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Πλαφόν σε διήµερους 
Άγιο, το τσιπουράκι 
Φρένο στη δυναµική του επώνυµου 
τσίπουρου απειλεί να βάλει η κρίση, 
σε συνδυασµό µε την ανεξέλεγκτη
διακίνηση του χύµα.  σελ. 34, 38

Αµερικανικός δάκτυλος 
Στηρίζει το καλαµπόκι

Φθηνότερο ευρώ και εκτιµήσεις για 
µείωση αµερικανικών αποθεµάτων 
στα χαµηλότερα 14 ετών ενισχύουν 
σηµαντικά το καλαµπόκι.  σελ. 4, 6, 22

Κερδίζει µεγαλύτερα µερίδια αγοράς η 
γαλοπούλα µε την αύξηση της ζήτησης 
κυρίως για αλλαντικά και λιγότερο 
εξαιτίας των... Χριστουγέννων.  σελ. 12

Εβδοµαδιαία µεταβολή τιµών
8/12

Σιτάρι σκληρόΣιτάρι σκληρό 288
ΚαλαµπόκιΚαλαµπόκι 187 189
ΒαµβάκιΒαµβάκι 92,00 86,58
Ελαιόλαδο 1,91 1,89

Σιτάρι και καλαµπόκι: ευρώ/τόνος, 
βαµβάκι: σεντς/λίµπρα, ελαιόλαδο: ευρώ/κιλό
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ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ σελ. 22, 35

Τύµπανα διχασµού ακούγονται τις 
τελευταίες ημέρες στη Μεσογείων, με 
την απόφαση της κουρασμένης ηγεσί-
ας της ΠΑΣΕΓΕΣ να προχωρήσει -την 
Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου- σε διαδικασία 
παρωδία για την εκλογή νέας διοίκη-
σης. Η επιλογή κινείται αντίθετα με το 
γράμμα του νέου νόμου 4015/2011, φέρ-
νει σε πολύ δύσκολη θέση ακόμα και 
παραδοσιακούς φίλους του σημερινού 
προέδρου Τζ. Καραμίχα και προβλημα-
τίζει ήδη τους δικαστές.  σελ. 2, 47

H µαζική αντικατάσταση οπω-
ρώνων βιομηχανικού με επιτρα-
πέζιο ροδάκινο δημιούργησε έλ-
λειμμα στην αγορά. Αποτέλεσμα 
είναι η επικείμενη εξάντληση 
των αποθεμάτων κομπόστας το 
2012, η οποία, όπως εκτιμάται α-
πό αναλυτές και παράγοντες της 
αγοράς, μπορεί να οδηγήσει σε 
αύξηση της τιμής παραγωγού έως 
και τα 30 λεπτά το κιλό. σελ. 4

Μεταξύ πώλησης τώρα ή… αργότε-
ρα φαίνεται να βρίσκεται η ΑΤΕbank. 
Ζητούνται επειγόντως νέα κεφάλαια  
μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας, όμως η τρόικα δεν έχει 
δώσει ακόμα το «οκ». Σταγόνα στον ω-
κεανό η επικείμενη αύξηση κεφαλαί-
ου ύψους 290 εκατ. ευρώ. σελ. 19, 49

Στις ράγες ο Θρακών Αµνός
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με σκοπό να διαπραγματεύεται καλύτερα 
τις τιμές στο αιγοπρόβειο γάλα. σελ. 45

Θρίαµβος 69 
για τα τεύτλα
Επιστροφή στο Επιστροφή στο Επιστροφή
τιμολόγιο του 2009 
και διαβεβαιώσεις 
Δριβελέγκα για το 
ειδικό πριμ 42 ευρώ 
της Ολοκληρωμένης 
και για τα 55 ευρώ και για τα 55 ευρώ 
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εκτοξεύουν τα τεύτλα 
στις εαρινές. σελ. 44-45

Ξεσταχιάζει 
κι ο ηλίανθος
Εκτός μάχης 
βγαίνει ο 
ηλίανθος, με 
τους καλλιεργητές 
να μην έχουν 
ακόμα πληρωθεί 
ούτε το 1/3 της ούτε το 1/3 της ούτε το 1/3 της ούτε το 1/3 της 
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που παρέδωσαν στις 
βιομηχανίες. σελ. 46
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ΤΟ ΧΡΥΣΑΦΙ ΤΟΥ BRANDING Με πέντε απλά βήµατα τα 
βασικά ελληνικά αγροτικά προϊόντα µπορούν να αυξήσουν την αναγνωρισι-
µότητά τους και κατ’ επέκταση την αξία τους στις αγορές. ΦΑΚΕΛΟΣ σελ. 27-30

Άσπαρτοι, Άσπαρτοι, Άσπαρτοι, Άσπαρτοι, Άσπαρτοι, Άσπαρτοι, Άσπαρτοι, Άσπαρτοι, Άσπαρτοι, Άσπαρτοι, 
απλήρωτοι,απλήρωτοι,απλήρωτοι,απλήρωτοι,απλήρωτοι,απλήρωτοι,απλήρωτοι,απλήρωτοι,απλήρωτοι,απλήρωτοι,απλήρωτοι,
ανοργάνωτοιανοργάνωτοιανοργάνωτοιανοργάνωτοιανοργάνωτοιανοργάνωτοιανοργάνωτοιανοργάνωτοιανοργάνωτοιανοργάνωτοιανοργάνωτοιανοργάνωτοι
Γιορτές με «χίλια βάσανα» φέτος για τους αγρότες 

Σε αναµονή για την εκκαθάριση 
του τσεκ οι επαγγελματίες του α-
γροτικού χώρου, μετρούν αυτές τις 
μέρες τις «πληγές» που αφήνει α-
νοικτές το 2011, περιορίζοντας α-
ναμφίβολα τις προσδοκίες για τη 
νέα χρονιά. Τα υπόλοιπα για την 
εξόφληση των καλλιεργητών σε 
κρίσιμες παραγωγές, όπως ο ηλίαν-

θος, το βαμβάκι και το βιομηχανι-
κό ροδάκινο, είναι μεγάλα και βά-
ζουν πολλούς σε δεύτερες σκέψεις 
για τον προγραμματισμό της νέας 
χρονιάς. Η κίνηση των διεθνών α-
γορών «μετράει αντίστροφα», ενώ 
η παντελής απουσία ισχυρών ορ-
γανώσεων των παραγωγών αυξάνει 
κατά πολύ το ρίσκο. σελ. 7, 46-47
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Εκλογές ή
πραξικόπημα 
στην ΠΑΣΕΓΕΣ;

Κόκκινο χαλί στο συμπύρηνο

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥ
ΝΑ ΜΑΣ ΚΟΒΕΙ ΧΡΕΟΣ
ΚΑΙ ΝΑ ΚΕΡ∆ΙΖΕΙ ΜΗΝΕΣ

Τι φέρνει το 2012
για την ATEbank
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Η ξηρασία 
το Νοέμβριο   
και τα πλάνα 
των εαρινών  
Αλλαγές επιφέρει 
στον προγραµµατισµό 
των καλλιεργητών 
η παρατεταµένη 
ανοµβρία. σελ. 42

Ανάγκη 
ενίσχυσης 
οργανώσεων
ελαιολάδου 
Κάτι παραπάνω από 
αναγκαιότητα συνιστά 
η χρηµατοδότηση των 
φορέων ελαιολάδου για 
τιµή παραγωγού. σελ. 35

Υποψήφια  
για τρακτέρ  
της χρονιάς   

Ένθετο profi σελ. 30

Πριν τη νέα  
ΚΑΠ χρήμα
για Νέους 
Γεωργούς
Δύο μεγάλες προκηρύξεις 

για Νέους Αγρότες και Σχέδια 

Βελτίωσης αναμένεται να φέρει 

η ενδιάμεση διετία 2021-2022 σελ. 4
Κλιµακωτά µέχρι και 40 ευρώ 
το στρέµµα ενδέχεται να φθάσει 
η ειδική ενίσχυση στο βαµβάκι που 
εδράζεται στο Μέτρο 21. σελ. 10

ΒΑΜΒΑΚΙ 

ΕΙ∆ΙΚΗ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΕΩΣ 40 ΕΥΡΩ  
ΤΟ ΣΤΡΕΜΜΑ

Μια συντροφιά 
που κάνει θαύματα 
στα αρωματικά σελ. 40

agrenda - σελ. 42 agrenda - σελ. 42 agrenda - σελ. 42

Από τον Μινώταυρο   
στα Κατερινιώτικα      
Συγγένεια µε τον Μινώταυρο 
βρίσκουν οι Κατερινιώτες στη δική 
τους ντόπια φυλή βοοειδών. σελ. 53 

  
Σε φάση πληρωµών 
τα Σχέδια Βελτίωσης
Πιστώνονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα 
πρώτα αιτήµατα πληρωµής Σχεδίων 
Βελτίωσης. Οι διευκρινίσεις. σελ. 18 

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

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ

Σιτάρι σκληρό
Καλαµπόκι
Βαµβάκι
Ελαιόλαδο

306
196

72,36
2,67

285
177

65,55
2,11

229
179

80,74
3,01

26/11 03/12

306
196

71,15
2,67

 

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

225
182
84,76
2,93

Βάρη στην αγροτική παραγωγή 
από το ακριβό πετρέλαιο σελ. 43

Πόσο αποκλίνουν τα δικαιώµατα

ΕΝΘΕΤΟ

Από τον Μινώταυρο   
στα Κατερινιώτικα      
Συγγένεια µε τον Μινώταυρο 
βρίσκουν οι Κατερινιώτες στη δική 
τους ντόπια φυλή βοοειδών. σελ. 53 

Μέχρι έξι φορές 
πάνω οι ενισχύσεις 
στα ιστορικά. σελ. 8
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• Από αρχές ∆εκεµβρίου τεχνολογία 
Augmenta µέσω TractorGPS σελ. 20
• Από το 1987, 30.000 χορτοδετικές για 
τη Νew Holland Agriculture σελ. 37

• Ο πιστοποιηµένος πατατόσπορος εχέγγυο 
για υψηλές αποδόσεις σελ. 25-30
• Νέες διευκρινίσεις για τα αιτήµατα 
πληρωµής Σχεδίων Βελτίωσης σελ. 18

• Από τη δεξαµενή του συνεταιρισµού 
περνά η ανάκαµψη στο ελαιόλαδο σελ. 35
• Πιέσεις στην αγορά βάµβακος, µετά τη 
διόρθωση στο χρηµατιστήριο σελ. 22

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Το ελληνικό ελαιόλαδο µε δυσκολία ακολουθεί τον ανοδικό 
κύκλο που διαµορφώνεται στην ευρωπαϊκή αγορά. Αντιστρέφουν 
την καθοδική τάση δεκαετιών τα γαλακτοκοµικά, µε τη ζήτηση 
από τη λιανική να είναι αυξηµένη κατά 20%, παρά το κλείσιµο 
της εστίασης. Η αποδυνάµωση του δολαρίου και η πτώση στα 
χρηµατιστήρια πιέζει προσώρας το βαµβάκι. Στα 280 ευρώ ο 
τόνος οι πράξεις στην εξαγωγή για το ελληνικό σκληρό σιτάρι. 

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 05-12-2020
Νεφώσεις µε τοπικές βροχές και 
σποραδικές καταιγίδες σε όλη τη 
χώρα. Από το βράδυ εξασθένηση. 
Η ορατότητα, κατά τόπους θα 
είναι περιορισµένη κυρίως τις 
πρωινές και βραδινές ώρες. 
Άνεµοι από νότιες διευθύνσεις 
µέτριοι και στο Ιόνιο από το 
απόγευµα πιο ισχυροί. 
Θερµοκρασία σε µικρή άνοδο.

Κυριακή 06-12-2020
Νεφώσεις παροδικά αυξηµένες 
µε τοπικές βροχές και πιθανώς 
µεµονωµένες καταιγίδες. Άνεµοι 
νοτιοανατολικοί µέτριοι και στα 
δυτικά έως ισχυροί. Θερµοκρασία 
σε µικρή περαιτέρω άνοδο 
κυρίως στα δυτικά και τα νότια.

∆ευτέρα 07-12-2020
Κακοκαιρία στο µεγαλύτερο 
µέρος της χώρας µε βροχές και 
καταιγίδες που βαθµιαία θα 
αυξηθούν. Πρόσκαιρες 
χιονοπτώσεις στα ορεινά. Άνεµοι 
νότιοι µέτριοι και στο Αιγαίο 
τοπικά έως ισχυροί. Θερµοκρασία 
σε πτώση στα δυτικά και βόρεια.

Τρίτη 08-12-2020
Νεφώσεις µε βροχές, σποραδικές 
καταιγίδες και λίγα χιόνια στα 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

ηπειρωτικά ορεινά και βαθµιαία 
βελτίωση. Άνεµοι από δυτικές 
διευθύνσεις µέτριοι και από το 
βράδυ στα δυτικά θα στραφούν 
σε νότιους και θα ενισχυθούν. 
Θερµοκρασία χωρίς αξιόλογη 
µεταβολή.

Τετάρτη 09-12-2020 ως
Παρασκευή 11-12-2020
Νεφώσεις µε βροχές, σποραδικές 
καταιγίδες και χιόνια στα 
βορειοδυτικά ορεινά. Άνεµοι από 
νότιες διευθύνσεις µέτριοι και στο 
Ιόνιο τοπικά έως και ισχυροί. 
Θερµοκρασία χωρίς κάποια 
αξιόλογη µεταβολή.

Οι άνεµοι θα 
πνέουν από νότιες 
διευθύνσεις, 3 
µε 5 µποφόρ και 
στο Ιόνιο από το 
απόγευµα 6 µποφόρ.
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Από την είσοδο της χώρας στην ευρωπαϊκή κοινό-
τητα, η Κοινή Αγροτική Πολιτική είναι το άλ-
φα και το ωµέγα των πολιτικών που εφαρµό-
ζονται στο πεδίο της αγροτικής παραγωγής. 

Οι χώρες που αντιλαµβάνονται καλά και έγκαι-
ρα τις κατευθύνσεις του θεσµικού πλαισί-
ου, όπως αυτό διαµορφώνεται σχεδόν κάθε 
7 χρόνια, δηλαδή για κάθε προγραµµατική 
περίοδο, είναι αυτές που πρωτοστατούν σή-
µερα στον ευρύτερο τοµέα της αγροδιατρο-
φής. Αντίθετα, οι χώρες που παραµένουν ε-
γκλωβισµένες στην εσωστρέφεια, στην πε-
λατειακή λογική και στον «εθνικό χαρακτή-
ρα» των παρεµβάσεων, είναι οι ουραγοί του 
ευρωπαϊκού οράµατος.   

Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα δεν αποτελεί και τον 
καλύτερο µαθητή στην υπόθεση της ΚΑΠ. Ι-
στορικά θα µπορούσε να πει κανείς ότι ξεκί-
νησε κάπως στραβά σ’ αυτό το θέµα, καθώς οι 
τότε ενστάσεις της πρώτης κυβέρνησης, µετά 
την επίσηµη είσοδο της χώρας στην ευρωπα-
ϊκή οικογένεια, διατηρούσε και εξέφραζε ευ-
ρύτερες επιφυλάξεις ως προς τον ευρωπαϊκό 
προσανατολισµό της χώρας. 

Έτσι από την πρώτη στιγµή, οι διαπραγµατεύ-
σεις στις Βρυξέλλες είχαν ένα στοιχείο «ο-
ξείας διαµάχης» και το αποτέλεσµά τους µε-
ταφέρονταν στο εσωτερικό της χώρας ως 
«λάφυρο πολέµου». Αυτή η λογική µε τον 
καιρό «πότισε» όλα τα κόµµατα και πέρασε 
σε όλο το φάσµα της πολιτικής ζωής, µε την 
εκάστοτε κυβέρνηση να πανηγυρίζει επιτυ-
χίες στο πεδίο της διαπραγµάτευσης και την 
αντιπολίτευση να βλέπει ανικανότητα και 
πράξεις… προδοσίας. 

Μέσα σ’ αυτόν τον κουρνιαχτό της πολιτικής αντι-
παράθεσης, βέβαια, χάνονταν και χάνεται κά-
θε φορά η ουσία των θεµάτων, η δυνατότητα 
ουσιαστικής συζήτησης για τα επίµαχα αγρο-
τικά ζητήµατα, ο χρόνος για την κατάλληλη 
προετοιµασία των αρµόδιων αρχών και των 
ίδιων των συντελεστών της αγροτικής παρα-
γωγής για την επόµενη µέρα. 

Κάτι ανάλογο συµβαίνει κι αυτή τη φορά. Είναι 
µάλιστα η πρώτη φορά που οι ιθύνοντες, α-
ποφεύγουν συστηµατικά να ανοίξουν στο ε-
σωτερικό της χώρας την ατζέντα των θεµά-
των που τίθενται αυτό τον καιρό προς δια-
πραγµάτευση στις Βρυξέλλες. Η πρώτη µά-
λιστα οργανωµένη συζήτηση επ’ αυτού στην 
αρµόδια επιτροπή της Βουλής την περασµέ-
νη εβδοµάδα, έδειξε τα κενά του πολιτικού 
προσωπικού επί του θέµατος και τη ροπή 
του στις κοκοροµαχίες. 

Κρίµα γιατί, αυτή τη φορά τα θέµατα δείχνουν εί-
ναι ακόµα πιο κρίσιµα, καθώς στις τρέχουσες 
µεταρρυθµίσεις για τη νέα περίοδο 2021 – 
2027 (ανεξάρτητα από την ενδιάµεση µεταβα-
τική 2021-2023), προστίθεται και η υπόθεση 
«πράσινης συµφωνίας» και των ειδικότερων 
πολιτικών της ΕΕ υπό τον τίτλο farm to fork, 
δηλαδή, από το πιρούνι στο πιάτο.   

Agrenda

Ο πιο κακός
μαθητής της ΚΑΠ 
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Βακτηριακό κάψιµο 
αχλαδιάς
Το βακτήριο είναι δυνατόν να 
µεταφερθεί µε διαφόρους τρόπους, εκ 
των οποίων ο άνεµος, τα έντοµα, αλλά 
ακόµα και τα εργαλεία. Σε περιοχές µε 
αχλαδιές όπου έχει πιθανώς εντοπιστεί 
η ασθένεια οι γεωπόνοι του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Βόλου συνιστούν προληπτικά 
τον ψεκασµό µε κατάλληλο χαλκούχο 
σκεύασµα σε δύο φάσεις: στην αρχή 
και το τέλος της φυλλόπτωσης. 

Καλλιεργητικά µέτρα 
Αποτελεσµατική θεωρείται και η 
εκρίζωση και η άµεση καύση δέντρων 
µε προσβεβληµένους κορµούς ή 
βραχίονες και σε απόσταση µικρότερη 
των 50 εκατοστών από τον κορµό. 
Προτείνεται, επίσης, η αφαίρεση και 
ταυτόχρονη καύση όλων των στελεχών 
που έχουν προσβληθεί από το 
βακτήριο µαζί µε υγιές τµήµα µήκους 
τουλάχιστον 30-60 εκ. Τέλος, οι 
παραγωγοί οφείλουν να περιορίσουν 
την αυτοφυή βλάστηση µε παρόµοια 
συµπτώµατα περιφερειακά του 
οπωρώνα, εκριζώνοντας και καίγοντας 
την. Είναι αξιοσηµείωτο ότι τα µέτρα 
αυτά θα πρέπει να λαµβάνουν χώρα 
µε ξηρό καιρό και σε περίοδο που δεν 
συµπίπτει µε το χειµερινό κλάδεµα. 
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Ειδήσεις προκύπτουν από την πολιτική συµ-
φωνία µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου και των κρατών µελών της ΕΕ στο τελευ-
ταίο Συµβούλιο Υπουργών Γεωργίας σχετικά 
µε τους κανόνες της Κοινής Αγροτικής Πολι-
τικής για τη µεταβατική περίοδο 2021-2022, 
καθώς οι πρόσθετοι πόροι που εξασφαλίζο-
νται για την ενδιάµεση αυτή περίοδο, δίνουν 
τη δυνατότητα στην ελληνική κυβέρνηση να 
προχωρήσει πολύ σύντοµα στην προκήρυξη 
νέων προγραµµάτων. Μια πρώτη ερµηνεία 

των αποφάσεων που έχουν 
ληφθεί και των πρόσθετων 
πόρων που έχουν εξασφα-
λισθεί καθιστά βέβαιη την 
επαναπροκήρυξη, πριν από 
την επίσηµη εφαρµογή της 
νέας ΚΑΠ το 2023 και µέχρι 
το 2027, τουλάχιστον τριών 
µεγάλων προγραµµάτων που 
θα κινούνται στη γνωστή λο-
γική των παρακάτω:

-Εγκατάσταση Νέων Γεωργών
-Σχέδια Βελτίωσης Αγροτι-

κών Εκµεταλλεύσεων (Μέτρα 4.1.1 και 4.1.3)
-Μεταποίηση και Εµπορία Αγροτικών Προ-

ϊόντων (Μέτρα 4.2.1 και 4.2.2)
Η νέα αυτή χρηµατοδοτική δυνατότητα προ-

σφέρεται µέσα από τα πρόσθετα κονδύλια της 
ενδιάµεσης περιόδου που εξασφάλισε το Συµ-
βούλιο για την Ελλάδα και συγκεκριµένα: από 
680 εκατ. ευρώ για το 2021 και από 557 εκατ. 
ευρώ για το 2022. Τα ποσά αυτά έρχονται κα-
θαρά να ενισχύσουν το λεγόµενο Πρόγραµµα 
Αγροτικής Ανάπτυξης αυτά τα δύο χρόνια και 

µέχρι την επίσηµη έναρξη της νέας περιόδου.
Σ’ αυτά θα πρέπει να προστεθεί επίσης  το 

ποσό των 371 εκατ. ευρώ που προέρχονται α-
πό τα 7,5 δις (συνολικά για την ΕΕ) του Ταµεί-
ου Ανάπτυξης µε προσανατολισµό βέβαια τον 
πρωτογενή τοµέα και τον τοµέα της αγροδια-
τροφής. Αυτό σηµαίνει ότι το σύνολο των πα-
ραπάνω ποσών υπερβαίνει τα 1,6 εκατ. ευρώ.

Η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι η εξέλιξη 
αυτή κουµπώνει γάντι και µε τους εκλογικούς 
σχεδιασµούς της κυβέρνησης, καθώς της επι-
τρέπει, τουλάχιστον σε ότι αφορά τον αγροτικό 
χώρο, να κινηθεί µε µεγάλη ευελιξία τα επό-
µενα δύο χρόνια, δηλαδή µέχρι τις επόµενες 
εκλογές που µε βάση τον ορίζοντα τετραετίας 
αναµένονται το καλοκαίρι του 2023.

Σ’ αυτή τη λογική, το υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης αναµένεται να κινηθεί δραστήρια 
τους επόµενους µήνες, έτσι ώστε, από το δεύ-
τερο εξάµηνο του 2021 και µετά να είναι σε 
θέση να προκηρύξει κάποια από τα σηµαντι-

κά προγράµµατα του αγροτικού χώρου, όπως 
είναι οι Νέοι Γεωργοί και τα Σχέδια Βελτίωσης. 
Εκτιµάται ότι πιέσεις θα ασκηθούν και για τα 
µέτρα 4.2.1 και 4.2.2 που έχουν να κάνουν 
µε τις επενδύσεις στους τοµείς µεταποίησης.

Όπως έχουν γράψει επανειληµµένα το τε-
λευταίο διάστηµα η Agrenda και το Agronews, 
στους στόχους της κυβέρνησης και πολιτικής 
ηγεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης ήταν εξαρχής η προκήρυξη ενός ακόµα 
προγράµµατος Νέων Αγροτών και µάλιστα µε 
µεγαλύτερο πριµ πρώτης εγκατάστασης αλλά 
και µε αυστηρότερα κριτήρια εφαρµογής (7ετία 
κ.α). Τώρα που οι συγκυρίες το επιτρέπουν εί-
ναι πολύ πιθανό το εν λόγω πρόγραµµα να ε-
ξελιχθεί σε γενναίο, δηλαδή µε πολύ µεγαλύ-
τερο από τον αρχικά προβλεπόµενο προϋπο-
λογισµό και να πλαισιωθεί από µια ακόµα προ-
κήρυξη Σχεδίων Βελτίωσης στα οποία είναι πι-
θανό να δοθούν χαρακτηριστικά ενός ανοιχτού 
προγράµµατος έως εξαντλήσεως του budget.  

Επέκταση και 
για την ειδική 
ενίσχυση 
μέσω ΠΑΑ

Σύµφωνα µε την ανακοίνωση της 
Κοµισιόν, οι µεταβατικοί κανόνες 
περιλαµβάνουν και την επέκταση του 
έκτακτου µέτρου αγροτικής 
ανάπτυξης µέχρι το ερχόµενο 
καλοκαίρι, που χρησιµοποιήθηκε από 
την Ελλάδα για να παρασχεθεί 
ενίσχυση περί τα 30 ευρώ το 
στρέµµα στους ελαιοπαραγωγούς. 
Από εκεί και πέρα είναι υπόθεση της 
πολιτικής ηγεσίας αν θα 
εκµεταλλευτεί αυτή τη δυνατότητα µε 
αντίκτυπο φυσικά στα κονδύλια που 
προορίζονται για άλλα προγράµµατα 
αγροτικής ανάπτυξης. 
Αναλυτικά στη σχετική της 
ανακοίνωση για τον µεταβατικό 
κανονισµό, η Κοµισιόν αναφέρει:
Οι µεταβατικοί κανόνες 
περιλαµβάνουν:

Συνέχεια των ισχυόντων κανόνων 
της ΚΑΠ για τις άµεσες πληρωµές 
και την αγροτική ανάπτυξη

∆ιατήρηση του τρέχοντος επιπέδου 
στήριξης για τις εξόχως απόκεντρες 
περιοχές (POSEI) και τα µικρότερα 
νησιά του Αιγαίου (SAI)

Επέκταση του έκτακτου µέτρου 
αγροτικής ανάπτυξης που εγκρίθηκε 
στο πλαίσιο της κρίσης του 
κορωνοϊού. Τα κράτη µέλη θα έχουν 
επιπλέον έξι µήνες για να υποβάλουν 
αιτήσεις και να κάνουν πληρωµές, 
υπό όρους. Μετά τη συµφωνία, θα 
διεξαχθεί ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο για την 
επίσηµη έγκριση του κειµένου για να 
εξασφαλιστεί η έναρξη ισχύος του 
πριν από το τέλος του 2020. Ωστόσο, 
αυτό θα εξαρτηθεί επίσης από την 
τελική έγκριση του προϋπολογισµού.

Επαναπροκήρυξη 
για Σχέδια Βελτίωσης 
και Νέους Αγρότες
Από το β’ εξάμηνο του 2021, στη μεταβατική περίοδο της 
ΚΑΠ, μετά την εξασφάλιση ποσού πάνω από 1,6 δις ευρώ

Το κείµενο που συµφωνήθηκε προσωρινά από τους ευρωβουλευτές και τη 
γερµανική Προεδρία του Συµβουλίου και ενέκρινε η Επιτροπή Γεωργίας του 
Κοινοβουλίου µε 40 ψήφους υπέρ και τρεις κατά, εξακολουθεί να χρειάζεται 
ένα πράσινο φως από την Ολοµέλεια και από το Συµβούλιο για να µπορέσει να 
τεθεί σε ισχύ. Το Κοινοβούλιο θα µπορούσε να το ψηφίσει κατά τη σύνοδο 
ολοµέλειας 14 - 17 ∆εκεµβρίου. Έπειτα ο µεταβατικός κανονισµός θα µπορέσει 
να τεθεί σε ισχύ για δύο έτη από 1η Ιανουαρίου 2021 ώστε να καλύψει τις 
πληρωµές των άµεσων ενισχύσεων των αγροτών και τις νέες προκηρύξεις 
στα Προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Θα τεθεί σε ισχύ 
για δύο χρόνια από 

1η Ιανουαρίου 2021 

Άµεσες 
ενισχύσεις

Στους µεταβατικούς 
κανόνες της ΚΑΠ 

και η συνέχεια των 
ισχυόντων κανόνων 

για τις άµεσες 
πληρωµές και την 

αγροτική ανάπτυξη

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΠ 2021-2022 (ΕΛΛΑ∆Α)

∆ΙΣ. ΕΥΡΩ

ΕΚ. ΕΥΡΩ

ΑΜΕΣΕΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Μήνας ενίσχυσης της ρευστότητας ο ∆εκέµ-
βριος για τον αγροτικό κόσµο. Η αρχή έγινε 
από την πρωτοµηνιά κιόλας µε τις προκατα-
βολές των αγροπεριβαλλοντικών προγραµ-
µάτων του 2020, συνολικού ποσού περί τα 
115 εκατ. ευρώ και µάλιστα σε ποσοστό 80%, 
ενώ οι πληροφορίες θέλουν τα επιτελεία της 

πλατείας Βάθη και της ∆οµοκού 
να «εργάζονται» για την εξόφλη-
ση του τσεκ µεσοβδόµαδα από 
16 έως και 18 του µήνα. Στόχος 
να πιστωθεί και η εξισωτική α-
ποζηµίωση, ύψους 256,9 εκατ. 
ευρώ, που πατάει πάνω στη δι-
σκέτα των δικαιούχων της ενι-
αίας, αµέσως µετά και µέχρι τις 
23 ∆εκεµβρίου. Οι παραγωγοί 

έχουν λαµβάνειν το υπόλοιπο 30% της βα-
σικής ενίσχυσης, περίπου στα 390 εκατ. ευ-
ρώ, µαζί µε τα ποσά που δεν αποδόθηκαν 
λόγω λαθών και ευρηµάτων του ΟΠΕΚΕΠΕ 
από τους ελέγχους, αλλά και το 100% του 
πρασινίσµατος ύψους 550 εκατ. ευρώ και 
την ενίσχυση των νεαρών γεωργών 36,7 ε-
κατ. ευρώ, µαζί και όποιες µεταβιβάσεις ξέ-
µειναν από την προκαταβολή του Οκτωβρί-

ου. Στην πληρωµή θα συµπεριληφθούν και 
οι παραγωγοί, που µε τους τελευταίους υ-
πολογισµούς θα έχουν συνολικό ποσό βα-
σικής ενίσχυσης µεγαλύτερο των 250 ευρώ, 
όπως γίνεται κάθε χρόνο. Φέτος ήταν 47.076 
οι παραγωγοί µε δικαιούµενο ποσό βασικής 
ενίσχυσης µικρότερο των 250 ευρώ, που δεν 
πληρώθηκαν καθόλου στην πρώτη δόση. 

Τις ίδιες εκείνες ηµέρες θα γίνει και η πλη-
ρωµή του Εθνικού Αποθέµατος για το 2020, 
ενώ ήδη πραγµατοποιήθηκε µια συµπληρω-
µατική χορήγηση δικαιωµάτων από το Εθνι-
κό Απόθεµα της περσινής χρονιάς.

Σηµειωτέον ότι αυτό το διάστηµα το ενδια-
φέρον των παραγωγών στρέφεται και γύρω 
από τις ειδικές ενισχύσεις λόγω κορωνοϊού 
και την προσπάθεια να καλυφθούν περισ-
σότερα αγροτικά προϊόντα, που αδυνατούν 
να απορροφηθούν από την αγορά, ως απο-
τέλεσµα και της συνέχισης της πανδηµίας. 
Προς το παρόν, πιστώθηκαν 7,2 εκατ. ευρώ 

σε 7.966 παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγο-
ρών, µε τον υπουργό να διαβεβαιώνει ότι «το 
αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα θα ακο-
λουθήσει και νέα πληρωµή για όσους έµει-
ναν εκτός της αρχικής». Μέσα στις γιορτές 
αναµένονται και τα 30 ευρώ στο ελαιόλαδο.

Πιστώθηκαν πρωτοµηνιά 115 εκατ. ευρώ 
για τα αγροπεριβαλλοντικά του 2020

Ολοκληρώθηκε την περασµένη εβδοµά-
δα η πληρωµή της προκαταβολής των αγρο-
περιβαλλοντικών προγραµµάτων, που ξεκί-
νησε την Τρίτη 1 ∆εκεµβρίου, όπως σας είχε 
ενηµερώσει η Agrenda, µε συνολικό ποσό 
περίπου στα 115 εκατ. ευρώ. Να σηµειωθεί 
ότι φέτος η προκαταβολή αφορούσε το 80% 
του συνολικού ποσού που έχουν λαµβάνειν 
οι δικαιούχοι, οι οποίοι το επόµενο διάστη-
µα µπορούν να προχωρήσουν σε ενστάσεις. 

Οι πληρωµές αφορούν τα εξής: 
Βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία: Πο-

σό 66.296.882,58 ευρώ σε 14.853 παραγω-
γούς για όλες τις δράσεις και όλες τις προ-
σκλήσεις του έτους αιτήσεων 2020. ∆υνατό-
τητα ενστάσεων από 14 µέχρι 18 ∆εκεµβρίου.

Απονιτροποίηση:Πιστώθηκαν  34.768.874,89 
ευρώ σε 4.109 δικαιούχους ενταγµένους στη 
δράση 10.1.4 του έτους αιτήσεων 2020. Εν-
στάσεις 14 ∆εκεµβρίου µέχρι 28 ∆εκεµβρίου.

Κοµφούζιο: Αφορά 1.050.598,11 ευρώ 
σε 1.585 δικαιούχους για την πρώτη πρό-
σκληση, 1.901.602,33 ευρώ σε 3.206 δικαι-
ούχους για τη δεύτερη και 3.061.997,42 ευ-
ρώ σε 4.682 δικαιούχους για την τρίτη πρό-
σκληση. Ενστάσεις από 14 ως 18 ∆εκεµβρίου.

Καταπολέµηση ζιζανίων στους ορυζώ-
νες: Καταβλήθηκαν 1.463.547,61 ευρώ σε 
817 ενταγµένους παραγωγούς του έτους αιτή-
σεων 2020. Ενστάσεις 14 µε 18 ∆εκεµβρίου.

Αυτόχθονες φυλές ζώων: Η πληρωµή, 
σε ποσοστό 65% των αιτούµενων ποσών ε-
νίσχυσης, αφορά ποσό 4.553.878,12 ευρώ 
σε 891 δικαιούχους. ∆υνατότητα ενστάσεων 
από 14 ∆εκεµβρίου µέχρι 18 ∆εκεµβρίου.

Παραδοσιακός Ελαιώνας Άµφισσας: 
Το ποσό που καταβλήθηκε ανέρχεται σε 
819.068,72 ευρώ και αφορά σε 1.259 δικαιού-
χους. Ενστάσεις από 14 έως 28 ∆εκεµβρίου.  

Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας:
Πιστώθηκαν 307.015,98 ευρώ σε 692 δικαιού-
χους. Ενστάσεις από 14 µέχρι 28 ∆εκεµβρίου.

Αµπελώνας Θήρας: Το ποσό που κατα-
βλήθηκε ανέρχεται σε 349.814,17 ευρώ σε 
639 δικαιούχους. ∆υνατότητα ενστάσεων 
από 14 ∆εκεµβρίου µέχρι 28 ∆εκεµβρίου.

Πριν το τέλος του έτους αναµένεται να πληρωθεί η έκτακτη 
στρεµµατική ενίσχυση των 30 ευρώ στο ελαιόλαδο, σύµφωνα µε 
πληροφορίες, που τοποθετούν την πίστωση κοντά στην εξόφληση 
του τσεκ, ήτοι την περίοδο των Χριστουγέννων. Στόχος, σύµφωνα 
µε πληροφορίες της Agrenda, να ολοκληρωθεί άµεσα η 
διαδικασία ελέγχου των αιτήσεων, ώστε µέσα στον µήνα να 
προχωρήσει και η πίστωση των λογαριασµών. Το συνολικό ποσό 

που θα κατανεµηθεί ανέρχεται στα 126 εκατ. ευρώ, µε τη µέση 
ενίσχυση στους παραγωγούς να κυµαίνεται στα 1.000 µε 2.000 
ευρώ. Εν τω µεταξύ, στις 9 ∆εκεµβρίου κλείνει η πλατφόρµα για 
αιτήµατα παραγωγών ελιάς Καλαµών, πρώιµου καρπουζιού, 
ανοιξιάτικης πατάτας και θερµοκηπιακών καλλιεργειών Κρήτης 
από το πακέτο των 37,9 εκατ. ευρώ. Και εδώ οι πρώτες 
πληροφορίες κάνουν λόγο για πληρωµή µέχρι το τέλος του έτους.

Σε 10 μέρες πρώτα τσεκ  
κι αμέσως μετά εξισωτική 

Βεβαιώσεις ΑΠΕ 
Μέχρι 12 ∆εκεµ-
βρίου αιτήσεις για 

έκδοση Βεβαιώσεων 
Παραγωγού από 

ανανεώσιµες πηγές

Παράταση εισφορών ΕΛΓΑ έως 15 ∆εκεµβρίου
και συνέχεια αποζηµιώσεων λόγω Ιανού
Ακόµα µια παράταση πήρε η προθεσµία για την καταβολή της εδικής ασφαλιστικής 
εισφοράς στον ΕΛΓΑ για το 2019, µέχρι τις 15 ∆εκεµβρίου. Εν τω µεταξύ, το ποσό 
των 1.610.000 ευρώ κατέβαλλε την Παρασκευή 4/12 ο ΕΛΓΑ σε 1.272 αγρότες 
και κτηνοτρόφους για αποζηµιώσεις φυτικού και ζωικού κεφαλαίου, σε συνέχεια 
πληρωµών προκαταβολής για τις καταστροφές που σηµειώθηκαν από τον Ιανό. 
Σύµφωνα µε τον φορέα, «µε το ποσό αυτό αποπληρώνεται το µεγαλύτερο µέρος 
των καταστροφών στην περιοχή της Μαγνησίας».

Χωρίς 
προβλήματα 
έτρεξε η 
προκαταβολή των 
προγραμμάτων, 
ακολουθούν μαζί 
με την εξόφληση 
της ενιαίας, 
πρασίνισμα, 
νέοι γεωργοί και 
Εθνικό Απόθεμα 

ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

 390
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 

550 256,9
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 

36,7
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΠΡΑΣΙΝΙΣΜΑ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΝΕΑΡΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ

Μέσα στις γιορτές μαζί με την ενιαία τα 30 ευρώ στο ελαιόλαδο 





ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Η συνέχιση της εσωτερικής σύγκλισης των ενι-
σχύσεων όταν ακόµα στα βοσκοτόπια και στις α-
ροτραίες υπάρχουν έξι και τέσσερις φορές αντί-
στοιχα µεγαλύτερα δικαιώµατα µεταξύ παραγω-
γών είναι µία ευκαιρία για τη χώρα. 

Ωστόσο, θα πρέπει να προετοιµαστούν οι αρ-
χές κατάλληλα για τις σοβαρές περιφερειακές και 
τοµεακές ανατακανοµές, που θα προκύψουν και 
θα επηρεάσουν το εισόδηµα σε έναν πολύ µε-
γάλο αριθµό αγροτικών εκµεταλλεύσεων. Ως εκ 
τούτου η Ελλάδα πρώτον θα πρέπει να προβλέ-
ψει µία ορθολογική εφαρµογή του ορισµού του 
«πραγµατικού αγρότη» και δεύτερον να ενεργο-
ποιήσει οπωσδήποτε το καθεστώς αναδιανεµητι-
κής πληρωµής για να στηριχθεί το εισόδηµα µι-
κρών σε οικονοµικό µέγεθος εκµεταλλεύσεων. 

Αυτά είναι ορισµένα από τα συµπεράσµατα, 
που προκύπτουν από την οµιλία στη Βουλή του 
καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθη-
νών, Στάθη Κλωνάρη, ο οποίος παρουσίασε την 
ανάλυση SWOT (Πλεονεκτήµατα-Μειονεκτήµα-
τα-Ευκαιρίες-Απειλές) για την εφαρµογή της νέ-

ας ΚΑΠ στη χώρα µας, στις 26 Νοεµβρίου. 
Σύµφωνα µε τον κ. Κλωνάρη, µεγάλες διαφο-

ρές στη µοναδιαία αξία δικαιώµατος συνεχίζουν 
να εµφανίζονται εντός της ίδιας περιφέρεια ενί-
σχυσης (αροτραίες, βοσκοτόπια, δενδρώδεις) αν 
και σε µικρότερο βαθµό µε το 2015, έτος που ξε-
κίνησε να εφαρµόζεται η εσωτερική σύγκλιση. 
Συγκεκριµένα στις αροτραίες εµφανίζονται πε-
νταπλάσιες διαφορές µεταξύ παραγωγών, τετρα-
πλάσιες στις δενδρώδεις και εξαπλάσιες στους 
βοσκότοπους. Αυτό φυσικά είναι κάτι που οφεί-
λεται στο ιστορικό µοντέλο. 

Ως εκ τούτου ως «Ευκαιρία» στην ανάλυση SWOT 
εµφανίζεται η συνέχιση της εσωτερικής σύγκλι-
σης ακόµα και µε την εφ’ άπαξ εξίσωση των µονα-
διαίων αξιών των δικαιωµάτων («flat rate»). Από 
αυτήν θα επηρεαστούν κυρίως οι µικρού οικονο-
µικού µεγέθους εκµεταλλεύσεις που δραστηριο-
ποιούνται σε κλάδους όπως βαµβάκι, ελαιοκοµία 
και βοοειδή, οι οποίοι µάλιστα εµφανίζουν πο-
λύ µεγάλη εξάρτηση από τις άµεσες ενισχύσεις. 
Σε αντίθεση µε τις δενδρώδεις και τα κηπευτικά 
που εµφανίζουν µικρή έως µηδενική εξάρτηση. 

Έτσι λοιπόν, εµφανίζεται επίσης σαν «Ευκαι-

ρία» στην ανάλυση η πρόβλεψη της αναδιανεµη-
τικής ενίσχυσης, δηλαδή να µεταφέρονται κάθε 
έτος χρήµατα από τις µεγαλύτερες και να στηρί-
ζονται οι µικρότερες εκµεταλλεύσεις που θα ε-
πηρεαστούν από τη σύγκλιση. Αναλυτικότερα, 
σύµφωνα µε τα όσα παρουσίασε ο κ. Κλωνάρης 
στη Βουλή, η κατάσταση έχει ως εξής:

Πώς διαµορφώνεται σήµερα η κατάσταση 
µε τα δικαιώµατα ενιαίας ενίσχυσης 

Στην Ελλάδα αυτή τη στιγµή, σύµφωνα µε τα 
στοιχεία του ΟΣ∆Ε του 2019 µοιράζονται 3.879.000 
δικαιώµατα σε γη 38,79 εκατ. στρεµµάτων. Τα δι-
καιώµατα αυτά είναι µοιρασµένα σε τρεις περιφέ-
ρειες ενισχύσεων: Το 45,5% είναι σε αροτραίες 
(17,65 εκατ. στρέµµατα) το 21,7% είναι σε δενδρώ-
δεις καλλιέργειες και αµπελοκαλλιέργεια (8,41 
εκατ. στρέµµατα) και το 32% αφορά βοσκοτόπια 
(12,41 εκατ. στρέµµατα).

Τα ιστορικά δικαιώµατα, προήλθαν κυρίως ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ

ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ

ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΑ

ΤΡΕΙΣ
ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

3.876.360

45,5%
ΕΛΛΑ∆Α

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 21,7%

32,8%

2015 2019

ΕΞΕΛΙΞΗ ∆ΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΑΞΙΑΣ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2019

15 / 1

12,5 / 1

11 / 1

5 / 1

4 / 1

6 / 1

Παρά τις ενισχύσεις, χαµηλότερο του 
ευρωπαϊκού µέσου όρου γεωργικό 

οικογενειακό εισόδηµα ανά εκµετάλλευση 
έχουν στην Ελλάδα οι τοµείς: δηµητριακά, 

ελαιοκοµία, αµπελοκαλλιέργεια, λοιπές 
αροτραίες καλλιέργειες, οπωροφόρα 

δένδρα, συνδυασµός µόνιµων καλλιεργειών 
και µικτή φυτική παραγωγή. 

Στη φωτογραφία ο καθηγητής του 
Γεωπονικού Στάθης Κλωνάρης κατά 

την παρουσίαση της ανάλυσής του στην 
Επιτροπή της Βουλής.  

