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Φεύγουν τα ιστορικά 
ενισχύονται βοσκοτόπια
Με τη βούλα της Ε.Ε. η δέουσα αξιοποίηση των 9,6 εκατ. στρεμμάτων 

Με τους πόρους που θα απελευθερωθούν από την κατάργηση των ιστο-
ρικών δικαιωµάτων, καλεί η Κοµισιόν την Ελλάδα να χρηµατοδοτήσει τα 
επιλέξιµα βοσκοτόπια της νέας περιόδου, σε έγγραφο εργασίας που α-
πέστειλε στις εγχώριες αρχές µε συστάσεις για το Στρατηγικό Σχέδιο της 

ερχόµενης προγραµµατικής περιόδου. ∆εν υπάρχει άλλη λύση από το 
πριµ εξόδου για να απελευθερωθεί γη για τους νέους αγρότες, συµπλη-
ρώνουν οι τεχνοκράτες των Βρυξελλών στις προτάσεις τους. Σίγουρη θα 
πρέπει να θεωρείται πάντως η αναδιανεµητική ενίσχυση. σελ. 4-5, 27-30

Σε ανοδικό 
μομέντουμ 
τα εκτατικά  
Μικρές σοδειές, λίγα αποθέµατα 

και ενίσχυση της ζήτησης απο-

τελούν κοινούς παρονοµαστές 

στις διεθνείς αγορές βάµβακος 

και σιτηρών, σκιαγραφώντας την 

τάση τιµών το 2021. σελ. 21-36

Κομφούζιο 
στο βαμβάκι 
πριμ 40 ευρώ     
Την ένταξη των βαµβακοπαρα-

γωγών στο Μέτρο 10.1.8 που ε-

πιδοτεί την εγκατάσταση διαχυ-

τήρων µε πρόσκληση το νέο έ-

τος, προανήγγειλε ο υφυπουρ-

γός Κώστας Σκρέκας. Στα 40 ευ-

ρώ το στρέµµα το πριµ. σελ. 12-13  Τρακτέρ της χρονιάς 2021
Οι Massey Ferguson, Valtra, Fendt και Claas έλαβαν 
το µεγάλο βραβείο στις τέσσερις κατηγορίες του θεσµού 
µε µοντέλα που απαντούν στις σύγχρονες ανάγκες. σελ. 20
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• Η τεχνολογία θα γίνει ο συνδετικός 
ιστός στην αλυσίδα παραγωγής σελ. 42
• Τρακτέρ της Χρονιάς Fendt, Massey 
Ferguson, Valtra και Claas σελ. 20, 37

• Λίγα αποθέµατα, αυξηµένη ζήτηση στις 
µεγάλες καλλιέργειες το 2021 σελ. 21-36
• Επιπλέον επιλέξιµα 9,6 εκατ. στρέµµατα 
για δικαιώµατα σε βοσκοτόπους σελ. 8

• Με βάση τα 76 σεντς οι εµπορικές πράξεις 
τη νέα σεζόν στο βαµβάκι σελ. 22
• Με τιµές από 28 έως 36 λεπτά οι πωλήσεις 
στην εγχώρια αγορά ρυζιού σελ. 44-45

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Με τιµές από 28 έως 36 λεπτά το κιλό, ανάλογα την κατηγορία 
διεξάγονται αυτή την περίοδο οι εµπορικές πράξεις στην εγχώρια 
αγορά ρυζιού. Στα 35 ευρώ το έλαιο συµβατικής καλλιέργειας 
λεβάντας και στα 40 ευρώ το κιλό για το βιολογικής. Η πτώση 
στα χρηµατιστήρια «έκοψε» τις νέες δουλειές για το βαµβάκι, 
που πιάνει τα 78 σεντς. Περιορισµένη κινητικότητα και στο 
σκληρό σιτάρι, σαν να πέρασαν τα ψηλά επίπεδα. 

Ψευδόκοκκοι στο αµπέλι
Οι ψευδόκοκκοι που προσβάλλουν την 
άµπελο (Planococcus spp.) διαχειµάζουν 
στις ρωγµές του φλοιού και σε άλλες 
προφυλαγµένες θέσεις στο υπέργειο 
µέρος του πρέµνου, αλλά ακόµα και στο 
ριζικό σύστηµα του φυτού. Με την 
έναρξη της βλάστησης µετακινείται 
στους τρυφερούς βλαστούς και τους 
ποδίσκους των σταφυλιών, αποµυζά τους 
χυµούς, παράγοντας µελιτώδη εκκρίµατα 
και σε συνδυασµό µε την καπνιά που 
ακολουθεί, µπορεί να προκαλέσει 
σηµαντικές έµµεσες ζηµιές στην 
ευρωστία των πρέµνων και την ποιότητα 
των σταφυλιών.

Αντιµετώπιση
Σε αµπελώνες µε σηµαντική προσβολή 
από ψευδόκοκκους το προηγούµενο 
έτος και ιδιαίτερα στην περίπτωση που 
δεν εφαρµόστηκε επέµβαση µετά τον 
τρύγο, συνιστάται από τους γεωπόνους 
χειµερινός ψεκασµός µε ένα κατάλληλο 
και εγκεκριµένο για την καλλιέργεια 
εντοµοκτόνο ή µε χειµερινό ορυκτέλαιο. 
Οι επεµβάσεις συνιστάται να γίνονται 
µόνο στα πρέµνα που εµφάνισαν την 
προσβολή και όχι σε όλο το χωράφι. Το 
ψεκαστικό υγρό πρέπει να έχει µεγάλη 
πίεση και να καλύπτει όλα τα µέρη του 
πρέµνου, µέχρι και την επιφάνεια του 
εδάφους στην περιοχή του λαιµού.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Πέµπτη 24-12-
2020 (Παραµονή 
Χριστουγέννων)
Γενικά αίθριος καιρός, µε λίγες 
νεφώσεις κατά τόπους αυξηµένες 
στα δυτικά και βόρεια. Άνεµοι 
βορειοδυτικοί µέτριοι και στα 
νοτιοανατολικά τοπικά πιο 
ισχυροί. Από το µεσηµέρι θα 
στραφούν σε νοτιοδυτικούς 
µέτριους. Θερµοκρασία σε µικρή 
νέα άνοδο, 2 µε 4 βαθµούς 
υψηλότερα από τα κανονικά για 
την εποχή επίπεδα.

Παρασκευή 25-12-
2020 (Χριστούγεννα)
Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο 
πυκνές στα δυτικά, τα νότια και το 
Αιγαίο, µε σποραδικές βροχές. 
Άνεµοι νοτιοδυτικοί µέτριοι και 
στο Αιγαίο τοπικά έως ισχυροί. 
Θερµοκρασία χωρίς αξιόλογη 
µεταβολή.

Σάββατο 26-12-2020
Αυξηµένες νεφώσεις µε βροχές 
και σποραδικές καταιγίδες. Χιόνια 
από το απόγευµα στα κεντρικά και 
τα βόρεια ορεινά. Άνεµοι 
νοτιοδυτικοί µέτριοι και στο 
Αιγαίο τοπικά έως ισχυροί. 
Θερµοκρασία σε πτώση 
στα δυτικά και βόρεια.

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Κυριακή 27-12-2020 
∆ευτέρα 28-12-2020
Αυξηµένες νεφώσεις µε βροχές 
και σποραδικές καταιγίδες στα 
κεντρικά και τα βόρεια. Χιόνια 
στα ηπειρωτικά ορεινά. Άνεµοι 
νότιοι µέτριοι και στο Αιγαίο 
ισχυροί. Θερµοκρασία σε πτώση.

Τρίτη 29-12-2020 και
Τετάρτη 30-12-2020
Νεφώσεις µε βροχές, σποραδικές 
καταιγίδες και γρήγορη βελτίωση. 
Λίγα χιόνια στα κεντρικά και 
βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Άνεµοι 
δυτικοί µέτριοι και στο Αιγαίο έως 
ισχυροί. Θερµοκρασία σε άνοδο.

Οι άνεµοι θα πνέουν 
βορειοδυτικοί 3 µε 
5 και νωρίς το πρωί 
στα νοτιοανατολικά 
τοπικά 6 µποφόρ. 
Από το µεσηµέρι 
θα στραφούν σε 
δυτικούς και στα 
πελάγη θα φτάσουν 
τα 6 µποφόρ.
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Η τελευταία φάση πληρωµής των άµεσων ενι-

σχύσεων των αγροτών δεν τιµάει ιδιαίτε-

ρα τους φορείς που φέρουν την ευθύνη ε-

πί του θέµατος.

Είκοσι χρόνια µετά την πρώτη ανάληψη δρά-

σης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή του Οργανι-

σµού Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ε-

νισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσε-

ων, η κατάσταση παραµένει άκρως προβλη-

µατική, κι αυτό είναι κάτι που το βιώνουν οι 

αγρότες κάθε φορά που πρόκειται να γίνει 

µια πληρωµή. 

Επί της ουσίας, ο εν λόγω Οργανισµός ουδέποτε 

ανέλαβε την πραγµατική και πλήρη ευθύνη 

για τη διαχείριση των Κοινοτικών Ενισχύσε-

ων και φυσικά για την τελική φάση που εί-

ναι οι πληρωµές. 

∆εκαετίες τώρα, η ευθύνη διαχέεται ανάµεσα, 

στον Τεχνικό Σύµβουλο του ΟΣ∆Ε, στην πο-

λιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Α-

νάπτυξης, στις διαχειριστικές αρχές του Προ-

γράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), στα 

Κέντρα Υποδοχής ∆ηλώσεων (ΚΥ∆), κάποιες 

φορές µάλιστα και στην Τράπεζα.

Από τη µια η ευθυνοφοβία των υπαλλήλων που 

είναι επιφορτισµένοι µ’ αυτή την υπόθε-

ση κι από την άλλη, ένας ιδιώτης τεχνικός 

σύµβουλος που κατάφερε να γίνει κράτος 

εν κράτει µέσα από τη διαχείριση του ΟΣ-

∆Ε, έκαναν την υπόθεση να καρκινοβατεί 

και τους θεσµικά επιφορτισµένους µ’ αυτό 

το έργο να µεταθέτουν την ευθύνη από τον 

έναν στον άλλο. 

Κάπως έτσι, όταν είναι η εποχή των δηλώσεων, 

φταίει το δηµόσιο που δεν αναθέτει έγκαι-

ρα το έργο στον τεχνικό σύµβουλο, όταν α-

νοίγει -συνήθως µε καθυστέρηση µηνών- η 

βάση του ΟΣ∆Ε, φταίνε τα ΚΥ∆ που δεν υ-

πακούν στα κελεύσµατα του Συντονιστή, ό-

ταν είναι ο καιρός των διασταυρωτικών ε-

λέγχων φταίνε οι υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ 

που δεν παίρνουν την ευθύνη, κι όταν φθά-

νει ο χρόνος των πληρωµών φταίνε όλοι µα-

ζί που δεν µπορούν να συνεννοηθούν για 

το αποτέλεσµα. 

Την ίδια ώρα, η διαφάνεια µένει γράµµα κενό, 

τα χρονοδιαγράµµατα πηγαίνουν περίπατο, 

η πολιτική ευθύνη πάει πίσω στη διακυβέρ-

νηση  του Χαρίλαου Τρικούπη, οι εκάστοτε 

υπουργοί είναι πάντα έτοιµοι να πανηγυρί-

σουν ότι παρά τις µεγάλες αντιξοότητες… τα 

κατάφεραν να πληρώσουν κι αυτή τη φορά 

τον κόσµο. Προηγουµένως, ο κόσµος, έχει 

περάσει από τα βουλευτικά γραφεία, έχει υ-

ποδουλωθεί στο πελατειακό σύστηµα, έχει 

πληρώσει τα µαλλιοκέφαλά του, έχει βγει 

στα κεραµίδια!          Agrenda

Όταν ο κόσμος
είναι στα κεραμίδια
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ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Να βάλει τάξη στην κατανοµή των ά-
µεσων ενισχύσεων τη νέα περίοδο, 
κάλεσε επίσηµα η Κοµισιόν την Ελ-
λάδα, θίγοντας ιδιαίτερα το θέµα κα-
τανοµής στα βοσκοτόπια, τα «εκτός 
παραγωγικής πραγµατικότητας» ό-
πως τα χαρακτηρίζει ιστορικά δικαι-
ώµατα αλλά και τη µείωση των πολύ 
µεγάλων επιδοτήσεων. Οι προτάσεις 
αυτές βρίσκονται στα χέρια των ελλη-
νικών αρχών από τις 18 ∆εκεµβρίου 
υπό τη µορφή εγγράφου εργασίας 
µε τίτλο «Προτάσεις για το Στρατηγι-
κό Σχέδιο της ΚΑΠ στην Ελλάδα» και 
ήδη γίνεται η επεξεργασία τους εν ό-
ψει της µεγάλης διαβούλευσης που 
θα ξεκινήσει µε συνεταιρισµούς και 
φορείς τον Φεβρουάριο.

Πώς συνδέει η Κοµισιόν ιστορικά 
δικαιώµατα και βοσκοτόπια

Όσον αφορά τα δικαιώµατα ενι-
σχύσεων τη νέα περίοδο, η Κοµισιόν 
λέει πως: «Οι διαφορές, οι οποίες α-
πορρέουν από το ιστορικό µοντέλο, 
έχουν χάσει µε την πάροδο του χρό-
νου την αιτιολόγησή τους καθώς α-
ποσυνδέονται τόσο από την παρού-
σα παραγωγική πραγµατικότητα όσο 
και από τις µελλοντικές οικονοµικές 
και περιβαλλοντικές ανάγκες. Ιδίως 

όσον αφορά την ανάγκη διατήρησης 
των µόνιµων βοσκότοπων και την εν-
σωµάτωσή της στο σύστηµα άµεσων 
πληρωµών». Ως εκ τούτου προτείνει 
πρώτον τη συνέχιση της αποµάκρυν-
σης από τα ιστορικά δικαιώµατα και 
δεύτερον την καλύτερη ενσωµάτωση 
των µόνιµων βοσκότοπων στο σύστη-
µα άµεσων πληρωµών και καλύτερη 
στοχοθέτηση µέτρων στήριξης προς 
αυτά. Τα παραπάνω µεταφράζονται 
ουσιαστικά σε «καταργήστε τα ιστο-
ρικά δικαιώµατα και µε τα χρήµατα 
που εξοικονοµούνται, πληρώστε τα 
επιπλέον βοσκοτόπια». Ο µέχρι τώ-
ρα σχεδιασµός της πολιτείας, δείχνει 
ότι τουλάχιστον στο σκέλος µε τα ι-
στορικά δικαιώµατα θα ακολουθήσει 
µε συνέπεια τις προτάσεις της Κοµι-
σιόν. ∆ηλαδή, όπως έχει αναφέρει ο 
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μά-
κης Βορίδης θα καταργηθούν, µε τον 
υφυπουργό Κώστα Σκρέκα να κάνει 
λόγο για ένα «µεταβατικό καθεστώς» 
για τους έχοντες ακριβά δικαιώµατα. 

Μάλιστα, εξετάζεται στη µεταβατική 
περίοδο 2021-2022 να γίνει πιο έ-
ντονη η εσωτερική σύγκλιση των δι-
καιωµάτων. Όπως και να έχει, η α-
πόφαση για τα δικαιώµατα του 2021 
θα πρέπει να έχει ληφθεί και κοινο-
ποιηθεί στην Κοµισιόν έως τις 19 Φε-
βρουαρίου του νέου έτους (Άρθρο 9, 
παράγραφος 6, Κανονισµός µεταβα-
τικής ΚΑΠ). 

Σίγουρη η αναδιανεµητική
Η δεύτερη µεγάλη παρέµβαση που 

καλεί την Ελλάδα να προβεί η Κοµι-
σιόν, αφορά την αναδιανεµητική ενί-
σχυση και τη µείωση των πληρωµών 
σε πολύ µεγάλες εκµεταλλεύσεις. Συ-
γκεκριµένα προτείνει: «Βελτίωση της 
ανθεκτικότητας των εκµεταλλεύσεων 
µέσω µιας δικαιότερης, αποτελεσµατι-
κότερης και αποδοτικότερης κατανο-
µής των άµεσων πληρωµών, εφαρµό-
ζοντας, για παράδειγµα, τη συµπλη-
ρωµατική αναδιανεµητική υποστή-
ριξη εισοδήµατος για τη βιωσιµότη-
τα και τη µείωση των πληρωµών». Η 
παραπάνω πρόταση αναµένεται επί-
σης να υιοθετηθεί από τις ελληνικές 
αρχές, όπως προκύπτει και από την α-
νάλυση SWOT. Το ζήτηµα είναι ποιοι 
θα είναι οι δικαιούχοι (θα είναι οι µι-
κρές εκµεταλλεύσεις αλλά πόσο µι-
κρές) και από ποιους θα αφαιρούνται 
οι σχετικοί πόροι που θα χρειαστούν.

Οικονομίες στα ιστορικά  
για νέα δικαιώματα σε βοσκοτόπια

Με την κατάργηση 

των ιστορικών 

δικαιωμάτων 

θα μπορείτε να 

χρηματοδοτήσετε τα 

επιπλέον επιλέξιμα 

βοσκοτόπια, λέει 

στις ελληνικές 

αρχές η Κομισιόν, 

στέλνοντας τις 

επίσημες συστάσεις 

της για τη νέα ΚΑΠ 

Σύγκλιση 2021
Η απόφαση για τη σύγκλιση 
δικαιωµάτων του 2021 θα 

πρέπει να έχει κοινοποιηθεί 
στην Κοµισιόν έως τις 19 

Φεβρουαρίου του νέου έτους 

Μετάβαση
Η σκέψη είναι τη 
µεταβατική περίοδο 2021-
2022, το «βήµα» του 60% 
να αυξηθεί (π.χ. στο 75% 
ή 80%) στην εσωτερική 
σύγκλιση δικαιωµάτων.

Διανομή
Παράδειγµα 
αναδιανεµητικής 
ενίσχυσης: Μία 
εκµετάλλευση µε 1.000 
στρέµµατα λαµβάνει 
30.000 ευρώ ενίσχυση 
και µία µε 50 στρέµµατα 
1.500 ευρώ. Από τη 
µεγάλη εκµετάλλευση, για 
τα πρώτα 100 στρέµµατα 
που δηλώνει, η ενίσχυση 
θα αφαιρείται και θα 
µεταβιβάζεται προς τη 
µικρότερη. Έτσι, από 
τα 30.000 ευρώ, θα 
λαµβάνει 27.000 και 
η µικρότερη από 1.500 
ευρώ, η πριµοδότηση θα 
αυξηθεί στα 4.500 ευρώ.

Διαφορές
Η σχέση του Μέσου Όρου 
της Μοναδιαίας Αξίας 
∆ικαιωµάτων που 
σχηµατίζουν το 1/10 του 
συνόλου των δικαιωµάτων 
µε την υψηλότερη 
µοναδιαία αξία, µε το 1/10 
µε τη χαµηλότερη αξία 
είναι σήµερα Προ του 
2015 στις αροτραίες 5 
προς 1 , στις δενδρώδεις 
4 προς 1 και στους 
βοσκότοπους 6 προς 1.
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Η προώθηση της διαδοχής ήταν από τα κύρια 
µέτρα που πρότεινε και η SWOT στην Ελλάδα 
Η ενεργοποίηση του πριµ εξόδου για τους παλαιότερους αγρότες ως 
κίνητρο µεταβίβασης της γης έχει προταθεί στις ελληνικές αρχές και 
κατά την παρουσίαση της ανάλυσης SWOT (Πλεονεκτήµατα-
Μειονεκτήµατα-Ευκαιρίες-Απειλές), την οποία εκπόνησαν το 
Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών µαζί µε την εταιρεία συµβούλων 
ΛΚΝ Ανάλυσις. Όπως ανέφερε η ανάλυση, ως ευκαιρία αναγνωρίζεται 
«Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων Μέτρου Συνεργασίας της ΚΑΠ 2021-
2027 για την προώθηση της διαδοχής σε νέους γεωργούς».

Όσοι µπαίνουν στο επάγγελµα, το κάνουν µε
µεγαλύτερες του µέσου όρου εκµεταλλεύσεις 
Οι νέοι αγρότες στην Ελλάδα διαθέτουν εκµεταλλεύσεις µεγάλου σχετικά 
φυσικού και οικονοµικού µεγέθους εκµεταλλεύσεις (8.000-25.000 ευρώ 
τυπική απόδοση κατά πλειοψηφία). Στην κατηγορία των νέων έχει 
παρατηρηθεί περιορισµένη αναδιάρθρωση καλλιεργειών, υψηλή 
συµµετοχή σε δυναµικούς κλάδους (κηπευτικά, άνθη, προβατοτροφία, 
λοιπές µόνιµες καλλιέργειες), υψηλότερο µορφωτικό επίπεδο σε σχέση 
µε το σύνολο των απασχολούµενων στον πρωτογενή, ηλικία κυρίως κάτω 
των 35 ετών, εγκατάσταση σε ορεινές και µειονεκτικές περιοχές.

ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Την ανάγκη ενεργοποίησης ενός 
ολοκληρωµένου µηχανισµού πρό-
ωρης συνταξιοδότησης αγροτών 
(πριµ εξόδου), έρχονται να υπο-
γραµµίσουν οι παρατηρήσεις της 
Κοµισιόν στο έγγραφο µε τίτλο «Προ-
τάσεις για το Στρατηγικό Σχέδιο της 
ΚΑΠ στην Ελλάδα». Όπως αναφέρε-
ται στο σηµείο 2.7 «Προσέλκυση νέ-
ων γεωργών και διευκόλυνση της 
ανάπτυξης των επιχειρήσεων σε α-
γροτικές περιοχές» η γη που έρχε-
ται στην κατοχή των νέων αγροτών 
στην Ελλάδα προέρχεται στο µεγα-
λύτερο µέρος της από περιπτώσεις 
συνταξιοδοτήσεων. 

Ως εκ τούτου, η Κοµισιόν καλεί 
τις εγχώριες αρχές να βρουν τρό-
πους, να επιταχύνουν αυτή την κι-
νητικότητα γης. Το ζήτηµα εδώ εί-
ναι να αποφευχθούν οι παθογέ-
νειες που εµφάνισε το Μέτρο 113 
«Πρόωρη Συνταξιοδότηση» και πρέ-
πει να εξεταστεί µία νέα φόρµου-
λα, αναφέρουν οι έχοντες γνώση 
των πραγµάτων στην Agrenda. ∆η-
λαδή, να ενεργοποιηθεί ένας µη-
χανισµός που δεν θα διοχετεύει ε-
νισχύσεις σε αγρότες που ούτως ή 
άλλως θα συνταξιοδοτούνταν, οπό-
τε θα χρειαστεί προσοχή στα όρια 
ηλικίας. Άλλωστε, το µοντέλο που 

επιτρέπουν τα νοµικά κείµενα της 
ΚΑΠ κάνει λόγο για «συνεργασία 
µεταξύ νέου και παλαιού αγρότη 
στα πλαίσια της κληρονοµικής δι-
αδοχής». Οπότε, θα πρέπει να πα-
ραµένει στο επάγγελµα για κάποια 
χρόνια πριν µεταβιβάσει την εκµε-
τάλλευση ο γηραιότερος ως κάποιου 
είδους «µέντορας» για τον νέο, κά-
τι που εφαρµόζεται στη Γαλλία αλ-
λά και στη Νέα Ζηλανδία. 

Εφάπαξ πριµ εξόδου αγροτών ίσο 
µε τις άµεσες ενισχύσεις 5ετίας

Ο πρώτος διαθέσιµος πιλότος για 
ένα «Μέτρο εξόδου» για τους αγρό-
τες έρχεται από την Μεγάλη Βρετα-
νία, η οποία παρά το γεγονός ότι έ-
χει ήδη διαβεί το κατώφλι εξόδου 
της ΕΕ, στο πλαίσιο της οµαλής µε-
τάβασης διατηρεί το θεσµικό πλαί-
σιο της ΚΑΠ µέχρι το 2027, χρηµα-
τοδοτώντας τις παρεµβάσεις µε ε-
θνικούς πόρους.

Έχει ανακοινωθεί επίσηµα και 
στόχος του είναι να επιτρέψει από 
το 2022 σε όσους θέλουν να εγκα-
ταλείψουν την παραγωγή να συ-
νταξιοδοτηθούν, προσφέροντάς 
τους µία εφάπαξ ενίσχυση. Υπεν-
θυµίζεται ότι ανάλογο πλάνο σκια-
γραφείται και στον υπό διαµόρφω-
ση ελληνικό φάκελο, σύµφωνα µε 
πρόσφατο ρεπορτάζ της Agrenda.

Το πλάνο που δηµοσίευσε η βρε-
τανική βουλή για το πώς η αγροτι-
κή της παραγωγή θα αποσυνδεθεί 
σταδιακά από την ΚΑΠ λόγω Brexit 
αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Για να επιτραπεί στους αγρότες να 
εγκαταλείψουν τον τοµέα, ένα καθε-
στώς εξόδου που θα συνοδεύεται µε 

εφάπαξ ενίσχυση θα επιτρέψει σε ο-
ρισµένους να συνταξιοδοτηθούν. Το 
ποσό αυτό θα δοθεί έναντι των άµε-
σων πληρωµών (είτε στο πλαίσιο της 
βασικής ενίσχυσης ή οποιασδήποτε 
αποσυνδεδεµένης πληρωµής) που θα 
είχαν το δικαίωµα να λάβουν κατά το 
υπόλοιπο της µετάβασης της γεωρ-
γίας εκτός ΚΑΠ. Θα πρέπει να πλη-
ρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, συ-
µπεριλαµβανοµένης της εγκατάλει-
ψης του τοµέα. Η τρέχουσα πρόθεσή 
µας είναι να προσφέρουµε εφάπαξ 
πληρωµές εξόδου το 2022». 

Η πρωτοβουλία αυτή γίνεται λόγω 
Brexit, αλλά δείχνει κατά κάποιο τρό-
πο το δρόµο και στα κράτη-µέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Απαραίτητο
το πριμ εξόδου  
λέει η Κομισιόν  
Χωρίς συνταξιοδότηση οι νέοι αγρότες δεν 
βρίσκουν γη λένε στις ελληνικές αρχές οι 
Βρυξέλλες, προτρέποντας καθαρά για ειδικό 
μηχανισμό πρόωρης εξόδου από το επάγγελμα

Οποιοδήποτε µέτρο περί πριµ 
εξόδου θα ενεργοποιηθεί από
το 2023 και µετά, δηλαδή από 
την ερχόµενη ΚΑΠ. Ωστόσο 
είναι σηµαντικό να γνωρίζουν 
οι αγρότες καιρό πριν πώς θα 
σχεδιαστεί αυτό το πρόγραµµα. 
Ενδεικτικό είναι το µήνυµα ενός 
αγρότη στην Agrenda που 
αναφέρει: «Είµαι αγρότης, 
κατοικώ στο χωριό Πτελεόν του 
νοµού Μαγνησίας. Καλλιεργώ 
ελιές κι όπως ξέρουµε στην ελιά 
µετά από µια καλή καρποφορία 
ακολουθεί ακαρπία (φαινόµενο 
παρενιαυτοφορίας). 
Για τον λόγο αυτό είναι 
σηµαντική η πληροφορία στην 
αρχή του νέου έτους για το 
αν θα βγει πρόγραµµα εξόδου 
αγροτών στη διάρκεια της 
χρονιάς. Αρκετοί παραγωγοί 
όπως εγώ µισθώνουµε κτήµατα. 
Για να γίνω πιο σαφής, κτήµατα 
που είχαν παραγωγή ίσως δεν 
πρέπει να ενοικιαστούν αφού 
θεωρητικά τη µεθεπόµενη 
χρονιά που θα είναι έτοιµα 
για παραγωγή, λόγω του 
προγράµµατος υπάρχει 
πιθανότητα ο αγρότης να έχει 
αποσυρθεί και να µην µπορεί 
ούτε δήλωση καλλιέργειας να 
κάνει ούτε τιµολόγια να κόψει 
και γενικά να µην µπορεί να 
συγκοµίσει την παραγωγή και 
τελοσπάντων να δηµιουργηθούν 
προβλήµατα µεταξύ ιδιοκτητών 
και ενοικιαστών. Για τους 
αγρότες, όπως εγώ που τα 3/4 
των στρεµµάτων είναι 
νοικιασµένα, η πληροφορία αυτή 
είναι σηµαντική.».

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 
ΜΕΤΡΟΥ ΕΞΟ∆ΟΥ

Να γίνει νωρίς 
η ενημέρωση 

Από το 2023 και µετά
Αν αποφασιστεί η προκήρυξη 

ενός Μέτρου εξόδου αγροτών, 
αυτή θα τρέξει µετά το 2023, 

όταν θα µπει σε εφαρµογή 
η νέα ΚΑΠ
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Αναµπουµπούλα χωρίς προηγούµενο στις 
τάξεις των αγροτών προκάλεσε η εξόφληση 
του τσεκ, που άφησε υπόλοιπα 3% από τη 
βασική, 5% από το πρασίνισµα και 10% από 
τους γεωργούς νεαρής ηλικίας, συνολικού 
ποσού περί τα 70 εκατ. ευρώ και σιγή ιχθύος 
από τους αρµοδίους επί των πληρωµών για 

το πότε θα καλυφθούν αυτά τα 
ποσά. Ο υπουργός Αγροτικής Α-
νάπτυξης έµεινε τελικά στη ρη-
τορική των εντυπώσεων και ο 
ΟΠΕΚΕΠΕ έκανε τον ανήξερο, 
ωστόσο οι δικαιούχοι των ενι-
σχύσεων αγρότες συνεχίζουν 
να αναζητούν την άκρη του νή-
µατος, προσπαθώντας να βρουν 
τι έφταιξε και τα λεφτά στους 
λογαριασµούς τους είναι λιγό-

τερα και πως και µε ποιο τρόπο θα υπάρξει, 
αν υπάρξει τελικά, η δέουσα αναπλήρωση.

Αρχή του προβλήµατος το Εθνικό Από-
θεµα, µε τους επιτελείς της ∆οµοκού και 
της πλατείας Βάθη να αποφασίζουν και 
να προχωρούν -χωρίς καµία ανακοίνωση 
προς τους άµεσα ενδιαφερόµενους, τους 
αγρότες- σε γραµµική µείωση της αξίας ό-

λων των δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης 
ύψους 2,5% υπέρ Αποθέµατος, σύµφωνα 
µε το ΦΕΚ 5575/17-12-2020. Βάσει, λοι-
πόν, αυτού, µε την πίστωση της περασµέ-
νης Παρασκευής οι παραγωγοί  πληρώ-
θηκαν το 20% της µειωµένης κατά 2,5% α-
ξίας των δικαιωµάτων τους και το 95% του 
πρασινίσµατος, που αποτελεί ποσοστό επί 
της µειωµένης πλέον βασικής ενίσχυσης. 
Γι’ αυτό και οι πρώτες αντιδράσεις των πα-
ραγωγών έκαναν λόγο για «τσεκούρι». Ω-
στόσο, µε τη συµπληρωµατική πληρωµή 
της ∆ευτέρας καλύφθηκε άλλο ένα 7% α-
πό τη βασική ενίσχυση, µε αποτέλεσµα αυ-
τό που τώρα σίγουρα λείπει από τους λογα-
ριασµούς των παραγωγών να είναι το 5% 
από το πρασίνισµα, που αντιστοιχεί σε ένα 
ποσό της τάξεως των 30 εκατ. ευρώ. Απ’ ότι 
φαίνεται η συγκεκριµένη επιλογή που κρί-
νεται παντελώς αυθαίρετη, όπως άλλωστε 

και το παρακράτηµα (έστω και για τρεις µέ-
ρες) των 70 εκατ. ευρώ, έχει να κάνει καθα-
ρά µε την ταµειακή διαχείριση της κατάστα-
σης και πιο συγκεκριµένα µε την υπερβάλ-
λουσα δαπάνη που χρειάσθηκε να γίνει φέ-
τος από το Εθνικό Απόθεµα, προκειµένου 
να ικανοποιηθούν νέα υποχρεώσεις οι ο-
ποίες πηγάζουν από µια σπάταλη έως και 
καταχρηστική διαχείριση των βοσκοτόπων. 

Σηµειωτέον ότι για την ώρα µπλοκαρι-
σµένοι παραµένουν όσοι αιτήθηκαν από 
το Εθνικό Απόθεµα δηλώνοντας βοσκοτό-
πια, ιδιόκτητα ή νοικιασµένα, χωρίς ζωικό 
κεφάλαιο. Αυτοί, δηλαδή, που εξαρχής δη-
µιούργησαν και το πρόβληµα. Σε κάθε πε-
ρίπτωση, πάντως, είναι ξεκάθαρο ότι κά-
ποιοι θα πρέπει να λογοδοτήσουν. Η ανα-
στάτωση που έχει προκληθεί είναι τερά-
στια, η παρασπονδιά που πήγε να γίνει εί-
ναι πρωτοφανής και αν τώρα δεν ξεκαθα-

ρίσουν τα πράγµατα µε τη διαχείριση του 
ΟΣ∆Ε και των κοινοτικών ενισχύσεων δεν 
θα υπάρξει ποτέ τάξη στην κατανοµή των 
κοινοτικών πόρων που προορίζονται για 
τους αγρότες και µόνο για τους αγρότες.

Από την πλευρά του ο υπουργός Μάκης 
Βορίδης, για να αµβλύνει τις έντονες αντι-
δράσεις των παραγωγών έσπευσε να ανα-
κοινώσει ότι µέχρι τα Χριστούγεννα πιστώ-
νονται τα εξής: 

στους παραγωγούς λαϊκών αγορών η 
δεύτερη πληρωµή µε 7 εκατ. ευρώ. (Ένα 
ποσό, το οποίο λίγες ώρες µετά «κόπηκε» 
στο 1,5 εκατ. ευρώ, µε κάποιους να θεω-
ρούν ότι «µαζεύονται» χρήµατα για να κα-
λυφθούν αυτά που λείπουν). 

ειδικές ενισχύσεις λόγω Covid-19 στο 
οποίο περιλαµβάνονται οι ελιές Καλαµών, 
το πρώιµο καρπούζι, η ανοιξιάτικη πατάτα 
και τα θερµοκηπιακά κηπευτικά Κρήτης συ-
νολικού ύψους 37 εκατ. ευρώ 

 στους δικαιούχους ελαιοπαραγωγούς 
του µέτρου 21 συνολικά 126 εκατ. ευρώ και

εξισωτική αποζηµίωση συνολικού ύ-
ψους 248 εκατ. ευρώ.

Υπενθυµίζεται ότι µε τη νέα κατάταξη, λι-
γότερα χρήµατα θα βρουν στους λογαρια-
σµούς τους και οι παραγωγοί που εντάσσο-
νται στο υποµέτρο 13.2 των πρώην µειονε-
κτικών περιοχών στα 3,24 ευρώ το στρέµµα, 
ενώ διατηρούνται τα 12,5 ευρώ το στρέµµα 
για τους ορεινούς του υποµέτρου 13.1 και 
τα 8,1 ευρώ το στρέµµα για τις νέες περιο-
χές µε µειονεκτήµατα του υποµέτρου 13.3. 

Ακατάσχετες και αφορολόγητες καθίστανται οι ειδικές ενισχύσεις 
λόγω της πανδηµίας, που λαµβάνουν οι πληγέντες Έλληνες 
αγρότες. Σύµφωνα µε νέα διάταξη του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης, που ψηφίστηκε από τη Βουλή, οι παραγωγοί που 
αποδεδειγµένα υπέστησαν τις επιπτώσεις του Covid-19 στον 
πρωτογενή τοµέα θα εισπράττουν απρόσκοπτα τις ενισχύσεις, 
χωρίς να απαιτείται η προσκόµιση αποδεικτικού φορολογικής και 

ασφαλιστικής ενηµερότητας. Ειδικότερα, οι εν λόγω ενισχύσεις 
καθίστανται αφορολόγητες, ανεκχώρητες, ακατάσχετες και δεν 
συµψηφίζονται έναντι βεβαιωµένων οφειλών προς το ∆ηµόσιο, 
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, οργανισµούς τοπικής 
αυτοδιοίκησης, ασφαλιστικά ταµεία και πιστωτικά ιδρύµατα. Τέλος, 
δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη 
κράτηση υπέρ του ∆ηµοσίου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

Λείπουν άλλα 70 εκατ.   
από πρασίνισμα και βασική

Αποζηµιώσεις 
Πιστώθηκαν 14,8 

εκατ. ευρώ σε 9.301 
παραγωγούς για 

ζηµιές του 2020 σε 
φυτικό και ζωικό 

κεφάλαιο 
Έως τέλη Ιανουαρίου οι αποζηµιώσεις Ιανού 
στους κοµµένους παραγωγούς λόγω δορυφόρου 
Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου θα εξοφληθούν όσοι Θεσσαλοί αγρότες επλήγησαν από τη 
θεοµηνία Ιανός και δεν έλαβαν προκαταβολή αποζηµιώσεων, σύµφωνα µε τον 
αντιπρόεδρο του ΕΛΓΑ Νίκο ∆ούκα. Η διοίκηση του ΕΛΓΑ φαίνεται να γνωρίζει το 
ζήτηµα που προέκυψε λόγω δορυφόρου, καθώς όπως αναφέρεται, οι αποζηµιώσεις 
δόθηκαν µε βάση τις εικόνες που κατέγραψε ο δορυφόρος τη δεύτερη ηµέρα από 
τις πληµµύρες, µε αποτέλεσµα τα νερά που έπνιξαν τις καλλιέργειες την πρώτη µέρα 
και την τρίτη αντίστοιχα, να µην καταγράφηκαν από το δορυφόρο. Στόχος του ΕΛΓΑ, 
οι «κοµµένοι» πληγέντες παραγωγοί να εξοφληθούν έως τις 31 Ιανουαρίου.

Άγνωστο το 
πώς και πότε 
θα καλυφθεί η 
γραμμική μείωση 
2,5% της αξίας των 
δικαιωμάτων όλων 
των παραγωγών

3% 1,46% 5% 10%

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ

ΒΑΣΙΚΗ
EΝΙΣΧΥΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΠΡΑΣΙΝΙΣΜΑ ΓΕΩΡΓΟΙ 

ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Ακατάσχετες και αφορολόγητες οι ενισχύσεις λόγω κορωνοϊού 
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ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Σε µέγα ζήτηµα και ενόψει των εθνι-
κών αποφάσεων για την εφαρµογή 
της νέας ΚΑΠ, εξελίσσεται το θέµα των 
βοσκοτόπων, µετά τις κοινοτικές οδη-
γίες (σελ. 4) που συστήνουν στην ελ-
ληνική κυβέρνηση να δώσει λύσεις. 
Μάλιστα οι Βρυξέλλες προχωρούν έ-
να βήµα παραπάνω προτείνοντας στις 
εγχώριες αρχές να «σβήσουν» τα ιστο-
ρικά δικαιώµατα προκειµένου να βρε-
θούν οι απαραίτητοι πόροι που θα επι-
τρέψουν την χρηµατοδότηση ενισχύ-
σεων σε ενεργά βοσκοτόπια. 

Ανεξαρτήτως της «σπατάλης» που 
έχει γίνει την τελευταία διετία, η κυ-
βέρνηση έχει τη δυνατότητα να µοιρά-
σει πρόσθετα δικαιώµατα για 9,6 εκατ. 
στρέµµατα, σε εφαρµογή του Κανονι-
σµού 2018/1046 (OMNIBUS) και των 
ευρωπαϊκών δικαστικών αποφάσεων 
που έχουν ακολουθήσει.  Με βάση έγ-
γραφα του ΟΠΕΚΕΠΕ που έχει στη διά-
θεσή της η Agrenda µετά τον OMNIBUS 
ακολούθησε η απόφαση του Ευρωπα-
ϊκού ∆ικαστηρίου τον Φεβρουάριο και 
Μάιο του 2020 που δικαιώνει τη χώ-
ρα µας σχετικά µε τον ορισµό του µε-
σογειακού βοσκότοπου όπως τον ερ-
µηνεύουν οι ελληνικές αρχές και την 
υποχρέωση άµεσης επιστροφής 460 
εκατ. ευρώ στην Ελλάδα. 

Εν τω µεταξύ, απεµπλέκεται η δια-
δικασία κύρωσης των δασικών χαρ-
τών από την καταβολή των ενισχύσε-
ων (άρθρο 48 του νόµου 4685/2020 
του υπουργείου Περιβάλλοντος) και η 
χρήση των εκτάσεων που είχαν γεωρ-
γική και κτηνοτροφική χρήση (άρθρο 
53 του νόµου 4711/2020 του υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος) θεωρώντας ότι 
διατηρούν και σήµερα  τη  γεωργική 
και κτηνοτροφική τους χρήση, µε α-
ποτέλεσµα την οµαλοποίηση της πα-
ραγωγικής δραστηριότητας των κτη-
νοτρόφων, αλλά και της καταβολής 
των ενισχύσεων στους δικαιούχους 
παραγωγούς. Ταυτόχρονα προκη-
ρύσσεται το έργο της µελέτης των δι-
αχειριστικών σχεδίων για τους ελλη-
νικούς βοσκότοπους από το υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης,  που θα 
είναι έτοιµα προς εφαρµογή  µε την 

έναρξη της νέας ΚΑΠ από το 2023.

Πώς θα γίνει η νέα κατανοµή
Όσον αφορά την αύξηση κατά 9,6 

εκατ. στρέµµατα των επιλέξιµων εκτά-
σεων βοσκοτόπων που θα είναι επι-
λέξιµα και διαθέσιµα στους κτηνοτρό-
φους  άµεσα και µε την εφαρµογή της 
νέας ΚΑΠ, να σηµειωθεί ότι αυτά εν-
δέχεται να µειωθούν κατά περίπου 1 
µε 1,5 εκατ. στρέµµατα λόγω εφαρµο-
γής της αναλογικότητας για τις περι-
πτώσεις που υπάρχουν βράχια, µικρές 
λίµνες νέοι δρόµοι κλπ. Αυτό, βέβαια, 
αναµένεται να γίνει σε συνεννόηση 
µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά το 
πρότυπο που έγινε εφαρµογή για τα 
µεσογειακά βοσκοτόπια στη Γαλλία. 
Με αυτό τον τρόπο προσδιορισµού ε-
πιλεξιµότητας και χρήσης (∆ιαχειρι-

στικά Σχέδια Βόσκησης) οι νέες επι-
λέξιµες εκτάσεις θα κατανεµηθούν:

α) Στους κτηνοτρόφους των νοµών- 
περιφερειακών ενοτήτων, που σήµε-
ρα αντιµετωπίζουν προβλήµατα επάρ-
κειας βοσκοτόπων λόγω της διαφοράς 
που υπήρχε µε την ΕΕ, ώστε να συνε-
χίσουν να έχουν την ίδια χρήση από 
τους κτηνοτρόφους, δηλαδή αποκλει-
στικά για τη βόσκηση των ζώων ειδι-
κά των αιγοπροβάτων για την παρα-
γωγή της ελληνικής φέτας.

β) Σε νέους αγρότες ειδικά στις ο-
ρεινές και νησιωτικές περιοχές για να 
πάρουν δικαιώµατα ενισχύσεων και 
να ασχοληθούν µε την κτηνοτροφία. 

Στις ευκαιρίες που δηµιουργούνται, 
ως συνέπεια της απόφασης του Ευρω-
παϊκού ∆ικαστηρίου, και η αποπλη-
ρωµή παλαιών οφειλών προς τους 

παραγωγούς που εκκρεµούσαν για 
πολλά χρόνια. Τέλος, αξίζει να ση-
µειωθεί ότι σε συνεννόηση µε το υ-
πουργείο Περιβάλλοντος, βοσκότο-
ποι των οποίων µόνο µικρή επιφά-
νεια είναι κατάλληλη για βόσκηση, 
θα µπορούν να διατεθούν για την ε-
γκατάσταση ΑΠΕ κυρίως φωτοβολτα-
ϊκών ώστε να αποφεύγεται  πολύτιµη 
γη υψηλής παραγωγικότητας να δε-
σµεύεται από φ/β. Άλλωστε, η δέσµευ-
ση γης υψηλής παραγωγικότητας για 
φ/β έχει ως συνέπεια την δέσµευση 
παραγωγικού πόρου και την αφαίρε-
σή του από την παραγωγή τροφίµων 
αλλά και την αύξηση του κόστους των 
παραγωγών λόγω αύξησης των ενοι-
κίων καθώς και απώλειας ενισχύσε-
ων µια και οι εκτάσεις αυτές δεν θα 
λαµβάνουν ενισχύσεις.

Σχετικά µε τα ενοικιαζόµενα 
βοσκοτόπια στην Κρήτη, το σύνολο 
των εµπλεκόµενων παραγωγών 
είναι 7.812 µε 46.334 
αγροτεµάχια βοσκοτόπων σε 
900.730 στρέµµατα. Με στοιχεία 
του ΟΠΕΚΕΠΕ, από αυτούς: 
Α:  7.620 παραγωγοί µε 45.519 
αγροτεµάχια βοσκοτόπων και 
έκταση 789.480 στρέµµατα 
έχουν έδρα βοσκοτόπων την 
Κρήτη. Υπάρχουν µεταξύ των 
περιφερειακών ενοτήτων της 
Κρήτης «δανεικά» αλλά δεν είναι 
µεγάλες . Οι παραγωγοί αυτοί 
εντός Κρήτης φαίνεται να 
ενοικιάζουν 17 στρέµµατα ο 
καθένας κατά µέσο όρο.
Β: 192 παραγωγοί µε 815 
αγροτεµάχια βοσκοτόπων και 
έκταση 111.250 στρέµµατα έχουν 
έδρα εκτός Κρήτης. Οι παραγωγοί 
αυτοί εντός Κρήτης φαίνεται να 
ενοικιάζουν 580 στρέµµατα ο 
καθένας κατά µέσο όρο.
Από αυτά, προκύπτουν τα εξής 
στοιχεία προς διερεύνηση: 
1. Γιατί υπάρχει διαφορετικό 
καθεστώς ενοικίασης σε αυτούς 
τους παραγωγούς και όχι στους 
υπόλοιπους της Κρήτης που 
εφαρµόσθηκε η «τεχνική λύση»; 
Ποιος το αποφάσισε ή ποιος το 
καθοδήγησε;
2. Στους εκτός Κρήτης γίνεται 
έλεγχος σε κάθε νοµό για τους 5 
µεγαλύτερους σε ενοικιαζόµενη 
έκταση συνολικά 20 άτοµα. Το 
ίδιο γίνεται µετά για τους εντός 
Κρήτης
3. Ποιοι επανέλαβαν την 
«πατέντα» το 2020 και ποιοι είναι 
οι καινούργιοι µεταξύ του 2019 
και 2020 για να δούµε ποιος 
συνεχίζει να το «δουλεύει»;
4. Αν είχε εφαρµοσθεί στο 
χάρτη η εναρµόνιση µετά την 
απόφαση του Ευρωπαϊκού 
∆ικαστηρίου για τα βοσκοτόπια 
θα εξοικονοµούσε η Κρήτη άλλα 
120.000 στρέµµατα 
βοσκοτόπων ή η «φαινοµενική 
αυτή αµέλεια» συντηρούσε τη 
µηχανή εξυπηρέτησης προς 
όφελος των λίγων.

