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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- τώρα ή… αργότε- τώρα ή… αργότε-
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κεανό η επικείμενη αύξηση κεφαλαί-κεανό η επικείμενη αύξηση κεφαλαί-
ου ύψους 290 εκατ. ευρώ. σελ. 19, 49σελ. 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 
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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. µότητά τους και κατ’ επέκταση την αξία τους στις αγορές. ΦΑΚΕΛΟΣ σελ. 27-30
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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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Έπιασαν 
μέχρι 5,80 
οι τιμές 
στα αρνάκια
Σοβαρή άνοδος στις 
τιµές των αµνοεριφίων 
τις τελευταίες µέρες µε 
το αρνί στα 5,80 και το 
κατσίκι στα 6,50. σελ. 21

Δεκαετία 
εκπλήξεων 
για αγροτικά 
εμπορεύματα
Ελαιόλαδο, κρασί και 
γαλακτοκοµικά µε καλές 
προοπτικές αγοράς έως 
το 2030 δείχνει έκθεση 
της Κοµισιόν. σελ. 44

Προχωράει 
το εγχείρημα 
της ΕΘ.Ε.Α.Σ 

agrenda - σελ. 54

Έρχονται 
προκηρύξεις 
για βιολογικά 
προγράμματα
Προτεραιότητα δύο καινούργιες 

προκηρύξεις - γέφυρα σε βιολογική 

γεωργία και κτηνοτροφία το 2021 

με ποσό περί τα 200 εκατ. ευρώ σελ. 4
Με οριζόντια περικοπή χάρη των 
νέων δικαιωµάτων από το Εθνικό 
Απόθεµα ολοκληρώθηκε η πληρωµή 
της ενιαίας ενίσχυσης. σελ. 6, 10 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 
ΠΕΡΙΚΟΠΗ 
ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ 
ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ

Αποστάγματα 
που λυγίζουν 
το χρόνο σελ. 47

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

Εµπειρία τρύγου 
και µάθηµα ζωής 
∆ιδακτικό το βιβλίο του 
Γιάννη Μπουτάρη «60 
χρόνια τρύγος». σελ. 61 

  
Ένα Deutz Fahr για  
όλες τις δουλειές 
Η νέα Σειρά 5D µε κινητήρες 
88 έως 113 ίππων και κιβώτιο 
TTV έφτασε στην Ελλάδα. σελ. 20 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ

Σιτάρι σκληρό
Καλαµπόκι
Βαµβάκι
Ελαιόλαδο
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196
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179

80,74
3,01

10/12 17/12

302
195

77,30
2,55

 

Σιτάρι και καλαµπόκι: ευρώ/τόνος,
βαµβάκι: σεντς/λίµπρα, ελαιόλαδο: ευρώ/κιλό 
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84,76
2,93
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Οι μικροκαλλιεργητές εξαίρεση 
από τα τιμολόγια στο τσεκ σελ. 55

Ειδικά δικαιώµατα τέλος 
µε τη νέα ΚΑΠ σελ. 50-51, 55 
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• Χωρίς εξασφαλίσεις και µε µειωµένα 
επιτόκια στις αγροτικές εγγυήσεις σελ. 18
• Με βραβευµένα σασµάν τα νέα 
τρακτέρ New Holland T6 σελ. 20

• Θεµέλια για νέα συνεταιριστική 
οργάνωση µε συµµετοχή όλων σελ. 54
• Χωρίς συµφωνία Brexit έρχονται δασµοί 
20% για την ελληνική κοµπόστα σελ. 53

• Αυξηµένες 5% κατ’ έτος οι εξαγωγές 
ελαιολάδου της ΕΕ ως το 2030 σελ. 44
• Ανοδικός κύκλος στο βαµβάκι, η τιµή στο 
σύσπορο δεν υπακούει στα 77 σεντς σελ. 22

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Θεαµατική άνοδος στην τιµή παραγωγού για τα ντόπια αρνιά 
και κατσίκια, που έπιασαν τα 5,80 ευρώ και τα 6,50 ευρώ το 
κιλό αντίστοιχα. Νέο κύκλο ανόδου περιµένει το βαµβάκι, µε 
τους εκκοκκιστές προς το παρόν να «αγνοούν» τα 76 σεντς 
που δίνει η διεθνής αγορά. Στάσιµο το σκληρό σιτάρι στη χώρα 
µας, λόγω εορτών, µε τις τιµές στην Ιταλία να χάνουν 7 ευρώ. 

Εξώασκος ροδακινιάς 
και αµυγδαλιάς
Ο εξώασκος, γνωστός και ως 
«καρούλιασµα των φύλλων» είναι 
ασθένεια που χαρακτηρίζεται από την 
εµφάνιση έντονης υπερπλασίας και 
παραµόρφωσης των τρυφερών φύλλων 
ή άλλων υπέργειων µερών του δέντρου, 
που παίρνουν κόκκινο χρώµα, 
ξηραίνονται και πέφτουν. Στη χώρα µας 
συχνότερος και σοβαρότερος είναι ο 
εξώασκος ροδακινιάς και αµυγδαλιάς. 
Αίτιο της προσβολής στα πυρηνόκαρπα 
είναι µύκητες του γένους Taphirina, που 
διαχειµάζουν µε βλαστοσπόρια στους 
οφθαλµούς ή σε πτυχώσεις του φλοιού 
των κλάδων και δραστηριοποιείται σε 
θερµοκρασίες µεγαλύτερες των 7οC 
και συνθήκες υψηλής υγρασίας. 

Μέτρα αντιµετώπισης
Σε οπωρώνες όπου έχουν διαπιστωθεί 
προσβολές από εξώασκο την περασµένη 
καλλιεργητική περίοδο, οι γεωπόνοι του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου 
Θεσσαλονίκης συνιστούν επέµβαση, 
στο τέλος της πτώσεις των φύλλων, µε 
βορδιγάλειο πολτό ή άλλο χαλκούχο 
σκεύασµα. Για µείωση του µολύσµατος 
πρέπει να πραγµατοποιείται αφαίρεση 
και καταστροφή των προσβεβληµένων 
κλάδων µε ξηρό καιρό.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 19-12-2020
Νεφώσεις, παροδικά αυξηµένες 
στα ανατολικά ηπειρωτικά και το 
Αιγαίο, τις Κυκλάδες και την 
Κρήτη, όπου θα σηµειωθούν 
λίγες τοπικές βροχές. Άνεµοι 
στα δυτικά ανατολικοί µέτριοι, 
στα ανατολικά βόρειοι µέτριοι 
και στο Αιγαίο έως ισχυροί. 
Θερµοκρασία σε µικρή πτώση 
στα κεντρικά και τα βόρεια. 

Κυριακή 20-12-2020 
Αυξηµένες νεφώσεις, µε τοπικές 
βροχές στα ανατολικά 
ηπειρωτικά, στα νησιά του Ιονίου 
και βαθµιαία στα υπόλοιπα 
δυτικά. Άνεµοι στα δυτικά 
νοτιοανατολικοί µέτριοι 
και στα ανατολικά βόρειοι 
βορειοανατολικοί µέτριοι. 
Θερµοκρασία σε µικρή 
περαιτέρω πτώση κυρίως 
στα βόρεια της χώρας. 

∆ευτέρα 21-12-2020
και Τρίτη 22-12-2020
Νεφώσεις παροδικά αυξηµένες 
µε τοπικές βροχές κυρίως στα 
δυτικά, τα κεντρικά και τα 
βόρεια. Σποραδικές καταιγίδες 
στο Ιόνιο, λίγα χιόνια στα ορεινά 
της βόρειας ηπειρωτικής χώρας. 
Άνεµοι στα δυτικά ανατολικοί 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

µέτριοι και στα ανατολικά 
βορειοανατολικοί µε την ίδια 
ένταση. Θερµοκρασία χωρίς 
αξιόλογη µεταβολή.

Τετάρτη 23-12-2020
και Πέµπτη 24-12-2020
Λίγες νεφώσεις, αυξηµένες στα 
ανατολικά ηπειρωτικά, τις 
Κυκλάδες και την Κρήτη όπου 
θα σηµειωθούν τοπικές βροχές. 
Άνεµοι στα δυτικά ανατολικοί 
µέτριοι, στρεφόµενοι βαθµιαία 
σε βόρειους µε την ίδια ένταση 
και στα ανατολικά από βόρειες 
διευθύνσεις µέτριοι. 
Θερµοκρασία στα ίδια επίπεδα.

Οι άνεµοι θα 
πνέουν στα 
δυτικά ανατολικοί 
νοτιοανατολικοί 
3 µε 4 και στα 
ανατολικά βόρειοι 
βορειοανατολικοί µε 
την ίδια ένταση και 
στο Αιγαίο έως 5 
µποφόρ

2-5 Bf
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Η τελευταία συνάντηση συνεταιριστών για την 
αποκατάσταση της ενότητας στην κορυφή 
της συνεταιριστικής πυραµίδας µε την αξιο-
ποίηση του νόµου 4673/2020, που προβλέ-
πει τη συγκρότηση της Εθνικής Ένωσης Α-
γροτικών Συνεταιρισµών (ΕΘ.Ε.Α.Σ.), έχει το 
ενδιαφέρον της. 

Βέβαια, το γεγονός ότι για να ξεκινήσει αυτή η 
πρωτοβουλία είχε ανάγκη από τις «ευλογίες» 
του υπουργού και από τη δέσµευσή του να 
χρηµατοδοτήσει τα έξοδα λειτουργίας της νέ-
ας οργάνωσης, κάτι που δεν προβλέπεται από 
το εν λόγω θεσµικό πλαίσιο, φανερώνει αδυ-
ναµία, έλλειµµα προσανατολισµού και υποθή-
κευση ανεξαρτησίας.

Το πρώτο ζητούµενο πάντως είναι η αποσαφήνι-
ση του ρόλου αυτής της νέας οργάνωσης. Η 
ΠΑΣΕΓΕΣ, για παράδειγµα, µε ιστορία 80 χρό-
νων πίσω της, κατέρρευσε σαν χάρτινος πύρ-
γος γιατί ενεπλάκη µε πολλά projects. ∆εν πε-
ριορίσθηκε δηλαδή στο ρόλο του επίσηµου 
συνοµιλητή του κράτους και του καθοδηγητή 
των οργανώσεων αλλά θέλησε η ίδια να πρω-
τοστατήσει σε εγχειρήµατα (AGRΩ – Λιπάσµα-
τα,  Agrocert – πιστοποίηση, ΣΥΝΕ∆ΙΑ - διαφη-
µίσεις, ΑΓΡΟ∆ΙΑΤΡΟΦΗ – παντοπωλεία,  Gaia 
Επιχειρείν – διαχείριση ΟΣ∆Ε κ.α.), µε αποτέ-
λεσµα να χάσει το κύρος της, να χάσει την αξι-
οπιστία της, να χάσει την εµπιστοσύνη του α-
γροτικού κόσµου. Με λίγα λόγια, να χάσει και 
τ’ αυγά και τα καλάθια. 

Είναι σαφές ότι η νέα οργάνωση δεν πρέπει να 
κάνει τα ίδια λάθη. Πρόκειται για την κορυ-
φαία έκφραση των συνεταιρισµένων αγροτών 
και των οργανώσεών τους και µ’ αυτή την έν-
νοια, καλείται να µείνει προσηλωµένη σ’ αυ-
τό το ρόλο. Να καθοδηγεί δηλαδή τις οργα-
νώσεις στην ανάπτυξη του παραγωγικού – οι-
κονοµικού τους ρόλου, να συµβάλει στη διεύ-
ρυνση των µεταξύ τους συνεργασιών µε στό-
χο την ενδυνάµωση της θέσης τους στην αγο-
ρά και στην κατάκτηση πρόσθετης υπεραξίας 
για τα αγροτικά προϊόντα που διαχειρίζονται. 

Παράλληλα, ο νέος φορέας καλείται να λύ-
νει προβλήµατα στη σχέση των οργανώ-
σεων και των συνεταιρισµένων αγροτών 
µε το κράτος. ∆εν είναι ωστόσο ρόλος της 
ΕΘ.Ε.Α.Σ. ούτε η συνδικαλιστική εκπροσώ-
πηση των αγροτών επί παντός του επιστη-
τού. Ήταν ένα ακόµη λάθος που έκανε για 
καιρό η διοίκηση της ΠΑΣΕΓΕΣ, επιµένοντας 
να καλύπτει το συνδικαλιστικό κενό σε βά-
ρος του συνεταιριστικού ρόλου. 

Τέλος, η νέα οργάνωση και φυσικά η νέα διοίκη-
ση, οφείλει να αφήσει πίσω το διχασµό της τε-
λευταίας τετραετίας. Να διδαχθεί από τα λάθη 
που έγιναν αυτό το διάστηµα και να φροντί-
σει να δώσει χώρο σε νέες φωνές. Να αναδεί-
ξει νέα πρόσωπα που ενστερνίζονται τα πλεο-
νεκτήµατα της συνεργασίας και στελέχη έτοι-
µα να προσφέρουν µε ανιδιοτέλεια στην ανα-
βάθµιση της θέσης των µελών της οργάνωσης. 

Agrenda
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ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Στην επαναπροκήρυξη της Βιολογικής Γε-
ωργίας για τη διετία 2021-2022 φαίνεται 
πως έχει καταλήξει το υπουργείο Αγροτι-
κής Ανάπτυξης, καθώς περίπου 17.000 πα-
ραγωγοί θα µείνουν τουλάχιστον ένα χρό-
νο χωρίς επιδότηση πριν το ξεκίνηµα της νέ-
ας προγραµµατικής περιόδου. Για αυτή την 
πρόσκληση, υπολογίζεται πως θα εξασφα-
λιστούν τουλάχιστον 100 εκατ. ευρώ από τα 
κονδύλια των πρόσθετων πόρων από το Τα-
µείο Ανάκαµψης (Next Generation Europe) 
συν µερίδιο από τα νέα χρήµατα του ΠΑΑ. 

Συγκεκριµένα, η νέα πρόσκληση, εκτός 
από όσους θέλουν να ενταχθούν στο πρό-
γραµµα για πρώτη φορά, θα είναι σε θέση 
να καλύψει δεσµεύσεις για παλιούς δικαι-
ούχους από: 

1η Προκήρυξη του 2016: Αφορά 10.300 
παραγωγούς. Οι έχοντες τριετείς δεσµεύσεις 
ήδη είναι εκτός επιδότησης εδώ και ένα χρό-
νο (καλύπτουν τα έξοδα πιστοποίησης από 
το Μέτρο 3.1). Οι «παλιοί» θα λάβουν την τε-
λευταία τους πληρωµή το 2021 και µένουν 
ακάλυπτοι για το 2022. 

2η Προκήρυξη του 2017: Αφορά 4.567 
κτηνοτρόφους µε τριετείς δεσµεύσεις που 
έληξαν φέτος οι πληρωµές τους. Μένουν α-
κάλυπτοι για τα έτη 2021 και 2022. 

3η Προκήρυξη του 2019: Αφορά 2.297 
αγρότες δικαιούχους. Λαµβάνουν την τελευ-
ταία τους πληρωµή το 2021 και µένουν ακά-
λυπτοι για το 2022.  

Το θεσµικό πλαίσιο για την πρόσκληση
Βάσει του Άρθρου 7 του µεταβατικού κανο-

νισµού που ορίζει το καθεστώς για το Μέτρο 
Βιολογικής Γεωργίας, προκειµένου να ανα-
ληφθούν νέες δεσµεύσεις από το 2021 (νέα 
προκήρυξη, η 5η κατά σειρά) οι διαχειριστι-
κές αρχές µπορούν να επιλέξουν µονοετείς 
έως τριετείς δεσµεύσεις. Εάν προβλεφθεί ε-
τήσια παράταση για τη διατήρηση της βιο-
λογικής γεωργίας (αφορά του ενταγµένους 
στην πρόσκληση του 2016) µετά τη λήξη της 
αρχικής περιόδου από το 2022, η παράταση 
δεν υπερβαίνει το ένα έτος. 

Κατά παρέκκλιση προκειµένου να αναλη-
φθεί νέα δέσµευση το 2021 και το 2022, ό-
που παρέχεται στήριξη για τη µετατροπή σε 
βιολογική γεωργία (τριετία), οι αρχές µπο-

ρούν να καθορίσουν χρονική περίοδο µε-
γαλύτερη των τριών ετών στα προγράµµατά 
τους για την ανάπτυξη της υπαίθρου. 

Τα πρόσθετα κονδύλια για τα Βιολογικά
Σύµφωνα µε τον µεταβατικό κανονισµό, 

από τα 370 εκατ. ευρώ που θα λάβει η Ελ-
λάδα από το Ταµείο Ανάκαµψης για το ΠΑΑ 
(σύνολο 788 εκατ. το 2021 και 814 εκατ. ευ-
ρώ το 2022), τουλάχιστον το 37% των πρό-
σθετων πόρων θα πρέπει να κατευθυνθεί σε:

α) βιολογική γεωργία.
β) µετριασµός και προσαρµογή στην κλι-

µατική αλλαγή, συµπεριλαµβανοµένης της 

µείωσης των εκποµπών αερίων θερµοκηπί-
ου από τη γεωργία.

γ) διατήρηση του εδάφους, συµπεριλαµ-
βανοµένης της ενίσχυσης της γονιµότητας 
του εδάφους µέσω της δέσµευσης άνθρακα.

(δ) βελτίωση της χρήσης και διαχείρισης 
του νερού, συµπεριλαµβανοµένης της εξοι-
κονόµησης νερού.

ε) δηµιουργία, διατήρηση και αποκατάσταση 
οικοτόπων ευνοϊκών για τη βιοποικιλότητα ·

στ) µείωση των κινδύνων και επιπτώσεων 
χρήσης φυτοφαρµάκων και αντιµικροβιακών.

ζ) καλή µεταχείριση των ζώων.
η) ∆ράσεις συνεργασίας LEADER.
Από τις παραπάνω δράσεις µόνο το θεσµι-

κό πλαίσιο των Βιολογικών δείχνει να βολεύ-
ει για µία «εύκολη» προκήρυξη. Σηµειώνεται 
εδώ, ότι οι όποιες τελικές αποφάσεις για το 
πλαίσιο των νέων προκηρύξεων της µεταβατι-
κής περιόδου θα ληφθούν τους πρώτους µή-
νες του 2021, καθώς βρίσκονται ακόµα προς 
συζήτηση τα µέτρα που θα ενεργοποιηθούν.

Παράταση 
στις αιτήσεις 
για κάλυψη 
των εξόδων 
πιστοποίησης

Mέχρι τις 29 Ιανουαρίου θα έχουν 
περιθώριο για να κάνουν αίτηση 
βιοκαλλιεργητές και βιοκτηνοτρόφοι 
στο Μέτρο 3.1 «Στήριξη για νέες 
συµµετοχές σε συστήµατα 
ποιότητας», σύµφωνα µε 
τροποποιητική απόφαση της 
πρόσκλησης. Εκτός από την 
παράταση, η τροποποιητική ορίζει 
πως στο Μέτρο δύνανται να 
συµµετέχουν και οι ενταγµένοι 
δικαιούχοι του υποµέτρου 11.1 
«Ενίσχυση για τη µετατροπή σε 
βιολογικές πρακτικές», οι οποίοι 
είναι αποδέκτες ολικής µεταβίβασης 
στο πλαίσιο του υποµέτρου 11.1 για 
το έτος εφαρµογής 2020.
Υπενθυµίζεται πώς αίτηση στο 
Μέτρο 3.1 που καλύπτει τις δαπάνες 
πιστοποίησης µπορούν να κάνουν: 
Στη φυτική παραγωγή όσοι 
εντάχθηκαν στις προκηρύξεις των 
Βιολογικών του 2017 και του 2019 
και στη ζωική παραγωγή όσοι 
εντάχθηκαν στην πρόσκληση του 
2018. Ως εκ τούτου, από την 
προκήρυξη αποκλείονται όλοι οι 
παραγωγοί βιολογικών που δεν 
είχαν ενταχθεί σε κάποιο 
πρόγραµµα πριµοδότησης, παρά τα 
όσα έγραφε η ΥΑ εφαρµογής του 
Μέτρου που είχε εκδοθεί το 
∆εκέµβριο (ΦΕΚ
4721/Β/19-12-2019). Το ανώτατο 
ποσό ενίσχυσης καθορίζεται σε 
1.000 ευρώ/εκµετάλλευση/έτος για 
κάθε είδος πιστοποίησης Βιολογικής 
παραγωγής και έως 2.000 ευρώ/
εκµετάλλευση/έτος συνολικά και 
για τα δύο είδη πιστοποίησης.

Στην Ελλάδα, αν και τα βιολογικά προϊόντα στην αλυσίδα αξίας έχουν αισθητά 
υψηλότερη τιµή σε σχέση µε τα συµβατικά αγροτικά προϊόντα, εντούτοις το 
όφελος του παραγωγού παραµένει το ίδιο και για τις δύο κατηγορίες 
προϊόντων (συµβατικά και βιολογικά). ∆ηλαδή σε όρους προστιθέµενης αξίας, 
το όφελος δεν το καρπώνεται ο παραγωγός. Αυτό αναφέρει η ανάλυση 
SWOT για την προετοιµασία του ελληνικού στρατηγικού σχεδίου στα πλαίσια 
της νέας ΚΑΠ, που δείχνει καθαρά πως χωρίς την επιδότηση του Μέτρου 11, 
δύσκολα µπορεί κάποιος πράγµατι να «ισοφαρίσει» την απώλεια παραγωγής 
που έχει ακολουθώντας πρακτικές βιολογικής καλλιέργειας. 

Με το ίδιο
περιθώριο κέρδους

η συµβατική µε τη
βιολογική παραγωγή

∆ιαβουλεύσεις
Αρχές του 2021 αναµένεται να 

ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά µε τις 
νέες προκηρύξεις που προβλέπονται 

για την ερχόµενη διετία

Προετοιμασίες  
για τη διετή γέφυρα 
στο Μέτρο Βιολογικών 
Περί τους 17.000 παραγωγούς καλούνται να καλύψουν 
οι αρχές με την 5η πρόσκληση του Μέτρου 11 στη διετία 

Μέχρι 2.000 ευρώ ετησίως ανά 
εκµετάλλευση δίνει το Μέτρο 3.1.

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ Η ΓΕΦΥΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ
2016

10.300
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

1H ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ
2017

4.567
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

(ΤΡΙΕΤΙΑ)

2H ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ
2019

2.297
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

(ΤΡΙΕΤΙΑ)

3H

ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 11 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΒΟΣΚΟΤΟΠΟI

1 20,2473
ΕΥΡΩ/ΣΤΡΕΜΜΑΕΥΡΩ/ΣΤΡΕΜΜΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΡΟΣΙΜΕΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

2 27,6330
ΕΥΡΩ/ΣΤΡΕΜΜΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

3 34,1191
ΜΟΝΙΜΕΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΞΙΑΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ 2020

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Ένα κενό στο ταµείο της ∆οµοκού στάθη-
κε ικανό να απογοητεύσει για άλλη µία φο-
ρά τον αγροτικό κόσµο, αφενός γιατί καθυ-
στέρησε την προγραµµατισµένη για δύο µέ-
ρες νωρίτερα εξόφληση της βασικής ενίσχυ-
σης, του πρασινίσµατος και της ενίσχυσης 
των νεαρών γεωργών (που φέτος έχει αυξη-
µένο συντελεστή στο 36,5%) και αφετέρου 
γιατί έφερε και µια οριζόντια περικοπή στα 
χρήµατα που έχουν λαµβάνειν οι δικαιού-
χοι παραγωγοί. Αιτία, οι «αλχηµείες» που 
έχουν γίνει µε την κατανοµή βοσκοτόπων 
και την ενεργοποίηση δικαιωµάτων από το 
Εθνικό Απόθεµα που έκαναν το προβλεπό-
µενο κονδύλι  να µην φθάνει για όλους. Ω-
στόσο, προς αποφυγήν έντονων αντιδρά-
σεων  από την πλευρά των αγροτών, οι δι-
ασταυρωτικοί έλεγχοι ολοκληρώθηκαν µέ-
σα σε µία ηµέρα και µέχρι το µεσηµέρι της 
Πέµπτης είχε ήδη ανακοινωθεί από τον Ορ-
γανισµό Πληρωµών ότι «ολοκληρώθηκε η 
χορήγηση δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης 

από το Εθνικό Απόθεµα έτους 2020», χωρίς 
βέβαια να αναφέρεται το ποσό πανελλαδικά. 

Έτερη και χειρότερη για τους αγρότες συ-
νέπεια, η απόφαση των αρµοδίων των πλη-
ρωµών να κρατηθεί πίσω ένα ποσό από το 
τσεκ προς «όποια» χρήση, µε αποτέλεσµα οι 
παραγωγοί να βλέπουν στα βιβλιάριά τους 
µία οριζόντια περικοπή της τάξης του 10% 
στη βασική ενίσχυση και του 5% στο πρα-
σίνισµα, χρήµατα που είχαν ιδιαίτερη ανά-
γκη ειδικά τώρα το χειµώνα. 

Κατόπιν αυτού και µέχρι την ώρα που γρά-
φονταν αυτές οι γραµµές, ο προγραµµατι-
σµός έδειχνε πίστωση των λογαριασµών 
των περίπου 650.000 δικαιούχων παρα-
γωγών από το µεσηµέρι της Παρασκευής 
18 ∆εκεµβρίου και αναλήψεις από τα ΑΤΜ 

της τράπεζας Πειραιώς την ίδια ηµέρα. Κα-
τά το σύνηθες, σειρά παίρνουν οι υπόλοι-
πες τράπεζες για αναλήψεις από τα γκισέ 
από ∆ευτέρα, ενώ µία µέρα µετά -την Τρίτη 
22 ∆εκεµβρίου- αναµένεται να ξεκινήσει η 
πίστωση της εξισωτικής αποζηµίωσης του 
2020, συνολικού ποσού 256,9 εκατ. ευρώ. 

Πέρασαν οι ενστάσεις και οι ενεργοί 
αγρότες για την πληρωµή της εξισωτικής 

Εν τω µεταξύ, σύµφωνα µε ανακοίνω-
ση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ολοκληρώθηκε η τελι-
κή κατάταξη των δικαιούχων παραγωγών 
για την εξισωτική αποζηµίωση του 2020, 
όπως αυτή προέκυψε µετά την εξέταση 
και των ενστάσεων και µε τον χαρακτη-
ρισµό της ιδιότητας του «ενεργού γεωρ-
γού»  να έχει προκύψει από το τελευταίο 
αρχείο της ΑΑ∆Ε. Σηµειώνεται επίσης ότι 
οι παραγωγοί οι οποίοι δεν είχαν εκκαθα-
ριστεί και ήταν «υπό έλεγχο» ως προς την 
ιδιότητα του ενεργού γεωργού, θεωρήθη-
καν «ενεργοί» για την τελική κατάταξη. 

Μέσα στην επόµενη εβδοµάδα, άνευ α-
προόπτου, προγραµµατίζεται να πληρω-
θούν και οι ειδικές ενισχύσεις για το ελαι-
όλαδο ποσού 126,3 εκατ. ευρώ, το πακέ-
το των 37,9 εκατ. ευρώ για ελιές Καλαµών 
και κηπευτικά.

Τέλος, ενηµερώνονται οι παραγωγοί 
που εµπίπτουν σε δείγµα ελέγχου ότι µπο-
ρούν µέσα από την «Καρτέλα του Αγρότη» 
να δουν τα αποτελέσµατα ελέγχων µέσω 
τηλεπισκόπησης στα πλαίσια της βασικής 
και της πράσινης ενίσχυσης. Επίσης, από 
τον ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρεται ότι η ειδική ε-
φαρµογή υποβολής ενστάσεων κατά των 
αποτελεσµάτων στα πλαίσια του πρασινί-
σµατος θα λειτουργήσει µέχρι τις 8 Ιανου-
αρίου 2021, µε σκοπό να δοθεί στους εν-
διαφερόµενους η ευκαιρία για περαιτέρω 
εξέταση των περιπτώσεων µείωσης λόγω 
ελέγχου. Μάλιστα, η εν λόγω εφαρµογή 
είναι ήδη διαθέσιµη στα κατά τόπους ΚΥ∆.

Έλεγχος στα 
ταμπελάκια 
σπόρων για 
σκληρό σιτάρι
και βαμβάκι 
Τις ποικιλίες που χρησιµοποιήθηκαν και 
τις ποσότητες του πιστοποιηµένου 
σπόρου, όπως αυτές αναγράφονται είτε 
στις ετικέτες είτε σε τιµολόγια αγοράς 
και δελτία αποστολής καλούνται να 
ελέγξουν οι υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ 
µετά τον δειγµατοληπτικό διοικητικό 
έλεγχο για την καλλιέργεια βαµβακιού 
και σκληρού σίτου, ώστε οι παραγωγοί 
να είναι δικαιούχοι συνδεδεµένων. 
Σύµφωνα µε εγκύκλιο του οργανισµού, 
οι εγκεκριµένες ποσότητες σπόρων 
βάµβακος και σκληρού σίτου 
προκύπτουν από αποδεκτά παραστατικά 
ετικετών ή τιµολογίων/αποδείξεων: 
Για το βαµβάκι:
-Πρωτότυπα τιµολόγια-δελτία 
αποστολής ή τιµολόγια, τα οποία έχουν 
εκδοθεί µέχρι τις 31/05/2020. Σε 
περίπτωση ξεχωριστού δελτίου 
αποστολής, αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 
µέχρι τις 31/05/2020 και το τιµολόγιο, 
που αναφέρεται στο δελτίο να έχει 
ηµεροµηνία έκδοσης έως 15/06/2020.
-Πρωτότυπες αποδείξεις λιανικής 
πώλησης πιστοποιηµένου σπόρου 
βάµβακος, οι οποίες έχουν εκδοθεί  
µέχρι τις 31/05/2020.
Για το σιτάρι: 
-Πρωτότυπα τιµολόγια-δελτία 
αποστολής ή τιµολόγια, τα οποία έχουν 
εκδοθεί µέχρι τις 31/01/2020. Σε  
περίπτωση ξεχωριστού δελτίου 
αποστολής, αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 
µέχρι τις 31/01/2020 και το τιµολόγιο, 
που αναφέρεται σε αυτό το δελτίο να 
έχει ηµεροµηνία έκδοσης µέχρι 
15/02/2020.
-Πρωτότυπες αποδείξεις λιανικής 
πώλησης πιστοποιηµένου σπόρου σίτου, 
που έχουν εκδοθεί έως 31/01/2020. Η 
απόδειξη λιανικής πώλησης πρέπει να 
συνοδεύεται µε βεβαίωση του φορέα 
πώλησης σπόρου ανά ποικιλία.

Στο Απόθεμα
 έμπλεξε το τσεκ, 

Τρίτη η εξισωτική
Μια τρύπα στο ταμείο έφερε καθυστέρηση στην 

εξόφληση της ενιαίας και οριζόντια περικοπή 10% 
στη βασική και 5% στο πρασίνισμα 

Ενεργές είναι οι εφαρµογές καταχώρησης ποσοτήτων για τις 
συνδεδεµένες ενισχύσεις του 2020, σύµφωνα µε ανακοίνωση 
του Οργανισµού Πληρωµών, µε την οποία ενηµερώνει τους 
παραγωγούς για τις προθεσµίες. Ειδικότερα: 

Καταχωρήσεις έως Πέµπτη 31 ∆εκεµβρίου για συνδεδεµένη 
βιοµηχανικής ντοµάτας και ροδάκινων προς χυµοποίηση. 

Καταχωρήσεις έως Κυριακή 31 Ιανουαρίου για συνδεδεµένη 

ρυζιού και συνδεδεµένη πορτοκαλιών προς χυµοποίηση.
Καταχωρήσεις σποροπαραγωγικών επιχειρήσεων έως και τη 

∆ευτέρα 1η Φεβρουαρίου για συνδεδεµένη σπόρων σποράς.
Για την ειδική ενίσχυση βάµβακος η εφαρµογή είναι ενεργή 

για καταχωρήσεις έως και τη ∆ευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021.
Καταχωρήσεις έως Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου για τη 

συνδεδεµένη στην κορινθιακή σταφίδα.

Καταχωρήσεις ποσοτήτων για συνδεδεμένες

Αιγοπρόβατα 
Μέχρι 31 Ιανουαρίου διοικητικές 

πράξεις για διόρθωση αριθµού ζώων 
συνδεδεµένης ενίσχυσης 

αιγοπροβάτων
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

∆ιατηρείται και για τον πέµπτο 
κύκλο της επιστρεπτέας προκα-
ταβολής που θα πληρωθεί τον Ι-
ανουάριο, το κατώτατο όριο ενί-
σχυσης των 1.000 για τους αγρό-
τες που παρουσιάζουν πτώση τζί-
ρου άνω του 20%. 

Το παραπάνω διαβεβαίωσε το 
απόγευµα της Τρίτης 16 ∆εκεµ-
βρίου ο πρωθυπουργός Κυριά-
κος Μητσοτάκης, µιλώντας από 
το βήµα της Βουλής στο πλαίσιο 
της ψήφισης του κρατικού προϋ-
πολογισµού για το 2021.

Συγκεκριµένα ο πρωθυπουργός 
ανέφερε ότι : «Η επιστρεπτέα προ-
καταβολή 5 θα καταβληθεί τον Ι-
ανουάριο. Θα έχει πάλι κατώτα-
το όριο ενίσχυσης τα 1000 ευρώ 
για τις επιχειρήσεις, τους ελεύθε-
ρους επαγγελµατίες, επιστήµονες, 
αγρότες που παρουσιάζουν πτώ-
ση τζίρου άνω του 20%.»

Σύµφωνα µε τα όσα έχουν γίνει 
έως τώρα γνωστά, όσοι αγρότες 
δεν µπήκαν στον τέταρτο κύκλο 
Επιστρεπτέας Προκαταβολής µπο-
ρούν να µπουν στον νέο πέµπτο 
κύκλο και να διεκδικήσουν ενί-
σχυση για το τετράµηνο Σεπτεµ-
βρίου – ∆εκεµβρίου. 

Όπως εξηγούν στην Agrenda 
λογιστές, έπειτα και από τη δια-
βεβαίωση του κ. Μητσοτάκη, φαί-
νεται ότι όσοι αγρότες κατέθεσαν 
µε επιτυχία αίτηση στον προηγού-
µενο 4ο κύκλο του µέτρου της ε-
πιστρεπτέας προκαταβολής και έ-
λαβαν το ποσό των 1.000 ευρώ, 
µπορούν να επαναλάβουν τη δι-
αδικασία και τον Ιανουάριο. 

Όλα βέβαια παραµένουν υπό αί-
ρεση και µένει να διασαφηνιστεί 
και το αν κατ’ επέκταση δίνεται η 
δυνατότητα σε όσους αγρότες δεν 
πρόλαβαν να αιτηθούν την Επι-
στρεπτέα Προκαταβολή 4, να λά-
βουν την ενίσχυση για το σύνο-
λο του ποσού, ήτοι των 1000 ευ-
ρώ συν το εφάπαξ των 1000 ευ-

ρώ του προηγούµενου κύκλου.
Υπενθυµίζεται ότι επιστρέφε-

ται το 50% της ενίσχυσης, δηλαδή  
500 ευρώ, και αυτό σε 40 δόσεις. 
Αν ισχύσει ό,τι ίσχυσε στον προ-
ηγούµενο κύκλο, κατά τον πρώ-
το χρόνο δεν υπάρχει επιβάρυν-
ση τόκου ενώ στη συνέχεια το υ-
πολειπόµενο προς επιστροφή κε-
φάλαιο τοκίζεται µε 0,74%. Το πο-
σό είναι «κρατικό δάνειο» και θα 
εµφανίζεται στα χρέη στη ∆.Ο.Υ., 
µαζί  µετά άλλα τυχόν χρέη στην 
Προσωποποιηµένη Πληροφόρηση.  

Ο προϋπολογισµός για τον νέο 

κύκλο υπερβαίνει τα 1 δισ. ευρώ, 
ενώ τα ποσά που διατέθηκαν µέ-
σα από τους τέσσερις προηγούµε-
νους κύκλους επιστρεπτέας προ-
καταβολής άγγιξε  τα 5,1 δισ. ευ-
ρώ και ενισχύθηκαν 446.271 φο-
ρολογούµενοι.

Σε µια κατηγοριοποίηση των 
στοιχείων από τον 4ο κύκλο της 
επιστρεπτέας προκαταβολής ανά 
πολυπληθέστερες οµάδες που ενι-
σχύθηκαν, εµφανίζουν στις πρώ-
τες θέσεις τους βαµβακοκαλλιερ-
γητές, όπου 8,9 εκατ. ευρώ µοι-
ράστηκαν σε 8.879 δικαιούχους. 

Ακολουθούν οι αιγοπροβατοτρό-
φοι, όπου σε 8.354 δικαιούχους 
κατανεµήθηκαν  ενισχύσεις 8,6 
εκατ. ευρώ.

Πάντως, στο προηγούµενο κύ-
κλο αρκετοί ήταν οι αγρότες που 
διαπίστωσαν ότι οι αιτήσεις τους 
απορρίφθηκαν αφού όφειλαν να 
έχουν µηνιαία έσοδα 300 ευρώ, 
κάτι που δεν µπορεί να είναι εφι-
κτό για όλους τους αγρότες, δεδο-
µένης της εποχικότητας των καλλι-
εργειών και τις τιµολογήσεις που 
µπορεί είτε να έχουν γίνει µέσα 
στο καλοκαίρι είτε τον ∆εκέµβριο. 

Δικαίωμα για δεύτερο χιλιάρικο    

Νέα επιστρεπτέα 
αγροτών με μείωση 
τζίρου άνω του 20%

Όσοι αγρότες κατέθεσαν 
µε επιτυχία αίτηση στον 

προηγούµενο 4ο κύκλο του 
µέτρου της επιστρεπτέας και 

έλαβαν το ποσό των 1.000 
ευρώ, µπορούν να επαναλάβουν 
τη διαδικασία και τον Ιανουάριο, 
διαβεβαιώνει ο πρωθυπουργός. 

Πληρωμή τον Ιανουάριο, ισχύει επιστροφή του 50% σε 40 δόσεις

Χωρίς προηγούµενο είναι το 
ενδιαφέρον για το τρέχον 
πρόγραµµα «Εξοικονοµώ-
Αυτονοµώ», που δέχεται από την 
ηµέρα που άνοιξε η πλατφόρµα στις 
11 ∆εκεµβρίου, χιλιάδες αιτήσεις 
για ενεργειακή αναβάθµιση 
κατοικιών, µε τον αρµόδιο υπουργό 
Περιβάλλοντος Κωστή Χατζηδάκη 
να ανακοινώνει την προκήρυξη 
ενός νέου εντός του α’ εξαµήνου 
του 2021, µε προϋπολογισµό 
τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ.
Στο τρέχον πρόγραµµα που 
ολοκληρώνεται στις 20 Ιανουαρίου 
2021, αναµένεται να ενταχθούν 
60.000 κατοικίες, ενώ το ποσό των 
επιδοτήσεων ανέρχεται στα 900 
εκατ. ευρώ. 
Αναφερόµενος σχετικά, ο υπουργός 
Περιβάλλοντος Κωστής Χατζηδάκης 
δήλωσε: «Για το νέο «Εξοικονοµώ-
Αυτονοµώ» εκδηλώνεται 
ενδιαφέρον που δεν έχει 
προηγούµενο. Από τα µέχρι στιγµής 
στοιχεία, φαίνεται ότι καλύπτεται 
περίπου το 50% αυτών που 
εκδηλώνουν ενδιαφέρον. Η 
κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι ένα 
αντίστοιχο πρόγραµµα θα 
προκηρύσσεται κάθε χρόνο όλα τα 
επόµενα χρόνια. Στο πλαίσιο αυτό 
λοιπόν, σήµερα ανακοινώνουµε ότι 
το επόµενο πρόγραµµα θα έχει 
προϋπολογισµό τουλάχιστον 1 δις. 
ευρώ και θα προκηρυχθεί 
οπωσδήποτε εντός του α’ εξαµήνου 
του 2021».
Μέχρι στιγµής έχει ολοκληρωθεί η 
υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο 
πρόγραµµα στις περιφέρειες:  
Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Αττικής, 
Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, 
∆υτικής Ελλάδας. Ακολουθούν η 
περιφέρεια Κρήτης, Β. Αιγαίου, Ν. 
Αιγαίου από 21/12/2020, 
Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης (11/01/2021), ∆υτικής 
Μακεδονίας (13/01/2021), 
Κεντρικής Μακεδονίας 
(15/01/2021) και Θεσσαλίας από 
20/01/2021. 
Να σηµειωθεί ότι οι αιτήσεις για την 
ενεργειακή αναβάθµιση 
πολυκατοικιών ξεκινά από 
18/01/2021 σε όλη την επικράτεια.

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021

Με 1 δις το νέο 
«Εξοικονομώ
Αυτονομώ»
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Αυστηρά 
Μόνο με ζωικό 
κεφάλαιο επιλέξιμα 
βοσκοτόπια
Τρύπες στο θεσμικό πλαίσιο για το Εθνικό Απόθεμα 
κάνουν τον κάθε άσχετο να διεκδικεί δικαιώματα  

ΤOY  ΒΑΣΙΛΗ ΣΜΠΩΚΟΥ*

Το τελευταίο χρονικό διάστηµα, παρα-
τηρείται έντονα το φαινόµενο σε πολ-
λές περιοχές της Πατρίδας µας, πολλοί 
ιδιοκτήτες βοσκοτοπικών εκτάσεων που 
τις ενοικίαζαν σε κτηνοτρόφους παρα-
γωγούς, να µην προχωρούν σε ανανέ-
ωση των µισθώσεων αυτών και να κα-
λούν τους κτηνοτρόφους να αποχωρή-
σουν από τις εστίες τους.

Ερευνώντας το θέµα, βρέθηκα µπρο-
στά σε κάποια δεδοµένα που έχουν δη-
µιουργηθεί µε την εφαρµογή του κανο-

νισµού για την καταβολή της Ενιαίας 
Ενίσχυσης (κοινώς επιδότηση) στους 
κτηνοτρόφους της Πατρίδας µας.

Μία πραγµατικότητα που η ζηµιά 
για την κτηνοτροφική παραγωγή θα 
είναι µεγάλη, αν δεν αλλάξουν αυτά 
τα δεδοµένα. 

Τα τελευταία 2 χρόνια έχει κυκλοφο-
ρήσει ευρέως και όχι άδικα από τις κα-
τά τόπους πύλες ενεργοποίησης των δι-
καιωµάτων ενιαίας ενίσχυσης και από 
επαγγελµατίες του χώρου, ότι όποιος 
έχει στην κατοχή του ως ιδιοκτήτης, 
βοσκότοπο, µπορεί να τον ενεργοποι-
ήσει και να ζητήσει δικαιώµατα από το 
λεγόµενο Εθνικό απόθεµα, χωρίς την 
απαραίτητη προϋπόθεση ενεργοποίη-
σης που γνωρίζαµε ότι υφίσταται, που 
είναι η ύπαρξη και κατοχή από τον αι-
τούντα παραγωγό, ζωϊκού κεφαλαίου 
που βόσκει τον τόπο αυτό.

