρώ. 

Στις περισσότερες των περιπτώ-
σεων τονίζουν, αυτό που ζητάει ο 

λογιστής ή ο σύµβουλος που θα 
κληθεί να διεκπεραιώσει την η-
λεκτρονική υποβολή του σχετι-
κού αιτήµατος, είναι 150 ευρώ. 
Αµέσως το καθαρό όφελος του α-
γρότη περιορίζεται στα 350 ευρώ 
και απ’ αυτό θα πρέπει να αφαι-
ρεθούν επίσης, εργατοώρες για 
τη συγκέντρωση των παραστατι-
κών, αλλά και έξοδα για µετακι-
νήσεις τα οποία µειώνουν περαι-
τέρω το καθαρό όφελος. 

Αντίστοιχα ζητήµατα ανακύ-
πτουν και για πολλές από τις 
άλλες περιπτώσεις ειδικών ε-
νισχύσεων που έχουν προβλε-
φθεί (4ευρω αιγοπροβατοτρό-
φων, 30 ευρώ το στρέµµα στην 
ελιά κ.α.), καθώς σε πολλές πε-
ριπτώσεις, κυρίως λόγω της µι-
κρής εµβέλειας των εκµεταλλεύ-
σεων, το κόστος που αναλογεί 
είναι ακόµα και µεγαλύτερο α-
πό το οικονοµικό όφελος το ο-
ποίο τελικά ανακύπτει. ∆εν είναι 
µάλιστα λίγοι αυτοί που αναρω-
τιούνται γιατί, όταν τα στοιχεία 
καλλιέργειας του κάθε αγρότη, 
υπάρχουν και θα ‘πρεπε να είναι 
διαθέσιµα, στη βάση δεδοµένων 
του ΟΣ∆Ε, χρειάζεται εκ νέου κα-
ταγραφή και ανώφελη γραφει-
οκρατία στις αιτήσεις.  

Η ψηφιακή 
γεωργία και
στους μικρούς
λέει ο FAO

Το μισό της επιστρεπτέας 
πηγαίνει τελικά στο λογιστή

Αύξηση των επενδύσεων για την 
ένταξη των µικροκαλλιεργητών στις 

αναπτυξιακές διαδικασίες, ζητά ο 
επικεφαλής του FAO, ο Qu Dongyu 

από τα µέλη της G20.

Ο Βασίλης 
Γούναρης, 
∆ιευθύνων 
Σύµβουλος 
BASF ΕΛΛΑΣ 
υπογράµµισε την 
αξία µιας γεωργίας 
που βασίζεται 
σε αειφόρες 
πρακτικές.

Ο τρόπος για πιο πολλά φορτία µε ελληνικά αγροτικά 
προϊόντα στους αυτοκινητόδροµους της Γερµανίας 

Με στόχο την είσοδο υψηλά ποιοτικών ελληνικών προϊόντων στη 
γερµανική αγορά, το 7ο Ελληνογερµανικό Φόρουµ Τροφίµων µε τίτλο «Η 
πανδηµική κρίση ευκαιρία αύξησης των ελληνικών εξαγωγών φρούτων στη 
Γερµανία» διοργανώθηκε στις 26 και 27 Νοεµβρίου, από το 
Ελληνογερµανικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο, την BASF 
Ελλάς ΑΒΕΕ, την Τράπεζα Πειραιώς, το Γραφείο Οικονοµικών και 
Εµπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βερολίνο και την  
Enterprise Greece. Στο πλαίσιο της διαδικτυακής συνάντησης 
πραγµατοποιήθηκαν δύο ψηφιακά πάνελ, ενώ την αντίληψή τους επί της 
δυναµικής της γερµανικής αγοράς σε συνάρτηση µε τις δυνατότητες και τα 
περιθώρια εξέλιξης της ελληνικής αγροτικής παραγωγής, παρέθεσαν  
µεταξύ άλλων οι κ.κ. Κωνσταντίνος Μαραγκός, Πρόεδρος 
Ελληνογερµανικού Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητήριου, Γεώργιος 
Χαντζηνικολάου, Πρόεδρος Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς και Βασίλης 
Γούναρης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος BASF ΕΛΛΑΣ Η Agrenda και το 
Agronews.gr ήταν χορηγοί επικοινωνίας της εκδήλωσης. 

Θεωρία των 2/3
Από τα 500 ευρώ 

καθαρά επιστρεπτέας 
τα 150 ευρώ πηγαίνουν 

στο λογιστή που ανα-
λαµβάνει την αίτηση
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Ανοιχτό για 27.514 αγρότες από τις 25 Νοεµβρί-
ου µέχρι τις 9 ∆εκεµβρίου το σύστηµα υποδοχής 
δηλώσεων για ενίσχυση στην επιτραπέζια ελιά 
Καλαµών, την εαρινή πατάτα, το πρώιµο καρ-
πούζι και τις καλλιέργειες θερµοκηπίου της Κρή-
της, µε τον κύκλο ενισχύσεων να διαµορφώνει 

ως γνωστόν, πακέτο 37,9 εκατ. ευρώ συνολικά. 
Ωστόσο φαίνεται πως αρκετοί παραγωγοί χά-

νουν το δικαίωµα ενίσχυσης. Πέραν της ελιάς 
Καλαµών, στην περίπτωση της οποίας δεκάδες 
χιλιάδες στρέµµατα δεν εµφανίστηκαν στον κα-
τάλογο του ΟΣ∆Ε που αξιοποίησε το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης για τον σχεδιασµό του πα-
κέτου ενισχύσεων, φαίνεται σύµφωνα µε το ρε-
πορτάζ ότι αρκετοί είναι οι παραγωγοί εαρινής 
πατάτας που δεν τυγχάνουν ενίσχυσης, λόγω 
σφαλµάτων στις αιτήσεις τους.

Όπως αναφέρουν παραγωγοί στην Agrenda, 
πολλά στρέµµατα εαρινής πατάτας στη Βοιωτία 
δηλώθηκαν στο ΟΣ∆Ε µε λάθος τρόπο και ως α-
ποτέλεσµα, εκµεταλλεύσεις µε σταθερή παρου-
σία στην εν λόγω καλλιέργεια, δεν µπορούν να 
δηλώσουν αίτηµα στήριξης στο σύστηµα, ζητώ-
ντας από το υπουργείο να λάβει υπ όψιν του άλ-
λα παραστατικά που αποδεικνύουν ότι πράγµα-
τι η παραγωγή τους αφορά εαρινή πατάτα. Στην 
Φθιώτιδα, τουλάχιστον 600 στρέµµατα µένουν 
εκτός, παρά το γεγονός ότι οι παραγωγοί έχουν 
κάνει αίτηση διόρθωσης στο ΟΣ∆Ε, προσκοµίζο-
ντας το τιµολόγιο αγοράς σπόρου µε ηµεροµηνία 
Μάρτιος 2020. Στην περίπτωσή τους, από λάθος 
δηλώθηκε καλοκαιρινή, µε τη διορθωτική αίτη-
ση να µην έχει ακόµα εξεταστεί, όσο ο χρόνος 
να προλάβουν ανοιχτή την πλατφόρµα πιέζει. 

Το µέτρο ενίσχυσης στην ανοιξιάτικη πατά-
τα αφορά περίπου 55.732 στρέµµατα που αντι-

στοιχούν σε 6.207 αγρότες µε ποσό 245 ευρώ το 
στρέµµα. Ωστόσο όπως εκτιµούν άνθρωποι της 
αγοράς και όπως προκύπτει από στατιστικά στοι-
χεία παλαιότερων ετών της ΕΛΣΤΑΤ, κατά µέσο 
όρο οι εκτάσεις που αξιοποιούνται για την παρα-
γωγή πατάτας, υπερβαίνουν τα 100.000 στρέµµα-
τα. Φυσικά και η παραγωγή πατάτας σε περιοχές 
όπως Αρκαδία ή Κοζάνη και Νευροκόπι που δεν 
συγκαταλέγονται στην παραγωγή της εαρινής, 
µόνο ιδανικές συνθήκες αγοράς δεν αντιµετώπι-
σαν, µε τους παραγωγούς στο Νευροκόπι να δι-
αθέτουν εν µέσω δεύτερου κύµατος πανδηµίας 
τη σοδειά τους µε τιµή περί τα 10 λεπτά το κιλό. 

Σε κάθε περίπτωση, αναδεικνύεται η προχειρό-
τητα µε την οποία ο κυβερνητικός µηχανισµός έ-
χει επιλέξει να διαχειρίζεται το ΟΣ∆Ε, κάτι που ό-
πως φαίνεται κοστίζει σε µια κρίσιµη στιγµή. Ξε-
διπλώνεται µια διαχειριστική αδυναµία και προ-
βληµατική ανοργανωσιά που θα είναι δύσκολο 
να συγκαλυφθεί. Υπενθυµίζεται ότι και στην Κα-
λαµών µεγάλες εκτάσεις στο βασικότερο παρα-
γωγικό κέντρο της χώρας, την Αιτωλοακαρνανία, 
δεν συµπεριλήφθηκαν στον προγραµµατισµό του 
υπουργείου αφού και εκεί δεν αξιοποιήθηκε α-
πό όλους ο κωδικός της ελιάς Καλαµών. Βέβαια 
εδώ το υπουργείο έχει δεσµευτεί σε συµπληρω-
µατική ενίσχυση που θα έρθει να καλύψει τις δε-
κάδες χιλιάδες στρεµµάτων που έµειναν εκτός. 

Όπως και να έχει, τις ηµέρες αυτές καλούνται 
15.291 αγρότες  που καλλιεργούν 188.064 στρέµ-

µατα ελιάς Καλαµών να συµπληρώσουν την ψη-
φιακή φόρµα για το πακέτο ενισχύσεων των 13,6 
εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν σε ενίσχυση 70 ευ-
ρώ το στρέµµα.  Οι ενισχύσεις στο καρπούζι χα-
µηλής κάλυψης αφορούν περίπου 9.912 στρέµ-
µατα που αντιστοιχούν σε 497 αγρότες, που θα 
επιδοτηθούν µε 300 ευρώ ανά στρέµµα.

Η ενίσχυση σε καλλιέργειες θερµοκηπίου Κρή-
της για ντοµάτες, αγγούρια και µελιτζάνες αφορά:

14.012 στρέµµατα που αντιστοιχούν σε 2.750 
αγρότες µε το ποσό των 540 ευρώ ανά στρέµµα 
για παραγωγούς τοµάτας.

7.624 στρέµµατα που αντιστοιχούν σε 2.160 
αγρότες µε το ποσό των 232 ευρώ ανά στρέµµα 
για τους παραγωγούς αγγουριών.

1.720 στρέµµατα που αντιστοιχούν σε 609 
αγρότες µε το ποσό των ευρώ 300 ανά στρέµµα 
για παραγωγούς µελιτζάνας.

Σύµφωνα µε πηγές, ο προγραµµατισµός του υ-
πουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης προσβλέπει σε 
µια σύντοµη περίοδο αιτήσεων, προκειµένου να 
τρέξουν άµεσα οι έλεγχοι και να ολοκληρωθεί η 
πληρωµή εντός του ∆εκεµβρίου.

∆ικαιούχοι είναι παραγωγοί που δραστηριο-
ποιούνται στον τοµέα της πρωτογενούς παρα-
γωγής α) της επιτραπέζιας ελιάς Καλαµών (κω-
δικοί καλλιέργειας, β) του πρώιµου καρπουζιού 
χαµηλής κάλυψης, γ) της ανοιξιάτικης πατάτας, 
δ) των θερµοκηπιακών καλλιεργειών Κρήτης σε 
ντοµάτες, αγγούρια και µελιτζάνες, οι οποίοι:

Έχουν υποβάλει ΟΣ∆Ε το έτος αιτήσεων 2020.
∆εν εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή 

τους ενίσχυση που έχει κριθεί παράνοµη και α-
συµβίβαστη µε βάση προηγούµενη απόφαση 
της ΕΕ ή του ∆.Ε.Ε. κατά τα οριζόµενα στην περ. 
4 της υποπαρ. Β10 της παρ. Β του ν. 4152/2013.

(Ειδικά για την επιτραπέζια Ελιά ποικιλίας Κα-
λαµών, λαµβάνεται υπόψη η ενιαία αίτηση ενί-
σχυσης του έτους 2019).

∆εν ήταν προβληµατική η επιχείρηση στις 
31/12/2019.

Με κομμένα στρέμματα
έως 9/12 για ελιές Καλαμών

Ανοιχτή για 
περισσότερους από 

27.000 παραγωγούς 
Καλαμών, εαρινής 

πατάτας, καρπουζιού και 
κηπευτικών, η πλατφόρμα 

υποβολής δηλώσεων 
έκτακτης ενίσχυσης

Όσον αφορά τη 
συνέχιση του Μέτρου 
ενίσχυσης µέσω του 
ΠΑΑ (κατευθύνθηκε 
στην Ελλάδα στους 
ελαιοπαραγωγούς 
µε περίπου 30 ευρώ 
το στρέµµα), η 
Ιταλία ετοιµάζεται 
να κατεβάσει γραπτή 
πρόταση ώστε 
να προβλεφθεί 
στον µεταβατικό 
κανονισµό για τα έτη 
2021-2022. 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr
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Από το φυσικό 
ορυκτό Κιζερίτη

Το µαγνήσιο στο 
Patentkali προέρχεται 
από το φυσικό ορυκτό 
Κιζερίτη για αυτό και 
είναι άµεσα αφοµοι-

ώσιµο σε αντίθεση µε 
άλλες πηγές µαγνησίου

Κάλιο για ανθεκτικά ελαιόδεντρα 
και αυξημένο βάρος στον καρπό
Όλο και πιο συχνή η τροφοπενία Καλίου που μειώνει την παραγωγή 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΜΑΝΟΣ*

Ένα από τα κύρια θρεπτικά στοιχεία, το 
κάλιο κατέχει ιδιαίτερη θέση από πλευ-
ράς σπουδαιότητας στην θρέψη της ε-
λιάς. Αυτό το συµπέρασµα προέρχεται 
τόσο από την συχνότητα εµφάνισης της 
τροφοπενίας καλίου όσο και από τον 
υπολογισµό των αφαιρούµενων ποσο-
τήτων καλίου ετησίως, από τον συγκο-
µισµένο καρπό και το κλάδεµα (φύλ-
λων, βλαστών). Αυξάνει το βάρος του 
καρπού, µέσω της αύξησης των σάρκας 
και της περιεκτικότητας σε λάδι. Αυξά-
νει την παραγωγή. Βελτιώνει την ποιό-
τητα του ελαιολάδου (όσον αφορά τα λι-
παρά οξέα και τις φαινολικές ενώσεις).

Αυξάνει το ποσοστό της σάρκας στον 
καρπό. Προσδίδει ένα βαθµό ανθεκτι-
κότητας σε αβιοτικούς παράγοντες (ξη-

ρασία, ψύχος κτλ). Οι συνολικές  ποσό-
τητες Καλίου που απαιτούνται ετησίως 
από ένα ελαιόδενδρο είναι περίπου: 
1,7 κιλά K2O Καλίου. Αυτή είναι η πο-
σότητα καλίου που απορροφάται από 
το δένδρο σε µια πολύ καλή παραγω-
γική χρονιά. Φυσικά ένα ποσοστό του 
καλίου παραµένει στο έδαφος είτε α-
πό τα φύλλα ή από την καύση των κλα-
διών. Βέβαια η µεγάλη ποσότητα καλί-
ου έχει αποµακρυνθεί από τον καρπό. 
Πέρα από τα επίπεδα περιεκτικότητας 
του δένδρου σε κάλιο (εφόσον δεν υ-
πάρχει ανάλυση), η ελάχιστη ποσότη-
τα καλίου που πρέπει να αναπληρώνε-
ται τις χρονιές που υπάρχει καρποφο-
ρία είναι: 1kg K2O/δένδρο. 

Η ποσότητα του καλίου µπορεί να δί-
δεται κάθε 2 έτη σε αυξηµένη δόση ή 
κάθε χρονιά σε κανονικές δόσεις. Εί-
ναι προφανές ότι τα δένδρα που δεν 

λιπαίνονται σωστά, εµφανίζουν µείω-
ση της παραγωγής και της απόδοσης 
σε λάδι. Σύµφωνα µε πειραµατικά δε-
δοµένα στην λεκάνη της Μεσογείου 
για να διατηρηθούν τα δένδρα σε ικα-
νοποιητικό επίπεδο καλίου, ως λίπαν-
ση συντηρήσεως θεωρείται το (K2O= 
N) και όχι ως λίπανση διορθώσεως. Ε-
άν τα δένδρα είναι σε καρποφορία α-
παιτούν διπλάσιες ποσότητες καλίου 
σε σχέση µε τα άζωτο. Στις Μεσογεια-
κές συνθήκες η χρήση θειικού καλί-
ου προτιµάται έναντι αυτής χλωριού-
χου καλίου, ώστε να µειωθεί ο κίνδυ-
νος αλάτωσης του εδάφους.

Patentkali+B και στη Βιολογική
Το Patentkali+B δίνει την δυνατότη-

τα στον αγρότη να εφαρµόσει το γνω-
στό προϊόν Patentkali µαζί µε το Βόριο, 
την κατάλληλη εποχή µε µια εφαρµογή. 
Είναι η επιλογή για τον καλύτερο εφοδι-
ασµό των ελαιοδένδρων σε Κάλιο, Μα-
γνήσιο και Θείο. ∆ιαλύεται εύκολα στο 
έδαφος και τα στοιχεία του που είναι σε 
θειική µορφή είναι ευδιάλυτα και απορ-
ροφούνται εύκολα από το ριζικό σύστη-
µα, ανεξάρτητα από το pH του εδάφους.  

*ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ K+S ΓΕΩΠΟΝΟΣ, 
MSC MARKETING

Η ισορροπία µεταξύ του καλίου, µαγνησίου είναι σηµαντική. Το µαγνήσιο 
αναδεικνύει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του λαδιού όπως γεύση και άρωµα.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΥΨΟΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ

ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

Patentkali +Β

Μεσαίο 2,5 – 3,5 κιλά

Υψηλή παραγωγή 3,5 – 5,0 κιλά



Ίχνη ξήρανσης
σε αμυγδαλιές 
Σε χαμηλές και υγρές περιοχές 
προσβολές από φόμοψη

ΤΗΣ  ΙΩΑΝΝΑΣ 
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 
  fotopoulou@agronews.gr

Μικρά έλκη, νεκρώσεις οφθαλ-
µών του έτους που οδηγούν σε  
ξηράνσεις κλάδων και καστα-
νές ακανόνιστες κηλίδες στα 
φύλλα αποτελούν συµπτώµα-
τα προσβολής από το µύκητα 
της φόµοψης στην αµυγδαλιά. 
Η ζηµιά σηµατοδοτείται από τον 
σχηµατισµό νεκρώσεων στη βά-
ση ή γύρω από έναν οφθαλµό. 

Η συγκεκριµένη ασθένεια προ-
καλεί εκτεταµένες καταστροφές 
σε αρκετές περιοχές ανά τη χώρα, 
ωστόσο, αυτό που εµφανέστατα 
καθορίζει τον βαθµό προσβολής 
έχει κυρίως σχέση µε την ευπά-
θεια της ποικιλίας. Αυτό σηµαί-
νει ότι για παράδειγµα η ποικι-
λία Φυρανιά είναι ιδιαίτερα ευ-
παθής στη φόµοψη, αντίθετα ό-
µως η ποικιλία Texas εµφανίζει 

µεγάλη ανθεκτικότητα. 
Η αντιµετώπιση του φυτοπα-

θογόνου παρουσιάζει έντονες 
δυσκολίες, καθώς καθοριστικό 
ρόλο για την ανάπτυξή τους δι-
αδραµατίζουν τα αυξηµένα επί-
πεδα σχετικής υγρασίας.

Ειδικότερα, τόσο από τον υγρό 
όσο και τον βροχερό καιρό, ιδί-
ως στα στάδια που αφορούν τη 
βλαστική περίοδο, εξαρτάται ε-
άν τελικά θα πραγµατοποιηθεί 
η αρχική µόλυνση. Για τη δια-
σπορά των µολυσµάτων σε µι-
κρές αποστάσεις αρκεί επαφή 

µε το νερό βροχής ή δρόσου, ε-
νώ µε τον άνεµο, τα έντοµα και 
το πολλαπλασιαστικό υλικό ε-
πιτυγχάνεται η µετάδοση του 
µύκητα σε µεγάλες αποστάσεις.

Σύµφωνα µε τους γεωπόνους 
του Περιφερειακού Κέντρου Προ-
στασίας Φυτών Βόλου, προσβο-
λές από το Phomopsis amygdali   
παρατηρούνται σε καλλιέργειες 
των νοµών Μαγνησίας, Λάρι-
σας, Καρδίτσας και Φθιώτιδας. 
Οι ειδικοί τονίζουν ότι η περίο-
δος που διανύουµε θεωρείται η 
καταλληλότερη για την καταπο-
λέµηση του µύκητα κι αυτό διό-
τι το φθινόπωρο µε την πτώση 
των φύλλων ευνοείται η εγκα-
τάσταση του παθογόνου στους 
βλαστούς του έτους. Η επέµβα-
ση µε κατάλληλα φυτοπροστα-
τευτικά σκευάσµατα είναι ιδανι-
κή την τρέχουσα εποχή, ωστόσο, 
η είσοδος του παθογόνου µπο-
ρεί να επιτευχθεί και λόγω πτώ-

σης των ανθέων από τις ουλές 
που δηµιουργούνται από αυτά.

Επιπλέον, οι γεωπόνοι συστή-
νουν αφαίρεση και καταστρο-
φή µε φωτιά όλων των προσβε-
βληµένων βλαστών, µόλις εµφα-
νισθούν τα συµπτώµατα της ασθέ-
νειας, για τη µείωση και εξάλει-
ψη των εστιών διαχείµασης του 
παθογόνου, αλλά και εφαρµο-
γή 2-3 ψεκασµών. Συγκεκριµέ-
να, ο πρώτος ψεκασµός λαµβά-
νει χώρα µε την πτώση των φύλ-
λων, ο δεύτερος αµέσως µετά το 
κλάδεµα και τρίτος κατά τη διάρ-
κεια του ληθάργου το χειµώνα. 

Υπενθυµίζεται πως ο ακριβής 
χρόνος βασίζεται αποκλειστικά 
στην εποχή και τη διάρκεια των 
βροχοπτώσεων. Οι ψεκασµοί για 
την αντιµετώπιση της φόµοψης 
συνεχίζονται (ισάριθµοι) την ά-
νοιξη κατά την έκπτυξη των ο-
φθαλµών µέχρι τη διόγκωση 
των νεαρών καρπιδίων.

Μετά το κλάδεµα, έλκη που γίνονται νεκρώσεις στις βερικοκιές 
Η δηµιουργία διογκωµένων ελκών µε επιµήκεις ρωγµές στους κλάδους ή στον κορµό 
των δέντρων είναι τα βασικά συµπτώµατα της νέκρωσης που παρουσιάζουν οι 
βραχίονες της βερικοκιάς, σύµφωνα µε τους γεωπόνους του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ναυπλίου. Από τους κορµούς των δέντρων 
εξέρχεται περίσσεια «κόλλας» όπως ονοµάζεται συνήθως και τα έλκη ξεκινούν από τις 
τοµές κλαδέµατος. Ένα ακόµα χαρακτηριστικό σύµπτωµα της νέκρωσης 

αυτής είναι ο καστανός µεταχρωµατισµός του ξύλου στο εσωτερικό. Στο πλαίσιο 
των προληπτικών µέτρων συστήνεται το κλάδεµα να λαµβάνει χώρα µε ξηρό καιρό 
και οι προσβεβληµένοι κλάδοι να καταστρέφονται µε αφαίρεση. Προτείνεται επίσης 
µε σκοπό τον περιορισµό µετάδοσης των µολυσµάτων τα κλαδευτικά εργαλεία να 
απολυµαίνονται ύστερα από χρήση ενδελεχώς και να γίνεται επάλειψη των 
µεγάλων τοµών κλαδέµατος µε κατάλληλα υλικά- πάστες για προστασία αµέσως 
µετά το κλάδεµα. Τέλος, σε περιοχές όπου ενδηµεί η ασθένεια, οι γεωπόνοι καλούν 
τους παραγωγούς να πραγµατοποιούν το κλάδεµα όψιµα και η κόµη να 
διαµορφώνεται µε τρόπο που να διευκολύνεται ο καλός αερισµός του δέντρου.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Υγρασία 
Τα αυξηµένα επίπεδα 

σχετικής υγρασίας έχουν 
καθοριστικό ρόλο για την 
ανάπτυξη του παθογόνου

Ωίδιο στη ντοµάτα
Η αυξηµένη υγρασία που παρατηρείται στο 
µεγαλύτερο µέρος της χώρας λόγω της 
φθινοπωρινής βροχόπτωσης έχει ως 
αποτέλεσµα στις περιοχές όπου 
καλλιεργείται η υπαίθρια επιτραπέζια 
ντοµάτα να συνεχίζονται τα προβλήµατα 
που δηµιουργεί η προσβολή από ωίδιο. 
Όσον αφορά την συµπτωµατολογία της 
ασθένειας, σηµειώνεται πως στην πάνω 
επιφάνεια των φύλλων του φυτού 
εµφανίζονται κιτρινοπράσινες ή κίτρινες 
ακανόνιστες ή γωνιώδεις κηλίδες 
διαµέτρου 10-15 mm, ενώ στην κάτω µια 
λεπτή λευκή µέχρι ανοιχτή καστανή 
εξάνθηση. Η διασπορά του µύκητα 
επιτυγχάνεται όταν τα κονίδιά του είναι 
αεροµεταφερόµενα. Σύµφωνα µε τις 
συστάσεις των γεωπόνων του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Βόλου, οι παραγωγοί που θα 
συναντήσουν συµπτώµατα προσβολών 
οφείλουν να προστατεύσουν την 
καλλιέργεια τους µε ψεκασµούς κάλυψης 
µε επιτρεπόµενα φυτοπροστατευτικά.

Σκευάσµατα
ΑΛΦΑ: Reflect 125 EC, Nimrod 25 EC
BAYER: Flint 50WG, Flint max 75WG
ELANCO: Systhane Ecozome 45EW, 
Topel 100EC
FMC: Impact 125 SC, Fungiben 12.5 EC
SIPCAM: Altis 25EC
SYNGENTA: Cidely Top 125/15 DC, 
Taegro

Φουζικλάδιο µηλιάς
Για όσο διάστηµα επικρατούν ισχυρές 
βροχοπτώσεις ή συχνές παρατεταµένες 
περίοδοι δρόσου στους µηλεώνες, ο 
κίνδυνος εγκατάστασης του µύκητα είναι 
ιδιαίτερα αυξηµένος. Η καταστροφή των 
αρχικών µολυσµάτων είναι πιο 
αποτελεσµατική όταν εφαρµόζεται 
ολοκληρωµένα από το σύνολο των 
παραγωγών µιας περιοχής. Με βάση τις 
οδηγίες γεωπόνων του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών Ηρακλείου, ο 
ψεκασµός των φύλλων κρίνεται 
επιβεβληµένος σε καλλιέργειες µε έντονες 
προσβολές.Για την αποφυγή δηµιουργίας 
ασκοσπορίων και συνεπώς της εµφάνισης 
της ασθένειας η χρήση µυκητοκτόνου στα 
πεσµένα στο έδαφος φύλλα δεν πρέπει να 
παραβλέπεται. Ο ψεκασµός έχει 
περισσότερα περιθώρια επιτυχίας στην 
περίπτωση κλαδέµατος.

Σκευάσµατα
ΑΛΦΑ: Embrelia SC, Merpan 80 WG
BAYER: Luna experience 400SC, Flint 
max75WG
ELANCO: Clavier 20SC, Karamat 2,5EW
FMC: Impact 125 SC
SIPCAM: Hidroval 40WG
SYNGENTA: Chorus 50WG, Score 25EC

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ

Σάββατο 28 & Κυριακή 29 Noεμβρίου 2020Agrenda14 ΑΓΡΟΤΙΚΑΕΦΟ∆ΙΑ



ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Σε «εφιάλτη» χωρίς τέλος εξελίσσεται 
η καλλιεργητική χρονιά για τους τευτ-
λοπαραγωγούς που έκαναν το λάθος, 
όπως αποδεικνύεται από την έως τώρα 
πορεία των πραγµάτων, να πάρουν τοις 
µετρητοίς τις επιπόλαιες παροτρύνσεις 
του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων και να εµπιστευτούν τις «κούφιες», 
εν τέλει, δεσµεύσεις της Royal Sugar για 
παραγωγή ζάχαρης στη µονάδα Σερ-
ρών που υπενοικιάζεται από την ΕΒΖ.

Σχεδόν ένα µήνα µετά τις διθυραµ-
βικές ανακοινώσεις, τόσο εκ µέρους 
του γραφείου του Άδωνι Γεωργιάδη, 
όσο και του «επενδυτή», ότι από την 
1η Νοεµβρίου ξεκινούν οι παραλαβές 
τεύτλων στη µονάδα Σερρών, οι ποσό-
τητες, που έχουν βγει από τα χωράφια 
του νοµού, είναι ζήτηµα αν αντιστοι-
χούν σε 1.500 στρέµµατα, επί συνό-
λου 7.500 στρεµµάτων.

Νέες συµβάσεις στους αγρότες 
µε 20 ευρώ τον τόνο, οριζόντια

∆εν είναι όµως το µοναδικό πρό-
βληµα που αντιµετωπίζουν οι αγρό-
τες. Κατά τις πληροφορίες, ο ιδιοκτή-
της της Royal Sugar τους ζητά να υ-
πογράψουν νέες συµβάσεις, µε ορι-
ζόντια τιµή ανά τόνο στα 20 ευρώ, α-
ντί της προηγούµενης που προέβλεπε 
κλιµακωτή πληρωµή, µε βάση το ζα-
χαρικό τίτλο, η οποία ξεκινούσε από 
τα 22 ευρώ τον τόνο για τη χαµηλότε-
ρη κατηγορία του 12 pol και ανέβαινε 

έως και πάνω από 30 ευρώ τον τόνο. 
Μοχλός πίεσης για αποδοχή της νέ-
ας σύµβασης, από τους παραγωγούς, 
λειτουργεί η προοπτική της συνδεδε-
µένης, καθώς εάν δεν εξασφαλίσουν 
τιµολόγιο παραλαβής τεύτλων, δεν θα 
µπορέσουν να λάβουν την ενίσχυση 
και η ήδη µεγάλη ζηµιά τους θα γίνει 
πλήρης καταστροφή.

«Με 20 ευρώ τον τόνο έσοδα, όταν 
µόνο για την εξαγωγή των τεύτλων 
και τη µεταφορά τους στο εργοστά-
σιο το κόστος φτάνει τα 9-10 ευρώ 
τον τόνο, αντιλαµβάνεστε πως µπαί-
νουµε µέσα», τόνισε παραγωγός από 
τις Σέρρες, προσθέτοντας πως «κατά 
περίεργο τρόπο, ενώ επί καθεστώτος 
ΕΒΖ, κατά µέσο όρο οι ξένες ύλες στις 
παραδόσεις τεύτλων αντιστοιχούσαν 

στο 5% έως 7%, τώρα κυµαίνονται στα-
θερά µεταξύ 10%-15% και δεν είναι λί-
γες οι φορές που εκφράζονται παρά-
πονα και στα ζυγίσµατα των φορτίων».

Εν τω µεταξύ, οι συµφωνίες που έ-
χουν γίνει µε µονάδες βιοαερίου για 
απορρόφηση της παραγωγής, φηµο-
λογείται ότι τελικά δεν ξεπερνούν τους 
10.000 τόνους, όταν ο νοµός Σερρών 
υπολογίζεται πως θα έχει φέτος πά-
νω από 40.000 τόνους. Μπαίνει λοι-
πόν το ερώτηµα τί θα γίνει µε τους υ-
πόλοιπους όγκους, αλλά και πως δεν 
θα χαθεί η συνδεδεµένη.

Να πάτε αλλού... διατείνεται 
ο γυμνός βασιλιάς της ζάχαρης 
Να υπογράψουν νέες συμβάσεις με 20 ευρώ τον τόνο, για να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα 
τιμολόγια και να μη χάσουν και τη συνδεδεμένη υποχρεώνονται... αρμοδίως οι παραγωγοί

Ξένες ύλες 
Επί καθεστώτος 

ΕΒΖ, κατά µέσο όρο 
οι ξένες ύλες στις 

παραδόσεις τεύτλων 
αντιστοιχούσαν στο 

5% έως 7%, ενώ 
τώρα κυµαίνονται 

στο 10%-15%

Αγανάκτηση 
Τα φορτηγά που 

ξεφορτώνουν στη 
µονάδα των Σερρών 

τεύτλα µε το ζόρι 
φτάνουν τα 10 

δροµολόγια την ηµέρα 
και η σοδειά µένει 

στο χωράφι

Από τα 20 ευρώ ο τόνος, τα 5 ευρώ 
είναι για να βγουν τα τεύτλα και 
13 ευρώ για µεταφορικά, µέχρι τη 
µονάδα στη Λάρισα, λένε οι αγρότες.

Οι συµφωνίες µε µονάδες 
βιοαερίου υπολογίζονται περί 
τους 10.000 τόνους, όταν ο 
νοµός Σερρών θα έχει φέτος 
πάνω από 40.000 τόνους. 

Να βρουν µόνοι
τους να δώσουν 
την παραγωγή τους  
σε κτηνοτρόφους
Ακόµη πιο δύσκολα είναι 
τα πράγµατα για τους 
τευτλοπαραγωγούς της 
ζώνης του Πλατέος όπου 
έχουν καλλιεργηθεί περίπου 
1.500 στρέµµατα, καθώς 
το τοπικό εργοστάσιο δεν 
κάνει καν παραλαβές. 
Τα περισσότερα τεύτλα 
παραµένουν στη γη, καθώς 
η πρόταση που τους έχει 
γίνει είναι να βρουν οι ίδιοι 
κτηνοτρόφους, ώστε να 
παραλάβουν κάποιες 
ποσότητες. Μάλιστα ο 
επιχειρηµατίας αγόρασε δύο 
ειδικά µηχανήµατα, ένα που 
πλένει και ένα που τεµαχίζει 
τεύτλα, για να αξιοποιούνται 
κι ως ζωοτροφή. Ωστόσο, οι 
φήµες που κυκλοφορούν 
στην αγορά είναι ότι ζητά 
για το εν λόγω προϊόν 45 
ευρώ τον τόνο, µε 
αποτέλεσµα οι κτηνοτρόφοι 
να αδιαφορούν καθώς 
το θεωρούν ακριβό.
Η άλλη εναλλακτική για 
τους αγρότες είναι η 
απορρόφηση της σοδειάς 
τους από µονάδα βιοαερίου, 
αλλά για κάποιον που δεν 
έχει τευτλοεξαγωγική 
µηχανή, είναι ασύµφορο, 
διότι από τα 20 ευρώ ο 
τόνος, θα κληθεί να δώσει 
τα 5 ευρώ για να βγάλει τα 
τεύτλα και άλλα 13 ευρώ 
για µεταφορικά, µέχρι 
τη Λάρισα που είναι η 
ενδιαφερόµενη µονάδα.
«Με 2 ευρώ τον τόνο 
έσοδα, θα χρειαστεί να 
πληρώσουµε κι από την 
τσέπη µας για µια 
καλλιέργεια που κάποιοι 
µας έσπρωξαν ελαφρά την 
καρδία. Ακούσαµε τον 
Άδωνι Γεωργιάδη να µας 
καλεί να βάλουµε τεύτλα 
και είδαµε ότι υπάρχει από 
πίσω και η Συνεταιριστική 
Τράπεζα Σερρών και 
πειστήκαµε», ανέφερε 
παραγωγός που δηλώνει 
απογοητευµένος από την 
εξέλιξη της κατάστασης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΥΤΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ

40.000
ΤΟΝΟΙ

ΕΥΡΩ / ΤΟΝΟΣ

ΕΥΡΩ / ΤΟΝΟΣ

ΓΙΑ 12 POL

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

7.500
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΕΚΤΑΣΗ

20

ΓΙΑ 12 POL
22

ΓΙΑ >12 POL
30

ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΑΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΕΥΡΩ / ΤΟΝΟΣ

ΕΥΡΩ / ΤΟΝΟΣ

ΓΙΑ 12 POL
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Μπαίνει  
σε δρόμο 
το cluster  
του ροδάκινου  
προμηνύοντας 
συμβολαιακή
Με τρεις συνεταιρισμούς και με τις 
ευλογίες της μεταποιητικής βιομηχανίας 
το νεοσύστατο Δίκτυο για τα πυρηνόκαρπα 

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Συµπύρηνα ροδάκινα, βερίκοκα και βιοµηχανι-
κά αχλάδια, που θα έχουν παραχθεί µε προκα-
θορισµένες καλλιεργητικές πρακτικές, σε συµ-
φωνία παραγωγών και µεταποιητικών βιοµηχα-
νιών, που θα είναι αµφίδροµα δεσµευτική, αφού 
θα προβλέπει και την υποχρεωτική απορρόφη-
ση της παραγωγής, αναµένεται να δούµε στην 
αγορά από την επόµενη χρονιά.

Η διαδικασία µάλιστα, θα εποπτεύεται σε όλα 
τα στάδιά του από έναν κοινά αποδεκτό υπερ-
κείµενο φορέα, ο οποίος θα λειτουργεί θεσµικά, 
ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η αξιο-
πιστία της και να µπορεί το προϊόν να απολαµ-
βάνει υψηλότερη προστιθέµενη αξία, προς όφε-
λος όλων των εµπλεκόµενων µερών.

Οι συνθήκες για την υιοθέτηση και από τον 
κλάδο των πυρηνοκάρπων ενός µοντέλου συνερ-
γασίας, που θα προσοµοιάζει στη συµβολαιακή 
καλλιέργεια (σ. σ. αλλά από ό,τι φαίνεται θα εί-
ναι ατελής, καθώς δεν θα προβλέπει την ύπαρ-
ξη προκαθορισµένης τιµής απορρόφησης της 
παραγωγής), έχουν ωριµάσει, καθώς έχει γίνει 
πλέον συνείδηση στους συντελεστές του χώρου, 
ότι µε τον τρόπο που πορεύονται µέχρι σήµερα 
ο κλάδος οδηγείται σε αδιέξοδο.

«Όχηµα» για την αλλαγή του υφιστάµενου 
status quo, που δεν αφήνει κανέναν ευχαρι-

στηµένο, όπως διαπιστώνεται δυστυχώς µε το 
γαϊτανάκι για τις τιµές που «στήνεται» κάθε κα-
λοκαίρι τα τελευταία χρόνια στον κάµπο της Η-
µαθίας και της Πέλλας κι όχι µόνο, φιλοδοξεί 
να αποτελέσει η «ΙΚΕ Πυρηνοκάρπων» που έχει 
συσταθεί στο πλαίσιο ενός καινοτόµου έργου, 
µε χρηµατοδοτική στήριξη από το ΠΕΠ Κεντρι-
κής Μακεδονίας.

