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Στη γη το δικαίωμα 
ως το τέλος του 2026
Η νέα ΚΑΠ θα είναι η τελευταία που ενεργοποιεί ατομικά δικαιώματα ενιαίας 

ενίσχυσης, αποκηρύσσει τα ιστορικά η Ευρώπη, επιμένει μόνο η Ελλάδα σελ. 4, 10

Αργότερα θα φανούν 
οι πληγές του χιονιά 
Ζημιές στα ακρόδρυα
Κάηκε ό,τι είχε ανθίσει σε ακρόδρυα και πυρηνόκαρπα 
από τις παγωνιές της τελευταίας εβδοµάδας. Ίσως 
και να έκανε καλό στα σιτηρά, υποστηρίζουν οι ειδικοί.  

agrenda - σελ. 12-13, 31

Η λίστα µε τους 100 µεγαλύτερους 
αποδέκτες βασικής ενίσχυσης. Το 10% 
των εκµεταλλεύσεων συγκεντρώνει το 
48% των άµεσων πληρωµών. σελ. 16

ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

Ο κορυφαίοι
σε εισπράξεις 
για το 2019

Σιτηρέσια  
ελληνικής 
γης τεστάρει  
η ΟΛΥΜΠΟΣ  

ΦΑΚΕΛΟΣ σελ. 27-30

Λιγοστεύουν     
τα αποθέματα 
προς άνοδο 
το ελαιόλαδο

σελ. 35

ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ       
Καλό κλίµα προοιωνίζεται 
για τα σπαράγγια στην 
ευρωπαϊκή αγορά.  
Εµπορεύµατα, σελ. 21-36

ΕΝ
Θ

ΕΤ
Ο

σελ. 34



3Β

3Α

 ΑΘΗΝΑ

HΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΑΤΡΑ

ΦΛΩΡΙΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
7°C

14°C

ΛΑΡΙΣΑ
16°C

13°C KABΑΛΑ
 11°C 4-5 B

2∆

3 Β∆

20 0 C

16°C

16°C

Σάββατο 20 & Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2021Agrenda2
ATZENTA

EDITORIAL

• Με µπροστινό ηλεκτρικό σύστηµα 
κίνησης το νέο Rex 4 της Landini σελ. 20
• Αιτήσεις για ενεργητική προστασία 
σε δενδρώδεις ως 1η Ιουνίου σελ. 18

• Τη µπάλα στην κερκίδα ο Οικονόµου για 
την ειδική ενίσχυση στο βαµβάκι σελ. 47
• Τρόπο µεταβίβασης των δικαιωµάτων 
τους ζητούν οι αγελαδοτρόφοι  σελ. 8

• Αυξηµένη ζήτηση και τιµή προσεχώς για 
πορτοκάλια Μέρλιν και Λάνε Λέιτ σελ. 22
• Με βάση τα 3 ευρώ οι τιµές στο παρθένο 
ελαιόλαδο το επόµενο διάστηµα σελ. 35

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Στα 285 ευρώ ο τόνος FOB λιµάνι µας οι µέτριες ποιότητες 
σκληρού σίτου, µε τα ποιοτικά σιτάρια να απορροφώνται στην 
εσωτερική αγορά σε καλύτερες τιµές. Η χρηµατιστηριακή τιµή 
βάµβακος συνεχίζει την ανοδική της πορεία, µε τις 
προπωλήσεις σύσπορου στην Ελλάδα να κυµαίνονται άνω των 
50 λεπτών. Η αγορά ελαιολάδου παραµένει στάσιµη µε τις 
τιµές να σταθεροποιούνται λίγο κάτω από τα 3 ευρώ το κιλό.

Ανθοτρήτης της λεµονιάς
Με τρεις γενεές το έτος, τα ενήλικα του 
ανθοτρήτη που διαχείµασαν ωοτοκούν 
στα κλειστά άνθη της λεµονιάς. Η 
καταστροφή επέρχεται από την 
προνύµφη που τρέφεται µε τα µέρη του 
άνθους, έχοντας και την ικανότητα να 
προσβάλλει τους πολύ µικρούς νεαρούς 
καρπούς, τους οφθαλµούς και τους 
τρυφερούς βλαστούς ορύσσοντας στοές. 
Χαρακτηριστική εικόνα που παρατηρείται 
στα προσβεβληµένα δέντρα είναι τα 
µεταξένια νηµάτια που συνδέουν 
γειτονικά µέρη του φυτού. Το έντοµο 
προσβάλει όλα τα εσπεριδοειδή, µε 
κύριους ξενιστές λεµονιά και κιτριά. 

Αντιµετώπιση
Με την παρέλευση της κακοκαιρίας, 
την αύξηση της θερµοκρασίας και την 
επικράτηση ξηρού καιρού, οι παραγωγοί 
µπορούν να προβούν σε επεµβάσεις 
κατά του ανθοτρήτη. Η καταπολέµηση, 
εφόσον κριθεί αναγκαίο (προσβολή στο 
50% των ανθέων), γίνεται µε 
ψεκασµούς οργανοφοσφορούχων 
εντοµοκτόνων, µέτριας ή µικρής 
τοξικότητας. Συνδυαστικά η/και 
εναλλακτικά µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν φεροµονικές παγίδες, 
εξαπόλυση φυσικών εχθρών, όπως το 
Ageniaspis fuscicollis και εφαρµογή 
σκευασµάτων του Bacillus thurigiensis.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 20-02-2021
Λίγες νεφώσεις κατά τόπους 
αυξηµένες µε τοπικές βροχές, 
κυρίως στην κεντρική Μακεδονία, 
την ανατολική Θεσσαλία, τις 
Σποράδες, την Εύβοια και την 
Κρήτη και στα ορεινά ασθενείς 
χιονοπτώσεις. Άνεµοι µεταβλητοί 
µέτριοι και στα νότια βόρειοι 
µέτριοι. Θερµοκρασία σε µικρή 
άνοδο ως προς τις ελάχιστες 
τιµές της, παγετός στα κεντρικά 
και βόρεια ηπειρωτικά.

Κυριακή 21-02-2021
Λίγες νεφώσεις, τοπικά 
αυξηµένες στα ανατολικά και τα 
νότια, όπου θα σηµειωθούν 
τοπικές βροχές, µεµονωµένες 
καταιγίδες στο Αιγαίο και 
ασθενείς χιονοπτώσεις στα 
ηπειρωτικά ορεινά. Άνεµοι 
βόρειοι βορειοανατολικοί µέτριοι 
και βαθµιαία στο Αιγαίο τοπικά 
πιο ισχυροί. Θερµοκρασία χωρίς 
αξιόλογη µεταβολή. Παγετός στα 
κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

∆ευτέρα 22-02-2021
και Τρίτη 23-02-2021
Γενικά αίθριος καιρός, µε 
νεφώσεις στα ανατολικά και τα 
νότια. Τοπικές βροχές τις 
πρωινές ώρες στην Κρήτη και τα 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

∆ωδεκάνησα. Άνεµοι στα δυτικά 
και τα βόρεια µεταβλητοί µέτριοι. 
Στα υπόλοιπα από βόρειες 
διευθύνσεις µέτριοι µε βαθµιαία 
εξασθένηση. Θερµοκρασία χωρίς 
αξιόλογη µεταβολή.

Τετάρτη 24-02-2021 µε
Παρασκευή 26-02-2021
Γενικά αίθριος καιρός, µε λίγες 
τοπικές νεφώσεις. Ορατότητα στα 
ηπειρωτικά τις πρωινές και τις 
βραδινές ώρες κατά τόπους 
περιορισµένη. Άνεµοι βόρειοι 
βορειοδυτικοί µέτριοι. 
Θερµοκρασία σε µικρή άνοδο ως 
προς τις µέγιστες τιµές.

Οι άνεµοι θα πνέουν 
µεταβλητοί 3 µε 
4 και στα νότια 
βορειοδυτικοί τοπικά 
έως 5 µποφόρ.
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Στις ευνοµούµενες κοινωνίες το κράτος έχει συ-
νέχεια και οι πολιτικές έναντι των συντελε-
στών της αγοράς δεν αλλάζουν από µέρα 
σε µέρα. Άλλωστε, σε µια χώρα που θέλει 
να σέβεται την επιχειρηµατικότητα, τους ε-
πενδυτές και τις επενδύσεις, η συνέπεια α-
πέναντί τους αποκτά κεφαλαιώδη σηµασία. 

Στα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ πολλοί εξεπλάγηµεν α-
πό τις επίµονες κινήσεις της προηγούµε-
νης κυβέρνησης να ανοίξει τη συγκεκρι-
µένη αγορά, αρχής γενοµένης βέβαια α-
πό τη βιοµηχανική κάνναβη και την καλλι-
έργειά της. 

Εκτός από την ΚΥΑ 929/2016 που οριοθετεί µε-
ταξύ άλλων τις διαφορές ανάµεσα στη βιο-
µηχανική (CBD) και τη φαρµακευτική κάν-
ναβη (THC), µια σειρά από νόµους και απο-
φάσεις ήρθαν να διαµορφώσουν προϋπο-
θέσεις για το άνοιγµα της εν λόγω αγοράς. 
Ταυτόχρονα, µια σειρά από επίσηµες διε-
θνείς αποστολές, επιστηµονικές αναζητή-
σεις, συνέδρια, εκθέσεις και συναντήσεις, 
έφεραν τις πρώτες επενδύσεις (κυρίως στη 
βιοµηχανική κάνναβη) και το πλαίσιο για α-
δειοδοτήσεις στη φαρµακευτική. 

Στη περιοχή των Φαρσάλων για παράδειγµα, 
µια πρώτη οµάδα 8 παραγωγών µε 165 
στρέµµατα καλλιέργεια, έδωσε το 2019 την 
πρώτη παραγωγή βιοµηχανικής κάνναβης 
για CBD, ενώ είχε υλοποιηθεί µια πρώτη ε-
πένδυση (Ελληνοαµερικανών) της τάξεως 
του ενός εκατοµµυρίου ευρώ περίπου. 

Η επένδυση ήταν καθόλα νόµιµη, όπως νόµι-
µη ήταν και η ανάπτυξη της καλλιέργειας, 
προκειµένου να υπάρξουν και τα πρώτα 
χειροπιαστά αποτελέσµατα. 

Ωστόσο, το θέµα έχει κολλήσει. Επί της ουσίας, 
ενώ επιτρέπεται η καλλιέργεια της βιοµη-
χανικής κάνναβης και η επένδυση (όπως 
και έγινε) στη µεταποίηση του προϊόντος 
(χλωρά νοµή της κορυφής για την παρα-
γωγή CBD (παχύρευστο υγρό) δεν επιτρέ-
πεται η διακίνηση του εν λόγω µεταποιηµέ-
νου προϊόντος. Αποτέλεσµα, να σταµατήσει 
κάθε περαιτέρω διαδικασία, παρά τα άκρως 
θετικά αποτελέσµατα της πρώτης χρονιάς.  

Η σηµερινή κυβέρνηση από την πρώτη στιγ-
µή έδειξε να αντιµετωπίζει µε ιδιαίτερη κα-
χυποψία το όλο θέµα και να επανεξετάζει 
πολλές από τις πτυχές των πολιτικών που 
ανέπτυξε η προηγούµενη στο συγκεκριµέ-
νο ζήτηµα. Είναι άλλωστε γνωστή η κόντρα 
Βορίδη – Γεωργιάδη επί του προκειµένου 
και η πεισµατική αντίδραση του πρώην υ-
πουργού Αγροτικής Ανάπτυξης στο άνοιγ-
µα αυτής της αγοράς. 

Η κυβέρνηση έχει κάθε δυνατότητα να κάνει τις 
επιλογές της, να διευκολύνει ή και να ανα-
στείλει τη δραστηριότητα στο συγκεκριµέ-
νο επιχειρηµατικό πεδίο. Αυτό που δεν της 
επιτρέπεται πάντως, είναι να αφήνει το θε-
σµικό πλαίσιο µετέωρο και τα πράγµατα 
στην τύχη τους.  Agrenda

Ξεχασμένα 
καναρίνια

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,20840

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,53372

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,08361

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,86501

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
127,71650
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ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Έτοιµη να αφήσει πίσω το καθεστώς 
ατοµικών δικαιωµάτων ιστορικών και 
µη και να περάσει στη σύνδεση της 
γης µε µία επιδότηση ίση για όλους 
τους αγρότες και όλα τα επιλέξιµα α-
γροτεµάχια, µοιάζει να είναι η Ευρώ-
πη στην ερχόµενη ΚΑΠ. Κάποιοι µά-
λιστα µιλάνε ακόµα και για την τε-
λευταία ΚΑΠ µε ατοµικά δικαιώµα-
τα για όσους θελήσουν τελικά να τα 
συντηρήσουν.  

Συγκεκριµένα, οι χώρες που επιλέ-
γουν την πλήρη εξίσωση των δικαι-
ωµάτων διαµέσου της ερχόµενης πε-
ριόδου, ενθαρρύνονται να καταργή-
σουν πλήρως το καθεστώς ατοµικών 
δικαιωµάτων µαζί µε το Εθνικό Από-
θεµα για να µεταβούν σε ένα λιγότε-
ρα σύνθετο, γραφειοκρατικό και κερ-
δοσκοπικό σύστηµα εκτατικών πλη-
ρωµών, το οποίο θα διευκολύνει την 
κινητικότητα της γης, ιδίως για τους 
νεότερους, δηλαδή το λεγόµενο Καθε-
στώς Ενιαίας Στρεµµατικής Έκτασης.  

Ουσιαστικά, αυτό που συµβαίνει µε 
την πλήρη σύγκλιση και την κατάργη-
ση της ιστορικότητας είναι να παύει 
η χρησιµότητα των δικαιωµάτων ως 
τρόπος ενίσχυσης από τη στιγµή µά-
λιστα που από το 2023 δεν περιµέ-
νει τους αγρότες νέα κατανοµή και 

δεν θα έχουν τρόπο (εκτός αν φυσι-
κά αγοράσουν δικαιώµατα) να «ντύ-
σουν» µε επιδοτήσεις τις εκµεταλ-
λεύσεις τους. Αξίζει να σηµειωθεί ε-
δώ πως τα επιπλέον βοσκοτόπια που 
θα πρέπει να µπουν στο σύστηµα ε-
νισχύσεων, ο µόνος τρόπος να λά-
βουν ενισχύσεις θα είναι µέσω του 
Εθνικού Αποθέµατος την ερχόµενη 
περίοδο, εφόσον υιοθετηθεί το σύ-
στηµα δικαιωµάτων. Με λίγα λόγια, 
τα δικαιώµατα παύουν και κάθε επι-
λέξιµη έκταση που µπαίνει στο σύ-
στηµα λαµβάνει στρεµµατική επιδό-
τηση (η ενίσχυση πάει µαζί µε τη γη) 
ίση για όλους. 

Τι σηµαίνει αυτό 
για την αξία της ενίσχυσης
Με το καθεστώς δικαιωµάτων οι αγρό-
τες κάθε χρόνο λαµβάνουν ενίσχυση 
που είναι ίση µε την αξία των δικαι-
ωµάτων τους που συνοδεύουν επιλέ-
ξιµη έκταση. ∆ηλαδή ένας αγρότης µε 
100 στρέµµατα αρόσιµης γης και 5 δι-

καιώµατα  (καλύπτουν 50 στρέµµατα), 
λαµβάνει ενίσχυση για 50 στρέµµατα 
πολλαπλασιασµένη µε την αξία του 
κάθε δικαιώµατος που κατέχει. Στην 
Ελλάδα η µέση περιφερειακή αξία που 
πληρώνονται οι αγρότες είναι κοντά 
στα 27,6 ευρώ για τις αροτραίες καλ-
λιέργειες, 34,1 ευρώ για τις δενδρώ-
δεις και 25,7 ευρώ για τον βοσκότο-
πο. Κάποιοι ως γνωστών λαµβάνουν 
χαµηλότερη τιµή από την παραπάνω 
(συνήθως νεοεισερχόµενοι και νέοι 
γεωργοί) και άλλοι λόγω ιστορικών 
δικαιωµάτων υψηλότερη. 

Με το νέο καθεστώς χωρίς δικαι-
ώµατα, στο παραπάνω παράδειγµα 
ο αγρότης θα λάβει ενίσχυση για ό-
λα τα επιλέξιµα στρέµµατα που κατέ-
χει, δηλαδή και για τα 100 στρέµµα-
τα αρόσιµη γης. Η αξία της ενίσχυ-
σης ετησίως θα εξαρτάται από τα πό-
σα στρέµµατα αρόσιµης γης δηλώνο-
νται στο ΟΣ∆Ε και το συνολικό πο-
σό που διαθέτει η Ελλάδα για τις α-
ροτραίες. Η στρεµµατική ενίσχυση 
αυξοµειώνεται ετησίως ανάλογα τα 
επιλέξιµα στρέµµατα, όπως ακριβώς 
γίνεται µε τις συνδεδεµένες ενισχύ-
σεις (όσο περισσότερη έκταση τόσο 
µικρότερο ποσό). Έτσι η πληρωµή α-
νά εκτάριο που λαµβάνεται από δύο 
αγρότες ή κτηνοτρόφους που αντιµε-
τωπίζουν τους ίδιους παραγωγικούς 
όρους είναι η ίδια. 

Τα ατομικά δικαιώματα 
σβήνουν μετά τη σύγκλιση 100%

Σταδιακή 

μετάβαση στο 

νέο μοντέλο 

της Ενιαίας 

Ενίσχυσης χωρίς 

δικαιώματα για 

να αποκτήσει 

κάθε επιλέξιμη 

γη επιδότηση, 

προτείνεται σε

όσους πετύχουν 

την πλήρη 

σύγκλιση στις 

ενισχύσεις στο 

μεσοδιάστημα 

της νέας ΚΑΠ
Τη νέα περίοδο

 Τα επιπλέον βοσκοτόπια 
που θα πρέπει να µπουν στο 

σύστηµα ενισχύσεων, θα 
λάβουν ενισχύσεις µέσω 
του Εθνικού Αποθέµατος

Αρόσιμα
Με το νέο καθεστώς 
χωρίς δικαιώµατα, η αξία 
της ενίσχυσης ετησίως 
θα εξαρτάται από τα πόσα 
στρέµµατα αρόσιµης γης 
δηλώνονται στο ΟΣ∆Ε 
και το συνολικό ποσό που 
διαθέτει η Ελλάδα για 
τις αροτραίες.

Μέση τιμή 
Στην Ελλάδα η µέση 
περιφερειακή αξία που 
πληρώνονται οι αγρότες 
είναι κοντά στα 27,6 ευρώ 
για τις αροτραίες 
καλλιέργειες, 34,1 ευρώ 
για τις δενδρώδεις και 
25,7 ευρώ για τον 
βοσκότοπο.

Έκταση
Η στρεµµατική ενίσχυση 
αυξοµειώνεται ετησίως 
ανάλογα τα επιλέξιµα 
στρέµµατα, όπως ακριβώς 
γίνεται µε τις 
συνδεδεµένες ενισχύσεις 
(όσο περισσότερη έκταση 
τόσο µικρότερο ποσό).

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟ 

ΑΠΟΘΕΜΑ

2005-2014 ΝΑΙ Βάση ιστορικού µοντέλου ΟΧΙ ΝΑΙ

2015-2020 ΝΑΙ Βάση αξίας δικαιωµάτων του 2015
ΝΑΙ 

ΣΤΟ 60%
ΝΑΙ 

ΣΤΟ 3%

2021-2022 ΟΧΙ Βάση αξίας δικαιωµάτων του 2020 ΟΧΙ ΝΑΙ
ΣΤΟ 3%

2023-2027
(δύο 

επιλογές)
ΟΧΙ Βάση αξίας δικαιωµάτων του 2022

75%
ΚΑΙ ΑΝΩ

ΝΑΙ

ΟΧΙ Ίση αξία για όλους (διαίρεση επιλέξιµων 
εκτάσεων µε συνολικό π/υ)

- ΟΧΙ

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΠ ΜΕΤΑ ΤΟ 2005 
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Εισοδηµατική στήριξη σε κάθε αγροτεµάχιο 
που καλλιεργείται από γνήσιο αγρότη 
Σε ένα σύστηµα χωρίς δικαιώµατα, κατ ‘ αρχήν, οποιαδήποτε αγροτεµάχιο 
στο οποίο ασκείται γεωργική δραστηριότητα από έναν γνήσιο αγρότη 
µπορεί να επωφεληθεί από τη βασική εισοδηµατική στήριξη. Αυτό θέτει 
τον κίνδυνο εισόδου αγροτεµαχίων, στην οποία η γεωργική δραστηριότητα 
είναι αµφίβολη. Γι’ αυτό το λόγο, θα είναι απαραίτητο να ενισχυθούν οι 
µηχανισµοί ελέγχου µέσω φορολογικών στοιχείων και η σύνδεση της 
πλατφόρµας δήλωσης ενιαίας ενίσχυσης µε στοιχεία του Κτηµατολογίου, 
σύµφωνα µε άσκηση εργασίας πάνω στο νέο αυτό καθεστώς. 

Πιέσεις Βοϊτσεχόφσκι να κλείσει το παράθυρο 
των ιστορικών δικαιωµάτων που άφησε ο Χόγκαν 
Ο Επίτροπος Γεωργίας, Γιάνους Βοϊτσεχόφσκι, λίγο πριν ξεκινήσουν οι 
σηµαντικές συζητήσεις για το µέλλον των άµεσων ενισχύσεων το 2023 (5ος 
γύρος τριλόγου), άφησε να εννοηθεί µέσω twitter ότι ίσως πιέσει για να κλείσει 
το παράθυρο που άφησε στον προτεινόµενο κανονισµό ο πρώην Επίτροπος 
Χόγκαν, που διατηρεί τα ιστορικά δικαιώµατα στη νέα ΚΑΠ, λέγοντας πως 
«Πρέπει να θυµόµαστε ότι η δίκαιη η κατανοµή των άµεσων ενισχύσεων είναι 
ένα από τα σηµεία κλειδί της µεταρρύθµισης. Η υποχρέωση των Κρατών-
Μελών να ικανοποιήσουν αυτή την ανάγκη πρέπει να είναι ήδη προφανής».

ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Σε αρκετά προχωρηµένο στάδιο σχε-
τικά µε τα στρατηγικά τους σχέδια 
για τη νέα ΚΑΠ µετά το 2023 τα ο-
ποία θα πρέπει να παραδώσουν ε-
ντός του έτους, βρίσκονται οι ευρω-
παϊκές χώρες. Στην Ελλάδα, η κου-
βέντα για τον σχεδιασµό βρίσκεται 
ακόµα µεταξύ οµάδων εργασίας και 
σε κάθε περίπτωση, οι συζητήσεις γί-
νονται πίσω από κλειστές πόρτες, µε 
τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης Γιάννη Οικονόµου να αναφέρει 
πως οι άµεσες ενισχύσεις της περιό-
δου 2023-2027 θα έχουν ξεκαθαρί-
σει έως τον Αύγουστο. 

Το γεγονός πάντως ότι το ΥΠΑΑΤ 
επέλεξε το 2021-2022 να διατηρή-
σει σε πολύ µεγάλο βαθµό τα ιστορι-
κά δικαιώµατα χωρίς να προχωρήσει 
σε σύγκλιση ενισχύσεων, εξασφαλί-
ζει πως οι µεγάλες διαφορές στη µο-
ναδιαία αξία δικαιώµατος θα συνεχί-
σουν τουλάχιστον για µία διετία να 
εµφανίζονται εντός της ίδιας περιφέ-
ρεια ενίσχυσης (πενταπλάσιες διαφο-
ρές στις αροτραίες, τετραπλάσιες στις 
δενδρώδεις και εξαπλάσιες στους βο-
σκότοπους). Αν τα παραπάνω αποτε-
λούν «σηµάδι» για το ποιες θα είναι 
τελικά και οι αποφάσεις για τη σύγκλι-
ση την ερχόµενη περίοδο, τότε η χώ-
ρα µας θα επιλέξει τα δικαιώµατα ε-

νίσχυσης να έχουν αξία τουλάχιστον 
75% του προβλεπόµενου µέσου µο-
ναδιαίου. Πληροφορίες της Agrenda 
αναφέρουν πάντως πως ήδη οι πε-
ρισσότεροι Έλληνες αγρότες έχουν 
πιάσει ποσοστό αξίας δικαιωµάτων 
κοντά στο 75% του µέσου όρου της 
στρεµµατικής ενίσχυσης, οπότε και 
πάλι αυτή η επιλογή δεν θα δικαι-
ώσει σε µεγάλο βαθµό όσους έχουν 
χαµηλής αξίας δικαιώµατα. 

Η πορεία των στρατηγικών σχεδίων 
της νέας ΚΑΠ

Ενδεικτικά, παρουσιάζεται παρακά-
τω η πρόοδος που έχει γίνει σε επτά 
ευρωπαϊκές χώρες για τα στρατηγικά 
σχέδια της ΚΑΠ:

Η Πολωνία δηµοσίευσε το πρώτο 
προσχέδιο του Στρατηγικού Σχεδίου 
της ΚΑΠ (µήκους περίπου 1000 σελί-
δων) που τέθηκε σε διαβούλευση µε 
τους ενδιαφερόµενους κατά τον Ια-
νουάριο και τον Φεβρουάριο του 2021.

Η Γαλλία ενηµέρωσε σχετικά µε 
την πορεία του στρατηγικού σχεδίου 
της ΚΑΠ στα µέσα Ιανουαρίου 2021 
µε µία πρώτη έκδοση να είναι ήδη έ-
τοιµη στα τέλη της άνοιξης του 2021.

Η Ισπανία ακολουθεί παρόµοιο 
πρόγραµµα µε τη Γαλλία, έχει ορίσει 
τις δεσµεύσεις του νέου πρασινίσµα-
τος και έχει προχωρήσει στη δηµοσί-
ευση εγγράφων εύκολα προσβάσιµα 
στο αγροτικό κοινό για το πλάνο των 
άµεσων ενισχύσεων. Στοχεύει να υπο-
βάλει ένα πρώτο σχέδιο στην Επιτρο-
πή έως το δεύτερο εξάµηνο του 2021.

Η Ιταλία εργάζεται για την καθο-
δήγηση για τη διενέργεια της αξιολό-
γησης των αναγκών βάσει των στοιχεί-
ων SWOT, αλλά προς το παρόν αναδι-
αρθρώνει την εθνική της κυβέρνηση.

Η Γερµανία στις 18-19 Φεβρου-
αρίου 2021 προχώρησε σε µεγάλη 
διαβούλευση µε τα κρατίδια για τον 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ, κλειδώ-
νοντας χρονοδιαγράµµατα και νέο 
πρασίνισµα. 

Η Τσεχία διοργανώνει τακτικούς 
γύρους διαβούλευσης µε τα ενδιαφε-
ρόµενα µέρη σχετικά µε συγκεκριµέ-
νες παρεµβάσεις και αποφάσεις που 
περιλαµβάνονται στο σχέδιο στρατη-
γικού σχεδίου της ΚΑΠ.

Η Ιρλανδία πραγµατοποίησε δια-
βουλεύσεις µε τους ενδιαφερόµενους 
για τον σχεδιασµό του νέου πρασινί-
σµατος στο τέλος του 2020 και δεν 
αναµένει να υποβάλει το στρατηγι-
κό της σχέδιο για την ΚΑΠ πριν από 
το καλοκαίρι.

Τον Αύγουστο
η εθνική θέση  
για τη νέα ΚΑΠ  
Πίσω από κλειστές πόρτες συνεχίζεται η 
ελληνική διαβούλευση για τη νέα ΚΑΠ, όταν 
ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη δημοσιεύσει το 
προσχέδιο του Στρατηγικού τους Σχεδίου

Σε διαφωνία για τον ορισµό 
του πραγµατικού αγρότη, του 
µόνιµου βοσκοτόπου, των 
επιλέξιµων αγροτεµαχίων και 
την εισαγωγή του «new 
farmer», δηλαδή των 
νεοεισερχόµενων µε 
δυνατότητα µπόνους 
εγκατάστασης, βρίσκονται στον 
Τρίλογο της νέας ΚΑΠ Κοµισιόν, 
Συµβούλιο και Ευρωβουλή. 
Σύµφωνα µε εσωτερικό 
έγγραφο που έχει στην κατοχή 
της η Agrenda σχετικά µε τις 
διαβουλεύσεις της νέας ΚΑΠ, τα 
τρία µέρη φαίνεται πως µέχρι 
στιγµής δεν έχουν έρθει σε 
συµφωνία για τα παραπάνω 
πολύ σηµαντικά ζητήµατα που 
θα επηρεάσουν τις πληρωµές 
των αγροτών τη νέα περίοδο. 
Μάλιστα, µέχρι στιγµής φαίνεται 
πως δεν έχει εκκινήσει καν η 
συζήτηση όσων αφορά το 
φάκελο των άµεσων 
ενισχύσεων και πτυχές τους 
όπως σύγκλιση, η 
αναδιανεµητική, τα ειδικά 
δικαιώµατα κτηνοτρόφων 
και το ανώτατο όριο επιδότησης. 
Αντίθετα συµβιβαστικές 
συµφωνίες έχουν επέλθει 
σχετικά µε τους γενικούς 
στόχους της ΚΑΠ, τους 
ελέγχους προς τα κράτη-µέλη 
και άλλα ζητήµατα 
γραφειοκρατικού κυρίως 
ενδιαφέροντος αλλά ελάχιστα 
αγροτικού. 

ΤΡΙΛΟΓΟΣ ΚΑΠ 

Αργεί ακόμα 
η συμφωνία 

Επαναϋπολογισµός
Το 2023 θα υπάρξει επαναϋ-

πολογισµός των δικαιωµάτων, 
και όχι νέα µοιρασιά αφήνο-
ντας µεγάλες στρεµµατικές 
εκτάσεις χωρίς επιδότηση
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Σηµαντικά µειωµένη αναµένεται να είναι φέ-
τος η συνδεδεµένη ενίσχυση στο σκληρό σιτά-
ρι, που περιµένουν οι παραγωγοί να λάβουν. 
Αιτία, η σηµαντική αύξηση των καλλιεργούµε-
νων εκτάσεων το έτος 2020, µε τους γνώστες 
της αγοράς να κάνουν λόγο ακόµα και για 30% 
επιπλέον στρέµµατα µε σκληρό. Αυτό, κατά συ-
νέπεια, σηµαίνει µείωση της ενίσχυσης από 
τα 8,13 ευρώ το στρέµµα πέρυσι ενδεχοµένως 
και κάτω από τα 6,5 ευρώ το στρέµµα, σε επί-
πεδα προ τριετίας (το 2019 ήταν 8,13 ευρώ το 
στρέµµα, το 2018 στα 8,2 ευρώ το στρέµµα και 
το 2017 στα 6,4 ευρώ το στρέµµα). Ο προϋπο-
λογισµός του έτους ανέρχεται στα 11,743 εκατ. 
ευρώ, ενώ ακόµα δεν έχει δηµοσιευτεί η σχετι-
κή απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης, η οποία καθορίζει ακριβώς το ύψος της 
εν λόγω ενίσχυσης, παρά το γεγονός ότι πέρυσι 
οι παραγωγοί είχαν πληρωθεί το πρώτο πακέ-
το των συνδεδεµένων ενισχύσεων –στο οποίο 
περιλαµβάνεται πάντα το σκληρό σιτάρι- από 
τις 14 Φεβρουαρίου. 

Άλλο ένα παράδοξο φέτος, όσον αφορά τις 
πληρωµές των συνδεδεµένων ενισχύσεων είναι 
ότι σκληρό σιτάρι και βαµβάκι –εκτός συνταρα-
κτικών απροόπτων- θα πληρωθούν πολύ κοντά, 
αφού η ειδική βάµβακος πιστώνεται παραδοσι-
ακά λίγο πριν ή λίγο µετά την 25η Μαρτίου. Με 
την καθυστέρηση στην πρώτη παρτίδα συνδε-
δεµένων, η πληρωµή των δύο αυτών βασικών  
εκτατικών καλλιεργειών, που συγκεντρώνουν 
και το µεγαλύτερο πλήθος παραγωγών, αλλά 
και το µεγαλύτερο ποσό ενισχύσεων, θα γίνει 
µε λιγότερο από 10 ηµέρες διαφορά. 

Όσον αφορά την ειδική ενίσχυση βάµβακος, 
τα στοιχεία του Οργανισµού Πληρωµών, µε βά-
ση τις δηλώσεις ΟΣ∆Ε για το έτος 2020 δείχνουν 
2,766 εκατ. ευρώ έκταση µε βαµβάκι από 45.928 
παραγωγούς που κατέχουν 234,253 αγροτεµά-

χια. Με εξαίρεση τον νοµό Έβρου όπου υπήρ-
χε σηµαντική µείωση των καλλιεργούµενων µε 
βαµβάκι εκτάσεων, πανελλαδικά τα στρέµµατα 
παραµένουν σχεδόν αµετάβλητα, γεγονός που 
σηµαίνει ότι οι βαµβακοπαραγωγοί το 2020 
θα δουν µια αύξηση της τάξης των 3,5 ευρώ το 
στρέµµα στην ειδική ενίσχυση, η οποία αναµέ-
νεται να προσεγγίζει τα 67 ευρώ το στρέµµα α-
πό τα 64,249 ευρώ το 2019.

Κατά το σύνηθες, µαζί µε το πρώτο πακέτο 
συνδεδεµένων, το οποίο περιλαµβάνει σκλη-
ρό σίτο, πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή 
και σανοδοτικά ψυχανθή, καρπούς µε κέλυ-
φος, µήλα, όσπρια που προορίζονται για αν-
θρώπινη κατανάλωση και ζαχαρότευτλα, ο Ο-
ΠΕΚΕΠΕ τοποθετεί και µια διορθωτική πληρω-
µή επί της ενιαίας ενίσχυσης της περασµένης 
χρονιάς, µε τους διοικητικούς να βρίσκονται α-
κόµα στη φάση των διασταυρωτικών ελέγχων. 
Σχετικά µε τα λοιπά προϊόντα, οι πρώτες εκτι-
µήσεις αναφέρουν ότι οι συνδεδεµένες θα κι-
νηθούν στα περσινά περίπου επίπεδα, µε το συ-
νολικό ποσό περί τα 60 εκατ. ευρώ. 

Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, οι αγρότες έχουν 
να περιµένουν και µια πληρωµή ΕΛΓΑ για απο-
ζηµιώσεις της περσινής χρονιάς, χωρίς ακόµα 
να υπάρχουν συγκεκριµένες πληροφορίες για 
το πότε ή για το ύψος του συνολικού ποσού, α-
φού στόχος των αρµοδίων από τα κεντρικά του 
οργανισµού είναι να περιληφθούν στην παρ-
τίδα πληρωµής όσο το δυνατόν περισσότερα 
πορίσµατα έρχονται από τα υποκαταστήµατα. 

Εν τω µεταξύ, από τα τέλη Φεβρουαρίου, µε το 
άνοιγµα της πλατφόρµας - όπως ανακοινώθη-
κε αρµοδίως- αναµένεται να ξεκινήσει η διαδι-
κασία για την πληρωµή της β’ δόσης των Νέων 
Αγροτών του 2016. Σε κάθε περίπτωση, να ση-
µειωθεί ότι προϋπόθεση είναι να έχουν ολοκλη-
ρώσει την απαραίτητη εκπαίδευσή τους οι Νέοι, 
ενώ δεν έχει ακόµα ξεκαθαριστεί, µιας και ανα-
µένεται η σχετική έγκριση από την Κοµισιόν, τι 
θα γίνει µε όσους έκαναν την κατάρτισή τους 
παρακολουθώντας µαθήµατα µέσω  διαδικτύου.

Στο παρά 5’, 
νέοι κωδικοί
παράδοσης 
τεύτλων 
Λίγο πριν την έκδοση της 
απόφασης για το ύψος της 
συνδεδεµένης στα τεύτλα και την 
πληρωµή των παραγωγών, οι 
οποίοι πρέπει να έχουν συνάψει 
σύµβαση παράδοσης τεύτλων σε 
µεταποιητική µέχρι 10/7/2020 και 
να έχουν παραδώσει το προϊόν το 
αργότερο έως 31 Ιανουαρίου 
2021, νέα εγκύκλιος ΟΠΕΚΕΠΕ 
δίνει οδηγίες για διοικητικούς 
ελέγχους επί των δηλωθέντων 
στοιχείων. Ειδικότερα, ορίζονται
τροποποιήσεις στους κωδικούς µη 
προσκόµισης ή µη αποδεκτού 
τιµολογίου και τις καταχωρήσεις 
περί λάθους, σύµφωνα µε τις 
οποίες: «Καταχωρείται στο πεδίο 
Αντικείµενο ελέγχου η 
εµπρόθεσµη υποβολή του 
παραστατικού. Σε περίπτωση ΟΧΙ, 
δηλαδή µη προσκόµισης ή µη 
αποδεκτού τιµολογίου 
καταχωρείται ο κωδικός 
30086,30087 και 30089 κατά 
περίπτωση».
Να σηµειωθεί ότι η προηγούµενη 
εγκύκλιος (86102/31-12-2020) 
αναφορικά µε τα τιµολόγια και τις 
καταχωρήσεις περί λάθους 
ανέφερε: «Καταχωρείται στο πεδίο 
Έλεγχος Ναι/Όχι η εµπρόθεσµη 
υποβολή του παραστατικού. Σε 
περίπτωση ΟΧΙ, δηλαδή µη 
προσκόµισης ή µη αποδεκτού 
τιµολογίου καταχωρείται ο 
κωδικός 10001, 10002, 10024 ή 
10025 κατά περίπτωση.
Καταχωρείται στο πεδίο 
«Έλεγχος» η ποικιλία του σπόρου, 
Κωδ. Λάθους 10030 για 
διαφορετική ποικιλία από τη 
δηλωθείσα. Ο κωδ. Λάθους 10031 
δεν καταχωρείται από τον ελεγκτή. 
Προστίθεται αυτόµατα κατά την 
αποθήκευση του εντύπου, εφόσον 
η ποικιλία (έλεγχος) της ετικέτας 
είναι διαφορετική από την ποικιλία 
(έλεγχος) του τιµολογίου».

Ίσως και κάτω 
από 6,5 ευρώ

καρτελάκι σκληρού 
Η μεγάλη αύξηση των καλλιεργούμενων 

στρεμμάτων εκτιμάται ότι θα μειώσει σημαντικά και 
τη συνδεδεμένη ενίσχυση στο σκληρό σιτάρι

Από τις αρχές της επόµενης εβδοµάδα αναµένεται να 
ξεκινήσουν οι γεωπόνοι του ΕΛΓΑ την αποτίµηση των ζηµιών 
που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία «Μήδεια» σε 
καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο, κυρίως στην Κεντρική 
Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Σύµφωνα µε τις πληροφορίες, τα 
κλιµάκια του οργανισµού θα πραγµατοποιήσουν επιτόπια 
καταγραφή των ζηµιών που άφησε πίσω της η «Μήδεια» µόλις 
το επιτρέψει ο καιρός. «Από την ερχόµενη εβδοµάδα θα 

υπάρχει µια καθαρή εικόνα κατά πόσο ο παγετός έχει επηρεάσει 
τις καλλιέργειες και ποιες ζηµιές έχει επιφέρει», αναφέρουν 
χαρακτηριστικά από τον οργανισµό. Εν τω µεταξύ, σε 
ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αναφέρεται 
ότι ο υπουργός Σπήλιος Λιβανός βρίσκεται σε συνεχή επαφή µε 
περιφερειάρχες και µε τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ Α. Λυκουρέντζο, 
και ενηµερώνεται για την κατάσταση που επικρατεί σε περιοχές 
όπου υπάρχουν εκµεταλλεύσεις φυτικού και ζωικού κεφαλαίου.

Από βδομάδα επιτόπιοι έλεγχοι για «Μήδεια»

Νέοι αγρότες 
Από τα τέλη Φεβρουαρίου αναµένεται 
να ανοίξει η πλατφόρµα για αιτήµατα 

πληρωµής της β’ δόσης των Νέων 
Αγροτών του 2016

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ (ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ ΒΑΜΒΑΚΙ

2019

 8,13

 < 6,5

64,249

67,0

2020

2019

2020
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Ρύθµιση του πλαισίου που διέπει 
τα ειδικά δικαιώµατα της ΚΑΠ ενό-
ψει της νέας προγραµµατικής πε-
ριόδου επιδιώκουν κτηνοτροφικές 
επιχειρήσεις της χώρας που προ-
τείνουν είτε την αύξηση της αξίας 
των δικαιωµάτων τους, είτε τη µε-
ταφορά τους στο καθεστώς των ε-
κτατικών ενισχύσεων. 

Τουλάχιστον 90 κτηνοτροφικές 
επιχειρήσεις στην Ελλάδα που δεν 
διαθέτουν γη, λαµβάνουν κάθε χρό-
νο αντί βασικής τα Ειδικά ∆ικαιώ-
µατα. Πρόκειται για ένα ποσό της 
τάξης των 30 εκατ. ευρώ, το οποίο 
αφορά µια µερίδα του κτηνοτροφι-
κού κόσµου που δεν µετέτρεψε σε 
εκτατικά, τα δικαιώµατα που πλη-
ρωνόταν στο παρελθόν. Το ποσό 
αυτό είναι η µοναδική επιδότηση 
που δικαιούνται οι εκµεταλλεύσεις 
αυτές και προσδιορίζεται ανά ζω-
ική µονάδα. Μάλιστα επειδή πλη-
ρώνεται εν είδη συνδεδεµένης ε-
νίσχυσης, χάνεται το δικαίωµα της 
συνδεδεµένης των γεννήσεων που 
λαµβάνουν οι υπόλοιποι κτηνο-
τρόφοι (περίπου 150 ευρώ για κά-
θε θηλυκή αγελάδα). Ακόµα, δεν 
λαµβάνουν εξισωτική ενίσχυση ό-
σοι εκ των δικαιούχων δραστηριο-
ποιούνται σε µειονεκτικές ή ορει-
νές  περιοχές. Η δε πληρωµή, γί-
νεται το καλοκαίρι, δηλαδή αφ’ ό-
του έχουν πληρωθεί όλοι οι υπό-
λοιποι αγρότες και κτηνοτρόφοι.

Μάλιστα, ως έχουν, τα ειδικά δι-
καιώµατα διέπονται από µια χαρα-
κτηριστική ανελαστικότητα, αφού 
οι µεταβολές που µπορούν να εµ-
φανίσουν οι κτηνοτρόφοι από τη 
δήλωση δεν µπορούν να υπερβούν 
το 20%, τη στιγµή που για τους δι-
καιούχους των εκτατικών ενισχύ-
σεων το ποσοστό αυτό διαµορφώ-
νεται στο 30%. Επιπλέον δεν µπο-
ρούν να µεταβιβάσουν τα ειδικά 
δικαιώµατα σε νεότερα µέλη της 
εκµετάλλευσης. Προ ολίγων ηµε-

ρών, εκπρόσωποι της Ένωσης Φυ-
λής Χολστάιν Ελλάδας βρέθηκαν 
στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης για να διεκδικήσουν µια ρύθ-
µιση που να διασφαλίζει τη βιωσι-
µότητα των εκµεταλλεύσεων τους.

Το ζητούµενο είναι η αύξηση 
της ενίσχυσης που αυτοί λαµβά-
νουν. Σε διαφορετική περίπτωση, 
εκείνο που προτείνουν είναι να ε-
νταχθούν στο πλαίσιο των εκτατι-
κών ενισχύσεων, οι οποίες θα υ-
πολογιστούν βάσει της µέσης ενί-
σχυσης ανά µονάδα µεγάλου ζώ-
ου (ΜΜΖ) των τριών-τεσσάρων τε-
λευταίων ετών. Με τον τρόπο αυ-
τό θα µπορέσουν να λαµβάνουν 
και την ενίσχυση για τις γέννες.

Το καθεστώς ενίσχυσης των κτη-
νοτρόφων µε ειδικά δικαιώµατα 
είχε ενεργοποιηθεί την περίοδο 
2007-2013 και συνεχίστηκε την 
τρέχουσα προγραµµατική (Καν ΕΕ 
(1307/2013 Άρθρο 52 4β) µε τη µορ-

φή συνδεδεµένης. ∆ικαιούχοι εί-
ναι όσοι το 2014 είχαν στην κατο-
χή τους ειδικά δικαιώµατα. Να ση-
µειωθεί ότι στο πλαίσιο των συζη-
τήσεων της νέας ΚΑΠ δεν υπάρχει 
προς το παρόν πρόβλεψη για δια-
τήρησή τους στην επόµενη επταε-
τία. Η Ευρωβουλή ωστόσο προω-
θεί τώρα σχετική ρύθµιση. Βάσει 
αυτής µπορεί να συνεχίσει η χο-
ρήγηση µιας µορφής συνδεδεµέ-
νης στήριξης σε όσους κτηνοτρό-
φους δεν διαθέτουν επιλέξιµο βο-
σκότοπο. Προς το παρόν γίνονται 
διαπραγµατεύσεις στις Βρυξέλλες 
ώστε να περάσει η σχετική ρύθµι-
ση και στα τελικά κείµενα της ΚΑΠ 
την ερχόµενη άνοιξη.