ΚΡΗΤΗ

192 παραγωγοί 
νοικιάζουν 
580 στρέμματα 
έκαστος 

Τα νέα επιλέξιμα βοσκοτόπια είναι πολλά   

Η κατανομή των νέων 
δικαιωμάτων διχάζει 

Σε 9.639.4498,1  στρέµµατα 
ανέρχεται η επιπλέον επιλέξιµη 

έκταση που έχει στη διάθεσή 
της να διαχειρισθεί η κυβέρνηση 
για δικαιώµατα σε βοσκοτόπους 

ενόψει της νέας ΚΑΠ. 

Ίσως γι’ αυτό οι κυβερνώντες επιλέγουν να κάνουν τη δουλειά στο σκοτάδι 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ 
(ΣΕ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ)

2008

2009

2010�2013

2015

2015�2020

2020� ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΣΤΗ ΝΕΑ ΚΑΠ 2021 ΚΑΙ ΜΕΤΑ 

27.900.000,0

21.512.712,4

24.361.531,4

13.097.175,5

14.722.033,3

24.361.531,4

9.639.498,1
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Οριζοντίως  
Η αρχικά μεγάλη 
μείωση πληρωμών 
κρύβει παρασπονδίες
Οι 3.858 επίδοξοι διεκδικητές Εθνικού Αποθέματος 
έφεραν οριζόντια περικοπή σε 650.000 δικαιούχους

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Μεγάλες είναι οι απορίες που εγείρει 
από τα τέλη της περασµένης εβδοµά-
δας ο τρόπος που σχεδιάζονται, υπο-
λογίζονται και πιστώνονται στους λο-
γαριασµούς των δικαιούχων αγροτών 
οι άµεσες ενισχύσεις. 

Είκοσι χρόνια µετά την πρώτη λειτουρ-
γία του ΟΠΕΚΕΠΕ (2001) και δεκατέσσε-
ρα µετά την αναδιοργάνωση του Ευρω-
παϊκού Ταµείου Προσανατολισµού και 
Εγγυήσεων (2006), η υπόθεση καταβο-
λής των κοινοτικών ενισχύσεων συνε-

χίζει να καλύπτεται από πέπλο µυστηρί-
ου, να συνοδεύεται από λάθη και παρα-
λογισµούς, πολύ συχνά δε να καθίστα-
ται αβέβαιη µέχρι την τελευταία στιγµή. 

Το βέβαιο είναι ότι σε καµιά άλλη 
χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε µι-
κρή ή µεγάλη συµµετοχή στα καθεστώ-
τα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής δεν 
συµβαίνει αυτό που γίνεται σχεδόν κά-
θε χρόνο στην Ελλάδα. Κι αν υπάρχει 
µια µικρή δυσκολία τον πρώτο χρόνο ε-
φαρµογής των όποιων µεταρρυθµίσε-
ων, τίποτα δεν δικαιολογεί τη µεγάλη 
αναστάτωση που προκάλεσε στην χώρα 
µας µια νοµοτελειακή πληρωµή όπως 
των τελευταίων ηµερών, που συµπίπτει 
όχι µε τον πρώτο αλλά µε τον τελευταίο 
χρόνο εφαρµογής της ισχύουσας ΚΑΠ.  

Η συµπληρωµατική πίστωση της τά-
ξεως του 7% που επέλεξε ο υπουργός Α-
γροτικής Ανάπτυξης, Μάκης Βορίδης, εί-

ναι πολύ µικρή για να καλύψει την ορι-
ζόντια µείωση, άνω του 15% που υπήρ-
ξε στα ποσά των 650.000 δικαιούχων α-
γροτών. Την ίδια στιγµή, το πρόβληµα 
που ανακύπτει µε τα µπρος -πίσω του 
ΟΠΕΚΕΠΕ και των λοιπών ιθυνόντων εί-
ναι πολύ µεγάλο για να κρυφτεί πίσω 
από τη δήλωση του υπουργού -τη ∆ευ-
τέρα στη Βουλή- ότι… δεν έγινε και κά-
τι, αν αντί για Παρασκευή τα χρήµατα 
πληρώθηκαν µε συµπληρωµατική πί-
στωση τη ∆ευτέρα. Υπενθυµίζεται ότι ε-
πρόκειτο για µια χρονιά ειδικών συνθη-
κών. Σε πολλές ευνοµούµενες ευρωπα-
ϊκές χώρες, όπως η Ολλανδία, η ∆ανία, 

η Ιταλία κλπ ένα πο-
λύ µεγάλο µέρος (έ-
ως 80%) των άµεσων 
ενισχύσεων του 2020 
πληρώθηκαν από τον 
περασµένο Ιούνιο. 

Στην Ελλάδα οι αρµό-
διοι, προβάλλοντας… 
προφάσεις εν αµαρτί-
αις, επέλεξαν η πλη-
ρωµή να γίνει όπως 
κάθε χρόνο, δηλαδή 
Οκτώβριο η προκατα-
βολή και ∆εκέµβριο η 
εκκαθάριση. Ανάµε-

σα στους άλλους λόγους που προβλή-
θηκαν, η αδυναµία επεξεργασίας των 
δηλώσεων ΟΣ∆Ε και το κόστος δανει-
σµού του ∆ηµοσίου για µια τέτοια πλη-
ρωµή κάποιους µήνες νωρίτερα. 

Το µεν πρώτο αποτελεί αγιάτρευτη 
πληγή, το δε  δεύτερο συνιστά «λάθος 
υπολογισµό», όταν είναι γνωστό ότι το 
∆ηµόσιο έχει τη δυνατότητα να δανεί-
ζεται ακόµα και µε µηδενικά επιτόκια. 
Προφανώς κάτι σάπιο υπάρχει στο βα-
σίλειο της ∆ανιµαρκίας. 

Και σαν να µην έφταναν όλα αυτά, 
ήρθε ο ∆εκέµβριος και η υποχρέωση ε-
ξόφλησης των δικαιούχων για να δείξει 
τα σκουπίδια που είναι κρυµµένα κάτω 
από το χαλί, τα παιχνίδια των επιτήδει-
ων µε τα αδιάθετα βοσκοτόπια και µε το 
Εθνικό Απόθεµα την πολιτική σπέκουλα 
που συντηρείται µε τις κοινοτικές ενι-
σχύσεις που είναι χρήµατα των αγροτών. 

21-22, 35-36

Πάει για αύξηση 
η τιμή στο 
ελληνικό ρύζι 
από το 2021

 ∆ΟΜΙΚΕΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ

Ο ορίζοντας που τα τελευταία χρόνια έθεταν µια σειρά αναλύσεων περί 
ανοδικού κύκλου της αγοράς αγροτικών εµπορευµάτων λόγω αύξησης 
του παγκόσµιου πληθυσµού, φαίνεται ότι ήδη βρίσκεται σε µικρής ακτίνας 
εγγύτητα. Πλέον γίνεται λόγος για δοµικές αλλαγές που θα 
«εγκλωβίσουν» σε έναν κύκλο ανόδου τις περισσότερες καλλιέργειες. 

Ο ορίζοντας που τα τελευταία χρόνια έθεταν µια σειρά αναλύσεων περί 
 ∆ΟΜΙΚΕΣ ανοδικού κύκλου της αγοράς αγροτικών εµπορευµάτων λόγω αύξησης  ∆ΟΜΙΚΕΣ

Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2020

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Οι τελευταίες ηµέρες του 2020 χα-
ρακτηρίστηκαν από διορθωτικές τά-
σεις σε όλες τις χρηµαταγορές, στον 
απόηχο των εξελίξεων στο Ηνωµέ-
νο Βασίλειο όπου µια µετάλλαξη 
του κορωνοϊού έβαλε σε επιφυλα-
κή τις αρχές της χώρας και της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο Κοµι-
σιόν, Rabobank και Goldman Sachs, 
επιµένουν σε ρεαλιστικές προοπτι-
κές ανάκαµψης της παγκόσµιας οι-
κονοµίας, αρχής γενοµένης από το 
2021, κάτι που µεταφράζεται µε τη 
σειρά του σε ένα θετικό οικονοµικό 
περιβάλλον που θα συµπαρασύρει 
τις τιµές παραγωγού σε υψηλότε-
ρα επίπεδα από αυτά που διαµορ-
φώθηκαν την τελευταία πενταετία.   

Έτσι, τουλάχιστον για το 2021 οι 
ερευνητικές οµάδες των παραπάνω 
οργανισµών αναµένουν σταθερο-
ποίηση σε υψηλά επίπεδα των α-
γροτικών προϊόντων µάλλον ευνο-

ήθηκαν από τη συνθήκη της παν-
δηµίας, όπως είναι το σκληρό σι-
τάρι και το καλαµπόκι. Από την άλ-
λη, στο βαµβάκι διαφαίνεται ένας 
ανοδικός κύκλος αφού τα θεµελι-
ώδη δείχνουν ισορροπηµένα, µε τη 
δε ζήτηση σε πλήρη συνάρτηση µε 
τις εξελίξεις στο µέτωπο της πανδη-
µίας και της οικονοµίας εν γένει. 

Έτσι, σε περίπτωση που  πράγµα-
τι διαµορφωθούν θετικοί ρυθµοί α-
νάπτυξης στην παγκόσµια οικονο-
µία όπως υπαγορεύουν µερικά µε-
τριοπαθή σενάρια, φαίνεται πως ό-
σοι δραστηριοποιούνται µε τις µε-
γάλες εκτακτικές καλλιέργειες κα-
λούνται να αναµετρηθούν µε το ε-
µπόριο σε µια δραστήρια αγορά.    

Ανοδική τάση τιμών 
φέρνει το 2021 στις 
μεγάλες καλλιέργειες
Μικρές σοδειές, λίγα αποθέματα και σταδιακή ενίσχυση της ζήτησης 
αποτελούν κοινούς παρονομαστές στις διεθνείς αγορές βάμβακος και 
σιτηρών, ενώ τα μεγέθη για αγροτικά προϊόντα υψηλής προστιθέμενης 
αξίας και ψυχανθών διευρύνονται με εντατικούς ρυθμούς το 2021

Ανάκαμψη
Η παγκόσµια οικονοµία θα 
ανακάµψει το 2021, µε ετήσιο µέσο 
ρυθµό κοντά στο 3% έως το 2030.

Ευρώπη
Η οικονοµία της ΕΕ αναµένεται 
ότι θα ανακάµψει στα επίπεδα πριν 
από το COVID-19 έως το 2023. 

Πετρέλαιο
Η τιµή πετρελαίου, µετά την πτώση 
στα 41 δολάρια το βαρέλι, εκτιµάται 
ότι θα είναι στα 83 δολάρια το 2030.

ΑΓΟΡΑ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

 3% 83

ΡΥΘΜΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΙΣΟΤΙΜΙΑ
ΕΥΡΩ/∆ΟΛΑΡΙΟ

∆ΟΛΑΡΙΑ/ΒΑΡΕΛΙ 
ΩΣ ΤΟ 2030

1,16
ΕΥΡΩ

Τιμή παραγωγού 
ρυζιού (λεπτά/κιλό)

Μακρόσπερµα   31

Καρολίνες   37 

ΠΗΓΗ: AGRENDA

Διατηρεί και για 
το 2021 υψηλά επίπεδα 
τιμών το σκληρό 

Βάση στα 76 σεντς 
η λίμπρα τη νέα χρονιά 
στο βαμβάκι 

Ανοδική τάση τιµών στις 
µεγάλες καλλιέργειες 
Μικρές σοδειές, λιγοστά αποθέµατα 
και σταδιακή ενίσχυση της ζήτησης 
αποτελούν κοινούς παρονοµαστές στις 
διεθνείς αγορές βάµβακος και σιτηρών 
και ψυχανθών δείχνουν εκτιµήσεις για 
την πορεία της αγοράς µέσα στο 2021.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Μεθοδεύσεις,
υποσχέσεις και
κουκουλώµατα
Ένας συνδυασµός από υπόγειες 
µεθοδεύσεις, παράλογες απαιτήσεις, 
εύκολες υποσχέσεις και περίεργα 
κουκουλώµατα, ανέβασε το λογαριασµό 
των υποχρεώσεων του Εθνικού 
Αποθέµατος σε δυσθεώρητα ύψη, ήτοι, 
τουλάχιστον 60- 80 εκατ. ευρώ πάνω από 
αυτό που διέθετε ως απόθεµα ο 
συγκεκριµένος λογαριασµός. Είναι το 
σηµείο τριβής µε τον προηγούµενο 
πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρη Βάρρα, ο 
οποίος έκρινε εγκαίρως σκόπιµο να 
επανεξετασθούν εξ αρχής όλες οι 
απαιτήσεις ενισχύσεων από το Απόθεµα, 
µιας και οι καταγγελίες για εκτεταµένες 
παρασπονδίες έφταναν µε καταιγιστικό 
ρυθµό. Είναι όλα αυτές οι περιπτώσεις στις 
οποίες µε υπευθυνότητα έχει αναφερθεί η 
Agrenda και παραπέµψει στη δικαιοσύνη η 
προηγούµενη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ. 
Είναι οι 3.800 περιπτώσεις τις οποίες ο 
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και 
ακολούθως η σηµερινή διοίκηση του 
ΟΠΕΚΕΠΕ, επέλεξαν να πληρώσουν στο 
ακέραιο, προβαίνοντας σε οριζόντια 
περικοπή ενισχύσεων 650.000 αγροτών.

Οργή και αγανάκτηση 
προκάλεσε η οριζόντια 
µείωση άνω του 15% 
στα ποσά των 650.000 
δικαιούχων ενισχύσεων.

Σε καµιά 
άλλη χώρα 
της ΕΕ, δεν 
συµβαίνει 
αυτό που 
γίνεται 
στην 
Ελλάδα µε 
την κατα-
βολή της 
βασικής 
ενίσχυσης.
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Έπειτα από την ανώµαλη προσγείωση µε 
την Boeing, ο µηχανικός πρώην επικεφα-
λής της αµερικανικής αεροναυπηγικής 
βιοµηχανίας, Ντένις Μούλενµπεργκ, δο-
κιµάζει την τύχη του στην αγροτική βιο-
µηχανία. Ο Ντένις Μούλενµπεργκ εκτός 
του ότι επένδυσε πρόσφατα σηµαντικά 
κεφάλαια στην Monarch Tractors (βλ. 
ρεπορτάζ σελ. 19), την νεοφυή επιχείρη-
ση που φιλοδοξεί να γίνει η Tesla της α-
γοράς αγροτικών µηχανηµάτων, έχει α-
ναλάβει χρέη συµβούλου στην εταιρεία 
που εδρεύει στο Silicon Valley.  

Η Monarch δεν έχει εδραιωθεί ακό-
µα στην αγορά αγροτικών µηχανηµά-
των, αφού άλλωστε µόλις τον επόµε-
νο χρόνο θα διαθέσει τα πρώτα της ηλε-
κτρικά τρακτέρ που θα κοστίζουν περί-
που 50.000 δολάρια και θα λειτουργούν 
χωρίς οδηγό. «Έχει όλα τα στοιχεία εκεί-
να ώστε να γίνει µια δυναµική και εκρη-
κτικά µεγεθυνόµενη εταιρεία» δήλωσε 
πρόσφατα ο Ντένις Μούλενµπεργκ, ο ο-
ποίος µόλις έναν χρόνο πριν αποχώρη-
σε από την Boeing µετά από 35 χρόνια 
σταδιοδροµίας.

Επιτροπή Συντονισµού και Αξιολό-
γησης των αρµόδιων πιστοποιηµέ-
νων φορέων στα πλαίσια του ΟΣ∆Ε 
για το έτος ΕΑΕ 2020 και µετά συ-
γκροτείται µε απόφαση του προέ-
δρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Θεοφάνη Πα-
πά, στις αρµοδιότητες της οποίας 
η εκπόνηση µελέτης και ο σχεδια-
σµός του συστήµατος παραλαβής 
των Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης 
των γεωργών από το 2021.

Πρόεδρος της εν λόγω 7µελούς 
συντονιστικής οµάδας ορίζεται ο 
Γιώργος Κέντρος (φωτογραφία) µε 
αναπληρωτή τον Νίκο Γαλάνη, ε-
νώ τις ενέργειες της Επιτροπής θα 
συντονίζει ο αντιπρόεδρος Πέτρος 
Τζαβέλλας.

Έργο της Επιτροπής η εισήγη-
ση προς τη ∆ιοίκηση όσον αφορά:

 την εκπόνηση µελέτης και σχε-
τικής εισήγησης προς τη ∆ιοίκηση 
για την οργάνωση και το σχεδιασµό 
του συστήµατος παραλαβής των 
Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης των 
γεωργών από το έτος 2021 και µε-
τά µέσω πιστοποιηµένων φορέων,

 το συντονισµό και την επικοι-
νωνία µε αρµόδιους πιστοποιηµέ-
νους φορείς στα πλαίσια του ΟΣ∆Ε,

 την ενηµέρωση των πιστοποι-
ηµένων φορέων για αλλαγές κατά 
τη φάση υλοποίησης του έργου,

 την προώθηση, σε συνεργα-
σία µε όλους τους εµπλεκόµενους 
φορείς, όλων των λύσεων επί των 
προβληµάτων που εντοπίζονται 
κατά τη διάρκεια των φάσεων υ-
λοποίησης του έργου,

 την παρακολούθηση της υλο-
ποίησης του έργου,

 τον έλεγχο και την αξιολόγη-
ση του έργου,

 τη βελτίωση της αποτελεσµα-
τικότητας του έργου των εµπλεκό-
µενων φορέων και στη διαρκή α-
ναβάθµιση των παρεχόµενων υπη-
ρεσιών στους παραγωγούς

 όποια άλλη ενέργεια προκύψει 
για την ολοκλήρωση του έργου.

Σύµφωνα µε την απόφαση η Ε-
πιτροπής Συντονισµού και Αξιολό-
γησης αποτελείται από τους παρα-
κάτω υπαλλήλους:

Τακτικά Μέλη ορίζονται οι:
1. Κέντρος Γεώργιος
2. Γαλάνης Νικόλαος
3. Μπαλής Ανδρέας
4. Κάρλου Ειρήνη
5. Ντούντουλα Χριστίνα
6. Στάρας Νικόλαος
7. Κανελλάκη Βασιλική
Να σηµειωθεί ότι η εν λόγω από-

φαση, που αναρτήθηκε στη ∆ιαύ-
γεια στις 17 ∆εκεµβρίου 2020 κα-
ταργεί τις προηγούµενες.

Με ηλεκτρικά 
τρακτέρ στις 
αγορές ο CEO 
της Boeing

Επταμελές συντονιστικό 
αξιολόγησης φορέων ΟΣΔΕ

Από την ηµέρα αποχώρησης από 
την Boeing, o Ντένις Μούλενµπεργκ 

έχει διανύσει 17.000 µίλια µε το 
ποδήλατό του, σε µια διαδικασία 

ανασυγκρότησης που τον οδήγησε 
στη σύσταση εταιρείας παροχής 

συµβουλών σε νεοφυείς εταιρείες µε 
υποσχόµενα τεχνολογικά εργαλεία.

Ο Ειδικός 
γραµµατέας 
∆ιαχείρισης 
Ιδιωτικού 
Χρέους, Φώτης 
Κουρµούσης µε 
τον υπουργό 
Οικονοµικών 
Χρήστο 
Σταϊκούρα.

Παράταση ως 31 Μαρτίου 2021 για το πρόγραµµα 
«Γέφυρα», καθυστερεί η παροχή «∆εύτερης Ευκαιρίας»

Την παράταση κατά τρεις µήνες, ως τις 31 Μαρτίου 2021 του περιθωρίου 
που έχουν οι οφειλέτες ώστε να ενταχθούν στη «Γέφυρα», το κρατικό 
πρόγραµµα επιδότησης των δόσεων δανείων 1ης κατοικίας περιλαµβάνει 
τροπολογία του υπουργείου Οικονοµικών. Παράλληλα, παρατείνεται και η 
έναρξη εφαρµογής του νέου θεσµικού πλαισίου «Ρύθµιση Οφειλών και 
Παροχή ∆εύτερης Ευκαιρίας», καθώς υπάρχουν 53 ΚΥΑ που πρέπει να 
εκδοθούν για να εφαρµοστεί ο νόµος και είναι έτοιµες µόνο οι µισές. Η 
εννεάµηνη κρατική επιδότηση «Γέφυρα» µπορεί να ξεκινήσει έως 1-4-2021. 
Ως προς τη ρύθµιση οφειλών και Παροχή ∆εύτερης Ευκαιρίας:
α. Φυσικά πρόσωπα, νοικοκυριά και µικρές επιχειρήσεις, µε περιουσία έως 
350.000 ευρώ: παρατείνεται για 5 µήνες η εξωδικαστική ρύθµιση οφειλών 
και η παροχή δεύτερης ευκαιρίας, µε έναρξη ισχύος την 1η.6.2021.
β. Μεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα µε επιχειρηµατική 
δραστηριότητα, µε περιουσία άνω των 350.000 ευρώ και κύκλο εργασιών 
άνω των 700.000 ευρώ: παρατείνεται για 2 µήνες η διαδικασία εξυγίανσης 
και παροχής δεύτερης ευκαιρίας, µε έναρξη ισχύος την 1η.3.2021.

∆ιοίκηση
Πρόεδρος της επτα-

µελούς συντονιστικής 
οµάδας ορίζεται ο 

Γιώργος Κέντρος µε 
αναπληρωτή τον Νίκο 
Γαλάνη, ενώ τις ενέρ-
γειες της Επιτροπής θα 
συντονίζει ο αντιπρόε-

δρος Πέτρος Τζαβέλλας
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ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Την ένταξη των βαµβακοκαλλιεργη-
τών στο Μέτρο 10.1.8 «Κοµφούζιο» µε 
επιδότηση 33 και 40 ευρώ το στρέµµα, 
προανήγγειλε ο υφυπουργός Αγροτι-
κής Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας, µε έ-
τος προκήρυξης το 2021. Μάλιστα, η εν 
λόγω πρόσκληση µπορεί να τρέξει άµε-
σα, δηλαδή αρχές του ερχόµενου έτους, 
καθώς ήδη έχει πραγµατοποιηθεί η σχε-
τική τροποποίηση των Προγραµµάτων 
και η µελέτη κόστους εφαρµογής του 
Μέτρου στο βαµβάκι. 

Να σηµειωθεί εδώ πως η επιδότηση της 
µεθόδου «Κοµφούζιο» για τους βαµβακο-
παραγωγούς θα αφορά τις προσβολές για 
το ρόδινο σκουλήκι. Με δεδοµένο λοιπόν 
ότι οι πτήσεις του ρόδινου στην ελληνική 
βαµβακοκαλλιέργεια είναι αρκετά περιο-
ρισµένες, φαίνεται πως το πρόγραµµα έ-
χει κατά κάποιον τρόπο χαρακτήρα στή-
ριξης του εισοδήµατος. Άλλωστε, αποτέ-
λεσε και ένα από τα αιτήµατα της ∆ιεπαγ-
γελµατικής Βάµβακος σε πρόσφατη συ-
νάντηση εκπροσώπων της, µε την ηγεσία 
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Η ενίσχυση που θα δίνεται για τα δύο 
πρώτα έτη εφαρµογής του Μέτρου έχει ο-
ριστεί στα 32,8 ευρώ το στρέµµα και για τα 
τρία επόµενα στα 39,8 ευρώ το στρέµµα, 
σύµφωνα µε µελέτη του Γεωπονικού Πα-
νεπιστηµίου Αθηνών, που είχαν παραγ-
γείλει οι διαχειριστικές αρχές το Μάιο του 
2017. Η φεροµόνη φύλου που χρησιµο-
ποιείται για το ρόδινο σκουλήκι του βάµ-
βακος είναι ένα περίπου ισόποσο µίγµα 
των ουσιών (Ζ,Ζ)-7, 11- Hexadecaiden-1-

yl Acetate και (Z,E)-7, 11-Hexadecaiden-
1-yl Acetate. Οι διαχυτήρες δένονται στο 
κεντρικό στέλεχος του φυτού σε αναλο-
γία 25-50 ανά στρέµµα λαµβάνοντας πρό-
νοια ώστε να υπάρχουν διαχυτήρες στην 
αρχή και στο τέλος κάθε σειράς και στις 
δύο πλάγιες σειρές που αποτελούν τα ό-
ρια της 19 καλλιέργειας. Σε πειράµατα 
που πραγµατοποιήθηκαν σε Ελληνικούς 
αγρούς χρησιµοποιήθηκε το ίδιο µίγµα 
ουσιών (κοινή ονοµασία gossyplure) σε 
κορδόνια που περιείχαν τη φεροµόνη. 

Οι διαχυτήρες δένονται σε κλαδιά των 
βαµβακόφυτων σε όλη την έκταση του α-
γρού σε πυκνότητα 100 τεµάχια ανά στρέµ-
µα. Πρακτικά αυτό σηµαίνει ότι τοποθε-

τούνται ανά 10 φυτά ένας διαχυτήρας σε 
τριγωνική διάταξη. ∆ιαπιστώθηκε σηµα-
ντική µείωση της προσβολής των φυτών 
(προσβεβληµένες κάψες βαµβακιού) η ο-
ποία οφειλόταν σε σηµαντική σύγχυση 
των αρσενικών ατόµων όπως αυτό προ-
κύπτει από τη µειωµένη σύλληψη αρσε-
νικών ατόµων στις παγίδες παρακολού-
θησης. Ενδεχοµένως θα πρέπει στα όρια 
του αγρού να τοποθετηθούν περισσότεροι 
διαχυτήρες για να αποφευχθούν εισαγω-
γές συζευχθέντων θηλυκών ατόµων από 
γειτονικούς αγρούς, ή να γίνει ένας ψε-
κασµός µε κατάλληλο εντοµοκτόνο πε-
ριµετρικά του αγρού ώστε να καταπολε-
µηθούν συζευχθέντα θηλυκά.

Στο Κομφούζιο το βαμβάκι 
το 2021 με 40 ευρώ το στρέμμα
Την ένταξη των βαμβακοπαραγωγών στο Μέτρο 10.1.8 που επιδοτεί την εγκατάσταση 
διαχυτήρων με πρόσκληση το νέο έτος προανήγγειλε ο υφυπουργός Κώστας Σκρέκας

∆απάνες
Το ύψος της ενίσχυ-

σης προκύπτει από τις 
επιπλέον δαπάνες που 
θα πρέπει να κάνουν 

οι βαµβακοπαραγωγοί 
για να εφαρµόσουν τη 

µέθοδο Κοµφούζιο

Πρόβλεψη 
από το 2017 
Το βαµβάκι είχε 
προβλεφθεί για 

ένταξη στο Κοµφούζιο 
από το 2017, ωστόσο 
οι αρχές επέλεξαν να 
µην το εντάξουν στις 
δύο προκηρύξεις που 
έχουν βγει από τότε 

µέχρι σήµερα

Η επιδότηση της µεθόδου 
«Κοµφούζιο»για τους 
βαµβακοπαραγωγούς θα 
αφορά τις προσβολές για 
το ρόδινο σκουλήκι.

Για µία
πενταετία 
η ενίσχυση
Για σηµαντική στήριξη στο 
εισόδηµα των Ελλήνων 
βαµβακοπαραγωγών µε την 
ένταξή τους στο Κοµφούζιο, 
έκανε λόγο ο υφυπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης 
Κώστας Σκρέκας, 
απαντώντας σε σχετική 
ερώτηση του βουλευτή 
ΣΥΡΙΖΑ Βασίλη Κόκκαλη. 
Συγκεκριµένα, ο κ. 
Κόκκαλης, στην εισήγησή 
του έθεσε τα εξής 
ερωτήµατα:
«Πρώτον, προτίθεστε να 
στηρίξετε το σύστηµα 
καλλιέργειας AGRO 2.1, 
AGRO 2.2;
∆εύτερον, προτίθεστε να 
εντάξετε στο ΠΑΑ 2021-
2027 το βαµβάκι, στο 
«ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ», ένα 
σηµαντικότατο πρόγραµµα, 
το οποίο, σύµφωνα µε 
µελέτες, θα αποφέρει 
περίπου στα 33 έως 40 
ευρώ το στρέµµα στους 
βαµβακοπαραγωγούς 
για πέντε χρόνια;
Τρίτον, προτίθεστε να 
τροποποιήσετε επί το 
αυστηρότερο την Υπουργική 
Απόφαση για τις ξένες ύλες, 
αντί για 10% ίσως να είναι 
λιγότερο το ποσοστό;
Τέταρτον, προτίθεστε να 
βελτιώσετε, να εµείνετε 
στην Υπουργική Απόφαση 
για την υποχρεωτική 
σύµβαση στην παράδοση 
βάµβακος;
Πέµπτο, είναι στις σκέψεις 
του Υπουργείου η χορήγηση 
βοηθήµατος λόγω της 
πτώσης στην τιµή του 
βάµβακος λόγω του 
κορωνοϊού;».

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ
�5ΕΤΙΑ= 2 ΠΡΩΤΑ
ΕΤΗ ΚΑΙ 3 ΜΕΤΑ�

ΒΑΜΒΑΚΙ 2ΕΤΙΑ 3ΕΤΙΑ

ΜΕΣΗ ΕΚΤΑΣΗ �ΕΚΤΑΡΙΑ� �Α�  9,18 9,18 9,18

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ �Β�  16065 13740 12410

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ  

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ  ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΙ∆ΩΝ  100 100

∆ΑΠΑΝΕΣ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ Ε∆ΑΦΟΥΣ  1903 1903 1903

∆ΑΠΑΝΕΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
�ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ, ΠΑΓΙ∆ΕΣ ∆ΙΑΧΥΤΗΡΕΣ ΚΤΛ�  

1430 1820 1120

ΑΜΟΙΒΗ ΞΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 788 788 788

ΑΞΙΑ ΜΗ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 4358 4550 4550

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ �Γ�  8478 9161 8461

∆ιαφορά (Β)-(Γ) = (∆) 7587 4579 3949

ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ €/HA 328 396

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ
ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ ΣΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ
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Μελλοντική 
εκπλήρωση 

Οι παραγωγοί µετά 
τη σπορά θα κλείνουν 

συµβόλαια µε τους 
εκκοκκιστές, µε βάσει 
τις τιµές την περίοδο 
της άνοιξης και του 
καλοκαιριού και τα 

βαµβάκια θα παραδίδο-
νται το φθινόπωρο 

Μοντέλο εαρινών προπωλήσεων 
με φιξάρισμα βάσει διεθνούς τιμής   
Συμβόλαια με παραγωγούς μετά τις σπορές από μεγάλα εκκοκκιστήρια 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Το ενδεχόµενο να επιδιώκουν προ-
πωλήσεις της παραγωγής ήδη από 
την άνοιξη εξετάζουν σοβαρά µεγά-
λες εκκοκκιστικές επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται σε περιοχές της 
κεντρικής Ελλάδας. 

Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, υπάρ-
χουν εκκοκκιστές που το προηγού-
µενο διάστηµα έδιναν προσφορές 
για τα φιξαρίσµατα στο σύσπορο, οι 
οποίες παρεκκλίναν ελαφρώς από 
τον γενικό κανόνα των 42 λεπτών το 
κιλό που κατά τα άλλα πληρώνουν 
οι περισσότερες επιχειρήσεις. Παρά-
γοντες της αγοράς εκτιµούν ότι αυ-
τό γίνεται εν είδη εκπαίδευσης των 
παραγωγών, προκειµένου να υιο-
θετηθεί µοντέλο συνεργασίας στα 

πρότυπα που ακολουθεί εκκοκκι-
στήριο στη Βόρεια Ελλάδα. 

Σε αυτό το µοντέλο οι παραγωγοί 
µετά το τέλος της σποράς θα κλεί-
νουν συµβόλαια µελλοντικής εκ-
πλήρωσης µε τους εκκοκκιστές, µε 
βάσει τις τιµές που παίζουν την πε-
ρίοδο της άνοιξης και του καλοκαι-
ριού, για συγκεκριµένες ποσότητες 
πρώτης ύλης. Τα βαµβάκια θα πα-
ραδίδονται το φθινόπωρο µε την 
κλειστή τιµή που είχε συµφωνηθεί 
την άνοιξη. 

Σηµειώνεται ότι η ΚΥΑ που µεταξύ 
άλλων προέβλεπε την πριµοδότηση 
της ποιότητας και τις ποινές επί της 
τιµής για τις υψηλές υγρασίες, που 
ουσιαστικά µέχρι στιγµής σε λίγες 
περιπτώσεις έχει εφαρµοστεί, περι-
λαµβάνει δε και τη δυνατότητα προ-
πωλήσεων ποσοτήτων από τους πα-

ραγωγούς στους εκκοκκιστές. 
Κατά κανόνα οι τιµές στο διεθνές 

χρηµατιστήριο βάµβακος την περί-
οδο µετά τις σπορές, είναι ελαφρώς 
υψηλότερες εκείνων που διαµορφώ-
νονται αργότερα µέσα στη χρονιά, 
ωστόσο τα τελευταία δύο χρόνια η 
αγορά ήταν εξαιρετικά ευάλωτη και 
ευµετάβλητη. Μάλιστα, υπενθυµίζε-

ται ότι ακριβώς αυτό το στοιχείο της 
αγοράς επιχείρησαν να εκµεταλλευ-
τούν οι εκκοκκιστές το φετινό καλο-
καίρι, καλώντας τους παραγωγούς 
σε προπωλήσεις όταν η τιµή ήταν λί-
γο πάνω από τα 60 σεντς, υποστηρί-
ζοντας πως δεν θα ανέβει άλλο πριν 
το 2021, µε την πραγµατικότητα ό-
µως να τους διαψεύδει.  



Κορύνεο ξεραίνει 
ροδακινεώνες  
Απαραίτητος ο ψεκασμός πριν την 
έναρξη διόγκωσης των οφθαλμών

ΤΗΣ  ΣΤΕΛΑΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ
  provelengiou@agronews.gr

Το κορύνεο είναι µια οικεία 
για τους παραγωγούς πυρη-
νοκάρπων ασθένεια, µιας και 
είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένη 
στη χώρα µας. 

Η ασθένεια προκαλείται 
από τον µύκητα Stigmina 
carpophilla και είναι συχνά 
πολύ σοβαρή για τη ροδακι-
νιά, προκαλώντας έντονες 
ξηράνσεις στους κλάδους α-
κόµα και καθολική ξήραν-
ση των προσβεβληµένων δέ-
ντρων. Στα συνήθη συµπτώ-
µατα συγκαταλέγονται η εµ-
φάνιση µικρών κυκλικών νε-
κρωτικών ερυθροκάστανων 
κηλίδων (2-3mm) στο έλα-
σµα των τρυφερών φύλλων. 
Οι νεκρωµένοι ιστοί αποχω-
ρίζονται από το υγιές µέρος 
του ελάσµατος και πέφτουν, 

δηµιουργώντας οπές («τρύ-
πες από σκάγια»). ∆υστυχώς 
η προαναφερθείσα συµπτω-
µατολογία δεν είναι χαρα-
κτηριστική µόνο για τη συ-
γκεκριµένη ασθένεια, καθώς 
παρόµοια συµπτώµατα προ-
καλούνται κι από άλλες πα-
ρασιτικές και µη προσβολές, 
ενώ έχουν παρατηρηθεί ακό-
µα και σε περιπτώσεις τοξικό-
τητας φαρµάκων (π.χ. βορδι-
γαλίου πολτού κ.α.). 

Πέρα από τα φύλλα, η προ-
σβολή µπορεί να επεκταθεί 

και στους βλαστούς, στους ο-
φθαλµούς, στα άνθη και στους 
καρπούς. Στους καρπούς σχη-
µατίζονται κηλίδες παρόµοιες 
µε εκείνες των φύλλων, δη-
µιουργώντας µικρές εσχαρώ-
σεις, µε βυθισµένη εµφάνιση. 

∆ιαχειµάζει σε οφθαλµούς 
και έλκη βλαστών

Ο µύκητας διαχειµάζει στους 
οφθαλµούς και στα έλκη των 
βλαστών µε τη µορφή κονιδί-
ων, τα οποία απελευθερώνο-
νται και διασπείρονται µε τη 
βροχή και τον ισχυρό άνεµο. 
Για τη βλάστηση των κονιδί-
ων και πραγµατοποίηση των 
µολύνσεων, είναι αναγκαίο 
οι φυτικές επιφάνειες να εί-
ναι βρεγµένες για αρκετές ώ-
ρες και να επικρατούν θερµο-
κρασίες µεταξύ 9 και 27οC. 

Σε οπωρώνες όπου είχε πα-
ρατηρηθεί προσβολή από τον 

µύκητα κατά την προηγούµε-
νη καλλιεργητική περίοδο, οι 
γεωπόνοι του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών 
και Ποιοτικού Ελέγχου Θεσ-
σαλονίκης και Καβάλας συµ-
βουλεύουν να συσταθεί πρό-
γραµµα ψεκασµών σε τέσσε-
ρις περιόδους. 

Οι πρώτοι δύο ψεκασµοί θα 
πρέπει να γίνονται µε βορδι-
γάλιο πολτό ή οξυχλωριούχο 
χαλκό, ο ένας το φθινόπωρο 
κατά την πτώση των φύλλων 
και ο δεύτερος κατά την τρέ-
χουσα περίοδο του λήθαρ-
γου, λίγο πριν την έναρξη 
διόγκωσης των οφθαλµών. 

Τέλος καίριας σηµασίας εί-
ναι τα µέτρα πρόληψης, και 
µείωσης του µολύσµατος, µε 
καλλιέργεια ανθεκτικών στο 
κορύνεο ποικιλιών και µε την 
αφαίρεση και το κάψιµο των 
προσβεβληµένων κλαδίσκων. 

Αντιµετώπιση της µονίλιας στο λήθαργο των πυρηνόκαρπων  
Το σύνολο των ειδών που ανήκουν στα πυρηνόκαρπα προσβάλλεται από 
παρόµοια παθογόνα µε ένα από τα κυριότερα να θεωρούνται οι µύκητες 
που ανήκουν στη µονίλια. Ο µύκητας προκαλεί νέκρωση ανθέων και 
βλαστών, δηµιουργία ελκών στους κλάδους µε την έκκριση κόµεος, 
καθώς επίσης και µετασυλλεκτική σήψη καρπών και βλαστών. Παρ’ όλο 
που η συγκεκριµένη ασθένεια κάνει την εµφάνισή της την άνοιξη µέσα 

στην καλλιεργητική περίοδο, όσον αφορά τα συµπτώµατα και τις ζηµιές που 
προκαλεί, η παρουσία του µύκητα στα δέντρα είναι διαρκής όλο το χρόνο, µε τη 
διαχείµαση του σε µουµιοποιηµένους καρπούς που παραµένουν πάνω στα δέντρα ή 
στο έδαφος. Ως αποτέλεσµα, λόγω του βροχερού καιρού την τρέχουσα περίοδο, 
που ευνοεί τις πρωτογενείς µολύνσεις, οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης συνιστούν στους 
παραγωγούς πρόληψη µε την αφαίρεση των µουµιοποιηµένων καρπών και 
προσβεβληµένων βλαστών από τα δέντρα και ψεκασµούς κατά την περίοδο του 
λήθαργου των οφθαλµών, µε µυκητοκτόνα µε διασυστηµατική δράση.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΤΕΛΑ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ

Σηµάδια 
Στους καρπούς σχη-

µατίζονται κηλίδες και 
µικρές εσχαρώσεις, µε 
βυθισµένη εµφάνιση 

Κερκοσπορίωση 
στο σπανάκι
Η κερκοσπορίωση θεωρείται µια από 
τις σηµαντικότερες της καλλιέργειας µε 
απώλειες που µπορεί να φτάσουν ως 
και 40%. Χαρακτηριστική 
συµπτωµατολογία του µύκητα 
Cercospora spinaciae που προκαλεί 
την κερκοσπορίωση στο σπανάκι, είναι 
η εµφάνιση καστανών κυκλικών 
κηλίδων που περιβάλλονται από 
καστανοκόκκινη άλω και στις δύο 
επιφάνειες των φύλλων. Σε συνθήκες 
υψηλής υγρασίας, πάνω στις κηλίδες 
σχηµατίζεται και γκρι εξάνθηση µε τα 
σπόρια του µύκητα. Ο προσβεβληµένος 
ιστός µπορεί να νεκρωθεί και 
απορριφθεί, δηµιουργώντας τρύπες 
(σαν από σκάγια) στα φύλλα. Λόγω της 
σηµαντικότητας της ασθένειας για την 
καλλιέργεια που µπορεί να οδηγήσει 
έως και 40% απώλειες, οι γεωπόνοι 
συνιστούν καλό αερισµό της 
καλλιέργειας, αφαίρεση των 
προσβεβληµένων φυτών και 
επεµβάσεις µε κατάλληλα 
φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα. 

Σκευάσµατα
SYNGENTA: Ortiva Top 20/12.5 SC.

Βαµβακάδα 
ροδακινιάς
Η βαµβακάδα ή άσπρη ψώρα 
θεωρείται από του σηµαντικότερους 
εχθρούς της ροδακινιάς σε οπωρώνες 
της Βορείου και κεντρικής Ελλάδας. Το 
έντοµο (Pseudaulacaspis pentagona) 
έχει τρείς γενεές τον χρόνο, 
δραστηριοποιείται κυρίως την άνοιξη 
σχηµατίζοντας εκτεταµένες 
βαµβακώδεις αποικίες αλλά τα 
διαχειµάζοντα θηλυκά είναι ορατά και 
κατά την χειµερινή περίοδο. 
Οι γεωπόνοι του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών Βόλου για 
την αντιµετώπιση του κοκκοειδούς σε 
περιπτώσεις πολύ σοβαρών 
προσβολών συνιστούν ψεκασµούς 
αργά το χειµώνα ή λίγο πριν την 
έκπτυξη των οφθαλµών της ροδακινιάς, 
εναντίoν των ενήλικων θηλυκών µε τη 
χρήση λαδιών σε δόσεις 2 - 3 %. 
Ιδιαίτερης όµως σηµασίας είναι και οι 
ψεκασµοί εναντίον της 1ης και 3ης 
γενεάς των κινητών µορφών 
(ερπουσών) που είναι και το 
ευπαθέστερο στάδιο του κοκκοειδούς 
στα εντοµοκτόνα.

Σκευάσµατα
BAYER: Movento 150OD, Movento 
Gold 100SC
HELLAFARM: Support 97,6 EC, 
Admiral 10 EC
SIPCAM: Treenol EC.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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Η προσθήκη θειικού καλίου στη 
ροδακινιά κυµαίνεται µεταξύ 10 και 16 
κιλών ανά στρέµµα, ενώ στην κερασιά 
µεταξύ 6 και 12 κιλών. Στη βερικοκιά 
οι ανάγκες καλίου ξεπερνούν αυτές 
του αζώτου, όµως υπερβολική 
καλιούχος λίπανση πρέπει να 
αποφεύγεται, ειδικά στην ποικιλία 
«Μπεµπέκου». Η τροφοπενία καλίου 
εµφανίζεται στα δέντρα µε ξήρανση 
της περιφέρειας των φύλλων και έχει 
ως αποτέλεσµα τη µείωση της άνθισης, 
της βλάστησης και του µεγέθους τον 
καρπών. Παρά τη σηµασία της 
συνεισφοράς του φωσφόρου στην 
ανάπτυξη και παραγωγικότητα των 
δέντρων, περίσσεια του στοιχείου στο 
έδαφος µπορεί να προκαλέσει έλλειψη 
σιδήρου και ψευδαργύρου.

Περισσότερο 
Κάλιο χρειάζεται 
η βερικοκιά

Τον Φεβρουάριο το 70% του αζώτου
Κατά την περίοδο του λήθαργου των πυρηνόκαρπων προσθήκη φωσφόρου και καλίου 

ΤΗΣ  ΣΤΕΛΑΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ
  provelengiou@agronews.gr

Κατά την εγκατάσταση ενός οπω-
ρώνα βερικοκιάς, ροδακινιάς και 
κερασιάς, πριν τη φύτευση των 
δενδρυλλίων, είναι σκόπιµη η εν-
σωµάτωση µε όργωµα στο έδα-
φος οργανικής ουσίας (κοπριά), 
φωσφορικών και καλιούχων λι-
πασµάτων. Σε καλλιέργειες στις 
οποίες τα δέντρα έχουν εισέλθει 
στην παραγωγική τους φάση, το 
άζωτο προστίθεται σε δύο δόσεις 
µε το 70% αυτού να εφαρµόζεται 
τον Φεβρουαρίου (7-8 κιλά/στρέµ-
µα) και το υπόλοιπο κατά την ανά-
πτυξη του καρπού (Μάιο-Ιούλιο). 

Στις αρχές και µέσα του χειµώνα 
(περίοδος λήθαργου) συνιστάται η 
εφαρµογή φωσφορούχου και κα-
λιούχου λίπανσης µε ενσωµάτω-
ση και επιφανειακά αντιστοίχως, 
για ροδακινιές και βερικοκιές, ε-
νώ για τις κερασιές η καλιούχος 
λίπανση πραγµατοποιείται λίγο 

αργότερα. Οι επεµβάσεις λίπαν-
σης και για τα δύο θρεπτικά, θα 
πρέπει να πραγµατοποιούνται κα-
τά προσέγγιση κάθε δύο µε τρία 
χρόνια, ή όταν η φυλλοδιαγνωστι-
κή δείξει ότι η περιεκτικότητα των 
εν λόγο θρεπτικών έχει πέσει κά-
τω από την οριακή συγκέντρωση.  

Τέλος, κατά την παρούσα χρονι-
κή περίοδο, µπορούν να πραγµα-

τοποιηθούν και διαφυλλικοί ψε-
κασµοί για κάλυψη των αναγκών 
των φυτών σε µαγγάνιο (50 γρ. 
θειϊκού µαγγανίου/δέντρο) και 
ψευδάργυρο (στη δόση 3-5%). Ι-
διαίτερη βάση πρέπει να δίνεται 
στην λίπανση µε ψευδάργυρο σε 
ροδακινεώνες της Βορείου Ελλά-
δας όπου και παρατηρείται έλλει-
ψη του στοιχείου στο 60% αυτών. 

Ψεκασµοί
Αυτή την περίοδο και 

διαφυλλικοί ψεκασµοί για 
κάλυψη των αναγκών των 

φυτών σε µαγγάνιο (50 
γρ. θειϊκού µαγγανίου/

δέντρο) και ψευδάργυρο 
(στη δόση 3-5%)

Το υπόλοιπο του αζώτου στα παραγωγικά δέντρα προστίθεται κατά την ανάπτυξη του καρπού.



Η FOMESA ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ θυγατρική 
της FOMESA FRUITECH έχει δηµιουρ-
γηθεί από τη µεγάλη αυτή εταιρεία τον 
Σεπτέµβριο του 1989 και δραστηριοποιεί-
ται στην Ελλάδα ως νοµικό πρόσωπο, µε 
σκοπό να µεταφέρει την εµπειρία και τις 
γνώσεις της µητρικής της βοηθώντας για 
την καλύτερη παρουσίαση των Ελληνικών 
φρούτων και λαχανικών στη εσωτερική 
αλλά και στις διεθνείς αγορές. Γνωρίζο-
ντας τους κανόνες των αγορών αλλά και 
του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, 
τα Ελληνικά προϊόντα µπορούν να πουλη-
θούν µόνο όταν συνδυάζουν άριστη ποιό-
τητα σε ελκυστικές συσκευασίες και τιµές.

