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

Αµερικανικός δάκτυλος 
Στηρίζει το καλαµπόκι

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

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

Εβδοµαδιαία µεταβολή τιµών
8/12 15/12

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

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

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ σελ. 22, 35

Τύµπανα διχασµού ακούγονται τις 
τελευταίες ημέρες στη εσογείων  με 
την απ αση της κουρασμένης ηγεσί
ας της ΣΕ ΕΣ να προχωρήσει την 
ετάρτη 1 εκεμ ρίου  σε διαδικασία 

παρωδία για την εκλογή νέας διοίκη
σης.  επιλογή κινείται αντί ετα με το 
γράμμα του νέου ν μου 01 011  έρ
νει σε πολύ δύσκολη έση ακ μα και 
παραδοσιακούς ίλους του σημερινού 
προέδρου ζ. αραμίχα και προ λημα
τίζει ήδη τους δικαστές.  σελ. 2, 47

H µαζική αντικατάσταση οπω
ρώνων ιομηχανικού με επιτρα
πέζιο ροδάκινο δημιούργησε έλ
λειμμα στην αγορά. ποτέλεσμα 
είναι η επικείμενη ε άντληση 
των απο εμάτων κομπ στας το 
01  η οποία  πως εκτιμάται α

π  αναλυτές και παράγοντες της 
αγοράς  μπορεί να οδηγήσει σε 
αύ ηση της τιμής παραγωγού έως 
και τα 0 λεπτά το κιλ . σελ. 4

Μεταξύ πώλησης τώρα ή  αργ τε
ρα αίνεται να ρίσκεται η Ε an . 
ητούνται επειγ ντως νέα κε άλαια  

μέσω του αμείου ρηματοπιστωτικής 
Στα ερ τητας  μως η τρ ικα δεν έχει 
δώσει ακ μα το οκ . Σταγ να στον ω
κεαν  η επικείμενη αύ ηση κε αλαί
ου ύ ους 0 εκατ. ευρώ. σελ. 19, 49

Στις ράγες ο Θρακών Αµνός
Ιδρύθηκε ο πρώτος κτηνοτρο ικ ς συ
νεταιρισμ ς στη ράκη με 0 μέλη και 
με σκοπ  να διαπραγματεύεται καλύτερα 
τις τιμές στο αιγοπρ ειο γάλα. σελ. 45

Θρίαµβος 69 
για τα τεύτλα

τ ο  στο τ ο  στο τ ο
τιμολ γιο του 00  
και δια ε αιώσεις 

ρι ελέγκα για το 
ειδικ  πριμ  ευρώ 
της λοκληρωμένης 
και για τα  ευρώ 
της νιτρορύπανσης  
εκτο εύουν τα τεύτλα 
στις εαρινές. σελ. 44-45

Ξεσταχιάζει 
κι ο ηλίανθος

τ  μ  
γαίνει ο 

ηλίαν ος  με 
τους καλλιεργητές 
να μην έχουν 
ακ μα πληρω εί 
ούτε το 1  της 
α ίας του προ ντος 
που παρέδωσαν στις 
ιομηχανίες. σελ. 46

ΤΟ ΧΡΥΣΑΦΙ ΤΟΥ BRANDING Με πέντε απλά βήµατα τα 
βασικά ελληνικά αγροτικά προϊόντα µπορούν να αυξήσουν την αναγνωρισι-
µότητά τους και κατ’ επέκταση την αξία τους στις αγορές. ΦΑΚΕΛΟΣ σελ. 27-30

σπαρτοι  σπαρτοι  σπαρτοι  σπαρτοι  σπαρτοι  σπαρτοι  σπαρτοι  σπαρτοι  σπαρτοι  σπαρτοι  
απλήρωτοιαπλήρωτοιαπλήρωτοιαπλήρωτοιαπλήρωτοιαπλήρωτοιαπλήρωτοιαπλήρωτοιαπλήρωτοιαπλήρωτοιαπλήρωτοι
ανοργάνωτοιανοργάνωτοιανοργάνωτοιανοργάνωτοιανοργάνωτοιανοργάνωτοιανοργάνωτοιανοργάνωτοιανοργάνωτοιανοργάνωτοιανοργάνωτοιανοργάνωτοι
ιορτές με χίλια άσανα  έτος για τους αγρ τες 

Σε αναµονή για την εκκα άριση 
του τσεκ οι επαγγελματίες του α
γροτικού χώρου  μετρούν αυτές τις 
μέρες τις πληγές  που α ήνει α
νοικτές το 011  περιορίζοντας α
ναμ ί ολα τις προσδοκίες για τη 
νέα χρονιά. α υπ λοιπα για την 
ε ληση των καλλιεργητών σε 
κρίσιμες παραγωγές  πως ο ηλίαν

ος  το αμ άκι και το ιομηχανι
κ  ροδάκινο  είναι μεγάλα και ά
ζουν πολλούς σε δεύτερες σκέ εις 
για τον προγραμματισμ  της νέας 
χρονιάς.  κίνηση των διε νών α
γορών μετράει αντίστρο α  ενώ 
η παντελής απουσία ισχυρών ορ
γανώσεων των παραγωγών αυ άνει 
κατά πολύ το ρίσκο. σελ. 7, 46-47

Εκλογές ή
πρα ικ πημα 
στην ΣΕ ΕΣ

κκινο χαλί στο συμπύρηνο

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

ι έρνει το 01
για την A E an

     Αρ. Φύλλου 790   www.agronews.gr   agrenda@agronews.gr    Σάββατο 2 & Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021   Κωδ.: 7744   ISSN: 2241 9446   Τιµή 2 ευρώ

ΣABBATO: Συλβέστρου Ρώµης, Σεραφείµ Σάρωφ Μήνας 1ος, Εβδ. 53η ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 07:41 - ∆ύση 17:17 ΣΕΛΗΝΗ: 19 ηµερών ΚΑΙΡΟΣ: Αίθριος

Ενισχυμένη 
η ζήτηση 
λιπασμάτων 
παγκοσμίως
Η ισχυρή ζήτηση που 
καταγράφεται εδώ και 
µήνες στα λιπάσµατα 
µεταφέρεται και στις 
τιµές το 2021. σελ. 42

Στο DECA 
investments 
περνάει 
η Pummaro  
Μετά την Damavand 
στον έλεγχο του fund 
Diorama περνάει, όπως 
όλα δείχνουν και η 
Pummaro. σελ. 40

Με όλο και περισσότερα ευφυή συστήματα  
Με νέες ευέλικτες χρηµατοοικονοµικές προτάσεις και ολοκαίνουργιες Σειρές τρακτέρ 
εξοπλίζεται η εγχώρια αγορά αγροτικών µηχανηµάτων για το 2021. Όπως φαίνεται και από 
τις προτάσεις των αντιπροσώπων της χώρας, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται για ακόµη µία 
χρονιά στα µικρά δενδροκοµικά και µάλιστα µε ευφυή συστήµατα διαχείρισης και εργασιών.  
Στις µεσαίες κατηγορίες το βάρος πέφτει κυρίως στις «all around» εξειδικευµένες λύσεις.

ΑΓΟΡΑ 
ΤΡΑΚΤΕΡ 2021ΣΑΒΒΑΤΟ 2 & KYΡΙΑΚΗ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
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Τα μοντέλα 
πρωταγωνιστές 
της χρονιάς 

agrenda - σελ. 19-39

Συμφέρει 
το καθεστώς 
των βιβλίων
για αγρότες 
Υπέρ της επιλογής του κανονικού 

καθεστώτος για τους αγρότες 

μεσαίας κλίμακας προτρέπει  

η ανάλυση των δεδομένων σελ. 8-9, 10

Παράθυρο να «σύρουν» οι ελληνικές 
αρχές το καθεστώς µε τα ιστορικά 
δικαιώµατα µέχρι την οριστική 
κατάργησή τους το 2026. σελ. 47

ΝΕΑ ΚΑΠ

ΤΕΛΟΣ 
ΤΟΥ 2026
Η ΛΗΞΗ  
ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ

Έρχονται νέα 
μεγάλα κλαδικά 
προγράμματα σελ. 47  

Συμπληρωματική ενίσχυση 
1.000 ευρώ για νεαρούς σελ. 4

Η άλλη συνεταιριστική 
εµπειρία της Σκάλας σελ. 40

agrenda - σελ. 42 agrenda - σελ. 42

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Το διπλό φιάσκο 
με την εξόφληση της 
ενιαίας ενίσχυσης σελ. 50

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ

Σιτάρι σκληρό
Καλαµπόκι
Βαµβάκι
Ελαιόλαδο

302
195

77,30
2,55

306
196

74,22
2,58

285
177

65,55
2,11

229
179

80,74
3,01

302
195

77,20
2,56

17/12 30/12

302
195

77,20
2,56

302
195

77,30
2,55

 

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

225
182
84,76
2,93

302
195
77,30
2,55

  
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

Καλά σήματα αγοράς 
για το 2021, πιέζεται 
λίγο το βαμβάκι σελ. 16-41
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• Έντονες αντιδράσεις για χειραγώγηση 
στις τιµές ελιάς Χαλκιδικής σελ. 44
• Αυξηµένη η ζήτηση στη Γερµανία για 
τα ελληνικά οπωροκηπευτικά σελ. 45

• Ελκυστικό φορολογικό περιβάλλον για 
αγρότες του κανονικού καθεστώτος σελ. 8
• Μέχρι 21 ∆εκεµβρίου 2021 η παράταση 
για τη νοµιµοποίηση των στάβλων σελ. 12

• Υψηλές αποδόσεις και αυξηµένη ζήτηση 
αυξάνουν τις τιµές λιπασµάτων σελ. 42
• Την περσινή τους χασούρα περνούν στους 
παραγωγούς φέτος οι εκκοκκιστές σελ. 16

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΡΕΠΟΡΤΑΖ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Η εµπορική ροή στο ελαιόλαδο δεν εµφανίζει ιδιαίτερη 
ευκινησία, µε την αγορά να έχει κάτσει περί τα 2,80 ευρώ 
το κιλό. Τη χασούρα της περσινής σεζόν «ρίχνουν» στον 
παραγωγό οι εκκοκκιστές, κρατώντας και φέτος χαµηλά την 
τιµή στα 42 λεπτά. Η ανάγκη για υψηλές αποδόσεις στις 
µεγάλες καλλιέργειες πυροδότησε αύξηση των τιµών των 
λιπασµάτων το β’ εξάµηνο του 2020, σύµφωνα µε τη Rabobank. 

Φώµοψη της αµπέλου 
Η ασθένειας της φώµοψης που 
προκαλείται από τον µύκητα 
Phomopis viticola, και η ύπαρξής 
της στον αµπελώνα γίνεται 
εµφανής µε την έναρξη της νέας 
βλάστησης, µιας και οι 
προσβεβληµένες από το 
προηγούµενο έτος 
(διαχειµάζουσες) κληµατίδες 
(κεφαλές) είναι νεκρές και οι 
οφθαλµοί δεν εκπτύσσονται. 
Ο µύκητας είναι ικανός να 
προσβάλλει κληµατίδες, φύλλα, 
µίσχους και σταφύλια 
προκαλώντας νεκρωτικές µαύρες 
κηλίδες µε σχισµές, φυλλόπτωση, 
εξασθένιση και νέκρωση των 
πρέµνων.  

Καταπολέµηση
Οι γεωπόνοι των Περιφερειακών 
Κέντρων Προστασίας Φυτών και 
Ποιοτικού Ελέγχου  Ναυπλίου, 
Ηρακλείου και Ιωαννίνων 
συνιστούν εφαρµογή 2-3 
προληπτικών ψεκασµών µε 
κατάλληλα µυκητοκτόνα, κλάδεµα 
µε ξηρό καιρό και καταστροφή 
προσβεβληµένων βραχιόνων 
για µείωση του µολύσµατος, καθώς 
και απολύµανση των εργαλείων 
κλαδέµατος.  

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 02-01-2021
Λίγες νεφώσεις κατά τόπους 
αυξηµένες σε όλη τη χώρα, στο 
Ιόνιο και τη νότια Πελοπόννησο 
σποραδικές καταιγίδες. Άνεµοι 
νοτιοανατολικοί στα δυτικά 
µέτριοι και στο Ιόνιο τοπικά 
έως ισχυροί. Θερµοκρασία στα 
ίδια επίπεδα.

Κυριακή 03-01-2021
Στα δυτικά και βαθµιαία στα 
κεντρικά και τα βόρεια νεφώσεις 
µε βροχές και κυρίως στα δυτικά 
σποραδικές καταιγίδες πιθανόν 
κατά τόπους ισχυρές. 
Χιονοπτώσεις στα κεντρικά και 
βόρεια ορεινά της βορειοδυτικής 
Ελλάδας. Άνεµοι νότιοι στα 
δυτικά πιο ισχυροί, στα 
ανατολικά µέτριοι. Θερµοκρασία 
σε µικρή άνοδο.

∆ευτέρα 04-01-2021
και Τρίτη 05-01-2021
Νεφώσεις µε βροχές και 
σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς 
κατά τόπους ισχυρές στα 
ανατολικά. Χιονοπτώσεις στα 
ηπειρωτικά ορεινά της δυτικής 
και βόρειας χώρας. Άνεµοι στα 
δυτικά νοτιοδυτικοί µέτριοι, στα 
ανατολικά νοτιοανατολικοί 
µέτριοι και στο Αιγαίο έως 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

ισχυροί. Θερµοκρασία σε µικρή 
πτώση στα δυτικά.

Τετάρτη 06-01-2021 ως 
Παρασκευή 08-01-2021
Στα ανατολικά νεφώσεις µε 
τοπικές βροχές και σποραδικές 
καταιγίδες, αλλά σταδιακή 
βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα 
λίγες νεφώσεις, αυξηµένες στα 
δυτικά µε τοπικές βροχές και 
καταιγίδες. Παροδικές 
χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά 
ορεινά της δυτικής Ελλάδας. 
Άνεµοι νοτιοδυτικοί µέτριοι και 
στα πελάγη τοπικά έως ισχυροί. 
Θερµοκρασία χωρίς µεταβολή.

Οι άνεµοι θα πνέουν 
νοτιοανατολικοί στα 
δυτικά 4 µε 6, από 
το βράδυ στο Ιόνιο 
τοπικά 7 µποφόρ και 
στα ανατολικά 3 µε 
5 µποφόρ.

3-7 Bf

 ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ
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Το περιβάλλον εντός του οποίου καλείται να λει-
τουργήσει η αγροτική παραγωγή στη χρονιά 
που µόλις πέρασε το κατώφλι µάλλον κρίνε-
ται ευνοϊκό. Ωστόσο, οι συνθήκες που έχουν 
διαµορφωθεί τις τελευταίες δύο δεκαετίες 
αφήνουν βαριά τη σφραγίδα τους. 

Τα περιθώρια κερδοφορίας των αγροτικών επι-
χειρήσεων, ειδικά στη χώρα µας, είναι ιδιαί-
τερα στενά και τα ρίσκα που αναλαµβάνει ο 
κάθε παραγωγός σε σχέση µε την απόδοσή 
του είναι πολύ µεγάλα. 

Έτσι, ανεξάρτητα από τα πολλά και διάφορα που 
ακούγονται για εντατικές εκµεταλλεύσεις, 
µε αποδοτικές ποικιλίες και µοντέρνες φυ-
λές, για καθετοποιηµένες µονάδες µε συµµε-
τοχή σε όλους τους κρίκους της αλυσίδας α-
ξίας, για ευφυή γεωργία και προϊόντα πιστο-
ποιηµένης ταυτότητας, στο τέλος της ηµέρας, 
ο παραγωγός βρίσκεται αντιµέτωπος µε την 
αδήριτη πραγµατικότητα. 

Η πραγµατικότητα αυτή θέλει π.χ. έναν καλλιερ-
γητή που ακολουθεί πρόγραµµα συµβολαια-
κής στο βυνοποιήσιµο κριθάρι να αγωνίζεται 
µια ολόκληρη χρονιά για την παραγωγή ενός 
προϊόντος το οποίο θα διαθέσει στη ζυθοποι-
ία µε 17,2 λεπτά το κιλό ή 172 ευρώ τον τόνο. 

Αυτό σηµαίνει ότι µετά από πολλή προσπάθεια κι 
εφόσον πετύχει ένα µέσο όρο απόδοσης περί 
τα 500 κιλά το στρέµµα, θα έχει ετήσια πρό-
σοδο της τάξεως των 86 ευρώ το στρέµµα. 

Γι’ αυτή την απόδοση θα χρειασθεί 20 κιλά πιστο-
ποιηµένο σπόρο το στρέµµα κόστους 50 λε-
πτών το κιλό, ήτοι 10 ευρώ το στρέµµα για 
σπόρο. Θα χρειασθεί 50 κιλά το στρέµµα λί-
πασµα µε 20 λεπτά το κιλό, ήτοι 10 ευρώ το 
στρέµµα για σπόρο. Άλλα 10 ευρώ το στρέµ-
µα, στην καλύτερη περίπτωση είναι το κόστος 
προετοιµασίας του εδάφους και µηχανικής 
σποράς. Σύνολο 30 ευρώ το στρέµµα. Αυτά, 
αν δεν προκύψουν ασθένειες και δεν χρεια-
σθούν ψεκασµοί και πρόσθετα προϊόντα θρέ-
ψης, ούτε ποτίσµατα (κόστος άρδευσης). 

Στα παραπάνω δεν έχει υπολογισθεί το κόστος 
της γης που σε γόνιµα εδάφη µε δυνατότητα 
άρδευσης, το µέσο κόστος ενοικίου υπολογί-
ζεται σε 40 ευρώ το στρέµµα. Στην καλύτερη 
περίπτωση αυτό αποσβένεται από το δικαίω-
µα άµεσης ενίσχυσης, εφ’ όσον ενεργοποι-
ούνται αντίστοιχα δικαιώµατα. Εν κατακλεί-
δι, µε την προϋπόθεση ότι ενεργοποιούνται 
δικαιώµατα ενιαίας ενίσχυσης, αποµένει έ-
να κέρδος για τον παραγωγό περί τα 56 ευ-
ρώ το στρέµµα. ∆ιαφορετικά το καθαρό κέρ-
δος είναι µόλις 16 ευρώ το στρέµµα. ∆ηλαδή 
µε 100 στρέµµατα το ετήσιο καθαρό έσοδο εί-
ναι της τάξεως των 1.600 ευρώ, ήτοι απόδοση 
υπενδεδυµένου κεφαλαίου 11,2%.   Agrenda

Στα αροτραία
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1,57273

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,08539

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,90430

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
126,74850
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ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Με διπλάσιο ποσό κονδυλίων σε σχέ-
ση µε την τρέχουσα προγραµµατική 
περίοδο, που µεταφράζεται ετησίως 
σε 70 εκατ. ευρώ για την Ελλάδα, α-
ναµένεται να τρέξει η συµπληρωµα-
τική ενίσχυση γεωργών νεαρής ηλι-
κίας έως 40 ετών κάτι που µεταφρά-
ζεται σε περίπου 1.000 ευρώ ανά δι-
καιούχο στη νέα ΚΑΠ. Συγκεκριµέ-
να, από το 2% των κονδυλίων των ά-
µεσων ενισχύσεων που απορροφά 
σήµερα το καθεστώς, αυτό προβλέ-
πεται να αυξηθεί στο 4% ύστερα από 
τη σύµφωνη γνώµη του Επιτρόπου  
Γεωργίας Βοϊτσεχόφσκι στη σχετική 
πρόταση που έκανε η Ευρωβουλή. 
Πλέον, µένει να συµφωνήσει και το 
Συµβούλιο Υπουργών Γεωργίας, ώ-
στε να «κλειδώσει» η σχετική τροπο-
ποίηση του Άρθρου 27 της νέας ΚΑΠ. 

Οι µέθοδοι υπολογισµού των 
πληρωµών που εξετάζονται:

Πρώτη µέθοδος: Οριζόντια πλη-
ρωµή µε ένα σταθερό ποσό ανεξαρ-
τήτως στρεµµάτων. ∆ηλαδή, τα πε-
ρίπου 70 εκατ. ευρώ θα διαιρούνται 
κάθε χρόνο µε τους δικαιούχους. Π.χ 
φέτος θα λάµβανε ο καθένας 1.260 
ευρώ, έξτρα της βασικής.

∆εύτερη µέθοδος: Πληρωµή µε 

βάση τα επιλέξιµα εκτάρια του κάθε 
νεαρού αγρότη και µε µέγιστο όριο 
εκταρίων που θα ορίσουν οι ελληνι-
κές αρχές. Για παράδειγµα, την τρέ-
χουσα περίοδο το όριο ήταν τα 250 
στρέµµατα. 

Τρίτη µέθοδος: Πληρωµή µε βά-
ση τα επιλέξιµα εκτάρια του κάθε νε-
αρού αγρότη και µε µέγιστο όριο τη 
µέση πανελλαδική έκταση ανά κατη-
γορία εκµετάλλευσης (βοσκότοπος, 
δενδρώδεις, αροτραίες κ.α.). 

Η πληρωµή θα δίνεται για µία πε-
νταετία ή επταετία (ανάλογα τα τελι-
κά κείµενα της ΚΑΠ) από την πρώτη 
ηµεροµηνία εγκατάστασης του νεα-
ρού αγρότη. ∆ηλαδή αν έκανε πρώ-
τη υποβολή αίτησης ΟΣ∆Ε το έτος 
2019, τότε θα είναι δικαιούχος αυ-
τής της πληρωµής έως το 2024. Κά-
θε χρόνο παράλληλα θα εξετάζεται ό-
τι ο δικαιούχος είναι κάτω των 40 ε-
τών. Για παράδειγµα, µόνο οι γεννη-
θείς το 1984 και µετά θα µπορούν να 
λάβουν το πριµ το 2024. Σηµειώνεται 

εδώ πως υπάρχουν σκέψεις και έχει 
προταθεί στις ελληνικές αρχές, το ό-
ριο ηλικίας αυτό να µειωθεί στα 35 
έτη και να µπουν επιπλέον κριτήρια 
κατάρτισης για την καταβολή της ενί-
σχυσης. Όπως και να έχει, το νέο κα-
θεστώς γεωργών νεαρής ηλικίας θα 
µπει σε εφαρµογή µε την έναρξη της 
νέας ΚΑΠ, δηλαδή το έτος υποβολής 
δηλώσεων ενιαίας ενίσχυσης 2023. 

Πώς θα λειτουργήσει το καθεστώς 
νεαρών την περίοδο 2021-2022

∆ικαιούχοι της ενίσχυσης θα είναι 
γεωργοί έως 40 ετών που δηµιουρ-
γούν γεωργική εκµετάλλευση για 
πρώτη φορά και είναι επικεφαλής της 
εκµετάλλευσης ή έχουν εγκαταστα-
θεί εντός των 5 ετών που προηγού-
νται της πρώτης υποβολής αίτησης ε-
νίσχυσης. Η ενίσχυση υπολογίζεται 
για 250 στρέµµατα και βασίζεται στα 
δικαιώµατα που κατέχει ο νεαρός α-
γρότης. Συγκεκριµένα πληρώνεται 
ένα ποσό που αντιστοιχεί στο 25%-
50% της µέσης αξίας δικαιωµάτων ε-
πί τον αριθµό των δικαιωµάτων που 
κατέχει. Αν δηλαδή η µέση αξία δι-
καιωµάτων (ανά 10 στρέµµατα ή ε-
κτάριο) που κατέχει ένας νεαρός εί-
ναι π.χ 300 ευρώ, τότε θα πληρωθεί 
έξτρα της βασικής 75-140 ευρώ ανά 
δικαίωµα που έχει ενεργοποιήσει (ό-
ριο τα 25 δικαιώµατα).

Προς διπλασιασμό το πριμ
νεαρών αγροτών με τη νέα ΚΑΠ

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΝΕΑΡΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ 2015-2020 (ΕΛΛΑ∆Α)

ΕΤΟΣ

2015

2016

2017

2018

2019

2020

39.000

41.000

57.500

71.500

77.469

55.300

 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

15,0

15,7

22,0

30,0

33,0

33,0

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟI ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ

Στο διπλασιασμό 

του ποσού για τη 

«συμπληρωματική 

ενίσχυση νεαρών 

αγροτών» 

προσανατολίζονται 

οι Ευρωπαϊκές 

αρχές. Τρία μοντέλα 

εξετάζονται για τις 

σχετικές πληρωμές

Για 5 ή 7 έτη
Η πληρωµή θα δίνεται για 
µία πενταετία ή επταετία, 

ανάλογα τα τελικά κείµενα 
της ΚΑΠ, από την πρώτη 

ηµεροµηνία εγκατάστασης

2021
Στην τρέχουσα περίοδο, 
στην Ελλάδα, πληρώνεται 
ένα ποσό που αντιστοιχεί 
στο 25%-50% της µέσης 
αξίας δικαιωµάτων επί τον 
αριθµό των δικαιωµάτων 
που κατέχει ο νεαρός 
αγρότης. Αυτό θα 
συνεχιστεί και στη 
µεταβατική ΚΑΠ.

Διαφορά
Το άθροισµα της βασικής 
ενίσχυσης, πρασινίσµατος 
και συµπληρωµατικής 
ενίσχυσης διαµορφώνεται 
κατά µέσο όρο για τους 
νεαρούς γεωργούς σε 
3.028,21 ευρώ λόγω της 
συµπληρωµατικής 
ενίσχυσης, ενώ για το 
σύνολο των γεωργών στις 
2.591,96 ευρώ.

Κομισιόν
«Αναγνωρίζω τη σηµασία 
της στήριξης που το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
θέλει να προσφέρει στους 
νέους αγρότες από 
δηµοσιονοµική άποψη και 
σηµειώνω την τροπολογία 
του ΕΚ για την αφιέρωση 
του 4% των κονδυλίων 
άµεσης στήριξης.», έγραψε 
ο Επίτροπος Γεωργίας 
Βοϊτσεχόφσκι, στο twitter 
τον περασµένο Νοέµβριο. 
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Με πικρή γεύση για τον αγροτικό κόσµο έ-
κλεισε το 2020 όσον αφορά στις πληρωµές, 
ειδικά µε το ζήτηµα της εξόφλησης της ενι-
αίας ενίσχυσης. Απώλειες και για τους δι-
καιούχους της εξισωτικής των πρώην µειο-
νεκτικών περιοχών, που πήραν τα µισά λε-
φτά, αλλά και για τους παραγωγούς λαϊκών 
αγορών που τελικά δεν πληρώθηκαν άλλα 
7 εκατ. ευρώ, όπως αρχικά τους έταζαν οι 
αρµόδιοι. Προς άµβλυνση των αντιδράσε-
ων και µε την πολιτική ηγεσία να κάνει λό-
γο για συντονισµένες ενέργειες και χρονο-
προγραµµατισµό που τηρήθηκε, ξεκίνησε 
ήδη η σύσταση Επιτροπών ενστάσεων ανά 
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση, µε υπογραφή του 
αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ ∆ηµήτρη Μελά, 
προκειµένου να εξεταστούν κάθε είδους εν-

στάσεις επί των πρωτοβάθµιων 
διοικητικών και επιτόπιων ελέγ-
χων (εκτός  τηλεπισκόπησης) τό-
σο των άµεσων ενισχύσεων (ΕΓ-
ΤΕ) όσο και των προγραµµάτων 
(ΕΓΤΑΑ), αλλά και των ενστάσε-
ων που υποβλήθηκαν από τους 
παραγωγούς, ειδικά µετά τις κα-
ταγγελίες στο ζήτηµα µε τα βο-

σκοτόπια και το Εθνικό Απόθεµα.
Εν τω µεταξύ, µετά την πίστωση 248,9 ε-

κατ. ευρώ σε 372.435 µοναδιαίους δικαι-
ούχους και για τα τρία υποµέτρα της εξισω-
τικής, εκτός έµειναν 6.567 παραγωγοί για 
διάφορους λόγους, οι οποίοι και έχουν δυ-
νατότητα να προχωρήσουν σε ενδικοφανή 
προσφυγή, αρχής γενοµένης από τις 12 Ια-
νουαρίου και εντός δέκα εργασίµων ηµερών, 
δηλαδή µέχρι τις 25 του µήνα. Ειδικότερα, 
σύµφωνα µε την ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕ-
ΠΕ, µετά την ολοκλήρωση των διασταυρωτι-
κών ελέγχων για την πληρωµή της εξισωτι-
κής δεσµεύτηκαν  συνολικά 3.844 µοναδικά 
ΑΦΜ τα οποία εµπίπτουν σε µία τουλάχιστον 

από τις παρακάτω περιπτώσεις ευρηµάτων:
  επανέλεγχος του προβλεπόµενου κρι-

τηρίου επιλεξιµότητας ως προς την ενεργό 
επαγγελµατική δραστηριότητα, σε σχέση µε 
τα στοιχεία των ενεργών συνταξιούχων που 
τηρούνται στον ΕΦΚΑ. Οι δικαιούχοι που ε-
µπίπτουν στην εν λόγω κατηγορία, µετά 
την παραλαβή νέου αρχείου από τον ΕΦΚΑ 
και νεότερης επεξεργασίας από τον ΟΠΕΚΕ-
ΠΕ θα περιληφθούν σε επόµενη πληρωµή.

 επανέλεγχος του κριτηρίου του ενερ-
γού γεωργού, καθώς δεν έχουν ολοκληρω-
θεί οι εργασίες εκκαθάρισης φορολογίας ει-

σοδήµατος από το υπουργείο Οικονοµικών.
 τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασµού 

που δηλώθηκαν στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυ-
σης 2020 δεν ταυτοποιήθηκαν µε τα αντί-
στοιχα του τραπεζικού ιδρύµατος.

 δήλωση ίδιου ΑΤΑΚ σε διαφορετικούς, ή 
όµορους νοµούς σε ιδιόκτητα αγροτεµάχια.

 δήλωση ιδιόκτητων εκτάσεων µεγαλύ-
τερες από εκείνες που έχουν δηλώσει στην 
περιουσιακή τους κατάσταση στην ΑΑ∆Ε

Ενώ για 2.723 µοναδικά ΑΦΜ προέκυψε µη-
δενισµός αγροτεµαχίου µε αίτηµα πληρωµής

 λόγω απουσίας τεκµηρίωσης για την ι-
διοκτησία των δηλωθέντων στην Ενιαία Αί-
τηση αγροτεµαχίων, σε σύγκριση µε τα στοι-
χεία που τηρούνται στην ΑΑ∆Ε.

 λόγω απουσίας τεκµηρίωσης για την ι-
διοκτησία των δηλωθέντων στην Ενιαία Αί-
τηση ενοικιαζόµενων βοσκοτόπων.

Ενστάσεις για τις εκκρεµότητες 
στην ενιαία ενίσχυση

Ένα µήνα περιθώριο και µέχρι τις 31 Ια-
νουαρίου 2021 έχουν οι 4.659 αγρότες, που 
δεν είχαν επαρκή τεκµηρίωση για τα δηλω-
θέντα αγροτεµάχιά τους ή δήλωσαν τον ί-
διο αριθµό ΑΤΑΚ σε άλλους µη όµορους νο-
µούς ή δήλωσαν εκτάσεις µεγαλύτερες από 
εκείνες που υποδεικνύεται από την ΑΑ∆Ε, 
προκειµένου να προχωρήσουν σε εντάσεις. 

Πιο συγκεκριµένα και σύµφωνα µε τον 
ΟΠΕΚΕΠΕ, µετά την ολοκλήρωση των προ-

βλεπόµενων διασταυρωτικών µηχανογραφι-
κών ελέγχων, εντοπίστηκαν ευρήµατα που ε-
πηρέασαν µερικά ή ολικά την πληρωµή των 
δικαιούχων και αφορούν κυρίως τα εξής:

Αιτούντες 46 που δεν πληρούν το κρι-
τήριο του ενεργού γεωργού, σύµφωνα µε το 
άρθρο 9 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013.

Αιτούντες 207 για τους οποίους εκ-
κρεµεί το αποτέλεσµα ελέγχου του κριτηρί-
ου του ενεργού γεωργού, καθώς δεν έχουν 
ολοκληρωθεί οι εργασίες εκκαθάρισης φο-
ρολογίας εισοδήµατος από το Οικονοµικών.

Αιτούντες 5.153 µε δικαιούµενο ποσό 
βασικής ενίσχυσης µικρότερο των 250 ευρώ. 

Αιτούντες 531, των οποίων τα στοιχεία 
του τραπεζικού λογαριασµού που δηλώθη-
καν στο ΟΣ∆Ε 2020 δεν ταυτοποιήθηκαν 
µε τα αντίστοιχα του τραπεζικού ιδρύµατος.

Αιτούντες 3.133, λόγω απουσίας τεκµη-
ρίωσης για την ιδιοκτησία του συνόλου ή µέ-
ρους των δηλωθέντων στο ΟΣ∆Ε αγροτεµα-
χίων, σε σύγκριση µε τα στοιχεία της ΑΑ∆Ε. 

Αιτούντες 379 που δηλώνουν τον ίδιο 
αριθµό ΑΤΑΚ σε διαφορετικούς, µη όµορους 
νοµούς σε ιδιότητα αγροτεµάχια.

Αιτούντες 1.147 που δηλώνουν ιδιό-
κτητες εκτάσεις µεγαλύτερες από εκείνες 
που έχουν δηλώσει στην περιουσιακή τους 
κατάσταση στην ΑΑ∆Ε και τεκµηριώνεται η 
κατοχή τους στις 31/5/2020.
Αναλυτικό ρεπορτάζ για την εξόφληση 

της ενιαίας ενίσχυσης στη σελ. 50

Επιτροπές ενστάσεων
για τα απλήρωτα του 2020
Στη Δομοκού ξεκινούν έλεγχο των ενδικοφανών προσφυγών για να κλείσουν 

οι τρύπες που έμειναν από ενιαία και προγράμματα της περσινής χρονιάς

Αποζηµιώσεις 
Καταβλήθηκαν 4,6 
εκατ. ευρώ σε 3.136 
δικαιούχους λόγω 
Ιανού και 4,3 εκατ. 
ευρώ για ΚΟΕ 2017

Υπό συζήτηση de minimis 
για κάστανα Μαγνησίας 

Το ενδεχόµενο αποζηµίωσης των 
καλλιεργητών κάστανου Μαγνησίας 
για την απώλεια της παραγωγής 
µέσω de minimis το 2021 διερευνά 
το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, 
σύµφωνα µε την απάντηση Βορίδη 
στον βουλευτή Μαγνησίας της Ν∆ 
Θανάση Λιούπη. Σηµειώνεται ότι 
στη Μαγνησία, βάσει ΟΣ∆Ε 2020, 
καλλιεργούνται 6.802,50 στρέµµατα
καστανιάς σε σύνολο 89.943,40 
στρεµµάτων πανελλαδικά.

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ

ΒΑΣΙΚΗ
EΝΙΣΧΥΣΗ

3%

∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ 

2,9%

ΠΡΑΣΙΝΙΣΜΑ

5%

ΓΕΩΡΓΟΙ
ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

10%

ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

7,9
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Μέσα στον Ιανουάριο αναµένεται να πιστωθεί το ποσό των 
100.328,86 ευρώ στο πλαίσιο του προγράµµατος 
οικονοµικών αποζηµιώσεων, ενισχύσεων και λειτουργικών 
δαπανών που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών 
µέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας, 
(διερεύνηση, πρόληψη, επιτήρηση, έλεγχος, εκρίζωση, 
έκτακτες επεµβάσεις) στο πλαίσιο εφαρµογής των 

ισχυουσών ειδικών κτηνιατρικών διατάξεων, για το έτος 
2020. Ειδικότερα, µε την έκδοση της σχετικής απόφασης, 
εγκρίνονται τα εξής ποσά ανά Περιφέρεια: Αττική 10.800 
ευρώ, Στερεά Ελλάδα 9.225 ευρώ, Θεσσαλία 1.440 ευρώ, 
Ήπειρος 31.695,86 ευρώ, Πελοπόννησος 475 ευρώ, Νότιο 
Αιγαίο 7.320 ευρώ, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 
24.485 ευρώ και Κεντρική Μακεδονία 15.608 ευρώ. 

Τον Ιανουάριο εξυγίανση ζωικού κεφαλαίου 
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Η υπόσχεση κατάργησης του τέλους επιτη-
δεύµατος, µαζί µε την προοπτική εξασφάλι-
σης επιστροφής ΦΠΑ στο 100%, δίνουν έναν 
καλό λόγο σε αρκετούς αγρότες ώστε να α-
νοίξουν φορολογικά βιβλία. Είναι γεγονός 
ότι το τελευταίο διάστηµα, µε αφορµή και 
τη διευκόλυνση της επιστρεπτέας προκατα-
βολής που διεκδικούν αγρότες του κανονι-
κού καθεστώτος, έχει ξεκινήσει µια συζήτη-
ση σχετικά µε το πιο καθεστώς ΦΠΑ συµφέ-
ρει τελικά καλύτερα. 

Σε αυτό το δίληµµα περί τήρησης ή µη βι-
βλίων, αρκετοί φοροτεχνικοί τίθενται υπέρ 
της µετάταξης αγροτών από το ειδικό στο κα-
νονικό καθεστώς, αφού όπως εξηγούν, το 
γραφειοκρατικό κόστος, καλύπτεται και µε 
το παραπάνω από τη δυνατότητα εξασφάλι-
σης επιστροφής ΦΠΑ στο 100%. 

Όπως εξηγούν, στις περισσότερες περι-
πτώσεις µικρών και µεσαίων αγροτών η έ-
νταξη στο κανονικό καθεστώς στρώνει ένα 
πιο ελκυστικό φορολογικό περιβάλλον απ’ 
ό,τι η παραµονή στο ειδικό καθεστώς, ειδι-
κά στην περίπτωση που τελικά το «καπέλο» 
των 650 ευρώ ετησίως ως φόρος επιτηδεύ-
µατος καταργηθεί, όπως έχουν υποσχεθεί 
επανειληµµένως. Άλλωστε ήδη οι αγρότες 
εξασφάλισαν την εξαίρεσή τους για το φο-
ρολογικό έτος 2019, κάτι που δεν υπάρχει 
λόγος να µην επαναληφθεί και για το 2020. 

Σε ένα απλουστευµένο παράδειγµα, έστω 
ότι οι πωλήσεις ενός αγρότη σε ένα οικονο-
µικό έτος, φτάνουν τα 10.000 ευρώ και τα έ-
ξοδά του ήταν 5.000 ευρώ. Ενταγµένος στο 
ειδικό καθεστώς, ο αγρότης του παραδείγ-
µατος δικαιούται κατ’ αποκοπή επιστροφή 
του ΦΠΑ σε ποσοστό 6% των 5.000 ευρώ, ή-
τοι 300 ευρώ. Με τα ίδια οικονοµικά µεγέθη, 
ένας αγρότης του κανονικού καθεστώτος, 
εφόσον πουλούσε µε απαλλαγή φόρου, δι-
καιούται επιστροφή ΦΠΑ στο 100%, δηλαδή 
µε το ΦΠΑ στο 24%, 1.200 ευρώ. 

Μέχρι σήµερα, το τέλος επιτηδεύµατος, 
σε συνδυασµό µε τα έξοδα του λογιστή, α-
ποθάρρυναν αρκετούς από την τήρηση βι-
βλίων, ωστόσο πλέον φαίνεται πως ίσως το 
φορολογικό περιβάλλον που ισχύει για τις 
υπόλοιπες οικονοµικές δραστηριότητες, θα 
µπορούσε σε πολλές  περιπτώσεις να αξιο-
ποιηθεί προς το συµφέρον του αγρότη. 

Μετατάξεις αγροτών
Η προαιρετική µετάταξη από το ειδικό στο 

κανονικό καθεστώς πραγµατοποιείται: 
 από την έναρξη του φορολογικού έτους, 

µε την υποβολή δήλωσης µεταβολών εντός 
ανατρεπτικής προθεσµίας τριάντα  ηµερών ή 

 κατά τη διάρκεια του φορολογικού έ-
τους, µε την υποβολή δήλωσης µεταβολών 
και ισχύει από την ηµεροµηνία υποβολής της 
εν λόγω δήλωσης. Συνεπάγεται υποχρέωση 
παραµονής σε αυτό το καθεστώς για µια τρι-
ετία. Εάν η δήλωση µεταβολών υποβληθεί 
στις αρχές του φορολογικού έτους η τριετία 
υπολογίζεται από τότε, ενώ σε κάθε άλλη πε-
ρίπτωση από τις αρχές του επόµενου φορο-
λογικού έτους. Υπάρχει δυνατότητα για µε-
τάταξη του αγρότη στο ειδικό καθεστώς µε-
τά από υποβολή δήλωσης µεταβολών, που 
µπορεί να υποβληθεί µόνο µετά από την πά-
ροδο της τριετίας και µόνο εφόσον καλύπτει 
τα κριτήρια του ειδικού καθεστώτος. Για το 

αντίστροφο, εφόσον ο αγρότης πληροί τις 
προϋποθέσεις για την ένταξη στο ειδικό κα-
θεστώς υποβάλει, µόνο από την έναρξη του 
φορολογικού έτους, δήλωση µεταβολών ε-
ντός ανατρεπτικής προθεσµίας 30 ηµερών, 
δηλαδή µέχρι 30 Ιανουαρίου.  

Φόρο ζητά η ΑΑ∆Ε από αµπελουργούς 
για ενίσχυση αναδιάρθρωσης

Στο µεταξύ, ειδοποίηση από την ΑΑ∆Ε έ-
λαβαν οι δικαιούχοι αµπελουργοί, οι οποί-
οι υλοποίησαν το 2019 προγράµµατα Ανα-
διάρθρωσης και µετατροπής αµπελώνων, ει-
σπράττοντας την προβλεπόµενη ενίσχυση α-
πό τον ΟΠΕΚΕΠΕ, βάσει της έκτασης και της 
περιοχής που αναδιάρθρωσαν. 

Στο σχετικό µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυ-
δροµείου, η ΑΑ∆Ε αναφέρεται σε όσους ει-
σέπραξαν επιδότηση εκτός των άλλων και 
αναδιάρθρωση άνω των 5.000 ευρώ, σύµ-
φωνα µε σχετική ενηµέρωση της ΚΕΟΣΟΕ, 
και τους καλεί να ενταχθούν στο κανονικό 
καθεστώς ΦΠΑ ως οφείλουν βάσει του άρ-
θρου 47 του ν. 4410/2016. Όπως αναφέρει 
η ΚΕΟΣΟΕ, µε το µήνυµα αυτό η ΑΑ∆Ε «εξο-
µοιώνει την ενίσχυση που λαµβάνουν οι δι-
καιούχοι για την αναδιάρθρωση του αµπε-
λώνα τους, που τυπικά και ουσιαστικά αφο-
ρά ενίσχυση καθαρά επενδυτικού χαρακτή-
ρα ως εισοδηµατική ενίσχυση».

Φαίνεται πως συμφέρει 
η τήρηση βιβλίων αγροτών
Η ένταξη στο κανονικό καθεστώς στρώνει ένα πιο ελκυστικό φορολογικό 
περιβάλλον για τους αγρότες, ειδικά αν καταργηθεί ο φόρος επιτηδεύματος

Επιστροφή ΦΠΑ
Αρκετοί φοροτεχνικοί τίθενται 

υπέρ της µετάταξης από το 
ειδικό στο κανονικό καθε-
στώς, αφού όπως εξηγούν, 
το γραφειοκρατικό κόστος 

καλύπτεται από την δυνατό-
τητα εξασφάλισης επιστροφής 

ΦΠΑ στο 100%

Αποθάρρυνση 
Μέχρι σήµερα το τέλος επιτη-
δεύµατος σε συνδυασµό µε τα 
έξοδα του λογιστή, αποθάρρυ-

ναν αρκετούς από την 
τήρηση βιβλίων
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  
ΜΑΡΙΑ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ

Οδηγίες, µε την µορφή ερωτήσεων 
απαντήσεων, εξέδωσε η Ανεξάρτητη 
Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων σχετικά µε 
τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµα-
τος που θα πρέπει να υποβάλλουν 
τα φυσικά πρόσωπα κατ΄ επάγγελ-
µα αγρότες για επιδοτήσεις που ει-
σέπραξαν αναδροµικά.

Η λίστα µε τα σχετικά ερωτήµατα 
και τις απαντήσεις έχει αναρτηθεί 
στην ιστοσελίδα της ΑΑ∆Ε από τις 24 
∆εκεµβρίου 2020 και έχει ως εξής:

∆ήλωση Φορολογίας Εισοδήµατος 
ΦΠ για αναδροµικά αγροτικών επι-
δοτήσεων φορ. έτους 2018

Έχω εισπράξει αναδροµικά α-
γροτικών επιδοτήσεων. Σε ποιο 
έτος θα τα δηλώσω;

Τα ποσά των αναδροµικών επιδο-
τήσεων που αφορούν προηγούµε-
να έτη δηλώνονται µε τροποποιητι-
κή δήλωση στα έτη που αφορούν. 
Για το φορολογικό έτος 2018 η δή-
λωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά ε-
νώ για παλαιότερα έτη οι δηλώσεις 
υποβάλλονται στην αρµόδια ∆ΟΥ. 
Οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται 
εµπρόθεσµα µέχρι το τέλος του έ-
τους που λάβατε την βεβαίωση για 
τα ποσά αυτά.