 Συγκεκριµένα αυτή προβλέπει τη 
χορήγηση συνδεδεµένης στήριξης 
σε παραγωγούς που δεν διαθέτουν 
επιλέξιµα εκτάρια. Κατά τη χορήγη-
ση συνδεδεµένης στήριξης, τα κρά-
τη µέλη εξασφαλίζουν ότι πληρού-

νται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) υπάρχει σαφής περιβαλλο-

ντική ή κοινωνικοοικονοµική α-
νάγκη ή όφελος.

(β) η υποστήριξη δεν δηµιουρ-
γεί σηµαντικές στρεβλώσεις στην 
εσωτερική αγορά · και

(γ) η στήριξη για την κτηνοτρο-
φία είναι σύµφωνη µε την οδηγία 
2000/60/ΕΚ.

Εφόσον περάσει η πρόταση της 
Ευρωβουλής, έγκειται στη συνέχεια 
στα κράτη µέλη και τις διαχειριστι-
κές αρχές να ενεργοποιήσουν το 
πλαίσιο αυτό, το οποίο µάλιστα θα 
µπορούσε ήδη να θεωρείται δεδο-
µένο, αν στο πλαίσιο των διαπραγ-
µατεύσεων της ΚΑΠ στο Συµβούλιο 
των υπουργών γεωργίας της ΕΕ, η 
τότε ηγεσία της Βάθη είχε προνοή-
σει ώστε να καταθέσει σχετική τρο-
πολογία, µε δεδοµένο ότι το ζήτη-
µα αφορά µια παραγωγική µερίδα 
της εγχώριας κτηνοτροφίας.

ΑΓΕΛΑ∆ΟΤΡΟΦΙΑ

Επιδότηση 
για αγορά 
ζωοτροφών
Λήψη επιδόµατος λόγω της 
µεγάλης αύξησης της τιµής των 
ζωοτροφών, εν µέσω πανδηµίας, 
που επιβαρύνει το κόστος 
παραγωγής και δυνατότητα 
ένταξης σε Σχέδια Βελτίωσης 
για τον εκσυγχρονισµό των 
µονάδων τους διαµορφώνουν 
µερικές εκ των βασικών 
διεκδικήσεων του κλάδου της 
εγχώριας αγελαδοτροφίας 
την περίοδο αυτή.
Επιπλέον οι αγελαδοτρόφοι 
ζητούν αλλαγή στον Κώδικα 
Τροφίµων και Ποτών, ώστε 
να υπάρξει δυνατότητα 
παραγωγής ελληνικού 
γιαουρτιού, αποκλειστικά από 
ελληνικό γάλα, -δυνατότητα 
για να µπορούν να µπουν 
οι αγελαδοτρόφοι σε Σχέδια 
Βελτίωσης των µονάδων, διότι 
µε την παρούσα κατάσταση, η 
βαθµολογία είναι πολύ χαµηλή 
και βγαίνουν εκτός. Επιπλέον 
ζητούν να ενταχθούν στα 
προγράµµατα, που προβλέπει 
η Ευρωπαϊκή Ένωση µε τη νέα 
ΚΑΠ 2021-27 για επενδύσεις 
εκσυγχρονισµού των µονάδων, 
για την πράσινη και ψηφιακή 
ανάπτυξη (πράσινες δράσεις για 
µείωση ρύπων κι εξοικονόµηση 
ενέργειας, ροµποτική, 
αυτοµατισµοί κ.ά.).

Φόρμουλα για να μην χαθεί η ενίσχυση

Σε αναζήτηση λύσης 
για ειδικά δικαιώματα
Τρόπο μεταβίβασης των δικαιωμάτων ζητούν οι αγελαδοτρόφοι 

Σε περίπτωση κατάργησης 
των ειδικών δικαιωµάτων, 

οι αγελαδοτρόφοι της 
ΕΦΧΕ ζητούν αυτά να 

αντικατασταθούν µε νέα 
δικαιώµατα, µε τα οποία 

µάλιστα, να διασφαλίζεται 
η βιωσιµότητα των 
εκµεταλλεύσεων, η 

πληρωµή των παραγωγών 
και η δυνατότητα διαδοχής 
δικαιωµάτων στις µονάδες. 
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Μουδιασμένα
Καμιά αλλαγή 
στα δικαιώματα  
εντός της διετίας 
Το ελάχιστο πολιτικό κόστος και η στατιστική του μέσου 
όρου υπαγόρευσε παράταση των ιστορικών δικαιωμάτων 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Καινούργιο χρόνο ζωής για τα ιστο-
ρικά δικαιώµατα που παραµένουν α-
ναλλοίωτα την ενδιάµεση διετία (2021 
- 2022) και αρχίζουν σταδιακά να α-
ποµειώνονται (σύγκλιση) την τετραε-
τία που ακολουθεί (2023-2026), απο-
φάσισε, σύµφωνα µε πληροφορίες, 
το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Όπως έγραψε και την περασµένη 
εβδοµάδα η Agrenda, στη λογική της 
πολιτικής ηγεσίας πρυτάνευσε η ανά-
γκη να µην υπάρξουν περαιτέρω ανα-

κατατάξεις στις αγροτικές περιοχές εν 
µέσω της πανδηµίας. Κι αυτό γιατί κρί-
θηκε και είναι βέβαιο ότι ταχεία κα-
τάργηση των ιστορικών δικαιωµάτων 
-σ’ αυτή τη φάση- θα σήµαινε γενναία 
ανακατανοµή εισοδήµατος. ∆ηλαδή, 
κάποιοι θα έβλεπαν τα ποσά της βα-
σικής ενίσχυσης να µειώνονται δρα-
µατικά και κάποιοι άλλοι να αυξάνο-
νται έστω και λίγο. Αυτό σηµαίνει ότι 
οι παλιοί κατά βάση δικαιούχοι ιστο-
ρικών δικαιωµάτων που προερχόµε-
νων από προϊόντα όπως το ελαιόλα-
δο, το βαµβάκι, ο καπνός, η σταφί-
δα, η βιοµηχανική ντοµάτα τα ζαχα-
ρότευτλα κ.α., θα έβλεπαν στο λεγό-
µενο τσεκ ισχυρή µείωση. 

Αντίθετα, µικρή βελτίωση της ει-
κόνας στη βασική ενίσχυση θα έβλε-
παν όλοι οι άλλοι αγρότες, που είτε 
καλλιεργούσαν προϊόντα χωρίς ιστο-

ρικό υπόβαθρο (κηπευτικά, φρούτα, 
ακρόδρυα κ.α.) είτε µπήκαν πολύ αρ-
γότερα στο αγροτικό επάγγελµα. Βε-
βαίως, κάποιοι εξ αυτών, έχουν γευ-
θεί τον καρπό των ιστορικών δικαιω-
µάτων από κληρονοµιές, αγορές και 
µεταβιβάσεις. Αυτό είναι ένα ακόµη 
στοιχείο που έκανε τους ιθύνοντες να 
το σκέφτονται. 

Αυτό που κανένας δεν σκέφτεται, 
όπως φαίνεται, είναι το γεγονός ότι 
τα ιστορικά δικαιώµατα και ο τρόπος 
διασποράς τους στον αγροτικό κόσµο 
(ετεροεπαγγελµατίες και κατά κύριο 
επάγγελµα) συνιστά έναν σοβαρό ε-

γκλωβισµό και µια 
τεράστια στρέβλωση  
της ελληνικής γεωρ-
γίας και κτηνοτροφί-
ας. Αυτό το σύστη-
µα, τρέφει, όπως έ-
χει αποδειχθεί τους 
διοικητικούς µηχα-
νισµούς και συµβού-
λους - µελετητές και 
αδυνατίζει χρόνο µε 
τον χρόνο τις ανα-
πτυξιακές προσπά-
θειες στον αγροτικό 
χώρο. «Μουδιάζει» 

αν δεν «νεκρώνει» τον παραγωγικό 
προσανατολισµό των αγροτικών εκ-
µεταλλεύσεων, συντηρεί τους άσχε-
τους µε την αγροτική δραστηριότητα 
µικρούς και µεγάλους ιδιοκτήτες α-
γροτικής γης, περισώζει τους αγρό-
τες του καναπέ. 

Κι όλα αυτά, την ώρα που η κυβέρ-
νηση είχε την ευκαιρία, αξιοποιώντας 
εργαλεία, όπως, η αναδιανεµητική ε-
νίσχυση, το εθνικό απόθεµα, το άνω 
του 2% κονδύλι για τους Νέους Αγρό-
τες να σβήσει τις χαώδεις διαφορές και 
δυσλειτουργίες των ιστορικών δικαι-
ωµάτων και να δηµιουργήσει προϋ-
ποθέσεις για µια νέα εποχή ενίσχυ-
σης της αγροτικής επιχειρηµατικό-
τητας στη χώρα. Τώρα, όλα αυτά µε-
τατίθενται για το 2027, πράγµα που 
σηµαίνει ότι το τέλµα διατηρείται για 
µια ακόµα 7ετία.  

21-22, 35-36

Κινείται ανοδικά 
το ελαιόλαδο 
στην Ευρώπη
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Π
ροχωράνε καλά για τα δεδοµέ-
να οι προαγορές εκκοκκιστών α-
πό παραγωγούς βάµβακος, µε τι-
µές γύρω από τα 50 λεπτά το κι-

λό. Τα φετινά στοκ  συγκυριακά πωλούνται 
περίπου στα 93 σεντς ανά λίµπρα.

  Οι τελευταίες εξαγωγές σκληρού σίτου 
στην ελληνική αγορά σηµειώθηκαν στα 285 
ευρώ ο τόνος FOB για µέτρια σιτάρια, ενώ τα 
ποιοτικά απορροφώνται στην τοπική αγορά 
σε αργούς ρυθµούς και καλύτερες τιµές. Και 
στη Γαλλία οι τιµές έµειναν στα 270 ευρώ.

Προπωλήσεις στα 50 
λεπτά για το βαμβάκι

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

07/01 14/01 28/01 04/02 11/02 18/02

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

302

229

195

209,5

440,60

1359,60

18,94

69,90

115,07

80,48

302

235

211

209,5

463,20

1431,00

18,73

66,60

111,82

81,76

302

235

211

209,5

442,40

1351,60

16,66

76,47

122,75

82,84

305

235

228

209,5

465,20

1371,60

16,07

79,32

123,52

82,22

302

245

232

209,5

471,40

1369,00

16,70

83,00

123,15

82,93

302

245

232

209,5

472,60

1377,40

16,34

84,80

122,95

82,74

ΒΑΜΒΑΚΙ 
σεντς/λίµπρα

80,10 81,31 79,94

84,28 87,17 89,95

2.47 2.51

2.60 2.71 2.69 2.75
ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

2,0

Τιμή παραγωγού
(ευρώ/κιλό)

Ελλάδα  2,90 - 3,00 

Ισπανία  2,75

ΠΗΓΗ: AGRENDA

Παραμένει ανοδική 
η αγορά στο βαμβάκι 
που φτάνει τα 90 σεντς

Σταθεροποιείται 
στα πρόσφατα υψηλά 
η αγορά σκληρού σίτου 

Έντονη ζήτηση και από 
βιοµηχανίες για σπαράγγι
Από αγορές υψηλών εισοδηµάτων µέχρι 
βιοµηχανίες επεξεργασµένων τροφίµων, 
η προοπτικές διάθεσης σπαραγγιού έχουν 
ενισχυθεί τους τελευταίους µήνες, µε 
σχετικές µελέτες αγοράς να προοιωνίζουν 
υψηλή ζήτηση για το προϊόν.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

∆εν προλάβαµε
φέτος τη σύγκλιση
λέει ο Λιβανός  
Αν και η µεταρρυθµιστική ατζέντα της 
νέας ηγεσίας του υπουργείου, όπως 
και η πολιτική της βούληση 
προσανατολιζόταν στην εφαρµογή της 
σύγκλισης από την εφετινή χρονιά, η 
καθυστέρηση της ψήφισης του 
µεταβατικού κανονισµού της Ε.Ε. (σ.σ 
ο οποίος ψηφίστηκε στις 23 
∆εκεµβρίου το 2020) που αποτελεί το 
θεσµικό πλαίσιο για τις εθνικές 
επιλογές, δεν άφησε πολλά περιθώρια, 
τονίζεται αρµοδίως, για αλλαγές. 
Σύµφωνα µε τις ίδιες πηγές, το 
ασφυκτικό περιθώριο υποβολής των 
προτάσεών µέχρι τις 19 Φεβρουαρίου, 
και η ανάγκη πρότερης προεργασίας 
προς την κατεύθυνση αυτή, δεν 
παρείχε ασφαλές χρονικό διάστηµα 
για την πλήρη και ορθή επεξεργασία 
στοιχείων που αφορούν στις 
ενισχύσεις εκατοντάδων χιλιάδων 
αγροτών και κυρίως της έγκαιρης 
ενηµέρωσής τους για τις επιπτώσεις, 
ώστε να διαµορφώσουν τις επιλογές 
τους πριν την υποβολή των αιτήσεων 
ενιαίας ενίσχυσης στο εφετινό ΟΣ∆Ε.

Πίσω πάει 
τη σύγκλιση 
των 
άµεσων 
ενισχύσεων 
στην Ελλά-
δα, η τελική 
απόφαση 
των επι-
τελών του 
Αγροτικής 
Ανάπτυξης.
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Στη σύσταση δεκαµελούς οµάδας εργασί-
ας για την επιστηµονική υποστήριξη των 
αρµόδιων αρχών του Συστήµατος Παρο-
χής Συµβουλών σε γεωργικές εκµεταλ-
λεύσεις προχωρά το υπουργείο Αγροτι-
κής Ανάπτυξης. Με απόφαση, που υπο-
γράφει ο υπουργός Σπήλιος Λιβανός, η 
θητεία της οµάδας εργασίας είναι διετής, 
ενώ στο έργο της περιλαµβάνεται και η 
υποβολή προτάσεων βελτίωσης και αξιο-
λόγησης του εν λόγω συστήµατος. 

Επικεφαλής της Οµάδας στη θέση του 
προέδρου τοποθετείται ο Απόστολος Πο-
λύµερος, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 Γε-
ωπονικού, µε βαθµό Α΄, προϊστάµενος 
της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Α-
νάπτυξης του υπουργείου Αγροτικής Α-
νάπτυξης και τακτικά µέλη της οι κκ.. Α-
ναστασία Μακρή, Μαρία Πελώνη, Αθα-
νασία Παπαροκά, Αικατερίνη Αλεξάκη, 
Κωνσταντίνος Τσιµπούκας, Αλέξανδρος 
Κουτσούρης, Αθανάσιος Θεοδωρόπουλος, 
Μενέλαος Γαρδικιώτης και Μαγδαληνή 
Μπαρδουνιώτη. Αναλυτικό ρεπορτάζ για 
τους συµβούλους στη σελ. 26 

«Μέσω των γεωργικών συµβούλων 
εξασφαλίζουµε σε όλους τους 

αγρότες της επικράτειας τη 
δυνατότητα να έχουν εύκολη και 

κυρίως δωρεάν πρόσβαση στην 
πληροφορία», ανέφερε ο υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης Σπ. Λιβανός.

Η ομάδα 
υποστήριξης 
Συμβούλων 
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∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΤΕΛΑ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ

Κορύνεο βερικοκιάς 
ΟΙ χαµηλές θερµοκρασίες που 
σηµειώνονται σε όλες τις περιοχές τις 
χώρας προκαλούν καθυστέρηση στην 
έκπτυξη των ανθοφόρων οφθαλµών αλλά 
και αναστολή της δραστηριότητας 
παθογόνων µικροοργανισµών, όπως το 
κορύνεο της βερικοκιάς (Stigmina 
carpophila). Αυτές οι συνθήκες παρέχουν 
έξτρα χρόνο στους παραγωγούς που δεν 
έχουν πραγµατοποιήσει ήδη τους 
προληπτικούς ψεκασµούς κατά του µύκητα, 
να το κάνουν µετά την παρέλευση της 
κακοκαιρίας. Η επέµβαση είναι απαραίτητη 
στους οπωρώνες που παρουσίασαν 
προσβολές τα προηγούµενα έτη, 
προκαλώντας στίγµατα και ξηρές 
νεκρωτικές κηλίδες στους νεαρούς 
βλαστούς και φύλλα. Οι γεωπόνοι του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Θεσσαλονίκης συνιστούν την 
αποκλειστική χρήση εγκεκριµένων 
σκευασµάτων, που είναι κατάλληλα και για 
την καταπολέµηση του εξώασκου.

Σκευάσµατα
ΑΛΦΑ: Merpan 80 WG, 
Cuprofix disperss 20 WG
BAYER: Copperfield 20WG
HELLAFARM: Jade 40 WG, 
Maniflow 12,4 SC
SYNGENTA: Orvinia 80 WG
UPL: GRAMEN, Coure Valles 50 WG

Ανθονόµος αµυγδαλιάς
Καθυστέρηση στην έκπτυξη των 
ανθοφόρων οφθαλµών αλλά και αναστολή 
της δραστηριότητας παθογόνων 
µικροοργανισµών όπως ο ανθονόµος 
(Anthonomus amygdalis) προκαλούν οι 
χαµηλές θερµοκρασίες και στην 
εκβλάστηση της αµυγδαλιάς. Με µία γενιά 
το έτος, το έντοµο δραστηριοποιείται το 
χειµώνα και την άνοιξη, µε τα ενήλικα να 
διαχειµάζουν αδρανή σε προστατευµένες 
θέσεις στα δέντρα, ενώ οι ωοτοκίες 
πραγµατοποιούνται µε άνοιγµα από το 
θηλυκό οπής στους ανθοφόρους 
οφθαλµούς, έως το τέλος Φεβρουαρίου. Οι 
προσβεβληµένοι οφθαλµοί διαβρώνονται, 
ξεραίνονται χωρίς να ανοίξουν και τελικά 
πέφτουν στο έδαφος. Οι γεωπόνοι του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Βόλου συνιστούν στους 
παραγωγούς να ελέγχουν τα δέντρα τους 
και σε περίπτωση που ο πληθυσµός του 
εντόµου είναι πυκνός, να προβαίνουν σε 
ψεκασµό µε εγκεκριµένα οργανικά 
συνθετικά εντοµοκτόνα. 

Οι μέρες μετά 
από τον παγετό
Το χρώμα στο μερίστωμα δείκτης 
ζημιάς στα παγετόπληκτα δέντρα

ΤΗΣ  ΣΤΕΛΑΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ
  provelengiou@agronews.gr

Με το πέρασµα της κακοκαιρί-
ας που έπληξε το µεγαλύτερο 
µέρος της χώρας, παγώνοντας 
σηµαντικές αγροτικές περιοχές 
µε δενδρώδεις καλλιέργειες σε 
Θεσσαλία και Μακεδονία, οι καλ-
λιεργητές προσπαθούν να αξι-
ολογήσουν το µέγεθος της ζη-
µιάς, στην προσπάθειά τους να 
λάβουν τα κατάλληλα θεραπευ-
τικά µέτρα, αλλά και να αιτηθούν 
αποζηµίωσης από τους αρµόδι-
ους φορείς. Παράγοντες όπως 
η διάρκεια παραµονής των δέ-
ντρων στις χαµηλές θερµοκρα-
σίες και οι απόλυτες τιµές τους, 
καθώς επίσης το είδος της καλλι-
έργεια, η ποικιλία και το στάδιο 

βλάστησης που αυτή βρίσκεται 
µπορούν να διαφοροποιήσουν 
την έκταση των ζηµιών. Όσο πιο 
προχωρηµένη η ανάπτυξη των 
οφθαλµών, τόσο χαµηλότερη η 
αντοχή στο ψύχος. Παρατεταµέ-
νη παραµονή σε θερµοκρασίες 
χαµηλότερες των -50C είναι επι-
ζήµια για τα δέντρα που βρίσκο-
νται στο στάδιο της ρόδινης κο-
ρυφής προκαλώντας εκτεταµένη 
οφθαλµόπτωση, ενώ στην ελιά 

µπορούν να οδηγήσουν σε φυλ-
λόπτωση και «κάψιµο» νεαρών 
κλάδων. Τα εσπεριδοειδή είναι 
πιο ευάλωτα, µε απώλειες στην 
παραγωγή ιδιαίτερα σε δέντρα 
που φέρουν καρπούς. 

Κατάλληλη διαχείριση
Οι παραγωγοί µπορούν να α-

ξιολογήσουν τη ζωτικότητα των 
οφθαλµών µε χάραξη των ανθο-
φόρων οφθαλµών κατά µήκος 
και να παρατήρηση του χρώµα-
τος που θα έχει το µερίστωµα, τον 
ύπερο και το εσωτερικό τµήµα 
του άνθους (αν υπήρχε). Λευκο-
κίτρινο χρώµα σηµαίνει ότι ο ι-
στός είναι ζωντανός, ενώ θολό 
προς καστανό υποδεικνύει νέ-
κρωσή του. Παρόµοια µέθοδος 
µπορεί να ακολουθηθεί και για 

την αξιολόγηση της ζωτικότητας  
βλαστών, κλάδων και κορµού 
των παγετόπληκτων δέντρων. 

Ένα από τα σηµαντικά και συ-
χνά εφαρµοζόµενα µέτρα είναι 
η διενέργεια ψεκασµών µε χαλ-
κούχα σκευάσµατα. Σε τµήµα-
τα του δέντρου όπου υπάρχουν 
σχισίµατα του φλοιού ή σπάσι-
µο κλάδων, συνιστάται λείανση 
των τοµών και κάλυψη µε κόλλα 
εµβολιασµού για να αποφευχθεί 
η είσοδος παθογόνων. Σε περι-
πτώσεις εκτεταµένων ζηµιών, η 
αζωτούχος λίπανση να είναι µει-
ωµένη έως και να αποφεύγεται. 
Τα κλαδέµατα για την αφαίρε-
ση των ζηµιωµένων µερών (µέ-
χρι τα σηµεία αναβλάστησης), 
να γίνουν καθυστερηµένα στις 
αρχές της άνοιξης.

Αναγκαία η άµεση πρόψυξη µετά τη συγκοµιδή στο σπαράγγι
Πλησιάζοντας προς την εποχή συγκοµιδής του σπαραγγιού, οι παραγωγοί 
γνωρίζουν πως η άµεση πρόψυξη και η βελτιστοποίηση των συνθηκών 
συντήρησης του προϊόντος είναι οι βασικοί µετασυλλεκτικοί παράγοντες 
που θα διασφαλίσουν την ποιότητά του. Για να µειωθεί η αναπνοή  και να 
αποτραπεί η αφυδάτωση και η σκλήρυνση των βλαστών, είναι αναγκαία η 
άµεση µετά τη συγκοµιδή και ταχεία αποµάκρυνση της θερµότητας του 

αγρού, εφαρµόζοντας κάποια από τις µεθόδους πρόψυξης, που θα ρίξει τη 
θερµοκρασία του στα επιθυµητά για την συντήρησή επίπεδα (0-2οC). Για βέλτιστη 
συντήρηση έως 10 µέρες η σχετική υγρασία θα πρέπει να διατηρείται σε υψηλά 
επίπεδα (95-99%), ενώ παράλληλα εφαρµογή υψηλών συγκεντρώσεων CO2 (7-
12%) µπορεί να συµβάλει στην διατήρηση του χρώµατος, καθυστέρηση της 
ξυλοποίησης, και περιορισµό της ανάπτυξης βακτηριακής µαλακής σήψης. 

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Αργότερα κλάδεµα 
Απαγορεύεται το 

κλάδεµα των δέντρων 
αµέσως µετά τον παγετό

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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ΤΗΣ  ΣΤΕΛΑΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ
  provelengiou@agronews.gr

Οι µεγάλης διάρκειας χαµηλές θερµο-
κρασίες, ο τοπικός ολικός παγετός, οι ι-
σχυροί βοριάδες και  ο όγκος του χιονιού 
που έφερε στο πέρασµά της η «Μήδεια» 
σε πολλές περιοχές της χώρας, «λάβω-
σαν» σηµαντικά τις πρώιµες καλλιέργει-
ες πυρηνόκαρπων, τα εσπεριδοειδή αλ-
λά και τα υπαίθρια λαχανικά, ενώ άλλες 
όπως τα σιτηρά φαίνεται να διαφεύγουν 
του κινδύνου. Το Σαββατοκύριακο αυτό 
καθώς και οι ερχόµενες ηµέρες αποτε-
λούν περίοδο αξιολόγησης της έκτασης 
των ζηµιών, µε τους παραγωγούς των πε-
ριφερειών Πέλλας, Βέροιας, Βόλου και 
Λακωνίας να φοβούνται τα χειρότερα. 

Στη Βόρεια Ελλάδα, το σύνολο των 
παραγωγών πρώιµων ποικιλιών βερι-
κοκιάς, ροδακινιάς, νεκταρινιάς και δα-
µασκηνιάς, που είδαν τα δέντρα τους να 
«ξεγελιούνται» από τον «γλυκό» φετινό 
χειµώνα και να προχωρούν στο στάδιο 
της διόγκωσης των οφθαλµών και της 
µερικής άνθισης, αναµένουν εκτεταµέ-
νες ζηµιές και απώλειες ανθοφόρων ο-
φθαλµών που κατά περιπτώσεις µπορεί 
να αγγίξουν ακόµα και το 30-40%. Στην 
Βέροια, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλ-
λόγου Αναστάσιος Χαλκίδης δηλώνει 
την ανησυχία του για την κατάσταση 
των πρώιµων ποικιλιών που βρέθηκαν 
να αντιµετωπίζουν 35-40 πόντους χιό-
νι και θερµοκρασίες από -5 έως -13οC. 
«Πρέπει να παραµείνουµε σε εγρήγορ-
ση τις επόµενες ηµέρες ώστε να αξιολο-
γήσουµε το µέγεθος των ζηµιών στα δέ-
ντρα» αναφέρει, µε τα προβλήµατα στα 
συµπύρηνα να αναµένεται να φανούν 

αργότερα στην καλλιεργητική περίοδο.  
Σε περιοχές του νοµού Λάρισας (δήµοι 
Τεµπών και Βόλου) που βίωσαν θερµο-
κρασίες, κατά την διάρκεια της νύκτας, 
αρκετά χαµηλότερες  από -7 οC, αµυγδα-
λιές και βερικοκιές που βρίσκονταν στο 
στάδιο της ρόδινης κορυφής προβλέπε-
ται να εµφανίσουν εκτεταµένες ζηµιές. 

Οι παραγωγοί εσπεριδοειδών της Λα-
κωνίας κλήθηκαν να αντιµετωπίσουν α-
συνήθιστες για την περιοχή συνθήκες, 
µε το θερµόµετρο να δείχνει θερµοκρα-
σίες από -3 οC έως και -9 οC.  Οι φορτω-
µένες µε καρπούς πορτοκαλιές ποικιλίας 
Βαλέντσια αναµένεται να έχουν πληγεί 
σε µεγαλύτερο βαθµό, ενώ οι οµφαλο-
φόρες ποικιλίες φαίνεται να επιδεικνύ-
ουν µεγαλύτερη ανθεκτικότητα. Τέτοια 
µείωση της ποσότητας και ποιότητας των 
συγκοµιζόµενων καρπών ενδέχεται να 
έχουν αντίκτυπο και στις τιµές της αγο-
ράς του προϊόντος το επόµενο διάστηµα.

Τα προβλήµατα όµως των παρατετα-
µένων παγετών δεν άφησαν ανεπηρέα-
στα και τα υπαίθρια λαχανικά (φυλλώδη, 
µπρόκολα και κουνουπίδια) στην Μακε-

δονία αλλά ακόµα και σε περιοχές της 
Αττικής, µε τους καλλιεργητές να περι-
µένουν την ανάπτυξή τους για να αξιο-
λογήσουν τη ζηµιά, κοιτώντας µε µεγα-
λύτερη ανησυχία αυτά που αναµένο-
νταν να συγκοµιστούν στις αρχές Μαρ-
τίου.  «Οι ζηµιές που αναµένουµε στα 
φυτά είναι πιθανό να επεκταθούν λόγω 
µυκητολογικών προσβολών που θα α-
κολουθήσουν ως έµµεση επίπτωση και 
επακόλουθο της κακοκαιρίας» τονίζει 
ο παραγωγός Μάρκος Σαπουντζόγλου.  

Μεγάλοι νικητές στον αγώνα επιβί-
ωσης των καιρικών φαινοµένων, φαί-
νεται να αναδεικνύονται αυτή την φο-
ρά, τα σιτηρά που βρίσκονταν στο στά-
διο του αδελφώµατος, µε τις επιπτώ-
σεις του χιονιού και των χαµηλών θερ-
µοκρασιών, αν υπάρξουν, να περιορίζο-
νται σε ελαφρό κιτρίνισµα του φυλλώ-
µατος. Αισιόδοξοι, εµφανίζονται και οι 
παραγωγοί κερασιών και ελαιόδεντρων, 
που βρίσκονταν σε στάδιο προχωρηµέ-
νου λήθαργου, και ως αποτέλεσµα δεν 
επηρεάστηκαν σηµαντικά από τα καιρι-
κά φαινόµενα.  

Πυρηνόκαρπα, εσπεριδοειδή, 
κηπευτικά χτύπησε η «Μήδεια»
Πρώιμες ποικιλίες δενδρωδών έκαψε ο παγετός, αγωνία ακόμα και για το φυτικό κεφάλαιο 

Οφθαλµοί 
Απώλειες ανθοφόρων 
οφθαλµών που κατά 
περιπτώσεις µπορεί 
να αγγίξουν ακόµα 

και το 30-40%

∆ευτερογενώς
Οι ζηµιές που αναµέ-
νονται στα φυτά είναι 
πιθανό να επεκταθούν 
λόγω µυκητολογικών 

προσβολών

Αµυγδαλιές και βερικοκιές 
που βρίσκονταν στο στάδιο 
της ρόδινης κορυφής 
προβλέπεται να εµφανίσουν 
εκτεταµένες ζηµιές.

∆ιαβεβαιώσεις 
για άµεσες
εκτιµήσεις 
Η παρούσα κατάσταση 
αναδεικνύει για άλλη µια φορά 
την ανάγκη για αναµόρφωση 
του κανονιστικού πλαισίου του 
ΕΛΓΑ, για κάλυψη πιο πολλών 
ασφαλιστικών κινδύνων 
και για έγκαιρη καταβολή των 
αποζηµιώσεων, που στις 
περισσότερες περιπτώσεις 
συσσωρεύονται και 
αποδίδονται στους αγρότες 
«κουτσουρεµένες» και µε 
µεγάλες καθυστερήσεις. 
Αναµένεται να φανεί αν θα 
τηρηθεί η υπόσχεση του 
υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης για άµεση 
αποτίµηση των ζηµιών που έχει 
προκαλέσει η κακοκαιρία στην 
πρωτογενή παραγωγή από τα 
κλιµάκια του ΕΛΓΑ. Από την 
άλλη, οι παραγωγοί νιώθουν 
«ξεκρέµαστοι», µε τα έξοδα 
λιπάνσεων, κλαδεµάτων και 
φυτοπροστασίας ήδη να τους 
βαραίνουν, καθώς απαιτούνται 
πρώιµες εφαρµογές, ενώ 
ξεκινά µε µεγάλη αβεβαιότητα 
η νέα περίοδος, φοβούµενοι 
νέο κύµα κακοκαιρίας και µη 
γνωρίζοντας αν οι τελικές 
αποδόσεις θα είναι ικανές να 
ισορροπήσουν τα έξοδα και τις 
ζηµιές που έγιναν.
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Το μέλλον της ελληνικής 
γεωργίας ξεκινά εδώ

ΒΑΣΊΛΗΣ ΓΟΎΝΑΡΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ BASF ΕΛΛΆΣ

Φυτοπροστασία, 

πρότυποι αγροί, 

ψηφιακά εργαλεία και 

καινοτόμες λύσεις 

σπόρων, οι τέσσερις 

πυλώνες που στηρίζει 

το όραμά της η BASF

Μπροστά σε ποιες προκλήσεις 
βρίσκεται η γεωργία αυτή την 
περίοδο; 
Οι πρωτόγνωρες καταστάσεις 

που βιώσαμε λόγω της πανδημίας 

του κορονοϊού (COVID-19), 

προκάλεσαν τεράστιες επιπτώσεις 

στην οικονομία, την κοινωνία και την καθημερινότητα 

μας. Ο αγροδιατροφικός τομέας δοκιμάστηκε ιδιαίτερα, 

λόγω της παγκόσμιας πανδημικής κρίσης που οδήγησε 

σε διατάραξη της εφοδιαστικής αλυσίδας και σε 

γενικότερη αβεβαιότητα. Οι συνέπειες της υγειονομικής 

κρίσης προστέθηκαν στην ήδη πληγωμένη μας 

οικονομία και σε μια σειρά διαχρονικών προβλημάτων 

όπως ο μικρός κλήρος, η γήρανση του αγροτικού 

πληθυσμού, η γραφειοκρατία, η μεγάλη εξάρτηση 

από τις επιδοτήσεις, η έλλειψη 

στρατηγικού σχεδιασμού για 

προώθηση των ελληνικών 

προϊόντων αγροδιατροφής κ.ά.

Την ίδια στιγμή η γεωργία 

προσπαθεί να προσαρμοστεί 

στα νέα δεδομένα που θέτει 

στις επιχειρήσεις εισροών η στρατηγική «Farm to 

Fork» της Κομισιόν. Το ευρωπαϊκό δίκαιο σωστά 

διασφαλίζει ότι τα προϊόντα φυτοπροστασίας 

μπορούν να πωλούνται μόνο όταν δεν υπάρχει 

επιβλαβής επίδραση στον άνθρωπο ούτε 

απαράδεκτες επιπτώσεις στο περιβάλλον, και ότι 

πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο εφόσον είναι 

απαραίτητο. Άλλωστε με τις καινοτόμες λύσεις και 

τις συνεχείς επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη, 



ο κλάδος μας στην Ευρώπη έχει ήδη καταφέρει να μειώσει 
την εφαρμογή φυτοφαρμάκων κατά 97% τα τελευταία 60 
χρόνια. Στόχος όμως όλων παραμένει οι Ευρωπαίοι αγρότες 
να μην χάνουν πολύτιμα εργαλεία φυτοπροστασίας και να 
μπορούν να διασφαλίσουν μια συνεχή και ασφαλή παραγωγή 
ποιοτικών τροφίμων.
Για να γίνει μία επανεκκίνηση της οικονομίας, θα πρέπει 
να δοθούν κίνητρα για επενδύσεις στη γεωργία, τη μεταπο 
ίηση και τη βιομηχανία. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
αυτών των κλάδων, η αύξηση των εξαγωγών προϊόντων 
υψηλής τεχνολογίας, η ενίσχυση της τοπικής αγοράς και της 
εφοδιαστικής αλυσίδας και η διευκόλυνση της παραγωγικής 
διαδικασίας είναι απαραίτητες.

Ποιες είναι οι δεσμεύσεις της BASF για το μέλλον;
H εταιρεία έχει δεσμευτεί ότι, μέχρι το 2029, θα προσθέσει 
περισσότερες από 30 λύσεις στο «οπλοστάσιο» των 
παραγωγών. Για όλους εμάς, λοιπόν, το μέλλον της γεωργίας 
ξεκινάει εδώ και αποτελούμε όλοι αναπόσπαστο κομμάτι του.
Τέσσερις διαφορετικοί πυλώνες όπως αειφόρες πρακτικές 
φυτοπροστασίας και ολοκληρωμένης διαχείρισης, πρότυποι 
αγροί για ανάδειξη καλών καλλιεργητικών πρακτικών, 
καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία και σπόροι & γενετικά 
χαρακτηριστικά, στηρίζουν τις προσπάθειες μας με ένα βασικό 
στόχο: Τη στήριξη του Έλληνα παραγωγού με καινοτόμες, 
πρακτικές και συνδυαστικές λύσεις από το σπόρο έως τη 
συγκομιδή, που βοηθούν στην αύξηση της παραγωγής, στην 
ενίσχυση της ανθεκτικότητας των καλλιεργειών σε ακραίες 
συνθήκες και στη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος 
των γεωργικών δραστηριοτήτων.

Ας το δούμε πιο αναλυτικά. 
Πρώτο σημαντικός πυλώνας η φυτοπροστασία. 

Στη BASF ακολουθούμε τις εξελίξεις και βάζουμε στο 
επίκεντρο τον παραγωγό. Στόχος μας να γεμίζουμε 
καθημερινά το «οπλοστάσιο» του με πολλές συνδυαστικές 
λύσεις για όλους τους τύπους συστημάτων παραγωγής, 
συμπεριλαμβανομένης και της βιολογικής, καθώς και 
προϊόντα φυσικής προέλευσης, όπως μικροβιακά, φυσικές 
ουσίες ή φερομόνες και προϊόντα χημικής φύσης για τον 
επαρκή έλεγχο εχθρών, ασθενειών και ζιζανίων. Αλλά, δεν 
σταματάμε εδώ. Θα διπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας ώστε 
να ανταποκριθούμε και στη νέα πρόκληση που θα προκύψει 
από τη στρατηγική Farm to Fork.
   
Δεύτερος σημαντικός πυλώνας οι πρότυποι αγροί μας.

Το Δεκέμβριο του 2018 ξεκίνησε μια σημαντική προσπάθεια 
ολιστικής προσέγγισης της ελαιοκαλλιέργειας. Η προσπάθεια 
περιλάμβανε επισκέψεις σε ελαιοτριβεία, ενημέρωση των 
παραγωγών και δημιουργία επισκέψιμων πρότυπων αγρών 
σε όλη την Ελλάδα, με στόχο την ανάδειξη των καλών 
καλλιεργητικών πρακτικών. Αυτή τη στιγμή αριθμούμε 
10 διαφορετικούς αγρούς σε περιοχές, όπου η ελιά 
αποτελεί κύρια καλλιέργεια. 10 διαφορετικές προτάσεις 
φυτοπροστασίας με βάση τις ορθές γεωργικές πρακτικές 
και προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά της 
κάθε περιοχής, με σκοπό να εξασφαλίσει ο ελαιοπαραγωγός 
το εισόδημά του και την ποιότητα που χαρακτηρίζει την 
Ελληνική επιτραπέζια ελιά και το Ελληνικό ελαιόλαδο.
Επιπλέον, το 2020 ξεκινήσαμε μια αντίστοιχη προσπάθεια για 
τις καλλιέργειες του μήλου και του ροδάκινου. 2 διαφορετικοί 
αγροί με το διακριτικό όνομα BASFields, εγκαταστάθηκαν 
σε 2 διαφορετικές περιοχές με στόχο και εδώ, να αναδείξουμε 

καλές καλλιεργητικές πρακτικές, να προτείνουμε νέες λύσεις 
αλλά και να «ανοίξουμε τεχνικές συζητήσεις». Σε μια αγορά 
που αλλάζει θέλουμε να δηλώσουμε παρόν με καινοτόμες 
λύσεις και νέες προτάσεις.

Τρίτος σημαντικός πυλώνας ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός και τα ψηφιακά εργαλεία.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του γεωργικού κόσμου 
αποτελεί πλέον μονόδρομο. 
Η ομάδα xarvio™ Digital Farming Solutions της BASF 
αναπτύσσεται συνεχώς και   εξελίσσει τις ήδη γνωστές 
ψηφιακές εφαρμογές xarvio™.  Παράλληλα, σχεδιάζει 
νέες καινοτόμες ψηφιακές λύσεις με στόχο τη μείωση του 
περιβαλλοντικού αντίκτυπου των γεωργικών δραστηριοτήτων 
και τη βελτίωση της παραγωγής αγροτικών προϊόντων 
υψηλών προδιαγραφών και τροφής παγκοσμίως. Τη φετινή 
χρονιά φέρνουμε στην Ελληνική αγορά  νέα ψηφιακά εργαλεία 
όπως το AgSolutions Finder, το AgAssist και το Target-It 
που φιλοδοξούν να διευκολύνουν την καθημερινότητα και 
τη δύσκολη δουλειά των ανθρώπων της πρώτης γραμμής. 

Τέταρτος σημαντικός πυλώνας οι σπόροι και τα γενετικά 
χαρακτηριστικά.

Η BASF μετά την εξαγορά του 2018, απέκτησε ολόκληρη 
την επιχειρηματική δραστηριότητα της Bayer στον τομέα των 
σπόρων βαμβακιού FiberMax® & Stoneville®, των σπόρων 
ελαιοκράμβης InVigor® και των σπόρων λαχανικών υπό το 
παγκόσμιο εμπορικό σήμα Nunhems®. Από τον Οκτώβριο 2020 
μάλιστα η BASF Ελλάς ανέλαβε τη διανομή των ποικιλιών 
της Nunhems®, γεγονός που αποτελεί πιλοτικό πρότζεκτ 
παγκοσμίως για τη BASF, ενισχύοντας τις ολοκληρωμένες 
λύσεις που προσφέρει στον Έλληνα παραγωγό. Επιπλέον, 
το 2020 εισήλθαμε στην αγορά των σπόρων ηλίανθου, 
προσφέροντας στους παραγωγούς πανευρωπαϊκά ένα ακόμη 
πιο ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο γεωργικών λύσεων. Τα 
υβριδικά προϊόντα InSun® περιλαμβάνουν την τεχνολογία 
Clearfield® & Clearfield® Plus της BASF, συνδυάζοντας την 
προηγμένη γενετική και τη φυτοπροστασία. Ανταποκρίνονται 
στις απαιτήσεις του Έλληνα παραγωγού και της βιομηχανίας 
για υψηλές αποδόσεις, σταθερότητα, αξιοπιστία, αντοχή σε 
ασθένειες και υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι. 
Τέλος, στο χαρτοφυλάκιο μας προστέθηκαν σπόροι ρυζιού 
της καταξιωμένης τεχνολογίας Clearfield® ενώ παράλληλα 
αναμένουμε σπόρους ρυζιού της νέας τεχνολογίας Provisia®. 
Πρόκειται για δυο διαφορετικές, υψηλής ποιότητας,  
τεχνολογίες που συνδυασμένες μπορούν να προσφέρουν 
στον Έλληνα παραγωγό, ένα ολοκληρωμένο σύστημα 
παραγωγής και διαχείρισης του κόκκινου ρυζιού. 

Πώς βλέπετε το μέλλον 
της Ελληνικής Γεωργίας;
Ξεκινά μία νέα εποχή κατά την οποία θα υπάρ-
ξει μεγάλη ζήτηση σε τρόφιμα υψηλής δια-
τροφικής αξίας, αλλά και μεγάλη ανάγκη για 
διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας. Μια 
εποχή συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων 
με στόχο την έμπρακτη στήριξη του πρωτογε-
νούς τομέα, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση 
της εξωστρέφειας όwσων δραστηριοποιούνται 
στον αγροδιατροφικό κλάδο. Μια εποχή γεμά-
τη ευκαιρίες που εκτιμάμε ότι θα οδηγήσει 
σε αύξηση των εξαγωγών αγροτικών προ-
ϊόντων και σε αναπτυξιακές πρωτοβουλίες. 
Σε αυτή την κατεύθυνση κινήθηκε και το 7ο 
Ελληνογερμανικό e-Φόρουμ Τροφίμων, με 
τίτλο «Η πανδημική κρίση ευκαιρία αύξησης 
των ελληνικών εξαγωγών φρούτων στη Γερ-
μανία», που συνδιοργανώσαμε με το Ελληνο-
Γερμανικό Επιμελητήριο, την Τράπεζα Πειραιώς 
και  άλλους σημαντικούς φορείς το Νοέμβριο 
του 2020. Πιο συγκεκριμένα, από την Ελλά-
δα συμμετείχαν εκπρόσωποι 63 εταιρειών, οι 
οποίοι είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα 
προϊόντα τους και να διαπραγματευθούν, μέσω 
παρεχόμενης εφαρμογής τηλεδιασκέψεων της 
πλατφόρμας δικτύωσης, face-to-face με οκτώ 
μεγάλες γερμανικές επιχειρήσεις, μεταξύ των 
οποίων ήταν οι METRO, LIDL, Efti Frucht και 
Expa Frucht.
Τέλος, ξεκινά μια εποχή ψηφιακού μετασχημα-
τισμού του γεωργικού κόσμου, που θα αξιοποιεί 
νέες  και σύγχρονες τεχνολογίες προς όφελος 
της δουλειάς του αλλά και του περιβάλλοντος.  
Μια εποχή ευκαιρία για ένα πραγματικό και ου-
σιαστικό νέο ξεκίνημα.  

Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να 
στεκόμαστε στο πλευρό του Έλληνα 
παραγωγού, να κατανοούμε τις 
ανάγκες του και να τον στηρίζουμε με 
καινοτόμα προϊόντα, ψηφιακές λύσεις 
και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες 
με σεβασμό στο περιβάλλον και τις 
αειφόρες πρακτικές. 
Το μέλλον της γεωργίας ξεκινά εδώ!



