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Ωριμάζει σε ευρωπαϊκό επίπεδο η ιδέα 

για το ειδικό πριμ εξόδου των αγροτών 

από το επάγγελμα. Μια τελευταία πρόταση 

προβλέπει 7ετή αποζημίωση στα 50 ευρώ 

το στρέμμα για ό,τι κτήματα μεταβιβάζονται 

Πριμ εξόδου
Επτά χρόνια 
ενίσχυση
50 ευρώ 
το στρέμμα

Αθάνατα
τα ιστορικά, 
προκήρυξη 
για Νέους

agrenda - σελ. 2, 8, 10

Το ποσό που προτίθεται να διαθέσει 
η κυβέρνηση προσεγγίζει τα 65 εκατ. 
ευρώ και αντιστοιχεί σε µια ενίσχυση 
της τάξεως των 25 ευρώ το στρέµµα, 
αν υπολογισθεί ότι η καλλιεργούµενη 
µε βαµβάκι έκταση το 2020 έφτασε τα 
2,77 εκατοµµύρια στρέµµατα. σελ. 16

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΒΑΜΒΑΚΟΣ

Αναζητείται
το κονδύλι 
για 25 ευρώ 

Για εγγυημένα 
δάνεια οδηγός 
αγροτών σελ. 18-19 

agrenda - σελ. 4-5, 53 
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ATZENTA

EDITORIAL

• Έως το τέλος του έτους δυνατή 
η πώληση τρακτέρ χωρίς αψίδα σελ. 20
• Με φιλοσοφία «λίγα και σε 
πολλούς» το νέο πρασίνισµα σελ. 47

• Με νέο κύκλο κινητοποιήσεων 
προειδοποιούν οι αγρότες σελ. 16
• ∆υναµώνουν οι διεκδικήσεις στήριξης
για απώλεια εισοδήµατος σελ. 17

• Φτιάχνει τάση ανόδου η ζήτηση για 
αµύγδαλο, η αγωνία του παγετού σελ. 36
• Με βάση τα 3,10 ευρώ το κιλό η αγορά 
ελαιολάδου µε άνοιγµα εστίασης σελ. 22

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Επιπλέον 1,5 ευρώ ο τόνος στην τιµή της βιοµηχανικής ντοµάτας 
στην Ηλεία ανακοίνωσε ο Κύκνος, ενώ οι Θεσσαλοί µεταποιητές 
κρατούν ακόµα κλειστά χαρτιά. ∆εδοµένη θεωρούν οι παραγωγοί 
την επανεκκίνηση της αγοράς ελαιολάδου µε τιµές πάνω από τα 
3,10 ευρώ, µετά το πέρας της καραντίνας. Στα χαµηλά η εγχώρια 
αγορά ρυζιού, µε τις µεσόσπερµες ποικιλίες στα 29,5 λεπτά, τα 
µακρύσπερµα και οι Καρολίνες στα 32 και τα 38 λεπτά αντίστοιχα.

Κυκλοκόνιο ελιάς
Το κυκλοκόνιο αποτελεί µια 
διαδεδοµένη σε όλες τις 
ελαιοπαραγωγικές περιοχές 
µυκητολογική ασθένεια που µπορεί να 
προκαλέσει έως και 100% ζηµιά 
στην παραγωγή των ελαιόδεντρων 
και ευνοείται από τον βροχερό καιρό 
και την πολύ υψηλή πρωινή υγρασία. 
Γνωστή και ως «µάτια παγωνιού» 
λόγω τον χαρακτηριστικών κηλίδων 
που δηµιουργούνται στα φύλλα, η εν 
λόγω ασθένεια προσβάλει φύλλα, 
µίσχους, ταξιανθίες και καρπούς ελιάς.

Προληπτικοί ψεκασµοί
Βασικότερο µέτρο προστασίας έναντι 
της ασθένειας του κυκλοκόνιου στους 
ελαιώνες είναι οι προληπτικοί ψεκασµοί 
των δέντρων µε κατάλληλα και 
εγκεκριµένα µυκητοκτόνα. Λόγω της 
υπεροχής στην αποτελεσµατικότητα, 
οι γεωπόνοι του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών Κρήτης 
συνιστούν τον άµεσο ψεκασµό, κατά 
την παρούσα περίοδο µέσα στον µήνα 
Φεβρουάριο, µε βορδιγάλιο πολτό 1%. 
Ανάλογα µε το ιστορικό κάθε περιοχής 
και το ποσοστό υγρασίας, µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί και ένας δεύτερος 
ψεκασµός, περίπου 1,5 αργότερα από 
τον πρώτο, στις αρχές τις άνοιξης.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 13-02-2021
Στα βόρεια, βαθµιαία στα 
κεντρικά και ως το απόγευµα 
και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, 
νεφώσεις µε βροχές ή 
χιονόνερο. Χιονοπτώσεις κατά 
τόπους πυκνές στα ορεινά 
ηπειρωτικά, στα κεντρικά 
ηµιορεινά και σε περιοχές µε 
χαµηλό υψόµετρο της βόρειας 
και κεντρικής Ελλάδας. Άνεµοι 
στα βορειοανατολικά ανατολικοί 
έως ισχυροί και στις υπόλοιπες 
περιοχές βόρειοι µέτριοι έως 
ισχυροί. Θερµοκρασία σε πτώση.

Κυριακή 14-02-2021
Νεφώσεις µε χιονόνερο και 
χιονοπτώσεις σε όλη τη χώρα, 
κατά τόπους πυκνές στα 
κεντρικά και νότια. Καταιγίδες 
αρχικά στις δυτικές και βαθµιαία 
στα νότια και ανατολικά 
παραθαλάσσια. Άνεµοι βόρειοι 
βορειοανατολικοί έως ισχυροί 
και στη νότια νησιωτική χώρα 
από νότιες διευθύνσεις έως 
ισχυροί. Θερµοκρασία σε πολύ 
χαµηλά επίπεδα σε όλη τη χώρα. 

∆ευτέρα 15-02-2021
και Τρίτη 16-02-2021
Νεφώσεις µε χιονόνερο και 
χιονοπτώσεις, πιθανώς κατά 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

τόπους πυκνές. Άνεµοι βόρειοι 
βορειοανατολικοί έως ισχυροί. 
Θερµοκρασία σε πολύ χαµηλά 
επίπεδα, µε ισχυρό παγετό στα 
κεντρικά και βόρεια.

Τετάρτη 17-02-2021 ως
Παρασκευή 19-02-2021
Νεφώσεις µε χιονόνερο και 
χιονοπτώσεις πιθανώς κατά 
περιόδους πυκνές. Άνεµοι 
βόρειοι βορειοανατολικοί έως 
ισχυροί και στο Αιγαίο σε 
επίπεδο θύελλας. Θερµοκρασία 
σε πολύ χαµηλά επίπεδα, µε 
ισχυρό παγετό στα κεντρικά 
και τα βόρεια.

Οι άνεµοι θα πνέουν 
στα βορειοανατολικά 
ανατολικοί 5 µε 7 
και από το βράδυ 
τοπικά 8 µποφόρ. 
Στις υπόλοιπες 
περιοχές βόρειοι 
4 µε 6 µποφόρ 
στρεφόµενοι σε 
ανατολικούς 5 µε 7 
µποφόρ.
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Η επιλογή της κυβέρνησης να αφήσει τα 
πράγµατα ως έχουν, κατά συνέπεια να 
παρατείνει τη διάρκεια ζωής των ιστο-
ρικών δικαιωµάτων ενιαίας ενίσχυσης, 
είναι χαρακτηριστικό παράδειγµα µιας 
χώρας η οποία αποφεύγει συστηµατικά 
να αναλάβει πρωτοβουλίες και σέρνε-
ται κάθε φορά πίσω από τα γεγονότα. 

Βεβαίως, θα ήταν λάθος η στάση αυτή να 
χρεωθεί µόνο στη σηµερινή κυβέρνη-
ση. Η διαιώνιση της ιστορικότητας των 
δικαιωµάτων είναι υπόθεση όλων όσοι 
έχουν βρεθεί στο τιµόνι της εξουσίας 
την τελευταία 12ετία. Θα µπορούσε µά-
λιστα να πει κανείς ότι ακόµα µεγαλύτε-
ρη είναι η ευθύνη της κυβέρνησης του 
ΣΥΡΙΖΑ, η οποία, ενώ είχε τον κόσµο µε 
το µέρος της, από πολιτική ανασφάλεια 
και µόνο, επέλεξε τελικά να µην ασχο-
ληθεί µε το ζήτηµα και να αφήσει την 
«καυτή πατάτα» στους επόµενους. 

Όπως έχει αναφερθεί κατ’ επανάληψη α-
πό τις σελίδες της η Agrenda, η Ελλάδα 
συγκαταλέγεται πλέον µεταξύ των ελά-
χιστων -µετρηµένων στα δάχτυλα του ε-
νός χεριού- χωρών της ΕΕ, που παραµέ-
νουν εγκλωβισµένες στην απραξία. Έ-
τσι, οι εδώ ιθύνοντες αρνούνται να κα-
τανοήσουν την ανάγκη πολιτικής δρά-
σης και την προσαρµογή του θεσµικού 
πλαισίου υποδοχής της νέας ΚΑΠ σ’ αυ-
τό που πραγµατικά έχει ανάγκη ο ενερ-
γός αγροτικός τοµέας και σ’ αυτό που 
χρειάζεται η παραγωγή που είναι προ-
σανατολισµένη στην αγορά. 

Η παραπάνω δύναµη αδράνειας έχει να κά-
νει µε τον τρόπο που είναι δοµηµένη 
η κεντρική διοίκηση, µε τα ισχυρά α-
ντανακλαστικά του πελατειακού συ-
στήµατος και µε τα «φίλτρα» στρέβλω-
σης που λειτουργούν µέσα από το δί-
κτυο των «συµβούλων», προεξάρχου-
σας βέβαια της «συντεχνίας του ΟΣ∆Ε» 
και των ιδιότυπων συµφερόντων που 
αυτή προάγει. 

Να σηµειωθεί ότι η τελευταία, µαζί µε τις ε-
πιδράσεις του κόµµατος των ΑΝΕΛ, εί-
χε καταλυτικό ρόλο στη «συντήρηση» 
της παθητικής στάσης από την προη-
γούµενη κυβέρνηση, ενώ έχει καλλιερ-
γήσει τεχνηέντως, όπως όλα δείχνουν, 
τον φόβο της οργανωτικής αδυναµίας 
(αδυναµίες του ΟΣ∆Ε) και την πολιτική 
ατολµία και στους σηµερινούς κυβερ-
νώντες. Για πόσο ακόµα θα τους πλη-
ρώνει η χώρα, θα δείξει. 

                                                               Agrenda

Κατά τ’ άλλα, όλοι
είναι με τους νέους 
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ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Σε επταετή στρεµµατική ενίσχυση 
και µάλιστα αυξηµένη σε περιπτώ-
σεις που υπάρχουν πάνω στο αγρο-
τεµάχιο παραγωγικά ακίνητα (σι-
λό, αποθήκες κ.λπ), εξειδικεύεται 
η µεταβίβαση της εκµετάλλευσης 
για το πριµ εξόδου. Με βάση ένα 
ποσό των 50 ευρώ το στρέµµα, το 
ποσό της ενίσχυσης βαίνει κλιµα-
κούµενο µε µείωση από ένα µέγε-
θος εκµετάλλευσης και πάνω και 
έως τα 300 στρέµµατα µε όριο τα 
50.000 ευρώ στην 7ετία. Παράλλη-
λα, προωθείται και η έκδοση µισθω-
τηρίων µε οψιόν αγοράς στα πλαί-
σια του Μέτρου εφόσον συνάπτεται 
συµβόλαιο µεταξύ παλαιού αγρότη 
που θέλει να βγει από το επάγγελ-
µα και νέου αγρότη. 

Τα παραπάνω περιλαµβάνονται 
στην εξειδίκευση του Μέτρου «Πρό-
ωρης παύση δραστηριοτήτων» της 
νέας ΚΑΠ σε πολυσέλιδο report για 
την κινητικότητα γης που υπογρά-
φουν αγροοικονοµολόγοι µε εκτετα-
µένη εµπειρία στη διαχείριση επιδο-
τήσεων, διευθυντές αγροτικών τρα-
πεζών, συνεταιρισµοί, στελέχη ορ-
γανισµών πληρωµών και µέλη του 
Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Αγροτικής Α-
νάπτυξης. Ισπανικής εµπνεύσεως, 

αλλά µε πανευρωπαϊκή απήχηση, 
αποτελεί τον «πιλότο» που θα πρέ-
πει να βασιστεί το στρατηγικό σχέ-
διο χωρών, όπως η Ελλάδα, που έ-
χουν ανάγκη να εξασφαλίσουν την 
κινητικότητα της γης, µε βάση τα ερ-
γαλεία της νέας ΚΑΠ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει λοιπόν 
το πριµ εξόδου το οποίο έχει προτα-
θεί και επίσηµα από τις ελληνικές 
αρχές οι οποίες υποστηρίζουν το έρ-
γο του ΥΠΑΑΤ στα πλαίσια του Ελ-
ληνικού Στρατηγικού Σχεδίου. Το 
Μέτρο αυτό εξειδικεύεται ως εξής: 

Πρόωρη παύση δραστηριοτήτων 
(Άρθρο 71, σηµείο 7, σχετικά µε την 
παρέµβαση συνεργασίας στη διαδο-
χή των εκµεταλλεύσεων): 

1. Στον τοµέα των παρεµβάσεων 
συνεργασίας, προβλέπεται η βοήθεια 
µεταξύ ενός νεαρού ατόµου που ε-
γκαθίσταται σε ένα αγρόκτηµα και 
ενός αγρότη που παύει ή συνταξιο-
δοτείται. Η ενίσχυση θα χορηγείται 
σε γεωργούς που έχουν συµπληρώ-

σει την ηλικία συνταξιοδότησης, ως 
αποζηµίωση για την περιουσία που 
µεταβιβάζει στο νεαρό άτοµο.

2. Σύνδεση µέρος της ενίσχυσης 
µε τα εκτάρια που µεταβιβάστηκαν 
µε αύξηση της ανά εκτάριο ενίσχυ-
σης αν αυτή φιλοξενεί αγροτικό εξο-
πλισµό ή ακίνητα όπως π.χ σταβλική 
µονάδα, σιλό, αποθήκη, αρδευτικό 
εξοπλισµό.

3. Το ύψος του πριµ θα είναι αρκε-
τά διαφορετικό ανάλογα µε την καλ-
λιέργεια και την έκταση.

4. Η µέση ετήσια ενίσχυση θα πρέ-
πει να οριστεί άνω των 7.000 ευρώ,  
καθώς αν είναι µικρότερη δεν προ-
σφέρει, σε κάθε περίπτωση, ένα αρκε-
τά σηµαντικό κίνητρο για την εγκατά-
λειψη της δραστηριότητας που συνε-
πάγεται, εκτός εάν πρόκειται για µάλ-
λον περιθωριακές εκµεταλλεύσεις (ή 
για το γεγονός ότι δεν υπάρχει πραγ-
µατικά συνταξιοδότηση).

5. Θέσπιση ανώτατου ορίου στρεµ-
µάτων, προτείνονται τα 300 στρµ.

6. ∆υνατότητα θέσπισης µισθωτη-
ρίων µε οψιόν αγοράς.

7. Θα ήταν απαραίτητο να εξεταστεί 
το ενδεχόµενο εξάλειψης του κριτη-
ρίου προτεραιότητας βάσει της εγγύ-
τητας µε την ηλικία συνταξιοδότησης. 

8. Τεκµηρίωση της µεταβίβασης 
της πώλησης ή / και της µίσθωσης 
µέσω Κτηµατολογίου.

Πριμ εξόδου αγροτών 
για 7 χρόνια μέχρι 50.000 ευρώ

Στρεμματικός 

υπολογισμός 

της ενίσχυσης, 

μεγαλύτερο πριμ 

με όριο τα 300 

στρέμματα και πριμ 

που θα πρέπει να 

ξεπερνά τα 7.000 

ευρώ ετησίως, στο 

σχεδιασμό του 

Μέτρου εξόδου με 

7ετείς δεσμεύσεις

Ανά καλλιέργεια
Το ύψος του πριµ θα είναι 

αρκετά διαφορετικό ανάλογα 
µε την καλλιέργεια και την 

έκταση, όπως προτείνεται από 
τους συγγραφείς της µελέτης

Σύνθεση
Η δηµογραφική σύνθεση 
των απασχολούµενων στη 
γεωργία αποτελεί ένα 
από τα σηµαντικότερα 
διαρθρωτικά προβλήµατα 
της ελληνικής γεωργίας, 
η ένταση του οποίου 
δηµιουργεί σηµαντικούς 
κινδύνους για τη 
µακροπρόθεσµη 
βιωσιµότητα της.

35 ετών
Το ποσοστό αρχηγών 
γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων κάτω των 
35 ετών προς το σύνολο 
είναι 3,7% στην Ελλάδα. 
Το ποσοστό αυτό στην ΕΕ 
διαµορφώνεται κατά µέσο 
όρο στο 5,1%. 

Έκταση
Οι αγρότες ηλικίας 25-34 
ετών διαθέτουν κατά µέσο 
όρο τη µεγαλύτερη έκταση 
(74 στρέµµατα) σε σχέση 
µε όλες τις υπόλοιπες 
ηλικιακές οµάδες στην 
Ελλάδα. Οι άνω των 65 
έχουν εκτάσεις 30 στρµ. 
και οι 55-64 ετών 
εκτάσεις 42 στρεµµάτων. 
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Τα κοινοτικά εργαλεία πρέπει να συνοδεύονται 
από µηχανισµούς διαχείρισης της αγροτικής γης
H περιορισµένη πρόσβαση σε γεωργική γη λόγω της απουσίας 
µηχανισµών διαχείρισης, κινήτρων µεταβίβασης και ο πολύ 
περιορισµένος αριθµός αγοραπωλησιών µαζί µε τις υψηλές τιµές 
ενοικίασης που παρατηρούνται στην ελληνική ύπαιθρο, επιδεινώνουν 
συνεχώς της δηµογραφικής σύνθεσης στον πρωτογενή τοµέα στη χώρα 
µας. Η απουσία συµπληρωµατικών µέτρων εθνικής πολιτικής 
(φορολογικά, ασφαλιστικά) για τη διευκόλυνση της εγκατάστασης νέων 
γεωργών παράλληλα, επίσης δεν βοηθά την κατάσταση. 

Πριµ εγκατάστασης για νεοεισερχόµενους άνω 
των 40 ετών αν περάσει η πρόταση Ευρωβουλής 
Από την κατάληξη του τριλόγου της ΚΑΠ θα εξαρτηθεί εάν οι 
νεοεισερχόµενοι στο χώρο άνω των 40 ετών θα είναι σε θέση να 
διεκδικήσουν την ένταξή τους σε µέτρο πρώτης εγκατάστασης, ξεχωριστό 
από εκείνο των Νέων Αγροτών. Το συγκεκριµένο µέτρο έχει προτείνει 
για τα κείµενα της ΚΑΠ η Ευρωβουλή και ακόµα δεν έχει συζητηθεί στον 
τρίλογο. Κοµισιόν και Ευρωπαϊκό Συµβούλιο από την άλλη δεν είχαν 
προβλέψει ένα τέτοιο πρόγραµµα και µένει να φανεί αν τελικά θα 
επικρατήσει η άποψη των Ευρωβουλευτών την ερχόµενη Άνοιξη. 

ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Το άνοιγµα του µέτρου της πρώτης ε-
γκατάστασης για άτοµα άνω των 40 ε-
τών και την κατά προτεραιότητα πρό-
σβαση στο Εθνικό Απόθεµα όσων ε-
ντάσσονται στο Μέτρο Νέων Αγροτών, 
προσυπογράφει επίσης η οµάδα των 
30 «σοφών» που εκπόνησε τη µελέ-
τη για την κινητικότητα γης. Μία επι-
πλέον καινοτοµία είναι η προσθήκη 
µίας ενίσχυσης στο µισό του «καθα-
ρού» πριµ πρώτης εγκατάστασης για 
όσους θέλουν ταυτόχρονα µαζί µε την 
γεωργική εκµετάλλευση να δραστηρι-
οποιούνται σε άλλους τοµείς για να ε-
γκαθίστανται πιο εύκολα σε αγροτικές 
περιοχές. Η διευκόλυνση της αγοράς 
γης είναι ακόµα ένα σηµείο που «πο-
νάει» λόγω του συστήµατος ενισχύσε-
ων πανευρωπαϊκά λέει η µελέτη και ως 
εκ τούτου, απαιτεί τη δηµιουργία νέ-
ων διαρθρωτικών προγραµµάτων που 
θα στοχεύουν στις επενδύσεις για ε-
πέκταση αγροτεµαχίων και την απο-
φυγή εκµίσθωσης δικαιωµάτων χω-
ρίς γη. Πιο συγκεκριµένα, δύο οµά-
δες δράσεων προτείνονται:

1) Επιδοτήσεις πρώτου και δεύτε-
ρου πυλώνα για νέους αγρότες (Άρ-
θρο 22 Εθνικό Απόθεµα, Άρθρο 27 
Συµπληρωµατική εισοδηµατική στή-
ριξη για νέους γεωργούς, Άρθρο 69, 
σηµείο 1, Ενισχύσεις για την εγκατά-

σταση νέων αγροτών). α. Για τους νέ-
ους που έχουν πρόσβαση στον πρώτο 
πυλώνα, καθορισµός των ίδιων προϋ-
ποθέσεων για την πρόσβαση στο Μέ-
τρο των Νέων Αγροτών. 

β. Στο µέτρο του δυνατού, πρέπει να 
επιχειρείται ετήσια πρόσκληση για την 
πρώτη εγκατάσταση Νέων Αγροτών. 

γ. Για την πρόσβαση στο Εθνικό Α-
πόθεµα δικαιωµάτων, οι αγρότες που 
έχουν επωφεληθεί το πριµ πρώτης ε-
γκατάστασης θα πληρούν αυτόµατα 
και τις προϋποθέσεις πρόσβασης σε 
αυτό. Αυτή η σχέση µεταξύ των δύο 
εργαλείων θα µπορούσε να ευνοήσει 
την ανανέωση γενεών και τη χρηµατο-
δότηση για την έναρξη κερδοφόρων 
αγροκτηµάτων σε αγροτικές περιοχές. 

δ. Προσαρµογή της ενίσχυσης για 
την εγκατάσταση νέων αγροτών στις 
πραγµατικές ανάγκες ένταξης στον 
τοµέα. Ένα νεαρό άτοµο του οποίου 
η ενσωµάτωση ξεκινά από το µηδέν 
χρειάζεται πιο σηµαντική βοήθεια α-

πό ένα νεαρό άτοµο που αναλαµβά-
νει το αγρόκτηµα της οικογένειάς του.

ε. Με το µέγιστο ποσό των 100.000 
ευρώ που µπορεί να φτάσει το πριµ 
νέων που εγκαθίστανται αποκλειστι-
κά στη γεωργική δραστηριότητα, προ-
σθέστε ένα ενδιάµεσο πριµ για όσους 
συνδυάζουν την εν λόγω εγκατάσταση 
στη γεωργική δραστηριότητα µε άλλες 
δραστηριότητες σε αγροτικές περιοχές 
και ένα µικρό πριµ για εκείνους που 
εγκαθίστανται σε αγροτικές περιοχές 
όµως µε µη γεωργική δραστηριότητα.

στ. Bοήθεια για την πρώτη εγκατά-
σταση σε αγροκτήµατα για άτοµα ά-
νω των 40 ετών.

2) Ενθάρρυνση επενδύσεων για την 
αγορά γης (Άρθρο 68 Επενδύσεις και 

Άρθρο 74 Ειδικοί κανόνες για τα χρη-
µατοδοτικά µέσα):

1. ∆ηµιουργία νέων ενισχύσεων. 
Υποστήριξη της αγοράς γης στα διαρ-
θρωτικά µέτρα µε βάση µόνο την η-
λικία (έως 40 ετών) και όχι την ηµε-
ροµηνία εγκατάστασης. Κατά τη στιγ-
µή της πρώτης εγκατάστασης, ο νεα-
ρός ούτως ή άλλως δεν έχει οικονοµι-
κούς πόρους ή πιστωτική φερεγγυό-
τητα για την αγορά γης και πρέπει να 
λαµβάνει εγγυήσεις από το περιβάλ-
λον του. Έτσι, θα επιτρέπεται η πρό-
σβαση στην αγορά γης µε εγγυήσεις 
µέσω χρηµατοοικονοµικών µέσων.

2. Εισαγωγή της επιδότησης επιτο-
κίου σε χρηµατοοικονοµικά µέσα για 
την αγορά γης από νέους. 

Οι άνω των 40
με βοήθεια για 
εγκατάσταση 
Προσυπογράφεται από τους ειδικούς η νέα 
πρόβλεψη για ενίσχυση εγκατάστασης και 
ατόμων άνω των 40. Ειδική στήριξη για όσους 
θέλουν να ημι-δραστηριοποιηθούν στη γεωργία

Στην τσέπη που έµπαινε η 
βασική ενίσχυση ίσως οι 
αγρότες βλέπουν περισσότερα, 
αλλά εκείνη που έµπαινε το 
πρασίνισµα θα είναι άδεια. Αυτή 
είναι η πραγµατικότητα, µε την 
οποία θα βρεθεί αντιµέτωπο 
σχεδόν το σύνολο των Ελλήνων 
αγροτών µε τη νέα ΚΑΠ, µε το 
χρηµατοδοτικό σχήµα µε βάση 
το οποίο θα πληρώνονται τις 
άµεσες ενισχύσεις, να αποτελεί 
την πιο σηµαντική αιχµή του 
Στρατηγικού Σχεδίου. Η βασική 
ενίσχυση φυσικά θα παραµείνει 
λαµβάνοντας τη «µερίδα του 
λέοντος» από τον εθνικό 
φάκελο µε το ποσοστό της να 
αναµένεται να ανέβει από το 
60% κοντά στο 70%. ∆ηλαδή 
για παράδειγµα ένας 
παραγωγός µε δικαιώµατα 
των 1.000 ευρώ θα έχει πλέον 
δικαιώµατα των 1.200 ευρώ. 
Ωστόσο, το πρασίνισµα της 
τάξεως των 480 ευρώ το 
∆εκέµβριο δεν θα µπαίνει. 
Αντί αυτού θα πρέπει να 
ακολουθεί καλλιεργητικά 
πρωτόκολλα αυστηρά, αν θέλει 
να λάβει ένα ποσό που έχασε 
από το πρασίνισµα µέσω των 
νέων οικολογικών ενισχύσεων. 
Ακόµη ένα συµπλήρωµα στη 
βασική, υπό προϋποθέσεις 
θα έχει να περιµένει από την 
αναδιανεµητική ενίσχυση. Την 
Άνοιξη, τα πράγµατα ίσως είναι 
πιο καθαρά για το µέλλον του 
Εθνικού Φακέλου, καθώς τότε 
θα έχουν οριστικοποιηθεί τα 
κείµενα και για τη νέα ΚΑΠ. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ 
ΒΑΣΙΚΗ ΤΟ 2023

Αλλά χωρίς 
πρασίνισμα 

Μεταβιβάσεις
Η αποφυγή εκµίσθωσης 

δικαιωµάτων χωρίς γη στην 
ερχόµενη ΚΑΠ συστήνεται στα 
κράτη-µέλη για να διευκολυν-

θεί η αγορά αγροτεµαχίων
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ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΨΟΣ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΟ 2020

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

7
ΕΥΡΩ

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΨΥΧΑΝΘΗ

7�8
ΕΥΡΩ

ΟΣΠΡΙΑ

17
ΕΥΡΩ

ΣΑΝΟ∆ΟΤΙΚΑ ΨΥΧΑΝΘΗ

12�13
ΕΥΡΩ

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Η ολοκλήρωση των διοικητικών ελέγχων επί 
του Εθνικού Αποθέµατος αποτελεί προϋπόθε-
ση για να γίνει η επιστροφή του 3% επί της βα-
σικής και του 5% επί του πρασινίσµατος, που 
δεν πληρώθηκαν οι αγρότες στην εξόφληση 
του περασµένου ∆εκεµβρίου. Η υπερβάλλου-
σα δαπάνη που χρειάστηκε να γίνει φέτος α-
πό το Εθνικό Απόθεµα, προκειµένου να «κα-
λυφθούν» οι αυξηµένες νέες υποχρεώσεις, που 
προκύπτουν από µια καταχρηστική σε πολλές 
περιπτώσεις διαχείριση των βοσκοτόπων, έχει 
περιπλέξει τα πράγµατα, αφήνοντας µε υπόλοι-
πο απλήρωτο ακόµα και παραγωγούς, των ο-
ποίων δεν ήταν υπαιτιότητα. 

Όσα ακούγονται για διορθωτική πληρωµή, 
µαζί µε το πρώτο πακέτο των συνδεδεµένων για 
το 2020, καταρχήν φαίνεται να πηγαίνουν πί-
σω το χρονοδιάγραµµα, στα τέλη Φεβρουαρίου 
µε αρχές Μαρτίου, ενώ κανείς δεν είναι σε θέση 
να διαβεβαιώσει αν στην πίστωση αυτή θα γίνει 
µια πλήρης εξόφληση των υπολοίπων ή πάλι έ-
να κοµµάτι αυτών. Σηµειωτέον ότι υπάρχει πε-

ριθώριο, από το θεσµικό πλαίσιο, η εξόφληση 
να γίνει µέχρι τα τέλη Ιουνίου του 2021. Στα ο-
φειλόµενα προς τους αγρότες και η επιστροφή 
της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας ή οποία παρα-
δοσιακά πιστώνεται περί τα τέλη Σεπτεµβρίου. 

Αυτό που πρέπει µάλλον να ξεκαθαριστεί 
στον αγροτικό κόσµο είναι ότι η γραµµική µεί-
ωση 2,5% που παρακρατήθηκε οριζόντια επί της 
αξίας των δικαιωµάτων όλων των παραγωγών 
υπέρ Αποθέµατος, δεν αναµένεται να επιστρα-
φεί ποτέ, αφού έγινε µε «νόµιµο» τρόπο και ε-
πίσηµη απόφαση µε το ΦΕΚ 5575/17-12-2020.

Κατά το σύνηθες, τα τελευταία χρόνια, ο ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ τοποθετεί την διορθωτική αυτή πληρωµή 
επί της ενιαίας ενίσχυσης της περασµένης χρο-
νιάς µαζί µε το πρώτο πακέτο των συνδεδεµέ-
νων ενισχύσεων, το οποίο περιλαµβάνει σκλη-

ρό σίτο, πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή 
και σανοδοτικά ψυχανθή, καρπούς µε κέλυφος, 
µήλα, όσπρια που προορίζονται για ανθρώπι-
νη κατανάλωση και ζαχαρότευτλα. Οι πρώτες 
πληροφορίες µιλούν για πληρωµή τουλάχι-
στον µε δεκαήµερη καθυστέρηση από πέρυσι 
ενός ποσού περί τα 60 εκατ. ευρώ.  Σηµειωτέον 
ότι οι αυξηµένες φέτος εκτάσεις µε σκληρό σι-
τάρι που καλλιεργήθηκαν, µε βάσει τον  προϋ-
πολογισµό του έτους στα 11,743 εκατ. στρέµ-
µατα, προεξοφλεί µείωση της ενίσχυσης, που ε-
κτιµάται ότι θα κινηθεί περί τα 7 ευρώ το στρέµ-
µα. Για τα λοιπά προϊόντα, οι πρώτες εκτιµήσεις 
αναφέρουν ότι θα κινηθούν στα περσινά περί-
που επίπεδα. Ωστόσο, όλα θα ξεκαθαρίσουν µε 
τις αποφάσεις, που θα δηµοσιευτούν και θα ο-
ρίζουν το ύψος της ενίσχυσης.  

Στη σειρά για ειδικές ενισχύσεις βαµβάκι, 
πατάτα και όψιµα καρπούζια 

Στα επίµαχα θέµατα αυτό το διάστηµα και οι 
ειδικές ενισχύσεις λόγω απωλειών από την παν-
δηµία, µε πρώτο το βαµβάκι, που υπολογίζεται 
ότι θα λάβει ένα ποσό περί τα 65 εκατ. ευρώ ε-
πί συνόλου 156 εκατ. ευρώ από κονδύλια από 
εθνικούς πόρους που έµειναν µετά τη διάθεση 
των 270 εκατ. ευρώ από την αρχική έγκριση των 
Βρυξελλών για 426 εκατ. ευρώ.

Εν τω µεταξύ, φάκελος τεκµηρίωσης έχει υπο-
βληθεί και για αποζηµιώσεις σε όψιµα καρπού-
ζια, πατάτες και θερµοκήπια. Σύµφωνα µε την 
υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Φωτεινή Α-
ραµπατζή, αναµένεται να εγκριθεί από το αρµό-
διο υπουργείο Οικονοµικών το αίτηµα δέσµευ-
σης του σχετικού ποσού, το οποίο ακόµα δεν έ-
χει γίνει γνωστό, προκειµένου να αρχίσει και η 
διαδικασία των αιτηµάτων πληρωµής από τους 
πληγέντες παραγωγούς. Να σηµειωθεί ότι όσον 
αφορά τους παραγωγούς πατάτας, αναφέρεται 
ότι το πακέτο των ενισχύσεων θα περιλαµβάνει 
φθινοπωρινή και καλοκαιρινή πατάτα. Υπενθυ-
µίζεται ότι έχει ήδη δοθεί ενίσχυση για την α-
νοιξιάτικη πατάτα, ύψους 245 ευρώ το στρέµµα.

Η β’ δόση 
για Νέους 
που έκαναν 
τα μαθήματα 
Από τα τέλη του µήνα, µε το 
άνοιγµα της πλατφόρµας - όπως 
ανακοινώθηκε αρµοδίως- 
αναµένεται να ξεκολλήσει η 
πληρωµή της β’ δόσης των Νέων 
Αγροτών του 2016. Σηµειωτέον 
ότι προϋπόθεση για να προχωρήσει 
η διαδικασία είναι να έχουν 
ολοκληρώσει την απαραίτητη 
εκπαίδευσή τους οι Νέοι, ενώ δεν 
έχει ακόµα ξεκαθαριστεί, µιας και 
αναµένεται η σχετική έγκριση από 
την Κοµισιόν, τι θα γίνει µε όσους 
έκαναν την κατάρτισή τους 
παρακολουθώντας µαθήµατα µέσω  
διαδικτύου. 
Σε κάθε περίπτωση, σύµφωνα µε 
εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η 
διαδικασία έχει ως εξής:  

Ο δικαιούχος υποβάλλει 
αντίγραφο της αίτησης πληρωµής, 
µαζί µε τα προβλεπόµενα 
δικαιολογητικά  και  παραστατικά 
στη ∆ΑΟΚ, για διοικητικό έλεγχο, 
αναγνώριση και εκκαθάριση των 
δαπανών.

Περιλαµβάνεται και µία 
(επιτόπια) επίσκεψη στη γεωργική 
εκµετάλλευση µε σκοπό την 
επιβεβαίωση της ορθής 
υλοποίησης του επιχειρηµατικού 
σχεδίου από τις ∆ΑΟΚ. 

Οι αρµόδιες Υπηρεσίες 
προχωρούν σε διοικητικό έλεγχο 
επιλεξιµότητας, που αφορά: α) 
διασταυρωτικούς ελέγχους µε 
διαθέσιµες βάσεις δεδοµένων 
(ΟΣ∆Ε, ΜΑΑΕ, ΟΓΑ κλπ) β) 
εξέταση της συµφωνίας των 
υποβληθέντων µε τα υποδείγµατα 
γ) εξακρίβωση της νοµιµότητας και 
πληρότητας των δικαιολογητικών.

Η αρµόδια Υπηρεσία εκκαθαρίζει 
τη δαπάνη, καταχωρεί στο ΟΠΣΑΑ 
τα στοιχεία για την καταβολή της 
ενίσχυσης, ετοιµάζει παρτίδα και 
φάκελο πληρωµής στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Επιβεβαιώνεται το ποσό των 
επιλέξιµων δαπανών και 
εγκρίνεται η παρτίδα πληρωµής.

Μόλις ξεκαθαρίσει
το Εθνικό Απόθεμα

αρχίζουν οι πληρωμές
Μαζί με κάτι από βασική και πρασίνισμα, μειωμένη 

η συνδεδεμένη στο σκληρό λόγω αύξησης στρεμμάτων 

Η βεβαίωση του επαγγελµατία αγρότη εκδίδεται µέσω της 
ψηφιακής υπηρεσίας του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών 
Εκµεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) και ισχύει από 01-01-2021 έως 31-
12-2021, µε στοιχεία του φορολογικού έτους 2019.  
Ειδικότερα, σύµφωνα µε σχετική απόφαση, η βεβαίωση αφορά 
τους αγρότες, για τους οποίους έχουν πραγµατοποιηθεί οι 
διασταυρωτικοί έλεγχοι, από το Τµήµα ∆ιαχείρισης Data 

Center ∆ικτύου και Βάσεων ∆εδοµένων της Γενικής 
∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης και το τµήµα Υποστήριξης και ΜΑΑΕ της 
Γενικής ∆ιεύθυνσης Αποκεντρωµένων ∆οµών του ΥΠΑΑΤ. 
Οι ΑΦΜ τους θα αποσταλούν στην ΑΑ∆Ε προς συµπλήρωση 
των κωδικών 037 και 038 του εντύπου Ε1 της ∆ήλωσης 
Φορολογίας Εισοδήµατος, φορολογικού έτους 2020.

On line βεβαίωση επαγγελματία αγρότη και το 2019

Αιγοπρόβατα 
Μέχρι 22 Φεβρουαρίου αντίγραφο 

Μητρώου αιγοπροβατοτρόφων 
για να µη χαθεί η συνδεδεµένη
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ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Τους όρους και τις προϋποθέσεις 
για την προδηµοσίευση του προ-
γράµµατος των Νέων Αγροτών επε-
ξεργάζεται αυτό το διάστηµα η Ειδι-
κή Υπηρεσία Εφαρµογής του ΠΑΑ 
και όπως αναφέρουν στην Agrenda 
τα αρµόδια στελέχη της Μονάδας Ε-
πενδύσεων η προδηµοσίευση θα γί-
νει πριν ανοίξουν οι αιτήσεις ΟΣ∆Ε 
2021 και το νωρίτερο στα τέλη Φε-
βρουαρίου.

«Ελπίζουµε να προχωρήσουµε µέ-
χρι τέλος του µήνα µε την προδηµο-
σίευση», αναφέρουν χαρακτηριστι-
κά τα αρµόδια στελέχη, τα οποία ω-
στόσο δεν είναι ακόµα σε θέση να 
επιβεβαιώσουν τις αλλαγές που ε-
ξετάζονται. Οι σχετικές αλλαγές α-
φορούν αυξηµένο πριµ της τάξε-
ως των 35.000 ευρώ και πολυετείς 
δεσµεύσεις (7-10 έτη), σε αντίθεση 
µε το περασµένο πρόγραµµα που 
προέβλεπε δεσµεύσεις 3-4 ετών.

Σύµφωνα µε τα µέχρι στιγµής δε-
δοµένα, τα κριτήρια επιλεξιµότητας 
αναµένεται σε γενικές γραµµές να 
διαµορφωθούν ως εξής:

∆ικαίωµα υποβολής αίτησης στή-
ριξης έχουν α) φυσικά πρόσωπα και 
β) νοµικά πρόσωπα στα οποία ο αρ-
χηγός της γεωργικής εκµετάλλευ-
σης είναι νέος γεωργός που, κατά 
την ηµεροµηνία υποβολής της αί-
τησης στήριξης, πληροί τις παρα-
κάτω προϋποθέσεις:

Είναι ενήλικας και δεν έχει υ-
περβεί το 41ο έτος της ηλικίας του.

Εγκαθίσταται για πρώτη φο-
ρά στην εκµετάλλευση κατά το δε-
καοκτάµηνο που προηγείται της 
ηµεροµηνίας υποβολής της αίτη-
σης στήριξης.

Υποβάλλει ΕΑΕ για το έτος 2021.
Εγγράφεται στο Μητρώο Αγρο-

τών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσε-
ων (ΜΑΑΕ) ως επαγγελµατίας αγρό-
της νεοεισερχόµενος στον αγροτι-
κό τοµέα, για τα φυσικά πρόσωπα, 
ή ως κάτοχος αγροτικής εκµετάλ-
λευσης, για τα νοµικά πρόσωπα.

∆εν έχει ασκήσει γεωργική ε-

παγγελµατική δραστηριότητα του-
λάχιστον κατά τα τελευταία 5 έτη 
πριν την ηµεροµηνία πρώτης εγκα-
τάστασης.

∆εν έχει εξωγεωργική απασχό-
ληση, µόνιµη εξαρτηµένη ή µη εξαρ-
τηµένη ή, αν έχει, δεσµεύεται να τη 
διακόψει µετά την ανακοίνωση των 
αποτελεσµάτων εξέτασης της αίτη-
σής του (εφόσον κριθεί επιλέξιµος) 
και πριν την ένταξή του στο µέτρο.

∆εν έχει υπάρξει στο παρελθόν 
δικαιούχος µέτρων νέων γεωργών 
του ΠΑΑ 2007 – 2013 ή του ΕΠΑΑ-
ΑΥ 2000 – 2006.

∆εν έχει σύζυγο που είναι εί-
τε επαγγελµατίας αγρότης / αγρό-
τισσα, βάσει βεβαίωσης του ΜΑΑΕ, 
ή έχει τις προϋποθέσεις για να ορι-

στεί ως επαγγελµατίας αγρότης / α-
γρότισσα από το ΜΑΑΕ, εξαιρουµέ-
νων των συζύγων των επαγγελµατι-
ών αγροτών στο τοµέα της αλιείας.

∆εν είναι σπουδαστής/στρια ή 
φοιτητής/τρια που δεν έχει συµπλη-
ρώσει τον αριθµό των προβλεπόµε-
νων ετών φοίτησης για κάθε σχολή.

Τα νοµικά πρόσωπα ανήκουν 
κατά κύριο λόγο σε νέο γεωργό (ο 
νέος γεωργός µετέχει στο κεφάλαιο 
του νοµικού προσώπου τουλάχιστον 
κατά 51%). Στο πρόσωπο του νέου 
γεωργού πρέπει να συντρέχουν ό-
λες οι ανωτέρω προϋποθέσεις.

Η γεωργική εκµετάλλευση πρέ-
πει να βρίσκεται στην ευρύτερη πε-
ριοχή του τόπου της µόνιµης κα-
τοικίας του/της αρχηγού της εκµε-

τάλλευσης, να έχει ελάχιστο µέγε-
θος παραγωγικής δυναµικότητας 
(εκφρασµένη ως τυπική απόδοση) 
8.000 ευρώ και να έχει περιληφθεί 
στην ΕΑΕ 2021.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τυ-
ποποιηµένο επιχειρηµατικό σχέδιο 
ανάπτυξης της γεωργικής τους εκ-
µετάλλευσης. Η διάρκεια υλοποίη-
σης του επιχειρηµατικού σχεδίου δεν 
µπορεί να είναι µικρότερη από τρία 
έτη και µεγαλύτερη από τέσσερα. Η 
έναρξη της υλοποίησης του επιχει-
ρηµατικού σχεδίου πρέπει να αρχί-
σει το αργότερο εντός εννέα µηνών 
από την απόφαση ένταξης. Μετά την 
ολοκλήρωση του επιχειρηµατικού 
σχεδίου ο νέος γεωργός δεν ανα-
λαµβάνει περαιτέρω υποχρεώσεις.

Συµπληρωµατικά προς τα 
προγράµµατα της νέας ΚΑΠ 
αναµένεται να λειτουργήσουν 
τα προωθούµενα έργα 
αγροτικής κατεύθυνσης του 
Ταµείου Ανάκαµψης, τόνισε µε 
δηλώσεις στο ραδιόφωνο του 
Alpha ο υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης, Σπήλιος Λιβανός.
Εξειδικεύοντας τη συνεισφορά 
του Ταµείου Ανάκαµψης στον 
αγροτικό τοµέα, µε βάση τον 
µέχρι στιγµής σχεδιασµό, 
ο κ. Λιβανός έδωσε 
προτεραιότητα στα 
εγγειοβελτιωτικά και αρδευτικά 
έργα που έχει ανάγκη ο 
αγροτικός χώρος, καθώς 
και στη διευκόλυνση των 
προσπαθειών ένταξης 
συστηµάτων έξυπνης γεωργίας 
στις αγροτικές εκµεταλλεύσεις.
Ο κ. Λιβανός σκοπεύει 
συγκεκριµένα να προωθήσει:

Τα εγγειοβελτιωτικά έργα, 
αφού η διαχείριση των υδάτων 
είναι ένας από τους πιο 
βασικούς παράγοντες στη 
διαδικασία της παραγωγής 
και ο εκσυγχρονισµός τους θα 
µειώσει το κόστος παραγωγής.

Την έξυπνη γεωργία, µε στόχο 
να βάλουµε την τεχνολογία στο 
χωράφι και να έχουµε καλύτερη 
παραγωγή.

Τις επενδύσεις στον 
αγροδιατροφικό τοµέα, 
όπως οι υδατοκαλλιέργειες 
που προσφέρουν τεάρστιες 
δυνατότητες ανάπτυξης.

Την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας µέσα 
από προσφορά κινήτρων και 
πολιτικές τοµών.

Την «Ελληνική ∆ιατροφή» 
που αποτελεί τη βάση της 
υγιεινής διατροφής και 
συνδέεται άµεσα µε τον 
τουρισµό, τον πολιτισµό και 
την ιστορία µας, ενώ µπορεί 
να παίξει καθοριστικό ρόλο στον 
επαναπροσδιορισµό της 
ελληνικής παραγωγής.

Την εκπαίδευση και κατάρτιση 
των αγροτών.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

Από το Ταμείο 
Ανάκαμψης 
τα αρδευτικά 

Πριν ανοίξουν οι αιτήσεις ΟΣΔΕ του 2021 

Προδημοσίευση για 
Νέους τέλη Φλεβάρη

Με τα µέχρι στιγµής  
κριτήρια επιλεξιµότητας, ο 
υποψήφιος πρέπει να είναι 
ενήλικας έως 41 ετών, να 

εγκαθίσταται για πρώτη φορά 
στην εκµετάλλευση κατά το 

δεκαοκτάµηνο που προηγείται 
της ηµεροµηνίας υποβολής 
της αίτησης στήριξης και να 

έχει υποβάλλει ενιαία αίτηση 
ενίσχυσης το έτος 2021.

Στις αλλαγές αυξημένο πριμ 35.000 ευρώ και δεσμεύσεις 7-10 ετών
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Mε συντελεστή 9% από 22% που ί-
σχυε έως τώρα θα φορολογηθούν τα 
αγροτικά εισοδήµατα έως 10.000 ευ-
ρώ του 2020. Πρόκειται για µέτρα που 
ψηφίστηκαν από την κυβέρνηση τον 
∆εκέµβριο του 2019 (ν. 4646/2019) 
και προβλέπουν µειώσεις συντελε-
στών στην κλίµακα φορολογίας ει-
σοδήµατος για µισθωτούς, συνταξι-
ούχους, αγρότες και µικροµεσαίους 
επιχειρηµατίες και ελεύθερους επαγ-
γελµατίες µε ατοµικές επιχειρήσεις 
και τίθενται σε πλήρη εφαρµογή φέ-
τος, όταν θα εκκαθαριστούν οι φόροι 
στα εισοδήµατα του 2020. 

Συγκεκριµένα θα ισχύσουν οι εξής 
βασικοί κανόνες υπολογισµού:

1. Εφαρµογή φορολογικής κλίµα-
κας µε συντελεστές 9% - 44% για τα ει-
σοδήµατα από µισθούς, συντάξεις, α-
τοµικές επιχειρήσεις και αγροτικές 
δραστηριότητες. Τα εισοδήµατα από 
µισθωτή εργασία και συντάξεις και τα 
εισοδήµατα από ατοµικά ασκηθείσες 
επιχειρηµατικές δραστηριότητες θα φο-
ρολογηθούν µε ενιαία κλίµακα, αφού 
προηγουµένως αθροιστούν.

Στην κλίµακα αυτή ο κατώτατος συ-
ντελεστής φόρου ανέρχεται πλέον στο 
9%, από 22% που ήταν µέχρι πέρυσι, 
και επιβάλλεται µέχρι το επίπεδο ετη-
σίου εισοδήµατος των 10.000 ευρώ. 
Πάνω από το επίπεδο ετησίου εισο-
δήµατος των 10.000 ευρώ και µέχρι 

τα 20.000 ευρώ εξακολουθεί να επι-
βάλλεται συντελεστής φόρου 22%, πά-
νω από τα 20.000 και µέχρι τα 30.000 
ευρώ επιβάλλεται πλέον συντελεστής 
φόρου µειωµένος από το 29% στο 28%, 
ενώ πάνω από τα 30.000 και µέχρι τα 
40.000 ευρώ εφαρµόζεται συντελεστής 
φόρου µειωµένος από 37% σε 36%. 

Για το τµήµα του ετησίου εισοδήµατος 
άνω των 40.000 ευρώ ο συντελεστής 
φόρου µειώθηκε από το 45% στο 44%. 

Η ίδια κλίµακα που περιγράψαµε πα-
ραπάνω θα εφαρµοστεί και για τον υ-

πολογισµό του φόρου στα εισοδήµατα 
από αγροτικές δραστηριότητες. Η φο-
ρολόγηση όµως των αγροτικών εισο-
δηµάτων µε την κλίµακα αυτή θα γί-
νεται αυτοτελώς.

2. Έκπτωση φόρου εισοδήµατος έ-
ως 777-1.340 ευρώ για µισθωτούς, 
συνταξιούχους και κατ’ επάγγελµα α-
γρότες που δεν έχουν προστατευόµε-
να τέκνα ή έχουν ένα έως τέσσερα προ-
στατευόµενα τέκνα: Ειδικά για τα ετή-
σια εισοδήµατα µέχρι 12.000 ευρώ α-
πό µισθούς και συντάξεις, καθώς επί-

σης και για τα ετήσια εισοδήµατα µέ-
χρι 12.000 ευρώ από αγροτικές δρα-
στηριότητες που αποκτούν οι κατ’ ε-
πάγγελµα αγρότες προβλέπεται πλέ-
ον έκπτωση φόρου:

777 ευρώ, χωρίς παιδιά.
810 ευρώ, µε 1 παιδί
900 ευρώ, µε 2 παιδιά
1.120 ευρώ, µε 3 παιδιά
1.340 ευρώ, µε 4 παιδιά.
επιπλέον 220 ευρώ για κάθε προ-

στατευόµενο τέκνο από το πέµπτο και 
πάνω.

Στο 9% ο συντελεστής φόρου
Από το 22% στο 9% ο συντελεστής για αγροτικά εισοδήματα έως 10.000 ευρώ, μείωση αφορολόγητου στα 777 ευρώ

Παράδειγµα υπολογισµού 
φόρου: Με καθαρό αγροτικό 

εισόδηµα 10.000 ευρώ, 
ο φόρος που αναλογεί 

είναι 900 ευρώ (χωρίς 
προκαταβολή). Από αυτό το 

ποσό αφαιρούνται 777 ευρώ 
για αγρότη χωρίς τέκνα.