Έχω την χειρόγραφη βεβαίωση 
ΟΠΕΚΕΠΕ για τα αναδροµικά πο-
σά των αγροτικών επιδοτήσεων 
αλλά δεν εµφανίζεται η επιλογή 
για υποβολή ∆ήλωσης Αναδροµι-
κών. Πώς θα υποβάλλω τη δήλω-
ση αναδροµικών;

Η επιλογή είναι ενεργή για όσους 
φορολογούµενους υπάρχει ηλεκτρο-
νική πληροφόρηση από τον ΟΠΕΚΕ-
ΠΕ για αναδροµικά ποσά αγροτικών 
επιδοτήσεων στο φορολογικό έτος 
2018. Σε διαφορετική περίπτωση υ-
ποβάλλεται στη ∆.Ο.Υ.

Πώς θα δηλώσω τα αναδροµι-
κά ποσά των αγροτικών επιδοτή-
σεων µέσω της ηλεκτρονικής ε-
φαρµογής;

 Η υποβολή θα γίνει αφού επιλέ-

ξετε Τροποποιητική δήλωση και στη 
συνέχεια ∆ήλωση Αναδροµικών Ε1.

Οι αγροτικές επιδοτήσεις δηλώνο-
νται αρχικά στον πίνακα Γ2 του Ε3. 
Για διευκόλυνσή σας εάν επιλέξετε 
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΙΣ-ΕΝΙΣΧΥ-
ΣΕΙΣ θα ανοίξει υπο-πίνακας ο ο-
ποίος φέρνει προ-συµπληρωµένα 
τα ποσά των επιδοτήσεων της προ-
ηγούµενης δήλωσης αθροιζόµενα 
µε τα αναδροµικά ποσά των αγροτι-
κών επιδοτήσεων. Αφού τα ελέγξε-
τε θα επιλέξετε µεταφορά και κλεί-
σιµο και οι επιδοτήσεις µεταφέρο-
νται αυτόµατα στο Ε3. Στη συνέχεια 
το µέρος αυτών που δεν λήφθηκε 
υπόψη κατά τον προσδιορισµό του 
κέρδους από ατοµική αγροτική ε-
πιχειρηµατική δραστηριότητα, ανα-
γράφεται στους κωδ. 659/660 του 
Εντύπου Ε1 της δήλωσης φόρου ει-
σοδήµατος. Επισηµαίνεται ότι οι ε-
πιδοτήσεις δεν µεταφέρονται αυτό-
µατα στους κωδικούς 659/660 αλ-
λά αυτές θα πρέπει να προστεθούν 
στις επιδοτήσεις που υπήρχαν στην 
προηγούµενη δήλωση. Αν οι επιδο-
τήσεις αφορούν σύζυγο, η υποβο-
λή του Ε3 αναδροµικών θα γίνει µε 
τους δικούς της κωδικούς πρόσβα-
σης και στη συνέχεια η υποβολή της 
τροποποιητικής δήλωσης Ε1 για τις 
αναδροµικές αγροτικές επιδοτήσεις 
θα γίνει µε τους κωδικούς του υπό-
χρεου.Συνεπώς θα πρέπει να προη-
γηθεί η υποβολή του Ε3 και στην συ-
νέχεια να υποβάλλεται το Ε1.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρέπει η υποβολή 
του Ε3 που αφορά τις αναδροµικές 
αγροτικές επιδοτήσεις να γίνεται µέ-
σω του µενού αναδροµικών και όχι 
µέσω του απλού Ε3. Περαιτέρω για 
διευκρινίσεις σχετικά µε τον προσ-
διορισµό του εισοδήµατος που απο-
κτάται από ατοµική αγροτική επιχει-
ρηµατική δραστηριότητα θα ανατρέ-
ξετε στην ΠΟΛ.1116/2015.

Μπορώ στην τροποποιητική δή-
λωση που υποβάλλω για να δηλώ-
σω τα αναδροµικά αγροτικών επι-
δοτήσεων να τροποποιήσω και άλ-
λους κωδικούς του Ε3 ή του Ε1 που 
δεν σχετίζονται µε τις επιδοτήσεις;

Στο Ε3 αναδροµικών ο φορολο-

γούµενος µπορεί να διαχειριστεί µό-
νο τους κωδικούς που σχετίζονται 
µε τις επιδοτήσεις και οι υπόλοιποι 
κωδικοί είναι ανενεργοί.

Αντίστοιχα στην υποβολή του Ε1 
ανοίγει µόνο ο υπο-πίνακας των κω-
δικών 659-660 εµφανίζοντας τις ε-
πιδοτήσεις που είχαν δηλωθεί στην 
αρχική δήλωση και συµπληρώνε-
ται από τον φορολογούµενο προ-
σθέτοντας τα ποσά των αναδροµι-
κών επιδοτήσεων.

Εάν επιθυµείτε να τροποποιήσετε 
άλλα στοιχεία της δήλωσής σας πρέ-
πει να υποβάλλετε ξεχωριστή τρο-
ποποιητική φορολογική δήλωση η 
οποία δεν θα υποβληθεί µέσω του 
µενού της ∆ήλωσης Αναδροµικών.

 Εκ παραδροµής δεν επέλεξα το 
µενού ∆ήλωση Αναδροµικών Ε1 
και τροποποίησα το απλό Ε3. Ό-
ταν προσπαθώ να υποβάλλω το 
Ε1 µέσω του µενού των αναδρο-
µικών µου εµφανίζει το µήνυµα 
ότι «∆εν επιτρέπεται η διόρθωση 
κωδικών πλην αυτών που σχετίζο-
νται µε τα ποσά των αγροτικών ε-
πιδοτήσεων». Τι θα κάνω;

Εάν εµφανιστεί το παραπάνω µή-
νυµα τότε θα πρέπει να επιστρέψε-
τε στην υποβολή του απλού Ε3 και 
να επαναφέρετε τους κωδικούς ό-
πως ήταν στην προηγούµενη δήλω-
σή σας. Μόλις ολοκληρώσετε τις δι-
ορθώσεις θα πρέπει να επιλέξετε υ-
ποβολή και να συνεχίσετε µε το Ε3 
των αναδροµικών.

Μου εµφανίζεται µήνυµα ότι δεν 
συµφωνούν τα ποσά των επιδοτή-
σεων µε το αρχείο του ΟΠΕΚΕΠΕ. 
Τι θα πρέπει να κάνω;

Θα πρέπει να ελέγξετε την αρχι-
κή σας δήλωση προκειµένου να ε-
πιβεβαιώσετε ότι τα ποσά που δηλώ-
σατε συµφωνούν µε το ηλεκτρονι-
κό αρχείο που απέστειλε ο ΟΠΕΚΕΠΕ 
για το έτος αυτό. Εφόσον δεν συµ-
φωνούν θα πρέπει να υποβάλλετε 
πρώτα τροποποιητική δήλωση για 
να τα διορθώσετε και στη συνέχεια 
θα υποβάλλετε την δήλωση για τις 
αναδροµικές αγροτικές επιδοτήσεις.

Ποιες αγροτικές επιδοτήσεις και 
σε ποιους κωδικούς του Ε3 δη-
λώνονται;

Οι βεβαιώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ για 
τις επιδοτήσεις φέρουν ακριβή χα-
ρακτηρισµό για τον ορθό φορολο-
γικό χειρισµό τους και εποµένως θα 

ανατρέξετε σε αυτές. Περαιτέρω σας 
επισηµαίνουµε ότι στον προσδιορι-
σµό του κέρδους από επιχειρηµατι-
κή δραστηριότητα περιλαµβάνονται 
εκ των άµεσων ενισχύσεων του Πυ-
λώνα I της Κοινής Γεωργικής Πολι-
τικής, όπως αυτές ορίζονται, µόνο 
η βασική ενίσχυση η οποία φορο-
λογείται από το πρώτο ευρώ καθώς 
και, οι πράσινες και οι συνδεδεµέ-
νες οι οποίες φορολογούνται µό-
νο κατά το µέρος που, αθροιζόµε-
νες, υπερβαίνουν τις 12.000 ευρώ. 

Ωστόσο, κάθε περίπτωση αγροτι-
κής επιδότησης/ενίσχυσης φέρει υ-
ποχρέωση αναγραφής στην πρώτη 
σελίδα του εντύπου Ε3, στον Πίνα-
κα Γ2 και στους κωδικοί 071, 072, 
073, 074, 075, 076, 077, 078, 079 
και 080. Το ποσό της βασικής ενί-
σχυσης (κωδ.071) από το πρώτο ευ-
ρώ καθώς και το άθροισµα των πρά-
σινων (κωδ.072) και συνδεδεµένων 
ενισχύσεων (κωδ.073) για το µέρος 
άνω των 12.000 ευρώ, µεταφέρεται 
στον κωδ.362 του πίνακα Ζ1 και στον 
κωδ.322 του πίνακα ∆8, για να προ-
σµετρηθούν στη διαµόρφωση του 
κέρδους από αγροτική επιχειρηµα-
τική δραστηριότητα.

Οι λοιπές περιπτώσεις εισοδηµατι-
κών επιδοτήσεων/ενισχύσεων, (κω-
δικοί 075, 077 και 080), η πρόωρη 
συνταξιοδότηση (κωδικός 078), κα-
θώς και το µέρος των πρασίνων και 
συνδεδεµένων που δεν λήφθηκε υ-
πόψη κατά τον προσδιορισµό του 
κέρδους από ατοµική αγροτική επι-
χειρηµατική δραστηριότητα (αθροι-
ζόµενες δηλαδή µέχρι τις 12.000 
ευρώ), αναγράφονται στους κωδ. 
659/660 του Εντύπου Ε1 της δήλω-
σης φόρου εισοδήµατος.

Η λίστα µε τις ερωταπαντήσεις έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 
της ΑΑ∆Ε και αφορά τις δηλώσεις των κατ’ επάγγελµα αγροτών.

Οδηγός της Αρχής Εσόδων
για δηλώσεις επιδοτήσεων 
που εισπράχθηκαν
Απαντήσεις σε ερωτήματα παραγωγών για τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος
σχετικά με αναδρομικά αγροτικών επιδοτήσεων φορολογικού έτους 2018

Προηγούµενα έτη
Τα ποσά των αναδρο-
µικών που αφορούν 

προηγούµενα έτη δηλώ-
νονται µε τροποποιητική 

στα έτη που αφορούν

Τροποποιητική
Αν τα ποσά δεν συµφω-
νούν µε το αρχείο του 

ΟΠΕΚΕΠΕ, υποβάλλεται 
αρχικά τροποποιητική 

δήλωση διόρθωσης
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Στα πέναλτι
Εξετάζεται μείωση
των φορολογικών
συντελεστών
Στο επίκεντρο η πρόταση Πισσαρίδη για μείωση της 
φοροκλίμακας στα εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Έτος αναµόρφωσης του φορολογι-
κού συστήµατος στην κατεύθυνση 
διεύρυνσης των φορολογικών µειώ-
σεων που θεσπίστηκαν εκτάκτως λό-
γω της πανδηµίας θα είναι το 2021, 
µε βάση τις σχετικές αναφορές του 
κυβερνητικού επιτελείου.

Στο πλαίσιο αυτό, στο επίκεντρο βρί-
σκεται και η πρόταση της Επιτροπής 
Πισσαρίδη για µείωση των συντελε-
στών της φορολογικής κλίµακας φυ-
σικών προσώπων στα εισοδήµατα ά-

νω των 10.000 ευρώ και για κατάργη-
ση της εισφοράς αλληλεγγύης, που 
ανεστάλη το 2020, µε ωφελούµενους 
τους µισθωτούς του ιδιωτικού τοµέα, 
εισοδηµατίες, ελεύθερους επαγγελ-
µατίες και αγρότες. Σε ό,τι αφορά τις 
οφειλές που συσσωρεύτηκαν κατά 
την πανδηµία ο υφυπουργός Οικο-
νοµικών Απόστολος Βεσυρόπουλος, 
δηλώνει ότι θα εξεταστεί την άνοιξη 
αν επαρκούν οι ρυθµίσεις που έχουν 
ήδη θεσπιστεί ή να θα χρειαστεί µια 
νέα προσέγγιση. 

Πάει για µείωση το όριο 30% των 
e-αποδείξεων για αφορολόγητο

Στο µεταξύ, η προθεσµία για τη συ-
γκέντρωση των e-αποδείξεων µε αφο-
ρολόγητο όριο το 30% του εισοδήµα-
τος που απαιτεί η ΑΑ∆Ε από φορολο-
γούµενους αγρότες, µισθωτούς και 

συνταξιούχους, έληξε την Πέµπτη 31 
∆εκεµβρίου. Στο υπουργείο Οικονοµι-
κών παρακολουθούν την πορεία των 
ηλεκτρονικών συναλλαγών και απο-
τιµούν τις επιπτώσεις της πανδηµίας 
στην κατανάλωση και στα εισοδήµατα.

Σύµφωνα µε πληροφορίες, οι α-
ποφάσεις για διορθώσεις αναµένε-
ται να οριστικοποιηθούν µέχρι τα τέ-
λη Ιανουαρίου όταν το οικονοµικό ε-
πιτελείο θα έχει στη διάθεσή του ολο-
κληρωµένα στοιχεία για την πορεία 
των ηλεκτρονικών συναλλαγών της 
κατανάλωσης, λαµβάνοντας υποψη 
και τα  δύο lockdown  που ναι µεν έ-

χουν αυξήσει σηµα-
ντικά τις ηλεκτρονι-
κές συναλλαγές, ό-
χι όµως και τις αγο-
ρές. Ως εκ τούτου τα 
ενδεχόµενα σενάρια 
προβλέπουν:

Οριζόντια µείω-
ση του ποσοστού α-
πό 30% σε 20% για 
όλους, µε διατήρη-
ση του πέναλτι 22% 
στην διαφορά µε-
ταξύ των αποδείξε-
ων που συγκεντρώ-

θηκαν και αυτών που υπολείπονται.
Να διατηρηθεί το ποσοστό 30%, 

αλλά να µη επιβληθεί πρόστιµο.
Να εξαιρεθούν συγκεκριµένες ο-

µάδες του πληθυσµού από την υποχρέ-
ωση συλλογής αποδείξεων ή να διευ-
ρυνθούν οι υπάρχουσες απαλλαγές.

Αίτηµα για προαιρετικό έτος 2021 
για ηλεκτρονικά βιβλία στο myData

Προαιρετική τήρηση ηλεκτρονικών 
βιβλίων για αγρότες και άλλους επιχει-
ρηµατίες για το 2021 ζητά το Οικονοµι-
κό Επιµελητήριο Ελλάδας. Με επιστο-
λή του προς τον Υφυπουργό Οικονο-
µικών, ο Πρόεδρος του ΟΕΕ, Κωνστα-
ντίνος Κόλλιας, ζητά επίσης να προ-
βλεφθούν ισχυρά κίνητρα για όσες ε-
πιχειρήσεις επιλέξουν την προαιρετι-
κή ψηφιακή διαβίβαση των παραστα-
τικών στο myDATA το 2021.

15-16, 41-42

Νέοι αγοραστές 
μπαίνουν στην 
εγχώρια αγορά 
ελαιολάδου

Σάββατο 2 & Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021

∆ιατήρησε και την εβδοµάδα πριν την 
Πρωτοχρονιά την δυναµική της η α-
γορά αµνοεριφίων, µε τις τιµές για τα 
ντόπια αρνιά να αναρριχώνται σε νέα 
υψηλά,  διαµορφώνοντας τιµή 6 ευρώ 
το κιλό. Την ίδια στιγµή, τα ντόπια κα-
τσίκια, των οποίων η προσφορά ήταν 
περιορισµένη καθ’όλη την εορταστική 
περίοδο, διατήρησαν τα 6,5 ευρώ το κι-
λό. Από εδώ και πέρα, άνθρωποι της α-
γοράς εκτιµούν ότι το εµπόριο θα πα-
τήσει φρένο για τις επόµενες εβδοµά-

δες, µε τις τιµές πάντως να µην αποµα-
κρύνονται από το εύρος των 5 ευρώ το 
κιλό. Υπενθυµίζεται ότι από τις 10 ∆ε-
κεµβρίου και µετά οι κοπές στα σφα-
γεία προσέγγισαν τα 4,80 ευρώ το κι-
λό για τα αρνιά, ενώ λίγες µέρες πριν 
η τιµή δεν ξεπερνούσε τα 4,20 ευρώ το 
κιλό. Στο µεταξύ, ο ήπιος έως τώρα χει-
µώνας και οι βροχές του ∆εκεµβρίου 
επιδρούν θετικά στα ζώα και στην πα-
ραγωγή γάλακτος, όπως µεταφέρουν 
κτηνοτρόφοι στην Agrenda. 

Με 6 ευρώ «έφυγαν» τα αρνιά
τρε ε η α ορά στις ιορτές ανε ά οντας µέ ρι  ε ρώ τις τιµές

 κόµα περιορισµένη η προσ ορά στα αµνοερ ια πο  κρατάνε τα κέρ η

Α1 |  15

Έ
χουν παγώσει οι νέες πωλή-
σεις βάµβακος στην ελληνική 
αγορά, κυρίως λόγω των εορ-
τών και απλά γίνονται κάποιες 

φορτώσεις παλαιότερων συµβολαίων. Το 
δολάριο δεν µας βοηθά, εντούτοις το χρη-
µατιστήριο κάνει ότι µπορεί προς την αντί-
θετη κατεύθυνση. Από το νέο έτος αναµέ-
νεται ξανά δραστηριότητα στην αγορά µας, 
θεωρητικά ίσως σε λίγο χαµηλότερο πριµ 
µια που το χρηµατιστήριο ολοένα και ανε-
βαίνει. Τα λευκά και ποιοτικά βαµβάκια 
πιάνουν τα 79 σεντς ανά λίµπρα.

Τόσο λόγω των εορτών των Χριστου-
γέννων όσο και του κλίµατος γενικά, η ελ-
ληνική αγορά σκληρού σίτου είναι «καθι-
σµένη» τις τελευταίες εβδοµάδες. ∆εν πλη-
ρώνονται οι τιµές άνω των 280 ευρώ ο τό-
νος FOB για τα µέτρια σιτάρια, ενώ οι ανα-
λυτές αναµένουν να δουν τις διαθέσεις των 
αγοραστών µε το νέο έτος. 

Μια µικρή αύξηση των καλλιεργού-
µενων εκτάσεων στη Θεσσαλία και στα-
θερά στα 10.000 στρέµµατα στην Ηλεία 
δείχνει µια πρώτη εικόνα για τη νέα σε-
ζόν στη βιοµηχανική ντοµάτα, αν και α-
κόµα είναι πολύ νωρίς, όπως λένε οι ε-
µπλεκόµενοι. Στη Θεσσαλία η τιµή παρα-
γωγού ήταν στα 90 ευρώ ο τόνος για τα 5 
brix, ενώ στην Ηλεία κυµάνθηκαν στα 80 
ευρώ ο τόνος για τα 10 brix. Σηµειωτέον 
ότι στην Πελοπόννησο πρέπει να θεωρεί-
ται δεδοµένη η πρόθεση της µεταποίησης 
για περισσότερη πρώτη ύλη. 

Λίγες πράξεις στα 79 
σεντς για το βαμβάκι

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

26/11 05/12 10/12 17/12 30/12

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

335,36
332,30

356,96

339,90
333,30

Κατσίκια
Στα κατσίκια, η διαθέσιµη παρα-
γωγή φάνηκε ότι δεν κάλυψε

τις ανάγκες της αγοράς τόσο στο 
εσωτερικό όσο και για εξαγωγή

Γάλα 
Η καλή τιµή στο αιγοπρόβειο 
γάλα κάνει πολλούς κτηνο-
τρόφους να κάνουν νωρί-
τερα τον «απογαλακτισµό»

Χοιρινό
Στο χοιρινό κρέας η τιµή µετά βίας 
πιάνει τα 2,60 ευρώ το κιλό (στο 
σφαγείο) όταν η αγορά πλήρωνε 
πέρσι µέχρι και 3,5 ευρώ το κιλό

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

19/11 26/11 03/12 10/12 17/12 30/12

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

230

196

209,5

69,52

415,10

1177,40

15,72

62,97

110,82

74,96

230

196

209,5

72,36

403,40

1184,00

15,34

67,82

111,35

80,05

230

196

209,5

71,15

403,20

1166,60

15,98

66,92

112,47

83,83

230

196

209,5

74,22

400,80

1159,80

16,23

65,40

112,00

85,27

229

195

209,5

77,30

401,30

1190,40

16,55

65,80

113,70

83,33

229

195

209,5

77,20

412,70

1289,40

17,98

67,37

114,60

81,02

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

2.56

2.67 2.67

2.58 2.55 2.56

305 305 305 305 302 302

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

Αγορά 
αμνοεριφίων 
(ευρώ/κιλό)

10 ∆εκεµβρίου  4,80 

28 ∆εκεµβρίου  6,00
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Τιμή παραγωγού 
ελαιολάδου 
(ευρώ/κιλό)
Ελλάδα   2,80

Ισπανία   2,56 
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Θεμελιώδη ανόδου 
στο βαμβάκι καταγράφουν 
οι αναλυτές 

Κυνήγι αποδόσεων 
στον κύκλο ανόδου των 
μεγάλων καλλιεργειών

Έπιασαν τα 6 ευρώ
το κιλό τα ντόπια αρνιά 

∆ιατήρησε και την εβδοµάδα πριν την 
Πρωτοχρονιά την δυναµική της η αγορά 
αµνοεριφίων, µε τις τιµές για τα ντόπια 
αρνιά να αναρριχώνται σε νέα υψηλά,  
διαµορφώνοντας τιµή 6 ευρώ το κιλό.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

∆εσµεύσεις
λογαριασµών 
αγροτών παρά
το ΦΕΚ περί
ακατάσχετου 
∆εν έτυχαν καθολικής εφαρµογής οι 
εξαγγελίες Βορίδη που πήραν µορφή 
και µε σχετικό ΦΕΚ περί ακατάσχετου 
και αφορολόγητου ενισχύσεων λόγω 
Covid-19 στον πρωτογενή τοµέα, 
όπως καταγγέλλουν οι παραγωγοί 
κηπευτικών Ιεράπετρας, καθώς 
έχουν ήδη δεσµευτεί χρήµατα προς 
την Εφορία, Πιστωτικά Ιδρύµατα και 
Ασφαλιστικά Ταµεία.
Σε επιστολή του ο Ενιαίος Αγροτικός 
Σύλλογος Παραγωγών Εκτός Εποχής 
Κηπευτικών ∆ήµου Ιεράπετρας, προς 
την πολιτική ηγεσία του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης τονίζει ότι 
«έως και σήµερα (πέντε µέρες µετά 
την καταβολή) ουδεµία ∆ηµόσια 
Υπηρεσία, Ασφαλιστικά Ταµεία και 
Πιστωτικά Ιδρύµατα έχουν επίσηµη 
ενηµέρωση για αυτό το άρθρο πού 
έχει ψηφιστεί από το Ελληνικό 
Κοινοβούλιο και έχει δηµοσιευθεί ήδη 
σε ΦΕΚ από τις 23/12/2020.». 

Υπό νέο πρίσµα 
οι οφειλές που 
συσσωρεύτηκαν 
κατά την πανδηµία.

Στα σχέδια 
και η πλή-
ρης κατάρ-
γηση της 
εισφοράς 
αλληλεγ-
γύης.
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Μια οµάδα 9 χωρών της ΕΕ και οι σύµµα-
χοί τους στη Νότια Αµερική ετοιµάζεται 
να «στριµώξει» τον Γάλλο Πρόεδρο Εµ-
µανουήλ Μακρόν σε µια µεγάλη πρωτο-
βουλία για την «ανάσταση» µιας τεράστι-
ας διατλαντικής εµπορικής συµφωνίας, 
τη γνωστή «Mercosur», που εδώ και δύο 
δεκαετίες πηγαίνει µπρος-πίσω.

Χώρες όπως Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία 
και Σουηδία βρίσκουν συµµάχους βαρέ-
ων βαρών εντός της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής, συµπεριλαµβανοµένου του προϊστα-
µένου του εµπορίου Βάλντις Ντοµπρόβ-
σκι και του επικεφαλής εξωτερικής πο-
λιτικής Ζόσεφ Μπορέλ, καθώς επιδιώ-
κουν να ανατρέψουν την αντίσταση του 
Mακρόν σε µια συµφωνία που θα παρέ-
χει στην ΕΕ προνοµιακή πρόσβαση στο 
µεγαλύτερο εµπορικό µπλοκ της Νότιας 
Αµερικής, µπροστά από την Κίνα και τις 
ΗΠΑ. Πίσω από την αντίσταση Μακρόν, 
σύµφωνα µε το politico, δεν είναι η Βρα-
ζιλία, αλλά τα συµφέροντα ισχυρών Γάλ-
λων αγροτών ενόψει των περιφερειακών 
εκλογών και η προσωπική εχθρότητα µε 
τον πρόεδρο της Βραζιλίας, Μπολσονάρο.

Να παραµείνει το σύστηµα του 
taxisnet ανοιχτό έως 28/2/2021, 
για την υποβολή των χειρόγραφων 
τροποποιητικών δηλώσεων των α-
γροτών ζητά τόσο το Οικονοµικό 
Επιµελητήριο Ελλάδος, όσο και η 
Πανελλήνια Οµοσπονδία Φοροτε-
χνικών Ελεύθερων Επαγγελµατιών 
(ΠΟΦΕΕ). Ζητούµενο είναι να πα-
ραµείνει ανοιχτός ο πίνακας των 
επιδοτήσεων του εντύπου Ε3 για 
την ορθή καταχώρηση των ποσών 
από τους λογιστές, ώστε να απο-
φευχθούν τυχόν λανθασµένα στοι-
χεία που θα επισύρουν πρόστιµα 
στους αγρότες.

Παράλληλα, ο όγκος των τρο-
ποποιητικών δηλώσεων που απαι-
τούνται είναι τεράστιος, όπως επι-
σηµαίνει η ΠΟΦΕΕ και επιβαρύνει 
δηµοσιονοµικά και τον κλάδο των 
Λογιστών- Φοροτεχνικών και την 
φορολογική διοίκηση.         

Αντίστοιχα µε επιστολή του, ο 
πρόεδρος του Οικονοµικού Επι-
µελητηρίου Ελλάδας κ. Κωνστα-
ντίνος Β. Κόλλιας αναφέρει πως 
τα τελευταία χρόνια και σε κάθε 
φορολογικό έτος, λόγω των ελλι-
πών βεβαιώσεων επιδοτήσεων του 
οργανισµού ΟΠΕΚΕΠΕ προς τους 
φορολογούµενους, υποβάλλονται 
τροποποιητικές δηλώσεις µε τη 

λήξη του έτους. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ εκδί-
δει µία βεβαίωση κατά την διάρ-
κεια των φορολογικών δηλώσε-
ων, η οποία έχει ελλιπή στοιχεία, 
µε βάση τις πληρωµές που έχουν 
πραγµατοποιηθεί µέχρι εκείνη την 
στιγµή, ενώ ταυτόχρονα µέσα από 
το ηλεκτρονικό σύστηµα του ίδιου 
οργανισµού εκτυπώνεται αναλυτι-
κή δηµοσιοποίηση πληρωµών µε 
διαφορετικά ποσά από την προα-
ναφερθείσα βεβαίωση.

Απόρροια της στρέβλωσης αυ-
τής, σύµφωνα µε τον κ. Κόλλια, εί-
ναι η τεράστια διαφορά στον προσ-
διορισµό του φόρου εισοδήµατος 
και της εισφοράς αλληλεγγύης.

Ο ΟΕΕ για την αντιµετώπιση του 
προβλήµατος προτείνει επίσης: 

Να καταχωρούνται οι αγρο-
τικές επιδοτήσεις µε βάση το έτος 
µέσα στο οποίο εισπράχθηκαν.

Να εκδίδονται οι οριστικές βε-
βαιώσεις του οργανισµού ΟΠΕΚΕ-
ΠΕ πριν την έναρξη των δηλώσεων.

Να εξαλειφθεί η επιπλέον γρα-
φειοκρατία µε τροποποιητικές δη-
λώσεις προηγούµενων χρήσεων.

Η εν λόγω επιστολή έχει απο-
δέκτες τον υφυπουργό Οικονο-
µικών, Απ. Βεσυρόπουλο, τον δι-
οικητή ΑΑ∆Ε Γ. Πιτσιλή, και τον 
πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Θ. Παππά.

Στριμώχνουν 
τον Μακρόν
για συμφωνία
Mercosur

Αίτημα παράτασης ως Φλεβάρη 
για τροποποιητικές αγροτών

 «Η πορτογαλική Προεδρία 
θα διασφαλίσει ότι θα προχωρήσει 

η συµφωνία Mercosur και δεν 
θα µπει στο ράφι», δήλωσε µε 

νόηµα διπλωµάτης της ΕΕ για το 
«πάγωµα» των συζητήσεων από 

τον Μακρόν το 2019.

Ο πρόεδρος 
της ΕΑΣ Νάξου  
∆. Καπούνης 
(δεξιά), επιδιώκει 
η Ένωση να 
παραµείνει 
βιώσιµη και 
ανταγωνιστική 
συνεταιριστική 
επιχείρηση.

Νέο τυροκοµείο, συνέργειες και γεµάτο παραγωγικές 
προκλήσεις για την ΕΑΣ Νάξου το 2021

Το 2021 θα είναι γεµάτο προκλήσεις και παραγωγικά στοιχήµατα λέει 
η ΕΑΣ Νάξου σε ανακοίνωση της µε την οποία αποχαιρετά το 2020, 
που εξελίχθηκε σε µία πάρα πολύ δύσκολη χρονιά για την ίδια αλλά και 
για τον κόσµο εξαιτίας και της πανδηµίας του κορωνοϊού.
«Βάζοντας πάνω απ’ όλα τον παραγωγό, θα συνεχίσουµε ενωµένοι 
για τα µεγάλα µας στοιχήµατα, όπως είναι το νέο µας τυροκοµείο, η 
µονάδα βιοαερίου στο νησί µας και οι συµφωνίες µε µεγάλα brands για 
τα προϊόντα µας, όπως είναι η Γραβιέρα Νάξου ΠΟΠ, η Πατάτα Νάξου 
ΠΓΕ και τα κρέατα του νησιού µας. Ακόµη, θα προσπαθήσουµε φέτος 
να έχουµε για τον παραγωγό περισσότερες επιδοτούµενες ζωοτροφές, 
αύξηση παραγωγής και πωλήσεων, καλύτερες υπηρεσίες, µείωση 
κόστους, φροντίζοντας έτσι η ΕΑΣ Νάξου, το σπίτι του παραγωγού και 
του αγρότη, να παραµείνει µια βιώσιµη και ανταγωνιστική επιχείρηση 
προς όφελος όλων!», αναφέρει σχετικά.

Ελλιπή στοιχεία
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ εκδίδει µία 
βεβαίωση κατά τη διάρ-
κεια των φορολογικών 

δηλώσεων, η οποία 
έχει ελλιπή στοιχεία, µε 
βάση τις πληρωµές που 
έχουν πραγµατοποιηθεί 
µέχρι εκείνη τη στιγµή



Άμεσα οι καινούργιες προκηρύξεις

Στο νέο κύκλο του ΕΣΠΑ 
παραγωγικές επενδύσεις 
με πράσινο πρόσημο

Συνέργειες ΕΣΠΑ με το Ταμείο του νέου ΠΑΑ για τη στήριξη 
νέων αγροτικών επιχειρήσεων και συμπράξεις παραγωγών με 
μεταποιητικές επιχειρήσεις προβλέπονται για τη νέα περίοδο

Επενδύσεις με έμφαση στην τεχνολογική προσαρμογή και 
τον ψηφιακό μετασχηματισμό στις πρώτες δράσεις του 2021

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

∆ράσεις για παραγωγικές επενδύ-
σεις µε έµφαση στην τεχνολογική 
προσαρµογή και τον ψηφιακό µε-
τασχηµατισµό των επιχειρήσεων και 
την προώθηση της αυτοπαραγωγής 
ενέργειας µέσω ΑΠΕ, σχεδιάζουν 
να ενεργοποιήσουν εµπροσθοβα-
ρώς, από το 2021, οι ελληνικές αρ-
χές στα πλαίσια του νέου ΕΣΠΑ. Στό-
χος είναι ο σχεδιασµός να ολοκλη-
ρωθεί άµεσα προκειµένου να ξεκι-
νήσει η υλοποίηση των δράσεων του 
προγράµµατος συνολικού ύψους 26 
δις ευρώ. Μάλιστα, στο «Σύµφωνο 
Εταιρικής Σχέσης» του νέου ΕΣΠΑ 
2021-2027, προβλέπονται και ορι-
σµένες συνέργειες µε τα Προγράµ-
µατα Αγροτικής Ανάπτυξης για την 
εκπλήρωση των στόχων, όπως είναι:

Η δικτύωση και το clustering ε-
πιχειρήσεων της πρωτογενούς πα-
ραγωγής µε µεταποιητικές επιχει-
ρήσεις. Ειδικότερα µε το LEADER για 
προώθηση τοπικής επιχειρηµατικό-
τητας και του τουρισµού.

Προώθηση της ενεργειακής α-
ποδοτικότητας στη γεωργία και στη 
χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέρ-
γειας για γεωργική χρήση, µαζί µε 
δράσεις διατήρησης της βιοποικιλό-
τητας στον αγροτικό χώρο και την 
προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή.

Συνδυαστικές δράσεις που δύ-
ναται να αφορούν τη στήριξη νέων 
αγροτικών επιχειρήσεων, την ενί-
σχυση δεξιοτήτων, την εγκατάστα-
ση των νέων γεωργών και την ενί-
σχυση των γεωργο-περιβαλλοντο– 
κλιµατικών µέτρων.

Η συνέργεια ΕΣΠΑ και Προγράµ-
µατος Αγροτικής Ανάπτυξης σηµαί-
νει ουσιαστικά ότι ορισµένες δρά-
σεις στο ΕΣΠΑ δύναται να συµπλη-
ρώνουν επιχειρηµατικές πτυχές της 

Παράταση στη διαδικασία νοµιµοποί-
ησης σταβλικών εγκαταστάσεων σε 
κατοικηµένες περιοχές για ένα χρό-
νο, ήτοι µέχρι της 21 ∆εκεµβρίου 
2021 αντί της 31.12.2020, η οποία 
ήταν η αρχική διορία δίνεται µε από-
φαση του υπουργείου Οικονοµικών.

Έτσι, όσες κτηνοτροφικές εγκατα-
στάσεις λειτουργούν εντός ή πλησίον 
κατοικηµένων περιοχών και εφόσον 
επιθυµούν να συνεχίσουν τη λειτουρ-
γία τους, υποχρεούνται να υποβάλ-
λουν αίτηµα στην οικεία ∆ιεύθυνση 
Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνια-
τρικής (∆ΑΟΚ) µέχρι τις 31.12.2021.

Έως την ηµεροµηνία αυτή αναστέλ-
λεται η ισχύς των διοικητικών πράξε-
ων που εκδόθηκαν αλλά δεν εκτελέ-
στηκαν και διατάσσουν τη διακοπή 
λειτουργίας, την αποβολή, την κατε-
δάφιση ή την επιβολή προστίµου. Τα 
παραπάνω περιλαµβάνονται στο άρ-
θρο 147 του νόµου 4764 (ΦΕΚ Α/256 
23/12.2020) που ψηφίστηκε στις 23 
∆εκεµβρίου από τη Βουλή.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογι-
κή έκθεση, το πρόβληµα, που αντι-
µετωπίζεται µε τις διατάξεις του άρ-

θρου 147, είναι η αποδεδειγµένη δυ-
σκολία των κατόχων κτηνοτροφικών 
εγκαταστάσεων να συγκεντρώσουν 
το σύνολο των δικαιολογητικών εγ-
γράφων, που απαιτούνται για την έκ-
δοση της άδειας διατήρησης των στα-
βλικών τους εγκαταστάσεων εν µέσω 
της πανδηµίας του κορωνοϊού, δε-
δοµένου ότι για την έκδοση ορισµέ-
νων από τα εν λόγω δικαιολογητικά 
απαιτούνται χρονοβόρες διαδικασί-
ες. Με το άρθρο 8 του ν. 4691/2020 
(Α’ 108) είχε ορισθεί ως καταληκτική 

Παράταση για νομιμοποίηση

γεωργίας που δεν µπορούν να καλύ-
ψουν επιτυχώς τα Προγράµµατα και 
αντιστρόφως.

Στόχος «Ψηφιακή Μετάβαση»
Αναλυτικότερα, για τον Στόχο  «Ψη-

φιακή Μετάβαση» του νέου ΕΣΠΑ θα 
διατεθούν 4,059 δις ευρώ και θα αφο-
ρούν µεταξύ άλλων παραγωγικές ε-
πενδύσεις µε έµφαση στην τεχνολο-
γική προσαρµογή, τον ψηφιακό µε-
τασχηµατισµό (Industry 4.0) και τη 
στροφή σε φιλικές προς το περιβάλ-
λον διαδικασίες και προϊόντα (πράσι-
νος µετασχηµατισµός των επιχειρήσε-
ων). Παράλληλα, προβλέπονται κίνη-
τρα συνεργασιών µεταξύ ΜµΕ (π.χ. µε 
δηµιουργία clusters) ή/και µε µεγα-
λύτερες επιχειρήσεις µε στόχο τη δι-
ευκόλυνση της πρόσβασής τους σε 
παγκόσµιες αγορές και αλυσίδες α-
ξίας (διεθνοποίηση).

Στόχος «Πράσινη Οικονοµία»
Παράλληλα, περίπου 5 δις ευρώ 

θα διατεθούν για το στόχο «Πράσινη 
Οικονοµία» του ΕΣΠΑ που προβλέπει
µεταξύ άλλων την προώθηση της αυ-
τονοµίας µε χρήση των ΑΠΕ για αυ-
τοπαραγωγή και συστηµάτων αποθή-
κευσης, τη χρήση ΑΠΕ για θέρµανση/
ψύξη, τη µετάβαση των νησιών σε κα-
θαρές µορφές ενέργειας, την προώ-
θηση πρακτικών αλιείας χαµηλών 
εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα.

Γρήγορη εκκίνηση
Το ΕΣΠΑ 2021-2027 

θα ξεκινήσει άµεσα, σε αντί-
θεση µε τα νέα Προγράµµατα 

Αγροτικής Ανάπτυξης που 
θα εκκινήσουν το 2023

Κίνητρα συνεργασιών 
µεταξύ ΜµΕ µε 
µεγαλύτερες 
επιχειρήσεις για τη 
διευκόλυνση της 
πρόσβασής τους σε 
παγκόσµιες αγορές 
και αλυσίδες αξίας, 
προβλέπει το ΕΣΠΑ.
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Πόροι
Με βάση όσα προβλέπονται 
στο 1ο σχέδιο της Συµφωνίας 
Εταιρικής Σχέσης (ΕΣΠΑ) 
2021-2027, το κονδύλι που έχει 
προϋπολογιστεί (κοινοτικοί 
πόροι) ανέρχεται στα 21,178 δισ. 
ευρώ συν 5,564 δισ. ευρώ 
εθνική συµµετοχή, δηλαδή οι 
συνολικοί πόροι του νέου ΕΣΠΑ, 
ξεπερνούν τα 26,743 δισ. ευρώ.

Συνέργεια
Η συνέργεια ΕΣΠΑ και 
Πρόγραµµα Αγροτικής 
Ανάπτυξης σηµαίνει ουσιαστικά 
ότι ορισµένες δράσεις στο ΕΣΠΑ 
δύναται να συµπληρώνουν 
επιχειρηµατικές πτυχές της 
γεωργίας που δεν µπορεί να 
καλύψει επιτυχώς το ΠΑΑ.

Αξιολόγηση
Στόχος είναι ο σχεδιασµός 
ολοκληρωµένων προγραµµάτων 
και η έγκρισή τους στο ταχύτερο 
δυνατό χρόνο εντός του 2021 
προκειµένου να ξεκινήσει η 
υλοποίηση των πρώτων δράσεων.



στάβλων

ΕΥΛΟΓΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
Φ/Β ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 4.1.2

 ΕΥΡΩ / KW

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ 
ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΟ 
µε σταθερές βάσεις

1.100
 ΕΥΡΩ / KW

ΑΥΤΟΝΟMΟ 
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ 
Mε σταθερές βάσεις

2.800
 ΕΥΡΩ / KW

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ
ΣΥΝ∆Ε∆ΕMΕΝΟ ΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ 
Mε ιχνηλάτες (trackers)

1.250

 ΕΥΡΩ / KW

ΑΥΤΟΝΟMΟ 
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ 
Mε ιχνηλάτες (trackers)

3.100
 ΕΥΡΩ /  KWH

ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ MΕΧΡΙ 40 KWH

ΦΟΡΗΤΗ ΑΥΤΟΝΟMΗ 
∆ΙΑΤΑΞΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟMΕΝΩΝ 
Mπαταριών ιόντων λιθίου

500

Στα 30.000 ευρώ 
η επιλέξιμη δαπάνη
για επιδότηση φ/β 
Από τα 10.000 ευρώ στα 30.000 
ευρώ ανέβηκε η επιλέξιµη δα-
πάνη για την αγορά και την ε-
γκατάσταση αυτόνοµου φωτο-
βολταϊκού σταθµού µε µπαταρί-
ες, µέσω του Μέτρου 4.2.1 «Ενί-
σχυση αρδευτικών συστηµάτων». 
Πρόκειται για τροποποίηση που 
βγήκε σε ΦΕΚ (5684/Β’/2020) 
στις 23 ∆εκεµβρίου και αφορά 
ειδικές ρυθµίσεις για την αγο-
ρά φωτοβολταϊκού συστήµατος 
µε σκοπό την άρδευση των εκ-
µεταλλεύσεων. Η σχετική πρό-
σκληση του Μέτρου, να σηµει-
ωθεί, πως θα βγει εντός του Φε-
βρουαρίου, σύµφωνα µε τη Μο-
νάδα Επενδύσεων των διαχειρι-
στικών αρχών του ΠΑΑ και θα 
χρηµατοδοτηθεί µε περίπου 30 
εκατ. ευρώ. Αναλυτικά η σχετι-
κή τροποποιητική ΥΑ αναφέρει:

«1. Ο πίνακας 9.1.3 του πα-
ραρτήµατος 4 της ΥΑ αντικαθί-
σταται ως εξής: «Πίνακας 9.1.3 
Εξοπλισµός για τη µείωση του 
περιβαλλοντικού αποτυπώµα-
τος της άρδευσης»:

Φωτοβολταϊκό συνδεδεµνο 
µε σταθερές βάσεις: 1.100 ευ-
ρώ ανά kW.

Αυτόνοµο φωτοβολταϊκό 
µε σταθερές βάσεις: 2.800 ευ-
ρώ ανά kW.

Φωτοβολταϊκό συνδεδε-
µένο στο δίκτυο µε ιχνηλάτες 
(trackers): 1.250 ευρώ ανά kW.

Αυτόνοµο φωτοβολταϊκό 
µε ιχνηλάτες (trackers): 3.100 
ευρώ ανά kW.

Φορητή αυτόνοµη διάτα-
ξη επαναφορτιζόµενων µπα-
ταριών ιόντων λιθίου: 500 ευ-
ρώ ανά  kWh και ενεργειακής 
χωρητικότητας µέχρι 40 kwh.

Οι επιλέξιµες δαπάνες του α-
νωτέρω πίνακα αφορούν στην 
αγορά, µεταφορά και εγκατά-
σταση του σχετικού εξοπλισµού.

2. Στον πίνακα του παραρτή-
µατος 5, το κείµενο «Η δαπάνη 
αγοράς, µεταφοράς και εγκατά-
στασης φωτοβολταϊκού συστή-
µατος δεν µπορεί να υπερβαίνει 
τα 10.000 ευρώ» αντικαθίσταται 
ως εξής: «Η δαπάνη αγοράς, µε-
ταφοράς και εγκατάστασης του 
εξοπλισµού για τη µείωση του 
περιβαλλοντικού αποτυπώµα-
τος της άρδευσης δεν µπορεί να 
υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ. Ε-
ξαιρείται η δαπάνη αγοράς, µε-
ταφοράς και εγκατάστασης αυ-
τόνοµης διάταξης επαναφορτι-
ζόµενων µπαταριών ιόντων λι-
θίου η οποία δεν µπορεί να ξε-
περνά τα 20.000 ευρώ».

∆ύο νέες υπογραφές 
για Αγροτικές Εγγυήσεις 
H Τράπεζα Eurobank και η 
Παγκρήτια Τράπεζα, υπέγραψαν 
επιχειρησιακές συµβάσεις µε το 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων 
στις 24 ∆εκεµβρίου και πλέον 
επισηµοποιήθηκε η συµµετοχή τους 
στο Ταµείο Εγγυήσεων Αγροτικής 
Ανάπτυξης. Η διεύρυνση του 
Ταµείου Εγγυήσεων, στο οποίο 
πλέον συµµετέχουν επτά Τράπεζες 
αποκτά δυνατότητες ανάπτυξης 
χαρτοφυλακίου δανείων της τάξης 
των 480 εκ. ευρώ µε ιδιαίτερα 
ευνοϊκούς όρους για τους Έλληνες 
παραγωγούς και τις µεταποιητικές 
επιχειρήσεις αγροτικών προϊόντων, 
ξεπερνώντας τις αρχικές 
προσδοκίες σχεδιασµού του. 
Αιτήσεις για ένταξη στο Ταµείο 
Εγγυήσεων γίνονται µέσω της 
ειδικής πλατφόρµας που έχει 
ανοίξει στον ιστότοπο ependyseis.gr. 
Επισηµαίνεται ότι στο Ταµείο 
Εγγυήσεων µέσω του
χαρτοφυλακίου της Τράπεζας 
Eurobank συµµετέχει µε πόρους 
και το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Στρατηγικών Επενδύσεων 
(Ταµείο  Γιουνκέρ).