Ιδρυτικά µέλη σε αυτό το «∆ίκτυο», που πήρε 
έγκριση το Φεβρουάριο του 2020 µε προϋπολο-
γισµό περίπου 1 εκατ. ευρώ, είναι η ∆ΕΛΚΟΦ ΑΕ, 
η Venus, η NovaCert, η AgroQ, οι οποίες συµ-
µετέχουν µε ποσοστό 24% έκαστη, ενώ το άλλο 
4% το κατέχει το τµήµα ∆ενδροκοµίας του ΑΠΘ.

Πληροφορίες της Agrenda αναφέρουν πως το 
τελευταίο διάστηµα οι ζυµώσεις, µεταξύ των ιθυ-
νόντων της ΙΚΕ Πυρηνοκάρπων µε οργανώσεις 
και οµάδες παραγωγών, προς διερεύνηση της δυ-
νατότητας συµµετοχής τους στο εγχείρηµα, έχουν 
πυκνώσει και φαίνεται πως το ενδιαφέρον είναι 
ζωηρό, σε σηµείο ώστε εάν δεν υπήρχαν τα περι-
οριστικά µέτρα για την Covid-19, πιθανώς να εί-
χαν ήδη υπογραφεί και κάποιες πρώτες συµφω-
νίες. Κάτι που όπως όλα δείχνουν, θα επισυµβεί 
στις επόµενες εβδοµάδες έως τις αρχές του 2021.

Περιγράφοντας το σκεπτικό, που ώθησε τον 
κλάδο στην ανάληψη της πρωτοβουλίας, η οποία 
είναι µεν εθελοντική, αλλά όποιος αποφασίσει 
να µετάσχει θα αναλάβει συγκεκριµένες δεσµεύ-
σεις και υποχρεώσεις, ο πρόεδρος της ΕΚΕ, Κώ-

Εφόσον έχουν εξασφαλιστεί τα δύο 
πιστοποιητικά, ο παραγωγός θα είναι 

υποχρεωµένος να δώσει την παραγωγή 
στη βιοµηχανία µε την οποία θα έχει 

συµβληθεί κι η βιοµηχανία αντίστοιχα 
να απορροφήσει την παραγωγή του 

αντισυµβαλλόµενου παραγωγού.

Agrenda FARMINGREPORT
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στας Αποστόλου επισηµαίνει πως «κυριάρχησε 
η διαπίστωση ότι κάθε χρόνο ο παραγωγός δεν 
είναι ικανοποιηµένος από τις αποδόσεις και τις 
τιµές και η βιοµηχανία από την ποιότητα. Είπα-
µε πως αυτό θα πρέπει να αναδιαταχθεί. Και ε-
πειδή η γεωργία της φύσης έχει, πλέον, τελειώ-
σει, θα πρέπει να πάµε στη γεωργία της τεχνο-
λογίας για να ανταποκριθούµε στις προκλήσεις 
του διεθνούς ανταγωνισµού».

Προτεραιότητα να επιστρέψει 
ο γεωπόνος στα αγροκτήµατα  

Υπό αυτό το πρίσµα ως πρώτη προτεραιότητα 
τέθηκε το να επιστρέψει ο γεωπόνος στο κτήµα 
και να έχει την απόλυτη ευθύνη για την πορεία 
της καλλιέργειας. «Ο γεωπόνος θα είναι της ε-
πιλογής της οργάνωσης των παραγωγών και θα 
φροντίζει για την ορθή εκτέλεση εκ µέρους τους 
του πρωτοκόλλου καλλιεργητικών φροντίδων που 
ολοκληρώνουν οι ειδικοί επιστήµονες αυτές τις 
µέρες για το συµπύρυνο ροδάκινο, το βερίκοκο 
και το βιοµηχανικό αχλάδι. Αυτός θα είναι το Α 
και το Ω της υπόθεσης για να πάµε σε εκµεταλ-
λεύσεις, οι οποίες θα µπορούν να αποδίδουν 
πάνω από 4 τόνους παραγωγής, ανά στρέµµα, 
αντί των περίπου 2 τόνων σήµερα.  Έτσι, θα δί-
δεται η δυνατότητα στους αγρότες να είναι βιώ-
σιµοι και στις βιοµηχανίες να έχουν πολλή και 
ποιοτική πρώτη ύλη, γιατί έχουµε φτάσει πλέον 
να χρειάζονται 20 και 22 κιλά προϊόντος για ένα 

χαρτοκιβώτιο κοµπόστα, όταν παλαιότερα ο κα-
νόνας ήταν στα 15-16 κιλά, ανά χαρτοκιβώτιο».

Η όλη διαδικασία θα παρακολουθείται στενά 
από το «∆ίκτυο», το οποίο θα παρέχει δύο πιστο-
ποιητικά. Το πρώτο θα αφορά την ορθή εφαρ-
µογή του πρωτοκόλλου καλλιεργητικών φρο-
ντίδων από τον παραγωγό και τον γεωπόνο στο 
κτήµα και το δεύτερο την υψηλή ποιότητα του 
τελικού προϊόντος, βάσει των standards που θα 
έχουν τεθεί.

Εφόσον έχουν εξασφαλιστεί τα δύο πιστοποι-
ητικά, ο παραγωγός θα είναι υποχρεωµένος να 
δώσει την παραγωγή στη βιοµηχανία µε την ο-
ποία θα έχει συµβληθεί κι η βιοµηχανία αντί-
στοιχα να απορροφήσει την παραγωγή του α-
ντισυµβαλλόµενου παραγωγού.

«Η τιµή θα είναι προϊόν διαπραγµάτευσης, µε 
βάση τις συνθήκες της αγοράς εκείνη την περί-
οδο. Το ∆ίκτυο δεν θα ανακατευτεί σε αυτό», έ-
σπευσε να ξεκαθαρίσει ο κ. Αποστόλου, προ-
σθέτοντας, πάντως, ότι «αν το προϊόν αναβαθ-
µιστεί θα είναι µια win – win συνθήκη και θα 
βγουν όλοι ωφεληµένοι. Και η βιοµηχανία και 
οι παραγωγοί».

∆ιευκρίνισε δε, πως το κόστος όλης αυτής της 
υπηρεσίας εκτιµήθηκε γύρω στο 1 λεπτό το κι-
λό και πως οι µεταποιητικές βιοµηχανίες έχουν 
δεσµευτεί να το επωµιστούν οι ίδιες, προκειµέ-
νου να εξασφαλίσουν το ποιοτικό προϊόν που 
έχουν ανάγκη.

Ο γεωπόνος θα είναι επιλογή της οργάνωσης των παραγωγών 
και θα επιµελείται για την ορθή εκτέλεση πρωτοκόλλου φροντίδων.

Τιµή
Η τιµή θα είναι 

προϊόν δια-
πραγµάτευσης, 

µε βάση τις 
συνθήκες της 
αγοράς εκείνη 

την περίοδο

Πιλοτική
εφαρµογή το
2021 στο 20%
των εκτάσεων
Για το 2021 ως πρώτη πιλοτική χρονιά, το 
∆ίκτυο ΙΚΕ Πυρηνοκάρπων θα επιδιώξει να 
εφαρµόσει το µοντέλο σε ένα ποσοστό της 
τάξης του 15% - 20% των εκτάσεων που 
καλλιεργούνται µε τα εν λόγω 3 φρούτα, 
ώστε να δοκιµαστεί στην πράξη και 
κατόπιν, εφόσον χρειαστεί να γίνουν 
διορθώσεις και προσαρµογές, να επεκταθεί 
στο σύνολο των φυτειών.
Υπενθυµίζεται ότι το «∆ίκτυο 
Πυρηνοκάρπων ΙΚΕ» στήθηκε την άνοιξη 
του 2019, µε επίκεντρο την Ηµαθία, στο 

πλαίσιο σχετικού 
προγράµµατος που 
προκήρυξε η 
Περιφέρεια 
Κεντρικής 
Μακεδονίας για τη 
στήριξη δράσεων 
που ευνοούν την 
εισαγωγή 
καινοτοµίας σε 
µικρές και µεσαίες 
επιχειρήσεις, που 
δραστηριοποιούνται 
στα διοικητικά της 
όρια. Στόχος είναι 

να δηµιουργηθούν οι όροι, οι προϋποθέσεις, 
αλλά και οι καλλιεργητικές διαδικασίες που 
θα επιτρέψουν να αυξηθούν σταδιακά οι 
στρεµµατικές αποδόσεις και να 
προσεγγίσουν τους µέσους όρους των 
ανταγωνιστών µας διεθνώς και 
ταυτόχρονα να βελτιωθεί και η ποιότητα 
της πρώτης ύλης.
Μάλιστα, καταγράφοντας την πάγια θέση 
της ότι η ανταγωνιστικότητα του κλάδου 
προϋποθέτει ποιοτικότερη παραγωγή 
ροδάκινων αλλά και µεγαλύτερες 
αποδόσεις, «προκειµένου να είναι 
ικανοποιηµένοι οι παραγωγοί», σε 
πρόσφατη ανακοίνωσή της η Ένωση 
Κονσερβοποιών Ελλάδας δείχνει να 
στηρίζει το «∆ίκτυο Πυρηνοκάρπων» και 
καλεί τους συντελεστές να συµµετάσχουν 
σε αυτό, υποσχόµενη ότι  «Το ∆ίκτυο θα 
ελέγχει και θα πιστοποιεί ότι το 
πρωτόκολλο τηρείται και ότι τα τελικά 
προϊόντα πληρούν τις ποιοτικές 
προδιαγραφές και οι συµβεβληµένες 
βιοµηχανίες θα τα παραλαµβάνουν ως 
προϊόντα ανώτερης ποιότητας».

ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ

Δεσμεύσεις εμπλεκομένων 
με πρωτόκολλα και συμβάσεις 
Σκοπός του ∆ικτύου Πυρηνοκάρπων είναι η βελτίωση της ποιότητας των 
παραγόµενων φρούτων µε παράλληλη αύξηση της στρεµµατικής τους 
απόδοσης και µείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώµατος. Η επίτευξη 
του σκοπού αυτού βασίζεται στην υιοθέτηση και εφαρµογή των αρχών και 
µεθόδων των πιο επιτυχηµένων παγκοσµίως αγροδιατροφικών Clusters, 
ώστε να ενισχυθεί η σταθερότητα και η αξιοπιστία της εφοδιαστικής 
αλυσίδας µέσω της ανάληψης ευθυνών και της δέσµευσης κάθε 
συµµετέχοντος. Η δέσµευση αυτή θα αφορά την τήρηση αναλυτικών 
πρωτοκόλλων παραγωγής και συµβάσεων µεταξύ των εµπλεκόµενων µερών 
στην αλυσίδα παραγωγής των µεταποιηµένων φρούτων. Την τήρηση των 
αµοιβαίων δεσµεύσεων ελέγχουν, αξιολογούν και τεκµηριώνουν οι 
γεωτεχνικοί επιθεωρητές του δικτύου. Αυτοί καθοδηγούνται και 
συντονίζονται από τον επικεφαλής γεωτεχνικό σύµβουλο.

Πρωτόκολλο
Το «∆ίκτυο» θα 
ελέγχει και θα 
πιστοποιεί ότι 

το πρωτόκολλο 
τηρείται και 
ότι τα τελικά 

προϊόντα 
πληρούν 

τις ποιοτικές 
προδιαγραφές

AgrendaFARMINGREPORT



Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις 

Αγορά μεταχειρισμένου 
εξοπλισμού και ζωικού 
κεφαλαίου στα νέα δάνεια

 Αγορά εξοπλισμού, καινούριου αλλά και μεταχειρισμένου στις 
περιπτώσεις που δικαιολογείται πλήρως από το επιχειρηματικό 
σχέδιο, στις επιλέξιμες δαπάνες για εγγυημένο δανεισμό 80%

 Ευρείας επιλογής πακέτα «εκπτώσεων» σε επιτόκια 
και εξασφαλίσεις προβλέπουν οι ελληνικές Τράπεζες

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Η αγορά µεταχειρισµένων αγροτικών 
µηχανηµάτων, ζωικού κεφαλαίου 
και παραγωγικής γης είναι κάποιες 
από τις δαπάνες που διαχρονικά ή-
ταν και είναι εκτός επιλέξιµων δαπα-
νών από τα Σχέδια Βελτίωσης. Ωστό-
σο, πλέον υπάρχει η δυνατότητα υπο-
στήριξης τέτοιων επενδύσεων, µέσω 
των δανειακών συµβάσεων µε ευνο-
ϊκούς όρους από το Ταµείο Εγγυήσε-
ων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΤΕΑΑ) που 
µπήκε σε λειτουργία στις 26 Νοεµ-
βρίου. Για να είναι επιλέξιµες οι δα-
πάνες θα πρέπει να πραγµατοποιη-
θούν µετά την υποβολή του αιτήµα-
τος χρηµατοδότησης που θα κάνει ο 
ενδιαφερόµενος στον ιστότοπο www.
ependyseis.gr. Εφόσον εγκριθεί το 
αίτηµά του, τότε θα µπορεί να χρη-
µατοδοτήσει τις επενδύσεις του µέ-
σω δανείου που µπορεί να ξεκινά α-
πό τα 10.000 ευρώ και να έχει διάρ-
κεια 12 µηνών έως 15 ετών. Το κό-
στος του δανεισµού (επιτόκια και εξα-
σφαλίσεις) είναι ανάλογο εκείνο που 
προσφέρει η κάθε τράπεζα στο αγροτι-
κό της πελατολόγιο, µε ενσωµατωµέ-
νη κάποια «έκπτωση». Για παράδειγ-
µα, στην τραπεζική αγορά, µέσω του 
ΤΕΑΑ, υπάρχουν προϊόντα που προ-
σφέρουν δανεισµό µε µείωση επιτο-
κίου και εξόδων 20%. Είτε, πρόβλε-
ψη για µέγιστο επιτόκιο 6,50% µαζί 
µε παροχή περιορισµένων εξασφα-
λίσεων έως 40% και έκπτωση επί των 
διαφόρων εξόδων. Ο κάθε ενδιαφε-
ρόµενος µπορεί ελεύθερα να επιλέ-
ξει την τράπεζα που θέλει να συνερ-
γαστεί (από αυτές που συµµετέχουν 
στο Ταµείο) και να επιλέξει τους ό-
ρους που τον συµφέρουν.      

Αναλυτικότερα όσον αφορά τα ε-
πιλέξιµα επενδυτικά σχέδια: Στο πρό-
γραµµα εντάσσονται µόνο νέες χρη-

Για ευνοϊκό δανεισµό, αιτήσεις µπο-
ρούν να κάνουν µόνο κατ’ επάγγελ-
µα αγρότες ή νέοι αγρότες που έ-
χουν ενταχθεί στο Μέτρο 6.1 για το 
πριµ πρώτης εγκατάστασης. Επιπλέ-
ον, θα πρέπει η εκµετάλλευσή τους, 
οικονοµικό µέγεθος µεγαλύτερο των 
8.000 ευρώ  µε βάση την τυπική από-
δοση. Επιπλέον επιλέξιµα είναι επεν-
δυτικά σχέδια από συλλογικά σχήµα-
τα αγροτών. Αναλυτικότερα, oι τελι-
κοί παραλήπτες του δανεισµού πρέ-
πει να είναι:  

Επαγγελµατίες αγρότες, όπου α) 
για φυσικά πρόσωπα είναι ο επικε-
φαλής της αγροτικής εκµετάλλευσης 
και β) για νοµικά πρόσωπα θα πρέ-
πει η κύρια δραστηριότητα να είναι 
η εξάσκηση της γεωργίας ή

Νέοι αγρότες που έχουν εγκρι-
θεί στο υποµέτρο 6.1 «εγκατάσταση 
νέων αγροτών» του ΠΑΑ ή

Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επι-
χειρήσεις (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) ή

Συλλογικές αγροτικές ενώσεις 
όπως οι αγροτικοί συνεταιρισµοί, ο-
µάδες παραγωγών και ενώσεις ορ-
γανισµών.

Το οικονοµικό µέγεθος της µονά-
δας του τελικού παραλήπτη (εκτός 
των συλλογικών αγροτικών ενώσε-
ων) θα πρέπει να είναι µεγαλύτερο 
από 8.000 ευρώ όσον αφορά την τυ-
πική παραγωγή (αξιολογείται µε α-
ναφορά στα δεδοµένα που υποβλή-
θηκαν στα πιο πρόσφατα επεξεργα-
σµένα στοιχεία). Για την εκπλήρωση 
των παραπάνω οι τελικοί παραλήπτες 
πρέπει να προσκοµίσουν τα ακόλου-
θα έγγραφα:

α) Για επαγγελµατίες αγρότες: Βε-

Μόνο για κατ’ επάγγελμα και

µατοδοτήσεις, σχετιζόµενες µε οικονο-
µικά βιώσιµο επενδυτικό σχέδιο, οι ο-
ποίες θα καλύπτουν επιλέξιµες δαπά-
νες (ενσώµατα και ασώµατα πάγια, κ/κ 
και γενικές δαπάνες) και πληρωµές επι-
λέξιµων δαπανών που πραγµατοποιή-
θηκαν µετά την υποβολή του αιτήµατος 
χρηµατοδότησης στην τράπεζα. 

Κατ’ εξαίρεση µπορούν να χρηµατο-
δοτηθούν δαπάνες που αφορούν σε 
γενικές δαπάνες της επένδυσης (αµοι-
βές µηχανικών και συµβούλων, αµοι-
βές για συµβουλές σχετικά µε την πε-
ριβαλλοντική και οικονοµική βιωσιµό-
τητα και δαπάνες για µελέτες σκοπιµό-
τητας) που πληρώθηκαν από τον δικαι-
ούχο προ της υποβολής του αιτήµατος 
χρηµατοδότησης.

Στις επιλέξιµες δαπάνες ενδεικτικά 
συµπεριλαµβάνονται:

Αγορά πάγιου εξοπλισµού, καινού-
ριου αλλά και µεταχειρισµένου στις πε-
ριπτώσεις που δικαιολογείται πλήρως 
από το επιχειρηµατικό σχέδιο,

Αγορά ζωικού κεφαλαίου και ε-
τήσιων ή πολυετών φυτών και η φύ-
τευσή τους.

H αγορά γης έως του 10% του συνο-
λικού επιλέξιµου κόστους της επένδυσης.

Επενδύσεις στην παραγωγή ενέρ-
γειας, εφόσον η χωρητικότητά τους δεν 
υπερβαίνει τις ανάγκες της εκµετάλλευ-
σης, όπως αντικατοπτρίζεται στη µελέ-
τη ενεργειακών αναγκών που περιλαµ-
βάνεται στο επενδυτικό σχέδιο.

Κεφάλαιο κίνησης
Το ποσό του κεφαλαίου κίνησης 
µπορεί να ανέλθει έως το 30% 
του επιλέξιµου προϋπολογισµού 
της επένδυσης και µε ανώτατο 

ποσό τα 200.000 ευρώ

Το πρόγραµµα 
ευνοϊκής 
χρηµατοδότησης 
αγροτικών 
επενδύσεων θα 
είναι ανοιχτό µέχρι 
τέλος του 2023.
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ΠΑΑ
Ο δανεισµός παρέχεται µε 
βοήθεια από κονδύλια του 
Προγράµµατος Αγροτικής 
Ανάπτυξης (80 εκατ. ευρώ) 
τα οποία εγγυώνται το 80% 
του ποσού των δανείων. 

Τράπεζες
Μέχρι στιγµής έχουν υπογράψει 
για τη συµµετοχή τους στο 
Ταµείο η Τράπεζα Πειραιώς, 
η Συνεταιριστική Τράπεζα 
Θεσσαλίας, η Συνεταιριστική 
Καρδίτσας και η ProCredit, 
ενώ µένουν οι σχετικές 
ανακοινώσεις από Eurobank 
και Εθνική Τράπεζα. 

Ενέργεια
Επιλέξιµες και επενδύσεις στην 
παραγωγή ενέργειας, εφόσον 
η χωρητικότητά τους δεν 
υπερβαίνει τις ανάγκες 
της εκµετάλλευσης, όπως 
αντικατοπτρίζεται στη µελέτη 
ενεργειακών αναγκών που 
περιλαµβάνεται στο επενδυτικό 
σχέδιο.



νέους αγρότες

80%

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΥΨΟΣ 
∆ΑΝΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ

10.000 � 5 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

∆ΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ

12 ΜΗΝΕΣ � 15 ΕΤΗ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

Λίστα επενδύσεων
στην αγροτική
Μεταποίηση 
Για επενδύσεις που έχουν να κά-
νουν µε τη δηµιουργία µεταποι-
ητικής µονάδας αγροτικών προ-
ϊόντων, επιλέξιµα για στήριξη α-
πό το ΤΑΕΕ είναι φυσικά πρόσω-
πα και νοµικά πρόσωπα και είναι 
µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Οι τοµείς που καλύπτονται είναι:
 Κρέας (ενδεικτικά: σφαγεία 

βοοειδών, πουλερικών, χοίρων, 
αρνιών και κατσικιών, κρέας και 
παραγωγή προϊόντων κρέατος, 
µονάδες παραγωγής λουκάνι-
κου, εγκαταστάσεις επεξεργασί-
ας ζωικών υποπροϊόντων)

 Γάλα (ενδεικτικά: επεξεργα-
σία γάλακτος και παραγωγή γα-
λακτοκοµικών προϊόντων όπως 
το τυρί, γιαούρτι)

 Αυγά (ενδεικτικά: συσκευα-
σία αυγών)

 Μελισσοκοµία, Σηροτροφία 
(παραγωγή µεταξιού) και Σαλι-
γκαροτροφία

 Ζωοτροφές (ενδεικτικά: πα-
ραγωγή µιγµάτων ζωοτροφών 
για την εκτροφή κατοικίδιων ζώ-
ων καθώς και ζώων που χρησιµο-
ποιούνται για παραγωγή γούνας)

 ∆ηµητριακά (ενδεικτικά: πα-
ραγωγή άλευρων, ξήρανση δη-
µητριακών)

 Προϊόντα Λαδιού (εξαιρείται η 
δηµιουργία νέων ελαιοτριβείων)

 Κρασί
 Φρούτα και Λαχανικά
 Λουλούδια (ενδεικτικά: συ-

σκευασία και εµπορία λουλουδιών)
 Φαρµακευτικά και Αρωµατι-

κά φυτά.
 Σπόροι και Πολλαπλασιαστι-

κό υλικό.
 Ξύδι (ενδεικτικά: παραγωγή 

ξυδιού από κρασί, φρούτα και 
άλλες γεωργικές πρώτες ύλες).

Σηµειώνεται εδώ, πως οι παρα-
πάνω επενδύσεις εντάσσονται στο 
Ταµείο Εγγυήσεων Αγροτικής Α-
νάπτυξης, ανεξάρτητα εάν επιδο-
τούνται ήδη από πρόγραµµα Με-
ταποίησης (Μέτρο 4.2.1). 

Το ίδιο ισχύει και για τις επενδύ-
σεις σε αγροτικά µηχανήµατα, οι ο-
ποίες µπορούν να επιδοτηθούν εί-
τε εντάσσονται σε Σχέδιο Βελτίω-
σης (Μέτρα 4.1.1 και 4.1.3) είτε ό-
χι. Υπενθυµίζεται ότι ο δανεισµός 
παρέχεται από κονδύλια του Προ-
γράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 
(80 εκατ. ευρώ) τα οποία εγγυώνται 
το 80% του ποσού των δανείων. Μέ-
χρι στιγµής έχουν υπογράψει για τη 
συµµετοχή τους στο Ταµείο η Τράπε-
ζα Πειραιώς, η Συνεταιριστική Τρά-
πεζα Θεσσαλίας, η Συνεταιριστική 
Καρδίτσας και η ProCredit, ενώ µέ-
νουν οι σχετικές ανακοινώσεις α-
πό Eurobank και Εθνική Τράπεζα. 

Αιτήσεις µέσω ΠΣΚΕ 
για συµβάσεις δανεισµού  

Οι αιτήσεις γίνονται µέσω του 
Πληροφοριακού Συστήµατος 
Κρατικών Ενισχύσεων (https://
www.ependyseis.gr/) όπου ο εν-
διαφερόµενος συµπληρώνει 
τα στοιχεία της επένδυσής του 
(είδος δανείου, ποσό, συµπληρω-
µατικό κεφάλαιο κίνησης), τον 
ΚΑ∆ της επένδυσης, το ΑΦΜ, το 
οικονοµικό µέγεθος της εκµετάλ-
λευσης, την έκταση και τον τε-
χνοοικονοµικό προσανατολισµό. 
Επιπλέον θα γνωστοποιεί αν συµ-
µετέχει σε Σχέδιο Βελτίωσης 
ή πρόγραµµα Μεταποίησης. 
Έπειτα, διαλέγει την Τράπεζα 
που θέλει να συνεργαστεί και 
λαµβάνει τη σχετική βεβαίωση. 
Επισηµαίνεται πως για την έντα-
ξη στο πρόγραµµα αρκεί να έχει 
προηγηθεί η υποβολή της προα-
ναφερόµενης αίτησης χωρίς να 
απαιτείται να έχει ήδη εγκριθεί. 
Ουσιαστικά, η φυσική παρουσία 
του κάθε ενδιαφερόµενου στην 
τράπεζα χρειάζεται µόνο για την 
υπογραφή της τελικής σύµβασης 
του δανείου. 

βαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγρο-
τών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων.

β) Για νοµικά πρόσωπα που έχουν 
κύρια δραστηριότητα την εξάσκηση 
της γεωργίας: Βεβαίωση έναρξης ερ-
γασιών από την αρµόδια ∆ΟΥ.

γ) Για νέους αγρότες: Απόφαση έ-
νταξης στο υποµέτρο 6.1 του ΠΑΑ.

δ) Αποδεικτικό υποβολής αίτησης 
για ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Γε-
ωργικό Ταµείο Εγγυήσεων , στα πλαί-
σια του κανονισµού 1307/2013 µέ-
σω του www.ependyseis.gr. 

Μέτρο 4.2.1
Oι επενδύσεις εντάσσονται 

στο Ταµείο Εγγυήσεων 
Αγροτικής Ανάπτυξης, 

ανεξάρτητα εάν επιδοτού-
νται ήδη από πρόγραµµα 

Μεταποίησης 
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ

Απόσυρση
«γρίπου»
Tελευταία παράταση έως 
15 ∆εκεµβρίου δίνει το 
υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης στην προθεσµία 
για την ένταξη στις ευνοϊκές 
διατάξεις επιδότησης της 
απόσυρσης του αλιευτικού 
εργαλείου «γρίπος που 
σύρεται από σκάφος ή 
βιντζότρατα (SB)».

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».
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Η μεγαλύτερη 
έκθεση ρομποτικού 
αγροτικού εξοπλισμού
Tο ∆ιεθνές Φόρουµ Γεωργικής Ροµποτικής (FIRA) θα 
πραγµατοποιηθεί φέτος εικονικά για τρεις ηµέρες, α-
πό τις 8 έως τις 10 ∆εκεµβρίου. O εικονικός αυτός τρό-
πος παρουσίασης δίνει την ευκαιρία σε ακόµη περισ-
σότερο κοινό να επισκεφτεί την πλατφόρµα και να πα-
ρακολουθήσει το πρόγραµµα, το οποίο θα διαρκέσει α-
πό 8 έως 20 ώρες, έτσι ώστε να διευκολύνεται η πρό-
σβαση στις ζωντανές ροές, παρά τη διαφορά ώρας. 

Θεµατικά εργαστήρια (καλλιέργειες πεδίου, κτηνοτρο-
φία, αµπελουργία, φρούτα και λαχανικά) θα δώσουν πα-
ραδείγµατα χρήσης των ροµπότ, µε την ανταπόκριση του 
κοινού να είναι υψίστης σηµασίας.

Σύµφωνα µε τους διοργανωτές, στην FIRA θα διεξα-
χθεί και ένα επιστηµονικό συνέδριο που διοργανώθηκε 
από τον RobAgri και το INRAE και θα στοχεύσει στη συ-
γκέντρωση της επιστηµονικής κοινότητας της γεωργικής 
ροµποτικής και στην προσέγγιση της αντίστοιχης βιοµη-
χανικής κοινότητας, ώστε να διευκολυνθούν οι εξελίξεις. 

ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

H ισραηλινή νεοφυής επιχείρηση Tevel 
Aerobotics Technologies αναπτύσσει µια 
νέα ιδέα στην αυτόµατη και αυτόνοµη συ-
γκοµιδή, κατά την οποία ως βάση χρησιµο-
ποιείται µια επίγεια πλατφόρµα που ελέγ-
χει µέχρι 6 drone συγκοµιδής φρούτων.

Εργαλεία συλλογής φρούτων που µπο-
ρούν να πετάξουν, να µαζέψουν φρούτα 
και να τα βάλουν σε ένα δοχείο, ελεγχόµε-
να από µια αυτόνοµη πλατφόρµα είναι η ι-

δέα που φιλοδοξεί να υλοποιήσει πλήρως 
η ισραηλινή νεοφυής επιχείρηση Tevel 
Aerobotics Technologies που αναπτύσσει 
ιπτάµενα αυτόνοµα ροµπότ για τη συλλο-
γή διαφόρων τύπων φρούτων, όπως µήλα, 
ροδάκινα, νεκταρίνια, αχλάδια, δαµάσκη-
να, εσπεριδοειδή και αβοκάντο.

Σύµφωνα µε πληροφορίες, ο διευθύνων 
σύµβουλος και ιδρυτής της Tevel, Yaniv 
Maor, είχε για πρώτη φορά την ιδέα για τη 
συγκοµιδή µέσω ροµποτικών drone πριν 
από περίπου 10 χρόνια, ενώ παρακολου-
θούσε µια ειδησεογραφική έκθεση στην 

Τα πρώτα drone με 
μηχανικά χέρια για 
συγκομιδή φρούτων  
Έμπνευση Ισραηλινών για να φυτεύουν δέντρα κατά 
20% ψηλότερα με στόχο την αύξηση των αποδόσεων 

Αυτόνομο ρομπότ 
για σπορά-σκάλισμα
Πολυχρηστικό αλλά απλό στη λειτουργία του, χωρίς σύστη-
µα GPS και κάµερες είναι το νέο ροµπότ της δανικής εται-
ρείας FarmDroid, το οποίο έχει φτάσει ήδη στα πεδία της 
Σουηδίας, της Γερµανίας, της Αυστρίας, της Ελβετίας, της 
Ολλανδίας και, τώρα, το έχουν και οι Γάλλοι αγρότες. Πρό-
κειται για ένα αυτόνοµο όχηµα που χρησιµοποιεί τις ακτί-
νες του ήλιου για να φορτίσει τις µπαταρίες του και να εί-
ναι ύστερα έτοιµο να σπείρει αλλά και να αντιµετωπίσει τα 
ζιζάνια µε µηχανικό τρόπο. Το FarmDroid FD20 αναπτύ-
χθηκε αρχικά για τα ζαχαρότευτλα, χρησιµοποιείται όµως 
τώρα και για άλλες καλλιέργειες, όπως κρεµµύδια, αρωµα-
τικά φυτά, σπανάκι, λάχανο, µαϊντανό και ελαιοκράµβη.
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Διπλή ασπίδα 
προστασίας με τα 
Nutrimore Winner
Στην επιφανειακή αζωτούχο λίπανση τα τελευταία χρόνια 
το λίπασµα πρωταγωνιστής δεν είναι άλλο παρά η στα-
θεροποιηµένη ουροθειϊκή. Γι’αυτό και η GAVRIEL προ-
τείνει Nutrimore Winner, τη µοναδική όπως λέει σταθε-
ροποιηµένη ουροθειϊκή µε διπλή ασπίδα προστασίας. 

Ασπίδα 1: Το Nutrimore Winner παράγεται πάντα και 
µόνο µε θειϊκή αµµωνία- χαµηλής οξύτητα γι’ αυτό και 
είναι η µόνη σταθεροποιηµένη ουροθειϊκή που παρα-
µένει δραστική και άρα αποτελεσµατική για τουλάχι-
στον ένα χρόνο από την ηµέρα της ενσάκισης. Οι περισ-
σότερες (σταθεροποιηµένες) ουροθειϊκές χρησιµοποι-
ούν κοινές θειϊκές αµµωνίες οι οποίες από την φύση 
τους έχουν πολύ υψηλή οξύτητα. Χιλιάδες πειραµατι-
κά στην Αµερική αλλά και 
παγκοσµίως που πραγ-
µατοποιήθηκαν σε αξιό-
πιστα εργαστήρια έχουν 
αποδείξει ότι στις ουρο-
θειϊκές που στην παραγω-
γή τους χρησιµοποιήθη-
κε θειϊκή αµµωνία υψη-
λής οξύτητας, ο σταθερο-
ποιητής NBPT απενεργοποιήθηκε µέσα σε 15 ηµέρες 
από την συσκευασία του προϊόντος. Αυτό έχει ως συ-
νέπεια η θεωρητικά σταθεροποιηµένη ουροθειϊκή να 
φτάνει στο χωράφι σαν µια απλή ουροθειϊκή και πρα-
κτικά το λίπασµα να χάνει πάνω από το 40% των µονά-
δων αζώτου που περιέχει στον αέρα, τις πρώτες ώρες 
µετά την εφαρµογή του. 

Ασπίδα 2: Το Nutrimore Winner είναι το µόνο που 
περιέχει Agrotain, το µόνο γνήσιο και µε πατέντα Α-
µερικάνικο σταθεροποιητή ουρεάσης. Το Agrotain εί-
ναι ένα µίγµα από NBPT και συγκεκριµένες βοηθητι-
κές ουσίες και όχι απλά NBPT. Οι βοηθητικές ουσίες 
που εµπεριέχονται στο Agrotain προέκυψαν µετά από 
πολυάριθµα  πειράµατα και χρόνια πειραµατισµού τό-
σο στην Αµερική όσο και σε πολλές άλλες χώρες σε δι-
άφορες περιβαλλοντολογικές συνθήκες.  Αποδείχτηκε 
ότι χωρίς αυτές ή µε τη χρήση διαφορετικών βοηθητι-
κών ουσιών το NBPT γίνεται πολύ ασταθές και χάνει 
άµεσα την αποτελεσµατικότητά του. 

Η παρουσία του Agrotain είναι ο δεύτερος παράγο-
ντας µετά την χρήση της θειϊκής αµµωνίας ειδικών προ-
διαγραφών µε χαµηλή οξύτητα, που βοηθά στο να πα-
ραµένει το Nutrimore Winner 100% σταθεροποιηµένο 
και άρα αποτελεσµατικό τουλάχιστον ένα χρόνο µετά 
την συσκευασία του.  Η επένδυση σε άζωτο είναι σο-
βαρή απόφαση. Απώλεια σε άζωτο, σηµαίνει απώλεια 

σε αποδόσεις και ά-
ρα σε χρήµατα Το 
Nutrimore Winner 
είναι η µόνη αξιόπι-
στη σταθεροποιηµέ-
νη ουροθειϊκή µε δι-
πλή ασπίδα προστα-
σίας γι’ αυτό και εγ-
γυάται τουλάχιστον 
10% αύξηση σοδειάς, 
οικονοµία και κερ-
δοφορία.

ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΚΟΥΝΟΥ, 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ 

MARKETING GAVRIEL

τηλεόραση σχετικά µε έλλειψη εργατικού 
δυναµικού στο Ισραήλ.

Στους νέους Ισραηλινούς εργάτες προ-
σφέρθηκε ένα σηµαντικό χρηµατικό ποσό 
για να εργαστούν σε οπωρώνες, ωστόσο κα-
νένας από αυτούς δεν έµεινε ούτε µια µέρα, 
επειδή όλοι βρήκαν το έργο πολύ δύσκο-
λο. Ο Yaniv Maor ήθελε να κάνει κάτι για 
αυτό το πρόβληµα πριν από 10 χρόνια, αλ-
λά η τεχνολογία που απαιτείται δεν υπήρ-
χε τότε. «Σκεφτόµουν πώς να λύσω αυτά τα 
προβλήµατα µε οικονοµικά αποδοτικό τρό-
πο και λέω γιατί να µην υπάρχουν ιπτάµε-
να ροµπότ;» αναρωτιόταν.

Στη συνέχεια, µηχανικοί και προγραµµα-
τιστές άρχισαν να σχεδιάζουν και να κατα-
σκευάζουν drone συγκοµιδής και να τα δο-
κιµάζoυν στα πορτοκάλια στην αυλή τους. 

Τώρα, τέσσερα χρόνια µετά την ίδρυσή της, 
από τον Οκτώβριο του 2016, η Tevel κατέ-
χει 8 διπλώµατα ευρεσιτεχνίας για τα ρο-
µπότ και τις εφαρµογές της.

Μία πλατφόρµα, 6 drone
Η ιδέα της αυτόνοµης συγκοµιδής αποτε-

λείται από αυτόνοµες πλατφόρµες που κα-
θεµία χρησιµεύει ως κόµβος για έως και 6 
drone συγκοµιδής. Οι πλατφόρµες περιη-
γούνται στους οπωρώνες και παρέχουν τη 
δύναµη και την υπολογιστική/επεξεργα-
στική ισχύ στα drone που συνδέονται στην 
πλατφόρµα µέσω ενός κεντρικού καλωδίου.

Για την πλοήγησή τους, οι πλατφόρµες 
καθοδηγούνται από ένα σχέδιο συλλογής 
που ορίζεται στο λογισµικό εντολών και ε-
λέγχου. Σύµφωνα µε την ίδια τη Tevel, τα 
ροµπότ αυτά είναι πιο ευέλικτα από τον α-
νταγωνισµό µέχρι στιγµής. Αυτό τα οδηγεί 
στο να µπορούν να µαζέψουν πάνω από 
το 90% όλων των φρούτων από δέντρα, να 
υποστηρίξουν πολλούς τύπους φρούτων 
και να επιλέξουν παχιά και λεπτά δέντρα, 
κάτι που κατά συνέπεια επιτρέπει στους 
αγρότες να αυξήσουν τα ύψη των καλλι-
εργούµενων ποικιλιών κατά 20% και έτσι 
να δηµιουργήσουν επιπλέον απόδοση.