Οι κορυφαίοι 
σε ποσά βασικής 
ενίσχυσης για 
το έτος 2019 
Αναρτήθηκε στην ειδική ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ 
ο κατάλογος με τις εισπράξεις βασικής ενίσχυσης 2019. 
Η Agrenda φιλοξενεί σήμερα τη λίστα με τους πρώτους 
100 αποδέκτες ενισχύσεων του εν λόγω καθεστώτος   

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Με το υπουργείο ∆ικαιοσύνης, τον ΕΛΓΟ,  εν-
νέα νοµικά πρόσωπα-επιχειρήσεις, έναν πο-
λιτισµικό οργανισµό το Παλληµνιακό Σχολι-
κό Ταµείο και κατά πλειοψηφία φυσικά πρό-
σωπα, απαρτίζεται η λίστα  µε τους 100 δικαι-
ούχους που έλαβαν τα µεγαλύτερα ποσά α-
πό το καθεστώς βασικής ενίσχυσης το 2019. 
Ο σχετικός κατάλογος βρίσκεται αναρτηµέ-
νος σε ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ (https://
transpay.opekepe.gr/) όπου τα στοιχεία εί-
ναι προσβάσιµα προς όλους. Σε αυτά τα πο-
σά µπορεί παράλληλα να προστεθεί κατά πε-
ρίπτωση και το πρασίνισµα, που είναι περί-
που ίσο µε το 50% του ποσού της βασικής ε-
νίσχυσης. Λίγο-πολύ τα ίδια ονόµατα παρα-
µένουν στην κορυφή της λίστας όπως και το 
2018 µε κάποια όµως να µην εµφανίζονται 
καθόλου (ολική µεταβίβαση;), ενώ και  την 
τριετία 2020-2022 αναµένεται παρόµοια δι-
αµόρφωση, καθώς το υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης αποφάσισε να µην προχωρήσει 
σε σύγκλιση των δικαιωµάτων στη µεταβα-
τική ΚΑΠ. 

Με δεδοµένο πως το 10% των εκµεταλλεύ-
σεων συγκεντρώνει το 48% των άµεσων ενι-
σχύσεων (στοιχεία Γ.Π.Α, ΟΣ∆Ε 2019), ο µό-
νος τρόπος να πραγµατοποιηθεί µία άλλη κα-
τανοµή την ερχόµενη προγραµµατική περίο-
δο, συνοψίζεται σε τέσσερις προϋποθέσεις:

Πραγµατικός ή ενεργός αγρότης: Θα ο-
ρίσει τους δικαιούχους βασικής ενίσχυσης 
στην ερχόµενη ΚΑΠ. Από την επιστηµονική 
οµάδα που υποστηρίζει το στρατηγικό σχέ-
διο της ΚΑΠ και το ΥΠΑΑΤ, έχει προταθεί να 
µπει ως προϋπόθεση καταβολής της βασι-
κής ενίσχυσης η ένταξη στο Μητρώο Αγρο-
τών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ). 
Για την ένταξη στο ΜΑΑΕ όµως πλέον θα πρέ-
πει να είναι σε θέση κάποιος να αποδείξει ό-
τι πράγµατι έχει αγροτική δραστηριότητα µε 
βάση οικονοµικές συναλλαγές όπως τιµο-
λόγια από ένα ποσό και πάνω αναλόγως τη 

στρεµµατική τους έκταση. Εξαιρούνται οι α-
γρότες µε άµεσες ενισχύσεις έως κάποιο πο-
σό (π.χ 1.250 ή 2.000 ευρώ).

Σύγκλιση: Συνεπάγεται σε αύξηση µονα-
διαίας αξίας δικαιώµατος για όσους έχουν 
µικρότερη αξία από το µέσο όρο και µείω-
ση για όσους βρίσκονται πάνω από το µέσο 
όρο. Άγνωστες οι προθέσεις του υπουργεί-
ου Αγροτικής Ανάπτυξης, έχουν κατατεθεί 
πολλαπλά σενάρια. Η ανάλυση SWOT από 
την υποστηρικτική οµάδα που έχει στα χέ-
ρια του το ΥΠΑΑΤ προτείνει την πλήρη σύ-
γκλιση 100% των δικαιωµάτων. Τελική από-
φαση τον Αύγουστο.

Αναδιανεµητική ενίσχυση (συµπληρωµα-
τικό πριµ): Θα τη λαµβάνουν οι καλλιεργη-
τές µε εκτάσεις κάτω του µέσου όρου στρεµµά-
των στην Ελλάδα ανά περιφέρεια ενίσχυσης.  
Το ποσό θα εξασφαλιστεί από τους µεγαλύτε-
ρους δικαιούχους (βλέπε top 100 κ.ο.κ). Έχει 
κατατεθεί πρόταση στο ΥΠΑΑΤ από την οµά-
δα του ΓΠΑ να δίνεται µόνο σε κατ’ επάγγελ-
µα αγρότες καθώς είναι εκείνοι που εξαρτώ-
νται στο µεγαλύτερο βαθµό από τη γεωργία.

Κατάργηση ατοµικών δικαιωµάτων: Όλοι 
οι αγρότες από το 2023 θα λαµβάνουν την ίδια 
ενίσχυση ανά στρέµµα, για όλη την επιλέξιµη 
έκταση. Πλήρης απεµπλοκή από τα δικαιώµα-
τα, χρειάζεται αποδεδειγµένη αγροτική δρα-
στηριότητα στα δηλωµένα αγροτεµάχια για τη 
λήψη. Ακόµα ένα σενάριο που βρίσκεται στα 
χέρια του ΥΠΑΑΤ και µελετάται (βλ. σελ. 4). 
Κατανοµή άµεσων ενισχύσεων ανά κατηγο-
ρία οικονοµικού µεγέθους εκµεταλλεύσε-
ων και τεχνοοικονοµικού προσανατολισµού

Σηµειώνεται εδώ πως σύµφωνα µε τα στοι-
χεία του ΟΠΕΚΕΠΕ από 20.000 ευρώ και ά-
νω βασική ενίσχυση λαµβάνουν 1.304 δι-
καιούχοι, απορροφώντας ποσό της τάξεως 
των 37 εκατ. ευρώ στο σύνολο του 1,1 δις 
ευρώ, που µοιράζεται ετησίως για τη βασι-
κή ενίσχυση. Οι Top 100, δηλαδή οι κορυ-
φαίοι που εµφανίζονται στον πίνακα δεξιά 
απορροφούν συνολικά 5,5 εκατ. ευρώ κοι-
νοτική βασική ενίσχυση. 
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ΓΕΩΡΓΙΑ  Π. 1 Βέροιας 127534.31
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ     2 Κασσάνδρας 99246.72

ΑΡΚΑ∆ΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΦΑΡΜΑ Α.Ε.    3 Τρίπολης 90592.72
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΑ     4 Πέλλας 84295.67

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π.      5 Κοµοτηνής 83240.73
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ∆. 6 Ηγουµενίτσας 82590.56

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο. 7 Τρικκαίων 81511.78
ΒΙΚΤΩΡΙΑ Μ. 8 Φαρσάλων 78215.05

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. 9 Σκύδρας 76693.78
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Μ 10 Φαρκαδόνας 74544.79

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Κ 11 Πύδνας - Κολινδρού 72181.11
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Ε. 12 ∆έλτα 70870.21

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Σ. 13 Βοΐου 70544.95
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. 14 Ελασσόνας 69636.86

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. 15 Νεστορίου 66530.03
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. 16 Γρεβενών 64882.12

ΚΤΗΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑE 17 Σιθωνίας 63551.57
ΦΑΡΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΙΚΕ 18 Τοπείρου 63443.89

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ Π. 19 Φιλιατών 63171.62
CAMPUS ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ 20 ∆ιδυµοτείχου 62005.38

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Α. 21 Ζαγορίου 61460.31
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ν. 22 Κιλελέρ 61127.66

ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. 23 Βοΐου 61018.06
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ. 24 Πύδνας - Κολινδρού 60805.28
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. 25 Πύδνας - Κολινδρού 59934.01

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. 26 Βέροιας 59336.61
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΥΝΑ∆ΟΣ Π. 27 Αµφίπολης 58683.7

MILKY WAY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 28 Νέστου 58284.12
ΖΗΣΗΣ Π. 29 Ελασσόνας 58225.42

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. 30 Ελασσόνας 57626.63
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. 31 Αµφίπολης 57605.72

APOLLO CAPITAL PROPERTIES 32 Καρύστου 57286.51
ΕΛΙΣΑΒΕΤ Μ. 33 Σκύδρας 57251.06
ΘΕΟ∆ΩΡΑ Τ. 34 Βορείων Τζουµέρκων 57143.14

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. 35 Βέροιας 57114.85
ΜΑΡΙΟΣ Ζ. 36 Σερρών 54441.37

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ∆. 37 Λαγκαδά 54263.78
∆ΗΜΗΤΡΑ Π. 38 Σουφλίου 53881.12

ΓΑΛΑΤΙΑ Λ. 39 Λαγκαδά 53840.34
ΑΝΝΑ Β. 40 Βέροιας 53532.24
ΒΑΙΟΣ Τ. 41 Παλαµά 53321.4

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π. 42 Μυλοποτάµου 52998.6
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. 43 ∆έλτα 52233.2
ΑΝΘΟΥΛΑ Μ. 44 Καλαµπάκας 51985.01
ΙΟΡ∆ΑΝΗΣ Π. 45 Ελασσόνας 51862.89
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. 46 Αλµυρού 51579.02
ΣΤΕΡΓΙΟΣ Κ. 47 Βέροιας 51264.58

ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ Π. 48 Τρικκαίων 51211.89
ΓΕΩΡΓΙΑ Β. 49 Φαρσάλων 51192.63

ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ∆ΩΡΟΘΕΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 50 Αβδήρων 51096.43
ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κ. 51 Τρικκαίων 50684.19

Χ ΚΑΙ ∆ ΜΑ∆ΑΡΑΚΗΣ ΟΕ 52 Κιλκίς 50562.91
ΘΩΜΑΣ Π. 53 Κιλελέρ 50519.46

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. 54 Φαρκαδόνας 50318.86
ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. 55 Ελασσόνας 50229.04

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Σ. 56 Κιλελέρ 50075.87
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ Χ. 57 Νέας Προποντίδας 49815.31
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σ. 58 Φαρκαδόνας 49767.54

ΜΑΡΙΑ Κ. 59 Βέροιας 49627.36
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. 60 Βέροιας 49355.71

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κ. 61 Ελασσόνας 49082.75
ΗΛΙΑΣ Ξ. 62 Τυρνάβου 48970.38

ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ Μ. 63 Αλµωπίας 48918.09
ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. 64 Προσοτσάνης 48666.86

ΣΤΕΛΛΑ Ε. 65 Λαγκαδά 48294.15
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Σ. 66 Φιλιατών 48014.02
ΕΥΘΥΜΙΟΣ Π. 67 Γρεβενών 47976.09

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. 68 Νέστου 47918.97
ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΑΚΟΥ∆Η OE 69 Κοµοτηνής 47882.94

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. 70 Κιλελέρ 47863.5
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Θ. 71 Ηρωϊκής Πόλεως Νάουσας 47853.15

ΜΙΧΑΗΛ Σ. 72 Σητείας 47842.35
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Π. 73 Σερρών 47841.56

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. 74 Σερρών 47449.23
ΑΝ∆ΡΕΑΣ Κ. 75 ∆ράµας 47186.56
ΑΝ∆ΡΕΑΣ Π. 76 Μυλοποτάµου 47077.48
ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. 77 Χερσονήσου 46799.99

ΣΟΦΙΑ Λ. 78 Φαρσάλων 46580.67
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π. 79 Μυλοποτάµου 46431.18

ΡΟΪ∆Ω Π. 80 Φαρκαδόνας 46419.06
ΧΡΗΣΤΟΣ Λ. 81 Καλαµπάκας 45871.5

ΘΩΜΑΣ Κ. 82 Ελασσόνας 45867.11
ΠΑΛΛΗΜΝΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 83 Λήµνου 45738.63

ΣΥΜΕΩΝ Κ. 84 ∆ράµας 45482.2
ΚΥΡΙΑΚΟΣ Σ. 85 Κοζάνης 45452.32

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Γ. 86 Νέας Ζίχνης 45438.85
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ Α. 87 Κιλελέρ 45200.51
ΣΤΑΜΑΤΗΣ Σ. 88 Κύµης - Αλιβερίου 45145.59
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. 89 Τεµπών 45138.47

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Ζ. 90 Πολυγύρου 45069.26
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. 91 Πολυγύρου 45027.83

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. 92 Σερρών 44788.61
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ζ. 93 Σερβίων - Βελβεντού 44628.06

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Β. 94 Ωρωπού 44601.33
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Γ. 95 Γρεβενών 44213.34
ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κ. 96 ∆έλτα 44160.05
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ. 97 ∆έλτα 43533.08
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. 98 Λαγκαδά 42966.54
ΧΡΗΣΤΟΣ Σ. 99 Αλεξανδρούπολης 42863.39

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μ. 100 Προσοτσάνης 42777.71
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Σε λίγες μέρες η προδημοσίευση

Κατώφλι ένταξης στα 
12.000 ευρώ εξετάζεται 
για τους Νέους Αγρότες

 Απώτερος στόχος των αρχών να «μετριαστεί» το αυξημένο 
ενδιαφέρον από το μεγαλύτερο πριμ των 30.000-35.000 
ευρώ, υπό διαμόρφωση η προδημοσίευση της 3ης πρόσκλησης

 Τίποτα ακόµα δεν έχει «κλειδώσει» για την Τυπική Απόδοση 
καθώς ακόμα εξετάζονται εναλλακτικά σενάρια ένταξης 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Τις επόµενες ηµέρες αναµένεται 
να εκδοθεί η προδηµοσίευση της 
3ης πρόσκλησης Νέων Αγροτών, 
µε τις διαχειριστικές αρχές να δι-
αµορφώνουν το πλαίσια µε σηµα-
ντικές αλλαγές.

Πληροφορίες της Agrenda ανα-
φέρουν ότι µία από αυτές είναι η 
αύξηση του κατωφλιού ένταξης στο 
Μέτρο από τα 8.000 ευρώ Τυπική 
Απόδοση στα 12.000 ευρώ, ώστε 
να µπορέσει να «µετριαστεί» µε 
κάποιον τρόπο το ενδιαφέρον που 
θα φέρει το µεγαλύτερο πριµ των 
30.000-35.000 ευρώ. Εφόσον τελι-
κά αποφασιστεί κάτι τέτοιο, τότε οι 
ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να κινη-
θούν γρήγορα ώστε να εξασφαλί-
σουν τις απαραίτητες εκτάσεις που 
θα τους επιτρέψει να είναι επιλέξι-
µοι. Σηµειώνεται πως τίποτα ακό-
µα δεν έχει «κλειδώσει» και είναι 
πιθανό η Τυπική Απόδοση να πα-
ραµείνει στα 8.000 ευρώ. Πάντως, 
τα έτη δεσµεύσεων θα αυξηθούν α-
πό τα 3-4 που είχαν προβλεφθεί σε 
περασµένες προκηρύξεις. 

Στη νέα πρόσκληση εξετάζεται 
παράλληλα η αύξηση του περιθω-
ρίου πρώτης εγκατάστασης, από 
το 12µηνο στους 18 µήνες. ∆ηλα-
δή, να µπορεί κάποιος που έχει ε-
γκατασταθεί για πρώτη φορά µέ-
σα στο καλοκαίρι του 2020 να ε-
νταχθεί στο Μέτρο.

Κατά τα άλλα ο υπόλοιπος σκελε-
τός του προγράµµατος όσον αφορά 
τους δικαιούχους και τα χαρακτηρι-
στικά της εκµετάλλευσης αναµένε-
ται να µην αλλάξει θεαµατικά. ∆η-
λαδή, για να ενταχθεί κάποιος στο 
Μέτρο πρέπει να είναι κάτω των 41 
ετών. Επίσης, δεν πρέπει να έχει σύ-
ζυγο που είναι είτε επαγγελµατίας 

Παράταση έως την 1η Ιουνίου πή-
ραν οι αιτήσεις ένταξης στο Μέτρο 
5.1 που αφορά την επιδότηση ε-
ξοπλισµού ενεργητικής προστα-
σίας σε δενδρώδεις καλλιέργειες. 
Σύµφωνα µε τη σχετική τροποποι-
ητική απόφαση η παραπάνω ηµε-
ροµηνία αφορά την καταχώρηση 
αιτήµατος ένταξης στο ΠΣΚΕ, ενώ 
ο φυσικός φάκελος υποβάλλεται 
σε δύο αντίτυπα, πρωτότυπο υπο-
γεγραµµένο από τον δυνητικό δι-
καιούχο και αντίγραφο, το αργό-
τερο εντός αποκλειστικής προθε-
σµίας δεκαπέντε (15) ηµερολογι-
ακών ηµερών (16 Ιουνίου 2021), 
µετά την καταληκτική ηµεροµη-
νία υποβολής των αιτήσεων στή-
ριξης. Τα δύο αντίτυπα (πρωτό-
τυπο και αντίγραφο) υποβάλλο-
νται στο αρµόδιο υποκατάστηµα 
του ΕΛΓΑ. 

Επιπλέον όσων αφορά τα Συλ-
λογικά Σχήµατα Γεωργών (ΣΣΓ) 
προστίθενται ακόµα δύο προϋπο-
θέσεις ένταξης σύµφωνα µε την 
τροποποιητική: Πρώτον, να έχουν 
υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυ-

σης κατά το έτος 2020 για να επι-
δοτηθούν επενδύσεις ενεργητι-
κού συστήµατος για την προστα-
σία των καλλιεργειών από το χα-
λάζι ή και την βροχή σε αγροτεµά-
χια που ανήκουν κατά κυριότητα 
ή κατά χρήση στο ΣΣΓ. ∆εύτερον, 
το συλλογικά σχήµα να έχει εξο-
φλήσει τις ασφαλιστικές του ει-
σφορές στον ΕΛ.Γ.Α. για το έτος 
2019 κατά την ηλεκτρονική ορι-
στικοποίηση της αίτησης.

Υπενθυµίζεται ότι το Μέτρο 5.1 

Έως 1/6 αίτηση για ενεργητική

αγρότης - αγρότισσα, βάσει βεβαίω-
σης του ΜΑΑΕ, ή έχει τις προϋποθέ-
σεις για να οριστεί ως επαγγελµατί-
ας αγρότης - αγρότισσα από το ΜΑ-
ΑΕ, εξαιρουµένων των συζύγων των 
επαγγελµατιών αγροτών στο τοµέα 
της αλιείας. Τέλος, δεν πρέπει να εί-
ναι σπουδαστής/στρια ή φοιτητής/
τρια που δεν έχει συµπληρώσει τον 
αριθµό των προβλεπόµενων ετών 
φοίτησης για κάθε σχολή.

Τυπικές αποδόσεις
Τα 8.000 και 12.000 ευρώ Τυπι-

κή απόδοση µεταφράζονται µε βά-
ση τις κύριες καλλιεργητικές επιλο-
γές και επιλογές εκτροφών των πα-
ραγωγών σε:

Ελαιώνας (επιτραπέζια ελιά): 
27 και 40 στρέµµατα.

Ελαιώνας (ελαιοποιήσιµη ελιά): 
43 και 65 στρέµµατα. 

Ακρόδρυα: 16 και 24 στρέµµατα.
Εσπεριδοειδή: 16 και 24 στρέµµατα.
Πυρηνόκαρπα, µηλοειδή, αµπε-

λώνες (οίνος): 12 και 18 στρέµµατα.
Αµπελώνες (επιτραπέζιο στα-

φύλι): 9 και 14 στρέµµατα.
Κηπευτικά: 7 και 11 στρέµµατα.
Σκληρό σιτάρι: 245 και 368 

στρέµµατα.
Βαµβάκι: 53 και 80 στρέµµατα.
Πρόβατα: 86 και 129 θηλυκά.
Βοοειδή γαλακτοπαραγωγής: 13 

και 20 θηλυκά.

Ακόµα «παίζεται» 
∆εν είναι απίθανο τελικά η 

Τυπική Απόδοση να παραµείνει 
στα 8.000 ευρώ ωστόσο εξετά-
ζονται τρόποι να περιοριστεί το 

υπερβολικό ενδιαφέρον

Η 3η πρόσκληση 
των νέων αγροτών 
αναµένεται να 
επωφελήσει περί 
τους 10.000 
δικαιούχους.
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18 μήνες
Στη νέα πρόσκληση εξετάζεται 
και η αύξηση του περιθωρίου 
πρώτης εγκατάστασης από το 
12µηνο στους 18 µήνες.

Δικαιούχοι
Για να ενταχθεί κάποιος στο 
Μέτρο πρέπει να είναι κάτω των 
41 ετών και δεν πρέπει να έχει 
σύζυγο που είναι είτε 
επαγγελµατίας αγρότης - 
αγρότισσα, βάσει βεβαίωσης 
του ΜΑΑΕ. 

Εκτάσεις
Τα 8.000 και 12.000 ευρώ Τυπική 
απόδοση στο σκληρό σιτάρι 
µεταφράζονται σε 245 και 368 
στρέµµατα και στο βαµβάκι σε 53 και 
80 στρέµµατα αντίστοιχα.



προστασία

Τρακτέρ, αγροτικά
και αρδευτικά
με νέο πρόγραμμα
Ένα νέο πρόγραµµα κάλυψης κε-
φαλαίου κίνησης και επενδύσεων 
χωρίς να απαιτείται ίδια συµµετο-
χή και µε προνοµιακό επιτόκιο α-
ποκλειστικά για επιχειρήσεις του α-
γροτικού τοµέα ανακοίνωσε η Πα-
γκρήτια Τράπεζα, µέσω του οποί-
ου παρέχονται κεφάλαια για επεν-
δύσεις σε µη θερµαινόµενα θερµο-
κήπια, εξοπλισµό βιοαερίου, έργα 
άρδευσης, αλλά και  αγορά αγροτι-
κού αυτοκινήτου ή τρακτέρ.

Τα συγκεκριµένα δάνεια παρέ-
χονται σε συνεργασία µε την Ευ-
ρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (Ε-
ΤΕπ) µέχρι τις 25/6/2022, ή µέχρι 
εξαντλήσεως των διατιθέµενων πό-
ρων. Η διάρκεια της χρηµατοδότη-
σης µπορεί να ανέλθει στα 12 έτη, 
ενώ προβλέπεται περίοδος χάριτος 
δύο χρόνων. Αναλυτικά το δελτίο 
τύπου αναφέρει:

«Προς την κατεύθυνση της κοινής 
προσπάθειας για µια «πράσινη» οι-
κονοµία τάσσεται η Παγκρήτια Τρά-
πεζα, δηµιουργώντας χρηµατοδοτι-
κά εργαλεία που ενθαρρύνουν τη 
χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέρ-
γειας από επιχειρήσεις του πρωτο-

γενούς τοµέα.Ειδικότερα, σε συνερ-
γασία µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων (ΕΤΕπ), παρέχει ρευ-
στότητα και χρηµατοδοτεί επενδυ-
τικά σχέδια επιχειρήσεων που δρα-
στηριοποιούνται στους κλάδους της 
αγροδιατροφής και της βιοοικονο-
µίας.  Τα δάνεια µπορούν να καλυ-
φθούν εξ ολοκλήρου από κεφά-
λαια της ΕΤΕπ, χωρίς να απαιτείται 
ίδια συµµετοχή, ενώ παρέχονται µε 
προνοµιακό επιτόκιο, απαλλαγµέ-
νο από την εισφορά του Ν.128/75. 

Μέσα από το πρόγραµµα καλύ-
πτεται ένα ευρύ φάσµα χρηµατοδο-
τικών αναγκών του αγροτικού το-
µέα όπως: κεφάλαιο κίνησης, δα-
πάνες για αγορά επέκταση ή ανα-
καίνιση επαγγελµατικών εγκατα-
στάσεων και επαγγελµατικού εξο-
πλισµού, δαπάνες αδειών ευρεσι-
τεχνίας για τεχνική εφαρµογή ενός 
έργου, επενδύσεις έρευνας και ανά-
πτυξης. Ειδικά για τον αγροδιατρο-
φικό τοµέα και τη βιοοικονοµία επι-
λέξιµες θεωρούνται δαπάνες που, 
υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις, 
αφορούν επενδύσεις για:

µη θερµαινόµενα θερµοκήπια, 
εξοπλισµό βιοαερίου, 
έργα άρδευσης, αλλά και 
αγορά αγροτικού αυτοκινή-

του ή τρακτέρ.
Τα  συγκεκριµένα δάνεια  θα πα-

ρέχονται µέχρι τις 25/6/2022, ή µέ-
χρι εξαντλήσεως των διατιθέµενων 
πόρων. Η διάρκεια της χρηµατοδό-
τησης είναι έως 12 έτη, ενώ προβλέ-
πεται περίοδος χάριτος 2 χρόνων.».

Αίτηµα για ένταξη
επιπλέον δικαιούχων
Leader µε 40 εκατ. ευρώ 
Θετικά βλέπει το αίτηµα για ένταξη 
επιλαχουσών προτάσεων συνολικής 
δηµόσιας δαπάνης 40 εκατ. ευρώ 
στα πλαίσια του Leader το 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. 
Όπως ενηµερώθηκαν οι 
Αντιπεριφερειάρχες ∆ράµας και 
Ροδόπης κκ. Παπαδόπουλος και 
Τσαλικίδης από την ηγεσία του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, 
γίνεται προσπάθεια να 
εξασφαλιστούν οι απαραίτητοι πόροι 
για την ένταξη όλων των θετικά 
αξιολογηµένων προτάσεων στο  
Πρόγραµµα Leader. 

Νέο Εξοικονοµώ και για
επιχειρήσεις το 2021
Νέα προγράµµατα «Εξοικονοµώ» 
που θα απευθύνονται σε νοικοκυριά, 
επιχειρήσεις αλλά και δηµόσια κτίρια 
θα προκηρυχθούν µέσα στο 2021, 
ανέφερε η γενική γραµµατέας 
Ενέργειας και Φυσικών Πόρων του 
ΥΠΕΝ Αλεξάνδρα Σδούκου. 
Σηµειώνεται εδώ ότι στο περασµένο 
πρόγραµµα υποβλήθηκαν 40.000 
αιτήσεις ένταξης στο πρόγραµµα.

συνολικού προϋπολογισµού 15 
εκατ. ευρώ, καλύπτει το 80% του 
κόστους για την υλοποίηση επεν-
δύσεων ενεργητικής προστασίας 
από τον παγετό, το χαλάζι και τη 
βροχή. Εκµεταλλεύσεις µε πυρη-
νόκαρπα, µηλοειδή, ακτινίδια, α-
µπέλια, κεράσια και ρόδια µπορούν 
να ενταχθούν. Η µέγιστη δαπάνη 
που επιδοτείται ανά επένδυση κα-
θορίζεται ανά καλλιέργεια και εί-
δος επένδυσης φτάνοντας το µέ-
γιστο τα 3.950 ευρώ το στρέµµα.

Περίοδος χάριτος
Η διάρκεια της χρηµατο-

δότησης είναι έως 12 έτη, 
ενώ προβλέπεται περίοδος 

χάριτος δύο χρόνων. 
Προβλέπονται επίσης 

ευνοϊκά επιτόκια
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ

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

Μέτρο 9 Οµάδες 
Παραγωγών
Έως τις 10 Μαΐου µπορούν 
να υποβάλλουν αιτήσεις 
πληρωµών οι δικαιούχοι 
που έχουν ενταχθεί στο 
Μέτρο 9 «Σύσταση Οµάδων 
και Οργανώσεων 
Παραγωγών», σύµφωνα µε 
σχετική ανακοίνωση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΒΙΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Ανταποκρινόµενη στις σύγχρονες ανάγκες 
των αγροτών για ευελιξία, οικονοµία και µε-
γάλη αυτονοµία, η Landini ετοιµάζεται να δι-
αθέσει στην αγορά το REX4 Electra - Evolving 
Hybrid, ένα νέο «ειδικό» τρακτέρ µε µπρο-
στινό ηλεκτρικό σύστηµα κίνησης και έναν 
πετρελαιοκινητήρα 110 ίππων.

Η Argo Tractors ανέπτυξε τόσο τα µηχα-
νικά όσο και τα ηλεκτρικά εξαρτήµατα αυ-
τού του τρακτέρ, το οποίο θα εφοδιάζεται κι-

βώτιο Reverse Power Shuttle και 3-τάχυτο 
Power Shift (HML). Μεταξύ των πιο σηµαντι-
κών καινοτοµιών του µοντέλου είναι η πλή-
ρως ηλεκτρική κίνηση που έρχεται από τους 
εµπρός τροχούς στον άξονα, µε δύο ανεξάρ-
τητους ηλεκτρικούς κινητήρες και τους σχε-
τικούς αισθητήρες, γεννήτρια και µπαταρία 
αφιερωµένη στην ανάκτηση ενέργειας κατά 
την πέδηση και την επιβράδυνση.

Ολόκληρο το σύστηµα αναλαµβάνει να δια-
χειριστεί το λεγόµενο PMS (Power Management 
System), το οποίο επιβλέπει τη λειτουργία ό-
λων των συσκευών, συµπεριλαµβανοµένης 

Στην ηλεκτρική 
εποχή η Landini 
με το νέο Rex 4  
Eτοιμάζεται για την αγορά το Electra - Evolving Hybrid, 
ένα τρακτέρ με μπροστινό ηλεκτρικό σύστημα κίνησης

Βραβείο για γραµµή 
παραγωγής AGCO

Το κέντρο της AGCO/
Fendt για την παραγωγή 
καµπινών στο Asbach-
Bäumenheim έλαβε για το 
2020 το βραβείο «Smart 
Factory» για τα έργα ψη-
φιοποίησης και τις ολοκλη-
ρωµένες διαδικασίες στη 
γενιά 4.0 της βιοµηχανίας, 
ενώ για πρώτη φορά συµ-
µετείχαν εταιρείες πέρα 
από τις γερµανικές.

Νέοι καλλιεργητές 
από Kverneland
Οι νέοι νοµικοί κανονισµοί, 
και οι ειδικοί όροι βιολογι-
κής καλλιέργειας δηµιουρ-
γούν αυξηµένη ζήτηση για 
εναλλακτικές λύσεις ένα-
ντι της παραδοσιακής χρή-
σης ζιζανιοκτόνων. Η 
Kverneland λοιπόν προ-
σφέρει στον τοµέα της µη-
χανικής ζιζανιοκτονίας νέ-
ες λύσεις προσφέροντας 
τους καλλιεργητές Turbo 
και Enduro Pro.

Υψηλής τεχνολογίας 
µαχαίρια Amazone
Με µαχαίρια διαµέτρου 
380 χιλιοστών και το βελ-
τιωµένο σύστηµα TwinTeC 
+ εξοπλίζει η Amazone τα 
ανανεωµένα µοντέλα 
σπαρτικών Cirrus 6003-2 
και 6003-2C. Το σύστηµα 
TwinTeC+ κόβουν τέλεια 
τις αυλακιές σύµφωνα µε 
την Amazone µε ακριβές 
βάθος σε ταχύτητες λει-
τουργίας µεταξύ 10 και 20 
χιλιοµέτρων την ώρα.

Drone ψεκασµού µε 
µεγάλη αυτονοµία
Το eBee Ag είναι η τελευ-
ταία προσθήκη της 
senseFly στη σειρά λύσεων 
drone, eBee X. Εξοπλισµέ-
νο µε την τυπική µπαταρία 
των 3700 mAh, έχει δυνα-

Πολυτελής έκδοση 
του Same Explorer
Την περιορισµένης κυκλο-
φορίας έκδοση Explorer 
120 HD GS λανσάρει η 
Same, η οποία «στολίζει» 
µε γκρι και κόκκινες πινε-
λιές το δηµοφιλές της µο-
ντέλο. Τα νέα χρώµατα θυ-
µίζουν κάτι από το πρώτο 
Same που βγήκε στην πα-
ραγωγή 97 χρόνια πριν, το 
Cassani. Το Explorer έχει 
πουλήσει 130.000 µονά-
δες παγκοσµίως ενώ ήταν 
από τα πρώτα πετρελαιοκί-
νητα τρακτέρ µε τετρακί-
νηση, πίσω ηλεκτρικό σύν-
δεσµο και αυτόµατο pto.

τότητα πτήσης έως και 45 
λεπτά. Η κατασκευάστρια 
λέει ότι µια µπαταρία υψη-
λής αυτονοµίας (4900 
mAh) αυξάνει µάλιστα τους 
χρόνους πτήσης έως και 
55 λεπτά, επιτρέποντας στο 
eBee Ag να καλύπτει πε-
ρισσότερα από 395 στρέµ-
µατα σε µία µόνο πτήση και 
εξοικονοµώντας χρόνο και 
χρήµα σε σύγκριση µε την 
συµβατική χαρτογράφηση.
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Άδεια διάθεσης 
για το εντομοκτόνο 
VERIMARK® 20 SC 
της εταιρείας FMC
Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων χο-
ρήγησε άδεια διάθεσης στην αγορά στο εντοµοκτόνο 
VERIMARK® 20 SC (δραστική ουσία: cyazypyr®), για 
περιορισµένη και ελεγχόµενη χρήση στην καλλιέργεια 
του καρπουζιού υπαίθρου εναντίον των αφίδων (Aphis 
sp., Aphis gossypii) για χρήση εντός των Περιφερεια-
κών Ενοτήτων Αχαΐας και Ηλείας για την περίοδο 1η 
Μαρτίου 2021 έως 28 Ιουνίου 2021.

Το καταστροφικό δυναµικό της αφίδας είναι γνωστό. 
Αναπτύσσει µεγάλους πληθυσµούς και αποµυζά τους 
χυµούς από όλα σχεδόν τα όργανα του φυτού. Κιτρινί-
σµατα ή/και συστροφή φύλλων, πτώση ανθέων ή/και 
καρπών είναι τα συνήθη αποτελέσµατα της προσβολής. 
Η αφίδα είναι επίσης και σοβαρός φορέας ιώσεων και 
η έγκαιρη αντιµετώπιση της είναι αναγκαία για να ο-
λοκληρωθεί η καλλιέργεια µε επιτυχία.

Το VERIMARK® 20 SC είναι εντοµοκτόνο επαφής και 
στοµάχου. Καταπολεµά όλα τα προνυµφικά στάδια και 
επιδεικνύει εξαιρετική ωο-προνυµφοκτόνο δράση. Πε-
ριέχει την δραστική ουσία cyantraniliprole, η οποία α-
νήκει στην χηµική οικογένεια των ανθρανιλικών δια-
µιδίων και έχει ένα νέο τρόπο δράσης (IRAC group 28) 
µέσω της ενεργοποίησης των υποδοχέων ρυανοδίνης 
των εντόµων, µε άµεσο αποτέλεσµα την µειωµένη µυ-
ϊκή λειτουργία, παράλυση και ακολούθως θανάτωση 
των εντόµων-στόχων.

Η εφαρµογή του VERIMARK® 20 SC γίνεται µε στά-
γδην άρδευση στα αρχικά στάδια προσβολής, κατά την 
εκκόλαψη των αυγών και την εµφάνιση των προνυµ-
φών. Οι εφαρµογές µπορούν να ξεκινήσουν από το 
στάδιο των 2 φύλλων µε δόση 37,5 κ.εκ/στρ. Επανά-
ληψη, αν χρειαστεί, µετά από τουλάχιστον 7 ηµέρες. 

Το VERIMARK® 20 SC  προσθέτει µια νέα  λύση στην 
φυτοπροστασία του καρπουζιού και θέτει τις βάσεις για 
µια συγκοµιδή µε υψηλή εµπορική αξία βοηθώντας τους 
παραγωγούς να ανταποκριθούν καλύτερα στις απαιτή-
σεις της αλυσίδας τροφίµων αλλά και να διατηρήσουν 
την βιωσιµότητα της επιχείρησής τους.

της µπαταρίας, µέσω των αντίστοιχων µετα-
τροπέων, ενώ διαχειρίζεται τον κινητήρα και 
τη γεννήτρια.

Σύµφωνα µε την Landini, αυτή η σύγχρο-
νη προσέγγιση κατέστησε δυνατή τη δηµι-
ουργία ενός υβριδικού τρακτέρ όπου ο πετρε-
λαιοκινητήρας, µέσω της γεννήτριας και της 
µπαταρίας, τροφοδοτεί τους µπροστινούς η-
λεκτρικούς κινητήρες, επικοινωνεί συνεχώς 
µε τα πίσω κιβώτια ταχυτήτων δηµιουργώ-
ντας µε αποτελεσµατικό τρόπο ένα παράλ-
ληλο υβριδικό σύστηµα ανεξάρτητο από τη 
µηχανική αναλογία µεταξύ των πίσω και των 
εµπρός τροχών του τρακτέρ.

«Ο συνδυασµός αυτών των τεχνολογι-
κών βελτιώσεων εγγυάται εξοικονόµηση 
καυσίµου 10%, βελτίωση γωνίας τιµονιού 
15% και µεγαλύτερη σταθερότητα στις µε-

ταφορές, ενσωµατωµένη πλήρως µε το τρέ-
χον ηλεκτρικό σύστηµα διεύθυνσης», λέει 
η Landini. Για την αύξηση της άνεσης, συ-
µπεριλήφθηκε µια νέα ηλεκτρονικά ελεγχό-
µενη ανάρτηση καµπίνας, µε ένα ηµι-ενερ-
γό σύστηµα παρόµοιο µε αυτό που είναι ή-
δη διαθέσιµο στην γκάµα τρακτέρ υψηλών 
προδιαγραφών.

Η καµπίνα είναι εξοπλισµένη µε δύο πα-
θητικές µπροστινές αναρτήσεις, ενώ στο πί-
σω µέρος έχει δύο υδραυλικά αµορτισέρ για 
µείωση των κραδασµών. Όπως αναφέρει η 
κατασκευάστρια, η µονάδα ελέγχου, η οποία 
ανιχνεύει την κίνηση του τρακτέρ και την την 
κλίση του εδάφους, ρυθµίζει την απόσβεση 
σε πραγµατικό χρόνο και ασταµάτητα.

Αναφορικά µε τη µετάδοση, η Landini λέ-
ει ότι ένα χειριστήριο πολλαπλών λειτουρ-
γιών στην καµπίνα αντικαθιστά τον παρα-
δοσιακό µοχλό ταχύτητας ενώ η ηλεκτρονι-
κή µονάδα ελέγχου (ECU) λαµβάνει το σή-
µα για την αλλαγή ταχύτητας από το χειρι-
στήριο και ενηµερώνεται για την κατάσταση 
του οχήµατος µέσω αισθητήρων. Όταν πλη-
ρούνται οι προϋποθέσεις για την αλλαγή τα-
χύτητας, η ECU δίνει εντολή στους ενεργο-
ποιητές που µετακινούν το χειριστήριο αλ-
λαγής στην επιθυµητή θέση.

Αθόρυβο σύστηµα
Οι αλλαγές ταχυτήτων αυτοµατοποι-
ούνται, το τρακτέρ γίνεται αθόρυβο 

και η οικονοµία καυσίµου βελτιώνεται 
µέσω του υβριδικού συστήµατος
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Δύσκολο 
να λες αλήθειες 

 ∆ιαχρονικό: Κανένας δεν είναι 
πιο µισητός, από αυτόν που λέει 
την αλήθεια. Πλάτων

 Nutri Score: Με τον 
υπεραπλουστευµένο πενταπλό 
χρωµατικό κώδικα του Nutri Score 
που τείνει να επιβληθεί στην 
Ευρώπη ισοπεδώνονται και 
οµογενοποιούνται τα πάντα για να 
εξυπηρετηθεί η βιοµηχανία και να 
οδηγηθούν οι καταναλωτές σε 
συγκεκριµένες αγορές. Και τα 
εξαιρετικής ποιότητας ελληνικά 
υγιεινά προϊόντα πάνε στα 
«άχρηστα» διατροφικά και η 
Μεσογειακή ∆ιατροφή «πετιέται» … 

 Οινόπνευµα:
Οι Έλληνες πίνουν 
ετησίως 10,3 λίτρα 
ισοδυνάµων 
καθαρού 
οινοπνεύµατος, Οι 
Πορτογάλοι-12,9, 
οι Ισπανοί-11,2, οι 

Ιταλοί-6,7, οι Τούρκοι-2, οι 
Βούλγαροι-11,4, οι Αλβανοί-7, οι 
γάλλοι-12,2, Άγγλοι-11,6, 
Γερµανοί-11,8, οι Πολωνοί-12,5, οι 
Ρουµάνοι-14,4, οι Ουκρανοί-13,9, οι 
Ρώσοι-15,1, οι Σουηδοί-9,2, οι 
Φιλανδοί-12,3, οι Ιρλανδοί-11,9, οι 
Ελβετοί-10,7 και οι Λευκορωσοί-17,5. 
Στοιχεία ΠΟΥ, 2014.

 Βρώσιµες ελιές: Εδώ και 
7.000 χρόνια το ελαιόλαδο 
αποδεδειγµένα χρησιµοποιείται 
ευρέως σε διάφορους τοµείς 
(γαστρονοµία, υγιεινή, παρασκευή 
καλλυντικών κ.α.). H παραγωγή 
επιτραπέζιας βρώσιµης ελιάς 
ξεκίνησε πριν 6.600 χρόνια. Η 
ανακάλυψη έγινε σε υποθαλάσσια 
περιοχή, 120 µέτρα ανοιχτά της 
ακτογραµµής στην Χάιφα 
(Ισραήλ), σε βάθος 4 µέτρων από 
την επιφάνεια της θάλασσας 
(εκείνη την εποχή η εγκατάσταση 
ήταν 100-200 µέτρα από την 
θάλασσα). Η γειτνίαση του 
σηµείου µε τη θάλασσα θα 
µπορούσε να παρέχει αλάτι και 
θαλασσινό νερό για την 
εκπίκρανση των ελιών (µε 
επανάληψη εκπλύσεων) και στη 
συνέχεια το αλάτισµα τους 
(µούλιασµα στο θαλασσινό νερό). 
godtv.com, olivenews.gr, 
4/2/2021

*ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Τεκµηριωµένο και χαρακτηρισµένο 
πολλαπλασιαστικό υλικό για επτά καρ-
πούς αυτοφυών θάµνων και δένδρων 
της ελληνικής χλωρίδας που παρουσι-
άζουν αυξανόµενο εµπορικό ενδιαφέ-
ρον, µπορούν να έχουν, πλέον, στη δι-
άθεσή τους οι Έλληνες αγρότες.

Πρόκειται για το σαµπούκο, την κρα-
νιά, την τσαπουρνιά, το µελανχές, την 
αγριοτριανταφυλλιά, τη σµεουριά και 
το σουµάκι, τα οποία αν και δεν είναι 
σπάνια είδη, διακρίνονται για την πο-
λύ ισχυρή αντιοξειδωτική τους δράση 
κι ως εκ τούτου έχουν µπει στο µικρο-
σκόπιο παραγωγών, οι οποίοι ψάχνουν 
εναλλακτικές λύσεις ενίσχυσης του ει-
σοδήµατός τους. Μέχρι σήµερα, ωστό-
σο, τα συγκεκριµένα επτά είδη αυτοφυ-
ών δασικών καρπών αν και ήδη καλ-
λιεργούνται σε µια µικρή κλίµακα στη 
χώρα µας, η αναπαραγωγή τους βασί-
ζεται σε συλλογές άγριων πληθυσµών 
από τη φύση, που στερούνται πιστοποι-
ήσεων και δεν µπορούν να απολαύ-
σουν την προστιθέµενη αξία που θα 
µπορούσαν βάσει της ποιότητάς τους.

Το κενό αυτό ήρθε να καλύψει το ε-

ρευνητικό πρόγραµµα «Eco Variety» 
που αφορά στην ανάδειξη τοπικών πα-
ραδοσιακών ποικιλιών, αλλά και αυ-
τοφυών καρποφόρων θάµνων και δέ-
ντρων και υλοποιείται από τον ΕΛΓΟ–
∆ήµητρα, σε συνεργασία µε το τµήµα 
Γεωπόνων – Μηχανολόγων του ΤΕΙ Η-
πείρου, δύο φυτώρια και µια εταιρεία 
πληροφορικής και µε τη χρηµατοδότη-
ση του ΕΣΠΑ. «Το έργο έχει ως στόχο 
τη συλλογή, αναπαραγωγή, διατήρη-
ση, πιλοτική καλλιέργεια και στο τέλος 
την αξιοποίηση κι ανάδειξη αυτών των 
ειδών, τα οποία τα συλλέξαµε από τρεις 
πληθυσµούς το καθένα, από περιοχές 
στη Βόρεια Ελλάδα και στην Ήπειρο», 
εξήγησε στην Agrenda η Κατερίνα Πα-
παναστάση, η οποία εργάζεται ως γε-

ωπόνος στο Ινστιτούτο Γενετικής Βελ-
τίωσης και Φυτογενετικών Πόρων του 
ΕΛΓΟ ∆ήµητρα Θεσσαλονίκης.