Η FOMESA ΕΛΛΑΣ εγγυάται την συ-
ντήρηση και την εξαιρετική παρουσία 
των φρούτων σας µε τα αξιόπιστα προ-
ϊόντα της, τα οποία αφορούν τη µετά 
την συγκοµιδή επεξεργασία. Η µεγά-
λη γκάµα υδατοδυαλυτών κεριών µας, 
WATERWAX προσαρµοσµένη σε δια-
φορετικές καλλιέργειες όπως: Εσπεριδο-
ειδή, Αβοκάντο, Μάνγκο, Μήλο, Πεπόνι, 
Καρπούζι, κ.λπ. τα οποία βελτιώνουν την 
εµφάνισή, αυξάνουν τη λάµψη, βοηθούν 
στην συντήρησή τους, αποφεύγοντας την 
απώλεια βάρους τους, καθυστερώντας τη 
γήρανση και παρατείνοντας µε αυτό τον 
τρόπο την εµπορική ζωή των προϊόντων.

Επιπλέον, προσφέρουµε µια σειρά ει-
δικών κεριών για τον Αποπρασινισµό και 
συντήρηση σε ψυκτικούς θαλάµους, την 
αποστολή σε µακρινούς προορισµούς, 
ειδικό κερί για Vegans, και τέλος το µη 
υδατοδυαλυτό κερί µας, FRUITSEAL UE 
που στεγνώνει άµεσα χαρίζοντας έξτρα 
γυάλισµα στους καρπούς. 

Επιπλέον σας παρέχουµε τις ποιο αξι-
όπιστες λύσεις για: την απολύµανση των 
θαλάµων και γενικά χώρων που απο-
θηκεύονται – συντηρούνται φρούτα και 
λαχανικά µε τα ειδικά απολυµαντικά δια 
υγρής (STERIBOX AC) και στεγνής µεθό-
δου (FRUITFOG AC),

«Fomesa Fruitech», 
µια µάρκα µε ιστορία

Η FΟΜΕSA FRUITECH γιόρτασε στις 23 
Μαΐου την 65η επέτειό της, ως κορυφαία 
εταιρεία παγκοσµίως µετά τη συγκοµιδή 
φρούτων και λαχανικών.
 Με µεγάλη χαρά εορτάζουµε µαζί σας 
την 65η επέτειό µας και σας ευχαρι-
στούµε ειλικρινά για όλη την υποστήριξη 

και τη συµβολή σας στην ανάπτυξη της 
FOMESA. Ένα επιχειρηµατικό έργο του 
οποίου η ιστορία χρονολογείται από τις 
23 Μαΐου 1955 µε µια καθαρή φιλοσο-
φία εξυπηρέτησης των πελατών µας.

Στη FOMESA FRUITECH είµαστε ειδι-
κοί στη µετά τη συγκοµιδή φρούτων και 
λαχανικών εργαζόµενοι για τη µείωση της 
σπατάλης των τροφίµων και την βιώσιµη 
ανάπτυξη, βελτιώνοντας την ασφάλεια 
των τροφίµων, µε πλήρη συµµόρφωση 
στους υπάρχοντες αυστηρούς υγειονοµι-
κούς κανονισµούς.

Μέσα σε όλο αυτό το χρονικό διάστη-
µα, εκείνα τα αρχικά κριτήρια του επαγ-
γελµατισµού, της δέσµευσης, του ενθου-
σιασµού και του κινήτρου εξακολουθούν 
να είναι η κινητήρια δύναµη µας και συ-
νεχίζουµε να προσφέρουµε τεχνολογι-
κές και καινοτόµες λύσεις, δια µέσω της 
δικής µας πρότασης µε αξία βασιζόµενη 
σε τρεις βασικούς πυλώνες όπως τα προ-
ϊόντα, τον εξοπλισµό και των υπηρεσιών 
εξατοµικευµένων στενών συµβουλών 
που διασφαλίζουν την εµπιστοσύνη των 
πελατών, που µας οδήγησε λόγο κατα-
γωγής µας ως εταιρεία της Βαλένθια-
Ισπανίας να παρέχουµε υπηρεσίες στα 
συσκευαστήρια παραγωγής και συσκευα-

σίας των εσπεριδοειδών της Κοινότητας 
της Βαλένθια, αποκτώντας εν συνεχεία 
τις εταιρίες BRILLOCERA και BROGDEX 
δύο εταιρείες αναγνωρισµένου κύρους 
και µακράς καινοτόµου παράδοσης στον 
κλάδο των φρούτων και λαχανικών, οι 
οποίες ενίσχυσαν την προσφορά µας, κα-
θιστώντας τη FOMESA FRUITECH ένα 
σηµείο αναφοράς µετασυλλεκτικά σε 
εθνικό και παγκόσµιο επίπεδο µε παρου-
σία στις κύριες χώρες παραγωγής εσπε-
ριδοειδών του µεσογειακού τόξου, έχο-
ντας τη δική µας θυγατρική στην Ελλάδα 
FOMESA ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ, περνώντας από 
τη Νότια Αφρική και την Κεντρική Αµερι-
κή, µε µια εταιρική επένδυση κατασκευής 
δικών µας προϊόντων στην Ουρουγουάη 
και επέκτασή µας στην Αφρική και την 
Ασία. Συντοχρονος έχουµε επεκταθεί 
σε άλλες καλλιέργειες, όπως Λωτούς, 
Φρούτα µε µεγάλο κουκούτσι (πυρηνό-
καρπα), Μήλα Αχλάδια, Αβοκάντο, Πα-
τάτες, Λαχανικά κ.λ.π.

Συνεχής καινοτοµία στις επε-
ξεργασίες µετά τη συγκοµιδή

Μας ευχαριστεί πλήρως να µοιραστού-
µε µαζί σας ορισµένες καινοτοµίες που 

έχουµε επιτύχει αυτά τα 65 χρόνια, 
καθώς ήµασταν οι πρωτοπόροι στην ει-
σαγωγή στην Ευρώπη του κεριού εσπε-
ριδοειδών, FLAVORSEAL PROTECTED 
το οποίο θα εξελιχθεί µε την πάροδο του 
χρόνου σε FRUITSEAL και χάρη στην 
ανυποµονησία µας να το βελτιώσουµε 
και να προσφέρουµε λύσεις αξίας στην 
αγορά, δηµιουργήσαµε τη σειρά επικα-
λύψεων WATERWAX µια σειρά προϊ-
όντων τεχνικά εγγυηµένων και αποδε-
δειγµένων καλύψεων µε βάση το νερό 
για τον έλεγχο της απώλειας βάρους, τη 
βελτίωση της εµφάνισής, την αύξηση της 
λάµψης και την καθυστέρηση της γήραν-
σης, παρατείνοντας την διάρκεια εµπορι-
κή ζωής των φρούτων.

Εξυπηρέτηση πελατών 
και συµβουλές

Συνεχής εξυπηρέτηση και η συµβουλές 
στους πελάτες µας για την ανάλυση υπο-
λειµµάτων, συµβουλές για τις καλύτερες 
θεραπείες προσαρµοσµένες στις ανά-
γκες και τις ιδιαιτερότητες για κάθε πε-
λάτη και των αγορών που προορίζονται 
τα φρούτα, λαµβάνοντας πάντα υπόψη 
την ισχύουσα νοµοθεσία.

Η οµάδα του εκπαιδευµένου και έµπει-
ρου προσωπικού της FOMESA ΕΛΛΑΣ 
προσφέρει άµεσες λύσεις και συµβουλές 
ανά πάσα στιγµή. 

Η εµπειρία µας, φροντίζει πάντα τις 
ανάγκες σας,προσφέροντας υπηρεσίες 
και προϊόντα, που πληρούν την ΕΥΡΩ-
ΠΑΪΚΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ νοµοθεσία, φέ-
ροντας τις ανάλογες εγκρίσεις (Υ.Α.ΑΤ., 
Ε.Ο.Φ. ΚΑΙ Γ.Χ.Κ.) Θέλουµε να ευχαρι-
στήσουµε όλους εσάς που µας βοηθήσατε 
να φτάσουµε εδώ και να σας ζητήσουµε 
να µείνετε δίπλα µας, για να συνεχίσουµε 
να µεγαλώνουµε µαζί σε αυτήν τη διαδι-
κασία συνεχούς βελτίωσης.

Ο Ι∆ΑΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΣΥΛΕΚΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 
Η FOMESA µε 30 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα εγγυάται την εξαιρετική παρουσία 

των φρούτων κατά την συντήρηση και την επεξεργασία µετά την συγκοµιδή
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Νέο θεσμικό πλαίσιο για επενδύσεις

Μέχρι 90% για νέους 
η ενίσχυση στα Σχέδια 
Βελτίωσης 2021-2022

Κατά προτεραιότητα με τα επιπλέον χρήματα του μεταβατικού 
λέει η ηγεσία του υπουργείου θα βγει ακόμα μία προκήρυξη, 
στοχευμένη σε καινοτόμα συστήματα ευφυούς γεωργίας 

Αυξημένο το ποσοστό ενίσχυσης για όλες τις περιφέρειες στο 
75% και στο 90% ειδικά για τους νέους αγρότες του ΠΑΑ

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Αυξηµένη στο 75% για όλες τις περι-
φέρειες και ειδικότερα για τους νέ-
ους αγρότες στο 90% δύναται να είναι 
η ένταση ενίσχυσης νέα πρόσκληση 
των Σχεδίων Βελτίωσης, για επενδύ-
σεις που αφορούν συστήµατα ευφυ-
ούς γεωργίας, σύµφωνα µε τον µε-
ταβατικό κανονισµό της ΚΑΠ. Η η-
γεσία του υπουργείου Αγροτικής Α-
νάπτυξης έχει ήδη προαναγγείλει τη 
νέα προκήρυξη µέσα στη διετία 2021-
2022 και µάλιστα κατά προτεραιότη-
τα «για µια περισσότερο πράσινη και 
ψηφιακή Γεωργία», όπως ειπώθη-
κε αρχές ∆εκεµβρίου κατά τη διάρ-
κεια της Επιτροπής Παρακολούθη-
σης του ΠΑΑ. 

Η πρόσκληση λοιπόν αναµένεται 
να είναι στοχευµένη σε καινοτόµα 
συστήµατα όπως:

1. Συστήµατα πλοήγησης (GPS).
2. Συστήµατα ελεγχόµενης µετακί-

νησης στον αγρό (tramlining).
3. Σπαρτικές µηχανές για απευ-

θείας σπορά (εφαρµογή στην µέθο-
δο της ακαλλιέργειας) .

4. Σπαρτικές, λιπασµατοδιανοµείς, 
ψεκαστικά µεταβλητής δόσης (µε GPS).

5. Σετ ανίχνευσης της κόµης των
δένδρων.
6. Μηχανήµατα καταπολέµησης µε 

συστήµατα αναγνώρισης των ζιζανίων.
7. Μηχανήµατα για συλλογή καρ-

πών από το έδαφος µε µηχανικό τρό-
πο(ελιές, δαµάσκηνα, εσπεριδοειδή, 
ακρόδρυα).

8. Παρελκόµενα µηχανήµατα συ-
γκοµιδής για φυλλώδη λαχανικά (µα-
ρούλι, σπανάκι, ρόκα κ.λπ.).

9. Αυτόµατες µεταφυτευτικές
µηχανές. 
10. Σύστηµα υποστήριξης λήψης 

αποφάσεων για έλεγχο άρδευσης-λί-
πανσης (π.χ. σύστηµα OPIRIS).

Την προσωρινή ανάληψη ή µεταφο-
ρά των ιδίων κεφαλαίων που έχουν 
δεσµεύσει οι δικαιούχοι για την υλο-
ποίηση του έργου τους, προβλέπει για 
τα Μέτρα 4.2.1 και 4.2.2 «Μεταποίη-
ση», η 8η τροποποίηση του σχετικού 
θεσµικού πλαισίου. Συγκεκριµένα, οι 
δικαιούχοι επιτρέπεται να χρησιµο-
ποιήσουν αυτό το ποσό για άλλο σκο-
πό, εφόσον θα µπορέσουν να το ανα-
πληρώσουν εντός εξαµήνου. Έτσι, θα 
είναι σε θέση να καλύψουν έκτακτες 
ανάγκες ρευστότητας που µπορεί να 
έχουν προκύψει λόγω της πανδηµί-
ας, χωρίς να κινδυνεύουν µε µείω-
ση της επιδοτούµενης δαπάνης και 
πιθανή απένταξη. Συγκεκριµένα, η 
τροποποίηση αναφέρει:   

β) Η παρ. δ) του άρθρου 14 «Υπο-
χρεώσεις των δικαιούχων» αντικα-
θίσταται ως εξής:

«δ) Να τηρούν το χρηµατοδοτι-
κό σχήµα της επένδυσης, όπως αυ-
τό έχει εγκριθεί και αναρτηθεί στο 
ΠΣΚΕ. Η ίδια συµµετοχή, όπως αυτή 
αναλύεται στο χρηµατοδοτικό σχή-
µα της επένδυσης, καλύπτεται από 
τον δικαιούχο µε ίδια κεφάλαια ή/

και µε τραπεζικό δανεισµό, εφόσον 
είναι απαραίτητο. Σε περίπτωση που 
το χρηµατοδοτικό σχήµα τροποποι-
ηθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
παρούσα, προηγείται από τον δικαι-
ούχο, σχετική αίτηση τροποποίησης 
της πράξης πριν την υποβολή αίτη-
σης πληρωµής, µε την επιφύλαξη 
των διατάξεων της παρ. 5 του άρ-
θρου 10 της παρούσας».

γ) Η παρ. 3 του άρθρου 17 «Γενικές 
διατάξεις», αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Κατά παρέκκλιση των αναφε-

Απελευθέρωση κεφαλαίων στη

11. Σύστηµα υποστήριξης λήψης α-
ποφάσεων για έλεγχο ασθενειών.

12. Συστήµατα αισθητήρων για µετρή-
σεις παραµέτρων µικροκλίµατος, καλ-
λιέργειας και εδάφους-υποστρωµάτων.

13. Αυτοµατισµοί µέτρησης – χαρτο-
γράφησης της παραγωγής.

14. Συστήµατα ελέγχου καθαρότητας 
(ανίχνευση υπολειµµάτων).

Το θεσµικό πλαίσιο
Όσον αφορά ειδικότερα την ένταση 

ενίσχυσης, η αύξησή της για περιπτώ-
σεις επενδύσεων στη γεωργία ακριβεί-
ας, αναφέρεται καθαρά στην παράγρα-
φο 18 του Άρθρου 7 στον µεταβατικό 
κανονισµό που αναφέρει: 

«Τα ανωτέρω ποσοστά µπορούν να 
προσαυξηθούν κατά ακόµα 35 % σε πε-
ρίπτωση χρηµατοδοτικών πράξεων α-
πό τα κονδύλια που αναφέρονται στο 
άρθρο 58α παράγραφος 1, οι οποίες 
συµβάλλουν σε µια ανθεκτική, βιώσι-
µη και ψηφιακή οικονοµική ανάκαµ-
ψη, υπό τον όρο ότι η εν λόγω στήριξη 
δεν υπερβαίνει το 75 %, και κατά ακό-
µη 20 ποσοστιαίες µονάδες, υπό τον ό-
ρο ότι η µέγιστη συνδυασµένη στήρι-
ξη δεν υπερβαίνει το 90 %, για: – νέους 
γεωργούς ως ορίζονται κατά τον παρό-
ντα κανονισµό ή οι οποίοι έχουν ήδη 
εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των πέ-
ντε ετών που προηγούνται της αίτησης 
στήριξης, – συλλογικές επενδύσεις και 
ολοκληρωµένα έργα [...].».

Κατανοµή κονδυλίων
Το 2021 θα µπουν στο Ταµείο 
του ΠΑΑ γύρω στα 800 εκατ. 
ευρώ κοινοτικών κονδυλίων 

και το 2022 ακόµα τόσα 
για νέες προκηρύξεις

Το νέο θεσµικό πλαίσιο 
επιτρέπει αυξηµένη 
ενίσχυση ειδικά για 
ψηφιακές επενδύσεις 
και πράσινης 
οικονοµίας δαπάνες.

Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2020Agrenda18 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

Νέα μέτρα
Ο µεταβατικός κανονισµός της 
ΚΑΠ, που θα µπει σε εφαρµογή 
την 1η Ιανουαρίου 2021, για 
την Ελλάδα προβλέπει κονδύλια 
1,6 δις ευρώ προς αξιοποίηση 
για Μέτρα Προγραµµάτων, 
όπως Σχέδια Βελτίωσης, Νέοι 
Αγρότες, Μεταποίηση και 
Βιολογική Γεωργία. 

Πρόσκληση
Το ζήτηµα είναι να τρέξει 
όσο το δυνατόν πιο γρήγορα η 
πρόσκληση, ωστόσο η εµπειρία 
δείχνει ότι ειδικά στα Σχέδια 
Βελτίωσης οι διαδικασίες είναι 
αρκετά αργές. 

Μεταποίηση
Αυξηµένα ποσοστά ενίσχυσης 
θα απολαµβάνει και το νέο 
πρόγραµµα Μεταποίησης 
για επενδύσεις «οι οποίες 
συµβάλλουν σε µια ανθεκτική, 
βιώσιµη και ψηφιακή οικονοµική 
ανάκαµψη».



Μεταποίηση

ΤΡΑΚΤΕΡ
MONARCH

ΙΣΧΥΣ
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
∆ΙΑΘΕΣΙΜΟ

40 ΙΠΠΟΙ ΓΙΑ 10 ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

70 ΙΠΠΟΙ

100% ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2021

Πλήρως ηλεκτρικό,
αυτόνομο τρακτέρ
έτοιμο για χωράφι 
Η Monarch Tractor παρουσίασε το 
πρώτο πλήρως ηλεκτρικό, αυτόνο-
µο- αλλά προαιρετικά και µε οδη-
γό- τρακτέρ της. Γνώµονας για την 
ενσωµάτωση των χαρακτηριστικών 
που φέρει το συγκεκριµένο τρακτέρ 
των 70 ίππων οι πολλές προκλή-
σεις, όπως η έλλειψη εργατικού 
δυναµικού και οι επιπτώσεις της 
αλλαγής του κλίµατος, οι ανησυ-
χίες για την ασφάλεια, οι αυξηµέ-
νες απαιτήσεις για βιωσιµότητα και 
άλλα, σύµφωνα µε την εταιρεία.

Το Monarch Tractor αντιµετωπί-
ζει αυτά τα ζητήµατα συνδυάζοντας 
την ηλεκτροκίνηση, τον αυτοµατι-
σµό, τη µηχανική µάθηση και την 
ανάλυση δεδοµένων για να βελτι-
ώσει τις υπάρχουσες δραστηριότη-
τες του αγρότη, να αυξήσει την πα-
ραγωγικότητα και την ασφάλεια της 
εργασίας και να µεγιστοποιήσει τις 
αποδόσεις για τη µείωση του γενι-
κού κόστους και των εκποµπών.

«Το Monarch Tractor συµβάλ-
λει στον ψηφιακό µετασχηµατι-
σµό της γεωργίας µε πρωτοφα-
νή χαρακτηριστικά ευφυΐας, τε-
χνολογίας και ασφάλειας», δή-

λωσε ο Praveen Penmetsa, συ-
νιδρυτής & διευθύνων σύµβου-
λος της Monarch Tractor.

«Συγκεντρώσαµε µια οµάδα α-
γροτών παγκόσµιας κλάσης, µη-
χανικούς και επιστήµονες για να 
ανταποκριθούµε στις σηµερινές 
γεωργικές απαιτήσεις και ενδυ-
ναµώνουµε τους αγρότες δίνο-
ντάς τους έξυπνα εργαλεία για 
τη συλλογή περισσότερων προ-
γνωστικών δεδοµένων για την 
εφαρµογή βιώσιµων πρακτικών, 
για να κερδίσουν περισσότερα 
χρήµατα. Εκατοντάδες αγρότες 
έχουν εγγραφεί για να λάβουν 
ένα Monarch Tractor και ανυπο-
µονούµε να προσφέρουµε ένα 
νέο επίπεδο βιωσιµότητας και α-
ποτελεσµατικότητας στις υπάρ-
χουσες εκµεταλλεύσεις τους», 
δήλωσε ο ίδιος.

Σύµφωνα µε την εταιρεία, το 
Monarch Tractor είναι 100% η-
λεκτρικό και έχει µηδενικές εκ-
ποµπές ρύπων ενώ χρησιµεύει 
παράλληλα ως 3 σε 1 εργαλείο 
ηλεκτροδότησης που λειτουργεί 
όχι µόνο ως τρακτέρ, αλλά, µε ε-
πιπλέον αποθήκευση, ενεργεί ως 
ATV και έχει τις δυνατότητες να 
λειτουργεί ως ισχυρή γεννήτρια 
στο πεδίο. Μπορεί να λειτουργή-
σει µε ή χωρίς οδηγό. Πάντως, 
η εταιρεία χρησιµοποιεί την πιο 
πρόσφατη αυτόνοµη τεχνολογία 
για να παρέχει λειτουργίες υπο-
βοήθησης οδηγού και προαιρε-
τικού προγράµµατος οδήγησης. 

Ακόµα 6 εκατ. ευρώ 
στο Leader Πάρνωνα

Εγκρίθηκε το αίτηµα 
υπερδέσµευσης πόρων συνολικού 
ύψους 6.089.700 ευρώ της ΟΤ∆ 
Πάρνωνα. Η παραπάνω κατανοµή 
θα καλύψει προτάσεις ιδιωτικού 
χαρακτήρα, στο Τοπικό Πρόγραµµα 
Leader «Ανατολική Πελοπόννησος. 
Απόθεµα Βιόσφαιρας και 
Επιχειρηµατικές Ζώνες 
Καινοτοµίας». Στο ποσό 
συµπεριλαµβάνεται κι αυτό των 
2.119.868,08 ευρώ, το οποίο 
µεταφέρθηκε στο υποµέτρο 19.2 
του Τ.Π. LEADER της ΟΤ∆ 
«Πάρνωνας ΑΕ» για την ενίσχυση 
του τοµέα της µεταποίησης. Η ΟΤ∆ 
«Πάρνωνας ΑΕ» θα προχωρήσει 
εντός των επόµενων ηµερών σε 
αποφάσεις της Επιτροπής 
∆ιαχείρισης για ένταξη στο τοπικό 
πρόγραµµα 78 επενδυτικών 
προτάσεων συνολικής δηµόσιας 
δαπάνης 9.617.564,70 ευρώ. 
Μετά την απόφαση αυτή 
ολοκληρώνεται η διαδικασία 
έκδοσης του οριστικού Πίνακα 
Κατάταξης των προτάσεων της 1ης 
Πρόσκλησης ιδιωτικού χαρακτήρα.

ροµένων στο άρθρο 19 «Παράρτηµα» 
της παρούσας (εδάφιο 5 της παρ. 1 και 
σηµείο 3 των «Επισηµάνσεων σχετι-
κά µε τα παραστατικά καταβολής ενί-
σχυσης») από την έναρξη εφαρµογής 
των έκτακτων µέτρων για την αντιµε-
τώπιση της πανδηµίας COVID-19, ε-
πιτρέπεται η ανάληψη ή µεταφορά 
χρηµατικών ποσών από τον διακρι-
τό λογαριασµό των ιδίων κεφαλαί-
ων για άλλο σκοπό, χωρίς να µειώ-
νεται αναλογικά ο εγκεκριµένος προ-
ϋπολογισµός της αίτησης στήριξης.

Παραγγελίες
Το Φθινόπωρο του 2021 

θα είναι διαθέσιµο για 
παραγγελίες το τρακτέρ 

Monarch, αναφέρει 
σε ανακοίνωση της 

η αµερικανική εταιρεία
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ

Επιδότηση 
αντιχαλαζικών
Περιθώριο έως τις 31 
Μαρτίου 2021, έχουν 
αγρότες και συλλογικά 
σχήµατα για να κάνουν 
αίητησ ενίσχυσης στα 
πλαίσια του Μέτρου 5.1 
που επιδοτεί την αγορά και 
εγκατάσταση αντιχαλαζικών, 
αντιβρόχινων και 
αντιπαγετικών συστηµάτων. 

Άδειες φύτευσης 
αµπελώνων 2021
Μέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 
2020 έχουν περιθώριο 
οι ενδιαφερόµενοι για να 
υποβάλουν ηλεκτρονική 
αίτηση αδειών φύτευσης 
οινοποιήσιµων ποικιλιών 
αµπέλου. 

Μέτρο ενίσχυσης 
πιστοποίησης
Μέχρι τις 29 Ιανουαρίου 
συνεχίζονται οι αιτήσεις 
στήριξης στο Μέτρο 3.1 που 
καλύπτει τα έξοδα 
πιστοποίησης για δικαιούχους 
βιολογικής γεωργίας και 
κτηνοτροφίας που 
ακολουθούν τριετείς 
δεσµεύσεις (µετατροπή). 
Η ενίσχυση έχει οριστεί 
έως τα 2.000 ευρώ ανά 
εκµετάλλευση.
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ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Η ώρα όπου οι εµπειρογνώµονες από 26 
διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες κλήθη-
καν να κρίνουν τα «Τρακτέρ της Χρονιάς 
2021» έφτασε, µε την καθιερωµένη εκδή-
λωση στα πλαίσια της έκθεσης EIMA να γί-
νεται φέτος, για πρώτη φορά, διαδικτυα-
κά. Ωστόσο, τα βραβεία για τις 4 κατηγορί-
ες τρακτέρ -«Tractor of the Year», «Best of 
Specialized», «Best Utility» και «Sustainable 
TOTY»- απονεµήθηκαν, µε τα µοντέλα- νικη-

τές να αντανακλούν τις σύγχρονες απαιτή-
σεις των αγροτών που είναι η πρακτικότητα, 
η βιωσιµότητα, η τεχνολογία και η δύναµη.

Με τον τίτλο του «Τρακτέρ της Χρονιάς» 
τιµάται φέτος το Massey Ferguson 8S.265, 
το οποίο φέρει επαναστατικό σχεδιασµό και 
τεχνολογίες, βάζοντας την µπράντα του ο-
µίλου AGCO στη νέα εποχή. Πρόκειται για 
ένα εντελώς νέο τρακτέρ, µε ρετρό στυλ, και-
νοτόµο κιβώτιο, σύγχρονο σύστηµα ψύξης 
και υδραυλικό σύστηµα και φυσικά, µια ε-
παναστατική καµπίνα που απέχει από τον 
κινητήρα. Τα δύο τελευταία ενσωµατώνουν 

Βραβεία Τρακτέρ της 
Χρονιάς για το 2021 
με τέσσερις νικητές  
Οι Massey Ferguson, Valtra, Fendt και Claas πήραν 
το μεγάλο βραβείο στις τέσσερις κατηγορίες του θεσμού

Διπλή ασπίδα 
προστασίας με τα 
Nutrimore Winner
Στην επιφανειακή αζωτούχο λίπανση τα τελευταία χρόνια 
το λίπασµα πρωταγωνιστής δεν είναι άλλο παρά η στα-
θεροποιηµένη ουροθειϊκή. Γι’αυτό και η GAVRIEL προ-
τείνει Nutrimore Winner, τη µοναδική όπως λέει σταθε-
ροποιηµένη ουροθειϊκή µε διπλή ασπίδα προστασίας. 

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

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

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

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

ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΚΟΥΝΟΥ, 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ 

MARKETING GAVRIEL
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Οι νικητές του 
διαγωνισμού της 
Syngenta Hellas
Ολοκληρώθηκε ο µεγάλος διαγωνισµός της Syngenta 
Hellas µε τέσσερις υπερτυχερούς να κερδίζουν το έ-
παθλο των 5000 ευρώ. Οι άνθρωποι της Syngenta πα-
ρέδωσαν το έπαθλο σε µία εκ των νικητών, την ∆ρα-
γατάκη Μαρία, παραγωγό κηπευτικών καλλιεργειών 
στην Ιεράπετρα της Κρήτης. Συγκεκριµένα η κα. ∆ρα-
γατάκη καλλιεργεί 12 στρέµµατα τοµάτας και κοντού 
αγγουριού και περιέγραψε τις δυσκολίες που αντιµε-
τωπίζει αλλά και τα οφέλη από τις λύσεις των προϊό-
ντων της εταιρείας.

Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Η Tuta µας ταλαιπωρεί και 
πολλές φορές αν δε δώσεις την προσοχή που χρειάζε-
ται µπορεί να αποβεί καταστρεπτική. Τα τελευταία χρό-
νια ακολουθώ το πρόγραµµα της Syngenta και πραγµα-
τικά βλέπω πολύ καλά αποτελέσµατα.». Και πρόσθεσε:

«Φέτος χρησιµοποίησα και το  Minecto Alpha και έ-
µεινα πάρα πολύ ευχαριστηµένη. Με προστάτεψε και 
από ιώσεις αλλά και από πολλά έντοµά που απειλούν 
τα χωράφια µου.». Η Syngenta από την πλευρά της α-
ναφέρει σε δελτίο τύπου: «Εµείς αυτό που µπορούµε 
να πούµε, είναι ένα πολύ µεγάλο ευχαριστώ και να υ-
ποσχεθούµε ότι θα συνεχίσουµε να είµαστε δίπλα στον 
παραγωγό και γεωπόνο δίνοντας πρωτοποριακές και 
καινοτόµες λύσεις.».

Ρεκόρ οικονομίας 
για το John Deere 7R
H John Deere πέτυχε το καλύτερο αποτέλεσµα σε δοκι-
µή µεταφορικής εργασίας από DLG PowerMix, το 2018 
µε το 6250 R. Τώρα ήρθε το νέο 7R 330 να γίνει το φε-
τινό σηµείο αναφοράς. Συγκεκριµένα, µε συνδυασµέ-
νη κατανάλωση καυσίµου µόνο 375 γρ./kWh πετρε-
λαίου και 17γρ./kWh DEF, το 7R 330 έκαψε 8 γρ./kWh 
και 28 γρ./kWh DEF, σε δοκιµή µεταφορικής εργασίας 
που πραγµατοποιήθηκε από τον ανεξάρτητο οργανισµό 
DLG και το τεστ PowerMix. Σύµφωνα µε την εταιρεία, 
αυτή η οικονοµία στο δρόµο θα βοηθήσει τους αγρό-
τες και τους εργολάβους να µειώσουν περαιτέρω τα λει-
τουργικά τους κόστη. Αν και όλα όλα εξαρτώνται από 
τις τιµές πετρελαίου και DEF σε κάθε χώρα, το αποτέλε-
σµα ισοδυναµεί µε ωριαία εξοικονόµηση 1,50 -2 ευρώ. 

υψηλές τεχνολογίες άνεσης και οικονοµί-
ας καύσης αντίστοιχα. 

Το ίδιο σύγχρονο και ελκυστικό στο µάτι 
είναι και το Valtra G 135 Versu, το οποίο ό-
µως έρχεται ακόµη πιο ευέλικτο, κερδίζοντας 
το βραβείο «Best Utility». Η κριτική έλαβε υ-
πόψη της παραµέτρους όπως αυτή της ευε-
λιξίας τιµώντας το νέο µοντέλο της Valtra µε 
το µεταξόνιο των 2,55 µέτρων και τη λεπτή 
µέση του πλαισίου. Με βάση αυτά τα στοι-
χεία και χάρη στην προσοχή σε όλες τις λε-
πτοµέρειες που έχει δοθεί από τους µηχανι-
κούς, την προσφερόµενη τεχνολογία στην 
καµπίνα και τον πολύ αποδοτικό υδραυλι-
κό βοηθό, το Valtra G 135 Versu ψηφίζεται 
για φέτος το καλύτερο στην κατηγορία του.

Το υψηλού επιπέδου περιβάλλον χρή-
σης εντός της καµπίνας αλλά και το «οι-
κονοµικό» κιβώτιο ταχυτήτων είναι τα δύο 
βασικά χαρακτηριστικά που ξεχώρισαν τα 
µάτια των εµπειρογνωµόνων του θεσµού 
για να απονείµουν το βραβείο «Best of 
Specialized» στο Fendt 211 V Variο, ένα 
τρακτέρ µε µικρό σασί και αυξηµένη ευε-
λιξία για τα στενά περάσµατα, αφού τέτοια 
είναι η φύση του µοντέλου.

Από τη νεοϊδρυθείσα κατηγορία «Sustianble 
TOTY», τέλος, οι ειδικοί της ευρωπαϊκής ε-
πιτροπής κατέληξαν στο νέας γενιάς Claas 
960 Axion, εξαίροντας τον ψηφιακό βοηθό 
CEMOS αλλά και το σύστηµα πλήρωσης ε-
λαστικών που αυτό διαθέτει, δύο χαρακτη-
ριστικά που απογειώνουν την παραγωγικό-
τητα αλλά και την οικονοµία σε ένα ανοι-
χτοχώραφο τρακτέρ σαν και αυτό. Το σύ-
στηµα CEMOS αποτελεί ένα µεγάλο βήµα 
προς τα εµπρός, αφού επικουρεί επεµβα-
τικά και αυτοµατοποιηµένα στη διαχείριση 
τρακτέρ και παρελκόµενου ώστε να επιτευ-
χθεί η βέλτιστη απόδοση, παραγωγικότητα 
και οικονοµία. Το νέο Claas 960 Axion τι-
µάται για φέτος στην κατηγορία, αφού προ-
άγει µε κάθε τρόπο την βιωσιµότητα, ανα-
φέρει το σχετικό δελτίο τύπου.

Από 26 χώρες ψήφοι
Τα βραβεία προκύπτουν ύστερα από 
ψηφορορία 26 εµπειρογνωµόνων 

από διαφορετικές χώρες και απονε-
µήθηκαν φέτος ψηφιακά
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Εκτιμήσεις

 ∆ιαχρονικό: Φέτος δεν ήταν η 
χρονιά να αποκτήσεις αυτά που 
θέλεις. Είναι η χρονιά να εκτιµήσεις 
αυτά που έχεις!

 Χρυσή λίστα: Η χρυσή λίστα 
µε τα 23 αρωµατικά και 
φαρµακευτικά φυτά της Ελλάδας 
περιλαµβάνει τη ρίγανη, το 
δενδρολίβανο, τον κρόκο, το τσάι 
του βουνού (sideritis), τη µέντα, 
το γλυκάνισο, το δίκταµο, τον 
δυόσµο, το φασκόµηλο, τον 
βασιλικό και άλλα. 
texnologosgeoponos.gr, 
12/12/2020

 Μετανάστες: Τα Ηνωµένα 
Αραβικά Εµιράτα τον περασµένο 
µήνα απαγόρευσαν προσωρινά 
στους πολίτες 13 µουσουλµανικών 
χωρών, συµπεριλαµβανοµένου του 

Πακιστάν, να 
παίρνουν βίζα 
εργασίας και 
επίσκεψης.  
Οι ειδικοί 
συνδέουν την 
απόφαση των 
ΗΑΕ µε την 
ευθυγράµµιση 

του Πακιστάν µε Τουρκία, Ιράν και 
Μαλαισία. Α. Χωριανόπουλος. asia.
nikei.com. infognomonpolitics.gr, 
7/12/2020.

 «Αφωνία» ή φίµωµα: Η 
καθηµερινότητα του κτηνοτρόφου 
είναι πολύ δεσµευτική µε τα 
ζωντανά να έχουν απαιτήσεις 
άµεσα εκτελεστές, 365 µέρες τον 
χρόνο, 7 µέρες την εβδοµάδα, 24 
ώρες την ηµέρα. Και κάποια στιγµή 
έχεις την ανάγκη να ξαποστάσεις 
για λίγο, για µερικές στιγµές. Και 
όσο καλά και να έχεις 
εκπαιδευµένα τα ζωντανά σου, 
πάντα υπάρχει µια κακή στιγµή. 
Είναι τραγικό κάποιοι, ανοήτως 
φερόµενοι, να προωθούν 
νοµοθετικές ρυθµίσεις ερήµην των 
κτηνοτρόφων, εις βάρος των 
κτηνοτρόφων, χωρίς να έχουν 
έστω την στοιχειώδη ευγένεια, µε 
µια απαράδεκτη µορφή 
ακατονόµαστου αυταρχισµού, να 
επιβάλουν αστυνοµικά πρόστιµα, 
χωρίς να παρεµβαίνει ο φυσικός 
κριτής-δικαστής, και µάλιστα να το 
µαθαίνεις µε συστηµένη επιστολή. 
Το ακούσαµε στην Επιτροπή 
Βουλής στις 4/12/2020
          * ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Θεµέλια για µια διαφορετική παρα-
γωγική συγκρότηση στο µελισσο-
κοµικό κλάδο που θα θέτει εκτός 
όσους επιχειρούν να νοθεύσουν 
την ποιότητα και την προέλευση του 
προϊόντος και θα δηµιουργεί πεδία 
για αύξηση της προστιθέµενης αξί-
ας του ελληνικού µελιού, υπόσχο-
νται οι αρµόδιες πολιτειακές αρχές.

Βήµα για τις σχετικές αναφορές το 
11ο Συνέδριο Ελληνικού Μελιού & 
Προϊόντων Μέλισσας (12-13 ∆εκεµ-
βρίου), που πραγµατοποιήθηκε λό-
γω των περιορισµών της πανδηµί-
ας διαδικτυακά µε την παρουσία της 
πολιτικής ηγεσίας των υπουργείων 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων αλλά και των 
αρµόδιων φορέων του µελισσοκο-
µικού κλάδου.

Στην κατεύθυνση αυτή, οι εξαγγε-
λίες του υπουργού Αγροτικής Ανά-
πτυξης, Μάκη Βορίδη, για µέτρα στή-
ριξης του µελισσοκοµικού τοµέα για 
την αντιµετώπιση των προβληµάτων 
από την πανδηµία, εν είδη αυτών που 

έχουν δοθεί σε άλλους κλάδους που 
πλήττονται από τα περιοριστικά µέ-
τρα. Αναφερόµενος στο Εθνικό Με-
λισσοκοµικό Μητρώο, σηµείωσε ότι 
η σχετική υπουργική απόφαση βρί-
σκεται προς υπογραφή, προκειµέ-
νου να ενεργοποιηθεί µια βάση η ο-
ποία θα θέσει θεµέλια διαφορετικής 
παραγωγικής συγκρότησης στον µε-
λισσοκοµικό κλάδο. Υπενθυµίζεται 
ότι η εν λόγω πληροφοριακή βάση 
δεδοµένων έχει σκοπό την καθιέρω-
ση ενιαίου συστήµατος καταγραφής, 
απογραφής και ταυτοποίησης όλων 
των µελισσοκόµων και του µελισσο-
κοµικού κεφαλαίου της χώρας.

Συµπληρώνοντας, η υφυπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης Φωτεινή Αρα-
µπατζή, σηµείωσε ότι µέληµα της κυ-
βέρνησης είναι η προστασία της ελ-

ληνικής παραγωγής από τον αθέµι-
το ανταγωνισµό, η αύξηση της πα-
ραγωγής µε βάση τις πραγµατικές 
δυνατότητες της χώρας και η αύξη-
ση της προστιθέµενης αξίας του ελ-
ληνικού µελιού, δηλαδή τυποποίη-
ση, πιστοποίηση, branding, αύξη-
ση εξαγωγών.

Αντίστοιχα, σαφή βούληση για στή-
ριξη του κλάδου εξέφρασε στον χαι-
ρετισµό του και ο Υπουργός Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιά-
δης, προαναγγέλλοντας πρωτοβουλί-
ες µέσα στο 2021 για τη στήριξη των 
επιχειρήσεων και την αύξηση των ε-
ξαγωγών µελιού, ενώ τόνισε ότι θα 
πρέπει να υπάρξει επιπλέον προβο-
λή σε ένα προϊόν όπως το µέλι, πα-
ραδοσιακό για την Ελλάδα, µε υψηλή 
ποιότητα και σηµαντικές εξαγωγές.

Βranding και ελληνικό σήμα 
εχέγγυα για βελτίωση της 
θέσης του εγχώριου μελιού 
στις αγορές Μέτρα στήριξης για ανασυγκρότηση της 

μελισσοκομίας ελέω και της πανδημίας 
εξαγγέλθηκαν στο 11ο Φεστιβάλ Μελιού 

Μείζον να εδραιωθεί το ελληνικό σήµα 
στο µέλι ως εχέγγυο ποιότητας.

Αθρόες φθηνές εισαγωγές, νοθεία µε καραµελόχρωµα
και πανδηµία θέτουν σε κίνδυνο την εγχώρια παραγωγή

Στα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο µελισσοκοµικός κλάδος αλλά και στις 
προτάσεις για την αντιµετώπισή τους αναφέρθηκε ο πρόεδρος της 
Οµοσπονδίας Μελισσοκοµικών Συλλόγων Ελλάδος Βασίλης Ντούρας. Κατά 
τον ίδιο, θεωρείται εξαιρετικά σηµαντικό να µπει το ελληνικό σήµα στο µέλι, 
ώστε να βοηθήσει στη βελτίωση της ποιότητας και σε µια καλύτερη λειτουργία 
της αγοράς. Ως κρίσιµες χρονιές για την ελληνική µελισσοκοµία χαρακτήρισε 
το 2020 και το 2021 ο αντιπρόεδρος της  Εθνικής ∆ιεπαγγελµατικής 
Οργάνωσης Μελιού & Λοιπών Προϊόντων Κυψέλη, Γιώργος Πίττας. Όπως 
υπογράµµισε, οι αθρόες εισαγωγές µελιού από τρίτες ή ευρωπαϊκές χώρες, 
κυρίως µέσω Βουλγαρίας, η παρατεταµένη οικονοµική κρίση, η πανδηµία, οι 
ελληνοποιήσεις και η πρωτοφανής αδικαιολόγητη νοθεία µε καραµελόχρωµα 
έχουν φέρει σε απόγνωση τον µελισσοκοµικό κλάδο.

Νοθεία
Ελληνοποιή-
σεις, νοθεία 

µε καραµελό-
χρωµα και οι 

εξευτελιστικές 
τιµές έφεραν  

απόγνωση

Μητρώο
Προς υπο-
γραφή η 

υπουργική 
απόφαση για 

το Εθνικό 
Μελισσοκο-

µικό Μητρώο

Ενισχύσεις
Καθοδόν 

µέτρα στήρι-
ξης όπως αυτά 
που δόθηκαν 

σε άλλους 
κλάδους λόγω 

πανδηµίας

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr
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Καθώς η πανδηµική κρίση συνεχίζεται, 
το 2021 διαµορφώνεται όχι ως έτος οι-
κονοµικής ανάκαµψης για τα ευρωπα-
ϊκά κρασιά, αλλά ως έτος επαγρύπνη-
σης για την αποφυγή υπερβολικών α-
νισορροπιών στην αγορά. Ταυτόχρονα, 
οι ευρωπαϊκές βιοµηχανίες πρέπει να 
είναι σε θέση να συνεχίσουν να σχεδι-
άζουν ένα µέλλον που συνδυάζει ανα-
γκαστικά τις περιβαλλοντικές επιδόσεις 
και τις οικονοµικές επιδόσεις. Έτσι, για 
το 2021, θα συνεχίσουν να χρειάζονται 
µέτρα έκτακτης ανάγκης. Ωστόσο, αυτά 
τα επείγοντα µέτρα πρέπει να αποτελούν 
µέρος ενός συνεκτικού πολυετούς σχε-
δίου για επανέναρξη και οικοδόµηση ε-
νός ισχυρού, µακροχρόνιου και αποτε-
λεσµατικά βιώσιµου ευρωπαϊκού αµπε-
λοοινικού τοµέα, στο οποίο ο ρόλος των 
συνεταιρισµό κρίνεται καθοριστικός. 

Πρώτα απ’ όλα, απαιτείται οικονοµι-
κή ανάκαµψη για τα επόµενα τρία χρό-
νια για να επανέλθει το επίπεδο κατα-
νάλωσης όπως πριν από την κρίση. Θα 
χρειαστούν τουλάχιστον δύο χρόνια για 
να ξεκινήσει εκ νέου η δυναµική της 
ζήτησης καθώς η κρίση έχει διαταράξει 
βαθιά τις συνήθειες των καταναλωτών. 

Τα παραπάνω, παραθέτει η κεντρική 
αµπελουργική συνεταιριστική οργάνω-
ση ΚΕΟΣΟΣΕ, επικαλούµενη τη δηµόσια 
συζήτηση στις 2 ∆εκεµβρίου που πραγ-
µατοποιήσαν γαλλικοί, ιταλικοί και ι-
σπανικοί συνεταιρισµοί οίνου µαζί µε 
το European Think Tank Farm Europe, 
σχετικά µε το µέλλον του αµπελοοινικού 
τοµέα. Μάλιστα, στη συζήτηση µετείχαν ο 
Angel Villafranca, πρόεδρος των ισπανι-
κών συνεταιρισµών αγροτοδιατροφικών 
προϊόντων, ο Pau Roca, γενικός διευθυ-
ντής του ∆ιεθνούς Οργανισµού Αµπέλου 
και Οίνου (OIV) και ο Denis Pantini, δι-
ευθυντής του Nomisma’s Wine Monitor, 
που ανέλυσαν την κατάσταση των διε-
θνών και ευρωπαϊκών αγορών οίνου µε-
τά την πανδηµία. Το δεύτερο µέρος ή-

ταν περισσότερο πολιτικό µε τις παρεµ-
βάσεις της Ιταλίδας υπουργού Γεωργίας 
Teresa Bellanova και του αναπληρωτή 
γενικού διευθυντή του υπουργείου Γε-
ωργίας της Γαλλίας Philippe Declaud και 
των µελών της Επιτροπής Γεωργίας του 
Ευρωκοινοβουλίου Clara Aguilera, Paolo 
De Castro και Anne Sander και άλλων.

Σύµφωνα µε τη συζήτηση, απαιτούνται 
επαρκή µέσα για το εγγύς µέλλον ήτοι:

 Επέκταση των µέτρων που ελήφθη-
σαν για την κρίση το 2021. 

 Πλήρη πρόσβαση της ευρωπαϊκής 
αµπελουργίας στα 8 δισ.ευρώ του Next 
Generation Eu Fund στον 2ο πυλώνα.

Η µεταρρύθµιση της ΚΑΠ να διασφα-
λίσει ότι η αµπελουργία θα έχει πρόσβα-
ση σε γεωργο-περιβαλλοντικά µέτρα και 
σε συστήµατα διαχείρισης κινδύνων. 

Τουλάχιστον δύο χρόνια
για να επανέλθει η δυναμική 
της ζήτησης στο κρασί

Ο νέος επιχειρηματικός επιταχυντής 
Αγροανέλιξη εστιάζει στην οικοτεχνία
Έµφαση στη στήριξη επενδύσεων 
οικοτεχνίας δίνει ο νέος κύκλος ε-
πιχειρηµατικής επιτάχυνσης και µι-
κροχρηµατοδότησης «Αγροανέλι-
ξη», που υλοποιείται µέσω του µη 
κερδοσκοπικού οργανισµού «Νέα 
Γεωργία Νέα Γενιά».

Συγκεκριµένα, ο επιταχυντής «Α-
γροανέλιξη», που υλοποιείται µέ-
σω δωρεάς του Ιδρύµατος Σταύρος 
Νιάρχος, θα δώσει την ευκαιρία σε 
15 επιχειρηµατικές ιδέες που αφο-
ρούν προϊόντα οικοτεχνίας να ανα-
πτυχθούν και να εξελιχθούν µέσα 
από ένα εντατικό πρόγραµµα εκ-
παίδευσης και συµβουλευτικής δι-
άρκειας πέντε µηνών, διαδικτυακά.

Στον νέο κύκλο καλούνται οι κα-
τά κύριο επάγγελµα αγρότες που  
δραστηριοποιούνται  ήδη στην οι-
κοτεχνία ή επιθυµούν να φτιάξουν 
τη δική τους οικοτεχνία, να υποβά-
λουν αίτηση έως 18 Ιανουαρίου.