προθεσµία υποβολής των αιτήσεων 
η 31η.12.2020 και µε την προτεινό-
µενη διάταξη, παρατείνεται η ανωτέ-
ρω προθεσµία κατά έναν χρόνο, ή-
τοι µέχρι την 31η.12.2021.

Σηµειώνεται εδώ πως εντός του 
2021 αναµένεται Σχέδιο Νόµου για 
τη νοµιµοποίηση των πρόχειρων κα-
ταλυµάτων και τη µείωση του κό-
στους κατασκευής τους στο ένα δέ-
κατο του ισχύοντος σήµερα, σύµ-
φωνα µε την υφυπουργό Αγροτι-
κής Ανάπτυξης, Φωτεινή Αραµπατζή.

Φεβρουάριο
Η σχετική πρόσκληση 
του Μέτρου, θα βγει

εντός του Φεβρουαρίου 
και θα χρηµατοδοτηθεί 

µε περίπου 30 εκατ. ευρώ
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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. 

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.

Αναπτυξιακός 
Νόµος
Οι προκηρύξεις «Γενική 
Επιχειρηµατικότητα» και 
«Πολύ Μικρές και Μικρές 
Επιχειρήσεις» τρέχουν µέχρι 
τις 31 Μαρτίου του 2021 και 
η προκήρυξη που αφορά 
την αγορά Μηχανολογικού 
Εξοπλισµού έως Σεπτέµβριο.



Λευκή σήψη 
στα πρέμνα
Ψεκασμός με βορδιγάλειο πολτό στα 
αμπέλια για αντιμετώπιση της ίσκας

ΤΗΣ  ΣΤΕΛΑΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ
  provelengiou@agronews.gr

Πλησιάζοντας στην εποχή του 
κλαδέµατος των πρέµνων, οι 
αµπελοκαλλιεργητές συνιστά-
ται να γνωρίζουν τις προλη-
πτικές αλλά και κατασταλτι-
κές τεχνικές-επεµβάσεις που 
µπορούν να επιστρατεύσουν 
για να αντιµετωπίσουν αποτε-
λεσµατικά τις ασθένειες του 
ξύλου που µπορούν να πλή-
ξουν σηµαντικά την υγεία και 
τελικά την παραγωγικότητα 
των αµπελιών. 

Η ίσκα είναι µία από τις 
παλαιότερες και σηµαντικό-
τερες χρόνιες ασθένειες των 
πρέµνων,  που είναι ευρέος 
γνωστή στη Μεσόγειο αλλά 
και στη χώρα µας, µε τους ε-
πιστήµονες να κρούουν το κα-
µπανάκι του κινδύνου προβλέ-
ποντας ακόµα πιο εκτεταµένα 

προβλήµατα στο µέλλον από 
αυτή. Η ασθένεια εµφανίζε-
ται στα ενήλικα και µεγαλύ-
τερης ηλικίας πρέµνα αµπέ-
λου µε συχνότερο και ασφα-
λέστερο για τη διάγνωση σύ-
µπτωµα τη λευκή σήψη του 
ξύλου, που σταδιακά το µε-
τατρέπει σε µία µαλακή, εύ-
θρυπτη και σπογγώδη µάζα. 

Αντίστοιχα τα φύλλα πα-
ρουσιάζουν µια περιφερεια-
κή χλώρωση του ελάσµατος, 
η οποία εκτείνεται και µεταξύ 
των κύριων νεύρων µε απο-

τέλεσµα στη συνέχεια ο ιστός 
να νεκρώνεται. Το σύµπτωµα 
αυτό είναι ευρέως γνωστό και 
ως «δέρµα τίγρης». Με την πά-
ροδο των ετών (ή ακόµα και 
σε πιο σύντοµο χρονικό διά-
στηµα) τα πρέµνα εµφανίζουν 
βαθµιαία καχεξία µείωση της 
παραγωγικότητας και τελικά 
να ξεραθούν-νεκρωθούν ολο-
κληρωτικά. 

Παρά το γεγονός ότι τα πρώ-
τα χαρακτηριστικά συµπτώ-
µατα εµφανίζονται µε την ε-
πικράτηση υψηλών θερµο-
κρασιών, κατά την διάρκεια 
των θερινών µηνών, η προ-
σβολή και η µετάδοση µπο-
ρεί να έχει γίνει χρονικά πο-
λύ νωρίτερα, από τις τοµές 
κλαδέµατος από µολύσµατα 
που παράγονται πάνω σε προ-
σβεβληµένα πρέµνα ή και σε 
άλλα οπωροφόρα και δασικά 
είδη που µπορεί να βρίσκο-

νται πλησίον του αµπελώνα. 
Ως αποτέλεσµα οι γεωπόνοι 

τονίζουν τη µεγάλη σηµασία 
που έχει η απολύµανση των 
µεγάλων τοµών κλαδέµατος, 
καθώς και των κλαδευτικών 
εργαλείων για αποφυγή δι-
ασποράς του µολύσµατος σε 
ολόκληρη την καλλιέργεια. 
Παράλληλα, συνιστάται το κύ-
ριο κλάδεµα να γίνεται όσο 
το δυνατόν πιο καθυστερηµέ-
να και µε ξηρό καιρό ενώ τα 
µολυσµένα πρέµνα πρέπει να 
κλαδεύονται τελευταία, ενώ 
τα προσβεβληµένα µέρη και 
τα ξερά πρέµνα πρέπει να α-
ποµακρύνονται από το χωρά-
φι και να καταστρέφονται. Τέ-
λος, η εφαρµογή χειµερινών 
ψεκασµών µε πυκνό βορδι-
γάλειο πολτό ή µε δινιτροορ-
θοκρεζόλη µπορούν να βοη-
θήσουν σηµαντικά στην προ-
στασία των πρέµνων.

Απαραίτητη η απονηµάτωση σε καλλιέργειες σκόρδου 
Προσβολές από τους νηµατώδεις Ditylenchus dipsaci έχουν σηµειωθεί σε 
καλλιέργειες σκόρδου, κρεµµυδιών και ενίοτε πράσου δηµιουργώντας  κατά 
περιόδους προβλήµατα στην παραγωγή, µε το Περιφερειακό Κέντρο 
Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας να εφιστά την 
προσοχή στους καλλιεργητές αυτών των προϊόντων, για αποφυγή νέας 
µόλυνσης ή έγκαιρο εντοπισµό της  προσβολής. Η προσβολή, ειδικά σε 

νεαρά φυτά, µπορεί να οδηγήσει σε νανισµό και ξήρανση των φύλλων. Στο υπόγειο 
τµήµα του φυτού (βολβούς), ο ιστός διογκώνεται, αποκτά σπογγώδη υφή, γκριζωπό 
χρώµα  και συχνά σαπίζει. Εξαιτίας του δύσκολου εντοπισµού (η µικροσκοπική 
προνύµφη είναι αόρατη µε γυµνό µάτι) και καταπολέµησης των νηµατωδών η πρόληψη 
είναι το µεγαλύτερο «όπλο» των παραγωγών, µε φύτευση υγιούς πολλαπλασιαστικού 
υλικού, εφαρµογή αµειψισποράς και καταστροφή των υπολειµµάτων της καλλιέργειας. 
Συµπληρωµατικά, πριν τη φύτευση,  µπορεί να γίνει εµβάπτιση βολβών και σκελίδων σε 
θερµό νερό. Τέλος, για απονηµάτωση σε προσβεβληµένα χωράφια οι γεωπόνοι 
συνιστούν τη χρήση νηµατοκτόνων πριν ή µετά την φύτευση.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΤΕΛΑ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ

Με ξηρό καιρό  
Το κύριο κλάδεµα να 

γίνεται όσο το δυνατόν 
πιο καθυστερηµένα και 

µε ξηρό καιρό

Ασκοχύτωση στον αρακά 
Λόγω των µέτριων θερµοκρασιών 
(>5οC) και των εκδηλωµένων 
βροχοπτώσεων οι καλλιεργητές 
ψυχανθών και κυρίως του αρακά θα 
πρέπει να βρίσκονται σε εγρήγορση 
για προσβολές από ασκοχύτωση 
(Αscochyta pisi, A. pinodes), ιδιαίτερα 
στους νοµούς Μαγνησίας και Λάρισας. 
Ο µύκητας έχει πολλούς ξενιστές και 
τα συµπτώµατα της προσβολής 
συµπεριλαµβάνουν τον σχηµατισµό 
καστανών νεκρωτικών κηλίδων σε όλα 
τα υπέργεια µέρη του φυτού (φύλλα, 
στελέχη, λοβούς κλπ), που εµφανίζεται 
σε οµάδες φυτών στο χωράφι. Οι 
γεωπόνοι προτείνουν προληπτικά 
µέτρα για αποφυγή προσβολών, όπως 
επιλογή υγιούς σπόρου, καταστροφή 
των υπολειµµάτων της καλλιέργειας 
και εφαρµογή αµειψισποράς.  Καίριας 
σηµασίας σε περίπτωση εµφάνισης 
συµπτωµάτων είναι φυσικά οι άµεση 
εφαρµογή ψεκασµών µε επιτρεπόµενα 
για την καλλιέργεια 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα. 

Σκευάσµατα
Syngenta: Ortiva 25 SC & OrtivaTop 
20/12.5 SC.

Κόκκινος τετράνυχος
αχλαδιάς
∆ειγµατοληψίες και επεµβάσεις, αν 
κριθεί αναγκαίο, συνιστάται να 
πραγµατοποιούνται αυτή την περίοδο 
σε οπωρώνες µηλοειδών, για τον 
κόκκινο τετράνυχο (Panonychus ulmi) 
που αποτελεί σοβαρό εχθρό των 
καρποφόρων και διαχειµάζει µε τη 
µορφή ωών. Τα χειµερινά αυγά του τα 
εναποθέτει σε σχισµές του φλοιού των 
δένδρων ή στη βάση των οφθαλµών 
και στα σηµεία όπου οι κλάδοι του 
έτους συναντούν τους παλαιότερους 
κλάδους. Σε περίπτωση που 
εντοπιστούν πάνω από 1000 αυγά σε 
βλαστό καρποφόρου ξύλου ενός 
µέτρου, συνιστάται από τους 
γεωπόνους του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών και 
Ποιοτικού Ελέγχου Αχαΐας άµεση 
επέµβαση µε εγκεκριµένα 
ακαρεοκτόνα σκευάσµατα ωοκτόνου - 
προνυµφοκτόνου δράσης. Για αποφυγή 
ανάπτυξης ανθεκτικότητας θα πρέπει 
επίσης να γίνεται σωστός χειρισµός 
των ακαρεοκτόνων και να 
εναλλάσσονται τα σκευάσµατα.

Σκευάσµατα
Sipcam: Kendo UM 5,12SC 
και Treenol EC
Syngenta: Vertimec 1.8 EC και 
Vertimec Pro 1.8 SC
FMC: ΖORO 1.8 EW.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ: 
ΠΕΤΡΟ ΓΚΟΓΚΟ 

Όπως όλοι γνωρίζουµε η πανδηµία 
έχει πλήξει την εκθεσιακή 
βιοµηχανία παγκοσµίως και οι 
συνθήκες που έχουν διαµορφωθεί 
ζητούν αλλαγές στο παραδοσιακό 
µοντέλο εκθέσεων. Η FORUM SA µε 
ποιους τρόπους έχει προσαρµοστεί 
στο νέο και απαιτητικό εκθεσιακό 
τοπίο που έχει δηµιουργηθεί;

 Έχετε δίκιο ότι η παγκόσµια εκθε-
σιακή βιοµηχανία καλείται να αντε-
πεξέλθει σε δυσµενείς συνθήκες. Εί-
ναι γεγονός όντως ότι η υγειονοµική 
κρίση κατέστησε, όπως φαίνεται, επι-
τακτική την ανάγκη µετάβασης στην 
εποχή κατά την οποία οι εκθέσεις θα 
διεξάγονται και ψηφιακά. Η FORUM SA 
- Member of NürnbergMesse Group, 
ως εταιρεία ηγέτης στην διοργάνωση 
επαγγελµατικών εκθέσεων στην Ελ-
λάδα, κατάλαβε από πολύ νωρίς ό-
τι θα πρέπει να εξελιχθεί και να βρει 
τρόπους να ανταποκριθεί στις νέες α-
παιτήσεις της εποχής µε στόχο να δι-
ασφαλίσει τα εµπορικά οφέλη που 
προσφέρουν οι εκθέσεις της στις ε-
ταιρείες που συµµετέχουν αλλά και 
στους επαγγελµατίες που τις επισκέ-
πτονται.  Στο πλαίσιο λοιπόν την εντα-
τικής προσπάθειας µας για περαιτέ-
ρω ψηφιοποίηση των δραστηριοτή-
των µας, παρουσιάζουµε την FOOD 
EXPO, η οποία θα πραγµατοποιηθεί 
29 Μάϊου – 1 Ιουνίου 2021 και ευελ-
πιστούµε να αποτελέσει την έκθεση 
που θα επανεκκινήσει τον εκθεσια-
κό κλάδο στην χώρα µας.

Τι διαφορετικό έχει να παρουσιάσει 
η FOOD EXPO Hybrid από το 
παραδοσιακό µοντέλο έκθεσης;

Η FOOD EXPO θα συνδυάζει την 
φυσική έκθεση µε την ψηφιακή πα-
ρουσία εκθετών και επισκεπτών, µέ-
σω της custom made B2B πλατφόρ-
µας της έκθεσης. Η φυσική έκθεση, 
η οποία δεν θα διαφέρει σε τίποτα α-
πό τις µέχρι τώρα διοργανώσεις, θα 
πραγµατοποιηθεί όπως πάντα στο εκ-
θεσιακό κέντρο Metropolitan Expo, 
απλά θα διαθέτει µεγαλύτερους δια-
δρόµους ανάµεσα στα περίπτερα και 
θα διεξαχθεί µε βάση όλα τα ειδικά υ-
γιειονοµικά πρωτόκολλα και τα απα-
ραίτητα µέτρα για την προστασία της 
υγείας εκθετών και επισκεπτών. Πα-
ράλληλα, θα πραγµατοποιηθεί και η 
ψηφιακή έκθεση, η οποία θα µέσω µί-
ας custom made digital πλατφόρµας 
και θα προσφέρει σηµαντικά εµπορι-
κά οφέλη σε εκθέτες και επισκέπτες. 
Η πλατφόρµα θα είναι ανοιχτή σε α-
γοραστές τροφίµων και ποτών καθ’ό-
λη την διάρκεια της έκθεσης.

Ποια θα είναι τα οφέλη της FOOD 
EXPO Hybrid για εκθέτες και 
επισκέπτες;

Οι εκθέτες της FOOD EXPO 2021 θα 
έχουν τη δυνατότητα µέσω της FOOD 
EXPO B2B Platform να δηµιουργή-
σουν εξατοµικευµένο προφίλ της ε-
πιχείρησής τους, όπου θα παρουσιά-
ζονται τα προϊόντα και οι υπηρεσίες 
τους. Θα πραγµατοποιήσουν προκα-
θορισµένα one on one meetings µε 
key buyers από όλο τον κόσµο και 
να κάνουν business networking µε 
εγχώριους και διεθνείς αγοραστές.

Παράλληλα, µέσα από την B2B 
Platform, οι επαγγελµατίες από την 
ελληνική αγορά αλλά και οι διεθνείς 
food traders θα έχουν την δυνατότητα 
να δουν το προφίλ των εκθετών αλλά 
και να γνωρίσουν µια τεράστια γκά-
µα ελληνικών και ξένων προϊόντων 
και υπηρεσιών. Ακόµη, θα µπορούν 
να στείλουν αιτήµατα στους εκθέτες 
και να πραγµατοποιήσουν one to one 
meeting µέσω chat και video call τό-
σο κατά τη διάρκεια της έκθεσης όσο 
και για 15 µέρες µετά την πραγµατο-
ποίησή της. Στόχος της δηµιουργίας 
αυτής της ψηφιακής πλατφόρµας ή-
ταν να εξασφαλίσουµε την υψηλή ε-
µπορική αποτελεσµατικότητα που α-
ποκτούν οι εκθέτες µέσα από την συµ-
µετοχή τους στην FOOD EXPO, παρά 

τους περιορισµούς που θα υπάρξουν 
όσον αφορά το οργανωτικό κοµµάτι 
και τις δυσκολίες στις µετακινήσεις.

  
Πιστεύετε ότι η κρίση του 
κορωνοϊού θα αλλάξει µόνιµα τη 
βιοµηχανία των εµπορικών 
εκθέσεων;

Η υβριδική έκθεση είναι ένα µο-
ντέλο διεξαγωγής που χρησιµοποι-
είται εδώ και χρόνια από µεγάλες εκ-
θέσεις του εξωτερικού. Θα µπορούσα-
µε να πούµε ότι η υβριδική µορφή εί-
ναι και το µέλλον των εκθέσεων, ένα 
µέλλον που η πανδηµία µας ανάγκα-
σε να διαχειριστούµε πιο σύντοµα και 
πιο επιτακτικά από ότι περιµέναµε. 
Και για εµάς ως εταιρεία ήταν φυσι-
κά µία σκέψη, την οποία η νέα κατά-
σταση που βιώνουµε την έκανε πραγ-
µατικότητα. Πιστεύω λοιπόν ότι το εκ-
θεσιακό τοπίο παγκοσµίως θα αλλά-
ξει και θα κληθούµε όλοι οι διοργα-
νωτές εκθέσεων να προβούµε σε ρι-
ζική αναδιοργάνωση του τρόπου που 
προετοιµάζονται οι εκθέσεις ώστε να 
επιτευχθεί η εξισορρόπηση της φυσι-
κής παρουσίας και του ψηφιακού µε-
τασχηµατισµού τους. Όµως, οι εκθέ-
σεις µε φυσική παρουσία δεν θα α-
ντικατασταθούν ποτέ, γιατί έχουν το 
απόλυτο πλεονέκτηµα της λειτουρ-
γίας όλων των αισθήσεων για τον ε-
πισκέπτη. Οι εκθέσεις ειδικά όπως η 
FOOD EXPO που το προϊόν των εκθε-
τών στηρίζεται για την προώθηση του 
στην γευσιγνωσία, δεν είναι δυνατόν 
να µιλάµε για αντικατάσταση της α-
πό µία digital µορφή. Τίποτα δεν µπο-
ρεί να αντικαταστήσει την προσωπι-
κή επαφή ανάµεσα σε εκθέτη και ε-
πισκέπτη και τα τεράστια εµπορικά ο-
φέλη που µπορεί να έχει µία εταιρία. 
Όταν ένας εκθέτης επενδύει για την 
προβολή του σε µία έκθεση, επενδύ-
ει και στο γεγονός ότι θα συναντήσει 
κάτω από την ίδια στέγη χιλιάδες πι-
θανούς συνεργάτες από κάθε γωνιά 
της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού.

  
Αναλάβατε τα νέα σας 
καθήκοντα, σε µία πολύ δύσκολη 
και απαιτητική συγκυρία για τον 
κλάδο. Είστε αισιόδοξος µπροστά 
στις προκλήσεις της εποχής;

Εγώ προσωπικά ως CEO της FORUM 
SA, αλλά και όλη η οµάδα της εταιρεί-
ας οδεύουµε µε αισιοδοξία προς την 
επόµενη µέρα για τον κλάδο των εκ-
θέσεων. Είµαι αισιόδοξος γιατί η ίδια 
η αγορά όλους αυτούς τους µήνες 
που έχουν ανασταλεί οι εκθεσιακές 
δραστηριότητες µας έχει δείξει πόσο 
τις αναζητά και τις αναµένει, καθώς 
και αυτοί γνωρίζουν ότι η εκθεσιακή 
δραστηριότητα µε φυσική παρουσία 
είναι αναντικατάστατη. 

Ο Θανάσης Παναγούλιας έχει 
διαγράψει µία µακρόχρονη 
πορεία στον κλάδο των 
επαγγελµατικών εκθέσεων, µέσα 
από τη θέση του Εµπορικού 
∆ιευθυντή της Forum ΑΕ. Aπό 
την 1η ∆εκεµβρίου 2020 
ανέλαβε καθήκοντα νέου 
∆ιευθύνοντα Συµβούλου της 
Forum SA – Member of 
NürnbergMesse Group. Σε 
συνεργασία µε την οµάδα των 
στελεχών της εταιρείας, θα 
συµβάλλει στη συνέχιση της 
πορείας της και στην προσπάθεια 
για περαιτέρω ανάπτυξη και 
εξωστρέφεια των εκθέσεων που 
διοργανώνει.

Συνεργασίες
Όταν ένας εκθέτης επενδύει 
για την προβολή του σε µία 
έκθεση, επενδύει και στο 

γεγονός ότι θα συναντήσει 
κάτω από την ίδια στέγη 

χιλιάδες πιθανούς συνεργάτες

Μία ολοκληρωµένη εµπειρία µε προκαθορισµένα one on one 
meetings µε «παίχτες κλειδιά» από τη διεθνή αγορά τροφίµων και πο-
τών, υπόσχεται στους συµµετέχοντες της FOOD EXPO Hybrid, ο νέος  
CEO της FORUM SA - Member of NürnbergMesse Group, Θάνος Πανα-
γούλιας. Όπως αναφέρει στη συνέντευξή του στην Agrenda, το εκθε-
σιακό τοπίο αλλάζει παγκοσµίως και απαιτεί ριζική αναδιοργάνωση 
του τρόπου που προετοιµάζονται οι εκθέσεις ώστε να επιτευχθεί η ε-
ξισορρόπηση της φυσικής παρουσίας και του ψηφιακού µετασχηµα-
τισµού τους. Η FOOD EXPO, η οποία θα πραγµατοποιηθεί 29 Μάϊου – 1 
Ιουνίου 2021 ευελπιστεί ο κ. Παναγούλιας να αποτελέσει την έκθεση 
που θα επανεκκινήσει τον εκθεσιακό κλάδο στην χώρα µας.

Με υβριδικό μοντέλο 
οι εμπορικές εκθέσεις 
της νέας εποχής    
Η φετινή Food Expo με ψηφιακή και φυσική 
παρουσία επανεκκινεί τον εκθεσιακό κλάδο

Θάνος Παναγούλιας 
Πρόεδρος & διευθύνων σύµβουλος της FORUM SA 

BIOΓΡΑΦΙΚΟ
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Προθεσµία έως τις 14 Ιανουαρίου 2021 για κα-
ταχώρηση του ΙΒΑΝ στο διαδικτυακό τόπο του e-
EΦΚΑ (www.efka.gov.gr -> ηλεκτρονικές υπηρε-
σίες->Aτοµικά Στοιχεία «Στοιχεία Επικοινωνίας»), 
έχουν συνολικά 56.987 ελεύθεροι επαγγελµατί-
ες, αυτοαπασχολούµενοι κι αγρότες προκειµένου 
να λάβουν την επιστροφή ασφαλιστικών εισφο-
ρών 37.326.847,79 ευρώ έτους 2019.

Την Τετάρτη 30 ∆εκεµβρίου πιστώθηκε στους 

λογαριασµούς 101.613 ελεύθερων επαγγελµα-
τιών, αυτοαπασχολούµενων και αγροτών που 
καταχώρησαν ΙΒΑΝ η επιστροφή ασφαλιστικών 
εισφορών 98,1 εκατ. ευρώ που προέκυψαν µε-
τά από εκκαθάριση που διενήργησε ο e-ΕΦΚΑ.

Σύµφωνα µε το υπουργείο Εργασίας συνολικά, 
προέκυψαν προς επιστροφή 135.346.225,11 ευ-
ρώ σε συνολικά 158.600 ενεργούς ελεύθερους ε-
παγγελµατίες, αυτοαπασχολούµενους και αγρό-

τες. Με την επιστροφή των ποσών στους λογα-
ριασµούς των ασφαλισµένων ολοκληρώνεται ο 
κύκλος ζωής του συστήµατος εισφορών του νό-
µου 4387/2016 (νόµος ΣΥΡΙΖΑ), που υποχρέωνε 
τους ασφαλισµένους να καταβάλουν εισφορές 
βάσει εισοδήµατος, µετατρέποντας το ασφαλιστι-
κό σύστηµα για 1,5 εκατ. και πλέον ελεύθερους 
επαγγελµατίες, επιστήµονες αυτοαπασχολούµε-
νους και αγρότες σε ένα δεύτερο φορολογικό. 

Καταχώρηση IBAN έως 14/1 για επιστροφή εισφορών 2019

Αντιδράσεις 
που φτάνουν 
στην Επιτροπή 
Ανταγωνισμού 
και τις Βρυξέλλες, 
πυροδότησαν τα 
όσα έγιναν με την 
απορρόφηση της 
επιτραπέζιας ελιάς 
ΠΟΠ Χαλκιδικής 

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Η χρονιά αφήνει µια στυφή γεύση στους 
παραγωγούς της επιτραπέζιας ελιάς ΠΟΠ 
Χαλκιδικής , καθώς η µέση τιµή της «έ-
κατσε» στα 0,70-0,80 ευρώ το κιλό ενώ 
κάποια εργοστάσια, όπως τονίζεται, δεν 
τους έχουν εξοφλήσει ακόµη.

«Σε αυτά τα επίπεδα τίθεται ζήτηµα ε-
πιβίωσης για τους παραγωγούς», σχολί-
ασε στην Agrenda ο Χρήστος Τσιπέλης, 
πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Ορµύ-
λιας, όπου κάθε χρόνο παράγονται περί 
τους 20.000 - 25.000 τόνους προϊόντος.

Στην Επιτροπή Ανταγωνισµού 
για πιθανή χειραγώγηση τιµών

Η δραστήρια οργάνωση, που πρωτο-
στάτησε τον περασµένο Σεπτέµβριο στις 
αντιδράσεις για υψηλότερες τιµές από τη 
µεταποίηση, όχι µόνο δεν έριξε… λευκή 
πετσέτα από την αρνητική τροπή, που πή-
ραν τα πράγµατα το 2020, αλλά φαίνεται 
πείσµωσε από αυτή την εξέλιξη.

«Ζητήσαµε από την ελληνική Επιτρο-
πή Ανταγωνισµού να διερευνηθεί η πι-
θανότητα χειραγώγησης των τιµών εκ µέ-
ρους των µεταποιητών, διότι σε 10 λεπτά 
όλες οι βιοµηχανίες κοινοποίησαν τιµο-
καταλόγους και ήταν σχεδόν πανοµοιό-
τυποι», ανέφερε ο κ. Τσιµέλης.

Αξίζει να σηµειωθεί εδώ πως ανάλο-
γες επαφές έγιναν από τον ΑΣ Ορµύλιας 
και στις Βρυξέλλες και, όπως υποστηρί-
ζει ο ίδιος, είναι πιθανό στη συγκοµιστι-
κή σεζόν το 2021 να επισκεφτεί τη Χαλ-

κιδική κλιµάκιο της Ε.Ε., ώστε να παρα-
κολουθήσει από κοντά την κατάσταση ό-
πως αυτή διαµορφώνεται.

Κινήσεις συσπείρωσης των αγροτών 
ενόψει της νέας σεζόν

Ταυτόχρονα η οργάνωση συζητά και µε 
άλλους αγροτικούς συλλόγους και συνε-
ταιρισµούς στη Χαλκιδική και στην Καβά-
λα, για την καλύτερη οργάνωσή τους ε-
νόψει της επόµενης καλλιεργητικής πε-
ριόδου. «Εκεί κοντά στις αρχές του κα-
λοκαιριού, σχεδιάζουµε να βρεθούµε µε 
τους συναδέλφους και, έχοντας και µια 

καλή εικόνα από την επικείµενη παρα-
γωγή, να συναποφασίσουµε τη στάση 
που θα κρατήσουµε», είπε. 

Οι µεγάλοι «παίκτες» ενοικίασαν 
φέτος και µικρότερες µονάδες

Αναφορικά µε τον όγκο της φετινής 
παραγωγής, ο πρόεδρος του Α.Σ. Σηµά-
ντρων, Βαγγέλης Μισαηλίδης σηµειώνει 
πως παρά τις µειωµένες αποδόσεις σε 
κάποιες περιοχές, γενικά υπήρξε επάρ-
κεια ελιάς, τόσο που κάποιες από τις µε-
γάλες µεταποιητικές βιοµηχανίες χρειά-
στηκε να νοικιάσουν µικρότερες µονάδες 

Κάποιοι µεταποι-
ητές δεν έχουν 
εξοφλήσει ακόµη 
την πρώτη ύλη που 
παρέλαβαν, έχο-
ντας προκαταβάλει 
άλλοι το 40% και 
άλλοι το 60%.

Χειραγώγηση τιμών ελιάς
Δεν ρίχνει λευκή
πετσέτα ο Αγροτικός
Σύλλογος Ορμύλιας

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΛΙΑ 
ΠΟΠ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

TIMΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ

ΤΟΝΟΙ 
20.000 � 25.000

20%�25%

ΣΤΗΣΙΜΟ 
ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ

110 ΤΕΜΑΧΙΑ
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΣΤΗΣΙΜΟ 
ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ

110 ΤΕΜΑΧΙΑ
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

0,92�0,93 

1,00

ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ
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Σηµαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται στην 
καταβολή αποζηµιώσεων από τον παγετό του 
Μαρτίου που έπληξε δενδρώδεις καλλιέργειες 
στη Θεσσαλία, γεγονός που αποδίδεται από τον 
ΕΛΓΑ, στην προτεραιότητα που δόθηκε για τη δι-
ευθέτηση των αποζηµιώσεων για τις ζηµιές του 
«Ιανού» στην ευρύτερη περιοχή των Φαρσάλων. 

Τη διαβεβαίωση ότι καταβάλλεται κάθε προ-
σπάθεια ώστε να καταστεί το συντοµότερο δυνα-

τή η πληρωµή των εν λόγω αποζηµιώσεων έλα-
βε ο βουλευτής Λαρίσας της Ν∆ Μάξιµος Χαρα-
κόπουλος από τον αντιπρόεδρο του ΕΛΓΑ Νίκο 
∆ούκα, στον οποίο µετέφερε την αγανάκτηση των 
παραγωγών. Ο Λαρισαίος βουλευτής ζήτησε επι-
πλέον οι αποζηµιώσεις να εξοφληθούν εφάπαξ 
στο 100% και όχι µε τη διαδικασία που καθιερώ-
θηκε επί ΣΥΡΙΖΑ µε τµηµατική καταβολή τους. 

Ο κ. ∆ούκας δεσµεύτηκε ότι µε βάση τα διαθέ-

σιµα υπόλοιπα του Οργανισµού η πληρωµή µπο-
ρεί να γίνει στο 100% του ποσού. Συνάντηση για 
το ίδιο θέµα, είχε µε τον διευθυντή του ΕΛΓΑ Λά-
ρισας Μιχαήλ Λιόντο το προεδρείο του Γεωπονι-
κού Συλλόγου Λάρισας, από την οποία προέκυ-
ψε ότι υποβλήθηκαν 8.308 δηλώσεις και εκδό-
θηκαν 44.144 πορίσµατα εκ των οποίων 25.500 
καταγράφηκαν, ενώ ελέγχθηκαν 741.00 στρέµ-
µατα εκ των οποίων 600.00 στρέµµατα βαµβάκι. 

Εφάπαξ αποζημιώσεις από παγετό Μαρτίου σε Θεσσαλία

Τακτικότερη παρουσία στο διατροφο-
λόγιο των Γερµανών καταναλωτών α-
πέκτησαν τα ελληνικά φρέσκα φρού-
τα και λαχανικά, µέσα στο 2020, αξιο-
ποιώντας τη δυναµική που δηµιούργη-
σε και στην τοπική αγορά η πανδηµία  
και η ανάγκη για κατανάλωση υγιει-
νών και ποιοτικών τροφίµων.

Με αιχµή τα κεράσια, τα ακτινίδια, τις 
φράουλες και τα πορτοκάλια, οι ελλη-
νικές εξαγωγές νωπών οπωροκηπευ-
τικών προς Γερµανία κατέγραψαν στο 
επτάµηνο του 2020, αύξηση τόσο σε ό-
γκο, όσο και σε αξία, διατηρώντας, πα-
ράλληλα, θετικό ισοζύγιο στο διµερές 
εµπόριο για τα προϊόντα του κλάδου.

Κλαδική µελέτη του Γραφείου Οικο-
νοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων (Ο-
ΕΥ) της ελληνικής Πρεσβείας στο Βερο-
λίνο, που επικαλείται στοιχεία της Ο-
µοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας 
της Γερµανίας, επισηµαίνει ότι στο ε-
πίµαχο διάστηµα ο όγκος των ελληνι-
κών εξαγωγών φρούτων και λαχανι-
κών έφτασε τους 58.340 τόνους, έναντι 
55.677 τόνους ένα χρόνο πριν, παρου-
σιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 4,78%.

Το µεγάλο άλµα, ωστόσο, καταγρά-
φεται στην αξία των εξαγωγών του κλά-
δο, καθώς από τα 50,9 εκατ. ευρώ του 
πρώτου επταµήνου του 2019, εκτινά-
χθηκε στα 80,769 εκατ. ευρώ, σηµει-
ώνοντας άνοδο 58,57%. «Τα ποιοτικά 
ελληνικά οπωροκηπευτικά που παρα-

σκευάζονται και τυποποιούνται υπό αυ-
στηρούς όρους, κατάφεραν να αξιοποι-
ήσουν το momentum που δηµιούργη-
σε η πανδηµία τους µήνες Μάρτιο – Ι-
ούνιο, όταν προκλήθηκε υψηλή ζήτη-
ση στην αγορά για φρέσκα και ποιο-
τικά  προϊόντα και ως εκ τούτου αύξη-
σαν το µερίδιό τους στη γερµανική α-
γορά, διατηρώντας ταυτόχρονα τις τι-
µές σε ικανοποιητικά επίπεδα», υπο-
γραµµίζεται στη µελέτη.

∆ιαρκής υπενθύµιση 
στο καταναλωτικό κοινό

Προκειµένου να διατηρηθεί η δυνα-
µική που προσέδωσε η πανδηµία στα 
ελληνικά προϊόντα του κλάδου, αλλά 
και να αυξηθούν περαιτέρω τα µερί-
δια αγοράς τους στη Γερµανία, οι συ-
ντάκτες της µελέτης τονίζουν πως οι 
Έλληνες εξαγωγείς πρέπει να αποδει-
κνύουν διαρκώς στους Γερµανούς κα-
ταναλωτές ότι η ποιότητα των οπωρο-
κηπευτικών τους είναι διασφαλισµέ-
νη και εγγυηµένη. «Φρούτα και παρά-
γωγα αυτών σε µικρές συσκευασίες 
και αεροστεγώς κλειστές, δίνουν την 
αίσθηση στους καταναλωτές ότι ο κίν-
δυνος να έχουν επιµολυνθεί στην πο-
ρεία τους προς το ράφι, είναι ελάχιστος 
και γι’ αυτό προτιµώνται. Επίσης είναι 
απαραίτητο να υπάρχε ι ποικιλία προ-
ϊόντων και να είναι διαθέσιµα όλο το 
χρόνο», τονίζεται.  ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

της περιοχής για να τις επεξεργαστούν.  
«Συνέβη γιατί έφεραν αρκετές ελιές από 
την Καβάλα», επισηµαίνει ο κ. Μισαηλί-
δης, τονίζοντας ότι αυτή την περίοδο οι 
µονάδες µεταποίησης δουλεύουν διπλο-
βάρδιες για να ικανοποιήσουν τις παραγ-
γελίες τους.

Μάλιστα ο συνοµιλητής µας, ανέφε-
ρε, ότι κάποιοι µεταποιητές δεν έχουν ε-
ξοφλήσει ακόµη την πρώτη ύλη που πα-
ρέλαβαν, έχοντας προκαταβάλει άλλοι το 
40% και άλλοι το 60% του οφειλόµενου 
ποσού. Ως αποτέλεσµα οι αγρότες ξεκι-
νούν από δύσκολη αφετηρία τη νέα καλ-
λιεργητική σεζόν.

Καλύτερη εικόνα στην Καβάλα, µε το 
στήσιµο στα 92-93 λεπτά το κιλό

Στην Καβάλα τα πράγµατα εξελίχθηκαν 
λίγο καλύτερα, τονίζει ο γενικός διευθυ-
ντής της τοπικής ΕΑΣ, Κλέαρχος Σαραντί-
δης, σηµειώνοντας πως «οι αποδόσεις σε 
σχέση µε πέρσι, ήταν από 20% έως 25% 
υψηλότερες.». Παράλληλα ο κ. Σαραντί-
δης πρόσθεσε πως «το στήσιµο έκατσε στα 
92-93 λεπτά το κιλό, µε τα 110 τεµάχια 
της α’ κατηγορίας να πιάνουν το 1 ευρώ».

Χρωστούµενα
Κάποιοι µεταποι-
ητές δεν έχουν 

εξοφλήσει ακόµη 
την πρώτη ύλη 
που παρέλαβαν, 
έχοντας προκα-
ταβάλει άλλοι το 
40% και άλλοι το 
60% του οφειλό-

µενου ποσού

Τα εγχώρια τυποποιημένα οπωροκηπευτικά
αύξησαν στην πανδημία τη γερμανική ζήτηση

Μικρό µερίδιο
στη Γερµανία
Παρά την άνοδο των 
εξαγωγών προς τη 
Γερµανία, στο πρώτο 
µισό του 2020, τα 
οπωροκηπευτικά της 
Ελλάδας εξακολουθούν 
να κατέχουν µικρό 
µερίδιο στην τοπικά 
αγορά των 80 εκατ. 
καταναλωτών. Όπως 
τονίζεται στη µελέτη του 
ΟΕΥ της πρεσβείας στο 
Βερολίνο, η χώρα µας 
βρίσκεται στην 14η θέση 
των προµηθευτών της 
γερµανικής αγοράς σε 
νωπά φρούτα και 
λαχανικά µε συνολικές 
εξαγωγές, το 2019, 
93.073 τόνων και αξίας 
93,83 εκατ. ευρώ. 
Στην κορυφή της λίστας 
είναι η Ισπανία µε 
εξαγωγές 1,870 εκατ. 
τόνων προϊόντων, 
ακολουθεί η Ιταλία 
µε 777,1 χιλ. τόνους.

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
(7ΜΗΝΟ ΤΟΥ 2020)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
�ΤΟΝΟΙ�

ΑΞΙΑ
 �1.000 ΕΥΡΩ�

2019 2020 ΜΕΤΑΒΟΛΗ
 

58,57%

4,78%55.677

50.935 80.769

58.340
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Για το 2019, οι εξαγωγές της Ελλάδας σε φρούτα 
και λαχανικά (νωπά και µεταποιηµένα) προς το 
Ηνωµένο Βασίλειο ανήλθαν σε 105,2 χιλιάδες 
τόνους µε αξία 147,8 εκατ. ευρώ, σύµφωνα µε 
στοιχεία που παραθέτει o Σύνδεσµος Incofruit 
Hellas . Σύµφωνα µε αυτά, φαίνεται πως η 
Βρετανία αντιπροσώπευε το 6,8% του συνόλου 
των ελληνικών εξαγωγών φρουτολαχανικών. Τα 
κυριότερα εξαγόµενα στο ΗΒ προϊόντα είναι τα 
επιτραπέζια σταφύλια, οι σταφίδες, τα καρπούζια 

τα ακτινίδια αλλά και οι κοµπόστες και τα 
παρασκευάσµατα ντοµάτας. Όπως επισηµαίνει 
ο ειδικός σύµβουλος του Συνδέσµου Γιώργος 
Πολυχρονάκης, «µετά τη διαµόρφωση αυτής της 
κατάστασης, απαιτούνται µέτρα από την Πολιτεία 
για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του 
τοµέα, που είναι η µεγάλη πρόκληση που 
αντιµετωπίζει, δεδοµένης της διαφοράς στο 
κόστος σε σύγκριση µε τρίτες χώρες και στις 
αποδόσεις σε σύγκριση µε τις χώρες της ΕΕ».

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Με ένα κείµενο πλέον των 1.246 
σελίδων, Ευρωπαϊκή Ένωση και 
Ηνωµένο Βασίλειο κατάφεραν 
την τελευταία στιγµή να αποφύ-
γουν ένα χάος στη σήραγγα της 
Μάγχης κατά τις πρώτες µέρες 
του 2021, αφού συµφώνησαν ότι 
φορτηγά µε αγροτικές πρώτες ύ-
λες, φρούτα και λαχανικά ευρω-
παϊκής προέλευσης, θα συνεχί-
σουν να τη διασχίζουν χωρίς να 
επιβαρύνεται το φορτίο τους µε 
δασµούς και ποσοστώσεις. 

Ωστόσο τα τελικά κείµενα δεν 
παύουν να χωρίζουν µια ενιαία 
αγορά στα δύο, εντάσσοντας στη 
λίστα των τρίτων χωρών το άλλο-
τε µέλος της ευρωπαϊκής κοινό-
τητας, αυξάνοντας άρα τον φόρ-
το για τους Ευρωπαίους αγρότες 
και εξαγωγείς που στοχεύουν στα 
βρετανικά αστικά κέντρα.

Ως γνωστόν µε το τέλος του 
2020, η έξοδος της Μεγάλης Βρε-
τανίας από το µπλοκ της ενιαίας α-
γοράς όπως αυτή δροµολογήθηκε 
πριν από ένα χρόνο, συνεπάγεται 
και η λήξη της περιόδου χάριτος και 
προσαρµογής. Αν δεν ήταν η παν-
δηµία, η εµπορική συµφωνία ανά-
µεσα σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Λον-
δίνο θα ήταν ένα από τα βασικά µε-
λήµατα των χρηµαταγορών, όπως έ-
χουν σχολιάσει το τελευταίο διάστη-
µα πολλοί αναλυτές. Μάλιστα χύθη-
κε πολύ µελάνι σε µια προσπάθεια 
αποτύπωσης των οικονοµικών συ-
νεπειών σε περίπτωση που το Brexit 
ολοκληρωνόταν χωρίς κάποια εµπο-
ρική συµφωνία.

Σε γενικές γραµµές η συµφωνία 
που ο διαπραγµατευτής της ΕΕ, Μι-
σέλ Μπαρνιέρ έκλεισε µε την Κυβέρ-
νηση του Μπόρις Τζόνσον τα Χρι-

στούγεννα, αξιολογείται θετικά α-
πό την πλειοψηφία των εµπλεκό-
µενων στο εµπόριο αγροτικών προ-
ϊόντων µε το Ηνωµένο Βασίλειο. 

Επιπλέον γραφειοκρατία 
για τους εξαγωγείς

Πάντως, αν και ο βαθµός ελευ-
θερίας του εµπορίου είναι πρωτο-
φανής, οι δυο πλευρές διατηρούν 
µια ευελιξία που µεταφράζεται σε 
επιπλέον γραφειοκρατία για τους 
εξαγωγείς, αλλά και περιθώριο πο-
λιτικών και οικονοµικών πιέσεων 
στο µέλλον και από τα δύο µέρη. 

Έτσι, στο πεδίο της αναγνώρισης 
των γεωγραφικών ενδείξεων και των 
υπολοίπων πιστοποιητικών ποιό-
τητας , το Ηνωµένο Βασίλειο µπο-
ρεί να ορίσει τα δικά του κριτήρια, 
κάτι που δίνει αέρα για µελλοντι-

κές πιέσεις προς την ΕΕ αλλά κυρί-
ως για πιο ελκυστικές συµφωνίες 
µε τρίτα µέρη, ενισχύοντας τον α-
νταγωνισµό στη βρετανική αγορά.

Οι υποχρεώσεις που προστίθε-
νται στους ευρωπαίους εξαγωγείς 
φρούτων και λαχανικών αφορούν 
κυρίως ελέγχους, όπως είναι  η τε-
λωνειακή διασάφηση, το πιστοποι-
ητικό συµµόρφωσης µε τα πρότυ-
πα εµπορίας και το φυτοϋγειονο-
µικό πιστοποιητικό. 

Το ζήτηµα των λεγόµενων «γεω-
γραφικών ενδείξεων» φαίνεται να 
έχει µετατεθεί για αργότερα. Βέβαια 
η συµφωνία διαζυγίου που υπέ-
γραψε η Βρετανία µε την ΕΕ πέρυ-
σι, ανέφερε ότι και οι δύο πλευρές 
θα µπορούσαν να κάνουν «εύλο-
γες προσπάθειες» για να προστα-
τεύσουν αυτούς τους κανόνες, ό-

µως το πώς αυτό θα λειτουργήσει 
στην πράξη έχει µείνει πολύ ασαφές 
στην τελική εµπορική συµφωνία.