Εξαπλάσιες οι διαφορές 
στην αξία των δικαιωμάτων
Παρά τις ανισότητες, σε μεταβατικό καθεστώς για τα ιστορικά, επιμένει ο Σκρέκας  

Εικόνα σύγκλισης καταγράφει η αξία 
των δικαιωµάτων ενιαίας ενίσχυσης την 
τελευταία 4ετία, εξέλιξη η οποία διευκολύνει 
τις αποφάσεις ενόψει της νέας ΚΑΠ.   
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ως µέσος όρος των ενισχύσεων ανά εκµετάλ-
λευση, της περιόδου 2000-2002 και από δια-
φορετικά καθεστώτα ενισχύσεων (σιτηρά, στα-
φίδα, επιλέξιµα αιγοπρόβατα, τοµάτα, σακχα-
ρότευτλα, ελαιόλαδο κ.λπ.). 

Μεγάλες διαφορές στις µοναδιαίες αξίες των 
δικαιωµάτων (ΜΑ∆) εντός των αγρονοµικών πε-
ριφερειών. Η σχέση του Μέσου Όρου της Μονα-
διαίας Αξίας ∆ικαιωµάτων που σχηµατίζουν το 
1/10 του συνόλου των δικαιωµάτων µε την υψη-
λότερη µοναδιαία αξία, µε το 1/10 µε τη χαµη-
λότερη αξία: Προ του 2015 αροτραίες 15/1, δεν-
δρώδεις 12,5/1, βοσκότοποι 11/1. 

Όµως, οι διαφορές αυτές την περίοδο 2015-
2019 µειώθηκαν σηµαντικά λόγω της προβλεπό-
µενης από τον κανονισµό υποχρεωτικής µερικής 
εσωτερικής σύγκλισης: αροτραίες 5/1, δενδρώ-
δεις 4/1 και βοσκότοποι 6/1. 

Η επιλογή του µοντέλου καταβολής των άµε-
σων ενισχύσεων (flat rate ή εσωτερική σύγκλιση 
και ρυθµός της) επηρεάζει πολύ µεγάλο αριθµό 
γεωργικών εκµεταλλεύσεων και οδηγεί σε τοµε-
ακές και περιφερειακές ανακατανοµές.

Απειλές σχετικά µε την εφαρµογή της νέας 
ΚΑΠ ως προς τις άµεσες ενισχύσεις

Η µη ορθολογική εφαρµογή της έννοιας του 
«πραγµατικού γεωργού». 

Η πιθανή καθυστέρηση της ένταξης εκτετα-
µένων περιοχών βοσκοτόπων στην κατηγορία 
των επιλέξιµων εκτάσεων.

Ευκαιρίες ως προς τις άµεσες ενισχύσεις
Η συνέχιση της εσωτερικής σύγκλισης, είτε 

µέσω του «µοντέλου τούνελ», είτε µε την εφ’ ά-
παξ εξίσωση των µοναδιαίων αξιών των δικαιω-
µάτων («flat rate»). 

Η υποχρεωτική εφαρµογή της συµπληρω-
µατικής στήριξης του αναδιανεµητικού εισοδή-
µατος για τη  βιωσιµότητα, που θα επιτρέψει την 
ανακατανοµή της στήριξης από µεγαλύτερες σε 
µικρότερες ή µεσαίες  εκµεταλλεύσεις. 

«Θα δούµε στη µεταβατική ΚΑΠ για τα 
ιστορικά δικαιώµατα», λέει ο Σκρέκας

Σχολιάζοντας τη µελέτη, ο υφυπουργός Αγρο-
τικής Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας επιβεβαίωσε 
µεν τη διάθεση της πολιτείας να «αναθεωρή-
σει το καθεστώς των ιστορικών δικαιωµάτων», 
αλλά «χωρίς από την άλλη να καταστρέφουµε 
εν µία νυκτί ίσως κάποιες καταστάσεις που θα 
χρειαστούν µία µεταβατική περίοδο». Ο ίδιος 
συµπλήρωσε ότι «υπάρχει η µεταβατική περί-
οδος των δύο ετών, 2021-2022, που µας δίνει 
ευελιξία», χωρίς όµως να είναι σε θέση να δώ-
σει περαιτέρω διευκρινίσεις.

Λιγότερες συνδεδεμένες, σύνδεση 
της ειδικής βάμβακος με ποιότητα
ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ

kontonis@agronews.gr

Η πολυδιάσπαση των συνδεδεµένων ενισχύσε-
ων σε 19 προϊόντα και η µη σύνδεση της ειδι-
κής βάµβακος µε την ποιότητα του παραγόµε-
νου προϊόντος, αποτελούν δύο από τα ζητήµα-
τα που θα απασχολήσουν τις ελληνικές αρχές, 
σύµφωνα µε τη µελέτη SWOT του Γεωπονικού. 
Όπως ανέφερε ο κ. Κλωνάρης στη Βουλή, η πο-
λυδιάσπαση των συνδεδεµένων ενισχύσεων, θε-
ωρείται µία αδυναµία και «τα 19 προϊόντα είναι 
πάρα πολλά», για να συνεχίσει η χώρα µας να 
τα επιδοτεί µε αυτόν τον τρόπο. 

Συνεπώς, η συνέχιση της χορήγησης συνδεδε-
µένων ενισχύσεων είναι απαραίτητο να βασίζε-
ται σε ουσιαστική αιτιολόγηση και τεκµηρίωση 
µε βάση την απαίτηση του κανονισµού (οκονο-
µικοί, περιβαλλοντικού λόγοι), αναφέρει η έκ-
θεση. Πάντως, στην τρέχουσα περίοδο, οι συνδε-
δεµένες ενισχύσεις συνδέονται κυρίως µε καλ-
λιέργειες που σε προηγούµενες προγραµµατι-
κές περιόδους απολάµβαναν υψηλές στρεµµα-
τικές ή αφορούσαν ενισχύσεις επεξεργασίας β’ 
ποιότητας προϊόντων και τα παλιά «πριµ» ζωι-
κής παραγωγής (επιλέξιµες κεφαλές αιγοπροβά-
των, παχυνόµενοι µόσχοι κ.λπ.) που έχουν µε-
τατραπεί σήµερα σε αποσυνδεδεµένες ενισχύ-
σεις (βασική ενίσχυση).  

Αξίζει να σηµειωθεί εδώ πως σε πέντε προϊό-
ντα (από 19 συνολικά) καταβάλλεται το 72% των 
συνολικών πληρωµών των συνδεδεµένων ενι-
σχύσεων, ενώ το 1/3 των εκµεταλλεύσεων στην 
Ελλάδα επωφελούνται από αυτή. 

Όσον αφορά το ζήτηµα της ειδικής βάµβακος, 
αυτή σαφώς θα συνεχίσει να δίνεται, καθώς παί-
ζει πολύ σηµαντικό ρόλο στο εξαγωγικό εµπό-
ριο, καθώς το βαµβάκι είναι από τα πρώτα προ-
ϊόντα που εξάγει η χώρα µας. «Παρόλα αυτά, η 
παροχή της συνδεδεµένης ενίσχυσης, δεν έχει 

συνδεθεί µε τη ποιότητα», σηµειώνεται στην έκ-
θεση SWOT.

Αναλυτικά η έκθεση αναφέρει σχετικά µε τις 
συνδεδεµένες ενισχύσεις: 

Οι προαιρετικές συνδεδεµένες ενισχύσεις 
παρέχονται σε 19 προϊόντα το έτος 2019 και δι-
ένειµαν 176,2 εκατ. ευρώ, σε περίπου 195 χιλ. 
εκµεταλλεύσεις, δηλαδή στο 1/3 των εκµεταλ-
λεύσεων που λαµβάνουν άµεσες ενισχύσεις. Σε 
πέντε προϊόντα (από 19 συνολικά) καταβάλλε-
ται το 72% των συνολικών πληρωµών των συν-
δεδεµένων ενισχύσεων. 

Οι συνδεδεµένες ενισχύσεις συνδέονται µε 
καλλιέργειες που σε προηγούµενες προγραµµα-
τικές περιόδους απολάµβαναν υψηλές στρεµµα-
τικές ή αφορούσαν ενισχύσεις επεξεργασίας β’ 
ποιότητας προϊόντων και τα παλιά «πριµ» ζωι-
κής παραγωγής (επιλέξιµες κεφαλές αιγοπρο-
βάτων, παχυνόµενοι µόσχοι κ.λπ.) που έχουν 
µετατραπεί σήµερα σε αποσυνδεδεµένες ενι-
σχύσεις (βασική ενίσχυση). Συνεπώς, η συνέ-
χιση της χορήγησης συνδεδεµένων ενισχύσε-
ων είναι απαραίτητο να βασίζεται σε ουσιαστι-
κή αιτιολόγηση και τεκµηρίωση µε βάση την α-
παίτηση του κανονισµού (οκονοµικοί, περιβαλ-
λοντικού λόγοι). 

Απειλή, η πολυδιάσπαση των συνδεδεµένων 
ενισχύσεων σε 19 συνολικά τοµείς και συµβο-
λή τους στην αύξηση της ανισοκατανοµής των 
άµεσων ενισχύσεων. 

Απειλή, η παροχή της ειδικής ενίσχυσης βάµ-
βακος δεν συνδέεται µε την ποιότητα του παρα-
γόµενου προϊόντος. 

 Ευκαιρία, η διατήρηση της συνδεδεµένης ε-
νίσχυσης του βαµβακιού, όπου προβλέπεται ό-
τι το κράτος-µέλος εγκρίνει τις χρησιµοποιού-
µενες ποικιλίες για την κάλυψη των σκοπών 
της ειδικής ενίσχυσης (δυνατότητα βελτίωσης 
της ποιότητας).
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Κατανοµή
Στην Ελλάδα 

αυτή τη στιγµή, 
σύµφωνα µε το 
ΟΣ∆Ε του 2019, 

µοιράζονται 
3.879.000 δικαι-

ώµατα σε γη 38,79 
εκατ. στρεµµάτων

Ανισότητες
Η επιλογή του 

µοντέλου καταβο-
λής των άµεσων 
ενισχύσεων (flat 
rate ή εσωτερική 

σύγκλιση και 
ρυθµός της) οδηγεί 

σε τοµεακές και 
περιφερειακές 
ανακατανοµές

Πληρωµές
Σε πέντε προϊόντα 
(από 19 συνολικά) 

καταβάλλεται 
το 72% των 
συνολικών 

πληρωµών των 
συνδεδεµένων
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ΜΕΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
2019 (ΕΥΡΩ)
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Με νέο χρήμα
Κλιμακωτή ενίσχυση 
30 ευρώ το στρέμμα 
και για το βαμβάκι
Λύση το μοντέλο της λαδολιάς από 20 μέχρι 40 ευρώ 
το στρέμμα και με ανώτατο όριο τα 600 στρέμματα  

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Βέβαιη θεωρείται από τους βαµβακο-
παραγωγούς η ειδική ενίσχυση του 
βαµβακιού, ως αποτέλεσµα των πιέ-
σεων που υφίσταται εδώ και µήνες η 
αγορά του προϊόντος λόγω των συν-
θηκών που δηµιουργεί η πανδηµία.
Οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν 
τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, 
Μάκη Βορίδη, να έχει διαβεβαιώσει 
τους βουλευτές που προέρχονται α-
πό περιοχές µε αναφορά στο προϊόν 
ότι παρακολουθεί εδώ και καιρό την 

κατάσταση στην αγορά του βαµβα-
κιού και δεν είναι αντίθετος µε την 
ένταξη του προϊόντος ανάµεσα σ’ 
αυτά που έχουν επηρεασθεί αρνη-
τικά από τον κορωνοϊό.

Η βούληση του υπουργού έχει µε-
ταφερθεί στις τοπικές κοινωνίες και 
η συζήτηση τώρα είναι ποιος θα εί-
ναι ο τρόπος µε τον οποίο θα προ-
σεγγίσει το θέµα το υπουργείο και 
εν τέλει ποιο θα είναι τελικά το όφε-
λος για τους παραγωγούς.

Αρχικά εξετάσθηκαν, τόσο η ενί-
σχυση στο κιλό όσο και η ενίσχυση 
στο στρέµµα. Απ’ ότι φαίνεται µάλλον 
προκρίνεται η ενίσχυση στο στρέµ-
µα, όπως έγινε µε όλα τα προϊόντα 
που έχουν ενταχθεί στο ειδικό κα-
θεστώς ενίσχυσης, παρά το γεγονός 
ότι στο βαµβάκι υπάρχει ο κίνδυνος 
να επιδοτηθούν και φυτείες οι οποί-

ες δεν είναι παραγωγικές και εγκα-
θίστανται -ως γνωστόν- για τη συν-
δεδεµένη ενίσχυση.

Οι πληροφορίες πάντως θέλουν 
την ανακοίνωση των αποφάσεων 
να αργεί, έτσι ώστε να έχει ξεκαθα-
ρίσει η εικόνα των παραδόσεων βάµ-
βακος στα εκκοκκιστήρια και να εί-
ναι σαφή τα παραστατικά που έχουν 
στα χέρια τους οι παραγωγοί. Σε κά-
θε περίπτωση, όπως αναφέρεται αρ-
µοδίως, θα ισχύσουν όλες οι παρά-
µετροι που ισχύουν και για τη συν-
δεδεµένη ενίσχυση, έτσι ώστε να α-
ποφευχθούν… περιττές δαπάνες.

Eιδική µέριµνα 
θα υπάρξει βεβαί-
ως για τις περιοχές 
που έχουν πληγεί 
από τον τυφώνα Ια-
νό, όπως ισχύει άλ-
λωστε κάθε φορά 
για τις καλλιέργει-
ες µε µεγάλες ζη-
µιές που δηλώνο-
νται στον ΕΛΓΑ και 
δικαιολογούν ει-
δική µεταχείριση.

Σύµφωνα µε τις 
πληροφορίες, το ε-

πίπεδο της ενίσχυσης αναµένεται να 
κινείται σε ανάλογα επίπεδα µ’ αυ-
τά που επιλέχθηκαν για άλλες καλ-
λιέργειες οι οποίες έχουν τύχει ενί-
σχυσης και να είναι πιο κοντά στο 
µοντέλο που ακολουθήθηκε για τις 
ελαιοποιήσιµες ελιές, ακολουθώ-
ντας δηλαδή µια κλιµάκωση µε βά-
ση τις καλλιεργήσιµες εκτάσεις και 
κάποιο όριο στα στρέµµατα που θα 
στηριχθούν ανά παραγωγό.

Μ’ αυτή τη λογική, η ενηµέρωση 
που έχει στη διάθεσή της η εφηµε-
ρίδα Αgrenda κάνει λόγο για µια ε-
νίσχυση που θα ξεκινάει από τα 40 
ευρώ το στρέµµα και θα περιορίζε-
ται στα 20 ευρώ για τους µεγάλους 
καλλιεργητές, δηλαδή θα κινείται 
σε ένα µέσο όρο περί τα 30 ευρώ το 
στρέµµα και µε ανώτατο όριο τα 600 
στρέµµατα ανά παραγωγό.  

Μεταφέρεται
το Μέτρο 21
στη νέα χρονιά
Οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν 
το θέµα να απασχόλησε ευρέως 
συνάντηση (Παρασκευή) της 
πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου µε 
την ∆ιεπαγγελµατική του Βάµβακος, 
χωρίς ωστόσο να υπάρξει κατάληξη. 
Τα νέα θέλουν η ειδική ενίσχυση των 
βαµβακοκαλλιεργητών να 
προσεγγίζει τα 60 εκατ. ευρώ και το 
ποσό να εξασφαλίζεται από τον 
ενδιάµεσο προϋπολογισµό του ΠΑΑ 
1,2 δις ευρώ για την διετία 2021-
2022. Άλλωστε, πριν από λίγµες 
µέρες η Ευρωπαϊκή Αρχή έδωσε τη 
δυνατότητα µεταφοράς του Μέτρου 
21 για την πανδηµία και για το πρώτο 
εξάµηνο του 2021. 
Αυτό  σηµαίνει ότι µπορεί να υπάρξει 
δέσµευση ποσού τουλάχιστον 24 
εκατ. ευρώ το οποίο µαζί µε την 
εθνική συµµετοχή δύναται να 
καλύψει τη δαπάνη ύψους 60 εκατ. 
ευρώ που απαιτείται για την στήριξη 
των βαµβακοκαλλιεργητών µε τον 
τρόπο που περιγράφεται 
παραπλεύρως.  

Οι εκκοκκιστικές 
επιχειρήσεις ξέχασαν 
τις επιταγές της ΚΥΑ 
για «τιµή πόρτας» ενώ 
τώρα έχουν βάλει στο µάτι 
και την... δωροεπιταγή.

Η ανακοί-
νωση των 
αποφάσε-
ων µάλλον 
θα αργή-
σει, έτσι 
ώστε να 
έχει ξεκα-
θαρίσει η 
εικόνα των 
παραδό-
σεων στα 
εκκοκκι-
στήρια.

21-22, 35-36

Πιέσεις στο 
χρηματιστήριο 
βάμβακος
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Σ
την ελληνική αγορά γίνονται εξαγω-
γές σκληρού σίτου στα 280 ευρώ ο τό-
νος FOB λιµάνι µας για µέτριες ποιό-
τητες, ενώ για τα ποιοτικά υπάρχει µια 

ένδειξη από την πρόσφατη αγορά της Τυνησί-
ας στα 370 δολάρια ο τόνος, η οποία δεν είναι 
υποσχόµενη. Εν τω µεταξύ άλλη µία εβδοµάδα 
στην Ιταλία διατηρούνται τα επίπεδα των 300-
305 ευρώ ο τόνος και στη Γαλλία τα 275 ευρώ.

  Με το χρηµατιστήριο χαµηλότερα και το 
δολάριο αποδυναµωµένο, οι εκκοκκιστές στην 
ελληνική αγορά αύξησαν τη βάση επί του χρη-
µατιστηρίου µε σκοπό να πιάσουν σε ευρώ τις 
ίδιες τιµές που έπιαναν το προηγούµενο διά-
στηµα. Υπάρχει ζήτηση, αλλά οι αγοραστές δεν 
πείθονται να πληρώσουν το υψηλότερο πριµ.

Κρατιέται ψηλά 
το σκληρό σιτάρι

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

29/10 05/11 12/11 19/11 26/11 03/12

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)

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

305

230

196

209,5

403,20

1166,60

15,98

66,92

112,47

83,83

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

2.57

2.67 2.64

2.56
2.67 2.67

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

72,36 71,15

Μελλοντικά 
συμβόλαια 
(σεντς/λίμπρα)
Μαρτίου  71,22

Μαΐου  72,10
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Σταθεροποίηση
στα πρόσφατα υψηλά 
για το σκληρό 

Ανοδικό κύκλο με 
διάρκεια στα αγροτικά 
βλέπει η Goldman 
Sachs

∆υναµική επιστροφή στα 
γαλακτοκοµικά προϊόντα 
Μια καθοδική τάση δεκαετιών φαί-
νεται ότι αντιστρέφουν εν µέσω παν-
δηµίας τα γαλακτοκοµικά προϊόντα 
και ειδικά το βούτυρο και το γάλα, 
που υπέστησαν σηµαντική πίεση α-
πό τον ανταγωνισµό φυτικών εναλ-
λακτικών τα τελευταία χρόνια. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
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Οι επικεφαλής των ευρωπαϊκών θε-
σµών χαιρέτισαν τη µνήµη του πρώ-
ην προέδρου της Γαλλίας Βαλερί Ζι-
σκάρ ντ’ Εστέν, ο οποίος απεβίωσε 
σε ηλικία 94 ετών, «ενός µεγάλου 
Ευρωπαίου», στον οποίο η οικοδό-
µηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφεί-
λει πολλά.

Ο Βαλερί Ζισκάρ ντ’ Εστέν, φλογε-
ρός υποστηρικτής της ευρωπαϊκής ο-
λοκλήρωσης, που κυβέρνησε τη Γαλ-
λία από το 1974 ως το 1981 προωθώ-
ντας εκσυγχρονιστικές µεταρρυθµί-
σεις, έφυγε το βράδυ της περασµέ-
νης Τετάρτης εξαιτίας της COVID-19.

Ο Ζισκάρ ντ’Εστέν ήταν φιλέλλη-
νας και είχε ιδιαίτερους δεσµούς 
φιλίας µε τον Κωνσταντίνο Καρα-
µανλή. Ο Ντ’ Εστέν είχε δηλώσει το 
2019 σε συνέντευξή του στην εφη-
µερίδα Καθηµερινή ότι χάρη σε ε-
κείνον «η Ελλάδα µπόρεσε να βρει 
τον δρόµο προς τη ∆ηµοκρατία και 
να γίνει, το 1981, µέλος της Ευρω-
παϊκής Ένωσης».

Σε παραινέσεις προς τους Έλ-
ληνες παραγωγούς να συγκο-
µίζουν και να διαθέτουν τα α-
γροτικά τους προϊόντα προχώ-
ρησε από βήµατος Βουλής ο Υ-
πουργός Μάκης Βορίδης απα-
ντώντας σε επίκαιρη στη Βουλή. 

Ο κ. Βορίδης, κατά τη διάρκεια 
της τοποθέτησής του, σηµείωσε 
πως το ζήτηµα των αδιάθετων 
προϊόντων καθώς και της τιµής 
τους παρακολουθείται στενά από 
τους φορείς του Υπουργείου και 
κάλεσε τους παραγωγούς να δι-
αθέσουν τα προϊόντα τους, ακό-
µα και αν δεν βρίσκουν αγορα-
στές στις τιµές που επιθυµούν, 
προκειµένου να αποτυπωθεί η 
διαταραχή.

«Θέλω να είµαι σαφής και πο-
λύ κατηγορηµατικός: είναι πο-
λύ σηµαντικό ακόµα και αν οι 
παραγωγοί µας δεν βρίσκουν α-
γοραστές στις τιµές που θα επι-
θυµούσαν να διαθέτουν τα προ-
ϊόντα τους γιατί έτσι έχουµε κα-
ταχώρηση της µειωµένης τιµής 
και έτσι έχουµε και καταχώρη-
ση της κίνησης. Εάν δεν διατί-
θενται τότε δεν υπάρχει αυτή η 
καταχώρηση και δυσκολεύει εν 
συνεχεία τις αποτιµήσεις και τις 
εκτιµήσεις που έχουµε να κά-

νουµε εµείς» τόνισε ο Υπουργός.  
Συνεχίζοντας πάντως ζήτη-

σε από τους Βουλευτές να γί-
νει κατανοητό και να ειπωθεί 
σε όλους τους παραγωγούς ό-
τι δεν µπορεί να υπάρξει κρατι-
κή ενίσχυση σε περιπτώσεις ε-
µπορικής διαταραχής. «∆εν ε-
πιτρέπεται να γίνεται αυτό για-
τί αποτελεί παραβίαση των κα-
νόνων της εσωτερικής αγοράς 
και του ανταγωνισµού» εξήγη-
σε για να συµπληρώσει πάντως 
πως στις περιπτώσεις που η µει-
ωµένη ζήτηση οφείλεται στα πε-
ριοριστικά µέτρα που έχει λάβει 
η κυβέρνηση λόγω του κορωνο-
ϊού, τότε θα αναληφθούν οι α-
νάλογες πρωτοβουλίες. 

«Η πρόθεση της κυβέρνησης 
έχει εκφραστεί όχι στα λόγια, 
έχει εκφραστεί µε 363.442.806 
ευρώ σε ενισχύσεις µόνο φέτος, 
αυτό είναι άνευ προηγουµένου. 
∆εν  υπάρχει προϊόν το οποίο να 
έχει υποστεί πίεση και ζηµία ε-
ξαιτίας των περιοριστικών µέ-
τρων που έχουµε πάρει για την 
αντιµετώπιση του κορωνοϊού 
που να µην έχει ενισχυθεί» εί-
πε ο κ. Βορίδης απαριθµώντας 
τις κατηγορίες παραγωγών που  
έχουν λάβει ενισχύσεις.

Η Ευρώπη
αποχαιρετά
τον δικό της
Ζισκάρ
ντ’ Εστέν

Συγκομίστε, πουλήστε
και μετά βλέπουμε...

Ο Ζισκάρ ντ’ Εστέν υπήρξε σταθερός 
φίλος της Ελλάδας σε κρίσιµες 

στιγµές και µεγάλος υποστηρικτής 
των ευρωπαϊκών αξιών.

Η υφυπουργός 
Αγροτικής 
Ανάπτυξης 
Φωτεινή 
Αραµπατζή και 
ο υπουργός 
Ψηφιακής 
∆ιακυβέρνησης 
Κυριάκος 
Πιερρακάκης.

Ψηφιακό «διαβατήριο» για ελληνικά γαλακτοκοµικά, 
αλιεύµατα, κρέας και µέλι σε 30 χώρες

Σηµαντικές διευκολύνσεις στο εξαγωγικό εµπόριο υπόσχεται η νέα πλατφόρµα 
easyagroexpo.gov.gr για την ψηφιακή έκδοση πιστοποιητικών, που καταργεί 
την έγχαρτη, για τις αποστολές καίριων για τη χώρα προϊόντων, όπως 
γαλακτοκοµικά, αλιεύµατα, µέλι και κρέας σε αγορές Τρίτων Χωρών (ΗΠΑ, 
Αυστραλία, Ιαπωνία). Στο εξής οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να εισέρχονται 
στην πλατφόρµα µε τη χρήση των κωδικών του taxisnet, να υποβάλουν 
ψηφιακά την αίτησή τους και ο υπάλληλος των ∆ΑΟΚ να κάνει ηλεκτρονικά 
τον έλεγχο και να εκδίδει το πιστοποιητικό. Την έκδοση του ψηφιακού 
«διαβατηρίου» ανακοίνωσε στις 2 ∆εκεµβρίου, στη Βουλή η υφυπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης Φ. Αραµπατζή εισηγούµενη την τροπολογία για την 
ίδρυση και λειτουργία Πληροφοριακού Συστήµατος ∆ιαχείρισης Υγειονοµικών 
Πιστοποιητικών για το Εξαγωγικό Εµπόριο. Μέσω της πλατφόρµας, θα γίνεται 
πλέον η έκδοση των εξαγωγικών πιστοποιητικών σε 23 χώρες προϊόντων 
αξίας 175 εκατ. ευρώ (2019) από 600 ελληνικές επιχειρήσεις. Στόχος είναι 
ως το τέλος του 2020 να ανέβουν στην πλατφόρµα 120 διακριτές αιτήσεις 
και ισάριθµα υγειονοµικά πιστοποιητικά εξαγωγής σε πάνω από 30 χώρες. 

Κάνει τον δύσκολο
Στέγνωσε το ταµείο του 

ΠΑΑ µε το ελαιόλαδο 
και δεν έχει µείνει 

budget για το βαµβάκι 
διατείνεται ο Βορίδης



Βακτήρια 
στα φυλλώδη 
Κρύος και βροχερός καιρός αφήνει 
σημάδια στην παραγωγή μαρουλιού

ΤΗΣ  ΣΤΕΛΛΑΣ 
ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ 

Ο ∆εκέµβριος είναι µήνας κατά 
τον οποίο συνεχίζεται η σπορά 
και µεταφύτευση των φυταρί-
ων των φυλλωδών λαχανικών 
στον αγρό ανά παρτίδες, µε σκο-
πό να εξασφαλιστεί η απρόσκο-
πτη παραγωγή κατά τη διάρκεια 
του χειµώνα. Καθώς οι ανάγκες 
των φυτών σε θρεπτικά συστα-
τικά είναι περιορισµένη κατά τη 
διάρκεια του χειµώνα, η λίπαν-
ση δεν είναι πρωταρχική µέρι-
µνα του παραγωγού αυτή την 
περίοδο. Ανάλογα µε την καλ-
λιέργεια και το αν αυτή βρίσκε-
ται στην ύπαιθρο ή στο θερµο-
κήπιο, πρέπει να πραγµατοποιεί-
ται τακτική παρακολούθηση για 
εµφάνιση και εξέλιξη συµπτω-
µάτων, ως αποτέλεσµα της προ-
σβολής από βακτήριο ή/και πε-
ρονόσπορο. Τα παθογόνα αυτά 

προσβάλλουν και το µαρούλι.
Ο περονόσπορος (Bremia 

lactucae) είναι ίσως η σοβαρό-
τερη ασθένεια του µαρουλιού και 
η εµφάνισή του είναι πιο πιθα-
νή σε περιοχές και εποχές όπου 
επικρατούν χαµηλές θερµοκρα-
σίες και υψηλά επίπεδα υγρασί-
ας. Χαρακτηριστικά συµπτώµατα 
είναι οι κηλίδες λευκο-κίτρινου 
χρώµατος, στην κάτω µεριά των 
φύλλων που στη συνέχεια απο-
κτούν έντονο κίτρινο χρώµα και 
καταλήγουν σε µάρανση, καφέ-
τιασµα και µάρανση του φυλλώ-

µατος. Η µετάδοση του µύκητα 
γίνεται µε τα ωοσπόρια και κυ-
ρίως µέσω του αέρα.

Αντίστοιχα τα βακτήρια που 
µπορούν να προσβάλλουν την 
καλλιέργεια και να υποβαθµί-
σουν την εµφάνιση, αλλά και την 
ποιότητα του τελικού προϊόντος  
και να πλήξουν την τελική πα-
ραγωγή είναι τα: Pseudomonas 
cichorii, Erwinia carotovora, 
Sphingomonas suberifaciens 
και Xanthomonas campestris. 
Όλα τα παραπάνω βακτήρια έ-
χουν ικανότητα να αναπτυχθούν 
σε µεγάλο εύρος θερµοκρασιών, 
αλλά ευνοούνται ιδιαίτερα από 
τον κρύο βροχερό καιρό. Η συ-
µπτωµατολογία διαφέρει ανά 
είδος βακτηρίου, αλλά σε όλα 
περιλαµβάνει την εµφάνιση ξη-
ρών σκούρων καφετί κηλίδων 
στα φύλλα. Σε όλες τις περιπτώ-
σεις τα βακτήρια επιβιώνουν στο 
έδαφος και σε φυτικά υπολείµ-

µατα, ενώ ευνοούνται από την 
υψηλή υγρασία και τη βροχή. Η 
µετάδοση µεταξύ των φυτών γί-
νεται κατά κύριο λόγο, µε το νε-
ρό (βροχή και άρδευση). 

Ως αποτέλεσµα, σύµφωνα µε 
τους γεωπόνους, βασικά µέτρα 
πρόληψης και αντιµετώπισης 
που µπορούν να εφαρµοστούν 
σε όλες τις περιπτώσεις είναι:

 αποφυγή καλλιέργειας µα-
ρουλιού στο ίδιο χωράφι για συ-
νεχόµενα χρόνια,

 αποµάκρυνση και καταστρο-
φή των φυτικών υπολειµµάτων 
της προηγούµενης καλλιέργει-
ας ιδιαίτερα αν είναι και εκείνη 
ξενιστής του παθογόνου,

 χρήση στάγδην άρδευσης 
και η αποφυγή υγρών περιο-
χών στον αγρό,

 χρήση ανθεκτικών ποικιλιών,
 κατάλληλη λίπανση και
 ψεκασµοί µε εγκεκριµένα 

φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΤΕΛΛΑ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ

Συµπτώµατα 
Τα βακτήρια επιβιώνουν 
στο έδαφος, ενώ ευνο-
ούνται από την υψηλή 
υγρασία και τη βροχή

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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Έξαρση από αλευρώδεις στα εσπεριδοειδή το Νοέµβριο

Οι αλευρώσεις είναι ένα έντοµο που προσβάλει κυρίως νεαρούς 
βλαστούς των εσπεριδοειδών στους οποίους τοποθετεί τα ωά του 
στο κάτω µέρος των φύλλων. Εκτός από τα προβλήµατα στον 
αποθησαυρισµό των θρεπτικών χυµών που προκαλεί, 
δευτερευόντως υποβαθµίζει την ποιότητα της παραγωγής και την 
υγεία της καλλιέργειας µέσω της έκκρισης άφθονων 

µελιτωµάτων τόσο σε φύλλα όσο και σε καρπούς. Σηµειώνεται πως οι 
προσβολές από αλευρώδεις εντείνονται κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου, 
εξαιτίας του λεπτού µαύρου στρώµατος καπνιάς, του µύκητα που καλύπτει 
την επιφάνεια των φύλλων και τους καρπούς πάνω στα µελιτώµατα. Γι’ αυτό 
το λόγο ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται την περίοδο αυτή ώστε να 
καταπολεµηθούν τα ευαίσθητα στάδια του εντόµου µε χηµικά µέσα.  

Μονίλια αµυγδαλιάς
Οι έντονες βροχοπτώσεις την τρέχουσα 
περίοδο έχουν ως αποτέλεσµα τον 
πολλαπλασιασµό του µύκητα ο οποίος 
δύναται να εισέλθει στο φυτικό σώµα 
µέσω διαφόρων πληγών. Άµεση είσοδος 
στο δέντρο-ξενιστή γίνεται από το άνθος. 
Οι χαµηλές θερµοκρασίες συµβάλλουν 
σηµαντικά στην ανάπτυξη της ασθένειας, 
γιατί επιµηκύνουν τη διάρκεια άνθησης 
και εποµένως το χρονικό διάστηµα που 
είναι τα δέντρα ευπαθή στις µολύνσεις. 
Οι ζηµιές που προκαλεί επικεντρώνονται 
κυρίως στους βλαστούς και τα άνθη και 
µπορούν να περιοριστούν µε εφαρµογή 
κατάλληλων φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων όσο και ορθών καλλιεργητικών 
µέτρων. Πιο συγκεκριµένα οι γεωπόνοι 
του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Βόλου προτείνουν κλάδεµα και 
καταστροφή των προσβεβληµένων 
κλαδίσκων, κλάδων και καρπών µε φωτιά 
καθώς και να πραγµατοποιηθούν 
ψεκασµοί µε βορδιγάλειο πολτό όταν 
έχουν πέσει τα 3/4 των φύλλων και 
επανάληψη κατά τη χειµερία νάρκη. 

Σκευάσµατα
ALFAGRO: Lonselor 30 SC, Sari 40 SC
BAYER: Serenade Aso
ELANCO: Karamat 2.5EW

Φυτόφθορα φιστικιάς
Η φυτόφθορα θεωρείται µία από τις 
σοβαρότερες µυκητολογικές ασθένειες 
της φιστικιάς. Οι µύκητες που µολύνουν 
την καλλιέργεια την περίοδο του 
φθινοπώρου και της άνοιξης καθίστανται 
επικίνδυνοι ιδιαίτερα σε υγρά εδάφη, σε 
βροχερές χρονιές και σε αρδευόµενα 
δενδροκοµεία. Ζουν στα πρώτα εκατοστά 
του εδάφους, προσβάλλουν και 
νεκρώνουν τον φλοιό και το κάµβιο στην 
περιοχή του λαιµού και πάνω από το 
σηµείο εµβολιασµού. Η σταδιακή 
καταστροφή του φλοιού και του καµβίου 
από φυτόφθορες προκαλεί χλώρωση, 
καχεκτική βλάστηση, ξηράνσεις κλάδων 
και τελικώς την ξήρανση ολόκληρου του 
δέντρου. Τα συµπτώµατα παρουσιάζονται 
αρχικά σε µερικούς µόνο κλάδους, αλλά 
αργότερα επεκτείνονται σε ολόκληρη την 
κόµη. Χαρακτηριστικό σύµπτωµα της 
ασθένειας είναι η άφθονη έκκριση 
κόµµεος χαµηλά στον κορµό πάνω από το 
σηµείο εµβολιασµού. Όταν η προσβολή 
περιβάλλει ολόκληρη την περιφέρεια του 
κορµού, το δέντρο ξηραίνεται απότοµα 
µέσα σε µία ή δύο µέρες (αποπληξία). Ως 
πλέον αποτελεσµατικό µέτρο, οι γεωπόνοι 
προτείνουν τον εµβολιασµό της φιστικιάς 
πάνω στην ανθεκτική στην ασθένεια 
τσικουδιά.  

Σκευάσµατα
BAYER: Aliette 80WG.
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ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Έµφαση στις σχέσεις που διατηρεί µε 
την εγχώρια παραγωγική βάση δίνει η 
Eurocatering, εταιρεία η οποία είναι γνω-
στή ευρέως από το εµπορικό σήµα Φρε-
σκούλης, το οποίο βρίσκεται αποτυπωµέ-
νο στη συσκευασία µίας ευρείας γκάµας 
σαλατών στο σύνολο του ελληνικού λια-
νεµπορίου, τόσο σε επίπεδο σούπερ µάρ-
κετ, όσο και σε επίπεδο µικρής λιανικής. 

Η εταιρεία διατηρεί σταθερές συνερ-
γασίες µέσω ετήσιων προγραµµάτων µε 
τους Έλληνες παραγωγούς στο πλαίσιο 
συµβάσεων συµβολαιακής καλλιέργειας 
που συνάπτει µαζί τους. Επί του παρόντος 
συνεργάζεται µε περίπου 60 παραγωγούς 
πανελλαδικά και διατηρεί ανοιχτό δίαυλο 
επικοινωνίας µε την παραγωγική βάση 
για πιθανές συνεργασίες µε νέους καλλι-
εργητές στα φυλλοειδή λαχανικά. Οι πε-
ριοχές καλλιέργειας των προϊόντων της 
είναι η Πελοπόννησος, η Εύβοια, η Θεσ-
σαλία και η Μακεδονία. 

Tάση ανάπτυξης και επενδύσεις στα 
βιολογικά προϊόντα

H Εurocatering διαβλέπει τάση ανά-
πτυξης στα βιολογικά προϊόντα µε δεδο-
µένη την ζήτηση που παρουσιάζεται στο 
συγκεκριµένο κλάδο παραγωγής. Όπως 
αναφέρουν για το θέµα στελέχη της εται-
ρείας, η επιχείρηση τα τελευταία χρόνια 
έχει επενδύσει στα βιολογικά προϊόντα, 
συσκευάζει βιολογικές σαλάτες, όντας η 
µοναδική επί του παρόντος ελληνική ε-
ταιρεία που είναι πιστοποιηµένη από την 
TÜV Hellas για την παραγωγή βιολογικών 
κοµµένων σαλατών Φρεσκούλης. Πρόκει-

ται για κοµµένα, πλυµένα και συσκευα-
σµένα βιολογικά λαχανικά, τα οποία η 
εταιρεία διαθέτει σε εποχικούς συνδυα-
σµούς και καλλιεργούνται σε επιλεγµέ-
να συνεργαζόµενα αγροκτήµατα, πιστο-
ποιηµένης βιολογικής γεωργίας, µε τα ο-
ποία συνεργάζεται η Eurocatering. Προς 
αυτή την κατεύθυνση η επιχείρηση έχει 
αναπτύξει και νέες σχέσεις συνεργασίας 
µε παραγωγούς βιολογικών σαλατικών. 

Ζήτηση για ατοµικές και οικογενειακές 
συσκευασίες σαλάτας

Συν τοις άλλοις η εταιρεία τροποποίη-
σε φέτος τις σηµάνσεις στις υπάρχουσες 
από το 2015 συσκευασµένες ατοµικές σα-
λάτες, προσθέτοντας την φράση «Ατοµι-
κή, µία µερίδα για σένα», µε σκοπό να ε-
ξυπηρετεί καταναλωτές, οι οποίοι ζουν 
µόνοι τους ή και όσους επιθυµούν να έ-
χουν µαζί τους µία µερίδα σαλάτα εκτός 
σπιτιού. Ταυτόχρονα, πέρα από τις υπάρ-

χουσες συσκευασίες, οι οποίες κυµαίνο-
νται από 150γρ ως 200γρ, έδωσε έµφα-
ση εκτός από τις µικρές ατοµικές µερίδες 
των 100 γραµµαρίων και στις οικογενει-
ακές σαλάτες. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
η οικογενειακή συσκευασία «Ιταλικής» 
σαλάτας – κωδικός ο οποίος είναι και ο 
πιο ευπώλητος σε πανελλαδική βάση – 
περιέχει πλέον τέσσερις µερίδες, µε βά-
ρος 425γρ, ενώ διαθέτει επαναχρησιµο-
ποιούµενο αυτοκόλλητο για να διατηρεί-
ται το προϊόν φρέσκο για περισσότερες 
από µία χρήσεις. Επίσης, κυκλοφόρησε 
σε οικογενειακή συσκευασία και ο κω-
δικός σαλάτας «Καπριτσιόζα». Οι κινή-
σεις αυτές από πλευράς της εταιρείας έ-
γιναν, διαβλέποντας εκτός από την τάση 
του single user, ο οποίος ζητάει µία µερί-
δα σαλάτας και την ζήτηση για οικογενει-
ακή συσκευασία, η οποία απευθύνεται ε-
κτός από οικογένειες και στους χρήστες 
µεγάλης κατανάλωσης σαλάτας. 

Νέες συνεργασίες σε βιολογικά 
σαλατικά για την Eurocatering
H εταιρεία παραγωγής λαχανικών διαβλέπει τάση ανάπτυξης στα βιολογικά προϊόντα 
και σε ατομικές – οικογενειακές συσκευασίες από πλευράς των καταναλωτών

Βιολογικά
Η επιχείρηση έχει 

αναπτύξει και νέες 
σχέσεις συνεργασίας 

µε παραγωγούς 
βιολογικών σαλατι-
κών, διαβλέποντας 
µία αυξηµένη τάση 

Συµβολαιακή 
γεωργία 

Η εταιρεία διατηρεί 
σταθερές συνεργασίες 

µέσω ετήσιων προ-
γραµµάτων µε τους 

Έλληνες παραγωγούς 
στο πλαίσιο συµβά-
σεων συµβολαιακής 

καλλιέργειας που 
συνάπτει µαζί τους.

Οι περιοχές καλλιέργειας των 
προϊόντων της εταιρείας είναι 
η Πελοπόννησος, η Εύβοια, η 
Θεσσαλία και η Μακεδονία. 

∆ύο νέα
hubs 
σε Λάρισα
και Πάτρα
Η συνολική αγορά των 
φυλλοειδών σύµφωνα µε 
στοιχεία που επικαλείται η 
εταιρεία κινείται ανοδικά 
κατά περίπου 7% σε ετήσια 
βάση. Επενδυτικά υλοποιεί 
παγίως, κινήσεις που 
αφορούν στην αναβάθµιση 
του µηχανολογικού της 
εξοπλισµού και των 
συστηµάτων διασφάλισης 
της ποιότητας. Ιδιαίτερη 
έµφαση δίνεται σε 
επενδυτικές δαπάνες που 
σχετίζονται µε τον 
εκσυγχρονισµό και την 
επέκταση του στόλου των 
αυτοκινήτων της. Επί του 
παρόντος διαθέτει ιδιόκτητο 
στόλο οχηµάτων που 
αποτελείται από 65 φορτηγά 
– ψυγεία. Ταυτόχρονα έχει 
δηµιουργήσει δύο νέα hubs 
στη Λάρισα και στην Πάτρα, 
µε αποθηκευτικούς χώρους 
που εξυπηρετούν τους 
τοµείς logistics, διανοµής 
και πωλήσεων. Η 
Eurocatering διατηρεί 
επίσης παραγωγική µονάδα, 
κέντρο logistics καθώς και 
τα γραφεία διοίκησης στην 
Αθήνα. Επίσης έχει κέντρο 
logistics, διανοµής και 
πωλήσεων στη Θεσσαλονίκη, 
ενώ διαθέτει και δεύτερη 
παραγωγική εγκατάσταση 
στη Λιβαδειά, καθώς και 
κέντρο logistics, διανοµής 
και πωλήσεων στην Πάτρα. 

ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

EBITDA

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η

2018

30,19 35,76

2,64 2,80

1,10 1,38

2019

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ





Ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης 10,2%
παγκοσμίως για τις ανάμεικτες σαλάτες

Mε 70 ποικιλίες 
μαρουλιού η Fytro 
Seeds δίνει λύσεις
Ελκυστικές, ιδιαίτερα γευστικές και αποδοτικές 
ποικιλίες μαρουλιού για κάθε εποχή και αγορά 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΦΛΩΡΑΚΗ*

H Fytro Seeds S.A, µε τη µεγάλη ε-
µπειρία και εξειδίκευση στο σπό-
ρο, εστίασε την τελευταία 10ετία 
στα φυλλώδη λαχανικά και ιδι-
αίτερα στο µαρούλι. Γνωρίζοντας 
τις ανάγκες της βιοµηχανίας στην 
«κοµµένη σαλάτα» και µε τη στε-
νή συνεργασία παραγωγών σε ό-
λη τη χώρα, προσφέρει στην αγο-
ρά περισσότερες από 70 ποικιλίες 
σε όλους τους τύπους µαρουλιού.

