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Με εγγυημένα δάνεια
η αγορά αγροτικής γης

Μικραίνει η ακτίνα παραλαβής του γάλακτος για την ευρωπαϊκή βιομηχανία 

στο πλαίσιο εφαρμογής των νέων κανόνων για το αποτύπωμα του άνθρακα σελ. 35

Στα 1.000 στρέμματα 
το 50% των αγροτικών 
εκμεταλλεύσεων της ΕΕ 
Ταχεία συγκέντρωση των αγροτικών εκµεταλλεύσεων  
και στην Ελλάδα, καταγράφει η Eurostat, ενώ ο µέσος 
όρος στις χώρες της ΕΕ ξεπερνάει τα 100 εκτάρια.

agrenda - σελ. 12-13

Από 14% για τους ελαιοπαραγωγούς 
και έως 37% για τα κηπευτικά η ζηµιά 
στο εισόδηµα λόγω των περιορισµών 
στη χρήση εισροών. σελ. 27-30

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

Αναπλήρωση
για απώλεια 
εισοδήματος

Η ατζέντα
Λιβανού 
για αγρότες 
και τράπεζες  

σελ. 10-11

Με αποδείξεις 
παραγωγής 
οι επιδοτήσεις 
στα βιολογικά  

σελ. 4-5

ΝΤΟΜΑΤΑ      
Απούλητο το 70% της 
θερµοκηπιακής ντοµάτας. 
Στα 30 λεπτά οι τιµές. 
Εµπορεύµατα, σελ. 21-36

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ 
ΚΑΙ GREEN DEAL

σελ. 27-30

σελ. 16-17
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• Με ρετρό σχεδιασµό τα νέα τρακτέρ 
5S της Massey Ferguson σελ. 20-37
• Κλείνουν 60 χρόνια συνεργασίας 
Nissan και Νικ. Ι. Θεοχαράκης σελ. 37

• Αλλάζει το κλίµα συνεργασίας αγροτών 
µε τράπεζες υπό Λιβανό σελ. 10
• Μέχρι 15 Ιανουαρίου οι αιτήσεις για τα 
1.000 ευρώ επιστρεπτέα αγροτών σελ.  8

• Έπιασε τα 80 σεντς και δείχνει διάθεση για 
περαιτέρω άνοδο τιµής το βαµβάκι σελ. 36
• Απούλητο σχεδόν το 70% της παραγωγής 
στην θερµοκηπιακή ντοµάτα σελ. 21

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Στα αζήτητα η θερµοκηπιακή ντοµάτα, µε µόνη εξαίρεση την 
κορυφαία ποιότητα τη «lux» που κρατά τα 30 λεπτά. Αντίθετα, 
το σκληρό σιτάρι διατηρεί στις διεθνείς αγορές υψηλά εξαετίας 
και κρατά την τιµή για τον Έλληνα παραγωγό στα 25 µε 26 
λεπτά το κιλό. Θετικό το µοµέντουµ και στο βαµβάκι που έπιασε 
τα 80 σεντς, µε τους Έλληνες εκκοκκιστές ωστόσο να 
επιµένουν να κρατούν την αγορά χαµηλά περί τα 42 λεπτά. 

Τήξη σπορείων 
µαρουλιού 
Η ασθένεια αυτή οφείλεται 
στους µύκητες Pythium sp 
και Rhizoctonia solani που 
προκαλούν εκτεταµένα 
προβλήµατα στα σπορεία καθώς 
προσβάλλουν τα νεαρά φυτάρια, 
αλλά εµφανίζεται και σε 
µεγαλύτερα φυτά στο χωράφι. 
Τα συµπτώµατα της τήξης 
εµφανίζονται µε τη µορφή 
καστανών κηλίδων στα κατώτερα 
φύλλα, µε τους µύκητες να 
αναπτύσσονται στο λαιµό των 
φυτών προκαλώντας την σήψη 
και καταστροφή του φυτού.

Μέτρα αντιµετώπισης
Τα µέτρα πρόληψης και 
αντιµετώπισης της ασθένειας 
είναι κοινά και για τα σπορεία 
καθώς επίσης και για την 
υπαίθρια καλλιέργεια µαρουλιού. 
Οι γεωπόνοι συνιστούν χρήση 
υγιή σπόρο, αλλαγή και 
απολύµανση υποστρώµατος και 
του λοιπού εξοπλισµού καθώς 
και έλεγχο των επιπέδων 
υγρασίας. Σε περίπτωση 
προσβολής µπορεί να γίνει 
ριζοπότισµα µε κατάλληλα 
αγροχηµικά.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 09-01-2021
Νεφώσεις παροδικά αυξηµένες, 
τοπικές βροχές και µεµονωµένες 
καταιγίδες στα δυτικά. Παροδικές 
χιονοπτώσεις στα ορεινά της 
Μακεδονίας και της Θράκης. 
Άνεµοι από νότιες διευθύνσεις 
µέτριοι, στρεφόµενοι σε βόρειους 
µέτριους. Θερµοκρασία σε υψηλά 
για την εποχή επίπεδα.

Κυριακή 10-01-2021
Νεφώσεις µε τοπικές βροχές και 
στα βορειοδυτικά σποραδικές 
καταιγίδες. Άνεµοι στα βόρεια 
βορειοανατολικοί µέτριοι και στο 
βορειοανατολικό Αιγαίο ισχυροί. 
Θερµοκρασία σε περαιτέρω 
άνοδο κυρίως στα νότια.

∆ευτέρα 11-01-2021
νεφώσεις παροδικά αυξηµένες, 
µε τοπικές βροχές και στα 
βορειοδυτικά σποραδικές 
καταιγίδες. Άνεµοι από νότιες 
διευθύνσεις µέτριοι και στα 
πελάγη ισχυροί. Θερµοκρασία σε 
υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Τρίτη 12-01-2021 και
Τετάρτη 13-01-2021
Νεφώσεις µε βροχές, σποραδικές 
καταιγίδες στα δυτικά, τα βόρεια 
και το Αιγαίο. Παροδικές 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

χιονοπτώσεις στα βόρεια ορεινά. 
Άνεµοι νότιοι µέτριοι και στο 
Αιγαίο έως ισχυροί, στρεφόµενοι 
βαθµιαία σε βόρειους µέτριους.  
Θερµοκρασία σε πτώση στα 
δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια.

Πέµπτη 14-01-2021 και
Παρασκευή 15-01-2021
Λίγες νεφώσεις παροδικά 
αυξηµένες µε τοπικές βροχές ή 
χιονόνερο στα βορειοανατολικά 
και χιόνια στα ορεινά. Σποραδικές 
καταιγίδες στο Αιγαίο. Άνεµοι 
βόρειοι µέτριοι και στο Αιγαίο 
έως ισχυροί. Θερµοκρασία σε 
περαιτέρω πτώση.

Οι άνεµοι θα 
πνέουν από νότιες 
διευθύνσεις, στα 
δυτικά 4 µε 5 µποφόρ, 
στα ανατολικά 5 
µε 6 και στο Αιγαίο 
τοπικά 7 µποφόρ, 
στρεφόµενοι σε 
βόρειους 4 µε 6 
µποφόρ.
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Μια γρήγορη µατιά στη λίστα που είναι αναρ-
τηµένη στο minagric.gr πιστοποιεί ότι α-
πό τη µεταπολίτευση και µετά έχουν πε-
ράσει από το υπουργείο Γεωργίας ή Α-
γροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων στη 
συνέχεια 37 υπουργοί. Μέση διάρκεια πα-
ρουσίας του καθενός εξ αυτών ένας χρό-
νος και τρεις µήνες. 

Θα µπορούσε να πει κανείς ότι ο Μάκης Βο-
ρίδης µε παρουσία 17 µηνών στο υπουρ-
γείο αν και ξεπέρασε κατά τέσσερις µή-
νες τον προαναφερθέντα µέσο όρο, απο-
τέλεσε τυπικό δείγµα υπουργού ο οποίος 
ανέλαβε το συγκεκριµένο θώκο µε τις κα-
λύτερες προϋποθέσεις, δεν κατάφερε ω-
στόσο να αφήσει κάποιο ιδιαίτερο στίγµα 
πολιτικής, καθώς, διακρίθηκε κι αυτός, ό-
πως οι περισσότεροι, γι’ αυτά που απέφυ-
γε να κάνει παρά γι’ αυτά που έκανε. 

Αν κάτι θα πρέπει να του αναγνωρισθεί, είναι 
η περαιτέρω θωράκιση της αγοράς στο αι-
γοπρόβειο γάλα και στην παραγωγή φέ-
τας, κάτι το οποίο, βοηθούσης και της συ-
γκυρίας, οδήγησε σε σηµαντική άνοδο 
των τιµών παραγωγού στο συγκεκριµέ-
νο προϊόν. Από ‘κει και πέρα... πολιτική ε-
πικοινωνία, ρητορική, δηµόσιες σχέσεις, 
στοιχειώδης διαχείριση της καθηµερινό-
τητας. Οι ειδικές ενισχύσεις για τον κορω-
νοϊό και η «πελατειακή» αξιοποίηση αυ-
τών αποτέλεσε βασική φροντίδα. 

Το «αµαρτωλό» ΟΣ∆Ε συνεχίζει να δηµιουρ-
γεί στρεβλώσεις στην κατανοµή των κοι-
νοτικών ενισχύσεων, ο νόµος για τους 
συνεταιρισµούς, πρόχειρος όπως ήταν, 
παρέµεινε γράµµα κενό, η ανασυγκρότη-
ση των εκµεταλλεύσεων και η στενότερη 
διασύνδεσή τους µε τους επόµενους κρί-
κους της αλυσίδας αξίας έχει αφεθεί στην 
τύχη, η ενσωµάτωση των νέων τεχνολογι-
ών παραµένει υπόθεση λίγων. 

Ο Σπήλιος Λιβανός δεν διαθέτει το πολιτικό ε-
κτόπισµα του Μάκη Βορίδη. Την ίδια ώρα, 
δεν έχει και τα χαρακτηριστικά του επαγ-
γελµατία της πολιτικής. ∆ιαθέτει ωστό-
σο µια ωριµότητα, καθώς προέρχεται από 
πολιτική οικογένεια, βρίσκεται στον στε-
νό κύκλο του πρωθυπουργού, είναι αµε-
ρικανοσπουδαγµένος κι έχει καλή ώσµω-
ση των θεµάτων του αγροτικού χώρου. Το 
πιθανότερο είναι ότι θα έχει στη διάθεσή 
του και χρονικό ορίζοντα (ακόµα κι αν γί-
νουν πρόωρες εκλογές). Ξέρει τι πρέπει 
να κάνει, έχει την κατάρτιση και τον τρό-
πο να το κάνει, θα είναι κρίµα να περάσει 
απαρατήρητος, όπως αρκετοί από τους 
προκατόχους του.           Agrenda

Να μην περάσει
απαρατήρητος
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ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Με 32.000 ευρώ ενίσχυση κατά 
µέσο όρο ανά δικαιούχο, 30.000 
και πλέον επιλαχόντες και µετά 
τον επταπλασιασµό των στρεµµά-
των βιολογικής µηδικής σε ένα 
χρόνο όταν οι βιολογικές εκτρο-
φές µετά βίας διπλασιάστηκαν, 
έχει γίνει προφανές πως το Μέ-
τρο Βιολογικών χρήζει αναδιάρ-
θρωσης στη νέα περίοδο. 

Τα παραπάνω επιβεβαιώνει η 
σχετική ανάλυση SWOT για τη νέα 
ΚΑΠ, που παρουσιάστηκε το ∆ε-
κέµβριο στη Βουλή και µιλά για 
αναντιστοιχία µεταξύ της αύξη-
σης των καλλιεργούµενων εκτά-
σεων και των βιολογικών προϊ-
όντων που τελικά καταλήγουν 
στον καταναλωτή. Άλλωστε, το 
όφελος του παραγωγού παρα-
µένει το ίδιο και για τις δύο κα-
τηγορίες προϊόντων (συµβατικά 
και βιολογικά), δηλαδή σε όρους 
προστιθέµενης αξίας το όφελος 
δεν το καρπώνεται ο παραγωγός, 
σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα 
της σχετικής µελέτης.

Υπό αυτό το πρίσµα, εξετάζονται 
ασφαλιστικές δικλείδες ώστε όταν 
κάποιος επιδοτείται για να παρά-
γει βιολογικά να πρέπει να τα δι-

αθέτει και στην αγορά ως τέτοια. 
Η εισαγωγή τιµολογίων παράδο-
σης (πάγιο αίτηµα των αυθεντι-
κών βιοκαλλιεργητών) στις απαι-
τήσεις του προγράµµατος είναι µία 
από αυτές τις «δικλείδες», που θα 
µπορούσε να δώσει λύση. Σηµειώ-
νεται εδώ πως προϊόντα που στην 
πλειονότητά τους καλλιεργούνται 
µε βιολογικές µεθόδους χωρίς ι-
διαίτερο επιπλέον κόστος όπως η 
µηδική καταλαµβάνουν µεγάλες 
εκτάσεις στην επιδότηση, ενώ π.χ 
τα κηπευτικά που απαιτούν εξο-
πλισµό, εργάτες και ειδικά σκευ-
άσµατα µένουν εκτός. 

Η επιδότηση στο ζώο 
και όχι ανά στρέµµα βοσκότοπου

Όσον αφορά τη ζωική παρα-
γωγή, δίνεται η δυνατότητα στο 
νέο πρόγραµµα για πρώτη φο-
ρά η επιδότηση να δίνεται ανά 
ζώο και όχι ανά στρέµµα βοσκό-
τοπου. Όπως γίνεται για παρά-

δειγµα την τρέχουσα περίοδο µε 
το πρόγραµµα των Σπάνιων Φυ-
λών. Συγκεκριµένα, πρόκειται 
για τροποποίηση του νέου κα-
νονισµού της ΚΑΠ που έχουν υ-
ποβάλει στο τελικό τους σχέδιο 
το Συµβούλιο Υπουργών Γεωρ-
γίας και η Ευρωβουλή, που ανα-
φέρει πως «σε δεόντως αιτιολο-
γηµένες περιπτώσεις [...] τα κρά-
τη µέλη µπορούν να εφαρµόζουν 
άλλες µονάδες εκτός των εκταρί-
ων», όσον αφορά τις επιδοτήσεις 
στα βιολογικά και άλλα γεωργο-
περιβαλλοντικά προγράµµατα. 

Αναλυτικότερα στο Άρθρο 65 
«Περιβαλλοντικές, κλιµατικές και 
άλλες δεσµεύσεις διαχείρισης» και 
στην παράγραφο 9 αναφέρεται:

Όταν παρέχεται στήριξη δυνά-
µει του παρόντος άρθρου σε γεωρ-
γοπεριβαλλοντικές δεσµεύσεις, δε-
σµεύσεις για µετατροπή ή διατήρη-
ση πρακτικών και µεθόδων βιολογι-
κής γεωργίας, όπως ορίζονται στον 
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και 
δασικών-περιβαλλοντικών και κλι-
µατικών υπηρεσιών, τα κράτη µέλη 
πληρωµή ανά εκτάριο. Σε δεόντως 
αιτιολογηµένες περιπτώσεις ή για δε-
σµεύσεις που δεν καλύπτονται από 
την παρούσα παράγραφο, τα κρά-
τη µέλη µπορούν να εφαρµόζουν 
άλλες µονάδες εκτός των εκταρίων.

Η επιδότηση Βιολογικών  
σε αποδείξεις για την παραγωγή 

Η μεγάλη 

αναντιστοιχία 

μεταξύ της αύξησης 

των εκτάσεων 

βιολογικών σε σχέση 

με το προϊόν που 

πωλείται ως τέτοιο, 

φέρνει δικλείδες 

ασφαλείας στο 

νέο πρόγραμμα. 

Δυνατότητα και το 

πριμ στα ζώα αντί για 

το βοσκότοπο

∆ικλείδα ασφαλείας
Τα τιµολόγια παράδοσης ως 

απαίτηση είναι µία «δικλείδα» 
ασφαλείας για τους πραγµα-
τικούς παραγωγούς βιολογι-

κών προϊόντων

Ανά ζώο
Στη ζωική παραγωγή, 
δίνεται η δυνατότητα στο 
νέο πρόγραµµα για πρώτη 
φορά η επιδότηση να 
δίνεται ανά ζώο και όχι 
ανά στρέµµα βοσκότοπου.

Μηδική
Προϊόντα που στην 
πλειονότητά τους 
καλλιεργούνται µε 
βιολογικές µεθόδους 
χωρίς ιδιαίτερο επιπλέον 
κόστος όπως η µηδική 
καταλαµβάνουν µεγάλες 
εκτάσεις στην επιδότηση.

Όφελος
Το όφελος του παραγωγού 
παραµένει το ίδιο και για 
τις δύο κατηγορίες 
προϊόντων (συµβατικά και 
βιολογικά), δηλαδή σε 
όρους προστιθέµενης 
αξίας το όφελος δεν το 
καρπώνεται ο παραγωγός, 
σύµφωνα µε τα 
συµπεράσµατα της 
σχετικής µελέτης. 
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Στο Στρατηγικό Σχεδιασµό της ΚΑΠ η αύξηση των 
βιολογικών σε ορεινές και µειονεκτικές περιοχές 
Η περαιτέρω αύξηση των βιολογικών εκτάσεων στη χώρα µας, ειδικά 
στις ορεινές περιοχές και τις περιοχές µε µειονεκτήµατα, εµπεριέχεται 
στις προτάσεις της Κοµισιόν για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό της ΚΑΠ 
στην Ελλάδα. Συγκεκριµένα οι τεχνοκράτες στις Βρυξέλλες θεωρούν 
πως σε εκείνες τις περιοχές βρίσκονται περισσότερες ευκαιρίες για την 
παραγωγή ποιοτικών προϊόντων, ενώ παράλληλα συστήνει να γίνουν 
ενέργειες ώστε να γεµίσει το κενό έρευνας και καινοτοµίας στη βιολογική 
γεωργία όπως και σε άλλες µεθόδους «ήπιας» επεξεργασίας εδάφους. 

Αυξηµένη στο 10% των συνολικών εκτάσεων 
της Ελλάδας η βιολογική καλλιέργεια το 2019 
Η συνολική έκταση της βιολογικής γεωργίας (πιστοποιηµένη και υπό 
µετατροπή) µειώθηκε στην Ελλάδα µεταξύ 2012 και 2016 σε περίπου 
3.430.000 στρέµµατα, αλλά έκτοτε έχει αυξηθεί, αναφέρει η Κοµισιόν. 
Με το 10% των συνολικών εκτάσεων της χώρας να αφορά βιολογική 
καλλιέργεια το 2019, η Ελλάδα είναι πάνω από τον µέσο όρο της ΕΕ-27 
και η υπό µετατροπή περιοχή αυξάνεται επίσης, δείχνοντας µια καλή 
δυνατότητα ανάπτυξης προς τον στόχο της Πράσινης Συµφωνίας σε επίπεδο 
ΕΕ, για βιολογική καλλιέργεια στο 25% γεωργικής γης έως το 2030.

ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Την αύξηση του µέγιστου πριµ πρώτης 
εγκατάστασης για νεαρούς και νεο-
εισερχόµενους αγρότες στα 100.000 
ευρώ περιλαµβάνει ο νέος πίνακας 
ενισχύσεων για τα προγράµµατα α-
γροτικής ανάπτυξης της καινούρ-
γιας περιόδου. Από την άλλη, στα 
60 ευρώ το στρέµµα για τις αροτραί-
ες καλλιέργειες και στα 90 ευρώ για 
τις ειδικές πολυετείς παραµένει το 
µέγιστο του πριµ που µπορεί να δο-
θεί από τις εθνικές αρχές όσον α-
φορά τα αγροπεριβαλλοντικά µέ-
τρα (Απονιτροποίηση, Κοµφούζιο 
κ.α) και τα βιολογικά. 

Όσον αφορά τα ποσά που µπο-
ρούν να δοθούν για τις σπάνιες 
φυλές, αυτά, δύναται να φτάσουν 
τα 200 ευρώ ανά Μονάδα Ζωικού 
Κεφαλαίου (ΜΖΚ). Σηµειώνεται εδώ 
πως ο σχετικός κανονισµός αναφέ-
ρει ότι «Τα ποσά αυτά µπορούν να 
προσαυξηθούν σε δεόντως τεκµη-
ριωµένες περιπτώσεις, λαµβανόµε-
νων υπόψη ειδικών συνθηκών που 
πρέπει να αιτιολογούνται στα προ-
γράµµατα αγροτικής ανάπτυξης». 
∆ηλαδή µπορούν οι ελληνικές αρ-
χές να προβλέψουν µεγαλύτερα πο-
σά ανά στρέµµα ή ΜΖΚ για ορισµέ-
νες παρεµβάσεις εφόσον το δικαι-
ολογήσουν επαρκώς στο στρατηγι-

κό τους σχεδιασµό. Κάτι τέτοιο έγι-
νε για το πρόγραµµα των Σπάνιων 
Φυλών όπου η ενίσχυση έφτασε τα 
350 ευρώ στην περίπτωση των ιπ-
ποειδών, την τρέχουσα προγραµ-
µατική περίοδο. Ωστόσο, ιδιαίτερα 
στην πρόσκληση των Βιολογικών, 
υπήρξε αναντιστοιχία µεταξύ του 
κόστους που καλούνται να επωµι-
στούν οι βιοκαλλιεργητές σε σχέση 
µε το ποσό της ενίσχυσης που τελι-
κά προβλέφθηκε, λόγω των σχετι-
κών κανόνων της ΕΕ. Συγκεκριµέ-
να για τις παρακάτω καλλιέργειες 
το κόστος βιοκαλλιέργειας είναι: 

Πυρηνόκαρπα: 125 ευρώ για την 
µετατροπή και 94 ευρώ το στρέµµα 
για τη διατήρηση. 

Επιτραπέζια σταφύλια: 170 ευ-
ρώ για την µετατροπή και 144 ευ-
ρώ το στρέµµα για τη διατήρηση.

Αραβόσιτος κτηνοτροφικός: 70 
ευρώ για την µετατροπή και 64 ευ-
ρώ το στρέµµα για τη διατήρηση. 

Αρωµατικά φυτά: 175 ευρώ για 
την µετατροπή και 129 ευρώ το 
στρέµµα για τη διατήρηση. 

Ροδιά: 264 ευρώ για την µετατρο-
πή και 112 ευρώ το στρέµµα για τη 
διατήρηση.

Ακτινίδιο: 200 ευρώ για την µε-
τατροπή και 87 ευρώ το στρέµµα 
για τη διατήρηση.

Συκιά: 148 ευρώ για την µετα-
τροπή και 100 ευρώ το στρέµµα 
για τη διατήρηση. 

Ακρόδρυα: 109 ευρώ για την 
µετατροπή και 61 ευρώ το στρέµ-
µα για τη διατήρηση.

Τοµάτα, µελιτζάνα, πιπεριά: 170 
ευρώ για την µετατροπή και 114 ευ-
ρώ το στρέµµα για τη διατήρηση. 

Ο µόνος τρόπος για να φτάσουν τα 
πριµ βιολογικών τα παραπάνω ποσά 
τα οποία προκύπτουν από τις επίση-
µες µελέτες για λογαριασµό των δι-
αχειριστικών αρχών, είναι η ένταξη 
του βιολογικού προγράµµατος στον 
πυλώνα άµεσων ενισχύσεων. ∆ηλα-
δή στις νέες δεσµεύσεις «πρασινί-
σµατος» (eco-schemes), όπου δεν υ-
φίστανται τα σχετικά όρια στις επι-
δοτήσεις από τις κοινοτικές οδηγί-
ες. Σε αυτήν την περίπτωση για πα-
ράδειγµα, το ακτινίδιο αντί να λαµ-
βάνει 90 ευρώ το στρέµµα για τη µε-
τατροπή σε βιολογική καλλιέργεια 
θα µπορεί να πάρει 200 ευρώ, όσο 
δηλαδή είναι και η απώλεια του ει-
σοδήµατος για τον βιοκαλλιεργητή. 

Τα νέα ποσά
ενισχύσεων στα 
Προγράμματα 
Στο νέο πίνακα ενισχύσεων για προγράμματα 
σταθερά στα 60 ευρώ οι αροτραίες και στα 90 
ευρώ οι πολυετείς και μέχρι τα 200 ευρώ ανά 
ΜΖΚ φτάνουν τα ποσά στις Σπάνιες Φυλές 

Για τον κλάδο βιολογικών στην 
Ελλάδα, η ανάλυση για τη νέα 
ΚΑΠ αναγνωρίζει τα εξής:
Πλεονεκτήµατα:

Υψηλότερες εκτάσεις και 
ζωικές µονάδες από τους 
αντίστοιχους ευρωπαϊκούς 
µέσους όρους. 

Πολύ καλό σύστηµα ελέγχων 
και θεσµικό πλαίσιο. 

Καλές εξαγωγικές 
δραστηριότητες. 

Θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας 
αγορών βιολογικών προϊόντων. 
Αδυναµίες:

Αναντιστοιχία µεταξύ της 
αύξησης των καλλιεργούµενων 
εκτάσεων και της προσφοράς 
βιολογικών προϊόντων στον 
καταναλωτή. 

Μικρή αναγνώριση του 
σήµατος της βιολογικής 
γεωργίας από τους Έλληνες 
καταναλωτές. 

Μικρή κατά κεφαλή δαπάνη. 
Υψηλό κόστος παραγωγής.

Ευκαιρίες:
Η βιολογική γεωργία είναι 

σηµαντική διέξοδος και για την 
περιβαλλοντική προστασία της 
υπαίθρου αλλά και για τον 
µετριασµό των επιπτώσεων της 
γεωργίας στην κλιµατική αλλαγή. 

Επιπλέον αύξηση των 
εξαγωγών σε αγορές της 
Ευρώπης που διαθέτουν υψηλή 
κατά κεφαλή δαπάνη για 
βιολογικά προϊόντα. 
Απειλές:

Χαλάρωση των ελέγχων.
Αύξηση κόστους παραγωγής 

από αύξηση του κόστους των 
εισροών ή της εργασίας.

ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

Πολλή έκταση, 
λίγο προϊόν 

Στις άµεσες ενισχύσεις
Για να φτάσουν τα πριµ στα 

ποσά που προκύπτουν από τις 
επίσηµες µελέτες πρέπει να 

ενταχθούν τα Βιολογικά στον 
πυλώνα άµεσων ενισχύσεων

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
ΠΑΑ 2023-2030

ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ

 �ΕΥΡΩ�

ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ετήσιες καλλιέργειες 60 / στρέµµα

Πολυετείς καλλιέργειες 90  / στρέµµα

Άλλη χρήση γης 45  / στρέµµα

Για σπάνιες φυλές ζώων 200 / ΜΜΖ

Για δεσµεύσεις ευζωίας 500 / ΜΜΖ

Για δασώσεις 20 / στρέµµα

ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Όρεινές περιοχές 45 / στρέµµα

Μειονεκτικές περιοχές 20 / στρέµµα

ΛΟΙΠΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Νέοι αγρότες 100.000 ευρώ

Νέες τεχνολογίες 70% ενίσχυση

Αρδευτικές επενδύσεις 75% ενίσχυση

Συστήµατα ποιότητας
3.000 ευρώ
/ εκµετάλλευση

Οργανώσεις παραγωγών
10% του τζίρου 
των οργανώσεων
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Με τις εκκρεµότητες για όσους ξέµειναν α-
πό την εξόφληση της ενιαίας ενίσχυσης και 
µε διορθώσεις µετά τις ενστάσεις σε εξισω-
τική και προγράµµατα έπιασαν δουλειά αρ-
χές του έτους οι διοικητικοί του Οργανισµού 
Πληρωµών, εντατικά µετά τις αλλαγές στην 
ηγεσία της πλατείας Βάθη. Οι βασικές υπο-

χρεώσεις απέναντι στον αγροτι-
κό κόσµο θεωρούνται τακτοποι-
ηµένες από τους αρµόδιους, ο-
πότε προτεραιότητα έχει τώρα η 
επίλυση των θεµάτων εκείνων 
που προκάλεσαν έντονες αντι-
δράσεις στους παραγωγούς τις 
ηµέρες των γιορτών και άφησαν 
χιλιάδες απλήρωτους. 

Το κριτήριο του ενεργού γε-
ωργού σε σχέση µε τις εκκαθαρίσεις φορο-
λογίας εισοδήµατος από το υπουργείο Οικο-
νοµικών, οι ταυτοποιήσεις των στοιχείων των 
τραπεζικών λογαριασµών που δηλώθηκαν 
στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2020 και δεν 
ταυτοποιήθηκαν µε τα αντίστοιχα του τραπε-
ζικού ιδρύµατος, η απουσία τεκµηρίωσης για 
την ιδιοκτησία του συνόλου ή µέρους των δη-
λωθέντων στην Ενιαία Αίτηση αγροτεµαχί-

ων, σε σύγκριση µε τα στοιχεία που τηρού-
νται στην ΑΑ∆Ε και ο αριθµός ΑΤΑΚ σε δια-
φορετικούς, µη όµορους νοµούς σε ιδιότη-
τα αγροτεµάχια είναι κάποια από τα βασικά 
ευρήµατα που επηρέασαν την εξόφληση της 
ενιαίας, για τα οποία και θα κληθούν να γί-
νουν διορθώσεις µε διοικητικές πράξεις α-
πό τους ίδιους τους παραγωγούς.  

Ταυτόχρονα, 12 µε 25 Ιανουαρίου τρέχει 
η διαδικασία των ενστάσεων σχετικά µε την 
πληρωµή της εξισωτικής αποζηµίωσης του 
2020. Εν τω µεταξύ, 6.567 αγρότες και κτη-
νοτρόφοι, που έµειναν εκτός της πληρωµής, 
το επόµενο διάστηµα θα πρέπει να προσχω-
ρήσουν και σ’ αυτή  την περίπτωση σε αντί-
στοιχες διορθώσεις, αλλά και σε τεκµηρίω-
ση για την ιδιοκτησία των δηλωθέντων στην 
Ενιαία Αίτηση αγροτεµαχίων και ενοικιαζό-
µενων βοσκοτόπων, σε σύγκριση µε τα στοι-
χεία που τηρούνται στην ΑΑ∆Ε.

Έλεγχος στα καρτελάκια σπόρων 
για συνδεδεµένη σκληρού 

Το µεγάλο βάρος το επόµενο διάστηµα 
θα πέσει, κατά τα γνωστά, στην πληρωµή 
των συνδεδεµένων, αρχής γενοµένης µε το 
πρώτο πακέτο που είθισται να περιλαµβάνει 
σκληρό σιτάρι, πρωτεϊνούχα και σανοδοτικά 
ψυχανθή και όσπρια. Όπως κάθε χρόνο, το 
ενδιαφέρον εντείνεται στις εκτατικές καλλι-
έργειες και δη σε σκληρό σιτάρι και βαµβά-
κι, καθώς αφορούν το µεγαλύτερο πλήθος 
του αγροτικού κόσµου αλλά και τα περισσό-
τερα χρήµατα. Πιο συγκεκριµένα τώρα, ειδι-
κότερα για το σκληρό σιτάρι, η πληρωµή της 
συνδεδεµένης του οποίου προηγείται χρο-
νικά και τοποθετείται µετά τα µέσα Φεβρου-
αρίου, οι παραγωγοί πρέπει να τακτοποιή-
σουν τα καρτελάκια τους προκειµένου να 
κριθούν δικαιούχοι της σχετικής ενίσχυσης. 

Ειδικότερα, οι αρµόδιοι υπάλληλοι του Ο-

ΠΕΚΕΠΕ µετά τον δειγµατοληπτικό διοικητι-
κό έλεγχο για την καλλιέργεια σκληρού σί-
του καλούνται να ελέγξουν  τις ποικιλίες που 
χρησιµοποιήθηκαν και τις ποσότητες του πι-
στοποιηµένου σπόρου, όπως αυτές αναγρά-
φονται είτε στις ετικέτες είτε σε τιµολόγια α-
γοράς και δελτία αποστολής. Σύµφωνα µε 
εγκύκλιο του οργανισµού, οι εγκεκριµένες 
ποσότητες σπόρων σκληρού σίτου προκύ-
πτουν από  τα αποδεκτά παραστατικά ετικε-
τών ή τιµολογίων/αποδείξεων, τα οποία είναι: 

  όσον αφορά τα πρωτότυπα τιµολόγια-
δελτία αποστολής ή τιµολόγια, αναφέρεται 
σε αυτά, τα οποία έχουν εκδοθεί µέχρι τις 
31/01/2020. Σε περίπτωση που υπάρχει ξε-
χωριστό δελτίο αποστολής, αυτό πρέπει να 
έχει εκδοθεί µέχρι τις 31/01/2020 και το τι-
µολόγιο, που αναφέρεται σε αυτό το δελτίο 
αποστολής, µπορεί να έχει ηµεροµηνία έκ-
δοσης µέχρι 15/02/2020.

  όσον αφορά τις πρωτότυπες αποδείξεις 
λιανικής πώλησης πιστοποιηµένου σπόρου 
σίτου, αναφέρεται σε αυτές, οι οποίες έχουν 
εκδοθεί µέχρι 31/01/2020. Η απόδειξη λια-
νικής πώλησης πρέπει να συνοδεύεται µε 
βεβαίωση του φορέα πώλησης σπόρου.

Σηµειωτέον ότι και για κάποιες ακόµα 
συνδεδεµένες οι παραγωγοί οφείλουν να 
προχωρήσουν σε καταχώρηση ποσοτήτων 
που παρήχθησαν, µε τις προθεσµίες µέχρι 
31 Ιανουαρίου για ρύζι και πορτοκάλια προς 
χυµοποίηση, µέχρι την 1η Φεβρουαρίου για 
σπόρους σποράς και µέχρι τις 8 Φεβρουα-
ρίου για την ειδική ενίσχυση βάµβακος. 

Στις εξαιρέσεις από την καταβολή φέτος της ειδικής εισφοράς 
αλληλεγγύης εντάσσονται καθαρά κέρδη από επιχειρηµατικές 
ή αγροτικές δραστηριότητες που αποκτήθηκαν εντός του 2020, 
οι εισπραττόµενες αγροτικές επιδοτήσεις και ενισχύσεις 
(«πράσινες» και συνδεδεµένες), τα πάσης φύσεως εισοδήµατα από 
την εκµετάλλευση ακινήτων κι από επενδύσεις ή αποταµιεύσεις σε 
χρηµατοοικονοµικά προϊόντα. Η απαλλαγή από την εισφορά θα 

ισχύσει σε κάθε περίπτωση φυσικού προσώπου κατά την οποία τα 
εισοδήµατα των κατηγοριών αυτών θα υπερβούν τα 12.000 ευρώ 
ετησίως (στο έτος 2021 αν πρόκειται για µισθούς, επιδόµατα και 
παροχές σε είδος από επιχειρήσεις ή φορείς του ιδιωτικού τοµέα ή 
στο έτος 2020 αν πρόκειται για εξαιρουµένα εισοδήµατα). Εν τω 
µεταξύ όσοι έχουν ατοµικά ετήσια εισοδήµατα µέχρι 12.000 ευρώ 
απαλλάσσονται ήδη από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Διοικητικοί έλεγχοι  
για τις συνδεδεμένες

Εξυγίανση 
Εγκρίθηκε η πίστωση 

100.328,86 ευρώ 
για εξυγίανση του 
ζωικού κεφαλαίου

Πάνε έως 26 Φεβρουαρίου οι τροποποιητικές αγροτών 
για επιδοτήσεις παλαιότερων ετών
Παρατείνεται έως τις 26 Φεβρουαρίου η υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων, 
που αφορούν ποσά αγροτικών επιδοτήσεων, τα οποία ανάγονται σε προηγούµενα 
έτη, εφόσον η βεβαίωση για τα εν λόγω ποσά εκδόθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εντός 
του 2020, µε βάση την απόφαση της ΑΑ∆Ε. Στο ΦΕΚ εντάσσονται και τα εξής: 

∆ηλώσεις φορολογικού έτους 2019 λόγω θανάτου του φορολογούµενου για 
τις οποίες υπόχρεοι σε υποβολή είναι οι κληρονόµοι του.

Τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, λόγω  εκπρόθεσµης 
αποστολής ηλεκτρονικού αρχείου στην ΑΑ∆Ε από τον εργοδότη/αρµόδιο φορέα.

Διορθωτικές 
πράξεις για τα 
υπόλοιπα ενιαίας, 
ενστάσεις 12 με 
25 Ιανουαρίου 
για την εξισωτική 
και καταχωρήσεις 
τιμολογίων μέχρι 
τέλος του μήνα για 
συνδεδεμένη στο 
σκληρό σιτάρι

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ

ΒΑΣΙΚΗ
EΝΙΣΧΥΣΗ

3%

ΠΡΑΣΙΝΙΣΜΑ

5%

ΓΕΩΡΓΟΙ
ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

10%

ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

7,9
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Εκτός εισφοράς αλληλεγγύης το 2021 εισπραττόμενες επιδοτήσεις 





Έως τις 
15 Γενάρη 
αιτήσεις για 
επιστρεπτέα 
αγροτών

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία θα 
καταγράφονται τα στοιχεία του τζίρου τους µπο-
ρούν να κάνουν οι αγρότες του κανονικού καθε-
στώτος µέχρι την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου προ-
κειµένου να λάβουν τα 1.000 που δίνει ο 5ος κύ-
κλος της επιστρεπτέας προκαταβολής. Η Κοινή Υ-
πουργική Απόφαση πήρε ΦΕΚ στις 5 Ιανουαρίου 
και σ’ αυτή διευκρινίζεται ότι δικαιούχοι της ενί-
σχυσης µε τη µορφή Επιστρεπτέας Προκαταβο-
λής είναι οι επιχειρήσεις κάθε νοµικής µορφής, 
συµπεριλαµβανοµένων των ατοµικών, καθώς και 
µη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείµενες σε 
ΦΠΑ, οι οποίες έχουν την έδρα τους ή µόνιµη ε-
γκατάσταση στην Ελλάδα και λειτουργούν νοµί-
µως, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθµού ∆ραστηριό-
τητας (ΚΑ∆), και έχουν ιδρυθεί µέχρι και 30 Οκτω-
βρίου του 2020 και οι οι ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις 
Ύδρευσης και Αποχέτευσης (∆.Ε.Υ.Α.)

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν 
εκδήλωση ενδιαφέροντος στην ειδική ιστοσελί-
δα «www.myBusinessSupport» της ΑΑ∆Ε. Σηµει-
ώνεται ότι δεν έχουν δικαίωµα να ενισχυθούν 
επιχειρήσεις που δεν είναι υπόχρεες σε τήρηση 
και έκδοση λογιστικών αρχείων, κάτι αφήνει ε-
κτός τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος, κα-
θώς και επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη ερ-
γασιών µετά την 31η Οκτωβρίου 2020.

Η επιστρεπτέα προκαταβολή 5 θα καταβληθεί 
αµέσως µετά την έγκριση του αιτήµατος, δηλαδή 
εντός του Ιανουαρίου. Υπενθυµίζεται ότι ο ίδιος 
ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε δε-
σµευτεί τον ∆εκέµβριο για διατήρηση του κατώ-
τατου ορίου ενίσχυσης των 1.000 ευρώ για τις 
επιχειρήσεις, τους ελεύθερους επαγγελµατίες, 
επιστήµονες, αγρότες που παρουσιάζουν πτώ-
ση τζίρου άνω του 20%.

Όσον αφορά τα βασικά χαρακτηριστικά:
το 50% του ποσού θα είναι και πάλι µη επιστρεπτέο
το ελάχιστο ποσό καταβολής θα είναι 1.000 ευρώ
το ποσό θα υπολογιστεί µε βάση τη µείωση του 

τζίρου κατά 20% το διάστηµα Σεπτεµβρίου-∆εκεµ-
βρίου 2020. Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι στην 
περίπτωση που µια επιχείρηση ή επαγγελµατίας 
δικαιούται ενίσχυση µέσω του 5ου κύκλου και έ-
λαβε χρήµατα και από τον 4ο κύκλο της Επιστρε-
πτέας Προκαταβολής, τότε θα συµψηφιστεί µε το 
ποσό που έλαβε από τον 4ο κύκλο. Για παράδειγ-
µα, ένας επιχειρηµατίας εισέπραξε τον ∆εκέµβριο 
6.000 ευρώ και µέσω του 5ου κύκλου δικαιούται 
να λάβει 10.000 ευρώ. Το ποσό που θα πιστωθεί 
στο λογαριασµό του θα είναι 4.000 ευρώ

δικαίωµα συµµετοχής θα έχουν και οι νέες ε-
πιχειρήσεις που ξεκίνησαν το 2020

για το επιστρεπτέο 50% της ενίσχυσης, δίνε-
ται περίοδος χάριτος έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2021. 
Η αποπληρωµή του µπορεί να γίνει σε 40 µηνιαί-
ες δόσεις.

Όσον αφορά την υποβολή των αιτήσεων, θα συ-
νεχίσουν να είναι µε τη µορφή που ίσχυε και στον 
4ο κύκλο, δηλαδή θα γίνεται µια απλή αίτηση εκ-
δήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία θα καταγρά-
φονται τα στοιχεία του τζίρου βάσει του οποίου θα 
υπολογίζεται το ποσό της οικονοµικής ενίσχυσης 
που θα λάβει ο δικαιούχος.

Μένουν εκτός οι αγρότες ειδικού καθεστώτος, από 31 Δεκεμβρίου 2021 
η αποπληρωμή του επιστρεπτέου 50% ακόμα και σε 40 μηνιαίες δόσεις

Με βάση τα 
δηµοσιονοµικά 
δεδοµένα, 
προγραµµατίζεται 
ένας νέος, 6ος 
κύκλος επιστρεπτέας 
προκαταβολής 
τον Μάρτιο.
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Οι δικαιούχοι των 1.000 ευρώ
Επιχειρήσεις χωρίς προσωπικό και ταµειακή µη-

χανή αναµένεται να είναι ο κύριος όγκος των δι-
καιούχων της ελάχιστης ενίσχυσης των 1.000 ευ-
ρώ µέσω του 5ου κύκλου της Επιστρεπτέας Προκα-
ταβολής. ∆ηλαδή, ελεύθεροι επαγγελµατίες, επι-
στήµονες, αγρότες, εργαζόµενοι µε «µπλοκάκι». 
Βασική προϋπόθεση θα είναι να καταγράφουν µεί-
ωση τζίρου 20% το διάστηµα Σεπτεµβρίου-∆εκεµ-
βρίου 2020, σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο 
του 2019 και να έχουν ελάχιστο τζίρο 300 ευρώ.

Προϋποθέσεις ένταξης
Στην ίδια απόφαση προβλέπεται ότι επιλέξιµες 

επιχειρήσεις είναι αυτές που
1. ∆εν ήταν προβληµατικές στις 31 ∆εκεµβρί-

ου 2019 ή
2. ∆εν υπάγονται σε συλλογική πτωχευτική δι-

αδικασία και
3. ∆εν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν 

έχουν ακόµη αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη 
σύµβαση εγγύησης, 

β) ∆εν έχουν ήδη εξαντλήσει το τιθέµενο στον 
Κανονισµό ανώτατο όριο, κρατικών ενισχύσεων 
για την τριετία 2018-2020. 

Με βάση τα δηµοσιονοµικά δεδοµένα, προγραµ-
µατίζεται ένας νέος, 6ος κύκλος επιστρεπτέας προ-
καταβολής τον Μάρτιο.

Παρατάθηκε µέχρι τις 31 Μαρτίου η προ-
θεσµία υποβολής δικαιολογητικών για το 
αγροτικό τιµολόγιο της ∆ΕΗ, µε την αρ-
χική προθεσµία να έληγε στις 31 ∆εκεµ-
βρίου του 2020. Σηµειώνεται ότι η ∆ΕΗ, 
εφαρµόζοντας τη σχετική νοµοθεσία για 
την εκκαθάριση του Μητρώου των δικαι-
ούχων του Αγροτικού τιµολογίου, ξεκί-
νησε τη διαδικασία από το 2014. Εν τω 
µεταξύ, συνεχίζουν οι οχλήσεις προς α-
γρότες από την εισπρακτική στην οποία 
η ∆ΕΗ έχει από καιρού αναθέσει τη δι-
αχείριση των χρωστούµενων. Παραγω-
γοί αναφέρουν στην Agrenda πως πα-
ρά το γεγονός ότι βρίσκονται σε καθε-
στώς ρύθµισης χρεών η εισπρακτική συ-
νεχίζει να δείχνει το σκληρό της πρόσω-
πο µε τηλεφωνήµατα και αυτό εν µέσω 
της έντονης ανασφάλειας που συνεπά-
γεται η παρατεταµένη κρίση της πανδη-
µίας. Μάλιστα, σύµφωνα και µε παλαιό-
τερο ρεπορτάζ της Agrenda, όποτε ένας 
αγρότης προχωρά σε εξόφληση λογα-
ριασµού που µόλις χαρακτηρίστηκε λη-
ξιπρόθεσµος, η ∆ΕΗ αυτόµατα καταχω-
ρεί την πληρωµή ως εξόφληση του νέ-
ου τρέχοντος λογαριασµού µε αποτέλε-
σµα το υπόλοιπο του προηγούµενου να 

βαραίνει το «µητρώο» του παραγωγού. 
Εκεί είναι που ξεκινά ένας φαύλος κύ-
κλος ασυνεννοησίας µε την εταιρεία ερ-
γολάβο-εισπρακτική που έχει αναλάβει 
να διαχειρίζεται τις υποθέσεις εκκρεµών 
οφειλών για λογαριασµό της ∆ΕΗ, να µην 
σταµατά τα ενοχλητικά τηλεφωνήµατα.

Όπως περιγράφουν στην Agrenda, τό-
σο η ∆ΕΗ όσο και η εισπρακτική δεν διευ-
κολύνουν καµία ευέλικτη κίνηση ώστε η 
τελευταία εξόφληση να αφορά στον ληξι-
πρόθεσµο λογαριασµό. Από την άλλη, η 
ρύθµιση χρέους µε την ∆ΕΗ συνεπάγεται 
αυστηρούς όρους και απαιτεί µια τυπική 
διαχείριση των δόσεων. Φυσικά πρόκει-
ται για µεγάλα ποσά που ξεκινούν από 
τα 700 ευρώ και υπερβαίνουν τα 1500.

Μάλιστα σε πρόσφατη ανακοίνωση 
της ∆ΕΗ που ενηµερώνει για την παρά-
ταση υποβολής δηλώσεων για το αγρο-
τικό ρεύµα, καλεί εκ νέου τους αγρότες 
να τακτοποιήσουν τις εκκρεµότητές τους, 
προς την εταιρεία, «ειδικά εκείνους που 
για οποιοδήποτε λόγο έχουν διακόψει την 
αγροτική τους δραστηριότητα και συνε-
χίζουν παράτυπα να απολαµβάνουν τα 
προνόµια του αγροτικού τιµολογίου»  ό-
πως αναφέρει χαρακτηριστικά.

Με βεβαίωση ΟΠΕΚΕΠΕ, η αποδέσμευση 
των αγροτικών ενισχύσεων λόγω Covid-19

Αγροτικό τιμολόγιο ΔΕΗ μέχρι 
31 Μαρτίου, κρατούν οι οχλήσεις

φού έβλεπαν και αυτοί ότι τα ποσά που είχαν 
λάβει µέσω του µέτρου 21 που επιδότησε τους 
παραγωγούς ελαιολάδου, είχαν δεσµευτεί από 
την τράπεζα για διάφορες οφειλές που είχαν. 

Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ λοιπόν, οι πα-
ραγωγοί πρέπει να πάρουν ειδική βεβαίω-
ση που θα βρουν µέσω της καρτέλας αγρότη, 
είτε απευθυνόµενοι στο ΚΥ∆ που τους βοή-
θησε να υποβάλουν την αίτηση αρχικά, είτε 
και µόνοι τους. Τονίζεται ότι η αποδέσµευ-

ση των ποσών δεν γίνεται αυτόµατα, παρά 
τη νοµοθετική ρύθµιση, οπότε θα χρειαστεί 
από  µόνοι τους οι ενδιαφερόµενοι να κινή-
σουν τη διαδικασία. 

Υπενθυµίζεται ότι µια από τις τελευταίες 
πράξεις του υπουργού Μάκη Βορίδη προτού 
αποµακρυνθεί από τον έκτο όροφο της πλα-
τείας Βάθη, ήταν η θεσµοθέτηση µε σχετικό 
ΦΕΚ που καθιστά τις ενισχύσεις αυτές αφο-
ρολόγητες, ανεκχώρητες, ακατάσχετες. Επι-

πλέον, σύµφωνα µε το ΦΕΚ δεν συµψηφίζο-
νται έναντι βεβαιωµένων οφειλών προς το 
∆ηµόσιο, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαί-
ου, οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης και 
νοµικά πρόσωπά τους, ασφαλιστικά ταµεία 
και πιστωτικά ιδρύµατα. Παράλληλα, δεν υ-
πόκεινται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, ει-
σφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του ∆ηµοσί-
ου, συµπεριλαµβανοµένης και της ειδικής 
εισφοράς αλληλεγγύης. 

