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Πρόγραμμα 
ανανέωσης 
ποικιλιών
Από το Ταμείο Ανάκαμψης θα 
χρηματοδοτηθεί η αναδιάρ-
θρωση ποικιλιών στις δενδρώ-
δεις καλλιέργειες. σελ. 16-17

Νέο κίνημα 
των μπλόκων  
στη Γερμανία 
Από μικρή ομάδα στο facebook, 
τώρα κάθεται στο ίδιο τραπέζι 
με πολυεθνικές, η νέα γενιά 
των μπλοκατζήδων. σελ. 42

Έρχεται 
ενίσχυση 
στο βαμβάκι
Για ειδική ενίσχυση στο βαμ-

βάκι προορίζονται τα μισά πε-

ρίπου από τα 156 εκατ. ευ-

ρώ που έχει στη διάθεσή του  

ο Σπήλιος Λιβανός. σελ. 6, 35

Ταχύ βήμα 
σύγκλισης 
ενισχύσεων 
Στα χέρια Λιβανού το σημείω-
μα Βορίδη για γενναία σύγκλι-
ση δικαιωμάτων το 2021. Στις 
19 Φεβρουαρίου φεύγει για 
Βρυξέλλες η απόφαση. σελ. 12

Βοσκοτόπια 
στα Σκόπια 
για το τσεκ 
Δεν έχουν τέλος οι «τρύπες» 
στο ΟΣΔΕ που επιτρέπουν κα-
ταβολή ενισχύσεων με κτήματα 
στα Σκόπια και ελαιώνες στην 
ψυχρή Φλώρινα. σελ. 10-11

Με τα ίδια  
δικαιώματα 

θα τρέξει 
η νέα ΚΑΠ
Μέσα στο 2021 προκήρυξη   

για Νέους Αγρότες  
και Σχέδια Βελτίωσης

agrenda - σελ. 4-5, 12-13, 16-17, 18-19
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Το 7χίλιαρο 
ήταν σκέτη  
προπαγάνδα

Α
Φ

ΙΕ
Ρ

Ω
Μ

Α
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ΑΓΡΟΤΙΚΟ  
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΗΣ ΕΕ
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• Σπορά αραβόσιτου σε διπλή σειρά µε τη 
µέθοδο «DeltaRow» της Lemken σελ. 20
• Μετάθεση ηµεροµηνιών για τις 
αιτήσεις στο νέο Εξοικονοµώ σελ. 19

• Αναχρονιστικό το µοντέλο αλυσίδων 
εφοδιασµού πολλών χιλιοµέτρων σελ. 47
• Σύγκλιση των άµεσων ενισχύσεων µε 
µεγαλύτερο βήµα το 2021-2022 σελ. 12

• Κύµα αύξησης για την τιµή του ελαιολάδου 
µε το άνοιγµα της εστίασης σελ. 22
• Μέσα σε ένα µήνα έχασε ένα ευρώ από την 
τιµή της η θερµοκηπιακή ντοµάτα σελ. 36

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Τάση επιστροφής σε υψηλότερες τιµές, λόγω αυξηµένης ζήτησης, 
διαφαίνεται στα πορτοκάλια Ναβελίνες, µε την τιµή τώρα µόλις 
στα 13 µε 15 λεπτά το κιλό. ∆ιαθέσεις ανοδικής κινητικότητας και 
στην αγορά ελαιολάδου το επόµενο διάστηµα µε την επάνοδο της 
εστίασης και ενόψει καλοκαιριού. Επαναδραστηριοποίηση στο 
σκληρό σιτάρι, µε τις εξαγωγές στα 280 ευρώ. Μειούµενες εδώ 
και τρία χρόνια οι καλλιεργούµενες µε βαµβάκι εκτάσεις.

Βλαστορύκτης 
της ροδακινιάς
Το έντοµο Grapholitha molesta έχει 
µεγάλη γκάµα ξενιστών 
(πυρηνόκαρπα και γιγαρτόκαρπα 
δέντρα) µε βασικότερους την 
ροδακινιά. Με 5-6 γενεές το έτος, 
διαχειµάζει ως ανεπτυγµένη 
προνύµφη σε ρωγµές του φλοιού, και 
προσβάλλει τους ακραίους 
οφθαλµούς, και τους καρπούς, 
ορύσσοντας στοές κοντά στην κορυφή 
των νεαρών βλαστών, προκαλώντας 
την µάρανσή τους και εκτεταµένες 
ζηµιές ιδίως σε νεαρά δέντρα. Με την 
πάροδο της εποχής οι προνύµφες 
τρέφονται µε τους ακραίους 
οφθαλµούς και τους καρπούς.

Μέτρα αντιµετώπισης
Οι γεωπόνοι του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών και 
Ποιοτικού Ελέγχου Καβάλας συνιστούν 
την παρακολούθηση του πληθυσµού 
του εντόµου µε φεροµονικές παγίδες 
για προσδιορισµό της αναγκαιότητας 
και χρονικής στιγµής της επέµβασης µε 
εντοµοκτόνα. Επιπρόσθετα, χειµερινοί 
ψεκασµοί των κοιµώµενων δέντρων µε 
γαλάκτωµα ορυκτελαίου ή/και µε 
οργανοφωσφορούχα εντοµοκτόνα 
µπορούν να µειώσει των αριθµό των 
διαχειµαζόντων ατόµων. 

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 16-01-2021
Νεφώσεις µε βροχές ή χιονόνερο 
στα ανατολικά και τα νότια και 
µεµονωµένες καταιγίδες στα 
θαλάσσια - παραθαλάσσια. 
Χιονοπτώσεις στα ορεινά-
ηµιορεινά της χώρας. Άνεµοι 
βόρειοι βορειοανατολικοί µέτριοι 
και στα πελάγη έως ισχυροί. 
Θερµοκρασία σε χαµηλά επίπεδα, 
µε παγετό στα ηπειρωτικά.

Κυριακή 17-01-2021
Αυξηµένες νεφώσεις στα νότια 
και ανατολικά, µε τοπικές βροχές 
ή χιονόνερο και µεµονωµένες 
καταιγίδες. Παροδικά χιονιά στα 
ορεινά-ηµιορεινά και σε περιοχές 
της ηπειρωτικής χώρας µε 
χαµηλό υψόµετρο. Άνεµοι 
βόρειοι µέτριοι και στα πελάγη 
ισχυροί, µε βαθµιαία εξασθένηση. 
Θερµοκρασία σε µικρή περαιτέρω 
πτώση στα ανατολικά και νότια. 

∆ευτέρα 18-01-2021
και Τρίτη 19-01-2021
Νεφώσεις µε χιονόνερο και 
ασθενείς χιονοπτώσεις κυρίως 
στα ορεινά-ηµιορεινά. Βαθµιαία 
από τα νοτιοδυτικά προβλέπεται 
εν νέου επιδείνωση µε βροχές, 
σποραδικές καταιγίδες και χιόνια 
σε ορεινά και ηµιορεινά. Άνεµοι 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

βόρειοι µέτριοι, που θα στραφούν 
σε ανατολικούς και θα 
ενισχυθούν. Θερµοκρασία 
σε χαµηλά επίπεδα. 

Τετάρτη 20-01-2021 ως
Παρασκευή 22-01-2021
Λίγες νεφώσεις, παροδικά 
αυξηµένες µε τοπικές βροχές, 
στα νησιά του Αιγαίου 
σποραδικές καταιγίδες, χιόνια στα 
ορεινά-ηµιορεινά και σε περιοχές 
της ανατολικής ηπειρωτικής 
χώρας µε χαµηλό υψόµετρο. 
Άνεµοι από βόρειες διευθύνσεις 
µέτριοι και στο Αιγαίο ισχυροί. 
Θερµοκρασία χωρίς µεταβολή.

Οι άνεµοι θα 
πνέουν βόρειοι 
βορειοανατολικοί 4 
µε 6 και στα πελάγη 
βαθµιαία τοπικά 7 
µποφόρ. 
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Η µεγάλη αγωνία της κυβέρνησης αυτές τις 
µέρες είναι να βρει τρόπους ώστε να αξιο-
ποιήσει αποτελεσµατικά τους πόρους που 
προέρχονται από το Ταµείο Ανάκαµψης 
και θα µπορούσαν ενδεχοµένως να δώ-
σουν τη σηµαντική αναπτυξιακή ώθηση, 
που έχει ανάγκη η ελληνική οικονοµία. 

∆εδοµένων των συνθηκών, ο τουρισµός, 
στον οποίο η Ελλάδα έχει εναποθέσει µε-
γάλες ελπίδες για την άνοδο του ΑΕΠ, ει-
δικά την τελευταία δεκαετία δεν ενδεί-
κνυται ως πεδίο άµεσης απόδοσης. Η δι-
αδικασία αντιµετώπισης της πανδηµίας 
κινείται αργά και η αποκατάσταση της κι-
νητικότητας στον πλανήτη δύσκολα θα ε-
πανέλθει στα προ της υγειονοµικής κρί-
σης επίπεδα. Προσαρµογές στο τουριστι-
κό προϊόν της χώρας είναι απαραίτητες, 
ωστόσο οι µεγάλες επενδύσεις σε µονά-
δες φιλοξενίας µάλλον θα πρέπει να πε-
ριµένουν για χρόνια. 

Ανάλογη είναι η εικόνα και σε ότι αφορά την 
οικοδοµική δραστηριότητα. Η πληθυσµι-
ακή εικόνα της χώρας, σε συνδυασµό µε 
την υποχώρηση της οικονοµικής δραστη-
ριότητας και τις νέες δυνατότητες που 
προσφέρονται από την ψηφιακή εποχή, 
καθιστούν άκυρη µια προσδοκία άνθησης 
της οικοδοµής, όπως στο παρελθόν. 

Ένας χώρος µε µεγάλο ενδιαφέρον είναι αυ-
τός των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. 
Εδώ και κάποια χρόνια συνιστά τοµέα οι-
κονοµικής και περιβαλλοντικής σηµασίας 
και θα πρέπει να στηριχθεί ανάλογα. Βε-
βαίως, δεν προβλέπει τη δηµιουργία γεν-
ναίου αριθµού θέσεων απασχόλησης, ενώ 
την ίδια στιγµή, κάπου η ενέργεια αυτή 
θα πρέπει να διοχετεύεται. ∆εν αρκεί προ-
φανώς η ηλεκτροκίνηση στα αυτοκίνητα, 
ειδικά όταν αυτά παράγονται στο εξωτερι-
κό µε ό,τι αυτό σηµαίνει για το εµπορικό 
ισοζύγιο της χώρας. 

Καθίσταται για µια ακόµη φορά σαφές ότι η α-
γροτική ανάπτυξη και δη ο τοµέας της α-
γροδιατροφής θα µπορούσε να αποτελέ-
σει ακρογωνιαίο λίθο στο νέο παραγω-
γικό µοντέλο της χώρας. Βεβαίως, µόνο 
µε λύσεις καθετοποίησης της παραγω-
γής και µόνο στην προοπτική παραγωγής 
προϊόντων υψηλής, κορυφαίας θα λέγα-
µε, προστιθέµενης αξίας. Χώρος υπάρχει, 
τρόπος υπάρχει, τώρα, µε το Ταµείο Ανά-
καµψης, λεφτά υπάρχουν. Αυτό που χρει-
άζεται είναι σοβαρός σχεδιασµός και ευ-
ρεία αντίληψη των πραγµάτων. Να σκε-
φτόµαστε, δηλαδή, έξω από το κουτί!   

Agrenda

Σκέψεις έξω
από το κουτί
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ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Με τον ίδιο αριθµό δικαιωµάτων που 
έχουν στην κατοχή τους σήµερα, θα 
πορευθούν στη νέα ΚΑΠ οι αγρότες, 
καθώς δεν θα υπάρξει νέα µοιρασιά ή 
«πρώτη κατανοµή» όπως ονοµάστη-
κε την τρέχουσα περίοδο. Αυτό πρα-
κτικά σηµαίνει ότι αν για παράδειγ-
µα ένας αγρότης έχει στην κατοχή 
του σήµερα «γυµνή» γη από δικαιώ-
µατα, αυτή θα παραµείνει έτσι τουλά-
χιστον έως το 2027 (έτος λήξης νέας 
ΚΑΠ), εκτός κι αν αποκτήσει κάποια 
µέσω µεταβίβασης. Ή, προφανώς, αν 
είναι νεοεισερχόµενος ή νέος αγρό-
της, µέσω του Εθνικού Αποθέµατος. 
Σύµφωνα µε ασφαλείς πληροφορί-
ες της Agrenda, πιο συγκεκριµένα το 
2023, έτος εφαρµογής της νέας ΚΑΠ :

Πρώτον, δεν θα υπάρξει ανακα-
τανοµή δικαιωµάτων, ούτε «περίο-
δος αναφοράς».

∆εύτερον, ο αριθµός δικαιωµάτων 
µένει ο ίδιος, αλλά η αξία τους ανα-
προσαρµόζεται για να ταιριάξει µε το 
νέο ταβάνι χρηµατοδότησης.

Τρίτον, θα οριστεί µέγιστη µονα-
διαία αξία δικαιώµατος έως το 2026.

Τέταρτον, οι µεταβιβάσεις δικαιω-
µάτων θα συνεχίσουν να είναι δυνατές. 

Όλα τα παραπάνω προβλέπονται 
στον κανονισµό της νέας ΚΑΠ και στα 

Άρθρα 19-22 που περιγράφεται το κα-
θεστώς ενεργοποίησης και αξίας δι-
καιωµάτων της ερχόµενης περιόδου. 

Τι συµβαίνει τώρα µε τα επιπλέ-
ον στρέµµατα βοσκότοπου που θα 
µπουν στην παραγωγική διαδικασία. 
∆ικαιώµατα θα µπορούν να λάβουν 
µόνο από το Εθνικό Απόθεµα. Μάλι-
στα, σύµφωνα µε πηγές που έχουν 
γνώση των διαβουλεύσεων που δι-
εξάγονται µε τις ελληνικές αρχές, έ-
χει προταθεί να συνδεθεί το Εθνικό 
Απόθεµα µε ένα σύστηµα σε στυλ 
ΑΓΡΟΓΗ που θα διαχειρίζεται τους 
δηµόσιους βοσκότοπους. ∆ηλαδή, 
όταν ένας νέος κτηνοτρόφος αιτείται 
βοσκότοπο να του δίνεται µαζί µε τα 
δικαιώµατα και µάλιστα µε πολυετές 
µίσθωµα που θα δεσµεύει τον δικαι-
ούχο. Έτσι θα αποφευχθεί και η µε-
γάλη µείωση στη µοναδιαία αξία δι-
καιώµατος στα βοσκοτόπια εφόσον 
η χρηµατοδότησή τους θα γίνεται µε 
οριζόντια µείωση όλων των ενισχύ-
σεων (πηγή χρηµατοδότησης Εθνι-

κού Αποθέµατος). Όπως προαναφέρ-
θηκε, αν κάποιος δεν είναι νέος α-
γρότης ή νεοεισερχόµενος, ο µόνος 
τρόπος να «ντύσει» µε δικαιώµατα τη 
γη είναι οι µεταβιβάσεις. Ωστόσο, ε-
δώ έρχεται µία πρόταση για αφαίρε-
ση της εµπορικής αξίας των δικαιω-
µάτων βασικής ενίσχυσης να περι-
πλέξει τα πράγµατα. Συγκεκριµένα, 
η πρόταση αυτή προέρχεται από την 
Ευρωβουλή και τις επίσηµες θέσεις 
που έχει ψηφίσει και έχει καταθέσει 
στα πλαίσια του τριλόγου διαπραγ-
µατεύσεων για τη νέα ΚΑΠ. Η τροπο-
λογία αναφέρει τα εξής:

Τροπολογία 202 Πρόταση κανονι-
σµού: Άρθρο 24 Μεταβίβαση δικαιωµά-
των πληρωµής– παράγραφος 1 α (νέα): 

1 α. Τα δικαιώµατα ενίσχυσης δεν 
µπορούν να αποκτήσουν εµπορική αξία.

Αν τελικά περάσει η συγκεκριµένη 
πρόταση στα τελικά κείµενα της ΚΑΠ, 
ενοικιάσεις και αγοραπωλησίες δικαι-
ωµάτων, ειδικά όσων δεν συνοδεύο-
νται µε γη, θα δυσκολέψουν από το 
2023 και µετά. Φυσικά, δεν παύει να 
µπορούν να γίνονται «άτυπα», ωστό-
σο φαινόµενα όπως οι πλειστηριασµοί 
τους θα σταµατήσουν. Πάντως, αν ανα-
λογιστεί κάποιος ότι δεν θα γίνει νέα 
κατανοµή δικαιωµάτων το 2023 µε την 
εισαγωγή της ερχόµενης ΚΑΠ, δύσκο-
λα θα περάσει και µία τέτοια πρόταση 
που θα περιπλέξει τις µεταβιβάσεις.

Χωρίς πρώτη κατανομή, 
με ίδια δικαιώματα στη νέα ΚΑΠ

Μοναδική λύση οι 

μεταβιβάσεις για να 

ντύσουν «γυμνή» 

γη οι αγρότες που 

δεν μπορούν να 

μπουν στο Εθνικό 

Απόθεμα στη νέα 

ΚΑΠ. H αφαίρεση 

της εμπορικής αξίας 

των δικαιωμάτων 

που συζητάνε 

στις Βρυξέλλες 

περιπλέκει τις 

αγοραπωλησίες τους

Επαναϋπολογισµός
Επαναϋπολογισµός της αξίας 

και όχι ανακατανοµή των 
δικαιωµάτων επιφυλάσσει 
η νέα ΚΑΠ σύµφωνα µε το 

θεσµικό πλαίσιο

Περιφέρεια
Η «πρώτη κατανοµή» 
δικαιωµάτων έγινε την 
τρέχουσα περίοδο 2014-
2020 καθώς έγινε η 
εισαγωγή του συστήµατος 
«περιφεριοποίησης» των 
ενισχύσεων στην Ελλάδα. 
Για τη νέα περίοδο, δεν 
υπάρχει παρόµοια 
πρόβλεψη.

Εμπόριο
Σε πολλά κράτη-µέλη της 
ΕΕ έχει δηµιουργηθεί ένα 
ολόκληρο επιχειρηµατικό 
σύστηµα µε συµβούλους, 
brokers, δικηγορικά 
γραφεία και 
πλειστηριασµούς που 
απασχολούνται µε τις 
υπηρεσίες που έχουν να 
κάνουν µε τις 
αγοραπωλησίες 
δικαιωµάτων. 

Κατανομή
Στην Ελλάδα σήµερα είναι 
µοιρασµένα 3.876.360 
δικαιώµατα, που µπορούν 
να καλύψουν 38,76 εκατ. 
στρέµµατα επιλέξιµης γης. 
Το 45,5% των 
δικαιωµάτων αντιστοιχεί 
στις Αροτραίες, το 21,7% 
στις ∆ενδρώδεις και το 
32,8% στους 
Βοσκοτόπους.

ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ

ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ

ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΑ

ΤΡΕΙΣ
ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

3.876.360

45,5%

ΕΛΛΑ∆Α

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 21,7%

32,8%

2015 2019

ΕΞΕΛΙΞΗ ∆ΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΑΞΙΑΣ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2019

15 / 1

12,5 / 1

11 / 1

5 / 1

4 / 1

6 / 1
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Με παρακράτηση 25% υπέρ του Αποθέµατος 
οι µεταβιβάσεις χωρίς γη για τη διετία
Στη µεταβίβαση δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης χωρίς γη εφαρµόζεται 
παρακράτηση ύψους 25% επί της µοναδιαίας αξίας των δικαιωµάτων βασικής 
ενίσχυσης υπέρ του Εθνικού Αποθέµατος. Η ως άνω παρακράτηση δεν 
εφαρµόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Στην οριστική µεταβίβαση 
δικαιωµάτων χωρίς γη, σε περίπτωση που οι συµβαλλόµενοι είναι συγγενείς α’ 
βαθµού εξ’ αίµατος ή εξ’ αγχιστείας ή σύζυγοι β) Στη µεταβίβαση δικαιωµάτων 
λόγω κληρονοµιάς γ) Στη λύση µίσθωσης δικαιωµάτων και ταυτόχρονη οριστική 
µεταβίβαση δικαιωµάτων χωρίς γη (συµβαλλόµενοι συγγενείς α’ βαθµού κ.λπ).

Γραµµική µείωση στα δικαιώµατα η πηγή 
για το Εθνικό Απόθεµα, χωρίς το όριο του 3% 
Τη νέα προγραµµατική περίοδο δεν προβλέπεται το όριο του 3% για τη 
γραµµική µείωση των δικαιωµάτων όσον αφορά τα χρήµατα που απαιτούνται 
για την κάλυψη νέων και νεοεισερχόµενων από το Εθνικό Απόθεµα. 
Πρακτικά, λοιπόν δεν αλλάζει κάτι, καθώς την τρέχουσα περίοδο που ίσχυε 
το σχετικό όριο, και πάλι, τα κράτη-µέλη είχαν δικαίωµα να παρεκκλίνουν 
από το 3% για να καλυφθούν οι ανάγκες των δύο παραπάνω κατηγοριών 
δικαιούχων. Τα κράτη µέλη µπορούν να θεσπίζουν συµπληρωµατικούς 
κανόνες για τη χρήση του αποθεµατικού και την αναπλήρωσή του.

ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Την εισαγωγή επιπρόσθετων προϋπο-
θέσεων για την εισαγωγή νεοεισερ-
χόµενων στο Εθνικό Απόθεµα, προ-
βλέπει η νέα ΚΑΠ, ώστε να θωρακι-
στεί από περιπτώσεις κατανοµής δι-
καιωµάτων σε πρόσωπα που δεν έ-
χουν ή δεν αποκτήσουν καµία σχέση 
µε το αγροτικό επάγγελµα. Συγκεκρι-
µένα, εισάγεται ως υποχρέωση οι νε-
οεισερχόµενοι να τηρούν παρόµοιες 
προϋποθέσεις µε τους νέους αγρότες, 
όσον αφορά τη δέσµευση κατάρτισής 
τους και «να αποκτήσουν επαρκή ε-
παγγελµατικά προσόντα». Κάτι τέτοιο 
ήταν προαιρετικό στην τρέχουσα περί-
οδο, ωστόσο άλλα κράτη-µέλη όπως 
για παράδειγµα η Ισπανία και η Πο-
λωνία το είχαν ενσωµατώσει στους 
κανονισµούς τους. Επιπροσθέτως, 
στην Ιρλανδία, για να µπει ένας νεο-
εισερχόµενος να λάβει δικαιώµατα α-
πό το εθνικό απόθεµα το 2020 πρέπει 
πρώτον να διαθέτει αγροτικό εισόδη-
µα το οικονοµικό έτος 2018 ή 2019 
έως 40.000 ευρώ και δεύτερον να εί-
χε λάβει σχετικό αγροτικό πτυχίο ε-
πιπέδου 6 (Green Cert) που αντιστοι-
χεί σε φοίτηση µε ΑΕΙ/ΤΕΙ γεωπονι-
κού προσανατολισµού στη χώρα µας. 
Αντίθετα, στην Ελλάδα δεν επιλέχθη-
κε καµία δικλείδα ασφαλείας µε απο-
τέλεσµα «τα βοσκοτόπια της Αγορια-

νής» και άλλες παρόµοιες περιπτώ-
σεις που έχουν φτάσει στη δικαιοσύ-
νη από την περασµένη ηγεσία του Ο-
ΠΕΚΕΠΕ. Αναλυτικότερα, στον κανο-
νισµό της ΚΑΠ για το Εθνικό Απόθε-
µα αναφέρονται τα εξής:

Άρθρο 22 Αποθεµατικά για δικαιώ-
µατα ενίσχυσης

1. Κάθε κράτος µέλος που αποφασί-
ζει να χορηγήσει τη βασική εισοδηµατι-
κή στήριξη βάσει δικαιωµάτων ενίσχυ-
σης διαχειρίζεται εθνικό αποθεµατικό.

2. Κατά παρέκκλιση της παραγρά-
φου 1, όταν τα κράτη µέλη αποφασί-
ζουν να διαφοροποιήσουν τη βασική 
εισοδηµατική στήριξη σύµφωνα µε το 
άρθρο 18 παράγραφος 2, δύνανται να 
αποφασίσουν να διαθέτουν αποθεµα-
τικό για κάθε οµάδα περιοχών που α-
ναφέρεται στο εν λόγω άρθρο.

3. Στις περιπτώσεις που κάποια κρά-
τη µέλη αποφασίζουν να εφαρµόσουν 
τον ορισµό του «πραγµατικού γεωρ-
γού» και τις σχετικές προϋποθέσεις ό-

πως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγρα-
φος 1α, τα εν λόγω κράτη µέλη µερι-
µνούν ώστε τα δικαιώµατα ενίσχυσης 
από το αποθεµατικό να χορηγούνται 
µόνον σε γεωργούς αυτού του είδους.

4. Τα κράτη µέλη χρησιµοποιούν 
το αποθεµατικό τους κατά προτεραι-
ότητα για τη χορήγηση δικαιωµάτων 
ενίσχυσης στις ακόλουθες κατηγορί-
ες γεωργών:

α) νέοι γεωργοί που έχουν συστή-
σει νέα γεωργική εκµετάλλευση για 
πρώτη φορά·

β) γεωργοί που έχουν συστήσει πρό-
σφατα γεωργική εκµετάλλευση για 
πρώτη φορά, ως υπεύθυνοι της εκµε-
τάλλευσης και µε την κατάλληλη κατάρ-
τιση ή έχουν αποκτήσει τις απαραίτη-

τες δεξιότητες όπως προσδιορίζονται α-
πό τα κράτη µέλη για νέους γεωργούς

[...] 7. Τα κράτη µέλη µπορούν να 
θεσπίζουν συµπληρωµατικούς κανό-
νες για τη χρήση του αποθεµατικού 
και τις περιπτώσεις που θα οδηγού-
σαν στην αναπλήρωσή του. Στις περι-
πτώσεις που η αναπλήρωση του απο-
θεµατικού γίνεται µε γραµµική µεί-
ωση της αξίας των  δικαιωµάτων ενί-
σχυσης, η εν λόγω γραµµική µείωση 
ισχύει για όλα τα δικαιώµατα ενίσχυ-
σης σε εθνικό επίπεδο ή, όταν τα κρά-
τη µέλη εφαρµόζουν την παρέκκλιση 
που προβλέπεται στην παράγραφο 2, 
στο επίπεδο της συναφούς οµάδας πε-
ριοχών που αναφέρεται στο άρθρο 18 
παράγραφος 2.

Θωράκιση
του Εθνικού 
Αποθέματος
Δεσμεύσεις αγροτικού εισοδήματος, πράσινου 
πτυχίου και παραμονή στο επάγγελμα, 
οι δυνατότητες που δίνει η νέα ΚΑΠ για όσα 
κράτη θέλουν να προστατεύσουν το Απόθεμα

Η ψηφιακή πλατφόρµα για τις 
µεταβιβάσεις δικαιωµάτων 
ανοίγει παράλληλα µε τις 
αιτήσεις ΟΣ∆Ε την Άνοιξη, µε 
τη διαδικασία, εκτός απροόπτου, 
να µένει η ίδια για τα έτη 
2021-2022 (µεταβατική ΚΑΠ). 
Υπενθυµίζεται ότι:
1. Τα δικαιώµατα βασικής 
ενίσχυσης είναι δυνατόν να 
µεταβιβάζονται µε πώληση ή µε 
οποιαδήποτε άλλη οριστική 
µεταβίβαση ή να 
εκµισθώνονται, συνοδευόµενα 
ή µη από γη.
2. Αριθµός δικαιωµάτων 
ενίσχυσης ισοδύναµος µε τον 
συνολικό αριθµό των 
δικαιωµάτων ενίσχυσης που 
δεν έχουν ενεργοποιηθεί από 
γεωργό επί δύο συναπτά έτη, 
εκτός αν η ενεργοποίηση δεν 
πραγµατοποιήθηκε λόγω 
ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών 
περιστάσεων, οδηγείται στο 
Εθνικό Απόθεµα. 
3. Σε περίπτωση µεταβίβασης 
του συνόλου των δικαιωµάτων 
(σύνολο εκµετάλλευσης) από 
γεωργό σε γεωργό, ο διάδοχος 
αποκτά όλα τα δικαιώµατα και 
τις υποχρεώσεις του 
µεταβιβάζοντος, που 
απορρέουν από την έννοµη 
σχέση του µεταβιβαστή και της 
αρµόδιας αρχής, την οποία 
δηµιουργεί η αίτηση ενίσχυσης. 
4. Σε περίπτωση µίσθωσης 
δικαιωµάτων βασικής 
ενίσχυσης µε γη, δικαιώµατα 
και αγροτεµάχια µισθώνονται 
υποχρεωτικά για το ίδιο 
χρονικό διάστηµα.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΚΑΠ 
2021-2022

Διαδικασία 
μεταβιβάσεων 

Αγροτικό εισόδηµα
Στην Ιρλανδία, για να µπει 
ένας νεοεισερχόµενος στο 
Εθνικό Απόθεµα το 2020 

πρέπει να διαθέτει αγροτικό 
εισόδηµα έως 40.000 ευρώ
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Χωρίς κάποια πίστωση προς τους αγρό-
τες, κατά πως φαίνεται, θα βγει ο Ιανου-
άριος. Από τη µία, στον Οργανισµό Πλη-
ρωµών τρέχουν διοικητικές διορθώσεις 
µέχρι το τέλος του µήνα, προκειµένου 
µέσα στον Φεβρουάριο να γίνει µια δι-
ορθωτική πίστωση. Όπως αναφέρουν οι 
αρµόδιοι, αυτό το διάστηµα προχωρούν 
και οι διοικητικοί έλεγχοι για τα δεσµευ-
µένα αγροτεµάχια σχετικά µε το Εθνικό 
Απόθεµα, µε τους ιδιοκτήτες παραγωγούς 
να καλούνται να προσκοµίσουν τα απα-
ραίτητα έγγραφα που θα αποδεικνύουν 
την ιδιοκτησία την οποία έχουν δηλώσει. 
Αν εγκριθούν και δεν απορριφθούν, θα 
µπουν στην πρώτη διορθωτική πληρωµή 
του έτους, τον επόµενο µήνα. 

Από την άλλη, εντείνονται 
οι διεκδικήσεις των παραγω-
γών για ειδικές ενισχύσεις 
λόγω της ανισορροπίας που 
έχει επιφέρει στις αγορές η 
πανδηµία. Ο νέος υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλι-
ος Λιβανός, πάντως, σε µία α-
πό τις πρώτες του συνεντεύ-
ξεις ξεκαθάρισε ότι «έχουν 

εγκριθεί 426 εκατ. ευρώ από ευρωπαϊ-
κούς και εθνικούς πόρους για τη στήρι-
ξη του αγροτικού κόσµου και µέχρι σή-
µερα εξ αυτών έχουν εκταµιευθεί περί τα 
270 εκατ. ευρώ». Αυτό σηµαίνει ότι µέ-
νει ένα υπόλοιπο 156 εκατ. ευρώ για έ-
κτακτες ενισχύσεις αγροτών που έρχο-
νται να περιορίσουν τον αρνητικό αντί-
κτυπο που έχει η πανδηµία στον κλάδο 
που δραστηριοποιούνται. Πιο αναλυτι-
κά, ανά προϊόν ισχύουν τα εξής: 

Βαµβάκι: Στα πρώτα προϊόντα, για τα 

οποία η νέα πολιτική ηγεσία της πλατεί-
ας Βάθη θα κληθεί να πάρει αποφάσεις 
περί του «ύφους» και του ύψους της ει-
δικής ενίσχυσης είναι το βαµβάκι, που 
εκτός του ότι επλήγη από την πανδηµία, 
συµπλήρωσε το 2020 δύο αλλεπάλλη-

λες χρονιές µε ιστορικά χαµηλές τιµές 
για τους παραγωγούς (βλέπε ρεπορτάζ 
σελ. 22-35). 

Ελιά Καλαµών: Μένει ακόµα µια εκ-
κρεµότητα µε τους παραγωγούς ελιάς Κα-
λαµών από την Αιτωλοακαρνανία, οι ο-
ποίοι έµειναν ως γνωστό εκτός της έκτα-
κτης ενίσχυσης που πληρώθηκε τον ∆ε-
κέµβριο του 2020, λόγω λαθών στο ΟΣ-
∆Ε, µε τον πρώην υπουργό Αγροτικής Α-
νάπτυξης Μάκη Βορίδη να είχε δεσµευτεί 
τότε για µια συµπληρωµατική ενίσχυση 
των πληγέντων. 

Φθινοπωρινή πατάτα και καρπού-
ζι: Στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, 
προκειµένου να γίνουν κάποιες µειώσεις 
στο ποσό που είχε εισηγηθεί το υπουρ-
γείο, δεδοµένου ότι δεν υπάρχουν όλα 
τα απαιτούµενα χρήµατα, βρίσκεται αυ-
τές τις µέρες ο φάκελος  για τις έκτακτες 
ενισχύσεις λόγω κορωνοϊού σε υπαίθριο 
καρπούζι και φθινοπωρινή πατάτα, µετά 
την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή. Μόλις ολοκληρωθεί η σχετική διαδι-
κασία της αποµείωσης, οι πληγέντες πα-
ραγωγοί θα έχουν περιθώριο για περίπου 
15 ηµέρες να υποβάλλουν το αίτηµα ζη-
µιάς για να αποζηµιωθούν, αµέσως µετά 

τον έλεγχο από τους αρµόδιους.  
Ελαιοπαραγωγοί: Υπάρχει αίτηµα για 

την ένταξη των ελαιοπαραγωγών που α-
ποκλείστηκαν από το πρώτο πρόγραµ-
µα, όπως αγρότες ειδικού καθεστώτος 
µε εισόδηµα κάτω των 15.000 ευρώ και 
επιδότηση κάτω των 5.000 ευρώ και ε-
τεροεπαγγελµατίες, εργαζόµενοι, άνερ-
γοι και µικροσυνταξιούχοι, σε πρόσθετο 
πρόγραµµα µε επιπλέον χρηµατοδότηση 
πέραν των 126 εκατ. ευρώ που δόθηκαν. 

Πτηνοτροφία: Για ενισχύσεις περί τα 
12 εκατ. ευρώ στον κλάδο της πτηνοτρο-
φίας είχαν συζητήσει η ∆ιεπαγγελµα-
τική του κλάδου µε τον πρώην υπουρ-
γό Μάκη Βορίδη και πληρωµή κατά τη 
δεύτερη φάση πακέτων ενίσχυσης µέσα 
στον Ιανουάριο.  

Χοιροτροφία: ∆ροµολογηµένη πρέπει 
να θεωρείται η αποζηµίωση των χοιρο-
τρόφων, ενώ σύντοµα θα υπάρχουν α-
νακοινώσεις από το υπουργείο σχετικά 
µε τα µέτρα στήριξης του κλάδου, ο οποί-
ος έχει πληγεί ιδιαίτερα από την πανδη-
µία του κορωνοϊού. Τις σχετικές διαβε-
βαιώσεις έλαβε πρόσφατα η Οµοσπον-
δία Χοιροτροφικών Συλλόγων Ελλάδος 
από τον πρώην υπουργό Μάκη Βορίδη.

Με 156 εκατ. ευρώ,
κουβαρδαλίκια με μέτρο 
Πρώτοι για αποζημίωση οι βαμβακοπαραγωγοί, εκκρεμότητα με την 

Καλαμών, κόβονται χρήματα από φθινοπωρινή πατάτα και καρπούζι 

∆ιοικητικές 
πράξεις 

Μέχρι 31 Ιανουαρίου 
διορθώσεις του 

αριθµού των αιγο-
προβάτων για να µη 
χαθεί η συνδεδεµένη

Ενστάσεις εξισωτικής 
έως 25 Ιανουαρίου
Μέχρι 25 Ιανουαρίου ενστάσεις 
επί της εξισωτικής. Εκτός των 
άλλων ο παραγωγός καλείται να 
υποβάλλει σκαναρισµένα τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά. Όσον 
αφορά το εύρηµα «97201: 
∆εσµεύσεις από ∆ΑΑΑ-ΑΦΜ 
για περαιτέρω έλεγχο άµεσης 
σύνταξης», διευκρινίζεται ότι 
περιπτώσεις παραγωγών που 
λαµβάνουν κύρια σύνταξη γήρατος 
ή/και θανάτου ή/και αναπηρίας 
εµπίπτουν στην περίπτωση 
καταβολής άµεσης σύνταξης προς 
το πρόσωπο του δικαιούχου. 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ

ΒΑΣΙΚΗ
EΝΙΣΧΥΣΗ

3%

ΠΡΑΣΙΝΙΣΜΑ

5%

ΓΕΩΡΓΟΙ
ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

10%

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

156

ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

7,9
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Εξάµηνη παράταση της προθεσµίας υποβολής των 
πρώτων αιτήσεων πληρωµής αγροτών για επενδύσεις 
αντιχαλαζικών δίκτυων (Υποµέτρο 5.1) του ΠΑΑ, 
ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. 
Συγκεκριµένα, µε απόφαση του υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης Σπήλιου Λιβανού παρατείνεται η προθεσµία 
υποβολής των αιτήσεων για το Υποµέτρο 5.1 έως και 15 
Ιουλίου 2021. Σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση, η 

απόφαση έρχεται στο πλαίσιο της εφαρµογής ενός 
ολοκληρωµένου σχεδίου µε κύριο γνώµονα την πληρότητα 
της υποβολής των πρώτων αιτηµάτων πληρωµής, τα οποία 
αντιστοιχούν στο 20% του εγκεκριµένου προϋπολογισµού 
των ενταγµένων πράξεων. Αφορά επενδύσεις σε 
προληπτικά µέτρα για τη µείωση των δυσµενών 
επιπτώσεων φυσικών φαινοµένων, δυσµενών καιρικών 
συνθηκών και καταστροφικών συµβάντων.

Αιτήσεις πληρωμής αντιχαλαζικών ως 15/7
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Σύγχυση στους κόλπους των πα-
ραγωγών ελαιολάδου φαίνεται ό-
τι έχει προκαλέσει η «φορολογι-
κή αντιµετώπιση» της έκτακτης ε-
νίσχυσης που δόθηκε στο προϊόν 
τον προηγούµενο µήνα, αφού σε 
περιπτώσεις πολλών ελαιοκαλλιερ-
γητών που ανήκουν στο ειδικό κα-
θεστώς ο «αέρας» των 5.000 ευρώ 
σε ενισχύσεις πλέον εξαντλείται.

Όπως επισηµαίνουν στην Agrenda 
άνθρωποι της αγοράς, σύµβουλοι 
και φοροτεχνικοί, ακόµα δεν είναι 
γνωστό το πώς θα υπολογιστεί η 
ενίσχυση αυτή, ενώ παράλληλα 
έχουν συσσωρευτεί πολλά φορο-
λογικά θέµατα που µένουν αδιευ-
κρίνιστα. Πάντως, εάν δεν υπάρ-
ξει κάποια ειδική πρόβλεψη στην 
περίπτωση της έκτακτης ενίσχυσης 
στο ελαιόλαδο, τότε κατά πώς φαί-
νεται η έξοδος από το ειδικό κα-
θεστώς και η τήρηση βιβλίων εσό-
δων εξόδων αποτελεί µονόδροµο. 

Υπενθυµίζεται ότι µέσω του µέ-
τρου 21 του Προγράµµατος Αγρο-
τικής Ανάπτυξης κατανεµήθηκαν 
126,3 εκατ. ευρώ ως κατ’ αποκοπή 
εφάπαξ ποσό σε 145.000 περίπου 
ελαιοπαραγωγούς. Το ύψος της ε-
νίσχυσης ανά εκµετάλλευση ξεκι-
νούσε από τα 300 ευρώ το στρέµ-
µα και σε ελάχιστες περιπτώσεις έ-
φτασε τις 4.000 ευρώ. Ωστόσο κατά 
µέσο όρο οι περισσότεροι πληρώ-
θηκαν από 1.100 έως 2.000 ευρώ 
ενίσχυση, ποσό το οποίο έρχεται 
να συµπληρωθεί στη βασική ενί-
σχυση, το πρασίνισµα και την εξι-
σωτική σε ορισµένες περιπτώσεις. 

Η αγωνία εντείνεται αφού σύµ-
φωνα και µε πρόσφατο ρεπορτάζ 
της Agrenda έχουν ξεκινήσει έλεγ-
χοι από τα φορολογικά κλιµάκια 
και έχουν αποσταλεί πάρα πολλά 
σηµειώµατα – προσκλήσεις σε α-
γρότες, οι οποίοι δεν εντάχθηκαν 

ως όφειλαν στο κανονικό καθε-
στώς. Μάλιστα οι έλεγχοι αυτοί 
καταλήγουν σε τσουχτερά πρό-
στιµα. Σύµφωνα µε το ίδιο ρεπορ-
τάζ, η µη ένταξη σε καθεστώς βι-
βλίων εφόσον δεν πληρούνται οι 
όροι παραµονής στο ειδικό καθε-
στώς, θα του κοστίσουν στον παρα-
γωγό 800 ευρώ σε πρόστιµα, συν 
κάτι ψιλά χαρτόσηµα και προσαυ-
ξήσεις (κάθε υποβολή έχει αυτο-
τελές πρόστιµο 102,40 ευρώ). Εάν 
δε, κάποιο ή κάποια από τα ΦΠΑ 
είναι χρεωστικά, τότε το αυτοτελές 
πρόστιµο εκτοξεύεται στα 250 ευ-
ρώ πλέον προσαυξήσεων και χαρ-
τοσήµου.

Επιπλέον, εάν είχε εισπράξει ΦΠΑ 
µε τη διαδικασία του κατ’ αποκοπή 
συντελεστή (υποβολή αίτησης Φ6 
µέσω συνεταιρισµού και είσπρα-
ξη ποσοστού 6% επί των πωληθέ-
ντων  προϊόντων), τότε πρέπει να 
επιστρέψει τα χρήµατα αυτά.

Υπενθυµίζεται ότι σύµφωνα µε 
το άρθρο 41 του νόµου 2859/2000: 
«1. Οι αγρότες, οι οποίοι κατά το 
προηγούµενο φορολογικό έτος 
πραγµατοποίησαν προς οποιοδή-
ποτε πρόσωπο παραδόσεις αγρο-
τικών προϊόντων παραγωγής τους 
και παροχές αγροτικών υπηρεσι-
ών των οποίων η αξία ήταν κα-
τώτερη των δεκαπέντε χιλιάδων 

(15.000) ευρώ και έλαβαν επιδο-
τήσεις κατώτερες των πέντε χιλιά-
δων (5.000) ευρώ, υπάγονται στο 
ειδικό καθεστώς του παρόντος άρ-
θρου, µε την επιφύλαξη της παρα-
γράφου 5. Οι εν λόγω αγρότες δεν 
επιβαρύνουν µε φόρο προστιθέµε-
νης αξίας τις παραδόσεις των αγα-
θών τους και τις παροχές των υπη-
ρεσιών τους και δικαιούνται επι-
στροφής του φόρου του παρόντος 
νόµου που επιβάρυνε τις αγορές 
αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών, τις 
οποίες πραγµατοποίησαν για την 
άσκηση της αγροτικής εκµετάλ-
λευσής τους, σύµφωνα µε τις πα-
ραγράφους 2 και 3.

Την επέκταση του 
προγράµµατος επιδότησης 
δόσεων και για επιχειρηµατικά 
δάνεια, το οποίο έως τώρα 
εφαρµόζεται µε το πρόγραµµα 
«Γέφυρα» σε στεγαστικά µε 
υποθήκη την πρώτη κατοικία του 
δανειολήπτη εξετάζει η 
κυβέρνηση.
Σε πρόσφατες δηλώσεις του ο 
υπουργός Οικονοµικών Χρήστος 
Σταϊκούρας, επιβεβαίωσε το 
σχέδιο αυτό λέγοντας ότι είναι 
µια προτεραιότητα που θα τεθεί 
στους θεσµούς, εξηγώντας πως 
θα αφορά επιχειρήσεις που 
πλήττονται από τους 
περιορισµούς που έχει επιφέρει 
η υγειονοµική κρίση 
«Βοηθήσαµε την κοινωνία, τα 
πράσινα και τα κόκκινα 
πρόσωπα για 9 µήνες 
επιδοτώντας τις δόσεις τους. 
Μόνο το 2020 δώσαµε 23,2 
εκατ. ευρώ σε πάνω από 
60.000 δάνεια και έχουµε κι 
άλλα» τόνισε. Ο υπουργός 
εξήγησε ότι «αυτό που πάµε να 
κάνουµε είναι αντίστοιχο 
πρόγραµµα για µικροµεσαίες 
επιχειρήσεις που πλήττονται από 
την υγειονοµική κρίση». Όπως 
είπε, θα υπάρχουν εισοδηµατικά 
και περιουσιακά κριτήρια και θα 
επιδιώξουν να είναι το 
αντίστοιχο χρονικό διάστηµα. 
Σηµείωσε, επίσης, ότι δεν θα 
σχετίζονται µε την πρώτη 
κατοικία, όπως το πρόγραµµα 
«Γέφυρα».

ΣΧΕ∆ΙΟ

Επέκταση 
του «Γέφυρα» 
και για δάνεια 
επιχειρηματικά

Προς έξοδο από το ειδικό καθεστώς  

Η έκτακτη ενίσχυση 
σε στέλνει στα βιβλία
Σε προβληματισμό οι ελαιοπαραγωγοί που πιστώθηκαν τα 30 ευρώ 

Στην περίπτωση της έκτακτης 
ενίσχυσης στο ελαιόλαδο, 

όπως φαίνεται η έξοδος 
από το ειδικό καθεστώς και 

η τήρηση βιβλίων εσόδων 
εξόδων αποτελεί µονόδροµο. 
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Η περίπτωση 2.000 παραγωγών α-
πό τη Μακεδονία που έχουν βρεθεί 
να «χρωστάνε» στον ΟΠΕΚΕΠΕ «α-
χρεωστήτως καταβληθέντα» ποσά α-
πό 30.000 έως 70.000 ευρώ αφού απ’ 
ό,τι φαίνεται οι εκτάσεις που νοίκια-
ζαν δεν έχουν τακτοποιηµένο κληρο-
νοµικό υπόβαθρο, αναστατώνει τον α-
γροτικό κόσµο της περιοχής. Αγροτι-
κοί σύλλογοι από τις Σέρρες, τα Γιαν-
νιτσά, το Κιλκίς και τη Θεσσαλονίκη-
Χαλκιδική, καταγγέλλουν ότι δειγµα-
τοληπτικοί έλεγχοι του ΟΠΕΚΕΠΕ που 
τους ανακοινώθηκαν τον περασµένο 
Μάρτιο, έχουν εγκλωβίσει 2.000 αγρό-
τες στις περιοχές αυτές σε µια κατά-
σταση που τους φέρνει αντιµέτωπους 
µε την οικονοµική κατάρρευση. Έχα-
σαν τις συνδεδεµένες του 2019, πήραν 
µόνο το 70% του τσεκ του 2020, κιν-
δυνεύουν να χάσουν τα δικαιώµατά 
τους και βρέθηκαν να χρωστούν πο-
σά στον ΟΠΕΚΕΠΕ που υπερβαίνουν 
τις ενισχύσεις που έλαβαν.

Όπως εξηγεί στην Agrenda ο αγρο-
τοσυνδικαλιστής Στέργιος Λίτος, µια α-
νώνυµη καταγγελία έστρεψε το ενδια-
φέρον του ελεγκτικού µηχανισµού του 
ΟΠΕΚΕΠΕ στις παραπάνω περιοχές και 
µε αφορµή το σκάνδαλο των βοσκο-
τόπων, η περίπτωση των 2.000 αγρο-
τών, πήρε δυσανάλογες εκτάσεις. Συ-
γκεκριµένα, παραγωγοί βρίσκονται υ-
πόλογοι στον οργανισµό πληρωµών, 
αφού οι εκτάσεις που νοίκιαζαν από 
συγχωριανούς τους για να τις καλλι-

εργήσουν κρίθηκαν µη επιλέξιµες για 
ενισχύσεις που είχαν ήδη λάβει. Αυ-
τό  επειδή οι ιδιοκτήτες δεν είχαν ξε-
καθαρίσει το κληρονοµικό καθεστώς 
µε τους υπόλοιπους δικαιούχους συγ-
γενείς τους ή δεν είχαν αποδεχθεί την 
κληρονοµιά για οικονοµικούς λόγους. 
Οι έλεγχοι που έτρεξαν ήταν διοικητι-
κοί και όχι επιτόπιοι κάτι που έκανε α-
κόµα πιο περίπλοκη την κατάσταση.

Οι παραγωγοί αυτοί δεν έλαβαν τις 
συνδεδεµένες ενισχύσεις του 2019, 
πλέον καλούνται να επιστρέψουν το 
τσεκ του 2019, ενώ για το έτος 2020, 
πληρώθηκαν µόνο το 70% της προκα-
ταβολής. «Στην εκκαθάριση του τσεκ, 

εκτός του ότι δεν πληρωθήκαµε, εµφα-
νίστηκαν στις καρτέλες µας αχρεωστή-
τως καταβληθέντα ποσά, σε µεγέθη 
που κλείνουν σπίτια» εξηγεί ο κ. Λίτος.