∆ύο βήµατα µπροστά και ένα πίσω γίνο-
νται µε την ψηφιακή αναβάθµιση των κρα-
τικών υπηρεσιών, αφού από την µια δίνε-
ται η δυνατότητα έκδοσης αποδεικτικού α-
σφαλιστικής ενηµερότητας για πιστοποι-
ηµένους φορείς αυτόµατα και διαδικτυα-
κά, από την άλλη παρεκκλίνει του αναµε-
νόµενου η διαδικασία συµψηφισµού των 
ασφαλιστικών εισφορών του ΕΦΚΑ, µε α-
ποτέλεσµα οι εµπλοκές στον συµψηφισµό 
να µην επιτρέπουν την έκδοση ασφαλιστι-
κής ενηµερότητα σε αγρότες.

Αναφορικά µε την πρώτη διευκόλυνση, 
σε παραγωγική λειτουργία τίθεται η ανα-
βαθµισµένη ηλεκτρονική εφαρµογή χορή-
γησης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενηµε-
ρότητας για πιστοποιηµένους φορείς, υπη-
ρεσίες και πρόσωπα (ΚΕΠ, ∆ηµόσιες Υπη-

ρεσίες, Υπηρεσίες Φορέων Γενικής Κυβέρ-
νησης, Τραπεζικά Ιδρύµατα, Συµβολαιο-
γράφους) και εργοδότες κοινών επιχειρή-
σεων. Με σχετική εγκύκλιο που εκδόθηκε 
προ ολίγων ηµερών, προβλέπεται η έκδο-
ση ενιαίου Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ε-
νηµερότητας, µετά από έλεγχο εργοδοτικών 
και ατοµικών ασφαλιστικών οφειλών κάθε 
ασφαλιστέας δραστηριότητας, µε τις προϋ-
ποθέσεις που τίθενται από το ισχύον θεσµι-
κό πλαίσιο. Σε περιπτώσεις µη συνδροµής 
των προϋποθέσεων χορήγησης Αποδεικτι-
κού Ασφαλιστικής Ενηµερότητας (π.χ. λό-
γω οφειλών), δηµιουργείται Ενηµερωτικό 
Σηµείωµα Οφειλών ανά π. Φορέα, µε το ο-
ποίο ενηµερώνεται ο υπόχρεος, προκειµέ-
νου να προβεί στην τακτοποίηση της οφει-
λής (εξόφληση ή ρύθµιση), ώστε να είναι 
δυνατή η έκδοση ενιαίου ΑΑΕ.

Η εφαρµογή είναι διαθέσιµη για τις εξής 
κατηγορίες χρηστών:

Επιχειρήσεις (φυσικά ή νοµικά πρόσω-
πα) απογεγραµµένες και αναπόγραφες (δη-
λαδή αυτές που δεν απασχολούν προσωπι-

κό) στο Μητρώο Εργοδοτών κοινών επιχει-
ρήσεων του e-ΕΦΚΑ.

Φυσικά πρόσωπα (ελεύθεροι επαγγελ-
µατίες, αυτοαπασχολούµενοι, αγρότες, µι-
σθωτοί ασφαλισµένοι, συνταξιούχοι, λοι-
ποί ιδιώτες).

Το υπόλοιπο της εκκαθάρισης του 2019 
κλειδώνει στον λογαριασµό του ΕΦΚΑ

Την ίδια στιγµή, αγρότες που προχώρησαν 
σε συµψηφισµό των ασφαλιστικών τους ο-
φειλών στον ΕΦΚΑ και είχαν λαµβάνειν πο-
σό επιστροφής έπειτα από την εκκαθάριση 
για τις εισφορές του 2019 που έγινε τον Νο-
έµβριο, βλέπουν το ποσό κλειδωµένο στην 
ασφαλιστικό  τους λογαριασµό µε την προο-
πτική να συµψηφίζεται µε µελλοντικές τους 
οφειλές. Από την άλλη, νέες και παλιές ο-
φειλές στον ΕΦΚΑ φαίνεται ότι έχουν πάει το 
Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών 
(Κ.Ε.Α.Ο.) και φαίνονται σαν χρέη. Αυτό έχει 
σαν αποτέλεσµα να µην µπορούν να πάρουν 
ασφαλιστική ενηµερότητα οι αγρότες χωρίς 
δική τους ευθύνη αλλά λόγω καθυστέρησης 
της διαδικασίας από την πλευρά του ΕΦΚΑ.

Εμπλοκή με συμψηφισμούς στον ΕΦΚΑ

Υπάρχει πλέον δυνατότητα ψηφιακής 
εκτύπωσης βεβαίωσης επαγγελµατία 
αγρότη φορολογικού έτους 2019.

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 (∆ΗΛΩΣΕΙΣ 2021)

0-10.000

10.001-20.000

20.001-30.000

30.001-40.000

>40.001

777

810

900

1.120

1.340

9.00%

22.00%

28.00%

36.00%

44.00%

χωρίς εξαρτώµενα τέκνα

µε ένα εξαρτώµενο τέκνο

µε δύο εξαρτώµενα τέκνα

µε τρία εξαρτώµενα τέκνα

µε τέσσερα εξαρτώµενα τέκνα

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ
�ΕΥΡΩ�

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ �%� ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΛΙΜΑΚΑ

ΕΚΠΤΩΣΗ
ΦΟΡΟΥ
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Αθάνατα 
Παράταση ζωής  
για τα ιστορικά   
δικαιώματα ξανά   
Πολιτική ατολμία και σκουριασμένο ΟΣΔΕ δίνουν 
χρόνο στην «παθογένεια» της ελληνικής γεωργίας    

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Οριστική και αµετάκλητη είναι, σύµ-
φωνα µε πληροφορίες της Agrenda, 
η απόφαση της κυβέρνησης να πα-
ραµείνουν ζωντανά τα ιστορικά δικαι-
ώµατα επί των άµεσων ενισχύσεων.  
Πολιτική ατολµία, σκουριασµένο ΟΣ-
∆Ε, έλλειµµα γνήσιας εκπροσώπησης 
και επαρχιακός παραγοντισµός, κρα-
τούν δέσµια η την ελληνική γεωργία 
και κτηνοτροφία σε ένα αναχρονιστι-
κό πλαίσιο που δεν αφήνει χώρο δρά-
σης στις νέες προσπάθειες, απογοη-

τεύει τους νέους γεωργούς και διαιω-
νίζει την τοπική διαπλοκή.   

Έτσι, ακόµη µία φορά τα ιστορικά 
δικαιώµατα φαίνεται πως επιβιώνουν, 
καθώς για το 2021 «παγώνει» η εσωτε-
ρική σύγκλιση των ενισχύσεων και η 
αξία δικαιωµάτων παραµένει ως έχει.  
Αυτό σηµαίνει ότι οι φετινές πληρω-
µές θα υπολογιστούν µε βάση τη Μο-
ναδιαία Αξία ∆ικαιωµάτων του 2020, 
κάτι που αναµένεται -εκτός απίθανου 
απροόπτου- να ισχύσει και για το 2022. 

Η απόφαση αυτή της ηγεσίας του Υ-
ΠΑΑΤ θα πρέπει να κοινοποιηθεί στην 
Κοµισιόν µέχρι τις 19 Φεβρουαρίου, ώ-
στε να προχωρήσουν οι αιτήσεις ενι-
σχύσεων των αγροτών για φέτος. Τα 
παραπάνω αποτελούν και «σηµάδι» ό-
τι οι αποφάσεις όσον αφορά στη νέα 
προγραµµατική περίοδο (2023-2027) 
θα περιλαµβάνουν σύγκλιση δικαιω-

µάτων όχι µε βάση τις πρωτοβουλίες 
των εθνικών αρχών αλλά στο πλαίσιο 
των υποχρεώσεων που υπαγορεύουν 
οι κοινοτικοί κανονισµοί. Υπενθυµί-
ζεται ότι Κοµισιόν και Συµβούλιο Υ-
πουργών Γεωργίας, έχουν προτείνει 
τα κράτη-µέλη να υποχρεούνται το αρ-
γότερο µέχρι το έτος υποβολής αιτήσε-
ων 2026, όλα τα δικαιώµατα ενίσχυ-
σης να έχουν αξία τουλάχιστον 75% 
του προβλεπόµενου µέσου µοναδιαί-
ου. Η αύξηση αυτή στα δικαιώµατα θα 
χρηµατοδοτείται από την αντίστοιχη 
µείωση των πολύ υψηλών δικαιωµά-
των, µε µέγιστο όριο µείωσης το 30%. 

Το όριο αυτό βέβαια 
είναι προαιρετικό. 
Την τρέχουσα πε-
ρίοδο η σύγκλιση 
ήταν στο 60%. Από 
την άλλη, η Ευρω-
βουλή που συµµετέ-
χει στον τρίλογο της 
ΚΑΠ, έχει προτείνει 
για το έτος απαίτη-
σης 2024 το αργό-
τερο, όλα τα δικαιώ-
µατα ενίσχυσης να 
έχουν αξία τουλά-
χιστον 75% και το 

σύνολο των δικαιωµάτων ενίσχυσης 
να έχει αξία 100% του µέσου όρου το 
2026 (πλήρης εσωτερική σύγκλιση). 
Σηµειώνεται εδώ ότι µόλις την περα-
σµένη Τετάρτη ξεκίνησε ο 5ος γύρος 
τριλόγου της ΚΑΠ µε θέµα συζήτησης 
τις άµεσες ενισχύσεις. 

Όπως έχει γράψει ήδη από την πε-
ρασµένη εβδοµάδα η Agrenda, υπό 
το φόβο των εκλογών και τις αντι-
δράσεις των κατόχων ιστορικών δι-
καιωµάτων, προετοιµαζόταν το έδα-
φος να παραµείνει η κατάσταση ως έ-
χει τουλάχιστον για το 2021, µε πρό-
σχηµα τις επιπτώσεις της πανδηµίας. 
Αξίζει να σηµειωθεί εδώ ότι πανευρω-
παϊκά 18 χώρες έχουν ήδη προχωρή-
σει σε 100% σύγκλιση, η Γαλλία βρί-
σκεται στο 90% και η Ισπανία ψήφι-
σε βασιλικό διάταγµα στις 26 Ιανου-
αρίου για 80% σύγκλιση έως το 2022. 

21-22, 35-36

Με χαμηλές 
στροφές κινείται 
η αγορά ρυζιού

Σάββατο 13 & Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2021

Αυξηµένη κατά περίπου 5% είναι η τιµή της 
βιοµηχανικής ντοµάτας στην Ηλεία, µε την 
βιοµηχανία Κύκνος να ανακοινώνει πρώτη 
τιµολόγια παραλαβής για τη νέα καλλιερ-
γητική περίοδο. Στο µεταξύ, οι µεγάλες βι-
οµηχανίες του Θεσσαλικού κάµπου ακόµα 
δεν έχουν ανακοινώσει τις τιµές, παρά το 
γεγονός ότι ήδη οι παραγωγοί έχουν προ-
χωρήσει στον προγραµµατισµό της φετινής 
καλλιέργειας, µε βάση ανεπίσηµες προθέ-
σεις που έχουν εκφραστεί από Νοµικό και 
Damavand, ότι τόσο οι πρώιµες όσο και οι 

όψιµες ντοµάτες θα πληρωθούν µε αυξηµέ-
να πριµ συγκριτικά µε τα περσινά τιµολόγια. 

Στην Ηλεία, η συµφωνία της τοπικής Ο-
µάδας Παραγωγών µε τον Κύκνο έχει εν-
δεικτική τιµή βαθµού τα 5 brix. Η πρώιµη 
και µεσοπρώιµη ντοµάτα θα πληρωθεί µε 
τιµή 84,75 ευρώ ο τόνος όταν πέρυσι η τι-
µή ήταν στα 83,25 ευρώ ο τόνος  για από-
σταση πάνω από 20 χιλιόµετρα. Η όψιµη 
καλλιέργεια παραδοτέα από 1η Σεπτέµβρη 
έως 24 Σεπτέµβρη 2021 πριµοδοτείται µε 
επιπλέον 2 ευρώ ο τόνος. 

Συν 1,5 ευρώ τον τόνο δίνει ο Κύκνος
Σιγήν ιχθύος από Θεσσαλούς µεταποιητές για τη βιοµηχανική ντοµάτα
Στην Ηλεία 84,75 ευρώ ο τόνος τα 5 brix για πρώιµες και µεσοπρώιµες 
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Ε
ξαγωγές στα 280 µε 285 ευρώ ο τό-
νος FOB για µέτρια σιτάρια σηµειώ-
θηκαν στην ελληνική αγορά, ενώ για 
τα ποιοτικά δεν φαίνεται να υπάρ-

χει ιδιαίτερη ζήτηση. Ακούγεται ότι η Τουρκία 
θέλει να αγοράσει ποσότητες, αλλά δεν έχει 
κλειστεί ακόµα κάτι. Σηµειωτέον τα αποθέµα-
τα σκληρού σίτου στη χώρα µας δεν είναι τό-
σο πολλά, µε αποτέλεσµα οι ίδιες ζητήσεις να 
ανακυκλώνονται στους ίδιους πωλητές, εντεί-
νοντας ταυτόχρονα την ανοδική τάση των τι-
µών στην εσωτερική αγορά.

Επιλεκτικές αγορές από κλώστες που έ-
χουν ανάγκη από βαµβάκι σηµειώθηκαν στην 
ελληνική αγορά. Παρά τις πολύ υψηλές τιµές 
αναγκάζονται να πληρώσουν κοντά στα 90 
σεντς ανά λίµπρα, αλλά φυσικά κρατιούνται σε 
ποσότητες. Στη νέα σοδειά οι αγοραστές προ-
σπαθούν να µειώσουν το πριµ, καθώς τα συµ-
βόλαια ∆εκεµβρίου ‘21 έχουν ενισχυθεί ση-
µαντικά, αλλά οι εκκοκκιστές ακόµα δεν δεί-
χνουν διάθεση για χαµηλότερα επίπεδα. Ακού-
γεται ότι οι παραγωγοί θα µπορούν να φιξά-
ρουν µέρος της παραγωγής τους από τώρα ε-
πωφελούµενοι της χρηµατιστηριακής ανόδου. 

Μια διάταξη - προσθήκη σε MOU (Mem-
orandum of Understanding) υπέγραψαν, το 
υπουργείο Οικονοµικής Ανάπτυξης Εµπορίου 
και Γεωργίας της Ουκρανίας και Μη Κυβερνη-
τικές Οργανώσεις που εκπροσωπούν συµφέ-
ροντα Ουκρανικών αλλά και όχι µόνον επιχει-
ρήσεων, η οποία θεσπίζει όριο εξαγωγής 24 
εκατ. µετρικών τόνων για τις εξαγωγές καλα-
µποκιού, όσον αφορά την περίοδο 2020-2021. 

Λίγα αποθέματα 
ενίσχυση τιμών 
στο σκληρό σιτάρι 

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ
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∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

385,69389,16
383,46

385,70

394,59

Εξαγωγές
Πέρυσι οι ελληνικές εταιρείες 

προϊόντων βιοµηχανικής ντοµάτας 
πέτυχαν εξαγωγές 40.000 τόνων, 

αυξηµένες κατά 23%

Κόστος
Οι αυξηµένες απαιτήσεις της 
καλλιέργειας ανεβάζουν τα 
έξοδα του παραγωγού στα 

650 ευρώ το στρέµµα

Άδειες αποθήκες
Άδειες αποθήκες στην εγχώρια 

βιοµηχανία, αυξηµένη ζήτηση και 
ενισχυµένη διεθνής τιµή για τον 

πελτέ ντοµάτας το σκηνικό φέτος

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
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ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

229

195 195

211 211
228 232

229 235 235 235

245

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
ευρώ/τόνος

Συμβόλαια
βιομηχανικής ντομάτας 
Κύκνος 
(ευρώ ο τόνος)

2021  84,75

2020   83,25
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Τιμή παραγωγού
2020-21 (λεπτά / κιλό) 

Καρολίνες   38 

Μεσόσπερµα   30 

ΠΗΓΗ: AGRENDA

Ενισχυμένα κατά 
1,5 ευρώ ο τόνος τα 
συμβόλαια του Κύκνου

Με βάση τα 3,10 
ευρώ το κιλό η αγορά 
ελαιολάδου

Αυξάνεται η ζήτηση 
για αµύγδαλο 
Σε µια κατ΄αρχήν παραγωγική 
χρονιά εστιάζει η ελληνική παραγωγή 
αµυγδάλου, η οποία λίγο πριν τα πρώτα 
σηµάδια ανθοφορίας έχει πρώτα να 
αντιµετωπίσει την έλευση ενός πολικών 
διαστάσεων παγετού τα επόµενα 24ωρα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Όλες οι χώρες 
εγκαταλείπουν
την ιστορικότητα 
Στην Ισπανία, εκτός από 80% σύγκλιση 
ως το 2022, µε το βασιλικό διάταγµα 
καταργείται ο «κόφτης» του 30%. 
Άλλωστε, την 1η Φεβρουαρίου ανοίγουν 
οι αιτήσεις ενιαίας ενίσχυσης 
σε πολλές χώρες της EE και οι εθνικές 
αρχές είναι υποχρεωµένες από τον 
κοινοτικό κανονισµό να ενηµερώσουν 
τους αγρότες για το πώς θα πληρωθούν 
και ποια θα είναι η αξία των δικαιωµάτων 
πριν κάνουν αίτηση, δηλαδή τη γνωστή 
δήλωση ΟΣ∆Ε. «Τα κράτη µέλη 
ενηµερώνουν τους γεωργούς εγκαίρως 
για την αξία των οικείων δικαιωµάτων 
ενίσχυσης», αναφέρεται χαρακτηριστικά 
στον µεταβατικό κανονισµό της ΚΑΠ.
Στην Ελλάδα πάντως, η διατήρηση της 
ιστορικότητας των δικαιωµάτων 
αναµένεται να προκαλέσει ζωηρές 
αντιδράσεις από τις νεότερες γενιές 
αγροτών και ειδικότερα από τους 
παραγωγούς που δεν συνδέουν τη 
δραστηριότητά τους µε ευνοηµένες από 
τα πρώτα χρόνια εισόδου της χώρας 
στην Ε.Ε. προϊόντα, όπως το βαµβάκι, 
το ελαιόλαδο, ο καπνός, η σταφίδα, τα 
ζαχαρότευτλα και η βιοµηχανική ντοµάτα.

Όπως όλα 
δείχνουν, 
οι φετινές 
πληρωµές 
θα υπολο-
γιστούν µε 
βάση τη 
Μοναδιαία 
Αξία ∆ικαι-
ωµάτων 
του 2020.
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Την ενίσχυση των µηχανισµών ελέγ-
χων στα τρόφιµα µέσα από εξορθολο-
γισµό του συστήµατος θέτει ως προτε-
ραιότητα για την εδραίωση της υπερα-
ξίας των ελληνικών αγροτικών προ-
ϊόντων, ο υπουργός Αγροτικής Ανά-
πτυξης, Σπήλιος Λιβανός. 

Στο πνεύµα αυτό και η επίσκεψη 
του στα γραφεία του ΕΦΕΤ, συνοδευ-
όµενος από την υφυπουργό Φωτεινή 
Αραµπατζή και τον γενικό γραµµατέα 
Γιώργο Στρατάκο, στη διάρκεια της ο-
ποία υπογραµµίστηκε η ανάγκη ενί-
σχυσης του φορέα προκειµένου να 
προστατευθούν τα ελληνικά προϊό-
ντα από φαινόµενα µιµητισµού. Στη 
σύσκεψη µε τον πρόεδρο Αντώνη Ζα-
µπέλα, τον Αντιπρόεδρο Σταύρο Ζαν-
νόπουλο και τον Γενικό ∆ιευθυντή 
Π. Βασιλόπουλο, έγινε παρουσίαση των 
δράσεων του ΕΦΕΤ και συζητήθηκαν 
οι προοπτικές του, µε στόχο την ενί-
σχυση των µηχανισµών ελέγχων και 
την ασφάλεια τροφίµων, που αποτε-
λεί βασική προτεραιότητα του ΥΠΑΑΤ. 

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης 
Λιβανού στον ΕΦΕΤ συζητήθηκαν 

επίσης θέµατα διοικητικής 
λειτουργίας του οργανισµού.

Καίριοι έλεγχοι 
το δόγμα για 
τον ΕΦΕΤ



ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Νέους όρους αλλά και δυναµικές φαίνεται ότι 
επιφυλάσσει για το 2021 η αγορά στις εκτα-
τικές καλλιέργειες οι περισσότερες εκ των ο-
ποίων, έπειτα από τη δοκιµασία της πανδη-
µίας εισέρχονται σε έναν κύκλο ανάπτυξης. 
Ανακατανοµή εκτάσεων, αλλαγή καλλιεργη-
τικής φιλοσοφίας και δοµών στην αγορά, κα-
θώς και ανάπτυξη νέων καναλιών προσφο-
ράς και ζήτησης αποτελούν τις βασικές µε-
ταβολές στις αγορές του σκληρού σίτου, του 
καλαµποκιού και του βαµβακιού αρχής γενο-
µένης από τη νέα εµπορική περίοδο, που ε-
γκαινιάζεται µε τα αλώνια τον ερχόµενο Ιού-
νιο. Από την άλλη, η αγορά του ηλίανθου και 
των υπόλοιπων ενεργειακών φυτών δείχνει 
ακόµα ζαλισµένη από τα σκαµπανεβάσµατα 
που σηµείωσε την περασµένη άνοιξη λόγω, 
πετρελαίου παρά το γεγονός ότι η βιοµηχα-
νία αυτή βρίσκει ξανά βηµατισµό. 

Σηκώνει επενδύσεις για εισροές το σκληρό
Αναµφίβολα το σκληρό σιτάρι δικαίωσε ό-

σους επέµειναν στην καλλιέργεια έπειτα από 
µια τριετία στασιµότητας και οριακών τιµών 
παραγωγού. Οι εκτάσεις για τη χρονιά αυτή, 
σύµφωνα µε εκτιµήσεις ανθρώπων της αγο-
ράς, αναµένεται ότι θα είναι αυξηµένες γύρω 
στο 30%, µε το κτηνοτροφικό κριθάρι και σε 
λιγότερο βαθµό το βαµβάκι να παραχωρούν 
στρέµµατα. Παρά την αύξηση των εκτάσεων, 
τα θεµελιώδη στην αγορά διατηρούν ανοδι-
κή προοπτική. Τόσο τα εγχώρια όσο και τα 

παγκόσµια αποθέµατα βρίσκονται σε ιστορι-
κά χαµηλά, τη στιγµή που η Ρωσία, από τους 
πιο ανταγωνιστικούς παίκτες της αγοράς, ε-
πιχειρεί να περιορίσει τις εξαγωγές της προς 
αποφυγήν πληθωριστικών τάσεων στο εσω-
τερικό, ενώ παράλληλα επιδιώκει ενίσχυση 
των τιµών του προϊόντος που εξάγει.

Τα παραπάνω προσδίδουν στις αξιώσεις 
των Ελλήνων παραγωγών, που απ’ ό,τι φαί-
νεται είναι διατεθειµένοι να επενδύσουν σε 

βέλτιστες καλλιεργητικές πρακτικές και εισ-
ροές για να αυξήσουν την ποιότητα και τις α-
ποδόσεις της σοδειάς τους, κάτι που είχε α-
τονήσει τα προηγούµενα χρόνια. 

Στη λογική αναζήτησης υπεραξίας 
για την κτηνοτροφία το καλαµπόκι

Η διαµόρφωση των τιµών παραγωγού στο 
καλαµπόκι σε επίπεδα άνω των 20 λεπτών 
το κιλό σχεδόν από την αρχή της τρέχουσας 
εµπορικής περιόδου, η σταθεροποίησή του 
στα υψηλά των 25 λεπτών, αλλά και η αύξη-
ση των τιµών ζωοτροφών σε συνδυασµό µε έ-
ναν αναπτυξιακό κύκλο για την εγχώρια κτη-
νοτροφία καθορίζουν τις προοπτικές του προ-
ϊόντος στο µέλλον. Πολλοί αποδίδουν την ενί-
σχυση των τιµών στην ξηρασία που έπληξε τα 
µεγάλα παραγωγικά κέντρα των Βαλκανίων 

Ανακατανοµή εκτάσεων, αλλαγή 
καλλιεργητικής φιλοσοφίας και δοµών  

στην αγορά αποτελούν τις βασικές 
µεταβολές στις αγορές σκληρού σίτου, 

καλαµποκιού και βάµβακος.

Αλλαγή φιλοσοφίας 
στις εκτατικές καλλιέργειες
Νέο status quo διαμορφώνει η πανδημία για βαμβάκι, σιτάρι, καλαμπόκι, ηλίανθο

Οι Έλληνες παραγωγοί αναζητούν τρόπους 
για να αυξήσουν την ποιότητα και τις 
αποδόσεις στις καλλιέργειες τους.
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19�25 
28 
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το 2020. Όπως φαίνεται το εµπόριο δεν έχει 
αυτούς τους µήνες την επιλογή των φθηνών 
εξαγωγών, µε τα ευρωπαϊκά αποθέµατα κα-
λαµποκιού να βρίσκονται σε πολύ χαµηλά ε-
πίπεδα. Άνθρωποι της αγοράς εκτιµούν ότι η 
ζήτηση για καλαµπόκι σε παγκόσµιο επίπεδο 
είναι σε θέση να στηρίξει αυτά τα επίπεδα τι-
µών και για την επόµενη εµπορική περίοδο. 

Από την άλλη η ιστορία έχει δείξει ότι σε 
φυσιολογικές συνθήκες αγοράς, η εγχώρια 
παραγωγή  δεν µπορεί να ανταγωνιστεί εκεί-
νη των χωρών στα Βαλκάνια. Σ’ αυτό το πλαί-
σιο, αρκετοί τοποθετούν την προοπτική του 
προϊόντος στην παραγωγή ενσιρώµατος και 
στην παραγωγή καρπού µε κλειστά συµβό-
λαια για την εγχώρια κτηνοτροφία. Πρόκειται 
για επιδίωξη που έρχεται να ταιριάξει στο ευ-
νοϊκό επενδυτικό περιβάλλον γύρω από την 
κτηνοτροφία, που µέχρι στιγµής το βασικό 
µελανό σηµείο που βαραίνει την περαιτέρω 
βραχυπρόθεσµη ανάπτυξη του κλάδου να α-
φορά στο κόστος των ζωοτροφών. 

Αλλάζουν οι ισορροπίες στο βαµβάκι, 
που χάνει στρέµµατα

∆εν µπορεί παρά να επιδιώξει ένα θετικό 
πρόσηµο η αγορά βάµβακος τη νέα καλλιερ-
γητική και εµπορική περίοδο. Όλοι οι συντε-
λεστές του κλάδου αναµένουν µείωση των ε-
κτάσεων, αλλά ταυτόχρονα βλέπουν µια στρο-
φή σε καλλιεργητικά πρωτόκολλα που εγγυ-
ούνται υψηλότερες τιµές όσο παράλληλα µε-
γαλώνει το παράθυρο εξόδου των παραγωγών 
προς την αγορά, µέσω του µοντέλου προπω-
λήσεων (αναλυτικό ρεπορτάζ στη σελίδα 16).

«Είναι ξεκάθαρο ότι το βαµβάκι θα έχει θε-
τικό πρόσηµο σε όλα τα επίπεδα, εκτός από τα 
στρέµµατα που δυστυχώς θα φύγουν πολλά» 
εξηγεί σε συνέντευξή του ο Βασίλης Ανδρι-
ώτης της εταιρείας εισροών Σπύρος Ανδριώ-
της που φιλοξενείται στην ειδική έκδοση Με-
γάλες Καλλιέργειες, η οποία θα κυκλοφορή-
σει την επόµενη εβδοµάδα µε την Agrenda. 

Σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι οι έµπειροι 
παραγωγοί βάµβακος έχουν πράγµατι στρα-
φεί σε ποιοτικές ποικιλίες που εξασφαλίζουν 
προστιθέµενη αξία, ενώ παράλληλα ακολου-
θούν καλλιεργητικά πρότυπα που ανταποκρί-
νονται στις απαιτήσεις της ποιοτικής πρώτης 
ύλης. Σ’ αυτή τη φάση το στοίχηµα των υψη-
λότερων τιµών δείχνει να περνάει στα χέρια 
του επόµενου κρίκου της αλυσίδας, µε τους 
εκκοκκιστές να αποµακρύνονται σταδιακά α-
πό την εύκολη λύση της Τουρκίας, αναζητώ-
ντας πιο ακριβές αλλά απαιτητικές αγορές.  

Με την περσινή κατανομή βιοντίζελ 
πορεύεται η βιομηχανία το 2021
ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 

gogos@agronews.gr

Οι ενεργειακές καλλιέργειες δείχνουν πως δεν έχουν 
καταφέρει να µπουν στα ραντάρ των αρµόδιων υπουρ-
γείων ώστε να προωθηθούν κατάλληλες θεσµικές πα-
ρεµβάσεις εκσυγχρονισµού της αγοράς µε άµεσες ε-
πιπτώσεις στο καθεστώς υπό το οποίο καλούνται να 
καλλιεργήσουν οι αγρότες. Συγκεκριµένα, σε καθα-
ρά συµβολαιακά προϊόντα, οι αγρότες µαθαίνουν έ-
να µήνα πριν τη σπορά -σε ένα θετικό σενάριο- την 
τιµή που θα πληρωθούν στην περίπτωση του ηλίαν-
θου, ενώ για την ελαιοκράµβη τα φιξαρίσµατα γίνο-
νται µετά τις παραδόσεις. 

Για φέτος, η αναµενόµενη από τις βιοµηχανίες πρό-
σκληση ενδιαφέροντος που ορίζει και τις δυνατότη-
τες παραγωγής βιοντίζελ που µπορούν να έχουν, δεν 
βγήκε ποτέ, µε αποτέλεσµα η φετινή περίοδος, λίγο 
πριν τις σπορές, να επιφυλάσσει ένα ακόµα στοιχείο 
αβεβαιότητας για τον κλάδο. Κάθε Νοέµβριο το αρµό-
διο υπουργείο δηµοσιεύει πρόσκληση ενδιαφέροντος 
προς τις τις ενδιαφερόµενες βιοµηχανίες, για την κα-
τανοµή σε βιοντίζελ της επόµενης χρονιάς. Τον πε-
ρασµένο Νοέµβριο δεν εκκινήθηκε ποτέ η συγκεκρι-
µένη διαδικασία που επιτρέπει στις βιοµηχανίες  µέ-
χρι τον Απρίλιο να γνωρίζουν την ποσότητα που µπο-
ρούν να παράγουν, µε βάση την κατανοµή, ώστε να 
προχωρήσουν σε παραλαβές πρώτης ύλης στη συνέ-
χεια. Όπως εξηγεί στην Agrenda ο Οδυσσέας Γαβρα-
νίδης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος της εταιρείας Φυτοε-
νέργεια ΑΕ στις Σέρρες, «ως έχουν τα πράγµατα, κα-
τά πάσα πιθανότητα οι εταιρείες θα κινηθούν µε βά-
ση την κατανοµή του προηγούµενου έτους, κάτι που 
προβλέπει και ο νόµος σε περιπτώσεις που δεν ανα-
νεώνεται το πλαίσιο της κατανοµής». 

Σε κάθε περίπτωση, η όλη αβεβαιότητα φαίνεται 
πως έχει αποθαρρύνει αρκετούς παραγωγούς, οι οποί-
οι ήδη από το φθινόπωρο, στις περιπτώσεις ξερικού 
ηλίανθου, προτίµησαν να σπείρουν σκληρό σιτάρι.

Τα πιο πρόσφατα δεδοµένα δείχνουν ότι οι ενερ-

γειακές καλλιέργειες καλύπτουν 1.000.000 στρέµ-
µατα, στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα και µε αυτές 
δραστηριοποιούνται περίπου 25.000 αγρότες. Για το 
2020 η συνολική κατανεµηθείσα ποσότητα βιοντίζελ 
διαµορφώθηκε στα 132.500 χιλιόλιτρα. Η ποσότητα 
βιοντίζελ που αντιστοιχούσε στα υποβληθέντα δικαιο-
λογητικά για ενεργειακές καλλιέργειες ήταν 106.490 
χιλιόλιτρα και η κατανεµηθείσα ποσότητα βιοντίζελ 
ήταν 92.895 χιλιόλιτρα. Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί 
στο 70,22% του συνόλου και είναι ο µέγιστος συντελε-
στής που µπορεί να λάβει, το κριτήριο κατανοµής των 
ενεργειακών καλλιεργειών. Για το 2019 η συνολική 
κατανεµηθείσα ποσότητα βιοντίζελ διαµορφώθηκε 
στα 140.000 χιλιόλιτρα και αντιστοιχούσε σε 92.919 
χιλιόλιτρα για ενεργειακές καλλιέργειες, µε την κα-
τανεµηθείσα ποσότητα βιοντίζελ στα 92.919 χιλιόλι-
τρα, δηλαδή ποσοστό 66% της συνολικής ποσότητας

Συµβόλαια ξανά στα 37 λεπτά για τον ηλίανθο 
προσδοκούν οι Ενώσεις

Εν τω µεταξύ ενόψει των συζητήσεων για τα συµβό-
λαια της νέας παραγωγικής σεζόν του 2021, που θα 
ξεκινήσουν, προσεχώς, µε τις βιοµηχανίες, οι παρα-
γωγοί διεκδικούν να πιάσουν το νήµα από εκεί που 
το άφησαν πέρυσι, όταν πληρώθηκαν την παραγωγή 
τους µε 37 λεπτά το κιλό. Αν και προς το παρόν µόνο 
εικασίες µπορούν να γίνουν, για το πού θα επέλθει 
συµφωνία, δεδοµένου ότι το τοπίο δεν αναµένεται να 
ξεκαθαρίσει πριν τα τέλη Φεβρουαρίου, οι εκπρόσω-
ποι των αγροτών διατηρούν βάσιµες, όπως λένε, ελ-
πίδες πως δεν θα επιβεβαιωθεί η παραφιλολογία περί 
αισθητής µείωσης τιµών. Σε πρόσφατο ρεπορτάζ της 
Agrenda, ο Λάµπρος Κουµπρίδης, πρόεδρος της ΕΑΣ 
Ορεστιάδας, της οργάνωσης που πρώτη υπέγραψε πέ-
ρυσι σύµβαση µε 37 λεπτά το κιλό, δίνοντας «σήµα» 
και στους υπόλοιπους εξηγούσε ότι υπάρχουν προϋ-
ποθέσεις να πιάσει η Ένωση ακόµη και τα 37 λεπτά, 
καθώς «βλέπουµε πως ο ηλίανθος λείπει από Ρωσία, 
Ουκρανία και Βαλκάνια. Η βάση πάντως δεν µπορεί 
να είναι κάτω από τα 35 λεπτά» τόνισε. 
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Βαµβάκι
Εκτός από τη 

δεδοµένη απώλεια 
στρεµµάτων, ανα-
µένεται στροφή 

σε καλλιεργητικά 
πρωτόκολλα που 
εγγυούνται υψη-

λότερες τιµές

Ενεργειακά
Η αγορά ηλίανθου 
και ενεργειακών 
φυτών δείχνει 

ακόµα ζαλισµένη 
από τα σκαµπα-
νεβάσµατα που 
σηµείωσε την 

περασµένη άνοιξη 
λόγω πετρελαίου

Σκληρό σιτάρι
Οι παραγωγοί 

είναι διατεθειµένοι 
να επενδύσουν 
σε εισροές για 

να αυξήσουν την 
ποιότητα και τις 

αποδόσεις 



∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΤΕΛΑ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ

Περονόσπορος στο κρεµµύδι
Οι χαµηλές θερµοκρασίες και η υψηλή 
υγρασία αυτό το διάστηµα ευνοούν τις 
προσβολές στις καλλιέργειες κρεµµυδιού 
από περονόσπορο (Peronospora 
destractor και Peronospora scleideni). Η 
προσβολή είναι εµφανής στα φύλλα και 
στα ανθικά στελέχη, ως διάσπαρτες 
κηλιδώσεις µε συχνή κατάληξη τη 
µάρανση και την καταστροφή του 
φυλλώµατος. Παρόµοια συµπτωµατολογία 
παρατηρείται σε βολβούς και ανθικά 
στελέχη των φυτών, µε τις ταξιανθίες να 
κάµπτονται και να σπάνε στα σηµεία 
προσβολής. Το µόλυσµα αναπτύσσεται 
παρουσία νερού και µεταδίδεται εύκολα 
µε τον άνεµο. Οι γεωπόνοι του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Βόλου συνιστούν αποφυγή χρήσης 
καταιονισµού ως τεχνική άρδευσης, 
αφαίρεση των προσβεβληµένων φυτών 
και ψεκασµό µε µυκητοκτόνα.

Σκευάσµατα
ELANCO: Curzate 60WG
HELLAFARM: Maniflow 12,4 SC, 
Mantox 68 WG
SYΝGENTA: Ridomil Gold MZ 68 WG, 
Coprantol Duo
UPL: Zoxis 250 SC, Vondozeb 72 WP.

Μονίλια αµυγδαλιάς
Η µονίλια αποτελεί µια µεγάλης 
οικονοµικής σηµασίας ασθένεια για την 
αµυγδαλιά, που ευνοείται από τον 
βροχερό, υγρό και νεφοσκεπή καιρό, µε 
χαµηλές θερµοκρασίες. Οι µολύνσεις 
ξεκινούν από τα άνθη και προχωρούν στο 
φλοιό των παλαιότερων κλάδων, 
σχηµατίζοντας έλκη, µάρανση και έκκριση 
κόµεος. Λόγω του ότι ο µύκητας 
διαχειµάζει στους µουµιοποιηµένους 
καρπούς που παραµένουν στα δέντρα, οι 
γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Βόλου συνιστούν 
αφαίρεση και καταστροφή τους, καθώς 
και πρόγραµµα τριών ψεκασµών.
Για τη µεγιστοποίηση της 
αποτελεσµατικότητας των επεµβάσεων, 
σε περίπτωση βροχερού καιρού 
επιβάλλεται η επανάληψη του ψεκασµού, 
ενώ παράλληλα το µέτρο συνίσταται να 
ακολουθείται από το σύνολο των 
παραγωγών µια περιοχής.

Σκευάσµατα
ELANCO: Karamat 2,5EW
HELLAFARM: Φιλοκαπ 80 WG
UPL: Orthocide 80 WG.
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Προστασία 
στο … παρά ένα
Μέτρα πριν τον παγετό για δέντρα 
που ξύπνησαν από τον λήθαργο

ΤΗΣ  ΣΤΕΛΑΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ
  provelengiou@agronews.gr

Εν’ όψη του παγετού που συνο-
δεύει την επέλαση της κακοκαι-
ρίας «Μήδεια» και απειλεί αρ-
κετές περιοχές της χώρας, κρί-
νεται απαραίτητη η λήψη άµε-
σων προληπτικών µέτρων από 
τους παραγωγούς για την προ-
στασία των καλλιεργειών τους. 
Σε αυξηµένη επαγρύπνηση θα 
πρέπει να βρίσκονται οι παρα-
γωγοί που έχουν παρατηρήσει 
στους οπωρώνες τους «ξύπνη-
µα» των δέντρων από το στάδιο 
του λήθαργου, γεγονός που τα 
κάνει αυτοµάτως (και ανάλογα 
µε την καλλιέργεια και την ποι-
κιλία) πιο ευάλωτα στις χαµη-
λές θερµοκρασίες. 

«Σφραγίζοντας» 
τη θερµότητα

Το όργωµα και γενικά η κα-
τεργασία του εδάφους θα πρέ-
πει να αποφεύγονται την πα-
ρούσα χρονική περίοδο. Πα-
ράλληλα, η άρδευση πριν την 
έλευση του παγετού µπορεί να 
συµβάλει στην αύξηση της α-
τµοσφαιρικής υγρασίας και 
της θερµοκρασίας του αέρα κο-
ντά στο έδαφος, ενώ ιστοί κα-

νονικά ενυδατωµένοι παρου-
σιάζουν µεγαλύτερη αντοχή. 
Για την απευθείας προστασία 
των δέντρων (κυρίως των νε-
αρών) οι παραγωγοί µπορούν 
να χρησιµοποιήσουν κατάλλη-
λα µονωτικά υλικά και αντιπα-
γετικά υφάσµατα για να καλύ-
ψουν τον κορµό ή/και την κό-
µη του δέντρου, αντίστοιχα. 

Ευεργετική είναι και η χρή-
ση αντιπαγετικών ανεµιστή-
ρων και θερµαστρών που έ-
χουν ήδη εγκατασταθεί σε δεν-
δρώνες, όπως για παράδειγµα 
εσπεριδοειδών, σε κοµβικές 
θέσεις συµβάλλοντας στην α-
νάµειξη των αέριων στρωµά-
των κοντά στην κόµη των δέ-
ντρων (ανεβάζοντας τη θερ-
µοκρασία κατά 2-4 °C).

Ψεκασµοί για προστασία
Παρά το γεγονός ότι οι ψεκα-

σµοί µε χαλκούχα µπορεί να αυ-
ξήσουν την αντοχή των δένδρων 
στον παγετό και να τα προστατέ-
ψουν ενάντια προσβολών (από 
µύκητες και βακτήρια), η χρήση 
τους θα πρέπει να γίνεται µε µέ-
τρο. Εναλλακτική τακτική, που 
ακολουθείται από αρκετούς πα-
ραγωγούς τα τελευταία χρόνια, 
είναι η ενίσχυση του φυτού µε 
ιχνοστοιχεία σε οργανική µορ-
φή µέσω ριζοποτίσµατος ή/και 
διαφυλλικά (2-3 πριν την έλευ-
ση του παγετού) σε συνδυασµό 
µε ψεκασµό του φυτού µε ζεό-
λιθο σε µορφή πούδρας διαλυ-
µένο στο νερό σε ενισχυµένη α-
ναλογία (1 περίπου ηµέρα πριν 
τον παγετό).

Για να µην πέσουν σε «µαράζι» τα αµπέλια
Μια από τις σηµαντικές ασθένειες του ξύλου των πρέµνων, µε ενδηµικό 
χαρακτήρα ανά περιοχή, αποτελεί η βακτηριακή νέκρωση ή «τσιλίκ 
µαράζι». Η ασθένεια είναι ικανή να µειώσει την παραγωγικότητα του 
πρέµνου και να αναστείλει τη νέα βλάστηση, µε τη χαρακτηριστική 
δηµιουργία ελκών και µε την αποξήρανση βραχιόνων, κεφαλών και 
κληµατίδων. Ο υγρός και βροχερός καιρός διευκολύνει τη µετάδοση της 

ασθένειας  και την πρόκληση νέων µολύνσεων µέσω πληγών και κυρίως των τοµών 
του κλαδέµατος. Για προστασία των πρέµνων, οι γεωπόνοι του Περιφερειακού 
Κέντρου Φυτοπροστασίας Αχαΐας συνιστούν να γίνεται το κλάδεµα µε ξηρό καιρό και 
όσο το δυνατόν πιο όψιµα, συνοδευόµενο από έναν ψεκασµό µε βορδιγάλιο πολτό, 
ενώ µέτρα όπως οι ανοιξιάτικοι ψεκασµοί µε χαλκούχα και η επιµελής αφαίρεση των 
προσβεβληµένων οργάνων θεωρούνται εξίσου ευεργετικά.

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ευαίσθητα
Αυξηµένο κίνδυνο 

διατρέχουν τα δέντρα 
που έχουν «ξυπνήσει» 

από τον λήθαργο

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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TOY   ΝΙΚΟY ΜΥΤΙΛΕΚΑ*

Την περίοδο που ακολουθεί χρονικά, τα 
φυλλοβόλα δένδρα βγαίνουν σταδιακά α-
πό το χειµερινό τους λήθαργο και ενεργο-
ποιούνται ξανά. Με την επανεκκίνησή τους, 
οι χυµοί κυκλοφορούν στο εσωτερικό τους 
µεταφέροντας ουσίες, όπως οι υδατάνθρα-
κες, τα ανόργανα στοιχεία και οι πρωτεΐνες, 
από τις ρίζες και τους βλαστούς όπου ήταν 
αποθηκευµένα κατά τη διάρκεια του χειµώ-
να, προς τους οφθαλµούς τους. Οι οφθαλ-
µοί ενεργοποιούνται, καταναλώνουν τις ου-
σίες αυτές και εξελίσσονται σε άνθη και βλα-
στούς µε φύλλα. 

Τι πρέπει να γνωρίζουµε; Τα δένδρα προ-
σλαµβάνουν τα θρεπτικά στοιχεία από το έ-
δαφος, το νερό και την ατµόσφαιρα µέσω 
των φύλλων και των ριζών τους. Σε κάποια 
όµως φυλλοβόλα δένδρα όπως τα πυρηνό-
καρπα, τα νέα φύλλα εµφανίζονται µετά την 
άνθηση, ενώ στα µηλοειδή και τα ακρόδρυα 
αν και εµφανίζονται νωρίτερα, δεν είναι αρ-
χικά πλήρως λειτουργικά, αδυνατώντας έτσι 
να καλύψουν επαρκώς τις ανάγκες της άν-
θησης µε νέα συστατικά. Το ίδιο ισχύει και 
για τις ρίζες των δένδρων που λόγω των χα-
µηλών θερµοκρασιών του εδάφους την πε-
ρίοδο αυτή, δεν είναι ακόµα λειτουργικές, 
για να απορροφήσουν ανόργανα θρεπτικά 
στοιχεία από το έδαφος και να καλύψουν τις 
πρώιµες ανάγκες τους. 

Βασικό µέληµα την περίοδο αυτή είναι να 
προµηθεύσουµε τα δένδρα µας µε νέα θρε-
πτικά στοιχεία που σε συνδυασµό µε τα α-
ποθέµατά τους θα στηρίξουν µια ποιοτική 
ανθοφορία, µια επιτυχηµένη καρπόδεση 
και µια οµαλή ανάπτυξη της νέας βλάστη-
σης. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα απο-
θέµατα των δένδρων δεν είναι επαρκή, επο-
µένως θα πρέπει να επέµβουµε από νωρίς 
σχεδιάζοντας µια ολοκληρωµένη στρατηγι-
κή θρέψης µε διαφυλλικούς ψεκασµούς, 
από το στάδιο της έκπτυξης των οφθαλµών 
έως και την έναρξη της άνθησης. Θα καλύ-

ψουµε έτσι τις αρχικές ανάγκες των φυτών, 
µέχρις ότου οι ρίζες να µπουν σε κατάστα-
ση πλήρους λειτουργίας και να απορροφή-
σουν σε µεγαλύτερες ποσότητες τα θρεπτι-
κά στοιχεία που παρέχουµε µε τα λιπάσµα-
τα του εδάφους. Για τα ολοκληρωµένα προ-
γράµµατα θρέψης της Yara επισκεφτείτε το
www.yara.gr

Θρεπτικά στοιχεία όπως το άζωτο, ο φώ-
σφορος, το κάλιο, το µαγνήσιο, το βόριο και 
ο ψευδάργυρος θα πρέπει να είναι άµεσα δια-
θέσιµα στους οφθαλµούς από το πρώιµο κιό-
λας στάδιο της έκπτυξης τους, ώστε να δια-
σφαλιστεί το καλό ξεκίνηµα των δένδρων. Το 
άζωτο, το κάλιο και το µαγνήσιο είναι θρε-
πτικά στοιχεία που προάγουν την ανάπτυξη 
των νέων φυτικών ιστών. Ο φώσφορος ευ-
νοεί την ανάπτυξη της ρίζας και τον σχηµα-
τισµό των ανθέων, ενώ το ασβέστιο την ανά-
πτυξη της ρίζας και της φυλλικής επιφάνει-
ας. Το βόριο παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο την 
περίοδο που ακολουθεί για τη διασφάλιση 
µιας ποιοτικής ανθοφορίας. Χαµηλά επίπε-

δα βορίου προκαλούν µειωµένη καρπόδεση 
και παραγωγή, ενώ σε σοβαρές ελλείψεις πα-
ρατηρούνται προβλήµατα οφθαλµόπτωσης, 
µειωµένης ανάπτυξης σπερµάτων, φύλλων 
και βλαστών. Το βόριο είναι επίσης στοιχείο 
που βοηθάει τα άνθη να ανταπεξέλθουν κα-
λύτερα σε συνθήκες χαµηλών θερµοκρασι-
ών κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας. Σχετι-
κά µε τον ψευδάργυρο, η έλλειψή του εµπο-
δίζει την ανάπτυξη των οφθαλµών, την ικα-
νοποιητική καρπόδεση και την σωστή ανά-
πτυξη των φύλλων και των νεαρών βλαστών 
(άδειες βέργες, µικρά και στενά φύλλα) ενώ 
σε έντονες περιπτώσεις προκαλεί πτώση αν-
θοφόρων οφθαλµών, ανθέων και καρπών. 

Εξασφαλίστε δυναµικό ξεκίνηµα για τα 
δένδρα σας µε τα λιπάσµατα της σειράς 
YaraVita

Τα λιπάσµατα της σειράς YaraVita είναι 
σχεδιασµένα για διαφυλλικές εφαρµογές 
και προσδίδουν άµεση και επαρκή παροχή 
θρεπτικών στοιχείων στους οφθαλµούς, στα 
φύλλα και στους καρπούς. Όλα τα λιπάσµα-
τα YaraVita αποτελούνται από υψηλής ποιό-
τητας θρεπτικά στοιχεία για ασφαλή και ολο-
κληρωµένη κάλυψη των αναγκών των δέν-
δρων, ενώ είναι εµπλουτισµένα µε ειδικά α-
νεπτυγµένες βοηθητικές ουσίες (διαβρέκτες, 
προσκολλητικές, εξαπλωτικές και διασπαρ-
τικές ουσίες) που διασφαλίζουν την άριστη 
συµπεριφορά τους στο ψεκαστικό βυτίο και 
επάνω στα δένδρα. 

Από το στάδιο της έκπτυξης των οφθαλ-
µών µέχρι το ξεκίνηµα της άνθησης η Yara 
προτείνει:

Το YaraVita BUD BOOST είναι ένα υ-
γρό συµπυκνωµένο διάλυµα που συνδυ-
άζει κύρια θρεπτικά στοιχεία και ιχνοστοι-
χεία σε υψηλές συγκεντρώσεις για διαφυλ-
λικές εφαρµογές, βελτιώνοντας την άνθη-
ση, την καρπόδεση και την ανάπτυξη της 
νέας βλάστησης. 

Ολοκληρωµένη λύση

Ευκολία χρήσης
Άµεση τροφοδοσία των δένδρων
Μεγάλη διαθεσιµότητα των στοιχείων 

στα δένδρα
Πλήρης κάλυψη των αναγκών χωρίς 

να απαιτούνται επαναληπτικές εφαρµογές
Το YaraVita Bortrac 150 είναι ένα συ-

µπυκνωµένο υγρό σκεύασµα βορίου που 
παρασκευάζεται µε τα υψηλότερα ποιοτι-
κά κριτήρια της βιοµηχανίας µε σκοπό να 
προσφέρει στην καλλιέργεια τη µέγιστη α-
σφάλεια και απόδοση. 

Μέγιστη αποτελεσµατικότητα
  Άµεση και διαρκής απορρόφηση
Ασφαλές για την καλλιέργεια
Άριστη συνδυαστικότητα µε προϊόντα 

φυτοπροστασίας στο ψεκαστικό διάλυµα

Το YaraVita Zintrac 700 είναι ένα υψη-
λής συγκεντρώσεως υγρό σκεύασµα ψευδαρ-
γύρου για την πλήρη κάλυψη των αναγκών 
των δένδρων στο στοιχείο αυτό.