Αρχικά συλλέχθηκε πολλαπλασιαστι-
κό υλικό από τη φύση προκειµένου να 
γίνουν τα πειράµατα αναπαραγωγής, 
φύλλα για γενετικές αναλύσεις αλλά 
και έδαφος ώστε οι συνθήκες στο φυ-
τώριο να προσοµοιάσουν στη φύση και 
ακολούθησαν και ποιοτικές αναλύσεις 
στους καρπούς. Για την ταυτοποίηση 
του γενετικού υλικού δε, όπως τονίζει 
η ερευνήτρια του Ινστιτούτου, Αφρο-
δίτη Τσάµπαλλα, χρησιµοποιήθηκαν 
τεχνολογίες DNA Barcoding και µετέ-
πειτα έλαβαν το επιστηµονικό τους ό-
νοµα, µε βάση το διεθνές σύστηµα τα-
ξινόµησης.

Επτά είδη αυτοφυών δασικών
καρπών με αντιοξειδωτική 
δράση ζητούν πιστοποίηση 
Eco Variety Σαμπούκο, κρανιά, τσαπουρνιά, σμεουριά, 

μελανχές, αγριοτριανταφυλλιά, σουμάκι 
έχουν μπει στο μικροσκόπιο παραγωγών 

Τα 7 είδη µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
στα τρόφιµα και την κοσµετολογία.

Πρωτόκολλα αναπαραγωγής και πιλοτικοί αγροί για χρήση 
στην βιοµηχανία τροφίµων, κοσµετολογία, φαρµακευτική

Μετά τους απαραίτητους πειραµατισµούς στο εργαστήριο για τα επτά 
εξεταζόµενα είδη αναπτύχθηκαν ειδικά πρωτόκολλα αναπαραγωγής και 
κατόπιν εγκαταστάθηκαν 20 γενότυποι σε πιλοτικούς αγρούς, ώστε να 
µελετηθεί η επίδραση της θρέψης στην ανάπτυξη των φυτών, στην 
πρωιµότητα της άνθησης, στην παραγωγικότητα και στην ποιότητα των 
παραγόµενων καρπών, µε στόχο να βγει ένας οδηγός καλλιέργειας και να 
ωφεληθούν οι εν δυνάµει καλλιεργητές τους. «Ήδη έχουµε παραδώσει 
πολλαπλασιαστικό υλικό στους φυτωριούχους οι οποίοι εµπλέκονται στο 
πρόγραµµα και αυτοί έχουν ξεκινήσει µαζική αναπαραγωγή», σηµείωσε η 
γεωπόνος κ. Παπαναστάση, εκφράζοντας παράλληλα την εκτίµηση ότι τη 
φετινή άνοιξη ή το φθινόπωρο, θα διατίθεται στους ενδιαφερόµενους 
πιστοποιηµένο πολλαπλασιαστικό υλικό.

Μαρµελάδα
Στη βιοµηχα-

νία τροφίµων, 
τα 7 είδη γίνο-
νται προϊόντα 
µαρµελάδας 
ή ροφήµατα

Υλικό
Έχει παραδο-
θεί πολλαπλα-
σιαστικό υλικό 

σε φυτωρι-
ούχους που 

κάνουν µαζική 
αναπαραγωγή

Άγρια
Η αναπαρα-
γωγή τους 

βασίζεται σε 
συλλογές 
άγριων 

πληθυσµών

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr
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Στη δηµιουργία ενός δικτύου επιχειρη-
µατιών µε τους οποίους συνεργάζεται 
προκειµένου να διαθέτει τις οινολά-
σπες από την παραγωγή των κρασιών 
της έχει προχωρήσει η Agrovision, η 
οποία εδρεύει στην Ιερισσό της Χαλ-
κιδικής. Στο πλαίσιο των συνεργασι-
ών αυτών εστιατόρια και επιχειρήσεις 
τροφίµων προέβησαν στη δηµιουργία 
συνταγών µε οινολάσπες.

Όπως επισηµαίνει ο Άγγελος Ζα-
µάνης, γενικός διευθυντής της εται-
ρείας «κάθε επιχείρηση πρέπει να σέ-
βεται το προϊόν, τους εργαζόµενους 
και το περιβάλλον. Η συνήθης πρα-
κτική των οινοποιείων είναι να απο-
θέτουν τις οινολάσπες σε αγρούς. Ε-
λάχιστοι είναι εκείνοι που αξιοποι-
ούν τις οινολάσπες, κυρίως ως λίπα-
σµα αν και συνήθως όχι µε την ορθή 
πρακτική. Εµείς πήγαµε µε έτοιµες 
προτάσεις προς επιχειρήσεις-πελά-
τες µας. Το πρώτο προϊόν που δηµι-
ουργήσαµε ήταν ψωµί µε οινολάσπη. 
Πειραµατιστήκαµε µε τις οινολάσπες 
και το ψωµί, δεδοµένου ότι ως συστα-
τικό «σκοτώνει» τη µαγιά, µε τις γεύ-
σεις που ταίριαζαν καλύτερα µεταξύ 
τους. Ο επιχειρηµατίας, δεδοµένου 
ότι στο ψωµί χρησιµοποιήσαµε ερυ-
θρή οινολάσπη, είδε σηµαντική αύ-
ξηση των εσόδων του». 

Ακολούθησαν κι άλλες επιχειρή-
σεις, µία εκ των οποίων δηµιούργη-
σε ζύµη πίτσας µε οινολάσπη, ζαχα-
ροπλαστείο που έκανε κουλούρια και 
ξενοδοχείο που θέλει να προσφέρει 
σαντουϊτσάκια, µε κρεµµύδια που έ-
χουν καραµελώσει σε οινολάσπη α-
πό γλυκό κρασί. Αυτή την περίοδο η 
Agrovision εξετάζει την επίδραση της 
οινολάσπης στην ωρίµανση του κρέα-
τος, καθώς την επεξεργάστηκε θερµι-
κά για να κρατήσει τα στερεά της στοι-
χεία, ενώ βρίσκεται σε συζητήσεις µε 
µεγάλη αλυσίδα τροφίµων.

∆ράσεις µε κρασί, ελιές, λεβάντα
Η Agrovision ξεκίνησε να δραστηρι-

οποιείται από το 2011 µε τριπλή δρα-
στηριότητα, έχοντας υπό τη σκέπη της 
οινοποιείο, ελαιοτριβείο και την παρα-
γωγή λεβάντας σε µορφή ξηρής δρό-
γης. Είναι κατά 100% εξαγωγική εται-
ρεία, µε κύρια αγορά τη Γαλλία, όπου 
διαθέτει το 98% της παραγωγής της. Η 
εταιρεία παράγει τέσσερις ετικέτες κρα-
σιού, τη σειρά «20» σε λευκό, ερυθρό 
και ροζέ και σε ποικιλίες Sauvignon 
Blanc, Cabernet Sauvignon - Merlot και 
Merlot - Syrah - Petit Verdot αντίστοι-
χα. Eπιπλέον παράγει και µία ετικέτα 
προστιθέµενης αξίας µε την ονοµασία, 
Ιερίς Οίνος, που έχει περάσει από πα-
λαίωση σε βαρέλι, ενώ στα πλάνα της 
είναι η ανάδειξη του πολιτισµού της 
περιοχής µέσω του κρασιού. Γι’ αυτό 
το λόγο προχώρησε πρόσφατα και σε 
νέες φυτεύσεις ποικιλιών Ληµνιό και 
Βιδιανό.  ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ

Τις οινολάσπες των ζυμώσεων 
συνταγή για ψωμί, λουκούμι 
και πίτσα έκανε η Αgrovision

Εγκαίνια για τον τρύγο του 2021 στο νέο 
οινοποιείο του κτήματος «Κυρ Γιάννη»

Μια επετειακή επανέκδοση της «Ρά-
µνιστας» του 2011, µε αφορµή τη 
συµπλήρωση 200 χρόνων από την 
ελληνική επανάσταση, λανσάρισµα 
της «Μαλαγουζιάς» και σε φυσικά 
κανάλια διανοµής και ολοκλήρω-
ση του οινοποιείου στο Αµύνταιο, 
προβλέπει το πλάνο της οινοποι-
ητικής «Κυρ Γιάννη» για το 2021.

Μολονότι και η φετινή χρονιά 
προοιωνίζεται δύσκολη για το ελ-
ληνικό κρασί, µε µια αναµενόµε-
νη µεσοσταθµική µείωση της τά-
ξης του 25%, λόγω των συνθηκών 
της πανδηµίας, για το οινοποιείο 
της οικογένειας Γιάννη Μπουτάρη 
κάποιες αναπτυξιακές κινήσεις δεν 
χωρούν δεύτερες σκέψεις ή νέες α-
ναβολές. «Επιλέξαµε τη Ράµνιστα 
γι’ αυτή την ιδιαίτερη επέτειο για 
τη χώρα µας, γιατί είναι η ναυαρχί-
δα του κτήµατος Κυρ Γιάννη, αλλά 
και διότι το 2011 ήταν µια καταπλη-
κτική χρονιά για το ξινόµαυρο Νά-
ουσας» εξηγεί στην Agrenda ο Στέ-
λιος Μπουτάρης, που πλέον «τρέ-
χει» την οικογενειακή επιχείρηση.

Το επαναλανσάρισµα της «πλη-
θωρικής» «Ράµνιστας» του 2011, 
που θα φέρει πάνω στην ετικέτα 
της και σχετική ένδειξη για τα 200 

χρόνια από τη θεµελίωση των ό-
ρων δηµιουργίας ανεξάρτητου ελ-
ληνικού κράτους, αναµένεται κοντά 
στην 25η Μαρτίου, ώστε και σηµει-
ολογικά να συνδυαστεί µε το ιστο-
ρικό γεγονός. «Θα κυκλοφορήσει 
σε ξύλινη κασετίνα, µε τρεις φιά-
λες, για να προσφέρεται ως δώρο, 
το οποίο ο κάτοχός του θα µπορεί 
να το κρατήσει ακόµη και για άλλα 
δέκα χρόνια», αναφέρει ο κ. Μπου-
τάρης, προσθέτοντας πως «ένας α-
κόµη λόγος που επιλέξαµε τη Ρά-
µνιστα είναι γιατί θέλουµε να ανα-
δείξουµε στο καταναλωτικό κοινό 
τη δυνατότητα παλαίωσης που έ-
χει η ποικιλία Ξινόµαυρο».

Επίκεντρο στο Αµύνταιο έχει και 
η έτερη προτεραιότητα του «Κτή-
µατος Κυρ Γιάννη» για το 2021. 
Οι εργασίες στο τοπικό οινοποι-
είο προχωρούν και µέχρι το φετι-
νό καλοκαίρι η επένδυση, ύψους 
4 εκατ. ευρώ, για τον διπλασιασµό 
της δυναµικότητάς του, που άρχισε 
πριν δύο χρόνια µέσω του 4.2.1 του 
ΠΑΑ, αναµένεται να έχουν ολοκλη-
ρωθεί. «Ευελπιστούµε ότι ο τρύγος 
του 2021 θα γίνει στις καινούριες 
εγκαταστάσεις», τονίζει ο έµπειρος 
οινοποιός.         ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

Τέλος Μαρτίου
επαναλανσάρισµα
της επετειακής 
«Ράµνιστας» 
Το επαναλανσάρισµα της 
«πληθωρικής» 
«Ράµνιστας» του 2011, 
ναυρχίδας του Κτήµατος 
Κυρ Γιάννη, που θα φέρει 
πάνω στην ετικέτα της 
και ένδειξη για τα 200 
χρόνια από τη θεµελίωση 
των όρων δηµιουργίας 
ανεξάρτητου ελληνικού 
κράτους, αναµένεται 
κοντά στην 25η Μαρτίου. 
«Θα κυκλοφορήσει σε 
ξύλινη κασετίνα, µε τρεις 
φιάλες, προκειµένου να 
προσφέρεται ως δώρο, το 
οποίο ο κάτοχός του, 
εφόσον το επιθυµεί, θα 
µπορεί να το κρατήσει 
ακόµη και για άλλα δέκα 
χρόνια», αναφέρει ο 
έµπειρος οινοποιός 
Στέλιος Μπουτάρης, 
υπογραµµίζοντας τη 
δυνατότητα παλαίωσης 
που έχει η ποικιλία 
Ξινόµαυρο.

O Άγγελος Ζαµάνης, γενικός 
διευθυντής της εταιρείας.

 Η Agrovision διαθέτει 300 ιδιόκτητα στρέµµατα στο Ξηροποτάµι Ιερισσού.

Νέο οινοποιείο 
Η καινούρια υποδοµή 
στο Αµύνταιο θα µπο-
ρεί να επεξεργάζεται 
έως και 2.000 τόνους 

πρώτη ύλη ετησίως

ΕΤΗΣΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΛΑΙΩΣΗ

ΦΙΑΛΕΣ

ΕΤΗ

ΡΑΜΝΙΣΤΑΣ

50.000
3�4
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mouro superfoods

Διπλάσια τιμή  
με τη μεταποίηση 
δίνει η αρώνια 
Ένας επιπλοποιός από τα Κουφάλια Θεσσαλονίκης βρέθηκε 
να καλλιεργεί 12 στρέμματα αρώνιας και δεν το μετάνιωσε  

9 κωδικοί
Ο Μαργούτας Σιδέρης 

ένωσε τις δυνάµεις 
τους µε την Αλεξία 
Σταµπουλίδου και 

σήµερα µαζί καλλι-
εργούν αρώνια και 

διαθέτουν στην αγορά 
9 κωδικούς προϊόντων 

Στην αρχή έκαναν αποξήρανση 
αρώνιας, µετά χυµούς και 
µαρµελάδες, ενώ πλέον έχουν 
στραφεί σε υγιεινά τελικά προϊόντα 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Οι ιστορίες αρκετών ανθρώπων 
που δραστηριοποιούνται πλέον 
στον τοµέα της αγροτικής παρα-
γωγής ξεκινούν µε την οικονοµι-
κή κρίση της προηγούµενης δεκα-
ετίας. Φαίνεται δηλαδή ότι πολλοί 
ήταν εκείνοι που κατευθύνθηκαν προς τον πρω-
τογενή τοµέα για να ξεφύγουν από το οικονοµι-
κό τέλµα, στο οποίο βρέθηκαν εκείνα τα πέτρινα 
χρόνια. Η περίπτωση του Μαργούτα Σιδέρη από 
τα Κουφάλια Θεσσαλονίκης, ενός επιχειρηµα-
τία που από την εµπορία επίπλων βρέθηκε να 
καλλιεργεί 12 στρέµµατα αρώνιας, έχει κι αυ-
τή ως σηµείο αναφοράς την οικονοµική κρίση.

Ο 54χρονος επιχειρηµατίας µαζί µε τη συνερ-
γάτιδά του Αλεξία Σταµπουλίδου ανέβηκαν στον 
συρµό των εναλλακτικών µοντέρνων καλλιερ-
γειών το 2014 µε την προοπτική να πουλήσουν 
την παραγωγή τους σε έναν νεοσύστατο συνε-
ταιρισµό στην Κατερίνη. Τελικά βρέθηκαν να µε-

ταποιούν οι ίδιοι την παραγωγή τους, 
πετυχαίνοντας µέσω της διαδικασίας 
αυτής διπλασιασµό του τζίρου. «Η τι-
µή παραγωγού για την αρώνια σήµε-
ρα είναι 1 ευρώ το κιλό. Με την µε-
ταποίηση, ανάλογα βέβαια τον κωδι-
κό, µπορούµε να έχουµε διπλάσια τι-
µή» εξηγεί ο κ. Σιδέρης στην Agrenda.

Αν και καλά «διαβασµένος» ο κ. Σι-
δέρης, τελικά δεν κατάφερε να ακολουθήσει το 
αρχικό του σχέδιο στην παραγωγή αρώνιας. Αυ-
τό γιατί ο συνεταιρισµός στον οποίο έγινε µέλος 
προτού καν µπει στη διαδικασία της φύτευσης 
προκειµένου να έχει έτοιµη αγορά για το προϊόν 
του στα 1,65 ευρώ το κιλό τότε, τελικά κατέβασε 
ρολά µόλις ο νεοφώτιστος αγρότης συγκόµισε 
την πρώτη του παραγωγή, το 2017.

Η διάλυση του συνεταιρισµού τον έφερε σε 
επαφή µε την 44χρονη Αλεξία Σταµπουλίδου, 
η οποία καλλιεργούσε άλλα 8 στρέµµατα. Ένω-
σαν τις δυνάµεις τους και πλέον διαθέτουν στην 
αγορά 9 κωδικούς προϊόντων αρώνιας µέσα α-
πό τη δική τους εταιρεία, Mouro Superfoods. 

Ο Μαργούτας  Σιδέρης και η Αλεξία Σταµπουλίδου βρέθηκαν από ανάγκη να 
καλλιεργούν αρώνια και στη συνέχεια να µεταποιούν την παραγωγή τους, µε 
τη δυναµική της εταιρείας τους να δείχνει ότι άξιζε να πάρουν αυτό το ρίσκο.

Μαργούτας Σιδέρης και Αλεξία Σταµπουλίδου
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«Πικρή ιστορία», σχολιάζει ο Μαρ-
γούτας Σιδέρης. «Αλλιώς το πήγαινα 
και η ζωή µας έβγαλε αλλού» συνε-
χίζει, συνειδητοποιώντας πως ίσως 
βγήκε σε καλό αυτό το αρχικό εµπό-
διο, αφού τώρα βλέπει µε άλλο µά-
τι την αγροτική του εκµετάλλευση. 
Μέχρι στιγµής έχει επενδύσει περί-
που 50.000 ευρώ, µε το κόστος ε-
γκατάστασης να το υπολογίζει κο-
ντά στα 1.000 ευρώ το στρέµµα. Οι 
ετήσιες ανάγκες της καλλιέργειας 
κυµαίνονται στα 200 ευρώ το στρέµ-
µα ενώ το κόστος συγκοµιδής αγγί-
ζει τα 300 ευρώ. «Μέχρι σήµερα µα-
ζεύαµε τόσο όσο απαιτούν οι ανά-
γκες της µεταποίησης, γιατί ακόµα 
δεν έχουµε µηχανολογικό εξοπλι-
σµό που θα µπορούσε να επιταχύνει 
και να συµπιέσει το κόστος συγκο-
µιδής» εξηγεί ο ίδιος, ο οποίος πα-
ραδέχεται πως φέτος είναι η πρώτη 
χρονιά κατά την οποία αγωνιά ότι η 
συνολική παραγωγή των 20 στρεµ-
µάτων δεν θα αρκέσει ώστε να κα-
λύψει τη ζήτηση που έχει προκύψει. 

Τα προϊόντα βγήκαν για πρώτη 
φορά στην αγορά το 2018, όµως 
σε αυτό το µικρό σχετικά χρονικό 

διάστηµα η φιλοσοφία πίσω από 
την παραγωγή άλλαξε. «Στην αρ-
χή έκανα αποξήρανση αρώνιας, ή-
ταν το πιο εύκολο. Μετά ξεκινήσα-
µε να κάνουµε χυµούς και µαρµε-
λάδες. Πλέον έχουµε στραφεί απο-
κλειστικά σε υγιεινά τελικά προϊό-
ντα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για-
τί εκτιµούµε πως η αγορά θα εστιά-
σει κατά προτεραιότητα εκεί», λέει.

Στόχος της επιχείρησης είναι να 
αυξηθούν οι κωδικοί, από τους εν-
νιά που διατίθενται σήµερα. Άλλωστε 
η αρώνια σαν πρώτη ύλη είναι ένα 
αρκετά ευέλικτο προϊόν ως προς τη 
µεταποίησή του. Η κατεύθυνση της 
εταιρείας πάντως είναι κατά βάση ε-
ξαγωγική, αφού φαίνεται πως η ελ-
ληνική αγορά δεν είναι µαθηµένη 
στο εν λόγω προϊόν. Άλλωστε ήδη 
φεύγουν ποσότητες στη Γερµανία, 
ενώ ενδιαφέρον έχει εκδηλωθεί α-
πό ΗΠΑ, Αυστραλία και Φινλανδία. 

Σε κάθε περίπτωση ο Μαργούτας 
Σιδέρης βλέπει περιθώρια περαιτέ-
ρω ανάπτυξης, ειδικά µόλις η συ-
γκυρία της πανδηµίας αποτελέσει 
«χθεσινή είδηση», αν και µέσα στο 
2020, πέτυχαν αύξηση τζίρου 60%.  

Πρώτη φορά φέτος η παραγωγή τους 
δεν θα φτάσει να καλύψει τη ζήτηση

MOURO SUPERFOODS
Μέχρι στιγµής η εταιρεία διαθέτει 

τα προϊόντα της σε πάνω από 200 σηµεία 
πώλησης σε όλη την Ελλάδα, αλλά και σε 
επιλεγµένα σηµεία πώλησης σε αρκετές 

χώρες του εξωτερικού.

Στο εξωτερικό
Η κατεύθυνση είναι 

εξαγωγική, κυρίως προς 
Γερµανία, ενώ υπάρχει 
ενδιαφέρον από ΗΠΑ, 

Αυστραλία και Φινλανδία

ΚΟΥΦΑΛΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

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

agrenda@agronews.gr

Nestlé Waters 
North America
Πρόεδρος Ντιν 
Μητρόπουλος
Την πώληση της θυγατρικής της 
εταιρείας εµφιαλωµένων νερών στη 
Βόρεια Αµερική έναντι 4,3 δις. 
δολαρίων ανακοίνωσε η Nestlé. Μετά 
την οριστικοποίηση της συµφωνίας, η 
Nestlé Waters North America θα 
περάσει στον έλεγχο των επενδυτικών 
εταιρειών One Rock Capital Partners 
και Metropoulos & Co, µε τον 
επικεφαλής της τελευταίας, τον 
Ελληνοαµερικανό δισεκατοµµυριούχο 
επιχειρηµατία Ντιν Μητρόπουλος, να 
αναλαµβάνει καθήκοντα προέδρου και 
διευθύνοντος συµβούλου.

Μικροί Έλληνες 
Παραγωγοί
Αγγελική 
Παπαράδη
Η ιδέα του σήµατος «Μικροί Έλληνες 
Παραγωγοί» είναι µια πρωτοβουλία 
µικρών ελληνικών παραγωγικών 
επιχειρήσεων. Εµπνευστής του 
εγχειρήµατος η Αγγελική Παπαράδη. 
Επιπλέον µέσω της απονοµής του 
σήµατος  οι µικροί παραγωγοί 
προστατεύονται από προϊόντα τα οποία 
δεν είναι ελληνικά αλλά «βαπτίζονται» 
παραπλανώντας τους καταναλωτές.

Green Cola
Δημήτρης Μεταξάς
Kαθήκοντα business development 
manager για την περιοχή της Νοτιο-
ανατολικής Ευρώπης (Southeast 
Europe) ανέλαβε ο ∆ηµήτρης Μεταξάς, 
έµπειρο στέλεχος της αγοράς µε θητεία 
στην Carrefour – Μαρινόπουλος, στην 
Coca-Cola Hellenic καθώς και στην 
Μέλισσα Κίκιζας.

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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Η πιο σαρωτική αγροτική µεταρρύθ-
µιση των τελευταίων δεκαετιών έχει 
στρέψει την προσοχή του πλανήτη 
στην Ινδία και δη στους αγρότες της, 
οι οποίοι πραγµατοποιούν µεγαλει-
ώδεις κινητοποιήσεις, καθώς καταρ-
γούνται οι εγγυηµένες σταθερές τι-
µές από το κράτος και το ρόλο αγο-
ραστή, αναλαµβάνει η ελεύθερη α-
γορά. Εξίσου ηχηρός αναµένεται ό-
τι θα είναι και ο αντίκτυπος αυτής 
της µεταρρύθµισης στις διεθνείς α-
γορές. Ο λόγος είναι απλός: πλέον 
η Ινδία θα παράγει για να εξάγει.

Οι αντιστάσεις του αγροτικού κόσµου 
της Ινδίας στην αλλαγή αυτή που ου-
σιαστικά υιοθετεί το κυρίαρχο µοντέλο 
οργάνωσης της αγοράς και το οποίο 
ισχύει και στον υπόλοιπο κόσµο δεν 
έχουν σπάσει ακόµα, παρά τις µεγά-
λες δόσεις αυταρχισµού που έχει επι-
δείξει ο πρωθυπουργός της χώρας Να-
ρέντρα Μόντι.   

Ο πυρήνας της µεταρρύθµισης, λοι-
πόν, κατευθύνει την αγροτική παρα-
γωγή της χώρας στα λιµάνια της ε-
λεύθερης αγοράς, κάτι που αναπό-
φευκτα θα εκτροχιάσει τα οικονοµι-
κά των φτωχότερων αγροτικών στρω-
µάτων της χώρας, που είναι και τα πο-
λυπληθέστερα. Αυτό το ακριβό τίµη-
µα αναµένεται ότι θα ξεκλειδώσει µια 
σειρά επενδύσεων που µε τη σειρά 
τους θα εκσυγχρονίσουν την αγρο-
τική παραγωγή. Παράλληλα, η εξά-
λειψη των κρατικών παρεµβάσεων 

που ρύθµιζαν µέχρι σήµερα τις τιµές 
των παραγωγών, θα άρει και τους πε-
ριορισµούς του Παγκόσµιου Οργανι-
σµού Εµπορίου οι οποίοι στένευαν τις 
εξαγωγικές δυνατότητες της Ινδίας. 

Από την πλευρά του ο Ινδός πρω-
θυπουργός επιµένει ότι η µεταρρύθ-
µιση θα ευνοήσει τους αγρότες και 
θα ενισχύσει τις τιµές που πληρώνο-
νται για την παραγωγή τους. 

Πολύ συνοπτικά, έως τώρα η κρα-
τική υπηρεσία τροφίµων της Ινδίας, 
αγόραζε ρύζι και σιτηρά από τους α-
γρότες της χώρας σε εγγυηµένες και 
σταθερές τιµές και στη συνέχεια διέ-
θετε τις ποσότητες αυτές σε χαµηλές 
τιµές στην υπόλοιπη χώρα. 

Αυτό είχε ως αποτέλεσµα από τη 
µια την εντατικοποίηση της αγροτι-
κής παραγωγής, µε βεβιασµένο, πρό-
χειρο και ανεξέλεγκτο όµως τρόπο, α-
πό την άλλη την κακοδιαχείριση και 

την υποβάθµιση σηµαντικού όγκου της 
παραγωγής που δεν φυλασσόταν σω-
στά. Φυσικά οι Ινδοί αγρότες µπορούν 
να καλλιεργούν κι άλλες εκτατικές καλ-
λιέργειες όπως ψυχανθή, τα οποία ήδη 
αγοράζουν ιδιωτικές εταιρείες και διαθέ-
τουν σε αρκετά υψηλές τιµές για τον µέ-
σο Ινδό καταναλωτή, όσο στους αγρότες 
επιστρέφει ένα µικρό κλάσµα τις τελικής 
τιµής των προϊόντων.

Ρύζι, βαµβάκι, σιτάρι
Οι επικριτές του Μόντι ορθώς επιση-

µαίνουν πως τα εισοδήµατα των αγρο-
τών δεν µπορούν να ενισχυθούν όσο οι 
συµπατριώτες τους δεν είναι σε θέση να 
τα αγοράσουν. Ακριβώς αυτή η έλλειψη 
ευρύτερης κοινωνικής πολιτικής που εί-
ναι συνεπής σε κάθε παρέµβαση του Να-
ρέντρα Μόντι καθ’ όλη την πολιτική του 
σταδιοδροµία  µαρτυρά ότι στόχος δικός 
του και των συµφερόντων που προωθεί 
δεν είναι το εσωτερικό της αχανούς χώ-
ρας. Τουλάχιστον σε πρώτη φάση. Ρύ-
ζι, βαµβάκι και σιτηρά που µέχρι σήµε-

Ταρακουνά τον Μόντι
η αγροτική στροφή της Ινδίας
Σαρωτική αγροτική μεταρρύθμιση έρχεται να ανατρέψει τις ισορροπίες των αγορών διεθνώς 

Οι αγρότες της 
Ινδίας δηλώνουν 
αποφασισµένοι να µην 
επιστρέψουν στα χωριά 
τους αν δεν ακυρωθεί 
το νοµοθετικό πακέτο 
της κυβέρνησης. 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr
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ρα προορίζονταν για την εσωτερική α-
γορά της Ινδίας, θα ξεχυθούν στις διε-
θνείς αγορές. Την ίδια στιγµή, νοµοτε-
λειακά θα ευνοηθεί η συγκεντροποίη-
ση των αγροτικών εκτάσεων που θα τις 
διαχειρίζονται µεγάλες ίσως και πολυε-
θνικές εταιρείες, µετατρέποντας σε σύγ-
χρονους δουλοπάροικους τους πρώην 
ιδιοκτήτες που ήδη είναι υπερχρεωµέ-
νοι. Τι σηµαίνει αυτό πρακτικά για τους 
αγρότες του υπόλοιπου κόσµου; Ακόµα 
µεγαλύτερος ανταγωνισµός.

Ανακωχή για 18 µήνες
Μπροστά στη διεθνή κατακραυγή, ο 

Μόντι προτείνει µια 18µηνη αναστολή 
του νόµου, ευελπιστώντας ότι η οργή θα 
ξεχαστεί. Από την άλλη, οι αγρότες που 
αποτελούν το 50% του εργατικού δυνα-
µικού της χώρας και αντιπροσωπεύουν 
το 17% του ΑΕΠ των 2,9 τρισ. δολαρίων 
δηλώνουν αποφασισµένοι να µην επι-
στρέψουν στα χωριά τους αν δεν ακυ-
ρωθεί µια και καλή το νοµοθετικό πα-
κέτο της κυβέρνησης. 

Το δόγµα «τάξη και πρόοδος» έχει επικρατή-
σει εδώ και µερικά χρόνια στη Βραζιλία και 
µεταξύ πολλών έχει µετατρέψει τη χώρα σε 
µια τεράστια αγροτική εκµετάλλευση, όπου 
η σόγια και το καλαµπόκι αποτελούν την κι-
νητήριο δύναµη όλης της οικονοµίας της. 

Η άγρια ∆ύση της Βραζιλίας εντοπίζεται 
στην περιφέρεια Μάτο Γκρόσο, στην καρδιά 
της Λατινικής Αµερικής, όπου οι αγρότες της 
περιοχής έχουν καταφέρει να παράξουν τέ-
τοιο πλούτο την τελευταία δεκαετία που φέρ-
νουν σε δύσκολη θέση τους αστούς του βι-
οµηχανικού Σάο Πάολο και του τουριστικού 
Ρίο ντε Τζανέιρο. Ένας από αυτούς τους βα-
σιλιάδες της σόγιας, όπως τους βαφτίζουν οι 
Financial Times, είναι ο Ροντρίγκο Ποζοµπόν, 
που ποζάρει και µιλά στους δηµοσιογράφους 
του µέσου ως αν να ήταν «Faria Limer», η ελίτ 
δηλαδή του Σάο  Πάολο, που ζει και εργάζε-
ται µέσα στην οικονοµική περιφέρεια της πό-
λης. Ωστόσο ο Ποζοµπόν γεννήθηκε και µε-
γάλωσε και έχει τις ρίζες του στο Μάτο Γκρό-
σο. Ο πατέρας του δούλευε τη γη για χάρην 
ενός συνεταιρισµού το 1980, προτού στήσει 
την δική του εκµετάλλευση. Σήµερα ο Ποζο-
µπόν διαχειρίζεται όχι µια αλλά δυο εκµεταλ-
λεύσεις χιλιάδων στρεµµάτων. 

Σαν κι αυτόν υπάρχουν πολλοί στην επαρ-
χεία αυτή της Βραζιλίας λένε οι FT.  Άλλωστε 
η περιοχή, που είναι ίσα µε δυο Ισπανίες, έ-
χει την τελευταία 20ετία µετατραπεί σε πα-
γκόσµια ηγέτιδα αγροτικής παραγωγής, µε 
τις σοδειές σόγιας να είναι τόσο πλούσιες που 
οι ντόπιοι την αποκαλούν «πράσινο χρυσό». 

Η οικονοµική αυτή έκρηξη αποδίδεται εν 
µέρει και στις γεωπολιτικές εξελίξεις που πε-
ριλαµβάνουν την άνοδο της Κίνας µε την α-
κόρεστη όρεξή της για αγροτικές πρώτες ύ-
λες, την σταδιακή «συνταξιοδότηση» των Η-
ΠΑ και την άφιξη του λαϊκισµού που στην πε-
ρίπτωση της Βραζιλίας πλαισιώνεται στο πρό-
σωπο του Ζαιρ Μπολσονάρο.  

Οι προβληµατισµοί του Ποζοµπόν είναι λί-
γοι, αναφέρουν οι FT που περιγράφουν µια 
κατάσταση ευφορίας στην περιοχή. Ο πλού-

τος και η πρόοδος ορίζουν την καθηµερινή 
ρουτίνα των γαιοκτηµόνων  της περιοχής. 
«Θα µπορούσαµε να πάµε και να χαστουκί-
σουµε τους Κινέζους στο πρόσωπο και αυτοί 
ακόµα θα έρχονταν σε εµάς να αγοράσουν 
σόγια γατί δεν έχουν άλλη εναλλακτική» δη-
λώνει µε αυτοπεποίθηση το Ποζοµπόν. 

Στο µεταξύ, οι παραθαλάσσιες επαρχίες 
της Βραζιλίας, όπως το Ρίο ντε Τζανέιρο και 
η Μπάχια, που κυριάρχησαν τη χώρα επί αι-
ώνες βρίσκονται σε πλήρη παρακµή. Αντί-
στοιχη µοίρα επεφύλαξε η ιστορία και για το 
Σάο Πάολο που γνώρισε τεράστια ακµή τον 
20ο αιώνα µε την ανάπτυξη της βιοµηχανι-
κής παραγωγής. Πλέον το κέντρο εξουσίας 
της χώρας µεταφέρεται βαθειά στον Αµαζό-
νιο, µε το Μάτο Γκρόσο να ορίζει σήµερα το 
πολιτικό και οικονοµικό γίγνεσθαι της χώρας, 
µια περιοχή που µέχρι και πριν από 30 χρό-
νια ήταν τόσο δύσκολο να προσεγγίσει κα-
νείς, σχεδόν εξαφανισµένη µέσα στο δάσος 
του Αµαζονίου. Αυτό άλλαξε µε τα τεράστια 
βήµατα που έγιναν στον τοµέα της τεχνολο-
γίας και της γενετικής που έδωσαν όλα εκεί-
να τα απαραίτητα εργαλεία για να ανθίσει 
σε τέτοια ένταση η αγροτική δραστηριότητα 
στη Βραζιλία. Εισροές, υπερσύγχρονα µηχα-
νήµατα και επενδύσεις µετέτρεψαν το σιτάρι, 
το καλαµπόκι, το βαµβάκι και τη σόγια σε κι-
νητήρια δύναµη της µεγαλύτερης χώρας της 
Λατινικής Αµερικής. 

Τα τελευταία 10 χρόνια η Βραζιλία ανέβασε 
την παραγωγή σόγιας από 75 εκατ. τόνους 
σε 130 εκατ. τόνους, ξεπερνώντας τις ΗΠΑ, 
ενώ ταυτόχρονα διπλασίασε την παραγωγή 
καλαµποκιού αγγίζοντας τους 105 εκατ. τό-
νους. Αυτός ο νέος οικονοµικός κύκλος βρί-
σκει τη Μπάχια, που το 1920 παρήγαγε το 
περισσότερο κακάο του κόσµου, σε συνθή-
κες οικονοµικής παρακµής, όσο ο τουρισµός 
εξαιτίας της πανδηµίας έχει εξαθλιώσει ση-
µαντικά και το Ρίο ντε Τζανέιρο ενώ το Σάο 
Πάολο, έπειτα και από το λουκέτο σε εργο-
στάσιο της Ford, απλά δεν µπορεί να σταυ-
ρώσει επένδυση. 

Κινητήρια δύναµη
Εισροές, υπερσύγχρονα 
µηχανήµατα και επενδύ-

σεις µετέτρεψαν το σιτάρι, 
το καλαµπόκι, το βαµβάκι 
και τη σόγια σε κινητήρια 
δύναµη της µεγαλύτερης 

χώρας της Λατινικής 
Αµερικής

Η αλλαγή
Τα τεράστια βήµατα που 
έγιναν στον τοµέα της 

τεχνολογίας και της γενε-
τικής έδωσαν όλα εκείνα 
τα απαραίτητα εργαλεία 
για να ανθίσει σε τέτοια 

ένταση η αγροτική δραστη-
ριότητα στη Βραζιλία

Στην οικονοµική ελίτ της Βραζιλίας συγκαταλέγεται ο αγρότης 
Ροντρίγκο Ποζοµπόν µετά την ενασχόλησή του µε τη σόγια.   

Η ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΗΣ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ ΣΕ ΗΓΕΤΙ∆Α ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  

Οι βασιλιάδες της σόγιας σε μοντέλο 
ανάπτυξης με σαφή αγροτικό πυρήνα
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Πιο δύσκολο γίνεται το πλαίσιο µετακίνησης α-
γροτών και κτηνοτρόφων από και προς τις εκµε-
ταλλεύσεις ή τις µονάδες τους, αφού έως τουλά-
χιστον το τέλος Φεβρουαρίου, η διαδικασία έκ-
δοσης Βεβαιώσεων Μετακίνησης γίνεται σύν-
θετη. Αυτό γιατί ως γνωστόν τα απαραίτητα έ-
ντυπα µετακίνησης εκδίδονται από το Π.Σ. «ΕΡ-
ΓΑΝΗ» και από το Π.Σ. ΑΑ∆Ε., µε προσωπικούς 
κωδικούς TaxisNet, µια διαδικασία περισσότερο 

χρονοβόρα και σύνθετη για µεγάλη µερίδα του α-
γροτικού κόσµου που κατά πάσα πιθανότητα θα 
χρειαστεί τη συµβολή κάποιου λογιστή ή καλύτε-
ρα εξοικειωµένου µε γραφειοκρατικά ζητήµατα.

Πέραν αυτού όµως, κενό της νοµοθεσίας έρχε-
ται να περιπλέξει την κατάσταση για τις επόµενες 
δύο εβδοµάδες τουλάχιστον, για όσους αγρότες 
και κτηνοτρόφους διευκολύνονται στις καθηµε-
ρινές εργασίες της εκµετάλλευσης από µέλη της 

οικογένειας που δεν απασχολούνται τυπικά σε 
αυτή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η έκδοση βεβαί-
ωσης µετακίνησης από το Π.Σ «ΕΡΓΑΝΗ» δεν εί-
ναι εφικτή, ενώ οι αρµόδιες αρχές δεν έχουν α-
κόµα ξεκάθαρη εικόνα για τον τρόπο µε τον ο-
ποίο θα διαχειριστούν την κατάσταση.

Οι βεβαιώσεις µετακίνησης που ίσχυαν έως τώ-
ρα, πάντως, δεν εγγυούνται την ανεµπόδιστη µε-
τάβαση των αγροτών στις εκµεταλλεύσεις τους.

Πιο δύσκολα οι βεβαιώσεις μετακίνησης αγροτών στα χωράφια

Με το νέο σχέδιο 
νόμου δίνεται η 
δυνατότητα σε 
νομικά πρόσωπα να 
αδειοδοτούνται και 
να συμμετέχουν στις 
λαϊκές αγορές και 
να δικαιούνται το 
5% των θέσεων κάθε 
μίας από αυτές

ΤOY   ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Στα χέρια ιδιωτικών εταιρειών εναποθέτει 
τη διαχείριση των λαϊκών αγορών, σχέδιο 
νόµου που φέρεται ότι ετοιµάζει το τελευ-
ταίο διάστηµα το υπουργείο Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, µέσω του οποίου µάλι-
στα παραχωρείται στις εταιρείες αυτές το 
5% των συνολικών θέσεων κάθε αγοράς. 

Στα θεµελιώδη ζητήµατα που άπτονται 
της λειτουργίας των λαϊκών αγορών, ό-
πως είναι η αδυναµία ελέγχου της ποιό-
τητας και της προέλευσης των διακινού-
µενων αγροτικών προϊόντων, η µηδενική 
ενσωµάτωση τεχνολογικών καινοτοµιών, 
οι όροι υγιεινής και εν γένει η αναχρονι-
στική εικόνα που στέλνουν οι λαϊκές, το 
υπουργείο Ανάπτυξης επιχειρεί να δώσει 
απαντήσεις µέσω της ιδιωτικοποίησης. 

Τα όσα έχουν διαρρεύσει, µε το υπουρ-
γείο να έχει καθυστερήσει την ανάρτη-
ση του σχεδίου νόµου σε δηµόσια δια-
βούλευση, θέλουν την εµπλοκή ιδιωτών 
(Σ∆ΙΤ) στη λειτουργία των λαϊκών αγο-
ρών, ενώ δίνεται η δυνατότητα σε νοµι-
κά πρόσωπα (εταιρείες) να αδειοδοτού-
νται και να συµµετέχουν στις λαϊκές α-
γορές και να δικαιούνται το 5% των θέ-
σεων κάθε λαϊκής αγοράς. 

Επιπλέον το σχέδιο νόµου ακούγεται 
ότι θα ορίζει το πλειστηριασµό των θέσε-
ων µε πρόβλεψη να «βγαίνουν στο σφυ-
ρί» κάθε τέσσερα χρόνια οι θέσεις των πά-
γκων. Οι δήµοι πλέον απλώς θα γνωµο-
δοτούν για τον καθορισµό του ύψους του 
ανταποδοτικού τέλους που θα πληρώνει 

ο φορέας διαχείρισης, ενώ εκφράζονται 
και ανησυχίες ότι θα καταργηθούν οι επι-
τροπές λαϊκών αγορών (διοικητικά συµ-
βούλια) και οι εκπρόσωποι των παραγω-
γών και επαγγελµατιών πωλητών θα ε-
ξαιρεθούν στο µέλλον από τους σχεδια-
σµούς και τις αποφάσεις.

Μάλιστα όπως αναφέρουν εκπρόσω-
ποι των παραγωγών λαϊκών αγορών, το 
σχέδιο νόµου προβλέπει ότι µετά το πέ-
ρας µιας τετραετίας από τη δηµοσίευση 
του νόµου, οι σηµερινοί κάτοχοι θέσεων 
διατηρούν δικαίωµα µιας ανανέωσης για 
διάστηµα, που θα καθορίσει ο αρµόδιος 

φορέας, το οποίο σε περίπτωση που αρ-
µόδιος φορέας θα προέλθει από Σ∆ΙΤ εί-
ναι σίγουρο, ότι θα είναι εξαιρετικά βρα-
χύβιο. Μετά και την πάροδο του διαστή-
µατος της µοναδικής ανανέωσης οι θέσεις 
χάνονται για τους σηµερινούς κατόχους 
τους και θα διατεθούν µέσω πλειστηρια-
σµού σε νέους ενδιαφερόµενους.

Αρκετοί είναι αυτοί που επιφυλάσσο-
νται αναφορικά µε την επιτυχία που µπο-
ρεί να έχει η ουσιαστική ιδιωτικοποίηση 
των λαϊκών αγορών, ενώ το µόνο σίγου-
ρο είναι ότι η αντίδραση των παραγωγών 
και εµπόρων σε αυτές θεωρείται δεδοµένη.

Ακούγεται ότι οι 
εκπρόσωποι των 
παραγωγών και 
επαγγελµατιών 
πωλητών θα εξαι-
ρεθούν από τους 
σχεδιασµούς και 
τις αποφάσεις.

Αμφιλεγόμενο σχέδιο νόμου
Στα χέρια ιδιωτικών 
εταιρειών περνούν
οι λαϊκές αγορές;

ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΥ 
ΓΙΑ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

5%

40

4 +4

ΘΕΣΕΩΝ 
ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ

ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 

ΚΑΘΕ         ΧΡΟΝΙΑ ΧΡΟΝΙΑ

ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
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Προς υπογραφή βρίσκεται σύµφωνα µε πληρο-
φορίες απόφαση του υπουργείου Οικονοµικών 
µε την οποία θα παραταθεί για τρείς µήνες η πλη-
ρωµή για τις οφειλές από τη µεγάλη εκκαθάριση 
ασφαλιστικών εισφορών 2017-2019, που βαρύ-
νουν 800.349 ασφαλισµένους του ΕΦΚΑ µη µι-
σθωτούς, µεταξύ των οποίων και αγρότες.

Σύµφωνα µε πρόσφατη εγκύκλιο του ΕΦΚΑ, 
υπενθυµίζεται πως έως τις 31 Μαρτίου 2021 θα 

πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση από το α-
ποτέλεσµα της εκκαθάρισης του 2019, ενώ οι ε-
πόµενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευ-
ταία εργάσιµη ηµέρα κάθε επόµενου µήνα. Με 
τη νέα παράταση που κυοφορείται, η εξυπηρέτη-
ση της ρύθµισης θα ξεκινήσει στις 30 Ιουνίου, ο-
πότε και θα πρέπει να πληρωθεί η πρώτη δόση.