Άργησαν κατά πώς φαίνεται να πάρουν είδη-
ση εφορία και χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, 
τον χαρακτήρα ακατάσχετου που είχαν οι έ-
κτακτες ενισχύσεις λόγω της πανδηµίας που 
κατανεµήθηκαν στους αγρότες το 2020. Α-
ποτέλεσµα αυτού, αρκετοί αγρότες δικαιού-
χοι να βλέπουν τα ποσά δεσµευµένα στους 
λογαριασµούς τους, και τώρα καλούνται να 
αποδείξουν µε την προσκόµιση σχετικής βε-
βαίωσης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι πρόκειται για 
ειδική ενίσχυση που είναι αφορολόγητη και 
ακατάσχετη. Μάλιστα, παρά την ύπαρξη σχε-
τικής απόφασης που ήδη έχει πάρει ΦΕΚ, η α-
ποδέσµευση των χρηµάτων δεν γίνεται αυτό-
µατα, σύµφωνα µε πληροφορίες της Agrenda. 

Την τελευταία εβδοµάδα του έτους, ήδη υ-
πήρχαν περιπτώσεις στις οποίες είχαν δεσµευ-
τεί χρήµατα προς την εφορία, τα πιστωτικά ι-
δρύµατα και τα ασφαλιστικά ταµεία. Σε επι-
στολή του ο Ενιαίος Αγροτικός Σύλλογος Πα-
ραγωγών ∆ήµου Ιεράπετρας, κατήγγελλε τότε 
προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Α-
γροτικής Ανάπτυξης και µε αποδέκτες και την 
ΑΑ∆Ε, τον ΕΦΚΑ και τα Τραπεζικά Ιδρύµατα, ό-
τι «ουδεµία ∆ηµόσια Υπηρεσία, Ασφαλιστικά 
Ταµεία και Πιστωτικά Ιδρύµατα έχουν επίσηµη 
ενηµέρωση για αυτό το άρθρο πού έχει ψηφι-
στεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο και έχει δη-
µοσιευθεί ήδη σε ΦΕΚ από τις 23/12/2020.». 
Με τη νέα χρονιά αρκετοί ήταν οι παραγωγοί 
που ήρθαν σε επικοινωνία µε την Agrenda α-
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ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ 5

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΑΓΡΟΤΩΝ

1.000

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ
ΤΖΙΡΟΣ

300

ΜΕΙΩΣΗ
ΤΖΙΡΟΥ

20%

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
50%

40
∆ΟΣΕΙΣ ΩΣ ΤΟ 2021

ΕΥΡΩ 
ΣΕΠ�∆ΕΚ 2019
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Λιβανός 
Αλλάζει το κλίμα 
της συνεργασίας 
αγροτών με τράπεζες 
Αξιοποίηση πλαισίου ανασυγκρότησης για ισχυρή 
χρηματοδότηση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων  

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Αλλαγή πολιτικής σε υπουργείο, συνε-
ταιρισµούς, τράπεζες, µε στόχο την εν-
θάρρυνση των αγροτικών εκµεταλλεύ-
σεων να επενδύσουν στην ανάπτυξη 
της παραγωγής, ενισχύοντας µάλιστα 
τη διασύνδεσή τους µε την αγορά, εί-
ναι το νέο «δόγµα» βάσει του οποίου 
αναµένεται να κινηθεί το επόµενα δι-
άστηµα ο τοµέας της αγροδιατροφής. 

Ο νέος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης Σπήλιος Λιβανός, εγκαθίσταται στο 
στρατηγείο της πλατείας Βάθη µε σαφέ-

στατες οδηγίες να αναβαθµίσει τη θέση 
των αγροτικών εκµεταλλεύσεων και να 
φέρει τους αγρότες πιο κοντά στη λογι-
κή, είτε της καθετοποιηµένης παραγω-
γής, όπου αυτό είναι δυνατό, είτε της 
στενής συνεργασίας µε τις µεταποιη-
τικές µονάδες και τις εξαγωγικές επι-
χειρήσεις, έτσι ώστε τα προϊόντα να δέ-
νουν «γάντι» µε τη ζήτηση της αγοράς. 

Αυτό το οποίο έχει διαµορφωθεί από 
την είσοδο της χώρας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και εντεύθεν, είναι µια άναρχη 
αγορά η οποία δεν υπακούει σε κανό-
νες και δεν βρίσκει έκφραση σε όλους 
τους κρίκους της αλυσίδας παραγωγής. 
Πολλές, µικρές, διάσπαρτες και πολυ-
σύνθετες οργανώσεις, που αδυνατούν 
να βρουν κοινό τόπο µε τις ιδιωτικές ε-
πιχειρήσεις µεταποίησης και εµπορίας 
των αγροτικών προϊόντων, στρέφουν 
ολοκληρωτικά το ενδιαφέρον τους στις 

κοινοτικές ενισχύσεις. Αποτέλεσµα, η 
αγροτική δραστηριότητα να γίνεται µε 
γνώµονα την επιδότηση και όχι τις α-
νάγκες της αγοράς. 

Απαιτείται, όπως προκύπτει µε σα-
φήνεια και από την έκθεση Πισσαρί-
δη, οµαδική λειτουργία και µεγέθυν-
ση. Οι αγροτικές επιχειρήσεις θα πρέ-
πει, να µεγαλώσουν είτε ως ιδιωτικά ε-
ταιρικά σχήµατα είτε ως συλλογικότη-
τες (οµάδες και συνεταιρισµοί), βελτι-
ώνοντας το παραγωγικό τους προφίλ, 
ενδυναµώνοντας τις συνεργασίες µε τα 
επόµενα στάδια τις αλυσίδας αξίας και 
βελτιώνοντας παράλληλα τη διαπραγ-

µατευτική τους θέση. 
Σε µια τέτοια προο-

πτική οι τράπεζες θα 
πρέπει να είναι αρω-
γοί και καθοδηγητές. 
Μ’ αυτή την έννοια, 
η τραπεζική χρηµα-
τοδότηση θα πρέπει 
να βασίζεται σε ανα-
πτυξιακά πλάνα και 
όχι σε βραχυπρόθε-
σµα ανοιχτά δάνεια 
(τύπου Α∆Α), µε εγ-
γύηση τις επιδοτή-
σεις και υποθήκη την 

περιουσία ή το παραγόµενο προϊόν. 
Οι δυνατότητες που προσφέρονται α-

πό το πλαίσιο ανασυγκρότησης, τα κοι-
νοτικά ταµεία, τις παρεµβάσεις εγγυο-
δοσίας και την υπερβάλλουσα ρευστό-
τητα στο διεθνές τραπεζικό σύστηµα, 
είναι ευνοϊκά για την αλλαγή πορείας. 

Αυτό που χρειάζεται σ’ αυτή τη φά-
ση, είναι ικανή και αξιόπιστη πολιτική 
ηγεσία που να µπορεί να πείσει για το 
νέο όραµα αγροτικής - οικονοµικής α-
νάπτυξης που έχει ανάγκη η χώρα. Αυ-
τό που δεν χρειάζεται είναι πελατειακή 
λογική και διχαστικές προσεγγίσεις. 

Στο χώρο της αγροτικής παραγωγής 
υπάρχουν δυνάµεις που έχουν πάρει 
το µήνυµα και είναι σε θέση να συµ-
βάλουν στο νέο οραµατισµό. Την ίδια 
στιγµή και οι τράπεζες µπορούν να πει-
σθούν ότι έχουν συµφέρον και δεν θα 
χάσουν άλλη µια φορά τα λεφτά τους.  

21-22, 35-36

Πίεση και 
απορρόφηση 
μετ’ εμποδίων 
στην τομάτα
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Ζουν ξανά στιγµές Μαρτίου 2020 οι πα-
ραγωγοί κηπευτικών στην Κρήτη, όταν η 
τιµή της πρώτης ποιότητας ντοµάτας θερ-
µοκηπίου δεν υπερέβαινε τα 20 λεπτά το 
κιλό και µεγάλες ποσότητες της παραγω-
γής κατέληξαν σε χωµατερές. 

Όπως µεταφέρουν παραγωγοί στην 
Agrenda, η ζήτηση την πρώτη εβδοµάδα 
του νέου έτους, έπεσε κατακόρυφα, µε α-
ποτέλεσµα οι ψιλές ντοµάτες να πετιούνται, 
όσο «οι πρώτες δίνουν στον παραγωγό α-
κόµα και 13 λεπτά στο χέρι» σύµφωνα µε 

τον Θεόδωρο Ραϊσάκη, πρόεδρο του Συνε-
ταιρισµού Κηπευτικών Θερµοκηπίου Ελα-
φονησίου-Χρυσοσκαλίτισσας στον Κίσσαµο. 

Σηµειώνεται ότι οι «lux», οι κορυφαίας 
ποιότητας ντοµάτες συγκρατούν τα 20 µε 
30 λεπτά, ωστόσο αυτό που προβληµατίζει 
είναι ότι το 70% περίπου της συνολικής πα-
ραγωγής παραµένει απούλητο, σύµφωνα µε 
τον Μιχάλη Βιαννιτάκη, γενικό γραµµατέα 
του Αγροτικού Συλλόγου Ιεράπετρας. Ωστό-
σο τον Νοέµβριο, όταν ξεκίνησε η εµπορι-
κή περίοδος, οι τιµές ήταν περί το 1 ευρώ. 

Απούλητο το 70% της ντοµάτας
 Οι πρώτες πιάνουν 13 λεπτά, µόνο οι κορυφαίες luχ κρατούν τα 30 λεπτά 
 Κατακόρυφη πτώση στις αρχές του έτους, µε τις ψιλές ντοµάτες να πετιούνται 
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Α
κόµα δεν υπάρχει δραστηριό-
τητα στη φυσική αγορά σκλη-
ρού σίτου κατόπιν των εορ-
τών. Οι πωλητές πιστεύουν 

πως δεδοµένης της γενικευµένης ανόδου 
των εµπορευµάτων το σκληρό σιτάρι θα ε-
πηρεαστεί ανοδικά. Από την άλλη οι αγο-
ραστές στέκονται στη σηµαντικά αυξηµένη 
εκτίµηση παραγωγής για την επόµενη σε-
ζόν. Την ίδια ώρα, στο χρηµατιστήριο του 
Σικάγο, τα δηµητριακά στο σύνολο τους ε-
νισχύονται απλά τα µαλακά σιτάρια έκαναν 
ένα γύρισµα το οποίο οφείλεται κυρίως σε 
κερδοσκοπικές ρευστοποιήσεις. 

  ∆εν υπήρχε σηµαντική δραστηριότητα 
στην ελληνική αγορά βάµβακος δεδοµένου 
ότι επιµένουµε στα ίδια πριµ επί του χρηµα-
τιστηρίου το οποίο συνεχίζει να κινείται ολο-
ένα και υψηλότερα. Επίσης δεν φαίνεται να 
υπάρχει βιασύνη από τους εκκοκκιστές, κα-
θώς τα αποθέµατα δεν είναι και τόσο πολλά 
και οι περισσότερες υποχρεώσεις σχετικά κα-
λυµµένες. Οι τιµές της σοδειάς µας βρίσκο-
νται περί τα 83 σεντς ανά λίµπρα.  

  Καλή παραγωγή αλλά όψιµη στα µα-
νταρίνια ποικιλία Ορτανίκ αναµένεται στη 
Σκάλα Λακωνίας και την Αργολίδα, τα οποία 
φέτος θα αρχίσουν να συγκοµίζονται προς 
το τέλος Ιανουαρίου. Οι παραγωγοί περιµέ-
νουν καλύτερη τιµή από πέρυσι που κυµάν-
θηκε περί τα 30 µε 35 λεπτά το κιλό. Να ση-
µειωθεί ότι η ποικιλία αυτή δίνει µεγάλη σε 
όγκο παραγωγή, αφού ένα δέντρο µπορεί 
να φτάσει και τα 300 κιλά καρπό. 

Γενικευμένη 
άνοδος στα 
εμπορεύματα 

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

05/12 10/12 17/12 30/12 07/01

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

332,30

374,04
356,96

339,90
333,30

Μένει πίσω 
Το 70% περίπου της συνολικής 

παραγωγής ντοµάτας στην Κρήτη 
µένει απούλητο, µε τη lux κατηγο-

ρία να συγκρατεί τα 30 λεπτά

Ισπανία 
Εικόνα συµφόρησης στην 

αγορά και αδιάθετες ποσό-
τητες και στην Ισπανία, που 

αναµένει µείωση σοδειάς 3%

Φυτεύσεις 
Στην Πελοπόννησο είναι σε 

εξέλιξη οι φυτεύσεις Ιανουαρίου 
µε τις εκτάσεις ντοµάτας να 

υποχωρούν έναντι του αγγουριού

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

26/11 03/12 10/12 17/12 30/12 07/01

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

230

196

209,5

2.67

403,40

1184,00

15,34

67,82

111,35

80,05

230

196

209,5

2.67

403,20

1166,60

15,98

66,92

112,47

83,83

230

196

209,5

2.58

400,80

1159,80

16,23

65,40

112,00

85,27

229

195

209,5

2.55

401,30

1190,40

16,55

65,80

113,70

83,33

229

195

209,5

2.56

412,70

1289,40

17,98

67,37

114,60

81,02

229

195

209,5

2.47

440,60

1359,60

18,94

69,90

115,07

80,48

ΒΑΜΒΑΚΙ 
σεντς/λίµπρα

72,36 71,15 74,22

77,30 77,20 80,10

305 305 305 302 302 302

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

Ντομάτα 
Θερμοκηπίου
(ευρώ το κιλό)

Νοέµβριος 2020  1,00 

Ιανουάριος 2021  0,13-0,25
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Τιμή παραγωγού
(ευρώ/κιλό)

Νοέµβριος 2020  1,00

Ιανουάριος 2021  0,30

ΠΗΓΗ: AGRENDA

Έσπασε τις 
αντιστάσεις των 80 
σεντς το βαμβάκι 

Υψηλά εξαετίας 
αξιώνει και για το 2021 
η αγορά σκληρού

Γάλα από κοντινούς 
στάβλους η νέα τάση 
Γάλα µόνο από Γερµανούς 
αγελαδοτρόφους θα εφοδιάζεται από το 
δεύτερο εξάµηνο του 2021 η γερµανική 
πολυεθνική αλυσίδα λιανικής Aldi, σε µια 
εξέλιξη που έρχεται να ταρακουνήσει τη 
ζώνη γάλακτος σε ολόκληρη την Ευρώπη.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Βοσκοτόπια
και ΟΣ∆Ε είναι
µεγάλα αγκάθια
∆ιανοµή βοσκοτόπων και διαχείριση 
του ΟΣ∆Ε, αναµένεται να είναι δύο 
µεγάλα «αγκάθια» που θα κληθεί να 
αντιµετωπίσει πριν καλά καλά κάτσει 
στην καρέκλα του, ο νέος υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιος 
Λιβανός. Οι πληροφορίες θέλουν το 
µέγαρο Μαξίµου να είναι πλήρως 
ενηµερωµένο επί του θέµατος και να 
έχει δώσει σαφείς οδηγίες 
αποκατάστασης της τάξης από τον νέο 
ένοικο της πλατείας Βάθη. Το κακό 
είναι ότι τα δύο θέµατα είναι 
αλληλένδετα. Ωστόσο οι λαθροχειρίες 
που έχουν γίνει την τελευταία 3ετία 
µε τα καινούργια βοσκοτόπια θα 
πρέπει να αντιµετωπισθούν άµεσα 
πριν υπάρξει σαφές και ξεκάθαρο 
πλαίσιο για τις νέες διανοµές και τη 
χρηµατοδότησή τους από το Εθνικό 
Απόθεµα. Για το ΟΣ∆Ε η κατεύθυνση 
είναι όλα στο opengov.gr και ο 
περιορισµός της τεχνικής υποστήριξης 
αυστηρά σε τεχνικά θέµατα και από 
περισσότερους του ενός τεχνικούς 
συµβούλους. 

Οµαδική λειτουργία 
και µεγέθυνση απαιτεί 
το νέο παραγωγικό 
προφίλ, µε βάσει και 
τις επιταγές Πισσαρίδη.

Οδηγίες σε 
Λιβανό για 
αναβάθ-
µιση των 
αγροτικών 
εκµεταλ-
λεύσεων.
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Ο επί σειρά ετών διευθύνων σύµβου-
λος και πρόεδρος του οµίλου Claas Χέλ-
µουτ Κλάας έφυγε από τη ζωή στις 5 Ι-
ανουαρίου, σε ηλικία 94 ετών. Η απώ-
λεια µιας τόσο σηµαντικής προσωπικό-
τητας σκόρπισε θλίψη στην οικογένεια 
και τους οικείους του, τους περισσότε-
ρους από 11.000 υπαλλήλους του σε ό-
λο τον κόσµο, τον αγροτικό τύπο και όλη 
τη γεωργική βιοµηχανία. O Κλάας κατεί-
χε τη θέση του προέδρου της επιτροπής 
των µετόχων για 25 χρόνια. Κατά τη δι-
άρκεια αυτής της περιόδου, η ανησυχία 
ενέτεινε τη διεθνή παρουσία της σε χώ-
ρες εκτός Ευρώπης. Νέες θέσεις παραγω-
γής και πωλήσεων δηµιουργήθηκαν σε 
Ινδία, ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα και Νότια Αµε-
ρική. Ένα σηµαντικό στρατηγικό ορόση-
µο επιτεύχθηκε το 2003 µε την εξαγορά 
της γαλλικής κατασκευαστικής εταιρείας 
τρακτέρ Renault Agriculture. Ιδιαίτερη έµ-
φαση έδινε πάντα στην ανάπτυξη πρωτο-
ποριακών προϊόντων και στη µαζική πα-
ραγωγή τους. Στις αξιοσηµείωτες επιτυ-
χίες του ο συνδυασµός Lexion, η θεριστι-
κή µηχανή Jaguar και το τρακτέρ Xerion.

Σηµασία έχει ο ευρύτερος σχεδι-
ασµός και το µακροχρόνιο πλά-
νο στη βάση των οποίων θα προ-
χωρήσει η αγροτική - οικονοµι-
κή ανάπτυξη της χώρας, ωστό-
σο, υπάρχουν κάποια πεδία στα 
οποία θα µπορούσε να γίνει ει-
δικότερα αναφορά. 

Αρχής γενοµένης από τη δια-
χείριση του νερού και τον κλά-
δο της ενέργειας, ο σχεδιασµός 
στον κλάδο της αγροδιατροφής 
θα µπορούσε να φέρει τη χώρα 
-µε ορίζοντα 20ετίας- σε µια από 
τις κορυφαίες θέσεις παγκοσµί-
ως. Το νερό είναι σχεδόν ταυτό-
σηµο της ανάπτυξης της αγροτι-
κής παραγωγής. Οι επιστηµονικές 
αναλύσεις και µελέτες επ’ αυτού 
µάλιστα δείχνουν ότι η Ελλάδα 
θα µπορούσε µε τους κατάλλη-
λους χειρισµούς να βγει µπρο-
στά σ’ αυτή την υπόθεση, µετα-
τρέποντας την κλιµατική αλλα-
γή σε πλεονέκτηµα. 

Μια σειρά από έργα υποδο-
µών που θα αξιοποιούν τα νε-
ρά της βροχής και τα επιφανει-
ακά ύδατα για αγροτική χρήση 
θα άλλαζε άρδην τα µέχρι σή-
µερα δεδοµένα. Το Ταµείο Ανα-
συγκρότησης είναι εκεί για να 
τα χρηµατοδοτήσει. Αρκεί να εί-

ναι έργα να είναι για να βοη-
θήσουν την αγροτική και κατ’ 
επέκταση οικονοµική ανάπτυ-
ξη και όχι για να γεµίσουν τις 
τσέπες των εργολάβων. 

Αντίστοιχα, µεγάλο ενδιαφέ-
ρον έχει αυτό τον καιρό ο τρόπος 
µε τον οποίο θα ανασυγκροτη-
θούν οικονοµικά ειδικού ενδι-
αφέροντος περιοχές, όπως π.χ. 
της Πτολεµαΐδας και της Κοζά-
νης. Εκτιµάται ότι δίπλα στα µε-
γάλα φωτοβολταϊκά πάρκα που 
ετοιµάζει η ∆ΕΗ, εύκολα θα µπο-
ρούσαν να δηµιουργηθούν και 
µεγάλα θερµοκήπια (γαιοθερµι-
κό πεδίο) τα οποία θα µπορού-
σαν να αλλάξουν το παραγω-
γικό προφίλ της χώρας ειδικά 
στα νωπά φρούτα και λαχανικά. 

Στο ελαιόλαδο, τα περιθώρια 
επαναπροσδιορισµού του τρό-
που διαχείρισης του προϊόντος 
αφήνει µεγάλα περιθώρια προ-
στιθέµενης αξίας. Οι Κινέζοι εί-
ναι εκεί. Αυτό που λείπει είναι 
ελαιόλαδο καλύτερων προδια-
γραφών και σχέσης τιµής απ’ 
αυτό που προσφέρει η Ισπανία. 

Εκεί είναι και η ευφυής γεωρ-
γία. Χωρίς µεγαλοϊδεατισµούς. 
Με βοήθειες στην αγορά να λει-
τουργήσει.

Έφυγε 
ο θρύλος
των τρακτέρ
Helmut Claas

Υπάρχουν πεδία στα οποία η 
χώρα μπορεί να βγει μπροστά

Αµέτρητα βραβεία και οι διακρίσεις 
για τον Χέλµουτ Κλάας, ο οποίος 

τον Νοέµβριο του 2013 εντάχθηκε 
στο Hall of Fame των αµερικανικών 

κατασκευαστών εξοπλισµού.

Την υφυπουργό 
Φωτεινή 
Αραµπατζή 
συνόδευαν 
κλιµάκιο του 
ΕΛΓΑ και 
υπηρεσιακοί 
παράγοντες της 
περιφέρειας 
Σερρών.

Με µοντέλο «Ιανός» κι όχι µε χρονοβόρες διαδικασίες 
των πρώην ΠΣΕΑ εφεξής οι αποζηµιώσεις ΕΛΓΑ

Νέα αποζηµιωτική διαδικασία που θα περιλάβει και όσες ζηµιές δεν 
καλύπτονταν µέχρι σήµερα ούτε από τον ΕΛΓΑ ούτε από τις Κρατικές 
Οικονοµικές Ενισχύσεις (πρώην ΠΣΕΑ), δροµολογεί το κυβερνητικό 
επιτελείο, παίρνοντας ως µοντέλο τις εντός τριµήνου αποζηµιώσεις του 
«Ιανού». Στις πληγείσες περιοχές των Σερρών, που «χτυπήθηκαν» από την 
έντονη βροχόπτωση της ∆ευτέρας 4 Ιανουαρίου 2021 και τις πληµµύρες 
που ακολούθησαν, βρέθηκε ανήµερα των Θεοφανείων η υφυπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης Φωτεινή Αραµπατζή. Σε ό,τι αφορά τις ζηµιές σε 
φυτικό και ζωικό κεφάλαιο, ξεκαθάρισε ότι θα υπάρξει: τάχιστη αποτύπωση 
της ζηµιάς µε επιπλέον εκτιµητικά συνεργεία, αν χρειαστεί, καθώς και άµεση 
καταβολή αποζηµιώσεων. Γνωστοποίησε µάλιστα ότι ήδη σε συνεννόηση µε 
τον αρµόδιο υπουργό Οικονοµικών Χρ. Σταϊκούρα και τον γενικό γραµµατέα 
Χρ.Τριαντόπουλο θα συσταθεί επιτροπή του υπουργείου Οικονοµικών µε τον 
ΕΛΓΑ και την αντιπεριφέρεια Σερρών για αποτίµηση των ζηµιών, ενώ οι 
τρεις πληγέντες ∆ήµοι, Βισαλτίας, Εµµανουήλ Παπά και Νέας Ζίχνης 
µπορούν να αιτηθούν αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων για έξι µήνες.

Στην 20ετία
Αρχής γενοµένης από 

τη διαχείριση του νερού 
και τον κλάδο της ενέρ-

γειας, ο σχεδιασµός 
στον κλάδο της αγροδι-
ατροφής θα µπορούσε 
να φέρει τη χώρα -µε 
ορίζοντα 20ετίας- σε 
µια από τις κορυφαίες 

θέσεις παγκοσµίως



Με ρυθμό 
50% η τάση
συγκέντρωσης
αγροτικών
εκμεταλλεύσεων
στην Ελλάδα
Διαφορετικό το πολιτικό διακύβευμα 
απέναντι στη μείωση του αριθμού των 
αγροτικών εκμεταλλεύσεων που οδηγούν 
σε μεγάλες παραγωγικές εκτάσεις στην ΕΕ

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Τις τελευταίες δεκαετίες, ο αριθµός των αγροτικών 
εκµεταλλεύσεων µειώνεται και το µέγεθός τους αυ-
ξάνεται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η µεί-
ωση του συνολικού αριθµού των εκµεταλλεύσεων, 
από περίπου 15 εκατοµµύρια το 2005 σε 10,5 εκα-
τοµµύρια το 2016, είναι εµφανής. 

Το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό είναι ότι πά-
νω από το ήµισυ του συνόλου των γεωργικών εκτάσε-
ων της ΕΕ ελέγχεται από 345.000 εκµεταλλεύσεις µε-
γέθους άνω των 100 εκταρίων. Υπάρχει δε, µια εντυ-
πωσιακή ανισότητα στην κατανοµή της γης ανά µέγε-
θος εκµετάλλευσης, ενώ τα αποτελέσµατα ερευνών 
(Laurent Piet του INRAE) τεκµηριώνουν πως η συνολι-
κή τάση συγκέντρωσης µπορεί να προέρχεται είτε από 
τη µείωση του αριθµού των εκµεταλλεύσεων, είτε µιας 
αλλαγής στην κατανοµή των µεγεθών των εκµεταλ-
λεύσεων εξαιτίας ανάπτυξης ή εξαγορών ή και τα δύο.

Ωστόσο, η µεγάλη εικόνα, όπως καταδεικνύεται και 
σε σχετική ανάλυση του αγροτοοικονοµολόγου Άλαν 
Μάθιους, δείχνει πως έντονη συγκέντρωση εκτάσεων 
µικροµεσαίων εκµεταλλεύσεων µε ρυθµούς άνω του 
50% καταγράφεται στην Ελλάδα, ∆ανία, Γερµανία, Γαλ-
λία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεµβούργο, Ρουµανία, Φιν-
λανδία, Σουηδία και το Ηνωµένο Βασίλειο. 

Αιµορραγία 400.000 αγροκτηµάτων ανά έτος
Μάλιστα, ο διακεκριµένος καθηγητής του Πανε-

πιστηµίου του Τρίνιτι, επικαλείται απόσπασµα οµι-
λίας του Επιτρόπου Γεωργίας Γιάνους Βοιτσεχόφσκι 
(AGRI του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Οκτώβριο 
του 2019) που λέει ότι «κατά τη διάρκεια µιας δεκα-
ετίας, από το 2005 έως το 2015, χάσαµε τέσσερα ε-
κατοµµύρια αγροκτήµατα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Ο αριθµός των εκµεταλλεύσεων ήταν σχεδόν 15 εκα-
τοµµύρια και µετά από µια δεκαετία υπήρχαν λιγότε-
ρα από 11 εκατοµµύρια αγροκτήµατα. Εάν χάσουµε 
τέσσερα εκατοµµύρια ανά δεκαετία, είναι 400. 000 
ανά έτος. Περισσότεροι από 30.000 ανά µήνα. Πε-
ρισσότερο από 1.000 ανά ηµέρα. Η συζήτησή µας έ-
χει προγραµµατιστεί να διαρκέσει τρεις ώρες, πράγµα 
που σηµαίνει ότι κατά τη διάρκεια αυτής της συζήτη-
σης περισσότεροι από 100 Ευρωπαίοι αγρότες πιθα-
νότατα θα χάσουν τη φάρµα και τη δουλειά τους. Για 
πολλούς από αυτούς θα είναι µια τραγική, σοκαρι-
στική κατάσταση, διότι δεν είναι τόσο εύκολο να εί-
σαι αγρότης σήµερα και έπειτα αύριο να κάνεις κά-
τι διαφορετικό - για παράδειγµα να είσαι οδηγός τα-
ξί. Σε πολλές περιπτώσεις, αυτή είναι µια δραµατική 
κατάσταση για τους ευρωπαίους αγρότες».

Ο τρόπος δοµής των αγροκτηµάτων στην ΕΕ έχει γί-
νει το επίκεντρο της αυξανόµενης προσοχής ως απο-
τέλεσµα της αυξανόµενης πολιτικής ανησυχίας για τις 

Για µερικούς πολιτικούς, το επίκεντρο 
είναι στην «αρπαγή γης» και στην άνοδο 

των µεγάλης κλίµακας βιοµηχανικών 
αγροτικών εκτάσεων. Γι’ άλλους, 

στην προστασία της θέσης των 
οικογενειακών εκµεταλλεύσεων.
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τάσεις στην ενοποίηση των γεωργικών εκµεταλλεύσε-
ων και τη συγκέντρωση των γεωργικών εκτάσεων. Μά-
λιστα, οι εν λόγω διαρθρωτικές αλλαγές στη γεωργία 
της ΕΕ και οι τάσεις συγκέντρωσης των γεωργικών ε-
κτάσεων βρίσκονται στο επίκεντρο προσοχής ενόψει 
και των απαιτητικών αλλαγών που φέρνει η νέα ΚΑΠ 
µετά το 2023 και το νέο περιβαλλοντικό  και ψηφιακό 
µοντέλο. Για µερικούς, το επίκεντρο είναι στην «αρπα-
γή γης» και στην άνοδο των µεγάλης κλίµακας βιοµη-
χανικών αγροτικών εκτάσεων. Γι’ άλλους, στην προστα-
σία της θέσης των οικογενειακών εκµεταλλεύσεων. Για 
µερικούς, επίσης είναι το ζήτηµα στην ανανέωση γενε-
ών, ενώ άλλοι επικεντρώνονται στη µείωση του συνο-
λικού αριθµού των εκµεταλλεύσεων. Κοινή σε όλους 
είναι η άποψη ότι τα τρέχοντα πρότυπα της διαρθρω-
τικής αλλαγής των εκµεταλλεύσεων πρέπει να σταµα-
τήσουν ή ακόµα και να αντιστραφούν.

Σε χώρες που παρουσίασαν αργή ή αντίστροφη συ-
γκέντρωση, οι µικρότερες εκµεταλλεύσεις έχουν α-
ναπτυχθεί τουλάχιστον τόσο γρήγορα όσο οι µεγα-
λύτερες εκµεταλλεύσεις και η ανισότητα στο µέγε-
θος της εκµετάλλευσης ήταν είτε σταθερή είτε µειω-
µένη. Οι εξαιρέσεις σε αυτόν τον κανόνα είναι η Ιρ-
λανδία, η Κύπρος και η Σλοβενία που είναι «αργοί 
ενοποιητές» παρά την αυξανόµενη ανισότητα. Στην 
περίπτωση της Ιρλανδίας και της Σλοβενίας, αυτό ε-
ξηγείται κατά τον Μάθιους, από τη σχετικά αργή µεί-

ωση του αριθµού των εκµεταλλεύσεων και στην πε-
ρίπτωση της Κύπρου από µια σηµαντική µείωση της 
γεωργικής έκτασης που επιβραδύνει την αναφερό-
µενη αύξηση στην ενοποίηση των αγροκτηµάτων πα-
ρά την αυξανόµενη ανισότητα.

Καταλήγοντας, ο Μάθιους συνοψίζει το αυξανόµε-
νο ενδιαφέρον για τις τάσεις στην κατανοµή µεγέθους 
των εκµεταλλεύσεων. Η παραδοσιακή άποψη ότι η δι-
αρθρωτική αλλαγή είναι επιθυµητή επειδή βελτιώνει 
τη συνολική ανταγωνιστικότητα του αγροτικού τοµέα 
και συµβάλλει στη µείωση του χάσµατος µεταξύ αγρο-
τικών και µη γεωργικών εισοδηµάτων αµφισβητείται 
όλο και περισσότερο από εκείνους που ανησυχούν 
για την εµφάνιση µεγάλης κλίµακας («βιοµηχανική») 
αγροκτήµατων και στην εξαφάνιση των µικρότερων 
και αγροτών. Το προαναφερθέν απόσπασµα του Επι-
τρόπου Wojciechowski βασίζεται σε αυτή την κριτική.

Η ανάλυση του όπως, υπογραµµίζει δεν λαµβάνει 
µέρος σε αυτή τη συζήτηση (η άποψή του είναι ότι ο 
αριθµός των εκµεταλλεύσεων θα πρέπει και πρέπει 
να συνεχίσει να µειώνεται, αλλά η πολιτική µπορεί 
να συµβάλει στην ενίσχυση της θέσης των µικρότε-
ρων εκµεταλλεύσεων ενθαρρύνοντας τη διαφορο-
ποίηση, αποθαρρύνοντας ταυτόχρονα την εµφάνι-
ση πολύ µεγάλων συγκεντρωµένων εκµεταλλεύσε-
ων, αναγνωρίζοντας ότι τα κράτη µέλη έχουν πολύ 
διαφορετικές θέσεις από αυτή την άποψη). 

Εγκατέλειψε
στη δεκαετία 
το 20% των
αγροτών 
στην Ελλάδα
Μείωση 20% του συνολικού αριθµού 
γεωργικών εκµεταλλεύσεων στη 
δεκαετία, δείχνουν τα στοιχεία στη 
χώρα µας, σύµφωνα µε τη µελέτη 
(SWOT) για τα στρατηγικά σχέδια της 
νέας ΚΑΠ, που εκπόνησε το ΓΠΑ. 
Συγκεκριµένα, στο κεφάλαιο 
«∆ιαρθρωτικές µεταβολές» αναφέρεται:

Μείωση 20% του συνολικού αριθµού 
ΓΕ µετά το 2007, τα 2/3 περίπου της 
γεωργικής γης είναι ενοικιαζόµενα.

Τρείς οµάδες παραγωγικών 
εξειδικεύσεων: α) µόνιµες καλλιέργειες, 
54,7%, β) ετήσιες καλλιέργειες το 
25,4% και γ) κτηνοτροφία 13,3% του 
συνόλου των εκµεταλλεύσεων της 
χώρας, αντίστοιχα.

Πρώτη η παραγωγική εξειδίκευση 
(Τεχνικοοικονοµικός Προσανατολισµός/
ΤΟΠ) της ελαιοκοµίας (38,6% του 
συνόλου), µαζί µε τις λοιπές µόνιµες 
καλλιέργειες και τα εσπεριδοειδή 
αντιπροσωπεύει τις µισές 
εκµεταλλεύσεις της χώρας.

ΤΟΠ που αυξήθηκε ο αριθµός 
εκµεταλλεύσεων την περίοδο 2011-
2019, είναι: τα πρόβατα, τα βοοειδή, τα 
λοιπά αµπελοκοµικά, τα κηπευτικά-άνθη 
και οι πολυκαλλιέργειες

Το 13% των εκµεταλλεύσεων, που 
έχουν κτηνοτροφική εξειδίκευση, 
παράγει το 31,5% της συνολικής 
Τυπικής Αξίας Παραγωγής

Οι εκµεταλλεύσεις των 
κτηνοτροφικών ΤΟΠ έχουν µέσο 
οικονοµικό µέγεθος τετραπλάσιο από 
τους ΤΟΠ των δενδρωδών 
καλλιεργειών και διπλάσιο από τους 
ΤΟΠ των ετήσιων καλλιεργειών.

Τα µεγαλύτερα µέσα οικονοµικά 
µεγέθη/εκµετάλλευση έχουν οι ΤΟΠ 
των καρποφάγων, των βοοειδών και 
των κηπευτικών-ανθέων.

Τέσσερις ΤΟΠ απασχολούν το 60% 
του Ανθρώπινου ∆υναµικού: Ελαιοκοµία 
(21,2%), Αιγοπρόβατα (16,4%), 
Αροτραίες καλλιέργειες (12,1%) και 
Φρούτα & Εσπεριδοειδή (10,2%).

ΜΕΡΙ∆ΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

Σε καλλιέργειες υψηλότερης 
αξίας επικεντρώνονται 
οι μικρότερες εκμεταλλεύσεις 
Η διάρθρωση της γεωργικής παραγωγής ανά κατηγορία µεγέθους δεν είναι τόσο 
συγκεντρωµένη, κάτι που αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι οι µικρότερες εκµεταλλεύ-
σεις τείνουν να χρησιµοποιούν τη γη τους πιο εντατικά, καθώς και να επικεντρώνο-
νται σε καλλιέργειες υψηλότερης αξίας (φρούτα, λαχανικά, κρασί, ελιές) από τις µε-
γαλύτερες εκµεταλλεύσεις. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το µερίδιο της µεγαλύτερης κα-
τηγορίας µεγέθους (100 εκτάρια και άνω) στη συνολική γεωργική παραγωγή το 
2016 ήταν 37%, σε σύγκριση µε το µερίδιό του σε έκταση 53%. Μάλιστα, το µερίδιο 
αυξήθηκε σταθερά µε την πάροδο του χρόνου, από 28% το 2005 σε 37% το 2016.
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Νόµος Γκίµπρατ
Η ανάπτυξη µιας επι-
χείρησης είναι τυχαίο 
αποτέλεσµα, ανεξάρ-
τητα από το µέγεθος 

της εταιρείας. 
∆ηλαδή, οι µικρές 

επιχειρήσεις µπορεί 
να αναπτυχθούν µε 
τον ίδιο ρυθµό µε 

τις µεγάλες. Αυτή η 
ιδέα είναι γνωστή ως 

νόµος αναλογικού 
αποτελέσµατος

ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
 ΤΑΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΗΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

ΜΕΙΟΥΜΕΝΗ 
ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ

ΚΑΜΙΑ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ

AΥΞΑΝΟΜΕΝΗ 
ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΤΟΝΗ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΟΠΟΙΗΣΗ 
ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΡΥΘΜΟ

> 50%

 ΕΛΛΑ∆Α

 ∆ΑΝΙΑ

 ΓΕΡΜΑΝΙΑ

 ΓΑΛΛΙΑ

 ΛΕΤΟΝΙΑ

 ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 

 ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

 ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ

 ΣΟΥΗ∆ΙΑ

 ΗΒ

ΗΠΙΑ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΟΠΟΙΗΣΗ 
ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΡΥΘΜΟ

0<50%

 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

 ΕΣΘΟΝΙΑ

 ΙΤΑΛΙΑ

 ΠΟΛΩΝΙΑ

 ΒΕΛΓΙΟ 

 ΜΑΛΤΑ 

 ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ

 ΑΥΣΤΡΙΑ

 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

 ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ

 ΚΥΠΡΟΣ

 ΣΛΟΒΕΝΙΑ 

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ
ΤΑΣΗ

 ΤΣΕΧΙΑ

 ΟΥΓΓΑΡΙΑ 

 ΣΛΟΒΑΚΙΑ

 ΙΣΠΑΝΙΑ



Στο λήθαργο 
το κλάδεμα 
Ισορροπία βλάστησης-καρποφορίας 
για καλή παραγωγή της ακτινιδιάς

ΤΗΣ  ΣΤΕΛΑΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ
  provelengiou@agronews.gr

Με την καλλιέργεια ακτινίδι-
ου να έχει ολοένα και αυξα-
νόµενη σηµασία για τα ελ-
ληνικά δεδοµένα και τη χώ-
ρα µας να κατατάσσεται τέ-
ταρτη µε βάση την παραγω-
γή του φρούτου παγκοσµί-
ως, και το 80% αυτής να εί-
ναι εξαγώγιµο, η επιτυχής ε-
φαρµογή του χειµερινού-πα-
ραγωγικού κλαδέµατος έχει 
καθοριστικό ρόλο για τις τε-
λικές παραγόµενες ποσότη-
τες του φρούτου. 

Μετά το κλάδεµα µόρφω-
σης, που ολοκληρώνεται τα 
πρώτα 3-4 χρόνια της ζωής 
των δέντρων, το κλάδεµα καρ-
ποφορίας εφαρµόζεται σταθε-
ρά κάθε χρόνο και αποσκοπεί 
στη διατήρηση της ισορροπί-
ας µεταξύ βλάστησης-καρπο-

φορίας, στη ρύθµιση του α-
ριθµού και θέσης των καρπο-
φόρων οργάνων, στην αφαί-
ρεση ξηρών ή προσβεβληµέ-
νων τµηµάτων και τέλος στη 
βελτίωση του αερισµού και 
φωτισµού της κόµης. 

Είναι σηµαντικό να τονιστεί 
ότι τα καρποφόρα όργανα της 
ακτινιδιάς δεν είναι µόνιµα, 
αλλά καρποφορεί σε βλαστούς 
του ίδιου έτους, που προέρ-
χονται από κληµατίδες (καρ-
ποφόρες κεφαλές) του προη-
γούµενου. Το χειµερινό κλά-

δεµα καρποφορίας πραγµα-
τοποιείται από τον Ιανουά-
ριο, οπότε και οι οφθαλµοί 
είναι στο στάδιο του λήθαρ-
γου και αποσκοπεί στη µείω-
ση του φορτίου καρποφορίας 
για επίτευξη ικανοποιητικού 
µεγέθους καρπούς. 

Κατευθύνσεις κλαδέµατος
Οι καρποί παράγονται από 

τους 3-5 οφθαλµούς στη βά-
ση της κληµατίδας και ο πα-
ραγωγός µπορεί να επιλέξει 
να εφαρµόσει µακρό, µέτριο 
ή βραχύ κλάδεµα µε βάση των 
αριθµό των οφθαλµών που 
θα αφήσει στην κληµατίδα, 
ανάλογα µε τις απαιτήσεις 
της καλλιεργούµενης ποικι-
λίας και της ζωηρότητάς της. 
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει 
να δίνεται κατά την διάρκεια 
του κλαδέµατος ώστε η ανά-
πτυξη του δέντρου να γίνε-

ται σε δύο κεντρικούς βρα-
χίονες και να προτιµώνται 
ως κλάδοι παραγωγής εκεί-
νοι που εκφύονται απευθεί-
ας από τους κεντρικούς, ώ-
στε να αποφεύγεται απώλεια 
στην παραγωγή. 

Για την επίτευξη καλού φω-
τισµού της κόµης, θα πρέπει 
να αφαιρούνται οι κλάδοι που 
κατευθύνονται προς το κέ-
ντρο ενώ το επιθυµητό σχή-
µα για τους παραγωγικούς 
κλάδους που παραµένουν εί-
ναι το ψαροκόκαλο µε σταθε-
ρές αποστάσεις 35-40 εκατο-
στών µεταξύ τους. Τέλος, τα 
κλαδέµατα θα πρέπει να γί-
νονται µετά την περίοδο των 
παγετών, µε ξηρό καιρό και 
να συνοδεύονται από την ε-
φαρµογή εγκεκριµένων και 
κατάλληλων για την καλλιέρ-
γεια της ακτινιδιάς χαλκού-
χων σκευασµάτων.  

Βιολογική καταπολέµηση για τη σφήκα της καστανιάς
Με τις  πρώτες καταγραφές του εντόµου στην Ελλάδα το 2014, η σφήκα των 
καστάνων (Dryocosmus kuriphilus ) έχει εξελιχθεί σε εφιάλτη των 
παραγωγών στις περιοχές της  Μακεδονίας και της Λάρισας, έχοντας 
δυναµική να µειώσει έως και 85% την παραγωγή, προκαλώντας ταυτόχρονα 
µείωση της ανάπτυξης και εξασθένισης των δέντρων. Σύµφωνα µε τους 
αρµόδιους φορείς, η βιολογία του εντόµου, που παραµένει προστατευµένος 

στις κηκίδες, καθιστά την αποκλειστική χρήση χηµικών αναποτελεσµατική. Οι ψεκασµοί 
θα πρέπει να συνδυάζονται µε µηχανική αφαίρεση των κηκίδων την άνοιξη και να 
πραγµατοποιούνται την περίοδο εξόδου των ενηλίκων. Οι κηκίδες µπορεί να 
παρατηρηθούν σε φύλλα, βλαστούς και οφθαλµούς. Παρόλα αυτά, λόγω της ανεπάρκειας 
αυτών των µέτρων, ως πιο µόνιµη και αποτελεσµατική αντιµετώπιση του εντόµου 
θεωρείται, µέχρι στιγµής, η βιολογική καταπολέµηση µε τη χρήση του παρασιτοειδούς 
εντόµου Torymus sinensis που αποτελεί φυσικό εχθρό της σφήκας. Επιπροσθέτως, λόγω 
των δυσκολιών που συνοδεύουν τις παραπάνω δράσεις, για µείωση της εξαπλώσεις του 
εντόµου συνιστάται η χρήση καθαρού πολλαπλασιαστικού υλικού.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΤΕΛΑ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ

Στόχος 
Με το χειµερινό κλάδεµα 

ο παραγωγός µπορεί 
να ελέγξει το φορτίο 

παραγωγικότητας 
του δέντρου

Ωίδιο στο κριθάρι
Τα σιτηρά όπως το κριθάρι παρουσιάζουν 
µεγαλύτερη ευαισθησία στη µόλυνση από 
το ωίδιο (Erysiphe graminis) την περίοδο 
ταχείας ανάπτυξής τους. Ο µύκητας 
προσβάλλει όλα τα εναέρια µέρη των 
φυτών, µε ιδιαίτερα εµφανή συµπτώµατα, 
τις σχηµατιζόµενες λευκές έως 
γκριζόλευκες εξανθήσεις, στην πάνω 
επιφάνεια των κατώτερων φύλλων. 
Η προσβολή, στρεσσάρει τα φυτά καθώς 
οι προκαλούµενες βλάβες στα φύλλα 
µειώνουν την φωτοσυνθετική τους 
ικανότητα και θρέψη ενώ αυξάνει την 
αναπνοή και διαπνοή. Η πυκνή σπορά, 
η υπερβολική αζωτούχος λίπανση και οι 
σχετικά χαµηλές θερµοκρασίες που 
επικρατούν την τρέχουσα περίοδο 
ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. 
Οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας φυτών και Ποιοτικού 
Ελέγχου Βόλου συνιστούν στους 
παραγωγούς να επισκέπτονται και να 
παρατηρούν τα κτήµατά τους, ώστε σε 
περίπτωση εµφάνισης συµπτωµάτων να 
επέµβουν εγκαίρως µε ψεκασµούς µε 
εγκεκριµένα µυκητοκτόνα. Τέλος, η 
χρήση ανθεκτικών στο ωίδιο ποικιλιών 
µπορεί να συµβάλλει σηµαντικά στον 
κίνδυνο προσβολών. 

Σκευάσµατα
SIPCAM: Altis
FMC: ImpactT 125 SC, Riza 200 EC

Ευρύτοµο φιστικιάς
Το ευρύτοµο (Eurytoma plotnikovi) 
αποτελεί έναν από του σηµαντικότερους 
εντοµολογικού εχθρούς της φιστικιάς, 
προκαλώντας ζηµίες που µπορεί να 
φτάσουν ακόµα και το 95% της 
παραγωγής. Το υµενόπτερο έχει µία 
γενιά τον χρόνο, η ωοτοκία γίνεται στους 
καρπούς τον Ιούνιο µε την οπή να είναι 
ευδιάκριτη και µπορεί να αποτελέσει πύλη 
εισόδου και για δευτερογενείς προσβολές 
από µύκητες. Η νεαρή προνύµφη είναι σε 
θέση να καταναλώσει ακόµα και όλο το 
σπόρο. Οι προσβεβληµένοι καρποί 
µουµιοποιούνται και παραµένουν στο 
δέντρο και µετά την πτώση των φύλλων, 
φιλοξενώντας τη διαχειµάζουσα 
προνύµφη. Γι’ αυτό τον λόγω, οι γεωπόνοι 
του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Βόλου 
συνιστούν από τους παραγωγούς να 
προχωρήσουν σε αποµάκρυνση των 
µουµιοποιηµένων καρπών από το δέντρο 
και το έδαφος, µε στόχο τη µείωση του 
µολύσµατος, καθώς επίσης και 
ψεκασµούς τον Μάιο µε κατάλληλα και 
εγκεκριµένα εντοµοκτόνα (επαφής ή 
διασυστηµατικής δράσης).