Είτε αποτελείται το ζωικό αυτό κεφά-
λαιο από πρόβατα, γίδια ή αγελάδες.(π.χ. 
για τους αιγοπροβατοτρόφους, χρειαζό-
ταν µισό 0,5 έως ένα 1 στρέµµα επιλέ-
ξιµος βοσκότοπος ανά αιγοπρόβατο, α-
νάλογα την περιοχή της Χώρας µας για 
την ενεργοποίηση ή τη διαδικασία χο-
ρήγησης δικαιωµάτων).

Μόνη προϋπόθεση για τον αιτούντα, 
ήταν να έκανε πρώτη φορά αίτηση ενί-
σχυσης, ή να µην λάµβανε  επιδοτήσεις 
τα προηγούµενα της αίτησης πέντε (5) 
τουλάχιστον χρόνια.

Αποτέλεσµα, όλοι αυτοί να αποκτή-
σουν δικαιώµατα Ενιαί-
ας Ενίσχυσης από το Ε-
θνικό Απόθεµα.

Επειδή προσωπικά αµ-
φισβητώ ότι ο κανονι-
σµός αναφέρει την κα-
τάργηση της προϋπόθε-
σης που αναφέρω πα-
ραπάνω για την ενερ-
γοποίηση επιλέξιµων 
βοσκοτόπων.

Επειδή η εφαρµογή 
του Κανονισµού τα 2 
τελευταία χρόνια έχει 
δηµιουργήσει σοβαρά 
προβλήµατα και έχουν 

δει το φως της δηµοσιότητας φαινόµε-
να απάτης από αετονύχηδες του χώρου 
και όχι µόνο.

Επειδή η συνέχιση και η παγίωση της 
κατάστασης αυτής είναι µία βόµβα στα 
θεµέλια της κτηνοτροφικής παραγωγι-
κής διαδικασίας -αλήθεια πού θα συνε-
χίσουν την παραγωγική τους διαδικα-
σία οι κτηνοτρόφοι αυτοί; Εκτός κι αν υ-
πάρχει σχέδιο µείωσης της παραγωγής 
και εγκατάλειψης του επαγγέλµατος α-
πό µεγάλη µερίδα ανθρώπινου δυνα-
µικού, που δεν βλέπω πού θα απορρο-
φηθούν εργασιακά αυτοί οι άνθρωποι. 
Καλώ τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίµων και όλους τους αρ-
µόδιους υπηρεσιακούς φορείς να σκύ-
ψουν επί της ουσίας πάνω στο σοβαρό 
αυτό πρόβληµα.

Ζητώ τη δηµοσιοποίηση της παρα-
γράφου ή του εδάφιου του κανονισµού 

που δίνει το δικαίωµα µόνο µε τον τίτ-
λο ιδιοκτησίας και χωρίς καµία άλλη 
προϋπόθεση, να δηλώνονται και τα ε-
νεργοποιούνται επιλέξιµες βοσκοτοπι-
κές εκτάσεις.

Κι αν ακόµα όµως, υφίσταται αυτό 
µέσα στον κανονισµό, θα πρέπει άµε-
σα µε Υπουργική απόφαση να παρα-
καµφθεί και να συνεχίσει να υφίστα-
ται το καθεστώς ενεργοποίησης επιλέ-
ξιµων βοσκοτόπων ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ και 
ΜΟΝΟ µε ζωϊκό κεφάλαιο.

Υ.Γ. Εάν στην απάντηση των αρµόδι-
ων φορέων που εύχοµαι να υπάρξει ά-
µεσα, υπάρχει τυχόν παραποµπή στην 
έννοια του «ενεργού γεωργού» τους ε-
νηµερώνω ότι το «ενεργός αγρότης» µε 
τον τρόπο που έχει θεσπιστεί και εφαρ-
µόζεται, δεν δίνει λύση στο πρόβληµα 
που αναδεικνύω.

*Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΜΠΩΚΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ 
ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ 

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 
ΜΕΛΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΡΙΖΑ 

ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΣΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2019

21-22, 44

Θεαματική 
άνοδος τιμών 
στα ντόπια 
αμνοερίφια 

Σάββατο 19 & Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2020

Θεαµατική είναι η άνοδος που παρουσιά-
ζει τις τελευταίες ηµέρες η τιµή παραγω-
γού για τα ντόπια αρνιά και κατσίκια, κα-
θώς είναι φανερή η έντονη ζήτηση που υ-
πάρχει, κυρίως από το εξαγωγικό εµπόριο 
κρεάτων. Στη διάρκεια της εβδοµάδας η τι-
µή που πληρώνουν οι χασάπηδες στο σφα-
γείο για τα αρνάκια γάλακτος αναρριχήθηκε 
µέχρι τα 5,80 ευρώ το κιλό, ενώ το κατσικί-
σιο κρέας έπιασε και τα 6,50 ευρώ το κιλό.

Οι πληροφορίες θέλουν τις προετοιµασί-
ες για τη χριστουγεννιάτικη αγορά να συνο-

δεύονται από αυξηµένη ζήτηση για τα ντό-
πια κρέατα αµνοεριφίων, ενώ την ίδια στιγ-
µή η προσφορά δεν είναι ιδιαίτερα µεγά-
λη. Ειδικά στα κατσίκια, η διαθέσιµη παρα-
γωγή δείχνει να µην καλύπτει για τις ανά-
γκες της αγοράς, κάτι που φέρνει σε πλεο-
νεκτική θέση τους παραγωγούς της συγκε-
κριµένης κατηγορίας.

Αντίθετα, χαµηλή πτήση συνεχίζουν να 
ακολουθούν οι τιµές στο χοιρινό κρέας που 
µετά βίας πιάνει τα 2,60 ευρώ το κιλό  α-
πό 3,5 που είχαν φθάσει πριν ένα χρόνο. 

Μέχρι 5,80 ευρώ τα ντόπια αρνιά
Αυξηµένη ζήτηση, µικρή προσφορά, οδηγεί και το κατσικίσιο στα 6,5 ευρώ
Έως ένα ευρώ κάτω η τιµή παραγωγού για τα χοιρινά που µένουν ακόµα πίσω 
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Σ
την ελληνική αγορά το τελευταίο 
διάστηµα τα πράγµατα είναι λίγο 
στάσιµα. Η εξαγωγή για τα µέτρια 
σιτάρια είχε µείνει στα 280 ευρώ 

ο τόνος FOB, αλλά διακρίνεται µια δυσκο-
λία στις πωλήσεις. Φυσικά πλησιάζουµε το 
τέλος του έτους και τα Χριστούγεννα όπου 
παραδοσιακά είναι πιο ήσυχα στο εµπό-
ριο. Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο υπήρξε 
στήριξη στα δηµητριακά κατόπιν της από-
φασης της Ρωσικής κυβέρνησης για φόρο 
στις εξαγωγές από τα µέσα Φεβρουαρίου, 
µε σκοπό να ηρεµήσουν κάπως την τοπι-
κή αγορά τροφίµων.

 ∆εν σηµειώνονται νέες πωλήσεις στην 
ελληνική αγορά βάµβακος, καθώς θεωρού-
µαστε πλέον ακριβοί. Το χαµηλό δολάριο 
«αναγκάζει» τους εκκοκκιστές να ζητούν 
περισσότερα σεντς ανά λίµπρα. Παράλλη-
λα φαίνεται πως έχουν γίνει αρκετές πω-
λήσεις µέχρι στιγµής και οι εκκοκκιστές 
δεν βιάζονται για άλλες, ιδιαίτερα όταν η 
αγορά ολοένα ανεβαίνει. Σε τιµή περί τα 
78 σεντς ανά λίµπρα υπάρχει ενδιαφέρον 
για τα ποιοτικά βαµβάκια.

Την καλλιεργητική περίοδο 2020-2021 
η παγκόσµια παραγωγή ξηρών καρπών (α-
µύγδαλα, καρύδια Βραζιλίας, κάσιους, φου-
ντούκια, µακαντάµιαν, πεκάν, κουκουνάρια 
και καρύδια, φιστίκια σε κέλυφος) εκτιµά-
ται σε 5,3 εκατ. µετρικούς τόνους, αυξηµέ-
νη 15% από πέρυσι. Εν τω µεταξύ, σύµφω-
να µε το ∆ιεθνές Συµβούλιo Αποξηραµένων 
Φρούτων και Ξηρών Καρπών, η συνολική 
παραγωγή αποξηραµένων φρούτων εκτιµά-
ται ελαφρώς χαµηλότερη από την περασµέ-
νη σεζόν, στους 3 εκατ. µετρικούς τόνους.

Κόλλησε η αγορά 
σκληρού σίτου

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

19/11 26/11 05/12 10/12 17/12

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

335,36
332,30

339,90
333,30

336,94

Χαμηλά 
«Ιστορικά χαµηλά» για τις τιµές 
του χοιρινού κρέατος σε Ελλάδα 
και Ευρώπη φέρνει σε δύσκολη 

θέση τις επιχειρήσεις του κλάδου

Σφαγεία 
Το προηγούµενο διάστηµα 
δεν σφάζονταν πολλά ζώα, 
κάτι που αποτυπώνεται στη 

δραστηριότητα των σφαγείων

Λίγο
Η παραγωγή στα κατσίκια δείχνει 
να είναι µικρή σε αντίθεση µε τη 

ζήτηση που έχει το κατσικίσιο 
κρέας στην εσωτερική αγορά 

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

12/11 19/11 26/11 03/12 10/12 17/12

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

230

196

209,5

2.64

405,70

1142,40

18,42

67,25

112,27

70,01

230

196

209,5

2.56

415,10

1177,40

15,72

62,97

110,82

74,96

230

196

209,5

2.67

403,40

1184,00

15,34

67,82

111,35

80,05

230

196

209,5

2.67

403,20

1166,60

15,98

66,92

112,47

83,83

230

196

209,5

2.58

400,80

1159,80

16,23

65,40

112,00

85,27

229

195

209,5

2.55

401,30

1190,40

16,55

65,80

113,70

83,33

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

70,23

305 305 305 305 305 302

68,87 69,52

72,36 74,22
77,30

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

Τιμές παραγωγού  
(ευρώ το κιλό)

Αρνί 5,80 

Κατσίκι 6,50   

Χοιρινό 2,60 
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Τιμή παραγωγού 
(ευρώ/κιλό)

Aρνιά   5,80

Kατσίκια   6,50

ΠΗΓΗ: AGRENDA

Πέρασε τα 77 σεντς η 
λίμπρα το χρηματιστήριο 
βάμβακος

Μικρή διόρθωση για 
το σκληρό που κρατά 
υψηλό εύρος τιμών

Ζήτηση για αγροτικά προϊόντα 
προστιθέµενης αξίας 
Οι θετικοί ρυθµοί ανάπτυξης της 
παγκόσµιας οικονοµίας αναµένεται 
να ευνοήσουν ιδιαίτερα τα υψηλής 
προστιθέµενης αξίας αγροτικά προϊόντα 
όπως το ελαιόλαδο, τα γαλακτοκοµικά και 
το κρασί, λέει έκθεση της Κοµισιόν.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Την ανάγκη θωράκισης 
του θεσµικού πλαισίου 
για τα δικαιώµατα από 
το Εθνικό Απόθεµα 
διεκδικούν οι αγρότες. 

Πλήθυναν 
οι αργό-
σχολοι που 
διεκδικούν 
δικαιώ-
µατα βο-
σκοτόπων 
χωρίς να 
διαθέτουν 
ζωικό 
κεφάλαιο.  





Αποτελεσματική 
αντιμετώπιση 
του Εξώασκου
Η UPL Ελλάς προτείνει το διασυστηματικό Syllit 
544SC με προληπτική και θεραπευτική δράση

ΤΗΣ ΤΣΙΩΤΡΑ ΕΙΡΗΝΗΣ*

Ο εξώασκος της Ροδακινιάς οφεί-
λεται στον ασκοµύκητα Taphrina 
deformans και είναι γνωστός ως 
«καρούλιασµα φύλλων», λόγω 
της χαρακτηριστικής παραµόρ-
φωσης που υφίσταται το φύλλω-
µα των προσβεβληµένων δέντρων. 
Η προσβολή από τον εξώασκο ευ-
νοείται από βροχερό καιρό, υψη-
λή σχετική υγρασία και σχετικά 
χαµηλές θερµοκρασίες (10-15°C).

Η ασθένεια αξιολογείται ως ε-
ξαιρετικά σοβαρή, καθώς το πα-
θογόνο προκαλεί σηµαντικές ζη-
µιές στο δέντρο και στην καλλιέρ-
γεια, µεταξύ των οποίων αναφέ-
ρονται η έντονη φυλλόπτωση, η 
σηµαντική µείωση της παραγω-
γής των Ροδάκινων και ακόµα η 
ξήρανση και ο θάνατος. Για την α-
ποτελεσµατική αντιµετώπιση της 
ασθένειας συνίσταται η εφαρµο-

γή κατάλληλων σκευασµάτων στο 
στάδιο της διόγκωσης των οφθαλ-
µών µε σκοπό την καταστροφή 
των µολυσµάτων.

Μυκητοκτόνο SYLLIT 544SC 
για αντιµετώπιση του εξώασκου

Η UPL Ελλάς µε το διασυστη-
µατικό µυκητοκτόνο Syllit 544SC 

δίνει τη λύση για την αποτελε-
σµατική αντιµετώπιση του Εξώ-
ασκου.

Το Syllit 544SC περιέχει 544 
g/L της δραστικής ουσίας dodine 
σε µορφή συµπυκνωµένου αι-
ωρήµατος (SC) και έχει προλη-
πτική και θεραπευτική δράση 
στον εξώασκο της ροδακινιάς, 

της νεκταρινιάς και των συνα-
φών υβριδίων.

Η dodine είναι µοναδική δρα-
στική ουσία και ανήκει στην οι-
κογένεια των γουανιδινών. ∆εν 
παρουσιάζει διασταυρωτή ανθε-
κτικότητα µε τις υπόλοιπες κατη-
γορίες µυκητοκτόνων (στροµπι-
λουρίνες, καρβοξαµιδικά, τριαζό-

λες, ανιλινοπυριµιδίνες, προϊόντα 
επαφής κ.α.) και για το λόγο αυ-
τό το SYLLIT 544 SC αποτελεί κα-
τάλληλο εργαλείο για τη διαχεί-
ριση της ανθεκτικότητας.

* ΓΕΩΠΟΝΟΣ UPL ΕΛΛΑΣ

AΡΙΘΜΟΣ Α∆ΕΙΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ 

ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ: 60.592/ 4.01.2017
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Εγκατάσταση οπωρώνα πυρηνόκαρπων σε σχήμα
Ύψιλον για υψηλές αποδόσεις και πρωιμότητα
Τα πυρηνόκαρπα, όπως και τα υπόλοιπα φυλ-
λοβόλα, φυτεύονται γυµνόριζα την περίοδο από 
Νοέµβριο έως Μάρτιο. Κατά τον σχεδιασµό της 
εγκατάστασης ενός οπωρώνα, το σύστηµα φύ-
τευσης που θα επιλεχθεί εξαρτάται από την το-
πογραφία του εδάφους και από τη δυνατότητα-
επιθυµία εντατικοποίησης της εκµετάλλευσης. 

Πιο συγκεκριµένα, σε εδάφη µε µεγάλη κλί-
ση τα δέντρα συνίσταται να φυτεύονται σε ισοϋ-
ψείς ή σε αναβαθµίδες, ενώ σε εδάφη επίπεδα 
η φύτευση γίνεται κατά τετράγωνα, κατά ρόµ-
βους ή κατά γραµµές. Για υποκείµενα από σπο-
ρόφυτα ή ζωηρής ανάπτυξης συνήθως επιλέγε-
ται η φύτευση κατά τετράγωνα, όπου τα δέντρα 
τοποθετούνται στις κορυφές τετραγώνου ή κα-

τά ρόµβους (30-40 δέντρα/στρέµµα). 
Σε τέτοια συστήµατα, τα δέντρα διαµορφώνο-

νται σε ελεύθερα κύπελλα ή κυπελλοπυραµί-
δα. Σε περίπτωση που τον παραγωγό τον ενδια-
φέρει η αύξηση του βαθµού µηχανοποίηση της 
καλλιέργειας, θα πρέπει να επιλέγεται συνδυα-
σµός της φύτευσης των δέντρων κατά γραµµές, 
µε σχήµατα µόρφωσης που επιτρέπουν την µο-
νόπλευρη ανάπτυξη της κόµης, όπως ελεύθερη 
ή κανονική παλµέτα, ατρακτοειδή θάµνο, οπω-
ρώνα λιβάδι ή µονόκλωνο (κερασιά). 

Στο γραµµικό σύστηµα φύτευσης, οι αποστά-
σεις µεταξύ των δέντρων επί της γραµµής είναι 
µικρότερες από ότι οι αποστάσεις µεταξύ των 
γραµµών. Για την επίτευξη πυκνής φύτευσης 

(90-150 δέντρα/στρέµµα, 5 x 1-3 µέτρα), µε υ-
ψηλές αποδόσεις και πρώιµη είσοδο σε καρ-
ποφορία τα δέντρα διαµορφώνονται σε σχή-
µα ύψιλον ή V. Σε αυτό το σύστηµα η κόµη του 
δέντρου αποτελείται από 2 κύριους βραχίονες 
που σχηµατίζουν γωνία 25-30 µοιρών σε κά-
θε πλευρά, και ξεκινά κοντά στο έδαφος σε ύ-
ψος 60 εκατοστών. Η µορφή αυτή φύτευσης 
των πυρηνόκαρπων µπορεί να χρησιµοποιη-
θεί ακόµα και σε θερµοκήπια για την καλλι-
έργεια ροδακινιάς, αλλά χρειάζεται σύστηµα 
υποστήριξης των δενδρυλλίων κατά τα πρώ-
τα χρόνια της εγκατάστασης, ενώ η παραγω-
γικότητα των δέντρων αυξάνεται ως τον έκτο 
χρόνο της ηλικίας τους.

ΦΑΣΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ SYLLIT 544SC
∆οσολογία 165 ml/στρέµµα

Μεσοδιάστηµα επεµβάσεων 7 – 10 ηµέρες

Τρόπος δράσης Προληπτική και θεραπευτική δράση

Μέγιστος αριθµός 

εφαρµογών
2

Χρόνος εφαρµογής Από τη διόγκωση των οφθαλµών (BBCH 01) µέχρι την πτώση 
των πετάλων (BBCH 69) και/ή αργότερα από το 50% της πτώ-
σης των φύλλων µέχρι και µετά την πτώση τους (φθινόπωρο)

PHI 75 ηµέρες

ΤΑ ΟΦΕΛΗ 
ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΤΟΥ SYLLIT 544SC

• Μοναδικός τρόπος δράσης 
(σύµφωνα µε το FRAC - οµάδα 
U12) • Εµφανίζει εξαιρετική 
αποτελεσµατικότητα στους 
οφθαλµούς • Ευελιξία στο 
χρόνο εφαρµογής • Σιγουριά 
για το αποτέλεσµα ακόµη και 
µετά από βροχόπτωση • Ιδα-
νικό εργαλείο για τη διαχείριση 
της ανθεκτικότητας.





Διεθνώς καταξιωμένες ποικιλίες από ΒΙΤΡΟ
Για πυρηνόκαρπα και μηλοειδή, η ΒΙΤΡΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε  προσφέρει ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο καινοτόμων ποικιλιών

ΤOY   ΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆Η*

Μια οµάδα 4 γεωπόνων ίδρυσε στην Αλεξάν-
δρεια, στον οικισµό Νησέλι Ηµαθίας µια εται-
ρεία που έµελε να πρωταγωνιστήσει στο χώ-
ρο της παραγωγής φυτικού πολλαπλασιαστι-
κού τα επόµενα χρόνια. Το 2021 λοιπόν η ΒΙ-
ΤΡΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε συµπληρώνει 35 χρόνια ζωής.

Στις αρχές της δεκαετίας του 90 µια ιταλική 
συνεταιριστική εταιρία η VCR (Vivai Cooperativi 
Rauscedo) η οποία είναι ο leader στον αµπε-
λοοινικό κλάδο, ένωσε τις δυνάµεις της µε τη 
ΒΙΤΡΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Ήταν η αρχή διεθνοποίη-
σης της εταιρείας και η αρχή εισαγωγής άνο-
σου πιστοποιηµένου πολλαπλασιαστικού υλι-
κού στην Ελλάδα.  

Στις αρχές του 2000 η εταιρεία σύναψε συµβό-
λαιο αποκλειστικής διακίνησης ποικιλιών κερα-
σιάς µε το Πανεπιστήµιο της Bologna. Μερικές 
αξιόλογες ποικιλίες οι οποίες φυτεύονται µέχρι 
και σήµερα είναι η Grace Star®, Black Star®, 
Big Star® ακολούθησαν µετά το 2012 οι πλέον 
γνωστές Sweet Aryanna®, Sweet Lorenz®, Sweet 
Gabriel®, Sweet Saretta®, Sweet Stephany®. 

Τα επόµενα χρόνια νέες συµφωνίες ήρθαν 
για τη ΒΙΤΡΟ. Αρχικά µε τον Γαλλικό οίκο IPS 
(International Plant Selection) για νεκταρινιές 
όπως η Big Glory®, Big Haven®, Honey Glo®, 
Honey Late®, ροδακινιές όπως Brittney Lane®, 
Sweet Dream®, Royal Summer® βερικοκιές 
της γνωστής σειράς Carmingo® µε τις πιο γνω-
στές Farbaly®, Rubista®, Fharial®, Faralia®. 
Ακολούθησε η συνεργασία µε τη Γαλλική ε-
ταιρεία Escande και κυρίως µε βερικοκιές µε 
την πλέον διάσηµη Tsunami®, την Big Red® 
και τη Sushi®. 

Στη συνέχεια ξεκίνησε συνεργασία µε την 
Cot International και τις πολύ γνωστές ποικι-
λίες βερικοκιάς Wonder Cot®, Maya Cot®, Lilly 
Cot®, Lady Cot®, Monster Cot®, αλλά και µε 
τις ποικιλίες κερασιάς Nimba® και Pacific Red®. 

∆ικαιώµατα για ποικιλίες µηλιάς
Τα τελευταία χρόνια η ΒΙΤΡΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε έ-

χει αποκτήσει τα δικαιώµατα (Royalties) νέ-
ων ποικιλιών µηλιάς από τον Ιταλικό κολοσ-
σό KIKU GmbH, οι οποίες λόγω των ιδιαίτε-
ρων χαρακτηριστικών τους, φυτεύονται συνε-
χώς και µάλιστα µε νέες τεχνικές φύτευσης. 

Οι ποικιλίες αυτές είναι η πολύ πρώιµη 
King Gala® η οποία έχει το πιο κόκκινο χρώ-
µα που µπορεί να έχει µια Gala. Το µέγεθος 
της σε συνδυασµό µε το χρώµα και τα γευστι-
κά χαρακτηριστικά, επίσης την καθιστά µια 
από τις καλύτερες Gala στον κόσµο. Η King 

Roat® Red Delicious έχει εξαιρετικό σχήµα 
και λαµπερό έντονο κόκκινο χρώµα, τέτοιο 
που την κάνει διαθέσιµη προς φύτευση ακό-
µα και σε χαµηλά υψόµετρα. Η King Fuji VW® 
είναι µια spur Fuji. 

Πρόκειται δηλαδή για µια Fuji που είναι 
χαµηλής ανάπτυξης και µπορεί να φυτευτεί 
σε αποστάσεις 60 – 80 εκατοστά επί της σει-
ράς. Το χρώµα του καρπού είναι έντονο κόκ-
κινο µε αποτέλεσµα και αυτή να φυτεύεται α-
κόµα και σε µηδενικό υψόµετρο. Έχει σταθε-
ρή παραγωγή κάθε χρόνο, σε αντίθεση µε άλ-
λες Fuji που µια χρονιά παράγουν και µια ό-
χι. Τέλος η FUJI KIKU FUBRAX® η ποιο διάση-
µη Fuji σε όλο τον κόσµο. Πρόκειται για µια 
ριγωτή κόκκινη ποικιλία που ανήκει σε ένα 
από τα µεγαλύτερα «Club» πιστοποιηµένων 
ποικιλιών στον κόσµο. 

Νέα ποικιλία αµυγδαλιάς για υψηλή 
και σταθερή παραγωγή κάθε χρόνο

Η ΒΙΤΡΟ όµως έχει και την δική της έρευνα 
και αριθµεί όλα αυτά τα χρόνια πάνω από 30 
ερευνητικά, εθνικά και διεθνή, προγράµµατα. 
Στο τελευταίο της ερευνητικό προέκυψε µια 
νέα ποικιλία αµυγδαλιάς. Έχει το γονίδιο της 
αυτογονιµότητας και έχει υψηλή και σταθερή 
παραγωγή κάθε χρόνο. Ο καρπός είναι παρό-
µοιος µε αυτόν της Φερανιάς και έχει γίνει αί-
τηση στο CPVO για την κατοχύρωση της ποικι-
λίας. Η ΒΙΤΡΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε στηρίζει τον Έλλη-
να αγρότη µε καινοτόµες ποικιλίες και σύγ-
χρονες µεθόδους φύτευσης.

*ΓΕΩΠΟΝΟΥ, MBA, ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ ΒΙΤΡΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε

Ερευνητικά προγράµµατα
Η ΒΙΤΡΟ έχει και την δική της έρευνα 
και αριθµεί όλα αυτά τα χρόνια πάνω 

από 30 ερευνητικά, εθνικά και 
διεθνή, προγράµµατα

Η ποικιλία βερικοκιάς 
Lady Cot® και η 
ποικιλία µηλιάς King 
Roat® είναι διαθέσιµες 
στη χώρα µας από την 
εταιρεία ΒΙΤΡΟ ΕΛΛΑΣ.

 Η ΒΙΤΡΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε στηρίζει τον Έλληνα 
αγρότη µε καινοτόµες ποικιλίες.
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Sweet Stephany® Big Red®

Big Glory®

Lilly Cot®

King Roat®





Από την άλλη πλευρά το κάλιο 
(K) είναι ένα από τα κύρια θρεπτι-
κά στοιχεία, που έχουν ανάγκη τα 
καρποφόρα δένδρα σε µεγάλες πο-
σότητες. Είναι απαραίτητο θρεπτι-
κό συστατικό για πολλές φυσιολο-
γικές διεργασίες του φυτού, όπως 
η ρύθµιση του κυτταρικού ωσµωτι-
κού δυναµικού και η ενεργοποίη-
ση ενζύµων που εµπλέκονται στη 
φωτοσύνθεση, τη διαπνοή και την 
αναπνοή. Επιπλέον, το κάλιο επη-
ρεάζει τα φυσιολογικά, τα ποιοτικά 
και τα οργανοληπτικά χαρακτηρι-
στικά των καρπών, γι’ αυτό και εί-
ναι ευρέως γνωστό ως «θρεπτικό 
στοιχείο ποιότητας».

Ο ρόλος του φωσφόρου (P) στα 
πυρηνόκαρπα, συνίσταται τόσο στην 
ανάπτυξη ενός ισχυρού ριζικού συ-
στήµατος, όσο και στην εξασφάλι-
ση αυξηµένης αντοχής των δέν-
δρων σε αβιοτικές καταπονήσεις.

Το µαγνήσιο (Mg) θεωρείται επί-
σης ένα από τα αναγκαία θρεπτι-

κά συστατικά που απαιτούνται για 
τη φυσιολογική εξέλιξη των πυρη-
νόκαρπων. Είναι ένα στοιχείο κρί-
σιµο για τη διαδικασία της φωτο-
σύνθεσης και επιπλέον συµβάλλει 
στη πρωτεϊνοσύνθεση και στη µε-
ταφορά του φωσφόρου και των υ-
δατανθράκων.

Λιπάσµατα Stampa
Η Φυτοθρεπτική βρίσκεται πάντα 

σε αναζήτηση καινοτόµων λιπασµά-
των που ενσωµατώνουν νέες τεχνο-
λογίες και µπορούν να δώσουν λύ-
σεις στα σύγχρονα προβλήµατα θρέ-
ψης των καλλιεργειών.

Τα καινοτόµα προϊόντα Stampa εί-
ναι αποτέλεσµα της συνεργασίας της 
Φυτοθρεπτική µε την εταιρεία Stoller 
USA και αποτελεί συνδυασµό της εξε-
λιγµένης τεχνολογίας Stoller και της 
τεχνογνωσίας και εµπειρίας της Φυ-
τοθρεπτικής. 

Το τεχνολογικό πλεονέκτηµα στα 
κοκκώδη λιπάσµατα της σειράς Stampa, 
βασίζεται στην ενσωµάτωση ειδικών 
ρυθµιστών ανάπτυξης τεχνολογίας 
Stoller και στη δυνατότητα να στο-
χεύουν µε πληρότητα και ακρίβεια, 
τόσο στη διατήρηση της ορµονικής ι-
σορροπίας των δένδρων, όσο και στη 
βελτιστοποίηση της λίπανσης.

Με την εφαρµογή των κοκκωδών 
λιπασµάτων της σειράς Stampa επι-
τυγχάνεται:

Ανάπτυξη από νωρίς υγιούς ρι-
ζικού συστήµατος.

Ενίσχυση αντοχής σε καταστά-
σεις αβιοτικού stress.

∆ένδρα τα οποία ανταπεξέρχο-
νται καλύτερα στις δυσµενείς καιρι-
κές συνθήκες του χειµώνα.

Αυξηµένη παραγωγή.
Βελτιωµένα ποιοτικά χαρακτη-

ριστικά.
Η ποσότητα, το ακριβές είδος και 

ο χρόνος εφαρµογής του λιπάσµα-
τος πρέπει να εφαρµόζεται πάντα α-
νάλογα µε τις συστάσεις του γεωπό-
νου συµβούλου. Γιατί η ορθολογική 
λίπανση είναι συνάρτηση πολλών 
παραγόντων και αλληλεπιδράσεων: 
Ερµηνείας ανάλυσης φυλλοδιαγνω-
στικής και εδάφους, κλιµατικές συν-
θήκες, τύπος εδάφους και γονιµότη-
τα, είδος και ποικιλία, περιοχή, ηλικία 
δένδρου και καλλιεργητικές τεχνικές.

*ΓΕΩΠΟΝΟΥ, ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΒΕΕ
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Ενδεικτικές δοσολογίες 
για την εφαρµογή προϊόντων: 

Βασική λίπανση STAMPA

12 – 8 – 18 + 2MgΟ + TE : 2 – 3 kg/ δένδρο.

Επιφανειακή λίπανση STAMPA

40 – 0 – 0, 46 – 0 – 0 : 1 – 2 kg/δένδρο.

ΤOY ΒΑΣΙΛΗ ΚΟΥΤΣΟΥΓΕΡΑ*

Τα πυρηνόκαρπα είναι µία οµάδα φυλ-
λοβόλων οπωροφόρων δένδρων, της 
οικογένειας των Ροδιδών (Rosaceae), 
που ανήκουν στο γένος Prunus. Στη 
χώρα µας, στην οποία καλλιεργού-
νται πολλά δενδροκοµικά είδη, τα 
πυρηνόκαρπα είναι ένα µεγάλο κε-
φάλαιο µε αρκετά είδη και ποικιλί-
ες (Ροδακινιά – Prunus persica, ∆α-
µασκηνιά – Prunus domestica, Βε-
ρικοκκιά – Prunus armeniaca, Κε-
ρασιά – Prunus avium, Βυσσινιά – 
Prunus Cerasus).

Τα είδη αυτά, χρειάζονται µια ψυ-
χρά περίοδο (ώρες ψύχους) για να 
βλαστήσουν και να καρποφορή-
σουν. Έτσι, αναπτύσσονται καλύ-
τερα σε περιοχές µε κρύους χειµώ-
νες, αλλά ζεστά και ξηρά καλοκαί-
ρια. Ακραίες βέβαια χαµηλές θερ-
µοκρασίες και ανοιξιάτικοι παγε-
τοί, είναι συνήθεις περιοριστικοί 
παράγοντες. Τα πυρηνόκαρπα γε-
νικώς ευδοκιµούν σε βαθιά και κα-
λά στραγγιζόµενα εδάφη, υψηλής 
οργανικής ουσίας και ουδέτερου έ-
ως ελαφρώς όξινου pH. 

Η θρέψη είναι ένας από τους πιο 
αποτελεσµατικούς τρόπους, έτσι ώ-
στε να ευνοήσουµε την ανάπτυξη 
και παραγωγικότητα αυτών των δέν-
δρων. Η ορθολογική όµως λίπανσή 
τους είναι συνάρτηση πολλών πα-
ραγόντων και αλληλεπιδράσεων. Έ-
να ορθολογικό πρόγραµµα λίπαν-
σης θα πρέπει να στοχεύει στη βελ-
τιστοποίηση των εισροών, στην αύ-
ξηση της απόδοσης και στη βελτίω-
ση της ποιότητας, ενώ ταυτόχρονα 

προστατεύει το περιβάλλον, τη γο-
νιµότητα του εδάφους και τη βιωσι-
µότητα της καλλιέργειας.

Θρέψη πυρηνόκαρπων
Τα πυρηνόκαρπα είναι δένδρα 

απαιτητικά σε διάφορα ανόργανα 
θρεπτικά στοιχεία, κυρίως όµως έ-
χουν υψηλές απαιτήσεις σε Άζωτο 
και Κάλιο. Τροφοπενίες έχουν πα-
ρατηρηθεί και σε στοιχεία όπως το 
Μαγνήσιο, ο Ψευδάργυρος, το Βό-
ριο, ο Σίδηρος και το Μαγγάνιο. 

Οι φυσιολογικές δραστηριότη-
τες εντός του δένδρου, βασίζονται 
σε µεγάλο βαθµό στα αζωτούχα α-
ποθέµατα. Η κατά τη διάρκεια του 
χειµερινού ληθάργου εφαρµογή 
αζώτου (N), συµβάλλει στην αύξη-
ση των ανθοφόρων οφθαλµών, της 
καρπόδεσης, του µεγέθους του καρ-
πού και τελικά των αποδόσεων, γε-
γονός που δείχνει την εµπλοκή του 
αποθησαυρισµένου αζώτου στις πα-
ραπάνω διαδικασίες. 

Καινοτόμα προϊόντα που επιδρούν 
στη φυσιολογία των πυρηνόκαρπων
Τα προϊόντα Stampa προτείνει η Φυτοθρεπτική για τη βελτιστοποίηση λίπανσης και θρέψης 
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Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτών

Επιτόκιο μειωμένο 
20%, μηδενικές 
εξασφαλίσεις

Απτά τα οφέλη από τα νέα τραπεζικά προϊόντα
Χρήμα για έξτρα δαπάνες δικαιούχων Σχεδίων

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Μειωµένες εξασφαλίσεις µέχρι 100% 
µαζί µε µείωση του επιτοκίου και κό-
στους συναλλαγής έως 20%, είναι σε 
θέση να εξασφαλίσουν οι ενδιαφερό-
µενοι για το δανεισµό τους µέσω του 
Ταµείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανά-
πτυξης. Σύµφωνα µε νέα στοιχεία που 
δηµοσίευσαν οι διαχειριστικές αρχές 
των Προγραµµάτων, τα οφέλη στους 
τελικούς αποδέκτες µε βάση τα προϊό-
ντα που προσφέρουν οι Τράπεζες που 
συµµετέχουν στο εν λόγω Ταµείο είναι:

Απαιτούµενες εξασφαλίσεις: Τέσ-
σερα στάδια: 50% µείωση, 60% µείωση 
και όχι περισσότερο από 40% του δα-
νείου, 80% µείωση και 100% µείωση 
υπό προϋποθέσεις. 

Επιτόκιο δανεισµού: Τρία στάδια: 
20% µείωση και το ύψος του επιτοκίου 
όχι υψηλότερο από 6,5%. Μείωση κα-
τά τουλάχιστον 0,5 µονάδες του επιτο-
κίου. Μείωση από 0,5 έως 1,25 µονά-
δες του επιτοκίου ανάλογα µε τα χαρα-
κτηριστικά του αποδέκτη. 

Κόστη συναλλαγής: Μείωση 20%.
Για να µπορέσει ο ενδιαφερόµενος να 

ωφεληθεί από το Ταµείο πρέπει πρώτα, 
σε συνεννόηση µε την τράπεζα που θέ-

λει να συνεργαστεί, να κάνει ηλεκτρο-
νική αίτηση στον ιστότοπο ependyseis.
gr. Εκεί µπορεί να επιλέξει: 

∆ράση 4.1.4 «Υλοποίηση επενδύσε-
ων που συµβάλουν στην ανταγωνιστι-
κότητα της εκµετάλλευσης µέσω χρη-
µατοδοτικών εργαλείων (ΧΕ)»: Αφορά 
τις επενδύσεις σε αγροτικά µηχανήµα-
τα, εξοπλισµό, αποθήκες κ.λπ και κεφά-
λαια κίνησης. Εκεί κάνουν αίτηση και 
όσοι θέλουν δανεισµό για υλοποίηση 
Σχεδίου Βελτίωσης. ∆ικαιούχοι είναι οι 
κατ’ επάγγελµα αγρότες, οι νέοι αγρό-
τες και τα συλλογικά σχήµατα. Η τυπι-
κή απόδοση της εκµετάλλευσης πρέπει 
να είναι άνω των 8.000 ευρώ.

Μέσω της ∆ράσης, χρηµατοδοτού-
νται όλες οι δαπάνες αγοράς µηχανο-
λογικού εξοπλισµού (τρακτέρ, παρελ-
κόµενα, συγκοµιστικές, γεωργία ακρι-
βείας), αγροτικών κτιρίων (αποθήκες, 
αµελκτήρια), ειδικού εξοπλισµού (πα-
γολεκάνες, ψυγεία, διαλογητήρια κ.λπ) 
και οι νέες πολυετείς φυτεύσεις (αγορά 
δενδρυλλίων, εκσκαφές κ.λπ). Παράλ-
ληλα δίνεται η δυνατότητα αγοράς µε-
ταχειρισµένου εξοπλισµού και ζωικού 
κεφαλαίου. 

Χωρίς συνδυασµό µε επιχορήγηση
Το δάνειο µπορεί να αφορά επενδύ-

σεις από 10.000 ευρώ, ή επενδύσεις α-
πό 10.000 ευρώ συν κεφάλαιο κίνησης 
ύψους µέχρι τα 200.000 ευρώ και οπωσ-
δήποτε έως το 1/3 του προϋπολογισµού 
της επένδυσης. 

Σε συνδυασµό µε Σχέδιο Βελτίωσης
Το δάνειο καλύπτει την ίδια συµµετο-

χή του δικαιούχου. Επίσης µπορεί ο κα-
θένας, να συµπληρώσει το Σχέδιό του µε 
αγορές και δαπάνες που δεν ήταν σε θέ-
ση να καλύψουν στον επενδυτικό τους 
φάκελο. Όπως π.χ ένα µεταχειρισµένο 
µηχάνηµα, ή κεφάλαιο κίνησης. 

Μέγιστο ύψος χαρτοφυλακίου 
Σύµφωνα µε τις ανακοινώσεις των 

τραπεζών είναι: Τράπεζα Πειραιώς: 200 
εκατ. ευρώ, Eurobank: 150 εκατ. ευρώ, 
Εθνική Τράπεζα: 70 εκατ. ευρώ, Συνε-
ταιριστική Θεσσαλίας: 20 εκατ. ευρώ, Συ-
νεταιριστική Καρδίτσας: 10 εκατ. ευρώ.

Εγγυήσεις µόνο για
µεταποιητικές µονάδες 
µε τελικό προϊόν αγροτικό
Όσοι αγρότες και µικροµεσαίες επιχειρήσεις θέλουν να 
δηµιουργήσουν ή να εκσυγχρονίσουν µία µεταποιητική 
επιχείρηση, θα ενταχθούν στη ∆ράση 4.2.4  «Μεταποίηση, 
εµπορία και ανάπτυξη µε τελικό προϊόν εντός του 
Παραρτήµατος I (γεωργικό προϊόν) µέσω χρηµατοδοτικών 
εργαλείων (ΧΕ)». Αυτή η ∆ράση του Ταµείου Αγροτικών 
Εγγυήσεων, αφορά µόνο τις επενδυτικές πρωτοβουλίες που 
έχουν να κάνουν µε µεταποιητικές µονάδες µε τελικό 
προϊόν γεωργικό στους κλάδους: Κρέας, Γάλα, Αυγά, 
Σηροτροφία, Μελισσοκοµία, Σαλιγγαροτροφία, Ζωοτροφές, 
∆ηµητριακά, Ελαιούχα προϊόντα, Οίνος, Οπωροκηπευτικά, 
Άνθη, Φαρµακευτικά και αρωµατικά φυτά, Σπόροι και 
πολλαπλασιαστικό υλικό, Ξύδι. Χωρίς συνδυασµό µε 
επιχορήγηση το δάνειο µπορεί να αφορά επενδύσεις από 
10.000 ευρώ έως 5 εκατ. ευρώ, ή επενδύσεις από 10.000 
ευρώ συν κεφάλαιο κίνησης έως 200.000 ευρώ. Σε 
συνδυασµό µε κεφάλαια  από το Μέτρο 4.2.1 «Μεταποίηση 
µε τελικό προϊόν αγροτικό» το δάνειο καλύπτει την ίδια 
συµµετοχή του δικαιούχου. 

Εγχειρίδιο
χρήσης για
τη φόρμα
αιτήσεων 
Ο ενδιαφερόµενος για να 
ενταχθεί στο Ταµείο Εγγυήσεων 
Αγροτικής Ανάπτυξης 
εισέρχεται στην ιστοσελίδα του 
ΠΣΚΕ ependyseis.gr και πιο 
συγκεκριµένα στην φόρµα 
«Εγγραφή Νέου Χρήστη». 
Επιλέγει ∆ράση 
«Χρηµατοδοτικά εργαλεία 
ΠΑΑ» από την λίστα των 
δράσεων και εισάγει τα 
προσωπικά του δεδοµένα για να 
λάβει τον προσωπικό κωδικό 
στο email που δηλώνει. 
Εφόσον η διαδικασία εγγραφής 
ολοκληρωθεί σωστά, 
αποστέλλεται, άµεσα µε 
αυτοµατοποιηµένη διαδικασία, 
στη διεύθυνση email που έχει 
συµπληρωθεί, ένα ηλεκτρονικό 
µήνυµα µε το Όνοµα Χρήστη 
και τον Κωδικό (Password), 
τα οποία αποτελούν τα στοιχεία 
πρόσβασης/εισόδου στο 
σύστηµα. Η αίτηση είναι 
απαραίτητη για να προχωρήσει 
ο δανεισµός µε τη 
συνεργαζόµενη τράπεζα και 
µπορεί να γίνει είτε από τον ίδιο 
τον ενδιαφερόµενο, είτε σε 
συνεννόηση µε το εκάστοτε 
τραπεζικό ίδρυµα. 

ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ 
ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

50%
ΜΕΙΩΣΗ

60%
ΜΕΙΩΣΗ

ΚΑΙ ΟΧΙ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 

ΑΠΟ 40% 
ΤΟΥ ∆ΑΝΕΙΟΥ

100%
ΜΕΙΩΣΗ

ΥΠΟ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

80%
ΜΕΙΩΣΗ

Ολόκληρο το 
Εγχειρίδιο Χρήσης του 

Ταµείου Εγγυήσεων 
Αγροτικής Ανάπτυξης 

στο agronews.gr
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Με βραβευμένα 
σασμάν τα νέα 
New Holland T6
Η New Holland Agriculture διευρύνει την περίφηµη σει-
ρά τρακτέρ Τ6 µε τα νέα 6-κύλινδρα µοντέλα T6.180 Auto 
Command, T6.180 Dynamic Command και T6.160 Electro 
Command. Χάρη στον 6-κύλινδρο κινητήρα, το T6.180 
προσφέρει έως και 12% υψηλότερη ροπή από τα 4-κύ-
λινδρα µοντέλα, µε ροπή σε χαµηλές στροφές, που βο-
ηθά σηµαντικά στην ελκτική απόδοση και αυξηµένη ρο-
πή στις µεσαίες στροφές του κινητήρα, η οποία βελτιώνει 
την ελαστικότητα του κινητήρα στη µεταφορά και τις ερ-
γασίες στο χωράφι. Ο νέος 6-κύλινδρος κινητήρας παρέ-
χει µέγιστη ροπή 740Nm στις 1.500 σ.α.λ., σε σύγκριση 
µε την µέγιστη ροπή 700 Νm του 4-κύλινδρου. Επιπλέ-
ον, ο µεγαλύτερος κυβισµός του νέου κινητήρα οδηγεί 
σε αποτελεσµατικότερη πέδηση κατά τη λειτουργία και τη 
πορεία  σε κατηφόρα, µε 50% µεγαλύτερη ικανότητα πέ-
δησης σε σύγκριση µε εκείνη του 4-κύλινδρου κινητήρα. 

Η επιλογή του κλαπέτου που είναι επίσης διαθέσιµη σε 
αµφότερα τα 4-κύλινδρα και 6-κύλινδρα µοντέλα, αυξά-
νει την πέδηση του κινητήρα µε επιπλέον 24%.

∆ιαχείριση Ταχύτητας Πορείας
(Ground Speed Management II)

Ο χειρισµός του Ground Speed Management II είναι 
ίδιος µε αυτόν της σειράς Auto Command, µε ρύθµι-
ση της ταχύτητας από το εργονοµικό πολυχειριστήριο 
CommandGrip, ρυθµιζόµενες ταχύτητες-στόχοι µε περι-
στροφικό κουµπί στο πολυχειριστήριο, Cruise Control και 
σαφή και συνοπτική προβολή των πληροφοριών. Η από-
δοση µπορεί να προσαρµοστεί µε προτεραιότητα στην Ι-

σχύ / Απόδοση ή Οικονοµία. Το GSM II λειτουργεί µε πα-
ρελκόµενα που λειτουργούν µε PTO και χωρίς PTO, είτε 
στο χωράφι είτε στον δρόµο και το τρακτέρ διατηρεί την 
παραδοσιακή επιλογή λειτουργίας Auto Shift. Είναι δια-
θέσιµο ως εργοστασιακή επιλογή ή προαιρετική στα µο-
ντέλα T6 Dynamic Command µαζί µε οθόνη IntelliView 
IV και πλήρες CommandGrip.

Ενοποίηση HTS II και IntelliTurn 
Οι χειριστές που χρησιµοποιούν τρακτέρ των σειρών T6 

Auto Command και T6 Dynamic Command µε IntelliTurn 
τώρα θα έχουν την επιλογή να αυτοµατοποιήσουν το ξεκί-
νηµα µε την λειτουργία HTS II function. Μια νέα επιλογή 
ρύθµισης παραµέτρων είναι διαθέσιµη που ενεργοποιεί 
το ξεκίνηµα της λειτουργίας HTS II βασιζόµενη στην α-
πόσταση από το κεφαλάρι ή στο όριο του χωραφιού όταν 
χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε το IntelliTurn. Η ενο-
ποίηση αυτών των δύο λειτουργιών έχει ως αποτέλεσµα 
µια πλήρως αυτοµατοποιηµένη στροφή στο τέλος της σει-
ράς και εκτέλεση της ακολουθίας εντολών για τον χειρι-
σµό του παρελκόµενου, εξασφαλίζοντας αποτελεσµατι-
κές και σταθερές αναστροφές σε ολόκληρο το χωράφι.

ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Η Deutz-Fahr φέρνει µία νέα σειρά ειδικών 
τρακτέρ που ικανοποιεί τις ανάγκες δενδρο-
κοµικών, αµπελουργικών και µικροµεσαίων 
εκµεταλλεύσεων, εξοπλισµένο µε ένα συνεχώς 
µεταβλητό κιβώτιο ταχυτήτων TTV. Πρόκειται 
για τη σειρά 5DV / DS / DF TTV που µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί και να διαµορφωθεί τόσο 
µεµονωµένα όσο και µε ευελιξία καθώς ποι-
κίλλουν οι εργασίες στην καλλιέργεια φρού-
των και την αµπελουργία. 

Χάρη σε τρία διαθέσιµα, συµπαγή εξωτερι-
κά πλάτη από 1077 για τα µοντέλα 5DV TTV, 
από 1267 για το 5DS TTV και από 1441 χιλ. 
για τα ευρύτερα ειδικά τρακτέρ 5DF TTV και 
µεµονωµένο εξοπλισµό και υδραυλικά πακέ-
τα, ο αγοραστής πλέον τώρα να διαµορφώσει 
το κατάλληλο τρακτέρ για την εκµετάλλευσή 
του. Η γκάµα των διαθέσιµων κινητήρων είναι 
ευρεία και εκτείνεται ανάµεσα σε 3-κύλινδρο 
ή 4-κύλινδρο τούρµπο ντίζελ κοινής γραµής 
τροφοδοσίας µε ηλεκτρονικό έλεγχο από 88 
έως 113 ίππους (65 έως 83 kW) µε υπερσυµπι-
εστή, ψύξη φορτίου αέρα , επεξεργασία καυ-

Νέα Σειρά Deutz 
με 88 έως 113 ίππους 
και κιβώτιο TTV 
Με πλήρως επανασχεδιασμένο υδραυλικό σύστημα 
και αδιαβάθμητο κιβώτιο η νέα Σειρά 5D της Deutz
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Η αυθεντικότητα 
ελαιολάδου και 
ελαίας μέσω της 
νέας τεχνολογίας
To έργο µε το ακρωνύµιο ΕΛΑΙΩΝ προτείνει ένα ολο-
κληρωµένο σύστηµα καινοτόµων µεθοδολογικών ερ-
γαλείων για την ιχνηλασιµότητα, πιστοποίηση και έ-
λεγχο της αυθεντικότητας του ελαιολάδου και της βρώ-
σιµης ελιάς, το οποίο απαρτίζεται από τις παρακάτω 
τρεις, αλληλοσυµπληρωνόµενες τεχνολογίες αιχµής:

Πρώτον, η χρήση εργαλείων µοριακής ιχνηλασιµό-
τητας. Στόχος είναι να αναπτυχθούν ταχυαναλυτικές 
ταινίες DNA και µεθοδολογία για την µοριακή ταυ-
τοποίηση, µε γυµνό µάτι, της ποικιλίας του ελαιολά-
δου και της ελιάς και τον προσδιορισµό της νοθείας 
µε άλλα φυτικά έλαια. Το αποτύπωµα του DNA είναι 
ο µόνος αξιόπιστος και αδιαµφισβήτητος τρόπος δι-
αλεύκανσης του είδους των φυτικών ελαίων και της 
ποικιλίας προέλευσης του ελαιολάδου, καθώς το DNA 
δεν επηρεάζεται από εδαφοκλιµατικές συνθήκες. Η 
γνώση του DNA από µόνη της προσδίδει προστιθέ-
µενη αξία στο προϊόν. 

∆εύτερον, σηµαντική είναι η συνεισφορά της τεχνι-
κής πιστοποίησης της γεωγραφικής προέλευσης ελιάς 
και ελαιολάδου µε φασµατοµετρία µαζών. 

Τέλος, µπορεί να πραγµατοποιηθεί ψηφιακή  ανα-
γνώριση των καρπών ελληνικών ποικιλιών βρώσι-
µης ελιάς, µε την χρήση του κινητού τηλεφώνου και 
µια εξειδικευµένης εφαρµογής. Η εφαρµογή θα χρη-
σιµοποιεί την κάµερα της συσκευής για να λαµβάνει 
την εικόνα, και σε πραγµατικό χρόνο θα µπορεί να 
παρέχει τα αποτελέσµατα της διάγνωσης.

Οι φορείς του προγράµµατος είναι:
Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ)
Μεσογειακό Αγρονοµικό Ινστιτούτο (ΜΑΙΧ)
Πανεπιστήµιο Πατρών
Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Τηλεπι-

κοινωνιακών (ΕΠΙΤΣ)
Αγκρολάµπ ΑΕ AGROLAB)
Κασέλλ Ανώνυµη Βιοµηχανική & Εµπορική εται-

ρεία ελαιολάδου & Λιπασµάτων (ΚΑΣΕΛΛ ΑΕ)
Αγροτικός Ελαιοπαραγωγικός συνεταιρισµός Πι-

στοποιηµένα Αγροτικά προϊόντα (ΑΕΣ ΕΛΑΙΩΝΑΣ).

σαερίων DOC και ιξώδη ανεµιστήρα. 
Η µετάδοση της νέας Σειράς συνδυάζει την 

απόδοση ενός µηχανικού κιβωτίου µε την άνε-
ση ενός υδροστατικού κιβωτίου ταχυτήτων. Ο 
οδηγός πρέπει να ορίσει µόνο την επιθυµητή 
ταχύτητα και το τρακτέρ επιταχύνει συνεχώς έ-
ως ότου επιτευχθεί η ρυθµισµένη ταχύτητα. Ο 
κινητήρας και το κιβώτιο συγχρονίζονται αυ-
τόµατα και λειτουργούν πάντα µε την πιο α-
ποτελεσµατική ταχύτητα του κινητήρα µε βά-
ση το τρέχον φορτίο. Ο ρυθµιστής ταχύτητας 
κάνει τα πράγµατα ακόµα πιο εύκολα. Η ταχύ-
τητα εργασίας µπορεί να αποθηκευτεί και να 
ανακληθεί µε το πάτηµα ενός κουµπιού. Όλες 
οι σηµαντικές λειτουργίες βρίσκονται στα χέ-
ρια του οδηγού. Τα ελεύθερα προγραµµατιζό-
µενα κουµπιά στο χειριστήριο MaxCom µπο-
ρούν να χρησιµοποιηθούν για την αντιστρο-

φή της κατεύθυνσης της οδήγησης. Οι οδη-
γοί µπορούν να επιλέξουν διαφορετικές ρυθ-
µίσεις µετάδοσης από «ECO2» (για ελάχιστη 
κατανάλωση καυσίµου) έως «Power» (για µέ-
γιστη απόδοση).

Πλήρως επανασχεδιασµένο 
υδραυλικό σύστηµα

Η Deutz-Fahr έχει επανασχεδιάσει πλή-
ρως το υδραυλικό σύστηµα της νέας Σειράς. 
Έως και πέντε ηλεκτροϋδραυλικές, βοηθητι-
κές βαλβίδες διπλής δράσης µε έλεγχο έντα-
σης και χρόνου µπορούν να εγκατασταθούν 
στο πίσω µέρος για να ικανοποιήσουν τις α-
παιτήσεις της αµπελουργίας, της καλλιέργει-
ας φρούτων και άλλων εφαρµογών. Τέσσερις 
βοηθητικές βαλβίδες ελέγχου διπλής δράσης 
µε οµοιόµορφο έλεγχο ροής είναι διαθέσιµες 
στον µπροστινό χώρο στήριξης. Ο ηλεκτρονι-
κά ελεγχόµενος οπίσθιος σύνδεσµος σηκώ-
νει 2600 κιλά για το 5 DV / DS TTV και 3800 
κιλά για το 5 DF TTV. Ο προαιρετικός εµπρό-
σθιος σύνδεσµος σηκώνει 1500 κιλά. Ανεξάρ-
τητα από το ποια από τις τέσσερις υδραυλικές 
διαµορφώσεις έχει επιλεγεί, οι βαλβίδες σύν-
δεσης και οι βοηθητικές βαλβίδες ελέγχου υ-
ποστηρίζονται συνεχώς  από µια ισχυρή α-
ντλία ανίχνευσης φορτίου 100 λίτρα το λεπτό.

∆ιαθέσιµη στην Ελλάδα
Η νέα σειρά της Deutz Fahr βρίσκεται 
ήδη διαθέσιµη στον Έλληνα αγρότη 
µέσω του επίσηµου δικτύου αντιπρο-

σώπων της Θεοχαράκης ΑΕ 

Το αποτύπωµα του DNA συνιστά τον µόνο 
αξιόπιστο και αδιαµφισβήτητο τρόπο διαλεύκανσης 
του είδους των φυτικών ελαίων και της ποικιλίας 
προέλευσης του ελαιολάδου.
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Πώς να 
σκεφτόμαστε 

∆ιαχρονικό: Τα παιδιά πρέπει 
να διδάσκονται πως να σκέφτονται, 
όχι τι να σκέφτονται. Μ. Mead

Ισοζύγιο: Το 2009 το έλλειµ-
µα στο ισοζύγιο αγροτικών προϊό-
ντων άγγιξε τα 2,6 δις ευρώ, το 
2019 έκλεισε µε έλλειµµα 600 
εκατ. ευρώ, ενώ φέτος εκτίµησε ότι 
θα κλείσει στα 200 εκατ. ευρώ, ση-
µειώνοντας πως αυτή η εξέλιξη δεν 
µειώνει τις φιλοδοξίες της Κυβέρ-
νησης και του ΥπΑΑΤ να καταστεί 
η αγροτική παραγωγή καθαρός συ-
νεισφορέας στο εµπορικό ισοζύγιο 
της χώρας. Μ. Βορίδης, ΥΑΑΤ, Ελ-
ληνοΓερµανικό Forum, 26/11/20.

Skills for Future Farmers: 
Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να 
εγγραφεί και να παρακολουθήσει 

τα ψηφιακά µα-
θήµατα, να επι-
λέξει ασκήσεις 
αυτό-αξιολόγη-
σης και µε την 
ηλεκτρονική συ-
µπλήρωση ενός 
σύντοµου ερω-
τηµατολογίου, 

να λάβει πιστοποιητικό επιτυχούς 
παρακολούθησης για τα επιλεγµένα 
αντικείµενα. Η εκπαίδευση αφορά: 
Βιολογική Γεωργία, Βιο-οικονοµία, 
Πληροφορική στη Γεωργία, Συστή-
µατα Ακριβείας στη Γεωργία, ∆ια-
χείριση Γεωργικών Εκµεταλλεύσε-
ων, Γεωργικές Αγορές. Το Skills 
for Future Farmers παρέχει χρήσι-
µες λειτουργίες και ενηµερώσεις 
για αγρότες και µια πλατφόρµα e-
commerce για την ανάπτυξη ενός 
e-shop. http://future-farmer.eu/.

Κρέας εργαστηρίου: Η Σιγκα-
πούρη έδωσε το πράσινο φως στην 
αµερικανική start-up εταιρεία Eat 
Just (Σαν Φρανσίσκο) για πώληση 
κρέατος κοτόπουλου, σε µορφή κο-
τοµπουκιών, που έχει παρασκευα-
σθεί σε εργαστήριο, δίνοντας πρώ-
τη φορά παγκοσµίως ρυθµιστική 
έγκριση για την κυκλοφορία του λε-
γόµενου «καθαρού» κρέατος που 
δεν προέρχεται από σφαγµένα ζώα. 
Η κατανάλωση κρέατος αναµένεται 
να αυξηθεί κατά 70% ως το 2050, 
ενώ οι επιστήµονες προειδοποιούν 
ότι η τάση αυτή αποτελεί έναν από 
τους κύριους µοχλούς αύξησης της 
κλιµατικής αλλαγής. scinews.eu, 
2/12/2020.  *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Παλιές και σπάνιες ποικιλίες γεωργι-
κών προϊόντων, όπως το άνυδρο ντο-
µατάκι Χίου που φύεται στο χωριό Πυρ-
γί, καθώς και η ντοµάτα της Βολισσού 
ή το χιώτικο ξυλάγγουρο έρχεται να α-
ναβιώσει η στρατηγική συνεργασία της 
Mediterra µε την Αµερικανική Γεωργι-
κή Σχολή Θεσσαλονίκης. Στο πλάνο 
συνεργασίας προβλέπεται και η ανά-
πτυξη δεντροκαλλιεργειών όπως είναι 
χιώτικα αµύγδαλα, αλλά και οι τσικου-
διές, ριτινοφόρο δέντρο και µακρινός 
συγγενής του µαστιχόδεντρου που πα-
ράγει τον καρπό τσίκουδο. Η ευρύτε-
ρα αποδεκτή επιστηµονικά, ονοµασία 
του δέντρου, είναι Τερέβινθος, ο καρ-
πός του οποίου εκτός από την κατανά-
λωσή του αυτούσιος, µπορεί να δηµι-
ουργήσει κατά την έκθλιψή του, έλαιο 
που κατά το παρελθόν έβρισκε χρήση 
στη ζαχαροπλαστική. 

Η χρηµατοδότηση των από κοινού ενερ-
γειών θα γίνει µε πόρους της Mediterra, 
ενώ η Αµερικανική Γεωργική Σχολή θα 
αποτελέσει τον τεχνικό σύµβουλο για 
την υλοποίησή τους. 

Το µεγαλύτερο µέρος των παρεµβά-
σεων θα ξεκινήσει να υλοποιείται α-
πό τις αρχές του 2021, καθώς σύµφω-
να µε τον διευθύνοντα σύµβουλο της 
Mediterra Γιάννη Μανδάλα, µε τον ο-
ποίο επικοινώνησε η Αgrenda, πρώ-
το βήµα θα αποτελέσει η ανάπτυξη ε-

νός πιλοτικού µαστιχώνα σε έκταση 20 
στρεµµάτων που προορίζεται ειδικά γι’ 
αυτόν το σκοπό, καθώς και η εκµετάλ-
λευση των κτηµάτων της παλιάς Γεωρ-
γικής Σχολής Χίου, µε συνολική έκταση 
50 στρεµµάτων. Τα βήµατα της συνερ-
γασίας των δύο πλευρών καθορίζονται 
µε λεπτοµέρεια στον οδικό χάρτη που 
έχουν καταρτίσει αµφότεροι. 

Αµέσως επόµενο βήµα θα αποτελέ-
σει η ανάπτυξη του πληθυσµού του δι-
εθνώς αναγνωρισµένου χιακού προβά-
του, της τοπικής ποικιλίας ζώων, η ο-
ποία αριθµεί περί τα 400 ζώα αυτή τη 
στιγµής το νησί και θεωρείται ιδιαίτερα 
σπάνια. Όπως αναφέρει ο κ. Μανδά-
λας στόχος είναι η ανάπτυξη του πλη-
θυσµού του εν λόγω είδους στο νησί. 

«Πρόκειται για ένα περιουσιακό στοι-
χείο της Χίου, το οποίο έως και αυτή τη 
στιγµή δεν είχε αξιολογηθεί καταλλή-
λως, ούτε είχε δοθεί βαρύτητα στην α-
νάπτυξή του», εξηγεί. 

Επί της ουσίας στον σχεδιασµό των 
Mediterra και Αµερικανικής Γεωργικής 
Σχολής εντάσσεται η δηµιουργία µίας 
κτηνοτροφικής µονάδας εκτροφής του 
χιακού προβάτου. Ως προοπτική για τη 
συνέχεια προβάλλεται η µεταφορά της 
τεχνογνωσίας σε κτηνοτρόφους της Χί-
ου µε στόχο την περαιτέρω διαδικασία 
εκτροφής της συγκεκριµένης ζωικής 
ποικιλίας. Γι’ αυτό το σκοπό είδη βρί-
σκεται εν εξελίξει η αναζήτηση έκτα-
σης που θα φιλοξενήσει τον προς α-
νάπτυξη πληθυσµό χιακών προβάτων. 

Άνυδρη ντομάτα, αμύγδαλα,
ξυλάγγουρο Χίου ενώνουν 
Mediterra και Αμερικανική 
Γεωργική Σχολή Στο μνημόνιο συνεργασίας 

και η αξιοποίηση του asset της 
περιοχής, του χιακού προβάτου

O διευθύνων σύµβουλος της εταιρείας 
Mediterra, Γιάννης Μανδάλας.

Πιλοτικός µαστιχώνας και τράπεζα διατήρησης 
σπάνιων φυτικών ποικιλιών, στο σχεδιασµό

Στόχος της συνεργασίας Μediterra και Αµερικάνικης Γεωργικής Σχολής είναι 
η αξιοποίηση φυσικών πόρων και αδρανών αγροτικών εκτάσεων του νησιού, 
µε την τεχνογνωσία και εµπειρία των στελεχών της Σχολής. Σε ό,τι αφορά τον 
πιλοτικό µαστιχώνα που θα δηµιουργηθεί, στόχος είναι η αποτύπωση µορφών 
καλλιέργειας και σπόρων που σε αρκετές των περιπτώσεων βαίνουν ακόµα 
και προς εξαφάνιση. «Η αποτύπωσή των ποικιλιών θα συµβάλει και στη 
δηµιουργία µίας τράπεζας, µε στόχο τη διατήρηση του φυτικού πλούτου του 
νησιού», επισηµαίνει ο διευθύνων της Mediterra Γιάννης Μανδάλας. 
Το µνηµόνιο συνεργασίας περιγράφει κι άλλες δράσεις, όπως προγράµµατα 
έρευνας και ανάπτυξης, ανταλλαγή εµπειριών, σχεδιασµό νέων προϊόντων. 
Τα δύο µέρη επιθυµούν η συνεργασία τους να αποτελέσει την αναπτυξιακή 
θρυαλλίδα για την ενδυνάµωση του αγροδιατροφικού τοµέα του νησιού.

Πόροι
Η χρηµατοδό-
τηση των από 
κοινού ενερ-

γειών θα γίνει 
µε πόρους της 

Mediterra

Πρόβατο
Στο κάδρο η 

ανάπτυξη του 
πληθυσµού 
του χιακού 
προβάτου

2021
Το µεγαλύτερο 

µέρος των 
παρεµβάσεων 
θα ξεκινήσει 

να υλοποιείται 
από τις αρχές 

του 2021
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Αντικρουόµενα συµφέροντα πολυε-
θνικών κολοσσών του τροφίµου και 
η πρώτη εντύπωση που διαµορφώνει 
ένας καταναλωτής όταν αντικρίζει στο 
ράφι ένα προϊόν, συνθέτουν έναν γρί-
φο γύρω από την εναρµόνιση του συ-
στήµατος σήµανσης αγροτικών προϊό-
ντων που πονοκεφαλιάζει τους υπουρ-
γούς Γεωργίας της ΕΕ. 

Ελλάδα, Ιταλία και Τσεχία άσκησαν 
βέτο την περασµένη Τρίτη 15 ∆εκεµ-
βρίου ώστε να µην περάσει στο κείµε-
νο συµπερασµάτων του Συµβουλίου 
της ΕΕ σχέδιο που προβλέπει την υιο-
θέτηση του αµφιλεγόµενου συστήµα-
τος σήµανσης τροφίµων Νutriscore. 
Εκείνη τη µέρα εκδηλώθηκε ένα τετα-
µένο κλίµα, µε την τελευταία συνάντη-
ση του 2020 να µετατρέπεται σε πεδίο 
επίδειξης σκληρού λόµπινγκ. Η Γερ-
µανία πίεσε τους υπουργούς ώστε να 
συµφωνήσουν σε ένα ενιαίο σύστηµα 
καλής µεταχείρισης των ζώων σε ολό-
κληρη την ΕΕ, καθώς και σε ένα εναρ-
µονισµένο σύστηµα επισήµανσης των 
τροφίµων στο µπροστινό µέρος της συ-
σκευασίας.

Ως γνωστόν, το φαβορί που θα κα-
λύψει την ανάγκη εναρµόνισης της 
σήµανσης στα τρόφιµα έρχεται από τη 
Γαλλία και είναι το σύστηµα Nutriscore. 
Εν συντοµία, το εν λόγω σύστηµα µε α-
πλό τρόπο κωδικοποίησης, κατατάσσει 
τα τρόφιµα µε βάση την περιεκτικότητά 
τους σε λιπαρά και χλωριούχο νάτριο 
ανά 100 γραµµάρια. Είναι γεγονός ότι 
αδικεί παραδοσιακά ευρωπαϊκά προϊό-
ντα, όπως το ελαιόλαδο, αλλαντικά και 
τυριά, στα οποία απονέµεται µικρότερη 
βαθµολογία από έντονα επεξεργασµέ-
νες τροφές, που µε πολύ µικρές διορ-
θώσεις στη «συνταγή» εξασφαλίζουν 
βαθµολογία παραπλανητικά υψηλή. 
Ο Έλληνας υπουργός Μάκης Βορίδης 
προειδοποίησε για τον κίνδυνο το σύ-
στηµα αυτό να είναι διαστρεβλωτικό 
της πραγµατικής διατροφικής αξίας του 

τροφίµου και να οδηγεί σε παραπλά-
νηση του καταναλωτή. Ζήτησε δε, να 
εξαιρεθούν από µία τέτοια επισήµανση 
τρόφιµα µε µοναδικό συστατικό καθώς 
και προϊόντα ΠΟΠ. Με παρέµβασή του 
στο Συµβούλιο, ο κ. Βορίδης επεσήµα-
νε ότι «εάν δεν προσέξουµε τη µεθοδο-
λογία του συστήµατος αυτού υπάρχει 
ο κίνδυνος η diet coke να χαρακτηρί-
ζεται πράσινη από πλευράς διατροφι-
κής αξίας και το ελαιόλαδο κόκκινο».

Η Γαλλία και η Γερµανία έχουν ήδη 
υιοθετήσει στις εθνικές τους νοµοθε-
σίες το σύστηµα αυτό και το προωθούν 
πανευρωπαϊκά, ενώ µεταξύ των πιο έν-
θερµων υποστηρικτών είναι η Danone, 
η Nestlé και µεγάλες αλυσίδες λιανι-
κής όπως η Carrefour, η Kaufmann 
και η Delhaize. Από την πλευρά της η 
Ιταλία έχει καταθέσει δική της πρότα-
ση πιο κοντά στις ελληνικές θέσεις.

Πιο σύνθετος κι από την ΚΑΠ 
και με τρία βέτο ο διάλογος 
για την σήμανση των τροφίμων

Νέα πρωτόκολλα αναδεικνύουν τη 
βιοποικιλότητα στην αγροδιατροφή
Τεχνολογίες αιχµής ρίχνει η επι-
στήµη στη «µάχη» για την ανάδει-
ξη των µοναδικών χαρακτηριστικών 
της ελληνικής βιοποικιλότητας και 
για την προστασία παραγωγών, µε-
ταποιητών και καταναλωτών τρο-
φίµων, από τα κρούσµατα νοθείας 
και αντιποίησης, που επιχειρούν 
επιτήδειοι. Το διττό στόχο επιδιώ-
κει να υπηρετήσει η Εθνική Ερευ-
νητική Υποδοµή FoodOmicsGR_
RI, που έχουν «στήσει» οκτώ ακα-
δηµαϊκά και ερευνητικά ιδρύµατα 
της χώρας, µε συντονιστή το Αρι-
στοτέλειο Πανεπιστήµιο της Θεσ-
σαλονίκης, στο Κέντρο ∆ιεπιστη-
µονικής Έρευνας και Καινοτοµίας.

Η ερευνητική δοµή απαρτίζεται 
από µία ισχυρή οµάδα νέων ερευ-
νητών, Υποψήφιων ∆ιδακτόρων 
και Μεταδιδακτόρων, σε συνέρ-
γεια µε 60 µέλη τακτικού προσω-
πικού ελληνικών ιδρυµάτων σε το-
µείς όπως γενoµική, πρωτεωµική, 
µεταβολοµική, στοιχειακή µεταβο-
λοµική, ζωοτεχνία, µικροβιολογία.

«Αν και οι µέθοδοι που εφαρ-
µόζουµε έχουν ευρεία αντιστοίχι-
ση στον αγροδιατροφικό τοµέα, 
έχουµε επικεντρώσει σε προϊόντα 
µεγάλης αξίας, όπως γαλακτοκοµι-

κά, ελαιόλαδο, οίνοι, µέλι κ.α. Κά-
νουµε τον πιο αναλυτικό χαρακτη-
ρισµό των τροφίµων, για να δηµι-
ουργήσουµε βάσεις δεδοµένων και 
πίνακες των συστατικών των ελλη-
νικών τροφίµων, ώστε να βοηθή-
σουµε τους παραγωγούς, όσο και 
τις µεταποιητικές επιχειρήσεις και 
τους ερευνητές να δηµιουργήσουν 
νέα πρωτόκολλα, να συνδράµουν 
στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, 
στην ανάδειξη της µοναδικής τους 
ποιότητας και να πετύχουµε τον έ-
λεγχο της γεωγραφικής προέλευ-
σης και της αυθεντικότητάς τους, 
ώστε να αποκτούν προστιθέµενη 
αξία», ανέφερε ο Γεώργιος Θεο-
δωρίδης, καθηγητής αναλυτικής 
χηµείας του ΑΠΘ και συντονιστής 
του έργου FoodOmicsGR_RI, µε α-
φορµή τη διαδικτυακή παρουσία-
ση της δοµής στις 15 ∆εκεµβρίου.

Η µεταδιδακτορική ερευνήτρια, 
Χρ. Βιργιλίου ανέφερε ότι «βρήκα-
µε δείκτες που µπορούν να χαρα-
κτηριστούν νοθεία σε προϊόντα ό-
πως βασιλικό πολτό, παρθένα ελαι-
όλαδα, οίνους κι άλλα τρόφιµα». Το 
πρόγραµµα έχει χρηµατοδοτηθεί α-
πό την ΠΚΜ µε 3 εκατ. ευρώ κι έχει 
διάρκεια έως το 2021.   Λ. ΛΙΑΜΗΣ

«π5ντε»
το παλαιωµένο 
απόσταγµα της 
οικογένειας 
Σπυρόπουλου
Το νέο προϊόν της, το 
«π5ντε», ένα premium 
παλαιωµένο τσίπουρο που 
παράγεται στο ιδιόκτητο 
αποστακτήριο της, στην 
Εύβοια παρουσίασε η 
οικογένεια Σπυρόπουλου.
Το εκλεπτυσµένο τσίπουρο 
προέρχεται από ειδικά  
επιλεγµένα αποστάγµατα 
που, όπως δηλώνει και το 
όνοµα του, ωριµάζουν αργά  
για τουλάχιστον «π5ντε» 
χρόνια σε γαλλικά  και 
αµερικανικά δρύινα βαρέλια. 
Η πρώτη φορά που πήρε 
µπρος το «καζάνι» στο 
αποστακτήριο Σπυρόπουλου 
ήταν στις 24 ∆εκεµβρίου 
του 2013. Μέχρι σήµερα 
έχουν πραγµατοποιηθεί  744 
αποστάξεις, σε συνολικά 287 
ηµέρες και 4.464 ώρες, 
από 802 τόνους στέµφυλων. Η Ιταλία έχει καταθέσει πρόταση 

πιο κοντά στις ελληνικές θέσεις.

Στόχος
Η µελέτη της αξιο-

ποίησης αποβλήτων 
της βιοµηχανίας για 

ανάκτηση δραστικών 
συστατικών, χρήσιµων 

για την υγεία

ΕΡΓΟ

3

3

8

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ετούς
διάρκειας

ακαδηµαϊκών
ερευνητικών
ιδρυµάτων

εκατ. ευρώ
από την ΓΓΕΤ 

ΤΖΙΡΟΣ
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ΡΟΖΗΣ

Βοσκή το ξημέρωμα 
και υπηρεσία στην
τέχνη της γραβιέρας
Ο Γιώργος Ρόζης, μεγαλωμένος στα βουνά της Αργολίδας 
δίνει στην τυροκόμηση στοιχεία γαστρονομικής αντίληψης

Έλεγχοι
Καθηµερινοί έλεγχοι 

βασισµένοι στο 
σύστηµα διαχείρισης 
ασφάλειας τροφίµων 

κατά ISO 22000:2005 
HACCP, διασφαλίζουν 

την ποιότητα των 
προϊόντων 

Εκτός από την απλή εκδοχή 
γραβιέρας, ξεχωρίζουν ετικέτες 
αρωµατισµένες µε βότανα 
της ελληνικής φύσης, που 
διατηρούν τα χαρακτηριστικά 
της απλής εκδοχής. 

Είναι 7 το πρωί και ο ουρα-
νός πάνω από το βουνό Αρα-
χναίο έξω από το Ναύπλιο 
δεν έχει ακόµα φωτιστεί, 
όσο στην αυλή ενός τυρο-
κοµείου σε υψόµετρο 700 
µέτρα ο Γιώργος Ρόζης βο-
ηθάει στην εκφόρτωση ενός 
αγροτικού που µεταφέρει καρ-
δάρες γεµάτες µε πρόβειο γάλα. 

Ο 43χρονος τυροκόµος δεν θα χά-
σει χρόνο και θα σπεύσει να αδειάσει στη δεξα-
µενή του τυροκοµείου το γάλα που µόλις έχει 
αρµεχτεί. Μέσα στο επόµενο δίωρο θα υποδε-
χτεί ακόµα 14 κτηνοτρόφους που βόσκουν τα 
κοπάδια τους στις γύρω πλαγιές. Ακόµα όµως 
βρίσκεται στο πρώτο στάδιο του παραγωγικού 
κύκλου, που συµπληρώνεται µέσα στην ηµέρα. 

Ο ήλιος θα έχει δύσει ώσπου το γάλα αυτό θα 
έχει µε µαεστρία µετατραπεί σε κεφάλια γραβιέ-
ρας που θα µπουν στον θάλαµο ωρίµανσης, πε-
ριµένοντας τουλάχιστον τρεις µήνες ώσπου να 
συσκευαστούν και να κατευθυνθούν στις βασι-

κές αγορές της επιχείρησης. 
Ο Γιώργος Ρόζης έµαθε τη δου-

λειά από µικρός, πλάι στους µε-
γάλους της οικογένειας και πλέ-
ον µπορεί και προσδίδει στη δι-
αδικασία της τυροκόµησης στοι-

χεία γαστρονοµικής αντίληψης 
µε έντεχνο τρόπο. 
Η ιστορία της οικογενειακής επιχεί-

ρησης ξεκινά περί το 1951 στο όρος Α-
ραχναίο Αργολίδας ή Xέλι για τους ντόπιους. 

Εκεί, στο χωριό που φέρει την ονοµασία του βου-
νού, ο παππούς του συνοµιλητή µας, Γεώργι-
ος Ρόζης, έκανε τα πρώτα του επιχειρηµατικά 
βήµατα δηµιουργώντας τις βάσεις  της σηµερι-
νής τυροκοµικής µονάδας. Η τυροκόµηση στα 
ορεινά της Αργολίδας ήταν άλλωστε µονόδρο-
µος, αφού οι κάτοικοι του χωριού που πλέον 
δεν υπερβαίνουν τους 700, ασχολούνταν ανέ-
καθεν κυρίως µε την κτηνοτροφία όσο η φυτι-
κή παραγωγή ερχόταν δεύτερη και περιοριζό-
ταν στην παραγωγή καπνού και τη συγκοµιδή 
εποχιακών αρωµατικών φυτών.

Στα ορεινά της Αργολίδας αρωµατικά φυτά της ελληνικής υπαίθρου και 
πολυετείς συνεργασίες µε ντόπιους κτηνοτρόφους, επιτρέπουν στο τυροκοµείο 
του Γιώργου Ρόζη να δίνει άλλο βάθος γεύσης στην παραδοσιακή γραβιέρα.

         Γιώργος Ρόζης  
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Κάθε µέρα στο τυροκοµείο που 
χτίστηκε το 2005 και εκσυγχρο-
νίστηκε το 2010, ο Γιώργος Ρόζης 
ακολουθεί µια διαφορετική «δια-
δροµή» στα πρώτα στάδια της πα-
ραγωγής. Ανάλογα µε τη διάθε-
ση και τις παραγγελίες, αφού το 
τυρόγαλο έχει µπει στα καλούπια 
προσθέτει ένα διαφορετικό υλικό, 
προσδίδοντας εκλεπτυσµένη γεύ-
ση στο τελικό προϊόν.  

«Είχαµε ξεκινήσει να βγάζου-
µε γραβιέρα µε γεύσεις πειρα-
µατικά και άρεσε στον κόσµο. Ο-
πότε σκεφτήκαµε να δώσουµε έ-
να διαφορετικό άρωµα, πάντα α-
πό αγνά βιολογικά προϊόντα»  ε-
ξηγεί ο ίδιος στην Agrenda, έχο-
ντας µετά από µια δεκαετία συνε-
πών προσπαθειών και πειραµατι-
σµών κατακτήσει βραβεία και στα-
θερή παρουσία στα ράφια µεγά-
λων αλυσίδων λιανικής και στα 
καταστήµατα όλων των αεροδρο-
µίων της χώρας. 

Η «βασίλισσα» του τυροκοµεί-
ου, όπως την αποκαλούνε, είναι η 
κλασική Γραβιέρα Ρόζη. Επίσης ξε-
χωρίζουν η βραβευµένη Μυζήθρα 

Γραβιέρας αποκλειστικά από πρό-
βειο γάλα ελαφρώς αλατισµένη µε 
πλούσια γεύση και µαλακή υφή. 

Μαζί όµως µε την απλή εκδο-
χή γραβιέρας, ο έµπειρος τυρο-
κόµος έχει δηµιουργήσει ξεχωρι-
στές delicatessen ετικέτες αρωµα-
τισµένες µε βότανα της ελληνι-
κής φύσης και όχι µόνο, που δι-
ατηρούν όλα τα χαρακτηριστικά 
της απλής εκδοχής. Μεταξύ των 
επιλογών που προσφέρει η τυρο-
κοµική µονάδα συγκαταλέγονται 
η αρωµατική Γραβιέρα µε άγρια 
ρίγανη του βουνού, η πικάντικη 
Γραβιέρα µε ολόκληρους κόκ-
κους πιπεριών, η γλυκιά και πι-
κάντικη Γραβιέρα µε µπούκοβο, 
η Γραβιέρα µε φρέσκο θυµάρι, η 
Γραβιέρα µε τον αυθεντικό κρό-
κο Κοζάνης και η Γραβιέρα µε ελ-
ληνική  µαύρη τρούφα µε αξεπέ-
ραστο άρωµα και γεύση. 

Όπως εξηγεί ο κ. Ρόζης, η ε-
ξαγωγή είναι προς το παρόν ε-
κτός σχεδίων, αφού η παραγω-
γική διαδικασία επιτρέπει περι-
ορισµένες ποσότητες των τυρο-
κοµικών προϊόντων.

Μετά τη βασίλισσα, την κλασική γραβιέρα 
και ετικέτες αρωματισμένες με βότανα

ΡΟΖΗΣ

Το σύγχρονο τυροκοµείο 
Γεώργιος Κ. Ρόζης & Σία Ο.Ε 

βρίσκεται στο χωριό Αραχναίο ή 
αλλιώς Χέλι, στις παρυφές του 

όρους Αραχναίου, σχεδόν είκοσι 
λεπτά, από την πρώτη πρωτεύουσα 

της Ελλάδος το Ναύπλιο.

Με φυσικό αλάτι
Η τυροκοµική µονάδα 

χρησιµοποιεί µόνο φυσικό 
αλάτι από τις αλυκές 

Μεσολογγίου, που συλλέ-
γεται συγκεκριµένη εποχή 

ΑΡΑΧΝΑΙΟ
ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ

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

agrenda@agronews.gr

Διευθύνων
Στην Παγκρήτια 
Α. Βαρθολομαίος
Τη θέση του ∆ιευθύνοντος 
Συµβούλου στην Παγκρήτια 
Τράπεζα αναλαµβάνει από τις 21 
∆εκεµβρίου ο Αντώνης 
Βαρθολοµαίος, ο οποίος εξελέγη 
εκτελεστικό µέλος του ∆Σ της 
Τράπεζας. Ο κ. Βαρθολοµαίος 
είναι στέλεχος µε σηµαντική 
τραπεζική εµπειρία και σπουδές  
στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ.

Mars Multisales
Market Director 
Νότιας Ευρώπης
Η Mars ανακοινώνει µια νέα δοµή 
για την εταιρεία, το South Europe 
Cluster. O Άλκης Γέραλης 
αναλαµβάνει τη θέση του Market 
Director σε Ελλάδα, Κύπρο και 
Μάλτα, µε έδρα τη Mars Hellas, 
στην Αθήνα. Ο Paolo Rigamonti 
ορίζεται νέος Γενικός ∆ιευθυντής 
για το South Europe Cluster, µε 
έδρα τη Mars Italy, στο Μιλάνο.

Nέος πρόεδρος
Στη Philip Morris 
International
Καθήκοντα εκτελεστικού 
προέδρου της Philip Morris 
International αναλαµβάνει ο 
Αντρέ Καλαντζόπουλος µετά από 
την παραίτηση για προσωπικούς 
λόγους του σηµερινού προέδρου 
Louis Camilleri. Προσωρινά χρέη 
προέδρου αναλαµβάνει ο 
ανεξάρτητος προεδρεύων 
διευθυντής του Οµίλου Lucio 
Noto, µε τον A. Καλατζόπουλο 
να πίανει τη θέση τον Μάιο.

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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ΠΟΛΥ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ

Η καριέρα στην αγροτική παραγωγή αποκτά νόηµα 
όταν το πεδίο ενδιαφέροντος πολλαπλασιάζεται

Το προφίλ αγρότη που φαίνεται ότι ταιριάζει 
περισσότερο σε αυτό που επιδιώκει η Κοµισιόν για το 
µέλλον της ευρωπαϊκής πρωτογενούς παραγωγής, 
είναι το προφίλ του δικτυωµένου και πολυπράγµονα 
επιχειρηµατία της αγροδιατροφής. Οι αγρότες που 
προσαρµόζονται στο οικονοµικό και επιχειρηµατικό 
περιβάλλον σύµφωνα µε την έκθεση, χρησιµοποιούν 
κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλους τους πόρους 
που διαθέτει η εκµετάλλευσή τους, για να παρέχουν 
ένα ευρύ φάσµα αγαθών και υπηρεσιών ανάλογα µε τη 
ζήτηση. Τα επιχειρηµατικά µοντέλα των αγροκτηµάτων 
βασίζονται στην προσφορά µιας συνολικής εµπειρίας 
γύρω από το τρόφιµο, την µεταποίηση και εµπορία, ενώ 
περιλαµβάνουν επενδύσεις στις ανανεώσιµες πηγές 
ενέργειας και την παροχή υπηρεσιών. Η 
διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων στις 
εκµεταλλεύσεις είναι ένας τρόπος διεύρυνσης του 
εισοδήµατος. Η Ema ανέλαβε στα πρόθυρα της 
χρεοκοπίας την οικογενειακή εκµετάλλευση και πλέον 
την έκανε κερδοφόρα βγάζοντας στην αγορά πέρα 
από την παραγωγή της, ολόκληρη την εµπειρία της 
αγροτικής ζωής, µέσω του αγροτουρισµού.