Τώρα οι παραγωγοί έχουν προθε-
σµία µέχρι τις 18 του µηνός να κατα-
θέσουν δικαιολογητικά σχεδόν αδύ-
νατον να συλλεχθούν, αφού όπως 
σηµειώθηκε, το ιδιοκτησιακό καθε-
στώς των εκτάσεων που νοίκιασαν 
δεν έχει τακτοποιηθεί από τους ιδι-
οκτήτες. Όλα αυτά έχουν συµβεί πα-
ρά το γεγονός ότι οι  παραγωγοί και 
πλήρωσαν τα νοίκια τους και προχώ-
ρησαν στην παραγωγή τους, ενώ φο-
ρολογήθηκαν κιόλας για αυτήν. «Ζη-

τάµε να τελειώσει όλη αυτή κατάστα-
ση. Ακόµα και οι υπάλληλοι των ΚΥ∆ 
δεν µπορούν να καταλάβουν από πού 
προκύπτουν τα ποσά που µας ζητάνε 
πίσω, ενώ και αρκετοί ιδιοκτήτες αδυ-
νατούν ή αδιαφορούν στο να τακτο-
ποιήσουν τα κληρονοµικά. Πού θα 
βρούµε αλλού χωράφι να καλλιερ-
γήσουµε; Σχεδόν όλες οι οµαδοποι-
ηµένες εκτάσεις µε γεωτρήσεις βγαί-
νουν άκυρες» συµπληρώνει ο ίδιος.

Μάλιστα, όπως υπογραµµίζει, κα-
νένας από τους 2.000 παραγωγούς 
δεν δικαιώθηκε. «∆εν είναι δυνατόν 
και οι 2.000 να έχουµε λερωµένη τη 
φωλιά µας» καταλήγει.

Έχασαν τη συνδεδεμένη και χρωστούν 
Εγκλωβισμένοι 2.000 αγρότες της Μακεδονίας, με νοικιαζόμενες εκτάσεις χωρίς τακτοποιημένα κληρονομικά

Οι παραγωγοί που δεν έλαβαν 
τις συνδεδεµένες ενισχύσεις 

του 2019, πλέον καλούνται 
να επιστρέψουν το τσεκ του 

2019, ενώ για το έτος 2020, 
πληρώθηκαν µόνο το 70% 

της προκαταβολής της ενιαίας 
ενίσχυσης. 

Χρονικό περιθώριο επιπλέον 75 ηµερών 
στους εκδότες µεταχρονολογηµένων επι-
ταγών προκειµένου να καλύψουν τα ανα-
γραφόµενα ποσά αναµένεται ότι θα δώ-
σει η Κυβέρνηση µε νέα νοµοθετική ρύθ-
µιση, η οποία δεν αποκλείεται να επεκτα-
θεί και στον Φεβρουάριο. Με δεδοµένο ότι 
οι αγρότες είναι κατά βάση αποδέκτες και 
όχι εκδότες επιταγών, η διευκόλυνση αυ-
τή έρχεται να δηµιουργήσει σοβαρές πρό-
σθετες δυσκολίες στον αγροτικό κόσµο. 
Συγκεκριµένα η νοµοθετική ρύθµιση θα 
δίνει περιθώριο 75 ηµερών στους εκδό-
τες των επιταγών µε ηµεροµηνία λήξεως 
εντός του Ιανουαρίου, µια δυνατότητα  η 
οποία θα λειτουργήσει συνδυαστικά µε 
την 5η φάση της επιστρεπτέας προκατα-
βολής και εκτιµάται ότι θα εξασφαλίσει 
πρόσθετο χρόνο στους εκδότες των επι-
ταγών µέχρι να οµαλοποιηθεί η οικονο-
µική κατάσταση στην αγορά.

Ήδη πολλοί είναι οι αγρότες οι οποίοι 
βρίσκονται εγκλωβισµένοι σε ιστορίες ε-
πιταγών οι οποίες είτε έχουν φθάσει στα 
χέρια τους (αποδέκτες) είτε έχουν περά-
σει από τα χέρια τους (κοµιστές), δηλαδή 
οπισθογραφήθηκαν και δόθηκαν σε τρί-
τους και φαίνεται πως είναι πολύ δύσκο-
λο να πληρωθούν στην ώρα τους.

Σηµειωτέον ότι η κυβερνητική απόφα-
ση έρχεται από πλευράς timing σε δύσκο-
λη στιγµή για τους αγρότες, οι οποίοι, έ-
χοντας διαθέσει τους προηγούµενους µή-
νες τα προϊόντα τους, έχουν αυτό τον και-
ρό στα χέρια τους µεγάλο αριθµό επιτα-
γών µε λήξη κατά τους χειµερινούς µήνες. 
Μάλιστα δύο µεγάλοι κλάδοι που συν-
δέονται αντίστοιχα µε προϊόντα όπως εί-
ναι το βαµβάκι και η φέτα αλλά και αρκε-
τοί άλλοι που αφορούν σε µεταποιητικές 
και εµπορικές επιχειρήσεις έχουν περά-
σει (λόγω ΚΑ∆) σε προστατευόµενο καθε-

στώς. Αυτό σηµαίνει ότι εκκοκκιστές και 
τυροκόµοι π.χ., έχουν αυτή τη στιγµή τη 
δυνατότητα να προστατευθούν και να µην 
πληρώσουν τις επιταγές για 75 µέρες α-
πό τη λήξη τους.

Προς απάντηση των αβεβαιοτήτων αυ-
τών, εκτιµάται ότι θα ισχύσουν ευνοϊκές 
ρυθµίσεις και για τους κοµιστές των ε-
πιταγών, οι οποίοι επίσης µπορεί να έρ-
θουν αντιµέτωποι µε σοβαρά προβλήµα-
τα ρευστότητας από τη στιγµή που δεν 
θα µπορούν να εισπράξουν τις επιταγές 
που έχουν στα χέρια τους. Συγκεκριµέ-
να οι κοµιστές θα µπορούν να µεταθέ-
σουν τις φορολογικές υποχρεώσεις και 
του Ιανουαρίου (αλλά και του Φεβρουα-
ρίου ανάλογα µε τη λήξη των επιταγών 
που θα µπουν στη ρύθµιση). Σηµειώνε-
ται ότι η προηγούµενη ρύθµιση που εί-
χε γίνει για τις επιταγές εξέπνευσε στο 
τέλος του 2020.

Σκάει ξανά στους παραγωγούς το θέμα της 
αναστολής 75 ημερών για πληρωμή επιταγών
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Σουρωτήρι 
Ελιές στη Φλώρινα 
και βοσκοτόπια 
κοντά στα Σκόπια 
Δεν έχουν τέλος οι περιπτώσεις απάτης στο σύστημα 
ενισχύσεων με ευθύνη της διαχείρισης του ΟΣΔΕ 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Νέα βόµβα φαίνεται ότι ετοιµάζεται 
να σκάσει γύρω από τον τρόπο µε τον 
οποίο γίνεται η διαχείριση του ΟΣ∆Ε 
και η κατανοµή δικαιωµάτων του Ε-
θνικού Αποθέµατος από κυκλώµατα 
επιτήδειων που αποσκοπούν στον πα-
ράνοµο προσπορισµό µεγάλων πο-
σών από άµεσες ενισχύσεις, αξιοποι-
ώντας… χαλαρές ηθικές αντιστάσεις 
και τρύπες του συστήµατος.

Αρνητικό επίκεντρο των παραβα-
τικών συµπεριφορών, στις οποίες ό-

λα δείχνουν ότι συµµετέχουν κρίκοι 
από όλη την αλυσίδα των διαδικα-
σιών διαχείρισης του ΟΣ∆Ε, αυτή τη 
φορά εµφανίζεται να είναι η Φλώρι-
να. Στο κόλπο δε, που έχει διπλή δι-
άσταση και ενδεχοµένως να αφορά  
πάνω από συνολικά 20.000 στρέµ-
µατα, φέρεται να εµπλέκονται τόσο 
η γειτονική Βόρεια Μακεδονία, όσο 
και κάποιοι αγρότες από την Κρήτη.

Τί ακριβώς συµβαίνει; Σύµφωνα µε 
τη φηµολογία που έχει διαφύγει πλέ-
ον από τα στενά όρια της περιοχής, ο 
ακριτικός νοµός όχι µόνο είναι µεγα-
λύτερος σε έκταση από ό,τι τον γνω-
ρίζουµε, µε βάση τα στοιχεία των αρ-
µόδιων υπηρεσιών χαρτογράφησης 
της χώρας, αλλά έχει και υποτροπικό 
κλίµα αφού, µπορεί να φιλοξενεί και 
καλλιέργειες… ελιάς.

Όπως µεταφέρθηκε στην Agrenda 

από πηγές οι οποίες είναι σε θέση να 
γνωρίζουν πτυχές της φάµπρικας που 
έχει στηθεί, αγρότες από την περιφε-
ρειακή ενότητα της Φλώρινας δηλώ-
νουν ψευδώς στο ΟΣ∆Ε ως επιλέξιµα 
αγροτεµάχια, εκτάσεις γης που πιθα-
νώς ξεπερνούν τα 10.000 στρέµµατα. 
Για τα συγκεκριµένα χωράφια, όπως 
αναφέρουν οι πηγές, αν βάλει κανείς 
στους χάρτες του εθνικού κτηµατολο-
γίου τα στοιχεία από τις συντεταγµέ-
νες «χ» και «ψ», µε τις οποίες προσδι-
ορίζονται στις δηλώσεις ΟΣ∆Ε, θα δι-
απιστώσει πως στην πραγµατικότητα 
βρίσκονται εκτός ελληνικής επικρά-

τειας, µέσα στα γε-
ωγραφικά όρια της 
Βόρειας Μακεδονίας, 
µε την οποία η περι-
οχή συνορεύει. Κα-
τά τις σχετικές πλη-
ροφορίες οι ψευδείς 
δηλώσεις που αντι-
στοιχούν στις «εξω-
χώριες» εκτάσεις, υ-
ποβάλλονται στο ΟΣ-
∆Ε για τουλάχιστον 
2-3 χρόνια και κα-
θώς προϋποθέτουν 
«πείραγµα» της ορι-

ογραµµής στον ορθοφωτοχάρτη του 
συστήµατος ψηφιοποίησης, ώστε να 
µπορεί να «καταπιεί» την παρατυπία, 
εικάζεται βάσιµα πως το κύκλωµα δρα 
µε ανοχή αν όχι την ενεργό συµµετο-
χή και προσώπων σε θέσεις «κλειδιά», 
στο τοπικό σύστηµα διαχείρισης και 
ελέγχου των επιδοτήσεων.

Όσο για το προσποριζόµενο όφε-
λος; Με δεδοµένο ότι το δικαίωµα 
στην περιοχή για τις αρόσιµες καλ-
λιέργειες -όπως δηλώνονται τα χω-
ράφια αυτά- ανέρχεται σε 32,5 ευρώ 
το στρέµµα, ένας πρόχειρος υπολογι-
σµός για τα πάνω από 10.000 στρέµ-
µατα που εκτιµάται πως βρίσκονται 
στη βορειοµακεδονική πλευρά ανε-
βάζει τις παράνοµα κτηθείσες ενισχύ-
σεις σε τουλάχιστον 325.000 ευρώ, 
ενώ οι εµπλεκόµενοι εκτιµάται πως 
είναι πάνω από 100 άτοµα.

21-22, 35-36

Έτοιμο για νέο 
κύκλο ανόδου 
το ελαιόλαδο 
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Στρέφεται στα εσπεριδοειδή και δη στα πορ-
τοκάλια αυτή την περίοδο η Ευρώπη, εξέλι-
ξη που έρχεται να οµαλοποιήσει την αγο-
ρά για τα εγχώρια Μέρλιν και τις λίγες ενα-
ποµείνασες Ναβελίνες, ενώ στη συνέχεια 
δεν αποκλείεται η ενισχυµένη ζήτηση να ε-
πιτρέψει στην αγορά ανοδικούς ρυθµούς.

Με ξεκίνηµα στα 40 λεπτά το κιλό η α-
γορά στις Ναβελίνες διαµορφώνεται πλέ-
ον στα 13 µε 15 λεπτά, σε κοινό επίπεδο 
τιµών µε την ποικιλία Μέρλιν, αφού τις τε-
λευταίες εβδοµάδες η απορρόφηση ποσο-

τήτων από το εµπόριο απορρυθµίστηκε. Με 
τον καιρό όµως να µπαίνει πλέον σε πιο ται-
ριαστά για την εποχή επίπεδα, ήδη η κατα-
νάλωση σε ευρωπαϊκές χώρες µε εξαγωγι-
κό ενδιαφέρον τονώνεται, ενώ ο παγετός 
στην Ισπανία είχε ως αποτέλεσµα οι τιµές 
να ανεβούν, κάτι που θα προκαλέσει αλυ-
σιδωτές αντιδράσεις και στα υπόλοιπα πα-
ραγωγικά κέντρα της ΕΕ. Ενόψει των προε-
τοιµασιών για τη συγκοµιδή των ποικιλιών 
Νάβελ Λέιτ και Λάνε Λέιτ τον Φεβρουάριο, 
εκτιµάται βελτίωση της εγχώριας αγοράς. 

Προσεχώς ξανά άνοδος µε Νάβελ Λέιτ
Η ενισχυµένη ζήτηση επιτρέπει υψηλότερες τιµές στα πορτοκάλια 
Μετά το ξεκίνηµα στα 40 λεπτά, οι Ναβελίνες έπεσαν στα 13 λεπτά
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Σ
την ελληνική αγορά σκληρού 
σίτου δείχνει να ζεσταίνεται το 
κλίµα για δραστηριοποίηση της 
εξαγωγής. Φαίνεται να γίνονται 

κουβέντες στα επίπεδα των 275-280 ευρώ 
ο τόνος, εντούτοις αρκετοί εξαγωγείς βλέ-
ποντας ανοδικά τα εµπορεύµατα στο σύνο-
λο τους δεν βιάζονται. Την ίδια ώρα η Ιτα-
λία διατηρεί τα 298 ευρώ ο τόνος και η Γαλ-
λία, αφού έχασε 5 ευρώ σε µία µόνο συνε-
δρίαση, επέστρεψε στα 275 ευρώ ο τόνος, 
παρά την ελαφριά αποδυνάµωση του ευ-
ρώ έναντι του δολαρίου.

  Παρά τη χρηµατιστηριακή άνοδο, στην 
ελληνική αγορά βαµβακιού  προσπαθούµε 
να κρατήσουµε σχεδόν το ίδιο πριµ επί του 
χρηµατιστηρίου και για την ώρα κρατάµε 
καλά. Βέβαια οι πωλήσεις που γίνονται α-
φορούν µικρές ποσότητες, οι οποίες όµως 
είναι ικανές να υποστηρίξουν τις προσφο-
ρές των εκκοκκιστών. Αρχίζει να ζεσταίνε-
ται το κλίµα για προπωλήσεις της νέας σο-
δειάς, µε τις τελευταίες πράξεις γύρω από 
τα 84 σεντς, ενώ διαµορφώνεται µια αγορά 
περί τα 2,5-3 σεντς ανά λίµπρα πάνω από 
τις αντίστοιχες τιµές του ∆εκεµβρίου ‘21.

  Από τις 4 Ιανουαρίου η εξαγωγή φρού-
των και λαχανικών προς το Ηνωµένο Βασί-
λειο άρχισε να αυξάνεται και πάλι. Ωστόσο 
τις επόµενες εβδοµάδες αναµένεται να αυ-
ξηθούν τα προβλήµατα για τους εξαγωγείς, 
καθώς εκτός από το πρόσθετο κόστος  περί 
τα 200 ευρώ για το έγγραφο - διασάφηση 
εισαγωγής - εξαγωγής, υπάρχει και φόβος 
για καθυστερήσεις, αναφέρει ο Incofruit.  

Θετικό κλίμα 
στο σκληρό 

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

10/12 17/12 30/12 07/01 14/01

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

374,04

374,04

356,96

339,90
333,30

 Ιταλία
Μετά από συνεχόµενες «συνεδριά-
σεις» µε πτώση στην τιµή, η αγορά 
πορτοκαλιών στην Ιταλία εµφανί-

ζει σηµάδια σταθεροποίησης

Πιο ομαλά
Μετά τις γιορτές η αγορά 
εσπεριδοειδών έχασε το 

βηµατισµό της, ωστόσο πλέον 
οδεύει σε οµαλοποίηση

Νάβελ Λέιτ
Ξεκίνηµα στα 30 µε 40 λεπτά 

για τα Νάβελ Λέιτ πέρυσι, µε την 
αγορά στη συνέχεια να διαµορφώ-
νει τιµές ακόµα και στα 70 λεπτά

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

03/12 10/12 17/12 30/12 07/01 14/01

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

305

230

196

209,5

403,20

1166,60

15,98

66,92

112,47

83,83

305

230

196

209,5

400,80

1159,80

16,23

65,40

112,00

85,27

302

229

195

209,5

401,30

1190,40

16,55

65,80

113,70

83,33

302

229

195

209,5

412,70

1289,40

17,98

67,37

114,60

81,02

302

229

195

209,5

440,60

1359,60

18,94

69,90

115,07

80,48

302

235

211

209,5

463,20

1431,00

18,73

66,60

111,82

81,76

ΒΑΜΒΑΚΙ 
σεντς/λίµπρα

71,15

2.67

2.58 2.55 2.56
2.47 2.51

74,22

77,30 77,20 80,10 81,31

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

Ναβελίνες
(λεπτά/κιλό)

Ξεκίνηµα 40  

Ιανουάριος 2020  15
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Τιμή παραγωγού 
ευρώ/κιλό
Ελλάδα   2,90 

Ισπανία   2,50 

Ιταλία   4,30 
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Χάνει στρέμματα 
η καλλιέργεια βάμβακος 
σε Ελλάδα και ΗΠΑ

Αποσυμφόρηση
στα εσπεριδοειδή 
με νέο κύμα ζήτησης

Έχασε 1 ευρώ σε ένα µήνα 
η ντοµάτα θερµοκηπίου
Αδυνατεί να κατευθυνθεί στην 
αγορά το 70% περίπου της ντοµάτας 
θερµοκηπίου που καλλιεργείται την 
περίοδο αυτή, όσο οι τιµές της δεν 
ξεπερνούν τα 30 λεπτά το κιλό, κι αυτά 
για την πρώτη κατηγορία lux προϊόντος.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Ανθεκτικοί...
οι ελαιώνες
στη Φλώρινα
Η δεύτερη πτυχή της διενεργούµενης, 
κατά πώς φαίνεται, κατάχρησης άµεσων 
επιδοτήσεων στην περιοχή, σχετίζεται 
µε αγροτεµάχια που έχουν δηλωθεί στο 
ΟΣ∆Ε ως ελαιώνες. Κι εδώ, εφόσον η 
φηµολογία είναι ακριβής, πρόκειται για 
αυταπόδεικτη εξαπάτηση, δεδοµένου ότι 
στη Φλώρινα, µε τις κλιµατικές συνθήκες 
που έχει, είναι γνωστό πως η ελιά δεν 
γίνεται να ευδοκιµήσει. Στην περίπτωση 
αυτή, οι φυτείες ελιάς που υποτίθεται ότι 
βρίσκονται σε κτήµατα της περιοχής των 
Πρεσπών (σ. σ. στους χάρτες φαίνεται 
ότι είναι δάσος), υπολογίζεται ότι 
αφορούν γύρω στα 10.000 στρέµµατα. 
Το ποσό των παράνοµων ενισχύσεων 
εδώ είναι πολύ µεγαλύτερο, διότι το 
δικαίωµα για τις ελιές είναι στα 115 
ευρώ το στρέµµα. Τις δηλώσεις 
φέρονται να έχουν κάνει κυρίως 
αγρότες από την Κρήτη και εκείνο που 
προξενεί εντύπωση -και παραπέµπει σε… 
πλάτες ψηλά στο σύστηµα διαχείρισης- 
είναι το πώς το έχουν καταφέρει, από 
τη στιγµή που στη ∆υτική Μακεδονία το 
ΟΣ∆Ε δεν έχει κωδικό για ελαιώνες.

Πέρα από τα σύνορα 
τρέχει η φαντασία 
για τις κοινοτικές 
ενισχύσεις, την ώρα 
που τα συστήµατα 
διευκολύνουν. 

Αψηφούν 
τον βαρύ 
χειµώ-
να της 
Φλώρινας 
οι δικτυω-
µένοι των 
επιδοτήσε-
ων. 
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Οι τριµερείς διαπραγµατεύσεις πάνω στη 
µεταρρύθµιση της νέας ΚΑΠ θα ολοκλη-
ρωθούν εντός του τρέχοντος εξαµήνου, 
µε την Μαρία ντο Σέου Αντούνες να χρε-
ώνεται το δύσκολο έργο της διατήρησης 
των θέσεων των υπουργών Γεωργίας της 
ΕΕ στα τελικά κείµενα. Αυτή είναι άλλωστε 
και η γραµµή που έλαβε η Πορτογαλίδα 
υπουργός από την απελθούσα του προ-
εδρείου Γερµανίδα, Γιούλια Κλόκνερ. Η 
Πορτογαλία ανέλαβε την προεδρεία της 
ΕΕ στις αρχές του έτους και η Μαρία ντο 
Σέου Αντούνες θα διαιτητεύσει το πρώτο 
Συµβούλιο των υπουργών γεωργίας της 
ΕΕ την ∆ευτέρα 25 Ιανουαρίου. 

Στους ειδικούς στόχους της εξάµηνης 
θητείας της περιλαµβάνεται και ο συντο-
νισµός των κρατών µελών ώστε να προ-
σαρµοστούν στις προτεραιότητες που θέ-
τει το Ταµείο Ανάκαµψης. 

Η ίδια σε δηλώσεις της εξηγεί πως στον 
πολιτικό διάλογο που ξεκινά θα επιχει-
ρήσει να κατευθύνει τις συζητήσεις ώ-
στε να διαµορφωθούν κοινοί στόχοι για 
µια «δίκαιη, πράσινη και πιο ψηφιακή» 
ευρωπαϊκή αγροτική παραγωγή.

Άµεση πρόσβαση στα δικαιώµα-
τα, ιστορικό πληρωµών και δι-
εκπεραίωση των αιτήσεων ΟΣ-
∆Ε µέσω του κινητού, δωρεάν 
για όλους τους αγρότες. Αυτές 
είναι µόνο λίγες από τις υπη-
ρεσίες που απολαµβάνουν οι 
Γάλλοι παραγωγοί στα πλαίσια 
της ηλεκτρονικής πλατφόρµας 
Telepac που είναι στον αέρα α-
πό το 2016 και χρησιµοποιείται 
υποχρεωτικά για τις διαδικασί-
ες πληρωµών της ΚΑΠ. Συγκε-
κριµένα από το 2016, το 100% 
των Γάλλων αγροτών χρησιµο-
ποιεί υποχρεωτικά διαδικτυακή 
δήλωση για τα αρχεία της ΚΑΠ, 
που ονοµάζεται Telepac. Αυτή 
η εφαρµογή επιτρέπει στους α-
γρότες να καθοδηγούνται βή-
µα προς βήµα στην ηλεκτρονι-
κή τους δήλωση, ενώ παρέχεται 
και ειδική γραµµή υποστήριξης. 
Μάλιστα η εφαρµογή αυτή είναι 
προσβάσιµη όλο το χρόνο, επι-
τρέποντας σε κάθε αγρότη να έ-
χει ασφαλή πρόσβαση στα προ-
σωπικά του στοιχεία και ιδίως 
στις καταστάσεις πληρωµών που 
έχουν πραγµατοποιηθεί και τα 
δικαιώµατά τους κατά τη διάρ-
κεια ολόκληρης της προγραµµα-
τικής περιόδου. Σε σύγκριση µε 

την έντυπη δήλωση, η ηλεκτρο-
νική δήλωση είναι απλούστερη 
και πιο ασφαλής, αναφέρουν οι 
γαλλικές αρχές.

Οι χρήστες µπορούν να δουν 
επίσης τα αγροτεµάχια που έ-
χουν καταχωρήσει από έγχρω-
µες φωτογραφίες, να µεγεθύ-
νουν τις λεπτοµέρειες και να χρη-
σιµοποιήσουν πολλά εργαλεία 
που διευκολύνουν τον σχεδια-
σµό τους. Παράλληλα, η εφαρ-
µογή Telepac περιλαµβάνει δι-
αδραστικά µενού και µηνύµατα 
προειδοποίησης σε όλα τα στά-
δια για την αποφυγή κυρώσεων. 
Τα δικαιολογητικά αποστέλλο-
νται επίσης µέσω Telepac. Το 
µόνο που χρειάζεται ο χρήστης 
είναι ένα smartphone ή tablet 
Android, για να συνδεθεί. Επι-
πλέον, µέσω της εφαρµογής µπο-
ρεί ο χρήστης να δει την τοποθε-
σία του µέσω GPS γεγονός που 
τον διευκολύνει να προσανα-
τολιστεί στη δήλωση του αγρο-
τεµαχίου. Επιπλέον, µπορεί να 
βρει και όλες τις φόρµες που α-
παιτούνται για όλα τα καθεστώ-
τα της ΚΑΠ από το 2010.  Όλες 
αυτές οι πληροφορίες παραµέ-
νουν διαθέσιµες στον λογαρια-
σµό των αγροτών Telepac. 

Λήξη τριμερών 
συζητήσεων 
για την ΚΑΠ 
εντός εξαμήνου

Η πλατφόρμα Telepac και 
δωρεάν ΟΣΔΕ για όλους

Η Μαρία ντο Σέου Αντούνες είναι 
η υπουργός Γεωργίας της 

Πορτογαλίας και προεδρεύων 
του Συµβουλίου Γεωργίας της ΕΕ 

µέχρι τις 30 Ιουνίου. 

Με υπεύθυνο 
τον ∆ηµοσθένη 
Χάχαλη το ΜΦΙ 
συντονίζει το έργο 
ZeroParasitic.  

Καινοτόµο πρότζεκτ του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού 
Ινστιτούτου το ZeroParasitic για τη διαχείριση ζιζανίων

Το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο αποτελεί έναν από τους πιο 
ισχυρούς «παίκτες» στον χώρο της καινοτοµίας και έρευνας στην Ελλάδα, 
εκπονώντας και συµµετέχοντας σε πολλά και υψηλού κύρους ερευνητικά 
προγράµµατα. Το εργαστήριο της Ζιζανιολογίας του ΜΦΙ µε υπεύθυνο τον 
δρ ∆ηµοσθένη Χάχαλη συντονίζει το έργο ZeroParasitic, υπό τη 
χρηµατοδότηση του Prima 2018, που στοχεύει να προσφέρει καινοτόµες 
λύσεις σε ένα ρεαλιστικό πλαίσιο για τη διαχείριση και αντιµετώπιση του 
ολοπαρασιτικού ζιζανίου οροβάγχη, που προκαλεί σηµαντικές απώλειες στην 
απόδοση των καλλιεργούµενων φυτών-ξενιστών. Σε αυτή τη διεπιστηµονική 
προσπάθεια συµµετέχουν 10 εταίροι, µε στόχο τη µελέτη του ζιζανίου, την 
ανάπτυξη µοντέλων πρόβλεψης για την εµφάνισή του, καθώς και 
ολοκληρωµένων συστηµάτων διαχείρισης. Τα µέλη του ZeroParasitic 
πρόσφατα δήλωσαν πρόθυµα να επεκτείνουν τον κύκλο συνεργασιών τους 
και να υποστηρίξουν την κοινοπραξία GREEN-UP, στο υπό έγκριση, από την 
ΕΕ, έργο της για την µείωση της χρήσης βλαβερών παρασιτοκτόνων και των 
απωλειών θρεπτικών των λιπασµάτων στην καλλιέργεια.

Αγροτεµάχια
Οι χρήστες µπορούν 
να δουν επίσης τα 

αγροτεµάχια που έχουν 
καταχωρήσει από 

έγχρωµες φωτογρα-
φίες, να µεγεθύνουν 

τις λεπτοµέρειες και να 
χρησιµοποιήσουν πολλά 

εργαλεία που διευκο-
λύνουν τον σχεδιασµό 

τους
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Με ταχύ βήμα η σύγκλιση 
ενισχύσεων 2021 και 2022
Έως τις 19 Φεβρουαρίου κοινοποιεί στην Κομισιόν την απόφασή της η Ελλάδα, με τον Σπήλιο 
Λιβανό να έχει στα χέρια του το memo Βορίδη για σύγκλιση δικαιωμάτων με αυξημένο βήμα

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Τη σύγκλιση των άµεσων ενισχύσεων µε µε-
γαλύτερο βήµα µέσα στη διετία 2021-2022 και 
την εφαρµογή flat rate, δηλαδή ένα ενιαίο πο-
σό ανά περιφέρεια ενίσχυσης το 2023, είχε α-
ποφασίσει η απερχόµενη πολιτική ηγεσία του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, σύµφωνα 
µε πληροφορίες της Agrenda. Η ευχέρεια της 
σχετικής παρέµβαση πλέον βρίσκεται στα χέρια 
του νέου υπουργού, Σπήλιου Λιβανού. Μένει 
λοιπόν να φανεί αν τελικά θα προωθήσει την 
βούληση του προκατόχου του µε πολιτικό κό-
στος για τον ίδιο (εκλογή σε περιοχή µε καπνά 
και ιστορικά δικαιώµατα), ή, θα επιλέξει να α-
κολουθήσει τελικά µία µετριοπαθή διαχείριση 
της σύγκλισης των δικαιωµάτων. 

Το πολιτικό του στίγµα άλλωστε καλείται να 
το δώσει γρήγορα, καθώς η Κοµισιόν απαιτεί έ-
ως τις 19 Φεβρουαρίου, να ενηµερώσουν οι ελ-
ληνικές αρχές το πώς θα υπολογιστούν τα δι-
καιώµατα το 2021 µε τα οποία θα πληρωθούν 
φέτος οι αγρότες. Σηµειώνεται εδώ ότι µέχρι 
σήµερα η λεγόµενο εσωτερική σύγκλιση, γί-
νεται µε βήµα 60%. ∆ηλαδή, τα δικαιώµατα 
που έχουν αξία κάτω από το 90% του περιφε-
ρειακού µέσου όρου, θα πρέπει να προσεγγί-
ζουν έως το 2019 το 60% του εθνικού µέσου ό-
ρου. Η χρηµατοδότηση αυτής της αύξησης γί-
νεται µε τη µείωση των ακριβών δικαιωµάτων 
που έχουν Μοναδιαία Αξία µεγαλύτερη από το 
100% του περιφερειακού µέσου όρου. Σύµφω-
να µε τις ίδιες πηγές η απόφαση να προχωρή-
σουν οι αρχές σε µεγαλύτερο βήµα (το ποσο-
στό δεν είναι γνωστό) έχει να κάνει µε το να µη 
φανεί τόσο µεγάλη η διαφορά στους λογαρια-
σµούς των αγροτών µε τα ιστορικά δικαιώµα-

τα το 2023, έτος πλήρους εξίσωσης ενισχύσε-
ων. Σηµειώνεται εδώ ότι για το 2022 θα πρέπει 
να κοινοποιήσει στην ΕΕ τη σχετική απόφαση 
για τα δικαιώµατα η χώρα µας, έως την 1η Αυ-
γούστου του 2021. 

Υπενθυµίζεται ότι η µέση περιφερειακή αξία 
δικαιωµάτων ανά στρέµµα το 2020, διαµορ-
φώθηκε στα 20,2 ευρώ για τα βοσκοτόπια, στα 
27,6 ευρώ για τα αροτραία και στα 34,1 ευρώ 
για τις δενδρώδεις.  

Οι επιλογές της σύγκλισης στην εθνική 
δηµόσια διαβούλευση της νέας ΚΑΠ

Όσον αφορά στην εσωτερική σύγκλιση της 
αξίας των δικαιωµάτων ενίσχυσης (∆.Ε.) για τη 
νέα ΚΑΠ που ξεκινά το 2023, οι αποφάσεις θα 
ενσωµατωθούν στο στρατηγικό σχέδιο που θα 
σταλεί στην Κοµισιόν µέσα στο έτος. Οι επιλο-
γές που έχει η χώρα µας, σύµφωνα µε την ε-
θνική διαβούλευση που είχε πραγµατοποιηθεί 
αρχές του περασµένου έτους ήταν:

Η εσωτερική σύγκλιση κατά τουλάχιστον 
75% της αξίας των ∆.Ε. να επιτευχθεί το αργό-
τερο µέχρι το 2026.

Η εσωτερική σύγκλιση κατά τουλάχιστον 
75% της αξίας των ∆.Ε. να επιτευχθεί στο µέσον 
της περιόδου - Η εσωτερική σύγκλιση κατά του-
λάχιστον 75% της αξίας των ∆.Ε. να επιτευχθεί 
από το πρώτο έτος εφαρµογής της νέας ΚΑΠ. 

Η καταβολή της ενίσχυσης να γίνεται ως ε-
νιαίο ποσό ανά εκτάριο για τη χώρα, µε κατάρ-
γηση των δικαιωµάτων ενίσχυσης. 

Η καταβολή της ενίσχυσης να γίνεται ως ε-
νιαίο ποσό, ανά εκτάριο, ανά οµάδα περιοχών 
µε παρόµοιες κοινωνικο-οικονοµικές ή αγρο-
νοµικές συνθήκες (π.χ. υφιστάµενες περιφέ-
ρειες αροτραίων / βοσκοτόπων / δενδρωδών 
καλλιεργειών).

Η διαµόρφωση
της κατανοµής
δικαιωµάτων  
Στην Ελλάδα παρατηρείται σήµερα 
ανισοκατανοµή των άµεσων 
ενισχύσεων, µε το 10% των 
εκµεταλλεύσεων να συγκεντρώνει το 
48% των άµεσων ενισχύσεων, ενώ 
το 45% των εκµεταλλεύσεων που 
µπορούν να θεωρηθούν ως 
µικροκαλλιεργητές λαµβάνουν το 
10% των άµεσων ενισχύσεων 
(2019). Κατά την εσωτερική 
σύγκλιση στη µεταβατική περίοδο 
2020-2022, αναµένονται 
µεταβιβάσεις ποσών από τις 
εκµεταλλεύσεις µικρού οικονοµικού 
µεγέθους στις εκµεταλλεύσεις 
µεγαλύτερων οικονοµικών µεγεθών, 
καθώς οι αγρότες µε µικρά 
αγροτεµάχια µε ελιές, βαµβάκια και 
καπνά κ.α. είναι κυρίως οι κάτοχοι 
των ιστορικών δικαιωµάτων. Αξίζει 
να σηµειωθεί εδώ πως στο 78% των 
εκµεταλλεύσεων της χώρας η 
οικονοµική λειτουργία τους σε πολύ 
µεγάλο βαθµό ή αποκλειστικά 
εξαρτάται από τις άµεσες ενισχύσεις, 
σύµφωνα µε ευρήµατα µελέτης το 
εθνικό στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ.

Μείωση αξίας 
Η περιφερειακή 
µοναδιαία αξία 

δικαιωµάτων βαίνει 
συνεχώς µειούµενη και 
αναµένεται να µειωθεί 

και το 2021

 ΑΞΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ (ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ)

ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣΒΟΣΚΟΤΟΠΙΑ

2019

2020

21,5

20,2

27,9 34,4

 34,1  27,6
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Το μεταβατικό πλαίσιο για 
τις ενισχύσεις έγινε νόμος
Η σύγκλιση των δικαιωµάτων τη διετία 2021-
2022 θα γίνει µε βάση τον µεταβατικό κανο-
νισµό της ΚΑΠ που δηµοσιεύτηκε στην Επίση-
µη Εφηµερίδα της ΕΕ στις 23 ∆εκεµβρίου 2020. 
Εκεί, συνίσταται από την Κοµισιόν στα κράτη-
µέλη για να διασφαλιστεί η οµαλότερη µετά-
βαση σε µια ενιαία αξία στην ερχόµενη ΚΑΠ 
να συνεχίσουν τη σύγκλιση, µε τις εκάστοτε 
εθνικές αρχές να πρέπει να κοινοποιήσουν 
τις αποφάσεις τους το Φεβρουάριο και τον Αύ-
γουστο για τα έτη 2021 και 2022 αντίστοιχα. 
Η σύγκλιση, θα γίνει µε βάση το Άρθρο 25 του 
Καν. ΕΕ 1307/2013 στο οποίο προστίθενται οι 
ακόλουθες παράγραφοι: 

«11. Αφού εφαρµόσουν την προσαρµογή 
που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 
5, τα κράτη µέλη που έχουν κάνει χρήση της 
παρέκκλισης που προβλέπεται στην παράγρα-
φο 4 του παρόντος άρθρου µπορούν να απο-
φασίσουν ότι η µοναδιαία αξία των δικαιωµά-
των ενίσχυσης που κατέχουν οι γεωργοί στις 
31 ∆εκεµβρίου 2019 µε αξία χαµηλότερη από 
την εθνική ή περιφερειακή µοναδιαία αξία το 
2020, όπως υπολογίζεται σύµφωνα µε το δεύ-
τερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, αυ-
ξάνεται προς την εθνική ή περιφερειακή µο-
ναδιαία αξία το 2020. 

Η αύξηση υπολογίζεται σύµφωνα µε τους α-
κόλουθους όρους: 

α) η µέθοδος υπολογισµού για την αύξηση 
που αποφασίζει το οικείο κράτος µέλος βασίζε-
ται σε αντικειµενικά και αµερόληπτα κριτήρια, 

β) για τη χρηµατοδότηση της αύξησης, µει-
ώνεται το σύνολο ή µέρος των ιδιόκτητων ή 
µισθωµένων δικαιωµάτων ενίσχυσης των γε-
ωργών στις 31 ∆εκεµβρίου 2019 µε αξία ανώ-
τερη της εθνικής ή περιφερειακής µοναδιαίας 

αξίας για το 2020, όπως υπολογίζεται σύµφω-
να µε το δεύτερο εδάφιο· η εν λόγω µείωση ε-
φαρµόζεται στη διαφορά µεταξύ της αξίας των 
εν λόγω δικαιωµάτων και της εθνικής ή περι-
φερειακής µοναδιαίας αξίας το 2020· η εφαρ-
µογή της εν λόγω µείωσης βασίζεται σε αντι-
κειµενικά και αµερόληπτα κριτήρια, τα οποία 
µπορούν να περιλαµβάνουν τον καθορισµό 
µέγιστης µείωσης. 

Η εθνική ή περιφερειακή µοναδιαία αξία το 
2020 που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της πα-
ρούσας παραγράφου υπολογίζεται διαιρώντας 
το εθνικό ή περιφερειακό ανώτατο όριο για το 
καθεστώς βασικής ενίσχυσης που καθορίζεται 
σύµφωνα µε το άρθρο 22 παράγραφος 1 ή το 
άρθρο 23 παράγραφος 2 για το 2020, εξαιρου-
µένου του ποσού των εθνικών ή των περιφε-
ρειακών αποθεµάτων, διά του αριθµού των ι-
διόκτητων ή µισθωµένων δικαιωµάτων ενίσχυ-
σης των γεωργών στις 31 ∆εκεµβρίου 2019. 

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο της 
παρούσας παραγράφου, τα κράτη µέλη που έ-
χουν κάνει χρήση της παρέκκλισης που προ-
βλέπεται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρ-
θρου µπορούν να αποφασίσουν να διατηρή-
σουν την αξία των δικαιωµάτων ενίσχυσης που 
υπολογίζεται σύµφωνα µε την εν λόγω παρά-
γραφο, µε την επιφύλαξη της προσαρµογής 
που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 5. 
Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν τους γεωργούς 
εγκαίρως για την αξία των οικείων δικαιωµά-
των ενίσχυσης όπως υπολογίζεται σύµφωνα 
µε την παρούσα παράγραφο. 

12. Για τα ηµερολογιακά έτη 2021 και 2022, τα 
κράτη µέλη µπορούν να αποφασίσουν να εφαρ-
µόσουν περαιτέρω εσωτερική σύγκλιση εφαρ-
µόζοντας την παράγραφο 11 στο σχετικό έτος.». 

Τον µεταβατικό 
κανονισµό 
της ΚΑΠ 
υπογράφουν 
για το 
Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο 
o πρόεδρος 
D. M. Sassoli 
και για το 
Συµβούλιο 
ο πρόεδρος 
M. Roth 
(φώτο).

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 2014-2019

ΑΡΧΙΚΗ 
ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ 

ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

< 90%
ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ

ΑΥΞΗΣΗ 
ΣΤΟ 1/3 ΤΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΑΣ

ΕΩΣ ΤΟ 60% 
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ

>100%
ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ

ΜΕΙΩΣΗ
ΕΩΣ 30%



«Βελούδο» 
στα μηλοειδή
Προληπτικοί ψεκασμοί για να 
μην «καρπίσει» το φουζικλάδιο

ΤΗΣ  ΣΤΕΛΑΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ
  provelengiou@agronews.gr

Πρόκειται για µία από τις ση-
µαντικότερες παθήσεις των 
µηλοειδών και απαντάται µε 
τις ονοµασίες φουδικλάδια, 
εσχαρώσεις, εφυµενιδώσεις, 
βούλα ή µουντζούρα, και προ-
καλεί µείωση της ποιότητας, 
ποσότητας, αλλά και διατη-
ρησιµότητας των καρπών. Τα 
συµπτώµατα εµφανίζονται 
σε όλα τα µέρη του άνθους, 
στους καρπούς και τα φύλλα, 
µε µορφή κηλίδων (κυκλικών 
ή ακανόνιστων) µε ελαιώδες 
αρχικά χρώµα που εξελίσσε-
ται σε καστανόµαυρο µε µια 
«βελούδινη» επιφάνεια. 

Ο µύκητας που προσβά-
λει τη µηλιά είναι ο Venturia 
inaequalis, διαχειµάζει στα 
πεσµένα φύλλα στο έδαφος 
µε παράλληλο σχηµατισµό 

των περιθήκιων που περιέ-
χουν τα ασκοσπόρια (πρωτο-
γενή µολύσµατα). Η ανάπτυ-
ξη των περιθηκίων ευνοείται 
από τις εναλλαγές υγρού και 
ξηρού καιρού (κατά το τέλος 
του χειµώνα, θερµοκρασίες 6-
24οC), ωριµάζουν την περίο-
δο έκπτυξης των οφθαλµών 
της µηλιάς, µεταδίδονται µε 
τα ρεύµατα αέρα, ενώ απαραί-
τητη προϋπόθεση για την επι-
τυχή µόλυνση είναι η ύπαρ-
ξη υψηλής υγρασίας ή βρο-
χοπτώσεων. ∆ευτερογενείς 

αλλεπάλληλες µολύνσεις α-
πό την άνθιση µέχρι τη συ-
γκοµιδή προκαλούνται από 
τα κονίδια του µύκητα, υπό 
την επικράτηση παρόµοιων 
περιβαλλοντικών συνθηκών. 

Αυτό σηµαίνει ότι άνοιξη 
υγρή και βροχερή, µε µικρή 
ηλιοφάνεια αποτελεί καµπα-
νάκι κινδύνου για τους γε-
ωπόνους και τους παραγω-
γούς µήλων. Η λήψη προ-
ληπτικών µέτρων για την α-
ποφυγή µολύνσεων καθώς 
επίσης και η έγκαιρη και α-
ποφασιστική αντιµετώπισή 
πιθανών προσβολών, είναι 
καίριας σηµασίας για τη δια-
σφάλιση της παραγωγής και 
υγείας των δέντρων. 

Πιο συγκεκριµένα, οι γε-
ωπόνοι του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών  
Καβάλας συνιστούν συνδυα-
σµό προληπτικών και κατα-

σταλτικών µέτρων για την α-
ποφυγή και αντιµετώπιση των 
προσβολών. Τα καλλιεργη-
τικά µέτρα αποσκοπούν στη 
µείωση της υψηλής υγρασί-
ας και τον καλό αερισµό της 
κόµης των δέντρων. Συνιστά-
ται και η επιλογή ανθεκτικών 
στο φουζικλάδιο ποικιλιών. 

Αποτελεσµατικότερα και οι-
κονοµικότερα οφέλη έχει η δι-
ενέργηση προληπτικών ή/και 
θεραπευτικών ψεκασµών. Τρείς 
τουλάχιστον είναι οι προλη-
πτικοί ψεκασµοί που πρέπει 
να γίνουν στα στάδια: 

α. της πράσινη κορυφής, 
β. της ρόδινης κορυφής, 
γ. όταν έχουν πέσει το 75% 

των πετάλων. 
Το φουζικλάδιο αντιµετω-

πίζεται αποτελεσµατικά µε µυ-
κητοκτόνα όπως τα χαλκούχα, 
φθαλιµίδια, διθειοκαρβαµιδι-
κά και βενζιµιδαζολικά. 

Τον Φεβρουάριο κλαδέµατα για αντιµετώπιση ξυλοφάγων εντόµων ελιάς
Τα ξυλοφάγα έντοµα της ελιάς, µε βασικότερο εχθρό τον φλοιοτρίβη της ελιάς (Ploeotribus 
scarabaeoides) αποτελούν ένα σύνηθες πρόβληµα των ελαιοπαραγωγών. Το έντοµο έχει 
µήκος 2-2,5 εκατοστά, είναι σκοτεινοκαστανού χρώµατος και έχει 3-4 γενεές ανά 
έτος. Τα ενήλικα που διαχείµασαν στα βοθρία διατροφής και στις στοές 
αναπαραγωγής, δραστηριοποιούνται τον Φεβρουάριο και ξεκινάνε την ωρίµανση 
και τη διατροφή τους ορύσσοντας στοές στις µασχάλες των κλαδίσκων (1-2 ετών) 

των δέντρων από όπου είναι συνήθως εµφανή στις εξόδους, ρινίσµατα ξύλου. Αυτή τους η 
δραστηριότητα προκαλεί βαθµιαία ξήρανση και σπάσιµο του προσβεβληµένου κλαδίσκου και 
επιβαρύνει την υγεία και παραγωγικότητα των δέντρων. Τα µέτρα αντιµετώπισης είναι κυρίως 
καλλιεργητικά µε τους γεωπόνους να συνιστούν αποµάκρυνση και καταστροφή των µη 
παραγωγικών (λόγω εξασθένισης) δέντρων και των ξερών και προσβεβληµένων από το 
έντοµο κλάδων, µε την εφαρµογή κλαδεµάτων έως τα µέσα Φεβρουαρίου. Παράλληλα 
προτείνεται η τοποθέτηση στους ελαιώνες κλάδων-παγίδων, τον χειµώνα, για ωοτοκία και 
ακολούθως έγκαιρο κάψιµό τους. Τέλος, σε περίπτωση εκτεταµένων προσβολών µπορούν 
να εφαρµοστούν ψεκασµοί µε οργανοφωσφορούχα εντοµοκτόνα.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΤΕΛΑ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ

Στα νεαρά φύλλα
Συνιστάται πρόγραµµα 

προληπτικών ψεκασµών 
του νεαρού φυλλώµατος

Αλτερναρίωση πατάτας
Η αλτερναρίωση ή πρώιµος 
περονόσπορος αποτελεί µια ιδιαίτερα 
διαδεδοµένη ασθένεια της πατάτας, που 
κάνει την εµφάνισή της κυρίως στις 
περιοχές καλλιέργειας µε θερµό κλίµα, 
και ανταγωνίζεται σε καταστρεπτικότητα 
τον περονόσπορο. Υπαίτιο παθογόνο είναι 
ο µύκητας Alternaria solani που είναι 
ικανός να προσβάλλει την καλλιέργεια σε 
όλα τα στάδια ανάπτυξης του φυτού, µε 
την επικράτηση υψηλής υγρασίας και 
ευνοϊκών θερµοκρασιών. Οι µολύνσεις 
ξεκινούν από υπολείµµατα καλλιέργειας 
ή από αυτοφυή µολυσµένα φυτά και 
ευνοούνται από χαµηλές θερµοκρασίες, 
στις οποίες βλαστάνουν τα σπόρια. Τα 
πρώτα συµπτώµατα να εµφανίζονται στα 
φύλλα της βάσης, ως σκοτεινές 
ακανόνιστες κηλίδες µε οµόκεντρες 
ζώνες. Τα συµπτώµατα σταδιακά 
επεκτείνονται και στα νεότερα φύλλα, ενώ 
ακόµα παρατηρούνται µαύρες κηλιδώσεις 
και ξηρή σήψη. Οι αρµόδιοι γεωπόνοι 
συνιστούν διατήρηση της ευρωστίας των 
πατατόφυτων, επιλογή ανθεκτικών 
ποικιλιών, καταστροφή των φυτικών 
υπολειµµάτων στο έδαφος και εφαρµογή 
ψεκασµών µε την εµφάνιση των πρώτων 
συµπτωµάτων, µε κατάλληλα µυκητοκτόνα. 

Σκευάσµατα
ΑΛΦΑ: Trimanoc R 75 WG, 
Mavita 250 EC
ELANCO: Equation Pro WG
FMC: Vendetta 525 SC
SIPCAM: Vitene Triplo R
SYNGENTA: Score 25 EC, Revus Top SC
UPL: Vondozeb 72 WP, 
Vondozeb 80 WP.

Περονόσπορος σε φακή, 
µπιζέλι και βίκο
Η παραγωγή της καλλιέργειας των 
ψυχανθών, όπως η φακή, συντρέχει 
µεγάλο κίνδυνο σε περίπτωση προσβολής 
από περονόσπορο. Η ασθένεια ανήκει στις 
µυκητολογικές και ευνοείται από 
οµιχλώδη, υγρό και ψυχρό καιρό. 
Ο µύκητας διαχειµάζει στα φυτικά 
υπολείµµατα στο χωράφι. Η µετάδοσή του 
σε µεγάλες αποστάσεις µπορεί να γίνει 
µέσω του σπόρου, ενώ µέσα στην 
καλλιέργεια µπορεί να διασπαρθεί µε τη 
µεταφορά των σπορίων του µύκητα µε τον 
αέρα και τη βροχή. Με τα πρώτα 
συµπτώµατα, δηλαδή την εµφάνιση 
λευκών εξανθήσεων στην κάτω µεριά των 
φύλλων και τις κιτρινοκάστανες γωνιώδεις 
κηλίδες στην πάνω, οι γεωπόνοι του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Βόλου συνιστούν ψεκασµούς µε 
κατάλληλα, εκλεκτικά φυτοπροστατευτικά. 