Σκευάσµατα
FMC: Simin 2.5 EC.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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Από το φυσικό 
ορυκτό Κιζερίτη

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

ώσιµο σε αντίθεση µε 
άλλες πηγές µαγνησίου

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

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΜΑΝΟΣ*

Ένα από τα κύρια θρεπτικά στοιχεία, το 
κάλιο κατέχει ιδιαίτερη θέση από πλευ-
ράς σπουδαιότητας στη θρέψη της ελιάς. 
Αυτό το συµπέρασµα προέρχεται τόσο 
από την συχνότητα εµφάνισης της τρο-
φοπενίας καλίου όσο και από τον υπο-
λογισµό των αφαιρούµενων ποσοτή-
των καλίου ετησίως, από τον συγκοµι-
σµένο καρπό και το κλάδεµα (φύλλων, 
βλαστών). Αυξάνει το βάρος του καρπού, 
µέσω της αύξησης των σάρκας και της 
περιεκτικότητας σε λάδι. Αυξάνει την 
παραγωγή. Βελτιώνει την ποιότητα του 
ελαιολάδου (όσον αφορά τα λιπαρά ο-
ξέα και τις φαινολικές ενώσεις).

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

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

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

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

Patentkali+B και στη Βιολογική
Το Patentkali+B δίνει τη δυνατότητα 

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

*ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ K+S ΓΕΩΠΟΝΟΣ, 
MSC MARKETING

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

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΥΨΟΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ

ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

Patentkali +Β

Μεσαίο 2,5 – 3,5 κιλά

Υψηλή παραγωγή 3,5 – 5,0 κιλά



ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

∆ιατήρηση των υφιστάµενων λύσεων χρηµα-
τοδότησης και ενσωµάτωση νέων διευκολύν-
σεων όπως είναι η χωρίς περιορισµούς δανειο-
δότηση για αγορά αγροτικής γης και η παροχή 
κεφαλαίου κίνησης ανεξάρτητα από την διάθε-
ση επενδυτικού πλάνου, διαµορφώνουν τον ά-
ξονα των νέων χρηµατοδοτικών εργαλείων του 
ταµείου αγροτικής ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο της προετοιµασίας για τη νέα προ-
γραµµατική περίοδο, το επίσηµο συµβουλευτι-
κό όργανο των διαχειριστικών αρχών όλων των 
ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταµείων (συµπερι-
λαµβανοµένου του ΠΑΑ), fi-compass που παρέ-
χει η Κοµισιόν και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επεν-
δύσεων προς τα κράτη-µέλη, παρουσίασε πρό-
σφατα τις κατευθύνσεις που θα έχουν τα νέα 
χρηµατοδοτικά εργαλεία του Ταµείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης. Ως γνωστόν αυτά παρέχουν το 
τελευταίο διάστηµα εγγυηµένα δάνεια σε Έλλη-
νες αγρότες για την υλοποίηση Σχεδίων Βελτί-
ωσης και άλλων επενδυτικών πρωτοβουλιών.

Σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό του συµ-
βουλευτικού οργάνου, αν και τα εργαλεία αυ-
τά θα ενεργοποιηθούν µε την έναρξη της νέας 
προγραµµατικής περιόδου, υπάρχει πρόβλεψη 
ώστε κατά την µεταβατική περίοδο που ήδη δι-
ανύεται να υπάρξει διατήρηση των σηµερινών 
χρηµατοδοτικών εργαλείων (Ταµείο Εγγυήσε-
ων) µε την υποστήριξη φρέσκου χρήµατος της 
νέας επταετίας. 

Τα βασικότερα σηµεία του νέου σχεδιασµού, 
περιλαµβάνουν την χωρίς περιορισµό χρηµα-

τοδότηση των αγροτών για την αγορά αγροτι-
κής γης. Σηµειώνεται ότι στα υφιστάµενα ερ-
γαλεία υπάρχει πρόβλεψη που δεν επιτρέπει 
την χρηµατοδότηση για αγορά γης σε ποσοστό 
που να υπερβαίνει το 10% του συνολικού επεν-
δυτικού σχεδίου. 

Άλλωστε, µε τα νέα χρηµατοδοτικά εργαλεία, 
δίνεται η δυνατότητα παροχής εγγυηµένων δα-
νείων χωρίς αυτά να είναι συνδεδεµένα µε κά-
ποια υπό εξέλιξη επένδυση. Όπως εξηγούν οι 
τεχνοκράτες, προχώρησαν στην ευελιξία αυτή 
ορµώµενοι από τις εξελίξεις του τελευταίου έ-
τους µε την πανδηµία, κατά το οποίο εµφανί-
στηκε ένα ουσιαστικό χρηµατοδοτικό κενό για 
τους αγρότες.  

Ένα ακόµα βασικό σηµείο, είναι η προτεραι-
ότητα που δίνουν τα εργαλεία αυτά στην ανα-
νέωση των γενεών στην ύπαιθρο, πράγµα που 
σηµαίνει ότι προωθείται µια γραµµή εύκολης 
και ευέλικτης δανειοληπτικής δυνατότητας σε 
νεαρούς και νέους αγρότες, προκειµένου να 
τρέξουν τις εκµεταλλεύσεις τους. Μάλιστα στην 
περίπτωση των νέων αγροτών οι εξασφαλίσεις 
φαίνεται ότι θα είναι µηδενικές ακόµα και για 
υψηλού ρίσκου επενδύσεις.

Τέλος, δίνεται η δυνατότητα συνδυασµού 
των χρηµατοδοτικών εργαλείων µε τις αγροτι-
κές επιδοτήσεις. 

Το Ταµείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης 
δεν επαρκεί για τη χρηµατοδότηση

Σε έκθεση του fi-compass που δηµοσιεύτη-
κε το καλοκαίρι, γινόταν ειδική αναφορά στην 
ελληνική περίπτωση, όπου η αγορά αγροτι-
κής γης παρουσιαζόταν ως πρόβληµα για λύ-
τες µε δυνατά νεύρα. Στην Ελλάδα η αγροτι-
κή γη «ενοικιάζεται εύκολα αλλά υπερβολικά 
ακριβά και πωλείται δύσκολα» σηµείωνε τότε 
η έκθεση, εξηγώντας πως το Ταµείο Εγγυήσε-
ων Αγροτικής Ανάπτυξης δεν είναι αρκετό για 
να υπερβούν οι Έλληνες αγρότες το συγκεκρι-
µένο πρόβληµα. 

«Καλή ιδέα, µπορεί να βοηθήσει, αλλά οι 
Έλληνες αγρότες δεν πρέπει να περιµένουν 
και θαύµατα από το Ταµείο Εγγυήσεων Αγρο-
τικής Ανάπτυξης» ανέφερε η έκθεση, θεωρώ-
ντας πάντως ότι το εργαλείο θα βελτιώσει σε 
κάποιο βαθµό την πρόσβαση των Ελλήνων α-
γροτών στη χρηµατοδότηση. Ωστόσο, µε δε-

Τα βασικότερα σηµεία του νέου σχεδιασµού, 
περιλαµβάνουν την χωρίς περιορισµό 
χρηµατοδότηση των αγροτών για την 

αγορά αγροτικής γης. Σηµειώνεται ότι στα 
υφιστάµενα εργαλεία υπάρχει πρόβλεψη 

που δεν επιτρέπει την χρηµατοδότηση για 
αγορά γης σε ποσοστό που να υπερβαίνει το 

10% του συνολικού επενδυτικού σχεδίου. 

Εγγυημένος δανεισμός
ειδικά για αγορά αγροτικής γης 
Το σχέδιο προετοιμασίας για τα χρηματοδοτικά εργαλεία της νέας περιόδου

Ένας µηχανισµός επιδότησης επιτοκίου 
για τον πρωτογενή τοµέα θα µπορούσε 
να διευκολύνει σε πολύ µεγάλο βαθµό τη 
διοχέτευση κεφαλαίων στους Έλληνες 
αγρότες που θέλουν να επενδύσουν. 
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δοµένο το συνολικό µέγεθος της διαφοράς 
µεταξύ ζήτησης (από πλευράς αγροτών) και 
προσφοράς χρηµατοδότησης (από την πλευ-
ρά των τραπεζών) και τη γενική αντιµετώπιση 
της γεωργίας από τα τραπεζικά ιδρύµατα, θε-
ωρείται απίθανο ο µηχανισµός αυτός να είναι 
σε θέση να φέρει την αγορά σε κανονική λει-
τουργικότητα έως το τέλος της τρέχουσας πε-
ριόδου προγραµµατισµού.

Εποµένως, εδώ, θα πρέπει η Ελλάδα να έρ-
θει και να στηρίξει τη γεωργία και µε άλλα ερ-
γαλεία. Ένα από αυτά είναι ένας µηχανισµός 
επιδότησης επιτοκίου για τον πρωτογενή τοµέα. 
«Θα µπορούσε να συνδυάσει την απαραίτητη 
κάλυψη κινδύνων για τις τράπεζες µε υψηλό-
τερη µείωση των επιτοκίων, κάτι που είναι ι-
διαίτερα επιθυµητό από τους Έλληνες αγρό-
τες, καθώς τα επιτόκια είναι πολύ υψηλότερα 
από τον µέσο όρο της ζώνης του Ευρώ», σηµεί-
ωνε τότε η µελέτη.

Επιπλέον, πρόσθετη τεχνική υποστήριξη, µε 
τη µορφή κατάρτισης ή / και συµβουλευτικών 
υπηρεσιών, θα µπορούσε να παρέχεται στους 
αγρότες, επίσης σε συνδυασµό µε τα χρηµα-
τοδοτικά µέσα. Αυτό θα συµβάλει στη βελτίω-
ση των σχέσεων των αγροτών µε τα τραπεζι-
κά ιδρύµατα και στη βελτίωση της ποιότητας 
των πιθανών µελλοντικών αιτήσεων δανείου. 
Η κατάρτιση σε θέµατα οικονοµικής διαχείρι-
σης και λογιστικής πρέπει να αποτελεί θεµελι-
ώδες στοιχείο αυτής της υποστήριξης.

Τα ακριβά ενοίκια και οι περιορισµοί
Οι Έλληνες γαιοκτήµονες και ιδίως οι κά-

τοικοι αστικών περιοχών, συχνά διστάζουν 
να πουλήσουν τη γης τους. Αυτό µεταφράζε-
ται επίσης σε τιµές πώλησης υψηλότερες από 
την κανονική αγοραία αξία», αναφέρει η έκθε-
ση. Ως επιστέγασµα έρχεται η παντελής έλλει-
ψη κάποιου µηχανισµού στήριξης µέσω διαρ-
θρωτικών προγραµµάτων (π.χ τα Σχέδια Βελτί-
ωσης) που δεν επιδοτούν τη γη. Έτσι, οι αγρό-
τες οδηγούνται στο να αναζητούν µετ’ επιτάσε-
ως κεφάλαιο κίνησης για να καλύψουν τα υ-
ψηλά ενοίκια για τη γη που καλλιεργούν. Μά-
λιστα οι τιµές ενοικίων µπορούν να φτάσουν 
και τα 90 ευρώ το στρέµµα, ανάλογα τον τύπο 
γης, την τοποθεσία της, την παραγωγικότητά 
της κ.ο.κ. Για να κατανοήσει κανείς το µέγε-
θος του προβλήµατος αρκεί να αναφερθεί πως 
στην Ελλάδα µόλις το 1% των δανείων που ε-
γκρίθηκαν το 2017 είχε ως σκοπό την κάλυ-
ψη του κόστους ενοικίασης νέας γης, και µό-
λις το 3% την αγορά γης.

Κανονικά οι αιτήσεις Εγγυήσεων, 
αργεί η ενημέρωση των τραπεζών
ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 

kontonis@agronews.gr

Ανοιχτή είναι η πλατφόρµα αιτήσεων για την έντα-
ξη  κατ’ επάγγελµα αγροτών και επιχειρήσεων αγρο-
τικής µεταποίησης, στα καθεστώτα ευνοϊκού δανει-
σµού µέσω του Ταµείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανά-
πτυξης. Ωστόσο, σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, η σχετι-
κή ενηµέρωση στα υποκαταστήµατα των τραπεζών 
που συµµετέχουν στο Ταµείο δεν έχει ακόµα προ-
χωρήσει και ως εκ τούτου, πολλά τµήµατα δανείων 
δηλώνουν άγνοια σε σχέση µε τις νέες δυνατότη-
τες που προσφέρονται. Όπως και να έχει είναι θέ-
µα χρόνου έως ότου προχωρήσουν οι δανειοδοτή-
σεις, µε τους ενδιαφερόµενους να µπορούν κανο-
νικά να προχωρήσουν στην αίτηση δανεισµού από 
το Ταµείο Εγγυήσεων, καθώς είναι απαραίτητη για 
την ενίσχυση.

Tα οφέλη στους τελικούς αποδέκτες µε βάση τα 
προϊόντα που προσφέρουν οι Τράπεζες που συµµε-
τέχουν στο εν λόγω Ταµείο είναι:

 Απαιτούµενες εξασφαλίσεις: Τέσσερα στάδια: 
50% µείωση, 60% µείωση και όχι περισσότερο από 
40% του δανείου, 80% µείωση και 100% µείωση υ-
πό προϋποθέσεις.

 Επιτόκιο δανεισµού: Τρία στάδια: 20% µείωση 
και το ύψος του επιτοκίου όχι υψηλότερο από 6,5%. 
Μείωση κατά τουλάχιστον 0,5 µονάδες του επιτοκί-
ου. Μείωση από 0,5 έως 1,25 µονάδες του επιτοκί-
ου ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά του αποδέκτη.

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

θεί από το Ταµείο πρέπει πρώτα, σε συνεννόηση 
µε την τράπεζα που θέλει να συνεργαστεί, να κάνει 
ηλεκτρονική αίτηση στον ιστότοπο ependyseis.gr. 
Εκεί µπορεί να επιλέξει:

∆ράση 4.1.4 «Υλοποίηση επενδύσεων που συµβά-
λουν στην ανταγωνιστικότητα της εκµετάλλευσης 
µέσω χρηµατοδοτικών εργαλείων (ΧΕ)»: Αφορά τις 
επενδύσεις σε αγροτικά µηχανήµατα, εξοπλισµό, α-
ποθήκες κ.λπ και κεφάλαια κίνησης. Εκεί κάνουν αί-

τηση και όσοι θέλουν δανεισµό για υλοποίηση Σχε-
δίου Βελτίωσης. ∆ικαιούχοι είναι οι κατ’ επάγγελµα 
αγρότες, οι νέοι αγρότες και τα συλλογικά σχήµατα. 
Η τυπική απόδοση της εκµετάλλευσης πρέπει να εί-
ναι άνω των 8.000 ευρώ.

Μέσω της ∆ράσης, χρηµατοδοτούνται όλες οι δα-
πάνες αγοράς µηχανολογικού εξοπλισµού (τρα-
κτέρ, παρελκόµενα, συγκοµιστικές, γεωργία ακρι-
βείας), αγροτικών κτιρίων (αποθήκες, αµελκτήρια), 
ειδικού εξοπλισµού (παγολεκάνες, ψυγεία, διαλο-
γητήρια κ.λπ) και οι νέες πολυετείς φυτεύσεις (α-
γορά δενδρυλλίων, εκσκαφές κ.λπ). Παράλληλα 
δίνεται η δυνατότητα αγοράς µεταχειρισµένου ε-
ξοπλισµού και ζωικού κεφαλαίου. Αντίστοιχα, Ό-
σοι αγρότες και µικροµεσαίες επιχειρήσεις θέλουν 
να δηµιουργήσουν ή να εκσυγχρονίσουν µία µε-
ταποιητική επιχείρηση, θα ενταχθούν στη ∆ράση 
4.2.4  «Μεταποίηση, εµπορία και ανάπτυξη µε τε-
λικό προϊόν εντός του Παραρτήµατος I (γεωργικό 
προϊόν) µέσω χρηµατοδοτικών εργαλείων (ΧΕ)». 
Αυτή η ∆ράση του Ταµείου Αγροτικών Εγγυήσεων, 
αφορά µόνο τις επενδυτικές πρωτοβουλίες που έ-
χουν να κάνουν µε µεταποιητικές µονάδες µε τε-
λικό προϊόν γεωργικό

Με ή χωρίς συνδυασµό επιχορήγησης
Το δάνειο µπορεί να αφορά επενδύσεις από 10.000 

ευρώ, ή επενδύσεις από 10.000 ευρώ συν κεφάλαιο 
κίνησης ύψους µέχρι τα 200.000 ευρώ και οπωσδή-
ποτε έως το 1/3 του προϋπολογισµού της επένδυσης. 
Το δάνειο καλύπτει την ίδια συµµετοχή του δικαιού-
χου. Επίσης µπορεί ο καθένας, να συµπληρώσει το 
Σχέδιό του µε αγορές και δαπάνες που δεν ήταν σε 
θέση να καλύψουν στον επενδυτικό τους φάκελο. 

Μέγιστο ύψος χαρτοφυλακίου
Σύµφωνα µε τις ανακοινώσεις των τραπεζών εί-

ναι: Τράπεζα Πειραιώς: 200 εκατ. ευρώ, Eurobank: 
150 εκατ. ευρώ, Εθνική Τράπεζα: 70 εκατ. ευρώ, Συ-
νεταιριστική Θεσσαλίας: 20 εκατ. ευρώ, Συνεταιρι-
στική Καρδίτσας: 10 εκατ. ευρώ.

Agrenda 17ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Σάββατο 9 & Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2021

∆ανεισµό 
για ενοικίαση
Στην Ελλάδα το 
1% των δανείων 
που εγκρίθηκαν 
το 2017 είχε ως 

σκοπό την κάλυψη 
του κόστους 

ενοικίασης γης

∆ύσκολη 
η πώληση

 Η αγροτική γη 
«ενοικιάζεται 

εύκολα αλλά υπερ-
βολικά ακριβά και 

πωλείται δύσκολα» 
σύµφωνα µε έκθεση 
για τη χρηµατοδό-
τηση των Ελλήνων 

αγροτών

Κεφάλαια
Με τα νέα χρηµα-

τοδοτικά εργαλεία, 
δίνεται η δυνα-
τότητα παροχής 

κεφαλαίου κίνησης 
χωρίς να συνδέε-
ται µε επένδυση
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Νέα πρόσκληση μέσα στο έτος

Όσοι είναι στα Νιτρικά 
δεν μπαίνουν και στο 
Κομφούζιο βάμβακος

 Η ενίσχυση για τα δύο πρώτα έτη εφαρµογής έχει οριστεί στα 32,8 
ευρώ το στρέµµα και για τα τρία επόµενα στα 39,8 ευρώ το στρέµµα

  Απαγορευμένος ο συνδυασμός των δύο Μέτρων προς αποφυγήν 
διπλής χρηματοδότησης για παρόμοιες περιβαλλοντικές 
δεσμεύσεις σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο του Κομφούζιο

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Έτος νέων προκηρύξεων των Προ-
γραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης και 
µάλιστα µε φρέσκο χρήµα το 2021, 
µε τις αρµόδιες αρχές να έχουν δε-
σµευτεί για κάλυψη του βαµβακιού 
από τη δράση Κοµφούζιο. Με την ε-
νίσχυση να φτάνει περίπου τα 40 ευ-
ρώ το στρέµµα, το ενδιαφέρον, προς 
το παρόν, είναι ζωηρό από πλευράς 
βαµβακοκαλλιεργητών, ωστόσο τώ-
ρα γίνεται γνωστό ότι δεν θα µπο-
ρούν να ενταχθούν όσοι έχουν ανα-
λάβει και «τρέχουν» επιδοτούµενο 
πρόγραµµα Απονιτροποίησης. Συ-
γκεκριµένα, αυτό ορίζεται από το θε-
σµικό πλαίσιο του Κοµφούζιο, και 
δεν αναµένεται να αλλάξει, καθώς 
η συγκεκριµένη «απαγόρευση» έχει 
ως σκοπό να αποφευχθεί η διπλή 
χρηµατοδότηση για παρόµοιους πε-
ριβαλλοντικούς στόχους και δεσµεύ-
σεις. Όπως και να έχει, η ενίσχυση 
που θα δίνεται για τα δύο πρώτα έ-
τη εφαρµογής του Μέτρου έχει ορι-
στεί στα 32,8 ευρώ το στρέµµα και 
για τα τρία επόµενα στα 39,8 ευρώ 
το στρέµµα, σύµφωνα µε µελέτη του 
Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθη-
νών, που είχαν παραγγείλει οι δια-
χειριστικές αρχές το Μάιο του 2017. 

Η µέθοδος Κοµφούζιο στο βαµ-
βάκι έχει ως εξής: 

Οι διαχυτήρες δένονται σε κλα-
διά των βαµβακόφυτων σε όλη την 
έκταση του αγρού σε πυκνότητα 100 
τεµάχια ανά στρέµµα. Πρακτικά αυτό 
σηµαίνει ότι τοποθετούνται ανά 10 
φυτά ένας διαχυτήρας σε τριγωνι-
κή διάταξη. ∆ιαπιστώθηκε σηµαντι-
κή µείωση της προσβολής των φυ-
τών (προσβεβληµένες κάψες βαµβα-
κιού) η οποία οφειλόταν σε σηµαντι-
κή σύγχυση των αρσενικών ατόµων 
όπως αυτό προκύπτει από τη µειωµέ-

Μεγάλη είναι η ζήτηση για το νέο κύ-
κλο επιδοτήσεων του Αναπτυξιακού 
νόµου, συνολικού ύψους 525 εκατ. 
ευρώ, που έχει ανοίξει από τις αρχές 
∆εκεµβρίου, µε τη διαδικασία των αι-
τήσεων να µπαίνει µετά τις γιορτές 
στο φουλ µέχρι και τη λήξη της δι-
ορίας στις 31 Μαρτίου. Να σηµειω-
θεί εδώ πως για όποιον ενδιαφέρε-
ται να αγοράσει µόνο µηχανολογι-
κό εξοπλισµό (όχι κτιριακό) µε γρή-
γορες διαδικασίες είναι ανοιχτό πα-
ράλληλα το καθεστώς «Μηχανολο-
γικός Εξοπλισµός» που λήγει στις 
30 Σεπτεµβρίου 2021, αλλά διαθέ-
τει µόνο ως είδος ενίσχυσης τη φο-
ρολογική απαλλαγή.

Από την άλλη, στα άλλα δύο κα-
θεστώτα (Γενική Επιχειρηµατικότη-
τα και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις) οι 
ενισχύσεις για τις επιχειρήσεις του 
πρωτογενή τοµέα φτάνουν έως 55% 
των δαπανών του έργου και δίνονται 
εξολοκλήρου µε τη µορφή επιδότη-
σης. Στις επιλέξιµες δαπάνες περι-
λαµβάνονται τρακτέρ, παρελκόµενα, 
µεγάλα µηχανήµατα όπως οι θεριζο-
αλωνιστικές, κτιριακές εγκαταστάσεις 

(αποθήκες, θερµοκήπια) κ.α.. Μάλι-
στα, µέρος του επενδυτικού σχεδίου 
µπορεί να συνδέεται µε την παραγω-
γή, σε επίπεδο γεωργικής εκµετάλ-
λευσης, ενέργειας από ανανεώσιµες 
πηγές για την κάλυψη των αναγκών 
της µονάδας (net metering).

Οι σχετικές επιδοτήσεις απευθύ-
νονται σε επιχειρήσεις µε τη µορφή 
ατοµικής επιχείρησης, εµπορικής ε-
ταιρείας, συνεταιρισµού, Κοιν.Σ.Επ., 
Αγροτικού Συνεταιρισµού, Οµάδας 
Παραγωγών ή Αγροτικών Εταιρικών 

Ενδιαφέρον για Αναπτυξιακό

νη σύλληψη αρσενικών ατόµων στις 
παγίδες παρακολούθησης. Ενδεχοµέ-
νως θα πρέπει στα όρια του αγρού να 
τοποθετηθούν περισσότεροι διαχυτή-
ρες για να αποφευχθούν εισαγωγές 
συζευχθέντων θηλυκών ατόµων από 
γειτονικούς αγρούς ή να γίνει ένας 
ψεκασµός µε κατάλληλο εντοµοκτό-
νο περιµετρικά του αγρού ώστε να κα-
ταπολεµηθούν συζευχθέντα θηλυκά.

Προβλήµατα µε τις δηλώσεις 
για το Κοµφούζιο στο αµπέλι

Εν τω µεταξύ, µε επιστολή του προς 
το ΥΠΑΑΤ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το Πε-
ριφερειακό Παράρτηµα Ανατολικής 
Μακεδονίας του ΓΕΩΤΕΕ επισηµαίνει 
το πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι 
αµπελοκαλλιεργητές που εκ παρα-
δροµής δεν δήλωσαν εγκαίρως την 
παράλληλη δράση «Κοµφούζιο». Ως 
εκ τούτου, ζητά να δοθεί στους εν λό-
γω παραγωγούς η δυνατότητα να το 
πράξουν µέσω διοικητικής πράξης στο 
ΟΣ∆Ε τους για το έτος 2020, µόλις αυ-
τό καταστεί και πάλι δυνατό. Σηµειώ-
νεται ότι οι συγκεκριµένοι παραγω-
γοί υπέστησαν ως κύρωση τη µη πλη-
ρωµή της προκαταβολής της δράσης 
για το έτος 2020, ή τη σηµαντική µεί-
ωση της ενίσχυσης στην περίπτωση 
που είχαν αρχικά δηλώσει τη δράση 
σε κάποια αγροτεµάχια ενώ αργότε-
ρα αποφάσισαν να εντάξουν και άλ-
λα κατά την αίτησή τους.

Τριγωνική διάταξη
Με τοποθέτηση ενός διαχυτήρα 

ανά 10 φυτά σε τριγωνική 
διάταξη διαπιστώθηκε σηµα-
ντική µείωση της προσβολής 

στις κάψες του βαµβακιού

Συνολικά 3 
προκηρύξεις έχουν 
εκδοθεί έως σήµερα 
για το Κοµφούζιο 
που καλύπτουν 
πυρηνόκαρπα, αµπέλι 
και µηλοειδή.
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Μελέτη
Η εν λόγω πρόσκληση µπορεί 
να τρέξει άµεσα, δηλαδή αρχές 
του έτους, καθώς ήδη έχει 
πραγµατοποιηθεί η σχετική 
τροποποίηση των 
Προγραµµάτων και η µελέτη 
κόστους εφαρµογής 
του Μέτρου στο βαµβάκι.

Ρόδινο
Η επιδότηση της µεθόδου 
«Κοµφούζιο» για τους 
βαµβακοπαραγωγούς θα αφορά 
τις προσβολές για το ρόδινο 
σκουλήκι σύµφωνα µε τη µελέτη 
κόστους για τη σχετική 
επιδότηση.

ΔΟΒ
Η ένταξη του βαµβακιού στο 
Κοµφούζιο αποτελεί και αίτηµα 
της ∆ιεπαγγελµατικής 
Βάµβακος, που το έχει θίξει κατά 
καιρούς σε συναντήσεις της 
µε την πολιτική ηγεσία του 
ΥΠΑΑΤ.



ως 31 Μαρτίου

Σε εφαρμογή 
οι διαγωνισμοί 
για αγροτικά φ/β
Με µόνο διαγωνιστικές διαδικα-
σίες θα µπορούν να κλειδώσουν 
τιµή τα αγροτικά φωτοβολταϊκά 
πλέον, καθώς µπήκαν σε εφαρ-
µογή από την 1η Ιανουαρίου τα 
µέτρα αναδιάρθρωσης της αγο-
ράς ενέργειας που είχε εξαγγεί-
λει το υπουργείο Περιβάλλοντος.

Παράλληλα, το υπουργείο, εξέ-
δωσε και εγκύκλιο όπου διευκρινί-
ζονται επί µέρους πτυχές της δια-
δικασίας, ενώ γνωστοποιείται και 
η παράταση για άδειες φ/β χωρίς 
διαγωνισµούς έως το επόµενο έ-
τος αλλά µόνο για τις περιπτώσεις 
επενδύσεων στην Περιφέρεια ∆υ-
τικής Μακεδονίας. Αναλυτικότε-
ρα, η σχετική εγκύκλιος αναφέρει:

«Φωτοβολταϊκοί Σταθµοί ισχύος 
κάτω των 500kW ή έως 1MW από 
Ενεργειακές Κοινότητες (Ε.Κοιν.) 
του άρθρου 160 του ν. 4759/2020:

Φωτοβολταϊκός σταθµός που θα 
λάβει οριστική προσφορά σύνδε-
σης κατόπιν αιτήσεως που θα έχει 
υποβληθεί στον αρµόδιο διαχειρι-
στή από την 01.01.2021 (νέα αίτη-
ση) και εφεξής ή κατόπιν αιτήσεως 
που θα έχει καταστεί πλήρης από 

την 01.01.2021 και εφεξής, µε την 
επιφύλαξη των αναφεροµένων κα-
τωτέρω, µπορεί να ενταχθεί σε κα-
θεστώς λειτουργικής ενίσχυσης και 
να συνάψει Σύµβαση λειτουργικής 
ενίσχυσης µόνο µέσω ανταγωνιστι-
κών διαδικασιών υποβολής προ-
σφορών του άρθρου 7 του νόµου 
4414/2016. 

Οι παραπάνω ηµεροµηνίες µετα-
τίθενται κατά ένα (1) έτος σε περί-
πτωση αιτήσεων για φ/β σταθµούς 
που αναπτύσσονται στην Περιφέ-
ρεια ∆υτικής Μακεδονίας. Συνεπώς 
φωτοβολταϊκός σταθµός που ανα-
πτύσσεται στην Περιφέρεια ∆υτικής 
Μακεδονίας και ο οποίος θα λάβει 
οριστική προσφορά σύνδεσης µε-
τά από αίτηση που θα υποβληθεί 
στον αρµόδιο διαχειριστή από την 
01.01.2022 (νέα αίτηση) και εφε-
ξής ή κατόπιν αιτήσεως που θα κα-
ταστεί πλήρης από την 01.01.2022 
και εφεξής, µπορεί να ενταχθεί σε 
καθεστώς λειτουργικής ενίσχυσης 
και να συνάψει Σύµβαση λειτουρ-
γικής ενίσχυσης µόνο µέσω αντα-
γωνιστικών διαδικασιών υποβολής 
προσφορών του άρθρου 7 του νό-
µου 4414/2016».

Οι εκκρεµείς αιτήσεις από ιδιώ-
τες για φωτοβολταϊκά ισχύος κά-
τω των 500 kW που έχουν καταστεί 
πλήρεις ως το τέλος του έτους και 
περιµένουν όρους σύνδεσης από 
τον ∆Ε∆∆ΗΕ, λαµβάνουν προθε-
σµία υπογραφής σύµβασης µε το 
∆ΑΠΕΕΠ έως την 31η ∆εκεµβρίου 
2021 για να «κλειδώσουν» τιµή.

Μέχρι 31 Γενάρη αιτήσεις
ενίσχυσης µέσω ΕΣΠΑ 

Έως τις 31 Ιανουαρίου θα µείνει 
ανοικτή για αιτήσεις η δράση 
«Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας 
για Μικρές και Πολύ Μικρές 
Επιχειρήσεις» η οποία στοχεύει 
στην ενίσχυση υφιστάµενων µικρών 
και πολύ µικρών επιχειρήσεων, 
προκειµένου να αναβαθµίσουν και 
να βελτιώσουν την ανταγωνιστική 
τους θέση στην εσωτερική και 
εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον 
εκσυγχρονισµό του παραγωγικού 
εξοπλισµού τους και στην 
πιστοποίηση των προϊόντων τους. 
Ο προϋπολογισµός της δράσης 
ανέρχεται στα 400 εκατ. ευρώ  
για το σύνολο των περιφερειών της 
χώρας, δικαιούχοι είναι µικρές και 
πολύ µικρές επιχειρήσεις, το ύψος 
της επιδότησης το οποίο καθορίζεται 
µε βάση τις εξαγωγικές επιδόσεις 
των επιχειρήσεων ξεκινά από 50% 
και φθάνει το 65% και αφορά 
επενδυτικά σχέδια από 20.000 
ευρώ έως 200.000 ευρώ, ενώ ο 
χρόνος υλοποίησης των σχεδίων 
είναι µέχρι 30 µήνες από την 
ηµεροµηνία της απόφασης ένταξης.

Συµπράξεων. Το ελάχιστο επιλέξιµο 
ύψος έργου ορίζεται:

α. για µεγάλες επιχειρήσεις, στο 
ποσό των 500.000 ευρώ,

β. για µεσαίες επιχειρήσεις και συ-
νεταιρισµούς 250.000 ευρώ,

γ. για µικρές επιχειρήσεις, στο πο-
σό των 150.000 ευρώ,

δ. για πολύ µικρές επιχειρήσεις, 
στο ποσό των 100.000 ευρώ,

ε. για Αγροτικούς Συνεταιρισµούς, 
Οµάδες Παραγωγών (ΟΠ) και Αγροτι-
κές Συµπράξεις, 50.000 ευρώ.

∆υτική Μακεδονία
Παράταση για άδειες φ/β 
χωρίς διαγωνισµούς έως 
το επόµενο έτος µόνο για 
τις περιπτώσεις επενδύ-
σεων στην Περιφέρεια 
∆υτικής Μακεδονίας
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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.

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
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ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Υιοθετώντας τον ρετρό σχεδιασµό αλλά και 
τη νέα φαρέτρα τεχνολογιών που πρωτοεί-
δαµε στο «Τρακτέρ της Χρονιάς 2021» 8S, η 
νέα σειρά τρακτέρ 5S της Massey Ferguson 
έρχεται τώρα να προσαρµοστεί στο ρόλο για 
τον οποίο αναπτύχθηκε.

Τα 5 νέα µοντέλα, µε ισχύ 105 έως 145 ίπ-
πους από τετρακύλινδρο Stage V σύνολο 4,4 
λίτρων, ενσωµατώνουν πρακτικά χαρακτηρι-
στικά, τόσο στο σχεδιασµό τους όσο και στα 

συστήµατά τους. Όλα τα τρακτέρ της Σειράς 
MF 5S διατίθενται µε τα κιβώτια της Massey 
Ferguson, 16 x16 Dyna-4 ή 24 x 24 Dyna-6, 
semi-powershift (ηµιαυτόµατο). 

Και τα δύο περιλαµβάνουν τη χρήσιµη λει-
τουργία Brake-to-Neutral όπου µε το φρένο απο-
µονώνει, χωρίς ο χειριστής να πατάει συµπλέ-
κτη, ενώ στις εκδόσεις Exclusive και Efficient τα 
κιβώτια περιλαµβάνουν λειτουργία AutoDrive 
και ελέγχονται µέσω του Multipad joystick. Ση-
µειωτέον ότι το AutoDrive προσφέρει αυτόµα-
τες αλλαγές τεσσάρων ή έξι σταδίων τόσο στο 
χωράφι όσο και στο δρόµο. 

Επιλογές με στυλ 
ρετρό και τεχνολογία 
στη γλώσσα του αύριο 
Η Massey Ferguson με τα τρακτέρ 5S των 105- 145 ίππων 
ολοκληρώνει τη σχεδιαστική μετάβαση προς τη νέα γενιά

Νέοι καλλιεργητές 
Ufo της Gaspardο
∆ίσκους διαµέτρου 610 χι-
λιοστών αλλά και 5 νέους 
κυλίνδρους θα φιλοξενούν 
στο πλαίσιό τους οι ανα-
βαθµισµένοι πλέον καλλι-
εργητές σταθερού πλαισί-
ου Ufo της Maschio 
Gaspardo για το 2021. Τα 
παρελκόµενα της ιταλικής 
φίρµας θα είναι κατάλληλα 
για έλξη από τρακτέρ 
110-200 ίππων.

∆ύο εκδόσεις του 
µικρού ροµπότ R150
Στα πλαίσια ετήσιου συνε-
δρίου ροµποτικής που 
πραγµατοποιήθηκε στην 
Κίνα, η κατασκευάστρια 
XAG αποκάλυψε µεταξύ 
άλλων δύο νέες εκδόσεις 
του µικρού αγροτικού ρο-
µπότ R150, ενός µη επαν-
δρωµένου οχήµατος ικα-
νού να προσαρµόζεται σε 
όλες τις συνθήκες φέρνο-
ντας εις πέρας, αυτόνοµα, 
µια σειρά εργασιών.

Σύστηµα Variable 
Rate Control
Καλύτερη αντιστοίχιση του 
ρυθµού εκεί όπου συνα-
ντώνται διαφορετικές ζώ-
νες µέσα σε έναν χάρτη 
ψεκασµού µε µεταβλητό 
ρυθµό είναι αυτό που πε-
τυχαίνει η Kverneland και 
η Vicon µε το νέο εξελιγ-
µένο σύστηµα Variable 
Rate Control. Το νέο σύ-
στηµα Multirate διατέθηκε 
πρώτα στις κορυφαίες Σει-
ρές διανοµέων.

Εξ αποστάσεως 
η Argo Tractors
Τη δική της πλατφόρµα εξ 
αποστάσεως διαχείρισης 
του στόλου µηχανηµάτων 
αποκτά σε συνεργασία µε 
την εταιρεία Actia o όµιλος 
Argo Tractors, µέσα στον 

Ανανεωµένα Crystal 
HD της Zetor
Οικονοµικό και φιλικό 
προς το περιβάλλον κινη-
τήριο σύνολο Deutz TCD 
L6 χωρητικότητας 6,1 λί-
τρων προτύπων Stage V, 
νέα φωτιστικά σώµατα τύ-
που Led στην οροφή και 
ευήλια καµπίνα φέρουν οι 
ανανεωµένες ναυαρχίδες 
της Zetor, Crystal HD.
Τα υλικά της καµπίνας πε-
ριλαµβάνουν βελτιωµένη 
τεχνολογία που εξασφαλί-
ζει υψηλότερη αντοχή στη 
θερµοκρασία και σταθερό-
τητα ενάντια στην ακτινο-
βολία UV.

οποίο εντάσσονται οι κατα-
σκευάστριες Landini, 
McCormick και Valpadana. 
Η εταιρεία Actia δραστηρι-
οποιείται εδώ και πολύ και-
ρό στον τοµέα των διαγνω-
στικών και των ηλεκτρονι-
κών για την αυτοκινητοβιο-
µηχανία, συνεργαζόµενη 
τώρα και µε την Argo για 
να προσφέρει τις έξυπνες 
λύσεις τηλεµατικής για το 
χωράφι.
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Τα 60 χρόνια 
συνεργασίας 
κλείνουν Nissan και 
Νικ. Ι. Θεοχαράκης
To 2021 η  Nissan– NΙΚ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. κλείνει 
60 έτη επιτυχηµένης συνεργασίας -από το 1961- µε την 
Nissan International S.A. Η αντιπροσώπευση της ξεκίνη-
σε το 1961, και µάλιστα, η ελληνική αντιπροσωπεία   ή-
ταν η πρώτη της Ιαπωνικής φίρµας σε ολόκληρη την Ευ-
ρώπη και µια από τις σηµαντικότερες έως σήµερα. Από 
τις πιο αξιοσηµείωτες , χρονολογικά, δραστηριότητες της 
εταιρείας, το εργοστάσιο της στο Βόλο (1980- 1995), το ο-
ποίο αποτέλεσε πρότυπο για τη Nissan παγκοσµίως, κα-
θώς και το κέντρο ∆ιανοµής Ανταλλακτικών, Αυτοκινή-
των και Εκπαίδευσης στον Ασπρόπυργο (1994).

Σήµερα η, ΝΙΚ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε και µέσα σε 60 
χρόνια έχει καταφέρει να πουλήσει  640.000 αυτοκίνη-
τα,  κάτι στο οποίο έχει συµβάλλει το άρτια οργανωµένο 
δίκτυο εξουσιοδοτηµένων εµπόρων– συνεργατών σε ό-
λη την Ελλάδα. Σήµερα, και µετά από 60 χρόνια, η  NIK. 
I. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. θα οδηγήσει τη Nissan στη νέα επο-
χή, της ηλεκτροκίνησης, µε συναρπαστικά µοντέλα, ενώ, 
η επέτειος συµπίπτει µε την επέτειο των δέκα ετών από 
τότε που η ιαπωνική αυτοκινητοβιοµηχανία λάνσαρε το 
Leaf, το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο µαζικής παραγω-
γής στον κόσµο, µε πάνω από 500.000 αυτοκίνητα να έ-
χουν κατασκευαστεί µέχρι τώρα.

Επιπλέον, εντός του 2021 η Nissan θα λανσάρει και το 
ολοκαίνουργιο αµιγώς ηλεκτρικό crossover SUV Nissan 
Ariya. Με ισχυρή επιτάχυνση, επαναστατικό νέο σχεδια-
σµό EV και βραβευµένη τεχνολογία υποστήριξης του ο-
δηγού, το ολοκαίνουργιο ARIYA συνοψίζει το όραµα της 
Nissan για την αλλαγή του τρόπου µε τον οποίο τα οχή-
µατα τροφοδοτούνται, οδηγούνται και ενσωµατώνονται 
στην κοινωνία.

Μετάβαση στη νέα 
πλατφόρμα Agricast
H Syngenta ξεκίνησε τη µετάβαση στη νέα πλατφόρµα 
πρόγνωσης καιρού Agricast. Η νέα πλατφόρµα προσφέ-
ρει:   Ανανεωµένο, φιλικό περιβάλλον χρήσης, επικε-
ντρωµένο στην ευχρηστία.   Εύκολη επιλογή τοποθε-
σίας µε χρήση GPS σε smartphones και tablets.   Εν-
σωµάτωση στο syngenta.gr, για ευκολότερη πρόσβα-
ση.   Νέα, 7ήµερη-ωριαία, πρόγνωση καιρού.

Για να αποκτήσουν οι ενδιαφερόµενοι πρόσβαση στην 
πλατφόρµα αυτή, καλούνται να δηµιουργήσουν λογα-
ριασµό στο syngenta.gr. Για το σκοπό αυτό µπορούν 
είτε να δηµιουργήσουν νέο λογαριασµό (username/
password), είτε να χρησιµοποιήσουν τον λογαριασµό 
Facebook/Google/LinkedIn τους.

Σύµφωνα µε την εταιρεία, τα 5S διαθέτουν 
ακτίνα στροφής 4 µέτρων και στενότερο κα-
πό ενώ έχουν µεγαλύτερο ωφέλιµο φορτίο 
και υψηλότερη ισχύ στο υδραυλικό τους σύ-
στηµα, χαρακτηριστικά αποδοτικά για το χω-
ράφι και για το δρόµο σε συνδυασµό µάλιστα 
µε την προηγµένη γενιά τεχνολογιών Smart 
Farming της εταιρείας. 

Η ικανότητα ανύψωσης του πίσω υδραυλι-
κού συστήµατος είναι αυξηµένη στα 5.700 κιλά 
σε όλη τη γκάµα, και σε µερικές περιπτώσεις 
στα 6.000 κιλά, ενώ στο νέο εµπρός υδραυλι-
κό σύστηµα η ανυψωτική ικανότητα έχει αυ-
ξηθεί στα 3.000 κιλά. Συνδυαζόµενο µε ένα 
υψηλότερο µικτό βάρος στα 9.500 κιλά, αυτό 
επιτρέπει στα τρακτέρ να διαχειρίζονται µε α-
σφάλεια φαρδύτερα παρελκόµενα για βελτί-
ωση της παραγωγικότητας. 

Άνετη καµπίνα, εύκολα χειριστήρια 
Όλα τα µοντέλα της Σειράς MF 5S εφοδιά-

ζονται µε µία ηχοµονωµένη καµπίνα υψηλών 
προδιαγραφών, η οποία, ανάλογα την έκδο-
ση, περιλαµβάνει το πολυλειτουργικά τζόι-
στικ της σειράς 8S.  H κατασκευάστρια τονί-
ζει όµως ότι το υψηλό επίπεδο άνεσης στους 
χειριστές συµπληρώνεται και από το σύστηµα 
HVAC που βελτιώνει την κατανοµή αέρα, επι-
τρέποντας στους χειριστές όχι µόνο να ρυθµί-
ζουν και να διατηρούν την πιο ευχάριστη θερ-
µοκρασία, αλλά να µειώνεται και ο χρόνος ξε-
θαµπώµατος και ξεπαγώµατος.

Smart Farming και οθόνη αφής
H τηλεµετρία MF Connect διατίθεται προ-

αιρετικά µε όλα τα µοντέλα MF 5S, επιτρέπο-
ντας στους χρήστες να παρακολουθούν όλα 
το στόλο των µηχανηµάτων τους, δείχνοντας 
την τρέχουσα θέση τους, διαδροµές που έ-
χουν διανύσει και µία σειρά πληροφοριών 
που αφορούν τη λειτουργία τους.

Όλα αυτά µέσα από την οθόνη Datatronic 
5 που αποτελεί βασικό εξοπλισµό των εκδό-
σεων Exclusive. Η οθόνη αφής είναι συµβα-
τή µε ISObus ώστε να παρακολουθεί όλες τις 
λειτουργίες του τρακτέρ και να ελέγχει όλα 
τα συµβατά παρελκόµενα.

Σειρά MF 5S
Όλα τα τρακτέρ της Σειράς MF 5S 

διατίθενται µε τα κιβώτια της Massey 
Ferguson, 16 x16 Dyna-4 ή 24 x 24 

Dyna-6, semi-powershift (ηµιαυτόµατο) 
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Φτιάχνοντας 
μια σκάλα

 ∆ιαχρονικό: Αυτός που θέλει 
να φτάσει ψηλά θα σκεφτεί τον 
τρόπο να φτιάξει µια σκάλα.

 Σχέδια Βόσκησης: Μετά 4 
χρόνια κωλυσιεργιών της δηµόσιας 
διοίκησης υπογράφηκε στις 
31/12/2020 προγραµµατική 
σύµβαση για να ξεκινήσουν τα 
Σχέδια Βόσκησης στην Περιφέρεια 
∆υτ. Μακεδονίας. Μπράβο τους, 
αλλά είναι µόνο η αρχή. Θα 
προκηρυχθούν, θα γίνουν 
ενστάσεις, θα κατοχυρωθούν, θα 
ξεκινήσουν οι µελέτες, γίνουν οι 
µελέτες, θα παραδοθούν οι µελέτες 
και µετά θα δούµε εάν θα 
εφαρµοσθούν και πώς. Απλά ας 
αναλογισθεί κάποιος τα χρόνια 
ταλαιπωρίας των κτηνοτρόφων, 
ενώ οι γειτονικοί δηµόσιοι 

υπάλληλοι 
µισθοδοτούνται 
και συντα- 
ξιοδοτούνται, 
συγχαίροντας 
εαυτούς και 
αλλήλους…

Αδειοδότηση στάβλων: Νόµος 
4764/2020: Ρυθµίσεις για την 
προστασία της δηµόσιας υγείας από 
Covid-19, Άρθρο 147. Η παρ. 3 του 
άρθρου 17Α του ν. 4056/2012 (Α’ 
52) τροποποιείται ως εξής: «3. 
Όσες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις 
λειτουργούσαν εντός ή πλησίον 
κατοικηµένων περιοχών, σύµφωνα 
µε τις προϋποθέσεις της παρ. 2 και 
εφόσον επιθυµούν να συνεχίσουν 
τη λειτουργία τους, υποχρεούνται 
να υποβάλλουν αίτηµα στην οικεία 
∆ΑΟΚ µέχρι τις 31.12.2021. Έως 
την ηµεροµηνία αυτή αναστέλλεται 
η ισχύς διοικητικών πράξεων που 
εκδόθηκαν και δεν εκτελέστηκαν 
και διατάσσουν τη διακοπή 
λειτουργίας, την αποβολή, την 
κατεδάφιση ή επιβολή προστίµου».

 ΑντιΑγροτικά: Η «ΜΑΧΗ» 
ΗΠΑ-ΕΕ, για την ακρίβεια boeing-
airbus, καλά κρατεί και επιβάλει 
δασµούς των ΗΠΑ στα αγροτικά 
προϊόντα της ΕΕ. Πάλι την 
πληρώνουν οι αγρότες για να 
ευηµερήσουν οι εργάτες της 
βιοµηχανίας και οι βιοµήχανοι … 
Μονίµως οι αγρότες βρίσκονται στη 
θέση να πληρώνουν…ειδήσεις, 
31/12/2020.          *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

O κορωνοϊός, εκτός όλων των άλλων, 
έφερε και αλλαγές στην οινοφιλία, α-
πό τις αγορές, µέχρι την πληροφόρη-
ση και την απόλαυση. Ευτυχώς, αρκε-
τές πόλεις είχαν χαρακτηρίσει τις κά-
βες ως αναγκαίες επιχειρήσεις. Ο οί-
νος αποτέλεσε και κάτι που ένωσε πο-
λύ κόσµο φέτος, µέσω των virtual «ε-
ξόδων» και «ταξιδιών» σε περιοχές στις 
οποίες δεν µπορούσαµε να πάµε. Περι-
έργως, η πανδηµία δεν άλλαξε και τις 
συνήθειές µας. Το ροζέ αποτελεί ακό-
µη φαβορί πολλών. Το ίδιο συµβαίνει 
και µε τα «σκληρά» ανθρακούχα ποτά 
(µε αλκοόλ) τα οποία επέδειξαν άνο-
δο της τάξεως του 43% το 2020. Η σα-
µπάνια, επίσης, τα πηγαίνει θαυµάσια, 
µε αρκετές χώρες, όπως η Βραζιλία να 
παράγουν εξαιρετικά δείγµατα. Η νω-
ρίτερα χρονικά συγκοµιδή στην ιστο-
ρία της Βουργουνδίας και οι τεράστιες 
πυρκαγιές στην Καλιφόρνια υπενθύµι-
σαν επίσης, σε όλους πως η κλιµατική 
αλλαγή αποτελεί τεράστια απειλή, δί-
νοντας ώθηση σε νέες στρατηγικές δι-
άσωσης του τρύγου.