Τα 4 προφίλ αγροτών 
που θα παραμείνουν 
στα χωριά της Ευρώπης 
Έρευνα της Κομισιόν προσεγγίζει τη νέα ταυτότητα του Ευρωπαίου 
αγρότη και τοποθετεί στο περιθώριο της ιστορίας όσους κρέμονται από 
επιδοτήσεις, αφού η ΚΑΠ του μέλλοντος δίνει εξατομικευμένες λύσεις    

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Μαζεµένες αγροτικές εκµεταλλεύσεις, καλά δικτυωµένες, 
που απλώνονται σε όλο το φάσµα της αλυσίδας αξίας ή ε-
κτατικές εξειδικευµένες εκµεταλλεύσεις παραγωγής πρώ-
των υλών που ανοίγονται απευθείας στις διεθνείς αγορές. 
Ένας αγρότης-υπεύθυνος του τοµέα παραγωγής µιας πολυ-
εθνικής εν είδη µετεξέλιξης της συµβολαιακής γεωργίας ή 
ο παραδοσιακός ηγέτης µιας οικογενειακής εκµετάλλευσης 
που περιορίζεται στην εξασφάλιση των προς το ζην. Και οι 
τέσσερεις περιπτώσεις εξασφαλίζουν µια θέση στο αγροτι-
κό µέλλον που χτίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο οι πολι-
τικές προτεραιότητες αλλάζουν και µαζί µε αυτές οι χρηµα-
τοδοτικές προθέσεις της ΚΑΠ.

Αυτά είναι τα τέσσερα βασικά αγροτικά προφίλ που θα κυ-
ριαρχήσουν µέχρι το 2040, όπως ανακαλύπτει έκθεση του 
Κέντρου Ερευνών της Κοµισιόν που παρουσιάστηκε στο συ-
νέδριο για τις Προοπτικές της Γεωργίας που διοργάνωσε στις 
16 ∆εκεµβρίου η Κοµισιόν. Μαζί µε αυτές τις κατηγορίες, α-
κόµα οχτώ «αγροτικές ταυτότητες» συµπληρώνουν το ψηφι-
δωτό της αγροτικής παραγωγής του µέλλοντος στην Ευρώπη, 

όπως είναι οι χοµπίστες, οι αγρότες εργαστηρίων σε πόλεις 
και άλλα λιγότερο έως καθόλου παραγωγικά υποσύνολα. 

Σε αυτό το πλαίσιο οι ερευνητές επισηµαίνουν την ανάγκη 
ανάπτυξης εξειδικευµένων πολιτικών παρεµβάσεων που θα 
δώσουν οικονοµική έµφαση και χώρο στην περαιτέρω ανά-
πτυξη τους. Με άλλα λόγια οι «one-size» επιδοτήσεις τις ΚΑΠ 
ατονούν στις σκέψεις των τεχνοκρατών της Γενικής Γραµµα-
τείας Γεωργίας της Κοµισιόν (DG AGRI).

Τα βασικά κριτήρια κατηγοριοποίησης
Τα βασικά κριτήρια που υπό το πρίσµα των µεγατάσεων 

που εκδηλώνονται επιτρέπουν την διάκριση των βασικών α-
γροτικών προφίλ του µέλλοντος αποτελούνται από:

Κίνητρα και στόχοι της αγροτικής παραγωγής
Το επιχειρηµατικό µοντέλο
Η εκπαίδευση και οι ικανότητες
Όλα αυτά καλούν σε έναν «δηµιουργικό» κατακερµατισµό 

της αγροτικής παραγωγής σύµφωνα µε τις ερευνητικές υ-
πηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που θα κλιµακώνεται 
στις επόµενες δύο δεκαετίες, οδηγώντας σε ενίσχυση της α-
ξίας κατά 21% και κατά 9% αντίστοιχα σε φυτική και ζωική 
παραγωγή εντός του µπλοκ.

ΟΙ 
ΜΕΓΑΤΑΣΕΙΣ 

ΣΤΗΝ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 

ΑΓΟΡΑ
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Στην παραγωγή τροφίµων ισχύει ό,τι ισχύει σε όλες 
τις άλλες επιχειρηµατικές δραστηριότητες, πρέπει να 

είσαι µπροστά από τις εξελίξεις

Κίνητρο για µένα είναι η αναζήτηση της κατάλληλης 
καλλιεργητικής πρακτικής για το επιθυµητό κέρδος

Στα δύσκολα, τους αγρότες µας αφήνουν µόνους

50

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΕΣ

Ως το 2040, οι µεγάλες εταιρείες τροφίµων θα 
συγκαταλέγουν την αγροτική παραγωγή ως τα 
αναπόσπαστα τµήµατα της δραστηριότητάς τους 
προκειµένου να εξασφαλίσουν ένα σηµαντικό µερίδιο 
των αναγκών εφοδιασµού τους. Σε αυτό το πλαίσιο 
και προκειµένου να καλυφθεί η ζήτηση για υψηλής 
ποιότητας τρόφιµα είτε συµβατικής είτε βιολογικής 
καλλιέργειας, οι συνεργαζόµενοι αγρότες αποκτούν 
ρόλο στελέχους στις εταιρείες αυτές ή στελέχη των 
εταιρειών «µετακοµίζουν» στην ύπαιθρο 
αναλαµβάνοντας την καλλιέργεια για λογαριασµό 
των εταιρειών. Το µοντέλο αυτό αποτελεί µια 
µετεξέλιξη της συµβολαιακής γεωργίας όπως αυτή 
εφαρµόζεται σήµερα. Ο Μάνουελ εργάζεται εδώ και 
έξι χρόνια σε εταιρεία παραγωγής βιολογικών 
τροφίµων. Πέρασε από διάφορες θέσεις µέχρι που 
του ανέθεσαν την διαχείριση της εταιρικής 
εκµετάλλευσης. Χωρίς καµία αγροτική εµπειρία, 
επιβλέπει τις διαδικασίες της µονάδας, πολλές φορές 
από το διαµέρισµά του, σε µια κοντινή πόλη. 
Ροµποτική και αυτόµατες λύσεις ακριβείας, αφήνουν 
χρόνο για ανάπτυξη νέων προϊόντων στο χαρτί. 

Η αγροτική εκµετάλλευση είναι επιχείρηση και το 
κέρδος ο πιο σηµαντικός παράγοντας που κατευθύνει 
τις επιλογές. Το 2040 οι αγρότες που έχουν 
παραµείνει έχουν εµπεδώσει για τα καλά τον ρόλο 
τους και απολαµβάνουν την ανεξαρτησία τους 
κατευθύνοντας την παραγωγή τους στις διεθνείς 
αγορές αγροτικών commodities απευθείας. Βασική 
προϋπόθεση οι τεράστιες επενδύσεις σε γη (το κέρδος  
απαιτεί χιλιάδες στρέµµατα ιδιόκτητα ή µισθωµένα), σε 
αγροτικό εξοπλισµό και τεχνολογίες ακριβείας. Ο 
αγρότης «ακριβείας» το 2040 παρέχει υψηλής 
ποιότητας αγροτικές πρώτες ύλες σε άλλες 
επιχειρήσεις για περαιτέρω επεξεργασία. Καθώς τα 
δίκτυα αξίας εφοδιασµού τροφίµων γίνονται πιο 
διασυνδεδεµένα µε τη διαφάνεια, την ιχνηλασιµότητα 
και την ανταπόκριση στις µεταβαλλόµενες τάσεις, 
αυτοί οι αγρότες διαπραγµατεύονται µακροπρόθεσµες 
συµβάσεις µε µεταποιητές και εµπόρους. Η Λίντα 
αγόρασε πριν από 20 χρόνια 5.000 στρέµµατα. Από 
τότε επένδυσε σε αυτοµατισµούς, µηχανήµατα και 
πιστοποιηµένους σπόρους για να αυξήσει τις 
αποδόσεις της εκµετάλλευσης.

Καθώς ο κόσµος γίνεται πιο περίπλοκος και η 
γεωργία απαιτεί αυξηµένη προσαρµογή στις νέες 
συνθήκες, µια µεγάλη οµάδα αγροτών δεν έχει τα 
µέσα ή τα κίνητρα για να αλλάξει τα επιχειρηµατικά 
µοντέλα και να προσαρµόσει τις πρακτικές της. Αντ 
‘αυτού, οι αγρότες αυτοί εξαντλούνται στη διατήρηση 
των παραδοσιακών δραστηριοτήτων. Πολλοί από 
αυτούς έχουν χαµηλές προσδοκίες για το µέλλον 
τους στη γεωργία - πλησιάζουν τη συνταξιοδότηση ή 
είναι εγκλωβισµένοι στην σηµερινή κατάσταση, µε 
µικρή πρόσβαση στη γνώση, τη χρηµατοδότηση και 
τις εναλλακτικές αλυσίδες εφοδιασµού.
Ο Στέφαν διοικεί µια φάρµα µε αγελάδες και 
παράλληλα καλλιεργεί σιτηρά εδώ και 40 χρόνια. Ο 
τοπικός συνεταιρισµός µείωσε τις παραλαβές και το 
προϊόν του δεν µπορεί πλέον να είναι ανταγωνιστικό. 
Έχοντας επενδύσει σηµαντικά κεφάλαια και κοπιάσει 
πολύ όλες αυτές τις δεκαετίες, η προσαρµογή και η 
ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων δεν αποτελεί 
επιλογή για αυτόν. Όντας ήδη χρεωµένος, η µόνη του 
επιλογή και επιθυµία είναι να περάσει η 
εκµετάλλευση στον γιό του.  

ΟΙ ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ 
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Ο ευρωπαϊκός πληθυσµός 
γερνά και µαζί του αλλάζουν 
οι ισορροπίες και τα µεγέθη 
των επιµέρους πληθυσµών 
σε πόλεις και ύπαιθρο

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ
Η γεωργία ακριβείας, 
οι αυτοµατισµοί 
και η ροµποτική

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 
ΑΛΛΑΓΗ
Έκθεση 
σε καιρικά 
φαινόµενα

∆ΙΕΘΝΗΣ 
ΣΥΓΚΥΡΙΑ
Συγκρούσεις, ανταγωνισµός, 
υγειονοµικές κρίσεις και 
πρόσβαση σε αγορές

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ
Πρόσβαση σε κεφάλαια και γη, 
δηµοσιονοµικές πολιτικές και 
εµπορικές οδοί

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ
Η ευαισθητοποίηση και 
οι αλλαγές σε διατροφικές 
τάσεις

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Νέες ποικιλίες 
και κατηγορίες 
καλλιεργειών

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
Εντείνεται η σπανιότητα 
πρώτων υλών και
ο ανταγωνισµός για 
τον έλεγχο τους

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ
Κατευθύνσεις
κοµβικών 
πολιτικών από τα 
κέντρα εξουσίας

∆ΟΜΗ ΤΟΥ
ΑΓΡΟ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Ανταγωνισµός και εµπορικές 
πρακτικές εντός της αλυσίδας 
αξίας αγροτικών προϊόντων
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Αναβολή για τις 13 Απριλίου 2021 πήρε η εκδί-
καση στο Συµβούλιο της Επικρατείας της προ-
σφυγής για την ΠΟΠ ελιά Καλαµάτα. Να σηµει-
ωθεί ότι η όλη υπόθεση διαµορφώνει ένα χα-
ρακτηριστικό παράδειγµα όπου το γράµµα του 
νόµου τείνει να υπονοµεύει την πραγµατικότη-
τα µιας αγοράς µε αξία άνω των 400 εκατ. ευρώ. 

Η χρόνια αντιδικία ανάµεσα στο ΠΟΠ Ελιά Κα-
λαµάτας και το εµπορικό σήµα kalamata Olives 

είναι ανάµεσα σε τοπικούς παράγοντες της Κα-
λαµάτας (ΠΟΠ - Ελιά Καλαµάτας) και το σύνολο 
παραγωγών και µεταποιητικών µονάδων της χώ-
ρας που αντιπροσωπεύουν 90.000 τόνους παρα-
γωγή και 65.000 τόνους εξαγόµενου προϊόντος.

Βάσει καταγραφής της ∆ΟΕΠΕΛ, από τη δεκαετία 
του 1930 οι επιτραπέζιες ελιές της ποικιλίας Κα-
λαµών εξάγονται µε το όνοµα «Kalamata olives». 
Τη σύγχυση που επικρατούσε στις εξαγωγές της 

χώρας µετά τη θέσπιση του ΠΟΠ (1996) ήρθε 
να επιλύσει η υπ’αριθµ.331/20735/26.2.2018/
ΦΕΚ648/Β Υπουργική Απόφαση. Αντίθετα, η α-
κύρωση της Υ.Α.331/20735/26.2.2018 θα προσ-
δώσει τεράστιο συγκριτικό ανταγωνιστικό πλεο-
νέκτηµα στους ανταγωνιστές του ελληνικού προ-
ϊόντος (Αίγυπτος, Τουρκία, κ.α.), αφού οι τρίτες 
παραγωγικές χώρες θα πωλούν µε την ελληνική 
εµπορική ονοµασία «Kalamata Olives». 

Πάει για 13 Απριλίου η εκδίκαση της ΠΟΠ Ελιάς Καλαμάτας

Χαμηλότερες 
αποδόσεις έως και 
50%, σε σύγκριση 
με τα επίπεδα που 
ασφαλίζει την 
παραγωγή ο ΕΛΓΑ, 
για δεύτερη συνεχή 
χρονιά στον κρόκο 
Κοζάνης, λόγω 
καιρικών συνθηκών

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Η συγκοµιδή του εξωτικού µπαχαριού ολο-
κληρώθηκε προσφάτως και οι πρώτοι υπο-
λογισµοί «προσγειώνουν» το φετινό «στήσι-
µο» στα περίπου 400 γραµµάρια το στρέµµα, 
όταν ο ΕΛΓΑ ασφαλίζει την καλλιέργεια για 
800 γραµµάρια ανά στρέµµα. «Είναι η δεύτε-
ρη σεζόν που πέφτουµε σε τόσο µέτριες απο-
δόσεις, αλλά πέρυσι παρότι αιτηθήκαµε κά-
ποια ενίσχυση από de minimis, είτε ως πλητ-
τόµενοι από τον κορωνοϊό, δεν λάβαµε τίπο-
τε. Ελπίζουµε αυτή τη φορά να µας στηρίξει 
η πολιτεία, στην οποία θα επανακαταθέσου-
µε πρόταση να ενταχθούµε στο de minimis», 
επισήµανε στην Agrenda ο πρόεδρος του Α-
ναγκαστικού Συνεταιρισµού Κροκοπαραγω-
γών Κοζάνης, Βασίλης Μητσόπουλος. 

Όπως εξήγησε, η οργάνωση µετρά περί-
που 930 ενεργά µέλη και οι περισσότεροι εί-
ναι µικροκαλλιεργητές. «Ο µέσος όρος της 
παραγωγής είναι περίπου 3 κιλά, ανά παρα-
γωγό και µην ξεχνάµε πως η βόρεια ζώνη 
του Πολυφύτου, όπου αναπτύσσεται η καλ-
λιέργεια εκτός από µικρό κλήρο, δεν έχει και 
σύστηµα άρδευσης», είπε χαρακτηριστικά.

Μολονότι η µικρότερη φετινή παραγωγή 
συνιστά δυσάρεστη εξέλιξη για τους κροκο-
παραγωγούς της Κοζάνης, δεδοµένων των 
συνθηκών που επικρατούν µπορεί κανείς 
να πει (το οξύµωρο) πως είχε και κάτι θετι-
κό. «Με τους περιορισµούς που είχαµε φέ-
τος στις µετακινήσεις, λόγω κορωνοϊού, αν 
η παραγωγή ήταν σε κανονικά επίπεδα θα έ-
µενε προϊόν στα χωράφια, διότι η συγκοµιδή 
έγινε στην ουσία µε τα µισά εργατικά χέρια», 

διευκρινίζει ο κ. Μητσόπουλος και προσθέ-
τει πως ένα ακόµη πλεονέκτηµα της µικρό-
τερης παραγωγής είναι πως «µπορεί κανείς 
να τη διαχειριστεί πιο εύκολα εµπορικά».

Με δεδοµένο ότι οι παραλαβές προϊόντος 
από τον συνεταιρισµό θα συνεχιστούν και 
τον Φεβρουάριο, η φετινή παραγωγή εκτι-
µάται πως θα κυµανθεί µεταξύ 2 και 2,5 τό-
νους, ενώ υπάρχει και ένα µικρό απόθεµα 
από ακυρώσεις παραγγελιών από Ιταλία και 
Ισπανία λόγω του κλεισίµατος της εστίασης, 
το οποίο ρευστοποιείται κι αυτό σταδιακά α-
πό το εµπορικό τµήµα του συνεταιρισµού.

 «Προσπαθούµε µέσα από µια διαφηµιστι-

κή καµπάνια που τρέχουµε και την είσοδό 
µας σε άλλα κανάλια διανοµής του λιανεµπο-
ρίου, να τονώσουµε την εσωτερική αγορά, 
η οποία κινείται αρκετά καλά αυτή την περί-
οδο», ανέφερε ο συνοµιλητής µας, προσθέ-
τοντας ότι «γίνονται κάποιες εξαγωγές στην 
Ευρώπη και περιµένουµε και την ωρίµανση 
της εξαγωγικής µας παρουσίας στην Κίνα».

Το διεθνές περιβάλλον, πάντως, είναι δύ-
σκολο και φέτος, µε τις τιµές του safran, ό-
πως τονίζει ο κ. Μητσόπουλος να είναι σε ι-
στορικά χαµηλά κυρίως λόγω της υπερπαρα-
γωγής του Ιράν. «Μιλάµε για επίπεδα της τά-
ξης των 400 δολαρίων το κιλό. Στο δικό µας 

Φέτος και το 
διεθνές περιβάλ-
λον είναι δύσκολο, 
µε τις τιµές του 
safran σε ιστορικά 
χαµηλά κυρίως 
λόγω υπερπαρα-
γωγής του Ιράν. 

Αργά οι εκκαθαρίσεις πληρωμών

Μικρές αποδόσεις
αλλά και πανδημία 
προσγείωσαν τον κρόκο

~3

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΚΡΟΚΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΝΕΡΓΑ
ΜΕΛΗ 

930

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΚΙΛΑ/ΠΑΡΑΓΩΓΟ

 >1000
ΤΙΜΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ

500
ΚΟΣΤΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ

2�2,5
ΠΑΡΑΓΩΓΗ*

ΤΟΝΟI

*ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΦΕΤΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
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Παρεµβάσεις που θα τονώσουν την εγχώρια ο-
ρεινή εκτατική αιγοπροβατοτροφία, καθώς η 
συµβολή της αναγνωρίζεται ως πολλαπλασια-
στής αξίας, υπόσχεται να δροµολογήσει από το 
νέο έτος η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Α-
γροτικής Ανάπτυξης. Σηµειωτέον ότι το 13% των 
εκµεταλλεύσεων κτηνοτροφικού προσανατολι-
σµού παράγει το 31% της συνολικής παραγωγής. 

Στην κατεύθυνση αυτή, και το πολυθρύλητο 

νοµοσχέδιο για τη νοµιµοποίηση των πρόχειρων 
καταλυµάτων που αποτελεί διαχρονικό αίτηµα 
των κτηνοτρόφων. Το Σχέδιο Νόµου, που έρχε-
ται προς νοµοθέτηση, υπόσχεται να λύσει µείζο-
να θέµατα χωροταξίας για τη νοµιµοποίηση των 
πρόχειρων καταλυµάτων και τη µείωση του κό-
στους κατασκευής τους στο 1/10 του ισχύοντος.

Το περίγραµµα των κεντρικών προτεραιοτήτων 
έδωσε η υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Φω-

τεινή Αραµπατζή από τη Βουλή, υπογραµµίζοντας:
 Τη µεταρρύθµιση της λειτουργίας του Εθνι-

κού Μελισσοκοµικού Ηλεκτρονικού Μητρώου, που 
για πρώτη φορά θα καταγράψει την παραγωγή. 

 Την επέκταση της ψηφιακής πλατφόρµας των 
εξαγωγών και στα προϊόντα φυτικής παραγωγής. 

Την ανασύνταξη του Ελληνικού Σήµατος.
 Την προσέλκυση νέων επενδύσεων στις υ-

δατοκαλλιέργειες.

Λύσεις για ορεινή αιγοπροβατοτροφία και άδειες στάβλων

Εκτεταµένες φορτώσεις προϊόντων µε 
προορισµό το Ηνωµένο Βασίλειο πραγ-
µατοποιούνται τις τελευταίες εβδοµά-
δες, από πολλές εξαγωγικές επιχειρή-
σεις της χώρας. Η δαµόκλειος σπάθη 
της επιβολής δασµών και στις ελληνι-
κές εξαγωγές προς τη συγκεκριµένη α-
γορά, που επικρέµεται, όσο δεν επέρ-
χεται συµφωνία για ένα «βελούδινο» 
Brexit, έχει ανεβάσει την αγωνία στο 
«κόκκινο» και πολλοί σπεύδουν να προ-
µηθεύσουν τους πελάτες τους µε όσο 
πιο µεγάλες ποσότητες προλαβαίνουν.

Στην κατηγορία όσων ανησυχούν για 
ένα άτακτο Brexit είναι κι οι εµπλεκό-
µενοι µε το κύκλωµα της παραγωγής 
κοµπόστας φρούτων και φρουτοσαλα-
τών, καθώς το Ηνωµένο Βασίλειο είναι 
πολύ σηµαντική αγορά για τα προϊόντα 
αυτά, αλλά εάν επιβληθούν οι δασµοί 
της τάξης του 10% έως 20%, που έχει α-
νακοινώσει η βρετανική κυβέρνηση, ο 
κλάδος θα υποστεί σοβαρό πλήγµα.

Ενδεικτικό της σηµασίας που έχει για 
τον κλάδο η αγορά του Ηνωµένου Βα-
σιλείου είναι το γεγονός πως το σύνο-
λο των εξαγωγών κοµπόστας και φρου-
τοσαλατών για την περσινή χρονιά ξε-
πέρασε τα 35 εκατ. ευρώ, εκ των οποί-
ων 16 εκατ. ευρώ ήταν κοµπόστα ροδά-
κινο και σχεδόν 12 εκατ. ευρώ φρου-
τοσαλάτες, ενώ τα υπόλοιπα περίπου 
7 εκατ. ευρώ αφορούν κατεψυγµένα 
φρούτα και πουρέ. Το Ηνωµένο Βασί-

λειο το 2019 ήταν για τη χώρα µας η 
δεύτερη µεγαλύτερη αγορά για το κον-
σερβοποιηµένο ροδάκινο. 

«Αν έως το τέλος του έτους δεν υπάρ-
ξει συµφωνία ΕΕ και Ηνωµένου Βασι-
λείου σε αυτά τα προϊόντα θα επιβλη-
θεί δασµός 10% έως 20%, ενώ η µεγά-
λη ποσότητα των ροδάκινων και της 
φρουτοσαλάτας θα έχουν πλέον δασµό 
18%», εξηγεί ο πρόεδρος της ΕΚΕ Κώ-
στας Αποστόλου και τονίζει ότι «αυτό 
θα έχει καταστροφικές συνέπειες για 
τις ελληνικές εξαγωγές στη συγκεκρι-
µένη αγορά και θα αποτελέσει πλεο-
νέκτηµα για τους ανταγωνιστές µας».

Κύριοι ανταγωνιστές της Ελλάδας, 
στα κονσερβοποιηµένα φρούτα, στην 
αγορά του Ηνωµένου Βασιλείου είναι 
Ισπανία, Νότιος Αφρική και Κίνα. Η Ι-
σπανία, δασµολογικά, θα βρίσκεται στην 
ίδια κατηγορία µε την Ελλάδα και ου-
σιαστικά δεν θα αλλάξει κάτι. Ωστόσο, 
η Κίνα αν και έχει υποδεέστερο ποιο-
τικά προϊόν έναντι του ελληνικού, πο-
ντάρει στην πολύ χαµηλή τιµή και υ-
πάρχει κίνδυνος να αποσπάσει µερίδια. 

Πιο δύσκολα προοιωνίζονται τα πράγ-
µατα σε σχέση µε τη Νότιο Αφρική, κα-
θώς η παραγωγή της είναι εφάµιλλη µε 
την ελληνική, ενώ το Ηνωµένο Βασί-
λειο έχει ήδη έρθει σε συµφωνία µαζί 
της για σταδιακό µηδενισµό δασµών για 
18.181 τόνους κονσερβοποιηµένων µη 
τροπικών φρούτων. ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

προϊόν επειδή είναι πολύ ποιοτικό, ο συνεται-
ρισµός καταφέρνει να εξασφαλίζει στον πα-
ραγωγό πάνω από 1.000 ευρώ το κιλό, αλ-
λά τα εργατικά και οι υπόλοιπες καλλιεργη-
τικές φροντίδες ανεβάζουν το κόστος παρα-
γωγής κοντά στα 500 ευρώ το κιλό» σηµεί-
ωσε ο πρόεδρος της οργάνωσης.

Στο πρώτο τρίµηνο του 2021 
κλείνουν οι εκκρεµότητες του 2017

∆ιευκρίνισε, επίσης ότι οι πληρωµές των 
µελών της οργάνωσης γίνονται τµηµατικά, 
ανάλογα µε τις πωλήσεις του κρόκου και τη 
ρευστότητά της, σε τρεις ή και τέσσερις δό-
σεις, κατά τη διάρκεια του έτους. ∆εν έκρυ-
ψε µάλιστα πως συνεχίζουν να υπάρχουν  α-
νεξόφλητα υπόλοιπα σε παραγωγούς από το 
2017, αλλά, όπως υποστήριξε, «µιλάµε για 
την εκκαθάριση. Ο κάθε αγρότης έχει λάβει 
ήδη από 1.000 ευρώ κι αποµένουν για να ε-
ξοφληθούν, ανάλογα την περίπτωση, από 50 
έως 100 ή 150 ευρώ για κάθε κιλό που είχαν 
παραδώσει. Κι αυτά, όµως, έχουν µπει σε µια 
σειρά και πιστεύουµε ότι οι εκκρεµότητες θα 
κλείσουν στο πρώτο τρίµηνο του 2021 και µε-
τά θα πάρουν σειρά και τα µικρά υπόλοιπα α-
πό τις εκκαθαρίσεις του 2018 και του 2019». 

2-2,5 τόνοι
Οι παραλαβές 

κρόκου από τον 
συνεταιρισµό θα 
συνεχιστούν και 
τον Φεβρουάριο, 
ωστόσο η φετινή 

παραγωγή 
εκτιµάται πως θα 
κυµανθεί µεταξύ 
2 και 2,5 τόνους

Μη συμφωνία για Brexit θα φέρει δασμούς
ως 20% στις ελληνικές εξαγωγές κομπόστας

Οφέλη για
Νότια Αφρική
Σε περίπτωση άτακτου 
Brexit η Νότια Αφρική 
θα εξάγει µεταποιηµένα 
φρούτα στο Ην. Βασίλειο 
µε δασµό περίπου 5% 
από 1η Ιανουαρίου 2021 
αντί 18% της Ελλάδας, 
ενώ µετά το 2026 ο 
δασµός για τη Νότιο 
Αφρική θα είναι 0%, 
δίδοντας πλεονέκτηµα 
στις εξαγωγές της 
έναντι των ελληνικών.
∆ιαδοχικές παρατάσεις 
στις συνοµιλίες για την 
οµαλή έξοδο της 
Μεγάλης Βρετανίας από 
την ΕΕ διατηρούν ακόµη 
ζωντανή την ελπίδα για 
ένα «βελούδινο 
διαζύγιο», έστω και την 
ύστατη ώρα. Ωστόσο, 
η άµµος στην κλεψύδρα 
αρχίζει να στερεύει 
καθώς στις 31 
∆εκεµβρίου 2020, η 
τελωνειακή ένωση λήγει.

ΑΞΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α �ΕΥΡΩ ANA ΚΩ∆ΙΚΟ

2015 2016 2017 2018 2019

200870 ΚΟΜΠΟΣΤΑ ΡΟ∆ΑΚΙΝΟ 15.385.265 13.588.010 9.749.874 17.021.284 16.393.568

200840 ΚΟΜΠΟΣΤΑ ΑΧΛΑ∆Ι 360.449 440.105 687.990 2.123.335 866.953

200850 ΚΟΜΠΟΣΤΑ ΒΕΡΙΚΟΚΟ 464.110 670.889 195.666 405.073 548.679

200897 ΦΡΟΥΤΟΣΑΛΑΤΕΣ 6.036.792 8.453.833 8.459.298 10.291.148 11.936.338

200899 ΚΟΜΠΟΣΤΑ ∆ΑΜΑΣΚΗΝΟ Κ Α. 1.023.825 1.131.208 1.489.788 3.981.862 4.495.594

20079939 ΠΟΥΡΕΣ ΡΟ∆ΑΚΙΝΟΥ 3032 784 1.234 623 1.699 317

20079997 ΠΟΥΡΕΣ ΡΟ∆ΑΚΙΝΟΥ 1012 8.562 273.591 800.919 908.574 808.575

08119095 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΑΛΛΑ 717.283 1.156.281 860.527 241.576 660.477

08119080 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΕΡΑΣΙΑ 1.529.801 1.074.726 236.012 163.896 160.976

ΣΥΝΟΛΟ 25.526.871 26.789.877 22.480.697 35.138.447 35.871.477
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Ξεκίνησε
η συλλογή 
υπογραφών
για ένταξη 
στην ΕΘΕΑΣ
Με το προς υπογραφή καταστατικό 
της ΕΘΕΑΣ καθορίζεται το πλαίσιο 
λειτουργίας της Ένωσης.
«Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα 
παραπάνω κατέστησαν δυνατά έπειτα 
από την αλλαγή του νοµικού πλαισίου 
για τη λειτουργία των Αγροτικών 
Συνεταιρισµών στον οποίο 
προχώρησε ο κ. Βορίδης και µε το 
οποίο τέθηκαν υγιείς και στέρεες 
βάσεις για την ανάδειξη των 
Αγροτικών Συνεταιρισµών σε 
σύγχρονες, ανταγωνιστικές και 
επικερδείς επιχειρήσεις προκειµένου 
να ανταποκριθούν µε αξιώσεις στο 
σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον 
που έχει διαµορφωθεί στην 
παγκόσµια αγορά», αναφέρει σχετική 
ανακοίνωση του υπουργείου .
Οι σηµαντικότεροι στόχοι της ΕΘΕΑΣ 
όπως έχουν τεθεί από την ίδια είναι:

Η διάδοση και η προώθηση της 
Συνεταιριστικής ιδέας και η ανάδειξη 
του ρόλου και της προσφοράς των 
συλλογικών δράσεων των αγροτών 
στην κοινωνία και την εθνική 
οικονοµία.

Η συµµετοχή στα αρµόδια όργανα 
της Ευρωπαϊκής ένωσης αλλά και σε 
διεθνείς οργανισµούς που 
εµπλέκονται στη λήψη αποφάσεων 
που επηρεάζουν άµεσα ή έµµεσα τον 
αγροτικό τοµέα της Ελλάδος και τη 
λειτουργία των συλλογικών του 
δραστηριοτήτων.

Η ανάδειξη και ενδυνάµωση των 
συλλογικών δράσεων των αγροτών 
ως απαραίτητο εργαλείο της 
αγροτικής και περιφερειακής 
ανάπτυξης της χώρας και ως µέσο 
της διατήρησης της προστασίας του 
κοινωνικού και παραγωγικού ιστού 
στην ελληνική ύπαιθρο.
Για ιστορική απόφαση κάνει λόγο το 
υπουργείο, αναγνωρίζοντας τον 
ενιαίο αυτό φορέα «ως ένας ισχυρό 
κοινωνικό εταίρο που και θα καταστεί 
αποκλειστικός συνοµιλητής του 
Κράτους σε θέµατα που άπτονται του 
συνεταιριστικού συµφέροντος.». 
Παράλληλα, όπως αναφέρει η 
ανακοίνωση, ο κ. Βορίδης 
δεσµεύτηκε ότι η ΕΘΕΑΣ θα έχει την 
αµέριστη συµπαράσταση του 
υπουργείου µε σκοπό την προώθηση 
του συνεταιριστικού κινήµατος ως 
βασικού πυλώνα ανάκαµψης της 
αγροτικής οικονοµίας της χώρας.

Θεμέλια για νέα συνεταιριστική 
οργάνωση με συμμετοχή όλων
Διάδοχη λύση της ΠΑΣΕΓΕΣ συνιστά το νέο συνεταιριστικό σχήμα της ΕΘΕΑΣ

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Ελπίδες για αποκατάσταση της ενότητας 
στο συνεταιριστικό χώρο, µετά το ρήγµα 
που προκάλεσε η «αποστασία» στην ΠΑ-
ΣΕΓΕΣ τον Απρίλιο του 2016 και τον διχα-
σµό που ακολούθησε, γεννά η τελευταία 
συνάντηση συνεταιριστών - την Παρασκευή 
11 ∆εκεµβρίου - στο υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης, παρουσία του υπουργού Μά-
κη Βορίδη. 

Η έκβαση της συνάντησης συνόδευσε 
κλίµα ενθουσιασµού από τους συµµετέ-
χοντες, ενώ σε ανακοίνωση του υπουρ-
γείου γίνονταν λόγος περί «ιστορικής α-
πόφασης» για το συνεταιριστικό κίνηµα. 

Οι συνεταιριστές υποστήριζαν ότι πα-
ράλληλα µε την απόφαση όλων να τεθούν 
οι βάσεις για τη νέα Εθνική Ένωση Συνε-
ταιριστικών Οργανώσεων (ΕΘΕΑΣ), δηλα-
δή για την διάδοχη λύση της ΠΑΣΕΓΕΣ, υ-
πήρξαν και διαβεβαιώσεις από πλευράς 
υπουργού σε ότι αφορά στην οικονοµική 
στήριξη της εν λόγω οργάνωσης, τουλάχι-
στον στα πρώτα της βήµατα για την κάλυ-
ψη των λειτουργικών της εξόδων και την 
ανάληψη της δαπάνης που απαιτεί η εγ-
γραφή της στην Copa-Cogeca.

Οι πληροφορίες θέλουν το καταστατι-
κό της οργάνωσης να κατατίθεται προς ε-
πικύρωση από το Πρωτοδικείο µέσα στον 

Ιανουάριο, αµέσως µετά να αρχίζει η επί-
σηµη ενηµέρωση των συνεταιριστικών ορ-
γανώσεων – µελών, έτσι ώστε µέχρι το Μά-
ιο να συγκληθεί η πρώτη γενική συνέλευ-
ση των εκπροσώπων για την εκλογή οργά-
νων διοίκησης της ΕΘΕΑΣ, βάσει των όσων 
προβλέπει ο νόµος 4673/2020. 

Την ίδια στιγµή και η ανακοίνωση του υ-
πουργείου διαβεβαιώνει ότι µε την πρωτο-
βουλία συντάσσονται συνεταιρισµοί που εκ-
προσωπούν άνω του 51% του κύκλου εργα-
σιών των αγροτικών συνεταιρισµών, ποσο-
στό το οποίο ορίζεται από το νόµο ως προ-
ϋπόθεση για την αναγνώριση της ΕΘΕΑΣ 

Επιπροσθέτως, µε το προς υπογραφή 
καταστατικό καθορίζεται το πλαίσιο λει-
τουργίας της Ένωσης και επιπλέον ορίζε-
ται η προσωρινή συντονιστική επιτροπή η 

οποία απαρτίζεται από τους εξής συµβαλ-
λόµενους: 

Χρήστος Γιαννακάκης, Πρόεδρος Αγροτι-
κού Συνεταιρισµού Βέροιας «Venus Growers»

Παύλος Σατολιάς, Πρόεδρος Αγροτικού 
Συνεταιρισµού Καλαβρύτων

Ανδρέας ∆ηµητρίου, Πρόεδρος Α.Π.Σ. Ι-
ωαννίνων «Η Πίνδος»

Γεώργιος Τσάτσας, Πρόεδρος ΟΠΑΣ Πέλλας
Θωµάς Κουτσουπιάς, Πρόεδρος Ένω-

σης Αγρινίου
Σπύρος Αντωνόπουλος, Πρόεδρος ΕΑΣ 

Αργολίδας «ΡΕΑ»
Νικόλαος Μηνάς, Πρόεδρος Α.Σ Καλυβίων
Θανάσης Σωτηρόπουλος, Πρόεδρος Πα-

ναιγιάλειου ΠΕΣ
Νικόλαος Προκοβάκης,  Πρόεδρος Α-

ΕΣ Λακωνίας
Σύµφωνα µε τις διαβεβαιώσεις του υπουρ-

γείου η συγκεκριµένη, ιδιαιτέρως σηµαντι-
κή εξέλιξη συνιστά την υλοποίηση των ό-
σων ορίζει το άρθρο 38 του νόµου 4673/20 
που προβλέπει την ίδρυση ενός ενιαίου φο-
ρέα, γεγονός που αποτέλεσε πάγιο και δι-
αρκές αίτηµα των συνεταιρισµένων αγρο-
τών για τη σύσταση µίας εθνικής συντονι-
στικής οργάνωσης των Αγροτικών Συνεται-
ρισµών µε στόχο την επανένωση του συνε-
ταιριστικού κινήµατος κάτω από έναν ενι-
αίο και ισχυρό φορέα ο οποίος θα αναλά-
βει την εκπροσώπησή τους τόσο σε εγχώ-
ριο όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Άµεσα στο Πρωτοδικείο 
Η ενηµέρωση θέλει 

το καταστατικό της οργάνωσης να 
κατατίθεται προς επικύρωση από 

το Πρωτοδικείο µέσα 
στον Ιανουάριο
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Οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι λαµβάνουν ενισχύσεις µε 
βάση τα λεγόµενα «ειδικά δικαιώµατα», 
εκφράζουν το φόβο πως µε τη νέα ΚΑΠ αυτά θα 
καταργηθούν. Πράγµατι, στα νοµικά κείµενα της 
νέας προγραµµατικής περιόδου δεν υπάρχει 
πρόβλεψη για συνέχιση του συγκεκριµένου 
καθεστώτος για όσους δεν έχουν επιλέξιµη γη και 
το οποίο είχε ενεργοποιηθεί την περίοδο 2007-
2013 και συνεχίστηκε την τρέχουσα 
προγραµµατική (Καν ΕΕ (1307/2013 Άρθρο 52 
4β) µε τη µορφή συνδεδεµένης. 
Συγκεκριµένα στην τρέχουσα περίοδο ενισχύσεις 

λαµβάνουν όσοι το 2014 είχαν στην κατοχή τους 
ειδικά δικαιώµατα. Η ενίσχυση αυτή είναι 247 ανά 
βοοειδές και 46,4 ευρώ για αιγοπρόβατα. 
«Εύλογη, εποµένως, είναι και η ανησυχία των 
ανθρώπων του πρωτογενούς τοµέα που δεν θα 
ήθελαν να αιφνιδιαστούν δυσάρεστα µε απώλεια 
ενισχύσεων απαραίτητων για τη βιωσιµότητα των 
αγροκτηνοτροφικών τους εκµεταλλεύσεων». 
Τα παραπάνω τονίζει µεταξύ άλλων ο βουλευτής 
Λαρίσης της Νέας ∆ηµοκρατίας Μάξιµος 
Χαρακόπουλος σε ερώτησή του στον υπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη.

ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Η προϋπόθεση απόδειξης σηµαντι-
κής οικονοµικής δραστηριότητας 
από πλευράς αγροτών ώστε να δι-
καιούνται βασική ενίσχυση την ερ-
χόµενη περίοδο, έχει πυροδοτήσει 
εκτεταµένες συζητήσεις σχετικά µε 
το µέλλον των µικροκαλλιεργητών. 

H συγκεκριµένη φόρµουλα που 
βρίσκεται υπό εξέταση από το ΥΠΑ-
ΑΤ όπως είχε γράψει η Αgrenda, θα 
επιχειρήσει τη σύνδεση των τιµο-
λογίων πώλησης αγροτικών προ-
ϊόντων ως µία από τις προϋποθέ-
σεις πληρωµής του τσεκ. ∆ηλα-
δή δεν θα είναι απαραίτητο να ο-
ρίζεται κάποιος ως κατ’ επάγγελ-
µα αγρότης για να πάρει τη βασι-
κή, αλλά θα πρέπει να παράγει και 
να πουλάει αγροτικό προϊόν. Έτσι 
θα αποκλειστούν οι απλοί κάτοχοι 
γης και ίσως αποφευχθούν περι-
πτώσεις διασπάθισης κοινοτικών 
πόρων ιδιαίτερα στα βοσκοτόπια.  

Το ερώτηµα που προκύπτει εδώ 
λοιπόν είναι τι θα γίνει µε τους µι-
κροκαλλιεργητές που ενδέχεται να 
αποκλειστούν από την ενίσχυση. 
Αυτούς θα έρθει να καλύψει το ει-
δικό καθεστώς που θα ενσωµατω-
θεί στην ερχόµενη ΚΑΠ, και δίνει το 
δικαίωµα στα κράτη-µέλη να αντι-
καταστήσουν όλες τις άµεσες πλη-
ρωµές µε ένα ποσό ανά στρέµµα ή 
ένα εφάπαξ ποσό ανά εκµετάλλευ-
ση. Για παράδειγµα, στην Ισπανία 
όπου έχει αποφασιστεί ένα παρό-
µοιο µοντέλο για τη νέα περίοδο, 
όλοι οι µικροκαλλιεργητές µε έως 
50 στρέµµατα θα λαµβάνουν 25 ευ-
ρώ το στρέµµα ενίσχυση. 

Στην Ελλάδα το καθεστώς αυτό 

ξεκίνησε να εφαρµόζεται το 2015 
και εντάχθηκαν όσοι λάµβαναν ενι-
σχύσεις (βασική, πρασίνισµα, συν-
δεδεµένη, ειδική βάµβακος, νεαρής 
ηλικίας προσαύξηση) έως 1.250 
ευρώ. Σε αυτούς τους αγρότες δεν 
γίνονται διοικητικοί έλεγχοι και ε-
ξαιρούνταν από τυχόν κυρώσεις. 

Αυτό το ποσό, αναµένεται να ανέ-
βει στα 2.000 ευρώ τη νέα περίοδο, 
όπως έχει επισηµάνει ο υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκης Βο-
ρίδης. Εν ολίγοις, όσοι λαµβάνουν 
άµεσες ενισχύσεις µέχρι 2.000 ευ-
ρώ είναι πιθανό να εξαιρούνται µε-
ταξύ άλλων και από την προσκόµι-
ση των τιµολογίων. 