Ο επιταχυντής θα προσφέρει στους 
συµµετέχοντες σύγχρονα εργαλεία 
κατάρτισης, επιχειρηµατική καθο-
δήγηση αλλά και µικροχρηµατο-
δότηση,  δηµιουργώντας υπερα-
ξία τόσο για τους ίδιους τους όσο 
και για τις τοπικές αγροτικές οικο-
νοµίες, συµβάλλοντας στη µείωση 

της ανεργίας. Μέσω της δράσης θα 
ενισχυθεί και η γυναικεία απασχό-
ληση, καθώς πολλές µονάδες ανή-
κουν σε γυναίκες της οικογένειας 
ή τις απασχολούν επαγγελµατικά. 

Κατά το πεντάµηνο εντατικό πρό-
γραµµα εκπαίδευσης και συµβου-
λευτικής, οι συµµετέχοντες θα µπο-
ρούν να εργαστούν πάνω στην υ-
λοποίηση και επικύρωση της ιδέας 
τους, µε τη βοήθεια κορυφαίων µε-
ντόρων και εµπειρογνωµόνων από 
τον επιχειρηµατικό και ακαδηµαϊ-
κό κόσµο και το δίκτυο του οργα-
νισµού «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά».  

Σχετικά µε την οικονοµική ενί-
σχυση, στην αρχή του προγράµµα-
τος θα δοθεί ένα µικρό ποσό σε ό-
λους τους συµµετέχοντες και στη 
συνέχεια, µετά την αξιολόγηση βά-
σει της προόδου των οµάδων, θα 
καταβληθεί κλιµακωτά το υπόλοι-
πο της οικονοµικής ενίσχυσης, για 
την περαιτέρω εξέλιξή της επιχειρη-
µατικής τους πρότασης. Η συνολι-
κή οικονοµική ενίσχυση που θα δι-
ανεµηθεί στους 15 συµµετέχοντες, 
ανέρχεται σε 58.500 ευρώ. Επίσης, 
µετά το πέρας της εκπαίδευσης, θα 
δοθεί επιπλέον συµβουλευτική και 
καθοδήγηση για έξι µήνες.

Χρονιά
διακρίσεων 
για ελαιώνες
Σακελλαρόπουλου
το 2020
Με πολλαπλές διακρίσεις τι-
µήθηκαν οι βιολογικοί ελαιώ-
νες Σακελλαρόπουλου στο 
Evoo World Ranking 2020 
(EVOOWR) για την ποιότητα 
των ελαιολάδων τους. Συ-
γκεκριµένα, βρέθηκαν στην 
5η θέση στο κόσµο, ανάµεσα 
σε 1605 βραβευµένες, ελαιο-
παραγωγικές εταιρείες, από 
42 χώρες (TOP 10 και TOP 
100 SOCIETIES OF THE 
WORLD 2020). Επίσης, 10 
βιολογικά και gourmet ελαιό-
λαδα των ελαιώνων κατατά-
χθηκαν στα «Ελαιόλαδα της 
Χρονιάς 2020» (EVOO of 
THE YEAR 2020), ανάµεσα 
σε 13.342 παγκοσµίως, βρα-
βευµένα, ελαιόλαδα. Επίσης, 
τιµήθηκαν µε την 2η θέση, 
στη παγκόσµια κατάταξη των 
Ελληνικών εταιρειών, ανάµε-
σα σε 240 βραβευµένες Ελ-
ληνικές εταιρείες (EVOO 
World Ranking 2020).

 O Angel Villafranca, πρόεδρος 
των ισπανικών συνεταιρισµών 
αγροτοδιατροφικών προϊόντων.

Ως 18 Ιανουαρίου
Αίτηση από κατά κύριο 

επάγγελµα αγρότες 
που δραστηριοποιού-
νται ήδη στην οικο-
τεχνία ή θέλουν να 

κάνουν τη δική τους

ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗΣ 
ΓΙΑ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ
Ι∆ΕΕΣ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΣΗ

15

5
ΜΗΝΗ

58.500
ΕΥΡΩ

6
ΜΗΝΕΣ
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Όις Φάρμα

Με ενισχυμένα 
στησίματα κουμάντο 
κάνει ο παραγωγός
Η μεθοδικότητα πίσω από μια πρότυπη φάρμα με 1.200 
προβατίνες και στήσιμο 500 κιλά ανά ζώο στην Αργολίδα

Και την τρίχα
του ζώου

Μια φάρµα στην 
Ελλάδα πρέπει να 
εκµεταλλεύεται ή 

δυνατόν και την τρίχα 
του ζώου. Θα πρέπει 

να βελτιώνει διαρκώς 
τις αποδόσεις. Με 250 
κιλά γάλα στήσιµο, η 
εκµετάλλευση είναι 

ζηµιογόνα

Πέραν του γάλακτος και της 
γραβιέρας, η εκµετάλλευση 
εµπορεύεται και γενετικά 
βελτιωµένα ζώα Assaf E.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Ποιος κάνει πιο άνετη ζωή; 
Ο καλύτερος κτηνοτρό-
φος ή ο χειρότερος τυρο-
κόµος; Αρκεί να αναλογι-
στεί κανείς τον αδιάκοπο 
κάµατο που συνεπάγεται η φροντίδα δεκάδων 
ή εκατοντάδων ζώων, η διαχείριση της πρώτης 
ύλης και η καθηµερινή συναναστροφή µε ε-
µπόρους, µεταποιητές και βιοµηχανίες που αυ-
τή συνεπάγεται. 

Η Κρίστι Παληού και Γιούλα Παπαζήση απο-
φάσισαν να ταχθούν µε τους αδικηµένους της 
υπόθεσης, θεωρώντας πως η σύγχρονη κτηνο-
τροφία διαθέτει τις λύσεις και τη δυναµική ώστε 
να αλλάξει τις ισορροπίες στην ζώνη γάλακτος. 

Οι δύο γυναίκες µε πτυχία από το Πολυτεχνείο, 
σπουδές στις ΗΠΑ και καριέρα στον κλάδο των 
µηχανικών δεν είχαν κανένα αγροτικό υπόβα-
θρο πριν το 2012, οπότε η κρίση της οικοδοµής 
τις έκανε να αναλογιστούν την πρωτογενή παρα-
γωγή ως πεδίο επιχειρηµατικής δραστηριότητας. 

Σήµερα διαχειρίζονται µια 
κερδοφόρα πρότυπη φάρ-
µα µε 1.200 προβατίνες, 
αρνάδες που έρχονται α-
πό πίσω και κριάρια. Συ-
νολικά 1.700 ζώα, µε τα 
πιο επιµελώς βελτιωµέ-
να χαρακτηριστικά που 

µπορεί να βρει κάποιος στην ελληνική αγορά.  
«Το γάλα, σκεφτόµασταν τότε κάπως απλο-

ϊκά, δεν χάνει την αξία του σε µια οικονοµική 
και ανθρωπιστική κρίση», λέει στην Agrenda η 
κα. Παληού, αφηγούµενη την ιστορία της Φάρ-
µας Όις. Φυσικά η κρίση του γάλακτος το 2016 
έκανε τις δύο γυναίκες να επανεξετάσουν το αρ-
χικό ερέθισµα και να δώσουν νέες απαντήσεις. 

«Μια φάρµα στην Ελλάδα πρέπει να εκµεταλ-
λεύεται ή δυνατόν και την τρίχα του ζώου. Θα 
πρέπει να βελτιώνει διαρκώς τις αποδόσεις. Με 
250 κιλά γάλα στήσιµο, η εκµετάλλευση είναι 
ζηµιογόνα. Θα πρέπει να ακολουθείς τις τάσεις 
στην αγορά, να αναζητάς ειδικές γνώσεις, να ε-
πενδύεις στην τεχνολογία και στις βελτιωµένες 
φυλές, να αναλογιστείς τη µεταποίηση» µας λέει. 

Η Κρίστι Παληού και η Γιούλα Παπαζήση είναι πεπεισµένες ότι η παραδοσιακή κτηνοτροφία 
δεν µπορεί να φτάσει µακρυά. Οι ίδιες επένδυσαν το 2012 στην µακραίωνη κτηνοτροφική 
παράδοση της Ελλάδας αξιοποιώντας τα εργαλεία που προσφέρει η σταβλισµένη προβατοτροφία.

Κρίστι Παληού - Γιούλα Παπαζήση
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Όταν τα ζώα έφτασαν στην Αργολίδα 
το 2012 οι άνθρωποι της Φάρµας Ό-
ις συνειδητοποίησαν ότι στο επιχει-
ρηµατικό σχέδιο που είχαν συντάξει 
έλειπε ακόµα το βίωµα. Η παραδο-
σιακή κτηνοτροφία δεν ήταν ποτέ 
στα πλάνα τους, όµως από την άλ-
λη η χώρα δεν είχε να δώσει πετυ-
χηµένα παραδείγµατα της οργανω-
µένης εντατικής πτυχής της. Έπρε-
πε λοιπόν αυτές να γίνουν το πα-
ράδειγµα. Η αναζήτηση έστειλε τις 
δύο γυναίκες στο Ισραήλ, τον τόπο 
που ανέδειξε την φυλή Assaf, πρό-
βατα που διακρίνονται από εξαιρε-
τική προσαρµοστικότητα και υψη-
λή γαλακτοπαραγωγή. 

Εκεί είδαν προς τα πού θέλουν να 
κατευθύνουν τις προσπάθειές τους. 
Κατάφεραν να βελτιώσουν το κοπά-
δι τους, πετυχαίνοντας πλέον στή-
σιµο άνω των 500 κιλών ανά ζώο, 
κάτι που έδωσε στη µονάδα µεγά-
λο εκτόπισµα ώστε να αντιστρέφει 
τις πιέσεις της αγοράς. Μετά αυξή-
θηκε η ένταση των επενδύσεων και 
πλέον η πρότυπη φάρµα διαθέτει τη 
δική της ετικέτα γραβιέρας σε µεγά-
λη αλυσίδα σούπερ µάρκετ. «Μπή-

καµε στη µεταποίηση φτιάχνοντας 
πρώτα µια δεξαµενή για το γάλα, 
για να µπορούµε να το συντηρού-
µε. ∆οκιµάσαµε την παρασκευή τυ-
ριού, όπου το κέρδος ανεβαίνει στα 
10 λεπτά ανά κιλό γάλακτος» εξηγεί 
η συνοµιλήτριά µας. «Από τον σχε-
διασµό έως την υλοποίηση, εφαρ-
µόσαµε σύγχρονες µεθόδους στρα-
τηγικής ανάπτυξης αλλά και τεχνο-
λογία αιχµής» συνεχίζει. «Την εργα-
σία µας χαρακτηρίζουν η συνεχής 
µελέτη του αντικειµένου, οι επισκέ-
ψεις σε πρότυπες φάρµες του εξω-
τερικού και επαφές µε ειδικούς του 
χώρου». Την τεχνογνωσία αυτή οι 
άνθρωποι της µονάδας την διαθέ-
τουν και σε άλλους κτηνοτρόφους, 
αφού πέραν του γάλακτος και της 
γραβιέρας, η εκµετάλλευση εµπο-
ρεύεται γενετικά βελτιωµένα ζώα 
Assaf E. και παρέχει συµβουλευτι-
κές υπηρεσίες. 

Στους στόχους της εκµετάλλευ-
σης είναι η περαιτέρω γενετική βελ-
τίωση του κοπαδιού, η ανάπτυξη νέ-
ων καινοτόµων προϊόντων όσο ταυ-
τόχρονα τρέχουν επενδύσεις µέσω 
των Σχεδίων Βελτίωσης.   

Με τη μεταποίηση σε τυρί το κέρδος 
στον κτηνοτρόφο είναι 10 λεπτά το κιλό

Όιs φάρµα

Η Φάρµα Όις αποτελεί σηµείο αναφοράς στη 
σύγχρονη ελληνική προβατοτροφία υψηλής 

παραγωγικότητας. Τα εργαλεία είναι η σύγχρονη 
τεχνολογία, η εφαρµογή διεθνών προτύπων 

διαχείρισης και ο σεβασµός στα ζώα.
Μάνεση Αργολίδας  info@oisfarm.com

oisfarm.com

Μεταποίηση
Η φάρµα Όις τρέχει 

επενδύσεις µέσω Σχεδίων 
Βελτίωσης, αφού όπως 
λένε οι επικεφαλής της, 
η µεταποίηση λειτουργεί 

και ως ένα µέσο 
διασποράς κινδύνου

ΜΑΝΕΣΗ 
ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ

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

agrenda@agronews.gr

Παγκρήτια
Σε σώμα το ΔΣ
Σε σώµα συγκροτήθηκε το ∆Σ της 
Παγκρήτιας Τράπεζας µετά την 
ανάληψη των καθηκόντων του 
∆ιευθύνοντος Συµβούλου και 
Εκτελεστικού Μέλους από τον 
Αντώνη Βαρθολοµαίο. Πρόεδρος 
∆ηµήτρης ∆ηµόπουλος, 
αναπληρωτής διευθύνων Γιώργος 
Κουρλετάκης, αντιπρόεδροι Ιωσήφ 
Σηφάκης, Γιώργος Σάλλας και 
Αντώνης Βασιλάκης.

Εθνική Τράπεζα 
Επιτροπή 
Ελέγχου
Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 
ανακοίνωσε ότι, µε απόφαση 
του ∆Σ στην 18.12.2020 
συνεδρίαση, και µε πρόταση της 
Επιτροπής Εταιρικής 
∆ιακυβέρνησης και 
Υποψηφιοτήτων, ο Matthieu Kiss 
εξελέγη ανεξάρτητο µη 
εκτελεστικό µέλος και ορίστηκε 
πρόεδρος της Επιτροπής 
Ελέγχου.

ΔΕΗ
Γενικός 
Διευθυντής 
ο Κ. Νάζος
Η ∆ΕΗ ανέθεσε καθήκοντα 
Γενικού ∆ιευθυντή ∆ιαχείρισης 
Ενέργειας στον Κωνσταντίνο 
Νάζο, διπλωµατούχο µηχανολόγο 
µηχανικό του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου και κάτοχο τίτλου 
ΜΒΑ από το Οικονοµικό 
Πανεπιστήµιο Αθηνών. 
Ο κ. Νάζος εργάζεται στη ∆ΕΗ 
επί 16 χρόνια ως στέλεχος.

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ



ΤΗΣ  ΣΤΕΛΑΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ
  provelengiou@agronews.gr

Η διαχείριση και εκµετάλλευση των υπέργει-
ων υδάτων σε συνδυασµό µε την αξιοποίη-
ση τεχνολογιών αιχµής αποτελούν τα κλει-
διά για µια επιτυχηµένη µετάβαση σε ένα 
πιο βιώσιµο σύστηµα αγροδιατροφής, όπως 
κατέδειξε το 9ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας. 

Μάλιστα, σύµφωνα µε τους οµιλητές του 
συνεδρίου το βιώσιµο µέλλον του αγροδια-
τροφικού κλάδου µπορεί να επιτευχθεί στο-
χεύοντας σε ενίσχυση της ευρωστίας των 
καλλιεργειών και εντάσσοντας τεχνικές έ-
ξυπνης γεωργίας και διαχείριση των διαθέ-
σιµων πόρων, όπως το νερό. Το 9ο Συνέ-
δριου Αγροτεχνολογίας µε τίτλο: «Ανάπτυ-
ξη Βιώσιµων και Ανθεκτικών Αγροδιατρο-
φικών Αλυσίδων», που πραγµατοποιήθηκε 
την Παρασκευή 18 ∆εκεµβρίου, υπό την αι-
γίδα του Ελληνο-Αµερικανικό Εµπορικό Ε-
πιµελητήριο σε συνεργασία µε την Επιτρο-
πή Αγροτεχνολογίας διακεκριµένοι οµιλη-

τές αναφέρθηκαν στην ανάγκη ενσωµάτω-
σης των νέων τεχνολογικών εξελίξεων µε 
τους κρίκους της διατροφικής αλυσίδας.

Καινοτόµες τεχνικές για βέλτιστη διαχείριση 
και αποδοτικότητα της αγροτικής παραγωγής

Από την αρχή του συνεδρίου τονίστηκε η 
σηµασία της προσαρµογής του πρωτογενή 
τοµέα στις νέες απαιτήσεις που προκύπτουν 
από την κλιµατική αλλαγή αλλά και από την 

επιδίωξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ένα πιο 
βιώσιµο µέλλον. Παίρνοντας την σκυτάλη ο 
∆ιευθυντής του γραφείου ∆ιαχείρισης Στρα-
τηγικών Έργων της Αµερικάνικης Γεωργικής 
Σχολής Φίλιππος Παπαδόπουλος και ο ∆ιευ-
θυντής Στρατηγικών Αναλύσεων της Deloitte 
Πάνος Καλόγιωργας, αναφέρθηκαν στην α-
ξία του smart farming,  του internet of things 
και της συνδεσιµότητας των µελών του κλά-
δου, επισηµαίνοντας παράλληλα ότι η τεχνο-
λογία θα αποτελέσει τον συνδετικό ιστό µε-
ταξύ των κρίκων της αλυσίδας παραγωγής. 
Επιπρόσθετα, τονίστηκε η αναγκαιότητα να 
δοθεί κίνητρο, ώθηση και εκπαίδευση στους 
αγρότες της χώρας συµβάλλοντας σε µια πιο 
οµαλή και µαζική µετάβαση στην χρήση των 
νέων αυτών τεχνολογιών. Παράλληλα και-
νοτοµίες έρχονται και από τον κλάδο της βι-
ολογίας και βιοχηµείας µε την εισαγωγή βι-

οδιεγερτών φυτικής προέλευσης στην καλ-
λιέργεια, βελτιστοποιώντας την αποδοτικό-
τητα των εισροών. Πιο συγκεκριµένα, ο διευ-
θυντής εξαγωγών της ΕΒΥΠ Χρήστος Παπα-
µάνθου  αναφέρθηκε στη συµβολή των βιο-
διεγερτών στο «ντοπάρισµα» της καλλιέργει-
ας µε φυσικό τρόπο, επιτυγχάνοντας υψηλό-
τερη πρόσληψη θρεπτικών και ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας και παραγωγικότητάς της. Ο 
κ. Παπαµάνθου τόνισε την σηµασία και την 
ανάπτυξη του κλάδου των βιοδιεγερτών, α-
ναφέροντας ότι η αγορά βιοδιεγερτών θα 
φτάσει τα 5 δισ. ευρώ έως το 2025.

Η ορθή διαχείριση του νερού αποτελεί 
εφαλτήριο της βιώσιµης ανάπτυξης

Η παρουσίαση του ∆ρ. Gidon Toperoff, ει-
δικού της βιώσιµης γεωργίας και προσαρµο-
στικότητας στην κλιµατική αλλαγή, από το Υ-
πουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης του Ισραήλ, 
ανάδειξε τρείς βασικές παραµέτρους στόχευ-
σης µε σκοπό τη βιώσιµη χρήση της µεγαλύ-
τερης εισροής στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις, 
το νερό. Αξιοποίηση νέων υδάτινων πηγών-α-
ποθεµάτων, ανακύκλωση του νερού και χρή-
ση του στη γεωργία καθώς επίσης και αύξηση 
της αποτελεσµατικότητας εκµετάλλευση του 
διαθέσιµου νερού από την καλλιέργεια. Αυ-

ΑΓΟΡΑ ΒΙΟ∆ΙΕΓΕΡΤΩΝ

2019 ΕΩΣ ΤΟ
2025

∆ΙΣ
 ∆Ο

ΛΑ
ΡΙΑ

ΑΥΞΗΣΗ 
ΣΤΡΕΜΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΣΤΑ ΣΙΤΗΡΑ,
ΛΟΓΩ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ 
ΤΩΝ ΒΙΟ∆ΕΓΕΡΤΩΝ

2,6

5,0

22%

Οι επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες 
θα στηριχθούν σε µεγάλο βαθµό από τη 
νέα ΚΑΠ αλλά και από τον µεταβατικό 

κανονισµό της διετίας 2021-2022 µε ακόµα 
µία προκήρυξη για τα Σχέδια Βελτίωσης.

Βήμα αγροτεχνολογίας 
για την πράσινη μετάβαση
Στο επίκεντρο η ορθή εκμετάλλευση των υπέργειων υδάτων και οι νέες μέθοδοι θρέψης

Η αγορά βιοδιεγερτών θα φτάσει τα 5 δις 
έως το 2025 σύµφωνα µε εκτιµήσεις του 
διευθυντή εξαγωγών της ΕΒΥΠ.
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τές οι τεχνικές εφαρµόζονται ήδη µε µεγάλη 
επιτυχία στο Ισραήλ και καθιστούν εφικτή τη 
διατήρηση της ποιότητας και ποσότητας πα-
ραγωγής παρά τις δυσµενείς ξηρικές συνθή-
κες που επικρατούν στο µεγαλύτερο µέρος 
της χώρας, αναφέρει ο ∆ρ. Toperoff. 

Επιπροσθέτως, ο ερευνητής του Αριστοτέλει-
ου Πανεπιστηµίου Χρήστος Βλαχοκώστας  και 
ο Πρόεδρος του ΤΟΕΒ Χαλάστρας Γιώργος Κα-
νάκας τόνισαν τη σηµασία διατήρησης του υ-
δατικού ισοζυγίου, µε µείωση των εισροών και 
βέλτιστη κατανοµή τους. «Το νερό είναι το κλει-
δί» δήλωσε ο κ. Βλαχοκώστας φέρνοντας πα-
ράλληλα στο προσκήνιο τις µεγάλες απώλειες 
νερού που σηµειώνονται µεταξύ άντλησης και 
άρδευση, λόγω µη συµµόρφωσης σε ορθές γε-
ωργικές πρακτικές και την ανάγκη ελέγχου αυ-
τών από ειδικού ελεγκτές (water inspectors). 
«Είναι αναγκαία η δηµιουργία και αξιοποίηση 
ταµιευτήρων νερού και έξυπνων αρδευτικών 
δικτύων», συµπλήρωσε ο επιστήµονας. 

Πράσινη συµφωνία και νέα ΚΑΠ για 
µείωση περιβαλλοντικού αποτυπώµατος

Τέλος, ο γενικός Γραµµατέας Αγροτικής Πο-
λιτικής και ∆ιαχείρισης Κοινωνικών Πόρων 
Κ. Μπαγινέτας και ο υπουργός Αγροτικής α-
νάπτυξης Μάκης Βορίδης αναφέρθηκαν στην 
Πράσινη Ευρωπαϊκή συµφωνία, τονίζοντας ό-
τι η νέα ΚΑΠ θα είναι εναρµονισµένη και συ-
ντονισµένη στις ίδιες επιδιώξεις. Με 1,6 δις 
ευρώ να έχουν ήδη εξασφαλιστεί για την πε-
ρίοδο του µεταβατικού προγράµµατος προε-
τοιµασίας για τα µέτρα της νέας ΚΑΠ, 2021-
2022, και µε 19,3 δις συνολικά ως το 2027, ο 
κ. Μπαγινέτας δήλωσε ότι θα εφαρµοστούν 
σχέδια που αφορούν βελτιώσεις στα αρδευ-
τικά, την τοπική ανάπτυξη, συνεργασίες, και 
τον θεσµό των γεωργικών συµβούλων. 

«Με το 40% των µέτρων της νέας ΚΑΠ να α-
φορούν δράσεις προστασίας του περιβάλλο-
ντος µε µείωση του περιβαλλοντικού αποτυ-
πώµατος από τον πρωτογενή τοµέα, είναι α-
ναγκαίο να αναζητηθούν και να υιοθετηθούν 
νέες τεχνικές που θα βοηθήσουν τους παρα-
γωγούς να προσαρµοστούν στην νέα πραγ-
µατικότητα», δήλωσε ο κ. Μπαγινέτας . Αρω-
γός, για άλλη µια φορά, στην προσπάθεια µε-
τάβασης σε ένα πιο βιώσιµο αγροδιατροφικό 
σύστηµα, δήλωσε η τράπεζα Πειραιώς µε τον 
εκπρόσωπό της τον ∆ιευθυντή Κέντρου Ερ-
γασιών Αγροτικού Τοµέα, κ. Πολιτάκη, προ-
βάλλοντας ότι οι έννοιες του αγροτικού νοι-
κοκυριού µε της αγροτική εκµετάλλευσης εί-
ναι συνυφασµένες και αποτελούν τον κορµό 
της φιλοσοφίας του οµίλου. 

Εστίες για διαθέσιμο νερό 
σε αγροτικές περιοχές κλειδιά 
ΤΗΣ  ΣΤΕΛΑΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ

  provelengiou@agronews.gr

Την αναγκαιότητα διαχείρισης και εκµετάλλευσης 
των υπέργειων υδάτων της χώρας, µε φράγµατα 
και λιµνοδεξαµενές, καθώς επίσης και για τις ευ-
καιρίες ανάπτυξης που συνοδεύουν ένα τέτοιο εγ-
χείρηµα, στη σκιά της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συµ-
φωνίας και της νέας ΚΑΠ επεσήµανε στην Agrenda 
ο πρώην υπουργός του υπουργείου Αγροτικής Α-
νάπτυξης και καθηγητής του Αριστοτέλειου Πανε-
πιστηµίου, ∆ρ. Αθανάσιος Τσαυτάρης.

Ο κ. Τσαυτάρης τόνισε τη σηµασία κατασκευής 
φραγµάτων και λιµνοδεξαµενών κατά µήκος χει-
µάρρων και ποταµών, στρέφοντας το βλέµµα στην 
ορεινή και ηµιορεινή Ελλάδα που έχει παραµελη-
θεί συγκριτικά µε τις πεδιάδες και τα αστικά µας κέ-
ντρα. «Μία κίνηση, µε πολλαπλά οφέλη, σε παρα-
πάνω από έναν τοµείς» αναφέρει χαρακτηριστικά. 
Ένα τέτοιο έργο µπορεί να αντιµετωπίσει ταυτόχρο-
να τα προβλήµατα ξηρασίας και ανταγωνισµού για 
την εκµετάλλευση του νερού κατά την καλοκαιρινή 
περίοδο, µαζί µε τα καταστρεπτικά πληµµυρικά φαι-
νόµενα που αντιµετωπίζουν ολοένα και συχνότερα 
πεδινές περιοχές και τα σηµεία στις εκβολές των χει-
µάρρων, δηλώνει µε έµφαση ο καθηγητής. 

Σύµφωνα µε τα λεγόµενά του, αυξάνοντας την 
ποσότητα του διαθέσιµου επιφανειακού νερού σε 
περιοχές κλειδιά, ευνοείται το φυσικό οικοσύστη-
µα, οι γεωργοκτηνοτρόφοι και οι πόλεις. ∆ηµιουρ-
γώντας πολλαπλές εστίες διαθέσιµου νερού στον ο-
ρεινό και ηµιορεινό άξονα της χώρας, οι κτηνοτρό-
φοι θα έχουν άµεση πρόσβαση σε αυτό για να πο-
τίσουν τα κοπάδια τους χωρίς να κάνουν µακρινές 
και πολυέξοδες µετακινήσεις µεταφέροντας το νερό 
µε οχήµατα στα µαντριά τους. Αντίστοιχα, µε τη δη-
µιουργία έξυπνων υπόγειων δικτύων, και εκµεταλ-
λευόµενοι την υψοµετρική διαφορά, οι αγρότες θα 
µπορούν να έχουν άφθονο νερό για τις καλλιέργει-
ες µε σηµαντική µείωση των απωλειών νερού, εξό-
δων αλλά και περιβαλλοντικού αποτυπώµατος. Λό-

γω της υπερεκµετάλλευσης των υπόγειων υδάτων, 
ο υδροφόρος ορίζοντας έχει κατέβει πολύ, µε τους 
αγρότες να χρειάζεται να κάνουν αντλήσεις από α-
κόµα µεγαλύτερα βάθη, που φτάνουν ακόµα και τα 
400 µέτρα, αυξάνοντας κατακόρυφα τα έξοδα και την 
ενέργεια που απαιτείται. Μία τέτοια διαδικασία ξεκά-
θαρα δεν είναι βιώσιµη και τα µέτρα της νέας ΚΑΠ 
φαίνεται ότι θα περιλαµβάνουν όρια βάθους για τις 
αντλήσεις και κανόνες «πρασινίσµατος» µε τη δυνα-
τότητα για επιδοτήσεις να εξαρτάται σε µεγάλο βαθ-
µό από το αποτύπωµα άνθρακα µιας εκµετάλλευσης. 

Αναγκαία, εφικτή και µε οικονοµικά οφέλη 
η δηµιουργία φραγµάτων

Παρά το µέγεθος του εγχειρήµατος υπάρχει η 
οικονοµική δυνατότητα υλοποίησης του, στρέφο-
ντας τα αναπτυξιακά πακέτα προς αυτή την κατεύ-
θυνση και διαµορφώνοντας έναν κεντρικό σχεδι-
ασµό που θα αφορά το σύνολο της χώρας, αναφέ-
ρει ο καθηγητής.  Η αξιοποίηση των υπέργειων υ-
δάτων µε τη δηµιουργία φραγµάτων, δεν προσφέ-
ρει µόνο λύσεις αλλά µπορεί παράλληλα να συµ-
βάλλει στην ανάπτυξη της χώρας. 

Τα φράγµατα θα ενισχύσουν το σύστηµα υδρο-
δοτήσεις των αστικών κέντρων και άρδευση της υ-
παίθρου, ενώ µπορούν να λειτουργήσουν και ως η-
λεκτροπαραγωγικές µονάδες µε µικρή εξάρτηση α-
πό τον καιρό (πχ. την διαθεσιµότητα αέρα ή ήλιου). 

Η ακράδαντη πίστη του κ. Τσαυτάρη στη χρήση 
φραγµάτων για ορθολογική διαχείριση των υδά-
των, έχει εκφραστεί επανειληµµένα από πλευράς 
του και κατά τη διάρκεια της θητείας του ως υπουρ-
γός του ΥΠΑΑΤ, µε ενδεικτική την τότε οµιλία του 
στα εγκαίνια του φράγµατος Βαλσαµιώτη στα Χα-
νιά και κατά την επίσκεψή του στα έργα του φράγ-
µατος του Νεστορίου στο νοµό Καστοριάς. 

Τις ιδέες του κ. Τσαυτάρη ενστερνίζονται και άλ-
λα µέλη της επιστηµονικής κοινότητας, ενώ το θέµα 
είχε κεντρικό ρόλο στο πρόσφατο συνέδριο αγρο-
βιοτεχνολογίας που πραγµατοποιήθηκε την Παρα-
σκευή 18 ∆εκεµβρίου 2020.
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Συνδετικός 
κρίκος

Η τεχνολογία 
αναµένεται να 
αποτελέσει τον 
συνδετικό ιστό 

µεταξύ των 
κρίκων της αλυσί-

δας παραγωγής

Τεχνικές 
παραγωγής

Υπάρχουν τεχνικές 
που παρά τις 

δυσµενείς ξηρικές 
συνθήκες µπορούν 
να συγκρατήσουν 
την παραγωγή και 

την ποιότητα σε 
καλά επίπεδα

Απώλειες
Mεγάλες απώλειες 
νερού συνεχίζουν 
να σηµειώνονται 
µεταξύ άντλησης 

και άρδευσης, 
όπως ειπώθηκε 
στο συνέδριο
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 «Παράθυρο» για σύνταξη από τον πρώην ΟΓΑ 
ανοίγει για 35.000 ασφαλισµένους του πρώην 
ΟΓΑ, τροπολογία του υπουργείου Εργασίας, οι 
οποίοι ενώ πλήρωναν επί σειρά ετών εισφορές, 
ξαφνικά βρέθηκαν αντιµέτωποι µε την αδυναµία 
συνταξιοδότησής τους και την επιστροφή των ει-
σφορών τους και µάλιστα ατόκως. Με την τροπο-
λογία νοµιµοποιείται- υπό προϋποθέσεις- ο χρό-
νος ασφάλισης µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2016 των 

ασφαλισµένων στον πρώην ΟΓΑ και θεµελιώ-
νεται δικαίωµα συνταξιοδότησης των εγγεγραµ-
µένων στα µητρώα ασφαλισµένων των κλάδων 
πρόσθετης και κύριας ασφάλισης αγροτών του 
πρώην ΟΓΑ, οι οποίοι έχουν καταβάλλει επί σει-
ρά ετών εισφορές κι είχαν προσδοκία σύνταξης.

Όπως αναφέρει η σχετική διάταξη, νοµιµο-
ποιείται ο µέχρι 31/12/2016, διανυθείς χρό-
νος ασφάλισης στους Κλάδους Πρόσθετης και 

Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ, εφόσον, µέχρι την 
υποβολή αιτήµατος συνταξιοδότησης, εξοφλή-
σουν τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές. 

Οµοίως, νοµιµοποιείται ο χρόνος ασφάλισης 
σε περίπτωση που έχει γίνει µέχρι την ισχύ του 
νόµου ρύθµιση οφειλών, υπό την προϋπόθεση 
της εξόφλησης του υπολειπόµενου ποσού της 
οφειλής του ασφαλισµένου, µέχρι την υποβο-
λή του αιτήµατος συνταξιοδότησης. 

Βγαίνουν σε σύνταξη ασφαλισμένοι ΟΓΑ με ένσημα 2016

Με τιμές από 28 
έως 36 λεπτά το 
κιλό, ανάλογα με 
την κατηγορία, 
διεξάγονται αυτή 
την περίοδο οι 
συναλλαγές στην 
εγχώρια αγορά ρυζιού

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Ως νωχελική περιγράφεται από παραγω-
γούς κι εµπόρους, η ζήτηση στο ρύζι κα-
θώς, όπως τονίζεται, κατά κύριο λόγο έ-
χει να κάνει µε τις λεγόµενες «ουρές», 
πριν από το κλείσιµο της χρονιάς.

«Η ζήτηση δεν είναι ιδιαίτερα ζωηρή, 
αλλά και η προσφορά προϊόντος είναι 
συγκρατηµένη. Θα έλεγα πως σε σχέ-
ση µε την ίδια περίοδο πέρσι είµαστε έ-
να 15%-20% χαµηλότερα σε πωλήσεις», 
αναφέρει ο Χρήστος Γκουντζάρας, πρό-
εδρος του Συνεταιρισµού Α’ Χαλάστρας 
και εξηγεί ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι 
οργανώσεις, για λόγους που σχετίζονται 
µε τη φορολογία, τρενάρουν κάποιες πω-
λήσεις, ώστε να τις µεταφέρουν στην ε-
πόµενη φορολογική χρήση.

Το άνοιγµα της εµπορικής σεζόν, υπό 
αυτό το πρίσµα, χαρακτηρίζεται ως κα-
νονικό. «Μέσα στο Νοέµβριο είχαµε εν-
διαφέρον για το προϊόν. Οι Τούρκοι, οι 
βασικότεροι πελάτες για τα µεσόσπερ-
µα, ήρθαν, ενώ µαζί µε τους Βούλγα-
ρους ολοκλήρωσαν κάποια συµβόλαια 
στην περιοχή µας για περίπου 10.000-
15.000 τόνους», σηµειώνει ο κ. Γκου-
ντζάρας, διευκρινίζοντας πως ο Συνεται-
ρισµός Α’ Χαλάστρας πούλησε ήδη περί 
τους 3.000 τόνους από τους 37.000 τό-
νους που συγκέντρωσε φέτος.

Στα µακρύσπερµα ρύζια, κατά τον συ-
νοµιλητή µας, οι αγοραπωλησίες γίνο-
νται στα 30-31 λεπτά, ενώ ειδικά η ποι-
κιλία Luna πιάνει και τα 31 λεπτά. Τα µε-

σόσπερµα, αντίστοιχα, που αντιπροσω-
πεύουν και τους µεγαλύτερους όγκους 
παραγωγής, «παίζουν» στα 29-30 λεπτά 
το κιλό, ενώ οι ποιοτικές Καρολίνες, λό-
γω ελάχιστων ποσοτήτων, πληρώνονται 
µέχρι και 36 -37 λεπτά το κιλό.

Ελαφρά πιο συντηρητική εικόνα πάντως 
παραθέτει ο Σταύρος Μπέγκας, της εµπο-
ρικής εταιρείας Begas Agro η οποία ανα-
µένεται να διαχειριστεί φέτος κοντά στους 
40.000 τόνους, τους οποίους κατευθύνει 
σε αγορές όπως αυτές της Τουρκίας, της 
Μέσης Ανατολής, των Βαλκανίων, της Ι-
σπανίας, της Πολωνίας, της Τσεχίας, του 

Βελγίου. «Στα µακρύσπερµα οι συναλλα-
γές αυτή την περίοδο στα µακρύσπερµα 
γίνονται µε 30 λεπτά το κιλό, στα µεσό-
σπερµα µε 28 λεπτά και στις Καρολίνες 
στα 35 λεπτά το κιλό», ανέφερε ο κ. Μπέ-
γκας, ενώ για τις πωλήσεις που έχουν ή-
δη γίνει, εκτίµησε πως δεν είναι πάνω α-
πό 7.000-8.000 τόνους.

Παρά τα προβλήµατα που έχουν δηµι-
ουργηθεί στην εστίαση, αλλά και στην α-
γορά HORECA από την πανδηµία, οι συνο-
µιλητές µας βλέπουν µε αρκετή αισιοδοξία 
τη συνέχεια της εµπορικής σεζόν, αρχής 
γενοµένης από τον Ιανουάριο του 2021.

Στα µακρύσπερµα 
ρύζια οι αγορα-
πωλησίες γίνονται 
στα 30-31 λεπτά, 
ενώ ειδικά η ποικι-
λία Luna πιάνει 
και τα 31 λεπτά. 

Η Τουρκία ενεργοποιεί τη ζήτηση

Νωχελικά με ουρές
κλείνει για το ρύζι
εμπορικά το 2020

ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΡΥΖΙΟΥ

ΜΑΚΡΥΣΠΕΡΜΑ ΡΥΖΙΑ

ΜΕΣΟΣΠΕΡΜΑ ΡΥΖΙΑ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

LUNA

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΚΑΡΟΛΙΝΕΣ

ΛΕΠΤΑ/ΚΙΛΟ

ΛΕΠΤΑ/ΚΙΛΟ

 30�31

31

ΛΕΠΤΑ/ΚΙΛΟ

ΛΕΠΤΑ/ΚΙΛΟ

 29�30

36 �37



Agrenda 45ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2020

Προθεσµία για να υποβάλλουν στον e-ΕΦΚΑ αί-
τηση-δήλωση επιλογής της ασφαλιστικής κα-
τηγορίας που θέλουν, χαµηλή ή υψηλή, έχουν 
οι αγρότες έως την 31η/1/2021. Συγκεκριµέ-
να, σε λειτουργία τέθηκε από τις 21 ∆εκεµβρί-
ου 2020 στο διαδικτυακό τόπο του Ηλεκτρονι-
κού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ( 
www.efka.gov.gr ) η ηλεκτρονική πλατφόρµα, 
µέσω της οποίας οι ασφαλισµένοι ελεύθεροι ε-

παγγελµατίες, αυτοτελώς απασχολούµενοι και 
αγρότες, µπορούν να επιλέξουν ελεύθερα την 
ασφαλιστική κατηγορία στην οποία επιθυµούν 
να καταταχθούν για το νέο έτος 2021. 

∆ιευκρινίζεται ότι οι ασφαλισµένοι που δεν θα 
υποβάλουν αίτηση-δήλωση θα παραµείνουν για 
το έτος 2021 στην κατηγορία που είχαν κατατα-
χθεί το προηγούµενο έτος. Η επιλογή γίνεται στην 
Ενότητα Ασφαλισµένοι-> Επιλογή Ασφαλιστικής 

Κατηγορίας Κύριας Ασφάλισης Επικουρικής Α-
σφάλισης και Εφάπαξ Παροχών από 1/1/2021.

Να σηµειωθεί ότι η επιλογή ασφαλιστικής κα-
τηγορίας δηλώνεται για τους κλάδους κύριας 
και επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παρο-
χής σε ενιαία αίτηση και ισχύει για όλο το 2021. 
Στο νέο σύστηµα ασφαλιστικών εισφορών πα-
ρέχεται η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής µε-
ταξύ έξι ασφαλιστικών κατηγοριών.

Έως 31 Ιανουαρίου 2021 για ασφαλιστική κατηγορία αγροτών

Σε αποστολές δειγµάτων προς φαρ-
µακοβιοµηχανίες και εταιρείες του 
κλάδου των καλλυντικών στο εξω-
τερικό, αλλά και στην ανάπτυξη των 
πωλήσεων λιανικής σε κανάλια ε-
ντός της ελληνικής αγοράς, αναζη-
τά διεξόδους εµπορικής αποσυµπί-
εσης η παραγωγή ελαίου λεβάντας.
«Έχουµε κάνει δειγµατισµό σε δυνη-
τικούς πελάτες στη Γερµανία, στην 
Αµερική και την Κίνα κι αναµένου-
µε απαντήσεις µέσα στον Ιανουά-
ριο», αναφέρει στην Agrenda ο Πά-
ρις Ανθηµίδης, παραγωγός και ιδι-
οκτήτης αποστακτηρίου από την Κι-
βωτό Γρεβενών.

Με 35 ευρώ το κιλό η συµβατική 
και 40 ευρώ η βιολογική λεβάντα

Όπως επισηµαίνει η αγορά της 
χονδρικής παρουσιάζει στασιµότητα 
και φέτος. «Έχουν φύγει ελάχιστες 
ποσότητες και σε τιµές πολύ χαµη-
λές, µε 35 ευρώ το κιλό για το έλαιο 
συµβατικής καλλιέργειας και µε 40 
ευρώ το κιλό για το βιολογικής», ε-
ξηγεί και σηµειώνει ότι «το παιχνί-
δι χάθηκε τα προηγούµενα χρόνια 
όταν πουλούσαµε σχεδόν αποκλει-
στικά στους Βούλγαρους εµπόρους 
και τώρα τους βρίσκουµε µπροστά 
µας παντού. Χρειάζεται πλέον λίγο 
υποµονή µέχρι να καταφέρουµε 
να µπούµε µόνοι µας στις αγορές».

Το «πάγωµα» της αγοράς στο έ-
λαιο λεβάντας προβληµατίζει και 
τους ιθύνοντες στον συνεταιρισµό 
αρωµατικών φυτών Βοΐου Κοζάνης, 
µε τον υπεύθυνο της οργάνωσης, 
Χάρη Σάββα να δηλώνει πως υπάρ-
χει έντονη ανησυχία στους παρα-
γωγούς, καθώς τα αποθέµατα εν-
δεχοµένως να πλησιάζουν πλέον 
τους 40 τόνους, καθώς υπάρχει α-
διάθετη παραγωγή και από το 2019.

Επιχειρείται η είσοδος στη λιανική 
για να φύγει το απόθεµα

«Οι αποθήκες είναι γεµάτες και 
το πρόβληµα είναι ακόµη µεγαλύ-
τερο για όσους µπήκαν στην καλ-
λιέργεια τα τελευταία τρία χρόνια, 
διότι από τότε µόνο πληρώνουν έ-
ξοδα και δεν έχουν εισπράξει τίπο-
τε σε έσοδα», αναφέρει ο κ. Σάβ-
βας. Μιλώντας ειδικότερα για το Συ-
νεταιρισµό Βοΐου, επισήµανε πως 
µαζί µε τα περσινά αποθέµατα δια-
θέτει περίπου 1 τόνο και προκειµέ-
νου να αρχίσει να το ρευστοποιεί, 
επιχειρείται η είσοδος στη λιανική. 
«Προσπαθούµε να µπούµε σε κατα-
στήµατα µε συσκευασία των 10 ml, 
αλλά είναι δύσκολο. Απαιτεί επέν-
δυση σε δίκτυο πωλήσεων πόρτα - 
πόρτα και δεν βοηθά καθόλου και 
το lockdown», συµπλήρωσε ο υπεύ-
θυνος της οργάνωσης. 

Τουρκικός διαγωνισµός 
για 10.000-15.000 τόνους 

«Μιλάµε απευθείας µε συνεργάτες µας 
στην Τουρκία και µας ανέφεραν ότι η κυ-
βέρνησή τους ετοιµάζεται να κάνει έναν 
2ο διαγωνισµό κοντά στα Θεοφάνια για 
την προµήθεια περίπου 10.000-15.000 τό-
νων ρυζιού, οπότε αναµένουµε ότι θα ε-
νεργοποιηθεί η ζήτηση», επισηµαίνει ο κ. 
Γκουτζάνης. ∆εν παραβλέπει, βέβαια, πως 
«θα έχουµε ανταγωνιστές», αλλά σπεύδει 
να συµπληρώσει πως «το ελληνικό ρύζι εί-
ναι ιδιαίτερα ποιοτικό, έχει καλή απόδο-
ση στο µύλο, είναι φθηνότερο κατά περί-
που 2 λεπτά από το ιταλικό και η απόστα-
ση από την Τουρκία είναι µικρή, που ση-
µαίνει ότι τα µεταφορικά είναι λιγότερα έ-
ναντι άλλων χωρών. Όλα αυτά, κατά την 
άποψή µου, σηµαίνουν πως η ελληνική 
παραγωγή θα µείνει δυνατά στο εµπορι-
κό παιχνίδι τους επόµενους µήνες και δεν 
αποκλείεται να δούµε και µικρή αύξηση 
της τιµής του ρυζιού µας».

Όσο για τον κ. Μπέγκα όπως µας ανέ-
φερε «περιµένουµε να δούµε τον Ιανουά-
ριο. Αισιοδοξία πάντα υπάρχει. Κάτι θα γί-
νει. Άλλωστε η ελπίδα πεθαίνει τελευταία».