Αυτόνοµα
Η ιδέα της αυτόνοµης συγκοµιδής 

αποτελείται από αυτόνοµες πλατφόρ-
µες που καθεµία χρησιµεύει ως κόµβος 

για έως και 6 drone συγκοµιδής
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Όσα θέλουμε πολύ 
 ∆ιαχρονικό: Ό,τι δεν συνέβη 

ποτέ, είναι ό,τι δεν ποθήσαµε αρκετά. 
Νίκος Καζατζάκης

 Μπριζόλα wagyu: H πιο ακριβή 
µπριζόλα ribeye προέρχεται από 
αγελάδες της Ιαπωνίας που πίνουν 
µπύρες, κάνουν µασάζ και κοστίζει 
120 λίρες (133 ευρώ), 30 φορές πε-
ρισσότερο από εκείνη στα σούπερ 
µάρκετ (3,90 ευρώ). Η µπριζόλα 
wagyu (Ιαπωνίας) είναι ποιότητας 
A5 (µόνο στο 1% του ιαπωνικού βο-
είου κρέατος). Κάθε µοσχάρι δίνει 
30 µπριζόλες των 300 γρµ. Οι κτη-
νοτρόφοι της περιοχής Gunma (Τό-
κιο) που την παράγουν έχουν µόνο 
τέσσερις αγελάδες, ώστε να µπο-
ρούν να αφιερωθούν σε αυτές, για 
να βεβαιωθούν ότι το κρέας είναι τέ-
λειο. ladbible.com, 4/11/20

 Χρηµατιστήριο ρύπων: Για τη 
νέα ΚΑΠ (από 
το Αγρόκτηµα 
στο Πιάτο), έγι-
ναν προγράµµα-
τα για το εµπό-
ριο CO2

 στη Γαλ-
λία, που το καλο-
καίρι εισήγαγε 
το θεσµό των 

αγροτικών συνεταιρισµών µε σκοπό 
την εµπλοκή στο χρηµατιστήριο ρύ-
πων. Είναι µία δράση στα πρότυπα 
των Ενεργειακών Κοινοτήτων, δια-
θέτει µέλη αγρότες και κτηνοτρό-
φους που δεσµεύονται για δράσεις 
που εξοικονοµούν µονάδες άνθρακα. 
Αυτές οι µονάδες στη συνέχεια πω-
λούνται στο Ταµείο Παρακαταθηκών 
της Γαλλίας µε συµβόλαια 30 ευρώ 
ο τόνος, το οποίο τις διοχετεύει στην 
αγορά ρύπων. Έγινε συµβόλαιο µε 
391 βοοτρόφους, ενώ πλέον ετοιµά-
ζεται να ακολουθήσει και ο κλάδος 
της αιγοπροβατοτροφίας. France 
Carbon Agri (FCAA), 3/11/2020.

 Κοτόπουλα: Η ∆ανία (δυτική) δι-
έταξε να θανατωθούν 25.000 κοτό-
πουλα, αφού εντόπισε κρούσµατα 
γρίπης των πτηνών σε ένα αγρόκτη-
µα, σταµατώντας τις εξαγωγές που-
λερικών και αυγών σε χώρες εκτός 
της ΕΕ για 3 µήνες. Η Γερµανία διέ-
ταξε να σφαγιαστούν 16.100 γαλο-
πούλες, αφότου εντοπίστηκε η ίδιου 
τύπου γρίπη σε ένα αγρόκτηµα στη 
βόρεια Γερµανία. ∆εν έχουν κατα-
γραφεί κρούσµατα µόλυνσης αν-
θρώπων στην Ευρώπη. ∆ιεύθυνση 
Κτηνιατρικής και Τροφίµων ∆ανίας, 
16/11/2020.         *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

∆ιασύνδεση των επιµέρους κρίκων της 
εφοδιαστικής αλυσίδας στον αγροδια-
τροφικό τοµέα, µέσω αξιοποίησης ψη-
φιακών τεχνολογιών, ώστε να επιτευ-
χθεί συνολική βελτιστοποίηση της λει-
τουργίας της, προς όφελος των συµµε-
τεχόντων και του τελικού καταναλωτή, 
είναι στα «σκαριά» για πρώτη φορά στην 
Ελλάδα σε τόσο ευρεία κλίµακα και µε 
τόσο µεγάλη αντιπροσωπευτικότητα.

Το εγχείρηµα προωθείται µέσω της 
στρατηγικής συµµαχίας, που έχουν 
συνάψει, κάτω από την οµπρέλα του 
cluster «Internet of Food Alliance», 
συνολικά 35 φορείς παροχής γνώσης, 
εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολι-
τών, οργανώσεις παραγωγών και επι-
χειρήσεις του δευτερογενούς και τριτο-
γενούς τοµέα από όλη την επικράτεια. 
Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να γί-
νουν οι απαραίτητες οργανωτικές και 
τεχνολογικές προσαρµογές στην αλυ-
σίδα προστιθέµενης αξίας, ώστε να υιο-
θετηθεί µια κοινή «ψηφιακή γλώσσα», 
που θα επιτρέπει στο κοµµάτι της πρω-
τογενούς παραγωγής να µπορεί να «µι-
λάει» µε την τυποποίηση, τη συσκευ-

ασία, τα logistics και τα τελικά σηµεία 
πώλησης, παρέχοντας κρίσιµες πλη-
ροφορίες για τον τρόπο καλλιέργειας, 
συλλογής, αποθήκευσης, τυποποίησης, 
πιστοποίησης και εµπορίας του προϊό-
ντος. Η συλλογή, επεξεργασία και δια-
χείριση της ασφάλειας πληροφοριών 
διασφαλίζεται µέσα από προηγµένα 
συστήµατα µε τεχνολογίες Blockchain. 

«Έτσι θα διασφαλίζεται η ιχνηλασι-
µότητα του προϊόντος σε όλα τα στάδια, 
που θεωρείται εκ των ων ουκ άνευ προ-
ϋπόθεση, αν θέλεις να είσαι αξιόπιστος 
και ανταγωνιστικός διεθνώς», τονίζει 
ο Φίλιππος Παπαδόπουλος, επικεφα-
λής του Γραφείου ∆ιαχείρισης Στρα-
τηγικών Προγραµµάτων της Αµερικα-
νικής Γεωργικής Σχολής, η οποία έχει 

αναλάβει ρόλο συντονιστή στο InoFA.
«Στο επιτραπέζιο σταφύλι, για πα-

ράδειγµα, συγκεκριµένα χαρακτηρι-
στικά του θα παρακολουθούνται κατά 
τη διάρκεια ζωής του και οι εµπλεκό-
µενοι θα µπορούν να γνωρίζουν, ανά 
πάσα στιγµή, µε ακρίβεια την κατάστα-
σή του όσο και το σηµείο της εφοδια-
στικής αλυσίδας όπου βρίσκεται», εξη-
γεί ο project manager του έργου, Ηλί-
ας Κάλφας και προσθέτει: «Σκεφτεί-
τε έναν παραγωγό σταφυλιού που θα 
µπορεί να πιστοποιεί, ανά πάσα στιγ-
µή, το τί φυτοπροστασία χρησιµοποίη-
σε, ποιες ήταν οι µετασυλλεκτικές συν-
θήκες, πώς διακινήθηκε, σε πόσο καλύ-
τερη διαπραγµατευτική θέση θα είναι, 
όταν θα πουλήσει την παραγωγή του».

Την ίδια ψηφιακή γλώσσα
θα μιλάει ο πρωτογενής
τομέας με μεταποίηση
και αλυσίδες Κάτω από την ομπρέλα του cluster 

«Internet of Food Alliance», συνολικά 35 
φορείς παροχής γνώσης από όλη τη χώρα

O Φίλιππος Παπαδόπουλος, 
επικεφαλής του Γραφείου ∆ιαχείρισης 
Στρατηγικών Προγραµµάτων της 
Αµερικανικής Γεωργικής Σχολής

Εστίαση σε πρώτη φάση σε επιτραπέζιο 
σταφύλι, ακτινίδιο, ελαιόλαδο και στέβια

Το project εγκρίθηκε τον περασµένο Αύγουστο, µε χρηµατοδότηση 200.000 
ευρώ, για την πρώτη φάση του, η οποία, όπως σηµειώνει ο κ. Παπαδόπουλος, 
θα εστιάσει σε προϊόντα όπως το επιτραπέζιο σταφύλι, το ακτινίδιο, το 
ελαιόλαδο και η στέβια. Η α’ φάση του έργου θα διαρκέσει 18 µήνες και θα 
έχει ως στόχο την οργάνωση των επιµέρους κρίκων της εφοδιαστικής 
αλυσίδας. Θα ακολουθήσει και β’ φάση, µε προϋπολογισµό 500.000 ευρώ, 
στη διάρκεια της οποίας τα µέλη, αλλά και άλλοι ενδιαφερόµενοι που θα 
επιδιώξουν να ενσωµατωθούν στη συµµαχία, θα µπορούν να καταθέτουν 
business plan προς υλοποίηση. Οι επιχειρήσεις που συµµετέχουν (µέχρι 
στιγµής) από τον πρωτογενή τοµέα είναι: Αµπελώνες Παγγαίου, Μακεδονικοί 
Αµπελώνες, Συνεταιρισµός  ΣΠΕΚΟ, Όµιλος Κολιού ΑΒΕΕ, Στέβια Ελλάς, 
ΟΠ Νηλέας, Οργάνωση Παραγωγών της ΙΚΕ ΠΑΠ Προφήτη Ηλία.

Οργάνωση
Στην α’ φάση, 
για 18 µήνες, 
στόχος είναι 
η οργάνωση 

των επιµέρους 
κρίκων της 
αλυσίδας

Λιανική
Οι συµµετέ-
χοντες θα 

διεκδικήσουν 
θέση στα 

ράφια της 
λιανικής µε 
καλύτερους 

όρους

Συντονιστής
Η Αµερικανική 

Γεωργική 
Σχολής έχει 

αναλάβει ρόλο 
συντονιστή 
στο InoFA

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr



ΠΟΙΟΤΗΤΑ.ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Σάββατο 28 & Κυριακή 29 Noεμβρίου 2020 Agrenda 39

Μια 7ετία συµπεριλαµβανόµενης και της 
νέας παράτασης έως τα τέλη του 2021 
µετρούν οι ρωσικές απαγορεύσεις στις 
εισαγωγές οπωροκηπευτικών της ΕΕ, οι 
οποίες έχουν στοιχίσει έως τώρα στους 
Έλληνες παραγωγούς-εξαγωγείς περί-
που 900 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, το 2013, 
τελευταίο έτος οµαλών εξαγωγών φρού-
των-λαχανικών στη Ρωσία, η εισαγωγή 
στη Ρωσία λαχανικών και φρούτων από 
την Ελλάδα έφτασε τα 164,48 εκατ. ευρώ. 

Όσον αφορά την αντικατάσταση της 
ρωσικής αγοράς, δεν έχουν βρεθεί  ε-
ναλλακτικές λύσεις σε άλλες χώρες ε-
κτός ΕΕ για την αντιστάθµιση των όγκων 
που εξάγονταν στη Ρωσία. «Στην πραγ-
µατικότητα, η εξαγωγή οπωροκηπευτι-
κών σε χώρες εκτός ΕΕ έχει µεν βελτι-
ωθεί, πλην όµως δεν έχουν επανέλθει 
στην συµµετοχή τους στο σύνολο των 
εξαγωγών µας στα προ του 2013 ποσο-
στά τους», αναφέρει ο ειδικός Σύµβου-
λος του Συνδέσµου Ελληνικών Επιχει-
ρήσεων Εξαγωγής ∆ιακίνησης Φρούτων 
Λαχανικών και Χυµών Incofruit Hellas 
Γιώργος Πολυχρονάκης, ο οποίος θεω-
ρεί επικτακτική ανάγκη η Ευρωπαϊκή Έ-
νωση να να πάρει τις απαραίτητες πρω-
τοβουλίες ώστε να καταλήξουν σε συµ-
φωνία µε τη Ρωσία σε αµοιβαία άρση 
των κυρώσεων, για να αµβλυθούν και 
οι επιπτώσεις του επικείµενου Brexit.

Ο πρόεδρος της Ρωσικής Οµοσπον-
δίας, Βλαντιµίρ Πούτιν, υπέγραψε το 
διάταγµα 730 που προβλέπει την επέ-
κταση από τις 01.01.2021 έως και τις 
31.12.2021 των αντίµετρων που επιβλή-
θηκαν ως απάντηση στις κυρώσεις που 
εκδόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
τις ΗΠΑ και άλλες χώρες, για την προ-
σάρτηση της χερσονήσου της Κριµαίας. 

Οι ωφεληµένοι του εµπάργκο
Στα χρόνια που πέρασαν από τότε, ο 

Ισηµερινός, η Τουρκία, η Κίνα, η Αίγυ-
πτος η Τουρκία και το Μαρόκο είναι οι 

χώρες που έχουν επωφεληθεί από το 
ρωσικό εµπάργκο σε βάρος των  ευρω-
παϊκών φρούτων και λαχανικών, µαζί 
µε άλλες χώρες όπως η Λευκορωσία και 
το Αζερµπαϊτζάν. Αυτό προκύπτει από τα 
στοιχεία για τις εισαγωγές των φρουτο-
λαχανικών στη Ρωσία ένα  έτος πριν από 
την απαγόρευση των εισαγωγών (2013) 
και τα αντίστοιχα του 2019, που επεξερ-
γάσθηκε ο Incofruit-Hellas βάσει στοι-
χείων της Οµοσπονδιακής τελωνειακής 
Υπηρεσίας της Ρωσίας. 

Τέλος, να σηµειωθεί ότι το 2013 η Ρω-
σία εισήγαγε φρούτα αξίας 4.819,78 ε-
κατ. ευρώ και λαχανικά αξίας 2.169,6 ε-
κατ. ευρώ. Ως προς τις ποσότητες για το 
2013 εισήχθησαν φρούτα 6.144 χιλ τό-
νοι και λαχανικά 2.309 χιλ τόνοι που το 
2019 µειώθηκαν αντίστοιχα σε 5.402 χιλ 
τόνους και 1.668 χιλ. τόνους. 

Άλλος ένας χρόνος ρωσικό
εμπάργκο προμηνύει απώλειες
στα ελληνικά οπωροκηπευτικά

Η κοινοπραξία του Parmigiano 
Reggiano ξεπουλάει ηλεκτρονικά
Την άνθηση που γνωρίζουν εν µέ-
σω της πανδηµίας οι διαδικτυακές 
πωλήσεις σε προϊόντα στα οποία 
πριν από λίγο καιρό θα ήταν αδι-
ανόητο, όπως τα τυριά, φαίνεται 
να αξιοποιούν παραγωγοί αγρο-
τικών προϊόντων, και δη εκείνων 
µε µεγάλη υπεραξία.

Στην κατεύθυνση αυτή φιλόδο-
ξους στόχους ανάπτυξης των δια-
δικτυακών πωλήσεων του δηµο-
φιλούς ιταλικού ΠΟΠ τυριού, θέ-
τει η κοινοπραξία προστασίας του 
Parmigiano Reggiano, η οποία  δη-
µιούργησε µία δοµή για ηλεκτρονι-
κό εµπόριο στον ιστότοπο της που 
εκπροσωπεί όλους τους παραγω-
γούς. Με κύκλο εργασιών 2,6 δις 
ευρώ, το Parmigiano Reggiano είναι 
το νούµερο ένα ιταλικό ΠΟΠ στον 
κόσµο από άποψη πωλήσεων κι ένα 
προϊόν αριστείας του Made in Italy. 

Συγκεκριµένα η κοινοπραξία, 
δηµιούργησε έναν ιστότοπο ηλε-
κτρονικού εµπορίου-https://shop.
parmigianoreggiano.com/, ο οποί-
ος αντιπροσωπεύει και τα 335 γα-
λακτοκοµεία που το παράγουν. Το  
ηλεκτρονικό κατάστηµα παρέχει ε-
πίσης λεπτοµερείς σηµειώσεις και 
περιγραφές, επιτρέποντας στους 

καταναλωτές να βρουν αυτό που 
θέλουν ανάλογα τις προτιµήσεις 
τους, γύρω από τα διαφορετικά τυ-
ροκοµεία και τα διαφορετικά χαρα-
κτηριστικά και τις ωριµάνσεις  των 
τυριών. Η αποστολή είναι δωρε-
άν για αγορές πάνω από 50 ευρώ. 

Η κοινοπραξία Parmigiano Reggiano, 
ως εκ τούτου, ανταποκρίνεται ενερ-
γά στην πρόσφατη ισχυρή ανάπτυ-
ξη του καναλιού ηλεκτρονικού ε-
µπορίου στην Ιταλία (τόσο σε B2C 
όσο και σε  B2B ) και το κάνει µε έ-
ναν ιστότοπο που έχει πολύ φιλό-
δοξους εµπορικούς στόχους, σύµ-
φωνα µε όσα δήλωσε ο πρόεδρος 
της κοινοπραξίας, Nicola Bertinelli, 
ο οποίος εξήγησε: «Τα τυροκοκο-
µεία πρέπει να έχουν όλο και πε-
ρισσότερη πρόσβαση στην αγορά 
χωρίς διαµεσολάβηση, όχι µόνο 
µέσω καταστηµάτων της εταιρεί-
ας, αλλά και µέσω διαδικτυακών 
πωλήσεων, άµεσων σχέσεων µε 
µικρές αλυσίδες σούπερ µάρκετ 
και το κανάλι horeca. Ο στόχος εί-
ναι να αυξηθεί το µερίδιο των ά-
µεσων πωλήσεων, που είναι τώρα 
390.000 κεφάλια κατά  15% της συ-
νολικής παραγωγής, δηλαδή περί-
που 500.000 κεφάλια».

Στη Λέσβο 
ο Athena, 
µε διεθνείς
γευσιγνώστες
Στο Μουσείο 
Βιοµηχανικής 
Ελαιουργίας Λέσβου 
θα διεξαχθεί ο 6ος 
διεθνής διαγωνισµός 
ελαιολάδου «Αthena 
International Olive Oil 
Competition», 8 µε 10 
Απριλίου. Την 25µελή 
διεθνή κριτική 
επιτροπή συνθέτουν 
γευσιγνώστες 
διεθνούς εµβέλειας 
από Αργεντινή, Γαλλία, 
Βραζιλία, Ισπανία, 
Ισραήλ, Ιταλία, ΗΠΑ, 
Κροατία, Μαρόκο, Μ. 
Βρετανία, Πορτογαλία, 
Τυνησία και Ελλάδα. 
Η έναρξη αποστολής 
δειγµάτων στη 
διοργανώτρια Vinetum 
θα είναι δυνατή από 
τις 2 ∆εκεµβρίου µέσω 
της ιστοσελίδας www.
athenaoliveoil.gr. 

Οι ελληνικές εξαγωγές φρούτων και 
λαχανικών στη Ρωσία είναι το 12%.

Κορυφαίο ΠΟΠ
Με κύκλο εργασιών 

2,6 δις ευρώ, το 
Parmigiano Reggiano 
είναι το νούµερο ένα 

ιταλικό ΠΟΠ στις 
πωλήσεις στον κόσµο 

ΑΓΟΡΑ

335

2,6
∆ΙΣ ΕΥΡΩ

ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΑ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

15%

ΣΤΟΧΟΣ ΑΥΞΗΣΗ 
ΠΩΛΗΣΕΩΝ
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ΒΙΟΦΛΩ

Με ντόπια πρώτη 
ύλη τα ορεκτικά 
της Φλώρινας
Στη φιλοσοφία του ντελικατέσεν, αλλά με προσιτή τιμή 
τα αλείμματα του Κώστα Μπουτάκη από το Πέρασμα 

Μαύρη µουστάρδα
Ήδη η οικογένεια 

Μπουτάκη έχει λανσά-
ρει ένα νέο προϊόν, τη 
µαύρη µουστάρδα, τη 
µοναδική στο είδος 
της µε ελληνικές 

πρώτες ύλες

Η εταιρεία διαθέτει στην αγορά 
µια σάλτσα µπάρµπεκιου σε 
γυάλινη συσκευασία, ενώ µετά 
το νέο έτος, θα ξεκινήσει η 
παραγωγή γλυκόξινων σαλτσών.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Το στοίχηµα µιας οικογε-
νειακής επιχείρησης από τη 
Φλώρινα, είναι να καθιερωθεί 
στην εγχώρια αγορά, ως η κατ’ 
εξοχήν ελληνική εταιρεία παρα-
γωγής κέτσαπ, µουστάρδας αλλά και 
µιας σειράς αλειµµάτων όπως είναι η τυροκαυτε-
ρή, το τζατζίκι, η κοπανιστή ή η ταραµοσαλάτα.   

Από αγροτική οικογένεια µε µηλιές και µερικά 
στρέµµατα πατάτας και σιτηρών, ο Κώστας Μπου-
τάκης, που ίδρυσε την εταιρεία ΒΙΟΦΛΩ το 2007, 
δείχνει να έχει καταλάβει τον τρόπο µε τον οποίο 
µπορεί να εξασφαλιστεί η ζητούµενη προστιθέµε-
νη αξία στην αγροτική παραγωγή. Έχοντας λοι-
πόν θητεύσει σχεδόν σε κάθε κρίκο της αλυσίδας 
εφοδιασµού, τα τελευταία χρόνια µπήκε στη δια-
δικασία παραγωγής αλειµµάτων και σαλτσών µε 
πρώτες ύλες που παράγονται στα γειτονικά χωριά 
του Περάσµατος Φλώρινας και τα τυροκοµεία της 
Βόρειας Ελλάδας, εφοδιάζοντας σε πρώτη φάση 

εστιατόρια και ταβέρνες. Πλέον είναι 
έτοιµος να κάνει το επόµενο βήµα 
και να επιδιώξει µια επιφανή θέ-
ση στα ράφια µεγάλων αλυσίδων, 
φτάνοντας στον τελικό καταναλω-
τή µε προϊόντα που ποιοτικά βρί-

σκονται πιο κοντά στη φιλοσοφία 
του ντελικατέσεν, αλλά σε προσιτή τιµή.  

 Η πορεία του συνοµιλητή µας στην πα-
ραγωγή τέτοιων δηµοφιλών προϊόντων, ξεκίνη-
σε λίγο νωρίτερα από το 2007, όταν µε ένα µίξερ 
και έναν µεταχειρισµένο αναδευτήρα διαµόρφω-
σε τις πρώτες συνταγές του και έκλεισε τις πρώτες 
συνεργασίες. Πλέον, έχοντας επενδύσει πάνω α-
πό 600.000 ευρώ σε µηχανήµατα, γραµµές παρα-
γωγής, εγκαταστάσεις, µέσα µεταφοράς, η επιχεί-
ρηση δείχνει έτοιµη να µπει σε νέα φάση ανάπτυ-
ξης, µε νέα προϊόντα. Ο Κώστας Μπουτάκης δη-
λώνει αισιόδοξος, πως εφόσον οι συνθήκες το ε-
πιτρέψουν, η διεκδίκηση του στοιχήµατος που έ-
θεσε θα έχει αποδώσει µέσα στην επόµενη διετία, 
αφού όπως λέει: «Έχω εµπιστοσύνη στο προϊόν 
µου. Κανείς δεν µου έκλεισε την πόρτα έως τώρα».  

Η Βιοτεχνία Ορεκτικών Φλώρινας βρίσκεται στο Πέρασµα Φλώρινας 
και από το 2000 δραστηριοποιείται στο χώρο παραγωγής και τυποποίηση 
ορεκτικών προϊόντων διοικούµενη µε σύγχρονη επιχειρηµατική αντίληψη.

Οικογένεια Μπουτάκη
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Αυτή την περίοδο, η εταιρεία ετοι-
µάζει µια δεύτερη γραµµή παρα-
γωγής σε διπλανό του εν λειτουρ-
γία κτηρίου, αφού ζητούµενο πλέ-
ον είναι η ενίσχυση της παραγω-
γικότητας. Μέσα στους επόµενους 
µήνες θα ξεκινήσει η παραγωγή ε-
κεί, ενώ στο µεταξύ βρίσκεται υπό 
ανάπτυξη ένα νέο προϊόν, που θα 
έχει ως βάση το ανθότυρο και θα α-
ξιοποιεί την ντόπια παραγωγή αρω-
µατικών. Για τον σκοπό αυτό, η ΒΙ-
ΟΦΛΩ συνεργάζεται µε τους τεχνο-
λόγους τροφίµων του Πανεπιστη-
µίου του Αιγαίου. 

Ήδη πάντως η οικογένεια Μπου-
τάκη έχει λανσάρει ένα νέο προϊόν, 
τη µαύρη µουστάρδα, τη µοναδική 
στο είδος της µε ελληνικές πρώτες 
ύλες. Όπως εξηγεί στην Agrenda ο 
κ. Μπουτάκης, η παραγωγή σιναπό-
σπορου στη Φλώρινα, έχει πάρει τα 
πάνω της το τελευταίο καιρό, µε α-
φορµή τη δραστηριότητα της επι-
χείρησής του. Όλα ξεκίνησαν µε 
10 στρέµµατα, τα οποία στη συνέ-
χεια έγιναν 100, και προσεχώς α-
ναµένεται να αυξηθούν περαιτέρω. 

Ταυτόχρονα διαθέτει στην αγο-
ρά και µια σάλτσα µπάρµπεκιου σε 
γυάλινη συσκευασία, ενώ µετά το 
νέο έτος, θα ξεκινήσει η παραγω-

γή γλυκόξινων σαλτσών αλλά και 
η τυποποίηση υφιστάµενων προϊό-
ντων όπως η κέτσαπ και η µουστάρ-
δα, σε πιο σύγχρονες συσκευασίες. 

Η κατεύθυνση για τις συσκευασί-
ες είναι να αποφευχθεί κατά το δυ-
νατόν περισσότερο η χρήση πλα-
στικού, µε την επένδυση σε γυάλι-
νες συσκευασίες. Στην επιχείρηση 
απασχολούνται επτά άτοµα πέραν 
του ιδίου και της γυναίκας του Κα-
τερίνας, ενώ µαζί µε τους ανεξάρ-
τητους πωλητές σε σηµεία ενδια-
φέροντος, το προσωπικό ανέρχε-
ται στους 11 υπαλλήλους. Φυσικά 
στις ανάγκες της επιχείρησης συνει-
σφέρουν και τα παιδιά του Κώστα 
Μπουτάκη, ο Γιάννης, ο Ιορδάνης 
και η Παρασκευή, που παράλληλα 
σπουδάζουν φυσική, γυµναστική 
ακαδηµία και βιολογία αντίστοιχα.

Η εταιρεία τηρεί υψηλά ποιοτικά 
πρότυπα σε όλο το φάσµα των δια-
δικασιών της και απαιτητικούς κα-
νόνες υγιεινής, ενώ έχει πιστοποι-
ηθεί κατά τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 
22000. ∆ιαθέτει παράλληλα πέντε 
φορτηγά ψυγεία για να µπορεί να 
εκτελεί τη διανοµή των προϊόντων 
της µε τους δικούς της όρους, δια-
σφαλίζοντας την ποιότητά τους κα-
τά την παράδοση. 

Ανανέωση στο χαρτοφυλάκιο προϊόντων 
επενδύοντας στις γυάλινες συσκευασίες

ΒΙΟΦΛΩ

Η ΒΙΟΦΛΩ µια εταιρεία µε βαθιά γνώση αρέσκεται 
στο να δηµιουργεί µαζί µε τους πελάτες της νέα 

προϊόντα, το αποτέλεσµα αυτής της προσπάθειας 
είναι µια µεγάλη υπάρχουσα γκάµα κωδικών.

email: bioflo06@gmail.com 
www.bioflo.gr

Παρουσία
Η εταιρεία τροφοδοτεί 

εστιατόρια και ξενοδοχεία, 
ενώ βρίσκεται σε µικρές 

αλυσίδες λιανικής και 
µπακάλικα στη Β. Ελλάδα 

ΠΕΡΑΣΜΑ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ

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

agrenda@agronews.gr

Ιωάννης Λιανός
Στην Επιτροπή 
Ανταγωνισμού 
του ΟΟΣΑ
Ο πρόεδρος της Επιτροπής 
Ανταγωνισµού Ιωάννης Λιανός, 
εκλέχθηκε ως τακτικό µέλος του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
Επιτροπής Ανταγωνισµού του 
ΟΟΣΑ για το 2021. Είναι η πρώτη 
φορά που Έλληνας αξιωµατούχος 
εκλέγεται σε αυτή τη θέση, 
εκπροσωπώντας την Ελληνική 
Επιτροπή Ανταγωνισµού.

Στον ΕΣΥΔ
Υπεύθυνη 
ποιότητας 
Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Συµβουλίου για την Ευρωπαϊκή 
Αναγνώριση των Φορέων 
∆ιαπίστευσης – EA MAC εξελέγη 
η Μαρία Παπατζίκου. Ανήκει στο 
Ε.ΣΥ.∆. από το 2005, ενώ από το 
2010 είναι µέλος της Οµάδας 
∆ιοίκησης του Ευρωπαϊκού 
Συµβουλίου για την Ευρωπαϊκή 
Αναγνώριση των Φορέων 
∆ιαπίστευσης – ΕΑ MAC.

Forthnet
Νέος CEO 
ο Δ. Τζελέπης
Τα µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της Forthnet 
εξέλεξαν οµόφωνα τον ∆ηµήτρη 
Τζελέπη, µέχρι τότε Chief 
Financial Officer της eταιρείας, 
ως νέο µέλος του ∆Σ σε 
αντικατάσταση (για την υπόλοιπη 
θητεία) του Πάνου Παπαδόπουλου.

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ



Ζήτηση και τεχνολογία 
φέρνουν επενδυτές  
Η σταθερά αυξανόμενη ζήτηση για τρόφιμα και οι τεχνολογικές εξελίξεις διαμορφώνουν 
ελκυστικά κριτήρια για επενδύσεις στην αγροτική παραγωγή, την τελευταία δεκαετία

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Μέσα σε µια δεκαετία τα κεφάλαια που κατευ-
θύνονται σε αγροτικού ενδιαφέροντος εταιρεί-
ες έχουν πολλαπλασιαστεί µε τον αριθµό 35. 
Πρόκειται για µια εξέλιξη που αποτυπώνει τη 
ζήτηση για τρόφιµα η οποία ενισχύεται σε πα-
γκόσµιο επίπεδο, καθώς και τις προόδους της 
τεχνολογίας στον αγροτικό κλάδο, µέσω της 
οποίας τα περιθώρια κέρδους και η ενίσχυση 
της παραγωγικότητας διαµορφώνουν ελκυστι-
κά για τους επενδυτές κριτήρια.

Το 2010, µόλις 126 εκατ. δολάρια, σε παγκό-
σµια κλίµακα διέθεταν επενδυτικές οµάδες σε 
εταιρείες που ανέπτυσσαν τεχνολογίες, προϊό-
ντα και πλατφόρµες µε αναφορά στην αγροτική 
παραγωγή. Από τότε έως σήµερα, που διατίθε-
νται πλέον τουλάχιστον 4,4 δισ. δολάρια, έχει 
µεσολαβήσει µια προσπάθεια ανάκαµψης της 
παγκόσµιας οικονοµίας, µια πολιτική στροφή 
που δίνει έµφαση στην βιωσιµότητα των παρα-
γωγικών µοντέλων και πιο πρόσφατα η κρίση 
της πανδηµίας του Covid 19. 

Αυτό το πλαίσιο τώρα, οι αναλυτές και η διε-
θνής ειδησεογραφία περιγράφουν ως την πρά-
σινη επανάσταση της αγροδιατροφής, κάτι που 
κεντρίζει ακόµα περισσότερο το ενδιαφέρον οι-
κονοµικών παραγόντων που µέχρι πολύ πρό-
σφατα δεν είχαν καµία ανάµειξη µε τα αγροτι-
κά. Η δε τάση που αποτυπώνουν σειρά εκθέ-
σεων µεγάλων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων 
δείχνουν µια µεσοπρόθεσµα έστω ανοδική τρο-
χιά σε βασικά αγροτικά εµπορεύµατα, την ίδια 
στιγµή που εθνικοί πόροι αναµένεται να επεν-
δυθούν στις αλυσίδες εφοδιασµού, µε αφορ-
µή τις αγωνίες περί αυτάρκειας τροφίµων που 
προέκυψαν µέσα στο 2020 αλλά και την ενσω-
µάτωση πολιτικών κατευθύνσεων περί βιωσι-
µότητας στην αγροτική παραγωγή. 

 ∆ύο βετεράνοι του Silicon Valley, της πόλης 

στην Καλιφόρνια στην οποία αναπτύχθηκαν οι 
µεγαλύτερες διαδικτυακές πλατφόρµες, εφαρ-
µογές και υπηρεσίες του 21ου αιώνα, έχουν 
πλέον στραφεί στην επανάσταση στα τρόφιµα, 
µια διαδικασία η οποία αντλεί δισεκατοµµύρια 
δολάρια επενδύσεων για την εξεύρεση βιώσι-
µων αγροτικών λύσεων.

Η Astanor Ventures, µια εταιρεία επιχειρηµα-
τικών κεφαλαίων που εδρεύει στις Βρυξέλλες 
και ιδρύθηκε από τους Έρσικ Αρσανµπέ και ο 
Τζωρτζ Κοέλιο, διαµόρφωσε ένα ταµείο 325 ε-
κατ. δολαρίων που θα επενδύσει αποκλειστικά 
στην τεχνολογία τροφίµων και αγροτικής πα-
ραγωγής. Το ταµείο θα στοχεύει σε νεοφυείς 
επιχειρήσεις της Ευρώπης και της Βόρειας Αµε-
ρικής που επικεντρώνονται στην επίλυση προ-
βληµάτων στην παραγωγή τροφίµων και στον 
περιορισµό της αλλαγής του κλίµατος, δήλω-
σε η Astanor στο Bloomberg.

Οι νεοσύστατες επιχειρήσεις της αγροτεχνο-
λογίας έχουν προσελκύσει ρεκόρ χρηµατοδό-
τησης φέτος. «Ολόκληρο το σύστηµα πρέπει να 
διορθωθεί», δήλωσε ο Έρικ  Αρσανµπέ σε συνέ-
ντευξή του. «Χρειάζεστε αυτή την εξέλιξη µεγά-
λη έµπνευση και καινοτοµία στα αγροτικά µη-
χανήµατα και τη βιοτεχνολογία για να γίνουν 
οι νέοι στόχοι πραγµατικότητα».

Ο ίδιος, πρώην πρόεδρος του Jamie Oliver Food 
Foundation, ίδρυσε την εταιρεία µε τον Τζωρντ 
Κοέλιο το 2017. Μέχρι στιγµής, έχουν επενδύσει 
σε περισσότερες από 20 ευρωπαϊκές και αµερι-
κανικές νεοσύστατες επιχειρήσεις στη γεωργία 
και την παραγωγή τροφίµων. Αυτό περιλαµβά-
νει το Ynsect, έναν Γάλλο γεωργό εντόµων και 
έναν αγρότη καθετοποιηµένης µονάδας µε έδρα 
το Βερολίνο. Άλλες εταιρείες περιλαµβάνουν τη 
La Ruche Qui dit Oui, µια γαλλική πλατφόρµα 
συναλλαγών για την προµήθεια αγροτικών προ-
ϊόντων απευθείας από το χωράφι στο τραπέζι και 
την Apeel Sciences Inc., µια εταιρεία της Καλι-
φόρνιας που χειρίζεται τα απόβλητα τροφίµων.

Στο παιχνίδι
ο επενδυτικός 
βραχίονας 
της Morgan 
Stanley
Το ταµείο επιχειρηµατικών 
κεφαλαίων - το µεγαλύτερο στον 
κόσµο που επικεντρώνεται 
αποκλειστικά στον αγροτικό τοµέα, 
έχει προσελκύσει χρήµατα από 
οικογενειακά γραφεία, κεφάλαια 
χρηµατοδότησης και έναν επενδυτικό 
βραχίονα της Morgan Stanley.
«Γνωρίζουµε ότι υπάρχουν πολλά 
εµπόδια, αλλά πιστεύουµε επίσης ότι 
µια νέα γενιά αγροτών κατανοεί τα 
ζητήµατα. ∆εν πρόκειται να είµαστε 
επενδυτές για µια νύχτα, αλλά 
υποµονετικοί, µακροπρόθεσµοι 
επενδυτές δήλωσε ο Έρικ Αρσαµπέ. 
Σύντοµα αναµένεται να φτάσει αυτό 
το κύµα και στην ελληνική αγορά, 
όπου ήδη ένα νέο πλαίσιο 
χρηµατοδότησης που συνδέει 
τους όρους δανεισµού µε το 
περιβαλλοντικό αποτύπωµα της 
επένδυσης, έχει ξεκινήσει να 
αναδύεται, µέσα από µεγάλες 
τράπεζες. Στην αγροτική οικονοµία, 
η βιολογική γεωργία και η 
ενσωµάτωση τεχνολογιών ακριβείας 
στις εκµεταλλεύσεις, είναι τοµείς που 
αναµένεται να ενισχυθούν περαιτέρω. 

Κεφαλαιούχοι µεγάλου 
βεληνεκούς έλκονται 
τον τελευταίο καιρό 
από τις επενδυτικές 
προτάσεις στην 
αγροτική παραγωγή.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (∆ΟΛΑΡΙΑ)
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Η αγορά 
πρωτεϊνών 
από έντοµα 
προβλέπεται 
πως θα έχει στα 
επόµενα χρόνια 
τζίρο 30 µε 
50 δισ. ευρώ.

Σε πρωτεϊνούχες ζωοτροφές 
με έντομα επενδύει η ADM  
Με κίνητρο την ανάγκη για προστασία του περι-
βάλλοντος, ορισµένες νεοφυείς επιχειρήσεις έ-
χουν έρθει στο προσκήνιο, προσφέροντας µια 
εκκεντρική εναλλακτική λύση για τις πρωτεΐνες 
που χρησιµοποιούνται στις ζωοτροφές. Συγκεκρι-
µένα, εκτρέφουν έντοµα, τα οποία ύστερα χρη-
σιµοποιούνται ως τροφή για ψάρια ιχθυοκαλλι-
έργειας και για ζώα που εκτρέφονται σε φάρµες.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ADM επενδύει στη γαλ-
λική εταιρεία βιοτεχνολογίας Innovafeed και α-
νακοινώνει σχέδια για την κατασκευή του µεγα-
λύτερου εργοστασίου πρωτεϊνών εντόµων στον 
κόσµο στο Decatur του Ιλινόις. Σύµφωνα µε το 
Reuters, η ανακοίνωση έρχεται εν µέσω της αύ-
ξησης των παγκόσµιων τιµών των σιτηρών ζωο-
τροφών και της σύσφιξης των προµηθειών και 
καθώς περισσότερες εταιρείες εργάζονται για τη 
µείωση του αποτυπώµατος άνθρακα των δραστη-
ριοτήτων τους. Τα έντοµα θεωρούνται ως βιώσιµη 
εναλλακτική λύση για τα ιχθυάλευρα και άλλες 
τροφές υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες.