Βασικό κριτήριο επιλογής των 
ποικιλιών, εκτός από την κάλυ-
ψη των ποιοτικών προδιαγραφών 
της βιοµηχανίας είναι η πολύ µε-
γάλη παραγωγή, έτσι ώστε η καλ-
λιέργεια µαρουλιού για βιοµηχα-
νική χρήση να είναι ιδιαιτέρως α-
ποδοτική για τους παραγωγούς. 

Παρακάτω αναφέρονται οι πιο 
βασικές ποικιλίες µαρουλιού που 
διακινεί η Fytro Seeds S.A στην ελ-
ληνική αγορά:

1.Τύπος ICEBERG: Πλήρης ,ε-

µπλουτισµένη µε νέες ποικιλίες 
σειρά ICEBERG, προσαρµοσµένες 
και δοκιµασµένες στο µικρόκλιµα 
της κάθε περιοχής.

■ ALTAI & BANGALOR: Για φθι-
νοπωρινή παραγωγή.

■ SINAI & ALMENARA: Για χει-
µωνιάτικη παραγωγή.

■ DONGYA & JAYPUR: Για α-
νοιξιάτικη παραγωγή.

■ KAVIR: Για καλοκαιρινή πα-
ραγωγή.

2. Τύπος Σγουρής Σαλάτας 
(Lollo- Batavia) 

■ GOTHAM: Πράσινη πολύ σγου-
ρή σαλάτα µε εντυπωσιακές απο-
δόσεις όλο το χρόνο.

■ GOGUETA: Πράσινη σαλάτα, 
εξαιρετικά ανεκτική σε ασθένειες, 
για φθινοπωρινή και ανοιξιάτικη 
παραγωγή.

■ GOLDORAC: Πράσινη σαλά-
τα για καλοκαιρινή παραγωγή.

■ RUBOISE: Κόκκινη triple red 
πολύ σγουρή σαλάτα νέας γενιάς 
µε πραγµατικά µεγάλο µέγεθος και 

κορυφαίες ανεκτικότητες.
3. Τύπος ROMANA
■ FREYA: Κορυφαίας ποιότητας 

Romana µε εντυπωσιακό χρώµα 
για παραγωγή φθινόπωρο, χει-
µώνα και άνοιξη.

■ AR 29412: Νέας γενιάς Romana 
µε σκούρο πράσινο χρώµα, πολύ 
µεγάλο ειδικό βάρος και πολύ κα-
λά ποιοτικά χαρακτηριστικά για 
παραγωγή φθινόπωρο, χειµώνα 
και άνοιξη.

4. Τύπος BUTTERHEAD:
■ POMERY: Μεγάλη και πολύ 

βαριά γαλλική σαλάτα µε εξαιρε-

τική ανοχή σε ασθένειες (HR: Bl 
16- 36, Nr:0,ΙR: LMV).

■ KUZCO: Ποικιλία υψηλής ποι-
ότητας, µε σκούρο πράσινο χρώµα , 
για παραγωγή όλο σχεδόν  το χρό-
νο, µε ιδιαίτερη ανοχή στη ζέστη.

5. Tύπος LITTLE GEM: O τύπος 
των µικρών- µίνι µαρουλιών µε 
την πολύ καλή γεύση και την ιδι-
αίτερη εµφάνιση είναι σχετικά κά-
τι καινούριο για την ελληνική αγο-

ρά που δειλά αναπτύσσεται, όταν 
σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες αποτε-
λεί ήδη σηµαντικό κοµµάτι της αγο-
ράς. Οι ποικιλίες DERBI, GADSBY, 
ELECTRA, CARTUJA και ROSALIDA 
είναι ποικιλίες little Gem µε πρά-
σινο χρώµα για καλλιέργεια στην 
ύπαιθρο και στο θερµοκήπιο. Οι 
ποικιλίες RIVALE και PIGALE εί-
ναι little Gem µε ελκυστικό κόκκι-
νο χρώµα και ιδιαίτερα γευστικές.

* LEAFY PRODUCT AND SALES 
MANAGER ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

FYTRO SEEDS

Η αγορά συσκευασµένων ανάµεικτων σα-
λατών σε παγκόσµια κλίµακα αναµένε-
ται να αγγίξει τα 8,5 δισ. ευρώ µέχρι το 
2027, εµφανίζοντας ετήσιο ρυθµό ανά-
πτυξης 10,2% για την επόµενη επταετία. 
Η τάση αυτή ενισχύθηκε και από την παν-
δηµία του COVID-19 οπότε και εδραιώθη-
κε ένα ήδη δυνατό ρεύµα προς την πιο 
υγιεινή διατροφή µε κατανάλωση φρέ-
σκων λαχανικών υψηλής ποιότητας και 
διατροφικής αξίας. 

Είδη όπως το µαρούλι, το Iceberg, το 
λάχανο και το σπανάκι έχουν εδραιωθεί 
στις παγκόσµιες αγορές, ενώ παλιά γνω-
στά όπως τα αντίδια, τα ραδίκια και το στα-
µναγκάθι κερδίζουν όλο και περισσότε-
ρο έδαφος. Η υψηλή ποιότητα των προϊ-
όντων αυτών θεωρούνται πλέον ως προ-
απαιτούµενο από το καταναλωτικό κοινό, 
ενώ στην εξίσωση µπαίνει και η βιωσιµό-

τητα στον τρόπο παραγωγής αυτών. Τα 
φυλλώδη λαχανικά, όπως το µαρούλι, 
προσφέρονται για καλλιέργεια µε υδρο-
πονικά συστήµατα και συστήµατα χαµη-
λών εισροών. Επιπροσθέτως, η επιθυµία 
των καταναλωτών για ποικιλία και δια-
φοροποίηση οδηγεί στο άνοιγµα σε ξέ-
νες αγορές µε εξωτικά λαχανικά (όπως 
το κινέζικο pak choi) και στην δηµιουρ-
γία και προώθηση λαχανικών µε έντο-
να χρώµατα και ιδιαίτερες υφές. Κόκκι-
να λάχανα και µαρούλια, µε κατσαρά ή 
όχι φύλλα αποτελούν πλέον αναπόσπα-
στο συστατικό στις ανάµεικτες σαλάτες.

Τα χόρτα ή φυλλώδη λαχανικά διακρί-
νονται σε άγρια, ήµερα και καλλιεργού-
µενα και έχουν πολλαπλά οφέλη για τον 
οργανισµό. Είναι άφθονα σε φυτικές ί-
νες, σε νερό καθώς είναι πλούσια πηγή 
µετάλλων και αντιοξειδωτικών.

Η ποικιλία RIVALE (φωτό αριστερά) είναι little Gem µε ελκυστικό κόκκινο χρώµα και ιδιαίτερα γευστική. ∆εξιά 
η ποικιλία  ΑLTAI κατάλληλη για φθινοπωρινή παραγωγή.
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Ποιου έτους η ενιαία δήλωση εκµετάλ-
λευσης (ΕΑΕ) στο ΟΣ∆Ε θεωρείται ως 
µελλοντική κατάσταση; Αν, για παρά-
δειγµα το τελικό αίτηµα πληρωµής υ-
ποβληθεί στις 31.3.2021, ποιες είναι 
οι καλλιέργειες / εκτροφές που θα 
ληφθούν υπόψη ως µελλοντική κα-
τάσταση – πρώτο έτος πενταετούς µα-
κροχρόνιας υποχρέωσης;

Γενικά, στην ΕΑΕ του έτους ν δηλώ-
νονται οι καλλιέργειες / εκτροφές της 
περιόδου 15 Οκτωβρίου του έτους ν-1 
έως τις 14 Οκτωβρίου του έτους ν. Για 
παράδειγµα, µε την ΕΑΕ που υποβάλ-
λεται το έτος 2022, δηλώνεται ό,τι αξι-
οποιείται από τις 15.10.2021 έως και 
τις 14.10.2022. 

Καθώς η µελλοντική κατάσταση 
αφορά την επόµενη καλλιεργητική 
περίοδο από το έτος ολοκλήρωσης 
(παρ. 16 του άρθρου 4 της ΥΑ όπως 
έχει τροποποιηθεί) στο ανωτέρω πα-
ράδειγµα, η απάντηση είναι: Αν το 
τελικό αίτηµα πληρωµής υποβληθεί 
στις 31.3.2021 η µελλοντική κατάστα-
ση / πρώτο έτος µακροχρονίων υπο-
χρεώσεων είναι αυτή που θα δηλω-
θεί στην ΕΑΕ του 2022.

Μελλοντική 
κατάσταση και ΟΣΔΕ

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ  
kontonis@agronews.gr

Ξεκίνησε η πληρωµή της πρώτης δόσης για τα Σχέ-
δια Βελτίωσης, βάσει των αιτηµάτων που έχουν υ-
ποβληθεί από τους δικαιούχους του προγράµµα-
τος, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΟΠΕΚΕ-
ΠΕ. Η ηλεκτρονική βάση για την υποβολή των αι-
τηµάτων άνοιξε το Νοέµβριο και ήδη έχει συγκε-
ντρωθεί µεγάλος αριθµός αιτήσεων είτε για προ-

καταβολή είτε για την καταβολή της  Ά δόσης της 
προβλεπόµενης επιχορήγησης. Στο πλαίσιο αυ-
τό, οι διαχειριστικές αρχές δηµοσίευσαν ένα νέο 
κατάλογο διευκρινίσεων για την υποβολή αιτηµά-
των πληρωµής στα Σχέδια Βελτίωσης, όπου περι-
λαµβάνονται αναλυτικές οδηγίες σχετικά µε το δα-
νεισµό του δικαιούχου, τις τρεις προσφορές για τα 
τρακτέρ αλλά και τις τεχνικές εκθέσεις που απαι-
τούνται όταν αλλάζει η µελλοντική κατάσταση . Α-
ναλυτικά, οι κύριες διευκρινίσεις έχουν ως εξής:

Στον 2ο κύκλο ερωταπαντήσεων που δημοσίευσαν οι διαχειριστικές 
αρχές, δίνεται προσοχή σε διευκρινίσεις σχετικά με τα αιτήματα 
πληρωμής, τα οποία ήδη αποπληρώνονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Προθεσµία 
υλοποίησης

Αίτηµα πληρωµής που 
υποβάλλεται µετά το 

τέλος του 12µηνου από 
την ηµέρα που πήρε στα 
χέρια του την έγκριση 

ένταξης ο δικαιούχος δεν 
θα γίνεται δεκτό

10Νέες διευκρινίσεις 
στα Σχέδια Βελτίωσης

Οι πληρωµές των Σχεδίων Βελτίωσης ξεκίνησαν από τα τέλη Νοεµβρίου.

2Έστω ότι δικαιούχος την περίοδο υ-
ποβολής των αιτήσεων στήριξης είχε 
στην κατοχή του µη αποσβεσµένο µη-
χάνηµα ή κτίριο και για το λόγο αυτό 
δεν αιτήθηκε την συγκεκριµένη επέν-
δυση. Σήµερα που το µηχάνηµα ή το 
κτίριο που έχει στην κατοχή του έχει 
αποσβεστεί, µπορεί µε αίτηµα τροπο-
ποίησης να ζητήσει την ενίσχυσή του; 

Η αντικατάσταση µηχανήµατος ή 
εξοπλισµού ή κτιρίου ή κατασκευής 
ή φυτείας που δεν έχουν αποσβεστεί 
κατά την τελευταία µέρα της περιόδου 
υποβολής θεωρείται «απλή αντικατά-
σταση» και συνεπώς δεν ενισχύεται. 
Εποµένως η απάντηση στο ερώτηµα 
είναι αρνητική. 

Μη αποσβεσμένα 
μηχανήματα

3Σχετικά µε την προθεσµία υποβολής 
του πρώτου αιτήµατος πληρωµής:
α) Αίτηµα πληρωµής που υποβάλλε-
ται µετά το 12µηνο της έγκρισης δεν 
θα εξετάζεται και ο δικαιούχος απε-
ντάσσεται.  

β) Ο δικαιούχος, έχει το δικαίωµα να 
καταθέσει έως τέσσερις αιτήσεις πλη-
ρωµής. Η κατάθεση αιτήµατος πληρω-
µής απαιτεί πρόοδο στην υλοποίηση 
του επενδυτικού σχεδίου. Στο πρώτο 
αίτηµα πληρωµής πρέπει να συµπε-
ριλαµβάνει τουλάχιστον µία επενδυ-
τική δαπάνη.

γ) Αν ο δικαιούχος υποβάλει αίτη-
µα πληρωµής µε επενδύσεις που ανή-
κουν µόνο στη µία δράση, καλύπτεται 
και για την άλλη δράση στην οποία εν-
δεχοµένως έχει ενταχθεί. 

Οδηγίες για το 
αίτημα πληρωμής

4Η τεχνική έκθεση µε την οποία τεκµηρι-
ώνεται ότι η βαθµολογία του δικαιούχου 
δεν διαµορφώνεται χαµηλότερα από τη 
βαθµολογία του πρώτου επιλαχόντα, α-
παιτείται να συνυποβληθεί µόνο στο τε-
λικό αίτηµα πληρωµής ή και σε κάθε εν-
διάµεσο αίτηµα πληρωµής; 

Υποβάλλεται σε κάθε αίτηµα πληρωµής. 
Εάν σε κάποιο αίτηµα οι επενδύσεις που 
συµπεριλαµβάνονται σε αυτό είτε δεν έ-
χουν σχέση µε βαθµολογικά κριτήρια εί-
τε υλοποιούνται σύµφωνα µε την έγκρι-
ση (οπότε δεν επηρεάζεται η βαθµολο-
γία) ο µελετητής σηµειώνει ακριβώς ότι: 
«Οι επενδύσεις που συµπεριλαµβάνονται 
στο αίτηµα πληρωµής δεν επηρεάζουν τη 
βαθµολογία του επενδυτικού σχεδίου». 

Βαθμολογία 
δικαιούχου
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Έχω έγκριση για γεωργικό ελκυστή-
ρα στον οποίο εφαρµόστηκε περικο-
πή 5%. Κατά την υλοποίηση έχω αγο-
ράσει διαφορετικό ελκυστήρα και έχω 
προσκοµίσει τρεις προσφορές. Θα υ-
πολογιστεί ξανά µείωση 5%;

Σύµφωνα µε την τελευταία παρά-
γραφο της εγκυκλίου, οι αξιολογητές 
και οι γνωµοδοτικές επιτροπές εφαρ-
µόζουν, διορθωτικά στο σύνολο των 
γεωργικών ελκυστήρων µείωση 5% ε-
πί της χαµηλότερης προσφοράς που έ-
χει προσκοµίσει ο υποψήφιος δικαιού-
χος µε την αίτηση στήριξης. Συνεπώς 
η µείωση αυτή έχει ισχύ µόνο σε όσες 
προσφορές προσκοµίσθηκαν αρχικά 
και όχι στις προσφορές που θα προ-
σκοµισθούν για την αλλαγή του γε-
ωργικού ελκυστήρα. 

Προσφορές για 
τρακτέρ-εξοπλισμό

Η αφαίρεση από τη µελλοντική κατάστα-
ση µιας καλλιέργειας απαιτεί υποβολή αι-
τήµατος τροποποίησης;

Πριν απαντηθεί η ερώτηση, σηµειώνου-
µε ότι αίτηµα τροποποίησης µπορεί να υ-
ποβληθεί µέχρι και πριν το αίτηµα απο-
πληρωµής. Μετά την αποπληρωµή του 
επενδυτικού σχεδίου: α) το σχέδιο ολο-
κληρώνεται, β) δεν τροποποιείται και γ) 
ξεκινούν οι µακροχρόνιες υποχρεώσεις.

Η µεταβολή του καλλιεργητικού πλά-
νου ή των εκτροφών της µελλοντικής κα-
τάστασης δεν απαιτεί την υποβολή αιτή-
µατος τροποποίησης. Προσοχή: Όταν γί-
νεται τέτοια µεταβολή πρέπει να λαµβά-
νεται υπόψη ότι κατά τον έλεγχο των µα-
κροχρονίων υποχρεώσεων θα ελέγχονται 
τα οριζόµενα στο άρθρο 35 της ΥΑ µετα-
ξύ των οποίων, η δέσµευση διατήρησης 
της τυπικής απόδοσης όπου έχει δηλωθεί 
για την µελλοντική κατάσταση καθώς και 
το ότι δεν είναι αποδεκτό να αφαιρεθούν 
καλλιέργειες ή εκτροφές οι οποίες έχουν 
αποτελέσει τη βάση για την έγκριση συ-
γκεκριµένων επενδύσεων.

Αφαίρεση 
καλλιέργειας

5Μπορώ να υποβάλλω αίτηµα αποπλη-
ρωµής χωρίς να έχω υλοποιήσει όλες 
τις επιλέξιµες δαπάνες µου ακόµα και 
αν αυτές που δεν υλοποιούνται επηρεά-
ζουν τη βαθµολογία ή απαιτείται να προ-
ηγηθεί αίτηµα τροποποίησης;

Μπορείτε να υποβάλλετε αίτηµα απο-
πληρωµής, χωρίς να έχει προηγηθεί αίτη-
µα τροποποίησης, και χωρίς να έχετε υλο-
ποιήσει το σύνολο των εγκεκριµένων δα-
πανών µε την προϋπόθεση ότι η µη υλο-
ποίηση τους δεν καθιστά τη βαθµολογία 
χαµηλότερη από εκείνη του πρώτου επιλα-
χόντα ή το επενδυτικό σχέδιο µη λειτουρ-
γικό. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι µε το 
αίτηµα αποπληρωµής να υποβληθεί τεχνι-
κή έκθεση. Σε περίπτωση που µε το αίτη-
µα αποπληρωµής λόγω µερικής υλοποί-
ησης ή µη  υλοποίησης των επενδύσεων, 
διαπιστωθεί ότι η βαθµολογία µειώνεται 
σε επίπεδο χαµηλότερο του πρώτου επιλα-
χόντα ή ότι η επένδυση δεν είναι λειτουρ-
γική, το αίτηµα καθίσταται µη επιλέξιµο.

Διευκρινίσεις 
για την υλοποίηση 

Με το αίτηµα πληρωµής πρέπει να συ-
νυποβάλω την ενιαία δήλωση εκµετάλ-
λευσης του έτους κατά το οποίο έχω υ-
ποβάλει το αίτηµα πληρωµής;

Όχι, αυτό δεν είναι απαραίτητο. Ο 
έλεγχος για το κατά πόσο η τυπική α-
πόδοση της εκµετάλλευσης υπερβαί-
νει τα 8.000 ευρώ γίνεται από την Ει-
δική Υπηρεσία Εφαρµογής του Προ-
γράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης και 
όχι από την επιτροπή παρακολούθη-
σης. Τυχόν ευρήµατα διαβιβάζονται 
από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής  
ΠΑΑ προς τις ∆ιευθύνσεις Αγροτικής 
Οικονοµίας των Περιφερειών. 

Συνυποβολή 
Ενιαίας Δήλωσης

Η διαδικασία η οποία διευκολύνει την δυνατότητα λήψης δα-
νείου (πρόσθετη πράξη) πώς γίνεται;

Η όλη διαδικασία είναι πολύ απλή και περιληπτικά αφορά 
τα εξής: Η τράπεζα και ο δικαιούχος συνάπτουν σύµβαση δα-
νείου µε σκοπό την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου. Το 
ποσό της εγκεκριµένης δηµόσιας δαπάνης µπορεί να χρησι-
µοποιηθεί ως εγγύηση ολική ή εν µέρει για το ποσό του δα-
νείου που λαµβάνει ο δικαιούχος.

Μαζί µε τη δανειακή σύµβαση συνυπογράφουν ένα έγγρα-
φο (πρόσθετης πράξης στην δανειακή σύµβαση) µε την οποία 
ο δικαιούχος δηλώνει συγκεκριµένο λογαριασµό του στον ο-
ποίο θα καταβάλλεται η δηµόσια δαπάνη. Το πιο σηµαντικό 
όµως είναι ότι δεσµεύεται ότι αυτόν τον λογαριασµό δεν θα 
τον αλλάξει πριν καταβληθούν σε αυτόν τα χρήµατα της δα-
νειακής σύµβασης. Η πρόσθετη πράξη στέλνεται από την τρά-
πεζα στην οικεία ∆ΑΟΠ για καταχώρηση στο ΠΣΚΕ. Κατά την 
καταχώριση, το ΠΣΚΕ ελέγχει αν το υπολειπόµενο ποσό δη-
µόσιας δαπάνης που έχει να λαµβάνει ο δικαιούχος καλύπτει 
το ποσό της πρόσθετης πράξης, δηλαδή το ποσό δανεισµού. 
Με την επιτυχή καταχώρηση της πρόσθετης πράξης στο ΠΣΚΕ 
ενεργοποιείται η δανειακή σύµβαση και αναστέλλεται η δυ-
νατότητα αλλαγής του λογαριασµού του δικαιούχου µέχρι και 
την καταβολή στον δεσµευµένο λογαριασµό του ποσού που 
αναφέρεται στην πρόσθετη πράξη. Καθώς η διαδικασία αυτή 
παρέχει αυξηµένη εξασφάλιση στην τράπεζα, γίνεται πιο εύ-
κολη η σύναψη δανειακών συµβάσεων. 

Διευκόλυνση στο δανεισμό

Αρκετοί φυτωριούχοι δηλώνουν άγνοια 
για το φυτοϋγειονοµικό διαβατήριο. Πως 
θα το αντιµετωπίσουµε;

Προµηθευόµενοι φυτά από φυτωρι-
ούχους που εφαρµόζουν τη νοµοθεσία. 
Σηµειώνουµε πως αρµόδιες υπηρεσίες 
για την εφαρµογή της φυτοϋγειονοµι-
κής νοµοθεσίας σε περιφερειακό επίπε-
δο και για την έκδοση των φυτοϋγειο-
νοµικών διαβατηρίων είναι τα Τµήµατα 
Ποιοτικού και Φυτοϋγειονοµικού Eλέγ-
χου των ∆/νσεων Αγροτικής Οικονοµί-
ας και Κτηνιατρικής των Π.Ε.

Ειδικότερα, η ανωτέρω υποχρέωση για 
πρώτη φορά έχει εφαρµοστεί στη χώρα 
µας το 2002 όταν η οδηγία 2000/29/ΕΚ 
του Συµβουλίου ενσωµατώθηκε στην Ε-
θνική Νοµοθεσία µε το Π.∆. 365/2002 
(Α΄307). Στη συνέχεια, το 2015 η ισχύς 
της οδηγίας επεκτάθηκε για την αντιµε-
τώπιση της Xylella fastidiosa σε όλα τα 
φυτά ξενιστές της (µεταξύ των οποίων 
και η ελιά), το 2017 επεκτάθηκε στα α-
κτινίδια ενώ από τις 14.12.2019 απαιτεί-
ται έκδοση φυτοϋγειονοµικών διαβατη-
ρίων για όλα τα φυτά προς φύτευση για 
να διακινηθούν εντός της επικράτειας 
της Ένωσης. Είναι στην ευθύνη του κάθε 
επαγγελµατία φυτωριούχου να τηρεί τη 
νοµοθεσία καθώς και στην ευθύνη του 
γεωπόνου – συµβούλου του επενδυτή 
να τον ενηµερώνει για τις υποχρεώσεις 
του καθώς και τα πρότυπα που πρέπει 
να πληρούν οι επενδύσεις του.

Μηχανισµός
Με το συγκεκριµένο 
µηχανισµό πρόσθε-
της πράξης έχουν 

εκταµιευθεί δάνεια, 
που µέχρι σήµερα 
υπερβαίνουν τα 12 
εκατ. ευρώ. Για την 

πρόσθετη πράξη έχει 
εκδοθεί η εγκύκλιος 

4780/3.7.2019

Φυτοϋγειονομικό 
διαβατήριο

Κατά την υποβολή αιτήµατος τροποποίησης για ένταξη µίας επενδυτικής δαπάνης 
µε µείωση προϋπολογισµού άλλων δαπανών ή µε αφαίρεση άλλων δαπανών, αρκεί η 
τιµολόγηση να έχει γίνει µετά την οριστικοποίηση πρώτου σταδίου του αιτήµατος στήριξης.
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ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Συµφωνία εµπορικής συνεργασίας µε την 
TractorGPS, ενεργοποίησε η Augmenta, δίδο-
ντας τη δυνατότητα και στους Έλληνες παραγω-
γούς να αποκτήσουν πρόσβαση στις καινοτό-
µες τεχνολογίες γεωργίας ακριβείας που ανα-
πτύσσει και παρέχει, ήδη, σε 12 χώρες, διεθνώς.

Η συνεργασία των δύο επιχειρήσεων αγρο-
τικής τεχνολογίας, προβλέπει την ανάληψη α-
πό την TractorGPS της αντιπροσώπευσης και 
προώθησης στην Ελλάδα των υπηρεσιών της 

Augmenta, αρχής γενοµένης από τις πρώτες 
ηµέρες του ∆εκεµβρίου του 2020.

Το νέο deal επιβεβαίωσε στην Agrenda ο συ-
νιδρυτής και γενικός της διευθυντής, ∆ηµήτρης 
Ευαγγελόπουλος, εκφράζοντας τη βεβαιότη-
τά του, πως η αντιπροσώπευση θα γίνει µε τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο, καθώς, όπως εξήγη-
σε, «η TractroGPS έχει µακρά πορεία στην ελ-
ληνική αγορά, εισάγοντας στη χώρα συστήµα-
τα τεχνολογίας και κατανοεί τις δυσκολίες, αλ-
λά και τις ιδιαιτερότητές της».

Το άνοιγµα στην εγχώρια αγορά έρχεται λί-
γες εβδοµάδες µετά από µια σειρά ανάλογες 

Στην ελληνική αγορά 
τεχνολογία Augmenta 
μέσω της TractorGPS  
Η συνεργασία περιλαμβάνει την αντιπροσώπευση 
και προώθηση του εξοπλισμού από αρχές Δεκεμβρίου

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
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Νέα ιστοσελίδα 
για εξοπλισμό SDF 
της Θεοχαράκης ΑΕ
Η νέα ιστοσελίδα της Θεοχαράκης ΑΕ για τα µηχανήµα-
τα SAME – Deutz Fahr, www.theocarakis-tractors.gr, βρί-
σκεται στον «αέρα». Με εύχρηστο µενού και µε όλες τις 
πληροφορίες σχετικά µε τα τρακτέρ και τα παρελκόµενα 
που αντιπροσωπεύει η εταιρεία (ERMO και Matermacc), 
ο ενδιαφερόµενος µπορεί να βρει ό,τι χρειαστεί σχετι-
κά µε τα νέα µοντέλα αλλά και την boutique προϊόντων 
µε το σήµα των SDF. 
Η Θεοχαράκης ΑΕ  ιδρύθηκε το 1959 αποτελώντας την 

πρώτη Ανώνυµη Εταιρεία του Οµίλου Εταιρειών Θεο-
χαράκη, µε τη διανοµή των ελαστικών Yokohama να 
αποτελεί και την πρώτη εµπορική δραστηριότητα της. 
Από τότε, η εταιρεία εµπλουτίζει συνεχώς το προϊοντι-
κό της χαρτοφυλάκιο, αντιπροσωπεύοντας καταξιω-
µένα εµπορικά σήµατα στους τοµείς Αγροτικής Καλ-
λιέργειας (Τρακτέρ, Θεριζοαλωνιστικές Μηχανές, Ά-
ροτρα, Μηχανήµατα Σποράς κ.α.) και ελαστικών οχη-
µάτων (auto, moto, φορτηγών & λεωφορείων, αγρο-
τικών, βιοµηχανικών).

Ορόσημο οι 30.000 
χορτοδετικές για 
την New Holland
Η New Holland Agriculture έχει πλέον παραγάγει 30.000 
µεγάλες χορτοδετικές µηχανές από την είσοδό της στην 
αγορά το 1987, κάτι που αποτελεί σηµαντικό ορόσηµο, 
µε την BigBaler 1290 Plus να είναι το τελευταίο µηχάνηµα 
που βγήκε από το εργοστάσιο στο Βέλγιο. Το Zedelgem 
είναι το σηµείο όπου η New Holland αναπτύσσει τις τε-
χνολογίες της στο τµήµα συγκοµιδής. Εκει κατασκευά-
ζονται ενσιρωτικές µηχανές χορτοκοπτικά και αλωνιστι-
κές και από το ίδιο σηµείο φεύγουν για όλο τον κόσµο. 
Ο Carlo Lambro, πρόεδρος της εταιρικής ταυτότητας της 
New Holland, δήλωσε: «Η επίτευξη του αριθµού 30.000 
είναι ένα µεγάλο επίτευγµα για την εταιρεία, ειδικά για 
τους ανθρώπους που συµµετείχαν άµεσα στη δηµιουρ-
γία και που έκαναν τα µεγάλα αυτά µηχανήµατα τα κα-
λύτερα στην κατηγορία τους.». 

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ανθρώπους εδώ στο 
Zedelgem που διατηρούν αυτήν την κληρονοµιά. Κατα-
σκευάζουν τις BigBaler για τους πελάτες µας σε όλο τον 
κόσµο και αναπτύσσουν τα µηχανήµατα του µέλλοντος.». 
Ο Luigi Neirynck, διευθυντής του εργοστασίου της New 
Holland στο Zedelgem, δήλωσε: «Επενδύουµε συνεχώς στις 
πιο σύγχρονες τεχνολογίες παραγωγής και εργαζόµαστε 
σύµφωνα µε τις αρχές της World Class Manufacturing, η 
οποία θέτει τα υψηλότερα πρότυπα για την ολοκληρωµέ-
νη διαχείριση συστηµάτων και διαδικασιών.».

συνεργασίες, που συνάφθηκαν σε ευρωπαϊκές 
χώρες όπως Ρουµανία, Ιρλανδία και Φινλανδία 
ανέφερε ο κ. Ευαγγελόπουλος, προαναγγέλλο-
ντας σύντοµα ανάλογη συνέχεια. 

Μετά την εξέλιξη αυτή, η εταιρεία που ξεκίνη-
σε πριν µόλις τρία χρόνια ως µια µικρή start up 
από το Βόλο, µε τέσσερα άτοµα προσωπικό, έχει 
πλέον παγκόσµια παρουσία σε 13 χώρες, µαζί 
την Ελλάδα, έδρα στην Αθήνα, ενώ το προσωπι-
κό της ανέρχεται σήµερα σε 35 εργαζόµενους.

Σήµερα οι υπηρεσίες της εταιρείας εφαρµόζο-
νται σε περίπου 1 εκατοµµύριο στρέµµατα, ανά 
τον κόσµο. «Ναυαρχίδα» των τεχνολογικών υ-
πηρεσιών που παρέχει η επιχείρηση είναι η δια-
φοροποιηµένη λίπανση αζώτου, σε πραγµατικό 
χρόνο µέσα στο χωράφι, η οποία έχει δείξει πως 
οδηγεί σε εξοικονόµηση έως 12% σε λιπάσµα-
τα, χωρίς να θυσιάζει στρεµµατικές αποδόσεις. 

∆ιαφοροποιηµένος ψεκασµός 
ρυθµιστών ανάπτυξης

Μέσα στο 2020 η Augmenta έδωσε µεγάλο 
βάρος στην έρευνα και την ανάπτυξη νέων υ-
πηρεσιών, που µπορούν να εφαρµοστούν µε 
την ίδια συσκευή, αυξάνοντας την προστιθέ-
µενη αξία της για τον παραγωγό.

«Πλέον, υποστηρίζουµε και το διαφοροποι-
ηµένο ψεκασµό ρυθµιστών ανάπτυξης, για να 
επιτυγχάνεται οµοιοµορφία της καλλιέργειας, 
όπως και το διαφοροποιηµένο ψεκασµό απο-
φυλλωτικών στο βαµβάκι, µε πολύ θετικά µά-
λιστα αποτελέσµατα», ανέφερε ο ίδιος. Γνωστο-
ποίησε επίσης πως το τµήµα R&D δουλεύει και 
σε ένα λογισµικό επιλεκτικού ψεκασµού ζιζα-
νίων πριν τη σπορά, η χρήση του οποίου υπο-
λογίζεται ότι µπορεί να οδηγήσει σε µείωση έ-
ως και 80% - 90% σε ψεκαστικό υγρό, µε προ-
φανή οικονοµικά και περιβαλλοντικά οφέλη.

Η τεχνολογία αποτελείται από έναν σαρωτή 
στην οροφή της καµπίνας του τρακτέρ, µια η-
λεκτρονική πλατφόρµα µε το λειτουργικό σύ-
στηµα και το γεωπονικό λογισµικό. Όσον α-
φορά στις επόµενες κινήσεις της Augmenta, 
ο συνοµιλητής µας εξηγεί πως προκειµένου 
να υλοποιηθεί το αναπτυξιακό πλάνο, πολύ 
σύντοµα θα ανακοινωθεί ένας νέος 3ος γύ-
ρος προσέλκυσης κεφαλαίων. 

Χρηµατοδότηση
Από το ελληνικό Marathon Venture 

Capital και την αµερικανική 
Hardware Club η Augmenta εξασφά-

λισε χρηµατοδότηση 3,2 εκατ. δολ.
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Όλα είναι θέμα 
οπτικής 

∆ιαχρονικό: Ο ένας κοιτάζει το 
νερόλακκο και βλέπει τη λάσπη, ο 
άλλος βλέπει µέσα του τα άστρα 
που αντανακλούνται.... όλα είναι θέ-
µα διάθεσης.... (Άννα).

Χώρος εργασίας: Στις µικροµε-
σαίες επιχειρήσεις διαφόρων τοµέων/
κλάδων απασχόλησης αποκάλυψε ότι 
το 74% των εργαζόµενων αστών θέ-
λουν νέους τρόπους εργασίας. Θέ-
λουν περισσότερο χρόνο µε τους αγα-
πηµένους τους (47%), θέλουν να 
εξοικονοµούν χρήµατα (41%) ή θέ-
λουν να εργάζονται εξ αποστάσεως 
(32%). Το 39% θέλουν να αφήσουν 
πίσω το 09.00-17.00, το (34%) είναι 
έτοιµο να αφήσει τα κλασικά γραφεία 
και το 32% θέλει να µπει ένα τέλος 
στο κλασικό εργασιακό πενθήµερο. 
Μοιάζει ότι η ισορροπία µεταξύ επαγ-

γελµατικής & 
προσωπικής ζω-
ής γίνεται πιο ση-
µαντική. Έρευνα 
Kaspersky. ΑΠΕ-
ΜΠΕ. atlantea.
news, 
14/11/2020.

Παπαδιαµάντης: Μένουµε διαι-
τώµενοι είς την οικίαν µας, στραβοπα-
τούντες από δωµάτιον είς δωµάτιον, 
ως ποταµιαία καβούρια, αλιβανιστοι, 
αλειτούργητοι, ακοινωνητοι, µε την ελ-
πίδα ότι σύντοµα θα  ανθρωπεψουµε 
και πάλι. Αλ Παπαδιαµάντης. Την επο-
χήν τής επιδηµίας (από ∆. Ιωαννίδου, 
facebook, 23/11/2020)

Οι βασικοί νόµοι της ανθρώπι-
νης ηλιθιότητας: Μια ενδιαφέρου-
σα προσέγγιση που αξίζει να διαβα-
στεί και λόγω της αντικοινωνικής συ-
µπεριφοράς µερικών που θέλουν να 
µε «δολοφονήσουν» µε την ηλιθιότητά 
τους να µην τηρούν όρους κοινωνικής 
αποστασιοποίησης από µένα κι από 
άλλους που θα µε πλησιάσουν. Το βι-
βλίο «Οι βασικοί νόµοι της ανθρώπι-
νης ηλιθιότητας» του C. Cipolla, ISBN 
978.960.04.4325.7 εκδόσεις Κέδρος 
οµαδοποιεί τους ανθρώπους σε 4 κα-
τηγορίες: ΕΥΦΥΕΙΣ: Αυτοί που ωφε-
λούν τον εαυτό τους και τους άλλους. 
ΑΝΗΜΠΟΡΟΙ: Αυτοί που ωφελούν 
τους άλλους αλλά ζηµιώνουν τον εαυ-
τό τους. ΚΑΚΟΠΟΙΟΙ: Αυτοί που 
ωφελούν τον εαυτό τους αλλά ζηµιώ-
νουν τους άλλους και ΗΛΙΘΙΟΙ: Αυτοί 
που ζηµιώνουν και τον εαυτό τους και 
τους άλλους.  *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Ένα εγχείρηµα που ξεκίνησε µε αυστη-
ρά οικογενειακό χαρακτήρα κι έτσι δι-
ατηρείται έως και σήµερα αποτελεί η ε-
λαιοπαραγωγική επιχείρηση «Κύκλω-
πας» µε έδρα τον παραλιακό οικισµό, 
Μάκρη, στην Αλεξανδρούπολη. Με κα-
ταβολές και ερεθίσµατα στην παραγω-
γή από την παιδική του ηλικία ο ιδρυ-
τής του «Κύκλωπα», Αργύρης Κελίδης, 
συµµετείχε στη διαδικασία συγκοµιδής 
του καρπού µε τους γονείς του, γεγονός 
που τον οδήγησε αρκετά χρόνια αργό-
τερα να ξεκινήσει τη δική του επιχείρη-
ση. «Ενδεικτική της επιρροής που είχε 
η διαδικασία της συγκοµιδής στη µετέ-
πειτα διαδροµή του πατέρα µου, είναι 
και η ασπρόµαυρη φωτογραφία στη 
συσκευασία των πέντε λίτρων, που α-
πεικονίζει τον ίδιο µε τους γονείς του 
να επιστρέφουν φορτωµένοι µε ελιές 
πάνω στο γαϊδουράκι. Έκτοτε γεννή-
θηκε η επιθυµία στον πατέρα µου να 
δηµιουργήσει κάτι δικό του στον τοµέα 
της ελαιοκοµίας. Το 1982 ίδρυσαν µα-
ζί µε τη µητέρα µου, Νίκη, το ελαιοτρι-
βείο Κύκλωπας», περιγράφει η υπεύ-
θυνη επικοινωνίας του ελαιοτριβείου 
Βάλια Κελίδου. 

Επίτευγµα µπορεί να θεωρηθεί το γε-
γονός ότι η παραγωγική οδός που ακο-
λούθησε το ελαιοτριβείο Κύκλωπας α-
ποτέλεσε το έναυσµα για την αναγνώ-
ριση του τοπικού ελαιολάδου ως προϊ-

όν Προστατευόµενης Ονοµασίας Προ-
έλευσης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο προέκυ-
ψε το ελαιόλαδο Μάκρης ΠΟΠ, προερ-
χόµενο από µία διόλου αναγνωρισµέ-
νη ελαιοπαραγωγική ζώνη της Ελλά-
δας. Η επιχείρηση άντλησε την ονο-
µασία της από την οµώνυµη οµηρική 
σπηλιά του Κύκλωπα, η οποία βρίσκε-
ται στη Μάκρη. Χαρακτηριστική στην 
περιοχή είναι η ύπαρξη πολλών αρ-
χαίων ριζών ελιάς, καθώς υφίστανται 
περίπου 2.000 ελαιόδεντρα µε ηλικία 
που υπερβαίνει τα χίλια έτη. 

Μάλιστα φέτος το ελαιοτριβείο Κύ-
κλωπας προχώρησε στην κυκλοφο-
ρία και ενός «υπεραιωνόβιου» ελαιο-
λάδου, προερχόµενου από τα συγκε-
κριµένα δέντρα, αποδίδοντάς του την 

ονοµασία «Ages», λόγω της ηλικίας 
των δέντρων που προέρχεται.

Το γεγονός ότι το ελαιοτριβείο δεν 
ανήκει σε µία από τις παραδοσιακές ε-
λαιοπαραγωγικές τοποθεσίες της Ελλά-
δας και εκ των πραγµάτων η παραγωγή 
του είναι µικρότερη, καθορίζει ταυτό-
χρονα και τις διαδικασίες συγκοµιδής 
και παραγωγής που εφαρµόζει. «Ακο-
λουθούσαµε ανέκαθεν κανόνες, που 
σήµερα εφαρµόζονται σταδιακά σε αρ-
κετές ελαιοπαραγωγικές επιχειρήσεις. 
Για παράδειγµα µαζεύαµε πάντοτε τις 
ελιές σε τελάρα, γεγονός που συµβάλ-
λει στην διατήρηση της υγείας του καρ-
πού, διατηρούµε καθαρά τα µηχανήµα-
τά µας, ενώ το λάδι µας παράγεται µε 
ψυχρή έκθλιψη», λέει η κυρία Κελίδου.

Με μυθολογικές καταβολές
το ελαιόλαδο από τη Μάκρη  
Αλεξανδρούπολης σαρώνει
τα βραβεία Φέτος η ελαιοπαραγωγική επιχείρηση 

«Κύκλωπας» κυκλοφόρησε και ένα  
«υπεραιωνόβιο» ελαιόλαδο

Παγκοσµίως 130 βραβεία έχει λάβει 
το ποιοτικό ελαιόλαδο του Κύκλωπας.

Εξαγωγές στο σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών, 
σε Εµιράτα, ΗΠΑ, Ιαπωνία και Ταϊβάν

Το 2008 το ελαιοτριβείο Κύκλωπας κλήθηκε για πρώτη φορά να δοκιµάσει 
τις δυνάµεις του, συµµετέχοντας στον πρώτο του διαγωνισµό «Ελιάς και 
Ελαιόλαδου» στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, λαµβάνοντας το πλατινένιο 
βραβείο. Έκτοτε η επιχείρηση επένδυσε στο ποιοτικό ελαιόλαδο και τα µέλη 
της οικογένειας Κελίδη συνέχισαν διαφηµίζοντας το προϊόν τους µε τη 
συµµετοχή τους σε σειρά διαγωνισµών. Το αποτέλεσµα αυτής της 
προσπάθειας είναι ότι το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Κύκλωπας 
καταλαµβάνει τη 18η θέση αξιολόγησης παγκοσµίως και την 8η θέση στο 
βιολογικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο σύµφωνα µε την κατάταξη EVOO 
για το 2019, «συγκοµίζοντας» µέχρι στιγµής 130 βραβεία διεθνώς. 
To λάδι Κύκλωπας διατίθεται διεθνώς σε µεγάλο αριθµό ευρωπαϊκών χωρών, 
στα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, στην Ταϊβάν, στην Ιαπωνία και στις ΗΠΑ.

Έκθλιψη
Η παραγωγή 
πραγµατοποι-

είται µε ψυχρή 
έκθλιψη κάτω 

των 25oC

Στο «18»
Το ελαιόλαδο 
«Κύκλωπας» 
καταλαµβάνει 

σήµερα την 
18η θέση στην 

παγκόσµια 
κατάταξη EVOO

Αριθµοί
Με 12.000 

ελαιόδεντρα 
το ελαιοτρι-
βείο παράγει 

50-60 τόνους 
ελαιολάδου
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Ως «κορυφή του παγόβουνου», χα-
ρακτηρίζουν οι µελισσοκοµικοί φο-
ρείς της χώρας τις πρόσφατες απο-
καλύψεις, από τις αρµόδιες ελεγκτι-
κές Αρχές, κρουσµάτων πρόσµιξης 
µελιού µε καραµελόχρωµα, που ο-
δήγησε στην απόσυρσή τους από τα 
ράφια του λιανεµπορίου.

Το πρόβληµα, όπως τονίζει στην 
Agrenda ο πρόεδρος της Οµοσπονδί-
ας Μελισσοκοµικών Συλλόγων Ελλά-
δας, Βασίλης Ντούρας, είναι πολύ πιο 
σοβαρό και θα πρέπει να πέσει βαρύς 
ο πέλεκυς των κυρώσεων στους πα-
ραβάτες, διότι ο κλάδος είναι ήδη πι-
εσµένος, εξαιτίας της µειωµένης φε-
τινής παραγωγής, αλλά και των χα-
µηλότερων τιµών από το εµπόριο.

«Οι επιτήδειοι παίζουν το παιχνίδι 
τους. Φέρνουν κινέζικο σιρόπι και το 
βαφτίζουν µέλι», ανέφερε ο θεσµικός 
εκπρόσωπος των µελισσοκόµων της 
χώρας, προσθέτοντας πως «πρέπει ε-
πιτέλους να µας ενηµερώσουν και τί 
απέγιναν οι περίπου 3.500 τόνοι µε-
λιού από τη Βουλγαρία, που προκύ-
πτουν ως διαφορά, από τα στοιχεία 
των εισαγωγών κι εξαγωγών που δη-
λώνουν οι αρµόδιες οικονοµικές υ-
πηρεσίες των δύο χωρών. Το έχου-
µε ζητήσει εδώ και 15 µήνες και α-
κόµη περιµένουµε».