Αισιοδοξία
Παρά τα προ-
βλήµατα στην 

εστίαση και στην 
HORECA από την 
πανδηµία, υπάρ-

χει αισιοδοξία 
για τη συνέχεια 
της εµπορικής 
σεζόν, αρχής 

γενοµένης από 
τον Ιανουάριο

Αναζητούν νέες διεξόδους οι παραγωγοί 
ελαίου λεβάντας, στάσιμη φέτος η χονδρική

Για ξήλωµα αν δεν 
αλλάξει η τάση
Πειστική απάντηση για 
την απουσία εµπορικού 
ενδιαφέροντος για το 
έλαιο δεν µπορεί να 
βρει ούτε ο Ρήγας 
Σκοδράς, παραγωγός 
λεβάντας από τα 
Γρεβενά, ο οποίος 
καλλιεργεί 120 
στρέµµατα και 
παρουσιάζεται 
προβληµατισµένος. «Η 
ψυχολογία στον κόσµο 
έχει χαθεί. Φέτος για να 
καταλάβετε πρέπει να 
φυτεύτηκαν µόλις 30 
στρέµµατα λεβάντα. Αν 
δεν αρχίσει να 
κουνιέται η αγορά από 
τον Ιανουάριο και µετά, 
φοβάµαι ότι παραγωγοί 
θα ξηλώσουν χωράφια, 
για να προλάβουν 
τουλάχιστον να βάλουν 
ανοιξιάτικη φακή», 
σηµειώνει 
χαρακτηριστικά.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΚΛΑ∆ΟΣ
ΚΥΡΙΑΣ

ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
�€�    

ΚΛΑ∆ΟΣ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 

�€�

ΕΙΣΦΟΡΑ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΕΣΤΙΑΣ
 �€�

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ

�€�

1η 89 32 2 123
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Ναι, αλλά 
λείπουν 
άλλα τόσα, 
λέει η Νέα 
ΠΑΣΕΓΕΣ
Ενδεικτική της κατάστασης, όπως 
αυτή διαµορφώνεται τα τελευταία 
24ωρα είναι η ανακοίνωση που 
εξέδωσε το βράδυ της ∆ευτέρας η 
Νέα ΠΑΣΕΓΕΣ και αναφέρει:
«∆υστυχώς, …η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ 
δικαιώθηκε και αυτή τη φορά. 
Απόλυτα. Όπως, µάλιστα, 
αποδείχθηκε µε τα όσα συνέβησαν 
µε τις σε δόσεις πληρωµές, το 
πρόβληµα είναι µεγάλο.
Όσο και το θράσος εκείνων που το 
δηµιούργησαν, ανακαλύπτοντας 
κτηνοτρόφους του Κολωνακίου στο 
Γράµµο και φροντίζοντας να 
µεθοδεύσουν έτσι τα του Εθνικού 
Αποθέµατος, ώστε οι δήθεν αγρότες 
να απολαµβάνουν γερές επιδοτήσεις 
και οι πραγµατικοί, σήµερα, να 
διαµαρτύρονται …δικαιολογηµένα.
Πράγµατι σήµερα έγινε η 
συµπληρωµατική πληρωµή. Με τη 
διαφορά, ότι δεν καλύπτει το σύνολο 
των ποσών που δεν µπήκαν την 
περασµένη Παρασκευή. Στην 
πραγµατικότητα, λείπουν σχεδόν 
άλλα τόσα…!
Η πολιτική ηγεσία και η διοίκηση του 
Οργανισµού Πληρωµών θα πρέπει, 
ύστερα απ’ τα όσα εξόχως 
αποκαλυπτικά συνέβησαν, να βάλουν 
βαθιά το µαχαίρι και να καθαρίσουν 
το απόστηµα.
∆εν έχουν θέση στον χώρο οι 
αεριτζήδες, δεν έχουν θέση στον 
ΟΠΕΚΕΠΕ οι ανίκανοι σεφ της 
διασπάθισης των χρηµάτων των 
παραγωγών.  
Υπενθυµίζουµε ότι για όλα αυτά η 
ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ είχε µιλήσει δηµόσια, 
θεσµικά και χωρίς περιστροφές. Είχε 
καταγγείλει το κύκλωµα των 
βοσκοτόπων, είχε καταδείξει 
λεπτοµερώς τις µεθόδους του, είχε 
προειδοποιήσει.
Τονίζουµε για µια ακόµη φορά ότι τα 
όποια χρήµατα τελικά 
παρακρατηθούν απ’ τους αγρότες 
υπέρ του Εθνικού Αποθέµατος, θα 
πρέπει να δοθούν µε διαφάνεια και 
µε πλήρη δηµοσιοποίηση του 
συνόλου των στοιχείων και όχι µε 
γενικόλογες αναφορές.
Περιµένουµε να δούµε τις 
πρωτοβουλίες και τις γενναίες 
εκείνες ενέργειες, που δεν θα 
επιτρέψουν ποτέ ξανά να 
επαναληφθούν τέτοια φαινόµενα.».

Έλλειμμα θεσμικής έκφρασης 
αφήνει αγρότες απλήρωτους 
Η αναστάτωση με τις πληρωμές δείχνει το δρόμο ενεργοποίησης της ΕΘ.Ε.Α.Σ

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Τα µεγάλα κενά που αφήνει στο δηµόσιο 
βίο το έλλειµµα γνήσιας εκπροσώπησης των 
αγροτών, καταδεικνύουν άλλη µια φορά τα 
όσα µεσολάβησαν την τελευταία εβδοµάδα 
µε αφορµή τις πληρωµές των άµεσων ενι-
σχύσεων και οι παλινωδίες που υπήρξαν ε-
πί του θέµατος. Λαθροχειρίες επιτήδειων, 
σε συνδυασµό µε αδράνεια του διοικητικού 
µηχανισµού και έλλειµµα πολιτικής επο-
πτείας, προκάλεσαν τεράστια αναστάτωση 
στους 650.000 αγρότες - δικαιούχους των 
άµεσων ενισχύσεων, χωρίς την ίδια στιγµή 
να υπάρχει µια στιβαρή φωνή που να µπο-
ρεί να προλάβει την εξέλιξη των πραγµάτων. 
Η όποια διόρθωση υπήρξε, µε την πρόσθετη 
καταβολή των 70 εκατ. ευρώ τη ∆ευτέρα 21 
∆εκεµβρίου ήταν αποτέλεσµα της αρθρογρα-
φίας του Agronews, των αναρτήσεων των ί-
διων των αγροτών στα µέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης, του κλίµατος που µετέφεραν στο 
Κέντρο οι βουλευτές της επαρχίας και των 
ανακοινώσεων των κοµµάτων της αντιπολί-
τευσης που προσπάθησαν, όπως κάθε φο-
ρά, να κερδίσουν τις δικές τους εντυπώσεις. 
Κατόπιν όλων αυτών, οι πληροφορίες θέλουν 
να εκδηλώνεται τελικά η αφύπνιση του Με-
γάρου Μαξίµου και κατόπιν αυτού του αρ-
µόδιου υπουργού, Μάκη Βορίδη, ο οποίος 
φρόντισε να αποφευχθούν τα χειρότερα.  

Θα πρέπει να αναφερθεί πάντως ότι η συ-
µπληρωµατική ενίσχυση των 70 εκατ. ευ-
ρώ µε την οποία αναπληρώθηκε µόλις το 
7% της οριζόντιας µείωσης και ειδικότερα 
το ποσό που αφορά στην βασική ενίσχυ-
σης δεν συνιστά ικανοποιητική απάντηση, 
καθώς παραµένει σε εκκρεµότητα µια µεί-
ωση της τάξεως του 5% στο πρασίνισµα για 
το οποίο µέχρι στιγµής δεν υπάρχει καµιά 
επίσηµη θέση.

Με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, 
Μάκη Βορίδη να µένει στην ρητορική των 
εντυπώσεων και τον ΟΠΕΚΕΠΕ να κάνει τον 
ανήξερο, οι δικαιούχοι των ενισχύσεων αγρό-
τες συνεχίζουν να αναζητούν την άκρη του 
νήµατος, προσπαθώντας να βρουν τι φταί-
ει και τα λεφτά στους λογαριασµούς τους 
είναι λιγότερα, αν, πως και µε ποιο τρόπο 
θα υπάρξει τελικά η δέουσα αναπλήρωση. 

Αυτό το οποίο σίγουρα λείπει είναι το 5% 
από το λεγόµενο πρασίνισµα, κάτι που α-
ντιστοιχεί σε ένα ποσό της τάξεως των 30 
εκατ. ευρώ και είναι ένα «ψαλίδισµα» που 
γίνεται για πρώτη φορά. 

Φαίνεται πως η συγκεκριµένη επιλογή έ-
χει να κάνει καθαρά µε την ταµειακή διαχεί-
ριση της κατάστασης και πιο συγκεκριµένα 
µε την υπερβάλλουσα δαπάνη που χρειά-
σθηκε να γίνει φέτος από το Εθνικό Από-
θεµα, προκειµένου να ικανοποιηθούν νέες 
υποχρεώσεις οι οποίες πηγάζουν από µια 
σπάταλη έως και καταχρηστική διαχείριση 
των βοσκοτόπων. 

Οι 650.000 αγρότες που είδαν τους λογα-
ριασµούς τους να πιστώνονται κατά το δο-
κούν και σίγουρα µε λιγότερα χρήµατα απ’ 
όσα δικαιούνται, απαιτούν να υπάρξει µια 
σαφής επεξήγηση των όσων έλαβαν χώρα 
το τελευταίο διάστηµα, να δοθούν στη δη-
µοσιότητα όλα τα στοιχεία που σχετίζονται 
µε τη διαχείριση στο Εθνικό Απόθεµα (δι-
καιωµάτων ενιαίας ενίσχυσης) και σίγουρα 
να υπάρξει το ταχύτερο δυνατόν οικονοµι-
κή αποκατάσταση των αδικηµένων.

Για κάτι τέτοιο απαιτείται βέβαια αγροτική 
συνοχή και θεσµική έκφραση. Η Νέα ΠΑΣΕ-
ΓΕΣ δεν αρκεί, ενώ, οργανώσεις φερέφω-
να κάνουν τα πράγµατα ακόµα χειρότερα. 
Η πρόοδος στο θέµα της ΕΘ.Ε.Α.Σ είναι κά-
τι παραπάνω από απαραίτητη, αντίθετα τα 
όποια πισωγυρίσµατα µόνο ζηµιά κάνουν.

Αφύπνιση Μαξίµου
Το Βατερλό µε την εξόφληση της 
βασικής ενίσχυσης, πληροφορίες 
θέλουν να έχει προκαλέσει την 

αφύπνιση του Μεγάρου Μαξίµου
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Η πιθανότητα ενός no deal Brexit, δηλαδή του 
να µην υπάρξει µια νέα εµπορική συµφωνία 
µεταξύ των δύο πλευρών αρχίζει να φαίνεται το 
πιο πιθανό και ισχυρό σενάριο, µε την υπόθεση 
να ξεκαθαρίζει τις επόµενες ηµέρες. Ωστόσο, η 
απόφαση της Γαλλίας προ ολίγων ηµερών να 
κλείσει τα χερσαία σύνορα της µε τη Μ. 
Βρετανία για 48 ώρες και άρα τη µοναδική 
χερσαία αρτηρία τροφοδοσίας της βρετανικής 
αγοράς, όχι µόνο προκάλεσε χάος στις 

µεταφορές και ελλείψεις αγαθών και τροφίµων 
λίγες ηµέρες πριν από τα Χριστούγεννα, αλλά 
αποτέλεσε και ένα παράδειγµα, τι θα πρέπει να 
περιµένει η Μ. Βρετανία εφόσον δεν υπάρξει 
εµπορική συµφωνία µε την ΕΕ µετά το Brexit. 
Σηµειώνεται ότι το διάστηµα του αποκλεισµού, 
ελέω του νέου επιθετικού στελέχους Covid-19, 
δεκάδες φορτηγά που µετέφεραν ελληνικά 
φρούτα και λαχανικά βρέθηκαν αποκλεισµένα 
στο λιµάνι του Ντόβερ.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Ανήµπορη να διαχειριστεί την πολυ-
καιρισµένη πια κρίση στην αγορά ε-
λαιολάδου δείχνει η ευρωπαϊκή α-
λυσίδα εφοδιασµού και οι εµπλεκό-
µενοι σε αυτήν, µε τις ελαιοκοµικές 
περιφέρειες της Ισπανίας να ζητούν 
µια κρατική διαιτησία στις υποθέσεις 
τους και την επιτάχυνση άλλων ανα-
πτυξιακών παρεµβάσεων όπως η διά-
κριση ανάµεσα σε παραδοσιακούς και 
πυκνούς ή υπέρπυκνους ελαιώνες. 

Προγράµµατα αγροτικής ανάπτυ-
ξης ειδικά εστιασµένα για την ελαι-
οπαραγωγή αλλά και ειδικά µέτρα 
ενίσχυσης παραγωγών που φροντί-
ζουν παραδοσιακούς ελαιώνες, βρί-
σκονται ήδη στην ατζέντα του Ισπα-
νού υπουργού Γεωργίας Λούις Πλά-
νας, µε τον ίδιο σε ειδική συνάντηση 
µε εκπροσώπους των ελαιοκοµικών 
περιφερειών της Ισπανίας την περα-
σµένη ∆ευτέρα, να ταξινοµεί τις εκ-
κρεµότητες που εµποδίζουν την επα-
νεκκίνηση της αγοράς. Όπως επεσή-
µανε οι ανισορροπίες ανάµεσα στην 
παγκόσµια προσφορά και τη ζήτηση 
οφείλονται σε µεγάλο βαθµό στην α-
συνέπεια της αγοράς να µην διακρί-
νει το προϊόν µε βάση το καλλιεργη-
τικό προφίλ του ελαιώνα. «Φυσικά 
το γεγονός ότι η παραγωγή αυξάνε-
ται µε ρυθµό πολύ µεγαλύτερο από 
αυτόν της παγκόσµιας ζήτησης, εί-
ναι ένα πρόβληµα, που και αυτό µε 
κάποιον τρόπο συνδέεται µε τα πα-
ραγωγικά πρότυπα που ακολουθού-
µε» σηµείωσε.

Ως αλυσίδα «µη αξίας» του ελαιο-
λάδου ονοµάστηκε η συγκεκριµένη 
ειδική ηµερίδα που διοργάνωσαν οι 
παραπάνω περιφέρειες µε στόχο να 
δροµολογήσουν τον γνωστό «δεκά-
λογο» που παρουσιάστηκε νωρίτερα 
φέτος στην χώρα της Ιβηρικής και 

θέτει τον φιλόδοξο στόχο της επα-
νεκκίνησης του κλάδου της ελαιο-
κοµίας.  Σε αυτήν λοιπόν, παρουσία 
του υπουργού Λούις Πλάνας που ε-
µπνεύστηκε τον δεκάλογο του ελαιο-
λάδου, συµφωνήθηκε ότι ένα από τα 
βασικότερα προβλήµατα που αντιµε-
τωπίζει ο κλάδος, είναι αυτό το δίπο-
λο ανάµεσα σε εντατικές και παραδο-
σιακές εκµεταλλεύσεις. Εκεί ο Λούις 
Πλάνας δήλωσε πως διατίθεται να α-
νάγει σε επίπεδο Ευρώπης την πρό-
τασή του περί διαµόρφωσης δύο πα-
ράλληλων αγορών για τα ελαιόλαδα 
αυτά.  Επιπλέον, ο ίδιος, ανακοίνω-
σε µια νέα παρέµβαση που θα αφο-
ρά στην οριοθέτηση της διαδικασίας 
µείξης παλιών ή υποβαθµισµένων ε-
λαιολάδων µε φρέσκα.  

Όπως επεσήµανε, οι παρεµβάσεις 
του βάζουν στο επίκεντρο «δύο σηµα-

ντικά διαφορετικές µεταξύ τους πραγ-
µατικότητες στον τοµέα του ελαιολά-
δου». «Συνυπάρχει ο παραδοσιακός 
ελαιώνας που είναι πολύ σηµαντικός 
στην αλυσίδα αξίας τόσο από οικονο-
µική όσο και από περιβαλλοντική και 
κοινωνική άποψη µαζί µε τον εντατι-
κό και υπερ-εντατικό ελαιώνα, µε υ-
ψηλότερες αποδόσεις χαµηλότερο κό-
στος παραγωγής» σχολίασε.

Υπενθυµίζεται ότι ο δεκάλογος αυ-
τός περιλαµβάνει: Τα 10 µέτρα

1. Εθελοντικό σύστηµα µείωσης 
παραγωγής ως µέτρο αυτορρύθµι-
σης για τους συνεταιρισµούς (που α-
ντιπροσωπεύουν το 67% της παραγω-
γής ελαιολάδου).

2. Πρότυπα ποιότητας για την εδραί-
ωση της πρώιµης συγκοµιδής ελιών. 

3. Ρύθµιση της παραγωγής ελαιο-
λάδου στον τοµέα της µεταποίησης. 

4. Νέα πρότυπα τυποποίησης και σή-
µανσης, που διαφοροποιούν το έξτρα 
παρθένο ελαιόλαδο το οποίο έχει πα-
ραχθεί από παραδοσιακούς ελαιώνες. 

5. Νέο ποιοτικό πρότυπο ιχνηλασι-
µότητας για το ελαιόλαδο. 

6. Προγράµµατα προώθησης. 
7. Στη νέα ΚΑΠ πρόβλεψη στήριξης 

του βασικού εισοδήµατος των παρα-
γωγών που διαχειρίζονται παραδοσι-
ακούς ελαιώνες.

8. ∆ιαµόρφωση προγραµµάτων α-
γροτικής ανάπτυξης ειδικά για τον ε-
λαιοκοµικό τοµέα στη µελλοντική ΚΑΠ.

9. Αύξηση των βιολογικών ελαιώ-
νων µέχρι το 2030.

10. Μέσω της ΚΑΠ, αναδόµηση του 
παραδοσιακού ελαιώνα, µέσω προ-
γραµµάτων ανάπτυξης που θα επιτρέ-
ψουν την αγορά εξοπλισµού που θα 
µειώσει αισθητά το κόστος παραγωγής. 

Νέα αρχή στο 
ελαιόλαδο με 

κρατική διαιτησία
Μέτρα επιδότησης 

πρώιμης 
συγκομιδής και 

διάκριση εντατικών 
και παραδοσιακών 

ελαιώνων σε 
πανευρωπαϊκό 

επίπεδο 
στην ατζέντα 

επιχειρούμενης 
ισπανικής 

μεταρρύθμισης 

Ένα Brexit 
χωρίς εµπορική συµφωνία

βάζει τη Βρετανία 
σε καραντίνα 

Ατζέντα
Προγράµµατα αγροτικής 
ανάπτυξης ειδικά εστιασµένα 
για την ελαιοπαραγωγή αλλά 
και ειδικά µέτρα ενίσχυσης 
παραγωγών που φροντίζουν 
παραδοσιακούς ελαιώνες, 
βρίσκονται ήδη στην ατζέντα 
του Ισπανού υπουργού 
Γεωργίας, Λούις Πλάνας.

Εμπόδια
Ανισορροπίες ανάµεσα στην 
παγκόσµια προσφορά και 
ζήτηση οφείλονται σε µεγάλο 
βαθµό στην ασυνέπεια της 
αγοράς να µην διακρίνει το 
προϊόν µε βάση το 
καλλιεργητικό προφίλ του 
ελαιώνα.

Συνύπαρξη
Οι παρεµβάσεις Πλάνας 
βάζουν στο επίκεντρο την 
συνύπαρξη δύο 
πραγµατικοτήτων στον τοµέα 
του ελαιολάδου, αυτής του 
παραδοσιακού ελαιώνα 
-σηµαντικού για την αλυσίδα 
αξίας- και αυτής του 
υπερεντατικού.
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΝΚΟΓΛΟΥ 
ΗΘΟΠΟΙΟΣ
«Είµαι άνθρωπος της 
δράσης. Ο περιορισµός δεν 
µου κάνει καλό, µε 
εγκλωβίζει σε µία 
κατάσταση όπου είναι 
δύσκολο να βρω τις 
ισορροπίες µου. Και δεν 
αφορά µόνο τη σκέψη αλλά 
την έκφραση, τη δράση. 
Αυτή η µη δράση έχει 
τσακίσει τα φτερά µου».

ΒΙΚΥ ΚΑΓΙΑ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑ
«Οι αιχµές γενικά δεν είναι 
καλό πράγµα. Όταν ξεκινάς 
από ένα πρότζεκτ που σε 
αναδεικνύει και σε βοηθάει 
να βγάλεις τον καλύτερό 
σου εαυτό, είναι κακό να 
αφήνουµε αιχµές. Μπορεί 
να έχει τους δικούς της 
λόγους [σ.σ για Ηλ. 
Παπαγεωργίου] που δεν 
τους ξέρω εγώ».

ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΕΤΣΑΣ 
ΚΥΒΕΡΝ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
«Ο συγχρωτισµός και οι 
συναθροίσεις σε κλειστούς 
χώρους µπορεί να γίνουν 
γιορτές για τον ιό και όχι 
για µας. ∆εν υπάρχει 
περιθώριο για 
πειραµατισµούς. 
Προτείνεται να είµαστε µε 
τα ίδια πρόσωπα, το πολύ µε 
ακόµη µία οικογένεια την 
περίοδο των εορτών».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΑΛΗΘΕΥΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΙΣΜΑ ΘΑ ΤΟ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΟΙ ΛΑΪΚΑΤΖΗ∆ΕΣ 

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

Ξεµάτιασµα
«Όταν είναι να δώσουν λεφτά, 
όλο κάτι «κολλάει». Τη µια είναι 
η δισκέτα, την άλλη είχε 
κορωνοϊό το σκυλί του θυρωρού 
που ανοίγει το πρωί την πόρτα 
στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Άλλη φορά 
είχε πονοκέφαλο ο 
προϊστάµενος και έπρεπε να 
πάει σε ξεµατιάστρα και πάει 
λέγοντας», περιγράφει µε 
νόηµα φίλος για το αλαλούµ 
µε την εξόφληση του τσεκ.

Κολοβή
Μπορεί να επικρατεί η χαρά 
του ΕΘΕΑΣ, όµως και η Νέα 
ΠΑΣΕΓΕΣ κάνει λόγο για 
«µια κολοβή πληρωµή ενιαίας 
ενίσχυσης», που σύµφωνα µε 
σχετική ανακοίνωση 
«παρακράτησε αδικαιολόγητα 
ποσό της τάξης των σχεδόν 100 
εκατ. ευρώ από τους αγρότες 
που τα έχουν απόλυτη ανάγκη. 
Αυτή η πληρωµή ισοδυναµεί 
µε κλοπή δικαιωµάτων».

Συγκάλυψη
Ευθείες βολές κι από το ΚΙΝΑΛ 
για τις περικοπές στην 
εξόφληση της βασικής, που µιλά 
για συγκάλυψη παράνοµων 
ρουσφετιών µε την κατανοµή 
επιδοτήσεων µέσα από το 
εθνικό απόθεµα, σε άτοµα που 
δεν ασκούν καν γεωργική 
δραστηριότητα. «650.000 
αγρότες διαπιστώνουν ότι όσα 
δικαιούνται δεν καταβλήθηκαν 
στο ακέραιο» υπογραµµίζει.

Φαντοµάς το 15% της πληρωµής επί της βασικής

Aπογοήτευση και οργή προκάλεσε στον αγροτικό κόσµο το 
«Βατερλό» στην εξόφληση της βασικής ενίσχυσης, η οποία υ-
πέστη οριζόντια περικοπή για να δικαιολογηθούν οι «αλχη-
µείες» µε το Εθνικό Απόθεµα και χωρίς να απαντώνται για µία 
ακόµη φορά το ποιος, τι, που. Πλήθος τα σχόλια στο agronews 
από αγρότες που αναφέρονταν στα ποσά, τα οποία και δεν εί-
δαν στους λογαριασµούς τους, µε τον επί της πλατείας υπουρ-
γό να ρίχνει τη µπάλα στην κερκίδα µε τη διάταξη µε την ο-
ποία καθίστανται ακατάσχετες και αφορολόγητες κορωνοε-
νισχύσεις. Γι’ αυτές, που έγινε άφαντο το 15%; Την νήσσαν. 

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Πακτωλό χρηµάτων 
αρχής γενοµένης από 
τις 22 ∆εκεµβρίου 
έως και την παραµονή 
των Χριστουγέννων, 
ανακοίνωσε µετά 
το «χαµό» µε την 
περικοπή στην 
εξόφληση της βασικής, 
ο Μαυρουδής, για να 
ηρεµήσει τα πνεύµατα.

«Kύριε υπουργέ, 
κανόνισε να είναι 
και η εξισωτική 
τσεκουρωµένη... Για 
να δώσεις για τον 
covid 19 σε άλλους 
παραγωγούς, µην 
κόβεις από εµάς», 
σχολίασε αγρότης, 
µε άλλον να λέει πως 
στην καρτέλα βλέπει 
τα µισά από πέρυσι.

Υβρίδια
«Γιατί ο ΟΠΕΚΕΠΕ στη 

βάση και του νέου επιτελικού 
κράτους, δεν προχώρησε 
έγκαιρα στους απαραίτητους 
ελέγχους ώστε να ξεκαθαρίσει 
ποιοι είναι πραγµατικοί 
δικαιούχοι ενίσχυσης, αντί να 
προχωρήσει σε οριζόντια 
περικοπή που θα επηρέαζε το 
σύνολο των παραγωγών;

Θα προχωρήσετε άµεσα στις 
ενδεδειγµένες ενέργειες για να 
εντοπιστούν και να διορθωθούν 
τα προβλήµατα αυτά;

Θα προχωρήσετε σε άµεση 
εφαρµογή του νέου ορισµού 
για το µόνιµο βοσκότοπο του 
Κανονισµού 2017/2393 
(Omnibus) µε επικαιροποίηση 
του υποβάθρου του ΟΣ∆Ε που 
θα οδηγήσει στην αύξηση των 
βοσκήσιµων εκτάσεων κατά 
8 εκατ. στρέµµατα και θα 
περιορίσει τέτοια φαινόµενα;», 
ρωτάνε από Κουµουνδούρου.

;

ΓΙΟΥΡΓΚΕΝ ΚΛΟΠ 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ
«Τζόρνταν, [σ.σ αρχηγός 
Λίβερπουλ] ο κόσµος 
πολλές φορές παραβλέπει 
την ποιότητά σου, όχι όµως 
εγώ και οι συµπαίκτες σου. 
Έπειτα από ένα δύσκολο 
ταξίδι µε πολλά εµπόδια, 
όλοι µπορούν να δουν την 
προσωπικότητά σου και 
τις δυνατότητές σου. 
Έχεις όλο το πακέτο».

Ευτυχώς τα δικά 
µας δικαιώµατα 
πληρώνονται 
νωρίς και στο 
ακέραιο! 

Έξαλλοι οι αγρότες, και µε τα δίκια τους, µε τις 
τελευταίες πληρωµές. Εκεί που πίστευαν ότι όλα 
θα «έτρεχαν» οµαλά για να κάνουν γιορτές οι 
άνθρωποι χωρίς άλλα παρατράγουδα, εκτός της 
πανδηµίας…. πάλι κάτι στράβωσε! Σαν να µην 
νοούνται πληρωµές χωρίς απλήρωτους. Σαν τα 
ξωτικά των Χριστουγέννων να έκαναν µεγάλη 
σκανταλιά φέτος! 

Τα είπαµε, δεν χρειάζεται να τα ξαναπούµε! 
Αιτία ήταν το Εθνικό Απόθεµα. Τους µπέρδεψε 
εκεί στη ∆οµοκού και για να το συµµαζέψουν 
και να κλείσουν την όποια τρύπα, σκέφτηκαν να 
κρατήσουν κάτι από τη βασική και το πρασίνισµα. 
Μόνο που τελικά αποδείχτηκε ότι κράτησαν 
περισσότερα από αυτά που χρειάζονταν. 
Αποτέλεσµα, να βλέπουν οι αγρότες λιγότερα 
λεφτά. Χώρια τη γραµµική µείωση, που 
προηγήθηκε, χωρίς να πουν τίποτα.

Κι αυτή η τρύπα δεν διορθώνεται, γιατί ο 
αγροτικός κόσµος πρώτα σοκάρεται, µετά 
θυµώνει, κατόπιν σχολιάζει µε όποιο τρόπο ο 
καθένας (τις πιο πολλές φορές µε άσχηµα λόγια, 
άλλωστε λεφτά που δικαιούνται ήταν που δεν τα 
έλαβαν) και τελικά απογοητεύεται µε τη διοίκηση 
του Οργανισµού Πληρωµών, αλλά και µε την 
εκάστοτε ηγεσία της πλατείας Βάθη. Αυτό που 
µένει στο τέλος είναι πάντα…. µια προδοσία!   

Και µπορεί να βγήκε και να το µάζεψε ο 
υπουργός της πλατείας, η ουσία ωστόσο είναι 
ότι το 5% του πρασινίσµατος πάει για το νέο 
έτος. Χωρίς κάποια ενηµέρωση αρµοδίως, δεν 
είναι λίγοι αυτοί που φοβούνται ότι θα φτάσει 
Ιούνιος, µε την εξόφληση της βασικής. Και τότε 
σίγουρα για πολλούς θα είναι πολύ αργά.

Ο υπουργός, πάντως, κόµισε και µια καλή 
είδηση. Σου λέει, µε ειδική διάταξη καθίστανται 
ακατάσχετες και αφορολόγητες οι ενισχύσεις 
λόγω κορωνοϊού στους αγρότες και µάλιστα δεν 
θα συµψηφίζονται έναντι βεβαιωµένων οφειλών 
προς ∆ηµόσιο, ΟΤΑ, ασφαλιστικά ταµεία και 
πιστωτικά ιδρύµατα. Θα µπορούν, σου λέει, 
επίσης να εισπράττουν απρόσκοπτα τις 
ενισχύσεις, χωρίς να απαιτείται η προσκόµιση 
αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής 
ενηµερότητας. Ουφ! 

Σε συνεταιριστή, βάσει καταστατικού, 
αναµένεται να δοθεί η θέση του προέδρου στη  
∆ιεπαγγελµατικη Οργάνωση Βάµβακος. Η 
γενική συνέλευση της ∆ΟΒ έχει 
προγραµµατιστεί για τις 20 Ιανουαρίου στη 
Λάρισα, αλλά λόγω κορωνοϊού δεν είναι ακόµα 
σαφές πως θα γίνουν οι εκλογές για την 
ανάδειξη του νέου 9µελούς ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου. Ο Λιούτας από την ΕΑΣ Τρικάλων, 
ο  Παπαθανασόπουλος από το συνεταιρισµό 
Λαµίας, ο Γιαννάκος από τη «Νέα Ένωση» 
Καρδίτσας και ο Καραΐσκος από το συνεταιρισµό 
Λαρισαίων Αγροτών παίζουν για τον προεδρικό 
θώκο. Για να δούµε! Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Τ
ο θέµα της εβδοµάδας ήταν χωρίς αµ-
φιβολία οι πληρωµές των άµεσων ενι-
σχύσεων, ο τρόπος µε τον οποίο αυτές 
έγιναν και φυσικά οι ουρές που άφη-

σαν. Πρόκειται για µια ακόµα πληρωµή «γκραν 
γκινιόλ», που σηµαίνει, µια πληρωµή µε αγω-
νία και σασπένς. Και για να το πω και λίγο πιο 
λαϊκά και στο πνεύµα των ηµερών, ήταν µια δι-
αδικασία που εξελίχθηκε σε τζόγο. 

Σαν το πρωτοχρονιάτικο
Μ’ ΑΥΤΗ την έννοια, άφησε πίσω της κερδισµέ-
νους και χαµένους. Μόνο που οι κερδισµένοι 
ήταν λίγοι και οι χαµένοι πολλοί. Άλλωστε, έ-
τσι συµβαίνει πάντα στις υποθέσεις που έχουν 
τζόγο. Χάνουν οι πολλοί και κερδίζουν οι λίγοι. 
Εν προκειµένω, έχασαν από λίγο, οι 650.000 
δικαιούχοι άµεσων ενισχύσεων για να κερδί-
σουν αρκετά, έως πάρα πολλά σε κάποιες περι-
πτώσεις, ακόµα και άνθρωποι που δεν 
έχουν την παραµικρή σχέση µε την 
αγροτική δραστηριότητα. 

Βόλτα στο Αττικό πάρκο
ΜΟΥ ΤΟ ΕΛΕΓΑΝ από µέρες και δεν το πίστευα! 
Μου έλεγαν ότι η επιλογή είναι να πληρωθούν 
στο ακέραιο όλοι εκείνοι µε τα «άκυρα» βοσκο-
τόπια που µπόρεσαν να πιάσουν επαφή µε το Ε-
θνικό Απόθεµα. Το έλεγα κι από την προηγού-
µενη εβδοµάδα, είναι 3.858 άτοµα, τα περισσό-
τερα εκ των οποίων δεν έχουν καµιά επαφή µε 
ζωικό κεφάλαιο, ούτε και ξέρουν κατά πού πέ-
φτουν τα βοσκοτόπια τα οποία δηλώνουν. 

Τζόγος με τα φρύγανα
ΩΣΤΟΣΟ είναι γνωστό, ότι τρώγοντας ανοίγει 
η όρεξη. Ο Κανονισµός 2018/1046 (OMNIBUS) 
ψηφίστηκε στις 18 Ιουλίου του 2018, άρχισε να 
εφαρµόζεται αµέσως (2 Αυγούστου 2018), ωστό-
σο, µιας και δηλώσεις ΟΣ∆Ε είχαν γίνει δεν έ-

δωσε τη δυνατότητα να «αξιοποιηθεί» άµεσα. 
Τι λέει µε λίγα λόγια αυτός ο Κανονισµός; Λέ-
ει ότι χορτολιβαδικές εκτάσεις και εκτάσεις µε 
χαµηλή βλάστηση (φρύγανα) που η ελληνική 
νοµοθεσία τις θεωρούσε δασικές και δεν µπο-
ρούσαν να καταστούν επιλέξιµες για κτηνοτρο-
φική αξιοποίηση, στο εξής θα µπορούσαν να ε-
νταχθούν στο σύστηµα των άµεσων ενισχύσε-
ων. Πόσα; 9,6 εκατ. στρέµµατα. Πολλά για να 
γίνει και το ανάλογο παιχνίδι!

Στο νταβά με τα κουλούρια
ΤΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι λοιπόν άρχισε από το 2019. Οι επι-
τήδειοι είχαν συντονιστεί, στο µεταξύ άλλαξε και 
ο υπουργός (έφυγε ο Αποστόλου που είχε βάλει 
πλάτη για να περάσει ο Κανονισµός, ήρθε ο Αρα-
χωβίτης που ήταν από άλλο πλανήτη) όλα θα µπο-
ρούσαν να γίνουν πιο εύκολα. Χρονιά εκλογική 
άλλωστε το 2019, ο λύκος στην αντάρα χαίρεται! 

Η πρώτη γιούρια λοιπόν έγινε τον πε-
ρασµένο χρόνο. Κι απ’ ότι φαίνε-

ται πήγε καλά για τους πρωτα-
γωνιστές αυτής της υπόθεσης. 

∆εν άνοιξε µύτη!

Απομόνωση
ΟΠΩΣ όλα δείχνουν, το 
2020 η ιδιότυπη αξιοποί-
ηση των διαθέσιµων (κα-
τά βάση δηµόσιων και α-
γνώστου πατρός) βοσκο-
τόπων, επεκτάθηκε περαι-
τέρω µε τις δηλώσεις του 
2020, υπήρχε άλλωστε και 

η απαραίτητη τεχνογνωσία από την προηγού-
µενη χρονιά. Ένας άνθρωπος που άρχισε να α-
ντιλαµβάνεται τι είχε γίνει, ήταν ο πρώην πρό-
εδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρης Βάρρας. Το σύ-
στηµα φρόντισε να τον αποµονώσει, να τον 
βγάλει τρελό και εν τέλει να των αποµακρύνει 
από τη θέση του Προέδρου. 

Πού πήγαν τα άλλα 70 εκατ;
ΕΤΣΙ, ήρθε ο καιρός των πληρωµών και οι «ιπ-
πότες της µεγάλης τραπέζης» πήραν θέση. Το 
γεγονός ότι δεν υπήρχε πρόβλεψη για τόσο µε-
γάλες δαπάνες από το Εθνικό Απόθεµα, λίγο 
απασχόλησε. Εδώ έρχεται και η φαεινή ιδέα… 
«κόψτε λίγα από τους πολλούς». Υπήρξε µά-
λιστα τέτοιος ζήλος, που έκοψαν περισσότερα 
κι από όσα χρειάζονταν. Επιστράφηκαν τα 70 
λείπουν άλλα 70 εκατ. ευρώ. Όπως θα ‘λεγε κι 
ο Βορίδης στη Βουλή… δεν χάθηκε ο κόσµος! 

Καµία επαφή µε το ζωικό
Είναι 3.858 άτοµα, τα περισσότερα εκ 
των οποίων δεν έχουν καµία επαφή 
µε ζωικό κεφάλαιο, ούτε ξέρουν που 

πέφτουν τα βοσκοτόπια που δηλώνουν

Ο 
Covid-19 είναι το story του 2020. 
Έχει δοκιµάσει τις εθνικές ικανό-
τητες, την κοινωνική συνοχή και 
τις διεθνείς σχέσεις. Αλλά η παν-

δηµία δεν έχει αντικαταστήσει την γεωπολιτι-
κή, απλώς την έχει αλλάξει. Η γεωπολιτική έ-
χει διαµορφώσει τον αντίκτυπο του ιού και συ-
νεχίζει να το κάνει. Και πολλές σηµαντικές εξε-
λίξεις δεν έχουν καµία ή έχουν ελάχιστη σχέ-
ση µε την πανδηµία. Ο τελευταίος χρόνος µας 
προσέφερε τρία γεωπολιτικά µαθήµατα.

Πρώτον, ο κόσµος βρίσκεται αντιµέτωπος µε 
το µεγαλύτερη έλλειµµα διακυβέρνησης µετά 
τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο. Η κοινή παγκόσµια 
πρόκληση της κλιµατικής αλλαγής και η πανδη-
µία απειλούν όλες τις χώρες και απαιτούν πα-
γκόσµια συνεργασία. Αντιθέτως, οι διεθνείς δι-
χασµοί, η δυσπιστία και η αντιπαλότητα έχουν 
γίνει πιο βαθιά. Οι Ρώσο-δυτικές σχέσεις βρί-
σκονται στο χειρότερο επίπεδο από τις αρχές της 
δεκαετίας του 1980. Ο έλεγχος των πυρηνικών 
όπλων από ΗΠΑ-Ρωσία, έχει τυπικά τελειώσει. 
Οι αµερικανό-κινεζικές σχέσεις βρίσκονται στο 
χαµηλότερο σηµείο τους από τα τέλη της δεκα-
ετίας του 1960. Οι σχέσεις Κίνας-Ινδίας έχουν 
υποστεί την χειρότερη βία από το 1975. Οι δι-
ατλαντικές σχέσεις είναι στην πιο αβέβαια φά-

ση τους από τα τέ-
λη της δεκαετίας 
του 1940. [...]

Το δεύτερο γε-
ωπολιτικό µάθηµα 
του 2020 είναι ότι 
οι επιλογές, καθώς 
και οι δυνάµεις, έ-
χουν σηµασία -ιδι-
αίτερα, οι προτεραι-

ότητες των εθνικών ηγετών. Ο Vladimir Putin 
µετράει 20 χρόνια στην εξουσία πιέζοντας για 
σηµαντικές συνταγµατικές αλλαγές που θα του 
επιτρέψουν να παραµείνει πρόεδρος µέχρι το 
2036, εάν το επιθυµεί.[...]. Ο Ιάπωνας πρωθυ-
πουργός SHinzo Abe παραιτήθηκε, ενώ η Γερ-
µανίδα Καγκελάριος Angela Merkel ξεκίνησε 
αυτό που αναµένεται να είναι η τελευταία της 
χρονιά στην Καγκελαρία.[...]

Το τρίτο γεωπολιτικό µάθηµα είναι ότι οι πε-
ρισσότερες περιοχές αντιµετωπίζουν κλιµακού-
µενες αλλαγές στο status quo. Τον Αύγουστο 
του 2019, η Ινδία ανακάλεσε το ειδικό καθε-
στώς του Jammu και Κασµίρ, αυξάνοντας τις εν-
στάσεις µε το Πακιστάν. Η Αιθιοπία ολοκλήρω-
σε την κατασκευή του Φράγµατος Renaissance, 
χωρίς να επιλύσει τις εντάσεις µε την Αίγυπτο 
και το Σουδάν.[...]. Το 2020 ξεκίνησε µε την ε-
ξάπλωση ενός θανατηφόρου νέου ιού και τε-
λειώνει µε τη διανοµή εµβολίων για την αντι-
µετώπισή του. Ο κορωνοϊός θα περάσει και θα 
αφήσει το σηµάδι του στην ιστορία. Αλλά η γε-
ωπολιτική παραµένει: τα µαθήµατα της για το έ-
τος της πανδηµίας δεν θα πρέπει να αγνοηθούν.

*∆ΙΠΛΩΜΑΤΗ

Μαθήματα
γεωπολιτικής 

ΤOY ΝΑΪΤΖΕΛ 
ΓΚΟΥΛΝΤ-ΝΤΕΪΒΙΣ*
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Μ
ε την Υ.Α.331/20735/2018 που δηµοσιεύ-
θηκε στο ΦΕΚ 648/Β στις 26 Φεβρουαρίου 
2018, καταχωρήθηκε στο Μητρώο ποικιλι-
ών οπωροφόρων φυτών, το «Καλαµάτα» ως 

συνώνυµο της ποικιλίας ελιάς Καλαµών. Η έκδοση της Υ-
πουργικής Απόφασης δηµιούργησε νέες συνθήκες στην 
αγορά, απελευθέρωσε τις εξαγωγές µας, αλλά δηµιούρ-
γησε και προβλήµατα σε σχέση µε το Π.Ο.Π. «Ελιά Καλα-
µάτας». Προβλήµατα που η λύση τους απαιτεί συναινετι-
κές διαδικασίες. Παρά τις προσπάθειες που κάναµε προς 
αυτή τη κατεύθυνση, δεν βρήκαµε την ανάλογη ανταπό-
κριση από ορισµένους φορείς στους οποίους επικράτη-
σαν κοντόφθαλµες λογικές, τοπικιστικές αντιλήψεις, πε-
ριορισµένη θεώρηση των πραγµάτων και εµµονή στο να 
βλέπουν το δέντρο και όχι το δάσος. Έτσι έφθασε το θέ-
µα στην αίθουσα του Συµβουλίου της Επικρατείας, µετά 
από προσφυγή που κατέθεσε ο Σύλλογος Υπέρ των Μεσ-
σηνιακών Ελαιοκοµικών Προϊόντων Προστατευόµενης Ο-
νοµασίας Προέλευσης (Σ.Υ.Μ.Ε.Π.Ο.Π). Η συζήτηση είχε 
προσδιορισθεί για τις 15/12/2020.

Για την καταχώρηση του «Καλαµάτα» ως συνώνυµο της 
ποικιλίας ελιάς Καλαµών, έχουν γραφεί πάρα πολλά και 
έχουν επίσης λεχθεί πάρα πολλά από πολλούς, σε συνε-
ντεύξεις, οµιλίες και εκδηλώσεις. Συνήθως όµως όλοι επι-
κεντρώνονται στις συνέπειες που προκαλεί η καταχώρη-
ση και όχι στο κύριο, το κεντρικό, το µοναδικό και καθορι-
στικό ερώτηµα που δεν είναι άλλο από το αν το «Καλαµά-
τα» είναι ή όχι, συνώνυµο της ποικιλίας ελιάς Καλαµών. 

Ταυτόχρονα όµως δηµιουργούνται µια σειρά ερω-
τήµατα που έχουν βέβαια σχέση µε το παραπά-
νω κύριο ερώτηµα. Εκφράζει ή όχι η Υπουργική 

Απόφαση καταχώρησης µια πραγµατική κατάσταση; Τα 
πραγµατικά στοιχεία που τεκµηριώνουν την «ιστορικότη-
τα» της χρήσης του «Καλαµάτα» ως συνώνυµο της Καλα-
µών, µπορούν να αγνοηθούν και να µπουν κάτω από το 
χαλί; Είναι θεµιτό τα λάθη και οι παραλήψεις που έγιναν 
στο παρελθόν, τόσο από τη πλευρά του αρµόδιου υ-
πουργείου όσο και από την πλευρά των φορέ-
ων παραγωγής τυποποίησης και εµπορίας 
της ελιάς Καλαµών, να στέκονται εµπό-
διο στην αναζήτηση λύσεων που θα έ-
πρεπε να είχαν γίνει εδώ και τριάντα 
χρόνια τουλάχιστον;

Η αίτηση για Π.Ο.Π. 
και η αναγνώριση

Οι πρώτοι που απαντούν θετικά 
στο κύριο ερώτηµα είναι αυτοί 
οι ίδιοι που σήµερα ζητούν την 

κατάργηση της Υ.Α. Τι γράφουν στην αίτηση που κατέθε-
σε η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Νοµού Μεσσηνί-
ας στις 2/6/1993, για να αναγνωρισθεί ως Προστατευό-
µενη Ονοµασία Προέλευσης (Π.Ο.Π.); «Β.4. Για την πα-
ραγωγή του συγκεκριµένου προϊόντος χρησιµοποιείται 
αποκλειστικά η περιγραφείσα ποικιλία Καλαµάτας και 
παρακάτω «Ε. Η προτεινόµενη ποικιλία είναι η περιγρα-
φείσα βρώσιµη Καλαµάτας».

Η αναγνώριση σε Εθνικό επίπεδο έγινε µε την 
Υ.Α. 440304/1993 (ΦΕΚ 871/Β/26.11.1993) «Α-
ναγνώριση προστατευόµενης ονοµασίας προέ-

λευσης «ΚΑΛΑΜΑΤΑ» - Ελιά Καλαµάτας». ∆ηλαδή η α-
ναγνώριση έγινε µε τη χρήση του ονόµατος της ποικι-
λίας και το τοπωνύµιο. Στα έχοντας υπόψη της Υ.Α ανα-
φέρεται «3. Την αριθ. 506/2.6.93 αίτηση της Ένωσης Α-
γροτικών Συνεταιρισµών Νοµού Μεσσηνίας, περί ανα-
γνωρίσεως προστατευόµενης ονοµασίας προέλευσης 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ – Ελιά Καλαµάτας». 

Στις 17/1/1995 κατατέθηκε η αίτηση αναγνώρισης στην 
Ε.Ε. Στις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος, στην αγ-
γλική γλώσσα, η ποικιλία αναφέρεται ως «Kalamata». 
Καταχωρίσθηκε όµως ως ΠΟΠ Ελιά Καλαµάτας – Elia 
Kalamatas PDO (olive de Kalamata) από την Ε.Ε. (Καν. 
1107/96/12.6.96) και όχι µε την αρχική ονοµασία, για να 
γίνει σαφής διαχωρισµός της ποικιλίας από το τοπωνύµιο.

Η εµπορική ονοµασία

Πολύ πριν την αίτηση αναγνώρισης Π.Ο.Π, από 
µαρτυρίες που υπάρχουν, διακινούσαν τις ελιές 
καλαµών από τη δεκαετία του ‘30, µε την εµπο-

ρική ονοµασία «KALAMATA OLIVES». 
Το 1979 µε το Π.∆. 221/1979 υποχρεώνονται οι εξα-

γωγείς ελιάς της ποικιλίας καλαµών, να την εξάγουν µε 
την επισήµανση CALAMATA, για να προστατεύσουν τη 
φήµη του Ελληνικού προϊόντος. Όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 3 του άρθρου 7 «Προκειµένου περί ολοκλή-

ρων ελαιών ποικιλίας Καλαµών προτάσσεται της 
κατηγορίας µεγέθους ή του αριθµού καρπών 

ανά χιλιόγραµµον η λέξις CALAMATA».

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Στο βιβλίο «Σύγχρονη Ελαιοκο-
µία Τόµος Τρίτος Η Επιτραπέ-
ζια Ελιά» του Γιώργου ∆. Μπα-

λατσούρα, έκδοση 1992, αναφέρο-
νται σε ιδιαίτερο κεφάλαιο οι «Φυσι-

κές µαύρες ελιές Καλαµών ή Χαρα-
κτές ξιδάτες ελιές Καλαµάτας (Incised 

Kalamata black olives)». Στο ίδιο κεφά-

λαιο κάνει αναφορά σε εργασία του που δηµοσίευσε το 
1976 για τις χαρακτές ελιές Καλαµάτας.

Στο βιβλίο «Επεξεργασία και κονσερβοποίηση της επι-
τραπέζιας ελιάς» του Μανόλη Αλυγιζάκη, έκδοση 1982, η 
ποικιλία αναφέρεται ως Καλαµάτα. Οι αναφορές µάλιστα 
είναι επαναλαµβανόµενες «Η ποικιλία Καλαµάτα καλλιερ-
γείται .....», «..... οι µαύρες επιτραπέζιες ελιές Καλαµάτας 
χαρακτηρίζονται ελιές πολυτελείας .....», «Η ποικιλία Κα-
λαµάτα δεν ενδείκνυται για την παρασκευή πράσινων επι-
τραπέζιων ελιών», «.... από την ποικιλία Καλαµάτα παρα-
σκευάζεται ο εκλεκτός τύπος χαρακτές ελιές καλαµάτας».