Σκευάσµατα
ΑΛΦΑ:  Trigramm WG (Μπιζέλι).

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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Φυσιολογική 
ανάπτυξη πρέµνου
Τα επιµέρους στοιχεία 
της υποστύλωσης θα 
πρέπει να προσαρµό-
ζονται ώστε να µην 

επηρεάζουν δυσµενώς 
τις φυσιολογικές λει-
τουργίες του πρέµνου

Βασικές αρχές εγκατάστασης
και διαχείρισης του αμπελώνα
Εύρωστα και ζωηρά πρέμνα, πιο σύνθετα συστήματα υποστύλωσης

ΤΗΣ  ΣΤΕΛΑΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ
  provelengiou@agronews.gr

Με τη νέα εγκατάσταση ενός αµπε-
λώνα ο παραγωγός θα πρέπει να έ-
χει υπ’ όψιν του µερικές βασικές αρ-
χές για τη βελτιστοποίηση του τρό-
που παραγωγής. Αρχικά, ευνοϊκό-
τερη κατεύθυνση των γραµµών φύ-
τευσης στις περισσότερες αµπελουρ-
γικές περιοχές της χώρας, λόγω των 
υψηλών θερµοκρασιών που επικρα-
τούν, θεωρείται η κατεύθυνση δύ-
σης-ανατολής, µε προσοχή βέβαια 
στα ισχυρά ρεύµατα αέρα που ενδέ-
χεται να επικρατούν και τον βαθµό 
κλίσης του εδάφους του αµπελώνα.

Παράλληλα καίριας σηµασίας εί-
ναι το σύστηµα διαµόρφωσης και 
υποστύλωσης που θα εφαρµοστεί 
στα νεαρά πρέµνα µετά τη φύτευσή 
τους στον αµπελώνα, µε βασικούς 
στόχους, να δοθεί στο πρέµνο κα-

τάλληλη µορφή και να καθοριστεί 
το µέγεθος και η αρχιτεκτονική διά-
ταξη των σκελετικών στοιχείων και 
του φυλλώµατος στον χώρο, ενώ ε-
ξαρτάται από τη ζωηρότητα της ποι-
κιλίας που θα καλλιεργηθεί, το πε-
ριβάλλον στο οποίο θα ανήκει ο α-
µπελώνας µας, το µικροκλίµα της υ-
ποπεριοχής αλλά και από το κόστος 
εγκατάστασης. 

Τρία είναι τα βασικά σχήµατα µόρ-
φωσης των πρέµνων και διακρίνο-
νται στα κυπελλοειδή, τα γραµµικά, 
την κρεβατίνα και το ριπιδοειδές. 

Αντίστοιχα ανάλογα µε την εκµε-
τάλλευση, την ποικιλία και το κλά-
δεµα µόρφωσης που θα επιλεγεί, ο 
αµπελουργός έχει να διαλέξει ανά-
µεσα σε ατοµική ή συλλογική, µόνι-
µη ή προσωρινή υποστύλωση, που 
µπορεί να αφορά όχι µόνο τον κορ-
µό (κατακόρυφο και οριζόντιο) αλ-
λά και τους βραχίονες, τις παραγω-

γικές µονάδες και το φύλλωµα των 
πρέµνων. Λόγω των πιο σύγχρονων 
τεχνικών καλλιέργειας και των πυ-
κνών φυτεύσεων που ακολουθούνται 
συνδυαζόµενα συνήθως µε γραµµι-
κά σχήµατα µόρφωσης, επιλέγεται 
οµαδική µόνιµη υποστύλωση των 
πρέµνων, κατακόρυφη επί ενός ε-
πιπέδου (σε απλά γραµµικά σχήµα-
τα) ή επί δύο επιπέδων (διαιρούµενα 
γραµµικά σχήµατα). Όσο µεγαλύτερη 
είναι η ζωηρότητα και ευρωστία του 
αµπελώνα, τόσο πιο σύνθετα γίνο-
νται και τα συστήµατα υποστύλωσης.

Τα επιµέρους στοιχεία της υπο-
στύλωσης θα πρέπει να προσαρµό-

ζονται ώστε να µην επηρεάζουν δυ-
σµενώς τις φυσιολογικές λειτουρ-
γίες του πρέµνου (ανάπτυξη, παρα-
γωγικότητα, φωτοσύνθεση), να δια-
σφαλίζεται ευνοϊκό µικροκλίµα στην 
κόµη (αερισµός) και παράλληλα να 
µειώνεται το κόστος εγκατάστασης. 

Έτσι, ο συνδυασµός ενός απλού 
γραµµικού σχήµατος µε µία ή δύο 
σειρές συρµάτων υποστύλωσης και 
µεγάλη πυκνότητα φύτευσης δίνει, 
για την ίδια ποικιλία, ισοδύναµη πα-
ραγωγή µε το συνδυασµό περισσό-
τερο σύνθετου συστήµατος µόρφω-
σης, αλλά µε µικρότερη πυκνότητα 
φύτευσης.

Όσο µεγαλύτερη είναι η ζωηρότητα και ευρωστία του αµπελώνα, 
τόσο πιο σύνθετα γίνονται και τα συστήµατα υποστύλωσης.



ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Με αναφορές σε καινούργια Σχέδια Βελτίωσης, 
δράσεις Μεταποίησης, Νέων Αγροτών και ενι-
σχύσεις αναδιάρθρωσης καλλιεργειών, βρίσκε-
ται αυτή την περίοδο υπό διαπραγµάτευση µε 
τις Βρυξέλλες, το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαµψης και 
Ανθεκτικότητας, ύψους 32 δις ευρώ. Συγκεκρι-
µένα, σύµφωνα µε ασφαλείς πληροφορίες της 
Agrenda, σε ό,τι αφορά τον αγροτικό χώρο και 
τον αγροδιατροφικό τοµέα το κυβερνητικό σχέ-
διο επικεντρώνεται σε δύο από τους τέσσερις ά-
ξονες του Ταµείου Ανάκαµψης:

α) Τη µετάβαση σε µια πράσινη οικονοµία: Ε-
δώ οι παρεµβάσεις επικεντρώνονται σε εγγειο-
βελτιωτικά έργα που στοχεύουν στη µείωση της 
κατανάλωσης υπόγειων υδάτων, στην άρδευ-
ση και την εκµετάλλευση των επιφανειακών. 
Στην κατεύθυνση αυτή σχεδιάζεται και η ανα-
διοργάνωση των Τοπικών και Γενικών Οργανι-
σµών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ/ ΓΟΕΒ) µε νέο 
νοµοθετικό πλαίσιο για το οποίο δεν έχουν δο-
θεί λεπτοµέρειες ακόµα. Παράλληλα, έχουν εν-

σωµατωθεί κάποιες δράσεις ανάδειξης των πε-
ριοχών Natura, ενώ έχουν ενταχθεί και οι Ανα-
δασώσεις. Τέλος, στον άξονα αυτό περιλαµβά-
νεται και η αναδιάρθρωση καλλιεργειών, ωστό-
σο, σύµφωνα µε όσους έχουν δει το σχέδιο που 
έχει αποσταλεί στις Βρυξέλλες, δεν υπάρχει κά-
ποια συγκεκριµένη αναφορά σε ποιες καλλιέρ-
γειες θα αφορά το σχέδιο. Το πιθανότερο είναι 
εδώ να ενταχθούν ειδικές δράσεις για τα πυρη-
νόκαρπα που υπάρχει άµεση ανάγκη, ενώ ένα 
παρόµοιο πλάνο έχει υποσχεθεί η υφυπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης, Φωτεινή Αραµπατζή για 

τη σταφίδα ύψους 50 εκατ. ευρώ (10 εκ. ευρώ ε-
τησίως για τα επόµενα πέντε χρόνια).

β) Τις ιδιωτικές επενδύσεις και τον µετασχη-
µατισµό της οικονοµίας: Εδώ είναι που έχουν ε-
ντάξει οι αρχές παρόµοιες δράσεις µε εκείνες 
που χρηµατοδοτεί το ΠΑΑ. ∆ηλαδή εκσυγχρο-
νισµός αγροτικών εκµεταλλεύσεων στα πρότυ-
πα των Σχεδίων Βελτίωσης, επενδύσεις σε µο-
νάδες µεταποίησης αγροτικών προϊόντων και 
ενέργειες ενθάρρυνσης πρώτης εγκατάστασης 
αγροτών. Σύµφωνα µάλιστα µε τις ίδιες πηγές, 
εδώ, οι αρχές, έχουν εντάξει ακόµα και την εξι-
σωτική αποζηµίωση των ετών 2021 και 2022. 

Τα σχέδια βρίσκονται ήδη στη φάση της δια-
πραγµάτευσης µε τις ευρωπαϊκές αρχές, ενώ, η 
διαδικασία, αυτή µε βάση το αρχικό χρονοδιά-
γραµµα, θα  πρέπει  να ολοκληρωθεί µέχρι  και 
το τέλος Απριλίου.

Τα κονδύλια για τις παραπάνω δράσεις προ-
γραµµατίζεται να διατεθούν από τον «κουµπαρά» 

του Ταµείου Ανάκαµψης. Μάλιστα το 70% αυτών 
των πόρων θα πρέπει να έχει δεσµευθεί (νοµι-
κές δεσµεύσεις µε προκηρύξεις) εντός της διετί-
ας 2021-2022 και το 30% το 2023. Οι πληρωµές 
θα µπορούν να γίνονται έως το 2026. 

Ωστόσο, όσον αφορά ιδιαίτερα τις δράσεις 
που προσοµοιάζουν τις δαπάνες που καλύπτει 
το ΠΑΑ, κάθε άλλο παρά σίγουρο είναι πως θα 
τις εγκρίνει η ΕΕ, καθώς βρίσκεται ακόµη σε εκ-
κρεµότητα το κανονιστικό πλαίσιο που θα διέ-
πει τέτοιες προσκλήσεις εφόσον είναι ενέργει-
ες που καλύπτει κατ’ εξοχήν η ΚΑΠ. ∆ηλαδή το 
ερώτηµα εάν µέτρα του ΠΑΑ χρηµατοδοτούνται 
από το Ταµείο Ανάκαµψης, µε βάση ποιον Κα-
νονισµό θα προκηρυχθούν και τι νοµικά προ-
βλήµατα µπορεί να προκύψουν, αν αντίστοιχη 
πρόσκληση σχεδιάζεται να εκδοθεί και από το 
ΠΑΑ, δεν έχει απάντηση. 

Ο µεταβατικός κανονισµός της ΚΑΠ
Εδώ, έρχεται και ο µεταβατικός κανονισµός 

της ΚΑΠ που έχει νόµος της ΕΕ στις 23 ∆εκεµ-
βρίου του 2020. Εκεί προβλέπεται ότι στα ελλη-
νικά Προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης, θα 
ενσωµατωθούν: 

Το 2021 πόροι 680.177.956 από την ερχό-
µενη ΚΑΠ συν επιπρόσθετοι πόροι 108.072.886 
από το Next Generation Europe.

Το 2022 πόροι 556.953.600 από την ερχό-

Στον άξονα των ιδιωτικών επενδύσεων 
κυρίως, γίνονται αναφορές

από την πολιτική ηγεσία για µια σειρά 
µέτρων που αποτελούν µέχρι

σήµερα µέτρα του ΠΑΑ ή θα µπορούσαν 
εν δυνάµει να αποτελέσουν.

Στο Ταμείο Ανάκαμψης
η αναδιάρθρωση καλλιεργειών 
Ενισχύσεις για τη φύτευση νέων ποικιλιών στο σχέδιο που έχει αποσταλεί στην ΕΕ

Στην αναδιάρθρωση των καλλιεργειών 
το πιο πιθανό είναι να ενταχθούν τα 
πυρηνόκαρπα και η σταφίδα που αποτελεί 
πάγιο αίτηµα των συντελεστών των δύο 
παραπάνω παραγωγικών κλάδων. 
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ΠΟΡΟΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΠ 2021-2022

ΕΥΡΩ

ΧΡΗΜΑΤΑ ΚΑΠ 
ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

2021 2022

680.177.956 556.953.600



µενη ΚΑΠ συν επιπρόσθετοι πόροι 257.213.470 
από το Next Generation Europe.

∆ηλαδή σύνολο 1,237 δις ευρώ µέσω ΚΑΠ συν 
365,2 εκατ. ευρώ τα οποία διατίθενται µέσω του 
Ταµείου Ανάκαµψης στο ΕΓΤΑΑ (Ταµείο του ΠΑΑ). 

Από τα 365,2 εκατ. ευρώ, τα 200 εκατ. θα πρέ-
πει να µοιραστούν τη διετία 2021-2022 σε προ-
κηρύξεις για: 1) βραχείες αλυσίδες εφοδιασµού 
και τις τοπικές αγορές, β) επενδύσεις γεωργίας 
ακριβείας και έξυπνης γεωργίας, καινοτοµίας, 
ψηφιοποίησης και εκσυγχρονισµού των µηχα-
νηµάτων και του εξοπλισµού παραγωγής, γ) τις 
συνθήκες ασφαλείας στην εργασία, δ) την ενέρ-
γεια από ανανεώσιµες πηγές, την κυκλική οικο-
νοµία και τη βιοοικονοµία, ε) την πρόσβαση σε 
τεχνολογίες πληροφορικής υψηλής ποιότητας 
στις αγροτικές περιοχές.

Εδώ, το πιο πιθανό, σύµφωνα µε ανθρώπους 
που βρίσκονται κοντά στις διαχειριστικές αρχές 
του ΠΑΑ, είναι να διατεθεί το σύνολο των πόρων 
σε δύο προσκλήσεις Νέων Αγροτών και Σχεδίων 
Βελτίωσης. Ως εκ τούτου, τουλάχιστον για αυτές 
τις δύο δράσεις, µάλλον θα γίνει η επιλογή χρη-
µατοδότησής τους από την µεταβατική ΚΑΠ και 
όχι από τους πόρους του Ταµείου Ανάκαµψης. 

Τα 135 εκατ. ευρώ από τα 365,2 εκατ. ευρώ 
σύµφωνα µε τον µεταβατικό κανονισµό θα πρέ-
πει να διατεθούν µεταξύ άλλων για: α) τη βιο-
λογική γεωργία, β) αγροπεριβαλλοντικά προ-
γράµµατα, γ) τη βελτίωση της χρήσης και δια-
χείρισης των υδάτων, συµπεριλαµβανοµένης 
της εξοικονόµησης ύδατος, δ) τη δηµιουργία, 
διατήρηση και αποκατάσταση ευνοϊκών για τη 
βιοποικιλότητα ενδιαιτηµάτων, ε) τις δράσεις 
συνεργασίας LEADER.

Για τα παραπάνω µέτρα που θα αξιοποιήσουν 
τα πρόσθετα αυτά κονδύλια, µπορεί να προβλε-
φθεί κατά 100% χρηµατοδότηση από ευρωπαϊ-
κούς πόρους, χωρίς εθνική χρηµατοδότηση. Ε-
πιπλέον, προβλέπονται διαφορετικά ποσοστά έ-
ντασης ενίσχυσης για Σχέδια Βελτίωσης και Με-
ταποίησης που µπορεί να φτάσει το 90%. 

Τρεις πηγές χρηµατοδότησης
Εν ολίγοις, υπάρχουν τρεις «κουµπαράδες» 

για την αγροδιατροφή για τη διετία 2021-2022. 
Πρώτον πόροι από το Ταµείο Ανάκαµψης, δεύ-
τερον πόροι της ΚΑΠ και τρίτον οι επιπρόσθε-
τοι πόροι του Next Generation Europe. Μάλ-
λον, εκτός από τα εγγειοβελτιωτικά έργα και 
την αναδιάρθρωση καλλιεργειών, όλες οι δρά-
σεις για την αγροδιατροφή θα χρηµατοδοτη-
θούν από την ΚΑΠ. 

Μέσα στο καλοκαίρι οι Νέοι 
Αγρότες για Φλώρινα - Κοζάνη
ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 

kontonis@agronews.gr

Εκτός από το Ταµείο Ανάκαµψης, ο αγροδιατροφικός 
τοµέας, διεκδικεί κονδύλια στα πλαίσια του Ταµείου 
∆ίκαιης Μετάβασης που αφορά κυρίως τις λιγνιτικές 
περιοχές της ∆υτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπο-
λης. Η αρχή έγινε µε την προδηµοσίευση της 3ης προ-
κήρυξης των Νέων Αγροτών για τους νοµούς Κοζάνης 
και Φλώρινας η οποία θα τρέξει αµέσως µετά το κλεί-
σιµο των αιτήσεων ΟΣ∆Ε, δηλαδή µέσα στο καλοκαί-
ρι. Επιπλέον, από το Ταµείο ∆ίκαιης Μετάβασης, σύµ-
φωνα µε το Master Plan που έχει συνταχθεί, θα χρη-
µατοδοτηθούν εµβληµατικές επενδύσεις στην υδρο-
πονία,  στην ευφυή κτηνοτροφία και ένα οικοσύστη-
µα οινικού τουρισµού στα πρότυπα της Βόρειας Ιτα-
λίας µε αναβάθµιση ιδιωτικών µονάδων παραγωγής 
και δηµιουργία καταλυµάτων σε υπάρχοντα και νέα 
οινοποιία. Στα βήµατα που αποµένουν ώστε να ξεκι-
νήσει µέσα στο 2021 η υλοποίηση του masterplan, 
περιλαµβάνεται η κατάρτιση των εδαφικών σχεδίων, 
που αποτελούν προϋπόθεση για να «ξεκλειδώσουν» 
τα κονδύλια του Ταµείου, ύψους 5 δισ. ευρώ, από ε-
θνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους.

Περιεχόµενο προδηµοσίευσης για Νέους
Αναλυτικότερα τώρα, όσον αφορά ειδικά τους Νέ-

ους Αγρότες σύµφωνα µε την προδηµοσίευση ισχύ-
ουν τα εξής:

Η 3η πρόσκληση του υποµέτρου 6.1 του Προγράµ-
µατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 εφαρ-
µόζεται στο πλαίσιο της λήψης µέτρων για την µετρί-
αση των επιπτώσεων της απολιγνιτοποίησης στις Πε-
ριφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας της Πε-
ριφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας.

Έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης 
Ως έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης ορίζεται το 

έτος 2021. Συνεπώς, η αίτηση στήριξης συντάσσεται 
µε βάση την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) που υπο-
βάλλεται το 2021.

Κριτήρια επιλεξιµότητας, επιχειρηµατικό 
σχέδιο, οικονοµική ενίσχυση 

1. ∆ικαίωµα υποβολής αίτησης στήριξης έχουν α) 
φυσικά πρόσωπα και β) νοµικά πρόσωπα στα οποία 
ο αρχηγός της γεωργικής εκµετάλλευσης είναι νέος 
γεωργός που, κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αί-
τησης στήριξης, πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

1.1. Είναι ενήλικας και δεν έχει υπερβεί το 41ο έ-
τος της ηλικίας του. 

1.2. Είναι µόνιµος κάτοικος της Περιφερειακής Ενό-
τητας Κοζάνης ή της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας. 

1.3. Εγκαθίσταται για πρώτη φορά στην εκµετάλ-
λευση κατά το δεκαοκτάµηνο που προηγείται της η-
µεροµηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης. 

1.4. Υποβάλλει ΕΑΕ για το έτος 2021. 
1.5. ∆εν έχει σύζυγο που είναι είτε επαγγελµατίας 

αγρότης / αγρότισσα, βάσει βεβαίωσης του ΜΑΑΕ, ή 
έχει τις προϋποθέσεις για να οριστεί ως επαγγελµα-
τίας αγρότης / αγρότισσα από το ΜΑΑΕ, εξαιρουµέ-
νων των συζύγων των επαγγελµατιών αγροτών στο 
τοµέα της αλιείας. 

1.6. ∆εν είναι σπουδαστής/στρια ή φοιτητής/τρια 
που δεν έχει συµπληρώσει τον αριθµό των προβλε-
πόµενων ετών φοίτησης για κάθε σχολή. 

1.7. Η γεωργική εκµετάλλευση πρέπει να βρίσκε-
ται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της µόνιµης κα-
τοικίας του/της αρχηγού της εκµετάλλευσης, να έχει 
ελάχιστο µέγεθος παραγωγικής δυναµικότητας (εκ-
φρασµένη ως τυπική απόδοση) 8.000 ευρώ και να έ-
χει περιληφθεί στην ΕΑΕ 2021.

2. Το ποσό ενίσχυσης δεν συνδέεται µε συγκεκριµέ-
νες δαπάνες και διαµορφώνεται ως εξής: Βασικό πο-
σό ενίσχυσης τα 17.000 ευρώ επί του οποίου µπορεί 
να υπολογίζονται οι πιο κάτω προσαυξήσεις: 

α) 2.500 ευρώ, εφόσον η περιοχή µόνιµης κατοι-
κίας των νέων γεωργών βρίσκεται σε περιοχές ορει-
νές ή µειονεκτικές ή σε µικρά νησιά (νησιά µέχρι και 
3.000 κατοίκους πληθυσµό) ή συνδυασµό αυτών των 
κατηγοριών περιοχών. 

β) 2.500 ευρώ, εφόσον η βασική κατεύθυνση της γε-
ωργικής εκµετάλλευσης είναι η πτηνοκτηνοτροφική. 
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Χρηµατοδότηση
Τα µέτρα που θα 
αξιοποιήσουν τα 

πρόσθετα κονδύλια 
του ΠΑΑ, µπορούν 
να χρηµατοδοτη-
θούν 100% από 

ευρωπαϊκούς 
πόρους

Αργεί ακόµα 
το ΤΑΑ

Είναι εξαιρετικά 
αµφίβολο, πως το 

Εθνικό Σχέδιο Ανά-
καµψης θα εγκριθεί 
τον Απρίλιο. Στην 
καλύτερη  περί-

πτωση µέσα στον 
Μάιο ίσως υπάρξει 

τελική έγκριση

1,5 δις ευρώ
Συνολικά 1,5 

δις ευρώ έχουν 
εξασφαλιστεί για 
προσκλήσεις των 

Προγραµµάτων για 
τη διετία 2021-

2022 

ΕΥΡΩ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ 
ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

2021 2022

108.072.886 257.213.470



Σε συνεννόηση τα αρμόδια υπουργεία

Μετά την ψυχρολουσία 
με την ακύρωσή της, 
εξετάζεται επιστροφή 
Δασώσεων μέσω ΕΣΠΑ  

 H μεταφορά του Μέτρου στο Περιβάλλοντος μπορεί να ανοίξει 
το δρόμο της προκήρυξης, καθώς πέρσι οι αρχές άφησαν 
ξεκρέμαστους ενδιαφερόμενους καλλιεργητές και φυτωριούχους  

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Η ακύρωση των προκηρύξεων για 
τις δράσεις ∆άσωσης Γαιών (Μέτρα 
8.1 και 8.2) για χάρη των ενισχύσε-
ων του κορωνοϊού, άφησε ξεκρέµα-
στους χιλιάδες αγρότες που προέβη-
σαν σε προεργασίες ένταξης στρεµ-
µάτων σε συνεργασία µε εκατοντά-
δες φυτωριούχους της χώρας, κα-
θώς το µέτρο αφορούσε σε 108 δεν-
δρώδεις καλλιέργειες. Τώρα, οι αρ-
χές φέρονται να εξετάζουν τη µετα-
φορά των συγκεκριµένων δράσεων 
από τα Προγράµµατα στο νέο ΕΣΠΑ 
ώστε να µπορέσει να «σωθεί» κάτι, έ-
στω και µε µία µικρή πρόσκληση µέ-
σα στο έτος. 

Σύµφωνα µε πληροφορίες της 
Agrenda η µετακίνηση του Κωνστα-
ντίνου Σκρέκα στην ηγεσία του ΥΠΕΝ 
διευκολύνει ακόµα περισσότερο τα 
πράγµατα, καθώς ο ίδιος από τη θέ-
ση του υφυπουργού του ΥΠΑΑΤ είχε 
ξεκινήσει τις σχετικές διερευνητικές 
επαφές. Αν πραγµατοποιηθεί αυτό, 
περί τα 300 εκατ. ευρώ θα απελευθε-
ρωθούν από τα Προγράµµατα της νέ-
ας περιόδου για άλλες δράσεις, ενώ, 
µε το θεσµικό πλαίσιο για τις ∆ασώ-
σεις σχεδόν έτοιµο, δεν αποκλείεται 
να τρέξει µία πρόσκληση την τρέχου-
σα διετία µέσω του ΕΣΠΑ. Τα πάντα 
θα εξαρτηθούν από το κανονιστικό 
πλαίσιο των Ταµείων που βρίσκονται 
υπό την οµπρέλα του ΕΣΠΑ, ενώ, ό-
πως λένε οι έχοντες γνώση των πραγ-
µάτων στην Αgrenda, αυτό θα λύσει 
και τα χέρια των διαχειριστικών αρ-
χών του ΠΑΑ σχετικά µε ορισµένους 
περιβαλλοντικούς δείκτες απόδοσης 
που θα πρέπει να ικανοποιήσουν.

Υπενθυµίζεται ότι τα Μέτρα 8.1 και 
8.2 που αφορούσαν τις ∆ασώσεις α-
γροτικών γαιών δεν έτρεξαν τελικά 
στην τρέχουσα προγραµµατική πε-

Μέσα στον Φεβρουάριο αναµένεται 
να βγουν τα αποτελέσµατα και οι 
βαθµολογίες για τις αιτήσεις αδει-
ών φύτευσης αµπέλου του 2021. 
Οι αιτήσεις, που έληξαν µετά α-
πό δύο παρατάσεις τον περασµέ-
νο ∆εκέµβριο, αυτή τη στιγµή ε-
ξετάζονται από τις ∆ΑΟΚ που διε-
νεργούν τους απαραίτητους διοι-
κητικούς ελέγχους ώστε να ενη-
µερωθούν έπειτα ηλεκτρονικά οι 
δικαιούχοι για τα αποτελέσµατα.  
Πάντως, εκτιµάται πως η εικόνα 
των εγκρίσεων δεν θα είναι και 
πολύ διαφορετική από εκείνη του 
2020, όπου ίσχυσαν τα ίδια κρι-
τήρια µοριοδότησης. 

Συγκεκριµένα, πέρσι, τα αιτήµα-
τα που έλαβαν το «πράσινο φως» 
για το 2020 ανέρχονταν σε 507 σε 
ισάριθµες αιτήσεις φυσικών και 
νοµικών προσώπων, οι οποίες ή-
ταν λιγότερες σε ποσοστό 60% πε-
ρίπου από το 2019, όταν και είχαν 
εγκριθεί 800 αιτήµατα, χρονιά που 
είχαν αλλάξει τα κριτήρια προτε-
ραιότητας από εθνικό επίπεδο.

Από τις συνολικά 507 αιτήσεις 

που εγκρίθηκαν, το 25,05% αυτών 
(127 αιτήσεις) αφορά υφιστάµε-
νες εκµεταλλεύσεις από 0,1 έως 
10 στρέµµατα, το 18,93% (96 αι-
τήσεις) από 10 έως 30 στρέµµατα. 
Τέλος, το 15,78% (80 αιτήσεις) των 
συνολικών αιτήσεως που εγκρίθη-
καν, αφορούν εκµεταλλεύσεις α-
πό 50 έως 75 στρέµµατα.

Όσον αφορά το νέο πρόγραµµα 
αναδιάρθρωσης αµπελώνων που 
αναµένουν οι αµπελουργοί, αυτό 
αναµένεται να προκηρυχθεί µέσα 

Σε ένα μήνα ονόματα για άδειες

ρίοδο, καθώς τα κονδύλια τους µετα-
φέρθηκαν σχεδόν εξολοκλήρου στην 
έκτακτη ενίσχυση του ελαιολάδου στα 
πλαίσια του Μέτρου 21. Το Μέτρο 8.2 
«Ενίσχυση για γεωργοδασοκοµικά συ-
στήµατα» άλλωστε απαιτεί και την ολο-
κλήρωση των διαχειριστικών σχεδίων 
βόσκησης, κάτι που είναι προφανές ότι 
δεν µπορεί να γίνει σύντοµα. 

Από την άλλη, το Μέτρο 8.1 «∆άσω-
ση και δηµιουργία δασικών εκτάσεων» 
είχε σχεδιαστεί για να καλύψει περί τα 
44.000 στρέµµατα γης, µε δικαιούχους 
αγρότες που θα λάµβαναν πριµ συντή-
ρησης των εκτάσεων και την κάλυψη 
των εξόδων για τις νέες φυτεύσεις. Στο 
κείµενο για την ακύρωση του Μέτρου α-
ναφέρεται: «Μεταφορά  πόρων από  το  
Μ8.1 «∆άσωση  και  δηµιουργία  δασι-
κών  εκτάσεων»,  µε η υλοποίηση  της  
δράσης για νέα  δάσωση γεωργικών 
γαιών,  µε εξοικονόµηση 50 εκατ. ευ-
ρώ. ∆ιατηρούνται στο παρόν υποµέτρο 
µόνο οι πόροι που επαρκούν να καλύ-
ψουν τις ανειληµµένες υποχρεώσεις  
του  προγράµµατος. Η  διάρκεια  της  
στήριξης είναι κατά το µέγιστο 12 χρό-
νια. Η δάσωση θα αφορούσε γεωργι-
κές γαίες. Άργησε  εξαιρετικά  η προ-
κήρυξη των νέων δράσεων του υποµέ-
τρου λόγω διοικητικών προβληµάτων. 
Το µέτρο θα σχεδιαστεί εκ νέου την ε-
πόµενη προγραµµατική περίοδο, εφό-
σον δικαιολογείται σχετική ανάγκη α-
πό τη SWOT ανάλυση. Τα εκτάρια για 
τη νέα δράση εγκατάστασης αφορού-
σαν 4.416 εκτάρια.».

Ταµεία
Όλα θα εξαρτηθούν 

από το κανονιστικό πλαίσιο 
των Ταµείων που βρίσκονται 
υπό την οµπρέλα του ΕΣΠΑ

Άργησε  εξαιρετικά  
η προκήρυξη των 
νέων δράσεων 
του υποµέτρου 
λόγω διοικητικών 
προβληµάτων 
και στο τέλος 
ακυρώθηκε.
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Ελαιόλαδο
Τα Μέτρα 8.1 και 8.2 για τις 
∆ασώσεις αγροτικών γαιών δεν 
έτρεξαν τελικά στην τρέχουσα 
προγραµµατική περίοδο, καθώς 
τα κονδύλια τους µεταφέρθηκαν 
σχεδόν εξολοκλήρου στην 
έκτακτη ενίσχυση ελαιολάδου 
στα πλαίσια του Μέτρου 21. 

Συντήρηση
Το Μέτρο 8.1 «∆άσωση και 
δηµιουργία δασικών εκτάσεων» 
είχε σχεδιαστεί για να καλύψει 
περί τα 44.000 στρέµµατα γης, 
µε δικαιούχους αγρότες που θα 
λάµβαναν πριµ συντήρησης των 
εκτάσεων και την κάλυψη των 
εξόδων για τις νέες φυτεύσεις. 

Εκ νέου
Το µέτρο θα σχεδιαστεί εκ νέου 
την επόµενη προγραµµατική 
περίοδο, εφόσον δικαιολογείται 
σχετική ανάγκη από τη SWOT 
ανάλυση.



αμπελώνων

Η μεταποίηση στο
Ταμείο Εγγυοδοσίας 
Επενδύσεων 80%
Την ενεργοποίηση του νέου Τα-
µείου Εγγυοδοσίας Επενδύσε-
ων για την παροχή εγγυήσεων 
ύψους 80% που θα αφορούν τη 
χρηµατοδότηση των επενδυτι-
κών σχεδίων µικροµεσαίων ε-
πιχειρήσεων, µε νέα δάνεια χα-
µηλού επιτοκίου, µειωµένων ε-
ξασφαλίσεων και µεγαλύτερης 
περιόδου αποπληρωµής, ανα-
κοίνωσαν σε τηλεδιάσκεψη οι 
αρµόδιες αρχές.

Οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν 
να υποβάλουν αίτηση χρηµατο-
δότησης στα πέντε χρηµατοπιστω-
τικά ιδρύµατα - Τράπεζα Πειραι-
ώς, Εθνική Τράπεζα, Eurobank, 
Attica Bank και ProCredit Bank 
–, µε τα οποία το ΕΤαΕ έχει ήδη 
συνάψει επιχειρησιακές συµφω-
νίες. Τα συγκεκριµένα χρηµατο-
πιστωτικά ιδρύµατα θα προβούν, 
το αµέσως προσεχές διάστηµα, 
σε σχετικές ανακοινώσεις. 

∆ικαιούχοι για ένταξη θα εί-
ναι µικροµεσαίες επιχειρήσεις ό-
πως για παράδειγµα οι µεταποι-
ητικές αγροτικών προϊόντων, ε-
νώ δεν έχει γίνει ακόµα γνωστό, 

αν θα µπορούν να ενταχθούν σε 
αυτό οι αγρότες-φυσικά πρόσω-
πα. Σηµειώνεται, πως για τον α-
γροτικό τοµέα ήδη τρέχει σχετι-
κό πρόγραµµα από το Ταµείο Εγ-
γυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης.

Παράλληλα, σύµφωνα µε την 
ανακοίνωση για την ενεργοποί-
ηση του νέου αυτού εργαλείου, 
διαχειριστής του Ταµείου είναι 
το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσε-
ων (ΕΤαΕ), το οποίο θα λειτουρ-
γεί ως εγγυητής των δανείων ε-
πενδυτικού σκοπού, σε ύψος έ-
ως 80%. Το Ταµείο συγχρηµα-
τοδοτείται από εθνικούς και ευ-
ρωπαϊκούς πόρους, µέσω του Ε-
πιχειρησιακού Προγράµµατος 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρη-
µατικότητα και Καινοτοµία» (Ε-
ΠΑνΕΚ), του ΕΣΠΑ 2014-2020, 
ύψους 100 εκατ. ευρώ. Με την 
τραπεζική µόχλευση, ο προϋπο-
λογισµός του Ταµείου θα ανέλ-
θει σε 500 εκατ. ευρώ για τη στή-
ριξη της ρευστότητας των µικρο-
µεσαίων επιχειρήσεων.

Στη σχετική τηλεδιάσκεψη, ό-
που έγινε και η ανακοίνωση, 
συµµετείχαν ο αντιπρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργα-
ρίτης Σχοινάς, ο αρµόδιος υφυ-
πουργός Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων, Γιάννης Τσακίρης, ο ∆ι-
ευθύνων Σύµβουλος του Ευρω-
παϊκού Ταµείου Επενδύσεων, 
Alain Godard, καθώς και εκπρό-
σωποι των χρηµατοπιστωτικών 
ιδρυµάτων.

Μετάθεση ηµεροµηνιών
για αιτήσεις Εξοικονοµώ 
Σε τεχνικές αλλαγές που αφορούν 
τη λειτουργία της πλατφόρµας 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για το πρόγραµµα Εξοικονοµώ- 
Αυτονοµώ προχώρησε το 
υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας. Όπως έγινε γνωστό, το 
ΥΠΕΝ µετέθεσε κατά 14 ηµέρες τη 
διαδικασία υποβολής αιτήσεων για 
το πρόγραµµα σε 4 περιφέρειες και 
συγκεκριµένα σε Αν. Μακεδονία – 
Θράκη (25 Ιανουαρίου αντί για 11 
Ιανουαρίου), ∆υτική Μακεδονία (27 
Ιανουαρίου αντί για 13 Ιανουαρίου), 
Κεντρική Μακεδονία (29 
Ιανουαρίου αντί για 15 Ιανουαρίου) 
και Θεσσαλία (1η Φεβρουαρίου αντί 
για 20 Ιανουαρίου). 
Επίσης η υποβολή των αιτήσεων 
που αφορούν τις πολυκατοικίες θα 
ξεκινήσει από τις 3 Φεβρουαρίου 
σε όλη την επικράτεια. 
Υπενθυµίζεται ότι το πρόγραµµα 
έχει προϋπολογισµό 850 εκατ. 
ευρώ και παρέχει επιδότηση έως 
και 85% για την υλοποίηση 
οικιακών παρεµβάσεων µε στόχο τη 
µείωση της ενεργειακής 
κατανάλωσης.

στην Άνοιξη και θα καλυφθεί α-
πό κονδύλια που εξασφάλισε για 
τον οίνο ο µεταβατικός κανονι-
σµός της ΚΑΠ. 

Υπενθυµίζεται πως το εν λόγω 
πρόγραµµα αναδιάρθρωσης επι-
δοτεί µε ποσά τους αµπελουργούς 
που ξεκινούν από τα 1.020 ευρώ 
το στρέµµα και φτάνουν στις πε-
ριπτώσεις των ορεινών περιοχών 
τα 1.450 ευρώ το στρέµµα για το 
σκοπό εκρίζωσης και αναφύτευ-
σης των οινάµπελων. 

Σε 5 τράπεζες
Αίτηση χρηµατοδότησης 
σε πέντε χρηµατοπιστω-
τικά ιδρύµατα, Τράπεζα 

Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα, 
Eurobank, Attica Bank και 

ProCredit Bank 
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ

Επιδότηση 
αντιχαλαζικών
Περιθώριο έως τις 31 
Μαρτίου 2021, έχουν 
αγρότες και συλλογικά 
σχήµατα για να κάνουν 
αίητηση ενίσχυσης στα 
πλαίσια του Μέτρου 5.1 
που επιδοτεί την αγορά και 
εγκατάσταση αντιχαλαζικών, 
αντιβρόχινων και 
αντιπαγετικών συστηµάτων.  
Εν τω µεταξύ η υποβολή 
αίτησης πρώτης πληρωµής 
της προηγούµενης 
προκήρυξης παρατείνεται 
µέχρι τις 15 Ιουλίου. 

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.

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ∆ΟΣΙΑΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩΤΟΥ ∆ΑΝΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ATTICA

BANK
PROCREDIT

BANK

80% 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

500
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ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Η σπορά καλαµποκιού σε διπλή σειρά και 
η σπορά των σπόρων εναλλάξ, οδηγεί σε υ-
ψηλότερες αποδόσεις καλαµποκιού και κα-
λύτερη ποιότητα. Αυτό αποδεικνύεται από 
µια µελέτη του Πανεπιστηµίου του Όσνα-
µπρουκ που πραγµατοποιήθηκε σε συνερ-
γασία µε την εταιρεία Lemken. 

Συγκεκριµένα, µέσα από αυτή τη µελέ-
τη, όπως υποστηρίζει η Lemken, επιβεβαι-
ώθηκε ότι η διπλής σειράς σπορά µε τη µέ-

θοδο σποράς «DeltaRow» φέρνει µεγαλύ-
τερες αποδόσεις στον αραβόσιτο, περισσό-
τερη ενέργεια στην καλλιέργεια και αυξη-
µένες αναπνοές από την τελευταία. Όλα 
αυτά σε σύγκριση µε µία συµβατική µονής 
σειράς σπαρτική.

Σύµφωνα µε τη Lemken, αυτά τα θετικά 
αποτελέσµατα ήταν εµφανή σε όλες τις δο-
κιµασµένες παραλλαγές, αλλά ήταν πιο έ-
ντονα µε ρυθµό σποράς οκτώ σπόρων ανά 
τετραγωνικό µέτρο. Σε αυτό το ρυθµό, πα-
ρατηρήθηκαν αυξήσεις 4,5% στις αποδό-
σεις αραβοσίτου, 8,2% στην καθαρή ενέρ-

Νέα φιλοσοφία 
σποράς δίνει αέρα στα 
φυτά για αποδόσεις     
Σπορά καλαμποκιού σε διπλή σειρά και σπόρους 
εναλλάξ προτείνει η μέθοδος «DeltaRow» της Lemken

Nutrimore Winner 
το μόνο με διπλή 
ασπίδα προστασίας
Στην επιφανειακή αζωτούχο λίπανση των σιτηρών τα τελευ-
ταία χρόνια το λίπασµα πρωταγωνιστής δεν είναι άλλο πα-
ρά η σταθεροποιηµένη ουροθειϊκή.

Γι’αυτό και η Gavriel για εγγυηµένα αυξηµένες αποδόσεις 
προτείνει Nutrimore Winner – τη µοναδική σταθεροποιηµέ-
νη ουροθειϊκή µε διπλή ασπίδα προστασίας. 

ΑΣΠΙ∆Α 1: Το Nutrimore Winner παράγεται πάντα και µό-
νο µε θειϊκή αµµωνία- χαµηλής οξύτητα γι’ αυτό και είναι η 
µόνη σταθεροποιηµένη ουροθειϊκή που παραµένει δραστι-
κή και άρα αποτελεσµατική για τουλάχιστον ένα χρόνο από 
την ηµέρα της ενσάκισης. Οι περισσότερες (σταθεροποιηµέ-
νες) ουροθειϊκές χρησιµοποιούν κοινές θειϊκές αµµωνίες οι 
οποίες από την φύση τους έχουν πολύ υψηλή οξύτητα. Χι-
λιάδες πειραµατικά στην Αµερική αλλά και παγκοσµίως που 
πραγµατοποιήθηκαν σε αξιόπιστα εργαστήρια έχουν αποδεί-
ξει ότι στις ουροθειϊκές που στην παραγωγή τους χρησιµο-
ποιήθηκε θειϊκή αµµωνία υψηλής οξύτητας, ο σταθεροποιη-
τής NBPT απενεργοποιήθηκε µέσα σε 15 ηµέρες από την συ-

σκευασία του προϊόντος. Αυτό 
έχει ως συνέπεια η θεωρητικά 
σταθεροποιηµένη ουροθειϊκή 
να φτάνει στο χωράφι σαν µια 
απλή ουροθειϊκή και πρακτι-
κά το λίπασµα να χάνει πάνω 
από το 40% των µονάδων α-
ζώτου που περιέχει στον αέ-
ρα, τις πρώτες ώρες µετά την 
εφαρµογή του. 

ΑΣΠΙ∆Α 2: Το Nutrimore 
Winner είναι το µόνο που πε-

ριέχει Agrotain- το µόνο γνήσιο και µε πατέντα Αµερικά-
νικο σταθεροποιητή ουρεάσης. Το Agrotain είναι ένα µίγ-
µα από NBPT και συγκεκριµένες βοηθητικές ουσίες και όχι 
απλά NBPT. Οι βοηθητικές ουσίες που εµπεριέχονται στο 
Agrotain προέκυψαν µετά από πολυάριθµα πειράµατα και 
χρόνια πειραµατισµού στην Αµερική και σε πολλές άλλες 
χώρες σε διάφορες περιβαλλοντολογικές συνθήκες. Απο-
δείχτηκε ότι χωρίς αυτές ή µε τη χρήση διαφορετικών βο-
ηθητικών ουσιών το NBPT γίνεται πολύ ασταθές και χάνει 
άµεσα την αποτελεσµατικότητά του. 

Η παρουσία του Agrotain είναι ο δεύτερος παράγοντας µετά 
την χρήση της θειϊκής αµµωνίας ειδικών προδιαγραφών µε 
χαµηλή οξύτητα, που βοηθά στο να παραµένει το Nutrimore 
Winner 100% σταθεροποιηµένο και άρα αποτελεσµατικό του-
λάχιστον ένα χρόνο µετά την συσκευασία του. Η επένδυση σε 
άζωτο είναι σοβαρή απόφαση. Απώλεια σε άζωτο, σηµαίνει 
απώλεια σε αποδόσεις (για κάθε 4 µονάδες αζώτου που χά-

νονται, η απόδοση των 
σιτηρών µειώνεται κατά 
100 kgr/στρ.) και άρα σε 
χρήµατα. 

Το Nutrimore Winnerεί-
ναι η µόνη αξιόπιστη στα-
θεροποιηµένη ουροθειϊ-
κή µε διπλή ασπίδα προ-
στασίας γι’ αυτό και εγγυ-
άται τουλάχιστον 10% αύ-
ξηση σοδειάς στην καλ-
λιέργεια των σιτηρών, οι-
κονοµία και κερδοφορία.

ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΚΟΥΝΟΥ, 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ MARKETING, 

GAVRIEL
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Με έγκριση 
120 ημερών το 
BENEVIA® 10 OD
της FMC για φράουλα
Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης χορήγησε άδεια διάθεσης 
στην αγορά στο εντοµοκτόνο BENEVIA® 10 OD (δραστική 
ουσία: cyazypyr®), για περιορισµένη και ελεγχόµενη χρήση 
στην καλλιέργεια της φράουλας θερµοκηπίου εναντίον 
του θρίπα Frankliniella occidentalis για χρήση εντός των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Ηλείας και Αχαϊας, για την περίοδο 
1/02/2021-31/05/2021

O F. occidentalis, αποτελεί τον πιο επικίνδυνο εντοµολογικό 
εχθρό της φράουλας. Μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζηµιά 
στην παραγωγή και σηµαντικό οικονοµικό πλήγµα στους 
παραγωγούς. Το BENEVIA® 10 OD µε δραστική ουσία το 
cyazypyr® παρέχει ένα νέο τρόπο δράσης για τον έλεγχο 
του θρίπα (IRAC group 28) και αποτελεί ένα ιδιαίτερα 

αποτελεσµατικό προϊόν για να επιτευχθεί και διασφαλιστεί 
η µέγιστη δυνατή απόδοση της παραγωγής.Το BENEVIA® 
10 OD της FMC διαθέτει όλες τις προδιαγραφές να µπει 
στα προγράµµατα ψεκασµών προστατεύοντας τη φράουλα 
από το θρίπα, µπορεί να χρησιµοποιείται έως 2 φορές ανά 
καλλιεργητική περίοδο, ενώ παράλληλα εµφανίζει µεγάλη 
εκλεκτικότητα στα ωφέλιµα. Σηµαντικό πλεονέκτηµα είναι και 
το χρονικό διάστηµα από την εφαρµογή µέχρι τη συγκοµιδή 
(PHI) που είναι µόλις 1 µέρα. Έτσι το BENEVIA® 10 OD θέτει 
τις βάσεις για µια συγκοµιδή µε υψηλή εµπορική αξία και 
βοηθά τους παραγωγούς να ανταποκριθούν καλύτερα στις 
απαιτήσεις της αλυσίδας τροφίµων αλλά και να διατηρήσουν 
την βιωσιµότητα της επιχείρησής τους.  

γεια (NEL), 7,9% στη µεταβολιζόµενη ενέρ-
γεια (ME) και 5,4% στις αποδόσεις αερίου 
σε σύγκριση µε τις αντίστοιχες τιµές που 
επιτεύχθηκαν µε σπορά µονής σειράς και 
χωρίς DeltaRow.

Αυτά τα πλεονεκτήµατα απόδοσης και 
ποιότητας που προσφέρει η προσέγγιση 
DeltaRow οφείλονται στο γεγονός ότι αυ-
τό το σύστηµα της Lemken δίνει στα φυτά 
περίπου 70% περισσότερο χώρο για ανά-
πτυξη σε σύγκριση µε τις συµβατικές σπαρ-
τικές. Ως αποτέλεσµα, κάθε φυτό έχει πε-
ρισσότερο χώρο για να απορροφήσει νερό 
και θρεπτικά συστατικά και εποµένως πε-
ρισσότερο χώρο για να αναπτυχθεί και µα-
κροπρόθεσµα αυτό έχει ευεργετική επίδρα-
ση στην ανάπτυξη των φυτών.

Η δοκιµή διεξήχθη στο Μπόρκεν (Βόρεια 

Ρηνανία-Βεστφαλία) την άνοιξη του 2020. 
Οι επιπτώσεις του συντελεστή σποράς (ε-
πτά, οκτώ ή εννέα σπόροι ανά τετραγωνι-
κό µέτρο) και η προσέγγιση σποράς στην 
απόδοση και την ποιότητα των καλλιεργει-
ών εξετάστηκαν σε δοκιµή µεγάλης κλίµα-
κας και, φυσικά, οι χρόνοι οργώµατος, κα-
ταπόνησης σπόρων, σποράς και συγκοµι-
δής ήταν πανοµοιότυποι για όλες τις πα-
ραλλαγές δοκιµής.

Ακρίβεια σε υψηλές ταχύτητες
Σηµειώνεται εδώ πως τη σπαρτική Azurit 

της Lemken που εγκαινίασαν αυτή τη µέ-
θοδο σποράς, έχει δοκιµάσει και το περι-
οδικό Profi. Σύµφωνα µε τη σχετική δοκι-
µή σποράς, µε στόχο το ρυθµό των 90.000 
σπόρων ανά στρέµµα και τη ταχύτητα στα 
8 χλµ. ανά ώρα, περίπου το 90% των σπό-
ρων ήταν στην επιθυµητή απόσταση, στα 
12 χλµ./ώρα ο αριθµός µειώθηκε στο 85%. 
Σε κάθε σειρά, η απόκλιση από την απόστα-
ση-στόχο ήταν κατά µέσο όρο 44 χιλιοστά. 
Με την αύξηση της ταχύτητας στα 12 χλµ./
ώρα, αυξήθηκαν αντίστοιχα οι διπλοί σπό-
ροι και τα κενά, όµως το 91% -94% των σπό-
ρων εξακολουθούσε να είναι εντός των ε-
πιθυµητών ορίων. 

Στο Profi
Τη σπαρτική Azurit της Lemken µε 

την οποία εγκαινιάστηκε αυτή η 
µέθοδος σποράς στη Βόρεια Ρηνανία 
έχει δοκιµάσει και το περιοδικό Profi

Ανταλλακτικά SDF 
μέσω του κινητού
Πιο εύκολη, πιο διαισθητική αλλά και πιο γρήγορη κάνει 
ο όµιλος SDF την διαδικασία παραγγελίας και παραλαβής 
ανταλλακτικών, εγκαινιάζοντας για πρώτη φορά έναν πλήρη 
κατάλογο από γνήσια εξαρτήµατα για τρακτέρ, µοντέλα του 
1980-2021. Αυτό το είδος απευθείας πώλησης είναι η πρώτη 
πρωτοβουλία του κατασκευαστή γεωργικών µηχανηµάτων να 
επιτρέπει στο κοινό να αγοράζει ανταλλακτικά µέσω ιστοτόπου.