Το εργοστάσιο θα παράγει 60.000 τόνους πρω-
τεΐνης ζωοτροφών ετησίως από την Hermetia 
Illucens, έναν εξαιρετικά θρεπτικό τύπο µύ-
γας, µαζί µε 20.000 τόνους έλαιων για µερί-
δες πουλερικών και χοίρων και 400.000 τό-
νους λιπάσµατος, ανέφεραν οι εταιρείες σε 
κοινή τους ανακοίνωση.

Η κατασκευή της εγκατάστασης στο Decatur 
πρόκειται να ξεκινήσει το επόµενο έτος, εν ανα-
µονή αδειών και εγκρίσεων, χωρίς ωστόσο να γί-
νεται γνωστό το ύψος της επένδυσης.

Η εγκατάσταση θα κατασκευαστεί δίπλα στο 
τεράστιο συγκρότηµα επεξεργασίας καλαµπο-

κιού της ADM και θα χρησιµοποιεί υποπροϊό-
ντα καλαµποκιού ως τροφή για τα έντοµα, κα-
θώς και απόβλητα θερµότητας και ατµού από 
το εργοστάσιο επεξεργασίας καλαµποκιού. Το 
συνεργατικό σχέδιο θα εκπέµπει 80% λιγότερο 
διοξείδιο του άνθρακα από µια αυτόνοµη εγκα-
τάσταση, ανέφεραν οι εταιρείες.

«Τα προϊόντα της ADM Decatur µε βάση το 
καλαµπόκι θα ανακυκλωθούν τοπικά για να 
τροφοδοτήσουν έντοµα µέσω υποδοµής που 
είναι συνδεδεµένη στην τοποθεσία. Αυτό το 
µοντέλο παραγωγής θα επιτρέψει επίσης στην 
InnovaFeed να χρησιµοποιήσει 27MW υπολειµ-
µατικής ενέργειας που δεν είχε ανακτηθεί προ-
ηγουµένως», αναφέρει η  InnovaFeed.

Η InnovaFeed εγκαινίασε επίσης την Πέµπτη 
19 Νοεµβρίου µια εγκατάσταση παραγωγής πρω-
τεϊνών εντόµων στο Nesle της Βόρειας Γαλλίας, 
τη µεγαλύτερη σήµερα στον κόσµο, µε χωρητικό-
τητα 15.000 τόνων πρωτεΐνης εντόµων.

Η αγορά πρωτεϊνών από έντοµα προβλέπεται 
πως θα έχει στα επόµενα χρόνια τζίρο µεταξύ 30 
και 50 δισ. ευρώ. Μόνο στην Ευρώπη, η ζήτηση 
εκτιµάται πως θα φτάσει το 1,2 εκατοµµύριο τό-
νους µέχρι το 2025, σύµφωνα µε τον Μπεϊχάν 
ντε Γιονγκ, αναλυτή της Rabobank Group στην 
Ολλανδία. Η βιοµηχανία εκτροφής εντόµων, που 
δηµιουργήθηκε περίπου την τελευταία δεκαετία, 
θα µπορούσε να αντικαταστήσει πλήρως το ιχθυ-
άλευρο, το οποίο παράγεται από ψάρια ελεύθε-
ρης αλιείας και δίνεται ως τροφή σε ψάρια ιχθυ-
οκαλλιέργειας. Αυτή τη στιγµή παράγονται ετη-
σίως περίπου 20 εκατ. τόνοι ιχθυάλευρου, σύµ-
φωνα µε πληροφορίες των Los Angeles Times.
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ΑΓΟΡΑ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΜΑ
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Συνολικά 333 εστίες καταρροϊκού πυρετού του 
προβάτου έχουν εντοπιστεί έως τις 20 Νοεµβρί-
ου, καθιστώντας απαγορευτικές τις µετακινήσεις 
για 21 ηµέρες, πλην αυτών της άµεσης σφαγής, 
εντός της ζώνης ελέγχου. Τα κρούσµατα εντοπί-
ζονται στις Περιφερειακές Ενότητες: Κοζάνης, 
Φλώρινας, Γρεβενών, Καστοριάς, Καβάλας, Ξάν-
θης, ∆ράµας, Ροδόπης, Θεσσαλονίκης, Σερρών, 
Ηµαθίας, Πιερίας, Πέλλας, Χαλκιδικής, Κιλκίς, 

Τρικάλων, Λάρισας, Καρδίτσας, Μαγνησίας, Αι-
τωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας, Φωκίδας, Εύβοιας, 
Νήσων, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Αργολίδας, Ηλεί-
ας, Θεσπρωτίας και Ηρακλείου και στα νησιά Λέ-
σβου, Λήµνου, Ικαρίας, Κέρκυρας και Λευκάδας. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, τέθηκε υπο-
ψία του νοσήµατος κατόπιν διαπίστωσης κλινι-
κών συµπτωµάτων σε ζώα, ενώ υπήρξαν και ζώα-
µάρτυρες τα οποία διερευνήθηκαν στο πλαίσιο 

της εφαρµογής του προγράµµατος ορολογικής 
επιτήρησης στα οποία ανιχνεύθηκε το γονιδίω-
µα του ιού του καταρροϊκού πυρετού. Επισηµαί-
νεται ότι δεν προβλέπεται στο Σχέδιο Εκτάκτου 
Ανάγκης για την καταπολέµηση του καταρροϊ-
κού πυρετού άρση των µέτρων στις εκτροφές ό-
που έχει επιβεβαιωθεί κρούσµα του νοσήµατος. 
Καθώς η χώρα σχεδόν στο σύνολό της αποτε-
λεί ζώνη προστασίας για τον ορότυπο 4 του ιού.

Στις 333 ανήλθαν οι εστίες καταρροϊκού πυρετού προβάτων

Σε διαβούλευση 
έως 4 Δεκέμβρη 
το νομοσχέδιο που 
«στιγματοποιεί» τις 
αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές έναντι 
των αγροτών

ΤΗΣ   ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ
gioroukeli@agronews.gr

∆ικλίδες προστασίας επιχειρεί να βάλει το 
νοµοσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης σε αθέµιτες πρακτικές των εµπόρων έ-
ναντι των παραγωγών µε µια σειρά από απα-
γορεύσεις και πρόστιµα που µπορεί να φθά-
σουν το 3% του συνολικού κύκλου εργασι-
ών µιας επιχείρησης αλυσίδας εφοδιασµού. 
Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής το κόστος των αθέµιτων εµπορι-
κών πρακτικών στην Ελλάδα κυµαίνεται του-
λάχιστον σε 100-200 εκατ. ευρώ.

Το σχετικό σχέδιο νόµου (17 άρθρα) του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης «Ενσωµά-
τωση Οδηγίας 2019/633 σχετικά µε τις αθέ-
µιτες εµπορικές πρακτικές µεταξύ επιχειρή-
σεων στην αλυσίδα εφοδιασµού γεωργικών 
προϊόντων και τροφίµων (L111/59)» τέθηκε 
σε δηµόσια ηλεκτρονική διαβούλευση από 
τις 20 Νοεµβρίου και έως τις 4 ∆εκεµβρίου.

Το νοµοσχέδιο, που αφορά σε προµηθευ-
τές που ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους δεν 
υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ αλλά και που µπο-
ρεί να φθάνει τα 350 εκατ. ευρώ, επιχειρεί να 
βάλει τέλος σε αδιαφανείς ρήτρες και µονο-
µερείς διαδικασίες στο συναλλακτικό εµπόριο 
που λειτουργούν σε βάρος των παραγωγών 
γεωργικών προϊόντων και αφορούν κυρίως 
σε καταστρατήγηση εκ µέρους των αγορα-
στών στις συµφωνηθείσες προθεσµίες πλη-
ρωµής εντός 60 ηµερών, των όρων και των 
ποσών µιας συµφωνίας προµήθειας, ακύρω-
ση παραγγελιών ευαλλοίωτων γεωργικών.

Αρµόδιες αρχές για την επιβολή των απα-
γορεύσεων ορίζονται το Υπουργείο Αγροτι-

κής Ανάπτυξης και η Επιτροπή Ανταγωνι-
σµού, ενώ παρών νόµος εφαρµόζεται σε α-
θέµιτες εµπορικές πρακτικές σε πωλήσεις 
γεωργικών προϊόντων και τροφίµων από: 

προµηθευτές µε ετήσιο κύκλο εργασι-
ών που δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. σε αγορα-
στές µε ετήσιο κύκλο άνω των 2 εκατ. ευρώ. 

προµηθευτές µε ετήσιο κύκλο εργασιών ά-
νω των 2 εκατ. ευρώ που δεν υπερβαίνει τα 
10 εκατ. σε αγοραστές µε ετήσιο κύκλο άνω 
των 10 εκατ. προµηθευτές µε ετήσιο κύκλο 
εργασιών άνω των 10 εκατ. ευρώ που δεν υ-
περβαίνει τα 50 εκατ. σε αγοραστές µε κύ-
κλο άνω των 50 εκατ.  προµηθευτές µε ε-

τήσιο κύκλο εργασιών άνω των 50 εκατ. ευ-
ρώ που δεν υπερβαίνει τα 150 εκατ. σε αγο-
ραστές µε ετήσιο κύκλο άνω των 150 εκατ. 

προµηθευτές µε ετήσιο κύκλο εργασιών ά-
νω των 150 εκατ. ευρώ που δεν υπερβαίνει 
τα 350 εκατ. σε αγοραστές µε ετήσιο κύκλο 
άνω των 350 εκατ. ευρώ  προµηθευτές µε 
ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει 
τα 350 εκατ. προς αγοραστές δηµόσιες αρχές.

Αδιαφανείς ρήτρες-πρακτικές
Ο αγοραστής τροποποιεί µονοµερώς 

τους όρους µιας συµφωνίας προµήθειας ή 
παροχής υπηρεσιών για γεωργικά προϊόντα 

Στην Επιτροπή 
Ανταγωνισµού 
οι µονοµερείς 
τροποποποιήσεις 
µιας εµπορικής 
συµφωνίας.

Το 60ήμερο εξόφλησης αγροτών

Πρόστιμο 3% 
επί του τζίρου
για κακοπληρωτές

OΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ
ΑΠΟ ΑΘΕΜΙΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΠΛΗΓΜΑ

ΚΟΣΤΟΣ

ΕΛΛΑ∆Α

ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΑΓΡΟΤΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

1�2%

 2,5 � 8 
∆ΙΣ. ΕΥΡΩ 

100 � 200
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

}
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Παρατείνεται έως τις 31 ∆εκεµβρίου η προθεσµία 
υποβολής αιτηµάτων για τη χορήγηση Αδειών 
Φύτευσης αµπέλου. Η σχετική προθεσµία έληγε 
στις 18 Νοεµβρίου, εντούτοις κατόπιν αιτήµατος 
και της Εθνικής ∆ιεπαγγελµατικής Οργάνωσης 
Αµπέλου & Οίνου, ο υπουργός Αγροτικής Ανά-
πτυξης έκανε αποδεκτό το αίτηµα για παράταση.

Η Ε∆ΟΑΟ, επικαλούµενη τα προβλήµατα στις 
µετακινήσεις που έχει δηµιουργήσει η πανδηµία, 

υπέβαλλε το αίτηµα παράτασης, δεδοµένων και 
των καθυστερήσεων που προκαλούνται για την 
έκδοση δικαιολογητικών (µεταβιβάσεις, αγορα-
πωλησίες, κλπ.), από τις ∆ηµόσιες Υπηρεσίες.

Υπενθυµίζεται ότι, οι ενδιαφερόµενοι παρα-
γωγοί πρέπει να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονι-
κά, µέσω της ιστοσελίδας του υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης (www.minagric.gr - Ψηφιακές 
Υπηρεσίες – Αίτηση Αδειών Φύτευσης Αµπέλου).   

Στην αίτηση δηλώνεται η έκταση σε στρέµµα-
τα και οι συντεταγµένες των κορυφών κάθε α-
γροτεµαχίου για το οποίο ζητείται η χορήγηση ά-
δειας, το δηµοτικό διαµέρισµα και το τοπωνύµιο 
της περιοχής. Προϋπόθεση ο αιτών να διαθέτει 
αγροτεµάχιο/α έκτασης ίσης µε την έκταση που 
αιτείται. ∆ικαιολογητικά που επισυνάπτονται η-
λεκτρονικά είναι: Φωτοτυπία ταυτότητας και εκ-
καθαριστικού σηµειώµατος, Τίτλοι ιδιοκτησίας. 

Παράταση έως 31 Δεκεμβρίου για καινούργιες άδειες αμπέλου

Στις σγουρές χειµερινές σαλάτες και 
στην προοπτική µιας οικονοµικής στή-
ριξης, ανάλογης µε αυτή που δόθηκε 
στην Κρήτη, εναποθέτουν τις ελπίδες 
τους, πλέον, οι παραγωγοί θερµοκη-
πιακών κηπευτικών Κεντρικής Μακε-
δονίας, µήπως καλύψουν τις απώλει-
ες που «έγραψαν» µεταξύ Μαΐου και Ι-
ουλίου, όταν η αγορά είχε µόλις βγει 
από το πρώτο lockdown και προσπα-
θούσε να συνέλθει. Σε παρόµοια δυ-
σχερή θέση, ωστόσο, βρίσκονται και οι 
παραγωγοί από ανοικτές καλλιέργειες.  

«Αυτή την περίοδο ολοκληρώνονται 
οι φυτεύσεις σε µαρούλι, φρέσκο κρεµ-
µύδι, αντίδια, µαϊντανό, σέλινο κι άλ-
λες σαλάτες εποχής. Ο κόσµος έβαλε 
όλα τα στρέµµατα, µπας και ρεφάρει τις 
ζηµιές του καλοκαιριού, αλλά υπάρχει 
προβληµατισµός, διότι η παραγωγή θα 
βγει στην αγορά την περίοδο των Χρι-
στουγέννων και βλέπουµε πως τα µέ-
τρα δύσκολα θα έχουν αρθεί», τόνισε 
ο παραγωγός Γιάννης Ανδρέου.

Με φυτεία στον Άγιο Γεώργιο Ηµαθί-
ας, το χωριό των κηπευτικών όπου πά-
νω από 200 οικογένειες καλλιεργούν 
σε θερµοκήπια περί τα 1.500 στρέµµα-
τα, ο ίδιος δεν κρύβει πως κάποιοι συγ-
χωριανοί του προχώρησαν στις νέες φυ-
τεύσεις των χειµερινών κηπευτικών µε 
δανεικά από τα φυτώρια. 

«Το ανοιξιάτικο lockdown, τα περι-
οριστικά µέτρα στις λαϊκές, αλλά και η 

αναιµική ζήτηση από την εστίαση, α-
κόµη κι όταν άνοιξε ο τουρισµός, οδή-
γησε σε αδυναµία διάθεσης µεγάλων 
ποσοτήτων από προϊόντα και σε κάθε-
τη πτώση των τιµών. Αποτέλεσµα ήταν 
πολλοί παραγωγοί είτε να αναγκάζο-
νται να πετάνε πιπεριές, ντοµάτες και 
µελιτζάνες, ακόµη και να ξηλώσουν ο-
λόκληρες φυτείες, είτε, όποτε ήταν αυ-
τό δυνατό, να πουλάνε µε εξευτελιστι-
κές τιµές, της τάξης των 20-30 λεπτών 
το κιλό, που δεν κάλυπταν ούτε το κό-
στος παραγωγής», εξηγεί ο κ. Ανδρέου.

Ο ίδιος σηµειώνει πως το ίδιο πρό-
βληµα αντιµετώπισαν οι παραγωγοί 
θερµοκηπιακών (και όχι µόνο) κηπευτι-
κών και στη γειτονική Πέλλα και κρούει 
τον κώδωνα του κινδύνου, κυρίως για 
την επόµενη σεζόν. «Το µεγάλο ζόρι 
θα προκύψει τον Μάρτιο, όταν θα ξε-
κινήσουν οι φυτεύσεις πιπεριάς, ντο-
µάτας, µελιτζάνας και φασολιών, διότι 
πρόκειται για ακριβές καλλιέργειες και 
θα απαιτηθεί ρευστό από τους παραγω-
γούς. Οπότε αν δεν πάνε και οι σγου-
ρές σαλάτες, θα υπάρξει µεγάλο πρό-
βληµα», είπε. Αποκάλυψε δε, πως γί-
νεται προσπάθεια να δοθεί κάποια οι-
κονοµική στήριξη από την πολιτεία, α-
νάλογη µε αυτή που εξασφαλίστηκε για 
τους συναδέλφους τους στην Κρήτη, ε-
νώ στην κατεύθυνση αυτή έχουν κινη-
τοποιηθεί και βουλευτές των 2 νοµών.

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

και τρόφιµα ως προς τη συχνότητα, τη µέθο-
δο, τον τόπο, το χρονοδιάγραµµα ή τον όγκο 
της προµήθειας ή της παράδοσης των γεωρ-
γικών προϊόντων και τροφίµων, τα πρότυπα 
ποιότητας, τους όρους πληρωµής ή τις τιµές.

Ο αγοραστής απαιτεί πληρωµές ή ανταλ-
λάγµατα από τον προµηθευτή που δεν σχετί-
ζονται µε την πώληση γεωργικών προϊόντων.

Ο αγοραστής απαιτεί από τον προµηθευ-
τή να πληρώσει για την πτώση ή την απώλεια, 
της ποιότητας γεωργικών προϊόντων που ε-
πέρχεται στις εγκαταστάσεις του. 

Ο αγοραστής αρνείται να αποδεχθεί εγ-
γράφως τους όρους συµφωνίας προµήθειας. 

Ο αγοραστής απειλεί να πραγµατοποι-
ήσει ή πραγµατοποιεί εµπορικά αντιποίνα.

Αθέµιτες πρακτικές-απαγορεύσεις
Απαγορεύονται οι εξής εµπορικές πρακτι-

κές, εκτός εάν περιέχονται ως σαφείς και ρητοί 
όροι στη συµφωνία προµηθευτή-αγοραστή:

Ο αγοραστής επιστρέφει γεωργικά προϊ-
όντα που δεν διατέθηκαν, χωρίς να πληρώσει 

Ο αγοραστής επιβάλλει πληρωµή για να 
αποθεµατοποιήσει, να εκθέσει ή να προσθέσει 
στους καταλόγους γεωργικά προϊόντα ή να 
διαθέσει τα προϊόντα αυτά στην αγορά. κλπ.

Ζόρια το 
Μάρτιο

Μεγάλο θέµα 
ρευστότητας θα 
προκύψει τον 
Μάρτιο, όταν 
θα ξεκινήσουν 
οι φυτεύσεις 

πιπεριάς, ντοµά-
τας, µελιτζάνας 
και φασολιών

Με δανεικά από φυτωριούχους οι νέες
φυτεύσεις θερμοκηπιακών κηπευτικών

Κυρώσεις 
επί παραβάσεων
Κάθε Αρχή Επιβολής, 
σύµφωνα µε το άρθρο 
8, εφόσον διαπιστώσει 
παράβαση, µπορεί:

να απευθύνει 
συστάσεις σε 
περίπτωση παράβασης,

να υποχρεώσει σε 
παύση παράβασης και 
στην παράλειψη αυτής,

να επιβάλει στους 
αγοραστές που 
υπέπεσαν στην 
παράβαση πρόστιµο 
που µπορεί να φτάνει 
µέχρι 3% του κύκλου 
εργασιών τους κατά το 
οικονοµικό έτος που 
προηγείται της 
απόφασης,

να επιβάλει το 
επαπειλούµενο 
πρόστιµο όταν µε 
απόφασή της 
βεβαιώνεται η συνέχιση 
ή επανάληψη της 
παράβασης.
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Προτάγματα 
Πισσαρίδη 
και Συμβούλιο 
αγροδιατροφής
Με τα κελεύσµατα της έκθεσης Πισσαρίδη εγκρί-
νεται η σύσταση Τοµεακού Επιστηµονικού Συµ-
βουλίου για την έρευνα και την καινοτοµία στον 
παραγωγικό κλάδο της αγροτεχνολογίας και της 
διατροφής. Αντικείµενο του ΤΕΣ, η παρακολού-
θηση των εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών εξε-
λίξεων στον εν λόγω κλάδο και η υποβολή προτά-
σεων για την αξιοποίηση της τεχνολογίας και των 
καινοτόµων εφαρµογών, για σχεδιασµό εµβληµα-
τικών πρωτοβουλιών και για διασύνδεση της 
έρευνας µε την καινοτοµία και την επιχειρηµατι-
κότητα. Μέλη του Τ.Ε.Σ. Αγροτεχνολογίας είναι: 
1. Μυλωνάς Κωνσταντίνος, διευθυντής του Ινστι-
τούτου Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και 
Υδατοκαλλιεργειών του ΕΛΚΕΘΕ, ως πρόεδρος.
2. Φουντουλάκη Ελένη, ∆ιευθύντρια Ερευνών, 
Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Βιοτεχνολογίας 
και Υδατοκαλλιεργειών, ΕΛΚΕΘΕ, ως αντιπρόε-
δρος.
3. Καλατζής Παναγιώτης, µεταδιδακτορικός 
ερευνητής, Πανεπιστήµιο Κοπεγχάγης.
4. Μπακόπουλος Βασίλης, αναπληρωτής καθη-
γητής, τµήµα Ωκεανογραφίας-Θαλασσίων Βιοεπι-
στηµών, Πανεπιστήµιο Αιγαίου.
5. Νούτσος Χρήστος, επίκουρος καθηγητής, 
SUNY College, Old Westbury NY.
6. Παπανδρουλάκης Νίκος, διευθυντής Ερευνών, 
Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας 
και Υδατοκαλλιεργειών, ΕΛΚΕΘΕ.
7. Ρεµπουλάκης Πολυχρόνης, Leader 
Entomology, Branch of Biosecurity and Food 
Safety, NSW Department of Primary 
Industries, Αυστραλία.
8. Κωνσταντινίδου Βαλεντίνη, CEO and co-
founder, Medoliali S.L., Ισπανία.
9. Αγγελάκης Εµµανουήλ, κύριος ερευνητής, ∆ι-
αγνωστικό Τµήµα, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ 
και αναπληρωτής καθηγητής Κλινικής Μικροβιο-
λογίας, Πανεπιστήµιο Aix- Marseille, Γαλλία.
10. Γεωργιάδης Παύλος, Εθνοβιολόγος, Σύµβου-
λος Βιώσιµης Ανάπτυξης.
11. Ραντόπουλος ∆ηµήτρης, Σύµβουλος Αγροδι-
ατροφικού τοµέα και µέλος του Κέντρου Εθελο-
ντών Μάνατζερ Ελλάδος.
12. Μαυρέλλης Γαβριήλ, Αγρονόµος και Τοπο-
γράφος Μηχανικός, CEO της GET.
13. Μπαντάς Σωτήρης, ∆ρ. ηλεκτρολόγος µηχα-
νικός, CEO της Centaur Analytics.
14. Λαδικός ∆ηµήτρης, ∆ιευθυντής Ε&Α, ΓΙΩ-
ΤΗΣ και πρόεδρος Τεχνολογικής Πλατφόρµας 
Τροφίµων Food for Life.
15. Κουρέτας ∆ηµήτρης, διευθυντής φυσιολογίας 
Zωικών Oργανισµών Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας.
16. Χρυσολούρης Μάριος-Μάρκος, CEO και συ-
νιδρυτής της SuSea Group/FreshStrips.
17. Κουτελιδάκης Αντώνιος, επίκουρος καθηγη-
τής ∆ιατροφής του Ανθρώπου, Πανεπιστήµιο 
Αιγαίου.
18. Κονίδης Αλέξιος, ∆ιευθυντής Ερευνών, Ιν-
στιτούτο Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων και 
Εσωτερικών Υδάτων, ΕΛΚΕΘΕ.
19. Μαλαµάκης Απόστολος, επιστηµονικός συ-
νεργάτης του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής 
Μηχανικής και Μετάδοσης Θερµότητας, του 
ΑΠΘ.
20. Γκοµόζιας ∆ηµήτρης, υπεύθυνος του τµήµα-
τος αλιείας - υδατοκαλλιεργειών, οργανισµός 
Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊό-
ντων (ΟΠΕΓΕΠ)-Agrocert.

Κάλεσμα Πρίντζου για ανανέωση 
του συνεργατισμού στην Ελλάδα
Από τη θέση του... Κοντού επέλεξε να καλλιεργήσει κλίμα ζυμώσεων ο Θεσσαλός

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Xρέη προσωρινού προέδρου στον Σύνδεσµο Α-
γροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Επι-
χειρήσεων Ελλάδος (ΣΑΣΟΕΕ), θα παρέχει αντι-
πρόεδρος Νικήτας Πρίντζος, µετά την παραίτηση 
από την εν λόγω θέση του Αλέξανδρου Κοντού.

Ο Νικήτας Πρίντζος θα ασκήσει τα καθήκο-
ντα του προέδρου για σύντοµο χρονικό διά-
στηµα, ήτοι µέχρι τη σύγκληση της Γενικής Συ-
νέλευσης για τη διενέργεια αρχαιρεσιών. Ο ί-
διος, σε δήλωση του, τονίζει ότι θα παραµείνει 
«υπέρµαχος της ενοποίησης του συνεταιριστι-
κού κινήµατος», ενώ ξεκαθαρίζει ότι «δεν δια-
κατέχοµαι από προσωπική φιλοδοξία, δεν διεκ-
δικώ και δεν προσδοκώ οφέλη κι αυτό το γνω-
ρίζουν όλοι οι συνάδελφοί µου στο συνεταιρι-
στικό κίνηµα. ∆εν θα υπηρετήσω σκοπιµότητες 
και δεν έχω πολιτικές δουλείες».

Αναλυτικά η δήλωση Πρίντζου
«Μετά την παραίτηση του πρώην υπουργού Α-

λέξανδρου Κοντού από τη θέση του προέδρου του 
ΣΑΣΟΕΕ και ως έχων την ιδιότητα του Α’ αντιπρό-
εδρου αυτής της Οργάνωσης, θα ήθελα να ενηµε-
ρώσω ότι, όπως προβλέπεται από το καταστατικό, 
αλλά και µε την στήριξη και προτροπή φυσικά ό-
λων των µελών του ∆Σ, για σύντοµο χρονικό διά-
στηµα, ήτοι µέχρι τη σύγκληση της γενικής συνέ-
λευσης για τη διενέργεια αρχαιρεσιών, θα συνεχί-
σω να προσφέρω τις υπηρεσίες µου στην Οργά-

νωση, από τη θέση πλέον του προέδρου του ∆Σ
Θεωρώ υποχρέωσή µου να ευχαριστήσω τον 

αποχωρήσαντα πρόεδρο Αλέξανδρο Κοντό, για τις 
τεράστιες προσπάθειες που κατέβαλε ο ίδιος προ-
σωπικά, αλλά και για τις επιτυχίες που κατάφερε 
για τον ΣΑΣΟΕΕ προσφέροντας σηµαντικές υπη-
ρεσίες στους αγρότες, καθόλα αυτά τα χρόνια της 
προεδρίας του, µέσα σε ιδιαίτερα δύσκολες συν-
θήκες. Σε ό,τι µε αφορά, θέλω να τονίσω ότι δεν 
διακατέχοµαι από προσωπική φιλοδοξία, δεν δι-
εκδικώ και δεν προσδοκώ οφέλη κι αυτό το γνω-
ρίζουν όλοι οι συνάδελφοί µου στο συνεταιριστι-
κό κίνηµα. ∆εν θα υπηρετήσω σκοπιµότητες και 
δεν έχω πολιτικές δουλείες.

Θα προσπαθήσω, όµως, µε κάθε δυνατό τρό-
πο, στο σύντοµο αυτό χρονικό διάστηµα που θα 
προεδρεύω στο ΣΑΣΟΕΕ, να είµαι χρήσιµος και 
ωφέλιµος στο συνεταιριστικό κίνηµα και γενι-
κότερα στον αγροτικό κόσµο της πατρίδας µου.

Η χρονική συγκυρία είναι εξαιρετικά κρίσιµη. 
Πρωταρχικό µου µέληµα και αδιαπραγµάτευτη ε-
πιδίωξή µου είναι η επανασύνδεση, ανασυγκρότη-
ση και ανανέωση του συνεταιριστικού κινήµατος.

Αντιλαµβάνοµαι ότι το εγχείρηµα αυτό είναι δύ-
σκολο, δεν έχω αυταπάτες. Θα συνδράµω όµως, 
όσο περισσότερο µπορώ, µε τις όποιες µικρές µου 
δυνάµεις, στη συλλογική προσπάθεια για την ε-
πίτευξη των κοινών µας στόχων, διότι τίποτα δεν 
µας χωρίζει και όλα µας ενώνουν.

∆εν είµαι από εκείνους που προσπαθούν να 
φτιάξουν δικό τους βιλαέτι. Μόνο µέσα από τον 
εκσυγχρονισµό, την αναβάθµιση, την αναγέννη-
ση και την ενοποίηση του συνεταιριστικού κινή-
µατος, θα µπορέσουν οι συνεταιριστικές οργανώ-
σεις να υπηρετήσουν τα συµφέροντα των Ελλή-
νων αγροτών και κατ’ επέκταση να συµβάλλουν 
στην ανάπτυξη της χώρας µας.

∆υστυχώς, όπως οφείλω να σηµειώσω, τα δια-
χρονικά, µεγάλα λάθη της πολιτείας, αλλά και τα 
µεγάλα λάθη ηµών των συνεταιριστών, έχουν α-
παξιώσει το συνεταιριστικό κίνηµα στη συνείδη-
ση των αγροτών, το οποίο όµως, δεν θα πρέπει να 
λησµονούµε ότι έχει προσφέρει, κατά το παρελ-
θόν, πολλά και σηµαντικά στον τόπο µας.

Είµαι υπέρµαχος της ενοποίησης του συνεταιρι-
στικού κινήµατος και πιστεύω ότι µε διαβούλευση 
όλων των αρµόδιων φορέων, µε την αρωγή του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και την 
αξιοποίηση του νέου συνεταιριστικού νόµου, µπο-
ρούµε να διαµορφώσουµε µία καλύτερη επόµενη 
ηµέρα για τον αγροτικό κόσµο της πατρίδας µας». 

Καθαρά και έντιµα
Χωρίς ακρότητες και φανατι-

σµούς, µε λογική, σύνεση, οµό-
νοια, σύµπνοια, ρεαλισµό, καθαρά 

και έντιµα, µπορούµε να βαδί-
σουµε όλοι µαζί σε µια συλλογική 
προσπάθεια, λέει ο νέος πρόεδρος
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Στις αρχές του 2021, η Κοµισιόν αναµένεται να 
δηµοσιεύσει την «Πράσινη Βίβλο για τη γήρανση 
και το µακροπρόθεσµο όραµα για τις αγροτικές 
περιοχές». Σε αυτό το πλαίσιο, έχει ήδη εκδώσει 
µία έκθεση που αποτυπώνει τις σηµαντικές 
διαφορές µεταξύ των περιφερειών όσον αφορά 
τη δηµογραφική αλλαγή, καθώς και την ανάγκη 
να αντιµετωπιστούν οι επιπτώσεις της στην 
ανάπτυξη και τη βιωσιµότητα, την απασχόληση, 
την υγεία και τη µακροχρόνια φροντίδα σε 

διάφορα µέρη της Ευρώπης. Σηµειώνεται 
πως στις αγροτικές περιφέρειες, ο πληθυσµός 
µειώθηκε κατά 0,8 εκατοµµύρια µεταξύ 2014 
και 2019. Ωστόσο, ο αριθµός αυτός δεν 
περιγράφει πλήρως την κατάσταση.
Πρόσφατες έρευνες του ΟΟΣΑ δείχνουν ότι 
οι περιφέρειες που βρίσκονται κοντά σε πόλεις 
παρουσιάζουν αυξητικές τάσεις, ενώ οι πιο 
αποµακρυσµένες περιφέρειες 49 φθίνουν 
πληθυσµιακά.

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Σηµείο καµπής για την επανεξέτα-
ση των πολιτικών που σχετίζονται 
µε τη δηµιουργία νέων ευκαιριών 
οικονοµικής και κοινωνικής ανά-
πτυξης στις αγροτικές περιοχές, 
χαρακτηρίζεται η µετά-COVID ε-
ποχή, καθώς το σηµαντικό ύψος 
διατιθέµενων πόρων από επιµέ-
ρους Ταµεία (Ανάκαµψης, ∆ίκαι-
ης Μετάβασης, Ταµείο Συνοχής), 
µπορεί να παράσχει συγκεκριµέ-
νες λύσεις για την εδραίωση του 
πληθυσµού στα χωριά. 

Πριν όµως γίνει λόγος για «ψη-
φιοποίηση», «καινοτοµία» και «έ-
ξυπνα χωριά», προέχει η ανάγκη 
ανάπτυξης µιας πιο ελκυστικής οι-
κονοµίας και γεωργίας για τους 
νέους. Πιλοτικά έργα βασικού ει-
σοδήµατος στις αγροτικές περιο-
χές, διευκόλυνση της µεταβίβα-
σης των επιχειρήσεων µε την ε-
ξασφάλιση αξιοπρεπών όρων για 
τους αγρότες οι οποίοι βγαίνουν 
στη σύνταξη, ουσιαστικές αλλα-
γές όσον αφορά τους όρους πρό-
σβασης στη γη και την πίστωση 
και ειδικές ρυθµίσεις προστασίας 
των αγροτικών εκτάσεων. 

Οι παραπάνω είναι προτάσεις 
που αναµένεται να συζητήσει η Ε-
πιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης 
της Υπαίθρου (Comagri) στις 30 
Νοεµβρίου, ώστε να ενσωµατω-
θούν στην πρωτοβουλία «Ανατρο-
πή των δηµογραφικών εξελίξεων 
στις περιφέρειες της ΕΕ µε τη χρή-
ση µέσων της πολιτικής για τη συ-
νοχή», που ζητείται από την Ευρω-
βουλή να µετεξελιχθεί σε νοµοθε-
τική πρόταση της Κοµισιόν. 

Έµφαση στις προτάσεις της Comagri, 
προσδίδεται στο γεγονός ότι οι α-
νισότητες στην πρόσβαση σε γη, οι 

άµεσες πληρωµές και η υποστήρι-
ξη της ΚΑΠ, τόσο µεταξύ όσο και ε-
ντός των χωρών της ΕΕ, συγκατα-
λέγονται µεταξύ των θεµάτων που 
πρέπει να αντιµετωπιστούν προκει-
µένου να τεθεί τέρµα στην περιφε-
ρειακή παρακµή, να επιτραπεί να 
συνταξιοδοτηθούν από τη γεωργία 
οι µεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι 
και να ξεκινήσουν την απασχόλη-
ση µε τις γεωργικές εκµεταλλεύ-
σεις οι νέοι.

∆ιευκόλυνση των µεταβιβάσεων
Σε αυτό το πλαίσιο ζητά ένα µεί-

ζον σχέδιο για τη διευκόλυνση των 
µεταβιβάσεων για όλες τις επιχει-
ρήσεις, προκειµένου να δοθεί η 
δυνατότητα στους νέους να απο-
κτήσουν πρόσβαση στην απασχό-
ληση και την επανέναρξη της οι-

κονοµικής δραστηριότητας, καθώς 
και προκειµένου να παρασχεθεί ε-
παρκής σύνταξη για τους αποχω-
ρούντες εργαζοµένους. «Ανάλογα 
µέτρα θα καθιστούσαν την αγρο-
τική οικονοµία περισσότερο ελκυ-
στική, εκκινώντας µε τη γεωργία 
και θα ήταν επωφελή για τις εξό-
χως απόκεντρες περιοχές και τις α-
γροτικές περιοχές στην Ευρώπη», 
αναφέρεται στις τροπολογίες που 
θα συζητηθούν την ερχόµενη ∆ευ-
τέρα 30 Νοεµβρίου. 

Πέραν της ΚΑΠ οι πόροι
Φυσικά, τα πιο φιλόδοξα µέτρα 

σε πολιτικό επίπεδο για την προ-
ώθηση της αντικατάστασης των 
γενεών σε αυτόν τον τοµέα µέσω 
ουσιαστικών αλλαγών όσον αφο-
ρά τους όρους πρόσβασης στη γη 

και την πίστωση, πρέπει να επιδι-
ωχθούν µε µία ενιαία ενωσιακή υ-
ποστήριξη «πέραν της ΚΑΠ» όπως 
λένε οι Ευρωβουλευτές, µέσω για 
παράδειγµα του Ταµείου Συνοχής. 
Γι’ αυτό άλλωστε, οι προτάσεις α-
πευθύνονται προς την Επιτροπή Πε-
ριφερειακής Ανάπτυξης που είναι 
αρµόδια επί της ουσίας, να συµπε-
ριλάβει στην πρόταση ψηφίσµατός 
τα παραπάνω. 

Όσον αφορά τους πόρους της ΚΑΠ, 
αυτοί θα πρέπει να επικεντρωθούν 
στο πλαίσιο µιας «συντονισµένης 
προσπάθειας για να βοηθηθούν οι 
οικογενειακές γεωργικές εκµεταλ-
λεύσεις προκειµένου να επωφελη-
θούν από την καινοτοµία και τις νέ-
ες τεχνολογίες», σηµειώνεται στις 
τροπολογίες που έχουν κατατεθεί 
από την Επιτροπή Γεωργίας. 

Η αναζωογόνηση των 
χωριών περνάει από 

την πρόσβαση στη γη
Ένα μείζον σχέδιο 

για τη διευκόλυνση 
των μεταβιβάσεων 

αγροτικών 
εκμεταλλεύσεων, 

προτείνει η 
Επιτροπή Γεωργίας 

για να σταματήσει 
η περιφερειακή 

παρακμή 

Αρχές του 2021 
η Πράσινη Βίβλος για

το όραµα σχετικά µε τις
αγροτικές περιοχές

Αλυσίδες
Η ανάπτυξη βραχειών 
αλυσίδων εφοδιασµού και 
περιφερειακών αγορών 
τροφίµων θα µπορούσε να 
διαδραµατίσει κεντρικό ρόλο 
στην παροχή οικονοµικών 
ευκαιριών για τους αγρότες 
στη γεωργική παραγωγή, τη 
µεταποίηση και τη λιανική.

Σχεδιασμός
Είναι ανάγκη ένα µείζον 
σχέδιο για τη διευκόλυνση 
των µεταβιβάσεων για όλες 
τις επιχειρήσεις, ώστε να 
δοθεί η δυνατότητα στους 
νέους να αποκτήσουν 
πρόσβαση στην απασχόληση.

Σύνταξη
«Επιβάλλεται να 
διευκολυνθεί η µεταβίβαση 
των επιχειρήσεων µε τη 
µείωση της γραφειοκρατίας 
και την εξασφάλιση 
αξιοπρεπών όρων για τους 
γεωργούς οι οποίοι βγαίνουν 
στη σύνταξη», σηµειώνουν 
οι Ευρωβουλευτές.
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ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
«Είναι εµφανές πλέον σε 
όλους ότι το ΕΣΥ, είτε έχει 
να κάνει µε τις ΜΕΘ, είτε 
µε τις απλές κλίνες, 
πιέζεται πολύ[...]. Είµαστε 
υπερήφανοι για όλους όσοι 
υπηρετούν το ΕΣΥ. Αυτό 
το χειµώνα η Ελλάδα δεν 
θα σωθεί µε πολλά λόγια, 
αλλά µε γενναίες 
αποφάσεις και πράξεις».