Μέγιστη αποτελεσµατικότητα
Άµεση απορρόφηση
Μακράς διάρκειας τροφοδοσία των φυτών
Ασφαλές για την καλλιέργεια
Άριστη συνδυαστικότητα µε προϊόντα 

φυτοπροστασίας στο ψεκαστικό διάλυµα

To YaraVita BIOTRAC είναι ένα υγρό 
σκεύασµα µε επιλεγµένα βιοενεργά συ-
στατικά από φύκια Ascophyllum nodosum 
(σακχαρο-αλκοόλες, αµινοξέα, οργανικά 
οξέα, πολυσακχαρίτες και βιταµίνες), που 
η χρήση του ευνοεί την οµοιόµορφη έκ-
πτυξη των οφθαλµών των δένδρων, βελ-
τιώνει την άνθηση και την καρπόδεση ε-
νώ παράλληλα βοηθάει τα φυτά να ξεπε-
ράσουν τις επιπτώσεις των χαµηλών θερ-
µοκρασιών.

Συστήνεται να εφαρµόζεται στα δένδρα συν-
δυαστικά µε τα YaraVita BUD BOOST, YaraVita 
BORTRAC και YaraVita ZINTRAC για την ταυτό-
χρονη κάλυψη των θρεπτικών αναγκών τους.

*SENIOR AGRONOMIST, YARA ΕΛΛΑΣ

Σειρά λιπασμάτων YaraVita για επιτυχημένη 
επανεκκίνηση των δένδρων μετά το λήθαργο

Για ασφαλή και 
ολοκληρωµένη κάλυψη

Όλα τα λιπάσµατα YaraVita απο-
τελούνται από υψηλής ποιότητας 
θρεπτικά στοιχεία για ασφαλή και 
ολοκληρωµένη κάλυψη των ανα-

γκών των δένδρων

Τα λιπάσµατα της σειράς YaraVita είναι σχεδιασµένα για διαφυλλικές εφαρµογές.

ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΣΤΑΣΗ

YaraVita BUD BOOST

6.9% β/ο = 69 gr/l N ολικό
5% β/ο = 50 gr/l P2O5
24% β/ο = 240 gr/l MgO
3% β/ο = 30 gr/l B
10% β/ο = 100 gr/l Zn

YaraVita BORTRAC 15% β/ο = 150 gr/l B

YaraVita ZINTRAC 70% β/ο = 700 gr/l Zn

YaraVita BIOTRAC
Οργανική ουσία 17% β/β ή 20% β/ο (περιέχει σακχαρο αλκοόλες, αµινοξέα, 
οργανικά οξέα, υδατάνθρακες, βιταµίνες και αντιοξειδωτικά). Προϊόν 
εκχύλισης από φύκη Ascophyllum Nodosum



ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Κάτι παραπάνω από βέβαιη θα πρέ-
πει να θεωρείται η ειδική ενίσχυση 
του βάµβακος, λόγω των δύσκολων 
συνθηκών που επικράτησαν στην α-
γορά του προϊόντος µετά τα µέτρα για 
τον κορωνοϊό τον περασµένο χρόνο.

Όπως όλα δείχνουν, το ποσό που 
προτίθεται να διαθέσει η κυβέρνηση 
προσεγγίζει τα 65 εκατ. ευρώ και α-
ντιστοιχεί σε µια ενίσχυση της τάξεως 
των 25 ευρώ το στρέµµα, αν υπολογι-
σθεί ότι η καλλιεργούµενη µε βαµβά-
κι έκταση τον περασµένο χρόνο έφτα-
σε τα 2,77 εκατοµµύρια στρέµµατα.

 Στην αναζήτηση των απαιτούµενων 
κονδυλίων αναφέρθηκε τρεις φορές σε 
διαδοχικές συναντήσεις του την περα-
σµένη εβδοµάδα, ο υπουργός Αγροτι-
κής Ανάπτυξης Σπήλιος Λιβανός. Η τε-
λευταία ήταν µε τον Λαρισαίο βουλευ-
τή Χρήστο Κέλλα, τον οποίο και διαβε-
βαίωσε περί των προθέσεών του να α-
ντιµετωπίσει το θέµα, για το οποίο εξε-

τάζει ήδη όλες τις δέουσες χρηµατοδο-
τικές δυνατότητες. Σε ανάλογο πνεύµα 
κινήθηκε και η τοποθέτησή του στην 
τηλεδιάσκεψη µε τους εκπροσώπους 
της ∆ιεπαγγελµατικής του Βάµβακος 
(την Τρίτη), ενώ είχε προηγηθεί σχε-
τική δέσµευση και κατά τη διάρκεια 
της συζήτησης µε τους αγροτοσυνδι-
καλιστές της Καρδίτσας (τη ∆ευτέρα).

 Το θέµα είναι πού θα βρεθεί το α-
ντίστοιχο κονδύλι. Είναι αλήθεια ότι 
λίγο πριν αποχωρήσει από το υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ο προκά-
τοχος του κ. Λιβανού, Μάκης Βορίδης, 
είχε φροντίσει να εξαντλήσει τη χρηµα-
τοδοτική δυνατότητα που υπήρχε από 
ανακατανοµή πόρων του Προγράµµα-
τος Αγροτικής Ανάπτυξης (2% επί του 
συνόλου των πόρων της προηγούµε-
νης προγραµµατικής 2014-2020, ήτοι 
96 εκατ. ευρώ). Τα χρήµατα αυτά δια-
τέθηκαν στο σύνολό τους επί της ου-
σίας για την ενίσχυση των ελαιοκαλ-
λιεργητών ελαιοπαραγωγικής κατεύ-
θυνσης, οι οποίοι εισέπραξαν συνολι-
κά 126,3 εκατ. ευρώ κορωνοενίσχυση 

ή περί τα 30 ευρώ το στρέµµα. Με βά-
ση τα µέχρι στιγµής δεδοµένα, κονδύ-
λια από κοινοτικούς πόρους δεν υπάρ-
χουν, υπάρχει ωστόσο µια πρόβλεψη 
για πρόσθετες ενισχύσεις λόγω κορω-
νοϊού από εθνικούς πόρους, µε το α-
ντίστοιχο ποσό να ανέρχεται, όπως έ-
χει δηλώσει στη Βουλή ο ίδιος ο κ. Λι-
βανός, περί τα 156 εκατ. ευρώ. Είναι η 
διαφορά από την αρχική έγκριση των 
Βρυξελλών για 426 εκατ. ευρώ, εκ των 
οποίων έχουν διατεθεί ήδη τα 270 ε-
κατ. ευρώ µε αποφάσεις του κ. Βορίδη.

Λειτουργούν από φέτος 
οι προπωλήσεις βάµβακος

 Στην τηλεδιάσκεψη γνωριµίας του 
υπουργού Σπήλιου Λιβανού µε τους 
εκπροσώπους της ∆ιεπαγγελµατικής 
Οργάνωσης Βάµβακος (∆ΟΒ), συζη-
τήθηκε πάντως η ανάγκη να υποστη-
ριχθεί το προϊόν σε µια περίοδο που 
η βαµβακοκαλλιέργεια στη χώρα µας 
βρίσκεται σε ένα µεταίχµιο.

 Οι εκκοκκιστές από την πλευρά τους, 
πάντως, δεσµεύονται αυτό τον καιρό 

ότι από την τρέχουσα εµπορική περίοδο 
θα «τρέξουν» σε ευρεία κλίµακα οι προ-
πωλήσεις συσπόρου βάµβακος, κάτι το ο-
ποίο θα δώσει την ευκαιρία στους παρα-
γωγούς να αξιοποιήσουν κάποιες καλές 
περιόδους στη διεθνή τιµή του βάµβακος 
και να µην είναι εγκλωβισµένοι στο στενό 
εύρος των τελευταίων µηνών του έτους, 
δηλαδή κατά τη διάρκεια και µετά τις πα-
ραδόσεις βάµβακος.

 Όπως δηλώνει στην Agrenda ο πρόε-
δρος της Ένωσης Εκκοκκιστών Αντώνης 
Σιάρκος, η προετοιµασία δείχνει ότι από 
την τρέχουσα εµπορική περίοδο, οι πε-
ρισσότερες εκκοκκιστικές επιχειρήσεις 
θα επιδιώξουν να συµφωνήσουν κάποιες 
προπωλήσεις µε τους παραγωγούς. Η εν 
λόγω διαδικασία ανοίγει µε προσοχή, α-
φορά πρώτα σταθερούς πελάτες της κά-
θε εκκοκκιστικής επιχείρησης και καλλι-
εργητές οι οποίοι έχουν διακριθεί για την 
συνέπειά τους, τόσο παραγωγικά όσο και 
συναλλακτικά. Σύµφωνα µε τα µέχρι στιγ-
µής δεδοµένα, οι προπωλήσεις θα γίνο-
νται µε βάση τη χρηµατιστηριακή τιµή του 

Για 25 ευρώ το βαμβάκι
μετά τις πρώτες κινητοποιήσεις
Κατ’ αρχήν σύμφωνος ο Λιβανός που ψάχνει τα 65 εκατ. της ειδικής ενίσχυσης λόγω πανδημίας 

Οι εκκοκκιστές δεσµεύονται 
ότι από την τρέχουσα εµπορική 
περίοδο θα «τρέξουν» 
σε ευρεία κλίµακα οι 
προπωλήσεις συσπόρου, ώστε 
οι παραγωγοί να µπορούν να 
αξιοποιήσουν τη διεθνή τιµή. 
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προϊόντος για τα συµβόλαια ∆εκεµβρίου 
2021, θα περιορίζονται στο 20-30% της 
προβλεπόµενης παραγωγής κάθε καλ-
λιεργητή, ενώ η πληρωµή θα γίνεται µε-
τά την παράδοση του προϊόντος, δηλαδή 
δεν τίθεται θέµα προκαταβολής ή εκκα-
θάρισης του παραγωγού µε τη συµφωνία.

Σηµειωτέον ότι το θεσµικό πλαίσιο βά-
σει της σχετικής ΚΥΑ του 2018 προβλέπει 
πως οι σχετικές συµβάσεις για την προπώ-
ληση βάµβακος δύναται να υπογραφούν 
µέχρι και την παράδοση του προϊόντος, 
δηλαδή τίποτα δεν δεσµεύει τους εκκοκ-
κιστές να το κάνουν νωρίτερα.

 Από την άλλη πλευρά, οι προπωλήσεις 
είναι κάτι που διευκολύνει σε σηµαντικό 
βαθµό και τις δύο πλευρές, καθώς οι πα-
ραγωγοί δύνανται να επωφεληθούν από 
κάποιες καλές περιόδους στη χρηµατιστη-
ριακή τιµή του προϊόντος που είναι εκτός 
της «εποχής» των παραδόσεων, ενώ αντί-
στοιχα οι εκκοκκιστές, βάσει αυτών των 
συµφωνιών – συµβάσεων, µπορούν να 
προχωρούν µε µεγαλύτερη ασφάλεια στις 
δικές τους προπωλήσεις εκκοκκισµένου.    

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

∆ίπλα στους βαµβακοκαλλιεργητές αρχίζει να 
συσπειρώνεται σιγά – σιγά ένα ευρύ φάσµα πα-
ραγωγών πυρηνόκαρπων, κηπευτικών, ενεργει-
ακών και κτηνοτροφικών φυτών, αµπελουργών, 
ελαιοκαλλιεργητών που επίσης ζητούν αποζηµι-
ώσεις για απώλεια εισοδήµατος. Τελευταία προ-
σθήκη, οι παραγωγοί λεβάντας που αξιώνουν 
ενίσχυση 300 ευρώ το στρέµµα αφού όπως λέ-
νε το σύνολο της περσινής παραγωγής αιθέρι-
ου ελαίου και το 70% της παραγωγής του 2019 
παραµένει στις αποθήκες λόγω της πανδηµίας.

Με επιστολή τους στο υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης αγροτικοί σύλλογοι από το Κιλελέρ, 
την Χαλκιδική, τον Έβρο, τη Ροδόπη και τα Γρε-
βενά, κάνουν λόγο για κίνδυνο εγκατάλειψης 
της καλλιέργειας το κόστος παραγωγής της ο-
ποίας ανέρχεται στα 306 ευρώ το στρέµµα κατά 
µέσο όρο. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που παραθέ-
τουν, το ελάχιστο ποσό επιδότησης που απαιτεί-
ται για να εξισορροπηθεί η απώλεια εισοδήµα-
τος που οφείλεται κατά τα λεγόµενά τους στην 
πανδηµία, ανέρχεται στα 300 ευρώ το στρέµµα. 
Τα στοιχεία που αντλούν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεί-
χνουν ότι οι εκτάσεις µε λεβάντα της χώρας, δι-
πλασιάστηκαν από το 2018 ως το 2020, φτάνο-
ντας στα 32.410 στρέµµατα. Αυτή τη στιγµή 90 
τόνοι από την παραγωγή του 2019 µαζί µε άλ-
λους 120 τόνους αιθέριου ελαίου λεβάντας από 
την περσινή σοδειά, βρίσκονται στις αποθήκες 
«εξαιτίας της υγειονοµικής κρίσης που έχει επη-
ρεάσει το διεθνές εµπόριο», όπως αναφέρεται.

Εν τω µεταξύ, φάκελος τεκµηρίωσης έχει υπο-
βληθεί και για αποζηµιώσεις σε όψιµα καρπού-
ζια, πατάτες και θερµοκήπια. Σύµφωνα µε την 
υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Φωτεινή Αρα-
µπατζή, αναµένεται να εγκριθεί από το αρµόδιο 
υπουργείο Οικονοµικών το αίτηµα δέσµευσης του 
σχετικού ποσού, το οποίο ακόµα δεν έχει γίνει 
γνωστό. Σηµειώνεται ότι το πακέτο των ενισχύ-
σεων θα περιλαµβάνει φθινοπωρινή και καλο-
καιρινή πατάτα, η ενίσχυση της οποίας υπολο-
γίζεται περί τα 245 ευρώ το στρέµµα.

∆εν υπάρχουν λεφτά για αγροτικό πετρέλαιο 
Πως «έχουν δίκιο και φωνάζουν» για το το α-

γροτικό πετρέλαιο παραδέχτηκε ο υπουργός Α-
γροτικής Ανάπτυξης Σπήλιος Λιβανός σε εκπρο-
σώπους της Ενωτικής Οµοσπονδίας Αγροτικών 
Συλλόγων Καρδίτσας (ΕΟΑΣΚ). Φεύγοντας από 
τη συνάντηση της ∆ευτέρας 8 Φεβρουαρίου στην 
πλατεία Βάθη, οι εκπρόσωποι της ΕΟΑΣΚ δήλω-
σαν στην Agrenda ότι «κρατούν µικρό καλάθι» 
αναφορικά µε τις δεσµεύσεις του υπουργού και 
επιφυλάχτηκαν για νέο κύκλο κινητοποιήσεων το 
προσεχές διάστηµα σε περίπτωση που δεν δουν 
ανταπόκριση στις διεκδικήσεις τους. 

Ο υπουργός δήλωσε στους αγρότες πως ανα-
ζητούνται οι πόροι προκειµένου να δοθούν έ-
κτακτες ενισχύσεις λόγω απώλειας εισοδήµα-
τος µε το βαµβάκι να διεκδικεί λόγω εκτάσεων 
και µεγέθους καλλιέργειας την µερίδα του λέο-
ντος επί αυτών. Όσον αφορά το πετρέλαιο, ο κ. 
Λιβανός παραδέχτηκε την ασυνέπεια των πρά-
ξεων ως προς τις προεκλογικές υποσχέσεις ό-
µως «χρήµατα δεν υπάρχουν», φέρεται να είπε.

Σύµφωνα µε όσα ανέφερε στην Agrenda ο πρό-
εδρος του ∆Σ της ΕΟΑΣΚ, Κώστας Τζέλλας, οι α-
γρότες έφτασαν στην Αθήνα προκειµένου να µε-
ταφέρουν στην ηγεσία του υπουργείου τα αιτή-
µατά τους, που αφορούν τις αποζηµιώσεις λόγω 
Ιανού, τις ενισχύσεις για απώλεια εισοδήµατος 
λόγω πανδηµίας και την προεκλογική δέσµευ-
ση των κυβερνώντων περί αγροτικού πετρελαί-
ου, που ακόµα δεν έχει θεσµοθετηθεί.

Στη συνάντηση του υπουργού µε τους Καρδι-
τσιώτες συµµετείχε και ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ Αν-
δρέας Λυκουρέντζος, ο οποίος έγινε αποδέκτης 
παραπόνων για τον τρόπο µε τον οποίο βγήκαν 
τα πορίσµατα των ζηµιών του Ιανού τον περα-
σµένο Σεπτέµβριο στην περιοχή. Ο επικεφαλής 
του ΕΛΓΑ δεσµεύτηκε ότι «οι όποιες αδικίες κα-
ταγράφονται θα διευθετηθούν µέσω των ενστά-
σεων που υπέβαλαν οι αγρότες.» Στα θετικά της 
συνάντησης, σύµφωνα µε τον κ. Τζέλλα, είναι 
η κοινή αντίληψη των δύο πλευρών αναφορικά 
µε την υπόσταση του ΕΛΓΑ. «Ένα καλό που εί-
πε ο κ. Λυκουρέντζος είναι ότι δεν τίθεται υπέρ 
της ιδιωτικοποίησης του ΕΛΓΑ» σχολίασε ο ίδιος.

Πλάνο δράσεων
Αναφορικά µε το 

χρονοδιάγραµµα των 
κινητοποιήσεων από την 

ΕΟΑΣΚ ξεκαθαρίζουν πως 
σε περίπτωση που δεν 

εισακουστούν τα αιτήµατα 
των αγροτών, ο αγώνας θα 

συνεχιστεί

Στις αποθήκες
Αυτή τη στιγµή 90 τόνοι 
από την παραγωγή του 

2019 µαζί µε άλλους 120 
τόνους αιθέριου ελαίου 

λεβάντας από την περσινή 
σοδειά, βρίσκονται στις 

αποθήκες λόγω της πανδη-
µίας που έχει επηρεάσει το 

διεθνές εµπόριο

Η ΕΟΑΣΝΛ και ο πρόεδρός της Ρίζος Μαρούδας συγκέντρωσαν 
τρακτέρ και αυτοκίνητα µπροστά από την έδρα της Περιφέρειας.

ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΠΡΙΝ ΒΓΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ∆ΡΟΜΟΥΣ   

Μετά το βαμβάκι, λεβάντα, κηπευτικά 
και αμπέλι αξιώνουν έκτακτη ενίσχυση
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ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 
ΑΓΡΟΤΩΝ ΛΟΓΩ COVID19

ΒΑΜΒΑΚΙ ΛΕΒΑΝΤΑ ΠΑΤΑΤΑ ΚΑΡΠΟΥΖΙ
ΥΠΑΙΘΡΙΟ

25 300 245 150 156

ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΕΘΝΙΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩΕΥΡΩ/ΣΤΡΕΜΜΑ



Ποιες 
Τράπεζες 
συµµετέχουν 
στο ΤΕΑΑ;

Οι Τράπεζες που συµµετέχουν επιλέγονται 
βάσει ανοικτών, διαφανών, αναλογικών και 
χωρίς διακρίσεις διαδικασιών, µε την αποφυγή 
σύγκρουσης συµφερόντων µε σκοπό να 
συνεισφέρουν πόρους, που συνδυάζονται µε 
τους πόρους του ΠΑΑ 2014 - 2020 και 
ενδεχοµένως µε πόρους του ΕΤΣΕ, 
προκειµένου να αναπτύσσονται αντίστοιχα 
χαρτοφυλάκια δανείων. 

Οι Τράπεζες συνάπτουν συµφωνίες µε το 
∆ιαχειριστή του Ταµείου στις οποίες 

αποτυπώνονται τα δικαιώµατα και οι 
υποχρεώσεις τους και κυρίως ο τρόπος µε τον 
οποίο µεταβιβάζουν τα οφέλη από τη 
συµµετοχή τους στο ΤΑΕΕ στους τελικούς 
αποδέκτες, δηλαδή µειωµένες απαιτήσεις 
εξασφαλίσ εων, µειωµένα επιτόκια και 
µειωµένα κόστη συναλλαγής. Επίσης, στις εν 
λόγω συµφωνίες αποτυπώνεται το ύψος της 
συµµετοχής του ΠΑΑ 2014 – 2020 και η 
συνεισφορά της Τράπεζας για τη διαµόρφωση 
των διαθέσιµων πόρων του χαρτοφυλακείου 
δανείων. 

Το Ταµείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΤΕΑΑ) είναι ένα καινοτόµο 
χρηµατοδοτικό εργαλείο που αναπτύχθηκε από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του 
ΠΑΑ 2014 - 2020, σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων, για την προώθηση της πρόσβασης σε 
χρηµατοδότηση µέσω της εγγύησης δανείων σε γεωργούς, κτηνοτρόφους και 
µεταποιητικές επιχειρήσεις.
Ο αγροδιατροφικός τοµέας είναι ιδιαίτερα σηµαντικός για την Ελληνική οικονοµία 
αλλά οι επενδύσεις που απαιτούνται για να αναπτυχθεί περισσότερο δεν βρίσκουν 
επαρκή χρηµατοδότηση. Προκειµένου να µειωθεί αυτό το χρηµατοδοτικό κενό, οι 
πόροι του ΠΑΑ 2014 - 2020 χρησιµοποιούνται για να καλυφθεί σηµαντικό µέρος 
του ρίσκου που αποτρέπει τις Τράπεζες από το να χρηµατοδοτήσουν περισσότερο 
τον τοµέα. Το ΠΑΑ 2014 – 2020 συµµετέχει στο ΤΕΑΑ µε πόρους ύψους 80 εκ. 
ευρώ, µε σκοπό την παροχή εγγυήσεων στις Τράπεζες. Συγκεκριµένα όπως φαίνεται 
και στο διάγραµµα, το ΠΑΑ εγγυάται το 80% κάθε δανείου, που χορηγείται µέσω 
του ΤΕΑΑ και µέχρι ένα ποσοστό του συνολικού χαρτοφυλακίου κάθε Τράπεζας, το 
οποίο καθορίζεται στη συµφωνία µεταξύ της Τράπεζας και του ∆ιαχειριστή του 
Ταµείου και δεν µπορεί να υπερβαίνει το 35%. Με τον τρόπο αυτό, αναµένεται να 
χορηγηθούν δάνεια σε γεωργούς, κτηνοτρόφους και µεταποιητικές επιχειρήσεις που 
µπορεί να φτάσουν µέχρι και τα 480 εκ. ευρώ.
Από τεχνικής άποψης, το Ταµείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΤΕΑΑ) είναι 
ένα Ταµείο Χαρτοφυλακίου. Αυτό σηµαίνει ότι αποτελείται από επιµέρους 
συµφωνίες, µία για κάθε συµµετέχουσα Τράπεζα, οι οποίες έχουν τα δικά τους 
χαρακτηριστικά αναφορικά µε:

  τη συµµετοχή ή όχι του Ευρωπαϊκού Ταµείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ),
  το συντελεστή µόχλευσης, δηλαδή το µέγεθος που προκύπτει διαιρώντας το 
συνολικό ποσό του χαρτοφυλακίου δανείων κάθε Τράπεζας µε την αντίστοιχη 
συµµετοχή του ΠΑΑ 2014 - 2020,

 τους δανειακούς όρους.

Το Ταµείο εφαρµόζεται µέσω δύο ειδικών δράσεων του ΠΑΑ 2014 – 2020:

 τη ∆ράση 4.1.4 που αφορά επενδύσεις σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις και
  τη ∆ράση 4.2.4 που αφορά επενδύσεις σε µεταποίηση και εµπορία γεωργικών 
προϊόντων µε τελικό προϊόν επίσης γεωργικό.

Βήμα-βήμα 
η αίτηση ένταξης 
στα Εγγυημένα 
Αγροτικά Δάνεια 

Επενδυτικό κεφάλαιο και ρευστότητα υπόσχεται 
σε κατ’ επάγγελμα αγρότες, νέους γεωργούς και 
μεταποιητικές επιχειρήσεις το Ταμείο Εγγυήσεων 
Αγροτικής Ανάπτυξης. Η Agrenda δημοσιεύει 
έναν χρηστικό οδηγό για τους ενδιαφερόμενους 
επενδυτές που τους καθοδηγεί στη διαδικασία της 
αίτησης. Ήδη αιτήσεις εγγυημένων δανείων 
39 εκατ. ευρώ βρίσκονται στα χέρια των τραπεζών
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Τράπεζα

ΠΑΑ 2014-2020

80% κάθε δανείου

Έως 35% του χαρτοφυλακίου{ {

Τι είναι το Ταµείο Εγγυήσεων 
Αγροτικής Ανάπτυξης;

Στο ΤΕΑΑ συµµετέχουν οι παρακάτω 
Τράπεζες (µε τη σειρά που 
υπογράφηκαν οι σχετικές συµφωνίες):

Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας
Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας
Τράπεζα Πειραιώς
ProCredit
Εθνική Τράπεζα
EUROBANK
Παγκρήτια Τράπεζα

39 ΕΚ. € 0 ΕΚ. €

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ∆ΑΝΕΙΩΝ

1

2



Τι πρέπει 
να κάνω 
για να λάβω 
δάνειο µέσω 
του ΤΕΑΑ;

Βήµα 1

Καταρτίστε ένα επιχειρηµατικό σχεδίο. Αυτό είναι απαραίτητο για 

τις περιπτώσεις που το δάνειο αφορά σε επενδύσεις που δεν 

συνδυάζονται µε επιχορήγηση ή περιλαµβάνει χρηµατοδότηση 

κεφαλαίου κίνησης.

Βήµα 2

Ερευνήστε την αγορά, ώστε να εντοπίσετε την Τράπεζα που 

προσφέρει τους δανειακούς όρους που ταιριάζουν καλύτερα στο 

προφίλ σας.

Βήµα 3

Υποβάλετε αίτηση για υπαγωγή στο ΤΑΕΕ προς την Τράπεζα της 

επιλογής σας, ηλεκτρονικά, µέσω του Πληροφοριακού 

Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων www.ependyseis.gr.

Βήµα 4

Προσκοµίστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Τράπεζα της 

επιλογής σας.

Οι τελικοί αποδέκτες (ωφελούµενοι) του ΤΕΑΑ µπορούν να λάβουν δάνεια ύψους από 
10.000 ευρώ µέχρι, κατά κανόνα, 5.000.000 ευρώ µε διάρκεια αποπληρωµής από 1 έως 15 
έτη και, πάντως, όχι αργότερα από την 31/12/2035. Τα δάνεια µέσω του ΤΕΑΑ µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για:

 Tην υλοποίηση επενδύσεων τόσο σε υλικά όσο και σε άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία, 
συµπεριλαµβανοµένου:

  του ΦΠΑ επί των επιλέξιµων δαπανών,
    της απόκτησης µεταχειρισµένου εξοπλισµού, εφόσον αυτή τεκµηριώνεται στο επιχειρηµατικό 

σχέδιο µε όρους αξίας, ηλικίας και επιδιωκόµενης χρήσης,
    της απόκτησης ζωικού κεφαλαίου ή/και φυτικού κεφαλαίου ετήσιας και πολυετούς 

φύτευσης,
  της αγοράς γης, εφόσον η δαπάνη δεν υπερβαίνει το 10% της συνολικής επένδυσης ·

  Kεφάλαια κίνησης ύψους έως 200.000 ευρώ ή έως το 30% του ύψους του δανείου που 
αφορά σε επενδύσεις, όποιο είναι µεγαλύτερο.
Γενικές δαπάνες που συνδέονται µε τις επιλέξιµες επενδύσεις, όπως αρχιτέκτονας, µηχανικός 

και τέλη διαβούλευσης, τέλη που σχετίζονται µε συµβουλές σχετικά µε την περιβαλλοντική και 
οικονοµική βιωσιµότητα, συµπεριλαµβανοµένων των µελετών σκοπιµότητας.

Iσχύουν οι ακόλουθοι περιορισµοί:

 Η ίδρυση νέων σφαγείων (εκτός πτηνοσφαγίων) χρηµατοδοτείται µόνο σε νησιωτικές 
περιοχές και εφόσον η δυναµικότητά τους δεν υπερβαίνει τους 400 τόνους κρέατος.
 Η ίδρυση πτηνοσφαγίων χρηµατοδοτείται µόνο σε νησιωτικές περιοχές και ορεινές περιοχές·
 Οι επενδύσεις παραγωγής ενέργειας χρηµατοδοτούνται µόνο εφόσον η δυναµικότητά τους 
δεν υπερβαίνει τις ανάγκες της επιχείρησης ή της εκµετάλλευσης.
 ∆απάνες µεταφοράς των δικαιωµάτων ιδιοκτησίας σε επιχειρήσεις χρηµατοδοτούνται υπό την 
προϋπόθεση ότι η µεταφορά αυτή πραγµατοποιείται µεταξύ ανεξάρτητων επενδυτών.
 Το δάνειο δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για πληρωµή δαπανών που έχουν πραγµατοποιηθεί 
πριν την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης στο Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών 
Ενισχύσεων, εκτός των γενικών δαπανών, οι οποίες µπορεί να έχουν πραγµατοποιηθεί και 
προγενέστερα.
 Το δάνειο δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για πραγµατοποίηση επενδύσεων εκτός Ελλάδας ή 
για επενδύσεις που έχουν ολοκληρωθεί ή υλοποιηθεί πλήρως κατά την ηµεροµηνία έγκρισης 
του δανείου από την Τράπεζα.
 Το δάνειο δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την αναδιάρθρωση ή την αναχρηµατοδότηση 
υφιστάµενου δανείου.
 Το δάνειο δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την προχρηµατοδότηση επιχορήγησης.

Οι γεωργοί, οι κτηνοτρόφοι και οι µεταποιητικές 
επιχειρήσεις που λαµβάνουν δάνεια µέσω του ΤΕΑΑ, 
αποτελούν τους τελικούς αποδέκτες. Για τη ∆ράση 4.1.4 
ωφελούµενοι µπορούν να είναι:

Φυσικά πρόσωπα, χαρακτηρισµένα ως επαγγελµατίες αγρότες 
µε βάση το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων 
του ΥπΑΑΤ, µε οικονοµικό µέγεθος εκµετάλλευσης (σε όρους 
τυπικής απόδοσης) µεγαλύτερο ή ίσο των 8.000 ευρώ.
Νοµικά πρόσωπα, που έχουν ως κύρια δραστηριότητα τη 
γεωργία, µε οικονοµικό µέγεθος εκµετάλλευσης (σε όρους 
τυπικής απόδοσης) µεγαλύτερο ή ίσο των 8.000 ευρώ.
Νέοι γεωργοί, ενταγµένοι στο υποµέτρο 6.1 του ΠΑΑ 2014 - 
2020.
ΚΟΙΝΣΕΠ µε κύρια δραστηριότητα τη γεωργία·
Συλλογικά σχήµατα αγροτών.

Για τη ∆ράση 4.2.4 ωφελούµενοι µπορούν να είναι 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη µεταποίηση, 
ανάπτυξη ή/και εµπορία γεωργικών προϊόντων µε τελικό 
προϊόν επίσης γεωργικό στους ακόλουθους τοµείς:

Κρέας – πουλερικά – κουνέλια (όπως σφαγεία βοοειδών, 
πτηνοσφαγεία, χοιρινών, αιγοπροβάτων, παραγωγή 
κρεατοσκευασµάτων και προϊόντων µε βάση το κρέας, µονάδες 
αλλαντικών, µονάδες επεξεργασίας ζωικών υποπροϊόντων)·
Γάλα (όπως επεξεργασία γάλακτος, παραγωγή προϊόντων 
γάλακτος, τυρί, γιαούρτη)·
Αυγά (όπως τυποποίηση συσκευασία αυγών)·
∆ιάφορα Ζώα (όπως Μέλι – Σηροτροφία - σαλιγκάρια)·
Ζωοτροφές (όπως παραγωγή µιγµάτων ζωοτροφών για 
οικόσιτα και γουνοφόρα ζώα)·
∆ηµητριακά (όπως παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δηµητριακών)·
Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων)·
Οίνος·
Οπωροκηπευτικά
Άνθη (όπως τυποποίηση και εµπορία ανθέων)·
Φαρµακευτικά και Αρωµατικά Φυτά·
Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό·
Ξύδι (πχ παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες 
γεωργικές πρώτες ύλες).
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Ποιοι µπορούν να ωφεληθούν 
από το ΤΕΑΑ;

Πως µπορώ να χρησιµοποιήσω 
το δάνειο µέσω του ΤΕΑΑ;

Οι ωφελούµενοι θα πρέπει:

  να είναι εγκατεστηµένοι και να λειτουργούν στην 
Ελλάδα,

  να χαρακτηρίζονται ως πολύ µικρές, µικρές ή µεσαίες 
επιχειρήσεις,

  να είναι οικονοµικά βιώσιµοι, µε βάση τα κριτήρια της 
Τράπεζας από την οποία δανείζονται,

  να µην έχουν ενταχθεί σε διαδικασία διάσωσης ή 
αναδιάρθρωσης,

  να µην έχουν υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία 
αφερεγγυότητας (ή άλλη ισοδύναµη διαδικασία) ούτε 
να πληρούν τα κριτήρια υπαγωγής σε διαδικασία 
αφερεγγυότητας κατόπιν αιτήσεων των πιστωτών τους,

  να µην δραστηριοποιούνται ουσιαστικά σε 
απαγορευµένους τοµείς.

3 4

5
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ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Παράταση µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2021 
έλαβε η τοποθέτηση εγκεκριµένου τύπου 
∆ιατάξεων Προστασίας Έναντι Ανατροπής 
(∆ΠΕΑ) στα παλιά τρακτέρ, σύµφωνα µε α-
πόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός Α-
γροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Οικονόµου.
Η παράταση αφορά τρακτέρ που έχουν τα-
ξινοµηθεί ή έχουν άδεια κυκλοφορίας η ο-
ποία εκδόθηκε πριν τις 21-5-1998 σύµφω-
να µε τη σχετική απόφαση, ώστε να διευ-

κολυνθούν οι µεταβιβάσεις και οι πωλή-
σεις που έχουν σχεδιαστεί από τους κατό-
χους τους για φέτος.

Σκοπός είναι η διευκόλυνση των εµπό-
ρων αγροτικών µηχανηµάτων αλλά και των 
αγροτών που έχουν στην κατοχή τους µη-
χανήµατα χωρίς ∆ΠΕΑ, να εναρµονιστούν 
µε το κοινοτικό και εθνικό νοµοθετικού 
πλαισίου που απαιτεί την ύπαρξη επί των 
γεωργικών ελκυστήρων εγκεκριµένου τύ-
που ∆ΠΕΑ ως προϋπόθεση για την έγκρι-
ση και την ταξινόµηση και απογραφή τους. 

Η απόφαση προβλέπει ότι είναι δυνατόν 

Έως 31 Δεκεμβρίου 
δυνατή η πώληση 
τρακτέρ χωρίς αψίδα 
Παράταση για τοποθέτηση εξοπλισμού προστασίας 
σε ελκυστήρες που έχουν ταξινομηθεί πριν το 1998 

Χωρίς έκθεση 
Lamma το 2021
Μετά τις συνεχιζόµενες 
αβεβαιότητες σχετικά µε 
την πανδηµία του Covid-19, 
η έκθεση LAMMA, που 
ήταν προγραµµατισµένη 
να γίνει 25-26 Μαΐου στο 
εκθεσιακό κέντρο NEC 
ακυρώνεται. Η έκθεση θα 
επιστρέψει έτσι 11-12 Ια-
νουαρίου του 2022 στο 
φυσικό της χώρο, λένε οι 
διοργανωτές της.

Συλλεκτικοί 
φορτωτές Manitou
∆ύο νέες ειδικές εκδόσεις 
των τηλεσκοπικών φορτω-
τών NewAg ετοιµάζει η 
Manitou. Μόνο για την 
Ευρώπη και µόνο σε 133 
κοµµάτια, τα νέα περιορι-
σµένης έκδοσης µοντέλα 
βασίζονται στα µοντέλα 
MLT 737 των 130 ίππων 
και στο MLT 741-140 V+ 
και θα φέρουν περισσότε-
ρα στοιχεία άνεσης και 
πολυτέλειας.

Νέους κινητήρες 
ετοιµάζει η Deutz
Η εδώ και δεκαετίες συ-
νεργασία του γκρουπ SDF 
µε την κατασκευάστρια κι-
νητήρων Deutz ανανεώνε-
ται και πάλι, µε τις δύο 
εταιρείες να συµφωνούν 
στην προµήθεια µιας σει-
ράς νέων κινητήρων κάτω 
των 4 λίτρων αλλά και των 
µεγαλύτερων της Deutz, 
TCD 4.1, 6.1 και 7.8 λί-
τρων, οι οποίοι φυσικά θα 
είναι µε πρότυπα Stage V.

Οι χορτοδετικές 
Quadrant best-seller
Η γενιά Quadrant των τε-
τράγωνων χορτοδετικών 
της Claas έχει µια ιστορία 
33 ετών, µε την εταιρεία 
να ανακοινώνει ότι είναι 
και το πιο ευπώλητο χορ-

Νέα παρελκόµενα 
από την Pöttinger
Σύντοµα στο χαρτοφυλά-
κιο της µε προϊόντα µηχα-
νικής ζιζανιοκτονίας θα 
βρεθεί η Pöttinger, η 
οποία εξαγόρασε την αυ-
στριακή εταιρεία Cross 
Farm Solution. Η CFS 
προσφέρει διάφορα είδη 
προιόντων από τσάπες και 
σβάρνες, µε την Pöttinger 
να φιλοδοξεί να εισάγει 
στη δική της γκάµα προϊό-
ντων τα µηχανήµατα αυτά, 
καλύπτοντας το προϊοντικό 
της «κενό» και απαντώ-
ντας στις νέες περιβαλλο-
ντικές προκλήσεις.

τοδετικό µηχάνηµα στη 
Γερµανία, ακόµη και τώρα, 
ως Quadrant 5000. Εκτός 
από τα δύο µοντέλα µε µέ-
γεθος µπάλας 0,7 x 1,2 µ., 
η σειρά µε το κορυφαίο 
Quadrant 5300 διαµορ-
φώνει δεµάτια 0,9 x 1,2 µ. 
Όλες οι χορτοδετικές τε-
τράγωνων δεµατιών της 
Claas δουλεύουν µε σύ-
στηµα κόµπου ειδικά ανε-
πτυγµένο από την εταιρεία.
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Οικονομικά, γνήσια 
ανταλλακτικά Celli 
από την Agrotech
Η  Agrotech S.A. προσφέρει τα οικονοµικά γνήσια α-
νταλλακτικά της Celli έχοντας την αποκλειστική αντιπρο-
σώπευση της κατασκευάστριας εταιρείας στην Ελλάδα.
Ειδικά σχεδιασµένα µε στιβαρή κατασκευή, η Agrotech 
αναφέρει πως είναι «τα µοναδικά που µπορούν να ε-
φαρµόσουν τέλεια στα µηχανήµατά και να εγγυηθούν 
όχι µόνο για την αύξηση της απόδοσης αλλά και την 
αύξηση της διάρκειας ζωής των παρελκοµένων». Μά-
λιστα, αξίζει να σηµειωθεί εδώ πως η Agrotech προ-
σφέρει τα γνήσια ανταλλακτικά τους, µε διαθεσιµό-
τητα έως και 98%.Επιπλέον, το άριστα εκπαιδευµένο 
προσωπικό της είναι σε θέση να αναγνωρίσει τις α-
νάγκες του κάθε αγρότη, να τον συµβουλέψει για τον 
βέλτιστο τρόπο χρήσης τους και να του στείλει οποιο-
δήποτε ανταλλακτικό χρειάζεται σε λίγες µόλις ώρες 
σε οπουδήποτε κι αν βρίσκεται.

Η Celli δηµιουργήθηκε το 1955 έχοντας εργοστάσια 
παραγωγής στην Ιταλία, ενώ συγκαταλέγεται στις ισχυ-
ρότερες κατασκευάστριες εταιρείες γεωργικών µηχα-
νηµάτων στον κόσµο. Η εταιρεία δεν είναι µόνο γνω-
στή για την ανθεκτικότητα, την ποιότητα και την ευε-
λιξία των µηχανηµάτων τους αλλά φηµίζεται και για 
την άριστη, ιδιαίτερη κατασκευή φρεζών και τις και-
νοτόµες τεχνικές που χρησιµοποιεί.

Τρακτέρ Case IH με 
ενισχυμένη αντοχή
H υψηλή στιλπνότητα και ανθεκτικότητα στην σκουριά 
είναι τα δύο χαρακτηριστικά που εξασφαλίζονται από 
την 1,1 εκατοµµυρίου ευρώ επένδυση της Case IH στο 
νέο σύστηµα βαφής, το οποίο εφαρµόζει στην κεντρι-
κή αυστριακή µονάδα παραγωγής και σε όλα τα νέα 
µοντέλα τρακτέρ. «Ήδη από τον Αύγουστο του 2020, 
όλα τα τρακτέρ Case IH που κατασκευάστηκαν στο St. 
Valentin της Αυστρίας, έφυγαν από το εργοστάσιο µε 
βελτιωµένα, εξαιρετικά ανθεκτικά χρώµατα», λέει σε 
δελτίο Τύπου η κατασκευάστρια. 

Για το σκοπό αυτό, η προηγούµενη πρακτική προ-
σαρµόστηκε στις νέες απαιτήσεις βάσει εκτεταµένων 
αναλύσεων και σε συνεργασία µε 24 εξειδικευµέ-
νους προµηθευτές και συνεργάτες. Αναλυτικότερα, 
σε διάφορα βήµατα πριν, κατά τη διάρκεια και µετά 
την πραγµατική εφαρµογή βαφής, δηµιουργείται έ-
να φινίρισµα βαφής που χαρακτηρίζεται από υψη-
λότερη και πιο µόνιµη στιλπνότητα καθώς και βελ-
τιωµένη αντοχή στις γρατζουνιές, τις ρωγµές και τη 
σκουριά, σύµφωνα µε την κατασκευάστρια εταιρεία.

να κατασκευαστούν και να εγκριθούν νέου 
τύπου ∆ΠΕΑ από ενδιαφερόµενους (µεµο-
νωµένους/ ανεξάρτητους κατασκευαστές, 
µηχανουργεία, ειδικούς µηχανικούς κ.λπ.) 
οι οποίοι αναλαµβάνουν τις απαιτούµενες 
από τον νόµο ευθύνες και υποχρεώσεις 
του κατασκευαστή. Εξακολουθούν να ισχύ-
ουν οι διατάξεις προστασίας που έχουν ε-
γκριθεί και διατεθεί στην αγορά, ήδη από 
την ηµεροµηνία παραγωγής ενός γεωργι-
κού ελκυστήρα και από τον ίδιο τον κατα-
σκευαστή του. 

Κλείνει ο κύκλος των παρατάσεων
Για να εγκριθούν οι νέου τύπου ∆ΠΕΑ α-

παιτείται δοκιµή που γίνεται από πιστοποιη-
µένους για το σκοπό αυτό φορείς. Ήδη στη 
χώρα µας έχουν λάβει έγκριση ∆ΠΕΑ ελλη-

νικής κατασκευής που καλύπτουν σηµαντι-
κό αριθµό παλαιών µοντέλων ελκυστήρων.

Ο υφυπουργός Γιάννης  Οικονόµου, µε 
αφορµή την υπογραφή της παράτασης εί-
πε: «Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, 
στο πλαίσιο της νοµιµότητας και έχοντας ε-
πίγνωση των δυσχερειών που αντιµετωπί-
ζουν οι παραγωγοί, δίνει παράταση µέχρι 
31-12-2021 διευκολύνοντας τους κατόχους 
παλαιών ελκυστήρων και παράλληλα ετοιµά-
ζοντας τον αγροτικό κόσµο για τη µετάβαση 
στη νέα εποχή. Πρέπει, όµως, να γίνει σαφές 
ότι  ο κύκλος των συνεχών παρατάσεων κά-
που εδώ θα πρέπει να ολοκληρωθεί, αφού 
πρόκειται για την πέµπτη κατά σειρά παρά-
ταση που δίδεται από το 1998. Είναι επιτα-
κτική ανάγκη, οι αγρότες µας να προχωρή-
σουν στις αναγκαίες προσαρµογές, καθώς 
η έλλειψη διάταξης προστασίας έναντι ανα-
τροπής, αποτελεί την κύρια αιτία δεκάδων α-
τυχηµάτων, συχνά θανατηφόρων, που συµ-
βαίνουν κάθε χρόνο στη χώρα µας». 

Πλέον λοιπόν οι κάτοχοι των παλαιών 
τρακτέρ πρέπει να αναζητήσουν επιχειρή-
σεις που είναι σε θέση να τους προµηθεύ-
σουν µε τη µπάρα προστασίας, γεγονός που 
εµπεριέχει µία δυσκολία από µόνο του ειδι-
κά σε αποµακρυσµένες περιοχές. 

Φορολογικό αποθεµατικό
Ζήτηµα ακόµα είναι να θεωρείται αφο-

ρολόγητο το έσοδο από την πώληση 
του παλιού τρακτέρ και να συµψηφίζε-

ται µε τις µελλοντικές αποσβέσεις



Σάββατο 13 & Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2021Agrenda38
ΠΟΙΟΤΗΤΑ.ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ένα σ’ αγαπώ και 
μια συγγνώμη 

  

 ∆ιαχρονικό: Όλοι χρωστάµε 
κάπου ένα σ’ αγαπώ και µία 
συγνώµη. Μενέλαος Λουντέµης

Εξαγωγές: Η διαχρονική 
αύξηση των εξαγωγών επώνυµου 
τυποποιηµένου ελληνικού 
ελαιολάδου και πυρηνελαίου, 
2002-2019, είναι εντυπωσιακή. Οι 
εξαγωγές του τυποποιηµένου 
ελληνικού ελαιολάδου προς χώρες 
της ΕΕ εκτινάχθηκαν από τους 
7.561 τόνους το 2002 στους 26. 
872 τόνους το 2019, αυξήθηκαν 
δηλαδή κατά 355%. H αύξηση 
εξαγωγών τυποποιηµένου 
ελληνικού ελαιολάδου προς Τρίτες 
- εκτός ΕΕ χώρες, οι οποίες από 
7.290 τόνους το 2002 άγγιξαν 
τους 19.807 τόνους το 2019, 
αυξήθηκαν δηλαδή κατά 272%. 

Την πρώτη θέση 
το 2019 στις 
εξαγωγές 
τυποποιηµένου 
ελληνικού 
ελαιολάδου 
κατέχει η 
Γερµανία µε 
10.760 τόνους, 

οι ΗΠΑ µε 9.644 τόνους και 
ακολουθεί η Αυστρία µε 2.747 
τόνους. DG TRADE. ΣΕΒΙΤΕΛ, 
3/2/2021

 ΠΟΠ-ΠΓΕ: Ως ΠΟΠ-ΠΓΕ 
θεωρούνται πλέον η σαρδέλα 
Καλλονής, το µέλι Ικαρίας 
«Άναµµα» και το µελίχλωρο τυρί 
Λήµνου. Αυτά τα προϊόντα του 
βορείου Αιγαίου περιλαµβάνονται 
στον σχετικό φάκελο που 
συντάσσεται. Η ∆ιεύθυνση 
Αγροτικής Ανάπτυξης της 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 
προσανατολίζεται και στην επιλογή 
ως ΠΟΠ-ΠΓΕ του «ασπροµύτικου» 
φασολιού της Λήµνου. ΑΠΕ. 
aftodioikisi.gr. 
texnologosgeoponos.gr, 3/2/2021. 

Κλοπή αβοκάντο:
Περισσότερα από 200 κιλά 
αβοκάντο έκλεψε από χωράφι στα 
Χανιά, ένας 43χρονος Βούλγαρος, 
που συνελήφθη από την 
Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας 
Χανίων. Επί δύο µήνες τα 
πουλούσε µέσω facebook. 
cretapost.gr, texnologosgeoponos.
gr, 31/1/2021. 

*ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ  
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Ό,τι καλύτερο γενετικά εµπεριέχουν οι 
ελληνικές παραδοσιακές ποικιλίες ντο-
µάτας θα αξιοποιηθεί µέσω του ερευνη-
τικού πρότζεκτ «ΝΤΟΜΑΤΟΜICS» για 
την παραγωγή ποικιλιών µε πιο βελτι-
ωµένα χαρακτηριστικά σε επίπεδο ποι-
ότητας αλλά και αντοχής σε ασθένειες. 

Το έργο, που τρέχει ερευνητική κοι-
νοπραξία µε συντονιστή Φορέα το τµή-
µα Γενετικής & Βιοτεχνολογίας Οπωρο-
κηπευτικών-Μεσογειακό Αγρονοµικό 
Ινστιτούτο Χανίων (Επιστηµονικά υ-
πεύθυνου έργου: ∆ρ Παναγιώτης Κα-
λαϊτζής), στοχεύει στο χαρακτηρισµό 
και αξιοποίηση των ελληνικών παρα-
δοσιακών ποικιλιών ντοµάτας και του 
υπάρχοντος γενετικού υλικού σε διά-
φορα στάδια βελτίωσης µε κεντρικό 
στόχο την παραγωγή ελληνικών ποι-
κιλιών ντοµάτας είτε µε τη µορφή υ-
βριδίου είτε καθαρής σειράς µε κριτή-
ρια βελτίωσης τη µετασυλλεκτική συ-
µπεριφορά, τα ποιοτικά χαρακτηριστι-
κά και την παραγωγικότητα. Το ΝΤΟ-
ΜΑΤΟΜICS έχει διάρκεια 30 µήνες, ξε-
κίνησε 29 Σεπτεµβρίου 2020, µε συνο-
λικό προϋπολογισµό στο 1 εκατ. ευρώ, 
ενώ µέσω πρόσφατης τηλεδιάσκεψης 

διεξήχθη η εναρκτήρια συνάντηση, µε 
όλους τους φορείς της κοινοπραξίας.

Κύριοι στόχοι του προγράµµατος είναι: 
Γενετική Βελτίωση παραδοσιακών 

ποικιλιών για δηµιουργία νέων ανταγω-
νιστικών ως προς τα ιδιαίτερα χαρακτη-
ριστικά µετασυλλεκτικής συµπεριφοράς, 
ποιοτικών παραµέτρων και παραγωγι-
κότητας που θα ενσωµατώνουν αντο-
χή σε ασθένειες και ιώσεις, µε γονιδιω-
µατικές προσεγγίσεις-genome editing. 

Μεταβολοµική ανάλυση των καρ-
πών ντοµάτας για πιστοποίηση ποιότη-
τας του παραγόµενου προϊόντος και εύ-
ρεση βιοδεικτών και µεταβολιτών που 
διαφοροποιούνται από ποικιλία σε ποι-
κιλία και µεταξύ διαφόρων σταδίων α-

νάπτυξης για τον χαρακτηρισµό της 
διατροφικής αξίας των ποικιλιών µε 
στόχο την εµπορική αξιοποίησή τους. 

Αξιολόγηση της γονοτυπικής και 
φαινοτυπικής ποικιλοµορφίας των ελ-
ληνικών ποικιλιών, αλλά κι αυτών που 
θα παραχθούν κατά τη διάρκεια του 
προγράµµατος και µελέτη της µορια-
κής βάσης της ποικιλοµορφίας τους µε 
συνδυαστικές µεταγραφοµικές, πρωτε-
οµικές και φαινοµικές προσεγγίσεις. 

∆ιατήρηση σπόρων των ελληνι-
κών παραδοσιακών ποικιλιών και του 
γενετικού υλικού από αυτογονιµοποί-
ηση και δηµιουργία βάσης δεδοµένων 
µε χαρακτηριστικά ποιότητας, µετασυλ-
λεκτικής συµπεριφοράς, παραγωγικό-
τητας και καλλιεργητικών τεχνικών. 