Εκτεταµένες διαστάσεις στη νό-
θευση του µελιού, καταγγέλλει και η 
πρόεδρος του Μελισσοκοµικού Συλ-
λόγου της Θεσσαλονίκης, Ελισάβετ 
Λαζαρίδου. «Το καραµελόχρωµα πά-
ει σύννεφο», αναφέρει και ζητά α-
πό το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης να επιτραπεί να εφαρµοστούν οι 
µέθοδοι που έχουν αναπτυχθεί από 
ερευνητές στην Ελλάδα και επιτρέ-
πουν την ταυτοποίηση του ελληνι-
κού µελιού, ώστε να προστατευθούν 
οι Έλληνες µελισσοκόµοι κι η εθνι-
κή παραγωγή µελιού.

Τεχνητή κρίση πιέζει την χονδρική
Οι παραβατικές αυτές συµπεριφορές 

και οι παράνοµες ελληνοποιήσεις, ό-
πως σηµειώνουν οι δύο συνοµιλητές 
µας, ευθύνονται σε ένα µεγάλο ποσο-
στό και για την πίεση που ασκείται το 
τελευταίο διάστηµα από το εµπόριο στο 
θέµα της τιµής του ελληνικού µελιού. 
«∆ηµιουργείται έτσι µια τεχνητή κρίση 
και φαίνεται πως περισσεύει το ελλη-
νικό µέλι, µε συνέπεια να έρχεται µε-
τά το εµπόριο και να ζητά από τον πα-
ραγωγό να µειώσει τις τιµές. Ήδη σε 
σχέση µε πρόπερσι, όταν κατά µέσο ό-
ρο στη χονδρική το ελληνικό µέλι κυ-
µαινόταν στα 4 ευρώ το κιλό, η τιµή έ-
χει πέσει τουλάχιστον 30 λεπτά και το 
χειρότερο είναι πως το ενδιαφέρον εί-
ναι αναιµικό», ανέφερε ο κ. Ντούρας. 

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

Ταυτοποίηση του ελληνικού
μελιού για να διαφυλαχθεί
από παράνομες προσμίξεις 

Ρεβύθι, λειτουργικά, ανακυκλωμένα
τρόφιμα στις mega-τάσεις του 2021
Η «διαφάνεια» στην αλυσίδα εφο-
διασµού αποτελεί το βασικό συ-
στατικό των πέντε τάσεων που θα 
πρέπει να ενσωµατώσει τη βιοµη-
χανία τροφίµων το 2021, καθώς 
η πανδηµία του κορωνοϊού δια-
µορφώνει τις αγορές και τις δια-
τροφικές συνήθειες ανά τον κό-
σµο. Προς αυτή την κατεύθυνση 
αναπτύσσονται νέες τεχνολογίες 
ενώ οι  πέντε κυρίαρχες τάσεις του 
2021 αφορούν:

Συσκευασία: Μια τάση που ανα-
πτύσσεται είναι η χρήση «έξυπνων 
συσκευασιών» που επιτρέπει στις 
µάρκες να σχεδιάζουν και να λέ-
νε µια ιστορία, χωρίς την ανάγκη 
αλλαγής του προϊόντος. Μια άλλη 
αυξανόµενη τάση είναι η ευέλικτη 
συσκευασία και η χρήση υλικών ό-
πως αλουµινόχαρτο, πλαστικό και 
χαρτί για την κατασκευή επανα-
χρησιµοποιήσιµων περιτυλιγµά-
των, σακουλών και άλλων εύκα-
µπτων δοχείων προϊόντων µπορεί 
να επεκτείνει τους κύκλους ζωής 
του προϊόντος. 

Λειτουργικά τρόφιµα: Σύµφωνα 
µε την έρευνα καταναλωτών Innova 
2020, έξι στους δέκα καταναλωτές 
παγκοσµίως αναζητούν όλο και 

περισσότερο προϊόντα τροφίµων 
και ποτών που υποστηρίζουν το α-
νοσοποιητικό τους σύστηµα. Σύµ-
φωνα µε έκθεση του Grand View 
Research του 2019, τα έσοδα που 
δηµιουργήθηκαν από την παγκό-
σµια αγορά λειτουργικών τροφίµων 
ανήλθαν σε 175 δισ. δολάρια πέ-
ρυσι και αναµένεται να φθάσουν 
τα 276 δισ. έως το 2025.  

Ανακυκλωµένα τρόφιµα: Η πρα-
κτική της ανακύκλωσης τροφίµων- 
µετασχηµατισµού συστατικών εί-
ναι µια τάση που έχει καθοριστεί 
να χτυπήσει την κύρια αγορά, εν-
θαρρύνοντας έτσι την ευρύτερη υ-
ποστήριξη των καταναλωτών και 
της βιοµηχανίας για προϊόντα που 
συµβάλλουν στη µείωση της απόρ-
ριψης τροφίµων.

Το πανίσχυρο ρεβίθι: Το ταπει-
νό ρεβίθι, θα κυριαρχήσει στην α-
γορά τροφίµων καθώς πρόκειται 
για ένα βασικό συστατικό ευεξίας 
που εµφανίζεται σε πολλές νέες, 
εκπληκτικές µορφές και σνακ. Έκ-
θεση της Mordor Intelligence ανα-
φέρει ότι η παγκόσµια αγορά ρε-
βίθων προβλέπεται να καταγρά-
ψει ρυθµό ανάπτυξης 4,8% κατά 
την περίοδο 2020-2025. 

Στην Αθηναϊκή 
Ζυθοποιία 
η διανοµή 
προϊόντων 
της Bacardi
Η Bacardi Greece, θυ-
γατρική της µεγαλύτε-
ρης επιχείρησης αλκο-
ολούχων ποτών στον 
κόσµο, ανακοίνωσε τη 
συνεργασία της από 
1η Απριλίου 2021 µε 
την Αθηναϊκή Ζυθο-
ποιία (θυγατρική της 
Heineken στην Ελλά-
δα), ως επίσηµου δια-
νοµέα του χαρτοφυ-
λακίου των premium 
προϊόντων της 
Bacardi στην ελληνι-
κή αγορά. Η απόφαση 
αυτή έρχεται σε συνέ-
χεια διαγωνιστικής δι-
αδικασίας στην οποία 
συµµετείχαν έξι εται-
ρείες.  Στόχος της 
Bacardi Greece η πε-
ραιτέρω ανάπτυξη 
προϊόντων όπως ρού-
µι, αφρώδεις οίνοι, 
τζιν και βότκα.

Μειωµένη κατά 30 λεπτά η τιµή στο 
µέλι, όταν πρόπερσι ήταν 4 ευρώ.

Ανάπτυξη
Η παγκόσµια αγορά 

ρεβιθιών προβλέπεται 
να καταγράψει ρυθµό 

ανάπτυξης 4,8% 
κατά την περίοδο 

2020-2025

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ

στον κόσµο 
επιλέγει τρόφιµα 
µε ενδείξεις υγείας

6/10
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2025
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COLLECTEAVE

Χτίζοντας 
μια ουτοπία
με αγροτικά μέσα
Μια παρέα έξι παιδικών φίλων από τη Θεσσαλονίκη, με 
μηδενικά κεφάλαια φτιάχνουν τα δικά τους αρωματικά φυτά 

Για την ώρα
Από τα 100 στρέµµατα, 

καλλιεργούνται τα 
50 ενώ µέρος της 

παραγωγής του 2019 
και του 2020, που 

ήταν από τις πρώτες, 
πωλήθηκε χύµα χάριν 
εξασφάλισης ταµεια-

κής ροής 
Νέα προϊόντα από µείξη 
αρωµατικών θα επεκτείνουν το 
προϊοντικό χαρτοφυλάκιο, ενώ 
ήδη καλλιεργούνται πειραµατικά 
λουίζα, µελισσόχορτο, χαµοµήλι, 
άγριο τριαντάφυλλο.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Απάντηση στις επιχει-
ρηµατικές ανησυχίες έξι 
νέων ανθρώπων χωρίς 
κανένα αγροτικό υπόβαθρο έδωσε η καλλιέρ-
γεια αρωµατικών φυτών στον Όλυµπο, µέσα 
στο πλαίσιο ενός καθετοποιηµένου και συνερ-
γατικού µοντέλου παραγωγής. Από την καλ-
λιέργεια του Σιδερίτη στους πρόποδες του Ο-
λύµπου, κοντά στο χωριό Μηλέα, µέχρι τη δι-
άθεση του συσκευασµένου πλέον προϊόντος 
σε καταστήµατα της Γαλλίας, της Γερµανίας 
και σύντοµα των ΗΠΑ, η παρέα των έξι παιδι-
κών φίλων από τη Θεσσαλονίκη αποφασίζει 
από κοινού για κάθε πρόκληση και επιµελεί-
ται αρµοδίως την εξέλιξη του σταδίου.

«Ξεκινήσαµε µε µηδενικά κεφάλαια» αρχί-
ζει την αφήγηση της ιστορίας της Collecteave 
στην Agrenda ο Γιάννης ∆εληκάρης, που είδε 
στην αγροτική παραγωγή το περιθώριο για να 
ξεφύγει αυτός και οι φίλοι του από τον κορεσµό 

της ζωής στην πό-
λη, ή αλλιώς µια 
δική τους, εφικτή 
εκδοχή της ουτο-
πίας που συνθέτει 
στο οµότιτλο έργο 

του ο Τόµας Μορ τον 16ο αιώνα. 
«Πάντα ψάχναµε να βρούµε έναν τρόπο να 

κάνουµε κάτι δικό µας, να γίνουµε κύριοι της 
δουλειάς µας. Όταν ο φίλος µας ο Αχιλλέας, 
έτυχε από εξωτερική συγκυρία να σπείρει δύο 
στρέµµατα τσάι του βουνού, άρχισε στο µυα-
λό µου να παίζει η προοπτική των αρωµατι-
κών φυτών» συνεχίζει ο συνοµιλητής µας. 

Ένα κοινό ταµείο που κάθε µήνα γέµιζε α-
πό λίγο µε τις «συνδροµές» της παρέας, άνοι-
ξε τον δρόµο ώστε το 2016 να βρεθεί το ιδανι-
κό σηµείο για να στηθεί ο πυρήνας της επιχεί-
ρησης. «Ο άλλος φίλος µας, ο Φώτης, κατάγε-
ται από τη Μηλέα Ελασσόνας. Το χωριό µας 
βοήθησε να βρούµε ένα χωράφι, στα 750 µέ-
τρα υψόµετρο µε την κατάλληλη κλίση. Νοι-
κιάσαµε 100 στρέµµατα και ξεκινήσαµε» λέει.

Στα 26 τους το 2015, έξι φίλοι από τη Θεσσαλονίκη έβαλαν τις βάσεις για µια δική 
τους αγροτική επιχείρηση. Πέντε χρόνια µετά, το εγχείρηµα της Collecteave δείχνει 
να έχει πάρει τον δρόµο του, κερδίζοντας διαρκώς νέες αγορές για τα αρωµατικά 

φυτά, τα οποία µε κόπο καλλιεργούνται στις πλαγιές του Ολύµπου. 
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Σε αυτό το εγχείρηµα δεν υπάρχουν 
όρια, εξηγεί ο Γιάννης ∆εληκάρης, 
επειδή βασίζεται στην πρωτογενή 
παραγωγή και την καθετοποίηση. 
Συσκευαστήριο, υπηρεσίες τυπο-
ποίησης, εξαγωγές, όλα µπορούν 
να προσδεθούν στο άρµα της αγρο-
τικής υπόστασης της επιχείρησης 
και να επεκτείνουν το χαρτοφυλά-
κιό της. Βέβαια ακόµα είναι νωρίς. 
Από τα 100 στρέµµατα, καλλιεργού-
νται τα 50 ενώ µέρος της παραγω-
γής του 2019 και του 2020, που ή-
ταν από τις πρώτες, πωλήθηκε χύ-
µα χάριν εξασφάλισης ταµειακής ρο-
ής. Ήδη όµως τρέχουν Σχέδια Βελ-
τίωσης, µε επενδύσεις που θα εξα-
σφαλίσουν τη φύτευση των υπόλοι-
πων 50 στρεµµάτων, τη δηµιουργία 
καινούριας αποθήκης, ενός θαλά-
µου ξήρανσης, κοπτικό και ζυγιστι-
κό µηχάνηµα. «Με τα Σχέδια Βελτί-
ωσης θέλουµε να πάµε 10 βήµατα 
παρακάτω την επιχείρηση» δηλώ-
νει ο συνοµιλητής µας. 

Η σπορά και η συγκοµιδή γίνονται 
χειρωνακτικά και η φυσική ξήραν-
ση των αρωµατικών φυτών λαµβά-
νει χώρα σε ειδικά διαµορφωµένη 

αποθήκη, σε συνθήκες ιδανικού πε-
ριβάλλοντος. Οι µόνες επεµβάσεις 
αφορούν τον καθαρισµό της καλ-
λιεργήσιµης έκτασης χειρωνακτικά 
και χωρίς προσθήκη σκευασµάτων.

Στα επόµενα βήµατα περιλαµβά-
νεται η διαµόρφωση ενός σύγχρο-
νου συσκευαστηρίου, ενώ νέα προϊ-
όντα από µείξη αρωµατικών θα επε-
κτείνουν το προϊοντικό χαρτοφυλά-
κιο. Ήδη άλλωστε καλλιεργούνται 
πειραµατικά λουίζα, µελισσόχορ-
το, χαµοµήλι, άγριο τριαντάφυλλο.

Βασικές αγορές των προϊόντων, 
η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλά-
δα, που ξέρουν άλλωστε να πίνουν 
τσάι του βουνού, καθώς και η Γαλ-
λία, η Γερµανία, ενώ έχει ολοκλη-
ρωθεί η διαδικασία πιστοποιήσεων 
για το άνοιγµα της αγοράς των ΗΠΑ. 

Όπως αναφέρει ο ίδιος, όλες οι 
συνεργασίες αναπτύσσονται µε δι-
απροσωπική επικοινωνία ανάµεσα 
στην εταιρεία και το κατάστηµα που 
διαθέτει τα προϊόντα. «Προσπαθού-
µε να αποφεύγουµε όσο γίνεται την 
κακή µορφή των ενδιάµεσων» ξεκα-
θαρίζει, αφού όπως λέει, δεν ταιριά-
ζει στη φιλοσοφία τους.

Με τα Σχέδια Βελτίωσης θέλουμε να πάμε 
10 βήματα παρακάτω την επιχείρησή μας

COLLECTEAVE

Το οικοσύστηµα του Ολύµπου είναι γνωστό 
παγκοσµίως για τα χαρακτηριστικά του και για τα 

εξαιρετικής ποιότητας φυτικά και ζωικά αγαθά που 
ευδοκιµούν και παράγονται στη περιοχή.

www.collecteave.com

Βόρεια Ελλάδα
Βασικές αγορές των 

προϊόντων, η Θεσσαλονίκη 
και η Βόρεια Ελλάδα, 
που ξέρουν να πίνουν 

τσάι του βουνού

ΜΗΛΕΑ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

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

agrenda@agronews.gr

FORUM ΑΕ
Αποχώρηση
Ν. Χουδαλάκη
Μία εµβληµατική προσωπικότητα 
στο χώρο των εκθέσεων, ο Νίκος 
Χουδαλάκης, αποχωρεί από το 
τιµόνι της FORUM SA, µετά από 
δεκαετίες ανοδικής πορείας και 
επιτυχηµένων διοργανώσεων. 
Τη θέση του προέδρου και 
διευθύνοντος αναλαµβάνει ο 
Θανάσης Παναγούλιας, επί 15 
χρόνια στενός συνεργάτης του.

Tράπεζα Πειραιώς
Νέος CIO Xάρης 
Μαργαρίτης
Ο Χάρης Μαργαρίτης ανέλαβε 
από 3 ∆εκεµβρίου καθήκοντα 
γενικού διευθυντή - Group Chief 
Information Officer (Group CIO) 
στον όµιλο Τράπεζας Πειραιώς. 
∆ιαθέτοντας εµπειρία άνω των 20 
ετών στο χώρο της τεχνολογίας, 
αναµένεται να συµβάλλει στον 
ψηφιακό µετασχηµατισµό της 
Τράπεζας, έχοντας και την ευθύνη 
του Digital Banking.  

Δημιουργικό
Εκτός ο Steve 
Vranakis 
Στον ιδιωτικό τοµέα επιστρέφει ο 
επικεφαλής ∆ηµιουργικού (Chief 
Creative Officer) της Ελληνικής 
Κυβέρνησης, Steve Vranakis. Η 
ανακοίνωση του γραφείου Τύπου 
του πρωθυπουργού αναφέρει ότι 
«ο Steve Vranakis ολοκλήρωσε 
την 1 έτους θητεία του ως ειδικός 
σύµβουλος του πρωθυπουργού».

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ



Κολλήματα 
στο ΠΣΚΕ, 
Φλεβάρη 
το Μέτρο 
αρδευτικών 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
 kontonis@agronews.gr

Σε νέα αναβολή της προκήρυξης του Μέτρου 
4.1.2 για την επιδότηση των αρδευτικών συστη-
µάτων, οδηγεί η αδυναµία να στηθεί η ηλεκτρο-
νική πλατφόρµα αιτήσεων (ΠΣΚΕ) µε την Ειδική 
Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΠΑΑ να ενηµερώνει, 
πως η πρόσκληση µεταφέρεται  για τον ερχόµε-
νο Φεβρουάριο. 

Κύριος λόγος για τις δυσκολίες στο άνοιγµα 
της πλατφόρµας είναι το γεγονός πως θα πρέπει 
να συνδεθεί το συγκεκριµένο πρόγραµµα µε τα 
άλλα δύο παρακλάδια των Σχεδίων Βελτίωσης 
(4.1.1 και 4.1.3) καθώς ο επιλέξιµος προϋπολο-
γισµός δεν µπορεί να υπερβαίνει αθροιστικά για 
όλες τις δράσεις του Μέτρου, τις 500.000 ευρώ. 
Προφανώς, αυτό αφορά ελάχιστα φυσικά ή νο-
µικά πρόσωπα, ωστόσο είναι κάτι που έχει περι-
πλέξει την κατάσταση σχετικά µε την ενεργοποί-
ηση της πλατφόρµας υποβολής αιτήσεων στήρι-
ξης. Οι συνεχείς αναβολές στην πρόσκληση της 
επιδότησης αρδευτικών δυσκολεύει παράλληλα 
την υλοποίηση των Σχεδίων Βελτίωσης και όσους 
δικαιούχους έχουν εντάξει στο πλάνο τους τη φύ-
τευση νέων πολυετών καλλιεργειών αλλά και ό-
σους αµπελουργούς έχουν λάβει νέες άδειες φύ-
τευσης όπου το δεύτερο µισό του χειµώνα είναι η 
πιο κατάλληλη περίοδος φύτευσης στα οινάµπε-
λα στις περισσότερες των περιπτώσεων. 

Υπενθυµίζεται εδώ ότι η ΥΑ εφαρµογής του 
Μέτρου 4.1.2 εκδόθηκε τον περασµένο Σεπτέµ-
βριο και προβλέπει για το εύλογο κόστος των ε-
πενδύσεων (µέγιστο κόστος δαπάνης που µπο-
ρεί να λάβει επιδότηση): 

Στάγδην άρδευση: Αροτραίες καλλιέργειες: 
170 ευρώ, δέντρα: 220 ευρώ (κανονική φύτευση) 
και 300 ευρώ (πυκνή φύτευση). Αµπελώνες: 410 
ευρώ, Λαχανικά: 255 ευρώ.

Γεωτρήσεις-πηγάδια: 1.500 ευρώ συν 90 ευ-
ρώ ανά µέτρο και για γεώτρηση µε δοκιµαστική 
άντληση στα 2.800 ευρώ συν 96,5 ευρώ/µέτρο.

∆εξαµενές µε εκσκαφές: Η ανώτατη επιλέξιµη 
δαπάνη ανέρχεται στα 105 ευρώ/κ.µ. Επιλέξιµες εί-
ναι και οι δεξαµενές (χωµάτινες, µεταλλικές, κ.λπ.) 
ανεξαρτήτως µεγέθους που απαιτούν εκσκαφές ή 
επιχώσεις (λιµνοδεξαµενές) και χρησιµεύουν για 
την αποθήκευση νερού βροχής (όµβρια). Η ανώτα-
τη επιλέξιµη δαπάνη εδώ έχει να κάνει µε τη χωρη-
τικότητα σε κ.µ.. Συγκεκριµένα στον πίνακα προ-
βλέπεται ότι ξεκινώντας από τα 50 κ.µ η επιλέξιµη 
δαπάνη ορίζεται στα 1.700 ευρώ.

Το µέγιστο της χωρητικότητας της δεξαµενής 
για τα οποία προβλέπεται εύλογο κόστος είναι 
19.000 κ.µ µε 63.100 ευρώ. Για δεξαµενές άνω 
των 20.000 κ.µ προβλέπεται ανώτατη επιλέξιµη 
δαπάνη 3,25 ευρώ ανά κ.µ.

Φωτοβολταϊκά συστήµατα: Από 1.100 έως 
3.100 ευρώ ανά k/W ανάλογα το σύστηµα. Σε καµιά 
περίπτωση δεν πρέπει ξεπερνά το επιλέξιµο κόστος 
τα 10.000 ευρώ

Γεννήτριες:  ανώτατη επιλέξιµη δαπάνη για τις 
γεννήτριες ορίζεται ανάλογα µε την απόδοσή τους 
(KVA). Το εύλογο κόστος για γεννήτριες ξεκινάει 
από 8 KVA και ορίζεται στα 2.350 ευρώ και φτάνει 
τα 6.000 ευρώ για 30 KVA. Οι ανωτέρω τιµές δύ-
νανται να προσαυξάνονται κατά 15% όταν τεκµη-

Νέα καθυστέρηση στην προκήρυξη του Μέτρου 4.1.2  που δυσχεραίνει 
τις φυτεύσεις δικαιούχων Σχεδίων Βελτίωσης και αμπελουργών με άδεια
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ριώνεται ότι στα τεχνικά χαρακτηριστικά της γεν-
νήτριας περιλαµβάνεται η δυνατότητα σύνδεσης 
µε πίνακα αυτόµατης µεταγωγής. 

Επίσης, στις ανωτέρω τιµές δεν περιλαµβάνε-
ται το εύλογο κόστος αγοράς και εγκατάστασης 
του πίνακα µεταγωγής ∆ΕΗ - γεννήτρια, που ο-
ρίζεται ως εξής: Πίνακες Χειροκίνητης Μεταγω-
γής Η/Ζ 800 ευρώ και Αυτόµατης Μεταγωγής 
Η/Ζ 1.350 ευρώ.

Αγροτικά φωτοβολταϊκά αυτοκατανάλωσης: 
Φωτοβολταϊκό συνδεδεµένο µε σταθερές βά-

σεις: 1.100 ευρώ/kW, Αυτόνοµο φωτοβολταϊκό µε 
σταθερές βάσεις: 2.800 ευρώ/kW, Φωτοβολταϊκό 
συνδεδεµένο στο δίκτυο µε ιχνηλάτες (trackers): 
1.250 ευρώ/kW, Αυτόνοµο φωτοβολταϊκό µε ι-
χνηλάτες (trackers): 3.100 ευρώ/kW.

Η δαπάνη αγοράς, µεταφοράς και εγκατάστα-
σης φωτοβολταϊκού συστήµατος δε µπορεί να υ-
περβαίνει τα 10.000 ευρώ. Αυτό δεν σηµαίνει πως 
δεν µπορεί να ενταχθεί στο φάκελο ένα φωτοβολ-
ταϊκό σύστηµα µεγαλύτερου κόστους.

Σύνταξης και υποβολής της αίτησης στήρι-
ξης: Έως 1.500 ευρώ

Εκπόνηση µελέτης δυνητικής εξοικονόµη-
σης κατανάλωσης ύδατος: Έως 2.000 ευρώ.

 Εκπόνηση µελετών εγκατάστασης και ε-
φαρµογής δικτύου ολοκληρωµένων λύσεων 
(π.χ. γεωργία ακριβείας): Έως 500 ευρώ.

Με την τιµή του πετρελαίου να έχει σηµει-
ώσει αύξηση κοντά στο 30% µέσα στον 
Νοέµβριο καλύπτοντας σηµαντικό µέρος 
του χαµένου εδάφους έπειτα από την κρί-
ση της άνοιξης, αναµένεται τους επόµε-
νους µήνες να αυξηθεί και το κόστος της 
αγροτικής παραγωγής, ενσωµατώνοντας 
τη µεταβολή των τιµών. 

Πλέον η τιµή της βασικής αυτής πρώ-
της ύλης για κάθε οικονοµική δραστηριό-
τητα του πλανήτη βρίσκεται στα πιο υψη-
λά επίπεδα από την έναρξη της πανδηµί-
ας, µε τους αναλυτές να αποδίδουν την α-
νάκαµψη τόσο στην ελπίδα ανάσχεσης της 
πανδηµίας µε τα διαθέσιµα εµβόλια, όσο 
και στις εκτιµήσεις για δυναµική επιστρο-
φή της παγκόσµιας οικονοµίας σε ανα-
πτυξιακούς ρυθµούς. Σε επίπεδο µακρο-
οικονοµικό, ως γνωστόν η ενίσχυση της 
τιµής του πετρελαίου συνδέεται µε ανοδι-
κούς κύκλους της παγκόσµιας οικονοµίας 
και των τιµών των εµπορευµάτων. Ωστόσο 
στην αγροτική παραγωγή, µεσοπρόθεσµα 
µια τέτοια µεταβολή έρχεται να αυξήσει το 
κόστος παραγωγής.  Αναµένεται δηλαδή 
πίεση στις ταµειακές ροές των εκµεταλλεύ-
σεων για την λειτουργία των µηχανηµά-
των, τις γεωτρήσεις και οποιεσδήποτε άλ-

λες ενεργοβόρες εργασίες στην πρωτογε-
νή παραγωγή. Φυσικά, αυξάνονται και τα 
έξοδα των µεταφορών. Επιπλέον, συνδε-
δεµένη είναι η παραγωγή λιπασµάτων µε 
την τιµή του πετρελαίου και όσο η δεύτε-
ρη ενισχύεται, τόσο αυξάνονται τα κόστη 
παραγωγής προϊόντων θρέψης. Φαίνεται 
δηλαδή πως στις ανελαστικές κατά κανό-
να τιµές των αγροτικών προϊόντων, έρχο-
νται να ενισχυθούν εκ νέου ορισµένα πά-
για έξοδα, όσο η τιµή πετρελαίου  επιστρέ-
φει σε προ πανδηµίας επίπεδα ενώ οι αγο-
ρές αγροτικών προϊόντων βρίσκονται ακό-
µα σε σύγχυση λόγω Covid, µε εξαίρεση τα 
σιτηρά που ευνοήθηκαν από την πανδηµία.  

Σε αυτό το πλαίσιο, επανέρχεται η ανάγκη 
επανεξέτασης της επαναφοράς του αγροτι-
κού πετρελαίου στην Ελλάδα, που σύµφω-
να µε κοινοβουλευτικές πηγές, µέχρι τώ-
ρα η κυβέρνηση την απέφευγε εκτιµώντας 
πως η τιµή του πετρελαίου υποχώρησε λό-
γω της διεθνούς κρίσης. Αναφέρεται πως 
η Γερµανία εφάρµοσε καθ’ όλη την διάρ-
κεια της πανδηµίας µια ευνοϊκή φορολο-
γική διαχείριση των αγορών πετρελαίου α-
πό αγρότες, ενώ και άλλα ευρωπαϊκά κρά-
τη καθίστανται πιο ανταγωνιστικά από την 
Ελλάδα ως προς αυτό το µέτρο.  

Η φθινοπωρινή ξηρασία γράφει απώλειες για σιτηρά 
και ελαιοκράμβη, στέλνοντας πάλι κόσμο στις εαρινές 

Άνοδος 30% στο πετρέλαιο ίσον 
αύξηση στο κόστος παραγωγής  

δας, µέχρι και το περασµένο Σάββατο είχε σπεί-
ρει µόλις λίγο πάνω από 300 στρέµµατα. Ανάλο-
γη ήταν η εικόνα και στο υπόλοιπο Λεκανοπέδιο 
του Λαγκαδά (σ. σ. περιλαµβάνει και τον κάµπο 
της Ασσήρου και του ∆ρυµού – Λητής), όπου καλ-
λιεργούνται πάνω από 200.000 στρέµµατα γης.

«Υπάρχει κόσµος που δεν είχε µπει καθόλου 
στα χωράφια. Η βροχή που έριξε δυο µέρες δεν 
αρκεί, το νερό που έπεσε αντιστοιχεί σε µόλις 3 
χιλιοστά. Ξεκινήσαµε να κάνουµε κατεργασία του 

εδάφους στα άσπαρτα χωράφια και η γη βγάζει 
ακόµη σκόνη», επεσήµανε ο κ. Κεφαλάς και ε-
ξέφρασε την ελπίδα «να µη χρειαστεί να πάµε σε 
επανασπορά και να βοηθήσει και ο καιρός την 
άνοιξη, γιατί µε διπλά έξοδα και µισά έσοδα, η 
χρονιά θα είναι πολύ δύσκολη».

Παρόµοια ζητήµατα θέτει και ο Μιλτιάδης Χα-
ρένης, που καλλιεργεί 4.500 στρέµµατα σιτηρά 
στη Νέα Γωνιά Χαλκιδικής. «Πάµε σε µια όψιµη 
χρονιά. Η ανοµβρία δεν µας επέτρεψε να κάνουµε 

σωστή δουλειά. Στο νοµό από τα περίπου 280.000 
στρέµµατα, στο τέλος Νοεµβρίου είχε σπαρθεί το 
30%», είπε και σηµείωσε πως «η καλλιέργεια της 
ελαιοκράµβης ήδη χάθηκε». Η ξηρασία προβλη-
µατίζει τους παραγωγούς και στην Ορεστιάδα Έ-
βρου, σύµφωνα µε τον πρόεδρο της τοπικής ΕΑΣ 
Λάµπρο Κουµπρίδη, ο οποίος µας ανέφερε πως έ-
ως το τέλος Νοεµβρίου 20% των χωραφιών παρέ-
µενε αφύτρωτο. Εν αναµονή βροχοπτώσεων ήταν 
οι παραγωγοί και στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα.

Περίεργο παιχνίδι παίζει τους τελευταίους µήνες 
ο καιρός σε πολλές περιοχές της χώρας, µε την 
ξηρασία όλο το προηγούµενο διάστηµα να έχει 
βάλει δύσκολες ασκήσεις για τους καλλιεργητές 
σιτηρών. Ειδικότερα η ξηρασία το τελευταίο τρίµη-
νο, αφενός δεν επέτρεψε τη σωστή προετοιµασία 
του εδάφους, αφετέρου, καθυστερεί µέχρι σήµε-
ρα το φύτρωµα στα σταροχώραφα. Ενδιαφέρου-
σα η βοήθεια που ήρθε το τελευταίο τριήµερο, α-
πό τις κατά τόπους βροχοπτώσεις, ωστόσο, δεν 
φαίνεται να λύνει όλα τα προβλήµατα. Οι απο-
τυχίες στο σκληρό ενδέχεται να ανατρέψουν και 
τον προγραµµατισµό για τις εαρινές.  
Η αλλαγή του καιρού και το ψιλόβροχο σε αρκε-
τούς νοµούς Μακεδονίας και Θράκης, έδωσε το 
έναυσµα στους παραγωγούς να ξαναµπούν στα 
χωράφια, αλλά όπως υποστηρίζουν, χρειάζονται 
κι άλλες βροχές τις επόµενες ηµέρες και να βο-
ηθήσει και η άνοιξη, για να µη χαθεί η χρονιά.

«Έχουµε µείνει πίσω σχεδόν ένα µήνα. Είχε 
να βρέξει τουλάχιστον 5,5-6 µήνες κι η κατάστα-
ση στα χωράφια ήταν τραγική. Τέτοιο φαινόµε-
νο δεν έχουµε ξαναδεί στην περιοχή µας τα τε-
λευταία 35 χρόνια. Βάζαµε τα µηχανήµατα στα 
χωράφια κι έλιωναν κυριολεκτικά τα σίδερα α-
πό την καταπόνηση», είπε στην Agrenda ο Γιώρ-
γος Κεφαλάς, από το Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Ως αποτέλεσµα η οικογενειακή εκµετάλλευ-
ση του συνοµιλητή µας, που καλλιεργεί περί-
που 1.500 στρέµµατα µε διάφορα είδη σιτηρών 
για τις ανάγκες της αγελαδοτροφικής της µονά-
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Μεγάλη καθυστέρηση παρατηρείται στην κατα-
βολή συντάξεων αγροτών που δούλεψαν και µε 
εργόσηµο και έχουν καταθέσει αίτηση για σύ-
νταξη στον ΕΦΚΑ, ακόµη και τρία χρόνια πριν, 
εξαιτίας της µη εκκαθάρισης των ασφαλιστικών 
εισφορών εργατών γης (εργοσήµων) για περιό-
δους ασφάλισης 2017, 2018 και 2019.

Μάλιστα, εξαιτίας της µη εκκαθάρισης των ερ-
γοσήµων, µεγάλο πρόβληµα αντιµετωπίζουν και 

αγρότες που εργάστηκαν και ως εργάτες γης κα-
θώς τα τελευταία τρία χρόνια δεν µπορούν να α-
ποδείξουν την ασφαλιστική τους ικανότητα, µε 
αποτέλεσµα να µην έχουν ούτε ιατροφαρµακευ-
τική περίθαλψη. Τα παραπάνω προβλήµατα ανα-
δεικνύει µε ερώτηση του στον αρµόδιο υπουργό, 
ο βουλευτής Πέλλας της Ν∆ Γιώργος Καρασµά-
νης, υπογραµµίζει ότι  όλη αυτή η καθυστέρη-
ση δηµιουργήθηκε από τον Νόµο Κατρούγκα-

λου ( ν. 4387/2016 άρθρο 16), ο οποίος όµως  
αντικαταστάθηκε µε τον Νόµο 4670/2020 άρ-
θρο 38 της Κυβέρνησης και µε τον οποίο προσ-
διορίζεται πλέον ο τρόπος ελέγχου των κατα-
βληθεισών ασφαλιστικών εισφορών µέσω ερ-
γοσήµου και εάν αυτές καλύπτουν την ελάχιστη 
ετήσια εισφορά. Μέχρι σήµερα όµως δεν έχει ε-
φαρµοστεί επειδή δεν υπάρχει η σχετική µηχα-
νογραφική εφαρµογή.

Τριετής καθυστέρηση στις συντάξεις αγροτών με εργόσημο

Αναρωτιούνται οι 
κτηνοτρόφοι πού 
«πηγαίνουν» τα 
επιπλέον 32 εκατ. 
ευρώ των ορεινών, 
εφόσον δεν έχουν 
αλλάξει τα 12,5 ευρώ 
το στρέμμα που είναι 
να πάρουν 
προς το παρόν 

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Ερωτηµατικά δηµιουργούν στον αγροτι-
κό κόσµο οι ανακατατάξεις στα επιµέρους 
κονδύλια που έχουν προβλεφθεί για τις ε-
ξισωτικές αποζηµιώσεις του 2020 την ώρα 
που οι κτηνοτρόφοι δεν βλέπουν την πρι-
µοδότηση να αυξάνεται, αν και ο συνολι-
κός προϋπολογισµός του Μέτρου 13 εµφα-
νίζεται αυξηµένος. Ως γνωστόν, η τελευταία 
τροποποίηση για την εξισωτική αποζηµίω-
ση του 2020, ανεβάζει στα 256,9 εκατ. ευ-
ρώ το ύψος του προϋπολογισµού, από τα 
240 εκατ. της αρχικής πρόσκλησης. 

Πρόκειται για µια αύξηση της τάξης του 
21% στα ποσά που αναλογούν στις ορεινές 
περιοχές (προστέθηκαν 32 εκατ. ευρώ), τα 
οποία για την ώρα δεν δείχνουν να αντιστοι-
χούν σε χρήµατα για τους κτηνοτρόφους. Υ-
πάρχουν βέβαια, κάποια ζητήµατα που αξί-
ζει να σηµειωθούν. Όσοι πέρυσι έπαιρναν 
συντάξεις χηρείας και αρχικά έµειναν απέ-
ξω από την πληρωµή, αλλά τελικά µε τροπο-
ποιητική απόφαση δικαιώθηκαν µέσα στο 
καλοκαίρι, µε ποσά κατά µέσο όρο περί τα 
1.000 ευρώ (δίνει ένα σύνολο περίπου στα 
5 εκατ. ευρώ), φέτος έχουν «υπολογιστεί 
και θα πληρωθούν κανονικά», σύµφωνα 
µε ασφαλείς πληροφορίες από τους επιτε-
λείς της πλατείας Βάθη. Βέβαια αυτό το πο-
σό δεν δικαιολογεί την παραπάνω αύξηση. 

Από την άλλη, είναι γνωστό ότι µε τον ε-
πανακαθορισµό του ορισµού των ορεινών 
και µειονεκτικών περιοχών, αρκετοί είναι 
οι δικαιούχοι που παίρνουν κάθε χρόνο (το 
2019 και το 2020) λιγότερα ποσά. Εικάζεται 

ότι σε αυτούς «συµπληρώθηκαν» βοσκοτό-
πια, προκειµένου να µην βγουν χαµένοι α-
πό τις αλλαγές που προηγήθηκαν. Κι αυτό, 
βέβαια, δεν είναι κάτι που µπορεί να επιβε-
βαιωθεί, τουλάχιστον προς το παρόν.  

Ακόµα, δεν είναι λίγες οι πλευρές που 
εκφράζουν ανησυχίες για το ενδεχόµενο 
η αύξηση στον προϋπολογισµό της εξισω-
τικής και ειδικότερα των ορεινών περιοχών 
να συνδέεται µε την ένταξη νέων εκτάσεων 
(µε βάση τον κανονισµό OMNIBUS) στο σύ-
στηµα των ενισχύσεων, χωρίς οι πραγµατι-
κοί κτηνοτρόφοι να έχουν λάβει την παρα-
µικρή γνώση γύρω απ’ αυτή τη δυνατότητα.

Με βάση την ενηµέρωση που λαµβάνουν 
οι παραγωγοί, ειδικά των ορεινών περιο-
χών (Υποµέτρο 13.1) το ποσό που τους α-
ναλογεί παραµένει στα 12,5 ευρώ το στρέµ-
µα, δηλαδή στα ίδια επίπεδα µε την προη-
γούµενη χρονιά. Μ’ αυτή την έννοια ανα-
ρωτιούνται ποιος είναι ο λόγος της δραστι-
κής αύξησης του κονδυλίου που αναφέρε-
ται στη συγκεκριµένη κατηγορία και ανέρ-
χεται στα 181,9 εκατ. ευρώ. Η µόνη εξήγη-
ση που θα µπορούσε να δοθεί είναι ότι οι 
διαφοροποιήσεις στον λεγόµενο «χάρτη της 
εξισωτικής» έχουν µεταφέρει δικαιούχους 
από τις άλλες δύο κατηγορίες στην πρώτη. 

Μεταφορά δικαιούχων; 

Αύξηση 21% στα 
ορεινά, αλλά ίδια τα 
ποσά στην εξισωτική

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

2020

2019

2020

2019

181,9

150,0

64,0

80 ,0

ΥΠΟΜΕΤΡΟ

ΟΡΕΙΝΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

13.1

ΥΠΟΜΕΤΡΟ

ΕΚΤΟΣ
ΟΡΕΙΝΩΝ

ΠΕΡΙΟΧΩΝ

13.2

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

2020

2019

11,0

10,0

ΥΠΟΜΕΤΡΟ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΑ 

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

13.3

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
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Παράταση, στην καταρχάς θετική απόφαση του 
Πολυµελούς Πρωτοδικείου Άρτας η οποία δηµο-
σιεύθηκε τον περασµένο Απρίλιο και αφορά στην 
έγκριση εξυγίανσης του Πτηνοτροφικού Συνε-
ταιρισµού της περιοχής, δίνει η αίτηση τριτανα-
κοπής που κατέθεσε πρόσφατα, προµηθευτής 
του Συνεταιρισµού. Από πλευράς του Συνεταιρι-
σµού εκτιµάται ωστόσο ότι η συγκεκριµένη τριτα-
νακοπή δεν θα σταθεί ικανή να ανακόψει την υ-

λοποίηση της εξυγίανσης των οικονοµικών του. 
Εφόσον ολοκληρωθεί η έγκριση του σχεδίου 

εξυγίανσης που εκπόνησε η PQH ως ειδικός εκ-
καθαριστής της πρώην ΑΤΕ, µεγαλύτερος εκ των 
πιστωτών του Αγροτικού Πτηνοτροφικού Συνε-
ταιρισµού Άρτας,  ο φορέας θα ενταχθεί στις δι-
ατάξεις του άρθρου 106Β του πτωχευτικού κώ-
δικα. Ωστόσο η προοπτική που διαφαίνεται για 
τα επόµενα χρόνια και σχετίζεται µε την επικεί-

µενη έγκριση του σχεδίου εξυγίανσης του Συ-
νεταιρισµού είναι τέτοια, που σύµφωνα µε στέ-
λεχος του Συνεταιρισµού έχει ενδυναµώσει τις 
σχέσεις µε τους υπάρχοντες παραγωγούς και 
βάζει µπροστά και το σχέδιο υλοποίησης επεν-
δύσεων συνολικού ύψους 4,5 εκατ. ευρώ για τη 
δηµιουργία µονάδας λιπασµάτων και µονάδας 
παραγωγής βιοαερίου.  

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ

Φρένο προμηθευτή στην εξυγίανση του Πτηνοτροφικού Άρτας

Mέχρι και την 1η Μαρτίου 2021, θα  πα-
ραµείνει ανοιχτή η προκήρυξη του Μέ-
τρου 5.1 για ενίσχυση αγροτών που ε-
πενδύουν σε αντιχαλαζικά συστήµατα, 
σύµφωνα µε την πρόσκληση εκδήλω-
ση ενδιαφέροντος.  Οι αιτήσεις στήρι-
ξης των υποψηφίων θα πραγµατοποι-
ηθούν βάσει της Ενιαίας Αίτησης Ενί-
σχυσης (ΕΑΕ) έτους 2020 (έτος αναφο-
ράς). Το έτος 2020 θα αποτελεί και το 
πρώτο έτος εφαρµογής των δεσµεύσε-
ων της Πρόσκλησης. 

Σύµφωνα µε τη σχετική πρόσκληση 
του Μέτρου, αιτήσεις µπορούν να κά-
νουν αγρότες και συλλογικά σχήµατα 
για εξοπλισµό προστασίας ανώτατου 
προϋπολογισµού 100.000 ευρώ και 1 
εκατ. ευρώ αντίστοιχα σε αµπέλια, ακτι-
νίδια, µηλοειδή, πυρηνόκαρπα, εσπε-
ριδοειδή και κερασιές. Το ύψος της εν 
λόγω ενίσχυσης ορίζεται στο 80% της 
δαπάνης για επενδύσεις στις γεωργι-
κές εκµεταλλεύσεις φυσικών ή νοµι-
κών προσώπων και στο 100% για Συλ-
λογικά Σχήµατα Γεωργών. 

Εύλογο κόστος
Ανώτατη επιλέξιµη δαπάνη ανά 

στρέµµα εγκαταστάσεων αντιχαλαζι-
κής – αντιβρόχινης προστασίας είναι: 

Αντιχαλαζική προστασία: ∆εν-
δρώδεις (πυρηνόκαρπα, µηλοειδή, α-
κτινίδια) και αµπέλια µε υποστύλωση: 
2.050 ευρώ, ροδιές έως 1.900 ευρώ. 

∆ενδρώδεις πυκνής φύτευσης (πυρη-
νόκαρπα-µηλοειδή) έως 2.350 ευρώ.

Αντιχαλαζική και αντιβροχική 
προστασία: Αµπέλια µε υποστύλωση 
έως 3.550 ευρώ, κεράσια έως 3.950 
ευρώ.

Αντιβροχική: Αµπέλια µε  υπο-
στύλωση έως 3.150 ευρώ, κεράσια έ-
ως 3.400 ευρώ.

∆ίχτυα (χωρίς εργατικά): ∆εν-
δρώδεις (πυρηνόκαρπα, µηλοειδή, α-
κτινίδια, ρόδια) έως 770 ευρώ, αµπέ-
λια έως 630 ευρώ.

Αντιβροχική (∆εν δικαιολογού-
νται εργατικα): Αµπέλια 1.250 ευρώ 
και κεράσια 1.500 ευρώ.