ΗΛ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑ
«∆εν µπορείς να απαιτείς 
από τους άλλους όταν τους 
έχεις αφήσει να µπουν στο 
χώρο σου, τους έχεις 
δώσει το δικαίωµα να 
µιλήσουν και µιλάτε λες 
και είστε φίλοι και πίνετε 
καφέ, να απαιτείς ξαφνικά 
τον σεβασµό τους και να 
µη µιλάνε. Τον σεβασµό 
τον κερδίζεις».

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΧΟΙΝΑΣ 
ΑΝΤ. ΚΟΜΙΣΙΟΝ
«Τώρα πρέπει να 
εστιάσουµε στη διανοµή 
του εµβολίου γιατί είναι 
αυτό που σώζει ζωές. Αυτό 
που τελικά θα σώσει ζωές, 
δεν είναι τα εµβόλια, αλλά 
ο εµβολιασµός. Η Επιτροπή 
έχει εξασφαλίσει ένα ευρύ 
χαρτοφυλάκιο για όλους 
τους πολίτες στην ΕΕ, για 
όλα τα πιθανά εµβόλια».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
∆ΗΛΑ∆Η, ΜΙΚΡΟΣ ΚΛΗΡΟΣ, ΠΟΛΛΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ, ΝΑ ‘ΧΟΥΝ ∆ΟΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

Συγχαρίκια
Αν µη τι άλλο ευνοϊκή η ένταξη 
και των αγροτών του κανονικού 
καθεστώτος στους δικαιούχους 
Επιστρεπτέας Προκαταβολής 
του 4ου κύκλου. Ο Μαυρουδής, 
έσπευσε να καρπωθεί τη θετική 
εξέλιξη που περιλαµβάνει το 
χρηµατοδοτικό σχήµα που έχει 
καταρτίσει το Οικονοµικών και 
δίνει ανάσα για να καλύψουν τις 
τρέχουσες καλλιεργητικές 
ανάγκες εν µέσω πανδηµίας. 

∆ιάκριση
Και εµείς εδώ ψηφίζουµε και 
πληρώνουµε εισφορές λένε 
ελαιοπαραγωγοί που είτε είναι 
συνταξιούχοι, είτε δεν ανήκουν 
στους κατ’ επάγγελµα, ζητώντας 
να ενταχθούν κι αυτοί στα 30 
ευρώ των κορωνονενισχύσεων. 
«Αν η τιµή τον αγροτικών 
προϊόντων επέτρεπε την πλήρη 
απασχόληση σαν αγρότης δεν 
θα κάναµε δεύτερες δουλειές», 
σχολιάζουν κάποιοι.

Απ’ το τέλος
Τέταρτη από το τέλος στην 
Ευρώπη είναι η Ελλάδα σε 
όρους αυτοµατοποίησης της 
µεταποιητικής βιοµηχανίας, που 
δείχνει ότι η 4η βιοµηχανική 
επανάσταση ξεκίνησε µε τη 
χώρα µας ασθµαίνουσα. Αυτή 
είναι µία από τις πολλές 
µελανές διαπιστώσεις της 
Επιτροπής Σοφών για την 
ανταγωνιστικότητα του 
ελληνικού επιχειρείν.

Με «νέα εγγραφή» λύθηκε το θέµα µε το 30ευρω

Στο τσακ µπαµ έλυσε ο υπουργός της πλατείας τα προβλήµατα µε 
τους κωδικούς για το 30ευρω της κορωνοενίσχυσης, που άφηνε 
κόσµο απέξω και έτσι αποσοβήθηκε µια νέα ελαιοκοµική... κρίση. 
Κατόπιν, λέει ανακοίνωση της Βάθη, των συντονισµών ενεργειών 
του Μαυρουδή αποκαταστάθηκε σε εξαιρετικά σύντοµο χρονικό δι-
άστηµα το ζήτηµα µε τις ποικιλίες ελαιώνων που αφορούν ελιές ε-
λαιοποιήσιµες ή διπλής κατεύθυνσης και δεν εµφανίζονταν ως επι-
λέξιµες στο πληροφοριακό σύστηµα του Μέτρου. Πατήστε «Νέα εγ-
γραφή» ώστε να υπολογιστεί εκ νέου η επιλέξιµη έκταση και η σχε-
τική κλάση, ενηµερώνει η ∆οµοκού τους απανταχού δικαιούχους. 

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
«Ευχαριστούµε 
όσους συµµετείχαν 
µε αρθρογραφία 
στον Τύπο ή άλλες 
παρεµβάσεις 
στον σχολιασµό 
της Έκθεσης, 
συµβάλλοντας έτσι στη 
βελτίωσή της», λένε οι 
συντάκτες της έκθεσης 
Πισσαρίδη.

Στην ενότητα πάντως 
για τον πρωτογενή, 
δεν εµφανίστηκε 
κάτι θεαµατικό πέραν 
της απαρίθµισης 
των γνωστών 
διαρθρωτικών 
προβληµάτων και 
των επιγραµµατικών 
προτάσεων που 
συναντά κανείς 
εδώ και χρόνια.

Υβρίδια
Τελευταία ευκαιρία έως 15 

∆εκέµβρη για επαγγελµατίες 
αλιείς που διατηρούν άδεια 
αλίευσης µε το αλιευτικό 
εργαλείο γρίπος, που σύρεται 
από σκάφος ή βιντζότρατα, για 
ένταξη στις ευνοϊκές διατάξεις 
επιδότησης της απόσυρσής του.

Βέβαια, η λειτουργία του εν 
λόγω αλιευτικού εργαλείου δεν 
επιτρέπεται από την ΕΕ και η 
µέχρι σήµερα δραστηριοποίησή 
τους γινόταν δοκιµαστικά είτε 
κατά παρέκκλιση µε ορισµένο 
σχέδιο διαχείρισης, που έληξε 
το Μάρτιο του 2020.

Ωστόσο ο Μαυρουδής...
προτάσσοντας την ανάγκη 
στήριξης των αλιέων 
βιντζότρατας αποφάσισε 
επιδότηση µε το ύψος του κατ’ 
αποκοπή ποσού ενίσχυσης να 
ορίζεται ως 25.000 ευρώ ανά 
σκάφος και µε συνολικό 
µπάτζετ στα 5,7 εκατ. ευρώ.

;

ΠΕΛΕ
ΒΕΤΕΡΑΝΟΣ
«Τι θλιβερά νέα. [σ.σ 
ανάρτηση στο twitter για 
το θάνατο του Μαραντόνα] 
Έχασα έναν σπουδαίο 
φίλο κι ο κόσµος έχασε 
έναν θρύλο. Υπάρχουν 
πολλά να πω, αλλά τώρα ο 
Θεός να δώσει δύναµη 
στην οικογένειά του. Μια 
ηµέρα ελπίζω να παίξουµε 
µαζί µπάλα στον ουρανό».

Νοµίζω πως είναι 
καιρός να ξαναδώ 
την προίκα µου 
στη Μάνη. 

Καµία λύση δεν διαφαίνεται για επαναφορά της 
επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο 
αγροτικό πετρέλαιο, το οποίο έχει απασχολήσει ουκ 
ολίγες φορές την πολιτική ηγεσία της χώρας µας. 
Κάθε φορά, οι προσδοκίες των παραγωγών 
διαψεύδονται, την ώρα που οι συνάδερφοί τους 
Ευρωπαίοι αγρότες βρίσκονται να λαµβάνουν 
κρατικές ενισχύσεις που κρατούν σε χαµηλές τιµές 
το αγροτικό πετρέλαιο προκειµένου να ενισχύσουν 
τον ανταγωνιστικό χαρακτήρα των προϊόντων τους.

Λύση δεν φαίνεται ούτε την επόµενη χρονιά, κάτι 
που έγινε σαφές και από την παρουσίαση του 
προϋπολογισµού του 2021 στη Βουλή, στην οποία 
επιβεβαιώθηκε η απουσία του αγροτικού τοµέα, 
αλλά και οι όποιες αναφορές για την ενίσχυσή του. 
∆εν υπάρχουν προβλέψεις για µέτρα µε στόχο τη 
µείωση του κόστους παραγωγής, ούτε ως εκ 
τούτου και για επαναφορά του ΕΦΚ πετρελαίου. 

Και µπορεί ο Βορίδης από τότε που ανέλαβε στην 
πλατεία Βάθη να αναγνωρίζει τη σηµασία της 
επιστροφής του ΕΦΚ πετρελαίου στους αγρότες, 
τονίζοντας ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να 
αποτελέσει µόνιµο µέτρο, ωστόσο η πραγµατικότητα 
τον διέψευσε, αφού ο δηµοσιονοµικός χώρος, που 
απαιτείται, λόγω των επιπτώσεων της πανδηµίας 
στην οικονοµία φαίνεται να «στενεύει» επικίνδυνα.

Πρόταση για έκτακτη ενίσχυση 70 ευρώ το 
στρέµµα στο βαµβάκι ακούγεται ότι κατέβασε η 
∆ιεπαγγελµατική Βάµβακος στο αρµόδιο 
υπουργείο. Ως εδώ καλά, άλλωστε είναι γνωστό το 
ενδιαφέρον των επιτελών της Βάθη, τόσο των 
σηµερινών όσο και όλων των ενοίκων που πέρασαν 
από το εν λόγω Μέγαρο, για το προϊόν, δεδοµένου 
του ειδικού του βάρος ακόµα και στο ΑΕΠ της 
χώρας. Το πρόβληµα είναι ότι µε 2,5 εκατ. 
στρέµµατα, το «κονδύλι» βγαίνει πολύ µεγάλο, τα 
λεφτά είναι πολλά Άρη και δεν είναι σίγουρο ότι 
υπάρχουν και µπορούν να διατεθούν! Οψόµεθα! 

«Όλα του γάµου δύσκολα για  το ΥπΑΑΤ» 
σχετικά µε τις αιτήσεις του µέτρου 21 για τα 30 
ευρώ στο ελαιόλαδο, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ σε 
ανακοίνωσή του, τονίζοντας τη δυσλειτουργία της 
πλατφόρµας, αλλά και το γεγονός ότι πολλές 
παραδοσιακές ποικιλίες ξεχάστηκαν και εντάχθηκαν 
εκ των υστέρων στο µέτρο. Μιλάει για φιάσκο της 
πολιτικής ηγεσίας και για ένα µέτρο που 
σχεδιάστηκε «στο πόδι» υπό την πίεση των χιλιάδων 
ελαιοπαραγωγών.

«Ζήλια, Ψώρα», απαντά το υπουργείο, 
υπογραµµίζοντας ότι επί 4,5 χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ δεν 
έδωσε ούτε ένα ευρώ για τη στήριξη της 
ελαιοπαραγωγής, ενώ σπεύδει να στηλιτεύσει την 
κριτική της αντιπολίτευσης για τις δυνατότητες της 
πλατφόρµας, τονίζοντας ότι µε αυτή ο υπουργός 
δίνει 126 εκατ. ευρώ στους παραγωγούς. «Στην 
πολιτική χρειάζεται µεγαλοψυχία και συγκράτηση 
της ζήλιας ώστε να µη γεµίζει η χώρα, ψώρα που 
λέει και ο λαός µας», καταλήγει µε παροιµία η 
ανακοίνωση της Βάθη. Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Ξ
εκινάω αυτή την ε-
βδοµάδα µε ένα κα-
λό και ένα κακό νέο. 
Το καλό είναι ότι οι 

µεγάλες τράπεζες αρχίζουν να 
βλέπουν πραγµατικά τα αιτή-
µατα χρηµατοδότησης που υ-
ποβάλλονται εκ µέρους των α-
γροτών. Λίγο η εξυγίανσή τους 
που προχωράει, λίγο τα νέα 
εργαλεία εγγυοδοσίας και λί-
γο η βελτίωση των συνθηκών 
ρευστότητας διεθνώς, οι τρά-
πεζες ξαναγίνονται προσιτές. 

Κεφαλοχώρια
ΤΟ ΚΑΚΟ ΝΕΟ είναι ότι κλεί-
νουν πολλά, νευραλγικά, ιστο-
ρικά θα τα ονόµαζα, υποκατα-
στήµατα των τραπεζών σε κρί-
σιµους επαρχιακούς κόµβους, 
δηλαδή σε κεφαλοχώρια. Από 
τα 53 καταστήµατα που κλείνει 
η Πειραιώς, τα περισσότερα α-
νήκουν στο δίκτυο της πρώην 
Αγροτικής Τράπεζας και είναι 
στην επαρχία. Ανάλογο ενδι-
αφέρον για τους ανθρώπους 
της υπαίθρου παρουσιάζουν 
τα πιο πολλά από τα 41 κατα-
στήµατα της Εθνικής Τράπε-
ζας που βγαίνουν κι αυτά ε-
κτός λειτουργίας.

Τα γκισέ τέλος 
ΠΡΟΦΑΝΩΣ κι έχουν αξιολο-
γηθεί οι εξελίξεις στον τοµέα 
της πληροφορικής, η δυνατό-
τητα για ηλεκτρονικές συ-
ναλλαγές, η ανάγκη για 
περιορισµό των λειτουρ-
γικών εξόδων. Σίγουρα 
όµως δεν έχουν συνε-
κτιµηθεί και ενδεχοµέ-
νως αυτό να µην είναι 
δουλειά µόνο της κά-
θε τράπεζας (ανεξάρ-
τητα αν κάποτε ήταν) 
η σηµασία αυτής της ε-
πιλογής για την τοπική 
οικονοµία, όπως επίσης 
και ο κοινωνικός αντίκτυ-
πος που αυτό µπορεί να 

έχει. Σηµειωτέον ότι η ευρωπαϊ-
κή κατεύθυνση είναι... πιστώστε 
την ύπαιθρο!

Ζήτημα ψυχής  
ΘΑ ΜΟΥ ΕΠΙΤΡΕΨΕΤΕ µια προσω-
πική αναφορά. Ο πατέρας µου, 86 
ετών σήµερα, µε πόνο µου ανα-
κοίνωσε πριν από λίγες µέρες ό-
τι το κατάστηµα της Πειραιώς στο 
Συκούριο κλείνει. Συνήθιζε να 
πηγαίνει µια ζωή εκεί για τις δο-
σοληψίες του, κάθε Παρασκευή. 
Μετά, έβγαινε για λίγο στη λαϊκή 
(στο παζάρι) εκεί µπροστά και στη 
συνέχεια αντάµωνε µε τους παλιούς 
του φίλους σε κάποιο από τα κα-
φενεία της αγοράς. Χθες, Παρα-
σκευή, µάλλον ήταν η τελευταία 
επίσκεψη στο εν λόγω κατάστηµα. 

Μόνο στις εκθέσεις

ΚΑΤΑ ΤΑ ΛΟΙΠΑ, η έκθεση της 
Επιτροπής Πισσαρίδη, προκρίνει 
διεύρυνση του κλήρου, µεγέθυν-
ση των αγροτικών εκµεταλλεύσε-
ων και αγροτική εκπαίδευση δι-
αρκείας. Αυτό που µε ανησυχεί 
είναι ότι θα «δουλέψει» µόνο η 
εκπαίδευση. Αφού τόσα χρόνια 
δεν δούλεψαν τα πανεπιστήµια 
και οι καθηγητές για τη βελτίωση 
της παραγωγικότητας των αγροτι-
κών µονάδων, θα δουλέψουν πά-
λι οι αγρότες για τους καθηγητές. 

Καλώς τα παιδιά 
ΥΠΑΡΧΕΙ ένας κλάδος στον ευ-
ρύτερο τοµέα της αγροτικής πα-
ραγωγής που εδώ και χρόνια ή-
ταν στην αφάνεια. Από τότε που 
ενέσκηψε η πανδηµία βρίσκε-
ται συνεχώς στο προσκήνιο. Ο 
λόγος για τον κλάδο της αν-
θοπαραγωγής. Άνοιξε η ό-
ρεξη φαίνεται, µε τον πρώτο 
γύρο των ειδικών ενισχύσε-
ων, µιας και πρώτος ωφελή-
θηκε από τα µέτρα και κινεί 
αυτές τις µέρες γη και ουρα-
νό για να πρωταγωνιστήσει 
και στον δεύτερο γύρο. 

Για το κλείσιµο 
καταστηµάτων 
σίγουρα δεν έχουν 
συνεκτιµηθεί και 
ενδεχοµένως 
αυτό να µην είναι 
δουλειά µόνο της 
κάθε τράπεζας 
(ανεξάρτητα αν 
κάποτε ήταν) η 
σηµασία αυτής της 
επιλογής για την 
τοπική οικονοµία, 
όπως επίσης και 
ο κοινωνικός 
αντίκτυπος που 
αυτό µπορεί να 
έχει. Σηµειωτέον 
ότι η ευρωπαϊκή 
κατεύθυνση είναι... 
πιστώστε την 
ύπαιθρο!

Π
οιος είναι ο µάντης της Οµάχα; Ο 
Γουόρεν Μπάφετ φυσικά. Χωρίς 
αµφιβολία, το όνοµα αυτού του ε-
πενδυτή µπορεί να συµπεριληφθεί 

εύκολα µεταξύ των διασηµοτήτων του κόσµου 
µας, όπως ο Λάιονελ Μέσι ή ο Άρνολντ Σβαρ-
τσενέγκερ. Ο πρώτος έχει ταλέντο στο ποδό-
σφαιρο, ο δεύτερος στις συναρπαστικές ται-
νίες δράσης, και ο Μπάφετ στις επενδύσεις.

Οι επενδύσεις είναι κάτι το δύσκολο. Ακριβέ-
στερα, είναι δύσκολο να επενδύει κανείς επι-
κερδώς. Κάποιος που µπορεί να επενδύει κα-
λά πλουτίζει και µερικές φορές γίνεται µέχρι 
και διάσηµος. Ακόµη, οι επενδύσεις δεν µπο-
ρούν να διδαχθούν στο σχολείο, όπως η ηλε-
κτροκόλληση ή τα λογιστικά. Ένας πετυχηµέ-
νος επενδυτής συνδυάζει εκπαίδευση, εµπει-
ρία, συναισθηµατικό αυτοέλεγχο και την ικα-
νότητα να λαµβάνει υπόψη του άγνωστες µετα-
βλητές. Παρ’ όλα αυτά, ακόµη και οι καλύτεροι 
µπορεί να κάνουν πετυχηµένες επενδύσεις 99 
φορές στη σειρά και µετά να αποτύχουν οικτρά.

Πόσο καλά θα µπορούσε ένας µέσος πολιτι-
κός, ένας υπάλληλος ή αναλυτής σε ένα υπουρ-
γείο να αποδώσει ως επενδυτής; Πρόσφατα εί-
χαµε διάφορες ευκαιρίες να το δούµε αυτό στην 
Τσεχία στην πράξη. Σε κάποια δηµόσια έργα, 

η χαµηλή απόδοση 
της επένδυσης εί-
ναι προφανής ακό-
µη και σε κάποιον 
τυχαίο περαστικό. 
[...].Οι πολιτικοί ε-
πενδυτές του σήµε-
ρα όµως βλέπουν 
την καλή όψη των 
πραγµάτων. Τα δις 

από την ΕΕ θα τους επιτρέψουν να πραγµατο-
ποιήσουν τα πιο τολµηρά τους όνειρα. Ένας α-
πό τους πολιτικούς προωθεί τα τρένα υδρογό-
νου, ένας άλλος θέλει να χτίσει νοσοκοµεία, ο 
τρίτος θέλει να δηµιουργήσει οπτικά δίκτυα[…]. 

Η τελική εκδοχή του πώς θα χρησιµοποιή-
σουµε το πακέτο ανάκαµψης θα είναι το απο-
τέλεσµα της σύγκρουσης των προσωπικών ο-
νείρων των πολιτικών. [...].Οι µηχανισµοί όµως 
της οικονοµίας αντιστοιχούν περισσότερο στην 
εξέλιξη παρά στον δηµιουργισµό. 

Σκεφτόµαστε τον µηχανισµό ανάκαµψης 
και αντοχής ως έναν λευκό ελέφαντα που µας 
προσφέρει η ΕΕ, αλλά θα µας στοιχειώσει για 
πολύ περισσότερο χρόνο απ’ ό,τι ο κορωνοϊ-
ός. [...].Το θεµελιώδες είναι να αντιληφθού-
µε πως κάποτε θα χρειαστεί όλα αυτά τα να 
ξεπληρώσουµε. Αντί να βασιζόµαστε στην α-
φελή ελπίδα ότι οι πολιτικοί µας έχουν τις ι-
κανότητες του Μπάφετ, κι ότι οι επενδύσεις 
που ρυθµίζονται από αυτούς θα µας αποφέ-
ρουν τα διπλά έσοδα σε είκοσι χρόνια, ας ξε-
κινήσουµε να αποταµιεύουµε σήµερα... 

*OΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ, ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ 
ΤΣΕΧΙΚΗΣ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΚΕΨΗΣ INESS

Οι πολιτικοί
ως επενδυτές

ΤOY ΜΑΡΤΙΝ 
ΒΛΑΚΙΝΣΚΙ *
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Συµβολή 6,6% 
στο ΑΕΠ

Το 2017, η προστιθέµενη 
αξία που παράγουν ο 

πρωτογενής τοµέας και 
η βιοµηχανία τροφίµων-
ποτών ανήλθε σε 6,6% 

του ΑΕΠ (11,8 δισ. ευρώ), 
έναντι µέσου όρου 3,5% 
στην ΕΕ, έχοντας αυξηθεί 
από το 4,9% του ΑΕΠ το 
2010. Περίπου το 50% 

προέρχεται από τον 
κλάδο της Γεωργίας

Η μικρή έκταση των αγρο-
τικών εκμεταλλεύσεων 
οδηγεί σε ανεπαρκή μηχα-
νοποίηση, χαμηλό επίπεδο 
χρήσης νέων τεχνολογιών 
και μικρή παραγωγικότητα 
διαπιστώνει και η έκθεση 
του νομπελίστα καθηγητή 

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Αν χαθεί και το oρόσηµο του 2030 και δεν δοθούν 
κίνητρα για µεγέθυνση του αγροτικού κλήρου και 
µετάβαση σε ισχυρές εκµεταλλεύσεις µε ανταγωνί-
σιµους όγκους παραγωγής, τότε όπως λέει η έκθε-
ση Πισσαρίδη ο εγχώριος πρωτογενής θα συνεχί-
σει να κινείται µε ταχύτητες ηµιαυτοσυντήρησης.

Η έκθεση του Κύπριου νοµπελίστα οικονοµολό-
γου, παρότι δεν κοµίζει κάτι το καινούργιο καθώς 
παραθέτει τις έως σήµερα «πικρές» πραγµατικότη-
τες σε καίριους τοµείς της οικονοµίας, ανάµεσα και 
ο πρωτογενής, αποτελεί επί της ουσίας ένα τεχνο-
κρατικό εγχειρίδιο για δράσεις που εφόσον υιοθε-
τηθούν θα µπορούσαν να ενισχύσουν την αναπτυ-
ξιακή δυναµική της χώρας σε βιώσιµη βάση. 

 «Η κατανοµή λειτουργικών επιδοτήσεων και κε-
φαλαιακών ενισχύσεων αποτελεί πολύ ισχυρό ερ-
γαλείο που µπορεί να αξιοποιηθεί πληρέστερα για 
τη διόρθωση των χρόνιων αδυναµιών του αγροτι-
κού τοµέα», αναφέρει χαρακτηριστικά η έκθεση που 
συνιστά να ληφθούν ως µπούσουλας καλές πρακτι-
κές του εξωτερικο, ιδιαίτερα από χώρες που εµφα-
νίζουν υψηλή παραγωγικότητα όπως η Ολλανδία. 

Στο πλαίσιο των κατευθύνσεων και της νέας ΚΑΠ, 
η εισοδηµατική στήριξη πρέπει να είναι στοχευµένη, 
και οι δράσεις πρέπει να κινηθούν αναπτυξιακά για:

 Μεγέθυνση των εκµεταλλεύσεων. Προς αυτή 
την κατεύθυνση, µπορούν να δοθούν ενισχυµένα 
οικονοµικά κίνητρα για συµµετοχή σε συνεργατι-
κά σχήµατα και για αυξηµένη καθετοποίηση της α-
γροτικής παραγωγής (όπως ανάπτυξη µεταποιητι-
κής δραστηριότητας από συνεταιρισµούς και ενίσχυ-
ση των προγραµµάτων συµβολαιακής γεωργίας). 

 Εκσυγχρονισµό των εκµεταλλεύσεων. Η µεγέ-
θυνση εκµεταλλεύσεων αποτελεί βασικό βήµα και 
για τον εκσυγχρονισµό τους, ενώ καίριο ρόλο στις 
επενδύσεις σε σύγχρονο εξοπλισµό και καινοτόµες 
τεχνικές πρέπει να’χουν οι κεφαλαιακές µεταβιβάσεις.

  Βελτίωση του ανθρώπινου δυναµικού. Απαιτεί-
ται η συστηµατική διεξαγωγή προγραµµάτων κατάρ-
τισης που είναι εξειδικευµένες σε σύγχρονες εξελί-
ξεις στον τοµέα της αγροδιατροφής. Επιπλέον, χρει-
άζονται κίνητρα για την προσέλκυση νέων αγροτών, 
οι οποίοι έχουν υψηλότερη εκπαίδευση και καλύτε-
ρη ανταπόκριση στην αξιοποίηση σύγχρονων µεθό-
δων παραγωγής και επιχειρηµατικών στρατηγικών.

 Ενίσχυση της συνεργασίας µε πανεπιστήµια και 
την ερευνητική κοινότητα. 

 Αύξηση της προστιθέµενης αξίας των προϊόντων 
αγροδιατροφής. Μείωση του κόστους και αύξηση της 
παραγωγικότητας µπορεί να επιτευχθεί µε ορθή δι-
αχείριση της φυτοπροστασίας, επιλογή πιστοποιη-
µένων σπόρων υψηλών προδιαγραφών, ορθολογι-
κή αγορά γεωργικού εξοπλισµού και λιπασµάτων, 
αποτελεσµατική άρδευση αλλά και τεχνικές όπως 
η συγκαλλιέργεια. Επιπλέον, προωθητικές δράσεις 
και στρατηγική marketing στην κατεύθυνση προώ-
θησης της τυποποίησης των προϊόντων.

 ∆ιασύνδεση αγροδιατροφής µε τουρισµό. 
Το νέο πλέγµα πολιτικής, οφείλει να διορθώσει 

χρόνιες διαρθρωτικές αδυναµίες:
 Μικρό µέγεθος εκµεταλλεύσεων. Κατά 

µέσο όρο στην Ελλάδα αναλογούν 6,6 εκτάρια 
ανά αγροτική εκµετάλλευση. 

 Χαµηλή παραγωγικότητα: Η ετήσια αξία αγρο-
τικής παραγωγής ανά εκτάριο ανέρχεται σε 1,7 χιλ.
ευρώ στην Ελλάδα. Με βάση τον συγκεκριµένο δεί-
κτη, βρίσκεται στη µέση της κατάταξης των κρατών-
µελών της ΕΕ σε αρκετή απόσταση από τους πρω-
τοπόρους, όπως η Ολλανδία (12,9 χιλ.ευρώ). Εξαι-
ρετικά χαµηλή, ωστόσο, είναι η αξία παραγωγής α-
νά αγροτική εκµετάλλευση µόλις 11,1 χιλ.ευρώ, έ-
ναντι 415 χιλ.ευρώ στην Ολλανδία, 287 χιλ. ευρώ 
στη ∆ανία και 218 χιλ. ευρώ στο Βέλγιο.

 Το ποσοστό εκµεταλλεύσεων όπου τουλάχιστον 
το 50% της παραγωγής κατευθύνεται για αυτοκατα-
νάλωση (γεωργία ηµιαυτοσυντήρησης) ανέρχεται σε 
16%. Το ποσοστό εκµεταλλεύσεων ηµιαυτοσυντή-
ρησης είναι χαµηλό σε σύγκριση µε τις χώρες της 
Ανατολικής Ευρώπης και συγκρίσιµο µε αυτό των 
χωρών της Νότιας Ευρώπης, ωστόσο παραµένει υ-
ψηλό σε σύγκριση µε τις χώρες της Βόρειας και ∆υ-
τικής Ευρώπης, στις οποίες το µεγαλύτερο µέρος της 
παραγωγής έχει εµπορική χρήση.

 Χαµηλή ενσωµάτωση νέων τεχνολογιών και ε-
ξοπλισµού. Η δαπάνη για Ε&Α στον αγροτικό κλά-
δο περιορίζεται σε 11 ευρώ ανά εκτάριο, έναντι 33 
στην Ευρώπη και 19 παγκοσµίως.

Δια βίου εκπαίδευση
προτείνει για αγρότες 
η Επιτροπή Πισσαρίδη

Ευκαιρία η ΚΑΠ
για επανατοποθέτηση
της αγροδιατροφής 
Η ΚΑΠ για την περίοδο 2021-
2027 αποτελεί µια ευκαιρία για 
την επανατοποθέτηση του εγ-
χώριου τοµέα αγροδιατροφής 
και την άµβλυνση των αδυνα-
µιών του, τονίζει η έκθεση Πισ-
σαρίδη. Η νέα ΚΑΠ έχει στόχο 
να βελτιώσει τη δυνατότητα 
αντίδρασης στις τρέχουσες και 
µελλοντικές προκλήσεις, όπως 
η κλιµατική αλλαγή ή η ανανέ-
ωση των γενεών. Έµφαση επί-
σης θα δοθεί στην ανάπτυξη 
των αγροτικών περιοχών µε:

την παροχή βοήθειας στις 
νέες γενιές γεωργών ώστε να 
ενταχθούν στο επάγγελµα, µέ-
σω της καθοδήγησης των γε-
ωργών νεαρής ηλικίας από πε-
ρισσότερο έµπειρους, της ενί-
σχυσης της µεταφοράς γνώσε-
ων από γενιά σε γενιά ή της 
ανάπτυξης σχεδίων διαδοχής, 

την ενθάρρυνση των κρατών 
µελών να πράξουν περισσότε-
ρα σε εθνικό επίπεδο, για πα-
ράδειγµα µέσω περισσότερο 
ευέλικτων κανόνων φορολό-
γησης και κληρονοµιάς, ώστε 
να βελτιωθεί η πρόσβαση των 
νέων γεωργών στη γη, 

τη θέσπιση αυστηρότερων 
απαιτήσεων για τους γεωρ-
γούς όσον αφορά την ασφά-
λεια και την ποιότητα των τρο-
φίµων, για παράδειγµα, µε την 
παροχή χρηµατοδοτικής στήρι-
ξης µόνο όταν συµµορφώνο-
νται µε τους κανόνες για τη 
µείωση της χρήσης φυτοφαρ-
µάκων ή αντιβιοτικών. Επιπλέ-
ον, το κέντρο βάρους της πολι-
τικής θα µετατοπιστεί από τη 
συµµόρφωση στα αποτελέσµα-
τα και τις επιδόσεις.

ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 
ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ 
ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ

∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΝΑ ΚΛΑ∆Ο �∆ΙΣ. ΕΥΡΩ�

ΓΕΩΡΓΙΑ ∆ΑΣΟΚΟΜΙΑ ΑΛΙΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 	 ΠΟΤΑ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:   ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Τον Ιανουάριο 2021
η πράσινη Εβδοµάδα
H ∆ιεθνής Έκθεση Τροφίµων και Αγροτικών 
Προϊόντων µε απευθείας πώληση στο κοινό, 
Internationale Grüne Woche Berlin 2021, 
µετατρέπεται σε αποκλειστικό B2B event (B2B 
διεθνείς συναντήσεις) και θα πραγµατοποιηθεί από 
τις 18 έως τις 22 Ιανουαρίου 2021, όπως 
ανακοίνωσε ο Εκθεσιακός Οργανισµός του 
Βερολίνου, ο οποίος αντιπροσωπεύεται στην 
Ελλάδα από το Ελληνογερµανικό Εµπορικό και 
Βιοµηχανικό Επιµελητήριο. Η επόµενη γνωστή σε 
όλους Internationale Grüne Woche Berlin µε 
απευθείας πώληση στο κοινό έχει προγραµµατιστεί 
να λάβει χώρα από τις 21 έως τις 30 Ιανουαρίου 
2022. Ιστοσελίδα της έκθεσης: www.greenweek.de

Τον Απρίλιο 
ο διαγωνισµός
ελαιολάδου Αthena
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 και οργάνωσης εκθέσεων 
Vinetum. Η συµµετοχή στον Athena 2021 και η 
έναρξη αποστολής δειγµάτων στη διοργανώτρια 
εταιρεία Vinetum θα είναι δυνατή από τις 2 
∆εκεµβρίου µέσω της επίσηµης ιστοσελίδας του 
διαγωνισµού www.athenaoliveoil.gr, όπου οι 
ενδιαφερόµενοι µπορούν να βρουν 
περισσότερες πληροφορίες.

Σειρά εκδηλώσεων 
της Φίλαιος για 
ελιά και ελαιόλαδο

H Λέσχη Φίλων Ελαιολάδου 
και Ελιάς «ΦΙΛΑΙΟΣ» 
συµµετέχει και φέτος στον 
παγκόσµιο εορτασµό για το 
ελαιόλαδο, θεσµό τον οποίο 
καθιέρωσε το ∆ιεθνές 
Συµβούλιο Ελαιοκοµίας 
(IOC- COΙ, µε έδρα τη 
Μαδρίτη). Μέχρι τις 30 
Νοεµβρίου η ΦΙΛΑΙΟΣ θα 
πραγµατοποιήσει σειρά 
εκδηλώσεων για τα δύο 
εθνικά µας προϊόντα, 
ελαιόλαδο και επιτραπέζια 
ελιά. Για πληροφορίες στο 
info@filaios.org.

ΒΕΡΟΛΙΝΟ 

ΜΑ∆ΡΙΤΗ ΛΕΣΒΟΣ

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

ΒΕΡΟΛΙΝΟ
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Πωλούνται χηνόπαπιες και ντόπια 
γουρουνάκια σε τιµή ευκαιρίας. Περι-
οχή Χαλκηδόνας. Τηλ.6934/501864.

Πωλούνται 50 αγελάδες Ζvits και 
κόκκινες. Οι 16 γεννηµένες. Περιοχή 
Βοιωτιας.Τηλ.6934/043602.

Πωλούνται 3 µουλάρια. Περιοχή Κο-
ζάνης. Τηλ. 6974/281683.

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

Πωλούνται αρνιά Λακόν 60 ηµε-
ρών αρσενικά και θηλυκά από µά-
νες υψηλής γαλακτοπαραγωγής. 
100 ευρώ έκαστο. Περιοχή Λάρισας. 
Τηλ.6973/722978.

Πωλούνται γαϊδουράκια θη-
λυκά. Περιοχή Ευρυτανίας. 
Τηλ.6978489950-51

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

Πωλούνται 20 µοσχάρια  Λιµουζίν, 
Σιµπερλίν, αρσενικά και θηλυκά για 
πάχυνση από 140 έως 200 κιλά ζώο 
βάρους, όλα µαζί.. Τηλ. 6972/173482

Πωλούνται 100 πρόβατα διασταυ-
ρωµένα, 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 
πρόβατα γερµανικά-Λακόν,35 κα-
τσίκια ράτσας Ζαν –∆αµασκού. Τι-
µή συζητήσιµη. Κολινδρός  Πιερίας.
Τηλ.6948/483873. 2353/031142.

Ζητούνται πρόβατα µε δικαιώ-
µατα ή δικαιώµατα χωρίς ζώα. 
Τηλ.6974/567958..

ΖΗΤΗΣΗ

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

Ζητούνται δικαιώµατα από ζώα (πρό-
βατα - γίδια), έως 30.000 ευρώ αξία 
δικαιωµάτων καθαρό µείον της παρα-
κράτησης. Τηλ.6946388293

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

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται σε µικρά τετράγωνα δέ-
µατα σανό από βρώµη, άχυρο από κρι-
θάρι και τριφύλλι σε καλή τιµή. Περι-
οχή Μαγνησίας. Τηλ. 6974/431615.

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

Πωλείται βίκος, µπιζέλι και κτη-
νοτροφικό κουκί για σπόρο. 
Τηλ.6932/372270.

Πωλείται φακή, βρώσιµη πο-
λύ βραστερή και για σπόρο.
Τηλ.6932/372270.

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

Πωλείται τριφύλλι σε µικρή τετρά-
γωνη µπάλα, 18 λεπτά το κιλό. Πε-
ριοχή Γιαννιτσών. κ. Χρήστος. Τηλ. 
6945/805371.

Πωλούνται καθαρισµένα για σπο-
ρά κτηνοτροφικό µπιζέλι «’Ολυµπος», 
κριθάρι «nure» και βρώµη «Κασσάν-
δρα». Πρωτοετή σε άριστη ποιότη-
τα, αποστολή σ’όλη τη χώρα. Τηλ. 
6972802670.

Πωλείται τριφυλλόσπορος καθα-
ρισµένος από µαγνήτη, ποικιλία 
υπάτης. Τιµή 3 ευρώ το κιλό. Τηλ. 
6974/463920, 6943/029383.

Πωλείται άχυρο 300 δέµατα, σε µε-
γάλες µπάλες µε 4 σχοινιά. Περιο-
χή Φθιώτιδας. Τηλ. 6974/463920, 
6943/029383.

Πωλούνται µπάλες εξαιρετικής ποι-
ότητας, σανός αγριοτρίφυλλου, βρώ-
µης, κριθάρι και λιούλιου και άχυρα. 
Σε πολύ καλή τιµή µε δυνατότητα µε-
ταφοράς στο χώρο σας. Περιοχή Αχα-
ΐας. Τηλ. 6999/672735.

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

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

Πωλείται  κτηνοτροφικό  µπιζέλι 
για σπόρο, ποικιλίας  Όλυµπος. Τηλ. 
6934/405572.

Πωλείται  µπιζέλι κτηνοτροφικό ποι-
κιλίας  Όλυµπος. Τηλ 6937/479638.

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

Πωλείται σιτάρι για σπόρο ποικιλίας 
ΣΙΜΕΤΟ πρωτοετές από σποροπρα-
γωγή καθαρισµένος και απολυµασµέ-
νος, πρώτης ποιότητας. Περιοχή Φαρ-
σάλων. Τηλ. 6972/285256.

Πωλείται βίκος ποικιλίας  ΜΑΡΙΑΝ-
ΝΑ, καθαρισµένος και απολυµασµέ-
νος, σε σακιά 40 κιλών και σε κα-
λή τιµή. Περιοχή Φαρσάλων. Τηλ. 
6972/285256.