Ακόμα πιο βελτιωμένη εκδοχή 
παραδοσιακών ποικιλιών 
ντομάτας από το πρόγραμμα 
Ntomatomics Παραγωγή ποικιλιών με καλύτερη 

μετασυλλεκτική συμπεριφορά, ποιοτικά 
χαρακτηριστικά και παραγωγικότητα

O επιστηµονικός υπεύθυνος και συντονιστής 
του έργου ∆ρ. Παναγιώτης Καλαϊτζής.

Στο µικροσκόπιο του ΕΛΙΑ∆Α και σε πραγµατικά σενάρια 
κλιµατικής αλλαγής το γενετικό υλικό της ελιάς

Η εν δυνάµει αξιοποίηση γενετικού υλικού ελληνικών ποικιλιών ελιάς µε στόχο 
την προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή και την παραγωγή υψηλής διατροφικής 
αξίας προϊόντων ελαιολάδου, είναι ένα από σηµαντικά ερευνητικά προγράµµατα 
που συντονίζει το ΜΑΙΧ, µε την ονοµασία «ΕΛΙΑ∆Α». Στόχος του είναι ο 
χαρακτηρισµός, η αξιολόγηση και αξιοποίηση των ελληνικών ποικιλιών ελιάς, για 
αυξηµένη ανθεκτικότητα σε πραγµατικά σενάρια κλιµατικής αλλαγής, η 
παραγωγή διαφοροποιηµένων διατροφικά και ποιοτικά προϊόντων ελαιολάδου 
και η παραγωγή ή αξιοποίηση νέων ποικιλιών-κλώνων. Η προστασία του 
ελληνικού γενετικού υλικού ελιάς θα γίνει µέσω του χαρακτηρισµού του µε 
καινοτόµα εργαλεία γονιδιωµατικής, φαινοµικής, µεταβολοµικής και γενετικής. 
Το ΕΛΙΑ∆Α έχει διάρκεια 30 µήνες, προϋπολογισµό στα 836.000 ευρώ και 
επιστηµονικό υπεύθυνο και συντονιστή του έργου τον ∆ρ. Παναγιώτη Καλαϊτζή.

Στόχοι
Οι στόχοι θα 
επιτευχθούν 
µε στοχευµέ-
νους εµβο-

λιασµούς και 
επιλεκτικές 

διασταυρώσεις

Β’ κύκλος
Το πρόγραµµα 
συγχρηµατο-
δοτείται στο 
πλαίσιο του 
«Ερευνώ-

∆ηµιουργώ-
Καινοτοµώ»

Oµικές
Παραγωγή 

νέων 
ποικιλιών 

ντοµάτας µε 
χρήση οµικών 
τεχνολογιών

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr
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Η δηµιουργία και η εδραίωση, εντός και 
εκτός συνόρων, ενός ισχυρού brand 
name για τα τοπικά προϊόντα αγροδια-
τροφής, που αναδείχθηκαν και το 2020 
ως το «δυνατό χαρτί» για την περιοχή, µε 
τη συµβολή τους να ξεπερνά το 25% του 
ΑΕΠ, είναι στις βασικές προτεραιότητες 
της Κεντρικής Μακεδονίας σε ό,τι αφορά 
το στρατηγικό σχεδιασµό για το 2021.

Για την επίτευξη του φιλόδοξου στό-
χου της, η Περιφέρεια, όπως τόνισε ο α-
ντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονο-
µίας Σωτήρης Μπάτος, κατά τη διάρκεια 
του απολογισµού των πεπραγµένων της 
περασµένης χρονιάς, εφαρµόζει µια µε-
γάλη καµπάνια προβολής και προώθη-
σης ποιοτικών προϊόντων της Κεντρικής 
Μακεδονίας σε εκθέσεις στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό αλλά και µε εξειδικευµέ-
νες εξωστρεφείς δράσεις.

Κεντρική επιδίωξη για την τρέχουσα 
χρονιά είναι, επίσης, η περαιτέρω δια-
σύνδεση του πρωτογενούς τοµέα µε ε-
κείνους του τουρισµού και του πολιτι-
σµού, καθώς, µε τον τρόπο αυτό, σύµ-
φωνα µε τον κ. Μπάτο θα αποκτήσουν 
προστιθέµενη αξία το πλούσιο αγροτικό 
και το τουριστικό και πολιτιστικό προϊόν.

«Θα δηµιουργηθούν επίσης νέες θέ-
σεις εργασίας, ενώ θα διευρυνθούν κι 
άλλοι δυο θεσµοί της Περιφέρειας, που 
διαθέτουν θετικό πρόσηµο, η Αγροδια-
τροφική Σύµπραξη και η Μακεδονική 
Κουζίνα», υποστήριξε ο Αντιπεριφερει-
άρχης και τόνισε ότι οι δυο αυτοί θεσµοί, 
παρά τις δυσκολίες που έχουν προκύψει 
από την πανδηµία άρχισαν το 2020 να 
αποκτούν αναγνωρισιµότητα διεθνώς 
και να κεφαλαιοποιούν οικονοµικά ο-
φέλη για την ευρύτερη περιοχή.

Στην ίδια κατεύθυνση, θύµισε πως η 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εί-
ναι σταθερά πρώτη σε αγροτική παρα-
γωγή και σε εξαγωγές τροφίµων και α-
γροτικών προϊόντων µε το ποσοστό της 
αγροτικής οικονοµίας στο τοπικό ΑΕΠ 

κινείται ανοδικά και σταθερά άνω του 
25%, ενώ ανέφερε πως «ο πρωτογενής 
τοµέας συµµετέχει κατά 26% στην Ακα-
θάριστη Προστιθέµενη Αξία του πρωτο-
γενούς τοµέα σε επίπεδο χώρας, καταδει-
κνύοντας έτσι τον κοµβικό του ρόλο στο 
αναπτυξιακό µοντέλο της Περιφέρειας».

Ο ίδιος επεσήµανε πως η Περιφέ-
ρεια κατάρτισε ήδη το νέο στρατηγι-
κό σχέδιο δράσης για την προώθηση 
των αγροδιατροφικών προϊόντων της 
περιόδου 2021-2023, µε ενέργειες οι 
οποίες θα έρθουν να «κουµπώσουν» 
στο περσινό πλάνο δράσης, που περι-
λάµβανε συµµετοχή αγροτικών προϊ-
όντων και της Μακεδονικής Κουζίνας 
σε εκθέσεις και τους Ολυµπιακούς Α-
γώνες Μαγειρικής στη Στουτγάρδη, 
ενώ επικαιροποιήθηκε και το µητρώο 
του κλάδου.  Λ. ΛΙΑΜΗΣ

Τα προϊόντα αγροδιατροφής
της Κεντρικής Μακεδονίας 
στυλοβάτης στο τοπικό ΑΕΠ

Πρώτα πιστοποίηση για ΠΟΠ/ ΠΓΕ 
λεβάντας από τη Δυτική Μακεδονία
Τη διαδικασία πιστοποίησης αγρο-
τικών πρώτων υλών και τελικών 
προϊόντων που παράγονται στη 
∆υτική Μακεδονία και έχουν τα κα-
τάλληλα ποιοτικά χαρακτηριστικά, 
προκειµένου να κατατεθεί στη συ-
νέχεια ο φάκελος για ένταξη στον 
κατάλογο ΠΟΠ/ΠΓΕ της ΕΕ, ξεκινά 
η Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας.

Η πιστοποίηση αφορά τα προϊό-
ντα αρωµατικών και φαρµακευτι-
κών φυτών, µεταξύ των οποίων προ-
ϊόντα λεβάντας (αιθέριο έλαιο, αν-
θόνερο, ξηρή δρόγη) αλλά και πα-
ράγωγα αυτών (φυτοθεραπευτικά 
σκευάσµατα, φυσικά καλλυντικά).

Με πρωτοβουλία του Περιφερει-
άρχη ∆υτικής Μακεδονίας Γιώργου 
Κασαπίδη, η παραπάνω προσπά-
θεια θα τεθεί υπό την αιγίδα της Α-
ντιπεριφέρειας Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης, µε υπεύθυνο τον κ. Άµπα Βα-
σίλειο. Ήδη έχει αποσταλεί σχετι-
κή επιστολή προς τους ιδιοκτήτες 
αποστακτηρίων, µε την παράκλη-
ση να ενηµερώσουν τους συνεργα-
ζόµενους µε αυτούς παραγωγούς.

Μάλιστα, στη µακρόχρονη και ε-
πίπονη διαδικασία πιστοποίησης 
που απαιτεί επιστηµονική και ι-
στορική τεκµηρίωση, η Περιφέρεια 

καλεί κάθε οµάδα παραγωγών ή 
και µεταποιητών να συµµετάσχει. 

 Η κατοχύρωση της ένδειξης ΠΟΠ 
ή ΠΓΕ θα προσδώσει προστιθέµε-
νη αξία, ταυτότητα και φήµη στα το-
πικά προϊόντα, καθιστώντας τα α-
κόµη πιο ελκυστικά στην εγχώρια 
και στις διεθνείς αγορές, επιφέρο-
ντας παράλληλα πολλαπλασιαστι-
κά οφέλη στην τοπική κοινωνία. 

Σύµφωνα µε το υφιστάµενο θε-
σµικό ευρωπαϊκό και εθνικό πλαί-
σιο για τις πιστοποιήσεις, αυτές που 
µπορούν να αποδοθούν σε αγροτι-
κά προϊόντα µε ιδιοτυπία είναι τρεις: 
α) Ονοµασία προέλευσης (ΠΟΠ), β) 
Γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ), γ) Πα-
ραδοσιακότητα (ΕΠΙΠ). Η προσπά-
θεια για πιστοποίηση των προϊό-
ντων της καλλιέργειας λεβάντας, 
αναφέρει η επιστολή Κασαπίδη, 
αφορά την κατηγορία ΠΟΠ ή την 
κατηγορία ΠΓΕ προϊόντων. Το επό-
µενο διάστηµα, ο κ. Κασαπίδης θα 
ενηµερώσει τους εµπλεκόµενους 
για τις ενέργειες που πρέπει να γί-
νουν οργανωµένα για την προετοι-
µασία και κατάθεση αρµοδίως του 
σχετικού φακέλου, προκειµένου να 
µην χαθεί πολύτιµος χρόνος και να 
προχωρήσει η διαδικασία.

Σύµβολο 
πολιτισµού 
ο οίνος, ζητά
υπεύθυνη 
κατανάλωση
Το Ευρωπαϊκό Σχέδιο 
για την καταπολέµηση 
του καρκίνου δεν 
πρέπει να επηρεάσει το 
ευρωπαϊκό κρασί, λέει 
η Ευρωπαϊκή 
Συνοµοσπονδία 
Ανεξάρτητων 
Οινοπαραγωγών, 
µέλος της οποίας και 
ο Σύνδεσµος Μικρών 
Οινοποιών Ελλάδας, 
τονίζοντας την ανάγκη 
πληροφόρησης των 
πολιτών σχετικά µε τα 
συστατικά και τη 
διατροφική αξία των 
οινικών προϊόντων και 
για την υπεύθυνη και 
µε µέτρο κατανάλωση. 
Ο πρόεδρος της CEVI 
Τοµάς Μοντάν λέει 
ότι «Ο οίνος είναι 
ευρωπαϊκή κληρονοµιά 
που πρέπει πάντα να 
προστατεύεται».

O αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής 
Οικονοµίας Σωτήρης Μπάτος.

Η Περιφέρεια κατάρτισε ήδη το νέο στρατηγικό σχέδιο δράσης για την 
προώθηση των αγροδιατροφικών προϊόντων της περιόδου 2021-2023.

Πιστοποίηση
Αφορά προϊόντα αρω-
µατικών φυτών, όπως 

προϊόντα λεβάντας 
(αιθέριο έλαιο, ανθό-
νερο, ξηρή δρόγη) και 

παράγωγα αυτών

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ 
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

3.322 

74,7 ΔΙΣ 

30 
∆ΙΕΘΝΕΙΣ 

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

ΠΟΠ

105
ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΑΞΙΑ ΠΓΕ

2,3 ΔΙΣ 
ΑΞΙΑ ΕΠΙΠ
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Γαλακτοκομικά προϊόντα Σουλίου

Οι γαλατάδες της 
Ηπείρου με δίκτυο 
σε Γαλλία, Γερμανία
Από τις ζωοτροφές, στην αγελαδοτροφία κι από εκεί στη 
λύση της μικρής βιομηχανίας γάλακτος που εξελίσσεται

Προϊόντα
Συσκευασίες γάλα-

κτος, ξινόγαλο, κεφίρ 
και γιαούρτια τοπο-

θετήθηκαν στα µικρά 
σούπερ µάρκετ της 

Ηπείρου όταν ξεκίνη-
σαν οι προσπάθειες 

καθετοποίησης 

Τα γαλακτοκοµικά προϊόντα 
Σουλίου βγήκαν για πρώτη 
φορά το 2018, έχουν ήδη 
κατακτήσει την αγορά 
της Ηπείρου και πλέον 
επεκτείνονται στο εξωτερικό.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Από την παραγωγή ζωοτρο-
φών στη σύσταση κτηνοτρο-
φικής µονάδας µε 50 αγε-
λάδες και από εκεί στην δη-
µιουργία βιοµηχανίας γαλα-
κτοκοµικών προϊόντων, οι κινή-
σεις των δύο αδερφών Καραγιώ-
τη από την Ήπειρο ήταν µια αναπτυξι-
ακή αντίδραση στους υφεσιακούς κύκλους της 
αγροτικής οικονοµίας. Τα γαλακτοκοµικά προ-
ϊόντα Σουλίου βγήκαν για πρώτη φορά το 2018 
και µέσα σε δυόµιση χρόνια έχουν ήδη κατακτή-
σει την αγορά της Ηπείρου και πλέον επεκτείνο-
νται στους γειτονικούς νοµούς όσο το στοίχηµα 
των εξαγωγών παίζεται στη Γαλλία, τη Γερµανία 
και την Ισπανία. Τα πρώτα βήµατα όµως του Βαγ-
γέλη και του Αλκιβιάδη Καραγιώτη στην αγορά έ-
γιναν το 1994, όταν ανέλαβαν την οικογενειακή 
επιχείρηση παραγωγής ζωοτροφών, πυρήνας της 
οποίας ήταν 800 στρέµµατα µε µηδική και καλα-

µπόκι στην κοιλάδα του Αχέροντα. Εί-
τε η εµπορία ζωοτροφών σε τοπική 
κλίµακα ήταν εξαντλητική υπόθε-
ση το 2008, είτε η δηµιουργικότη-
τα των δύο αδερφών υπερέβαινε 
τις προοπτικές της αγοράς αυτής, 

σε κάθε περίπτωση το 2009 στις έ-
γνοιες τους προστέθηκε η φροντί-

δα 50 αγελάδων της φυλής Χολστάιν 
και η διαχείριση µιας γαλακτοκοµικής 

µονάδας που απλώνεται σε 1000 τ.µ στο Σού-
λι «µε το πιο σύγχρονο αρµεκτήριο και εξοπλι-
σµό που υπήρχε τότε» όπως αφηγείται ο Βαγγέ-
λης Καραγιώτης στην Agrenda. Μια δεκαετία µε-
τά οι προσπάθειές τους πέφτουν πάνω στον τοί-
χο των χαµηλών τιµών γάλακτος. «Έπρεπε να α-
ποφασίσουµε τότε αν θα κλείσουµε την µονάδα 
ή αν θα πάµε στην καθετοποίηση» λέει ο συνοµι-
λητής µας. Χρειάστηκαν τότε 400.000 ευρώ περί-
που σε επενδύσεις. Έτσι µε την υπογραφή τους ως 
«Γαλακτοκοµικά προϊόντα Σουλίου», συσκευασίες 
γάλακτος, ξινόγαλο, κεφίρ και γιαούρτια τοποθε-
τήθηκαν στα µικρά σούπερ µάρκετ της Ηπείρου. 

Τα πρώτα βήµατα όµως του Βαγγέλη και του Αλκιβιάδη Καραγιώτη 
στην αγορά έγιναν το 1994, όταν ανέλαβαν την οικογενειακή επιχείρηση 
παραγωγής ζωοτροφών, µε 800 στρέµµατα στην κοιλάδα του Αχέροντα. 

Τα αδέλφια Καραγιώτη
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Ως ένα προϊόν delicatessen που θα 
µπορούσε να βρει τη θέση του και 
στα ράφια των σουπερ µάρκετ χαρα-
κτηρίζει ο Βαγγέλης Καραγιώτης το 
χαρτοφυλάκιο της διαρκώς αναπτυσ-
σόµενης γαλακτοβιοµηχανίας του. 

«Η διαφορά από τον ανταγωνι-
σµό» -λέει- «είναι ότι εµείς γνωρί-
ζουµε τα πάντα για το τελικό προϊ-
όν. Ξέρουµε πώς παράχθηκε η ζω-
οτροφή τους, αφού εµείς την καλ-
λιεργούµε, ξέρουµε πότε αρµέχτηκε 
το ζώο και πότε µπήκε το γάλα στην 
παραγωγή». Ο ίδιος άντλησε αυτο-
πεποίθηση για την επένδυση στην 
µονάδα του από την τάση στροφής 
των καταναλωτών στην εντοπιότη-
τα. «Βλέπαµε τότε ότι οι άνθρωποι 
θέλουν τοπικά προϊόντα και εµείς 
αυτό που µπορούσαµε να προσφέ-
ρουµε ήταν ακριβώς αυτό. Μπορού-
µε να εγγυηθούµε ότι το γάλα αρ-
µέγεται στις 6 το πρωί, ότι στις 8 έ-
χει µπει στο µπουκάλι και µια ώρα 
αργότερα έχει φτάσει στο σούπερ 
µάρκετ» αναφέρει χαρακτηριστικά. 

Γνωρίζοντας λοιπόν το ανταγωνι-
στικό πλεονέκτηµα της επιχείρησης, 
συνεχίζονται και οι επενδύσεις. Ήδη 

έχει κατατεθεί φάκελος στον κύκλο 
του Αναπτυξιακού νόµου που είναι 
αυτό το διάστηµα ανοιχτός. Είναι το 
πρώτο πρόγραµµα στο οποίο συµ-
µετέχει η επιχείρηση και στόχος εί-
ναι η αναβάθµιση των µηχανηµά-
των της µονάδας µεταποίησης γά-
λακτος, ώστε να µπούνε νέες µηχα-
νές συσκευασίας γιαουρτιών, προϊ-
όν που γνωρίζει µεγάλη ζήτηση στις 
αγορές που επιχειρούνται εξαγωγές. 

Παράλληλα, µέχρι το καλοκαίρι 
το ζωικό κεφάλαιο προορίζεται να 
αυξηθεί. «Θα βάλουµε ακόµα 50 µε 
70 αγελάδια στην παραγωγή. Τώρα 
έχουµε 70 αρµεγόµενα ζώα σε σύ-
νολο 130. Θέλουµε να αυξήσουµε 
την παραγωγή µέχρι το καλοκαίρι 
γιατί αναµένουµε αύξηση της ζήτη-
σης για τα προϊόντα µας» εξηγεί ο 
47χρονος κτηνοτρόφος. Παράλλη-
λα, παρακολουθώντας τις εξελίξεις 
στον τοµέα της κτηνοτροφίας, ο συ-
νοµιλητής µας εξηγεί ότι τα ροµπο-
τικά συστήµατα και οι αυτοµατισµοί 
είναι κάτι που θα σκεφτεί σοβαρά 
να εντάξει στον στάβλο της επιχεί-
ρησης στο µέλλον, αφού πρώτα κα-
ταφέρει να επεκτείνει το δίκτυό της.

Όταν αρμέγεται στις 6 και στις 9 το πρωί 
είναι στο ράφι κερδίζει τον καταναλωτή

ΣΟΥΛΙ
Καθετοποιηµένη κτηνοτροφική µονάδα 

αγελαδοτροφίας, µε αγελάδες Χολστάιν ταϊσµένες µε 
ιδιοπαραγώµενες ζωοτροφές

souliou_karagiotis@yahoo.com

Αναπτυξιακός
Ήδη έχει κατατεθεί 

φάκελος στον κύκλο 
του Αναπτυξιακού νόµου 
για εκσυγχρονισµό της 
µονάδας µεταποίησης

ΣΟΥΛΙ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

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

agrenda@agronews.gr

Ευρωπαίοι 
Καπνοπαραγωγοί
Νέος πρόεδρος
Η οργάνωση των Ευρωπαίων 
Καπνοπαραγωγών (UNITAB) 
µε παρόντες αντιπροσώπων από 
Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, 
Βουλγαρία, Ιταλία, Ουγγαρία, 
Πολωνία, Γερµανία και Ελβετία 
ανέδειξαν ως πρόεδρο για την 
διετία 2020-2022 τον Ιορδανίδη 
Θεόδωρο, πρόεδρο της Κεντρικής 
Κλαδικής Συνεταιριστικής 
Ένωσης Καπνού Ελλάδος. 

Ο.Κ.Ε
Πρόεδρος 
ο Γ. Πάιδας
Πρόεδρος της Οικονοµικής και 
Κοινωνικής Επιτροπής της 
Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.), µετά από 
πρόταση της Ολοµέλειάς της, 
ορίσθηκε από τον Υπουργό 
Οικονοµικών ο Γιάννης Πάιδας. Ο 
κ. Πάιδας είναι µέλος 
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και 
Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ).

Coca-Cola
Σίσσυ 
Ηλιοπούλου 
Τη θέση της ∆ιευθύντριας 
Εταιρικών Σχέσεων, Επικοινωνίας 
& Βιώσιµης Ανάπτυξης για τη 
Βόρεια Ευρώπη, µε κυρίαρχη 
αγορά αυτή της Μεγάλης 
Βρετανίας, στη The Coca-Cola 
Company αναλαµβάνει η κ. Σίσσυ 
Ηλιοπούλου. Η κ. Ηλιοπούλου είναι 
υψηλόβαθµο στέλεχος, µε µεγάλη 
εργασιακή εµπειρία στον τοµέα 
των εταιρικών υποθέσεων, 
της επικοινωνίας και βιώσιµης 
ανάπτυξης.

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Από λεπτές ισορροπίες δείχνουν να περνούν 
οι σχέσεις αγροτών και κυβέρνησης, σε µια 
περίοδο που όλα έδειχναν πως αυτόν το χει-
µώνα όλα θα εξελιχθούν ήρεµα και η γνω-
στή «φάλαγγα» των τρακτέρ δεν θα χρειασθεί 
να δώσει το παρών της στις αστικές οδούς.

Οι πρώτες εστίες διαµαρτυρίας που έλα-
βαν χώρα το τελευταίο δεκαπενθήµερο δεν 
είναι τέτοιες που να προοιωνίζουν ένα ανε-
ξέλεγκτο κύµα αντιδράσεων από την πλευ-
ρά των αγροτών δεν είναι όµως και ασήµα-
ντες για να υποτιµηθούν από τους ιθύνοντες.
 Αν µάλιστα ληφθεί υπόψη ότι έρχονται σε µια 
περίοδο απαγορεύσεων, λόγω της πανδηµί-
ας, δίνουν ένα σαφές µήνυµα ότι στις τάξεις 
του αγροτικού κόσµου υπάρχουν αντικειµε-
νικές δυσκολίες που θα µπορούσαν να εκ-
δηλωθούν ακόµα και µε απρόβλεπτο τρόπο. 

Υπενθυµίζεται ότι η µικρή «παρέλαση» των 
τρακτέρ προ δύο εβδοµάδων στα Φάρσαλα, έ-
δωσε τη θέση σε µια αξιόλογη συγκέντρωση 
µηχανηµάτων στα Γιαννιτσά και σε ένα ακό-
µη πιο ζωηρό συλλαλητήριο στην πόλη των 
Σερρών. Λίγες µέρες µετά, την περασµένη 
∆ευτέρα βρήκε ανταπόκριση µια ακόµα πο-
ρεία τρακτέρ στον Τύρναβο, ενώ κινητικότη-
τα επικρατεί και σε άλλες αγροτικές περιοχές. 

Αιχµή του δόρατος φαίνεται να αποτελούν 
σ’ αυτή τη φάση οι 22 Αγροτικοί Σύλλογοι 
που θέτουν επιτακτικά το ζήτηµα της ειδι-
κής ενίσχυσης του βάµβακος, λόγω της πί-
εσης που προκάλεσε στις τιµές παραγωγού 
η πανδηµία και τα µέτρα για τον κορωνοϊό. 

∆ίπλα στους βαµβακοκαλλιεργητές βέβαια 
αρχίζει να συσπειρώνεται σιγά – σιγά ένα ευ-
ρύ φάσµα παραγωγών (πυρηνόκαρπων, κη-
πευτικών, ενεργειακών και κτηνοτροφικών 
φυτών, αµπελουργών, ελαιοκαλλιεργητών 
κ.α.). Όλοι µαζί, µπορεί  σε πρώτη φάση να 
διεκδικούν κάποια έκτακτη ενίσχυση, κατά 

βάθος όµως εκφράζουν την αγανάκτησή τους 
για τη δύσκολη οικονοµική θέση στην οποία 
περιέρχονται χρόνο µε το χρόνο. Αντιδρούν 
στην άρνηση της Πολιτείας να χαράξει µια 
συνεκτική αγροτική πολιτική η οποία να δι-
ευκολύνει τις αποδοτικές επενδύσεις και να 
µειώνει την αβεβαιότητα των δραστηριοποι-
ούµενων στον αγροτικό χώρο. 

Οι κυβερνώντες οφείλουν να κατανοή-
σουν σ’ αυτή τη φάση ότι δεν αρκεί, όπως 
πολλοί νοµίζουν, µια αργή και ευκαιριακή 
συγκέντρωση της αγροτικής δραστηριότητας 
σε λιγότερα χέρια. Ούτε λύνει το πρόβληµα 
το γεγονός ότι η συρρίκνωση της οικονοµι-
κής δραστηριότητας σε άλλους τοµείς, φέρ-
νει νέο κόσµο στη γεωργία. Αν µελετήσει κα-
νείς προσεκτικά τις νέες εκµεταλλεύσεις που 
έχουν δηµιουργηθεί την τελευταία δεκαετία 
στο αγροτικό χώρο, θα διαπιστώσει ότι πολύ 
λίγες εξ αυτών εξασφαλίζουν τα απαιτούµε-
να κριτήρια βιωσιµότητας. 

∆εν είναι µάλιστα λίγες οι περιπτώσεις 
που το πριµ πρώτης εγκατάστασης νέων α-
γροτών έρχεται να λάβει επιδοµατικό χαρα-
κτήρα. Μοιράζεται έτσι, πολλές φορές, σε ή-
δη υφιστάµενες και µάλλον παρακµάζου-
σες εκµεταλλεύσεις των προηγούµενων κα-
τόχων, παρά διαµορφώνει όρους για µια ου-
σιαστική ανάπτυξη  των προσπαθειών των α-
γροτικών µονάδων µε σύγχρονους όρους. 

Ένα ακόµη θέµα που µάλλον υποτιµάται 
από τους αρµόδιους, έχει να κάνει µε τις ι-
διαίτερα σοβαρές δυσκολίες που παρουσιά-
ζουν αρκετές προσπάθειες αναδιάρθρωσης 
εκµεταλλεύσεων και ειδικότερα η µετακίνη-
ση πολλών παραγωγών από τα µονοετή α-
ροτραία στις πολυετείς δενδρώδεις καλλιέρ-
γειες και στα αµπελοειδή. Το γεγονός ότι η 
µετάβαση αυτή γίνεται χωρίς συγκεκριµένο 
πρόγραµµα και µε αυτοχρηµατοδότηση, έ-
χει φέρει πολλούς καλλιεργητές σε δύσκο-
λη οικονοµική θέση, καθώς, ο χρόνος από-
δοσης των νέων επιλογών είναι µεγάλος, οι 
τρέχουσες οικονοµικές απαιτήσεις είναι µε-
γάλες και η χρηµατοδότηση αυτών των πρω-
τοβουλιών καθίσταται σε πολλές περιπτώ-
σεις ανέφικτη. 

Αν σε όλα τα παραπάνω συνεκτιµηθεί και 
η δυσκολία πρόσβασης, τουλάχιστον µέχρι 
σήµερα, σε χρηµατοδοτικά εργαλεία ικανά 
να διευκολύνουν αποτελεσµατικά τα συγκε-
κριµένα πρότζεκτ, η χρεοκοπία κτυπάει απει-
λητικά την πόρτα χιλιάδων εκµεταλλεύσεων. 

Το γεγονός ότι η απουσία οργανωτικών 
δοµών στις τάξεις των αγροτών δεν έχει ε-
πιτρέψει την ανάδειξη µε συστηµατικό τρό-
πο αυτών των προβληµάτων δεν σηµαίνει ό-
τι δεν υπάρχουν και δεν θα βγουν στην επι-
φάνεια, σε κάποιες περιπτώσεις µάλιστα µε 
άτσαλο, δυναµικό ή και επεισοδιακό τρόπο.   

Η υποφώσκουσα παρακμή  
και οι σκόρπιες αντιδράσεις     
Η ευκαιριακή συγκέντρωση της αγροτικής δραστηριότητας σε λιγότερα χέρια  
και τα αργοπορημένα πριμ πρώτης εγκατάστασης νέων δεν λύνουν το πρόβλημα      

Επιδοµατικό πριµ;
Σε πολλές περιπτώσεις το πριµ 
πρώτης εγκατάστασης έρχεται 

να λάβει επιδοµατικό χαρα-
κτήρα, σε ήδη υφιστάµενες 
και µάλλον παρακµάζουσες 

εκµεταλλεύσεις των προηγού-
µενων κατόχων 

Επεισοδιακά
Το ότι η απουσία οργανωτι-
κών δοµών στις τάξεις των 
αγροτών δεν έχει επιτρέψει 
την ανάδειξη µε συστηµατικό 

τρόπο αυτών των προβλη-
µάτων δεν σηµαίνει ότι δεν 
υπάρχουν και δεν θα βγουν
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Ξεχειλίζει η απογοήτευση των εκπροσώ-
πων του κλάδου της αγελαδοτροφίας για 
την διαχρονική έλλειψη αναπτυξιακών µέ-
τρων, παρότι η χώρα είναι ελλειµµατική 
σε γάλα και βόειο κρέας. H Ένωση Φυλής 
Χολστάιν Ελλάδας (ΕΦΧΕ) διεκδικεί τώρα 
να δροµολογηθούν παρεµβάσεις που θα 
µπορούσαν άµεσα να ενισχύσουν την εγ-
χώρια αγορά αγελαδινού γάλακτος, όπως 
είναι η θεσµοθέτηση περί αξιοποίησης α-
ποκλειστικά ελληνικού γάλακτος για την 
παραγωγή ελληνικών γαλακτοκοµικών 
προϊόντων, η αυστηροποίηση του πλαι-
σίου ελέγχου για την πάταξη των ελλη-
νοποιήσεων και µια παρέµβαση ώστε τα 
ελληνικά γαλακτοκοµικά προϊόντα να το-
ποθετούνται σε ξεχωριστά ράφια από τα 
εισαγόµενα στα καταστήµατα λιανικής.

«Παράγουµε λιγότερο από το 40% του 
γάλακτος, που καταναλώνουµε, και το 10% 
του κρέατος. Έλεος! Κανείς δεν ενδιαφέρε-
ται; είµαστε τόσο πλούσιοι ώστε να πληρώ-
νουµε κάθε χρόνο πάνω από 1 δις ευρώ για 
εισαγωγές κρεάτων, σκευασµάτων κρέατος 
και γαλακτοκοµικών προϊόντων;», αναφέ-
ρει χαρακτηριστικά σε ανακοίνωση της η Έ-
νωση Φυλής Χολστάιν Ελλλάδας. Σύµφωνα 
µε την ΕΦΧΕ, δεν είναι µόνο οι παρενέργει-
ες της πανδηµίας που κάνουν ασφυκτική 
την κατάσταση, εδώ και ένα τετράµηνο έχει 
αρχίσει ράλι ανόδου στις τιµές των ζωοτρο-
φών και των πρώτων υλών, που σε πολλές 
περιπτώσεις (π.χ. σόγια) έχει ξεπεράσει το 
40% της αξίας προ τετράµηνου. 

Την ίδια ώρα, πέρα από τα ζητήµατα 
που ανεβάζουν το κόστος παραγωγής (ε-
φορία, κόστος καυσίµων, ρεύµατος, ερ-
γατικά, εισφορές), τεράστια προβλήµατα 
προκαλεί ο Κώδικας Τροφίµων και Ποτών 
που θεσπίστηκε επί υπουργίας Βαγγέλη 
Αποστόλου και επιτρέπει στις γαλακτο-
βιοµηχανίες να παράγουν ελληνικό για-
ούρτι από οποιοδήποτε γάλα συµπύκνω-
µα ή µη, εισαγωγής ή µη. 

«Έκτοτε πολλοί υποσχέθηκαν ότι θα 
βγει νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση, που 
θα αποκαθιστά αυτή την καταστροφική α-
πόφαση αλλά κανείς δεν το έκανε (καµία 
πολιτική ηγεσία). Μπορεί να επιβάλλει 
στα super markets τα προϊόντα µε πρώ-
τη ύλη ελληνική να είναι σε χωριστά ρά-
φια. Να µην µπαίνουν στο ψυγείο, προ-

ϊόντα που δεν χρειάζονται ψυγείο, µόνο 
και µόνο για να παραπλανηθεί το κοινό», 
αναφέρει η ΕΦΧΕ, ζητώντας τη λήψη µέ-
τρων που θα κάνουν πιο έννοµη την αγο-
ρά όπως π.χ υποχρεωτική αναγραφή της 
χώρας προέλευσης της πρώτης ύλης, λύ-
σεις στο θέµα των τοπωνυµίων, που θα ε-
µποδίζουν την εξαπάτηση του καταναλω-
τή και θα αποκαθιστούν τις αδικίες σε βά-
ρος των κτηνοτρόφων.

Αντιµέτωποι µε ράλι ανόδου 
στις ζωοτροφές οι αγελαδοτρόφοι

«Γνωρίζουµε ότι ζούµε και δουλεύουµε 
στο πλαίσιο ενός συστήµατος µε ελεύθερη 
οικονοµία. Ό,τι είναι ως ένα βαθµό φυσι-
κό, τα εργοστάσια γάλακτος, να είναι τρο-
µερά ευαίσθητα, όταν συντρέχει κάποιος 
παράγοντας µείωσης του κόστους (π.χ. 
µείωση τιµών ζωοτροφών) και να µειώ-
νουν αµέσως τις τιµές στον παραγωγό. Εί-
ναι, επίσης, ας πούµε φυσικό, να µην α-
ντιλαµβάνονται επί µακρόν την αλµατώ-
δη αύξηση του κόστους για τον παραγω-
γό. Αυτό είναι το σύστηµα. Οι παραγω-
γοί πρέπει να πηγαίνουν από την εντατι-
κή στον θάλαµο νοσηλείας και αντιστρό-
φως. ∆εν πρέπει κάποιος να θεραπεύε-
ται» σχολιάζει η ΕΦΧΕ.

Εφόσον η πολιτεία δεν µπορεί να υπο-
χρεώσει τις γαλακτοβιοµηχανίες να αυξή-
σουν τις τιµές εισκόµισης αγελαδινού γά-
λακτος ή σε κάποια ειδική ενίσχυση των 
παραγωγών του κλάδου, οι οποίοι τώρα 
βρίσκονται αντιµέτωποι µε ένα ράλι α-
νόδου στα τιµές των ζωοτροφών και των 
πρώτων υλών, θα µπορούσε τουλάχιστον 
να προχωρήσει σε παρεµβάσεις µε µηδε-
νικό δηµοσιονοµικό κόστος, οι οποίες ό-
µως θα είχαν άµεσο αντίκτυπο στην ανά-
καµψη της αγοράς, υποστηρίζει η Ένωση 
Φυλής Χολστάιν Ελλάδας.

Υπενθυµίζεται ότι την περασµένη άνοι-
ξη θεσµοθετήθηκε διάταξη για την ανα-
γραφή της προέλευσης του γάλακτος. Η 
ρύθµιση αυτή «έχει θετικά σηµεία, αλλά 
δεν µας καλύπτει» αναφέρει η ΕΦΧΕ, που 
θέλει να αναγράφεται και η χώρα προέ-
λευσης της πρώτης ύλης. 

«Στα γαλακτοκοµικά προϊόντα πρέπει ν’ 
αναγράφεται υποχρεωτικά η χώρα προέ-
λευσης της πρώτης ύλης. Λύστε το θέµα 
των τοπωνυµίων και της ονοµασίας των 
προϊόντων. (π.χ. Τρικαλινό κασέρι αλλά  
το µπασκί από Γερµανία). Αυτά τα µέτρα, τα 

οποία δεν έχουν κανένα οικονοµικό κό-
στος φυσικά, καθιστούν πολύ πιο έννο-
µη την αγορά, εµποδίζουν την εξαπάτη-
ση του καταναλωτή κι αποκαθιστούν τις 
αδικίες σε βάρος του προϊόντος µας» κα-
ταλήγει η ανακοίνωση.

Για τα χειρότερα 
ανησυχεί ο κόσμος 
της αγελαδοτροφίας   
Η  Ένωση της Φυλής Χολστάιν επαναφέρει επιτακτικά 
το ζήτημα του Κώδικα Τροφίμων για το ελληνικό γιαούρτι

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΕΤΗΣΙΑ 

600.0002020

2021* 650.000

ΓΑΛΑΚΤΟΣ

*εκτίµηση

Συµπύκνωµα 
Τεράστια προβλήµατα προκαλεί 
ο Κώδικας Τροφίµων και Ποτών 
που επιτρέπει στις γαλακτοβιο-

µηχανίες να παράγουν ελληνικό 
γιαούρτι από οποιοδήποτε γάλα 
συµπύκνωµα ή µη, εισαγωγής 

ή µη, λέει η ΕΦΧΕ
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Για τελειωτικό χτύπηµα στην καστανοκαλλιέρ-
γεια λόγω και των περιορισµών της πανδηµίας 
µιλούν οι παραγωγοί, θέτοντας αίτηµα στήρι-
ξης του προϊόντος. Το θέµα βρέθηκε στο επίκε-
ντρο συνεδρίασης του περιφερειακού συµβου-
λίου Πελοποννήσου στις 25 Ιανουαρίου, µε τους 
παραγωγούς κάστανου να χτυπούν καµπανάκι 
καθώς το προϊόν αποτελεί βασικό εισόδηµα ο-
ρεινών και µειονεκτικών περιοχών.

Όπως αναφέρουν σε σχετικό ψήφισµα, ο απο-
λογισµός για 2019-2020, οι επιπτώσεις της παν-
δηµίας εντοπίζονται στα εξής επίπεδα:

Στην έλλειψη εργατικού δυναµικού κατά 
την περίοδο της συλλογής του καρπού, µε απο-
τέλεσµα την καθυστέρηση της διαδικασίας, υπο-
βαθµίζοντας καίρια ένα µεγάλο τµήµα της παρα-
γωγής λόγω της µη έγκαιρης συγκοµιδής του.

  Στο γεγονός ότι όταν πλέον το προϊόν µέ-

σα από αυτές τις συνθήκες διατέθηκε προς πώ-
ληση, η κατάσταση της πανδηµίας στη χώρα µε 
την αδυναµία επικοινωνίας και µετακίνησης, α-
κύρωσε κάθε εµπορική πράξη. Τελικά το ποσο-
στό του προϊόντος που πωλήθηκε είχε εξαιρετι-
κά χαµηλές τιµές, υπό τον φόβο ολοκληρωτικής 
αδυναµίας διάθεσης του, ενώ µεγάλη ποσότη-
τα, έµεινε στους αποθηκευτικούς χώρους, γεγο-
νός που συντέλεσε και αυτό στην απαξίωση του.

Πλήγμα στο κάστανο επέφερε η πανδημία, αίτημα στήριξης

Πισωγυρίσματα 
και νομοθετικές 
παλινωδίες αφήνουν 
ξεκρέμαστες τις 
όποιες επενδύσεις 
στην εγχώρια 
παραγωγή και 
αγορά βιομηχανικής 
κάνναβης 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Έτοιµη να χάσει τις ευκαιρίες της στη συ-
νολική αγορά που διαµορφώνει η καλλι-
έργεια κάνναβης φαίνεται πως είναι η Ελ-
λάδα, µε τις νοµοθετικές διαδικασίες είτε 
να έχουν παγώσει, είτε να κάνουν βήµατα 
προς τα πίσω. Το µόνο σίγουρο είναι πως 
επενδύσεις που προηγήθηκαν της οριστι-
κοποίησης του νοµοθετικού πλαισίου για 
τη βιοµηχανική και τη φαρµακευτική κάν-
ναβη, µένουν προς το παρόν ξεκρέµαστες.  

Άνθρωποι της αγοράς εκτιµούν ότι έ-
ως ότου διαµορφωθεί η πολιτική βούλη-
ση της κυβέρνησης και τακτοποιηθούν οι 
θεσµικές αγκυλώσεις τόσο στη φαρµακευ-
τική κάνναβη, όσο και στη βιοµηχανική, η 
χώρα δεν αποκλείεται να φτάσει λαχανια-
σµένη σε µια ήδη ώριµη και σηµαντικά κο-
ρεσµένη ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά. Η 
κόντρα προ ολίγων ηµερών στο υπουργι-
κό συµβούλιο ανάµεσα στον υπουργό Α-
νάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη και τον υπουρ-
γό Εσωτερικών Μάκη Βορίδη, που απορρί-
πτει κάθε επιχειρηµατική και παραγωγική 
πτυχή της κάνναβης, είναι ενδεικτική της 
κατάστασης και της σύγχυσης που επικρα-
τεί στο κυβερνητικό επιτελείο.

Συγκεκριµένα, στο µέτωπο της βιοµηχα-
νικής κάνναβης, η τέως ηγεσία του υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης άφησε το πο-
λιτικό της στίγµα λίγο προτού αποχωρήσει 
και εγκατασταθεί στο υπουργείο Εσωτερι-
κών, στίγµα που ως επί το πλείστον συγχέ-
ει την καλλιέργεια µε αυτή της φαρµακευ-
τικής. Ως γνωστόν, η υπουργική απόφαση 

που εκδόθηκε παραµονές Πρωτοχρονιάς 
έθεσε ορισµένους φραγµούς στον χώρο 
που επί της ουσίας αφήνουν περιθώρια 
µόνο στη συµβολαιακή καλλιέργεια χωρίς 
όµως να ρυθµίζει το ζήτηµα σχετικά µε τη 
διάθεση τροφίµων βιοµηχανικής κάννα-
βης στην ελληνική αγορά. 

«Θέλει να έχει συµβόλαιο µε βιοµηχανία 
για να προχωρήσεις στην καλλιέργεια και 
από την άλλη δεν έχουν δώσει νοµοθετι-
κό πλαίσιο ώστε η µεταποίηση να διαθέ-
τει στην αγορά τα προϊόντα της. Ποια βιο-
µηχανία θα µπει στη διαδικασία να κάνει 
συµφωνίες έτσι;» αναφέρει στην Agrenda 

o Γιώργος ∆ρόσος, αγρότης από τα Φάρ-
σαλα και µέλος άτυπης Οµάδας Παραγω-
γών που δραστηριοποιείται από το 2019. 
Στην περιοχή, επένδυση µερικών εκατοµ-
µυρίων έστησε µονάδα µεταποίησης βιο-
µηχανικής κάνναβης µε τεχνολογίας αιχ-
µής, η οποία όµως πλέον αναµένει το ξε-
κλείδωµα της αγοράς, µεταποιώντας µε 
αργούς ρυθµούς τη σοδειά του 2019 α-
κόµα. Οι δε αγρότες αν και πέτυχαν απο-
δόσεις 1.200 κιλών ανά στρέµµα, όταν η 
βιβλιογραφία έθετε ταβάνι στα 450 κιλά, 
βλέπουν τους υπουργούς «να αλλάζουν 
κάθε τρεις και λίγο» όπως λέει ο κ. ∆ρό-

Η νέα υπουργική 
απόφαση αφήνει περι-
θώρια µόνο στη συµβο-
λαιακή καλλιέργεια, 
χωρίς να ξεκαθαρίζει 
τα της διάθεσης των 
τροφίµων στην αγορά. 

Άλλο το φάρμακο, άλλο το τρόφιμο

Ανοιχτή η αγορά 
κάνναβης μόνο 
για εισαγωγές

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΝΝΑΒΗ 

ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
  ΜΕ ΚΑΝΝΑΒΗ

CAGR

ΜΕΡΙ∆ΙΑ ΑΓΟΡΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΚΑΝΝΑΒΙ∆ΙΟΛΗ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ

2018

427

9,3 

23,6  

26,6%

31%

40%

2.632

2026

2020 2025

ΕΚΑΤ. ∆ΟΛΑΡΙΑ

∆ΙΣ. ∆ΟΛΑΡΙΑ

ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ

ΕΥΡΩΠΗ

ΩΣ ΤΟ 2026
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Μετά τις προγραµµατικές συµβάσεις για ∆ιαχει-
ριστικά Σχέδια Βόσκησης στη ∆υτική Μακεδονία 
και τη ∆υτική Ελλάδα, υπεγράφη και η αντίστοι-
χη για την υλοποίηση του έργου «Εκπόνηση ∆ι-
αχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης της Περιφέρει-
ας Κρήτης» από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης Σπήλιο Λιβανό και τον Περιφερειάρχη Κρή-
της Σταύρο Αρναουτάκη στις 11 Φεβρουαρίου.

Ο προϋπολογισµός του έργου για την Κρήτη 

φθάνει τα 2,1 εκατ. ευρώ  και αφορά έκταση 4,7  
στρεµµάτων για τους τέσσερις νοµούς του νησιού. 

Στόχος του έργου είναι η πλήρης και αντικει-
µενική απογραφή της φυσιογνωµίας του καθε-
στώτος χρήσης και του παραγωγικού δυναµικού 
των βοσκήσιµων γαιών σε πανελλαδική κλίµα-
κα µε σύγχρονες τεχνολογίες, προκειµένου να 
γίνει ο χωρικός προσδιορισµός, να είναι γνωστή 
η ακριβής επιφάνειά τους, η αξιόπιστη εκτίµη-

ση της βοσκοϊκανότητας τους, η λιβαδική κατά-
σταση και να καταστεί δυνατή η διαίρεσή τους 
σε λιβαδικές µονάδες, οι οποίες θα κατανεµη-
θούν στους κτηνοτρόφους προς εξατοµίκευση.

Από την πλευρά του ο υπουργός Σπήλιος Λι-
βανός επεσήµανε τη σηµασία που έχει για την α-
νάπτυξη της κτηνοτροφίας η υπογραφή των ∆ια-
χειριστικών Βόσκησης και συνέδεσε την κτηνο-
τροφία µε το brand της «Ελληνικής ∆ιατροφής».

Σχέδια Βόσκησης σε Κρήτη, Δυτ. Ελλάδα και Δυτ. Μακεδονία

Χιλιάδες στρέµµατα σαπισµένα µε σιτη-
ρά, µεγάλες ζηµιές σε τριφύλλια, λεβά-
ντες, κηπευτικά και δενδρώδη και σο-
βαρές καταστροφές σε υποδοµές, απο-
καλύπτει στην ευρύτερη περιοχή του Έ-
βρου, η σταδιακή υποχώρηση των υδά-
των από τις απανωτές πληµµύρες που 
προκάλεσαν οι πρόσφατες έντονες βρο-
χές, φέρνοντας για µια ακόµη φορά σε 
απόγνωση τους αγρότες από το ∆ιδυ-
µότειχο έως την Αλεξανδρούπολη. «Οι 
ζηµιές στις καλλιέργειες είναι τεράστι-
ες. Κάτω από πολύ µεγάλους όγκους 
υδάτων βρέθηκαν γύρω στα 160.000 
στρέµµατα και παρότι τις τελευταίες η-
µέρες δουλεύουµε τα αντλιοστάσια για 
να τραβήξουµε τα νερά, παραµένουν 
πληµµυρισµένα σχεδόν 80.000 στρέµ-
µατα», είπε στην Agrenda ο πρόεδρος 
του Αγροτικού Συλλόγου Αλεξανδρού-
πολης Κώστας Αλεξανδρής. 

Σε πολλά σηµεία, όπως εξηγεί, η δύ-
ναµη των νερών µετέτρεψε πολλά χω-
ράφια στο διάβα του σε ρέµατα, σε ση-
µείο που να καθίσταται, πλέον, αµφί-
βολο αν µπορούν να ξανακαλλιεργη-
θούν χωρίς δαπανηρές παρεµβάσεις 
αποκατάστασης εκ µέρους των αγρο-
τών. Ως προς τη φύση των καλλιεργει-
ών, σοβαρές απώλειες καταγράφονται 
στα σιτηρά, τα οποία εκτιµάται ότι ήταν 
περίπου 20%-30% περισσότερα φέτος. 
Σε παρόµοια δύσκολη θέση είναι και 
σηµαντικές εκτάσεις µε µηδική, που 

πρέπει να αντικατασταθούν.
«Προβλήµατα διαπιστώνονται και σε 

κηπευτικά, σπαράγγια, κάποια θερµο-
κήπια έχουν υποστεί ολική καταστρο-
φή, ενώ έχουν επηρεαστεί και δενδρώ-
δεις φυτείες», τονίζει ο κ. Αλεξανδρής, 
για να συµπληρώσει πως εξίσου απο-
γοητευτική είναι η κατάσταση και στις 
βασικές υποδοµές, αφού έχουν κοπεί 
γέφυρες, χάλασε η οδοποιία και οι ε-
ξοπλισµοί πολλών ΤΟΕΒ έχουν υπο-
στεί ανεπανόρθωτες βλάβες.

«∆εν έχει µείνει τίποτα όρθιο. Ο κό-
σµος έχει κουραστεί να ζει την ίδια κα-
τάσταση κάθε χρόνο και να µην βρίσκε-
ται λύση. Έχουµε καλά χωράφια και δι-
στάζουµε να βάλουµε δυναµικές καλλι-
έργειες, υπό το φόβο των πληµµυρών. 
Πάµε εξ ανάγκης στις µονοετείς κι ευ-
χόµαστε να µην έχουµε κάποια κατα-
στροφή», ανέφερε ο πρόεδρος του Α-
γροτικού Συνεταιρισµού «Σουφλιώτι-
κα Κελάρια» Λάζαρος Κιτσικίδης, και 
ζητά να υλοποιηθούν έργα οχύρωσης 
της περιοχής και να υπάρξει επιτέλους 
συνεννόηση Ελλάδας, Βουλγαρίας και 
Τουρκίας, για τη διαχείριση των υδάτων. 

«Οι αγρότες όµως πρέπει να βάλουν 
το χέρι στην τσέπη τώρα» τονίζει ο κ. 
Κιτσικίδης, γιατί µόλις αποτραβηχτούν 
τα νερά, όσοι έχουν τη δυνατότητα θα 
στραφούν σε εαρινές, όπως βαµβάκι 
και ηλίανθος, για να µετριάσουν το µέ-
γεθος της απώλειάς τους.    Λ. ΛΙΑΜΗΣ 

σος, χωρίς κανείς να καταφέρνει να σπά-
σει τον φαύλο κύκλο της σύγχυσης. 

Το παράλογο της υπόθεσης είναι ότι ό-
λα αυτά γίνονται σε µια αγορά που δεν 
µπορεί πλέον να θεωρηθεί νέα ή καινο-
τόµα. Τα προϊόντα βιοµηχανικής κάννα-
βης και τρόφιµα από το φυτό αυτό διατί-
θενται πλέον σε κάθε περίπτερο στην ελ-
ληνική επικράτεια και στην πλειοψηφία 
τους είναι εισαγόµενα είτε από την Ιταλία 
είτε από την Τσεχία. 