Το κατάστηµα προσφέρει πολλά πλεονεκτήµατα για 
τους πελάτες, µεταξύ των οποίων µια λειτουργία για τον 
προσδιορισµό ακριβώς των σωστών ανταλλακτικών που 
απαιτούνται για τρακτέρ, µε τον χρήση να χρειάζεται 
να εισάγει µόνο τον σειριακό αριθµό (ή αναζητώντας 
µε συγκεκριµένο µοντέλο). Επιπλέον, τα ανταλλακτικά 
µπορούν να παραγγελθούν 24 ώρες την ηµέρα, 7 ηµέρες την 
εβδοµάδα, ακόµη και από smartphone, και αποστέλλονται 
απευθείας στη διεύθυνση του σπιτιού.
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Σε πλήρη εφαρµογή βρίσκεται από 
τον Οκτώβριο του 2020 το νέο ευ-
ρωπαϊκό έργο «ARTOLIO», το οποίο 
αναµένεται να ολοκληρωθεί το Φε-
βρουάριο του 2023 µέρος του προ-
γράµµατος ENI CBC Med για τη δι-
ασυνοριακή συνεργασία στη Μεσό-
γειο, µε στόχο την εφαρµογή καινο-
τόµων, αναπτυξιακών µέτρων που θα 
οδηγήσουν στη βελτίωση της ποιό-
τητας παραγωγής του ελαιολάδου. 

Το εν λόγω έργο αξίας  2,9 εκατ. 
ευρώ (το 90% της χρηµατοδότησης, 
ήτοι 2,6 εκατ. από την ΕΕ) συντονί-
ζεται από τον Οργανισµό Αγροτικής 
Έρευνας του Ισραήλ και υλοποιεί-
ται σε συνεργασία µε 9 εταίρους α-
πό Κύπρο, Ελλάδα, Γαλλία, Ισραήλ, 
Ιορδανία, Παλαιστίνη και Ισπανία.  

Το ARTOLIO, επιπρόσθετα µε την 
εστίασή του στη βελτίωση της επε-
ξεργασίας, της βιωσιµότητας και της 
ενεργειακής αποδοτικότητας, θα συ-
νεισφέρει στη θεµελίωση ενός νέου 
επιπέδου ανώτερης ποιότητας για το 
εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο. Τα 
µέτρα αυτά στοχεύουν στη βελτίωση 

της τοπικής οικονοµίας των συµµε-
τεχόντων χωρών, καθώς και στο να 
παρέχουν στον κόσµο της υπαίθρου 
και στον αγροτικό τοµέα γενικότε-
ρα τα εργαλεία εκείνα που θα βοη-
θήσουν στην τοποθέτηση των προ-
ϊόντων που παράγονται στην αγο-
ρά, αλλά και στη θέση της ποιότη-
τάς τους και την αναγνώρισή τους 
σε διεθνές πεδίο. 

Οι συµµετέχοντες φορείς
Φορείς από τις Μεσογειακές χώρες 

του Ισραήλ, της Ελλάδας, της Γαλ-
λίας, της Κύπρου, της Παλαιστίνης, 
της Ιορδανίας και της Ισπανίας απο-
τελούν το εταιρικό σχήµα του έργου. 

Το ARTOLIO συντονίζεται από τον 

Οργανισµό Γεωργικής Έρευνας του 
Ισραήλ (ARO Volcani Center και ε-
ταίρους του Beit Hakerem Cluster) 
και συµµετέχουν το Εθνικό Κέντρο 
Αγροτικής Έρευνας της Ιορδανίας, 
το Παλαιστινιακό Κέντρο Αγροτικής 
Έρευνας και Ανάπτυξης, ο Όµιλος 
Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και Κα-
τάρτισης της Αµερικανικής Γεωργι-
κής Σχολής (Ελλάδα), ο Ελληνικός 
Γεωργικός Οργανισµός «∆ήµητρα», 
το τµήµα Γεωργίας του υπουργείου 
Γεωργίας και Ανάπτυξης Υπαίθρου 
και Περιβάλλοντος της Κύπρου, το 
Πανεπιστήµιο της Χαέν (Ισπανία), το 
Πανεπιστήµιο Corse Pasquale Paoli 
της Γαλλίας και η εταιρία Kellenfol 
Advertising S.L. από την Ισπανία. 

Πιλότος το ARTOLIO
για βελτίωση παραγωγής 
έξτρα παρθένου ελαιολάδου 
στη Μεσόγειο Στόχος του έργου η στήριξη μικρών 

ελαιοπαραγωγών και η αναγνώριση 
των προϊόντων τους στη διεθνή αγορά

Το ARTOLIO θα παρέχει ένα ψηφιακό 
σύστηµα για το έξτρα παρθένο. 

∆εσµεύσεις για µείωση εκποµπών άνθρακα 
και ανάπτυξης πρακτικών ενεργειακής απόδοσης

Στους κεντρικούς στόχους του ARTOLIO η ουσιαστική βελτίωση στην 
ποιότητα του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου. Σε συµφωνία µε τις 
δεσµεύσεις της ΕΕ για µείωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα και 
για την προστασία του περιβάλλοντος, το έργο στοχεύει επίσης να βοηθήσει 
τους παραγωγούς στην εφαρµογή µεθόδων αειφόρους ανάπτυξης και 
πρακτικών βέλτιστης ενεργειακής απόδοσης. Στοχεύει στην παροχή γνώσης 
στην προώθηση και στις πωλήσεις, καθώς επίσης και στην παροχή 
τεχνολογίας που βοηθάει στη βελτίωση της παγκόσµιας αναγνώρισης του 
τοπικού προϊόντος. Για την επίτευξη αυτού, το  ARTOLIO θα παρέχει ένα 
ψηφιακό σύστηµα που προτίθεται να φέρει κοντά παραγωγούς, ειδικούς, 
αγοραστές και καταναλωτές, µε σκοπό την ενεργοποίηση της υπάρχουσας 
γνώσης και κουλτούρας που φέρει το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. 

Πωλήσεις
Στόχος η 
παροχή 

γνώσης και 
τεχνολογίας 

στην προώθηση 
και στις 

πωλήσεις

Ισραήλ
Το έργο συντο-

νίζεται από 
τον Οργανισµό 

Αγροτικής 
Έρευνας του 

Ισραήλ

Σχήµα
Εταίροι του 

έργου Ελλάδα, 
Ισραήλ, Γαλ-
λία, Κύπρος, 
Παλαιστίνη,  
Ιορδανία και 

Ισπανία

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Σε θαυμάζουν 
αλλά δεν σε 
καταλαβαίνουν

 ∆ιαχρονικό: Όταν 
συναντήθηκαν ο Charlie Chaplin 
και ο Albert Einstein, ο Einstein 
είπε: Αυτό που θαυµάζω σε σένα 
είναι ότι δεν λες µια λέξη, αλλά 
όλος ο κόσµος σε καταλαβαίνει. 
Είναι αλήθεια, απάντησε ο Τσάπλιν, 
αλλά η δόξα σου είναι πολύ 
µεγαλύτερη από τη δική µου. Όλος 
ο κόσµος σε θαυµάζει αλλά κανείς 
δεν σε καταλαβαίνει.

 Αγροτικά Προϊόντα: Μεγάλοι 
εµπορικοί οίκοι και τραπεζικοί όµιλοι 
εκτιµούν την πορεία των αγροτικών 
προϊόντων ως εξής: 1) Η παραγωγή 
βιοµηχανικής ντοµάτας θα χάσει 
στρέµµατα, ενώ την επόµενη 
δεκαετία υπάρχει ζωηρή συζήτηση 

για πελτέ και 
υποπροϊόντα 
ντοµάτας. 
2) Θα αυξηθούν 
οι εξαγωγές 
κοµπόστας, ενώ 
θα είναι 
σταθερή ζήτηση 
στα επιτραπέζια 

ροδάκινα. 3) Ζήτηση θα 
παρουσιάσουν τα πορτοκάλια λόγω 
της πανδηµίας. 4) Η παραγωγή 
µήλου θα είναι σταθερή µέχρι το 
2030 µε νέες ποικιλίες. 5) Το 
ελαιόλαδο θα ανακάµψει και σε 
κατανάλωση και σε εξαγωγές. 6) 
Προβλέπεται θετικό πρόσηµο, τόσο 
για το βαµβάκι, όσο και για τα 
δηµητριακά και για το σιτάρι. 
eleftheria.gr, 28/12/2020.  

 Κατοχύρωση: Επιδότηση 
για την κατοχύρωση εθνικού και 
κοινοτικού εµπορικού σήµατος 
έως 1.500 ευρώ/ επιχείρηση, από 
11/1/20 21. Έχει σκοπό να θέσει τη 
διανοητική ιδιοκτησία στην υπηρεσία 
κυρίως των µικρών και µεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ), ώστε αυτές 
να εφοδιασθούν και να 
αξιοποιήσουν στο έπακρο τα άυλα 
περιουσιακά τους δικαιώµατα επί 
εµπορικών σηµάτων και σχεδίων 
µε στόχο να αυξήσουν την 
ανταγωνιστικότητά τους. ΥπΑνΕπ. 
∆ιεύθυνση Σηµάτων ΓΓ Εµπορίου 
και Προστασίας Καταναλωτή 
(κα Ρ. Πετροπουλέα 2103893282, 
rebpetrop@gge.gr). atlantea.news, 
4/1/2021. 

* ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ
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Στα οινικά µονοπάτια που ανοίγονται 
από ένα πλήθος από µοναστικά κι όχι 
µόνο οινοποιεία και παραδοσιακά τσι-
πουροκάζανα στις πλαγιές του όρους 
Άθω, µέσα στο εµβληµατικό «περιβό-
λι της Παναγιάς», όσο και στην ευρύ-
τερη προ Αθωνική περιοχή, θέλει να 
µυήσει τους επισκέπτες του ο ∆ήµος 
Αριστοτέλη στην Ανατολική Χαλκιδι-
κή, που εννοεί να κάνει πράξει τη… 
χέρι – χέρι ανάπτυξης της γαστρονο-
µίας µε την αναψυχή. 

Με «όχηµα» το cluster τοπικών επι-
χειρήσεων που έχει δηµιουργηθεί το 
τελευταίο διάστηµα, υπό την «οµπρέ-
λα» της αυτοδιοικητικής Αρχής έχει 
στηθεί ένας οινικός χάρτης, που πε-
ριλαµβάνει τα 16 οινοποιεία της πε-
ριοχής, εντός κι εκτός του Άθω, κα-
θώς και τα πάνω από 20 καζάνια για 
απόσταξη τσίπουρου, στα πρότυπα δι-
εθνών οινοπροορισµών.

Προκειµένου µάλιστα, να διαπιστω-
θούν οι τάσεις και η δυναµική της συ-
γκεκριµένης µορφής τουριστικής ανά-
πτυξης, πριν περίπου δύο µήνες έγι-
νε επίσκεψη από στελέχη του ∆ικτύ-
ου, στην περιοχή του Freiburg στη Βά-
δη–Βυρτεµβέργη, όπου εξακριβώθη-
κε ότι οι οινικές περιηγήσεις ως προ-
σφερόµενο τουριστικό προϊόν αποτε-
λεί µια πλουτοπαραγωγική πηγή στην 
οποία το κρατίδιο βασίζει αποκλειστι-
κά την οικονοµία του.

Έτσι, πάνω στο αµπελοοινικό «από-
θεµα» του νοµού, που ανέδειξε η χαρτο-
γράφηση, έχουν «χτιστεί» µια σειρά α-
πό περιηγητικές οινικές διαδροµές, που 
θα αρχίσουν να προωθούνται στο εξω-
τερικό σε χώρες µε παράδοση στον οι-
νικό τουρισµό, όπως Γερµανία, Κροατία 
και Γαλλία, µε τη µορφή ποικίλων του-
ριστικών πακέτων µε έµφαση στην πε-
ζοπορία, το ποδήλατο και τον πολιτισµό.

Επίσης οι άνθρωποι του cluster θα 
εκπαιδεύσουν όσους επαγγελµατίες 
εµπλέκονται στο εγχείρηµα, όπως ε-
κείνοι του χώρου της εστίασης, για 

να γνωρίσουν τους τοπικούς οίνους 
και να τους δώσουν θέση στα µενού 
τους. Ο συνολικός σχεδιασµός του 
∆ήµου Αριστοτέλη και των επιχειρή-
σεων της δικτύωσης, φέρει τον τίτλο 
«Από τη Θεσσαλονίκη στον Άθωνα: 
Μια µυθική, οινική διαδροµή» κι εί-
ναι προγραµµατισµένο να παρουσια-
στεί στις 31 Ιανουαρίου στο δηµοτικό 
θέατρο Μεγάλης Παναγίας.

Στην ίδια λογική σχεδιάζεται µια 
σειρά προωθητικές ενέργειες και για 
άλλα θεµατικά πεδία που συνδυάζουν 
τη γαστρονοµία µε τον τουρισµό. Έ-
τσι για παράδειγµα, εντός του 2021 
θα υπάρξουν δράσεις µε επίκεντρο το 
τσάι και τα βότανα του Αριστοτέλη που 
θα στοχεύσουν στην αγορά της Ινδίας 
αλλά και την προσέγγιση της Αµµου-
λιανής µε τις Βαλεαρίδες νήσους, µε 
γέφυρα το ελαιόλαδο της Χαλκιδικής.

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

Οινικό χάρτη στις πλαγιές
του όρους Άθω σχημάτισαν
16 οινοποιεία της περιοχής

Στους νέους η μεγαλύτερη ευθύνη
για την σπατάλη των τροφίμων
Η ακατανίκητη έλξη των λεγόµε-
νων «προσφορών», οι λανθασµέ-
νες ή ελλιπείς αντιλήψεις και γνώ-
σεις για αρκετά οικολογικά ζητή-
µατα περί σπατάλης, το νεαρό της 
ηλικίας, τα µη αγροτικά βιώµατα, 
βρίσκονται πίσω από την καθηµε-
ρινή αλόγιστη απόρριψη τροφί-
µων από τα ελληνικά νοικοκυριά.

Τα παραπάνω προκύπτουν από 
σχετική έρευνα στο πλαίσιο διδα-
κτορικής διατριβής που εκπονήθη-
κε στο Τµήµα Γεωπονίας του ΑΠΘ 
από τη Βασιλική Αϊτσίδου, µε επι-
βλέπουσα την καθηγήτρια Όλγα Ια-
κωβίδου. Σύµφωνα µε τα ευρήµατα:

 Τα φρούτα (48,9%) και λαχανικά 
(38,7%) καταλήγουν στα σκουπίδια 
γιατί χαλούν στα ράφια της κουζί-
νας και του ψυγείου, πριν κατανα-
λωθούν. Το γάλα-γιαούρτι (40,9%), 
καθώς επέρχεται η αναγραφόµενη 
ηµεροµηνία λήξης τους και το ψω-
µί (35%) ως αποφάγια. 

 Το κρέας (35%) και τα ψάρια 
(31,8%) καταλήγουν σε οικιακούς 
κάδους απορριµµάτων αφού πρώ-
τα έχουν µαγειρευτεί ως αποφάγια.

 Η παραγωγή οικιακών απορ-
ριµµάτων τροφίµων παρατηρείται, 
κυρίως, σε νεαρές ηλικίες. Το 20% 

ατόµων ηλικίας 18-25 ετών πετούν 
τρόφιµα επειδή χαλούν πριν ακό-
µη τα καταναλώσουν και οι 26-35 
ετών τα πετούν ως αποφάγια. Αντί-
θετα, το 70% των ηλικιωµένων (65+ 
άνω ετών) δεν πετά τρόφιµα ποτέ.

 Το 72% των ερωτηθέντων αδυ-
νατεί να συνδέσει το φαινόµενο 
του θερµοκηπίου µε τα οικιακά α-
πορρίµµατα τροφίµων, καθώς δεν 
γνωρίζει ότι τα απορρίµµατα κατα-
λήγουν σε χωµατερές όπου καίγο-
νται και εκλύονται αέρια. 

 Ωστόσο, ενθαρρυντικό είναι το 
ότι το 87% προσπαθεί να µην πε-
τάει τρόφιµα στα σκουπίδια, γνω-
ρίζοντας (73%) ότι ετησίως το 1/3 
της παγκόσµιας παραγωγής τροφί-
µων καταλήγει στα σκουπίδια και 
κατανοώντας (85%) ότι πρόκειται 
για µία ποσότητα που δύναται να 
θρέψει τον παγκόσµιο πληθυσµό 
που υποσιτίζεται. 

 Η καταγωγή (80%) και η διαβίω-
ση (70%) των ερωτηθέντων κατά το 
παρελθόν σε αγροτική περιοχή συµ-
βάλλει στη µείωση/πρόληψη των 
οικιακών απορριµµάτων των τροφί-
µων. Η σύνδεσή τους µε τον αγρο-
τικό χώρο προσδίδει συναισθηµατι-
κή αξία και το «αγροτικό ιδεώδες».

Νέα σειρά
ανθρακούχων
λεµονοποτών
της AB InBev
Η Bud Light της AB 
InBev επεκτείνει το 
χαρτοφυλάκιό της µε 
την προσθήκη νέων 
ανθρακούχων 
λεµονάδων (Seltzer 
Lemonades) στις ΗΠΑ. 
Η νέα σειρά, αλκοόλης 
5%, θα κυκλοφορήσει 
σε τέσσερις γεύσεις: 
αυθεντική λεµονάδα, 
λεµονάδα µαύρου 
κερασιού, λεµονάδα 
φράουλας και 
λεµονάδα ροδάκινου.
«Το Bud Light Seltzer 
Lemonade γίνεται µε 
ζάχαρη ζαχαροκάλαµου
και φυσικές γεύσεις 
φρούτων και περιέχει 
µόλις 100 θερµίδες 
και λιγότερο από 1 
γραµµάριο ζάχαρης 
ανά ποτό», δήλωσε ο 
αντιπρόεδρος 
µάρκετινγκ Andy 
Goeler.

Στους πρώτους θα εκπαιδευτούν 
οι επαγγελµατίες της εστίασης.

Ώρα για δράση
Η ανάγκη καταπολέ-
µησης της σπατάλης 
τροφίµων βρίσκει το 

94% να ενδιαφέρεται 
για µείωση/πρόληψη 

οικιακών απορριµµάτων

ΕΙΚΟΝΑ 
ΓΙΑ ΣΠΑΤΑΛΗ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΦΡΟΥΤΑ

ΛΑΧΑΝΙΚΑ

ΚΡΕΑΣ

ΨΑΡΙΑ

ΓΑΛΑ
ΓΙΑΟΥΡΤΙ

ΨΩΜΙ

48,9% 

38,7%

35%

31,8%

40,9%

35% 

Επίσκεψη από στελέχη του ∆ικτύου στο Freiburg στη Βάδη–Βυρτεµβέργη, 
όπου διαπιστώθηκε ότι το τουριστικό προϊόν είναι πλουτοπαραγωγική πηγή.
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Φάρμα Κλωνάρα

Στην τυροκόμηση 
με βελτιωμένο 
Χιώτικο κοπάδι
Με επένδυση 400.000 ευρώ η πρότυπη Φάρμα Κλωνάρα 
ετοιμάζεται φέτος το καλοκαίρι να μπει στην τυροκόμηση 

Ζωοτροφές
Η Φάρµα Κλωνάρα 

καλύπτει το 85% των 
αναγκών της µέσα από 
ιδιοπαραγόµενες ζωο-
τροφές, καλλιεργώ-

ντας 1.200 στρέµµατα 
µε µηδική, κριθάρι, 
βίκο, τριτικάλε και 

κτηνοτροφικό µπιζέλι
Tο κοπάδι της οικογένειας, 
αποτελείται σήµερα από 
περίπου 300 καθαρόαιµα 
χιώτικα πρόβατα πιστοποιηµένα 
στα οποία εφαρµόζεται 
γαλακτοµέτρηση και βελτίωση.

ΤOY  ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ 
liamis@agronews.gr

∆υναµικότερη είσοδο στον το-
µέα της τυροκόµησης ετοιµάζει η 
µονάδα εκτροφής καθαρόαιµων 
χιώτικων προβάτων της οικογέ-
νειας Κλωνάρα, από το χωριό Τα-
ξιάρχης των Γρεβενών, η οποία, ταυτό-
χρονα, συνεχίζει το πρόγραµµα γενετικής βελτίω-
σης που εφαρµόζει τα τελευταία έτη, ενώ και αυ-
ξάνει και τις εκτάσεις που καλλιεργεί για την ιδι-
οπαραγωγή ζωοτροφών, ώστε να τις ελέγχει κα-
λύτερα και να µειώνει και το κόστος.

Η πρότυπη προβατοτροφική εκµετάλλευση του 
Μιχάλη Κλωνάρα, που τιµήθηκε το 2014 από τον 
όµιλο της Green Box ως «Kτηνοτρόφος της Xρο-
νιάς», βρίσκεται πολύ κοντά στο να κατασκευά-
σει ένα νέο ιδιόκτητο τυροκοµείο κάνοντας ένα 
ακόµη βήµα για την πλήρη καθετοποίησή της. 

«Η επένδυση προϋπολογίζεται στα 400 χιλ. ευ-
ρώ και έχει ήδη ενταχθεί στο πρόγραµµα Leader. 
Οι υπογραφές µε την Αναπτυξιακή Κοζάνης που 

υλοποίησε την προκήρυξη, µπή-
καν στις αρχές ∆εκεµβρίου», µας 
είπε ο 28χρονος Γιάννης Κλωνά-
ρας, γιος του ιδιοκτήτη της εκτρο-
φής, ο οποίος ως απόφοιτος της 
Γαλακτοκοµικής Σχολής Ιωαν-

νίνων, όπου σπούδασε την τέχνη 
της τυροκοµίας, είναι αυτός που θα 

«τρέξει» την παραγωγή των καινούριων 
γαλακτοτυροκοµικών προϊόντων της µονάδας.

Για τη χώροθέτηση του τυροκοµείου η οικογέ-
νεια Κλωνάρα διαθέτει ένα χωράφι σε πολύ κο-
ντινή απόσταση από το στάβλο της εκτροφής. Το 
πλάνο είναι να κατασκευαστεί ένα κτίριο συνολι-
κής επιφάνειας 200 τ.µ. στο οποίο θα εγκαταστα-
θεί εξοπλισµός µε δυναµικότητα επεξεργασίας πε-
ρίπου 3 τόνων γάλακτος ηµερησίως.

«Εφόσον όλα πάνε καλά ευελπιστώ πως έως το 
καλοκαίρι του 2021 το τυροκοµείο θα είναι έτοιµο 
να λειτουργήσει», σηµειώνει ο Γιάννης Κλωνάρας, 
προσθέτοντας ότι σε πρώτη φάση θα τυροκοµείται 
ένα µέρος, µόνο, από τους περίπου 10 τόνους της 
ετήσιας παραγωγής γάλακτος που έχει το κοπάδι.

Η πρότυπη µονάδα ιδρύθηκε από το Μιχάλη και την Σουλτάνα Κλωνάρα 
το 1997. Ο 28χρονος Γιάννης Κλωνάρας, γιος του ιδιοκτήτη της εκτροφής, 
 είναι αυτός που θα «τρέξει» την παραγωγή των νέων προϊόντων.

Οικογένεια Κλωνάρα 
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Αυτή τη στιγµή ο συνοµιλητής µας 
παράγει, ήδη, ένα πρόβειο γιαούρ-
τι και ένα πρόβειο τυρί, σε ένα χώ-
ρο στην οικογενειακή κατοικία, που 
τον έχει µετατρέψει σε τυροκοµείο, 
αλλά µε τη δηµιουργία της καινού-
ριας υποδοµής το πλάνο είναι να «α-
νοίξει ακόµη περισσότερο τη βεντά-
λια» των προϊόντων, που θα έχουν 
την ετικέτα της εκτροφής.

«Σκεφτόµαστε να παράξουµε τυ-
ρί Μπάτζιο και Ανεβατό, τα οποία 
είναι και τα δύο τοπικά τυριά των 
Γρεβενών, αλλά και µερικά κεφα-
λοτύρια και καπνιστά τυριά, για να 
διανθίσουµε την γκάµα µας», εξη-
γεί ο ίδιος.

Αναφορικά µε το κοπάδι της οι-
κογένειας, ο Γιάννης Κλωνάρας α-
ναφέρει ότι αποτελείται σήµερα α-
πό περίπου 300 καθαρόαιµα χιώτι-
κα πρόβατα πιστοποιηµένα, στα ο-
ποία εφαρµόζεται πρόγραµµα γα-
λακτοµέτρησης και γενετικής βελ-
τίωσης, ώστε να αυξάνεται η γαλα-
κτοπαραγωγή, αλλά και να ενισχύ-
εται η ανθεκτικότητα του κοπαδιού.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία, ό-
πως τονίζει ο νεαρός κτηνοτρόφος 

και τυροκόµος, το «στήσιµο» του 
κοπαδιού, ως προς τη γαλακτοπα-
ραγωγή ανά γαλακτική περίοδο, έ-
χει φτάσει στα περίπου 550-600 κι-
λά ανά ζώο και µε λιποπρωτεΐνες οι 
οποίες κατά µέσο όρο κυµαίνονται 
στο 12,7%. «Στόχος µας είναι να ανε-
βάσουµε τις αποδόσεις και την ποι-
ότητα όσο περισσότερο γίνεται µέσα 
από τη στοχευµένη αναπαραγωγή 
και την ελεγχόµενη σύζευξη των ζώ-
ων» µας εξήγησε και υπογράµµισε 
πως η εκτροφή εφαρµόζει και πρό-
γραµµα ενίσχυσης της ανθεκτικό-
τητας στην τροµώδη νόσο.

Για τη διασφάλιση των όρων βι-
ωσιµότητας της εκµετάλλευσης ε-
ξάλλου, η οικογένεια Κλωνάρα έ-
χει ενισχύσει την παρουσία της 
και στον πρώτο κρίκο της αλυσί-
δας καθετοποίησής της. «Έχουµε 
φτάσει να καλύπτουµε πλέον το 
85% των αναγκών µας µέσα από 
ιδιοπαραγόµενες ζωοτροφές. Συ-
νολικά καλλιεργούµε µε βιολογι-
κό τρόπο, γύρω στα 1.200 στρέµ-
µατα µε κριθάρι, µηδική, τριτικάλε 
και κτηνοτροφικό µπιζέλι», µας εί-
πε ο κ. Κλωνάρας.

Στα πλάνα τυριά Μπάτζιο και Ανεβατό 
και εκσυγχρονισμός των μηχανημάτων

ΦΑΡΜΑ ΚΛΩΝΑΡΑ

Η Πρότυπη µονάδα Χιώτικων προβάτων - Κλωνάρας 
βρίσκεται στον Ταξιάρχη του δήµου Ηρακλεωτών 

νοµού Γρεβενών. Η µονάδα ιδρύθηκε από το Μιχάλη 
και την Σουλτάνα Κλωνάρα το 1997 και το 2007 
µετεγκατασταθηκε σε σύγχρονες εγκαταστάσσεις 

συνολικής έκτασης 2.500τµ.. 
Περισσότερες πληροφορίες: klonarasfarms.gr

Αναπτυξιακός
Φάκελο για νέο τρακτέρ, 
κοπτικό και σπαρτική έχει 
υποβάλλει η οικογένεια 

Κλωναρά στα πλαίσια του 
Αναπτυξιακού Νόµου

ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ

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

agrenda@agronews.gr

Ελληνικές Αλυκές 
Και ο καθηγητής 
Χρήστος Σιάσος
Η Ελληνική Εταιρεία Συµµετοχών 
και Περιουσίας Α.Ε. «ΕΕΣΥΠ» 
ολοκλήρωσε τη σύνθεση του νέου 
∆ιοικητικού Συµβουλίου των 
Ελληνικών Αλυκών Α.Ε. Στο νέο 
∆Σ και ο καθηγητής Χρήστος 
Σιάσος, που υπηρέτησε επί σειρά 
ετών στο Ιχθυοκαλλιεργητικό 
Κέντρο Αχελώου (ΙΧΘΥ.Κ.Α.) Α.Ε.

Κρι Κρι 
Νέο μέλος  
Αναστ. Μούδιος
Η εταιρεία Κρι Κρι ανακοινώνει 
ότι στις 13.1.2021, ο Θεόδωρος 
Ξεντές του Κυρίλλου, ανεξάρτητο 
µη εκτελεστικό µέλος του ∆Σ, 
παραιτήθηκε για προσωπικούς 
λόγους από µέλος του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της εταιρείας, καθώς 
και από µέλος της Επιτροπής 
Ελέγχου και της Επιτροπής 
Αµοιβών και Παροχών.

Πειραιώς 
Επικεφαλής 
εσωτερικού 
ελέγχου 
Η Πειραιώς Financial Holdings 
Α.Ε.  ανακοινώνει ότι το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
εταιρείας ενέκρινε στις 
30.12.2020 τον ορισµό της 
Παυλίνας Βιτζηλαίου ως 
Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου. 
Επισηµαίνεται ότι µέχρι τη 
διάσπαση της Τράπεζα Πειραιώς 
στις 30. 12.2020, Επικεφαλής 
Εσωτερικού Ελέγχου ήταν 
ο Παναγιώτης Τσουκάτος.

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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Έχουν τη δυνατότητα να κινητοποι-
ούν µερικές εκατοντάδες τρακτέρ µέ-
σα σε λίγες ώρες, ενώ τα τελευταία 
δύο χρόνια έχουν οργανώσει µεγά-
λα αγροτικά µπλόκα πολλών χιλιοµέ-
τρων που παρέλυσαν  τους γερµανι-
κούς αυτοκινητοδρόµους. Τις τελευ-
ταίες ηµέρες υποχρεώνουν σε διάλο-
γο διοικήσεις µεγάλων αλυσίδων σού-
περ µάρκετ της Γερµανίας προκειµέ-
νου να αυξηθεί η τιµή παραγωγού σε 
µια σειρά αγροτικών προϊόντων. Οι 
δε εκπρόσωποι της λιανικής, βλέπο-
ντας τρακτέρ µπροστά στις εισόδους 
κεντρικών καταστηµάτων, έχουν ήδη 
κάνει κάποιες µικρές υποχωρήσεις. 

Ένα νέο αγροτικό κίνηµα αναπτύσ-
σεται τα τελευταία δύο χρόνια στη Γερ-
µανία που πλέον αριθµεί σε περισ-
σότερα από 100.000 µέλη, εκ των ο-
ποίων τα 40.000 διαµορφώνουν έ-
να στενό δίκτυο συνεργασίας µετα-
ξύ παραγωγών, ενώ έχει αναδειχθεί 
σε θεσµικό συνοµιλητή τόσο της κα-

γκελαρίας όσο και της µεταποίησης. 
«Η γη ενώνει» θα ήταν µια απόδοση 
του «Land schafft Verbindung» (LsV), 
η ονοµασία του νέου αγροτικού κι-
νήµατος της Γερµανίας που ιδρύθη-
κε τον Οκτώβριο του 2019 από µια ο-
µάδα στο facebook.  

Με αιχµή την πράσινη συµφωνία
Από τότε στη γερµανική ύπαιθρο 

παρατηρείται ένας αναβρασµός, µε 
τη δυσαρέσκεια του αγροτικού κό-
σµου να χτυπάει κόκκινο όταν βγή-
καν στην επιφάνεια οι πρώτες κατευ-
θύνσεις που θα δώσει η «πράσινη» 
στροφή της αγροτικής πολιτικής της 
Ευρώπης, µε αιχµή τότε την βούλη-
ση για µια δραστική µείωση των εισ-
ροών. Βέβαια η ισχυρότερη οικονο-
µία της Ευρώπης εδώ και δύο δεκα-
ετίες βλέπει τον αγροτικό πληθυσµό 
της να αποδεκατίζεται, όσο το αγρο-
τικό εισόδηµα εκεί έχει υποχωρήσει 
κατά 40% σύµφωνα µε στοιχεία της 
Eurostat. Ο κλάδος της αγελαδοτρο-
φίας και της χοιροτροφίας έχουν χτυ-
πηθεί περισσότερο, µε τις απώλειες 

που καταγράφονται από το 2014 να 
προσεγγίζουν το 70%. 

Με τον κόµπο να έχει φτάσει στο 
χτένι, το µήνυµα για δίκαιες τιµές 
παραγωγού στη Γερµανία δεν έφτα-
νε στους αρµόδιους και έτσι η κατά-
σταση άρχισε να κλιµακώνεται. Οι 
χαµηλές τιµές, ο φτηνές εισαγωγές 
και η στοχοποίηση των αγροτών α-
πό τον πράσινο ακτιβισµό έβγαλε τα 
τρακτέρ στους δρόµους.

Η είδηση των ηµερών θέλει τους 
Γερµανούς αγρότες που οργανώθηκαν 
σε ένα ανερχόµενο δυναµικό λόµπι, 
να έχουν υποχρεώσει την Aldi, µια α-
πό τις µεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ 
µάρκετ της Γερµανίας, σε απορρόφη-
ση γάλακτος αποκλειστικά από γερ-
µανικές εκµεταλλεύσεις για τις ανά-
γκες της εγχώριας αγοράς. Μετά α-
πό αυτό, η ίδια οργάνωση τα έβαλε 
µε µια µικρότερη αλυσίδα, την K + K 
Klaas & Kock, που διαθέτει 200 κατα-
στήµατα στο πιο πυκνοκατοικηµένο 
κρατίδιο της Γερµανίας, την Βόρεια 
Ρηνανία-Βεστφαλία. Αιτία η απόφα-
ση της αλυσίδας να σταµατήσει την 

συνεργασία της µε µια κοντινή κτηνο-
τροφική µονάδα. Μέσα σε λίγες ώρες, 
τα τρακτέρ του LsV βρέθηκαν έξω από το 
µεγαλύτερο κατάστηµα της αλυσίδας, µε 
την διεύθυνση να ανακοινώνει την ∆ευ-
τέρα 11 Ιανουαρίου ότι θα προχωρήσει 
σε νέα συµφωνία µε την εκµετάλλευση. 

Τον περασµένο Νοέµβριο και ∆εκέµ-
βριο, σε µια από τις τελευταίες πράξεις 
της οργάνωσης αγροτών για το 2020, 
οι παραγωγοί υποχρέωσαν τον όµιλο 
Kaufland (που διαθέτει τα εµπορικά σή-
µατα Kaufland και Lidl) και την Rewe, σε 
αύξηση της τιµής χοιρινού στο ράφι κατά 
ένα ευρώ, ήτοι 20% αύξηση η οποία θα 
ενσωµατωθεί ολόκληρη στην τιµή που 
πληρώνονται οι παραγωγοί.

Σε αυτήν τη φάση οι τέσσερις µεγάλες 
αλυσίδες της Γερµανίας, Aldi, Rewe, Lidl 
και Kaufland που µαζί ελέγχουν πάνω 
από το 70% της γερµανικής αγοράς, µε 
ισχυρή παρουσία σε ολόκληρη την Ευ-
ρώπη και πλάνο επέκτασης και σε άλ-
λες ηπείρους, δέχθηκαν να καθίσουν 
στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων. Στις 
συνοµιλίες συµµετέχει η Ένωση Γερµα-
νών Αγροτών, µέλος της Copa και ο επί-
σηµος συνδικαλιστικός φορέας της Γερ-
µανίας, ωστόσο οι αγρότες της LsV κατά-
φεραν να παρεισφρήσουν στις συνοµι-
λίες, που µάλλον ήταν µια δική τους νί-

Νηφάλιοι και νέοι 
Η γενιά μπλοκατζήδων που 
τρομάζει και πολυεθνικές
Ξεκίνησε από το facebook και πλέον με 40.000 μέλη διαμορφώνει τιμές στη Γερμανία
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κη. Περισσότερα χρήµατα για το γάλα, 
το βόειο κρέας και το χοιρινό βρίσκονται 
στο επίκεντρο των συνοµιλιών που θα 
τραβήξουν µέχρι τον Μάρτιο. Όµως δεν 
είναι µόνο οι ενίσχυση των τιµών πα-
ραγωγού αυτό που απασχολεί το νέο α-
γροτικό λόµπι. 

Σύµφωνα µε τον Ντιρκ Άντερσεν, επί-
σηµο εκπρόσωπο του LsV, «στόχος µας 
είναι να πετύχουµε ότι µακροπρόθεσµα 
οι αγρότες θα απολαµβάνουν δίκαιες τι-
µές και σε αντάλλαγµα οι καταναλωτές 
θα έχουν καλύτερα πιστοποιηµένα προϊ-
όντα στα χέρια τους». Είναι ο µόνος τρό-
πος ώστε να προχωρήσει σε ένα βαθµό 
και οποιαδήποτε µεταρρύθµιση στην ευ-
ρωπαϊκή γεωργία σύµφωνα µε τον ίδιο. 

Σηµειώνεται ότι το LsV δηλώνει ακη-
δεµόνευτο πολιτικά, ωστόσο στις τάξεις 
του έχουν εµφανιστεί στοιχεία αρκετά 
δεξιά και έξω από το δηµοκρατικό τόξο, 
κάτι που η οργάνωση προσπαθεί τελευ-
ταία να διαχειριστεί, όσο το επίσηµο συν-
δικαλιστικό όργανο αγροτών της χώρας, 
διστάζει να τους αναγνωρίσει. Ωστόσο 
κριτική από τους Πράσινους της Γερµανί-
ας έχει δεχτεί και ο εκπρόσωπος της ορ-
γάνωσης, µε τους πράσινους να σχολιά-
ζουν ότι «εάν οι υποστηρικτές του γνώ-
ριζαν το µέγεθος της εκµετάλλευσής 
του, δύσκολα θα ταυτίζοντας µαζί του».  

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Ένα καλά δοµηµένο πλάνο για την επόµενη επτα-
ετία της ΚΑΠ που είναι στο µεγαλύτερο µέρος του 
ολοκληρωµένο, µια τροποποίηση του νόµου για 
την εφοδιαστική αλυσίδα τροφίµων που µε βασι-
λικό διάταγµα επιβάλει εγγυηµένες τιµές στους 
αγρότες, αλλά και ένας δεκάλογος για την ελαι-
οκοµία που φιλοδοξεί να απεγκλωβίσει τον κλά-
δο από τις αρνητικές επιδόσεις. 

Την άνοιξη και το φθινόπωρο του 2019 οι Ισπα-
νοί αγρότες έκριναν πως η κατάσταση στις αγο-
ρές αγροτικών προϊόντων είχε φτάσει στο απρο-
χώρητο, µε τους ελαιοπαραγωγούς να καταφθά-
νουν στη Μαδρίτη και τους παραγωγούς φρού-
των και λαχανικών να αποµακρύνουν τα προϊό-
ντα τους. Ο κατήφορος στις αγορές συνεχίστηκε 
µε το ελαιόλαδο να προσεγγίζει τα 2 ευρώ. Στην 
έκρυθµη κατάσταση, ο Ισπανός υπουργός Γεωρ-
γίας Λούις Πλάνας προχώρησε σε µια µεταρρύθ-
µιση κι ένα πακέτο 10 µέτρων µε ορίζοντα επτα-
ετίας που υποσχόταν να αλλάξει τις ισορροπίες. 
Κλείνοντας το έτος φάνηκε πως είχε πάρει µε το 
µέρος του τους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους 
των Ισπανών αγροτών. 

Απαγορεύεται κάτω του κόστους
Αρχικά, προχώρησε στην απαγόρευση σε λια-

νοπωλητές και µεταποιητές να αγοράζουν αγρο-
τικά προϊόντα σε τιµές κάτω από το κόστος πα-
ραγωγής των αγροτών που τους προµήθευσαν 
µε αυστηρές κυρώσεις. Το βασιλικό διάταγµα δι-
αµορφώθηκε µετά από πιέσεις που άσκησαν τα 
κεντρικά συνεταιριστικά όργανα Asaja, COAG 
και UPA. Τα δύο βασικά στοιχεία της µεταρρύθ-
µισης, περιλαµβάνουν: 

Πρώτον, την εισαγωγή του κόστους παραγω-
γής στην τιµή ως «ελάχιστο στοιχείο» (ρήτρα) στις 
συµβάσεις αγρότη και µεταποιητή. Για να εξασφα-
λιστεί η «αντικειµενικότητα» του µέτρου, το πρό-
τυπο σύµβασης περιλαµβάνει έναν «ενδεικτικό 
κατάλογο στοιχείων» που πρέπει να λαµβάνο-
νται υπόψη όπως σπόροι, λιπάσµατα, φυτοπρο-
στατευτικά, ενέργεια και µηχανήµατα.

∆εύτερον, απαιτεί από κάθε επιχειρηµατία που 

εµπλέκεται στην αλυσίδα γεωργικών προϊόντων 
διατροφής να καταβάλλει «τιµή ίση ή µεγαλύτε-
ρη από το κόστος παραγωγής» του προηγούµε-
νου κρίκου, ώστε να µην µπορεί να διατεθεί στο 
εµπόριο το προϊόν σε εξευτελιστικές τιµές. Επι-
λέον απαγορεύει στον τελικό λιανοπωλητή να 
«µεταβιβάζει σε όποιον από τους προηγούµε-
νους κρίκους τον επιχειρηµατικό κίνδυνο» που 
απορρέει από την εµπορική τους πολιτική για τις 
τιµές που προσφέρει στο κοινό.

Ο δεκάλογος στο ελαιόλαδο
Στη συνέχεια, το καλοκαίρι του 2020, κατέθεσε 

ένα πλάνο δέκα θέσεων που φιλοδοξεί να βγά-
λει από ένα απάλευτο µις µατς τον ελαιοκοµικό 
κόσµο της Ισπανίας, σε µια προσπάθεια να προ-
λάβει τα χειρότερα, όσο οι ελαιοπαραγωγοί ετοι-
µάζονταν τότε ξανά για µεγαλειώδεις κινητοποι-
ήσεις. Αυτός περιλαµβάνει άµεσες παρεµβάσεις 
στην αγορά που θα διαµορφώσουν άλλες ισορ-
ροπίες προσφοράς και ζήτησης, αυστηροποίη-
ση του πλαισίου της ιχνηλασιµότητας, προώθη-
ση της τυποποίησης και ενίσχυση των προγραµ-
µάτων προώθησης, αποτελούν τις βραχυπρόθε-
σµες και µεσοπρόθεσµες κινήσεις της ισπανικής 
ηγεσίας για την στήριξη του κλάδου του ελαιο-
λάδου, ενώ µακροπρόθεσµα περιλαµβάνεται ει-
δική ενίσχυση των παραγωγών µέσω του πρώ-
του και του δεύτερου πυλώνα της νέας ΚΑΠ. Επι-
πλέον στοχεύει στην διαµόρφωση µιας νέας α-
γοράς αποκλειστικά για τα ελαιόλαδα που προ-
έρχονται από παραδοσιακούς ελαιώνες µαζί µε 
ειδικά µέτρα στήριξης για τους παραγωγούς και 
τις περιοχές όπου ασχολούνται µε την παραδο-
σιακή εκδοχή της ελαιοκαλλιέργειας. 

Μετά από αυτές τις δύο παρεµβάσεις, η ισπα-
νική κυβέρνηση έσπευσε ώστε να ολοκληρώ-
σει το στρατηγικό της σχέδιο για τη νέα ΚΑΠ, 
πολύ καιρό πριν τα υπόλοιπα κράτη µέλη κα-
ταλήξουν σε µια γενική συµφωνία, γεγονός 
που έδωσε διαπραγµατευτική ισχύ στην χώρα 
της Ιβηρικής στο πλαίσιο των ενδοκοινοτικών 
συζητήσεων, αλλά και χρόνο προετοιµασίας 
στους παραγωγούς που είχαν µπροστά τους 
έναν βασικό άξονα για να προγραµµατίσουν 
την επόµενη επταετία.

ΜΙΑ ΧΩΡΑ ΠΟΥ ∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Το βασιλικό διάταγμα και ο δεκάλογος 
ελαιολάδου έσωσαν την ισπανική κυβέρνηση
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Αγροτικό εισόδηµα 
Το αγροτικό εισόδηµα 

στη Γερµανία έχει υποχω-
ρήσει κατά 40% το 2020 
σε σύγκριση µε το 2019 

σύµφωνα µε τη Eurostat

Eurostat
Εδώ και δύο δεκαετίες
ο αγροτικός πληθυσµός 
της Ευρώπης αποδεκα-
τίζεται, όσο το αγροτικό 
εισόδηµα έχει υποχωρή-

σει κατά 40%

Ο Λούις Πλάνας σε δηλώσεις του πλαισιωµένος από εκπροσώπους 
των κεντρικών συνεταιριστικών οργανώσεων Asaja, COAG και UPA.

ΕΥΡΩΠΗ.ΚΟΣΜΟΣ
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Υπό ασφυκτικό καθεστώς προχωρά η υποβολή 
αιτηµάτων για την ένταξη στον 5 κύκλο της επι-
στρεπτέας προκαταβολής από τον αγροτικό κό-
σµο, αφού η καταληκτική προθεσµία της 15ης 
Ιανουαρίου συµπίπτει µε την περίοδο τιµολόγη-
σης πωλήσεων του 2020 από πολλούς συνεται-
ρισµούς και εξαγωγικές επιχειρήσεις.

Την παράταση της προθεσµίας τουλάχιστον 
µέχρι το τέλος του µήνα τεκµηριώνει µε αίτηµά 

της προς το υπουργείο Οικονοµικών η Πανελ-
λήνια Οµοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Ε-
παγγελµατιών, αφού όπως εξηγεί το πλαίσιο της 
Επιστρεπτέας δεν αφήνει περιθώρια υποβολής 
διορθωτικών δηλώσεων µετά την οριστικοποί-
ησή τους. Ειδικότερα µε τη λήξη του φορολογι-
κού έτους 2020, χιλιάδες επιχειρήσεις εκδίδουν 
τιµολόγια, πιστωτικά και εκκαθαρίσεις τον Ια-
νουάριο και Φεβρουάριο, µε περίοδο αναφοράς 

το 2020 και συγκεκριµένα το µήνα ∆εκέµβριο.
Ενδεικτικές περιπτώσεις είναι οι επιχειρήσεις 

τεχνικών έργων (απαιτείται επιµέτρηση για την 
έκδοση τιµολογίων), συνεταιρισµοί που εκδί-
δουν εκκαθαρίσεις για τις πωλήσεις των αγρο-
τών, οι µεγάλες αλυσίδες διανεµητικού εµπο-
ρίου που εκδίδουν πιστωτικά λόγω έκπτωσης 
τζίρου προς τους χονδρέµπορους) και εξαγωγι-
κές επιχειρήσεις που κάνουν αυτοτιµολόγηση.

Παράταση στις αιτήσεις της 5ης επιστρεπτέας αγροτών

Οι μηδαμινές 
αποδόσεις στις 
ποικιλίες που έχουν 
ως «γονέα» την 
πρώιμη Τίρινθος 
ή τη Μπεμπέκου, 
αναδεικνύουν 
την ανάγκη 
αναδιάρθρωσης 
της παραγωγής

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Σε άλλες λύσεις φαίνεται ότι θα πρέπει 
να κατευθυνθούν οι παραγωγοί βερικο-
κιάς, κυρίως της Νότιας και Κεντρικής Ελ-
λάδας, που καλλιεργούν ποικιλίες όπως 
είναι οι «∆αναής», «Χαρίεσα», «Νόστος», 
«Bergarouge», «Shamade» και «Fardao» 
αν θέλουν να προσβλέπουν σε αποδό-
σεις που θα µπορούν να τους εξασφαλί-
σουν µια βιώσιµη εκµετάλλευση.

Οι υψηλές απαιτήσεις των συγκεκριµέ-
νων ποικιλιών σε ώρες ψύχους τη χειµε-
ρινή περίοδο, σε συνδυασµό µε την άνο-
δο των θερµοκρασιών που έχουν αρχίσει 
ήδη να καταγράφονται στην ελληνική ε-
πικράτεια εξαιτίας της κλιµατικής µετα-
βολής αποδεικνύεται καταστροφικός, κα-
θώς οδηγεί συνήθως σε πάρα πολύ χαµη-
λές παραγωγές, όπως έγινε και το 2020.

«Οι στρεµµατικές αποδόσεις σε αυτές 
τις ποικιλίες θα έλεγα πως φέτος ήταν 
µηδαµινές», είπε στην Agrenda η Παυλί-
να ∆ρογούδη, επικεφαλής ερευνών στο 
Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Οπωροφόρων 
∆έντρων Νάουσας, του ΕΛΓΟ – ∆ήµητρα.

Επικαλούµενη ερευνητικά αποτελέ-
σµατα για την αξιολόγηση ποικιλιών βε-
ρικοκιάς, σε σχέση µε τις ώρες ψύχους, 
που προέκυψαν στο πλαίσιο του έργου 
«Free Climb», στο οποίο συµµετέχουν 
15 ερευνητικοί φορείς από 9 χώρες της 
Μεσογείου µε χρηµατοδότηση της ΓΓΕΤ, 
η κ. ∆ρογούδη ανέφερε πως κάποιες α-
πό αυτές δεν θα έπρεπε να καλλιεργού-
νται ούτε καν στη Βόρεια Ελλάδα, όπου 

το κλίµα, συγκριτικά, είναι πιο ψυχρό.
«Μελετήσαµε περίπου 45 ποικιλίες κα-

τά τη διάρκεια δύο χειµερινών περιόδων, 
του 2018-19 και του 2019-20 και διαπι-
στώσαµε πως µερικές ποικιλίες έχουν πο-
λύ υψηλές απαιτήσεις σε ψύχος» επισή-
µανε και µας εξήγησε πως «καταγράψα-
µε ότι οι απαιτήσεις σε ψύχος, σε συνθή-
κες θερµοκρασίας δηλαδή από 0 έως 7,2 
βαθµούς Κελσίου, κατά το τρίµηνο του 
χειµώνα, διέφεραν από 680 έως 1.200 
ώρες. Μάλιστα το έτος 2020 διασπάστη-
κε οριακά ο λήθαργος σε αυτές, γεγονός 
που οδήγησε σε ατελή ανθοφορία την ά-

νοιξη και εν τέλει πολύ µικρή παραγω-
γή. Ως εκ τούτου δεν πρέπει να καλλιερ-
γούνται στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα 
και τώρα λόγω της κλιµατικής αλλαγής, 
ούτε και στη Βόρεια Ελλάδα».