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

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

Πωλούνται µπιζέλι βίκος κτηνοτρο-
φικό καθαρισµένα,  για καλλιέργεια 
ζωοτροφής, σανό για ζώα και χλω-
ρή λίπανση. Ελιές, αµπέλι, δενδρώδη. 
Τηλ. 6981/088747.

Πωλείται σιτάρι σκληρό για σπό-
ρο, ποικιλίας Μοναστήρι Ρ2. Τηλ. 
6932/372270

Πωλείται βιολογικό τριφύλλι και κα-
λαµπόκι. Περιοχή Ναυπάκτου. Τηλ. 
6976/288400...

Πωλείται βρώµη για σπορά.
Τηλ.6973722978.

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

Πωλείται φασόλι και ρεβύθι µέτριο 
από ελληνικές ποικιλίες βραστερό,βι-
ολογικό, χοντρική,λιανική καθώς και 
για σπορά.∆ιανοµή σε όλη την Ελλάδα. 
Περιοχή Σερρών. Τηλ.6987/310440.

Πωλείται τριφυλλόσπορος Σερρών 
νέας εσοδείας. ∆ιανοµή σε όλη την 
Ελλάδα.6937/253885.

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

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

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Eνοικιάζεται επαγγελµατικός  χώρος  
ισογειος 240 τµ µε θέσεις πάρκινγκ 
στον περιφερειακό δρόµο Θεσσαλο-
νίκης. Tηλ.6937/359788.

Πωλούνται 38 στρέµµατα ξε-
ρικά,περιοχή Βούζι  ∆οµοκού.
Τηλ.22310/21403.

Πωλείται αγρόκτηµα δενδροφυτευ-
µένο µε δεκάχρονες ροδιές ελληνι-
κής ποικιλίας Ερµιόνη. 54 στρέµµα-
τα στη περοχή Άσκρο Βοιωτίας.Τιµή 
στρέµµατος 4.000 ευρώ. Πληροφ. 
6937195996.

Πωλούνται  7 αγροτεµάχια  σύνολο 
80 στρεµµάτων, φυτεµένα µε ακακί-
ες για ξυλεία.Περιοχή  Αετοχώρι Αρι-
δαίας, νοµός   Πέλλας, 250 ευρώ το 
στρέµµα. Τηλ.6946/960379.

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

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητείται βοσκότοπος µεγάλης έκτα-
σης για ενοικίαση.Τηλ.6978/023728. 

Ζητoύνται εκτατικά δικαιώµατα χω-
ραφιών.Τηλ.6978023728..

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται αρµεκτικό Fullwood ελα-
φρώς µεταχειρισµένο, 12 στα 12.Περι-
οχή Πατρών.Τηλ. 6906/512460.

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

Πωλείται ένα κλαδευτικό συρόµε-
νο χιλιάρι. Περιοχή  Πιερίας Τηλ. 
6980/001606 , 6945/665253. 

Πωλούνται σπαρτική µηχανή σίτου και 
δισκοσβάρνα. Τηλ.6972307674.

Πωλούνται 2 θερµοκήπια   βαρέ-
ου   τύπου   (15 µ.πλάτος Χ 68 µ.   µή-
κος  το καθένα). Με υδρορροή, υδρο-
νέφωση, σταγόνες, τρεις πόρτες και 
δύο παράθυρα.  Τηλ. 6980/001606 , 
6945/665253.

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

Πωλείται Ford Transit   µε 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, οµογενο-
ποίηση, κορφολόγοι, ντουλάπες για για-
ούρτια ψύξη-θέρµανση, ντιζάκια µε κα-
λούπια διάφορων τύπων. Περιοχή Λά-
ρισα. Τηλ. Τηλ. 6947/509187.

Πωλείται µηχάνηµα παστερίωσης 2 
τόνων 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 δουλε-
µένο µε 7 κωδικούς. Τηλ.6972/173482.

Πωλείται πλατφόρµα 5 τό-
νων και σπαστήρας για καλαµπόκι. 
Τηλ.6983/717473.

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

Πωλείται άροτρο τρίυνο 12άρι, ψη-
λοστάβαρο. Τιµή 300 ευρώ. Τηλ. 
2310/711133. 

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

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

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

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

Πωλείται τρακτέρ stayer 8110 me 
6000 ώρες χρήσης. Σε άριστη κατά-
σταση µαζί µε τα παρελκόµενα,  σπαρ-
τική, άροτρο, 2 καλλιεργητές (ελα-
φρύς, βαρύς) , µε λιπασµατοδιανο-
µέα και ένα καινούριο ραντιστικο.
Τηλ.6943/457861.

Πωλείται  τρακτέρ  John Deere  6820, 
140 ίππων µοντέλο του 2004 µε 9000 
ώρες λειτουργίας.Πωλείται λόγω συ-
νταξιοδότησης. Τιµή 38000  ευρώ συ-
ζητήσιµη. Τηλ.6932/005070.

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

Πωλείται  µία σπαρτική Gaspardo. 
Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης.
Τηλ.6972/366041, 6972366043

Πωλείται ένας στελεχοκόπτης, ένας 
ισοπεδωτήρας και µία πλατφόρ-
µα. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης.
Τηλ.6972/366041, 6972366043

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

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

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

Πωλούνται κλούβες-κλουβά-
κια και µπιζινς.περιοχη Βέροιας. 
Τηλ.6986/701716.

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

Πωλείται χορτοκοπτικό µηχάνηµα 2 
δίσκων 1,70  κοπής, ιταλικό µε µπου-
κάλα. 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 χαρµανιε-
ρα 950 λίτρα µε δυνατότητα παραγω-
γής 1 τόνο/ώρα  µε 200 ώρες χρήσης. 
Τιµή 6.400 ευρώ. Τηλ.6947/741230.

Πωλούνται κολώνες της ∆ΕΗ, λαµα-
ρίνες, ευρωπαϊκή ξυλεία α’ ποιότητας. 
Περιοχή Λάρισας. Τηλ. 6972/173482.

Πωλείται άροτρο 4υνο-5υνο Pietro 
Moro µε υδραυλική ρόδα, ανοιγοκλει-
νόµενο 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 αναστρεφόµενο άροτρο 
3υνο,πολλούς καλλιεργητές και άλλα 
εργαλεία. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονί-
κης. Τηλ.6972/366041, 6972366043

Πωλούνται ράουλα, πέδιλα, στοιχεία 
κ.α καινούρια κατάλληλα και για θεριζο-
αλωνιστικές µηχανές ρυζιού παλαιού τύ-
που.Τηλ.6972/951763,2109820024.

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

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

Πωλούνται  χορτοκοπτικό µάρ-
κας Κrone µε πλάτος κοπής 2,8 µέ-
τρα, µία δισκοσβάρνα Ζορµπά 32αρα 
και µία πρέσα µάρκας Welger 530. 
Τηλ.6982/551234.

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

Σε καιρούς πανδηµίας η έννοια 
του πένθους και του θρήνου έχει 
πάρει άλλες διαστάσεις, αν ανα-
λογιστεί κανείς ότι και οι κηδείες 
πλέον υπόκεινται σε αυστηρά υ-
γειονοµικά πρωτόκολλα για πα-
ρουσία µικρού αριθµού προσώ-
πων. Ανεξάρτητα πάντως από την 
πανδηµία, η τέχνη του µοιρολο-
γιού και το επάγγελµα «µοιρολο-
γίστρα», ειδικά στη Μάνη, που θε-
ωρείται η περιοχή που απαντάται 
κυρίως, απειλείται µε εξαφάνιση.

Όταν η φωτογράφος Ιωάννα 
Σακελλαράκη έχασε τον πατέρα 
της, επέστρεψε στην Ελλάδα από 
το Λονδίνο, όπου ζει και εργάζε-
ται. Για να κατανοήσει το πένθος, 
ήρθε σε επαφή µε τα παραδοσια-
κά ελληνικά τελετουργικά που έ-
χουν να κάνουν µε τον θάνατο. 
Έτσι έφτασε στα µοιρολόγια και 
έµαθε για µια οµάδα ηλικιωµέ-
νων γυναικών σε αποµακρυσµέ-
να χωριά της Πελοποννήσου που 
εξακολουθούν να έχουν το µοιρο-
λόι ως επάγγελµα. Η νεαρή φω-
τογράφος γοητεύτηκε από την ι-
στορία τους και θέλησε µέσα από 
τον φωτογραφικό φακό να ακο-
λουθήσει τα βήµατά τους. 

Με τη βοήθεια µιας υποτροφί-
ας της Royal Royal Photographic 
Society του Λονδίνου ταξίδεψε σε 
αποµακρυσµένα χωριά για να γνω-
ρίσει αυτές τις γηραιές κυρίες και 
το ιδιαίτερο επάγγελµά τους, µε 
στοιχεία θεατρικότητας. Στο φω-
τογραφικό πρότζεκτ µε τίτλο «The 
Truth is in the Soils» (Η αλήθεια 
βρίσκεται στη γη) εστιάζει στη ζωή 
δέκα µαυροφορεµένων γυναικών 
που ασχολούνται µε το µοιρολόι. 

Η παράδοση του µοιρολογιού έ-

χει ρίζες στην αρχαία τραγωδία, ό-
που ο χορός συχνά συνόδευε µου-
σικά τον θρήνο. Μέσα στους αιώ-
νες το επάγγελµα έγινε αποκλει-
στικότητα των γυναικών. Επαγγελ-
µατίες του θρήνου απαντώνται ό-
µως και στην αρχαία Αίγυπτο, στη 
Γερµανία στην Αφρική, ενώ στην 
Κίνα, η παράδοση του επαγγελµα-
τικού θρήνου χάνεται στην εποχή 
της δυναστείας των Χαν.

*ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟ ΣΤΗΝ 
DEUTCHE WELLE ΤΗΣ ΣΑΡΑ ΧΟΥΤΣΑΛ

Αρχαιότητα
Η παράδοση του µοιρολογιού 
έχει τις ρίζες της στην αρχαία 
τραγωδία, όπου ο χορός συχνά 
συνόδευε µουσικά τον θρήνο

Επιτρέπεται η θήρα
τσίχλας µε ξόβεργες
Το κυνήγι µε ξόβεργες τσιχλών και 
κοτσύφων που επιτρέπεται µόνο στη 
νότια Γαλλία µπορεί υπό όρους να 
είναι συµβατό µε το δίκαιο της ΕΕ, 
αν έχει µεγάλη πολιτιστική σηµασία 
και οι απαιτούµενες προϋποθέσεις 
για την παρέκκλιση από την 
καταρχήν απαγόρευση πληρούνται. 
Σηµειωτέον ότι δύο ενώσεις 
προστασίας ζώων στη Γαλλία 
ζήτησαν την ακύρωση ενώπιον του 
Conseil d’État της ρύθµισης που 
επιτρέπει τη χρήση ξοβεργών. 

Αλληλεγγύη Syngenta
στην  πληγείσα Καρδίτσα
Η Syngenta Hellas, 
ανταποκρινόµενη στις δύσκολες 
συνθήκες που πέρασε ο ∆ήµος 
Καρδίτσας, µετά τις καταστροφικές 
πληµµύρες που έπληξαν την πόλη 
της Καρδίτσας και την ευρύτερη 
περιοχή, χορήγησε σηµαντική 
ποσότητα φαρµάκων. Στην κίνηση 
αυτή προέβη µετά από έκκληση 
βοήθειας που δηµοσιοποιήθηκε 
λόγω της ολικής καταστροφής, της 
αποθήκης φαρµάκων του 
κοινωνικού φαρµακείου Καρδίτσας. 

Επαγρύπνηση για γρίπη 
πτηνών συνιστά η EFSA
Εξάπλωση της γρίπης των πτηνών 
στην Ευρώπη σε χώρες που δεν 
είχαν µέχρι τώρα επηρεαστεί, 
δείχνουν τα στοιχεία έκθεσης της 
EFSA, που συνιστά επαγρύπνηση 
στα µέτρα βιοασφάλειας. Βάσει της 
έκθεσης, η πιθανότητα εξάπλωσης 
του ιού από άγρια πτηνά σε 
πουλερικά είναι υψηλή, δεδοµένου 
ότι τελευταία αναφέρθηκαν πάνω 
από 300 περιπτώσεις σε Βέλγιο, 
∆ανία, Γαλλία, Γερµανία, Ιρλανδία, 
Ολλανδία, Σουηδία και Αγγλία. 

Άκοπα τα δέντρα 
των Χριστουγέννων
Στάση αναµονής λόγω καραντίνας, 
τηρούν οι ελατοπαραγωγοί της 
χώρας, περιµένοντας µε αγωνία τις 
άδειες µετακίνησης που θα τους 
επιτρέψουν να γεµίσουν τις αγορές 
µε χριστουγεννιάτικα έλατα. 
Σύµφωνα µε τον Γιάννη Ξάκη, 
πρόεδρο των ελατοκαλλιεργητών 
του Ταξιάρχη Χαλκιδικής, ακόµα 
είναι ελάχιστοι οι παραγωγοί που 
έχουν αρχίσει να κόβουν, καθώς οι 
περισσότεροι φοβούνται πως θα 
χαθεί µεγάλο µέρος των πωλήσεων.

Το φωτογραφικό πρότζεκτ µε τίτλο «The Truth is in the Soils» εστιάζει στη ζωή 10 µαυροφορεµένων γυναικών 
που ασχολούνται µε το µοιρολόι, των οποίων οι φωτογραφίες παρουσιάστηκαν πρόσφατα στο Βερολίνο.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Η αλήθεια βρίσκεται
πάντα μέσα στη γη
Το μακραίωνο ελληνικό μοιρολόι μέσα από το φωτογραφικό 
φακό της Ιωάννας Σακελλαράκη σε έκθεση στο Βερολίνο

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

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

Πωλείται σκαπτικό µηχάνηµα Goldoni 
12 ιππων,1000 ευρώ. 6987/876761.

Πωλούνται αγροτικά εργαλεία,µία 
σπαρτική µηχανή, µία δισκοσβάρνα, 
ένας καλλιεργητής βάµβακος, ένας λι-
παντήρας, ένας καλλιεργητής, ένα 
τρακτέρ Belarus και ένα ραντιστικό. 
Τηλ.6974410304.

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

Κατασκευάζονται κτηνοτροφικοί στά-
βλοι µε κολόνες  της  ∆ΕΗ αποθηκευτι-
κούς 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 κεντρόφυγκα.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, 
µοντέλο του 20011 σε άριστη κατά-
σταση µε πρόσφατο service και καινού-
ρια λάστιχα  KLEBER φυλασσόµενο 
σε υπόστεγο , έτοιµο για χρήση.   .Τηλ. 
6977/608235.

Πωλείται σπαρτική µηχανή ΒΕΚΑΜ  
14αρα µε υδραυλική αλυσίδα βαρέου 
τύπου, µοντέλο του 2014,σχεδόν και-
νούρια.Τηλ.6974/225009.

Πωλείται  τρακτέρ  John Deere  6820, 
140 ίππων µοντέλο του 2004 µε 9000 
ώρες λειτουργίας.Πωλείται λόγω συντα-
ξιοδότησης. Τιµή 38000  ευρώ συζητή-
σιµη. 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 κατά-
σταση.Τηλ.6946/482582..

ΖΗΤΗΣΗ

Zητείται  τρακτέρ δενδροκοµικό από 
50 έως 70 ίππους και µε µπροστι-
νό 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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Τα ρέστα τους 
για το εισιτήριο 
Ματς στην τελική ευθεία για τους «16» 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

∆υναµικά µπαίνει ο ∆εκέµβριος, 
καθώς την 1η του µήνα, ξεκινά-
νε οι κρίσιµες αναµετρήσεις για 
την 5η αγωνιστική του Τσάµπιονς 
Λιγκ. Ο Ολυµπιακός παίζει τα ρέ-
στα του απέναντι στην Μαρσέιγ, 
ώστε να παραµείνει στο παιχνίδι 
της πρόκρισης και να µπορέσει ί-
σως να πάρει και τη 2η θέση από 
τα πόδια των παικτών της Πόρτο. 
Άλλωστε η Μάντσεστερ Σίτι των 
12 πόντων είναι άπαιχτη. Την ί-
δια ώρα η Ίντερ θα παίζει για την 
ευρωπαϊκή της επιβίωση απένα-
ντι στην Γκλάντµπαχ, καθώς είναι 
τελευταία στον όµιλο και θέλει ο-

πωσδήποτε το τρίποντο. Παράλλη-
λα, θα διεξαχθεί και το ντέρµπι κο-
ρυφής ανάµεσα σε Λίβερπουλ και 
Άγιαξ, µε στόχο την πρωτιά στον 
όµιλο. Στις 2 ∆εκεµβρίου, είναι 
προγραµµατισµένο το µατς µετα-
ξύ Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Πα-
ρί Σεν Ζερµέν, σε έναν από τους 
πιο αµφίρροπους οµίλους της δι-
οργάνωσης. Οι 12 βαθµοί τώρα 
που έχει η Μπαρτσελόνα, είναι 
αρκετοί για να της δώσουν το ει-
σιτήριο για τους «16», και αναµέ-
νεται να φτάσει στο 5 στα 5, απέ-
ναντι στην Φερεντσβάρος. Άλλω-
στε από κοντά µε εννέα πόντους 
ακολουθεί η Γιουβέντους που θα 
υποδεχθεί την προτελευταία στον 
όµιλο Ντιναµό Κιέβου.

Ο Ντιέγκο Μαραντόνα χαρακτηρίστηκε «ο Θεός του 
ποδοσφαίρου». Για πολλούς ήταν το ίδιο το 
ποδόσφαιρο. Έφυγε από τη ζωή στα 60 του χρόνια, 
µε τον ποδοσφαιρικό πλανήτη να τον αποχαιρετά την 
περασµένη εβδοµάδα. Μάλιστα, η Νάπολι την οποία 
έβγαλε από την αφάνεια, πήρε την απόφαση να δώσει 
το όνοµά του στο γήπεδό της «Σαν Πάολο».

Όταν έκλαψε
ακόμα και η μπάλα     

Formula 1 (Μπαχρέιν)

Κατατακτήριες ∆οκιµές 15.50 COSMOTE SPORT 5 HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Βαλένθια – Ατλέτικο Μαδρίτης 17.15 COSMOTE SPORT 2 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΑΕΛ – Ατρόµητος 17.15 Novasports 1HD

Άρης – Ολυµπιακός 19.30 Novasports 2 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός 15.00 Novasports 1HD

Formula 1 (Μπαχρέιν)

Αγώνας 15.50 ΕΡΤ Sports HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΟΦΗ – ΠΑΣ Γιάννινα 17.15 Novasports 3HD

Λαµία – ΠΑΟΚ 17.15 Novasports 2HD

Μπάσκετ (Προκριµατικά Ευρωµπάσκετ 2022)

Βουλγαρία – Ελλάδα 19.00 ΕΡΤ 3

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ 19.30 Novasports 1HD
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Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΑΕΛ – Ατρόµητος 17.15 Novasports 1HD

Άρης – Ολυµπιακός 19.30 Novasports 2 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός 15.00 Novasports 1HD

Formula 1 (Μπαχρέιν)

Αγώνας 15.50 ΕΡΤ Sports HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΟΦΗ – ΠΑΣ Γιάννινα 17.15 Novasports 3HD

Λαµία – ΠΑΟΚ 17.15 Novasports 2HD

Μπάσκετ (Προκριµατικά Ευρωµπάσκετ 2022)

Βουλγαρία – Ελλάδα 19.00 ΕΡΤ 3

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ 19.30 Novasports 1HD

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο 28 Νοεµβρίου

Κυριακή 29 Νοεµβρίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Συµφωνική 
χωρίς μαέστρο 
η εθνική επιτροπή 
για τη νέα ΚΑΠ 

Πιάνει δουλειά    
η πρωτοβουλία 
για το ελαιόλαδο 
της Κρήτης

Έρχονται 
χρηματοδοτήσεις 
για μεγάλες μονάδες 
στην κτηνοτροφία 

Σούπερ πρόταση για Γιάννη
Ένα «χρυσό» πενταετές 
συµβόλαιο ύψους 196,8 εκατ. 
ευρώ, εάν και εφόσον επιλέξει να 
παραµείνει στο Μιλγουόκι, έχει τη 
δυνατότητα να υπογράψει ο 
Γιάννης Αντετοκούνµπο. Σε 
περίπτωση που δεν υπογράψει την 
επέκταση συµβολαίου µέχρι και 
την τελευταία προθεσµία (21 
∆εκεµβρίου), θα παραµείνει 
ελεύθερος στην αγορά του ΝΒΑ 
το καλοκαίρι του 2021.

Επιστροφή στα γήπεδα
Την επιστροφή των οπαδών στις 
εξέδρες της Μεγάλης Βρετανίας 
στις 2 ∆εκεµβρίου, αποφάσισε η 
αγγλική κυβέρνηση. Οι διοικήσεις 
των συλλόγων της Premier 
League χαιρέτισαν την 
ανακοίνωση της ∆ευτέρας, αλλά 
κατέστησαν σαφές ότι µόνο µια 
επιστροφή µε µεγαλύτερους 
αριθµούς θα διευκόλυνε τα 
οικονοµικά του αθλήµατος.

Με Τάτση στον πάγκο
Την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας 
της ΑΕΛ από τον Γιάννη Τάτση 
ανακοίνωσε επίσηµα η θεσσαλική 
ΠΑΕ, την περασµένη εβδοµάδα. 
Ο Έλληνας προπονητής 
αντικατέστησε τον Μιχάλη 
Γρηγορίου, ο οποίος αποχώρησε 
µετά την ήττα των Θεσσαλών από 
την ΑΕΚ για το πρωτάθληµα. Ο 
Τάτσης θα κάτσει για πρώτη φορά 
στον πάγκο της ΑΕΛ για το µατς 
µε τον Ατρόµητο που θα διεξαχθεί 
στις 28 Νοεµβρίου. 

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’



Αποκλειστικά με την AGRENDA

Εντυπώσεις οδήγησης 

Massey Ferguson 8S
Την πρώτη αποκλειστική δοκιμή του Massey Ferguson 8S.245 της νέας  
«κόκκινης γενιάς» των 285 ίππων, φιλοξενεί το profi Δεκεμβρίου

KΥΚΛΟΦΟΡΕΊ  5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
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Με τιµή παραγωγού στα 70 µε 80 λεπτά το 
κιλό πωλείται αυτό το διάστηµα η πρώτη 
ποιότητα στα ακτινίδια Hayward, παρά το 
γεγονός ότι η ευρωπαϊκή αγορά είναι λίγο 
«µαζεµένη, λόγω του καθολικού λοκντά-
ουν στις περισσότερες χώρες και της κλει-
στής εστίασης. Το θετικό, ωστόσο, είναι ότι 
η ζήτηση στη λιανική δεν παρουσιάζει µεί-
ωση, αν και απουσιάζει η συµβολή των ξε-
νοδοχείων και των εστιατορίων, όπως ανα-
φέρει στην Agrenda o διευθυντής της ΕΑΣ 
Καβάλας Κλέαρχος Σαραντίδης.

Όπως αναφέρουν οι άνθρωποι της αγο-
ράς, µπορεί η ζήτηση να είναι ελαφρά µει-
ωµένη από τα αντίστοιχα περσινά επίπεδα, 
όµως έτσι και αλλιώς είναι ακόµα νωρίς, α-
φού ο Ιανουάριος είναι ο δυνατός µήνας για 
το ακτινίδιο. Πάντως φαίνεται πως αυτή η 
εγκράτεια της αγοράς δεν αγγίζει την τιµή 
παραγωγού, που διατηρεί τα υψηλά των 80 
λεπτών. Στα θετικά για το προϊόν και το ό-
τι η διαδικασία της εξαγωγής δεν συναντά 
εµπόδια, µε τα φορτηγά και τα καράβια να 
τηρούν τα χρονοδιαγράµµατα.

Με ζωηρή ζήτηση στα 80 λεπτά 
Ο Ιανουάριος αναµένεται ο πιο δυνατός µήνας για την αγορά ακτινιδίων 
Χωρίς εµπόδια η διαδικασία εξαγωγής, ανώδυνη η απουσία της εστίασης
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Σ
την ελληνική αγορά βάµβακος, 
η αποκαλούµενη βάση (πριµ) ε-
πί του χρηµατιστηρίου βρίσκεται 
σταθερά µεταξύ 1-2 σεντς ανά λί-

µπρα για τα λευκά και ποιοτικά βαµβάκια. 
Οι προσφορές είναι λίγες, δεδοµένου ότι 
οι εκκοκκιστές προτιµούν να περιµένουν 
να προχωρήσουν οι φορτώσεις των συµ-
βολαίων µέχρι στιγµής, να δουν τι µένει σε 
ποιότητες και µετά να προβούν σε νέες πω-
λήσεις. Σε αυτή τη φάση τα λευκά βαµβά-
κια µε καλά χαρακτηριστικά πιάνουν τα 74 
σεντς ανά λίµπρα.

  Στην ελληνική αγορά η εξαγωγή στο 
σκληρό σιτάρι έπιασε τα 280 ευρώ ο τόνος 
FOB και σηµειώθηκαν κάποια καράβια το τε-
λευταίο διάστηµα. Εξακολουθεί να υπάρχει 
µια αισιοδοξία στην αγορά αναφορικά µε τις 
τιµές και γι ‘αυτό βλέπουµε αυξητική τάση 
και στις νέες σπορές. Στα ξένα χρηµατιστή-
ρια, τόσο η Ιταλία όσο και η Γαλλία διατή-
ρησαν τα πρόσφατα υψηλά επίπεδα τιµών.  

  Με µικρές ποσότητες ξεκίνησε η συ-
γκοµιδή των πρώιµων ποικιλιών φράου-
λας στην Ηλεία. Σύµφωνα µε τον πρόεδρο 
του αγροτικού συνεταιρισµού ΥΡΜΙΝΗ Φώ-
τη Κυριαζή, υπάρχει καλή ροή στις εξαγω-
γές, αλλά οι ποσότητες είναι µικρές. Αυτή 
την εποχή συγκοµίζεται η ποικιλία Φορτού-
να που είναι πρώιµη, µε καλές για την επο-
χή τιµές. Από τα τέλη ∆εκεµβρίου που θα αρ-
χίσουν να συγκοµίζονται µεγάλες ποσότη-
τες θα φανεί η πορεία της ζήτησης και των 
τιµών, δεδοµένου ότι πέρυσι υπήρξαν κά-
ποια προβλήµατα στις εξαγωγές όταν είχα-
µε το τοπ της παραγωγής, που συνέπεσε µε 
την πρώτη φάση της πανδηµίας.  

Περί τα 74 σεντς 
τα λευκά βαμβάκια

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

29/10 05/11 12/11 19/11 26/11

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

335,36336,94
330,30

323,75
317,74

Ψυγεία
Αργότερα αγοράζουν οι Έλληνες 

έµποροι για να αποθεµατοποιή-
σουν στα ψυγεία και να 

πουλήσουν πιο µετά

Καλή ροή
Υπάρχει καλή ροή στο κοµ-
µάτι της εµπορίας, µε τους 
Ιταλούς να έχουν ψωνίσει 
πολλά ακτινίδια και φέτος

Ορόσημο
Αν δεν τύχει καµιά µεγάλη ανα-
πάντεχη ατυχία, η αγορά οδεύει 
προς µια χρονιά ορόσηµο για την 

παραγωγή ακτινιδίου

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

22/10 29/10 05/11 12/11 19/11 26/11

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

292

228

192

209,5

399,60

1076,40

21,58

66,20

103,35

67.87

295

230

195

209,5

385,10

1050,20

23,25

65,97

107,70

68.75

298

230

196

209,5

388,70

1102,40

23,60

67,05

108,12

69.09

305

230

196

209,5

405,70

1142,40

18,42

67,25

112,27

70,01

305

230

196

209,5

415,10

1177,40

15,72

62,97

110,82

74,96

305

230

196

209,5

403,40

1184,00

15,34

67,82

111,35

80,05

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

2.57 2.57

2.67 2.64

2.56
2.67

71,85

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

72,36

Τιμές παραγωγού
ποικιλίας Hayward  
(λεπτά το κιλό)

Οκτώβριος 2020 70 

Νοέµβριος 2020 80
ΠΗΓΗ: AGRENDA
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Έλλειψη σηµαντικών νέων στη διεθνή αγορά βάµβακος
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ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

IOYN IOYΛ ΑΥΓ ΣΕΠ OKT ΝΟΕ

Κυνηγούν τα 74 σεντς η λίµπρα τα 
συµβόλαια Μαρτίου στο βαµβάκι, µε 
την τάση να δείχνει χαρακτηριστικά 
ανοδικής αγοράς.

Σταθεροποίηση στα υψηλά για 
την τιµή σκληρού στις αγορές 
της Ιταλίας, µε τις εξαγωγές να 
επικυρώνουν την 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.

Πέριξ των 2,70 ευρώ το κιλό 
κινείται η µέση τιµή του έξτρα 
παρθένου ελαιολάδου στην 
Ισπανία, µε περιθώρια βελτίωσης.
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Με τη διεθνή τιµή βάµβακος να ανε-
βαίνει, στην εγχώρια αγορά µεγάλο 
εκκοκκιστήριο χαµηλώνει την προ-
σφορά του σε µια προσπάθεια να πιέ-
σει σε φιξαρίσµατα εγκαίρως, προτού 
τα ταµπλό καταγράψουν νέα κέρδη. 

Από τα 42 λεπτά που πλήρωνε για 
παραδόσεις στην αυλή του εκκοκκιστη-
ρίου µέχρι πρόσφατα, γνωστός εκκοκ-
κιστής επιχειρεί ντρίπλα, κατεβάζοντας 
την τιµή στα 40 λεπτά. Όπως αναφέ-
ρουν στην Agrenda άνθρωποι της αγο-
ράς, η τακτική αυτή προσβλέπει στο να 
σπεύσουν οι παραγωγοί να κλείσουν 
τις ποσότητές τους φοβούµενοι για πε-
ραιτέρω µείωση, προκειµένου να α-
ποφύγει το εκκοκκιστήριο να πληρώ-
σει υψηλότερες τιµές στη συνέχεια, σε 
περίπτωση που η διεθνής τιµή βάµβα-
κος συνεχίσει την ανοδική πορεία του. 

Πάνω στα κλεισίµατα πετυχαίνει τους 
Έλληνες καλλιεργητές βάµβακος, η α-
νάκαµψη των διεθνών χρηµαταγορών 

βαµβακιού, µε το ταµπλό του χρηµα-
τιστηρίου της Νέας Υόρκης να βρίσκε-
ται περί τα 73 µε 74 σεντς στα ενεργά 
συµβόλαια Μαρτίου ‘21. Η εξέλιξη αυτή 
θα επέτρεπε τιµή σύσπορου µε µια µέση 
απόδοση στο 34%, κοντά στα 46 λεπτά.

Συγκεκριµένα, οι αγοραστές έχουν 
επιβληθεί στις διεθνείς  αγορές βάµβα-
κος, µε την τιµή του προϊόντος να υφί-
σταται τις τελευταίες ηµέρες µια διαρ-
κή ανοδική ώθηση. Σε αυτή την περί-
οδο, όπως εκτιµούν αναλυτές, η διε-
θνής αγορά βρίσκεται σε µια φάση α-
ναµονής της εξέλιξης που θα καθορί-
σει µια περαιτέρω βελτίωση του εµπο-
ρικού κλίµατος ή που θα σηµατοδοτή-
σει µια πιθανή διόρθωση των χρηµατι-
στηριακών τιµών. Οι παράγοντες περι-
λαµβάνουν από τη µετάβαση της εξου-
σίας στον Λευκό Οίκο, µέχρι έναν πιο 
σαφή προσδιορισµό της παραγωγής 
του 2020 στις ΗΠΑ και τον υπόλοιπο 
κόσµο, καθώς επίσης και τις εξελίξεις 
για τη διάθεση ενός εµβολίου και του 
περιορισµού της πανδηµίας. 

Φυσικά, απροσδιόριστη παραµένει 

και η συµπεριφορά των αγορών σε κά-
θε από αυτά τα σενάρια. Μόνο σίγου-
ρο προς στιγµή είναι η δεδοµένη επι-
στροφή της φυσικής αγοράς, αφού τα 
κλωστήρια σε Τουρκία, Αίγυπτο, Πακι-
στάν, Μπανγκλαντές, Ταϊβάν, Βιετνάµ 
και Κίνα έχουν επιστρέψει σε σχεδόν 
προ πανδηµίας ρυθµούς, µε τη συνεπα-
γόµενη ζήτηση σε πρώτη ύλη. Ωστόσο 
το παραπάνω θετικό κλίµα δεν δείχνει 
να φτάνει στην ελληνική αγορά βάµβα-
κος. Μέχρι στιγµής, στις περισσότερες 
περιπτώσεις αγροτών έχει συµφωνη-
θεί προκαταβολή 30 µε 37 λεπτά, ενώ 
τα κλεισίµατα πλέον αφήνουν περι-
θώρια συµπληρωµατικού τιµολογίου 
που θα ανεβάσει την τιµή πάνω από τα 
44 σεντς. Εξού και τα τζαρτζαρίσµατα. 

Τζαρτζαρίσµατα πριν τα φιξαρίσµατα στο σύσπορο
Ντρίπλα εκκοκκιστή, για να αποφύγει να πληρώσει υψηλότερη τιµή, αν το βαµβάκι συνεχίσει ανοδικά 
Οι χρηµατιστηριακές τιµές επιτρέπουν συµπληρωµατικό τιµολόγιο ώστε η τιµή να φθάσει τα 44 σεντς

Σε ανοδική τροχεία βρίσκεται 
και το καλαµπόκι, το οποίο 
διαπραγµατεύεται πλέον σε 
τιµή αποθήκης παραγωγού 
στα 21 λεπτά το κιλό, όσο το 
τριφύλλι α’ ποιότητας έχει 
πιάσει τα 26 λεπτά. Με το 
σπυρί στα 21 λεπτά, το 
ενσίρωµα καλαµποκιού, 
σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, 
έχει φτάσει να πωλείται στα 
11 λεπτά το κιλό, όταν πέρυσι 
τέτοιο καιρό δεν υπερέβαινε 
τα 9 λεπτά. Η ζήτηση για 
καλαµπόκι είναι έντονη σε 
Κρήτη και ∆υτική Ελλάδα, µε 
την Πελοπόννησο και τη 
Νάξο, να έχουν περιορίσει τις 
παραγγελίες τους. Σύµφωνα 
µε εκτιµήσεις ανθρώπων της 
αγοράς, η ζήτηση και οι τιµές 
ευνοούν όσους παραγωγούς 
κράτησαν στις αποθήκες τους 
προϊόν, που τέτοια εποχή δεν 
είναι πολλοί, ενώ οφείλεται 
στις ζηµιές που σηµειώθηκαν 
από το ακραίο φαινόµενο του 
Ιανού, αφήνοντας σηµαντικές 
εκτάσεις κυρίως στη 
Θεσσαλία, ως γνωστόν 
κάτω από τη λάσπη.

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΣΤΑ 21 ΛΕΠΤΑ, 
ΚΑΙ ΤΡΙΦΥΛΛΙ 26 ΛΕΠΤΑ

∆εν έχουµε σηµαντικά νέα στο βαµβάκι και υπό 
τις γενικότερες ρευστοποιήσεις στα 
χρηµατιστήρια αξιών και εµπορευµάτων, είδαµε 
τις τιµές βάµβακος να διορθώνουν από τα 
πρόσφατα υψηλά. Λόγω της αργίας της Ηµέρας 
των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ είναι πιο υποτονικά 
σε σχέση µε προηγούµενες εβδοµάδες, καθότι 
και οι συνεδριάσεις είναι λιγότερες. Σύµφωνα 
µε αναλυτές είναι σηµαντικό οι τιµές Μαρτίου 
να µην χάσουν τα 72 σεντς ανά λίµπρα, µια που 
κάτι τέτοια θα µπορούσε τεχνικά να αλλάξει την 
τάση της αγοράς σε πτωτική. 

ΝEA ΥOΡKH
Στην αγορά µας επίσης είναι υποτονικά, µε τις 
νέες πωλήσεις να βγαίνουν µε δυσκολία. 
Περισσότερο θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε 
πως από την πλευρά της προσφοράς έχει µπει 
ένα «φρένο», ενώ αντίθετα οι αγοραστές 
δείχνουν διατεθειµένοι να προβούν σε νέες 
αγορές. Για παράδειγµα ο διαγωνισµός της ΕΑΣ 
Λαµίας πάλι δεν προχώρησε, δεδοµένου ότι οι 
προσφερόµενες τιµές από τους αγοραστές στα 
1,29 ευρώ το κιλό κρίθηκαν ασύµφορες. 
Αναφορικά µε τη βάση του χρηµατιστηρίου τα 
λευκά βαµβάκια πληρώνονται µε πριµ 1-2 σεντς.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Μέχρι στιγµή δίνονταν προκαταβολές 
30 έως 37 λεπτά στον παραγωγό.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ
Με το χρηµατιστήριο στα 

74 σεντς για τα συµβόλαια 

Μαρτίου ‘21, το σύσπορο θα 

µπορούσε να πιάσει 46 λεπτά 

Συνεδρίαση 25/11/2020
Μήνας Κλείσιµο Μεταβολή

Δεκέμβριος '20 70,80 -0,73

Μάρτιος '21 72,36 -0,62

74,0

73,5

73,0

72,5

72,0

71,5

71,0

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 21

Πέµπτη
19/11

Παρασκευή
20/11

∆ευτέρα
23/11

Τρίτη
24/11

Τετάρτη
25/11

10/29/2020 69.86

10/30/2020 68.92

11/02/2020 68.73

11/03/2020 70.24

11/04/2020 70.23
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Θετικές αποδόσεις κατέγραψε ο 
δείκτης τιµών αγροτικών προϊό-
ντων τον Νοέµβριο, µε την ενίσχυ-
ση να αγγίζει το +4,39%, παρά τις 
σηµαντικές πιέσεις που δέχτηκαν  
το σιτάρι και το βαµβάκι στις αρ-
χές του µήνα, προϊόντα τα οποία 
τώρα µετρούν κι αυτά µε τη σει-
ρά τους αξιοσηµείωτη ανάκαµψη. 

Το ∆ελτίο Τιµών Αγροτικών Προ-
ϊόντων, το οποίο υλοποιείται από 

τη Μονάδα Οικονοµικής Ανάλυ-
σης & Επενδυτικής Στρατηγικής 
για την Τράπεζα Πειραιώς, κατα-
γράφει ένα µεσοπρόθεσµα θετι-
κό οικονοµικό περιβάλλον για 
βασικές εκτατικές καλλιέργειες. 
Καθώς οι προβλέψεις του Τµή-
µατος Γεωργίας των ΗΠΑ, USDA 
(έκθεση Οκτώβριος 2020) αναµέ-
νονται πτωτικές στις καλλιέργει-
ες σιτηρών (κυρίως σόγια και κα-

λαµπόκι), στη Νότια Αµερική, λό-
γω των ξηρών συνθηκών (φαινό-
µενα La Ninia), µε τη ζήτηση από 
την Κίνα να ενισχύεται, πιθανά 
οι τιµές των εν λόγω προϊόντων 
να ενισχυθούν µεσοπρόθεσµα.