Υπενθυµίζεται ότι το σχέδιο που 
επεξεργάζεται το υπουργείο Αγρο-
τικής Ανάπτυξης για τις ενισχύσεις 

της νέας περιόδου έχει ως εξής:
Με την έναρξη της νέας ΚΑΠ θα 

µπει ως προϋπόθεση καταβολής 
της βασικής ενίσχυσης η ένταξη 
στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτι-
κών Εκµεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ). Για 
την ένταξη στο ΜΑΑΕ όµως πλέ-
ον θα πρέπει να είναι σε θέση κά-
ποιος να αποδείξει ότι πράγµατι έ-
χει αγροτική δραστηριότητα µε βά-
ση οικονοµικές συναλλαγές όπως 
τιµολόγια από ένα ποσό και πάνω 
(π.χ 3.000 έως 4.000 ευρώ). Τυχόν 
ετεροεπαγγελµατίες που είτε που-
λούν «µαύρα» την παραγωγή τους, 
είτε δεν µπορούν να αποδείξουν έ-
στω στοιχειώδη αγροτική δραστηρι-
ότητα, δεν θα λαµβάνουν ενισχύ-
σεις. Έτσι, πρώτον, τα δικαιώµατα 
αυτά που «χάνονται» θα πηγαίνουν 

στο Εθνικό Απόθεµα για ανακατα-
νοµή. ∆εύτερον, βλέποντας πως α-
πειλούνται µε απώλειες στις ενισχύ-
σεις, το κίνητρο µεταβίβασης επι-
λέξιµης γης και δικαιωµάτων προς 
κατ’ επάγγελµα ή νέους αγρότες εί-
ναι σαφώς µεγαλύτερο. Τρίτον, η 
επιλέξιµη γη παραµένει στο «χαρ-
τοφυλάκιο» της Ελλάδας µε την έ-
ναρξη της νέας ΚΑΠ, ώστε να δια-
τηρήσει τα 2 δις ευρώ άµεσων ενι-
σχύσεων που δικαιούται ετησίως. 

Τέταρτον, αν πράγµατι οι ετερο-
επαγγελµατίες έχουν σηµαντική α-
γροτική δραστηριότητα, θα πρέπει 
πλέον να είναι «διαφανής»  αν θέ-
λουν να συνεχίσουν να καρπώνο-
νται ενισχύσεις, τονώνοντας κα-
τά κάποιον τρόπο και τα φορολο-
γικά έσοδα.

Τα τιμολόγια για το 
τσεκ αγχώνουν τους 

μικροκαλλιεργητές 
Το σχέδιο του 

υπουργείου 
να συνδέσει 

την αγροτική 
οικονομική 

δραστηριότητα με 
την πληρωμή της 

ενιαίας, φέρνει 
ένα ξεχωριστό 
καθεστώς για 

μικροκαλλιεργητές

Κατάργηση για τα
ειδικά δικαιώµατα

κτηνοτρόφων
δείχνει ο νέος

Κανονισµός της ΚΑΠ

Επιδότηση
Το ότι θα ζητούνται τιµολόγια 
δεν σηµαίνει σε καµία 
περίπτωση ότι θα επιδοτούνται 
µόνο όσοι θεωρούνται «κατά 
κύριο επάγγελµα αγρότες».

Ενεργός
Η έννοια του «ενεργού 
αγρότη» όπως εφαρµόζεται 
έως σήµερα απέτρεψε µόλις 
44 περιπτώσεις αιτήσεων 
ΟΣ∆Ε από τη βασική ενίσχυση. 

Βοσκοτόπια
Εφόσον συνδεθεί η αγροτική 
οικονοµική δραστηριότητα µε 
την λήψη της βασικής 
ενίσχυσης, θα σταµατήσουν να 
λαµβάνουν ενισχύσεις οι απλοί 
κάτοχοι γης, όπως γίνεται την 
τρέχουσα περίοδο ιδιαίτερα 
στις περιπτώσεις των 
επιλέξιµων βοσκότοπων. 
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Γ. ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ 
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΟΣ
«Χαιρετίζω την 
πρωτοβουλία τής 
Πανελλήνιας Ένωσης 
Φιλολόγων να εκφράσει 
την γνώµη της για τον 
καταιγισµό ξένων λέξεων 
που πλήττει τη γλώσσα 
µας προκλητικά.  ∆ιότι 
είναι πρόκληση γλωσσική 
το Black Friday, το click 
away, τα lockdown».

Θ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ
«Αν δε φερθούµε πολύ 
προσεκτικά, θα βρεθούµε 
σε πολύ µικρό διάστηµα 
στο επίπεδο που ήµασταν 
στα µέσα Νοεµβρίου. 
Παρατηρείται στην 
ψυχολογία των ανθρώπων 
η πεποίθηση πως το 
lockdown έληξε, γεγονός 
που θα µπορούσε να 
θεωρηθεί επικίνδυνο.».

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΧΟΙΝΑΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΕ
«Αν στις 21 ∆εκεµβρίου ο 
Ευρωπαϊκός Οργανισµός 
Φαρµάκων δώσει, όπως 
ελπίζουµε, την άδεια, µετά 
ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
θα πρέπει να δώσουµε το 
τυπικό «πράσινο φως». 
∆ιαφορετικά τα εµβόλια 
δεν θα µπορέσουν να 
διανεµηθούν. Εγγυώµαι 
για τεράστια ταχύτητα».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΣΤΟ ΣΑΣΟΕΕ ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΝΑ ΛΕΜΕ ΘΥΜΩΣΕ Ο ΚΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΣΕ ΤΑ ΡΟΥΧΑ ΤΟΥ ΑΛΛΙΩΣ 

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

Πακτωλός
Εγκαίρως, λέει ο Μαυρουδής, 
(λέµε τώρα) άπλωσε το δίχτυ 
προστασίας στον πρωτογενή 
τοµέα για την αντιµετώπιση των 
συνεπειών της πανδηµίας µέσω 
ταχύτατων ενεργειών για την 
ενίσχυση όλου του πρωτογενή 
τοµέα µε αιχµή το 30ευρω στο 
ελαιόλαδο κλπ, κλπ. Μάλιστα, 
είπε, και στη συνεδρίαση της 
Επιτροπής Παρακολούθησης 
έρχονται πρόσθετοι πόροι.

Βέτο
«Εάν δεν προσέξουµε την 
µεθοδολογία του συστήµατος 
αυτού υπάρχει ο κίνδυνος η diet 
coke να χαρακτηρίζεται πράσινη 
από πλευράς διατροφικής αξίας 
και το ελαιόλαδο κόκκινο.», είπε 
ο Μαυρουδής ασκώντας στη 
σύνοδο των Βρυξελλών βέτο 
µαζί µε τις Ιταλία και Τσεχία 
στο σύστηµα επισήµανσης 
τροφίµων (nutriscore). Με 
την ΚΑΠ, όλα καλά;

Αµετακίνητος
Ελληνογαλλικό µέτωπο κατά 
του «πράσινου» ποινολόγιου της 
ΚΑΠ, διαµορφώθηκε στο 
περιθώριο άτυπης συνάντησης 
του Μαυρουδή µε τον Γάλλο 
οµόλογο του Ντενορµαντιέ. 
∆εσµεύτηκαν να συνεχίσουν τη 
στενή συνεργασία τους, 
ιδιαίτερα εν όψει της ανάληψης 
της Ευρωπαϊκής Προεδρίας από 
τη Γαλλία το 1ο εξάµηνο του 
2022. Αµετακίνητος στη Βάθη.

Για να µην χαλάσει η παράδοση 

Κάθε χρόνο τα ίδια, τόσο µε την προκαταβολή όσο µε την εξό-
φληση του τσεκ, που πάντα σκοντάφτει κάπου και τα χρονοδι-
αγράµµατα που διαρρέονται αρµοδίως πάνε παραπίσω και οι 
αγρότες πάνε και έρχονται στα ΑΤΜ για να δουν αν έχει µπει 
τίποτα. Έξτρα µπέρδεµα, αυτή τη φορά οι «αλχηµείες» µε την 
κατανοµή βοσκοτόπων και την ενεργοποίηση δικαιωµάτων α-
πό το Εθνικό Απόθεµα. Αναλυτικός λογαριασµός για το ποιος, 
τι, πού και γιατί δεν υπάρχει, και ως εκ τούτου οι σολοµώντειες 
λύσεις κάθε φορά για να χαθεί κάπου στη σούµα, το έλλειµ-
µα στους λογαριασµούς κάποιων δικαιούχων. 

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
«Με εγκαλούν γιατί 
αυξήθηκαν κατά 
600.000 ευρώ τα 
κόστη λειτουργίας 
του γραφείου µου, 
όταν το σύνολο 
του ποσού αφορά 
λειτουργικά έξοδα 
του υπουργείου», 
διαµαρτύρεται ο 
Μαυρουδής. Σνιφ!

Να ξαναδιαβάσει 
τον προϋπολογισµό, 
καλούν οι δύο 
τοµεάρχες αγροτικού 
του ΣΥΡΙΖΑ, τον 
Μαυρουδή για αύξηση 
κατά 600.000 ευρώ 
στον προϋπολογισµό 
του 2021, στα 
λειτουργικά έξοδα 
των υπουργικών 
γραφείων στο ΥΠΑΑΤ.

Υβρίδια
Έτοιµος να στείλει στους 

πρώην ένοικους της Βάθη τα 
ευχαριστήρια όσων...
ευεργετήθηκαν από τα 
κορωνοβοηθήµατα είναι ο 
Μαυρουδής, που έγινε έξαλλος 
µε τις «κατηγορίες» ότι 
απέκλεισε τους παράκτιους 
αλιείς από την «προσωρινή 
παύση  λόγω πανδηµίας». Καλά 
ξέχασαν τη νηοποµπή; 

Τους θυµίζει δε, ότι 
προϋπόθεση για το µέτρο, 
βάσει κανονισµού, ήταν τα 
σκάφη να φέρουν σύστηµα 
δορυφορικού εντοπισµού VMS.

∆εν είναι έτσι, ανταπαντούν 
Αραχωβίτης-Τελιγιορίδου, για 
τον αποκλεισµό 13.213 αλιέων 
από τους 14.018. «Ρίχνει την 
ευθύνη στον Ευρωπαϊκό 
κανονισµό, αγνοώντας την 
τροποποίησή του λόγω της 
πανδηµίας και «κάνει γαργάρα» 
την αλήθεια», αναφέρουν.

;

ΜΑΡΙΟΣ ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ 
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
«Στα πλαίσια της 12ης 
αγωνιστικής, πρόσωπα, τα 
στοιχεία των οποίων 
έδωσα στις αρµόδιες 
Αρχές (Τµήµα Αθλητικής 
Βίας Θεσσαλονίκης), 
προσπάθησαν να µε 
δωροδοκήσουν για να έχω 
µειωµένη απόδοση, στον 
αγώνα ΑΡΗΣ - ΠΑΟΚ στις 
13ης ∆εκεµβρίου 2020».

Στέλλα
στάσου 
αµύγδαλα! 

Κι εκεί που όλα ήταν κανονισµένα και 
προγραµµατισµένα για να τρέξει η εξόφληση της 
βασικής, µαζί µε πρασίνισµα, στο τελευταίο 
τσεκάρισµα κάπου είδαν ότι δεν τους βγαίνουν τα 
χρήµατα κι άρχισαν τα παρατράγουδα..... Από τη 
µία αυξήθηκε το ποσοστό για τους νεαρούς 
γεωργούς, από την άλλη είναι περισσότερα αυτά 
που αναλογούν στο απόθεµα µε όλες αυτές τις 
αλχηµείες περί βοσκοτόπων… Και τώρα τι; 

Πρώτη και εύκολη σκέψη, να µη γίνει εξόφληση 
στο 98%, όπως συνηθίζεται τόσα χρόνια τώρα, 
αλλά να δοθεί ένα 90% περίπου, ώστε να 
κρατήσουν «καβάντζα» προς όποια χρήση. 
Αυτό που κατάφεραν πάλι, βέβαια, είναι να 
δυσαρεστήσουν τους αγρότες αφενός γιατί 
περίµεναν τα χρήµατά τους νωρίτερα και 
αφετέρου γιατί θα τα βρουν και λειψά, ειδικά 
τώρα µέσα στο χειµώνα που τα έχουν 
περισσότερο ανάγκη! Και η γκρίνια πάει σύννεφο!   

Ταλαιπωρία και για τους δικαιούχους σύνταξης 
γήρατος που έχουν γεννηθεί το 1952 που έπρεπε 
να έχουν πάρει τη σύνταξή τους εδώ και ενάµιση 
χρόνο πριν. Όπως λένε, όταν προσπαθούν να 
επικοινωνήσουν µε το τµήµα αγροτών του ΕΦΚΑ 
για να µάθουν τι θα γίνει, δεν τα καταφέρουν 
ποτέ. Χαρακτηριστική η φράση αγρότη, που 
θεωρεί πιο πιθανό να πιάσει το λαχείο, παρά 
να του σηκώσουν τηλέφωνο στον φορέα. 
Το πρόβληµα λένε οφείλεται στις τεράστιες 
ελλείψεις που υπάρχουν σε προσωπικό στον 
ΕΦΚΑ και ιδιαίτερα µετά την ενοποίηση των 
ταµείων…. Οι αγρότες δεν φταίνε όµως…. 

Όπως φαίνεται, ζητήµατα έχουν και οι αγρότες 
άλλων χωρών. Στην Ινδία, για παράδειγµα, τα 
περισσότερα σηµεία εισόδου και εξόδου στο Νέο 
∆ελχί παραµένουν κλειστά από εκατοντάδες 
χιλιάδες αγρότες που διαµαρτύρονται ενάντια 
στους νέους νόµους της κυβέρνησης των 
εθνικιστών Ινδουιστών. Βάζουν, σου λέει, τους 
αγρότες να διαπραγµατεύονται απευθείας µε τους 
µεσάζοντες την πώληση της παραγωγής τους, 
µε αποτέλεσµα ειδικά οι µικροµεσαίοι γεωργοί 
να πέφτουν θύµατα των ισχυρών επιχειρήσεων, 
οι οποίες θα αγοράζουν σε εξευτελιστικές τιµές 
τα προϊόντα τους και όχι στην ελάχιστη εγγυηµένη 
τιµή, µε την οποία µέχρι πρότινος αγόραζε την 
παραγωγή τους το κράτος. Για να δούµε! 

Και σαν να µην έφταναν όλα, λόγω πανδηµίας 
µειώθηκε και κατά 4% ο δείκτης 
παραγωγικότητας της γεωργικής εργασίας στην 
Ευρώπη το 2020, σύµφωνα µε στοιχεία των 
οικονοµικών λογαριασµών για τη γεωργία (EAA). 
Μετά την αύξηση που σηµειώθηκε το 2019, 
φέτος και στη χώρα µας η µείωση γράφει 
ποσοστό 5,2%. Η ουσία είναι ότι µπορεί ο δείκτης 
των καθαρών πραγµατικών εσόδων να αυξήθηκε 
κατά 5%, όµως ο δείκτης εισροών γεωργικής 
εργασίας σε ισοδύναµο πλήρους απασχόλησης 
µειώθηκε κατά 16%. Εξού και τα πτωτικά 
ποσοστά!   Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Γ
ια 3.858 άτοµα τα οποία απ’ ότι µαθαί-
νω αµφισβητούνται βάσιµα ως δικαιού-
χοι δικαιωµάτων από το Εθνικό Απόθε-
µα, γίνεται τις τελευταίες µέρες ο καυγάς 

στην υπόθεση των κοινοτικών ενισχύσεων. Απο-
τέλεσµα όχι µόνο να καθυστερήσει η εξόφληση 
των παραγωγών αλλά και να υπάρξει οριζόντια 
περικοπή στα χρήµατα που τελικά πιστώθηκαν. 

Απομακρυσμένα βοσκοτόπια
ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ποσό που λείπει από το ταµείο 
υπολογίζεται σε 55 εκατ. ευρώ, κι’ αυτό γιατί κά-
ποιοι επέλεξαν να πριµοδοτήσουν µε δικαιώµατα 
από το Εθνικό Απόθεµα κατ’ επίφαση αγρότες µε 
«τεχνική» µόνο πρόσβαση σε… αποµακρυσµένα 
βοσκοτόπια. Η λύση που επιλέχθηκε κατόπιν ω-
ρίµου σκέψεως, ήταν η οριζόντια περικοπή (σε 
650.000 αγρότες) 10% από τα υπόλοιπα βασικής 
ενίσχυσης και 5% από το πρασίνισµα. Για να µη 
στάξει η ουρά του γαϊδάρου. 

Ως πότε παλικάρια 
ΣΕ ΟΛΕΣ τις προηγµένες ευρωπαϊκές χώρες σχε-
διάζουν αυτό τον καιρό το νέο µοντέλο ανάπτυ-
ξης της αγροτικής παραγωγής και την καινούρ-
για ταυτότητα του µελλοντικού αγρότη. Στην Ελ-
λάδα, ελέω διαπλοκής, συνεχίζουµε να µην ξέ-
ρουµε πότε και πως θα πληρωθούν οι κοινοτικές 
ενισχύσεις, συνεχίζει να αποτελεί θετική είδηση 
και πεδίο πολιτικής εκµετάλλευσης, η πίστωση 
των λογαριασµών των αγροτών έστω και µε ο-
ριζόντια µείωση στα ποσού που τους αναλογεί. 

Φοβού τους Θεσσαλούς
ΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ είναι χωρίς αµφι-
βολία µεταξύ αυτών που καταγράφουν φέτος σο-
βαρή µείωση εσόδων, εξαιτίας της πανδηµίας και 
της βαθιάς κάµψης που διέγραψε επί µήνες η δι-
εθνής χρηµατιστηριακή τιµή βάµβακος. Οι προ-
σφορές των εκκοκκιστών για το σύσπορο (τιµή 

παραγωγού), ακόµα κι αν η διεθνής τιµή διόρ-
θωσε, ήταν αποτέλεσµα αυτής της βαθιάς κάµ-
ψης. Η κάλυψη της απώλειας που είχαν οι βαµ-
βακοκαλλιεργητές παραµένει υποχρέωση της 
Πολιτείας. Το που θα βρεθεί το αναγκαίο κον-
δύλι, δηλαδή περί τα 60 εκατ. ευρώ, είναι δου-
λειά των κυβερνώντων. Εκτός αν η ενίσχυση των 
πληγέντων γίνεται µε δύο µέτρα και δύο σταθµά.

Τρώει και σάπια καρύδια
Η ΙΣΤΟΡΙΑ µας διδάσκει ότι ο σπόρος του διχα-
σµού φυτρώνει πολύ πιο γρήγορα απ’ ότι ο σπό-
ρος της ενότητας. Μέσα σ’ ένα καλοκαίρι, το 2016, 
η αποστασία που οργάνωσε ο «τρυποκάρυδος 
του ΟΣ∆Ε», οδήγησε στην διάλυση της ΠΑΣΕ-
ΓΕΣ, µιας οργάνωσης µε ιστορία 80 χρόνων και 
µε τεράστια προσφορά στον αγροτικό συνεργα-
τισµό. Έκτοτε οι συνεταιρισµοί καταγράφουν µό-
νο ήττες, ενώ το θεσµικό πλαίσιο που διέπει τη 

λειτουργία τους αλλάζει και ξανά αλ-
λάζει χωρίς αποτέλεσµα. 

Είναι ν’ απορείς 
Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ συνάντηση 
συνεταιριστών υπό την πα-
ρουσία Βορίδη στο υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
δεν έγινε µε τις καλύτερες 
προϋποθέσεις, ανοίγει ω-
στόσο µια προοπτική αποκα-
τάστασης της ενότητας στο 
χώρο, προκειµένου να θε-
µελιωθεί µια νέα τριτοβάθ-
µια οργάνωση που θα επι-

χειρήσει να ξαναβάλει τα πράγµατα σε µια σει-
ρά. Οι άτσαλες αντιδράσεις και η υπονόµευση 
που συνοδεύει και αυτή την τελευταία προσπά-
θεια, δηµιουργεί πολλά και εύλογα ερωτηµατικά.

Έλα πρόεδρε κι από τη βάση
Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ εκπροσώπηση των µικρών συνεται-
ρισµών στην ΕΘ.Ε.Α.Σ., η µια κάποια λύση για την 
κάλυψη των λειτουργικών της εξόδων τριτοβάθ-
µιας, ακόµα και η δυνατότητα εκλογής προέδρου 
από τη βάση και όχι από τα µέλη της ∆ιοίκησης 
είναι θέµατα που θα µπορούσαν να συζητηθούν 
κάποια στιγµή, ωστόσο, αυτό που προέχει σ’ αυτή 
τη φάση είναι η αποκατάσταση της ενότητας στο 
χώρο. Άλλωστε, οι κινήσεις σήµερα, υπαγορεύ-
ονται από το θεσµικό του νόµου 4673/2020. Το 
µελάνι της υπογραφής του νέου νόµου είναι πο-
λύ νωπό για να τίθεται αιφνιδίως και µάλιστα υπό 
την απειλή της ενότητας θέµα τροποποίησής του.      

Με το συµπάθειο πρόεδρε
Το µελάνι στο νέο νόµο 4673/2020 

είναι πολύ νωπό για να τίθεται 
αιφνιδίως και µάλιστα υπό την απειλή 
της ενότητας θέµα τροποποίησής του

Ό
λοι φαίνεται να συµφωνούν ότι 
η πολιτική ενέργειας και κλίµα-
τος είναι ένα από τα πεδία και πι-
θανότατα το κατεξοχήν πεδίο, ό-

που η διαφορά ανάµεσα στον νυν πρόεδρο των 
ΗΠΑ Ντόναλντ Τραµπ και στον νεοεκλεγέντα 
πρόεδρο Τζο Μπάιντεν είναι η µεγαλύτερη. Οι 
πυλώνες της ενεργειακής πολιτικής του Τραµπ 
ήταν η άρνησή του να εφαρµόσει µέτρα για την 
αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής - τόσο 
σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο - και η ι-
σχυρή του υποστήριξη προς τα ορυκτά καύσι-
µα και τον άνθρακα. Ο Μπάιντεν έχει προτείνει 
µια φιλόδοξη ατζέντα για το κλίµα για να επα-
νεντάξει τις ΗΠΑ στη Συµφωνία των Παρισίων 
και να µειώσει τις εγχώριες εκποµπές αερίων.

Από πολιτική σκοπιά, ο Μπάιντεν µπορεί να 
θελήσει να υιοθετήσει ίσα και αντίρροπα µέτρα 
όπως και ο Τραµπ: όπως ο νυν πρόεδρος επι-
δότησε τα ορυκτά καύσιµα έτσι και ο νεοεκλε-
γείς µπορεί να θέλει να επιδοτήσει ανανεώσι-
µες ενέργειες κι άλλα «καθαρά» καύσιµα. Και 
οι δύο τους κάνουν λάθος, για τον ίδιο ακρι-
βώς λόγο. Σε αντίθεση προς τους ισχυρισµούς 
του Τραµπ, η κλιµατική αλλαγή συνιστά απει-
λή. Σε αντίθεση όµως προς τις υποσχέσεις του 
Μπάιντεν, η λύση δεν µπορεί να έρθει µέσα από 

δηµόσιες κατ’ ευχέ-
ρεια δαπάνες.[...]. Οι 
δυνάµεις της αγο-
ράς, και όχι οι πο-
λιτικές για την πα-
ραγωγή, είναι αυ-
τές που θα δώσουν 
στο τέλος στην αν-
θρωπότητα τα µέ-
σα για την επίλυση 

της κλιµατικής κρίσης. ∆είτε απλώς τα δεδοµέ-
να: µε την έλευση του Τραµπ στην εξουσία, α-
φαίρεσε πολλές από τις επιδοτήσεις στις πρά-
σινες ενέργειες από την εποχή Οµπάµα και τις 
αντικατέστησε µε τον άνθρακα και άλλες επι-
δοτήσεις. Παρ’ όλα αυτά, η τάση προς µείωση 
των εκποµπών αερίων και της χρήσης άνθρα-
κα καθώς και την αύξηση της ενεργειακής απο-
δοτικότητας παρέµεινε σχεδόν απαράλλαχτη, 
γεγονός που καταδεικνύει ότι οι πράσινες επι-
δοτήσεις δεν επέδρασαν ιδιαίτερα στη βελτίω-
ση της υπόθεσης του κλίµατος. [...]

Ο Μπάιντεν πιθανότατα θα σπρώξει το εκ-
κρεµές προς την αντίθετη πλευρά: αποδέχεται 
την ύπαρξη της υπερθέρµανσης του πλανήτη, 
αλλά θα τη δει ως ευκαιρία ή ακόµη και πρό-
φαση, για να αυξήσει τις ρυθµιστικές εξουσί-
ες του κράτους. [...] Το δίληµµα ανάµεσα στην 
επίλυση της κλιµατικής κρίσης και την προώ-
θηση της ευηµερίας είναι παραπλανητικό: η 
ανθρώπινη επινοητικότητα είναι µεγαλύτερη 
από την περιβαλλοντική τύφλωση του Τραµπ, 
αλλά και την οικονοµική έπαρση του Μπάιντεν.

*∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ BRUNO LEONI

Το κλιματικό
εκκρεμές

ΤOY ΚΑΡΛΟ 
ΣΤΑΓΚΝΑΡΟ*
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Η ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΟΡΕΚΤΙΚΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΕΠΕ (ΒΙΟΦΛΩ ΕΠΕ) με μονάδα παραγωγής 

μαγιονέζας, μουστάρδας και παρόμοιων 

ειδών στην Φλώρινα 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 υλοποιεί το ως άνω ερευνητικό πρόγραμμα 

(ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΔΜΡ1-0014380) σε συνεργασία με το Τμήμα 

Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

(εταίρος του προγράμματος). Το έργο συγχρηματοδοτείται από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.

Η παρούσα πρόταση έχει ως προτεραιότητα τη δημιουργία 

νέων καινοτόμων προϊόντων στην κατηγορία των αλειφόμενων 

εδεσμάτων, με βασικό συστατικό τα τοπικά 

γαλακτοκομικά προϊόντα, που θα συνδυάζουν 

τη χρήση γάλακτος από εκτροφή τοπικών 

αιγο-προβάτων, επιλεγμένων φυτικών πρώτων 

υλών που παράγονται στη περιοχή της Δυτικής 

Μακεδονίας, και θα εμπλουτισθούν με 

επιπλέον συστατικά που θα τους προσδώσουν 

λειτουργικές ιδιότητες. Τα επεξεργασμένα αλειφόμενα εδέσματα 

αποτελούν καλή πηγή πρωτεϊνών, λίπους, μετάλλων και 

βιταμινών στην ανθρώπινη δίαιτα. Διάφοροι τύποι τυριών έχουν 

αναγνωριστεί επίσης ως καλή πηγή βιοδραστικών συστατικών 

και η κατανάλωσή τους έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. 

Σε αυτά τα προϊόντα θα γίνει ενσωμάτωση φυτικών υλικών, 

εκχυλισμάτων, αιθέριων ελαίων και φαρμακευτικών βότανων 

με αποτέλεσμα τη βελτίωση της διατροφικής τους αξίας και 

των οργανοληπτικών τους χαρακτηριστικών. Οι πολυφαινόλες 

είναι οι κύριες ενώσεις ενδιαφέροντος μεταξύ των φυτικών 

υλικών και βασικά αντιοξειδωτικά στην ανθρώπινη διατροφή.

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ Ε∆ΕΣΜΑΤΟΣ

Με τη 
συγχρηµατοδότηση 
της Ελλάδας και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΣΤΕΛΑ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ

Τον Απρίλιο 2021
θα γίνει η Freskon
Νέες ηµεροµηνίες ανακοινώθηκαν για το 6ο 
∆ιεθνές συνέδριο φρέσκων φρούτων και 
λαχανικών «Freskon» που θα πραγµατοποιηθεί 
τελικά στις 22 µε 24 Απριλίου του 2021. Η 
Freskon αποτελεί το µεγαλύτερο εµπορικό γεγονός 
Φρούτων και Λαχανικών που διεξάγεται στην 
περιοχή των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής 
Μεσογείου, τα τελευταία έξι χρόνια, µε πρόγραµµα 
Β2Β συναντήσεων, οµιλιών και παρουσιάσεις 
καινοτόµων προϊόντων. ∆ιοργανώνεται από την 
∆ΕΘ-HELEXPO, στο ∆ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο 
της ∆ΕΘ-HELEXPO στη Θεσσαλονίκη και στους 
συµµετέχοντες συγκαταλέγονται µεταξύ άλλων, 
συνεταιρισµοί, παραγωγοί, χονδρέµποροι φρούτων 
και λαχανικών, εισαγωγείς και εξαγωγείς, και 
αλυσίδες σούπερ µάρκετ. Πληροφορίες στην 
ιστοσελίδα της έκθεσης στο freskon.helexpo.gr

ΤΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΤΗΣ AGRENDA
Στο Μουσείο Βιοµηχανικής 

Ελαιουργίας Λέσβου θα 
διεξαχθεί ο 6ος διεθνής 
διαγωνισµός ελαιολάδου 
«Αthena International Olive Oil 
Competition», 8 - 10 Απριλίου 
2021, σύµφωνα µε την Vinetum. 
Πληροφορίες: www.
athenaoliveoil.gr.

Η ∆ιεθνής Έκθεσης 
προώθησης φρούτων και 
λαχανικών για επαγγελµατίες, 
Fruit Logistica 2021, 
µεταφέρεται διαδικτυακά στις 
18-20 Μαΐου, µε Β2Β 
συναντήσεις. Πληροφορίες στο 
www.german-fairs.gr και στο 
www.fruitlogistica.de

H ∆ιεθνής Έκθεση Τροφίµων 
και Αγροτικών Προϊόντων, 
Internationale Grüne Woche 
Berlin 2021, θα πραγµατοποιηθεί 
από τις 18-22 Ιανουαρίου 2021, 
ως B2B event, ενώ η απευθείας 
πώληση µε παρουσία κοινού θα 
είναι εφικτή στην επόµενη έκθεση, 
στις 21-30 Ιανουαρίου 2022. 
Πληροφορίες: www.greenweek.de

∆εύτερη µετάθεση για την 
κορυφαία και πιο σχετική 
εµπορική έκθεση στον κόσµο για 
κρασιά και οινοπνευµατώδη ποτά, 
Prowein, Mess Ντίσελντορφ, 
λόγω πανδηµίας, για τις 27-29 
Μαρτίου 2022. Πληροφορίες: 
www.prowein.com

Στις 30 Σεπτεµβρίου έως τις 
3 Οκτωβρίου του 2021 θα 
διεξαχθεί η «Zootechnia» από 
την ∆ΕΘ-HELEXPO, 
προσφέροντας B2C και B2B 
συναντήσεις και ενηµέρωση για 
τις δυνατότητες εκσυγχρονισµού 
και αναβάθµισης της 
παραγωγής. Πληροφορίες: 
www.zootechnia.helexpo.gr

Στο Εκθεσιακό Κέντρο της 
Κολωνίας θα διεξαχθεί η ∆ιεθνή 
Έκθεση Anuga 2021, στις 9-13 
Οκτωβρίου 2021, 
παρουσιάζοντας λύσεις και 
τάσεις για ένα επιτυχηµένο 
µέλλον στον κλάδο των 
τροφίµων και ποτών. 

Πληροφορίες: www.anuga.com.

Κλείνοντας 100 χρόνια, η 
µεγάλη Γαλλική έκθεση για τον 
γεωργικό κλάδο, SIMA, 
µεταφέρθηκε στις 6-10 
Νοεµβρίου του 2022, ενώ 
συµπληρωµατικές διαδικτυακές 
συναντήσεις θα ανακοινωθούν 
σύντοµα. Πληροφορίες: www.
en.simaonline.com

H παγκόσµια και καινοτόµα 
έκθεση TUTTOFOOD του 
Μιλάνο, που αφορά ολόκληρο 
το τοµέα των γεωργικών 
τροφίµων, θα πραγµατοποιηθεί 
στις 17-20 Μαΐου του 2021. 
Πληροφορίες: www.tuttofood.it

Νέα υβρική µορφή
µε φυσική παρουσία 
η Food Expo 2021
Η διοργανώτρια εταιρεία της Food Expo, Forum 
AE, θέλοντας να διασφαλίσει τη µεγάλη 
επισκεψιµότητα και την εµπορική 
αποτελεσµατικότητα της έκθεσης αποφάσισε να τη 
µεταφέρει στις 29 Μαΐου µε 1 Ιουνίου 2021 και 

να της δώσει µία νέα υβριδική µορφή, µε φυσική 
παρουσία, αλλά και µε ψηφιακή αλληλεπίδραση, 
µέσω της Food Expo B2B Platform. 
Προσαρµοσµένη στις νέες συνθήκες που έχει 
διαµορφώσει η πανδηµία παγκοσµίως, η 
παράλληλη, ψηφιακή µορφή της FOOD EXPO 
2021 θα προσφέρει στους επισκέπτες και τους 
διεθνείς food traders που δεν θα µπορέσουν να 
παρευρεθούν στην έκθεση, τη δυνατότητα µιας 
µοναδικής digital εµπειρίας. Αυτό θα 
πραγµατοποιηθεί µέσω της Food Expo B2B 
Platform, της digital πλατφόρµας που εγκαινίασε 
φέτος η Forum SA. Μέσω της πλατφόρµας 
εκθέτες και επίδοξοι αγοραστές από τον χώρο των 
τροφίµων και των ποτών, θα µπορούν να 
δικτυωθούν και να συναντηθούν διαδικτυακά. 
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της 
έκθεσης: στο www.foodexpo.gr

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΑ

Υγιή φυτά στην 
υποστήριξη της 
ανθρώπινης 
ευηµερίας

Η Φυτιατρική Εταιρεία 
Ελλάδος σε συνεργασία µε 
τη ∆ιεθνή Ένωση 
Φυτοπροστασίας 
(International Association 
for thePlant Protection 
Sciences) διοργανώνουν το 
εικοστό ∆ιεθνές Συνέδριο 
Φυτοπροστασίας µε τίτλο 
«Υγιή φυτά υποστηρίζουν 
την ανθρώπινη ευηµερία», 
στην Αθήνα, στις 10-15 
Ιουνίου 2023. Το συνέδριο 
θα πραγµατοποιηθεί στο 
Μέγαρο µουσικής της 
Αθήνας υπό την αιγίδα του 
Γεωπονικού Πανεπιστηµίου 
Αθηνών και πρόκειται για 
ένα από τα σηµαντικότερα 
γεωπονικής φύσεως 
παγκόσµια συνέδρια που 
οργανώνονται ανά 
τετραετία και προσελκύσει 
το ενδιαφέρων χιλιάδων 
επιστηµόνων από όλον τον 
κόσµο. Περισσότερες 
πληροφορίες στο www.
ippcathens2023.gr

ΑΘΗΝΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Αιτήσεις έως τις 21 ∆εκεµβρίου 
στον ΕΛΓΑ για την πρόσληψη 144 
εποχιακών γεωπόνων και 10 
κτηνιάτρων µε σύµβαση ορισµένου 
χρόνου.

Από τη ∆ευτέρα 21 ∆εκεµβρίου 
και έως την Πέµπτη 7 Ιανουαρίου 
η καταχώρηση αριθµού σήµανσης 
των ίππων από τους κατόχους της 
1ης και 2ης πρόσκλησης της 
∆ράσης 10.1.09. 

Ενστάσεις έως 28 ∆εκεµβρίου 
για την προκαταβολή σε Νιτρικά, 
Αµπελώνα Θήρας, Ελαιώνα 
Άµφισσας και Προστασία της 
άγριας ορνιθοπανίδας.

Μέχρι τέλος του έτους υποβολή 
δηλώσεων εφαρµογής για το µέτρο 
δάσωσης γαιών του έτους 2020

Έως και 31 ∆εκεµβρίου η ετήσια 
απογραφή του ζωικού κεφαλαίου 
των χοίρων για το έτος 2020 από 
τους κατόχους εκµεταλλεύσεων.

Παρατείνεται έως τις 29 
Ιανουαρίου η προθεσµία για την 
ηλεκτρονική υποβολή στο 
υποµέτρο 3.1 «Στήριξη για νέες 
συµµετοχές σε συστήµατα 
ποιότητας»

ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

PotatoEurope, 
όπως λέµε τα πάντα 
για την πατάτα

Το PotatoEurope είναι ένα διεθνές 
γεγονός, αφιερωµένο σε όλη την 
αλυσίδα παραγωγής πατάτας, και 
διοργανώνεται από τέσσερις 
χώρες (Γερµανία, Βέλγιο, 
Ολλανδία και Γαλλία). Η ερχόµενη 
έκθεση θα λάβει χώρα στο 
Lelysland, υψίστης σηµασίας 
πατατοπαραγωγική περιοχή της 
Ολλανδίας, στις εκτάσεις του 
Wgeningen University & Research, 
στις 1-2 Σεπτεµβρίου 2021 και θα 
περιλαµβάνει υπαίθρια παρουσίαση 
σε 50 στρέµµατα γεωργικού 
εξοπλισµού για την καλλιέργεια και 
δοκιµή του στο χωράφι. Επίσης θα 
διεξαχθούν Β2Β συναντήσεις και 
εξειδικευµένα σεµινάρια. Το 
γεγονός προσελκύει πάνω από 275 
εκθέτες και 16.000 επισκέπτες 
από όλο τον κόσµο. Πληροφορίες 
στην ιστοσελίδα www.
potatoeurope.nl
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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

Πωλείται  κτηνοτροφική επιχείρηση σε 
λειτουργία,  πλήρως αδειοδοτηµένη σε 
αγροτεµάχιο 53  στρεµµάτων, κτιριακές 
εγκαταστάσεις µε πλήρη, υπερσύγχρονο 
εξοπλισµό και υποδοµές,  κατσίκες επι-
λογής   µε εξαιρετικό γεννητικό υλικό. 
Σε κόµβο της Εγνατίας οδού, οι χρήσεις  
γης είναι συµβατές για οιανδήποτε δρα-
στηριότητα (κτηνοτροφία , καθετοποίη-
ση ,αγροτουρισµό , φωτοβολταικά κλπ) 
email : Info@kosynthos.gr

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

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

Πωλούνται 50 πρόβατα γεννηµέ-
να .   Περιοχή Λαµία. Τιµή 130 ευρώ.
Τηλ.6974/ 426911.

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

Πωλούνται αρνάδες και αρσενικά φυ-
λής Ασαφ,Μπέλα και κοκκινοκέφαλα 
από µάνες υψηλής γαλακτοπαραγωγής 
και εµβολιασµένα.Τηλ.6985/692012.

Πωλούνται πρόβατα,λακόν,αβας,ασαφ.
Τηλ. 6907/327682.

Πωλούνται Γίδια Μουρθια, Ζανα, Αλπί-
νο.Τηλ. 6907/327682.

Πωλούνται αγελάδες  ελευθέρας βο-
σκής, Λιµουζίν και Γαλακτοπαραγωγής.
Τηλ.6907327682

Πωλούνται 30 αγελάδες µικτής 
κατεύθυνσης. Περιοχή  Έδεσσα.
Τηλ.6977/259943

ΖΗΤΗΣΗ

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

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

Ζητούνται δικαιώµατα από ζώα (πρό-
βατα - γίδια), έως 30.000 ευρώ αξία δι-
καιωµάτων καθαρό µείον της παρακρά-
τησης. Τηλ.6946388293

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

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται σε µικρά τετράγωνα δέµα-
τα σανό από βρώµη, άχυρο από κριθάρι 
και τριφύλλι σε καλή τιµή. Περιοχή Μα-
γνησίας. Τηλ. 6974/431615.

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

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

Πωλείται φακή, βρώσιµη πολύ βραστε-
ρή και για σπόρο.Τηλ.6932/372270.

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

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

Πωλούνται µπάλες εξαιρετικής ποιό-
τητας, σανός αγριοτρίφυλλου, βρώµης, 
κριθάρι και λιούλιου και άχυρα. Σε πο-
λύ καλή τιµή µε δυνατότητα µεταφοράς 
στο χώρο σας. Περιοχή Αχαΐας. Τηλ. 
6999/672735.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πωλούνται για βιολογική  ζωοτρο-
φή 14 τόνοι βρώµη και 17 τόνοι µείγ-
µα κριθάρι µε κτηνοτροφικό  µπιζέλι. 
Τηλ.6972/802670.

Πωλούνται καθαρισµένα για  σπορά 
κτηνοτροφικό µπιζέλι «’Ολυµπος»,  κρι-
θάρι «nure» και βρώµη «Κασσάνδρα». 
Πρωτοετή σε άριστη ποιότητα, αποστο-
λή σ’όλη τη χώρα. Τηλ. 6972/802670.

Πωλείται  φρέζα δενδροκοµική Τερα-
νόβα 70αρα, καθώς και Ρίπερ 7αρι. Πε-
ριοχή Αγρίνιο.Τηλ.6972/882057.

Πωλούνται φυτώρια ελιάς,ποικιλί-
ας κορωνέικης,καλαµών,σε υποκείµε-
νο αγριελιάς και φυτώρια ροδιάς, ποι-
κιλίας Ερµιόνης,περιοχή Λακωνίας.
Τηλ.6946395102..

Πωλείται από παραγωγό εντός αποθή-
κης τριφύλλι και σανός για αιγοπρόβατα, 
σε µπάλες των 24 κιλών. Περιοχή Καλα-
µάτας. Τηλ. 6985/699540.

Πωλούνται άχυρα σοδειάς 2020, πολύ καλή 
τιµή. Περιοχή Αχαία, δυνατότητα µεταφοράς 
στο χώρο σας. ∆εκτή ανταλλαγή µε πρόβατα 
λακόν. Τηλ.6982485793

Πωλούνται µπάλες εξαιρετικής ποιότητας 
από τριφύλλι, σανό, βρώµη, λιόλιο, αγριοτρί-
φυλλο, κριθάρι. ∆εκτή ανταλλαγή µε πρόβα-
τα λακόν. Τηλ.6982485793.

ΖΗΤΗΣΗ

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

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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

Πωλείται αγρόκτηµα δενδροφυτευµέ-
νο µε δεκάχρονες ροδιές ελληνικής ποι-
κιλίας Ερµιόνη. 54 στρέµµατα στη πε-
ροχή Άσκρο Βοιωτίας.Τιµή στρέµµατος 
4.000 ευρώ. Πληροφ. 6937195996.

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

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

Πωλούνται ή ενοικιάζονται 150 στρέµ-
µατα περιφραγµένα µε καρυδιές καρ-
ποφόρες, µε δική τους άρδευση, πα-
ραπλεύρως σε τεχνητη λίµνη υπό κα-
τασκευή. Τιµή 300000 ευρώ ή 4000 
ευρώ το χρόνο. ∆εκτή και ανταλλαγή. 
Τηλ.6942/228503..

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται ένα νύχι εφτάρι µε ιταλικά 
σταβάρια 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 ψεκαστικό θερµοκηπίου και 
θειαφιστήρας και ένα BMW E36. Tηλ. 
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.