Οι επίµαχες ποικιλίες, όπως εξηγεί η 
ερευνήτρια, είχαν ως «γονέα» την πρώι-
µη Τίρινθος ή τη Μπεµπέκου, αµφότερες 
ελληνικές και σαν έτερο «γονέα» κάποια 
αµερικάνικη ποικιλία, µε ανθεκτικότητα 
στη σάρκα, η οποία όµως έχει υψηλές α-
παιτήσεις σε ψύχος για να ευδοκιµήσει.

«Φαίνεται, λοιπόν, πως κληρονόµησαν 
το χαρακτηριστικό των υψηλών απαιτή-

Η µελέτη επικε-
ντρώθηκε σε πε-
ρίπου 45 ποικιλίες 
κατά τη διάρκεια 
την χειµερινή πε-
ρίοδο δύο ετών.

Σε Β. Ελλάδα και Πελοπόννησο

Στροφή σε ποικιλίες 
βερικοκιάς με χαμηλές 
απαιτήσεις ψύχους
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Πρωτοβουλία για αναβάθµιση και απλούστευση 
της διαδικασίας δηµοπράτησης των κηπευτικών 
µε στόχο δίκαιες τιµές για τους παραγωγούς αλ-
λά και για την ακτοπλοϊκή σύνδεση Ιεράπετρας-
Αλεξάνδρειας Αιγύπτου για τη διάθεση των προ-
ϊόντων σε νέες µεσογειακές αγορές αναλαµβά-
νει ο Ενιαίος Αγροτικός Σύλλογος Ιεράπετρας.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του «στην κα-
θηµερινή διαδικασία διακίνησης κηπευτικών ε-

µπλέκονται δηµοπρατήρια, τοπικοί έµποροι, εξα-
γωγικές επιχειρήσεις-συσκευαστήρια καθώς και 
απευθείας αποστολή προϊόντων από παραγω-
γούς σε εµπόρους εκτός Κρήτης». Όσον αφορά 
τον καθορισµό των καθηµερινών τιµών στα προ-
ϊόντα, οι παράγοντες που τελικά τις διαµορφώ-
νουν ποικίλουν αλλά εµπίπτουν στους κανόνες 
που ορίζονται από την αγορά όπως π.χ. προσφο-
ρά και ζήτηση από άλλες περιοχές, χρόνος παρά-

δοσης, αγοραστική δύναµη, τρόπος και χρόνος 
πληρωµής, έγκαιρη έκδοση παραστατικών, κ.α.

Σύµφωνα µε τον Αγροτικό Σύλλογο, οι περισ-
σότεροι παραγωγοί αδυνατούν να λύσουν το ζή-
τηµα και δεν ορίζουν τελικά την προσδοκώµενη 
τιµή για το προϊόν τους. Γι’ αυτό ο ΑΣ έχει ξεκι-
νήσει µελέτη µε γνώµονα ότι κάθε προϊόν πρέ-
πει να απολαµβάνει την τιµή που του αναλογεί, 
βάσει ποιότητας και των δεδοµένων της χρονιάς. 

Αναβάθμιση δημοπράτησης κηπευτικών Ιεράπετρας

Αντιµέτωποι µε ένα σφοδρό κύµα κα-
κοκαιρίας που εκδηλώθηκε µε ισχυρές 
βροχοπτώσεις από τα µέσα της εβδοµά-
δας µεγάλο τµήµα της Βόρειας και Κε-
ντρικής Ελλάδας είναι οι αγρότες των 
εν λόγω περιοχών, που είδαν το προ-
ηγούµενο διάστηµα τις καλλιέργειες 
τους, µε σιτηρά, µηδική και κηπευτικά 
να βρίσκονται κάτω από το νερό. Έκ-
δηλη η ανησυχία (την ώρα που γράφο-
νταν αυτές οι γραµµές) και για την επι-
κείµενη επέλαση του χιονιά.

Οι έντονες βροχοπτώσεις στον Έ-
βρο και τη Ροδόπη είχαν ως αποτέλε-
σµα συνολικά 110.000 στρέµµατα να 
έχουν πληµµυρίσει (65.000 πληµµυρι-
σµένα στρέµµατα στον Έβρο και γύρω 
στα 45.000 στη Ροδόπη), µε την πολιτι-
κή ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης να προαναγγέλλει αποζη-
µιώσεις, βάσει του κανονιστικού πλαι-
σίου του ΕΛΓΑ. Βέβαια, πολλοί θα περί-
µεναν ότι ο νέος υπουργός θα κινού-
σε διαδικασίες, για καταβολή αποζηµι-
ώσεων τύπου «Ιανού» και προκαταβο-
λές εντός τριµήνου. Αντιστοίχως, θα α-
ποζηµιωθούν µέσω των Κρατικών Οι-
κονοµικών Ενισχύσεων (πρώην ΠΣΕΑ) 
περιπτώσεις ζηµιών σε αποθηκευµένα 
προϊόντα και εγκαταστάσεις υποδοµών.

Πάντως, οι πρώτες εκτιµήσεις, µιλούν 
για ζηµιές που χρήζουν αποζηµίωσης 
και αφορούν περίπου 25.000 στρέµµα-
τα, ενώ µικρότερης έκτασης είναι αυ-

τές που αφορούν το ζωϊκό κεφάλαιο. 
Κλιµάκια του ΕΛΓΑ βρέθηκαν στις πλη-
γείσες περιοχές, προκειµένου να προ-
ετοιµάσουν µια πρώτη έκθεση προς τις 
υπηρεσίες του υπουργείου, για να α-
ξιολογηθεί περαιτέρω η κατάσταση.

Για την κατάσταση σε Έβρο και Ροδό-
πη ενηµερώθηκε από την πρώτη στιγ-
µή, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 
Σπήλιος Λιβανός, από τον Περιφερει-
άρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θρά-
κης Χρήστο Μέτιο. Ταυτόχρονα, σε σύ-
σκεψη, που συγκάλεσε, µε τον προέ-
δρο του ΕΛΓΑ Ανδρέα Λυκουρέντζο και 
υπηρεσιακούς παράγοντες του ΥΠΑΑΤ 
και αποφασίστηκαν τα εξής:

 Οριοθέτηση της πληγείσας περιο-
χής και προσδιορισµός των πληττοµέ-
νων καλλιεργειών, υφιστάµενων υπο-
δοµών και αποθηκευµένων προϊόντων 
µε τη συνεργασία υπηρεσιών της Ανα-
τολικής Μακεδονίας-Θράκης και ΕΛΓΑ.

 Κινητοποίηση του µηχανισµού του 
ΕΛΓΑ για άµεση καταγραφή των επιπτώ-
σεων των ισχυρών βροχοπτώσεων και 
των ζηµιών σε φυτικό και ζωικό κεφά-
λαιο Έβρου και Ροδόπης. Ο κ. Λιβανός 
έδωσε εντολή να καταβληθούν αποζη-
µιώσεις, όπως ορίζει ο Κανονισµός του 
ΕΛΓΑ και να αποζηµιωθούν οι παραγω-
γοί το συντοµότερο.

 Αποθηκευµένα προϊόντα και εγκα-
ταστάσεις θα αποζηµιωθούν µέσω των 
Κρατικών Οικονοµικών Ενισχύσεων.

σεων σε ψύχος», σηµείωσε κι υποστήριξε 
ότι «όσοι καλλιεργούν τέτοιες ποικιλίες 
πρέπει να κατευθυνθούν σε άλλες επιλο-
γές µε πολύ µικρές απαιτήσεις σε ψύχος».

Οι προτάσεις της έρευνας
Ειδικά για την περιοχή της Ηµαθίας, της 

Πέλλας και της Χαλκιδικής, που αποτελούν 
παραγωγικά κέντρα βερικοκιάς στη Βόρεια 
Ελλάδα και από ό,τι φαίνεται µε αυξανό-
µενο ενδιαφέρον από παραγωγούς, ιδα-
νικές επιλογές, σύµφωνα µε τα αποτελέ-
σµατα του ερευνητικού έργου, είναι ποι-
κιλίες όπως οι Farely, Magic Cot, Carmen, 
Sanny Cot, Big Red, Anegat, Πλάκες Πη-
λίου, Farbaly, Bora, Τίρβυ, Tsounami, 
Prinsia, Perle Cot, Orange Cap και άλλες, 
που δεν χρειάζονται τόσο κρύο. 

Οι µεγαλύτερες εκτάσεις βερικοκιάς, 
ωστόσο, καλλιεργούνται στη Νότιο Ελ-
λάδα και δη στην Πελοπόννησο κι όπως 
σηµειώνει η κ. ∆ρογούδη, «οι κλιµατικές 
συνθήκες στην Πέλλα και στην Πελοπόν-
νησο είναι εντελώς διαφορετικές αλλά οι 
ποικιλίες είναι ίδιες. Γι’ αυτό πρέπει ο πα-
ραγωγός να γνωρίζει τί θα πρέπει να φυ-
τέψει και σε ποια περιοχή».

Ανθοφορία
Το έτος 2020 

διασπάστηκε ορι-
ακά ο λήθαργος 
σε κάποιες ποι-
κιλίες, γεγονός 
που οδήγησε σε 

ατελή ανθοφορία 
την άνοιξη και εν 
τέλει πολύ µικρή 

παραγωγή

Με τον κακό καιρό και την αργοπορία
ΕΛΓΑ αντιμέτωποι οι αγρότες 

Σε ΤΟΕΒ 3,2 εκατ.
Κεντρ. Ελλάδος
Τη χρηµατοδότηση ΤΟΕΒ 
της Κεντρικής Ελλάδος, 
µε έµφαση στη Θεσσαλία, 
µε 3,2 εκατ. ευρώ για 
αποκατάσταση των 
αρδευτικών υποδοµών 
και δικτύων σε περιοχές 
που επλήγησαν από τον 
Ιανό, αποφάσισαν τα 
υπουργεία Οικονοµικών 
και Αγροτικής 
Ανάπτυξης. Η ενίσχυση 
θα δροµολογηθεί από το 
ΥΠΑΑΤ σε ένα πλαίσιο 
παρακολούθησης της 
έγκαιρης υλοποίησης 
και προόδου των έργων 
αποκατάστασης 
«ώστε να προχωρήσει 
ανεπηρέαστος 
ο παραγωγικός 
προγραµµατισµός 
χιλιάδων αγροτών 
και να µην επηρεαστεί 
δυσµενώς το εισόδηµά 
τους», αναφέρει η 
σχετική ανακοίνωση.
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Ανοικτά
θέματα άφησε
ο Βορίδης 
λένε οι ΑΜΘ 
κτηνοτρόφοι
Πολλά τα ανοικτά θέµατα που άφησε 
στη µέση στο υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης το δίδυµο Βορίδη-Σκρέκα 
που «προήχθη» σε άλλα κυβερνητικά 
πόστα, αναφέρουν οι κτηνοτρόφοι 
Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης σε 
επιστολή τους προς τον νέο υπουργό.
Προεξέχοντα, στην λίστα των 
εκκρεµοτήτων που είχαν θέσει στον 
προκάτοχο του Μάκη Βορίδη, στον 
ενάµιση χρόνο που προηγήθηκε: η 
υποχρεωτική σύναψη συµφωνητικών 
στις αγοραπωλησίες γάλακτος, µε 
αναγραφή τιµής, παρατηρήσεις στη 
διαβούλευση για τις αθέµιτες 
εµπορικές πρακτικές, υποµνήµατα 
σχετικά µε τις αποζηµιώσεις για την 
εξυγίανση του ζωικού κεφαλαίου και 
τις ενισχύσεις για τον covid-19 αλλά 
τον καταρροϊκό πυρετό.
«Με µόλις ενάµιση χρόνο θητεία, µε 
πολλά θεσµικά ζητήµατα ανοιχτά, µε 
την πανδηµία του COVID-19 σε 
εξέλιξη κι εν µέσω 
διαπραγµατεύσεων για τη νέα ΚΑΠ, 
δεν αλλάζει η πολιτική ηγεσία του 
υπουργείου, όταν αυτή θεωρείται 
επιτυχηµένη!», αναφέρουν σκωπτικά 
µε ανακοίνωση τους, ευχόµενοι καλή 
επιτυχία στον υπουργό Σπήλιο 
Λιβανό και στον υφυπουργό Γιάννη 
Οικονόµου.
«∆εν µπορούµε όµως να µη 
σχολιάσουµε την αλλαγή της ηγεσίας 
του ΥΠΑΑΤ, κατά τον πρόσφατο 
ανασχηµατισµό, µε την… (προαγωγή) 
των κκ. Μ. Βορίδη και Κ. Σκρέκα, 
σε σηµαντικότερα, σύµφωνα µε την 
πολιτική λογική που επικρατεί στη 
χώρα µας, υπουργεία. Μιλάµε 
δηλαδή για επιτυχηµένα κυβερνητικά 
στελέχη, στον τοµέα που τους 
ανατέθηκε, αλλιώς δεν µπορεί να 
εξηγηθεί λογικά, η πολιτική τους 
προαγωγή!», σηµειώνουν.

Διαρθρωτικά προγράμματα 
στα όρια πλήρους αποτυχίας
Απορρόφηση μόνο στις εξισωτικές αποζημιώσεις που δεν είχαν προϋπολογισμό

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Στα όρια της πλήρους αποτυχίας, τόσο από ά-
ποψη σχεδιασµού και απορρόφησης πόρων, 
όσο και από πλευράς αποτελεσµατικότητας 
και συµβολής στην αγροτική ανάπτυξη της 
χώρας, κινείται το Πρόγραµµα Αγροτικής Α-
νάπτυξης 2014-2020, παρά τις περί του αντι-
θέτου διαβεβαιώσεις του αρµόδιου επί του θέ-
µατος Γενικού Γραµµατέα Αγροτικής Πολιτι-
κής και Κοινοτικών Πόρων, Κώστα Μπαγινέτα. 

Ο τελευταίος δεν δείχνει να αισθάνεται ιδι-
αίτερα άνετος µε τη νέα πολιτική ηγεσία του υ-
πουργείου, οι πληροφορίες περί αποµάκρυν-
σής του δίνουν και παίρνουν στην πλατεία Βά-
θη, γι’ αυτό και έσπευσε µε ανακοίνωσή του 
στα τέλη της περασµένης εβδοµάδας να πεί-
σει ότι όλα βαίνουν καλώς µε το ΠΑΑ και να 
υπερασπισθεί τη µέχρι σήµερα διαχείριση των 
πραγµάτων από την πλευρά του, ενδεχοµένως 
και από την πλευρά της απερχόµενης πολιτι-
κής ηγεσίας, Βορίδη – Σκρέκα. 

Η πραγµατικότητα πάντως λέει ότι µε τη λή-
ξη της προγραµµατικής περιόδου 2014-2020, 
η Ελλάδα µόνο να απολογείται µπορεί για τη 
διαχείριση του Προγράµµατος Αγροτικής Ανά-
πτυξης, κι αυτό µε ευθύνη όχι µιας αλλά τριών 
κυβερνήσεων που είχαν αναλάβει τον σχεδι-
ασµό, τις επιµέρους προσαρµογές και την υ-
λοποίηση των επιµέρους µέτρων και δράσε-
ων. Κι αυτό γιατί, κατ’ αρχήν στα κλασικά προ-
γράµµατα, όπως π.χ. οι Εξισωτικές Αποζηµιώ-
σεις και Νέοι Αγρότες, απλώς ακολουθήθηκε 
η πεπατηµένη, χωρίς κάποια φαντασία και ι-
διαίτερη µέριµνα, εποµένως οι διαθέσιµοι πό-

ροι έστω και µε δυσκολίες απορροφούνται. 
Εκεί που η κατάσταση µοιάζει τραγική, εί-

ναι στα προγράµµατα που συνδέονται µε ε-
πενδύσεις, τουτέστιν απαιτούν τεχνική αλλά 
και χρηµατοδοτική υποστήριξη για να «τρέ-
ξουν». Ποιος µπορεί για παράδειγµα να ε-
παινέσει τη λειτουργία της εν λόγω διοίκη-
σης όταν η προγραµµατική περίοδος τυπικά 
έχει τελειώσει και τα Σχέδια Βελτίωσης Αγρο-
τικών Εκµεταλλεύσεων γράφουν απορρόφη-
ση πόρων µικρότερη του 5%; 

Την ίδια στιγµή, µια πτυχή του εν λόγω προ-
γράµµατος, δηλαδή αυτό που αφορά στα αρ-
δευτικά συστήµατα δεν έχει ακόµα προκηρυ-
χθεί και η επίσηµη δικαιολογία είναι οι αδυ-
ναµίες που παρουσιάζει το ΠΣΚΕ (Πληροφο-
ριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων). 

 Όλα τα παραπάνω δεν δυσκολεύουν, πά-
ντως, τον αρµόδιο γενικό γραµµατέα να υπο-
στηρίζει σε ανακοίνωσή του τα εξής:

«Ιδιαίτερα ικανοποιητικά ήταν τα αποτελέ-
σµατα που κατέγραψε το Πρόγραµµα Αγροτι-
κής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 µε την ολο-
κλήρωση του 2020, στη βάση την εντατικής 

και δηµιουργικής προσπάθειας που καταβλή-
θηκε κατά τη διάρκεια του έτους µε στόχο την 
επιτάχυνση και τη βελτίωση των βασικών δει-
κτών υλοποίησής του και µάλιστα σε µία πο-
λύ δύσκολη οικονοµική και κοινωνική συ-
γκυρία λόγω της επέλευσης της πανδηµίας.

Συγκεκριµένα, σηµαντική ήταν η πρόοδος 
στην ενεργοποίησή του, καθώς οι εντάξεις 
έργων ξεπέρασαν το 113% και οι νοµικές δε-
σµεύσεις το 100% των συνολικών του πόρων, 
σε όρους δηµόσιας δαπάνης.

Εξαιρετικά υψηλή ήταν και η απορρόφηση 
των πόρων του ΠΑΑ, η οποία έφτασε σε ποσο-
στό το 65%, µε ετήσιες πληρωµές δηµόσιας δα-
πάνης της τάξης των 715 εκατ. ευρώ, επίδοση 
που συγκαταλέγεται στις καλύτερες διαχρονι-
κά και βεβαίως στις υψηλότερες σε σχέση και 
µε τη συνολικότερη πρόοδο υλοποίησης των 
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ.

Με τις επιδόσεις αυτές, το ΠΑΑ υπερκάλυ-
ψε το στόχο του ΕΣΠΑ για το έτος 2020, συνει-
σφέροντας ένα από τα µεγαλύτερα ποσά πλη-
ρωµών στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσε-
ων και κατ’ επέκταση εισροής κοινοτικών πό-
ρων στη χώρα.

Επίσης, υπερκάλυψε τις υποχρεώσεις του 
κανόνα ν+3, τον στόχο πληρωµών που θέτει η 
ΕΕ για το έτος 2020, ενώ έχει ουσιαστικά καλυ-
φθεί ο στόχος πληρωµών και για το έτος 2021.

Στην επιτυχή υλοποίηση του Προγράµµα-
τος σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο ανα-
φέρθηκαν τον ∆εκέµβριο 2020 στην 9η Συνε-
δρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του 
ΠΑΑ, οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής και του συντονιστικού υπουργείου Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων του ΕΣΠΑ».

Μικρότερη του 5% 
η απορρόφηση στα Σχέδια
Τα Σχέδια Βελτίωσης Αγροτικών 
Εκµεταλλεύσεων γράφουν απορ-
ρόφηση πόρων µικρότερη του 5% 
όταν η τρέχουσα προγραµµατική 
περίοδος τυπικά έχει τελειώσει
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Η ΕΕ αναµένεται να διεκδικήσει τα εισαγόµενα 
προϊόντα αγροδιατροφής να «σέβονται» τους 
υγειονοµικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς 
κανόνες που ισχύουν και για τους Ευρωπαίους 
παραγωγούς. Όπως ανέφερε ο κ. Αντριέ, και µετά 
το Brexit, η ΕΕ παραµένει καθαρός εισαγωγέας 
γεωργικών προϊόντων σε όρους όγκου, που 
σηµαίνει ότι οι Ευρωπαίοι µπορούν ακόµη να 
έχουν την ευκαιρία να θέσουν υψηλότερα 
περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα όταν 

διαπραγµατεύονται µε εµπορικούς εταίρους. 
«Αν δεν το πετύχουµε, δεν θα υπάρξει κοινωνική 
πρόοδος στις αγροτικές περιοχές, ενώ κάθε 
αύξηση των προτύπων µας θα οδηγήσει σε αύξηση 
της εισαγόµενης ρύπανσης, που θα µετατοπίσει το 
πρόβληµα», πρόσθεσε ο ίδιος. Η αντιµετώπιση της 
κυριαρχίας των τροφίµων εξαρτάται και από τη 
βελτίωση των ικανοτήτων διαχείρισης κρίσεων, 
τη διατήρηση της γεωργικής παραγωγής και την 
ικανότητα επίλυσης κρίσεων υπερπαραγωγής.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Από καθαρός εισαγωγέας αγροτικών 
προϊόντων µε όρους όγκου η Ευρώ-
πη θέλει να διαµορφώσει µια στρα-
τηγική αυτονοµία γύρω από το τρό-
φιµο, µέσω µιας διαδικασίας που εί-
ναι ήδη υπό εξέλιξη. Το ζητούµενο 
αυτό θα επηρεάσει σύµφωνα µε πολ-
λούς και την επιτυχία οποιασδήπο-
τε πράσινης και εξεζητηµένης πολι-
τικής µεταρρύθµισης που εισάγει η 
νέα ΚΑΠ, αφού βάζει στον πυρήνα 
των νέων µέτρων τη δυναµική της α-
γοράς. Άλλωστε το µοντέλο των αλυ-
σίδων εφοδιασµού πολλών χιλιοµέ-
τρων φαντάζει πλέον αναχρονιστικό 
και µη συµβατικό µε τις αξιώσεις του 
σύγχρονου καταναλωτή. 

Κατ’ επέκταση γεννιέται και το ε-
ξής ερώτηµα: πώς θα µπορούσε η Ευ-
ρώπη να παράγει πιο ακριβά και µε 
περιβαλλοντικές ευαισθησίες προϊ-
όντα αγροδιατροφής, τη στιγµή που 
ήδη στα λιµάνια της ηπείρου κατα-
φθάνουν αντίστοιχα προϊόντα σε πο-
λύ χαµηλότερες τιµές. Η στρατηγική 
αυτονοµία λοιπόν της ΕΕ για τα τρό-
φιµα έρχεται τις τελευταίες ηµέρες 
στο προσκήνιο, ενώ ήδη Ευρωβου-
λή και Κοµισιόν φαίνεται ότι τα βρί-
σκουν, επισηµαίνοντας ωστόσο ότι 
ο στόχος της αυτάρκειας τροφίµων 
πρέπει να γίνεται σε επίπεδο µπλοκ 
και όχι κράτους-µέλους.

Μπορεί σε αυτήν τη φάση τα στρα-
τηγικά σχέδια και οι περιβαλλοντικές 
δεσµεύσεις να µονοπωλούν το ενδια-
φέρον γύρω από τη νέα ΚΑΠ, ωστόσο 
ορισµένοι εντοπίζουν και µια επικίν-
δυνη εσωστρέφεια στο εµπόριο τροφί-
µων που υποσκάπτει την κοινή αγορά.

Προσδιορίζοντας το ντόπιο
Σε πρόσφατες δηλώσεις του ο Γάλ-

λος Ευρωβουλευτής Έρικ Αντριέ, στέ-

κεται στο φαινόµενο του λεγόµενου 
γαστρονοµικού εθνικισµού. Οι σηµαί-
ες δηλαδή των κρατών µελών πάνω 
στις συσκευασίες τροφίµων και κυ-
ρίως η καλλιέργεια από πλευράς θε-
σµικών παραγόντων και κυβερνήσε-
ων µιας τάσης στους καταναλωτές να 
προτιµούν εθνικά προϊόντα. 

Για κάποιο λόγο οι Βρυξέλλες έ-
χουν προβληµατιστεί έντονα µε την 
τάση αυτή, ήδη από την περασµένη ά-
νοιξη, οπότε εν µέσω πανδηµίας πολ-
λές κυβερνήσεις παρότρυναν τους κα-
ταναλωτές να στηρίξουν τις εγχώριες 
αγροτικές παραγωγές. Όπως επιση-
µαίνει ο ίδιος, «το δίπολο δεν κινεί-
ται πλέον στον άξονα µεταξύ της επι-
σιτιστικής κυριαρχίας ή της έλλειψης 
επισιτιστικής κυριαρχίας, αλλά µεταξύ 
της ευρωπαϊκής επισιτιστικής κυριαρ-
χίας και της εθνικής επισιτιστικής κυ-

ριαρχίας», µε τον Γάλλο ευρωβουλευ-
τή να παίρνει θέση υπέρ µιας επισιτι-
στικής κυριαρχίας σε επίπεδο µπλοκ. 

Από την άλλη όµως, να σηµειωθεί 
ότι ο «κατακερµατισµός» όπως χαρα-
κτηρίζει ο κ. Αντριέ την εσωστρέφεια 
που παρατηρείται τελευταία, βρίσκεται 
πιο κοντά στη φιλοσοφία της εντοπι-
ότητας που προάγει η ΕΕ. Καθίσταται 
λοιπόν κρίσιµο να προσδιοριστεί η α-
κτίνα του τι θεωρείται ντόπιο, αφού 
ανταγωνισµός ως προς τις τιµές πα-
ραγωγού υπάρχει και σε ενδοκοινο-
τικό επίπεδο όσο τα κόστη παραγω-
γής διαφέρουν από µέλος σε µέλος. 
Επιπλέον η ανταλλαγή πρώτων υλών 
για τη µεταποίηση ή τη συσκευασία 
τελικών προϊόντων αγροδιατροφής 
κάθε άλλο παρά θετικό κλιµατικό α-
ποτύπωµα έχει, όταν οι ντοµάτες λό-
γου χάρη διανύουν κατά µήκος ολό-

κληρη την Ευρώπη προτού µεταποι-
ηθούν σε σάλτσα.    

Σε κάθε περίπτωση φαίνεται πως 
«η ανοικοδόµηση της ευρωπαϊκής ε-
πισιτιστικής κυριαρχίας είναι εξίσου 
σηµαντική µε την Πράσινη Συµφωνία 
και τις κοινοτικές επιδοτήσεις», όπως 
δήλωσε ο Γάλλος Ευρωβουλευτής.

«Η απόφαση του Κοινοβουλίου για  
την κυριαρχία των τροφίµων είναι σύµ-
φωνη µε το νέο δόγµα της Επιτροπής 
για ανοιχτή στρατηγική αυτονοµία», 
είπε, προσθέτοντας ότι η γεωργία πρέ-
πει επίσης να βρίσκεται στο επίκεντρο 
της συνεχιζόµενης αναθεώρησης της 
εµπορικής πολιτικής της ΕΕ.

Ο ίδιος βρίσκεται στο τραπέζι των 
διαπραγµατεύσεων εκπροσωπώντας 
το Κοινοβούλιο στο κοµµάτι που α-
φορά την κοινή οργάνωση των α-
γροτικών αγορών. 

Μετριέται σε 
χιλιόμετρα η νέα 

πολιτική τροφίμων
Το μοντέλο 

των αλυσίδων 
εφοδιασμού πολλών 

χιλιομέτρων 
φαντάζει πλέον 

αναχρονιστικό και 
μη συμβατικό με τις 

αξιώσεις της νέας 
Κοινής Αγροτικής 

Πολιτικής

Επιθετική γραµµή 
για τις διεθνείς αγορές

αγροτικών υιοθετεί 
η Ευρωπαϊκή Ένωση

Μπλοκ
Ευρωβουλή και Κοµισιόν 
φαίνεται ότι τα βρίσκουν, 
επισηµαίνοντας ωστόσο 
ότι ο στόχος της αυτάρκειας 
τροφίµων πρέπει να γίνεται σε 
επίπεδο µπλοκ και όχι 
κράτους-µέλους.

Αλλαγή
Το δίπολο δεν κινείται πλέον 
στον άξονα µεταξύ της 
επισιτιστικής κυριαρχίας ή της 
έλλειψής της, αλλά µεταξύ της 
ευρωπαϊκής και της εθνικής 
επισιτιστικής κυριαρχίας.

Ερώτημα
Πώς θα µπορούσε η Ευρώπη 
να παράγει πιο ακριβά και µε 
περιβαλλοντικές ευαισθησίες 
προϊόντα αγροδιατροφής, τη 
στιγµή που ήδη στα λιµάνια της 
ηπείρου καταφθάνουν 
αντίστοιχα προϊόντα σε πολύ 
χαµηλότερες τιµές;
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ΠΥΓΜ. ∆Α∆ΑΚΑΡΙ∆ΗΣ 
ΗΘΟΠΟΙΟΣ
«Ο πειρασµός στον οποίο 
δεν µπορώ να αντισταθώ 
είναι η ταχύτητα και 
το αγαπηµένο µου 
αντικείµενο µέσα στο σπίτι 
µου είναι τα κλειδιά της 
µηχανής µου. Αυτή είναι 
η αρρώστια µου, 
δεν κάνω τίποτα άλλο 
για µένα, ούτε ρούχα 
ούτε τίποτα...».

ΑΝ ΓΟΥΙΝΤΟΥΡ 
∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ VOGUE
«∆εν υπήρχε επίσηµη 
συµφωνία για το ποια θα 
ήταν η επιλογή σε ό,τι 
αφορά το εξώφυλλο. Κι 
όταν οι δύο φωτογραφίες 
έφτασαν στη Vogue, 
αισθανθήκαµε έντονα ότι το 
λιγότερο επίσηµο πορτρέτο 
της αντιπροέδρου Καµάλα 
Χάρις αντανακλούσε τη 
στιγµή που ζούσαµε».

ΑΘ. ΕΞΑ∆ΑΚΤΥΛΟΣ 
ΠΡ. ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
«∆εν µπορούµε να κάνουµε 
πολλά βήµατα ταυτόχρονα. 
∆εν έχουµε ακόµα 
ξεπεράσει το πρόβληµα. 
Σε οποιοδήποτε άνοιγµα 
περιµένουµε επιβάρυνση 
της επιδηµιολογικής 
εικόνας. Ωστόσο, αν τα 
στοιχεία το επιτρέπουν θα 
ανοίξουν λιανεµπόριο και 
γυµνάσια-λύκεια».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΜΕΤΑ ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΟΥ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΟΝ ΟΠΕΚΕΠΕ Ο ΒΑΡΡΑΣ

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

Cotton club
Είπε, τις προάλλες ο Σπήλιος 
στον Πρετεντέρη ότι από τα 
εγκεκριµένα 426 εκατ. ευρώ 
(εθνικοί, κοινοτικοί πόροι) για 
βοήθεια στους τοµείς που 
πλήττονται από την πανδηµία 
έχουν αποµείνει 156 εκατ. 
«Στηρίξατε ελαιοπαραγωγούς, 
ψαράδες, κτηνοτρόφους... Στους 
βαµβακοπαραγωγούς, που 
πούλησαν 39 λεπτά θα δώσετε 
κάτι;», ρωτούν οι βαµβακάδες.

Κλείνουν σπίτια
Μεγάλη η αναστάτωση των 
αγροτών στη Μακεδονία καθώς 
περίπου 2.000 εξ αυτών 
έχασαν τις συνδεδεµένες του 
2019, πήραν µόνο το 70% του 
τσεκ του 2020, κινδυνεύουν να 
χάσουν τα δικαιώµατά τους και 
βρέθηκαν να χρωστούν ποσά 
στον ΟΠΕΚΕΠΕ σε µεγέθη που 
«κλείνουν σπίτια». Αιτία, 
νοικιασµένες εκτάσεις χωρίς 
τακτοποιηµένα κληρονοµικά.

Άλλος φταίει
Για όποια ολιγωρία ή αστοχία 
καθώς φαίνεται πάντα φταίνε οι 
άλλοι. Κάπως έτσι και οι αιχµές 
του προέδρου του ΕΛΓΑ, σε 
αγροτική εκποµπή κατά του 
υπηρεσιακού µηχανισµού του 
υποκαταστήµατος Λάρισας σε 
σχέση µε τις αποζηµιώσεις του 
«Ιανού» και τις ΚΟΕ (πρώην 
ΠΣΕΑ) του 2017 που αν µη τι 
άλλο... ακύρωσαν τις όποιες 
προσπάθειες των εκτιµητών. 

Εκτός ύλης τα αγροτικά για τους ενοίκους της Βάθη

∆εν ξέρω γιατί οι εκάστοτε υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης µιλούν ό-
ταν τους δίνεται η ευκαιρία λιγότερο για τα του χαρτοφυλακίου τους 
(σαν να ντρέπονται ένα πράγµα) και περισσότερο για τα άλλα πο-
λιτικά-κοινωνικά ζητήµατα. Ο Σπήλιος, για παράδειγµα, µιλώντας 
πρόσφατα στα ερτζιανά θύµισε τον Μαυρουδή µε τις δηλώσεις του 
για τα ελληνοτουρκικά, την αντιπολίτευση και την πανδηµία. Μό-
νο στο δίκιο των ζώων συντροφιάς δεν αναφέρθηκε. Κατά τα λοιπά, 
τα περί brain gain και σύνδεσής του µε τον πρωτογενή, τα υπόλοι-
πα που υπάρχουν στο ταµείο των κορωνοενισχύσεων και τα γνω-
στά περί αγροδιατροφικού πυλώνα δεν δίνουν ουσιαστικό στίγµα...

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
«Στόχος είναι να 
βρισκόµαστε µπροστά 
από τη ζωονόσο και 
όχι να την «κυνηγάµε», 
λέει η Φωτεινή που 
στο θέµα της πανώλης 
χοίρων έχει δώσει 
ρέστα. Συναγερµός 
για τη νέα εστία στην 
Βουλγαρία 1,5 χλµ από 
τα σύνορα του Έβρου.

Το γράψαµε και 
τις προάλλες ότι οι 
«νέοι» στη Βάθη δεν 
θα πρέπει να χάσουν 
πολύτιµο παραγωγικό 
χρόνο σε ανέξοδες 
ενηµερώσεις, 
επισκέψεις γνωριµίας 
και γενικότερα πέρα 
δώθε. Η παρέλαση 
πάντως βουλευτών 
και λοιπών... ξεκίνησε.

Υβρίδια
Σε στενό κλοιό έντονων 

πιέσεων από τους παραγωγούς 
πυρηνόκαρπων Ηµαθίας και  
Πέλλας, αναµένεται να βρεθεί, 
µε το… καληµέρα ο νέος 
«ένοικος» της Πλατείας Βάθη.

 Στις προθέσεις των αγροτών 
της περιοχής, που πλήττονται 
και πάλι αυτές τις ηµέρες λόγω 
πληµµυρών, είναι να 
υπενθυµίσουν στον Σπήλιο πως 
υπέστησαν µεγάλες απώλειες 
παραγωγής από τις βροχές της 
«Θάλειας» τον περασµένο 
Αύγουστο και δεν υπήρξε καµία 
πρόνοια αντιστάθµισης του 
χαµένου εισοδήµατος. 

Αίτηµα τους, µαθαίνουµε, 
είναι αξιοποιηθεί το de minimis, 
από το οποίο προσδοκούν 
αποζηµιώσεις της τάξης των 
9-10 εκατ. ευρώ κι επειδή 
ο Μαυρουδής δεν είχε 
συγκινηθεί, ο κλήρος πέφτει 
στο (νέο) γενναίο…

;

ΟΓΚΝΙΕΝ ΒΡΑΝΙΕΣ 
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ
«Η πρόταση που µου έγινε 
τον Αύγουστο (σ.σ για την 
ΑΕΚ) ήταν για συµβόλαιο 
τριών ετών, αλλά το ποσό 
ήταν υπερβολικά χαµηλό. Ο 
κόσµος λέει πως ο Βράνιες 
είναι µ@@@@ας και τον 
ενδιαφέρουν µόνο τα 
λεφτά, όµως αυτό δεν έχει 
καµία σχέση µε την 
πραγµατικότητα».

Στο υπουργείο 
πάντως ο Βορίδης 
αν είχε µείνει 
λίγο παραπάνω 
θα µπορούσε να 
ελπίζει και για 
πρωθυπουργός!

Να παίρνουν χρήµατα αυτοί που πραγµατικά 
έχουν ανάγκη και όχι να ακολουθούσαµε την 
τακτική της διανοµής χρηµάτων µε το 
ελικόπτερο, όπως είχε προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, 
γιατί θα είχαµε χάσει την εµπιστοσύνη των 
αγορών. Αυτό είπε ο νέος υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιος Λιβανός σε 
συνέντευξή του στο ραδιόφωνο. Μάλιστα, 
ενηµέρωσε τους αγρότες ότι για τη στήριξή 
τους έχουν εγκριθεί 426 εκατ. ευρώ από 
ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους και από 
αυτά µέχρι σήµερα έχουν εκταµιευθεί περί 
τα 270 εκατ. ευρώ. Άρα, ο Λιβανός το είπε 
ξεκάθαρα, δεν είναι «ατελείωτα» τα χρήµατα 
για την ενίσχυση του πρωτογενούς τοµέα από 
την πανδηµία. 

Τα εκτιµώµενα έσοδα του ΕΛΓΑ πάντως 
για το 2021 είναι αυξηµένα από πέρυσι κατά 
45 εκατ. ευρώ περίπου, βάσει του 
προϋπολογισµού που ενέκρινε η διοίκηση του 
φορέα, πριν λίγες µέρες. Αυξηµένες 
αναµένονται βέβαια και οι ανάγκες για 
αποζηµιώσεις, κοντά στα 215 εκατ. ευρώ από 
168 εκατ. ευρώ πέρυσι. Το θέµα είναι πότε 
αυτές οι αποζηµιώσεις φτάνουν στους 
πληγέντες παραγωγούς, κατά τα γνωστά…. 

Ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ τα ‘ριξε στους 
εργαζοµένους του υποκαταστήµατος της 
Λάρισας για τα λάθη και τα απλήρωτα λόγω 
Ιανού. Εννοείται πως την έλαβε την απάντησή 
του. «Οι δηλώσεις του προέδρου του ΕΛΓΑ 
δεν αποδίδουν τη συνέπεια και την κοπιώδη 
προσπάθεια που κατέβαλαν και καταβάλλουν 
οι υπάλληλοι του υποκαταστήµατος Λάρισας, 
για την ολοκλήρωση του όλου έργου του 
Ιανού και την καταβολή άµεσων 
αποζηµιώσεων στους αγρότες», λένε και 
προσθέτουν ότι «οι όποιες αστοχίες ή 
παραλείψεις  διαπιστώθηκαν, δεδοµένων των 
ιδιαίτερα ασφυκτικών συνθηκών, 
αντιµετωπίζονται άµεσα». Οι αγρότες δεν το 
θεωρούν και πολύ άµεσα, βέβαια…. Τώρα, το 
ποιος φταίει σίγουρα δεν είναι το ζητούµενο!  

Εξόχως ευµετάβλητη χαρακτηρίζεται τα 
τελευταία χρόνια η αγορά του ελληνικού 
ρυζιού. Η εµπλοκή της Τουρκίας στη διάθεση 
του προϊόντος παίζει καθοριστικό ρόλο. Tο 
εµπόριο ρυζιού στη γειτονική χώρα εξαρτάται 
σε µεγάλο βαθµό από τις παραγγελίες του 
επίσηµου κράτους για προγράµµατα 
επισιτιστικής βοήθειας κι όχι µόνο. Έτσι, µπορεί 
τη µια στιγµή η εικόνα να είναι υποτονική και 
µετά από λίγες µέρες η ζήτηση να αυξηθεί 
κατακόρυφα. Έξαρση ενδιαφέροντος 
περιµένουν αυτή την περίοδο οι Έλληνες 
ρυζοπαραγωγοί, γιατί η αγορά από τα 
Χριστούγεννα και µετά δείχνει µουδιασµένη 
και οι λίγες πράξεις για τα µεσόσπερµα δεν 
ξεπερνούν τα 29 λεπτά το κιλό.   
   Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Α
ναλαµβάνοντας στα µισά περίπου της κυβερνητικής 
θητείας, η νέα πολιτική ηγεσία του υπουργείου Α-
γροτικής Ανάπτυξης δεν έχει την πολυτέλεια ούτε 
να ενηµερωθεί εξ αρχής ούτε να περιµένει. Τα µε-

γάλα ανοικτά ζητήµατα του αγροτικού χώρου είναι πολλά, ό-
πως πολλές είναι και οι απαιτήσεις του αγροτικού κόσµου, ει-
δικά από τη στιγµή που οι συνθήκες υπαγορεύουν ειδική στή-
ριξη των παραγωγικών µονάδων µε κάθε πρόσφορο τρόπο.

Μεταρρυθμίσεις και ενέσεις
Μ’ ΑΥΤΗ την έννοια, ο νέος υπουργός καλείται, από τη µια 
πλευρά να επανακαθορίσει το πλαίσιο εντός του οποίου θα 
µπορέσει να αναπτυχθεί η ελληνική γεωργία και από την 
άλλη να δώσει τις απαραίτητες «ενέσεις ζωής» στις αγροτι-
κές εκµεταλλεύσεις που λόγω των ειδικών συνθηκών, δη-
λαδή των επιπτώσεων από την πανδηµία, κινδυνεύουν µε 
χρεοκοπία. Το κακό είναι ότι ο «πειρασµός» της καθηµερι-
νότητας σε συνδυασµό µε τον λιγότερο θεωρητικά πολιτι-
κό χρόνο που έχει στη διάθεσή της η νέα ηγεσία, δυσχεραί-
νουν την προώθηση των αναγκαίων µεταρρυθµίσεων.

Λαϊκή απαίτηση-εθνική ανάγκη
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΣ, σε αντίθεση µε τις «ειδικές ενισχύσεις» 
που συνήθως γίνονται λαϊκή απαίτηση, οι µεταρρυθµίσεις 
ποτέ δεν παίρνουν αυτό τον χαρακτήρα. Αυτό σηµαίνει ότι 
η ευθύνη για την προώθησή τους ανήκει στους ηγέτες. Αυ-
τοί θα δουν τις βαθύτερες ανάγκες του χώρου, αυτοί θα ε-
πιδείξουν την απαραίτητη τόλµη για την υποστήριξή τους. 
Άλλωστε, ποτέ µια ηγεσία δεν κρίθηκε και δεν έµεινε στην 
ιστορία για τη διαχείριση της καθηµερινότητας. 

Τελικά είναι θέμα management
ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, η άσκηση πετυχηµένης πολιτικής εί-
ναι θέµα management. Είναι υπόθεση του υπουργού και της 
νέας ηγεσίας, να βρεθεί ο τρόπος, έτσι ώστε και οι αναγκαί-
ες µεταρρυθµίσεις να εντοπισθούν, να υποστηριχθούν και να 
προχωρήσουν και τα τρέχοντα ζητήµατα να διευθετηθούν, ε-
ξασφαλίζοντας την απαραίτητη κοινωνική γαλήνη. 

Ήρθε η ώρα για το βαμβάκι 
ΣΤΑ ΤΡΕΧΟΝΤΑ ζητήµατα οι πληροφορίες θέλουν το βαµβά-
κι, τη φθινοπωρινή πατάτα και κάποια υπόλοιπα ελιάς Καλα-
µών, να παίρνουν σειρά για ειδική ενίσχυση από τα 156 εκατ. 

ευρώ που, όπως ο ίδιος ο νέος υπουργός λέει, έχει εγκεκριµέ-
να από την ΕΕ και προς διάθεση γι’ αυτό το σκοπό. Θέµα άµε-
σης προτεραιότητας αποτελεί επίσης, η διαµόρφωση του πλαι-
σίου για τα έργα και τις δράσεις που θα χρηµατοδοτηθούν από 
τους διαθέσιµους για τη γεωργία πόρους του υπουργείου Α-
γροτικής Ανάπτυξης. Εδώ, η αναδιάρθρωση καλλιεργειών και 
κάποια έργα που έχουν να κάνουν µε αρδευτικά δίκτυα φαίνε-
ται να έχουν προτεραιότητα. Περισσότερα τις επόµενες ηµέρες. 

Πιστώνεται τις εκκρεμότητες 
ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ στρατηγικής ωστόσο, θα χρειασθεί δουλειά. Πρώ-
τον γιατί, κανένας παραγωγικός κλάδος και καµιά υπηρεσία 
δεν θα έλθει να σου πει ότι χρειάζονται µεταρρυθµίσεις. ∆εύ-
τερον γιατί, όπως ξέρουµε, το αποτέλεσµα των µεταρρυθµίσε-
ων, όσο πετυχηµένες και να είναι, συνήθως το καρπώνεται… 
ο επόµενος υπουργός. Σε κάθε περίπτωση, η αποκατάσταση 
της τάξης και της εκπροσώπησης στους συνεταιρισµούς, η α-
ποσαφήνιση του θεσµικού πλαισίου για τις οµάδες και τις ορ-
γανώσεις παραγωγών, η επιλογή του τέλους των ιστορικών 

δικαιωµάτων µαζί µε τα κίνητρα εξόδου από το αγροτικό ε-
πάγγελµα και η οριοθέτηση των ζωνών καλλιέρ-

γειας - εκτροφής είναι οι πρώτες σοβαρές απο-
φάσεις που αναµένεται να δροµολογηθούν. 

Δήλωση από κινητό
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΥΣΑ θα είναι επίσης µια ε-
ντελώς νέα προσέγγιση στα θέµατα δια-
χείρισης του ΟΣ∆Ε, έτσι ώστε η δήλωση 
να γίνεται από το κινητό τηλέφωνο και 
τα δεδοµένα να φιλοξενούνται µε ασφά-
λεια στο opengov.gr, δίδοντας στην κυ-
βέρνηση τη δυνατότητα να επεξεργάζε-
ται ποικιλοτρόπως τα αντίστοιχα και να 
ασκεί βάσει αυτών πολιτική.  

Οι ντίλερς της οδού ονείρων 
ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ότι τα προγράµµατα θα γίνονται για τους 
αγρότες και την ανάπτυξη και όχι για τους συµβούλους και 
τους καταπατητές του ΟΣ∆Ε. Τελευταίο παράδειγµα οι «ντί-
λερς» της εν λόγω παρέας που µοιράζουν, όπως µαθαίνω, εγ-
γυητικές επιστολές για συµµετοχή στα επικείµενα προγράµ-
µατα των ΟΕΦ, όπως έκαναν και την προηγούµενη τριετία.   

Που ‘σαι καημένε Αντώνογλου 
ΜΑΛΙΣΤΑ στο Λασίθι, προτείνουν µέχρι και την υπογραφή σχε-
τικής σύµβασης µε θυγατρικές τους εταιρείες πριν καταστρω-
θεί και υποβληθεί ο φάκελος του προγράµµατος, αναφορικά 
µε το θέµα, αδιαφορώντας για την υπάρχουσα Υπουργική Α-
πόφαση περί των Ο.Ε.Φ., όπως ισχύει, που αναφέρει αυτολεξεί 
ότι:«Το πρόγραµµα εργασίας προετοιµάζεται και υποβάλλεται 
από τον φορέα. ∆εν επιτρέπεται οποιαδήποτε δέσµευση του 
φορέα µε προµηθευτή ή πάροχο υπηρεσιών πριν την έγκριση 
του προγράµµατος εργασίας (άρθρο 6, πας. 3 της ΥΑ)», που συ-
µπληρώνεται επαρκώς από το ότι «δεν γίνονται αποδεκτά σχέ-
δια συµβάσεων µε αναδόχους εταίρους, µέλη ή µισθολογικά ε-
ξαρτώµενους από την οργάνωση» (άρθρο 12γ, παρ. 1.3. της ΥΑ).