Το πρόβληµα των ληξιπρόθεσµων ασφαλιστι-
κών οφειλών τόσο για επιχειρήσεις όσο και για 

επαγγελµατίες έρχεται να διευθετήσει εκ νέου 
διάταξη του υπουργείου, για τις εισφορές των ο-
ποίων η πληρωµή έχει παραταθεί µέχρι 30 Απρι-
λίου 2021. Παράλληλα, ορίζεται ότι οι παραπά-
νω οφειλές µπορούν να υπαχθούν σε ρύθµιση 
48 δόσεων, µε επιτόκιο 2,5%, ή 24 δόσεων µε α-
παλλαγή των προβλεπόµενων τόκων. Στο προ-
ηγούµενο καθεστώς, η πρόβλεψη αφορούσε 12 
µήνες άτοκα και 24 µήνες µε τόκο 2,5%.

Πάει για 30 Ιουνίου η α’ δόση οφειλών αγροτών ΕΦΚΑ

Στις δυνατότητες απορρόφησης της εγ-
χώριας πρώτης ύλης βιοντίζελ (προϊόν 
από ενεργειακά φυτά) από τα διυλιστή-
ρια βρίσκεται το κλειδί για τη βελτίωση 
των τιµών παραγωγού για ελαιοκράµβη 
και ηλίανθο, την ώρα που οι µεταποι-
ητικές µονάδες αυτών των προϊόντων 
δείχνουν να δυσκολεύονται στη διάθε-
ση της παραγωγής τους. Χαρακτηριστι-
κό παράδειγµα ο διαγωνισµός στον ο-
ποίο προέβη η ΕΑΣ Ορεστιάδας και ο 
οποίος κηρύχθηκε άγονος, καθότι κα-
µιά από τις τρεις τιµές που προσέφεραν 
οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις παρα-
γωγής βιοντίζελ, δεν κάλυπτε τα όρια 
τιµής στα οποία µπορούν να κινηθούν 
οι καλλιεργητές. Οι πληροφορίες ανα-
φέρουν ότι οι τρεις προσφορές κινήθη-
καν κάτω από τα 35 λεπτά το κιλό για 
τον ηλιόσπορο (συγκεκριµένα, 34, 33 
και 32 λεπτά) γι’ αυτό και η οργάνωση 
τον κήρυξε άγονο. Σηµειωτέον ότι ο 
αντίστοιχος διαγωνισµός τα τελευταία 
δύο χρόνια έδινε τιµή στα 37 λεπτά.

Το πρόβληµα εντοπίζεται στην άρνη-
ση των διυλιστηρίων να παραλάβουν 
όλες τις ποσότητες της κατανοµής στην 
οποία έχουν κινηθεί οι επιχειρήσεις πα-
ραγωγής βιοντίζελ και όπου γίνονται 
παραλαβές στην πίεση της αντίστοιχης 
τιµής. Επ’ αυτού οι πληροφορίες θέλουν 
την τιµή αγοράς από τα διυλιστήρια να 
περιορίζεται στα 1.100 ευρώ τον τόνο, 
όταν, προηγούµενες περιόδους αγόρα-

ζαν µε 1.250 ευρώ τον τόνο.
Ένας λόγος είναι η µείωση της κατα-

νάλωσης καυσίµων, λόγω των συνθη-
κών που έχει δηµιουργήσει η πανδη-
µία. Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει µε 
τη δυνατότητα που είχαν τον τελευταίο 
καιρό τα εκκοκκιστήρια να βρίσκουν ει-
σαγόµενο ηλιέλαιο σε τιµή χαµηλότε-
ρη από αυτή στην οποία έχουν ευθυ-
γραµµισθεί οι εγχώριες επιχειρήσεις 
παραγωγής βιοντίζελ. Κι εδώ το θέµα 
είναι αν τα διυλιστήρια έχουν την υπο-
χρέωση να απορροφήσουν το σύνολο 
της κατανοµής µε την οποία επιφορτί-
ζονται από το κράτος οι εγχώριες επι-
χειρήσεις βιοντίζελ. Σηµειωτέον ότι φέ-
τος έχει καθυστερήσει σηµαντικά και η 
εν λόγω κατανοµή από το υπουργείου 
Ενέργειας, καθυστέρηση η οποία δεν 
είναι άσχετη µε τη διστακτικότητα που 
υπάρχει από τα διυλιστήρια.

Το σκηνικό του διαγωνισµού
Από τα παραπάνω προκύπτει µε σα-

φήνεια πάντως ότι το µέλλον της νέας 
καλλιεργητικής περιόδου για τον ηλί-
ανθο, εισέρχεται σε αχαρτογράφητα 
νερά. Πρώτο αρνητικό δείγµα ήταν οι 
προσφορές που κατέθεσε η µεταποιη-
τική βιοµηχανία στην πρόσκληση εκ-
δήλωσης ενδιαφέροντος της ΕΑΣ Ορε-
στιάδας, την Παρασκευή 12 Φεβρουα-
ρίου, και η απόφαση της τελευταίας να 
κηρύξει, τελικώς, τη διαδικασία άγονη.

Οι αντιδράσεις των παραγωγών και ε-
µπόρων στις λαϊκές αγορές είναι έντονες 
το τελευταίο διάστηµα, αν και παραδέχο-
νται ότι το θεσµικό πλαίσιο που ορίζει τη 
λειτουργία των λαϊκών αγορών χρήζει βελ-
τιώσεων. Σε αυτό το πλαίσιο είναι διατεθει-
µένοι να καταθέσουν συγκεκριµένες προ-
τάσεις «εκσυγχρονιστικού χαρακτήρα», αν 
και εκτιµούν ότι η περίοδος δηµόσιας δια-
βούλευσης του επερχόµενου νόµου θα εί-
ναι µικρή και µόνον για τυπικούς λόγους, 
αφού όπως λένε, η όλη διαδικασία εκκι-
νήθηκε για την διευκόλυνση συγκεκριµέ-
νων συµφερόντων από τον κλάδο του χο-
ντρικού εµπορίου αγροτικών προϊόντων. 

Την ίδια στιγµή, η αµφιλεγόµενη νοµο-
θετική πρωτοβουλία φαίνεται ότι προκαλεί 
και εσωκοµµατικές τριβές στους κόλπους 
της Νέας ∆ηµοκρατίας, µε τον περιφερει-
άρχη Μακεδονίας, Απόστολο Τζιτζικώστα 
να διατυπώνει την αντίθεσή του µε την ρύθ-
µιση αυτή. Και άλλα στελέχη του κυβερνώ-
ντος κόµµατος προσπαθούν να κρατήσουν 
αποστάσεις από τη ρύθµιση, τη στιγµή που 
δέχονται πιέσεις από οµοσπονδίες παρα-
γωγών και πωλητών λαϊκών αγορών ώστε 
να παρέµβουν ενεργά στο ζήτηµα αυτό. 

Στο σφυρί
Το σχέδιο νόµου 
ακούγεται ότι θα 

ορίζει τον πλειστη-
ριασµό των θέσεων 

µε πρόβλεψη να 
«βγαίνουν στο 
σφυρί» κάθε 

τέσσερα χρόνια οι 
θέσεις των πάγκων

Άγονος ο διαγωνισμός για ηλίανθο, 
πιέζουν το βιοντίζελ τα διυλιστήρια 

Προσφορές κάτω 
από 35 λεπτά 
«Οι προσφορές που 
κατατέθηκαν ήταν πολύ 
κάτω από τις προσδοκίες 
µας», ανέφερε στην 
Agrenda ο πρόεδρος 
της ΕΑΣ Ορεστιάδας, 
Λάµπρος Κουµπρίδης, 
για την τροχιοδεικτική 
βολή που έριξαν οι 
µεταποιητές, αλλά και 
για να εξηγήσει τη στάση 
της οργάνωσης.
Αποφεύγοντας να δώσει 
λεπτοµέρειες, ο ίδιος 
περιορίστηκε να πει πως 
στο ανοικτό κάλεσµα της 
ΕΑΣ ανταποκρίθηκαν οι 
βιοµηχανίες ΕΛΒΙ, 
Agroinvest και GF 
Energy και πως «οι τιµές 
ήταν κάτω από τα 35 
λεπτά το κιλό και δεν 
γινόταν να τις 
αποδεχθούµε, καθώς 
σε αυτά τα επίπεδα η 
καλλιέργεια δεν είναι 
βιώσιµη».
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Ακυρώνεται
ο θεσμός 
των λαϊκών 
αγορών;
«Το προσχέδιο νόµου που έχει δηµοσιοποιηθεί 
από την Γενική Γραµµατεία Εµπορίου ακυρώνει 
κάθε έννοια το θεσµού των λαϊκών αγορών και 
ιδιαίτερα των παραγωγών πωλητών των λαϊκών 
αγορών» επισηµαίνει σε επιστολή της προς τον 
πρωθυπουργό η Οµοσπονδία Συλλόγων 
Παραγωγών Μακεδονίας Θεσσαλίας Θράκης.
Στην επιστολή, τονίζεται η ανάγκη για άµεση 
έναρξη διαπραγµατεύσεων µε τους 
εµπλεκόµενους φορείς ώστε να δηµιουργηθεί 
ένας νέος σύγχρονος και εφαρµόσιµος νόµος 
για αναβάθµιση των λαϊκών αγορών σε 
ευρωπαϊκά επίπεδα.

Σηµεία της επιστολής  
Ο χώρος των λαϊκών αγορών χρειάζεται 
ανθρώπους δίπλα του, όπου θα δίνουν λύση µε 
άµεσες αποφάσεις για ζητήµατα που 
απασχολούν τον κλάδο καθηµερινά.
ΝΑΙ θέλουµε να γίνουν οι λαϊκές αγορές 
ανταγωνιστικές όχι µόνο στα προϊόντα, αλλά 
και στην ποιότητα της παρεχόµενης υπηρεσίας.
ΝΑΙ θέλουµε να µπορούµε να ανταποκριθούµε 
στις προκλήσεις της εποχής µας, να 
ανταπεξέλθουµε στις δυσκολίες, να σταθούµε 
αλληλέγγυοι όχι µόνο στους συναδέρφους µας 
πωλητές, αλλά και στην κοινωνία.
ΝΑΙ έπειτα από 10 χρόνια µνηµονίων και 
υγειονοµικής κρίσης δεν θεωρούµαστε ένα 
ακόµα επάγγελµα, αλλά προσφέρουµε 
κοινωνικό λειτούργηµα, καθώς αγαπάµε αυτό 
που κάνουµε και το αποδεικνύουµε καθηµερινά 
µε το να βρισκόµαστε στους υπαίθριους 
χώρους των λαϊκών αγορών υπό αντίξοες 
συνθήκες (στο κρύο όπου παγώνουν τα 
ακροδάχτυλα των χεριών και ποδιών µας από 
τις 3 τα χαράµατα).Τα χρήµατα του 
ανταποδοτικού ηµερήσιου τέλους που 
προέρχονται από τους πωλητές πρέπει να 
καταλήγουν πάλι σε αυτούς, αλλά πάντα προς 
όφελος των καταναλωτών, ώστε να µπορούµε 
να αναπτύξουµε δράσεις κοινωνικής 
αλληλεγγύης βοηθώντας τους πιο αδύναµους 
οικονοµικά συνανθρώπους µας.
Να εργαλοιοποιήσουµε τις δυνατότητες της 
ψηφιακής τεχνολογίας προς όφελος των 
καταναλωτών, µακριά από ανεδαφικές 
ρυθµίσεις που στο µόνο το οποίο στοχεύουν 
είναι να εξαφανίσουν το λαϊκό πρόσηµο των 
λαϊκών αγορών, παραδίδοντας τις λαϊκές 
αγορές στα χέρια εταιρειών, εγχώριων ή 
πολυεθνικών. Η Οµοσπονδία Συλλόγων 
Παραγωγών Μακεδονίας Θεσσαλίας Θράκης 
αλλά και όλες οι Οµοσπονδίες ανά την 
Επικράτεια ζητούν την άµεση παρέµβασή σας 
για άµεση έναρξη διαπραγµατεύσεων µε όλους 
τους εµπλεκόµενους φορείς σε ένα ειλικρινή 
διάλογο έτσι ώστε να δηµιουργήσουµε ένα νέο 
σύγχρονο και κυρίως εφαρµόσιµο σε όλες του 
τις διατάξεις Νόµο ανά την Ελλάδα.
Να φέρουµε τον εκσυγχρονισµό, την εξυγίανση 
και την αναβάθµιση των λαϊκών αγορών σε 
ευρωπαϊκά επίπεδα.

Τέλος στη μονοκρατορία, 
για το... ξεσπιτωμένο ΟΣΔΕ
Ανοίγει το παιχνίδι στην τεχνική υποστήριξη, εργαλείο πολιτικής τα δεδομένα

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Πρώτη φορά µετά από 15 χρόνια µονοκρα-
τορίας στην τεχνική υποστήριξη του ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ και φυσικά κατάχρησης δεσπόζου-
σας θέσης στη διαχείριση του ΟΣ∆Ε, ένας 
διαγωνισµός έρχεται να δώσει ελπίδες για 
την αποκατάσταση της τάξης στον Οργανι-
σµό και την απαλλαγή του αγροτικού κό-
σµου από το άχθος των δηλώσεων.

Βεβαίως, υπάρχει ακόµα πολύς δρόµος. Η 
γνωστή και ως «συντεχνία του ΟΣ∆Ε» που 
πλούτισε στην κυριολεξία από τη βαριά «ει-
σφορά» των αγροτών υπέρ της «µηχανοπα-
ρέας» δεν έµεινε µε σταυρωµένα τα χέρια. 
Ήδη οι πληροφορίες θέλουν να έχει κατα-
θέσει νέα προσφυγή κατά του διαγωνισµού, 
-ήδη πάγωσε προσωρινά- και όσων τον υπε-
ρασπίζονται, ενώ την ίδια στιγµή, από την 
άλλη πόρτα, διεκδικεί παράταση των «υπη-
ρεσιών» της και µάλιστα µε απευθείας ανά-
θεση και µε ένα ποσό καθόλου ευκαταφρό-
νητο, εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. 

Το παράδοξο της υπόθεσης είναι ότι η δι-
οίκηση του Οργανισµού που έχει προκηρύ-
ξει τον διαγωνισµό, από τη µια δέχεται τις δι-
καστικές προσφυγές κι από την άλλη σπεύ-
δει να κατοχυρώσει τους προσφεύγοντες µε 
καινούργιες γαλαντόµες συµβάσεις. Είναι 
εποµένως φυσικό, τα απόνερα αυτή της υ-
πόθεσης να φθάνουν κάθε τόσο στην πο-

λιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Α-
νάπτυξης, µε τον υπουργό Σπήλιο Λιβανό, 
να διατηρεί διακριτικά τον έλεγχο της κα-
τάστασης. Άλλωστε, δεν είναι η πρώτη φο-
ρά που υπό την απειλή του... διακόπτη, οι 
«τροχονόµοι» της ηλεκτρονικής βάσης επι-
χειρούν να εξασφαλίσουν τα οικονοµικά ο-
φέλη της µονοκρατορίας τους. Είναι επίσης 
πολύ πρόσφατο το «µαύρο» στο σύστηµα δι-
αχείρισης των δηλώσεων και η δηµιουργία 
κλίµατος ότι αν δεν ανακηρυχθούν εκ νέ-
ου «κλειδούχοι» του µαγαζιού, οι αγρότες 
θα αργήσουν να δουν χρήµατα στους λο-
γαριασµούς τους. Είναι κάτι που δεν συµ-
βαίνει σε καµιά πολιτισµένη ευρωπαϊκή χώ-
ρα, ίσως να µην συµβαίνει µάλιστα και σε 
καµιά χώρα του πλανήτη. 

Ο δρόµος που θα πάρουν πάντως τα πράγ-
µατα θα φανεί τις επόµενες ηµέρες και από το 

άνοιγµα της διαδικασίας για την εκ νέου πι-
στοποίηση των Κέντρων Υποδοχής ∆ηλώσε-
ων (ΚΥ∆), όπως και των φορέων συντονισµού 
του ΟΣ∆Ε. Οι πληροφορίες θέλουν αυτή τη 
φορά, µε κατεύθυνση η οποία έρχεται από 
την Ηρώδου Αττικού, να ανοίγει το παιχνί-
δι σε περισσότερους του ενός φορείς συντο-
νισµού του ΟΣ∆Ε, όπως και να διευρύνεται 
περαιτέρω και χωρίς προσχώµατα από τους 
γνωστούς... αντιρρησίες, η λίστα των ΚΥ∆. 

Αυτό που θα πρέπει να καταλάβουν όλοι 
είναι ότι αυτή τη φορά, πύλη υποδοχής δη-
λώσεων θα µπορούν να έχουν όλοι όσοι 
(µελετητές, συνεταιρισµοί, λογιστές και τε-
χνικοί σύµβουλοι) έχουν την υποδοµή και 
την τεχνογνωσία για να διαχειρίζονται µε α-
σφάλεια το συγκεκριµένο έργο. Οι έχοντες 
πραγµατική γνώση των πραγµάτων αντι-
λαµβάνονται ότι δεν πρόκειται για πυρηνι-
κή φυσική. Είναι η δυνατότητα χρήσης µιας 
εφαρµογής (αυτή τη φορά εικάζεται ότι θα 
είναι µάλιστα διαθέσιµες περισσότερες της 
µιας), η οποία ανοίγει την καρτέλα του κά-
θε παραγωγού και θα συµπληρώνει σ’ αυ-
τή τη νέα δήλωση (Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυ-
σης 2021). Η προηγούµενη χρονιά ήταν ι-
διαίτερα διδακτική επ’ αυτού, καθώς έδειξε 
ότι οι δηλώσεις των παραγωγών µπορούν 
να γίνονται πολύ εύκολα αποµακρυσµένα, 
δηλαδή χωρίς φυσική παρουσία στο χώρο 
των Κέντρων Υποδοχής, όπως απαιτούσαν 
σκόπιµα οι... µηχανορραφούντες.  

Τα παράδοξα
Το παράδοξο είναι ότι η διοίκηση 

του Οργανισµού από τη µια 
δέχεται δικαστικές προσφυγές κι 
από την άλλη κατοχυρώνει τους 
προσφεύγοντες µε καινούργιες 

γαλαντόµες συµβάσεις
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Η κυβέρνηση αδιαφορεί για την τύχη της 
βαµβακοκαλλιέργειας, καταγγέλλουν µε ερώτηση 
τους 29 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, υπογραµµίζοντας 
ότι οι πολύ χαµηλές τιµές που πληρώνονται για το 
βαµβάκι οι παραγωγοί, δεν τους επιτρέπουν να 
κλείσουν τις υποχρεώσεις του 2020 και να 
ξεκινήσουν την σπορά για το 2021. Οι βουλευτές 
εστιάζουν στην 25% µείωση του εισοδήµατος των 
παραγωγών εν µέσω πανδηµίας, χωρίς να έχει 
ληφθεί κανένα µέτρο στήριξης. «Αποτέλεσµα της 

«επιτελικής κωλυσιεργίας» είναι οι παραγωγοί 
βάµβακος να βρίσκονται σε διαδικασία 
κινητοποιήσεων σε όλη την Ελλάδα εν µέσω 
πανδηµίας και περιοριστικών µέτρων», λένε. 
Παράλληλα, ζητούν να µάθουν αν η κυβέρνηση 
προτίθεται να:  διερευνήσει το πλαίσιο όπου οι 
εκκοκκιστές θα προβαίνουν σε ορθή τιµολόγηση του 
προϊόντος βάση ποιότητας και δεδοµένων αγοράς.

εφαρµόσει την απόφαση για επιβράβευση του 
αγρότη που παράγει ποιοτικό βαµβάκι.

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Τελευταία απόπειρα να κρατηθούν 
χαµηλά οι προσδοκίες των βαµβα-
κοκαλλιεργητών αναφορικά µε την 
ειδική ενίσχυση του βαµβακιού λό-
γω των δύσκολων συνθηκών που 
δηµιούργησε στην αγορά η παν-
δηµία, αποτελεί η τοποθέτηση του 
υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης, Γιάννη Οικονόµου στη Βουλή.

Χωρίς να αντικρούει το αίτηµα 
των βαµβακοκαλλιεργητών και την 
τεκµηρίωση που το συνοδεύει, ο 
κ. Οικονόµου, επιλέγει το δρόµο 
της αοριστίας, τονίζοντας µεταξύ 
άλλων ότι «η πολιτική για το βαµ-
βάκι πρέπει να ξεπερνάει τα όρια 
της συγκυρίας», λες και οποιαδή-
ποτε αποζηµίωση θα έθετε εµπό-
δια στις άλλες πολιτικές.

Είναι σαφές ότι η τοποθέτηση Οι-
κονόµου που υπερβαίνει κατά κά-
ποιο τρόπο τη δήλωση του υπουρ-
γού Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλι-
ου Λιβανού, ότι το υπουργείο εξε-
τάζει το αίτηµα και αναζητά τους α-
παιτούµενους πόρους, έρχεται να 
χαµηλώσει τις προσδοκίες των πα-
ραγωγών και να δικαιολογήσει µια 
χαµηλότερη ενίσχυση απ’ αυτή των 
25-30 ευρώ το στρέµµα που υπολο-
γίζουν οι βαµβακοκαλλιεργητές.

Να επαναληφθεί ότι οι παραγω-
γοί βάµβακος έχουν τρεις λόγους να 
αιτούνται ειδικής ενίσχυσης σε µια 
χρονιά που είδαν τα έσοδά τους να 
µειώνονται σηµαντικά και εξαιτίας 
του κορωνοϊού και συγκεκριµένα: 

Η διεθνής τιµή του βαµβακιού 
µειώθηκε πάνω από 50% µετά το 
πρώτο κύµα πανδηµίας τον Μάρ-
τιο του 2020 και δεν επανήλθε µέ-
χρι τη συγκοµιδή του περασµένου 
Φθινοπώρου στα προ της πανδηµί-
ας επίπεδα.

Η δυσµενής διεθνής συγκυ-
ρία ανέστειλε για µεγάλο διάστη-
µα ή δυσκόλεψε πολύ τις προπω-
λήσεις των εκκοκκιστών µε αποτέ-
λεσµα να είναι ιδιαίτερα φειδωλοί 
στις προσφορές τους προς του πα-
ραγωγούς για το σύσπορο.

∆εν τίθεται θέµα στρέβλωσης 
της αγοράς γιατί αυτή τη στιγµή οι 
τιµές µεταξύ παραγωγών και εκκοκ-
κιστηρίων για την περασµένη παρα-
γωγή έχουν κλείσει, εποµένως οι 
παραγωγοί ότι πήρανε το πήρανε.

∆εν θα υπάρξει θέµα έγκρισης α-
πό τις αρµόδιες κοινοτικές αρχές, 
γιατί η απώλεια εισοδήµατος, λό-
γω της πανδηµίας τεκµηριώνεται. 
Άλλωστε, το υπουργείο προχώρη-
σε το φθινόπωρο σε ειδική ενίσχυ-
ση των παραγωγών ελαιολάδου, 
όταν όλοι γνωρίζουν ότι η τιµή το 

ελαιολάδου µετά τον Μάρτιο του 
2020 κινήθηκε έστω και ελαφρά 
ανοδικά σε σχέση µε το προηγού-
µενο διάστηµα.

∆εν βλέπει ούτε Κοµφούζιο 
«∆εν υπάρχει καµία ανακοίνω-

ση, καµία διαρροή, καµιά εξαγγε-
λία του Υπουργείου Αγροτικής Α-
νάπτυξης και Τροφίµων που να µι-
λάει για την οποιαδήποτε ενίσχυση 
του βαµβακιού ούτε από την προη-
γούµενη πολιτική ηγεσία ούτε από 
αυτή, όπως επίσης και δεν υπάρχει 
τίποτα αντίστοιχο για το Κοµφού-
ζιο», υποστήριξε στη Βουλή στις 15 
Φεβρουαρίου, ο υφυπουργός Αγρο-
τικής Ανάπτυξης Γιάννης Οικονό-
µου. Ενώ, πριν δύο µήνες (16 ∆ε-
κεµβρίου) ο πρώην υφυπουργός, 
Κωνσταντίνος Σκρέκας είχε εκδώσει 

δελτίο τύπου στο οποίο ανέφερε ε-
πί λέξη: «Για τα µέτρα στήριξης της 
βαµβακοκαλλιέργειας, o κ. Σκρέκας 
είπε ότι θα εξεταστεί η ένταξη του 
βαµβακιού στο πρόγραµµα «Κοµ-
φούζιο» κατά τη µεταβατική περί-
οδο 2021-2022». 

Το µέλλον λοιπόν του συγκεκρι-
µένου Μέτρου παραµένει άγνωστο 
για το αν θα υπάρξει πρόσκληση το 
2021 ή το 2022, παρά το γεγονός ότι 
υπάρχει έτοιµη µελέτη του ΓΠΑ για 
λογαριασµό των διαχειριστικών αρ-
χών του ΠΑΑ για την ενίσχυση των 
βαµβακοπαραγωγών στο «Κοµφού-
ζιο. Η ενίσχυση που θα δίνεται για 
τα δύο πρώτα έτη εφαρµογής του 
Μέτρου έχει οριστεί στα 32,8 ευρώ 
το στρέµµα και για τα τρία επόµενα 
στα 39,8 ευρώ το στρέµµα, σύµφω-
να µε τη σχετική µελέτη.

Εκτός θέματος 
βγήκε ο Οικονόμου 

για ειδική βάμβακος
Η απάντηση του 

υφυπουργού έρχεται 
να χαμηλώσει τις 

προσδοκίες των 
παραγωγών και να 
δικαιολογήσει μια 

μικρότερη ενίσχυση 
από τα 25-30 ευρώ 

το στρέμμα που 
υπολογίζουν

«Επιτελική κωλυσιεργία»
για τη στήριξη στο

βαµβάκι καταγγέλλουν 29
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

Τιμή
Η διεθνής τιµή του 
βαµβακιού µειώθηκε πάνω 
από 50% µετά το πρώτο 
κύµα πανδηµίας τον Μάρτιο 
του 2020 και δεν επανήλθε 
µέχρι τη συγκοµιδή του 
περασµένου Φθινοπώρου.

Φειδωλοί
Η δυσµενής διεθνής 
συγκυρία ανέστειλε ή 
δυσκόλεψε τις προπωλήσεις 
των εκκοκκιστών, κανόντάς 
τους ιδιαίτερα φειδωλούς 
στις προσφορές τους προς 
του παραγωγούς.

Στρέβλωση
∆εν τίθεται θέµα 
στρέβλωσης της αγοράς 
γιατί αυτή τη στιγµή οι τιµές 
µεταξύ παραγωγών και 
εκκοκκιστηρίων για την 
περασµένη παραγωγή έχουν 
κλείσει, εποµένως οι 
παραγωγοί ότι πήρανε το 
πήρανε.
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ΓΙΩΡ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ 
ΥΠΟΥΡ. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
«Τα δηµοσιονοµικά 
περιθώρια δεν είναι 
µεγάλα και οι πόροι 
πεπερασµένοι. Θα πρέπει 
για την ψυχική υγεία όλων 
µας και για την οικονοµία 
της χώρας, την 1η 
Μαρτίου να µπορέσουµε 
να ανοίξουµε. Η ελπίδα 
µας είναι να µην χρειαστεί 
να ξανακλείσουµε».

ΜΑΡΙΟ ΝΤΡΑΓΚΙ
ΙΤΑΛ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
«∆εν πρόκειται για 
κατάρρευση της πολιτικής, 
βοηθούν όλοι στην 
ανοικοδόµηση της χώρας. 
Ευχαριστώ τις πολιτικές 
δυνάµεις της χώρας, που 
έκαναν ένα βήµα πίσω για 
το καλό όλων. Τα σταθερά 
σηµεία αναφοράς είναι η 
ΕΕ, η Ατλαντική Συµµαχία 
και ο ΟΗΕ».

ΑΛΕΚΟΣ ΦΑΣΙΑΝΟΣ 
ΖΩΓΡΑΦΟΣ
«Εγινα ζωγράφος για να 
είµαι ελεύθερος. Η ζωή 
είναι αναπνοή, έκφραση, 
αγωνία για το επόµενο 
έργο, αλλά και λύτρωση 
κάθε φορά που υλοποιείται. 
Παιδί ακόµα σκεφτόµουν 
να γίνω καπετάνιος, αλλά 
µε απασχολούσε η απορία: 
Πώς θα ζωγράφιζα µέσα 
στο καράβι;».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΠΟΙΟΣ ΨΕΥΤΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑΡΙΟΣ ΣΙΓΟΤΡΑΓΟΥ∆ΑΕΙ, ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ∆ΡΟΜΟ ΝΑ ∆ΙΑΒΩ ΣΟΚΑΚΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΩ 

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

Από τηλεφώνου
Προληπτικά, λέει ο υπουργός 
της πλατείας, όλες τις ηµέρες 
πριν την έλευση της «Μήδειας», 
βρίσκονταν σε συνεργασία µε 
τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ και τους 
ανταποκριτές του οργανισµού. 
Σε εγρήγορση, λέει, ήταν και οι 
κεντρικές και περιφερειακές 
υπηρεσίες του υπουργείου. 
Μάλλον, έριχναν αλάτι από 
τηλεφώνου (για ξεµάτιασµα;) για 
να πάνε γρήγορα οι εκτιµητές.

Χρωστούµενα
Την έπεσαν στον νέο υπουργό 
της πλατείας, οι πρώην ένοικοι 
Σταύρος και Ολυµπία που 
αναρωτιούνται «αν η 
καταστρατήγηση των έγκαιρων 
πληρωµών που διαπιστώθηκε 
ήδη σε βασική και πρασίνισµα 
είναι η νέα «κανονικότητα» που 
εγκαθίσταται». Ζητούν πλάνο 
για τα χρωστούµενα αλλά 
και για τις πληρωµές 
συνδεδεµένων επτά προϊόντων.

∆εκαπενταύγουστο;
Ο Μάξιµος (σ.σ έδωσα τη µάχη 
στο γάλα), στο πλευρό των 
αγελαδοτρόφων φαίνεται να 
έπεισε τον υφυπουργό της 
πλατείας για το αίτηµα 
µεταβίβασης των ειδικών 
δικαιωµάτων που λαµβάνουν 
στον φυσικό τους διάδοχο. Για 
οριστικές αποφάσεις για τα 
δικαιώµατα επί των άµεσων 
ενισχύσεων συνέστησε υποµονή 
µέχρι τον Αύγουστο.

Από το νόµο Μπασιάκου κι ακόµη οι σύµβουλοι

Το πολυθρύλητο µέτρο παροχής γεωργικών συµβουλών επί υπουρ-
γίας του αείµνηστου Ευάγγελου Μπασιάκου θα εισάγονταν σε νο-
µοσχέδιο του 2005 «Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης-Προσαρµογή στη νέα ΚΑΠ κι άλλες δι-
ατάξεις». Με τον εν λόγω νόµο δηµιουργούνταν τρεις νέοι θεσµοί 
στήριξης των αγροτών: Οι ∆ιαπιστευµένοι Αγροτικοί Σύµβουλοι, 
ο εγκεκριµένος κτηνίατρος και το σύστηµα παροχής συµβουλών. 
Πολλή κουβέντα και τότε για τον ρόλο των ιδιωτών. Τι έχει συµβεί 
µέχρι σήµερα; Η διαβούλευση του Σπήλιου για ένα πρόγραµµα 80 
εκατ. και υπηρεσίες που υποτίθεται θα είναι δωρεάν στους αγρότες.

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Οι Λαρισαίοι γεωπόνοι 
θετικά αποτιµούν τις 
διαθέσεις του νέου 
υπουργού της πλατείας 
και τα οράµατά του για 
µια σύγχρονη ελληνική 
γεωργία. Στη βράση 
κολλάει το σίδερο, γι’ 
αυτό καλό θα ήταν τα 
οράµατα να αρχίσουν 
να γίνονται πράξεις...

Κατά τα λοιπά, στη 
συνάντηση µε τον 
Σπήλιο εξέφρασαν 
τον προβληµατισµό 
για την απουσία 
συγκροτηµένης 
εθνικής αγροτικής  
πολιτικής. Τυχαίο; 
Τουλάχιστον εδώ και 
µία 25ετία ακούγεται 
το µότο περί εθνικής 
αγροτικής πολιτικής.

Υβρίδια
Αν ισχύει το λαϊκό ρητό ότι 

«η καλή ηµέρα από το πρωί 
φαίνεται», τότε τα πράγµατα 
δεν προοιωνίζονται καλά ούτε 
και φέτος για το σπαράγγι. Η 
συγκοµιστική σεζόν ξεκινάει 
αρχές Μαρτίου και για την ώρα 
το… σύµπαν συνωµοτεί 
εναντίον των παραγωγών.

∆εν είναι µόνο ότι το 
«σαµάρωµα» καθυστέρησε 
φέτος περίπου 1 µήνα και που 
ακόµη δεν έχει λυθεί το θέµα 
µε τα εργατικά χέρια που θα 
χρειαστούν. Το κερασάκι στην 
πικρή τούρτα έρχεται από τις 
αγορές του εξωτερικού, όπου 
εξάγεται το προϊόν. 

Γερµανία, Γαλλία και Ιταλία, 
έχουν κλειστή εστίαση λόγω 
πανδηµίας, προβληµατίζοντας 
τους παραγωγούς, οι οποίοι 
περιµένουν τον… «από µηχανής 
Θεό» µπας και αλλάξουν 
τα δεδοµένα.

;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΤΣΙΠΑΣ 
ΤΕΝΙΣΤΑΣ
«Στιγµές σαν κι αυτές δεν 
έχουν συµβεί πολλές 
φορές στην καριέρα µου 
(σ.σ νίκη επί Ναδάλ 3-2), 
και το γεγονός πως ήµουν 
σε θέση να γυρίσω µε 
αυτόν τον τρόπο και να 
παλέψω απέναντι σε έναν 
κορυφαίο αθλητή, που 
εµπνέει σεβασµό, ήταν 
κάτι ακόµη πιο ιδιαίτερο».

Κι αν χρειασθείτε 
αργότερα κάποιον, 
κάτι σαν αγροτικό 
σύµβουλο, θα είµαι 
στη διάθεσή σας! 

Ωραίο το κρύο, ωραία τα χιόνια, ωραίος και ο 
χιονοπόλεµος! Αυτό που θα αφήσει όµως τόσο σε 
υποδοµές, αγροτικές και µη, όσο και στις 
καλλιέργειες θα αρχίσει σιγά σιγά να φαίνεται! Μια 
δύσκολη χρονιά ούτως ή άλλως, λόγω κορωνοϊού 
και καραντίνας, έρχεται να επιβαρυνθεί µε τις 
συνέπειες της… Μήδειας!  

«Σε συνεχή συνεργασία µε τον πρόεδρο του 
ΕΛΓΑ, τους ανταποκριτές και τα συνεργεία του 
οργανισµού, µόλις καταστεί εφικτό από τις καιρικές 
συνθήκες θα προχωρήσουν σε άµεση αποτίµηση 
των ζηµιών» διαβεβαιώνει ο υπουργός Λιβανός.  

Το θέµα όµως δεν είναι µόνο αυτό! Ο όγκος των 
εργασιών στις οποίες καλείται να ανταποκριθεί το 
υποκατάστηµα του ΕΛΓΑ στη Λάρισα είναι εκ 
προοιµίου σηµαντικός λόγω του έντονου αγροτικού 
χαρακτήρα της θεσσαλικής γης, λέει ο βουλευτής 
Μάξιµος. Οι πληροφορίες λένε ότι µεγάλο τµήµα 
του προσωπικού συµµετέχει στα µικτά κλιµάκια των 
επιτροπών της Περιφέρειας για εκτιµήσεις λόγω 
Ιανού σε αγροτικό εξοπλισµό, ενώ συνεχίζονται και 
οι έλεγχοι για τις ανασυστάσεις των ΠΣΕΑ του 
2017 στις ελιές και θα πρέπει να προγραµµατιστεί 
η εξέταση 2.000 ενστάσεων επί των πορισµάτων 
του Ιανού. Τι να πιάσουν και τι να αφήσουν; 

Το ζήτηµα της ενίσχυσης βαµβακιού επανέφερε 
στη Βουλή η βουλευτής Τζάκρη, τονίζοντας την 
ανάγκη για στήριξη των παραγωγών και του 
κλάδου. Ο υφυπουργός της πλατείας όµως Γιάννης 
Οικονόµου ήταν αυστηρός. Καταρχήν ξεκαθάρισε 
ότι δεν υπάρχει καµία ανακοίνωση, καµία διαρροή, 
καµιά εξαγγελία του υπουργείου που να µιλά για 
την οποιαδήποτε ενίσχυση του βαµβακιού ούτε από 
την προηγούµενη πολιτική ηγεσία ούτε από αυτή. 

Γιατί; Γιατί, σου λέει, κάτι τέτοιο θα δηµιουργούσε 
περαιτέρω βάρη και στρεβλώσεις σε µια αγορά 
που ήδη δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε και 
πάντως όχι προς το συµφέρον των παραγωγών. 
Ένας τέτοιος ισχυρισµός, λέει ο υφυπουργός, από 
την πλευρά της πολιτείας θα µπορούσε να 
αξιοποιηθεί από κάποιους στρεβλά, δηλαδή να το 
εκµεταλλευτούν και να συµπιέσουν προς τα κάτω 
τις τιµές, όπως και πράγµατι έκαναν ορισµένες 
ανεύθυνες φωνές. Είπαν δηλαδή, «ας πληρώσω 
εγώ τρία, τέσσερα λεπτά χαµηλότερα το κιλό, αφού 
θα πάρετε από το κράτος την αποζηµίωση». ∆εν 
έχει και άδικο! Στο δια ταύτα όµως….  

∆εν θα τους περάσει, επιµένουν στην ΕΑΣ 
Ορεστιάδας, που αποφάσισαν να κηρύξουν άγονο 
το διαγωνισµό συµβάσεων µεταποίησης ηλίανθου 
για τη φετινή καλλιεργητική περίοδο. Οι τιµές 
κρίθηκαν ασύµφορες για τους παραγωγούς, αφού 
οι τρεις προσφορές από τους µεταποιητές φέρεται 
να κινήθηκαν κάτω από τα 35 λεπτά. Οι παραγωγοί 
της Ένωσης δεν προτίθενται να υποχωρήσουν στις 
πιέσεις των µεταποιητών, κάνοντας λόγο ακόµα και 
για αλλαγή καλλιέργειας. Όπερ σηµαίνει µείωση 
των εκτάσεων µε ηλίανθο 40 µε 50%. Κι αυτό 
είναι σίγουρα κακό για όλους!      Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Η 
εξουσία που κατέχουν 
οι πολιτικοί άνδρες εί-
ναι αρκετή για να κάνει 
πολλούς εξ αυτών να 

πετούν στα σύννεφα. ∆εν χρειάζε-
ται εποµένως και η κολακεία του 
Τύπου. Το λέω αυτό γιατί βλέπω 
πολλούς εκ των συναδέλφων µου 
να υµνολογούν ακόµα και για τα 
αυτονόητα. Θυµίζω απλά ότι η πε-
µπτουσία του Τύπου είναι η κρι-
τική και ο έλεγχος της εξουσίας.

Οι εκκρεμότητες 
Μ’ ΑΥΤΗ την έννοια δεν έχει νό-
ηµα να λέµε µπράβο που οι εκτι-
µητές του ΕΛΓΑ εν προκειµένω, έ-
σπευσαν, αν έσπευσαν, προς εκτί-
µηση των ζηµιών από την πρόσφα-
τη µεγάλη χιονόπτωση και κακο-
καιρία. Νόηµα θα είχε να δούµε το 
σύστηµα ενεργητικής προστασίας 
του Οργανισµού να αναβαθµίζε-
ται, την πρώτη εικόνα εκτίµησης 
των ζηµιών να βγαίνει αυτόµατα 
µέσα από τα ηλεκτρονικά συστή-
µατα και την εξατοµίκευση να έρ-
χεται µετά από δειγµατοληπτικό έ-
λεγχο χωρίς πολλές διατυπώσεις. 
Τότε να πούµε µπράβο!     

Διπλοκούδουνα
Ο ΓΑΛΛΟΣ φιλόσοφος Ζαν – Πωλ 
Σαρτρ (1905-1980) έλεγε «µόνο 
στις αποφάσεις µας είµαστε ση-
µαντικοί». Πασχίζω λοιπόν να κα-
ταλάβω πόσο σηµαντικός µπορεί 
να είναι ένας πρόεδρος ενός µε-
γάλου, ανεξάρτητου δηµόσιου ορ-
γανισµού, όταν µέσα σε δύο 24ω-
ρα υπογράφει και αναρτά στη 
∆ιαύγεια δύο αποφάσεις για 
το ίδιο θέµα, µε τη δεύτερη 
να είναι αγνώριστη σε σύ-
γκριση µε την πρώτη. Λέ-
τε -κατά Σάρτρ- ο εν λόγω 
πρόεδρος να είναι διπλά 
σηµαντικός;

Αστοχίες 
Ο ΛΟΓΟΣ για τον πρόεδρο 
του ΟΠΕΚΕΠΕ, Φάνη Παπά, ο 
οποίος την Τετάρτη 10 Φεβρου-

αρίου υπογράφει και ανεβάζει 
στη ∆ιαύγεια την απόφασή του 
για την συγκρότηση της Επιτρο-
πής για την αποσφράγιση και α-
ξιολόγηση των προσφορών στο 
διαγωνισµό για τον νέο Τεχνικό 
Σύµβουλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα µέ-
λη είναι, Πολιτοπούλου, Κοσµί-
δης, Αθανασάκη, Κελίδης, Κα-
µαρινόπουλος. ∆ύο µέρες µετά, 
στις 12 Φεβρουαρίου, ανεβαίνει 
ξανά µε την υπογραφή του από-
φαση «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» που 
ορίζει µέλη στην εν λόγω επιτρο-
πή τους Γαβαλά, Τσούµα, Νικο-
λούζο, Πεταλίδη, Καµαρινόπου-
λο. Έχασε 4 στους 5 ή αν θέλετε, 
πέτυχε 1 στους 5. Άξιος! 

Ακατάστατος
ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΩ ότι πρόκειται για 
διαγωνισµό στον οποίο, ο ένας 
εκ των ενδιαφεροµένων να πάρει 
τη δουλειά, επιχειρεί να τον βγά-
λει άκυρο. Και την ίδια στιγµή, ο 
πρόεδρος του Οργανισµού που έ-
χει προκηρύξει τον διαγωνισµό, 
σπεύδει να του αναθέσει τη δου-
λειά… ως αναντικατάστατου, για 
έξι µήνες. Ωστόσο, ο προσφεύγων 
κατά του διαγωνισµού, έχει υπο-
βάλει στο µεταξύ προσφορά, βά-
σει της προκήρυξης. Το θέµα εί-
ναι ότι στον ίδιο διαγωνισµό υ-
πάρχει και δεύτερη προσφορά. 
Πράγµα που σηµαίνει ότι και τυ-
πικά πλέον δεν είναι και τόσο… 
αναντικατάστατος!  

Βασίλισσα Ζωή
ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ κάπως περίπλο-

κα τα πράγµατα. Ίσως γι’ αυ-
τό ο πρόεδρος του Οργανι-
σµού, ο οποίος σηµειωτέ-
ον, µετά την λήξη της τρί-
µηνης σύµβασής του, πή-
ρε προσωρινή πάλι παρά-
ταση της θητείας του στη 
συγκεκριµένη θέση, κα-
τέφυγε στη βοήθεια της 
βασίλισσας Ζωής και του 
πρίγκιπα Χάρη, στελέχη 
που είναι µπασµένα από 
χρόνια στη δουλειά!

Ίσως γι’ αυτό 
ο πρόεδρος του 
Οργανισµού, 
ο οποίος 
σηµειωτέον, 
µετά την λήξη 
της τρίµηνης 
σύµβασής του, 
πήρε προσωρινή 
πάλι παράταση 
της θητείας του 
στη συγκεκριµένη 
θέση, κατέφυγε 
στη βοήθεια της 
βασίλισσας Ζωής 
και του πρίγκιπα 
Χάρη, στελέχη που 
είναι µπασµένα από 
χρόνια στη δουλειά!

Τ
α τελευταία τέσσερα χρόνια, η Ευρω-
παϊκή Ένωση είχε µια σπάνια ευκαι-
ρία να αρχίσει να δρα στρατηγικά. 
Τότε ο Αµερικανός πρόεδρος Ντό-

ναλντ Τραµπ, ο οποίος διέλυσε την αµερικα-
νική παγκόσµια ηγετική θέση, είχε µόνο περι-
φρόνηση για την ΕΕ, το ΝΑΤΟ, τις διατλαντικές 
σχέσεις και τους πολυµερείς θεσµούς. Αυτό θα 
µπορούσε να αποτελέσει µια ευκαιρία για τους 
Ευρωπαίους να καλύψουν το κενό που δηµι-
ουργήθηκε διεθνώς από την κυβέρνηση Τραµπ. 
Αντ’ αυτού, την σπατάλησαν. [...]