∆ιεθνείς οργανισµοί

Στο ∆ιεθνή Κατάλογο Ποικιλιών, του ∆ιεθνούς 
Συµβουλίου Ελαίας και Ελαιολάδου (IOC), που 
εκδόθηκε τον Μάϊο του 2000, η ονοµασία της 

ποικιλίας είναι Kalamon µε συνώνυµα «Aetonycholia», 
«Chondrolia», «Kalamata». Στην Παγκόσµια Εγκυκλο-
παίδεια της Ελαίας του ∆ιεθνούς Συµβουλίου Ελαίας 
και Ελαιολάδου (IOC), που εκδόθηκε το 1996, αναφέρει 
ότι ο εµπορικός τύπος φυσικές µαύρες σχισµένες ελιές 
σε ξύδι, «παρασκευάζεται µε ελιές της ποικιλίας Νυχά-
τη ή Καλαµάτας».

Εθνικός και Ευρωπαϊκός κατάλογος

∆ιατηρητής της ποικιλίας είναι το Ινστιτούτο Ε-
λιάς, Υποτροπικών και Αµπέλου. Σε έγγραφό 
του το 2015 αναφέρει ότι «οι κυριότερες κοινές 

ονοµασίες ποικιλίας επιτρπέζιας ελιάς υπό την ονοµα-
σία «Olea europaea var. ceraticarpa» είναι Καλαµών, Α-
ετονυχολιά, Χονδρολιά, Καλαµάτα, Καλαµατιανή, Τσι-
γκέλι, Αετονύχι, Νυχάτη, Κορακολιά».

Στον πρώτο «Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών και υποκει-
µένων φυτικών ειδών καρποφόρων δέντρων, θάµνων 
και λοιπών µικρών καρποφόρων» (ΥΑ 396851/1992, 
ΦΕΚ 626/Β/22.10.1992), έχει καταχωρηθεί η ποικιλία 
Καλαµών, µε συνώνυµα Καλαµατιανή, Τσιγκόλι, Αετο-
νύχι και έτος εγγραφής το 1991.

Στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών Οπωροφόρων της 
Κύπρου, έκδοσης Οκτώβρης 2012, η ποικιλία ανα-
φέρεται Kalamon µε συνώνυµα «Aetonycholia», 

«Chondrolia», «Kalamata».
Στο Κατάλογο Φυτικών Ποικιλιών ∆ενδρωδών της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης, έκδοσης 2017, η ονοµασία «Καλαµά-
τα» δηλώνεται από την Κύπρο ως συνώνυµο της ποικιλί-
ας «Καλαµών» και από την Ιταλία ως κύρια ονοµασία και 
έτος καταχώρησης το 2012.

Οι ελιές Καλαμών διακινούνταν 
από τη δεκαετία του ‘30, πολύ πριν το ΠΟΠ 

* Γεωπόνου, πρώην Γενικού Γραµµατέα ΥΠΑΑΤ

ΑΡΘΡΟ
  ΤOY ΝΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ*
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Όχι µόνο ψηφιακά
η Oenotelia 2021
Η µεγαλύτερη εµπορική έκθεση οίνου και 
αποσταγµάτων στην Ελλάδα, Oenotelia, έρχεται 
µε φυσική και ψηφιακή µορφή στις 29 Μαΐου µε 
1η Ιουνίου 2021, µαζί µε την έκθεση Food Expo. 
Η διοργανωτής FORUM AE προετοιµάζεται για 
κάθε ενδεχόµενο, χρησιµοποιώντας µία 
ολοκληρωµένη custom made πλατφόρµα για 
διαδικτυακή επαφή των Ελλήνων εκθετών, 
επισκεπτών και των διεθνών φιλοξενούµενων 
αγοραστών από την οργανωµένη λιανική, το 
χονδρεµπόριο και τη µαζική εστίαση, 
προωθώντας όλο το εύρος και την ποικιλία του 
ελληνικού οινογαστρονοµικού πλούτου. 
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα 
της έκθεσης: www.oenotelia.gr

Σηµείο αναφοράς
για τρόφιµα και
ποτά η Tuttofood
H παγκόσµια και καινοτόµα έκθεση Tuttofood του 
Μιλάνο, που αφορά ολόκληρο τον αγροδιατροφικό 

τοµέα, θα 
πραγµατοποιηθεί 
στις 17-20 Μαΐου 
του 2021. Η B2B 
έκθεση, µε πάνω 
από 1.500 
αγοραστές και 
3.00 brands από 
διάφορες χώρες, 
αποτελεί το 
παγκόσµιο σηµείο 
αναφοράς για τους 

παραγωγούς και διανοµείς ποιοτικών προϊόντων 
όλης της αλυσίδας παραγωγής προµηθειών 
τροφίµων και ποτών. Με παραπάνω από 250 
γεγονότα οι επισκέπτες και συµµετέχοντες θα 
έρθουν σε επαφή µε καινοτόµες ιδέες, εκπαιδευτικά 
σεµινάρια και θα ανακαλύψουν τις µελλοντικές 
τάσεις της αγοράς. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα 
της έκθεσης: www.tuttofood.it

Τον Νοέµβριο του 
2022 µεταφέρεται 
η έκθεση SIMA

Κλείνοντας 100 χρόνια, η 
µεγάλη γαλλική έκθεση για 
τον γεωργικό κλάδο, SIMA, 
µεταφέρθηκε στις 6-10 
Νοεµβρίου του 2022. Οι 
διοργανωτές φιλοδοξούν σε 
συναντήσεις καινοτοµίας, 
εκπαίδευσης και εργασίας 
καθώς παρουσιάσεις νέων 
µηχανηµάτων, οµιλιών και 
βραβεύσεων. Μέχρι τότε, θα 
γίνουν διαδικτυακά γεγονότα 
και συναντήσεις. Μείνετε 
συντονισµένοι στην 
ιστοσελίδα της έκθεσης για 
περισσότερες πληροφορίες: 
www.en.simaonline.com

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΑ 

ΓΑΛΛΙΑ ΜΙΛΑΝΟ 

On line η 13η παγκόσµια 
συνάντηση τροφίµων 
και γεωργίας GFFΑ

Το GFFA είναι ένα διεθνές 
συνέδριο που γίνεται σε ετήσια 
βάση από το υπουργείο Τροφίµων, 
Γεωργίας και Προστασίας των 
Καταναλωτών της Γερµανίας και 
στοχεύει να αναλύσει καίρια 
ζητήµατα του αγροδιατροφικού 
κλάδου. Οι ενδιαφερόµενοι θα 
µπορέσουν να παρακολουθήσουν το 
φετινό συνέδριο µε τίτλο «Πώς να 
τραφεί ο κόσµος σε περιόδους 
πανδηµίας και κλιµατικής αλλαγής;», 
διαδικτυακά 18 µε 22 Ιανουαρίου 
2021. Οι οµιλητές του πάνελ θα 
προέρχονται από τον χώρο της 
πολιτικής, της επιστήµης και των 
επιχειρήσεων. Πληροφορίες στο 
www. globalresearchalliance.org

ΨΗΦΙΑΚΑ
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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, υπερσύγχρο-
νο εξοπλισµό και υποδοµές,   κατσίκες 
επιλογής  µε εξαιρετικό γεννητικό υλι-
κό. Σε κόµβο της Εγνατίας οδού, οι χρή-
σεις  γης είναι συµβατές για οιανδήποτε 
δραστηριότητα (κτηνοτροφία , καθετο-
ποίηση ,αγροτουρισµό , φωτοβολταικά 
κλπ) email : Info@kosynthos.gr

Πωλούνται 100 πρόβατα χιώτι-
κα υψηλής γαλακτοπαραγωγής. Τηλ. 
6955/316314.

Πωλούνται 100 γίδια γνήσια αγγλο-
νούµπια. Τηλ. 6955/316314.

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, Αλ-
πίνο.Τηλ. 6907/327682.

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

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

Πωλούνται 100 πρόβατα χιώτι-
κα υψηλής γαλακτοπαραγωγής. Τηλ. 
6955/316314.

Πωλούνται 100 γίδια γνήσια αγγλο-
νούµπια. Τηλ. 6955/316314.

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.

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.

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

Πωλείται βίκος µπιζέλι από παραγω-
γό για χλωρή λίπανση, βελτίωση εδά-
φους-άζωτο και παραγωγή 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.

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

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

Πωλείται φρέζα δενδροκοµική Τερανό-
βα 70αρα, καθώς και Ρίπερ 7αρι. Περιο-
χή 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.

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

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

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

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.

Πωλείται κτήµα 2 στρέµµατα µε αγριε-
λιές και αποθήκη –στάβλο 90 τµ,περιο-
χή Κατσαρού Μεσσηνίας, δήµος Οιχαλί-
ας,εντός,πλήρες τοπογραφικού και χαρ-
τιών.Τηλ.6906/585476..

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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

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

Πωλείται τρακτέρ Claas Νexus 101 ίπ-
πους δεντροκοµικό, 2900 ώρες. Περιο-
χή Πιερίας. ΤηλTηλ.6980/001606

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

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

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

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

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

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

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

Πωλείται 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 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.

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

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

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

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

Πωλείται χορτοκοπτικό µηχάνηµα 2 
δίσκων 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 ερ-
γαλεία. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.6972/366041, 6972366043

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

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

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

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

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

Πωλούνται σπαρτική µηχανή σίτου και 
δισκοσβάρνα. Τηλ.6972307674.

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

Πωλούνται χορτοκοπτικό µάρκας 
Κrone µε πλάτος κοπής 2,8 µέτρα, µία δι-
σκοσβάρνα 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.

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

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

Κατασκευάζονται κτηνοτροφικοί στά-
βλοι µε κολόνες της ∆ΕΗ αποθηκευτι-
κούς χώρους και όλα τα υλικά δικά µας. 
Τιµές χαµηλές. Τηλ.6947/509187.
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Ο Λ. Αράπης εκ των επτά
Πρωταθλητών της Γης
Ο 26χρονος Λευτέρης Αραπάκης, 
βραβεύτηκε από τον ΟΗΕ ως ένας 
από τους 7 νέους Πρωταθλητές 
της Γης, συµβάλλοντας στο στόχο 
προστασίας των ιχθυαποθεµάτων. 
Ο Λευτέρης Αραπάκης µε την 
επαγγελµατική Σχολή ΕΝΑΛΕΙΑ, 
συµβάλλει στη συλλογή πλαστικών, 
ενώ δυναµώνει τη συνεργασία του 
µε τους επαγγελµατίες αλιείς, τη 
Healthy Seas και την PET για την 
παραγωγή χρηστικών προϊόντων 
από τα ανακυκλωµένα πλαστικά.

Ευρωκαταδίκη Ελλάδας 
για παράβαση Natura
Το ∆ικαστήριο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης έκρινε µε απόφαση του 
ότι η Ελλάδα παρέβη τις 
υποχρεώσεις από την οδηγία για 
τους οικοτόπους, παραλείποντας 
να λάβει εντός των προθεσµιών 
όλα τα αναγκαία µέτρα για τον 
καθορισµό κατάλληλων στόχων 
και κατάλληλων µέτρων 
διατήρησης, οι οποίοι βρίσκονται 
στην ελληνική επικράτεια και 
περιλαµβάνονται στην σχετική 
οδηγία (92/43/ΕΟΚ) της Κοµισιόν.

Πρωτότυπη εφαρµογή 
«Οδηγός Λαχανόκηπου» 
Νέα εφαρµογή προσβάσιµη σε 
όλους έφτιαξαν τρεις φοιτητές του 
Γεωπονικού και Οικονοµικού 
Πανεπιστηµίου µε στόχο την 
παροχή βασικών γνώσεων και 
βοήθειας για την καλλιέργεια 
λαχανικών σε ερασιτέχνες, αλλά 
και σε έµπειρους καλλιεργητές 
υπαίθριων λαχανικών. Η έξυπνη 
εφαρµογή διατίθεται δωρεάν σε 
όλες τις συσκευές µε λογισµικό 
Android. Πληροφορίες στο 
veggieguideapp@gmail.com.

Πολιτιστικές πρωτεύουσες 
για το 2021 στον «πάγο»
Μαζί µε το Νόβι Σαντ της Σερβίας 
και την Τιµισοάρα της Ρουµανίας 
η Ελευσίνα συγκαταλέγονταν στις 
Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της 
Ευρώπης για το 2021, ωστόσο 
λόγο της πανδηµίας οι εκδηλώσεις 
µετακινούνται για το 2023. Η 
Ελευσίνα δέχθηκε ισχυρό πλήγµα, 
από την κρίση. Εργοστάσια 
έκλεισαν, η ανεργία εκτινάχθηκε 
στα ύψη. Όµως άρχισε προσπάθεια
ανασυγκρότησης και η πόλη θέλει 
να δείξει τον καλύτερό της εαυτό. 

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Οι περιβαλλοντικές πιέσεις που υ-
φίστανται τα εδάφη παγκοσµίως, έ-
χουν εγείρει τα τελευταία χρόνια µε-
γάλη ανησυχία κινητοποιώντας την 
επιστηµονική έρευνα για τη συλλογή 
των καλύτερων δυνατών δεδοµένων, 
καθώς και για την ανάπτυξη των βέλ-
τιστων λύσεων βιώσιµης διαχείρισης 
στον αγροτικό τοµέα.

Με βασική αρχή το γεγονός ότι «η 
φροντίδα του εδάφους είναι φροντίδα 
για τη ζωή», κάτι που υποστηρίζεται 
και από τη σχετική καµπάνια της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης και τη στρατηγική 
«από τη φάρµα στο πιάτο» και τις πο-
λιτικές για τη Βιοποικιλότητα, κινεί-
ται το ερευνητικό έργο SIEUSOIL που 
συντονίζεται από τον καθηγητή του 
Αριστοτέλειου Πανεπιστήµιου Θεσ-
σαλονίκης, ∆ρ. ∆ηµήτριο Μόσχου.

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη βι-
ώσιµων πρακτικών διαχείρισης του ε-
δάφους µε βάση ένα εναρµονισµένο 
σύστηµα πληροφοριών κατάλληλο για 
διάφορες κλιµατικές και επιχειρησι-
ακές συνθήκες σε διαφορετικές το-
ποθεσίες της Ευρώπης και της Κίνας.

Οι δραστηριότητες του έργου κατά 
τους πρώτους 18 µήνες υλοποιήθη-
καν σύµφωνα µε τον αρχικό σχεδι-
ασµό. Πιο συγκεκριµένα εδραιώθη-

κε συνεργασία µε παγκόσµιους εµ-
βληµατικούς φορείς, συµπεριλαµβα-
νοµένων του Οργανισµού Γεωργίας 
και Τροφίµων (FAO), του ∆ιεθνούς 
Κέντρου Αναφοράς και Πληροφορι-
ών Εδάφους, του Κοινού Κέντρου Ε-
ρευνών και του Ευρωπαϊκού Οργα-
νισµού Περιβάλλοντος.

Ο αντίκτυπος των έως τώρα απο-
τελεσµάτων όσον αφορά την Ευρω-
ασιατική πλατφόρµα του ∆ιαδικτυ-
ακού Παρατηρητηρίου είναι σε ορι-
σµένες περιοχές ακόµη µεγαλύτερος 

από τον προβλεπόµενο. Οι βιοφυσι-
κές παράµετροι που προέρχονται α-
πό τις παρατηρήσεις της γης έχουν τε-
θεί στη διάθεση των πιλοτικών δρα-
στηριοτήτων στην Ευρώπη και την Κί-
να, ενώ έχει καθοριστεί ένα σύνολο 
βιοφυσικών δεικτών ποιότητας για 
τα εδάφη και τις καλλιέργειες κι έ-
χει καθοριστεί η µεθοδολογία τους.

Να σηµειωθεί ότι οι προδιαγραφές 
του Πληροφοριακού Συστήµατος Υ-
ποστήριξης Αποφάσεων και η πρώ-
τη έκδοση είναι ήδη έτοιµες. 

FAO
Παγκόσµιοι εµβληµατικοί 

φορείς, όπως ο Οργανισµός 
Γεωργίας και Τροφίµων 

(FAO), συµµετέχουν στο έργο

Έχουν επικυρωθεί ακριβή µοντέλα πρόβλεψης για το έδαφος και τις φυσικές παραµέτρους του και έχουν 
ληφθεί Χάρτες Ζώνης ∆ιαχείρισης και χάρτες γονιµότητας σε πιλοτικές καλλιέργειες.

Νέο παρατηρητήριο
για την αγροτική γη
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ηγείται διεθνούς ερευνητικής 
κοινοπραξίας για τη βιώσιμη διαχείριση των αγροτικών εδαφών 

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

Πωλούνται αγροτικά εργαλεία,µία σπαρ-
τική µηχανή, µία δισκοσβάρνα, ένας καλ-
λιεργητής βάµβακος, ένας λιπαντήρας, 
ένας καλλιεργητής, ένα τρακτέρ Belarus 
και ένα ραντιστικό. Τηλ.6974410304.

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

Πωλείται άροτρο 14 τρίυνο ψηλοστά-
βαρο agrotica και 2 βαµβακοσπορές του 
Ψαλτίδη,µία 4σειρη, µία 3σειρη και µία κε-
ντρόφυγκα.Τηλ.6979/957956.

Πωλείται µεταφυτευτική µηχανή 
FEDELE 4 σειρών σε άριστη 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 καινούρια.
Τηλ.6974/225009.

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.

Πωλείται τρακτέρ Claas XERION 3800 
TRAC VC ‘10, ώρες χρήσης 6.500 ώρες, 
ίπποι 379 bhp. Τιµή 90.000 ευρώ. 
Τηλ.6974/497426.

Πωλείται τρακτέρ MASSEY FERGUSON 
590, του 1980 επισκευασµένος κι-
νητήρας, κουβούκλιο εργοστασια-
κό. Τιµή 5000 ευρω.τηλ.2310711320, 
6973/831035.

Πωλείται χορτοδετική Βέλγκερ 730 και 
χορτοκοπτικό LALY µε πλάτος κοπής 
280 αναρτώµενο. Περιοχή Λαµίας. Τηλ. 
6973/697961.

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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Χριστούγεννα 
με NBA 2021
Τα πρώτα ματς κάνουν τζάμπολ στις γιορτές 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Τα πρώτα τζάµπολ στο κορυφαίο 
πρωτάθληµα µπάσκετ το κόσµου 
πραγµατοποιούνται αυτή την εβδο-
µάδα, µε πολλούς να γίνονται ξε-
νύχτηδες για να µπουν στον µα-
γικό κόσµο του NBA. Το... ξενύ-
χτι όµως δεν απαιτείται για την η-
µέρα των Χριστουγέννων, όπου 
στις 19.00 το απόγευµα οι Μαϊ-
άµι Χιτ θα αντιµετωπίσουν τους 
Πέλικανς, ενώ οι Μπακς του Γιάν-
νη Αντετοκούµπο θα παίξουν ε-
νάντια των Γκόλντεν Στέιτ Ου-
όριορς που θέλουν να επιστρέ-
ψουν στην κορυφή. 

Υπενθυµίζεται πως οι Λος Αντζε-

λες Λέικερς ήταν οι µεγάλοι νικη-
τές της περασµένης σεζόν και εµ-
φανίζονται ως το µεγάλο φαβορί 
και της σεζόν που ξεκινάει µετά 
τις ανανεώσεις των Λεµπρόν Τζέ-
ιµς και Αντονι Ντέιβις αλλά και 
την απόκτηση των Μοντρέζλ Χά-
ρελ και Ντένις Σρούντερ.

Στο ποδόσφαιρο τώρα και στο 
αγγλικό πρωτάθληµα που συνεχί-
ζει ακάθεκτο µέσα στις γιορτές, τα 
βλέµµατα τραβά το µεγάλο ντέρ-
µπι µεταξύ της 2ης στη βαθµολο-
γία Λέστερ και της 3ης Μάντσεστερ 
Γιουνάιτεντ στις 26 ∆εκεµβρίου. 
Ακόµα ένα σπουδαίο µατς διεξά-
γεται στο Λονδίνο, όπου η Άρσε-
ναλ θα υποδεχτεί την Τσέλσι για 
την 15η αγωνιστική της Πρέµιερ.

Ειληµµένη φαίνεται πως είναι η απόφαση του Λιούις 
Χάµιλτον να συνεχίσει τη συνεργασία του µε τη Mercedes. 
Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από την ανάρτηση της 
γερµανικής αυτοκινητοβιοµηχανίας στο Twitter, µε 
«πρωταγωνιστή» τον Βρετανό «πιλότο». «Σκοπεύω να 
είµαι εδώ το επόµενο έτος. Θέλω να είµαι εδώ τον 
επόµενο χρόνο», ήταν το σχετικό µήνυµα του Χάµιλτον.

Ακόμα ένα χρόνο 
στη Mercedes ο Λιούις 

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

Μπάσκετ (NBA)

Μαϊάµι Χιτ – Πέλικανς 19.00 COSMOTE SPORT 7 HD

Μπακς - Ουόριορς 21.30 COSMOTE SPORT 4 HD

Σέλτικς – Νετς 00.00 COSMOTE SPORT 7 HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Λέστερ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 14.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Άστον Βίλα – Τσέλσι 17.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Φούλαµ – Σαουθάµπτον 17.00 COSMOTE SPORT 2 HD

Σέφιλντ Γιουνάιτεντ – Έβερτον 22.00 COSMOTE SPORT 2 HD

 

Μπάσκετ (Μπάσκετ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – Ηρακλής 17.00 ΕΡΤ 3

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Λίβερπουλ – Γουέστ Μπροµ 18.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Μπάσκετ (Ισπανία)

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 22.30 COSMOTE SPORT 7 HD

Μπάσκετ (NBA)

Μαϊάµι Χιτ – Πέλικανς 19.00 COSMOTE SPORT 7 HD

Μπακς - Ουόριορς 21.30 COSMOTE SPORT 4 HD

Σέλτικς – Νετς 00.00 COSMOTE SPORT 7 HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Λέστερ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 14.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Άστον Βίλα – Τσέλσι 17.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Φούλαµ – Σαουθάµπτον 17.00 COSMOTE SPORT 2 HD

Σέφιλντ Γιουνάιτεντ – Έβερτον 22.00 COSMOTE SPORT 2 HD

 

Μπάσκετ (Μπάσκετ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – Ηρακλής 17.00 ΕΡΤ 3

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Λίβερπουλ – Γουέστ Μπροµ 18.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Μπάσκετ (Ισπανία)

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 22.30 COSMOTE SPORT 7 HD

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Παρασκευή 25 ∆εκεµβρίου

Σάββατο 26 ∆εκεµβρίου

Κυριακή 27 ∆εκεµβρίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Το αδιέξοδο
του μείον 5% 
στο πρασίνισμα 
και η εντολή Μαξίμου    

Πραγµατική     
ανάγκη και πολιτικό  
κόστος στο θέμα 
ιστορικά δικαιώματα

Ξαναδιαβάζει
τις προτάσεις   
του ΓΠΑ για 
την ΚΑΠ ο Βορίδης 

Ο Ζλάταν κι αν εγέρασε
Τι κι αν έχει πατήσει σχεδόν τα 40 
ο Ζλάταν Ιµπραΐµοβιτς, έχει πάρει 
φέτος τη Μίλαν από το χέρι και 
την έχει οδηγήσει στην κορυφή 
της Σέριε A (28 β.), έχοντας 
πετύχει 10 γκολ. Ωστόσο, ένας 
τραυµατισµός στο γόνατο τον 
κρατάει εκτός δράσης, µε τον ίδιο 
να κάνει αγώνα δρόµου για να 
είναι έτοιµος τουλάχιστον για το 
µεγάλο ντέρµπι µε την 
Γιουβέντους στις 6 Ιανουαρίου. 

Ρέκορντµαν Κλοπ
Με τη νίκη απέναντι στην Κρίσταλ 
Πάλας, ο Γιούργκεν Κλοπ 
κατάφερε να γίνει ο προπονητής 
της Λίβερπουλ µε τις 
περισσότερες νίκες στην ιστορία 
της Πρέµιερ Λιγκ, αφήνοντας στη 
2η θέση τον Ράφα Μπενίτεθ µε 
127 «τρίποντα». Και µάλλον, πάει 
για διεύρυνση του ρεκόρ του 
απέναντι στην Ουέστ Μπροµ 
στις 27 ∆εκεµβρίου.

Ενίσχυση µε Μπαράνκο
H ΑΕΛ ανακοίνωσε την αγορά από 
τον Ολυµπιακό Βόλου, του ηλικίας 
23 ετών σέντερ φορ Μπρούνο 
Μπαράνκο. Ο Αργεντίνος 
αναµένεται να δώσει λύσεις στην 
επίθεση της οµάδας του 
θεσσαλικού κάµπου, που παλεύει 
φέτος για την παραµονή της στη 
µεγάλη κατηγορία. Το επόµενο 
µατς για την ΑΕΛ θα διεξαχθεί στις 
3 Ιανουαρίου, οπότε και οι βυσσινί 
θα υποδεχτούν τον ΠΑΟΚ καθώς 
το πρωτάθληµα κάνει ολιγοήµερη 
διακοπή για τις γιορτές.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’





Οι καλύτεροι 
του 2020
Ποδοσφαιριστές κυρίως 
της Λίβερπουλ και της Μπάγερν 
Μονάχου περιελάµβανε η 
ενδεκάδα της χρονιάς, όπως 
αναδείχθηκε στα βραβεία FIFA 
«The Best». Το βραβείο του 
προπονητή της χρονιάς 
κατέκτησε ο Γιούργκεν Κλοπ, ο 
οποίος οδήγησε την Λίβερπουλ 
πέρσι στην κατάκτηση της 
Πρέµιερ. Στην 11άδα βρίσκονται 
ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο 
Λιονέλ Μέσι. Αναλυτικά η 
ενδεκάδα της χρονιάς:
Τερµατοφύλακας: Άλισον
Αµυντικοί: Αλεξάντερ-Άρνολντ, 
Φαν Ντάικ, Ράµος, Ντέιβις
Μέσοι: Τιάγκο, Ντε Μπρόινε, 
Κίµιχ. Επιθετικοί: Μέσι, 
Λεβαντόφσκι και Κριστιάνο 
Ρονάλντο. Επιπλέον, το 
καταπληκτικό γκολ του Χέουνγκ-
Μιν Σον από τη µία περιοχή στην 
άλλη κόντρα στη Μπέρνλι 
βραβεύτηκε το κορυφαίο για το 
2020 στα βραβεία «The Best» 
της FIFA.

Για 18η χρονιά 
ο πιο αγαπητός
∆εν σταµατά να µαζεύει βραβεία 
ο Φέντερερ. Ο Ελβετός θρύλος του 
τένις ψηφίστηκε για 18η διαδοχική 
χρονιά ως ο αγαπηµένος παίκτης 
του κοινού. Κορυφαίος της χρονιάς 
ήταν ο Νόβακ Τζόκοβιτς, 
ενώ κορυφαία οµάδα των διπλών 
ήταν οι Πάβιτς και Σοάρες. Στο 
βραβείο Stefan Edberg 
Sportmanship Award, για το οποίο 
ψηφίζουν οι παίκτες εκείνον που 
πιστεύουν πως ξεχώρισε γι’ αυτή τη 
χρονιά σε επίπεδο ευγενούς 
άµιλλας και fair play, νικητής 
αναδείχθηκε ο Ράφα Ναδάλ.

 «Τα βοσκοτόπια απ’ το 
Κολωνάκι στον Γράµµο θα τε-
λειώσουν. Το Εθνικό Απόθεµα 

θα πρέπει να µοιράζεται µε διαφάνεια.
[...] Όσες προσφυγές κι αν γίνουν, όσοι 
εκβιασµοί κι αν προκύψουν, όσες καθυ-
στερήσεις κι αν τεθούν, δεν υπάρχει επι-
στροφή στο χθες. Θα επανέλθει η κανο-
νικότητα στις διαγωνιστικές διαδικασίες 
επ’ ωφελεία του δηµόσιου συµφέροντος. 
Τα αγροτικά δεδοµένα θα επανέλθουν α-
πό τα υπόγεια του ιδιώτη στον έλεγχο της 
δηµόσιας διοίκησης», λέει η Νέα ΠΑΣΕ-
ΓΕΣ τοποθετούµενη σε µια σειρά θεµά-
των µε µείζονα αυτό της «κολοβής», ό-
πως τη χαρακτηρίζει, πληρωµή της ενι-
αίας ενίσχυσης. Για τις όποιες αιχµές α-
φήνει η ανακοίνωση, περιµένει να απα-
ντήσει κατάλληλα τυχόν δικόγραφα... 

Πάντως αν δεν σήκωνε το θέµα το 
Agronews και η Agrenda, ούτε τη Με-
γάλη ∆ευτέρα, δεν θα έµπαινε έστω και 
λειψό έτερο κοµµάτι της εξόφλησης της 
βασικής ενίσχυσης, που προκάλεσε θύ-
ελλα αντιδράσεων. Καλύτεροι, βέβαια 
ρεπόρτερ, οι ίδιοι οι αγρότες που ενη-
µέρωναν διαρκώς µε σχόλια τους ότι η 
περικοπή ήταν µεγαλύτερη του 7%. Πα-
ραγωγός δε, υποστήριζε πως σ’αυτόν η 

περικοπή ήταν της τάξης του 25%, άλ-
λος 40% κ.ο.κ.  Για να σβήσει τις 
φωτιές και να καλύψει την... πικρή γεύση 
που δηµιούργησε η κουτσουρεµένη εξό-
φληση, ο υπουργός της πλατείας, χωρίς 
να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις για το θέ-
µα ανακοίνωνε ακατάσχετο ενισχύσεων 
πανδηµίας και πληρωµές µε κορύφωση 
την παραµονή των Χριστουγέννων, υπό-
λοιπων κορωνοενισχύσεων, µε πρωταγω-
νιστή το 30ευρω στο ελαιόλαδο, την ενί-
σχυση στην Καλαµών και την εξισωτική. 
Σφήνα και τα 14,7 εκατ. του ΕΛΓΑ για ζη-
µιές του 2020 και µέρος αποπληρωµής α-
ποζηµιώσεων από τις καταστροφές του Ια-
νού. Αν µη τι άλλο, όποια κι αν 
είναι η εξέλιξη, στο θέµα που προέκυ-
ψε µε το τσεκ και το Εθνικό Απόθεµα, 
κάποιοι θα πρέπει να λογοδοτήσουν. Η 
αναστάτωση που έχει προκληθεί είναι 
τεράστια, η παρασπονδία που πήγε να 
γίνει εν κρυπτώ, είναι πρωτοφανής και 
αν τώρα δεν ξεκαθαρίσουν τα πράγµα-
τα µε τη διαχείριση του ΟΣ∆Ε και των 
κοινοτικών ενισχύσεων δεν θα υπάρ-
ξει ποτέ τάξη στην κατανοµή των κοι-
νοτικών πόρων που προορίζονται για 
τους αγρότες και µόνο για τους αγρότες! 
Καλά Χριστούγεννα. O ΓΥΛΟΣ

Τα πρώτα τζάµπολ της κανονικής περιόδου στο NBA σελ. 54 • Μεγάλα ντέρµπι στην 15η αγωνιστική της Πρέµιερ Λιγκ σελ. 54

Όλα τα κιλά
Η φάρµα Washfold έχει δεχτεί ουκ 
ολίγες αλλαγές από τότε που ιδρύθηκε, 
το 1940. Με τη σταθερή επέκτασή 
της, το κοπάδι περιλαµβάνει τώρα 
900 γαλακτοπαραγωγικές αγελάδες, 
µε αποτέλεσµα µια µονάδα 1.300 
καθαρόαιµων αγελάδων Holstein. 
Περισσότερα στο profi ∆εκεµβρίου.

Η ΤΡΥΠΙΑ ΒΑΡΚΑ

Άλλοι στη χρυσόσκονη
και άλλοι λουκουµόσκονη

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

ΖΕΥΓΑΡΙ ΓΑΪ∆ΑΡΩΝ ΤΟΥ ALBERI DI ULIVO DI SANTO STEFANO
Ο γάιδαρος αποτελεί σύµβολο ταπεινότητας, κάτι που υποδηλώνεται και στην Καινή ∆ιαθήκη ενώ φηµίζεται για την παροιµιώδη υποµονή του. 
Στην Ελλάδα υπήρχαν 508.000 όνοι το 1950. Ο αριθµός τους έπεσε στους 95.000 το 1995, ενώ σήµερα υπολογίζονται περίπου στους 16.000.
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 ∆ΟΜΙΚΕΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ

Ο ορίζοντας που τα τελευταία χρόνια έθεταν µια σειρά αναλύσεων περί 
ανοδικού κύκλου της αγοράς αγροτικών εµπορευµάτων λόγω αύξησης 
του παγκόσµιου πληθυσµού, φαίνεται ότι ήδη βρίσκεται σε µικρής ακτίνας 
εγγύτητα. Πλέον γίνεται λόγος για δοµικές αλλαγές που θα 
«εγκλωβίσουν» σε έναν κύκλο ανόδου τις περισσότερες καλλιέργειες. 

Ο ορίζοντας που τα τελευταία χρόνια έθεταν µια σειρά αναλύσεων περί 
 ∆ΟΜΙΚΕΣ ανοδικού κύκλου της αγοράς αγροτικών εµπορευµάτων λόγω αύξησης  ∆ΟΜΙΚΕΣ
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Οι τελευταίες ηµέρες του 2020 χα-
ρακτηρίστηκαν από διορθωτικές τά-
σεις σε όλες τις χρηµαταγορές, στον 
απόηχο των εξελίξεων στο Ηνωµέ-
νο Βασίλειο όπου µια µετάλλαξη 
του κορωνοϊού έβαλε σε επιφυλα-
κή τις αρχές της χώρας και της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο Κοµι-
σιόν, Rabobank και Goldman Sachs, 
επιµένουν σε ρεαλιστικές προοπτι-
κές ανάκαµψης της παγκόσµιας οι-
κονοµίας, αρχής γενοµένης από το 
2021, κάτι που µεταφράζεται µε τη 
σειρά του σε ένα θετικό οικονοµικό 
περιβάλλον που θα συµπαρασύρει 
τις τιµές παραγωγού σε υψηλότε-
ρα επίπεδα από αυτά που διαµορ-
φώθηκαν την τελευταία πενταετία.   

Έτσι, τουλάχιστον για το 2021 οι 
ερευνητικές οµάδες των παραπάνω 
οργανισµών αναµένουν σταθερο-
ποίηση σε υψηλά επίπεδα των α-
γροτικών προϊόντων µάλλον ευνο-

ήθηκαν από τη συνθήκη της παν-
δηµίας, όπως είναι το σκληρό σι-
τάρι και το καλαµπόκι. Από την άλ-
λη, στο βαµβάκι διαφαίνεται ένας 
ανοδικός κύκλος αφού τα θεµελι-
ώδη δείχνουν ισορροπηµένα, µε τη 
δε ζήτηση σε πλήρη συνάρτηση µε 
τις εξελίξεις στο µέτωπο της πανδη-
µίας και της οικονοµίας εν γένει. 

Έτσι, σε περίπτωση που  πράγµα-
τι διαµορφωθούν θετικοί ρυθµοί α-
νάπτυξης στην παγκόσµια οικονο-
µία όπως υπαγορεύουν µερικά µε-
τριοπαθή σενάρια, φαίνεται πως ό-
σοι δραστηριοποιούνται µε τις µε-
γάλες εκτακτικές καλλιέργειες κα-
λούνται να αναµετρηθούν µε το ε-
µπόριο σε µια δραστήρια αγορά.    

Ανοδική τάση τιμών 
φέρνει το 2021 στις 
μεγάλες καλλιέργειες
Μικρές σοδειές, λίγα αποθέματα και σταδιακή ενίσχυση της ζήτησης 
αποτελούν κοινούς παρονομαστές στις διεθνείς αγορές βάμβακος και 
σιτηρών, ενώ τα μεγέθη για αγροτικά προϊόντα υψηλής προστιθέμενης 
αξίας και ψυχανθών διευρύνονται με εντατικούς ρυθμούς το 2021

Ανάκαμψη
Η παγκόσµια οικονοµία θα 
ανακάµψει το 2021, µε ετήσιο µέσο 
ρυθµό κοντά στο 3% έως το 2030.

Ευρώπη
Η οικονοµία της ΕΕ αναµένεται 
ότι θα ανακάµψει στα επίπεδα πριν 
από το COVID-19 έως το 2023. 

Πετρέλαιο
Η τιµή πετρελαίου, µετά την πτώση 
στα 41 δολάρια το βαρέλι, εκτιµάται 
ότι θα είναι στα 83 δολάρια το 2030.

ΑΓΟΡΑ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

 3% 83

ΡΥΘΜΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΙΣΟΤΙΜΙΑ
ΕΥΡΩ/∆ΟΛΑΡΙΟ

∆ΟΛΑΡΙΑ/ΒΑΡΕΛΙ 
ΩΣ ΤΟ 2030

1,16
ΕΥΡΩ



Agrenda ΑΓΟΡΑ.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝA2 | 22 Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2020

Ανοδικά 
παρασύ-
ρουν την 
παγκόσµια 
αγορά η ξη-
ρασία σε 
µεγάλα πα-
ραγωγικά 
κέντρα σό-
γιας στη 
Λατινική 
Αµερική και 
η αυξηµένη 
ζήτηση από 
την Κίνα.

ΛΙΓΟΤΕΡΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Εξερχόµενο από µια διετία χαµηλών τι-
µών παραγωγού και υποτονικής εµπο-
ρικής δραστηριότητας το βαµβάκι δια-
πραγµατεύεται από τις αρχές ∆εκεµβρί-
ου στις διεθνείς αγορές σε ένα εύρος 
κατά 2% ενισχυµένο συγκριτικά µε τα 
επίπεδα του Απριλίου του 2019. Σύµ-
φωνα µε αναλυτές, τα 76 µε 77 σεντς 
ανά λίµπρα, διαµορφώνουν τη βάση 
για τις εµπορικές προοπτικές της πρώ-
της ύλης µέσα στο 2021. 

Το 2019 ήταν οι εµπορικές τριβές α-
νάµεσα σε ΗΠΑ και Κίνα, που έδωσαν 
αφορµή για χαµηλές τιµές παραγωγού 
σε όλα τα παραγωγικά κέντρα του κό-
σµου, πλην της Βραζιλίας η οποία ευ-

νοήθηκε, διευρύνοντας τα µερίδιά της 
στις αγορές της Ασίας. Ήδη από πέρυσι, 
οι καλλιεργήσιµες εκτάσεις στη Βόρεια 
Αµερική είχαν µειωθεί και αυτό παρά 
τη συµφωνία που ετέθη σε εφαρµογή 
στις αρχές του έτους. Τα µηνύµατα α-
νάκαµψης στην αγορά έστειλαν τη τι-
µή πάνω από τα 70 σεντς, µε το θετικό 
κλίµα ωστόσο να µην κρατάει πολύ, α-
φού η πανδηµία πρόλαβε τις εξελίξεις 
και µέχρι τις αρχές του καλοκαιριού οι 
περισσότερες βιοµηχανίες που µεταποι-
ούν το βαµβάκι σε Ασία και Αµερική, υ-
πολειτουργούσαν. Υπενθυµίζεται ότι η 
χρηµατιστηριακή τιµή βούλιαξε στα 50 
σεντς ανά λίµπρα τον Απρίλιο.

Μπαίνοντας στον ∆εκέµβριο του 2020 
φάνηκε πως η παγκόσµια παραγωγή 
είναι λιγότερη των αναγκών στις αγο-
ρές, κάτι που θα επιφέρει µείωση των 
αποθεµάτων, όπως συµπεραίνουν σχε-
τικές έρευνες του αµερικανικού υπουρ-
γείου γεωργίας (USDA) και της ICAC. 

Την ίδια στιγµή, φαίνεται πως οι ε-
µπορική δυναµική προϊόντων όπως το 
καλαµπόκι και η σόγια στην Αµερική 
αλλά και το σιτάρι στην Ελλάδα, αναµέ-
νεται να µειώσουν περαιτέρω τις καλ-
λιεργούµενες εκτάσεις αλλά και την 
παραγωγή για την επόµενη χρονιά, α-
φού πρόκειται για καλλιέργειες που α-
νταγωνίζονται «χωρικά» το βαµβάκι. 

Με βάση τα 76 σεντς 
οι εμπορικές προοπτικές 
για τη νέα σεζόν στο βαμβάκι 

USDA και ICAC μιλούν για παγκόσμια 
σοδειά λιγότερη των αναγκών στις αγορές 
που θα οδηγήσει σε μείωση αποθεμάτων

Σόγια και 
ζωοτροφές 
σε έλλειψη
Ενισχυµένες αναµένεται ότι θα είναι 
και οι τιµές για τις ζωοτροφές 
τουλάχιστον για το 2021, αφού 
ξηρασία σε µεγάλα παραγωγικά 
κέντρα σόγιας στη Λατινική Αµερική 
και αυξηµένη ζήτηση από την Κίνα, 
παρασέρνουν σε άνοδο την παγκόσµια 
αγορά. Σε αυτόν τον παράγοντα, 
έρχεται να προστεθεί και η περίπτωση 
της αγοράς βιοντίζελ, αφού 
αναµένονται ευνοϊκές συνθήκες στην 
αγορά, ξεκινώντας από τις ΗΠΑ, κάτι 
που θα αυξήσει σηµαντικά τη ζήτηση 
για ποσότητες καλαµποκιού και σόγιας. 
Την ίδια στιγµή, η αύξηση των 
αναγκών της Κίνας για ζωοτροφές, 
αφού η χώρα δίνει πλέον ιδιαίτερη 
έµφαση στην ανάπτυξη της 
κτηνοτροφίας της, ενισχύει την ζήτηση 
περαιτέρω. Σε αυτό το  πλαίσιο, σόγια 
και καλαµπόκι αναµένεται σύµφωνα 
µε τους µελετητές της τράπεζας να 
διαµορφώσουν ακόµα υψηλότερα 
επίπεδα τιµών κιόλας από τους 
επόµενους µήνες. Τα παραπάνω 
αναδεικνύει σχετική έκθεση της 
Goldman Sachs αλλά και ρεπορτάζ 
των Financial Times, περιγράφοντας 
δοµικές αλλαγές στις αγορές 
αγροτικών εµπορευµάτων. 

Α
Υ

Ξ
Η

Μ
Ε

Ν
Η

Ζ
Η

Τ
Η

Σ
Η

Η µετάλλαξη του ιού φόβισε τα χρηµατιστήρια

Τα νέα για τη µετάλλαξη του ιού στην Αγγλία και την 
πιθανότητα να µην φέρουν τα εµβόλια το 
αναµενόµενο αποτέλεσµα πάγωσαν όλες τις αγορές. 
Χρηµατιστήρια αξιών και εµπορευµάτων σε µια µέρα 
κατέγραψαν σηµαντική πτώση, µε τους αναλυτές να 
τονίζουν πως πολλά χρηµατιστήρια είναι υπερ-
αγορασµένα. Το βαµβάκι έχοντας σηµειώσει 
πρόσφατο υψηλό κοντά στα 77,50 σεντς, έπεσε κάτω 
από τα 75 σεντς ανά λίµπρα. Η ζήτηση στην παγκόσµια 
αγορά είναι ενεργή, εντούτοις βρισκόµαστε σε µια 
φάση που οι αγορές κινούνται όλες µαζί προς την ίδια 
κατεύθυνση ανάλογα µε τα νέα της πανδηµίας. 

ΝEA ΥOΡKH
Η χρηµατιστηριακή πτώση πάγωσε τις νέες πωλήσεις, 
δεδοµένου ότι οι κλώστες προσδοκούν να αγοράσουν 
ακόµα χαµηλότερα, θεωρώντας πως τελειώνει ο 
ανοδικός κύκλος στο βαµβάκι. Από την άλλη µεριά οι 
εκκοκκιστές δεν έχουν πειστεί ακόµα από την πρώτη 
διόρθωση και κρατούν στάση αναµονής. Φαίνεται να 
είναι µια καλή ευκαιρία για υψηλότερα πριµ επί των 
χρηµατιστηριακών τιµών σε ανοιχτά συµβόλαια. Εν τω 
µεταξύ, η ισοτιµία ευρώ δολαρίου βελτιώθηκε ελαφρά 
σε σχέση µε τα χαµηλά της προηγούµενης εβδοµάδας, 
εντούτοις θα χρειαστεί ακόµα σηµαντική ενδυνάµωση 
του δολαρίου για να βελτιωθούν οι τιµές µας σε ευρώ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Συνεδρίαση 21/12/2020
Μήνας Κλείσιµο Μεταβολή

Μάρτιος ‘21 74,76 -2,40

Μάιος ‘21 75,48  -2,35
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Τετάρτη
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Πέµπτη
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Παρασκευή
18/12

∆ευτέρα
21/12

Τρίτη
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ΑΓΟΡΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 
ΜΕΙΩΣΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

2021 2020 2021

75�77
ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ

2,2
ΕΚΑΤ. ∆ΕΜΑΤΙΑ

ΜΕΙΩΣΗ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 

3,9
ΕΚΑΤ. ∆ΕΜΑΤΙΑ

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

ΜΕΙΩΣΗ 
ΕΚΤΑΣΕΩΝ
ΩΣ ΤΟ 2030

ΤΙΜΗ
2020

ΜΕΙΩΣΗ 
ΕΚΤΑΣΕΩΝ
ΩΣ ΤΟ 2030

ΤΙΜΗ
2020

 1,6% 25�27 
ΛΕΠΤΑ/ΚΙΛΟ
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ZHTOYMENO

ΟΙ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ

Η αγορά σκληρού σίτου στην Ελλάδα και την 
Ευρώπη ενισχύθηκε το 2020, διαµορφώνο-
ντας τιµές που είχαν να ακουστούν χρόνια στο 
εµπόριο. Με το σκληρό σιτάρι στα 25 λεπτά το 
κιλό στα αλώνια και λίγο µετά στα 26 λεπτά δι-
ατέθηκε ο µεγαλύτερος όγκος από τους παρα-
γωγούς, ενώ έπειτα από µια µικρή διόρθωση 
τους φθινοπωρινούς µήνες, η αγορά επέστρε-
ψε στα επίπεδα των 26 και 27 λεπτών το κιλό. 

Το παραπάνω ενθάρρυνε πολλούς παραγω-
γούς που δεν ασχολούνται παρά µόνο ευκαιρι-
ακά µε τη συγκεκριµένη καλλιέργεια, γεγονός 
που οδήγησε σε αύξηση των στρεµµάτων µέχρι 
και 30% στην Ελλάδα. Ωστόσο η εικόνα δεν εί-
ναι ίδια και στην υπόλοιπη Ευρώπη, όπου εκ-
δηλώνεται µια σταθερή τάση µείωσης των εκτά-
σεων και σε αυτό το πνεύµα, πολλοί εµπλεκό-
µενοι στην αγορά σκληρού θεωρούν ότι η στα-
θεροποίηση στα πρόσφατα υψηλά διαµορφώ-
νει το βασικό σενάριο για το 2021.   