Πωλούνται τυροκοµικά µηχανήµατα, 
παστεριωτές, ατµολέβητες, οµογενο-
ποίηση, κορφολόγοι, ντουλάπες για για-
ούρτια ψύξη-θέρµανση, ντιζάκια µε κα-
λούπια διάφορων τύπων. Περιοχή Λάρι-
σα. Τηλ. Τηλ. 6947/509187.

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

Πωλείται 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 τό-
νων και σπαστήρας 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, ψη-
λοστάβαρο. Τιµή 300 ευρώ. Τηλ. 
2310/711133. 

Πωλείται καλλιεργητής 20 δοντιών. Τι-
µή 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 κατά-
σταση µαζί µε τα παρελκόµενα,  σπαρ-
τική, άροτρο, 2 καλλιεργητές (ελα-
φρύς, βαρύς) , µε λιπασµατοδιανοµέα.
Τηλ.6943/457861.

Πωλείται  καινούριο ραντιστικο,αµετα-
χείριστο.Τηλ. 6943/457861.

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

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

AGRE7789Πωλείται τρακτέρ µάρκας 
Lamborghini τύπου 990 δενδροκοµικό 
4χ4 µε καµπίνα. Τηλ.6945/373163.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πωλείται ένα αναστρεφόµενο άροτρο 
3υνο,πολλούς καλλιεργητές και άλλα 
εργαλεία. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονί-
κης. Τηλ.6972/366041, 6972366043

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

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

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

Πωλούνται ράουλα, πέδιλα, στοιχεία 
κ.α καινούρια κατάλληλα και για θερι-
ζοαλωνιστικές 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 µό-
νο 4 µήνες.Τηλ.6981/880355.

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

Πωλούνται δυο αλέτρια σαραπάνη 
4υνα το πρώτο 12-14 ίντσες και το δεύ-
τερο 12αρι σε λογική τιµή. Περιοχή Χαλ-
κιδικής.Τηλ.6950/917760.

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

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

Πωλείται τρακτέρ Claas XERION 3800 
TRAC VC ‘10, ώρες χρήσης 6.500 
ώρες, ίπποι 379 bhp. Τιµή 90.000 ευ-
ρώ. Τηλ.6974/497426
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ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

«Η προετοιµασία του οινοποιείου πριν 
από τον τρύγο ήταν µια τελετουργία 
που µε µάγευε, από µαθητή ακόµα. 
Ο θείος Κωστάκης ξεκινούσε δουλειά 
στις 6 το πρωί, µε τη δροσιά και στα-
µατούσε γύρω στις δέκα. Μέχρι τότε 
είχε δοκιµάσει κάµποσα από τα πα-
λιά κρασιά κι είχε αποφασίσει ποια 
βαένια (τα µεγάλα βαρέλια στα ναου-
σαίικα) θα αδειάσουν, ποια θα µετα-
κινηθούν, πού θα γίνουν οι µεταγγί-
σεις και πού θα µπουν τα νέα κρασιά. 
Μόλις άρχιζε να κοκκινίζει το µαγου-
λάκι του από τις δοκιµές, ντυνόταν κι 
έφευγε για την αγορά. Εγώ στο κα-
τόπι». Αυτό είναι ένα µικρό απόσπα-
σµα από το αυτοβιογραφικό βιβλίο 
«Εξήντα χρόνια τρύγος…» του Γιάν-
νη Μπουτάρη, ενός ανθρώπου που η 
ζωή του έχει βαθιές ρίζες στο αµπέλι. 

Στο βιβλίο (αφήγηση στη συγγρα-
φέα Μαρία Μαυρικάκη), που κυκλο-
φόρησε από τις εκδόσεις Πατάκη, το 
κρασί δεν είναι ο µόνος πρωταγω-
νιστής. Οι γονείς του και οι άνθρω-
ποι που τον καθόρισαν, οι επιχειρή-
σεις, τα ρίσκα, ο αλκοολισµός, η πο-
λιτική, ο Άρης και ο Αρκτούρος. Όλα 
µπερδεύονται γλυκά σε ένα συναρπα-
στικό ανάγνωσµα, που απολαµβάνει 
κανείς... σαν ένα γλυκόπιοτο κρασί. 

Σε ένα άλλο σηµείο αναφερόµενος 
στα παιδιά του λέει «Μια παλιά ρήση 
λέει «φυτεύω αµπέλι για το εγγόνι 
µου». ∆ε νοµίζω ότι έκανα αµπέλια 
για να αφήσω κάτι πίσω µου, τα έκα-
να επειδή ήταν η δουλειά µου και ε-
πιθυµούσα να την υπηρετώ µε συνέ-
πεια. Υπάρχει µια µαταιοδοξία στην α-
ντίληψη της συνέχισης, ισχύει και για 
το Μπουταρέικο. «Bute» στα βλάχικα 
είναι το βαένι και «are» σηµαίνει έχω. 
∆εν ξέρω αν οι µακρινοί µου πρόγο-
νοι ήταν κρασάδες ή καβατζήδες, η 

πατηµασιά τους όµως στη µακεδονι-
κή γη χάραξε την πορεία µου. Τα αγό-
ρια µου µπήκαν εκούσια στον τοµέα».

Οι τελευταίοι του αγώνες στο µα-
κρόπνοο όραµα της δηµιουργίας της 
Κιβωτού του Ελληνικού Αµπελώνα στο 
Τατόι για να διασώσει τις 350 γηγε-
νείς ποικιλίες σταφυλιού και να δη-
µιουργηθούν εµπνευσµένα κρασιά. 
«Επισκέφθηκα δέκα διαφορετικούς υ-
πουργούς Πολιτισµού, όλοι δήλωσαν 
ένθερµοι υποστηρικτές µου, κανείς 
όµως δεν έκανε κάτι να το σπρώξει».

Bute
«∆εν ξέρω αν οι µακρινοί µου 

πρόγονοι ήταν κρασάδες ή 
καβατζήδες, η πατηµασιά τους 

όµως µου χάραξε πορεία»

Κατάστηµα Παγκρήτιας
λειτουργεί στο Ηράκλειο
Στην καρδιά του Ηρακλείου σε ένα 
από τα πιο αναγνωρισµένα σηµεία 
της πόλης, στη Λ. 25ης Αυγούστου 
94 απέναντι από το  ∆ηµαρχείου 
Ηρακλείου - Κτήριο «Λότζια» 
ξεκίνησε να λειτουργεί το νέο 
σύγχρονο κατάστηµα της 
Παγκρήτιας Τράπεζας. Σε ένα 
φιλόξενο περιβάλλον ιδιώτες και 
επιχειρηµατίες θα βρουν λύσεις 
για τις τραπεζικές συναλλαγές 
τους µέσα από µια διευρυµένη 
κλίµακα προϊόντων και υπηρεσιών.

Το στραβό έλατο,
ένα τρυφερό παραµύθι
Από όλα τα όµορφα έλατα του 
δάσους, ένα αστεράκι επέλεξε να 
πηγαίνει να κουρνιάζει µόνο σε 
ένα, στο ίδιο πάντοτε στραβό έλατο 
και σε κανένα άλλο. Γιατί άραγε; Ο 
δηµοσιογράφος Νάσος Αθανασίου 
και ο ζωγράφος ∆ηµήτρης 
Σεβαστάκης αφηγούνται ένα 
τρυφερό παραµύθι για τον αγώνα 
για το ακατόρθωτο. Παραγγελίες 
στο 210-3608911-13, info@
ekdotikeathenon.gr και www.
ekdotikeathenon.gr.

Οραµατικά έργα 
του ΠΑΑ σε διαγωνισµό
Στην ανάδειξη έργων που 
συνδέονται και µπορούν να 
υποστηρίξουν το Μακροπρόθεσµο 
όραµα των αγροτικών περιοχών 
µε ορίζοντα το 2040, προσβλέπει 
ο φετινός διαγωνισµός RIA 2021 
που διοργανώνει το Ευρωπαϊκό 
∆ίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης-
ENRD. Γι’ αυτό αναζητούνται έργα 
που έχουν συγχρηµατοδοτηθεί 
από το ΠΑΑ προς υποβολή στη 
Μονάδα ∆ικτύωσης της ΕΥ∆ 
ΠΑΑ µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου.

Αποζηµιώσεις για ζηµιές
από αγριογούρουνα
Θετικά απάντησε ο υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης Μ. Βορίδης 
στην πρόταση του βουλευτή της 
Ν∆, Γ. Αµυρά για την αποζηµίωση 
καλλιεργειών περιοχών µη 
προστατευόµενων από επιδροµές 
αγριόχοιρων. Όπως σηµειώνει «οι 
εµπλεκόµενοι φορείς είναι σε 
συνεργασία για την αντιµετώπιση 
των καταστροφών σε ζωικό και 
φυτικό κεφάλαιο από άγρια ζώα, 
και αγριογούρουνου, σε περιοχές 
εκτός συνθήκης RAMSAR».

Το βιβλίο «60 χρόνια τρύγος...» αποτελεί ανατοµία του αµπελοοινικού κλάδου που έχει σηµαδέψει την 
ελληνική κουλτούρα και οικονοµία ακολουθώντας τις ράγες της οικογενειακής ιστορίας του οινοποιού.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Εξήντα χρόνια τρύγος
για τον Κυρ Γιάννη
Το αυτοβιογραφικό βιβλίο του εμβληματικού οινοποιού Γιάννη 
Μπουτάρη το απολαμβάνει ο αναγνώστης σαν παλιό καλό κρασί

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 στά-
βλοι µε κολόνες  της  ∆ΕΗ αποθηκευτι-
κούς χώρους και όλα τα υλικά δικά µας. 
Τιµές χαµηλές. Τηλ.6947/509187.

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

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

Πωλείται άροτρο 14άρι, µάρκας Γκλα-
βάνη, Τerra σε άριστη κατάσταση.Τηλ. 
6983/738450.

Πωλείται παγολεκανη 500 λίτρων ,πε-
ριοχη Πελοποννήσου.Τιµη 1200 ευ-
ρώ.6944/780650

Πωλείται χορτοσυλλέκτης-ελικόπτερο 
µε 9 µπρατσα.Τηλ.6982/776003.

Πωλείται σβωλοκόπτης ιταλικός 2 µέ-
τρων και ένας καταστροφέας 1,8 m 
Tηλ.6980/001606.

Πωλείται τρακτέρ John Deere  6620, 
µοντέλο του 20011 σε άριστη κατάσταση 
µε πρόσφατο service και καινούρια λάστι-
χα  KLEBER φυλασσόµενο σε υπόστεγο , 
έτοιµο για χρήση.   .Τηλ. 6977/608235.

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

Πωλείται  τρακτέρ  John Deere  6820, 
140 ίππων µοντέλο του 2004 µε 9000 
ώρες λειτουργίας.Πωλείται λόγω συντα-
ξιοδότησης. Τιµή 38000  ευρώ συζητή-
σιµη. Τηλ.6932/005070.

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

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

Πωλείται θεριζοαλωνιστική µηχανή 
NEW HOLLAND 8070 σε καλή κατά-
σταση.Τηλ.6946/482582.

Πωλείται  µηχάνηµα χάραξης ελαι-
ών σχεδόν αµεταχείριστο. Χαράσσει 
800 κιλά ανά  ώρα. Περιοχή Λαµίας. 
Τηλ.6980/677936.

ΖΗΤΗΣΗ

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

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

Ζητείται ραντιστικό µηχάνηµα για 1000 
λίτρα.Τηλ.6976/141565.
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Ετοιμαστείτε να 
τυπώσετε το 10 
Η Παρί «ζεσταίνει» τις μπουτίκ για Μέσι

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Tο παιχνίδι της Μπαρτσελόνα µε την 
Παρί Σεν Ζερµέν, καθώς και εκείνο 
της Ατλέτικο Μαδρίτης µε την Τσέλ-
σι ξεχωρίζουν από τις αναµετρήσεις 
που «έβγαλε» η κληρωτίδα της φά-
σης των 16 του Τσάµπιονς Λιγκ. Εν 
τω µεταξύ, λέγεται, πως η Παρί έδω-
σε εντολή στις µπουτίκ της να αναµέ-
νουν... σωρεία παραγγελειών το Γε-
νάρη ενόψει µίας σπουδαίας µετα-
γραφής. Και το όνοµα αυτής της µε-
ταγραφής: Λιονέλ Μέσι, σύµφωνα 
µε κάποια γαλλικά Μέσα. Η πρωτα-
θλήτρια Ευρώπης Μπάγερν τώρα θα 
αντιµετωπίσει τη Λάτσιο, ενώ η Ρεάλ 
Μαδρίτης θα βρει µπροστά της την Α-

ταλάντα. Σαφέστατα φαβορί για την 
πρόκριση στους «8» του θεσµού η 
Μάντσεστερ Σίτι που κληρώθηκε µε 
την Γκλάντµπαχ, όπως και η Γιουβέ-
ντους απέναντι στην Πόρτο. Τα πρώ-
τα µατς θα διεξαχθούν 16, 17, 23 και 
24 Φεβρουαρίου και οι ρεβάνς 9, 10, 
16 και 17 Μαρτίου 2021.

Μεγάλο παιχνίδι µε… άρωµα Τσά-
µπιονς Λιγκ, Μπενφίκα-Άρσεναλ, α-
νέδειξε από την άλλη η κλήρωση της 
φάσης των «32» του Γιουρόπα Λιγκ. 

Τα άλλα ενδιαφέροντα ζευγάρια 
όπως προέκυψαν από την διαδικα-
σία, είναι τα Βόλφσµπεργκερ-Τότε-
ναµ, Σοσιεδάδ-Μάντσεστερ Γιουνά-
ιτεντ, Λιλ-Άγιαξ, Μπράγκα-Ρόµα και 
Ερυθρός Αστέρας Μίλαν. Ο Ολυµπι-
ακός κληρώθηκε µε την Αϊντχόφεν. 

Ο Γιάννης Αντετοκούνµπο ανακοίνωσε ότι υπέγραψε 
την άκρως πλουσιοπάροχη επέκταση του συµβολαίου 
του µε τους Μπακς αντί 228,2 εκατοµµυρίων 
δολαρίων και εγγυηµένα 256 εκατοµµύρια δολάρια 
για τα επόµενα έξι χρόνια. Αξίζει να σηµειωθεί πως η 
συµφωνία του Γιάννη µε την οµάδα του Μιλγουόκι 
γίνεται η πιο «ακριβή» στην ιστορία του ΝΒΑ.

O πιο ακριβός στην
ιστορία του NBA   

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Κατακτήριες δοκιµές 14.50 ΕΡΤ 1

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΑΕΛ – ΟΦΗ 17.15 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι 19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – ΠΑΣ Γιάννινα 19.30 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης 22.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Λαµία – Ολυµπιακός 15.00 Novasports 1HD

Βόλος – Παναιτωλικός 17.15 Novasports 3HD

Απόλλων Σµύρνης – ΑΕΚ 17.15 Novasports 2HD

Άρης – ΠΑΟΚ 19.30 Novasports 1HD

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Αγώνας 21.30 COSMOTE SPORT 5HD

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Κατακτήριες δοκιµές 14.50 ΕΡΤ 1

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΑΕΛ – ΟΦΗ 17.15 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι 19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – ΠΑΣ Γιάννινα 19.30 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης 22.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Λαµία – Ολυµπιακός 15.00 Novasports 1HD

Βόλος – Παναιτωλικός 17.15 Novasports 3HD

Απόλλων Σµύρνης – ΑΕΚ 17.15 Novasports 2HD

Άρης – ΠΑΟΚ 19.30 Novasports 1HD

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Αγώνας 21.30 COSMOTE SPORT 5HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Κρίσταλ Πάλας – Λίβερπουλ 14.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Μπαρτσελόνα - Βαλένθια 17.15 COSMOTE SPORT 2 HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Έβερτον – Άρσεναλ 19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΟΦΗ – Άρης 19.30 Novasports 2 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Ολυµπιακός – ΑΕΛ 15.00 Novasports 1HD

Μπάσκετ (Μπάσκετ Λιγκ)

ΑΕΚ – Άρης 17.00 ΕΡΤ3

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Ατρόµητος – Λαµία 17.15 Novasports 2HD

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 19.30 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Κρίσταλ Πάλας – Λίβερπουλ 14.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Μπαρτσελόνα - Βαλένθια 17.15 COSMOTE SPORT 2 HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Έβερτον – Άρσεναλ 19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΟΦΗ – Άρης 19.30 Novasports 2 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Ολυµπιακός – ΑΕΛ 15.00 Novasports 1HD

Μπάσκετ (Μπάσκετ Λιγκ)

ΑΕΚ – Άρης 17.00 ΕΡΤ3

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Ατρόµητος – Λαµία 17.15 Novasports 2HD

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 19.30 Novasports 1HD

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο 19 ∆εκεµβρίου

Κυριακή 20 ∆εκεµβρίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Ξεσηκώνονται
τώρα και οι Κρητικοί 
κτηνοτρόφοι με την 
υπόθεση βοσκοτόπια

Τα αγροτικά   
εμπορεύματα και 
οι προβλέψεις των 
αναλυτών για το 2021 

Οι αγρότες      
αναρωτιούνται πώς 
μοιράσθηκε φέτος
το Εθνικό Απόθεμα

Αναβολή στο Όπεν
Το Αυστραλιανό Οπεν, το πρώτο 
τουρνουά του Γκραν Σλαµ στο 
τένις κάθε χρόνο, µετατέθηκε 
χρονικά κατά τρεις εβδοµάδες 
λόγω της πανδηµίας. Το τουρνουά 
της Μελβούρνης κατά κανόνα 
λαµβάνει χώρα από τα µέσα ως τα 
τέλη Ιανουαρίου, αλλά σύµφωνα 
µε το πρόγραµµα που ανακοίνωσε 
η παγκόσµια ένωση τενιστών ΑΤΡ 
η έναρξη της διοργάνωσης 
µετατίθεται για τις 8 Φεβρουαρίου. 

Με 23 αγώνες η F1
Με… φουλ πρόγραµµα θα 
διεξαχθεί η νέα σεζόν της 
Formula 1. Η διοργανώτρια Αρχή 
επιβεβαίωσε πως στο πρόγραµµα 
θα µπουν συνολικά 23 αγώνες, 
αντί των 17 που έγιναν φέτος 
λόγω κορωνοϊού. Η σεζόν θα 
αρχίσει στις 21 Μαρτίου στην 
Μελβούρνη, ενώ δεν έχει 
επιβεβαιωθεί το Γκραν Πρι του 
Βιετνάµ για τις 25 Απριλίου. 

Σε περιπέτειες η ΑΕΛ
∆εν λέει να ξεκολλήσει από τις 
τελευταίες θέσεις της βαθµολογίας 
η ΑΕΛ και αν δεν συνέλθει 
σύντοµα, τότε ο υποβιβασµός 
µοιάζει όλο και πιο κοντά. Σειρά 
τώρα έχει το µατς µε τον Ολυµπιακό 
την Κυριακή 20 ∆εκεµβρίου στο 
Καραϊσκάκης. Εν τω µεταξύ για να 
ενισχύσει την αµυντική της γραµµή 
η οµάδα του κάµπου υπέγραψε 
συµβόλαιο µε τον Ούρος Τσόσιτς ο 
οποίος είχε µείνει ελεύθερος από 
την Σολιγκόρσκ (Λευκορωσία).   

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’
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Θεαµατική είναι η άνοδος που παρουσιά-
ζει τις τελευταίες ηµέρες η τιµή παραγω-
γού για τα ντόπια αρνιά και κατσίκια, κα-
θώς είναι φανερή η έντονη ζήτηση που υ-
πάρχει, κυρίως από το εξαγωγικό εµπόριο 
κρεάτων. Στη διάρκεια της εβδοµάδας η τι-
µή που πληρώνουν οι χασάπηδες στο σφα-
γείο για τα αρνάκια γάλακτος αναρριχήθηκε 
µέχρι τα 5,80 ευρώ το κιλό, ενώ το κατσικί-
σιο κρέας έπιασε και τα 6,50 ευρώ το κιλό.

Οι πληροφορίες θέλουν τις προετοιµασί-
ες για τη χριστουγεννιάτικη αγορά να συνο-

δεύονται από αυξηµένη ζήτηση για τα ντό-
πια κρέατα αµνοεριφίων, ενώ την ίδια στιγ-
µή η προσφορά δεν είναι ιδιαίτερα µεγά-
λη. Ειδικά στα κατσίκια, η διαθέσιµη παρα-
γωγή δείχνει να µην καλύπτει για τις ανά-
γκες της αγοράς, κάτι που φέρνει σε πλεο-
νεκτική θέση τους παραγωγούς της συγκε-
κριµένης κατηγορίας.

Αντίθετα, χαµηλή πτήση συνεχίζουν να 
ακολουθούν οι τιµές στο χοιρινό κρέας που 
µετά βίας πιάνει τα 2,60 ευρώ το κιλό  α-
πό 3,5 που είχαν φθάσει πριν ένα χρόνο. 

Μέχρι 5,80 ευρώ τα ντόπια αρνιά
Αυξηµένη ζήτηση, µικρή προσφορά, οδηγεί και το κατσικίσιο στα 6,5 ευρώ
Έως ένα ευρώ κάτω η τιµή παραγωγού για τα χοιρινά που µένουν ακόµα πίσω 
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Σ
την ελληνική αγορά το τελευταίο 
διάστηµα τα πράγµατα είναι λίγο 
στάσιµα. Η εξαγωγή για τα µέτρια 
σιτάρια είχε µείνει στα 280 ευρώ 

ο τόνος FOB, αλλά διακρίνεται µια δυσκο-
λία στις πωλήσεις. Φυσικά πλησιάζουµε το 
τέλος του έτους και τα Χριστούγεννα όπου 
παραδοσιακά είναι πιο ήσυχα στο εµπό-
ριο. Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο υπήρξε 
στήριξη στα δηµητριακά κατόπιν της από-
φασης της Ρωσικής κυβέρνησης για φόρο 
στις εξαγωγές από τα µέσα Φεβρουαρίου, 
µε σκοπό να ηρεµήσουν κάπως την τοπι-
κή αγορά τροφίµων.

 ∆εν σηµειώνονται νέες πωλήσεις στην 
ελληνική αγορά βάµβακος, καθώς θεωρού-
µαστε πλέον ακριβοί. Το χαµηλό δολάριο 
«αναγκάζει» τους εκκοκκιστές να ζητούν 
περισσότερα σεντς ανά λίµπρα. Παράλλη-
λα φαίνεται πως έχουν γίνει αρκετές πω-
λήσεις µέχρι στιγµής και οι εκκοκκιστές 
δεν βιάζονται για άλλες, ιδιαίτερα όταν η 
αγορά ολοένα ανεβαίνει. Σε τιµή περί τα 
78 σεντς ανά λίµπρα υπάρχει ενδιαφέρον 
για τα ποιοτικά βαµβάκια.

Την καλλιεργητική περίοδο 2020-2021 
η παγκόσµια παραγωγή ξηρών καρπών (α-
µύγδαλα, καρύδια Βραζιλίας, κάσιους, φου-
ντούκια, µακαντάµιαν, πεκάν, κουκουνάρια 
και καρύδια, φιστίκια σε κέλυφος) εκτιµά-
ται σε 5,3 εκατ. µετρικούς τόνους, αυξηµέ-
νη 15% από πέρυσι. Εν τω µεταξύ, σύµφω-
να µε το ∆ιεθνές Συµβούλιo Αποξηραµένων 
Φρούτων και Ξηρών Καρπών, η συνολική 
παραγωγή αποξηραµένων φρούτων εκτιµά-
ται ελαφρώς χαµηλότερη από την περασµέ-
νη σεζόν, στους 3 εκατ. µετρικούς τόνους.

Κόλλησε η αγορά 
σκληρού σίτου

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

19/11 26/11 05/12 10/12 17/12

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

335,36
332,30

339,90
333,30

336,94

Χαμηλά 
«Ιστορικά χαµηλά» για τις τιµές 
του χοιρινού κρέατος σε Ελλάδα 
και Ευρώπη φέρνει σε δύσκολη 

θέση τις επιχειρήσεις του κλάδου

Σφαγεία 
Το προηγούµενο διάστηµα 
δεν σφάζονταν πολλά ζώα, 
κάτι που αποτυπώνεται στη 

δραστηριότητα των σφαγείων

Λίγο
Η παραγωγή στα κατσίκια δείχνει 
να είναι µικρή σε αντίθεση µε τη 

ζήτηση που έχει το κατσικίσιο 
κρέας στην εσωτερική αγορά 

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

12/11 19/11 26/11 03/12 10/12 17/12

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

230

196

209,5

2.64

405,70

1142,40

18,42

67,25

112,27

70,01

230

196

209,5

2.56

415,10

1177,40

15,72

62,97

110,82

74,96

230

196

209,5

2.67

403,40

1184,00

15,34

67,82

111,35

80,05

230

196

209,5

2.67

403,20

1166,60

15,98

66,92

112,47

83,83

230

196

209,5

2.58

400,80

1159,80

16,23

65,40

112,00

85,27

229

195

209,5

2.55

401,30

1190,40

16,55

65,80

113,70

83,33

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

70,23

305 305 305 305 305 302

68,87 69,52

72,36 74,22
77,30

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

Τιμές παραγωγού  
(ευρώ το κιλό)

Αρνί 5,80 

Κατσίκι 6,50   

Χοιρινό 2,60 
ΠΗΓΗ: AGRENDA
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∆οκιµάζει υψηλότερα το βαµβάκι µε φθηνό δολάριο
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¤/τόνοςσέντς/λίµπρα
77,30

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
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209,5

ΚΡΙΘΑΡΙ
2.000

1.500

1.000

500

0

Παρθένο Βιοµ/νικοί
άσοι

Εξτρα
παρθένο

¤/κιλό
2,54 

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

IOYΛ ΑΥΓ ΣΕΠ OKT ΝΟΕ ∆ΕΚ

Πέρασε τα 77 σεντς η τιµή στα 
µελλοντικά συµβόλαια Μαρτίου, µε 
φθηνό δολάριο και θεµελιώδη να 
στηρίζουν την άνοδο. 

Υποχώρησε µετά από τρεις 
εβδοµάδες σταθεροποίησης σε 
υψηλά επίπεδα η τιµή σκληρού 
στις αγορές της Ιταλίας.

Μικρή υποχώρηση σηµείωσαν οι 
δείκτες στις ιταλικές αγορές για το 
κτηνοτροφικό καλαµπόκι που όµως 
διατηρεί ανοδικό µοµέντουµ.

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

∆ιόρθωση στα 2,54 ευρώ το κιλό 
στη µέση τιµή του έξτρα παρθένου 
ελαιολάδου στην Ισπανία, την 
περασµένη εβδοµάδα 
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220
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¤/τόνος ¤/τόνος

69.00

68.00

66.00

65.00

52.00

50.00

48.00

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Τα 77,30 σεντς ανά λίµπρα στο κλείσι-
µο της Τετάρτης 16ης ∆εκεµβρίου για 
τα συµβόλαια Μαρτίου στο βαµβάκι και 
η διεθνής αγορά φαίνεται πως έχει ή-
δη διαµορφώσει τις συνθήκες για νέο 
ανοδικό κύκλο στο προϊόν που βρίσκε-
ται στο +7% συγκριτικά µε τα επίπεδα 
Νοεµβρίου, όσο τα ταµπλό για τους ε-
πόµενους µήνες να αναγράφουν τιµές 
άνω των76 σεντς.

Το ανοδικό κλίµα στην παγκόσµια 
αγορά ωστόσο, όχι µόνο δεν έχει µε-
ταφερθεί στην ελληνική αγορά, αλ-
λά αντιθέτως όπως µεταφέρουν στην 
Agrenda κάποιοι παραγωγοί, οι εκκοκ-
κιστές το τελευταίο διάστηµα επιδίδο-
νται σε ένα παιχνίδι πίεσης των τιµών, 
που δεν ανταποκρίνεται στη διεθνή συ-
γκυρία, κρατώντας τις προσφορές στο 
σύσπορο στην καλύτερη των περιπτώ-
σεων στα 42 λεπτά το κιλό. Οι µεταποι-
ητές φαίνεται πως εκµεταλλεύονται τα 
όσα ακούγονται για έκτακτη ενίσχυση 

των παραγωγών λόγω της πανδηµίας.  
Την ίδια στιγµή, οι αγοραπωλησίες 

στο διεθνές χρηµατιστήριο κυµαίνο-
νταν σε ένα εύρος τιµών οριακά κάτω 
από τα 75 σεντς. Σύµφωνα µε εκτιµή-
σεις αναλυτών, γι’ αυτό το νέο ράλι στις 
αγορές καθοριστικό ρόλο έπαιξε η έκ-
θεση προσφοράς και ζήτησης του αµε-
ρικανικού υπουργείου Γεωργίας, αλλά 
και το ευρύτερο κλίµα αισιοδοξίας στις 
αγορές που συνδέεται µε την έναρξη 
των εµβολιασµών κατά του Covid-19.

Το ενδεχόµενο ανάσχεσης  της παν-
δηµίας και τη θετική ανταπόκριση των 
αγορών καταγράφουν σε πρόσφατο δη-
µοσίευµά τους οι Financial Times. Πριν 
από αυτό όµως, το βράδυ της περασµέ-
νης Πέµπτης 10 ∆εκεµβρίου το υπουρ-
γείο γεωργίας των ΗΠΑ (USDA) αποτύ-
πωσε ανοδικά θεµελιώδη για την αγο-
ρά βάµβακος µε τη φετινή παραγωγή 
να έχει σηµειώσει αισθητή µείωση, τη 
στιγµή που η κατανάλωση ανακάµπτει.

Η σοδειά των ΗΠΑ επιτέλους αποτυ-
πώνεται στις εκθέσεις του USDA µειωµέ-
νη  κατά 1,14 εκατ. δέµατα. Ήταν κάτι 

που η αγορά ανέµενε εδώ και δύο µή-
νες, λόγω των καταστροφών στις βαµ-
βακοπολιτιείες του Μισισίπι τον Σεπτέµ-
βριο και τον Οκτώβριο, ωστόσο οι τε-
χνοκράτες του USDA δεν είχαν ενσω-
µατώσει τη µείωση στις εκτιµήσεις των 
προηγούµενων µηνιαίων εκθέσεων.

Εν τω µεταξύ, στην έκθεση ∆εκεµβρί-
ου του USDA µειωµένη καταγράφεται 
και η παγκόσµια παραγωγή, κατά 2,2 
εκατ. δεµάτια, µε απώλεια παραγωγής 
σε ΗΠΑ, Ινδία και Πακιστάν. Η παγκό-
σµια κατανάλωση βάµβακος, παρασυ-
ρόµενη από την ανάκαµψη της βιοµηχα-
νικής δραστηριότητας και των κλωστη-
ρίων σε Κίνα και Ινδία, αυξάνεται κατά 
1,6 εκατ. δεµάτια και τα τελικά αποθέ-
µατα µειώνονται κατά 3,9 εκατ. δεµάτια.

Νέος ανοδικός κύκλος διαφαίνεται στο βαµβάκι
 Στήριγµα η τελευταία έκθεση του USDA και η αισιοδοξία για τα εµβόλια της Covid 19
 Δεν πληρώνουν οι εκκοκκιστές τα 77 σεντς που διαµορφώνει η θετική διεθνής συγκυρία

Στην ελληνική αγορά το τε-
λευταίο διάστηµα είναι λίγο 
κολληµένη η αγορά σκληρού 
σίτου. Φαινόταν µια τάση στα-
σιµότητας από την περασµένη 
εβδοµάδα, καθώς τα 280 ευ-
ρώ ο τόνος FOB στην εξαγω-
γή πλέον δεν συγκινούσαν 
τους αγοραστές. Βέβαια πρέ-
πει να συνυπολογίσουµε πως 
οδεύουµε στα Χριστούγεννα 
οπότε οι Ιταλοί αγοραστές 
απέχουν συνήθως, έχοντας 
καλύψει τις ανάγκες τους νω-
ρίτερα. Παράλληλα οι αγορα-
στές στο µέλλον θέλουν να 
δουν και να συνυπολογίσουν 
στις αποφάσεις τους τα στρέµ-
µατα που θα καλλιεργηθούν 
µε σκληρό σιτάρι στη χώρα 
µας και γενικότερα στην υπό-
λοιπη Ευρώπη. Στη νέα λίστα 
της Φότζια είχαµε µετά από 
καιρό την πρώτη διόρθωση τι-
µών (-7 ευρώ). Στα ποιοτικά 
σιτάρια µε υαλώδη 80% τιµή 
αποθήκης παραγωγού στα 
293-298 ευρώ ο τόνος. Και 
στη Γαλλία οι τιµές έγραψαν 
απώλειες κατά 5 ευρώ ο τό-
νος, στα 270 ευρώ ο τόνος. 

ΠΤΩΣΗ ΤΙΜΩΝ ΣΤΑ ΣΚΛΗΡΑ
ΣΙΤΑΡΙΑ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

Φαίνεται ότι η αγορά έχει διάθεση να δοκιµάσει ακόµα 
υψηλότερα επίπεδα, λαµβάνοντας δυναµική από διάφο-
ρους παράγοντες. Η ρευστότητα στις αγορές είναι ακό-
µα δυνατή και προφανώς επενδύονται χρήµατα στα χρη-
µατιστήρια γενικότερα. Το δολάριο εξακολουθεί να χά-
νει έδαφος κι αυτό ενισχύει τις τιµές εµπορευµάτων. Πα-
ράλληλα στο βαµβάκι είχαµε και τα θετικά µηνύµατα της 
πρόσφατης έκθεσης προσφοράς/ζήτησης βάµβακος, 
όπου η σοδειά των ΗΠΑ µειώθηκε, οι εξαγωγές αυξήθη-
καν και τα τελικά αποθέµατα µειώθηκαν. Οι αναλυτές εί-
ναι έκπληκτοι µε την πορεία του βαµβακιού και φοβού-
νται µήπως όσο αργεί η διόρθωση έρθει πιο απότοµη.

ΝEA ΥOΡKH
Οι νέες πωλήσεις λιγοστεύουν, καθώς οι εκκοκκιστές δεί-
χνουν να έχουν αρκεστεί µε τις υπάρχουσες καλύπτοντας 
τις µεσοπρόθεσµες υποχρεώσεις τους. Παράλληλα το 
χρηµατιστήριο εξακολουθεί να είναι δυνατό, εντούτοις το 
δολάριο εξασθενεί κουρεύοντας ένα κοµµάτι της ανόδου. 
Αναφορικά µε τη βάση, δεν φαίνεται να υπάρχουν περι-
θώρια για υψηλότερο πριµ επί του χρηµατιστηρίου, καθώς 
οι τιµές Μαρτίου βρίσκονται πλέον στα 75 σεντς ανά λί-
µπρα. Οι αγοραστές εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν τις 
τιµές µας µη ανταγωνιστικές για τα διεθνή δεδοµένα. Φαί-
νεται πως η επαναδραστηριοποίηση της αγοράς έχει µε-
τατοπιστεί για µετά τις γιορτές.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Στις ΗΠΑ µείωση των αποθεµάτων 
στα 1,5 εκατ. δεµάτια, λέει το USDA. 

ΜΟΜΕΝΤΟΥΜ
Η επίδραση της έκθεσης 

του  USDA στην αγορά αυτή 

τη φορά δεν θα διαρκέσει 

τρεις µέρες, λένε αναλυτές  

Συνεδρίαση 15/12/2020
Μήνας Κλείσιµο Μεταβολή

Μάρτιος '21  75,59 +0,92

Μάιος '21 76,34 +0,83

76,0

75,5

75,0

74,5

74,0

73,5

73,0

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 21

Πέµπτη
10/12

Παρασκευή
11/12

∆ευτέρα
14/12

Τρίτη
15/12

Τετάρτη
09/12

10/29/2020 69.86

10/30/2020 68.92

11/02/2020 68.73

11/03/2020 70.24

11/04/2020 70.23
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Πάνω σε ένα σενάριο µετριοπαθούς βελτίωσης του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος βασίζει η Κοµισιόν τις εκτιµήσεις της για τις αγορές 
αγροτικών προϊόντων µέχρι το 2030. Οι θετικοί ρυθµοί ανάπτυξης αναµένεται να ευνοήσουν ιδιαίτερα το ελαιόλαδο, τα γαλακτοκοµικά και το κρασί.

Η συνολική παραγωγή ροδάκινων και νεκταρινιών στην ΕΕ 
αναµένεται να παραµείνει σταθερή µεταξύ 2019 και 2030 
σε 3,6 εκατ. τόνους, αν και µε υψηλές ετήσιες διακυµάνσεις 
λόγω των καιρικών συνθηκών. Τέσσερα κράτη µέλη (Ισπα-
νία, Ιταλία, Ελλάδα και Γαλλία) αντιπροσώπευαν περισσότε-
ρο από το 95% της παραγωγής της ΕΕ το 2019 και αυτό ανα-
µένεται να παραµείνει το ίδιο στο µέλλον. Νέοι οπωρώνες 
αναµένεται να γίνουν παραγωγικοί ιδίως στην Καταλονία 
και την Αραγονία, ενώ οπωρώνες σε άλλες ισπανικές περι-
οχές, τη βόρεια Ιταλία και τη Γαλλία µειώνονται. 

Οµοίως, η παραγωγή συµπύρηνων ροδάκινων στην ΕΕ, 

η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το 20% της συνολικής πα-
ραγωγής, αναµένεται να παραµείνει σταθερή. Σε χρόνια υ-
ψηλής παραγωγής, το µερίδιο των ροδάκινων που χρησιµο-
ποιούνται στη µεταποίηση θα αυξάνεται λέει η έκθεση της 
Κοµισιόν, ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι ο µεγα-
λύτερος παραγωγός κονσερβοποιηµένων ροδάκινων στην 
ΕΕ, µε µερίδιο 60% στην αγορά, και έχει επίσης την ικανό-
τητα να επεξεργάζεται πρόσθετη προσφορά. 

Η κατανάλωση µεταποιηµένων ροδάκινων αναµένεται 
να µειωθεί κατά 2,2% ετησίως έως το 2030 στην ΕΕ, όµως 
µέχρι το 2030, το µερίδιο της ελληνικής βιοµηχανίας συ-
µπύρηνου στις Τρίτες Χώρες αναµένεται να αυξηθεί λόγω 
της αυξανόµενης παγκόσµιας ζήτησης και της ανταγωνι-
στικότητας της ΕΕ στην παγκόσµια αγορά. Αυτή η ανταγω-
νιστικότητα οφείλεται σε πολύ αποδοτικά συστήµατα επε-
ξεργασίας, ιδίως στην Ελλάδα.          ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, σύµφω-
να µε την έκθεση της Κοµισιόν, θα 
ανακάµψει από το 2021, σηµειώνο-
ντας µέχρι το 2030 ετήσιο µέσο ρυθ-
µό ανάπτυξης κοντά στο 3%. Σε αυ-
τό το µετριοπαθές σενάριο αναζητεί-
ται η στήριξη των εξαγωγών αγροτι-
κών προϊόντων της ΕΕ και ειδικά ε-
κείνων µε υψηλή προστιθέµενη α-

ξία, όπως ελαιόλαδο, γαλακτοκοµι-
κά προϊόντα και κρασί. Η οικονοµία 
της ΕΕ αναµένεται ότι θα ανακάµψει 
στα επίπεδα πριν από το COVID-19 
έως το 2023. Η τιµή του πετρελαί-
ου, µετά την πτώση στα 41 δολάρια 
το βαρέλι, αναµένεται να φθάσει τα 
83 δολάρια το 2030, µε την ισοτιµία 
στο ευρωδολάριο, στα 1,16 ευρώ. 

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ της ΕΕ  µέ-
χρι το 2030 αναµένεται να αυξηθεί 
κατά 1,3% ετησίως, λόγω της αύξη-
σης των αποδόσεων (+ 0,5% ετησί-
ως). Αναµένεται περαιτέρω επέν-
δυση σε εντατικά και υπερεντατικά 
συστήµατα. ∆ιαµορφώνεται ετήσια 
αύξηση της κατανάλωσης στην ΕΕ 

σταθερή στο + 0,2% έως το 2030 (σε 
σύγκριση µε το -2% το 2009-2019). 
Μέχρι το 2030, οι χώρες που δεν πα-
ράγουν την ΕΕ θα µπορούσαν να α-
ντιπροσωπεύουν το 26% της συνο-
λικής κατανάλωσης. Οι καθαρές ε-
ξαγωγές της ΕΕ θα µπορούσαν να 
αυξηθούν 5% ετησίως έως το 2030.

ΟΙ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΡΩΤΕΪΝΟΥΧΩΝ καλλι-
εργειών µεταξύ του 2020 και του 
2030, προβλέπεται να αυξηθούν 
κατά 37% και να φτάσουν τα 2,9 ε-
κατ. εκτάρια. Η εγχώρια αγορά α-
ναµένεται να επεκταθεί κατά 31% 
την προσεχή δεκαετία και να φθά-

σει τα 6,7 εκατ. τόνους το 2030. Το 
µεγαλύτερο µέρος της ενίσχυσης α-
ναµένεται ότι θα προκύψει από την 
σηµαντική αύξηση της ανθρώπινης 
κατανάλωσης (+ 3,9% ετησίως), µε 
την κατά κεφαλή κατανάλωση να 
φτάσει πιθανά τα 6,7 κιλά (+ 50%).

ΣΤΑ ΣΙΤΗΡΑ  οι εκτάσεις που θα καλ-
λιεργηθούν βαίνουν µειούµενες µέ-
χρι το 2030, µε το σιτάρι στο τέλος 
της δεκαετίας να καλύπτει λιγότερα 
κατά 1,6% στρέµµατα. Όσον αφορά 
το καλαµπόκι, η συνολική έκταση 
θα πρέπει να επεκταθεί σε ολόκλη-
ρη την ΕΕ και θα µπορούσε να φτά-
σει τα 8,8 εκατ. εκτάρια για να κα-

λύψει την αυξανόµενη ζήτηση ζωο-
τροφών και βιοµηχανίας. Λόγω της 
αύξησης των αποδόσεων, η παρα-
γωγή δηµητριακών αναµένεται να 
παραµείνει σταθερή στους 278,1 ε-
κατ. τόνους. Η εγχώρια κατανάλω-
ση δηµητριακών στην ΕΕ αναµένεται 
να σταθεροποιηθεί έως το 2030 και 
να φθάσει τους 260,4 εκατ. τόνους.

ΟΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΙΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ στην ΕΕ 
αναµένεται να σηµειώσουν ετήσιο 
ρυθµό αύξησης 0,6%, µε τα 30% των 
επιπλέον ποσοτήτων να κατευθύνο-
νται στην παραγωγή γαλακτοκοµι-
κών. Σύµφωνα µε την έκθεση, στις 
αγορές προϊόντων προστιθέµενης α-
ξίας θα κυριαρχήσουν τα ευρωπαϊκά 

τυριά και τα γαλακτοκοµικά προϊό-
ντα. Μέχρι το 2030, η τάση που δι-
αµορφώνεται γύρω από το τυρί, ο-
δηγεί σε υψηλότερη κατά κεφαλήν 
κατανάλωση (21,8 κιλά, + 1 κιλό α-
πό το 2020). Η ΕΕ παραµένει ο µεγα-
λύτερος εξαγωγέας τυριού (49% των 
παγκόσµιων εξαγωγών το 2030).