Η ίδια υπουργική απόφαση προβλέπει ό-
τι η περιεκτικότητα του φυτού στην ψυχο-
τρόπα ουσία THC αυστηρά πρέπει να µένει 
κάτω του 0,2% όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη 
προωθείται το ταβάνι του 0,3% µαζί µε µια 
εύλογη ευελιξία αφού ακόµα και αν ξεφύ-
γει λίγο η «ένταση» του φυτού, στη διαδι-
κασία της µεταποίησης ρυθµίζεται αναλό-
γως η περιεκτικότητα. Τέτοιοι φραγµοί κα-
θιστούν κατ’ επέκταση το προϊόν λιγότερο 
ανταγωνιστικό στην αγορά και λιγότερο ελ-
κυστικό για τους παραγωγούς, οι οποίοι σε 
περίπτωση που κάτι πάει λάθος στην καλ-
λιέργεια, θα χρειαστεί να επωµιστούν και 
τα έξοδα καύσης της… «φυτείας», κάτι που 
επίσης νοµοθετήθηκε επί Βορίδη.

Αποζηµίωση
Ανησυχεί τους 
παραγωγούς 

το γεγονός ότι 
πολλές από τις 
ζηµιές δεν απο-

ζηµιώνονται από 
τον ΕΛΓΑ, οπότε 

θα ενταχθούν 
στα χρονοβόρα 

ΠΣΕΑ

Αγρότες του Έβρου μπαίνουν στις εαρινές 
για να μετριάσουν απώλειες πλημμύρας

Κολληµένες 
επενδύσεις και 
στα φάρµακα
Και στη φαρµακευτική 
κάνναβη τα πράγµατα 
έχουν κολλήσει. 
Τη διετία που πέρασε 
έγιναν βήµατα που 
κέρδισαν το ενδιαφέρον 
των επενδυτών. Από 
100 έως 250 εκατ. 
ευρώ σε επενδύσεις 
αφορούσαν δηµιουργία 
θερµοκηπίων κάνναβης 
στη Βόρεια Ελλάδα. 
Με τη νέα νοµοθετική 
ρύθµιση διευκολύνεται 
το στοίχηµα της 
εξαγωγής. Φαίνεται η 
βούληση του Μαξίµου 
για προώθηση της 
καλλιέργειας, όσο η 
κοµµατική δεξαµενή 
το επιτρέπει. 
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Πριν αρχίσουν 
ας μελετήσουν 
την ιστορία 
της ΠΑΣΕΓΕΣ
Κάθε νοήµων συνεταιριστής, θα πρέπει, 
προκειµένου να συµµετάσχει στο νέο, 
προδήλως αντιδηµοκρατικό (εκπροσώπηση 
του 10% των συνεταιριστών) σχήµα, διότι 
συνεταιρισµός δεν είναι πρώτα κύκλος 
εργασιών και µετά ΑΝΘΡΩΠΟΣ αλλά το 
αντίθετο (ανθρωποκεντρικός θεσµός) , να 
θέσει είτε ατοµικά είτε συλλογικά στην 
οργάνωσή του, το απλό ερώτηµα : 
∆ηµιουργήθηκαν ήδη δυο 
αντιπροσωπευτικές οργανώσεις , για να 
εκπροσωπήσουν τους αγροτικούς 
συνεταιρισµούς τα τελευταία πέντε χρόνια. 
Τι προσέφεραν οι οργανώσεις αυτές σε 
επίπεδο δηµιουργίας και οργάνωσης 
µεγάλων συνεταιριστικών µονάδων, για την 
µεγίστη συγκέντρωση και προώθηση της 
αγροτικής παραγωγής; τι προσέφεραν σε 
επίπεδο υπηρεσιών στις συνεταιριστικές 
επιχειρήσεις, τι προσέφεραν σε επίπεδο 
εκπαίδευσης των συνεταιριστών για την 
εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην γεωργία 
;τι προσέφεραν σε επίπεδο σύγχρονης 
εταιρικής διακυβέρνησης των 
συνεταιριστικών οργανώσεων ; τι 
προσέφεραν στην θεσµική τους 
εκπροσώπηση, που σηµαίνει στην ύπαρξή 
τους, κυρίως στην διαµόρφωση του νέου 
θεσµικού πλαισίου για τους αγροτικούς 
συνεταιρισµούς , του χειρότερου 
συνεταιριστικού νόµου, που ψηφίστηκε ποτέ 
στη χώρα. Ακόµη και σήµερα τι κάνουν για 
την τροποποίηση ενός νόµου, που κινείται 
µακριά από τις αρχές και τις αξίες του 
θεσµού, µε καταστροφικές συνέπειες, οι 
οποίες σύντοµα θα εµφανιστούν από την 
εφαρµογή του στην πράξη. Το τελευταίο το 
αναφέρουµε, διότι ο κ. Υπουργός στη Βουλή 
τόνισε, ότι είχε την συναίνεση των 
εκπροσώπων των αντιπροσωπευτικών 
οργανώσεων, για το περιεχόµενο του 
νοµοσχεδίου και οι οποίες δεν τον 
διέψευσαν. Τι απάντηση έδωσαν στο 
ερώτηµα, για την φθίνουσα πορεία στη 
συνεταιριστική συµµετοχή, που είναι η 
χαµηλότερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Τι 
απάντηση έδωσαν για την µετατροπή των 
συνεταιρισµών από δυνάµεις της παραγωγής 
σε διεκπεραιωτές, δηλώσεων ενιαίας 
ενίσχυσης και µάλιστα µη νόµιµα, διότι 
έπαιρναν αµοιβή από τα µέλη τους, για την 
υπηρεσία αυτή. Αυτή είναι η άποψή µας. 
Ταπεινά, θα προτείναµε στους 
ενδιαφεροµένους να µελετήσουν, τον τρόπο 
λειτουργίας της ΠΑΣΕΓΕΣ, µέχρι το 1981, 
την εποχή, που στο άκουσµα του ονόµατός 
της κάθε συνεταιριστής υποκλινόταν στην 
προσφορά της ,στο κύρος της και στην 
ΠΑΙ∆ΕΙΑ ,τυπική και ουσιαστική των 
ΗΓΕΣΙΩΝ της. Πράγµατι, είναι το «βαρύ 
όνοµα» ,που δεν πρέπει να χαθεί, όπως 
ορθά, συνεχώς επαναλαµβάνει η Εφηµερίδα, 
που µας φιλοξενεί. Α.Θ.ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Σε χαμηλή πτήση οι προσδοκίες 
για τα πρώτα βήματα της ΕΘΕΑΣ
Τζίρος και δύναμη των προέδρων ποδηγετούν συνεταιριστική ιδέα και ανανέωση

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Με χαµηλές προσδοκίες δείχνει να ξεκινάει 
η διαδικασία για την αποκατάσταση της ε-
νότητας στο συνεταιριστικό χώρο και η προ-
σπάθεια για τη δηµιουργία του νέου ενιαί-
ου φορέα που ακούει στο όνοµα Εθνική Έ-
νωση Αγροτικών Συνεταιρισµών (ΕΘΕΑΣ). 
Οι εντυπώσεις που άφησε η πρώτη, διαδι-
κτυακή µάλιστα, γενική συνέλευση των πρω-
τεργατών της οργάνωσης, αφήνουν πολλά 
περιθώρια για κριτική από τους συνδαιτυ-
µόνες του χώρου, µε σηµαντικότερο το γε-
γονός ότι ο «τζίρος» των οργανώσεων καθί-
σταται σηµαντικότερος από την ίδια την ιδέα 
του συνεργατισµού. Άλλωστε εξ αρχής, οι 
σχετικές προβλέψεις στο νόµο 4673/2020 
είχαν βρει αντιδράσεις τόσο από την πλευ-
ρά του αγροτικού κόσµου όσο και από κά-
ποιους έµπειρους θεωρητικούς του χώρου. 

Πολλοί είναι αυτοί που ανησυχούν ότι µια 
ακραία εκδοχή στην εφαρµογή του νέου νό-
µου, µπορεί να καταστήσει το σύνολο των πι-
στοποιηµένων στο Μητρώο Συνεταιρισµών 
οργανώσεων, ουρά ενός µονού αριθµού µε-
γάλων συνεταιριστικών µονάδων, όπως π.χ. 
η ΠΙΝ∆ΟΣ και η Venus. Η τελευταία έχει κα-
ταφέρει να προωθήσει έναν σύµβουλο της 
διοίκησης στη θέση του προσωρινού προέ-
δρου της ΕΘΕΑΣ (Χρήστος Γιαννακάκης) ε-
νώ η πρώτη βάζει υποθήκη για τον πρώτο ε-

κλεγµένο πρόεδρο της υπό σύσταση τριτο-
βάθµιας (Ανδρέας ∆ηµητρίου). Σηµειωτέον 
ότι η εν λόγω πρωτοβουλία δεν εκφράζει το 
σύνολο του συνεταιριστικού γίγνεσθαι. Εκ-
φράζει περί τις 158 µεγάλες συνεταιριστι-
κές οργανώσεις σε σύνολο 830 εγγεγραµ-
µένων στο Μητρώο Συνεταιρισµών. Βέβαια, 
όπως τονίζεται από τους καθοδηγητές της 
νέας προσπάθειας, ο τζίρος που αντιπροσω-
πεύουν οι έχοντες την πρωτοβουλία υπολο-
γίζεται σε 800 εκατ. ευρώ, σε σύνολο τζίρου 
1,3 δις ευρώ από όλους τους πιστοποιηµέ-
νους σήµερα συνεταιρισµούς.

Ζήτηµα αποτελεί επίσης το γεγονός ότι 
ένας κύκλος συνεταιριστών που πρόσκει-
ται στη γνωστή συντεχνία του ΟΣ∆Ε δεν έ-
χει ακόµα καταθέσει τα «όπλα του» και α-
πειλεί να δηµιουργήσει «φράξια» µέσα στη 
νέα οργάνωση. 

Στοιχείο επιφυλάξεων συνιστά επίσης ο  

τρόπος που ακολουθήθηκε ως τώρα για να 
φθάσουν µέχρι εδώ τα βήµατα της οργάνω-
σης. Στελέχη του χώρου υποστηρίζουν ότι 
οι άνθρωποι που συµβούλευσαν τον Βορί-
δη να θεσµοθετήσει το συγκεκριµένο νό-
µο, είναι αυτοί που έλαβαν τις ευλογίες του 
πρώην υπουργού να προχωρήσουν στην ε-
νεργοποίηση του άρθρου 38. Τονίζεται µά-
λιστα ότι η νέα προσωρινή 21µελής διοίκη-
ση είναι ένα κράµα προέδρων οργανώσεων 
που κατάφεραν αυτά τα δύσκολα χρόνια να 
επιβιώσουν χωρίς να δίνεται βήµα σε νέα 
παιδιά, ενεργά µέλη συνεταιρισµών να ξε-
διπλώσουν κάποιες αρετές τους και να κα-
ταθέσουν ενδεχοµένως πιο φρέσκες ιδέες 
απ’ αυτές που έφεραν το συνεταιριστικό κί-
νηµα στα σηµερινά χάλια. 

Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εξε-
λέγη ο Χρήστος Γιαννακάκης, µε 1ο Αντιπρό-
εδρο τον Θωµά Κουτσουπιά και 2ο Αντιπρόε-
δρο τον Σπύρο Αντωνόπουλο. Γενικός Γραµ-
µατέας εξελέγη ο Νίκος Προκοβάκης και Τα-
µίας ο Εµµανουήλ Κουγιουµτζής.

Μέλη είναι οι Ανθόπουλος Κων/νος, Βαϊ-
όπουλος Γεώργιος, Γαβαλάς Σταύρος, Γκού-
φας Γεώργιος, Γλετζάκης Ιωάννης, ∆ηµη-
τρίου Ανδρέας, Καλφούντζος Παναγιώτης, 
Καφούρος Μάρκος, Κουµπρίδης Λάµπρος, 
Κράββαρης Ιωάννης, Μηνάς Νικόλαος, Πα-
παγεωργίου Παναγιώτης, Σατολιάς Παύλος, 
Σωτηρόπουλος Αθανάσιος, Τούµπος Γεώργι-
ος και Τσιτσιρίγγος Χρήστος.

Κίνδυνος φράξιας 
µέσα στην οργάνωση

Ένας κύκλος συνεταιριστών 
πιστών στη συντεχνία του ΟΣ∆Ε 
δεν έχει καταθέσει τα όπλα του 

και απειλεί να χαλάσει το παιχνίδι 
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Άδειασµα κοπριάς στην είσοδο σούπερ µάρκετ 
σε γαλλική πόλη και παρκαρισµένα τρακτέρ 
µπροστά από την πύλη του Βρανδεµβούργου 
στο Βερολίνο στέλνουν ένα ηχηρό µήνυµα 
δυσαρέσκειας από τον αγροτικό κόσµο της 
Ευρώπης. Βασική αιτία του ξεσηκωµού αυτού, 
είναι οι χαµηλές τιµές παραγωγού για τα 
αγροτικά προϊόντα µε τους Γερµανούς αγρότες 
να βρίσκονται σε κλίµα κινητοποιήσεων εδώ 
και τρεις µήνες, διεκδικώντας πιο δίκαιες τιµές. 

Την περασµένη Τρίτη 11 Φεβρουαρίου στον 
αγώνα µπήκαν και οι Γάλλοι αγρότες, που µε 
150 τρακτέρ παρέλυσαν την πόλη Puy-en-
Velay διεκδικώντας το κόστος παραγωγής να 
συνυπολογίζεται στις τιµές µε τις οποίες 
αγοράζει το εµπόριο, κάτι που είχε 
θεσµοθετηθεί πριν από τρία χρόνια όπως 
υποστηρίζουν, χωρίς όµως να έχει ακόµα 
εφαρµοστεί στην πράξη, σύµφωνα µε τους 
αγρότες που κινητοποιήθηκαν.

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Προς τη φιλοσοφία «να πιάνει όσους 
περισσότερους αγρότες και κτηνοτρό-
φους γίνεται» θα προχωρήσουν οι αρ-
χές στο σχεδιασµό των νέων δράσεων 
που θα αντικαταστήσουν το πρασίνισµα 
των άµεσων ενισχύσεων στην ερχόµε-
νη ΚΑΠ. Για τους κτηνοτρόφους φαίνε-
ται να έχει κλειδώσει το µέτρο «∆ιατή-
ρηση Μόνιµων Βοσκοτόπων», που θα 
προσφέρει σε όλους όσοι διαθέτουν 
βοσκήσιµη γη και διατηρούν ένα ελά-
χιστο ποσοστό ζώων ανά στρέµµα (π.χ 
0,2 ΜΜΖ ανά στρέµµα) µία πρόσθετη 
ενίσχυση επί της βασικής.

Για να µην «ξεφύγει» το µέτρο και 
για να διατηρηθεί το στρεµµατικό ποσό 
σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο, αναµέ-
νεται να τεθεί ένα µέγιστο στρεµµατι-
κό όριο έκτασης που θα επιδοτείται 
όπως γίνεται για παράδειγµα µε την 
εξισωτική αποζηµίωση. Σηµειώνεται 
εδώ πως στόχος των αρχών θα είναι 
να µην χαθούν πόροι και να υπάρξει 
µέγιστη απορροφητικότητα, οπότε οι 
δεσµεύσεις θα είναι όσο πιο χαλαρές 
γίνεται, τηρουµένων φυσικά και των 
κοινοτικών οδηγιών.

Στη φυτική παραγωγή τα µέτρα θα 
χωριστούν για δενδρώδεις καλλιέρ-
γειες και για αροτραίες καλλιέργειες:

Στα δέντρα, το µέτρο που συγκεντρώ-
νει τις περισσότερες πιθανότητες έχει 
να κάνει µε την καταστροφή των κλα-
δεµάτων αντί της καύσης. Στις αροτραί-
ες καλλιέργειες, η εναλλαγή καλλιερ-
γειών σε µεγαλύτερο βαθµό από ότι ε-
φαρµόζεται σήµερα (καλλιεργούµενες 
εκτάσεις µεγαλύτερες των 100 στρεµµά-
των υποχρεούνται να έχουν διαφoρε-
τικές καλλιέργειες σε κάποιο ποσοστό) 
θεωρείται ως και η πιο εύκολα εφαρµό-
σιµη από τους Έλληνες αγρότες οπό-
τε επίσης βρίσκεται υψηλά στη λίστα 
των εξεταζόµενων µέτρων.

Και για τις δύο αυτές οµάδες καλλι-
εργειών εύκολα εφαρµόσιµο είναι το 
µέτρο για την τήρηση ενός ηλεκτρονι-
κού εργαλείου θρέψης όπου θα κατα-
γράφονται εργασίες µε βάση πρωτό-
κολλα ολοκληρωµένης λίπανσης. Οι 
τέσσερις δράσεις θα χρηµατοδοτηθούν 
από τις άµεσες ενισχύσεις, θα έχουν ε-
τήσιες δεσµεύσεις και θα προσφέρουν 
ποσά ανά στρέµµα. Άλλωστε, η Ελλά-
δα πρέπει να είναι σε θέση να πληρώ-
νει αγρότες και κτηνοτρόφους ετησί-
ως µε τουλάχιστον 400 εκατ. ευρώ, για 
να εκτελούν τις σχετικές δεσµεύσεις.

Οι προτάσεις της Κοµισιόν
Σε αυτά τα πλαίσια η Κοµισιόν, α-

πέστειλε ένα έγγραφο στα κράτη-µέ-
λη µε παραδείγµατα για τα µέτρα που 
µπορούν να προκηρύσσουν ετησίως 
µε στρεµµατική ή ανά ζώο ενίσχυση 

στα πλαίσια του νέου πρασινίσµατος 
της ΚΑΠ. Σε αυτά περιλαµβάνονται:

Ολοκληρωµένη διαχείριση: Μη-
χανική ζιζανιοκτονία, χρήση ανθεκτι-
κών ποικιλιών στις ασθένειες.

 Αγρο-Οικολογία: Εναλλαγή καλλι-
εργειών µε όσπρια, πολυκαλλιέργεια, 
καλλιέργειες κάλυψης µεταξύ σειρών 
δέντρων (οπωροφόρα, αµπέλια, ελιές), 
χειµερινή κάλυψη εδάφους µε δευτε-
ρεύουσα καλλιέργεια, χαµηλής έντα-
σης σύστηµα βόσκησης, χρήση καλ-
λιεργειών/ποικιλιών πιο αθεκτικών 
στην κλιµατική αλλαγή.

Κτηνοτροφία: Βελτιστοποίηση 
σύνθεσης σιτηρέσιου, καλές συνθή-
κες σταβλισµού, π.χ µεγαλύτερος χώ-
ρος ανά ζώο, βελτίωση στρώµνης, α-
ερισµός, σκίαστρα κ.λπ., χρήση πρό-
σθετων στις ζωοτροφές, κτηνιατρικές 

φροντίδες, παροχή και διαχείριση τα-
κτικής πρόσβασης σε υπαίθριους χώ-
ρους, εγκατάσταση και διατήρηση υψη-
λής βιοποικιλότητας δασολιβαδικών.

Γεωργία σε γη Υψηλής Φυσικής 
Αξίας (HNV): Αγρανάπαυση, βόσκη-
ση µεταξύ πολυετών καλλιεργειών, ε-
νίσχυση µετακινούµενης κτηνοτροφί-
ας, µείωση της χρήσης λιπασµάτων, 
διαχείριση χαµηλής έντασης σε αρο-
τραίες καλλιέργειες.

Γεωργία διατήρησης άνθρακα:
Τεχνικές γεωργίας συντήρησης, ∆ια-
τήρηση και χρήση µόνιµων βοσκότο-
πων διαχείριση υπολλειµµάτων (κα-
ταστροφή κλαδεµάτων, πώληση για 
ενέργεια κ.λπ).

Γεωργία ακριβείας: Σχέδιο δια-
χείρισης θρέψης, ευφυής γεωργία για 
τη µείωση των εισροών (λιπάσµατα, 
νερό, φυτοπροστατευτικά προϊόντα).

Με φιλοσοφία 
λίγα σε πολλούς 

το νέο πρασίνισμα
Με πριμ διατήρησης 

βοσκοτόπων, 
αυξημένη 

αμειψισπορά και 
θρυμματισμό 

κλαδιών οι νέες 
πράσινες πολιτικές

Κινητοποιήσεις αγροτών
σε Γαλλία και Γερµανία

για τις χαµηλές τιµές 

400 εκατ.
Η Ελλάδα πρέπει να είναι σε 
θέση να πληρώνει αγρότες 
και κτηνοτρόφους ετησίως 
µε τουλάχιστον 400 εκατ. 
ευρώ, για να εκτελούν τις 
σχετικές δεσµεύσεις.

Έξτρα πριμ
Το µέτρο «∆ιατήρηση 
Μόνιµων Βοσκοτόπων» θα 
προσφέρει σε όλους τους 
κτηνοτρόφους που 
διαθέτουν βοσκήσιµη γη και 
διατηρούν ένα ελάχιστο 
ποσοστό ζώων ανά στρέµµα 
(π.χ 0,2 ΜΜΖ ανά στρέµµα) 
µία πρόσθετη ενίσχυση επί 
της βασικής.

Λίπανση
Σε δενδρώδεις και 
αροτραίες καλλιέργειες 
εύκολα εφαρµόσιµο είναι το 
µέτρο για την τήρηση ενός 
ηλεκτρονικού εργαλείου 
θρέψης όπου θα 
καταγράφονται εργασίες 
µε βάση πρωτόκολλα 
ολοκληρωµένης λίπανσης.
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Θ. ΕΞΑ∆ΑΚΤΥΛΟΣ
ΓΙΑΤΡΟΣ
«Προς τα τέλη Μαρτίου 
που θα έχουν προχωρήσει 
και οι εµβολιασµοί θα 
µπορούµε να είµαστε σε 
άλλη φάση [...]. Το νέο 
στέλεχος κινείται ταχύτερα 
δεν έχουµε τα ίδια χρονικά 
περιθώρια [...] Αν κάνουµε 
τώρα lockdown, θα 
µπορέσουµε να ακούσουµε 
τις καµπάνες το Πάσχα».

ΦΟΝ ΝΤΕΡ ΛΑΙΝΕΝ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΕ
«Αργήσαµε στην 
αδειοδότηση εµβολίων και 
ήµασταν αισιόδοξοι για την 
παραγωγή τους. Ίσως και 
πολύ σίγουροι ότι αυτά που 
παραγγείλαµε θα τα 
λαµβάναµε στην ώρα τους. 
Αλλά ήταν και παραµένει 
σωστή η απόφαση να 
παραγγείλουµε από κοινού 
τα εµβόλια».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΤΙ ΕΝΝΟΟΥΝ ΣΤΟΝ ΟΠΕΚΕΠΕ ΜΕ ΤΟΝ ΠΥΤ ΧΑ ΧΑ, ∆ΗΛΑ∆Η ΠΥΤΙΑΣ, ΧΑΣΑΠΗΣ, ΧΑΛΒΑΣ

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

Νισάφι
Μπορεί να πρόκειται για την 
πέµπτη κατά σειρά παράταση 
από το 1998 προς διευκόλυνση 
κατόχων παλιών ελκυστήρων, 
όµως νισάφι πια, λέει εµµέσως 
πλην σαφώς ο υφυπουργός της 
πλατείας, προτρέποντας προς τη 
µετάβαση του αγροτικού κόσµου 
στη νέα εποχή µε σύγχρονα και 
ασφαλή µηχανήµατα. Η 
υπογραφή, πάντως, για την 
παράταση έπεσε.

Εφησυχασµός
Στην αναµονή εδώ και χρόνια 
οι Έλληνες αγελαδοτρόφοι, για 
αναπτυξιακά µέτρα που θα 
βάλουν τέλος στο έλλειµµα 
παραγωγής γάλακτος και 
κρέατος και στα συνεχή λουκέτα 
µονάδων λόγω υψηλού κόστους. 
«Είµαστε τόσο πλούσιοι ώστε να 
πληρώνουµε κάθε χρόνο πάνω 
από 1 δις ευρώ για εισαγωγές;», 
διερωτώνται κάνοντας λόγο για 
εφησυχασµό της υφυπουργού.

Το σκέπτεται
Μπορεί στην τηλεδιάσκεψη µε 
τη ∆ιεπαγγελµατική βάµβακος ή 
µάλλον στην ανακοίνωση που 
ακολούθησε, ο Σπήλιος να µην 
είπε κάτι απτό για την ειδική 
ενίσχυση, στη συνάντηση όµως 
µε τον βουλευτή Κέλλα, δεν το 
ξέκοψε λέγοντας «πως το 
υπουργείο εξετάζει µε προσοχή 
όλες τις χρηµατοδοτικές 
δυνατότητες ενίσχυσης του 
βαµβακιού». Μέχρι πότε;

Τα οράµατα να πατάνε στην πραγµατικότητα

Μια σειρά από αναπτυξιακές επενδύσεις στον πρωτογενή για 
την επερχόµενη 7ετία µε τα χρηµατοδοτικά εργαλεία από την 
«δεξαµενή» της ΚΑΠ και του Ταµείου Ανάκαµψης, δροµολο-
γεί ο Σπήλιος. Το θέµα είναι, ότι λίγο πολύ, τα ίδια περίπου 
είπαν και οι προηγούµενοι επικεφαλής της πλατείας Βάθη ε-
δώ και µία 20ετία περίπου, µε τον αγροτικό τοµέα να βρίσκε-
ται όχι στον ίδιο παρονοµαστή, αλλά ακόµη πιο κάτω σε όρους 
ανταγωνιστικότητας. ∆εν λέω, καλά τα οράµατα, αλλά η πραγ-
µατικότητα επιβάλλει απτές και άµεσες λύσεις σε ένα τοµέα 
που βάλλεται από υψηλά κόστη και φυλλορροεί.

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Ωραία η ταύτιση 
απόψεων µε τη 
∆ιεπαγγελµατική 
βάµβακος περί ελέγχων 
και προτύπων για 
την ανάδειξη του 
προϊόντος, όµως για 
το θέµα της τιµής 
που δεν πληρώνεται 
ποτέ ακέραιη στον 
παραγωγό, κουβέντα!

Τόσα διαβήµατα, 
τόσα τρακτέρ 
βγήκαν σε Θεσσαλία 
κι αλλού, από τους 
βαµβακοπαραγωγούς 
που ζητούν να γίνει 
πράξη η υπόσχεση του 
πρώην υπουργού της 
πλατείας (Μαυρουδή), 
για έκτακτη ενίσχυση. 
Σιγή ασυρµάτου στην 
τηλεδιάσκεψη.

Υβρίδια
Πάλι καλά που αντιλήφθηκε 

εγκαίρως ο υπουργός της 
πλατείας ότι καλό είναι στις 
δηµόσιες τοποθετήσεις του 
να µιλάει περισσότερο για τα 
του αντικειµένου του, εν 
προκειµένω τα αγροτικά, και 
λιγότερα για άλλα πολιτικά 
ή κοινωνικά ζητήµατα. 

Εξάλλου, ο αγροτικός 
κόσµος δεν περιµένει να µάθει 
απ’ αυτόν αν είναι σωστή η 
διαχείριση πάνω στα θέµατα της 
πανδηµίας ή τα ελληνοτουρκικά. 
Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια!

Σε αυτό το µοτίβο και η 
επίσκεψη του Σπήλιου στον 
ΕΦΕΤ, η οποία πέρα από τα 
φωτογραφικά ενσταντανέ, είχε 
την κασέτα περί εξορθολογισµού 
του συστήµατος ελέγχων και 
στήριξης του φορέα, για να 
παταχθούν οι «ελληνοποιήσεις» 
και να αποκτήσουν τα αγροτικά 
µας προϊόντα προστιθέµενη αξία.

;

ΜΑΝΟΛΟ ΧΙΜΕΝΕΘ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ
«Αυτό που πιστεύω είναι 
ότι η ΑΕΚ έχει πολύ 
καλούς ποδοσφαιριστές. 
Αυτό που χρειάζεται 
ανάλυση, είναι γιατί αυτοί 
οι καλοί ποδοσφαιριστές 
τραυµατίζονται τόσο πολύ. 
Και οι λίγοι που δεν 
τραυµατίζονται, γιατί δεν 
βρίσκονται στο καλύτερο 
δυνατό τους επίπεδο».

Εδώ χτίζεται 
η γέφυρα 
της εγχώριας 
γαστρονοµίας 
µε τον διεθνή 
τουρισµό! 

Πόρους, σου λέει, ψάχνουν στην πλατεία Βάθη, 
προκειµένου να δοθεί η έκτακτη ενίσχυση στο 
βαµβάκι! Το είπε ο υπουργός στους Καρδιτσιώτες, 
ενώ τους έδωσε και τα δίκια τους που φωνάζουν! 
Αυτά τα είχε πει δύο µήνες πριν και ο πρώην 
υπουργός Μάκης, αλλά ακόµα τίποτα. Ούτε που θα 
βρουν τα χρήµατα, δεν ξέρουν! Κρατούν µικρό 
καλάθι οι παραγωγοί! Άλλωστε είναι µαθηµένοι πια! 

Όσο για το περιβόητο αγροτικό πετρέλαιο, που 
ο ίδιος ο πρωθυπουργός είχε τάξει στους αγρότες 
προεκλογικά, τον Μάιο του 2019 από τη Λάρισα, τα 
ίδια και τα ίδια. Από την κυβέρνηση το λένε, πρέπει 
να βρεθεί «δηµοσιονοµικός χώρος». Τώρα φέρεται 
να το είπε και ο υπουργός Σπήλιος Λιβανός, πιο 
ξεκάθαρα, «χρήµατα δεν υπάρχουν»!

Ακούγεται, πάντως, ότι θα αποκατασταθεί η αδικία 
µε τους κοµµένους της ειδικής ενίσχυσης λόγω 
κορωνοϊού στην ελιά Καλαµών, µε επίκεντρο την 
Αιτωλοακαρνανία. Πώς και πότε δεν είναι γνωστά 
ακόµα, απλά -σου λέει- ψάχνουν τη φόρµουλα! Όλο 
ψάχνουν εκεί στην πλατεία Βάθη, σαν να παίζουν 
κυνήγι θησαυρού! Ψάξε ψάξε, δεν θα το βρεις, που 
λέει και το παιδικό τραγουδάκι! Θα το βρεις; 

Στην αναµονή τόσο καιρό και οι αγελαδοτρόφοι, 
που ήξεραν – σου λέει- ότι «αρµόδιοι υπουργοί και 
υφυπουργοί δεν ήταν πάνω σε κάποια φρεγάτα, 
ήταν στο υπουργείο και περιµέναµε υποµονετικά, 
µήπως ασχοληθούν και µε τον κλάδο µας. Όχι µόνο 
µε τα προβλήµατά του, αλλά και µε τις προοπτικές 
ανάπτυξης, βρε, αδερφέ». Αναρωτιούνται όµως 
στην ΕΦΧΕ «αφού παράγουµε λιγότερο από το 
40% του γάλακτος, που καταναλώνουµε, και το 
10% του κρέατος, είµαστε τόσο πλούσιοι ώστε να 
πληρώνουµε κάθε χρόνο πάνω από 1 δις ευρώ για 
εισαγωγές κρεάτων και γαλακτοκοµικών»; Έλα ντε!

Τεράστιο το ενδιαφέρον του προέδρου του ΕΛΓΑ 
για τα προβλήµατα των Καρδιτσιωτών, όπως του τα 
µετέφεραν τις προάλλες στη σύσκεψη. «Όποιες 
αδικίες καταγράφονται θα διευθετηθούν µέσω των 
ενστάσεων» είπε ο Λυκουρέντζος! Αυτό το ήξεραν 
οι αγρότες, έτσι γίνεται εκ του κανονισµού! Η 
είδηση όµως ήταν άλλη. «∆εν τίθεται υπέρ της 
ιδιωτικοποίησης του ΕΛΓΑ», ξεκαθάρισε ο ίδιος! 
Μικρό καλάθι, είπαµε, κρατάνε οι αγρότες!

Με κατεβασµένες ταχύτητες η αγορά του ρυζιού. 
Λίγες εµπορικές πράξεις, ζόρικα στα µεσόσπερµα 
µε µόλις 29,5 λεπτά το κιλό. Ανησυχία, λένε, προς 
το παρόν, δεν υπάρχει, γιατί περιµένουν το 
ραµαζάνι πρώτο δεκαήµερο του Απρίλη. Ευτυχώς 
σε µακρύσπερµα και τις Καρολίνες η ζήτηση είναι 
πιο ζωηρή, µε τιµές στα 32 και 38 λεπτά αντίστοιχα.

∆οµική αδυναµία στην εγχώρια καλλιέργεια 
µανταρινιού το γεγονός ότι βασίζεται σε µια – δυο 
ποικιλίες, που εξαντλούνται σε 45 – 50 ηµέρες και 
πέφτουν και πάνω στα ανταγωνιστικά ισπανικά. Να 
µιµηθούµε τους Ισπανούς, που κάνουν δικές τους 
ποικιλίες, πιο πρώιµες και πιο όψιµες τις οποίες και 
πατεντάρουν. Καλό;!   Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ

ΤΖΕΦΡΙ ΠΑΪΑΤ
ΠΡΕΣΒΗΣ ΗΠΑ
«Ο πρόεδρος Τζο 
Μπάιντεν και η οµάδα του 
είναι φίλοι της Ελλάδας, 
που αναγνωρίζουν τη 
στρατηγική αξία αυτής 
της σχέσης και έχω 
µεγάλη εµπιστοσύνη ότι θα 
έχουµε πολλές ευκαιρίες 
να ενισχύσουµε περαιτέρω 
τη σχέση µας υπό την 
ηγεσία του».
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Α
νάµεσα στις πολλές και 
µεγάλες αδυναµίες που 
παρουσιάζει ο αγροτι-
κός τοµέας στην Ελλά-

δα, είναι και το γεγονός ότι µεγα-
λώνει συνεχώς η απόσταση ανά-
µεσα σε «δύο γενιές» µε σηµαντι-
κό ρόλο στα δρώµενα. Σηµειωτέ-
ον ότι το θέµα δεν είναι τόσο η-
λικιακό, όσο έχει να κάνει µε τον 
τρόπο που η κάθε πλευρά προσεγ-
γίζει τη συµµετοχή της στο αγρο-
τικό γίγνεσθαι. 

Παντού σκουριά 
ΑΚΟΜΑ χειρότερο είναι ότι η νε-
ότερη γενιά, έχει µείνει κυριολε-
κτικά έξω από κάθε θεσµική εκ-
προσώπηση των συντελεστών της 
αγροτικής παραγωγής. Όχι πως υ-
πάρχουν σοβαρά θεσµικά όργανα, 
αλλά κι αυτά που υπάρχουν κα-
τακλύζονται από γηραλέους που 
γαλουχήθηκαν µε τις κοινοτικές 
επιδοτήσεις και την κρατική στή-
ριξη και δυσκολεύονται να δουν 
τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες 
που προσφέρουν οι αγορές.

Τότε στα Τέμπη
ΑΛΛΩΣΤΕ η αριθµητική και µόνο, 
λέει πολλά. Αυτοί που ήταν 20ά-
ρηδες και φερέλπιδες το 1980, 
σήµερα κινούνται γύρω από τα 
60. Θα µπορούσα να πω εδώ ό-
τι η πρώτη µεγάλη ευκαιρία της 
µετάβασης σε µια πιο σύγχρονη 
αντίληψη, χάθηκε µε τους «νε-
ολαίους» (έτσι τους λέγαµε εδώ 
στην Agrenda) του κινήµατος του 
2008. Ήταν η πρώτη φορά στη 
σύγχρονη αγροτική ιστορία 
που πήγαινε κάτι να γίνει 
για την αλλαγή σκυτάλης. 

Εξωθεσμικοί
ΛΑΘΗ, παραλείψεις αλλά 
και συστηµατική υπονό-
µευση από τους τότε κρα-
τούντες πολιτικά και συνδι-
καλιστικά, έβγαλε και µάλι-
στα κάπως νωρίς από το παι-
χνίδι τους πραγµατικούς πρω-

ταγωνιστές αυτής της υπόθεσης. 
Μια «ουρά» από εκείνο το κίνη-
µα πέρασε αργότερα στα χέρια 
του λεγόµενου «πανελλαδικού», 
για να εξελιχθεί µε τον καιρό στη 
χειρότερη µορφή «συναλλαγής» 
κάποιων λίγων «διεφθαρµένων» 
µε την κάθε είδους εξουσία. Ώ-
σπου σιγά - σιγά έσβησε τελείως! 

Εναπομείναντες
ΟΛΟ ΑΥΤΟ έδωσε τη δυνατότη-
τα στους λίγους εναποµείναντες 
της προηγούµενης γενιάς, δηλα-
δή παλιό ΠΑΣΟΚ και σκουριασµέ-
νη Ν∆, να διατηρήσουν τον έλεγ-
χο της κατάστασης στα άκρως α-
ποδυναµωµένα θεσµικά όργανα 
των αγροτών. Παράλληλα και µε 
ορµητήριο τον θεσσαλικό κάµπο, 
οι δυνάµεις του δογµατικού ΚΚΕ 
που «εξουσίασαν» το κίνηµα των 
µπλόκων, επιδόθηκαν στη γνω-
στή «δολιοφθορά» η οποία είχε 
στο επίκεντρό της τις πολιτικές 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Έτσι καμπούριασε
ΜΕΣΑ Σ’ ΑΥΤΟ το περιβάλλον, 
βρήκε χώρο να κάνει το δικό της 
παιχνίδι η «συντεχνία του ΟΣ∆Ε». 
Είδε το θεσµικό έλλειµµα που υ-
πήρχε, κατάλαβε τις αδυναµίες 
των «κόκκινων µπλοκατζήδων» 
διευκόλυνε την υπονόµευση των 
«νεολαίων του 2008», τράβηξε 
και το χαλί της κουρασµένης δι-
οίκησης της ΠΑΣΕΓΕΣ και κατέ-
στη κυρίαρχη στα αγροτικά για 
περισσότερο από µια δεκαετία. 

Παπατρέχας 
ΕΚΕΙ βρισκόµαστε σήµερα, 
αυτή την κατάσταση έχει 
µπροστά του ο Σπήλιος Λι-
βανός, αυτή τη διαπλοκή 
καλείται να «σπάσει» ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης. Αυ-
τή η «συντεχνία» µοιρά-
ζει και µοιράζεται βοσκο-
τόπια και ιστορικά δικαι-
ώµατα, αυτή την κατάστα-
ση εξυπηρετεί ο «πυτιάς».   

Όλο αυτό έδωσε 
τη δυνατότητα 
στους λίγους 
εναποµείναντες 
της προηγούµενης 
γενιάς, δηλαδή 
παλιό ΠΑΣΟΚ και 
σκουριασµένη Ν∆, 
να διατηρήσουν 
τον έλεγχο της 
κατάστασης 
στα άκρως 
αποδυναµωµένα 
θεσµικά όργανα 
των αγροτών

Η
Oxfam δηµοσίευσε την ετήσια α-
νάλυσή της για την παγκόσµια α-
νισότητα πλούτου µε τίτλο «Ο Ιός 
της Ανισότητας», προσθέτοντας αυ-

τή τη φορά και τον κορωνοϊό. Μολονότι οι θέ-
σεις και οι λύσεις που περιέχει είναι τόσο α-
βάσιµες όσο µας έχει πλέον συνηθίσει, αυτή 
η έκθεση έχει επιπροσθέτως και έναν πλέον 
ριζοσπαστικό χαρακτήρα, µε δραµατικού χα-
ρακτήρα ισχυρισµούς ως προς τις συνέπειες 
της πανδηµίας στην ανισότητα. Μαθαίνουµε 
ότι η µακρά λίστα όσων πλήττονται περιλαµ-
βάνει: «Τους ανθρώπους που ζουν σε συνθή-
κες φτώχειας, τις γυναίκες, τις οµάδες στις ο-
ποίες αποδίδονται φυλετικά χαρακτηριστικά… 
τους µαύρους, τους καταγόµενους από την Α-
φρική, τους ιθαγενείς, τις ιστορικά περιθωρι-
οποιηµένες και καταπιεσµένες κοινότητες.. 
τους µετανάστες… τις κοινότητες LGBTQIA+».

Υπόλογο γι’ αυτό είναι ένα «οικονοµικό σύ-
στηµα εκµετάλλευσης που έχει σχεδιαστεί ώ-
στε να ευνοεί λίγους πλούσιους και ισχυρούς». 
Ή «ο νεοφιλελευθερισµός, η πατριαρχία και 
ο δοµικός ρατσισµός που έχουν τη ρίζα τους 
στις ιδέες περί λευκής κυριαρχίας». Αυτή η 

«οικονοµία µε ση-
µαδεµένα χαρτιά» 
επιτρέπει στην «ε-
λίτ των υπερπλου-
σίων να συσσω-
ρεύει πλούτο» α-
κόµη και εν µέσω 
της πανδηµίας. [...]

Η Oxfam προ-
σφέρει ένα ελκυ-

στικά ασαφές όραµα «ενός κόσµου βαθιά πιο 
ίσου που µετρά ό,τι όντως έχει σηµασία… ό-
που οι ανθρώπινες οικονοµίες νοιάζονται για 
τους ανθρώπους… όπου οι πλούσιοι πληρώ-
νουν το δίκαιο µερίδιό τους σε φόρους… ε-
νός κόσµου κλιµατικής ασφάλειας». Τα µέ-
σα όµως για την επίτευξη αυτής της νιρβάνας 
φαίνονται ξεκάθαρα µη ρεαλιστικά. Η πρότα-
ση που πιθανότατα τραβάει περισσότερο την 
προσοχή είναι το αίτηµα για προσωρινή αύ-
ξηση του φόρου επί των κερδών για τις 32 ε-
πιχειρήσεις που έχουν κερδίσει περισσότερο 
στην πανδηµία παγκοσµίως [...].

Σχετικά µε την πανδηµία, οι συγγραφείς της 
µελέτης επιµένουν ότι «πρέπει να υπάρχει α-
νοιχτή πρόσβαση σε όλες τις σχετικές πατέντες 
και την τεχνολογία», ώστε να µπορούν να πα-
ραχθούν φθηνά εµβόλια. [...] Το κλείσιµο των 
αγορών δεν θα µειώσει τη φτώχεια - κάτι που 
σίγουρα όλοι θέλουµε να συµβεί [...].

*ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ 
ΟΜΑ∆ΑΣ ΤΟΥ INSTITUTE OF ECONOMIC 

AFFAIRS ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΜΠΑΚΙΝΓΚΧΑΜ

Τα lockdown
δεν μειώνουν
τη φτώχεια

ΤOY  ΛΕΝ ΣΑΚΛΕΤΟΝ *



Σάββατο 13 & Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2021Agrenda50 ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Βιοµάζα 
και επιδότηση

Στα θετικά, η χρήση της 
βιοµάζας ως υποπροϊόν 

µε αξία (χορτονοµή, 
βιοενέργεια ή χλωρή 

λίπανση) και η επιδότηση 
της καλλιέργειας µε 40 

ευρώ το στρέµµα 

ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ 
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ 
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΜΠΕΜΠΕΛΗ

Το λούπινο είναι ένα ψυχανθές, από την πε-
ριοχή των Άνδεων που καλλιεργείται κυρί-
ως στο Περού, τη Βολιβία και τον Ισηµερι-
νό. Η παραγόµενη βιοµάζα µπορεί να χρη-
σιµοποιηθεί ως χλωρά λίπανση, ενώ οι σπό-
ροι ως τροφή για τον άνθρωπο και τα ζώα ε-
φόσον έχει προηγηθεί αφαίρεση µε φυσικό 
ή χηµικό τρόπο των τοξικών αλκαλοειδών. 

Επίσης γίνονται προσπάθειες δηµιουργίας 
γλυκών ποικιλιών µέσω της γενετικής βελ-
τίωσης. Η υψηλή συγκέντρωση σε πρωτεΐνη 
(41-51%) και έλαιο (14-24%) στους σπόρους, 
προσείλκυσε το ενδιαφέρον από βιοµηχανί-
ες τροφίµων, φαρµάκων και καλλυντικών 
προϊόντων για την καλλιέργειά του στην Ευ-
ρώπη. Λόγω αυτού του ενδιαφέροντος, χρη-
µατοδοτήθηκε το LIBBIO: Lupinus mutabilis 
for Increased Biomass from marginal lands 
and value for BIOrefineries, http://www.
libbio.net (χρηµατοδότηση Horizon 2020, 
Bio-Based Industries Joint Undertaking). Το 
πρόγραµµα αυτό έχει σαν στόχο τη δηµιουρ-
γία προϊόντων βρώσιµων ή µη, ζωοτροφών 
και βιοµάζας από ποικιλίες λούπινου των 
Άνδεων καλλιεργούµενες στις ευρωπαϊκές 
συνθήκες. Σε αυτό το πλαίσιο καταχωρήθη-
κε η πρώτη ευρωπαϊκή ποικιλία, µε ονοµα-
σία COTOPAXI.

Καλλιεργητική τεχνική
Το λούπινο των Άνδεων προτιµά ελαφριά 

(αµµώδη) εδάφη, µε χαµηλή περιεκτικότητα 
σε ανθρακικό ασβέστιο (CaCO3) και pH < 7. 
Η προετοιµασία του εδάφους εξαρτάται από 

τη σύστασή του, η οποία περιλαµβάνει όργω-
µα και σβάρνισµα. Συνιστάται πρώιµη σπο-
ρά, για την αποφυγή χαµηλών θερµοκρασι-
ών στα νεαρά στάδια που µπορεί να είναι ε-
πιζήµια για την ανάπτυξη και τις αποδόσεις 
του, αλλά και για την πρωιµιση της άνθησης 
και την αποφυγή θερµοκρασιών άνω των 
27oC στις οποίες παρουσιάζεται ανθόπτωση. 
Το βάθος σποράς δεν πρέπει να υπερβαίνει 
τα 4 εκ. και η ποσότητα σπόρου µπορεί να 
κυµαίνεται από 4 έως 16 κιλά ανά στρέµµα. 

Ο έλεγχος των ζιζανίων µπορεί να γίνει µε 
χρήση προ-φυτρωτικών σκευασµάτων (δραστι-
κή ουσία aclonifen) σε συνδυασµό µε σκάλι-
σµα. Επίσης σε αυξηµένη πυκνότητα σποράς 
έχει παρατηρηθεί σηµαντική µείωση στους 
πληθυσµούς ζιζανίων. Να σηµειωθεί ότι επι-
ζήµια κολεόπτερα (Tropinota sp., Oxythyrea 
sp.) καταγράφηκαν πρόσφατα στην Ελλάδα 
τα οποία µπορούν να περιοριστούν µε χρή-

ση παγίδων και τις κατάλληλες ποικιλίες. 
Το ωίδιο, ως ασθένεια, δεν αποτελεί σοβα-

ρή απειλή, αντίθετα η ανθράκωση µε χαρα-
κτηριστικό σύµπτωµα την κάµψη του βλαστού 
προκαλεί έως και πλήρη απώλεια απόδοσης. 

Κόστος παραγωγής
Η τιµή της κύριας εισαγόµενης πρωτεϊνού-

χου ζωοτροφής, της σόγιας κινείται ανοδικά 
στην Ευρώπη. Σε αυτό το πλαίσιο και υπό την 
προσπάθεια να γίνει ανεξάρτητη από τις ει-
σαγωγές, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναζητά νέ-
ες πρωτεϊνικές πηγές. Τη θέση αυτή θα µπο-
ρούσε να καλύψει το λούπινο των Άνδεων.

Το κόστος παραγωγής των σπόρων του 
λούπινου των Άνδεων για µια µέσου µεγέ-
θους αγροτική εκµετάλλευση είναι περίπου 
0,70 ευρώ το κιλό και το εµφανές 0,33 ευρώ 
το κιλό µε αποτέλεσµα αρνητικό ακαθάριστο 
εισόδηµα. Συµπεριλαµβάνοντας τη βιοµάζα 

ως υποπροϊόν µε αξία (χορτονοµή, βιοενέρ-
γεια ή χλωρή λίπανση), το κόστος παραγω-
γής των σπόρων θα µπορούσε να µειωθεί. Ε-
πιπλέον η επιδότηση της καλλιέργειας µε 40 
ευρώ το στρέµµα µπορεί να οδηγήσει σε θε-
τικό ακαθάριστο εισόδηµα και γεωργικό ετή-
σιο εισόδηµα 16.923 ευρώ. 

Προοπτικές στην Ελλάδα
Το λούπινο των Άνδεων µπορεί να ενισχύ-

σει την υπέργεια αλλά και την εδαφική βιο-
ποικιλότητα, αξιοποιώντας ταυτόχρονα εδά-
φη χαµηλότερης αξίας (όξινα, αµµώδη). Στην 
Ελλάδα υπό δυσµενείς συνθήκες (υψηλό pH, 
ξηρασία την άνοιξη και παγετό τον χειµώνα) 
αποδόσεις έως 110 κιλά το στρέµµα είναι εφι-
κτές. Συνεπώς εφόσον έχουν αναφερθεί απο-
δόσεις 500 κιλών στην Πορτογαλία, το λούπι-
νο των Άνδεων θα µπορούσε να ανταγωνιστεί 
ισάξια τη σόγια ως πρωτεϊνούχος καλλιέργεια. 

Το λούπινο των Άνδεων αντικαθιστά
ισάξια τη σόγια στις πρωτεϊνούχες
Με αποδόσεις 110 κιλά το στρέμμα, δίνει ακαθάριστο αγροτικό εισόδημα κοντά 17.000 ευρώ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΕΤΗΣΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ∆ΕΚ
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Σ: ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΣΠΟΡΑΣ, Α: ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΣΓΚ.: ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΣΥΓΚΟΜΙ∆ΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΥΠΙΝΟΥ ΤΩΝ ΑΝ∆ΕΩΝ.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 
€	 ΕΜΦΑΝΕΙΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 
€	

Ε∆ΑΦΟΣ 13.440 
ΕΡΓΑΣΙΑ 3.183 2.976 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Α� ΠΑΓΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7.097 4.234 
Β� ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7.994 7.668 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ 31.714 14.877 
ΚΟΣΤΟΣ / ΣΤΡΕΜΜΑ 106 50 
ΚΟΣΤΟΣ / ΣΠΟΡΟ KG 0,70 0,33 

Οι τιµές της γης, του κόστους εργασίας, του πάγιου και του µεταβλητού κόστους κεφαλαίου 
προέρχονται από µεταβλητές πηγές που αναφέρονται στη βιβλιογραφία. Τα δεδοµένα αφορούν 
µία αγροτική εκµετάλλευση µε ελκυστήρα και δισκοσβάρνα το 5ο έτος από την αγορά τους µε 
ιδιόκτητη έκταση 300 στρ. και αποδόσεις σε σπόρο 150 κιλά ανά στρέµµα. Η τιµή αγοράς και 
πώλησης του σπόρου λούπινου των Άνδεων θεωρήθηκε ίση µε αυτή της σόγιας.
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  ΣΤΕΛΑ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ

Μάθηµα κατάρτισης
περί «Οινογνωσίας»
Σε ισχύ βρίσκεται η δεύτερη πρόσκληση 
ενδιαφέροντος ώστε εργαζόµενοι στον ιδιωτικό 
τοµέα να υποβάλλουν αιτήµατα στο πρόγραµµα 
«Οινογνωσία», για την κατάρτισή τους στα 
εκπαιδευτικά προγράµµατα γευσιγνωσίας, 
οινοτουρισµού και εµπορίας οινοποιητικών 
προϊόντων. Όλα τα σεµινάρια θα γίνουν 
διαδικτυακά, θα συνοδεύονται από εξετάσεις και 
βεβαίωση παρακολούθησης, ενώ τα αιτήµατα των 
υποψηφίων θα µπορούν να υποβάλλονται από τη 
∆ευτέρα 15 Φεβρουαρίου µετά τις 15:00 έως τη 
∆ευτέρα 15 Μαρτίου µέχρι τις 15:00 στην 
ιστοσελίδα της ΚΕΟΣΟΕ, όπου και βρίσκονται 
περισσότερες πληροφορίες για την διαδικασία 
και τα κριτήρια υποβολής στο www.keosoe.gr/ 

Οκτώβριο το πανελλήνιο 
εντοµολογικό συνέδριο
Η Εντοµολογική Εταιρεία Ελλάδος εξέδωσε την 
πρώτη ανακοίνωση σχετικά µε τη διοργάνωση 
του 19ου πανελλήνιου εντοµολογικού συνεδρίου 
στο Αγρίνιο, στις 5 µε 8 Οκτωβρίου 2021. Στο 
συνέδριο θα παρουσιαστούν πρωτότυπες 

ερευνητικές 
εργασίες και 
εικονογραφηµένα 
κείµενα (posters) 
που θα καλύπτουν 
όλους τους κλάδους 
της βασικής και 
εφαρµοσµένης 
έρευνας της 
εντοµολογίας, 
ακαρεολογίας και 
νηµατωδολογίας. 
Επίσης, θα 
αναπτυχθούν 
θέµατα σχετικά µε 
σηµαντικά επίκαιρα 

εντοµολογικά προβλήµατα καθώς και 
εντοµολογικά θέµατα γενικότερου ενδιαφέροντος. 
Περισσότερες πληροφορίες αναµένεται να 
γνωστοποιηθούν σύντοµα µε δεύτερη ανακοίνωση.