Στις αναφερόµενες επιλέξιµες δα-
πάνες συµπεριλαµβάνεται, όπου προ-
βλέπεται, κόστος εργατικών – εγκατά-
στασης, το οποίο είναι επιλέξιµο έως 
του ποσοστού 25 % επί της αναφερό-
µενης επιλέξιµης δαπάνης. Επίσης για 
τις περιπτώσεις αντικατάστασης αντι-
χαλαζικού διχτυού ή/ και αντιβροχι-
κής µεµβράνης συµπεριλαµβάνονται 
και δαπάνες για την αγορά συρµα-
τόσχοινων, καπέλων, πλακετών και 
σχοινιών κλπ. 

Αντιπαγετική προστασία
Η ανώτατη επιλέξιµη δαπάνη εγκα-

ταστάσεων αντιπαγετικής προστασίας 
ξεκινά από τα 9.000 ευρώ (έκταση 8-
10 στρεµµάτων) και φτάνει τα 21.500 
ευρώ (έκταση 40,1-44 στρεµµάτων).

Ενστάσεις µέχρι 11 ∆εκεµβρίου 
Σε κάθε περίπτωση, αυτές τις ηµέρες και µέ-

χρι τις 11 ∆εκεµβρίου, οι κτηνοτρόφοι καλού-
νται να υποβάλλουν ενστάσεις, αν τα ποσά 
που τους έχουν δηλωθεί διαφέρουν από αυ-
τά που υπολόγιζαν µε βάση τις αιτήσεις που 
έχουν υποβάλλει, ενώ καλό είναι οι αρµόδιοι 
να προβούν στις κατάλληλες διευκρινίσεις, 
έτσι ώστε να αποφευχθούν παρεξηγήσεις.

Να σηµειωθεί ότι, σύµφωνα µε την ανα-
κοίνωση του υπουργείου: 

 Οι παραγωγοί που χαρακτηρίστηκαν ως 
«Άµεσα Συνταξιούχοι» από τον Ενιαίο Φο-
ρέα  Κοινωνικής  Ασφάλισης απορρίφθηκαν.  

 Ο χαρακτηρισµός της ιδιότητας του «Ενερ-
γού Γεωργού» έχει προκύψει από το τελευ-
ταίο αρχείο της ΑΑ∆Ε που χρησιµοποιήθηκε 
και για την πληρωµή προκαταβολής της Βι-
ολογικής Γεωργίας-Κτηνοτροφίας.

 Οι παραγωγοί που απορρίπτονται ως «Κά-
τοικοι εξωτερικού», «Ηλικία εκτός ορίων επι-
λεξιµότητας  (18-67)», «Ο αιτών/σύζυγος εί-
ναι δικαιούχος πρόωρης συνταξιοδότησης»,  
«Ο αιτών είναι διάδοχος µε δεκαετή αποκλει-
σµό», «Ο αιτών είναι διάδοχος µε ετήσιο απο-
κλεισµό» έχουν δυνατότητα υποβολής ένστα-
σης, για να προσκοµίσουν τα δικαιολογητικά.

Περίπου 
5 εκατ. ευρώ 
Θα πληρωθούν 
κανονικά όσοι 

πέρυσι έπαιρναν 
συντάξεις 

χηρείας και 
αρχικά έµειναν 

απέξω, αλλά 
τελικά µε 

τροποποιητική 
απόφαση δικαιώ-
θηκαν µέσα στο 

καλοκαίρι

Ανοιχτό για αιτήσεις ενίσχυσης το Μέτρο 
αντιχαλαζικών έως την 1η Μαρτίου 2021

Μοριοδότηση
Ο υποψήφιος προς 
ένταξη στο Μέτρο 5.1 θα 
πρέπει να ξεπεράσει τους 
35 πόντους βάσει των 
εξής κριτηρίων:
Συχνότητα των φυσικών 
φαινοµένων, δυσµενών 
καιρικών συνθηκών: Έως 
21 µόρια.
Καλλιέργειες µε τη 
µεγαλύτερη αξία 
ασφάλισης: Έως 16 µόρια.
Κατ’ επάγγελµα αγρότης: 
14 µόρια.
Η επένδυση πρόληψης 
είναι συλλογική: 17 µόρια.
Επένδυση από µέλος 
σχήµατος: 9 µόρια
Το οικονοµικό µέγεθος 
της εκµετάλλευσης σε 
όρους τυπικής απόδοσης: 
Έως 15 µόρια.
Αγρότης ορεινής ή 
µειονεκτικής περιοχής: 
10 µόρια.
Νέος Αγρότης: 12 µόρια.
ΠΟΠ/ΠΓΕ ή βιολογικές 
καλλιέργειες: 3 µόρια.
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Μυλόπετρα
χρονικής
αδράνειας
για δασικούς 
χάρτες
«Ταχεία ολοκλήρωση του 
κτηµατολογίου, των δασικών χαρτών, 
και των καθορισµών χρήσεων γης 
µέσω της κατάρτισης Τοπικών 
Πολεοδοµικών Σχεδίων. Ενισχυµένη 
συµµετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης 
στις διαδικασίες. Περιορισµός της 
εκτός σχεδίου δόµησης. Βελτίωση της 
διαφάνειας για χωροταξικά και 
περιβαλλοντικά δεδοµένα, και 
αναβάθµιση της Επιθεώρησης 
Περιβάλλοντος σε Ανεξάρτητη Αρχή.».
Η συγκεκριµένη ενότητα 6 
περιλαµβάνεται στις 20 δράσεις 
επείγοντος χαρακτήρα που αναλύονται 
και τεκµηριώνονται στα αντίστοιχα 
κεφάλαια της Έκθεσης Πισσαρίδη για 
την Ανάπτυξη της Ελληνικής 
Οικονοµίας µέσα στην επόµενη 10ετία, 
δεδοµένου ότι οι «δασικοί χάρτες 
καταποντίζονται στην µυλόπετρα της 
χρονικής αδράνειας», όπως είπε και 
στη Βουλή ο πρώην υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης, βουλευτής 
ΣΥΡΙΖΑ, Βαγγέλης Αποστόλου.
Μιλώντας στην Επιτροπή Παραγωγής 
& Εµπορίου για το σ/ν του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος: «Εκσυγχρονισµός της 
Χωροταξικής και Πολεοδοµικής 
Νοµοθεσίας», ο Βαγγέλης Αποστόλου 
αµφέβαλλε για τις δεσµεύσεις των 
αρµόδιων υπουργών ότι ως το τέλος 
του Φεβρουαρίου του 2021 θα έχει 
κυρωθεί το 90% των δασικών χαρτών 
και θα αποµένει µόνο η εκδίκαση των 
ενστάσεων και των αντιρρήσεων .
«∆εν παρακολουθείτε τις αποφάσεις 
του ΣτΕ; ∆εν γνωρίζετε ή εσκεµµένα 
αγνοείτε, ότι οι ρυθµίσεις που 
προέβλεπαν τη διαδικασία των 
αντιρρήσεων και το εύρηµα της 
µερικής κύρωσης απορρίφθηκαν στο 
σύνολό τους, µια απόφαση που βγήκε 
πρόσφατα.», είπε χαρακτηριστικά. 
«Πάρτε πίσω λοιπόν πρώτα µε 
διοικητική πράξη την υπάρχουσα 
µερική κύρωση στο 50% των 
εκτάσεων και µετά βλέπετε για τις 
αντιρρήσεις. Φαντασθείτε τώρα πότε 
θα γίνει αυτό, όταν έχουν υποβληθεί 
180.000 αιτήσεις και έχουν εξεταστεί 
σε 2 χρόνια 10.000.[...]. Αν δε βάλετε 
στην ίδια διαδικασία άλλο ένα 40% 
των εκτάσεων τότε θα χρειαστούν 
δεκάδες χρόνια. Γιατί λοιπόν µιλάτε για 
κύρωση πριν την εξέταση των 
αντιρρήσεων;» τόνισε.

Καρφωμένη στο παρελθόν 
η συζήτηση για τη νέα ΚΑΠ
Τοίχο τοίχο στο χειρισμό του θέματος η κυβέρνηση, έτοιμη για καυγά η αντιπολίτευση

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

«Γυρίζουµε γύρω-γύρω» σχολίασε ο προεδρεύ-
ων της Επιτροπής Παραγωγής και Εµπορίου 
της Βουλής, Γιώργος Βλάχος, στο κλείσιµο συ-
νεδρίασης µε θέµα την ενηµέρωση των µελών 
της Επιτροπής, σχετικά µε το Στρατηγικό Σχέ-
διο της νέας ΚΑΠ 2021-2027, συνοψίζοντας 
θα έλεγε κανείς τις εντυπώσεις που άφησε 
η συζήτηση σε όσους ανέµεναν την αποκά-
λυψη της κυβερνητικής αγροτικής ατζέντας. 

Κρίσιµα ερωτήµατα, που πλέον δεν έχουν 
µόνο πολιτική υπόσταση αλλά και πρακτι-
κή, επηρεάζοντας άµεσα τον προγραµµατι-
σµό των αγροτών για το προσεχές διάστη-
µα σε ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε τις 
µεταβιβάσεις των δικαιωµάτων, τα ενοικι-
αστήρια γης, τα προγράµµατα νέων αγρο-
τών, δεν απαντήθηκαν. Ουσιαστικά το µό-
νο πράγµα που εµπεδώθηκε για τον εθνι-
κό φάκελο, είναι η πρόθεση της κυβέρνη-
σης να καταργήσει τα ιστορικά δικαιώµα-
τα, ωστόσο κι εδώ «θα χρειαστεί µια µετα-
βατική περίοδος, αφού δεν γίνεται να κα-
ταστρέφουµε εν µία νυκτί κάποιες καταστά-
σεις» κατά τον υφυπουργό Κώστα Σκρέκα.

Είναι γεγονός ότι στο πλαίσιο της συζήτη-
σης τέθηκαν ουσιαστικά ερωτήµατα, µε τον 
πρώην υπουργό επί Σύριζα Βαγγέλη Αποστό-
λου να ζητά εξηγήσεις αναφορικά µε το «πώς 
θα ορίσετε τον πραγµατικό αγρότη, τι θα κά-

νετε µε τα ιστορικά δικαιώµατα, ποια επιλογή 
θα ακολουθήσετε για την εσωτερική σύγκλι-
ση των δικαιωµάτων; η κατάργηση θα φέρει 
αλλαγές στις επιδοτήσεις. Πώς θα γίνει, στη 
βάση ποιου σχεδιασµού θα γίνει; Τι επιλογή 
θα κάνετε για τα ποσοστά των νέων αγροτών; 
Πώς θα δώσετε µεγαλύτερη συµµετοχή στις 
άµεσες ενισχύσεις; Πώς θα οικοδοµήσετε την 
περιβαλλοντική σας πολιτική στη νέα ΚΑΠ;».

Όλα αυτά µονοπωλούν εδώ και µήνες το 
ενδιαφέρον του αγροτικού κόσµου σε όλη 
την Ευρώπη, µε χώρες όπως η Ισπανία, η Γαλ-
λία και η Ιταλία να έχουν αποκαλύψει τη δι-
κή τους ενσωµάτωση των κοινοτικών οδη-
γιών που λίγο έως πολύ είναι γνωστές από 
τον Μάιο του 2018, άρα υπήρχαν τα περι-
θώρια προετοιµασίας. Ό,τι δεν έγινε σε αυ-
τό το διάστηµα, καλούνται οι ιθύνοντες να 
ολοκληρώσουν µέσα σε µερικούς µήνες α-

φού όπως ενηµέρωσε την Επιτροπή ο υφυ-
πουργός, µέχρι 01/01/2022 η χώρα οφείλει 
να υποβάλει την τελική της πρόταση προς έ-
γκριση από την Κοµισιόν. Ωστόσο ακόµα και 
τώρα, σαφείς απαντήσεις δεν υπάρχουν, ή 
τουλάχιστον δεν προέκυψαν από τη συζή-
τηση που έγινε στην Βουλή. «Είναι πράγµα-
τα, τα οποία µπορούµε το επόµενο διάστηµα 
να συζητήσουµε» διαβεβαίωσε ο κ. Σκρέκας.

Αφορµή της συνεδρίασης, ήταν η παρου-
σίαση σχετικής µελέτης πλεονεκτηµάτων 
και µειονεκτηµάτων της ελληνικής πρωτογε-
νούς παραγωγής που επιµελήθηκαν καθη-
γητές του Γεωπονικού της Αθήνας (βλ. σελ 
8-9). Ήταν η πρώτη οργανωµένη συζήτηση 
στη Βουλή επί των θεµάτων που διαµορφώ-
νουν την αιχµή της µεταρρύθµισης της ΚΑΠ 
για την επόµενη προγραµµατική περίοδο, και 
πολλοί ανέµεναν από την Κυβέρνηση ότι θα 
δώσει µια εικόνα της δουλειάς που φέρεται 
να εξελίσσει. Άλλωστε τα αποτελέσµατα της 
µελέτης έδιναν µια καλή βάση για συζήτηση. 

Παρ’ όλα αυτά, στα καθυστερηµένα εγκαί-
νια του εσωτερικού θεσµικού διαλόγου, ο υ-
πουργός απουσίαζε από τη συνεδρίαση, η α-
ξιωµατική αντιπολίτευση αν και έθεσε ερωτή-
µατα, κορύφωσε την κριτική της στην απου-
σία του υπουργού και το σύνολο των παρεµ-
βάσεων κοινοβουλευτικών εκπροσώπων και 
βουλευτών αποκάλυψε για ακόµα µια φορά 
τα κενά του πολιτικού προσωπικού επί του 
θέµατος Κοινή Αγροτική Πολιτική.

Ηχηρή απουσία
Στα καθυστερηµένα εγκαίνια του 
εσωτερικού θεσµικού διαλόγου, 

ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 
δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση 

και η αντιπολίτευση κορύφωσε 
την κριτική της στην απουσία του 
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Οργανωτική αδυναµία των προτεινόµενων 
µεταρρυθµίσεων στο φάσµα της αγροτικής 
παραγωγής και του περιβάλλοντος, 
καταλογίζουν την Κοµισιόν οι Ευρωπαίοι 
αγρότες, µε τον πρόεδρο της Τσεχικής 
Αγροτικής Ένωσης Μάρτιν Πίτσα, να 
επανέρχεται mε πρόσφατες δηλώσεις του στο 
γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει 
δηµοσιεύσει µελέτες επιπτώσεων για την 
πράσινη πολιτική της. 

Μέχρι στιγµής, µόνο οι Ηνωµένες Πολιτείες 
Αµερικής έχουν δηµοσιεύσει µελέτες 
επιπτώσεων στους νέους ευρωπαϊκούς στόχους. 
Σύµφωνα µε στοιχεία των ΗΠΑ, οι τρέχουσες 
προτάσεις της Επιτροπής θα µειώσουν τη 
αγροτική παραγωγή στην ΕΕ έως και 15%, τις 
εξαγωγές τροφίµων κατά το ένα πέµπτο, το 
ακαθάριστο εισόδηµα των αγροτών κατά 16% 
και θα αυξήσουν τις τιµές των τροφίµων κατά 
17%, εξήγησε ο Τσέχος αγρότης.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Πολιτικές που επιχειρούν µια ουσια-
στική µεταρρύθµιση της ΚΑΠ, όπως εί-
ναι η έννοια του πραγµατικού αγρό-
τη, τείνουν να µείνουν εκτός των τε-
λικών κειµένων που ετοιµάζονται για 
την άνοιξη και σε µεγάλο βαθµό, αυ-
τό χρεώνεται στην Κοµισιόν που αδυ-
νατεί να ενσωµατώσει τη γραµµή που 
οι τεχνοκράτες της διαµόρφωσαν. Σε 
αυτό το στάδιο, οι µετριοπαθείς προ-
σεγγίσεις των κρατών µελών σε ζη-
τήµατα βαρύτητας που θα καθιστού-
σαν πιο αγροτική και αποδοτική την 
κατανοµή των ενισχύσεων της ΚΑΠ 
εδραιώνονται χάριν της συντήρησης 
του status quo της τελευταίας 20ετίας. 

Η πρόοδος των τριµερών διαπραγ-
µατεύσεων έρχεται να επιβεβαιώσει ό-
λους όσοι καταλόγισαν από νωρίς στον 
αρµόδιο για τα αγροτικά του µπλοκ ε-
πίτροπο, Γιάνους Βοϊτσεχόφσκι, χαρα-
κτηριστικά ατολµίας ή και «ασχετο-
σύνης» επί των αγροτικών θεµάτων. 
Μπορεί η συζήτηση σε αυτό το αρχι-
κό στάδιο να αφορά το εάν η φιλόδο-
ξη πολιτική Farm to Fork γίνεται και 
πρέπει να ενσωµατωθεί στην επερχό-
µενη ΚΑΠ, ωστόσο υπάρχουν κι άλλα 
θέµατα, τα οποία µάλιστα η Κοµισιόν 
θα µπορούσε να περάσει, αποφεύγο-
ντας εντάσεις και κόπο. Τέτοια είναι η 
σύντοµη αποµάκρυνση όλων των κρα-
τών µελών από τα ιστορικά δικαιώµα-
τα, η υποχρεωτική ενεργοποίηση της 
αναδιανεµητικής ενίσχυσης, η καταβο-
λή ενός ελκυστικού ποσού για τους µι-
κρότερους αγρότες και ενεργοποίηση 
της έννοιας του πραγµατικού αγρότη. 

Τα κράτη µέλη αποφεύγουν εν πολ-
λοίς την υιοθέτηση της υποχρεωτικής 
αναδιανεµητικής ενίσχυσης, καθώς 
και την κατανοµή των ενισχύσεων κυ-
ρίως σε πραγµατικούς αγρότες, µε χώ-
ρες της ανατολικής Ευρώπης, απ’ όπου 

προέρχεται και ο επίτροπος Γεωργίας 
να έχουν πρωτοστατήσει όλο το προ-
ηγούµενο διάστηµα ώστε να αποµα-
κρυνθεί η προσοχή της µεταρρυθµι-
στικής προσπάθειας από εκεί.  

Από την πλευρά του ο επίτροπος Γε-
ωργίας περιορίζεται σε αόριστες το-
ποθετήσεις. «Θα αντιµετωπίσει η νέα 
ΚΑΠ την άδικη κατανοµή των άµεσων 
πληρωµών, δηλαδή το γεγονός ότι το 
20% των αγροτών λαµβάνει το 80% 
των πληρωµών;» διερωτάται σε πρό-
σφατο έγγραφο που δηµοσίευσε, ω-
στόσο στερούµενος του διπλωµατικού 
χαρίσµατος και του πολιτικού εκτοπί-
σµατος προκατόχων του όπως ο Φίλ 
Χόγκαν ή ο Φρανς Φίσλερ, κινδυνεύ-
ει να παραµεριστεί στις υπό εξέλιξη 
συζητήσεις από τον προϊστάµενό του 
Ολλανδό Φρανς Τίµµερµανς. 

Ωστόσο εξίσου αόριστο µε τις κατά 

καιρούς τοποθετήσεις του κ. Βοϊτσχόφ-
σκι είναι και το έως τώρα πλαίσιο της 
«πολύφερνης» αγροπεριβαλλοντικής 
πολιτικής. Αυτό µεταξύ άλλων µαρ-
τυρά ότι οι τεχνοκράτες που ενεπλά-
κησαν στην εκπόνησή της, µε επικε-
φαλής τον αντιπρόεδρο της Κοµισιόν 
Φρανς Τίµµερµανς, δεν προέρχονται 
από τους συνήθως αποτελεσµατικούς 
υπαλλήλους της γενικής γραµµατείας 
Γεωργίας (DG AGRI) της Επιτροπής.    

Γίνεται πλέον λόγος από διεθνείς α-
ναλυτές για µια πρωτοφανή στα ιστορι-
κά αδυναµία της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής να αφοµοιώσει και να συγχωνεύ-
σει εν προκειµένω µέσω του Πολωνού 
Επιτρόπου, τις θέσεις που διατυπώνουν 
Ευρωβουλή και Συµβούλιο υπουργών 
γεωργίας, τραβώντας τες προς τη δική 
της τεχνοκρατική κατεύθυνση.  

Στην περίπτωση του χωρίς όραµα 

Πολωνού Επιτρόπου, που φαίνεται 
ότι επιλέγει προσεκτικά τις µάχες του 
προς ίδιον όφελος, αποτυπώνεται ξε-
κάθαρα η µετριοπάθεια της Κοµισιόν 
επί της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Σε 
ρόλο παρατηρητή εδώ κι έναν περίπου 
χρόνο, ο κ. Βοϊτσεχόσφκι αποφάσισε 
να ορθώσει το ανάστηµά του µόνο για 
να εκφράσει την αντίθεσή του στο εν-
δεχόµενο η αόριστη ακόµα πολιτική Α-
πό το Αγρόκτηµα στο Πιάτο να ξεχει-
λώσει την επερχόµενη ΚΑΠ. 

Ούτως ή άλλως Ευρωβουλή και Συµ-
βούλιο λίγο έχουν λάβει υπ’όψιν την 
πολιτική αυτή στους δικούς τους σχε-
διασµούς. Κι εδώ, ο Φρανς Τίµµερµανς 
έρχεται να εκτοπίσει στις κενές συνο-
µιλίες τον υφιστάµενό του που άρχισε 
να διαµαρτύρεται, γεγονός που δεν α-
ποκλείεται να αφήσει χωρίς χαρτοφυ-
λάκιο στο τέλος τον Πολωνό. 

Αντί να μοιράσει 
τράπουλα του 

πέφτουν τα χαρτιά
Η περίπτωση του 

χωρίς αγροτική 
αντίληψη επιτρόπου 

Γεωργίας Γιάνους 
Βοϊτσεχόφσκι, 

βαλτώνει 
την υπόθεση 
πραγματικός 

αγρότης και 
αναδιανεμητική

Οι Βρυξέλλες ετοιµάζουν
 πολιτικές 20ετίας

 χωρίς βασική µελέτη
 επιπτώσεων

Ατολμία
Κάποιοι καταλόγισαν από 
νωρίς στον αρµόδιο για τα 
αγροτικά επίτροπο 
Γιάνους Βοϊτσεχόφσκι, 
χαρακτηριστικά ατολµίας ή 
και «ασχετοσύνης» επί των 
αγροτικών θεµάτων.

Αντίθετος
Ο Γιάνους Βοϊτσεχόσφκι 
εξέφρασε την αντίθεσή του 
στο ενδεχόµενο η αόριστη 
ακόµα πολιτική «Από το 
Αγρόκτηµα στο Πιάτο» να 
ξεχειλώσει τη νέα ΚΑΠ.

Επιλογές
Τα κράτη µέλη αποφεύγουν 
εν πολλοίς την υιοθέτηση 
της υποχρεωτικής 
αναδιανεµητικής ενίσχυσης, 
καθώς και την κατανοµή των 
ενισχύσεων κυρίως σε 
πραγµατικούς αγρότες.
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΚΠΑ
«Το lockdown είναι για να 
αποσυµφορήσει την πίεση 
στα νοσοκοµεία. ∆εν είναι 
ικανό να κάµψει το 
δεύτερο κύµα. ∆εν θα 
δούµε ουσιαστική κάµψη 
για σηµαντικό διάστηµα. 
Γιατί κάποιοι µιλάνε για 
τρίτο κύµα, όταν ακόµα 
προσπαθούµε να 
τιθασέψουµε το δεύτερο;».

ΚΡΙΣΤΙΝ ΛΑΓΚΑΡΝΤ 
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΚΤ
«Σε σύγκριση µε την κρίση 
του 2008 και του 2011, η 
κρίση που αντιµετωπίζουµε 
σήµερα είναι ζήτηµα 
υγείας, είναι εξωγενής και 
είναι συµµετρική. Η κρίση 
του Covid 19 δεν µοιάζει µε 
τίποτα άλλο από αυτά που 
έχουµε δει τα τελευταία 
χρόνια. Έτσι, η σφοδρότητα 
του σοκ ήταν σηµαντική».

ΑΝΤΟΝΙΟ ΓΚΟΥΤΕΡΕΣ 
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΟΗΕ
«Η οικολογική ισορροπία 
του πλανήτη διαταράχτηκε 
και η ανθρωπότητα πολεµά 
τη φύση, αυτό είναι 
αυτοκτονικό. Το να 
αναρρώσουµε από την 
Covid και να 
επισκευάσουµε τον 
πλανήτη µας πρέπει να 
είναι οι δύο πλευρές του 
ίδιου νοµίσµατος».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΠΑΙΖΕΙ ΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΝΑ ΤΗ ΒΓΑΛΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΧΙΛΙΑΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑΣ   

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

Αδιάκοπα
Στο δεύτερο lockdown ήρθε και 
η πληρωµή της κορωενίσχυσης 
στους παραγωγούς λαϊκών. Θα 
ακολουθήσει και νέα πληρωµή, 
σπεύδει να πει η Βάθη για 
όσους δεν συµπεριλήφθηκαν 
στην αρχική για να προλάβει 
νέες διαµαρτυρίες. «Αδιάκοπα», 
λέει η ανακοίνωση, ο υπουργός 
θα ενισχύει τους Έλληνες 
παραγωγούς που υπέστησαν 
ζηµία από την πανδηµία.

Mαρµάγκα
Το µέτρο των αγροδασικών 
συστηµάτων το έφαγαν ως 
φαίνεται οι κορωνοενισχύσεις 
και οι έκτακτες συνθήκες. 
Τουτέστιν θα είναι η δεύτερη 
φορά που δεν θα υλοποιηθεί, 
γιατί και στην περασµένη 
προγραµµατική της ΚΑΠ δεν 
εφαρµόστηκε πάλι λόγω 
έκτακτων κρατικών αναγκών! 
Σύµπτωση ή συνειδητή 
απαξίωση του µέτρου;

Lift
Η επανατοποθέτηση και 
λειτουργία του συρόµενου lift 
(σχοινοσιδηρόδροµου) στον 
Κίσσαβο ήταν το κριτήριο για το 
Μάξιµο (σ.σ έδωσα τη µάχη στο 
γάλα), για να υπερψηφίσει το 
νοµοσχέδιο για τον 
«Εκσυγχρονισµό της 
χωροταξικής και πολεοδοµικής 
νοµοθεσίας».Τώρα µαζί µε το 
lift τι άλλο θα ξεφυτρώσει στα 
βουνά και τους αγρούς;

Κτηµατολόγιο εις τους αιώνας των αιώνων 

Τι κι αν ο Πισσαρίδης συνιστά αρµοδίως σπεύσατε «για ταχεία ολο-
κλήρωση του κτηµατολόγιου, των δασικών χαρτών και των καθορι-
σµών χρήσεων γης µέσω της κατάρτισης Τοπικών Πολεοδοµικών 
Σχεδίων», εφόσον η στόχευση είναι να µετεξελιχθεί η χώρα σε ένα 
σύγχρονο κράτος. Η συζήτηση στη Βουλή επί του προκειµένου δεί-
χνει ότι οι ρυθµίσεις και οι παρεκκλίσεις οδηγούν σε ένα αέναο πι-
σωγύρισµα, χωρίς να δίνεται προσοχή στη νοµολογία του ΣτΕ. Κά-
πως έτσι, οι δασικοί χάρτες καταποντίζονται στη µυλόπετρα της χρο-
νικής αδράνειας, λέει ο Βαγγέλης, ένας εκ των πρώην υπουργών 
της πλατείας, αποδοµώντας τις αιτιάσεις των αρµόδιων υπουργών.

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Θετική γνωµοδότηση 
από το Συµβούλιο της 
Επικρατείας στο Π∆ 
για τη θεσµοθέτηση 
της περιοχής 
ολοκληρωµένης 
ανάπτυξης 
υδατοκαλλιεργειών 
Κεφαλονιάς, λέει 
η Φωτεινή που 
συνέβαλλε τα µάλα.

Τo κρασί είναι πάλι 
παράπλευρο θύµα 
γεωπολιτικών 
εντάσεων. Οι κινεζικές 
αρχές ανακοίνωσαν 
προσωρινούς δασµούς 
αντιντάµπινγκ έως 
212% στις εισαγωγές 
από την Αυστραλία, 
επιδεινώνοντας 
τις ήδη τεταµένες 
πολιτικές σχέσεις.

Υβρίδια
Να σηκώσει τη… µπάνκα 

ετοιµάζεται για 3η φορά σε 
µόλις τρία χρόνια η Augmenta. 
Η ελληνική εταιρεία αγροτικής 
τεχνολογίας, που επινόησε το 
οµώνυµο καινοτόµο σύστηµα 
διαφοροποιηµένης αζωτούχου 
λίπανσης, κάνει ήδη διεθνή 
καριέρα σε 12 χώρες.

 Έτσι λοιπόν πολύ σύντοµα 
θα ανακοινώσει έναν τρίτο 
γύρο πρόσκλησης σε διεθνείς 
και εγχώριους επενδυτές, για 
την προσέλκυση κεφαλαίων, 
που θα της επιτρέψουν να 
κάνει πράξη τα σχέδιά της. 

Ήδη από το 2018 που 
έκανε την πρώτη εµφάνισή της, 
η Augmenta έχει αντλήσει 
500.000 ευρώ από το 
Marathon Venture Capital και 
άλλα 2,5 εκατ. δολάρια από το 
ίδιο επενδυτικό κεφάλαιο, σε 
συνεργασία µε την αµερικανική 
Hardware Club των ΗΠΑ.

;

ΑΚΗΣ ΜΑΝΤΖΙΟΣ 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
«∆εν κοιτάµε τα στατιστικά 
και τα νούµερα. Μας 
ενδιαφέρει να παίζει καλά 
η οµάδα και να παίρνει 
τους βαθµούς της νίκης. 
Έτσι χτίζεις χαρακτήρα. Σε 
κάθε νίκη ανεβαίνεις κι 
ένα σκαλί. Συνεχίζουµε µε 
χαµηλά το κεφάλι και µε τη 
γνώση ότι δεν υπάρχει 
εύκολο παιχνίδι».

Υπουργέ αν 
χρειασθείς κάτι 
από τον Βάρρα 
εγώ είµαι εδώ! 

Με µια ευχάριστη έκπληξη µπήκε ο ∆εκέµ-
βρης για τον αγροτικό κόσµο. Ξεκίνησαν πρωτο-
µηνιά οι πληρωµές για την προκαταβολή των 
αγροπεριβαλλοντικών προγραµµάτων και µάλι-
στα για Βιολογικά και Νιτρικά σε ποσοστό 80%, 
σίγουρα περισσότερα από πέρυσι. Ευχάριστο 
ξάφνιασµα για πολλούς να βλέπουν στις καρτέ-
λες τους, τα ποσά που δικαιούνται και µπήκαν 
στα βιβλιάριά τους. Χαρούµενοι και οι παραγω-
γοί των λαϊκών αγορών, αν και πήραν µια πρώτη 
δόση και περιµένουν κι άλλη. Να µην πούµε για 
την έναρξη πληρωµών στα Σχέδια Βελτίωσης, 
έστω δύο χρόνια µετά τη λήξη υποβολής των αι-
τήσεων. Λέτε ο µήνας να φέρνει µόνο λεφτά; 

Η αλήθεια είναι ότι µπαίνει και η επιστρεπτέα 
προκαταβολή, έρχονται και οι συντάξεις ∆εκεµβρί-
ου και αναµένεται πριν τα Χριστούγεννα και η εξό-
φληση της βασικής και η εξισωτική. Εντάξει, που 
είναι το τσουβάλι να βάλουµε µέσα το ρευστό;;; 
Μια ακόµα καλύτερη είδηση λέει ότι παλεύουν να 
πληρώσουν το τσεκ την προηγούµενη βδοµάδα 
από αυτή των Χριστουγέννων. Για να δούµε!  

Το δεύτερο δεκαπενθήµερο του µήνα αναµένε-
ται, σου λέει, να µπουν και οι ειδικές ενισχύσεις 
λόγω κορωνοϊού τόσο στους ελαιοπαραγωγούς – 
µετά την ολιγοήµερη παράταση που δόθηκε στις 
αιτήσεις, για να προλάβουν οι άνθρωποι- όσο και 
στους παραγωγούς ελιάς Καλαµών, πρώιµου καρ-
πουζιού χαµηλής κάλυψης, ανοιξιάτικης πατάτας 
και θερµοκηπιακών καλλιεργειών Κρήτης. Μιλάµε 
για φουσκωµένο µήνα! Το χρειάζονται όλοι….  

Πάντως, όλο και κάποια θέµατα ανακύπτουν, δεν 
γίνεται αλλιώς. Είπαµε ότι για τη φετινή εξισωτική 
εγκρίθηκαν παραπάνω χρήµατα ειδικά για τους 
ορεινούς. Βέβαια, όσοι µπήκαν στο σύστηµα να 
δουν πόσα παραπάνω θα πάρουν, δεν διαπίστω-
σαν καµία διαφορά. Τι να σηµαίνει αυτό, άραγε; 
αναρωτιούνται. Πού πήγαν τα επιπλέον χρήµατα;  

Κάποιοι φοβούνται ότι έχουν µεταφερθεί δικαι-
ούχοι από τις άλλες δύο κατηγορίες σε αυτή των 
ορεινών. Κάποιοι άλλοι ανησυχούν µήπως έχει να 
κάνει µε την ένταξη νέων εκτάσεων βάσει του 
Omnibus. Το ζητούµενο, βέβαια, είναι ότι οι πραγ-
µατικοί κτηνοτρόφοι δεν έχουν ιδέα για την εκδο-
χή αυτή, ώστε να κινηθούν όπως θα έπρεπε.  

Παρατάθηκε εκ νέου η προθεσµία για την κα-
ταβολή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς 
στον ΕΛΓΑ από τους αγρότες, µε απόφαση της 
διοίκησης του φορέα. Στην ανακοίνωση ως αι-
τία αναφέρονται «οι εξαιρετικές οικονοµικές 
και κοινωνικές συνθήκες, οι οποίες δηµιουρ-
γούνται από την εξέλιξη της πανδηµίας COVID 
19» και σίγουρα δεν έχουν άδικο. Κάποιοι, βέ-
βαια, πιο πιθανή αιτία θεωρούν τις εξαιρετικές 
οικονοµικές συνθήκες του ίδιου του ΕΛΓΑ. Που 
να φτάσουν τα 35 εκατ. ευρώ, µε τα οποία ενι-
σχύθηκε ο φορέας µε εντολή πρωθυπουργού;  

Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Τ
ο αύριο της ελληνικής γε-
ωργίας δεν θα κριθεί από 
τις ειδικές ενισχύσεις λό-
γω κορωνοϊού που µοιρά-

ζει τον τελευταίο καιρό και µάλιστα 
µε… πολύ δικό του τρόπο, ο υπουρ-
γός αγροδιατροφής Βορίδης. Θα κρι-
θεί στις ρυθµίσεις της νέας ΚΑΠ και 
τον τρόπο ενσωµάτωσής τους στην ελ-
ληνική πραγµατικότητα, θα κριθεί α-
πό την εφαρµογή της πράσινης συµ-
φωνίας και του farm to fork που έχει 
επιλέξει ως στρατηγική η Ευρωπαϊκή 
Ένωση και θα κριθεί επίσης, από τον 
τρόπο αξιοποίησης των πόρων του Τα-
µείου Ανάκαµψης που θα έχει στη δι-
άθεσή της να διαχειρισθεί η χώρα. 

Ψάχνει για στόπερ 
ΒΕΒΑΙΩΣ, οι ειδικές ενισχύσεις λό-
γω των ειδικών συνθηκών που δη-
µιουργεί η πανδηµία έχουν κι αυ-
τές τη σηµασία τους. Ειδικά όταν 
οι Έλληνες παραγωγοί βρίσκονται 
αντιµέτωποι µε πολύ µεγάλες δυ-
σκολίες, τόσο λόγω του κορωνοϊ-
ού όσο και λόγω της αποτυχίας σε  
πολλές από τις προηγούµενες πο-
λιτικές για την πρωτογενή παραγω-
γή. Μ’ αυτή την έννοια, η κυβέρνη-
ση, ότι µπορεί να κάνει σ’ αυτή τη 
φάση οφείλει να το κάνει και µε το 
παραπάνω. Έστω και για λόγους… 
συντήρησης των δυνάµεων στο χώ-
ρο της παραγωγής. 

Βαμβακέλαιο 
ΟΠΩΣ έκανε µε τους ελαιοπαραγω-
γούς και µπράβο της, οφείλει να το 
κάνει και µε τους βαµβακοπαραγω-
γούς και χαλάλι τους. Άλλωστε δεν 
είναι πολλά τα προϊόντα στα ο-
ποία έχει επενδύσει η χώρα, 
φυσικά και µε τη βοήθεια 
της Κοινής Αγροτικής Πολι-
τικής, τα προηγούµενα χρό-
νια. Ελαιόλαδο, λαµβάνει ει-
δική ενίσχυση, επιτραπέζι-
ες ελιές, λαµβάνουν ειδική 
ενίσχυση, αιγοπρόβειο γά-
λα – φέτα, έλαβε ειδική ενί-
σχυση και βαµβάκι, όπως όλα 
δείχνουν, επίκειται να λάβει ει-
δική ενίσχυση. 

Τελευταίο 30άρι  

ΚΑΙ ΕΠΕΙ∆Η, όπως δηλώνει µε κά-
θε ευκαιρία ο υπουργός, παρακο-
λουθεί στενά την αγορά και από 
τη στιγµή που θα διαπιστωθεί ότι 
υπάρχει διαταραχή εξαιτίας των 
περιοριστικών µέτρων που έχουν 
ληφθεί για τον κορωνοϊό παρεµ-
βαίνει και στηρίζει τους παραγω-
γούς, θα έχει δει τη µεγάλη «κοι-
λιά» που έχουν κάνει από τον Μάρ-
τιο και µετά οι τιµές του βάµβακος 
διεθνώς. Θα έχει προσέξει πως αυ-
τές επηρέασαν αρνητικά, αρχικά 
τις τιµές στο εκκοκκισµένο (διε-
θνώς) και εν συνεχεία τις προσφο-
ρές των εκκοκκιστηρίων για το σύ-
σπορο (εγχωρίως). Με την κλίµα-
κα του ελαιολάδου λοιπόν και το 
βαµβάκι. Πράγµα που σηµαίνει 30 
ευρώ το στρέµµα κατά µέσο όρο. 

Στενό μαρκάρισμα
ΕΠΑΝΕΡΧΟΜΑΙ ωστόσο στα ουσια-
στικά και µακροπρόθεσµα. Στη δη-
µιουργία µιας βιώσιµης, ανταγωνι-
στικής, υψηλής ποιότητας, αυξηµέ-
νης τυποποίησης και αυξηµένης 
προστιθέµενης αξίας γεωργίας, ό-
πως λέει στην τελευταία ανακοίνω-
σή του και ο Βορίδης. Αυτή θα προ-
έλθει µε ουσιαστική συζήτηση, σο-
βαρή µελέτη και άρτια ενσωµάτωση 
των κανόνων της νέας ΚΑΠ (φτάνει 
η ηρωική διαπραγµάτευση). 

Καταπράσινη 
ΘΑ ΠΡΟΕΛΘΕΙ επίσης µε κατανό-
ηση των τεράστιων ευκαιριών που 

δηµιουργεί σε µια αγροτική χώρα 
µε τα χαρακτηριστικά της Ελλά-

δας, η νέα πράσινη πολιτική, 
Farm to Fork, αρκεί κι εδώ 
η προσαρµογή να είναι κα-
λοσχεδιασµένη, ταχεία και 
συνδυασµένη µε τις εφαρ-
µογές της νέας τεχνολογί-
ας. Θα προέλθει τέλος από 
την σωστή αξιοποίηση των 
κονδυλίων για την ανάκαµ-
ψη, η οποία οφείλει να είναι 
εξόχως αγροτική, δεόντως 
ψηφιακή και καταπράσινη.       

Όπως έκανε µε 
τους ελαιοπαραγω-
γούς και µπράβο 
της, οφείλει να το 
κάνει και µε τους 
βαµβακοπαραγω-
γούς και χαλάλι 
τους. Άλλωστε 
δεν είναι πολλά τα 
προϊόντα στα οποία 
έχει επενδύσει η 
χώρα, φυσικά και 
µε τη βοήθεια της 
Κοινής Αγροτικής 
Πολιτικής, τα προη-
γούµενα χρόνια 

M 
ια συχνή παρανόηση σχετικά µε 
τη δήθεν «αφυπνισµένη» στάση 
είναι ότι δεν αφορά τη λογοκρισία 
ή τη φίµωση απόψεων που δεν α-

νήκουν στον συρµό, αλλά απλά τους καλούς 
τρόπους. Οι «αφυπνισµένοι», σύµφωνα µε αυ-
τή την αφελή ερµηνεία, δεν προσπαθούν να ε-
πιβάλουν µια συγκεκριµένη ιδεολογία σε κά-
ποιους. ∆εν προσπαθούν να «ακυρώσουν» αν-
θρώπους µε τους οποίους διαφωνούν. Απλώς 
θέλουν να µας κάνουν να σταµατήσουµε να 
κάνουµε δυσφηµιστικές, γενικευτικές δηλώ-
σεις για ολόκληρες οµάδες ανθρώπων. Το να 
είναι κανείς «αφυπνισµένος» σηµαίνει το να 
αντιτίθεται στα αρνητικά στερεότυπα.

Αυτή η ιδέα είναι εσφαλµένη σε πολλά επί-
πεδα. Εν πρώτοις, υπάρχουν βεβαίως οµάδες 
στην κοινωνία που µπορεί κανείς πολύ εύκο-
λα να δυσφηµίσει χωρίς να χάσει «πόντους α-
φύπνισης». Αυτό καταδεικνύεται στο βιβλίο «Οι 
πλούσιοι στην κοινή γνώµη» του Ράινερ Ζίτελ-
µαν, ιστορικού και κοινωνιολόγου µε έδρα το 
Βερολίνο. Ο Ζίτελµαν καταδεικνύει ότι ο «ανω-
φερής ταξισµός» είναι διαδεδοµένος στα µέσα 
ενηµέρωσης, στη λαϊκή κουλτούρα και διασκέ-
δαση, και ευρύτερα στον δηµόσιο διάλογο. 

Ο Ζίτελµαν δεν επιχειρεί να παίξει σε ένα 
δικό του παιχνίδι 
«πολιτικής ταυτο-
τήτων». Το επιχεί-
ρηµά του δεν είναι 
ότι οι πλούσιοι α-
ποτελούν µια κα-
ταπιεσµένη µειο-
νότητα στην οποία 
θα πρέπει να ανα-

γνωριστεί η ιδιότητα του θύµατος. Ο ταξισµός, 
όπως επισηµαίνει, δεν έχει ερευνηθεί επαρ-
κώς και στο βαθµό που έχει ερευνηθεί, η εστί-
αση είναι σχεδόν αποκλειστικά στον κατωφε-
ρή ταξισµό. Στη συνέχεια καλύπτει το κενό µε 
δική του εµπειρική έρευνα, συγκρίνοντας τέσ-
σερις µεγάλες δυτικές χώρες: το Ηνωµένο Βα-
σίλειο, τις ΗΠΑ, τη Γερµανία και τη Γαλλία, ό-
που οι πλούσιοι αντιµετωπίζονται µε ένα µείγ-
µα θαυµασµού και καχυποψίας.

Πρέπει άραγε αυτό να µας αφορά ως φιλε-
λεύθερους υποστηρικτές της ελεύθερης αγο-
ράς; Υπερασπιζόµαστε τη διαδικασία της αγο-
ράς, και στο πλαίσιο αυτής και το δικαίωµα να 
πλουτίζει κανείς µέσα από συναλλαγές στην α-
γορά - αλλά δεν υπερασπιζόµαστε τους «πλου-
σίους» καθ’ αυτούς. Γιατί λοιπόν έχει σηµασία 
αν οι πλούσιοι αντιµετωπίζονται µε αντιπάθεια 
ως καρικατούρες; Η απάντηση είναι ότι η προ-
κατάληψη εναντίον των πλουσίων συνδέεται 
πολύ στενά µε κακά οικονοµικά. [...].Ο Ζίτελ-
µαν καταδεικνύει ότι οι υποστηρικτές της είναι 
πολύ πιο πιθανό να τρέφουν αισθήµατα ενα-
ντίον των πλουσίων. 

*EΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ INSTITUTE OF ECONOMIC AFFAIRS

Ο κατωφερής
ταξισμός

ΤΟΥ ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΝΙΕΜΙΤΖ *



Η ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με μονάδες παραγωγής ειδικών 

αλεύρων από μαλακό και σκληρό σιτάρι, καλαμπόκι, 

κριθάρι και σίκαλη, και έδρα την Πτολεμαΐδα υλοποιεί 

στα πλαίσια του προγράμματος «Επενδυτικά Σχέδια 

Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, 

κλάδων Αγροδιατροφής, Οινοποιίας – Αμπελουργίας, 

Γουνοποιίας» του επιχειρησιακού προγράμματος 

Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 της Περιφέρειας 

Δυτικής Μακεδονίας το ως άνω ερευνητικό πρόγραμμα 

(ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΔΜΡ1-0016993) σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστήμης 

Τροφίμων & Διατροφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου (υπεργολάβος του 

προγράμματος). Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

– Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς 

Πόρους.

Αντικείμενο του παρόντος προγράμματος είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή 

μιας νέας μεθόδου καλλιέργειας σίτου που θα οδηγήσει σε μειωμένη 

ποσότητα ασπαραγίνης στο παραγόμενο αλεύρι. Στη συνέχεια, το αλεύρι 

αυτό θα χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή αρτοσκευασμάτων που θα 

περιέχουν μειωμένο ακρυλαμίδιο ενώ θα διατηρούν ταυτόχρονα και 

υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Στόχος του έργου είναι οι Μύλοι Χριστίδη 

να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις της ανθρώπινης διατροφής και 

να συμβάλουν στην παραγωγή καινοτόμων και ασφαλέστερων τροφίμων 

προς διάθεση των καταναλωτών, κερδίζοντας ταυτόχρονα ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα. Πολλές επιστημονικές μελέτες και ινστιτούτα διεθνώς συστήνουν 

την πραγματοποίηση ερευνών και την παραγωγή νέων προϊόντων στην 

κατηγορία των αρτοσκευασμάτων με μειωμένη ποσότητα ακρυλαμιδίου 

η οποία θεωρείται σημαντική και αναπτυσσόμενη εμπορικά. 

Η βιομηχανία αγρο-διατροφής αντιμετωπίζει την 

πρόκληση να τροποποιήσει διαδικασίες και παράγοντες 

επεξεργασίας των τροφίμων, προκειμένου να ελαττωθεί 

το ακρυλαμίδιο σε αυτά χωρίς να υποβαθμιστεί η ποιότητα 

και τα οργανοληπτικά τους χαρακτηριστικά. Η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή (EΕ) και η Αμερικάνικη Υπηρεσία Τροφίμων 

και Φαρμάκων (FDA) προτείνει στους υπευθύνους των 

επιχειρήσεων τροφίμων να ελαττώσουν τα επίπεδα 

ακρυλαμιδίου σε τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων και 

των αρτοσκευασμάτων. Η σύσταση του κανονισμού 

ΕΕ 2017/2158 θεσπίζει μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου και επίπεδα αναφοράς 

για τον περιορισμό της παρουσίας ακρυλαμιδίου στα τρόφιμα. 

Υπεύθυνος του έργου από πλευράς της 

εταιρείας είναι ο Θεμιστοκλής Χριστίδης, 

Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 

του Διοικητικού Συμβουλίου με επιστημονικά 

υπεύθυνη την επίκουρο καθηγήτρια Ελπίδα 

Σαμαρά, ενώ από πλευράς Πανεπιστημίου 

Αιγαίου είναι ο Δημήτρης Σκάλκος, Αναπληρωτής 

Καθηγητής Διοίκησης καινοτομίας στις 

επιχειρήσεις τροφίμων του Τμήματος Χημείας 

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Με το παρόν ερευνητικό έργο η ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΑΒΕΕ, στο πλαίσιο της 

σύγχρονης στρατηγικής ανάπτυξής της, ξεκινάει δυναμικά και τον τομέα 

έρευνας και ανάπτυξης (R&D) για να μπορέσει να προσφέρει σύντομα και 

πρώτη στην ελληνική αρτοποιία αλεύρι με μειωμένο ακρυλαμίδιο, και στον 

καταναλωτή νέα, καινοτόμα αρτοσκευάσματα, ιδιαίτερης διατροφικής 

αξίας και μοναδικά προϊόντα με μειωμένο ακρυλαμίδιο!!!  

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΕΥΡΟΥ ΣΙΤΟΥ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΑΣΠΑΡΑΓΙΝΗ 

ΚΑΙ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΑΚΡΥΛΑΜΙΔΙΟ

Με τη 
συγχρηματοδότηση 
της Ελλάδας και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Βιώσιµες αλυσίδες 
αγροδιατροφής 
Το 9ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας µε τίτλο: 
«Ανάπτυξη Βιώσιµων και Ανθεκτικών 
Αγροδιατροφικών Αλυσίδων» διοργανώνει το 
Ελληνο-Αµερικανικό Επιµελητήριο, µε την Επιτροπή 
Αγροτεχνολογίας του. Το ετήσιο Συνέδριο 
Αγροτεχνολογίας, που φέτος θα πραγµατοποιηθεί 
εξ΄ολοκλήρου διαδικτυακά τη ∆ευτέρα 14 
∆εκεµβρίου, διοργανώνεται αδιάλειπτα από το 
2012 και έχει πλέον καταστεί θεσµός ως η 
κορυφαία εκδήλωση του είδους, συµβάλλοντας 
στην επιτυχηµένη πορεία της αγροτικής οικονοµίας 
και του αγρότη–επιχειρηµατία ως ένα στοχευµένο, 
συνοπτικό και παρεµβατικό γεγονός. Για 
περισσότερες πληροφορίες στο www.amcham.gr/
events/event/agro2020/ στο τηλέφωνο 2310-
286453 και στο f.zourou@amcham.gr.

Ένα κρασί για µία 
ευχή από ΒορΟινά
Πιστά τα «Τα ΒορΟινά των Χριστουγέννων», στην 
φιλανθρωπική τους παράδοση, µαζί µε το «Make-
A-Wish» διοργανώνουν διαδικτυακά την Κυριακή 
13 ∆εκεµβρίου δηµοπρασία (18:00-20:00) σε µία 
σειρά από ειδικά διαµορφωµένες γιορτινές, οινικές 
προτάσεις µε σκοπό την εκπλήρωση ευχών παιδιών 
που αντιµετωπίζουν θέµατα υγείας. Τη δηµοπρασία 

έχει αναλάβει να διεκπεραιώσει ο Κωνσταντίνος 
Λαζαράκης MW (master of wine), πρόεδρος του 
εκπαιδευτικού οργανισµού W.S.P.C. Η συµµετοχή 
είναι ανοιχτή για όσους το επιθυµούν. 
Πληροφορίες, στην ιστοσελίδα www.voroina.gr και 
διαδικτυακός πλειστηριασµός στο facebook και στο 
instagram στις σελίδες winemakersofnorthgreece.

Το 11o συνέδριο 
ελληνικού µελιού 
12-13 ∆εκεµβρίου
Το 11ο Φεστιβάλ ελληνικού 
µελιού και προϊόντων µέλισ-
σας φέτος θα γίνει διαδικτυ-
ακά στις 12-13 ∆εκεµβρίου. 
Στο συνέδριο θα γίνουν 
εισηγήσεις για όλα τα 
θέµατα της µελισσοκοµίας 
από καταξιωµένους 
επιστήµονες, ερευνητές, 
εκπροσώπους αναπτυξιακών 
φορέων, επιχειρηµατίες και 
µελισσοκόµους. Το Συνέδριο 
θα διεξαχθεί διαδικτυακά σε 
livestreaming το Σάββατο 
12 ∆εκεµβρίου και την 
Κυριακή 13 ∆εκεµβρίου 
2020, µέσω ειδικής 
πλατφόρµας.

ΨΗΦΙΑΚΑ

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΑ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 

Τηλεδιάσκεψη για τα 
«Νιτρικά-Νιτρώδη στα 
προϊόντα κρεάτος

Ανοιχτή τηλεδιάσκεψη- WEBCAST, 
την Τρίτη 8 ∆εκεµβρίου στις 4 µµ, 
µε θέµα: «Νιτρικά – Νιτρώδη στα 
προϊόντα κρέατος. Τα ασφαλή τους 
επίπεδα» από τον Σύνδεσµο 
Βιοµηχανιών Επεξεργασίας 
Κρέατος, τη Συµβουλευτική του 
Επιτροπή Τεχνικών 
Εµπειρογνωµόνων και το Ινστιτούτο 
Προϊόντων Κρέατος. Θα δείτε µία 
επιστηµονική παρουσίαση για τη 
χρήση των νιτρικών - νιτρωδών στα 
τεχνολογικά χαρακτηριστικά του 
κρέατος και παράλληλα αναφορά 
στις αλλαγές που εξετάζει η 
Κοµισιόν στα επίπεδα χρήσης τους 
σε προϊόντα µε βάση το κρέας. 
∆ήλωση συµµετοχής στο email 
sevek@sevek.gr έως 7 ∆εκεµβρίου.

ΟN LINE
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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

ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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

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

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

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

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

Πωλούνται γαϊδουράκια θηλυκά. Περιοχή 
Ευρυτανίας. Τηλ.6978489950-51

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

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

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

Πωλούνται αρνάδες φυλής γερµανικής, 
από µάνες υψηλών αποδόσεων, περιοχή  
Λαµίας. κος ∆ηµήτρης. Τηλ.6932/634495.

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

Πωλούνται 50 πρόβατα γεννηµένα .  Πε-
ριοχή Λαµία. Τιµή 130 ευρώ.Τηλ.6974/ 
426911.

Πωλούνται αρσενικά και θηλυκά πρό-
βατα  Ασσαφ  και κατσίκια Μούρθια.Τηλ. 
6974/875833.

Πωλούνται αρνάδες και αρσενικά φυλής 
Ασαφ,Μπέλα και κοκκινοκέφαλα από µά-
νες υψηλής γαλακτοπαραγωγής και εµβο-
λιασµένα.Τηλ.6985/692012.

ΖΗΤΗΣΗ

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

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

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

Ζητούνται αγελάδες βραχυκερατικες σε 
πρόγραµµα σπάνιας φυλής πιστοποιηµενα. 
Απο 20 έως 150 ζώα. Τιµή 500-600 ευ-
ρώ Τηλ. 6946/388293.

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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

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

Πωλείται σιτάρι µαλακό σε µικρές ή µεγά-
λες ποσότητες από παραγωγό. ∆υνατότητα 
µεταφοράς στο χώρο σας.6974/431615.

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

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

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

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

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

Πωλούνται 3000 δέµατα τριφύλλι 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  µπιζέ-
λι για σπόρο, ποικιλίας  Όλυµπος. Τηλ. 
6934/405572.

Πωλείται  µπιζέλι κτηνοτροφικό ποικιλίας  
Όλυµπος. Τηλ 6937/479638.

Πωλείται βρώµη για σπορά.
Τηλ.6973722978.

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

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

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

Πωλείται βίκος ποικιλίας  ΜΑΡΙΑΝΝΑ, 
καθαρισµένος και απολυµασµένος, σε σα-
κιά 40 κιλών και σε καλή τιµή. Περιοχή 
Φαρσάλων. Τηλ. 6972/285256.

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

Πωλούνται µπιζέλι βίκος κτηνοτροφικό 
καθαρισµένα,  για καλλιέργεια ζωοτροφής, 
σανό για ζώα και χλωρή λίπανση. Ελιές, 
αµπέλι, δενδρώδη. Τηλ. 6981/088747.

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

Πωλούνται µπάλες από άχυρο µικρού µε-
γέθους. Νοµός Θεσσαλονίκης.Τηλ.6937 
/313613.

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

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

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

Πωλούνται για βιολογική  ζωοτροφή 14 
τόνοι βρώµη και 17 τόνοι µείγµα κριθάρι µε 
κτηνοτροφικό  µπιζέλι. Τηλ.6972/802670.

Πωλούνται καθαρισµένα για  σπορά κτη-
νοτροφικό µπιζέλι «’Ολυµπος»,  κριθάρι 
«nure» και βρώµη «Κασσάνδρα». Πρωτο-
ετή σε άριστη ποιότητα, αποστολή  σ’όλη τη 
χώρα. Τηλ. 6972/802670.

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

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

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητούνται υποπροϊόντα δηµητριακών για ζω-
οτροφή. Τηλ.6974/567958.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Πωλούνται 38 στρέµµατα ξερικά,περι-
οχή Βούζι  ∆οµοκού.Τηλ.22310/21403.

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

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

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

ΖΗΤΗΣΗ

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

Ζητoύνται εκτατικά δικαιώµατα χωρα-
φιών.Τηλ.6978023728..

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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

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

Πωλούνται 2 θερµοκήπια   βαρέου   τύ-
που  (15 µ.πλάτος Χ 68 µ.  µήκος  το κα-
θένα). Με υδρορροή, υδρονέφωση, στα-
γόνες, τρεις πόρτες και δύο παράθυ-
ρα.  Τηλ. 6980/001606 ,Πωλείται τρα-
κτέρ  Claas  Νexus  101 ίππους δεντρο-
κοµικό, 2900 ώρες. Περιοχή Πιερίας. 
ΤηλTηλ.6980/001606

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

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

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

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

Πωλούνται τυροκοµικά µηχανήµατα, πα-
στεριωτές, ατµολέβητες, οµογενοποίηση, 
κορφολόγοι, ντουλάπες για γιαούρτια ψύ-
ξη-θέρµανση, ντιζάκια µε καλούπια διά-
φορων τύπων. Περιοχή Λάρισα. Τηλ. Τηλ. 
6947/509187.

Πωλείται µηχάνηµα παστερίωσης 2 τό-
νων σχεδόν καινούρια και ένας κορφολό-
γος αυτοκαθαριζόµενος 3 µήνες δουλεµέ-
νος 3 τόνους την ώρα. Τηλ.6947/509187.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πωλείται τρακτέρ µάρκας CLAAS µοντέ-
λο 2009 70 PS µε καµπίνα 4 χ4 , αµπε-
λουργικό Τηλ.6945/373163.

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

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

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

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

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

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

Πωλείται τρακτέρ Lamborghini 955, 95 
ίππων. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης.
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 ερ-
γαλεία. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.6972/366041, 6972366043

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

Πωλείται ένας στελεχοκόπτης, ένας ισο-
πεδωτήρας και µία πλατφόρµα. Περιοχή 
Σίνδος Θεσσαλονίκης.Τηλ.6972/366041, 
6972366043

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

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

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

Πωλούνται σπαρτική µηχανή σίτου και 
δισκοσβάρνα. Τηλ.6972307674.

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

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

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

Πωλείται σβωλοκόπτης ιταλικός 2 µέ-
τρων και ένας καταστροφέας 1,8 m 
Tηλ.6980/001606.
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ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΡΟΥΚΑ * 

Ένας από τους πιο γνωστούς µύθους 
της Ελληνικής Μυθολογίας µας, είναι 
η αρπαγή της όµορφης Ευρώπης α-
πό τον ∆ία, ο οποίος την ερωτεύτηκε 
κεραυνοβόλα και µεταµορφώθηκε σε 
έναν ρωµαλέο ταύρο. Ο καρπός του 
έρωτα τους ήταν ο Μίνωας. Η µορφή 
του ταύρου που πήρε ο ∆ίας δε µπο-
ρούσε να είναι άλλη από τη µορφή 
των βοοειδών που έβοσκαν στην πλού-
σια πεδιάδα της Πιερίας έτσι όπως τα 
έβλεπε από τον θρόνο του ψηλά στον 
Όλυµπο. Πόσο µακριά είναι ο µύθος 
από την πραγµατικότητα άραγε; […]. 

Όµως για τη µορφή του ταύρου 
που πήρε ο ∆ίας, όπως την απεικό-
νισαν οι καλλιτέχνες πρόγονοί µας 
πριν από χιλιάδες χρόνια βλέπουµε 
ότι δεν είναι άλλη από τον φαινότυ-
πο µιας πραγµατικής ελληνικής φυ-
λής βοοειδών, της ελληνικής στεπι-
κής φυλής τύπου Κατερίνης. Έτσι ό-
πως την αναγνωρίζουµε στα πολύ λίγα 
εναποµείναντα ζώα της φυλής αυτής 
που υπήρχαν κάποτε στην Πιερία και 
σήµερα ευτυχώς υπάρχουν στη Θεσ-
σαλία. Τα ζώα αυτά αποτελούν έναν 
σπάνιο γενετικό πόρο που, λόγω των 
ανεξέλεγκτων πολυετών εισαγωγών 
ζώων και της έλλειψης σχεδιασµού, 
κινδύνεψε να εξαφανιστεί.

Οι αιτίες είναι πολλές, µία από αυ-

τές η απουσία γνώσεων των ιδιοτή-
των της και των ιδιοτήτων των παρα-
γόµενων προϊόντων από αυτή. Κύρι-
ος λόγος όµως, ο µύθος της εντατικό-
τατης, της µεγάλης παραγωγής που 
προσφέρουν οι εισαγόµενες φυλές.
[...]. Ευτυχώς όµως βρέθηκαν κτηνο-
τρόφοι που τη διατήρησαν. Ένας από 
αυτούς στον οποίο οφείλεται η ύπαρ-
ξή της σε µεγάλο βαθµό είναι ο ∆η-
µήτρης ∆ήµος από την Αύρα Τρικά-
λων, ο οποίος την προσέχει ως κόρη 
οφθαλµού. Χάρη στον κ. ∆ήµο η πε-

ρίφηµη αρχέγονη αυτόχθονη Αγελά-
δα Στεπικής φυλής τύπου Κατερίνης, 
έχει διασωθεί στο περίφηµο κτήµα 
του, που ονοµάζεται «Η κιβωτός του 
∆ήµου», στην Αύρα Τρικάλων. Εκεί η 
επονοµαζόµενη «Μελισσώ η Στεφα-
νοκέρατη» ως προκοµµένη «νύµφη» 
έφτιαξε το σπιτικό της και από τα «α-
λώνια» βρέθηκε στα «σαλόνια» της 
υψηλής γαστρονοµίας.[...].

*M.SC.ΤΕΧΝ. ΓΕΩΠΟΝΟΥ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

∆ιατροφική αξία
Το κρέας της φυλής Κατε-
ρίνης έχει χαµηλή περιεκτι-
κότητα σε λίπος και υψηλή 

περιεκτικότητα σε Ω3

Θα γίνει πράξη η ήπια 
εκτροπή του Αχελώου;
«Μετά την αρνητική εξέλιξη που 
συνιστά η απόφαση του ΣτΕ για το 
υδροηλεκτρικό έργο Μεσοχώρας 
και δεδοµένης της πρόθεσης της 
κυβέρνησης για την υλοποίηση του 
έργου της ήπιας εκτροπής του 
Αχελώου, σε ποιες ενέργειες θα 
προβείτε ώστε οι εξαγγελίες να 
γίνουν πράξεις;». Το ερώτηµα θέτει 
ο βουλευτής Λαρίσης της Ν∆ 
Μάξιµος Χαρακόπουλος στους 
αρµόδιους, ζητώντας να υπάρξει 
ένας «καθαρός οδικός χάρτης».

Ξεκίνησε η διάθεση των 
έλατων από τον Ταξιάρχη
Στον Ταξιάρχη Χαλκιδικής, το χωριό 
που σχεδόν το σύνολο των 
κατοίκων του, περίπου 1.100 άτοµα, 
ζει κυρίως από την ελατοπαραγωγή 
και φέτος, εξαιτίας των περιορισµών 
που θέτει στις µετακινήσεις η 
πανδηµία του κορωνοϊού, αγωνιούν 
για το αν θα διαθέσουν τα έλατά του 
εγκαίρως στην αγορά. Eσχάτως 
ξεκίνησε η κοπή και διάθεση τους, 
ενώ στο 13033 µε τον κωδικό 7 θα 
δίνεται η άδεια σε όσους 
ενδιαφέρονται να τα αποκτήσουν.

Χριστουγεννιάτικο Χωριό
ψηφιακά στην Κατερίνη
Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι 
οργανωτικές προετοιµασίες για το 
7ο Χριστουγεννιάτικο Χωριό του 
Κόσµου στην Κατερίνη που θα 
στηθεί στον Καπνικό Σταθµό και 
φέτος, λόγω της πανδηµίας, θα έχει 
ψηφιακή µορφή. Οι πιο πολλές 
δραστηριότητες θα ανεβαίνουν 
ζωντανά, στο διαδίκτυο, µέσω live 
streaming. Ακόµη κι ο Άι Βασίλης 
θα χρησιµοποιεί το τάµπλετ του για 
να συνοµιλεί µε παιδιά και να τους 
διαβάζει καθηµερινά ένα παραµύθι.

Κατασκευή αλιευτικού 
καταφυγίου στη Λήµνο
Στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
«Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020», 
εντάχθηκε το έργο «Κατασκευή 
αλιευτικού καταφυγίου στη θέση 
Άγιος Ερµόλαος Ατσικής» Λήµνου 
µε προϋπολογισµό 4.098.645 
ευρώ. Αφορά τη δηµιουργία ενός 
ολοκληρωµένου, λειτουργικού και 
ασφαλούς αλιευτικού καταφύγιου 
για τον ελλιµενισµό αλιευτικών 
σκαφών στην περιοχή της 
Βορειοανατολικής Λήµνου και θα 
υλοποιηθεί µέσα από έξι υποέργα.

Η διάσωση και η αξιοποίηση της αρχέγονης αυτόχθονης Ελληνικής στεπικής φυλής – τύπου Κατερίνης 
είναι το αντίβαρο, στο µύθο της µεγάλης παραγωγικότητας που προσφέρουν οι εισαγόµενες φυλές. 

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Μια Κατερινιώτισσα… 
νύμφη στα Τρίκαλα
Η «Μελισσώ η Στεφανοκέρατη» της αυτόχθονης ελληνικής 
στεπικής φυλής στα «σαλόνια» της υψηλής γαστρονομίας
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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 σπαρ-
τική µηχανή, µία δισκοσβάρνα, ένας καλ-
λιεργητής βάµβακος, ένας λιπαντήρας, 
ένας καλλιεργητής, ένα τρακτέρ Belarus 
και ένα ραντιστικό. Τηλ.6974410304.

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

Κατασκευάζονται κτηνοτροφικοί στάβλοι 
µε κολόνες  της  ∆ΕΗ αποθηκευτικούς χώ-
ρους και όλα τα υλικά δικά µας. Τιµές χα-
µηλές. Τηλ.6947/509187.

Πωλείται άροτρο 14 τρίυνο ψηλοστάβαρο 
agrotica  και 2 βαµβακοσπορές του Ψαλτί-
δη,µία 4σειρη, µία 3σειρη και µία κεντρό-
φυγκα.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 τρακτέρ John Deere  6620, µο-
ντέλο του 20011 σε άριστη κατάσταση µε 
πρόσφατο service και καινούρια λάστιχα  
KLEBER φυλασσόµενο σε υπόστεγο , έτοι-
µο για χρήση.   .Τηλ. 6977/608235.

Πωλείται σπαρτική µηχανή ΒΕΚΑΜ  
14αρα µε υδραυλική αλυσίδα βαρέου τύ-
που, µοντέλο του 2014,σχεδόν καινούρια.
Τηλ.6974/225009.

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

Πωλείται αγροτικό FORD TRANSIT 
2.400 κυβικά, πετρέλαιο, 5αρι  σασµάν, 
υδραυλικό τιµόνι, καρότσα αλουµινίου. Πε-
ριοχή  Σερρών 6937/253885.

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

Πωλείται θεριζοαλωνιστική µηχανή NEW 
HOLLAND 8070 σε καλή κατάσταση.
Τηλ.6946/482582.

ΖΗΤΗΣΗ

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

Zητείται αγροτικό αυτοκίνητο 4χ4 µε 
µιάµιση καµπίνα  σε µέτρια κατάσταση. 
Τηλ.6943/457861.

Ζητείται ραντιστικό µηχάνηµα για 1000 
λίτρα.Τηλ.6976/141565.
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Στα κάρβουνα τα 
μεγάλα φαβορί
Ισχυρά κλαμπ μένουν εκτός των «16» 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Κρύος ιδρώτας έχει πιάσει µεγάλα 
κλαµπ που κινδυνεύουν να µεί-
νουν εκτός της φάσης των «16» 
του Τσάµπιονς Λιγκ και θα τα παί-
ξουν όλα για όλα την τελευταία 
αγωνιστική. Ποιος να το περίµε-
νε ότι Ίντερ και Ρεάλ Μαδρίτης, 
αν δεν κερδίσουν αντίστοιχα τις 
Γκλάντµπαχ και Σαχτάρ αντίστοι-
χα την Τετάρτη 9 ∆εκεµβρίου, µέ-
νουν εκτός της κορυφαίας διασυλ-
λογικής διοργάνωσης. Παιχνίδια 
µε µεγάλη αγωνία επιφυλάσσει 
ο τελευταίος όµιλος, καθώς στην 
κορυφή υπάρχει τριπλή ισοβαθ-
µία Παρί Σεν Ζερµέν, Μάντσεστερ 

Γιουνάιτεντ και Λειψίας. Φυσικά 
πιο εύκολη αποστολή έχει η Πα-
ρί απέναντι στην Μπασακσεχίρ 
την ερχόµενη Τρίτη. Ματς «ζωής 
ή θανάτου» για την πρόκριση αυ-
τό της Αταλάντα που αντιµετωπίζει 
τον Άγιαξ, ενώ η Σάλτσµπουργκ 
µε νίκη επί της Ατλέτικο έχει την 
ευκαιρία να πετάξει εκτός θεσµού 
τη δεύτερη. Όσον αφορά τον όµι-
λο του Ολυµπιακού, εκεί τα πρά-
µατα είναι απλά. Οι «ερυθρόλευ-
κοι» θέλουν να φέρουν το ίδιο ή 
και καλύτερο αποτέλεσµα απέ-
ναντι στην Πόρτο σε σχέση µε το 
µατς της Μαρσέιγ απέναντι στη Σί-
τι. Μόνο έτσι, θα µπορέσει να προ-
κριθεί ο Ολυµπιακός στους «32» 
του Γιουρόπα Λιγκ.

Ένα από τα πιο µεγάλα ταλέντα του παγκοσµίου 
ποδοσφαίρου είναι ο νεαρός Νορβηγός φορ, Έρλινγκ 
Χάαλαντ της Ντόρτµουντ. Η Μάντσεστερ Σίτι λοιπόν 
έχει µπει για τα καλά στο «κόλπο» της απόκτησης του 
20χρονου επιθετικού και παρακολουθεί στενά τις 
εξελίξεις γύρω από το θέµα της ρήτρας του που 
επιτρέπει στον Χάαλαντ να αποχωρήσει το καλοκαίρι.

Πάει για Χάαλαντ
η Μάντσεστερ Σίτι  

Μπάσκετ (Μπάσκετ Λιγκ)

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 17.00 ΕΡΤ 3

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Σεβίλλη – Ρεάλ Μαδρίτης 17.15 COSMOTE SPORT 2HD

Formula 1 (Σακίρ)

Κατακτήριες ∆οκιµές 18.50 COSMOTE SPORT 5 HD

Ποδόσφαιρο (Μπουντεσλίγκα)

Μπάγερν Μονάχου – Λειψία 19.30 COSMOTE SPORT 3 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Ολυµπιακός – Βόλος 19.30 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΠΑΣ Γιάννινα – Λαµία 17.15 Novasports 3HD

ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης 17.15 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Τότεναµ - Άρσεναλ 18.30 COSMOTE SPORT 1HD

Formula 1 (Σακίρ)

Αγώνας 19.10 COSMOTE SPORT 5 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 19.30 Novasports 1HD

Μπάσκετ (Μπάσκετ Λιγκ)

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 17.00 ΕΡΤ 3

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Σεβίλλη – Ρεάλ Μαδρίτης 17.15 COSMOTE SPORT 2HD

Formula 1 (Σακίρ)

Κατακτήριες ∆οκιµές 18.50 COSMOTE SPORT 5 HD

Ποδόσφαιρο (Μπουντεσλίγκα)

Μπάγερν Μονάχου – Λειψία 19.30 COSMOTE SPORT 3 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Ολυµπιακός – Βόλος 19.30 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΠΑΣ Γιάννινα – Λαµία 17.15 Novasports 3HD

ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης 17.15 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Τότεναµ - Άρσεναλ 18.30 COSMOTE SPORT 1HD

Formula 1 (Σακίρ)

Αγώνας 19.10 COSMOTE SPORT 5 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 19.30 Novasports 1HD

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο 5 ∆εκεµβρίου

Κυριακή 6 ∆εκεµβρίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Η ενίσχυση    
στο βαμβάκι  
γλυκαίνει το χάπι 
στους Θεσσαλούς 

Μάθε παιδί µου
γράμματα το νέο 
κυβερνητικό μότο 
για τους αγρότες

Η κατάλληλη  
πολιτική διαχείρισης 
υδάτων πρώτη στην 
ατζέντα ανάκαμψης 

Λεµπρόν Τζέιµς 2023
Παίκτης των Λέικερς θα 
παραµείνει έως το 2023 ο 
Λεµπρόν Τζέιµς. Όπως έγινε 
γνωστό ο 35χρονος σούπερ 
σταρ συµφώνησε σε επέκταση 
του συµβολαίου του και θα 
παραµείνει για δύο ακόµη 
χρόνια στους Λέικερς. Οι 
απολαβές του θα κυµαίνονται 
στα 39,2 εκατοµµύρια δολάρια 
για την επόµενη σεζόν. και θα 
εισπράξει ακόµη 85 εκατ. µέχρι 
το καλοκαίρι του 2023.

Με κόσµο η Λα Λίγκα
Τα γήπεδα της Ισπανίας 
αναµένεται να αποκτήσουν ξανά 
ζωή από τον ερχόµενο 
Ιανουάριο, όπως ανακοίνωσε ο 
πρόεδρος της La Liga Χαβιέρ 
Τεµπάς. Η Ισπανία, µε τον τρόπο 
αυτό, ακολουθεί την «τακτική» 
της Αγγλίας, στην οποία θα 
επιτρέπεται η µερική παρουσία 
των φιλάθλων σε γήπεδα που 
εδρεύουν σε πόλεις µε χαµηλό 
επιδηµιολογικό φορτίο.

Θέλει νίκη ψυχολογίας
Σχεδόν ένα µήνα έχει να βιώσει 
το αίσθηµα της νίκης η ΑΕΛ, 
η οποία µετά από 9 αγώνες 
βρίσκεται στην τρίτη θέση από 
το τέλος, µε µόλις έξι πόντους. 
Κρίσιµο λοιπόν είναι το 
ερχόµενο µατς µε τον 
προτελευταίο στον πίνακα της 
βαθµολογίας, Παναιτωλικό την 
ερχόµενη ∆ευτέρα 7 
∆εκεµβρίου. Μία νίκη δεν θα 
της δώσει µόνο βαθµολογική 
«ανάσα» αλλά και ψυχολογία 
για τη δύσκολη συνέχεια που 
την περιµένει. 

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’
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Παρίσι ή 
Βαρκελώνη; 
Η Παρί Σεν Ζερµέν 
άλωσε το Όλντ Τράφορντ και 
ο Νεϊµάρ έριξε «βόµβα» µετά το 
τέλος του µατς. Ο Βραζιλιάνος 
σταρ των Παριζιάνων αποκάλυψε 
στις δηλώσεις του πως θέλει του 
χρόνου να είναι συµπαίκτης µε 
τον Λιονέλ Μέσι.
«Αυτό που θέλω περισσότερο 
είναι να παίξω ξανά µε τον 
Λιονέλ Μέσι» και πρόσθεσε: «το 
διασκεδάζω ακόµα µαζί του στο 
γήπεδο». Σε ερώτηση για την 
οµάδα που θα ήθελε να γίνει 
αυτό, Μπαρτσελόνα ή Παρί, ο 
Νεϊµάρ ήταν αινιγµατικός 
λέγοντας: «Πού θα παίξουµε; 
∆εν είναι πρόβληµα, οπουδήποτε, 
ακόµα και στα… µέρη µου. Πρέπει 
να το δοκιµάσουµε την επόµενη 
χρονιά». Ο Νεϊµάρ βρέθηκε στο 
πλευρό του Αργεντινού στην 
Μπαρτσελόνα από το 2013 ως 
και το 2017, µε την Μπαρτσελόνα 
να κατακτά το Τσάµπιονς Λιγκ 
στον τελικό κόντρα στην 
Γιουβέντους. 

Η top 11άδα 
των οπαδών
Η UEFA ανακοίνωσε την 
«απόλυτη οµάδα» όλων των 
εποχών όπου συγκαταλέγονται 
ουσιαστικά όσοι έχουν ψηφιστεί 
διαχρονικά ως «οι καλύτεροι» 
από τους οπαδούς τις 
περισσότερες σεζόν. Η λίστα 
έχει ως εξής: Τερµατοφύλακας: 
Ίκερ Κασίγιας, Αµυντικοί: Σέρχιο 
Ράµος, Ζεράρ Πικέ, Κάρλες 
Πουγιόλ, Φίλιπ Λαµ. Μέσοι: 
Στίβεν Τζέραρντ, Τσάβι 
Ερνάντεθ, Αντρές Ινιέστα, 
Επιθετικοί: Κριστιάνο Ρονάλντο, 
Λιονέλ Μέσι, Τιερί Ανρί.

Ξύπνησαν οι πολιτικοί… 
µουστερήδες, είδαν φως και είπαν 
να µπουν. Αναφερόµαστε στους 30 

βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, µε µπροστάρη τον Λά-
κωνα πρώην υπουργό της πλατείας, οι οποί-
οι κατέθεσαν ερώτηση προς τους αρµόδιους 
επικεφαλής των απανταχού πλατειών, µε την 
οποία περιγράφουν το τεράστιο «µπάχαλο» 
που συµβαίνει και φέτος µε τους εγκαταλειµ-
µένους, από τον «επενδυτή» και την πολιτεία, 
τευτλοκαλλιεργητές και ζητούν να τους δοθεί 
τουλάχιστον έγκαιρα µια σεβαστή συνδεδεµέ-
νη µήπως και ρεφάρουν τη ζηµιά. Καλή η πρω-
τοβουλία, αλλά η επιστροφή στην αντιπολίτευ-
ση δεν είναι κολυµβήθρα του Σιλωάµ. Ο κ. Α-
ραχωβίτης ήταν υπουργός και το κόµµα του 
κυβερνούσε µέχρι και το καλοκαίρι του 2019 
και τότε τα ίδια και χειρότερα επικρατούσαν µε 
την περίπτωση της τευτλοκαλλιέργειας. 

Αργά µεν, πλην, σταθερά και µεθοδικά, 
στην περιοχή πέριξ της λίµνης Πολυφύτου 
στην Κοζάνη, έχει αρχίσει κι αναπτύσσεται 
ένας σηµαντικός πυρήνας της ελαιοκαλλι-
έργειας. Με κυρίαρχη ποικιλία τη Χονδρο-
ελιά Χαλκιδικής, που καλύπτει περί το 80% 
των εκτάσεων, τα τελευταία έτη έχουν φυ-
τευτεί και καλλιεργούνται περισσότερα α-
πό 4.000 στρέµµατα µε ελιές. Μάλιστα ό-
πως σηµείωνε στη στήλη ο πρόεδρος του 

Αγροτικού Συνεταιρισµού Ιµέρων που εί-
ναι στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας, 
τυποποιώντας το οµώνυµο πολυβραβευµέ-
νο για την ποιότητά του λάδι Ιµέρων, µόνο 
φέτος στην ευρύτερη περιοχή φυτεύτηκαν 
γύρω στα 3.000-4.000 ελαιόδεντρα και το 
αισιόδοξο είναι πως στην καλλιέργεια ει-
σέρχονται και νέοι, ηλικιακά, παραγωγοί. 

«Τουφεκιά στον αέρα», χαρακτηρί-
ζουν οι µελισσοκοµικοί φορείς της χώρας τις 
πρόσφατες αποκαλύψεις, από τις αρµόδιες ε-
λεγκτικές Αρχές, κρουσµάτων πρόσµιξης µε-
λιού µε άλλα προϊόντα. «Το καραµελόχρω-
µα πάει σύννεφο», αναφέρουν χαρακτηριστι-
κά και ζητούν από το ΥπΑΑΤ και την πολιτεία 
εν γένει αυστηροποίηση των ελέγχων και βα-
ρύ πέλεκυ σε επίπεδο επιβολής κυρώσεων. 

«Λέτε κ. Υπουργοί ότι ως το τέλος του 
Φεβρουαρίου του 2021 θα έχετε κυρώσει το 
90% των δασικών χαρτών και θα αποµένει 
µόνο η εκδίκαση ενστάσεων και αντιρρήσε-
ων. ∆εν παρακολουθείτε τις αποφάσεις του 
ΣτΕ;  ∆εν γνωρίζετε ή εσκεµµένα αγνοείτε, 
ότι οι ρυθµίσεις που προέβλεπαν τη διαδικα-
σία των αντιρρήσεων και το εύρηµα της µε-
ρικής κύρωσης απορρίφθηκαν στο σύνολό 
τους, µια απόφαση που βγήκε πρόσφατα.», 
ρωτά ο Αποστόλου προβλέποντας ότι η υπό-
θεση θέλει ακόµη δεκάδες χρόνια. O ΓΥΛΟΣ

Τελευταία αγωνιστική των οµίλων στο Τσάµπιονς Λιγκ σελ. 54 • Ζεστή για Χάαλαντ εµφανίζεται η Μάντσεστερ Σίτι σελ. 54

Η έκτη γενιά
Με τη νέα έκτη γενιά της Σειράς 900, 
η γερµανική κατασκευάστρια τρακτέρ 
δείχνει πως βρίσκεται σε φόρµα, καθώς 
την εξοπλίζει µε χαρακτηριστικά που είναι 
πραγµατικά χρήσιµα στο χωράφι και στο 
δρόµο. ∆ιαβάστε περισσότερα στο profi 
∆εκεµβρίου που κυκλοφορεί. 

Η ΤΡΥΠΙΑ ΒΑΡΚΑ

Ευάερο
και ευήλιο 

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

Η ΦΑΡΜΑ ΤΗΣ ARIE REINHARDT TAYLOR
Η Arie Reinhardt Τaylor δηµιουργεί πίνακες µε εικόνες από την παιδική της ηλικία στο αγρόκτηµα στη δυτική Βόρεια Καρολίνα της δεκαετίας 
του ‘20 και του ‘30. Με τα χρόνια έχει ζωγραφίσει πάνω από 500 πίνακες. Είναι διάσηµη καλλιτέχνης στον τοµέα της Λαϊκής Τέχνης.
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Σ
την ελληνική αγορά γίνονται εξαγω-
γές σκληρού σίτου στα 280 ευρώ ο τό-
νος FOB λιµάνι µας για µέτριες ποιό-
τητες, ενώ για τα ποιοτικά υπάρχει µια 

ένδειξη από την πρόσφατη αγορά της Τυνησί-
ας στα 370 δολάρια ο τόνος, η οποία δεν είναι 
υποσχόµενη. Εν τω µεταξύ άλλη µία εβδοµάδα 
στην Ιταλία διατηρούνται τα επίπεδα των 300-
305 ευρώ ο τόνος και στη Γαλλία τα 275 ευρώ.

  Με το χρηµατιστήριο χαµηλότερα και το 
δολάριο αποδυναµωµένο, οι εκκοκκιστές στην 
ελληνική αγορά αύξησαν τη βάση επί του χρη-
µατιστηρίου µε σκοπό να πιάσουν σε ευρώ τις 
ίδιες τιµές που έπιαναν το προηγούµενο διά-
στηµα. Υπάρχει ζήτηση, αλλά οι αγοραστές δεν 
πείθονται να πληρώσουν το υψηλότερο πριµ.

Κρατιέται ψηλά 
το σκληρό σιτάρι
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Πτώση δολαρίου και κερδοσκοπικές τοποθετήσεις πάγωσαν την αγορά
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ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

IOYΛ ΑΥΓ ΣΕΠ OKT ΝΟΕ ∆ΕΚ

∆ιόρθωση για το χρηµατιστήριο 
βάµβακος την περασµένη εβδοµάδα 
µε τους επενδυτές να 
τοποθετούνται υπέρ νέας ανόδου.

Αµετάβλητη η τιµή σκληρού 
στις αγορές της Ιταλίας, 
που σταθεροποιείται 
στα πρόσφατα υψηλά.

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

∆ιατηρώντας µεν τα 70 σεντς ανά λί-
µπρα, το χρηµατιστήριο βάµβακος δι-
αµόρφωσε την εβδοµάδα που πέρα-
σε µια πτωτική τάση, χάνοντας το εύ-
ρος των 73-74 σεντς ανά λίµπρα και 
προσεγγίζοντας τα 71 σεντς. Ωστό-
σο στην αγορά εξακολουθούν να γί-
νονται τοποθετήσεις των επενδυτών 
στην άνοδο, κάτι που αποδίδεται στο 
γεγονός ότι η αξία του δολαρίου βρί-
σκεται σε χαµηλό διετίας, ενισχύο-
ντας µε τη σειρά του την εξαγωγική 
δραστηριότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, 
το πριµ επί των χρηµατιστηριακών τι-
µών που διεκδικεί το ελληνικό εκκοκ-
κισµένο βαµβάκι, ανέβηκε, διατηρώ-
ντας αµετάβλητες τις τιµές για το εγ-
χώριο προϊόν. Παρ’ όλα αυτά, οι εκ-
κοκκιστές διαµορφώνουν ένα κλίµα 
πίεσης των τιµών παραγωγού, αλλά-
ζοντας τις προσφορές που είχαν δώ-
σει νωρίτερα φέτος, κόβοντας τουλά-
χιστον 2 λεπτά ανά κιλό σύσπορου. 

Μέχρι στιγµής, σύµφωνα µε το ρε-
πορτάζ, λίγοι παραγωγοί έχουν προ-
χωρήσει σε κλεισίµατα τιµών, µε τους 
περισσότερους να έχουν πληρωθεί µε 
έως και 38 λεπτά το κιλό ανοιχτά, ανα-
µένοντας τουλάχιστον 3-4 λεπτά συ-
µπληρωµατικό τιµολόγιο, που θα α-
νέβαζε την τιµή ανάµεσα στα 43 µε 44 
λεπτά το κιλό. Ωστόσο η νέα εµπορι-
κή τακτική των εκκοκκιστών διαµορ-
φώνει µέχρι στιγµής ένα επίπεδο τι-
µών πέριξ των 40 λεπτών κι αυτό παρά 
το γεγονός ότι οι ισορροπίες στη διε-
θνή αγορά θα επέτρεπαν τα 45 σεντς. 

Στο κοµµάτι τώρα των εκτιµήσεων 
για την εξέλιξη της αγοράς τους επό-
µενους µήνες, η τελευταία έκθεση της 
∆ιεθνούς Συµβουλευτικής Επιτροπής 
Βάµβακος (ICAC) περιγράφει τέτοια 
θεµελιώδη που βάζουν τέλος στο κλί-
µα πίεσης των τιµών. «Φαίνεται πλέ-
ον λες και οι τιµές βάµβακος βρίσκο-
νται υπό πίεση ανέκαθεν» σχολιάζει 
εισαγωγικό σηµείωµα στην έκθεση 
της ICAC. Στο σηµείωµα ∆εκεµβρί-
ου, η ICAC αναµένει µια παγκόσµια    

παραγωγή µεταξύ των 24,9 και των 
24,7 εκατ. τόνων, κάτι που θα µπο-
ρούσε να µειώσει τα τελικά αποθέµα-
τα της περιόδου 2020-2021. 

Εν τω µεταξύ, ο διεθνής οργανισµός 
καταγράφει µια σταθερή -αν και µι-
κρή- ενίσχυση της παγκόσµιας κα-
τανάλωσης, που θα κυµανθεί κοντά 
στους 24,3 εκατ. τόνους, όσο το διε-
θνές εµπόριο αναµένεται τους επό-
µενους µήνες να επιστρέψει στα προ 
πανδηµίας επίπεδα των 9,4 εκατ. τό-
νων. Τα παραπάνω, σε συνδυασµό µε 
τη βελτίωση των ρυθµών ανάπτυξης 
της παγκόσµιας οικονοµίας που επι-
καλείται η ICAC, θα οδηγήσουν σύµ-
φωνα µε την επιτροπή στη βελτίωση 
των ισορροπιών της αγοράς βάµβακος. 