Η επίσκεψη του κορυφαίου διπλωµάτη της 
ΕΕ Ζόζεφ Μπόρελ, στη Μόσχα στις 4-6 Φεβρου-
αρίου, επιβεβαίωσε αυτή την άθλια κατάσταση 
στην οποία βρίσκεται η ευρωπαϊκή εξωτερική 
πολιτική. Άθλια διότι στερείται στρατηγικής και 
κατεύθυνσης. Τα περισσότερα κράτη-µέλη, ιδι-
αίτερα η Γερµανία, βλέπουν ελάχιστο συµφέ-
ρον στο να δώσουν στον Μπορέλ την εξουσία 
για να σφυρηλατήσει µια ισχυρή εξωτερική πο-
λιτική. Οι προκάτοχοί του είχαν την ίδια αδυ-
ναµία, µια θέση που ουσιαστικά τη «χρωστού-
σαν» στις πρωτεύουσες της Ευρώπης. Αντίθετα 
η ΕΕ και τα κράτη-µέλη -συλλογικά- δεν ξέρουν 
τι είδους διάλογο ή σχέση θέλουν µε τη Ρωσία.

Ως η ηγέτης της πιο σηµαντικής χώρας της 
ΕΕ, η Γερµανίδα Κα-
γκελάριος Άγκελα 
Μέρκελ έχει την ε-
ξουσία να δώσει 
στην Ευρώπη την 
εξωτερική πολιτι-
κή που χρειάζεται 
απαραιτήτως. Αλλά 
η Μέρκελ δεν είναι 
strategist. Θα µπο-

ρούσε να είχε χρησιµοποιήσει τον Nord Stream 
2, τον αγωγό που κατασκευάζεται µεταξύ Ρωσί-
ας και Γερµανίας, ως µόχλευση στη Ρωσία. Αυ-
τή η έλλειψη στρατηγικής σκέψης δεν θα αλλά-
ξει υπό την διακυβέρνηση Μπάιντεν, η οποία 
ήδη κινείται ταχύτατα στο µέτωπο της εξωτερι-
κής πολιτικής. Αντιθέτως, θα αλλάξει µόνο ό-
ταν το Βερολίνο κάνει το άλµα από το να υπε-
ρασπίζεται τα εθνικά συµφέροντα, να υπερα-
σπίζεται και τα ευρωπαϊκά, και να δώσει στην 
Ένωση την εξουσία που χρειάζεται για να προ-
βάλει µια ισχυρή, κοινή εξωτερική πολιτική [...] 

Αυτή η ανικανότητα να υπερασπίζονται συλ-
λογικά τα συµφέροντα και τις αξίες εντός της 
ΕΕ, έχει επιπτώσεις για την εξωτερική πολιτι-
κή. Είναι χαρτί στα χέρια Κίνας, Αιγύπτου και  
Ρωσίας -αναφέροντας µερικούς- των οποίων 
οι ηγέτες αναγνωρίζουν την αδυναµία της ΕΕ 
ως µη παράγοντας εξωτερικής πολιτικής. Αυτό 
τους επιτρέπει να προωθούν τα δικά τους συµ-
φέροντα µε µεµονωµένες ευρωπαϊκές κυβερ-
νήσεις, ενώ δείχνει πώς 12 κράτη-µέλη της ΕΕ 
που εµπλέκονται σε αυτή τη µορφή, έχουν ρί-
ξει τις αξίες της ΕΕ στα βράχια. 

*AΝΑΛΥΤΡΙΑΣ ΤΟΥ CARNEGIE ΕUROPE

Έλλειψη
στρατηγικής

ΤΗΣ TΖΟΥΝΤΙ 
ΝΤΕΜΠΣΕΪ *
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Έ
λεγχο στη διακίνηση του χαλκού και ειδι-
κότερα των ποσοτήτων που προέρχονται 
από την καύση καλωδίων της ∆ΕΗ, έτσι ώ-
στε να εντοπισθούν, κλέφτες, κλεπταπο-

δόχοι και τελικοί παραλήπτες της εν λόγω πρώτης ύ-
λης, ζητά µε έγγραφο - καταγγελία προς την Εισαγγε-
λία Πρωτοδικών Λάρισας, ο αγρότης, Γιώργος ∆ρόσος 
προκειµένου να µπει φραγµός στο πλιάτσικο που επι-
βαρύνει οικονοµικά τη ∆ΕΗ (∆Ε∆∆ΗΕ) και τις αγροτι-
κές εκµεταλλεύσεις.  Είναι η πρώτη φορά που ένας ε-
παγγελµατίας αγρότης, µε σκληρά βιώµατα από τη συ-
γκεκριµένη υπόθεση, έρχεται να καταθέσει συγκεκρι-
µένη πρόταση που θα µπορούσε να αποτελέσει µια βά-
ση για την επίλυση του µεγάλου προβλήµατος που δη-
µιουργείται εδώ και χρόνια στις αγροτικές περιοχές και 
στα αντλιοστάσια. Σηµειωτέον ότι ακόµα και το οικονο-
µικό όφελος των εµπλεκοµένων στο πλιάτσικο, είναι ε-
λάχιστο µπροστά στη ζηµιά που υφίστανται οι αγρότες 
και η εθνική οικονοµία από τις ξαφνικές διακοπές ηλε-
κτροδότησης στα αρδευτικά συστήµατα των αγροτών. 
Ακολουθεί το έγγραφο του κ. ∆ρόσου προς την Εισαγγελία:

Αξιότιµε Κύριε Εισαγγελέα,
Με όλο τον σεβασµό προς την Ελληνική 

δικαιοσύνη, θα ήθελα να αναφέρω και να 
καταγγείλω στην υπηρεσία σας τις συνεχείς και ε-
παναλαµβανόµενες κλοπές χαλκού από τα αγρο-
τικά αρδευτικά συγκροτήµατα στην ευρύτερη πε-
ριοχή της επαρχίας Φαρσάλων αλλά και σε όλη 
την επικράτεια.

Θα προσπαθήσω να προσεγγίσω αυτό το τεράστιο 
και άλυτο µέχρι στιγµής πρόβληµα παραθέτοντας 
τις σκέψεις µου µε όσο πιο λογική σειρά µπορώ.

Ξεκινώντας θα ήθελα να δηλώσω την απόλυ-
τη εµπιστοσύνη µου στην Ελληνική δικαιο-
σύνη και είµαι σίγουρος ότι αν 

δροµολογηθούν οι έρευνες όπως 
ξέρει και µπορεί και πάντα κά-
νει, θα υπάρξει το επιθυµη-
τό αποτέλεσµα.
Κανένας άνθρωπος στον 
πλανήτη, όποιας προέλευ-
σης και αν είναι δεν κλέβει 
χωρίς λόγο. Οι λόγοι λοι-
πόν που οδηγούν σε κλο-
πή κάποιον είναι δύο. Πρώ-
τον να χρησιµοποιήσει ο ίδιος 
τα κλοπιµαία και δεύτερον να τα 

πουλήσει  και να πάρει κάποια χρήµατα (εµπορία). 
Στην προκειµένη περίπτωση η κλοπή του χαλκού 
γίνεται για να πουληθεί µιας και ο χαλκός, ούτε 
τρώγεται ούτε πίνεται.

Συνεπώς όταν κάποιο κλοπιµαίο πωλείται αυ-
τόµατα δηµιουργείται και συντελείται η πράξη 
της κλεπταποδοχής όταν ο αποδέκτης γνωρίζει 
την προέλευση. 

Φυσικά αυτή η πράξη γίνεται στην Ελλάδα, µιας 
και δεν περνάει από το µυαλό κανενός ότι οι κλέ-
φτες τον εξάγουν.

Το ερώτηµα που προκύπτει είναι ποιοι είναι 
αυτοί οι κλέφτες, ποιοι οι κλεπταποδόχοι 
και αν είναι αυτοί οι τελικοί παραλήπτες ή 

οι ενδιάµεσοι, καθώς και ο βαθµός και το είδος 
της µεταξύ τους συνέργειας. 

∆εν προσπαθώ να καταλογίσω ευθύνες αλλά 
να αναπτύξω την λογική εξέλιξη των πραγµάτων.

Υπάρχουν µαγαζιά υπαίθρια οι λεγόµενες µά-
ντρες που αγοράζουν παλιά σίδερα και µεταξύ αυ-
τών και χαλκό και άλλα µέταλλα. Η δουλειά αυτών 
των µαγαζιών είναι να συγκεντρώνουν τα µέταλ-
λα και να τα µεταπουλούν στα χυτήρια όπου γίνε-
ται και η τελική τους µεταποίηση.

Όσον αφορά τον χαλκό η χρήση του είναι συγκε-
κριµένη και τα εργοστάσια πού τον χρησιµοποιούν 
για την κατασκευή καλωδίων είναι συγκεκριµένα.

Ο χαλκός που προέρχεται από κλοπή καλωδίων 
παρουσιάζει µια µεταβολή στο χρώµα του µιας και 
για να διαχωριστεί από το πλαστικό  καίγεται α-
πό τους κλέφτες.

Άλλωστε οι δύο τσιγγάνοι που συνελήφθησαν 
στα Φάρσαλα πριν λίγες µέρες ήταν στη διαδικα-
σία της καύσης των καλωδίων. Αρα, αυτοί εκτός 
από την κλοπή, γνωρίζουν και την περαιτέρω δι-
άθεσή του, γνωρίζουν πρόσωπα και πράγµατα.

Το ερωτήµατα που εύλογα προ-
κύπτουν είναι αγοράζουν νό-
µιµα οι µάντρες τον οποίο χαλ-

κό πάει στην πόρτα τους; Ζητάνε από 
τους όποιους πωλητές την πιστοποί-
ηση της προέλευσης του και νόµιµα 
παραστατικά της αγοραπωλησίας; Επι-

τρέψτε µου βάσιµα και λογικά να αµφι-
βάλλω. Μήπως υπάρχει κάποιο κύκλω-

µα που διακινεί κάποια ψεύτικα χαρ-
τιά κτίσης χαλκού; Γνωρίζουν τα εργο-

στάσια την προέλευση του χαλκού? ‘Η όλα γίνο-
νται εν κρυπτώ και παραβύστω (‘’µαύρα’’); Οπότε 
κάποιοι θησαυρίζουν παράνοµα, επί βλάβη και του 
αµέσου θύµατος (συνήθως αγρότη, ιδιοκτήτη του 
χαλκού), αλλά και του Ελληνικού ∆ηµοσίου, λόγω 
της συντελουµένης οργανωµένης φοροδιαφυγής. 

Τα παραπάνω κατά την ταπεινή µου άποψη µπο-
ρούν να απαντηθούν εύκολα αν ερωτηθουν οι κλέ-
φτες που συλλαµβάνονται από την Ελληνική Αστυ-
νοµία, πού πουλάνε τα κλοπιµαία. Αν αυτό συµβεί 
όλα µετά δροµολογούνται. 

∆εν είµαι εγώ αυτός που θα υποδείξει τον 
τρόπο όµως ότι αυτό που συµβαίνει χρό-
νια τώρα και προκαλεί τεράστιες οικονο-

µικές ζηµιές και στον πρωτογενή τοµέα και στην 
∆ΕΗ µπορώ να το πω.

  Αυτό που επίσης µπορώ µετά βεβαιότητας να 
παραθέσω είναι το φοβερό ψυχολογικό σοκ που 
παθαίνει ένας άνθρωπος όταν έρχεται αντιµέτωπος 
µε την καταστροφή της περιουσίας του από την ά-
µεση απώλεια, αλλά και την συνακόλουθη, ακόµη 
µεγαλύτερη δηλ. στην παραγωγή του.

Αξιότιµε Κε Εισαγγελέα, 
δεν είναι δυνατόν σε µια συντεταγµένη 

και ευνοµούµενη κοινωνία να συνεχίζουν 
να υπάρχουν τέτοια φαινόµενα και να παραµέ-
νουν ουσιαστικά ατιµώρητα. Εκτός εάν θέλουµε 
να είµαστε ένα κατ’ ευφηµισµόν κράτος δικαίου…

Ένας και µόνον ένας τρόπος υπάρχει για να τε-
λειώνουµε µε αυτό. Η πάταξη της κλοπής και της 
κλεπταποδοχής . Αν κάτι δεν µπορεί να πουληθεί, 
µάλλον δεν συντρέχει λόγος να κλαπεί.

Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω το αστυνο-
µικό τµήµα Φαρσάλων για την σύλληψη των δρα-
στών και πιστεύοντας ότι οσονούπω το µαχαίρι θα 
µπει στο κόκκαλο η Ελληνική ∆ικαιοσύνη θα κά-
νει την δουλειά της όπως πάντα.

Θέτω τον εαυτό µου στη διάθεσή Σας και Παρα-
καλώ για τις δικές Σας ενέργειες.

Σας ευχαριστώ προκαταβολικά
Με τιµή και σεβασµό 

Ο Αναφέρων και Καταγγέλλων
∆ρόσος Γεώργιος 

Απαιτείται έλεγχος στα δίκτυα 
διακίνησης του «μαύρου χαλκού»

*Αγρότης

ΑΡΘΡΟ
  ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ∆ΡΟΣΟΥ*

ΑΡΘΡΑ.ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
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Μυστικά και κίνδυνοι 
στην καλλιέργεια ελιάς
Ψηφιακό σεµινάριο µε τίτλο «Μυστικά και 
κίνδυνοι στην ελαιοκαλλιέργεια» διοργανώνει ο 
Πολιτιστικός Σύλλογος «Ελαίας Νήσος Λέσβος» 
την Τετάρτη 3 Μαρτίου και ώρα 6.30-8.00 µ.µ., 
στο πλαίσιο των προσυνεδριακών εκδηλώσεων 
του 1ο ∆ιεθνούς Συνεδρίου-Φεστιβάλ για την 
ελιά µε τίτλο «ELIA Lesvos confest» που θα γίνει 
στη Λέσβο 23-26 Σεπτεµβρίου 2021. Οι 
γεωπόνοι Κική Βαρίκου και Βασίλης Μουσελίµης 
θα αναλύσουν τα θέµατα της δακοκτονίας καθώς 
και τις καλλιεργητικές εργασίες της εποχής όπως 
κλάδεµα και η σχέση του µε τη θρέψη.  Για 
πληροφορίες στο www.lesvosnews.net/articles/
news-categories/agrotika-alieia/elaias-nisos-
lesbos-mystika-kai-kindynoi-stin

Οι επιχειρήσεις στις
διεθνείς πλατφόρµες
H Enterprise Greece, αξιοποιώντας τη συνεργασία 
της µε την e-Bay, προσφέρει νέο εξειδικευµένο 
εκπαιδευτικό πρόγραµµα, µε εξατοµικευµένες 
συµβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνική υποστήριξη, 
για την επιτυχηµένη ψηφιακή παρουσία των 

ελληνικών 
επιχειρήσεων στις 
παγκόσµιες 
ηλεκτρονικές 
πλατφόρµες και στη 
διεθνή αγορά. Οι 
ενδιαφερόµενες 
επιχειρήσεις 
µπορούν να 
συµµετάσχουν στη 
διαδυκτυακή 
εκδήλωση 
«e-exports academy 
by Enterprise 

Greece in collaboration with eBay» την Τετάρτη 
24 Φεβρουαρίου στις 15:00, για να ενηµερωθούν 
για τους στόχους, τη δοµή και τα προσδοκώµενα 
αποτελέσµατα του εκπαιδευτικού αυτού 
προγράµµατος.Περισσότερες πληροφορίες 
στο www.enterprisegreece.gov.gr.

Πιστοποίηση 
ασφάλειας 
τροφίµων από 
την TÜV Hellas

H TÜV Hellas διοργανώνει 
στις 22-24 Φεβρουαρίου 
ένα λεπτοµερές online 
εκπαιδευτικό πρόγραµµα σε 
όσους θέλουν να 
σχεδιάσουν και να 
εφαρµόσουν αποτελεσµατικά  
Συστήµατα ∆ιαχείρισης της 
ασφάλειας τροφίµων 
σύµφωνα µε τη νέα έκδοση 
του πρότυπου FSSC 22000 
v5.1. Πληροφορίες στο 
www.tuv-nord.com/gr/el/
ekpaideysi/analytika-
seminaria/imerologio-
seminarion-draft/seminaria/

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΑ 

ON LINE ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ

Τα πάντα για 
τα θερµοκήπια

Η Greenhouse Industry Fair θα 
πραγµατοποιηθεί στις 16 έως 18 
Μαρτίου στο εκθεσιακό κέντρο,  
Kiev Expo Plaza, στο Κίεβο της 
Ουκρανίας, µε 1.500 επισκέπτες και 
250 εκθέτες. Περιλαµβάνει τοµείς 
όπως κατασκευή θερµοκηπίων, 
παρουσίαση υλικών κάλυψης, 
µηχανήµατα και συσκευές για τον 
έλεγχος των συνθηκών στις 
θερµοκηπιακές εγκαταστάσεις και 
εξοπλισµό για την επεξεργασία της 
συγκοµιδής και για την παραγωγή 
µανιταριών. Στα πλαίσια της 
εκδηλώσης θα πραγµατοποιηθούν 
συναντήσεις και εκπαιδευτικές 
οµιλίες και παρουσιάσεις από 
διακεκριµένους experts του χώρου. 
Πληροφορίες στο https://10times.
com/greenhouse-industry-fair

ΚΙΕΒΟ
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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,   κα-
τσίκες επιλογής   µε εξαιρετικό γεννητικό υλι-
κό. Σε κόµβο της Εγνατίας οδού, οι χρήσεις  γης 
είναι συµβατές για οιανδήποτε δραστηριότητα 
(κτηνοτροφία , καθετοποίηση ,αγροτουρισµό , 
φωτοβολταικά 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. Περιο-
χή 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 εµβολιασµέ-
να.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. 
Περιοχή 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 δικαιώµα-
τα 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.

Πωλείται τριφύλλι σε µικρή τετράγωνη µπάλα, 
18 λεπτά το κιλό. Περιοχή Γιαννιτσών. κ. Χρή-
στος. 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 
χλωρή λίπανση, βελτίωση εδάφους- άζωτο και 
παραγωγή 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.

Πωλείται 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 κτηνο-
τροφικό  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.

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

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

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

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

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.

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 ελαιόλαδο από παραγωγό, έξτρα 
παρθένο, χωρίς κανένα φυτοφάρµακο, φετινής  
εσοδείας, περιοχή Αγρίνιο( Μακρύνειας) ποικι-
λίας κουτσουροελιάς. Τιµή 4 ευρώ /κιλό. Kος  
Χρήστος. 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.

Πωλούνται δικαιώµατα από 200 στρέµµατα µε 
καλλιέργεια ρυζιου.Τηλ.6972/366041.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Eνοικιάζεται αποθήκη 80 τµ στο 10ο χιλιό-
µετρο Λάρισας Συκουρίου.Τηλ.6983/509686.

Eνοικιάζεται επαγγελµατικός  χώρος  ισόγει-
ος 240 τµ µε θέσεις πάρκινγκ στον περιφερει-
ακό 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 
ευρώ 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.

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 
τρακτέρ. Περιοχή Ξάνθη. Τηλ.6983/717473.

Πωλείται ψεκαστικό θερµοκηπίου και θειαφι-
στήρας. Tηλ. 6980/001606.

Πωλούνται τυροκοµικά µηχανήµατα, παστερι-
ωτές, ατµολέβητες, οµογενοποίηση, κορφολό-
γοι, ντουλάπες για γιαούρτια ψύξη-θέρµανση, 
ντιζάκια µε καλούπια διάφορων τύπων. Περιο-
χή Λάρισα. Τηλ. Τηλ. 6947/509187.

Πωλείται µηχάνηµα παστερίωσης 2 τόνων 
σχεδόν καινούρια και ένας κορφολόγος αυτο-
καθαριζόµενος 3 µήνες δουλεµένος 3 τόνους 
την ώρα. Τηλ.6947/509187.

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

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

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

Πωλούνται πλαστικά σε εµπόρους για κρασί, 
λάδι και µέλι. ∆ιάφορα µεγέθη µικρά και µεγά-
λα. Τηλ.2310/684438.

Πωλείται άροτρο τρίυνο 12άρι, ψηλοστάβαρο. 
Τιµή 300 ευρώ. Τηλ. 2310/711133. 

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

Πωλείται φρέζα γερµανικιά Agria, 12 ίππους 
πετρελαίου. Τιµή 500 ευρώ. Τηλ. 2310/711133.

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

Πωλείται θεριζοαλωνιστική µηχανή Μ101 µε 
επισκευασµένο κινητήρα, χωρίς σαπίλες. ∆υ-
νατότητα 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.

Πωλείται τρακτέρ µάρκας Lamborghini τύ-
που 990 δενδροκοµικό 4χ4 µε καµπίνα. 
Τηλ.6945/373163.

Πωλούνται κλούβες-κλουβάκια και µπιζινς.πε-
ριοχη 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, ευ-
ρωπαϊκή ξυλεία α’ ποιότητας. Περιοχή Λάρισας. 
Τηλ. 6972/173482.

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

Πωλείται  τρακτέρ  John Deere  6820, 140 ίπ-
πων µοντέλο του 2004 µε 9000 ώρες λειτουρ-
γίας. Πωλείται λόγω συνταξιοδότησης. Τιµή 
38000  ευρώ συζητήσιµη. Τηλ.6932/005070.

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 φρέζα 230 µε γρανάζι. Περι-
οχή Σίνδος Θεσσαλονίκης. Τηλ.6972/366041, 
6972366043

Πωλείται ένα αναστρεφόµενο άρο-
τρο 3υνο,πολλούς καλλιεργητές και άλ-
λα εργαλεία. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.6972/366041, 6972366043

Πωλείται  ένα ραντιστικό. Περιοχή Σίνδος Θεσ-
σαλονίκης.Τηλ.6972/366041, 6972366043

Πωλείται ένας στελεχοκόπτης, ένας ισοπεδω-
τήρας και µία πλατφόρµα. Περιοχή Σίνδος Θεσ-
σαλονίκης.Τηλ.6972/366041, 6972366043

Πωλείται  µία σπαρτική Gaspardo. Περιο-
χή Σίνδος Θεσσαλονίκης.Τηλ.6972/366041, 
6972366043

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

Πωλούνται  χορτοκοπτικό µάρκας Κrone µε 
πλάτος κοπής 2,8 µέτρα, µία δισκοσβάρνα Ζορ-
µπά 32αρα και µία πρέσα µάρκας Welger 530. 
Τηλ.6982/551234.

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

Πωλούνται ελαστικά για τρακτέρ 13,628 ρα-
ντιαλ.Τηλ.6982/551234

Πωλείται άµβυκας( διήµερος) περιοχή πρέβε-
ζα τηλ.6946/307365.

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

Πωλούνται αγροτικά εργαλεία,µία σπαρτική 
µηχανή, µία δισκοσβάρνα, ένας καλλιεργητής 
βάµβακος, ένας λιπαντήρας, ένας καλλιεργη-
τής, ένα τρακτέρ Belarus και ένα ραντιστικό. 
Τηλ.6974410304.

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

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

Πωλείται άροτρο 14 τρίυνο ψηλοστάβα-
ρο agrotica  και 2 βαµβακοσπορές του Ψαλ-
τίδη,µία 4σειρη, µία 3σειρη και µία κεντρόφυ-
γκα.Τηλ.6979/957956.

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

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

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

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

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

Πωλείται τρακτέρ John Deere  6620, µοντέλο 
του 20011 σε άριστη κατάσταση µε πρόσφατο 
service και καινούρια λάστιχα  KLEBER φυλασ-
σόµενο 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 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 
αµεταχείριστο. Χαράσσει 800 κιλά ανά  ώρα. 
Περιοχή Λαµίας. Τηλ.6980/677936.

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
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ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Ακόµη και το… Θεό ∆ιόνυσο, ως αφη-
γητή-ξεναγό, θα επιστρατεύσει το υπό 
δηµιουργία Κέντρο Ερµηνείας Οίνου 
κι Αποσταγµάτων ∆ράµας, για να πα-
ρουσιάζει στους επισκέπτες του την 
µακρά ιστορία και τα µυστικά του φη-
µισµένου δραµινού κρασιού. Το θε-
µατικό µουσείο που θα φιλοξενηθεί 
στην καινούργια αίθουσα του Μουσι-
κοδραµατικού Συλλόγου Χωριστής, στη 
∆ράµα, από τις αρχές του Φεβρουαρί-
ου έπαψε να αποτελεί σύγχρονο «γε-
φύρι της Άρτας» καθώς, έστω και µε 
τρία χρόνια καθυστέρησης, εξασφά-
λισε τη χρηµατοδότηση που θα ανοί-
ξει το δρόµο για τη δηµιουργία του.

Το έργο εντάσσεται στο τοπικό πρό-
γραµµα CLLD/LEADER για τη στήριξη 
µελετών, υπηρεσιών κι επενδύσεων, 
που συνδέονται µε τον πολιτισµό, τη 
διατήρηση, αποκατάσταση και ανα-
βάθµιση της πολιτιστικής και της φυ-
σικής κληρονοµιάς των χωριών, των 
αγροτικών τοπίων, αλλά και των τό-
πων µε υψηλή φυσική αξία και χρη-
µατοδοτείται µε 240.000 ευρώ.

Η δηµοπράτηση του θεµατικού µου-
σείου αναµένεται στους επόµενους 3-
4 µήνες κι αν όλα πάνε καλά, εκτιµά-
ται ότι θα είναι έτοιµο να ανοίξει τις 
πόρτες του στο κοινό το 2022, όπως 

εκτιµά ο Παύλος Αγγελίδης, ειδικός 
σύµβουλος του ∆ηµάρχου ∆ράµας. 
Μέσα από σύγχρονες διαδραστικές 
τεχνολογίες, ο µυθικός Θεός του οί-
νου, αλλά και άλλες ψηφιακές φιγού-
ρες, θα παρέχουν πληροφορίες στους 
επισκέπτες του µουσείου, τόσο για τα 
κρασιά της περιοχής, όσο και για τα 
αποστάγµατά της, σε µια προσπάθεια 
το δυναµικό αυτό προϊόν να αναδει-
χθεί ακόµη περισσότερο.

«Σκοπός είναι η ανάδειξη της πολι-
τιστικής ταυτότητας της περιοχής πα-

ρέµβασης, µέσα από την ενεργοποίη-
ση και συµµετοχή των κατοίκων και 
η τόνωση του αισθήµατος της ιδιαίτε-
ρης ταυτότητας του πληθυσµού», α-
ναφέρεται στην ανακοίνωση της δη-
µοτικής Αρχής ∆ήµου ∆ράµας. 

Προστίθεται δε, πως οι προτεινόµενες 
δράσεις θα συµβάλλουν στον εµπλου-
τισµό των γνώσεων και της αντίληψης 
των κατοίκων, σχετικά µε τον πολιτι-
στικό πλούτο της περιοχής, στοχεύο-
ντας αυτοί να γίνουν πολλαπλασια-
στές της γνώσης και της πληροφορίας.

∆ιαδραστικά
Μέσα από σύγχρονες διαδρα-

στικές τεχνολογίες, ο Θεός 
του οίνου θα δίνει πληροφο-

ρίες στους επισκέπτες

Μείζον θέµα για τον 
θεσσαλικό κάµπο το νερό
Στο υδατικό πρόβληµα, που 
αντιµετωπίζει ο νοµός Λάρισας µε 
αποτέλεσµα τη σταδιακή 
ερηµοποίηση της Θεσσαλικής 
πεδιάδας, η οποία θα µπορούσε να 
αποφευχθεί µέσω µερικής εκτροπής 
του Αχελώου, αλλά και µε µια σειρά 
µικρών και µεσαίων φραγµάτων, 
όπως αυτό της Σκοπιάς Φαρσάλων 
εστίασε ο Γεωπονικός Σύλλογος 
Λάρισας σε πρόσφατη συνάντησή 
του µε τον υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης Σπήλιο Λιβανό.

Προς πιστοποίηση δέκα 
προϊόντα ∆υτικής Ελλάδας
Γραβιέρα Αµφιλοχίας, Τσαλαφούτι 
και Μαλαγουζιά Αιτωλοακαρνανίας, 
Παστή Λίγδα Μεσολογγίου, Αρνάκι 
Ξηροµέρου, Ελιά Ποικιλίας 
Καλαµών, Ιχθαλιεύµατα και 
ελαιόλαδο Αιτωλοακαρνανίας, 
Χονδροελιά Αγρινίου, Μέλι 
Ορεινών Κοινοτήτων 
Αιτωλοακαρνανίας είναι τα 
προϊόντα της Περιφέρειας ∆υτικής 
Ελλάδος που οδεύουν προς 
καταχώρηση για ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ 
και Ορεινά στο Μητρώο της ΕΕ. 

Οι καπνοπαραγωγοί της
Θράκης αιτούνται στήριξη
Για συνεχή συρρίκνωση του 
εισοδήµατος των καπνοπαραγωγών 
κι επιδείνωση των αγοραπωλησιών 
λόγω και της πανδηµίας µιλά ο 
συνεταιρισµός Καπνοπαραγωγών 
Θράκης που αριθµεί 6.000 ενεργά 
µέλη, θέτοντας θέµα αποζηµίωσης 
τουλάχιστον 120 ευρώ το στρέµµα. 
Σηµειώνουν πως τις προηγούµενες 
καλλιεργητικές περιόδους η µέση 
τιµή ήταν 5,20 ευρώ το κιλό και 
τώρα αγοράζονται 3,80 µε 4,40 µε 
κόστος παραγωγής στα 3,85 ευρώ.

Η δηµοπράτηση του θεµατικού µουσείου αναµένεται µέσα στους επόµενους 3-4 µήνες και 
εκτιµάται ότι θα είναι έτοιµο να ανοίξει τις πόρτες του στο κοινό, κάποια στιγµή µέσα στο 2022.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Με ξεναγό το Διόνυσο
η ιστορία ενός οίνου
Τη μακρά ιστορία του φημισμένου δραμινού οίνου θα αναδείξει το 
υπό σύσταση Κέντρο Ερμηνείας Οίνου κι Αποσταγμάτων Δράμας

Στα 20,9 εκατ. το κονδύλι 
για πρόγραµµα δακοκτονίας
Στα ίδια µε πέρυσι επίπεδα, ήτοι σε 
20,95 εκατ. ευρώ το ποσό για το 
Πρόγραµµα ∆ακοκτονίας του έτους 
2021, σύµφωνα µε απόφαση του 
υπουργείου Εσωτερικών. Το 
κονδύλι θα αποδοθεί τµηµατικά σε 
κάθε Περιφέρεια αποκλειστικά και 
µόνο για κάλυψη δαπανών 
δακοκτονίας, σύµφωνα µε την 
έκταση εφαρµογής του και τη 
δυναµική των δακοπληθυσµών 
(δαπάνες προσωπικού, ψεκασµών, 
παγιοθεσίας, προµήθειας υλικών).

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

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

Πωλείται χορτοδετική Βέλγκερ 730 και χορτο-
κοπτικό LALY µε πλάτος κοπής 280 αναρτώµε-
νο. Περιοχή Λαµίας. Τηλ. 6973/697961.

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

Πωλείται ένα κλαδευτικό συρόµενο χιλιάρι. Πε-
ριοχή  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 , Πω-
λείται τρακτέρ  Claas  Νexus  101 ίππους δε-
ντροκοµικό, 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 
Πιερίας Τηλ. 6980/001606, 

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

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

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

Πωλείται αρµεκτήριο Delaval 24 θέσεων 12Χ2 
αρµεκτικών µονάδων αποτελούµενο από παγί-
δα 24 ζώων γρήγορης εξόδου µε αυτόµατη τα-
ΐστρα, 6 παλµοδότες ηλεκτρονικού τύπου, αυ-
τόµατο πλυντήριο, µονάδα συλλογής γάλα-
κτος 50 lt, αντλία κενού. Τιµή 12.000 Ευρώ.
Τηλ.6947/741230. 

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

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

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

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

Πωλείται τρακτέρ Stayer 110 ίππων σε πολύ 
καλή κατάσταση.2310/715037.

Πωλείται Φενιζόλ µε θέσεις, για σπόρο φυτών 
µεταχειρισµένο σε καλή κατάσταση. Περιοχή 
Καρδίτσας. Τηλ. 6955/361856.

Πωλείται φρέζα  τύπου Τζέµκα, φάρδος 2 µέ-
τρα. Περιοχή Καρδίτσας. Τηλ. 6955/361856.

Πωλούνται τα υλικά κατασκευής TOLL διαστά-
σεων 6x26(2 παράθυρα-2 πόρτες ) και  10x30(2 
παράθυρα-3 πόρτες) για αποθήκες, θερµοκήπια, 
κτηνοτροφική χρήση, κ.α. 6979/998532.

Πωλούνται σωλήνες 3αρες αλουµινί-
ου και σιδερένιες στην περιοχή της Βέροιας.
Τηλ.6973/966777

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΖΗΤΗΣΗ

Zητείται  τρακτέρ δενδροκοµικό από 50 έως 
70 ίππους και µε µπροστινό διαφορικό σε µέ-
τρια κατάσταση.Τηλ.6943/457861.

Zητείται αγροτικό αυτοκίνητο 4χ4 µε 
µιάµιση καµπίνα  σε µέτρια κατάσταση. 
Τηλ.6943/457861.

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

Ζητείται τρακτέρ από 80 έως 100 ίππους.
Tηλ.6940/151407.
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Μυθική ρελάνς  
επικός τελικός 
Στο Αυστραλιανό  Όπεν φέτος όλα γίνονται

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Η θρυλική ρελάνς του Στέφανου 
Τσιτσιπά ενάντια στον Ράφα Να-
δάλ στα προηµιτελικά του Αυστρα-
λιανού  Όπεν αποτέλεσε σίγουρα 
ένα από τα χάιλαϊτ του θεσµού. Στα 
ηµιτελικά συνάντησε τον Μεντβέ-
ντεφ, και ο νικητής  του ζευγαριού 
θα βρει τώρα µπροστά του τον Νό-
βακ Τσόκοβιτς στον µεγάλο τελι-
κό που θα διεξαχθεί την Κυριακή 
21 Φεβρουαρίου. 

Στις γυναίκες, η Ναόµι Οσάκα έ-
κλεισε τον δρόµο της Σερένα Γου-
ίλιαµς προς το ιστορικό ρεκόρ, κα-
θώς τη νίκησε στα ηµιτελικά του 
Όπεν στη Μελβούρνη και πήρε 

αυτή το πρώτο εισιτήριο για τον 
τελικό. Εκεί θα βρει την Τζένιφερ 
Μπράντι Νο 22 του ταµπλό, που α-
πέκλεισε την Καρολίνα Μούκοβα 
και προκρίθηκε στον πρώτο τελι-
κό Γκραν Σλαµ της καριέρας της.

Στο ποδόσφαιρο τώρα, την ερ-
χόµενη εβδοµάδα συνεχίζονται 
τα µατς των «16» στο Τσάµπιονς 
Λιγκ, όπου την Τρίτη 23 Φεβρου-
αρίου η Ατλέτικο θα φιλοξενήσει 
την Τσέλσι και η Λάτσιο τη Μπά-
γερν. Την επόµενη ηµέρα, η Ατα-
λάντα υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης 
και η Γκλάντµπαχ τη Μάντσεστερ 
Σίτι. Τέλος, τη ρεβάνς στους «32» 
του Γιουρόπα Λιγκ θα δώσει ο Ο-
λυµπιακός απέναντι στην Αϊντχό-
φεν την Πέµπτη στην Ολλανδία.

Για την πρόκρισή της στους Ολυµπιακούς Αγώνες 
του Τόκιο παλεύει η Εθνική Οµάδα πόλο ανδρών στο 
προολυµπιακό του Ρότερνταµ, που συνεχίζεται µέχρι 
τον τελικό της 21ης Φεβρουαρίου. Θυµίζουµε ότι οι 
δύο οµάδες που θα φτάσουν στον τελικό του τουρνουά 
παίρνουν και την πρόκριση στους Ολυµπιακούς Αγώνες 
του Τόκιο το προσεχές καλοκαίρι.

Για το εισιτήριο στο
Τόκιο παίζει το πόλο  

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Κατακτήριες δοκιµές 14.50 ΕΡΤ 1

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΑΕΛ – ΟΦΗ 17.15 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι 19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – ΠΑΣ Γιάννινα 19.30 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης 22.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Λαµία – Ολυµπιακός 15.00 Novasports 1HD

Βόλος – Παναιτωλικός 17.15 Novasports 3HD

Απόλλων Σµύρνης – ΑΕΚ 17.15 Novasports 2HD

Άρης – ΠΑΟΚ 19.30 Novasports 1HD

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Αγώνας 21.30 COSMOTE SPORT 5HD

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Κατακτήριες δοκιµές 14.50 ΕΡΤ 1

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΑΕΛ – ΟΦΗ 17.15 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι 19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – ΠΑΣ Γιάννινα 19.30 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης 22.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Λαµία – Ολυµπιακός 15.00 Novasports 1HD

Βόλος – Παναιτωλικός 17.15 Novasports 3HD

Απόλλων Σµύρνης – ΑΕΚ 17.15 Novasports 2HD

Άρης – ΠΑΟΚ 19.30 Novasports 1HD

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Αγώνας 21.30 COSMOTE SPORT 5HD

Μπάσκετ (Προκριµατικά Ευρωµπάσκετ)

Ελλάδα – Βοσνία 16.30 ΕΡΤ 3

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Ατρόµητος - ΑΕΛ 17.15 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Λίβερπουλ– Έβερτον 19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

AEK – Αστέρας Τρίπολης 19.30 Novasports 2HD

Μπάσκετ (NBA)

Νικς – Σπερς 20.00 COSMOTE SPORT 9 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Βόλος – Απόλλων Σµύρνης 15.00 Novasports 3HD

ΠΑΟΚ – Λαµία 15.00 Novasports 1HD

ΠΑΣ Γιάννινα – ΟΦΗ 17.15 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Πρεµιέρ Λιγκ)

Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι 18.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Ολυµπιακός – Άρης 19.30 Novasports 1HD

Βόλεϊ (Βόλεϊ Λιγκ Ανδρών)

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 20.00 ΕΡΤ 3

Μπάσκετ (Προκριµατικά Ευρωµπάσκετ)

Ελλάδα – Βοσνία 16.30 ΕΡΤ 3

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Ατρόµητος - ΑΕΛ 17.15 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Λίβερπουλ– Έβερτον 19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

AEK – Αστέρας Τρίπολης 19.30 Novasports 2HD

Μπάσκετ (NBA)

Νικς – Σπερς 20.00 COSMOTE SPORT 9 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Βόλος – Απόλλων Σµύρνης 15.00 Novasports 3HD

ΠΑΟΚ – Λαµία 15.00 Novasports 1HD

ΠΑΣ Γιάννινα – ΟΦΗ 17.15 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Πρεµιέρ Λιγκ)

Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι 18.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Ολυµπιακός – Άρης 19.30 Novasports 1HD

Βόλεϊ (Βόλεϊ Λιγκ Ανδρών)

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 20.00 ΕΡΤ 3

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο  20 Φεβρουαρίου

Κυριακή 21 Φεβρουαρίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Ψάρεµα σε θολά 
νερά οι μέχρι τώρα 
αποφάσεις για τις 
αγροτικές συμβουλές 

Κάποιος παίζει   
τον παπά στην 
υπόθεση ανάθεσης 
του νέου ΟΣΔΕ 

Στον εισαγγελέα 
ο φάκελος για τις 
κατανομές δημόσιων 
βοσκοτόπων  

∆ιπλό µατς Ευρωµπάσκετ
Η αποστολή της Εθνικής οµάδας 
µπάσκετ βρίσκεται στη Ρίγα 
της Λετονίας, προκειµένου να 
ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της 
στην προκριµατική φάση του 
Ευρωµπάσκετ. Έχοντας 
εξασφαλίσει ήδη την πρόκρισή της, 
η Ελλάδα θα δώσει δύο παιχνίδια 
κόντρα στη Βοσνία το Σάββατο 20 
Φεβρουαρίου (16:30) και τη 
Λετονία στις 22 Φεβρουαρίου 
(19:30) στη «φούσκα» της Ρίγα.

Ανανεώνει ο Νεϊµάρ
Την ανανέωση του 29χρονου 
µεσοεπιθετικού Νεϊµάρ µε τους 
πρωταθλητές Γαλλίας µέχρι το 
2026 αποκάλυψε το «Qatar 
Today», το οποίο σε δηµοσίευσή 
του τονίζει πως όταν η Παρί 
πλήρωσε τη ρήτρα 222 εκατ. 
ευρώ στη Μπαρτσελόνα, δέχθηκε 
να µην υπάρχει αύξηση των 
ετήσιων αποδοχών του, που 
φτάνουν τα 30 εκατ. ευρώ.

Κάθε πόντος πολύτιµος
Με την τελευταία και µοναδική 
νίκη της ΑΕΛ να είναι το 
Νοέµβριο κόντρα στα Γιάννενα, οι 
«βυσσινί» φαίνεται πως δύσκολα 
θα καταφέρουν να παραµείνουν 
στην κατηγορία. Η οµάδα του 
θεσσαλικού κάµπου αγωνίζεται 
απέναντι στον Ατρόµητο στις 20 
Φεβρουαρίου, προσπαθώντας να 
µαζέψει πόντους που θα την 
βοηθήσουν στα play-out της 
κατηγορίας που θα κάνουν 
πρεµιέρα στα τέλη Μαρτίου.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’
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Π
ροχωράνε καλά για τα δεδοµέ-
να οι προαγορές εκκοκκιστών α-
πό παραγωγούς βάµβακος, µε τι-
µές γύρω από τα 50 λεπτά το κι-

λό. Τα φετινά στοκ  συγκυριακά πωλούνται 
περίπου στα 93 σεντς ανά λίµπρα.

  Οι τελευταίες εξαγωγές σκληρού σίτου 
στην ελληνική αγορά σηµειώθηκαν στα 285 
ευρώ ο τόνος FOB για µέτρια σιτάρια, ενώ τα 
ποιοτικά απορροφώνται στην τοπική αγορά 
σε αργούς ρυθµούς και καλύτερες τιµές. Και 
στη Γαλλία οι τιµές έµειναν στα 270 ευρώ.

Προπωλήσεις στα 50 
λεπτά για το βαμβάκι

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
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Επιφυλακτικά ανοδική χαρακτηρίζουν την αγορά οι αναλυτές
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∆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.

Σταθεροποιήθηκε στα 232 
ευρώ ο τόνος η τιµή στο 
κτηνοτροφικό καλαµπόκι στις 
αγορές της Ιταλίας.

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

Στα 2,75 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

Σηµάδια ελαφριάς ανάκαµψης εµφα-
νίζουν οι τιµές παραγωγού στις ποι-
κιλίες πορτοκαλιών που εµπορεύο-
νται την περίοδο αυτή, µε την κινητι-
κότητα ωστόσο να µην ανταποκρίνε-
ται στις προσδοκίες που είχαν για φέ-
τος οι καλλιεργητές. Οι πρώτες πρά-
ξεις της χρονιάς για την ποικιλία Λάνε 
Λέιτ σηµειώθηκε στην Αιτωλοακαρνα-
νία, όπου ήδη ξεκίνησε η συγκοµιδή, 
µε τις τιµές παραγωγού να αγγίζουν 
τα 24 λεπτά για τις πρώτες ποιότητες.

Με το 70% της παραγωγής πορτο-
καλιών Μέρλιν της Αργολίδας να έ-
χει βρει το δρόµο του για την αγορά, 
οι τιµές παραγωγού µετά βίας υπερ-
βαίνουν τα 25 λεπτά το κιλό, όταν 
την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι η τι-
µή είχε διαµορφωθεί γύρω από τα 30 
λεπτά το κιλό. Όπως επισηµαίνουν 
παραγωγοί στην Agrenda, το τελευ-
ταίο διάστηµα η αγορά είναι πιο δρα-
στήρια συγκριτικά µε τις προηγούµε-

νες ηµέρες, κάτι που αποδίδεται και 
στην πτώση των θερµοκρασιών που 
ενίσχυσε απ’ ό,τι φαίνεται τη ζήτηση. 

Επιπλέον, ο παγετός που σηµειώ-
θηκε στα µισά της προηγούµενης ε-
βδοµάδας στην Αργολίδα φαίνεται ό-
τι δεν έχει επηρεάσει τους καρπούς 
που βρίσκονται ακόµα πάνω στα δέ-
ντρα, ενώ τα αντιπαγετικά συστήµα-
τα έσωσαν την παρτίδα και για την 
επερχόµενη παραγωγή Λάνε Λέιτ, η 
συγκοµιδή της οποίας προγραµµατί-
ζεται για τις επόµενες ηµέρες. Σε κά-
θε περίπτωση, οι παραγωγοί της πε-
ριοχής έχουν καταθέσει αίτηµα για 
αποζηµίωση απώλειας εισοδήµατος 
στο υπουργείο αφού η κλειστή εστία-
ση, όπως υποστηρίζουν, κράτησε σε 
χαµηλά επίπεδα τις τιµές των Μέρλιν 
τώρα και των Ναβαλίνων νωρίτερα. 
Μάλιστα, όπως λένε, υπάρχουν ακό-
µα ασυγκόµιστα πορτοκάλια σε ορι-
σµένα κτήµατα.   