Πάρε κόσµε εγγυητικές
Με «τυράκι» τις εγγυητικές επιχειρείται 
η συµµετοχή στα προγράµµατα των ΟΕΦ  

όπως και την προηγούµενη τριετία

Ε
ίναι λάθος η συµφωνία µεταξύ Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας; Οι πρό-
σφατες διαπραγµατεύσεις για τη Συ-
νολική Συµφωνία για τις Επενδύσεις 

(CAI) µεταξύ ΕΕ-Κίνας, θεωρήθηκαν από αξι-
ωµατούχους της ΕΕ ως «µπούσουλας» για τις 
µελλοντικές οικονοµικές σχέσεις µε την Κίνα.
Ασφαλώς, αυτό ήταν ένα µεγάλο «συν» για 
την Καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ στη δι-
άρκεια της προεδρίας της Γερµανίας στην 
ΕΕ. Μετά από την πρώτη φάση της εµπορι-
κής συµφωνίας του Αµερικάνου προέδρου 
Tραµπ µε το Πεκίνο και την ασιατική µεγάλη 
εµπορική συµφωνία, την Περιφερειακή Συ-
νολική Οικονοµική Εταιρική Σχέση το 2020, 
η ΕΕ δεν ήθελε να µείνει πίσω.
Το γεγονός πως οι διαπραγµατευτές της ΕΕ 
για το εµπόριο «πάτησαν» πάνω στην πρότα-
ση της τελευταίας στιγµής από την Κίνα για 
να συνάψουν συµφωνία στις 30 ∆εκεµβρί-
ου, αφού σερνόταν για επτά χρόνια, δεν α-
ποτελεί έκπληξη. Και πάλι, το timing της συµ-
φωνίας ακριβώς πριν αναλάβει ο Τζο Μπάι-
ντεν, είναι σίγουρα πολύ µακριά από το ιδα-
νικό. Η ΕΕ επίσης κοροϊδεύει τον εαυτό της 
εάν θεωρεί δεδοµένο ότι το Πεκίνο θα τηρή-
σει απαραιτήτως τις δεσµεύσεις που έδωσε 

στη συµφωνία και 
εάν θεωρεί ότι εί-
ναι δυνατή περισ-
σότερη «συνεργα-
σία» και «εµπιστο-
σύνη» µε το κινεζι-
κό καθεστώς.
Η CAI µπορεί να 
απογοητεύσει κά-
ποιους στην Ου-

άσιγκτον και να περιπλέξει τις προοπτικές 
για ένα ταχύ διατλαντικό reset µε την και-
νούρια κυβέρνηση, αλλά δεν θα πρέπει να 
αποκλείει τη δηµιουργία µιας ισχυρής κοι-
νής διατλαντικής ατζέντας για την Κίνα στα 
επόµενα χρόνια. Αυτή θα πρέπει να περι-
λαµβάνει ανθρώπινα δικαιώµατα -όπου η 
νέα οδηγία της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαι-
ώµατα τύπου Magnitsky, θα µπορούσε να α-
ποτελέσει ένα χρήσιµο εργαλείο δεδοµένων 
των νέων ενεργειών καταστολής στο Χονγκ 
Κονγκ -µε έλεγχο επενδύσεων και περιορι-
σµούς στην τεχνολογία.
Στην πραγµατικότητα, ο σύµβουλος εθνι-
κής ασφάλειας του Μπάιντεν, Τζέικ Σάλι-
βαν, έχει ήδη υποβαθµίσει τις διαφορές µε 
την ΕΕ και έχει εκφράσει επιθυµία να ανα-
πτύξει µια κοινή ατζέντα θεµάτων κοινού 
ενδιαφέροντος για την Κίνα. Όταν έρθει η 
20η Ιανουαρίου, η ΕΕ θα πρέπει να είναι έ-
τοιµη να παίξει µπάλα.

*∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΟΥ CARNEGIE 

ENDOWMENT FOR INTERNATIONAL PEACE

Διατλαντικό
reset

ΤOY ΕΡΙΚ 
ΜΠΡΑΤΜΠΕΡΓΚ*
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Η
αναπαραγωγή αποτελεί ίσως τον σηµα-
ντικότερο παράγοντα που καθορίζει την 
κερδοφορία και τη µελλοντική βιωσιµό-
τητα κυρίως των εντατικών αλλά και ηµιε-

ντατικών εκτροφών προβάτων και αιγών. Η σηµασία 
της έγκειται στο γεγονός ότι εξασφαλίζει την οµαλό-
τητα του παραγωγικού κύκλου αφού η γονιµοποίη-
ση των θηλυκών ρυθµίζει και τη στιγµή της έναρξης 
της νέας γαλακτικής-παραγωγικής περιόδου της ε-
κτροφής 5 µήνες αργότερα. Οποιαδήποτε καθυστέ-
ρηση στη γονιµοποίηση των ζώων σηµαίνει παράτα-
ση της περιόδου χαµηλής παραγωγικότητας και ανα-
βολή του διαστήµατος υψηλής γαλακτοπαραγωγής 
και κερδοφορίας, δηλαδή τους 4 πρώτους µήνες µε-
τά τον τοκετό. Το ίδιο συµβαίνει και στην περίπτω-
ση των νεαρών θηλυκών, όπου η αδυναµία γονιµο-
ποίησής τους στην κατάλληλη ηλικία, αυξάνει τόσο 
το κόστος διατήρησής τους στην εκτροφή όσο και το 
χρονικό διάστηµα που απαιτείται για την απόσβεσή 
του. Η επιτυχία µιας εκτροφής είναι άρρηκτα συν-
δεδεµένη µε την χρονική περίοδο της γονιµοποίη-
σης των θηλυκών ζώων. Οποιαδήποτε αστοχία οδη-
γεί στη γέννηση λιγότερων αρνιών και κατσικιών τις 
περισσότερες φορές σε περιόδους που η 
ζήτηση και η τιµή του κρέατος είναι 
σε χαµηλά επίπεδα. Τελικά, όλα 
τα θηλυκά και αρσενικά ζώα µε 
υπογονιµότητα αποµακρύνο-
νται από την εκτροφή, γεγο-
νός που αυξάνει το διαχειρι-
στικό κόστος της εκτροφής 
και µερικές φορές συνεπά-
γεται την απώλεια ζώων µε 
υψηλό γενετικό δυναµικό.

Π έρα από το διαχει-
ριστικό κόστος η ση-
µασία της επιτυχηµέ-

νης αναπαραγωγικής διαχεί-
ρισης έχει ιδιαίτερη σηµασία και 
για τη διασφάλιση κατάλληλων µελ-

λοντικών γεννητόρων, δηλαδή των ζώων της επό-
µενης γενιάς που θα αντικαταστήσουν τα ηλικιω-
µένα ή προβληµατικά θηλυκά µιας εκτροφής. Α-
ποτυχία στην αναπαραγωγή, λόγω προβληµάτων 
γονιµότητας, οδηγεί αναπόφευκτα στη µείωση του 
ρυθµού αντικατάστασης, την αύξηση της µέσης ηλι-
κίας των ζώων και την επιβράδυνση της γενετικής 
βελτίωσης στο ποίµνιο. Ειδικότερα, σε ότι αφορά 
τη γενετική βελτίωση, που η κλασσική προσέγγιση 
στις ελληνικές εκτροφές εστιάζει στη γονιµοποίη-
ση απλά των θηλυκών, είναι αδύνατο να διασφα-
λιστεί ν γενετική αναβάθµιση των ποιµνίων. Το θέ-
µα αυτό αποτελεί διαχρονικά την αχίλλειο πτέρνα 
της ελληνικής αιγοπροβατοτροφίας. Η λύση προ-
ϋποθέτει δράση σε δύο βασικούς άξονες. 

Α ρχικά, θα πρέπει να γίνεται η επιλογή των 
καλύτερων προβατίνων και αιγών της ε-
κτροφής, από τις οποίες µε βεβαιότητα θα 

προκύψουν απόγονοι µε τα επιθυµητά χαρακτηρι-
στικά. Η επιλογή αυτή µπορεί να γίνει µε βάση τα 
δεδοµένα των αποδόσεων των θηλυκών ζώων µε 
έµφαση στην ποσότητα και την ποιότητα του πα-

ραγόµενου γάλακτος µέσα από γαλακτοµε-
τρήσεις ώστε να εντοπιστούν εκείνα µε 

την υψηλότερη παραγωγή, λαµβάνο-
ντας πάντα υπόψη και µορφολογι-

κά χαρακτηριστικά όπως το σω-
µατικό µέγεθος, και η διάπλα-
ση του µαστού καθώς και άλ-
λα χαρακτηριστικά όπως η πο-
λυδυµία και η ανθεκτικότητα 
στις ασθένειες. Είναι αυτονόη-
το πως «καλοί» απόγονοι δεν 
µπορούν να παραχθούν από 
γονείς µε χαµηλό γενετικό υ-

λικό. Η εξασφάλιση ικανοποιη-
τικού αριθµού απογόνων από τα 

καλύτερα ζώα προϋποθέτει υψηλού 
επιπέδου αναπαραγωγική διαχείρι-

ση του ποιµνίου. 

Οδεύτερος άξονας για την γενετική βελτίωση 
των ζώων είναι η επιλογή κατάλληλων αρ-
σενικών ζώων, τα οποία ασφαλώς θα συµ-

βάλουν γονιδιακά κατά το ήµισυ στο γενετικό υλι-
κό των απογόνων. Στην περίπτωση των αρσενικών 
ζώων, οι ευκαιρίες επιλογής τις τελευταίες δεκαετί-
ες έχουν πολλαπλασιαστεί θεαµατικά µέσω της ε-
φαρµογής υποβοηθούµενων τεχνολογιών αναπα-
ραγωγής, µε την τεχνητή σπερµατέγχυση να κατέ-
χει την κυρίαρχη θέση λόγω χαµηλού κόστους, εύ-
κολης εφαρµογής και υψηλής αποτελεσµατικότη-
τας. Με την εφαρµογή της τεχνητής σπερµατέγχυ-
σης και επιλογή ουσιαστικά µικρού αριθµού αρσε-
νικών ζώων, πολύ υψηλής γενετικής αξίας, είναι 
δυνατή η γονιµοποίηση εκατοντάδων ή και χιλιά-
δων θηλυκών κάθε χρόνο από το σπέρµα ενός µό-
νο κριού ή τράγου εξασφαλίζοντας έτσι διασπορά 
γενετικού υλικού από άριστους αρσενικούς γεν-
νήτορες σε µεγάλη κλίµακα και σε σύντοµο χρό-
νο. Η τεχνητή σπερµατέγχυση αποτελεί τον πυλώ-
να της επιτυχηµένης αναπαραγωγής και της γενε-
τικής βελτίωσης σε όλες τις χώρες µε ανεπτυγµέ-
νη αιγοτροφία και προβατοτροφία. ∆υστυχώς στην 
Ελλάδα δεν είναι γνωρίζει προς το παρόν ευρεία ε-
φαρµογή αντίθετα είναι δηµοφιλής η εισαγωγή νε-
αρών γεννητόρων από το εξωτερικό µε ότι αυτό συ-
νεπάγεται για την βιωσιµότητα των εκτροφών αλ-
λά και την µετάδοση νοσηµάτων. 

Οστοχευόµενος προγραµµατισµός και η α-
ναβάθµιση των αναπαραγωγικών δεικτών 
στη λειτουργία µιας εκτροφής αποτελούν 

απαραίτητες προϋποθέσεις για την υιοθέτηση της 
τεχνητής σπερµατέγχυσης και µεθόδων διαχείρι-
σης που θα βελτιώσουν γρήγορα το εγχώριο γενε-
τικό υλικό, θα αναβαθµίσουν την ανταγωνιστικό-
τητα και θα εξασφαλίσουν µέσο-µακροπρόθεσµα 
την βιωσιµότητα των ελληνικών εκµεταλλεύσεων. 

Η αναπαραγωγή θα καθορίσει το μέλλον
της εγχώριας αιγοτροφίας και προβατοτροφίας

* Καθηγητή, διευθυντή του τµήµατος Ζωοτεχνίας του ΑΠΘ

ΑΡΘΡΟ
  ΤOY ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΟΥ*
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Οn line σεµινάριο 
για το ελαιόλαδο
Ξεκίνησαν οι εγγραφές για το διαδικτυακό σεµι-
νάριο (webinar) µε θεµατική τις «Ορθές πρακτι-
κές στη συγκοµιδή, την ελαιοποίηση, την αποθή-
κευση και το φιλτράρισµα του ελαιολάδου» που 
διοργανώνεται από το Κέντρο Αγροδιατροφικής 
Επιχειρηµατικότητας Μεσσηνίας. Η έναρξη του 
σεµιναρίου είναι στις 18 Ιανουαρίου, χωρίζεται 
σε 4 ενότητες (συνολικής διάρκειας 12 ωρών) 
και απευθύνεται σε όσους επιθυµούν να εµβαθύ-
νουν στην τεχνολογία παραγωγής του ελαιολά-
δου, από την συγκοµιδή έως την αποθήκευση και 
τα κριτήρια ποιότητας. Για εγγραφές και περισ-
σότερες πληροφορίες στο info@kaem.gr και 
http://www.kaem.gr/seminars/.

ΤΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΤΗΣ AGRENDA
Η 8η έκθεση ΕΞΠΟΤΡΟΦ 

επιστρέφει 28-30 Ιανουαρίου 
2022, στο Halexpo, µε µια 
premium εµπειρία για ανάδειξη 
τοπικών ελληνικών προϊόντων 
για επαγγελµατίες τροφίµων και 
ποτών. Πληροφορίες στο 
https://expotrof.gr/

Η 8η Free From & Functional 
Food Expo, πρωτοπόρα έκθεση 
για τη βιοµηχανία τροφίµων 
µετατέθηκε 15-16 Ιουνίου 2021, 
στο Άµστερνταµ. Πληροφορίες στο 
www.freefromfoodexpo.com/

Η µεγαλύτερη εµπορική 
έκθεση οίνου και αποσταγµάτων 
στην Ελλάδα, Oenotelia, έρχεται 

µε φυσική και ψηφιακή µορφή, 
µέσω custom made πλατφόρµας, 
στις 29 Μαΐου µε 1η Ιουνίου 
2021, από τη FORUM AE. 
Περισσότερες πληροφορίες στο 
www.oenotelia.gr

Η µεγάλη γαλλική έκθεση για 
τον γεωργικό κλάδο, SIMA, 
µεταφέρθηκε 6-10 Νοεµβρίου 
του 2022, µε παρουσιάσεις νέων 
µηχανηµάτων, συναντήσεις 
καινοτοµίας, εκπαίδευσης και 
εργασίας. Πληροφορίες στο 
www.en.simaonline.com

H παγκόσµια και καινοτόµα 
έκθεση Tuttofood του Μιλάνο, 
που αφορά ολόκληρο τον 

αγροδιατροφικό τοµέα, θα 
πραγµατοποιηθεί στις 17-20 
Μαΐου του 2021 µε παραπάνω 
από 250 γεγονότα. Πληροφορίες 
στο www.tuttofood.it

On line µεταφέρεται 13η 
ετήσια παγκόσµια συνάντηση 
τροφίµων και γεωργίας GFFΑ, 
στοχεύοντας στην ανάλυση 
καίριων ζητηµάτων για το µέλλον 
του αγροδιατροφικού κλάδου. 
Περισσότερες πληροφορίες στο 
www. globalresearchalliance.org

Η έκθεση FOODTECH 
στοχευόµενη στη βιοµηχανία 
τροφίµων, από την παραγωγή, 
επεξεργασία, τυποποίηση και 

διακίνηση, θα πραγµατοποιηθεί 
στις 13 – 16 Νοεµβρίου 2021, µε 
πάνω από 200 εκθέτες, στο 
Metropolitan Expo της Αθήνας. 
Περισσότερες πληροφορίες στο 
https://foodtech.gr/h-ekthesi/to-
profil-tis-ekthesis/

Η 80η ετήσια διεθνής 
εµπορική έκθεση Πράσινης 
Eβδοµάδας τροφίµων, γεωργίας 
και κηπουρικής , µε στόχο την 
απευθείας πώληση προϊόντων, 
θα διοργανωθεί διαδικτυακά στις 
20-21 Ιανουαρίου 2021, µε τη 
µορφή οµαδικών παρουσιάσεων. 
Περισσότερες πληροφορίες στο 
www.german-fairs.gr/berolino/
international-green-week/

Πολλές καινοτοµίες 
στη Syskevasia Expo 
Μετατέθηκε για τις 20 µε 23 Μαΐου του 2021 
η 17η διεθνής έκθεση Syskevasia Expo, που 
αφορά τους τοµείς συσκευασιών, µηχανηµάτων 
και logistics. H έκθεση µε τα 32 χρόνια ιστορίας 

και πολλαπλών διακρίσεων, θα πραγµατοποιηθεί 
στο Εκθεσιακό Κέντρο Metropolitan Expo της 
Αθήνας και θα καλύπτει τέσσερις αίθουσες όπου 
θα παρουσιάζονται καινοτόµες ιδέες και λύσεις 
για τους εµπλεκόµενους κλάδους. Ανάµεσα στους 
ενδιαφερόµενους πελάτες βρίσκονται 
βιοµηχανίες, βιοτεχνίες, συνεταιρισµοί και 
επιχειρήσεις ποτών, κτηνοτροφικών, αγροτικών 
προϊόντων καθώς επίσης λιπασµάτων και 
φυτωρίων. Περισσότερες πληροφορίες στο 
https://syskevasia-expo.gr/

ΣΠΑΤΑ 

Τον Οκτώβριο 
όλα τα γεωργικά 
µηχανήµατα
στην Eima 2021
Η πανδηµία οδήγησε τη 
διοργανώτρια εταιρεία 
FederUnacoma, της 
διεθνούς έκθεσης 
Eima µε επίκεντρο τα 
γεωργικά µηχανήµατα 
και εξοπλισµό, να τη 
µεταθέσει για τις 19 µε 
23 Οκτωβρίου 2021. 
Η έκθεση που έχει 
καθιερωθεί στον 
αγροτικό κόσµο, µε 
ιστορία από το 1969 θα 
διεξαχθεί στο Bologna 
Exhibition Centre, 
προσελκύοντας ετησίως 
σχεδόν 2.000 
εταιρείες που 
παρουσιάζουν 
περισσότερα από 
50.000 προϊόντα και 
εξαρτήµατα άρδευσης, 
µηχανηµάτων 
συγκοµιδής και 
διαχείρισης γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων. 
Περισσότερες 
πληροφορίες στο www.
eima.it/en/index.php

ΜΠΟΛΟΝΙΑ 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΑ

Μέχρι 15 Ιανουαρίου οι αιτήσεις 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 
ενίσχυση των 1.000 ευρώ που δίνει 
ο 5ος κύκλος της επιστρεπτέας 
προκαταβολής, στο 
«myBusinessSupport».

Έχουν ξεκινήσει και θα 
συνεχιστούν έως τις 25 Ιανουαρίου 
οι ενστάσεις κατά της πληρωµής 
του Μέτρου 13 «Ενισχύσεις σε 
περιοχές που χαρακτηρίζονται από 
φυσικά ή άλλα ειδικά 
µειονεκτήµατα».

Έως 29 Ιανουαρίου η υποβολή 
δήλωσης µεταβολής αγροτών, για 
την υποχρεωτική µετάταξή τους στο 
κανονικό καθεστώς ΦΠΑ ή την 
προαιρετική µετάταξή τους στο 
ειδικό καθεστώς ΦΠΑ.

Έως την 1η Φεβρουαρίου του 
2021 η υποβολή δηλώσεων 
δραστηριότητας των εταιρειών 
παραγωγής ζωοτροφών για το 2020. 

Έως τις 31 Μαρτίου οι αιτήσεις  
για επιδότηση αγοράς γεωργικών 
µηχανηµάτων και κτιριακών 
εγκαταστάσεων.

Παρατάθηκε µέχρι τις 31 Μαρτίου 
η προθεσµία υποβολής 
δικαιολογητικών για το αγροτικό 
τιµολόγιο της ∆ΕΗ.

Παράταση µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 
2021 δόθηκε για τη διαδικασία 
νοµιµοποίησης σταβλικών 
εγκαταστάσεων σε κατοικηµένες 
περιοχές της χώρας, σύµφωνα µε 
υπουργική απόφαση.

ΑΘΗΝΑ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

∆ίνει ραντεβού το 2022 
στο Γκάζι το Bio Festival

Το Bio Festival, που είναι 100% 
επικεντρωµένο στα βιολογικά 
τρόφιµα, στοχεύει να εδραιώσει 
την κουλτούρα του eco living στους 
καταναλωτές. Το φεστιβαλ θα 
πραγµατοποιηθεί τον Μάιο του 
2022 στην τεχνόπολη στο Γκάζι, 
µε 150 εκθέτες και 10.000 
επισκέπτες, Στο Bio Festival 
συµµετέχουν ως εκθέτες 
επιχειρήσεις του κλάδου των 
βιολογικών τροφίµων και ποτών 
καθώς επίσης και εταιρείες 
πιστοποίησης. Περισσότερες 
πληροφορίες στο www.forumsa.gr/
ektheseis/bio-festival/
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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 δραστηριότη-
τα (κτηνοτροφία, καθετοποίηση,αγροτου-
ρισµό, φωτοβολταικά κλπ) email : Info@
kosynthos.gr

Πωλούνται µοσχίδες Λιµουζίν 260 έως 
280 κιλά. Ελάχιστη παραγγελία 25 µοσχί-
δες.Τηλ.6906/779402.

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.

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

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.

Πωλείται µπάλες εξαιρετικής ποιότητας, 
σανός αγριοτρίφυλλου, βρώµης, κριθάρι 
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, τε-
τράγωνη µπάλα µε 6 σκοινιά. Περιοχή Λά-
ρισα. Τηλ. 6947/509187.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 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.

Πωλείται µπάλες εξαιρετικής ποιότητας, 
σανός αγριοτρίφυλλου, βρώµης, κριθάρι 
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 χώρος ισό-
γειος 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-βιοθρυµµατι-
στής VIKING GE-250.Τιµή 350 ευρώ και-
νούριο.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.

Πωλείται κολώνες της ∆ΕΗ, λαµαρίνες, 
ευρωπαϊκή ξυλεία α’ ποιότητας. Περιοχή 
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 παγολεκανη 500 λίτρων,πε-
ριοχη Πελοποννήσου.Τιµη 1200 ευ-
ρώ.6944/780650

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

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

Πωλείται αγροτικό FORD TRANSIT 
2.400 κυβικά, πετρέλαιο, 5αρι σασµάν, 
υδραυλικό τιµόνι, καρότσα αλουµινίου. Πε-
ριοχή Σερρών 6937/253885.
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ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Με προµετωπίδα τον Ασκληπιό και 
ανάδειξη 5 διαφορετικών τοµέων, 
µε ιδιαίτερη έµφαση στον πρωτογε-
νή, ξεκινά ένα από τα µεγαλύτερα α-
ναπτυξιακά έργα του ∆ήµου Τρικκαί-
ων. Πρόκειται για το «Σχέδιο Ασκλη-
πιός», συνολικού προϋπολογισµού, 
1,2 εκατ. ευρώ (πόροι «Αντώνης Τρί-
τσης», Leader) που επικεντρώνεται 
στον πρωτογενή τοµέα, τα φαρµακευ-
τικά φυτά, την εκπαίδευση και την ε-
νίσχυση τριτογενούς τοµέα.

Το έργο υλοποιείται στο χωριό Πρί-
νος, του τέως δήµου Κόζιακα. Ο δή-
µος Τρικκαίων, όπως ανακοίνωσε, α-
ξιοποιεί ακίνητη δηµοτική περιουσία, 
καθώς όλες οι δράσεις γίνονται µέσα 
και γύρω από το κτήριο που προοριζό-
ταν -πριν τον «Καλλικράτη»- για ∆η-
µαρχείο Κόζιακα. Πρόκειται για ένα 
ολοκληρωµένο σχέδιο, που στοχεύ-
ει στην αξιοποίηση του branding Α-
σκληπιός και του φυσικού χώρου του 
βουνού Κόζιακα, από όπου αντλούσε 
βότανα ο θεός της ιατρικής.

Το Σχέδιο, µε άλλα λόγια, αξιοποι-
εί τα αρωµατικά φυτά, δίνει έµφαση 
στην τεχνολογία, δηµιουργεί Ψηφια-
κό Ασκληπιείο και Πάρκο Ασκληπι-
ού, ενισχύει εκπαιδευτικές δράσεις. 
Προβλέπεται ουσιαστικά αναµόρφω-

ση του παλιού ∆ηµαρχείου Κόζιακα 
και µετατροπή του σε Ψηφιακό Α-
σκληπιείο. Το έργο αφορά τον πε-
ριβάλλοντα χώρο και στο περιεχό-
µενο του Ψηφιακού Ασκληπιείου. 
Ο επισκέπτης θα µπορεί να γίνεται 
κοινωνός του έργου του Ασκληπιού, 
του πρώτου γιατρού του αρχαίου ελ-
ληνικού κόσµου, σε συνδυασµό µε 
την πορεία της ιατρικής.

Ειδικότερα δηµιουργούνται Παρα-
γωγικός Κήπος, Κήπος των Ιαµατι-
κών Φυτών, Πάρκο Ασκληπιού, Ιερό 

Άλσος, Ανθόκηπος & Οπωρώνας, µε 
χρήση ψηφιακών και καινοτόµων συ-
στηµάτων και εφαρµογών. 

Το επόµενο στάδιο είναι οι δηµο-
πρατήσεις ώστε να ολοκληρωθούν 
σύντοµα οι εργασίες. Σύµφωνα µε 
το δήµαρχο Τρικκαίων και πρόε-
δρο της ΚΕ∆Ε ∆ηµήτρης Παπαστερ-
γίου «ενθαρρύνθηκε η σύσταση το-
πικών οµάδων παραγωγών για τη 
δηµιουργία πιστοποιηµένων αρω-
µατικών φυτών και υλοποιήθηκαν 
εκπαιδευτικά σεµινάρια». 

Ψηφιακό Ασκληπιείο
Το Σχέδιο αξιοποιεί τα αρω-

µατικά φυτά, µε έµφαση στην 
τεχνολογία, φτιάχνει Ψηφι-
ακό Ασκληπιείο και Πάρκο

Έως 25 Ιανουαρίου 
οι ενστάσεις εξισωτικής
Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις 12 
Ιανουαρίου η περίοδος υποβολής 
των ενστάσεων (ενδικοφανείς 
προσφυγές) κατά των 
αποτελεσµάτων πληρωµής 
εξισωτικής που έγιναν την 
παραµονή των Χριστουγέννων. 
Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί 
τη ∆ευτέρα 25 Ιανουαρίου. 
Υπενθυµίζεται ότι σύµφωνα µε τα 
όσα είχε ανακοινώσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, 
είχαν δεσµευτεί συνολικά 6.567 
µοναδικά ΑΦΜ.

Εξαίρεση θερµοκηπίων
από τον κανόνα γηπέδων
Την εξαίρεση εγκεκριµένων 
επενδυτικών σχεδίων, που έχουν 
υποβληθεί στα Σχέδια Βελτίωσης 
για κατασκευή θερµοκηπίων, 
διχτυοκηπίων από τον περιορισµό 
των 2,5 µέτρων από τα όρια του 
γηπέδου ζητά ο Αγροτικός 
Σύλλογος Τυµπακίου ∆ήµου 
Φαιστού. Με επιστολή του ο ΑΣ, 
τονίζει στο υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης την ανάγκη διαχωρισµού 
για να µην κριθούν µη βιώσιµες οι 
επενδύσεις λόγω πολυτεµαχισµού.

Αύξηση 2% στις ΑΠΕ
στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Το 2019, οι ανανεώσιµες πηγές 
ενέργειας αποτελούσαν το 34% 
της ακαθάριστης κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ, 
ελαφρώς αυξηµένη από 32% 
το 2018. Σύµφωνα µε στοιχεία 
της Εurostat, µεταξύ των 
κρατών µελών της ΕΕ, πάνω 
από το 70% της ηλεκτρικής 
ενέργειας που καταναλώθηκε 
το 2019 προήλθε από ΑΠΕ 
στην Αυστρία (75%) και στη 
Σουηδία (71%). 

Τα µακεδονικά αγροτικά 
προϊόντα πάνε στην Ασία
Κρασί, ξύδι, τυροκοµικά προϊόντα 
αλλά και ελιές και λάδι από την 
Κεντρική Μακεδονία πρόκειται να 
«ταξιδέψουν» στην Κίνα, την 
Ιαπωνία και το Χονγκ Κονγκ για να 
διεκδικήσουν µια θέση εκεί. Ήδη, 
επιχειρήσεις του διατροφικού 
χώρου από την εν λόγω 
περιφέρεια έχουν εκφράσει την 
πρόθεσή τους για συµµετοχή στις 
αποστολές που πρόκειται να γίνουν 
στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου 
«ExperienceEU».

Παράλληλα, στα πλαίσια του έργου, οικοδοµήθηκαν δίαυλοι συνεργασίας µε τον ιδιωτικό τοµέα, 
δηµιουργήθηκαν µητρικές καλλιέργειες µε άγριο τριαντάφυλλο, µελισσόχορτο, µπιτούνι και ρίγανη. 

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

«Σχέδιο Ασκληπιός» 
για τον πρωτογενή
Το αναπτυξιακό έργο στα Τρίκαλα ενθαρρύνει τη δημιουργία 
τοπικών ομάδων παραγωγών με πιστοποιημένα αρωματικά φυτά

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

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

Πωλείται µηχάνηµα χάραξης ελαιών σχε-
δόν αµεταχείριστο. Χαράσσει 800 κιλά ανά 
ώρα. Περιοχή Λαµίας. Τηλ.6980/677936.

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

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

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

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 κεραµίδι γαλλικό σε τιµή ευκαιρί-
ας (για στάβλο ή σπίτι) ποσότητα έως 2000 
τµχ. Τηλ. 6987/072325. 

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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Ξεπερνώντας 
τον Σερ Άλεξ 
Το ντέρμπι της χρονιάς για τους «διαβόλους»

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Οκτώ χρόνια πέρασαν από την τελευ-
ταία φορά που οι «κόκκινοι διάβο-
λοι» βρίσκονταν τέτοια εποχή στην 
πρώτη θέση της Πρέµιερ Λιγκ. Κι ό-
µως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ «φι-
γουράρει» πρώτη στη βαθµολογία µε 
36 πόντους και αυτή την Κυριακή 17 
Ιανουαρίου θα διεξαχθεί ίσως το µε-
γαλύτερο ντέρµπι της χρονιάς στο νη-
σί. Συγκεκριµένα η Λίβερπουλ των 
33 βαθµών θα υποδεχτεί τη Γιουνά-
ιτεντ, µε την οµάδα του Σόλσκιερ να 
θέλει να στείλει µήνυµα τίτλου που 
θα φτάσει έως το Ουίλµσλοου που 
ξεκουράζεται ο Άλεξ Φέργκιουσον. 
Εν τω µεταξύ, έχουν ξεκινήσει και διά-

φορα Προολυµπιακό τουρνουά, κα-
θώς σε λίγους µήνες στο Τόκιο θα 
ανάψει η Φλόγα της 32ης Ολυµπιά-
δας.  Συγκεκριµένα, στην τελική ευ-
θεία έχει µπει η προετοιµασία της Ε-
θνικής οµάδας πόλο των γυναικών 
για το Προολυµπιακό τουρνουά στην 
Τεργέστη 19-24 Ιανουαρίου. Ουσια-
στικά η «γαλανόλευκη» θέλει µια νί-
κη στον όµιλο απέναντι στο αδύνα-
µο Ισραήλ προκειµένου να προκριθεί 
στα ηµιτελικά, µαζί µε την Ουγγαρία 
που είναι στο ίδιο γκρουπ.

Στον άλλο όµιλο, ξεχωρίζουν Ιτα-
λία και Ολλανδία. Έτσι θα πάµε σε 
δυο µεγάλους ηµιτελικούς που θα 
κρίνουν και τις δυο οµάδες που θα 
περάσουν στους Ολυµπιακούς Αγώ-
νες στο Τόκιο. 

Η Μπαρτσελόνα πήρε την πρόκριση για τον τελικό 
του ισπανικού Super Cup, επικρατώντας της 
σπουδαίας Σοσιεδάδ µε συνολικό σκορ 4-3 
(κανονικός αγώνας και παράταση 1-1). Στον τελικό 
της διοργάνωσης που θα πραγµατοποιηθεί στις 17 
Ιανουαρίου θα συναντήσει µία εκ των Ρεάλ Μαδρίτης 
και Αθλέτικ Μπιλµπάο.

Τελικός Σούπερ Καπ
Ισπανίας την Κυριακή  

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 (Μπουντσελίγκα)

Ντόρτµουντ – Μάιντς 16.30 COSMOTE SPORT 3 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός 17.15 Novasports 1HD

ΑΕΛ – Απόλλων Σµύρνης 19.30 Novasports 2HD

UFC (Fight Night 2021)

Μαξ Χάλαγουεϊ – Κάλβιν Κάταρ 22.00 COSMOTE SPORT 7 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Ολυµπιακός – ΠΑΣ Γιάννινα 15.00 Novasports 1HD

Βόλος – Λαµία 17.15 Novasports 3HD

ΟΦΗ – ΠΑΟΚ 17.15 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 18.30 COSMOTE SPORT 2 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Άρης – Παναθηναϊκός 19.30 Novasports 1HD

ΑΕΚ – Ατρόµητος 21.30 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Μπουντσελίγκα)

Ντόρτµουντ – Μάιντς 16.30 COSMOTE SPORT 3 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός 17.15 Novasports 1HD

ΑΕΛ – Απόλλων Σµύρνης 19.30 Novasports 2HD

UFC (Fight Night 2021)

Μαξ Χάλαγουεϊ – Κάλβιν Κάταρ 22.00 COSMOTE SPORT 7 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Ολυµπιακός – ΠΑΣ Γιάννινα 15.00 Novasports 1HD

Βόλος – Λαµία 17.15 Novasports 3HD

ΟΦΗ – ΠΑΟΚ 17.15 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 18.30 COSMOTE SPORT 2 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Άρης – Παναθηναϊκός 19.30 Novasports 1HD

ΑΕΚ – Ατρόµητος 21.30 Novasports 2HD

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο  16 Ιανουαρίου

Κυριακή 17 Ιανουαρίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Σε ένα µήνα
η πρώτη κλήρωση 
για το εθνικό σχέδιο 
της νέας ΚΑΠ 

Βαραίνει     
η κληρονομιά  
του Μάκη Βορίδη  
με τα δικαιώματα

Οι ευθύνες  
για τα βοσκοτόπια 
στα Σκόπια και τις 
ελιές στη Φλώρινα 

Τριάδα της φωτιάς
Η ανταλλαγή της χρονιάς έγινε 
στο NBA καθώς ο Τζέιµς Χάρντεν 
θα αγωνίζεται πλέον στους 
Μπρούκλιν Νετς. Ο γκαρντ που 
µέχρι τώρα αγωνιζόταν για τους 
Χιούστον Ρόκετς, πίεζε την οµάδα 
του για ανταλλαγή, µε το 
Μπρούκλιν να είναι ο επιθυµητός 
προορισµός του. Ο Χάρντεν θα 
καταλήξει στους Νετς παρέα µε 
τους Ιρβινγκ και Ντουράντ σε µία 
τριάδα «φωτιά».

«Πράσινος» ο Κάτας
Ο Όντετ Κάτας ανέλαβε και επίσηµα 
τα ηνία του µπασκετικού 
Παναθηναϊκού, αφού οι «πράσινοι» 
ανακοίνωσαν τη συµφωνία τους µε 
τον έµπειρο τεχνικό για τον επόµενο 
1,5 χρόνο. Ο Κάτας θα αποτελέσει 
τον 9ο διαφορετικό προπονητή που 
θα καθίσει στην άκρη του «πράσινου» 
πάγκου τα τελευταία εννέα χρόνια, 
µε τον Παναθηναϊκό να έχει κάνει 14 
αλλαγές στο σύνολο.

Ενίσχυση από Καµερούν
«Λαβράκι» στο Καµερούν φαίνεται 
πως βρήκε η ΑΕΛ. Οι «βυσσινί» 
συµφώνησαν και θα αποκτήσουν 
τον 20χρονο µεσοεπιθετικό Σιντικί 
Αµπουµπακαρί, ο οποίος 
αγωνίζονταν στην οµάδα της 
χώρας του Ουνιόν Ντουαλά. Ο 
νεαρός (παίζει κυρίως στο 
αριστερό «φτερό») είναι «µόνιµο» 
στέλεχος της U23 της πατρίδας 
του. Στα αγωνιστικά, η Λάρισα θα 
υποδεχτεί τον Απόλλωνα Σµύρνης 
το Σάββατο 16 Ιανουαρίου. 

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’
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Κορυφαίος 
ο Σιμεόνε 
Ο Ντιέγκο Σιµεόνε είναι 
ο κορυφαίος προπονητής της 
10ετίας (2011-2020) στον 
κόσµο, σύµφωνα µε τη ∆ιεθνή 
Οµοσπονδία Ιστορίας και 
Στατιστικής του Ποδοσφαίρου 
(IFFHS). Ο Αργεντινός 
προπονητής της Ατλέτικο 
Μαδρίτης, που αναδείχθηκε το 
2016 κορυφαίος τεχνικός της 
χρονιάς, συγκέντρωσε 152 
βαθµούς, αφήνοντας πίσω του 
τον Πεπ Γκουαρντιόλα (144), 
νικητή το 2011, και τον Γιούργκεν 
Κλοπ (105), νικητή το 2019.
Ο Σιµεόνε σε αυτήν τη δεκαετία 
κατέκτησε µε την Ατλέτικο 
Μαδρίτης: ένα πρωτάθληµα 
Ισπανίας, ένα Κύπελλο Ισπανίας, 
ένα Σούπερ Καπ Ισπανίας, δύο 
τίτλους Γιουρόπα Λιγκ, δύο 
Ουέφα Σούπερ ΚΑΠ και έφθασε 
δύο φορές στον τελικό του 
Τσάµπιονς Λιγκ. Ο Ζινεντίν 
Ζιντάν, νικητής του Τσάµπιονς 
Λιγκ τρεις συνεχόµενες χρονιές 
περιορίστηκε στην 7η θέση.

Στα χνάρια 
του Νίκου Μαχλά 
Ο πρώην επιθετικός της ΑΕΚ 
Γιώργος Γιακουµάκης είναι αυτό 
που λένε... on fire, στο ολλανδικό 
πρωτάθληµα όπου αγωνίζεται. 
Συγκεκριµένα µε το πρόσφατο 
καρέ των γκολ που πέτυχε µε την 
Φένλο ενάντια στην Ντεν Χάαγκ 
έγινε ο µόλις δεύτερος Έλληνας 
που πετυχαίνει αυτή την απόδοση 
στο εξωτερικό. Πρώτη φορά κάτι 
τέτοιο το είχε πετύχει ο Νίκος 
Μαχλάς στις 23/2/1997 και σε 
ένα παιχνίδι της Φίτεσε απέναντι 
στη Χρόνινχεν µε τελικό σκορ 
6-1. Γράφει ιστορία ο Κρητικός.

Ο Μάξιµος (σ.σ έδωσα τη µά-
χη στο γάλα), θεωρεί πως ο πρώην υ-
πουργός της πλατείας έκανε το... α-

γροτικό του µε επιτυχία, καθώς όπως λέει α-
ποτέλεσε «µια ευχάριστη έκπληξη µε τη θη-
τεία του στο υπουργείο των αγροτών, καθώς 
το αντικείµενο του χαρτοφυλακίου του ήταν 
άγνωστο, ωστόσο όχι µόνο αντιµετώπισε µε ε-
πάρκεια τα ζητήµατα, αλλά έδωσε και λύσεις 
σε µία σειρά ζητηµάτων στην κρίσιµη περίο-
δο της πανδηµίας». Σε ποια ακριβώς; 
Ένα ζήτηµα, πάντως που καίει είναι και η 
αναµονή των συνταξιοδοτούµενων αγρο-
τών, λόγω εκκρεµότητας στην εκκαθάρι-
ση εργοσήµων των ετών 2017, 2018 και 
2019, καθυστέρηση που αποδίδεται στο ό-
τι δεν έχει γίνει η προµήθεια του απαραίτη-
του λογισµικού βάσει του οποίου οι υπάλ-
ληλοι του ΕΦΚΑ θα προέβαιναν στους υπο-
λογισµούς... «Το πάτηµα ενός κου-
µπιού, µε το οποίο η κυβέρνηση της Ν∆ θα έ-
βγαζε τις συντάξεις, όπως υποσχόταν, απο-
δείχθηκε υποκρισία καθώς εδώ και ενάµιση 
χρόνο έχει σε αναµονή χιλιάδες εργάτες γης,  
κυρίως γυναίκες αγρότισσες, που περιµένουν 
να πάρουν τη σύνταξή τους», λέει η βουλευ-
τής Σκούφα του ΣΥΡΙΖΑ. «Γιατί δεν αµβλύνε-
τε τις αλγεινές συνέπειες της έλλειψης λογι-
σµικού µε τη χορήγηση προσωρινών συντά-

ξεων ή και παροχών;», ρωτά η βουλευτής.
∆ιπλό το κακό φέτος για τους πα-

ραγωγούς µανταρινιών Θεσπρωτίας και Άρ-
τας. ∆εν φτάνει που ένα µεγάλο µέρος της 
παραγωγής είτε δεν έχει πουληθεί, είτε έφυ-
γε µε εξευτελιστικές τιµές, φέτος είχαν άλλο 
ένα δυσβάσταχτο κόστος. Επειδή υπήρξε έλ-
λειψη αλλοδαπών εργατικών χεριών για τη 
συγκοµιδή, οι λιγότεροι εργάτες, κυρίως α-
πό Αλβανία, απαίτησαν και απέσπασαν µε-
γαλύτερα µεροκάµατα. Έτσι, ενώ µέχρι πέ-
ρυσι για 32-35 κλούβες στο 8ωρο ελάµβα-
ναν 25 ευρώ, φέτος πήραν 30 ευρώ και για 
την πέραν του 8ώρου απασχόλησή τους, 1 
ευρώ ανά κλούβα. Το θέµα των αλ-
λοδαπών εργατών γης «καίει» και τους παρα-
γωγούς στη Χαλκιδική αν και από µια άλλη ο-
πτική. Ζητούν και  το κοινοποίησαν ήδη µε ε-
πιστολή του τοπικού επιµελητηρίου προς τον 
υπουργό της πλατείας, να τους επιστραφεί το 
παράβολο των 100 ευρώ που πλήρωσαν για 
να έρθουν οι µετακλητοί από τις χώρες τους. 
Όπως εξηγούν, πολλοί εργοδότες, βρέθηκαν 
στη δυσάρεστη κατάσταση, ενώ ακολούθησαν 
κατά γράµµα τις διαδικασίες που προβλεπό-
ταν για, πολλοί είτε δεν εισήλθαν στην Ελλά-
δα για εργασία, είτε δεν εργάστηκαν στον ερ-
γοδότη που τους είχε προσκαλέσει, οποίος ό-
µως έχει επιβαρυνθεί προκαταβολικά. O ΓΥΛΟΣ
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Το πιο μικρό
Αν χρειάζεστε ένα τηλεσκοπικό µηχάνηµα 
που µπορεί να ελίσσεται άνετα σε στενές 
γωνίες αλλά να διαθέτει και αρκετή 
δύναµη ανύψωσης τότε η Manitou έχει 
µία ενδιαφέρουσα πρόταση. Στην οδηγική 
δοκιµή του profi Φεβρουαρίου, µπαίνουµε 
στην καµπίνα του Manitou MLT 420-60H, 
του µικρότερου Manitou της αγοράς.

Η ΤΡΥΠΙΑ ΒΑΡΚΑ

Τα προγράµµατα 
χρειάζονται Moller’s

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

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ROBERT RUE ΤΟΥ RICHARD SHEPPARD
Ενθουσιώδης εξερευνητής του κρασιού, ο Αµερικανός καλλιτέχνης Richard Sheppard, βρήκε το οικογενειακό οινοποιείο Robert Rue κατά τη 
διάρκεια των «∆ρόµων του Κρασιού» στην Τζόρτζια των ΗΠΑ. Το συγκεκριµένο οινοποιείο του κέντρισε το ενδιαφέρον και το φιλοτέχνησε.
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Στρέφεται στα εσπεριδοειδή και δη στα πορ-
τοκάλια αυτή την περίοδο η Ευρώπη, εξέλι-
ξη που έρχεται να οµαλοποιήσει την αγο-
ρά για τα εγχώρια Μέρλιν και τις λίγες ενα-
ποµείνασες Ναβελίνες, ενώ στη συνέχεια 
δεν αποκλείεται η ενισχυµένη ζήτηση να ε-
πιτρέψει στην αγορά ανοδικούς ρυθµούς.

Με ξεκίνηµα στα 40 λεπτά το κιλό η α-
γορά στις Ναβελίνες διαµορφώνεται πλέ-
ον στα 13 µε 15 λεπτά, σε κοινό επίπεδο 
τιµών µε την ποικιλία Μέρλιν, αφού τις τε-
λευταίες εβδοµάδες η απορρόφηση ποσο-

τήτων από το εµπόριο απορρυθµίστηκε. Με 
τον καιρό όµως να µπαίνει πλέον σε πιο ται-
ριαστά για την εποχή επίπεδα, ήδη η κατα-
νάλωση σε ευρωπαϊκές χώρες µε εξαγωγι-
κό ενδιαφέρον τονώνεται, ενώ ο παγετός 
στην Ισπανία είχε ως αποτέλεσµα οι τιµές 
να ανεβούν, κάτι που θα προκαλέσει αλυ-
σιδωτές αντιδράσεις και στα υπόλοιπα πα-
ραγωγικά κέντρα της ΕΕ. Ενόψει των προε-
τοιµασιών για τη συγκοµιδή των ποικιλιών 
Νάβελ Λέιτ και Λάνε Λέιτ τον Φεβρουάριο, 
εκτιµάται βελτίωση της εγχώριας αγοράς. 

Προσεχώς ξανά άνοδος µε Νάβελ Λέιτ
Η ενισχυµένη ζήτηση επιτρέπει υψηλότερες τιµές στα πορτοκάλια 
Μετά το ξεκίνηµα στα 40 λεπτά, οι Ναβελίνες έπεσαν στα 13 λεπτά
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Σ
την ελληνική αγορά σκληρού 
σίτου δείχνει να ζεσταίνεται το 
κλίµα για δραστηριοποίηση της 
εξαγωγής. Φαίνεται να γίνονται 

κουβέντες στα επίπεδα των 275-280 ευρώ 
ο τόνος, εντούτοις αρκετοί εξαγωγείς βλέ-
ποντας ανοδικά τα εµπορεύµατα στο σύνο-
λο τους δεν βιάζονται. Την ίδια ώρα η Ιτα-
λία διατηρεί τα 298 ευρώ ο τόνος και η Γαλ-
λία, αφού έχασε 5 ευρώ σε µία µόνο συνε-
δρίαση, επέστρεψε στα 275 ευρώ ο τόνος, 
παρά την ελαφριά αποδυνάµωση του ευ-
ρώ έναντι του δολαρίου.

  Παρά τη χρηµατιστηριακή άνοδο, στην 
ελληνική αγορά βαµβακιού  προσπαθούµε 
να κρατήσουµε σχεδόν το ίδιο πριµ επί του 
χρηµατιστηρίου και για την ώρα κρατάµε 
καλά. Βέβαια οι πωλήσεις που γίνονται α-
φορούν µικρές ποσότητες, οι οποίες όµως 
είναι ικανές να υποστηρίξουν τις προσφο-
ρές των εκκοκκιστών. Αρχίζει να ζεσταίνε-
ται το κλίµα για προπωλήσεις της νέας σο-
δειάς, µε τις τελευταίες πράξεις γύρω από 
τα 84 σεντς, ενώ διαµορφώνεται µια αγορά 
περί τα 2,5-3 σεντς ανά λίµπρα πάνω από 
τις αντίστοιχες τιµές του ∆εκεµβρίου ‘21.

  Από τις 4 Ιανουαρίου η εξαγωγή φρού-
των και λαχανικών προς το Ηνωµένο Βασί-
λειο άρχισε να αυξάνεται και πάλι. Ωστόσο 
τις επόµενες εβδοµάδες αναµένεται να αυ-
ξηθούν τα προβλήµατα για τους εξαγωγείς, 
καθώς εκτός από το πρόσθετο κόστος  περί 
τα 200 ευρώ για το έγγραφο - διασάφηση 
εισαγωγής - εξαγωγής, υπάρχει και φόβος 
για καθυστερήσεις, αναφέρει ο Incofruit.  

Θετικό κλίμα 
στο σκληρό 

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

10/12 17/12 30/12 07/01 14/01

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

374,04

374,04

356,96

339,90
333,30

 Ιταλία
Μετά από συνεχόµενες «συνεδριά-
σεις» µε πτώση στην τιµή, η αγορά 
πορτοκαλιών στην Ιταλία εµφανί-

ζει σηµάδια σταθεροποίησης

Πιο ομαλά
Μετά τις γιορτές η αγορά 
εσπεριδοειδών έχασε το 

βηµατισµό της, ωστόσο πλέον 
οδεύει σε οµαλοποίηση

Νάβελ Λέιτ
Ξεκίνηµα στα 30 µε 40 λεπτά 

για τα Νάβελ Λέιτ πέρυσι, µε την 
αγορά στη συνέχεια να διαµορφώ-
νει τιµές ακόµα και στα 70 λεπτά

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

03/12 10/12 17/12 30/12 07/01 14/01

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)
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ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)
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80,48
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1431,00
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66,60

111,82
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ΒΑΜΒΑΚΙ 
σεντς/λίµπρα

71,15

2.67

2.58 2.55 2.56
2.47 2.51

74,22

77,30 77,20 80,10 81,31

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

Ναβελίνες
(λεπτά/κιλό)

Ξεκίνηµα 40  
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Ανοδική δυναµική από την πρόσφατη έκθεση του USDA
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ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

ΑΥΓ ΣΕΠ OKT ΝΟΕ ∆ΕΚ IAN

Ξεπέρασε τα 81 σεντς η λίµπρα η 
αγορά στα µελλοντικά συµβόλαια 
Μαρτίου, µε φθηνό δολάριο και 
θεµελιώδη να στηρίζουν νέα άνοδο. 

Στη νέα λίστα της Φότζια οι τιµές 
των σιτηρών παραµένουν 
αµετάβλητες µετά την πρώτη 
συνεδρίαση της χρονιάς.

∆υναµική ενίσχυση τιµής για το 
κτηνοτροφικό καλαµπόκι στις 
αγορές της Ιταλίας µετά την 
πρώτη συνεδρίαση του έτους.

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

Στα 2,51 ευρώ το κιλό η µέση τιµή 
του έξτρα παρθένου ελαιολάδου στην 
Ισπανία, µε τις καλύτερες ποιότητες 
να προσεγγίζουν τα 3 ευρώ.