Οι δύο πλευρές επίσης δεν θα 
αναγνωρίζουν το εκατέρωθεν σύ-
στηµα κανόνων που έχουν σχεδια-
στεί για την προστασία των ανθρώ-
πων, των ζώων και των φυτών από 
ασθένειες και παράσιτα. Αυτό ση-
µαίνει ότι οι Βρετανοί αγρότες που 
θέλουν να εξάγουν στην ΕΕ θα χρει-
αστούν πράγµατα όπως πιστοποι-
ήσεις κτηνιάτρων που δεν ήταν α-
παραίτητα όταν το Ηνωµένο Βασί-
λειο ήταν µέλος της ΕΕ. Το ίδιο ι-
σχύει και για τους αγρότες της ΕΕ 
που εξάγουν στη Βρετανία. Οι έλεγ-
χοι για τη Μεγάλη Βρετανία δεν θα 
περιλαµβάνουν τη Βόρεια Ιρλανδία, 
η οποία θα συνεχίσει να ακολου-
θεί τους κανόνες της ΕΕ.

Δυσκολεύουν 
οι εξαγωγές 
λαχανικών

Χωρίς αναγνώριση 
γεωγραφικών 

ενδείξεων και με 
αυστηρούς ελέγχους 
στα αγγλικά λιμάνια 

που «μπαγιατεύουν» 
τα φρέσκα λαχανικά 

η εμπορική 
συμφωνία ΕΕ και 

Μεγάλης Βρετανίας 

Κρατική
παρέµβαση

για διαφύλαξη
µιας αγοράς 

150 εκατ. ευρώ

Τα καλύτερα 
είναι μπροστά 

∆ιαχρονικό: Καλύτερο 
2021 … τόσο απλά.

Ελιές Καλαµών: Σε τηλε-
διάσκεψη µε τα Επιµελητήρια 
Λακωνίας, Μεσσηνίας, Αιτω-
λοακαρνανίας, Αρκαδίας και 
Φθιώτιδας, τους βουλευτές 
των νοµών, τον περιφερειάρ-
χη ∆υτικής Ελλάδας, δήµαρ-
χους και πρόεδρους Ενώσε-
ων Αγροτικών Συνεταιρισµών 
και Συλλόγων Ελιάς, ακούστη-
κε: Οι εξαγωγές αιγυπτιακών 
ελιών Καλαµών αυξήθηκαν 
κατά 138%. Αυτό δείχνει ξε-
κάθαρα το πρόβληµα. ∆ώσα-
µε το δικαίωµα στον ξένο 
ανταγωνισµό να χρησιµοποιεί 
ένα δικό µας όνοµα ΠΟΠ. 
Πρέπει, λοιπόν, πρώτα να 

επανέλθει 
η κανονι-
κότητα για 
το ΠΟΠ 
ελιά Καλα-
µάτα και 
αυτή είναι 
το προϊόν 
που παρά-

γεται στη Μεσσηνία». Β. Βε-
τουλάκη. tharrosnews.gr, 
23/12/2020

Κτηνοτροφία: Η κτηνο-
τροφική Ελλάδα εξακολουθεί 
να στενάζει. Και αντί να στηρί-
ξουµε τον Έλληνα κτηνοτρόφο 
για να αυξήσει την παραγωγή 
του...τι κάνουµε; Τον φορολο-
γούµε! Ο κλάδος της κτηνο-
τροφίας  θα µπορούσε και θα 
έπρεπε να αποτελεί βασικό ερ-
γαλείο για την άρση των οικο-
νοµικών αδιεξόδων που αντι-
µετωπίζει το κράτος και κατ’ 
επέκταση ολόκληρη η κοινω-
νία. Η Ελληνική Κτηνοτροφία 
είναι αναπόσπαστο κοµµάτι 
του πολιτισµού µας, µε κυρίαρ-
χο ρόλου στη συνοχή των κοι-
νωνιών της υπαίθρου. Άλλω-
στε, αν εξαιρέσουµε τον τουρι-
σµό, ποιος είναι ο πυλώνας 
όπου στηρίζεται η εθνική οικο-
νοµία και η χώρα, η κοινωνία 
ευρύτερα, αν όχι ο πρωτογε-
νής τοµέας; Φαίνεται, όµως, ότι 
αυτό δεν το έχουµε καταλάβει 
ακόµη. Χ. ΑΡΕΤΟΣ. Καλαµπά-
κα. facebook, 23/12/2020 
 *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ
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Μέχρι το 10% του τζίρου των Οργανώσεων 
η χρηµατοδοτική συνδροµή της Ευρώπης  
Η χρηµατοδότηση των τοµεακών προγραµµάτων θα γίνεται µε 50% 
ευρωπαϊκούς πόρους. Ωστόσο, αξίζει να σηµειωθεί ότι η συµβολή της ΕΕ 
θα είναι µέγιστο στο 10% του τζίρου που κάνει η κάθε οργάνωση 
παραγωγών που θέλει να ενταχθεί σε τοµεακό πρόγραµµα. Συγκεκριµένα, 
στο  Άρθρο 63 «Χρηµατοδοτική συνδροµή της Ένωσης» αναφέρεται: 
«2. Η χρηµατοδοτική συνδροµή της Ένωσης περιορίζεται στο 10% της 
αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εµπόριο από: - κάθε οργάνωση 
παραγωγών ή ένωση οργανώσεων παραγωγών.».

Περίπου το 45% των δικαιωµάτων κατέχει 
το 12% των εκµεταλλεύσεων στην Ελλάδα 
Η κατοχή των δικαιωµάτων είναι ανισοβαρώς κατανεµηµένη µεταξύ των 
µικρού οικονοµικού µεγέθους (µε Τυπική Αξία Παραγωγής έως 25.000 
ευρώ) και των µεσαίου και µεγάλου οικονοµικού µεγέθους 
εκµεταλλεύσεων (µε Τυπική Αξία Παραγωγής >25.000 ευρώ). Οι 
κατηγορίες µεσαίου και άνω οικονοµικού µεγέθους, που αντιπροσωπεύουν 
µόλις το 12% των εκµεταλλεύσεων της χώρας που εισπράττουν άµεσες 
ενισχύσεις, κατέχουν το 45% περίπου των δικαιωµάτων της χώρας, 
σύµφωνα µε τον γενικό γραµµατέα, Κώστα Μπαγινέτα.

ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Σε θέση να διεκδικήσουν στις δια-
βουλεύσεις που ξεκινούν τον ερχό-
µενο Φλεβάρη την ένταξή τους στα ε-
πιδοτούµενα πολυετή τοµεακά προ-
γράµµατα της νέας ΚΑΠ, θα είναι οι 
φορείς δυναµικών παραγωγικών 
κλάδων της χώρας µας όπως η αι-
γοπροβατοτροφία και το βαµβάκι. 

Στην Ελλάδα επιχειρησιακά προ-
γράµµατα τρέχουν σήµερα οι Οργα-
νώσεις σε φρούτα και λαχανικά, οι 
οργανώσεις ελαιουργικών φορέων 
(ΟΕΦ) στην ελιά, µεµονωµένοι πα-
ραγωγοί στο µέλι και διάφοροι φο-
ρείς στον οίνο. Ωστόσο, από τη νέα 
ΚΑΠ, εκτός από τα παραπάνω, υπάρ-
χει η δυνατότητα η κάθε χώρα να α-
φιερώσει µέχρι το 3% των ευρωπα-
ϊκών πόρων άµεσων ενισχύσεων, 
για να τρέξει παρόµοια προγράµ-
µατα σε «άλλους τοµείς» που θεω-
ρεί ότι έχουν κάποια ιδιαίτερη δυ-
ναµική και σηµασία για το ΑΕΠ της 
αγροτικής οικονοµίας. 

Παρεµβάσεις Οργανώσεων
που χρηµατοδοτούνται

Τα επιχειρησιακά προγράµµατα 
µπορούν να περιλαµβάνουν ποικίλες 
δράσεις όπως επενδύσεις σε µηχανο-
λογικό εξοπλισµό, αρδευτικά συστή-
µατα, κάλυψη εξόδων για πρακτικές 

βιολογικής γεωργίας και κτηνοτρο-
φίας, αγροπεριβαλλοντικά προγράµ-
µατα (π.χ απονιτροποίηση), επιδότη-
ση προγραµµάτων προώθησης κ.λπ. 

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι
Τα προγράµµατα αυτά είναι σε θέση 

να τα τρέχουν µόνο οι αναγνωρισµέ-
νες Οργανώσεις παραγωγών. Ωστό-
σο, υπάρχει πρόβλεψη για µία µετα-
βατική τετραετία στην οποία συνεται-
ρισµοί και άλλες µορφές συνεργασί-
ας που έχουν συσταθεί από παραγω-
γούς θα µπορούν να τρέχουν τέτοια 
προγράµµατα εφόσον, έως το 2027 
δεσµεύονται να µετατραπούν σε ανα-
γνωρισµένες οργανώσεις παραγωγών. 
Αξίζει να σηµειωθεί εδώ, πως στην Ι-
σπανία, ήδη οι αιγοπροβατοτρόφοι έ-
χουν πάρει τη δέσµευση του υπουρ-
γού Γεωργίας, Λουίς Πλάνας, πως θα 
ενεργοποιήσει τη νέα αυτή δυνατότητα 
της ΚΑΠ ώστε να αποκτήσουν τα δικά 
τους τοµεακά προγράµµατα.

Ειδική πρόβλεψη για τις 
ελληνικές οργανώσεις βάµβακος

Στο κείµενο της νέας ΚΑΠ ανα-
φέρεται πως ειδικά οι οµάδες πα-
ραγωγών βαµβακιού στην Ελλάδα 
θα θεωρούνται αυτόµατα «οργανώ-
σεις» ώστε να τρέξουν χωρίς κολ-
λήµατα τυχόν τοµεακά προγράµ-
µατα. Συγκεκριµένα στο Άρθρο 60α 
«Τύποι παρεµβάσεων σε άλλους 
τοµείς» της νέας ΚΑΠ αναφέρεται: 
Τα κράτη µέλη τα οποία επιλέγουν 
να υλοποιήσουν τύπους παρεµβά-
σεων στον τοµέα του βαµβακιού, α-
ναγνωρίζουν τις οργανώσεις παρα-
γωγών στον τοµέα του βαµβακιού 
και τις ενώσεις των εν λόγω οργα-
νώσεων βάσει των απαιτήσεων και 

σύµφωνα µε τις διαδικασίες που ο-
ρίζονται στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 152 και στα άρθρα 153 έ-
ως 156 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 
1308/201317. Οι οµάδες βαµβα-
κοπαραγωγών και οι οµοσπονδίες 
των εν λόγω οµάδων βαµβακοπα-
ραγωγών που έχουν αναγνωριστεί 
από τα κράτη µέλη βάσει του πρω-
τοκόλλου αριθ. 4 της πράξης προ-
σχώρησης της Ελληνικής ∆ηµοκρα-
τίας του έτους 1979 πριν από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανο-
νισµού τεκµαίρεται, για τους σκο-
πούς του παρόντος τµήµατος, ότι 
θεωρούνται οργανώσεις παραγω-
γών ή ενώσεις οργανώσεων παρα-
γωγών, αντίστοιχα. 

Νέα τομεακά
προγράμματα 
για Οργανώσεις  
Αιγοπροβατοτροφία και βαμβάκι θέτουν 
υποψηφιότητα για το δικό τους κλαδικό 
πρόγραμμα στο πρότυπο των επιχειρησιακών 
που τρέχουν οι οργανώσεις οπωροκηπευτικών 

Το παράθυρο να «σύρουν» οι 
ελληνικές αρχές το καθεστώς 
µε τα ιστορικά δικαιώµατα µέχρι 
την οριστική κατάργησή τους 
το 2026, φαίνεται να ανοίγει 
η αρθρογραφία του γ.γ 
Κοινοτικών Πόρων, 
Κωνσταντίνου Μπαγινέτα, 
που τόνισε πως «Ανεξαρτήτως 
µοντέλου εφαρµογής είναι 
δεδοµένο ότι το 2027 δεν θα 
υπάρχουν διαφορές στα 
µοναδιαία δικαιώµατα εντός των 
αγρονοµικών περιφερειών». 
Να σηµειωθεί πως η παραπάνω 
τοποθέτηση έρχεται µετά τις 
δηλώσεις Σκρέκα περί 
«µεταβατικού καθεστώτος» 
για τους έχοντες ιστορικά 
δικαιώµατα. Αυτό σηµαίνει ότι 
η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ 
δεν είναι έτοιµη ακόµα να θίξει, 
τουλάχιστον άµεσα, το καθεστώς 
που ισχύει σήµερα και πως 
σκέφτεται να προχωρήσει 
σε σύγκλιση µέχρι εκεί που της 
επιβάλλουν οι ευρωπαϊκές 
αρχές. Μένει βέβαια να φανεί 
αυτό και στις τελικές αποφάσεις 
που θα πρέπει να ληφθούν για 
τον στρατηγικό σχεδιασµό της 
νέας ΚΑΠ ο οποίος θα πρέπει 
να έχει ολοκληρωθεί µέσα 
στο ερχόµενο έτος. Άλλωστε 
η Κοµισιόν στο έγγραφο που 
απέστειλε µε προτάσεις για το 
ελληνικό στρατηγικό σχέδιο 
προτρέπει στην άµεση 
κατάργηση για να 
χρηµατοδοτηθούν ορθολογικά 
τα επιλέξιµα βοσκοτόπια.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Με «ουρά» 
έως το 2026 

Με τη νέα ΚΑΠ
Στην Ισπανία, ήδη οι αιγο-

προβατοτρόφοι αναµένεται 
να αποκτήσουν τα δικά τους 
τοµεακά προγράµµατα, όπως 

δεσµεύτηκαν οι ισπανικές αρχές 



Σάββατο 2 & Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021Agrenda48 ΑΓΡΟΣΧΟΛΟΣ

ΜΑΡΤΙΝ ΓΟΥΛΦ 
AΡΘΡΟΓΡΑΦΟΣ FT
«Αν οι εξελίξεις στη 
Βρετανία την τελευταία 
4ετία θυµίζουν φάρσα, 
αυτό που συµβαίνει στις 
ΗΠΑ είναι τραγωδία. [...]
Θεωρούσα ότι ο Τζορτζ Ου. 
Μπους ήταν άθλιος 
πρόεδρος. Αλλά συγκριτικά 
µε αυτό που ζήσαµε ήταν 
ένα πρότυπο ορθού λόγου, 
ευγένειας και ευπρέπειας».

ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
«Ένα πρώτο κύµα 
εµβολιασµού θα έχει 
ολοκληρωθεί ώστε να 
προλάβουµε την 
καλοκαιρινή σεζόν, όµως 
δεν πρόκειται να έχουµε 
την πλήρη ανάπτυξη, την 
πλήρη «ανοσία της αγέλης» 
όπως µας τη χαρακτηρίζουν 
οι ειδικοί πριν το τέλος της 
χρονιάς».

ΕΝΤΙ ΡΑΜΑ 
ΠΡΩΘΥΠ. ΑΛΒΑΝΙΑΣ
«Είναι δικαίωµα της 
Ελλάδας να επεκτείνει τα 
χωρικά της ύδατα στα 12 
ναυτικά µίλια κι αυτό δεν 
έχει σχέση µε τη διαφορά 
που έχουν Αθήνα-Τίρανα. 
Όπου η απόσταση µεταξύ 
δύο χωρών είναι µικρότερη 
των 12 ναυτικών µιλίων, το 
∆ιεθνές ∆ικαστήριο θα 
αποφασίσει».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΑΦΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΤΑ ΑΜΥΓ∆ΑΛΑ ΤΟΥ 2017 ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΠΙ∆Α ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΤΟΥ 2020

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

Στην Κορτσά 
Τι κι αν ο αγροτικός κόσµος όλο 
το προηγούµενο διάστηµα 
έβραζε για τη λειψή εξόφληση 
του τσεκ, ο υπουργός της 
πλατείας, τη νήσσαν. Αν’ αυτού, 
οι δηλώσεις για τους κινδύνους 
από το σύστηµα Nutri Score 
στις ετικέτες των προϊόντων, τις 
κοπές ουράς χοίρων, και το 
άθροισµα για την εξισωτική και 
την ενίσχυση στο ελαιόλαδο και 
τις κορωνοενισχύσεις. 

Ροτόντα
«Κύριοι ταγοί του 
Συνεταιριστικού κινήµατος οι 
καιροί ου µενετοί. Καθίστε 
γύρω από ένα στρογγυλό 
τραπέζι, για να µην έχουµε και 
παρεξηγήσεις ποιος θα βρεθεί 
στην “κεφαλή”, βρείτε αυτά 
που σας χωρίζουν, λύστε τα και 
επιτέλους προχωρήστε όλοι 
µαζί ενωµένοι και ισχυροί», 
λέει ο Γαβαλάς µε αφορµή τα 
τεκταινόµενα  στον ΕΘΕΑΣ.

Να ‘τανε το ‘21
Mια κι έξω, και στο 100% είπε 
ο αντιπρόεδρος του ΕΛΓΑ θα 
πληρωθούν οι αποζηµιώσεις 
από τον παγετό του Μαρτίου 
στις δενδρώδεις καλλιέργειες 
της Θεσσαλίας, που πήγαν κι 
αυτές πίσω χρονικά, γιατί 
δόθηκε προτεραιότητα στους 
πληγέντες του Ιανού. Όσο για 
την ψηφιακή µετεξέλιξη του 
οργανισµού αυτό θα γίνει 
πιλοτικά τέλος του 2021.

Συνειδητά ή εκ παραδροµής τα δολώµατα;

Με την πολλά υποσχόµενη ΕΘΕΑΣ και τις έριδες που έχει προκαλέσει 
µεταξύ συνεταιριστών και αλεξιπτωτιστών, δηµιουργούνται πολλά ε-
ρωτήµατα για τη φύση του νέου συνεταιριστικού νόµου 4673/2020, 
για τα µέλη-συνεταιριστές, τα µέλη-επενδυτές και τα «δολώµατα». Α-
λήθεια, η διάταξη του άρθρου 9, σύµφωνα µε την οποία, ένα µέλος 
µπορεί να αγοράσει µερίδα ή µερίδες άλλου µέλους ή µελών, µε α-
ποτέλεσµα ένα µέλος να εµφανίζεται µε δέκα µερίδες και δέκα ψή-
φους, έχει θεσπιστεί συνειδητά από τον νοµοθέτη ή από παραδροµή; 
Γιατί τότε η διάταξη του άρθρου 12, ότι κάθε µέλος-συνεταιριστής, δι-
αθέτει µια ψήφο στη γενική συνέλευση είναι απλά για... ξεκάρφωµα.

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Ανακουφισµένοι, εν 
µέρει, οι παραγωγικοί-
εξαγωγικοί φορείς για 
τη συµφωνία Brexit 
και το ότι δεν θα 
θιγούν οι εµπορικές 
συναλλαγές από 
δασµούς για τα αγαθά 
που συµµορφώνονται 
µε τους κανόνες 
καταγωγής.

«Ανοίγεται ένα 
νέο ανταγωνιστικό 
σενάριο στην αγορά 
του ΗΒ για τα 
ενωσιακά προϊόντα 
έναντι αυτών από 
τρίτες χώρες, αφού 
το ΗΒ έχει υπογράψει 
εµπορικές συµφωνίες 
µε µια µεγάλη οµάδα 
χωρών», ανησυχεί 
ο Incofruit. 

Υβρίδια
Τι κι αν η εγχώρια 

τευτλοκαλλιέργεια οδηγείται 
σε εγκατάλειψη, η ανησυχία 
των αρµοδίων έγκειται στο ότι 
το εργοστάσιο φέτος δεν θα 
καταφέρει να παράξει ζάχαρη 
εξαιτίας των πολλών 
προβληµάτων που υπήρχαν 
στις µηχανολογικές υποδοµές.

«Ο κ. Καραθανάσης είναι ο 
µόνος που δεν ευθύνεται», 
φέρεται να είπε σε τηλεοπτικό 
σταθµό της συµπρωτεύουσας 
ο Άδωνις... προβλέποντας ότι 
τα 2021 θα ανάψουν τα 
φουγάρα της ΕΒΖ.

Τώρα, αν οι παραγωγοί 
τεύτλων θα πειστούν στα 
κελεύσµατα του υπουργού να 
δουν το δέντρο (καλλιεργητική 
χρονιά του 2021) και όχι το 
δάσος (2020 που υπήρξαν 
τόσα προβλήµατα), θα φανεί 
από τις νέες σπορές το 
αµέσως επόµενο διάστηµα.

;

ΡΙΒΑΛΝΤΟ 
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ
«Σκέφτοµαι εδώ και πολύ 
καιρό να επιστρέψω µια 
µέρα, διότι στη 
Μπαρτσελόνα ήµουν πολύ, 
πολύ χαρούµενος. Θέλω να 
βοηθήσω την οµάδα να 
ανακάµψει µέσα από την 
επιστροφή µου. ∆εν είναι 
µυστικό ότι περιµένω αυτή 
τη δυνατότητα, γιατί εκεί 
πέτυχα.».

Για το λάδι 
ρωτήστε µε
ό,τι θέλετε, 
για το γάλα 
στο φίλο µου 
τον Νικήτα!

Μετά τα παρατράγουδα µε την εξόφληση της 
ενιαίας, η πληρωµή της εξισωτικής κύλησε πιο 
οµαλά, αν και πάλι υπήρξαν παράπονα! Αυτό που 
συνεχίζει να µην τσουλάει είναι ότι αφορά τον 
ΕΛΓΑ. Βέβαια ο αντιπρόεδρος του οργανισµού 
διαβεβαίωσε τον Μάξιµο της Λάρισας ότι 
έρχονται αποζηµιώσεις για τον παγετό του 
Μαρτίου και µάλιστα τα οικονοµικά του φορέα 
επιτρέπουν και εφάπαξ πληρωµή στο 100%. Άι 
στο καλό! Για την καθυστέρηση, σου λέει, φταίει η 
προτεραιότητα που δόθηκε στις ζηµιές λόγω Ιανού 
και στον φόρτο εργασίας του υποκαταστήµατος 
Λάρισας. Άι στο καλό, ξανά! 

Κάπου κόλλησαν στο υπουργείο Οικονοµικών, 
σου λέει, λόγω φόρτου εργασίας ένεκα και των 
εορταστικών αδειών κι αυτές οι αποζηµιώσεις 
ΠΣΕΑ που περιµένουν οι Θεσσαλοί από το 2017 
δεν πληρώθηκαν πριν τα Χριστούγεννα. Όµως 
τώρα διαβεβαιώνουν αρµοδίως ότι µπαίνουν πριν 
αλλάξει ο χρόνος. Το βλέπουµε γιατί κολλήµατα 
ανακύπτουν συχνά πυκνά! 

Φωνάζει ο Βάκης του ΑΚΚΕΛ για «τσεκουριά» 
Βορίδη στην εξισωτική, µετά την «κλοπή» στην 
ενιαία. Κι αν µείνει τίποτα, έρχονται -σου λέει ο 
Βάκης- «να τα φάνε ο Χατζηδάκης µε τη ∆ΕΗ και 
ο Πιτσιλής της ΑΑ∆Ε». Τελικά η κυβέρνηση 
Μητσοτάκη είναι σαν τις ακρίδες που αν δε φάνε 
τα πάντα δεν πρόκειται να ξεκουµπιστούν, λέει ο 
πρόεδρος του ΑΚΚΕΛ, τονίζοντας ότι σύµφωνα µε 
καταγγελίες κτηνοτρόφων, το κονδύλι της 
εξισωτικής για το έτος 2020 ήταν αυξηµένο κατά 
16,9 εκατ. ευρώ, αλλά οι παραγωγοί παρά τις 
αυξηµένες προσδοκίες που τους είχαν 
δηµιουργηθεί, είδαν µειώσεις έως 80%.... 

Άλλοι αγρότες και κτηνοτρόφοι καταγγέλλουν 
ότι ενώ µε εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ είχαν 
περιθώριο να προσκοµίσουν τα ΑΤΑΚ για 
ενοικιαζόµενα βοσκοτόπια έως τις 31 Ιανουαρίου, 
εντούτοις παρακράτησαν λεφτά σε όσους δεν 
είχαν το ΑΤΑΚ µέχρι την ηµέρα των ελέγχων. 
Επιπλέον, λένε άλλοι, διαπίστωσαν και ποινές 
λόγω έλλειψης ΑΤΑΚ. Κάποιοι µάλιστα λένε ότι 
λύση θα µπορούσε να είναι η εφαρµογή των 
αχρεωστήτως καταβληθέντων, όπως συνηθιζόταν 
στο παρελθόν και στην περίπτωση της εξόφλησης 
της ενιαίας δεν έγινε! 

Αµπελουργοί που υλοποίησαν το 2019 
προγράµµατα αναδιάρθρωσης και µετατροπής 
αµπελώνων, εισπράττοντας ενίσχυση πάνω από 
5.000 ευρώ, έλαβαν χριστουγεννιάτικα 
ραβασάκια από την ΑΑ∆Ε µε εντολή να 
ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, όπως 
οφείλουν βάσει νόµου. Φωνάζει η ΚΕΟΣΟΕ ότι 
έτσι η ΑΑ∆Ε εξοµοιώνει την ενίσχυση 
επενδυτικού χαρακτήρα µε εισοδηµατική ενίσχυση. 
Κι αυτό σηµαίνει καταρχήν υποχρέωση τήρησης 
βιβλίων β’ κατηγορίας και ένταξη στο κανονικό 
καθεστώς, αλλά και φόρο εισοδήµατος µε βάση τη 
σχετική φορολογική κλίµακα, καθώς και πρόστιµα 
λόγω µη έκδοσης τιµολογίων.     Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Γ
ια να έχουµε, όπως όλοι 
ευχόµαστε, µια καλή χρο-
νιά, καλό είναι να αποφεύ-
γουµε τα λάθη της προη-

γούµενης. Το πρώτο βήµα για την 
αποφυγή των ίδιων λαθών είναι 
η αναγνώρισή τους. Το δεύτερο, 
αν γίνεται, είναι η διόρθωσή τους 
και τέλος η µη επανάληψή τους.  

Λάθη αδιόρθωτα 
Ο ΤΡΟΠΟΣ µε τον οποίο έγινε 
πριν από λίγες µέρες η πληρωµή 
της ενιαίας ενίσχυσης ήταν λάθος 
και παραµένει πρόβληµα. Οι αξι-
όπιστοι υπολογισµοί «ειδικού συ-
νεργάτη» στη σελίδα 50 είναι α-
πολύτως διαφωτιστικοί των «λα-
θών», τα οποία έγιναν και τα ο-
ποία οδηγούν σε µια αδικαιολό-
γητη οριζόντια µείωση της τάξε-
ως του 2% στα ποσά που ανέµε-
ναν όλοι οι δικαιούχοι των ενι-
σχύσεων αγρότες. Οι αριθµοί εί-
ναι αµείλικτοι και µια ευαίσθητη 
πολιτική αρχή υποχρεούται να 
δώσει τις απαραίτητες εξηγήσεις. 

Μιλούν οι αριθμοί
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ µάλιστα των ε-
ξηγήσεων που θα δοθούν, καλό 
είναι η ίδια πολιτική αρχή να µε-
ριµνήσει έγκαιρα για την αποκα-
τάσταση των αδικηθέντων. Μπο-
ρεί µια οριζόντια µείωση (πέραν 
του 2,9% ως ∆ηµοσιονοµική Πει-
θαρχία και 2,5% ως Εθνικό Απόθε-
µα) να ακούγεται λίγο, όµως, ό-
ταν µιλάµε για αγρότες είναι πο-
λύ. Σε έναν καλλιεργητή σιτη-
ρών για παράδειγµα, αντι-
προσωπεύει κάτι παραπά-
νω από το 1/6 της καθα-
ρής του απόδοσης ανά 
στρέµµα (παράδειγµα 
σελ. 2 – editorial). 

Περί ηθών 
ΕΚΤΟΣ ΒΕΒΑΙΑ από την 
καθαρά οικονοµική, υ-
πάρχει και η ηθική πλευ-
ρά του θέµατος. Στο όνοµα 
ποιας δικαιοσύνης, η επίσηµη 

αρχή επιλέγει να περικόψει από 
650.000 αγρότες και µάλιστα εν 
κρυπτώ το 2% της ενίσχυσης για 
να ικανοποιήσει, όπως λέει το ρε-
πορτάζ, κάποιες εκατοντάδες νε-
οαφιχθέντων - υποψηφίων ενί-
σχυσης από το Εθνικό Απόθεµα, 
οι οποίοι, ως γνωστόν, τελούν υ-
πό ευρεία αµφισβήτηση;  

Είναι φως φανάρι 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ποιος βεβαιώνει ό-
τι µια τέτοια παρασπονδία, όπως 
είναι η χωρίς θεσµική κάλυψη ο-
ριζόντια µείωση των ενισχύσεων 
δεν θα φέρει τη χώρα αντιµέτω-
πη µε τις κοινοτικές ελεγκτικές 
αρχές, δηλαδή δεν θα επιφέρει 
νέους καταλογισµούς, τουτέστιν 
νέες απώλειες κοινοτικών πόρων 
που έχουν προορισµό τη γεωργία;

Στις μπαριέρες 
ΣΥΖΗΤΕΙΤΑΙ ευρέως ότι ο απερ-
χόµενος πρόεδρος του ΟΠΕΚΕ-
ΠΕ, καθηγητής Γρηγόρης Βάρ-
ρας, παρέδωσε στο διάδοχό του 
στον Οργανισµό, τουλάχιστον σε 
ότι αφορά την προετοιµασία των 
πληρωµών, το τελευταίο µοντέλο 
Mercedes - Maybach κι αυτός... το 
στουκάρει στις µπαριέρες. 

Τελευταία πράξη
ΑΥΤΟ που δεν έχει βέβαια απο-
σαφηνισθεί, είναι ο λόγος που 
υπαγόρευσε την αποµάκρυνση 
Βάρρα, λίγο πριν την τελευταία 

στροφή. Αν όπως λέγεται εί-
ναι  η άρνησή του να πλη-

ρώσει τους αµφιλεγόµε-
νους αιτούντες στήριξης 
από το Εθνικό Απόθεµα, 
τότε τα πράγµατα είναι 
σοβαρά. Θα µπορούσε 
να υποθέσει κανείς ότι 
κάποια «αόρατη χείρα», 
που είχε δεσµευθεί να υ-
πηρετήσει συγκεκριµένα, 
άνοµα προφανώς, συµ-
φέροντα, µπόρεσε να υ-
παγορεύσει την κυβερ-
νητική βούληση.  

Συζητείται ευρέως 
ότι ο απερχόµενος 
πρόεδρος του 
ΟΠΕΚΕΠΕ, 
καθηγητής 
Γρηγόρης Βάρρας, 
παρέδωσε στο 
διάδοχό του 
στον Οργανισµό, 
τουλάχιστον σε 
ότι αφορά την 
προετοιµασία των 
πληρωµών, το 
τελευταίο µοντέλο 
Mercedes - 
Maybach κι αυτός... 
το στουκάρει στις 
µπαριέρες

Σ
το τέλος κάθε χρονιάς, λεξικά και ε-
φηµερίδες κάνουν µια αναθεώρη-
ση του έτους µέσω της γλώσσας που 
χρησιµοποίησαν. ∆εν προκαλεί έκ-

πληξη, καθώς αυτό το παράξενο 2020 έρχεται 
στο τέλος του, µια από τις πιο ψηφισµένες λέ-
ξεις της χρονιάς είναι η πανδηµία. Ενάντια στη 
ροή, το Λεξικό Αγγλικής της Οξφόρδη ανακοί-
νωσε ότι υπάρχουν πολλές νέες λέξεις - και πα-
λιές που επανήλθαν - για να διαλέξει µόνο µία.

[…] Η διεθνής πολιτική επίσης είχε πολλές 
νέες λέξεις και µια επιστροφή παλαιότερων εκ-
φράσεων -κοιτάζοντας κάποιες από αυτές µπο-
ρεί να δώσουν µια αίσθηση της χρονιάς που λί-
γοι θα κοιτάξουν πίσω µε νοσταλγία.

Ο κορωνοϊός, επισήµως εµφανίστηκε τον Φε-
βρουάριο του 2020 από τον ΠΟΥ για να αποφύ-
γει τον στιγµατισµό που υπέστη η Ισπανία εξαι-
τίας της πανδηµίας της γρίπης το 1918-1920, 
γνωστή ως ισπανική γρίπη. Πραγµατικά, ο Α-
µερικανός πρόεδρος Τραµπ έχει επανειληµµέ-
νως καταφύγει σε λεκτικούς πολέµους κατη-
γορώντας την Κίνα ότι διαδίδει την «κινεζική 
γρίπη», ή αλλιώς «kung flu». Το Πεκίνο δεν ή-
ταν απροετοίµαστο. Οι κατηγορίες του Tραµπ 
ήταν µια τέλεια δικαιολογία για την Κίνα να α-
ναβαθµίσει τη διπλωµατία του «λύκου του πο-

λέµου» ένα επιθε-
τικό στυλ διεθνούς 
εµπλοκής- µε «µά-
χες» στο twitter.

Το Πεκίνο επίσης 
εµφανίζεται σε άλλη 
µια καινοτοµία του 
2020: τη διπλωµα-
τία της µάσκας. Την 
άνοιξη, η έλλειψη 

ιατρικού εξοπλισµού -και µασκών- προκάλεσε 
απόλυτο πανικό διεθνώς, µε τις χώρες ή τις αρ-
χές εντός των χωρών να ανταγωνίζονται ο έ-
νας τον άλλον για να αποκτήσουν κάποιες.[...].

Αλλά η πραγµατική καινοτοµία της χρονιάς 
ήταν τα κύµατα διαµαρτυρίας που ξεσηκώθη-
καν σε όλο τον κόσµο µετά τον βίαιο φόνο του 
Τζορτζ Φλόιντ στις ΗΠΑ τον Μάιο. Το Black 
Lives Matter έχει εµπνεύσει νέες απαιτήσεις 
και κινήµατα που ζητούν µια ριζική αναθεώ-
ρηση του πώς κατανοούµε τις κοινωνίες µας 
και τις ιστορίες.[...] Προσπαθώντας να κατανο-
ήσουµε την επίδραση του κορωνοϊού, τα κρού-
σµατα, την αύξηση, τα ποσοστά µετάδοσης, και 
τους δείκτες θνησιµότητας, επίσης υπογραµµί-
ζουνε την την ανάγκη για στατιστική παιδεία.

Η σύγκριση περιπτώσεων -επιτυχίες και α-
ποτυχίες- θα µας πάει καλά µέχρι το 2021 και 
πιο µακριά. Εάν ο κόσµος πρόκειται να προε-
τοιµαστεί για την επόµενη πανδηµία, θα πρέπει 
να κοιτάξει προσεκτικά στη διακυβέρνηση του. 
Το… έπος του Brexit, άλλη µία διαδικασία που 
προκάλεσε την επινόηση αρκετών νέων λέξε-
ων, συνεχίστηκε µέχρι το τέλος του 2020. [...]

*∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ  CARNEGIE EUROPE

Πανδημία
λέξη 2020

ΤΗΣ ΡΟΣΑ ΜΠΑΛΦΟΥΡ* 
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Διπλό φιάσκο στην εξόφληση της ενιαίας 
Πέρα από τη δημοσιονομική πειθαρχία και το Εθνικό Απόθεμα λείπει από τους αγρότες ένα επιπλέον ποσοστό 2%

ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Κάποιες µέρες πριν o αγροτικός κόσµος αναγκά-
στηκε να ελέγξει δύο φορές τους τραπεζικούς του 
λογαριασµούς µέσα στην πανδηµία µε όλους 
τους γνωστούς περιορισµούς. Με θλίψη και α-
γανάκτηση διαπίστωσε και τις δύο φορές ότι η 
πολυαναµενόµενη «µεγάλη» πληρωµή του ∆ε-
κεµβρίου, που πραγµατοποιεί κάθε έτος ο ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ, ήταν ελλειµµατική από πολλές πλευρές. 

Ο υπουργός ΥπΑΑΤ παραδόξως δεν έδειξε να 
αιφνιδιάζεται από το πρώτο φιάσκο και µε τον 
γνωστό του πληθωρικό τρόπο, απαντώντας στα 
πολλαπλά και εύλογα ερωτήµατα συµπολίτευ-
σης και αντιπολίτευσης από το βήµα της Bου-
λής, δικαιολόγησε την αποτυχηµένη πρώτη προ-
σπάθεια εξόφλησης της ενιαίας ενίσχυσης ως 
το αποτέλεσµα της υιοθέτησης µιας συντηρητι-
κής προσέγγισης δηµιουργίας «πλεονάσµατος» 
για εν δυνάµει δικαιούχους Εθνικού Αποθέµα-
τος. ∆εσµεύτηκε προσωπικά για µια δεύτερη ά-
µεση συµπληρωµατική πληρωµή που θα έλυνε 
το πρόβληµα. Αυτή η δεύτερη προσπάθεια εξό-
φλησης έλαβε χώρα πράγµατι µετά από τρεις η-
µέρες και συνδυάστηκε µε τις πληρωµές της ε-
ξισωτικής αποζηµίωσης και των ειδικών ενισχύ-
σεων λόγω κορωνοϊού, σε µια προσπάθεια κατα-
σκευής µιας επίπλαστης εντύπωσης ότι το πρό-
βληµα αντιµετωπίστηκε και λύθηκε.

∆ιακινήθηκε έντονα ότι εν τέλει υπήρξε µια δι-
οικητική κατά βάση αστοχία (ο πρόεδρος του Ο-
ΠΕΚΕΠΕ ζήτησε συγνώµη από τους δικαιούχους 
επιδοτήσεων για την αναστάτωση και δεσµεύ-
τηκε για το αυτονόητο να είναι πιο προσεκτικός 
την επόµενη φορά), η οποία βασίστηκε σε κά-
ποιες πρόχειρες υπηρεσιακές εισηγήσεις µε λα-

θεµένους υπολογισµούς. Ο ίδιος ο υπουργός Υ-
πΑΑΤ αναγκάστηκε να παρέµβει για µια ακόµη 
φορά για να ανοίξει το σύστηµα και να δουν ε-
πιτέλους οι δικαιούχοι ποια τα (νέα;) δικαιώµα-
τά τους και ποιες οι πληρωµές τους. Σύµφωνα 
πάντα µε το τι διαρρέει από το υπουργείο, οι υ-
πηρεσιακές ευθύνες θα αναζητηθούν και θα α-
ποδοθούν και το θέµα θα λήξει. 

Ωστόσο, το θέµα δεν µπορεί να λήξει µε µια α-
πλή απόδοση αυτού του διπλού φιάσκου σε µια 
τυχαία διοικητική και υπηρεσιακή ανεπάρκεια 
και µιας και το σύστηµα µε υπουργική παρέµ-
βαση άνοιξε, µε τη βοήθεια εκατοντάδων αγρο-
τών και κτηνοτρόφων που παρείχαν στοιχεία, δι-
αµορφώθηκε ο παραπάνω πίνακας που είναι α-
ποκαλυπτικός του τι συνέβη, των βαθύτερων πο-
λιτικών, διοικητικών και υπηρεσιακών ευθυνών 
που υπάρχουν, καθώς και των προθέσεων που 
θέλουν να εξυπηρετηθούν.

∆ιαβάζοντας λοιπόν προσεκτικά τον πίνακα, 
προκύπτουν τα ακόλουθα βασανιστικά 
ερωτήµατα – συµπεράσµατα: 

Η πρώτη εξόφληση της ενιαίας ενίσχυσης στις 

17.12.2020 ήταν 14% µειωµένη σε σχέση µε αυ-
τό που είχαν υπολογίσει οι παραγωγοί µε βάση 
την πληρωµή της προκαταβολής. Η µείωση αυ-
τή δεν µπορεί να εξηγηθεί ούτε µε τη δηµοσιο-
νοµική πειθαρχία 2,9% ούτε µε την οριζόντια πε-
ρικοπή του 2,5% για το Εθνικό Απόθεµα. Πρέπει 
να απαντηθεί ποιοι από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το Υ-
ΠΑΑΤ ήθελαν εν τέλει να βάλουν χέρι στις τσέ-
πες των παραγωγών. 

Η πολιτική ευθύνη είναι µεγάλη, καθώς είχε 
προειδοποιηθεί πολλές φορές από διάφορους 
θεσµικούς παράγοντες ο υπουργός ΥπΑΑΤ για 
την ύπαρξη και τη δράση ενός πυραµιδωτού κυ-
κλώµατος παραγωγής εικονικών βοσκοτόπων 
που αλλοιώνει την κατανοµή του Εθνικού Απο-
θέµατος, δηµιουργεί µαύρο χρήµα, το οποίο ε-
ξαγοράζει συνειδήσεις δείχνοντας το δάχτυλο 
στους αγρότες του µόχθου, συστήνει ηγετίσκους 
και εν τέλει αφήνει έκθετη τη χώρα σε µελλοντι-
κούς δηµοσιονοµικούς καταλογισµούς.

Μετά και τη δεύτερη πληρωµή της εξόφλησης 
παραµένει πέρα από τη δηµοσιονοµική πειθαρ-
χία και το Εθνικό Απόθεµα ένα επιπλέον ποσο-
στό 2% που δεν ξέρει κανένας που έχει χαθεί. 
Είναι αδιανόητο να αγνοείται ή να υποκρύπτε-
ται ένα τόσο µεγάλο ποσοστό. Η διοικητική ανε-
πάρκεια αχαρακτήριστη (δεν θα αρκεί πλέον ένα 
συγνώµη ή µια ανάρτηση σε κοινωνικά δίκτυα) 
και ο υπηρεσιακός σχεδιασµός στα όρια του δό-
λου. Το ποσοστό αυτό επαρκεί για την κατανο-
µή ενός ακόµη Εθνικού Αποθέµατος (!) και µάλ-
λον αυτό προορίζεται για µια νέα µηχανή παρα-
γωγής επίπλαστων δικαιωµάτων σε ιδιωτικά βο-
σκοτόπια τύπου Γράµµου. Από τον Σεπτέµβρη έ-
χει καταγγείλει η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ τη µεθόδευση. 

Ο προηγούµενος πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ έ-

χει στείλει φακέλους στον εισαγγελέα. Οι Πε-
ριφερειάρχες µε επιστολές έχουν διαµαρτυρη-
θεί για αυτά τα τερατουργήµατα. Εντούτοις, δεν 
φαίνεται να αλλάζει ο σχεδιασµός και η βούλη-
ση για τη δηµιουργία ενός ιδιότυπου στρατού 
από ρουσφέτια ηµετέρων. Το αντίθετο, πάµε 
να υλοποιήσουµε εις διπλούν αυτό που άφη-
σαν οι προηγούµενοι. Μα είναι δυνατόν; Στο 
Μέγαρο Μαξίµου κατανοούν τι συµβαίνει ανε-
ξέλεγκτα από τους άριστους;

Ο υπηρεσιακός µηχανισµός του ΟΠΕΚΕΠΕ α-
δυνατεί ή συνηγορεί πρακτικά στην αφαίµαξη 
των πραγµατικών παραγωγών κρύβοντας ή µη 
φανερώνοντας την αλήθεια προχωρώντας σε υ-
πηρεσιακές εισηγήσεις που εκθέτουν τον κοινό 
νου. Οι υπηρεσιακοί παράγοντες του ΟΠΕΚΕΠΕ 
διενέργησαν, ως όφειλαν, εκείνους τους γεω-
χωρικούς ελέγχους που απλά και γρήγορα κα-
ταδεικνύουν πως ένας δηµόσιος βοσκότοπος τη 
µια χρονιά µετατρέπεται σε ιδιωτικό την επόµενη 
µέσω εικονικής µίσθωσης ελάχιστου τιµήµατος; 
Οι υπηρεσιακοί παράγοντες του ΟΠΕΚΕΠΕ κατα-
νοούν ότι ως δηµόσιοι λειτουργοί οφείλουν να 
προστατεύουν το κύρος και την αξιοπιστία του 
Οργανισµού απέναντι σε κάθε πρόσκαιρη διοί-
κηση και πολιτική ηγεσία;

Η έρευνα θα συνεχιστεί µέχρι τέλους ακόµη 
κι αν υπουργός δραπετεύσει µέσω του επερχό-
µενου ανασχηµατισµού, ο νέος πρόεδρος του 
ΟΠΕΚΕΠΕ αποχωρήσει µε τη λήξη της τρίµηνης 
θητείας του και οι δύο τρεις διευθυντές του Ο-
ΠΕΚΕΠΕ θυσιαστούν ως µαριονέτες προστασίας 
ενός βρώµικου κυκλώµατος που επιθυµεί τους 
αγρότες να είναι επαίτες, να επιζητούν ρουσφέ-
τια, και να διεκδικούν επίπλαστα (ή faux – ψεύτι-
κα στην ορολογία µερικών) δικαιώµατα.