Αντίστοιχη είναι η εικόνα της αγο-
ράς και στη Λακωνία, όπου όπως επι-
σηµαίνουν παραγωγοί, ναι µεν κινεί-

ται αλλά όχι «ζωηρά». Εκεί οι καλλι-
εργητές επίσης προετοιµάζονται για 
τη συγκοµιδή των οµφαλοφόρων ποι-
κιλιών Λάνε Λέιτ και Νάβελ Λέιτ, µε 
τις τιµές παραγωγού το 2020 να εί-
χαν ξεκινήσει στα 30 λεπτά το κιλό, 
ενώ στη συνέχεια η πρώτη ποιότητα 
υπερέβη τα 60 λεπτά το κιλό. 

Εκείνο που ανησυχεί την περίοδο 
αυτή τους παραγωγούς της Λακωνί-
ας, είναι η αντίδραση των δέντρων 
της ποικιλίας Βαλένσια που αναµέ-
νεται να συγκοµιστεί αργότερα την 
άνοιξη κι αυτό γιατί ο «γλυκός» και-
ρός τον προηγούµενων ηµερών και 
ο απότοµος παγετός είναι πιο πιθα-
νό να ταλαιπώρησε τη συγκεκριµέ-
νη ποικιλία. 

Ενισχύονται ζήτηση και τιµή σε Μέρλιν και Λάνε Λέιτ
 Πιο δραστήρια το τελευταίο διάστηµα η αγορά στις οµφαλοφόρες ποικιλίες πορτοκαλιών
 Οι πρώτες πράξεις στα Λάνε Λέιτ στην Αιτωλοακαρνανία προσέγγισαν τα 25 λεπτά το κιλό

Αντιστέκεται στις πιέσεις που 
διαµορφώνει η συµφόρηση 
στις αγορές λόγω κλειστής 
εστίασης το λάχανο, αφού 
απ’ ό,τι φαίνεται βρίσκεται 
πρώτο στις επιλογές των 
καταναλωτών της λιανικής. 
Την περίοδο αυτή το λάχανο 
είναι το µόνο προϊόν που 
παρά την υποτονική 
κινητικότητα στην αγορά των 
φυλλωδών λαχανικών, έχει 
διατηρήσει τα επίπεδα τιµών 
που υπήρχαν πριν από την 
πανδηµία, σε αντίθεση µε 
προϊόντα όπως το σπανάκι 
ή το µαρούλι που υφίσταντο 
πιέσεις, ειδικά πριν το χιονιά. 
Η τιµή ήταν κάτω έως και 
50% πριν τις χιονοπτώσεις. 
Πάντως το λάχανο, έφευγε 
µέχρι πρότινος από το 
χωράφι από 15 έως 20 
λεπτά. Οι τιµές αυτές είναι 
αντίστοιχες µε εκείνες των 
αρχών του 2020, όπως 
ενηµερώνει την Agrenda  
ο παραγωγός Χρήστος 
Ζάγαρης από τον Μαραθώνα 
Αττικής. 

ΚΡΑΤΑΕΙ ΤΙΜΗ ΤΟ ΛΑΧΑΝΟ
ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ  
ΣΤA ΦΥΛΛΩ∆Η ΛΑΧΑΝΙΚΑ

Το βαµβάκι συνεχίζει την ανοδική του πορεία, χωρίς 
ουσιαστική διόρθωση µέχρι στιγµής. Μόνο κάποια 
διαλλείµατα µε µικρές διορθώσεις πραγµατοποιεί 
µέχρι να εδραιώσει τα επίπεδα που κατέκτησε. Το ίδιο 
µοτίβο φαίνεται να συνεχίζεται και αυτή την εβδοµάδα 
µε τις τιµές να πλησιάζουν τα 90 σεντς ανά λίµπρα. Η 
ζήτηση για αµερικανικά βαµβάκια καλά κρατεί, οι 
εισαγωγές βαµβακερών ειδών στις ΗΠΑ είναι 
δυνατές και παράλληλα οι εκτιµήσεις για τις νέες 
σπορές µειωµένες. Όλα αυτά τα νέα, σε συνδυασµό µε 
κερδοσκοπικά κεφάλαια πάνω στα εµπορεύµατα 
βοηθούν το βαµβάκι να δοκιµάσει τα υψηλά του όρια. 

ΝEA ΥOΡKH
Με την αγορά να ανεβαίνει συνεχώς, το πριµ επί του 
χρηµατιστηρίου δυσκολεύεται να κρατηθεί στα ίδια 
επίπεδα και για µερικές σοδειές έχει ήδη αρχίσει να 
φαίνεται πίεση. Για την ώρα στις τιµές νέας ελληνικής 
σοδειάς προσφέρουµε στην ίδια βάση µε πριν από µια 
εβδοµάδα, εντούτοις οι αγοραστές δείχνουν  διάθεση 
να πληρώσουν για λευκά και ποιοτικά βαµβάκια µέχρι 
τα 3 σεντς ανά λίµπρα πάνω από τις τιµές ∆εκεµβρίου 
‘21. Ως αποτέλεσµα, οι δουλειές που κλείνονται είναι 
λίγες, κάτι όµως που δεν προβληµατίζει ιδιαίτερα τους 
εκκοκκιστές. Όσον αφορά τις προπωλήσεις σύσπορου, 
τώρα πληρώνονται κυµαίνονται γύρω στα 50 λεπτά.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Η αγορά στη Λακωνία ναι µεν 
κινείται αλλά όχι «ζωηρά».

ΑΙΤΗΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Παραγωγοί της Αργολίδας 

έχουν καταθέσει αίτηµα για 

ενίσχυση λόγω χαµηλών 

τιµών Μέρλιν και Ναβαλίνες

Συνεδρίαση 17/02/2021
Μήνας Κλείσιµο Μεταβολή

Μάρτιος ‘21  88,36 +0,24

Μάιος ‘21 89,93 +0,33
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Με βασιλικό διάταγµα εξασφαλί-
ζουν οι ελαιοκοµικές περιφέρειες 
της Ισπανίας και οι συνεταιρισµοί 
της χώρας τη δυνατότητα να απο-
σύρουν από την αγορά σηµαντι-
κές ποσότητες ελαιολάδου όποτε 
οι τιµές παραγωγού διαµορφώνο-
νται σε µη βιώσιµα για τις εκµε-
ταλλεύσεις επίπεδα. Η υιοθέτηση 
του µέτρου αυτού κατέστη  δυνα-
τή µετά την έγκριση του µεταβα-

τικού κανονισµού που περιλαµ-
βάνει την επέκταση του µηχανι-
σµού αυτορρύθµισης του αµπε-
λοοινικού τοµέα και στο ελαιό-
λαδο. Ήταν κάτι που είχε ζητή-
σει η Ισπανία κατά τις διαπραγ-
µατεύσεις του παρόντος κανονι-
σµού και της µελλοντικής ΚΑΠ.

Παράλληλα θεσµοθετούνται πά-
νελ γευσιγνωστών για τη βελτίωση 
της οργανοληπτικής αξιολόγησης 

του  έξτρα παρθένου ελαιολάδου. 
Αυτό έρχεται να ικανοποιήσει αι-
τήµατα από πλευράς παραγωγών 
για βελτίωση του επίσηµου ελέγ-
χου των οργανοληπτικών χαρα-
κτηριστικών, γεγονός που απαι-
τεί αυστηροποιήσεις στην επιλο-
γή των δοκιµαστών αλλά και µε-
γαλύτερες εγγυήσεις όσον αφο-
ρά την οµοιοµορφία των κριτη-
ρίων µε τα οποία αξιολογούνται. 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Οι περιορισµένες ποσότητες ποι-
οτικών ελαιολάδων σε ολόκλη-
ρη την Ευρώπη κατοχυρώνουν 
τις προϋποθέσεις για µια ανο-
δική πορεία των τιµών παραγω-
γού το επόµενο διάστηµα. Ωστό-
σο η αγορά στην Ελλάδα κινεί-
ται σε υποτονικούς ρυθµούς τε-
λευταία, κάτι που οφείλεται στη 
διστακτικότητα εµπόρων και βιο-
µηχανιών να αγοράσουν µε βά-
ση τις µεσοπρόθεσµες ανάγκες 
τους. Από την άλλη, οι τιµές πα-
ραµένουν αµετάβλητες στα επί-
πεδα που διαµορφώθηκαν ήδη 
από τον περασµένο ∆εκέµβριο.

Όσο λοιπόν η αγορά, ελέω της 
επίµονης συνθήκης της πανδη-
µίας, αδυνατεί να διαµορφώσει 
έναν προγραµµατισµό µε ορίζο-
ντα ως το καλοκαίρι, όπως συ-
νήθως γινόταν τέτοια εποχή τις 
προηγούµενες χρονιές, οι αγο-
ραστές θα σκέφτονται διπλά την 
κάθε τους κίνηση. Αυτό τουλάχι-
στον επισηµαίνουν παραγωγοί 
στην Agrenda που εκτιµούν πως 
η κίνηση στα εµπορικά κέντρα 
θα επιστρέψει µόλις φανούν τα 
πρώτα σηµάδια επανεκκίνησης 
της αγοράς ιδίως στην Ιταλία και 
την Κεντρική Ευρώπη. 

Αντίστοιχο είναι το εµπορι-
κό κλίµα και στη γειτονική Ιτα-
λία, όπου οι δεξαµενές συνεται-
ρισµών και βιοµηχανιών παρα-
µένουν γεµάτες, παρά το γεγο-
νός ότι οι ποσότητες που είχε φέ-
τος η χώρα αριθµούν σε λιγότε-
ρο από 250.000 τόνους. Η συσ-

σώρευση αυτή φαίνεται ότι θα ε-
κτονωθεί σε µια ανοδική πορεία 
των τιµών µόλις τα µέτρα περιο-
ρισµού χαλαρώσουν στην Ευρώ-
πη. Κάτι τέτοιο άλλωστε συνέβη 
και στις αρχές του µήνα, όταν τα 
στοιχεία της ισπανικής παραγω-
γής επιβεβαίωσαν τις ανησυχί-
ες για πλήγµα στην παραγωγή 
εξαιτίας του παγετού που έπλη-
ξε τη χώρα στις αρχές του 2021. 
Τότε οι τιµές παραγωγού στην Ι-
βηρική σηµείωσαν αύξηση και 
διαµορφώθηκαν σε επίπεδα πέ-
ριξ των 2,70 µε 2,80 ευρώ το κι-
λό για τα έξτρα παρθένα ελαιό-

λαδα, ενώ καταγράφτηκαν και 
πράξεις που ξεπερνούσαν κατά 
πολύ το ψυχολογικό φράγµα 
των 3 ευρώ το κιλό. Στην Ιταλία 
οι τιµές παραγωγού προσεγγί-
ζουν τα 5 ευρώ το κιλό, ενώ και 
η Πορτογαλία κινείται γύρω α-
πό τα 3,10 ευρώ το κιλό, γεγο-
νός που δείχνει ότι η ελληνική 
αγορά ακολουθεί ασθµαίνοντας 
τον ανοδικό κύκλο της τρέχου-
σας εµπορικής περιόδου. 

Στην ελληνική αγορά οι τι-
µές παραγωγού εµφανίζουν µια 
σταθεροποίηση λίγο πάνω από 
τα 2,90 ευρώ το κιλό στη Λακω-
νία, µε λιγοστές πράξεις να αγ-
γίζουν τα 3 ευρώ το κιλό, έπειτα 
από την πώληση από πλευράς 
του συνεταιρισµού Μεταµόρφω-
σης δύο βυτίων στα 3,10 ευρώ 
το κιλό πριν από 15 περίπου η-
µέρες. Στο ταβάνι των 3 ευρώ το 
κιλό βρίσκουν οι τιµές παραγω-
γού και στην Κρήτη, µε τον «κα-

νόνα» να διαµορφώνει τιµές πέ-
ριξ των 2,80 ευρώ το κιλό. Σε ε-
λαφρώς χαµηλότερα επίπεδα κι-
νούνται οι τιµές στη Μεσσηνία, 
µε την περιοχή ωστόσο να εµ-
φανίζει µια ελαφρώς µεγαλύ-
τερη κινητικότητα συγκριτικά 
µε τη γειτονική Λακωνία. 

Όπως εκτιµούν άνθρωποι της 
αγοράς, ο τρόπος µε τον οποίο 
κινείται το εµπόριο αλλά και η 
σταθεροποίηση των τιµών σε 
αυτά τα επίπεδα, είναι ενδεικτι-
κά του κλίµατος συσσώρευσης, 
µε τις προβλέψεις τιµών να το-
ποθετούν τη βάση της τιµής πα-
ραγωγού τις επόµενες εβδοµά-
δες σε επίπεδα άνω των 3 ευρώ 
το κιλό. Βασική προϋπόθεση γι’ 
αυτό όµως είναι το άνοιγµα της 
εστίασης αλλά και η προοπτική 
ανοίγµατος της τουριστικής πε-
ριόδου, αφού όσο η λιανική πα-
ραµένει το βασικό κανάλι απορ-
ρόφησης του προϊόντος, δύσκο-
λα µπορεί να σπάσει η ατσάλι-
νη γραµµή που επιβάλουν οι 
µεγάλες αλυσίδες για παραλα-
βές φθηνού προϊόντος.

Λιγοστές ποσότητες έξτρα παρθένων στην ΕΕ
Σηµάδια ανόδου τιµών παραγωγού 
Στα 3,10 ευρώ η πρόσφατη πώληση του συνεταιρισµού Μεταµόρφωσης Λακωνίας

∆ικαίωµα αυτορρύθµισης της αγοράς
ελαιολάδου εξασφαλίζουν οι Ισπανοί

ΛΙΓΟΤΕΡΟΙ 
ΑΠΟ 250.000 ΤΟΝΟΙ

Οι δεξαµενές συνεταιρισµών 

και βιοµηχανιών στην Ιταλία 

παραµένουν γεµάτες, µε 

τη συσσώρευση αυτή να 

εκτονώνεται µε µια ανοδική 

πορεία των τιµών 

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ 3 ΕΥΡΩ
Ο τρόπος µε τον οποίο κινείται το 

εµπόριο και η σταθεροποίηση των 

τιµών προϊδεάζουν για βάση τιµής 

παραγωγού άνω των 3 ευρώ

∆
εν φαίνεται για την ώρα 
να έχουν υποστεί κάποια 
σηµαντική ζηµιά τα σιτά-
ρια της νέας σοδειάς λό-

γω του παγετού των προηγούµενων 
ηµερών στη χώρα µας. Στο εµπορι-
κό κοµµάτι, οι τελευταίες εξαγωγές 
σηµειώθηκαν στα 285 ευρώ ο τόνος 
FOB λιµάνι µας για τις µέτριες ποιό-
τητες σκληρού σίτου. Τα ποιοτικά σι-
τάρια απορροφώνται στην εσωτερική 
αγορά σε καλύτερες τιµές, αλλά χα-
µηλούς ρυθµούς καθότι οι µεγάλοι 
µύλοι είναι επαρκώς καλυµµένοι.  

Στα σκληρά σιτάρια, στη νέα λίστα 
της Φότζια δεν είχαµε αλλαγές για τέ-
ταρτη συνεχόµενη εβδοµάδα. Συγκε-
κριµένα για τα ποιοτικά σιτάρια µε 
ειδικό βάρος 78 kg/hl, υαλώδη 80% 

και πρωτεΐνη 
13% η τιµή α-
ποθήκης πα-
ραγωγού κυ-
µαίνεται στα 
300-305 ευρώ 

ο τόνος. Επίσης για τη δεύτερη ποι-
ότητα 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 επίσης οι τιµές παρέµει-
ναν σταθερές στα 270 ευρώ ο τόνος 
παραδοτέα σε γαλλικό λιµάνι, ενώ 
δύσκολα πραγµατοποιούνται νέες 
πωλήσεις. Σε αυτό φταίει η µικρή 
φετινή τους παραγωγή, αλλά και η 
ανταγωνιστικότητα του Καναδά σε 
τιµές και ποσότητες. Μάλιστα φαί-
νεται πως τα αποθέµατα του Κανα-
δά είναι υψηλά για την εποχή (περί-
που 4,8 εκατ. τόνοι) προµηνύοντας 
πως δεν υπάρξει στενότητα στην πα-
γκόσµια προσφορά. 

Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, οι 
απώλειες από τον πρόσφατο παγετό 
στις ΗΠΑ φαίνεται να είναι µικρές 
όσον αφορά τα µαλακά σιτάρια και 
ως αποτέλεσµα ξεπεράστηκαν οι αρ-
χικοί φόβοι και οι τιµές τους διόρ-
θωσαν στις τελευταίες συνεδριάσεις. 
Παράλληλα, στη φυσική αγορά ο τε-
λευταίος διαγωνισµός από την Τυ-
νησία καλύφθηκε µε µικρή ποσό-
τητα µόνο 30.000 τόνους. Στη Γαλ-
λία κατόπιν της ανόδου στην αρχή 
της εβδοµάδας, σηµειώθηκαν ρευ-
στοποιήσεις κερδοσκόπων, οι οποί-
ες και πιέζουν λίγο την αγορά προς 
τα επίπεδα των 222 ευρώ ο τόνος για 
τα συµβόλαια Μαΐου. 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΣΤΑΘΕΡΗ Η ΖΗΤΗΣΗ
ΣΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ 
ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ

2,90 2,70�2,80

ΕΛΛΑ∆Α

�ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ�

ΙΣΠΑΝΙΑ
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Υψηλή ζήτηση 
και υψηλή τιμή

Καθυστέρησε 
σχεδόν ένα μήνα
το σαμάρωμα

Από αγορές 
υψηλών ει-

σοδηµάτων µέχρι βιοµηχανίες ε-
πεξεργασµένων τροφίµων, η προ-
οπτικές διάθεσης σπαραγγιού 
έχουν ενισχυθεί τους τελευταί-
ους µήνες, µε σχετικές µελέτες 
αγοράς να προοιωνίζουν υψη-
λή ζήτηση για το προϊόν. Πρό-
σφατη ανάλυση αµερικανικής 
εταιρείας µελετών, στέκεται στη 
ζήτηση που γνωρίζει το σπαράγ-
γι τα τελευταία χρόνια ειδικά α-
πό τις βιοµηχανίες έτοιµων τρο-
φίµων, αφού το προϊόν έχει κα-
ταστεί ως βασικό συστατικό αρ-
κετών συνταγών σούπας. Εν τω 
µεταξύ, στην Κεντρική και ∆υτι-
κή Ευρώπη, τα πρώτα µηνύµα-
τα της αγοράς µαρτυρούν την α-
δηµονία των καταναλωτών για 
σπαράγγι µε τις τιµές την περίο-
δο αυτή να βρίσκονται σε ιδιαί-
τερα υψηλά επίπεδα ελέω αερο-
µεταφορών από Μεξικό και Χι-
λή, χωρίς ωστόσο να αποθαρρύ-
νεται η κατανάλωση. Σύµφωνα 

µε εκτιµήσεις εισαγωγέων στην 
Κεντρική Ευρώπη, η ζήτηση θα 
διαµορφώσει υψηλές τιµές, του-
λάχιστον µέχρι τα µέσα Απριλί-
ου, οπότε και αναµένεται να αυ-
ξηθούν οι διαθέσιµοι όγκοι, µε 
καθυστέρηση εξαιτίας των πολι-
κών συνθηκών που εκδηλώθη-
καν σε διάφορα παραγωγικά κέ-
ντρα της Ευρώπης. 

Στην Ελλάδα, σε µια καλύτερη 
χρονιά από την περσινή προσβλέ-
πουν οι παραγωγοί σπαραγγιού της 
περιοχής του Νέστου, όπου καλλι-
εργούνται πάνω από 8.500 στρέµ-
µατα του προϊόντος, αν και όπως 
παραδέχονται και φέτος οι συνθή-
κες που έχουν διαµορφωθεί εντός 
κι εκτός συνόρων, δεν είναι οι ιδα-
νικότερες για το προϊόν, τόσο πα-
ραγωγικά, όσο και εµπορικά. Λίγες 
ηµέρες πριν τη συγκοµιστική πε-
ρίοδο, η οποία αν όλα πάνε καλά 
θα ξεκινήσει στις πρώτες ηµέρες 
του Μαρτίου, ο προβληµατισµός 
στις τάξεις των παραγωγών στον 
κάµπο του Νέστου είναι διάχυτος. 

Το «σαµάρωµα» καθυστέρησε περί-
που ένα µήνα, εργατικά χέρια, παρό-
τι φαίνεται πως το θέµα θα λυθεί, δεν 
έχουν εξασφαλιστεί ακόµη για τη συ-
γκοµιδή και το κυριότερο εµπορικά κυ-
ριαρχεί η αβεβαιότητα, για την πορεία 
του προϊόντος, λόγω της πανδηµίας.
«Η χρονιά είναι αλήθεια πως δεν ξε-
κινά µε τους καλύτερους οιωνούς», 
παραδέχεται ο πρόεδρος της ΕΑΣ Κα-
βάλας Κώστας Λεπίδας, ο οποίος, πά-
ντως, προσπαθεί να διατηρήσει την αι-
σιοδοξία του. 

Για παράδειγµα, στην περίπτωση 
του καθυστερηµένου «σαµαρώµατος» 
που έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί στις 
αρχές Ιανουαρίου, αλλά, τελικώς, συ-
ντελέστηκε στις αρχές Φεβρουαρίου, 
επιλέγει να δει το ποτήρι µισογεµάτο. 

«Ίσως να βγει και σε καλό. Θα δού-
µε. ∆ιότι φέτος δεν είχε κάνει χειµώ-
να και το σπαράγγι θέλει κάποιες ώ-
ρες ψύχους για να αποδώσει. Μπορεί 
οι χαµηλές θερµοκρασίες των τελευ-
ταίων ηµερών να βοηθήσουν. ∆εν ξέ-
ρουµε πώς θα αντιδράσει η καλλιέρ-
γεια», λέει χαρακτηριστικά και προσθέ-
τει πως «για να ξεκινήσει η συγκοµι-
δή το σπαράγγι θέλει να πιάσει θερµο-
κρασίες 10oC. Άρα θα περιµένουµε».

Προβλήµατα για τους παραγωγούς η κλειστή εστίαση στις αγορές της Ευρώπης, αλλά 
και η εύρεση αγρεργατών για να µη µείνουν τα σπαράγγια στα χωράφια όπως πέρυσι

Δυσκολίες διάθεσης λόγω κλειστής εστίασης

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΣΠΑΡΑΓΓΙ

∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ

Ο µεγαλύτερος «πονοκέφαλος» για τους 
παραγωγούς του προϊόντος, ωστόσο, παραµένει το 
θέµα της διάθεσης. «Φαίνεται πως ο κορωνοϊός θα 
ξεσπάσει πάλι στο σπαράγγι. Στις αγορές της Ευρώπης, 
όπου είναι η κατεύθυνση του ελληνικού προϊόντος, η 
εστίαση παραµένει κλειστή, οπότε είναι σίγουρο ότι θα 
αντιµετωπίσουµε πρόβληµα» λέει ο Κώστας Λεπίδας 
της ΕΑΣ Καβάλας και δεν κρύβει πως «µια δεύτερη 
χρονιά µε προβλήµατα ίσως οδηγήσει παραγωγούς να 
µπουν στα χωράφια µε αλέτρι να τα χαλάσουν, γιατί το 
σπαράγγι είναι ακριβή καλλιέργεια και τα βοηθήµατα 
όπως τα 270 ευρώ που δόθηκαν πέρυσι δεν αρκούν». 
Για το θέµα των εργατών γης, που θα 
χρειαστούν στη συγκοµιδή, ο πρόεδρος του Αγροτικού 
Συλλόγου ∆ήµου Νέστου, Σάββας Αργυράκης µας 
ανέφερε ότι έπειτα από επαφές που έγιναν µε τοπικούς 
βουλευτές και αρµόδιους υπουργούς, υπάρχει 
υπόσχεση πως έγκαιρα θα ανοίξουν οι συνοριακοί 
σταθµοί σε Κοµοτηνή και ∆ράµα, για να καταστεί 
εύκολη η πρόσβαση Βούλγαρων και να µην 
επαναληφθούν τα φαινόµενα του 2020, όταν έµειναν 
ποσότητες στα χωράφια, λόγω έλλειψης χεριών. Στην 
ίδια λογική θα γίνει προσπάθεια να ετοιµαστεί έγκαιρα 
το πλαίσιο και για τους µετακλητούς από την Αλβανία.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΠΑΡΑΓΓΙΟΥ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

+1,69%

+3,19%

+0,98%

9,43
760,59

96,05

6,1% 4,8% 4,2% 3,6%

74,40 65,16 56,40

ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΙ

ΕΚΑΤ. ∆ΟΛΑΡΙΑ

ΗΠΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ ΓΑΛΛΙΑ

1.53
ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΙ

1,57
ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΙ

48,6%
760,59

96,05

6,1% 4,8% 4,2%

74,40 65,16 56,40

48,6%
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EUROBANK: Ξεκινά ο 9ος κύκλος 
της πλατφόρμας egg Start-Up 
του Προγράμματος egg - 

enter•grοw•go, που σχεδίασε 
και υλοποιεί η Eurobank σε συνεργασία 
με το Corallia του Ε.Κ. Αθηνά, από το 
2013, για την υποστήριξη της νέας, 
καινοτόμου επιχειρηματικότητας. 
Οι υποψηφιότητες για συμμετοχή 
μπορούν να υποβληθούν από τις 22 
Φεβρουαρίου έως τις 10 Μαΐου 2021, 
ενώ το πρώτο Open Day διενεργείται, 
διαδικτυακά, 3 Μαρτίου 2021.

NESTLE: Πτώση σημείωσαν τα καθαρά 
κέρδη της Nestle το 2020 ενώ οι 
πωλήσεις αυξήθηκαν σε οργανική 
βάση και ότι αναμένει συνεχή 
βελτίωση της οργανικής ανάπτυξης 
και κερδοφορίας. Ο ελβετικός όμιλος 
τροφίμων και ποτών ανακοίνωσε ότι 
τα καθαρά κέρδη της χρήσης 
διαμορφώθηκαν στα 12,23 δισ. φράγκα 
(13,65 δισ. δολάρια), σε σχέση με τα 
12,61 δισ. φράγκα πριν από ένα χρόνο.

GENERAL MILS: Η General Mills 
παρουσίασε την αναπτυξιακή της 
στρατηγική, Accelerate, που θα 
εστιάζει σε πέντε κατηγορίες: 
δημητριακά, τροφές για κατοικίδια, 
παγωτά, σνακ και μεξικάνικο φαγητό. 
Αυτές οι πλατφόρμες αντιστοιχούν 
στο 45% των καθαρών πωλήσεων 
της General mills στη χρήση 2020.

BAYER: Ως μέρος του οράματος 
της εταιρείας «Υγεία & Τροφή για 
όλους», η Bayer εγκαινιάζει την 
πρωτοβουλία «Nutrient Gap» για 
καταπολέμηση του υποσιτισμού και 
πρόσβαση σε βιταμίνες και μεταλλικά 
στοιχεία. Στόχος του προγράμματος 
έως το 2030 να προσεγγίσει ενεργά 
50 εκατομμύρια άτομα ετησίως σε 
υποβαθμισμένες κοινότητες.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Η ευρεία άνοδος στις τιμές των εμπορευ-
μάτων μετά το απόγειο της κρίσης του κο-
ρωνοϊού αντιπροσωπεύει μόνο το πρώτο 
σκέλος μιας τροφοδοτούμενης από κρα-
τικές δαπάνες «bull market» σε όλο τον 
τομέα των εμπορευμάτων, υποστηρίζουν 
αναλυτές και επενδυτές. Μερικοί προβλέ-
πουν ακόμη και μια παρατεταμένη περίο-
δο ανάπτυξης με επίκεντρο τα εμπορεύ-
ματα που σηματοδοτεί την επανάληψη 
του λεγόμενου «υπερκύκλου» της δεκα-
ετίας του 2000 - όπου οι τιμές του αργού 
πετρελαίου και των μετάλλων έφτασαν 
σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. «Είναι εύκο-
λο να παρουσιάζουμε τις προοπτικές για 
τα εμπορεύματα το 2021 ως μια ανάκαμ-
ψη σε σχήμα V με κλειδί τα εμβόλια. Αυ-
τό που πιστεύουμε ότι είναι κλειδί, είναι 
πως αυτή η ανάκαμψη των τιμών στα ε-
μπορεύματα θα είναι στην πραγματικό-

τητα η αρχή μιας πολύ μεγαλύτερης δι-
αρθρωτικής bull market για εμπορεύμα-
τα», τόνισε η Goldman Sachs σε πρόσφα-
τη έκθεση. Οι τιμές της σόγιας έχουν αυ-
ξηθεί πάνω από 50%, ενώ ο χαλκός κατά 
40%. Το πετρέλαιο, εν τω μεταξύ, ανέκαμ-
ψε στα υψηλότερα επίπεδα από τις πρώ-
τες ημέρες της κρίσης του κορωνοϊού. 

Βέβαια, στην περίπτωση του αργού, 
που διαπραγματεύτηκε αυτή την εβδομά-
δα κοντά στα 65 δολάρια το βαρέλι έπαιξε 
ρόλο η εκτεταμένη διακοπή προμήθειας 
που ήρθε ως απότοκος των άσχημων και-
ρικών συνθηκών που σάρωσε το Τέξας, 
τη μεγαλύτερη πετρελαιοπαραγωγό πολι-
τεία των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τους traders, 
πάνω από 4 εκατομμύρια βαρέλια ημε-
ρησίως στις ΗΠΑ είναι πλέον εκτός, ενώ 
το σοκ του εφοδιασμού, αρχίζει να μετα-
βάλλει τις παγκόσμιες ενεργειακές ροές. 

Δέλτα
Η Δέλτα διακρίθηκε για δεύτερη 
συνεχόμενη χρονιά στα Healthy Diet 
Awards 2021. Συγκεκριμένα, η Δέλτα 
απέσπασε τις βραβεύσεις: Χρυσό 
βραβείο στην κατηγορία «Healthy Dairy 
Products for Children», ασημένιο σε 
αυτή των κρύων ροφημάτων και δύο 
χάλκινα βραβεία στην κατηγορία «Free 
From or Low Food Products» και 
«Plant Based Dairy Products».

Coca-Cola
Η Coca-Cola στην Ευρώπη θα δοκιμάσει 
το πρώτο της πρωτότυπο μπουκάλι από 
χαρτί. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί ένα 
ακόμη βήμα προς την εκπλήρωση του 
παγκόσμιου οράματος της The Coca-Cola 
Company για την επίτευξη ενός «κόσμου 
χωρίς απορρίμματα». Το νέο πρωτότυπο 
χάρτινο μπουκάλι αναπτύχθηκε μέσα από 
τη συνεργασία επιστημόνων της εταιρείας 
και της Paper Bottle Company.

Υπερκύκλος ανόδου 
για τα εμπορεύματα

 Ανάκαμψη τύπου V βλέπει η Goldman Sachs 
 Ρεκόρ σε αργό έφερε το πολικό ψύχος στο Τέξας 
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ - MODA BANGO Α.Ε. 0,3310 +7,47%

ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. 0,3400 +6,92%

CENERGY HOLDINGS S.A. 1,9400 +6,48%

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε 0,4320 +6,40%

PASAL Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1,7600 +6,02%

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. 0,2100 -16,00% 

ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. 0,4240 -8,03%

ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 0,5950 -7,03%

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣ/ΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε. 0,1630 -6,86%

TRASTOR ΕΤ. ΕΠ. ΑΚ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ. 0,8300 -6,74% 

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 31.354,59 -0,82%
 NASDAQ Comp 13.788,08 -1,26%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3.681,69 -0,49%
Λονδίνο FTSE 100 6.617,15 -1,40%
Φρανκφούρτη DAX-30 13.894,99 -0,11%
Παρίσι CAC-40 5.734,25 -0,55%
Ζυρίχη  SMI     10.735,35 -0,68%
Τόκιο NIKKEI-225 30.236,09 -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

Δυσκολία στην διαμόρφωση 
χαρτοφυλακίων στο ΧΑ
Δυσκολεύονται να διαμορφώσουν τα 
χαρτοφυλάκιά τους και να ορίσουν θέσεις οι 
επενδυτές, με τις εκτιμήσεις να αποδίδουν τη 
διστακτικότητα στο γεγονός ότι τα μορατόρια των 
κρατικών πληρωμών έχουν θολώσει τα νερά στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών. Οι αναταράξεις στις 
αγορές ομολόγων παγκοσμίως έχουν περιορίσει 
και τις διαθέσεις ανάληψης ρίσκου, ειδικά σε 
περιφερειακές αγορές, όπως η ελληνική. Σ’ αυτό 
το περιβάλλον, το ΧΑ φαίνεται πιο επιρρεπές απ’ 
ό,τι συνήθως σε αρνητικές επιδόσεις των αγορών.
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Aναγκαία η παράταση εισόδου μετακλητών 
αγρεργατών, μέχρι το τέλος του 2021

Π
ριν 3-4 χρόνια περίπου, είχα διαβάσει 
µία αγγελία η οποία µου είχε κάνει φο-
βερή εντύπωση: αγροτικοί Συνεταιρισµοί 
στην περιοχή της Ηµαθίας αλλά και των 

όµορων νοµών, ζητούσαν εργατικό προσωπικό για 
τη συλλογή της παραγωγής τους (κεράσια κλπ). Η 

έκπληξη µου δεν είχε να κάνει µε 
την αγγελία αυτή καθ’ αυτή, αλλά 
µε την εξέλιξή της: όπως πληροφο-
ρήθηκα, εστάλησαν τότε 400 αιτή-
σεις ενδιαφέροντος, εκ των οποί-
ων µόλις οι 3 ήταν ηµεδαπών και 
οι υπόλοιπες αλλοδαπών. Μου φά-
νηκε τότε απίστευτο γιατί δεν µπο-
ρούσα να διανοηθώ αυτό που συ-
νέβη, σε µια περίοδο µάλιστα κατά 
την οποία η ανεργία ήταν στο Θεό, 
ξεπερνώντας το 25%. Οι αγρότες εί-
δαν κι αποείδαν ότι προκοπή δεν 
γίνεται µε τους ηµεδαπούς, ενώ η 
παραγωγή τους κινδύνευε για µία 
ακόµη χρονιά να µείνει στο χωρά-
φι. Παλεύοντας πολύ καιρό και µε 
πρωτοστάτη κυρίως την Κοινοπρα-
ξία Συνεταιρισµών Οργανώσεων Πα-
ραγωγών Ηµαθίας, κατάφεραν τε-
λικά να εξασφαλίσουν εργατικά χέ-
ρια για τα χωράφια τους. Μόνο που 
τα χέρια αυτά είναι …εισαγόµενα.

ΣΤΙΣ 14 ΜΑΪΟΥ του 2020, η Εθνική 
∆ιεπαγγελµατική Οργάνωση Πυρηνόκαρπων και Α-
χλαδιών, ενηµέρωσε τους παραγωγούς ότι θα έφτα-
ναν τα πρώτα λεωφορεία µε τους εργάτες γης από την 
Αλβανία , µε την εταιρεία που έχει αναλάβει το εν λό-
γω έργο και η οποία έχει αδειοδοτηθεί από την Αλ-
βανική Κυβέρνηση (σσ. Η Αλβανία κάνει και εξαγω-
γή εργατικών χεριών, δεν περιµένουν να ανοίξουν 

διευθυντικές θέσεις στο ∆ηµόσιο).

Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ «ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ» ξεκι-
νά από την Αποκεντρωµένη κα-

τά τόπους ∆ιοίκηση στην οποία οι ενδιαφερόµενοι 
απευθύνονται για να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον 
τους για εργάτες γης. Σηµαντικό γεγονός ότι οι ερ-
γάτες που θα απασχοληθούν µε τη διαδικασία αυ-
τή, δεν µπορούν να είναι για παραπάνω από έξι µή-
νες, ενώ η ασφάλισή τους θα γίνεται µε εργόσηµο. 
Φυσικά, όλες οι συναλλαγές, ανταλλαγές δικαιολο-
γητικών, οι υποβολές αιτήσεων κλπ, γίνονται κυ-
ρίως  ηλεκτρονικά. Οι αιτήσεις αυτές µπορούσαν 
να υποβληθούν από τους ενδιαφερόµενους αγρό-
τες έως 31 ∆εκεµβρίου 2020.

Η ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ξεκινάει. Οι αγρότες 
προετοιµάζονται σιγά σιγά, είτε µε συντήρηση των µη-
χανηµάτων, είτε µε ανανέωση του µηχανολογικού ε-
ξοπλισµού, θα ξεκινήσουν τα οργώµατα, η δηµιουρ-
γία των θερµοκηπίων κι ένα σωρό άλλες εργασίες.

Όλα τα παραπάνω απαιτούν την ύπαρξη εργατι-
κών χεριών. Ανθρώπων που τους εµπιστεύεσαι (αλ-
λοδαπός ή ηµεδαπός δεν έχει καµία σηµασία), στη-
ρίζεσαι πάνω τους και που, χωρίς τη βοήθειά τους 
δύσκολα βγαίνει η καλλιεργητική χρονιά εις πέρας.

Ακόµη πιο δύσκολη όµως είναι, όπως αποδεικνύ-
εται, η εύρεση εργατικών χειρών. Οι Έλληνες εργά-
τες είναι είδος προς εξαφάνιση καιρό τώρα. Αναγκα-

στικά οι αγρότες στρέφονται στους αλλοδαπούς και 
στις µετακλήσεις, οι οποίες όµως παρέχουν σύµφω-
να µε τα κριτήρια της Αποκεντρωµένης δυνατότητα 
εισόδου αλλοδαπών εργατών µε το σταγονόµετρο.

Αφού, εποµένως, δεν έχει βρεθεί (µέχρι στιγµής 
τουλάχιστον) καµία λύση µε το θέµα των ανέργων 
και την υποχρεωτική ενασχόληση τους, οι αρµόδιοι 
θα πρέπει να δώσουν άµεσα λύση. Το υπουργείο Α-
γροτικής Ανάπτυξης πρέπει να δει άµεσα το θέµα της 
παράτασης εισόδου των µετακλητών εργατών γης, 
τουλάχιστον µέχρι το τέλος του 2021. 

ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΣΗΜΕΡΑ που µιλάµε να µην υπάρχει α-
κόµη ιδιαίτερο πρόβληµα, όµως σε λίγο καιρό ξεκι-
νάνε οι σπορές και οι φυτείες, συνεχίζουµε µε τις 
δενδρώδεις καλλιέργειες, συλλογή τους καλοκαιρι-
νούς µήνες (κηπευτικά, βιοµηχανικά), δενδρώδεις 
ξανά το φθινόπωρο και κλείνουµε µε τις ελιές µέχρι 
το τέλος του έτους και λίγο ίσως από το επόµενο.

Πάντα έλεγα και εξακολουθώ να το λέω και τώ-
ρα, µε όλο το σεβασµό αδιαφορώντας αν στεναχω-
ρώ µερικούς, ότι η ανεργία στη χώρα µας πάντα ή-
ταν δυνητική, δηλαδή επιλεκτική. Εξακολουθώ να 
λέω, επίσης, ότι τη µεγάλη ευθύνη την έχουµε οι 
γονείς, γιατί µεγαλώνουµε τα παιδιά µας µέσα σε 
γυάλινο κουβούκλιο, νοµίζοντας ότι µε τον τρόπο 
αυτό τα προστατεύουµε και τα αφήνουµε να φτά-
σουν τα 35 τους χωρίς να έχουν «κολλήσει» ούτε 
ένα µεροκάµατο στο χωράφι ή οπουδήποτε αλλού. 
Τώρα λοιπόν θα αρχίσουν να γεµίζουν τα χωράφια 
από αλλοδαπούς (δεν γεµίζουν τώρα, έχουν χρό-
νια, αλλά τώρα αυτό γίνεται µε έναν ακόµη τρόπο), 
ενώ ταυτόχρονα οι κάρτες ανεργίας θα πολλαπλα-
σιάζονται στους ΟΑΕ∆ της χώρας. 

Αν δεν σταµατήσει η επιδότηση της ανεργίας και 
δεν αρχίσει η επιδότηση της εργασίας, σε λίγα χρό-
νια θα εργαζόµαστε ως υπάλληλοι σε όλους τους 
τοµείς της παραγωγικής διαδικασίας του τόπου, µε 
ξένους ιδιοκτήτες. Ίσως όµως συνεχίσουµε να κυνη-
γάµε µία θέση στο ∆ηµόσιο, γιατί έτσι µας έµαθαν.

Ηµεδαποί
Οι αγρότες είδαν κι 

απόειδαν ότι προκοπή 
δεν γίνεται µε τους 

ηµεδαπούς

Παράταση εισόδου
Το υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης πρέπει να 
δει άµεσα το θέµα της 

παράτασης εισόδου των 
µετακλητών εργατών γης 

έως το τέλος του 2021

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)

Μισθωτήρια: η εξόφλησή τους 
µόνο µέσω τράπεζας

Τελικά οι τράπεζες έχουν τόση δύναµη; 
Ή είναι πιο έξυπνοι στο χειρισµό; Κανένα 

µισθωτήριο δεν αναγνωρίζεται ως δαπάνη 
στα βιβλία σας, αν η εξόφληση (όταν 

γίνει) δεν ολοκληρωθεί µέσω τραπεζικού.
Κοντολογίς, τα µετρητά τέλος.

Τι απαιτείται για έκδοση άδειας 
δεξαµενής καυσίµων

Όλοι έχετε δεξαµενές καυσίµων στο σπίτι, τις 
οποίες φουλάρετε για να έχετε πετρέλαιο ανά 
πάσα στιγµή για τα µηχανήµατα σας. 
Απευθυνθείτε τώρα που υπάρχει η σχετική 
«λάσκα» στη ∆ιεύθυνση Γεωργίας και ρωτήστε 
να µάθετε τι απαιτείται για την έκδοση αδείας, 
γιατί τα πράγµατα αγριεύουν. 
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Σταθμοί μετεωρολογίας 
με τη συνδρομή Agrotech   

Δωρεάν μετεωρολογική πληροφόρηση και εντομολογικά δεδομένα 
στους αγρότες του Έβρου μέσω της πλατφόρμας «Field Climate»  

ΤΟΥ  ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ 
  liamis@agronews.gr

Έναν «ακοίµητο φρουρό» που θα 
τους ειδοποιεί στο κινητό τηλέφω-
νο ή τον ηλεκτρονικό τους υπολο-
γιστή για µια πληθώρα από µετεω-
ρολογικά στοιχεία, αλλά και την ε-
ξέλιξη των βασικότερων εντοµολο-
γικών εχθρών στα σιτηρά, τα βαµ-
βάκια και τις ελιές, ώστε να προ-
στατεύουν καλύτερα τις καλλιέρ-
γειές τους, έχουν πλέον ως «σύµ-
µαχο» οι αγρότες στον Έβρο.

Από την Τετάρτη, 17 Φεβρουα-
ρίου, χιλιάδες στρέµµατα µε αρο-
τραίες και δενδρώδεις καλλιέργει-
ες, στους κάµπους των Φερών, του 
Πέπλου και της Μάκρης, υποστη-
ρίζονται από 3 σύγχρονους µετε-
ωρολογικούς σταθµούς, ενώ σύ-
ντοµα στις Φέρες και στη Μάκρη 
θα ενεργοποιηθούν και δύο τε-
χνολογικά προηγµένες εντοµο-
λογικές παγίδες.

∆ωρεάν η πληροφόρηση
Η πρωτοποριακή πρωτοβουλία 

για την εγκατάσταση του τεχνολο-
γικού εξοπλισµού ανήκει στο ∆ή-
µο Αλεξανδρούπολης και υλοποι-
είται µέσω της πλατφόρµας «Field 
Climate», στην οποία µπορούν να 
εγγραφούν οι ενδιαφερόµενοι και 

να λαµβάνουν δωρεάν τη σχετική 
πληροφόρηση.

«Οι τρεις µετεωρολογικοί σταθ-
µοί είναι ενεργειακά αυτόνοµοι, 
καθώς συνοδεύονται από φωτο-
βολταϊκό πάνελ. Θα συγκεντρώ-
νουν στοιχεία σχετικά µε την το-
πική σχετική υγρασία, τη θερµο-
κρασία του εδάφους και του αέ-
ρα, το ποσοστό βροχόπτωσης, τη 
βαροµετρική πίεση, αλλά και για 
το δρόσο των φύλλων, τα οποία 

θα συνδυάζει µε αντίστοιχα µετε-
ωρολογικά δεδοµένα εξειδικευµέ-
νων σελίδων πρόγνωσης καιρού, 
ώστε να µεγιστοποιείται το ποσο-
στό ακρίβειας στην πληροφόρηση 
που θα παρέχεται στους αγρότες 
για τις συνθήκες στην περιοχή», 
εξήγησε στην Agrenda ο Χρήστος 
Γιάντσιος, υπεύθυνος έργου από 
την Agrotech, που ανέλαβε να κά-
νει την εγκατάσταση.