Υλικά συσκευασίας 
τροφίµων από 
την TÜV Hellas
Η TÜV Hellas διοργανώνει 
ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό 
σεµινάριο, στις 18 
Φεβρουαρίου 9:00 µε 17:00, 
µε θέµα: Απαιτήσεις για υλικά 
συσκευασίας στη βιοµηχανία 
τροφίµων. Στόχος του είναι η 
κατάρτιση εργαζοµένων στη 
βιοµηχανία συσκευασιών, 
στελεχών παραγωγής QA και 
R&D, αγοραστών και 
συµβούλων σε επιχειρήσεις 
τροφίµων στα βασικά των 
υλικών συσκευασίας. 
Εισηγητές Ιωάννης 
Μακρινός και Βάσια Καζάζη. 
Πληροφορίες στο www.tuv-
nord.com/gr/el/ekpaideysi/

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΑ

WEBINAR ΑΓΡΙΝΙΟ 

Νέες τάσεις Krinos
στην ελαιοκοµία
Το Κέντρο Ελιάς Krinos του Perrotis 
College διοργανώνει το 2ο  ∆ιεθνές 
Συνέδριο Ελιάς 3 και 4 Ιουνίου 
2021, σε υβριδική µορφή, µε 
διαδικτυακή και φυσική παρουσία 
των συµµετεχόντων. Με κεντρική 
θεµατική : «Ελαιοκοµικός Τοµέας: 
Αναζητώντας την καινοτοµία - 
Ανακαλύπτοντας νέες τάσεις», 
οι διοργανωτές φιλοδοξούν να 
προσφέρουν ένα πλούσιο 
πρόγραµµα µε εισηγήσεις 
διακεκριµένων οµιλητών για τις 
καινοτοµίες και τις µελλοντικές 
τάσεις του ελαιοκοµικού τοµέα. Η 
συµµετοχή είναι δωρεάν αλλά 
απαιτείται εγγραφή στο 
www.medevents.gr/congress/
olive2021?lang=1#/content-top.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Κτηνοτροφική επιχείρηση σε λειτουργία,  πλή-
ρως αδειοδοτηµένη σε αγροτεµάχιο 53  στρεµ-
µάτων, κτιριακές εγκαταστάσεις µε πλήρη, 
υπερσύγχρονο εξοπλισµό και υποδοµές,  κατσί-
κες επιλογής  µε εξαιρετικό γεννητικό υλικό. Σε 
κόµβο της Εγνατίας οδού, οι χρήσεις  γης είναι 
συµβατές για οιανδήποτε δραστηριότητα (κτη-
νοτροφία , καθετοποίηση ,αγροτουρισµό , φωτο-
βολταικά κλπ) email : Info@kosynthos.gr

Πωλούνται αρνιά µικρά Λακόν. 50 ευρώ/ένα. 
Περιοχή Καλαµάτας. Τηλ. 6970/683840.

Πωλούνται ταύροι Λιµουζίν αναπαραγωγής µε 
pedigree Γαλλίας. Ηλικίας 9-12 µηνών. Περιοχή 
Ελασσόνας. ώρες επικοινωνίας 10.00-14.00 και 
18.00-20.00. Τηλ.6978/585744.

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

Πωλούνται 20 προβατα frisarta γεννηµένα. 
Περιοχή Ιωαννίνων.Τηλ.6940/151407.

Πωλούνται 100 πρόβατα χιώτικα υψηλής γα-
λακτοπαραγωγής. Τηλ. 6955/316314.

Πωλούνται 100 γίδια γνήσια αγγλονούµπια. 
Τηλ. 6955/316314.

Πωλούνται 95 αιγοπρόβατα,60 πρόβατα γερ-
µανικά-Λακόν,35 κατσίκια ράτσας Ζαν –∆α-
µασκού. Τιµή συζητήσιµη. Κολινδρός Πιερίας.
Τηλ.6948/483873. 2353/031142.

Πωλούνται 50 πρόβατα γεννηµένα .   Περιο-
χή Λαµία. Τιµή 130 ευρώ.Τηλ.6974/ 426911.

Πωλούνται αρσενικά και θηλυκά πρόβατα Ασ-
σαφ και κατσίκια Μούρθια. Τηλ. 6974/875833.

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

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

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

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

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

Πωλούνται 35 γίδια ράτσας Ζαν µε ∆αµα-
σκού και 10 πρόβατα γερµανικά µε Λακόν , 
ετοιµόγεννα, βελτιωµένα µε µεγάλη παρα-
γωγή γάλακτος. Περιοχή Κολινδρός Πιερίας. 
Τηλ.6948483873, 2353031142 

Πωλούνται 100 πρόβατα χιώτικα υψηλής γα-
λακτοπαραγωγής. Τηλ. 6955/316314.

Πωλούνται 100 γίδια γνήσια αγγλονούµπια. 
Τηλ. 6955/316314.

Πωλούνται 100 γίδια έγκυα Ζανε µε Αγ-
γλονουµπια και 150 πρόβατα ντόπια µε γερ-
µανικά, όλα υψηλής γαλακτοπαραγωγής. 
Τηλ.6932/299210.

Πωλούνται αγελάδες ράτσας Ζβίτς και Λιµου-
ζίν, 45 ζώα, τα 19 γεννηµένα, περιοχή Βοιωτί-
ας.Τηλ.6934/043602.

Πωλούνται 400 µικρά δέµατα χόρτα, κα-
λής ποιότητας. Περιοχή Καρδίτσας. Τηλ. 
6955/361856.

Πωλείται τριφυλλάχυρο 300 µικρά δέµατα. Πε-
ριοχή Καρδίτσας. Τηλ. 6955/361856.

Πωλούνται 100 αγελάδες Σιµενταλ βιολογι-
κής εκτροφής µε τα βιολογικα τους δικαιώµα-
τα.Τηλ.6940/840982

Πωλούνται 100 αρνιά 3 µηνών διασταύρωσης 
Λακόν µε Ασαφ σε πολύ κατάσταση. Περιοχή 
Λάρισας.Τηλ.6972/102664

Πωλούνται γουρουνάκια για θρέψιµο από 20 
έως 100 κιλά µε δυνατότητα µεταφοράς στο 
χώρο µας .Περιοχή Χαλκίδας, κος Παναγιώτης. 
Τηλ.6984/480055.

Πωλούνται 90πρόβατα ράτσας Κεφαλονιά. 
Τηλ.6932/716445.

ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητούνται προς αγορά 200 πρόβατα ράτσας 
Κεφαλονιά. Τηλ. 6938/617647.

Ζητούνται 50 έως 100 αγριοκάτσικα 
Τηλ.6985/858698.

Ζητούνται δικαιώµατα για ζώα η για χωράφια 
καλλιεργήσιµα.Τηλ.6985/858698.

Ζητούνται δικαιώµατα από ζώα (πρόβατα - γί-
δια), έως 30.000 ευρώ αξία δικαιωµάτων καθα-
ρό µείον της παρακράτησης. Τηλ.6946388293

Ζητούνται αγελάδες βραχυκερατικές σε πρό-
γραµµα σπάνιας φυλής πιστοποιηµένα. Από 
20 έως 150 ζώα. Τιµή 500-600 ευρώ Τηλ. 
6946/388293.

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

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΩΛΗΣΗ

Πωλούνται σε µικρά τετράγωνα δέµατα σα-
νό από βρώµη, άχυρο από κριθάρι και τρι-
φύλλι σε καλή τιµή. Περιοχή Μαγνησίας. Τηλ. 
6974/431615.

Πωλείται σιτάρι µαλακό σε µικρές ή µεγάλες 
ποσότητες από παραγωγό. ∆υνατότητα µεταφο-
ράς στο χώρο σας.6974/431615.

Πωλείται τριφυλλόσπορος,περιοχή Ξινό νερό 
Φλώρινας. Κος Τάσος.6973/691012.

Πωλούνται τριφύλλι σε µικρή τετράγωνη µπά-
λα, 18 λεπτά το κιλό. Περιοχή Γιαννιτσών. κ. 
Χρήστος. Τηλ. 6945/805371.

Πωλούνται µπάλες εξαιρετικής ποιότητας, σα-
νός αγριοτρίφυλλου, βρώµης, κριθάρι και λιού-
λιου και άχυρα. Σε πολύ καλή τιµή µε δυνατό-
τητα µεταφοράς στο χώρο σας. Περιοχή Αχαΐ-
ας. Τηλ. 6999/672735.

Πωλείται τριφύλλι σε µικρές µπάλες 30 κιλών. 
Περιοχή Σερρών. Τηλ. 6942/823313.

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

Πωλείται βίκος µπιζέλι από παραγωγό για χλω-
ρή λίπανση, βελτίωση εδάφους- άζωτο και πα-
ραγωγή ζωοτροφής. Τηλ.6948/423151. 

Πωλούνται µπιζέλι βίκος κτηνοτροφικό καθα-
ρισµένα, για καλλιέργεια ζωοτροφής, σανό για 
ζώα και χλωρή λίπανση. Ελιές, αµπέλι, δενδρώ-
δη. Τηλ. 6981/088747.

Πωλείται σιτάρι σκληρό για σπόρο, ποικιλίας 
Μοναστήρι Ρ2. Τηλ. 6932/372270.

Πωλούνται µπάλες από άχυρο µικρού µεγέ-
θους. Νοµός Θεσσαλονίκης.Τηλ.6937 /313613.

Πωλούνται φασόλι και ρεβίθι µέτριο από ελ-
ληνικές ποικιλίες βραστερό, βιολογικό, χο-
ντρική, λιανική καθώς και για σπορά. ∆ια-
νοµή σε όλη την Ελλάδα. Περιοχή Σερρών. 
Τηλ.6987/310440.

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

Πωλείται χορτοτρίφυλλο και τριφύλλι καθαρό. 
Περιοχή Ναυπάκτου.Τηλ.6943/920243.

Πωλείται βιολογικό τριφύλλι και καλαµπόκι. 
Περιοχή Ναυπάκτου. Τηλ. 6976/288400. 

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

Πωλούνται καθαρισµένα για σπορά κτηνο-
τροφικό µπιζέλι «’Ολυµπος», κριθάρι «nure» 
και βρώµη «Κασσάνδρα». Πρωτοετή σε άρι-
στη ποιότητα, αποστολή σ’όλη τη χώρα. Τηλ. 
6972/802670.

Πωλούνται φυτώρια ελιάς,ποικιλίας κορωνέι-
κης,καλαµών,σε υποκείµενο αγριελιάς και φυ-
τώρια ροδιάς, ποικιλίας Ερµιόνης,περιοχή ακω-
νίας.Τηλ.6946395102.

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

Πωλούνται µπάλες εξαιρετικής ποιότητας, σα-
νός αγριοτρίφυλλου, βρώµης, κριθάρι και λιού-
λιου και άχυρα. Σε πολύ καλή τιµή µε δυνατό-
τητα µεταφοράς στο χώρο σας. Περιοχή Αχαΐ-
ας. Τηλ. 6999/672735.

Πωλείται από παραγωγό εντός αποθήκης 
τριφύλλι και σανός για αιγοπρόβατα, σε µπά-
λες των 24 κιλών. Περιοχή Καλαµάτας. Τηλ. 
6985/699540.

Πωλείται έξτρα παρθένο ελαιόλαδο (0,1 % 
οξύτητα) από κορωνέικη ελιά, Μακρύνειας –
Αιτωλοακαρνανίας. Τιµή 4 ευρώ/κιλό. Για 
αγορά άνω των 500 κιλών τιµή συζητήσιµη. 
Τηλ.6974/479624.

Πωλείται ελαιόλαδο από παραγωγό, έξτρα παρ-
θένο, χωρίς κανένα φυτοφάρµακο, φετινής εσο-
δείας, περιοχή Αγρίνιο( Μακρύνειας) ποικιλίας 
κουτσουροελιάς. Τιµή 4 ευρώ /κιλό. Kος Χρή-
στος. Τηλ.6943/706498, 2311/300209.

Πωλείται τριφυλλόσπορος, περασµένος 2 φο-
ρές, εσοδείας 2020, ποσότητα ενός τόνου, περι-
οχή Ορχοµενός Κωπαΐδας. Τηλ.6980/524855.

Πωλείται τριφυλλόσπορος εσοδείας 2020 σε 
σακιά των 25 κιλών.6976/516447.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται 4 οικόπεδα (2 στρέµµατα) άρτια και 
οικοδοµήσιµα, εντός σχεδίου, µε δικαίωµα κτί-
σης 400τ.µ ανά 500 τ.µ, επι του εθνικού δρό-
µου Κερίου- Ζακύνθου, 200 µέτρα από το χω-
ριό Κερί Ζακύνθου.Τηλ.6937/314086.

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

Πωλείται αγρόκτηµα δενδροφυτευµένο µε 
δεκάχρονες ροδιές ελληνικής ποικιλίας Ερµι-
όνη. 54 στρέµµατα στη περοχή Άσκρο Βοιω-
τίας.Τιµή στρέµµατος 4.000 ευρώ. Πληροφ. 
6937195996.

Πωλούνται 7 αγροτεµάχια σύνολο 80 στρεµ-
µάτων, φυτεµένα µε ακακίες για ξυλεία.Περιο-
χή Αετοχώρι Αριδαίας, νοµός Πέλλας, 250 ευ-
ρώ το στρέµµα. Τηλ.6946/960379.

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

Πωλούνται ή ενοικιάζονται 150 στρέµµατα 
περιφραγµένα µε καρυδιές καρποφόρες, µε 
δική τους άρδευση, παραπλεύρως σε τεχνη-
τη λίµνη υπό κατασκευή. Τιµή 300000 ευρώ 
ή 4000 ευρώ το χρόνο. ∆εκτή και ανταλλαγή. 
Τηλ.6942/228503.

Πωλείται κτήµα 2 στρέµµατα µε αγριελιές και 
αποθήκη –στάβλο 90 τµ,περιοχή Κατσαρού 
Μεσσηνίας, δήµος Οιχαλίας,εντός,πλήρες το-
πογραφικού και χαρτιών.Τηλ.6906/585476.

Πωλείται ελαιώνας µε 76 ρίζες ελιές και 28 
αµυγδαλιές εκτάσεως 4,850 µέτρα θέση Γε-
λινιάτικα, περιοχή Ξυλόκαστρο Κορινθίας.
Τηλ.6987/876671.

Ενοικιάζεται κτήµα 330 στρέµµατων χορτολι-
βαδικής έκτασης.Τηλ.6942228503

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητούνται χωράφια για ενοικίαση µέχρι 300 
στρέµµατα, περιοχή Αταλάντης και Κωπαί-
δας.6932/299210.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται παρελκόµενο κλάρκ-αναβατόρι για τρα-
κτέρ. Περιοχή Ξάνθη. Τηλ.6983/717473.

Πωλείται ψεκαστικό θερµοκηπίου και θειαφιστή-
ρας. Tηλ. 6980/001606.

Πωλούνται τυροκοµικά µηχανήµατα, παστεριω-
τές, ατµολέβητες, οµογενοποίηση, κορφολόγοι, 
ντουλάπες για γιαούρτια ψύξη-θέρµανση, ντιζά-
κια µε καλούπια διάφορων τύπων. Περιοχή Λάρι-
σα. Τηλ. Τηλ. 6947/509187.

Πωλείται µηχάνηµα παστερίωσης 2 τόνων σχε-
δόν καινούρια και ένας κορφολόγος αυτοκαθαρι-
ζόµενος 3 µήνες δουλεµένος 3 τόνους την ώρα. 
Τηλ.6947/509187.

Πωλείται πρέσα CASE 540 µε 6 σκοινιά, σχε-
δόν καινούρια, µεγάλη τετράγωνη µπάλα.
Τηλ.6972/173482.

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

Πωλείται πλατφόρµα 5 τόνων και σπαστήρας για 
καλαµπόκι. Τηλ.6983/717473.

Πωλούνται πλαστικά σε εµπόρους για κρασί, λά-
δι και µέλι. ∆ιάφορα µεγέθη µικρά και µεγάλα. 
Τηλ.2310/684438.

Πωλείται άροτρο τρίυνο 12άρι, ψηλοστάβαρο. Τι-
µή 300 ευρώ. Τηλ. 2310/711133. 

Πωλείται καλλιεργητής 20 δοντιών. Τιµή 400 ευ-
ρώ. Τηλ. 2310/711133.

Πωλείται φρέζα γερµανικιά Agria, 12 ίππους πε-
τρελαίου. 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 επι-
σκευασµένο κινητήρα, χωρίς σαπίλες. ∆υνατότη-
τα µετατροπής σε χορτοκοπτικό. 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 πα-
ρελκόµενα, σπαρτική, άροτρο, 2 καλλιεργη-
τές (ελαφρύς, βαρύς) , µε λιπασµατοδιανοµέα.
Τηλ.6943/457861.

Πωλείται καινούριο ραντιστικο,αµεταχείριστο.
Τηλ. 6943/457861.

Πωλείται τρακτέρ µάρκας CASE µοντέλο 2006 
CVX 1170 full extra.Τηλ.6945/373163.

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

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

Πωλούνται κλούβες-κλουβάκια και µπιζινς.περι-
οχη Βέροιας. Τηλ.6986/701716.

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

Πωλείται χορτοκοπτικό µηχάνηµα 2 δίσκων 1,70 
κοπής, ιταλικό µε µπουκάλα. Περιοχή Νέα Πλάγια 
Χαλκιδικής.Τηλ.6982/776003.

Πωλούνται κολώνες της ∆ΕΗ, λαµαρίνες, ευρω-
παϊκή ξυλεία α’ ποιότητας. Περιοχή Λάρισας. Τηλ. 
6972/173482.

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

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

Πωλείται µια δισκοσβάρνα µονόπατη. Περιο-
χή Σίνδος Θεσσαλονίκης. Τηλ.6972/366041, 
6972366043.

Πωλείται ένα φρεζοσκαλιστήρι 5σειρο. Περι-
οχή Σίνδος Θεσσαλονίκης. Τηλ.6972/366041, 
6972366043

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

Πωλείται µία φρέζα 230 µε γρανάζι. Περιο-
χή Σίνδος Θεσσαλονίκης. Τηλ.6972/366041, 
6972366043

Πωλείται ένα αναστρεφόµενο άροτρο 3υνο,πολ-
λούς καλλιεργητές και άλλα εργαλεία. Περιο-
χή Σίνδος Θεσσαλονίκης. Τηλ.6972/366041, 
6972366043

Πωλείται ένα ραντιστικό. Περιοχή Σίνδος Θεσσα-
λονίκης.Τηλ.6972/366041, 6972366043

Πωλείται ένας στελεχοκόπτης, ένας ισοπεδωτή-
ρας και µία πλατφόρµα. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλο-
νίκης.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 δισκοσβάρνα Ζορ-
µπά 32αρα και µία πρέσα µάρκας Welger 530. 
Τηλ.6982/551234.

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

Πωλούνται ελαστικά για τρακτέρ 13,628 ραντι-
αλ.Τηλ.6982/551234

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

Πωλείται σκαπτικό µηχάνηµα Goldoni 12 ιπ-
πων,1000 ευρώ. 6987/876761.

Πωλούνται αγροτικά εργαλεία,µία σπαρτι-
κή µηχανή, µία δισκοσβάρνα, ένας καλλιεργη-
τής βάµβακος, ένας λιπαντήρας, ένας καλλιερ-
γητής, 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 κο-
λόνες της ∆ΕΗ αποθηκευτικούς χώρους και όλα τα 
υλικά δικά µας. Τιµές χαµηλές. Τηλ.6947/509187.

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

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

Πωλείται άροτρο 14άρι, µάρκας Γκλαβάνη, Τerra 
σε άριστη κατάσταση. Τηλ. 6983/738450.

Πωλείται παγολεκάνη 500 λίτρων ,περιοχή Πε-
λοποννήσου. Τιµή 1200 ευρώ.6944/780650

Πωλείται χορτοσυλλέκτης-ελικόπτερο µε 9 µπρα-
τσα.Τηλ.6982/776003.

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

Πωλούνται τρακτέρ John Deere 6620, µοντέ-
λο του 20011 σε άριστη κατάσταση µε πρόσφα-
το service και καινούρια λάστιχα KLEBER φυ-
λασσόµενο σε υπόστεγο , έτοιµο για χρήση. Τηλ. 
6977/608235.

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

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

Πωλείται αγροτικό FORD TRANSIT 2.400 κυ-
βικά, πετρέλαιο, 5αρι σασµάν, υδραυλικό τι-
µόνι, καρότσα αλουµινίου. Περιοχή Σερρών 
6937/253885.

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

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

Πωλείται µηχάνηµα χάραξης ελαιών σχεδόν αµε-
ταχείριστο. Χαράσσει 800 κιλά ανά ώρα. Περιοχή 
Λαµίας. Τηλ.6980/677936.

Πωλείται παρελκόµενο κλάρκ-αναβατόρι για τρα-
κτέρ. Περιοχή Ξάνθη. Τηλ.6983/717473.

Πωλείται κεραµίδι γαλλικό σε τιµή ευκαιρίας (για 
στάβλο ή σπίτι) ποσότητα έως 2000 τµχ. Τηλ. 
6987/072325. 

Πωλούνται ενσιρώµατα καλαµπο-
κιού µίγµατος βίκου βρώµης σε µεγά-
λη στρόγγυλη µπάλα µε ενσιρωτικό και 
ενσίρωµα τριφυλλιού σε µεγάλη τετρά-
γωνη µπάλα. Τηλ.6977/440923, E-mail: 
papapg100@gmail.com



Agrenda

Απειλή η σφήκα
καστανιάς στη Λάρισα
Μεγάλη απειλή συνιστά φέτος για 
τα καστανοπερίβολα η σφήκα της 
καστανιάς, καθώς όσο εξελίσσεται 
η βλάστηση τόσο περισσότερες οι 
ενδείξεις για προσβολή µεγάλης 
έκτασης σε άγρια αλλά και ήµερα 
δέντρα. Την κατ’ επείγουσα λήψη 
µέτρων για την καταπολέµηση του 
εχθρού, λόγω µη ανανέωσης του 
σχετικού προγράµµατος, ζητά ο 
βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ 
Β. Κόκκαλης, από τον υπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης Σπ. Λιβανό.
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ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Περίπου το 30% των γεωργικών περι-
οχών στην ΕΕ, ήτοι 56 εκατ. εκτάρια 
διατρέχουν µέτριο κίνδυνο εγκατάλει-
ψης γης. Τέτοιες περιοχές υπάρχουν 
σχεδόν στα µισά κράτη µέλη της ΕΕ-27 
(13 κράτη µέλη). Οι χώρες που πλήτ-
τονται περισσότερο από την εγκατά-
λειψη της γης (σχεδόν το 30% των πε-
ριοχών µε υψηλό ή πολύ υψηλό κίν-
δυνο) είναι Αυστρία, Κύπρος, Εσθο-
νία, Φινλανδία, Ελλάδα, Λετονία και 
Ρουµανία. Η δραστική εγκατάλειψη 
της γεωργικής γης στην ΕΕ-27 µπορεί 
να ανέλθει συνολικά σε 5 εκατ. εκτά-
ρια έως το 2030 ή 2,9% της τρέχου-
σας χρησιµοποιούµενης γεωργικής 
έκτασης (173 εκατ. εκτάρια). Οι απο-
µακρυσµένες περιοχές, τα βουνά, τα 
νησιά, οι παράκτιες και οι αραιοκα-
τοικηµένες περιοχές επηρεάζονται ι-
διαίτερα από το φαινόµενο.

Τα παραπάνω, προκύπτουν από 
µελέτη που εκπονήθηκε για λογα-
ριασµό της Επιτροπής Γεωργίας του 
Ευρωκοινοβουλίου AGRI, προκειµέ-
νου να βοηθήσει την Επιτροπή Γεωρ-
γίας της ΕΕ, που συζητά τις νοµοθετι-
κές προτάσεις για την ΚΑΠ για «Ένα 
µακροπρόθεσµο όραµα για τις αγρο-
τικές περιοχές» µετά το 2021.

Μάλιστα, η έρευνα του Ευρωπαϊ-

κού Ερευνητικού Κέντρου JRC έχει 
αναπτύξει έναν χάρτη που απεικο-
νίζει τον εκτιµώµενο κίνδυνο εγκα-
τάλειψης γεωργικής γης στην ΕΕ έ-
ως το 2030 , λαµβάνοντας υπόψη ό-
λους τους τύπους γης που χρησιµο-
ποιούνται για αγροτικούς σκοπούς (α-
ρόσιµη γεωργία, βοσκή, µικτή καλ-
λιέργεια-κτηνοτροφία, µόνιµη καλ-
λιέργεια) και τους δείκτες βιωσιµό-
τητας (καταλληλότητα γης, δοµή εκ-
µετάλλευσης, πληθυσµός κλπ). Στις 
τρέχουσες τάσεις εγκατάλειψης, εξε-

τάζονται τρεις παράγοντες που µπο-
ρεί να επιδεινώσουν το φαινόµενο 
όπως κλιµατική αλλαγή, παγκοσµι-
οποίηση και υγειονοµικές κρίσεις.

Σύµφωνα µε τη µελέτη το περίπλο-
κο µοτίβο εγκατάλειψης της γης απο-
καλύπτει ένα αλληλένδετο ιστό µιας 
σειράς παραγόντων (βιο-φυσικών, γε-
ωργικών, διαρθρωτικών, αγορών, πε-
ριφερειακών, θεσµικών, πολιτικών). 
Τα εργαλεία πολιτικής της ΚΑΠ µπο-
ρούν να βοηθήσουν στον µετριασµό 
της εγκατάλειψης της γης.

Χάρτης κινδύνου
Μέτριο έως πολύ υψηλό 

κίνδυνο εγκατάλειψης γης 
εµφανίζουν αποµακρυσµέ-
νες, ορεινές, παράκτιες και 

νησιωτικές περιοχές

Αναγεννητική γεωργία
εισάγει η Nestlé
H Nestlé δεσµεύεται να µειώσει 
στο µισό τις εκποµπές αερίων του 
θερµοκηπίου έως το 2030 για να 
φτάσει στις καθαρές µηδενικές 
εκποµπές το 2050, επενδύοντας 
συνολικά 3,2 δις ελβετικά φράγκα 
την επόµενη 5ετία εκ των οποίων, 
1,2 δις στην προώθηση της 
αναγεννητικής γεωργίας σε όλη 
την αλυσίδα εφοδιασµού της. 
Στόχος να µειωθούν δραστικά οι 
εκποµπές αερίων στη διαδροµή 
«από το αγρόκτηµα στο τραπέζι».

Αναβολή εκλογών στους 
Κτηνοτρόφους Καβάλας
Σε αναβολή οδηγούνται οι 
εκλογές για την ανάδειξη νέο 
∆ιοικητικού Συµβουλίου στο 
Σύνδεσµο Κτηνοτρόφων Νοµού 
Καβάλας. Οι εκλογές µε βάση το 
καταστατικό του συλλόγου, θα 
έπρεπε να διεξαχθούν εντός 
Φεβρουαρίου, ωστόσο για την 
ασφάλεια των µελών του και όσων 
εµπλέκονται στη διαδικασία των 
εκλογών, αναβάλλονται και θα 
διεξαχθούν αµέσως µόλις οι 
συνθήκες το επιτρέψουν.

Επαναφορά της υγείας
των εδαφών στην ΕΕ
Ανοιχτή έως τις 27 Απριλίου 
2021 θα είναι η διαβούλευση 
γύρω από τη νέα στρατηγική της 
ΕΕ για την υγεία των εδαφών, στο 
πλαίσιο της επίτευξης των στόχων 
της «πράσινης συµφωνίας» έως το 
2030. Η στρατηγική θα εξετάσει 
συνεπώς τον τρόπο προστασίας 
της γονιµότητας του εδάφους, τη 
µείωση της διάβρωσης και την 
αύξηση της οργανικής ύλης του 
εδάφους και θα λάβει υπόψη τις 
διεθνείς δεσµεύσεις της ΕΕ.

Η εγκατάλειψη γης είναι ένα τοπικό φαινόµενο µε σύνθετο σύνολο οδηγών που περιλαµβάνουν γεωργικούς, 
βιοφυσικούς, διαρθρωτικούς, οικονοµικούς, περιφερειακούς, θεσµικούς και πολιτικούς παράγοντες.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Αγροτικές εκτάσεις
υπό εγκατάλειψη
Στη μακρά λίστα των κρατών της ΕΕ που διατρέχουν υψηλό 
κίνδυνο εγκατάλειψης εκτάσεων αγροτικής γης και η Ελλάδα

Πωλείται τρακτέρ CASE MXM 175 µε 5.500 
ώρες λειτουργίας, 175 ίππων, σε άριστη κατά-
σταση.Πωλούνται λόγω συνταξιοδότησης. Τιµή 
40.000ευρώ.6944/437980

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

Πωλούνται τρακτέρ MASSEY FERGUSON 590, 
του 1980 επισκευασµένος κινητήρας, κουβούκλιο 
εργοστασιακό. Τιµή 5000 ευρω.τηλ.2310711320, 
6973/831035.

Πωλούνται χορτοδετική Βέλγκερ 730 και χορτο-
κοπτικό LALY µε πλάτος κοπής 280 αναρτώµενο. 
Περιοχή Λαµίας. Τηλ. 6973/697961.

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

Πωλείται ένα κλαδευτικό συρόµενο χιλιάρι. Περι-
οχή Πιερίας.Τηλ. 6980/001606 

Πωλούνται 2 θερµοκήπια   βαρέου   τύπου   (15 
µ.πλάτος Χ 68 µ.  µήκος το καθένα). Με υδρορ-
ροή, υδρονέφωση, σταγόνες, τρεις πόρτες και δύο 
παράθυρα.  Τηλ. 6980/001606 ,Πωλούνται τρα-
κτέρ Claas Νexus 101 ίππους δεντροκοµικό, 2900 
ώρες. Περιοχή Πιερίας. ΤηλTηλ.6980/001606

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

Πωλείται ΒMW E30, 4θυρο, 35 ετών. Περιοχή Πι-
ερίας Τηλ. 6980/001606, 

Πωλείται κυλινδρόµυλος Gruber Αυστρίας 5,5 Hp 
µοτέρ και ηµιοριζόντια χαρµανιέρα Sylko χωρητι-
κότητας 2000 λίτρων µε κινητήρα 7,5 ίππων 3380 
V, µε δυνατότητα παραγωγής 1 τόνο/ώρα µε 200 
ώρες χρήσης. Σε άριστη κατάσταση. Τιµή: 6.400 
ευρώ. Τηλ. 6947/741230.

Πωλείται αρµεκτήριο Delaval 24 θέσεων 12Χ2 
αρµεκτικών µονάδων αποτελούµενο από παγίδα 
24 ζώων γρήγορης εξόδου µε αυτόµατη ταΐστρα, 
6 παλµοδότες ηλεκτρονικού τύπου, αυτόµατο πλυ-
ντήριο, µονάδα συλλογής γάλακτος 50 lt, αντλία κε-
νού. Τιµή 12.000 Ευρώ.Τηλ.6947/741230. 

Πωλείται πρέσα Welger 530 µε σκοινί..
Τηλ.6982/551234

Πωλείται δισκοσβάρνα µάρκας Ζορµπά 32αρα.
Τηλ.6982/551234

Πωλούνται άροτρο Glavan, δισκοσβάρνα Ζορ-
µπά, υδραυλική, 28 αρα,ρίπερ,ραντιστικό 600αρι. 
2310/715037

Πωλείται τρακτέρ Stayer 110 ίππων σε πολύ κα-
λή κατάσταση.2310/715037.

Πωλείται Φενιζόλ µε θέσεις, για σπόρο φυτών µε-
ταχειρισµένο σε καλή κατάσταση. Περιοχή Καρδί-
τσας. Τηλ. 6955/361856.

Πωλείται φρέζα  τύπου Τζέµκα, φάρδος 2 µέτρα. 
Περιοχή Καρδίτσας. Τηλ. 6955/361856.

Πωλείται καζάνι από αυτοκίνητο θεριζοαλωνιστι-
κής µηχανής, 5 µέτρα µάκρος 2,20 φάρδος, για 
αποθήκευση δηµητριακών. Χωρητικότητας έως 14 
τόνους. Έχει και ταµπελάκια κατασκευαστού. Τηλ. 
6977/323048.

Πωλούνται, ένα αλέτρι Γκλαβάνη( 10αρά-
κι ), 2 σβάρνες,µια σκαλιστική µηχανή (3αρα),µία 
αντλία νερού CAPRARI µονοβάθµια και ένα 
καρότσι για σωλήνες ποτίσµατος αλουµινίου.
Τηλ.6949/093007.

Πωλούνται τα υλικά κατασκευής TOLL διαστάσε-
ων 6x26( 2 παράθυρα-2 πόρτες ) και 10x30 (2 πα-
ράθυρα-3 πόρτες) για αποθήκες, θερµοκήπια, κτη-
νοτροφική χρήση, κ.α. Tηλ. 6979/998532.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΖΗΤΗΣΗ

Zητείται τρακτέρ δενδροκοµικό από 50 έως 70 
ίππους και µε µπροστινό διαφορικό σε µέτρια κα-
τάσταση.Τηλ.6943/457861.

Zητείται αγροτικό αυτοκίνητο 4χ4 µε µιάµιση κα-
µπίνα σε µέτρια κατάσταση. Τηλ.6943/457861.

Ζητείται ραντιστικό µηχάνηµα για 1000 λίτρα.
Τηλ.6976/141565.

Ζητείται τρακτέρ από 80 έως 100 ίππους.
Tηλ.6940/151407.
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Διήμερο γεμάτο 
Τσάμπιονς Λιγκ 
Επανεκκίνηση με τα μεγάλα ματς των «16» 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Ο ύµνος του Τσάµπιονς Λιγκ θα 
ηχήσει στα ευρωπαϊκά γήπεδα ξα-
νά την ερχόµενη εβδοµάδα ύστερα 
από δύο µήνες. Η φάση των «16» 
βρίσκεται προ των πυλών µε πο-
λύ σηµαντικές µάχες, ξεκινώντας 
από την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου. 

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά 
ντέρµπι αναµένεται να διεξαχθεί 
στο Καµπ Νου, όπου η Μπαρτσε-
λόνα θα υποδεχτεί την Παρί Σεν 
Ζερµέν. Την ίδια ηµέρα η Ατλέτι-
κο Μαδρίτης φιλοξενεί την Τσέλσι 
µε το µατς να διεξάγεται στο Βου-
κουρέστι λόγω κορωνοϊού, ενώ 
αλλαγή έδρας θα έχουµε και στο 

µατς της Λειψίας ενάντια στη Λί-
βερπουλ, καθώς η γερµανική κυ-
βέρνηση έχει επιβάλλει απαγό-
ρευση εισόδου στη χώρα για ταξι-
διώτες από το Ηνωµένο Βασίλειο. 

Εύκολη αναµένεται να είναι η 
αποστολή της Μπάγερν που ταξι-
δεύει στην Ιταλία για να αντιµε-
τωπίσει τη Λάτσιο. Την επόµενη 
ηµέρα, Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου, 
διεξάγονται τα υπόλοιπα µατς των 
ζευγαριών, Αταλάντα-Ρεάλ Μαδρί-
της, Γκλάντµπαχ- Μάντσεστερ Σί-
τι, Σεβίλλη-Ντόρτµουντ και Πόρ-
το-Γιουβέντους. Την Πέµπτη ξεκι-
νά και η µάχη πρόκρισης για τον 
Ολυµπιακό στο Γιουρόπα, καθώς 
στο Γ. Καραϊσκάκης θα υποδεχτεί 
την ολλανδική Αϊντχόφεν.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς λύγισε τον Θανάση Κοκκινάκη 
µε 3-2 σετ σε ένα συγκλονιστικό µατς και προκρίθηκε 
στον 3ο γύρο του Αυστραλιανού Όπεν, εκεί όπου θα 
αντιµετωπίσει τον Σουηδό, Μίκαελ Ίµερ. Οι αγώνες 
των «16» διεξάγονται το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου, 
ενώ ακόµα ένα ζευγάρι που ξεχωρίζει είναι αυτό του 
νούµερο 7 Ρούµπλεφ µε τον Λόπεζ. 

Στον 3ο γύρο του
Όπεν ο Τσιτσιπάς  

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Κατακτήριες δοκιµές 14.50 ΕΡΤ 1

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΑΕΛ – ΟΦΗ 17.15 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι 19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – ΠΑΣ Γιάννινα 19.30 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης 22.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Λαµία – Ολυµπιακός 15.00 Novasports 1HD

Βόλος – Παναιτωλικός 17.15 Novasports 3HD

Απόλλων Σµύρνης – ΑΕΚ 17.15 Novasports 2HD

Άρης – ΠΑΟΚ 19.30 Novasports 1HD

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Αγώνας 21.30 COSMOTE SPORT 5HD

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Κατακτήριες δοκιµές 14.50 ΕΡΤ 1

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΑΕΛ – ΟΦΗ 17.15 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι 19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – ΠΑΣ Γιάννινα 19.30 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης 22.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Λαµία – Ολυµπιακός 15.00 Novasports 1HD

Βόλος – Παναιτωλικός 17.15 Novasports 3HD

Απόλλων Σµύρνης – ΑΕΚ 17.15 Novasports 2HD

Άρης – ΠΑΟΚ 19.30 Novasports 1HD

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Αγώνας 21.30 COSMOTE SPORT 5HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Λέστερ – Λίβερπουλ 14.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Στίβος (Πανελλήνιο Πρωτάθληµα)

2η Μέρα 17.00 ΕΡΤ 3

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Αστέρας Τρίπολης – Λαµία 17.15 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μάντσεστερ Σίτι – Τότεναµ 19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Άρης – Παναιτωλικός 15.00 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Ρεάλ Μαδρίτης – Βαλένθια 17.15 COSMOTE SPORT 2 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΟΦΗ – Βόλος 17.15 Novasports 3HD

ΑΕΛ – ΑΕΚ 17.15 Novasports 2HD

Παναθηναϊκός – Ολυµπιακός 19.30 Novasports 1HD

Μπάσκετ (NBA)

Μάβερικς – Μπλέιζερς 22.30 COSMOTE SPORT 4 HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Λέστερ – Λίβερπουλ 14.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Στίβος (Πανελλήνιο Πρωτάθληµα)

2η Μέρα 17.00 ΕΡΤ 3

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Αστέρας Τρίπολης – Λαµία 17.15 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μάντσεστερ Σίτι – Τότεναµ 19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Άρης – Παναιτωλικός 15.00 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Ρεάλ Μαδρίτης – Βαλένθια 17.15 COSMOTE SPORT 2 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΟΦΗ – Βόλος 17.15 Novasports 3HD

ΑΕΛ – ΑΕΚ 17.15 Novasports 2HD

Παναθηναϊκός – Ολυµπιακός 19.30 Novasports 1HD

Μπάσκετ (NBA)

Μάβερικς – Μπλέιζερς 22.30 COSMOTE SPORT 4 HD

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο  13 Φεβρουαρίου

Κυριακή 14 Φεβρουαρίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Οι τιµές αργού
επαναφέρουν 
τη συζήτηση για 
αγροτικό πετρέλαιο

Η εικόνα αγοράς   
στο σκληρό σιτάρι 
ενισχύει τη ζήτηση 
των λιπασμάτων 

Η οργανωτική 
πολυδιάσπαση  
αγροτών και ο χρόνος 
που χάνει ο Λιβανός

Στο Ρότερνταµ το πόλο
Με τη 13άδα που κατέκτησε την 
πρώτη θέση στα προκριµατικά του 
World League, τον Ιανουάριο στο 
Ντέµπρετσεν, θα διεκδικήσει η 
εθνική υδατοσφαίρισης των ανδρών 
το εισιτήριο για τους Ολυµπιακούς 
Αγώνες του Τόκιο. 
Ο οµοσπονδιακός τεχνικός 
Θόδωρος Βλάχος βρίσκεται ήδη 
στο Ρότερνταµ µε την Εθνική οµάδα  
όπου θα διεξαχθεί το Προολυµπιακό 
τουρνουά (14-21/2).

Φόρα για το Κύπελλο
Το εισιτήριο για τον τελικό, όπου 
θα αντιµετωπίσει τη Γιουβέντους, 
εξασφάλισε η εξαιρετική Αταλάντα 
που επικράτησε 3-1 της Νάπολι. 
Ο τελικός θα διεξαχθεί στις 19 
Μαΐου. Στην Αγγλία, σε ένα µατς 
µε εννέα γκολ, η Έβερτον 
επικράτησε στη φάση των «16» 
µε 5-4 της Τότεναµ στην 
παράταση και πήρε την πρόκριση 
για τα προηµιτελικά του Κυπέλλου.

Με ΑΕΚ στη Λάρισα
Την ΑΕΚ αντιµετωπίζει η ΑΕΛ 
αυτή την Κυριακή 14 Φεβουαρίου 
στην έδρα της. Υπενθυµίζεται πως 
η οµάδα του θεσσαλικού κάµπου 
την περασµένη εβδοµάδα δεν 
αγωνίστηκε ενάντια στη Λαµία, 
καθώς ανακλήθηκαν τα δελτία 
ποδοσφαιριστών των «βυσσινί». 
Σηµειώνεται πως Παναιτωλικός, 
Λαµία και ΑΕΛ έχουν µείνει 
πίσω στη βαθµολογία και µέχρι 
το φινάλε «χρωστούν» 12, 15 
και 14 µατς αντίστοιχα.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’
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ΜΕΓΑΛΕΣ 
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Αυξηµένη κατά περίπου 5% είναι η τιµή της 
βιοµηχανικής ντοµάτας στην Ηλεία, µε την 
βιοµηχανία Κύκνος να ανακοινώνει πρώτη 
τιµολόγια παραλαβής για τη νέα καλλιερ-
γητική περίοδο. Στο µεταξύ, οι µεγάλες βι-
οµηχανίες του Θεσσαλικού κάµπου ακόµα 
δεν έχουν ανακοινώσει τις τιµές, παρά το 
γεγονός ότι ήδη οι παραγωγοί έχουν προ-
χωρήσει στον προγραµµατισµό της φετινής 
καλλιέργειας, µε βάση ανεπίσηµες προθέ-
σεις που έχουν εκφραστεί από Νοµικό και 
Damavand, ότι τόσο οι πρώιµες όσο και οι 

όψιµες ντοµάτες θα πληρωθούν µε αυξηµέ-
να πριµ συγκριτικά µε τα περσινά τιµολόγια. 

Στην Ηλεία, η συµφωνία της τοπικής Ο-
µάδας Παραγωγών µε τον Κύκνο έχει εν-
δεικτική τιµή βαθµού τα 5 brix. Η πρώιµη 
και µεσοπρώιµη ντοµάτα θα πληρωθεί µε 
τιµή 84,75 ευρώ ο τόνος όταν πέρυσι η τι-
µή ήταν στα 83,25 ευρώ ο τόνος  για από-
σταση πάνω από 20 χιλιόµετρα. Η όψιµη 
καλλιέργεια παραδοτέα από 1η Σεπτέµβρη 
έως 24 Σεπτέµβρη 2021 πριµοδοτείται µε 
επιπλέον 2 ευρώ ο τόνος. 

Συν 1,5 ευρώ τον τόνο δίνει ο Κύκνος
Σιγήν ιχθύος από Θεσσαλούς µεταποιητές για τη βιοµηχανική ντοµάτα
Στην Ηλεία 84,75 ευρώ ο τόνος τα 5 brix για πρώιµες και µεσοπρώιµες 
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Ε
ξαγωγές στα 280 µε 285 ευρώ ο τό-
νος FOB για µέτρια σιτάρια σηµειώ-
θηκαν στην ελληνική αγορά, ενώ για 
τα ποιοτικά δεν φαίνεται να υπάρ-

χει ιδιαίτερη ζήτηση. Ακούγεται ότι η Τουρκία 
θέλει να αγοράσει ποσότητες, αλλά δεν έχει 
κλειστεί ακόµα κάτι. Σηµειωτέον τα αποθέµα-
τα σκληρού σίτου στη χώρα µας δεν είναι τό-
σο πολλά, µε αποτέλεσµα οι ίδιες ζητήσεις να 
ανακυκλώνονται στους ίδιους πωλητές, εντεί-
νοντας ταυτόχρονα την ανοδική τάση των τι-
µών στην εσωτερική αγορά.

Επιλεκτικές αγορές από κλώστες που έ-
χουν ανάγκη από βαµβάκι σηµειώθηκαν στην 
ελληνική αγορά. Παρά τις πολύ υψηλές τιµές 
αναγκάζονται να πληρώσουν κοντά στα 90 
σεντς ανά λίµπρα, αλλά φυσικά κρατιούνται σε 
ποσότητες. Στη νέα σοδειά οι αγοραστές προ-
σπαθούν να µειώσουν το πριµ, καθώς τα συµ-
βόλαια ∆εκεµβρίου ‘21 έχουν ενισχυθεί ση-
µαντικά, αλλά οι εκκοκκιστές ακόµα δεν δεί-
χνουν διάθεση για χαµηλότερα επίπεδα. Ακού-
γεται ότι οι παραγωγοί θα µπορούν να φιξά-
ρουν µέρος της παραγωγής τους από τώρα ε-
πωφελούµενοι της χρηµατιστηριακής ανόδου. 

Μια διάταξη - προσθήκη σε MOU (Mem-
orandum of Understanding) υπέγραψαν, το 
υπουργείο Οικονοµικής Ανάπτυξης Εµπορίου 
και Γεωργίας της Ουκρανίας και Μη Κυβερνη-
τικές Οργανώσεις που εκπροσωπούν συµφέ-
ροντα Ουκρανικών αλλά και όχι µόνον επιχει-
ρήσεων, η οποία θεσπίζει όριο εξαγωγής 24 
εκατ. µετρικών τόνων για τις εξαγωγές καλα-
µποκιού, όσον αφορά την περίοδο 2020-2021. 

Λίγα αποθέματα 
ενίσχυση τιμών 
στο σκληρό σιτάρι 

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

14/01 21/01 28/01 04/02 11/02

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

385,69389,16
383,46

385,70

394,59

Εξαγωγές
Πέρυσι οι ελληνικές εταιρείες 

προϊόντων βιοµηχανικής ντοµάτας 
πέτυχαν εξαγωγές 40.000 τόνων, 

αυξηµένες κατά 23%

Κόστος
Οι αυξηµένες απαιτήσεις της 
καλλιέργειας ανεβάζουν τα 
έξοδα του παραγωγού στα 

650 ευρώ το στρέµµα

Άδειες αποθήκες
Άδειες αποθήκες στην εγχώρια 

βιοµηχανία, αυξηµένη ζήτηση και 
ενισχυµένη διεθνής τιµή για τον 

πελτέ ντοµάτας το σκηνικό φέτος

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
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ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

302

209,5

77,20

2.56

412,70

1289,40

17,98

67,37

114,60

81,02

302

209,5

80,10

2.47

440,60

1359,60

18,94

69,90

115,07

80,48

302

209,5

81,31

2.51

463,20

1431,00

18,73

66,60

111,82

81,76

302

209,5

79,94

2.60

442,40

1351,60

16,66

76,47

122,75

82,84

305

209,5

84,28

2.71

465,20

1371,60

16,07

79,32

123,52

82,22

302

209,5

87,17

2.69

471,40

1369,00

16,70

83,00

123,15

82,93

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

229

195 195

211 211
228 232

229 235 235 235

245

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
ευρώ/τόνος

Συμβόλαια
βιομηχανικής ντομάτας 
Κύκνος 
(ευρώ ο τόνος)

2021  84,75

2020   83,25
ΠΗΓΗ: AGRENDA
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Θετική για τις τιµές η έκθεση προσφοράς/ζήτησης του USDA
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¤/κιλό
2,69   

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

ΣΕΠ OKT ΝΟΕ ∆ΕΚ IAN ΦΕΒ

∆υναµική για τα 90 σεντς η λίµπρα 
βρήκε το χρηµατιστήριο βάµβακος 
που πλέον παίρνει ώθηση και από 
την φυσική αγορά. 

Στην ελληνική αγορά σηµειώθηκαν 
νέες πωλήσεις για εξαγωγή 
σκληρού στα 285 ευρώ ο τόνος 
FOB λιµάνι µας.

Κατά 5 ευρώ ο τόνος ενισχύθηκε η 
τιµή στο κτηνοτροφικό καλαµπόκι 
στις αγορές της Ιταλίας, ανοδικά 
κινείται και το Σικάγο

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

Στα 2,69 ευρώ το κιλό ανέβηκε η 
µέση τιµή του έξτρα παρθένου 
ελαιολάδου στην Ισπανία, µε τις 
καλύτερες ποιότητες στα 3,4 ευρώ.
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

∆εδοµένη θεωρείται πλέον από αρκε-
τούς παραγωγούς η επανεκκίνηση της 
αγοράς µε τιµές από τα 3,10 ευρώ και 
πάνω µόλις σπάσει ο φαύλος κύκλος 
των περιορισµών που επιβάλει η παν-
δηµία. Μπορεί οι εξελίξεις των τελευ-
ταίων 24ώρων να περιόρισαν ως ένα 
βαθµό την κινητικότητα που παρατη-
ρούνταν στα παραγωγικά κέντρα της 
Πελοποννήσου και της Κρήτης τις προ-
ηγούµενες εβδοµάδες, ωστόσο οι συ-
ντελεστές της αγοράς αναµένουν επα-
νέναρξη των δραστηριοτήτων το προ-
σεχές διάστηµα, διατηρώντας µια συ-
γκρατηµένη αισιοδοξία αναφορικά µε 
τα µηνύµατα που έστειλε το εµπόριο 
το προηγούµενο διάστηµα. 