Τα παραπάνω αναφέρει, σε άρθρο 

του το Bloomberg, στο οποίο παρουσι-
άζονται µερικά από τα µελλοντικά στά-
νταρ στην οινοποιία:

Ροζ prosecco: Η κατανάλωση ρο-
ζέ δε δείχνει να περιορίζεται. Η ψηφια-
κή πλατφόρµα Wineaccess.com επτα-
πλασίασε τις πωλήσεις της σε ροζέ το 
2020 σε σχέση µε το 2019. Το 2021, 
λοιπόν, το prosecco ροζέ θα αποτελέ-
σει και το φαβορί.

Οι online αγορές κρασιού: Οι ψη-
φιακές πωλήσεις οίνου επιδεικνύουν 
τεράστια αύξηση. Ο Ροµπ ΜακΜίλαν, 
ιδρυτής της Silicion Valley Bank Wine 
Division αναφέρει πως η ανάπτυξη των 
µικρών οινοποιείων βρίσκεται στο 153%.

Η… οινοπολιτεία της Πορτογα-
λίας: Η δίψα για νέες ποικιλίες οδηγεί 

στην Πορτογαλία. Ο λόγος είναι απλός. 
Tο ποσοστό τιµής προς ποιότητα. Είναι 
εξαιρετικά κρασιά, µπορούν να χρησι-
µοποιηθούν µε φαγητό και είναι φτηνά. 

Τα ανθρακούχα αλκοολούχα: Αν 
και οι µεγάλοι κερδισµένοι του 2020 εί-
ναι τα ανθρακούχα κοκτέιλ σε κουτάκια, 
οι οινοποιοί θα αντεπιτεθούν µε δικές 
τους παραγωγές ανθρακούχου οίνου.

Ψηφιακή δοκιµή: Προφανώς λό-
γω των περιορισµών του κορωνοϊού, οι 
δοκιµές σε οινοποιεία επέδειξαν τρο-
µακτική πτώση φέτος. Οι παραγωγοί 
γρήγορα µετέτρεψαν τις δοκιµές αυ-
τές σε ψηφιακές. Απλά αποστέλλονται 
µερικά µπουκάλια σε αυτούς που λαµ-
βάνουν µέρος, και οι δοκιµές γίνονται 
live από το σπίτι.

Οι οινοπολιτείες του κόσμου
προσαρμόστηκαν στα νέα
στάνταρτ που επέφερε
η πανδημία Ο οίνος ακόμα και σε καιρούς lockdown 

ένωσε πολύ κόσμο μέσω virtual «εξόδων» 
και «ταξιδιών» σε όλο τον κόσμο

Το Alentejo µε τις φρέσκες αρωµατικές 
νότες αναµένεται να αναδειχθεί το 2021.

Η βιωσιµότητα αποκτά νέο περιεχόµενο 
ακόµη και για ισχυρά brands της οινοποιίας

Κάποτε η βιωσιµότητα αποτελούσε απλά µία λέξη χωρίς µεγάλη σηµασία. 
Τώρα πια, αποτελεί το κύριο µέληµα των οινοποιών οι οποίοι ποντάρουν στην 
«πράσινη» καλλιέργεια µεταξύ άλλων, αναφέρει ο αρθρογράφος του 
Bloomberg. Mάλιστα, το 2021 περισσότεροι οινοποιοί, µεταξύ των οποίων και 
ισχυρά brands, προωθούν πρόγραµµα βιώσιµης γεωργίας. Εν τω µεταξύ, τα 
κόκκινα της κοιλάδας Douro είναι γευστικότητα, αλλά το 2021 αναµένεται να 
αναδειχθεί και το Alentejo µε τις φρέσκες αρωµατικές νότες του και τις 
διαφορετικές ποικιλίες του (antao vas, argonez). Την ίδια ώρα, στα στάνταρτ 
που θέτει η πανδηµία και ο οινοτουρισµός µέσω streaming. Ενδεικτική η 
πλατφόρµα που ανέπτυξε ο επιχειρηµατίας της Silicon Valley, Michael Baum. 
Συγκεκριµένα, δηµιούργησε ένα νέο κέντρο τουρισµού µέσω της πλατφόρµας 
του Vivant, η οποία κάνει streaming οινικών εµπειριών από όλο τον κόσµο.

Τουρισµός
Στα νέα 

στάνταρτ και 
ο οινοτουρι-
σµός µέσω 
streaming

On line
Οι ψηφιακές 

πωλήσεις 
οίνου επι-
δεικνύουν 
τεράστια 
αύξηση

Ροζ 
prosecco

Το 2021, το 
prosecco ροζέ 
προβλέπεται 

να αποτελέσει 
το φαβορί

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  ΜΑΡΙΑ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ
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Ορισµένες από τις µεγαλύτερες εται-
ρείες τροφίµων στον κόσµο και στον 
τοµέα λιανικών πωλήσεων προέτρε-
ψαν τους προµηθευτές βασικών προ-
ϊόντων, συµπεριλαµβανοµένων των 
Archer-Daniels-Midland Co, Bunge Ltd, 
Cargill Inc και Louis Dreyfus Co. να στα-
µατήσουν να εµπορεύονται σόγια που 
προέρχεται από αποψιλωµένες περιο-
χές του Cerrado της Βραζιλίας, µια σα-
βάνα βιοποικιλότητας.

Οι Nestlé, Unilever, McDonald’s, 
Walmart Inc., Tesco Plc κι άλλες εται-
ρείες καταναλωτικών αγαθών ζήτησαν 
µε επιστολή τους από τους προµηθευ-
τές να σταµατήσουν από φέτος να εµπο-
ρεύονται σόγια από αποψιλωµένες πε-
ριοχές του Cerrado. «Προµηθευόµαστε 
µεγάλο µέρος σόγιας από το Cerrado, ο-
πότε είναι ζωτικής σηµασίας να διαδρα-
µατίσουµε ηγετικό ρόλο στην προστα-
σία αυτής της περιοχής βιοποικιλότητας 
για τις µελλοντικές γενιές», δήλωσε η 
Άννα Τούρελ, επικεφαλής περιβάλλο-
ντος της Tesco.

Η επιστολή εστάλη από περισσότερους 
από 160 υπογράφοντες στη δήλωση υ-
ποστήριξης του Cerrado Manifesto του 
φόρουµ καταναλωτών. Άλλοι παραλή-
πτες ήταν η Cofco International, η Viterra 
θυγατρική της Glencore Pls. Πέντε από 
τους έξι εµπόρους απάντησαν, ωστόσο 
κανένας δεν συµφώνησε µε τα αιτήµα-
τα που περιγράφονται, σύµφωνα µε τη 
δήλωση των καταναλωτών.

Nα σηµειωθεί ότι περίπου το 60% της 
σόγιας της Βραζιλίας καλλιεργείται στην 
περιοχή Cerrado, η οποία έχει γίνει το 
επίκεντρο του ακτιβισµού της κλιµατι-
κής αλλαγής τα τελευταία χρόνια, κα-
θώς ο Πρόεδρος Jair Bolsonaro έδωσε 
προτεραιότητα στην επέκταση των οικο-
νοµικών συµφερόντων. Λόγω της απο-
ψίλωσης που σχετίζεται µε την καλλιέρ-
γεια σόγιας στη Βραζιλία, οι εταιρείες α-
πορρίπτουν όλο και περισσότερο την α-
γορά του εµπορεύµατος. Εταιρείες που 
εκπροσωπούνται από την Abiove, την 
οµάδα µεταποιητών σόγιας Βραζιλίας, 

αρνούνται µια απότοµη ηµεροµηνία α-
ποκοπής για µηδενική αποψίλωση των 
δασών στο Cerrado, όπως προτείνεται, 
καθώς µπορεί να βλάψει τους αγρότες 
που συµµορφώνονται µε τη βραζιλιάνι-
κη νοµοθεσία, σύµφωνα µε τον επικε-
φαλής του Abiove Andre Nassar.

«Καταλαβαίνουµε ότι η Ευρώπη δεν 
θέλει να αγοράσει σόγια από αποψι-
λωµένες περιοχές, αλλά πρέπει να 
δώσουµε την ευκαιρία στους παραγω-
γούς να προσαρµοστούν σε αυτό», δή-
λωσε ο Nassar. Η Abiove υποστηρίζει 
την ιδέα της παροχής οικονοµικής α-
ποζηµίωσης για αγρότες που συµφω-
νούν µε τη µηδενική αποψίλωση των 
δασών στο Cerrado, µια πιο προηγµέ-
νη πρακτική από ό, τι απαιτείται από 
τον περιβαλλοντικό νόµο της Βραζι-
λίας. Ο κανονισµός επιτρέπει στους 
καλλιεργητές να καθαρίσουν το 65% 
έως 80% της φυσικής βλάστησης σε 
ιδιωτικές περιοχές.

Γίγαντες των τροφίμων βάζουν
στοπ στο εμπόριο σόγιας από
τον αποψιλωμένο Αμαζόνιο

Με ανοιγόκλειστα σχολεία εκκινεί 
η διανομή φρούτων και γάλακτος 
Σε ισχύ τίθεται το 3ετές ευρωπαϊκό 
πρόγραµµα για την διανοµή φρού-
των, λαχανικών και γάλακτος στα 
σχολεία ύψους 16,5 εκατ. ευρώ (ε-
θνική-κοινοτική συµµετοχή), µετά 
και την δηµοσίευση της σχετικής υ-
πουργικής απόφασης στο ΦΕΚ. Το 
πρόγραµµα θα εφαρµοστεί κατά τα 
σχολικά έτη 2020/2021, 2021/2022 
και 2022/2023 σε περίπου 150.000 
µαθητές δηµοτικής εκπαίδευσης 
που φοιτούν σε σχολικές µονάδες 
επιλεγµένων περιοχών της χώρας.

Η ενωσιακή δαπάνη, για την ε-
φαρµογή του προγράµµατος για 
τα έτη 2020/2021, 2021/2022 και 
2022/2023, ύψους 14, 3 εκατ. ευ-
ρώ και βαρύνει τον προϋπολογι-
σµό του Ειδικού Λογαριασµού Εγ-
γυήσεων Γεωργικών Προϊόντων 
(Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.), ενώ η εθνική συµµε-
τοχή, ύψους 2,2 εκατ. ευρώ θα βα-
ρύνει τον Προϋπολογισµό ∆ηµο-
σίων Επενδύσεων του Υπουργεί-
ου Αγροτικής Ανάπτυξης. Η εφαρ-
µογή του προγράµµατος στοχεύει:

 α) Στην αύξηση της κατανάλωσης 
των φρούτων-λαχανικών και γάλα-
κτος στην διατροφή των παιδιών. 

β) Στην υιοθέτηση υγιεινών δια-
τροφικών συνηθειών από τα παιδιά. 

Η επιλογή των προϊόντων που 

πρόκειται να διανεµηθούν στην 
οµάδα-στόχο κατά την περίοδο υ-
λοποίησης, βάσει της εποχικότη-
τας και της διαθεσιµότητάς τους, 
θα γίνει από τα εγκεκριµένα από 
το υπουργείο Υγείας και αφορά:

 Μήλα, αχλάδια, πορτοκάλια, 
µανταρίνια, ροδάκινα, νεκταρίνια, 
βερίκοκα, τοµατάκια, αγγουράκια 
τύπου Κνωσσού και πλήρες παστε-
ριωµένο γάλα. Τα εν λόγω προϊό-
ντα δεν περιέχουν καθόλου πρό-
σθετα σάκχαρα ή πρόσθετες γλυ-
καντικές ουσίες, ή πρόσθετα µη 
φυσικά ενισχυτικά γεύσης Ε 620 
έως Ε 650. 

Τα νωπά προϊόντα προέρχο-
νται από καλλιέργειες στις οποίες 
εφαρµόζεται Σύστηµα Ολοκληρω-
µένης ∆ιαχείρισης και για τα προ-
ϊόντα που προβλέπεται (µήλα, α-
χλάδια, πορτοκάλια, µανταρίνια, 
ροδάκινα, νεκταρίνια και τοµατά-
κια), είναι τουλάχιστον ποιοτικής 
κατηγορίας I. 

Τα προϊόντα που θα διανεµη-
θούν θα εµπεριέχονται σε ατοµική 
συσκευασία µε κατάλληλο, για τρό-
φιµο, περιέκτη και είναι έτοιµα προς 
άµεση κατανάλωση. Ειδικότερα το 
πλήρες παστεριωµένο γάλα διατίθε-
ται σε ατοµική συσκευασία 250 ml.

Στην κορυφή 
των διαδικτυακών 
αναζητήσεων
η σαµπάνια, 
Dom Pérignon
Μεταξύ των πιο 
πολυαναµενόµενων 
κατατάξεων στο τέλους του 
έτους, βρίσκεται η λίστα  
«Τα 100 κορυφαία κρασιά 
µε τις περισσότερες 
αναζητήσεις» από το Wine-
Searcher, πλατφόρµα που 
αποτελεί σηµείο αναφοράς 
για ενηµέρωση αλλά και για 
διαδικτυακές αγορές από 
ιστότοπους ηλεκτρονικού 
εµπορίου όλου του κόσµου. 
Το διάσηµο Champagne, 
Dom Pérignon δεσπόζει στο 
υψηλότερη θέση, ακολουθεί 
το Premier Cru of 
Bordeaux, ενώ έπονται: 
Château Mouton 
Rothschild, Château Lafite 
Rothschild, Château 
Margaux, Château Petrus 
και Château Latour. Το 
πρώτο Ιταλικό κρασί 
συναντάται στην 8η θέση 
και είναι το Sassicaia.

Καλή διατροφή
Στόχος η αύξηση της 
κατανάλωσης των 

φρούτων-λαχανικών 
και γάλακτος από 

παιδιά και η υιοθέτηση 
υγιεινών διατροφικών 

συνηθειών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΕ
ΓΙΑ ΦΡΟΥΤΑ ΣΤΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

16,5
2,2

10

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

150.000
ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Η Άννα Τούρελ, επικεφαλής 
περιβάλλοντος της Tesco.



Σάββατο 9 & Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2021Agrenda40 ΒUSINESSSTORY

Nikolopoulou

Τα προϊόντα Vegan 
που φτάνουν έως 
τη Νέα Υόρκη 
Με πρώτες ύλες λαχανικά, όσπρια, δημητριακά και ψυχανθή 
η εταιρεία Nikolopoulou ακούει τα κελεύσματα της εποχής 

Πρώτη ύλη από 
την ελληνική γη

Το 80% των πρώτων 
υλών που χρησιµο-
ποιεί η εταιρεία που 

ιδρύθηκε το 1989 είναι 
προϊόντα της γης όπως 

λαχανικά, όσπρια, 
δηµητριακά, ψυχανθή

Εντός του 2020, η εταιρεία 
διεύρυνε την παρουσία της στα 
σούπερ µάρκετ και στα σηµεία 
λιανικής, προκειµένου να 
αναπληρώσει σηµαντικό κοµµάτι 
απωλειών από κλάδους HoReCa.

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ 

Η Ελένη Νικολοπούλου προ-
ερχόµενη από αγροτική οικο-
γένεια µε δραστηριότητα στην 
Ηλεία διέθετε από καταβολών 
της όλα εκείνα τα ερεθίσµατα που θα την οδηγού-
σαν να ασχοληθεί µε µια δουλειά σχετιζόµενη µε 
τον πρωτογενή τοµέα. Το 1989 ίδρυσε την εται-
ρεία Nikolopoulou µε έδρα τη Βιοµηχανική Πε-
ριοχή Περιστερίου, η οποία 30 και πλέον χρόνια 
αργότερα θα εξελισσόταν σε µία από τις εδραιω-
µένες επιχειρήσεις της Ελλάδας που παράγουν 
προϊόντα για χορτοφάγους. Tο 2016 εισήλθε και 
στην αγορά των vegan προϊόντων, δηµιουργώ-
ντας τη Veganact, η οποία τέθηκε υπό την οµπρέ-
λα της Nikolopoulou. 

«∆ηλώνω αγρότισσα καθότι έχω µεγαλώσει σε 
αγροτική οικογένεια. Έχω ζήσει από κοντά και 
αγαπώ τους αγρότες. Είναι αδικηµένοι και δεν έ-
χουν λάβει τη στήριξη που θα έπρεπε. Ταΐζουν την 
Αθήνα και τις µεγαλουπόλεις µε χαµηλές τιµές, 
διότι εάν πουλούσαν πιο ακριβά δεν θα µπορού-

σαν να συντηρηθούν τα αστι-
κά κέντρα», επισηµαίνει χα-
ρακτηριστικά η ιδρυτής της 
εταιρείας. 

«Το 80% των πρώτων υλών 
που χρησιµοποιούµε  είναι 

προϊόντα της γης όπως λαχανικά, όσπρια, δηµη-
τριακά, ψυχανθή. Προµηθευόµαστε τα λαχανικά 
µέσω της λαχαναγοράς, δεδοµένου ότι ελέγχονται 
κατά την παραλαβή τους, καθότι η Αγορά συνερ-
γάζεται και µε το υπουργείο Γεωργίας. Επιπλέον, 
δεδοµένου ότι τα συστήµατα διασφάλισης ποιότη-
τας προβλέπουν ότι τα προϊόντα που παράγουµε 
θα πρέπει να διαθέτουν συγκεκριµένα χαρακτη-
ριστικά, γι’ αυτό και προχωρούµε σε αναλύσεις υ-
πολειµµάτων.  Πρακτική µας αποτελεί να επισκε-
πτόµαστε συγκεκριµένους παραγωγούς, γνωρί-
ζοντας και από κοντά τις παραγωγικές µεθόδους 
που ακολουθούν», εξηγεί στην Agrenda η επικε-
φαλής της εταιρείας. Η επιχείρηση διαθέτει προϊ-
όντα στον Καναδά, στη Νέα Υόρκη καθώς και στα 
ράφια της Ισπανίας και της Αιγύπτου, µε τις εξα-
γωγές να αντιπροσωπεύουν το 12% του τζίρου της.

Η Ελένη Νικολοπούλου ίδρυσε το 1989 µία εταιρεία, η οποία 
εξυπηρετούσε τις ανάγκες των χορτοφάγων καταναλωτών µε την ίδια να 

έχει βιωµατική σχέση µε την αγροτική παραγωγή.

Ελένη Νικολοπούλου 
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«Η εταιρεία έχει εκπονήσει πλάνο 
εισαγωγής νέων προϊόντων µε διτ-
τό χαρακτήρα για το 2021. Αφενός 
έχει αναθέσει σε εξειδικευµένο ερευ-
νητικό κέντρο να σχεδιάσει και να 
αναπτύξει προϊόντα για οµάδες κα-
ταναλωτών, οι οποίοι δεν έχουν την 
δυνατότητα να καταναλώσουν φυ-
τικά προϊόντα αυτούσια όπως είναι 
σαλάτες, όσπρια, λαχανικά και δη-
µητριακά. Γι’ αυτό και θα δηµιουρ-
γήσει παρασκευάσµατα, τα οποία 
θα περιέχουν συστατικά όπως οι 
φακές µε στόχο να ικανοποιήσουν 
τις ανάγκες αυτών των ανθρώπων 
µε τη µορφή έτοιµων γευµάτων.». 

«Αφετέρου η εταιρεία θα αναπτύξει 
παραδοσιακές ελληνικές συνταγές, 
επίσης µε τη µορφή έτοιµων γευµά-
των», οι οποίες όπως λέει η Ελένη 
Νικολοπούλου διαθέτουν «σοφία 
και γνώση καθώς σχετίζονται µε 
την υγιεινή του ανθρώπινου οργα-
νισµού». Στόχος της εταιρείας είναι 
µε τη βοήθεια της βιοµηχανικής µι-
κροβιολογίας να διατηρήσει τα δια-
τροφικά χαρακτηριστικά των παρα-
δοσιακών συνταγών.

Στα επόµενα σχέδια της επιχείρη-

σης είναι και η δηµιουργία φρέσκων 
παρασκευασµάτων. Προς αυτή την 
κατεύθυνση η Nikolopoulou επέν-
δυσε στην προσθήκη νέας γραµ-
µής παραγωγής. Έτσι, εκτός από 
τα κατεψυγµένα προϊόντα που δι-
αθέτει µε τις µάρκες Nikolopoulou 
και Veganact θα µπορεί να διαθέτει 
και φρέσκα vegan τρόφιµα - τρόφι-
µα ελεύθερα κρέατος. «Θα πρόκειται 
για προϊόντα – µιµητές κρέατος µε 
συγκεντρωµένη πρωτεΐνη από ψυ-
χανθή, τα οποία θα έχουµε µετατρέ-
ψει σε φυτικό κρέας µε την υφή και 
τη γεύση του κρέατος», εξηγεί η κυ-
ρία Νικολοπούλου. Να σηµειωθεί ό-
τι προ Covid-19 η Nikolopoulou αλ-
λά και η Veganact ήταν αµφότερες 
προσανατολισµένες στο κανάλι του 
HoReCa καθώς το 80% των πωλήσε-
ών προερχόταν από τη συγκεκριµέ-
νη αγορά. «Ωστόσο καταβάλαµε µε-
γάλη προσπάθεια εντός του 2020, 
διευρύνοντας την παρουσία µας στα 
σούπερ µάρκετ και στα σηµεία λια-
νικής, προκειµένου να αναπληρώ-
σουµε σηµαντικό κοµµάτι απωλειών 
που υποστήκαµε στο HoReCa», ανα-
φέρει η κα. Νικολοπούλου. 

Στόχος η ανάπτυξη έτοιμων γευμάτων 
καθώς και φρέσκων παρασκευασμάτων

NIKOLOPOULOU

Η εταιρεία αυτή την περίοδο προβαίνει σε 
εκσυγχρονισµό µηχανολογικού εξοπλισµού 

και σε επέκταση των αποθηκευτικών της 
εγκαταστάσεων µε ορίζοντα ολοκλήρωσης 

των επενδύσεων εντός του 2021

Έτοιµα γεύµατα
Η εταιρεία θα αναπτύξει 
παραδοσιακές ελληνικές 
συνταγές, επίσης µε τη 

µορφή έτοιµων γευµάτων

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΑΘΗΝΑ

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

agrenda@agronews.gr

Manuel Puig
Nέος πρόεδρος 
στην Apivita 
Νέος πρόεδρος του ∆Σ της 
Apivita ορίζεται ο Manuel Puig. 
Τον ∆εκέµβριο του 2020 η Exea 
εξαγόρασε πακέτο µετοχών του 
Νίκου Κουτσιανά, µε τον ίδιο να 
αποχωρεί από πρόεδρος του 
∆Σ της εταιρείας παραγωγής 
φυσικών καλλυντικών. Τo 2017, η 
Exea, εταιρεία χαρτοφυλακίου της 
Οικογένειας Puig, εξαγόρασε το 
πλειοψηφικό πακέτο µετοχών της 
Apivita.

Μύλοι Κεπενού
Οικονομικός 
Διευθυντής
∆ιευθυντής Οικονοµικών και 
∆ιοικητικών Υπηρεσιών της 
εταιρείας Μύλοι Κεπενού ΑΒΕΕ  
αναλαµβάνει ο Χαράλαµπος 
Παπουτσόγλου αντικαθιστώντας 
τον Σπυρίδωνα Αργυρόπουλο που 
συνταξιοδοτείται. Επίσης, από 
4 Γενάρη Εµπορικός ∆ιευθυντής 
αναλαµβάνει ο Ιωάννης 
Γιαννακόπουλος και ∆ιευθυντής 
Λογιστηρίου ο Χρ. Ριζόπουλος.

Πειραιώς Factoring
Aλλαγές CEO
Ο Όµιλος Τράπεζας Πειραιώς, 
ανακοινώνει ότι ο Κωνσταντίνος 
Χριστοδούλου αναλαµβάνει 
καθήκοντα Chief Executive 
Officer στην Πειραιώς Factoring 
ΑΕ, από την 31η ∆εκεµβρίου 
2020. Ο κ. Χριστοδούλου διαθέτει 
εµπειρία 27 ετών στον 
Χρηµατοπιστωτικό Τοµέα και 
σε πολυεθνικές εταιρείες. 

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ



ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ 

Σε µία άλλη Σαντορίνη θα µπορούσε να ε-
ξελιχθεί τα επόµενα χρόνια η Σάµος, υπό 
την έννοια της ύπαρξης ενός ισχυρού συ-
νεταιρισµού µε την ταυτόχρονη δραστηριο-
ποίηση ιδιωτικών οινοποιείων. Αυτό βέβαια 
υπό την αίρεση πάντοτε ότι το συγκεκριµέ-
νο νησί των Κυκλάδων διατηρεί ισχυρό του-
ριστικό έρεισµα που ενισχύει την ανάπτυ-
ξη νέων εγχειρηµάτων µε ταχύτερο ρυθµό. 

Καθοριστικός προς αυτή την κατεύθυνση 
ήταν ο ρόλος που διαδραµάτισε η παρέµβα-
ση του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου Ανθρωπί-
νων ∆ικαιωµάτων το ∆εκέµβριο του 2015, η 
οποία καταδίκαζε την υποχρεωτική εγγρα-
φή των αµπελουργών της Σάµου στον το-
πικό συνεταιρισµό και την άρνηση για χο-
ρήγηση άδειας οινοποίησης στους αιτού-
ντες οινοποιούς που δραστηριοποιούνται 
στο νησί. Ακολούθησε εντός των πρώτων 
µηνών του 2016 η κοινή υπουργική από-
φαση που ήρε τον αναγκαστικό χαρακτή-
ρα της ΕΟΣ Σάµου. 

Οι ιδιώτες του κλάδου που 
δραστηριοποιούνται στο νησί 

Μεταξύ των παικτών που δραστηριοποι-
ούνται στο νησί είναι το Οινοποιείο Βακά-
κη, η Nopera Wines, οι Αµπελώνες Κουτσο-
δόντη, το Κτήµα Χατζηιωάννου και το Κτή-
µα Ευθυµίου καθώς και η οµάδα παραγω-
γών Πλατάνου, η οποία παράγει ποσότητες 
σταφυλιού για ποικιλιακό οίνο, που πωλού-
νται και οινοποιούνται από το Κτήµα Μιχα-
λάκη στο Ηράκλειο της Κρήτης και στο πλά-
νο της έχει την δηµιουργία δικού της οινο-
ποιείου στη Σάµο. 

Στους δραστηριοποιούµενους στο νησί κα-
ταγράφεται επίσης και η οινοποιία Cavino, 
µε έδρα το Αίγιο, που συνεργάζεται µε τον 
οινοποιό Νίκο Βακάκη, ο οποίος παράγει 
φασόν για λογαριασµό της, µε την ίδια να 
έχει επενδύσει στην τοποθέτηση µηχανο-
λογικού εξοπλισµού στη Σάµο, ενώ ταυτό-
χρονα επιβλέπει µε δικούς της οινολόγους 
την παραγωγική διαδικασία, διατηρώντας 
την ευθύνη τόσο της παραγωγής όσο και 
της εµφιάλωσης του κρασιού. Η συνεργα-

σία των δύο πλευρών αφορά την παραγω-
γή του Samos Vin Doux. 

Όπως επισηµαίνει ο Νίκος Βακάκης, µέ-
σω της συνεργασίας µε την Cavino, η συµ-
φωνία προέβλεπε την οινοποίηση 450 τό-
νων για το 2020 και 600 τόνων σταφυλιού 
για το 2021. Η Cavino ήδη έχει ολοκληρώ-
σει τρεις χρονιές παραγωγής στο νησί µε-
τά την άρση της αναγκαστικότητας του τοπι-
κού συνεταιρισµού. Η συγκεκριµένη επεν-
δυτική κίνηση από πλευράς της σε συνερ-

γασία µε τον Νίκο Βακάκη πραγµατοποιή-
θηκε µε στόχο να ικανοποιήσει τη ζήτηση 
πελατών της για συγκεκριµένες ποσότητες 
κρασιού Samos Vin Doux. 

O ισχυρός συνεταιρισµός του 90%
Σε κάθε περίπτωση κυρίαρχος διατηρείται 

ο ρόλος του συνεταιρισµού, ο οποίος οινο-
ποιεί το 90% του κρασιού στο νησί, ενώ το 
υπόλοιπο 10% οινοποιείται αυτή τη στιγµή 
από τους ιδιώτες οινοποιούς. Ο διευθύνων 
σύµβουλος της Cavino Γιάννης Αναστασίου, 
επισηµαίνει ότι ο συνεταιρισµός πρέπει να 
διατηρήσει τη δύναµή του. «Πρόκειται για 
έναν υγιή συνεταιρισµό, ο οποίος λειτουρ-
γεί µε τα χαρακτηριστικά µίας ιδιωτικής ε-
πιχείρησης», όπως σηµειώνει.

Επί του παρόντος, σύµφωνα µε τον κ. Α-
ναστασίου, η δραστηριότητα στη Σάµο σε 
επίπεδο πωλήσεων αντικατοπτρίζει το 3%-
4% του τζίρου της, ο οποίος το 2019 ανήλ-
θε σε 22,8 εκατ. ευρώ. Ας σηµειωθεί ότι α-
πό το σύνολο των ποσοτήτων γλυκού οί-
νου που παράγει στη Σάµο, το 95% εξάγε-

Ιδιωτικές επενδύσεις στη Σάμο   
που πατά στα οινικά πρότυπα της Σαντορίνης
Παραμένει κυρίαρχος στο νησί ο συνεταιρισμός, που οινοποιεί το 90% της τοπικής παραγωγής σταφυλιού

Επένδυση από το Αίγιο
Η οινοποιία Cavino, που συνερ-
γάζεται µε τον οινοποιό Νίκο 
Βακάκη, έχει επενδύσει στην 

τοποθέτηση µηχανολογικού εξο-
πλισµού στη Σάµο, ενώ επιβλέπει 

µε δικούς της οινολόγους την 
παραγωγική διαδικασία
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ται. Στόχος είναι το ποσοστό της αναλογί-
ας επί του τζίρου της, να υπερβεί το 5% του 
συνολικού κύκλου εργασιών της εταιρείας, 
η οποία διατηρεί εξαγωγική δραστηριότη-
τα σε 52 χώρες. 

Γιάννης Σκούτας: Η απόσταξη κρίσης 
κράτησε το τζίρο του 2020

Όπως αναφέρει από την πλευρά του ο 
πρόεδρος του ΕΟΣ Σάµος, Γιάννης Σκού-
τας, η φετινή χρονιά παρά τις δυσκολίες 
κράτησε τα προσχήµατα για τον Συνεταιρι-
σµό, µε καθοριστικό αντίµετρο να αποτελεί 
η απόσταξη κρίσης. «Ταυτόχρονα καταφέ-
ραµε να εξοφλήσουµε πλήρως τους παρα-
γωγούς για τη φετινή χρονιά». 

Κύρια αγορά για τον συνεταιρισµό αποτε-
λεί η Γαλλία – πουλάει το 40% της παραγω-
γής γλυκού οίνου -, όπου στην κατηγορία 
των Vins Naturels διατηρεί µερίδιο 20%. Ε-
πιπλέον, ιδιαίτερα αποδοτικές αγορές είναι 
η Γερµανία όπου η διανοµή πραγµατοποιεί-
ται από την Ελληνικά Κελλάρια Οίνων – συ-
νεργασία που διατηρείται και στην ελληνική 

αγορά. Επιπλέον η ΕΟΣ Σάµου άνοιξε πρό-
σφατα αγορές όπως αυτές του Καναδά, ενώ 
ισχυρή παρουσία διαθέτει στην Κύπρο, στην 
Κορέα, στο Βέλγιο και στο Λουξεµβούργο. 

Σε κάθε περίπτωση και η παρουσία του 
συνεταιρισµού στα σούπερ µάρκετ, ήταν έ-
νας από τους παράγοντες που ανιστάθµισε 
µέρος της συνολικής απώλειας των φετινών 
πωλήσεων. «Ο κύκλος εργασιών µας ανήλ-
θε και το 2020 περίπου στα 10 εκατ. ευρώ. 
Λόγω της πανδηµίας είχαµε απώλειες εσό-

δων περίπου 30%, ωστόσο η απώλεια αυτή 
αναπληρώθηκε από την απόσταξη κρίσης 
που προώθησε η Ευρωπαϊκή Ένωση και το 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, γεγονός 
που αναπλήρωσε όποιες απώλειες παρου-
σιάστηκαν µε αποτέλεσµα να διατηρήσου-
µε το τζίρο µας στα επίπεδα των 10 εκατ. ευ-
ρώ», εξηγεί ο κ. Σκούτας. 

Η λήξη της συνεργασίας µε τη Lidl 
και ο τρεις νέες ετικέτες φυσικών οίνων

Πρόσφατα έληξε και η µακροχρόνια συ-
νεργασία που διατηρούσε η ΕΟΣ Σάµου µε 
τη Lidl, για λογαριασµό της οποίας παρή-
γαγε περίπου 250 τόνους Σάµος Vin Doux 
ετησίως. «Προσπαθούµε να αναπληρώσου-
µε τη συγκεκριµένη απώλεια από τις αγο-
ρές στις οποίες δραστηριοποιούµαστε, ανα-
πτύσσοντας υφιστάµενες αγορές και συµ-
φωνίες. Ταυτόχρονα προχωράµε στην κυ-
κλοφορία τριών νέων ετικετών µε προστι-
θέµενη αξία για τον συνεταιρισµό, κάτι που 
είναι προγραµµατισµένο να συµβεί εντός 
του 2021, αναπτύσσοντας και επενδύοντας 

σηµαντικά στην τάση που έχει δηµιουργη-
θεί στην Ευρώπη για φυσικούς οίνους. Ή-
δη τα προηγούµενα τρία χρόνια διαθέτα-
µε στη Γαλλία ξηρό κρασί-φυσικό οίνο, ε-
νώ θα κυκλοφορήσουν ορισµένες φιάλες, 
αλλά µόνο και στην Ελλάδα σε ορισµένα ε-
στιατόρια και κάβες». 

Οι τρεις νέες ετικέτες θα προέρχονται από 
ορεινά αµπέλια βιολογικής καλλιέργειας. Η 
ενδεικτική τιµή λιανικής στη Γαλλία κινή-
θηκε µεταξύ 25 έως και 35 ευρώ, ενώ αντί-
στοιχα στην Ελλάδα αναµένεται να κινηθούν 
στα επίπεδα των 15-20 ευρώ ανά φιάλη. 

Επιθυµία µας τα ποιοτικά κρασιά από 
τους νεοεισερχόµενους ιδιώτες στη Σάµο

Αναφορικά µε την είσοδο ιδιωτικών οι-
νοποιείων στη Σάµο µετά την άρση του πε-
ριοριστικού πλαισίου που όριζε η αναγκα-
στικότητα του συνεταιρισµού, ο κ. Σκούτας 
επισηµαίνει ότι «επιθυµία µας είναι όσοι ει-
σέρχονται παραγωγικά στο νησί, να παρά-
γουν µόνο ποιοτικά κρασιά, µε πρώτη ύλη 
τα σταφύλια της Σάµου». 

Η συµφωνία της ΕΟΣ Σάµου 
µε την Cavino προέβλεπε 
την οινοποίηση 450 τόνων 
για το 2020 και 600 τόνων 
σταφυλιού για το 2021. Η 
Cavino ήδη έχει ολοκληρώσει 
τρεις χρονιές παραγωγής 
στο νησί µετά την άρση 
της αναγκαστικότητας του 
τοπικού συνεταιρισµού. Η 
συγκεκριµένη επενδυτική 
κίνηση από πλευράς της 
σε συνεργασία µε τον Νίκο 
Βακάκη πραγµατοποιήθηκε 
µε στόχο να ικανοποιήσει 
τη ζήτηση πελατών της για 
συγκεκριµένες ποσότητες 
κρασιού Samos Vin Doux. 

Αντιστάθµιση
Η παρουσία του συνεταιρισµού 

της ΕΟΣ Σάµου στα σούπερ 
µάρκετ, ήταν ένας από τους 

παράγοντες που αντιστάθµισε 
µέρος της συνολικής απώλειας 

των φετινών πωλήσεων
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Η ΣΑΜΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΡΑΣΙΟΥ
ΕΟΣ ΣΑΜΟΥ

ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟ �ΕΥΡΩ�

ΕΟΣ ΣΑΜΟΣ

CAVINO

ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΕΟΣ ΣΑΜΟΣ

ΑΠΟ ΤΟΥΣ Ι∆ΙΩΤΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ

ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ 

ΕΙΝΑΙ ΜΟΣΧΑΤΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 

ΑΜΠΕΛΙΩΝ

ΕΚΑΤ. ΛΙΤΡΑ/ΕΤΟΣ

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

5

7.00099%

 0,65

 0,60

90% 10%

Ο διευθύνων 
σύµβουλος 
της Cavino 
Γιάννης 
Αναστασίου.
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Αναιµική παραµένει η ζήτηση για τους ελλη-
νικούς λωτούς, σχεδόν ένα µήνα µετά την ο-
λοκλήρωση της συγκοµιδής, µε συνέπεια οι 
τιµές των εξωτικών φρούτων να πιέζονται ση-
µαντικά και να έχουν υποχωρήσει στα 15-18 
λεπτά το κιλό, προβληµατίζοντας τους καλλι-
εργητές. «Σε πολλές φυτείες οι καρποί έχουν 
µείνει πάνω στα δέντρα, ενώ και τα ψυγεία αυ-
τή τη στιγµή είναι γεµάτα µε προϊόν», ανέφε-

ρε ο παραγωγός Νίκος Μηνάς από τα Καλύ-
βια Πέλλας, τονίζοντας πως η εσωτερική αγο-
ρά είναι «παγωµένη», ενώ και οι εξαγωγές που 
γίνονται αφορούν σε πολύ µικρές ποσότητες 
κυρίως προς Ιορδανία. «Φέρνουµε εµπόρους 
και λένε πως δεν θέλουν προϊόν», επισηµαί-
νει µε απογοήτευση ο Τάσος Κυραλίδης από 
το Μάνδαλο Πέλλας, ενώ για µια «κακή χρο-
νιά για τον ελληνικό λωτό», κάνει λόγο ο Νί-

κος ∆ηµητριάδης από το χωριό Αρσένι Πέλλας, 
προσθέτοντας πως «µε 15 λεπτά που δίνει το ε-
µπόριο σήµερα δεν άξιζε καν να το µαζέψεις».

Πίσω από τη δυσµενή κατάσταση, οι παρα-
γωγοί «βλέπουν» ως κύρια αιτία τα συνεχόµε-
να lockdown στην αγορά, ενώ για το λόγο αυ-
τό η τοπική ∆ΑΟΚ Πέλλας έχει έτοιµο φάκε-
λο µε σχετική τεκµηρίωση για να ζητηθεί ανα-
πλήρωση εισοδήµατος από το κορωνοταµείο.

Παγωμένη η εγχώρια αγορά λωτών, λίγες οι εξαγωγές

Μια «καυτή πατάτα» 
περιμένει τον νέο 
υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης σχετικά 
με τις παλινωδίες 
στην απορρόφηση 
των τεύτλων από τον 
υπεκμισθωτή της 
ΕΒΖ που απειλούν 
και τη συνδεδεμένη

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Οι παραγωγοί τεύτλων στη Βόρεια Ελλάδα, 
που πείστηκαν να καλλιεργήσουν τη σεζόν 
του 2020 παραµένουν απλήρωτοι κι ανησυ-
χούν. Παρότι ο «επενδυτής» είχε δεσµευτεί 
πως θα εξοφλήσει τα οφειλόµενα µέχρι τις 
31/12/2020, οι υποσχέσεις του ήταν γραµ-
µένες στο χιόνι. Μέχρι και την εορτή των Φώ-
των, οι αγρότες δεν είχαν δει… φως στους 
λογαριασµούς τους. Συν τοις άλλοις, γι’ άλλη 
σύµβαση είχαν συµφωνήσει αρχικά και άλ-
λη κλήθηκαν να υπογράψουν στη συνέχεια.

Tην ίδια ώρα, ο επενδυτής της Royal Sugar 
ισχυρίζεται πως έχουν ξεκινήσει εδώ και δύο 
εβδοµάδες οι πληρωµές, ενώ πολλοί παρα-
γωγοί µεταφέρουν στην Agrenda την αγα-
νάκτησή τους, αφού παρά τους ισχυρισµούς 
της εταιρείας που µιλά για έναρξη πληρω-
µών, δεν έχουν δει ούτε 1 ευρώ στα βιβλιάρια.

«Έχοντας ολοκληρωθεί η παραλαβή των 
τεύτλων στη Θράκη, τη Θεσσαλία και την Κε-
ντρική Μακεδονία και παρόλο που βρίσκεται 
ακόµη σε εξέλιξη η συγκοµιδή των ζαχαρό-
τευτλων στις Σέρρες, ξεκίνησαν εδώ και δύο 
εβδοµάδες οι πληρωµές των καλλιεργητών 
που έχουν παραδώσει τεύτλα για την καλλι-
εργητική περίοδο 2020.Για το σκοπό αυτό η 
εταιρεία θα επικοινωνεί µε τους καλλιεργη-
τές, ώστε να ολοκληρωθεί και η διαδικασία 
πληρωµών ενώ ταυτόχρονα θα εξελίσσε-
ται και η τελική συγκοµιδή ζαχαρότευτλων 
των Σερρών», αναφέρεται από την εταιρεία.

Το πρόβληµα πάντως είναι πολύ πιο σύν-
θετο καθώς ειδικά στις Σέρρες, όπου είχαν 
καλλιεργηθεί γύρω στις 8.000 στρέµµατα, η 

πλειονότητα δεν έχει παραδώσει πάνω από 
το 20% της σοδειάς, διότι οι παραλαβές στο 
εργοστάσιο γίνονταν µε τον… αραµπά. Ορι-
σµένοι, µάλιστα, περί τα 90 άτοµα, όπως µας 
είπαν, δεν έχουν προλάβει να παραδώσουν 
ούτε κιλό και γεννάται ζήτηµα για το αν θα 
µπορέσουν να πάρουν έστω τη συνδεδεµέ-
νη, διότι χωρίς χαρτί ότι παρέδωσαν δεν προ-
βλέπεται. Υπό την έννοια αυτή, για να µετρι-
αστεί η χασούρα, θα πρέπει το υπουργείο να 
βρει τρόπο να πάρουν όλοι τη συνδεδεµένη 
και κατά το δυνατό να είναι και υψηλή. «Αυ-
τοί µας τον έφεραν τον επενδυτή, αυτοί να 
δώσουν λύση», σηµειώνουν οι παραγωγοί.

Με την κατάσταση ρευστή στην τευτλο-
καλλιέργεια λόγω των παλινωδιών στην α-
πορρόφηση των τεύτλων από τον υπεκµι-
σθωτής των εργοστασίων της ΕΒΖ, οι οδηγί-
ες ΟΠΕΚΕΠΕ για τη διεξαγωγή διοικητικών 
ελέγχων για να µην... απειληθεί η συνδεδε-
µένη ζαχαρότευτλων το 2020, µε απόφαση 
του ΟΠΕΚΕΠΕ µπορεί να δοθεί παράταση. 

Η εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ
Σύµφωνα µε εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ορί-

ζεται µεταξύ άλλων ότι οι παραγωγοί πρέπει:
 Να έχουν συνάψει σύµβαση παράδο-

σης τεύτλων σε µεταποιητική µονάδα µέχρι 

Ορισµένοι παραγωγοί 
δεν έχουν προλάβει 
να παραδώσουν ούτε 
κιλό και δεν ξέρουν 
αν θα πάρουν τη συν-
δεδεµένη, διότι χωρίς 
χαρτί ό,τι παρέδωσαν 
δεν προβλέπεται. 

Παρεκκλίσεις για συνδεδεμένη 

Μισοσκόταδο 
με τις πληρωμές 
τευτλοπαραγωγών

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΕΥΤΛΩΝ 2020

ΣΕΡΡΕΣ

ΠΛΑΤΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ
12.000

8.000

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

1.500

100%

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

2.500

ΕΩΣ 15�01�2021

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΓΙΑ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓΟΡΑΣ

 ΕΩΣ 31�01�2021

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΙΣ
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Μετατίθεται για τις 26 Φεβρουαρίου η καταλη-
κτική ηµεροµηνία για την υποβολή χειρόγρα-
φων τροποποιητικών δηλώσεων στην εφορία α-
πό αγρότες που έλαβαν αναδροµικά επιδοτήσεις 
προηγούµενων ετών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αρκεί η 
σχετική βεβαίωση για τα ποσά αυτά έχει εκδοθεί 
από τον οργανισµό πληρωµών εντός του 2020.

Σε σχετική της ενηµέρωση η ΑΑ∆Ε, αποσα-
φηνίζει ότι οι εν λόγω δηλώσεις υποβάλλονται 

στον προϊστάµενο της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. µε ψη-
φιακή απεικόνιση (scan) µέσω µηνύµατος η-
λεκτρονικού ταχυδροµείου ή µε φυσικό φάκε-
λο ταχυδροµικά (µε συστηµένη επιστολή ή µε 
υπηρεσία ταχυµεταφοράς).

Υπενθυµίζεται ότι η αρχική καταληκτική προ-
θεσµία υποβολής των εν λόγω τροποποιητικών 
δηλώσεων ήταν η 31η ∆εκεµβρίου 2020, ενώ 
τόσο το Οικονοµικό Επιµελητήριο Ελλάδος, όσο 

και οι λογιστές της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας 
Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελµατιών (ΠΟ-
ΦΕΕ), επισήµαναν την τελευταία εβδοµάδα του 
2020 τους λόγους που καθιστούν αναγκαία τη 
µεταφορά της καταληκτικής ηµεροµηνίας έως 
τον Φεβρουάριο των χειρόγραφων τροποποιητι-
κών δηλώσεων αγροτών, µε επιστολές προς τον 
υφυπουργό Οικονοµικών, Απόστολο Βεσυρόπου-
λο και τον ∆ιοικητή της ΑΑ∆Ε, Γεώργιο Πιτσιλή.

Έως 26/2 δηλώσεις στην εφορία για παλιές επιδοτήσεις

Αδιάθετες παραµένουν µεγάλες πο-
σότητες µανταρινιών της ποικιλίας 
«Κληµεντίνη», µε ορατό, πλέον, τον 
κίνδυνο να καταστούν οριστικά µη ε-
µπορεύσιµες, καθώς, λόγω των και-
ρικών συνθηκών, έχουν αρχίσει να 
γίνονται αισθητές αλλοιώσεις, που 
υποβαθµίζουν την ποιότητά τους.

Το µεγαλύτερο πρόβληµα εντοπί-
ζεται στην περιοχή της Άρτας, όπου η 
απορρόφηση της σοδειάς γίνεται µε 
το σταγονόµετρο, µε συνέπεια να υ-
πολογίζεται πως παραµένουν στα δέ-
ντρα, µε µηδαµινή προοπτική να συ-
γκοµιστούν και να εξαχθούν, γύρω 
στους 18.000 τόνους, από τους περί-
που 35.000 τόνους της εκτιµώµενης 
παραγωγής του 2020.