∆εν αρκεί 
µια συγγνώµη

Το θέµα δεν µπορεί να 
λήξει µε µια απλή απόδοση 
αυτού του διπλού φιάσκου 

σε µια τυχαία διοικητική και 
υπηρεσιακή ανεπάρκεια

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΕΕ 2020

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

ΜΕΙΩΣΕΙΣ 

ΑΡΧΙΚΑ 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2020

100% των δικαιωµάτων 
της βασικής ενίσχυσης 2020

ΜΕΙΩΜΕΝΑ  
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2020

κατά 2,5% υπέρ Εθνικού Αποθέµατος 
(97,5% των δικαιωµάτων της βασικής ενίσχυσης 2020)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ

ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΠΛΗΡΩΜΗ
�%�  

ΑΠΟ ΑΥΤΟ 
ΠΟΥ ΑΝΕΜΕΝΕΝΑΝ 

ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ 

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΠΛΗΡΩΜΗ
�%�  

ΑΠΟ ΑΥΤΟ 
ΠΟΥ ΑΝΕΜΕΝΕΝΑΝ 

ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 21/10/2020 70,00% 70,00% 0% 71,80% 71,80% 0%

1Η ΕΞΟΦΛΗΣΗ 17/12/2020 16,00% 86,00% 14,00% 16,50% 88,30% 11,70%

2Η ΕΞΟΦΛΗΣΗ 18/12/2020 6,60% 92,60% 7,40% 6,70% 95,00% 5,00%

∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΚΗ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ 17/12/2020 2,90% 95,50% 4,50% 2,90% 97,90% 2,10%

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ 
ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ 18/12/2020 2,50% 98,00% 2,00% 0,00% 97,90% 2,10%
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Μαζί µε την Artoza 
και η Foodtech
Η έκθεση FOODTECH στοχευόµενη στη 
βιοµηχανία τροφίµων, που αφορά τις τεχνολογίες 
παραγωγής, επεξεργασίας, συσκευασίας, 
αποθήκευσης και διακίνησης Τροφίµων και Ποτών, 
σε συνδυασµό µε την Artoza, θα πραγµατοποιηθεί 
στις 13 – 16 Νοεµβρίου 2021, στο Metropolitan 
Expo.  Η έκθεση διοργανώνεται κάθε 2 χρόνια και 
συµµετέχουν 200 από τις πιο σηµαντικές 
προµηθευτικές επιχειρήσεις από την Ελλάδα και 
το εξωτερικό που δραστηριοποιούνται στον κλάδο 
προϊόντων και υπηρεσιών τεχνολογίας και 
εξοπλισµού τροφίµων και ποτών, ως εκθέτες, 
προσελκύοντας το ενδιαφέρον σε 18.000 
επισκέπτες. Πληροφορίες στο https://foodtech.gr/
h-ekthesi/to-profil-tis-ekthesis/.

Τέλος Μαΐου
το 10o διεθνές
συµπόσιο ροδάκινων
Η Νάουσα θα φιλοξενήσει το δέκατο διεθνές 
συµπόσιο ροδάκινων, από τις 30 Μαΐου έως 3 
Ιουνίου του 2022, υπό την αιγίδα του Τεχνολογικού 

Πανεπιστηµίου Κύπρου, του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και της International 
Society for Horticultural Science. Οι διοργανωτές 
υπόσχονται να προσφέρουν ένα υψηλής ποιότητας 
επιστηµονικό πρόγραµµα, το οποίο θα συνδυαστεί µε 
πλούσιες κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες 
για τους επισκέπτες. Τα µέλη της επιτροπής είναι 
διακεκριµένοι επιστήµονες από 15 χώρες του 
εξωτερικού. Πληροφορίες: www.fruitsciences.eu.

Περί βιολογικών 
όλα στο Organic 
Food Iberia
Ο κόσµος των βιολογικών 
αναδεικνύεται στη νέα 
µεγάλη ιβηρική εκδήλωση 
διεθνούς εµπορίου 9 µε 10 
Ιουνίου 2021 στον 
εκθεσιακό χώρο IFEMA της 
Μαδρίτης. Οι επισκέπτες θα 
έρθουν σε επαφή µε πάνω 
από 600 πιστοποιουµένους 
προµηθευτές και νέες 
επιχειρήσεις οργανικών 
προϊόντων τροφίµων, ποτών 
και συστατικών από όλο τον 
κόσµο. Για περισσότερες 
πληροφορίες στο www.
organicfoodiberia.com.

AΘΗΝΑ 

MA∆ΡΙΤΗ ΝΑΟΥΣΑ 

Οµαδικές παρουσιάσεις 
ανά χώρα στη ∆ιεθνή 
Πράσινη Εβδοµάδα

Η 80ή ετήσια διεθνής έκθεση 
Πράσινης εβδοµάδας τροφίµων, 
γεωργίας και κηπουρικής θα 
διοργανωθεί διαδικτυακά στις 
20-21 Ιανουαρίου 2021, µε τη 
µορφή οµαδικών παρουσιάσεων, 
ανά χώρα και αγορά προϊόντος. Η 
εµπορική έκθεση στοχεύει στην 
απευθείας πώληση στον τελικό 
καταναλωτή, τροφίµων και 
παραδοσιακών προϊόντων υψηλής 
ποιότητας και µεγάλης ποικιλίας. 
Για περισσότερες πληροφορίες 
στον ιστότοπο: 
www.german-fairs.gr/berolino/
international-green-week/

ΒΕΡΟΛΙΝΟ
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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

Κτηνοτροφική επιχείρηση σε λειτουρ-
γία,   πλήρως αδειοδοτηµένη σε αγροτε-
µάχιο 53   στρεµµάτων, κτιριακές εγκα-
ταστάσεις µε πλήρη, υπερσύγχρονο εξο-
πλισµό και υποδοµές,   κατσίκες επιλογής   
µε εξαιρετικό γεννητικό υλικό. Σε κόµβο 
της Εγνατίας οδού, οι χρήσεις   γης είναι 
συµβατές για οιανδήποτε δραστηριότητα 
(κτηνοτροφία , καθετοποίηση ,αγροτουρι-
σµό , φωτοβολταικά κλπ) email : Info@
kosynthos.gr

Πωλούνται αρνιά Λακόν 60 ηµερών, θη-
λυκά και αρσενικά,100 ευρώ έκαστο,περι-
οχή Λάρισας.Τηλ.6973722978 

Πωλούνται 100 πρόβατα χιώτικα υψηλής 
γαλακτοπαραγωγής. Τηλ. 6955/316314.

Πωλούνται 100 γίδια γνήσια αγγλονού-
µπια. Τηλ. 6955/316314.

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

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

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

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

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

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

Πωλούνται Γίδια Μουρθια, Ζανα, Αλπίνο.
Τηλ. 6907/327682.

Πωλούνται αγελάδες  ελευθέρας βοσκής, 
Λιµουζίν και Γαλακτοπαραγωγής.

Τηλ.6907327682

Πωλούνται 30 αγελάδες µικτής κατεύθυν-
σης. Περιοχή  Έδεσσα.Τηλ.6977/259943

Πωλούνται Αιγοπρόβατα  ελευθέρας βο-
σκής, τα πρόβατα είναι  10 ράτσας  γερ-
µανικά µε Λακόν και τα κατσίκια είναι 
38 ράτσας Ζαν µε ∆αµασκού. Βελτιωµέ-
να  µε µεγάλη παραγωγή γάλακτος και 
έτοιµα για παραγωγή. Τηλ.6948483873, 
2353031142 Ώρες επικοινωνίας από 8:00 
π.µ. έως 10:00 το βράδυ. Περιοχή  Κολιν-
δρός Πιερίας.

Πωλούνται 100 πρόβατα χιώτικα υψηλής 
γαλακτοπαραγωγής. Τηλ. 6955/316314.

Πωλούνται 100 γίδια γνήσια αγγλονού-
µπια. Τηλ. 6955/316314.

ΖΗΤΗΣΗ

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

Ζητούνται δικαιώµατα βοσκότοπου και 
αροτραία.Τηλ.6978/023728.

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πωλείται  φρέζα δενδροκοµική Τερανό-
βα 70αρα, καθώς και Ρίπερ 7αρι. Περιοχή 
Αγρίνιο.Τηλ.6972/882057.

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

Πωλούνται φυτώρια ελιάς,ποικιλίας κο-
ρωνέικης,καλαµών,σε υποκείµενο αγριε-
λιάς και φυτώρια ροδιάς, ποικιλίας Ερµιό-
νης,περιοχή Λακωνίας.Τηλ.6946395102.

Πωλείται καλαµπόκι,κριθάρι και τρι-
φύλλι σε µπάλα,περιοχή Λάρισας.
Τηλ.6973/722978.

ΖΗΤΗΣΗ

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

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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

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

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

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

Πωλούνται ή ενοικιάζονται 150 στρέµ-
µατα περιφραγµένα µε καρυδιές καρπο-
φόρες, µε δική τους άρδευση, παραπλεύ-
ρως σε τεχνητη λίµνη υπό κατασκευή. Τι-
µή 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,περιοχή 
Κατσαρού Μεσσηνίας, δήµος Οιχαλίας,ε-
ντός,πλήρες τοπογραφικού και χαρτιών.
Τηλ.6906/585476..

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Πωλείται ένα κλαδευτικό συρόµενο χιλιά-
ρι. Περιοχή  Πιερίας.Τηλ. 6980/001606 

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

Πωλείται  Ford  Transit   µε µουσα-
µά, 280.000 χλµ. Περιοχή Πιερίας. Τηλ. 
6980/001606 

Πωλείται ΒMW E30, 4θυρο, 35 ετών. Πε-
ριοχή Πιερίας Τηλ. 6980/001606, 

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

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

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

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

Πωλείται πρέσα CASE 540 µε 6 σκοινιά, 
σχεδόν καινούρια, µεγάλη τετράγωνη µπά-
λα.Τηλ.6972/173482.

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

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

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

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

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

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

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

Πωλείται θεριζοαλωνιστική µηχανή Μ101 
µε επισκευασµένο κινητήρα, χωρίς σαπί-
λες. ∆υνατότητα µετατροπής σε χορτοκο-
πτικό. Τιµή 2500 ευρώ.Τηλ.2310/711133.

Πωλείται καταστροφέας. Τιµή 400 ευρώ.
Τηλ.2310/711133.

Πωλείται τρακτέρ stayer 8110 me 6000 
ώρες χρήσης. Σε άριστη κατάσταση µαζί µε 
τα παρελκόµενα,  σπαρτική, άροτρο, 2 καλ-
λιεργητές (ελαφρύς, βαρύς) , µε λιπασµα-
τοδιανοµέα.Τηλ.6943/457861.

Πωλείται  καινούριο ραντιστικο,αµεταχεί-
ριστο.Τηλ. 6943/457861.

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

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

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

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

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

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

Πωλούνται σπαρτική µηχανή σίτου και δι-
σκοσβάρνα. Τηλ.6972307674.

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 τό-
νο/ώρα  µε 200 ώρες χρήσης. Τιµή 6.400 
ευρώ. Τηλ.6947/741230.

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

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

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

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

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

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

Πωλείται ένα αναστρεφόµενο άροτρο 
3υνο,πολλούς καλλιεργητές και άλλα ερ-
γαλεία. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.6972/366041, 6972366043

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πωλούνται αγροτικά εργαλεία,µία σπαρ-
τική µηχανή, µία δισκοσβάρνα, ένας καλλι-
εργητής 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 χορτοσυλλέκτης-ελικόπτερο µε 
9 µπρατσα.Τηλ.6982/776003.
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Οριστικό τέλος στην ανάγκη συστη-
µατικής κοπής της ουράς των χοίρων 
επιχειρεί να βάλει σχετική απόφαση 
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης, θεσπίζοντας δείκτες καλής διαβί-
ωσης των ζώων σε όλες τις σταβλικές 
εγκαταστάσεις χοίρων της χώρας που 
διαθέτουν πάνω από 10 χοιροµητέρες.

Το σχετικό µέτρο για τη θέσπιση 
κανόνων για την προστασία των χοί-
ρων έρχεται σύµφωνα µε τη σύστα-
ση 2016/336/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ε-
πιτροπής προκειµένου να µειωθεί 
η ανάγκη συστηµατικής κοπής της 
ουράς των χοίρων και να εξασφαλι-
στεί, σταδιακά, έως τις 31/12/2022 
η εκτροφή χοίρων µε ακέραια  ουρά.

Με τη συγκεκριµένη απόφαση του 
υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μά-
κη Βορίδη, καθορίζονται τα αναγκαία 
µέτρα και ορίζονται δείκτες καλής δια-
βίωσης για την αξιολόγηση των κινδύ-
νων δαγκώµατος της ουράς των ζώων.

Το δάγκωµα της ουράς που παρα-
τηρείται µεταξύ των χοίρων είναι ένα 
πολυπαραγοντικό πρόβληµα το οποίο 
οφείλεται κυρίως στην έλλειψη καθα-
ρού και επαρκούς χώρου στάβλισης, 
καλών συνθηκών διαβίωσης, καλής 
διατροφής, υλικών απασχόλησης κα-
θώς και στην κακή κατάσταση της υ-

γείας των ζώων που επιφέρει καταπό-
νηση και τους προκαλεί εκνευρισµό. 

Ως εκ τούτου η βελτιστοποίηση των 
παραπάνω παραγόντων-κλειδιών α-
ποµακρύνει την ανάγκη για µερική 
κοπή της ουράς των χοίρων. 

Μάλιστα, όπως προκύπτει και από 
µελέτη που δηµοσιεύτηκε στο επιστη-
µονικό περιοδικό Animal Welfare, οι 
βελτιώσεις στην καλή διαβίωση των 
χοίρων δεν µειώνουν το εισόδηµα 
των χοιροτρόφων. Η µελέτη επικε-
ντρώθηκε στα συνήθη προβλήµατα 

και στα µέτρα που λαµβάνονται, προ-
κειµένου να αξιολογηθούν ο οικο-
νοµικός και κοινωνικός αντίκτυπος. 

Φαίνεται ότι το επίπεδο βελτίωσης 
ενός µέτρου για την καλή διαβίωση 
των ζώων δεν αποφέρει ίσο επίπεδο 
βελτίωσης της στάσης του κοινού ή 
αλλαγής στο εισόδηµα της εκµετάλ-
λευσης. Συνεπώς, οι ερευνητές ανα-
ρωτιούνται µήπως πρέπει να αποσυν-
δεθούν τα τρία µεγέθη: καλή µετα-
χείριση των ζώων, εισόδηµα εκµε-
ταλλεύσεων, δηµόσια συµπεριφορά.

Πολυπαραγοντικό
Το δάγκωµα της ουράς 

µεταξύ χοίρων οφείλεται 
στην έλλειψη καθαρού και 

επαρκούς χώρου στάβλισης

Ελεύθερα κυνήγι και 
ψάρεµα έως 7 Γενάρη
Επιτρέπονται το κυνήγι και το 
ερασιτεχνικό ψάρεµα εντός της 
περιφερειακής ενότητας, σύµφωνα 
µε τα αναθεωρηµένα µέτρα κατά 
του κορωνοϊού που δηµοσιεύθηκαν 
στο ΦΕΚ. Η απόφαση ισχύει από τις 
25 ∆εκεµβρίου 2020 έως και τις 7 
Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6.00. 
Πριν από κάθε έξοδο πρέπει να 
γίνει αποστολή µηνύµατος SMS στο 
13033 µε κωδικό 6. Οι µετακινήσεις 
για κυνήγι ή ψάρεµα επιτρέπονται
 5 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Καλύτερα τα φρέσκα 
τρόφιµα και της εποχής
Ψάρι από Σκανδιναβία και Ρωσία, 
γαλοπούλα από τις ΗΠΑ, γεµιστή 
χήνα από τη Γερµανία, παντού όπου 
γιορτάζονται τα Χριστούγεννα τα 
εδέσµατα είναι εκλεκτά. Έχουν 
όµως θετικό αποτύπωµα σε σχέση 
µε το περιβάλλον; Σε µελέτη του 
Ινστιτούτου Ενέργειας και 
Περιβαλλοντικών Ερευνών (ifeu) 
της Χαϊδελβέργης οι επιστήµονες 
κατέληξαν να αγοράζονται τρόφιµα 
εκτός συσκευασίας, από την περιοχή 
και να είναι της εποχής.

∆ιαµάχης συνέχεια για
ΠΟΠ «ελιά Καλαµάτας»
Υπέρ της κατάργησης της 
απόφασης µε την οποία η ΠΟΠ 
«Ελιά Καλαµάτας» θεωρείται ως 
συνώνυµο της ποικιλίας «Καλαµών» 
τάχθηκε το Περιφερειακό 
Συµβούλιο Πελοποννήσου, το οποίο 
ζητά να διατηρηθεί και να επεκταθεί 
η γεωγραφική και ποσοτική βάση 
της ζώνης ΠΟΠ σε όλη τη Νότια 
Πελοπόννησο. Το Περιφερειακό 
Συµβούλιο ενέκρινε ψήφισµα µε το 
οποίο αιτείται από την κυβέρνηση 
να καταργηθεί η εν λόγω ρύθµιση.

Θερµοκηπιακά φυτά και 
γεωθερµία ∆. Μακεδονίας
Στοχευµένες ενέργειες για ανάπτυξη 
θερµοκηπιακών καλλιεργειών και 
αξιοποίηση γεωθερµικών πεδίων σε 
ενδεδειγµένες περιοχές ∆υτικής 
Μακεδονίας (όπως Π.Ε. Φλώρινας) 
προετοιµάζει η Περιφερειακή Αρχή. 
Την πρωτοβουλία «φρέναρε» η 
πανδηµία, όµως έχουν προχωρήσει 
συζητήσεις µε κατάλληλους φορείς 
και ιδρύµατα της χώρας και του 
εξωτερικού. ∆ιερευνάται επίσης και 
η αξιοποίηση αβαθούς γεωθερµίας 
σε περιοχές ορυχείων της ∆ΕΗ.

Το µέτρο για τη θέσπιση κανόνων προστασίας των χοίρων έρχεται σύµφωνα µε τη σύσταση 2016/336/ΕΚ 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειµένου να µειωθεί η ανάγκη συστηµατικής κοπής της ουράς των χοίρων.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Δείκτες ευζωίας σε μια
χοιροτροφική μονάδα
Στοπ στην κοπή ουράς χοίρων και δείκτες κλειδιά για βελτίωση 
των συνθηκών στους στάβλους έως 31/12/22 με απόφαση Βορίδη

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

Πωλείται άροτρο 14 τρίυνο ψηλοστάβαρο 
agrotica  και 2 βαµβακοσπορές του Ψαλτί-
δη,µία 4σειρη, µία 3σειρη και µία κεντρόφυ-
γκα.Τηλ.6979/957956.

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

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

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

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

Πωλείται τρακτέρ John Deere  6620, µο-
ντέλο του 20011 σε άριστη κατάσταση µε 
πρόσφατο service και καινούρια λάστιχα  
KLEBER φυλασσόµενο σε υπόστεγο , έτοι-
µο για χρήση.   .Τηλ. 6977/608235.

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

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

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

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

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

Πωλείται  µηχάνηµα χάραξης ελαιών σχε-
δόν 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 κινητήρας, 
κουβούκλιο εργοστασιακό. Τιµή 5000 ευ-
ρω.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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Οι πρωταθλητές
του φώτο φίνις
Αλλαγές στην κορυφή στα μεγάλα σαλόνια

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Με αλλαγές στην κορυφή υποδέ-
χτηκαν το 2021, τα µεγάλα ευρω-
παϊκά πρωταθλήµατα, κάτι που δεί-
χνει ότι οι «κούπες» στο τέλος της 
σεζόν πιθανώς να αλλάξουν χέ-
ρια. Στην Ιταλία για παράδειγµα 
η... µόνιµη εδώ και 9 χρόνια πρω-
ταθλήτρια φαίνεται να τα έχει βρει 
σκούρα, απέναντι στην αναγεννη-
µένη Μίλαν (αγέραστος ο Ζλάταν) 
και την «σοβαρή» Ίντερ, οι οποίες 
βρίσκονται σε τροχιά τίτλου. 

Στη Γαλλία, την άσχηµη πορεία 
της Παρί Σεν Ζερµέν «πλήρωσε» 
ο τεχνικός Τούχελ, τον οποίο δια-
δέχτηκε ο Ποτσετίνο που ανέλαβε 

να επιστρέψει τους Παρισιάνους 
στην κορυφή όπου έχουν κάτσει 
Λυόν και Λιλ. 

Στην Αγγλία τώρα τα πράγµατα 
είναι πιο σύνθετα. Η Μάντσεστερ 
Γιουνάιτεντ έχει αρχίσει να κάνει 
όνειρα τίτλου για πρώτη φορά µε-
τά τη φυγή Φέργκιουσον, ωστόσο 
η Λίβερπουλ κρατά ακόµα «γερά» 
την πρώτη θέση. Από κοντά και τα 
αουτσάιντερ Λέστερ και Έβερτον, 
ενώ η Σίτι δεν παύει να απειλεί. 

Ρεάλ Μαδρίτης και Ατλέτικο φαί-
νεται στην Ισπανία πως θα είναι οι 
δύο οµάδες που θα διεκδικήσουν το 
πρωτάθληµα, καθώς η αποδιοργα-
νωµένη Μπάρτσα έχει µείνει πίσω. 
Από την άλλη, στη Γερµανία, µία α-
πό τα ίδια... Μπάγερν über alles. 

Μαζί µε την εταιρεία παραγωγής µπύρας µε την 
οποία συνεργάζεται, ο Μέσι έστειλε από µια φιάλη για 
κάθε γκολ σε όλους τους τερµατοφύλακες που έχει 
σκοράρει, γιορτάζοντας έτσι την κατάρριψη του ρεκόρ 
των 643 τερµάτων. Ανάµεσα στους τυχερούς ήταν 
και ο Μπουφόν, που φωτογραφήθηκε µε αυτό το 
«δώρο-πείραγµα» του Αργεντίνου σταρ. 

Μία μπύρα για κάθε
γκολ μοίρασε ο Μέσι  

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Κατακτήριες δοκιµές 14.50 ΕΡΤ 1

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΑΕΛ – ΟΦΗ 17.15 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι 19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – ΠΑΣ Γιάννινα 19.30 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης 22.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Λαµία – Ολυµπιακός 15.00 Novasports 1HD

Βόλος – Παναιτωλικός 17.15 Novasports 3HD

Απόλλων Σµύρνης – ΑΕΚ 17.15 Novasports 2HD

Άρης – ΠΑΟΚ 19.30 Novasports 1HD

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Αγώνας 21.30 COSMOTE SPORT 5HD

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Κατακτήριες δοκιµές 14.50 ΕΡΤ 1

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΑΕΛ – ΟΦΗ 17.15 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι 19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – ΠΑΣ Γιάννινα 19.30 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης 22.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Λαµία – Ολυµπιακός 15.00 Novasports 1HD

Βόλος – Παναιτωλικός 17.15 Novasports 3HD

Απόλλων Σµύρνης – ΑΕΚ 17.15 Novasports 2HD

Άρης – ΠΑΟΚ 19.30 Novasports 1HD

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Αγώνας 21.30 COSMOTE SPORT 5HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Τότεναµ – Λιντς 14.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Κρίσταλ Πάλας – Σέφιλντ Γιουνάιτεντ 17.00 COSMOTE SPORT 5 HD

Γουέστ Μπροµ – Άρσεναλ 22.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Ρεάλ Μαδρίτης – Θέλτα 22.00 COSMOTE SPORT 2 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναιτωλικός – ΟΦΗ 15.00 Novasports 3HD

Αστέρας Τρίπολης – Παναθηναϊκός 15.00 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΠΑΣ Γιάννινα – Απόλλων Σµύρνης 17.15 Novasports 3HD

ΑΕΛ – ΠΑΟΚ 17.15 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι 18.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Ολυµπιακός – ΑΕΚ 19.30 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Τότεναµ – Λιντς 14.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Κρίσταλ Πάλας – Σέφιλντ Γιουνάιτεντ 17.00 COSMOTE SPORT 5 HD

Γουέστ Μπροµ – Άρσεναλ 22.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Ρεάλ Μαδρίτης – Θέλτα 22.00 COSMOTE SPORT 2 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναιτωλικός – ΟΦΗ 15.00 Novasports 3HD

Αστέρας Τρίπολης – Παναθηναϊκός 15.00 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΠΑΣ Γιάννινα – Απόλλων Σµύρνης 17.15 Novasports 3HD

ΑΕΛ – ΠΑΟΚ 17.15 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι 18.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Ολυµπιακός – ΑΕΚ 19.30 Novasports 1HD

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο  2 Ιανουαρίου

Κυριακή 3 Ιανουαρίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Οι µεγάλες  
προκηρύξεις 
του ΠΑΑ στην 
ενδιάμεση διετία   

Πώς σβήνουν    
σταδιακά τα ιστορικά  
δικαιώματα και τι 
μένει ως το 2026

Αργότερα από  
πότε η υποβολή 
των δηλώσεων 
ΟΣΔΕ  2021    

Η Ελλάδα ξανά στο WRC
Κορυφαίοι οδηγοί από όλο τον 
κόσµο και λάτρεις των τεσσάρων 
τροχών θα βρεθούν και πάλι 
στην Ελλάδα, καθώς το «Ράλλυ 
Ακρόπολις» θα επιστρέψει το 
2021 στο Παγκόσµιο Πρωτάθληµα 
Αυτοκινήτου (World Rally 
Championship-WRC), αρχικά, 
ως αναπληρωµατικός αγώνας. 
Υπενθυµίζεται πως ο διάσηµος 
αυτός αγώνας αυτοκινήτου από 
το 2014 βρέθηκε εκτός WRC.

Μόντριτς έως το 2022
Σε κατ’ αρχήν συµφωνία µε τη 
Ρεάλ Μαδρίτης για την επέκταση 
της συνεργασίας τους έως το 
καλοκαίρι του 2022 ήρθε ο Λούκα 
Μόντριτς, όπως αναφέρει η 
Marca. Στα οκτώµισι χρόνια του 
στη Ρεάλ Μαδρίτης, ο διεθνής 
Κροάτης επιθετικός µέσος έχει 
κατακτήσει µεταξύ άλλων τέσσερα 
Τσάµπιονς Λιγκ και δύο 
πρωταθλήµατα Ισπανίας.

Νέα ενίσχυση για ΑΕΛ
Η ΑΕΛ συνεχίζει να ενισχύεται 
ενόψει του δεύτερου µισού του 
πρωταθλήµατος. Μετά την 
απόκτηση του Ούρος Τσόσιτς, 
οι βυσσινί ανακοίνωσαν και τη 
µεταγραφή του Αντριάν 
Κολοµπίνο, µε τον Ουρουγουανό 
ποδοσφαιριστή να υπογράφει για 
2,5 χρόνια. Οι βυσσινί αγωνίζονται 
ενάντια στον ΠΑΟΚ αυτή την 
Κυριακή και δεν αποκλείεται 
ο Κολοµπίνο να βρίσκεται στην 
αποστολή της οµάδας.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’
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∆ιατήρησε και την εβδοµάδα πριν την 
Πρωτοχρονιά την δυναµική της η α-
γορά αµνοεριφίων, µε τις τιµές για τα 
ντόπια αρνιά να αναρριχώνται σε νέα 
υψηλά,  διαµορφώνοντας τιµή 6 ευρώ 
το κιλό. Την ίδια στιγµή, τα ντόπια κα-
τσίκια, των οποίων η προσφορά ήταν 
περιορισµένη καθ’όλη την εορταστική 
περίοδο, διατήρησαν τα 6,5 ευρώ το κι-
λό. Από εδώ και πέρα, άνθρωποι της α-
γοράς εκτιµούν ότι το εµπόριο θα πα-
τήσει φρένο για τις επόµενες εβδοµά-

δες, µε τις τιµές πάντως να µην αποµα-
κρύνονται από το εύρος των 5 ευρώ το 
κιλό. Υπενθυµίζεται ότι από τις 10 ∆ε-
κεµβρίου και µετά οι κοπές στα σφα-
γεία προσέγγισαν τα 4,80 ευρώ το κι-
λό για τα αρνιά, ενώ λίγες µέρες πριν 
η τιµή δεν ξεπερνούσε τα 4,20 ευρώ το 
κιλό. Στο µεταξύ, ο ήπιος έως τώρα χει-
µώνας και οι βροχές του ∆εκεµβρίου 
επιδρούν θετικά στα ζώα και στην πα-
ραγωγή γάλακτος, όπως µεταφέρουν 
κτηνοτρόφοι στην Agrenda. 

Με 6 ευρώ «έφυγαν» τα αρνιά
τρε ε η α ορά στις ιορτές ανε ά οντας µέ ρι  ε ρώ τις τιµές

 κόµα περιορισµένη η προσ ορά στα αµνοερ ια πο  κρατάνε τα κέρ η
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Έ
χουν παγώσει οι νέες πωλή-
σεις βάµβακος στην ελληνική 
αγορά, κυρίως λόγω των εορ-
τών και απλά γίνονται κάποιες 

φορτώσεις παλαιότερων συµβολαίων. Το 
δολάριο δεν µας βοηθά, εντούτοις το χρη-
µατιστήριο κάνει ότι µπορεί προς την αντί-
θετη κατεύθυνση. Από το νέο έτος αναµέ-
νεται ξανά δραστηριότητα στην αγορά µας, 
θεωρητικά ίσως σε λίγο χαµηλότερο πριµ 
µια που το χρηµατιστήριο ολοένα και ανε-
βαίνει. Τα λευκά και ποιοτικά βαµβάκια 
πιάνουν τα 79 σεντς ανά λίµπρα.

Τόσο λόγω των εορτών των Χριστου-
γέννων όσο και του κλίµατος γενικά, η ελ-
ληνική αγορά σκληρού σίτου είναι «καθι-
σµένη» τις τελευταίες εβδοµάδες. ∆εν πλη-
ρώνονται οι τιµές άνω των 280 ευρώ ο τό-
νος FOB για τα µέτρια σιτάρια, ενώ οι ανα-
λυτές αναµένουν να δουν τις διαθέσεις των 
αγοραστών µε το νέο έτος. 

Μια µικρή αύξηση των καλλιεργού-
µενων εκτάσεων στη Θεσσαλία και στα-
θερά στα 10.000 στρέµµατα στην Ηλεία 
δείχνει µια πρώτη εικόνα για τη νέα σε-
ζόν στη βιοµηχανική ντοµάτα, αν και α-
κόµα είναι πολύ νωρίς, όπως λένε οι ε-
µπλεκόµενοι. Στη Θεσσαλία η τιµή παρα-
γωγού ήταν στα 90 ευρώ ο τόνος για τα 5 
brix, ενώ στην Ηλεία κυµάνθηκαν στα 80 
ευρώ ο τόνος για τα 10 brix. Σηµειωτέον 
ότι στην Πελοπόννησο πρέπει να θεωρεί-
ται δεδοµένη η πρόθεση της µεταποίησης 
για περισσότερη πρώτη ύλη. 

Λίγες πράξεις στα 79 
σεντς για το βαμβάκι

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

26/11 05/12 10/12 17/12 30/12

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

335,36
332,30

356,96

339,90
333,30

Κατσίκια
Στα κατσίκια, η διαθέσιµη παρα-
γωγή φάνηκε ότι δεν κάλυψε

τις ανάγκες της αγοράς τόσο στο 
εσωτερικό όσο και για εξαγωγή

Γάλα 
Η καλή τιµή στο αιγοπρόβειο 
γάλα κάνει πολλούς κτηνο-
τρόφους να κάνουν νωρί-
τερα τον «απογαλακτισµό»

Χοιρινό
Στο χοιρινό κρέας η τιµή µετά βίας 
πιάνει τα 2,60 ευρώ το κιλό (στο 
σφαγείο) όταν η αγορά πλήρωνε 
πέρσι µέχρι και 3,5 ευρώ το κιλό

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

19/11 26/11 03/12 10/12 17/12 30/12

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

230

196

209,5

69,52

415,10

1177,40

15,72

62,97

110,82

74,96

230

196

209,5

72,36

403,40

1184,00

15,34

67,82

111,35

80,05

230

196

209,5

71,15

403,20

1166,60

15,98

66,92

112,47

83,83

230

196

209,5

74,22

400,80

1159,80

16,23

65,40

112,00

85,27

229

195

209,5

77,30

401,30

1190,40

16,55

65,80

113,70

83,33

229

195

209,5

77,20

412,70

1289,40

17,98

67,37

114,60

81,02

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

2.56

2.67 2.67

2.58 2.55 2.56

305 305 305 305 302 302

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

Αγορά 
αμνοεριφίων 
(ευρώ/κιλό)

10 ∆εκεµβρίου  4,80 

28 ∆εκεµβρίου  6,00
ΠΗΓΗ: AGRENDA
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Το βαµβάκι πήρε πίσω τη διόρθωση του χρηµατιστηρίου 
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¤/τόνοςσέντς/λίµπρα
77,20

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

195

KΑΛΑΜΠΟΚΙ
210

200

190

180

170

160

150

209,5

ΚΡΙΘΑΡΙ
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0

Παρθένο Βιοµ/νικοί
άσοι

Εξτρα
παρθένο

¤/κιλό
2,56 

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

IOYΛ ΑΥΓ ΣΕΠ OKT ΝΟΕ ∆ΕΚ

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

Αµετάβλητη η αγορά σκληρού 
σίτου της Ιταλίας που εµφανίζει 
τάση σταθεροποίησης στα 
πρόσφατα υψηλά επίπεδα.

Χωρίς µεταβολή έκλεισαν το 2020 
οι δείκτες στις ιταλικές αγορές για 
το κτηνοτροφικό καλαµπόκι που 
διατηρεί ανοδικό µοµέντουµ.

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

Σταθεροποίηση πάνω από τα 
2,55 ευρώ το κιλό στη µέση τιµή 
του έξτρα παρθένου ελαιολάδου 
στην Ισπανία.
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69.00

68.00

66.00

65.00

52.00

50.00

48.00

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

∆ύο απανωτές χρονιές οι βαµβακοπα-
ραγωγοί πληρώθηκαν σε ιστορικά χα-
µηλές τιµές για την πρώτη ύλη που ε-
φοδίασαν τα εγχώρια εκκοκκιστήρια, 
µε τα φιξαρίσµατα που έκλεισαν την τε-
λευταία εβδοµάδα του έτους, να µην υ-
περβαίνουν τον κανόνα των 42 λεπτών 
παρά µια εκ νέου ανάκαµψη της διε-
θνούς τιµής στα 77 σεντς ανά λίµπρα.

Την ίδια στιγµή η πλειοψηφία των 
αναλυτών εντοπίζουν υποστηρικτικά 
θεµελιώδη στη διεθνή αγορά βάµβα-
κος, µε την παγκόσµια παραγωγή του 
2020 να είναι µειωµένη και τη ζήτηση 
να ανακάµπτει σταθερά. Οι τοποθετή-
σεις στην άνοδο λοιπόν, των ξένων ε-
πενδυτών, µαρτυρούν ότι η ελληνική 
µεταποίηση µάλλον φόρτωσε στους 
παραγωγούς τα σπασµένα της χρονιά 
του 2019 και της άνοιξης του 2020 που 
πάγωσε τα συµβόλαια και βούλιαξε στα 
50 σεντς την τιµή του εκκοκκισµένου.

Σε αυτό το πλαίσιο δυναµώνουν και 

οι φωνές που διεκδικούν µια έκτακτη 
ενίσχυση στους παραγωγούς βάµβα-
κος, προκειµένου να µπορέσουν αφε-
νός να ανταπεξέλθουν στις καλλιεργη-
τικές απαιτήσεις της νέας χρονιάς, α-
φετέρου να παραµείνουν στην καλλι-
έργεια η οποία καταγράφει ήδη στρεµ-
µατικές απώλειες από τον έντονο αντα-
γωνισµό από τα σιτηρά και ειδικά το 
σκληρό σιτάρι. Τις πρώτες εβδοµάδες 
του 2021 αναµένεται ότι το αίτηµα αυ-
τό θα απασχολήσει τους επιτελείς της 
πλατείας Βάθη. 

Στο διεθνές σκηνικό τώρα, η παγκό-
σµια κατανάλωση µειώθηκε στα 102 ε-
κατ. δεµάτια µπάλες από την σοδειά του 
2019 λόγω του αναγκαστικού κλεισί-
µατος των εγκαταστάσεων παραγωγής 
σε πολλές χώρες. Αυτό αντιπροσωπεύ-
ει µείωση των 18 εκατ. δεµατίων σε σύ-
γκριση µε την προηγούµενη εµπορική 
περίοδο, ενώ υπολείπεται κατά 24 εκατ. 
δεµάτια από τις αρχικές προσδοκίες για 
τη συγκοµιδή του 2019.

Το αµερικανικό υπουργείο γεωργί-
ας USDA, αναµένει επί του παρόντος 

µια ανάκαµψη στην παγκόσµια κατα-
νάλωση στα 114 εκατ. δεµάτια για τη 
φετινή παραγωγή, κατά πολλούς ανα-
λυτές µια αρκετά αισιόδοξη προοπτική. 
Πάντως, η παγκόσµια παραγωγή προ-
βλέπεται να είναι περίπου 116 εκατ. δε-
µάτια, ήτοι τουλάχιστον 6 εκατ. δεµάτια 
λιγότερα σε σχέση µε αυτά που έπεσαν 
στην αγορά τους προηγούµενους µή-
νες, όσο οι παγκόσµιες εκτάσεις φαί-
νεται ότι βαίνουν µειούµενες και για 
τη νέα καλλιεργητική περίοδο. Αυτό 
οφείλεται τόσο σε προβλήµατα παρα-
γωγής στη Λατινική Αµερική, όσο και 
στην εγκατάλειψη της καλλιέργειας ι-
δίως στις ΗΠΑ, µε αρκετούς παραγω-
γούς να αναλογίζονται στροφή προς 
το καλαµπόκι ή τη σόγια. 

∆υο έτη ζηµιάς πληρώνουν οι παραγωγοί σύσπορου
 ην περσινή ασο ρα ρ νο ν  στον παρα ω ό οι εκκοκκιστές  κρατώντας αµηλά έτος την τιµή
 ι σ νθήκες καθιστο ν πρό ηλη την έκτακτη ει ική εν σ ση το  προ όντος λό ω το  κορωνο ο Έκτακτη ενίσχυση στο 

βαµβάκι διεκδικούν µε 
επιστολή τους προς τον 
υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη, 
αγρότες-µέλη του Α.Σ. 
Μακρυχωρίου, της Ο.Π. 
Μακρυχωρίου και Συκουρίου, 
καθώς και Α.Σ. Καλοχωρίου. 
Όπως αναφέρουν στην 
επιστολή, η φετινή χρονιά 
ήταν η χειρότερη των 
τελευταίων δέκα ετών για 
βαµβακοκαλλιεργητές, 
καθώς λόγω του κορωνοϊού, 
υπήρξαν δυσκολίες που 
επηρέασαν την πώληση του 
προϊόντος και ζητούν σε 
συνεργασία µε το υπουργείο 
Οικονοµικών, την οικονοµική 
στήριξη για τους ίδιους όσο 
και για το εθνικό προϊόν που 
λέγεται Λευκός Χρυσός. «Σε 
µια περιοχή που οι αποδόσεις 
βάµβακος υπερβαίνουν τα 
430 κιλά ανά στρέµµα, ο 
µέσος όρος κυµάνθηκε στα 
330 κιλά µε µέση τιµή 0,39 
ευρώ το κιλό» αναφέρεται 
στην επιστολή. 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟ 
ΒΑΜΒΑΚΙ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΝ 
ΑΓΡΟΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΜΠΗ

Κατόπιν της διόρθωσης της προηγούµενης εβδοµάδας το 
βαµβάκι, όπως και στο σύνολο τους τα περισσότερα 
χρηµατιστήρια, ανέκαµψε πλησιάζοντας ξανά τα πρόσφατα 
υψηλά του. Τα νέα πακέτα στήριξης στις ΗΠΑ καθώς και οι 
εµβολιασµοί στις περισσότερες χώρες µεταφέρουν ένα 
κλίµα αισιοδοξίας στις αγορές, οι οποίες µε την βοήθεια των 
κερδοσκοπικών κεφαλαίων κινούνται ανοδικά. Παράλληλα, 
το δολάριο εξακολουθεί να πιέζεται, γεγονός το οποίο 
συνήθως ενισχύει τις τιµές εµπορευµάτων. 
Μεσοπρόθεσµα οι αναλυτές προβλέπουν πάλι οι κινήσεις 
των χρηµατιστηρίων να κινούνται ως ένα «πακέτο» προς 
τις ίδιες κατευθύνσεις ανάλογα µε τις ειδήσεις. 

ΝEA ΥOΡKH
Το δολάριο εξακολουθεί να µην βοηθά το ελληνικό 
προϊόν, αλλά ευτυχώς το χρηµατιστήριο κάνει ό,τι 
µπορεί ώστε να βελτιώσει τις τιµές του βαµβακιού 
µας. Λόγω των ηµερών δεν υπάρχει ιδιαίτερη 
δραστηριότητα µε τους αγοραστές και πωλητές να 
έχουν αναβάλει τις κινήσεις τους για το νέο έτος. 
Μένει να δούµε αν η συνεχόµενη άνοδος του 
χρηµατιστηρίου θα ασκήσει µια µικρή πίεση στο 
πριµ (βάση) επί των χρηµατιστηριακών τιµών. 
Παραδοσιακά όταν τα αποθέµατα λιγοστεύουν είναι 
δύσκολο πλέον να δούµε σηµαντικές αλλαγές στην 
βάση για τη σοδειά µας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Οι αναλυτές εντοπίζουν θετικά 
θεµελιώδη στη διεθνή αγορά.

ΘΕΜΕΛΙΩ∆Η
Αύξηση στην παγκόσµια 

κατανάλωση και µείωση 

στην παγκόσµια παραγωγή 

βάµβακος βλέπει το USDA 

Συνεδρίαση 29/12/20
Μήνας Κλείσιµο Μεταβολή

Μάρτιος ‘21 77,01 +0,66

Μάιος ‘21 77,62 +0,62

77,5

77,0

76,5

76,0

75,5

75,0

74,5

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 21
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Πληθαίνουν τα επιχειρήµατα υ-
πέρ της διαµόρφωσης µιας νέας 
«υπό-αγοράς» στην αγορά ελαι-
ολάδου, στην οποία θα διαπραγ-
µατεύονται έξτρα παρθένα ελαιό-
λαδα προερχόµενα από παραδο-
σιακούς ελαιώνες, µε υψηλότερες 
τιµές από αυτές που διαµορφώνει 
η υπερ-προσφορά από εκµεταλ-
λεύσεις µε βιοµηχανικού τύπου 
προδιαγραφές. Πρόκειται για µια 

εξέλιξη που εφόσον δροµολογη-
θεί, αναµένεται να βελτιώσει τη 
θέση των Ελλήνων παραγωγών, 
αφού ως επί το πλείστον η ελαι-
οκοµία στην Ελλάδα καλύπτεται 
από την οµπρέλα του παραδοσι-
ακού πρότυπου παραγωγής. Μια 
τελευταία προσθήκη στη φαρέτρα 
όσον προωθούν τη µεταρρύθµι-
ση κατακερµατισµού της αγοράς 
ελαιολάδου, η οποία έχει ξεκινή-

σει τους τελευταίους µήνες στην Ι-
σπανία, συνιστά πρόσφατη έκθε-
ση του Πανεπιστηµίου της Χαέν, 
στην καρδιά του ισπανικού ελαιώ-
να. Εκεί το κόστος παραγωγής έξ-
τρα παρθένου ελαιολάδου κυµαί-
νεται από 1,73 ευρώ έως 4 ευρώ 
το κιλό. Με τη µέση τιµή στα 2,55 
ευρώ το κιλό, µόνο οι πυκνές και 
υπέρπυκνες εκµεταλλεύσεις µπο-
ρούν να «κινηθούν» στην αγορά.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Τον ρόλο του Ιταλού εµπόρου 
στην ελληνική αγορά ελαιολά-
δου έρχονται να διεκδικήσουν 
γερµανικών συµφερόντων τυ-
ποποιητικές εταιρείες, οι οποί-
ες µέχρι τώρα κάλυπταν τις ανά-
γκες τους στην Ιβηρική χερσό-
νησο και την Ιταλία. 

Ήδη την περασµένη άνοιξη, 
η ανάκαµψη στην εγχώρια αγο-
ρά ελαιολάδου που είχε βουλιά-
ξει σε εύρος τιµών κάτω από τα 
2,50 ευρώ το κιλό, συνέπεσε µε 
τις αγορές γερµανικής αλυσίδας 
που υποχρεώθηκε σε αναζήτηση 
νέων προµηθευτών λόγω του α-
ποκλεισµού της Ιταλίας. Όπως ε-
ξηγούν στην Agrenda άνθρωποι 
της αγοράς, τη δεδοµένη στιγµή 
στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ού-
τε οι υποδοµές ούτε οι γνωριµί-
ες για να διατηρηθούν τα κεκτη-
µένα του 2020, ωστόσο φαίνε-
ται ότι «ο Γερµανός ποτέ δεν λέ-
ει όχι σε υψηλής ποιότητας πρώ-
τη ύλη, µε χαµηλές υπολειµµα-
τικότητες και είναι διατεθειµέ-
νος να πληρώσει κάτι παραπά-
νω». Άλλωστε είναι γνωστό ότι 
είναι η Γερµανία που επέβαλε 
µε τον καιρό όλες τις νέες ποιο-
τικές τάσεις και διακρίσεις στην 
αγορά ελαιολάδου, δίνοντας έµ-
φαση σε λεπτοµέρειες που υπερ-
βαίνουν το µέτρο της οξύτητας. 