14
ΑΥΓ

14
ΣΕΠ

14
OKT

14
ΝΟΕ

14
∆ΕΚ

14
IAN

14
ΑΥΓ

14
ΣΕΠ

14
OKT

14
ΝΟΕ

14
∆ΕΚ

14
IAN

14
ΣΕΠ

14
OKT

14
ΝΟΕ

14
∆ΕΚ

14
IAN

14
ΣΕΠ

14
OKT

14
ΝΟΕ

14
∆ΕΚ

14
IAN

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

Το κλίµα µιας συγκρατηµένης αγο-
ράς µε διαθέσεις ανοδικής κινητικό-
τητας αποτυπώνουν οι τελευταίες ε-
ξελίξεις στα παραγωγικά κέντρα ελαι-
ολάδου της χώρας. Μια εκ των εξελί-
ξεων είναι η προσέγγιση επιπέδου τι-
µών πέριξ των 2,90 ευρώ το κιλό στην 
Κρήτη που όλο το προηγούµενο διά-
στηµα «έπαιζε» σταθερά στα 2,55 µε 
2,75 ευρώ το κιλό για το πρώτης ποιό-
τητας προϊόν. Εξέλιξη αποτελεί και µια 
πράξη στα 3 ευρώ το κιλό στη Λακω-
νία, στον συνεταιρισµό Μεταµόρφω-
σης, για µικρή ποσότητα ελαιολάδου 
µε χαµηλές οξύτητες και µηδενικά υ-
πολείµµατα. Πέραν αυτής της πράξης, 
οι τιµές στη Λακωνία διατηρούνται στα 
2,85 µε 2,90 ευρώ το κιλό, µε τη ροή ε-
πίσης συγκρατηµένη. 

Κατά τ’ άλλα µεγάλη µερίδα παρα-
γωγών και συνεταιρισµών φαίνεται 
πως σε αυτή τη φάση αποθηκεύουν 
ποσότητες, ευελπιστώντας σε ένα ά-

νοιγµα της αγοράς τους επόµενους 
µήνες µε ορίζοντα την άνοιξη και το 
καλοκαίρι. Μάλιστα σε αυτό το µοτί-
βο κινούνται και οι παραγωγοί της Ι-
ταλίας, σύµφωνα µε τα όσα καταγρά-
φει ο εκεί Τύπος, ενώ στο µεταξύ οι τι-
µές παραµένουν στάσιµες και εκεί µε 
βάση τα 4,30-4,50 ευρώ το κιλό για τα 
συµβατικά έξτρα παρθένα ελαιόλαδα. 
Και στην Ισπανία οι τιµές βρίσκονται 
ανάµεσα στα 2,50 µε 2,60 ευρώ το κι-
λό για δεύτερη συνεχόµενη εβδοµά-
δα, µε κάποια ελαιόλαδα να αγγίζουν 
τα 3 ευρώ το κιλό. 

 Όπως εξηγούν άνθρωποι της αγο-
ράς στην Agrenda, αυτή η στασιµότη-
τα έγκειται στο γεγονός ότι και η βιο-
µηχανία τυποποίησης διατηρεί µια δι-
στακτικότητα σχετικά µε το τι µέλλει 
γενέσθαι στις ευρωπαϊκές αγορές. Έ-
τσι, βλέποντας και την απροθυµία των 
παραγωγών να συνεχίσουν σε πράξεις 
κάτω του εύρους των 3 ευρώ το κιλό, α-
πλά προµηθεύονται µικρές ποσότητες, 
τόσες όσες είναι αρκετές για να καλύ-
ψουν άµεσες ανάγκες τους. 

 Η συσσώρευση αυτή στην αγορά ε-
λαιολάδου είτε θα εκτονωθεί σε ένα εύ-
ρος τιµών άνω των 3 ευρώ το κιλό στην 
ελληνική περίπτωση, είτε θα αφοµοιω-
θεί στο υφιστάµενο κλίµα αγοράς. Ό-
πως µεταφέρουν συντελεστές της αγο-
ράς, όσο η λιανική παραµένει το βασι-
κό κανάλι απορρόφησης του προϊό-
ντος, δύσκολα µπορεί να σπάσει η α-
τσάλινη γραµµή που επιβάλουν οι µε-
γάλες αλυσίδες. Από την άλλη, όταν µε 
το καλό ανοίξει η εστίαση, τότε η ευ-
ελιξία ενός δεύτερου καναλιού και οι 
προετοιµασίες για την καλοκαιρινή πε-
ρίοδο δεν µπορούν παρά να αναβαθ-
µίσουν τις τιµές παραγωγού, αφού έ-
τσι και αλλιώς οι ποσότητες σε Ελλά-
δα και Ιταλία είναι µικρές. 

Τάση ενίσχυσης τιµών στην αγορά ελαιολάδου
 Αυξηµένη στα 2,90 ευρώ η τιµή για το έξτρα παρθένο στην Κρήτη, στα 3 ευρώ πράξη στη Λακωνία
 Κύµα αύξησης για τον παραγωγό µε το άνοιγµα της εστίασης και τις προετοιµασίες για το καλοκαίρι

Με 50 εκατοστά χιόνι κάλυψε 
350.000 στρέµµατα µε ελιά 
στην Καταλονία και στις 
βορειότερες περιοχές της 
χώρας η κακοκαιρία Φιλοµένα 
που έπληξε την Ισπανία τα 
προηγούµενα 24ωρα. Οι 
ζηµιές εντοπίζονται τόσο τον 
ασυγκόµιστο καρπό, όσο και 
στην επιβίωση των ίδιων των 
δέντρων. Πέραν αυτού, όσα 
δέντρα τελικά επιβιώσουν του 
παγετού, αναµένεται να 
εµφανίσουν προβληµατικές 
παραγωγές τις επόµενες 
χρονιές, καθώς οι «πληγές» 
στα κλαδιά καθιστούν το φυτό 
ευάλωτο σε προσβολές από 
ασθένειες. Το 20% σχεδόν 
της παραγωγής που παρέµενε 
ασυγκόµιστη θα κατευθυνθεί 
στη βιοµηχανία για λαµπάντε, 
βάζοντας ένα απότοµο τέλος 
στην καµπάνια έξτρα 
παρθένου και παρθένου 
ελαιολάδου. Η Οµοσπονδία 
Αγροτικών Συνεταιρισµών 
(FCAC) της Καταλονίας 
αποτιµά τη ζηµιά κοντά στα 
4.300 ευρώ ανά εκτάριο.

ΣΚΕΠΑΣΜΕΝΑ ΜΕ ΧΙΟΝΙ 
350.000 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΙΣΠΑΝΙΚΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ

Το βαµβάκι δοκίµασε τα υψηλά του, λαµβάνοντας 
δυναµική από την έκθεση προσφοράς/ζήτησης 
βάµβακος του αµερικανικού υπουργείου γεωργίας, 
αλλά και από τη γενικότερη ασταµάτητη άνοδο των 
εµπορευµάτων στο σύνολό τους. Ανακοινώθηκε 
περικοπή της σοδειάς των ΗΠΑ, αύξηση εξαγωγών και 
µείωση τελικών αποθεµάτων. Για την παγκόσµια εικόνα 
ανακοινώθηκε µείωση φετινών τελικών αποθεµάτων. 
Αυτά τα νέα ανέβασαν τις τιµές ενδοσυνεδριακά µέχρι 
τα 82 σεντς ανά λίµπρα, µε αποτέλεσµα στις επόµενες 
συνεδριάσεις να δούµε µια διόρθωση η οποία 
οφείλεται σε κερδοσκοπικές ρευστοποιήσεις. 

ΝEA ΥOΡKH
Κρατάµε περίπου το ίδιο πριµ επί του χρηµατιστηρίου 
παρά τη σηµαντική άνοδο και απ’ ότι φαίνεται για την 
ώρα δεν τα πάµε άσχηµα. Σηµειώνονται βέβαια µικρές 
πωλήσεις, αλλά φτάνουν ώστε να ενθαρρύνουν τους 
πωλητές να επιµείνουν στα ίδια επίπεδα τιµών. Η 
βελτίωση της ισοτιµίας δολαρίου δίνει επίσης µια 
ευελιξία στους εκκοκκιστές µέσα σε µια 
διαπραγµάτευση. Παράλληλα έχουµε ξεκίνηµα στη νέα 
σοδειά, για την ώρα κυρίως κουβέντες και ελάχιστες 
δουλειές. Φαίνεται να διαµορφώνεται µια αγορά 
περίπου στα 2,5-3 σεντς ανά λίµπρα πάνω από τις 
αντίστοιχες τιµές του ∆εκεµβρίου ‘21

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Η βιοµηχανία τυποποίησης διατηρεί 
µια διστακτικότητα για το τι θα γίνει. 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ
Παραγωγοί και συνε-

ταιρισµοί αποθηκεύουν 

ποσότητες, ευελπιστώντας 

σε ένα άνοιγµα της αγοράς

Συνεδρίαση 13/1/2021
Μήνας Κλείσιµο Μεταβολή

Μάρτιος ‘21 80,92 -0,78

Μάιος ‘20 81,77 -0,68

82,0

81,5

81,0

80,5

80,0

79,5

79,0

78,5
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Τετάρτη
13/01

Πέµπτη
07/01

Παρασκευή
08/01

∆ευτέρα
11/01

Τρίτη
12/01
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Το βαµβάκι χρήζει άµεσης στήρι-
ξης µέσω ειδικής ενίσχυσης, όπως 
είχε άλλωστε δεσµευτεί η κυβέρ-
νηση ότι θα πράξει σε τυχόν ανι-
σορροπίες της αγοράς, εξηγούν 
οι αγρότες από την Αλεξάνδρεια 
στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης, Σπήλιο Λιβανό, φέρνοντας το 
θέµα εκ νέου υπ’ όψιν της ηγεσί-
ας του υπουργείου. Καλή ποιό-
τητα βάµβακος, εξαιρετικές απο-

δόσεις ίνας και χρηµατιστηριακή 
τιµή σε υψηλά διετίας. Παρ’ όλα 
αυτά οι αγρότες παρέλαβαν επι-
ταγές που ρίχνουν την τιµή του 
προϊόντος τους περί τα 40 λεπτά 
µε πρόφαση από πλευράς εκκόκ-
κισης τα δύσκολα οικονοµικά ε-
ξαιτίας της πανδηµίας. Αφού έτσι 
έχουν τα πράγµατα, σύµφωνα µε 
τα όσα εξηγούν οι αγρότες από τον 
Αγροτικό Σύλλογο Αλεξάνδρειας 

στον νέο υπουργό Αγροτικής Α-
νάπτυξης Σπήλιο Λιβανό, το προ-
ϊόν χρήζει άµεσης στήριξης µέσω 
ειδικής ενίσχυσης. «Εάν πιστεύ-
ετε ότι αυτό το προϊόν δεν αξίζει 
κορωνοενίσχυση παρακαλούµε 
να µας το πείτε, ώστε κι εµείς να 
στραφούµε σε άλλες καλλιέργειες 
λιγότερο κοστοβόρες και επικίν-
δυνες και ίσως περισσότερο ευ-
νοούµενες» καταλήγουν.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Επί τρεις συνεχόµενες χρονιές οι 
καλλιεργούµενες εκτάσεις βάµ-
βακος βαίνουν µειούµενες και ό-
πως όλα δείχνουν, η περίπτωση 
της καλλιεργητικής περιόδου που 
ξεκινά το 2021 δεν θα αντιστρέ-
ψει την τάση αυτή. Ήδη οι πρώ-
τες ποσοτικοποιηµένες εκτιµήσεις 
καταφθάνουν από τη Βόρεια Αµε-
ρική, η αγορά της οποίας άλλω-
στε λειτουργεί ως σηµείο αναφο-
ράς για τις τιµές παραγωγού στην 
Ελλάδα και δείχνουν περιορισµό 
των εκτάσεων από 4,7% έως 10%. 

Την ίδια στιγµή το κλίµα στα βα-
σικά παραγωγικά κέντρα της Ελ-
λάδας είναι επιβαρυµένο αφού οι 
τιµές που φιξαρίστηκε το σύσπο-
ρο ήταν χαµηλότερες των περσι-
νών, χωρίς πειστικό λόγο πέραν 
φυσικά της πανδηµίας, αλλά και 
χωρίς την πολιτεία να έχει ξεκα-
θαρίσει ακόµα την πρόθεσή της 
σχετικά µε το ενδεχόµενο έκτα-
κτης στήριξης της καλλιέργειας ε-
ξαιτίας της αναστάτωσης των αγο-
ρών λόγω covid-19. Συγκεκριµέ-
να, τα 40 µε 42 λεπτά διαµορφώ-
νουν τον κανόνα για το κλασσι-
κό σύσπορο, µε τις ειδικές ποικι-
λίες να προσεγγίζουν τα 44 λεπτά. 

Εν θερµώ πολλοί παραγωγοί δη-
λώνουν πως θα στραφούν σε άλ-
λες καλλιέργειες, κυρίως σιτηρών, 
όσοι δηλαδή δεν έχουν ήδη σπεί-
ρει σκληρό σιτάρι, κάτι που όµως 
θα έχει ως αποτέλεσµα µια περαι-
τέρω συρρίκνωση του αγροτικού 
ΑΕΠ, δεδοµένου ότι πρόκειται για 
παραγωγές µε χαµηλότερη προ-

στιθέµενη αξία. Από την άλλη, ο-
ποιοδήποτε βήµα προς αυτή την 
κατεύθυνση, θα άφηνε στην καλ-
λιέργεια παλαίµαχους και έµπει-
ρους βαµβακοπαραγωγούς που έ-
χουν επενδύσει πολλά σε µηχα-
νήµατα και εξοπλισµό.

Πάντως η συνθήκη αυτή διαµορ-
φώθηκε σε µια περίοδο που η δι-
εθνής αγορά βάµβακος σηµειώ-
νει εντυπωσιακή πρόοδο ως προς 
τις τιµές διάθεσης. Συγκεκριµένα, 
την εβδοµάδα που πέρασε η χρη-
µατιστηριακή τιµή διαµορφώθηκε 
σε εύρος άνω των 81 σεντς για τα 
συµβόλαια Μαρτίου 2021, ενώ τα 

µελλοντικά συµβόλαια Μαΐου και 
Ιουλίου διαπραγµατεύονται αντί-
στοιχα στα 82 και 83 σεντς. 

 Για τις προοπτικές της επόµε-
νης εµπορικής περιόδου, µια µε-
ρίδα οικονοµικών αναλυτών προ-
τρέχει και τοποθετείται υπέρ µιας 
µετριοπαθούς πίεσης των τιµών 
του εκκοκκισµένου στο χρηµατι-
στήριο, επικαλούµενη τα υφιστά-
µενα θεµελιώδη. Η Τζόντι Κάµπις, 
αντιπρόεδρος στο τοµέα οικονο-
µικών και πολιτικής στην Εθνικό 
Συµβούλιο Βάµβακος των ΗΠΑ, αν 
και θεωρεί δεδοµένη την ισχυρή 
ζήτηση από την Κίνα, αξιολογεί 
πεσιµιστικά τα απόνερα της παν-
δηµίας. Από την άλλη, οι εκτιµή-
σεις του αµερικανικού υπουργεί-
ου γεωργίας (USDA) αποτυπώνουν 
ένα περιβάλλον αύξησης των εξα-
γωγών και ισχυρής ζήτησης που 
µπορεί να διατηρήσει αυτόν τον 
ισχυρό εξαγωγικό ρυθµό. 

Ο αναλυτής Dr. Ο. Α Κλήβελαντ, 

επίτιµος καθηγητής αγροτικής οι-
κονοµίας στο Πανεπιστήµιο του 
Μισισιπή, θεωρεί ότι η χρηµατι-
στηριακή τιµή µπορεί να συνεχί-
σει να ενισχύεται έως τα 87 σεντς 
µέσα στο έτος. Μάλιστα συλλέγει 
τους παράγοντες µε ανοδικό και 
καθοδικό αντίκτυπο στις αγορές: 

Άνοδος  
Μικρότερη προσφορά από ζήτηση
Ανοδική παγκόσµια ζήτηση
Μείωση διεθνών αποθεµάτων
Μείωση αποθεµάτων στις ΗΠΑ
Πρόωρο ξεπούληµα της αµε-

ρικανικής σοδειάς του 2020 
Μείωση εκτάσεων ως 10% στις 

ΗΠΑ, µετά από µείωση 5,5% το 2020
Κερδοσκοπικές τοποθετήσεις 

στις αγορές αγροτικών προϊόνττων 

Κάθοδος 
∆ιατήρηση αρνητικού κλίµα-

τος της πανδηµίας 
∆ιατήρηση παγκόσµιων απο-

θεµάτων περί τα 98 εκατ. δεµάτια 
Αυξηµένες αποδόσεις 
Χαµηλή τιµή συνθετικής ίνας
Μαζικές ρευστοποιήσεις.

Αλλάζει η ισορροπία προσφοράς και ζήτησης 
από τις κοµµένες εκτάσεις στο βαµβάκι 
Τάση µείωσης στρεµµάτων έως 10% φέρνει ο έντονος ανταγωνισµός από σιτηρά

Το θέµα έκτακτης ενίσχυσης στο βαµβάκι 
επαναφέρουν οι αγρότες της Αλεξάνδρειας

ΤΙ ΓΡΑΦΕΙ Η ΑΓΟΡΑ
Τα 40 µε 42 λεπτά διαµορ-

φώνουν τον κανόνα για το 

κλασσικό σύσπορο, µε τις 

ειδικές ποικιλίες να προσεγ-

γίζουν τα 44 λεπτά

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Οι εκτιµήσεις του USDA 

αποτυπώνουν ένα περιβάλλον 

αύξησης των εξαγωγών και 

ισχυρής ζήτησης 

Σ
ηµάδια επαναδραστηρι-
οποίησης της εξαγωγής 
διακρίνονται στην ελλη-
νική αγορά σκληρού σί-

του. Φαίνεται πως οι Ιταλοί αγορα-
στές αναθερµαίνουν το ενδιαφέρον 
τους για τη σοδειά µας, κλασσικά 
για τα µέτρια ποιοτικά σιτάρια. Οι 
τιµές που κουβεντιάζονται κυµαί-
νονται µεταξύ 275-280 ευρώ ο τό-
νος FOB λιµάνι µας. Εν τω µετα-
ξύ µε το βλέµµα στη γενικευµένη 
θετική πορεία των εµπορευµάτων 
στα χρηµατιστήρια, οι εξαγωγείς 
δεν βιάζονται να πουλήσουν τα α-
ποθέµατα τους, εκτιµώντας πως το 
κλίµα ανόδου στα περισσότερα δη-
µητριακά θα επηρεάσει θετικά και 
το σκληρό σιτάρι. 

Στα σκληρά 
σιτάρια, στην 
πρώτη λίστα 
της Φότζια για 
το νέο έτος δεν 
υπήρξαν αλ-

λαγές στις τιµές. Συγκεκριµένα για 
τα ποιοτικά σιτάρια µε ειδικό βάρος 
78 kg/hl, υαλώδη 80% και πρωτεΐ-
νη 13% η τιµή αποθήκης παραγω-
γού κυµαίνεται στα 293-298 ευρώ ο 
τόνος. Επίσης για τη δεύτερη ποιό-
τητα µε ειδικό βάρος 76 kg/hl, υα-
λώδη 70% και πρωτεΐνη 12% η τιµή 
αποθήκης παραγωγού διαπραγµα-
τεύεται στα 282-288 ευρώ ο τόνος. 
Στη Γαλλία οι τιµές για µια συνε-
δρίαση µόνο έχασαν 5 ευρώ ο τό-
νος, αλλά κατόπιν επέστρεψαν στα 
275 ευρώ ο τόνος, παρά την ελα-
φριά αποδυνάµωση του ευρώ ένα-
ντι του δολαρίου. 

Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, 
παρατηρούνται τελευταία διάφο-
ρες κερδοσκοπικές ρευστοποιή-
σεις κατόπιν της συνεχιζόµενης 
ανοδικής πορείας στα περισσότε-
ρα δηµητριακά. Μόνο το καλαµπό-
κι άντεξε στη διόρθωση λόγω της 
µείωσης παραγωγής που καταγρά-
φηκε στην τελευταία έκθεση προ-
σφοράς / ζήτησης δηµητριακών 
του αµερικανικού υπουργείου γε-
ωργίας USDA. Την ίδια ώρα, µε τη 
Ρωσία να σκέφτεται να επεκτείνει 
τους περιορισµούς εξαγωγής και 
σε άλλα δηµητριακά, οι γαλλικές 
τιµές δεν ακολούθησαν τη διόρθω-
ση του Σικάγο και δοκίµασαν νέα 
υψηλά. Οι τιµές Μαρτίου έπιασαν 
τα 227 ευρώ ο τόνος. 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΖΕΣΤΑΙΝΕΤΑΙ 
Η ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΤΟ 
ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

∆ΙΕΘΝΗΣ ΤΙΜΗ ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΣΕΝΤΣ / ΛΙΜΠΡΑ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ
ΙΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

81,23
83,03

77,20

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ
ΜΑΡΤΙΟΥ
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Έχασε ένα ευρώ 
μέσα σε ένα μήνα

Προς ανατροπή
της αρνητικής
συγκυρίας

Αδυνατεί να 
κατευθυνθεί 

στην αγορά το 70% περίπου της ντο-
µάτας θερµοκηπίου που καλλιεργεί-
ται την περίοδο αυτή, όσο οι τιµές δι-
άθεσης του προϊόντος δεν µπορούν 
να ξεπεράσουν τα 30 λεπτά το κιλό, 
και αυτά για την πρώτη κατηγορία 
lux προϊόντος. Λίγο η διαταραχή στη 
δοµή της ζήτησης εξαιτίας της παν-
δηµίας που ακόµα κρατά κλειστή την 
εστίαση, λίγο οι υψηλές για την ε-
ποχή θερµοκρασίες των προηγού-
µενων εβδοµάδων, τσαλάκωσαν για 
τα καλά τις ισορροπίες της αγοράς. 

Το εµπορικό πρόβληµα πλήττει κυ-
ρίως τους Κρητικούς παραγωγούς, 
αφού αυτό το διάστηµα ο µεγαλύ-
τερος όγκος που κατευθύνεται στις 
κεντρικές λαχαναγορές και τη λιανι-
κή κόβεται στο νησί. Όπως εξηγούν 
άνθρωποι της αγοράς στην Agrenda, 
η παραγωγή της Κρήτης έπεσε πά-
νω στον τοίχο της κλειστής εστίασης 
µε µεγαλύτερη από την προβλεπό-
µενη ταχύτητα. Ο λόγος είναι ότι ο 
καλός καιρός ευνόησε την καλλιέρ-

γεια µε αποτέλεσµα να βγουν πρώι-
µα µεγάλες ποσότητες, ταυτόχρονα, 
κάτι που δεν είχε προβλεφθεί την 
περίοδο των φυτεύσεων νωρίτερα.  

Μάλιστα, η θετική πορεία που εί-
χε το προϊόν κατά την φθινοπωρι-
νή περίοδο που ευνόησε κυρίως την 
παραγωγή της Τριφυλίας, µάλλον 
αιφνιδίασε παραγωγούς και αγο-
ρά, παρά προϊδέαζε για την εξέλι-
ξη που αναπτύσσεται τώρα. Ήδη α-
πό τον Σεπτέµβριο του 2020 η τιµή 
της πρώτης ποιότητας beef ντοµάτας 
θερµοκηπίου έδειχνε σηµάδια ανά-
καµψης από τα χαµηλά που διαµόρ-
φωσε την άνοιξη και το καλοκαίρι. 

Οι τιµές έφτασαν ακόµα και τα 
1,40 ευρώ το κιλό, µε την κατάσταση 
να µετριάζει όταν ξεκίνησε η εφαρ-
µογή νέων περιοριστικών µέτρων. 
Σε διάστηµα ενός µήνα, από τα τέ-
λη Νοεµβρίου µέχρι τα τέλη ∆εκεµ-
βρίου και πάνω στην αλλαγή βάρδι-
ας από την παραγωγή της Τριφυλί-
ας στην παραγωγή της Κρήτης, η τι-
µή του προϊόντος έχασε 1 ευρώ, δια-
µορφώνοντας τα σηµερινά επίπεδα. 

Οι εκτιµήσεις συντελεστών του κλάδου 
θέλουν την αγορά να ανακάµπτει έστω 
και ελαφρώς τις επόµενες εβδοµάδες, 
µε τον ίδιο παράγοντα που επιδείνωσε 
την αρνητική συγκυρία, να επιφέρει την 
αντιστροφή της τάσης. Συγκεκριµένα, ε-
φόσον τώρα βγήκαν µαζικά µεγάλες πο-
σότητες, αναµένεται να προκύψει ένα έλ-
λειµµα στην παραγωγή το επόµενο διά-
στηµα, µε δεδοµένο το γεγονός ότι η δυ-
νατότητα συντήρησης της παραγωγής εί-
ναι περιορισµένη. Έτσι µέχρι τα τέλη Μαρ-
τίου που βγαίνει στην αγορά ξανά η Τρι-
φυλία, η αγορά αναµένεται ότι θα έχει ι-
σορροπήσει, αν όχι νωρίτερα. Σηµειώνε-
ται πάντως ότι την περίοδο αυτή, η πρώτη 
ποιότητα ντοµάτας διατίθεται στους κατα-
ναλωτές στα 1,15 µέχρι 1,30 ευρώ το κιλό. 

Επιπλέον, η κατάσταση αυτή στην αγο-
ρά φαίνεται ότι έχει επηρεάσει σε µικρότε-
ρο βαθµό και τις επιχειρήσεις στις βορειό-
τερες περιοχές της χώρας. Οι επενδύσεις 
που έχουν γίνει εκεί στο πεδίο της υδρο-
πονίας και οι προηγµένες θερµοκηπιακές 
µονάδες που λειτουργούν όλο το έτος, δι-
αµορφώνουν µια ξεχωριστή αγορά που ε-
στιάζει σε πιο premium τελικά προϊόντα, 
τα οποία διατίθενται και στην αγορά µέ-
σα από ισχυρές και θεµελιωµένες σε γε-
ρές επιχειρηµατικές βάσεις συµφωνίες. 

Η παραγωγή επιτραπέζιας ντοµάτας κατευθύνεται από µια τάση µείωσης 
των εκτάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτιµά µελέτη της Κοµισιόν 

Ενισχύονται τα μερίδια σπεσιαλιτέ προϊόντων

ΤΡΙΦΥΛΙΑ

ΝΤΟΜΑΤΑ

ΚΟΜΙΣΙΟΝ

Κατά 4% αναµένεται ότι θα έχει µειωθεί η παραγωγή 
επιτραπέζιας ντοµάτας στην Ευρωπαϊκή Ένωση µέχρι 
το τέλος της δεκαετίας, διαµορφώνοντας ένα συνολικό 
τονάζ πέριξ των 6,2 εκατ. τόνων. Η τάση αυτή 
αποδίδεται από τους αναλυτές της Κοµισιόν σε σχετική 
έρευνα, από την επιλογή των Ισπανών να περιορίσουν 
σηµαντικά την χειµερινή παραγωγή, αλλά και από την 
στροφή µεγάλου αριθµού εκµεταλλεύσεων στην 
καλλιέργεια µικρότερων ποικιλιών ντοµάτας όπως τα 
βελανίδια, τσέρι και τα τσαµπιά, η αγορά των οποίων 
από εξειδικευµένη γίνεται σιγά σιγά µαζική. 
Ο ανταγωνισµός από το Μαρόκο αλλά και η ζήτηση 
για άλλου είδους θερµοκηπιακές καλλιέργειες όπως το 
αγγούρι και οι κολοκύθες ενισχύουν την τάση αυτή. 
Όπως επισηµαίνει η Κοµισιόν, η αλλαγή αυτή θα 
ενισχύσει την αξία της παραγωγής, παρά τον 
περιορισµό του όγκου. Άλλωστε σύµφωνα µε την ίδια 
έκθεση της Κοµισιόν, φαίνεται πως η κατανάλωση 
επιτραπέζιας ντοµάτας στην Ευρώπη οδεύει προς την 
σταθεροποίηση, µε την ζήτηση να εστιάζει κυρίως στα 
µικρότερα µεγέθη. Ταυτόχρονα και οι εξαγωγές σε 
Τρίτες αγορές αναµένεται να σταθεροποιηθούν. Μέσα 
σε αυτό το πλαίσιο, η µείωση της παραγωγής στην 
Ισπανία αναµένεται ότι θα φτάσει το 20%.

ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

ΤΣΑΜΠΙ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

 ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ
0,30

1,30 4%        20%

ΕΥΡΩΠΗ

ΕΥΡΩΠΗ

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΜΕΙΩΣΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 
ΕΤΗΣΙΟΣ 
ΡΥΘΜΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΜΕΙΩΣΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2030

+2%
ΙΑΝ ΟΚΤ	ΝΟΕ
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Εβδομάδα διόρθωσης με τις 
τράπεζες να γράφουν απώλειες 8%
Τη στιγμή που οι απώλειες του γενικού δείκτη από 
την αρχή του έτους μόλις που ξεπερνούν το 1,6%, 
ο τραπεζικός κλάδος χάνει λίγο πάνω από 8%. 
Έτσι, από τις 8 Ιανουαρίου, όταν άρχισε η 
διορθωτική πορεία της αγοράς, ο γενικός δείκτης 
παλινδρομεί σε ένα στενό εύρος μεταξύ 794 και 
805 μονάδων, προσπαθώντας να διαχειριστεί τις 
πιέσεις που έρχονται κυρίως από τον τραπεζικό 
κλάδο. Η διόρθωση έρχεται μετά την έντονα 
ανοδική πορεία του τελευταίου διμήνου του 2020.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Στο νέο 
Εγγυοδοτικό Πρόγραμμα του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Επενδύσεων (EIF) για τη 
χρηματοδότηση μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, συνολικού ύψους 500 
εκατ. ευρώ, συμμετέχει η Τράπεζα 
Πειραιώς. Οι πόροι αυτοί θα 
ενισχύσουν τη ρευστότητα των 
ελληνικών επιχειρήσεων όλων των 
κλάδων και θα χρηματοδοτήσουν 
επενδυτικά σχέδια, με ευνοϊκούς 
όρους, με στόχο την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητάς τους μέσω της 
στήριξης πρωτοβουλιών επέκτασης 
και δημιουργίας θέσεων εργασίας.

ΤESCO: Η εταιρεία τροφίμων και 
ψιλικών του Ηνωμένου Βασιλείου, 
Tesco ανακοίνωσε ότι οι συγκρίσιμες 
πωλήσεις αυξήθηκαν στη διάρκεια της 
χριστουγεννιάτικης περιόδου κατά 
8,1% υποστηριζόμενες από τις ισχυρές 
πωλήσεις τροφίμων και μέσω 
διαδικτύου που αυξήθηκαν κατά 80%.

TÜV HELLAS: Μια από τις κορυφαίες 
εταιρείες στην παροχή υπηρεσιών 
Τεχνητής Νοημοσύνης, την 
αμερικανική DataRobot πιστοποίησε 
η TÜV HELLAS (TÜV NORD). 
Η αμερικανική εταιρεία επέλεξε 
τον κορυφαίο ελληνικό φορέα για 
πιστοποίηση με βάση το Σύστημα 
Διαχείρισης Ασφάλειας 
Πληροφοριών σύμφωνα με το 
πρότυπο ISO 27001:2013. 

BAT Hellas: Η British American 
Tobacco Hellas λειτουργεί από τις 
αρχές του έτους σε ευθυγράμμιση με 
το myDATA την νέα πλατφόρμα 
ηλεκτρονικών βιβλίων που όρισε η 
ΑΑΔΕ, στο πλαίσιο του ψηφιακού 
μετασχηματισμού της Φορολογικής 
Διοίκησης.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Επιφυλακτικός όσον αφορά τις προοπτι-
κές της χρηματιστηριακής αγοράς το τρέ-
χον έτος εμφανίζεται ο δισεκατομμυριού-
χος επενδυτής Λεόν Κούπερμαν. Παρότι 
ο 77χρονος τιτάνας των hedge fund εξα-
κολουθεί να «βλέπει» ευκαιρίες στην α-
γορά, προειδοποιεί για υπερβολική κερ-
δοσκοπία και σημάδια «ευφορίας» ανη-
συχώντας ιδιαίτερα για τις μακροπρόθε-
σμες προοπτικές της αγοράς, λόγω του 
αυξανόμενου επιπέδου χρέους των Η-
ΠΑ και του ομοσπονδιακού ελλείμμα-
τος. «Νομίζω ότι δανειζόμαστε από το 
μέλλον», λέει χαρακτηριστικά και προ-
σθέτει ότι «Κανείς δεν αναμένει πτώση 
του χρηματιστηρίου το 2021. Οι συγκλί-
νουσες εκτιμήσεις για τον S&P 500 το-
ποθετούν τον δείκτη πάνω από τις 4.000 

μονάδες» (ο S&P 500 «αποχαιρέτησε» το 
2020 στις 3.700 μονάδες). 

Στο μεταξύ, πακέτο ύψους 2 τρισ. δο-
λαρίων για την τόνωση της οικονομίας 
και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων 
της πανδημίας φέρεται πως ετοιμάζει 
ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο 
Μπάιντεν, ο οποίος αναλαμβάνει καθή-
κοντα 20 Ιανουαρίου. 

Τέλος, εμμένει στις πρόσφατες προ-
βλέψεις της ΕΚΤ για τον ρυθμό ανάπτυ-
ξης 3,9% στην ευρωζώνη το 2021 η πρό-
εδρός της. «Βασιζόμαστε στην εκτίμηση 
ότι τα περιοριστικά μέτρα θα συνεχιστούν 
ως το τέλος του α’ τριμήνου. Ανησυχητικό 
είναι το ενδεχόμενο μετά το τέλος Μαρτί-
ου τα κράτη να διατηρήσουν τα μέτρα», 
δήλωσε στο Reuters η Κριστίν Λαγκάρντ. 

Moët
Τους περισσότερους followers σε 
Facebook (2.464.555) και Instagram 
(666.373) με διαφορά στην κατηγορία 
σαμπάνιας, έχει η Moët & Chandon. Το 
ψηφιακό αποτύπωμα της σαμπάνιας 
διεθνώς από 2 Νοεμβρίου 2020 μέχρι 
28 Δεκεμβρίου 2020 κατέγραψε η 
έρευνα της Oensights. Η δεύτερη θέση 
ακολούθων στο FB στην Mumm & Cie 
(548.358), 3η η Taittinger (462.169).

Ποτά
Με συρρίκνωση των πωλήσεων 52% στο 
χονδρικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών 
έκλεισε το 2020, σύμφωνα με την Ένωση 
Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών. 
Το σύνολο των πωλήσεων του κλάδου 
αλκοολούχων παρουσίασε πτώση 32%  
σε σύγκριση με το 2019, ενώ την πτώση 
συγκράτησε μερικώς το κανάλι της 
λιανικής και Cash and Carry, όντας και  
το μόνο που παρέμεινε σε λειτουργία.

Ευφορία με δανεικά
από άγνωστο μέλλον 

 Οικονομικό πακέτο 2 τρις από Μπάιντεν 
 Ανησυχεί την ΕΚΤ μια παράταση μέτρων 

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
794,03Πέµπτη 14/01

820
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810
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800

 795

790
Τετάρτη
13/01 

Πέµπτη
14/01 

Παρασκευή
08/01

Τρίτη
12/01

∆ευτέρα
11/01

Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. 0,1920 +20,00%

ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. 0,1760 +10,00%

ΙΛΥΔΑ Α.Ε 0,7700 +8,45%

ΕΛΙΝΟΪΛ Α.Ε. 1,7000 +8,28%

ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π. 0,9000 +6,89%

SATO ΑΝΩΝ. ΕΤ. 0,0275 -19,12% 

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. 0,2020 -15,83%

MODA BANGO Α.Ε. 0,3450 -8,97%

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣ/ΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε. 0,1800 -8,63%

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε 2,5600 -8,57% 

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 31.171,47 +0,36%
 NASDAQ Comp 13.178,65 +0,38%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3.641,61 +0,69%
Λονδίνο FTSE 100 6.801,96 +0,84%
Φρανκφούρτη DAX-30 13.988,70 +0,35%
Παρίσι CAC-40 5.681,14 +0,33%
Ζυρίχη  SMI 10.850,81 +0,036%
Τόκιο NIKKEI-225 28.698,26 +0,85%
 
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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Ακατάσχετες και αφορολόγητες οι ειδικές 
ενισχύσεις που δόθηκαν, λόγω της πανδημίας

Σ
τις 23.12.20 (ΦΕΚ Α’ 256) ψηφίστηκε ο νόµος 
υπ’ αρίθµ 4764 «Ρυθµίσεις για την προστα-
σία της δηµόσιας υγείας από τις συνέπειες 
της πανδηµίας Covid 19, την ενίσχυση των 

µέσων µαζικής µεταφοράς, την επιτάχυνση της απο-
νοµής των συντάξεων, τη ρύθµιση 
οφειλών προς τους Οργανισµούς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες 
κατεπείγουσες διατάξεις».

Το µέρος Θ’ «Επείγουσες ∆ιατά-
ξεις αρµοδιότητας υπουργείου Α-
γροτικής Ανάπτυξης», περιλαµβά-
νει τα άρθρα 146 και 147 που ενδι-
αφέρουν τους αγρότες.

Άρθρο 146: « Οι ενισχύσεις που κα-
ταβάλλονται σε φυσικά ή νοµικά πρό-
σωπα ή νοµικές οντότητες στο πλαί-
σιο δράσεων αντιµετώπισης των ε-
πιπτώσεων του κορονοϊού Covid 19 
στον πρωτογενή τοµέα, συγχρηµατο-
δοτούµενων ή µη, δεν υπόκεινται σε 
οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά 
ή άλλη κράτηση υπέρ του ∆ηµοσίου, 
συµπεριλαµβανοµένης και της ειδικής 
εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 
43A του ν. 4172/2013 (Α’ 167), µη ε-
φαρµοζόµενης της παρ. 1 του άρθρου 
47 του ν. 4172/2013 σε περίπτωση δι-

ανοµής ή κεφαλαιοποίησής τους, είναι ανεκχώρητες και 
ακατάσχετες στα χέρια του ∆ηµοσίου ή τρίτων, κατά πα-
ρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάτα-
ξης, δεν δεσµεύονται και δεν συµψηφίζονται µε βεβαι-
ωµένα χρέη προς το ∆ηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δη-
µοσίου δικαίου, τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκη-
σης και τα νοµικά πρόσωπα τους, τα ασφαλιστικά ταµεία 
και τα πιστωτικά ιδρύµατα και δεν υπολογίζονται στα ει-
σοδηµατικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παρο-

χής κοινωνικού ή προνοιακού χαρα-
κτήρα. Οι δικαιούχοι των ενισχύσεων 
απαλλάσσονται από την υποχρέωση 
προσκόµισης αποδεικτικού φορολο-

γικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας για τη συµµετοχή 
τους στις δράσεις και για την είσπραξη των ενισχύσεων». 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ 21 ΣΤΟΥΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ
∆ηλαδή, οποιασδήποτε  µορφή επιδότηση έχει κατα-

βληθεί στον αγρότη εξαιτίας του κορωνοϊού, δεν µπο-
ρεί κανείς (∆ηµόσιο ή τράπεζες) να τις πειράξει. Είναι α-
φορολόγητες και δεν µπορούν να κατασχεθούν σε κα-
µία περίπτωση. Πρόχειρα µπορώ να σκεφτώ την ενίσχυ-
ση που δόθηκε στους ελαιοπαραγωγούς (Μέτρο 21). 

Με αφορµή την αναφορά αυτή, θα ήθελα να επιση-
µάνω ότι η συγκεκριµένη ενίσχυση χαρακτηρίστηκε 
λανθασµένα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι έχει έτος αναφο-
ράς το 2019. Προφανώς έγινε από λάθος, ίσως γιατί 
ο υπεύθυνος για το χαρακτηρισµό παρασύρθηκε από 
την αναφορά Covid  19 και νόµισε ότι αφορά το έτος 
2019. Ευελπιστώ ότι θα διορθωθεί άµεσα, σίγουρα πά-
ντως πριν από την έκδοση της βεβαίωσης για το 2020.

Να τονίσω επίσης ότι η ενίσχυση αυτή, λόγω Covid 
19 που δόθηκε στους ελαιοπαραγωγούς, κι άλλες α-

ντίστοιχες σε παραγωγούς άλλων προϊόντων (π.χ. καρ-
πούζια), αν δεν αλλάξει κάτι, συµπεριλαµβάνονται στις 
υπόλοιπες επιδοτήσεις και όλες µαζί προσδιορίζουν την 
υποχρέωση ένταξης στο κανονικό καθεστώς. Υπάρχει 
δηλαδή µεγάλη πιθανότητα, ένας αγρότης του ειδικού 
καθεστώτος να ενταχθεί υποχρεωτικά στο κανονικό λό-
γω αυτών των ενισχύσεων. Αν δεν ληφθεί µέριµνα α-
ντίστοιχη µε τις επιδοτήσεις που δόθηκαν το 2019 στις 
δενδροκαλλέργειες και τις εξαίρεσαν µε ρητή απόφαση 
από τον υπολογισµό, ενδεχοµένως να βρεθούν πολ-
λοί µπροστά στην υποχρεωτική ένταξης στα βιβλία (το 
αν συµφέρει ή όχι, είναι άλλο θέµα).

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ
Με το άρθρο 147 Συνέχιση λειτουργίας υφιστάµε-

νων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ορίζεται: «Η παρ. 
3 του άρθρου 17Α του ν. 4056/2012 (Α’ 52) τροποποι-
είται και διαµορφώνεται 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 υποβάλ-
λουν αίτηµα στην οικεία ∆ΑΟΚ µέχρι τις 31.12.2021. Έ-
ως την ηµεροµηνία αυτή αναστέλλεται η ισχύς των διοι-
κητικών πράξεων που εκδόθηκαν αλλά δεν εκτελέστη-
καν και διατάσσουν τη διακοπή λειτουργίας, την αποβο-
λή, την κατεδάφιση ή την επιβολή προστίµου. Οι διοικη-
τικές πράξεις του προηγούµενου εδαφίου ανακαλούνται 
οριστικά εφόσον εκδοθεί η άδεια διατήρησης της παρ. 2.» 

Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι µε τη ρύθ-
µιση αυτή, αντιµετωπίζεται το πραγµατικό πρόβληµα 
που έχουν οι κάτοχοι των κτηνοτροφικών εγκαταστά-
σεων, να συγκεντρώσουν το σύνολο των δικαιολογη-
τικών εγγράφων που απαιτούνται για την έκδοση της 
άδειας διατήρησης των σταυλικών τους εγκαταστάσε-
ων, εν µέσω πανδηµίας, δεδοµένου ότι για την έκδο-
ση ορισµένων από τα εν λόγω δικαιολογητικά απαιτού-
νται χρονοβόρες διαδικασίες. Με την προτεινόµενη δι-
άταξη παρατείνεται η προθεσµία µέχρι τις 31/12/2021.

Στα βιβλία
Λόγω των έκτακτων 

ενισχύσεων, ενδέχεται 
ένας ελαιοπαραγωγός να 
πρέπει να ανοίξει βιβλία 

∆εν βάζουν χέρι
∆ηµόσιο ή τράπεζες δεν 
µπορούν να «πειράξουν» 
τις επιδοτήσεις που δόθη-

καν λόγω κορωνοϊού

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)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ 
GOV.GR ΜΕΧΡΙ 31.01.21

Η υποβολή αιτήσεων για την 
εφάπαξ οικονοµική ενίσχυση   

των 8.000 ευρώ παρατάθηκε 
µέχρι τις 31.01.21. Το υπουργείο 

Υποδοµών ξεκίνησε ελέγχους 
των υποβληθεισών αιτήσεων.

Λήξη υποβολής αιτήσεων 
επιστρεπτέας στις 15 Γενάρη

Οι αιτήσεις για την επιστρεπτέα προκαταβολή 
λήγουν στις 15 Ιανουαρίου (συζητείται την ώρα 
που γράφω αυτές τις γραµµές, η περίπτωση 
ολιγοήµερης παράτασης). Για να µην υπάρξουν 
πάλι οι παρεξηγήσεις της επιστρεπτέας 4, 
συνεννοηθείτε µε το λογιστή σας και 
ενηµερώστε τον αν επιθυµείτε να υποβάλλει 
για λογαριασµό σας την αίτηση ή όχι.





ΜΕ ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ YARA

Μοναδική 
τεχνολογία

Η τεχνολογία P-Extend 
διασφαλίζει την ανε-
µπόδιστη µετακίνηση 

του Φωσφόρου προς τις 
ρίζες των δένδρων και τη 
µεγαλύτερη απορρόφησή 

του από αυτές, ακόµα 
και σε δύσκολες τιµές 

εδαφικού pH

Η μοναδική τεχνολογία 
Φωσφόρου P-Extend
των λιπασμάτων YaraMila 
θρέφει σωστά την 
καλλιέργειά σας  

TOY   ΝΙΚΟY ΜΥΤΙΛΕΚΑ*

Η λίπανση µιας δενδροκοµικής καλλιέργειας 
στοχεύει στη βελτίωση της γονιµότητας του 
εδάφους και στην επίτευξη ανώτερης παρα-
γωγής µε καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Η 
ανάπτυξη των δένδρων στηρίζεται στα θρεπτι-
κά στοιχεία που προσλαµβάνουν από το έδα-
φος. Μια εντατική καλλιέργεια αποµακρύνει 
µεγάλες ποσότητες θρεπτικών στοιχείων α-
πό το έδαφος που πρέπει άµεσα να αναπλη-
ρώνονται, ώστε να εξασφαλίζεται η διαρκής 
παραγωγικότητά της. Τα λιπάσµατα είναι η 
βασικότερη και πιο άµεση πηγή θρεπτικών 
στοιχείων για µια καλλιέργεια. Στο τέλος του 
χειµώνα µε αρχές της άνοιξης γίνεται η βα-
σική λίπανση των δενδροκοµικών καλλιερ-
γειών. Τα λιπάσµατα που χρησιµοποιούνται 
την περίοδο αυτή περιέχουν κυρίως Άζωτο, 
Φώσφορο και Κάλιο σε διάφορες αναλογίες, 
καθώς και άλλα δευτερεύοντα στοιχεία και ι-
χνοστοιχεία ανάλογα µε τις ανάγκες της κά-
θε καλλιέργειας. 

Η σηµασία του Φωσφόρου: Ο Φώσφορος 
είναι βασικό θρεπτικό στοιχείο για τα δένδρα 
και συµµετέχει σε πολλές λειτουργίες τους 

καθόλη τη διάρκεια του κύκλου ανάπτυξής 
τους. Είναι σηµαντικότατο στοιχείο για την α-
νάπτυξη της ρίζας και των βλαστών, για την 
καλή ανθοφορία, για την επίτευξη µεγαλύτε-
ρου αριθµού και µεγέθους καρπών, για την 
πρωιµότητα της παραγωγής και για τον περι-
ορισµό των εσωτερικών υποβαθµίσεων των 
καρπών κατά την ωρίµανση και µετασυλλε-
κτικά. Είναι το κύριο θρεπτικό στοιχείο για τη 
µεταφορά ενέργειας µέσα στα φυτά και γενι-
κά για το µεταβολισµό τους, λειτουργώντας 
ως «µπαταρία». Λόγω της συµµετοχής του σε 
πολλές µεταβολικές δραστηριότητες των φυ-
τών, ο Φώσφορος θα πρέπει να είναι συνε-
χώς διαθέσιµος προς απορρόφηση στο έδα-
φος, για µεγάλο χρονικό διάστηµα από την 
στιγµή της εφαρµογής του.

Μπορεί ο Φώσφορος να αποτελεί αναγκαίο 
θρεπτικό στοιχεία για τα φυτά ωστόσο, η α-
πορρόφησή του από τα δένδρα δεν είναι εύ-
κολη υπόθεση. 

  Είναι στοιχείο πολύ δυσκίνητο στο έδα-
φος και εποµένως η εφαρµογή φωσφορικών 
λιπασµάτων επιφανειακά, γύρω από τους κορ-
µούς των δένδρων, δεν διασφαλίζει την καλύ-
τερη αξιοποίησή τους από τις ρίζες που βρί-
σκονται σε ορισµένο βάθος µέσα στο χώµα.

  Σε αλκαλικά εδάφη (pH>7) αλλά και πο-
λύ όξινα (pH<6), ο Φώσφορος δεσµεύεται 
πολύ γρήγορα µετά την εφαρµογή του (λί-
γες µόνο ηµέρες µετά) σχηµατίζοντας αδιά-
λυτες ενώσεις µε το Ασβέστιο, το Σίδηρο και 
το Αργίλιο και εποµένως δεν είναι διαθέσι-
µος για τα δένδρα. 

  Η απορρόφηση του Φωσφόρου από τις 

ρίζες των δένδρων περιορίζεται όταν η θερ-
µοκρασία του εδάφους είναι χαµηλή, γεγο-
νός που συµβαίνει συνήθως την περίοδο των 
βασικών λιπάνσεων. 

Η τεχνολογία Φωσφόρου P-Extend
των λιπασµάτων YaraMila

Η µοναδική τεχνολογία P-Extend των λιπα-
σµάτων YaraMila που παράγονται στο εργο-
στάσιο της Yara στο Porsgrunn της Νορβηγί-
ας, βασίζεται στο συνδυασµό τριών µορφών 
Φωσφόρου µέσα στον ίδιο κόκκο λιπάσµατος, 
σε αναλογίες που διασφαλίζουν την άµεση, 
αλλά και παρατεταµένη απορρόφησή του α-
πό τα δένδρα για πολύ µεγαλύτερο χρονικό 
διάστηµα συγκριτικά µε τα κλασικά φωσφο-
ρικά λιπάσµατα. Η τεχνολογία P-Extend δι-
ασφαλίζει την ανεµπόδιστη µετακίνηση του 
Φωσφόρου προς τις ρίζες των δένδρων και 
τη µεγαλύτερη απορρόφησή του από αυτές, 
ακόµα και σε δύσκολες τιµές εδαφικού pH. 