Τέτοια µηνύµατα είναι µια πράξη στο 
συνεταιρισµό Μεταµόρφωσης στη Λα-
κωνία που ανέβασε ξανά το επίπεδο τι-
µών στα 3,10 ευρώ το κιλό καθώς και 
η έντονη κινητικότητα που έδιωξε ση-
µαντικές ποσότητες τον Ιανουάριο. Με 

δεδοµένο ότι λίγο έως πολύ η συγκο-
µιδή ολοκληρώθηκε στο σύνολο την ε-
πικράτειας - που σηµαίνει ότι δεν προ-
στίθενται νέες ποσότητες στα διαθέσι-
µα αποθέµατα των συνεταιριστικών και 
ιδιωτικών ελαιοτριβείων - το ποιοτικό 
ελαιόλαδο φαίνεται ότι πατάει σε γε-
ρές βάσεις πάνω στα 3 ευρώ το κιλό για 
το υπόλοιπο της εµπορικής περιόδου. 

Υποστηρικτικά στην εγχώρια αγορά 
λειτουργεί και το γεγονός ότι οι ποσό-
τητες ποιοτικών ελαιολάδων στην Ισπα-
νία και την Ιταλία είναι περιορισµένες, 
γεγονός που προσελκύει το ενδιαφέ-
ρον των βιοµηχανιών από τις χώρες αυ-
τές. Ωστόσο όσο η πανδηµία επιβάλει 
να παραµένουν κλειστές οι πόρτες της 
εστίασης στην Ελλάδα όσο και στην υ-
πόλοιπη Ευρώπη, καθώς και το µεγάλο 
ερώτηµα του κατά πόσο θα «τρέξει» ο 
τουρισµός το καλοκαίρι, λειτουργούν 
ως βαρίδια στις τιµές του προϊόντος. 

Όπως σηµειώνει άνθρωπος της α-
γοράς στην Agrenda, όσο το βασικό 
κανάλι απορρόφησης ποσοτήτων πα-
ραµένει η λιανική, τότε οι µεγάλες α-

λυσίδες της κεντρικής Ευρώπης που 
πλέον επηρεάζουν σε σηµαντικό βαθ-
µό την αγορά ελαιολάδου, θα στρέφο-
νται σε πιο φθηνές εναλλακτικές, κυ-
ρίως από την Ιβηρική. Φυσικά η µέση 
τιµή του προϊόντος στην Ισπανία βρί-
σκεται κοντά στα 2,70 ευρώ το λίτρο, 
µε την πρώτη ποιότητα να διεκδικεί τι-
µές πέριξ των 3,40 ευρώ το κιλό. Την 
ίδια στιγµή στην Ιταλία οι τιµές παρα-
γωγού προσεγγίζουν τα 5 ευρώ το κι-
λό, ενώ και η Πορτογαλία κινείται γύ-
ρω από τα 3,10 ευρώ το κιλό, γεγονός 
που δείχνει ότι η ελληνική αγορά ακο-
λουθεί ασθµαίνοντας τον ανοδικό κύ-
κλο της τρέχουσας εµπορικής περιόδου.

Στα 3,10 ευρώ το κιλό θέτει βάσεις το ελαιόλαδο
 Ελάχιστες οι ποσότητες ποιοτικής παραγωγής στην ευρωπαϊκή αγορά, επιτρέπουν ανοδική πορεία 
 Παροδική στασιµότητα στην εγχώρια αγορά που αναµένει άνοιγµα της εστίασης για νέες πράξεις 

Οι εξαγωγές τυποποιηµένου 
ελληνικού ελαιολάδου προς 
χώρες της Ε.Ε εκτινάχθηκαν 
από τους 7.561 τόνους το 
2002 στους 26. 872 τόνους 
το 2019, αυξήθηκαν δηλαδή 
κατά 355%, σύµφωνα µε τα 
στοιχεία της Γενικής 
∆ιεύθυνσης Εµπορίου της ΕΕ 
που επεξεργάσθηκε ο 
ΣΕΒΙΤΕΛ. Αυτή η αύξηση 
στην 20ετία δεν µπορεί παρά 
να συνδέεται µε προσπάθειες 
που καταβάλουν τα τελευταία 
10 χρόνια «µοντέρνα» σπίτια 
της ελληνικής αγοράς 
ελαιολάδου που ξεκινώντας 
µε έντονα χαρακτηριστικά 
εξωστρέφειας, πλέον 
στρέφονται και στην εγχώρια 
αγορά. Η µεταβολή αυτή στις 
εξαγωγές συµπίπτει και µε το 
τέλος στην ηγεµονία των 
παλιών τζακιών της 
ελληνικής αγοράς 
ελαιολάδου, που εστίαζαν 
στην εσωτερική αγορά και 
πλέον έχουν ενταχθεί στα 
χαρτοφυλάκια πολυεθνικών. 

ΚΑΤΑ 355% ΑΥΞΗΣΑΝ ΤΙΣ
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 
ΤΑ ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΣΠΙΤΙΑ

Η περικοπή των τελικών αποθεµάτων και η αύξηση 
των εξαγωγών για αµερικανικά βαµβάκια της φετινής 
σεζόν, όπως ανακοινώθηκε από την έκθεση του 
υπουργείου γεωργίας των ΗΠΑ, έδωσε το έναυσµα για 
να δοκιµάσει η αγορά τα πάνω όρια της. Τα  συµβόλαια 
Μαρτίου έπιασαν τα 87 σεντς ενδοσυνεδριακά, για να 
διορθώσουν τις επόµενες µέρες λόγω κερδοσκοπικών 
ρευστοποιήσεων. Οι αναλυτές σηµειώνουν πως η 
µακροχρόνια τάση εξακολουθεί να είναι ανοδική, θα 
υπάρξουν µεσοπρόθεσµα διορθώσεις, αλλά το βαµβάκι 
υπό τη γενικότερη ανοδική πορεία των χρηµατιστηρίων 
και τα θετικά θεµελιώδη θα δοκιµάσει νέα υψηλά. 

ΝEA ΥOΡKH
Η έντονη µεταβλητότητα στο χρηµατιστήριο και η 
δοκιµή στα νέα υψηλά πάγωσε κάπως την αγορά του 
φυσικού προϊόντος, χωρίς αυτό να σηµαίνει πως δεν 
σηµειώνονται δουλειές. Όσοι κλώστες χρειάζονται ίνα 
άµεσα, αναγκαστικά ακολουθούν τις ακριβές τιµές 
αλλά για όσο το δυνατόν µικρότερες ποσότητες. Τόσο 
η αγορά της Αιγύπτου µε χαµηλότερες ποιότητες όσο 
και αυτή της Τουρκίας µε λευκότερα βαµβάκια 
πλήρωσαν τιµές µεταξύ 87-90 σεντς ανά λίµπρα. Για 
τη νέα σοδειά δεν υπήρξαν νεότερα, οι αγοραστές 
προσφέρουν λίγο χαµηλότερο πριµ, δεδοµένου ότι τα 
συµβόλαια ∆εκεµβρίου ‘21 έχουν καταγράψει άνοδο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Στην Ιταλία οι τιµές παραγωγού 
προσεγγίζουν τα 5 ευρώ το κιλό.

ΛΙΑΝΙΚΗ
Όσο το βασικό κανάλι απορρό-

φησης ποσοτήτων παραµένει 

η λιανική, τόσο οι  µεγάλες 

αλυσίδες θα στρέφονται σε

πιο φθηνές εναλλακτικές

Συνεδρίαση 10/02/2021
Μήνας Κλείσιµο Μεταβολή

Μάρτιος ‘21  84,67 -2,26

Μάιος ‘21 86,18 -1,95
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Στις µακρύσπερµες ποικιλίες της 
κατηγορίας indica, σύµφωνα µε 
τον πρόεδρο του Συνεταιρισµού 
Α’ Χαλάστρας, η ζήτηση είναι πιο 
ζωηρή και οι τιµές έχουν ανα-
κάµψει, φτάνοντας στα 32 λε-
πτά το κιλό, ενώ ακόµη πιο ψη-
λά, στα 38 λεπτά το κιλό, είναι 
η ποικιλία Καρολίνα.  «Οι συ-
γκεκριµένες ποικιλίες απευθύ-
νονται κυρίως στην ευρωπαϊκή 

αγορά, εν αντιθέσει µε τα µεσό-
σπερµα που πάνε στις αραβικές 
χώρες και την Ασία και εσχάτως 
καταγράφεται αυξηµένη ζήτηση, 
η οποία ίσως να οφείλεται στις 
πολιτικές εξελίξεις στη Μιανµάρ, 
αλλά και το ό,τι τα µεταφορικά 
ναύλα έχουν αυξηθεί», δίνει µια 
εξήγηση ο γεωπόνος και στέλε-
χος του οµίλου Begas Agro, Θε-
όφιλος Παπαντωνίου.

Πέραν αυτών, ωστόσο, τα µα-
κρύσπερµα είναι και πολύ λιγό-
τερα ως ποσότητες, γεγονός που 
καθιστά ευκολότερη την απορ-
ρόφησή τους, ενώ ειδικά οι Κα-
ρολίνες εκτιµάται ότι δεν ξεπερ-
νούν τις 20.000 τόνους σε όλη 
την Ελλάδα, όταν οι ανάγκες της 
κατανάλωσης φτάνουν περί τους 
30.000 τόνους, µε αποτέλεσµα 
να πιάνουν και καλύτερη τιµή.

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Με «χαµηλές στροφές» κινεί-
ται η εγχώρια αγορά ρυζιού, ι-
δίως για τις µεσόσπερµες ποι-
κιλίες, οι οποίες έχουν «σκα-
λώσει», προς ώρας, στα 29,5 
λεπτά το κιλό, ενώ λίγο καλύ-
τερη είναι η εικόνα στα µακρύ-
σπερµα και τις Καρολίνες, που 
πιάνουν αντίστοιχα τα 32 και 
τα 38 λεπτά το κιλό.

Παρότι η κατάσταση δεν ε-
µπνέει ακόµη ανησυχία, δεδο-
µένου ότι δεν έχουν σταµατή-
σει οι εµπορικές πράξεις, εντού-
τοις όσο περνά ο χρόνος στις 
τάξεις των οργανώσεων παρα-
γωγών του προϊόντος, επέρχε-
ται ένα ελαφρύ «µούδιασµα», 
κυρίως γιατί βλέπουν πως εί-
ναι υποτονική, για την εποχή, 
η ροή απορρόφησης των ρυ-
ζιών της κατηγορίας japonica, 
τα οποία αποτελούν σχεδόν το 
70% της εγχώριας παραγωγής.

Ήρθαν οι Τούρκοι, αλλά 
κάνουν µικρές πράξεις

«Κινούνται τα πράγµατα, αλ-
λά όχι όπως θα θέλαµε. Η ροή, 
µε βάση το γεγονός πως είµα-
στε ήδη στα µέσα Φεβρουαρί-
ου, θα έπρεπε να είναι διπλά-
σια των όγκων που πουλιού-
νται αυτή τη στιγµή», επισή-
µανε στην Agrenda ο πρόε-
δρος του Συνεταιρισµού Ρυ-
ζοπαραγωγών Β’ Χαλάστρας, 
Βασίλης Κουκουρίκος. Όπως 
µας εξηγεί ο επικεφαλής της 
µεγαλύτερης οργάνωσης πα-

ραγωγών του κλάδου, «δεν εί-
ναι ότι δεν έχουν κάνει την εµ-
φάνισή τους οι Τούρκοι, οι ο-
ποίοι είναι οι βασικοί πελάτες 
µας για τις µεσόσπερµες ποι-
κιλίες. Ήρθαν, ωστόσο οι πρά-
ξεις που γίνονται µέχρι τώρα 
είναι για µικρούς όγκους. Επί-
σης, ενώ τέτοιον καιρό πέρσι 
έφυγαν τρία καράβια, φέτος 
φορτώθηκε µόνο ένα και δεν 
έχει φύγει έµφλοιο».

Μέσα σε αυτό το περιβάλ-
λον ο Συνεταιρισµός, που έχει 
συγκεντρώσει για την εµπορι-
κή σεζόν 2020–2021, περίπου 

50.000 τόνους ρυζιού, έως σή-
µερα έχει διοχετεύσει στην α-
γορά γύρω στο 30% των απο-
θεµάτων του, ενώ υπό κανο-
νικές συνθήκες θα έπρεπε να 
έχει φύγει το 40%-45%.

«Ανησυχία θα προκληθεί αν 
δούµε να τελειώνει ο Φεβρουά-
ριος και ο Μάρτιος και να µην 
έχουν αυξηθεί οι όγκοι των πω-
λήσεων ανά πράξη. Για την ώ-
ρα λέµε απλώς πως η εµπορι-
κή σεζόν ίσως να πάει λίγο πιο 
πίσω», αναφέρει ο κ. Κουκου-
ρίκος, διατηρώντας την αισιο-
δοξία του, αν και παραδέχεται 
πως «το µέλλον δεν µπορεί κα-
νείς να το προβλέψει».

Τη χαµηλή κινητικότητα των 
µεσόσπερµων ποικιλιών επιβε-
βαιώνει κι ο πρόεδρος του Συ-
νεταιρισµού Ρυζοπαραγωγών 
Α’ Χαλάστρας, Χρήστος Γκα-
ντζάρας, σηµειώνοντας πως 
η οργάνωση που διοικεί έχει 

πουλήσει µέχρι σήµερα γύρω 
στους 12-15.000 τόνους ρυ-
ζιού, από τα συνολικά απο-
θέµατα των σχεδόν 40.000 τό-
νων που συγκέντρωσε φέτος.

«Αυτό που βλέπουµε στην α-
γορά είναι ένας συνδυασµός, 
διότι εκτός από το περιορισµέ-
νο ενδιαφέρον των εµπόρων 
και οι παραγωγοί δεν θέλουν 
να πουλήσουν αν δεν πιάσουν 
τουλάχιστον 30 λεπτά το κιλό, 
για τα µεσόσπερµα, τα οποία 
έχουν κολλήσει στα 29,5 λε-
πτά το κιλό. Και αυτό γιατί η 
παραγωγή του 2020 ήταν µει-
ωµένη περίπου 10%, ανεβάζο-
ντας το κόστος στα 27-28 λεπτά 
το κιλό», λέει ο κ. Γκαντζάρας.

Ο ίδιος πάντως, δεν απογοη-
τεύεται και προσβλέπει πως η 
ζήτηση θα αυξηθεί και για τα 
µεσόσπερµα, αφού στις αρχές 
Απριλίου επίκειται το µουσουλ-
µανικό ραµαζάνι και, τουλάχι-
στον, το παρελθόν έχει δείξει 
ότι τη συγκεκριµένη περίοδο 
οι παραγγελίες από την Τουρ-
κία αυξάνουν.

Πριν το όριο των 30 λεπτών τα µεσόσπερµα 
πιάνουν 38 λεπτά το κιλό οι Καρολίνες 
Υποτονική για την εποχή η ροή απορρόφησης των ρυζιών japonica

Ανακάµπτουν τιµές και ζήτηση
στα µακρύσπερµα και τις καρολίνες

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
Β΄ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ

Υπό κανονικές συνθήκες 

θα έπρεπε να έχει φύγει το 

40-45% των αποθεµάτων 

ρυζιού που συγκεντρώνει 

ο συνεταιρισµός Ρυζοπαρα-

γωγών Β’ Χαλάστρας

ΡΑΜΑΖΑΝΙ
Αισιοδοξία ότι η ζήτηση 

από Τουρκία θα αυξηθεί και 

για τα µεσόσπερµα, αρχές 

Απριλίου στο ραµαζάνι

Σ
την αγορά µας συνεχίζο-
νται οι πωλήσεις σκληρού 
σίτου προς εξαγωγή στα ί-
δια επίπεδα µε την προη-

γούµενη εβδοµάδα, στα 280-285 
ευρώ ο τόνος FOB λιµάνι µας κυρί-
ως για τις µέτριες ποιότητες. Παράλ-
ληλα ολοένα και ανανεώνεται το εν-
διαφέρον από την τουρκική αγορά, 
χωρίς όµως για την ώρα να έχουν α-
κουστεί νέες πωλήσεις. Τα αποθέ-
µατα µας δεν είναι τόσο πολλά, µε 
αποτέλεσµα οι ίδιες ζητήσεις να α-
νακυκλώνονται στους ίδιους πωλη-
τές, γεγονός το οποίο εντείνει την 
ανοδική τάση των τιµών στην εσω-
τερική αγορά.

Στα σκληρά σιτάρια, στη νέα λίστα 
της Φότζια δεν είχαµε αλλαγές για 

τρίτη συνεχό-
µενη εβδοµά-
δα. Συγκεκρι-
µένα στα ποι-
οτικά σιτάρια 
µε ειδικό βά-

ρος 78 kg/hl, υαλώδη 80% και πρω-
τεΐνη 13% η τιµή αποθήκης παραγω-
γού κυµαίνεται στα 300-305 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 290-295 ευρώ ο τόνος. 
Στη Γαλλία, οι τιµές παρέµειναν στα-
θερές στα 270 ευρώ ο τόνος παρα-
δοτέα σε γαλλικό λιµάνι. Αντιθέ-
τως, στον Καναδά, οι δυνατές φορ-
τώσεις / εξαγωγές ανεβάζουν ακό-
µα περισσότερο τις τιµές. 

Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, το 
πρόσφατο USDA report ήταν αρνη-
τικό για τις τιµές καθώς ανακοινώ-
θηκαν σαφώς µεγαλύτερα αποθέµα-
τα από τα αναµενόµενα (κυρίως για 
το καλαµπόκι). Ειδικότερα, η τελευ-
ταία έκθεση προσφοράς / ζήτησης 
δηµητριακών διέκοψε τον υπερ-εν-
θουσιασµό που υπήρχε, προκαλώ-
ντας µαζικές ρευστοποιήσεις προς 
αποκόµιση κερδών. 

Ανακοινώθηκαν φετινά αποθέµα-
τα που ήταν υψηλότερα των εκτιµή-
σεων (ειδικά για το καλαµπόκι) και 
λόγω της µεγάλης µεταβλητότητας 
της εποχής οι τιµές άρχισαν να κα-
ταγράφουν σηµαντική διόρθωση. 
Παρόµοια ήταν και η εικόνα στη 
Γαλλία, µε τις τιµές για τα συµβό-
λαια Μαρτίου να κυµαίνονται στα 
221 ευρώ ο τόνος.  

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
ΣΤΟ ΣΚΛΗΡΟ 

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΑΓΟΡΑ ΡΥΖΙΟΥ

ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
(ΛΕΠΤΑ/ΚΙΛΟ)

ΚΑΡΟΛΙΝΕΣ ΜΕΣΟΣΠΕΡΜΑ
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Πρώτα απ’ όλα 
καλή παραγωγή 

Βαίνει
αυξανόμενη 
η ζήτηση από 
τη βιομηχανία 

Σε µια κατ΄ 
αρχήν πα-

ραγωγική χρονιά εστιάζει η ελ-
ληνική καλλιέργεια αµυγδάλου, 
η οποία λίγο πριν τα πρώτα ση-
µάδια ανθοφορίας έχει να α-
ντιµετωπίσει την έλευση ενός 
πολικών διαστάσεων παγετού 
τα επόµενα 24ωρα. Σίγουρα 
το ενδεχόµενο ζηµιών έχει ή-
δη αναστατώσει τους καλλιερ-
γητές στα παραγωγικά κέντρα 
της Κεντρικής Ελλάδας, οι ο-
ποίοι έχουν «να πληρωθούν α-
πό το προϊόν καµιά τριετία» ό-
πως σχολιάζει στην Agrenda ο 
Γιώργος Νούλας από τον Νέσ-
σωνα. Υπενθυµίζεται ότι η πε-
ριοχή έχει σηµειώσει απανωτές 
κακές χρονιές το 2017, 2019 
και 2020 µε ό,τι µπορεί αυτό 
να συνεπάγεται για τις προο-
πτικές και τις δυνατότητες της 
παραγωγής. 

Φυσικά το 2020 δεν ήταν «α-
ποδοτικό» οικονοµικά ούτε για 
τα υπόλοιπα παραγωγικά κέ-

ντρα της χώρας, αφού µε πρό-
σχηµα την πανδηµία, οι παρα-
γωγοί δεν πήραν την τιµή που 
ανέµεναν και η ψίχα έπεσε από 
τα 8,5 ευρώ στις πρώτες πρά-
ξεις της χρονιάς, στα 6,5 ευρώ 
προς το τέλος του 2020. 

Πέραν αυτού όµως και τα µη-
νύµατα από τη διεθνή αγορά 
δεν υπήρξαν ποτέ αισιόδοξα 
µέχρι πολύ πρόσφατα, µε τα 
τελευταία στοιχεία διεθνών ορ-
γανισµών πλέον να  καταγρά-
φουν αύξηση της παγκόσµι-
ας ζήτησης και κατανάλωσης. 

Σε αυτό το πλαίσιο, εφόσον 
η εγχώρια παραγωγή δεν συ-
ναντήσει εµπόδια από έντονα 
καιρικά φαινόµενα όσο τα δέ-
ντρα µπαίνουν στο κρίσιµο στά-
διο της καρποφορίας, κάτι που 
φυσικά κανείς δεν µπορεί να 
προβλέψει και να ελέγξει, αρ-
κετοί θεωρούν πως η νέα εµπο-
ρική περίοδος θα µπορέσει να 
ανατρέψει το αρνητικό εµπορι-
κό κλίµα της τελευταίας διετίας.

Τα τελευταία στοιχεία του αµερικανικού υ-
πουργείου γεωργίας (USDA) δείχνουν ότι η 
κατανάλωση και κατ’ επέκταση η ζήτηση για 
αµύγδαλο από τη βιοµηχανία βαίνει αυξα-
νόµενη στην Ευρώπη. Την ίδια στιγµή και 
η παγκόσµια κατανάλωση αναµένεται να 
ενισχυθεί, φθάνοντας το 2021 τους 1,5 ε-
κατ. τόνους, µέγεθος που διαµορφώνει ι-
στορικά υψηλά για το προϊόν. Από την άλ-
λη, οι εισαγωγές της ΕΕ µέχρι τα τέλη του 
2020 από Τρίτες χώρες σηµείωσαν αύξη-
ση 15% παρά το γεγονός ότι η παραγωγή, 
υποκινούµενη και από τη στρεµµατική ε-
πέκταση της καλλιέργειας στην Ισπανία τα 
προηγούµενα χρόνια, ενισχύθηκε κατά 2%. 

Συγκεκριµένα, όπως αναφέρει το USDA, 
οι έντονη ζήτηση από τις βιοµηχανίες τρο-
φίµων στην ΕΕ, έφερε επιπλέον 325.000 
τόνους αµυγδάλου, κυρίως από την Κα-
λιφόρνια. Όπως επισηµαίνουν άνθρωποι 
της αγοράς στην Agrenda, σε ό,τι αφορά 
την εγχώρια καλλιέργεια, το επόµενο διά-
στηµα θα µπουν στην παραγωγή κι άλλα 
δέντρα και µε δεδοµένα τα θετικά θεµελι-
ώδη που εµφανίζει η παγκόσµια αγορά, 
κρίνεται αναγκαίο η αναδιάρθρωση της 
αλυσίδας εφοδιασµού στη χώρα, µε στό-
χο να στηριχθεί η παραγωγή. 

Στο µισό υποχώρησαν τα έσοδα παραγωγών στην Ισπανία το 2020 συγκριτικά µε τα επίπεδα του 2015, 
όπως αναφέρουν τα µέλη της πρωτοβάθµιας συνεταιριστικής οργάνωσης της χώρας Unión de Uniones

Πίεση για δασμούς σε ευρωπαϊκές εισαγωγές 

USDA

ΑΜΥΓ∆ΑΛΟ

ΙΣΠΑΝΙΑ

Πιέσεις ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εισάγει 
δασµούς ή ποσοστώσεις στις εισαγωγές αµυγδάλων από 
Τρίτες χώρες και ειδικά από τις Ηνωµένες Πολιτείες 
εφαρµόζουν οργανώσεις παραγωγών από την Ισπανία, σε 
µια προσπάθεια ανάκαµψης της ενδοκοινοτικής αγοράς 
αµυγδάλων. Επίσηµα στοιχεία του USDA δείχνουν ότι η 
Ευρώπη διατηρεί µερίδια µόλις 6% στην παγκόσµια 
παραγωγή, µε τις ΗΠΑ να διατηρούν τη µερίδα του 
λέοντος µε 83%. Οι ισπανικές ενώσεις παραγωγών, 
αποδίδουν σε αθέµιτες εµπορικές πρακτικές και στην 
έλλειψη διαφάνειας τις ασθενικές εµπορικές επιδόσεις του 
ευρωπαϊκού αµυγδάλου. 
Ωστόσο µε δεδοµένο ότι στην ΕΕ έχουν γίνει σηµαντικές 
επενδύσεις την τελευταία 20ετία στην συγκεκριµένη 
καλλιέργεια, καθώς και ότι η παραγωγή αµυγδάλων µόνο 
στην Ισπανία διαµόρφωνε µέχρι πρόσφατα τζίρο 400-500 
εκατ. ευρώ, οι Ενώσεις παραγωγών θεωρούν ότι µια 
προστατευτική πολιτική τα επόµενα χρόνια θα έδινε στην 
παραγωγή αµυγδάλου της ΕΕ τα απαιτούµενα περιθώρια για 
να συνεχίσει την αναπτυξιακή της πορεία.  Πάντως το 2020 
τα έσοδα των παραγωγών από το αµύγδαλο στην χώρα της 
Ιβηρικής έπεσαν στο µισό και από τα 400 εκατ. που πέτυχαν 
το 2015, φέτος µετά βίας άγγιξαν τα 200 εκατ. ευρώ. 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΜΥΓ∆ΑΛΟΥ

ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΕΛΛΑ∆Α

ΗΠΑ

ΗΠΑ

ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ �ΨΙΧΑ�

6,5  8 

83%

15%

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
7%

ΕΕ
6%

6,3

1,5 
 2020�2021

ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΙ

ΑΥΞΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
ΕΥΡΩΠΗ

15%
ΑΥΞΗΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

ΗΠΑ
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Επιλεκτικά και αμυντικά  
οι επενδυτές στο Χρηματιστήριο
Εδώ και εβδομάδες η αγορά ακολουθεί την 
τακτική της επιλεκτικότητας, με την άμυνα να 
είναι ο βασικός καταλύτης των συνεδριάσεων, 
δεδομένου του ότι κάθε εκτίμηση περί 
ανάκαμψης είναι σημαντικά επισφαλής.
Ένας ακόμη λόγος αδυναμίας της υπέρβασης του 
ταβανιού των 775 μονάδων είναι ότι η αγορά 
δείχνει να προσπαθεί να διαγνώσει τις εξελίξεις 
στον τραπεζικό κλάδο, τόσο με τις κεφαλαιακές 
ενισχύσεις που αναμένονται όσο και με τις 
νομοθετικές ρυθμίσεις που προωθούνται. 

HEINEKEN: Η δεύτερη 
μεγαλύτερη εταιρεία ζυθοποιίας 
παγκοσμίως, η Heineken 

ανακοίνωσε ζημιές για το 2020 
ύψους 204 εκατ. ευρώ, σε σχέση με τα 
καθαρά κέρδη των 2,17 δισ. το 2019. 
Στόχος η επιστροφή προσαρμοσμένου 
περιθωρίου λειτουργικού κέρδους στο 
17% έως το 2023 στο πλαίσι της 
στρατηγικής EverGreen.

HQF: Σε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 
4 εκατ. ευρώ προχωρά η Hellenic 
Quality Foods μετά από έκτακτη γενική 
συνέλευση των μετόχων της, στις 27 
Ιανουαρίου. Η εταιρεία προχώρησε στο 
τέλος του 2020 και στην απορρόφηση 
της πτηνοτροφικής Δαναΐς, που εδρεύει 
στο Δήμο Διρφύων Ευβοίας. Η HQF, 
ανήκει στον όμιλο εταιρειών του Ι. 
Φιλίππου, παράγει και διακινεί προϊόντα 
ζύμης Κanaki, αλλαντικά από κοτόπουλο 
Mimikos, κοτόπουλα και κοτολιχουδιές.

COCA-COLA: Πτώση κατέγραψαν 
κέρδη και έσοδα της Coca-Cola Co το 
τελευταίο τρίμηνο του 2020, καθώς η 
εταιρεία ανακοίνωσε ότι αντιμετωπίζει 
πιέσεις λόγω της εκ νέου αύξησης των 
κρουσμάτων κορωνοϊού. Η εταιρεία 
αναψυκτικών εμφάνισε κέρδη 1,46 
δισ. δολάρια σε σχέση με τα 2,04 δισ. 
δολάρια πριν από ένα χρόνο. 

ΟΠΤΙΜΑ: Η ΟΠΤΙΜΑ Α.Ε. η 
μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία στον 
χώρο των τυροκομικών προϊόντων 
(HΠΕΙΡΟΣ, Dirollo, Kerrygold, Adoro, 
Ταλαγάνι, Λογάδι, Κατίκι Δομοκού 
Ορεινές Πλαγιές και Λεβέτι) 
αναβαθμίζει το Σύστημα Διαχείρισης 
Ασφάλειας Τροφίμων που διατηρεί, 
σύμφωνα με το πρότυπο ISO 
22000:2018. Το σύνολο των 
πιστοποιήσεων της εκδίδεται από την 
TÜV HELLAS (TÜV NORD).

O σπαγκο...
...ραμμένος

Ο δείκτης «φόβου και απληστίας» που πα-
ρακολουθεί την συναισθηματική έξαρση 
των επενδυτών αρχίζει να στέλνει προει-
δοποιητικά σήματα για διόρθωση της α-
γοράς με βάση τις τοποθετήσεις στα κρυ-
πτονομίσματα. Ο δείκτης έδειξε ότι οι ε-
πενδυτές δείχνουν υπερβολική απληστία. 
Σημειωτέον, η συνολική κεφαλαιοποίη-
ση των κρυπτονομισμάτων ανέρχεται στα 
1,36 τρις δολάρια. 

Οι ισχυρισμοί ότι το bitcoin είναι ο νέος 
ψηφιακός χρυσός δεν κάνουν τίποτε άλλο 
από το να τροφοδοτούν μια νέα φούσκα 
στην αγορά κρυπτονομισμάτων υποστη-
ρίζει ο οικονομολόγος, Νουριέλ Ρουμπι-
νί σε άρθρο του στους Financial Times. 
«Είναι μόνο ένα παιχνίδι σε μια κερδο-
σκοπική φούσκα περιουσιακών στοιχεί-
ων χειρότερη και από τη φούσκα της του-
λίπας, καθώς τα λουλούδια είχαν και εξα-
κολουθούν να έχουν χρησιμότητα.», ση-

μειώνει. Οι επενδυτές θα εξαφανιστούν, 
η «φούσκα» στις αγορές θα σκάσει, προ-
ειδοποιεί ένα από τα μεγαλύτερα funds, 
η Bridgewater, εκτιμώντας ότι εκκινεί πε-
ρίοδος χαμηλών αποτιμήσεων και απο-
δόσεων. Για άνευ προηγουμένου κατάρ-
ρευση της αγοράς ανησυχεί η Rabobank,

Ενόσω η πανδημία...κυριαρχεί η πρό-
εδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπε-
ζας, Κριστίν Λαγκάρντ, ζητά από τα κράτη-
μέλη της ΕΕ να διατηρήσουν τις δημοσι-
ονομικές δαπάνες σε υψηλά επίπεδα τη 
διετία 2021- 2022 για να προστατεύσουν 
το μπλοκ από μόνιμη βλάβη. 

Η κ. Λαγκάρντ σε διαδικτυακή συνέ-
ντευξη στο Economist απηύθυνε έκκλη-
ση στους ηγέτες να επιταχύνουν τις δια-
δικασίες για ενεργοποίηση των 750 δις 
του Ταμείου Ανάκαμψης επισημαίνοντας 
ότι η ΕΚΤ είναι έτοιμη να αυξήσει το πρό-
γραμμα αγοράς ομολόγων αν χρειαστεί.

ΕΛΟΠΥ
Στα βασικά ερωτήματα των 
καταναλωτών σχετικά με το τι τρώνε 
τα ψάρια, καθώς η έλλειψη γνώσης για 
τις τροφές συνδέεται με την έλλειψη 
εμπιστοσύνης για τα εκτρεφόμενα 
ψάρια, απαντά μελέτη της Ελληνικής 
Οργάνωσης Παραγωγών 
Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ) και της 
Πανεπιστημιακής κοινότητας, για την 
παραγωγή και σύσταση ιχθυοτροφών.

CHIQUITA
Νέα μπλε αυτοκόλλητα θα κοσμήσουν 
εκατομμύρια μπανάνες Chiquita από τα 
μέσα Φεβρουαρίου έως και το Μάρτιο 
που θα προβάλλουν τον συνδυασμό 
βασικών βιταμινών και θρεπτικών 
συστατικών που περιέχουν οι μπανάνες 
Chiquita. Μαζί λογοπαίγνια όπως 
«Nature’s Candy Bar» («Η καραμέλα 
της Φύσης») και «Rush Hour Fuel» 
(«Ενέργεια για την ώρα αιχμής»).

To alert του δείκτη
φόβου και απληστίας

  Το bitcoin χειρότερο από φούσκα τουλίπας 
  Έκκληση ΕΚΤ για τα 750 δις του Ανάκαμψης
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. 0,6480  +9,83%

ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε 0,6300 +9,00%

SATO ΑΝΩΝ. ΕΤ. ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦ & ΣΠΙΤ. 0,0400 +9,59%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1,4100 7,31%

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. ΥΠ. 0,5800 +7,41%

ΒΑΡΒΑΡΕΣΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡ. ΝΗΜΑΤ. 0,3280 -19,61% 

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. ΒΙΟΜ. ΕΠΕ.. ΞΥΛΟΥ 0,3220 -17,86%

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. 0,2000 -16,67%

ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ 1,8200 -8,54%

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤ. ΕΤ. ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 0,0430 -8,51% 

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 31.477,65 + 0,13%
 NASDAQ Comp 14.031,52 + 0,42%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3.669,65 + 0,58%
Λονδίνο FTSE 100 6.531,36 0,11%
Φρανκφούρτη DAX-30 14.036,77 + 0,74%
Παρίσι CAC-40 5.670,79 0,030%
Ζυρίχη  SMI 10.849,38 + 0,22%
Τόκιο NIKKEI-225 29.562,93 0,19%
 
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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Τακτικός έλεγχος βιβλίων αγρότη, 
τι πρέπει να προσέχει ο ελεγχόμενος

H
∆.Ο.Υ. Καρδίτσας άνοιξε τις πύλες για το 
κοινό στις 03.02.21, αφού προηγουµένως 
ήταν κλειστή (για 2η φορά) λόγω κορωνο-
ϊού για περισσότερες από 15 ηµέρες. Κι ό-

ταν λέµε κλειστή εννοούµε αλυσίδες στην πόρτα, χω-
ρίς προσωπικό ασφαλείας, χωρίς τίποτα.

Προφανώς, το σηµαντικότερο ό-
λων είναι σε κάθε περίπτωση η υ-
γεία, πρώτα και πάνω απ’ όλα.

Με στεναχωρεί όµως το γεγονός 
ότι, την ίδια µέρα που η Εφορία έ-
κλεισε λόγω κορωνοϊού, η ΑΑ∆Ε 
εξέδωσε απόφαση η οποία ενηµέ-
ρωνε ότι η Υπηρεσία θα είναι κλει-
στή, όµως σε κανένα σηµείο της α-
πόφασης δεν υπήρξε αναφορά για 
το τι θα γίνει µε τις εκκρεµείς υπο-
θέσεις στα διάφορα τµήµατα (Μη-
τρώο-µετατάξεις, µεταβολές, διακο-
πές εργασιών κλπ / Εισόδηµα-συ-
µπληρωµατικές δηλώσεις κλπ), τα 
οποία βρίσκονται πάρα πολύ και-
ρό σε εκκρεµότητα, αλλά και µε τα 
τρέχοντα θέµατα που δηµιουργή-
θηκαν κατά το διάστηµα που ήταν 
κλειστή η Υπηρεσία.

Κι ενώ προσπαθούµε να τελειώ-
σουµε µε τις τελευταίες εκκρεµό-
τητες ώστε να µπορέσουµε να ξε-

κουραστούµε και λίγο, άρχισαν τα έρχονται εντολές 
ελέγχου για τους αγρότες. Στις 04.02.21, µία µόλις 
ηµέρα µετά την επαναλειτουργία της ∆ΟΥ, δεχθήκα-
µε τηλέφωνο ότι ξεκινά ο τακτικός έλεγχος ενός α-
γρότη κανονικού καθεστώτος, για τα έτη 2017-2018. 

Πρόκειται βεβαίως για µία φυσιολογική εξέλιξη, γι’ 
αυτό και δεν εστιάζω ούτε στο γιατί πήραν τηλέφωνο 
τώρα; (θα µπορούσα να επικαλεστώ Ιανό, covid-19 κι 
ένα σωρό άλλες καταστροφές που συνέβησαν το χρό-

νο που πέρασε και να ζητήσω πα-
ράταση (µικρή ή µεγάλη δεν έχει 
σηµασία) της έναρξης του ελέγχου. 

∆εν υπάρχει κανένας λόγος ό-

µως να γίνει αυτό. Η δουλειά των ελεγκτών είναι 
αυτό ακριβώς που λέει το όνοµα τους: να ελέγχουν. 
Καλώς όρισαν λοιπόν και µε το καλό να ολοκλη-
ρωθεί η διαδικασία.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ
Με την  εντολή µερικού φορολογικού ελέγχου, η 

ΑΑ∆Ε ενηµερώνει το φορολογούµενο ότι «έχεις επι-
λεγεί αγαπητέ µου για έναν µικρό έλεγχο». Ταυτό-
χρονα η εντολή συνοδεύεται από µία γνωστοποίηση 
µε την οποία η ΑΑ∆Ε ενηµερώνει το φορολογούµε-
νο ότι «µέχρι να ξεκινήσω τον έλεγχο, σου δίνω τη 
δυνατότητα να υποβάλλεις (εφόσον πρέπει) τυχόν 
τροποποιητικές δηλώσεις ΦΠΑ, εισοδήµατος κλπ, ώ-
στε (εφόσον ξαναλέω υπάρχει ανάγκη) να διορθώ-
σεις τυχόν αβλεψίες ή λάθη».

Έχω πει και γράψει επανειληµµένως ότι, ελά-
χιστες είναι οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ο λο-
γιστής έχει ευθύνη για τα παραστατικά που κατα-

χωρούνται στα βιβλία σας. Την απόλυτη ευθύνη 
της δαπάνης την έχει ο φορολογούµενος. Αυτός 
θα κληθεί να αιτιολογήσει αν η δαπάνη που πραγ-
µατοποίησε, είναι πραγµατική ή όχι.

Με την ευκαιρία λοιπόν του εν εξελίξει ελέγχου, κα-
λό είναι να φρεσκάρουµε κάποιες λεπτοµέρειες του:

Μεγάλη προσοχή στην εξόφληση των τιµολο-
γίων, όταν αποφασίσετε τον προµηθευτή σας, προ-
σέξτε η εξόφληση να είναι µέσα από τραπεζικό λογα-
ριασµό, ειδικά για τα τιµολόγια άνω των 500 ευρώ.

Τα µισθωτήρια των χωραφιών, από 01.01.20 εξο-
φλούνται υποχρεωτικά µέσω τράπεζας, δηλαδή απαγο-
ρεύεται να εξοφλήσετε τους ιδιοκτήτες δίνοντας τους 
χρήµατα στο χέρι: η δαπάνη για τα ενοίκια θα χαθεί. 

∆ιευκρίνιση: δαπάνη των ενοικίων αποτελεί το ί-
διο το συµφωνητικό. Τι σηµαίνει αυτό; Ότι ως έξοδο 
καταχωρώ το ενοίκιο που αναγράφεται στο µισθωτή-
ριο, χωρίς να µε ενδιαφέρει εάν -όταν το φέρετε να 
το καταχωρήσω- είναι εξοφληµένο. Πρέπει όµως να 
γνωρίζετε ότι, εφόσον -όταν προχωρήσετε στην εξό-
φληση του-δεν το εξοφλήσετε µέσω τραπεζικού λο-
γαριασµού, ο έλεγχος είναι υποχρεωµένος και θα 
σας το «πετάξει έξω από τα έξοδα που αναγνωρίζο-
νται για τα βιβλία σας.

Μεγάλη, πολύ µεγάλη προσοχή στα έξοδα γενι-
κώς (έχει µαλλιάσει η γλώσσα µου να το λέω και πό-
νεσαν τα χέρια µου να το γράφω): Οι Εφορείες και η 
ΑΑ∆Ε γενικότερα, έχουν πίνακα από τη ∆ιεύθυνση 
Γεωργικής Ανάπτυξης στον οποίο προσδιορίζεται το 
µέσο κόστος ανά καλλιέργεια. Αν λοιπόν στον πίνα-
κα αυτό, έχουµε µέσο κόστος π.χ. 120 ευρώ/στρέµ-
µα για το βαµβάκι και τα έξοδα που έχετε προσκοµί-
σει στο λογιστή σας δίνουν 250 ευρώ µέσο κόστος, 
τότε όπως καταλαβαίνετε… την κάτσατε τη βάρκα.

Πρέπει να καταλάβετε ότι ο έλεγχος είναι πολύ εύ-
κολο να βγάλει έξω δαπάνες τις οποίες ο ελεγχόµε-
νος θεωρεί δεδοµένες. Και τελικά την ίδια ευθύνη µε 
τον έλεγχο -αν όχι µεγαλύτερη- έχει ο ελεγχόµενος, 
για την απόδειξη της πραγµατικότητας των εξόδων. 

∆απάνες
Ο έλεγχος πολύ εύκολα 
βγάζουν έξω δαπάνες 

τις οποίες ο ελεγχόµενος 
θεωρεί δεδοµένες 

Μισθωτήριο
Επισηµαίνεται πως ως 
έξοδο καταχωρείται το 

ενοίκιο που αναγράφεται 
στο µισθωτήριο

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)

 Φορολόγηση των επιδοτήσεων 
στο χρόνο είσπραξης

Τελικά οι προσπάθειες 5 ετών έπιασαν τόπο. 
Νοµοθετήθηκε το αυτονόητο: οι επιδοτήσεις να 

φορολογούνται στο χρόνο είσπραξης. Με τον 
τρόπο αυτό δεν χρειάζεται πλέον να γίνονται 

κάθε χρόνο συµπληρωµατικές δηλώσεις για τις 
επιδοτήσεις των προηγούµενων ετών.

Tέλος επιτηδεύµατος – έλεγχος 
διαγραφής για το έτος 2019

Σε περιπτώσεις όπως παραγωγοί πωλητές 
λαϊκών αγορών, δεν έχει διαγραφεί αυτόµατα 
το τέλος επιτηδεύµατος για το φορολογικό 
έτος  2019, διότι είχαν ΚΑ∆ λιανικού εµπορίου 
σε υπαίθριους πάγκους και αγορές, τον οποίο 
το σύστηµα τον θεωρούσε ότι είναι εµπορική 
δραστηριότητα. Στις περιπτώσεις  αυτές θα 
πρέπει να αποστείλετε αίτηση στην αρµόδια 
∆.Ο.Υ. για να προχωρήσουν στη διαγραφή του. 
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Το άνοιγμα της Nico Lazaridi στη 
διανομή έχει όνομα Taste Artisans

 Μελλοντικά θα καλύπτει κι 
άλλα προϊόντα εκτός κρασιού

  Η οινοποιία στην τριετία 
θα βγάλει και ΠΟΠ Νάουσα 

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Mία στροφή στην εµπορική της στρατηγική η 
οποία της έδωσε τη δυνατότητα να κινηθεί α-
νεξάρτητα σε επίπεδο εµπορικής διάθεσης και 
διακίνησης των κρασιών που παράγει υλοποί-
ησε πρόσφατα η Οινοποιία Nico Lazaridi. Κατά 
τον διευθύνοντα σύµβουλο της εταιρείας, Φε-
δερίκο Λαζαρίδη η συγκεκριµένη κίνηση ερ-
µηνεύεται ως άφιξη σε ένα σηµείο επιχειρηµα-
τικής ωρίµανσης. «Αυτό πρακτικά σηµαίνει ό-
τι ενώ ασχοληθήκαµε για πάνω από 30 χρόνια 
µε µεγαλύτερη εσωστρέφεια στο κοµµάτι της 
αµπελουργίας και παραγωγής, κάποια στιγµή 
αρχίσαµε να σκεφτόµαστε ότι πρέπει να βλέ-
πουµε την εταιρεία και το οινοποιείο από έξω 
προς τα µέσα µε τα δικά µας µάτια. Έτσι, µε τη 
βοήθεια της πραγµατικής αγοράς που περιλαµ-
βάνει τον καταναλωτή, τα τελικά σηµεία, το ε-
µπόριο, τα σούπερ µάρκετ, λάβαµε τη συγκε-

κριµένη απόφαση». Σε αυ-
τό το πλαίσιο ιδρύθηκε µία 
ανεξάρτητη διοικητικά αλλά 
και µετοχικά εταιρεία που 
φέρει την ονοµασία «Taste 
Artisans».

«Ο λόγος που διατηρήσα-
µε τις δύο οντότητες ανεξάρ-
τητες, ήταν ότι ως οινοποιία 
Nico Lazaridi επιδιώξαµε να 
κρατήσουµε τον χαρακτήρα 
µας που έχει ως επίκεντρο 
την παραγωγή, µε επικεφα-
λής τον διευθυντή πωλήσε-
ων, ο οποίος έχει υπό την 
ευθύνη του τους στόχους, 

το µάρκετινγκ και τη στρατηγική της οινοποι-
ίας. Παράλληλα όµως θελήσαµε να δηµιουρ-
γήσουµε µία ανεξάρτητη εταιρική οντότητα, 
µε διαφορετικό προσωπικό και διοίκηση, η ο-
ποία θα πλαισιώσει και θα επιµηκύνει τη δου-
λειά του οινοποιείου σε σχέση µε την αγορά». 

Η «Taste Artisans», σύµφωνα µε τον κ. Λα-
ζαρίδη έλαβε την ευρεία αυτή ονοµασία, ώστε 
να έχει τη δυνατότητα µελλοντικά να καλύψει 
υπό την οµπρέλα της κι άλλα προϊόντα εκτός 
από το κρασί. «Μεταξύ των προϊόντων που θα 
µπορούσαµε να εκπροσωπήσουµε στην αγορά, 
είναι τρόφιµα, εµφιαλωµένο νερό και εξοπλι-
σµός. Θα µπορούσαµε δηλαδή να διαθέτουµε 
ακόµα και µηχανήµατα εξυγίανσης του αέρα, 
δεδοµένης και της ζήτησης που πιθανώς θα πα-

ρουσιάσουν στη HoReCa λόγω της πανδηµίας». 
Επί του παρόντος, η «Taste Artisans» δρα-

στηριοποιείται στη διακίνηση των προϊόντων 
της Nico Lazaridi. Ωστόσο, ήδη η νεοσύστατη 
εταιρεία έχει δηµιουργήσει µία ευρεία βάση 
δεδοµένων, που περιλαµβάνει σχεδόν 10.000 
τελικά σηµεία, για τα οποία έχει δηµιουργηθεί 
µία πλήρης χαρτογράφηση και αναµένεται να 
αξιοποιηθεί προσεχώς ως το µέσο αξιοποίη-
σης των δυνατοτήτων που παρέχει, τόσο από 
άλλες οινοποιητικές επιχειρήσεις, όσο και από 
εταιρείες άλλων κλάδων πλην της οινοποιίας. 

Στο µεταξύ, η οινοποιία έχοντας εξετάσει τα 
τελευταία επτά χρόνια την παραγωγή της ποι-
κιλίας Μαυρούδι, την ενέταξε στο Perpetuus, 
το οποίο αποτελεί συνδυασµό από Μαυρούδι 
και Cabernet Franc. Επιπλέον ακολουθεί και 
το Ασύρτικο, το οποίο παρουσιάζει ανάπτυ-
ξη στη ∆ράµα, όπου εδρεύει το οινοποιείο. Να 
σηµειωθεί ότι βρίσκεται σε αναζήτηση και για 
µία ακόµα ερυθρή ποικιλία για να δηµιουργή-
σει µείγµα µε κάποια άλλη. «Επιπλέον, φέτος 
ήταν η πρώτη χρονιά κατά την οποία οινοποι-
ήσαµε µία µικρή παραγωγή στη Νάουσα, ενώ 
συνεργαζόµασταν επί σειρά ετών µε παραγω-
γό εκεί. Θα δηµιουργήσουµε ένα κρασί, το ο-
ποίο θα βγει στην αγορά µέσα στα επόµενα τρία 
χρόνια ως ΠΟΠ Νάουσα», συµπληρώνει ο ίδιος.

10.000 σηµεία
Ήδη η νεοσύστατη 
εταιρεία έχει δηµι-

ουργήσει µία ευρεία 
βάση δεδοµένων, η 
οποία περιλαµβάνει 

σχεδόν 10.000 
τελικά σηµεία, για 
τα οποία έχει δηµι-

ουργηθεί µία πλήρης 
χαρτογράφηση

Kαινοτόµο
ρόφηµα
τεστάρει
η Agrophoenix
∆ιπλασιασµό των ποσοτήτων 
φρούτων που θα επεξεργαστεί, 
ανάπτυξη ενός καινοτόµου 
ροφήµατος που δεν παράγεται στην 
Ελλάδα, αλλά και συνέχιση της 
συνεργασίας της µε την Dole, για 
την αµερικανική αγορά, 
περιλαµβάνει ο σχεδιασµός της 
Agrophoenix SA, για το 2021. Η 
καινούρια κονσερβοποιητική µονάδα 
φρούτων, που έχουν συστήσει ο 
επιχειρηµατίας Χρήστος Ιωαννίδης 
και η βιοµηχανία Κρόνος στις παλιές 
εγκαταστάσεις της ΖΑΝΑΕ στο 
Ζερβοχώρι Ηµαθίας, δαπανώντας 
περί τα 16 εκατ. ευρώ, λειτούργησε 
για πρώτη φορά το καλοκαίρι του 
2020 και επεξεργάστηκε περί τους 
10.000 τόνους κυρίως συµπύρηνο 
ροδάκινο, αλλά και µικρότερους 
όγκους µήλο, αχλάδι, δαµάσκηνο και 
βερίκοκο. «Για φέτος ευελπιστούµε 
να πάµε στους 20.000 τόνους», λέει 
στην Agrenda o κ. Ιωαννίδης, 
διευκρινίζοντας πως στη στρατηγική 
της Agrophoenix δεν είναι να 
µεταποιεί µεγάλους όγκους αλλά να 
επενδύει σε καινοτόµα ποιοτικά 
προϊόντα. Στο πλαίσιο αυτό, 
ολοκληρώνεται µια νέα γραµµή 
παραγωγής που θα επιτρέψει στην 
επιχείρηση να παράξει ένα 
καινοτόµο ρόφηµα από φρούτα. «Οι 
δοκιµές θα ξεκινήσουν µέσα στο 
Μάρτιο, για να προλάβουµε να 
δειγµατίσουµε στην ελληνική αγορά 
και στο εξωτερικό», αποκάλυψε ο κ. 
Ιωαννίδης, διευκρινίζοντας πως θα 
χρησιµοποιηθούν ως πρώτη ύλη 
ελληνικές υπερτροφές όπως είναι η 
Αρώνια ή το ιπποφαές. Λ.ΛΙΑΜΗΣ

Η NICO LAZARIDI 
ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

ΚΥΚΛΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

E-SHOPS

2019

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΕ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

2020

+20%

4,2

129



ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

«Τυχερή» χαρακτηρίζει την εταιρεία 
του αναφορικά µε τη θέση της κατά 
την περίοδο της πανδηµίας, ο πρό-
εδρος και διευθύνων της πτηνοτρο-
φικής επιχείρησης, Αγγελάκης ΑΕ, 
Θάνος Αγγελάκης. «Ο λόγος είναι 
ότι δεν έχουµε επενδύσει σηµαντικά 
στη HoReCa, δεν διατηρούµε σηµα-
ντική έκθεση εκεί, γεγονός που αν 
συνέβαινε θα επηρέαζε σηµαντικά 
τον κύκλο εργασιών µας».