Φαίνεται ότι η χώρα της Κε-
ντρικής Ευρώπης καταβάλει προ-
σπάθειες για να εδραιωθεί στον 
χώρο του τροφίµου και κατ’ επέ-
κταση στο ελαιόλαδο. Έτσι, δεν 

είναι καθόλου απίθανο στο κο-
ντινό µέλλον, έπειτα και από την 
εµπειρία της περασµένης άνοι-
ξης, οι Γερµανοί που διαθέτουν 
τυποποιητήρια και στην Ιταλία, 
να επιχειρήσουν µια παράκαµψη 
του Ιταλού µεσάζοντα στο ελαιό-
λαδο, προσεγγίζοντας απευθεί-
ας ελληνικούς συνεταιρισµούς. 

Στο κοµµάτι της αγοράς των 
ηµερών τώρα, η παραγωγή έχει 
ξεπεράσει τα µισά της διαδρο-
µής, µε τις αποδόσεις να είναι 
µικρές αφού η αναλογία καρ-
πού προς λάδι είναι υψηλή. Οι 
εµπορική ροή δεν εµφανίζει ι-

διαίτερη ευκινησία, µε την αγο-
ρά να έχει κάτσει πέριξ των 2,80 
ευρώ το κιλό. Όπως εξηγούν άν-
θρωποι της αγοράς, «το χρηµα-
τιστήριο» ελαιολάδου έχει συ-
ντονιστεί µε την εξέλιξη της παν-
δηµίας και των µέτρων περιορι-
σµού του Covid19, αναµένοντας 
τα πρώτα δείγµατα γραφής του 
2021, γύρω µετά την πρώτη ε-
βδοµάδα του Ιανουαρίου. 

Έτσι, σε περίπτωση που πράγ-
µατι τα µέτρα χαλαρώσουν και η 
αγορά ανοίξει, οι εταιρείες του 
χώρου θα πάρουν το σήµα που 
αναµένουν και θα ξεκινήσουν 
τις προετοιµασίες για το άνοιγ-
µα της εστίασης και για τους κα-
λοκαιρινούς µήνες. 

Στο ενδεχόµενο αυτό, δεδοµέ-
νου του µικρού όγκου παραγω-
γής σε Ελλάδα και Ιταλία, οι τι-
µές δεν µπορούν παρά να ανα-
κάµψουν, διαµορφώνοντας νέο 
εύρος άνω των 3 ευρώ το κιλό 

στη χώρα µας. Σε µια αντίθετη 
περίπτωση, το εµπόριο ενδέχε-
ται να καθηλώσει για λίγο ακό-
µα τις τιµές του προϊόντος στο 
υφιστάµενο µοτίβο. Ακούγεται 
άλλωστε ότι η γραµµή που ήδη 
έχουν δώσει οι µεγάλες αλυσίδες 
λιανικής σε ολόκληρη την Ευρώ-
πη, υπαγορεύει ζήτηση για πιο 
φθηνό προϊόν, κάτι που κατευ-
θύνει το εµπόριο στην Ισπανία.   

Σε κάθε περίπτωση, τις επό-
µενες ηµέρες η εγχώρια αγο-
ρά αναµένει εξελίξεις αναφορι-
κά µε την τιµή του έξτρα παρθέ-
νου ελαιολάδου, αφού τότε θα 
ενεργοποιηθεί και η ζήτηση α-
πό την Ιταλία. Μέχρι στιγµής οι 
Ιταλοί δεν έχουν προβεί στην 
αγορά µεγάλων ποσοτήτων, εν 
πολλοίς για τους λόγους που 
περιγράφονται παραπάνω, ε-
νώ παράλληλα έχουν µοιράσει 
τις ποσότητες µεταξύ Λακωνί-
ας και Κρήτης, µε την τελευταία 
να διεκδικεί επιθετικά τα µερί-
δια που έχασε το περασµένο έ-
τος λόγω χαµηλής και προβλη-
µατικής παραγωγής. 

Ο γερµανικός παράγοντας που ανεβάζει
την ελληνική αγορά ελαιολάδου 
Διατεθειµένος να πληρώσει παραπάνω την ποιότητα ο Γερµανός καταναλωτής

Ωριµάζει η ιδέα δηµιουργίας νέας αγοράς
για ελαιόλαδο από παραδοσιακούς ελαιώνες 

ΥΨΗΛΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ 
ΚΑΡΠΟΥ ΠΡΟΣ ΛΑ∆Ι

Η παραγωγή έχει ξεπεράσει 

τα µισά της διαδροµής, µε τις 

αποδόσεις να είναι µικρές 

αφού η αναλογία καρπού προς 

λάδι είναι υψηλή

ΛΙΓΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΚΟΜΑ
Μέχρι στιγµής οι Ιταλοί δεν 

έχουν προβεί στην αγορά µεγά-

λων ποσοτήτων και κινούνται 

σε Λακωνία και Κρήτη

∆
εν υπάρχει κινητικότη-
τα την τελευταία εβδοµά-
δα στην ελληνική αγορά 
σκληρού σίτου λόγω και 

των Χριστουγέννων. Σηµειώνονται 
φορτώσεις παλιότερων συµβολαί-
ων και αναφορικά µε νέες δουλειές 
δεν φαίνεται εδώ και 2-3 εβδοµά-
δες να υπάρχει αγοραστικό ενδια-
φέρον όσο επιµένουµε σε τιµές ά-
νω των 280 ευρώ ο τόνος FOB για 
τις µέτριες ποιότητες σιταριών. Α-
ναφορικά µε τον τελευταίο διαγω-
νισµό της Τυνησίας, όπως αναµε-
νόταν λόγω τιµής και δυσκολίας 
εύρεσης των σωστών ποιοτήτων, 
η δουλειά θα καλυφθεί µε σιτά-
ρια του Καναδά και όχι ευρωπαϊκά.

Στα σκληρά σιτάρια, στη νέα λίστα 
της Φότζια δεν 
υπήρξε συνε-
δρίαση λόγω 
Χριστουγεν-
νιάτικης δι-
ακοπής. Συ-

γκεκριµένα για τα ποιοτικά σιτάρια 
µε ειδικό βάρος 78 kg/hl, υαλώδη 
80% και πρωτεΐνη 13% η τιµή απο-
θήκης παραγωγού διαπραγµατεύε-
ται στα 293-298 ευρώ ο τόνος. Επί-
σης για τη δεύτερη ποιότητα µε ει-
δικό βάρος 76 kg/hl, υαλώδη 70% 
και πρωτεΐνη 12% η τιµή αποθήκης 
παραγωγού είναι στα 282-288 ευ-
ρώ ο τόνος. Στη Γαλλία οι τιµές ε-
πίσης έµειναν σταθερές στα 270 
ευρώ ο τόνος, λαµβάνοντας µερί-
διο από τις ιταλικές ζητήσεις, αλ-
λά αδυνατώντας να ανταγωνιστεί 
τη διαθεσιµότητα και τις προσφο-
ρές των Καναδών. 

Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, 
τα µαλακά σιτάρια επωφελούνται 
κυρίως από την άνοδο άλλων δη-
µητριακών (σόγια και καλαµπόκι) 
και όχι από κάποια θεµελιώδη στοι-
χεία. Συγκεκριµένα η σόγια και τα 
καλαµπόκια έπιασαν τα υψηλότε-
ρα επίπεδα από το 2014, εποµέ-
νως το ανοδικό µοµέντουµ µετα-
φέρθηκε και σε άλλα δηµητριακά. 
Στη Γαλλία, τέλος, οι τιµές ενισχύ-
θηκαν µε βοήθεια από τη ζήτηση 
στη φυσική αγορά. Η Αλγερία δεί-
χνει πως θα επιστρέψει µε νέες α-
γορές σιτηρών µε φορτώσεις Ιανου-
αρίου και Φεβρουαρίου. Παράλλη-
λα υπό το γενικότερο ανοδικό κλί-
µα, τα συµβόλαια Μαρτίου έπιασαν 
τα 211 ευρώ ο τόνος.  

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΧΛΙΑΡΗ Η ΖΗΤΗΣΗ
ΤΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ 
ΣΤΟ ΣΚΛΗΡΟ

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 

ΕΛΛΑΔΑ

2,80 – 3,00 

2,55

ΙΣΠΑΝΙΑ
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Οι αποδόσεις θα 
κάνουν διαφορά

Υψηλή ζήτηση
και το β’ τρίμηνο
στα λιπάσματα

Το θετικό µο-
µέντουµ στις 

µεγάλες καλλιέργειες που έχει δια-
µορφωθεί τους τελευταίους µήνες 
κινητοποίησε τους αγρότες µεγάλων 
παραγωγικών κέντρων παγκοσµίως 
να επιδιώξουν υψηλότερες αποδό-
σεις. Μια τάση, η οποία επικυρώνε-
ται από την τελευταία έκθεση της 
Rabobank, σύµφωνα µε την οποία 
το δεύτερο εξάµηνο του 2020 σηµει-
ώθηκε άνοδος στις τιµές όλου του 
φάσµατος των λιπασµάτων, µετά α-
πό µία δεκαετία χαµηλών τιµών. Χα-
ρακτηριστικά παραδείγµατα, η Βραζι-
λία και η Ινδία, που αποτελούν τους 
δύο από τους τρείς µεγαλύτερους ει-
σαγωγείς λιπασµάτων παγκοσµίως 
τα τελευταία πέντε χρόνια.

Στη Βραζιλία, οι βελτιωµένες τιµές 
των εµπορευµάτων, όπως έχουν δι-
αµορφωθεί την τελευταία τριετία, ο-
πότε η χώρα της Λατινικής Αµερικής 
κλήθηκε να καλύψει σηµαντικά κε-
νά στις αγορές της Ασίας που προκά-
λεσε η εµπορική διαµάχη ΗΠΑ-Κί-
νας, συνεχίζουν να τροφοδοτούν το 

κυνήγι των εκεί αγροτών για µεγα-
λύτερες επιδόσεις που φέρνουν µε 
τη σειρά τους µεγαλύτερο περιθώ-
ριο κέρδους. «Αυτή τη χρονιά, πε-
ριµέναµε η ζήτηση σε λιπάσµατα 
στη Βραζιλία, να αυξηθεί για πέµπτη 
συνεχή χρονιά. Φέτος, οι εισαγωγές 
έχουν αυξηθεί κατά 8%, µε τη συνο-
λική αύξηση από το 2015 να φτάνει 
το 23%», αναφέρει ο Ματέους Αλµέ-
ιντα, επικεφαλής αναλυτής αγροτι-
κών εισροών της Rabobank.

Την ίδια στιγµή στην Ινδία, πολύ 
ευνοϊκά για τις καλλιέργειες καιρικά 
φαινόµενα, σε συνδυασµό µε τις µε-
ταρρυθµίσεις της κυβέρνησης, συ-
νεισέφεραν σε εκτόξευση των τοπι-
κών πωλήσεων λιπασµάτων. Μάλι-
στα τα στοιχεία της ινδικής κυβέρνη-
σης καταγράφουν αύξηση των πωλή-
σεων λιπασµάτων σε ποσοστό 15%, 
κατά το πρώτο εξάµηνο της χρονιάς.

Στην Αυστραλία αναµένεται αύξη-
ση 63% στις σοδειές χειµερινών καλ-
λιεργειών, κάτι που αντικατοπτρίζε-
ται από την 26% αύξηση στις πωλή-
σεις αζωτούχων από αρχές του 2020.

Τα ισχυρά διαθέσιµα εφόδια-προµή-
θειες και η αυξανόµενη παραγωγική 
ικανότητα θα συνεχίσουν να επηρεά-
ζουν τις τιµές σε ολόκληρο το φάσµα 
θρεπτικών ουσιών. Σύµφωνα µε τον ε-
πικεφαλής εισροών της Rabobank  «α-
ναµένεται στο άµεσο µέλλον, οι τιµές 
της ουρίας και των φωσφορικών λι-
πασµάτων να συνεχίσουν να υποστη-
ρίζονται από τη ζήτηση µέχρι την έναρ-
ξη του δεύτερου τριµήνου του 2021». 
Επιπρόσθετα, ο ίδιος συµπληρώνει ό-
τι «µε την υποχώρηση της εποχιακής 
ζήτησης από το βόρειο ηµισφαίριο, οι 
αγορές θα είναι και πάλι εκτεθειµένες 
στις µεγάλες προµήθειες».
Η Παγκόσµια Οµοσπονδία Λιπασµά-
των (IFA) αναµένει ακόµα 9 εκατ. τό-
νους παραγωγικής ικανότητας ουρί-
ας, µια αύξηση της τάξεως του 4,5% , 
πολύ πάνω από την προβλεπόµενη-α-
ναµενόµενη αύξηση της ζήτησης του 
1%. Μάλιστα, σχεδόν το ήµισυ αυτής 
της νέας παραγωγικής ενίσχυσης εί-
ναι πιθανό να εµφανιστεί σε περιο-
χές της Ινδίας, πράγµα που σηµαίνει 
ότι αναπόφευκτα η δραστηριότητα της 
χώρας στις παγκόσµιες αγορές θα µει-
ωθεί, περιορίζοντας έτσι τον ανταγω-
νισµό ως προς τη ζήτηση.

Τα υπάρχοντα αποθέµατα δεν θα επαρκούν για τις εισαγωγές στην Κίνα και την Ινδία 
και η διαρκής ζήτηση σε ΗΠΑ και Βραζιλία θα διατηρήσει τη ζήτηση σε υψηλά επίπεδα

Ανοδικά με σταθερό ρυθμό τα φωσφορικά

ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

RABOBANK

∆ΙΕΘΝΩΣ

«Ιδιαίτερα ανοδικά αναµένεται να κινηθούν οι 
αγορές φωσφορικών λιπασµάτων το 2021. 
Αναµένουµε ότι για τις εισαγωγές στην Κίνα και την 
Ινδία θα συνεχίσουν να µην επαρκούν τα υπάρχοντα 
αποθέµατα και η διαρκής ζήτηση σε ΗΠΑ και Βραζιλία 
θα διασφαλίσει τη διατήρηση της ζήτησης σε υψηλά 
επίπεδα», αναφέρει ο επικεφαλής εισροών της 
Rabobank. Από την πλευρά της προσφοράς, οι 
τρέχουσες χαµηλές τιµές ενδέχεται να περιορίσουν την 
παραγωγή σε καλλιέργειες µε υψηλά κόστη και να 
καθυστερήσουν τα νέα διαδικτυακά έργα. Ως 
αποτέλεσµα, οι τιµές φωσφορούχων αναµένεται να 
αυξηθούν µε σταθερό ρυθµό κατά το β’ µισό του 2021.
Μαζί µε τις ισορροπίες που διαµορφώνουν τα 
θεµελιώδη της προσφοράς και της ζήτησης στην αγορά 
λιπασµάτων, η πιθανή ανάκαµψη της παγκόσµιας 
οικονοµίας και η επανεκκίνηση της βιοµηχανικής 
δραστηριότητας, αναµένεται ότι θα λειτουργήσουν ως 
στήριγµα στην τιµή του πετρελαίου, το οποίο κατά τη 
διάρκεια του 2020 βρέθηκε να διαπραγµατεύεται 
ακόµη και σε αρνητικές τιµές. Μια τέτοια εξέλιξη, 
αναµένεται ότι θα ενισχύσει περαιτέρω την τιµή των 
λιπασµάτων, αφού οι τιµές των δύο εµπορευµάτων είναι 
συνυφασµένες.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

1%
ΑΥΞΗΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ

4,5%

ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

+8%

Βραζιλία Ινδία Αυστραλία

+15% +26%

51,22

83,00∆ΟΛΑΡΙΑ/ΒΑΡΕΛΙ

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ 2030

ΤΙΜΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
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Συσσώρευση που θα κριθεί στη 
διαχείριση του Ταµείου Ανάκαµψης
Παραδοσιακά τις τελευταίες µέρες του έτους τα 
χαρτοφυλάκια επιδίδονται σε trading τίτλων, 
χωρίς να απειλούν τα κεκτηµένα του ∆εκέµβρη, 
που ήταν η διάσπαση της αντίστασης των 800-
805 µονάδων. Οι αναλυτές µιλούν για µια 
συσσώρευση µε το βλέµµα επί της ουσίας της 
αγοράς να είναι στραµµένο στις πρώτες 
εβδοµάδες του 2021. Η διαχείριση των 
κεφαλαίων που θα εισρεύσουν στην ελληνική 
οικονοµία από το Ταµείο Ανάκαµψης θα κρίνουν 
την πορεία του Γενικού ∆είκτη τον Ιανουάριο.

ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ: Τη 
διανοµή κερδών στους 
µετόχους της, από κέρδη 

προηγουµένων χρήσεων, 
ενέκρινε οµόφωνα η Έκτακτη 
Γενική Συνέλευση της ΜΥΛΟΙ 
ΚΕΠΕΝΟΥ ΑΒΕΕ και ειδικότερα 
ενέκρινε την διανοµή κερδών 
συνολικού ποσού 924.600,00 ευρώ 
(µεικτό ποσό) ή 0,138 ευρώ ανά 
µετοχή (µεικτό ποσό).

NESTLE: Τα δηµητριακά NESQUIK 
της Nestlé προχωρούν στη δωρεά 
40 laptops για την κάλυψη των 
εκπαιδευτικών αναγκών παιδιών που 
φιλοξενούνται στους Εθελοντικούς 
Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισµούς 
«Η Κιβωτός του Κόσµου» και «Το 
Χαµόγελο του Παιδιού».

COCA-COLA: Το 2020 έκλεισε µε 
κορυφαίες διακρίσεις βιωσιµότητας 
τόσο για την Coca-Cola Τρία 
Έψιλον όσο και για τον Όµιλο 
Coca-Cola HBC. Ο Όµιλος 
αναδείχθηκε για 7η χρονιά ως 
η πιο βιώσιµη εταιρεία ποτών στην 
Ευρώπη από τον ∆είκτη 
Βιωσιµότητας Dow Jones (DJSI) 
και η 2η βιωσιµότερη εταιρεία 
παγκοσµίως, σηµειώνοντας την 
υψηλότερη βαθµολογία που έχει 
λάβει µέχρι σήµερα, αναφέρει 
σχετική ανακοίνωση.

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ: Σε έκδοση κοινού 
οµολογιακού δανείου, ύψους 2,8 
εκατ. ευρώ πενταετούς διάρκειας 
προχώρησε η βιοµηχανία γάλακτος 
Εβροφάρµα Α.Β.Ε.Ε. βάσει της 
απόφασης της 30/11/2020 του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου και το οποίο 
καλύφθηκε από την Εθνική Τράπεζα, 
σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση.

O σπαγκο...
...ραμμένος

«Από τότε που υφίσταται η Wall Street, α-
ποτελεί παράδοση για τους παράγοντες 
της αγοράς, περίπου αυτήν την περίοδο 
του έτους,  να προχωρούν σε προβλέψεις 
για το τι θα µπορούσε να συµβεί µε τις τι-
µές των µετοχών, των επιτοκίων, των ε-
µπορευµάτων και των συναλλαγµατικών 
ισοτιµιών τους επόµενους 12 µήνες. Αυ-
τές οι προβλέψεις συγκεντρώνουν µε-
γάλη προσοχή, καθώς γίνονται από ιδι-
αίτερα έξυπνους ανθρώπους µε πρόσβα-
ση στα καλύτερα δεδοµένα και τεράστι-
ους πόρους στη διάθεσή τους. Κι όµως, 
το σύνηθες είναι αυτές να καταλήγουν 
ξεκαρδιστικά λανθασµένες.».

Τα παραπάνω αναφέρει άρθρο γνώ-
µης στο Bloomberg, σύµφωνα µε το ο-
ποίο το 2020 θα έπρεπε να έχει αποδεί-
ξει οριστικά το µάταιον της απόπειρας να 
κάνει κανείς ακριβείς προβλέψεις για την 

πορεία της αγοράς, δεδοµένου ότι κανείς 
δεν προέβλεψε  ότι θα εµφανιζόταν ένας 
φονικός ιός που θα βύθιζε την παγκό-
σµια οικονοµία στη χειρότερη ύφεση α-
πό το 1929. «Η µόνη πραγµατικά αξιόπι-
στη πρόβλεψη για το 2021 είναι ότι θα υ-
πάρξουν πολλές εκπλήξεις.», καταλήγει.

Στο µεταξύ, οι Ευρωπαίοι επενδυτές ο-
µολόγων µελετούν τις καλύτερες επιλο-
γές για το 2021 και µια επιλογή φαίνε-
ται να επικρατεί: επενδύστε στα µακρο-
πρόθεσµα ιταλικά οµόλογα. Οι ιταλικοί 
τίτλοι αποδίδουν τις υψηλότερες αποδό-
σεις µεταξύ των investment-grade οµο-
λόγων τη στιγµή που οι τοποθετήσεις σε 
τίτλους σταθερού εισοδήµατος αναπτυγ-
µένων αγορών αποδίδουν ολοένα και λι-
γότερα κέρδη, αφού πάνω από το 1/4 του 
χρέους παγκοσµίως υποφέρει από επιτό-
κια µε αρνητικό πρόσηµο. 

Διάκριση
Στα τέλη του 2020, οι Αµπελώνες 
Ζαχαρία κέρδισαν µια πολύ σηµαντική 
διάκριση από το κορυφαίο 
αµερικανικό περιοδικό Wine 
Spectator. Συγκεκριµένα, το 
Assyrtiko Zacharias 2018 είναι το 
µόνο ελληνικό κρασί στο TOP 100 
του Wines Spectator για το έτος 
2020, στην κατηγορία Light White 
µε τιµή κάτω των 25 δολαρίων.

Aπόσταγμα
Το Ούζο Πλωµαρίου Ισιδώρου 
Αρβανίτου πρόσφατα, βραβεύτηκε στα 
Manufacturing Excellence Awards 
2020. Συγκεκριµένα διακρίθηκε για την 
απαράµιλλη ποιότητα σε όλα τα στάδια 
της παραγωγής, ενώ η οικογενειακή 
αποσταγµατοποιία βραβεύτηκε επίσης 
και για την έντονη εξωστρέφειά της, 
καθώς το Ούζο Πλωµαρίου εξάγεται 
σε πάνω από 40 χώρες. 

Το 2021 φέρνει
σίγουρα εκπλήξεις

Το 2020 ακύρωσε τις προβλέψεις αγορών 
Αγαπημένη της αγοράς ομολόγων η Ιταλία

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. 0,0870 +20,00%

ΜΠΗΤΡΟΣ Α.Ε. 0,1650 +19,57%

SATO ΑΝΩΝ. ΕΤ. 0,0195 +18,18%

ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. 0,2900 +11,54%

ΦΙΕΡΑΤΕΞ Α.Ε. 0,4340 +12,44%

ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε. 2,2600 -8,13%

ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. 0,6850 -9,87%

ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 2,0000 -9,09%

ΑΒΕ Α.Ε 0,2700 -5,26%

BIOKARPET S.A. 0,7600 -3,80%

Ξένα Χρηματιστήρια
 ∆είκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 30.335,67 -0,22%
 NASDAQ Comp 12.850,22  -0,38%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3.577,45 -0,11%
Λονδίνο FTSE 100 6.600,42 -0,031%
Φρανκφούρτη DAX-30 13.718,78 -0,31%
Παρίσι CAC-40 5.612,01 +0,011%
Ζυρίχη SMI 10.712,47 +0,28%
Τόκιο NIKKEI-225 27.444,17 -0,45%
 
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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Ό,τι θέλει κωδικό taxis δεν το κάνει ο λογιστής

«Μ
α πότε κιόλας πέρασαν οι δια-
κοπές;», «..πότε κιόλας πέρα-
σαν οι γιορτές;»…. το καλο-
προαίρετο παράπονο όλων των 

ανθρώπων. Πάντα αισθανόµασταν να µην προλα-
βαίνουµε να ζήσουµε τις όµορφες στιγµές, πάντα 
νιώθαµε ότι ο χρόνος πέρναγε τόσο γρήγορα που 
φαινόταν χθες η έναρξη των διακοπών, των ταξι-

διών, της ξεκούρασης. 

ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ λέγαµε δεν πειράζει, 
το επόµενο ταξίδι θα το απολαύ-
σουµε περισσότερο, στην επόµε-
νη έξοδο της οικογένειας θα δώ-
σουµε µεγαλύτερη σηµασία στη 
λεπτοµέρεια. Και τελικά εδώ και 
δέκα µήνες περίπου, ψάχνουµε 
να βρούµε που είναι εκείνες οι 
στιγµές που δεν µας άρεσαν κιό-
λας. Αναζητούµε να βρούµε µία 
χαραµάδα ελπίδας… Και αναλο-
γιζόµαστε ότι τελικά, υπάρχουν 
πάρα πολλά πράγµατα στη ζωή 
µας που δεν τα δίναµε µέχρι τώ-
ρα την παραµικρή σηµασία θεω-
ρώντας τα δεδοµένα, αλλά που 
στην ουσία είναι αυτά που δια-
µορφώνουν την καθηµερινότητα 
µας έτσι όπως την είχαµε φτιάξει. 

Και διαπιστώνουµε ότι αυτό που 
τελικά µας λείπει είναι η ανθρώ-

πινη επαφή, µία δυνατή χειραψία από την οποία 
καταλάβαινες αν αυτός που χαιρετούσες ήταν ει-
λικρινής ή όχι, σε αντίθεση µε τώρα που απλά ….. 
δεν χαιρετιόµαστε, που δεν µπορούµε να δούµε 
τις εκφράσεις του προσώπου του συνοµιλητή µας, 
που δεν τολµάµε πλέον να πλησιάσουµε κοντά α-
κόµη και τους δικούς µας ανθρώπους.

Στην αντίπερα όχθη κι ενώ η γυναίκα µου έχει 
να δει τους γονείς της πάνω από τέσσερις µήνες 

φοβούµενη µην τους δηµιουρ-
γήσουµε κάποιο πρόβληµα πη-
γαίνοντας και µάλιστα σε άλλο 
νοµό, έχουµε κάποιους ηλίθι-

ους που κυκλοφορούν σαν να µην έχει περάσει 
ούτε µέρα από πέρυσι, σαν να µη συµβαίνει τίποτα.

Μου θυµίζουν τον ανορθόγραφο Γιάννη, ο ο-
ποίος κατηγορούσε την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις 
φαρµακευτικές εταιρείες, αλλά έκανε πρώτος εµ-
βόλιο που έφτιαξαν οι φαρµακευτικές και το πα-
ραλάβαµε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιο ηλίθι-
ος πεθαίνεις....

ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ στα πιο.. κοντινά µας, έχουµε κι άλ-
λους πιο ηλίθιους. Μεγάλες περιοχές της χώρας 
έπαθαν τεράστιες καταστροφές από τον Ιανό, τα 
υπάρχοντα χιλιάδων σπιτιών βυθισµένα στη λά-
σπη, η απόγνωση µόνιµος συνοδός στα πρόσωπα 
των ανθρώπων που έχασαν περιουσίες, επιχειρή-
σεις, υπάρχοντα και προσπαθούσαν (ακόµη προ-
σπαθούν πολλοί) να βρουν το βηµατισµό τους… να 
επανακάµψουν…να δουν τι τους ξηµερώνει κι αν 
υπάρχει ελπίδα γι’ αυτούς και την οικογένειά τους.

Κι όµως, υπήρξαν άνθρωποι που είχαν το θράσος 
να υποβάλλουν αίτηση και να εισπράξουν µάλιστα 
την οριζόντια αποζηµίωση των 5.000 ευρώ (για οι-

κίες) ή των 8.000 ευρώ για επιχειρήσεις, χωρίς να 
έχει µπει ούτε µία σταγόνα νερό στα σπίτια τους.

Κι όχι µόνο αυτό: αντί να το βουλώσουν και εξα-
φανιστούν σε µια γωνία του στεγνού σπιτιού τους, 
µακαρίζοντας την τύχη τους που δεν πέρασε η λά-
σπη από τα θεµέλια τους, αποδείχθηκαν τέτοια 
γοµάρια που περιφέρονταν (το κάνουν ακόµη και 
σήµερα) στα -κλειστά από κόσµο λόγω κορωνοϊ-
ού καφενεία- και καµάρωναν λέγοντας «…έκανα 
αίτηση και πήρα και την αποζηµίωση.. Εσύ ρε κο-
ρόιδο γιατί δεν κάνεις; Εδώ µοιράζουν λεφτά…».

ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΚΡΕΜΑΣΜΕΝΟΥ δεν µιλάνε για σχοι-
νί. Και πρέπει να είσαι πολύ Βλλλάκας για να µιλάς 
µε πληµµυροπαθή και να του λες για την εξυπνά-
δα που έκανες ή που θες να κάνεις. Είµαι πληµ-
µυροπαθής σε σπίτι και γραφείο και το τι περάσα-
µε µε την οικογένειά µου τρεις µήνες τώρα, το ξέ-
ρουµε µόνο εµείς και κάποιοι ελάχιστοι που ενδι-
αφέρθηκαν. ∆εν θα ευχηθώ σε κανέναν από αυ-
τούς τους βλάκες κάτι κακό, απεναντίας θα προ-
σπαθήσω να τους βοηθήσω ενηµερώνοντας ότι οι 
έλεγχοι έχουν ξεκινήσει. Οι διασταυρώσεις δίνουν 
και παίρνουν από το υπουργείο Υποδοµών και το 
υπουργείο Οικονοµικών.

ΘΑ ΤΟΥΣ ΠΩ ΕΠΙΣΗΣ, ότι αν θέλουν να φύγουν σώ-
οι, να µην τολµήσουν να πλησιάσουν στο γραφείο 
µου ζητώντας να τους υποβάλλω αίτηση για αποζη-
µίωση, ούτε καν να το ζητήσουν από τηλεφώνου. 
Θεωρώ ότι µία τέτοια ενέργεια αποτελεί την ύψι-
στη προσβολή και ειρωνεία στο πρόσωπο όλων ό-
σοι έπαθαν µικρές ή µεγάλες ζηµιές. 

Όποιος νοµίζει ότι λαµβάνοντας αποζηµίωση για 
µία ζηµιά που ποτέ δεν έπαθε κοροϊδεύει το κρά-
τος, είναι µακριά νυχτωµένος. Κοροϊδεύει τους αν-
θρώπους που ακόµη ταλαιπωρούνται.

Κλείνοντας θέλω να ευχηθώ, το 2020 να είναι ο 
τελευταίος άθλιος χρόνος που έζησε η ανθρωπότη-
τα. Κι όλοι µας είναι ευκαιρία, να αναθεωρήσουµε 
αξίες και να επανεκτιµήσουµε πράγµατα που µέ-
χρι τώρα τα θεωρούσαµε δεδοµένα. Καλή Χρονιά!!!

Οριζόντια
Αποζηµίωση 5.000 ευρώ 

για οικίες και 8.000 
ευρώ για επιχειρήσεις 

λόγω του Ιανού 

Αιτήσεις
Ξεκίνησαν οι διασταυ-

ρώσεις από το υπουργείο 
Υποδοµών και Οικονοµι-

κών για τις αιτήσεις

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)

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ 
ΤΟ 2021!!

Εύχοµαι το 2021 να είναι 
καλότυχο και υγιές για 

όλους!!

Μη µας ζητήσετε καµιά µέρα 
να σας κάνουµε και το εµβόλιο 

Θέλω να ευχηθώ σε όλους να καταλάβετε ότι 
οι κωδικοί Taxis είναι προσωπικοί, δικοί σας. 
Εσείς τους έχετε και τους κάνετε ό,τι θέλετε. 
Μην σκάσετε µύτη καµιά µέρα στα λογιστικά 
γραφεία και µας ζητήσετε να σας κάνουµε το 
εµβόλιο…∆εν τα κάνουµε εµείς.
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Να ξεσκαλώσει... οικονομικά
θέλει ο συνεταιρισμός Σκάλας

Σε ΚΥΑ για ρύθμιση οφειλών σε βάθος 20ετίας προσβλέπει η νέα διοίκηση 
Βήματα για την επόμενη μέρα, με ζητούμενο την έλλειψη ρευστότητας 

ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ 

Σε µία περίοδο µετά από διάστηµα πενταετούς α-
δράνειας και διαρκών προβληµάτων ο Αγροτικός 
Συνεταιρισµός Εσπεριδοειδών Σκάλας καλείται να 
προχωρήσει στην κατεύθυνση της πλήρους οικο-
νοµικής εξυγίανσης, δεδοµένου ότι ήδη έχει ξεκι-
νήσει µία νέα διαδροµή µε καινούργια διοίκηση να 
ορίζει την τύχη του και τα επόµενα επιχειρηµατικά 
του βήµατα. Να σηµειωθεί ότι ο φορέας τελεί υπό 
νέο καθεστώς και νέο ∆Σ από τον Μάιο του 2019. 

Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, αυτή την περίοδο βρί-
σκεται σε εξέλιξη και η συζήτηση για συσπείρωση 
όλων των συνεταιριστικών και παραγωγικών φο-
ρέων της περιοχής µε πρωτοβουλίες να λαµβάνο-
νται και από τον συνεταιρισµό της Σκάλας, χωρίς 
αυτό να αποκλείει τη σύσταση ενός ενιαίου φορέα 
εκτός της Εθνικής Συνεταιριστικής Οργάνωσης. 

Ένας από τους βασικούς παράγοντες που θα κρί-
νουν τα επόµενα βήµατα και την πορεία της οργά-
νωσης θα είναι η ΚΥΑ για τη διευθέτηση προηγού-
µενων οφειλών προς το χρηµατοπιστωτικό σύστη-
µα. Συγκεκριµένα, ο συνεταιρισµός από το 2013 έ-

ως το 2018 συγκέντρωσε οφειλές δανεισµού, που 
ανήλθαν σε περίπου 850.000 ευρώ σε επίπεδο κε-
φαλαίου, ενώ οι τόκοι υπερβαίνουν τα 2 εκατ. ευ-
ρώ. Από τον συνεταιρισµό ζητούν ρύθµιση των ο-
φειλών σε βάθος εικοσαετίας, ενώ -σύµφωνα µε 
πληροφορίες- στην οργάνωση γίνονται προσπά-
θειες να εκµεταλλευτούν και τα υπάρχοντα περι-
ουσιακά στοιχεία, έχοντας αναπτύξει µετά από χρό-
νια και πάλι εξαγωγική δραστηριότητα. Χαρακτη-
ριστική είναι επίσης η κίνηση που έγινε το καλο-
καίρι µε την ενοικίαση του συσκευαστηρίου στην 
εταιρεία Πανταζής που δραστηριοποιείται στην πε-
ριοχή της Ηλείας, ενώ πλέον εκµεταλλεύεται ο συ-
νεταιρισµός το συσκευαστήριο για ίδιες ανάγκες. 

Στους βασικούς πελάτες του συνεταιρισµού Σκά-
λας Λακωνίας είναι η Ένωση Λακωνίας στην ο-
ποία διαθέτει τα πορτοκάλια του, µέρος των οποί-
ων χρησιµοποιείται για χυµοποίηση και παραγωγή 
συσκευασµένου χυµού µε την ετικέτα «Ρέα», αλλά 
και η τοπική επιχείρηση Λακωνικοί Κήποι. Φέτος 
χρονιά κατά την οποία ο συνεταιρισµός επανεκκί-
νησε την εξαγωγική του δραστηριότητα διέθεσε το 
50% των συνολικά παραγόµενων ποσοτήτων του. 

Ακόµα περισσότερο τη θέση του στην αγορά της 
βιοµηχανικής ντοµάτας, ενισχύοντας την προδι-
αγραφόµενη συγκέντρωση στον κλάδο, ενισχύ-
ει το fund Diorama µέσω της νέας επένδυσης και 
της ολοκλήρωσης της εξαγοράς της δραστηριό-
τητας της Pummaro από την Ελαΐς - Unilever. Το 
fund, στο οποίο συµµετέχουν θεσµικοί επενδυ-
τές καθώς και ο ∆ηµήτρης ∆ασκαλόπουλος, κα-
τέθεσε την υψηλότερη προσφορά, η οποία υπε-
ρέβη τα 20 εκατ. ευρώ και µε αυτό τον τρόπο υ-
περίσχυσε του έτερου συνδιεκδικητή, της Μέλισ-
σα Κίκιζας. Τη διαδικασία είχε αναλάβει να τρέ-
ξει η Alpha Bank, η οποία είχε ήδη αποκλείσει 
τον τρίτο βασικό διεκδικητή, την Νοµικός ΑΒΕΚ, 

προκρίνοντας τους Deca και Κίκιζα. 
Με τη συγκεκριµένη κίνηση να σηµειωθεί ό-

τι δηµιουργείται ένας ισχυρός παίκτης στη ντο-
µάτα, όπου η Deca Investments δραστηριοποιεί-
ται τόσο µέσω της Damavand, η οποία κατέγρα-
ψε τζίρο 17 εκατ. ευρώ το 2019, αλλά και της Μι-
νέρβα για λογαριασµό της οποίας η Damavand 
ξεκίνησε πρόσφατα να παράγει συσκευασµένα 
προϊόντα ντοµάτας µε την ετικέτα «Χωριό». Θυ-
µίζουµε ότι ο κύκλος εργασιών της Μινέρβα α-
νήλθε στα 50 εκατ. ευρώ στη χρήση 2018-2019. 
Η δραστηριότητα της Pummaro τζιράρει περί τα 
15 εκατ. ευρώ, σύµφωνα µε το ρεπορτάζ που έ-
χουµε στη διάθεσή µας.        ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ

Στην Deca Investments περνάει η Pummaro
διεκδικώντας πρόσθετο τζίρο 15 εκατ. ευρώ

Στον Οίκο Σπύρου νέος 
Οικονοµικός ∆ιευθυντής

Την ανάληψη των καθηκόντων του 
οικονοµικού διευθυντή του Οµίλου (Group 

CFO) από τον Λεωνίδα Βρυωνίδη ανακοίνωσε η 
εταιρεία Αγροτικός Οίκος Σπύρου ΑΕΒΕ. Ο κ. 
Βρυωνίδης είναι πτυχιούχος του Οικονοµικού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών και µέλος του Σώµατος 
Ορκωτών Ελεγκτών Ελλάδας. Έχει εργαστεί ως 
στέλεχος τόσο σε ελληνικές όσο και πολυεθνικές 
εταιρείες αποκτώντας πολυετή εµπειρία.

H ΟΛΥΜΠΟΣ στηρίζει ενεργά 
«Το Χαµόγελο του Παιδιού»
Η ΟΛΥΜΠΟΣ αναγνωρίζοντας τον καθηµερινό 
αγώνα των ανθρώπων του «Χαµόγελο του 
Παιδιού» για να µεγαλώσουν µε ασφάλεια και 
αξιοπρέπεια τα 300 παιδιά που κατοικούν στα 11 
Σπίτια του οργανισµού, προσέφερε τα προϊόντα 
της, µε σκοπό να καλύψει το πρωινό όλων των 
παιδιών για ένα µήνα. Επίσης, προµηθεύτηκε από 
το eshop του οργανισµού δώρα και φρόντισε 
για την αποστολή ενός δώρου σε κάθε παιδί.

Συγχώνευση εταιρειών PEPSICO 
HBH και TASTY FOODS 
Ο Όµιλος PepsiCo ανακοίνωσε τη συγχώνευση 
των εταιριών PEPSICO HBH Μ. ΕΠΕ και TASTY 
FOODS ΑΒΓΕ, οι οποίες, από την 31.12.2020, θα 
έχουν ενιαία εταιρική υπόσταση υπό την επωνυµία 
PEPSICO HELLAS Μονοπρόσωπη ΑΒΕΕ. Ως 
γνωστόν η PepsiCo στην Ελλάδα δραστηριοποιού-
νταν µέχρι τώρα µέσω δύο εταιριών, την PEPSICO 
HBH Μ. ΕΠΕ και την TASTY FOODS ΑΒΓΕ. 

Το fund, στο οποίο 
συµµετέχουν θεσµικοί 

επενδυτές καθώς 
και ο ∆ηµήτρης 

∆ασκαλόπουλος, 
κατέθεσε την υψηλότερη 

προσφορά, η οποία 
υπερέβη τα 20 εκατ. 

ευρώ.

ΝΕΑ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΣΚΑΛΑΣ

>1
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

500
ΧΙΛ. ΕΥΡΩ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2020

ΕΞΑΓΩΓΕΣ



Με όλο και περισσότερα ευφυή συστήματα  
Με νέες ευέλικτες χρηματοοικονομικές προτάσεις και ολοκαίνουργιες Σειρές τρακτέρ 
εξοπλίζεται η εγχώρια αγορά αγροτικών μηχανημάτων για το 2021. Όπως φαίνεται και από 
τις προτάσεις των αντιπροσώπων της χώρας, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται για ακόμη μία 
χρονιά στα μικρά δενδροκομικά και μάλιστα με ευφυή συστήματα διαχείρισης και εργασιών.  
Στις μεσαίες κατηγορίες το βάρος πέφτει κυρίως στις «all around» εξειδικευμένες λύσεις.
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Π. Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ

Η New Holland Agriculture διευρύνει τη 
δηµοφιλή σειρά τρακτέρ T5 µε νέα µοντέλα Dynamic 
Command™. Ένα εξαιρετικά ευέλικτο τρακτέρ που 
παρέχει αξιόπιστα τη µέγιστη παραγωγικότητα σε µικτές 
και κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις όπου οι εργασίες 
µε φορτωτή και οι µεταφορές αποτελούν βασικές 
πτυχές της καθηµερινότητας, καθώς και σε εργασίες 
που απαιτούν δυνατό PTO, όπως η κοπή χόρτων, η 
χορτοδεσία και γενικά η προετοιµασία του εδάφους. 
Εξοπλίζεται µε σασµάν 24x24 Dynamic Command 
µε οκτώ αυτόµατες σχέσεις semi-powershi¤ και 
ανεξάρτητους συµπλέκτες για εµπρός και όπισθεν 
διασφαλίζοντας µια ελεγχόµενη ηλεκτροϋδραυλική 
ρεβέρσα, ακόµη και σε απότοµες κλίσεις. Η 

ανταπόκριση του κιβωτίου ταχυτήτων Dynamic 
Command παρέχει στιγµιαία αλλαγή κατεύθυνσης, 
ιδανική για εργασίες µε φορτωτή, που µπορούν να 
πραγµατοποιηθούν πολύ πιο γρήγορα και οµαλά. Μαζί 
µε χαρακτηριστικά όπως το StartStop που επιτρέπει 
την εργασία µε φορτωτή χωρίς συµπλέκτη σε χαµηλές 
ταχύτητες.Το µοντέλο T5.140 στην κορυφή της σειράς, 
διαθέτει τον δοκιµασµένο τετρακύλινδρο κινητήρα 
NEF, 4,5λίτρων, Stage V που αναπτύχθηκε από την FPT 
Industrial, µε µέγιστη ισχύ 140 ίππων και µέγιστη ροπή 
630 Nm στις 1.300 στροφές ανά λεπτό. 
Το T5 Dynamic Command έχει την ευελιξία που 
αποτελεί το σήµα κατατεθέν της σειράς T5 πέρα από 
τις πολύ µικρές διαστάσεις: Μόλις 2.695mm ύψος, µε 
2.490mm µεταξόνιο και κλειστή γωνία στροφής 550.