*SENIOR AGRONOMIST, YARA ΕΛΛΑΣ

Σημασία του Φωσφόρου 
στη δενδροκαλλιέργεια 

Βάζει τις βάσεις
για µια ανώτερη 
παραγωγή
• Μεγαλύτερη διάρκεια 
παροχής Φωσφόρου στην 
καλλιέργεια
• Μέχρι και 3 φορές 
µεγαλύτερη 
απορροφησιµότητα από τα 
δένδρα συγκριτικά µε τα κοινά 
φωσφορικά λιπάσµατα 
• Καλύπτει τις ανάγκες των 
δένδρων ακόµα και σε 
αλκαλικά ή όξινα εδάφη 
• Προωθεί την ευρωστία των 
φυτών, την καλύτερη 
ανάπτυξη της ρίζας και των 
βλαστών
• Στηρίζει µια ποιοτικότερη 
ανθοφορία και µια καλύτερη 
καρπόδεση
• Αυξηµένο µέγεθος καρπών 
µε καλύτερα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά 

Για περισσότερες πληροφορίες: 
www.yara.gr
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Προσθέτει 70 στρέμματα
υδροπονικής η Wonderplant

Επένδυση 30 εκατ. για 70 στρέμματα υδροπονικής καλλιέργειας ντομάτας
Παράγει ετησίως 10.000 τόνους ντομάτες τύπου cherry, cluster και beef 

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Σε διαδικασία υλοποίησης επένδυσης συνολικού ύ-
ψους 30 εκατ. ευρώ για την επέκταση των υαλόφρα-
κτων θερµοκηπίων της κατά 70 στρέµµατα βρίσκε-
ται η εταιρεία καλλιέργειας ντοµάτας Wonderplant, 
η οποία βασίζει το σύνολο της παραγωγής της στην 
υδροπονική καλλιέργεια. Οι πρώτες ποσότητες ντο-
µάτας από τη συγκεκριµένη επένδυση θα ξεκινή-
σουν να διατίθενται από το καλοκαίρι του 2022, ε-
νώ η ολοκλήρωση του επενδυτικού βήµατος ανα-
µένεται έως το τέλος της φετινής χρονιάς, όπως α-
ναφέρει στην Agrenda ο διευθύνων σύµβουλος της 
επιχείρησης, Θεµιστοκλής Μακρής. 

Να σηµειωθεί ότι η εταιρεία ξεκίνησε τη δραστη-
ριότητά της µε 120 στρέµµατα θερµοκηπιακής καλ-
λιέργειας στην Πετρούσσα ∆ράµας, πρόσθεσε ακό-
µη 40 στρέµµατα το 2019 και προχωράει στην προ-
σθήκη των νέων εκτάσεων στην παραγωγική της δυ-
ναµική. Οι αρχικές εγκαταστάσεις της Wonderplant 
δηµιουργήθηκαν από τη Greentech σε συνεργασία 
µε την ολλανδική Van der Hoeven, ενώ η επέκτα-

ση των 40 στρεµµάτων του 2019 υλοποιήθηκε α-
πό τη Greentech, η οποία ειδικεύεται στον σχεδια-
σµό, την προµήθεια και την εγκατάσταση ηλεκτρο-
µηχανολογικού εξοπλισµού. 

Η επιχείρηση παράγει σε ετήσια βάση περίπου 
10.000 τόνους ντοµάτας, ενώ αυτή τη στιγµή διατη-
ρεί 150 στρέµµατα παραγωγής. Η Wonderplant δι-
αθέτει καθετοποιηµένη διαδικασία παραγωγής από 
την καλλιέργεια έως και τη συσκευασία των προϊό-
ντων της. Παράγει ντοµάτα τύπου cherry, µεσόκαρ-
πη τσαµπί τύπου cluster, καθώς και τη ντοµάτα beef.  

Το 2020 χαρακτηρίστηκε, κατά τον διευθύνοντα 
σύµβουλό της, από δύο περιόδους. Την καλοκαι-
ρινή περίοδο προέκυψε πτώση τιµών 20% µε 30%  
στη χονδρική, καθώς -όπως επισηµαίνει- ο αριθµός 
των καταναλωτών ήταν µικρότερος από τον προσ-
δοκώµενο και προέκυψε υπερπροσφορά. «Βρεθή-
καµε αντιµέτωποι µε τις απρόβλεπτες συνθήκες που 
δηµιούργησε η πανδηµία και η µείωση του τουρι-
στικού ρεύµατος», αναφέρει. Μετά το Σεπτέµβριο 
η αγορά οµαλοποιήθηκε, δεδοµένου ότι η παρα-
γωγή προσαρµόστηκε στα δεδοµένα της ζήτησης. 

Να σπάσει το φράγµα των 10 τόνων γάλα την ηµέ-
ρα, από τους περίπου 6 τόνους που παράγει σήµε-
ρα, βάζει ως στόχο σε µια τριετία η Φάρµα Φιλιππί-
δη από το Γάζωρο Σερρών, η οποία για το σκοπό αυ-
τό προχωρά στην κατασκευή ενός καινούριου στά-
βλου. Οι εργασίες για την κατασκευή του 4ου στά-
βλου της εκτροφής, έχουν ξεκινήσει ήδη εδώ και 
κάποιες εβδοµάδες κι αν όλα εξελιχθούν µε βάση 
το πλάνο της οικογένειας Φιλιππίδη, εκτιµάται πως 
θα είναι έτοιµος γύρω στα µέσα Μαρτίου του 2021.

«Η δυναµικότητά του θα είναι για 140 αρµεγο-
µένες αγελάδες αλλά σε πρώτη φάση, για το 2021, 
στοχεύουµε να φιλοξενηθούν περί τις 50 και να φτά-
σουµε, κατά µέσο όρο, στα 200 αρµεγοµένα ζώα α-

πό τα 150 σήµερα», είπε o Σοφοκλής Φιλιππίδης. 
Η αύξηση του κοπαδιού, όπως συνηθίζεται τα τε-

λευταία σχεδόν 20 έτη, θα γίνει εσωτερικά µε το σύ-
στηµα αναπαραγωγής που εφαρµόζεται στη µονά-
δα και το οποίο, όπως εξηγεί ο διατροφολόγος και 
γεωπόνος της εκτροφής, Γιώργος Κλιάµπας, έχει 
αποτελέσµατα και διασφαλίζει την υγεία του κοπα-
διού, καθώς «γνωρίζουµε το κάθε ζώο ξεχωριστά».

Η εκµετάλλευση έχει εξασφαλίσει άδεια για την 
ανέγερση µιας µονάδας βιοαερίου, µε δυναµικό-
τητα 500 κιλοβάτ, η οποία αναµένεται επίσης να εί-
ναι έτοιµη µέσα στο 2021, παρέχοντας ένα επιπλέ-
ον έσοδο, αλλά και λίπασµα για τα περίπου 1.000 
στρέµµατα που καλλιεργεί για ζωοτροφές. Λ. ΛΙΑΜΗΣ

Νέος στάβλος στη Φάρμα Φιλιππίδη για να σπάσει 
το ημερήσιο φράγμα των 10 τόνων αγελαδινού 

Η Μπαρµπα Στάθης 
δίπλα σε κοινωφελείς 

οργανισµούς
Η Μπαρµπα Στάθης κατά τη διάρκεια του 

2020, µίας χρονιάς που η κοινωνία αντιµετώπισε 
επιπλέον δυσκολίες λόγω πανδηµίας, ενίσχυσε 
περαιτέρω τη δωρεάν διάθεση τροφίµων, µε  
κατεψυγµένα λαχανικά και προϊόντα ζύµης που 
ξεπέρασαν τους 70 τόνους, ήτοι 350.000 µερίδες 
φαγητού σε κοινωφελείς οργανισµούς όπως: 
Ένωση Μαζί για το παιδί, Χαµόγελο του παιδιού, 
Χατζηκυριάκειο Ίδρυµα, Κιβωτό του Κόσµου. 

Αρνητικό και το επόµενο 6µηνο
το καταναλωτικό κλίµα
Παραµένει αρνητικό το καταναλωτικό κλίµα στην 
Ελλάδα το τελευταίο εξάµηνο και µε χαµηλές 
προσδοκίες για το επόµενο, µε το 50% των 
δαπανών να κατευθύνεται πλέον για τρόφιµα. 
Έρευνα, του Σύνδεσµου Επιχειρήσεων & 
Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος δείχνει ότι 1 στους 
2 καταναλωτές θα µειώσει τις δαπάνες για αγορά 
προϊόντων το επόµενο εξάµηνο.

Εµποδίων συνέχεια για τη 
βιοµηχανία οίνου Ν. Αφρικής
Τα εµπόδια συνεχίζονται για τη βιοµηχανία οίνου 
της Νοτίου Αφρικής, καθώς η κυβέρνηση επέβαλε  
νέα απαγόρευση πώλησης αλκοολούχων ποτών 
στη χώρα. Σύµφωνα µε τον επαγγελµατικό 
οργανισµό Vinpro, οι δύο προηγούµενες 
απαγορεύσεις έφεραν απώλεια πάνω από 406 
εκατ. ευρώ στον κύκλο εργασιών, µε αντίκτυπο 
στην απασχόληση, τον τουρισµό και τα οινοποιεία. 

Η εκµετάλλευση έχει 
εξασφαλίσει επίσης άδεια 

για την ανέγερση µιας 
µονάδας βιοαερίου, µε 

δυναµικότητα 500 κιλοβάτ 
και στόχο να είναι έτοιµη κι 

αυτή µέσα στο 2021.

ΝΕΑ

2019 21,64 

2018 17,32

2019 3,15

2018 2,29

27,57

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΚΥΚΛΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ

(31/12/2019)

ΚΑΘΑΡΑ
ΚΕΡ∆Η
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Αύξησε 
αποθέµατα 
λόγω ζήτησης
η Καλαµάτα 
Παπαδηµητρίου

Παρά τις ιδιαιτερότητες, 
το 2020 καταφέραµε να 
κρατήσουµε τα οικονοµικά 
µας µεγέθη στα επίπεδα 
του 2019, λέει ο Χρήστος 
Παπαδηµητρίου διευθύνων 
σύµβουλος της Καλαµάτα 
Παπαδηµητρίου. Οι 
πωλήσεις της επιχείρησης, 
που επί σειρά ετών 
δραστηριοποιούταν στην 
εξαγωγή κορινθιακής 
σταφίδας και είναι ευρέως 
γνωστή για τα βαλσαµικά 
ξύδια και τις κρέµες 
βαλσαµικού που παράγει, 
κινήθηκαν στα 4,6 εκατ. 
ευρώ. «Ωστόσο η σύνθεση 
του τζίρου διαφοροποιείται 
από το 2019, γιατί οι 
τοµείς του αεροπορικού 
και ξενοδοχειακού 
catering, µε µικρές 
συσκευασίες, που 
αντιστοιχούν στο 12-13% 
του τζίρου, έχουν πληγεί 
εντονότατα», εξηγεί ο 
ίδιος. Κύριο κανάλι 
διάθεσης για τα προϊόντα 
της τα σούπερ µάρκετ σε 
Ελλάδα και εξωτερικό, που 
ενισχύθηκε λόγω της 
αυξηµένης οικιακής 
κατανάλωσης, 
αντισταθµίζοντας τις 
απώλειες.
Στο ερώτηµα κατά πόσο 
χρειάστηκε η εταιρεία να 
περιορίσει τα αποθέµατα 
σε πρώτη ύλη και σε 
συσκευασµένα προϊόντα, ο 
ίδιος είναι σαφής. «Όχι 
µόνο δεν περιορίσαµε τα 
αποθέµατά µας, αντιθέτως 
τα ενισχύσαµε κατά 100%. 
Προετοιµαστήκαµε για τα 
φαινόµενα εντονότερης 
ζήτησης. Ανάλογη θα είναι 
η πολιτική µας και για το 
2021».           Γ. ΛΑΜΠΙΡΗΣ  

Σηµαντική αύξηση καταγράφει το ύ-
ψος των κοµίστρων για τις µεταφο-
ρές εµπορευµάτων µέσω της Μάγ-
χης µετά το οριστικό «διαζύγιο» του 
Ηνωµένου Βασιλείου από την ΕΕ, 
µε εκπροσώπους του χώρου να ε-
κτιµούν ότι µέρος της αύξησης αυ-
τής θα διατηρηθεί µόνιµα. Ειδικό-
τερα, το κόστος για τη µεταφορά ε-
νός φορτηγού από τη Γαλλία στο Η-
νωµένο Βασίλειο την προηγούµενη 
εβδοµάδα ήταν κατά 39% υψηλότε-
ρο σε σχέση µε τη µέση τιµή κατά 
το τρίτο τρίµηνο του 2020, σύµφω-
να µε τα στοιχεία της παγκόσµιας 
πλατφόρµας logistics Transporeon.

Η αύξηση αποδίδεται στην ανα-
ζωπύρωση της ζήτησης για µετα-
φορές εµπορευµάτων που κατα-
γράφηκε την προηγούµενη εβδο-
µάδα, η οποία ανήλθε στο 78% του 
µέσου όρου της συνήθους κίνησης 
το εν λόγω διάστηµα, µετά από µια 
χαλάρωση που καταγράφηκε λίγο 
πριν την Πρωτοχρονιά, όταν η ζή-
τηση µειώθηκε καθώς πολλές εται-
ρείες είχαν στοκάρει προϊόντα πριν 
την αποχώρηση του Ηνωµένου Βα-
σιλείου από την ενιαία αγορά και 
την τελωνειακή ένωση της ΕΕ προ-
κειµένου να αποφύγουν τυχόν κα-
θυστερήσεις.

Ο γαλακτοκοµικός συνεταιρισµός 
FrieslandCampina ανακοίνωσε ότι 
θα κατασκευάσει φιάλες PET από 
100% ανακυκλωµένο υλικό από τον 
Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους. 

Ο Patrick van Baal, παγκόσµιος 
διευθυντής ανάπτυξης συσκευασι-
ών στη FrieslandCampina, δήλωσε: 
«Με το 100% ανακυκλωµένο µπου-
κάλι PET, η FrieslandCampina κά-
νει ένα νέο βήµα για να κάνει τη 
συσκευασία της κυκλική.

«Η φιλοδοξία µας είναι να γί-
νουµε πλήρως κυκλικοί. Γι ‘αυ-
τό αυξάνουµε το ανακυκλωµένο 
περιεχόµενο των φιαλών PET α-
πό 20% σε 100%.  Με τις τελευ-
ταίες αλλαγές στο σχεδιασµό, η 
FrieslandCampina ισχυρίζεται ότι 
θα είναι η πρώτη εταιρεία στον γα-
λακτοκοµικό τοµέα που θα κάνει 
τις φιάλες της «σχεδόν» κυκλικές 
για τα σήµατα προϊόντων της στις 
Κάτω Χώρες, το Βέλγιο, το Ηνω-
µένο Βασίλειο και την Ουγγαρία.

Αυξήσεις στα κόμιστρα
εμπορευμάτων στη Μάγχη

Η Friesland
κάνει βήμα 
για φιάλες 
100% PET 

Άγγιξε το 10% η αύξηση του τζίρου σουπερ µάρκετ το 2020 
Ο συνολικός τζίρος του οργανωµένου λιανεµπορίου τροφίµων αυξήθηκε 
κατά +9,7% το 2020 σύµφωνα µε στοιχεία της Nielsen. Η ανάπτυξη αυτή, 
αποτελεί την υψηλότερη ετήσια µεταβολή της τελευταίας δεκαπενταετίας. 
Τα φρέσκα/χύµα προϊόντα αυξήθηκαν κατά +7,2%, τα είδη bazaar +10,7%, 
ενώ τα ταχυκίνητα καταναλωτικά προϊόντα αναπτύχθηκαν κατά +10,5%. 
Την καταναλωτική προτίµηση συγκέντρωσαν τα Hypermarkets (άνω των 
2.500 τ.µ. καταστήµατα) που αναπτύχθηκαν κατά +17,7%, ενώ οι πωλήσεις 
των Supermarkets ήταν ανοδικές, µε τον νοµό Θεσσαλονίκης στο +11,8%.

Η FrieslandCampina 
ανακοίνωσε πρόσφατα ότι όλα 

τα προϊόντα της ολλανδικής 
Campina θα παράγονται 

χρησιµοποιώντας πράσινη 
ενέργεια που παράγεται από 

τους αγρότες της.

Η Wonderplant 
διατηρεί παρουσία 
στο σύνολο 
των ελληνικών 
σούπερ µάρκετ και 
περιορισµένη στο 
δίκτυο HoReCa.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΦΡΕΣΚΑ/ΧΥΜΑ

ΕΙ∆Η BAZAAR

ΤΑ
ΧΥ

ΚΙΝ
ΗΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑΕΙ∆Η BBAZAAAR

ΧΥΥΧΥΧ
ΚΙΝΝ

ΗΗΤΑΑΤΑΤ ΚΑΚΑΚ ΛΛΩΤΙΚΑΚΑΚ

+7,2%

+10,5%+10,7%
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Έτσι γεννήθηκε το πρώτο
απόσταγμα από οινολάσπες

 Το Hefebrand, το νέο αλκοολούχο γέννημα του Lost Lake Distillery, 
προέρχεται από οινολάσπες με βάση διάφορες ποικιλίες κρασιών 

ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Το νέο αλκοολούχο γέννηµα του Lost 
Lake Distillery αποτέλεσε ταυτόχρονα 
και το πρώτο απόσταγµα ευγενών οινο-
λασπών στην ελληνική αγορά αλκοο-
λούχων. Πρόκειται για µία ετικέτα που 
δηµιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της οι-
νοποίησης, θα έλεγε κανείς κατά τύχη, 
µε ερέθισµα τα έντονα αρώµατα που α-
νέδιδαν οι οινολάσπες µετά την αλκο-
ολική ζύµωση του κρασιού. Σε αυτό α-
ποδόθηκε η ονοµασία Hefebrand, λέ-
ξη που στα γερµανικά σηµαίνει «από-
σταγµα οινολασπών», ούτως ώστε να εί-
ναι διεθνώς αναγνωρίσιµο και εύληπτο 
το περιεχόµενο του διάφανου µπουκα-
λιού, το οποίο δηµιούργησε η οικογέ-
νεια Ζαχαρία. Ο λόγος για την οικογέ-
νεια οινοποιών και αποσταγµατοποιών, 
η οποία βρίσκεται πίσω από σειρά ετι-
κετών τόσο υπό το Κτήµα Μουσών, όσο 
και υπό την έτερη δραστηριότητα που 
είναι το Lost Lake Distillery και αποτε-
λεί τη µετεξέλιξη της προϋπάρχουσας 
εταιρείας «Τσίπουρο Ζαχαρία». 

«Βρισκόµασταν στο οινοποιείο και 
δηµιουργούσαµε τα χαρµάνια για τα 
πρώτα κρασιά πριν από περίπου ενάµι-
ση µήνα. Αφού κάναµε τις πρώτες µε-
ταγγίσεις και επέβλεπα τη διαδικασία, 
αδειάσαµε την πρώτη δεξαµενή για να 
πέσει το τελικό χαρµάνη, πλύναµε τις 
λάσπες και κατά την απόρριψή τους µο-
σχοβόλησε ο τόπος. Τότε αποφάσισα ό-
τι θα έπρεπε να τις αποστάξουµε καθώς 
οι οινολάσπες ήταν πιο αρωµατικές και 
από το ίδιο το κρασί. Έτσι γεννήθηκε 
το απόσταγµα οινολασπών», περιγρά-
φει ο οινολόγος και αποσταγµατοποι-
ός, Νίκος Ζαχαρίας.  Για την απόσταξη 
του συγκεκριµένου αποστάγµατος ε-
πιλέγονται οι ονοµαζόµενες ευγενείς 

οινολάσπες. «Οι οι-
νολάσπες της πρώ-
της ζύµωσης είναι πο-
λύ βαριές και εκπέµπουν 
δυσάρεστα αρώµατα γι’ αυ-
τό και τις απολασπώνουµε και 
στη συνέχεια τις απορρίπτουµε. Επο-
µένως ξεκινάει η αλκοολική ζύµωση µε-
τά την απολάσπωση και έχουµε στη δι-
άθεσή µας ένα καθαρό γλεύκος. Μετά 
την ολοκλήρωση της ζύµωσης στο κά-
τω µέρος αποµένουν κάποιες λεπτές οι-
νολάσπες. Επειδή είναι λεπτές και ιδι-
αίτερα αρωµατικές ονοµάζονται ευγε-
νείς οινολάσπες. Από αυτές επιλέγου-
µε το πάνω µέρος, που είναι και το πιο 
φίνο», εξηγεί ο κύριος Ζαχαρίας. 

Βήµα διάθεσης των µονοποικιλιακών 
αποσταγµάτων στις ΗΠΑ

Οι οινοποιοί επέλεξαν οινολάσπες 
από διάφορες ποικιλίες κρασιών και 
δηµιούργησαν το Hefebrand στους 40 
αλκοολικούς βαθµούς. Τα περισσότε-
ρα από τα 800 µπουκάλια που θα κυ-
κλοφορήσουν στην αγορά πρόκειται να 
διατεθούν τόσο στο εξωτερικό - η κύρια 
δραστηριότητα του Lost Lake Distillery 
είναι εκτός Ελλάδας στις Ηνωµένες Πο-
λιτείες αλλά και σε χώρες της Ευρώπης 
- όσο και στην εγχώρια αγορά, µε τον 
Νίκο Ζαχαρία να εξηγεί ότι η βάση της 
εταιρείας βρίσκεται στη χώρα µας και 
δεν θα µπορούσαν να µην διατεθούν 
κάποιες ποσότητες και εδώ. Aυτή την 
περίοδο το Lost Lake Distillery βρίσκε-
ται σε διαδικασία διάθεσης στην αµερι-
κανική αγορά και των µονοποικιλιακών 
αποσταγµάτων που παράγει όπως το α-
πόσταγµα από ποικιλία Μούχταρο ή το 
απόσταγµα από ποικιλία Μαλαγουζιά 
καθώς και το νεότευκτο απόσταγµα α-
πό ποικιλία Ροµπόλα. 

Με ρίζες από 
το 1937 η ιστορία
του αποστακτηρίου
H ιστορία του αποστακτηρίου ξεκινάει το 1937, 
όταν ο παππούς της οικογένειας, Νίκος Ζαχαρίας, 
δούλευε ως οδηγός στον Άγγλο διοικητή που ήταν 
υπεύθυνος για την αποξήρανση της λίµνης 
Κοπαΐδας. Εκεί µυήθηκε σε πολλά αλκοολούχα ποτά 
και έλαβε όλα τα ερεθίσµατα και τις γνώσεις, 
από ποτά τα οποία οι Βρετανοί κατανάλωναν στην 
καθηµερινότητά τους. Ο ίδιος ίδρυσε το οινοποιείο 
του το 1946, το οποίο ήρθε στη συνέχεια και 
ανακαίνισε ο γιος του, Θανάσης. Η ίδρυση του 
αποστακτηρίου έρχεται το 1999 µε την ονοµασία 
Τσίπουρο Ζαχαρία, αποτελώντας το πρώτο στην 
ευρύτερη περιοχή της Βοιωτίας, το οποίο 
µετονοµάστηκε το 2017 σε Lost Lake Distillery µε 
το βλέµµα των ιδιοκτητών του να βρίσκεται πλέον 
εντονότερα στραµµένο και στη διεθνή αγορά. 

Για την απόσταξη του 
συγκεκριµένου αποστάγµατος 
επιλέγονται οι ονοµαζόµενες 
ευγενείς οινολάσπες.

Τα περισσότερα από τα 
800 µπουκάλια που θα 
κυκλοφορήσουν στην αγορά 
πρόκειται να διατεθούν τόσο 
στο εξωτερικό - η κύρια 
δραστηριότητα του Lost Lake 
Distillery είναι εκτός Ελλάδας 
στις ΗΠΑ αλλά και σε χώρες της 
Ευρώπης, όσο και στην εγχώρια 
αγορά.

Ευγενείς

800 φιάλες

Οι οινοποιοί επέλεξαν οινολάσπες 
από διάφορες ποικιλίες κρασιών και 
δηµιούργησαν το Hefebrand στους 
40 αλκοολικούς βαθµούς.

40° vol



ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Αναταράξεις, αν και όχι τόσο λόγω της πανδηµί-
ας, στην αξία της αγροτικής παραγωγής και τα 
εισοδήµατα των Ευρωπαίων αγροτών δείχνουν 
οι προκαταρκτικές εκτιµήσεις της Eurostat για 
τους οικονοµικούς λογαριασµούς στη γεωργία 
το 2020. Αν µη τι άλλο, από τα στοιχεία, τεκµη-
ριώνεται η ανθεκτικότητα του τοµέα, σε σχέση 
µε άλλους κλάδους της οικονοµίας, µε την α-
ξία της παραγωγής να γράφει το 2020 απώλει-
ες 1,5%  σε σχέση µε το 2019 και το επιχειρηµα-
τικό εισόδηµα στην ΕΕ-27 να υπολείπεται κατά 
7,9%, µε χώρες ισχυρές όπως η Γερµανία (-28%), 
η Ολλανδία (-15,5%), το Βέλγιο (-11,9%), η Γαλλία 
(11,3%) κλπ, να τροφοδοτούν αυτό το αρνητικό 
σπιράλ. Επιπρόσθετα, η αξία παραγωγής της α-

γροτικής βιοµηχανίας µειώθηκε κατά 1,6% από 
το 2019, αλλά ήταν ακόµη µπροστά κατά 0,3% 
του µέσου όρου των προηγούµενων τριών ετών.

Με βάση τα στατιστικά της Eurostat, oι πατάτες 
και το ελαιόλαδο ξεχωρίζουν ως δύο τοµείς που 
επλήγησαν ιδιαίτερα το 2020, σηµειώνοντας α-
πώλειες σε αξία παραγωγής 13,8% και 33% αντί-
στοιχα. Για τις µεν, πατάτες η επίδραση της παν-
δηµίας από τα lockdown στην εστίαση ήταν ορα-
τή, ενώ στο ελαιόλαδο, η απότοµη πτώση σχε-
τίζεται περισσότερο µε το υψηλό επίπεδο παρα-
γωγής το 2019 που οδήγησε σε χαµηλές τιµές 
αγοράς το πρώτο εξάµηνο του 2020.  Συνολικά, 
η αξία της παραγωγής στην ΕΕ αυξήθηκε σε 16 
χώρες και το επιχειρηµατικό εισόδηµα σε 15. Ε-
ντούτοις ξεχωρίζουν οι απότοµες πτώσεις σε σχέ-
ση µε τις τιµές παραγωγού και το επιχειρηµατι-
κό εισόδηµα στη Ρουµανία (- 13,9% και -56,6% 

αντίστοιχα) και τη Βουλγαρία (-8,3% και -6,3%).
 Στην Ελλάδα, το εν λόγω διάστηµα καταγράφε-

ται µείωση στην αξία της παραγωγής κατά 1,2%, 
ενώ στο επιχειρηµατικό εισόδηµα το ισοζύγιο εί-
ναι θετικό δείχνοντας αύξηση 1,9%.

Την δική του οπτική πάνω στους αγροτικούς 
λογαριασµούς του 2020, όπως αυτοί αποτυπώ-
νονται από τους πίνακες της Eurostat, δίνει µε 
ανάλυση του ο διακεκριµένος αγροτοοικονο-
µολόγος του πανεπιστηµίου του Τρίνιτι, Άλαν 
Μάθιους, σύµφωνα µε την οποία το σύστηµα 
της αγροδιατροφής, χάριν των αγροτών και των 
ρυθµιστικών αρχών της Κοµισιόν άντεξε εν µέ-
σω πανδηµίας και σηµαντικών περιορισµών. Ε-
ντούτοις, σχολιάζει, πως παραµένει γρίφος, το 
γεγονός ότι τα πακέτα βοήθειας των κρατών µε-
λών για την πανδηµία δεν εµφανίζονται στους 
γεωργικούς λογαριασµούς. 

Οι δυνατοί του πρωτογενούς
στην ΕΕ «λύγισαν» το 2020   
Πτώση 7,9% στο αγροτικό εισόδημα στην ΕΕ, αύξηση 1,9 στην Ελλάδα, λέει η Eurostat

Μεγάλοι χαµένοι
Οι πατάτες και το ελαιόλαδο 
ξεχωρίζουν ως δύο τοµείς 
που επλήγησαν ιδιαίτερα 
το 2020, σηµειώνοντας 

απώλειες σε αξία παραγωγής 
13,8% και 33% αντίστοιχα, 

µε βάση τα στατιστικά 
της Eurostat 

B5 |  27
Σάββατο 16 & Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2021

ΑΓΡΟΤΙΚΟ
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΤΗΣ ΕΕ

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

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

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



ΑΓΡΟΤΙΚΟΣάββατο 16 & Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2021AgrendaB6 | 28

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Ως µία περίεργη χρονιά θα κατα-
γραφεί το 2020 και για τον πρωτο-
γενή τοµέα της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, µε το ταµείο να δείχνει µείον 
για εκατοµµύρια Ευρωπαίους αγρό-
τες, που είχαν στα µισά του έτους 
να αντιµετωπίσουν -εκτός των άλ-
λων τρεχουσών υποχρεώσεών τους- 
και τις παρενέργειες από τους πε-
ριορισµούς της πανδηµίας του κο-
ρωνοϊού. Οι προκαταρκτικές εκτι-
µήσεις της Eurostat για τους αγρο-
τικούς λογαριασµούς το 2020, αν 
µη τι άλλο δείχνουν εν µέρει ανα-
ταράξεις, που αποδίδεται και στη 
µεταβλητή... της πανδηµίας Covid 
19, όπως για παράδειγµα το γεγο-

νός ότι η αξία της παραγωγής της 
γεωργικής βιοµηχανίας µειώθηκε 
κατά 1,6% σε σύγκριση µε το 2019, 
αλλά ήταν ακόµη µπροστά (κατά 
0,3%) του µέσου όρου των προη-
γούµενων τριών ετών. 

Συνολικά, αυτό υποδηλώνει, κα-
τά τον αγροτοοικονοµολόγο Άλαν 
Μάθιους ότι η πιθανότητα διαταρα-
χής της Covid 19 που επισηµάνθη-
κε στην αρχή των lockdown, (κλεί-
σιµο συνόρων και περιορισµοί µε-
ταφορών, ελλείψεις εποχιακών ερ-
γαζοµένων, κλείσιµο εγκαταστάσε-
ων µεταποίησης) και τη σηµαντική 
αλλαγή στα πρότυπα κατανάλωσης 
τροφίµων λόγω του κλεισίµατος 
της εστίασης και των ξενοδοχεια-
κών µονάδων (HORECA), σηµειώ-
θηκε εν µέρει.

Εξάλλου, τα στοιχεία  της Eurostat 
δείχνουν πως για παράδειγµα, τα 
φρουτολαχανικά ήταν στους µε-
γάλους νικητές το 2020, αυξάνο-
ντας την αξία τους κατά 9%, έναντι 
του 2019. Την ίδια ώρα, ο τοµέας 
της ζωϊκής παραγωγής κατέγρα-
φε πτώση 1,3%, µε µεγάλους «χα-
µένους» την πτηνοτροφία (µε ποσ-
σοστό -4,8%) και τα βοοειδή (µε πο-
σοστό -2%).

Μια πιο προσεκτική µατιά σε µε-
µονωµένα αντικείµενα αποκαλύ-
πτει µερικές από τις αναταράξεις 
του τοµέα, αναφέρει ο Άλαν Μάθι-
ους, στην ανάλυση του, ξεκινώντας 
από τις πατάτες και το ελαιόλαδο, 
που ξεχωρίζουν ως δύο τοµείς που 
επλήγησαν ιδιαίτερα το 2020. Αντί-
στοιχα και η πτώση της αξίας της πα-

ραγωγής κατά 3,8% στα δηµητρια-
κά (κυρίως µαλακό σιτάρι, πτώση 
εξαγωγών, παραγωγής) και κατά 
7,7% σε άλλες εκτατικές καλλιέρ-
γειες, εµπλουτίζουν τον πίνακα της 
Eurostat µε τις απώλειες του 2020.

∆εν έφταιξε η πανδηµία για την 
πτώση 33% στο ελαιόλαδο

Αναµφίβολα, οι πατάτες επηρεά-
στηκαν από τη µείωση της ζήτησης 

για µεταποίηση, και συγκεκριµένα 
αυτές που προορίζονται για τηγα-
νητές, καθώς τα ταχυφαγεία και 
άλλα εστιατόρια έκλεισαν. «Αυτός 
είναι ένας άµεσος αντίκτυπος της 
Covid 19», λέει ο Μάθιους. 

Ωστόσο, η απότοµη πτώση της 
αξίας της παραγωγής ελαιολάδου 
σχετίζεται περισσότερο µε το υψη-
λό επίπεδο παραγωγής το 2019 που 
οδήγησε σε χαµηλές τιµές αγοράς 
το πρώτο εξάµηνο του 2020. «Επί-
σης, οι ΗΠΑ επέβαλαν δασµούς στις 
εισαγωγές επιτραπέζιων ελιών της 
Ισπανίας, αλλά αυτό δεν είναι πα-
ράγοντας, για τις τιµές του ελαιο-
λάδου. Η παγκόσµια κατανάλωση 
ελαιολάδου ήταν σε επίπεδα ρε-
κόρ το 2020 και οι εξαγωγές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξήθηκαν 

Φρούτα και λαχανικά 
τα μόνα με αύξηση  
αξίας παραγωγής 9%
Δεν ήταν η πανδημία που έβαλε το μείον στα έσοδα των παραγωγών

Κτηνοτροφία
Η αξία της παραγωγής 

κρέατος και γάλακτος µειώ-
θηκε, µε µια ιδιαίτερα µεγάλη 

πτώση στα πουλερικά
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ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ

ΓΑΛΑ

ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΦΡΟΥΤΑ
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κατά 16% την περίοδο εµπορίας α-
πό τον Οκτώβριο 2019 µέχρι τον 
Σεπτέµβριο 2020. Αν και η συγκο-
µιδή ελιών επηρεάζεται από µειω-
µένο αριθµό ξένων εποχιακών ερ-
γαζοµένων, η απότοµη πτώση της 
αξίας στην παραγωγή ελαιολάδου 
το 2020 δεν φαίνεται να σχετίζε-
ται µε την πανδηµία», σηµειώνει 
ο καθηγητής.

Πρέπει επίσης να υπογραµµιστε 

η σταθερότητα των εσόδων για άλ-
λους τοµείς που θεωρείται ότι επη-
ρεάστηκαν αρνητικά κατά την πρώ-
ιµη περίοδο του lockdown. Για πα-
ράδειγµα, διατηρήθηκαν τα συνο-
λικά έσοδα για τα λαχανικά και τα 
κηπευτικά, τα οποία όµως ήταν ι-
διαίτερα εκτεθειµένα σε τρωτά ση-
µεία λόγω έλλειψης εργασίας και 
συµφόρησης στις µεταφορές. Αυ-
τό ισχύει και για τον υποτοµέα λου-
λουδιών παρά τις πρώτες ενδείξεις 
απώλειας στις Κάτω Χώρες. Από την 
άλλη πλευρά, η αξία της παραγω-
γής κρέατος και γάλακτος µειώθη-
κε, µε µια ιδιαίτερα µεγάλη πτώση 
αυτής των πουλερικών, η οποία, 
και πάλι, µπορεί να αντικατοπτρί-
ζει το κλείσιµο των καταστηµάτων 
εστίασης κατά το lockdown.

Κατάρρευση έδειξε ο δείκτης 
για το επιχειρηματικό εισόδημα
Την ίδια ώρα αύξηση 6,9% στο κόστος αγοράς παγίου κεφαλαίου 

Κατάρρευση
Το επιχειρηµατικό εισόδηµα 

παρουσίασε σηµαντική 
µείωση 7,9% το 2020 

σε σύγκριση µε το 2019

Tο γεγονός ότι ο πίνακας της Eurostat 
µε τις προκαταρκτικές εκτιµήσεις για 
το 2020, που δείχνει τις µεταβολές 
στην παραγωγή και το αγροτικό ει-
σόδηµα στην ΕΕ-27 (σε εκατ. ευρώ, 
σε τρέχουσες τιµές), έναντι του 2019 
στις 9 από τις 11 στήλες του έχει αρ-
νητικό πρόσηµο στους σχετικούς 
δείκτες, µαρτυρά...την ισχυρή πίεση 
που υφίσταται ο αγροτικός τοµέας.

Εξάλλου, και οι τεχνοκράτες των 
Βρυξελλών αλλά και σε πολιτικό επί-
πεδο λένε και ξαναλένε τα περί αν-
θεκτικότητας της γεωργίας σε κρί-
σεις, χωρίς να αναλύουν επακριβώς 
τα σηµαίνουν αυτά τα ποσοστά µείω-
σης για τα αγροτικά νοικοκυριά και 
τα επιχειρηµατικά κόστη.

Αναλύοντας τον πίνακα ο αγροτο-
οικονοµολόγος Άλαν Μάθιους ανα-
φέρει ότι οι δαπάνες για την ενδιάµε-
ση κατανάλωση διατηρήθηκαν στα-
θερές, οπότε η µείωση της γεωργι-
κής ακαθάριστης προστιθέµενης αξί-
ας (GVA) σε βασικές τιµές στο - 3,5% 
ήταν µεγαλύτερη από την πτώση της 
αξίας της γεωργικής παραγωγής σε 
σύγκριση µε το 2019. Η περαιτέρω 
αύξηση της κατανάλωσης παγίου κε-
φαλαίου σήµαινε ακόµη µεγαλύτερη 
πτώση της καθαρής προστιθέµενης 
αξίας σε βασικές τιµές 6,9%.

Η αφαίρεση της αποζηµίωσης των 
εργαζοµένων και η προσθήκη άλ-
λων επιδοτήσεων στην παραγωγή 
(ενώ αφαιρούνται οι άλλοι φόροι 
επί της παραγωγής, δεν εµφανίζο-
νται) δίνει το λειτουργικό πλεόνα-
σµα στη γεωργία. Αφαιρώντας τα ε-
νοίκια και τους καταβληθέντες τό-
κους (σηµειώνοντας ότι τα µισθώ-
µατα που καταβάλλονται δείχνουν 
µια µικρή αύξηση, ένα άλλο σηµάδι 
της ανθεκτικότητας του γεωργικού 
τοµέα) µας δίνει ότι το επιχειρηµα-

τικό εισόδηµα παρουσίασε σηµαντι-
κή µείωση 7,9% το 2020 σε σύγκρι-
ση µε το 2019. 

Να σηµειωθεί ότι η απόλυτη µείω-
ση της αξίας του επιχειρηµατικού ει-
σοδήµατος (7,1 δισ. ευρώ) αντιπρο-
σωπεύεται πλήρως από τη µείωση 
της αξίας της γεωργικής παραγωγής 
(7,5 δισ. ευρώ).  Η µεγαλύτερη ποσο-
στιαία πτώση (7,9%) στο πρώτο αντι-
κατοπτρίζει την ενίσχυση και τη µό-
χλευση των µεταβολών στο εισόδη-
µα σε σύγκριση µε τις αλλαγές στην 
αξία της παραγωγής, δεδοµένης της 
σταθερότητας στην ενδιάµεση κατα-
νάλωση και άλλες δαπάνες.

Πάντως, οι συνεχείς αναφορές πε-
ρί αντοχής του πρωτογενούς, φαίνε-
ται πως εµπεδώθηκαν µε τα περιο-
ρισµένα µέτρα στήριξης της αγοράς 
(σ.σ. υψηλή γραφειοκρατία κλπ) που 
εισήγαγε η Επιτροπή κατά την έναρ-
ξη της πανδηµίας COVID-19.

Έτσι, µε εξαίρεση την ενίσχυση 
της ιδιωτικής αποθεµατοποίησης 
για διάφορα γαλακτοκοµικά προϊ-
όντα, το βοδινό και πρόβειο κρέας, 
έναντι 80 εκατ. ευρώ, επί της ουσί-
ας δεν υπήρξαν άλλα µέτρα που συ-
νεπάγονταν άµεσο κόστος για τον 
προϋπολογισµό της ΕΕ.

Κοντολογίς, κατά τον Μάθιους, τα 
µέτρα που ελήφθησαν σε επίπεδο 
ΕΕ απλώς επέτρεψαν στα κράτη µέ-
λη να κάνουν χρήση των αχρησιµο-
ποίητων δεσµεύσεων στα Προγράµ-
µατα Αγροτικής ανάπτυξης και στα 
Τοµεακά Προγράµµατα. Αυτό αντι-
κατοπτρίζει τον πολύ περιορισµένο 
χώρο του προϋπολογισµού για ελιγ-
µούς κατά το τελευταίο έτος του Πο-
λυετούς ∆ηµοσιονοµικού Πλαισίου 
και την απροθυµία των κρατών µε-
λών να ενεργοποιήσουν το αποθε-
µατικό κρίσης. Αντ ‘αυτού, η ΕΕ ει-
σήγαγε ένα προσωρινό πλαίσιο για 
τις κρατικές ενισχύσεις που επιτρέ-
πει στα κράτη µέλη να παρέχουν 
πρόσθετη βοήθεια, µεταξύ άλλων, 
στους τοµείς της γεωργίας και της 
επεξεργασίας τροφίµων. Σηµειωτέ-
ων, η ΕΕ έχει κοινοποιήσει τα σχετι-
κά καθεστώτα στήριξης στην Επιτρο-
πή Γεωργίας του ΠΟΕ. Μάλιστα, σε 
αυτές τις κοινοποιήσεις, εµφανίζο-
νται κράτη µέλη που σχεδιάζουν να 
διαθέσουν πάνω από 4,4 δισ. ευρώ 
στους τοµείς της γεωργίας και της 
µεταποίησης τροφίµων ως απάντη-
ση στην πανδηµία, ζητώντας σχετι-
κή έγκριση από την Κοµισιόν.

Ελαιόλαδο
Η απότοµη πτώση της 
αξίας της παραγωγής 
ελαιολάδου σχετίζεται 
κυρίως µε το υψηλό 

επίπεδο παραγωγής το 
2019, που οδήγησε σε 

χαµηλές τιµές αγοράς το 
α’ εξάµηνο του 2020
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Από εντάσεως εργασίας, ο πρωτογενής 
τοµέας µετατράπηκε σε εντάσεως κεφα-
λαίου. Και από εντάσεως κεφαλαίου, σή-
µερα θεωρείται εντάσεως γνώσης. Ως εκ 
τούτου, η πρόσβαση σε έγκαιρες και α-
κριβείς πληροφορίες προσαρµοσµένες 
σε συγκεκριµένες συνθήκες «κοµµένες 
και ραµµένες» για τον κάθε αγρότη και 
το κάθε αγροτεµάχιο είναι το βήµα που η 
κεντρική εθνική πολιτική πρέπει να στο-
χεύσει αν θέλει να αυξήσει αγροτικό Α-
ΕΠ και εισόδηµα. Άλλωστε, στην Ευρώπη, 
µια αύξηση 10% στην ψηφιοποίηση οδη-
γεί σε αύξηση 1,4% του κατά κεφαλήν α-
καθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ). 

Ωστόσο, πολλές ευρωπαϊκές χώρες, συ-
µπεριλαµβανοµένης και της Ελλάδας εί-
ναι πολύ πίσω στο λεγόµενο «ψηφιακό 
βήµα» και παρά το γεγονός πως η Γηραία 
Ήπειρος πρωτοστατεί στην ανάπτυξη ψη-
φιακών εργαλείων, οι δοµές και οι πολι-
τικές δεν είναι σε θέση να την υποστηρί-
ξουν την ώρα που η αποεπένδυση στον 
πρωτογενή τοµέα συνεχίζεται. 

Τα παραπάνω αναφέρει η µελέτη για 
την κατάσταση της ψηφιακής γεωργίας 
στην Ευρώπη της ∆ιεθνούς Ένωσης Τηλε-
πικοινωνιών (ITU) σε συνεργασία µε τον 
Παγκόσµιο Οργανισµό Τροφίµων (FAO). 
Στη συγκεκριµένη έκθεση δίνουν κατευ-
θυντήριες προτάσεις και συµβουλές για 
τα επόµενα βήµατα που πρέπει να πραγ-
µατοποιηθούν ώστε να διευκολυνθεί και 
να διασφαλισθεί πιο αποτελεσµατική ε-
φαρµογή των στρατηγικών ανάπτυξης της 
ψηφιακής γεωργίας των χωρών της Ευ-
ρώπης. Λόγω του ότι η έννοια της ψηφι-
ακής γεωργίας είναι ένας αρκετά ευρείς 
όρος και η υλοποίηση της περιλαµβάνει 
την κινητοποίηση διαφορετικών φορέ-
ων και υπουργείων, είναι κοµβικής ση-
µασίας η συντονισµένη δράση όλων των 
εµπλεκόµενων µερών. 

Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τη µελέτη, 
ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δοθεί από τα 
πρώτα κιόλας στάδια, στην εφαρµογή κα-

θώς και στη συνεχή επίβλεψη και αξιο-
λόγηση, µιας και η διαδικασία συνήθως 
χάνει τον προσανατολισµό της κατά το τέ-
λος της οργανωτικής περιόδου και κατά 
τα επακόλουθα στάδια. 

Για την παρακολούθηση την ανάπτυ-
ξη της κάθε χώρας σε σχέση µε την ψη-
φιακή γεωργία είναι αναγκαίο να δηµι-
ουργηθούν νέοι πρωτογενείς δείκτες (και 
δείκτες τεχνολογίας πληροφορικής) και 
να ενσωµατωθούν στα υπάρχοντα συστή-
µατα συλλογής γεωργικών δεδοµένων. 

Παράλληλα, η συνδεσιµότητα αποτε-
λεί έννοια κλειδί, και µπορεί να επιτευ-
χθεί µε τη δηµιουργία µιας ενιαίας βάσης 
δεδοµένων που θα εξυπηρετήσει στη δι-
άδοση εννοιολογικών µοντέλων, µεθο-
δολογιών και ορθών πρακτικών υιοθέ-
τησης των  καθιστώντας εφικτή την συ-
ντονισµένη λειτουργία, επαναξιολόγη-
ση και αναβάθµιση των επιµέρους συ-
στηµάτων-στρατηγικών  και µετατροπή 
τους σε εθνικές στρατηγικές για την ψη-
φιακή γεωργία, µε σκοπό τη µετάβαση 
σε ψηφιακό µετασχηµατισµό και επίτευ-
ξη των στόχων βιώσιµης ανάπτυξης µέ-
σω της συνεισφορά των κυβερνήσεων 
των επιµέρους χωρών, των διεθνών ορ-
γανισµών και άλλων εµπλεκόµενων εν-
διαφεροµένων. 

Συµπληρωµατικά η δηµιουργία µιας 
τοπικής βάσης δεδοµένων γεωργικών 

υπηρεσιών και δεδοµένων πληροφορι-
κής, όπου θα καταγράφονται παλαιότε-
ρες επιτυχίες ή αποτυχίες των τρέχων και 
παλαιότερων προγραµµάτων ψηφιακής 
γεωργίας, µπορεί να χρησιµεύσει στην 
διαµόρφωση καταλληλότερων αποφάσε-
ων και στρατηγικών σε εθνικό επίπεδο. 

Με υπεύθυνες µεθόδους καινοτοµίας
Τέλος, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις 

στρατηγικές προσεγγίσεις για την εισαγω-
γή και την εφαρµογή ψηφιακών τεχνολο-
γιών για µικροκαλλιεργητές και οικογενει-
ακούς αγρότες, χρησιµοποιώντας υπεύθυ-
νες µεθόδους καινοτοµίας, µε σεβασµό στην 
πρακτική εµπειρία, την παράδοση, τη στά-
ση, τη νοοτροπία, τα σχετικά τοπικά θέµα-
τα γεωργίας και διαβίωσης, µε τη βοήθεια 
µιας καλής λειτουργίας αγροτικής συµβου-
λευτικής υπηρεσία σε ισχύ. 

Η στατηγική θα πρέπει να έχει ανθρω-
ποκεντρικό χαρακτήρα και όχι αυστηρά τε-
χνοκρατικό, χτίζοντας µε βάση και γύρω α-
πό τον αγρότη. 

Εποµένως στόχος είναι να σχεδιαστεί και 
να εφαρµοστεί ένα πρόγραµµα στρατηγι-
κών για να εξασφαλιστεί µια κατάσταση 
win-win τόσο για τους αγρότες όσο και για 
την κυβέρνηση (και άλλους ενδιαφερόµε-
νους), µε τη µετάβαση στην ψηφιακή γε-
ωργία και ανάπτυξη να αφορά και να συµ-
φέρει πρωτίστως τους αγρότες.   
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Αύξηση 10% 
στη ψηφιακή 
γεωργία, ίσον 
1,4% στο ΑΕΠ
Ο πρωτογενής τομέας έχει 
μετατραπεί σε εντάσεως γνώσης 
και θέλει δομές πληροφορικής 

Η έννοια της 
ψηφιακής 
γεωργίας είναι 
αρκετά σύνθετη 
και η υλοποίηση 
της περιλαμβάνει 
την κινητοποίηση 
διαφορετικών 
φορέων

Στόχος η µετάβαση 
στην ψηφιακή 
γεωργία και ανάπτυξη 
να αφορά και να 
συµφέρει πρωτίστως 
τους αγρότες.   
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