ΣΤΟΝ ΗΛΙΑΝΘΟ σε σύγκριση µε το 
2020, οι καλλιεργούµενες εκτάσεις 
θα σηµειώσουν µικρή αύξηση 1% πε-
ρίπου. Με δεδοµένο ότι η συνολική 
χρήση καυσίµων θα µειωθεί κατά 
10% το 2020 µε την ανάκαµψη να 
είναι µερική την επόµενη δεκαετία, 

οι εξελίξεις στον τοµέα του βιοντί-
ζελ µετριάζουν τις επιπτώσεις στα ε-
νεργειακά φυτά. Έως το 2030, η ζή-
τηση συµβατικών καυσίµων θα µει-
ωθεί 19% από το 2020, ενώ η ζήτη-
ση για βιοντίζελ θα µειωθεί 10% και 
για βιοαιθανόλη θα ενισχυθεί 8%.

Αναδιάρθρωση και αυξημένα 
μερίδια εξαγωγής κομπόστας 
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ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ 

Ευνοηµένα τη νέα δεκαετία γαλακτοκοµικά, ελαιόλαδο

ΣΙΤΑΡΙ
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ΜΕΙΩΣΗ 
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ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
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ΖΗΤΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΒΑΡΕΛΙΟΥ 2030

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 
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Ανανεώνει το ενδιαφέρον των 
επενδυτών το Χρηματιστήριο
Ο γενικός δείκτης με την άνοδο του Δεκεμβρίου έχει 
ξεπεράσει το 61,8% της διόρθωσης από τα χαμηλά 
του Μαρτίου, αυξάνοντας τις πιθανότητες μέσα στο 
2021 να δει εκ νέου τις 950 μονάδες και να 
επιχειρήσει εφόσον οι συνθήκες ρευστότητας το 
επιτρέπουν την υπέρβαση των 1.000 μονάδων.  
Εν τω μεταξύ, η ελληνική οικονομία αναμένεται να 
μείνει στα ραντάρ των επενδυτών, με τη Citigroup 
να εκτιμά ότι θα ηγηθεί των αναβαθμίσεων των 
οίκων, λόγω της στήριξης από την Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα και το Ταμείο Ανάκαμψης.

KΡΙ-ΚΡΙ: Σε έκδοση κοινού 
ομολογιακού δανείου, ύψους  
5 εκατ. ευρώ προχώρησε η 

βιομηχανία γάλακτος ΚΡΙ-ΚΡΙ, 
για την κάλυψη των αναγκών της σε 
κεφάλαια κίνησης, που προκύπτουν 
εξαιτίας της πανδημίας. Το εν λόγω 
δάνειο είναι 4ετούς διάρκειας, χωρίς 
εξασφαλίσεις, και καλύφθηκε από 
την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ. 

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ: Το γ’ τρίμηνο του 
2020, τα αποτελέσματα του ομίλου 
και της Εταιρείας Μύλοι Λούλη 
επηρεάστηκαν αρνητικά από την 
εξέλιξη της πανδημίας κυρίως στις 
κατηγορίες «Επαγγελματικά Προϊόντα 
Αλευρόμυλου» και «Μείγματα και α’ 
ύλες για την Αρτοποιία και 
Ζαχαροπλαστική». Τα έσοδα από 
πωλήσεις εμφανίζουν μείωση 13,92% 
στον όμιλο και 20,68% στην εταιρεία.

ΝΙΚΑΣ: Η «Π.Γ.ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ» 
ανακοινώνει ότι στις 10 Δεκεμβρίου 
η εταιρεία «Givenrise Investments 
Limited» απέκτησε 12.405.847 
κοινές, ονομαστικές μετοχές, με την 
καταβολή ποσού 9.304.385,25 ευρώ 
λόγω της συμμετοχής της στην 
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου  
της εταιρείας.

ΚΡΕΚΑ: Στα 2,85 εκατ. ευρώ οι 
ζημιές της εισηγμένης ΚΡΕΚΑ Α.Ε 
το εννεάμηνο, με τον κύκλο εργασιών 
να καταγράφει πτώση 10%.

MONDELEZ: Η Mondelëz 
International ανακοινώνει ότι φέτος 
προσέφερε στην Τράπεζα Τροφίμων 
ως δωρεά σε είδος περισσότερους 
από 200 τόνους προϊόντων που 
διανεμήθηκαν σε ευπαθείς ομάδες, 
οικογένειες και ανθρώπους που 
βρίσκονται σε ανάγκη.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Το 2020 ο κόσμος βίωσε μια πρωτοφανή 
ύφεση, τη μεγαλύτερη από το δεύτερο πα-
γκόσμιο πόλεμο, ενώ ορισμένες χώρες, ό-
πως το Ηνωμένο Βασίλειο είχαν τη μεγαλύ-
τερη ετήσια κάμψη της οικονομικής δρα-
στηριότητάς τους από τις αρχές του 1700.

Ωστόσο, ενώ η τρέχουσα ύφεση είναι 
βαθύτερη από εκείνη που ακολούθησε 
της οικονομικής κρίσης του 2008, είναι 
πολύ διαφορετική, αναφέρει η Goldman 
Sachs καθώς προέκυψε από μια κρίση υ-
γείας με αντίκτυπο στην παραγωγή που 
ήταν τεράστια και ξαφνική, αλλά γρήγο-
ρα αναστρέψιμη. «Είναι πιθανό να τελειώ-
σει νωρίτερα και ίσως προκαλέσει λιγότε-
ρη δομική βλάβη καθώς η οικονομία ανα-
κάμπτει με τη διάθεση των εμβολίων έναντι 

του Covid-19», λέει ο επενδυτικός οίκος.
Σύμφωνα με τη Goldman Sachs, η ταχύ-

τητα και ο ρυθμός της τρέχουσας ανάκαμ-
ψης από τον πάτο του Μαρτίου έχουν να 
κάνουν πολύ με την υποστήριξη της νομι-
σματικής και δημοσιονομικής πολιτικής, 
ενώ η ισχυρή καθοδήγηση από τις κεντρι-
κές τράπεζες υποδηλώνει ότι οι περισσότε-
ρες από αυτές θα διατηρήσουν τα επιτόκια 
αμετάβλητα, ίσως έως τις αρχές του 2025.

Στο μεταξύ, στα κορυφαία επενδυτικά 
στοιχήματα του 2021 τοποθετεί η Citigroup 
τα ελληνικά ομόλογα, εκτιμώντας πως οι 
προοπτικές της Ελλάδας είναι ισχυρές κα-
θώς έχει να κερδίσει πολλά από την περαι-
τέρω στήριξη της ΕΚΤ μέσω του προγράμ-
ματος PEPP και το Ταμείο Ανάκαμψης.

200 χρόνια
Ο Οίκος Johnnie Walker καλωσορίζει 
ένα νέο περιορισμένης έκδοσης 
ουίσκι, το Johnnie Walker Blue Label 
Legendary Eight για τα 200 χρόνια 
της πορείας του. Το απαλό blended, 
παράγεται με τα σπανιότερα ουίσκι 
από τις πιο άγριες γωνιές της 
Σκωτίας, συμπεριλαμβανομένων και 
σπάνιων αποθεμάτων από 8 θρυλικά 
αποστακτήρια που δεν λειτουργούν. 

Haribo
Περίπου 160 εκατομμύρια «χρυσά 
αρκουδάκια» κι άλλα ζελίνια και 
γλυκίσματα εδώ και ένα αιώνα ξεκινούν 
καθημερινά από τα εργοστάσια της 
Haribo το ταξίδι τους στα πέρατα της 
οικουμένης. Η Haribo γιορτάζει φέτος 
την επέτειο των 100 ετών από την 
ίδρυσή της με μια μεγάλη διαφημιστική 
εκστρατεία στις σημαντικότερες αγορές 
ανά το κόσμο. 

Από τον πάτο Μαρτίου
η εμβόλιμη ανάκαμψη 

 Αμετάβλητα τα επιτόκια ίσως έως αρχές 2025  
 Κορυφαία trades 2021 τα ελληνικά ομόλογα
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.  0,2580 19,44%

ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 0,2590 +13,60%

ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε- 1,2300 +11,82%

ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 2,0000 +8,70%

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ 0,4490 +7,67%

ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. 0,2220 -9,02%

ΚΛ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ A.B.E.E. 0,5500 -8,33%

BIOKARPET S.A. 0,7550 -6,79%

ΒΑΡΑΓΚΗΣ ΑΒΕΠΕ Α.Ε. 0,1200 -6,25%

LAVIPHARM Α.Ε. 0,4200 -4,55% 

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 30.251,50 +0,32%
 NASDAQ Comp 12.724,87  +0,53%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50 3.560,87 +0,50%
Λονδίνο FTSE 100 6.551,06 -0,30%
Φρανκφούρτη DAX-30 13.667,25 +0,75%
Παρίσι CAC-40 5.549,46 + 0,032%
Ζυρίχη SMI 10.540,36 +0,80%
Τόκιο NIKKEI-225 26.806,67 +0,18%
 
Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα Επιτόκιο Τιμή Τελευταία 
      αλλαγή
FFED Βασικό 0,25 15.03.2020 
EKT Βασικό 0,25 18.09.2019
 Καταθέσεων  - 0,50 18.09.2019
ΒΡΕΤΑΝΙΑ REPO RATE 0,25 11.03.2020
ΙΑΠΩΝΙΑ Overnight Call Rate -0,1 01.02.2020
ΕΛΒΕΤΙΑ  3M Libor (εύρος) -0,61 01.06.2020
Ζώνη Ευρώ EURIBOR-12M - 0,168 01.06.2020
 EURIBOR -1M - 0,468  01.06.2020
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H απασχόληση των ανέργων στον πρωτογενή τομέα

Έ
χουµε φτάσει στο σηµείο, να παρακαλά-
νε οι αγρότες-παραγωγοί τον άνεργο να 
πάει για δουλειά και ο άνεργος να µην 
δέχεται. Προφανώς και δεν είναι όλοι 

τεµπέληδες. Μα τότε γιατί αρνούνται να εργαστούν; 
∆ιότι για την απασχόληση α-

παιτείται ασφάλιση. Αυτό σηµαί-
νει ότι καταργείται η κάρτα ανερ-
γίας και σταµατά το επίδοµα. Και 
καλά στις περιπτώσεις κατά τις ο-
ποίες η απασχόληση θα είναι µό-
νιµη, αξίζει τον κόπο. Άλλωστε ο 
σκοπός της ύπαρξης της κάρτας α-
νεργίας είναι η εύρεση εργασίας.

Τι γίνεται όµως όταν απασχο-
λείται κάποιος, ο οποίος κόβει την 
κάρτα ανεργίας πολλών µηνών ελ-
πίζοντας σε µία µόνιµη εργασία και 
στην πράξη µετά από µερικές µέ-
ρες διαπιστώνει ότι δεν πρόκειται 
να συνεχίσει να εργάζεται; Χάνε-
ται η κάρτα ανεργίας και µαζί της 
τα όποια επιδόµατα εισέπραττε µέ-
χρις ότου βρει εργασία ξανά.

ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ιστορίες καθηµερινής τρέλας σαν 

κι αυτή υπάρχουν άπειρες. Και βά-
ζουν απέναντι τους ανέργους και τις επιχειρήσεις: οι 
µεν δεν ενδιαφέρονται για την απασχόληση, οι δε δεν 
µπορούν να βρουν προσωπικό προς απασχόληση.

Με το άρθρο 30 του νόµου 4691/2020: «Ρυθµί-
σεις αρµοδιότητας του υπουργείου Αγροτικής Α-
νάπτυξης για την αναβάθµιση και τον εκσυγχρο-
νισµό του αγροτικού τοµέα και άλλες διατάξεις» 
προστέθηκε 2η παράγραφος στο άρθρο 92 του νό-
µου 4461/2017 (Α’ 38) και διαµορφώθηκε ως εξής: 

«Άρθρο 92 Περιστασιακή εργασία εγγεγραµµέ-
νων ανέργων:

1. Άνεργοι εγγεγραµµένοι στα µητρώα του Οργα-
νισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆), 

που πραγµατοποίησαν ως και ε-
βδοµήντα ηµεροµίσθια ανά δωδε-
κάµηνο, µπορούν µε αίτησή τους 
προς τον ΟΑΕ∆ να βεβαιώνουν 

συνεχή χρόνο ανεργίας, αφαιρουµένου του ως άνω 
χρόνου εργασίας τους και κάθε χρονικού διαστήµα-
τος κατά το οποίο δεν ήταν εγγεγραµµένοι άνεργοι.

2. Η ως άνω απασχόληση εφόσον πραγµατοποιεί-
ται σε αγροτικές εργασίες δεν αποτελεί λόγο διακο-
πής της καταβολής της επιδότησης ανεργίας στους 
δικαιούχους αυτής».

Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι: «Οι α-
νάγκες για την απασχόληση εργαζοµένων στην α-
γροτική οικονοµία είναι ιδιαίτερα αυξηµένες σε δι-
αφορετικές εποχές του έτους, ανάλογα µε τις καλ-
λιέργειες, για ορισµένο χρονικό διάστηµα κάθε φο-
ρά, συνήθως µερικών εβδοµάδων. Στο πλαίσιο αυ-
τό, παρατηρείται το φαινόµενο της έλλειψης εργατι-
κών χεριών για την ολοκλήρωση των εργασιών αυ-
τών. Καθίσταται, έτσι, αναγκαία η λήψη επιπλέον 
µέτρων, ώστε να εκτελεστούν απρόσκοπτα οι καλ-
λιεργητικές εργασίες και να µη διαταραχθεί η πα-
ραγωγική διαδικασία. Η προτεινόµενη διάταξη έ-
χει σκοπό να βοηθήσει, ώστε να απασχοληθεί µε-
γαλύτερος αριθµός πολιτών σε εποχιακές αγροτικές 
εργασίες, καθώς παρατηρείται ότι, παρά τα υψηλά 
ποσοστά ανεργίας, οι άνεργοι δεν ασχολούνται µε 
τις εποχιακές εργασίες, προκειµένου να µην στερη-

θούν των επιδοµάτων ανεργίας. Επιπλέον, µε την 
παρούσα ρύθµιση αντιµετωπίζεται το παρατηρούµε-
νο έλλειµµα εργατικών χεριών σε εποχιακές αγροτι-
κές εργασίες, το οποίο εµφανίστηκε ιδιαίτερα έντο-
νο τα τελευταία χρόνια. Για τον λόγο αυτό, παρέχε-
ται η δυνατότητα στους δικαιούχους επιδόµατος α-
νεργίας να εργάζονται για απολύτως συγκεκριµέ-
νο χρονικό διάστηµα κατ’ έτος, αποκλειστικά σε α-
γροτικές εργασίες, χωρίς να στερούνται του επιδό-
µατος ανεργίας που λαµβάνουν, έτσι ώστε το λαµ-
βανόµενο από αυτούς επίδοµα ανεργίας να µην α-
ποτελεί λόγο αποµακρύνσεώς τους από την αγορά 
εργασίας στον αγροτικό τοµέα.

ΣΤΟΧΟΣ Η ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΧΕΡΙΩΝ
Με τις διατάξεις αυτές γίνεται προσπάθεια να δη-

µιουργηθεί διαθεσιµότητα εργατικών χεριών στον 
πρωτογενή τοµέα. Άλλωστε η ανάγκη γίνεται ακό-
µη µεγαλύτερη αφού η προσπάθεια έκτακτης εισό-
δου αλλοδαπών τρίτων χωρών µε 3µηνη ή 6µηνη 
παραµονή, απέτυχε παταγωδώς.

Να θυµίσω ότι η προσπάθεια αυτή εισαγωγής ερ-
γατικών χεριών ξεκίνησε λίγο µετά το Πάσχα, δόθη-
κε παράταση µέχρι 30/09 και ξανά παράταση µέχρι 
31.12.20, όµως µέχρι αυτή τη στιγµή οι εργάτες γης 
που εισήλθαν είναι ελάχιστοι σε σχέση µε τη ζήτηση. 

Τα 70 ηµεροµίσθια που δίνονται περιθώριο στον 
άνεργο να υλοποιήσει, χωρίς να απωλέσει την κάρ-
τα ή το ταµείο ανεργίας, ευελπιστώ ότι θα δώσουν τη 
δυνατότητα στους παραγωγούς να δουν επιτέλους 
εργατικά ηµεδαπά χέρια στα χωράφια τους, αλλά 
και στους άνεργους να µπορέσουν να κάνουν κά-
ποια µεροκάµατα χωρίς το φόβο της απώλειας των 
όποιων ευεργετηµάτων του ΟΑΕ∆.

Ελπίζω κι εύχοµαι, σύντοµα, να δούµε ξανά ελλη-
νικά εργατικά χέρια στην ύπαιθρο. Συνεχώς το λέµε: 
χωρίς την προστασία της αγροτικής παραγωγής, δεν 
υπάρχει ούτε µεταποίηση, ούτε υπηρεσίες. Καλό εί-
ναι να γίνει κατανοητό αυτό από όλη την κοινωνία.

Επιδότηση ανεργίας
Άνεργοι εγγεγραµµένοι 
στον ΟΑΕ∆ µε 70 ηµερο-
µήσθια, δεν χάνουν την 

επιδότηση ανεργίας

Άρνηση ανέργων
Οι άνεργοι δεν ασχολού-
νται µε εποχιακές εργα-
σίες για να µη χάσουν το 

επίδοµα ανεργίας

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)

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΙΑΝΟΣ
Αίτηση υποβολής για λήψη αποζηµίωσης 

λόγω των καταστροφών από τον Ιανό, έχει 
δικαίωµα να υποβάλλει ο οποιοσδήποτε. 
Μόνο που θα πρέπει να γνωρίζει ότι σε 

περίπτωση που η αίτηση είναι ψευδής 
(δηλαδή δεν έπαθε ζηµιά, αλλά την έκανε την 
αίτηση διότι έκανε και ο γείτονας-αυτός πήρε 

το 8χίλιαρο εγώ γιατί όχι;), θα κληθεί να 
επιστρέψει το ποσό x 4, δηλαδή 32.000 

ευρώ.  Ας το ξανασκεφτούν κάποιοι…

Αγρότες που δεν εντάχθηκαν 
στα βιβλία εσόδων-εξόδων

Αρχίζουν και κοινοποιούνται τα πρόστιµα σε 
όλους όσοι είχαν υποχρέωση να ενταχθούν 
στο κανονικό καθεστώς και δεν το έκαναν. 
Η διαδικασία απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή καθώς, 
εκτός από τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, που 
θα υποβληθούν µε πρόστιµο, πρέπει να 
εκδοθούν συµπληρωµατικά τιµολόγια για τον 
ΦΠΑ, που έπρεπε να αποδοθεί.
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Το συνεταιριστικό ελαιόλαδο 
«Αβία» στον Σκλαβενίτη

Ο Συνεταιρισμός Μικρής Μαντινείας-Αβίας επιδιώκει την τυποποίηση
Στην Ιταλία σχεδόν το 80% εξάγεται χύμα, μόλις το 20% φεύγει επώνυμο

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ 

Συµφωνία για την τοποθέτηση του επώνυµου ελαι-
όλαδου µε την ετικέτα «Αβία» στα ράφια των Ελλη-
νικών Υπεραγορών Σκλαβενίτη υπέγραψε ο Συνε-
ταιρισµός Μικρής Μαντινείας και Αβίας. Η τοποθέ-
τηση θα γίνει αρχικά σε 10 µεγάλα καταστήµατα 
Σκλαβενίτης µε προοπτική επέκτασης σε περισσό-
τερα σηµεία του δικτύου. Το προϊόν µέχρι σήµερα 
διατίθεται στην εγχώρια αγορά κυρίως σε µικρότε-
ρα σηµεία πώλησης, καθώς και σε τοπικό επίπεδο. 

Την ίδια στιγµή, για µία χρονιά µε υψηλά ποιο-
τικά χαρακτηριστικά για τον καρπό της ελιάς κάνει 
λόγο ο πρόεδρος του Συνεταιρισµού Μικρής Μα-
ντινείας και Αβίας, Βασίλης Κοζοµπόλης. Ωστό-
σο η παραγωγή εµφανίζεται και φέτος µειωµένη 
κατά περίπου 40%, κάτι που πρακτικά σηµαίνει ό-
τι ο συνεταιρισµός από 500 τόνους σε προηγού-
µενες παραγωγικές περιόδους, φέτος θα βγάλει 
περίπου 350 τόνους ελαιολάδου. «Ωστόσο οι α-
ποδόσεις µας είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικές από 
πλευράς ελαιοπεριεκτικότητας, γεγονός που αντι-
σταθµίζει τη µείωση της παραγωγής. Ουσιαστικά 

η απόδοση κινείται σε επίπεδα 20% µε 25%, ποσο-
στό που αντιστοιχεί στην περιεκτικότητα του καρ-
πού σε ελαιόλαδο». Η παραγωγή προέρχεται από 
κτήµατα του δήµου Καλαµάτας όπου και υπάγε-
ται η µικρή Μαντινεία και από κτήµατα της ∆υτι-
κής Μάνης, στην οποία υπάγεται η Αβία. Το 90% 
των ποσοτήτων παράγονται από τα µέλη του συ-
νεταιρισµού και το υπόλοιπο 10% από συνεργα-
ζόµενους παραγωγούς-εξωτερικούς συνεργάτες. 
«Προτιµούµε να έχουµε ελαιόλαδο των µελών µας, 
δεδοµένου ότι πετυχαίνουµε καλύτερες τιµές και 
η εκκαθάριση κινείται σε υψηλότερα επίπεδα α-
πό τον µέσο όρο της αγοράς». 

Ο συνεταιρισµός εξάγει το µεγαλύτερο µέρος 
του  ελαιόλαδου που παράγει, ωστόσο σύµφω-
να µε τον επικεφαλής του περίπου το 80% των 
εξαγωγών διατίθεται κυρίως στην Ιταλία σε χύ-
δην µορφή. «∆εν έχουµε ανθρώπους και προ-
σωπικό να υποστηρίξουν τη διαδικασία της τυ-
ποποίησης, γι’ αυτό πρέπει να δηµιουργούνται 
ευρύτερες συνέργειες που θα προσφέρουν µε-
γαλύτερο όγκο παραγωγής και τελικά οικονο-
µίες κλίµακος», λέει ο κ. Κοζοµπόλης. 

Με βασικό µέσο τη χρήση της γεωθερµίας κινείται 
στον παραγωγικό τοµέα η Θερµοκήπια Θράκης, η 
οποία αποτελεί κοινοπραξία του οµίλου Πλαστικά 
Θράκης και της εταιρείας χαλυβουργικών προϊό-
ντων Έλαστρον, που προέκυψε από την απορρό-
φηση της Έλαστρον Αγροτική από τα Θερµοκήπια 
Θράκης το 2017. Εντός του 2020 τέθηκε σε λειτουρ-
γία το σύνολο των εγκαταστάσεων της, ενώ το µεγα-
λύτερο µέρος της παραγωγής της διατίθεται πανελ-
λαδικά στα µεγάλα σούπερ µάρκετ. Επίσης, η εται-
ρεία ολοκλήρωσε επενδυτικό πλάνο για επέκταση 
της υπάρχουσας µονάδας υδροπονικής καλλιέργει-
ας κηπευτικών, προϋπολογισµού 12,2 εκατ. ευρώ. 

Στο επίκεντρο της στρατηγικής της βρίσκεται και 

η επιλεκτική είσοδος σε διεθνείς αγορές, ενώ ήδη 
εκτός από τη χώρα µας δραστηριοποιείται σε Κύ-
προ και Γερµανία. Στόχος της είναι η αξιοποίηση 
του διαθέσιµου γεωθερµικού πεδίου στη Θράκη, το 
οποίο σύµφωνα µε την επιχείρηση έχει τη δυνατό-
τητα να θερµάνει έως και 300 στρέµµατα θερµοκη-
πιακών εγκαταστάσεων. Επιπλέον, επιδιώκει να α-
ξιοποιήσει πλήρως την υφιστάµενη δυναµικότητα 
των δύο θερµοκηπίων που διαθέτει (σε Αττική-Κο-
ρωπί, Θράκη-Νέο Εράσµιο) 196 στρεµµάτων και να 
βελτιστοποιήσει την παραγωγή µε διοχέτευση διο-
ξειδίου του άνθρακα, ώστε να βελτιώσει την απόδο-
ση των φυτών τους χειµερινούς µήνες αλλά και να 
διευρύνει τη γκάµα προϊόντων. ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ

Επέκταση σε ξένες αγορές και νέα προϊόντα 
μέσω γεωθερμίας για τα Θερμοκήπια Θράκης

Τροφοδότες ζήτησης σε 
λιπάσµατα Βραζιλία και 

Ινδία, λέει η Rabobank
Οι τιµές στην παγκόσµια αγορά λιπασµάτων 

αυξήθηκαν από τα χαµηλά 10ετίας 
το β’ εξάµηνο του 2020, υποστηριζόµενες κυρίως 
από τη βελτιωµένη ζήτηση σε Βραζιλία και Ινδία, 
αναφέρει σε νέα της έκθεση η Rabobank. Στην 
Αυστραλία, η Rabobank αναµένει ότι η παραγωγή 
χειµερινών καλλιεργειών θα αυξηθεί κατά 63% 
ετησίως, πράγµα που έχει ήδη µεταφραστεί σε 
αύξηση 26% στις ετήσιες πωλήσεις αζωτούχων.

Αύξηση 20% στις πωλήσεις 
Νίκας στο 9µηνο του έτους
Το ξέσπασµα της πανδηµίας τον Μάρτιο 2020 και 
τα µέτρα περιορισµού εξάπλωσης του κορωνοϊού 
δεν είχαν σηµαντική επίπτωση στο οικονοµικά 
µεγέθη 9µήνου της Νίκας. Οι συνολικές πωλήσεις 
αυξήθηκαν στο 9µηνο κατά 20,1%, αποτέλεσµα 
της ανοδικής πορείας των πωλήσεων προς το 
οργανωµένο λιανεµπόριο, η οποία υπερκέρασε 
την πτώση του τζίρου στο επαγγελµατικό κανάλι. 

Οι ΗΠΑ στην κορυφή 
των e-πωλήσεων κρασιού
Ένας αργός ρυθµός ανάπτυξης στην κινεζική 
αγορά αναµένεται να επιτρέψει στις Ηνωµένες 
Πολιτείες να γίνουν η µεγαλύτερη αγορά στον 
κόσµο για το διαδικτυακό εµπόριο αλκοολούχων 
µέχρι το τέλος του 2021, βάσει προβλέψεων του 
IWSR. H Κίνα βρίσκεται επί του παρόντος στην 
κορυφή, αλλά οι ηλεκτρονικές πωλήσεις των ΗΠΑ 
αυξήθηκαν πάνω από 80% σε αξία το 2019-2020.

Η θερµοκήπια Θράκης το 
2019 είχε κύκλο εργασιών 

8,39 εκατ. ευρώ έναντι 5,57 
εκατ. ευρώ το 2018, ενώ 
ο συνολικός αριθµός των 
προµηθευτών της πέρυσι 

ανήλθε σε 321 έναντι 
227 το 2018.

ΝΕΑ

Ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΜΙΚΡΗΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ 
� ΑΒΙΑΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

ΕΝΕΡΓΑ 
ΜΕΛΗ

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 
2019

ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

250

2,5

~1
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 
2020>3

ΕΥΡΩ/ΛΙΤΡΟ
(ΕΚΤΙΜΗΣΗ)

ΕΥΡΩ / ΛΙΤΡΟ

απο το 1924
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Tα πρώτα φασόλια Πρεσπών
από το ευφυές Poliprespa

Ο κάμπος των Πρεσπών συγκεντρώνει αυτή τη στιγμή μια μεγάλη 
ένταση τεχνολογίας για εισαγωγή πρακτικών γεωργίας ακριβείας

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Έτοιµοι να διαθέσουν στην αγορά ένα ι-
διαίτερα ποιοτικό προϊόν και µε µεγάλη 
προστιθέµενη αξία, του φηµισµένου και 
προστατευόµενου µε πιστοποίηση ΠΓΕ 
φασολιού Πρέσπας, είναι έξι βιοκαλλιερ-
γητές της οµώνυµης ακριτικής περιοχής.

Πρόκειται για την παραγωγή που συγκο-
µίστηκε µέσα στο Νοέµβριο και προέκυψε 
στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράµµατος 
ευφυούς γεωργίας Poliprespa για τη βιώ-
σιµη ανάπτυξη που υλοποιείται από τους 
τοπικούς φορείς µε δωρεά από το Ίδρυµα 
Σταύρος Νιάρχος κι άλλους υποστηρικτές 
του. Στόχος των δράσεων του Poliprespa, 
όπως τονίζεται, είναι να συγχρονίσουν 
τις ορθές περιβαλλοντικές πρακτικές, την 
οικονοµία και την κοινωνία σε µια κοινή 
τροχιά προς όφελος όλης της περιοχής.

Προς την κατεύθυνση αυτή ξεκίνησε µια 
συνεργασία της Εταιρίας Προστασίας Πρε-
σπών µε την Αµερικάνικη Γεωργική Σχολή, 
µε σκοπό την εισαγωγή πρακτικών γεωρ-
γίας ακριβείας σε βιολογικές καλλιέργει-
ες και στόχο την αύξηση της παραγωγής, 
τη βελτίωση της ποιότητάς της και τον πε-
ριορισµό των αρνητικών επιπτώσεων στο 
περιβάλλον. Για να καταστεί εφικτό, η ευ-
ρύτερη περιοχή του κάµπου των Πρεσπών 
συγκεντρώνει αυτή τη στιγµή µια µεγάλη 
ένταση τεχνολογίας, υποστηρίζοντας τω-
ρινές, αλλά και µελλοντικές ανάγκες της 
περιοχής σε όρους δυνατοτήτων λήψης 
και µετάδοσης µετρήσεων από αισθητήρες. 

Ενδεικτικό των δυνατοτήτων που προκύ-
πτουν από την εγκατεστηµένη υποδοµή, 
είναι το γεγονός πως από τον συνδυασµό 
των τεχνολογιών LoRa, κινητής τηλεφωνί-
ας και δορυφορικών επικοινωνιών, το ψη-
φιακό οικοσύστηµα τοπικά έχει ικανότητα 
διασύνδεσης περισσότερων των 3.000 συ-

σκευών (αισθητήρων).
Το πιλοτικό πρόγραµ-

µα στην Πρέσπα εφαρµό-
ζεται από την άνοιξη του 
2020, µε ωφελούµενους τους 
έξι βιοκαλλιεργητές φασολιού, οι 
οποίοι πλαισιώθηκαν από έµπειρους ε-
πιστήµονες της ΑΓΣ κι έλαβαν εξατοµικευ-
µένη συµβουλευτική, για να βελτιώσουν το 
αποτέλεσµα της καλλιέργειάς τους. Έγιναν 
εδαφολογικές αναλύσεις για να προσδιο-
ριστούν κρίσιµες παράµετροι του εδάφους 
και τοποθετήθηκαν ειδικοί αισθητήρες για 
την καταγραφή πληροφοριών σχετικά µε 
τις επικρατούσες συνθήκες. 

Από τις µελέτες, που έγιναν, προσδιορί-
στηκαν ακριβώς οι ανάγκες σε άρδευση, η 
ποσότητα και τα χρονικά διαστήµατα, που 
έπρεπε να γίνεται, δόθηκαν οδηγίες για 
λίπανση, ενώ ένας µετεωρολογικός σταθ-
µός εγκαταστάθηκε στην Πρέσπα, παρέχο-
ντας τις εγκυρότερες δυνατές προβλέψεις 
σε βραχυπρόθεσµο (7 ηµερών) και µεσο-
πρόθεσµο ορίζοντα (14 ηµερών).

Σε διαδικτυακή συνάντηση, που έγι-
νε στο τέλος της πρώτης πιλοτικής περιό-
δου µεταξύ των εµπλεκόµενων, συζητή-
θηκαν τα πρώτα συµπεράσµατα από τις ε-
πισκέψεις στο χωράφι. Σχετικά µε τη δια-
χείριση του νερού διαπιστώθηκε αυξηµέ-
νη χρήση σε σχέση µε την πραγµατική α-
νάγκη του φυτού. Όπως τονίστηκε όµως, 
δεν ευθύνονται οι αγρότες, αλλά το σύστη-
µα άρδευσης στον κάµπο Πρεσπών, που 
δε δίνει µεγάλα περιθώρια ελέγχου στον 
καλλιεργητή. Το θετικό είναι ότι τελικά η 
στάγδην άρδευση, πρόκειται να εφαρµο-
στεί στον κάµπο των Πρεσπών τα επόµενα 
χρόνια. «Η Πρέσπα έχει µπει στο Internet 
of Things. Έχει δηµιουργηθεί η απαραί-
τητη υποδοµή για παρακολούθηση και έ-
λεγχο της παραγωγής», σχολίασε ο υπεύ-
θυνος γεωπόνος της ΑΓΣ Ηλίας Κάλφας. 

Ενεργή συµµετοχή και 
συλλογική προσπάθεια
Το Poliprespa είναι ένα πρόγραµµα για την ανάπτυξη 
της Πρέσπας, που βασίζεται στην ενεργή συµµετοχή, 
τη συλλογική προσπάθεια, καθώς και στην επιµονή για 
ένα καλύτερο µέλλον για τον µικρότερο πληθυσµιακά 
∆ήµο της Ελλάδας. Στο Poliprespa συµµετέχουν ο 
∆ήµος Πρεσπών, η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, η 
Κοινωφελής Επιχείρηση του ∆ήµου Πρεσπών, ο 
Συνεταιρισµός Φασολοπαραγωγών Ε.∆. Πρεσπών 
«Πελεκάνος», τα σχολεία, οι Σύλλογοι Γονέων και 
Κηδεµόνων, ο Πολιτιστικός Περιβαλλοντικός & 
Αθλητικός Σύλλογος Αγίου Γερµανού, ο Πολιτιστικός 
Σύλλογος Πρεσπιωτών, ο Πολιτιστικός Εξωραϊστικός 
Σύλλογος Λευκώνα, ο Αθλητικός Σύλλογος Shooters 
και ο ΠΑΣ Πρέσπας. Υλοποιείται µε τη µερική 
οικονοµική υποστήριξη των συµµετεχόντων φορέων, 
και µε δωρεά από το Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος. 
Ειδικά για το πιλοτικό πρόγραµµα γεωργίας ακριβείας 
υπάρχει ενίσχυση και από το Ίδρυµα Lund Fund.

Το πρόγραµµα εφαρµόζεται 
από την άνοιξη του 2020, 
µε ωφελούµενους τους έξι 
βιοκαλλιεργητές φασολιού, 
οι οποίοι πλαισιώθηκαν από 
έµπειρους επιστήµονες από την 
Αµερικανική Γεωργική Σχολή.

Το πιλοτικό πρόγραµµα 
Poliprespa, που υλοποιείται 
από τους τοπικούς φορείς µε 
δωρεά από το Ίδρυµα Σταύρος 
Νιάρχος, συνεχίζεται και την 
επόµενη καλλιεργητική περίοδο, 
που ξεκινά Απρίλιο του 2021.

Συμβουλευτική

Nιάρχος

«Η ενίσχυση της βιολογικής 
γεωργίας µε σύγχρονη τεχνολογία, 
που διευκολύνει τον αγρότη, 
συµβάλει στην ανταγωνιστικότητα», 
σύµφωνα µε τη διαχειρίστρια της 
ΕΠΕ, Μυρσίνη Μαλακού.

Υπεραξία



Όταν η επιχειρηματικότητα 
συμβαδίζει με τη στρατηγική  
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Σάββατο 19 & Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2020 Agrenda
Εταιρική Κοινωνική   
Ευθύνη και Δράση 
Κορυφαίες ελληνικές επιχειρήσεις κάνουν 
πράξη την ευθύνη που τους αναλογεί 
απέναντι στην  κοινωνία και τις ανάγκες της



Προστασία της βιοποικιλότητας και υπεύθυνη 
τραπεζική στον πυρήνα της Τράπεζας Πειραιώς

Η απώλεια της βιοποικιλότητας και η 
κλιµατική αλλαγή είναι οι δύο µεγαλύ-
τερες προκλήσεις για τον πλανήτη, την 
κοινωνία και την οικονοµία. H αντιµε-
τώπιση των προκλήσεων αυτών απαι-
τεί συνεργασίες, συντονισµένες δράσεις 
και κινητοποίηση σε παγκόσµια κλίµακα 
σε επίπεδο  κυβερνήσεων, διεθνών ορ-
γανισµών, τραπεζών αλλά και της κοι-
νωνίας εν γένει. 
Η Τράπεζα Πειραιώς µε πολυετή δρά-
ση και εµπειρία σε θέµατα περιβάλλο-
ντος και βιώσιµης ανάπτυξης πρωτο-
στατεί ως µέλος του UNEP FI (United 
Nations Environment Programme Finance 
Initiative) και µάλιστα ως συνδιαµορφω-
τής των Αρχών Υπεύθυνης Τραπεζικής, 
στην κοινή αυτή προσπάθεια. 

Η προστασία της βιοποικιλότητας
Στο πλαίσιο της 75ης Γενικής Συνέλευ-
σης των Ηνωµένων Εθνών, ανακοινώ-
θηκε η κοινή δέσµευση 26 χρηµατοπι-
στωτικών ιδρυµάτων µεταξύ των οποί-
ων και η Τράπεζα Πειραιώς, για τη χρη-
µατοδότηση της βιοποικιλότητας. Στο 
κείµενο της δέσµευσης οι υπογράφο-
ντες τονίζουν ότι το αργότερο µέχρι το 
2024, θα έχουν θέσει οι ίδιοι στόχους 
για χρηµατοδότηση επιχειρηµατικών 
δράσεων που προστατεύουν και ανα-
δεικνύουν το φυσικό περιβάλλον.
Η υπογραφή από την Τράπεζα Πειραιώς 
της «∆έσµευσης για Χρηµατοδότηση της 
Βιοποικιλότητας» εντάσσεται στο πλαίσιο 
της εφαρµογής των Αρχών Υπεύθυνης 
Τραπεζικής που καλεί τις τράπεζες από ό-

λο τον κόσµο να υποστηρίξουν τους Στό-
χους Βιώσιµης Ανάπτυξης των Ηνωµέ-
νων Εθνών. Η προστασία της φύσης εί-
ναι ένας από τους 17 Στόχους Βιώσιµης 
Ανάπτυξης, καθώς είναι άρρηκτα συν-
δεδεµένη µε την ευηµερία τόσο των κοι-
νωνιών όσο και της παγκόσµιας οικονο-
µίας, σύµφωνα µε την ίδια ανακοίνωση.
Η βιοποικιλότητα αποτελεί σηµαντικό 
πυλώνα που υποστηρίζει πολλές οικο-
νοµικές δραστηριότητες, όπως είναι ο 
αγροδιατροφικός τοµέας. Η Τράπεζα, 
έχοντας τη µεγαλύτερη διείσδυση α-
γοράς σε αυτόν τον τοµέα στη χώρα 
µας, αντιλαµβάνεται την ανάγκη στή-
ριξης µιας αγροτικής οικονοµίας που 
προσφέρει υγιή και ασφαλή προϊόντα 
στους καταναλωτές. Προς την κατεύ-
θυνση αυτή στο επόµενο διάστηµα η 
Τράπεζα Πειραιώς θα αναπτύξει συ-
νεργασίες µε αγρότες και ειδικούς ε-
πιστήµονες για να θέσει στόχους και 
να δροµολογήσει αντίστοιχες δράσεις 
για την προστασία της βιοποικιλότητας 
δίνοντας προστιθέµενη αξία στα αγρο-

τικά µας προϊόντα.
Παράλληλα, η Τράπεζα Πειραιώς συµ-
µετέχει και στη µεγαλύτερη διεθνή και 
φιλόδοξη πρωτοβουλία του τραπεζι-
κού τοµέα, που υποστηρίζει τη σταδι-
ακή µετάβαση σε µια οικονοµία µηδε-
νικών εκποµπών έως το 2050. Πρό-
κειται για το Collective Commitment 
to Climate Action (CCCA), µια συλλο-
γική δέσµευση 38 τραπεζών από όλο 
τον κόσµο που αντιπροσωπεύουν πε-
ρισσότερα από 15 τρισεκατοµµύρια δο-
λάρια ενεργητικού από 6 ηπείρους, να 
ευθυγραµµίσουν την επιχειρηµατική 
τους στρατηγική µε τους στόχους της 
Συµφωνίας του Παρισιού για το κλίµα.

Υπεύθυνη τραπεζική και 
για τον αγροτικό τοµέα
Οι Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής που έ-
χουν υιοθετηθεί στο πλαίσιο του ΟΗΕ και 
οι οποίες οριοθετούν το πλαίσιο στο οποίο 
θα αναπτυχθεί η αειφόρος τραπεζική θα 
εναρµονίσει τον Τραπεζικό Κλάδο, σε πα-
γκόσµιο επίπεδο, µε τους Στόχους Βιώ-

σιµης Ανάπτυξης (SDGs) των Η.Ε. και 
τη Συµφωνία του Παρισιού για το Κλίµα.
Ενσωµατώνοντας στις λειτουργίες, τις 
υπηρεσίες και τα προϊόντα της η Τράπε-
ζα Πειραιώς υποστηρίζοντας τον µετα-
σχηµατισµό της ελληνική ς οικονοµίας 
µε βάση τα πρότυπα της Βιώσιµης Α-
νάπτυξης, η Τράπεζα στρέφεται όλο και 
περισσότερο στην υποστήριξη  δραστη-
ριοτήτων και επενδύσεων προσανατο-
λισµένων στην αύξηση της παραγωγι-
κότητας και της απασχόλησης, σε το-
µείς που προάγονται πανευρωπαϊκά 
ως κρίσιµοι για ένα βιώσιµο αύριο, ό-
πως ο ψηφιακός µετασχηµατισµός, οι 
καινοτόµες αλλαγές στην παραγωγική 
διαδικασία του αγροδιατροφικού το-
µέα, τα έργα υποδοµής, οι εναλλακτι-
κές µορφές ενέργειας, η αποθήκευση 
ενέργειας, η καινοτοµία, η προστασία 
της βιοποικιλότητας. 
Ειδικώς για τον αγροτικό τοµέα η Τρά-
πεζα, µεταξύ άλλων, προσφέρει ειδι-
κές χρηµατοδοτικές λύσεις προς τους 
αγρότες για την επένδυση σε φωτο-
βολταϊκούς σταθµούς µικρής κλίµα-
κας µε στόχο κυρίως την αυτοκατα-
νάλωση (net metering). Επίσης, ως η 
Τράπεζα του αγροδιατροφικού τοµέα, 
προάγει δράσεις που ενισχύουν την 
ευφυή γεωργία για καλύτερη διαχεί-
ριση των πόρων και ευνοούν τις βιο-
λογικές καλλιέργειες, συµβάλλοντας 
στην εξέλιξη της γεωργίας ως βασικό 
πυλώνα της οικονοµίας, αλλά µε περι-
βαλλοντική συνείδηση και θετικό απο-
τύπωµα στην κοινωνία.  