∆ιορθώνει το χρηµατιστήριο, πιέζει η εκκόκκιση
 Οι εκκοκκιστές κόβουν 2 λεπτά από το σύσπορο, πάνω που οι παραγωγοί φιξάρουν τιµές 
 Η πτώση του δολαρίου σε χαµηλό διετίας φέρνει εξαγωγές και τοποθετήσεις επενδυτών 

Για έναν πολυετή ανοδικό 
κύκλο των τιµών βασικών 
αγροτικών εµπορευµάτων 
µιλά σε έκθεσή της η Goldman 
Sachs, περιγράφοντας 
βασικές δοµικές αλλαγές στις 
ισορροπίες των παγκόσµιων 
αγορών που θα υποκινήσουν 
τη διαδικασία. Σύµφωνα µε 
την τράπεζα, αναµένεται να 
διαµορφωθούν ευνοϊκές 
συνθήκες στην αγορά 
βιοντίζελ τα επόµενα χρόνια, 
ξεκινώντας από τις ΗΠΑ, κάτι 
που θα αυξήσει σηµαντικά τις 
ποσότητες καλαµποκιού και 
σόγιας. Την ίδια στιγµή, η 
αύξηση των αναγκών της 
Κίνας για ζωοτροφές ενισχύει 
τη ζήτηση, µε τη σόγια και το 
καλαµπόκι να αναµένεται να 
διαµορφώσουν ακόµα 
υψηλότερα επίπεδα τιµών.
Βέβαια, οι καλλιέργειες αυτές 
είναι ανταγωνιστικές του 
βαµβακιού ως προς τις 
εκτάσεις σε ΗΠΑ και Βραζιλία, 
που σηµαίνει ότι αναµένεται 
µείωση και διαµόρφωση τιµών 
άνω των 75 σεντς στο 12µηνο. 

Η GOLDMAN SACHS 
ΑΝΑΜΕΝΕΙ ∆ΟΜΙΚΕΣ 
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ 

Το δολάριο οδεύει σε χαµηλό διετίας και το βαµβάκι 
αντί να κινηθεί ανοδικά, κατέγραψε διόρθωση. 
Αρκετοί θεωρούν πως αυτό αποτελεί λογική 
αντίδραση της αγοράς δεδοµένου πως το βαµβάκι 
εδώ και καιρό θεωρείται υπερ-αγορασµένο 
χρηµατιστηριακά. Το οξύµωρο είναι πως υπό αυτές 
τις συνθήκες είχαµε και αύξηση των κερδοσκοπικών 
τοποθετήσεων στην άνοδο. Πλησιάζοντας προς το 
τέλος του έτους η αγορά θα χρειαστεί καινούργια 
θετικά νέα για να κινηθεί ανοδικά. Ίσως και να µην 
είναι αρκετή η άνοδος των χρηµατιστηρίων υπό το 
θετικό κλίµα από τα εµβόλια του Covid-19. 

ΝEA ΥOΡKH
∆εν είναι πολύ θετικά τα νέα καθώς το χρηµατιστήριο 
στις τελευταίες συνεδριάσεις σηµείωσε απώλειες µεταξύ 
1,5-2 σεντς ανά λίµπρα, ενώ το δολάριο αποδυναµώθηκε 
µε την ισοτιµία έναντι του ευρώ να φτάνει πάνω από το 
1,21. Υπό αυτές τις συνθήκες οι εκκοκκιστές προτίµησαν 
να µην προβούν σε νέες πωλήσεις καθώς ήταν αδύνατο 
να πιαστούν οι ίδιες τιµές σε ευρώ η τελική τιµή ήταν 
ακόµα χαµηλότερη. Γίνεται προσπάθεια αύξησης του 
πριµ επί του χρηµατιστηρίου η οποία ακόµα δεν έχει 
καρποφορήσει. Ζήτηση υπάρχει από παραδοσιακούς 
πελάτες της σοδειάς µας, αλλά σε τουλάχιστον 1 σεντ 
χαµηλότερα από τις «θεωρητικά» προσφερόµενες τιµές.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Οι ισορροπίες στη διεθνή αγορά 
επιτρέπουν τιµή στα 45 σεντς.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Τέλος στο κλίµα πίεσης των 

τιµών βάζουν τα θεµελιώδη, 

σύµφωνα µε την ICAC

Συνεδρίαση 02/12/2020
Μήνας Κλείσιµο Μεταβολή
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Η περιορισµένη παραγωγή µε υ-
ψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά 
διαµορφώνει λίγο έως πολύ το 
εµπορικό τοπίο σε Ελλάδα και Ι-
ταλία. Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, 
τα µεγάλα µαγαζιά της Ιταλίας, 
ακούγεται ότι θα µπουν στην α-
γορά µέσα στον ∆εκέµβριο, χω-
ρίς ωστόσο να έχουν γνωστοποι-
ήσει τις προθέσεις τους οι αγορα-
στές ως προς τις ποσότητες που θα 

αναζητήσουν, αλλά και τις τιµές 
που είναι διατεθειµένοι να πλη-
ρώσουν. ∆εν αποκλείεται η συσ-
σώρευση που χαρακτηρίζει την 
αγορά το τελευταίο διάστηµα να 
εκδηλωθεί σε ένα νέο ανοδικό 
κύκλο τιµών και στη χώρα µας.  

Στην Ισπανία, χωρίς η παραγω-
γική διαδικασία να έχει µπει σε ε-
ντατικούς ρυθµούς, όσες ποσότη-
τες έξτρα παρθένου ελαιολάδου 

παράγονται, φεύγουν από τα ελαι-
οτριβεία και πέφτουν στην αγο-
ρά, µε την εσωτερική κατανάλω-
ση να έχει ενισχυθεί σηµαντικά. 

Ενισχυτικός για τις τιµές πα-
ράγοντας είναι και το γεγονός ό-
τι δίνεται πλέον στους συνεταιρι-
σµούς η δυνατότητα να προχωρή-
σουν σε ιδιωτική αποθεµατοποίη-
ση σε περίπτωση που η αγορά δι-
αµορφώνει κλίµα πίεσης τιµών. 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Τη στιγµή που Ισπανία και Ιταλία 
καταγράφουν άνοδο τιµών, το ε-
µπορικό µοντέλο διάθεσης του ε-
λαιολάδου στην Ελλάδα, δείχνει 
να ακολουθεί µε δυσκολία τον α-
νοδικό κύκλο στην ευρωπαϊκή α-
γορά. Το πρόβληµα εντοπίζεται εν 
µέρει και στον χρηµατοδοτικό α-
ποκλεισµό των οµάδων παραγω-
γών και συνεταιρισµών του εγχώ-
ριου κλάδου, που δυσχεραίνει τις 
προσπάθειες ανάκαµψης. Σε αντί-
θεση µε το τι συµβαίνει στην Ιτα-
λία, όπου οι συνεταιρισµοί έχουν 
τη δυνατότητα να δανειστούν έ-
ως 2,5 εκατ. ευρώ για να αγορά-
σουν σε υψηλότερες της αγοράς 
τιµές, να προβούν σε επενδύσεις 
τυποποίησης και να προωθήσουν 
το  προϊόν τους.

Όπως µεταφέρουν άνθρωποι της 
εγχώριας αγοράς στην Agrenda, ε-
δώ κανένας συνεταιρισµός δεν θα 
µπορούσε να αγοράσει από τους 
παραγωγούς-µέλη του ποσότητες 
ελαιολάδου που έχουν παραχθεί 
µέχρι τώρα. Γίνεται λόγος για πο-
σότητες περί τους 3.000-5.000 τό-
νους που θα αντιστοιχούσαν σε 
ένα παραγωγικό κέντρο. Μια τέ-
τοια δυνατότητα κρίνεται ουσια-
στική, αφού αφενός θα µπορού-
σε να δώσει µια οικονοµική ανά-
σα στα µέλη του, αφετέρου θα έ-
δινε τα περιθώρια στον συνεται-
ρισµό να διαχειριστεί µε πιο ολο-
κληρωµένο τρόπο το προϊόν, δη-
λαδή να το τυποποιήσει και να το 
εµπορευτεί µε τη δική του πλέον 
υπογραφή, εξασφαλίζοντας προ-

στιθέµενη αξία και πιο σταθερές 
ταµειακές ροές. 

«Ακόµα και 3 ευρώ να πληρώ-
ναµε για το φρέσκο ελαιόλαδο της 
περιοχής, κοντά στους 3.000 τό-
νους που έχουµε στις δεξαµενές, 
ούτε έχουµε ταµειακά διαθέσιµα 
3 εκατ. ευρώ, ούτε µπορούµε να 
δανειστούµε το ποσό» αναφέρει 
δραστήριος συνεταιριστής. 

Στην ελληνική αγορά, το εµπό-
ριο κρατά χαµηλό προφίλ, οι πα-
ραδοσιακοί συνεταιρισµοί του ε-
λαιολάδου προσπαθούν να δια-
πραγµατευτούν συµφωνίες, όσο 
οι τιµές που πληρώνουν τα ιδιωτι-

κά ελαιοτριβεία βρίσκονται σε ο-
ρισµένες περιπτώσεις ακόµα και 
κάτω από τον µέσο όρο της Ισπα-
νίας. Την ίδια στιγµή στην ευρω-
παϊκή αγορά το κλίµα είναι ανο-
δικό. Η µέση τιµή του έξτρα παρ-
θένου ελαιολάδου στην Ισπανία 
βρίσκεται πλέον στα 2,70 ευρώ το 
κιλό, 50 λεπτά περίπου πάνω από 
τα αντίστοιχα επίπεδα του προη-
γούµενου ∆εκεµβρίου και οδεύ-
ει προς τα 3 ευρώ, ενώ η Ιταλία έ-
χει επιστρέψει σε εύρος τιµών ά-
νω των 5 ευρώ. 

Φαίνεται λοιπόν ότι στο ίδιο υ-
φεσιακό περιβάλλον ελέω παν-
δηµίας και από την ίδια εµπορι-
κή γραµµή εκκίνησης, αφού πέ-
ρυσι όλες οι χώρες παραγωγοί 
ελαιολάδου παρουσίασαν µειω-
µένες τιµές, οι ανταγωνιστές της 
Ελλάδας, κατάφεραν να διαχειρι-
στούν µε πιο αποτελεσµατικό τρό-
πο τα εργαλεία ανάκαµψης που 
είχαν στη διάθεσή τους. 

Ρευστότητα σε συνεταιρισµούς 
εξασφαλίζει η Ιταλία

Με σχεδόν 15 εκατ. ευρώ πα-
ραπάνω από όσα διέθεσε η Ελ-
λάδα για την έκτακτη ενίσχυση 
στο ελαιόλαδο, η Ιταλία διαµόρ-
φωσε ένα ταµείο 140 εκατ. ευρώ 
για την παροχή χαµηλότοκων εγ-
γυηµένων δανείων που αφορά 
αποκλειστικά στην στήριξη του 
ελαιοκοµικού τοµέα. 

Οµάδες παραγωγών και συνε-
ταιρισµοί γνώριζαν ήδη από το 
καλοκαίρι ότι µέχρι το τέλος ∆ε-
κεµβρίου θα µπορούν να δανει-
στούν έως και 2,5 εκατ. ευρώ, µε 
την προϋπόθεση να αγοράσουν 
σε καλύτερες τιµές την παραγω-
γή επιτραπέζιων ελιών και ελαι-
ολάδου των µελών τους και να 
επενδύσουν σε αναδιάρθρωση 
καλλιεργειών και την τυποποί-
ηση. Παρά τις πιέσεις του εµπο-
ρίου, η Ιταλία δεν έχει πέσει από 
το ψυχολογικό όριο των 5 ευρώ 
το κιλό, όσο σε περιοχές της Ελ-
λάδας, ιδιωτικά ελαιοτριβεία α-
γοράζουν σε τιµές ακόµα και κά-
τω από τα επίπεδα των Ισπανών.

Από τη δεξαµενή του συνεταιρισµού περνά
η ανάκαµψη της τιµής στο ελαιόλαδο 
Με εγγυηµένα δάνεια ιταλικά σχήµατα αγοράζουν σε τιµές άνω των 5 ευρώ 

Ενισχύεται η ζήτηση στην αγορά της ΕΕ
µε το κανάλι της λιανικής να απορροφά ποσότητες

ΠΕΡΙΠΟΥ 
3.000-5.000 ΤΟΝΟΙ
Στη χώρα µας κανένας 

συνεταιρισµός δεν θα 

µπορούσε να αγοράσει από 

τους παραγωγούς-µέλη του 

ποσότητες ελαιολάδου που 

έχουν παραχθεί µέχρι τώρα

ΣΤΑ 2,70 ΕΥΡΩ
Η µέση τιµή του έξτρα παρθένου 

ελαιολάδου στην Ισπανία βρί-

σκεται 50 λεπτά περίπου πάνω 

από τον περασµένο ∆εκέµβριο

Η 
εξαγωγή για τα µέτρια 
σκληρά σιτάρια στην ελ-
ληνική αγορά κυµαίνε-
ται στα 280 ευρώ ο τό-

νος FOB λιµάνι µας και σηµειώνο-
νται κάποιες πωλήσεις. Η νέα αγο-
ρά της Τυνησίας ακούγεται ακριβή 
σε δολάρια, αλλά όταν µετατρέπεται 
σε ευρώ, αφαιρείται το µεταφορικό 
κόστος και δεδοµένου πως αφορά 
εξαιρετικής ποιότητας σιτάρια η τι-
µή δεν είναι τελικά τόσο υποσχό-
µενη. Λογικά θα καλυφθεί κι αυτή 
η δουλειά µε σιτάρια από Καναδά 
λόγω ποιότητας. 

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

πλά συντήρη-
ση στα πρό-
σφατα υψη-
λά. Συγκεκρι-
µένα τα ποι-
οτικά σιτάρια 

µε ειδικό βάρος 78 kg/hl, υαλώδη 
80% και πρωτεΐνη 13% η τιµή απο-
θήκης παραγωγού είναι στα 300-
305 ευρώ ο τόνος. Επίσης για τη 
δεύτερη ποιότητα µε ειδικό βάρος 
76 kg/hl, υαλώδη 70% και πρωτεΐ-
νη 12% η τιµή αποθήκης παραγω-
γού κυµαίνεται στα 290-295 ευρώ 
ο τόνος. Στη Γαλλία οι τιµές κρα-
τιούνται στα 275 ευρώ ο τόνος, ε-
νώ υπάρχει µια αισιοδοξία κατόπιν 
του πρόσφατου διαγωνισµού αγο-
ράς από πλευράς Τυνησίας. Συγκε-
κριµένα έκλεισε η δουλειά στα 370 
δολάρια ο τόνος, τιµή που αντιστοι-
χεί σε 305 ευρώ ο τόνος, παραδο-
τέα στο λιµάνι τους. 

Την ίδια ώρα στο χρηµατιστή-
ριο του Σικάγο, κατόπιν των µαζι-
κών ρευστοποιήσεων στα τέλη Νο-
εµβρίου τα µαλακά σιτάρια βρέθη-
καν να ισορροπούν λίγο χαµηλό-
τερα, σε αντίθεση µε τη σόγια που 
εξακολουθεί να πιέζεται. Η ραγδαία 
πτώση του δολαρίου έχει αυξήσει 
την ανταγωνιστικότητα της αµερι-
κανικής σοδειάς και στη φυσική 
αγορά αυτό αποτυπώνεται µε νέες 
πωλήσεις. Στη Γαλλία, τέλος, οι τι-
µές  πιέστηκαν σηµαντικά λόγω της 
ισχυρής ανόδου του ευρώ έναντι του 
δολαρίου. Τα συµβόλαια Μαρτίου 
‘21 κυµαίνονται στα 203 ευρώ ο τό-
νος, σηµειώνοντας σε µια εβδοµά-
δα απώλειες της τάξης των 7 ευρώ. 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΕΠΙΑΣΕ Η ΕΞΑΓΩΓΗ 
280 ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ  
FOB  ΓΙΑ ΤΟ 
ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ 

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ (ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ)

ΙΤΑΛΙΑ

5,10

ΕΛΛΑ∆Α

2,30
5,10

ΕΛΛΑ∆Α

2,70
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Επανακάμπτουν 
τα γαλακτοκομικά 

Αναζητά
πλήρες γάλα
ο σύγχρονος
καταναλωτής

Μια καθο-
δική τάση 

δεκαετιών φαίνεται ότι αντιστρέφουν 
εν µέσω πανδηµίας τα γαλακτοκοµι-
κά και ειδικά το βούτυρο και το γά-
λα, που υπέστησαν σηµαντική πίε-
ση από τον ανταγωνισµό φυτικών 
εναλλακτικών τα τελευταία χρόνια. 

Οι πωλήσεις πλήρους γάλακτος 
στη λιανική τρέχουν ενισχυµένες κα-
τά 4,1% σύµφωνα µε το Bloomberg, 
το οποίο µιλά για «αναγέννηση» της 
χρήσης βουτύρου. Σε συνδυασµό µε 
τη σταθερά αυξανόµενη αποδοχή του 
γιαουρτιού στις ΗΠΑ, θα µπορούσαν 
τους επόµενους µήνες να βγάλουν 
από τη δύσκολη θέση µεγάλες κτη-
νοτροφικές µονάδες της χώρας. Βέ-
βαια οι διατροφικές τάσεις που εκδη-
λώνονται στις ΗΠΑ, εξαπλώνονται 
και στον υπόλοιπο χρόνο, µε προ-
γενέστερη έκθεση της Κοµισιόν, τον 
Σεπτέµβριο του 2020, να αποτυπώ-
νει αντίστοιχες προοπτικές για την 
ευρωπαϊκή αγορά. 

Σε αυτή τη φάση, η ζήτηση για 
γαλακτοκοµικά από τη λιανική εί-

ναι αυξηµένη κατά 20%, µε το κενό 
που έχει αφήσει το κλείσιµο της ε-
στίασης, να υπερκαλύπτεται από την 
κατανάλωση των νοικοκυριών. Μά-
λιστα για να καλυφθεί η ζήτηση, η 
παραγωγή έχει ενισχυθεί κατά 6%, 
φτάνοντας τα υψηλά επίπεδα του 
1943, όταν το προϊόν ήταν το µο-
ναδικό λιπαρό συστατικό στην α-
µερικανική κουζίνα. Όπως σχολι-
άζει το Bloomberg, η έκρηξη της 
ζήτησης φέτος, είναι τµήµα µιας 
µακροπρόθεσµης επιστροφής του 
προϊόντος στις κουζίνες. Μπορεί η 
κατά κεφαλήν κατανάλωση να µην 
βρίσκεται στα επίπεδα των πρώτων 
δεκαετών του 20ού αιώνα, ωστόσο 
είναι σε σαφώς υψηλότερα επίπε-
δα από του 1980, 1990 και της πρώ-
της 15ετίας του 21ου αιώνα. Έπει-
τα από την πτώχευση δύο ιστορι-
κών γαλακτοκοµικών µονάδων το 
τελευταίο 12µηνο, η µεγάλη εικό-
να θέλει την ζήτηση για ό,τι παρα-
σκευάζεται από γάλα, να έχει εκτι-
ναχθεί, υποβοηθούµενη και από τις 
συνθήκες της πανδηµίας. 

Μια άλλη ενδιαφέρουσα τάση που ανα-
δεικνύουν τα στατιστικά της αγοράς γα-
λακτοκοµικών προϊόντων, έγκειται στην 
προτίµηση των καταναλωτών για πλή-
ρες γάλα, έναντι των προϊόντων µε λιγό-
τερα λιπαρά. «Όταν ο καταναλωτής απο-
φασίζει να µην πιει σπασµένα αµύγδα-
λα διαλυµένα σε νερό, τότε αναζητά το 
πιο λιπαρό γάλα στο ράφι» σχολιάζει στο 
Bloomberg ο Πήτερ Βιταλιάνο, αντιπρόε-
δρος της Εθνικής Οµοσπονδίας Παραγω-
γών Γάλακτος των ΗΠΑ (NMPF) και αρµό-
διος για ζητήµατα οικονοµικής πολιτικής 
και ανάλυσης της αγοράς. Συγκεκριµένα, 
για πρώτη φορά µετά από 15 χρόνια, το 
πλήρες γάλα προηγείται σε ποσοστό 2% 
επί των προϊόντων µε λιγότερα λιπαρά 
και διατηρεί εδώ και δύο χρόνια το προ-
βάδισµα αυτό ως προς τις πωλήσεις. Α-
πό την άλλη, το αποβουτυρωµένο γάλα 
ακολουθεί µια πτωτική πορεία. Φαίνεται 
ότι η δυναµική αυτή είναι σηµαντική, α-
φού το πλήρες γάλα είναι και το προϊόν 
µε το µεγαλύτερο περιθώριο κέρδους, δε-
δοµένου ότι απαιτεί την µικρότερη µετα-
ποιητική προσπάθεια, σε αντίθεση µε το 
αποβουτυρωµένο που υπόκειται περαιτέ-
ρω επεξεργασία.

Όσο η γαλακτοκοµία της χώρας τους βρίσκεται ακόµα σε πρώιµο στάδιο ανάπτυξης, 
οι Κινέζοι καταναλωτές αναζητούν στο εξωτερικό γάλα και προϊόντα αυτού  

Διαμόρφωση αγορών για νέα υποπροϊόντα

ΠΛΗΡΕΣ 2% ΛΙΠΑΡΑ

ΑΠΟΒΟΥΤΥΡΩΜΕΝΟ 1% ΛΙΠΑΡΑ
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Η βιοµηχανία γάλακτος, την ίδια ώρα, βρίσκεται 
σε αναζήτηση νέων προϊόντων γάλακτος αλλά και 
αγορών, προσπαθώντας εν προκειµένω να αδράξει την 
ευκαιρία που διαµορφώνει η σταθερά αυξανόµενη 
ζήτηση για γάλα στις αγορές της Ασίας. Ως γνωστόν, οι 
Κινέζοι καταναλωτές όσο γνωρίζονται καλύτερα µε το 
προϊόν, τόσο περισσότερο το αναζητούν, µε την 
γαλακτοκοµία της χώρας να βρίσκεται ακόµα σε πρώιµο 
στάδιο ανάπτυξης. Πέραν αυτού όµως, πρωτεΐνη 
γάλακτος, λακτόζη, σκόνη ορού γάλακτος, δηλαδή 
υποπροϊόντα της παραγωγής τυριών, διαµορφώνουν 
µια νέα αγορά, που έρχεται να καλύψει ανάγκες της 
φαρµακοβιοµηχανίας, για συµπληρώµατα διατροφής 
που καλύπτουν κυρίως τις ανάγκες των πιο φτωχών 
περιοχών του πλανήτη. Ενδεικτικό της δυναµικής που 
αναπτύσσεται γύρω από τα γαλακτοκοµικά, στα οποία 
εδώ και αρκετά χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί 
ηγετική θέση στην αγορά, είναι και η διαµόρφωση 
εξαγωγικού προφίλ στη βιοµηχανία των ΗΠΑ. Πριν 40 
χρόνια οι Αµερικανοί µετά βίας έστελναν µετρηµένες 
παλέτες µε γαλακτοκοµικά. Πλέον, Μεξικό, Νότια 
Κορέα και Ιαπωνία αγοράζουν αρκετά από τις ΗΠΑ, 
ενώ και η Άπω Ανατολή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
και για τους Ευρωπαίους παραγωγούς. 
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Ανοδικό σερί παρά την παράταση 
του lockdown στο Χρηματιστήριο
Ο Γενικός Δείκτης πραγματοποίησε νέα υψηλά 
9μηνου την περασμένη εβδομάδα σε ένα περιβάλλον 
υγειονομικής ανασφάλειας και επιχειρηματικού 
προβληματισμού μετά και την παράταση του lockdown 
μέχρι τις 14/12. Η ανοδική κίνηση στο ελληνικό 
χρηματιστήριο έρχεται με υστέρηση από την άνοδο 
των υπόλοιπων ευρωπαϊκών αγορών. Η 
χρηματιστηριακή αγορά φαίνεται ιδιαίτερα επίμονη 
στην άνοδο, ενώ οποιαδήποτε παύση ή ακόμα και 
διόρθωση, δεν μπορεί να μεταφραστεί ως πτωτική 
κίνηση, τουλάχιστον με τα τωρινά δεδομένα.

PERNOD RICARD: Η Pernod 
Ricard ανακοίνωσε ότι οι 
μέτοχοι ενέκριναν καταβολή 

μερίσματος 2,66 ευρώ ανά 
μετοχή για τη χρήση 2020. Ένα 
προμέρισμα 1,18 ευρώ ανά μετοχή 
διανεμήθηκε τον Ιούλιο και το σύνολο 
των 1,48 ευρώ τον Δεκέμβριο.

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ: Η εταιρεία Μύλοι 
Λούλη, ενισχύει τους συνεργάτες της 
στη Σάμο που έχουν πληγεί από τον 
σεισμό, προσφέροντας 3.000 kg 
αλεύρι. Συγκεκριμένα, προχώρησε σε 
δωρεά 120 σακιών αλεύρι σε 12 
αρτοποιούς του νησιού.

NESTLE: Το ποσό των 3,58 δισ. 
δολαρίων σχεδιάζει να επενδύσει η 
Nestle στην επόμενη πενταετία, 
προκειμένου να μειώσει το κλιματικό 
της αποτύπωμα και να οδηγηθεί σε 
μηδενικές εκπομπές ρύπων έως το 
2050. Η μεγαλύτερη εταιρεία 
τροφίμων παγκοσμίως δήλωσε ότι θα 
συνεργαστεί με αγρότες ώστε να 
προωθήσει την βιώσιμη γεωργία, να 
φυτέψει εκατοντάδες εκατομμύρια 
δένδρων και να στραφεί στις ΑΠΕ για 
κάλυψη του συνόλου των αναγκών 
της σε ενέργεια μέχρι το 2050.

ΕΥΔΟΚΙΜΗ ΓΗ: Η πρωτοβουλία του 
Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου 
(ΤΑΡ) «ΕΥΔΟΚΙΜΗ ΓΗ-Ενίσχυση 
Αγροδιατροφικής Εκπαίδευσης», 
προϋπολογισμού 1 εκατ. ευρώ, 
ολοκληρώνεται 3 χρόνια μετά την 
ανακοίνωση του προγράμματος. 
Η ΕΥΔΟΚΙΜΗ ΓΗ αναπτύχθηκε σε 
συνεργασία με το Ίδρυμα Μποδοσάκη 
(διαχείριση), ενώ ως φορείς 
υλοποίησης μετείχαν η Αμερικανική 
Γεωργική Σχολή και το Ινστιτούτο 
Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του 
ΕΚΕΤΑ.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Η ανάκαμψη από την πανδημία θα είναι 
ασταθής, αλλά η χαλαρή νομισματική πο-
λιτική σε όλο τον κόσμο και η αισιοδοξία 
για τα εμβόλια σύμφωνα με αναλυτές θα 
στηρίξουν τα ριψοκίνδυνα assets. 

Οι μετοχές της Ασίας-Ειρηνικού, συγκε-
κριμένα οι αγορές της Ευρύτερης Κίνας 
και της Βόρειας Ασίας, αναμένεται να αυ-
ξηθούν με την ανάκαμψη της οικονομι-
κής δραστηριότητας και την αύξηση των 
κεφαλαιουχικών δαπανών από την ανά-
πτυξη 5G, σύμφωνα με τον David Chao, 
στρατηγικό αναλυτή Ασίας - Ειρηνικού 
στην Invesco. «Το 2021 θα μπορούσε να 
είναι μια υπέροχη χρονιά για τις μετοχές 
των αναδυόμενων αγορών», ανέφερε χα-
ρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα ένα βιβλίο που μόλις κυ-
κλοφόρησε, λέει ότι ως αποτέλεσμα της 
σημερινής δημοσιονομικής και νομισμα-
τικής γενναιοδωρίας, «όπως στον απόη-

χο πολλών πολέμων, θα υπάρξει μια ε-
κτίναξη του πληθωρισμού, πιθανότατα 
περισσότερο από 5%, ή ακόμα και της τά-
ξης του 10% το 2021». Η πρόβλεψη έρχε-
ται από το βιβλίο «The Great Demographic 
Reversal» του Charles Goodhart, ενός α-
ξιοσέβαστου ακαδημαϊκού, και του Manoj 
Radham, που εργαζόταν προηγουμένως 
στη Morgan Stanley. Οι συγγραφείς αυ-
τοί υποστηρίζουν πως η παγκόσμια οι-
κονομία πρόκειται να αλλάξει καθεστώς. 
Την τελευταία φορά που συνέβη αυτό ή-
ταν τη δεκαετία του 1980. Οι μεγάλες αλ-
λαγές πριν από τέσσερις δεκαετίες δεν ή-
ταν τόσο η επιθυμία να τεθεί υπό έλεγχο 
ο πληθωρισμός, αλλά η παγκοσμιοποίη-
ση και η είσοδος της Κίνας στην παγκό-
σμια οικονομία. Εκείνη η εποχή, όπως υ-
ποστηρίζουν, που ήταν μια εποχή χαμηλού 
πληθωρισμού και υψηλού και αυξανόμε-
νου χρέους, βαίνει τώρα προς το τέλος της.

PepsiCo
Η PepsiCo Greece ανακοίνωσε τη 
δέσμευσή της, να διαθέσει πάνω από 
το 90% των προϊόντων της, Pepsi & 
Ivi, σε συσκευασίες μπουκαλιών μόνο 
από ανακυκλωμένο πλαστικό (rPet) 
μέχρι το τέλος του 2021. 
Ταυτόχρονα διαθέτει ήδη στην 
Ελληνική αγορά τα προϊόντα Lipton 
Ice Tea σε φιάλες από 100%  
ανακυκλωμένο πλαστικό (rPet). 

ΠΤΙ - ΜΠΕΡ
Η οικογένεια των ΠΤΙ - ΜΠΕΡ Παπαδο-
πούλου υποδέχεται τα νέα μπισκότα ΠΤΙ 
- ΜΠΕΡ Χωρίς Προσθήκη Ζάχαρης, 
πλούσια σε φυτικές ίνες. Η Ε.Ι. Παπαδό-
πουλος Α.Ε, εδώ και 98 χρόνια ηγείται 
της ελληνικής αγοράς μπισκότων με με-
γάλη γκάμα προϊόντων, υψηλής διατρο-
φικής αξίας και μάρκες, όπως: Μιράντα, 
Γεμιστά, Caprice, Cream Crackers, Πολυ-
Δημητριακά Μπισκότα Πρωινού.

Οι αγορές ευνοούν
τους ριψοκίνδυνους

 Το 2021 «υπέροχη χρονιά» για αναδυόμενες 
 Προμηνύεται όντως πληθωριστική θύελλα; 

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
766,82Πέµπτη 03/12

780

770

760

750

740

730

725

∆ευτέρα
30/11

Παρασκευή
27/11

Πέµπτη
03/12

Τετάρτη
02/12

Τρίτη
01/12

Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. 0,2960 +19,35% 

ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. 0,4000 +10,19% 

LOGISMOS INF. SYST.SOCIETE ANO 0,5500 +10,00%

ΝΤΟΠΛΕΡ Α.Β.Ε.Ε. 0,5250 +6,28% 

PERFORMANCE TECHN. Α.Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 7,2000 +5,88%

Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε. 0,2520 -10,00% 

ΑΝ. ΝΑΥΤ. ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 0,0390  -7,14%

CPI Α.Ε. 0,4200 -7,08%

ΟΡΓ. ΛΙΜ. ΘΕΣ. Α.Ε. 23,0000 -5,35% 

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ. ΒΙΟΜ. ΜΑΡΜ. (ΚΑ) 0,6100 -4,39% 

ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ 1,4900  -9,15% 

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 30,033.70 +0.50%
 NASDAQ Comp 12,412.38  +0.51%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3,517.10 -0.12%
Λονδίνο FTSE 100 6,490.27 +0.42%
Φρανκφούρτη DAX-30 13,252.86 -0.45%
Παρίσι CAC-40 5,574.36 - 0.15%
Ζυρίχη SMI 10,342.63 -0.89%
Τόκιο NIKKEI-225 26,809.37 +0.031%
 
Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα Επιτόκιο Τιμή Τελευταία 
      αλλαγή
FED Βασικό 0,25 15.03.2020 
EKT Βασικό 0,25 18.09.2019
 Καταθέσεων  - 0,50 18.09.2019
ΒΡΕΤΑΝΙΑ REPO RATE 0,25 11.03.2020
ΙΑΠΩΝΙΑ Overnight Call Rate -0,1 01.02.2020
ΕΛΒΕΤΙΑ  3M Libor (εύρος) -0,61 01.06.2020
Ζώνη Ευρώ EURIBOR-12M - 0,168 01.06.2020
 EURIBOR -1M - 0,468  01.06.2020
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Επιστρεπτέα προκαταβολή των αγροτών: 
Κάποιοι έγιναν τσάμπα μάγκες γκρινιάζοντας

Τ
ην προηγούµενη εβδοµάδα δηµοσιεύθηκε 
στο Agronews.gr άρθρο σχετικά µε την επι-
στρεπτέα προκαταβολή των αγροτών και τις 
αµοιβές που απορρέουν από την υποβολή 

της αίτησης αυτής. Σήµερα θα τοποθετηθώ επί του θέ-
µατος, επειδή αισθάνοµαι αλλά και 
είµαι υποχρεωµένος να το κάνω για 
δύο λόγους: α) ∆ιότι ως λογιστής νιώ-
θω τουλάχιστον αδικηµένος από την 
παρουσίαση του θέµατος και β) διό-
τι τόσα χρόνια έχω υποστηρίξει τους 
αγρότες περισσότερο και από τους 
ίδιους σε µια σειρά από θέµατα και 
θεωρώ ότι σε µερικούς αξίζουν κά-
ποιες απαντήσεις.

Η διάταξη Γ∆ΟΥ 281/13.11.20 για 
την επιστρεπτέα προκαταβολή 4, ό-
πως ήταν γραµµένη συµπεριλάµβανε 
αρχικά όλους τους έχοντες γεωργι-
κό εισόδηµα, δηλαδή και τους αγρό-
τες του ειδικού καθεστώτος. Όµως ο 
σκοπός της ήταν  να ενισχύει τις επι-
χειρήσεις και οι αγρότες του ειδικού 
καθεστώτος δεν είναι και το γνωρί-
ζουν. Γι’ αυτό και έπειτα από επιση-
µάνσεις, υπήρξε τροποποίηση τέσ-
σερις µέρες αργότερα, µε την Γ∆ΟΥ 
282/17.11.20 απόφαση και παρέµει-

ναν στην δυνατότητα ένταξης µόνο οι αγρότες του κα-
νονικού καθεστώτος. Αυτό ως µία γενική ενηµέρωση.

Κάποιοι αγρότες, απευθυνόµενοι στο λογιστή τους έ-
λεγαν «…ρε συ, πότε θα κάνεις κι εµένα την αίτηση για 
το επίδοµα των 1.000 ευρώ;». Βέβαια, όταν τους ρώτα-
γες «από πού προκύπτει ρε µεγάλε ότι είναι επίδοµα;» 
η απάντηση ήταν «έλα, άστα τώρα αυτά, κάνε µου την 
αίτηση να πάρω το χιλιάρικο».

Και για να πάµε στην ουσία του σηµερινού άρθρου: 
Πόσοι από σας θα γνωρίζατε ότι δι-
καιούστε να υποβάλλετε αίτηση για 
την επιστρεπτέα προκαταβολή, αν 
δεν σας ενηµέρωναν οι λογιστές 

σας; Νοµίζω ελάχιστοι ή τουλάχιστον πολλαπλάσια λι-
γότεροι από όσους πιστεύετε ότι γνώριζαν.

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
Πόσοι γνωρίζετε ότι πρόκειται για δάνειο; Κι αν το 

µάθατε τώρα, πόσοι το ξέρατε όταν µετά την ενηµέρω-
ση για την ύπαρξη δυνατότητας υποβολής της αίτησης 
ζητούσατε να υποβληθεί η αίτηση;

Πόσοι γνωρίζετε ότι η υποβολή της αίτησης, η έγκρι-
ση της και κατ’ επέκταση η είσπραξη της επιστρεπτέας 
προκαταβολής, δηµιουργεί µία σειρά από τώρα, κατά 
τη διάρκεια και µέχρι το τέλος του 2021;

Πόσοι από σας γνωρίζετε ότι έχετε υποχρέωση να 
προσκοµίσετε πιστοποιητικό περί µη πτώχευσης; 

Γνωρίζει κανείς ότι η υποχρέωση αυτή έληγε στις 
30.11.20 και κατόπιν επισηµάνσεων από τους λογιστές 
προς τους Υπηρεσιακούς παράγοντες και τα υπουρ-
γεία, δόθηκε παράταση υποβολής µέχρι τις 28.02.21;

Πόσοι από σας γνωρίζετε ότι υπήρξαν κάποιοι οι ο-

ποίοι, επειδή ο λογιστής τους ενηµέρωσε ότι δεν δι-
καιούνται γιατί δεν πληρούν τα κριτήρια που όριζε η 
απόφαση, µπήκαν µε τους κωδικούς τους (δικοί τους 
είναι, ό,τι θέλουν του κάνουν – αν όχι οι ίδιοι, πάντως 
κάποιοι δικοί τους που «γνωρίζουν τα πάντα» και «έλα 
µωρέ άσε το λογιστή – που ξέρει αυτός τώρα»), αλλοί-
ωσαν τα νούµερα που προκύπτουν από τις περιοδικές 
δηλώσεις ΦΠΑ, πληκτρολόγησαν (οι ξερόλες) µηδενι-
κά ποσά, µε αποτέλεσµα να εγκριθεί η αίτηση  για µία 
επιστρεπτέα που δεν δικαιούνταν;

Γιατί νοµίζετε κάποιοι ότι αν π.χ. στην Καλαµάτα ένας 
λογιστής αµείβεται για µία εργασία µε x ευρώ, θα αµεί-
βεται µε το ίδιο ποσό για την ίδια εργασία και κάποιος 
στην Καρδίτσα; Μήπως κάποιοι έχουν ξεφύγει λίγο;

Πόσοι από σας γνωρίζετε ποιες είναι οι συµβατι-
κές υποχρεώσεις ενός λογιστή απέναντι σας; Να σας 
πω εγώ: Περιλαµβάνουν την ενηµέρωση και εκτύπω-
ση των βιβλίων σας και την υποβολή των δηλώσεων. 
Τίποτε άλλο. Τι σηµαίνει αυτό; Ότι τα πάντα έχουν να 
κάνουν µε τη συζήτηση και τη συµφωνία που έχει  υ-
πάρξει ανάµεσα στον επιχειρηµατία και το λογιστή του. 

Πόσοι από σας γνωρίζουν ότι τις αιτήσεις για τους 
πελάτες του γραφείου τις έκανα την Κυριακή –όλη µέ-
ρα. Κανείς (ούτε κι έχετε υποχρέωση βέβαια). Βλέπετε, 
όλες τις προηγούµενες έπρεπε να διαβάζω για να µην 
κάνουµε κανένα λάθος και σας κυνηγάνε. 

Αυτό όµως δε συνέβη µόνο σε µένα, αλλά σε όλους 
τους λογιστές ανά την επικράτεια. Κι αντί, όχι για ευ-
χαριστώ, όχι για τη γκρίνια της αµοιβής, αλλά τουλά-
χιστον για την ύπαρξη της σιωπής ως ένδειξη στοιχει-
ώδους σεβασµού, κάποιοι είχαν το θράσος να ρωτάνε 
«γιατί ο γείτονας τα πήρε κι εγώ όχι  ακόµη;». Λες κι εί-
χαµε τα λεφτά στα γραφεία µας κι είπαµε δεν τα δίνουµε.

Και µία θερµή παράκληση προς τους λίγους ευτυχώς 
άσχετους, κακεντρεχείς και κουτοπόνηρους: φροντίστε 
να έχετε ξεκάθαρη σχέση µε το λογιστή σας, όχι να ζη-
τάτε κάθε µέρα από κάτι κι όταν σας αναφέρει αµοιβή 
να πέφτετε από τα σύννεφα. Γιατί το κακό παράγινε.

Επιστρεπτέα 5
Τον Ιανουάριο 2021 
ανοίγει η πλατφόρµα 
για την επιστρεπτέα 

προκαταβολή 5 

Μη πτώχευση
Υποχρέωση του αγρότη 

να προσκοµίσει πιστοποι-
ητικό περί µη πτώχευσης 
µέχρι 28 Φεβρουαρίου

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)

Επιστρεπτέα προκαταβολή 4: Part I 
Παρακαλώ και απαιτώ επώνυµα από 

το υπουργείο Οικονοµικών να 
προχωρήσει σε άµεσες 

διασταυρώσεις των αιτήσεων, µε τις 
περιοδικές δηλώσεις  ΦΠΑ. Κι όπου 

βρει παρατυπίες να προχωρήσει στις 
προβλεπόµενες διαδικασίες.

Επιστρεπτέα προκαταβολή 4: Part II
Έχω δικαίωµα να ζητήσω όσα θέλω ως αµοιβή ή 
όσα νοµίζω ότι χρειάζοµαι και µου λείπουν. 
Έχεις κάθε δικαίωµα να αρνηθείς. ∆εν έχεις 
κανένα δικαίωµα όµως να θεωρείς ότι µε 50 
ευρώ το µήνα θα σου φέρω και τα ψώνια στο 
σπίτι. Τον Γενάρη ανοίγει η πλατφόρµα  για την 
επιστρεπτέα 5. Φροντίστε αυτή τη φορά, εσείς οι 
λίγοι που κουραστήκατε να µαζέψετε τα 
παραστατικά, να έχετε συνεννοηθεί τι θα 
στοιχίσει η όλη υπόθεση και όχι να διαβάλλεται 
ένας ολόκληρος κλάδος για πλάκα.
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Μακρύσπερμο δείχνει
η ζήτηση στην Agrino

Παλιές και νέες ποικιλίες στο πορτφόλιο με «συνεργάτες» καλλιεργητές
Το 2022 η ολοκλήρωση επένδυσης 10 εκατ. για αύξηση δυναμικότητας 

TOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ 

Στο επίκεντρο της στρατηγικής της Agrino τίθεται 
τα τελευταία χρόνια η αναβίωση της καλλιέργει-
ας ελληνικών οσπρίων που φέρουν τη σφραγίδα 
του παραγωγού και η αναζήτηση νέων ποικιλιών 
µε µεγαλύτερη αντοχή. Αυτό υπογραµµίζει στην 
Agrenda, ο διευθυντής marketing και εξαγωγών 
της εταιρείας, Άγις Πιστιόλας, τονίζοντας ότι «ανα-
δεικνύουµε τον κόπο του Έλληνα καλλιεργητή, κά-
νοντάς τον συµµέτοχο στην προβολή και την επιτυ-
χία της Agrino». Είναι χαρακτηριστικό, όπως λέει ό-
τι «ότι πολλοί καταναλωτές ζητούν ονοµαστικά ρύζι 
ή όσπρια συγκεκριµένων παραγωγών. Τέτοια πα-
ραδείγµατα είναι οι Αχιλλέας Παπακωνσταντίνου 
και Περικλής Πανταζός, που παράγουν ρύζι, ο Κώ-
στας Κυρίτσης, παραγωγός φακής Φαρσάλων ή ο 
Μάνος Θωµάς που παράγει φασόλια Καστοριάς».

Η Agrino ξεκίνησε το 2006 το πρόγραµµα συνερ-
γασίας µε καλλιεργητές ρυζιού και οσπρίων πανελ-
λαδικά, οι οποίοι εναρµονίζονται µε τα ποιοτικά χα-
ρακτηριστικά της εταιρείας για τα προϊόντα της. Αυ-

τή την περίοδο η Agrino βρίσκεται σε αναζήτηση νέ-
ων µορφών καλλιεργειών ρυζιού και οσπρίου που 
να συνάδουν µε το ελληνικό µικροκλίµα, ούτως ώ-
στε να παρουσιάζει αντοχή στους καλλιεργητικούς 
εχθρούς όπως ο ασκόχυτας στο ρεβίθι. «Σε αυτό το 
πλαίσιο διερευνούµε νέες ποικιλίες µε µεγαλύτερη 
αντοχή», επισηµαίνει ο κ. Πιστιόλας.

Επιπλέον, η επιχείρηση επιδιώκει να ενισχύσει 
την καλλιέργεια µακρύσπερµου ρυζιού, καθώς έ-
χει συρρικνωθεί η παραγωγή του. «Ας σηµειωθεί 
ότι ορισµένες ποικιλίες µακρύσπερµων ρυζιών εί-
ναι πιο συµφέρουσες παραγωγικά για τους καλλι-
εργητές δεδοµένου ότι παρουσιάζουν µεγαλύτερη 
στρεµµατική απόδοση. Στόχος µας είναι να µειώ-
σουµε την αναντιστοιχία παραγωγής-κατανάλωσης, 
δεδοµένου ότι παράγεται περισσότερο µεσόσπερµο 
ρύζι, ενώ η ζήτηση υποδεικνύει το µακρύσπερµο».    