«∆εν υπάρχει ζήτηση για το προϊόν 
και οι Κληµεντίνες είναι µια ποικιλία η 
οποία δεν έχει µεγάλη διάρκεια ζωής. 
Επιπλέον, λόγω των βροχών και των υ-
ψηλών θερµοκρασιών που επικράτη-
σαν τις προηγούµενες ηµέρες τα µα-
νταρίνια προσβλήθηκαν και από µυκη-
τολογικές ασθένειες όπως η µονίλια, 
µε αποτέλεσµα ένα σηµαντικό µέρος 
της παραγωγής, ήδη έχει καταστεί µη 
εµπορεύσιµο. Μιλάµε για καταστροφή, 
αν συνδυαστεί και µε το γεγονός ότι η 
τιµή του προϊόντος έχει υποχωρήσει 
στα 13 λεπτά το κιλό για τον παραγω-
γό», εξήγησε στην Agrenda ο Θωµάς 
Κώνστας, ο οποίος καλλιεργεί στην 

περιοχή 70 στρέµµατα εσπεριδοειδή.
Ελαφρώς καλύτερη είναι η κατά-

σταση για τα µανταρίνια της ποικιλί-
ας «Νόβα», τα οποία συγκοµίζονται 
αυτή την περίοδο στην Άρτα. «Υπάρ-
χει µια κινητικότητα από την πλευρά 
των εµπόρων για τα Νόβα, αλλά και 
πάλι δεν µιλάµε για κάτι θεαµατικό. Ε-
πίσης οι τιµές κυµαίνονται µεταξύ 25 
και 28 λεπτών το κιλό, όταν πέρυσι τέ-
τοιο καιρό πουλούσαµε µε 35 λεπτά το 
κιλό», τόνισε ο κ. Κώνστας. Απέδωσε 
δε, την αρνητική εξέλιξη αφενός στο 
lockdown στις αγορές, λόγω κορωνο-
ϊού και αφετέρου στην υπερπαραγω-
γή της Ισπανίας, η οποία έστειλε µέ-
ρος της παραγωγής της σε εξευτελιστι-
κές τιµές στις αγορές των Βαλκανίων 
όπου απευθύνονται κατά κύριο λόγο 
και τα ελληνικά εσπεριδοειδή.

«Με έναν κωδικό διάρκειας µόνο 20 
ηµέρες το χρόνο, όπως είναι οι Κληµε-
ντίνες που καλύπτουν το 95% της πα-
ραγωγής, δεν είναι εύκολο να µπεις 
στις µεγάλες αλυσίδες», τονίζει ο Άγ-
γελος Ξυλογιάννης από τον αγροτικό 
συνεταιρισµό Άρτας, σηµειώνοντας την 
ανάγκη να καλλιεργηθούν και άλλες 
ποικιλίες, πιο πρώιµες και πιο όψιµες, 
ώστε «να πουλάµε µανταρίνια από τα 
µέσα του Οκτώβρη έως το Μάιο» και 
ταυτόχρονα να υπάρξει και καλύτερη 
οργάνωση του κλάδου.

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

10.07.2020. Οι εκτάσεις που συµµετέχουν 
στη συνδεδεµένη ενίσχυση πρέπει να σπέρ-
νονται µε πιστοποιηµένο σπόρο σποράς, που 
αποδεικνύεται µε την προσκόµιση πρωτότυ-
που «τιµολογίου αγοράς», το οποίο επισυνά-
πτεται στην ΕΑΕ και των αντίστοιχων ετικετών 
στις περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ. 
Σε περίπτωση απώλειας του πρωτότυπου «τι-
µολογίου αγοράς», ο παραγωγός µπορεί να 
προσκοµίσει γνήσιο ευκρινές αντίγραφο, α-
πό το αντίστοιχο στέλεχος του προµηθευτή 
πιστοποιηµένου σπόρου, σφραγισµένο και 
υπογεγραµµένο από τον εκδότη.

Να έχουν παραδώσει το προϊόν σε µετα-
ποιητική µονάδα το αργότερο µέχρι την 31η 
Ιανουαρίου 2021. Κατά παρέκκλιση, σε αιτι-
ολογηµένες περιπτώσεις, το διάστηµα µπο-
ρεί να παραταθεί µε απόφαση του προέδρου 
του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ΕΛΓΑ, υποχρεούται να υπο-
βάλλει ηλεκτρονικά στην εφαρµογή του ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ τα αποτελέσµατα εκτιµήσεων ζηµιών, 
το αργότερο ως το τέλος Φεβρουαρίου 2021.

 Υπάρχει υποχρέωση προσκόµισης των ετι-
κετών στις Π∆ από τους παραγωγούς µε κα-
ταληκτική ηµεροµηνία την 10-07-2020. Κατ’ 
εξαίρεση για το 2020 παρατείνεται έως και 
τις 15-01-2021. 

Κατ’ εξαίρεση
Παράδοση 

τεύτλων σε 
µεταποιητική 
έως 31 Ιανου-

αρίου 2021, 
ωστόσο κατά 

παρέκκλιση, σε 
αιτιολογηµένες 

περιπτώσεις, 
δίνεται παράταση 

µε απόφαση 
ΟΠΕΚΕΠΕ

Μικρής διάρκειας ζωή για τις Κλημεντίνες
που φέτος είχαν απέναντι και τον καιρό

Εισοδηµατική
στήριξη
Στη Θεσπρωτία οι 
παραγωγοί κατάφεραν 
να «σπρώξουν» την 
παραγωγή τους στην 
αγορά, αλλά µε χαµηλές 
τιµές. «Ο βασικός όγκος 
-γύρω στο 70%- έφυγε 
µε 23 λεπτά, όταν 
πέρυσι πουλούσαµε µε 
35-36 λεπτά» ανέφερε 
ο παραγωγός Μηνάς 
Τέλης από το 
Ασπροκλήσι, 
προσθέτοντας ότι µε το 
κόστος παραγωγής στα 
20 λεπτά το κιλό, όσοι 
είχαν µικρές εκτάσεις, 
είναι ζήτηµα αν θα 
βγάλουν τα έξοδα. Στην 
τοπική οικονοµία, ήδη 
έχουν αρχίσει κινήσεις 
και σε πολιτικό επίπεδο, 
µέσω επερωτήσεων στη 
Βουλή, ώστε να υπάρξει 
από την πολιτεία κάποια 
εισοδηµατική στήριξη 
των παραγωγών. 
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Χώρος 
σύνθεσης 
ο πρωτογενής
για το Λιβανό
Η σωστή δόµηση της εφοδιαστικής 
αλυσίδας όχι µόνο σε επίπεδο 
διακίνησης των προϊόντων σε 
προκλήσεις όπως η πανδηµία αλλά 
και οφέλους για τους αγρότες από 
την προστιθέµενη αξία των 
προϊόντων τους, στις προτεραιότητές 
του νέου υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης. Παράλληλα, η εφαρµογή 
και βέλτιστη διαχείριση της νέας 
Κοινής Αγροτικής Πολιτικής που 
διαπραγµατεύθηκε επιτυχώς η 
απερχόµενη πολιτική ηγεσία συνιστά 
για τον Σπήλιο Λιβανό κορυφαία 
προτεραιότητα, ενώ κατά τον ίδιο 
κρίσιµη είναι και η αξιοποίηση των 
κονδυλίων του Ταµείου Ανάκαµψης 
και του ΕΣΠΑ, που θα επιτρέψουν 
στον Έλληνα αγρότη να αποκτήσει 
νέους ορίζοντες, πραγµατοποιώντας 
το άλµα στην ψηφιακή εποχή.
Με βάση τα όσα ανέφερε στην 
τελετή παράδοσης παραλαβής, 
ο νέος υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης ζητούµενο είναι «να 
ανοίξουν νέοι δρόµοι, ώστε να 
µπορέσουν τα ελληνικά προϊόντα, 
µοναδικής αξίας και ποιότητας, 
να αποκτήσουν τη θέση που τους 
αρµόζει στην παγκόσµια αγορά, να 
καταστεί η µεσογειακή διατροφή 
brand name της πατρίδας µας.
Αλλά και οι αγρότες µας να µπορούν 
οι ίδιοι να αποκοµίζουν τα οφέλη 
και την προστιθέµενη αξία των 
προϊόντων τους, ανταµειβόµενοι  
ουσιαστικά για τον κόπο τους.
Ο πρωτογενής τοµέας και ο 
αγροτικός κόσµος είναι, για µένα, 
χώρος σύνθεσης και δηµιουργίας. 
Όχι πεδίο διχασµού και 
µικροκοµµατικών αντιπαραθέσεων.». 
είπε µεταξύ άλλων, τονίζοντας πως 
αναλαµβάνει σε ένα κοµβικό 
υπουργείο µε µεγάλο αποτύπωµα 
στην ελληνική κοινωνία και την 
οικονοµία. 

Οι οδηγίες Μητσοτάκη 
για τον αγροτικό χώρο 
Θα έλεγε κανείς ότι ο ανασχηματισμός έγινε για το υπουργείο Γεωργίας

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Προϋποθέσεις να γίνει δουλειά για την ανα-
βάθµιση της ελληνικής γεωργίας και του ρό-
λου που δύναται να διαδραµατίσει ο Έλληνας 
παραγωγός αγροτικών προϊόντων στο νέο πα-
ραγωγικό µοντέλο που έχει ανάγκη η χώρα, δι-
αµορφώνει το νέο επιτελικό σχήµα που εγκα-
θιστά στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ο 
τελευταίος κυβερνητικός ανασχηµατισµός.

Εξετάζοντας µάλιστα προσεκτικά τις ευρύτε-
ρες κινήσεις που έγιναν την περασµένη ∆ευ-
τέρα σε ότι αφορά στο κυβερνητικό σχήµα, θα 
µπορούσε να πει κανείς ότι αυτή τη φορά ο α-
νασχηµατισµός έγινε για το υπουργείο Αγρο-
τικής Ανάπτυξης. Αρκεί να αναφερθεί ότι χρει-
άσθηκε να αδειάσουν θέσεις σε δύο υψηλότε-
ρα… τη τάξει υπουργεία για να βολευτούν οι α-
ποχωρούντες Βορίδης και Σκρέκας, έτσι ώστε να 
αναλάβουν δράση οι Λιβανός και Οικονόµου.

Οι πληροφορίες θέλουν τον πρωθυπουρ-
γό Κώστα Μητσοτάκη να έχει ασχοληθεί επι-
σταµένως το τελευταίο διάστηµα µε τα θέµα-
τα του χώρου και να αντιλαµβάνεται την επι-
τακτική ανάγκη να γίνει κάτι:

  πρώτον, γιατί, γίνεται καθηµερινά αποδέ-
κτης της αγανάκτησης του αγροτικού κόσµου 
και της γκρίνιας των βουλευτών της επαρχίας

  δεύτερον, γιατί, η έκθεση Πισσαρίδη υπα-
γορεύει µια άλλη αντιµετώπιση του τοµέα της 
αγροτικής παραγωγής και

 τρίτον, γιατί, τα όσα έγιναν το τελευταίο 
διάστηµα µε τις πληρωµές των κοινοτικών ε-

νισχύσεων στους αγρότες κρύβουν τεράστιες 
παρασπονδίες που εκθέτουν τη χώρα στις κοι-
νοτικές αρχές και δυσχεραίνουν την ανάπτυξη

Το ερώτηµα είναι πως θα µπορούσε να απα-
ντήσει σε όλα αυτά ο νέος υπουργός Αγροτι-
κής Ανάπτυξης, Σπήλιος Λιβανός, τη συνεπι-
κουρία βέβαια του νεοαφιχθέντος υφυπουρ-
γού, Γιάννη Οικονόµου. Στον δεύτερο σηµειω-
τέον, πιστώνεται η ώσµωση του χώρου, ως γε-
ωπόνου, µε καταβολές µάλιστα από αγροτική 
περιοχή (Φθιώτιδα) κι ακόµα, η εργατικότητα 
και ο πραγµατισµός, µε βάση τη θητεία του ως 
γενικός γραµµατέας στο υπουργείο Εµπορίου. 
Η αποτελεσµατικότητα Οικονόµου µπορεί να 
απαλλάξει σε µεγάλο βαθµό τον υπουργό α-
πό τα θέµατα της καθηµερινότητας.

Στην περίπτωση του υπουργού ωστόσο, οι 
προσδοκίες είναι µεγάλες. Θεωρείται άνθρω-
πος που µπήκε στην πολιτική για να προσφέ-
ρει και όχι για να ωφεληθεί απ’ αυτή. Προερ-
χόµενος από πολιτική οικογένεια και µε υψη-
λού επιπέδου περγαµηνές, διέγραψε επιτυχή 

επαγγελµατική πορεία, πριν ανταποκριθεί στην 
πρόσκληση του πρωθυπουργού να είναι υπο-
ψήφιος βουλευτής στις εκλογές του 2019 στην 
Αιτωλοακαρνανία. Οι γνωρίζοντες πρόσωπα 
και πράγµατα υποστηρίζουν ότι το υπουργείο 
Γεωργίας θα µπορούσε να είναι ο φυσικός του 
χώρος. ∆ιαθέτει την επιστηµοσύνη για να µα-
ναντζάρει έναν τόσο πολυσύνθετο χώρο, αντι-
λαµβάνεται τη σηµασία του για την οικονοµι-
κή ανάπτυξη της χώρας, ξέρει το βάρος που αυ-
τός έχει στη σχέση της χώρας µε την ΕΕ, µπορεί 
να φέρει εις πέρας τις διαπραγµατεύσεις για τη 
νέα ΚΑΠ και κυρίως την επιτυχή προσαρµογή 
της χώρας στους νέους κανόνες.

Πριν απ’ αυτό βέβαια, θα χρειασθεί να κα-
θαρίσει τα «αγκάθια» που έχουν φυτρώσει, 
ειδικά την τελευταία δεκαετία στον αγροτι-
κό χώρο. Να βάλει φρένο στους «τεχνικούς 
συµβούλους» που επιχειρούν να υποκατα-
στήσουν τη δηµόσια διοίκηση. Να περιορί-
σει τους παραγοντίσκους που εκµεταλλεύο-
νται τους φόβους και την άγνοια πολλές φο-
ρές των ιθυνόντων για να αποκτούν εξουσί-
ες και να προσπορίζονται οικονοµικά οφέλη, 
εκµαυλίζοντας συχνά συνειδήσεις. 

Νέα ΚΑΠ και έκθεση Πισσαρίδη, µπορούν 
να αποτελέσουν τους βασικούς άξονες πάνω 
στους οποίους θα κινηθεί η αγροτική πολιτι-
κή της χώρας τα επόµενα χρόνια. Η εξειδίκευ-
σή τους είναι θέµα πολιτικής και management. 
Ο νέος υπουργός, Σπήλιος Λιβανός δείχνει να 
διαθέτει τα προσόντα που χρειάζονται για τη 
χάραξη αποτελεσµατικής αγροτικής πολιτικής, 
µετά από χρόνια περιφρόνησης του χώρου. 

Αγκάθια
Ο νέος υπουργός θα χρειασθεί 

να καθαρίσει τα «αγκάθια» 
που έχουν φυτρώσει, 

ειδικά την τελευταία δεκαετία 
στον αγροτικό χώρο
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Ενδιαφέρον θα έχουν τις επόµενες µέρες 
οι επιλογές που αναµένεται να γίνουν σε 
ότι αφορά τη θέση του γενικού γραµµατέα 
Αγροτικής Πολιτικής και Κοινοτικών Πόρων, 
µιας και είναι κάτι παραπάνω από 
οφθαλµοφανής η ανεπάρκεια του σηµερινού 
γραµµατέα, Κώστα Μπαγινέτα. Ενδιαφέρον θα 
είχε στη συγκεκριµένη θέση µια προσωπικότητα 

όπως αυτή του καθηγητή Αγροτικής Οικονοµίας 
του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου, Στάθη 
Κλωνάρη, ο οποίος έχει ασχοληθεί 
επισταµένως τον τελευταίο καιρό µε τη µελέτη 
των αλλαγών της ΚΑΠ, ενώ, σαν πιο αµυντική 
λύση, συζητείται ακόµα και η ανάθεση της 
συγκεκριµένης θέσης στον σηµερινό 
αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ∆ηµήτρη Μελά.

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Με τις καλύτερες συστάσεις αναλαµ-
βάνει την πολιτική ηγεσία του υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης ο Σπήλι-
ος Λιβανός, ένα πολιτικό στέλεχος α-
πό τον πολύ στενό κύκλο του πρωθυ-
πουργού Κυριάκου Μητσοτάκη (συµ-
µαθητές στο κολέγιο), µε πλούσιο θε-
ωρητικό µπαγκράουντ, καταξιωµένη ε-
παγγελµατική σταδιοδροµία και προ-
σωπική αναφορά στον τοµέα της α-
γροτικής παραγωγής και την περιφέ-
ρεια. Επιπροσθέτως θα µπορούσε να 
πει κανείς ότι για πρώτη φορά όλοι ή-
ταν χαρούµενοι σε µια τελετή παράδο-
σης παραλαβής. Ο Σπήλιος Λιβανός 
γιατί ανέλαβε υπουργείο, οι Βορίδης 
και Σκρέκας γιατί πήγαν σε... καλύτε-
ρο, ο Γιάννης Οικονόµου γιατί έγινε 
υφυπουργός και η Φωτεινή Αραµπα-
τζή γιατί παρέµεινε στο πόστο της. Αυ-
τοί που ακόµα έχουν µια αγωνία για τη 
συνέχεια, είναι οι γενικοί γραµµατείς.

Σαν έτοιµος από καιρό
Οι γνωρίζοντες τη µέχρι σήµερα 

πολιτική διαδροµή του νέου υπουρ-
γού Αγροτικής Ανάπτυξης υποστηρί-
ζουν ότι έρχεται, σαν έτοιµος από και-
ρό, µε ξεκάθαρη προσωπική βούλη-
ση αλλά και εντολή από τον ίδιο τον 
πρωθυπουργό να ανορθώσει τον α-
γροτικό χώρο, να αποκαταστήσει τον 
οικονοµικό ρόλο της αγροτικής παρα-
γωγής και να συµβάλει στη βιώσιµη 
ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών.

Το πόσο δύσκολο ή εύκολο είναι 
αυτό θα το δείξει ο χρόνος. Πάντως, το 
ρεπορτάζ λέει ότι ο κ. Λιβανός δεν έρ-
χεται στο υπουργείο Γεωργίας για να 
ξαναγίνει βουλευτής Αιτωλοακαρνα-
νίας, έρχεται να ξεδιπλώσει τη γνώση 
του, το τεχνοκρατικό του υπόβαθρό και 
το πολιτικό του ταπεραµέντο, σε µια 
προσπάθεια ανάταξης της αγροτικής 
οικονοµίας. Οι πληροφορίες θέλουν 

τον νέο υπουργό να µην ενδίδει εύ-
κολα στον πειρασµό διαχείρισης της 
καθηµερινότητας, έτσι ώστε να ασχο-
ληθεί απερίσπαστα µε τις µεγάλες το-
µές που έχει ανάγκη ο χώρος.

Μ’ αυτή την έννοια, πολύτιµή προς 
αυτή την κατεύθυνση, αναµένεται να 
είναι και η παρουσία του νέου υφυ-
πουργού, Γιάννη Οικονόµου, ο οποί-
ος εκτός του ότι έχει σπουδάσει γεωπό-
νος, έχει εργασθεί στην αγροτική πα-
ραγωγή και προέρχεται από κατ’ εξο-
χήν αγροτική περιοχή (Φθιώτιδα), έχει 
δώσει σαφή δείγµατα αποτελεσµατικής 
διαχείρισης των θεµάτων, ως γενικός 
γραµµατέας προστασίας του κατανα-
λωτή την περίοδο 2006-2009.    

Βεβαίως, ο χρόνος που θα έχει στη 
διάθεσή της η νέα πολιτική ηγεσία έ-
χει τη σηµασία του. ∆ιαχρονικά, πολ-
λοί υπουργοί απέφυγαν να ασχολη-
θούν µε τις χρόνιες παθογένειες και 
τις αναγκαίες µεταρρυθµίσεις στον 
αγροτικό χώρο, ξέροντας ότι πολύ 
δύσκολα θα δουν σε ορατό πολιτικό 

χρόνο το αποτέλεσµα της προσπάθει-
άς τους να δικαιώνεται. Την ίδια στιγ-
µή, ο φόβος µην εκτεθούν σε ζητήµα-
τα που έχουν σχέση µε την τρέχουσα 
διαχείριση (π.χ. πληρωµές των κοινο-
τικών ενισχύσεων) τους έκανε να ε-
γκλωβίζονται στην αναβλητικότητα 
και να διαιωνίζουν προβλήµατα που 
κάποια στιγµή γίνονται χιονοστιβά-
δα. Οι πληροφορίες θέλουν τις εντο-
λές από το Μαξίµου να είναι σαφείς:

 Θεσµική αποκατάσταση του ρόλου 
του υπουργείου και των εποπτευόµε-
νων απ’ αυτό φορέων. 

 Σαφής προσδιορισµός του µοντέ-
λου γεωργίας που χρειάζεται η χώρα 
και σταθερή υποστήριξή του µε το κα-
τάλληλο θεσµικό πλαίσιο.

 Ενσωµάτωση των κανόνων της 
ΚΑΠ στην ελληνική πραγµατικότητα.

Με βάση τα παραπάνω, το πρώτο ζη-
τούµενο θα είναι η απαλλαγή του χώ-
ρου από «αγκάθια» που έχουν παρει-
σφρήσει την τελευταία δεκαετία διεκ-
δικώντας θεσµικό ρόλο µε µοναδικό 

στόχο το οικονοµικό όφελος και µά-
λιστα σε βάρος των πραγµατικών συ-
ντελεστών της αγροτικής παραγωγής.

Το πιο δύσκολο κοµµάτι έχει να κά-
νει µε τον σχεδιασµό ενός ρεαλιστι-
κού µοντέλου ανάπτυξης της αγρο-
τικής επιχειρηµατικότητας, σε κατάλ-
ληλο µάλιστα συνδυασµό  µε τους άλ-
λους κρίκους της αλυσίδας αξίας (εισ-
ροές, µεταποίηση, συσκευασία, εµπό-
ριο, λιανική) έτσι ώστε να επιτυγχά-
νεται η µέγιστη δυνατή προστιθέµε-
νη αξία και να µοιράζεται δίκαια µε-
ταξύ των εµπλεκοµένων.

Τέλος, ζητούµενο η κατανόηση και 
αξιοποίηση των κανόνων και δυνατο-
τήτων της ΚΑΠ. Έχουν περάσει χρόνια 
που οι ιθύνοντες δεν είναι σε θέση να 
παρακολουθήσουν στενά και στο σω-
στό timing τα τεκταινόµενα στις Βρυ-
ξέλλες, µε αποτέλεσµα να µην αντιλαµ-
βάνονται εγκαίρως τις κατευθύνσεις 
και στο τέλος να αναλώνονται σε µια 
επιφανειακή και πελατειακή κατά βά-
ση διαχείριση των κοινοτικών πόρων.

Δρομολογημένος 
για μεταρρυθμίσεις 
ο Σπήλιος Λιβανός

Έτοιμος να 
ξεδιπλώσει τη γνώση 

του και το πολιτικό 
του ταπεραμέντο 

σε μια προσπάθεια 
ανάταξης της 

αγροτικής 
οικονομίας ο νέος 

υπουργός

Κοµβικής σηµασίας
η στρατηγική θέση

για τη νέα ΚΑΠ, 
που θέλει γνώστες

Τομές
Οι πληροφορίες θέλουν 
τον νέο υπουργό να µην 
ενδίδει εύκολα στον 
πειρασµό διαχείρισης της 
καθηµερινότητας, έτσι ώστε 
να ασχοληθεί απερίσπαστα 
µε τις µεγάλες τοµές που έχει 
ανάγκη ο αγροτικός χώρος.

Οικονόμου
Πολύτιµή αναµένεται να είναι 
και η παρουσία του νέου 
υφυπουργού Γιάννη 
Οικονόµου, ο οποίος εκτός του 
ότι έχει σπουδάσει γεωπόνος, 
έχει εργασθεί στην αγροτική 
παραγωγή και προέρχεται από 
κατ’ εξοχήν αγροτική περιοχή 
(Φθιώτιδα), έχει δώσει σαφή 
δείγµατα αποτελεσµατικής 
διαχείρισης των θεµάτων.

Σχέδιο
Το πιο δύσκολο κοµµάτι έχει 
να κάνει µε τον σχεδιασµό 
ενός ρεαλιστικού µοντέλου 
ανάπτυξης της αγροτικής 
επιχειρηµατικότητας, σε 
κατάλληλο µάλιστα συνδυασµό  
µε τους άλλους κρίκους 
της αλυσίδας αξίας.
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ΠΟΛ ΜΑΚΚΑΡΤΝΕΪ 
ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΣΤΗΣ
«Καθώς φεύγω από το 
σπίτι µου, κλείνω την πύλη 
και κοιτάζω ένα µεγάλο 
έλατο που βρίσκεται δίπλα 
και λέω: «Γεια, Τζoρτζ». 
Αυτό είναι το δέντρο που 
µου έδωσε ο Τζορτζ 
Χάρισον. Mπήκε σε αυτό 
το δέντρο για µένα. Ελπίζω 
να είναι ευχαριστηµένος 
µε αυτό».

ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
«Για το ‘21 οι στόχοι στον 
τουρισµό είναι θεωρητικοί, 
διότι το τοπίο δεν έχει 
ξεκαθαριστεί. Σίγουρο είναι 
ότι φέτος θα αυξηθεί ο 
ανταγωνισµός και η 
προσφορά, ενώ η ζήτηση 
δεν θα είναι µεγάλη. Ως εκ 
τούτου θα πέσουν οι τιµές 
και οι επιλογές θα είναι 
µεγαλύτερες».

ΜΑΤΙΝΑ ΠΑΓΩΝΗ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΙΝΑΠ
«Τα παιδιά έχουν 
καταλάβει ότι δεν ζούµε σε 
φυσιολογικές συνθήκες, θα 
είναι καλό για την 
ψυχολογία τους να 
ανοίξουν τα σχολεία. [...]. 
Έχουµε να κάνουµε µε 
έναν ιό επικίνδυνο και 
µολυσµατικό… ∆εν είχαµε 
δεχθεί ποτέ ξανά τέτοια 
επίθεση από ιό».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΝΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΟΤΙ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΕΦΥΓΕ Ο ΒΟΡΙ∆ΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ Ο ΒΑΡΡΑΣ 

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

ΚΑΠcakes
Χαρές και όχι λύπη στο 
µέγαρο της πλατείας Βάθη 
κατά την τελετή παράδοσης-
παραλαβής, αφού ο 
Μαυρουδής αναβαθµισµένος, 
µετά από 1,5 χρόνο ακινησίας, 
αναλαµβάνει νέο νευραλγικό 
πόστο. Λέτε, εκεί να µιλάει 
αγροτικά; Προβληµατισµένος, 
ο διάδοχος του που ξέρει ότι 
τον περιµένει πολλή και επί 
της ουσίας δουλειά.

Ξεφύγαµε
Το ότι δεν πάµε καλά, είναι 
παραπάνω από βέβαιο. Με τα 
τόσα που απασχολούν αυτόν 
τον τόπο ο Βάκης, βρήκε να... 
απασχολήσει τον Μαυρουδή 
στο νέο του πόστο, ζητώντας 
του να µεριµνήσει ώστε να 
αποδοθεί στον Τζούλιαν Ασάνζ 
(WikiLeaks) η τιµητική του 
πολιτογράφηση, ως Έλληνας, 
µε την απόδοση σε αυτόν της 
ελληνικής ιθαγένειας.

Ενεργός
Ο Σκρέκας πάντως τα 
ενεργειακά που τα ‘ξερε, 
προσπάθησε να τα φέρει 
πιο κοντά στους αγρότες 
(τροπολογία net metering). 
Εξ’ ου και η αναβάθµιση-
µετάθεσή του στο Ενέργειας. 
Από εκεί ενδεχοµένως 
θα µπορέσει να τα τρέξει 
και καλύτερα, όπως και τα 
αρδευτικά, καθώς γνωρίζει πού 
πονάει ο παραγωγικός ιστός.

Ποια η σχέση του µε το βρεγµένο χώµα

Ο Μαυρουδής έφυγε, ο Σπήλιος ήρθε. Κι ο αγροτικός κόσµος συ-
νεχίζει να περιµένει λύσεις απέναντι σε παθογένειες που τον κρα-
τούν πίσω και αποµονωµένο από τις εξελίξεις. Οι θεωρητικές περ-
γαµηνές και το τεχνοκρατικό υπόβαθρο του νέου υπουργού της 
πλατείας, σε υψηλό επίπεδο, αρκεί να ξεδιπλωθούν και να µην...ε-
γκλωβιστούν. Αν µη τι άλλο, τον περιµένει πολλή δουλειά σε όλα 
τα επίπεδα, (σ.σ φιάσκο εξόφλησης τσεκ, στρατηγικά σχέδια ΚΑΠ, 
«χρυσαφένια βοσκοτόπια», κλπ) γιατί µέχρι τώρα στη Βάθη δούλε-
ψε µόνο η ρητορική τέχνη και η προσωπική ατζέντα. «Ποια η σχέ-
ση του µε το βρεγµένο χώµα;», ρωτάει µε νόηµα φίλος της στήλης.

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Το 7χίλιαρο, 
ξεχάστηκε. Πάνε κι 
έρχονται οι κύκλοι της 
Επιστρεπτέας και κάτι 
έχουν να τσιµπάνε 
και οι αγρότες. Η 
είσοδος του Σπήλιου 
στο µέγαρο της Βάθη 
θρυλείται ότι θα βάλει 
µια τάξη στη διαφάνεια 
των πληρωµών.

Ποια άραγε η 
µεγαλύτερη 
παρακαταθήκη 
του Μαυρουδή για 
τον πρωτογενή; 
Μάλλον το ότι 
έφυγε, σχολιάζουν, 
κάποιοι αγρότες. 
Εύκολα ξέχασαν τις 
παρεµβάσεις για τους 
ανθοπώλες και τα 
αδέσποτα...

Υβρίδια
Μέσα στον Ιανουάριο, 

ακούγεται ότι εκκοκκιστής της 
Βορείου Ελλάδος, από τους 
µεγαλύτερους του κλάδου, 
σκοπεύει να πληρώσει το 
συµπληρωµατικό ποσό στους 
βαµβακοπαραγωγούς µε τους 
οποίους συνεργάστηκε. 

Μέχρι στιγµής τους έχει 
δώσει 35 λεπτά το κιλό και οι 
φήµες λένε πως σκοπεύει να 
κινηθεί στα περσινά επίπεδα, 
όταν στην εκκαθάριση οι 
αγρότες είχαν πιάσει 42 λεπτά 
το κιλό για το κλασσικό και 44 
λεπτά το κιλό για τις ειδικές 
ποικιλίες. 

Σε µια δεύτερη περίπτωση, 
ένας µικρότερος εκκοκκιστής, 
στα 37 λεπτά το κιλό που είχε 
δώσει αρχικά, πρόσθεσε άλλα 
4 λεπτά. Ξεπαραδιάστηκαν... 
και µάλιστα για δεύτερη 
συνεχόµενη χρονιά φέτος, 
λένε οι βαµβακοπαραγωγοί.

;

ΜΙΚΑΕΛ ΚΡΜΕΝΤΣΙΚ 
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ
«Είµαι ο Μίκαελ 
Κρµέντσικ, ο νέος 
επιθετικός του ΠΑΟΚ και 
είµαι πολύ χαρούµενος 
που είµαι εδώ. Νιώθω 
πολύ καλά τώρα, γιατί 
ήταν µεγάλη ηµέρα. 
Νιώθω υπέροχα γιατί είµαι 
εδώ και χαρούµενος...» 
[σ.σ δηλώσεις µέσω social 
media].

Κι αν χρειασθείς 
καµία βοήθεια 
µε τα βοσκοτόπια 
εγώ είµαι εδώ!

Πριν κλείσει η χρονιά τακτοποιήθηκαν όσα 
έπρεπε να πληρωθούν στον αγροτικό κόσµο, µε 
κάποιες τρύπες, αλλά πάντα έτσι γίνεται – µην 
αλλάξει και το «σύστηµα»- και µε το νέο έτος και 
τις αλλαγές στην πλατεία Βάθη, οι παραγωγοί 
ελπίζουν να πάνε όλα καλύτερα! Για την ώρα 
καλοκαιρία, αλλά ο χειµώνας είναι µπροστά και 
όλοι λένε ότι θα είναι «βαρύς»!

Ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, πάντως, σε τηλεοπτική 
εκποµπή ζήτησε συγνώµη από όσους παραγωγούς 
της Θεσσαλίας αδικήθηκαν στις πρώτες πληρωµές 
για τις ζηµιές από τον «Ιανό». Μάλιστα, απέδωσε 
τα προβλήµατα στην…. τεχνολογία και στις 
δορυφορικές εικόνες που ελήφθησαν την επόµενη 
µέρα των πληµµυρών από το περιφερειακό 
υποκατάστηµα του ΕΛΓΑ στη Λάρισα. 

Τουτέστιν, φταίνε εκεί στο υποκατάστηµα της 
Λάρισας, είπε ο πρόεδρος και επειδή ο ίδιος 
ενηµερώθηκε πολύ αργότερα και µάλιστα µετά 
και τη δεύτερη παρτίδα πληρωµών, δεσµεύτηκε 
ότι «οι Θεσσαλοί αγρότες θα αποζηµιωθούν 
100% για τη ζηµιά που υπέστησαν, παρόλο που 
δεν πήραν προκαταβολή». Και για να µην 
ξεχνιούνται «έταξε» µέτρα και για τους 
υπεύθυνους. Κάτι ακούγεται για απολύσεις…..

Η υφυπουργός Φωτεινή, ανήµερα στη γιορτή της 
επισκέφτηκε την ιδιαίτερη πατρίδα της τις Σέρρες, 
από όπου και έταξε στους πληγέντες αγρότες 
τάχιστη αποτύπωση των εκτιµήσεων, γρήγορη 
αποπληρωµή των αποζηµιώσεων, αποκατάσταση 
των ζηµιών σε πάγιο κεφάλαιο και εξοπλισµό, όχι 
µε ΠΣΕΑ αλλά µε fast track διαδικασίες σε 
συνεννόηση µε το υπουργείο Οικονοµικών και 
αποζηµίωση όσων ζηµιών δεν καλύπτονται από τις 
ΚΟΕ µε την αποζηµιωτική διαδικασία τύπου 
«Ιανού». Συνεχίζει ακάθεκτη το έργο της η 
αµετακίνητη από την πλατεία Βάθη Φωτεινή. Εύγε!

Άλλη µία καλή είδηση, αν και είχε ανακοινωθεί 
από παλιότερα, είναι ότι από 1η Ιανουαρίου 2021 
ισχύει µειωµένος φορολογικός συντελεστής 9% για 
εισοδήµατα έως 10.000 ευρώ. Παράλληλα, έχουν 
µειωθεί και οι επόµενες φορολογικές κλίµακες 
κατά µια ποσοστιαία µονάδα. Κάτι είναι κι αυτό! 

Πυκνώνουν οι ζυµώσεις µεταξύ των 
εµπλεκοµένων µε την νεοσύστατη ΙΚΕ 
Πυρηνοκάρπων και ενδιαφερόµενων να 
ενταχθούν στο πρόγραµµα που στοχεύει να 
παράξει περισσότερα από άποψη αποδόσεων και 
πολύ ποιοτικότερα προϊόντα για τη µεταποιητική 
βιοµηχανία, στη βάση µιας µορφής συµβολαιακής 
συνεργασίας. Σε προχωρηµένο στάδιο επαφών, 
όπως µαθαίνει η στήλη, είναι διαπραγµατεύσεις µε 
τη Venus, τους τρεις συνεταιρισµούς της ΑΛΜΕ 
(Μελίκη, Μέση, Αλιάκµονας), της Αγίας Κυριακής, 
οι δύο οργανώσεις της Κουλούρας, η Μέλισσα στη 
Σκύδρα και η Άρτεµις στους Γαλατάδης και καλώς 
εχόντων των πραγµάτων, µέσα στο Γενάρη και το 
Φλεβάρη αναµένεται να οριστικοποιηθούν οι 
πρώτες συµβάσεις.  Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Γ
ια να φθάσει να γίνει κά-
ποιος υπουργός, σηµαίνει 
ότι έχει περάσει από πολλές 
συµπληγάδες, οπότε δεν πε-

ριµένει από τον έναν και τον άλλο 
να δει τι πρέπει να κάνει. Η εµπει-
ρία µάλιστα δείχνει ότι η πληθώρα 
συναντήσεων και οι πολλές γνώµες 
συχνά αποµακρύνουν τους ηγέτες α-
πό τα µεγάλα και κρίσιµα ζητήµατα 
και τους εξαντλούν στη διαχείριση 
της φθοροποιού καθηµερινότητας.

Από εποχής Σημίτη
ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ τοµέα εν προκει-
µένω, είναι πολλά τα χρόνια που το… 
καράβι ακολουθεί τα κύµατα χωρίς τι-
µόνι και χωρίς προσανατολισµό. Αν 
έπρεπε να θυµηθώ από πότε, θα ’λε-
γα από εποχής Σηµίτη, όταν ήταν στη 
θέση του υπουργού Γεωργίας.
Έκτοτε ο χώρος κινείται ασθµαίνο-
ντας πίσω από τα γεγονότα. Κι αν 
βιάζονται κάποιοι να πουν ότι τώρα 
υπάρχει η ΚΑΠ, η απάντηση είναι, 
πρώτον, µόνο η ΚΑΠ δεν φτάνει και 
δεύτερον, η ΚΑΠ για να έχει αξία πρέ-
πει να την καταλαβαίνεις καλά. Και ε-
ρωτώ, στην περίπτωσή µας ποιος την 
ξέρει καλά; Ο Μπαγινέτας;

Lamborghini
ΕΠΙΜΕΝΩ ωστόσο ότι δεν είναι µό-
νο η ΚΑΠ, ως πλαίσιο ενισχύσεων α-
πό την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης. Η ΚΑΠ είναι ένα εργαλείο. Το 
πως εµείς θα το χειριστούµε, είναι δι-
κή µας δουλειά! Είναι σαν να έχεις µια 
Lamborghini και δεν ξέρεις να την ο-
δηγείς. Σ’ αυτά τα κυβικά µάλιστα, ο 
κίνδυνος είναι πολύ µεγαλύτερος. 
Ως εκ τούτου, η ΚΑΠ για να απο-
δώσει , εκτός από τεχνογνω-
σία, χρειάζεται δρόµο, χρει-
άζεται γήπεδο! Σε ποιο «γή-
πεδο» µπορεί να γίνει παι-
χνίδι µε τη νέα ΚΑΠ;

Παρακράτος  
Σ’ ΑΥΤΟ µε τα «πειραγµένα» 
βοσκοτόπια; Εκεί που η Ευρω-
παϊκή Ένωση, µετά κόπων και 
βασάνων µας έδωσε τη δυνατότη-

τα να ενεργοποιήσουµε δικαιώµα-
τα ενιαίας ενίσχυσης σε 9,6 εκατοµ-
µύρια στρέµµατα κι εµείς καλέσαµε 
τους «εξωσχολικούς» να παριστάνουν 
τους κτηνοτρόφους και να εισπράτ-
τουν κατοσταριές τα χιλιάρικα; Κι αυ-
τό την ώρα που χιλιάδες νέα παιδιά 
και σοβαροί επαγγελµατίες της κτη-
νοτροφίας, δυσκολεύονται να βρουν 
βοσκότοπο, όχι για να εισπράξουν 
δικαιώµατα αλλά για να κάνουν τη 
δουλειά τους;  

Μεγάλο ατσαλιό 
ΝΑ ΤΟ ΠΩ λίγο πιο απλά; Την πρώτη 
φορά, µε την εκτατικοποίηση ουσια-
στικά των δικαιωµάτων, η ανάγκη των 
γελαδάρηδων να δείξουν κι αυτοί βο-
σκότοπο, πήρε χώρο από τους παρα-
δοσιακούς αιγοπροβατοτρόφους και 
τον έδωσε µέσω της τεχνικής λύσης 
σε κτηνοτρόφους που τον είχαν ανά-
γκη. Τα καλά της λεγόµενης τεχνικής 
λύσης. Τώρα, που βρέθηκε τρόπο να 
µπουν τα πράγµατα στη θέση τους, το 
προηγούµενο ανακάτεµα (ατσαλιό το 
λένε στο χωριό µου) µένει όπως ήταν 
και την καινούργια δυνατότητα την 
κάνουµε χάρισµα στους απατεώνες!!! 
Σπήλιο τ’ ακούς; 

Παπαδομελάδες
ΤΑ ΛΕΩ ΑΥΤΑ, γιατί, µαθαίνω τε-
λευταία, οι Παπαδοµελάδες ζητούν 
και µάλιστα εγγράφως να σταµατή-
σουν οι έλεγχοι για τα καινούργια 
βοσκοτόπια που επιδοτήθηκαν (την 
τελευταία τριετία – τέτοια διακοµµα-
τική συµφωνία) από το Εθνικό Από-
θεµα, ενώ στους ανακριτές που έ-

χουν αναλάβει δράση αρνούνται 
την παροχή στοιχείων µε τη δι-

καιολογία ότι πρόκειται για… 
προσωπικά δεδοµένα! 
Να θυµίσω ότι πρόκειται για 
τα ίδια προσωπικά δεδοµένα 
για τα οποία, εδώ και κάποια 
χρόνια, κάποιος άλλος που 
δηλώνει αναντικατάστατος, 
τα είχε βγάλει στο παζάρι και 
τα διέθετε µε το αζηµίωτο σε 
εταιρείες και συντελεστές του 
χώρου. Μη λέµε ονόµατα µη 
θίγουµε υπολήψεις!       

Να θυµίσω ότι 
πρόκειται για τα 
ίδια προσωπικά 
δεδοµένα για τα 
οποία, εδώ και 
κάποια χρόνια, 
κάποιος άλλος 
που δηλώνει 
αναντικατάστατος, 
τα είχε βγάλει 
στο παζάρι και 
τα διέθετε µε 
το αζηµίωτο σε  
εταιρείες 
και συντελεστές 
του χώρου 

Γ
ια προφανείς λόγους, το 2020 δεν θα 
καταγραφεί στην ιστορία ως µια καλή 
χρονιά. Ταυτόχρονα, έφερε µαζί του 
περισσότερη επιστηµονική πρόοδο α-

πό οποιαδήποτε άλλη χρονιά στην πρόσφατη 
µνήµη - και οι εξελίξεις αυτές θα διαρκέσουν 
πολύ µετά την εξαφάνιση της Covid-19 ως µεί-
ζονος απειλής για την ανθρωπότητα.

∆ύο από τα πιο προφανή και απτά σηµάδια 
προόδου είναι τα εµβόλια mRNA που διανέµο-
νται τώρα σε όλη την αµερικανική ήπειρο και, 
ευρύτερα, σε όλο τον κόσµο. Τα συγκεκριµέ-
να εµβόλια φαίνεται να έχουν πολύ υψηλά 
επίπεδα αποτελεσµατικότητας και ασφάλει-
ας και µπορούν να παραχθούν ταχύτερα από 
τα συµβατικά. Είναι ο κύριος λόγος για τον ο-
ποίο έχουµε µια σχετικά αισιόδοξη προοπτική 
για το 2021. Η τεχνολογία mRNA µπορεί επί-
σης να έχει ευρύτερες δυνατότητες, για παρά-
δειγµα στο να βοηθά στην επιδιόρθωση προ-
βληµατικών καρδιών. Ένα πολλά υποσχόµε-
νο υποψήφιο εµβόλιο κατά της ελονοσίας, ί-
σως του µεγαλύτερου «δολοφόνου» στην αν-
θρώπινη ιστορία, βρίσκεται στα τελικά στάδια 
κλινικών δοκιµών.[…]. 

Ήταν µια καλή χρονιά και για την τεχνητή 
νοηµοσύνη. Η τεχνολογία GPT-3 επιτρέπει τη 

δηµιουργία εξαιρε-
τικά κοντινής στην 
ανθρώπινη µορφή 
γραφής, µε µεγά-
λο βάθος και πο-
λυπλοκότητα. Εί-
ναι ένα σηµαντικό 
βήµα προς τη δη-
µιουργία αυτοµα-

τοποιηµένων οντοτήτων που θα µπορούν να α-
ντιδρούν µε πολύ «ανθρώπινους» τρόπους. […]

Ήταν επίσης µια καλή χρονιά για την πρόο-
δο στο πεδίο των µεταφορών. Η πρόοδος όσον 
αφορά τα αυτόνοµα οχήµατα χωρίς οδηγό φαί-
νεται να έχει «κολλήσει», ωστόσο η Walmart 
θα τα χρησιµοποιεί σε ορισµένες παραδόσεις 
µέσω φορτηγών το 2021. […]. Η SpaceX πέτυ-
χε σχεδόν κάθε στόχο εκτόξευσης και πυραυ-
λικής δοκιµής που είχε ανακοινώσει για την 
χρονιά που τελειώνει. Η Toyota κι άλλες εται-
ρείες ανακοίνωσαν σηµαντική πρόοδο όσον 
αφορά στις µπαταρίες ηλεκτρικών οχηµάτων 
και τα σχετικά προϊόντα αναµένεται να κάνουν 
«ντεµπούτο» µέσα στο 2021 […]. 

Τέλος, η ανάδυση και γενίκευση της εργασί-
ας από απόσταση είναι πραγµατική πρόοδος. 
Θα πραγµατοποιηθούν πολλές ακόµη συναντή-
σεις Zoom και πολλά από τα παραδοσιακά επαγ-
γελµατικά ταξίδια δεν θα επιστρέψουν. Χωρίς 
αµφιβολία, ήταν µια τραγική χρονιά. Παράλ-
ληλα µε τη θλίψη και την τραγωδία, έγινε αρ-
κετά σηµαντική πρόοδος. Αυτό είναι κάτι που 
αξίζει να θυµόµαστε, ακόµα κι αν δεν µπορού-
µε να γιορτάσουµε κοιτώντας πίσω στο 2020.

*ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ

Χρονιά 
σταθμός

ΤOY ΤΑΪΛΕΡ ΚΟΟΥΕΝ*
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Τ
ο σύστηµα πιστοποίησης Made Green in 
Italy (MGI) αποτελεί ένα καινοτόµο σύστη-
µα πιστοποίησης προϊόντων κρέατος που 
παράγονται στην Ιταλία (Made in Italy) 

µε βιώσιµο τρόπο (Green), ο οποίος προκύπτει µέ-
σω της αξιολόγησης του περιβαλλοντικού αποτυ-
πώµατος που προκύπτει από την παραγωγική δια-
δικασία 1 kg παραγόµενου κρέατος. 

Τ ο καινοτόµο αυτό σύστηµα, βασίζεται στις 
µεθόδους αξιολόγησης των περιβαλλοντι-
κών επιπτώσεων του «κύκλου ζωής» ενός 

προϊόντος (LCA-Life Cycle Assesment) και αποτε-
λεί µέρος µιας νέας Ευρωπαϊκής στρατηγικής αει-
φόρου ανάπτυξης µε την ονοµασία PEF (Product 
Environmental Footprint), η οποία στοχεύει στη µε-
τατροπή της οικονοµίας της Ευρώπης σε µια σύγ-
χρονη, οικονοµικά αποδοτική και ανταγωνιστική 
οικονοµία, µε ουδέτερο αποτύπωµα άνθρακα ως το 
2050. Γίνεται εποµένως εύκολα αντιληπτό, ότι κάτι 
τέτοιο µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο µέσω της 
ποσοτικοποίησης των εκποµπών αερίων του θερ-
µοκηπίου σε όλους τους παραγωγικούς κλάδους 
και σε όλα τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

ΗΙταλία είναι η πρώτη χώρα της Ευ-
ρώπης η οποία θα εφαρµόσει 
τη στρατηγική PEF µέσω του 

συστήµατος πιστοποίησης MGI 
και έτσι, εντός του 2024, οι ε-
κτροφές της χώρας µε µηδενι-
κό περιβαλλοντικό αποτύπω-
µα θα µπορούν να χρησιµο-
ποιούν στην ετικέτα του τε-
λικού τους προϊόντος το λο-
γότυπο MGI. Η ετικέτα αυτή, 
θα επιτρέψει τη διάκριση, τη 
διαφοροποίηση και τη βελτίω-
ση των ζωικών προϊόντων που 
εµπίπτουν στην κατηγορία του 
“φρέσκου κρέατος”, καθώς εξασφα-
λίζεται η αναγνωρισιµότητα των προ-

ϊόντων µε µηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωµα, 
χρησιµοποιώντας έναν απλό και συνάµα κατανο-
ητό τρόπο, χωρίς τη χρήση αριθµών οι οποίοι µπο-
ρεί να είναι δύσκολο να ερµηνευτούν από τον τε-
λικό καταναλωτή. 

Π αράλληλα, µε αυτόν τον τρόπο δίνεται έ-
να σηµαντικό κίνητρο στους ίδιους τους 
παραγωγούς για τη συνεχή βελτίωση της 

περιβαλλοντικής βιωσιµότητας της εκτροφής, η ο-
ποία συνδέεται άµεσα µε την οικονοµική της απο-
δοτικότητα.  Η εφαρµογή ορθών πρακτικών και η 
πιστοποίηση MGI µπορούν επίσης να αποτελέσουν 
σηµαντικά εργαλεία υπεράσπισης του τοµέα της ζω-
ικής παραγωγής ενάντια στις συνεχείς επιθέσεις 
που δέχεται από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης  µέ-
σω των ψευδών ειδήσεων (fake news) σχετικά µε 
τη συµβολή του στο φαινόµενο του θερµοκηπίου.