Η συνέχιση της πανδηµίας εν-
δέχεται να λειτουργήσει υποστη-
ρικτικά στην τιµή του χυµού πορ-
τοκαλιού, αλλά ήπια πτωτικά στην 
αγορά ζάχαρης και ρυζιού.

ΤΟΥ  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
  gogos@agronews.gr

Επιστροφή στις τιµές που διαµορ-
φώθηκαν στα αλώνια για το σκλη-
ρό σιτάρι, µε την πρώτη ποιότη-
τα του προϊόντος να πληρώνεται 
στον παραγωγό από 25 έως 26 λε-
πτά το κιλό επικυρώνουν οι εξα-
γωγικές δουλειές που έγιναν την 
εβδοµάδα που πέρασε. Σύµφωνα 
µε το ρεπορτάζ, το τελευταίο διά-
στηµα γίνονται δουλειές µε τιµή 
εξαγωγής στα 280 ευρώ ο τόνος 
FOB λιµάνι µας, όσο παράλληλα 
τα αποθέµατα πρώτης ύλης εξα-
ντλούνται κυρίως στις αποθήκες 
παραγωγών. 

Στις διεθνείς αγορές, η κεντρι-
κή αγορά της Φότζια παρέµεινε α-
µετάβλητη για δεύτερη κατά σει-
ρά εβδοµάδα, δείχνοντας που έ-
χει σταθεροποιηθεί στα πρόσφα-
τα υψηλά επίπεδα. Έτσι, για τα 
ποιοτικά σιτάρια µε ειδικό βάρος 
78 kg/hl, υαλώδη 80% και πρω-
τεΐνη 13% η τιµή αποθήκης παρα-
γωγού διαπραγµατεύεται στα 300-
305 ευρώ ο τόνος, όσο για τη δεύ-
τερη ποιότητα µε ειδικό βάρος 76 
kg/hl, υαλώδη 70% και πρωτεΐνη 
12% η τιµή αποθήκης παραγωγού 
είναι στα 290-295 ευρώ ο τόνος.

Κλείνοντας τα βιβλία του Νοεµ-
βρίου πάντως, τα στοκ -όπως ση-
µειώθηκε- τελειώνουν στις αποθή-
κες των παραγωγών, µε τον µεγα-
λύτερο όγκο της σοδειάς να βρί-
σκεται στα χέρια των εµπόρων, οι 
οποίοι αναµένουν περαιτέρω βελ-
τίωση της αγοράς τον ∆εκέµβριο. 

Ωστόσο αναλυτές επισηµαίνουν 
ότι από εδώ και στο εξής, τα πε-

ριθώρια της αγοράς είναι περιο-
ρισµένα, δεδοµένου ότι µερικά 
πρόχειρα στοιχεία δείχνουν αι-
σθητή αύξηση των στρεµµάτων 
που καλλιεργήθηκαν µε σκληρό 
σιτάρι φέτος. Η εντύπωση αυτή, 
λένε άνθρωποι της αγοράς, δίνει 
στους µύλους και το εµπόριο το 
µήνυµα ότι θα υπάρχουν περισ-
σότερες ποσότητες προς διαχείρι-
ση µακροπρόθεσµα, κάτι που τους 
αποτρέπει από το να προβούν σε 
βεβιασµένες κινήσεις προς το πα-
ρόν, ενισχύοντας το ανταγωνιστι-
κό κλίµα της αγοράς. 

Μάλιστα, σύµφωνα µε ρεπορ-

τάζ της προηγούµενης Agrenda, 
οι ανακατατάξεις που καταγράφο-
νται εν όψει της νέας καλλιεργητι-
κής περιόδου, υποδεικνύουν πως 
το σκληρό σιτάρι αυξάνει έως και 
30% την παρουσία του στις αγρο-
τικές εκτάσεις της χώρας.

Νέα µείωση των αποθεµάτων 
Εν τω µεταξύ, τα παγκόσµια α-

ποθέµατα σιτηρών καταγράφουν 
νέα µείωση, παρά την σχετικά ε-
νισχυµένη παραγωγή, σύµφωνα 
µε την τελευταία έκθεση του Πα-
γκόσµιου Συµβουλίου Σιτηρών. 
Σε αυτήν λοιπόν, γίνεται µια δι-
όρθωση επί των αρχικών εκτιµή-
σεων για την παγκόσµια παραγω-
γή, η οποία υποχωρεί κατά 7 εκατ. 
τόνους και αποδίδεται κυρίως σε 
αναθεωρήσεις των παραχθέντων 
όγκων καλαµποκιού στην Ευρώ-
πη, την Ουκρανία και τις ΗΠΑ.  

Παράλληλα υποχωρούν οι εκτι-
µήσεις που σχετίζονται µε την κα-

τανάλωση σιτηρών, στους 2.221 
εκατ. τόνους, µε την υποσηµείω-
ση ότι στις επόµενες εκθέσεις θα 
έχει ενσωµατωθεί στην εκτίµηση 
αυτή, η ανάγκη για χρήση σε ζωο-
τροφές που ενισχύεται σταθερά το 
τελευταίο διάστηµα και που ακό-
µα δεν έχει αποτιµηθεί ξεκάθαρα. 

Με αυτά τα θεµελιώδη, οι διε-
θνείς αγορές συνεχίζουν ένα ανο-
δικό ράλι, υποκινούµενες και από 
το δεύτερο κύµα της πανδηµίας. 
Μοναδικός ανησυχητικός παρά-
γοντας ότι από την άνοιξη και το 
καλοκαίρι, διάφορα κερδοσκοπι-
κά funds, επικουρούµενα από το 
φθηνό χρήµα που θεσµοθέτησαν 
µια σειρά κυβερνήσεων ως µέτρο 
αντιµετώπισης της οικονοµικής 
κρίσης της πανδηµίας, στράφηκαν 
στα χρηµατιστήρια αγροτικών ε-
µπορευµάτων, µε µεσοπρόθεσµες 
τοποθετήσεις που πόνταραν στην 
άνοδο των τιµών. Όπως και έγινε. 
Ωστόσο κανείς δεν γνωρίζει πότε 
αυτές οι οµάδες επενδυτών θα α-
ποφασίσουν να ρευστοποιήσουν 
τα κέρδη τους, διαµορφώνοντας 
κλίµα πίεσης στις τιµές.

Εξαντλούνται τα αποθέµατα των παραγωγών 
µε 26 λεπτά η πρώτη ποιότητα σκληρού
Συγκρατηµένοι οι έµποροι, ενόψει αύξησης των στρεµµάτων τη νέα σεζόν 

Ανοδική πορεία στις εκτατικές καλλιέργειες  
τους προσεχείς µήνες, περιµένει η Πειραιώς

ΒΕΛΤΙΩΣΗ
Ο µεγαλύτερος όγκος της 

παραγωγής βρίσκεται πλέον 

στα χέρια των εµπόρων, 

που αναµένουν περαιτέρω 

βελτίωση της αγοράς τον 

∆εκέµβριο

ΑΥΞΗΣΗ 30%
Τη νέα καλλιεργητική περίοδο 

το σκληρό σιτάρι αναµένεται 

να αυξήσει έως και 30% την 

παρουσία του στη χώρα µας

Η
εξαγωγή στην ελ-
ληνική αγορά για 
το σκληρό σιτάρι έ-
πιασε τα 280 ευρώ 

ο τόνος FOB λιµάνι µας για τις  
µέτριες ποιότητες και σηµειώθη-
καν κάποιες πωλήσεις. Οι τιµές 
παραγωγού επέστρεψαν στα 25-
26 λεπτά το κιλό ανάλογα ποι-
ότητας, αλλά τα αποθέµατα δεν 
είναι και τόσο πολλά. ∆εδοµέ-
νης της επιστροφής του Κανα-
δά στη φυσική αγορά µε πιο α-
νταγωνιστικές προσφορές ίσως 
και να µην υπάρχουν µεγάλα πε-
ριθώρια πλέον για περαιτέρω ά-
νοδο στη σοδειά µας.

Στα σκληρά σιτάρια, στη νέα 
λίστα της Φότζια δεν υπήρξαν αλ-

λαγές, απλά 
συντήρηση 
στα πρόσφα-
τα υψηλά. 
Συγκεκρι-
µένα για τα 

ποιοτικά σιτάρια µε ειδικό βά-
ρος 78 kg/hl, υαλώδη 80% και 
πρωτεΐνη 13% η τιµή αποθήκης 
παραγωγού διαπραγµατεύεται 
στα 300-305 ευρώ ο τόνος. Επί-
σης για τη δεύτερη ποιότητα µε 
ειδικό βάρος 76 kg/hl, υαλώ-
δη 70% και πρωτεΐνη 12% η τι-
µή αποθήκης παραγωγού είναι 
στα 290-295 ευρώ ο τόνος. Στη 
Γαλλία οι τιµές κρατιούνται στα 
275 ευρώ ο τόνος, υποστηριζό-
µενες από την τοπική, αλλά και 
την ιταλική ζήτηση. Ο Καναδάς 
όµως έχει κάνει την επανεµφά-
νιση του µε βελτιωµένες προ-
σφορές, οπότε και ο ανταγω-
νισµός των σοδειών ενδέχεται 
να ενταθεί.

Στο χρηµατιστήριο του Σικά-
γο, οι µαζικές κερδοσκοπικές 
ρευστοποιήσεις λόγω της αργί-
ας της Ηµέρας των Ευχαριστιών, 
πίεσαν τις τιµές όλων των δηµη-
τριακών. Στη φυσική αγορά δεν 
είχαµε σηµαντικές εξελίξεις, παρά 
µόνο την ανακοίνωση νέου δια-
γωνισµού αγοράς από πλευράς 
Αιγύπτου. Παροµοίως στη Γαλ-
λία οι τιµές τα συµβόλαια Μαρ-
τίου ‘21 επέστρεψαν λίγο κάτω 
από τα 210 ευρώ ο τόνος, βέβαια 
πρέπει να σηµειωθεί ότι παράλ-
ληλα έχει δυναµώσει το ευρώ έ-
ναντι του δολαρίου.

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΟΛΟΕΝΑ ΨΗΛΟΤΕΡΑ 
Η ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΤΟ 
ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΑΓΟΡΑ ΣΚΛΗΡΟΥ

ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 

ΕΛΛΑ∆Α

ΛΕΠΤΑ/ΚΙΛΟ

ΙΤΑΛΙΑ

25�26

30�30,5
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Προς νέο ανοδικό 
κύκλο το ελαιόλαδο

Κατοχυρώνει 
τη βάση των 
5 ευρώ η Ιταλία

Την ερχόµε-
νη εβδοµάδα 

αναµένεται να δώσει η εγχώρια 
αγορά ελαιολάδου δείγµατα γρα-
φής για τα επίπεδα τιµών που θα 
πληρωθούν κατά τη νέα εµπορι-
κή περίοδο, µε την ενισχυµένη 
ζήτηση από πλευράς εµπορίου 
και την περιορισµένη παραγω-
γή µε υψηλά ποιοτικά χαρακτη-
ριστικά να διαµορφώνουν το ε-
µπορικό τοπίο. 

Όπως αναφέρουν άνθρωποι της 
αγοράς στην Agrenda τα τελευ-
ταία 24ωρα «παίζεται ένα µπρα-
ντε-φερ» ανάµεσα σε εµπόρους 
και παραγωγούς, µε τους µεν 
να επιχειρούν να πιέσουν το εύ-
ρος τιµών σε επίπεδα πέριξ και 
κάτω των 3 ευρώ το κιλό, όσο οι 
ελαιοπαραγωγοί διεκδικούν υ-
ψηλότερες τιµές, σε συνάρτηση 
µε αυτές που ακούστηκαν στις 
αρχές της περιόδου, δηλαδή τα 
3,80 ευρώ το κιλό. Με εξαίρεση 
ποσότητες που δεν µπορούν να 
θεωρηθούν καθοριστικές για την 

πορεία της αγοράς, οι οποίες σε 
Κρήτη και Μεσσηνία πληρώθη-
καν κάτω από τα 3 ευρώ το κιλό, 
η πλειοψηφία των ελαιοτριβεί-
ων δεν έχει διαµορφώσει ακό-
µα τιµές και ουσιαστικά την πε-
ρίοδο αυτή δεν υπάρχει τιµή α-
ναφοράς για το προϊόν. 

Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, τα 
µεγάλα µαγαζιά της Ιταλίας, α-
κούγεται ότι θα µπουν στην α-
γορά την πρώτη εβδοµάδα του 
∆εκεµβρίου, χωρίς ωστόσο να έ-
χουν γνωστοποιήσει τις προθέ-
σεις τους οι αγοραστές ως προς 
τις ποσότητες που θα αναζητή-
σουν, αλλά και τις τιµές που εί-
ναι διατεθειµένοι να πληρώσουν. 
∆εν αποκλείεται η συσσώρευση 
που χαρακτηρίζει την αγορά το 
τελευταίο διάστηµα να εκδηλω-
θεί 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.    

Στα εµπορικά κέντρα της Ιταλίας οι τι-
µές σηµείωσαν ανάκαµψη σε επίπεδα 
άνω των 5 ευρώ το κιλό, µε το Μπάρι να 
καταγράφει σηµαντική άνοδο σε φρέ-
σκο ποιοτικό προϊόν, όσο Σικελία, Τά-
ραντας και Λέτσε κερδίζουν το χαµένο 
έδαφος των προηγούµενων δύο εβδο-
µάδων. Η σταδιακή ανάκαµψη των τι-
µών έξτρα παρθένου ελαιολάδου κυρί-
ως στον ιταλικό νότο, έρχεται να δια-
µορφώσει ένα ισχυρό διαπραγµατευτι-
κό χαρτί για την αύξηση των τιµών του 
ελληνικού προϊόντος στις οµιλίες που 
γίνονται το διάστηµα αυτό.

Οι εκτιµήσεις της παραγωγής στην Ι-
ταλία, κάνουν λόγο για ακόµα µικρότε-
ρη παραγωγή των 270.000 τόνων που 
είχαν ανακοινωθεί πριν από µερικές ε-
βδοµάδες, τοποθετώντας τις ποσότητες 
πλέον κοντά στους 255.000 τόνους. Το 
προηγούµενο διάστηµα, εκδηλώθηκαν 
τάσεις µείωσης των τιµών, µε τις αγορές 
της Απουλίας να υποχωρούν κατά 15%. 
Σε απάντηση του πιεστικού κλίµατος οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις αγροτών 
στη γείτονα διαµόρφωσαν κοινό µέτω-
πο ενάντια στις αδιαφανείς κινήσεις ι-
διωτικών ελαιουργείων και της βιοµη-
χανίας, κάτι που όπως φαίνεται επέτρε-
ψε µια ανάκαµψη των τιµών.  

Με ενισχυµένη την εγχώρια κατανάλωση, στην Ισπανία διακρίνεται δυναµική 
για διαµόρφωση τιµών πάνω από τα 3 ευρώ το κιλό µέσα στον ∆εκέµβριο 

Όσες ποσότητες παράγονται τυποποιούνται

ΙΤΑΛΙΑ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΙΣΠΑΝΙΑ

Μια περίοδο ανοδικής τροχιάς στην 
αγορά ελαιολάδου της Ισπανίας, καταγράφουν 
τα µέσα ενηµέρωσης της Ιβηρικής, µε τα 
παρατηρητήρια τιµών να δίνουν µέση τιµή 
πέριξ των 2,70 για την ανώτερη κατηγορία, τα 
έξτρα παρθένα. Μέσα στον Νοέµβριο λοιπόν η 
ισπανική αγορά σηµείωσε αύξηση της τάξης 
των 20 λεπτών το κιλό και πλέον οι ειδικοί της 
αγοράς εκτιµούν ότι υπάρχει η δυναµική για 
διαµόρφωση επιπέδων τιµών πάνω από τα 3 
ευρώ µέσα στον ∆εκέµβριο. Χωρίς η 
παραγωγική διαδικασία να έχει µπει σε 
εντατικούς ρυθµούς, όσες ποσότητες έξτρα 
παρθένου ελαιολάδου παράγονται, φεύγουν 
αµέσως από τα ελαιοτριβεία και πέφτουν στην 
αγορά, µε την εσωτερική κατανάλωση να έχει 
ενισχυθεί σηµαντικά. Ενισχυτικός για τις τιµές 
παράγοντας είναι και το γεγονός ότι δίνεται 
πλέον στους συνεταιρισµούς η δυνατότητα να 
να προχωρήσουν σε ιδιωτική 
αποθεµατοποίηση σε περίπτωση που η αγορά 
δεν ανταποκρίνεται στις αξιώσεις που έχουν 
για φέτος οι παραγωγοί.

ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΕΛΛΑ∆Α ΙΤΑΛΙΑ

ΙΤΑΛΙΑ

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΤΥΝΗΣΙΑ

ΕΛΛΑ∆Α

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΤΟΝΟΙ 

ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ

3,30 �3,80

5,00

2,70

255.000

ΤΟΝΟΙ 
220.000

ΤΟΝΟΙ 
150.000 

ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΙ 
1,6
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Σε υψηλά εννέα μηνών  
το Χρηματιστήριο Αθηνών
Μετά από ένα εξαήμερο συγκέντρωσης δυνάμεων,  
το ΧΑ ξέσπασε ανοδικά προς το τέλος της εβδομάδας 
φτάνοντας κατάτι πάνω από την αντίσταση των 725 
μονάδων, αλλά και δημιουργώντας ένα μαξιλάρι 
έναντι του κινητού μέσου των 200 ημερών, το οποίο 
μπορεί να αποβεί χρήσιμο έως το τέλος του μήνα την 
προσεχή Δευτέρα. Ήδη η αγορά έχει προσφέρει στο 
μήνα σημαντικά κέρδη, με μικρές ρευστοποιήσεις στο 
ενδιάμεσο, τα οποία είναι ελκυστικά για μια γενναία 
κατοχύρωση υποστηρίζουν οι αναλυτές.

ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ: Η εταιρεία 
Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη ΑΕ στις 
18/11/2020 σύναψε με την 

Τράπεζα Πειραιώς Σύμβαση 
Κάλυψης Κοινού Ομολογιακού 
Δανείου 2 εκατ. ευρώ.  Το ομολογιακό 
δάνειο είναι διάρκειας πέντε ετών και 
πραγματοποιείται με την εγγύηση από 
το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων 
Covid-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής 
Τράπεζας Α.Ε. 

ΚΡΙ-ΚΡΙ: H Κρι-Κρι δημοσίευσε τις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις για το 
9μηνο του 2020, όπου σύμφωνα με τα 
στοιχεία ο κύκλος εργασιών 
διαμορφώθηκε σε 102,75 εκατ. έναντι 
92,94 εκατ. το 2019, αυξημένος κατά 
10,6%. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 
35,17 εκατ. έναντι 34,78 εκατ. το 
ενιάμηνο 2019. Τα λειτουργικά κέρδη 
(EBITDA) ανήλθαν σε 21,38 εκατ. 
έναντι 19,92 εκατ.

Deere & Co: Η Deere & Co ανακοίνωσε 
ότι τα κέρδη αυξήθηκαν στο τελευταίο 
τετράμηνο παρά τη μείωση των 
εσόδων, και τόνισε πως αναμένει 
υψηλότερα κέρδη στην τρέχουσα 
χρήση εν μέσω βελτίωσης των 
συνθηκών στην αγροτική οικονομία 
και σταθεροποίησης στην 
κατασκευαστική αγορά. Τα κέρδη 
ανήλθαν σε 757 εκατ. δολαρίων έναντι 
722 εκατ. δολάρια πριν από ένα χρόνο. 

MARS HELLAS: Η οικονομική 
κατάσταση της Mars Hellas κατά την 
προηγούμενη χρονιά εμφανίζεται 
βελτιωμένη, παρά τις έντονα 
ανταγωνιστικές τάσεις στην αγορά. Οι 
πωλήσεις για την περίοδο 1/1/2019 
έως 31/12/2019 ανήλθαν στο ποσό 
των 40,25 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 
2,54% σε σχέση με τα 39,25 εκατ. 
ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Με τις μετοχές να εμφανίζουν παγκοσμί-
ως εξαιρετικά θετικές προοπτικές, η ελβετι-
κή UBS αναφέρει ότι ο δείκτης βαρόμετρο 
S&P 500 θα ενισχυθεί έως τις 3.800 μονά-
δες ή άνοδος 6% από τα τρέχοντα επίπεδα 
έως τον Ιούνιο του 2021.

Ήδη, στις ΗΠΑ έχει αρχίσει η μετάβαση 
προς τη νέα διακυβέρνηση Μπάιντεν. Σύμ-
φωνα με τη UBS, οι επενδυτές θα πρέπει να 
εστιάζουν σε μια ευρύτερη ανάκαμψη, κα-
θοδηγούμενη από την αποτελεσματικότη-
τα των εμβολίων κατά του κορωνοϊού. «Ε-
πενδύστε στην επόμενη μεγάλη εξέλιξη», 
η σύσταση του οίκου. Η UBS αναμένει ότι 
ο κόσμος θα επιστρέψει σταδιακά στη κα-
νονικότητα το 2021, αλλά ταυτόχρονα θα 
εισέλθει σε ένα ραγδαία αλλαγμένο μέλ-
λον στο χώρο της χρηματοοικονομικής τε-

χνολογίας, της ιατρικής ή της πράσινης τε-
χνολογίας και των δικτύων 5G.

Στο μεταξύ, μια αμφιλεγόμενη πρόταση 
φέρνει η Ιταλία που προτείνει η Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα να εξετάσει το ενδεχό-
μενο να εξαλείψει το δημόσιο χρέος που 
αγοράζει κατά τη διάρκεια της τρέχουσας 
κρίσης ώστε να συνδράμει στην ανάκαμ-
ψη των ευρωπαϊκών οικονομιών. Το ιτα-
λικό αίτημα προέρχεται από τα χείλη του 
γραμματέα του υπουργικού συμβουλίου, 
Ρικάρντο Φράκαρο, στενού συνεργάτη του 
πρωθυπουργού Κόντε, αντικατοπτρίζει το 
τεράστιο δημοσιονομικό κενό της ιταλικής 
οικονομίας. Ωστόσο, σύμφωνα με αναλυ-
τές, μια τέτοια κίνηση από την ΕΚΤ θα εί-
ναι σταγόνα στον ωκεανό, καθώς κατέχει 
413 δισ. από τα 2,58 τρισ. ιταλικού χρέους.

Φαιά Γη
Με «εφόδια» τη βαθιά γνώση και 
τους πολυετείς πειραματισμούς με 
την ποικιλία Μοσχοφίλερο, η 
οινοποιία Μπουτάρη παρουσιάζει τo 
νέο της κρασί «Φαιά Γη» από το 
κτήμα της στη Μαντινεία, που θα 
αφήσει το δικό του αποτύπωμα στον 
κόσμο των σπουδαίων Gris κρασιών. 
To «Φαιά Γη», προέρχεται από 
βιολογικό αμπελώνα. 

ΖARO’S
Στη παγκόσμια λίστα των προμηθευτών 
του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ για 
τις ανάγκες του αμερικανικού στρατού 
κατάφερε να μπει το κρητικό νερό 
ZARO’S. Το επονομαζομένο «νερό του 
Ψηλορείτη», συμπεριλαμβάνεται στη 
λίστα «Worldwide Directory of 
Sanitarily Approved Food 
Establishments for Armed Forces 
Procurement», με τα υψηλά στάνταρτ.

Ζωηρό επενδυτικό 
τοπίο φέρνει το 2021 

 Επενδύστε στην επόμενη εξέλιξη λέει η UBS 
 Σβήσιμο χρέους ζητά η Ιταλία από την ΕΚΤ
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. 6,0000 +20,00%

ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ 2,2000 +10,00%

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. 1,2600 +8,62%

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣ/ΡΓΙΑ  0,1900 +8,57% 

Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ 0,3640 +8,01%

ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π 7,5500 -7,36% 

ΝΤΟΠΛΕΡ Α.Β.Ε.Ε. 0,4660  -6,80% 

ΣΙΔΜΑ Α.Ε. 0,4600 -4,17%  

A.S. ΕΜΠΟΡ-ΒΙΟΜ. 1,9150 -3,77% 

ΑΒΕ Α.Ε 0,2400 -3,61% 

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 29.872,47 -0,58%
 NASDAQ Comp 12.094,40  +0,48%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3.516,42 +0,13%
Λονδίνο FTSE 100 6.362,93 -0,44%
Φρανκφούρτη DAX-30 13.286,57 -0,024%
Παρίσι CAC-40 5.566,79 - 0,081%
Ζυρίχη SMI 10.497,79 +0,091%
Τόκιο NIKKEI-225 26.537,31 +0,91%
 
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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Aποζημίωση αγροτών λόγω του κυκλώνα 
Ιανού και επιστρεπτέα προκαταβολή

Σ
τις 29.09.20 (ΦΕΚ 1856) ψηφίστηκε ο νό-
µος υπ’ αρίθµ. 4728 «Επείγουσες ρυθµί-
σεις για την αντιµετώπιση των καταστρο-
φικών συνεπειών από την πορεία του µε-

σογειακού κυκλώνα «Ιανός», περαιτέρω µέτρα για 
την αντιµετώπιση των συνεχιζόµενων συνεπειών 
της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες 

κατεπείγουσες διατάξεις».
Στο άρθρο 1 «Χορήγηση οικονο-

µικής ενίσχυσης στους πληγέντες 
από τις φυσικές καταστροφές που 
προκλήθηκαν από την πορεία του 
µεσογειακού κυκλώνα «Ιανός» και 
τις συνεπακόλουθες πληµµύρες της 
18ης και 19ης Σεπτεµβρίου 2020» 
στην παράγραφο 2, ορίζεται ότι: 
[…Την έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση 
της παρ. 1, δικαιούνται: α) οι ένοι-
κοι κατοικιών, είτε αυτοί είναι ιδι-
οκτήτες (µε πλήρη ή ψιλή κυριότη-
τα) είτε είναι επικαρπωτές, ή µισθω-
τές, εξαιρουµένων των βραχυχρό-
νιων µισθώσεων, ή ένοικοι µε δω-
ρεάν παραχώρηση, των οποίων η 
κατοικία έχει πληγεί από τα φαινό-
µενα της παρ. 1, β) οι επιχειρήσεις 
(φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή νοµι-
κές οντότητες) που στεγάζονται σε 
κτιριακές εγκαταστάσεις, και επλή-
γησαν από τα φαινόµενα της παρ. 

1 µε την προϋπόθεση ότι η κτιριακή εγκατάσταση ή-
ταν σε χρήση την ηµέρα του συµβάντος και η επιχεί-
ρηση που επλήγη ήταν σε λειτουργία].

Στο ίδιο άρθρο στην παράγραφο 3 ορίζεται ότι: […Η 
αίτηση, η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη 
δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) ως προς την αλή-
θεια του περιεχοµένου της, απευθύνεται στη ∆ιεύ-
θυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Κατα-
στροφών Κεντρικής Ελλάδας του υπουργείου Υποδο-

µών και Μεταφορών και υποβάλ-
λεται σε ειδική πλατφόρµα, µέσω 
της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (gov.gr) του 

υπουργείου Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης. Για την είσο-
δο του αιτούντος στην ανωτέρω πλατφόρµα απαιτεί-
ται η προηγούµενη αυθεντικοποίησή του µε τη χρή-
ση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραµ-
µατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων ∆ηµόσιας ∆ι-
οίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης. 

Εναλλακτικά, η αίτηση δύναται να υποβάλλεται µέ-
σω Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) από τον 
δικαιούχο, σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 2, ή τον νόµιµο 
ή εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο του δικαιούχου ή της 
επιχείρησης, ανάλογα µε τη νοµική µορφή αυτής. Τα 
στοιχεία της ταυτότητας που αναφέρονται στην αίτη-
ση, όταν πρόκειται για Έλληνες πολίτες, αποδεικνύο-
νται από το δελτίο αστυνοµικής ταυτότητας ή τη σχετι-
κή προσωρινή βεβαίωση της αρµόδιας Αρχής ή το δια-
βατήριο ή την άδεια οδήγησης. Η ταυτότητα των αλλο-
δαπών αποδεικνύεται µε το διαβατήριο και την ισχύ-
ουσα άδεια παραµονής. Με απόφαση του υπουργού 
Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης καθορίζονται οι τεχνικές 
λεπτοµέρειες και τα ειδικότερα ζητήµατα για την υπο-
βολή της αίτησης και το περιεχόµενο αυτής.

Στο νόµο 4172/13 στο άρθρο 21 παρ. 1 ορίζεται 
ότι: [...1. Ως κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριό-
τητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχει-

ρηµατικές συναλλαγές µετά την αφαίρεση των επιχει-
ρηµατικών δαπανών, των αποσβέσεων και των προ-
βλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. Στα έσοδα από 
τις επιχειρηµατικές συναλλαγές περιλαµβάνονται και 
τα έσοδα από την πώληση των στοιχείων του ενεργη-
τικού της επιχείρησης, καθώς και το προϊόν της εκ-
καθάρισής της, όπως αυτά προκύπτουν στη διάρκεια 
του φορολογικού έτους. Ειδικά, για τον προσδιορι-
σµό του εισοδήµατος από αγροτική επιχειρηµατική 
δραστηριότητα στα έσοδα από επιχειρηµατικές συναλ-
λαγές περιλαµβάνονται τα έσοδα από την παραγω-
γή γεωργικών, πτηνοτροφικών, κτηνοτροφικών, δα-
σοκοµικών, υλοτοµικών και αλιευτικών προϊόντων]. 

ΑΣ ∆ΟΥΜΕ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΜΕ
Ο αγρότης θεωρείται και είναι επιχειρηµατίας, α-

φού πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζει ο φορολο-
γικός νόµος. Συνεπώς, εφόσον έχει επαγγελµατική 
στέγη, µπορεί να υποβάλλει αίτηση στο gov.gr και 
να αιτηθεί την αποζηµίωση των 8.000 ευρώ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για αποφυγή παρεξηγήσεων, την αίτηση 
µπορεί να την υποβάλλει ο καθένας. Αλλά σε περί-
πτωση που είναι ψευδής (σσ. επέχει θέση υπεύθυ-
νης δήλωσης) θα επιστρέψει το ποσό x 4, δηλαδή 
32.000 ευρώ. Το ποσό των 8.000 ευρώ απευθύνεται 
σε όσους έχουν πάθει ζηµιά. Ο δορυφόρος γνωρίζει 
που, πότε και πόσο µεγάλη είναι η ζηµιά που έγινε. 
Όποιος θέλει ας κάνει ψευδή δήλωση…

ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ: Πρόκειται για δάνειο 
από το ∆ηµόσιο. Από το ποσό που θα εγκριθεί, επι-
στρέφεται το 50%, ξεκινώντας από την 01.01.22 και 
max σε 40 δόσεις.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 1: ∆εν σηµαίνει ότι το δικαιούνται όλοι.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 2: Εάν θέλετε να υποβάλει την αίτηση 
ο λογιστή σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε µαζί 
του και να του ζητήσετε να υποβάλλει την αίτηση.

Πίσω το 50%
Η επιστρεπτέα προκατα-
βολή είναι δάνειο από το 
δηµόσιο και θα επιστρα-

φεί το 50% 

Επί τέσσερα
Σε περίπτωση ψευδούς 
δήλωσης, ο αγρότης θα 
επιστρέψει το ποσό εις 

τετραπλούν

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)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ GOV.GR 
ΜΕΧΡΙ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Η υποβολή αιτήσεων για την εφάπαξ 
οικονοµική ενίσχυση των 8.000 ευρώ είναι 

µέχρι τις 30/11. Η υποβολή του φακέλου 
αποζηµιώσεων στις Περιφέρειες των 

πληγεισών περιοχών, λήγει 
στις 18 ∆εκεµβρίου.

Λήξη υποβολής αιτήσεων 
επιστρεπτέας στις 30.11.20

Οι αιτήσεις για την επιστρεπτέα προκαταβολή 
λήγουν στις 30 Νοεµβρίου. Και δεν υπάρχει 
ούτε µία περίπτωση να πάει σε παράταση. 
Επισηµαίνω ότι κριτήριο της ένταξης είναι 
ο τζίρος του 2019, σε περίπτωση που είναι 
µηδενικός, µηδέν θα είναι και η επιστρεπτέα 
που θα λάβετε.
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Για εξαγωγές στη Γερμανία,
δουλειά σε χωράφια, εξοπλισμό

Στροφή στο ελληνικό γιαούρτι από τους Γερμανούς καταναλωτές
Υστερούν σταφύλια και κηπευτικά στις απαιτήσεις των αγορών 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Σηµαντικές επενδύσεις σε επίπεδο εξοπλισµού, τυ-
ποποίησης και µάρκετινγκ, καθώς και οικονοµικά 
κίνητρα για την επιχειρηµατική συνεργασία ανε-
ξάρτητων παραγωγών στο πλαίσιο σύγχρονης συ-
νεταιριστικής οργάνωσης απαιτεί η περαιτέρω ενί-
σχυση των µεριδίων ελληνικών αγροτικών προϊό-
ντων στην γερµανική αγορά. Βασικό στόχο για την 
Ελλάδα θα πρέπει να αποτελέσουν οι µεγάλες αλυ-
σίδες λιανικής της Γερµανίας, που εκτός του ότι ε-
λέγχουν το 72% της αγοράς αυτής, λειτουργώντας 
ως πολυεθνικές, µπορούν να εξασφαλίσουν παρου-
σία σχεδόν σε κάθε ευρωπαϊκή αγορά. 

Στο 7ο Ελληνογερµανικό Φόρουµ Τροφίµων που 
άνοιξε διαδικτυακά µε µια εφ’ όλης της ύλης συζή-
τηση για το προφίλ και τις απαιτήσεις της γερµανι-
κής αγοράς, την Πέµπτη 26 Νοεµβρίου και ολοκλη-
ρώθηκε µε B2B ψηφιακές συναντήσεις ανάµεσα σε 
60 Έλληνες και Γερµανούς επιχειρηµατίες την Πα-
ρασκευή 27 Νοεµβρίου, διατυπώθηκαν οι προτεραι-

ότητες του εγχώριου κλάδου αγροδιατροφής. Μια 
σαφής τάση ενίσχυσης της ζήτησης για ελληνικό 
γιαούρτι διαµορφώνουν το προφίλ της γερµανικής 
αγοράς, όπως αυτό επηρεάστηκε τελευταία και α-
πό την συνθήκη της πανδηµίας, σε συνδυασµό µε 
την επίµονη αναζήτηση παραδοσιακών γεύσεων.

Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν δείχνουν ότι 
την περίοδο της πανδηµίας οι ελληνικές εξαγωγές 
φρούτων και λαχανικών, που βρέθηκαν φέτος στο 
επίκεντρο της προσοχής του φόρουµ, ενισχύθηκαν 
κατά 11,7% σε όρους αξίας για το τρέχον έτος. Ωστό-
σο τέθηκε το ζήτηµα της διατήρησης αυτών των ενι-
σχυµένων µεριδίων σε φυσιολογικές για τις αγορές 
συνθήκες. Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του φό-
ρουµ, η ιχνηλασιµότητα του τελικού προϊόντος, η 
κοινωνική κα περιβαλλοντική πιστοποίησή του, ή-
τοι δίκαιη τιµή παραγωγού και ολοκληρωµένο σύ-
στηµα διαχείρισης της καλλιέργειας, αλλά και εκ-
συγχρονισµός καλλιεργειών ιδίως του επιτραπέζι-
ου σταφυλιού και η επένδυση σε σύγχρονες µεθό-
δους συσκευασίας διαµορφώνουν τα προαπαιτού-
µενα για µια περίοπτη θέση στα γερµανικά ράφια. 

Σε υπερδιπλασιασµό της δυναµικότητας εσωτερι-
κής διαχείρισης, αλλά και αποθήκευσης-συντήρη-
σης των διαφόρων φρούτων που συλλέγει και ε-
µπορεύεται σε ετήσια βάση, προχωρά ο ΑΣΟΠ Βελ-
βεντού ∆ήµητρα. Ο στόχος της οργάνωσης από την 
Κοζάνη, θα υπηρετηθεί µέσα από ένα νέο επενδυ-
τικό πρόγραµµα, ύψους 1,15 εκατ. ευρώ, σε βάθος 
τριετίας, το οποίο προβλέπει επέκταση των κτηρια-
κών εγκαταστάσεων τόσο του διαλογητηρίου, όσο 
και των ψυκτικών θαλάµων, που διαθέτει.

«Έχει εγκριθεί το Σχέδιο Βελτίωσης και τώρα βρι-
σκόµαστε στη φάση των εγκρίσεων επί των τροπο-
ποιήσεων που έχουµε κάνει, προκειµένου η υλο-
ποίηση να γίνει σε τρεις διακριτές φάσεις, ώστε οι 

εγκαταστάσεις στο διάστηµα της κατασκευής να εί-
ναι και λειτουργικές», ανέφερε στην Agrenda ο πρό-
εδρος της οργάνωσης, ∆ηµήτρης Κοσµάς.

Όπως εξηγεί ο κ. Κοσµάς η επένδυση κρίθηκε ε-
πιβεβληµένη, καθώς οι όγκοι, κυρίως ροδάκινου, 
που διαχειρίζεται ο ΑΣΟΠ Βελβεντού ∆ήµητρα είναι 
πολλαπλάσιοι των δυνατοτήτων του διαλογητηρίου, 
µε συνέπεια να καθίσταται ασφυκτική η λειτουργία 
του. Στην περίπτωση των ψυκτικών θαλάµων, η δυ-
ναµικότητα θα διπλασιαστεί στους 1.200-1.300 τό-
νους, ενώ θα βελτιωθεί και ο βαθµός απόδοσης των 
ψυγείων, που φέτος διαχειρίστηκαν 3.500 τόνους 
φρούτων, από 6.000-7.000 τόνου συνήθως, λόγω 
µείωσης της σοδειάς από τις θεοµηνίες. Λ. ΛΙΑΜΗΣ

Επενδυτικό 1,5 εκατ. από ΑΣΟΠ Βελβεντού 
Δήμητρα για επέκταση των εγκαταστάσεων

∆ιευρύνει τη συνεργασία 
µε παραγωγούς η Alterra

Σε δύο κατηγορίες παραγόµενων 
αγαθών – φρούτα και λαχανικά - 

διαχωρίζεται η δραστηριότητα της εταιρείας 
παραγωγής και επεξεργασίας κατεψυγµένων, 
Alterra, η οποία εξάγει τα προϊόντα της µέσω του 
µετόχου, Lamex. Η επιχείρηση έχει υποβάλει ένα 
φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο στο πρόγραµµα 
Γενική Επιχειρηµατικότητα για εκσυγχρονισµό του 
µηχανολογικού εξοπλισµού και αύξηση της 
παραγωγικής δυναµικής της.