> Η New Holland φέρνει στην αγορά τα Τ5 Dynamic Command™

ΜΕ ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ
ΤΗΝ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΤΑ ΝΕΑ T5

To 2020 είχαµε µεγάλη ανάκαµψη της αγοράς κυρίως λόγω των 
σχεδίων βελτίωσης και η αύξηση των πωλήσεων αναµένεται να είναι 
πάνω από 120% σε σχέση µε το 2019. Η εταιρεία µας διαθέτοντας 
ισχυρές βάσεις, καλή οργάνωση, έµπειρο προσωπικό, αλλά και το πιο 
δυναµικό δίκτυο αντιπροσώπων πανελλαδικά, µπόρεσε να ανταπεξέλθει 
στις απαιτήσεις της αγοράς και να αυξήσει σηµαντικά τις πωλήσεις της. 
Στον τοµέα των ειδικών ελκυστήρων, οι οποίοι αποτελούν το 70% της 
αγοράς, προωθήσαµε τα κορυφαία µοντέλα της New Holland (T4 F/
N/V/LP και TD4F), ενώ στην κατηγορία των ελκυστήρων γενικής 
χρήσης προωθήσαµε τα πρωτοπόρα και βραβευµένα τρακτέρ 
New Holland (T5DC, T6DC) και Case IH (Luxxum, Maxxum, Puma). 
Παράλληλα αυξήσαµε θεαµατικά τις πωλήσεις µας στα συστήµατα 
γεωργίας ακριβείας και σε όλες τις επώνυµες µάρκες παρελκοµένων. 
Το 2021 η εταιρεία µας θα συνεχίσει την ανοδική της πορεία και µέσω 

του έµπειρου και δυναµικού δικτύου συνεργατών που διαθέτει, θα 
προωθήσει ολοκληρωµένες λύσεις προς τους πελάτες της, τόσο 
σε κάθε είδους προϊόντα- µηχανήµατα, όσο και σε κάθε είδους 
υπηρεσίες. Θα προωθήσουµε τα νέα µοντέλα Stage V (Euro 5) τόσο 
της New Holland όσο και της Case IH, καθώς επίσης τα νέα µοντέλα 
θεριζοαλωνιστικών και σταφυλοσυλλεκτικών µηχανών και των 
παρελκοµένων, συµπεριλαµβάνοντας και τις νέες συνεργασίες που 
έχουµε συνάψει µε επώνυµες εταιρίες του χώρου. Επίσης θα δοθεί 
περισσότερη βαρύτητα στα συστήµατα γεωργίας ακριβείας. Η διαρκής 
βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει η Παυλος Ι. Κοντέλλης ΑΕΒΕ 
στους πελάτες της, αποτελούσε πάντα πρωταρχικό στόχο της εταιρείας 
και για τον σκοπό αυτό θα συνεχίσουµε να ενισχύουµε το ανθρώπινο 
δυναµικό µας µε εξιδεικευµένα στελέχη. 
          Γενικός ∆ιευθυντής της Παύλος Ι. Κοντέλλης ΑΕΒΕ

ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΑΥΡΙ∆ΗΣ 

CASE IH LUXXUM
Ο ορισµός του «all around» τρακτέρ

Τα µοντέλα της σειράς Case IH Luxxum ανήκουν στη µεσαία 
κατηγορία (από 99 έως 117 ίππους), για όσους δεν χρειάζονται 
τη µεγαλύτερη ιπποδύναµη, αλλά απαιτούν τα καλύτερα δυνατά 
τεχνικά χαρακτηριστικά σε όλες τις άλλες λεπτοµέρειες. Με έως 
και 117 ίππους διαθέσιµους σε ένα συµπαγές τετρακύλινδρο 
σύνολο, υπάρχουν πολύ λίγα πράγµατα που δεν µπορούν να 
αντιµετωπίσουν τα τρακτέρ Luxxum. Τα µηχανήµατα αυτά είναι 
γρήγορα στον δρόµο, σταθερά στις πλαγιές, ευκίνητα στην αυλή 
και ευέλικτα στο κεφαλάρι. Ταιριάζουν καλά σε εργασίες φορτωτή, 
είναι πολύ άνετα στις πολλές ώρες στο χωράφι και διαθέτουν 
υδραυλικό σύστηµα ικανό για να κινήσουν και να χειριστούν 
βαριά παρελκόµενα.
Εξοπλισµός όπως Multicontroller, χειρόγκαζο µε λειτουργία 
ελέγχου απόδοσης κινητήρα και joystick υδραυλικού 
ελέγχου είναι επίσης διαθέσιµα στα Luxxum, που πολύ 
γρήγορα «µαθαίνονται» από τον χειριστή. Ο τετρακύλινδρος, 
τετραβάλβιδος κινητήρας 3,4 λίτρων κάθε µοντέλου Luxxum 
διαθέτει υπερσυµπίεση και ενδιάµεση ψύξη, σχηµατίζοντας µια 
συµπαγή µονάδα ισχύος υψηλής απόδοσης αλλά και εξαιρετικής 
οικονοµίας καυσίµου. Το αποτέλεσµα είναι ένα τρακτέρ µε 
ιδανική αναλογία ισχύος προς βάρος για κάθε αγροτική εργασία, 
από ελαφριά εργασία µε χαµηλές σ.α.λ. έως βαριές εργασίες 
έλξης και µεταφορές µε υψηλές ταχύτητες.

▲
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Εξελιγµένα ώστε να δέχονται το νέο σύστηµα 
διεύθυνσης AutoTrac για οδήγηση χωρίς χέρια, µε νέα 
γωνιακή οθόνη πολλαπλών λειτουργιών και ενδείξεων 
αλλά και µια εντελώς νέα καµπίνα για άριστη ορατότητα 
είναι τα νέα 6Μ, τα οποία διατίθενται σε 10 πλήρως 
εξοπλισµένες εκδόσεις µε κινητήρες 4,5 ή 6,8 λίτρων και 
ισχύ από 100 έως 216 ίππους. Η πολυπληθής σειρά φέρει 
χαρακτηριστικά όπως ο πλήρως ανανεωµένος εσωτερικός 
και εξωτερικός σχεδιασµός, ο οποίος προσδίδει άριστη 
ορατότητα µε τη µεγαλύτερη γυάλινη επιφάνεια από 
ποτέ και χαµηλότερο καπό για βέλτιστη ορατότητα προς 
τα εµπρός.. Την εµπειρία οδήγησης βελτιώνει και η νέα 
ανάρτηση µπροστινού άξονα TLS αλλά και η µηχανική 
ανάρτηση της καµπίνας. Τα νέα µοντέλα φέρουν στο 

εξής το σύστηµα αυτόµατης διεύθυνσης AutoTrac, 
µε τη βοήθεια του οποίου δεν υπάρχουν δαπανηρές 
επικαλύψεις και κενά, ενώ ο χειριστής χαλαρώνει και 
είναι ελεύθερος να επικεντρωθεί σε άλλες εργασίες. Το 
σύστηµα καθοδηγεί αξιόπιστα το τρακτέρ ηµέρα και νύχτα, 
σε όλα τα εδάφη. Αυτό σηµαίνει ότι κάθε χειριστής µπορεί 
να εργαστεί µε τη µέγιστη απόδοση. Τα δοκιµασµένα 
διαθέσιµα κιβώτια POWRQUAD PLUS, AUTOQUAD PLUS 
και COMMANDQUAD PLUS µε τα οποία εφοδιάζονται τα 
νέα 6M προσφέρουν ευκολία λειτουργίας και οικονοµία 
µε εξαιρετική αποδοτικότητα που συµπληρώνει την ισχύ 
και τη ροπή του 6Μ. Να σηµειώσουµε ότι η καµπίνα 
έχει επανασχεδιαστεί µε την John Deere να λέει ότι 
µεταξύ άλλων έχουν γίνει σηµαντικές βελτιώσεις στην 
ηχοµόνωση, που είναι τώρα µόλις 70dB. 

▲

Από τα βαρέος τύπου 6175M και 6195M 
µέχρι τα πολυχρηστικά 6130M, 6140M και 
σκληρά και στιβαρά 6145M, 6155M, ο χει-
ριστής µπορεί να έχει πρόσβαση στις οθό-
νες Gen4 4240 και 4640, µία από τις καλύ-
τερες επιλογές για µια εύχρηστη και πλή-
ρως πιστοποιηµένη AEF οθόνη ISOBUS µε 
ταλάντωση τύπου ταµπλέτας που είναι ε-
πίσης AutoTrac και διαθέτει δυνατότητα ε-
λέγχου του τµήµατος. Αν µάλιστα προστε-
θεί και η µονάδα τηλεµατικής JDLink και 

η ενεργή συνδροµή στο JDLink Connect, 
ο χειριστής θα έχει ασύρµατη ανταλλαγή 
δεδοµένων µε το Κέντρο Επιχειρήσεων 
της John Deere.  Όσο για τις εργασίες φόρ-
τωσης, αυτές µπορούν να γίνουν µε τους 
φορτωτές σειράς M. Χάρη στο µικρό βά-
ρος και τους σύντοµους χρόνους κύκλου, 
οι φορτωτές αυτοί διαθέτουν µηχανική 
αυτόµατη οριζοντίωση (MSL) και προσφέ-
ρουν δύο ανεξάρτητες λειτουργίες συν έ-
ναν εκτροπέα για την 3η λειτουργία.

AGROTECH S.A

> Το χαµηλωµένο καπό και η ευήλια καµπίνα συνεπικουρούν στην 
αυξηµένη άνεση και αποδοτικότητα που προσφέρουν τα 10 νέα µοντέλα JD

ΕΝΑ 6M ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ 
ΠΙΟ ΚΟΜΠΑΚΤ ΑΠΟ ΠΟΤΕ

Το 2020 ήταν µία περίεργη χρόνια για όλους αλλά 
αποδείχθηκε µια ιδιαίτερα πετυχηµένη και παραγωγική 
χρόνια για την Agrotech SA. Η χρονιά ξεκίνησε µε 
την πολύ πετυχηµένη συµµετοχή µας στην κλαδική 
έκθεση Agrotica 2020 όπου παρουσιάσαµε αρκετά 
ολοκαίνουργια µοντέλα της John Deere όπως το 
ανασχεδιασµένο, ισχυρό 8R και το ευέλικτο 6M σε ένα 
χώρο που σίγουρα έδειχνε για άλλη µια φορά την ισχυρή 
συµµετοχή µας στην εξέλιξη του αγροτικού τοµέα και 
της τεχνολογίας. Επιπλέον, µας δόθηκε η ευκαιρία να 
παρουσιάσουµε ακόµα καλύτερα όλα τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες που έχουµε αναπτύξει σχετικά µε την Γεωργία 
ακριβείας αλλά και να αποδείξουµε για άλλη µια φορά 
την χρησιµότητα τους µέσα από το πρόγραµµα εγγύησης 
καυσίµου ή το καινοτόµο πολυχρηστικό operation center 
της John Deere. Επιπροσθέτως, στα µέσα της χρονιάς 
ξεκίνησε να λειτουργεί το σύγχρονο κατάστηµα µας 
στην Θήβα αλλά και το δεύτερο κατάστηµα µας στην 
Θεσσαλονίκη που βρίσκεται στην περιοχή της Χαλάστρας. 
Ακόµα σε αυτή την δύσκολη χρονιά, γράψαµε ιστορία 
καταρρίπτοντας κάθε ρεκόρ στον αγροτικό τοµέα µε την 
δική σας υποστήριξη και εµπιστοσύνη!
Για την νεα Χρονιά που έρχεται στόχος µας είναι να 
αναπτύξουµε ακόµα περισσότερο τις καινοτόµες 
υπηρεσίες και προϊόντα µας, να συνεχίσουµε την 
λεπτοµερή παρουσίαση όλων των ισχυρών µοντέλων 
και παρελκόµενων που διαθέτουµε στην µεγαλύτερη 
έκθεση γεωργικών µηχανηµάτων στην Ελλάδα, να 
συνεχίσουµε την συνεχή στήριξη κάθε αγρότη σε 
οποιοδήποτε σηµείο κι αν βρίσκεται µε περισσότερους 
από 200.000 διαθέσιµους κωδικούς ανταλλακτικών και 
περισσότερους από 80 τεχνικούς αυξάνοντας ακόµα 
περισσότερο το αίσθηµα ασφαλείας σας πως µαζί µας 
δεν πρόκειται να σταµατήσετε ποτέ να εργάζεστε την 
κρίσιµη παραγωγική σεζόν. Επιπλέον, δεσµευόµαστε 
να συνεχίσουµε να βρίσκουµε τρόπους και λύσεις, 
ώστε κάθε αγρότης να µπορεί να έχει πρόσβαση 
σε νέες τεχνολογίες, για την καλύτερη διαχείριση 
των καλλιεργειών του. Τέλος, πιστοί στο όραµα µας, 
δεσµευόµαστε πως θα συνεχίσουµε να είµαστε εκεί 
ακριβώς που µας χρειάζεστε, οπότε µας έχετε ανάγκη 
όπως κάνουµε εδώ και τουλάχιστον 30 χρόνια, 
βελτιώνοντας την παραγωγικότητα σας, αυξάνοντας 
τα κέρδη σας, εξοπλίζονται σας µε τα ισχυρότερα 
µηχανήµατα ώστε να αλλάξουµε τον αγροτικό τοµέα. 

Πρόεδρος, Agrotech S.A.

ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ ΜΠΟΖΑΤΖΙ∆ΗΣ

ΟΘΟΝΕΣ GEN4 4240 ΚΑΙ 4640S 

Εύχρηστες για κάθε χειριστή
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θΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΑΕ

> Τρικύλινδρα ή τετρακύλινδρα και µε ιπποδυνάµεις από 88 έως 113 ίππους, τα νέα ειδικά τρακτέρ Deutz Fahr έρχονται στην αγορά

TΑ 5D ΜΕ ΚΙΒΩΤΙΟ TTV ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΙ Η DEUTZ

Η Deutz-Fahr κάνει δυνατή είσοδο στην κατηγορία 
των ειδικών κόµπακτ τρακτέρ µε τη νέα σειρά 5DV / DS 
/ DF TTV, προσανατολισµένη και προσαρµοσµένη για 
εργασίες σε αµπελώνες και οπωρώνες. Πρόκειται για 
µοντέλα που διαθέτουν ένα συνεχώς µεταβλητό κιβώτιο 
ταχυτήτων TTV, µέγιστη άνεση οδήγησης και λειτουργίας 
και το ισχυρό υδραυλικό σύστηµα, χαρακτηριστικά που 
επιτρέπουν την αύξηση της παραγωγικότητας. Xάρη σε τρία 
διαθέσιµα, συµπαγή εξωτερικά πλάτη από 1077 χιλιοστά 
για τα µοντέλα 5DV TTV, από 1267 χιλιοστά για το 5DS TTV 
και από 1441 χιλιοστά για τα ευρύτερα ειδικά τρακτέρ 5DF 
TTV, το µεµονωµένο εξοπλισµό και τα υδραυλικά πακέτα, ο 
σύγχρονος καλλιεργητής µπορεί τώρα να διαµορφώσει το 

κατάλληλο τρακτέρ για την εκµετάλλευσή του. Η γκάµα των 
διαθέσιµων κινητήρων είναι ευρεία και εκτείνεται ανάµεσα 
σε τρικύλινδρο ή τετρκύλινδρο τούρµπο πετρελαιοκινητήρα 
κοινής γραµής τροφοδοσίας µε ηλεκτρονικό έλεγχο 
και απόδοση από 88 έως 113 ίππους. Παράλληλα, η 
βελτιστοποιηµένη σχεδίαση προσφέρει το πλεονέκτηµα 
ενός στενού καπό και εποµένως µια πολύ καλή θέα προς 
τα εµπρός καθώς και ευελιξία. Η µετάδοση του 5DV/DS/ 
DF TTV συνδυάζει την απόδοση ενός µηχανικού κιβωτίου 
µε την άνεση ενός υδροστατικού κιβωτίου ταχυτήτων 
µε την ισχύ του κινητήρα να µετατρέπεται σε συνεχή 
παραγωγική απόδοση, χωρίς απώλειες και εξοικονόµηση 
καυσίµου. Έτσι, η τελική ταχύτητα των 40 χλµ./ώρα µπορεί 
να επιτευχθεί σε µόλις 1.650 σ.α.λ. 

ΠΕΝΤΕ ΒΑΛΒΙ∆ΕΣ ∆ΙΠΛΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ

Πλήρως επανασχεδιασµένο 
υδραυλικό σύστηµα 

Τα εργαλεία που χρησιµοποιούνται στην αµπελουργία 
και την καλλιέργεια φρούτων δεν απαιτούν µόνο 
µεγαλύτερη υδραυλική ισχύ, αλλά η λειτουργία τους 
γίνεται επίσης πιο περίπλοκη χάρη στις συνδυασµένες 
µεθόδους εργασίας. Ως εκ τούτου, η DEUTZ-
FAHR έχει επανασχεδιάσει πλήρως το υδραυλικό 
σύστηµα του νέου 5DV / DS / DF TTV. Έως και πέντε 
ηλεκτροϋδραυλικές, βοηθητικές βαλβίδες διπλής 
δράσης µε έλεγχο έντασης και χρόνου µπορούν να 
εγκατασταθούν στο πίσω µέρος για να ικανοποιήσουν 
τις απαιτήσεις της αµπελουργίας, της καλλιέργειας 
φρούτων και άλλων εφαρµογών. Τέσσερις βοηθητικές 
βαλβίδες ελέγχου διπλής δράσης µε οµοιόµορφο 
έλεγχο ροής είναι διαθέσιµες στον µπροστινό χώρο 
στήριξης. Ο ηλεκτρονικά ελεγχόµενος οπίσθιος 
σύνδεσµος σηκώνει εντυπωσιακά 2600 κιλά για το 5 DV 
/ DS TTV και 3800 κιλά για το 5 DF TTV. Ο προαιρετικός 
εµπρόσθιος σύνδεσµος σηκώνει 1500 κιλά.

H Θεοχαράκης Α.Ε. διατηρεί µια σταθερή πο-
ρεία στην αγορά των γεωργικών µηχανηµά-
των, παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις και 
έχοντας πλήρη αντίληψη των ιδιαίτερων κατα-
στάσεων που προέκυψαν το 2020, ως απότοκο 
της πανδηµίας του Covid-19, σε πανευρωπαϊκή 
αλλά και σε παγκόσµια κλίµακα.
Βασικοί παράγοντες για να επιτύχουµε τους 
στόχους µας είναι η ιδιαίτερη βαρύτητα που 
δίνουµε στην οργάνωση και εκπαίδευση του 
στελεχικού µας δυναµικού, η συνεχής υπο-
στήριξη και τεχνική ενηµέρωση των συνεργα-
τών µας, η άψογη συνεργασία και επικοινωνία 
µε το εργοστάσιο και, ασφαλώς, η αξιοπιστία 
και η ποιότητα των προϊόντων µας που κα-

λύπτει όλες τις ανάγκες των αγροτών. Για την 
Deutz-Fahr, αιχµή του δόρατος θα αποτελέσει 
η σειρά Agrotron, από 120 έως 215 ίππους, µε 
πολλές επιλογές τεχνολογικά προηγµένων κι-
βωτίων ταχυτήτων (Powershiº, RCshiº ή TTV) 
και µε το καλύτερο µίγµα τεχνολογίας, άνε-
σης και οικονοµίας για µέγιστη απόδοση. Επί-
σης, σηµαντικό ρόλο στο προϊοντικό µας χαρ-
τοφυλάκιο έχουν και οι νέες σειρές δενδροκο-
µικών τρακτέρ, ισχύος από 75 έως 113 ίππους 
και µε τους νέους κινητήρες FARMotion για 
µέγιστη απόδοση, άνεση στην οδήγηση, ευελι-
ξία και οικονοµία καυσίµου, να αποτελούν µε-
ρικά από τα βασικά µας πλεονεκτήµατα ένα-
ντι του ανταγωνισµού. Στην µεσαία κατηγο-

ρία τρακτέρ, προσβλέπουµε σε διεύρυνση του 
µεριδίου µας µε την σειρά 5G της Deutz, αλ-
λά και µε την σειρά Explorer της Same, που α-
ποτελούν µια εξελιγµένη και συνάµα ολοκλη-
ρωµένη γκάµα µοντέλων. Ειδικά για τη Same, 
επιτρέψτε µου να σηµειώσω ότι η σειρά των 
τρακτέρ Frutteto συνεχίζει την παράδοσή της 
στα δενδροκοµικά τρακτέρ, από το 1952, µε 
τη νέα σειρά µε τους κινητήρες FARMotion σε 
6 εκδόσεις, να αποτελούν προνοµιακές λύσεις: 
Εύχοµαι το 2021 να ξεπεράσει τις προσδοκί-
ες µας και για τους φίλους µας αγρότες να είναι 
µια παραγωγική χρονιά. Καλή χρονιά µε υγεία.

∆ιευθυντής Πωλήσεων Τµήµατος Τρακτέρ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΚΟΣ

▲
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>  H Claas αναβαθµίζει για το 2021 το δηµοφιλές Arion 400 µε υπερσύγχρονο 4κύλινδρο κινητήρα FPT προδιαγραφών Stage V

KΑΝΕΙ ΘΡΑΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΤΟ ARION 400 

Στην κατηγορία των 4κύλινδρων 
τρακτέρ πολλαπλών χρήσεων η Claas 
προσφέρει τη σειρά Arion 400. Οι πωλήσεις 
του µοντέλου τη χρονιά που πέρασε 
σηµείωσαν ρεκόρ σε Ελλάδα και Ευρώπη 
καθιστώντας το ως ένα από τα best seller 
τρακτέρ της Claas αλλά και της κατηγορίας 
του και όχι άδικα αφού προσφέρει στον 
χειριστή όλα όσα θα ζητούσε κανείς σε ένα 
4κύλινδρο µοντέλο διαθέτοντας µάλιστα και 
ανέσεις από µεγαλύτερες κατηγορίες. 
Έτσι ο πήχης τοποθετείται υψηλότερα 
για τη νέα χρονιά. Το νέο Arion αποτελεί 
δηµιούργηµα καθαρά της ίδιας της Claas η 
οποία κατασκεύασε ένα τρακτέρ ευέλικτο 
αλλά ταυτόχρονα και αρκετά στιβαρό 
ώστε να µπορεί να εκτελέσει όλες τις 
εργασίες στο χωράφι γρήγορα και πάνω 

απ’ όλα οικονοµικά κρατώντας τη ποιότητα 
κατασκευής σε υψηλά επίπεδα. 
Νέα προσθήκη για το 2021 στην ήδη 
πετυχηµένη συνταγή θα αποτελέσει 
ο υπερσύγχρονος 4κύλινδρος υπέρ-
τροφοδοτούµενος υδρόψυκτος κινητήρας 
FPT προδιαγραφών Stage 5 µε ιπποδύναµη 
90 έως 140 ίππων, έλεγχο καυσαερίων 
µε Ad-Blue. Σύµφωνα µε τη Claas ο νέος 
κινητήρας χαρακτηρίζεται από χαµηλή 
κατανάλωση και υψηλή απόδοση και ροπή 
σε όλο το φάσµα των στροφών και όταν οι 
συνθήκες το απαιτούν. 
Η µετάδοση της ισχύος στους τροχούς 
πραγµατοποιείται µε απόλυτη ακρίβεια 
χάρη στο σειριακό ηµιαυτόµατο κιβώτιο 16 
η 24 σχέσεων µε προαιρετική δυνατότητα 
αναβάθµισης σε πλήρως αυτόµατο δίνοντας 
τη δυνατότητα στο χρήστη να εκτελέσει 
οµαλές αλλαγές ταχυτήτων και να επιλέξει 

τη κατάλληλη σχέση για κάθε εργασία. 
Κύριος στόχος των ανθρώπων της Claas 
είναι να µεταφέρουν τον µαγικό εσωτερικό 
κόσµο της κοµπίνας Lexion στη καµπίνα του 
τρακτέρ. Η ορατότητα µέσα από τον Arion 
είναι εξαιρετική ενώ η προαιρετική επιλογή 
πανοραµικής έκδοσης µε τις µεγάλες 
γυάλινες επιφάνειες δίνει εξαιρετικό έλεγχο 
στον χειριστή που δουλεύει φορτωτή. Η 
ποιότητα των υλικών στον εσωτερικό κόσµο 
του Claas είναι εµφανής σε κάθε σηµείο 
ενώ διαθέτει υψηλές ανέσεις (αεροκάθισµα, 
air-condition, φίλτρα άνθρακα) στον βασικό 
εξοπλισµό. Όλα τα χειριστήρια βρίσκονται 
εργονοµικά τοποθετηµένα δίπλα και 
γύρω από τον οδηγό ο οποίος µπορεί να 
χειριστεί τις περισσότερες λειτουργίες του 
τρακτέρ µε το πάτηµα ενός κουµπιού στον 
ειδικά σχεδιασµένο πολύ-λειτουργικό 
µοχλό ELECTROPILOT. Ο ηλεκτρονικός 
υπολογιστής CIS µε έγχρωµη οθόνη 
απεικονίζει ευκρινέστατα όλες τις βασικές 
λειτουργίες του τρακτέρ. 
Στο πίσω µέρος το Arion διαθέτει έως και 
4 χειριστήρια διπλής ενεργείας µηχανικά 
ή ηλεκτροϋδραυλικά. Η αντλία των 100 
λίτρων (προαιρετικά 110 λιτρα µε αισθητήρα 
φορτίου) είναι ικανή να εκτελέσει κάθε 
εργασία µε ευκολία και ταχύτητα και όπου οι 
συνθήκες το απαιτούν. 
Στις δύσκολες εποχές που διανύουµε, η 
Claas προσφέρει ένα αξιόπιστο, ευέλικτο 
και ποιοτικό τρακτέρ ικανό να εκτελέσει 
τις περισσότερες εργασίες µε εξαιρετική 
άνεση και σε συνδυασµό µε την άριστη 
υποστήριξη της εταιρείας Γ. Χίγκας Α.Β.Ε.Ε 
σε ανταλλακτικά και σέρβις αποτελεί την 
κατάλληλη επιλογή για τον επαγγελµατία 
αγρότη και κτηνοτρόφο.

Είναι κοινώς αποδεκτό ότι το 2020 ήταν µία πολύ δύσκολη 
χρονιά για ολόκληρο τον πλανήτη και ιδιαίτερα για την χώρα 
µας. Παρά το γεγονός ότι η πανδηµία Covid προκάλεσε 
σοβαρές επιπτώσεις στην οικονοµία και τον πρωτογενή 
τοµέα, η αγορά κινήθηκε ανοδικά σηµειώνοντας σηµαντική 
αύξηση στις πωλήσεις των καινούργιων τρακτέρ, λόγω των 
πολυαναµενόµενων σχεδίων βελτίωσης. 
Παρά τα προβλήµατα που δηµιούργησε ο covid, τα µεγάλα 
εργοστάσια που εκπροσωπούνται στην Ελλάδα από την εταιρία 
µας όπως η Claas, ο όµιλος Maschio-Gaspardo και σχεδόν όλες 
οι άλλες µάρκες µηχανηµάτων, συνεχίζουν την εξέλιξη των 
καινούργιων µοντέλων και των τεχνολογιών. Παράδειγµα αποτελεί 
η νέα γενιά θεριζοαλωνιστικών Claas Lexion που επιφέρει 
κυριολεκτικά επανάσταση στον αλωνισµό µε το καινοτόµο 

σύστηµα APS SYNFLOW. Μάλιστα είχαµε την ευκαιρία να δούµε 
τα πρώτα θεαµατικά αποτελέσµατα της νέας γενιάς Lexion στην 
Ελλάδα το περασµένο καλοκαίρι και περιµένουµε το νέο έτος 
ακόµα περισσότερα από αυτές που θα παραδοθούν στα χέρια των 
πελατών µας. Το 2021 περιµένουµε ότι θα είναι ακόµη καλύτερο 
καθώς το τέλος της πανδηµίας θα φέρει γενικότερη ανάκαµψη 
στην οικονοµία και σε συνδυασµό µε την υλοποίηση των 
σχεδίων βελτίωσης αναµένεται περαιτέρω αύξηση στις πωλήσεις 
καινούργιων µηχανηµάτων.  Όλοι εµείς στην εταιρεία Χίγκας 
είµαστε πανέτοιµοι να ανταποκριθούµε σε οποιαδήποτε ανάγκη 
των πελατών µας προσφέροντας λύσεις µείωσης του κόστους 
παραγωγής µε άκρως ελκυστικά πακέτα χρηµατοδότησης και 
ασυναγώνιστη υποστήριξη σε υπηρεσίες και ανταλλακτικά.   

∆ιευθύνων Σύµβουλος. Γ. Χίγκας ΑΒΕΕ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΙΓΚΑΣ

Γ. ΧΙΓΚΑΣ ΑΒΕΕ
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>Μία ευρεία γκάµα µοντέλων 80-120 ίππων µε σχεδιασµό δια χειρός του θρυλικού Giugaro 

ΕΝΑ LAMBORGHINI STRIKE  
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΣΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

Το 2020 ήταν µια χρονιά που θα µας 
µείνει όλους αξέχαστη. Για τον τοµέα των 
αγροτικών µηχανηµάτων, στο επίκεντρο 
παρέµειναν τα σχέδια βελτίωσης και µια 
αγορά που κατάφερε να ξεµουδιάσει λόγο 
αυτών. «Η ∆ΗΜΗΤΡΑ» Α.Ε. διατήρησε το 
υψηλό µερίδιο αγοράς της και συνεχίζει 
στο νέο έτος, ανάµεσα στις πρώτες 
εταιρίες  σε πωλήσεις, να προσφέρει 
αποκλειστικά και µόνο προϊόντα υψηλής 
ποιότητας. Εµπλουτίσαµε την γκάµα 
στα παρελκόµενα µηχανήµατα µε νέες 
συνεργασίες, καλύπτοντας έτσι όλες τις 
ανάγκες των πελατών µας.  
Η ∆ΗΜΗΤΡΑ Α.Ε. είναι µια αµιγώς 
αγροτική εταιρεία µε µεγάλη ιστορία στον 
κλάδο των γεωργικών µηχανηµάτων. Η 
εµπειρία και η γνώσεις στο αντικείµενο 
είναι που την ξεχωρίζει από άλλες 
εταιρίες παρέχοντας στους πελάτες της 
άµεση τεχνική υποστήριξη, µέσα από ένα 
εκτεταµένο δίκτυο αντιπροσώπων και 
συνεργείων. 
Στόχος της εταιρείας µας για το 2021 είναι 
η συνέχεια της δυναµικής  παρουσίας 
και διατηρώντας το υψηλό επίπεδο των 
a� er sales υπηρεσιών  για κάθε πελάτη 
µας. Εύχοµαι για όλους µια καλή και 
παραγωγική χρονιά µε υγεία.  

∆ιευθύνων Σύµβουλος 
Μέλος  ∆Σ του ΣΕΑΜ

Χ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΟΡΓΙΑΣ

▲

Τρεις σειρές µοντέλων HD, 
MD, LD µε ιπποδυνάµεις από 80-
120 ίππων.

Επιλογή συγχρονισµένης ή υ-
δραυλικής ρεβέρσας (µοντέλα 
LS & GS).

Ηλεκτρονικά ελεγχόµενο σύ-
στηµα έγχυσης καυσίµου υψη-
λής πίεσης (Common rail 2000 
bar). 

Κινητήρας FARMotion 3 και 4 

κυλίνδρων, turbo, intercooler. 
Μέγιστη ταχύτητα 40 χλµ/ώρα. 
Hi – Lo και HML, έως 3 βαθµί-

δες Powershi� .
Ταχύτητε PTO 540/540 ECO και 

1000/1000 ECO 
Σύστηµα Stop & Go.
Σύστηµα Park Brake στον 

προαιρετικό εξοπλισµό 
Σύστηµα SDD - ∆ιπλής Μετα-

τόπισης Τιµονιού. (προαιρετικός 

εξοπλισµός).
Πίσω υδραυλικό µε δυνατότη-

τα µηχανικού ή ηλεκτρονικού ε-
λέγχου. (Περιέχεται στον προαι-
ρετικό εξοπλισµός.

Αντλία υδραυλικού µε παρο-
χή 55 l/min και δυνατότητα επι-
λογής διπλής αντλίας µε παροχή 
60 l/min ECO µε οικονοµική λει-
τουργία στις 1600 στροφές (προ-
αιρετικός εξοπλισµός) 

Έως 8 εξωτερικές παροχές 
Ανυψωτική ικανότητα πίσω υ-

δραυλικού έως 5.400 κιλών. 
∆υνατότητα τοποθέτησης 

µπροστινού υδραυλικού µε ανυ-
ψωτική ικανότητα 1.850 κιλών. 

Χαµηλή κατανάλωση ντίζελ. 
Καµπίνα σχεδιασµένη από τον 

ιταλικό οίκο Giugiaro µε µεγαλύ-
τερη άνεση και εργονοµία. 

Απλή συντήρηση.

�Η ∆ΗΜΗΤΡΑ� ΑΕ

Η νέα σειρά της θρυλικής ιταλικής εταιρείας 
Lamborghini διαθέτει στην κατηγορία των ιπποδυνάµεων 
80 εως 120 ίππων το ανανεωµένο Strike, ένα τρακτέρ 
προσαρµοσµένο σε κάθε ανάγκη, που συνδυάζει τις σωστές 
διαστάσεις µε την ευελιξία και δεν χρειάζεται συστάσεις. Η 
σειρά τρακτέρ Strike  προσφέρει µια ευρεία γκάµα µοντέλων 
µε 3 εκδόσεις  LD, MD και HD και σε ιπποδυνάµεις από 80 - 
120 ίππους, κινητήρα 3 κυλίνδρων στους 80 και 90 ίππους για 
οικονοµία καυσίµων και 4 κυλίνδρων στους 100 - 110 – 120 
ίππους για µέγιστο επιτρεπόµενο φορτίο και άνεση. 
∆ιατίθεται µε καµπίνα νέου σχεδιασµού από τον ιταλικό οίκο 
Giugiaro που παρέχει µεγαλύτερη άνεση και εργονοµία. 
Το µεσαίας κατηγορίας αυτό τρακτέρ είναι διαθέσιµο σε 
δυο βασικές εκδόσεις, το LS: µηχανική ρεβέρσα και το GS: 
υδραυλική ρεβέρσα. Προσφέρεται µε ευρεία γκάµα κιβωτίων 
ταχυτήτων από πλήρως µηχανικό ή HI-LO µε έως και 3 
βαθµίδες  Powershi� .  
Το Strike διαθέτει επίσης το σύστηµα «Stop & Go» το οποίο ε-
νισχύει τις δυνατότητες και την απόδοση της υδραυλικής ρε-
βέρσας και επιτρέπει στον οδηγό χειρισµούς  χρησιµοποιώ-

ντας µόνο το πεντάλ του φρένου και χωρίς το πάτηµα του συ-
µπλέκτη. Αυτά είναι µόνο η αρχή από τον µακρύ κατάλογο ε-
ξοπλισµού. Ο κάθε ιδιοκτήτης ενός τέτοιου ταύρου, µπορεί να 
απολαύσει επίσης: Χωρητικότητα δεξαµενής καυσίµου 145 
λίτρα & 8 λίτρα AdBlue, πίσω υδραυλικό µε δυνατότητα µη-
χανικού ή ηλεκτρονικού ελέγχου, ανυψωτική ικανότητα πίσω 
υδραυλικού έως 5400 kg, µε την παρουσία έως 8 εξωτερι-
κών παροχών υδραυλικών και προαιρετικά το σύστηµα Park 
Brake και Σύστηµα SDD στο τιµόνι για άνεση σε µανούβρες.

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ FARMOTION ΜΕ 3 Η 4 ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΥΣ
Ο νέος κινητήρας FARMotion που φοράει το Lamborghini 
αυτό προσφέρεται µε 3 ή 4 κυλίνδρους, έχει σχεδιαστεί ειδικά 
για γεωργική χρήση, αποτελείται από νέο σύστηµα έγχυσης 
καυσίµου Common Rail 2000 bar και µονάδα συνδυασµένης 
επανακυκλοφορίας καυσαερίων (EGR) καθώς και καταλυτικό 
µετατροπέα (DOC) για τη µείωση των εκποµπών αερίων. 
Είναι συµπαγής, αξιόπιστος και µε ελάχιστες απαιτήσεις 
συντήρησης. Η όλη κατασκευή του, στοχεύει στην υψηλότερη 
απόδοση, σταθερή ισχύ και ροπή ακόµα και σε χαµηλές 
ταχύτητες και χαµηλή κατανάλωση καυσίµου.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τα σηµαντικότερα σηµεία του τρακτέρ Strike 
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Τη σειρά ελκυστήρων Fendt 300 βρίσκεται στη λίστα των 
Best Seller µηχανηµάτων εδώ και 40 χρόνια µε πάνω 
από 140.000 πωλήσεις ανά την Ελλάδα και τον κόσµο. Τα 
4 µοντέλα της σειράς συνδυάζουν πρακτικό σχεδιασµό, 
υψηλή ποιότητα, αποδοτικότητα και δύναµη µε στόχο πάντα 
την εξυπηρέτηση του χειριστή σε κάθε εργασία και υπό 
οποιεσδήποτε συνθήκες. Η σειρά διατίθενται µε ένα φάσµα 
ιπποδυνάµεων µεταξύ 113 και 152 ίππων προσφέροντας 
την κατάλληλη πρόταση προσαρµοσµένη στις ανάγκες 
του κάθε παραγωγού. Ανεξάρτητες έρευνες έδειξαν ότι η 
προστιθέµενη ισχύ στα µοντέλα της σειράς Fendt 300 Vario 
συµβάλλει στην εξοικονόµηση 7% του χρόνου των εργασιών 

και 9% της κατανάλωσης πετρελαίου. Η σειρά Fendt 300 
χάρη στο αδιαβάθµητο σασµάν Vario που διαθέτει υπόσχεται 
εργασία µε την τέλεια ταχύτητα και τη βέλτιστη απόδοση για 
την επίτευξη µέγιστης κάλυψης περιοχής. Ελαφριά, ευέλικτη, 
ατελείωτη ολίσθηση µε µόλις 33 κιλά ανά ίππο. Η ειδικά 
σχεδιασµένη αναλογία βάρους και ισχύος σε συνδυασµό µε 
την επιλογή των κατάλληλων ελαστικών µειώνει την συµπίεση 
του εδάφους αυξάνοντας την απόδοση της παραγωγής, 
καθιστώντας τα µοντέλα της σειράς Fendt 300 εξαιρετικά 
ευέλικτα και πρωτοπόρα σε εργονοµία και ευκολία χρήσης. 
Το χαµηλό ονοµαστικό φάσµα στροφών των 2.100 σ.α.λ., η 
νέα µονάδα ψυγείου και το φίλτρο αέρα υψηλής απόδοσης 
εξασφαλίζουν χαµηλή κατανάλωση µε τη µέγιστη απόδοση.

▲

> Νέα γενιά 113-152 ίππων µε κιβώτιο Vario και ευέλικτη κατασκευή

ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ BEST SELLERS 
Ε∆Ω ΚΑΙ 40 ΧΡΟΝΙΑ ΤO FENDT 300 

Το Fendt 700 Vario είναι αναµφίβολα 
ο νικητής της Fendt από την αρχή 
της κυκλοφορίας του. Ο συνδυασµός 
δύναµης, ευελιξίας, λειτουργικότητας 
και άνεσης το καθιστούν έναν αξιόπιστο 
συνεργάτη για κάθε παραγωγό. Η σειρά 
διατίθεται µε 6 µοντέλα και µε ένα 
ευρύ φάσµα ιπποδύναµης µεταξύ των 
150 και 247 ίππων, αποτελεί τον τέλειο 
συνεργάτη για εργασίες κάθε τύπου, 
από απλές σε χορτολιβαδικές εκτάσεις, 
δυναµικές µεταφορές στον δρόµο έως 
εργασίες βαρέως τύπου στον αγρό. 
Ο ελκυστήρας Fendt 700 Vario είναι 
άρτια εξοπλισµένος, το σασί του είναι 
ειδικά σχεδιασµένο, συµπεριλαµβάνει 
το κιβώτιο µετάδοσης κίνησης Vario 
και το αντίστοιχο λογισµικό διαχείρισης 
λειτουργίας TMS που βάσει µετρήσεων 
PowerMix από τον ανεξάρτητο 

οργανισµό DLG κατατάσσεται στα πιο 
οικονοµικά στην χρήση στην κατηγορία 
του. Επίσης, διατίθεται και µπορεί 
να εφοδιαστεί µε όλα τα συστήµατα 
γεωργίας ακριβείας τελευταίας γενιάς. 
Το 2020 η Fendt ως πρωτοπόρος του 
κλάδου εισήγαγε στην αγορά το νέο 
700 Vario Gen6 µε τα νέα συστήµατα 
χειρισµού και µε το επαναστατικό 
για την µηχανοκίνητη γεωργία 
σύστηµα FendtONE καταφέρνει να 

ξεπεράσει κάθε προηγούµενο σε 
απόδοση, άνεση και ασφάλεια. Όλα 
αυτά πληρώντας τους αυστηρούς 
περιορισµούς εκποµπών ρύπων 
της φάσης 5 για αγροτική παραγωγή 
µε προστασία της βιωσιµότητας του 
περιβάλλοντος. Το ολοκληρωµένο 
πρόγραµµα προϊόντων της Fendt 
διαθέτει στην ελληνική αγορά µε 
αποκλειστική αντιπροσωπεία η 
εταιρεία KOUIMTZIS Group.

FENDT 700 VARIO
Γεωργία ακριβείας µε τη µέγιστη απόδοση και το χαµηλότερο κόστος

Το απερχόµενο έτος επιφύλαξε 
µία µεγάλη δοκιµασία τόσο σε 
υγειονοµικό όσο και σε οικονοµικό 
επίπεδο. Παρόλα ταύτα η εταιρεία µας 
ολοκλήρωσε επιτυχώς τον πρώτο 
κύκλο επαναδραστηριοποίησης 
της στην αγορά γεωργικών 
µηχανηµάτων. Αντλώντας γνώση από 
την διεθνή παρουσία και την πολυετή 
εµπειρία µας δουλεύουµε αδιάκοπα 
για να παρέχουµε στη Fendt και το 
κόσµο της µια υψηλού επιπέδου 
εκπροσώπηση αντάξια του Νο1 brand 
του κλάδου στο οποίο συναντάµε 
τη µεγαλύτερη και πιο πλήρη γκάµα 
γεωργικών µηχανηµάτων. 
∆ίνοντας έµφαση στην a½er-sale 
υποστήριξη µέσω της κάθετης 
µονάδας µας, µε τα πλήρως 
οργανωµένα τµήµατα service 
και ανταλλακτικών αλλά και το 
εξουσιοδοτηµένο πανελλαδικό δίκτυο 
συνεργατών η Fendt αποτελεί πλέον 
την πιο ασφαλή και αξιόπιστη επιλογή. 
Το 2021 θα έχουµε το ευτύχηµα 
να δούµε και την ελληνική γη να 
καλλιεργείται µε τα νέα µοντέλα της 
Fendt µε το καινοτόµο σύστηµα Fendt 
ONE που κυριολεκτικά οδηγεί σε 
άλλο επίπεδο τον κλάδο. Απαραίτητο 
συστατικό στις εφαρµογές των 
νέων τεχνολογιών είναι η συνεχής 
εκπαίδευση, την οποία η εταιρεία µας 
παρέχει τόσο στους συνεργάτες όσο 
και στους κατόχους Fendt. 
Ευχόµαστε το νέο έτος να βρει τον 
Έλληνα παραγωγό πρωτίστως υγιή, 
δυνατό και όπως πάντα στην πρώτη 
γραµµή του αγώνα για την ανάκαµψη 
της ελληνικής οικονοµίας.

∆ιευθύνων Σύµβουλος 
KOUIMTZIS Group

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΪΜΤΖΗΣ
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> Η Carraro προσφέρει δύο χαµηλωµένα µοντέλα που καλύπτουν όλες τις ανάγκες της εξειδικευµένης γεωργίας

FRUTTETO BASSO ΚΑΙ FRUTTETO LARGO:
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ∆ΥΝΑΜΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΞΙΑ 

FRUTTETO BASSO TIIIB
Με νέους κινητήρες και εργονοµικό σχεδιασµό  

Με την εισαγωγή του καινούργιου 
κινητήρα 75- 115 ίππων StageIIIB που 
επιβάλλεται από τον κανονισµό για 
την τήρηση των ορίων εκποµπών, η 
Carraro ανανεώνει την γκάµα Agricube 
εισάγοντας όχι µόνο νέους κινητήρες 
FPT µε το σύστηµα µετεπεξεργασίας 
των καυσαερίων που βρίσκεται έξω 
από το καπό (DOC + DPF) αλλά και 
µε την εισαγωγή νέων µοντέλων που 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες κάθε 
παραγωγού. Με επανασχεδιασµένη 
κονσόλα που περιλαµβάνει όλα τα 
χειριστήρια λειτουργίας του οχήµατος. 
Οι θέσεις των διακοπτών και των 

µοχλών χειρισµού έχουν µελετηθεί 
για να αποτρέπεται η παρεµβολή της 
βλάστησης. Με τον κινητήρα Common 
Rail εισάγεται το ηλεκτρονικό γκάζι 
που τοποθετείται στη δεξιά κονσόλα 
καθιστώντας τη χρήση του ακόµη πιο 
εύκολη υπόθεση. Αυτό συνοδεύεται από 
τη δυνατότητα ρύθµισης δύο επιπέδων 
λειτουργίας του κινητήρα που απλοποιεί 
την εργασία ανάµεσα στις σειρές και στις 
στροφές στο τέλος του χωραφιού απλά 
µε την πίεση ενός κουµπιού. Για τον 
µηχανικό ανυψωτή διατίθεται η πρακτική 
επιλογή του τηλεχειρισµού µε µηχανικό 
χειριστήριο.