Π ροκειµένου µια εκτροφή να εξασφαλίσει 
την πιστοποίηση MGI για ένα ή περισσό-
τερα από τα προϊόντα της, είναι απαραίτη-

το να υιοθετηθούν οι «Κανόνες κατηγορίας προϊ-
όντων» (RCP), δηλαδή µία σειρά από κανόνες και 
προϋποθέσεις που είναι απαραίτητες για τη διεξα-

γωγή των µελετών σχετικά µε το περιβαλ-
λοντικό αποτύπωµα της εκάστοτε κα-

τηγορίας προϊόντων. 

Ο ι κανόνες αυτοί θε-
σπίζονται από το Υ-
πουργείο Περιβάλλο-

ντος της Ιταλίας. Πιο συγκε-
κριµένα, για την εξασφάλι-
ση της ετικέτας MGI, θα πρέ-
πει να αξιολογούνται όλες οι 
εκποµπές αερίων του θερµο-

κηπίου σε όλες τις φάσεις της 
εκτροφής, οι οποίες είναι απα-

ραίτητες για την παραγωγή 1 kg 
κρέατος. Η ανάλυση ξεκινάει από τα 

πρώτα στάδια της ζωής του ζώου στην 

εκτροφή και φτάνει ως τη µεταφορά και τη σφαγή 
του, µε την αξιολόγηση των εκποµπών που προκύ-
πτουν από παράγοντες όπως η µέση κατανάλωση 
τροφής ανά ζώο, η απαιτούµενη ενεργειακή δαπά-
νη σε όλα τα στάδια εκτροφής, η ποιότητα της επε-
ξεργασίας των αποβλήτων κ.α.

Π ιο συγκεκριµένα το πρωτόκολλο προβλέ-
πει 3 κατηγορίες προϊόντων ανάλογα µε 
το περιβαλλοντικό αποτύπωµα της εκά-

στοτε εκτροφής:
 Η κατηγορία Α (ανώτερη), η οποία αναφέρεται 

στις εκτροφές στις οποίες η παραγωγή προϊόντων 
κρέατος χαρακτηρίζεται από µηδενικό περιβαλλο-
ντικό αποτύπωµα και κατά συνέπεια αποκτούν δι-
καίωµα στη χρήση του λογότυπου MGI.

 Η κατηγορία Β (βασική), η οποία αναφέρεται 
στις εκτροφές εκείνες των οποίων το περιβαλλο-
ντικό αποτύπωµα χαρακτηρίζεται ως συµβατικό 
της κατηγορίας του εκάστοτε τελικού προϊόντος, 
ωστόσο και αυτές διατηρούν δικαίωµα στη χρήση 
του λογότυπου MGI, καθώς οι κτηνοτρόφοι των ε-
κτροφών αυτών δεσµεύονται να βελτιώσουν σηµα-
ντικά τις εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου της ε-
κτροφής, µε στόχο την παραγωγή προϊόντων κρέ-
ατος µε µηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωµα στα 
επόµενα τρία χρόνια. 

 Η κατηγορία Γ (υπό της βασικής), η οποία ανα-
φέρεται στις εκτροφές εκείνες στις οποίες η παρα-
γωγή προϊόντων κρέατος  δεν µπορεί να χαρακτη-
ριστεί ως περιβαλλοντικά βιώσιµη ενώ απουσιάζει 
η δέσµευση από πλευράς των κτηνοτρόφων για 
βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος της 
εκτροφής και συνεπώς δεν µπορούν να χρησιµο-
ποιούν το λογότυπο MGI στα τελικά τους προϊόντα.

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί πως η διάρκεια χορή-
γησης του λογότυπου MGI είναι τα τρία χρόνια, µε-
τά το πέρας των οποίων, το περιβαλλοντικό αποτύ-
πωµα των εκτροφών επαναξιολογείται.

Η ετικέτα της βιώσιμης παραγωγής
και κατανάλωσης κρέατος στην Ιταλία

* Υποψήφιου διδάκτορα, Università degli Studi di Sassari

ΑΡΘΡΟ
  ΤOY ∆Ρ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΣΙΟΥΤΑ*
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΤΕΛΑ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ

ΕΞΠΟΤΡΟΦ για τα
ελληνικά προϊόντα
Έχοντας βραβευθεί στον διαγωνισµό 
Exhibition Marketing Awards το 2020, η 8η 
έκθεση ΕΞΠΟΤΡΟΦ επιστρέφει στις 28 έως 
30 Ιανουαρίου 2022, στο Halexpo στο 
Μαρούσι, µε µια premium εµπειρία και να 
αναδείξει τοπικά ελληνικά προϊόντα για τους 
επαγγελµατίες του κλάδου των τροφίµων, των 
ποτών και της γαστρονοµίας. Μέσω Β2Β 
συναντήσεων και της online Έκθεσης, The 
DeliFair,  στις 1-5 Μαρτίου 2021, οι 350 
Έλληνες παραγωγοί που θα µπορέσουν να  να 
έρθουν σε επαφή µε πιθανούς πελάτες από 
τον χώρο της Εστίασης και της αγοράς 
Τροφίµων. Περισσότερες πληροφορίες: 
https://expotrof.gr/

Μάρτιο η έκθεση
«Agrothessaly» 
Μετά την περισινή µεγάλη επιτυχία της, µε 
44.246 επισκέπτες, η Πανελλήνια Έκθεση για τη 
Γεωργία και την Κτηνοτροφία «Agrothessaly», 
θα διοργανωθεί για 13η χρονιά στις 4 µε 7 
Μαρτίου 2021 στην σκεπαστή Αγορά Νεάπολης 
της Λάρισας. Η Agrothessaly αποτελεί µία 

στρατηγική συνεργασία της ∆ΕΘ-Helexpo και του 
∆ήµου Λαρισαίων, µε διεθνή χαρακτήρα. Η 
έκθεση φιλοξενεί µια µεγάλη γκάµα γεωργικών 
µηχανηµάτων, εξοπλισµού και προϊόντων για τις 
ανάγκες των παραγωγών. Πληροφορίες στο 
https://agrothessaly.helexpo.gr/

Το 2021 η Free 
From Food Expo

Η 8η Free From & 
Functional Food Expo 
µετατέθηκε για τις 15-16 
Ιουνίου 2021, µε βάση το 
Άµστερνταµ και αποτελεί µία 
πρωτοποριακή έκθεση για τη 
βιοµηχανία τροφίµων και 
ποτών. Η έκθεση θα 
χωρίζεται σε πέντε 
κατηγορίες: «free from» 
τρόφιµα, τα βιολογικά και 
vegan τρόφιµα καθώς 
επίσης λειτουργικά τρόφιµα 
µε ειδική στόχευση και τέλος 
την κατηγορία των 
συστατικών. Περισσότερες 
πληροφορίες στο www.
freefromfoodexpo.com/

ΑΘΗΝΑ

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΛΑΡΙΣΑ 

Οινοτεχνία δείχνει 
το φετινό Οινόραµα 

Η έκθεση Οινόραµα, µε ιστορία 25 
ετών, αποτελεί τη µεγαλύτερη έκθεση 
ελληνικών κρασιών στον κόσµο και 
θα διεξαχθεί στις 6-8 Μαρτίου στο 
Ζάπειο Μέγαρο. Κεντρική θέση στην 
έκθεση θα έχει η Οινοτεχνία 
αποτελούµενη από πιλεγµένες 
εταιρείες αµπελοοινικού εξοπλισµού . 
Στην «πλατεία Γευσιγνωσίας» του 
Ονιράµατος µε την αφρόκρεµα των 
οίνων και ποικιλιών αµπέλου, οι 
επαγγελµατίες και οι VIP οινόφιλοι  
θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν 
των οινικό χάρτη της Ελλάδας, ενώ 
στις «Οινικές αποκαλύψεις» οι 
επισκέπτες θα γνωρίσουν 
πρωτοεµφανιζόµενες και αφανείς 
ποικιλίες. Πληροφορίες στο www.
oenorama.com/el/

ΖΑΠΠΕΙΟ
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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 20 προβατα frisarta γεννηµέ-
να. Περιοχή Ιωαννίνων.Τηλ.6940/151407.

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

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

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

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

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 βο-
σκής, 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.

Πωλούνται 100 γίδια έγκυα Ζανε µε Αγ-
γλονουµπια και  150 πρόβατα ντόπια µε 
γερµανικά, όλα υψηλής γαλακτοπαραγω-
γής. Τηλ.6932/299210.

ΖΗΤΗΣΗ

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

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

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται σε µικρά τετράγωνα 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 µι-
κρού µεγέθους. 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 έξτρα παρθένο ελαιολαδο(0,1 
% οξύτητα) από κορωνέικη ελιά, Μακρύ-
νειας –Αιτωλοακαρνανίας. Τιµή 4 ευρώ/
κιλό. Για αγορά άνω των 500 κιλών τιµή 
συζητήσιµη. Τηλ.6974/479624.

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.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητούνται χωράφια για ενοικίαση µέχρι 
300 στρέµµατα, περιοχή Αταλάντης και 
Κωπαίδας.6932/299210.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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

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

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 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.

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  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.

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

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

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

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

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

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

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

Πωλείται τρακτέρ MASSEY FERGUSON  
590, του 1980 επισκευασµένος κινητήρας, 
κουβούκλιο εργοστασιακό. Τιµή 5000 ευ-
ρω.τηλ.2310711320, 6973/831035.



AgrendaΣάββατο 9 & Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2021 53

  

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

∆υσλειτουργίες στο ηλεκτρονικό σύ-
στηµα όπου γίνονται οι αιτήσεις για το 
επίδοµα θέρµανσης, αλλά και ο πλη-
θυσµιακός «κόφτης» των 2.500 κατοί-
κων κινδυνεύουν να στερήσουν από 
εκατοντάδες πολίτες ορεινών χωριών 
το βοήθηµα που φθάνει ως 650 ευρώ.

Συγκεκριµένα, σε ορεινά κεφαλο-
χώρια, όπως η Κρανιά Ελασσόνας, ό-
σοι καίνε καυσόξυλα για τη θέρµαν-
σή τους δεν µπορούν να είναι δικαι-
ούχοι του επιδόµατος, λόγω του πλη-
θυσµιακού «κόφτη» των 2.500 κατοί-
κων που προβλέπεται στη σχετική α-
πόφαση καθώς µε βάση την τελευταία 
απογραφή του 2011, στο χωριό δια-
µένουν 2.730 κάτοικοι, οπότε ο οικι-
σµός δεν είναι επιλέξιµος.

Αντίστοιχα, στο Λιβάδι Ελασσόνας, 
κάτοικοι του χωριού επισηµαίνουν ό-
τι όσοι ζεσταίνονται µε καυσόξυλα ή 
πέλετ, αδυνατούν να ολοκληρώσουν 
την ηλεκτρονική τους αίτηση λόγω 
µηνύµατος στην εφαρµογή ότι ο οικι-
σµός τους δεν είναι επιλέξιµος κι αυ-
τό πιθανότατα εξαιτίας αναντιστοιχί-
ας µεταξύ του Ταχυδροµικού Κώδικα 
του χωριού που αντλείται από τα δε-
δοµένα όταν εισάγεται το ηλεκτροδο-
τούµενο ακίνητο (40002) και του Τα-
χυδροµικού Κώδικα µε τον οποίο το 

σύστηµα είναι ρυθµισµένο να κατα-
τάξει τον οικισµό, ο οποίος σύµφω-
να µε την ΥΑ είναι ο 40200.

Eπ’ αυτού, το υπουργείο Οικονοµι-
κών καλεί όσους αντιµετωπίζουν πρό-
βληµα να επικοινωνούν µε το Κέντρο 
Εξυπηρέτησης Φορολογουµένων της 
ΑΑ∆Ε στο τηλ. 213162100, ώστε να 
γίνεται άµεσα η σχετική διόρθωση. 

Αποδέκτης έντονων παραπόνων, έ-
γινε ο βουλευτής Λαρίσης της Ν∆Μά-
ξιµος Χαρακόπουλος, ο οποίος ζητά 
από τον υπουργό Οικονοµικών Χρή-

στο Σταϊκούρα να µάθει αν προτίθε-
ται να αναθεωρήσει προς τα πάνω το 
όριο των 2.500 κατοίκων αλλά και τι 
σκέπτεται να κάνει ώστε δικαιούχοι 
του επιδόµατος για χρήση ξύλων ή πέ-
λετ να µη το χάσουν λόγω τεχνικών 
αδυναµιών του συστήµατος.

Λόγω των εορτών, εγείρονται φό-
βοι ότι µέχρι τη λήξη των αιτήσεων 
στις 11 Ιανουαρίου, δεν θα γίνουν οι 
διορθώσεις και οι κάτοικοι των ορει-
νών που καταναλώνουν καυσόξυλα 
δεν θα λάβουν τελικά το επίδοµα.

Παραδοσιακά
Η χρήση καυσόξυλων σε 

ορεινά κεφαλοχώρια απο-
τελεί παραδοσιακά βασικό 

τρόπο θέρµανσης

Πρώτη σύµβαση Σχέδιων
Βόσκησης ∆. Μακεδονίας
Η πρώτη προγραµµατική σύµβαση 
για συγκρότηση των ∆ιαχειριστικών 
Σχεδίων Βόσκησης στην περιφέρεια 
∆υτικής Μακεδονίας, υπεγράφη 
στις 31 ∆εκεµβρίου, ανοίγοντας την 
αυλαία για την υλοποίηση του έργου 
και από τις υπόλοιπες Περιφέρειες 
της χώρας. Να σηµειωθεί ότι η 
σχετική σύµβαση υπεγράφη από τον 
απερχόµενο υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη µε τον 
Περιφερειάρχη ∆υτικής 
Μακεδονίας, Γεώργιο Κασαπίδη.

Στήριξης συνέχεια ζητούν
οι παραγωγοί λαϊκών
Την ελπίδα να τύχουν στήριξης και 
το 2021 οι παραγωγοί λαϊκών 
αγορών εκφράζει η Οµοσπονδία 
Σωµατείων Επαγγελµατιών 
Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών 
Αγορών Μακεδονίας- Θεσσαλίας- 
Θράκης «Οµόνοια», τονίζοντας την 
«ανυπολόγιστη» από την πανδηµία. 
Σε ανακοίνωσή της η Οµοσπονδία 
επισηµαίνει ότι «και το 2021 
προβλέπεται δύσκολη χρονιά και 
κάποιοι συνάδελφοι µας δε θα τα 
καταφέρουν τη νέα χρονιά».

Αύξηση αρδευόµενων 
εκτάσεων στο Ληθαίο
Επιπλέον 13.100 στρέµµατα 
αγροτικής γης µπορούν να 
αρδεύονται από τα δίκτυα του 
φράγµατος Ληθαίου, µε τη νέα 
µελέτη που δηµοπρατεί η 
Περιφέρεια Θεσσαλίας. Με την 
επικαιροποίηση της µελέτης η 
Περιφέρεια αυξάνει τον αριθµό των 
αρδευόµενων εκτάσεων σε 18.000 
στρέµµατα. Το έργο ωφελεί τα 
∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα Σπαθάδων 
και Αύρας, τους οικισµούς Βερετζί, 
Νέας Ζωής και Καλοχωρίου.

Σχεδόν «καθαρά» από 
φάρµακα τα λαχανικά 
Χωρίς υπολείµµατα γεωργικών 
φαρµάκων ή κάτω των ανώτατων 
επιτρεπτών ορίων ήταν το 44,93% 
και 48,37% δειγµάτων τροφίµων 
φυτικής προέλευσης το 2019 που 
ελέγχθηκαν από το Περιφερειακό 
Κέντρο Προστασίας Φυτών 
Θεσσαλονίκης. Από τα 1.687 
δείγµατα (εισαγόµενα-εγχώρια) 
µόλις στο 2,66% των βρέθηκαν 
υπολείµµατα µε υπέρβαση ΑΕΟ. 
Οι πιο πολλές υπερβάσεις (11,6%) 
αφορούν φυλλώδη λαχανικά.

Κάτοικοι από το Λιβάδι Ελασσόνας επισηµαίνουν ότι όσοι ζεσταίνονται µε καυσόξυλα ή πέλετ, αδυνατούν να 
ολοκληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτηση λόγω µηνύµατος στην εφαρµογή ότι ο οικισµός δεν είναι επιλέξιµος. 

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Πληθυσμιακός κόφτης
στο επίδομα θέρμανσης
Διορθώσεις στην απόφαση για επίδομα θέρμανσης ζητούν κάτοικοι 
σε ορεινά κεφαλοχώρια, που καίνε καυσόξυλα και μένουν εκτός

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

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.

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.

Ζητείται τρακτέρ από 80 έως 100 ίπ-
πους.Tηλ.6940/151407.
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Για ζέσταμα 
στη Μελβούρνη
Σημαντικά τουρνουά πριν το μεγάλο Όπεν 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Ποδαρικό για το 2021 κάνουν τα 
τουρνουά τένις, ως προθέρµανση 
για το πρώτο µεγάλο Όπεν της σε-
ζόν στην Αυστραλία που αναβλή-
θηκε για τον επόµενο µήνα. Συ-
γκεκριµένα, δύο τουρνουά της σει-
ράς ATP 250, θα διεξαχθούν την 
αµέσως προηγούµενη εβδοµάδα 
του Australian Open, παράλληλα 
µε το ATP Cup, όλα στη Μελβούρ-
νη. Πρόκειται για τις διοργανώ-
σεις Great Ocean Road Open και 
Murray River Open που θα πραγ-
µατοποιηθούν 31 Ιανουαρίου µε 
6 Φεβρουαρίου. Εν τω µεταξύ, τα 
πολύ «βαριά ονόµατα» του πρώ-

του τουρνουά της σεζόν 2021 για 
το γυναικείο τένις µπήκαν στην 
αγωνιστική µάχη την περασµέ-
νη Πέµπτη (7/1) σε ένα «γεµάτο» 
και πολύ ενδιαφέρον πρόγραµµα. 
Πρώτη και καλύτερη η No4 τενί-
στρια στον κόσµο, Σοφία Κένιν, 
νικήτρια του Αυστραλιανού Ό-
πεν και φιναλίστ του Ρολάν Γκα-
ρός το 2020, που θέλει να συνεχί-
σει την αλµατώδη ανάπτυξη που 
έχει καταφέρει τα δύο τελευταία 
χρόνια στο τουρ. Παράλληλα, µε 
πρώτο «βιολί» τον Στέφανο Τσι-
τσιπά, ανακοινώθηκε από την ελ-
ληνική οµοσπονδία τένις η απο-
στολή που θα εκπροσωπήσει την 
Ελλάδα στο ATP Cup τον επόµε-
νο µήνα στη Μελβούρνη.

Στον τελικό του Λιγκ Καπ για 4η σερί χρονιά µε 
στόχο να φτάσει τα οχτώ τρόπαια (όσα κι η 
Λίβερπουλ) προκρίθηκε η Μάντσεστερ Σίτι που 
θριάµβευσε µε 2-0 της συµπολίτισσας Γιουνάϊτεντ 
στο «Ολντ Τράφορντ» στον δεύτερο (µονό) ηµιτελικό 
του Λιγκ Καπ. Αντίπαλος της, η Τότεναµ στον τελικό 
που θα διεξαχθεί στις 25 Απριλίου.

Τελικός Κυπέλλου
με Τότεναμ και Σίτι  

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 (Κύπελλο Αγγλίας)

Νότιγχαµ Φόρεστ – Κάρντιφ Σίτι 14.00 COSMOTE SPORT 7 HD

Ποδόσφαιρο (Μπουντεσλίγκα)

Λεβερκούζεν – Βέρντερ Βρέµης 16.30 COSMOTE SPORT 3 HD

Τένις (ATP 250 2021)

Αγώνες 19.30 COSMOTE SPORT 6 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναιτωλικός – Ολυµπιακός 19.30 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΠΑΟΚ – Βόλος 15.00 Novasports 1HD

Απόλλων Σµύρνης – Αστέρας Τρίπολης 17.15 Novasports 3HD

Ατρόµητος – ΟΦΗ 17.15 Novasports 2HD

Τένις (ATP 250 2021)

Αγώνες 19.30 COSMOTE SPORT 6 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – ΑΕΛ 19.30 Novasports 1HD

Μπάσκετ (Μπάσκετ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 20.00 ΕΡΤ3

Ποδόσφαιρο (Κύπελλο Αγγλίας)

Νότιγχαµ Φόρεστ – Κάρντιφ Σίτι 14.00 COSMOTE SPORT 7 HD

Ποδόσφαιρο (Μπουντεσλίγκα)

Λεβερκούζεν – Βέρντερ Βρέµης 16.30 COSMOTE SPORT 3 HD

Τένις (ATP 250 2021)

Αγώνες 19.30 COSMOTE SPORT 6 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναιτωλικός – Ολυµπιακός 19.30 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΠΑΟΚ – Βόλος 15.00 Novasports 1HD

Απόλλων Σµύρνης – Αστέρας Τρίπολης 17.15 Novasports 3HD

Ατρόµητος – ΟΦΗ 17.15 Novasports 2HD

Τένις (ATP 250 2021)

Αγώνες 19.30 COSMOTE SPORT 6 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – ΑΕΛ 19.30 Novasports 1HD

Μπάσκετ (Μπάσκετ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 20.00 ΕΡΤ3

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο  9 Ιανουαρίου

Κυριακή 10 Ιανουαρίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Υπουργείο, 
τράπεζες, αγρότες 
στην ίδια γραμμή 
για τη νέα γεωργία  

Φοβού    
τους Κακαβάδες 
και δώρα φέροντας 
στην πλατεία Βάθη

Όπως λένε 
στους διαδρόμους, 
ο Μπαγινέτας  
είναι ανίκητος 

Ελευθερία για Ράµος 
Ο Σέρχιο Ράµος είναι πλέον 
ελεύθερος να κάνει τις επιλογές 
του, χωρίς να χρειάζεται να 
ρωτήσει τη διοίκηση της Ρεάλ 
Μαδρίτης. Από την 1η Ιανουαρίου, 
ο διάσηµος αρχηγός της 
«βασίλισσας» είναι ελεύθερος να 
συζητήσει µε τους συλλόγους που 
ενδιαφέρονται για εκείνον, έξι 
µήνες πριν από τη λήξη του 
συµβολαίου του µε τη Ρεάλ. Ήδη η 
Σίτι παρακολουθεί την κατάσταση.

Πάει για ρεκόρ ο Λέβα
Ο Ρόµπερτ Λεβαντόφσκι αφού 
νίκησε Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο 
Ρονάλντο και κέρδισε επάξια τον 
τίτλο του κορυφαίου παίκτη της 
χρονιάς από τη FIFA, κυνηγάει να 
«σπάσει» το ρεκόρ του Γκερντ 
Μίλερ. Ο Μίλερ το 1971-72, είχε 
σηµειώσει σε µία σεζόν στη Γερµανία 
40 τέρµατα, ρεκόρ το οποίο ο 
Πολωνός φαίνεται έτοιµος να σπάσει, 
µε µέσο όρο 1,36 γκολ ανά µατς.

Ψάχνει ανάσα η ΑΕΛ
Οκτώ µατς χωρίς νίκη βρίσκεται η 
ΑΕΛ. Η τελευταία φορά που 
γεύτηκε τη χαρά των τριών 
βαθµών ήταν στον αγώνα µε τον 
ΠΑΣ Γιάννινα στους «Ζωσιµάδες» 
επί Μιχάλη Γρηγορίου. Τα 
αρνητικά αποτελέσµατα έκτοτε 
διαδέχονται το ένα το άλλο. 
Επόµενη αποστολή για τους 
«βυσσινί» που βρίσκονται στην 
προτελευταία θέση της 
βαθµολογίας, το µατς µε τον 
Παναθηναϊκό την Κυριακή 10 
Ιανουαρίου.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’





Άλλη φορά 
με το ΚΤΕΛ
Πολλά τα οικονοµικά 
προβλήµατα στη Μπαρτσελόνα το 
τελευταίο διάστηµα. Τόσα πολλά 
που στην οµάδα κάνουν ό,τι είναι 
δυνατόν προκειµένου να 
γλιτώσουν έστω και 30.000 
ευρώ. Τόσα γλίτωσαν για να 
κάνουν τη διαδροµή Βαρκελώνη 
– Ουέσκα µε το πούλµαν και όχι 
µε το αεροπλάνο. Σε µια κίνηση 
που αποδεικνύει πως υπάρχει 
πρόβληµα στους Καταλανούς 
όσον αφορά τα χρήµατα. Η 
χρονική διάρκεια θα ήταν η ίδια, 
είτε η οµάδα πήγαινε οδικώς είτε 
αεροπορικώς, όπως αναφέρεται 
στα ισπανικά ΜΜΕ κι έτσι η 
διοίκηση αποφάσισε να 
εξοικονοµήσει ένα ποσό κοντά 
στις 30.000 ευρώ για να πάνε οι 
παίκτες µε το πούλµαν και να µην 
επιβιβαστούν στο αεροπλάνο. 
Αυτά ακούει και ο Μέσι, που ήδη 
βλέπει το µέλλον του για την 
ερχόµενη σεζόν µακριά από το 
αγαπηµένο του Καµπ Νου. 

Αναζητήσεις 
χωρίς ποδόσφαιρο
Κανένας ποδοσφαιριστής, 
τενίστας ή νυν παίκτης του 
µπάσκετ δεν βρίσκεται στην 
πρώτη θέση των αναζητήσεων 
στο Google για το 2020 που µας 
αποχαιρέτησε. Στην κορυφή της 
ειδικής κατάταξης των αθλητών 
µε τις περισσότερες αναζητήσεις 
στο διαδίκτυο, βρίσκεται ο 
Αµερικανός οδηγός αγώνων 
αυτοκινήτων, Ράιαν Νιούµαν.  
Οι υπόλοιποι της πρώτης 
πεντάδας είναι οι: Μάικλ 
Τζόρνταν, Τάισον Φιούρι, 
Τοµ Μπρέιντι, Μάικ Τάισον.

Ο νέος χρόνος, µπήκε 
µε νέα πολιτική ηγεσία στη Βάθη, 
κατά το 1/3. Η Φωτεινή, σταθερή 

αξία. Ζητούµενο, να µην χαθεί πολύτιµος 
χρόνος σε ανέξοδες ενηµερώσεις, επισκέ-
ψεις γνωριµίας, και γενικότερα πέρα δώ-
θε. Εξάλλου, όλα θα πρέπει να τα πιάσει α-
πό την αρχή, αν θέλει να βρει την άκρη του 
νήµατος σε πολλά ζητήµατα που καίνε τους 
αγρότες. Μια «καυτή πατάτα» πε-
ριµένει τον νέο υπουργό Αγροτικής Ανά-
πτυξης, µε το που ανάλαβε τα καθήκοντά 
του. Οι παραγωγοί τεύτλων στη Βόρεια 
Ελλάδα, που πείστηκαν να καλλιεργή-
σουν τη σεζόν του 2020 παραµένουν α-
πλήρωτοι κι ανησυχούν. Παρότι ο «επεν-
δυτής» είχε δεσµευτεί πως θα εξοφλήσει 
τα οφειλόµενα µέχρι τις 31/12/2020, οι 
υποσχέσεις του ήταν γραµµένες στο χιό-
νι. Μέχρι και την εορτή των Φώτων, οι α-
γρότες δεν είχαν δει… φως στους λογα-
ριασµούς τους και κάνουν υποµονή. Συν 
τοις άλλοις, για άλλη σύµβαση είχαν συµ-
φωνήσει αρχικά και άλλη κλήθηκαν να 
υπογράψουν στη συνέχεια. Το 
πρόβληµα πάντως είναι πολύ πιο σύνθετο 
καθώς ειδικά στις Σέρρες, όπου είχαν καλ-
λιεργηθεί γύρω στις 8.000 στρέµµατα, η 
πλειονότητα δεν έχει παραδώσει πάνω α-

πό το 20% της σοδειάς, διότι οι παραλαβές 
στο εργοστάσιο γινόταν µε τον… αραµπά.  

Ορισµένοι, µάλιστα, περί τα 90 
άτοµα, όπως µας είπαν, δεν έχουν προ-
λάβει να παραδώσουν ούτε κιλό και γεν-
νάται ζήτηµα για το αν θα µπορέσουν να 
πάρουν έστω τη συνδεδεµένη, διότι χω-
ρίς χαρτί ότι παρέδωσαν δεν προβλέπε-
ται. Υπό την έννοια αυτή, όπως επισηµαί-
νουν συνοµιλητές της στήλης, που την πά-
τησαν και καλλιέργησαν, για να µετρια-
στεί η χασούρα, θα πρέπει το υπουργείο 
να βρει τρόπο να πάρουν όλοι τη συνδε-
δεµένη και κατά το δυνατό να είναι και υ-
ψηλή, µπας και σωθεί η παρτίδα. «Αυτοί 
µας τον έφεραν τον επενδυτή, αυτοί να 
δώσουν λύση», σηµειώνουν. Το 
φυσούν και δεν κρυώνει φέτος οι παραγω-
γοί µανταρινιών ποικιλίας κληµεντίνη στην 
περιοχή της Άρτας. Η συγκοµιδή θεωρητικά 
αυτές τις ηµέρες θα είχε ολοκληρωθεί, αλλά 
όπως προκύπτει µεγάλες ποσότητες κληµε-
ντινών παραµένουν στα δέντρα, λόγω ασθε-
νικής ζήτησης, η οποία µε τη σειρά της έχει 
πιέσει τις τιµές στα επίπεδα των 13 λεπτών 
το κιλό. Μάλιστα, έτσι όπως πάει ο καιρός, 
σύντοµα οι καρποί θα καταστούν µη εµπο-
ρεύσιµοι, δεδοµένου ότι υπάρχουν αλλοιώ-
σεις από µυκητολογικές ασθένειες.  O ΓΥΛΟΣ
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Οδηγός αγοράς
Έναν πολύτιµο οδηγό αγοράς για τα 
σύγχρονα µοντέλα λιπασµατοδιανοµέων 
που κυκλοφορούν στην Ελλάδα, 
φιλοξενεί το ερχόµενο profi. Σε σύγκριση 
προδιαγραφές και τεχνικά χαρακτηριστικά 
για την καλύτερη επιλογή µε βάση τις 
ανάγκες. Στο profi Φεβρουαρίου. 

Η ΤΡΥΠΙΑ ΒΑΡΚΑ

Ζούλα σε µια βάρκα µπήκα
στη σπηλιά του δράκου βγήκα

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

ΧΟΛΣΤΑΪΝ ΣΤΟ ΧΙΟΝΙ ΤΗΣ MAGGIE ROWE
H Holstein-Friesian είναι η πιο διαδεδοµένη φυλή βοοειδών στον κόσµο. Με την ανάπτυξη του Νέου Κόσµου, άρχισαν να αναπτύσσονται και οι 
αγορές για το γάλα στη Βόρεια και τη Νότια Αµερική, και οι κτηνοτρόφοι γαλακτοπαραγωγής στράφηκαν στην Ολλανδία για τα ζώα τους. 
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Ζουν ξανά στιγµές Μαρτίου 2020 οι πα-
ραγωγοί κηπευτικών στην Κρήτη, όταν η 
τιµή της πρώτης ποιότητας ντοµάτας θερ-
µοκηπίου δεν υπερέβαινε τα 20 λεπτά το 
κιλό και µεγάλες ποσότητες της παραγω-
γής κατέληξαν σε χωµατερές. 

Όπως µεταφέρουν παραγωγοί στην 
Agrenda, η ζήτηση την πρώτη εβδοµάδα 
του νέου έτους, έπεσε κατακόρυφα, µε α-
ποτέλεσµα οι ψιλές ντοµάτες να πετιούνται, 
όσο «οι πρώτες δίνουν στον παραγωγό α-
κόµα και 13 λεπτά στο χέρι» σύµφωνα µε 

τον Θεόδωρο Ραϊσάκη, πρόεδρο του Συνε-
ταιρισµού Κηπευτικών Θερµοκηπίου Ελα-
φονησίου-Χρυσοσκαλίτισσας στον Κίσσαµο. 

Σηµειώνεται ότι οι «lux», οι κορυφαίας 
ποιότητας ντοµάτες συγκρατούν τα 20 µε 
30 λεπτά, ωστόσο αυτό που προβληµατίζει 
είναι ότι το 70% περίπου της συνολικής πα-
ραγωγής παραµένει απούλητο, σύµφωνα µε 
τον Μιχάλη Βιαννιτάκη, γενικό γραµµατέα 
του Αγροτικού Συλλόγου Ιεράπετρας. Ωστό-
σο τον Νοέµβριο, όταν ξεκίνησε η εµπορι-
κή περίοδος, οι τιµές ήταν περί το 1 ευρώ. 

Απούλητο το 70% της ντοµάτας
 Οι πρώτες πιάνουν 13 λεπτά, µόνο οι κορυφαίες luχ κρατούν τα 30 λεπτά 
 Κατακόρυφη πτώση στις αρχές του έτους, µε τις ψιλές ντοµάτες να πετιούνται 
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Α
κόµα δεν υπάρχει δραστηριό-
τητα στη φυσική αγορά σκλη-
ρού σίτου κατόπιν των εορ-
τών. Οι πωλητές πιστεύουν 

πως δεδοµένης της γενικευµένης ανόδου 
των εµπορευµάτων το σκληρό σιτάρι θα ε-
πηρεαστεί ανοδικά. Από την άλλη οι αγο-
ραστές στέκονται στη σηµαντικά αυξηµένη 
εκτίµηση παραγωγής για την επόµενη σε-
ζόν. Την ίδια ώρα, στο χρηµατιστήριο του 
Σικάγο, τα δηµητριακά στο σύνολο τους ε-
νισχύονται απλά τα µαλακά σιτάρια έκαναν 
ένα γύρισµα το οποίο οφείλεται κυρίως σε 
κερδοσκοπικές ρευστοποιήσεις. 

  ∆εν υπήρχε σηµαντική δραστηριότητα 
στην ελληνική αγορά βάµβακος δεδοµένου 
ότι επιµένουµε στα ίδια πριµ επί του χρηµα-
τιστηρίου το οποίο συνεχίζει να κινείται ολο-
ένα και υψηλότερα. Επίσης δεν φαίνεται να 
υπάρχει βιασύνη από τους εκκοκκιστές, κα-
θώς τα αποθέµατα δεν είναι και τόσο πολλά 
και οι περισσότερες υποχρεώσεις σχετικά κα-
λυµµένες. Οι τιµές της σοδειάς µας βρίσκο-
νται περί τα 83 σεντς ανά λίµπρα.  

  Καλή παραγωγή αλλά όψιµη στα µα-
νταρίνια ποικιλία Ορτανίκ αναµένεται στη 
Σκάλα Λακωνίας και την Αργολίδα, τα οποία 
φέτος θα αρχίσουν να συγκοµίζονται προς 
το τέλος Ιανουαρίου. Οι παραγωγοί περιµέ-
νουν καλύτερη τιµή από πέρυσι που κυµάν-
θηκε περί τα 30 µε 35 λεπτά το κιλό. Να ση-
µειωθεί ότι η ποικιλία αυτή δίνει µεγάλη σε 
όγκο παραγωγή, αφού ένα δέντρο µπορεί 
να φτάσει και τα 300 κιλά καρπό. 

Γενικευμένη 
άνοδος στα 
εμπορεύματα 

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

05/12 10/12 17/12 30/12 07/01

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

332,30

374,04
356,96

339,90
333,30

Μένει πίσω 
Το 70% περίπου της συνολικής 

παραγωγής ντοµάτας στην Κρήτη 
µένει απούλητο, µε τη lux κατηγο-

ρία να συγκρατεί τα 30 λεπτά

Ισπανία 
Εικόνα συµφόρησης στην 

αγορά και αδιάθετες ποσό-
τητες και στην Ισπανία, που 

αναµένει µείωση σοδειάς 3%

Φυτεύσεις 
Στην Πελοπόννησο είναι σε 

εξέλιξη οι φυτεύσεις Ιανουαρίου 
µε τις εκτάσεις ντοµάτας να 

υποχωρούν έναντι του αγγουριού

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

26/11 03/12 10/12 17/12 30/12 07/01

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

230

196

209,5

2.67

403,40

1184,00

15,34

67,82

111,35

80,05

230

196

209,5

2.67

403,20

1166,60

15,98

66,92

112,47

83,83

230

196

209,5

2.58

400,80

1159,80

16,23

65,40

112,00

85,27

229

195

209,5

2.55

401,30

1190,40

16,55

65,80

113,70

83,33

229

195

209,5

2.56

412,70

1289,40

17,98

67,37

114,60

81,02

229

195

209,5

2.47

440,60

1359,60

18,94

69,90

115,07

80,48

ΒΑΜΒΑΚΙ 
σεντς/λίµπρα

72,36 71,15 74,22

77,30 77,20 80,10

305 305 305 302 302 302

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

Ντομάτα 
Θερμοκηπίου
(ευρώ το κιλό)

Νοέµβριος 2020  1,00 

Ιανουάριος 2021  0,13-0,25
ΠΗΓΗ: AGRENDA
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Μπήκε µε το δεξί το βαµβάκι στη νέα χρονιά

300

290

280

270

260

250

240

¤/τόνοςσέντς/λίµπρα
80,10 

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

195

KΑΛΑΜΠΟΚΙ
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200

190

180

170

160

150

209,5

ΚΡΙΘΑΡΙ
2.000

1.500

1.000

500

0

Παρθένο Βιοµ/νικοί
άσοι

Εξτρα
παρθένο

¤/κιλό
2,47 

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

ΑΥΓ ΣΕΠ OKT ΝΟΕ ∆ΕΚ IAN

Έσπασε τις αντιστάσεις των 80 
σεντς/λίµπρα η αγορά στα µελλοντικά 
συµβόλαια Μαρτίου, µε φθηνό δολάριο 
και θεµελιώδη να στηρίζουν νέα άνοδο.

τη νέα λίστα της Φότζια οι τιµές των 
σιτηρών παραµένουν αµετάβλητες 
αφού δεν υπήρξε συνεδρίαση λόγω 
χριστουγεννιάτικης διακοπής

Χωρίς µεταβολή έκλεισαν 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.

Υποχωρεί στα 2,47 ευρώ το κιλό η 
µέση τιµή του έξτρα παρθένου 
ελαιολάδου στην Ισπανία όσο 
αυξάνονται οι διαθέσιµες ποσότητες.

07
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∆ΕΚ
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ΣΕΠ
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ΝΟΕ
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∆ΕΚ
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ΣΕΠ
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OKT
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ΝΟΕ
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∆ΕΚ

07
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302

230

220

210

200

190

180

¤/τόνος ¤/τόνος

69.00

68.00

66.00

65.00

52.00

50.00

48.00

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

∆ιατηρούν υψηλό εξαετίας οι τιµές 
των σιτηρών στις διεθνείς αγορές, ε-
νώ και στην Ελλάδα τα µέτρια σκλη-
ρά σiτάρια διαπραγµατεύονται στα 
280 ευρώ ο τόνος, ήτοι 25 µε 26 λε-
πτά τιµή αποθήκης παραγωγού. Ό-
πως σχολιάζουν αναλυτές, οι τιµές 
αυτές αν µη τι άλλο µαρτυρούν πως 
από νωρίς οι διαθέσιµες ποσότητες 
είναι περιορισµένες και παράλληλα 
υπάρχουν ξεκάθαρες ενδείξεις ότι το 
φαινόµενο της µετρηµένης προσφο-
ράς θα ενταθεί τους προσεχείς µήνες. 

Κατ’ επέκταση δεν είναι λίγοι εκεί-
νοι που από τώρα προδιαγράφουν 
περαιτέρω ανοδική πορεία των τι-
µών κατά τους πρώτους µήνες του 
2021. Αυτό δεν αποκλείεται να το-
ποθετήσει την αγορά σκληρού, µέ-
χρι τον Ιούνιο που ξεκινούν τα αλώ-
νια στη χώρα µας, σε παρόµοια θέ-
ση µε αυτή του περασµένου έτους, 
όταν ακούστηκαν οι πρώτες τιµές πέ-

ριξ των 25 λεπτών το κιλό. Με αυτό 
το σκεπτικό, ήδη επιµελείς παραγω-
γοί ξεκινούν προετοιµασίες για κυ-
νήγι ποιοτικής πρώτης ύλης και α-
ποδόσεων, βάζοντας στο πλάνο για 
τις επόµενες εβδοµάδες τις εργασίες 
ζιζανιοκτονίας. Οι εκτάσεις στην Ελ-
λάδα µπορεί να είναι αυξηµένες, ω-
στόσο όπως εξηγούν άνθρωποι της 
αγοράς στην Agrenda η ευκαιριακή 
προσέγγιση της καλλιέργειας και οι 
ερασιτεχνισµοί ή οι εκπτώσεις στις 
καλλιεργητικές πρακτικές θα δώ-
σουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα 
στους συνεπείς παραγωγούς. 

 Τόσο στο καλαµπόκι όσο και σε 
σκληρό και µαλακό σιτάρι αναµένε-
ται το προσεχές διάστηµα να υπάρ-
ξουν διαταραχές στην προσφορά. Ό-
λα δείχνουν ότι η σοδειά καλαµπο-
κιού της Νότιας Αµερικής που ανα-
µένεται σε µερικούς µήνες θα είναι 
σηµαντικά προβληµατική και η κυ-
βέρνηση της Αργεντινής σε µια προ-
σπάθεια να προλάβει καταστάσεις 
αντιπαραγωγικού πληθωρισµού τι-

µών, θα απαγορεύσει τις εξαγωγές 
µέχρι τον ερχόµενο Μάρτιο. 

Εν τω µεταξύ στη Ρωσία έχουν ε-
πιβληθεί εκ νέου ποσοστώσεις στις 
εξαγωγές σιτηρών καθώς και ένας 
νέος φόρος επί των εξαγωγών, προ-
κειµένου να συγκρατηθεί η άνοδος 
των τιµών στο εσωτερικό της χώρας. 
Η κίνηση αυτή όµως είχε ως αποτέ-
λεσµα την αύξηση των διεθνών τι-
µών, αφού οι περιοχές της Μαύρης 
Θάλασσας είχαν µέχρι πρόσφατα τις 
πιο ανταγωνιστικές προσφορές. Εν 
τω µεταξύ οι εκτιµήσεις επί της νέ-
ας παραγωγής της Ρωσίας, αν και 
είναι ακόµα νωρίς, δείχνουν ότι οι 
όγκοι θα είναι περιορισµένοι λόγω  
προβληµάτων στην περίοδο σποράς. 

Σε υψηλά 6ετίας και το 2021 το εγχώριο σιτάρι
 Οι περιορισµένες διαθέσιµες ποσότητες θα κρατούν ενισχυµένες τις τιµές τους επόµενους µήνες
Σταθερά στα 25 µε 26 λεπτά η τιµή αποθήκης παραγωγού για τις µέτριες ποιότητες στη χώρα µας

Σε διαδικασία προετοιµασίας 
για την ανοιξιάτικη σπορά 
βρίσκονται οι παραγωγοί σε 
Πελοπόννησο και Κρήτη και 
φαίνεται ότι τα προβλήµατα 
µε την καστανή ρυτίδωση της 
ντοµάτας το προηγούµενο 
διάστηµα οδηγούν πολλούς 
στην καλλιέργεια αγγουριού. 
Συγκεκριµένα, οι φυτεύσεις 
Ιανουαρίου στην Τριφυλία 
εστιάζουν στο αγγούρι σε 
βάρος της ντοµάτας, το οποίο 
κινήθηκε µε µεγαλύτερη 
άνεση και καλύτερες τιµές, 
λόγω µειωµένων αποδόσεων. 
Παράλληλα και σε Ιεράπετρα 
και Τυµπάκι το κόστος της 
καλλιέργειας ντοµάτας 
αποθάρρυνε όσους 
δυσκολεύτηκαν την 
περασµένη άνοιξη από το 
πρώτο lock down και πάλι 
εντοπίζεται προτίµηση προς 
το αγγούρι. Να σηµειωθεί ότι 
αντίστοιχη τάση εκδηλώνεται 
και στην Ισπανία, όπου η 
καλλιέργεια αγγουριού 
αυξάνει κατά 3%, βάσει 
στοιχείων του υπουργείου.

ΚΕΡ∆ΙΖΟΥΝ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 
ΤΑ ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΣΕ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗ 

Υπό την άνοδο όλων σχεδόν των χρηµατιστηρίων 
(αξιών και εµπορευµάτων) και την παράλληλη πίεση 
του δολαρίου, το βαµβάκι έσπασε ανοδικά τα 80 
σεντς. Μάλιστα δείχνει µια σχετική άνεση στο να 
δοκιµάσει ακόµα υψηλότερα επίπεδα. Στη φυσική 
αγορά, ενώ θα περιµέναµε πάγωµα πράξεων από τα 
κλωστήρια, σηµειώνονται σε παγκόσµιο επίπεδο 
πωλήσεις κυρίως όµως για σοδειές που έχουν βάλει 
νερό στο κρασί τους όσον αφορά το πριµ επί του 
χρηµατιστηρίου. Το µοτίβο της πακετοποιηµένης 
κίνησης όλων των χρηµατιστηρίων µαζί διατηρείται 
κι εκτός απροόπτου δεν φαίνεται να αλλάζει. 

ΝEA ΥOΡKH
Η αγορά µας είναι κάπως ανακατεµένη, καθώς 
η χρηµατιστηριακή άνοδος έχει µπερδέψει 
αγοραστές και πωλητές. Σηµειώνονται µεν 
κάποιες πωλήσεις, αλλά αφορούν µικρές 
ποσότητες και κοντινές φορτώσεις για κλώστες 
που έχουν άµεση ανάγκη από ίνα. Αυτές οι 
πωλήσεις όµως είναι αρκετές ώστε να 
κρατήσουν την αποκαλούµενη βάση (πριµ) 
επί του χρηµατιστηρίου υψηλά. Παράλληλα το 
δολάριο εξακολουθεί να είναι αδύναµο κι αυτό 
µειώνει το περιθώριο διαπραγµάτευσης από 
πλευράς εκκοκκιστών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

∆ιαταραχές στην προσφορά σκληρού 
σίτου το επόµενο διάστηµα. 

ΑΝΟ∆ΟΣ ΕΚ ΡΩΣΙΑΣ
Οι νέες ποσοστώσεις στις 

εξαγωγές σιτηρών από 

τη Ρωσία οδήγησαν στην 

αύξηση των διεθνών τιµών 

Συνεδρίαση 06/01/21
Μήνας Κλείσιµο Μεταβολή

Μάρτιος ‘21  80,06 -0,29

Μάιος ‘20 80,85 -0,16

81,0

80,5

80,0

79,5

79,0

78,5

78,0

77,5
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∆ευτέρα
04/01

Τρίτη
05/01
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Οι παραδόσεις γάλακτος στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση αναµένεται 
να σηµειώσουν ετήσιο ρυθµό 
αύξησης 0,6%, µε το 30% των 
επιπλέον ποσοτήτων να κα-
τευθύνονται στην παραγωγή 
γαλακτοκοµικών προϊόντων, 
σύµφωνα µε τα όσα αποτυπώ-
νει έκθεση της Κοµισιόν για τις 
προοπτικές των αγορών αγρο-
τικών προϊόντων του µπλοκ. 

Βάσει των όσων καταγράφο-
νται στην έκθεση, στις αγορές 
προϊόντων προστιθέµενης αξί-
ας θα κυριαρχήσουν τα ευρω-
παϊκά τυριά και τα γαλακτο-
κοµικά προϊόντα, µε τη ζήτη-
ση να βαίνει αυξανόµενη καθ’ 
όλη τη διάρκεια της νέας δε-
καετίας. Μέχρι το 2030, η τά-
ση που διαµορφώνεται γύρω 
από το τυρί, οδηγεί σε υψηλό-

τερη κατά κεφαλήν κατανάλω-
ση, που θα φτάσει τα 21,8 κι-
λά, ήτοι αύξηση κατά 1 κιλό, 
συγκριτικά µε τα επίπεδα κα-
τανάλωσης σήµερα. 

Μάλιστα η ΕΕ θα διατηρήσει 
τη θέση του µεγαλύτερου εξαγω-
γέα τυριού, όπως προκύπτει από 
τα στοιχεία της Κοµισιόν, συγκε-
ντρώνοντας το 49% των συνο-
λικών παγκόσµιων εξαγωγών.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Γάλα µόνο από Γερµανούς αγε-
λαδοτρόφους θα εφοδιάζεται α-
πό το β’ εξάµηνο του 2021 η γερ-
µανική πολυεθνική αλυσίδα λια-
νικής Aldi, σε µια εξέλιξη που έρ-
χεται να ταρακουνήσει τη ζώνη γά-
λακτος σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Πίσω από αυτή την κίνηση της 
γερµανικής αλυσίδας λιανικής 
εντοπίζεται ένα ιδιαίτερο µείγµα 
που περιλαµβάνει κινητοποιήσεις 
κτηνοτρόφων, αλλά και προετοι-
µασία για την ενσωµάτωση των 
νέων ευρωπαϊκών πολιτικών κα-
τευθύνσεων που άπτονται στον 
τοµέα των τροφίµων. 