Σε έκθεσή της η Κοµισιόν καταγράφει τον τρό-
πο µε τον οποίο οι αγορές αγροτικών εµπορευ-

µάτων θα εξελιχθούν κατά τη νέα δεκαετία, ε-
κτιµώντας ότι µέχρι το 2030, οι καλλιεργούµε-
νες µε σιτηρά εκτάσεις της ΕΕ θα έχουν µειω-
θεί κατά 2,8% µέχρι τότε, συγκριτικά µε σήµε-
ρα. Πράσινες πολιτικές και ανταγωνισµός µε 
άλλες καλλιέργειες θα συµβάλουν στην τάση 
αυτή, µε την Κοµισιόν να ευελπιστεί πως η εν-
σωµάτωση νέων τεχνολογιών και πρακτικών 
θα µπορούσε, ενισχύοντας τις αποδόσεις, να 
καλύψει το κενό που διαφορετικά θα εµφανι-
στεί στην αγορά. 

Όσον αφορά το καλαµπόκι, η συνολική παρα-
γωγή αναµένεται ότι θα επεκταθεί σε ολόκλη-
ρη την ΕΕ και θα µπορούσε να φτάσει τα 8,8 ε-
κατ. εκτάρια για να καλύψει την αυξανόµενη 
ζήτηση ζωοτροφών και βιοµηχανίας. Λόγω της 
αύξησης των αποδόσεων, η παραγωγή δηµη-
τριακών αναµένεται να παραµείνει σταθερή 
στους 278,1 εκατ. τόνους. Η εγχώρια κατανά-
λωση δηµητριακών στην ΕΕ αναµένεται να στα-
θεροποιηθεί έως το 2030 και να φθάσει τους 
260,4 εκατ. τόνους.

Διατήρηση υψηλών
και το 2021 στο σκληρό

Μείωση των εκτάσεων κατά 
2,8% στην Ευρώπη βλέπει 
η Κομισιόν μέχρι το 2030

Ηλίανθος
Αύξηση εκτάσεων για τον 
ηλίανθο µέχρι το 2030 
αναµένει η Κοµισιόν, 
αποτιµώντας τον ρυθµό 
ενίσχυσης στο 1%. 

Ψυχανθή
Οι εκτάσεις 
πρωτεϊνούχων 
καλλιεργειών µεταξύ του 
2020 και του 2030, 
προβλέπεται να 
αυξηθούν κατά 37% 
και να φτάσουν τα 2,9 
εκατ. εκτάρια.

Ρύζι
Η κατανάλωση ρυζιού 
την περίοδο 2020-2021 
αναµένεται να αυξηθεί 
κατά 1,2 εκατ. τόνους 
διαµορφώνοντας 
ιστορικά υψηλά στους 
500,4 εκατ. τόνους, 
παρασέρνοντας την 
εµπορική δραστηριότητα 
του κλάδου κατά 1,2%. 

Καλαμπόκι
Η συνολική παραγωγή 
καλαµποκιού αναµένεται 
ότι θα αυξηθεί, µε τις 
εκτάσεις σε ολόκληρη 
την ΕΕ να φτάνουν τα 
8,8 εκατ. εκτάρια.

Η
ελληνική αγορά σκλη-
ρού σίτου είναι υποτονι-
κή και µάλλον αυτό δεν 
οφείλεται µόνο στην η-

ρεµία που επικρατεί συνήθως κα-
τά τις γιορτές των Χριστουγέννων. 
Θεωρητικά οι τιµές εξαγωγής βρί-
σκονται στα 280 ευρώ ο τόνος FOB 
λιµάνι µας χωρίς όµως να ακούγο-
νται νέες δουλειές. Στο εσωτερικό 
τα ποιοτικά σιτάρια πληρώνονται 
περί τα 25 µε 26 λεπτά το κιλό και 
πλέον είναι εµφανές πως οι µεγά-
λοι µύλοι έχουν επαρκή αποθέµα-
τα. Παράλληλα ολοένα και πληθαί-
νουν οι φωνές πως οι νέες εκτάσεις 
µε σκληρά σιτάρια θα είναι σηµα-
ντικά αυξηµένες σε σχέση µε πέ-

ρυσι, κάτι το 
οποίο φυσι-
κά θα σηµαί-
νει αυξηµένη 
παραγωγή στο 
νέο έτος. 

Στα σκληρά σιτάρια, στη νέα λί-
στα της Φότζια δεν υπήρξαν αλλα-
γές. Συγκεκριµένα για τα ποιοτι-
κά σιτάρια µε ειδικό βάρος 78 kg/
hl, υαλώδη 80% και πρωτεΐνη 13% 
η τιµή αποθήκης παραγωγού δια-
πραγµατεύεται στα 293-298 ευρώ 
ο τόνος. Επίσης για τη δεύτερη ποι-
ότητα µε ειδικό βάρος 76 kg/hl, υ-
αλώδη 70% και πρωτεΐνη 12% η τι-
µή αποθήκης παραγωγού κυµαί-
νεται στα 282-288 ευρώ ο τόνος. 
Στη Γαλλία οι τιµές επίσης έµειναν 
σταθερές στα 270 ευρώ ο τόνος, ε-
νώ στον Καναδά σηµειώθηκε µι-
κρή µείωση των τιµών, παράλλη-
λα µε το δεδοµένο ότι το δολάριο 
είναι φθηνότερο έναντι του ευρώ. 

Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, εν 
τω µεταξύ, τα νέα περί µετάλλαξης 
του ιού στην Αγγλία έφεραν µεγά-
λη µεταβλητότητα στα µαλακά σι-
τάρια, αλλά στο τέλος µικρή πτω-
τική κίνηση. 

Φαίνεται η έλλειψη σόγιας πα-
γκοσµίως να στηρίζει στο σύνολο 
τα δηµητριακά. Στη Γαλλία η αγορά 
έχει αδρανοποιηθεί κυρίως λόγω 
της εποχικότητας (εορτασµός Χρι-
στουγέννων). Παράλληλα όπως 
και στο Σικάγο, οι τιµές κατέγρα-
ψαν µικρές µεταβολές και τα συµ-
βόλαια Μαρτίου διαπραγµατεύο-
νται στα 208 ευρώ ο τόνος.  

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ 
∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ
ΠΑΡΑ ΤΑ 
ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΝΕΑ 

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr
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Ανακατατάξεις στην αγορά βιοµηχανικής ντοµάτας αναµένει η Κοµισιόν, ενώ η µείωση των 
καλλιεργούµενων εκτάσεων, σε συνδυασµό µε την ενισχυµένη ελαφρώς ζήτηση για εξαγωγή, θα 
διαµορφώσουν ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον ανάµεσα στις βιοµηχανίες για την εξασφάλιση των 
απαιτούµενων πρώτων υλών. Η παραγωγή ντοµάτας για τον τοµέα µεταποίησης αναµένεται να διαφέρει 
µεταξύ των κρατών µελών της ΕΕ. Στην Ελλάδα η Κοµισιόν αναµένει µικρή µείωση της παραγωγής, που 
οφείλεται στον περιορισµό των καλλιεργούµενων εκτάσεων. Για την Ιταλία, που διατηρεί το ρόλο του 
µεγαλύτερου παραγωγού βιοµηχανικής ντοµάτας, η µείωση της καλλιεργούµενης έκτασης αναµένεται 
να οδηγήσει σε µείωση της παραγωγής έως το 2030 κατά 5%. Οµοίως, ο συνδυασµός µιας µικρότερης 
καλλιεργούµενης έκτασης και η ελαφρά αυξανόµενη απόδοση αναµένεται να οδηγήσει σε µείωση της 
παραγωγής κατά 7% στην Ισπανία. Από την άλλη, τόσο η έκταση όσο και οι αποδόσεις αναµένεται να 
αυξηθούν στην Πορτογαλία, οδηγώντας σε αύξηση της παραγωγής κατά 14%. 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΕΝΤΑΤΙΚΗ

ΝΤΟΜΑΤΑ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Αυξηµένες εξαγωγές ελαιολάδου µε 
ετήσιο ρυθµό ανάπτυξης 5% ετησίως 
αναµένουν εκθέσεις αγοράς, µε πρό-
σφατη εκείνη της  Κοµισιόν, η οποία 
αναµένει πως η κατανάλωση ελαιολά-
δου θα ενισχυθεί τόσο εντός όσο και ε-
κτός µπλοκ, χάριν στην οικονοµική α-
νάπτυξη µετά την πανδηµία. 

Ο κύκλος εργασιών της παγκόσµιας 
αγοράς ελαιολάδου, σύµφωνα µε στοι-
χεία που παραθέτει ανάλυση βρετανι-
κού ερευνητικού ινστιτούτου θα αυξη-
θεί κατά 8 δισ. δολάρια µέσα στα επό-
µενα έτη, φτάνοντας έναν τζίρο πέριξ 
των 25 δισ. δολαρίων µέχρι το 2026. 
Αυτό θα επιτευχθεί σύµφωνα µε τους 
οικονοµολόγους, διαµορφώνοντας έ-
ναν ετήσιο ρυθµό ανάπτυξης της τά-

ξης του 5,8%.  Η παραγωγή της ΕΕ  µέ-
χρι το 2030 αναµένεται να αυξηθεί κα-
τά 1,3% ετησίως, µε τις χώρες της Ιβη-
ρικής να ευθύνονται για το µεγαλύτε-
ρο µέρος της αύξησης, αυξάνοντας ε-
τησίως κατά 0,5% τις αποδόσεις τους. 

Σε αυτές τις περιοχές άλλωστε αναµέ-
νεται περαιτέρω επένδυση σε εντατι-
κά και υπερεντατικά συστήµατα καλ-
λιέργειας. Στον αντίποδα, οι µικρότε-
ρες εκµεταλλεύσεις και η υψηλότερη 
µέση ηλικία των αγροτών στην Ιταλία 
και την Ελλάδα θα µπορούσαν να πε-
ριορίσουν την ανάπτυξη στη δική µας 
µεριά της Μεσογείου, σε σύγκριση µε 
την Ισπανία και την Πορτογαλία

Παράλληλα διαµορφώνεται ετήσια 
αύξηση της κατανάλωσης στην ΕΕ στα-

θερή στο + 0,2% έως το 2030 (σε σύγκρι-
ση µε το -2% το 2009-2019). Μέχρι το 
2030, οι χώρες που δεν παράγουν στην 
ΕΕ θα µπορούσαν να αντιπροσωπεύουν 
το 26% της συνολικής κατανάλωσης. 

Η αύξηση των εισοδηµάτων, η δηµο-
τικότητα της µεσογειακής κουζίνας και 
οι τιµές που είναι ανταγωνιστικές µε άλ-
λα φυτικά έλαια υποστηρίζουν τις εξα-
γωγές ελαιολάδου της ΕΕ, ιδίως προς 
την Κίνα, τη Νοτιοανατολική Ασία και 
τη Ρωσία. Αυτές οι περιοχές συνέβαλαν 
στο να αυξηθούν οι εξαγωγές της ΕΕ τα 
τελευταία 10 χρόνια, κατά 13%. Ταυτό-
χρονα, οι εισαγωγές της ΕΕ θα µπορού-
σαν να µειωθούν βραχυπρόθεσµα και 
να σταθεροποιηθούν µεσοπρόθεσµα, 
καθώς αυξάνεται η παραγωγή της ΕΕ.

Αυξημένοι τζίροι στο ελαιόλαδο, 
γερασμένοι οι Έλληνες παραγωγοί

Η παραγωγή μέχρι το 2030 αναμένεται να 
αυξηθεί 1,3% ετησίως, με την κατανάλωση 
να αυξάνεται σταθερά κατά 0,2% κατ’ έτος  

Η ζήτηση για 
τα ευρωπαϊ-
κά τυριά και 
τα γαλακτο-
κοµικά προϊ-
όντα, βαίνει 
αυξανόµενη 
καθ’ όλη τη 
διάρκεια της 
νέας δεκαε-
τίας, µέχρι 
το 2030.

Η µισή παγκόσµια 
αγορά τυριών 
ανήκει στην ΕΕ 
Οι παραδόσεις γάλακτος στην ΕΕ 
αναµένεται να σηµειώσουν ετήσιο 
ρυθµό αύξησης 0,6%, µε το 30% 
των επιπλέον ποσοτήτων να 
κατευθύνονται στην παραγωγή 
γαλακτοκοµικών προϊόντων 
σύµφωνα µε τα όσα αποτυπώνει 
έκθεση της Κοµισιόν για τις 
προοπτικές των αγορών αγροτικών 
προϊόντων του µπλοκ. Σύµφωνα µε 
την έκθεση, στις αγορές προϊόντων 
προστιθέµενης αξίας θα 
κυριαρχήσουν τα ευρωπαϊκά τυριά 
και τα γαλακτοκοµικά προϊόντα, µε 
τη ζήτηση να βαίνει αυξανόµενη καθ’ 
όλη την διάρκεια της νέας δεκαετίας. 
Μέχρι το 2030, η τάση που 
διαµορφώνεται γύρω από το τυρί, 
οδηγεί σε υψηλότερη κατά κεφαλήν 
κατανάλωση, που θα φτάσει τα 21,8 
κιλά, ήτοι αύξηση κατά 1 κιλό, 
συγκριτικά µε τα επίπεδα 
κατανάλωσης σήµερα. 
Μάλιστα, η Ευρώπη θα διατηρήσει 
τη θέση του µεγαλύτερου εξαγωγέα 
τυριού, συγκεντρώνοντας το 49% 
των συνολικών παγκόσµιων 
εξαγωγών. 

Υ
Ψ

Η
Λ

Ο
Τ

Ε
Ρ

Η

Κ
Α

Τ
Α

Ν
Α

Λ
Ω

Σ
Η

Κόβει 5% την παραγωγή βιοµηχανικής 
ντοµάτας η Ιταλία, λιγοστεύουν
οι εκτάσεις στην Ελλάδα

ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 

ΑΥΞΗΣΗ
ΕΞΑΓΩΓΩΝ

5%
ΕΤΗΣΙΩΣ

ΤΖΙΡΟΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΩΣ ΤΟ 2026

25
∆ΙΣ. ∆ΟΛΑΡΙΑ

ΑΥΞΗΣΗ
ΠΩΛΗΣΕΩΝ

5,6%
ΕΤΗΣΙΩΣ

ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΩΣ ΤΟ 2030

1,3
ΕΤΗΣΙΩΣ
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Με απώλειες 15% κλείνει το 2021 
ο Γενικός ∆είκτης του ΧΑ
Παρά το ράλι του τελευταίου διµήνου, ο Γενικός 
∆είκτης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών 
υπολείπεται κατά 15% από την αρχή του έτους 
(916 µονάδες), µε τις «ουλές» από το ξέσπασµα 
της πανδηµίας να είναι ακόµη µεγαλύτερες αν 
αναλογιστεί κανείς ότι τα υψηλά έτους ήταν στις 
949 µονάδες. Την ίδια ώρα, ο τραπεζικός 
δείκτης έχει µεγαλύτερο δρόµο να διανύσει, 
καθώς σηµειώνει απώλειες 44,4% από την 
αρχή του έτους, ήτοι απέχει σχεδόν 400 
µονάδες από τα υψηλά των 889 µονάδων.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Ο Όµιλος 
της Τράπεζας Πειραιώς, 
σταθερός στις αρχές του και µε 

αίσθηµα κοινωνικής ευθύνης, 
φέτος αντί εταιρικού δώρου στους 
πελάτες και συνεργάτες, στηρίζει 
τους ανθρώπους του Eθνικού 
Συστήµατος Υγείας στον αγώνα τους 
κατά του COVID-19, όπως επίσης τα 
Γενναία Παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ και τα 
Παιδικά Χωριά SOS.

3ΑΛΦΑ: Η 3αλφα - Αφοί Κ. 
Καραγεωργίου ΑΕΒΕ πρωταγωνιστεί 
για πάνω από 50 χρόνια στον κλάδο 
παραγωγής ρυζιών και οσπρίων, χάρη 
στα εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα 
της και στο αφοσιωµένο ανθρώπινο 
δυναµικό της. Προχώρησε στην 
καταβολή bonus στους εργαζοµένους 
της, ισόποσου µε τις µηνιαίες 
απολαβές τους, συνεκτιµώντας και τις 
φετινές πρωτοφανείς συνθήκες υπό 
τις οποίες κατόρθωσαν την 
απρόσκοπτη τροφοδοσία της 
εφοδιαστικής αλυσίδας.

ΜΕΒΓΑΛ: Φιλοσοφία της ΜΕΒΓΑΛ 
και βασική της αξία αποτελεί το ότι 
λειτουργεί ως µέρος της κοινωνίας. 
Στο πλαίσιο αυτό, ανταποκρίθηκε στο 
κάλεσµα να συµβάλει στην ενίσχυση 
του ΕΣΥ και των Μονάδων 
Εντατικής Θεραπείας και προχώρησε 
στη δωρεά 2 κλινών ΜΕΘ στο 
Νοσοκοµείο «ΜΕΤΑΞΑ» του Πειραιά.

ΧΗΤΟΣ: Η εταιρεία, ανταποκρινόµενη 
στις αυξηµένες ανάγκες του ΕΣΥ 
λόγω του δεύτερου κύµατος 
πανδηµίας COVID-19, προσέφερε 
50.000 φιάλες βιταµινούχου νερού 
«SUPERFRUITS WATER», στο 
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό 
των νοσοκοµείων αναφοράς, του 
ΕΚΑΒ καθώς και στον ΕΟ∆Υ.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Τo sell-off στην αρχή της εβδοµάδας λόγω 
της ανακοίνωσης µετάλλαξης του covid 
19 δεν µεταλλάσσει τις πολύ καλές προ-
οπτικές για τις αγορές, αντίθετα αποτελεί 
ευκαιρία για νέες τοποθετήσεις στο ράλι 
που θα συνεχιστεί. Αυτό εκτιµά, η Capital 
Economics σε νέο της report, τονίζοντας 
πως ακόµη τα risk assets δεν έχουν αποτι-
µήσει πλήρως την επιστροφή στην κανο-
νικότητα που θα βιώσουµε το 2021. «Εξα-
κολουθούµε να αναµένουµε ότι η περαι-
τέρω ενίσχυση της διάθεσης των επενδυ-
τών για ρίσκο καθώς οι οικονοµίες θα α-
νοίξουν ξανά, θα οδηγήσει σε περαιτέρω 
ράλι στις αγορές, ενώ το δολάριο θα εξα-
σθενίσει περαιτέρω το 2021», καταλήγει.

Αντίστοιχα, παρά το γενικότερα κακό ι-

στορικό αποδόσεων για τις contrarian *(κό-
ντρα στο ρεύµα της αγοράς) στρατηγικές 
και η Citi (φωτογραφία CEO Citi, Μίχαελ 
Κόρµπατ) εκτιµά πως το 2021 µπορεί να 
είναι µία χρονιά που θα κάνει τη διαφορά 
και θα δώσει κέρδη στους «τολµηρούς». 

Οι στρατηγικοί αναλυτές της αµερικά-
νικης τράπεζας αναµένουν ότι οι απο-
δόσεις των αµερικάνικων οµολόγων θα 
κινηθούν υψηλότερα, τουλάχιστον το α’ 
εξάµηνο του 2021, κάτι που θα βοηθή-
σει στο bearish στοίχηµα για τον κλά-
δο των χρηµατοοικονοµικών. 

Επίσης, οι αναλυτές εµπορευµάτων της 
Citi αναµένουν ότι η τιµή του πετρελαίου 
θα αυξηθεί περαιτέρω, κάτι που θα βοη-
θήσει και τον κλάδο της Ενέργειας. 

Dunkel
Η Ζυθοποιία Πηνειού ενώνει ξανά  
τις δυνάµεις της µε τη Ζυθοποιία 
Αναστασίου και παρουσιάζουν τη νέα 
τους συλλεκτική και περιορισµένη  
σε ποσότητα µπίρα, την Ντούνκελ 
Weissbier. Άλλωστε Dunkel στα 
γερµανικά σηµαίνει σκοτεινό- σκούρο, 
Πρόκειται για µια σκουρόχρωµη 
σταρένια Weiss, µε πυκνό κρεµώδη 
αφρό µεγάλης διάρκειας και θολή.

ΖARO’S
Στην υπογραφή συµφωνίας για την 
αποκλειστική διάθεση του φυσικού 
µεταλλικού νερού ZARO’S στη Βόρεια 
Αµερική (ΗΠΑ, Καναδάς) από την 
Cermak Fresh Market, προχώρησαν ο 
διευθύνων σύµβουλος της Cermak Μ. 
Μπούσης και ο γενικός διευθυντής της 
ZARO’S Χρ. Παπαδηµητράκης. Η Cermak 
Fresh Market, αποτελεί µία από τις 
κορυφαίες αλυσίδες τροφίµων στις ΗΠΑ.

Δεν μεταλλάσσεται
η επιστροφή αγορών

 Με όρεξη για ρίσκο οι επενδυτές το νέο έτος 
 Contrarian* στοίχημα το 2021 στην ενέργεια
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. 0,3090  +23,11%

ATTICA BANK 0,2300 +13,86%

CPI Α.Ε. 0,5200 +10,64% 

ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. 0,3520 +10,00%

REDS A.E. 1,3200 +9,09%

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. 0,3600 -20,00%

ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. 0,5480 -13,56%

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. 0,3040 -7,88%

ΑΒΕΕΑ-∆ΡΟΜΕΑΣ 0,4300 -4,23%

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α.Ε. 1,1300 -3,42% 

Ξένα Χρηματιστήρια
 ∆είκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 30.120,66 -0,30%
 NASDAQ Comp 12.793,93  +0,53%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3.500,43 +1,50%
Λονδίνο FTSE 100 6.453,16 +0,57%
Φρανκφούρτη DAX-30 13.418,11 +1,30%
Παρίσι CAC-40 5.466,86 +1,36%
Ζυρίχη SMI 10.403,37 +0,95%
Τόκιο NIKKEI-225 26.436,39 -1,04%
 
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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Τσουχτερά τα πρόστιμα για αγρότες που 
δεν εντάχθηκαν στα βιβλία εσόδων- εξόδων

Σ
ύµφωνα µε το άρθρο 41 του ν. 2859/2000: 
«1. Οι αγρότες, οι οποίοι κατά το προηγού-
µενο φορολογικό έτος πραγµατοποίησαν 
προς οποιοδήποτε πρόσωπο παραδόσεις α-

γροτικών προϊόντων παραγωγής τους και παροχές α-
γροτικών υπηρεσιών των οποίων η 
αξία ήταν κατώτερη των δεκαπέντε 
χιλιάδων (15.000) ευρώ και έλαβαν 
επιδοτήσεις κατώτερες των πέντε χι-
λιάδων (5.000) ευρώ, υπάγονται στο 
ειδικό καθεστώς του παρόντος άρ-
θρου, µε την επιφύλαξη της παρα-
γράφου 5. Οι εν λόγω αγρότες δεν 
επιβαρύνουν µε φόρο προστιθέµε-
νης αξίας τις παραδόσεις των αγα-
θών τους και τις παροχές των υπηρε-
σιών τους και δικαιούνται επιστρο-
φής του φόρου του παρόντος νόµου 
που επιβάρυνε τις αγορές αγαθών ή 
λήψεις υπηρεσιών, τις οποίες πραγ-
µατοποίησαν για την άσκηση της α-
γροτικής εκµετάλλευσής τους, σύµ-
φωνα µε τις παραγράφους 2 και 3.

Ειδικά, για το φορολογικό έτος 
2017, στον προσδιορισµό του ο-
ρίου των 5.000 ευρώ από επιδο-
τήσεις που έλαβαν οι αγρότες κα-
τά το προηγούµενο φορολογικό έ-

τος, λαµβάνονται υπόψη τα ποσά των επιδοτήσεων 
που αφορούν µόνο το έτος 2016.

Η ΠΟΛ. 1201/16 που εκδόθηκε µε διευκρινίσεις επί 
του θέµατος από τη Φορολογική ∆ιοίκηση, επισηµαί-
νει ότι«…·Ως προς τον προσδιορισµό των ορίων που α-
ποτελούν τα κριτήρια για την παραµονή στο ειδικό κα-
θεστώς ή τη µετάταξη στο κανονικό καθεστώς, µε σα-
φήνεια ορίζεται ότι στις 15.000 ευρώ περιλαµβάνεται 
η αξία όλων των παραδόσεων αγροτικών προϊόντων ι-

δίας παραγωγής και των παροχών 
αγροτικών υπηρεσιών προς κάθε 
πρόσωπο, που πραγµατοποιήθη-
καν στο προηγούµενο φορολογι-

κό έτος, και στις 5.000 ευρώ περιλαµβάνεται κάθε εί-
δους επιδότηση που έλαβαν οι αγρότες…».

Φέτος έχουν εκδοθεί και αποσταλεί πάρα πολλά ση-
µειώµατα – προσκλήσεις σε αγρότες, οι οποίοι δεν εντά-
χθηκαν ως όφειλαν στο κανονικό καθεστώς.

Πιο συγκεκριµένα, υπάρχουν πολλοί αγρότες οι ο-
ποίοι επέλεξαν συνειδητά να µην ενταχθούν στο κανο-
νικό καθεστώς (να «βγάλουν» βιβλία δηλαδή), ευελπι-
στώντας ότι αυτό δεν θα τους δηµιουργούσε πρόβληµα.

ΡΑΒΑΣΑΚΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΑ∆Ε ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ
Στις περισσότερες των περιπτώσεων, αυτή η άρνηση 

έγκειται στο ότι  η υποχρέωση δηµιουργήθηκε µε βάση 
το άθροισµα των εισπραχθεισών επιδοτήσεων. Π.χ., ει-
σέπραξε κάποιος το 2018 επιδοτήσεις (βασική και πρα-
σίνισµα) 3.000 ευρώ. Το ίδιο έτος εισέπραξε συνδεδε-
µένη που αφορά το έτος 2017 ύψους 4.000 ευρώ. Το 
σύνολο των εισπραχθέντων επιδοτήσεων εντός του έ-
τους 2018 (7.000 ευρώ) ξεπερνά το κατώτατο όριο των 
5.000 ευρώ. Ο αγρότης του παραδείγµατος έπρεπε την 
01.01.19 να ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς, όµως 
δεν το έκανε. Φέτος λοιπόν, έλαβε ενηµέρωση από τη 

Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων ότι δεν έχει εντα-
χθεί στο κανονικό καθεστώς  όπως είχε υποχρέωση.

Πως µεταφράζεται αυτό στο παράδειγµα µας; Πρέπει:
α) Να κάνει ένταξη στο κανονικό καθεστώς µε ηµε-

ροµηνία 01.01.19
β) Να υποβάλλει 4 περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ για το 2019
γ) Να υποβάλλει 3 περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ για το 2020 
γ) Σε περίπτωση που έχει πουλήσει προϊόντα παρα-

γωγής του, επειδή η αγορά έγινε µε παραστατικό εκδο-
θέν από τον αγοραστή (τιµολόγιο αγοράς) και σε συνεν-
νόηση µαζί του, να εκδώσει είτε τιµολόγιο πώλησης σε 
αντικατάσταση, είτε συµπληρωµατικό τιµολόγιο και να 
χρεώσει στον προµηθευτή του τον αναλογούντα ΦΠΑ.

ΚΟΣΤΙΖΟΥΝ ΠΟΛΥ ΟΙ ΛΑΘΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Οι παραπάνω ενέργειες θα του κοστίσουν 800 ευρώ σε 

πρόστιµα, συν κάτι ψιλά χαρτόσηµα και προσαυξήσεις 
(κάθε υποβολή έχει αυτοτελές πρόστιµο 102,40 ευρώ).

Εάν δε, κάποιο ή κάποια από τα ΦΠΑ είναι χρεωστι-
κά, τότε το αυτοτελές πρόστιµο εκτοξεύεται στα 250 ευ-
ρώ πλέον προσαυξήσεων και χαρτοσήµου.

Υπάρχουν και χειρότερα όµως. Εάν είχε εισπράξει 
ΦΠΑ µε τη διαδικασία του κατ’ αποκοπή συντελεστή (υ-
ποβολή αίτησης Φ6 µέσω συνεταιρισµού και είσπρα-
ξη ποσοστού 6% επί των πωληθέντων  προϊόντων), τό-
τε πρέπει να επιστρέψει τα χρήµατα αυτά.

Ακόµη και αν ο αγρότης του παραδείγµατος είχε µε-
ταβιβάσει τα δικαιώµατά του το Μάρτιο του 2019 κι έ-
λαβε σήµερα την επιστολή από την ΑΑ∆Ε, θα πρέπει 
να ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς µε ηµεροµηνία 
01.01.19, να προχωρήσει στις όποιες αντικαταστάσεις 
τιµολογίων πώλησης (εφόσον είχε διενεργήσει πωλή-
σεις) και να κάνει διακοπή εργασιών µε την ηµεροµη-
νία της µεταβίβασης των δικαιωµάτων του.

Είναι συνεπώς εξαιρετικά επικίνδυνο και κοστοβό-
ρο, να επιλέξει συνειδητά ο οποιοσδήποτε να µην ε-
νταχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. 

Από 1/1/2019
Ακόµη κι αν ο αγρότης 

είχε µεταβιβάσει δικαιώ-
µατα, πρέπει να ενταχθεί 
στο κανονικό καθεστώς  

Τιµολόγια
Οι αγρότες του ειδικού 

δεν δικαιούνται να κατα-
χωρούν στα έξοδά τους 

ΦΠΑ επί των τιµολογίων 

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)

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡ∆ΟΥΣ

Κάντε τους τελευταίους ελέγχους στα 
τιµολόγια και στα έξοδα σας, µην τυχόν 

και λείπουν παραστατικά ή ξεχάσατε 
οτιδήποτε και προσδιορίστε περίπου πού 
βρίσκεστε σε επίπεδο καθαρών κερδών, 

για να µην βρεθείτε προ εκπλήξεων όταν 
θα συνταχθεί η φορολογική σας δήλωση.

Αιτήσεις αποζηµίωσης Ιανός
Αίτηση για λήψη αποζηµίωσης λόγω Ιανού έχει 
δικαίωµα να υποβάλλει καθένας. 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…





ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Κάνοντας τα πρώτα της βήµατα το 2011, η Trinity 
Wines, ξεκίνησε αρχικά χωρίς να συνάπτει απο-
κλειστικές συµφωνίες συνεργασίες µε τους οι-
νοποιούς για την διανοµή και διάθεση των προ-
ϊόντων τους στην ελληνική αγορά. Σύµφωνα µε 
τα λεγόµενα του επιχειρηµατία και συνιδιοκτή-
τη της, Γιώργου Φλούδα, «δεν είχαµε προσανα-
τολισµό να αγοράζουµε το σύνολο των ετικετών 
που έβγαζε το κάθε κτήµα, εντάσσοντάς τα στο 
χαρτοφυλάκιό µας. Επιδίωξή µας ήταν να ασκή-
σουµε ένα πιο ανοιχτό εµπόριο. Έτσι, η Trinity 
στήθηκε στη λογική ότι προµηθεύει αυτά που 
ζητάει ο πελάτης της. Εάν κάποιος µου ζητού-
σε κάποια κρασιά από ένα κτήµα και ορισµένα 
άλλα από ένα δεύτερο, τότε θα έσπευδα να τον 
προµηθεύσω µε αυτά». Αυτός κατά τον ίδιο ή-
ταν και ο βασικότερος λόγος που έδωσε ώθη-
ση στην εταιρεία για να ανέλθει στα σηµερινά 
µεγέθη, αποτελώντας τον µεγαλύτερο ανεξάρ-
τητο διακινητή κρασιού στην εγχώρια αγορά. 

Κρασιά µε αποτύπωµα ποιότητας
Στο επίκεντρο βρέθηκε η παροχή ετικετών 

ποιότητας, που να αφήνουν ένα αποτύπωµα 
σε αυτόν που τα καταναλώνει. «Ταυτόχρονα 
και τα εστιατόρια τα οποία προµηθεύουµε άρχι-
σαν να συνειδητοποιούν την ανάγκη να βάλουν 
στα τραπέζια τους καλύτερα κρασιά από πλευ-
ράς ποιότητας, αντλώντας καλύτερη πληροφό-
ρηση γι’ αυτά και την προέλευσή τους και προ-
σφέροντας ταυτόχρονα αναβαθµισµένες υπη-
ρεσίες», λέει χαρακτηριστικά ο επιχειρηµατίας. 

Η Trinity Wines, όπως αναφέρει, κλήθηκε 

να δηµιουργήσει ένα πλέγµα παραγόντων το 
οποίο καθόρισε την εµπορία κρασιού, όπου ε-
κτός από τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά, θα εί-
χε να προσφέρει και ένα αφήγηµα.

 «Επί της ουσίας συµπέσαµε µε µία χρονική 
περίοδο, κατά την οποία η αγορά αναζητούσε 
τα χαρακτηριστικά που εµείς πρεσβεύαµε. Αυ-
τό που παρατηρούµε τα τελευταία χρόνια είναι 
ότι και ο καταναλωτής άρχισε να επιλέγει τα 
κρασιά του µε διαφορετικά κριτήρια σε σχέση 
µε το παρελθόν, όντας καλύτερα και βαθύτερα 
ενηµερωµένος γι’ αυτό που πίνει». 

Ανάγκη η δηµιουργία οινικής κουλτούρας 
Αυτό που είχε ανάγκη η αγορά ήταν η 
δηµιουργία µίας συνολικής κουλτούρας 
πίσω από το κρασί. Πλέον, η εταιρεία παρά 
το γεγονός ότι δεν διατηρεί αποκλειστικές 
εµπορικές σχέσεις µε οινοποιούς, διατηρεί 
κάποιες συνεργασίες, τις οποίες ο Γιώργος 
Φλούδας χαρακτηρίζει ως «συµπαγείς». 
«∆ιατηρούµε στενή σχέση µε οινοποιεία 
όπως: Κτήµα Μουσών,Κτήµα Αϊβαλή, Κτήµα 
Θυµιόπουλου, Κτήµα Παπαργυρίου, Κτήµα 

Βουρβουκέλη, Κτήµα Μιχαϊλίδη, Οινοποιείο 
Καραµολέγκος, Κτήµα Silva ∆ασκαλάκη και 
Τηνιακοί Αµπελώνες – Τ-oinos. Επί της 
ουσίας όποιος θέλει κρασιά από τα εν 
λόγω οινοποιεία απευθύνεται σε εµάς». 

Ποιοι παραγωγοί προκρίνονται 
Κλειδί για να επιλέξει η εταιρεία έναν οινο-

ποιό είναι ο χαρακτήρας του κρασιού, ο οποί-
ος θα συνοδεύεται από µία ιστορικότητα και µία 
διαδροµή στο χώρο. «Επιλέγουµε παραγωγούς 
που είναι συνεπείς στο προϊόν που παράγουν 
και έχουν δηµιουργήσει ένα όνοµα στην αγο-
ρά. ∆εν είναι επιθυµία µας να αναλάβουµε κά-
ποιον από το µηδέν και να τον απογειώσουµε, 
αλλά να αναλάβουµε κτήµατα µε προοπτική και 
να τους δώσουµε ώθηση», εξηγεί ο κ. Φλούδας. 

Για το εάν υπάρχει έδαφος για νέους παρα-
γωγούς στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας δια-
νοµής, ο ίδιος απαντά ότι ζητούµενο δεν είναι 
οι αποκλειστικές συνεργασίες µε οινοποιούς, 
αλλά οι αποκλειστικές συνεργασίες µε πελά-
τες. «Επιδίωξή µας είναι να καλύψουµε τις α-
νάγκες οποιουδήποτε ανοίξει ένα εστιατόριο 
στην Ελλάδα», εξηγεί. «Για το εάν θα δεχτούµε 
στο χαρτοφυλάκιό µας ένα κρασί από κάποιον 
που θα µας προσεγγίσει, αυτό που θα µπορού-
σα να σας απαντήσω είναι ότι εάν έρθει και µας 
παρουσιάσει µία καλή Νεµέα, αυτή θα πρέπει 
να είναι µία εξαιρετική περίπτωση και σε κά-
θε περίπτωση να υπάρχουν και ορισµένοι από 
τους πελάτες µου που θα εκδηλώσουν την επι-
θυµία να αγοράσουν το συγκεκριµένο κρασί, 
για να έχει και νόηµα να εξετάσουµε την προ-
οπτική του και περαιτέρω». 

Οι αυστηρές επιλογές
δικαιώνονται στο 
χρόνο για την Trinity
Αναλαμβάνουμε συνεπείς παραγωγούς και καλά κτήματα
με προοπτική να τους δώσουμε ώθηση, εξηγεί ο κ. Φλούδας

Χαρακτήρας
Κλειδί για να επιλέξει η εταιρεία 

έναν οινοποιό είναι ο χαρακτήρας 
του κρασιού, ο οποίος θα συνοδεύεται 

από µία ιστορικότητα και µία 
διαδροµή στο χώρο
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Ανάρπαστες
οι άνω των
25 ευρώ
φιάλες
Ως προς την πορεία της φετινής 
χρονιάς ο Γιώργος Φλούδας 
εξηγεί ότι η ενασχόληση της 
εταιρείας του µε κρασιά που 
βρίσκονται άνω της µέσης 
τιµής, προσδίδει σηµαντικές 
ευκαιρίες. «Τα πολύ ακριβά 
κρασιά αυτή την περίοδο είχαν 
κοινό και ζήτηση παρά το 
γεγονός ότι ήταν κλειστή η 
εστίαση. Αυτό είχε ως 
αποτέλεσµα να κρατηθούµε σε 
µία δύσκολη χρονιά όπως η 
φετινή, µε κλειστά τα 
εστιατόρια που αποτελούν 
βασικό µας πελάτη, 
υπολογίζοντας ότι η πτώση του 
τζίρου µας δεν θα υπερβεί το 
20%, κάτι που αποτελεί 
επίτευγµα καθώς κινήθηκαν τα 
ακριβότερα κρασιά. Το γεγονός 
αυτό δείχνει ότι η αγορά ζητάει 
κρασιά προστιθέµενης αξίας, τα 
οποία συχνά οι Έλληνες 
παραγωγοί δεν µπορούν να τα 
παράξουν. Γι’ αυτό και όσοι 
βγάζουν κρασιά άνω των 25 
ευρώ, γίνονται ανάρπαστα». 

O Γιώργος Φλούδας, 
αντιπρόεδρος 
της Trinity Wines.



Με τη 
συγχρηµατοδότηση 
της Ελλάδας και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η εταιρία ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ – ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΟΥ 
ΜΠΙΣΙΡΙΤΣΑ Α.Ε (www.afoimpisiritsa.gr) με έδρα 
τα Σέρβια Κοζάνης, με σύγχρονη χοιροτροφική 
φάρμα, μονάδα επεξεργασίας και τυποποίησης 
τελικών προϊόντων και μονάδα βιοαερίου 
αξιοποίησης των αποβλήτων, σε συνεργασία 
με το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και 
Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) Διόφαντος (www.cti.gr) με 
έδρα την Πάτρα, συμμετέχουν στην υλοποίηση 
του νέου έργου με τίτλο «Ανάπτυξη σύγχρονου 
συστήματος προηγμένης ιχνηλασιμότητας του 
Κοζανίτικου κρέατος, για την βελτίωση της 
παραγωγικής απόδοσης, ποιότητας και υγιεινής 
χρησιμοποιώντας ευφυή πληροφοριακά συστήματα 
(KO-MEATIT)» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020. 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους. 
Το έργο έχει διάρκεια 24 μήνες και υλοποιείται 
στα έτη 2020 – 2022.

Στόχος του έργου είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και 
η εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού 
συστήματος διευρυμένης ιχνηλασιμότητας, 
αξιοποιώντας καινοτόμες τεχνικές σχεδιασμού 
πληροφοριακών συστημάτων και αλγορίθμους 
και μεθοδολογίες υπολογιστικής νοημοσύνης, με 
απώτερο στόχο την παρακολούθηση της παραγωγικής 
διαδικασίας των κρεατοσκευασμάτων σε όλο 
το εύρος της, και του χοιρινού κρέατος από το 
αρχικό στάδιο παραγωγής του, με τη συνεργασία 
έμπειρου τεχνικά εκπαιδευμένου προσωπικού, από 

διακριτά στάδια στην αλυσίδα της αξίας μέχρι και 
την κατανάλωση. Η τυποποίηση των προϊόντων 
θα ακολουθεί σύγχρονες και φιλικές προς το 
περιβάλλον τεχνικές. Ειδικά, με την εφαρμογή 
της ιχνηλασιμότητας, των ποιοτικών ελέγχων 
υψηλών απαιτήσεων και με την χρήση συσκευασιών 
από βιο-υλικά θα πληροί προϋποθέσεις υψηλών 
προδιαγραφών, στοχεύοντας την προστασία του 
περιβάλλοντος και την ανταγωνιστικότητα με άλλα 
προϊόντα της αγοράς. Το προηγμένο πληροφοριακό 
σύστημα που θα σχεδιαστεί από τους έμπειρους και 
εξειδικευμένους ερευνητές του ΙΤΥΕ Διόφαντος θα 
βασίζεται στην αιχμή της τεχνολογίας σχεδίασης 
και ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων και θα 
ενσωματώνει αλγορίθμους εξόρυξης δεδομένων, 
αξιοποιώντας μεθοδολογίες και τεχνολογίες για 
την εξαγωγή χρήσιμων πληροφοριών και γνώσεων 
που σχετίζονται με την ποιότητα και ασφάλεια 
του προϊόντος και τις διαδικασίες παραγωγής, 
αποθήκευσης, τεμαχισμού και τυποποίησης.

Ο κλάδος της επεξεργασίας και τυποποίησης 
του κρέατος αποτελεί ένα σημαντικό πυλώνα 
ανάπτυξης που βασίζεται στη ζωική παραγωγή. 
Ωστόσο, στα πλαίσια του διεθνούς ανταγωνισμού 

θεωρείται επιτακτική ανάγκη για τη μείωση 
του κόστους παραγωγής και τη βελτίωση της 
ποιότητας, ενώ θα πρέπει να δοθεί έμφαση 
στην ταυτότητα των παραγόμενων προϊόντων 
και την οργάνωση ολοκληρωμένων εμπορικών 
δικτύων για προώθηση του ελληνικού ονόματος 
(brandname). Ειδικότερα, όλες οι Ευρωπαϊκές 
χώρες σχεδιάζουν πολιτικές και στρατηγικές που 
ενθαρρύνουν την παραγωγή υγιεινών προϊόντων, 
υψηλής θρεπτικής αξίας, τα οποία θα φέρουν 
ταυτότητα για τη διασφάλιση της ποιότητας και της 
ασφάλειας. Η προώθηση της αναγνωρισιμότητας 
των προϊόντων θα διευκολύνει την πρόσβασή 
τους στα δίκτυα παραγωγής και εμπορίας. 

Υπεύθυνος του έργου από πλευράςτης εταιρείας 
είναι οκ. Γιώργος Μπισιρίτσας, συνιδιοκτήτης 
και Διευθύνων Σύμβουλοςενώ από πλευράςτου 
ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ είναι ο Χρυσόστομος Στύλιος, 
ΚαθηγητήςΠληροφορικής του Τμήματος Πληροφορικής 
& Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Με το παρόν ερευνητικό έργο η ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ – 
ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΠΙΣΙΡΙΤΣΑ Α.Ε, στο πλαίσιο της 
ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς της, στοχεύει 
να αναβαθμίσει την ποιότητα του χοιρινού κρέατος 
και την καινοτομία των τελικών προϊόντων κρέατος 
της στο ράφι προσφέροντας στον καταναλωτή 
άμεση πρόσβαση στην πληροφορία προέλευσης, 
επεξεργασίας, συντήρησης, και μεταφοράς τους 
(ολοκληρωμένο σύστημα ιχνηλασιμότητας). Με 
αυτόν τον τρόπο θα βρεθεί στην πρώτη γραμμή 
εξυπηρέτησης και ικανοποίησης του σύγχρονου 
απαιτητικού πελάτη της νέας εποχής.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ
ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΟΖΑΝΙΤΙΚΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ,
ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
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Eίσοδο στη βιολογική
ντομάτα διερευνά η Κύκνος

Στους 57.000 τόνους οι εισκομιζόμενες ποσότητες ντομάτας φέτος
Εμπορική πολιτική μέσω Ενώσεων, αλλά και μεμονωμένοι παραγωγοί

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Για µία ιδιαίτερα αποδοτική χρονιά, που προήλθε 
από τον συνδυασµό του κατάλληλου προγραµµατι-
σµού στο εργοστάσιο και τις ευνοϊκές καιρικές συν-
θήκες και έδωσε τη δυνατότητα µίας ισχυρής παρα-
γωγικά περιόδου στη ντοµάτα στην Ηλεία µιλούν 
πηγές της ντοµατοβιοµηχανίας Κύκνος. Το σύνο-
λο των εισκοµιζόµενων ποσοτήτων τη φετινή πα-
ραγωγική περίοδο ανήλθε στους 57.000 τόνους. 

Ας σηµειωθεί ότι το 2019 η ντοµάτα που επεξερ-
γάστηκε η επιχείρηση ανήλθε σε 47.920 τόνους 
και το 2018 σε 35.231 τόνους, όπως καταγράφε-
ται και στον τελευταίο ισολογισµό της. Αναφορικά 
µε το ενδεχόµενο έναρξης παραγωγής βιολογικής 
ντοµάτας, είναι κάτι που η εταιρεία προς το παρόν 
διερευνά. Oι εν λόγω πηγές λένε ότι πρόκειται για 
µία ιδιαίτερα κοστοβόρα παραγωγική διαδικασία, 
ωστόσο αναφέρουν πως όταν εµφανιστεί η κατάλ-
ληλη ευκαιρία, πιθανότατα η Κύκνος να ξεκινήσει 
να δραστηριοποιείται και στη βιολογική ντοµάτα.

H εταιρεία εφαρµόζει το µοντέλο συµβολαιακής 

γεωργίας µε ετήσια ανανέωση των συµβάσεων µε 
τους παραγωγούς, διατηρώντας συνεργασία µε την 
Εθνική Τράπεζα. Στόχος είναι, όπως επισηµαίνουν 
οι ίδιες πηγές, να υπάρχει κάλυψη των αναγκών 
των παραγωγών και σταθερότητα στις πληρωµές, 
δεδοµένου ότι η φύτευση ξεκινάει αρκετούς µήνες 
πριν την έναρξη της παραγωγής, όπου εκτός από 
τη συµβολαιακή η Κύκνος παρέχει εγγύηση προς 
τους καλλιεργητές, ούτως ώστε να ολοκληρώνουν 
απρόσκοπτα την παραγωγική διαδικασία. Σε ό,τι α-
φορά τις περιοχές παραγωγής, η Κύκνος προµηθεύ-
εται ντοµάτες αποκλειστικά από τον νοµό Ηλείας. 

Ως προς την υλοποίηση των συνεργασιών της µε 
τους παραγωγούς η Κύκνος αποτυπώνει ανά έτος 
την εµπορική της πολιτική, την οποία στη συνέχεια 
διοχετεύει στις Ενώσεις της περιοχής δραστηριοποί-
ησής της. «Συνεργαζόµαστε και µε µεµονωµένους 
παραγωγούς, ωστόσο πάντα η εµπορική πολιτική 
µας εκφράζεται µέσω των ενώσεων. Σε κάθε περί-
πτωση αν κάποιος παραγωγός δεν εντάσσεται σε 
κάποια Ένωση, δεν σηµαίνει ότι δεν µπορεί να συ-
νεργαστεί µαζί µας», σηµειώνει το ίδιο πρόσωπο. 