▲

Ευέλικτο, στιβαρό και µε υψηλές 
επιδόσεις είναι οι λέξεις που περιγράφουν 
απόλυτα το νέο µοντέλο Frutteto Largo, 
που είναι σχεδιασµένο για χρήση που 
διευρύνεται από το ανοιχτό χωράφι έως 
τον οπωρώνα. Το χαµηλό κέντρο βάρους 
και το χαµηλωµένο προφίλ το καθιστούν 
κατάλληλο για χρήση σε λόφους και 
στο βουνό, εξασφαλίζοντας µεγαλύτερη 
σταθερότητα σε σχέση µε τα συµβατικά 
τρακτέρ εξειδικευµένων εργασιών. Το 
µοντέλο Frutteto Largo ξεχωρίζει για 
τους άξονες µε µεγαλύτερο µετατρόχιο, 
µεγαλύτερη ικανότητα φορτίου που 
παρέχουν σταθερότητα και έλεγχο, ειδικά 
κατά την εργασία σε λόφους. Αναπτύχθηκαν 
δύο µοντέλα τόσο στην έκδοση µε καµπίνα, 
πλάτους 1,2 µ., όσο και στην έκδοση µε 
πλατφόρµα, που είναι εφοδιασµένα µε 
µπροστινό άξονα Heavy duty στον οποίο 
µπορούν να τοποθετηθούν ελαστικά µε 
σηµαντικό πλάτος τόσο 24’’ όσο και 28’’. Τα 
στοιχεία κλειδιά αυτού του µοντέλου είναι η 
σταθερότητα, η µειωµένη ακτίνα στροφής, 
οι συµπαγείς διαστάσεις και το µειωµένο 
βάρος του που το καθιστούν κατάλληλο και 
ως µηχάνηµα µετακίνησης και µεταφοράς 
στο αγρόκτηµα.
∆ιαθέσιµο τόσο στην έκδοση µε πλαίσιο 

προστασίας από ανατροπή όσο και µε 
θερµαινόµενη/κλιµατιζόµενη καµπίνα, το 
Frutteto Largo (FL) είναι ένα µηχάνηµα 
µε 4-κύλινδρο κινητήρα FPT NE, turbo 
intercooler. Οι επιλογές για το σασµάν 
Carraro είναι δύο: 24+24 µε αναστροφέα και 
συγχρονιστή Hi-lo ή 24+12 µε αναστροφέα 
και ηλεκτροϋδραυλικό Hi-lo, µε τρεις 
κλίµακες ταχυτήτων (µεσαίο, αργό και 
γρήγορο sincro) και ταχύτητα από 0,5 χλµ/
ώρα µέχρι και 40 χλµ/ώρα. Με την ισχύ 
του κινητήρα να διατίθεται σε εύρος από 95 
µέχρι και 115 ίππους.
Τα χαρακτηριστικά που διακρίνουν το 
Frutteto Largo (FL) είναι: 

∆ιατίθενται άξονες µε πλάτος από φλάντζα 
σε φλάντζα 1,46 µ. και 1,64 µ. αντίστοιχα, µε 
γωνία στροφής 55°.

Όλοι οι άξονες διαθέτουν αυτόµατο 
σύστηµα ελέγχου ολίσθησης (limit slip).

Μέγιστο εξωτερικό πλάτος από τροχό σε 
τροχό 2197 mm.µ

Συµπαγής καµπίνα 1200 mm, κατάλληλη 
για χρήση στις σειρές. 

Ενισχυµένος σύνδεσµος 3 σηµείων.
Χαµηλό κέντρο βάρους, για να 

προσαρµόζεται καλύτερα στη χρήση σε 
κεκλιµένα εδάφη. 

Ικανότητα ανύψωσης πίσω 2.600 κιλών, 
µε δυνατότητα επιλογής 3.000 κιλά.

Η υδραυλική εγκατάσταση 
εµπλουτίστηκε και πλέον παρέχει 
τις παρακάτω δυνατότητες:

Καλύτερη διαχείριση της παροχής 
λαδιού µε επιλογή 3 υδραυλικών 
αντλιών για µέγιστη παροχή 120 
λίτρα ανά λεπτό.

Οι διανοµείς διαθέτουν detent 
µε δυνατότητα αποκλεισµού για 
καλύτερη κατανοµή των υδραυλικών 
διανοµέων.

Σε όλες τις εκδόσεις οι υδραυλικές 
εγκαταστάσεις διαθέτουν σωληνάκι 
επιστροφής. Στην κορυφαία έκδοση 
της γκάµας, µε διαχωριστικό 
ενδιάµεσης ροής, διαθέτει την 
κατάλληλη απορροή για όλα τα 

εργαλεία που έχουν κίνηση µε 
υδραυλικό µοτέρ. 
Μπορούν να τοποθετηθούν 
ελαστικά 20’’ και 24’’προκειµένου 
να ανταποκρίνεται στις διαφορετικές 
ανάγκες του χειριστή ως προς το ύψος 
και την κίνηση. Με άξονα Carraro 
20.16ο και γωνία στροφής 52ο και µε 
αυτόµατο σύστηµα ελέγχου ολίσθησης 
(limit slip). Τέλος, η προστατευτική 
αψίδα χάρη στα ελατήρια αερίου 
µειώνει το βάρος της και µπορεί πολύ 
εύκολα να χαµηλώσει διευκολύνοντας 
τον χειριστή.
Τα µηχανήµατα Carraro διαθέτει 
στην ελληνική αγορά η εταιρεία 
KOUIMTZIS Group.

FRUTTETO LARGO TIIIB
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> Τα Arbos 4080 F και 4090 Q Low Cab προσαρµόζονται εύκολα σε όλες τις 
συνθήκες εργασίας χάρη στην µοναδική τους αρχιτεκτονική στον µπροστινό άξονα

ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ 
KAI ME ΤΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ  
∆ΥΝΑΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΚΟΣΜΑΣ ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ

AGRICON ΑΕΕ

Το 2020 σηµατοδοτεί ουσιαστικά την πρώτη 
χρονιά λειτουργίας της εταιρείας µας στον 
Αγροκτηνοτροφικό τοµέα, αφήνοντας για 
εµάς θετικό πρόσηµο. Το µεγάλο εύρος 
της σειράς προϊόντων της JCB & ARBOS-
Goldοni καλύπτει και ανταποκρίνεται 
πλήρως στις ανάγκες του Έλληνα αγρότη 
και κτηνοτρόφου. Για τη χρονιά που πέρασε 
επικεντρωθήκαµε στη δηµιουργία ενός 
αξιόπιστου δικτύου συνεργατών ώστε να 
καλύψουµε όσο το δυνατόν περισσότερο 
τις ανάγκες της αγοράς ανά περιοχή µε 
ολοκληρωµένες τεχνικές υπηρεσίες, 

ετοιµοπαράδοτα ανταλλακτικά και άµεσα 
διαθέσιµα µηχανήµατα. Επίσης µε την 
εφαρµογή ενός έξυπνου λογισµικού 
οργανώσαµε τον έλεγχο αποθεµάτων 
και τη διανοµή των αναλώσιµων και 
ανταλλακτικών σε όλη την περιφέρεια για να 
µην µένει κανένα µηχάνηµα εκτός εργασίας 
την περίοδο παραγωγής. 
Στόχος µας είναι να αφουγκραζόµαστε και 
να είµαστε δίπλα, σαν συνεργάτες, στον 
Έλληνα αγρότη ο οποίος τα τελευταία χρόνια 
καλείται να ανταποκριθεί στις νέες συνεχώς 
µεταβαλλόµενες οικονοµικές συνθήκες 

χωρίς πάντα την ανάλογη υποστήριξη.
Αναλογιζόµενοι την σπουδαιότητα, ενός 
βιώσιµου πρωτογενούς τοµέα για τη χώρα 
µας, επενδύουµε στη σύγχρονη τεχνολογία 
και σε νέες ευέλικτες χρηµατοοικονοµικές 
προτάσεις, που θα παρουσιάσει η 
εταιρεία µας, στο επόµενο έτος ώστε η 
απόφαση του κάθε αγρότη για επένδυση 
ανανέωσης εξοπλισµού µε µηχανήµατα 
νέας τεχνολογίας µε σηµαντικά χαµηλότερο 
κόστος χρήσης να είναι εφικτή.

∆ιευθυντής πωλήσεων, AGRICON ΑΕΕ

Τα δενδροκοµικά τρα-
κτέρ της Arbos - Goldoni  
προσφέρουν εξειδικευµένες 
λύσεις για να καλύψουν α-
κόµα και τις πιο απαιτητικές 
εργασίες για επαγγελµατίες 
αµπελουργούς, δενδροκαλ-
λιεργητές και αγρότες δυ-
σπρόσιτων εδαφών  
µε το µικρό-
τερο 
δυνατό 
κόστος 
χρήσης. 

Το Arbos 4090 Q Low Cab αποτελεί µία κλάση από µόνο του 
στις σειρές τρακτέρ της Arbos. Συγκεκριµένα το µοντέλο αυτό 
διαθέτει τετρακύλινδρο κινητήρα FCA 80 ίππων, προδιαγραφών 
ρύπων Stage IIIB. To σασµάν µε το οποίο εξοπλίζεται διαθέτει 
24 + 12 σχέσεις και Ρεβέρσα. Το χαµηλό κέντρο βάρους του 
τρακτέρ, το καθιστά ιδανικό για σταθερότητα σε πλαγιές, ενώ η 
κατανοµή βάρους 50% µπροστά - 50% πίσω, προσφέρει καλύτερη 
σταθερότητα και έλξη όταν εργάζεται σε ανηφορικά εδάφη. Για 
την προστασία του οδηγού από ζέστη, σκόνη και κραδασµούς, 
το πάτωµα, το ταµπλό και τα φτερά αποτελούν µια πλατφόρµα 
που στηρίζεται σε σινεµπλόκ. Επιπλέον, αξίζει να σηµειωθεί πως 
τα φτερά (που διαθέτουν ελαστικές προεκτάσεις) είναι τελείως 
ελεύθερα από λεβιέδες, διακόπτες και πλαστικά καλύµµατα. Με 
τις περιορισµένες του διαστάσεις, καθώς το ύψος µε την χαµηλή 
καµπίνα φτάνει τα 1,804 µέτρα, αποτελεί ιδανική επιλογή για χρήση 
σε δενδροκαλλιέργειες. Σε άλλα χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν 
στο κατασκευαστικό κοµµάτι του τρακτέρ, περιλαµβάνεται το 
µεγάλο ελεύθερο ύψος από το έδαφος χάρη στο µπροστινό άξονα 
σχήµατος «Π» και το µπροστινό διαφορικό χωρίς σταυρούς (µε 
γωνιακές κινήσεις) για 57ο γωνία στροφής χωρίς προβλήµατα. 
Η κατασκευή του σασµάν και του διαφορικού µάλιστα είναι 
ενισχυµένη για δύσκολες εργασίες. Τέλος, να σηµειωθεί πως 
το µπλοκέ µπροστινό διαφορικό (NO SPIN) παρέχει καλύτερη 
έλξη, ενώ το ηλεκτρικό κοµπλάρισµα µπροστινού διαφορικού 
και εµπλοκέα διαφορικού (κάρου), συνεισφέρουν στην επίτευξη 
µεγαλύτερης γωνίας στροφής. 

▲▲

Το Arbos 4080 F µε ισχύ 75 ίππων έχει µικρό κύκλο 
στροφής χάρη στο µικρό µεταξόνιο και την µεγάλη 
γωνία στροφής των µπροστινών τροχών. Με το σασµάν 
Dual Power, στη θέση 16+8 ο λεβιές στο τιµόνι γίνεται 
Hi – Lo µηχανικό, για δύσκολες εργασίες (µεταφορές). 
Στην θέση 8+8 ο λεβιές στο τιµόνι γίνεται ρεβέρσα, 
για ευκολία στις µανούβρες. Τα φτερά, τα οποία έχουν 
ελαστικές προεκτάσεις, είναι τελείως ελεύθερα από 
λεβιέδες, διακόπτες και πλαστικά καλύµµατα. Με 
τον µπροστινό άξονα σχήµατος «Π» δηµιουργείται 

µεγάλη απόσταση από το έδαφος γεγονός που το 
καθιστά ευπροσάρµοστο σε όλες τις συνθήκες. Το 
µπροστινό διαφορικό µε ηλεκτρονικό κοµπλάρισµα, 
χωρίς σταυρούς (µε γωνιακές κινήσεις) προσφέρει 

αβίαστα µεγαλύτερη γωνία στροφής, ενώ το µπλοκέ 
του (NO SPIN) παρέχει καλύτερη δυνατότητα έλξης. 

Η ενισχυµένη κατασκευή του σασµάν και του 
διαφορικού επιτρέπουν στο Arbos 4080 F να 

αναλαµβάνει απαιτητικές εργασίες, ενώ οι 
µικρές διαστάσεις του το καθιστούν ιδανικό 

για εργασία σε δενδροκαλλιέργειες. 
Το πάτωµα, το ταµπλό και τα φτερά 
αποτελούν µια πλατφόρµα που 
στηρίζεται σε σινεµπλόκ για λιγότερους 
κραδασµούς, διασφαλίζοντας την 

άνεση του χειριστή.

ARBOS 4080 F
Εύκολες µανούβρες και εργονοµία

ARBOS 4090 Q LOW CAB
Σταθερό, δυνατό και ευέλικτο 



ΑΓΟΡΑ  
ΤΡΑΚΤΕΡ 2021



34 ΑΓΟΡΑ  
ΤΡΑΚΤΕΡ 2021

> Νέα γενιά τρακτέρ Antonio Carraro εξειδικευµένης γεωργίας µε 5 µοντέλα για απαιτητικούς χειριστές

ΣΕΙΡΑ TONY ΜΕ Υ∆ΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΤA∆ΟΣΗ VARIO

Π. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΕΤΒΕ

Η φετινή χρονιά ήταν ιδιαίτερη και επέφερε 
αλλαγές σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. 
Ενώ σε παγκόσµιο επίπεδο πολλές 
οικονοµικές δραστηριότητες σταµάτησαν, η 
γεωργία παρέµεινε ενεργή και παραγωγική, 
δείχνοντας τη σπουδαιότητα του πρωτογενή 
τοµέα. Για την εταιρεία µας ήταν µία πολύ 
δηµιουργική χρονιά, καθώς οι πωλήσεις των 
τρακτέρ Antonio Carraro τριπλασιάστηκαν  
σε σχέση µε το 2019. Καταφέραµε να 
ανταπεξέλθουµε µε επιτυχία στις δυσκολίες 
της φετινής χρονιάς συνεχίζοντας την άριστη 
συνεργασία µε τους προµηθευτές µας, τους 
αντιπροσώπους µας σε όλη την Ελλάδα και 
εξυπηρετώντας τους πελάτες µας, παλιούς 
και νέους. 
Το δυνατό µας σηµείο στις πωλήσεις του 
2020 ήταν η σειρά TGF και η καµπίνα 
«Protector 100», η καλύτερη καµπίνα της 

αγοράς στην κατηγορία της, µε χαµηλό 
ύψος, ευρυχωρία στο εσωτερικό και µε 
πιστοποίηση κατηγορίας 4. Από την γκάµα 
των τρακτέρ Antonio Carraro, του κορυφαίου  
κατασκευαστή τρακτέρ για οπωρώνες, 
αµπελώνες και θερµοκήπια δε θα µπορούσε 
να λείπει η σειρά των τρακτέρ διπλής 
κατεύθυνσης (περιστρεφόµενο τιµόνι και 
κάθισµα) TRX – TRG. Σηµαντικό µερίδιο των 
πωλήσεων µας επίσης είχαν και τα τρακτέρ 
της σειράς ΤΟΝΥ µε αυτόµατο σασµάν, που 
προσφέρουν υψηλή τεχνολογία, άνεση και 
εξοικονόµηση χρόνου εργασίας.
Για το 2021 είµαστε σίγουροι ότι οι πωλήσεις 
µας θα συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία 
καθώς η γκάµα των τρακτέρ Antonio 
Carraro εµπλουτίζεται µε τα καινούρια 
µοντέλα της σειράς TORA, µε κινητήρες 
Common rail Stage V, 52 – 68 ίππων 

καθώς και µε ένα νέο µοντέλο της σειράς 
Τony, ειδικά σχεδιασµένο για χρήση σε 
αµπελώνες, το Τony 8900V.
Πέρα από τον τοµέα των τρακτέρ, η 
εταιρεία µας θεωρεί πολύ σηµαντικές τις 
συνεργασίες της µε ευρωπαϊκά εργοστάσια 
που κατασκευάζουν παρελκόµενα, όπως 
το εργοστάσιο Bargam που κατασκευάζει 
ψεκαστικά και καταστροφείς µε το 
εµπορικό σήµα ΟΜΑ, και το εργοστάσιο 
Sicma που κατασκευάζει φρέζες. Έτσι 
έχουµε τη δυνατότητα να προσφέρουµε 
στον πελάτη µας µία ολοκληρωµένη και 
προσωποποιηµένη λύση για την καλλιέργεια 
του. Ευχόµαστε λοιπόν η χρονιά που ξεκινάει 
να είναι γεµάτη υγεία και ευηµερία για όλους.

Μέλος ∆.Σ Τµήµα Πωλήσεων,  
Παναγιώτης Κατσαρός ΑΕΤΒΕ 

KIKH KAΤΣΑΡΟΥ

Η σειρά των ελκυστήρων Antonio 
Carraro γνωστή ως Tony προήλθε 
από την ανάπτυξη ενός σχεδίου που 
στοχεύει στην εξασφάλιση της καλύτερης 
δυνατής αναλογίας µεταξύ απόδοσης 
και κατανάλωσης καυσίµου, ανεξάρτητα 
από την εργασία που πραγµατοποιείται. 
Αποτελείται από 5 µοντέλα µε υδροστατική 
µετάδοση, ελκυστήρες που µπορούν 
να απλοποιήσουν και να επιταχύνουν 
τις εργασίες µε στόχο τη µείωση του 
λειτουργικού κόστους. 
Το υδροστατικό κιβώτιο ταχυτήτων (VARIO), 
το οποίο δεν χρησιµοποιεί συµπλέκτη, 
καθιστά τη χρήση του ελκυστήρα εξαιρετικά 
εύκολη και άνετη και προσφέρει ευκινησία 
και αµεσότητα όταν πρέπει να κινηθεί 
µπροστά και πίσω σε γρήγορους ρυθµούς 
(π.χ. µεταφορά αντικειµένων, κλαρκ κ.α.) είτε 

µέσω αργών και συγκεκριµένων κινήσεων 
ή σε στιγµές που χρειάζεται ξαφνική 
επιτάχυνση. Η ηλεκτροϋδραυλική ρεβέρσα 
πάνω στο τιµόνι µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
οποιαδήποτε στιγµή. 
Με το Cruise Control, η ταχύτητα 
είναι ανεξάρτητη από τις στροφές του 
κινητήρα και έτσι και οι δύο µπορούν να 
προγραµµατιστούν ξεχωριστά. Το εύρος της 
ταχύτητας κυµαίνεται από µόλις 100µ./ ώρα 
έως 40 χλµ/ ώρα. Προσφέρει τη δυνατότητα 
σταθερής ταχύτητας του τρακτέρ και την 
αποµνηµόνευση διαφορετικών παραµέτρων 
ώστε να χρησιµοποιούνται όπου απαιτείται 
στο χωράφι ή κατά την κίνηση στο δρόµο. 
Το «Tractor Management Control» (TMC) 
διαχειρίζεται τον κινητήρα και το κιβώτιο µε 
τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρεί το τρακτέρ σε 
λειτουργία σε βέλτιστες συνθήκες, ώστε να 
επιτυγχάνεται η µέγιστη παραγωγικότητα µε 
τη µεγαλύτερη εξοικονόµηση.

TONY 10900TR 

Το καταλληλότερο τρακτέρ για 
δενδροκαλλιέργειες, αµπελώνες, 
θερµοκήπια, µε σύστηµα REV – Guide 
System (∆ιπλής Κατεύθυνσης). Το 
σύστηµα ∆ιπλής Κατεύθυνσης επιτρέπει 
την ταυτόχρονη περιστροφή 180ο του 
καθίσµατος, του τιµονιού, του καντράν και 
των πεντάλ σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, και 
κάνει το τρακτέρ κατάλληλο για τοποθέτηση 
γεωργικών και βιοµηχανικών εξαρτηµάτων 
(φορτωτής, εκσκαφέας, ανυψωτικό κλαρκ, 
σκούπα, εκχιονιστικό). ∆ιαθέτει αυτόµατο 
σασµάν, ηλεκτροϋδραυλική ρεβέρσα, σασί 
ACTIO περιστρεφόµενο στο κέντρο, κοντό 
µεταξόνιο για µικρό κύκλο περιστροφής. Η 
καµπίνα AIR, ξεχωρίζει για τον πολυτελή 
σχεδιασµό της και για το άνετο περιβάλλον 
εργασίας που προσφέρει. ∆ιαθέτει 
πιστοποίηση FOPS-ROPS και σύστηµα 
αποσυµπίεσης κατηγορίας 4 και Joystick.

ΤONY 8900V

Υποψήφιο στο διαγωνισµό «Τρακτέρ της 
χρονιάς 2021» (Tractor of the Year 2021), 
ξεχωρίζει για τα ιδιαίτερα και καινοτόµα 
χαρακτηριστικά του. Ειδικά σχεδιασµένο 
για πολύ στενούς αµπελώνες, προσφέρει 
ακρίβεια στη χρήση και πρακτικότητα. 
Ο όγκος του τρακτέρ είναι εξαιρετικά 
περιορισµένος (πλάτος τρακτέρ 98 εκ.) 
χάρη στο συµπαγές κιβώτιο. Η θέση 
οδήγησης διαθέτει εκλεπτυσµένα στοιχεία 
που παρέχουν τη µέγιστη άνεση. Η 
καµπίνα είναι ευρύχωρη µε συστήµατα 
ηχοµόνωσης και προστασίας από σκόνες 
και ψεκασµούς. Οι µικρότεροι µπροστινοί 
τροχοί επιτρέπουν έναν κύκλο περιστροφής 
έως 55°, παρέχοντας µέγιστη ακρίβεια κατά 
τη διάρκεια των ελιγµών. Η καµπίνα του 
διαθέτει σύστηµα από-συµπίεσης Cat. 4 και 
έγκριση ROPS. Οι πίσω καθρέφτες µπορούν 
να ρυθµιστούν ηλεκτρικά. 
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Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ

Η νέα σειρά τρακτέρ Μ5Νarrow, 
καλύπτει όλες τις ανάγκες της 
σύγχρονης δενδροκαλλιέργειας 
και αµπελουργίας προσφέροντας 
µοντέλα από 74 µέχρι 106 ίππους µε 
ή χωρίς καµπίνα. Τα τρακτέρ είναι 
εξοπλισµένα µε τον κινητήρα diesel, 
Kubota V3800, τετρακύλινδρος µε 
4 βαλβίδες/κύλινδρο και σύστηµα 
ψεκασµού common rail της DENSO. 
Παρέχει την αναγκαία ιπποδύναµη 
για τις ποιο απαιτητικές δουλειές, 
ενώ προσφέρει µεγάλη οικονοµία 
καυσίµου. Τα τρακτέρ διαθέτουν δύο 
προγραµµατιζόµενες µνήµες στροφών 
(Α & Β) κινητήρα και σταθεροποιητή 
στροφών, που επιτρέπουν στον 
χειριστή να εκτελεί εργασίες µε 
µεγαλύτερη ακρίβεια και οικονοµία 
στα καύσιµα. Για παράδειγµα µπορεί 
να ρυθµίσει τη µνήµη Α για εργασία 
µέσα στη σειρά και τη Β για τη 
στροφή στα κεφαλάρια. Ακόµα και σε 
δύσκολες συνθήκες κατά την εργασία, 
ο κινητήρας θα διατηρήσει τις στροφές 
σταθερές. Η Ιαπωνική εταιρεία έχει 
δώσει ιδιαίτερη σηµασία επίσης στην 
εύκολη πρόσβαση σε όλα τα σηµεία 
ελέγχου και σέρβις του τρακτέρ. 

Όλα τα µοντέλα είναι εξοπλισµένα 
µε ηλεκτροϋδραυλική ρεβέρσα και 
6-τάχυτο σασµάν. Σε συνδυασµό µε 
τις µισές ταχύτητες χωρίς συµπλέκτη 
(Hi-Lo) και τρεις οµάδες ταχυτήτων, 
παρέχει συνολικά 36/36 ταχύτητες 
καθώς και το σύστηµα 40Eco για 
οικονοµία καυσίµου στον δρόµο. 
Μεγάλο πλεονέκτηµα που εφαρµόζει 

σε όλη την γκάµα της η Kubota, 
είναι η χρήση κορώνας πηνίου στο 
µπροστινό σύστηµα µετάδοσης. Η 
Kubota εξοπλίζει την σειρά µε το 
µοναδικό σύστηµα Bi-Speed που 
δίνει προπορεία στους εµπρόσθιους 
τροχούς (+60%), και έτσι επιτυγχάνεται 
πολύ µικρός κύκλος στροφής και υπό 
τις ποιο δύσκολες συνθήκες. 

> Με κινητήρα 74 έως 106 ίππων η νέα Σειρά Kubota Μ5 Νarrow προσφέρει 
σύγχρονες λύσεις για όλες τις δενδροκοµικές και αµπελουργικές εργασίες

ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΜΗ  
ME TA KUBΟTA Μ5 NARROW

Το 2020 ήταν άλλη µία ανοδική χρονιά για την Kubota στην 
Ελλάδα, αποδεικνύοντας ότι οι προσπάθειες µας των τελευταίων 
ετών, αποδίδουν καρπούς. Εκτός από τις πωλήσεις, αυξήσαµε 
σηµαντικά τα αποθέµατα µας σε µηχανήµατα και ανταλλακτικά 
προµηθεύοντας τα, µηνιαίως, απευθείας από την Ιαπωνία. 
Επενδύσαµε περαιτέρω στον τοµέα εξυπηρέτησης πελατών 
µετά τη πώληση, µε εκπαιδεύσεις του προσωπικού µας και 
των συνεργατών µας. Το 2021 σκοπεύουµε να παρουσιάσουµε 
νέες σειρές γεωργικών ελκυστήρων, εναρµονιζόµενες µε 
τις τελευταίες Ευρωπαϊκές οδηγίες και εξοπλισµένες µε 
τεχνολογία που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις του 
αγροτικού κόσµου. Συνεχίζουµε παράλληλα την διεύρυνση 
της γκάµας των εξειδικευµένων µηχανηµάτων, µε επώνυµα 
ευρωπαϊκά εργοστάσια. Ειδικότερα, προσφέρουµε πλήρη γκάµα 

παρελκοµένων, για την δενδροκοµία και την αµπελουργία 
καθώς και µηχανήµατα για την κτηνοτροφία. Η µεγάλη γκάµα 
µηχανηµάτων σε συνδυασµό µε τα πολύ ανταγωνιστικά πακέτα 
χρηµατοδότησης, δίνουν την δυνατότητα στους πελάτες µας 
να υλοποιήσουν µαζί µας το µεγαλύτερο µέρος του σχεδίου 
βελτίωσης τους. Καλούµε όλους τους ενδιαφερόµενους να 
γνωρίσουν από κοντά εµάς τα προϊόντα µας, να δουν από κοντά 
την κατασκευαστική υπεροχή τους, να ενηµερωθούν για τις 
πολύ ανταγωνιστικές τιµές µας καθώς και τα διάφορα πακέτα 
χρηµατοδότησης που προσφέρουµε. Στόχος µας για το 2021, 
είναι η συνέχεια της ανοδικής µας πορείας στην αγορά µε 
συνεργασίες που θα διαρκέσουν στο µέλλον. 

∆ιευθυντής Επιχειρηµατικής Μονάδας ΕΛΞΙΣ Πετρόπουλος

ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΙΤΗΣ

ΣΕΙΡΑ Μ4003
Για δέντρα και ανοιχτό πεδίο 

Τα 4 νέα µοντέλα της σειράς, M4063 (66 ίππων) και 
M4073 (74 ίππων) µε ή χωρίς καµπίνα, έρχονται µε 
τον ολοκαίνουργιο τετρακύλινδρο κινητήρα V3307. Με 
κιβώτιο 6 ταχυτήτων πλήρως συγχρονιζέ, τρεις οµάδες 
Hi-Lo-Creeper και µε την τεχνολογία Dual Speed (µισές 
ταχύτητες χωρίς συµπλέκτη) ο παραγωγός έχει να 
επιλέξει µεταξύ 36 ταχυτήτων εµπρός και 36 πίσω. Με 
τη χρήση των 2 κουµπιών πάνω στον λεβιέ ταχυτήτων 
(Declutch & Dual Speed) ο χειριστής µπορεί να επιλέξει 
µεταξύ 12 ταχυτήτων µόνο από το χέρι του. Με την 
ηλεκτροϋδραυλική ρεβέρσα η αλλαγή κατεύθυνσης 
γίνεται πιο γρήγορα και πιο εύκολα από ποτέ, χωρίς να 
χρειάζεται το πάτηµα του συµπλέκτη. Η άνετη καµπίνα 
της σειράς M4003 προσφέρει άπλετο χώρο, διαθέτει 
µεγάλες γυάλινες πόρτες, και εγγυάται ένα ευχάριστο 
περιβάλλον µε εξαιρετική πανοραµική ορατότητα. Η 
ανυψωτική ικανότητα των 2500 κιλών , επιτρέπει την 
ανάρτηση και των πιο βαριών παρελκοµένων, µε τα 
χειριστήρια υδραυλικών και µπράτσων ανύψωσης 
να είναι εύκολα στη χρήση. ∆ιαθέτει έως 3 διπλές 
βαλβίδες εξωτερικών εργασιών υψηλής παροχής µε 
αντλίες παροχής 63λίτρα /λεπτό. Το PTO εµπλέκεται και 
απεµπλέκεται ηλεκτροϋδραυλικά χωρίς να σταµατάει το 
τρακτέρ, µε το πάτηµα ενός κουµπιού.

▲
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Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ

Το 2020, όπως όλοι γνωρίζουµε ήταν 
µια πολύ δύσκολη και ιδιαίτερη χρονιά 
λόγω COVID-19. Η αγορά των γεωργικών 
µηχανηµάτων, όχι µόνο δεν επηρεάστηκε 
άλλα είχε µια θεαµατική αύξηση 
πωλήσεων. Η αύξηση αυτή οφείλεται 
στα σχέδια βελτίωσης που ξεκίνησαν 
αρχές του χρόνου. Για την επιχειρηµατική 
µονάδα της Π.Πετρόπουλος ΑΕΒΕ Landini 
και McCormick το έτος 2020 ήταν µια 
χρόνια επιτυχής, όπως επιτυχής ήταν και 
για όλες της επιχειρηµατικές µονάδες της 
Πετρόπουλος ΑΕΒΕ στους τοµείς που 
δραστηριοποιείται η εταιρεία, ενισχύοντας 
έτσι την κερδοφορία της.
Η επιτυχία αυτή οφείλεται κυρίως σε τρεις 
λόγους:
1) Στη µεγάλη γκάµα και αξιοπιστία των 
µηχανηµάτων µας.
2) Στα χρηµατοδοτικά προγράµµατα 
που δίνουν στον πελάτη την δυνατότητα 
αποπληρωµής µέχρι 5 χρόνια µε 
ευνοϊκούς ορούς (Συνεργασία µε 
τράπεζες Εurobank-Τράπεζα Πειραιώς).

3) Στους ήδη υπάρχοντες 
ικανοποιηµένους πελάτες µας, που είναι η 
καλύτερη διαφήµιση για τα προϊόντα µας. 
Στις αρχές του 2020 είχαµε την Agrotica 
που είχαµε ιδιαίτερα επιτυχηµένη και 
δυναµική, παρουσία τόσο από πλευράς 
επισκεπτών, όσο και από πλευράς 
εµπορικών πράξεων.
Στην έκθεση µας δόθηκε η ευκαιρία να 
παρουσιάσουµε στους επισκέπτες την 
νέα και µεγάλη γκάµα την µηχανηµάτων 
µας. Συγκεκριµένα, παρουσιάστηκαν 
τα νέα δενδροκοµικά Landini Rex 4 και 
McCormick X4F µε κινητήρες EURO 4, 
σε εκδόσεις καµπίνας και πλατφόρµας 
(κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου στην 
Ιταλία) που καλύπτουν όλες τις ανάγκες 
του σύγχρονου παραγωγού από 70 
έως 120 ίππων, καθώς και η νέα σειρά 
δενδροκοµικών Landini Rex3F kai 
McCormick X3F, σειρά µηχανηµάτων 
που καλύπτει ιπποδυνάµεις 54, 68 και 
74 ίππων. Επίσης παρουσιάσαµε τις 
νέες σειρές 4, 5 και 6 τρακτέρ µεσαίων 

κατηγοριών που καλύπτουν όλες τις 
ανάγκες για ανοικτές καλλιέργειες και 
διατίθενται από 70 έως 140 ίππους. Τέλος 
από την εταιρεία παρουσιάστηκαν οι 
µεγάλες σειρές 7 και 8 που διατίθενται 
στην αγορά και καλύπτουν ισχύς από 150 
έως 350 ίππους. 
Τα νέα τρακτέρ Landini και McCormick 
πρόκειται να θέσουν καινούργιους 
όρους στην αγορά λόγω της προηγµένης 
τεχνολογίας, της υψηλού επιπέδου 
ποιότητας κατασκευής, αλλά και των 
σηµαντικών βελτιώσεων, του πλήθους 
των επιλογών που προσφέρουν καθώς 
και της εξαιρετικά αναγνωρισµένης 
αξιοπιστίας τους.
Το εργοστάσιο παραγωγής Αrgo Tractors 
S.p.A, ως ένας από τους κορυφαίους 
κατασκευαστές γεωργικών µηχανηµάτων 
στον κόσµο, έχει ως κυρίαρχο στόχο 
τη συνεχή ανάπτυξη, εξέλιξη και 
ενσωµάτωση νέων τεχνολογιών που 
θα βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας 
προσφέροντας άνεση και ευκολία

Το 2021, αναµένεται να είναι εξίσου καλή 
χρονιά όπως το 2020. Η εταιρεία µας 
είναι έτοιµη να καλύψει την αυξηµένη 
ζήτηση της αγοράς ,και οι στόχοι της 
επιχειρηµατικής µονάδας Landini και 
McCormick είναι να συνεχίσει την ανοδική 
πορεία που έχει ξεκινήσει από το 2014 και 
να αυξήσει περαιτέρω το µερίδιο της στην 
ελληνική αγορά. H Πέτρος Πετρόπουλος 
ΑΕΒΕ είναι µια επιχείρηση που λειτουργεί 
από το 1922, κατέχει ηγετική θέση 
στην ελληνική αγορά στους τοµείς 
δραστηριότητάς της, είναι εισηγµένη 
στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, µε υψηλή 
ανάπτυξη και κερδοφορία.

∆ιευθυντής Επιχειρηµατικής Μονάδος
Αγροτικών Μηχανηµάτων

 ΛΟΥΚΑΣ ΛΙΑΚΟΣ 

> Με µεγάλο εύρος εφαρµογών και ποικιλία προφίλ νέα Σειρά τρακτέρ της Landini φτάνει τους 78 ίππους 

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ LANDINI REX 3 STAGE V

Η ιστορία των ειδικών τρακτέρ, την οποία ξεκίνησε η 
Landini, συνεχίζεται τώρα µε µία νέα προσθήκη, την σειρά 
των τρακτέρ Rex 3, που έχει σχεδιαστεί για να τονίσει 
περαιτέρω τον συµπαγές σχεδιασµό και την ευελιξία 
της δηµοφιλούς οικογένειας τρακτέρ Rex. Τα νικητήρια 
χαρακτηριστικά της νέας σειράς Rex 3 είναι οι συµπαγείς 
διαστάσεις της: µεταξόνιο 1950mm, ελάχιστη απόσταση 
από το έδαφος 213mm, εξωτερικό πλάτος από 1350mm 
έως 1617mm, ελάχιστο ύψος του τιµονιού από το έδαφος 
στην έκδοση πλατφόρµας 1256mm και βάρος 2.200 κιλών 
χωρίς τα αντίβαρα. Το Rex 3 είναι ένα επαγγελµατικό 
τρακτέρ µε ισχύ έως 74 ίππων ειδικά σχεδιασµένο για 
χρήση σε οπωρώνες, αµπελώνες, ελαιώνες, φουντουκιές, 
ακτινίδια, θερµοκήπια και λαχανικά. Τα τρακτέρ της σειράς 
σχεδιάστηκαν για να είναι εύκολα στον χειρισµό και στην 
χρήση. Αυτό όµως που κάνει την σειρά πραγµατικά να 
ξεχωρίζει είναι η ευελιξία. Στην πραγµατικότητα η σειρά 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για ευρύ φάσµα καλλιεργειών 
µε όλα τα είδη παρελκοµένων ακόµα και εµπρός 
χάρη στην δυνατότητα εργοστασιακού εµπρόσθιου 
υδραυλικού συστήµατος (κατά παραγγελία) µε µέγιστη 
ανυψωτική ικανότητα 1000 κιλών. Το Rex 3 δεν µένει 
περνά απαρατήρητο: Οι κοµψές και δυναµικές γραµµές 
σχεδιασµού του και το καπό µε τα ενσωµατωµένα 
φώτα στην µπροστά γρίλια δίνουν στο τρακτέρ αυτό µια 

εµφάνιση και αίσθηση αυτοκινήτου. Ένας σύγχρονος 
σχεδιασµός που αντικατοπτρίζει πλήρως την ικανότητα 
της εταιρείας να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των 
πελατών για καινοτοµία, παραγωγικότητα και άνεση, 
ενώ παραµένει πιστή στην παράδοση. Σηµειωτέον ότι 
η γεωµετρία της έκδοσης πλαισίου έχει σχεδιαστεί για 
εργασία σε χαµηλού ύψους εγκαταστάσεις.

ΜΕΓΑΛΗ ΓΚΑΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Οπωρώνες/Ελαιώνες: Το νέο REX 3 είναι σχεδιασµένο 
για εξειδικευµένες εργασίες σε οπωρώνες και ελαιώνες, 
όπου κινείται µε ευελιξία µεταξύ των σειρών µε 
απόσταση από 2,2 έως 2,5µ.

Αµπελώνες: Το νέο Rex 3 είναι ιδανικό για όλες τις 
εργασίες σε παραδοσιακούς αµπελώνες, και η καµπίνα 
χαµηλού προφίλ µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε σκεπαστούς 
αµπελώνες και πέργολες.
Λαχανικά/Θερµοκήπια: Ο εύκολος χειρισµός είναι ένα 
από τα κύρια χαρακτηριστικά της σειράς REX 3, έτσι είναι 
ιδανικά για εργασίες σε καλλιέργειες όπου η ευελιξία είναι 
περιορισµένη. Ταυτόχρονα , η έκδοση καµπίνας ειδικού 
χαµηλού προφίλ µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε θερµοκήπια.
Φάρµες/Ανοικτές καλλιέργειες: Τα τρακτέρ της 
σειράς µπορεί να χρησιµοποιηθούν σε καθηµερινές 
εργασίες εκµεταλλεύσεων καθώς και µεταφορών που 
προσφέρουν εξαιρετική άνεση.
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ΣΕΙΡΑ ΤΜ3267 
«Μικρό» αλλά δυναµικό 
Η σειρά ΤΜ της Iseki ήρθε για να εξυπηρετήσει 
όλους όσους αναζητούν τον κατάλληλο 
γεωργικό ελκυστήρα αφενός για κηπουρικές και 
αγροτικές εργασίες και αφετέρου για συντήρηση 
αθλητικών εγκαταστάσεων αλλά και δηµόσιων 
χώρων. Το ΤΜ3267 έρχεται µε 3κύλινδρο 
Iseki κινητήρα άµεσης έγχυσης µε χαµηλή 
κατανάλωση καυσίµων, 1498cc και ιπποδύναµη 
30hp. Φυσικά και δε θα µπορoύσε να λείπει 
η µειωµένη ακτίνα στροφής η οποία είναι 
µικρότερη των 2,15µ.. Στοιχείο που το καθιστά το 
κορυφαίο στο είδος του καθώς σας προσφέρει 
τη δυνατότητα ελιγµού ακόµα και στα πιο 
απαιτητικά σηµεία. ∆ιαθέτει υδραυλική µετάδοση 
και µηχανικό-σειριακό κιβώτιο 8 ταχυτήτων 
εµπρός και 8 πίσω τοποθετηµένο σε ιδανική για 
τον χειριστή θέση. Εξοπλισµένο µε δεύτερο –
µεσαίο pto όπως τα µεγαλύτερα σε ιπποδύναµη 
µοντέλα της Iseki για χρησιµοποίηση 
χλοοκοπτικού µηχανήµατος. Ο αγοραστής 
µπορεί επίσης να επιλέξει το ύψος της θέσης 
του µε το νέο ρυθµιζόµενο ορθοπεδικό κάθισµα. 
Επιπλέον η ανυψωτική του ικανότητα ανέρχεται 
στα 700 κιλά. Στα περισσότερα µοντέλα της 
Iseki όπως και σε αυτό, υπάρχει δυνατότητα 
τοποθέτησης καµπίνας.

▲Η νέα Σειρά TG της Iseki είναι 
κατασκευασµένη µε στόχο να 
προσφέρει στον χειριστή υψηλές 
επιδόσεις, ευελιξία κατά τη χρήση 
του και τη µέγιστη δυνατή εργονοµία. 
Ο πανίσχυρος άµεσης έγχυσης 
4κύλινδρος κινητήρας της Iseki των 
2.197 κυβικών διαθέτει ισχύς 50 
ίππων. Η Σειρά, είναι εξοπλισµένη 
µε µειωµένη ακτίνα στροφής η 
οποία είναι µικρότερη των 2,5µ. 
παρέχει µοναδική οδηγική άνεση σε 

κάθε χώρο εργασίας. Επιπλέον, το 
αυτόµατο και ταυτόχρονα σειριακό 
του κιβώτιο ταχυτήτων (24 ταχύτητες 
εµπρός και 24 πίσω) σε συνδυασµό 
µε την ηλεκτροϋδραυλική ρεβέρσα 
έρχεται να ελαχιστοποιήσει τις συχνές 
αλλαγές σχέσεων και την αποφυγή 
ακινητοποίησης του γεωργικού 
ελκυστήρα καθώς όλα γίνονται εν 
κινήσει. Με την άριστα αεροστεγή 
και κλιµατιζόµενη καµπίνα µε φίλτρο 
ενεργού άνθρακα, κατάλληλη για 
ψεκασµούς, παρέχεται στον χειριστή η 

ιδανικότερη ορατότητα και άνεση κατά 
τη διάρκεια της εργασίας του. Όσον 
αφορά την ανυψωτική του ικανότητα 
αυτή ανέρχεται στα 1.580 κιλά. Στον 
βασικό του εξοπλισµό βρίσκονται 
χειριστήριο διπλής ενεργείας. 
κατάλληλο για τοποθέτηση φορτωτή ή 
οποιουδήποτε άλλου παρελκόµενου, 
µε 2 ζευγάρια αναµονών µπροστά και 
άλλα 2 πίσω. Επίσης η Σειρά, διαθέτει 
και δεύτερο – µεσαίο pto κατάλληλο 
για τοποθέτηση χλοοκοπτικού 
µηχανήµατος της Iseki.

> Οδηγική άνεση και οικονοµία υπόσχεται το TG6495 Iseki µε καµπίνα

ΜΕ ΜΙΚΡΗ ΑΚΤΙΝΑ ΣΤΡΟΦΗΣ 
ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ISEKI 50 ΙΠΠΩΝ

ΜΑΡΙΑ ΤΑΓΤΑΛΕΝΙ∆ΟΥ

To 2020 ήταν ουσιαστικά η επίσηµη 
επιστροφή του Ιαπωνικoύ κολοσσού της 
Iseki στην Ελλάδα η οπoία επισφραγίστηκε 
µε την επιτυχή συµµετοχή της στην 
Agrotica. Η χρονιά ήταν ιδιαίτερα 
ευχάριστη, αναλογουµένων των 
πρωτόγνωρων συνθηκών που βιώνουµε, 
καθώς η εµπιστοσύνη που εισπράξαµε σε 
συνδυασµό µε τη ζήτηση των γεωργικών 
ελκυστήρων της Iseki αλλά και των 
εµπορικών πράξεων ήταν το έναυσµα 
µιας δυναµικής επανεκκίνησης.
Το τρέχον έτος ευχόµαστε αρχικά 
να είναι παραγωγικό για όλους τους 
Έλληνες αγρότες και µη. Η Εταιρεία 

µας µε γνώµονα την τεχνογνωσία και 
την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση 
είναι έτοιµη να ανταπεξέλθει στις 
ανάγκες των αγροτών. Αυτό βέβαια 
πραγµατοποιείται µε τις συνεργασίες 
αντιπροσώπων ανά τη χώρα οι οποίοι 
µε την καθοδήγησή µας γίνονται αρωγοί 
στα πλαίσια της συνεχους ανάπτυξης 
της Εταιρείας µας. Επιπλέον νέα 
µηχανήµατα αναµένονται µε αναβαθµίσεις 
στους κινητήρες που θα προσφέρουν 
ακόµα πιο ισχυρή απόδοση κι εξίσου 
µειωµένη κατανάλωση καυσίµων. 
Βρισκόµαστε σε συνεχή εκπαίδευση και 
παρακολούθηση σεµιναρίων όσον αφορά 

τις τεχνικές υπηρεσίες και το τµήµα των 
ανταλλακτικών. 
Θεωρώ ιδιαίτερα σηµαντικό ότι οι 
γεωργικοί ελκυστήρες της Iseki 
κατασκευάζονται εξ’ολοκλήρου σε 
ιδιόκτητα εργοστάσια της εταιρείας. Αυτό 
έχει ως σκοπό και στόχο τη συνεχή 
παραγωγή αποθέµατος που οδηγεί στην 
πληρέστερη κάλυψη ανταλλακτικών στην 
αγορά. Τέλος µε τα νέα µας ευέλικτα 
χρηµατοδοτικά προγράµµατα παρέχουµε 
ποικίλους τρόπους για να ολοκληρωθεί 
η αγορά του αγαπηµένου σας γεωργικού 
ελκυστήρα της Iseki.

Γενική ∆ιευθύντρια ISEKI HELLAS

ISEKI HELLAS
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