Τις τελευταίες ηµέρες του 2020 
η Aldi ανακοίνωσε την πρόθεσή 
της να µειώσει την τιµή που πλη-
ρώνει τους παραγωγούς µε τους 
οποίους συνεργάζεται για την προ-
µήθεια βουτύρου. Η αντίδραση του 
κτηνοτροφικού κόσµου ήταν άµε-
ση, µε τους παραγωγούς να διορ-
γανώνουν συγκεντρώσεις διαµαρ-
τυρίας και συµβολικά µπλόκα έξω 
από µεγάλα καταστήµατα της α-
λυσίδας σε διάφορες γερµανικές 
πόλεις. Ωστόσο ο γερµανικός Τύ-
πος σχολιάζει πως η κίνηση αυτή 
γίνεται και σε ένα ευρύτερο πλαί-
σιο προσαρµογής στις νέες αξιώ-
σεις της αγοράς και των πολιτι-
κών κέντρων του Βερολίνου και 
των Βρυξελλών. Η έννοια της ε-
ντοπιότητας κερδίζει έδαφος ό-
σο η ανάγκη ψαλιδίσµατος της α-
λυσίδας εφοδιασµού προβάλλε-
ται ως ολοένα και πιο επιτακτική 
µέσα στο πλαίσιο της νέας Πρά-

σινης Συµφωνίας. Μάλιστα, πα-
ρά τις έντονες κριτικές που δέχε-
ται η νέα αυτή ευρωπαϊκή πολι-
τική από όλο το πολιτικό φάσµα, 
η υπόθεση της ανάδειξης των το-
πικών πρώτων υλών και της αξιο-
ποίησής τους από τη βιοµηχανία 
κερδίζει σταθερά υποστηρικτές.  

Σηµειώνεται ότι συνεταιρισµοί 
και µεγάλες εκµεταλλεύσεις από 
τη Γερµανία εφοδιάζουν και την 
ελληνική αγορά µε σκόνη και πα-
γοκολώνες, ενώ η µέση τιµή γά-
λακτος στη Γερµανία λειτουργεί 
ως σηµείο αναφοράς για τα επί-
πεδα τιµών που διαµορφώνονται 

στην εγχώρια ζώνη γάλακτος. Συ-
νεπώς η αύξηση της ζήτησης γερ-
µανικού γάλακτος στη γερµανική 
αγορά αναµένεται ότι θα περιορί-
σει τις ροές προς την Ελλάδα, ενι-
σχύοντας παράλληλα τις τιµές που 
πληρώνονται οι Γερµανοί αγελα-
δοτρόφοι µεσοπρόθεσµα. 

Ωστόσο, όπως επισηµαίνουν άν-
θρωποι της αγοράς, βραχυπρόθε-
σµα η αλλαγή στη δοµή της προ-
σφοράς αναµένεται να φέρει ανα-
κατατάξεις σε άλλες χώρες. Ήδη 
η είδηση αυτή προκαλεί ανησυ-
χίες στους Ολλανδούς αγελαδο-
τρόφους που θα χρειαστεί να α-
ναζητήσουν µερίδια σε άλλες α-
γορές, ενώ ταυτόχρονα η Aldi έ-
χει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόµε-
νο να περιορίσει εντός των γερ-
µανικών συνόρων και την προµή-
θεια γάλακτος µακράς διάρκειας. 

Εν τω µεταξύ αξίζει να αναφερ-
θεί ότι δεν αναµένεται αύξηση της 
παραγωγής και των παραδόσεων 

γάλακτος στη γερµανική ζώνη, 
τη στιγµή που η ζήτηση αυξάνε-
ται σε ολόκληρη την Ευρώπη, α-
νεξάρτητα από την κίνηση της συ-
γκεκριµένης αλυσίδας τροφίµων. 
Πολλοί πλέον αναµένουν αύξη-
ση των τιµών του γάλακτος µέσα 
στο 2021, µε το ντόµινο να ξεκι-
νά µεν από την γερµανική αγο-
ρά, αλλά να εξαπλώνεται σύντο-
µα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. 

Μάλιστα στην ελληνική αγορά 
οι πληροφορίες θέλουν κτηνοτρό-
φους µε µεγάλη παραγωγή να βρί-
σκονται σε συνοµιλίες µε τις βιο-
µηχανίες για αύξηση των τιµολο-
γίων. Ήδη τις τελευταίες εβδοµά-
δες του 2020 η αγορά τσίµπησε ε-
λάχιστα, ανατρέποντας την τάση 
διόρθωσης που εκδηλώθηκε την 
περασµένη άνοιξη, εν µέσω του 
πρώτου κύµατος της πανδηµίας. 

Την ίδια στιγµή, φαίνεται πως 
έχει ζωηρέψει και η επενδυτική 
δραστηριότητα σε πολλές εκµε-
ταλλεύσεις στην Ελλάδα που α-
ναζητούν τρόπο ώστε ενισχύσουν 
την παραγωγικότητά τους, περιο-
ρίζοντας το κόστος παραγωγής. 

Βρυξέλλες και κτηνοτρόφοι στρέφουν
τη βιοµηχανία σε κοντινούς στάβλους 
Τάση ενίσχυσης τιµών στη ζώνη γάλακτος φέρνει νέα συνθήκη στην αγορά της ΕΕ

Ενισχύεται η ζήτηση για γαλακτοκοµικά,
το γάλα δεν είναι «αρκετό» στην Ευρώπη 

ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΗΣ
Η µέση τιµή γάλακτος στη 

Γερµανία λειτουργεί ως 

σηµείο αναφοράς για τα 

επίπεδα τιµών που διαµορ-

φώνονται στην ελληνική 

ζώνη γάλακτος

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ
Οι Έλληνες κτηνοτρόφοι µε 

µεγάλη παραγωγή βρίσκονται 

σε συζητήσεις µε τις βιοµηχανίες 

για αύξηση των τιµολογίων

∆
εν υπάρχουν επί της ου-
σίας ακόµα πράξεις στην 
ελληνική αγορά σκληρού 
σίτου, καθώς οι κουβέ-

ντες και διαπραγµατεύσεις θα ξεκι-
νήσουν ξανά από την επόµενη εβδο-
µάδα. Στο γενικότερο ανοδικό κλί-
µα όλων των εµπορευµάτων στέκο-
νται οι πωλητές, ενώ από τη µεριά 
τους οι αγοραστές θεωρούν πως η 
εκτίµηση για πολύ περισσότερα σι-
τάρια στη νέα σεζόν θα δυσκολέψει 
την άνοδο των τιµών µεσοπρόθεσµα.

Υπενθυµίζεται ότι πριν λίγες µέρες 
στον τελευταίο διαγωνισµό της Τυνη-
σίας, όπως αναµενόταν λόγω τιµής 
και δυσκολίας εύρεσης των σωστών 
ποιοτήτων, η δουλειά θα καλυφθεί 
µε σιτάρια του Καναδά και όχι ευ-

ρωπαϊκά.
Στα σκληρά 

σιτάρια, στη νέα 
λίστα της Φό-
τζια δεν υπήρ-
ξε συνεδρίαση 

λόγω της Χριστουγεννιάτικης διακο-
πής. Συγκεκριµένα τα ποιοτικά σι-
τάρια µε ειδικό βάρος 78 kg/hl, υα-
λώδη 80% και πρωτεΐνη 13% η τιµή 
αποθήκης παραγωγού διαπραγµα-
τεύεται στα 293-298 ευρώ ο τόνος. 
Επίσης για τη δεύτερη ποιότητα µε 
ειδικό βάρος 76 kg/hl, υαλώδη 70% 
και πρωτεΐνη 12% η τιµή αποθήκης 
παραγωγού βρίσκεται στα 282-288 
ευρώ ο τόνος. Στη Γαλλία εν τω µε-
ταξύ οι τιµές αυξήθηκαν κατά 5 ευ-
ρώ ο τόνος, πιάνοντας τα 275 ευρώ 
ο τόνος, λαµβάνοντας δυναµική α-
πό τις εκτιµώµενες ζητήσεις ποσο-
τήτων από βορειο-αφρικανικές χώ-
ρες, σε συνδυασµό µε την πρόσφα-
τη µείωση της ανταγωνιστικότητας 
της σοδειάς του Καναδά. 

Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, 
τα µαλακά σιτάρια σταθεροποιού-
νται, ενώ η σόγια εξακολουθεί να 
δυναµώνει. Οι αναλυτές θεωρούν 
πως στο µαλακό σιτάρι απλά είδα-
µε ρευστοποιήσεις κερδών που γύ-
ρισαν λίγο την αγορά, αλλά υπό τη 
γενική άνοδο των δηµητριακών τα 
µαλακά σιτάρια σύντοµα θα ανα-
κάµψουν. Παράλληλα στη Γαλλία, 
αφού οι τιµές έπιασαν τα 217 ευρώ 
ο τόνος διόρθωσαν προς τα 214 ευ-
ρώ ο τόνος.  Τέλο, η Αλγερία δείχνει 
πως θα επιστρέψει µε νέες αγορές 
σιτηρών µε φορτώσεις Ιανουαρίου 
και Φεβρουαρίου. 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΤΩΝ 
ΝΕΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
ΤΟ ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

38,58

34,84
34,25

ΕΛΛΑ∆Α ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΛΕΠΤΑ/ΚΙΛΟ) 
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Διεθνώς 80 σεντς, 
εγχώρια μισοτιμής

Επιβεβλημένη 
η ειδική ενίσχυση 
βάσει επιπτώσεων
από την πανδημία 

Μετρηµένοι 
στα δάχτυλα 

οι Έλληνες βαµβακοπαραγωγοί 
που µπόρεσαν να κλείσουν τη 
σεζόν µε τιµές στο σύσπορο οι 
οποίες υπερβαίνουν τον κανό-
να που υπαγόρευσε η εγχώρια 
εκκόκκιση πέριξ των 42 λεπτών 
το κιλό, τη στιγµή που η διεθνής 
αγορά βρίσκεται πολύ κοντά στο 
να σπάσει τις αντιστάσεις των 80 
σεντς ανά λίµπρα.

Από 39 λεπτά στα παραγωγικά 
κέντρα της Βόρειας Ελλάδας µέ-
χρι τα 42 λεπτά νοτιότερα τα φιξα-
ρίσµατα για την πλειοψηφία των 
παραγωγών, σε µια πραγµατικό-
τητα που διαµορφώνει εξόφθαλ-
µες αντιφάσεις. Συγκεκριµένα, η 
διεθνής τιµή σηµείωσε το 2020 
τον µεγαλύτερο ρυθµό ανάκαµ-
ψης από το 2010, κλείνοντας τη 
χρονιά σε επίπεδο 13% πάνω α-
πό το 2019. Την ίδια στιγµή, οι 
συσσωρευµένες πωλήσεις της πε-
ριόδου 2020-2021 είναι και αυ-
τές βελτιωµένες στα 11.383 εκατ. 

δεµάτια από τα 11.228 εκατ. δε-
µάτια του 2019 και από τον µέ-
σο όρο της πενταετίας που δια-
µορφώνεται στα 9.065 εκατ. δε-
µάτια. Ήδη οι πωλήσεις έχουν 
καλύψει το 78% των εκτιµήσεων 
του USDA για την υπό εξέλιξη ε-
µπορική περίοδο και η νέα έκθε-
ση του USDA που θα δηµοσιευτεί 
στις 12 Ιανουαρίου, αναµένεται 
ότι θα καταγράψει µια σηµαντι-
κή µείωση των αποθεµάτων εκτός 
Κίνας. Όλα αυτά λοιπόν δίνουν 
µια ώθηση στη διεθνή αγορά βάµ-
βακος που έχει κατοχυρώσει στή-
ριγµα στα 77,5 σεντς η λίµπρα, 
µε τις αντιστάσεις για τα συµβό-
λαια Μαρτίου του 2021 στα 80 
σεντς, όσο τα συµβόλαια Μαΐου 
και Ιουνίου βρίσκονται ήδη πά-
νω από το επίπεδο των 80 σεντς. 

Την αντίστοιχη περίοδο το 2020, 
η διεθνής τιµή βρισκόταν πέριξ 
των 70 σεντς ανά λίµπρα, µε τα 
φιξαρίσµατα στην Ελλάδα για το 
σύσπορο να βρίσκονται κοντά 
στα 44 λεπτά το κιλό.

Στην περίπτωση των Ελλήνων παραγω-
γών βάµβακος, αυτοί µετρούν δύο απα-
νωτές χρονιές κατά τις οποίες πληρώ-
θηκαν σε ιστορικά χαµηλές τιµές για 
την πρώτη ύλη που εφοδίασαν τα εγ-
χώρια εκκοκκιστήρια, µε τα φιξαρίσµα-
τα που έκλεισαν την τελευταία εβδοµά-
δα του έτους να µην ξεπερνούν τα 42 
σεντς ανά λίµπρα. Υπενθυµίζεται ό-
τι δύο χρόνια πριν, η τιµή του σύσπο-
ρου βρισκόταν πάνω από τα 50 σεντς.   

Σε αυτό το πλαίσιο δυναµώνουν και 
οι φωνές που διεκδικούν µια έκτακτη 
ενίσχυση στους παραγωγούς βάµβα-
κος, προκειµένου να µπορέσουν αφε-
νός να αντεπεξέλθουν  στις καλλιεργη-
τικές απαιτήσεις της νέας χρονιάς, α-
φετέρου να παραµείνουν στην καλλι-
έργεια που καταγράφει ήδη στρεµµα-
τικές 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. Ο απερχόµενος υπουρ-
γός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βορί-
δης παραδέχτηκε πάντως µια υποχώρη-
ση της τιµής από τα περσινά επίπεδα.   

Με δεδοµένο ότι η παγκόσµια παραγωγή το 2020 αναµένεται µειωµένη και η ζήτηση 
ανακάµπτει σταθερά, συνεχίζεται η ανοδική τροχιά στη χρηµατιστηριακή τιµή βάµβακος

Διάθεση για περαιτέρω άνοδο στην αγορά

ΕΚΚΟΚΚΙΣΗ

ΒΑΜΒΑΚΙ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

Η πλειοψηφία των αναλυτών εντοπίζει 
υποστηρικτικά θεµελιώδη στη διεθνή αγορά 
βάµβακος, µε την παγκόσµια παραγωγή του 2020 να 
είναι µειωµένη και τη ζήτηση να ανακάµπτει σταθερά. 
Οι τοποθετήσεις στην άνοδο λοιπόν, των ξένων 
επενδυτών, µαρτυρούν ότι η ελληνική µεταποίηση 
µάλλον φόρτωσε στους παραγωγούς τα σπασµένα 
της χρονιάς του 2019 και της άνοιξης του 2020 
που πάγωσε τα συµβόλαια και βούλιαξε στα 50 σεντς 
ανά λίµπρα την τιµή του εκκοκκισµένου. 
Έτσι, το ράλι της χρηµατιστηριακής τιµής 
αναµένεται να συνεχιστεί. Πάντως, η παγκόσµια 
παραγωγή προβλέπεται να είναι περίπου 116 εκατ. 
δεµάτια, ήτοι τουλάχιστον 6 εκατ. δεµάτια λιγότερα 
σε σχέση µε αυτά που έπεσαν στην αγορά τους 
προηγούµενους µήνες, όσο οι παγκόσµιες εκτάσεις 
φαίνεται ότι βαίνουν µειούµενες και για τη νέα 
καλλιεργητική περίοδο. Αυτό οφείλεται τόσο σε 
προβλήµατα παραγωγής στη Λατινική Αµερική, όσο 
και στην εγκατάλειψη της καλλιέργειας ιδίως στις 
ΗΠΑ, µε αρκετούς παραγωγούς να αναλογίζονται 
στροφή προς το καλαµπόκι ή τη σόγια.

∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ 

79,35
80,05

ΣΕΝΤΣ / ΛΙΜΠΡΑ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ
ΜΑΡΤΙΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ
ΜΑΪΟΥ

ΑΝΑΚΑΜΨΗ 
∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΤΙΜΗΣ

ΛΕΠΤΑ/ΚΙΛΟ

ΦΙΞΑΡΙΣΜΑΤΑ ΣΥΣΠΟΡΟΥ
�ΕΛΛΑ∆Α�

 13%

42

ΕΥΡΩ/∆ΟΛΑΡΙΟ

ΙΣΟΤΙΜΙΑ

1,22
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Θέμα χρόνου η ανοδική πορεία 
προς τις 850 μονάδες 
Η αβεβαιότητα σχετικά με το αν η χώρα μπει ξανά σε 
ένα σκληρότερο lockdown φαίνεται να υποβόσκει 
στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο αν και 
προσπαθεί να εδραιωθεί πάνω από τις 820 μονάδες, 
οι επιλεκτικές κινήσεις των πωλητών δεν αφήνουν 
περιθώρια για μια αποφασιστική κίνηση. Στο θετικό 
σενάριο όμως που το ενδιαφέρον των αγοραστών 
γίνει πιο ισχυρό, τότε η προσέγγιση των 850 
μονάδων θα πρέπει να θεωρείται θέμα χρόνου, 
χωρίς βέβαια να υποτιμώνται οι ποιοτικές επιλογές 
που σταδιακά θα γίνονται εμφανείς στο ταμπλό. 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Την 
πρώτη θέση στην κατάταξη των 
χρηματιστηριακών εταιρειών, 

ελληνικών και ξένων, που 
δραστηριοποιούνται στην ελληνική 
αγορά κατέλαβε η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ 
το 2020, κλείνοντας το έτος με 
μερίδιο αγοράς της τάξης του 19%. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΧΑ, την 
περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 
2020 το μερίδιο αγοράς της Πειραιώς 
ΑΕΠΕΥ ανήλθε σε 18,85% επί του 
συνόλου των συναλλαγών, με την 
αθροιστική αξία των συναλλαγών 
χρεογράφων στα 6,02 δισ.

ΚΡΗΤΙΚΟΣ: Την αποχώρηση των 
Supermarket Κρητικός από τον 
ΕΛΟΜΑΣ, ανακοίνωσε η Κρητικός, 
η οποία θα προχωρήσει επίσης και 
στην απορρόφηση των καταστημάτων 
της CRM Αριάδνη στην Κρήτη.

ΚΑΡΕΛΙΑΣ: Ξεπέρασαν τα 3,5 εκατ. 
ευρώ οι παροχές της Καρέλια ΑΕ 
προς τους εργαζομένους της, φορείς 
και ιδρύματα. Την ανακοίνωση έκανε 
σε προσωπικό του μήνυμα προς τους 
εργαζομένους ο Διευθύνων της 
εταιρείας Ανδρέας Γ. Καρέλιας, 
καθώς οι έκτακτες υγειονομικές 
συνθήκες φέτος δεν επέτρεψαν την 
πραγματοποίηση της καθιερωμένης 
πρωτοχρονιάτικης εορτής 
εργαζομένων της εταιρείας.

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ: Κοινά ομολογιακά 
δάνεια 4,7 εκατ. ευρώ 5ετούς 
διάρκειας εκδίδει η Εβροφάρμα. Η 
βιομηχανία γάλακτος προχώρησε σε 
έκδοση ΚΟΔ 2 εκατ. ευρώ που 
καλύφθηκε από την Alpha Bank, ενός 
ακόμα ύψους 1,5 εκατ. ευρώ που 
καλύφθηκε από την Πειραιώς ενώ σε 
ΚΟΔ ύψους 1,2 εκατ. ευρώ 
προχώρησε και η θυγατρική Campus.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Να ετοιμαστούν οι αγορές για ημέρες... α-
ποκάλυψης, προειδοποιεί ο Τζέρεμι Γκράν-
θαμ  της GMO, καθώς η μακρά bull market 
έχει δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη επι-
κή φούσκα. Στην τελευταία ανάλυσή του, 
ο γνωστός Βρετανός επενδυτής επισημαί-
νει ότι η ακραία υπερτίμηση, οι εκρηκτικές 
αυξήσεις τιμών, η φρενήρης έκδοση χρέ-
ους και η κερδοσκοπική συμπεριφορά ε-
πενδυτή, έχουν δημιουργήσει μία από τις 
μεγάλες φούσκες της οικονομικής ιστορί-
ας, όπως το 1929 και το 2000. «Αυτές οι 
φούσκες είναι εκεί όπου οι επενδυτές εμ-
φανίζονται πραγματικά επιτυχημένοι», α-
ναφέρει. Σύμφωνα με τον Γκράνθαμ, αυ-
τό το καλοκαίρι, ήταν πιθανό να βρισκό-
μασταν στα μεταγενέστερα στάδια μιας 
φούσκας, με κάποια αμφιβολία να δημι-

ουργήθηκε από τα μοναδικά χαρακτηρι-
στικά του COVID κραχ. Υπάρχουν επίσης 
150 εταιρείες που έχουν υπερτριπλασια-
στεί το έτος ή που είναι τριπλασιάζονται 
κάθε χρόνο της προηγούμενης δεκαετίας. 

Επί του παρόντος οι επενδυτές αγνόησαν 
το χάος που προκάλεσε στις ΗΠΑ η εισβο-
λή των οπαδών του απερχόμενο προέδρου 
Τραμπ στο Καπιτώλιο, προεξοφλώντας ό-
τι ο εκλεγμένος Τζο Μπάιντεν θα μπορεί 
μετά τις 20 Ιανουαρίου να εφαρμόσει την 
πολιτική του ατζέντα και να λάβει μέτρα 
τόνωσης της αμερικανικής οικονομίας.

Στο μεταξύ, βελτίωση στον δείκτη οικονο-
μικού κλίματος της ευρωζώνης στις 90,4 μο-
νάδες τον Δεκέμβριο, ενώ ο πληθωρισμός 
παρέμεινε σε αρνητικό έδαφος αν και θα 
αυξηθεί με βραδείς ρυθμούς στη συνέχεια.

Hefebrand
To πρώτο απόσταγμα οινολασπών στην 
Ελλάδα δημιούργησε το αποστακτήριο 
Lost Lake Distillery της οικογένειας 
Ζαχαρία, η οποία είναι γνωστή από το 
Κτήμα Μουσών. Θα κυκλοφορήσουν 
περίπου 800 φιάλες, ενώ συνολικά 
έχει γίνει απόσταξη 400 λίτρων. Το 
απόσταγμα θα διατίθεται στην αγορά 
από την επόμενη εβδομάδα την 
ονομασία Hefebrand.

Εξαγορά
Την εξαγορά επιχείρησης από τον χώρο των 
γαλακτομικών φέρεται πως σχεδιάζει ο 
μεγαλύτερος επενδυτής στην Ελλάδα το 
CVC Capital Partners. Σχεδόν ένα μήνα 
μετά από την ανακοίνωση της εξαγοράς της 
Vivartia απο το Αμερικανικό Fund η ομάδα 
που έχει την ευθύνη για τις επενδύσεις του 
στην Ελλάδα αναζητά εταιρείες που θα 
ενισχύσουν την αξία της ΔΕΛΤΑ και του 
ομίλου της Vivartia.

Οι φούσκες αγαπούν
τους πετυχημένους 

 Για ημέρες Αποκάλυψης μιλά ο Γκράνθαμ 
 Επιμένει ο αποπληθωρισμός στην Ευρώπη
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
SATO ΑΝΩΝ. ΕΤ. 0,0330 +20,00%

ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. 0,7660 +12,65%

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε. 2,6400 +9,09%

MARFIN INV.GROUP Α.Ε. 0,0380 +11,11%

Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε 3,2800 +7,19%

ΔΟΥΡΟΣ Α.Ε. 0,3000 0,00% 

ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. 0,0900 -10,00%

ΑΝΕΚ AE 0,0475 -9,52%

Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε 0,8300 -7,78%

ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ 1,8700 -6,50%

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 30.829,40 +1,44%
 NASDAQ Comp 12.740,79  -0,61%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3.614,33 +0,090%
Λονδίνο FTSE 100 6.810,05 -0,46%
Φρανκφούρτη DAX-30 13.940,84 +0,35%
Παρίσι CAC-40 5.654,09 +0,42%
Ζυρίχη  SMI 10.761,76 +0,14%
Τόκιο NIKKEI-225 27.490,13 +1,60%
 
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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Δεν έχουν υποχρέωση οι αγρότες 
να δηλώσουν επαγγελματικό λογαριασμό 

Θ 
α ξεκινήσουµε τη φετινή χρονιά µε ένα θέ-
µα που σε τακτά χρονικά διαστήµατα επα-
νέρχεται, αναδεικνύοντας την ανασφάλεια 
και την αγωνία των αγροτών αφενός, αλ-

λά και την εκ του πονηρού «πιθανόν» λειτουργία από 
κάποιους αφετέρου: επαγγελµατι-
κοί λογαριασµοί.

Με την τελευταία ΚΥΑ (∆ΕΑΦ 1167412 
ΕΞ 2017), η οποία τροποποίησε την 
ΚΥΑ 45231/2017 «Ρύθµιση Υποχρέ-
ωσης Αποδοχής Πληρωµών µε Κάρ-
τα» ορίζεται η διαδικασία που πρέπει 
να ακολουθήσουν οι επαγγελµατί-
ες που είναι υπόχρεοι σε pos µε βά-
ση τους ΚΑ∆, προκειµένου να δηλώ-
σουν τους επαγγελµατικούς λογαρια-
σµούς τους ηλεκτρονικά στην ΑΑ∆Ε.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
Στον Επαγγελµατικό Λογαριασµό 

οι υπόχρεοι αποδέχονται συναλλα-
γές που κάνουν µε ηλεκτρονικά µέ-
σα πληρωµής όπως κάρτα, εντολές 
άµεσης χρέωσης, µεταφορές πίστω-
σης, πάγιες εντολές, καθώς και συ-
ναλλαγές µε µετρητά. Οι συναλλα-
γές που διενεργούνται µέσω του Ε-
παγγελµατικού Λογαριασµού αφο-

ρούν αποκλειστικά την εµπορική, επιχειρηµατική ή ε-
παγγελµατική δραστηριότητα του υπόχρεου. 

Συναλλαγές που αφορούν την εµπορική, επιχειρη-
µατική ή επαγγελµατική δραστηριότητα του υπόχρε-
ου, µέσω των Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωµών του νό-
µου 3862/2010 ανεξαρτήτως του µέσου συναλλαγής, 
διενεργούνται µέσω Επαγγελµατικού Λογαριασµού, 
που έχει δηλωθεί σύµφωνα µε την ανωτέρω διαδικασία.

Όσοι έχουν κωδικούς αριθµούς δραστηριότητας 
(Κ.Α.∆.) που ορίζονται ρητά στην 
απόφαση υποχρεούνται να έχουν 
µηχάνηµα pos στην έδρα τους, ώ-
στε όταν πάει ένας πελάτης  τους, να 

µπορεί να πληρώσει µε πιστωτική ή χρεωστική κάρτα.
Οι επιχειρηµατίες αυτοί, έχουν συνδέσει έναν τρα-

πεζικό λογαριασµό, στον οποίο πηγαίνουν τα χρήµα-
τα που εισπράττονται από την πληρωµή µέσω των καρ-
τών. Τους λογαριασµούς αυτούς είναι υποχρεωµένοι να 
µπουν στην εφαρµογή του taxis και να τους δηλώσουν 
στην υπο-εφαρµογή που αναφέρεται στους επαγγελ-
µατικούς λογαριασµούς. Σε αυτή την πρώτη φάση, εξα-
κολουθούν να µην συµπεριλαµβάνονται οι αγρότες, οι 
οποίοι έχουν ως ΚΑ∆ δραστηριότητας αριθµού που ξε-
κινάνε από 01 έως 03. Κι όταν λέω αγρότες, αναφέρο-
µαι και στους ειδικού και στους κανονικού καθεστώτος. 

Πολλοί νοµίζουν ότι υποχρεώσεις έχουν µόνο ό-
σοι αγρότες τηρούν βιβλία. Αυτό δεν ισχύει. Τις ίδιες 
υποχρεώσεις µε τις κοινές εµπορικές επιχειρήσεις έ-
χουν τόσο οι αγρότες του κανονικού, όσο και οι αγρό-
τες του ειδικού καθεστώτος. Άλλωστε δεν πρέπει να 
ξεχνά κανείς, ότι οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος, 
έχουνε ελάχιστες διαφορές µε αυτούς του κανονικού: 
δεν υποβάλλουν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, δεν υπο-
βάλλουν συγκεντρωτικές καταστάσεις πωλήσεων, ε-
νώ όταν πουλάνε, εκδίδουν τα παραστατικά πώλη-

σης οι αγοραστές (τιµολόγια αγοράς). Για όλες τις υ-
πόλοιπες συναλλαγές αντιµετωπίζονται και θεωρού-
νται επιχειρηµατίες.

Το γεγονός όµως, ότι δεν είναι υποχρεωτικό, δε ση-
µαίνει ότι απαγορεύεται κιόλας. Προαιρετικά µπορεί ο-
ποιοσδήποτε να µπει στο σύστηµα και να δηλώσει τον/
τους επαγγελµατικούς λογαριασµούς του.

ΟΣΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ Ο ΑΓΡΟΤΗΣ...
Ως επαγγελµατικό µπορεί να δηλώσει ο αγρότης έ-

να υπάρχοντα λογαριασµό ή µπορεί απευθυνόµενος 
στην τράπεζα να ζητήσει να του ανοίξουν έναν λογα-
ριασµό όψεως. Το πρόβληµα όµως που υπάρχει σε ό-
λους τους αγρότες είναι ότι όσους τραπεζικούς λογα-
ριασµούς και να έχουν, χρησιµοποιούν µόνο έναν: 
αυτόν που έχουν δηλώσει στο ΟΣ∆Ε, στον οποίο κα-
τατίθενται οι επιδοτήσεις. Ο ίδιος αυτός λογαριασµός 
χρησιµοποιείται από τις τράπεζες προκειµένου να χο-
ρηγήσουν την κάρτα του αγρότη, η οποία δίνεται µε 
βάση τις προβλεπόµενες εισπραχθείσες επιδοτήσεις. 
Ο ίδιος αυτός λογαριασµός χρησιµοποιείται από τους 
αγρότες –εκτός από τις πληρωµές των εφοδίων, ερ-
γατών κλπ- και τις προσωπικές τους ανάγκες (σού-
περ µάρκετ, προσωπικές ή ιατρικές δαπάνες κλπ), οι 
οποίες δίνουν το αφορολόγητο στη φορολογική δή-
λωση σε όσους το δικαιούνται. 

Μέχρι να προκύψει υποχρέωση δήλωσης επαγγελ-
µατικού λογαριασµού, καλό είναι οι αγρότες να µην 
δηλώνουν επαγγελµατικό λογαριασµό. Αιτιολογώ: Αν 
δηλώσει κάποιος επαγγελµατικό λογαριασµό, αυτοµά-
τως στερείται το ακατάσχετο για τον λογαριασµό αυ-
τό. ∆εν γνωρίζω κάποια απόφαση που να δίνει το α-
κατάσχετο στους επαγγελµατικούς λογαριασµούς, ε-
ποµένως καλό είναι όποιος επιµένει να δηλώνουν ε-
παγγελµατικό λογαριασµό οι αγρότες, να µπορεί να 
εξηγήσει επαρκώς γιατί επιµένει τόσο πολύ.

Θεωρείται βέβαιο ότι αργά ή γρήγορα, θα υποχρεω-
θούν όλοι να δηλώσουν επαγγελµατικούς λογαριασµούς. 
Μέχρι τότε, ας αφήσουν ήσυχους τους του αγρότες.

Κοινές υποχρεώσεις
Ίδιες υποχρεώσεις µε 

τις επιχειρήσεις έχουν οι 
αγρότες κανονικού και 

ειδικού καθεστώτος

Μόνο έναν
Οι αγρότες χρησιµοποι-

ούν µόνο τον λογαριασµό 
που έχουν δηλώσει στο 
ΟΣ∆Ε για επιδοτήσεις

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)

Χρόνος µετάταξης 
στο κανονικό καθεστώς
Μέχρι τις 30 Ιανουαρίου 

(Προσοχή: 30 και όχι 31/1), όσοι 
έχουν εισπράξει εντός του 2020, 

επιδοτήσεις άνω των 5.000 ευρώ, 
είναι υποχρεωµένοι να ενταχθούν 

στο κανονικό καθεστώς.

Συµπληρωµατικές δηλώσεις 
για αναδροµικές επιδοτήσεις;

Μέχρι τις 26/2 παρατάθηκε η δυνατότητα 
υποβολής των συµπληρωµατικών δηλώσεων 
αγροτών, για τις επιδοτήσεις του έτους 2018 οι 
οποίες εισπράχθηκαν εντός του 2019. Αυτό 
σταµατά µε έναν τρόπο και µόνο: φορολόγηση 
των επιδοτήσεων στο έτος είσπραξης.





ΡΕΠΟΡΤΑΖ
1. Με κάθε τόνο Eurocereal ο 

αγοραστής έπαιρνε µέρος στην 
κλήρωση για τις 10.000 ευρώ
2, 3. Ο διευθυντής Πωλήσεων 

∆υτικής και Κεντρικής Μακεδονίας 
TimacAgro | ΛΥ∆Α, ∆ηµήτρης 

Γκαλαΐτσης µαζί µε τον παραγωγό 
Θοδωρή ∆εληζήση

4. Από αριστερά, ο Κυριάκος 
Χρυσοβερίδης της οµώνυµης 
εταιρείας εµπορίας εφοδίων, 

στο κέντρο ο πατέρας του 
Κωνσταντίνος και δεξιά η αδελφή 

του ∆ήµητρα.

Διπλή επιβράβευση με την 
επιλογή σπεσιαλιτέ θρέψης   

Ο αγρότης Θοδωρής Δεληζήσης μεγάλος νικητής στο διαγωνισμό της TimacAgro | ΛΥΔΑ

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Έναν αναπάντεχο εορταστικό «µπο-
ναµά» συνολικής αξίας 10.000 ευ-
ρώ, που θα τον βοηθήσει να ξεκι-
νήσει µε το… δεξί τη νέα χρονιά, 
επιφύλαξε η τύχη στον παραγωγό, 
Θοδωρή ∆εληζήση, από τον Έξαρ-
χο Γρεβενών.

Ο 35χρονος αγρότης λίγα 24ωρα 
πριν µας αποχαιρετίσει το 2020, έ-
µαθε ότι κέρδισε το µεγάλο βραβείο 
στον πανελλαδικό διαγωνισµό της 
TimacAgro | ΛΥ∆Α, η οποία κλή-
ρωνε το έπαθλο και θα έχει την ευ-
καιρία να ενισχυθεί µε σπεσιαλιτέ 
προϊόντα λίπανσης της εταιρείας 
για τις καλλιέργειές του, όσο και 
µε ρευστό, για την κάλυψη άλλων 
αναγκών του. Η τελετή παράδοσης 
του γιγαντιαίου… τσεκ στο νικητή 
οργανώθηκε την Τετάρτη 30 ∆εκεµ-
βρίου, στις εγκαταστάσεις του κα-
ταστήµατος εφοδίων «Χρυσοβερί-
δη», στο Καπνοχώρι Κοζάνης και ο 
Θοδωρής ∆εληζήσης δεν µπορού-
σε να κρύψει τη χαρά του για την 
απροσδόκητη εξέλιξη.

«∆εν ξέρω τί να πω. ∆εν το περί-
µενα πως θα είµαι ο τυχερός, ιδι-
αίτερα που είναι πρώτη φόρα, που 
χρησιµοποιώ τα συγκεκριµένα λι-
πάσµατα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για 
το δώρο αυτό και την εταιρεία, αλ-
λά και το κατάστηµα του Κυριάκου 
Χρυσοβερίδη µε το οποίο συνεργά-
ζοµαι. Από καρδιάς ευχαριστώ. Ή-
ταν πράγµατι ένας χριστουγεννιά-
τικος µποναµάς. Η τύχη δουλεύει 
καµιά φορά δεν ξέρω πώς να το ερ-

µηνεύσω», δήλωσε στην Agrenda ο 
τυχερός παραγωγός, ο οποίος πα-
ραδέχθηκε πως ξεκινά µε τους κα-
λύτερους οιωνούς η συνεργασία 
του µε τη TimacAgro | ΛΥ∆Α

Στη συνοµιλία που είχαµε µας 
ανέφερε πως καλλιεργεί συνολι-
κά περί τα 2.500 στρέµµατα, από 
τα οποία σχεδόν 1.500 στρέµµατα 
αφορούν σε σιτηρά, περίπου 200 
στρέµµατα ψυχανθή (µπιζέλια, βί-
κο, ρεβίθια, φακές) και τα υπόλοι-
πα κυρίως µηδική, αλλά κι ενερ-
γειακά φυτά όπως ηλίανθο και ε-
λαιοκράµβη.

Εφαρµογή Eurocereal 10-24-0
«Με παρότρυνε ο Κυριάκος Χρυ-

σοβερίδης να δοκιµάσω τα προϊόντα 
της TimacAgro | ΛΥ∆Α και αποφά-
σισα να εµπιστευτώ την κρίση του. 
Είχα ακούσει, επίσης και από άλ-

λους συναδέλφους πως είναι ευχα-
ριστηµένοι. Έτσι το περασµένο φθι-
νόπωρο χρησιµοποίησα για πρώτη 
φορά λιπάσµατα της εταιρείας, σε 
περίπου 300 στρέµµατα και πλέον 
είµαι σε αναµονή των αποτελεσµά-
των στα χώµατά µας, ώστε αν είναι 
ικανοποιητικά να τα αξιοποιήσω για 
τη λίπανση στο σύνολο των καλλι-
εργειών µου», είπε χαρακτηριστι-
κά και διευκρίνισε πως το προϊόν 
που εφαρµόστηκε είναι το προϊόν 
Eurocereal 10-24-0, το οποίο χρησι-
µοποιείται για τη βασική λίπανση.

Ελπίδα του, όπως παραδέχθηκε, 
είναι να αυξήσει τις αποδόσεις του 
µε τη χρήση των σπεσιαλιτέ λιπα-
σµάτων της TimacAgro | ΛΥ∆Α. «Αυ-
τή τη στιγµή µέσο όρο στα χωράφια 
µας οι αποδόσεις κυµαίνονται γύ-
ρω στα 300 κιλά το στρέµµα. Ελπί-
ζω ότι µε αυτά τα λιπάσµατα θα κα-

ταφέρω να αυξήσω το στήσιµο γύ-
ρω στα 50 κιλά το στρέµµα», σηµεί-
ωσε ο κ. ∆εληζήσης, ενώ έκανε, ε-
πίσης, ιδιαίτερη µνεία και στη στή-
ριξη που έχει από την TimacAgro | 
ΛΥ∆Α σε θέµατα συµβουλευτικής.

«Είπαµε ότι θα έρθουν κάποιοι γε-
ωπόνοι της εταιρείας να ελέγξουν τα 
χωράφια και τις καλλιέργειες, προ-
κειµένου να δούµε σε τί κατάσταση 
είναι. Στο παρελθόν, µε όποιες εται-
ρείες και αν συνεργάστηκα, δεν είχα 
ποτέ ανάλογη στήριξη. ∆εν ήρθε πο-
τέ κανείς να ελέγξει σε τί κατάσταση 
είναι τα χωράφια µας και τί πρέπει 
να ρίξουµε µε βάση τη σύνθεση των 
εδαφών µας, διότι δεν είναι όλα τα 
εδάφη το ίδιο», είπε ο παραγωγός.

Συνεχείς οι επενδύσεις σε 
υποδοµές και γεωργία ακριβείας

Στα σχεδόν 15 χρόνια που ασχο-

λείται στην οικογενειακή εκµετάλ-
λευση (σ. σ. προέρχεται από αγρο-
τική οικογένεια και συνεργάζεται 
και µε τον αδελφό του), ο συνοµι-
λητής µας έχει επενδύσει σηµα-
ντικά κεφάλαια σε µηχανολογικό 
εξοπλισµό που απαιτείται για τις 
καλλιέργειές του και το πλάνο εί-
ναι να προχωρήσει και σε νέες ε-
πενδύσεις.

«∆ιαθέτουµε ήδη 5 τρακτέρ και 
είµαστε σε αναµονή να παραλάβου-
µε κι ένα ακόµη καινούριο 265 ίπ-
πων, το οποίο έχουµε εντάξει µαζί 
µε µια νέα αποθήκη σιτηρών 700 
τ.µ., έναν λιπασµατοδιανοµέα τε-
λευταίας γενιάς µε GPS για να κά-
νω γεωργία ακριβείας και ένα ά-
ροτρο για τον καινούριο γεωργικό 
ελκυστήρα, σε Σχέδιο Βελτίωσης 
προϋπολογισµού 315.000 ευρώ, 
που έχει ήδη εγκριθεί», διευκρίνι-
σε ο κ. ∆εληζήσης και τόνισε πως 
έχει αναπτύξει από το 2013 και έ-
να φωτοβολταϊκό πάρκο µε δυνα-
µικότητα 100 κιλοβάτ. 

Ο συνοµιλητής µας παράλληλα 
δεν έκρυψε, πως «στην πορεία θα 
ήθελα να µεγαλώσω κι άλλο την 
εκµετάλλευσή µου, αλλά αυτό θα 
εξαρτηθεί κι από το πώς θα πάνε 
τα πράγµατα µε τις τιµές των προ-
ϊόντων, µε τις επιδοτήσεις, το κό-
στος παραγωγής και όλες αυτές τις 
αβεβαιότητες που συνοδεύουν το 
επάγγελµά µας».
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ EUROCEREAL

Από 10 έως 30% 
αύξηση κιλών ανά 
στρέμμα στα σιτηρά

Με γεωπόνους ανά νομό και 
πλήρη τεχνική υποστήριξη

Αναφορικά µε το Eurocereal, που χρησιµοποίησε ο διευθυντής 
πωλήσεων της εταιρείας για τη ∆υτική και Κεντρική Μακεδονία, 
∆ηµήτρης Γκαλαΐτσης, σηµείωσε πως έχει δύο χρόνια που έχει έρθει 
στην Ελλάδα και ήδη έχει γίνει µεγάλη διασπορά µε πολύ καλές 
αποδόσεις και αποτελέσµατα όπου χρησιµοποιήθηκε. «Έδειξε ότι 
µπορούµε να έχουµε αύξηση κιλών και βελτίωση του ποσοστού των 
πρωτεϊνών στο σκληρό στάρι», ανέφερε και πρόσθεσε ότι «σε χωράφια 
µε καλλιέργειες σιτηρών που ήταν στα 12-12,5% η πρωτεΐνη, είδαµε ότι 
πήγε στο 14,5% που είναι πολύ σηµαντικό για τους παραγωγούς, ενώ 
στις στρεµµατικές αποδόσεις παρατηρήσαµε αύξηση κιλών από 10 έως 
και 30% στο στρέµµα. Έχουµε σπεσιαλιτέ προϊόντα, ποντάρουµε πολύ 
στην ποιότητα και αυτό που θέλουµε, είναι να δείξουµε στους 
παραγωγούς πώς µπορούν να κερδίσουν επενδύοντας σε µια καλή τροφή 
για το χωράφι τους». Αξίζει να σηµειωθεί εδώ πως το Eurocereal 
διαφοροποιείται από τα υπόλοιπα κοινά λιπάσµατα τύπου NP ή NPK. 
Ενσωµατώνοντας την τεχνολογία MPPA DUO φέρνει στη µεγάλη 
καλλιέργεια την καινοτοµία της εξειδικευµένης θρέψης, αποτέλεσµα 
πολύχρονης έρευνας και ανάπτυξης, µε σκοπό τη βελτιστοποίηση της 
παραγωγής και τη µεγιστοποίηση του εισοδήµατος των παραγωγών.
Ως προς τα σχέδια της TimacAgro | ΛΥ∆Α, ο κ. Γκαλαΐτσης επεσήµανε 
πως το βάρος θα πέσει ακόµη περισσότερο στην ανάπτυξη και προώθηση 
των προϊόντων της σε όσο το δυνατό περισσότερα σηµεία της περιφέρειας 
γίνεται. «Ήδη έχουµε µεγάλες και καλές συνεργασίες, όπως αυτή µε τον 
Κυριάκο Χρυσοβερίδη, αλλά και άλλες αξιοσηµείωτες στην περιοχή και 
διαρκώς εισερχόµαστε και σε άλλα σηµεία. Επίσης αναπτύσσουµε και τη 
γκάµα των προϊόντων µας. Έχουν έρθει και καινούρια προϊόντα και είναι 
δροµολογηµένα να έρθουν και άλλα», είπε χαρακτηριστικά.

Στην εµπορική παρουσία της TimacAgro 
| ΛΥ∆Α που «χτίζεται και αναπτύσσεται 
διαρκώς, στην ευρύτερη περιοχή», εστί-
ασε ο διευθυντής πωλήσεων της εταιρεί-
ας για τη ∆υτική και Κεντρική Μακεδο-
νία, ∆ηµήτρης Γκαλαΐτσης.

«Ιδιαίτερα από πέρυσι και µετά τις δι-
οικητικές αλλαγές που έχουν γίνει στην 
εταιρεία, µας διακρίνει µια εξωστρέφεια 
και αυτό επιβεβαιώνεται και από την πα-
ρουσία µας εδώ σήµερα µε τον παρα-
γωγό και φίλο µας Θοδωρή, ο οποίος 

κέρδισε και αυτό το µεγάλο έπαθλο», 
επεσήµανε.

Ορµώµενος κι από την αναφορά του 
κ. ∆εληζήση για τη συµβουλευτική στή-
ριξη που θα λάβει από την TimacAgro | 
ΛΥ∆Α, ο κ. Γκαλαΐτσης υπογράµµισε πως 
«παρέχουµε ως εταιρεία γεωπόνους α-
νά νοµό. Είναι µια υπηρεσία µας µε στε-
λέχη τα οποία πάνε και βλέπουν και ε-
νηµερώνουν τους αγρότες ανάλογα µε 
τις καλλιέργειες που έχουν προκειµέ-
νου να έχουν καλύτερα αποτελέσµατα. 

Αυτή η παροχή, αποτελεί µια εξατοµι-
κευµένη υπηρεσία συµβουλευτικής είναι 
ένα από τα στοιχεία που µας διαφοροποι-
ούν από τον ανταγωνισµό στην αγορά».

∆υναµική είσοδος 
και σε άλλες καλλιέργειες

Το εξαιρετικό επίπεδο συνεργασίας τό-
σο µε τον παραγωγό Θοδωρή ∆εληζήση, 
όσο και µε την TimacAgro | ΛΥ∆Α, µνηµό-
νευσε από την πλευρά του ο Κυριάκος 
Χρυσοβερίδης, της οµώνυµης εταιρείας 
εµπορίας εφοδίων, την οποία ίδρυσε ο 
πατέρας του, Κωνσταντίνος Χρυσοβερί-
δης το 1976 κι εξακολουθεί να εποπτεύ-
ει εκ του µακρόθεν ακόµη και σήµερα.

«Είµαστε, καταρχάς, πάρα πολύ τυχεροί 
που έτυχε στον αγαπητό µας συνεργάτη 
το Θοδωρή, το έπαθλο της  TimacAgro | 
ΛΥ∆Α. Ο Θοδωρής είναι ένα πολύ καλό 
παιδί και µεγάλος παραγωγός. Ακούει 
τις συµβουλές των ειδικών γεωπόνων 
και κυρίως βρίσκεται πάντα µπροστά 
στις εξελίξεις και θέλει να ενηµερώνε-
ται και να προοδεύει», τόνισε αρχικά ο 
κ. Χρυσοβερίδης για να προσθέσει πως 
«η  TimacAgro | ΛΥ∆Α, επίσης, είναι µια 
εξαιρετική εταιρεία, πολύ µπροστά στην 
τεχνολογία της.  Τα παιδιά που δουλεύ-
ουν στην εταιρεία είναι πολύ συνεργά-
σιµοι. Υπάρχει πάντα τεχνική υποστή-
ριξη στα θέλω µας και έχουµε γενικά 
πολύ καλή συνεργασία, την οποία σκε-
φτόµαστε να την αναπτύξουµε κι άλλο 
και να µπούµε ακόµη πιο δυναµικά και 
σε άλλες καλλιέργειες, πέραν των σιτη-
ρών, που έχουµε στην περιοχή µας, ό-
πως το καλαµπόκι και οι πατάτες, αλλά 
και σε ανοιξιάτικες παραγωγές όπως ο 
ηλίανθος, γιατί η τεχνολογία και το λί-
πασµά της είναι εξαιρετικό». 
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Η πτηνοτροφική Κοτίνο στα
προψημένα παρασκευάσματα

Θετικές οι πωλήσεις σε κωδικούς όπως το σνίτσελ και οι κοτομπουκιές
Μείωση 20% στις τοποθετήσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ 

Στα προψηµένα και στα παρασκευάσµατα θα επικε-
ντρώσει το προσεχές χρονικό διάστηµα τη στρατη-
γική ως προς τα προϊόντα που διακινεί στην αγορά, 
η πτηνοτροφική επιχείρηση Κοτίνο ΑΒΕΕ στη Νέα 
Αρτάκης Εύβοιας. Αυτό επισηµαίνει στην Agrenda 
ο πρόεδρος και διευθύνων της εταιρείας, Ηλίας Σα-
ρηγιαννίδης αναφέροντας ότι στα προψηµένα, κω-
δικοί όπως το σνίτσελ και οι κοτοµπουκιές εµφανί-
ζουν θετικά δείγµατα στις πωλήσεις. Στο πλάνο της 
Κοτίνο είναι να ενισχύσει την παρουσία της και µε 
νέα προϊόντα στις εν λόγω κατηγορίες. Επιδίωξη για 
την Κοτίνο είναι να διαθέτει το προϊόν της σε βιώσι-
µες τιµές και όχι απλά να χτίζει τζίρο, καθώς όπως 
επισηµαίνει ο επικεφαλής της «µας ενδιαφέρει να 
είναι υγιής και κερδοφόρα η εταιρεία. Γι’ αυτό επι-
διώκουµε να κινούµαστε στα ψυγεία των σούπερ 
µάρκετ µε κωδικούς που έχουν προστιθέµενη α-
ξία όπως τα προψηµένα και τα παρασκευάσµατα». 