Για µία χρονιά µε υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά 
και αυξηµένες ποσότητες σε επίπεδο παραγωγής 
κάνει λόγο αναφερόµενος στο 2020 ο γενικός διευ-
θυντής της Terra Creta Φώτης Σουσαλής. «Η φετινή 
χρονιά έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε την περσινή, 
γεγονός που θα µας βοηθήσει να φέρουµε στην α-
γορά πολύ ποιοτικά και ιδιαίτερα ελαιόλαδα όπως 
το Grand Cru και το αγουρέλαιο, το οποίο µπήκε 
φέτος και στα My Market. Η καλή ποιότητα παραγω-
γής θα ενισχύσει την εταιρεία και στις εξαγωγές». 

Ως προς τις τιµές παραγωγού, σηµειώνει ότι η πα-
ραγωγική περίοδος 2019-2020 κατέγραψε τις χαµη-
λότερες τιµές περί τα 2,30 ευρώ για το έξτρα παρθέ-
νο ελαιόλαδο στην Κρήτη, επίπεδα µη βιώσιµα για 

τους παραγωγούς, όπως αναφέρει. «Ευτυχώς φέτος 
υπάρχουν καλύτερα επίπεδα για τους παραγωγούς 
µε την τιµή στα 2,6 ευρώ το κιλό. Πρέπει να επιδιώ-
ξουµε αύξηση τιµών για τον παραγωγό, για να εί-
ναι βιώσιµη η παραγωγική διαδικασία και ο ίδιος 
να µπορεί να τη βελτιώσει ακόµα περισσότερο». 

Επόµενο βήµα επί της παραγωγικής διαδικασίας 
για την Terra Creta θα αποτελέσει εντός του 2021 η 
πιστοποίηση βιώσιµης καλλιέργειας, ένα φιλόδοξο 
εγχείρηµα για το σύνολο της επιχείρησης, από το 
χωράφι έως και το τελικό προϊόν. Να σηµειωθεί ότι 
η εταιρεία αναµένεται να παρουσιάσει στη φετινή 
χρήση βελτιωµένα οικονοµικά αποτελέσµατα, αγγί-
ζοντας διψήφιο ποσοστό ανάπτυξης.  Γ. ΛΑΜΠΙΡΗΣ

Επιδίωξη για την Terra Creta, καλύτερες τιμές 
παραγωγού και σταθερή ποιότητα στο ελαιόλαδο

Η Cargill φτιάχνει µονάδα 
ζωοτροφών στο Βιετνάµ

Ο κολοσσός αγροτικών εµπορευµάτων 
Cargill ανακοίνωσε τα σχέδια επέκτασης 

των δραστηριοτήτων του στο Βιετνάµ µε µια 
επένδυση 28 εκατ. δολαρίων για νέο εργοστάσιο 
παραγωγής ζωοτροφών. Η ανακοίνωση έγινε µε 
την ευκαιρία του 25ου έτους λειτουργίας της στο 
Βιετνάµ, ενώ η νέα µονάδα έχει υπερσύγχρονη 
τεχνολογία για νέα µείγµατα ζωοτροφών.

Για ελλείψεις σε οπωρολαχανικά 
προειδοποιεί η αλυσίδα Sainsbury 
Ο βρετανικός όµιλος σούπερ µάρκετ Sainsbury 
προειδοποίησε ότι εντός ηµερών θα αρχίσουν 
οι ελλείψεις στα ράφια εάν δεν αποκατασταθεί 
η σύνδεση µε την ηπειρωτική Ευρώπη. Οι 
µεταφορές φορτίων στη Μάγχη διαταράχθηκαν 
αφού η Γαλλία ανέστειλε την ταξιδιωτική σύνδεση 
µε τη Βρετανία σε µια προσπάθεια να αποτρέψει 
την ταχεία εξάπλωση στελέχους της COVID-19. 
«Εάν δεν αλλάξει κάτι, θα αρχίσουν οι ελλείψεις 
σε µαρούλι, κάποια χορταρικά, κουνουπίδι, 
µπρόκολο, εσπεριδοειδή» ανέφερε η εταιρεία.

H πανδηµία επιταχύνει την 
αναδιάρθρωση της Coca-Cola
Η Coca-Cola θα περικόψει 2.200 θέσεις εργασίας 
παγκοσµίως, στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης των 
δραστηριοτήτων της, η οποία επιταχύνθηκε από 
τις επιπτώσεις της πανδηµίας του κορωνοϊού. 
Στις ΗΠΑ, η περικοπή θα φθάσει τις 1.200 θέσεις 
εργασίας, περίπου το 12% του εργατικού 
δυναµικού της εταιρείας στη µητρική αγορά της. 

Η Terra Creta εξάγει 
σε 45 χώρες, το 2019 
είχε κύκλο εργασιών 

17,36 εκατ. ευρώ, 
έναντι 22,11 εκατ. 

ευρώ το 2018.

Η εταιρεία εγκατέστησε 
πρόσφατα φ/β σταθµό 1MWp 
στις στέγες του εργοστασίου 
της στα Σαβάλια Ηλείας. 

ΝΕΑ

Η ΚΥΚΝΟΣ 
ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

31/12/2018

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
�ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ�

20,04 21,59 

31/12/2019
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ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Την είσοδο στα καταστήµατα του 
κολοσσού του οργανωµένου λια-
νεµπορίου Carrefour στη Γαλλία, 
σηµατοδότησε το 2020 για τη Συ-
νεργασία Παραγωγών Αλµωπίας, 
µε τη διάθεση λευκού σπαραγγιού 
που αποτελεί το ένα από τα δύο πα-
ραγόµενα προϊόντα της (το άλλο εί-
ναι το κεράσι). Ήδη, η εν λόγω ο-
ντότητα είχε κάνει το πρώτο της ε-
ξαγωγικό βήµα στη Γερµανία, τό-
σο στην αλυσίδα Edeka όσο και στη 
Lidl, όπως σηµειώνει ο γενικός δι-
ευθυντής της, Χρήστος Τρύπκος.

Ως προς την ελληνική αγορά, 
ο ίδιος σηµειώνει ότι στην Ελλά-
δα δεν έγινε µέχρι στιγµής συστη-
µατική προσπάθεια να ενταχθεί το 
σπαράγγι στις γαστρονοµικές επι-
λογές των Ελλήνων, τόσο µέσω του 
οργανωµένου λιανεµπορίου όσο 
και µέσω της εστίασης. «Μας ενδι-
αφέρει να καταστήσουµε το προϊ-
όν µας όσο το δυνατόν ευρύτερης 
αποδοχής, για να µπούµε και στην 
Ελλάδα σε µικρότερα σηµεία πώλη-
σης όπως delicatessen ή και εστια-
τόρια, µε στοχευµένη τοποθέτηση. 
Ως προς το οργανωµένο λιανεµπό-
ριο υπάρχουν έµποροι που διοχε-
τεύουν συχνά ποσότητες από Πε-
ρού, Κίνα ή από χώρες της Λατινι-
κής Αµερικής, που συχνά κινούνται 
σε χαµηλότερες τιµές. Το δικό µας 

σπαράγγι, που λόγω µικροκλίµα-
τος της περιοχής µας αποτελεί ένα 
από τα κορυφαία στην αγορά, δεν 
µπορεί να ανταγωνιστεί ένα πρά-
σινο εισαγόµενο σπαράγγι, το ο-
ποίο λόγω χαµηλότερης ποιότη-
τας εκ των πραγµάτων διακινείται 
σε χαµηλότερη τιµή». 

Η Συνεργασία Παραγωγών Αλµω-
πίας δηµιουργήθηκε πριν από δύο 
χρόνια µε τα στελέχη του να έχουν 

αποποιηθεί ακόµα και την ονοµα-
σία «συνεταιρισµός», όπως επιση-
µαίνει ο Χρήστος Τρύπκος. «Μέχρι 
στιγµής οι συνεταιρισµοί της επαρ-
χίας µας διέθεταν τοπωνύµιο, όπως 
ο Συνεταιρισµός Πιπεριάς ή ο Συνε-
ταιρισµός Μεγαπλατάνου. Εµείς ω-
στόσο δεν είµαστε «συνεταιρισµός» 
ως προς την ονοµασία αλλά στη «συ-
νεργασία» και δεν διαθέτουµε το-
πωνύµιο, αντιθέτως χαρακτηριζό-

µαστε από τη λέξη Αλµωπία που α-
φορά όλο το δήµο µας. Ταυτόχρονα 
διαθέτουµε συνεταιριστές και µέλη 
από πολλά σηµεία της επαρχίας».

Έµφαση στις εξαγωγές, «τρέχει» 
επενδυτικό 600.000 ευρώ

O συνεταιρισµός είχε εξαρχής 
σκοπό να αποτινάξει τις αγκυλώ-
σεις του παρελθόντος, αποφεύγο-
ντας παραδείγµατα συνεταιρισµών, 
οι οποίοι όπως αναφέρει ο κ. Τρύπ-
κος κατέληξαν να είναι ζηµιογό-
νοι και να κοµίζουν προβλήµατα 
και χρέη, τονίζοντας πως η οντό-
τητα, λειτουργεί στα πρότυπα µί-
ας ιδιωτικής επιχείρησης. «Βασικό 
στοιχείο της φιλοσοφίας µας είναι 
η ύπαρξη διαφάνειας και η κοινο-
ποίηση των πάντων στους πάντες, 
καθώς και το ότι είµαστε προσανα-
τολισµένοι προς τις εξαγωγές. Τα 
τελευταία δύο χρόνια καταφέραµε 
να διπλασιάσουµε δύο φορές τον 
κύκλο εργασιών µας, ενώ συµµε-
τέχουµε σε δύο προγράµµατα, στο 
µέτρο 9 και στον Αναπτυξιακό. Μέ-
σω της συµµετοχής µας στο µέτρο 9 
θα δηµιουργήσουµε ένα συσκευα-
στήριο, ενώ ετοιµάζουµε τον φάκε-
λο για τον Αναπτυξιακό, που θα υ-
ποβάλουµε αρχές του έτους για να 
κάνουµε δικές µας εγκαταστάσεις 
διαλογής και συσκευασίας. Μια ε-
πένδυση 600 χιλ. ευρώ κατά την ε-
πόµενη διετία», λέει.

Με σχέδιο και μετρημένα βήματα 
Στη γαλλική Carrefour μπήκε το λευκό σπαράγγι της «Συνεργασία Παραγωγών Αλμωπίας»

Εκτός από την παραγωγή λευκού σπα-
ραγγιού και κερασιών, η Συνεργασία 
Παραγωγών Αλµωπίας βρίσκεται σε 
διεργασίες για να ξεκινήσει την πα-
ραγωγή ακτινιδίου, ενώ συνεργάζεται 
και µε το τµήµα Γεωπονίας του Πανε-
πιστηµίου Αθηνών, µε το οποίο έχει 
εκπονήσει και καταθέσει ερευνητικό 
πρόγραµµα ενταγµένο στο µέτρο 16. 

Επιπλέον, σε συνεργασία µε το Ί-
δρυµα Λάτση ετοιµάζει εκπαιδευτικό 
πρόγραµµα για την επιµόρφωση των 
µελών του συνεταιρισµού από καθη-
γητές πανεπιστηµίου, µε τα έξοδα να 
καλύπτονται από ευρωπαϊκό πρόγραµ-
µα. «Εφόσον εγκριθεί το πρόγραµµα, 
τον προσεχή Ιανουάριο, είκοσι από τα 
µέλη µας θα καθίσουν στα θρανία και 
θα εκπαιδευτούν πάνω στο σπαράγ-
γι», σηµειώνει ο κ. Τρύπκος.

Στο κατά πόσο υφίσταται πεδίο δι-
εύρυνσης της παραγωγικής βάσης 
της Συνεργασίας Παραγωγών Αλµω-
πίας είτε µε την προσθήκη νέων µε-
λών, είτε µε την προσθήκη συνεργα-
ζόµενων παραγωγών, ο ίδιος αναφέ-
ρει ότι ήδη γίνονται κινήσεις για τη δι-
εύρυνση της οντότητας. «Υλοποιείται 
µία προσπάθεια για την ένταξη νέων 

µελών στο σχήµα, τα οποία θα πρέ-
πει να πληρούν συγκεκριµένα κρι-
τήρια. Ας σηµειωθεί ότι τα µέλη µας 
καθοδηγούνται ως προς τις καλλιερ-
γητικές πρακτικές, τις τεχνολογικές 
καινοτοµίες που πρέπει να αφοµοι-
ώσουν όπως εγκατάσταση αισθητή-
ρων ή µηχανισµών ελέγχου καιρικών 
συνθηκών. Υπάρχει µία διάχυση της 
τεχνολογίας στο επίπεδο τον µελών. 
Βασικό κριτήριο για να ξεκινήσουµε 
µία συνεργασία µε παραγωγούς εί-
ναι να διαθέτουν µορφωτικό επίπε-
δο, ενώ δεν συνεργαζόµαστε µε πα-
ραγωγούς που υπερβαίνουν ένα συ-
γκεκριµένο όριο ηλικίας ή µε ανθρώ-
πους που δεν έχουν παρακολουθή-
σει διαδικασίες επιµόρφωσης σχετι-
κά µε τις καλλιεργητικές πρακτικές», 
υπογραµµίζει ο ίδιος.

Στο πλάνο η παραγωγή ακτινιδίων 
και η επιμόρφωση των αγροτών-μελών

Συνεργάτες παραγωγοί
Κριτήριο για νέα συνεργασία 

µε παραγωγούς είναι το 
µορφωτικό επίπεδο και ένα 

ορισµένο όριο ηλικίας

Ο ∆ηµήφγηγηξψγηξς. Παράταση
έως 31/3/21 
για επιστροφή 
ΕΦΚ ζητούν
οι µικροί 
οινοποιοί
Tην παράταση της 
προθεσµίας υποβολής των 
δικαιολογητικών ως 31 
Μαρτίου 2021, ώστε να 
έχουν όλοι οι µικροί 
οινοποιοί τον χρόνο να 
συγκεντρώσουν τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά 
και να τα προσκοµίσουν στα 
αρµόδια τελωνεία για την 
επιστροφή του Ειδικού 
Φόρου Κατανάλωσης της 
περιόδου 2016 -2018, ζητά 
ο Σύνδεσµος Μικρών 
Οινοποιών, µε επιστολή  
προς στο υπουργείο 
Οικονοµικών. Σύµφωνα µε 
την απόφασή της 6ης 
Ιουνίου 2020, δόθηκε 
6µηνη περίοδος για την 
προσκόµιση των 
δικαιολογητικών ώστε να 
επιστραφεί στα µικρά 
οινοποιεία ο ΕΦΚ που 
αχρεωστήτως κατέβαλαν 
την περίοδο 2016-2018. 
Πριν την έκδοση της 
απόφασης, ο ΣΜΟΕ είχε 
προτείνει έναν απλό τρόπο 
υπολογισµού του ποσού 
που δικαιούνται τα 
οινοποιεία, που θα 
διευκόλυνε και στον 
έλεγχο της ορθότητας 
των δηλώσεων. Ωστόσο η 
πρόταση του ΣΜΟΕ δεν 
υιοθετήθηκε και επελέγη 
ένας πιο σύνθετος τρόπος. 
«Η συγκέντρωση χιλιάδων 
παραστατικών απαιτεί 
αρκετό χρόνο, οργάνωση 
και κόπο από τους µικρούς 
οινοποιούς, πολλοί εκ των 
οποί ων έφτασαν να έχουν 
συγκεντρώσει όλα τα 
δικαιολογητικά λίγες ώρες 
µετά τη λήξη προθεσµίας 
υποβολής. Την κατάσταση 
επιδείνωσε η πανδηµία και 
ο τρύγος που τελείωσε πριν 
ένα µήνα.», λέει ο ΣΜΟΕ.

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 
ΑΛΜΩΠΙΑΣ 
ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

~1,7
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

2020

43
ΜΕΛΗ
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Ορθή χρήση εισροών 
κι έλεγχος μέσω Inagros

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα της νεοφυούς επιχείρησης επιτρέπει 
στον παραγωγό να έχει, ανά πάσα ώρα, πλήρη εικόνα των κτημάτων του

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Τεχνολογική «γέφυρα» µεταξύ αγρότη και 
γεωπόνου µέσω της παροχής σε πραγµα-
τικό χρόνο (real time), κρίσιµων δεδοµέ-
νων της καλλιέργειας, µε στόχο τη βελτι-
στοποίηση αποφάσεων για την ορθολογι-
κοποίηση των εισροών και την ενίσχυση 
των αποδόσεών της, φιλοδοξεί να αποτελέ-
σει η ηλεκτρονική πλατφόρµα «Inagros».

Προϊόν της οµώνυµης νεοφυούς επι-
χείρησης αγροτικής τεχνολογίας, µε έδρα 
στην Αθήνα, το Inagros συγκεντρώνει δε-
δοµένα από δορυφόρους και επίγειους 
αισθητήρες, τα οποία κατόπιν τα επεξερ-
γάζεται µε χρήση αλγόριθµων και συνερ-
γαζόµενους γεωπόνους, δίδοντας την κα-
τάλληλη συµβουλή στον αγρότη, για την 
καλύτερη διαχείριση της καλλιέργειας.

«Λαµβάνονται στοιχεία για την υγρα-
σία και τη θερµοκρασία εδάφους και της 
ατµόσφαιρας, την κατεύθυνση και την έ-
νταση των ανέµων, τις βροχοπτώσεις, αλ-
λά και άλλα βιοτικά και αβιοτικά στρες 
που βιώνουν τα φυτά ή τα δέντρα, επιτρέ-
ποντας στον αγρότη ή τον γεωπόνο του 
να ελέγχει αποµακρυσµένα τις καλλιέρ-
γειες, να τηρεί πλήρες ιστορικό τους και 
µέσα από ένα σύστηµα αυτόµατων ειδο-
ποιήσεων, να γνωστοποιεί ποιες εργα-
σίες πρέπει να πραγµατοποιηθούν κάθε 
φορά», εξηγεί στην Agrenda ο εκ των ι-
δρυτών της Inagros, Ανδρέας Ζερκούλης.

Οι υπηρεσίες που παρέχει η πλατφόρ-
µα µπορούν να υποστηρίξουν µια σειρά 
από καλλιεργητικές εργασίες, όπως η άρ-
δευση, η λίπανση και η φυτοπροστασία, 
µε ροή δεδοµένων σε πραγµατικό χρόνο, 
γεγονός που, όπως τονίζει ο κ.Ζερκούλης, 
επιτρέπει στον παραγωγό ή το γεωπόνο, 
να έχει, ανά πάσα ώρα, πλήρη εικόνα των 
κτηµάτων του και συνδυάζοντας ιστορικά 

δεδοµένα της καλλι-
έργειας, να σταθµίσει 
το ποια απόφαση θα εί-
ναι η καλύτερη για τη µελ-
λοντική της πορεία.

«Αν φτάσουµε στο σηµείο να 
δούµε, για παράδειγµα, µια ασθένεια 
στο χωράφι, θα είναι, ήδη, αργά. Ένα 
κοµµάτι της παραγωγής θα έχει χαθεί και 
πέρα από την απώλεια εισοδήµατος, θα 
πρέπει να επέµβουµε µε κάτι πολύ πιο 
δραστικό στο επίπεδο της φυτοπροστα-
σίας, αυξάνοντας και το κόστος. Αντιθέ-
τως, αν έχουµε ειδοποιηθεί εγκαίρως η 
επέµβαση θα είναι προληπτική και σα-
φώς πιο ήπια, περιορίζοντας τις απώλει-
ες» εξηγεί ο συνοµιλητής µας.

Επικαλούµενος στατιστικά δεδοµένα 
από πρακτικές εφαρµογές, αλλά κι από 
έρευνες τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο 
εξωτερικό, ο κ. Ζερκούλης υποστήριξε 
πως «εφαρµόζοντας κανείς τέτοιες τε-
χνολογίες στο χωράφι του, αντιµετωπίζο-
νται προβλήµατα που σχετίζονται µε την 
υπερβολική χρήση λιπασµάτων, σκευα-
σµάτων και αρδευτικού νερού. Έτσι, µπο-
ρεί ο παραγωγός µε τον καλύτερο έλεγ-
χο της εκµετάλλευσής του, να επιτύχει ε-
ξοικονόµηση εισροών από 10% έως και 
15% στη λίπανση, αλλά και στη φυτοπρο-
στασία και τουλάχιστον 30% στην άρδευ-
ση, καθώς όλες οι επεµβάσεις γίνονται 
στοχευµένα και όταν υπάρχει ανάγκη».

Η χρήση αισθητήρων λειτουργεί συ-
µπληρωµατικά στα βασικά εργαλεία της 
πλατφόρµας, ωστόσο, το inagros στο πλαί-
σιο της παροχής πλήρους κάλυψης των 
αναγκών του αγρότη, αναλαµβάνει είτε 
την παροχή τους από τρίτο κατασκευα-
στή µε µοντέλο leasing, είτε τον σχεδια-
σµό, την ανάπτυξη και την παραγωγή ει-
δικών συστηµάτων αισθητήρων µε βάση 
τις εκάστοτε ανάγκες.

Πιλοτική εφαρµογή 
εδώ και 18 µήνες 
στον Εθνικό Κήπο
Για να αποκτήσει ο αγρότης ή ο γεωπόνος 
πρόσβαση στις υπηρεσίες της Inagros, καλείται να 
συµβληθεί µε µία ετήσια συνδροµή για τη χρήση του 
συστήµατος (σ. σ. είτε µέσω της πλατφόρµας είτε 
µέσω συµβατικού κινητού τηλεφώνου µε κλήσεις 
και sms), µέρος της οποίας επιστρέφει στον 
γεωπόνο µε τον οποίο συνεργάζεται και 
παρακολουθεί την καλλιέργειά του.
Το σύστηµα της Inagros εφαρµόζεται πιλοτικά ήδη 
εδώ και περίπου 18 µήνες στον Εθνικό Κήπο στην 
Αθήνα, βοηθώντας τους γεωπόνους και το 
προσωπικό που επιµελείται τη φροντίδα του, να 
οργανώνουν καλύτερα και κυρίως 
αυτοµατοποιηµένα τις εργασίες, που απαιτούνται 
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, σε σχέση µε το 
ποιος πρέπει να κάνει τί και πότε.

Οι υπηρεσίες που παρέχει 
η πλατφόρµα µπορούν να 
υποστηρίξουν µια σειρά από 
καλλιεργητικές εργασίες, όπως 
η άρδευση, η λίπανση και η 
φυτοπροστασία, µε ροή δεδοµένων 
σε πραγµατικό χρόνο.

Η Inagros συγκεντρώνει 
δεδοµένα από δορυφόρους 
και επίγειους αισθητήρες, τα 
οποία κατόπιν τα επεξεργάζεται 
µε χρήση αλγόριθµων και 
συνεργαζόµενους γεωπόνους.

Real time

Δορυφόροι

O παραγωγός µε τον καλύτερο 
έλεγχο της εκµετάλλευσής του 
µπορεί να επιτύχει εξοικονόµηση 
εισροών από 10% έως και 15% στη 
λίπανση, αλλά και στη φυτοπροστασία 
και τουλάχιστον 30% στην άρδευση.

Εξοικονόμηση



ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Μεγέθυνση των εκµεταλλεύσεων χωρίς κινητι-
κότητα της γης δεν γίνεται, γι’ αυτό στο ελληνι-
κό στρατηγικό σχέδιο της νέας ΚΑΠ θα αποτελέ-
σει κριτήριο αναφοράς και προϋπόθεση έγκρι-
σης, η αναµόρφωση των άµεσων ενισχύσεων µε 
τέτοιο τρόπο ώστε να µπει τέλος στις «δυσκαµ-
ψίες» µεταβιβάσεων. Είτε αυτή η αναµόρφωση 
θα στοχεύει αλλαγές όσον αφορά τον τρόπο κα-
τανοµής τους σε συνταξιούχους (σχέδιο σταδια-
κής διακοπής) και απλούς κατόχους γης, είτε σε 
κάποια άλλη τροποποίηση, αυτή είναι υπόθεση 
της χώρας µας. Τα παραπάνω προκύπτουν από 
µία πρώτη ανάγνωση του εγγράφου εργασίας 
που απέστειλε η Κοµισιόν στις ελληνικές αρχές 
µε τίτλο «Προτάσεις για το Στρατηγικό Σχέδιο 

της ΚΑΠ στην Ελλάδα» και το οποίο µπορεί να 
µην είναι «νοµικά δεσµευτικά» όπως αναφέρε-
ται στη σχετική ανακοίνωση. Ωστόσο, «οι συστά-
σεις θα χρησιµοποιηθούν από την Επιτροπή ως 
σηµαντικό έγγραφο αναφοράς για την αξιολό-
γηση των στρατηγικών σχεδίων». 

Εκτός από τα ειδικά ζητήµατα των άµεσων ε-
νισχύσεων -υποχρεωτική αναδιανοµή, µείωση 
µεγάλων πληρωµών, αποµάκρυνση από τα ι-
στορικά δικαιώµατα (βλ. ρεπορτάζ 4-5), η Κοµι-
σιόν, δεν φαίνεται να προχωρά σε εξειδικευµέ-
νες προτάσεις, όσον αφορά κάποιο συγκεκρι-
µένο εργαλείο που ζητά να ενεργοποιήσει η Ελ-
λάδα. Αντ’ αυτού προχωρά σε συστάσεις, όσον 
αφορά τη στήριξη ορισµένων καλλιεργητικών 
συστηµάτων, των νέων γεωργών και καλλιερ-
γητικών µοντέλων και επενδύσεων στα πρότυ-
πα της «Πράσινης Συµφωνίας». 

Συγκεκριµένα προτείνει µεταξύ άλλων:
Αύξηση της κινητικότητας γης και αντιµετώ-

πιση των αιτιών της (ακαµψία λόγω άµεσων ενι-
σχύσεων, εθνικών πολιτικών κληρονοµιάς κ.λπ).

Μείωση των εµποδίων εισόδου στον αγρο-
τικό τοµέα.

Εισαγωγή καλλιεργειών ανθεκτικών στο υ-
δατικό στρες και χρήση ποικιλιών καλλιεργει-
ών µε µειωµένο βιολογικό κύκλο.

Αύξηση της συµβολή των γεωργικών απο-
βλήτων και υποπροϊόντων στην παραγωγή συ-
νολικής ανανεώσιµης ενέργειας µέσω ιδιωτι-
κών και δηµόσιων επενδύσεων.

Στήριξη της βιολογικής γεωργίας ιδιαίτερα 
στις ορεινές περιοχές.

Πρόσβαση αγροτών σε πιστώσεις.
Επιτάχυνση της ψηφιακής και πράσινης µε-

τάβασης του γεωργικού τοµέα.

Αναμόρφωση των άμεσων 
ενισχύσεων για τη διαδοχή    
«Ακαμψία» σε μεταβιβάσεις γης στην Ελλάδα βλέπει η Κομισιόν δείχνοντας συνταξιούχους    

Αξιολόγηση
Οι συστάσεις δεν είναι, 

καθεαυτές, νοµικά 
δεσµευτικές. Ωστόσο, κατά 

την έγκριση των Στρατηγικών 
Σχεδίων οι συστάσεις 
θα χρησιµοποιηθούν 

ως σηµαντικό έγγραφο 
αναφοράς για την αξιολόγηση
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Πιστώσεις και ειδικές 
ενισχύσεις στους νέους   
Τις μεγάλες εκμεταλλεύσεις τις κάνουν νέοι και πρόθυμοι να ενσωματώσουν ψηφιακή 
γεωργία και πράσινες πρακτικές τονίζουν οι αρχές των Βρυξελλών στις συστάσεις τους

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Με δεδοµένο ότι το µέσο αγρόκτηµα που διαχει-
ρίζονται οι νέοι αγρότες είναι µεγαλύτερο σε σύ-
γκριση µε όλες τις άλλες ηλικιακές οµάδες, τόσο 
ως προς τη γεωργική γη όσο και ως προς την πι-
θανή αξία παραγωγής, εκεί θα πρέπει να στοχεύ-
σει η Ελλάδα για µία πιθανή µεγέθυνση των αγρο-
κτηµάτων της, θεωρεί η Κοµισιόν. Βασική πολιτι-
κή που θα πρέπει λοιπόν να ενσωµατώσει η χώρα 
µας στη νέα ΚΑΠ, είναι η κινητικότητα της γης και 
η διαδοχή µε αλλαγές ως προς την κατανοµή των 
άµεσων ενισχύσεων και µε ειδικά προγράµµατα α-
γροτικής ανάπτυξης. Κυρίως, όµως, θα πρέπει να 
ενεργοποιηθεί µία σειρά χρηµατοδοτικών εργαλεί-
ων καθώς η έλλειψη πιστώσεων προς αυτή την ο-
µάδα καλλιεργητών είναι κάτι παραπάνω από εµ-
φανής, σηµειώνει η Κοµισιόν. 

Ως προς την «ακαµψία» όπως τη χαρακτηρίζουν 
οι τεχνοκράτες των Βρυξελλών που δηµιουργούν 
οι άµεσες ενισχύσεις ως προς τις µεταβιβάσεις γης 
που πρέπει να ξεπεραστούν, δεν δίνονται περαιτέ-
ρω διευκρινίσεις. Εδώ θα πρέπει λοιπόν να βρει η 
Ελλάδα µία φόρµουλα, µε διάφορες που έχουν ε-
ξεταστεί κατά καιρούς να περιλαµβάνουν µέχρι και 
σταδιακή αποµάκρυνση των συνταξιούχων από τη 
βασική ενίσχυση. Όπως και να έχει, πολύ δύσκο-
λα θα εγκριθεί ένα στρατηγικό σχέδιο από τις Βρυ-
ξέλλες, αν ισχύσει εν πολλοίς το καθεστώς άµεσων 
πληρωµών που ισχύει σήµερα. Αναλυτικότερα, η 
ανάλυση της Κοµισιόν αναφέρει για τους νέους:

Μόλις 3,7% των αγροτών είναι νέοι στην Ελλάδα
Η Ελλάδα έχει ένα από τα χαµηλότερα ποσοστά 

νεαρών αγροτών (3,7%) το 2016 στον συνολικό α-
ριθµό διαχειριστών αγροκτηµάτων κάτω από το µέ-
σο όρο της ΕΕ-27 (5,1%) και το µερίδιο αυτό µειώθη-
κε κατά 44,3% από το 2005 έως το 2016. Παρά την 

ελαφρά αλλαγή της τάσης κατά τη διάρκεια της οι-
κονοµικής κρίσης, η µείωση του ποσοστού των νέ-
ων αγροτών συνεχίζεται και οι διαχειριστές αγροτι-
κών εκµεταλλεύσεων άνω των 55 ετών αυξήθηκαν 
από 55% το 2010 σε 61% το 2016. Αυτό αποτελεί σο-
βαρή πρόκληση για την ανανέωση της γενιάς λόγω 
του γεγονότος ότι πολλοί αγρότες δεν έχουν φυσι-
κούς διαδόχους. Η έλλειψη νέων αγροτών είναι ι-
διαίτερα διαδεδοµένη στις ορεινές περιοχές. Το µέ-
σο αγρόκτηµα που διαχειρίζονται οι νέοι αγρότες εί-
ναι µεγαλύτερο σε σύγκριση µε όλες τις άλλες ηλι-
κιακές οµάδες, τόσο ως προς τη γεωργική γη όσο 
και ως προς την πιθανή αξία παραγωγής το 2016.

Με το µεγαλύτερο µέρος της γης που χρησιµο-
ποιείται από νέους αγρότες να αγοράζονται από 
συγγενείς όταν συνταξιοδοτούνται, η πρόσβαση 
στη γη είναι το µεγαλύτερο εµπόδιο για τους νέ-
ους. Η κινητικότητα της γης παρεµποδίζεται από 
την ακαµψία στην κατανοµή των άµεσων πληρω-
µών και τα εµπόδια που απορρέουν από την εθνι-
κή νοµοθεσία για τα δικαιώµατα ιδιοκτησίας που 
δηµιουργούν επίσης δυσκολίες στην πρόσβαση 
στη γη για νέους αγρότες.

Οι νέοι αγρότες στην Ελλάδα έχουν επίσης περι-
ορισµούς στην πρόσβαση στη χρηµατοδότηση. Σε 
γενικές γραµµές, οι νεοεισερχόµενοι ή οι νέοι α-
γρότες που αναλαµβάνουν µια εκµετάλλευση µε-
γάλου µεγέθους µε διαφοροποιηµένες γεωργικές 
δραστηριότητες θεωρούνται πιο αξιόπιστοι και έ-
χουν καλύτερη πρόσβαση στη χρηµατοδότηση. Οι 
νέοι αγρότες που αναλαµβάνουν µια καθιερωµένη 
οικογενειακή επιχείρηση έχουν πολύ καλύτερες πι-
θανότητες πρόσβασης σε πίστωση από οποιονδή-
ποτε νέο νεοεισερχόµενο. Ενώ οι νέοι αγρότες θα 
µπορούσαν να φέρουν καινοτόµες ιδέες και είναι 
σε θέση να εργαστούν καλύτερα µε ψηφιακές τε-
χνολογίες και µεθόδους καλλιέργειας ακριβείας α-
πό ό, τι οι παλαιότερες, αντιµετωπίζουν τις πολυ-
πλοκότητες της διεκδίκησης χρηµατοδότησης.

Συστάσεις 
για τις άµεσες
ενισχύσεις
Η ενεργοποίηση της αναδιανεµητικής 
ενίσχυσης και η αποµάκρυνση από τα 
ιστορικά δικαιώµατα είναι οι συστάσεις 
που κάνει η Κοµισιόν, σχετικά µε το 
περιεχόµενο του φακέλου της Ελλάδας 
για τη νέα ΚΑΠ. Συγκεκριµένα η 
Κοµισιόν προτείνει:

Βελτίωση της ανθεκτικότητας 
των εκµεταλλεύσεων µέσω µιας 
δικαιότερης, αποτελεσµατικότερης 
και αποδοτικότερης κατανοµής των 
άµεσων πληρωµών, εφαρµόζοντας, 
για παράδειγµα, τη συµπληρωµατική 
αναδιανεµητική ενίσχυση και τη µείωση 
των µεγάλων πληρωµών και 
µειώνοντας περαιτέρω τις διαφορές 
στο επίπεδο στήριξης που προκύπτει 
από τα ιστορικά δικαιώµατα, 
λαµβάνοντας υπόψη τις αγρονοµικές 
συνθήκες και τις εδαφικές διαφορές.

Προτεραιότητα στις παρεµβάσεις 
σε δράσεις που προωθούν τα µόνιµα 
βοσκοτόπια συµπεριλαµβανοµένης της 
καλύτερης ενσωµάτωσης αυτών των 
περιοχών στο σύστηµα άµεσων 
ενισχύσεων και καλύτερη στοχοθέτηση 
στήριξης προς εκτατικές εκτροφές. 
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Μικρότερη η ανά στρέμμα 
επιδότηση των μεγάλων 
Όσο ανεβαίνει το αγροτικό εισόδηµα και η 
έκταση, η άµεση ενίσχυση ανά στρέµµα µει-
ώνεται. Αυτό αντικατοπτρίζεται επίσης στον 
δείκτη αποτελεσµάτων (ανακατανοµή σε µι-
κρότερες εκµεταλλεύσεις): κατά µέσο όρο 
για την περίοδο 2015-2017, οι εκµεταλλεύ-
σεις κάτω του µέσου µεγέθους έλαβαν 123% 
της µέσης άµεσης πληρωµής ανά στρέµµα. 
Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν σηµα-
ντικές διαφορές στο εισόδηµα µεταξύ των µι-
κρών έως µεσαίων εκµεταλλεύσεων από τη 
µία πλευρά και των µεγάλων εκµεταλλεύσε-
ων από την άλλη πλευρά. Το εισόδηµα αυ-
ξάνεται συνεχώς µε το µέγεθος της εκµετάλ-
λευσης ενώ η άµεση πληρωµή ανά εκτάριο 
αυξάνεται για τις χαµηλότερες και µεσαία α-
γροτικές εκµεταλλεύσεις και µειώνεται για τα 
υψηλότερα οικονοµικά µεγέθη. Τα παραπά-
νω σηµειώνει η Κοµισιόν στις συστάσεις της 
στο κεφάλαιο «Υποστήριξη βιώσιµου αγρο-
τικού εισοδήµατος και ανθεκτικότητας σε ό-
λη την επικράτεια της ΕΕ για τη βελτίωση της 
επισιτιστικής ασφάλειας». 

Γι’ αυτό άλλωστε, απαιτείται κάποια προ-
σοχή όσον αφορά τα ιστορικά δικαιώµατα 
και την κατάργησή τους, καθώς το µέτρο αυ-
τό αφορά κυρίως «παλιούς» αγρότες που έ-
χουν µείνει µε µικρές κατά βάση εκµεταλλεύ-
σεις, εφόσον ποτέ δεν χρειάστηκε να την αυ-
ξήσουν αφού τα προς το ζην τα έβγαζαν από 
τις υψηλές πληρωµές του τσεκ. Μόλις σβή-
σουν τα ιστορικά, αυτές οι µονάδες θα λά-
βουν κάποια αναδιανεµητική ενίσχυση, ω-
στόσο µένει να φανεί αν θα είναι αρκετή ώ-
στε να µείνουν στο επάγγελµα. 

Αναλυτικότερα, όσον αφορά την κατάστα-
ση στα αγροτικά εισοδήµατα και την κατανο-

µή των άµεσων ενισχύσεων, η Κοµισιόν ανα-
φέρει για την ελληνική γεωργία:

Το εισόδηµα είναι πάνω από το µέσο όρο 
για τις τις µεγάλες καλλιέργειες, ενώ η άµε-
σες ενισχύσεις τους ανά εκτάριο είναι χαµη-
λότερο από το µέσο όρο. Αυτό δεν ισχύει για 
τα σιτηρά, τους ελαιούχους σπόρους και τις 
πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, για τις οποίες εί-
ναι σηµαντικά υψηλότερες από το µέσο όρο.

 Τα έσοδα είναι κατά µέσο όρο χαµηλότε-
ρα στον τοµέα της µελισσοκοµίας, του ελαιό-
λαδου και των µικτών καλλιεργειών και στην 
κτηνοτροφία. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η ά-
µεση ενίσχυση ανά εκτάριο είναι χαµηλότε-
ρη από τον µέσο όρο για αυτούς τους τύπους 
γεωργικών εκµεταλλεύσεων. 

∆εν έχει νόηµα έτσι όπως δίνεται η εξισωτική
Το 78% της γεωργικής έκτασης στην Ελ-

λάδα χαρακτηρίζεται ως περιοχή που αντι-
µετωπίζει φυσικούς ή άλλους ειδικούς πε-
ριορισµούς και οι οποίες λαµβάνουν εξισω-
τική αποζηµίωση που αντιστοιχεί στο 22,6% 
του προϋπολογισµού των Προγραµµάτων Α-
γροτικής Ανάπτυξης. Ωστόσο, σηµειώνει εδώ 
η Κοµισιόν, το εισόδηµα είναι κατά µέσο ό-
ρο παρόµοιο ή ακόµη υψηλότερο σε περιο-
χές µε φυσικούς περιορισµούς σε σύγκριση 
µε άλλες περιοχές. Επιπλέον, φαίνεται ότι η 
κατάσταση έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια 
της παρατήρησης και το εισόδηµα σε ορεινές 
περιοχές συγκλίνει προς τις «µη µειονεκτι-
κές». Η περιγραφή αυτή της Κοµισιόν, αφήνει 
να εννοηθεί πως δύσκολα θα δικαιολογηθεί 
πλέον η εξισωτική αποζηµίωση στον εθνικό 
φάκελο της νέας ΚΑΠ και µάλιστα µε αυξη-
µένο ποσό, όπως αυτή εφαρµόζεται σήµερα.

Η Κοµισιόν 
προχωρά σε 
συστάσεις για 
τη στήριξη 
των νέων 
γεωργών και 
καλλιεργητικών 
µοντέλων και 
επενδύσεων 
στα πρότυπα 
της «Πράσινης 
Συµφωνίας». 
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Ειδική στήριξη 
για ποικιλίες 
ανθεκτικές στο
υδατικό στρες      
Κομβική η αναδιάρθρωση 
καλλιεργειών για την επιτυχία 
της ελληνικής ΚΑΠ 

Η ύπαρξη ειδικών µέτρων στήριξης για τη φύ-
τευση νέων ποικιλιών ανθεκτικών στα υδα-
τικά στρες και η έµφαση στη βιολογική γε-
ωργία σε ορεινές περιοχές, αποτελούν ακό-
µα δύο πολιτικές που ζητά η Κοµισιόν από 
την Ελλάδα να ενσωµατώσει στο Στρατηγικό 
Σχέδιο. Συγκεκριµένα στο κεφάλαιο συστά-
σεων µε τίτλο «Ενίσχυση της περιβαλλοντι-
κής φροντίδας και των δράσεων για το κλί-
µα», οι τεχνοκράτες από τις Βρυξέλλες «βλέ-
πουν» ως κύριο πρόβληµα της χώρας τη δια-
χείριση των υδάτων. Επιπλέον, θέτουν υπό-
ψη των ελληνικών αρχών τις ευκαιρίες που 
εµφανίζονται στον τοµέα της βιοοικονοµίας 
και την ανάγκη ενίσχυσης των επενδύσεων, 
σε βαθµό που όµως θα διατηρείται το αγροτι-
κό τοπίο «ελκυστικό». Παράλληλα, όσον αφο-
ρά τη βιολογική γεωργία (στόχος το 25% της 
καλλιεργήσιµης γης να είναι βιολογικό έως 
το 2030), οι συγγραφείς λένε στις ελληνικές 
αρχές να δώσουν ιδιαίτερη έµφαση στις ορει-
νές περιοχές όπου «υπάρχουν περισσότερες 
ευκαιρίες για ποιοτικά προϊόντα».

Αναλυτικότερα οι συστάσεις πολιτικής της 
Κοµισιόν έχουν ως εξής:

Βιοοικονοµία: Ανάπτυξη της ελληνι-
κής βιοοικονοµίας αυξάνοντας τη συµβο-
λή των γεωργικών αποβλήτων και υποπρο-
ϊόντων στην παραγωγή συνολικής ανανε-
ώσιµης ενέργειας µέσω ιδιωτικών και δη-
µόσιων επενδύσεων, εστιάζοντας στην πα-
ραγωγή ενέργειας από αναερόβια ζύµωση, 
ηλιακή και αιολική ενέργεια και υποστηρί-
ζοντας τους αγρότες µέσω εκπαίδευσης και 
συµβουλών και διατηρώντας ταυτόχρονα 
την ελκυστικότητα των αγροτικών τοπίων. 

Λίπανση και γεωργία ακριβείας: Συµ-
βολή στον στόχο της Πράσινης Συµφωνίας 
της ΕΕ για τη µείωση των απωλειών θρεπτι-
κών ουσιών και τη βελτίωση της υγείας του 
εδάφους αντιµετωπίζοντας τη διάβρωση του 
εδάφους µέσω της αποτελεσµατικής εφαρ-
µογής βελτιωµένων προϋποθέσεων λήψης 
βασικής ενίσχυσης και υιοθετώντας αγρο-
οικολογικές πρακτικές, δεσµεύσεις χαµη-
λής εισροής και διαχείρισης εδάφους, κα-
λύτερη διαχείριση θρεπτικών συστατικών 
(π.χ. τεχνικές λίπανσης) και πρακτικές ό-
πως η διατήρηση υπολειµµάτων καλλιέρ-

γειας σε χωράφια και η γεωργία ακριβεί-
ας. Η κατάλληλη εκπαίδευση και συµβου-
λές στους αγρότες είναι επίσης απαραί-
τητες για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Ξηρικές ποικιλίες: Αντιµετώπιση της 
αποδοτικότητας χρήσης νερού, ιδίως υ-
πό το φως των προβλέψεων της κλιµατι-
κής αλλαγής για τη λειψυδρία, µε πρακτι-
κές και στοχευµένες δεσµεύσεις διαχείρι-
σης (π.χ. χρήση ποικιλιών καλλιεργειών 
µε µειωµένο βιολογικό κύκλο, χρήση αν-
θεκτικών στο νερό καλλιεργειών), εκσυγ-
χρονίζοντας την υπάρχουσα αρδευτική υ-
ποδοµή, αλλά και µετάβαση σε πιο αποτε-
λεσµατικά και βιώσιµα συστήµατα άρδευ-
σης, παρέχοντας παράλληλα κατάλληλες 
υπηρεσίες εκπαίδευσης και παροχής συµ-
βουλών στους αγρότες.

Βιολογική Γεωργία: Συµβολή στον στό-
χο της Πράσινης Συµφωνίας για τη βιολο-
γική γεωργία µε την περαιτέρω αύξηση της 
έκτασης της βιολογικής γεωργίας µέσω κι-
νήτρων για τη συντήρηση και τη µετατρο-
πή ειδικά σε µειονεκτικές και ορεινές περι-
οχές όπου υπάρχουν περισσότερες ευκαι-
ρίες για ποιοτικά προϊόντα και µε την κά-
λυψη κενών έρευνας και καινοτοµίας στα 
βιολογικά προϊόντα καθώς και άλλους τύ-
πους γεωργικών προϊόντων µε χαµηλό πε-
ριβαλλοντικό αντίκτυπο.

∆έσµευση άνθρακα: Συµβολή στον µε-
τριασµό της κλιµατικής αλλαγής ενθαρρύνο-
ντας τη δέσµευση άνθρακα µέσω της καλλι-
έργειας άνθρακα, τη βιώσιµη διαχείριση των 
υπαρχόντων δασών, καθώς και την έγκαιρη 
αντικατάσταση των συγκοµισµένων ή κατε-
στραµµένων δασών. Αυτό θα µεγιστοποιή-
σει τη µακροπρόθεσµη δέσµευση άνθρακα 
και θα αυξήσει τις δεξαµενές άνθρακα στα 
δάση, τα εδάφη τους και τα προϊόντα ξυλεί-
ας. Η υποστήριξη και η εφαρµογή όχι µόνο 
για την αναδάσωση, την αγροδασική και την 
αποκατάσταση, αλλά και µέσω συµβουλών 
για την επιλογή των ειδών θα συµβάλει σε 
αυτήν την κατεύθυνση. 

Ψηφιακή µετάβαση: Επιτάχυνση της 
ψηφιακής και πράσινης µετάβασης του γε-
ωργικού τοµέα επενδύοντας το Σύστηµα Γε-
ωργικής Γνώσης και Καινοτοµίας, εστιάζο-
ντας ειδικότερα στις αγροτικές συµβουλές, 
τη διαδραστική καινοτοµία και την κατάρ-
τιση για την αύξηση του επιπέδου γνώσης 
και των καινοτόµων δεξιοτήτων των αγρο-
τών και των συµβούλων. 

Η εφαρµογή της πρόσφατα εγκριθείσας ε-
θνικής νοµοθεσίας όσον αφορά τις συµβου-
λευτικές υπηρεσίες στις εκµεταλλεύσεις κα-
θώς και τη δηµιουργία υπηρεσιών υποστή-
ριξης καινοτοµίας είναι επίσης απαραίτητη 
για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Οι συμβουλές και
η εκπαίδευση των 
αγροτών, κύριες
προϋποθέσεις 
που εμφανίζονται 
σχεδόν σε όλες
τις συστάσεις 
της Κομισιόν για 
την πράσινη και 
ψηφιακή μετάβαση 

Στη βιολογική γεωργία 
ο στόχος είναι το 25% 
της καλλιεργήσιµης 
γης να είναι βιολογικό 
έως το 2030.
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