Η Τράπεζα Πειραιώς είναι 
ήδη είναι προετοιµασµένη 
ώστε να παρέχει ενδιάµεση 
χρηµατοδότηση, µέχρι 
την ενεργοποίηση του 
Ευρωπαϊκού Ταµείου 
Ανάκαµψης σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, ώστε η χώρα 
να αρχίσει την εφαρµογή 
του προγράµµατος 
το συντοµότερο 
δυνατό. Παράλληλα, 
θα υποστηρίξει τις 
επιχειρήσεις για την 
αξιολόγηση των 
επενδυτικών τους σχεδίων 
και την προετοιµασία 
των δικών τους σχεδίων, 
έτσι ώστε να µην χαθούν 
χρόνος και κονδύλια. 
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Για την ΟΛΥΜΠΟΣ η παραγωγή καινοτόµων τροφίµων 
που βασίζονται στους καρπούς της Ελληνικής φύσης, 
αποτελεί µια ακόµα επιβράβευση των καταναλωτών 
που την τιµούν µε την εµπιστοσύνη τους.
Είναι η µετεξέλιξη της κορυφαίας Ελληνικής γαλακτο-
βιοµηχανίας που έχει συνδέσει το όνοµά της µε την ά-
ριστη γνώση των πρώτων υλών που µας προσφέρει 
απλόχερα η Ελληνική ύπαιθρος.
Σήµερα συγκαταλέγεται σε µία από τις σηµαντικότε-
ρες εταιρείες τροφίµων της χώρας µας.
Σε όλη τη διαδροµή της η εταιρεία στηρίζει τους Έλ-
ληνες παραγωγούς µέσα από µακροχρόνιες σχέσεις 
συνεργασίας, επιλέγοντας ανθρώπους που αγαπάνε 
τα ζώα, τη φύση, νοιάζονται για τον τόπο τους και µοι-
ράζονται τις ίδιες αξίες. 
Οι κτηνοτρόφοι - συνεργάτες της από τους οποίους 
συλλέγει καθηµερινά το γάλα ξεπερνούν σήµερα τους 
2.700, ενώ δεκάδες είναι τα Ελληνικά περιβόλια από 
τα οποία προµηθεύεται τα φρούτα, τους ξηρούς καρ-
πούς και το τσάι του βουνού για την γκάµα των µη γα-
λακτοκοµικών προϊόντων της.
H παραγωγική διαδικασία ήταν ανέκαθεν για την 
ΟΛΥΜΠΟΣ άρρηκτα συνδεδεµένη µε την αειφόρο ανά-
πτυξη, ενώ η εταιρική υπευθυνότητα δεν έπαψε ποτέ 
να βρίσκεται στο επίκεντρο του οράµατος και των α-
ξιών της εταιρείας.
Παράλληλα, η εταιρεία υλοποιεί ένα µακροχρόνιο ε-
κτεταµένο πρόγραµµα επενδύσεων για νέες γραµµές 
παραγωγής και για αναβάθµιση των υποδοµών στη 
συλλογή γάλακτος, την επεξεργασία, τη διασφάλιση 
ποιότητας, την αποθήκευση, τη µεταφορά καθώς και 
για την προστασία του περιβάλλοντος. 
Ο αγώνας της ΟΛΥΜΠΟΣ για την αειφόρο ανάπτυξη εί-
ναι διαρκής και οι πρωτοβουλίες της κινούνται σε τέσ-
σερις βασικούς άξονες: Ανανεώσιµες πηγές ενέργει-
ας, Εξοικονόµηση φυσικών πόρων, Ανακύκλωση, Συ-
σκευασίες φιλικές προς το περιβάλλον.
Η εταιρεία γνωρίζει ότι η οικονοµική µας ευηµερία ε-

ξαρτάται άµεσα από τη βιωσιµότητα του οικοσυστή-
µατος. Έµπρακτα µε την πολιτική της συµβάλλει στην 
προστασία του περιβάλλοντος και στην εξοικονόµη-
ση των φυσικών µας πόρων. 

Όµως πάνω από οτιδήποτε άλλο 
βρίσκεται η ανθρώπινη ζωή
Η ΟΛΥΜΠΟΣ, µέσα στην πρωτόγνωρη και ζοφερή 
πραγµατικότητα της πανδηµίας, έσπευσε από την πρώ-
τη στιγµή να συνδράµει στις ανάγκες του Εθνικού Συ-

στήµατος Υγείας. Στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνι-
κής Ευθύνης χορήγησε νοσοκοµειακό και ιατρικό ε-
ξοπλισµό συνολικού ύψους 1.000.000 ευρώ. Η χορη-
γία αφορά στην προµήθεια είκοσι πλήρως εξοπλισµέ-
νων Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) για τα νο-
σοκοµεία: Πανεπιστηµιακό Λάρισας (6), Γενικό Νοσο-
κοµείο Λάρισας (5), Γενικό Νοσοκοµείο Τρικάλων (6) 
και Γενικό Νοσοκοµείο Ξάνθης (3).

Η Κοινωνική υπευθυνότητα 
της ΟΛΥΜΠΟΣ δεν σταµατά εδώ
Η εταιρεία ανταποκρινόµενη σε σχετικό αίτηµα χορή-
γησε ένα ολοκαίνουργιο λεωφορείο µάρκας Mercedes, 
ειδικά σχεδιασµένο για τις ανάγκες µαθητών ΑµΕΑ, στο 
Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης (ΕΕΕΚ) που εδρεύει στις Καρυές Τρικάλων. 
Επιπλέον, η ανάγκη µαθητών για παρακολούθηση των 
σχολικών µαθηµάτων τους µέσω διαδικτύου, ικανο-
ποιήθηκε από την ΟΛΥΜΠΟΣ µε την αποστολή εκατό 
τάµπλετ σε παιδιά παραµεθόριων περιοχών.
Η εταιρεία στέργει τις ανάγκες πλήθους συνανθρώ-
πων µας σε τρόφιµα. Ένα παράδειγµα είναι η συνερ-
γασία της µε τις κοινωνικές δοµές του ∆ήµου της πρω-
τεύουσας, όπου ανέλαβε να διαθέσει γαλακτοκοµικά 
προϊόντα και προϊόντα χυµών για την κάλυψη των α-
ναγκών 5.000 οικογενειών τις οποίες φροντίζει το Κέ-
ντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του ∆ήµου Αθηναίων.
Ο κοινωνικός  της ρόλος δεν εξαντλείται στα παραπάνω.
Η ΟΛΥΜΠΟΣ θεωρεί ότι η στήριξη της γονιµότητας 
προσλαµβάνει για τη χώρα µας επείγουσες εθνικές δι-
αστάσεις. Για τον λόγο αυτό ενώνει τις δυνάµεις της µε 
την HOPEgenesis , την αστική µη κερδοσκοπική εται-
ρεία που δραστηριοποιείται στην αντιµετώπιση της υ-
πογεννητικότητας στην Ελλάδα, ειδικά σε παραµεθό-
ριες περιοχές, παρέχοντας ολοκληρωµένη ιατρική πε-
ρίθαλψη και φροντίδα σε γυναίκες από τη στιγµή που 
µένουν έγκυες έως τη µέρα του τοκετού τους, ενθαρ-
ρύνοντας την επιλογή της µητρότητας. 
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Ο αγώνας της ΟΛΥΜΠΟΣ για κοινωνική 
προσφορά είναι διαρκής και επίµονος 

Η ΟΛΥΜΠΟΣ τα 
τελευταία χρόνια, µέσω 

του προγράµµατος 
εσωτερικής 
Κοινωνικής 

Ευθύνης, ενισχύει 
οικονοµικά 

κάθε οικογένεια 
εργαζοµένου της

που αποφασίζει να 
φέρει στον κόσµο ένα 

ακόµα παιδί. 

Η ΟΛΥΜΠΟΣ, µέσα 
στην πρωτόγνωρη 

πραγµατικότητα της 
πανδηµίας, έσπευσε 

από την πρώτη στιγµή 
να συνδράµει 
στις ανάγκες 
του Εθνικού 

Συστήµατος Υγείας 
συµβάλλοντας 

καθοριστικά 
στη σωτηρία 

συνανθρώπων µας.





Η Εθνική Τράπεζα 
συνεχίζει να είναι δίπλα 
στην ελληνική οικονοµία
Η Εθνική Τράπεζα είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε 
την οικονοµική, κοινωνική και επιχειρηµατική ιστο-
ρία της χώρας, καθώς στηρίζει έµπρακτα την οικο-
νοµία σε κρίσιµες περιόδους και επενδύει στο µέλ-
λον της, ενισχύοντας την ανάπτυξη κλάδων που δη-
µιουργούν υψηλή προστιθέµενη αξία, διατηρώντας, 
παράλληλα, τη συστηµατική της συνεισφορά στην υ-
λοποίηση έργων προς όφελος της κοινωνίας, καθώς 
και στη διαφύλαξη του ελληνικού πολιτισµού. Σταθε-
ρή στις δεσµεύσεις της, η Τράπεζα αναγνωρίζει το ρό-
λο που καλείται σήµερα να διαδραµατίσει, υλοποιώ-
ντας δράσεις στους άξονες Αγορά, Κοινωνία, Εργα-
ζόµενοι και Περιβάλλον. 

Στήριξη της πραγµατικής οικονοµίας
Η Εθνική Τράπεζα επενδύει σταθερά:
●σε κλάδους που εµφανίζουν ισχυρές προοπτικές 
βιωσιµότητας, υψηλή ανταγωνιστικότητα και εξα-
γωγικό προσανατολισµό,
●στον κλάδο της Ενέργειας και σε δράσεις που συµ-
βάλλουν στην επίτευξη των στόχων για την αντιµε-
τώπιση της κλιµατικής αλλαγής,
●στη χρηµατοδότηση µεγάλων έργων υποδοµής που 
αναβαθµίζουν το περιβάλλον, προστατεύουν τα οικο-
συστήµατα και βελτιώνουν τις παρεχόµενες υπηρεσίες,
●στον αγροδιατροφικό τοµέα και στην ανάδειξη των 
πλεονεκτηµάτων της ελληνικής πρωτογενούς πα-
ραγωγής,
●στην ενίσχυση της νεανικής και καινοτόµου επι-
χειρηµατικότητας.
Ειδικότερα για τη στήριξη της πράσινης οικονοµίας, 
η Τράπεζα προχώρησε σε έκδοση πράσινου οµολό-
γου 500 εκατ. ευρώ, µε στόχο τη στήριξη της ενερ-
γειακής µετάβασης της χώρας από το λιγνίτη στην 
«καθαρή» ενέργεια. Το ποσό θα διατεθεί για τη χρη-
µατοδότηση επενδύσεων σε Ανανεώσιµες Πηγές Ε-
νέργειας (ΑΠΕ). Στόχος της Τράπεζας είναι να ενισχύ-
σει περαιτέρω την ηγετική της θέση στις χρηµατοδο-
τήσεις των ΑΠΕ.
Παράλληλα, ανταποκρινόµενη στις ιδιαίτερες συν-
θήκες που διαµορφώνονται στην οικονοµία µας α-
πό τις συνέπειες του Covid-19, η Τράπεζα έλαβε µέ-
τρα για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων και των ι-
διωτών πελατών της, όπως η δυνατότητα µετάθε-
σης της πληρωµής των δόσεων των δανείων τους 
µέχρι το τέλος του έτους, αλλά και η δυνατότητα πα-
ράτασης δόσεων στεγαστικών δανείων ιδιωτών και 
ελεύθερων επαγγελµατιών.
Στο ίδιο πλαίσιο, και µε στόχο τη στήριξη των µικρο-
µεσαίων επιχειρήσεων, ώστε να αντέξουν και να είναι 
έτοιµες να λειτουργήσουν ξανά την επόµενη ηµέρα 
της πανδηµίας, η Τράπεζα συµµετείχε στη δράση «Ε-
πιδότηση Τόκων Υφιστάµενων ∆ανείων Μικρών και 
Μεσαίων επιχειρήσεων πληττόµενων από τα µέτρα 
αντιµετώπισης της πανδηµίας Covid-19», παρέχο-
ντας κάλυψη των συµβατικών τόκων και της εισφο-

ράς του Ν.128/75 των επιχειρηµατικών δανείων, για 
περίοδο έως 5 µηνών.
Περαιτέρω, πρόσφερε λύσεις για την ενίσχυσης της 
ρευστότητας σε µικρές, µεσαίες και µεγάλες επιχειρή-
σεις, µέσα από το πρόγραµµα «Εγγύηση για το Μέλλον», 
σε συνεργασία µε την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπε-
ζα και µε την εγγύηση του «Ταµείου Εγγυοδοσίας Ε-
πιχειρήσεων COVID-19», διοχετεύοντας σε σύντοµο 
χρονικό διάστηµα χρηµατοδοτήσεις κατά τον α’ κύκλο 
του προγράµµατος τον Ιούνιο και ενεργοποιώντας ά-
µεσα τη διάθεση του β’ κύκλου που είναι σε εξέλιξη.
Επιπλέον των παραπάνω, και στο πλαίσιο αξιοποί-
ησης όλων των διαθέσιµων χρηµατοδοτικών ερ-
γαλείων παροχής ρευστότητας, η Τράπεζα συνή-
ψε πρόσφατα συµφωνία µε την Ευρωπαϊκή Τρά-
πεζα Επενδύσεων για τη λήψη δανείων 150 εκατ. 
ευρώ και 50 εκατ. ευρώ, που πρόκειται να διατε-
θούν αντίστοιχα:
● για την ενίσχυση της παροχής ρευστότητας προς 
µικροµεσαίες επιχειρήσεις, µέσω του προγράµµατος 
«NBG Covid-19 response for SMEs and MidCaps»
● για το κλίµα και την επαγγελµατική ενδυνάµω-
ση των γυναικών (NBG Loan for Climate Action and 
Female Empowerment). 
Τέλος, η Τράπεζα συµµετέχει στα προγράµµατα πα-
ροχής εγγυήσεων προς ελεύθερους επαγγελµατίες 
και µικροµεσαίες επιχειρήσεις του Ευρωπαϊκού Τα-
µείου Επενδύσεων «EASI COVID», «COSME COVID» 
και «Innovfi n COVID», συνολικού ύψους 144 εκατ. 
ευρώ, που έχουν στόχο να αµβλύνουν τις επιπτώ-
σεις της πανδηµίας, µέσω χρηµατοδοτήσεων µε πο-
λύ ευνοϊκούς όρους. 

Στο πλευρό της ελληνικής κοινωνίας
Η Εθνική Τράπεζα, µέσω του προγράµµατος Εταιρι-
κής Κοινωνικής ∆ράσης «Ευθύνη», ενισχύει σταθε-
ρά έργα και πρωτοβουλίες για την αναβάθµιση των 
υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας. Για το σκοπό αυτό, 
βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραµµα προµήθειας και δι-
άθεσης ιατρικού εξοπλισµού για τη στήριξη 111 δη-
µόσιων νοσοκοµειακών µονάδων και κέντρων υ-
γείας της χώρας, το οποίο έχει τεθεί σε εφαρµογή 
από το 2017. Ιδιαίτερα υπό την τρέχουσα υγειονο-
µική κρίση, η Τράπεζα, µε αίσθηµα ευθύνης απένα-
ντι στις πρωτόγνωρες συνθήκες που βιώνει η ελλη-
νική κοινωνία, υποστηρίζει δράσεις για την ενίσχυ-
ση του τοµέα της υγείας και της κοινωνίας ευρύτε-
ρα. Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσονται η δωρεά προς το 
Εθνικό Σύστηµα Υγείας για την προµήθεια µηχανή-
µατος µοριακού ελέγχου (τύπου Cobas 6800), το ο-
ποίο καλύπτει όλες τις εξετάσεις για τον έλεγχο λοι-
µώξεων και την κάλυψη αναγκών του ΕΟ∆Υ, η δω-
ρεά 4.000 ασπίδων προστασίας προσώπου, όπως και 
η δωρεά Μονάδας Cobas z480 προς το Ταµείο Υγεί-
ας των εργαζοµένων της Τράπεζας για την ανάλυση 
δειγµάτων, καθώς και ενός ασθενοφόρου.

Επένδυση στο ανθρώπινο δυναµικό
Βασική αρχή της Τράπεζας αποτελεί ο σεβασµός προς 
τους εργαζοµένους και η καλλιέργεια ισχυρών σχέ-
σεων µε το προσωπικό. Στο πλαίσιο αυτό, προσφέ-
ρει σειρά παροχών, µεριµνά για την υγεία και ασφά-
λειά του, διασφαλίζει το σεβασµό στα εργασιακά του 
δικαιώµατα, καθώς και την ισορροπία µεταξύ εργασί-
ας και προσωπικής ζωής. Επιπλέον, προσφέρει πλή-
θος εκπαιδευτικών προγραµµάτων για τη διεύρυνση 
των γνώσεων και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του.
Η Τράπεζα παρέχει ευκαιρίες απασχόλησης σε νέ-
ους επιστήµονες µε το Πρόγραµµα Υποτροφιών Ι-
ΚΥ - ΕΤΕ και τα Προγράµµατα Internship «i-work@
nbg». Μέσω αυτών των προγραµµάτων, έχουν προ-
σληφθεί περισσότεροι από 270 νέοι, εκ των οποίων 
220 περίπου συνεχίζουν να εργάζονται στην Τράπε-
ζα. Στην τρέχουσα συγκυρία, η Τράπεζα προχώρησε 
άµεσα σε προσαρµογή του τρόπου λειτουργίας της, 
παρέχοντας τη δυνατότητα τηλεργασίας στο µεγαλύ-
τερο µέρος του προσωπικού και αντικαθιστώντας τις 
επαγγελµατικές δια ζώσης συναντήσεις µε τηλεφωνι-
κές συσκέψεις ή βιντεοδιασκέψεις, έχοντας εξασφαλί-
σει την απαραίτητη υποδοµή και τεχνική υποστήριξη.

Περιβαλλοντική υπευθυνότητα
Στο πλαίσιο εφαρµογής της Περιβαλλοντικής Πολιτι-
κής και του Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισής 
της, η Τράπεζα µεριµνά για την ελαχιστοποίηση των πε-
ριβαλλοντικών επιπτώσεων από την επιχειρηµατική 
της δράση, µε ενέργειες όπως η ανακύκλωση χαρτιού, 
µπαταριών, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών 
και λαµπτήρων. Ταυτόχρονα, προωθεί τη χρήση των 
ηλεκτρονικών καναλιών εξυπηρέτησης για τους πε-
λάτες, συµβάλλοντας στη µείωση των µετακινήσεων. 
Επιπλέον, η Τράπεζα υποστηρίζει πρωτοβουλίες που 
στοχεύουν στην αναβάθµιση του περιβάλλοντος, µε 
τη διάθεση «πράσινων» χρηµατοδοτικών προϊόντων, 
όπως το πρόγραµµα «Εξοικονόµηση κατ’ Οίκον II», για 
την ενεργειακή αναβάθµιση κατοικιών. 
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Στήριξη κτηνοτρόφων και της κοινωνίας 
µε πρωτοπόρες δράσεις σε 3 πυλώνες

Η εταιρεία Zoetis Hellas θυγατρική της πρώτης εται-
ρείας κτηνιατρικών φαρµάκων και εµβολίων στον κό-
σµο, συνεχίζει να καινοτοµεί και να πρωτοστατεί από 
την πρώτη στιγµή της δηµιουργίας της και την αρχή της 
καινούργιας ιστορίας της.
Πρωτοπόρος και στην ανάληψη της κοινωνικής ευ-
θύνης, ανέλαβε τα προηγούµενα χρόνια και συνέχισε 
στο 2020, σειρά πρωτοβουλιών, µε πίστη στους 3 βα-
σικούς πυλώνες, που  η εταιρεία έχει επιλέξει σε πα-
γκόσµιο επίπεδο. Η φροντίδα και η συνεργασία µε τους 
συναδέλφους, τις τοπικές κοινότητες και όσους φρο-
ντίζουν τα ζώα, η καινοτοµία για την βελτίωση της υ-
γείας των ζώων, η προστασία του πλανήτη µας, απο-
τελούν τους οδηγούς της.  Η Zoetis Hellas συνεργάζε-
ται µε τις Αρχές της χώρας και µε τους επίσηµους φο-
ρείς του σχετικoύ τοµέα για την ενίσχυση της νόµιµης 
προώθησης των κτηνιατρικών προϊόντων στην Ελλά-
δα, προασπίζοντας την ∆ηµόσια Υγεία, µε την αποτρο-
πή κάθε παράνοµης διακίνησης. 

Αύξηση 37% των θέσεων εργασίας στην 5ετία
Η  Zoetis Hellas αύξησε 37% σε µια πενταετία, τον α-
ριθµό των εργαζοµένων παρά τις δύσκολες οικονοµι-
κές συνθήκες. ∆ίνει παράλληλα έµφαση στην ισότιµη 
συµµετοχή, ανδρών και γυναικών, αυξάνοντας τα τε-
λευταία χρόνια τον αριθµό των γυναικών εργαζοµέ-
νων, κατά 12%, αλλά και προωθώντας κατά 20%, πε-
ρισσότερες γυναίκες σε διοικητικές θέσεις. Επιπλέον, 
υποστηρίζει τον εθελοντισµό µε πρωτοβουλίες ετήσι-
ας αιµοδοσίας.
Συνδεόµενη πιο άµεσα µε την κοινωνία, η εταιρεία υπο-
στήριξε τον Παγκόσµιο Πρωταθλητή και Χρυσό Παρα-
ολυµπιονίκη Μανώλη Στεφανουδάκη χορηγώντας την 
αγορά ειδικού αµαξίδιου προπόνησης  και συνεισφέρο-
ντας στη κάλυψη των εξόδων προετοιµασίας και συµ-

µετοχής του στους αγώνες, αναδεικνύοντας το µήνυ-
µα για το πόσο µακριά µπορεί να σε φθάσει η υποµο-
νή, η θέληση και η αφοσίωση στον στόχο.   Υποστήριξε 
επίσης την Ειδική Μονάδα Αντιµετώπισης Καταστρο-
φών (EMAK) της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, παρέχο-
ντας το ετήσιο πρόγραµµα εµβολιασµού και αποπαρα-
σιτισµού των ειδικών σκύλων αναζήτησης και διάσω-
σης, αναγνωρίζοντας το τεράστιο έργο που επιτελεί. 
Παραµένει επίσης εδώ και χρόνια χορηγός της Εθελο-
ντικής ∆ράσης Κτηνιάτρων Ελλάδος (Ε.∆.Κ.Ε), υποστη-
ρίζοντας την σηµαντική δράση τους µε τα προγράµµα-
τα στείρωσης και εµβολιασµού των αδέσποτων ζώων 
που εφαρµόζουν σε όλη την Ελλάδα.

Στήριξη και ενηµέρωση των κτηνοτρόφων
Ανταποκρινόµενη στα προβλήµατα που προκάλεσε και 
προκαλεί η πανδηµία του Covid 19 και στην πατρίδα µας, 
η  Zoetis Hellas  δώρισε 10. 000 µάσκες προσώπου και 
ειδικές προστατευτικές προσωπίδες σε επαγγελµατίες 
υγείας, αλλά και σε άλλους εργαζόµενους του τοµέα. 
Υποστηρίξε την Ένωση Φυλής Holstein Ελλάδας, προ-
σφέροντας δύο βραβεία στους κτηνοτρόφους και ανα-
γνωρίζοντας την αριστεία τους στην «Υγεία του Μαστού». 
Οργάνωσε δύο συνέδρια για τα µηρυκαστικά µε τίτλο 
«Το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης της αγελαδοτροφί-
ας» και «Νέοι ορίζοντες στην Αιγοπροβατοτροφία», µε 
περισσότερους από 200 συµµετέχοντες. 
Παράλληλα η εταιρεία υποστηρίζει µε διάφορους τρό-
πους το πρόγραµµα «One Health», που εξετάζει τις κοι-
νές προσπάθειες των επαγγελµατιών υγείας, κτηνιά-
τρων και ιατρών.
 Η Zoetis έχει ένα όραµα που προωθεί, για έναν κόσµο 
όπου τα κτηνιατρικά αντιβιοτικά χρησιµοποιούνται στα 
ζώα µε υπευθυνότητα και διατηρούν την αξία τους ως 
θεραπευτικό εργαλείο. 

Επίσης δίνοντας προτεραιότητα στην αρτιότερη εκπαί-
δευση των φοιτητών, υποστήριξε την οργάνωση εργα-
στηρίων κτηνιατρικής εκπαίδευσης στην Κτηνιατρική 
Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.
Αξίζει να σηµειωθεί πως η εταιρεία διατηρεί σχέση µα-
κροχρόνιας συνεργασίας µε τους ερευνητικούς οργα-
νισµούς «∆ήµητρα» και «Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ», 
υποστηρίζοντας και τους δύο οργανισµούς, ώστε να έ-
χουν τα απαιτούµενα µέσα για να συνεχίσουν την έρευ-
νά τους πάνω στην υγεία των ζώων. 
Η Zoetis Hellas δίνει µεγάλη έµφαση σε θέµατα που σχε-
τίζονται µε την προστασία του περιβάλλοντος και του 
πλανήτη. Προκειµένου να εκπληρώσει τον στόχο της 
βιώσιµης επιχειρηµατικής δραστηριότητας, η εταιρεία 
µετέφερε την έδρα της σε ένα νέο κτίριο που πληροί τα 
κριτήρια του βιοκλιµατικού σχεδιασµού, επιτρέποντας 
την µεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση.
Επιπλέον, µείωσε τα υλικά συσκευασίας, τα κιβώτια 
πάγου και τις παγοκύστες, µε τη χρησιµοποίηση φορ-
τηγών ψυγείων και άλλων τρόπων µεταφοράς των ε-
µπορευµάτων.

Μείωση ενεργειακού αποτυπώµατος
Μέσω της ψηφιοποίησης, κατάφερε να µειώσει στο ε-
λάχιστο τη χρήση χαρτιού. ∆ιαθέτει ενεργό σχέδιο και 
πολιτική ανακύκλωσης εντός της εταιρείας και εφαρ-
µόζει ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο για την επιστροφή των 
φαρµάκων που έχουν λήξει, ώστε αυτά να απορρίπτο-
νται µε ασφάλεια και σύµφωνα µε τους κανονισµούς.
Η Zoetis Hellas θέλει να διαβεβαιώσει όλους τους ε-
ταίρους του χώρου που δραστηριοποιείται, αλλά και ό-
λη την ελληνική κοινωνία, ότι θα συνεχίσει σ’ αυτόν τον 
δρόµο, της υπεύθυνης λειτουργίας και ανάπτυξης, α-
ποτελώντας παράδειγµα προς µίµηση και των άλλων 
συναφών επιχειρήσεων.
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Η ΑΜΒΡΟΣΙΑ∆ΗΣ ΑΒΕΕ σε µία 
ανθρώπινη ιστορική αναδροµή 

 �ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 1962 – αρχές του 1963, ο Θεµιστοκλής Αµβροσιά-
δης, τελειώνοντας την θητεία του στον στρατό και µετά από παρακί-
νηση του λοχαγού του αποφάσισε να ενισχύσει το οικογενειακό ει-
σόδηµα εκτρέφοντας για πρώτη φορά κοτόπουλα. Mέχρι τότε η οι-
κογένεια βιοπορίζονταν από την ενασχόληση µε διάφορες αγροτι-
κές εργασίες. Ο ίδιος ορφανός από µικρή ηλικία βοηθούσε την µη-
τέρα του και δεν αρνούνταν κανένα µεροκάµατο 
για να υπάρχουν τα βασικά. 
Πιο φτωχός από τους φτωχούς αλλά εργατικός 
γύρισε στον τόπο του την Εξοχή Πιερίας µε την 
αποφασιστικότητα να φτιάξει κάτι δικό του. Έτσι 
δηµιούργησε το πρώτο αυτοσχέδιο πτηνοτρο-
φείο µε ότι διαθέσιµα υλικά υπήρχαν, και ξεκί-
νησε µε 500 κοτοπουλάκια νεοσσούς, αγορα-
σµένα από εκκολαπτήριο της Θεσσαλονίκης, τα 
οποία µετά την ανάπτυξη τους θα πωλούνταν 
στη λαϊκή αγορά.
Η πρώτη εκτροφή είχε καταστραφεί λόγω φω-
τιάς,η απογοήτευση ήταν µεγάλη καθώς τα µέσα 
ήταν πενιχρά. Πήρε το λεωφορείο ξαναεπισκέφθηκε τον εκκολά-
πτη που ήταν χρυσός άνθρωπος του εξιστόρησε το συµβάν κι εκεί-
νος του ξαναέδωσε 500 νεοσσούς και την ευχή του να προοδέψει.
Τα κοτοπουλάκια αναπτύσσονταν καλά, το τάισµα γινόταν χειρονα-
κτικά, ο φωτισµός γινόταν µε λάµπα πετρελαίου και όλες οι µετα-
φορές εκτελούνταν µε γαϊδουράκι. 
Σε λίγο καιρό, τα κοτόπουλα εκτροφής του Θεµιστοκλή Αµβροσι-
άδη έγιναν γνωστά για την νοστιµιά τους και έτσι σιγά σιγά, δηµι-
ουργήθηκε ένα πρόσθετο πτηνοτροφείο και αργότερα άνοιξε και 
το πρώτο κατάστηµα νωπών πουλερικών στην Παλαιά Αγορά του 
∆ήµου Κατερίνης. 
Η οικογένεια µεγάλωσε, η σύζυγος Ιωάννα και τα παιδιά Ιωακείµ 
(Μάκης), Ανατολή, Ιωάννης και Αναστασία συµµετείχαν στην εκτρο-
φή των πουλερικών και στις εργασίες που απαιτούνταν. 
Ο πρωτότοκος υιός Ιωακείµ (Μάκης) από µικρή ηλικία ακολουθού-
σε τον πατέρα και θαύµαζε τα ζώα που διέθετε η οικογένεια. Σχε-

δόν σε ηλικία 7 ετών ήξερε να ταίζει, και να φροντίζει τα κοτόπου-
λα. Ο γάιδαρος συνέχιζε να κουβαλά τα σακιά µε τα δηµητριακά για 
την διατροφή των πουλερικών και µε τον ίδιο επάνω. Αγαπούσε τα 
κοτόπουλα, αλλά και όλα τα παραγωγικά ζώα που είχαν αποκτήσει. 
Τάιζε την κατσίκα,τα αρνάκια, τα κουνέλια, το γουρουνάκι και φυσι-
κά και τον γάιδαρο που ήταν ο σοφέρ του για όλες τις µετακινήσεις. 

Αγόραζε παγωτό για τον εαυτό του έτρωγε το µι-
σό και άλλο µισό στο τέλος το τάιζε στο γάιδαρο 
που απέκτησε τελικά την συνήθεια να στυλώ-
νει τα πόδια και να περιµένει παγωτό µόλις περ-
νούσαν µπροστά από το µπακάλικο του χωριού. 
Από την εφηβική του ηλικία ίσως να µην κοιµό-
ταν περισσότερο από 3 ώρες, καθώς ο χρόνος 
του ήταν πολύ αυστηρά µοιρασµένος µεταξύ ταί-
σµατος των ζωντανών, σφαγείου, σχολείου, και 
της ενασχόλησης του µε την γυµναστική και τις 
πολεµικές τέχνες. Χρειαζόταν ένα δυνατό σώµα 
για να ανταποκριθεί στα βαριά φορτία µε τα σα-
κιά δηµητριακών, αλλά συγχρόνως και την αντί-

στοιχη ψυχική δύναµη για να επικεντρώνει και να στοχεύει την σκέ-
ψη του στις καθηµερινές λύσεις που αναζητούσε για τα προβλήµα-
τα που ξεπηδούσαν µπροστά του.  Κάθε χρονιά µεγάλωνε λιγάκι η 
παραγωγή και ο Ιωακείµ (Μάκης) οραµατίζονταν ένα µεγάλο κοπά-
δι µε κοτόπουλα όπως διέθεταν γνωστοί πτηνοτρόφοι και έµποροι 
της εποχής. Αυτό έλεγε κάθε µέρα στον πατέρα του, έλεγε «πατέ-
ρα πουλάµε 300 κοτόπουλα την βδοµάδα, θα ήθελα κι εµείς κάπο-
τε να πουλάµε 1200».
Ο Θεµιστοκλής χαµογελούσε µε την εργατικότητα του υιού του και 
το µεράκι του για τα κοτόπουλα. Αλλά µέχρι τότε όλες οι εργασί-
ες γίνονταν χειρονακτικά και µε µεγάλη κούραση. Τα κοτόπουλα 
σφάζονταν το βράδυ σε ένα µικρό σφαγείο που είχαν φτιάξει, ζε-
µατίζονταν µε τα χέρια, ξεπουπουλιάζονταν χειρονακτικά, καθα-
ρίζονταν από τα εντόσθια, πλένονταν σε παγωµένο νερό, και φορ-
τώνονταν πλέον σε ένα αγροτικό ΤΟΥΟΤΑ, για να µοιραστούν πρωί 
πρωί στην αγορά.

Τα πρώτα βήµατα 
Ο Θεµιστοκλής Αµβροσιάδης 
δηµιούργησε το πρώτο 
αυτοσχέδιο πτηνοτροφείο 
µε ότι διαθέσιµα υλικά 
υπήρχαν, και ξεκίνησε µε 500 
κοτοπουλάκια νεοσσούς

Η σκυτάλη στον γιο
Ο γιος του Θεµιστοκλή, Ιωακείµ 
Αµβροσιάδης οραµατίζονταν 
ένα µεγάλο κοπάδι µε 
κοτόπουλα και δηµιούργησε 
δικό του εκσυγχρονισµένο 
σφαγείο στην πόλη της 
Κατερίνης µε µεγάλο ρίσκο.
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Το πρώτο 
κατάστηµα 
πουλερικών 
στην Παλαιά 
Αγορά ∆ήµου 
Κατερίνης και 
το αγροτικό  
ΤΟΥΟΤΑ



Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΗΜΕΡΑ

n  Ιδιόκτητα υπερσύγχρονα πτηνοτροφικά 
συγκροτήματα με φάρμες εκτροφής 
πουλερικών στα πόδια του Ολύμπου,  
και συνεργάζεται με τους 120 καλύτερους 
πτηνοτρόφους της Ελλάδας. 

n  Υπερσύγχρονο Εκκολαπτήριο και πρότυπο  
για τα Βαλκάνια.

n  Βιομηχανία με Ζωοτροφές , που παράγει  
με άριστα δημητριακά εξειδικευμένες 
τροφές για πουλερικά αλλά και για τα άλλα 
παραγωγικά ζώα, όπως αιγοπρόβατα,  
ιπποειδή ,βοοειδή κ.τλ.

n  Τελευταίας τεχνολογίας σφαγείο με παραγωγή 
450.000 -500.000 κοτόπουλα / βδομάδα 
και δυναμικότητα έως 800.000 κοτόπουλα / 
βδομάδα .

n  Έναν ιδιόκτητο στόλο από φορτηγά ψυγεία 
και υποκαταστήματα χονδρικής σε όλη 
την Ελληνική Επικράτεια  για να φτάνουν 
τα ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΑ για την νοστιμιά τους 
ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗ 
στο τραπέζι της Ελληνικής οικογένειας  
ΟΛΟΦΡΕΣΚΑ, ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ,ΝΟΣΤΙΜΑ , 
ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΑΓΝΑ ΟΠΩΣ ΤΟΤΕ .

Η εταιρεία σήμερα διαθέτει 
τελευταίας τεχνολογίας 

σφαγείο με παραγωγή 
450.000 -500.000 

κοτόπουλα / βδομάδα.

 Τα παιδιά και εγγόνια του 
Θεμιστοκλή Αμβροσιάδη 

δεν είναι απλά 
πτηνοτρόφοι αλλά 

πρότυπο για την 
Ελληνική Πτηνοτροφία

Στον προγραμματισμό 
της Αμβροσιάδης είναι η 

υλοποίηση επενδυτικού 
προγράμματος ύψους 

20 εκατ. ευρώ με 
ορίζοντα ολοκλήρωσης 

έως και το 2024 

Ευχαριστούμε όσους υπήρξαν έμπνευση, πρότυπο, αρωγοί, υποστηρικτές, 
σύμμαχοι και άοκνοι συνεργάτες μας όλα αυτά τα χρόνια ! 
Δεν ξεχνούμε τους ανθρώπους του παρελθόντος και πάντοτε θα έχουν μια θέση στο παρόν 
και στο μέλλον μας. Ευχαριστούμε για την αγάπη, την υποστήριξη και την προτίμηση στα προϊόντα μας !  
Ανταποδίδουμε και ευχόμαστε ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ με υγεία και ευημερία για όλους !
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗ 

Φωτογραφίες από το αρχείο της Οικογένειας 
Θεμιστοκλή και Ιωάννας Αμβροσιάδη με τα 
παιδιά  Ιωακείμ, Ανατολή, Ιωάννης, Αναστασία

Ιωάννα σύζυγος Θεμιστοκλή- άοκνη 
σύντροφος στην δουλειά και στην ζωή 

Πολλές φορές για οικονομία στα καύσι-
μαο Ιωακείμ έσβηνε την μηχανή του αυ-
τοκινήτου στις κατηφόρες. 
Έκανε μόνος την διανομή όλο το πρωί 
ενώ συμμετείχε και το βράδυ στο σφα-
γείο. Έβλεπε τα πρωινά στην πόλη τους 
μεγάλους εμπόρους πουλερικών με 
ωραία αυτοκίνητα, τις συζύγους τους 
περιποιημένες - καλοχτενισμένες, τα 
παιδιά τους αμέριμνα να διασκεδάζουν 
και τους χαιρόταν. Ήταν υποδείγματα 
επιτυχίας για αυτόν, ήταν πρότυπα και 
ήθελε πραγματικά κι εκείνος να απο-
κτήσει μια αξιόλογη παραγωγή και έ-
να σεβαστό όνομα στην αγορά και στην 
κοινωνία. 
Και ήρθε κάποια στιγμή που ο Ιωακείμ 
(Μάκης) ενήλικος σε νεαρή ηλικία έκα-
νε την υπέρβαση.  Ήταν η στιγμή που 
τον αδίκησε ένας μεγαλέμπορας που-
λερικών κι εκεί μετά από 48 ώρες αυ-
πνίας και βαθιάς περισυλλογής μέσα 

στο ΤΟΥΟΤΑ πήρε τις αποφάσεις του.  
Δημιούργησε δικό του εκσυγχρονισμέ-
νο σφαγείο στην πόλη της Κατερίνης με 
μεγάλο ρίσκο. Όλοι διαφωνούσαν μαζί 
του για το εγχείρημα γιατί ήταν νέος και 
γνώριζαν ότι οι συνάδελφοι ανταγωνι-
στές του θα τον πολεμούσαν μέχρι τε-
λικής πτώσης.  Ήταν όμως γεννημένος 
πολεμιστής, σκληραγωγημένος και α-
κούραστος. Επένδυσε τα πάντα στο ό-
ραμα του, και εργάστηκε ακατάπαυστα.  
Σήμερα μετά από όλα αυτά τα χρόνια, 
ο Ιωακείμ (Μάκης) Αμβροσιάδης είναι 
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 
της  ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ.
 Όλη η οικογένεια συνεχίζει την ενα-
σχόληση της με την πτηνοτροφία με 
την ίδια αγάπη και με αστείρευτο μερά-
κι τα παιδιά και εγγόνια του Θεμιστοκλή 
Αμβροσιάδη δεν είναι απλά πτηνοτρό-
φοι αλλά ΠΡΟΤΥΠΟ για την Ελληνική 
Πτηνοτροφία.



Παραμένουμε... 
ανθρώπινοι

ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ-Κοτόπουλα Ολύμπου 
Και φέτος η ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ  μέσα 
από την πρωτοβουλία «ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΜΕ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ» που  αγκάλιασαν και στήριξαν 
επιπρόσθετα και προμηθευτές /συνεργάτες 
μας από όλη την Ελλάδα ΜΕ ΔΩΡΕΕΣ, 
ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την ακτίνα  
αυτής της πρωτοβουλίας προσφέρει:
n�1.000 πακέτα   με υψηλής διατροφικής 

αξίας πτηνοτροφικά προϊόντα  για το 
εορταστικό τραπέζι των Χριστούγεννων και 
της Πρωτοχρονιάς  τα οποία θα διατεθούν 
σε ευπαθείς ομάδες, φιλανθρωπικά, 
εκκλησιαστικά ιδρύματα  και συλλόγους.

Είναι πραγματικά συγκλονιστική η αγάπη και 
η προθυμία της ομάδας των συνεργατών μας 
να εκδηλώσουν μαζί μας και την δική τους  
Εταιρική Κοινωνική  Υπευθυνότητα μέσα από 
αυτή τη γιορτινή δράση.

Στις μέρες μας ΛΕΞΕΙΣ όπως η ΑΝΘΡΩΠΙΑ, 
ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ,  ΦΙΛΟΤΙΜΟ τείνουν να 
αντικατασταθούν από άλλες περισσότερο 
εύηχες και εμπορικές χωρίς να έχουν όμως 
το αντίστοιχο νόημα.
Μέσα σε αυτές τις λέξεις πιστεύουμε 
ότι υπάρχει η φλόγα της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΨΥΧΗΣ,ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ,ΑΡΩΓΗΣ,ΧΟΡΗΓΙΑΣ 
ΠΑΡΑΜΕΝΟΝΤΑΣ  ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ  
ΠΡΩΤΑ ΑΠΟ ΟΛΑ  - Παραμένουμε 
ανθρώπινοι… 
l��σημαίνει  να αφουγκραζόμαστε  τις 

δυσκολίες  και τον καθημερινό αγώνα 
όλων για μια αξιοπρεπή ζωή 

l��σημαίνει επίσης να αγκαλιάζουμε και να 
συμμετέχουμε  σε δράσεις  φορέων που 
υποστηρίζουν τους πιο αδύναμους 

l��σημαίνει να επιβραβεύουμε συλλογικές 

προσπάθειες που αναδεικνύουν την παρά-
δοση και την πολιτιστική μας κληρονομιά 

l��σημαίνει να στηρίζουμε  αθόρυβα μικρούς 
αθλητικούς συλλόγους που εμπνέουν στα 
παιδιά μας την υγεία και την σωματική 
άσκηση 

l��σημαίνει ο καθένας από το περίσσευμα 

ή το υστέρημα του να ενισχύει  τα 
γεύματα αγάπης  φιλανθρωπικών και 
εκκλησιαστικών ιδρυμάτων 

l��σημαίνει να επενδύουμε σε τεχνολογίες 
που αφορούν την πράσινη ενέργεια, 
την αειφορία και την προστασία του 
περιβάλλοντος  

ΓΙΑΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΟΤΙ  «ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΤΙΣ ΑΠΑΡΤΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΑΣ»
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