Εν τω µεταξύ, η εταιρεία βρίσκεται εν µέσω ευρεί-
ας επένδυσης 10 εκατ. ευρώ, που αναµένεται να ο-
λοκληρωθεί το 2022, µε στόχο την αύξηση της πα-
ραγωγικής δυναµικότητας και τον περαιτέρω εκ-
συγχρονισµό του µηχανολογικού εξοπλισµού της.  

Περαιτέρω ανάπτυξη συνεργασιών µε παραγωγούς 
σε Μακεδονία και Τρίκαλα, δεδοµένου ότι οι εν λό-
γω περιοχές παρουσιάζουν οψιµότητα, και επανα-
δραστηριοποίηση στα επώνυµα προϊόντα περιλαµ-
βάνονται στα σχέδια της ∆. Νοµικός ΑΒΕΚ για το ε-
πόµενο διάστηµα. Μάλιστα, σύµφωνα µε τον διευ-
θύνοντα της εταιρείας Πέτρο Νοµικό, η παραγωγι-
κή περίοδος 2020 χαρακτηρίζεται ως µία χρονιά µε 
καλές αποδόσεις για τους παραγωγούς και τιµές α-
πό 72 έως 82 ευρώ ο τόνος ανάλογα µε την ποιό-
τητα της ντοµάτας. Όσον αφορά τις ποσότητες, η 
Νοµικός επεξεργάστηκε σχεδόν 200.000 τόνους, 
όταν η ελληνική αγορά επεξεργάστηκε ποσότητες 
κατά τι λιγότερες των 500.000 τόνων. 

Σε επίπεδο πωλήσεων, η πανδηµία είχε έντονη 
επίπτωση στις πωλήσεις προς το κανάλι HoReCa, 
ωστόσο αντισταθµίστηκε από τη ζήτηση στα σού-
περ µάρκετ και η εταιρεία θα παρουσιάσει αυξηµέ-
νο κύκλο εργασιών. Ταυτόχρονα η επιχείρηση µε-
τέβαλε το µείγµα προϊόντων της, κινούµενη σταδι-
ακά εντονότερα προς τα φασόν προϊόντα για τα ρά-
φια λιανικής, ενώ εξετάζει την επαναδραστηριοποί-
ησή της στα επώνυµα προϊόντα. Ωστόσο τα πάντα 
θα εξαρτηθούν και από την εξέλιξη που θα έχει η 
πώληση της Pummaro από την Ελαΐς-Unilever. Ση-
µειώνεται ότι η ∆. Νοµικός ΑΒΕΚ ήταν µια από τις 
ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις µαζί µε τη Μέλισσα 
Κίκιζας και το fund Diorama.    ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ

Αύξηση παραγωγής σε Μακεδονία και Τρίκαλα 
και επώνυμο προϊόν για τη Δ. Νομικός ΑΒΕΚ

Τη θυγατρική της ΒΙΟΜΑΡ
απορροφά η Chipita

Την 100% θυγατρική της εταιρείας 
ΒΙΟΜΑΡ απορροφά η Chipita όπως 

προβλέπει το σχέδιο συγχώνευσης που 
αναρτήθηκε στο ΓΕΜΗ. Η ΒΙΟΜΑΡ έχει κύριο 
αντικείµενο εργασιών την επεξεργασία, 
τυποποίηση και εµπορία αγροτικών προϊόντων. 
Tον Ιούλιο 2019 η Chipita προέβη στην εξαγορά 
κοινών ονοµαστικών µετοχών της µειοψηφίας µε 
αποτέλεσµα από 31 Ιουλίου 2019 να καταστεί ο 
µοναδικός µέτοχος της εταιρείας.

Η Πίνδος στην πεντάδα της 
ελληνικής βιοµηχανίας τροφίµων
Στην πέµπτη θέση της λίστας των σηµαντικότερων 
(βάσει κύκλου εργασιών) βιοµηχανιών τροφίµων 
της χώρας ήταν η εταιρεία  ΠΙΝ∆ΟΣ Αγροτικός 
Πτηνοτροφικός Συνεταιρισµός Ιωαννίνων. Βάσει 
έρευνας της New Times που θα παρουσιαστεί στο 
ψηφιακό forum «Export Leaders 2021-Η Ελλάδα 
της εξωστρέφειας», η ΠΙΝ∆ΟΣ ΑΠΣΙ αύξησε τον 
κύκλο εργασιών της κατά 8% στα 270 εκατ. ευρώ 
και τα καθαρά κέρδη κατά 9% στα 3,3 εκατ. ευρώ. 

Πιστώσεις στη Μικρή Λιανική τρία 
εκατ. από Imperial Tobacco Hellas
Η Imperial Tobacco Hellas στηρίζει τη Μικρή 
Λιανική, ενισχύοντας χιλιάδες περίπτερα, ψιλικά 
και mini markets µε πρόγραµµα πιστώσεων 3 
εκατ. ευρώ, που καλύπτει αγορές τον ∆εκέµβριο 
και τους επόµενους µήνες. Οι πιστώσεις αφορούν 
όλες τις κύριες µάρκες της, όπως Davidoff, JPS, 
Slim Line, Golden Virginia, Drum, Rizla και myblu.

Η ∆. Νοµικός ΑΒΕΚ, είχε 
το 2019 κύκλο εργασιών 
43,83 εκατ. ευρώ, έναντι, 
25,2 εκατ. ευρώ, το 2018.

ΝΕΑ

 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

2019  29

2018  28

13%

20%

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

2018 242

2019 239

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΣΕ ΟΓΚΟ

ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
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Η Bayer Ελλάς 
στήριγµα 
για νεοφυείς
αγροδιατροφής

Κάλεσµα στις νεοφυείς 
επιχειρήσεις του κλάδου 
της αγροδιατροφής να 
κάνουν πραγµατικότητα 
αυτό που φαντάζει 
αδύνατο, απηύθυναν εν 
µέσω δύο πρόσφατων 
διαδικτυακών 
εκδηλώσεων µε θέµα την 
καινοτοµία στον εν λόγω 
τοµέα στελέχη της Bayer 
Eλλάς. Κατά τη διάρκεια 
των εκδηλώσεων, η Bayer 
Ελλάς είχε την ευκαιρία να 
ενηµερώσει τις νεοφυείς 
επιχειρήσεις για την 
ολιστική της προσέγγιση 
στην καινοτοµία, µια 
προσέγγιση που µεταξύ 
άλλων περιλαµβάνει την 
ανάπτυξη στα ερευνητικά 
της κέντρα νέων 
τεχνολογιών και 
επιχειρηµατικών 
µοντέλων, την επένδυση 
σε έργα έρευνας και 
ανάπτυξης, την εξέλιξη 
των εργαζοµένων της και 
την επέκταση των 
δραστηριοτήτων της µέσα 
από εξαγορές και 
συνεργασίες µε 
εξωτερικούς εταίρους. 
Σηµειωτέον ότι το 2019 οι 
επενδύσεις του οµίλου 
ανήλθαν σε 2,9 δισ. ευρώ, 
ενώ οι  δαπάνες για 
Έρευνα και Ανάπτυξη σε 
5,3 δισ. ευρώ. Μάλιστα, ο 
Sylvester Jobic, Business 
Venture and Partnership 
Manager στον Τοµέα 
Επιστήµης Γεωργίας της 
Bayer κάλεσε τις νεοφυείς 
επιχειρήσεις να 
καινοτοµήσουν χωρίς να 
σκέφτονται περιορισµούς. 
«Φανταστείτε ποιο θα ήταν 
για εσάς το πιο ακραίο 
σενάριο επιστηµονικής 
φαντασίας για γεωργία και 
τεχνολογία και ξεκινήστε 
να το υλοποιείτε», είπε 
χαρακτηριστικά.

Αποδεκτή έκανε η Marfin Investment 
Group την πρόταση των επενδυτι-
κών κεφαλαίων της CVC Capital 
Partners, για την πώληση του συνό-
λου της συµµετοχής της στη Vivartia.

Το τίµηµα, για το 100% της 
Vivartia ανήλθε στα 175 εκατ. 
ευρώ, µε τη συνολική αξία της 
συναλλαγής (enterprise value) 
να ανέρχεται στα 600 εκατ. ευρώ, 
ενώ παράλληλα επιτεύχθηκε πα-
ράταση για τρία χρόνια για την α-
ποπληρωµή των υπολοίπων δα-
νείων της από την Τράπεζα Πει-
ραιώς µε µειωµένο επιτόκιο 3%.

Η συµφωνία που αφορά στην 

πώληση της µεγαλύτερης εταιρείας 
στην Ελλάδα στον κλάδο των τρο-
φίµων, µε πολυσχιδείς δραστηριό-
τητες στην οµπρέλα της, µπορεί να 
χρειάστηκε να περάσει από µια µα-
κρά περίοδο διαπραγµατεύσεων. 
Επίσης η αγοράστρια αναλαµβά-
νει το σύνολο του δανεισµού της 
Vivartia, ο οποίος ανέρχεται σήµε-
ρα σε 425 εκατ. περίπου ανεβάζο-
ντας τη συνολική αποτίµηση της 
εταιρίας άνω των 600 εκατ. Η συ-
ναλλαγή τελεί υπό την έγκριση 
της Γενικής Συνέλευσης των µετό-
χων της MIG και την έγκριση των 
αρµόδιων αρχών ανταγωνισµού. 

Στη θυγατρική της JBS, Seara Alimentos 
πέρασαν επίσηµα οι τίτλοι των πε-
ριουσιακών στοιχείων µαργαρίνης 
και µαγιονέζας του γίγαντα αγροτι-
κών εµπορευµάτων και µεταποιητή 
τροφίµων Bunge, στη Βραζιλία, κα-
θώς ολοκληρώθηκαν οι διαδικασί-
ες της συµφωνίας από τις ρυθµιστι-
κές αρχές. Η συµφωνία, που είχε α-
νακοινωθεί τον περασµένο ∆εκέµ-
βριο περιελάµβανε την αγορά τριών 
εγκαταστάσεων παραγωγής που α-
νήκαν προηγουµένως στην Bunge 
και βρίσκονται στις πολιτείες Santa 
Catarina, Sο Paulo και Pernambuco.

Η εξαγορά δίνει στην JBS δικαιώ-
µατα σε µάρκες, συµπεριλαµβανοµέ-
νων των Delcia, Primor και Gradina, 
ενισχύοντας τη θέση της εταιρείας 
στην αγορά µαργαρίνης στη Βραζι-
λία, καθώς και τις δυνατότητες δια-
νοµής της. Η εξαγορά συνδέεται µε 
την στρατηγική της JBS για την επέ-
κταση του χαρτοφυλακίου προϊόντων 
υψηλότερης προστιθέµενης αξίας.

Στο αμερικανικό fund CVC 
ο έλεγχος της Vivartia

Στην Seara 
Αlimentos 
μαργαρίνες
της Bunge

Η πανδηµία «αρρώστησε» κι άλλο την ελληνική µεταποίηση
Σηµαντική µείωση της παραγωγής και των νέων παραγγελιών λόγω της 
καραντίνας, δείχνουν τα δεδοµένα της τελευταίας έρευνας PMI, µε το 
σχετικό δείκτη να βουτά στις 42,3 µονάδες το Νοέµβριο, τιµή αισθητά 
χαµηλότερη από τις 48,7 µονάδες του Οκτωβρίου. H Markit εκτιµά ότι 
η οικονοµική παραγωγή δεν αναµένεται να φτάσει στα επίπεδα προ 
πανδηµίας πριν από το 2023. Ο ρυθµός συρρίκνωσης ήταν από τους 
ταχύτερους που έχουν καταγραφεί από την έναρξη συλλογής των 
δεδοµένων, τον Μάιο του 1999.

Η Seara Alimentos είναι 
ο βραχίονας της JBS 
για την επεξεργασία 
πουλερικών και για 

µια µεγάλη επιχείρηση 
υπηρεσιών τροφίµων στη 

Βραζιλία.

Η Agrino 
αναµένεται να 
κλείσει το έτος, 
καταγράφοντας 
διψήφιο ποσοστό 
ανάπτυξης 
πωλήσεων.

∆ΕΙΚΤΗΣ PMI 
(ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ)

ΟΚΤ ΝΟΕ

13,14%

48,70
42,3

ΠΤΩΣΗ
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Με δικό του τυποποιητήριο 
ο συνεταιρισμός Ιμέρων

 Η δραστήρια οργάνωση ελαιοκαλλιεργητών θα αναλάβει την τυποποίηση 
του προϊόντος της, ενώ δρομολογεί και επενδύσεις στο ελαιοτριβείο της

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Στα δικά του πόδια θα µπορεί να πατά 
από τις αρχές του 2021 και µετά, ο Α-
γροτικός Συνεταιρισµός Ιµέρων Κοζά-
νης, σε ό,τι αφορά το κοµµάτι τυποποί-
ησης του πολυβραβευµένου εξαιρετι-
κά παρθένου ελαιόλαδου, που παρά-
γει αξιοποιώντας πρώτη ύλη από τον 
ταχέως αναπτυσσόµενο ελαιώνα της 
ευρύτερης περιοχής, πέριξ της λίµνης 
Πολυφύτου.

Η δραστήρια οργάνωση ελαιοκαλ-
λιεργητών, που αριθµεί σήµερα περί 
τα 90 ενεργά µέλη, είναι προ των πυ-
λών στο να αποκτήσει το δικό της τυ-
ποποιητήριο, που θα της επιτρέψει να 
απεξαρτηθεί από την ανάγκη να χρη-
σιµοποιεί εγκαταστάσεις τρίτων, ενώ 
δροµολογεί επενδύσεις και στο ελαι-
οτριβείο της, για αύξηση της υφιστά-
µενης δυναµικότητάς του.

«Είµαστε, πλέον, στην τελική ευθεία 
για τη δηµιουργία ενός ιδιόκτητου τυ-
ποποιητηρίου. Έχουµε τις άδειες για 
την ανέγερση του απαραίτητου κτηρίου 
και υπάρχει εγκεκριµένο πρόγραµµα 
και για τον µηχανολογικό εξοπλισµό, 
µε αποτέλεσµα να εκτιµούµε πως έως 
τις αρχές του 2021 θα είναι έτοιµο», 
εξηγεί ο πρόεδρος του Αγροτικού Συ-
νεταιρισµού Ιµέρων, ∆ηµήτρης Παπα-
δόπουλος, προσθέτοντας ότι «στόχος 
µας είναι η φετινή παραγωγή ελαιό-
λαδου, που αναµένεται να ξεπεράσει 
τους 150 τόνους, να τυποποιηθεί στις 
δικές µας εγκαταστάσεις»

Μέχρι στιγµής η οργάνωση, για την 
τυποποίηση των ελαιόλαδού που πα-
ράγουν τα µέλη της, χρησιµοποιεί έναν 
εξωτερικό συνεργάτη στη Θεσσαλονί-
κη, αλλά πλέον θεωρεί πως µε το δικό 

της τυποποιητήριο θα 
µπορεί να µεγιστοποιή-
σει το όφελος των παρα-
γωγών–µελών της, από την 
προστιθέµενη αξία που µπο-
ρεί να παραχθεί από το προϊόν της.

Ήδη, µε «διαβατήριο» τα βραβεία, 
που έχει εξασφαλίσει για την υψηλή 
ποιότητα και τη µεγάλη περιεκτικότητα 
σε πολυφαινόλες, το εξαιρετικά παρ-
θένο ελαιόλαδο του Αγροτικού Συνε-
ταιρισµού Ιµέρων µε τη χαµηλή οξύτη-
τα που κυµαίνεται µεταξύ 0,1 και 0,3 
έχει πετύχει να πωλείται σε µια µέση 
τιµή στα 4,60 ευρώ το κιλό.

«Οι κύριοι όγκοι της παραγωγής 
µας, που τυποποιείται µε τη δική µας 
ετικέτα σε πεντάλιτρο δοχείο, αλλά και 
σε µικρότερες συσκευασίες, µεταλλι-
κές και γυάλινες φιάλες, των 250 ml 
και 500 ml, απορροφώνται από την 
τοπική και την εγχώρια εν γένει αγο-
ρά, ενώ κάποιες, µικρές για την ώρα, 
εξαγωγές, τις οποίες θέλουµε να αυ-
ξήσουµε, κάνουµε και στη Γερµανία», 
σηµειώνει ο κ. Παπαδόπουλος, διευ-
κρινίζοντας πως εκτός από τις ελιές 
των µελών της, η Οργάνωση συγκε-
ντρώνει πρώτη ύλη και από τα γύρω 
χωριά, µέχρι και από την Ελασσόνα 
και τη Βέροια.

Στα σχέδια του συνεταιρισµού είναι 
επίσης, να τοποθετηθούν άλλοι δύο 
νέοι µαλακτήρες στη γραµµή επεξερ-
γασίας του ελαιοτριβείου, ώστε να αυ-
ξηθεί κατά περίπου 50% η δυναµικό-
τητά του (σ. σ. υπάρχουν σήµερα τέσ-
σερις) και να µη χρειάζεται οι παρα-
γωγοί να περιµένουν µε τις ώρες να 
ελαιοποιήσουν τις ελιές τους και να 
αποφεύγεται η καταπόνηση της πρώ-
της ύλης, που επηρεάζει την ποιότη-
τα του ελαιόλαδου.

Νέες φυτεύσεις
και ζωηρό
ενδιαφέρον νέων
«Το τονάζ φέτος έφτασε τους 500 τόνους Χαλκιδι-
κής. ∆υστυχώς, όµως, οι τιµές ήταν εξαιρετικά χα-
µηλές, µε στήσιµο στα 0,70-0,75 ευρώ το κιλό, όταν 
πέρυσι ξεκινούσαν από 1,10 και έφτασαν για την 
πρώτη κατηγορία στα 1,40 ευρώ το κιλό», είπε 
ο κ. Παπαδόπουλος, σηµειώνοντας πως σε αυτά τα 
επίπεδα ίσα που βγαίνουν τα έξοδα. «Την επόµενη 
χρονιά θα φροντίσουµε να έχουµε σε λειτουργία 
από την αρχή το ελαιοτριβείο κι αν οι µεταποιητές 
ακολουθήσουν και πάλι την τακτική των χαµηλών τι-
µών, θα τα κάνουµε την παραγωγή αγουρέλαιο, που 
έχει καλή τιµή», είπε ο πρόεδρος του συνεταιρισµού 
Ιµέρων. Καταγράφεται πολύ ζωηρό ενδιαφέρον για 
την καλλιέργεια της ελιάς και ήδη περιφερειακά της 
λίµνης Πολυφύτου, έχουν αναπτυχθεί πάνω από 
4.000 στρέµµατα ελαιώνες από νέους ανθρώπους.

Το εξαιρετικά παρθένο 
ελαιόλαδο του αγροτικού 
συνεταιρισµού Ιµέρων µε τη 
χαµηλή οξύτητα που κυµαίνεται 
µεταξύ 0,1 και 0,3 έχει πετύχει 
να πωλείται σε µια µέση τιµή 
στα 4,60 ευρώ το κιλό.

Βασική δραστηριότητα του 
συνεταιρισµού είναι και η 
παραγωγή επιτραπέζιας ελιάς 
µε τη χονδρελιά Χαλκιδικής 
να αντιπροσωπεύει το 80% 
της καλλιέργειας.

Υπεραξία

Επιτραπέζια

Στόχος είναι η φετινή 
παραγωγή ελαιόλαδου, που 
αναµένεται να ξεπεράσει τους 
150 τόνους, να τυποποιηθεί στις 
ιδιοκτήτες εγκαταστάσεις του 
συνεταιρισµού.

150 τόνοι
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Ο υγιής πατατόσπορος, εχέγγυο απόδοσης
Μια ενδιαφέρουσα γκάµα πιστοποιηµένων πατατόσπορων που ανταποκρίνεται στις 
ιδιαίτερες ανάγκες των περιοχών καλλιέργειας του προϊόντος, έρχεται να καλύψει 
τους εµπορικούς στόχους κάθε καλλιεργητή, ανεξαρτήτως κλιµατικών συνθηκών. 
Μάλιστα, οι εταιρείες εισροών που δραστηριοποιούνται στη χώρα µας έχουν 
εξασφαλίσει διεθνείς συνεργασίες για την προµήθεια δοκιµασµένου και αποδοτικού 
αναπαραγωγικού υλικού για πρώιµες ή µεσοπρώιµες σοδειές. Καίριας σηµασίας για 
πετυχηµένη σπορά, κρίνεται, το αφράτεµα σποροκλίνης και η έγκαιρη ζιζανιοκτονία.

ΕΑΡΙΝΗ ΠΑΤΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
57.000

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
 6.200

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
 6.200

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
57.000
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>  Γρήγορη βλάστηση, ομοιόμορφη φυτεία, λιγότερα φυτοπαθολογικά προβλήματα
τα οφέλη της χρήσης πιστοποιημένου πατατόσπορου για την ανοιξιάτικη σοδειά

ΑΦΡΑΤΕΜΑ ΣΠΟΡΟΚΛΊΝΗΣ 
ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑ  
ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΣΠΟΡΑ 

ΤHΣ ΣΤΕΛΛΑΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ

Ισχυρά θεμέλια για τη διασφάλιση μιας 
επιτυχημένης και υψηλοαποδοτικής καλλιέργειας, 
τίθενται  με τις κατάλληλες καλλιεργητικές 
τεχνικές, πριν την σπορά και στα ορχικά στάδια 
της καλλιέργειας της ανοιξιάτικης πατάτας, που 
θα εφαρμοστούν στο χωράφι καθώς και από την 
επιλογή του αναπαραγωγικού υλικού που θα 
χρησιμοποιηθεί (πατατόσπορος). 
Συμπληρωματικά με το καλοκαιρινό όργωμα 
που έχει προηγηθεί, συνιστώνται και ένα με 
δύο ακόμα οργώματα πριν την εγκατάσταση της 
καλλιέργειας, για «αφράτεμα» της σποροκλίνης  
και απομάκρυνση των ζιζανίων.  Αν το έδαφος 
είναι πολύ στεγνό, μπορεί να πραγματοποιηθεί 
άρδευση πριν τη σπορά  ώστε η υγρασία του 
εδάφους να φτάσει στα επιθυμητά επίπεδα. Η 
άρδευση θα πρέπει να είναι αραιή στα πρώτα στάδια 
της καλλιέργειας και να εντατικοποιείται από την 
έναρξη της κονδυλοποιήσης. Ο παραγωγός θα 
πρέπει να διαμορφώσει το πρόγραμμα άρδευσής 
του συνυπολογίζοντας την ποσότητα νερού που 
θα δεχθεί το χωράφι και από τις βροχοπτώσεις, οι 
οποίες είναι πιο άφθονες κατά τη χειμερινή περίοδο 
καθώς και τον τύπο του χωραφιού. Συγκέντρωση 
υψηλών ποσοτήτων νερού στο χωράφι, λόγω 
υπεράρδευσης και κακής στράγγισης,  μπορεί 
να δημιουργήσει συνθήκες ασφυξίας για το 
ριζικό σύστημα των φυτών. Τέτοιο περιβάλλον 
μπορεί να «στοιχίσει» στην τελική σοδειά, αφού 

ευνοεί την ανάπτυξη αναερόβιων παθογόνων 
μικροοργανισμών καθώς επίσης και  την 
υποβάθμιση της εμφάνισης των κονδύλων εξαιτίας 
της δημιουργίας φακίδων στην επιδερμίδα τους.
Επιπροσθέτως, καίριας σημασίας είναι η επιλογή 
αρχικού αναπαραγωγικό υλικού (πατατόσπορου) 
απαλλαγμένου από ιώσεις και παθογόνα, 
κατάλληλης φυσιολογικής ηλικίας και μεγέθους. 
Τα παραπάνω προαπαιτούμενα πληρούνται με 
την επιλογή πιστοποιημένου πατατόσπορου. Να 
σημειωθεί ότι στη χώρα μας μόλις το 30-40% 
των καλλιεργούμενων εκτάσεων χρησιμοποιούν 
πιστοποιημένο πατατόσπορο, με τα ποσοστά 
να αυξάνονται τα τελευταία χρόνια. Στα οφέλη 
χρήσης του η γρήγορη βλάστηση, η ομοιόμορφη 
φυτεία χωρίς κενά, η εμφάνιση λιγότερων 
φυτοπαθολογικών προβλημάτων και κυρίως 
ιώσεων και η πρώιμη, υψηλή και καλύτερης 
ποιότητας παραγωγή.
Ο πιστοποιημένος πατατόσπορος πρέπει να φέρει 
ετικέτα πιστοποίησης και φυτοϋγειονομικό διαβατήριο 
και μπορεί να προμηθευτεί από επιχειρήσεις 
που έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις εμπορίας 
πολλαπλασιαστικού υλικού. Αφού παραληφθεί, 
ο πατατόσπορος θα πρέπει να τοποθετηθεί σε 
υπόστεγο ή σε κάποια αποθήκη που να αερίζεται 
πολύ καλά και όχι να στοιβάζεται εκτεθειμένο στις 
καιρικές συνθήκες. Ανάλογα με το μέγεθος των 
φύτρων, ο παραγωγός μπορεί να υπολογίσει την 
χρονική περίοδο που απαιτείται, ή όχι, πριν την 
φύτευση, καθώς και να επιλέξει τον καταλληλότερο 
τρόπο προσωρινής αποθήκευσης του πατατόσπορου. 

ΣΤΑ 45 ΛΕΠΤΑ  
ΟΙ ΠΑΤΑΤΕΣ ΘΗΒΑΣ, 
ΣΤΑ 16 ΟΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ 
Τα μηνύματα της αγοράς από τον 
Απρίλιο για την τρέχουσα σοδειά ήταν 
ενθαρρυντικά, με τη θερμοκηπιακή 
πατάτα να πιάνει τα 55 λεπτά και τους 
παραγωγούς να αναμένουν τιμές 
εκκίνησης για την υπαίθρια που έφτασε 
φέτος τους 100.000 τόνους στην 
Πελοπόννησο πάνω από 40 με 45 λεπτά. 
Η καλλιέργεια της εαρινής πατάτας 
υπολογίζεται σε 55.732 στρέμματα από 
6.200 αγρότες. Ωστόσο η διόρθωση 
εξαιτίας της πανδημίας αλλά και των 
εισαγωγών από την Αίγυπτο έφτασε την 
πατάτα να πωλείται στο χωράφι με ταβάνι 
τα 15-18 λεπτά στην πρώτη ποιότητα. 
Εμφανίζοντας μερικά σημάδια ανάκαμψης 
το καλοκαίρι δοκίμασε επίπεδα άνω των 
20 λεπτών, ωστόσο η τιμή υποχώρησε 
εκ νέου με την πατάτα Νευροκοπίου 
να πωλείται τον Νοέμβριο του 2020  
ακόμα και 10 λεπτά. Τις ημέρες αυτές 
οι παραγωγοί προετοιμάζονται για τη 
δεύτερη συγκομιδή πατάτας που έσπειραν 
το καλοκαίρι, στις θερμότερες περιοχές. 
Στο ξεκίνημα οι πατάτες της Θήβας έχουν 
τιμή παραγωγού στα 45 λεπτά, ενώ 
στα 16 λεπτά πωλούνται οι στρογγυλές 
πατάτες στην Αρκαδία, με τις «Σπούντες» 
να φτάνουν και 35 λεπτά, όσο η μέση τιμή 
κυμαίνεται στα 22 λεπτά.

AΓΟΡΑ

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α  

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΒΑΘΟΣ 20ΕΤΙΑΣ

ΤΟΝΟΙ

ΜΕΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

536.000 46,2%
ΑΠΟ ΤΟ 2000

ΜΕΣΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ

ΤΟΝΟΙ/ΣΤΡΕΜΜΑ ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΝ
1,8  62,2%



ΑΦΡΑΤΕΜΑ ΣΠΟΡΟΚΛΊΝΗΣ 
ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑ  
ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΣΠΟΡΑ 
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> Ποικιλίες και πρόγραμμα φυτοπροστασίας και θρέψης για μία επιτυχημένη παραγωγή στην πατάτα

Η πατάτα είναι βασικό συστα-
τικό της μεσογειακής διατροφής και 
οι απαιτήσεις των καταναλωτών εί-
ναι αρκετά υψηλές. Οι παραγωγοί με 
την σειρά τους αναζητούν ποικιλίες 
με υψηλή παραγωγή, λιγότερη φύρα 
και μεγάλη διάρκεια αποθήκευσης . 
Τα χαρακτηριστικά αυτά θα πρέπει να 
διατηρούνται ανεξαρτήτως κλιματι-
κών συνθηκών, έτσι ώστε η καλλιέρ-
γεια να είναι πετυχημένη και οι κατα-
ναλωτές να μένουν ικανοποιημένοι.
Η εταιρεία ΓΕΩΜΑΤ διαθέτει ποικιλί-
ες με τα παραπάνω χαρακτηριστικά, 
όπως BANBA, ELECTRA, BURREN, 
MAVERICK, SENSATION. 
Οι ποικιλίες αυτές φυτεύονται με ε-
πιτυχία σε περιοχές με διαφορετι-
κές κλιματικές συνθήκες όπως είναι 
η περιοχή του Νευροκοπίου, της Νά-
ξου, του Ν. Ηλείας, του Ν. Αχαΐας και 
Ν. Βοιωτίας. Με ολοκληρωμένο πρό-

γραμμα φυτοπροστασίας και θρέψης, 
με τα προϊόντα της σειράς VITEL, 
PEPTON, RODEN, SIMBACIL, TECAL 
η εταιρία ΓΕΩΜΑΤ προσφέρει στον 
παραγωγό λύσεις από την φύτευση 
έως το τέλος της καλλιέργειας.

Βασικές Ποικιλίες ΓΕΩΜΑΤ

ELECTRA: Μεσοπρώιμη ποικι-
λία με μεγάλη απόδοση και διάρ-
κεια αποθήκευσης. Είναι ανθεκτι-
κή σεακτινομύκωση και περονό-
σπορο. Κατάλληλη για όλα τα εδά-
φη και προσαρμοστικότητα σε όλα 
τα κλίματα.

ΒΑΝΒΑ: Μεσοπρώιμη ποικιλία με 
ιδιαίτερα μεγάλη παραγωγή. Ανθε-
κτική σε χρυσονηματώδη, περονό-

σπορο και ακτινομύκωση. Παρου-
σιάζει αντοχή σε ξηρές συνθήκες, 
μηχανικά χτυπήματα. Μεγάλη διάρ-
κεια αποθήκευσης. Με υψηλή ξη-
ρά ουσία.

BURREN: Μεσοπρώιμη ποικιλία 
κατάλληλη για μεσογειακό κλίμα. 
Διατηρεί τα ποιοτικά της χαρακτηρι-
στικά κατά την αποθήκευση και δεν 
πρασινίζει στο χωράφι.

MAVERICK: Μεσοπρώιμη με υ-
ψηλή παραγωγή, μεγάλος αριθμός 
κονδύλων με κίτρινη επιδερμίδα με 
υψηλά στερά 21,5%.Ιδανική για τη-
γάνι.

SENSATION: Πρώιμη ποικιλία με 
χρώμα σάρκας και επιδερμίδας κί-
τρινο, με φωτεινή και λεία επιδερ-
μίδα. Υψηλή παραγωγή, με ανθεκτι-
κότητα στους χρυσονηματώδεις και 
ακτινομύκωση.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΕΩΜΑΤ  
ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΤΕΥΣΗ ΕΩΣ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ 

Η «SENSATION» μια κίτρινη και πρώιμη ποικιλία 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ GPK AGROHELLAS
> Με εξειδίκευση στον πατατόσπορο από το 1999, η GPK Αgrohellas ικανοποιεί πλήρως τις ιδιαίτερες ανάγκες της ελληνικής αγοράς

Alaska:Πολύ Δυνατή και πολύ πρώιμη 
ποικιλία πατάτας, με ομοιόμορφους 
κονδύλους και μεγάλη παραγωγή 
απαλού κίτρινου έως λευκού δέρματος 
και λεύκης σάρκας. Ιδανική για πρώιμες 
περιοχές.

Safrane: Πρώιμη πολύ παραγωγική 
ποικιλία, με κανονικούς κονδύλους 
που δείχνουν ιδιαίτερα ομοιόμορφη 
ανάπτυξη. Διαθέτει κίτρινη επιδερμίδα 
και σάρκα, ποιότητα πολυτελείας ενώ 
είναι και πολύ εμπορεύσιμη. Ιδανική 
για πρώιμες περιοχές με δυνατούς 
ανέμους.

Naima: Μεσοπρώιμη ποικιλία με 
μεγάλους μακρούς ωοειδής κονδύλους, 
ελαφρά κίτρινη επιδερμίδα και λευκή 

σάρκα. Είναι μια πολύ παραγωγική, 
δυνατή και ανθεκτική επιτραπέζια 
ποικιλία κατάλληλα προσαρμοσμένη 
στις συνθήκες της Μεσογείου.

Melene: Ολοκαίνουργια ποικιλία 
του γαλλικού οίκου Gopex. Είναι 
παραγωγική ποικιλία με βαθύ κίτρινο 
χρώμα σάρκας, υψηλό ποσοστό ξηράς 
ουσίας και ωραία γεύση που την 
κάνουν ιδανική για τηγάνισμα.

Soprano:Μεσοπρώιμη ποικιλία με 
κίτρινη σάρκα και επιδερμίδα. Έχει 
καλή εμφάνιση και ομοιόμορφη 
κατανομή. Είναι επιτραπέζια ποικιλία 
με χαρακτηριστικά που την κάνουν 
ιδανική για τηγάνισμα. Δίνει πολύ 
καλά αποτελέσματα στην καλοκαιρινή 
φύτευση.

Sound:Ολοκαίνουργια ποικιλία του 
ολλανδικού οίκου Meijer. Ανθεκτική 
στον περονόσπορο, με μεγάλη 

παραγωγή, βαθύ κίτρινο χρώμα σάρκας 
και υψηλό ποσοστό ξηράς ουσίας 
ιδανική για τηγάνι και για περιοχές που 
ζητάνε βαθύ κίτρινο χρώμα.

Lady Claire:Μεσοπρώιμη ποικιλία για 
τσιπς, ιδιαίτερα γνωστή για την μεγάλη 
της αντοχή κατά την επεξεργασία και 
την αποθήκευση. Ιδανικό αποτέλεσμα 
για παραγωγή τσιπς όλο τον χρόνο.

Universa:Πρώιμη προς μεσοπρώιμη 
ποικιλία, με σχήμα στενόμακρο 
κανονικό κίτρινη επιδερμίδα και σάρκα. 
Είναι πολύ παραγωγική (118% της 
Bintje) με μεγάλο ποσοστό μεγάλων 
κονδύλων.

Συγκομιδή Universa Αμαλιάδα Μάιος 2020



> Η Κ&Ν Ευθυμιάδης Μ. ΑΒΕΕ εστιάζει και επιλέγει μοντέρνες 
ποικιλίες που συνδυάζουν αγρονομικά χαρακτηριστικά για υψηλές 
αποδόσεις στον παραγωγό και παράλληλα καλύπτουν τις απαιτήσεις 
του καταναλωτή με την επιθυμητή γεύση και εμφάνιση τους.

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΠΑΤΑΤΑΣ 
Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ M. ΑΒΕΕ

Ηεταιρεία K&N Ευθυμιάδης 
συνεργάζεται με δύο εκ των 
σημαντικότερων οίκων στην αγορά 
των σπόρων πατάτας, τον Ολλανδικό 
οίκο DEN HARTIGH και το γερμανικό 
οίκο SOLANA, οι οποίοι αναπτύσσουν 
ιδιωτικά μεγάλα ερευνητικά προγράμματα 
βελτίωσης ποικιλιών πατάτας και διαθέτει 
αποκλειστικά τις ποικιλίες τους στην 
Ελληνική αγορά.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΣΠΟΡΩΝ ΠΑΤΑΤΑΣ
Στόχος της έρευνας και βελτίωσης 
ποικιλιών πατάτας είναι η δημιουργία 
ανθεκτικών ποικιλιών με υψηλές 
αποδόσεις που ευδοκιμούν σε ευρύτερες 
γεωγραφικές περιοχές, ανταποκρίνονται 
σε διάφορες κλιματικές συνθήκες και 
καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες της 
αγοράς. Η μακρόχρονη συνεργασία με 
επαγγελματίες παραγωγούς σπόρων 
πατάτας και ο συνεχής έλεγχος της 
καλλιέργειας και των παραγόμενων 
σπόρων συντείνει στην παραγωγή 
σπόρων άριστης ποιότητας.

LAPERLA: Ο μοναδικός συνδυασμός 
μιας πολύ πρώιμης ποικιλίας με 
εξαιρετικά υψηλές αποδόσεις και μεγάλη 
προσαρμοστικότητα. Έχει μεγάλου μεγέθους 
κονδύλους με ωραία εμφάνιση και ρηχά 
μάτια με υποκίτρινο χρώμα σάρκας. 

LANORMA: Μεσοπρώιμη ποικιλία με 
πολύ υψηλές αποδόσεις. Έχει μεγάλου 
μεγέθους κονδύλους με πολύ ρηχά 
μάτια και εξαιρετικά απαλή και λαμπερή 
επιδερμίδα που διατηρείται και μετά από 
μακρά αποθήκευση. Με πολύ ωραία 
γεύση. Κατάλληλη και για τυποποίηση. 

OCTA: Πρώιμη ποικιλία με υψηλές 
αποδόσεις. Με απαλή και λαμπερή 
επιδερμίδα μεγάλου μεγέθους 
κονδύλων και εξαιρετική γεύση. 
Κατάλληλη και για τυποποίηση.

PRADA: Υπερπρώιμη ποικιλία με υψηλές 
αποδόσεις. Με απαλή και λαμπερή 
επιδερμίδα, μεγάλων long-oval κονδύλων 
με πολύ ρηχά μάτια. Με ωραία γεύση και 
χωρίς μεταχρωματισμούς στο τηγάνισμα

ULTRA: Μεσοπρώιμη ποικιλία με 
πολύ υψηλές αποδόσεις και εξαιρετικά 
αγρονομικά χαρακτηριστικά. Μεγάλου 
μεγέθους long-oval κόνδυλοι με 
πολύ ρηχά μάτια. Με ωραία γεύση και 
δυνατότητα μακράς αποθήκευσης.

BELMONDA: Μεσοπρώιμη ποικιλία με 
μεγάλη προσαρμοστικότητα και αντοχή σε 
ξηροθερμικές συνθήκες, πολύ μεγάλη ο-
μοιομορφία κονδύλων με ρηχά μάτια και 
έντονα κίτρινο χρώμα σάρκας, κατάλληλη 
για μακρά αποθήκευση,. Άριστη και για τυ-
ποποίηση σε μικρές συσκευασίες.

OPAL: Μεσοπρώιμη ποικιλία με 
υψηλές αποδόσεις, κατάλληλη για 
chips. Πολύ καλή ποιότητα και μετά από 
αποθήκευση σε ψυχρές συνθήκες για 
μεγάλο χρονικό διάστημα.

VERDI: ποικιλία υψηλών αποδόσεων, κα-
τάλληλη για chips. Χαμηλή περιεκτικότητα 
σακχάρων και άριστο χρώμα στο τηγάνι-
σμα μετά από μακρά αποθήκευση.

Επίσης, η Κ&ΝΕ διαθέτει αποκλειστικά 
για τη χώρα και την ποικιλία SAFARI 
από τον Ολλανδικό οίκο STET Holland.
SAFARI: Μεσοόψιμη ποικιλία πολύ 
υψηλών αποδόσεων για επιτραπέζια 
χρήση. Έχει μεγάλου μεγέθους 
κονδύλους με ρηχά μάτια, ωραία γεύση 
και δυνατότητα μακράς αποθήκευσης. 
Κατάλληλη και για τυποποίηση.Η «SENSATION» μια κίτρινη και πρώιμη ποικιλία 
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Arizona: Mεσοπρώιμη ποικιλία, με εξαιρετικά 
υψηλές αποδόσεις, μεγάλους οβάλ ομοιόμορφους 
κονδύλους και ανοιχτό κίτρινο χρώμα σάρκας. 
Ανθεκτική στους χρυσονηματώδεις και απρόσβλητη 
στις ιώσεις. Ελαφρώς μαλακή στο τηγάνι, με σχετικά 
χαμηλή περιεκτικότητα σε στερεά ουσία, ιδανική για 
φούρνο. Είναι εύκολη στην καλλιέργεια και ιδιαίτερα 
προσαρμόσιμη σε διαφορετικές κλιματολογικές 
συνθήκες με μεγάλη αντοχή στη ζέστη. Κατάλληλη 
και για φθινοπωρινή καλλιέργεια. 
Vogue: Μεσοπρώιμη, με ομοιόμορφου μεγέθους, 
λαμπερούς μεγάλους οβάλ κονδύλους με κίτρινο 
χρώμα φλοιού και σάρκας και υψηλές αποδόσεις. 
Αρκετά ανθεκτική στους χρυσονηματώδεις, στις 
ιώσεις και στην ακτινομύκωση. Νόστιμη, πολύ 
καλή στο τηγάνι με σχετικά μέτρια περιεκτικότητα 
σε στερεά ουσία, κατάλληλη και για τον φούρνο. 
Συνιστάται για μέσο χρόνο αποθήκευσης και 
θεωρείται ιδανική για θερμοκηπιακή καλλιέργεια. 
Arnova: Μεσοπρώιμη, με υψηλές αποδόσεις 

και ανοιχτό κίτρινο χρώμα σάρκας. Ιδανική για 
θερμοκηπιακή καλλιέργεια, μεγάλη αντοχή στην ζέστη. 
Μεγάλοι, ομοιόμορφοι οβάλ κόνδυλοι, ιδανική για 
τηγάνι.
Agria: Μεσόψιμη, με καλές αποδόσεις. Εντονο 
κίτρινο χρώμα σάρκας, υψηλή στερεά ουσία και 
εξαιρετικά μακρύ χρόνο αποθήκευσης, νόστιμη με 
εξαιρετική ποιότητα τηγανίσματος.
Babylon: Μεσόψιμη με οβάλ – μακρείς και βαθύ 
κίτρινο χρώμα σάρκας. Ανθεκτική στις ιώσεις και 
στους χρυσονηματώδεις. Νόστιμη, αρκετά τραγανή 
με εξαιρετική ποιότητα τηγανίσματος και υψηλή 
στερεά ουσία. Έχει ιδιαίτερα μακρύ λήθαργο και 
δυνατότητα μακράς αποθήκευσης. 
Twister: Μεσοπρώιμη, με μεγάλους στρογγυλούς 
κονδύλους με ωραίο σχήμα και κίτρινο χρώμα 
σάρκας. Ανθεκτική στους νηματώδεις, στους ιούς 
και στην ακτινομύκωση. Ξεχωρίζει για την μεγάλη 
ανθεκτικότητα στον περονόσπορο των φύλλων και 
των κονδύλων, και είναι ιδανική και για βιολογική 

καλλιέργεια. Αρκετά μαλακή στο τηγάνι με μέση 
περιεκτικότητα σε στερεά ουσία, μακρύ λήθαργο και 
κατάλληλη για μεγάλο χρόνο αποθήκευσης.
Levante: Μεσοόψιμη, με μακρείς οβάλ κονδύλους 
και εξαιρετική απόδοση. Ελαφρά κίτρινο χρώμα 
σάρκας, ιδανική για τηγάνι και φούρνο. Κατάλληλη και 
για βιολογική καλλιέργεια με μεγάλη ανθεκτικότητα 
στον περονόσπορο κονδύλων και φύλλων.
Faluka: Μεσοπρώιμη, υψηλές αποδόσεις, κρεμ 
χρώμα σάρκας, μακρείς οβάλ κόνδυλοι. Ιδανική για 
φθινοπωρινή καλλιέργεια, καλή αντοχή στην ζέστη.
Arsenal: Μεσοόψιμη, βιομηχανική ποικιλία. 
Εξαιρετικές αποδόσεις, υψηλή στερεά ουσία, 
διατήρηση κατά την αποθήκευση των ιδιοτήτων για 
επεξεργασία. 
Jacky: Πρώιμη, εξαιρετική απόδοση,κίτρινο χρώμα 
σάρκας, μικροί στρογγυλοί κόνδυλοι, ιδανική για την 
αγορά των baby potatoes. 

> Μία σειρά από ποικιλίες πατάτας που συγκεντρώνουν όλα τα χαρακτηριστικά που 
αναζητά το εμπόριο και οι καταναλωτές, προσφέρει η εταιρεία  AGRICO – ΤΕΧΝΟΦΑΡΜΑ

ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ
ΑΠΟ AGRICO – ΤΕΧΝΟΦΑΡΜΑ 
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