Ως προς το φρέσκο κοτόπουλο έχει επηρεαστεί 
σηµαντικά η ζήτηση µε δεδοµένη την παύση λει-

τουργίας της εστίασης, όπου κατευθύνεται περίπου 
το 50% του κοτόπουλου στην Ελλάδα. 

Επίσης η εταιρεία προχώρησε σε µείωση τοπο-
θετήσεων κατά περίπου 20%, για να αντιµετωπίσει 
τις επιπτώσεις της πανδηµίας και το κλείσιµο της 
εστίασης, κάτι που εφαρµόστηκε από µεγάλη µε-
ρίδα επιχειρήσεων πτηνοτροφίας. «Είναι επιλογή 
µας να έχουµε µείωση τζίρου λόγω των περιορι-
σµένων τοποθετήσεων που πραγµατοποιήσαµε», 
συµπληρώνει ο διευθύνων σύµβουλος της Κοτίνο. 

Επιλογή της βιοµηχανίας ήταν να βάλει σηµα-
ντικές ποσότητες πτηνών στην κατάψυξη, για να  
αποφύγει τιµές στη χονδρική, που έπεσαν και στα 
70 λεπτά το κιλό για τα υπέρβαρα κοτόπουλα, λό-
γω περιορισµένης διάθεσής τους και κατανάλωσης.

Η Κοτίνο παράγει περίπου το 50% των ποσοτή-
των κοτόπουλου που επεξεργάζεται και διακινεί και 
το υπόλοιπο µισό προέρχεται από πτηνοτρόφους 
Εύβοιας, Βοιωτίας και Αττικής έως την περιοχή του 
Αυλώνα. «Στους συνεργαζόµενους πτηνοτρόφους 
παρέχουµε τροφή και νεοσσούς κι αυτοί εισφέ-
ρουν σε εγκαταστάσεις και σε εργασία» λέει ο ίδιος. 

Ένεση ρευστότητας και ταυτόχρονη κίνηση που 
θα χρηµατοδοτήσει τα επενδυτικά πλάνα της Μέ-
γας Γύρος, αποτελεί η είσοδος του fund, Elikonos 2 
S.C.A. Sicar στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας µε 
4 εκατ. ευρώ και απόκτηση ποσοστού µειοψηφίας. 

Η κίνηση του Elikonos έρχεται να ενισχύσει τη 
Μέγας Γύρος σε µία περίοδο έντονων πιέσεων και 
δεδοµένου ότι το µεγαλύτερο µέρος της δραστη-
ριότητας της εταιρείας εντοπίζεται στο χώρο της ε-
στίασης και των ψητοπωλείων, που πλήττεται έντο-
να. Με βάση τα στοιχεία της εταιρείας για το 2019, 
το 98,7% του τζίρου της προέρχεται από πωλήσεις 
χονδρικής. Η Μέγας Γύρος, η οποία εκτός από το 
εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο, διατηρεί παραγω-

γική δραστηριότητα και στις ΗΠΑ (εγκατάσταση 
στο New Jersey) σε προϊόντα-παράγωγα κρέατος 
αλλά και χωρίς κρέας (meatless), ετοιµάζει και την 
είσοδό της στην αγορά χορτοφαγικών τροφίµων 
(vegan). Ο πρόεδρος και διευθύνων της Μέγας Γύ-
ρος Νίκος Λούστας µας αναφέρει ότι «τα κεφάλαια 
που αντλήσαµε µέσω της επένδυσης του Elikonos 
θα διατεθούν για να κινηθούµε και επενδυτικά µε 
επίκεντρο τα vegan προϊόντα. Από τις πρώτες ύλες 
που χρησιµοποιούνται, µόνο οι πρωτεΐνες φασο-
λιού προέρχονται από τον εγχώριο πρωτογενή το-
µέα, ενώ οι λοιπές όπως πρωτεΐνες µπιζελιού εισά-
γονται». Το fund έχει επενδύσει επίσης στις εται-
ρείες τροφίµων Ροδούλα και Μινέρβα.  Γ. ΛΑΜΠΙΡΗΣ

Τα 4 εκατ. του Elikonos φέρνουν ρευστότητα 
στη Mέγα Γύρος που μπαίνει στη vegan αγορά

Με απώλειες στο 9µηνο 
η Vivartia λόγω πανδηµίας

Aπώλειες άνω των 60 εκατ. ευρώ σε 
επίπεδο τζίρου κατέγραψε στο εννεάµηνο 

ο όµιλος Vivartia. Ο ενοποιηµένος τζίρος στα 
416,1 εκατ. ευρώ έναντι 476,4 εκατ. ευρώ την 
αντίστοιχη περίοδο του 2019. Η υποχώρηση στις 
πωλήσεις του οµίλου τροφίµων οφείλεται στα 
µέτρα περιορισµού της πανδηµίας και η επίδρασή 
τους στην τουριστική κίνηση, στην εστίαση και στις 
πωλήσεις των υπόλοιπων κλάδων της HORECA.

Ανάπτυξη του τζίρου 10% 
στο λιανεµπόριο το 2020
Επιπλέον έσοδα 1,035-1,15 δισ. ευρώ φαίνεται να 
έφερε η πανδηµία στα ταµεία των σούπερ µάρκετ 
το 2020. Σύµφωνα µε τα πρώτα διαθέσιµα 
στοιχεία η περασµένη χρονιά έκλεισε µε ανάπτυξη 
του τζίρου στο οργανωµένο λιανεµπόριο κατά 
9-10% σε σχέση µε το 2019 όπου οι πωλήσεις 
είχαν αγγίξει τα 11,5 δισ. ευρώ.

Χαµηλή ζήτηση και lockdown
πλήγµα για το δείκτη µεταποίησης
Στις 46,9 µονάδες έκλεισε τον ∆εκέµβριο ο 
κύριος δείκτης PMI της IHS Markit για τον τοµέα 
µεταποίησης στην Ελλάδα, τιµή υψηλότερη από 
τις 42,3 µονάδες του Νοεµβρίου υποδεικνύοντας 
σταθερή, ωστόσο ασθενέστερη, επιδείνωση των 
λειτουργικών συνθηκών του ελληνικού 
µεταποιητικού τοµέα. Η παραγωγή αγαθών 
µειώθηκε µε δριµύ ρυθµό καθώς οι ασθενείς 
συνθήκες ζήτησης και τα µέτρα περιορισµού είχαν 
αρνητικές συνέπειες στη λειτουργία εταιρειών.

Ο κύκλος εργασιών της 
Μέγας Γύρος εκτιµάται 

το 2020 µειωµένος κατά 
12%.  Το 2019 η εταιρεία 

µε επικεφαλής τον Νίκο 
Λούστα, είχε κύκλο 

εργασιών 41,67 εκατ. ευρώ 
και κέρδη µετά από φόρους 

1,52 εκατ. ευρώ.  

ΝΕΑ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

2018

2019

2020

11,14

10,8

2018

2019

-331

-267

-15%

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΧΙΛ. ΕΥΡΩ

ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

(ΕΚΤΙΜΗΣΗ)
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Συνδετικός 
κρίκος για
αναζήτηση
εργατών γης 
η Agro U
Λύση σε ένα πρόβληµα του 
πρωτογενούς τοµέα στην 
Ελλάδα και διεθνώς, αυτό 
της αναζήτησης εργατικών 
χεριών φιλοδοξεί να δώσει 
η πλατφόρµα «Agro U», 
που επιδιώκει να γίνει ο 
συνδετικός κρίκος 
αγροτών και συλλογικών 
οργανώσεων. Ήδη το α’  
οκτάµηνο της ύπαρξής της, 
η Agro U µεσολάβησε να 
καλύψουν κενά σε 
εργάτες γης, περίπου 400 
εργοδότες -αγρότες, 3 
συνεταιρισµοί και κάποιες 
παραγωγικές µονάδες, 
βρίσκοντας δουλειά σε 
περίπου 1.600 ανέργους. 
Εµπνευστές της νεοφυούς 
επιχείρησης ο Κυριάκος 
Νικολαΐδης, ο 29χρονος 
γεωπόνος από την 
Παναγίτσα Πέλλας και η 
25χρονη Κυριακή 
Χατζηγεωργίου, 
πτυχιούχος εφαρµοσµένης 
πληροφορικής, και οι δύο 
από αγροτικές οικογένειες.
Όπως επισηµαίνουν στην 
Agrenda, τώρα για όσους 
θέλουν να εργαστούν η 
χρήση της υπηρεσίας είναι 
δωρεάν, ενώ οι εργοδότες 
επιβαρύνονται µε 20 ευρώ 
για κάθε εργαζόµενο µε 
τον οποίο θα 
συνεργαστούν.
Στους στόχους των δύο 
νεαρών startupers είναι 
µια λύση για κινητά 
τηλέφωνα που θα 
επιτρέπει να γνωρίζουν σε 
πραγµατικό χρόνο τις 
διαθέσιµες θέσεις 
εργασίας στον πρωτογενή 
τοµέα αλλά και η 
διεθνοποίηση της 
πλατφόρµας.  Λ. ΛΙΑΜΗΣ

Από την 1η Ιανουαρίου 2021, 
οι εξαγωγείς οίνου στη βρετα-
νική αγορά θα πρέπει να εφαρ-
µόσουν νέες τελωνειακές διατυ-
πώσεις (σύµφωνα µε την αρχή 
«έξυπνα σύνορα»). 

Τα τελωνεία θα κοινοποιήσουν 
τις διαδικασίες στους επιχειρη-
µατίες, ωστόσο ο τοµέας οίνου 
εξακολουθεί να φοβάται τη δι-
οικητική και κανονιστική γρα-
φειοκρατία. «Ανησυχούµε ότι 
αυτό που γίνεται σήµερα µε ευ-
χέρεια, δεν θα µπορεί να γίνεται 
και αύριο. ∆εν θέλουµε να τιµω-
ρηθούµε στις ανταλλαγές µας µε 

τους διανοµείς και τους εισαγω-
γείς µας» υπογραµµίζει ο Jean-
Marie Fabre, πρόεδρος των Ανε-
ξάρτητων Αµπελουργών.

«Το Ηνωµένο Βασίλειο θέτει 
σε εφαρµογή πρότυπα που µπο-
ρούν να έχουν αντίκτυπο στην 
αγορά οίνου. Όπως και η υπο-
χρέωση ανάλυσης για το κιτρι-
κό οξύ, το οποίο έχει σηµαντικό 
κόστος (περίπου πενήντα ευρώ) 
και το οποίο δεν αποσβένεται µε 
τον ίδιο τρόπο µεταξύ της απο-
στολής παλετών και µερικών κι-
βωτίων», υπογραµµίζει η ευρω-
βουλευτής Irène Tolleret. 

Ως µία ιδιαίτερα αποδοτική δραστη-
ριότητα για την ΕΑΣ Τρικάλων περι-
γράφει αυτή της παραγωγής και ε-
µπορίας ξυδιού, ο Αχιλλέας Λιούτας, 
πρόεδρος του συνεταιρισµού. Μιλώ-
ντας στην Agrenda, ο ίδιος επισηµαί-
νει ότι η Οξοποιία Μετέωρα λαµβά-
νει ώθηση στον τοµέα των πωλήσε-
ων, κατά κύριο λόγο από τη συνερ-
γασία που διατηρεί επί µία 20ετία µε 
τη Lidl Ελλάς για λογαριασµό της ο-
ποίας παράγει φασόν προϊόν. Αυτή 
την περίοδο η Οξοποιία βρίσκεται σε 
διαδικασία υλοποίησης και εγκατά-
στασης µηχανολογικού εξοπλισµού, 
µέσω του οποίου θα λαµβάνει την 
πρώτη ύλη πλαστικού για τη δηµι-
ουργία προπλάσµατος µπουκαλιού 
(preform) και στη συνέχεια µπουκα-
λιών, προς εξοικονόµηση λειτουρ-
γικού κόστους. Η Οξοποιία λαµβά-
νει την πρώτη ύλη ξυδιού από τη βι-
οµηχανία Thanos AEBE από το Ζευ-
γολατιό Κορινθίας και διαθέτει τα 
προΪόντα της και µε δική της ετικέτα. 

Nέες τελωνειακές στις 
εξαγωγές οίνου το 2021

Η Οξοποιία 
Μετέωρα 
βελτιώνεται
τεχνολογικά

Ανεπηρέαστες οι ελληνικές εξαγωγές οπωρολαχανικών  
Αυξηµένες κατά 15% ήταν οι ελληνικές εξαγωγές νωπών 
φρουτολαχανικών το 2020, µια χρονιά lockdown λόγω πανδηµίας. Τα 
συνολικά έσοδα, σύµφωνα µε τον Incofruit-Hellas αναµένονται στα 1,35 δισ. 
ευρώ, ενώ αύξηση 5% παρατηρήθηκε στους όγκους µε 1,67 εκατ. τόνους. 
Την τελευταία εξαγωγική εβδοµάδα του 2020, καταγράφεται: 

 Υποτονική εξαγωγή εσπεριδοειδών και σταδιακή ανάκαµψη από 4 Γενάρη.
 Η εξαγωγή επιτραπέζιων σταφυλιών έκλεισε χωρίς ικανοποιητικές τιµές.
 Η εξαγωγή µήλων είναι µειωµένη 4,4% και ακτινιδίων στα ίδια µε πέρυσι.

Το 60% του τζίρου της 
Οξοποιίας προέρχεται από 

πωλήσεις στο δίκτυο της Lidl 
Ελλάς, ενώ σύµφωνα µε 
τον κ. Λιούτα, ο κύκλος 

εργασιών της υπερβαίνει 
τα 3 εκατ ευρώ.

Η εταιρεία Κοτίνο 
προχώρησε 
σε µείωση 
τοποθετήσεων κατά 
περίπου 20%.

ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆ΩΝ
2020

15%
ΑΥΞΗΣΗ

ΑΞΙΑ

1,3
∆ΙΣ. ΕΥΡΩ

1,67
ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΙ
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ΑΛΦΑ ΑΕ
«Το τέλος του 2020, ήταν 
και το τέλος της παρου-

σίας µου στην ΑΛΦΑ 
ΑΕ», αναφέρει ο Βασίλης 
Παΐσιος, αποχαιρετώντας 
µετά από 30 χρόνια από 
τη διοίκηση της ΑΛΦΑ, 
φίλους και συνεργάτες

Η ΜΑΓΜΑ είναι μια 
καινούργια εταιρεία με 
εγκαταστάσεις έρευνας και 
παραγωγής, με προσήλωση 
στη βιώσιμη ανάπτυξη και 
τις νέες τεχνολογίες

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΣ

Στη ΜΑΓΜΑ ΑΕΒΕ στρέφει το σύνολο των επιχει-
ρηµατικών του ενδιαφερόντων, µετά την πλή-
ρη αποχώρησή του από την ΑΛΦΑ Γεωργικά Ε-
φόδια, ο επιτυχηµένος στον κλάδο των αγροτι-
κών εφοδίων επιχειρηµατίας, Βασίλης Παΐσιος. 

Η ΜΑΓΜΑ είναι µια καινούργια εταιρεία µε ε-
γκαταστάσεις έρευνας και παραγωγής, µε προ-
σήλωση στη βιώσιµη ανάπτυξη και τις νέες τε-
χνολογίες η οποία απασχολεί ήδη περί τα 75 
άτοµα προσωπικό και αναµένεται να διαδρα-
µατίσει σηµαντικό ρόλο στον κλάδο των αγρο-
τικών εφοδίων το επόµενο διάστηµα. 

2021: Ξεκίνηµα σ’ ένα χρόνο ιστορικής 
µνήµης και ελπίδας

Σε επιστολή – ενηµέρωση για τις νέες του 
δραστηριότητες ο καταξιωµένος επιχειρηµα-
τίας αναφέρει: «Τις πρώτες αυτές µέρες ενός 
ελπιδοφόρου χρόνου στέλνω τις ευχές µου σε 
όλους για κάθε προσωπική ευτυχία  αποχαι-
ρετώντας σας από την διοίκηση της ΑΛΦΑ Α.Ε. 
Επί τριάντα χρόνια όσοι, που µε οποιοδήποτε 
τρόπο συνεργαστήκαµε µε την εταιρεία δώσα-

µε έναν  αγώνα  που καρποφόρησε γρήγορα 
χάρη στη  συµµετοχή και τα θετικά αισθήµατα 
αυτών που µας εµπιστεύτηκαν.  Σύντοµα η ΑΛ-
ΦΑ µεγάλωσε και αυτό το µέγεθος µε την ανα-
πόφευκτη δυσκαµψία που φέρνει,  µου  στέρη-
σε  από  καιρό την χαρά των ταξιδιών που µε 
έφερναν κοντά στη φύση και τους συνεργά-
τες µου. Από τη Νέα Βήσα, ως την Ιεράπετρα. 
Από τις επισκέψεις µου  στα Πανεπιστήµια, τα 
ερευνητικά κέντρα, τους συνεταιρισµούς και 
τα χωράφια. Σε τόσες πόλεις και χωριά που 
µετά την κούραση  της µέρας µοιραζόµουν το 
βραδινό τραπέζι µε την ζεστή  συντροφιά  φί-
λων. Τα σκέφτοµαι όλα αυτά µε αγάπη και µε 
σεβασµό για την προσφορά των συναδέλφων 
στον γεωργικό κλάδο. 

Ένα έργο διακριτικό, αθόρυβο.  Όµως µ’ αυ-
τό ανοίγουν τούς δρόµους απ’ τους οποίους η 
επιστήµη και η νεωτερικότητα φτάνουν στο 
χωράφι. Και που σε µια παρατεταµένη περί-
οδο κρίσης κράτησαν την αγορά πλήρη µε τ’ 
αγαθά του τόπου µας.  Το τέλος του 2020, ή-
ταν και το τέλος της παρουσίας µου στην ΑΛ-
ΦΑ Α.Ε. Η στιγµή είχε φτάσει και ο καθένας α-
πό τους δύο µετόχους επανατοποθέτησε τους 
στόχους του, µετά από τις τόσες αλλαγές του 
κλάδου. Ήταν ένα αναµενόµενο τέλος σε µια 
µακρόχρονη έντιµη συνεργασία. Εγώ δεν θα 
µπορούσα να συνεχίσω να δρω όπως γνώριζα, 
κάτω από διαφορετική σχέση που αναγκαστι-
κά θα είχα σε µια τεράστια εταιρεία. Και ένιω-

σα ιδιαίτερη ικανοποίηση διαπιστώνοντας ό-
τι η αναχώρησή µου προκαλεί όχι χαρά και α-
νακούφιση αλλά συγκίνηση. 

Η δεκαετία που έφυγε ήταν βαριά, µε τα 
παλιά γνωστά προβλήµατα για την Ελλάδα, 
στα οποία προστέθηκαν αυτά της πανδηµίας. 
Μια περίπου επανάληψη τους βρίσκεται στην 
πρόσφατη έκθεση Πισσαρίδη - αλλά οι µεγα-
λύτεροι έχουµε ακούσει περίπου τα ίδια πολ-
λές φορές. Τα δέκα δύσκολα χρόνια πλήγω-
σαν πολλούς, µας έφεραν όµως πρόσωπο µε 
πρόσωπο µε τις αδυναµίες µας. Τις αντοχές 
και ανοχές στη σχέση µε τον εαυτό µας και 
τον περίγυρό µας, αλλά και τις Εθνικές αδυνα-
µίες. Στην τάση να φορτώνουµε τα λάθη µας 
σ’ άλλους ή να εντοπίζουµε τα προβλήµατά 
µας αλλά συνήθως να αναβάλουµε τις προ-
σπάθειες επίλυσής τους. Ελπίζω πως η  παρα-
τεταµένη κρίση θα γίνει και αιτία να βελτιώ-
σουµε τον ίδιο µας το εαυτό και την Ελλάδα. 
Το 2020 ήταν δίσεκτο µε κάθε ερµηνεία της 
λέξης αλλά δεν είναι δικό µας πιά, δεν µπο-
ρούµε να τ’ αλλάξουµε, όµως.

Το 2021 είναι το αύριο. Είναι αυτό που µπο-
ρούµε να σχεδιάσουµε µε δικαιολογηµένα αι-
σιόδοξο πλάνο.  Η πανδηµία φτάνει στο τέ-
λος της. Η οικονοµία θα πάει καλύτερα µετά 
από χρόνια καθίζησης. Η ψυχολογία µας τέ-
λος θα αντιδράσει θετικά - θα είναι το επακό-
λουθο µιας µακροχρόνιας κατάθλιψης. Σ’ ό-
τι αφορά όλους εµάς µε κύρια ενασχόληση 
την αγροτική παραγωγή, οι οικονοµικές συ-
νέπειες µας έθιξαν λιγότερο, για προφανείς 
λόγους, όµως µας έθιξαν. Η Ελληνική Γεωρ-
γία έµεινε στάσιµη, ενώ οι δυνατότητες ανά-
πτυξής της είναι µεγάλες». 

Με όχημα τη ΜΑΓΜΑ ΑΕΒΕ 
το νέο στοίχημα του Βασίλη Παΐσιου 

Με προσήλωση
στην βιώσιµη
ανάπτυξη
«Το επόµενο βήµα είναι αυτό 
της συνεχούς βελτίωσης και 
της εξωστρέφειας. Με 
λελογισµένη χρήση και όχι 
απόρριψη των µέσων που µας 
τροφοδοτεί η επιστήµη για την 
φυτοπροστασία, την θρέψη, το 
πολλαπλασιαστικό υλικό. Με 
αξιοποίηση των ερευνητικών 
κέντρων και των νέων 
τεχνολογιών. Συνοπτικά µε 
αυτά που απαιτούν σοβαρή 
δουλειά και συλλογική 
προσπάθεια για να δώσουν 
καρπούς. Για να κερδίσουµε το 
χαµένο έδαφος. Σ’ αυτή την 
προσπάθεια εγώ, η οικογένειά 
µου και πολλοί από τους 
παλιούς και άξιους συνεργάτες 
µου, αλλά και νέους θα είµαστε 
πάλι συναγωνιστές. Η ΜΑΓΜΑ 
Α.Ε.Β.Ε. µια καινούργια 
εταιρεία µε εγκαταστάσεις 
έρευνας και παραγωγής, µε 
προσήλωση στην βιώσιµη 
ανάπτυξη και τις νέες 
τεχνολογίες θα είναι δίπλα 
σας. Νέο ξεκίνηµα για ένα 
αισιόδοξο Νέο Έτος και ένα 
ελπιδοφόρο άνοιγµα σε νέους 
ανθρώπους και ιδέες», 
καταλήγει ο κ. Παϊσιος.



ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Σε απώλειες στο οικογενειακό αγροτικό ει-
σόδηµα από 14% έως και 37% αναλόγως 
τον παραγωγικό κλάδο, υπολογίστηκε πως 
µπορεί να οδηγήσει η λεγόµενη «αποεντα-
τικοποίηση» των εκµεταλλεύσεων στα πλαί-
σια της πράσινης συµφωνίας της ΕΕ έως το 
2030, σύµφωνα µε τη σχετική µελέτη επι-
πτώσεων για λογαριασµό της Επιτροπής Γε-
ωργίας της ΕΕ. 

Η µελέτη αυτή, αποτελεί ουσιαστικά έναν 
οδηγό, για το πώς να διαµορφωθούν διάφο-
ρες πολιτικές και οι πράσινες αγροτικές άµε-
σες ενισχύσεις της νέας περιόδου (θα πρέπει 
να ξεκινούν τουλάχιστον από τα 15 ευρώ το 
στρέµµα), για να ισοσκελισθεί η παρατηρού-

µενη πτώση 6% της αξίας παραγωγής, 17% του 
ακαθάριστου πλεονάσµατος λειτουργίας και 
του 25% στο οικογενειακό αγροτικό εισόδηµα. 

Αν δεν ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα πο-
λιτικής ενισχύσεων, θα πρέπει λοιπόν οι τι-
µές να αυξηθούν από 4,6% έως και 14,7% για 
να παραµείνει το ήδη χαµηλό αγροτικό ει-
σόδηµα στην ίδια κατάσταση που είναι και 
σήµερα, όπως αναφέρει η σχετική µελέτη µε 
τίτλο «Η Πράσινη Συµφωνία και η ΚΑΠ: ε-
πιπτώσεις της πολιτικής στην προσαρµογή 
των γεωργικών πρακτικών και στη διατήρη-
ση των φυσικών πόρων της ΕΕ». «Ελλείψει 
πολιτικής στήριξης, η διαδικασία απο-εντα-
τικοποίησης που προκαλείται από τον επα-
νασχεδιασµό των γεωργικών συστηµάτων 
θα µπορούσε να έχει σοβαρές αρνητικές ε-
πιπτώσεις στα εισοδήµατα των αγροτών, του-

λάχιστον βραχυπρόθεσµα», αναφέρεται χα-
ρακτηριστικά. Σηµειώνεται εδώ ότι η πτώση 
στο εισόδηµα οφείλεται κυρίως στην πτώση 
της παραγωγής, λαµβάνοντας υπόψη τις ε-
πιταγές της πράσινης συµφωνίας, δηλαδή: 
µείωση της αγοράς λιπασµάτων κατά 15% (σε 
τρέχουσες τιµές) και µείωση των φυτοπρο-
στατευτικών κατά 30% (σε τρέχουσες τιµές).

Όπως και να έχει, ο τελικός αντίκτυπος 
στα εισοδήµατα των αγροτών στην Πράσι-
νη Συµφωνία θα εξαρτηθεί από την ισορρο-
πία µεταξύ µιας θετικής επίδρασης στις τι-
µές (που εξαρτάται από το µέγεθος του πλη-
θυσµού που επιθυµεί να πληρώσει περισσό-
τερα για υγιεινά και πιο φιλικά προς το πε-
ριβάλλον προϊόντα διατροφής) και το κατά 
πόσο η νέα ΚΑΠ µέσω επενδυτικών µέτρων 
θα βοηθήσει στη µετάβαση. 
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ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ 
ΚΑΙ GREEN DEAL 
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Αναπλήρωση απωλειών 
έως 37% λόγω Green Deal
Ειδικά προγράμματα καταρτίζουν οι Βρυξέλλες για να υποστηριχτεί η «πράσινη θεωρία»

Αποεντατικοποίηση
Μεγάλο το οικονοµικό 

κόστος του νέου µοντέλου 
τουλάχιστον βραχυπρόθεσµα 

πιστοποιεί ειδική έκθεση 
του Ευρωκοινοβουλίιου 
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Μεγαλύτερο το πλήγμα 
για κηπευτικά και αμπέλι
Τα κίνητρα για την ενσωμάτωση των τεχνολογιών ευφυούς γεωργίας μπορούν να 
ανακόψουν τις επιπτώσεις από τη μείωση εισροών, αλλά το αρχικό κόστος προβληματίζει

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Οι δύο λόγοι που οι βιολογικές εκµεταλλεύ-
σεις σήµερα παρουσιάζουν παρόµοια οικο-
νοµικά αποτελέσµατα µε τις συµβατικές, είναι 
γιατί πρώτον λαµβάνουν υψηλές επιδοτήσεις 
και δεύτερον έχει αναπτυχθεί έως ένα βαθµό 
εκείνο το κανάλι αγοράς που είναι διατεθειµέ-
νο να πληρώσει ένα πριµ επί της τιµής στο βι-
ολογικό προϊόν. 

Αυτά τα δύο στοιχεία θα πρέπει να ισχύσουν 
και για τους υπόλοιπους αγρότες που καλού-
νται να ακολουθήσουν τις επιταγές της Πράσι-
νης Συµφωνίας. Από αυτή την άποψη, είναι ο-
τιδήποτε παρά σίγουρο ότι αφενός οι κατανα-
λωτές είναι έτοιµοι να δεχτούν υψηλότερες τι-
µές για «αγρο-οικολογικά» προϊόντα διατρο-
φής. Και αφετέρου, ότι θα αλλάξει κάτι θεµελι-
ωδώς στη σχέση αγρότη και µεταποίησης, ώστε 
να λαµβάνει µεγαλύτερο µερίδιο από την τιµή 
της αγοράς ο πρωτογενής τοµέας. 

Με άλλα λόγια, ελλείψει πολιτικής στήριξης, 
η διαδικασία απο-εντατικοποίησης θα µπορούσε 
να έχει πολύ αρνητικές συνέπειες στα εισοδήµα-
τα των αγροτών, τουλάχιστον βραχυπρόθεσµα.
Οι σχετικές συνέπειες, όπως αναφέρει η ευρω-
παϊκή µελέτη µε τίτλο «Η Πράσινη Συµφωνία και 
η ΚΑΠ: επιπτώσεις της πολιτικής στην προσαρ-
µογή των γεωργικών πρακτικών και στη διατή-
ρηση των φυσικών πόρων της ΕΕ», υπολογίστη-
καν στο µείον 25% κατά µέσο όρο όσον αφορά 
το οικογενειακό αγροτικό εισόδηµα. Ειδικότερα 
η προσοµοίωση που «έτρεξαν» οι συγγραφείς, 
δείχνει στα κηπευτικά που έχουν τη µεγαλύτε-
ρη αξία παραγωγής πως η πτώση στο αγροτικό 
εισόδηµα µπορεί να φτάσει το 32%, για την ε-
λιά το 14% και στην αµπελουργία το 20% κ.ο.κ 
(βλ. σχετικό πίνακα). Η παραπάνω προσοµοί-

ωση που έτρεξαν οι συγγραφείς επιβάλλει σε 
αυτές τις συµβατικές εκµεταλλεύσεις τους περι-
ορισµούς που έχουν σχεδιαστεί για τη µείωση 
της χρήσης εισροών (λιπάσµατα και φυτοπρο-
στατευτικά) στα πλαίσια της πράσινης συµφωνί-
ας που καλούνται να τηρήσουν τα κράτη-µέλη. 

«Ουδέτερη» η εισοδηµατική επίδραση των 
τεχνικών γεωργίας ακριβείας

Ένας τρόπος για να µειωθούν οι επιπτώσεις 
στο αγροτικό εισόδηµα είναι η χρηµατοδότη-
ση και οι ενισχύσεις για τις επενδύσεις στα ευ-
φυή συστήµατα γεωργίας, όπως έχει ειπωθεί 
πολλάκις κατά καιρούς. Αυτά τα συστήµατα 
ουσιαστικά βοηθούν στην αποφυγή της υπέρ-
χρήσης εισροών και ως εκ τούτου υπολογίζε-
ται πως θα επιφέρουν ένα 10% στη µείωση των 
ποσοτήτων λιπασµάτων και των φυτοπροστα-
τευτικών (που ούτως ή άλλως δεν χρειάζεται να 
εφαρµόζονται) κατά µέσο όρο. Όπως σηµειώ-
νουν ωστόσο οι συγγραφείς της µελέτης, η ε-
πίπτωση στο αγροτικό εισόδηµα υπολογίζεται 
πως θα είναι πάνω-κάτω «ουδέτερη», καθώς τα 
µειωµένα λειτουργικά κόστη (µείωση εισροών) 
ισοφαρίζονται από τα αυξηµένα πάγια κόστη σε 
εξοπλισµό που απαιτεί η επένδυση. Ως εκ τού-
του, απαιτείται µία υψηλής έντασης ενίσχυση 
στα διαρθρωτικά προγράµµατα, ώστε να βρει ο 
µέσος αγρότης συµφέρουσα τη σχετική επέν-
δυση, τουλάχιστον σε πρώτη φάση.  

Μάλιστα αυτή η λύση αντιστοιχεί σε µία «win-
win» στρατηγική τόσο για το περιβάλλον και 
τους οικονοµικούς δείκτες, και για τον αγρό-
τη (υπό την προϋπόθεση ότι το κόστος επένδυ-
σης δεν είναι πολύ υψηλό και ότι το λειτουργι-
κό κόστος µειώνεται αποτελεσµατικά) και τον 
τελικό καταναλωτή (καθώς οι τιµές κατανάλω-
σης και οι δαπάνες για τρόφιµα δεν επηρεάζο-
νται σηµαντικά). 

Μείωση 18 δις
ευρώ στην αξία
παραγωγής
Στο σενάριο υιοθέτησης των 
µειώσεων στις εισροές λόγω της 
Πράσινης Συµφωνίας, οι πωλήσεις 
αγροτικών προϊόντων µειώνονται 
κατά 23,32 δισεκατοµµύρια ευρώ, 
ενώ οι αγορές γεωργικών εισροών 
µειώνονται κατά 5,58 δις ευρώ. 
Συγκεκριµένα, η µείωση των 
δαπανών για λιπάσµατα θα µειωθεί 
πανευρωπαϊκά κατά 2,27 δις ευρώ 
και κατά 3,31 ευρώ για 
φυτοπροστατευτικά. Αυτή η µείωση  
είναι συνεπώς σηµαντικά χαµηλότερη 
από την πτώση της αξίας παραγωγής 
που αντιστοιχεί σε: Μείον 14,65 
δισεκατοµµύρια ευρώ για τη φυτική 
παραγωγή, 3,74 δισεκατοµµύρια 
ευρώ για το γάλα, 3,38 δις ευρώ για 
βοδινό, αιγοπρόβειο κρέας και - 1,15 
ευρώ για χοιρινά και πτηνοτροφία. 
Όσον αφορά το οικογενειακό 
αγροτικό εισόδηµα, αυτό αναµένεται 
να µειωθεί κατά µέσο όρο κατά 25%, 
κάτι που µεταφράζεται σε γενικό 
βαθµό στα 14,5 ευρώ το στρέµµα για 
τον κάθε καλλιεργητή. 

25% πτώση 
Χωρίς κάποια ιδιαίτερη 

φροντίδα από την 
ΚΑΠ, η πτώση στο 

αγροτικό οικογενειακό 
εισόδηµα κατά µέσο όρο 
υπολογίζεται στο 25%

  ΣΙΤΗΡΑ, ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ -2.880 *-16

  ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΣ -4.440 -19

  ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ -18.760 -32

  ΑΜΠΕΛΙ -7.920 -20

  ∆ΕΝ∆ΡΩ∆ΕΙΣ -3.660 -18

  ΕΛΙΑ -2.040 -14

   ΜΟΝΙΜΟΣ ΣΥΝ∆ΙΑΣΜΟΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ -1.910 -15

  ΓΑΛΑ -11.740 *-33

  ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ -4.190 -26

  ΒΟΟΕΙ∆Η -5.780 -35

  ΣΠΟΡΟΙ -15.600 -29

  ΣΥΝ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ -3.040 -20

  ΣΥΝ∆ΙΑΣΜΟΣ ΖΩΩΝ -4.870 -37

   ΣΥΝ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
ΚΑΙ ΖΩΩΝ -3.220 -30

ΣΥΝΟΛΟ -5740 *-25

ΑΝΑ ΦΑΡΜΑ
/ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 

*   ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ
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Πολιτικές μετάβασης 
με μακροχρόνιο ορίζοντα  
Η γεωργία ακριβείας είναι µέρος της λύσης, αλ-
λά πιθανότατα θα συµβάλει στην επίτευξη µερι-
κών µόνο των στόχων. Απαιτείται επανασχεδια-
σµός των γεωργικών συστηµάτων: ολοκληρωµέ-
νη διαχείριση καλλιεργειών (Ο.∆.Κ), διαχείριση 
θρεπτικών ουσιών, βιολογική γεωργία και γεωρ-
γοδασοκοµικές λύσεις κ.α. Συνδυάζοντας ισορ-
ροπηµένη θρέψη και αλλαγές στα πρότυπα καλ-
λιέργειας, µπορεί να επιτευχθεί µείωση 20% στις 
εφαρµογές αζώτου µε περιορισµένο µόνο αντί-
κτυπο στις αποδόσεις αλλά που συνοδεύεται µε 
αύξηση της µεταβλητότητας στα κιλά παραγωγής 
ετησίως. Μείωση κατά 50% στη χρήση φυτοπρο-
στατευτικών όπως προστάζει η Πράσινη Συµφω-
νία θα ήταν πολύ πιο δύσκολο να επιτευχθεί χω-
ρίς σηµαντική αρνητική επίδραση στις αποδό-
σεις, λένε οι συγγραφείς. 

Συνολικά, η διαδικασία απο-εντατικοποίησης 
πιθανότατα θα οδηγήσει σε αύξηση του κόστους 
παραγωγής (λόγω χαµηλότερων αποδόσεων), η 
οποία θα µπορούσε να µειωθεί µακροπρόθεσµα 
χάρη στην αποκατάσταση της γονιµότητας του ε-
δάφους. Βραχυπρόθεσµα, το υψηλότερο κόστος 
παραγωγής µπορεί να µειώσει τα κίνητρα των α-
γροτών να στραφούν προς αγρο-οικολογικά και 
βιολογικά συστήµατα. Εδώ εισέρχονται λοιπόν τα 
κίνητρα άµεσων ενισχύσεων και άλλου είδους πο-
λιτικές που πρέπει να ληφθούν υπόψη. 

Οι προτάσεις πολιτικών µετάβασης
Οι οικονοµικοί µηχανισµοί που προσδιορίστη-

καν παραπάνω υποδηλώνουν ότι, ελλείψει πολιτι-
κής στήριξης, θα είναι δύσκολη η µετάβαση προς 
επανασχεδιασµένα συστήµατα γεωργικής παρα-
γωγής και ότι θα αποµείνει κάποια απόσταση α-
πό την επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συµ-
φωνίας. Ως αποτέλεσµα, τα µέσα πολιτικής που 
θα πρέπει να σχεδιαστούν και να εφαρµοστούν 
σύµφωνα µε τη µελέτη είναι:

1. ∆ηµιουργία ισχυρών και πολυετών κίνη-
τρων (φόροι και επιδοτήσεις) για να ευνοηθούν 
οι αλλαγές στα συστήµατα παραγωγής και να α-
ντισταθµιστεί το υψηλότερο κόστος παραγωγής 
πιο φιλικών προς το περιβάλλον γεωργικών πρα-
κτικών και συστηµάτων. Αυτή η πρώτη σύσταση 
προϋποθέτει την αποτελεσµατικότητα των άλλων 
συνοδευτικών µέτρων που προτείνονται παρακά-
τω, επειδή οι αγρότες δεν θα επενδύσουν σε α-
γρο-οικολογικές δεξιότητες και εξοπλισµό εάν το 
αναµενόµενο µελλοντικό κέρδος τους είναι αρ-
νητικό ή / και εξαιρετικά αβέβαιο και µεταβλητό.

2. Βελτίωση των δεξιοτήτων των αγροτών µέσω 
της κατάρτισης και των συµβουλευτικών δράσεων 
προκειµένου να διαδοθούν οι βέλτιστες αγρο-οι-
κολογικές και βιολογικές πρακτικές.

3. Αύξηση επενδυτικών ενισχύσεων για την 
προώθηση του αγρο-οικολογικού εξοπλισµού.

4. Να ευνοηθούν συµφωνίες αγροτών και µετα-
ποίησης για την εύλογη κατανοµή της τελικής αξί-
ας µεταξύ των ενδιαφεροµένων στο πλαίσιο ολό-
κληρης της αλυσίδας που θα συνοδεύσει την αγρο-
οικολογική µετάβαση σε επίπεδο εκµετάλλευσης.

Βραχυπρόθεσµα, 
το υψηλότερο 
κόστος 
παραγωγής 
µπορεί να 
µειώσει τα 
κίνητρα των 
αγροτών να 
στραφούν 
προς αγρο-
οικολογικά 
συστήµατα.

  ΣΙΤΗΡΑ, ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ 4.6

  ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΣ 6.2

  ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 8.8

  ΑΜΠΕΛΙ 8.2

  ∆ΕΝ∆ΡΩ∆ΕΙΣ 7.1

  ΕΛΙΑ 7.2

  ΜΟΝΙΜΟΣ ΣΥΝ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 7.5

  ΓΑΛΑ *10.3

  ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ 14.2

  ΒΟΟΕΙ∆Η 14.7

  ΣΠΟΡΟΙ 4.7

  ΣΥΝ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 7.2

  ΣΥΝ∆ΙΑΣΜΟΣ ΖΩΩΝ 8.6

  ΣΥΝ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΖΩΩΝ 7

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ *   ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ∆ΙΑΤΗΡΗΘΕΙ  ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΤΟ ΜΕΣΟ ΜΙΚΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ 	%�

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ
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Βιολογικά 
αγροκτήματα 
επί τρία, τριπλά 
και τα κονδύλια       
Οι φιλοδοξίες της ΕΕ για 
βιολογική γη στο 25%, πρέπει 
να συνοδεύονται από χρήμα

Η δεύτερη προσοµοίωση στην οποία προ-
χωρά η µελέτη αφορά στον τριπλασιασµό 
των βιολογικών εκµεταλλεύσεων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2030, µε βά-
ση τα όσα επιβάλλει η Πράσινη Συµφω-
νία. Τα αποτελέσµατα εδώ δείχνουν θε-
τικά για το αγροτικό οικογενειακό εισό-
δηµα µε εξαίρεση τον κλάδο της ελαιο-
κοµίας και των κηπευτικών όπου παρα-
τηρείται πτώση του εισοδήµατος κατά 9% 
και 37% αντίστοιχα. Ο κύριος λόγος που 
οι υπόλοιποι κλάδοι εµφανίζουν θετικά 
αποτελέσµατα σε σχέση µε τις συµβατι-
κές µονάδες, είναι οι υψηλότερες επιδο-
τήσεις καθώς η τιµή που προσφέρει η α-
γορά σε καµία περίπτωση δεν αντισταθ-
µίζει τα κόστη της καλλιέργειας, σύµφω-
να µε τη µελέτη. Να σηµειωθεί εδώ, πως 
στη µελέτη, δεν λαµβάνεται υπόψη η ε-
πίπτωση στις τιµές των βιολογικών προϊ-
όντων ως απάντηση στην τεράστια αύξη-
ση της προσφοράς τους. 

Από 258.000 εκµεταλλεύσεις 
βιολογικής παραγωγής στις 775.700

Συγκεκριµένα, ο αριθµός των εκµεταλ-
λεύσεων που ασχολούνται µε τη βιολογι-
κή γεωργία σε κάθε τύπο εκµετάλλευσης 
πολλαπλασιάζεται επί τρία. Αυτό σηµαί-
νει, για παράδειγµα, ότι το µερίδιο των βι-
ολογικών εκµεταλλεύσεων που ειδικεύ-
ονται στις καλλιέργειες δηµητριακών, ε-
λαιούχων σπόρων και πρωτεϊνών αυξά-
νεται από 3 σε 9% βάσει του σεναρίου. Έ-
τσι, οι συγγραφείς υποθέτουν ότι η µετα-
τροπή σε βιολογική γεωργία είναι ευκο-
λότερη για τους τύπους εκµεταλλεύσεων 
όπου η βιολογική παραγωγή είναι ήδη δι-
αδεδοµένη (για παράδειγµα, από 17 στο 
51% για τις εκµεταλλεύσεις που ειδικεύ-
ονται στο ελαιόλαδο).

Συνολικά, ο αριθµός των βιολογικών 
εκµεταλλεύσεων αυξάνεται από 258.600  
σε 775.700. Εδώ εξετάζονται µόνο οι εκ-
µεταλλεύσεις που ασχολούνται πλήρως 
µε τη βιολογική γεωργία. Οι βιολογικές 
εκµεταλλεύσεις λοιπόν, αντιπροσωπεύ-
ουν το 19% του συνολικού αριθµού αγρο-
κτηµάτων της ΕΕ σε σύγκριση µε το 6,3% 

στην αρχική κατάσταση.
Ο άµεσος αντίκτυπος του σεναρίου 

στην αξία της γεωργικής παραγωγής ε-
κτιµάται στο συν 0,4%. Ο αντίκτυπος εί-
ναι αρνητικός για ορισµένους τύπους 
παραγωγής (για παράδειγµα, -1,5% για 
τις εκµεταλλεύσεις ελαιούχων σπόρων 
και σιτηρών), όπου η µείωση της φυσι-
κής απόδοσης που προκαλείται από τη 
µετάβαση σε βιολογικές µεθόδους παρα-
γωγής είναι υψηλότερη από την πριµο-
δότηση της τιµής για τα βιολογικά προ-
ϊόντα. Είναι θετικός για άλλες παραγω-
γές (για παράδειγµα, + 13,8% για τις εκ-
µεταλλεύσεις που ειδικεύονται στην πα-
ραγωγή κρασιού) όπου η τιµή πριµοδό-
τησης υπερβαίνει την αντιστάθµιση για 
τη µείωση των φυσικών αποδόσεων.

∆εν φτάνει η τιµή για να αντισταθµίσει 
τις απώλειες στην παραγωγή

Σε γενικές γραµµές όµως η επιπλέον 
τιµή των βιολογικών προϊόντων δεν ε-
παρκεί για να αντισταθµίσει τη µείωση 
των φυσικών αποδόσεων. Επειδή οι βιο-
λογικές εκµεταλλεύσεις λαµβάνουν πε-
ρισσότερες πληρωµές ΚΑΠ από τις συµ-
βατικές εκµεταλλεύσεις (κατά µέσο όρο 
συν 9.700 ευρώ ανά εκµετάλλευση) αυ-
ξάνεται το εισόδηµα των εκµεταλλεύσε-

ων που µετατρέπονται σε βιολογική γε-
ωργία (+ 25%). Αυτή η µέση αύξηση α-
ποκρύπτει τις διαφορές ανάλογα µε τον 
παραγωγικό προσανατολισµό των αγρο-
κτηµάτων. Το εισόδηµα για παράδειγµα 
µειώνεται για τα κηπευτικά και τις ελιές. 
Αυξάνεται για άλλους τύπους εκµεταλ-
λεύσεων, ιδίως σε κλάδους που ειδικεύ-
ονται στο κρασί, τα αιγοπρόβατα, καθώς 
και για τις εκµεταλλεύσεις µικτής κτηνο-
τροφίας και µικτών καλλιεργειών. Άλλω-
στε, γίνεται η υπόθεση ότι το ζωικό κεφά-
λαιο θα µειωθεί κατά 2% λόγω της αύξη-
σης του κόστους των ζωοτροφών που θα 
πρέπει να είναι βιολογικές. Αυτοί οι υπο-
λογισµοί δεν λαµβάνουν υπόψη το κό-
στος µετατροπής σε βιολογική γεωργία. 

Το 6% των κονδυλίων της ΚΑΠ θα 
απορροφά η βιοκαλλιέργεια

Το σενάριο προκαλεί αύξηση των βιο-
λογικών πληρωµών της ΚΑΠ περίπου 5 
δισεκατοµµυρίων ευρώ το 2027. Υποθέ-
τοντας ότι κάθε χρόνο, ο ίδιος αριθµός 
εκµεταλλεύσεων µετατρέπονται σε βιο-
λογικές, οι πληρωµές της ΚΑΠ θα αυξη-
θούν κατά περίπου 20 δις ευρώ κατά την 
περίοδο 2021-2027, η οποία αντιπροσω-
πεύει περίπου το 6% των συνολικών προ-
γραµµατισµένων δαπανών της περιόδου.

Η μετατροπή σε 
βιολογική 
γεωργία είναι 
ευκολότερη για 
τους τύπους 
εκμεταλλεύσεων 
όπου η βιολογική 
παραγωγή είναι 
ήδη διαδεδομένη, 
όπως π.χ στους 
ελαιώνες

Στο σενάριο, 
συνολικά, ο αριθµός 
των βιολογικών 
εκµεταλλεύσεων 
αυξάνεται από 
258.600  σε 775.700. 
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