Η εταιρεία αποτελεί αποκλειστικό 
προµηθευτή των καταστηµάτων ε-
στίασης KFC, γεγονός που συγκρά-
τησε τα µεγέθη της και λόγω του 
ότι ακολουθούν αναπτυξιακή πο-
ρεία τα συγκεκριµένα καταστήµα-
τα. Η Αγγελάκης, η οποία κινείται 
µε αυξητικούς ρυθµούς σε επίπε-
δο πωλήσεων, είδε τον προϋπολο-
γισµό για το 2020 που έκανε λόγο 
για +15% στον κύκλο εργασιών, να 
συγκρατείται στα επίπεδα του 8%. 

 «Λόγω της αναπτυξιακής δια-
δροµής µας, είχαµε τη δυνατότη-
τα να διαχειριστούµε αποτελεσµα-
τικότερα το ζωικό µας κεφάλαιο και 
να µην αντιµετωπίσουµε σοβαρά 
προβλήµατα που θα µας ανάγκα-
ζαν να αποθεµατοποιήσουµε µεγα-
λύτερες ποσότητες. Εν τέλει χρειά-
στηκε να βάλουµε στην κατάψυξη 
ορισµένες ποσότητες σε κοτόπου-

λο φιλέτο στήθος κυρίως λόγω της 
παύσης λειτουργίας των εστιατορί-
ων που καταναλώνουν σχεδόν κατ’ 
αποκλειστικότητα τον συγκεκριµέ-
νο κωδικό. Επιπλέον µας επηρέασε 
και η παύση λειτουργίας των KFC 
τον περασµένο Μάρτιο - Απρίλιο, 
καθώς η αλυσίδα ταχυφαγείων α-
γοράζει σηµαντικές ποσότητες α-
πό αυτόν τον κωδικό. Γενικά, δεν 
χρειάστηκε να µειώσουµε τοποθε-
τήσεις, αλλά προβήκαµε σε εξορ-
θολογισµό της παραγωγής µας». 

H εταιρεία πρόκειται να κυκλο-
φορήσει στην αγορά κοτόπουλο 
πανέ από ατόφιο φιλέτο, ενώ έχει 
ήδη κυκλοφορήσει nuggets και 
προσεχώς θα παρουσιάσει ένα νέο 
προϊόν από κοτόπουλο µε την ονο-
µασία Cotobab καθώς και µπιφτέ-
κι κοτόπουλο µε βρώµη. Το κοτό-
πουλο θα περιέχει ελαιόλαδο και 
το προϊόν θα είναι ελεύθερο γλου-
τένης, ενώ ήδη η εταιρεία λάνσα-
ρε το ρολό κοτόπουλο χωρίς γλου-
τένη που διαθέτει στα my Μarket.

Tα έτη 2019-2020 η Αγγελάκης 
υλοποίησε επένδυση 1 εκατ. ευ-
ρώ στο πτηνοσφαγείο και ακόµα 
800.000 ευρώ για αναβάθµιση των 
εγκαταστάσεων µε κεφάλαια από 
επιδοτούµενο πρόγραµµα, που θα 
υλοποιηθεί έως το καλοκαίρι. Ταυ-
τόχρονα έχει καταθέσει αίτηση για   
επενδυτικό πρόγραµµα 1 εκατ. ευ-

ρώ για τη δηµιουργία νέου πτηνο-
τροφείου, µε δυναµικότητα παρα-
γωγής 80.000 πτηνών ανά εκτροφή 
και συνολικά 500.000 κοτόπουλων 
ανά έτος. Συν τοις άλλοις επίκειται 
η κατάθεση φακέλων για επενδυτι-
κά προγράµµατα µε ορίζοντα τριε-
τίας και επενδύσεις 10 εκατ. ευρώ.

Οι εξαγωγές παρουσίασαν µερική 
πτώση, ενώ η εταιρεία διέκοψε την 
επέκτασή της σε νέες αγορές που 
είχε συµφωνήσει να αρχίσει δρα-
στηριότητα, όπως Μέση Ανατολή. 

Χωρίς µείωση τιµών παραγωγού 
και διακοπή συνεργασιών

«Προσπαθούµε να διατηρήσου-
µε µία ισορροπία 50-50 ή 60-40», 
λέει ο Θάνος Αγγελάκης. Κατά την 
περίοδο της πανδηµίας, σηµειώ-
νει ότι η εταιρεία δεν προχώρησε 
σε καµία παύση συνεργασίας µε 

τους παραγωγούς της. Αναφορικά 
µε τη διακύµανση των τιµών παρα-
γωγού η Αγγελάκης δεν προέβη σε 
µειώσεις, κινούµενη στο πλαίσιο 
των ετήσιων συµβάσεων µαζί τους.

Ως προς την επιλογή παραγωγών 
προηγείται έλεγχος των µονάδων, 
προκειµένου να διαπιστωθεί εάν συ-
νάδουν µε τα πρότυπά της. «Αυτό 
σηµαίνει κλειστού τύπου σύγχρο-
να πτηνοτροφεία και σύγχρονη α-
ντίληψη εκτροφής. Εκπαιδεύουµε 
και τους παραγωγούς για να βγά-
λουν το καλύτερο δυνατό αποτέ-
λεσµα», εξηγεί ο επικεφαλής της.  

Στον τοµέα των ζωοτροφών η Αγ-
γελάκης παράγει τροφές αποκλει-
στικά για κοτόπουλο για να καλύ-
πτει τις ανάγκες στα πτηνοτροφία. 
«Χρησιµοποιούµε αποκλειστικά 
φυτικές τροφές, όπως σόγια, κα-
λαµπόκι και σιτάρι», λέει ο ίδιος.  

Ο Θάνος Αγγελάκης, πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος 
της πτηνοτροφικής επιχείρησης Αγγελάκης Α.Ε.

Στον τοµέα των ζωοτροφών η Αγγελάκης προµηθεύεται σόγια από τη Νιτσιάκος και τη Μύλοι Σόγιας ΑΕ, αγοράζει 
καλαµπόκι και από Έλληνες παραγωγούς και αποτελεί αποκλειστικό προµηθευτή των καταστηµάτων εστίασης KFC.

H εταιρεία πρόκειται να κυκλοφορήσει στην αγορά κοτόπουλο 
πανέ από ατόφιο φιλέτο, ενώ έχει ήδη κυκλοφορήσει nuggets και 
προσεχώς θα παρουσιάσει ένα νέο προϊόν από κοτόπουλο µε την 
ονοµασία Cotobab καθώς και µπιφτέκι κοτόπουλο µε βρώµη.

Με λίγο... ψυγείο 
η πτηνοτροφική 
Αγγελάκης
Η επιχείρηση δρομολογεί επενδύσεις 10 εκατ.
και στοχεύει στο λανσάρισμα νέων προϊόντων

Ready to cook
Η εταιρεία θα τοποθετηθεί 

σε προϊόντα που απα-
ντούν στις ανάγκες του 

καταναλωτή, όπως ready 
to cook και προψηµένα
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20

60%

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Ι∆ΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ

40%
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

ΚΥΚΛΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

2020 7.000 ΤΟΝΟΙ

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 
ΠΟΥ ΜΠΗΚΕ 
ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΨΥΞΗ
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Διπλό κίνητρο για αγροτικές 
επενδύσεις από προγράμματα  
και εγγυοδοσία χρηματοδότησης

Με σύγχρονα εργαλεία για τον αγροτικό τομέα η Τράπεζα 
Πειραιώς επενδύει σε μια βιώσιμη ανάπτυξη

Άμεσα η διαδικασία εκταμίευσης με εγγυημένα 
δάνεια από τη Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας στηρίζει 
έγκαιρα και με πολλαπλές λύσεις τον αγρότη

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα υπηρεσιών και 
προϊόντων Eurobank για τον αγροτικό τομέα

Κεφάλαιο Κίνησης 
Δύο πηγές ρευστότητας είναι ανοιχτές 
αυτό το διάστημα για τον αγροτικό τομέα 
που προσφέρουν εγγυημένο δανεισμό 
με εγγυήσεις Δημοσίου και Ευρώπης. 
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Προγράµµατα και λύσεις 
για αγορά γης, µηχανήµατα, 
net-metering και αρδευτικά
ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ

kontonis@agronews.gr

Αγορά γης: Υπάρχει πολύ περιορισµένη ζήτηση χρηµα-
τοδότησης για αγορά γης, παρόλο που αυτό αλλάζει αργά, 
µε το ποσοστό των δανείων που ζητούνται να µην ξεπερ-
νά το 6% στην Ελλάδα για αυτό το σκοπό. Ένας από τους 
λόγους, είναι πως οι τιµές πώλησης είναι υψηλότερες από 
την αγοραία αξία που υπολογίζουν οι τράπεζες που ούτως 
ή άλλως δεν χρηµατοδοτούν το πλήρες κεφάλαιο που α-
παιτείται. Για παράδειγµα, εάν κάποιος θέλει να αγοράσει 
γη που πωλείται 20.000 ευρώ, ο µηχανικός µπορεί να το 
εκτιµήσει 10.000 ευρώ και από αυτά, η τράπεζα να προ-
σφέρει να καλύψει µέσω δανείου τα 5.000 ευρώ. Προφα-
νώς, βάζοντας µέσα έξοδα και τόκους, τα 5.000 ευρώ δά-
νειο για µια γη 20.000 ευρώ δεν δείχνει συµφέρουσα επι-
λογή. Αξίζει να σηµειωθεί εδώ πως δεν υπάρχει διαθέσι-
µο επενδυτικό εργαλείο µέσω Προγράµµατος Αγροτικής 
Ανάπτυξης που να επιδοτεί την αγορά γης, αλλά ούτε και 
ο Αναπτυξιακός Νόµος καλύπτει τέτοια δαπάνη. Από το 
Ταµείο Εγγυήσεων, καλύπτει η αγορά γης, εφόσον η δα-
πάνη δεν υπερβαίνει το 10% της συνολικής επένδυσης. 

Αγορά µηχανολογικού εξοπλισµού: Η ζήτηση για χρηµα-
τοδότηση µηχανολογικού εξοπλισµού όπως είναι τρακτέρ 
και παρελκόµενα αφορά περίπου το 20-25% των δανείων 
που ζητούνται ετησίως από τις τράπεζες. Προφανώς, τα Σχέ-
δια Βελτίωσης που ήδη υλοποιούνται έχουν δώσει ώθηση 
σε αυτό το νούµερο, ενώ αναµένεται µέσα στο έτος ακόµα 
µία προκήρυξη. Οι δικαιούχοι, µπορούν να προχωρήσουν 
σε µία σύµβαση δανείου µε την τράπεζα, µε το ποσό της ε-
γκεκριµένης δηµόσιας δαπάνης να µπορεί να χρησιµοποι-
ηθεί ως εγγύηση ολική ή εν µέρει για το ποσό του δανείου 
που λαµβάνει ο δικαιούχος, διευκολύνοντας αρκετά τη δια-
δικασία. ∆εύτερη επιλογή που έχουν οι δικαιούχοι των Σχε-
δίων Βελτίωσης είναι η ένταξή τους στο Ταµείο Εγγυήσεων 
Αγροτικής Ανάπτυξης. Εκεί το δάνειο θα έχει µικρότερο ε-
πιτόκιο και λιγότερες εξασφαλίσεις σε σχέση µε την πρώτη 
επιλογή, ωστόσο ο δικαιούχος θα πρέπει να γνωρίζει ότι η 
τελική επιδότηση που θα λάβει από το Σχέδιο Βελτίωσης θα 
είναι µικρότερη από την εγκεκριµένη. Να σηµειωθεί εδώ 
ανοικτές για αιτήσεις είναι αυτή την εποχή και οι προκηρύ-
ξεις του Αναπτυξιακού Νόµου για τις ανάγκες επένδυσης 
σε αγροτικό µηχανολογικό εξοπλισµό. Για όσους τώρα δεν 
έχουν ενταχθεί σε κάποιο επιδοτούµενο πρόγραµµα, η αγο-
ρά µηχανολογικού εξοπλισµού (και µεταχειρισµένου) µπο-
ρεί επίσης να γίνει µε δανειοδοτικό προϊόν που προέρχεται 
από το Ταµείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Νέες φυτεύσεις ή αναδιάρθρωση καλλιεργειών: Αρ-
κετά απαιτητικό σε κεφάλαια είναι το πεδίο που αφορά τις 
νέες φυτεύσεις πολυετών καλλιεργειών, καθώς δεν υ-
πάρχει κάποιο πρόγραµµα που να καλύπτει τουλάχιστον 
το χρηµατοοικονοµικό έλλειµµα που έχουν οι πολυετείς 
φυτείες, µέχρι να φθάσουν στην οικονοµική αυτοδυναµία. 
Ιδιαίτερα αν θα πρέπει ο αγρότης να «χαλάσει» κάποια άλ-
λη καλλιέργεια, τότε εδώ µιλάµε και για «διαφυγόν εισό-
δηµα» για αυτά τα 3-4 χρόνια µέχρι να βγάλει παραγωγή 
το δέντρο, το οποίο επίσης κανένα πρόγραµµα δεν καλύ-
πτει. Παρόλα αυτά το ενδιαφέρον παραµένει µεγάλο. Προς 
το παρόν, ως επενδυτικό πρόγραµµα για τις δενδρώδεις 
καλλιέργειες (νέες φυτεύσεις) τρέχει µονάχα ο Αναπτυξι-
ακός Νόµος. Όσον αφορά τα οινάµπελα, αυτά έχουν το δι-
κό τους πρόγραµµα, την Αναδιάρθρωση Αµπελώνων, που 
θα ανοίξει ξανά για αιτήσεις την 1η Μαρτίου. Όσον αφορά 
τη δανειοδότηση και αυτή τη δαπάνη µπορεί να καλύψει 
το Ταµείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Επενδύσεις σε Φωτοβολταϊκά Συστήµατα: Η επιλογή 
αυτόνοµου φωτοβολταϊκού συστήµατος σε συνδυασµό µε 
υδατοδεξαµενές για τις ανάγκες άρδευσης αποµακρυσµέ-
νων αγροτεµαχίων από το δίκτυο του ∆Ε∆∆ΗΕ, θεωρείται 
υπό προϋποθέσεις µία καλή εναλλακτική λύση έναντι της 
εγκατάστασης γεννήτριας πετρελαίου.Το κόστος για την ε-
γκατάστασης ενός τέτοιου «πακέτου» ξεκινά περίπου α-
πό τα 3.000 ευρώ. Επενδυτικά σχέδια που συνδέονται µε 
την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές γίνονται 
δεκτά αυτή την περίοδο στο πλαίσιο του νέου κύκλου του 
Αναπτυξιακού Νόµου που λήγει στο τέλος Μαρτίου, µε ε-
πιδότηση έως 50%. Παράλληλα, αναµένεται µέσα στο έ-
τος η πρόσκληση του Μέτρου 4.1.2 για όσους θέλουν να 
καλύψουν τις ανάγκες ενέργειας σε αρδευτικά δίκτυα. Η 
επιδοτούµενη δαπάνη µπορεί να φτάσει τα 30.000 ευρώ 

Αρδευτικά ∆ίκτυα: Ένα σύστηµα στάγδην άρδευσης για 
δέντρα συνήθως παίζει στο εύρος µεταξύ 150 και 350 ευ-
ρώ ανά στρέµµα, ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες που έχει το 
κάθε χωράφι (κλίση, µε µεγάλες γραµµές, καταλληλότητα 
νερού). Και αυτό το κόστος έχει να κάνει µόνο µε ορισµένα 
στοιχεία του εξοπλισµού (π.χ σταλάκτες), ενώ απαιτούνται 
και άλλα όπως το σύστηµα φιλτραρίσµατος που µπορεί να 
προσθέσει ένα ποσό που ξεκινά από τα 300 και µπορεί να 
φτάσει τα 5.000 ευρώ για την εκµετάλλευση. Για την κάλυ-
ψη των παραπάνω εξόδων ανοιχτή είναι η προκήρυξη του 
Αναπτυξιακού Νόµου. Επιπλέον, αναµένεται και η πρόσκλη-
ση του Μέτρου 4.1.2 του ΠΑΑ που επιδοτεί τα αρδευτικά συ-
στήµατα, µέχρι το ποσό των 150.000 ευρώ.
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ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ∆ΥΟ ΠΗΓΕΣ 
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΕΣ

Αυτή την περίοδο οι αγρότες έχουν διαθέσιμες 

δύο πηγές ρευστότητας. Kεφάλαια κίνησης 

ύψους έως 200.000 ευρώ ή έως το 30% του 

ύψους του δανείου που αφορά σε επενδύσεις, 

είναι σε θέση να καλύψει το Ταμείο Εγγυήσεων 

Αγροτικής Ανάπτυξης είναι σε θέση να καλύψει 

τέτοιες επενδύσεις μέσω του δανεισμού. Η 

δεύτερη πηγή είναι το Ταμείο Εγγυοδοσίας 

Covid-19, για δάνεια που μπορούν να ανέρχονται 

στο 25% του τζίρου μιας επιχείρησης και εν 

προκειμένω ενός αυτοαπασχολούμενου αγρότη 

και τα οποία συνοδεύονται από εγγύηση του 

Ταμείου Εγγυοδοσίας (Ελληνική Τράπεζα 

Επενδύσεων) της τάξεως του 80%. 

Agrenda Σάββατο 13 & Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2021



Με σύγχρονα εργαλεία η Τράπεζα Πειραιώς 
επενδύει σε µια βιώσιµη ανάπτυξη

Ο αγροτικός τοµέας συµβαδίζει µε τη σύγχρονη τε-
χνολογία, προκειµένου να γίνει πιο ανταγωνιστικός 
σε µια περιβαλοντικά ασφαλή και βιώσιµη οικονοµία.
Οι αγρότες, οι αγροτικοί συνεταιρισµοί, οι οµάδες 
και οι οργανώσεις παραγωγών, καθώς και ιδιωτι-
κές επιχειρήσεις, κατά την ανάπτυξη των επενδυ-
τικών τους σχεδίων προϋπολογισµού από 10.000 
ευρώ και µέχρι 5 εκατ. ευρώ, έχουν τη στήριξη της 
Τράπεζας Πειραιώς.
Η Τράπεζα Πειραιώς, µε χαρτοφυλάκιο συνολικού ύ-
ψους 200 εκατ. ευρώ µέσω του Ταµείου Εγγυήσεων 
Αγροτικής Ανάπτυξης, στηρίζει µε προνοµιακούς ό-
ρους και µειωµένες εξασφαλίσεις τους αγρότες, τους 
αγροτικούς συνεταιρισµούς, τις οµάδες και τις οργα-
νώσεις παραγωγών, καθώς και τις ιδιωτικές επιχει-
ρήσεις σε συγκεκριµένους κλάδους της µεταποίη-
σης και εµπορίας αγροτικών προϊόντων, που πραγ-
µατοποιούν επιλέξιµες επενδύσεις. Σηµειώνεται ό-
τι το Ταµείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης συγ-
χρηµατοδοτείται από την Ελληνική ∆ηµοκρατία και 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊ-
κού Γεωργικού Ταµείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓ-
ΤΑΑ) και από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Στρατηγικών Ε-
πενδύσεων (EFSI).
Οι χρηµατοδοτήσεις γίνονται µε τη µορφή µακροπρο-
θέσµου δανείου, για την κάλυψη των παγίων δαπα-
νών και των επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσε-
ων, που έχουν ενταχθεί σε δράσεις του Προγράµµα-
τος Αγροτικής Ανάπτυξης ή υλοποιούν συναφείς ε-
πενδύσεις, καθώς και µε τη µορφή κεφαλαίου κίνη-
σης για δαπάνες που είναι άµεσα συνδεδεµένες µε 
την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.
Κάθε δικαιούχος µπορεί να χρηµατοδοτηθεί µε ποσά 
που ξεκινούν από 10.000 ευρώ και µπορεί να φθά-
σουν ακόµα και τα 5 εκατ. ευρώ.
Ο αγροτικός τοµέας για να µπορέσει να αντιµετωπίσει 
τις προκλήσεις της εποχής, καλείται να είναι έτοιµος, 
δηλαδή να εκσυγχρονιστεί και να γίνει πιο ανταγωνι-
στικός. Να υιοθετήσει λύσεις, όπως την ευφυή γεωρ-
γία, την ορθολογική χρήση γεωργικών εισροών, την 
ορθολογική επιλογή µηχανηµάτων, τη χρηστή χρή-
ση κεφαλαίου, την πλήρη αξιοποίηση της καλλιερ-
γήσιµης γης. Παράλληλα, να διατηρήσει τους εδα-
φικούς πόρους και να αξιοποιήσει τις ανανεώσιµες 
πηγές ενέργειας. Η σύγχρονη γεωργία απαιτείται να 
προσαρµοστεί στη σύγχρονη τεχνολογία, να διατηρή-
σει τους εδαφικούς πόρους και να αξιοποιήσει τις α-
νανεώσιµες πηγές ενέργειας. Είναι κοινή πεποίθηση 
πλέον σε ευρωπαϊκό επίπεδο πως η σύγχρονη οικο-

νοµία συνδέεται άµεσα µε ένα ασφαλές περιβάλλον. 
Άλλωστε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις προτάσεις 
της για την ΚΑΠ της περιόδου 2021-2027, ορίζει ό-
τι τουλάχιστον το 40 % του συνολικού προϋπολογι-
σµού της κοινής γεωργικής πολιτικής θα συµβάλει 
στη δράση για το κλίµα.
Το νέο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα του Ταµείου Εγ-
γυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, στο οποίο συµµετέ-
χει η Τράπεζα Πειραιώς παρέχει τη δυνατότητα στον 
αγροτικό κόσµο να εκσυγχρονιστεί και να καταστεί 
βιώσιµος στο σηµερινό ιδιαίτερα ανταγωνιστικό δι-
εθνές οικονοµικό περιβάλλον. 

∆ικαιούχοι είναι φυσικά και νοµικά πρόσωπα 
που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιµότητας και 
έχουν ενταχθεί:
■ στη δράση 4.1.4 «Υλοποίηση επενδύσεων που 
συµβάλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκµετάλλευ-
σης µέσω χρηµατοδοτικών εργαλείων», που περι-
λαµβάνει επενδυτικά σχέδια αγροτών που είτε έχουν 
ενταχθεί σε δράσεις του ΠΑΑ 2014 - 2020 (π.χ. Σχέ-
δια Βελτίωσης) ή υλοποιούν συναφείς επενδύσεις.
■ στη δράση 4.2.4 «Μεταποίηση, εµπορία και ανά-
πτυξη µε τελικό προϊόν εντός του Παραρτήµατος I 
µέσω χρηµατοδοτικών εργαλείων», που περιλαµ-
βάνει επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων, που έχουν 
ενταχθεί σε δράσεις του ΠΑΑ 2014 - 2020 (π.χ. Με-
ταποίηση Αγροτικών Προϊόντων) ή υλοποιούν συ-
ναφείς επενδύσεις.
Οι δυο συγκεκριµένες δράσεις εντάσσονται αντίστοι-
χα στα υποµέτρα 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γε-
ωργικές εκµεταλλεύσεις» και 4.2 «Στήριξη για επεν-

δύσεις στην µεταποίηση /εµπορία και/ή ανάπτυξη γε-
ωργικών προϊόντων», του µέτρου 4 «Επενδύσεις σε 
υλικά στοιχεία του ενεργητικού του ΠΑΑ 2014- 2020» 
του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.
Σηµειώνεται ότι η εγγύηση από το Ταµείο Εγγυή-
σεων Αγροτικής Ανάπτυξης φθάνει στο 80% της ε-
πενδυτικής δαπάνης. Στην Τράπεζα Πειραιώς, η εγ-
γύηση παρέχεται µε οφέλη για το δικαιούχο, όπως 
η καλύτερη τιµολόγηση ως προς το επιτόκιο, οι µει-
ωµένες εξασφαλίσεις. 
Μέσω του προγράµµατος χρηµατοδοτείται η ιδιωτι-
κή συµµετοχή των επενδυτικών σχεδίων δικαιού-
χων των δράσεων 4.1.4 και 4.2.4. Στο χαρτοφυλά-
κιο εντάσσονται και χρηµατοδοτήσεις κεφαλαίων κί-
νησης, οι οποίες αποτελούν µέρος του επιχειρηµατι-
κού σχεδίου της επένδυσης. Το οικονοµικό µέγεθος 
της εκµετάλλευσης του τελικού δικαιούχου (εκτός 
των συλλογικών ενώσεων αγροτών) πρέπει να εί-
ναι µεγαλύτερο από 8.000 ευρώ (σ.σ. σε όρους τυ-
πικής απόδοσης).
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Ταµείο Εγγυήσεων 
Αγροτικής Ανάπτυξης
Στην Τράπεζα Πειραιώς, η 

εγγύηση παρέχεται µε οφέλη 
για το δικαιούχο, όπως η 
καλύτερη τιµολόγηση ως 

προς το επιτόκιο, οι µειωµένες 
εξασφαλίσεις. 

Χρηµατοδότηση
Κάθε δικαιούχος µπορεί να 

χρηµατοδοτηθεί µε ποσά που 
ξεκινούν από 10.000 ευρώ 

και µπορεί να φθάσουν ακόµα 
και τα 5 εκατ. ευρώ µέσω του 

Ταµείου Εγγυήσεων Αγροτικής 
Ανάπτυξης.

∆ράση 4.1.4
Περιλαµβάνει επενδυτικά 
σχέδια αγροτών που είτε 

έχουν ενταχθεί σε δράσεις του 
ΠΑΑ 2014 - 2020 (π.χ. Σχέδια 

Βελτίωσης) ή υλοποιούν 
συναφείς επενδύσεις.

∆ράση 4.2.4
Περιλαµβάνει επενδυτικά 

σχέδια επιχειρήσεων, που έχουν 
ενταχθεί σε δράσεις του ΠΑΑ 

2014 - 2020 (π.χ. Μεταποίηση 
Αγροτικών Προϊόντων) 
ή υλοποιούν συναφείς 

επενδύσεις.



Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας 
Άµεσα η διαδικασία εκταµίευσης 
µε εγγυηµένα δάνεια από το ΠΑΑ

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας αναγνωρί-
ζοντας τη σηµαντική συνεισφορά του πρωτογε-
νούς τοµέα στην τοπική οικονοµία υπέγραψε την 
31/08/2020 συµφωνία λήψης εγγυήσεων από το 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ - EIF) ύψους 
20 εκατ. ευρώ, στα πλαίσια σύστασης του «Ταµεί-
ου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης», το οποίο 
συγχρηµατοδοτείται από την Ελληνική ∆ηµοκρα-
τία , την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το Ευρωπαϊκό 
Ταµείο Στρατηγικών Επενδύσεων ( EFSI ). Στόχος 
της ανωτέρω συµφωνίας είναι η παροχή ευκολό-
τερης πρόσβασης στη χρηµατοδότηση επενδύσε-
ων του γεωργικού τοµέα και της µεταποίησης γε-
ωργικών προϊόντων.

Οι δράσεις που υποστηρίζονται είναι οι :
■ 4.1.4 «Υλοποίηση επενδύσεων που συµβάλλουν 
στην ανταγωνιστικότητα της εκµετάλλευσης µέσω 
χρηµατοδοτικών εργαλείων (ΧΕ)» και 
■ η 4.2.4 «Μεταποίηση, εµπορία και ανάπτυξη µε 
τελικό προϊόν εντός του Παραρτήµατος Ι (γεωργι-
κό προϊόν) µέσω χρηµατοδοτικών εργαλείων (ΧΕ)» 
και η διαδικασία των αιτήσεων υλοποιείται µέσω 
της ηλεκτρονικής πλατφόρµας (www.ependyseis.
gr) του ΠΣΚΕ (Πληροφοριακού Συστήµατος Κρα-
τικών Ενισχύσεων) .
Το επιλέξιµο πελατολόγιο αφορά επαγγελµατίες α-
γρότες, νέους αγρότες, οµάδες παραγωγών, αγρο-
τικούς συνεταιρισµούς και µεταποιητικές επιχειρή-
σεις γεωργικών προϊόντων συγκεκριµένων κλά-
δων, ενδεικτικά : κρέατος, επεξεργασίας γάλακτος, 
αυγών, δηµητριακών, οίνου, προϊόντων ελαιόλα-
δου, φρούτων, λαχανικών, φαρµακευτικών και α-
ρωµατικών φυτών κλπ. 
Οι κυριότερες επιλέξιµες δαπάνες αφορούν την α-
γορά ενσώµατων ή ασώµατων στοιχείων ενεργη-
τικού, την απόκτηση µεταχειρισµένου εξοπλισµού 
(εφόσον τεκµηριώνεται στο επιχειρηµατικό σχέδιο), 
τον ΦΠΑ, την αγορά ζώντων ζώων, φυτών, τις δα-
πάνες φύτευσης κλπ. 

Τα δανειακά προϊόντα που προσφέρει η Συνεταιρι-
στική Τράπεζα Θεσσαλίας είναι:
Α) µακροπρόθεσµο επενδυτικό δάνειο ποσού : α-
πό 10.000 έως 5 εκατ. ευρώ και,
Β) δάνεια κεφαλαίου κίνησης άµεσα συνδεδεµένα 
µε τη στήριξη της επένδυσης ποσού : έως το 30% 
των συνολικών επιλέξιµων δαπανών µε µέγιστο 
200.000 ευρώ. 

Τα οφέλη που θα αποκοµίσει το πελατολόγιο που θα 
πληροί τα κριτήρια επιλεξιµότητας, περιλαµβάνουν : 
α) χαµηλότερο επιτόκιο κατά 20% σε σχέση µε α-
ντίστοιχες χρηµατοδοτήσεις και όχι µεγαλύτερο α-
πό 6,50% .

β) µειωµένες απαιτήσεις για λήψη εµπράγµατων ε-
ξασφαλίσεων και όχι µεγαλύτερες από το 40% των 
συνολικών χρηµατοδοτήσεων.
γ) µεγαλύτερη διάρκεια δανείων (έως 15 έτη για τα 
µακροπρόθεσµα δάνεια και έως 5 έτη για τα δάνεια 
κεφαλαίου κίνησης). 
δ) έκπτωση 20% επί του τιµολογίου της τράπε-
ζας για τις δαπάνες– προµήθειες της επιχειρηµα-
τικής πίστης και,
ε) άµεση και ευέλικτη διαδικασία αξιολόγησης και 
έγκρισης µε την δυνατότητα Συµβουλευτικής Τρα-
πεζικής. Η  Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας µε 
την εµφάνιση της αίτησης στο ΠΣΚΕ θα φροντίσει 
για την άµεση επικοινωνία του αρµόδιου account 
offi  cer, µε τον δυνητικό επενδυτή και άµεσα θα ορ-
γανώσει επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του. Στην συ-
νέχεια και µετά την διάγνωση των πραγµατικών ε-
πιχειρηµατικών αναγκών του επενδυτή και αξιο-
λογώντας την πιστωτική του κατάσταση, θα ολο-
κληρωθεί η διαδικασία έγκρισης και αξιολόγησης 
µε άµεση διαδικασία εκταµίευσης. 
Τονίζεται ότι η βασική διαφορά σε σχέση µε υφι-
στάµενα προγράµµατα είναι η δυνατότητα παρο-
χή εγγύησης από τo «Ευρωπαϊκό Ταµείο Επεν-
δύσεων ( European Investment Fund – EIF )» και 
συγκεκριµένα µέσω του µηχανισµού εγγυοδοσί-
ας «European Structural and Investment Fund - 
European Agricultural Fund for Rural Development 
( ESIF – EAFRD ) ». 
Ο µηχανισµός αυτός σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, όπως και στην χώρα µας, στοχεύει στην δυ-
νατότητα πρόσβασης σε τραπεζική χρηµατοδότη-
ση παραγωγών και αγροτών του ευρύτερου αγρο-
τοδιατροφικού τοµέα, προς ενίσχυση της υλοποί-

ησης των επενδυτικών τους σχεδίων. 
Απευθύνεται σε επενδυτές, οι οποίοι δεν έχουν την 
δυνατότητα παροχής επαρκών εξασφαλίσεων, α-
πολαµβάνοντας παράλληλα χαµηλότερο χρηµατο-
οικονοµικό κόστος. 
Η περίοδος διαθεσιµότητας είναι µέχρι τον Αύγου-
στο 2023 ή µέχρι την πλήρη εξάντληση του προ-
ϋπολογισµού.
Οι χρηµατοδοτούµενες επενδύσεις µέσω του Τα-
µείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης µπορούν 
να είναι και ανεξάρτητες από την υπαγωγή τους σε 
κάποιο αναπτυξιακό ή επιδοτούµενο πρόγραµµα, 
αρκεί να πληρούνται όλα τα κριτήρια επιλεξιµότη-
τας. Υπάρχει η δυνατότητα να υλοποιείται παράλλη-
λα και µε άλλο πρόγραµµα κρατικών ενισχύσεων.
Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα συνδυασµού µε 
επιχορηγούµενα προγράµµατα, όπως τα Σχέδια 
Βελτίωσης (4.1.1 και 4.1.3), η δράση 4.2.1, ο Α-
ναπτυξιακός Νόµος κ.α., υπό την προϋπόθεση ότι 
δεν υπερβαίνουν τα µέγιστα όρια ενισχύσεων και 
δεν θα χρησιµοποιούνται για την προεξόφληση ε-
πιχορήγησης ή για την κάλυψη του αναλογούσας 
επιχορήγησης των υπολοίπων µορφών στήριξης.
Προς αποφυγή αµφιβολιών, η συνολική χρηµα-
τοδότηση θα µπορεί να συνδυαστεί µε επιχορη-
γήσεις, µόνο για τις περιπτώσεις που το ποσό της 
δανειοδότησης µέσω ESIF υπολογίζοντας και τις 
άλλες µορφές στήριξης δεν θα υπερβαίνει το συ-
νολικό ποσό της επένδυσης και µε την επιφύλαξη 
βέβαια, των εφαρµοστέων κανόνων που ισχύουν 
για τις κρατικές ενισχύσεις.
Από την σύντοµη εµπειρία του προγράµµατος το 
ενδιαφέρον των δανειοληπτών µέχρι στιγµής επι-
κεντρώνεται στη δράση 4.1.4. και υπάρχει σηµα-
ντικό και πραγµατικό ενδιαφέρον. 
Εκτιµάται ότι υπάρχει υψηλή και πραγµατική ανά-
γκη για νέες επενδύσεις, οι οποίες δεν έχουν πρό-
σβαση στο τραπεζικό σύστηµα για χρηµατοδότη-
ση µε σχετικά χαµηλό και βιώσιµο χρηµατοοικο-
νοµικό κόστος. 
Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας προγραµµα-
τίζει να διαθέσει το σύνολο του προϋπολογισµού 
που της αναλογεί, σύµφωνα µε την σύµβαση που 
έχει υπογράψει µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύ-
σεων (ΕΤαΕ - EIF) ύψους 20 εκατ. ευρώ, σε υγιείς 
και βιώσιµες επιχειρηµατικές δραστηριότητας του 
ευρύτερου αγροτοδιατροφικού τοµέα. 

∆ηµήτριος Γάτος/ ∆ιευθυντής Εργασιών 
& Πιστοδοτήσεων – Εκτελεστικό Μέλος ∆Σ   

Οι επενδύσεις που 
χρηµατοδοτούνται 
µέσω του Ταµείου 
Εγγυήσεων Αγροτικής 
Ανάπτυξης µπορούν να 
είναι και ανεξάρτητες 
από την υπαγωγή τους 
σε κάποιο αναπτυξιακό 
ή επιδοτούµενο 
πρόγραµµα, αρκεί να 
πληρούνται όλα τα 
κριτήρια επιλεξιµότητας. 
Υπάρχει η δυνατότητα να 
υλοποιείται παράλληλα 
και µε άλλο πρόγραµµα 
κρατικών ενισχύσεων.

Μέσω του Ταµείου 
Εγγυήσεων 
Αγροτικής Ανάπτυξης
προσφέρεται χαµηλότερο 
επιτόκιο κατά 20% σε 
σχέση µε αντίστοιχες 
χρηµατοδοτήσεις και όχι 
µεγαλύτερο από 6,50%. 
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Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας στηρίζει 
έγκαιρα και µε πολλαπλές λύσεις τον αγρότη
«Ο αγροτικός τοµέας αποτελεί την ραχοκοκαλιά της 
οικονοµικής ζωής της επαρχίας και η διαρκής στή-
ριξη του είναι ζωτικής σηµασίας για την ανάπτυ-
ξη της περιφέρειας και της υπαίθρου. Για όλους ε-
µάς στην Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας αυτό 
δεν αποτελεί µια ευκαιριακή ενασχόληση αλλά µια 
στρατηγική επιλογή, πάνω στην οποία µε µεθοδι-
κότητα όλα αυτά τα χρόνια σχεδιάζουµε τα κατάλ-
ληλα προϊόντα και υπηρεσίες για το σύγχρονο α-
γρότη και κτηνοτρόφο.», δήλωσε ο κ. Τουρναβίτης 
Παναγιώτης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Συνεταιρι-
στικής Τράπεζας Καρδίτσας. «Τώρα, ιδιαίτερα µετά 
τις εκτεταµένες καταστροφές που επέφερε 
ο ΙΑΝΟΣ στην ευρύτερη περιοχή µας, είναι περισ-
σότερο από ποτέ αναγκαίο να στηριχθούν οι αγρό-
τες και οι κτηνοτρόφοι και να βοηθηθούν ουσιαστι-
κά όλοι εκείνοι που σχεδιάζουν το αύριο της εκµε-
τάλλευσης τους, που τολµούν την µετάβαση σε ένα 
νέο µοντέλο καλλιέργειας και µεταποίησης, σύγ-
χρονο και καινοτόµο.
∆εν µπορεί να υπάρξει ανάταση της εθνικής οικο-
νοµίας, στήριξη της περιφέρειας, καταπολέµηση της 
ανεργίας των νέων και κυρίως προοπτικές ανάπτυ-
ξης για τον τόπο µας χωρίς την πραγµατική στήριξη 
του πρωτογενούς τοµέα και των ευκαιριών µεταποι-
ητικής δραστηριότητας που αυτός προσφέρει. 
Ο πολύπαθος αγροτικός κόσµος µέσω των επενδυτι-
κών σχεδίων που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του 
Ταµείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, διαθέτει 
σήµερα µια µοναδική ευκαιρία να «αλλάξει ταχύτη-
τα» και να θέσει τα θεµέλια για ένα καλύτερο, σύγ-
χρονο, καινοτόµο και εξωστρεφές αύριο, που θα κα-
ταφέρει να προσδώσει υπεραξία στην αγροτική εκ-
µετάλλευση του. Και η Τράπεζα µας είναι, όπως πά-

ντα, παρούσα να στηρίξει αυτή την µετάβαση, µιας 
και από την πρώτη στιγµή µετέχοντας στο Ταµείο 
Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης.
Στόχος του Ταµείου δεν είναι άλλος από την διευ-
κόλυνση της πρόσβασης σε χρηµατοδότηση για τις 
γεωργικές εκµεταλλεύσεις και τις µικροµεσαίες επι-
χειρήσεις του τοµέα µεταποίησης γεωργικών προϊ-
όντων και συνεπώς καλούµε τους δικαιούχους του 
προγράµµατος, της ευρύτερης περιοχής της 
Θεσσαλίας, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά 
την αίτηση τους µέσω του Πληροφορια-
κού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων 
(Π.Σ.Κ.Ε.), επιλέγοντας ως Τράπεζα Συ-
νεργασίας την Συνεταιριστική Τράπεζα 
Καρδίτσας.»
Οι ωφελούµενοι που θα συνεργαστούν µε 
την Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας θα έ-
χουν µια σειρά από συµπληρωµατικά οφέλη όπως η 
καλύτερη τιµολόγηση ως προς το επιτόκιο και τα έ-
ξοδα, οι µειωµένες εξασφαλίσεις και η µεγαλύτερη 
διάρκεια αποπληρωµής. Σηµαντικό να τονιστεί πως 
δεν απαιτούνται πρόσθετες εξασφαλίσεις για χρη-
µατοδοτήσεις έως 250.000 ευρώ (π.χ. προσηµείωση 
ακινήτου, χωραφιού κτλ).
Επιπλέον, στην Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας 
ανάλογα και µε την πιστοληπτική διαβάθµιση του 
πελάτη, οι ωφελούµενοι του προγράµµατος µπο-
ρούν να έχουν πρόσβαση και σε επιπλέον προϊόντα 
και υπηρεσίες όπως:
■ 1. Χρηµατοδοτήσεις µε προνοµιακούς όρους, έ-
ναντι της κρατικής ενίσχυσης των εγκεκριµένων 
σχεδίων βελτίωσης των ωφελούµενων. 
■ 2. Χορήγηση Εγγυητικής Επιστολής µε προνοµι-
ακούς όρους για την προείσπραξη της κρατικής ενί-

σχυσης των εγκεκριµένων σχεδίων βελτίωσης των 
ωφελούµενων
■ 3. Αγροτικό Λογαριασµό, συνδεδεµένο µε τις α-
γροτικές επιδοτήσεις του αγρότη ή κτηνοτρόφου, 
µε προνοµιακό επιτόκιο, δωρεάν χρεωστική κάρτα 
και ψηφιακές υπηρεσίες όπως e-banking, ειδοποιή-
σεις κίνησης στους λογαριασµούς του µέσω e-mail 
ή/και sms.

■ 4. Επιδοτούµενο Άτοκο ∆άνειο Αγοράς Αγρού, 
όπου ανάλογα µε την ηλικία του επαγγελµα-

τία αγρότη η επιδότηση των τόκων της χρη-
µατοδότησης µπορεί να φτάσει το 100%.
■ 5. Συµβολαιακή Γεωργία και Κτηνοτρο-
φία. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας 

διαθέτει ένα ευρύ πλαίσιο συνεργασίας µε 
επιχειρήσεις και συνεταιρισµούς που καλύ-

πτουν πλήθος προϊόντων, όπως βαµβάκι, µέλι, 
γάλα, ψυχανθή κ.α., εξασφαλίζοντας την διάθεση 
της παραγωγής και διασφαλίζοντας το αγροτικό ει-
σόδηµα.
■ 6. EaSI Αγροτικό ∆άνειο. Αφορά δάνεια έως 50.000 
ευρώ για την υποστήριξη των επενδυτικών σχεδίων ή 
την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης, µε την εγ-
γύηση του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων. «Το ση-
µαντικότερο είναι πως στην Συνεταιριστική Τράπεζα 
Καρδίτσας, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της ευρύτερης 
περιοχής της Θεσσαλίας, µπορούν να βρουν έναν αξι-
όπιστο σύµµαχο για την στήριξη και ανάπτυξη της δρα-
στηριότητας τους. Έναν σύµβουλο για την επίτευξη 
των στόχων τους και έναν έµπιστο συνεργάτη για την 
ολοκλήρωση των επενδυτικών τους σχεδίων.»

Περισσότερες πληροφορίες 
στο www.bankofkarditsa.gr

� 30 �

προγράµµατος, της ευρύτερης περιοχής της 4. Επιδοτούµενο Άτοκο ∆άνειο Αγοράς Αγρού, 
όπου ανάλογα µε την ηλικία του επαγγελµα-

επιχειρήσεις και συνεταιρισµούς που καλύ-
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Ολοκληρωμένο πρόγραμμα υπηρεσιών 
και προϊόντων για τον αγροτικό τομέα 
Αναγνωρίζοντας τη συμβολή του αγροτικού τομέα στην ανάπτυ-
ξη της ελληνικής οικονομίας, η Eurobank υποστηρίζει την ενίσχυ-
ση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που δραστηριο-
ποιούνται στον κλάδο και αξιοποιεί κάθε δυνατότητα και χρημα-
τοδοτικό εργαλείο που συμβάλλει προς αυτήν την κατεύθυνση.
Η Τράπεζα στα τέλη του 2020 υπέγραψε νέα συμφωνία με το 
European Investment Fund (EIF) και συμμετέχει στο «Ταμείο 
Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης», στηρίζοντας τη χρημα-
τοδότηση επενδυτικών έργων στον πρωτογενή τομέα και τη 
μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, μέσω του νέου εγγυοδο-
τικού εργαλείου «EIF AGRI».   
Η Eurobank συμμετέχει στο νέο Εγγυοδοτικό Πρόγραμμα με 
ανώτατο ύψος χαρτοφυλακίου τα €150εκ., ενώ η εγγύηση 
που παρέχεται από το EIF ανέρχεται στο 80% του κάθε δανείου. 
Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή χρηματοδότησης με  
ευνοϊκούς όρους προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δρα-
στηριοποιούνται στον αγροτικό κλάδο (αγροτική παραγωγή και  
αγροδιατροφή) τόσο στον πρωτογενή τομέα όσο και στον τομέα της 
μεταποίησης για την υλοποίηση επιλέξιμων επενδυτικών σχεδίων.

Σκοπός είναι η χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων επι-
χειρήσεων, μέσω:
● της κάλυψης της Ιδιωτικής Συμμετοχής επενδυτικών προτά-
σεων που έχουν υπαχθεί στα Σχέδια Βελτίωσης (υπομέτρο 4.1) 
ή στη Μεταποίηση/εμπορία γεωργικών προϊόντων (υπομέτρο 
4.2) του ΠΑΑ 2014 – 2020 ή 
● της χρηματοδότησης συναφών επενδυτικών προτάσεων (για 
τις οποίες δεν έχει γίνει αίτηση υπαγωγής).
Οι χρηματοδοτήσεις θα χορηγούνται με τη μορφή μακροπρόθε-
σμων δανείων και θα αφορούν την υλοποίηση των επενδυτικών 
σχεδίων (Επαγγελματικός Εξοπλισμός / Επαγγελματική Στέγη)  
ενώ συμπληρωματικά, μπορεί να εξεταστεί η χορήγηση και  
Κεφαλαίου Κίνησης, για την κάλυψη δαπανών που σχετίζονται 
με το επενδυτικό σχέδιο.

Στήριξη κατά την πανδημία
Στην απροσδόκητη συγκυρία της πανδημίας, η Τράπεζα κινήθη-
κε έγκαιρα λαμβάνοντας μέτρα ουσιαστικής στήριξης των επιχει-
ρήσεων -και δη των πιο ευάλωτων, όπως οι μικρομεσαίες και οι  
αγροτικές- ειδικά σχεδιασμένα με την επιδίωξη να αποτραπεί στο 
μέτρο του δυνατού η δημιουργία νέου χρέους και μακροπρόθε-
σμα να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να επιτύχουν την επόμενη 
ημέρα μια βιώσιμη ανάπτυξη.  Αξιοποιώντας τόσο τους πόρους  
από τα ευρωπαϊκά και κρατικά προγράμματα στήριξης, όσο και 
ίδια κεφάλαια, τεχνογνωσία και συμβουλευτική καθοδήγηση, η 

Eurobank προσφέρει ένα ολο-
κληρωμένο πρόγραμμα στήρι-
ξης στον επαγγελματία αγρότη.
Μέσω του Cosme Covid 19 
παρέχει Κεφάλαιο Κίνησης για 
την παροχή ρευστότητας για 
αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την επιδημική έκρηξη του 
Covid-19. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων που 
είναι ΜμΕ (< 250 άτομα προσωπικό, < 50εκ€ ετήσιος κύκλος ερ-
γασιών) και δεν είναι προβληματικές και θα διατίθεται μέχρι την 
30/6/2021. Το πρόγραμμα  παρέχεται με μειωμένες εξασφαλίσεις 
από την επιχείρηση, προνομιακή τιμολόγηση καθώς και μακρο-
πρόθεσμο ορίζοντα αποπληρωμής (έως 10 έτη). 
Στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης της Πολιτείας να καλυ-
φθούν οι αυξημένες ανάγκες ρευστότητας των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων που προέκυψαν λόγω της υγειονομικής κρίσης, 
ενεργοποιείται πρόγραμμα εγγυημένης χρηματοδότησης πο-
λύ μικρών επιχειρήσεων από τον Γ’ κύκλο του Ταμείου Εγγυ-
οδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής 
Τράπεζας. Σημαντική καινοτομία του νέου προγράμματος είναι η  
αποκλειστική στόχευση του στη στήριξη των πολύ μικρών επι-
χειρήσεων της χώρας με εγγύηση ύψους 80% σε δάνειο κεφα-
λαίου κίνησης για επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως 200.000 
ευρώ κατά την 31.12.2019.

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα υπηρεσιών και προϊόντων 
Η Τράπεζα Eurobank ανέπτυξε και υλοποιεί το πρόγραμμα 

Business Banking Αγροτικός Τομέας, 
ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τρα-
πεζικών και μη τραπεζικών προνομί-
ων και υπηρεσιών το οποίο στηρίζει 
τον αγρότη στα δύσκολα και τον βοη-
θά να ενισχύσει την ανταγωνιστικότη-

τα της επιχείρησής του. 
Προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο και για την εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκών, ανταποκρινόμενη στην αυξανόμενη ζήτηση,  
ενώ για την απόκτηση ή ανανέωση αγροτικού εξοπλισμού, συνερ-
γάζεται με κορυφαίες εταιρείες του χώρου προσφέροντας πλή-
ρη πακέτα χρηματοδοτικών προγραμμάτων και συμβουλευτική  
υποστήριξη με προνομιακούς όρους. 
Ειδικά για νέους αγρότες, και όσους θα ήταν τυπικά αποκλει-
σμένοι από τον τραπεζικό δανεισμό, η Eurobank σε συνεργασία 
με την αστική μη-κερδοσκοπική εταιρεία AFI είναι η μόνη τρά-
πεζα στην Ελλάδα που προσφέρει μικροπιστώσεις έως 12.500 
ευρώ, χωρίς εξασφαλίσεις, με την εγγύηση του Ευρωπαϊκού  
Ταμείου Επενδύσεων.
Τα χρηματοδοτικά προγράμματα για αγρότες συμπληρώνονται 
και από την παροχή συμβουλευτικής καθοδήγησης από εξειδι-
κευμένα στελέχη καθώς και μέσω υπηρεσιών όπως το Business 
Check Up, το v-Banking, το Exportgate.gr, μεγιστοποιώντας έτσι 
τα οφέλη που αποκομίζει ο επαγγελματίας αγρότης από τη σχέση 
του με την τράπεζα ενώ συνεχίζουν να παρέχονται και τα κλασι-
κά εξειδικευμένα προϊόντα που διαθέτει για τον κλάδο, όπως ο 
Λογαριασμός Αγροτικών Ενισχύσεων και η Κάρτα του Αγρότη.

Εγγυοδοτικό Πρόγραμμα EIF AGRI
Η Eurobank συμμετέχει στο νέο 
Εγγυοδοτικό Πρόγραμμα με ανώτατο ύψος 
χαρτοφυλακίου τα 150 εκατ. ευρώ.  

Business Banking Αγροτικός Τομέας
Το πρόγραμμα Business Banking Αγροτικός 
Τομέας, είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 
προνομίων και υπηρεσιών για τον αγρότη.

Cosme Covid 19
Μέσω του Cosme Covid 19 παρέχεται κεφάλαιο 
κίνησης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων 
από την επιδημική έκρηξη του Covid-19.

Συμβουλευτική καθοδήγηση
Τα χρηματοδοτικά προγράμματα για αγρότες 
συμπληρώνονται και από την παροχή 
συμβουλευτικής καθοδήγησης.
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