Πρότυπο υδροπονικό θερµοκήπιο 
από τον Όµιλο ΕΝΤΕΚΑ
Στον τοµέα της βιώσιµης γεωργίας επεκτάθηκε ο 
όµιλος ΕΝΤΕΚΑ, που δραστηριοποιείται στις ΑΠΕ. 
O όµιλος ξεκίνησε πρόσφατα να λειτουργεί ένα 
πρότυπο υδροπονικό θερµοκήπιο παραγωγής 
πράσινων λαχανικών και µυρωδικών. Το εµπορικό 
σήµα των προϊόντων είναι «Μαγικός Κήπος». Το 
θερµοκήπιο βρίσκεται έξω από το Κάστρο της 
Βοιωτίας και καταλαµβάνει 25 στρέµµατα µε 
πρόβλεψη επέκτασης κατά 12 ακόµη.

Πτώση 35% στις εισαγωγές οίνου 
αναµένεται το 2020 στην Κίνα
Η Κίνα µπορεί να επιστρέψει στην ανάπτυξη, αλλά 
το 2020 δεν θα είναι έτος ορόσηµο για τις 
εισαγωγές κρασιού, µε τις εκτιµήσεις να µιλούν για 
πτώση 35%. Πέρα από την τρέχουσα κρίση, οι 
προοπτικές είναι θετικές, εξηγούν τρεις ειδικοί στην 
κινέζικη αγορά οίνου, που προβλέπουν διπλασιασµό 
των εισαγωγών τα επόµενα 10 χρόνια.

Η γερµανική 
αγορά είναι πολύ 
ανταγωνιστική, 
κυρίως όµως σε 
επίπεδο ποιότητας 
και όχι τιµών.

Η επένδυση κρίθηκε 
επιβεβληµένη, καθώς 

οι όγκοι, κυρίως 
ροδάκινου, που 

διαχειρίζεται 
ο συνεταιρισµός είναι 

πολλαπλάσιοι 
των δυνατοτήτων του 

διαλογητηρίου.

ΝΕΑ



ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, που 
θα χτιστούν στο νησί της Θηρα-
σίας, απέναντι από τη Σαντορί-
νη, φιλοδοξεί να οινοποιήσει την 
παραγωγή του τρύγου του 2021, 
το boutique οινοποιείο «Μικρά 
Θήρα», το οποίο προχωρά, ταυ-
τόχρονα, και σε επέκταση του βι-
ολογικού του αµπελώνα.

Το εγχείρηµα που έχουν στή-
σει οι οινοποιοί Ευάγγελος Γερο-
βασιλείου, Βασίλης Τσακτσαρλής 
κι η Σαντορινιά οινολόγος Ιωάν-
να Βαµβακούρη, στο ηφαιστειακό 
κυκλαδονήσι, που «έσπασε» στα 
δύο µετά την έκρηξη του 1.600 
π.Χ. και διαθέτει αυτό το ξεχωρι-
στό terroir, παρότι µετρά µόλις 
τρία χρόνια ζωής, αναπτύσσε-
ται µε αξιοπρόσεκτους ρυθµούς.

«Ετοιµαζόµαστε να ξεκινήσου-
µε το χτίσιµο του οινοποιείου 
µας, που θα βρίσκεται στην πε-
ριοχή Ποταµός της Θηρασίας. Έ-
χουµε όλες τις άδειες και η αλή-
θεια είναι πως θα το είχαµε αρ-
χίσει ήδη, αλλά αναµένουµε να 
δούµε πώς θα εξελιχθεί το θέµα 
του κορωνοϊού για να µη χρεια-
στεί να σταµατήσουµε. Σε κάθε 
περίπτωση το αργότερο στις αρ-
χές Ιανουαρίου του 2021 θα εί-
ναι σε εξέλιξη η κατασκευή», είπε 
στην Agrenda η Ιωάννα Βαµβα-

κούρη και επιβεβαίωσε ότι στό-
χος είναι το οινοποιείο «Μικρά 
Θήρα» να είναι λειτουργικά έ-
τοιµο στον τρύγο της περιόδου 
του 2021.

Η επένδυση θα κυµανθεί στα 
επίπεδα των περίπου 2 εκατ. ευ-
ρώ και ο σχεδιασµός είναι το οι-
νοποιείο Μικρά Θήρα να έχει 
µια δυναµικότητα της τάξης των 
120.000 φιαλών, την οποία θα 
µπορεί να εξαντλεί, βάσει του 
πλάνου ανάπτυξης του αµπελώ-
να και των πωλήσεων, σε 8 - 10 
έτη. Για να υποστηριχθεί αυτή η 
παραγωγή ήδη το Μικρά Θήρα 
διαθέτει στη Θηρασία και τη Σα-
ντορίνη έναν βιολογικό αµπε-
λώνα µε 120 στρέµµατα αυτό-
ριζα ποικιλίας Ασύρτικο, µε νέ-
ες όσο και παλαιές φυτεύσεις, 
ενώ εντός των αµέσως επόµε-
νων ηµερών θα ολοκληρώσει 
νέες φυτεύσεις µε Ασύρτικο σε 
άλλα 20 στρέµµατα. Σε όλη την 
έκτασή του, µάλιστα, ο αµπελώ-
νας ακολουθεί, ως προς το κλά-
δεµα, την παραδοσιακή µορφή 
της «κουλούρας», που αποτελεί 
σήµα κατατεθέν της Σαντορίνης.

Το «Μικρά Θήρα» στο σύντο-
µο µέχρι στιγµής βίο του (η φε-
τινή χρονιά θα είναι η 3η που έ-
χει οινοποιήσει) έχει αναπτύξει 
δύο ετικέτες κρασιού, ΠΟΠ Α-
σύρτικο, το «Santorini» και το 
«Terracea». Το πρώτο αναµένε-

ται να κυκλοφορήσει φέτος σε 
περίπου 17.000 φιάλες (από πε-
ρίπου 8.000 πέρυσι), ενώ το δεύ-
τερο που έχει και την ιδιαιτερότη-
τα να παράγεται αποκλειστικά µε 
σταφύλια του αµπελώνα της Θη-
ρασίας, θα βγει σε µόλις 5.500 
φιάλες, από περίπου 2.000 φι-
άλες το 2019.

Επέκταση του αµπελώνα και 
στο «Κτήµα ∆ύο Ύψη»

Ανάλογα φιλόδοξα σχέδια έχει, 
όµως, το δίδυµο των Γεροβασιλεί-
ου και Τσακτσαρλή και για τα άλ-
λα δύο ενδιαφέροντα project που 
αναπτύσσει στον εγχώριο αµπε-
λοοινικό τοµέα, υπό την «οµπρέ-
λα» του Κτήµατος «Βιβλία Χώρα» 
και συγκεκριµένα για το «Κτήµα 
∆ύο Ύψη» στη Σκαφιδιά της Η-
λείας, όπου σχεδιάζεται η επέκτα-
ση του αµπελώνα και το «Μικρό 
Κτήµα του Τίτου» στη Γουµένισ-
σα του Κιλκίς. Όσον αφορά στο 

πρώην Κτήµα Τίτου Ευτυχίδη, το 
οποίο µετονοµάζεται σε «Μικρό 
Κτήµα του Τίτου», εκεί έγινε µια 
µεγάλη αναµπέλωση, διότι υπήρ-
χαν ποικιλίες, οι οποίες δεν ήταν 
ενταγµένες στο ΠΟΠ Γουµένισσα. 
«Ο αµπελώνας είναι περίπου 85 
στρέµµατα. ∆ώσαµε έµφαση στις 
δύο τοπικές ΠΟΠ ποικιλίες, το Ξι-
νόµαυρο και τη Νεγκόσκα. Τα και-
νούρια αµπέλια θα αρχίσουν να 
παράγουν από του χρόνου», επι-
σηµαίνει ο κ. Γεροβασιλείου και 
αποκαλύπτει πως «στη Γουµένισ-
σα πιθανότατα θα βγουν δύο τύ-
ποι κρασιών, ένας πολύ υψηλής 
ποιότητας σε µικρή ποσότητα και 
ένας γενικής κατανάλωσης. Κόκ-
κινα και τα δύο. Έχουµε οινοποι-
ήσει την παραγωγή του 2019, η 
οποία θα βγει το 2021. Θα είναι 
η κλασσική Γουµένισσα και ετοι-
µάζουµε και µια Γουµένισσα πα-
λαίωσης η οποία θα βγει µετά α-
πό 3-4 χρόνια».

Terrasea και Santorini οι δύο πρώτες ετικέτες της «οικογένειας» στο νησί.Με παράλληλη επέκταση του βιολογικού αµπελώνα στη Σαντορίνη ξεδιπλώνει τα πλάνα  η «Μικρά Θήρα».

Βαγγέλης Γεροβασιλείου, Ιωάννα Βαµβακούρη και Βασίλης Τσακτσαρλής 
από την περσινή εκδήλωση «Four Terroirs» που έγινε στην Αθήνα.

Στη Θηρασία
μπουτίκ οινοποιείο
«Μικρά Θήρα»
Στόχος του εγχειρήματος Γεροβασιλείου-Τσακτσαρλή 
το οινοποιείο να είναι έτοιμο στον τρύγο του 2021

Ασύρτικο
Ήδη το Μικρά Θήρα 

διαθέτει έναν βιολογικό 
αµπελώνα µε 120 στρέµ-
µατα αυτόριζα ποικιλίας 

Ασύρτικο

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣAgrendaB4 | 34 Σάββατο 28 & Κυριακή 29 Noεμβρίου 2020



ΣΆΒΒΆΤΟ 28 & ΚΥΡΙΆΚΉ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020
E Ι Δ Ι Κ Ο  Ά Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Ά

Όλα ξεκινούν από την πλούσια πτηνοτροφή     
Οι επιτυχημένες επιχειρηματικές δραστηριότητες εν μέσω δύσκολων συνθηκών 
επιβεβαιώνουν την δυναμική που χαρακτηρίζει την ελληνική πτηνοτροφία, με τη βιομηχανία 
να επενδύει συνεχώς σε καινοτομίες που έχουν να κάνουν τόσο με τη διατροφή των 
πουλερικών και την ευζωία όσο και σε νέες εγκαταστάσεις παραγωγής. Κομβικό ρόλο  
στις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες του κλάδου έχει  η συνεργασία με καταξιωμένους 
παίκτες της βιομηχανίας ειδικών ζωοτροφών και με έμπειρους των κατασκευών. 

ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

120.000
ΤΟΝΟΙ ΑΥΓΩΝ 

165.000
ΤΟΝΟΙ ΚΡΕΑΤΟΣ 

ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ

95%-97%
ΑΥΓΑ 

75%
ΚΡΕΑΣ 
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>  Η διαδρομή του συνεταιρισμού που συμπληρώνει 62 χρόνια δραστηριότητας και σήμερα 
απαρτίζεται από τουλάχιστον 500 μέλη – πτηνοτρόφους και συνεργάζεται με 50 παραγωγούς

ΠΊΝΔΟΣ: ΑΠΏΛΕΙΑ ΜΙΑΣ 
ΣΟΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΏΓΟΥΣ 
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ

ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Περισσότερα από 60 χρόνια 
επιχειρηματικής και παραγωγικής 
πορείας καταγράφει ο Αγροτικός 
Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός 
Πίνδος, o oποίος ιδρύθηκε το 1958 
από 7 αγρότες με σημείο αναφοράς 
τον νομό Ιωαννίνων και σήμερα 
απαρτίζεται από 500 και πλέον μέλη, 
πτηνοτρόφους – παραγωγούς, 
συνεργάζεται με 50 παραγωγούς και 
απασχολεί περισσότερους από 1.200 
εργαζόμενους. 
Επενδυτικά η Πίνδος υλοποιεί πρόγραμ-
μα με συνολική δαπάνη 25 εκατ. ευρώ 
για την δημιουργία του νέου εργοστα-
σίου έτοιμων ψημένων προϊόντων, του 
νέου της φυραματοποιείου καθώς και 
της νέας γραμμής αερόψυξης. Σύμφω-
να με τα όσα αναφέρει σχετικά ο πρόε-
δρος του Συνεταιρισμού, Ανδρέας Δη-
μητρίου, ο επενδυτικός σχεδιασμός συ-
νεχίζεται απρόσκοπτα, ωστόσο «λόγω 
της πανδημίας αρκετές από μεγάλες ε-
ταιρείες παροχής εξοπλισμού του εξω-
τερικού καθυστερούν την παράδοση 
των μηχανημάτων στις εγκαταστάσεις 
της Πίνδου, ενώ και η δυσκολία στη με-
τακίνηση του προσωπικού αποτελεί έ-
ναν ακόμη παράγοντα που δίνει παρά-
ταση στον χρονικό ορίζοντα υλοποίησης 
των επενδύσεων. Εκτίμησή μας είναι ότι 
συνολικά η καθυστέρηση στην υλοποίη-
ση του πλάνου μας θα είναι περιορισμέ-
νη, δεδομένου ότι ο αρχικός προγραμ-
ματισμός κάνει λόγο για ολοκλήρωσή 
τους έως το 2022». 

Μείωση της παραγωγής κατά 
περίπου 20% το 2020
Αναφορικά με τον τομέα της παραγω-
γής η Πίνδος έχει μειώσει την παραγω-
γή της κατά περίπου 20%, όπως επιση-
μαίνει ο κύριος Δημητρίου. «Η αρχή έ-
γινε ήδη από το πρώτο lockdown με ε-

πίδραση από την αγορά του HoReCa. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι η τοποθέτη-
ση των παραγωγών για φέτος μειώθη-
κε κατά περίπου μία εκτροφή. Ώστόσο 
και το δεύτερο lockdown που τώρα δι-
ανύουμε έχει διευρύνει τις επιπτώσεις 
δεδομένου ότι και αυτή τη φορά ο κλά-
δος HoReCa παραμένει κλειστός». Ο ί-
διος λέει ότι η εικόνα για τις οικονομι-
κές επιδόσεις του 2020 δεν είναι σα-
φής προς το παρόν, προσθέτοντας ω-
στόσο ότι ο κύκλος εργασιών της φετι-
νής χρονιάς θα κινηθεί περίπου στα επί-

πεδα του 2019, ο οποίος ανήλθε στα 270 
εκατ. ευρώ. 

Προτεραιότητα στην ευζωία των 
κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής
Παραγωγικά, μία από τις κύριες προτε-
ραιότητες του Συνεταιρισμού και των πα-
ραγωγών είναι η διασφάλιση της ευζωί-
ας των κοτόπουλων, με στόχο την διατή-
ρηση της ποιότητας και στο προϊόν που 
παραδίδει στον τελικό καταναλωτή. Σε 
αυτό το πλαίσιο από το 2016 έχει αναπτύ-
ξει το ολοκληρωμένο εταιρικό πρότυπο 
ευζωϊας με κύριο στόχο να προσφέρε-
ται κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής τους 
άνεση, στέγη και ελευθερία κίνησης στα 
κοτόπουλα που εκτρέφει. 

Περαιτέρω ανοδικά τα οικονομικά 
μεγέθη του 2019
Σε επίπεδο οικονομικών επιδόσεων 
κατά τη χρήση του 2019 η Πίνδος υπε-
ρέβη τα 3 εκατ. ευρώ σε καθαρή κερ-
δοφορία μετά από φόρους, ποσό που 
σε σχέση με το 2018 σηματοδοτεί την 
άνοδο των πωλήσεων κατά 8%. Ταυ-
τόχρονα και οι πωλήσεις της ενισχύθη-
καν κατά 8%. 

Ανδρέας Δημητρίου, Πρόεδρος Αγροτικού 

Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Πίνδος

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

 Κύκλος εργασιών  
2019: 270 εκατ. ευρώ 
(+8%)
Κέρδη προ τόκων  
και φόρων 2019: 7,84 
εκατ. ευρώ (+4,4%)
Κέρδη μετά από φόρους 
2019: 3,12 εκατ. ευρώ 
(+8%)

   Στοιχεία παραγωγής  
του Συνεταιρισμού

  Εκκολαπτήρια 
δυναμικότητας 50.000.000 
νεοσσών/έτος 

  Παραγωγή 60.000.000 
αυγών εκκόλαψης/έτος

 Πτηνοτροφεία 600.000 τ.μ.

  Φυραματοποιείο με 
παραγωγική δυναμικότητα 
40 μ.τ./ώρα 

  Πτηνοσφαγείο με 
παραγωγική δυναμικότητα 
8.000 πουλερικών/ώρα 

  Εργοστάσιο επεξεργασίας 
αποβλήτων πτηνοτροφείων 

  Εργοστάσιο έτοιμων, 
ψημένων προϊόντων 

  Εργοστάσιο υποπροϊόντων 

 Ψυκτικές εγκαταστάσεις 
3.000 τ.μ. 

  250 Φορτηγά Ψυγεία για 
την ασφαλή μεταφορά των 
φρέσκων προϊόντων 

  18 Κέντρα Διανομής 
- Υποκαταστήματα 
πανελλαδικά

Η ΠΊΝΔΟΣ  
ΣΕ ΑΡΊΘΜΟΥΣ  

ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
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Θεμιστοκλής Αμβροσιάδης, 

Director of Operations,  

Κοτόπουλα Εξοχής Αμβροσιάδη

ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ: ΕΠΕΝΔΎΕΙ 
ΣΕ ΙΔΙΌΚΤΗΤΑ ΠΤΗΝΌΤΡΌΦΙΑ 
ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΚΌΣΤΌΎΣ
ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΌΙΌΤΗΤΑΣ

Περαιτέρω στην ιδιοπαραγωγή 
επενδύει η Αμβροσιάδης 
Κοτόπουλα Εξοχής, η οποία 
εισφέρει περίπου του 30% του 
συνόλου της παραγωγικής της 
δυναμικότητας, δημιουργώντας 
νέες πτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις για να ενισχύσει το 
συγκεκριμένο ποσοστό. Κινήσεις 
αυτού του χαρακτήρα αποτελούν 
στρατηγικό στόχο της επιχείρησης 
για να ελέγξει την ποιότητα της 
παραγωγής της και την ίδια 
στιγμή για να συρρικνώσει το 
κόστος παραγωγής, δεδομένου 
και του υψηλού μεταφορικού 
κόστους ζωοτροφών, νεοσσών 
και πτηνών από άλλες περιοχές 
της Ελλάδας στην Πιερία, όπου 
διατηρεί την έδρα της. 
Στον τομέα τον επενδύσεων η ε-

>  Εν εξελίξει επενδυτικό πλάνο συνολικού ύψους 20 εκατ. ευρώ έως το 2021

ταιρεία ολοκληρώνει στις αρχές 
του 2021, επένδυση η οποία είναι 
ενταγμένη στο πρόγραμμα 4.2.1, 
με επιδότηση 5 εκατ. ευρώ και 
συνολικό ύψος περί τα 8 εκατ. 
ευρώ, που ξεκίνησε το 2007 με 
αντικείμενο τον εκσυγχρονισμό 
του σφαγείου, την κατασκευή α-
ερόψυξης και τις νέες μονάδες 
rendering και εκσυγχρονισμού 
του βιολογικού καθαρισμού της, 
όπως αναφέρουν στελέχη της 
Αμβροσιάδης σε επικοινωνία 
που είχε μαζί τους η Agrenda. Ε-
πιπλέον τον Ιανουάριο θα ολο-
κληρωθεί η επέκταση του εκκο-
λαπτηρίου κατά 40% και οι εργα-
σίες επέκτασης του μύλου ζωο-
τροφών με την προσθήκη και ε-
γκαταστάσεων αποθήκευσης, για 
να καλύψει τις αυξημένες παρα-
γωγικές της ανάγκες. 

δημιουργία παραγωγικής εγκατά-
στασης βιοαερίου. 

Στόχος η είσοδος στα προψη-
μένα προϊόντα κοτόπουλου 
Στο πλάνο της εταιρείας είναι η 
δραστηριοποίησή της στα προψη-
μένα προϊόντα κοτόπουλου (γύρος 
και κομμάτια κοτόπουλου), ενώ 
σε επίπεδο καινοτομίας η επιχεί-
ρηση προχώρησε στην κατάργη-
ση της σόγιας στις ζωοτροφές της, 
δημιουργώντας ένα νέο προϊόν με 
δημητριακά, το οποίο ανέπτυξε το 
τμήμα έρευνας και ανάπτυξης σε 
συνεργασία με διακεκριμένο πτη-
νοπαθολόγο και λέκτορα σε ση-
μαντικά πανεπιστήμια του εξωτε-
ρικού. Σε ό,τι αφορά την πανδημία, 
ήρθε να δημιουργήσει αποθέμα-
τα προϊόντων για την εταιρεία κα-
τά τη φετινή χρονιά, δεδομένου ότι 
περίπου 800 τόνοι καταψύχθηκαν 
στο διάστημα από το τέλος Μαρτί-
ου έως και τον Ιούλιο, όπως ανα-
φέρουν οι ίδιες πηγές. Ας σημειω-
θεί ότι η Αμβροσιάδης, η οποία σε 
ετήσια βάση παρουσιάζει αύξηση 
τζίρου που ανέρχεται στο 15%, για 
φέτος είχε προϋπολογίσει ανοδική 
πορεία με έως και 35% στις πωλή-
σεις της, κάτι το οποίο πέτυχε τους 
τρεις πρώτους μήνες, προτού δε-
χτεί την επίδραση της πανδημίας. 
Το γεγονός ωστόσο ότι η εταιρεία 
προχώρησε στη ρύθμιση των ε-
περχόμενων κοπαδιών, με σφα-

γές των μεγαλύτερων πτηνών, ε-
νώ ταυτόχρονα μείωσε ορισμέ-
νες από τις τοποθετήσεις σε συ-
γκεκριμένη χρονική περίοδο του 
έτους, προστάτευσε τα οικονομι-
κά της μεγέθη και την βοήθησε 
να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά 
τις αναταράξεις της περιόδου που 
διανύουμε. Αυτό θα έχει ως απο-
τέλεσμα την αύξηση του τζίρου 
της κατά περίπου 7%, με δεδομέ-
νη και την ισχυρή έναρξη των τρι-
ών πρώτων μηνών του 2020 αλ-
λά και την μεγαλύτερη απορρό-
φηση παραγόμενων ποσοτήτων 
από τα σούπερ μάρκετ. 

Στο +14% ο κύκλος  
εργασιών του 2019
Χαρακτηριστική πάντως της γε-
νικότερης ανοδικής πορείας του 
κλάδου πτηνοτροφίας των τελευ-
ταίων ετών ήταν και η πορεία της 
Αμβροσιάδης ήδη στη διάρκεια 
του 2019, παρουσιάζοντας αυξη-
μένο τζίρο κατά περίπου 11 εκατ. 
ευρώ (+14%) και ταυτόχρονη αύ-
ξηση των κερδών της.

Η πτηνοτροφική επιχείρηση έ-
χει βρεθεί αντιμέτωπη με αυξημέ-
νο κόστος λειτουργίας, που οφεί-
λεται στην άνοδο τιμών των σιτη-
ρών, του καλαμποκιού αλλά και 
της σόγιας, με τις πρώτες ύλες να 
ασκούν εντονότερη πίεση και στο 
σύνολο του κλάδου. Σε ό,τι αφορά 

τη σχέση με τους παραγωγούς α-
πό πλευράς της Αμβροσιάδης μει-
ώθηκαν κάποιες τοποθετήσεις νε-
οσσών με διεύρυνση του χρόνου 
από τις 45 ημέρες σε 65 και 70 η-
μέρες, κάτι που μεσοσταθμικά θα 
σημάνει την απώλεια μίας τοπο-
θέτησης εντός της χρονιάς.

▲

ΑΠΟ 45 ΣΕ 65 ΚΑΙ 70 ΗΜΕΡΕΣ 
ΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΣΣΏΝ

Επιπλέον, στον προγραμματισμό 
της Αμβροσιάδης είναι η υλοποί-
ηση επενδυτικού προγράμματος 
ύψους 20 εκατ. ευρώ με ορίζοντα 
ολοκλήρωσης έως και το 2024 το 
υπάρχον εκκολαπτήριο στην Κα-
τερίνη και επιδιώκοντας την αύ-
ξηση της παραγωγής αλλά και τη 

Η ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΎΣ
2019 2018

ΚΎΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΏΝ 92,87  εκατ. ευρώ 81,5 εκατ. ευρώ

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ  
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΎΣ 727,17 χιλ. ευρώ 389,08 χιλ. ευρώ

ΣΎΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ   
ΠΑΡΑΓΏΓΟΙ ~90

ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ



28

ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΕΦΙΚΤΗ 
ΜΙΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
>  Η DSM αναλαμβάνει μια σημαντική πρωτοβουλία με τίτλο «ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΦΙΚΤΟ» 
για τη διαμόρφωση της παγκόσμιας διατροφής και τη διασφάλιση της υγείας των ζώων  

Καθώς ο πληθυσμός της γης αυξά-
νεται, η ζήτηση για ζωικής προέλευσης 
πρωτεΐνη αναμένεται εξίσου αυξημένη. 
Με την πάροδο του χρόνου, αυτή η ανά-
γκη για ολοένα αυξανόμενες ποσότητες 
πρωτεΐνης ζωικής προέλευσης, η οποία 
ήδη ασκεί τεράστια πίεση στους περιορι-
σμένους φυσικούς πόρους του πλανήτη, 
θα οδηγήσει σε σημαντική περιβαλλοντι-
κή πίεση, οδηγώντας ταυτόχρονα τα ήδη 
υπάρχοντα συστήματα διατροφής πολύ 
πέρα από τα όρια της γης.
Η ανάγκη παροχής επαρκούς ποσότη-
τας ζωικής πρωτεΐνης για έναν συνε-
χώς αυξανόμενο πληθυσμό με την ταυ-
τόχρονη απαίτηση της μείωσης του πε-
ριβαλλοντικού αντικτύπου της εκτρο-
φής των ζώων, δημιουργεί την ανά-
γκη εφαρμογής ευφυών, επιστημονι-
κά τεκμηριωμένων και καινοτόμων λύ-
σεων. Για να αντιμετωπίσει επιτυχώς 
αυτήν την πρόκληση, η DSM Animal 
Nutrition and Health ξεκινά μία νέα 
στρατηγική πρωτοβουλία αιχμής με τίτ-
λο: «Το κάνουμε εφικτό». Στόχος αυ-
τής της πρωτοβουλίας είναι να οδηγή-
σει σε μια ταχεία αλλαγή παγκοσμίως 
για την αειφόρο παραγωγή πρωτεΐνης 
ζωικής προέλευσης, καθώς και να επι-
ταχύνει την εφαρμογή καινοτόμων λύ-
σεων που θα επιφέρουν ευνοϊκότερες 
συνθήκες διαβίωσης για όλους μας. Όλα 
τα παραπάνω θα δημιουργήσουν αξία 
στους βασικούς πυλώνες της πολιτικής 
της εταιρείας μας: Άνθρωπος, Πλανή-
της, Κερδοφορία. Πιστεύουμε ακρά-
δαντα στην αειφόρο ανάπτυξη των συ-
στημάτων διατροφής και ότι ο κλάδος 

της ζωικής παραγωγής μπορεί να μετα-
μορφωθεί και να αποτελέσει μέρος της 
λύσης. «Γιατί...Εάν όχι εμείς, ποιός; 
Εάν όχι τώρα, πότε;».

Η στρατηγική πρωτοβουλία 
της DSM καθοδηγείται από 6 
βασικούς πυλώνες αειφορίας
■ Βελτίωση των παραγωγικών 
αποδόσεων των ζώων.
■ Αποτελεσματική αξιοποίηση των 
φυσικών πόρων.
■ Μείωση της εκπομπής των αερίων 
από τα ζώα.
■ Συμβολή στην αντιμετώπιση της 
αντιμικροβιακής αντοχής.
■ Μείωση της εξάρτησης από τους 
θαλάσσιους πόρους.

ΠΑΡΟΧΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ 
ΛΥΣΕΩΝ ΣΤΙΣ 
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Η  στρατηγική πρωτοβουλία  
«Το κάνουμε εφικτό» δεν 
σηματοδοτεί μόνο μια νέα αρχή, 
αλλά μια σημαντική επιτάχυνση 
της πορείας προς ένα πιο βιώσιμο 
μέλλον. Ο σεβασμός προς το 
άνθρωπο, το ζωικό κεφάλαιο και 
το περιβάλλον, αποτελούν τους 
βασικούς πυλώνες της πολιτικής 
της εταιρείας DSM.

ΒΙΩΣΙΜΟ ΜΕΛΛΟΝ

DSM Nutritional Products Hellas l Παραδείσου 14 & Πατρόκλου 1, Μαρούσι, Αθήνα 
l www.dsm.com/animal-nutrition-health l Τηλ. Επικοινωνίας: 210-8774000 l Email: info@dsm.com

■ Βελτίωση της ποιότητας του 
κρέατος, του γάλακτος, των ψαριών 
και των αυγών, με ταυτόχρονη μείωση 
της απώλειας αλλά και της σπατάλης 
των τροφίμων.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΙΧΜΗΣ- 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΙΚΟΝΙΚΗ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ 
ΕΦΙΚΤΟ»
Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η διαδικτυ-
ακή-εικονική εκδήλωση (Virtual Event) 
που διοργάνωσε για πρώτη η DSM 
Animal Nutrition and Health στις 18 
και 19 Νοεμβρίου, 2020 με σκοπό την 
προβολή της νέας στρατηγικής της κα-
μπάνιας «Το κάνουμε εφικτό». Μέσω 
αυτής της εκδήλωσης, οι συμμετέχο-
ντες είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε 
επαφή με κορυφαίους επιστήμονες και 
ειδικούς του χώρου της διατροφής και 
υγείας των ζώων, οι οποίοι μοιράστη-
καν ερευνητικά δεδομένα αιχμής και 
πρωτοποριακές ιδέες.
Οι τάσεις της βιομηχανίας ζωοτροφών, 
οι επιτυχημένες επιχειρηματικές δρα-
στηριότητες εν μέσω των δύσκολων 
συνθηκών που διανύουμε, οι καινοτο-
μίες για μια αειφόρο ζωική παραγωγή, 
η έκπτυξη της υγείας των ζώων, η κα-
τάρτιση σιτηρεσίων με χαμηλή περιε-
κτικότητα σε πρωτεΐνη, η διατροφή με 
στόχο την ενίσχυση του ανοσοποιητι-
κού συστήματος αποτέλεσαν μόνο με-
ρικά ενδεικτικά παραδείγματα από την 
πληθώρα θεμάτων που συζητήθηκαν.
Την  διαδικτυακή-εικονική αυτή εκδή-
λωση παρακολούθησαν εμπλεκόμενοι 
φορείς από όλο τον κόσμο.
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> Καινοτομία Provimax™ για την αύξηση της διάρκειας του παραγωγικού 
κύκλου και για την βελτίωση της ποιότητας του κελύφους του αυγού

Η ΛΥΣΗ ΓΙΑ ENA 
ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ

Η θετική επίδραση απο τη χρήση του 
πρόσθετου Provimax ως προς την βελτίωση 
της διάρκειας του παραγωγικού κύκλου και της 
ποιότητας του κελύφους του αυγού, τόσο σε 
όρνιθες αυγοπαραρωγής όσο και σε όρνιθες 
αναπαραγωγής, αποδείχθηκε σε διάφορες 
δοκιμές. Αυτές οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν 
σε διάφορες χώρες, κάτω από διαφορετικές 
συνθήκες σχετικά με το περιβάλλον, τη 

διαχείριση, τη διατροφή και τις φυλές, με τα 
παρακάτω θετικά αποτελέσματα:
n  Αύξηση της διάρκειας του παραγωγικού 

κύκλου. 
n  Βελτίωση της ποιότητας του κελύφους του 

αυγού.
n  Αύξηση του αριθμού των εμπορεύσιμων 

αυγών.
n Βελτίωση της εκκολαψιμότητας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ

Η απόδοση των ορνί-
θων ωοτοκίας μειώνεται κατά 
τη διάρκεια του κύκλου παρα-
γωγής. Ο αριθμός των παρα-
γόμενων αυγών μειώνεται ό-
πως επίσης μειώνεται και ο 
αριθμός των εμπορεύσιμων 
αυγών εξαιτίας της υποβάθ-
μισης της ποιότητας του κε-
λύφους των αυγών. Αυτό έ-
χει ως συνέπεια το ολοένα και 
μικρότερο κέρδος ανά όρνι-
θα. Νέα έρευνα έδειξε ότι αυ-
τή η μείωση της απόδοσης θα 
μπορούσε να ελαχιστοποιη-
θεί. Για να μπορέσουν να ξε-
περαστούν αυτές οι τάσεις, η 
Provimi εταιρεία της Cargill 
Animal Nutrition έχει αναπτύ-
ξει το Provimax™. Το πρόσθε-
το Provimax™ είναι ένα μείγ-
μα προσεκτικά επιλεγμένων 
πτητικών λιπαρών οξέων που 

ιδιαίτερα του επιπέδου 
ενέργειας. Το αυξημένο 
επίπεδο λίπους στο ήπαρ 
μειώνει την λειτουργία του 
ήπατος, καταστρέφοντας 
τα ηπατικά κύτταρα. Τα 
πτητικά λιπαρά οξέα 
παίζουν σημαντικό ρόλο 
αποκαθιστώντας τη λειτουργία 
των κατεστραμμένων 
κυττάρων. Έρευνα 
παρουσίασε ότι τα πτητικά 
λιπαρά οξέα, ιδιαίτερα το 
βουτυρικό, διευκολύνουν τα 
ένζυμα επιδιόρθωσης του 
DNA. Αυτό σημαίνει ότι το 
βουτυρικό συμβάλλει στην 
αποκατάσταση των ηπατικών 
κυττάρων που έχουν υποστεί 
βλάβη. Είναι επίσης γνωστό 

ότι το βουτυρικό διεγείρει 
την έκκριση ορμονών και 
βελτιώνει την πρωτεΐνική 
σύνθεση στα κύτταρα. Έμμεσα, 
τα πτητικά λιπαρά οξέα 
διεγείρουν την επιθηλιακή 
ανάπτυξη του εντερικού 
τοιχώματος, με αποτέλεσμα 
να μπορεί να πραγματοποιηθεί 
μια καλύτερη ανάκτηση των 
κατεστραμμένων κυττάρων 
στο τοίχωμα του πεπτικού 
σωλήνα.

Παράγοντες ποιότητας
Κατά το δεύτερο μισό της 
περιόδου ωοτοκίας, αυξάνεται 
σημαντικά το ποσοστό των 
σπασμένων αυγών. Γενικά ένα 
αυξημένο βάρος αυγού και 
κατά συνέπεια μια μεγαλύτερη 
επιφάνεια κελύφους, όπως 
επίσης και η μειωμένη 
προσρόφηση ασβεστίου από 
την τροφή σε συνδυασμό 
με τη μειωμένη εναπόθεση 
ασβεστίου στον σκελετό, 
είναι οι δυο πιο σημαντικοί 
παράγοντες που επηρεάζουν 
την ποιότητα του κελύφους 
αυγών (εικόνα 1).
Με το Provimax™, η βελτίωση 
των αποδόσεων στις  
όρνιθες ωοτοκίας και 
αναπαραγωγής θα ξεπερά-
σουν τις προσδοκίες σας.

έχουν σχεδιαστεί για να βοη-
θήσουν στη βελτίωση της πα-
ραγωγής αυγών και της ποιό-

τητας του κελύφους των αυ-
γών μέσω της ενίσχυσης των 
λειτουργιών του ήπατος και 
του εντερικού τοιχώματος.
Καθώς η όρνιθα μεγαλώνει, 
όλο και περισσότερο λίπος 
συσσωρεύεται στο συκώτι. 
Αυτό οφείλεται κυρίως στην 
υπερκατανάλωση τροφής, 

▲

Εικόνα 1: Συνέπεια στην ποιότητα του κελύφους αυγών.
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Η Νίτσας Κατασκευαστική με 40 και πλέον 
χρόνια παρουσίας στην κατασκευή των 
Γεωργοκτηνοτροφικών μονάδων / Υγειονομικών 
και βιομηχανικών κτιρίων σε όλη την Ελληνική 
επικράτεια, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες 
μελέτης και κατασκευής των πλέον σύγχρονων 
εγκαταστάσεων. Κύριο αντικείμενο των εργασιών 
της εταιρείας είναι η κατασκευή ποικίλων 
γεωργοκτηνοτροφικών μονάδων (βουστάσια – 
ποιμνιοστάσια – πτηνοτροφεία, συμβατικά και 
θερμοκηπιακού τύπου, αγροτικές αποθήκες, 
χοιροστάσια, κονικλοτροφεία κ.λπ.) και η κατασκευή 
βιομηχανικών - βιοτεχνικών κτιρίων υγειονομικού 
τύπου (τυροκομεία, σφαγεία, τυποποιητήρια κρέατος, 
ελαιοτριβεία, εργοστάσια παραγωγής ζωοτροφών, 
ξηραντήρια δημητριακών, συσκευαστήρια φρούτων 

και οπωροκηπευτικών κ.λπ.). Η παρουσία της 
εταιρείας στον γεωργοκτηνοτροφικό χώρο και 
πιο συγκεκριμένα στον πτηνοτροφικό κλάδο έχει 
να επιδείξει πληθώρα κατασκευαστικών έργων 
τόσο για εκτροφή κρεοπαραγωγών ορνίθων 
(σταβλιζόμενες και ελευθέρας βοσκής ), όσο και για 
εκτροφή ωοπαραγωγών ορνίθων (κλωβοστοιχείων 
ή επι δαπέδου – ορνιθώνων). H εμπιστοσύνη του 
αγροτικού πελατολογίου, κατατάσσει τη Νίτσας 
Κατασκευαστική σε μια δυναμικά εξελισσόμενη 
εταιρεία στην πορεία των χρόνων δραστηριότητάς της.
Με βάση την τεχνογνωσία και αξιοπιστία της εται-
ρείας μπορεί να υλοποιήσει οποίο έργο της ανατε-
θεί με ταχύτητα, ποιότητα και συνέπεια.
Δυνατότητα χρηματοδότησης του έργου είτε είναι ε-
νταγμένο σε προγράμματα (Σχέδια Βελτίωσης, Ανα-
πτυξιακός, κ.λπ.) είτε είναι αυτοχρηματοδοτούμενο. 

>  Η Νίτσας Κατασκευαστική υλοποιεί όποιο έργο της ανατεθεί με ταχύτητα και συνέπεια

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 
ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
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