Έκδοση συµβουλών για 
βέλτιστες περιόδους εργασιών

Με βάση τα δεδοµένα αυτά, σύµ-
φωνα µε το συνοµιλητή µας, θα εί-
ναι εφικτή η έκδοση συµβουλών 
για τις βέλτιστες περιόδους κατερ-
γασίας του εδάφους, σποράς, λί-
πανσης και φυτοπροστασίας ή άρ-
δευσης, ενώ θα µπορούν να αξι-
οποιηθούν και από τον ΕΛΓΑ, σε 
περιπτώσεις που θα πρέπει να πι-
στοποιηθεί µια ζηµιά οφειλόµε-
νη, για παράδειγµα, είτε σε υψη-
λές, είτε σε πολύ χαµηλές θερµο-
κρασίες και ούτω καθ’ εξής.

Όσον αφορά στις εντοµολογι-
κές παγίδες, ο κ. Γιάντσιος επι-
σήµανε παράλληλα πως η εγκα-
τάστασή τους είναι προγραµµατι-
σµένη για την περίοδο πριν την έ-
ναρξη των φυτοπροστατευτικών ε-
πεµβάσεων. 

Ειδοποιήσεις
Ο χρήστης θα µπορεί να ορίζει 
και ένα alert στο κινητό ή τον 
υπολογιστή του, ώστε να λαµ-
βάνει ειδοποιήσεις σχετικά µε 

τον καιρό και δεδοµένα
Η εγκατάσταση υλοποιείται µέσω της πλατφόρµας «Field Climate» και 
την εγκατάσταση ανέλαβε το έµπειρο προσωπικό της Agrotech S.A. 

Για έγκαιρες και στοχευµένες παρεµβάσεις
Ο εξοπλισµός είναι ενεργειακά αυτόνοµος και περιλαµβάνει µια 
κάµερα, η οποία θα παρακολουθεί για το µεν βαµβάκι το πράσινο 
σκουλήκι και τις ελιές το δάκο και θα στέλνει φωτογραφίες ώστε 
να παρατηρείται η εξέλιξή τους και να µπορούν να γίνουν έγκαιρα 
και στοχευµένα επεµβάσεις, τονίζει ο Χρήστος Γιάντσιος της 
Agrotech. O χρήστης θα µπορεί να ορίζει και ένα alert στο κινητό 
ή τον υπολογιστή του, ώστε να λαµβάνει ειδοποιήσεις για το αν η 
θερµοκρασία πέσει κάτω από ένα όριο ή άλλα χρήσιµα δεδοµένα. 
Τις παρεχόµενες πληροφορίες θα µπορούν επίσης να αξιοποιούν 
ψαράδες (σ. σ. τι καιρό θα κάνει για να βγουν ή όχι για ψάρεµα) 
και πολίτες που θέλουν να ξέρουν την εξέλιξη του καιρού.



ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Πολύ δρόµο έχει ακόµα µέχρι να τεθεί σε λει-
τουργία το Σύστηµα Παροχής Συµβουλών σε 
Γεωργικές Εκµεταλλεύσεις, µε τους αρµόδι-
ους φορείς να δείχνουν ιδιαίτερη σπουδή για 
να θέσουν γρήγορα σε δηµόσια διαβούλευση 
το κανονιστικό πλαίσιο του Μέτρου 2.1, την ώ-
ρα που ακόµα δεν έχει βγει η προκήρυξη για 
τους Φορείς Παροχής Γεωργικών Συµβουλών 
(ΦΠΓΣ). Άλλωστε οι φορείς αυτοί είναι που πρα-
κτικά θα αποτελέσουν τους δικαιούχους του Μέ-
τρου καθώς θα πρέπει να παρέχουν χωρίς αµοι-
βή στους αγρότες συµβουλευτικές υπηρεσίες, 
την οποία στη συνέχεια θα αναζητήσουν από 
τα 80 εκατ. ευρώ, µε τα οποία θα προικοδοτη-
θεί το σχετικό πρόγραµµα. Η κάθε συµβουλή 
θα τιµολογείται µέχρι το ποσό των 1.500 ευρώ. 

Αναφορικά  µε το θεσµικό πλαίσιο που βγή-
κε σε διαβούλευση µε θέµα «Καθορισµός πλαι-
σίου εφαρµογής υπο-Μέτρου 2.1 «Χρήση συµ-
βουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τοµέα»», 
ξεχωρίζουν τα άρθρα 6 «Κριτήρια επιλεξιµότη-
τας υποψηφίων παρόχων» και 7 «Επιλέξιµα εί-
δη συµβουλών».  Στο άρθρο 6 ορίζονται οι προ-
διαγραφές που πρέπει να έχουν οι Φορείς Πα-
ροχής Γεωργικών Συµβουλών για να δικαιού-
νται την ενίσχυση και τα ασυµβίβαστα για εταί-
ρους, µετόχους, στελέχη και µέλη των φορέων. 
Για παράδειγµα δεν µπορούν να εµπορεύονται 
γεωργική παραγωγή ούτε να δραστηριοποιού-
νται στη χορήγηση και τον έλεγχο ενισχύσεων 
που παρέχονται στο πλαίσιο της ΚΑΠ. Σηµειώ-
νεται εδώ ότι οι Φορείς θα µπορούν να δραστη-
ριοποιούνται σε δύο Περιφέρειες το πολύ. Ανα-
λυτικότερα αναφέρεται µεταξύ άλλων: 

Άρθρο 6, Κριτήρια επιλεξιµότητας 
υποψηφίων παρόχων

∆ικαιούχοι της στήριξης (πάροχοι) µπορούν να 
κριθούν δηµόσιοι ή/και ιδιωτικοί φορείς ή κοι-
νοπραξίες αυτών, που δραστηριοποιούνται στις 

αγροτικές περιοχές και θα επιλεγούν ως πάρο-
χοι συµβουλών, προς όφελος των ενεργών και 
των νέων γεωργών. Οι υποψήφιοι πρέπει να έ-
χουν πιστοποιηθεί ως ΦΠΓΣ και εγγραφεί στο α-
ντίστοιχο Μητρώο ΦΠΓΣ. Επιπλέον, θα πρέπει να 
πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1) Είναι νοµικά πρόσωπα, ιδίως, του αστικού, 
εµπορικού ή συνεταιριστικού δικαίου ή ατοµι-
κές επιχειρήσεις, των οποίων η κύρια ή η δευ-
τερεύουσα δραστηριότητα, όπως προκύπτει α-
πό τον Κωδικό Αριθµό ∆ραστηριότητας (ΚΑ∆), 
αφορά στην παροχή συµβουλευτικών ή µελετη-
τικών υπηρεσιών. Οι εν λόγω ΚΑ∆ θα πρέπει να 
διατηρηθούν σε όλη την περίοδο υλοποίησης. Η 
λίστα των επιλέξιµων ΚΑ∆ παρατίθεται στο Πα-
ράρτηµα. Σε περίπτωση προσθήκης ΚΑ∆ κατά 
την περίοδο υλοποίησης, αυτοί δε θα πρέπει να 
αφορούν σε µη επιλέξιµες δραστηριότητες του 
παρόντος άρθρου.

2) Έχουν εταιρική έδρα στην Ελλάδα και διατη-
ρούν κύρια ή δευτερεύουσα εγκατάσταση στην 
Περιφέρεια που πρόκειται να υποβάλουν αίτη-
ση στήριξης. Εφόσον διατηρούν εγκατάσταση µε 
επαρκές προσωπικό [...] ανάλογη υλικοτεχνική 
υποδοµή [..] και διακριτή τήρηση λογιστικών βι-
βλίων µπορούν να υποβάλουν αίτηση στήριξης 
και σε δεύτερη Περιφέρεια.

3) Οι ΓΣ του υποψήφιου παρόχου πρέ-
πει να διαθέτουν συµβουλευτική εµπειρία 
τουλάχιστον έξι µηνών έως και την ηµερο-

µηνία δηµοσίευσης της πρόσκλησης. 
4) ∆ιαθέτουν την απαραίτητη υλικοτεχνική υ-

ποδοµή για τη διεκπεραίωση των συµβουλών.
5) Λειτουργούν αυτόνοµα και ανεξάρτητα, 

παρέχοντας πλήρως και αποκλειστικά οι ίδιοι τις 
συµβουλευτικές υπηρεσίες προς τους ωφελούµε-
νους, χωρίς καµία δυνατότητα µεταβίβασής τους 
– εξ ολοκλήρου ή εν µέρει – σε τρίτους.

6) ∆εν συµµετέχουν οι ίδιοι, οι εταίροι/µέτο-
χοι/στελέχη/µέλη τους και οι ΓΣ τους µε κανένα 
τρόπο σε παραγωγική, εµπορική ή άλλη δρα-
στηριότητα στον τοµέα των γεωργικών και κτη-
νιατρικών εφοδίων στις γεωργικές εκµεταλλεύ-
σεις ή στον τοµέα των αγροτικών προϊόντων. Ο

7) ∆εν συµµετέχουν οι ίδιοι, οι εταίροι/µέτο-
χοι/στελέχη/µέλη τους και οι ΓΣ τους µε κανένα 
τρόπο στη χορήγηση και τον έλεγχο ενισχύσε-
ων που παρέχονται στο πλαίσιο της Κοινής Γε-
ωργικής Πολιτικής.

8) ∆εν συµµετέχουν οι ίδιοι, οι εταίροι/µέτο-
χοι/στελέχη/µέλη τους και οι ΓΣ τους στους ελέγ-
χους φυτοπροστατευτικών προϊόντων καθώς και 
στις επιθεωρήσεις του χρησιµοποιούµενου εξο-
πλισµού εφαρµογής γεωργικών φαρµάκων.

9) ∆εν συµµετέχουν οι ίδιοι, οι εταίροι/µέτο-
χοι/στελέχη/µέλη τους και οι ΓΣ τους µε κανένα 
τρόπο στις διαδικασίες ελέγχου και χορήγησης 
πιστοποίησης των γεωργικών εκµεταλλεύσεων 
ή/και των προϊόντων τους, για συστήµατα ποιό-
τητας ή διαχειριστικά πρότυπα.

Έχει δρόμο η πρόσκληση   
για Γεωργικές Συμβουλές      
Σε διαβούλευση το θεσμικό πλαίσιο του Μέτρου 2.1 την ώρα που παραμένει άδειο 
το Μητρώο με τους Φορείς Γεωργικών Συμβουλών οι οποίοι θα είναι και οι δικαιούχοι

Έως τρεις συµβουλές
Κάθε ωφελούµενος µπορεί να 

λάβει έως τρεις συµβουλές 
στο πλαίσιο του υπο-Μέτρου 
2.1 και καθ’ όλη τη διάρκεια 

εφαρµογής του, αλλά όχι 
ταυτόχρονα. Το ποσό που θα 

καλύπτεται από το πρόγραµµα 
είναι έως 1.500 ευρώ ανά 

συµβουλή

Για 35.000 αγρότες
Από το υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης εκτιµάται ότι θα 

χρησιµοποιηθούν οι συµβουλές 
από τουλάχιστον 35.000 

αγρότες και νέους αγρότες. 
Το πρόγραµµα είναι προϋπολο-

γισµού 80 εκατ. ευρώ
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ΠΑΚΕΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 2.1

Συµβουλές που 
παρέχονται για 
απαιτήσεις της 
πολλαπλής 
συμμόρφωσης,  
πρασίνισμα, 
Συστήματος 
Ολοκληρωμένης 
Διαχείρισης

1Ο 2Ο 3Ο 4Ο 5Ο 6Ο

ΠΣ1

Συµβουλές που 
παρέχονται για 
ορθή διαχείριση 
των υδάτων, 
λιπασμάτων, 
ζωικών 
αποβλήτων

ΠΣ2

Συµβουλές για 
τη συµµόρφωση 
µε τις γενικές 
αρχές της 
ολοκληρωµένης 
φυτοπροστασίας

ΠΣ3

Συµβουλές στο 
γεωργικό τοµέα 
σχετικά με τη 
χρήση των 
υποπροϊόντων, 
αποβλήτων, 
υπολειμμάτων 
& λοιπών πρώτων 
υλών.

ΠΣ4

Συµβουλές για 
την ορθή εφαρµ
ογή των Μέτρων 
10 «Ενισχύσεις 
για τη γεωργία, 
το περιβάλλον 
και το κλίµα» 
και 11 «Βιολογική 
Γεωργία»

ΠΣ5

Τεχνική υποστήριξη 
για υιοθέτηση 
και εφαρμογή 
καινοτομίας 
στη γεωργική 
εκμετάλλευση, 
καθετοποίηση, 
σχετικά με 
τη μείωση 
του κόστους 
παραγωγής και σε 
νέους αγρότες

ΠΣ6



EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Ένα ολοκληρωµένο καθεστώς αποζηµιώσε-
ων των επιχειρήσεων που πλήττονται από φυ-
σικές καταστροφές, ανάµεσα τους και οι α-
γροτικές εκµεταλλεύσεις ακόµη και ιδιωτών 
µη κατ’ επάγγελµα αγροτών, και ένα πλαί-
σιο συντονισµού για ταχύτερες διαδικασίες  
αποκατάστασης των πληγέντων περιοχών, 
υπόσχεται το υπό διαβούλευση νοµοσχέδιο 
του υπουργείου Οικονοµικών.

Στο πλαίσιο, αυτό διευρύνεται η περίµε-
τρος των δικαιούχων για αποζηµίωση λό-
γω ζηµιών από θεοµηνία, µε την ένταξη τό-
σο των κατά κύριο επάγγελµα αγροτών, όσο 
και των ιδιωτών µε αγροτικές εκµεταλλεύσεις 
που δεν είναι κατά κύριο επάγγελµα αγρό-
τες, λαµβάνοντας, ωστόσο, υπόψη τη βαρύ-
τητα που έχει η αγροτική δραστηριότητα στο 
εισόδηµα της κάθε κατηγορίας.

Συγκεκριµένα, ειδική µέριµνα λαµβάνεται 
για τη στήριξη των αγροτικών εκµεταλλεύ-
σεων όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 4 
του εν λόγω νοµοσχεδίου, όπου προβλέπε-
ται ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου πα-
ρατηρούνται σηµαντικές και εκτεταµένες ζη-
µίες σε αριθµό πληγεισών επιχειρήσεων ή σε 
µέγεθος καταστροφής δύναται να καταβλη-
θεί επιχορήγηση που δεν ξεπερνά το 50%, 
σε αγρότες ειδικού καθεστώτος, που δεν εί-
ναι κατά κύριο επάγγελµα αγρότες.  Αναλυ-
τικά το σχετικό άρθρο αναφέρει:

Άρθρο 4, Επιχορήγηση αγροτικών 
εκµεταλλεύσεων

1. Στις αγροτικές εκµεταλλεύσεις της παρ. 1 
του άρθρου 2 ανήκουν οι γεωργικές και κτη-
νοτροφικές µονάδες, οι οποίες ανήκουν σε έ-
να ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα ή και σε 
νοµικά πρόσωπα.

2. Τα άρθρα 2 και 3  (επιχορήγηση επιχει-
ρήσεων και προκαταβολή επιχορήγησης επι-
χειρήσεων αντίστοιχα εφαρµόζονται) µε την 
επιφύλαξη της κείµενης νοµοθεσίας για την α-
σφάλιση της φυτικής παραγωγής και του ζω-
ϊκού κεφαλαίου, µέσω των Κανονισµών του 
Οργανισµού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλί-
σεων και του Κανονισµού Κρατικών Οικονοµι-
κών Ενισχύσεων. Κατά παρέκκλιση του προη-
γούµενου εδαφίου, σε περιπτώσεις περιοχών 
οι οποίες έχουν κηρυχθεί σε έκτακτη ανάγκη, 
µετά από θεοµηνία, δύναται η ενίσχυση, η ο-
ποία χορηγείται βάσει του Κανονισµού Κρα-
τικών Οικονοµικών Ενισχύσεων, να χορηγεί-

ται βάσει των διατάξεων του παρόντος, κατό-
πιν έκδοσης κοινής απόφασης των Υπουρ-
γών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίµων.

3. Στις περιπτώσεις ζηµιών σε µέσα παρα-
γωγής, όπως στο έγγειο κεφάλαιο, σε αγρο-
τικές εκµεταλλεύσεις, στις αρµόδιες επιτροπές 
κρατικής αρωγής συµµετέχουν υποχρεωτικά 
στελέχη του Οργανισµού Ελληνικών Γεωργι-
κών Ασφαλίσεων, τα οποία είναι εγγεγραµ-
µένα στο µητρώο του άρθρου 10 ( Εθνικό µη-
τρώο στελεχών επιτροπών κρατικής αρωγής).

4. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου παρα-
τηρούνται σηµαντικές και εκτεταµένες ζηµίες 
σε αριθµό πληγεισών επιχειρήσεων ή σε µέ-
γεθος καταστροφής, µε κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίµων παρέχεται επιχορήγη-
ση ποσοστού που δεν ξεπερνά το πενήντα τοις 
εκατό (50%) της επιχορήγησης που καθορίζε-
ται µε την απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 7, 
σε αγρότες ειδικού καθεστώτος, που δεν είναι 
κατά κύριο επάγγελµα αγρότες, τηρουµένων 
των λοιπών όρων και προϋποθέσεων του άρ-
θρου 3 και της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 
107 της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, των κεφαλαίων Ι και ΙΙ και 
του άρθρου 50 του Κανονισµού (ΕΕ) 651/2014 
(L 187), καθώς και του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 
702/2014 (L 193) ιδίως των κεφαλαίων Ι και 
ΙΙ και του άρθρου 30 αυτού.

Συστήνεται Επιτροπή Κρατικής Αρωγής
Μεταξύ των νέων µέτρων που προωθού-

νται µε το νοµοσχέδιο είναι η ίδρυση Εθνι-
κής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, η οποία θα 
συντονίζει και θα διασφαλίζει σε εθνικό επί-
πεδο την υλοποίηση του εν λόγω θεσµικού 
πλαισίου. Η Επιτροπή θα τελεί υπό την προ-
εδρία του γενικού γραµµατέα Οικονοµικής 
Πολιτικής και θα αποτελείται από γενικούς 
γραµµατείς των συναρµόδιων υπουργείων, 
καθώς και τον διοικητή του ΕΛΓΑ.

Επίσης ψηφιοποιείται η διαδικασία, µε τη 
δηµιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρµας κρα-
τικής αρωγής, σε συνεργασία µε το υπουρ-
γείο Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης, η οποία θα 
καθιστά τη διαδικασία της οικονοµικής ενί-
σχυσης γρήγορη, αποτελεσµατική, µε δυνα-
τότητα ελέγχου και διασταύρωσης των στοι-
χείων και των σχετικών δηλώσεων.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουρ-
γείο Οικονοµικών τονίζεται ότι: «Η κλιµατι-
κή αλλαγή εκδηλώνεται πλέον µε συχνότερα 
και βιαιότερα φυσικά φαινόµενα, τα οποία 

προκαλούν εκτεταµένες καταστροφές σε δι-
άφορες περιοχές της χώρας µας. Τα νέα δε-
δοµένα δηµιουργούν και νέες ανάγκες, µε 
πιο επιτακτική αυτή της έγκαιρης υποστήρι-
ξης των πληγέντων από το κράτος - κάτι που 
αποτελεί και προτεραιότητα της κυβέρνησης.».

Επίσης σε συνέχεια και των πρόσφατων 
παρεµβάσεων έπειτα από το πλήγµα της θε-
οµηνίας του «Ιανού», αναδιαµορφώνεται ο 
µηχανισµός επιχορήγησης επιχειρήσεων που 
επλήγησαν από θεοµηνίες, ώστε να αντιµε-

τωπιστεί ο κατακερµατισµός των αρµοδιοτή-
των, να διασφαλιστεί η ταχύτητα και η απο-
τελεσµατικότητα στην υλοποίηση των προ-
βλεπόµενων διαδικασιών, να επιτευχθεί ο 
συντονισµός στην κινητοποίηση του κρατι-
κού µηχανισµού. 

Παράλληλα, παρέχονται κίνητρα για ιδιω-
τική ασφάλιση, µέσω σχετικής διάταξης που 
προβλέπει τη δυνατότητα οι πληγείσες επι-
χειρήσεις να λαµβάνουν επιχορήγηση επι-
πλέον της αποζηµίωσης που προβλέπεται α-
πό την ιδιωτική τους ασφάλιση.

Τέλος, συστήνεται Ταµείο Κρατικής Αρω-
γής, το οποίο, µε αυστηρούς κανόνες λογο-
δοσίας και µε διαφανείς κανόνες λειτουργί-
ας, θα συγκεντρώνει εισφορές ιδιωτών για 
αποκατάσταση φυσικών καταστροφών. ∆εύ-
τερη πηγή χρηµατοδότησης για το Ταµείο θα 
είναι τα ποσά που εισπράττονται ως αχρεω-
στήτως καταβληθέντα από ενισχύσεις κρα-
τικής αρωγής. Την εποπτεία του Ταµείου α-
ναλαµβάνει η προεδρία της κυβέρνησης.

Να σηµειωθεί ότι η διαβούλευση επί του 
νοµοσχεδίου διενεργείται µέσω του δικτυ-
ακού τόπου www.opengov.gr/minfin/ και 
θα ολοκληρωθεί τη ∆ευτέρα 1η Μαρτίου 
2021  και ώρα 15:00.

Επιχορήγηση και σε 
μη κατ’ επάγγελμα 
αγρότες για ζημιές
Νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών διευρύνει την 
περίμετρο των δικαιούχων για αποζημίωση λόγω θεομηνιών

Συντονισµός 
κρατικού µηχανισµού 
Αναδιαµορφώνεται ο µηχα-
νισµός επιχορήγησης επιχει-
ρήσεων που επλήγησαν από 

θεοµηνίες, ώστε να διασφαλιστεί 
η ταχύτητα και η αποτελεσµα-
τικότητα στην υλοποίηση των 
προβλεπόµενων διαδικασιών
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Έδειξε την πόρτα στην Εβροφάρμα 
ξεκινά με  Όμηρο η Θρακών Αμνός

 Στα 0,96 ευρώ το πρόβειο 
γάλα με υποπρωτεΐνη 12

 Ενίσχυση των παραγωγών 
για την αγορά παγολεκάνων

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Το χρονικό λήξης µίας µακροχρόνιας εµπορι-
κής σχέσης ή κίνηση αυτονόµησης από πλευ-
ράς του ενός εκ των δύο µερών ελλείψει όρων 
καλής εκατέρωθεν συνεργασίας; Σύµφωνα 
µε τον πρόεδρο του Κτηνοτροφικού Συνεται-
ρισµού Θρακών Αµνός Χρήστο Παρασχούδη 
ισχύει το δεύτερο. Με µία απόφαση που αλ-
λάζει τα δεδοµένα στη Θράκη, τα στελέχη του 
συνεταιρισµού αποφάσισαν και ανακοίνωσαν 
στη διοίκηση της γαλακτοβιοµηχανίας της πε-
ριοχής, Εβροφάρµα, ότι διακόπτουν τη συνερ-
γασία µαζί της. Το αµέσως επόµενο βήµα εί-
ναι η έναρξη συνεργασίας µε τη γαλακτοβιο-
µηχανία Όµηρος της οικογένειας Γιαννίτση. 

Σύµφωνα µε τον επικεφαλής του συνεται-
ρισµού, η συγκεκριµένη κίνηση αποτέλεσε 
φυσική εξέλιξη της ατελέσφορης συνεργασί-
ας που διατηρούσε ο Θρακών Αµνός µε την Ε-

βροφάρµα, η οποία χαρα-
κτηριζόταν από τη χαµηλή 
τιµή στο γάλα που αγόρασε 
η εταιρεία από τον παραγω-
γό. «Η µονοπωλιακή συµπε-
ριφορά της Εβροφάρµας εί-
ναι γνωστή στην ευρύτερη  
περιοχή. Η τιµή που µας έ-
δινε έως πέρυσι ήταν 0,81 
ευρώ κατά µέσο όρο µε την 
εξίσωση της πρωτεΐνης και 
των ποιοτικών χαρακτηρι-
στικών που πλήρωνε η Ε-

βροφάρµα», επισηµαίνει ο κ. Παρασχούδης. 

Νέα σελίδα για τον συνεταιρισµό 
Η συνεργασία των δύο πλευρών τίθεται και 

επί της ουσίας στο περιθώριο, δεδοµένης της 
προσέγγισης από πλευράς της γαλακτοβιο-
µηχανίας Όµηρος, η οποία ανέλαβε πρόσφα-
τα την εκµετάλλευση του σταθµού συγκέντρω-
σης στη Συδινή Ξάνθης, όπου µέχρι πρότινος 
ήταν ο σταθµός συγκέντρωσης της ∆έλτα. Η 
συγκεκριµένη κίνηση της γαλακτοβιοµηχανί-
ας Όµηρος, της δίνει αφενός το δικαίωµα να 
πουλάει τα προϊόντα της µε µεγαλύτερο περι-
θώριο κέρδους στο εξωτερικό, αφετέρου δεν 
δεσµεύεται σε επίπεδο τιµής στο εσωτερικό 
σε σχέση µε τους ανταγωνιστές και συναδέλ-
φους της στη βιοµηχανία, κάτι που της προσ-
δίδει την ευχέρεια να προσφέρει υψηλότερη 
τιµή στον παραγωγό.

Στα 0,96 ευρώ η τιµή στο πρόβειο 
Χαρακτηριστικό της ανατροπής που δηµιουρ-

γείται από την άφιξη της Όµηρος στον σταθ-
µό συγκέντρωσης της Συδινής, είναι και το γε-
γονός ότι προσφέρει αυτή τη στιγµή 0,96 ευ-
ρώ για το πρόβειο γάλα µε υποπρωτεΐνη 12, έ-
ναντι 0,81 ευρώ που πρόσφερε η Εβροφάρµα 
στους κτηνοτρόφους του συνεταιρισµού. Αντί-
στοιχα η τιµή στο γίδινο ανέρχεται πλέον στα 
0,62 ευρώ από τα 0,47 ευρώ που έδινε η Εβρο-
φάρµα µε υποπρωτεΐνη 8,6. 

Ενίσχυση κτηνοτρόφων για παγολεκάνες
Ο συνεταιρισµός προχώρησε στην αγορά ιδι-

όκτητου βυτίου από το εξωτερικό αλλά και 100 
παγολεκανών από τη Milkland. Οι παγολεκά-
νες θα αγοραστούν τοις µετρητής από την Ό-
µηρος και ο συνεταιρισµός θα τις αποπληρώ-
σει και θα τις αποκτήσει στην τιµή αγοράς τους 
χωρίς καµία ανατίµηση σε βάθος τετραετίας. Η 
γαλακτοβιοµηχανία παρέχει µία µορφή ενίσχυ-
σης-δανείου για να διευκολύνει τους παραγω-
γούς να αγοράσουν τον εν λόγω εξοπλισµό. «Α-
πό το 1990 η παγολεκάνη αγοραζόταν από την 
εταιρεία και όχι από τον κτηνοτρόφο. Από τη 
στιγµή που έµπαινε το γάλα στην παγολεκάνη 
της γαλακτοβιοµηχανίας της ανήκε, όπως της 
ανήκε και η παγολεκάνη και κανένας κτηνο-
τρόφος δεν είχε τη δυνατότητα να αντιδράσει 
στην τιµή που θα έδινε η εταιρεία» αναφέρει. 

Σταθµός Συδινής 
Η συλλογή γάλακτος 
από τον συνεταιρι-
σµό µε το ιδιόκτητο 
βυτίο του επιτρέπει 
τιµή πρόβειου στα 

0,92 ευρώ και 
γίδινου στα 
0,58 ευρώ

Συµφωνία 
ΕΟΣ Σάµου 
µε Ισραήλ
για κρασί 
Σε συµφωνία για την προµήθεια 
δύο κωδικών κρασιού στην 
Ισραηλιτική Κοινότητα της 
Θεσσαλονίκης - γεγονός που 
ανοίγει περαιτέρω προοπτικές για 
εξαγωγή και σε άλλες χώρες όπου 
υφίστανται αντίστοιχες κοινότητες 
- προχώρησε σύµφωνα µε 
πληροφορίες ο Οινοποιητικός 
Αγροτικός Συνεταιρισµός της 
Σάµου. Ο συνεταιρισµός θα παράγει 
για λογαριασµό της Κοινότητας δύο 
κωδικούς κρασιού, ακολουθώντας 
τις προδιαγραφές των προϊόντων 
Kosher. Πρόκειται για ξηρό λευκό 
κρασί από µοσχάτο Σάµου, µε 
ανάλογες προδιαγραφές όπως 
αυτές που διατηρεί το ήδη υπάρχον 
κρασί µε την Ονοµασία Ψηλές 
Κορφές, καθώς και γλυκό κρασί 
τύπου Vin Doux. H συµφωνία 
ανοίγει προοπτικές στον ΕΟΣΣ 
Σάµου να εξάγει και στο Ισραήλ 
τα δύο συγκεκριµένα κρασιά, ενώ 
η διαδικασία παραγωγής από την 
καλλιέργεια στο χωράφι έως και 
την έκθλιψη των σταφυλιών και 
την εµφιάλωση, επιβλέπεται από 
εντεταλµένα στελέχη της 
Κοινότητας. Για την παραγωγή ο 
συνεταιρισµός έχει προµηθευτεί 
ειδικό µηχανολογικό εξοπλισµό 
παστερίωσης και κατά την έκθλιψη 
χρησιµοποιούνται ειδικά φίλτρα.
Η εξέλιξη αυτή για τον οινοποιητικό 
Συνεταιρισµό Σάµου αναµένεται να 
αντισταθµίσει σταδιακά την 
απώλεια της συνεργασίας µε τη 
Lidl Ελλάς που διεκόπη τέλη του 
2020.        ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ

Εκ των υστέρων
στα 96 λεπτά 
η τιµή και από
την Εβροφάρµα
Η Εβροφάρµα, όπως λέει ο κ. Παρασχούδης, 
ήρθε να προσφέρει µε τη σειρά της 0,96 
ευρώ στο πρόβειο γάλα, µε τον ίδιο να κάνει 
λόγο για κίνηση που ήρθε εκ των υστέρων 
και µετά την ανακοίνωση από πλευράς του 
συνεταιρισµού, σε µία συνεργασία που έληξε 
µετά από δέκα συναπτά έτη. 
Ένα από τα βασικά στοιχεία που αλλάζει 
πλέον στη συναλλαγή των συνεταιριστών µε 
τον Όµηρο είναι και ο χρόνος αποπληρωµής. 
Από τις 75 ηµέρες που ήταν ο µέσος χρόνος 
εξόφλησης µετά την τιµολόγηση από την 
Εβροφάρµα, πλέον η αποπληρωµή από τον 
Όµηρο θα γίνεται τοις µετρητοίς στο τέλος 
το µήνα ή το αργότερο εντός δέκα ηµερών 
εάν η τιµολόγηση έχει πραγµατοποιηθεί στις 
αρχές του µήνα. Η έναρξη της συνεργασίας 
µε τον Όµηρο είναι πλέον θέµα ηµερών, 
καθώς εκκρεµεί η επιθεώρηση και έγκριση 
χρήσης του ιδιόκτητου βυτιοφόρου του 
Θρακών Αµνών από τον ΕΦΕΤ.
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Απρόσκοπτα συνεχίστηκε η συνερ-
γασία του Ενιαίου Οινοποιητικού Α-
γροτικού Συνεταιρισµού της Σάµου 
µε την εταιρεία Μεταξάς καθ’ όλη τη 
διάρκεια της πανδηµίας, παρά τη µεί-
ωση των πωλήσεων που κατέγραψε 
το δηµοφιλές απόσταγµα κυρίως λό-
γω της συρρίκνωσης των πωλήσεων 
στο κανάλι της λιανικής µέσω κατα-
στηµάτων που βρίσκονται σε αερο-
δρόµια και λιµάνια. 

Σύµφωνα µε πληροφορίες ο συ-
νεταιρισµός προµήθευσε στην ποτο-
ποιία που υπάγεται στον πολυεθνι-
κό όµιλο Remy Cointreau, όλες τις 

ποσότητες που είχαν προσυµφωνή-
σει για φέτος. Ένας από τους βασι-
κούς λόγους για τον οποίο παρέλα-
βε σταθερές ποσότητες η ποτοποιία 
Μεταξά οφείλεται στο ότι το παραγό-
µενο µπράντι παρουσιάζει τη δυνα-
τότητα αποθεµατοποίησης. Ειδικότε-
ρα, οι ποσότητες γλυκού κρασιού α-
πό Μοσχάτο για το µπράντι Metaxa 
ανέρχονται σε περίπου 900 τόνους 
ανά έτος, εκ των οποίων περίπου οι 
500 τόνοι προέρχονται από τον ΕΟ-
ΑΣ Σάµου, περίπου 350 τόνοι από 
τον συνεταιρισµό της Λήµνου και 
κάποιοι από την Πάτρα.  Γ. ΛΑΜΠΙΡΗΣ

Η Metaxa δεν έκοψε ποσότητες
Μοσχάτου από ΕΟΣ Σάμου

Καµπανάκι για κρίση σε αµπελουργία και οινοποιία Κρήτης 
Την λήψη κατάλληλων µέτρων προκειµένου να αναχαιτιστεί η µεγάλη κρίση 
που έχει ενσκήψει πάνω από τον κρητικό αµπελώνα λόγω των περιορισµών 
που θέτει η πανδηµία ο ζητά το ∆ίκτυο Οινοποιών Κρήτης.
Το ∆ίκτυο Οινοποιών Κρήτης τονίζει την ανάγκη να στηριχθεί ο κλάδος της 
παραγωγής οίνου (απόσταξη κρίσης 2021, κάλυψη λειτουργικών δαπανών 
οινοποιείων, στήριξη Wines of Crete) µε επιστολές προς τα αρµόδια 
υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονοµικών, στους Κρήτες Βουλευτές, 
στην Περιφέρεια Κρήτης και στους ∆ήµους του νησιού. Στις επιστολές 
αναφέρεται η µεγάλη πτώση του τζίρου των κρητικών οινοποιείων για το 
2020 κατά 53%, την ίδια ώρα που η τάξη µείωσης σε πανελλαδικό επίπεδο 
ανέρχεται στο 25% (στοιχεία Συνδέσµου Ελληνικού Οίνου), ενώ για κάποια 
οινοποιεία η µείωση φτάνει και το 75%. Σηµαντική µείωση 66% σηµειώνεται 
για τις πωλήσεις εντός Κρήτης το πρώτο τρίµηνο του 2020, ενώ εκτιµάται η 
µείωση σε επίπεδο 9 µηνών (Απρίλιο - ∆εκέµβριο) ότι ξεπερνά το 75%. 

Το νέο βιολογικό γάλα, 
παράγεται και συσκευάζεται στο 

Πρότυπο Eργοστάσιο ΝΟΥΝΟΥ 
της FrieslandCampina Hellas 
στην Πάτρα. Βιολογικό είναι 

σίγουρα, ελληνικό είναι; 

Η FrieslandCampina Hellas-ΝΟΥΝΟΥ 
διευρύνει το προϊοντικό της portfolio, 
µε το νέο γάλα ψυγείου ΝΟΥΝΟΥ 
Family Bio. Πρόκειται για το πρώτο 
βιολογικό αγελαδινό γάλα υψηλής 
παστερίωσης της εταιρείας, πλήρες 
(3,6% λιπαρά) και ελαφρύ (1,5% λιπα-
ρά). Παράγεται σε νέα οικολογική συ-
σκευασία από 86% ανανεώσιµες φυ-
τικές πηγές όπως χαρτί και ζαχαρο-
κάλαµο. Σύµφωνα µε την εταιρεία, 
το νέο βιολογικό γάλα, πλούσιo σε 
γεύση και θρεπτικά συστατικά όπως 
πρωτεΐνες, ασβέστιο και βιταµίνες (Β2 
& Β12), προέρχεται από καλοζωισµέ-
νες αγελάδες που ζουν και µεγαλώ-
νουν στην ύπαιθρο, σε πιστοποιηµέ-
νες βιολογικές φάρµες βάσει των ευ-
ρωπαϊκών κανόνων βιολογικής παρα-
γωγής, ενώ παράγεται και συσκευά-
ζεται στο Πρότυπο Eργοστάσιο ΝΟΥ-
ΝΟΥ της FrieslandCampina Hellas 
στην Πάτρα. Όλα τα στάδια παραγω-
γής του ΝΟΥΝΟΥ Family Bio είναι πι-
στοποιηµένα από την TÜV HELLAS.

Βιολογικό
ναι, ελληνικό 
είναι το γάλα  
ΝΟΥΝΟΥ;

Η Best Achizitii 
ψάχνει 3.000 τόνους 
ελληνικού ρυζιού

Συνεργασία µε ελληνικές 
παραγωγικές µονάδες 
ρυζιού ζητά η ρουµάνικη 
εταιρεία Best Achizitii, µε 
έδρα την Γκλίνα, έξω από το 
Βουκουρέστι, επιδιώκοντας 
την προµήθεια 3.000 τόνων 
ρυζιού, σε συσκευασίες των 
50 κιλών, µε περίοδο 
πρώτης αποστολής στις 
αρχές του ερχόµενου µήνα. 
Η εν λόγω εταιρεία από το 
2018 έχει επεκτείνει τις 
δραστηριότητές της και στη 
χονδρική πώληση προϊόντων 
υγιεινής και τροφίµων.

Για το χρηµατιστήριο 
του Λονδίνου 
η εταιρεία κάνναβης 
του Μπέκαµ 

Η Cellular Goods, εταιρεία 
προϊόντων µε βάση την 
κάνναβη, η οποία έχει τη 
στήριξη του βετεράνου 
Άγγλου σταρ του 
ποδοσφαίρου Ντέιβιντ 
Μπέκαµ, άρχισε να λαµβάνει 
προσφορές από επενδυτές 
για την είσοδό της, µέσω 
Αρχικής ∆ηµόσιας 
Προσφοράς (IPO), στο 
χρηµατιστήριο του Λονδίνου. 
Η εταιρεία, µε έδρα στο 
Ηνωµένο Βασίλειο, 
προσφέρει τις µετοχές της 
5 πένες της λίρας έκαστη.

Συνένωση δύο 
γιγάντων στα ΠΟΠ 
ιταλικά τυριά

Ένας νέος «γίγαντας» 
τυριών ΠΟΠ, αξίας άνω του 
µισού δις ευρώ, στήθηκε  
στις αρχές του έτους από τη 
συγχώνευση δύο 
σηµαντικών γαλακτοκοµικών 
επιχειρήσεων Parmareggio 
(Modena) και Agriform 
(Sommacampagna Verona).  
Ενώθηκαν η εταιρεία  
Parmareggio, που είναι ο 
ηγέτης της αγοράς στο 
Parmigiano Reggiano, και η 
Agriform, η πρώτη εταιρεία 
στα τυριά Grana Padano, 
Asiago, Piave, Gorgonzola.

ΝΕΑ

∆ιπλή ανάγνωση θα έχει η φετινή χρο-
νιά για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία σε ε-
πίπεδο συνεργασίας µε τους παραγω-
γούς, µε την εταιρεία αφενός να επι-
διώκει την πιστοποίηση από την TÜV 
Austria Hellas του 50% των ποσοτή-
των που θα παραλάβει σε ό,τι αφορά 
τη χρήση έξυπνων γεωργικών πρακτι-
κών και βιώσιµων καλλιεργητικών µε-
θόδων. Αφετέρου όµως η εταιρεία θα 
περιορίσει φέτος τις ποσότητες κριθα-
ριού που θα λάβει από τους παραγω-
γούς, δεδοµένης της συρρίκνωσης των 
πωλήσεων στην αγορά  µπύρας, που 
υπερβαίνει το 20%, όπως ανέφερε ο 
διευθύνων της εταιρείας Αλέξανδρος 

∆ανιηλίδης, τονίζοντας ότι «Για φέτος 
δεν θα αυξήσουµε τις ποσότητες λόγω 
της Covid-19. Στις εξαγωγές βύνης δι-
απιστώσαµε πως δεν χρειαζόµαστε ό-
λες τις ποσότητες που παραλάβαµε». 

«Νερό για Αύριο» στη Θεσσαλία 
Εν τω µεταξύ, η εταιρεία, σε συνερ-

γασία µε το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο 
Αθηνών τρέχει το νέο της πρόγραµµα 
«Νερό για το Αύριο», προχωρώντας σε 
πειραµατικές καλλιέργειες µε σκοπό 
την εξεύρεση των κατάλληλων σπόρων 
που θα συµβάλλουν στη µείωση των 
απαιτήσεων για νερό σε πρώτη φάση 
στη Θεσσαλία.       ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ

Λιγότερα συμβόλαια βύνης 
από την Αθηναϊκή Ζυθοποιία

∆ΙΚΤΥΟ 
ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ 
ΚΡΗΤΗΣ 
(ΕΤΟΣ 2020)      

ΠΤΩΣΗ
ΤΖΙΡΟΥ

ΜΕΙΩΣΗ 
ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ

ΣΤΟ 9ΜΗΝΟ

53%

66%
>75%



ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Σε µία κίνηση που ανοίγει το πε-
δίο για συσκευασµένο, επώνυµο 
ακτινίδιο προχωράει ο συνεται-
ρισµός Πυργετού Λάρισας, κα-
θότι µετά την ολοκλήρωση κα-
τασκευής νέων ψυγείων, αυτή 
την περίοδο βρίσκεται σε εξέλι-
ξη η δηµιουργία συσκευαστηρί-
ου µε στόχο να καθετοποιήσει 
την παραγωγική του διαδικασία. 

Όπως επισηµαίνει σχετικά ο 
πρόεδρος του συνεταιρισµού, 
Θανάσης Βλάχος, πρόκειται για 
µία κίνηση ανεξαρτητοποίησης 
της οργάνωσης µε τo ποσό που 
απαιτείται για την υλοποίηση της 
επένδυσης να ανέρχεται στα 3 
εκατ. ευρώ. Επί του παρόντος ο 
συνεταιρισµός Πυργετού δεν δι-
ατηρεί παρουσία στην αγορά µε 
συσκευασµένο προϊόν, καθότι 
διοχετεύει χύδην τα ακτινίδια 
στο χονδρεµπόριο. 

Μέρος της δαπάνης για την ε-
πένδυση στο ακτινίδιο ανέλαβε 
να καλύψει η Οργάνωση Παρα-
γωγών Ακτινιδίου, µία από τις 
οργανώσεις παραγωγών που 
συµµετέχουν στον συνεταιρι-
σµό Πυργετού και αποτελείται 
από 40 µέλη εκ των συνολικά 
140 που αριθµεί. Επιπλέον ο 
συνεταιρισµός αντλεί χρηµατο-

δότηση από το µέτρο 4.2.1, έχο-
ντας ήδη καταθέσει το απαιτού-
µενο επενδυτικό σχέδιο µε τίτλο 
«Ίδρυση Ψυγείου Συσκευαστη-
ρίου Ακτινιδίων».

Επέκταση σε Ευρώπη και 
εγχώρια αγορά ο στόχος

Η ολοκλήρωση των κατασκευ-
αστικών εργασιών για το νέο συ-
σκευαστήριο αναµένεται να γί-
νει έως και το τέλος του µήνα, µε 
τον συνεταιρισµό να προσβλέπει 
εκτός από την επέκταση στην ε-
σωτερική αγορά και στα σούπερ 
µάρκετ και στην επέκτασή του 
στο εξωτερικό. Μέχρι σήµερα τα 
ακτινίδια έφευγαν µέσω τρίτων 
προς όλες τις αγορές όπως αυ-
τές της Ασίας, της Αµερικής και 
της Ευρώπης. Με όχηµα τη συ-
γκεκριµένη επένδυση επιδιώκει 
τη σταδιακή µείωση των συνερ-
γασιών µε µεσάζοντες, ξεκινώ-
ντας να απευθύνεται προς τον 
καταναλωτή µε την ετικέτα «α-
κτινίδιο Πυργετού».

O συνεταιρισµός δραστηριοποι-
είται ανελλιπώς στην περιοχή α-
πό το 1930 µε κυριότερο προϊόν 
το ακτινίδιο. ∆ιαθέτει εκτός από 
το ακτινίδιο και δηµητριακά κα-
θώς και ενεργειακά φυτά όπως 
ο ηλίανθος και η ελαιοκράµβη. 
Περικλείει τρεις Οµάδες Παρα-

γωγών µία για τα ακτινίδια, µία 
για τα δηµητριακά και µία οµάδα 
αποτελείται από κτηνοτρόφους. 

Σε ό,τι αφορά το ακτινίδιο ο 
Πυργετός διαθέτει περίπου 2.500 
έως 3.000 στρέµµατα, ενώ η ευ-
ρύτερη περιοχή του ∆έλτα Πη-
νειού έχει συνολική παραγω-
γή 6.000 στρέµµατα. Χαρακτη-
ριστικό είναι ότι το σύνολο της 
περιοχής του ∆έλτα παράγει το 
10% της εγχώριας καλλιέργειας 
σε ακτινίδιο. Συνολικά ο συνε-
ταιρισµός διαχειρίζεται περίπου 
3.000 τόνους ανά έτος. 

Στο ακτινίδιο αυξάνει κάθε χρό-
νο την παραγωγή και σε στρέµ-
µατα και σε κιλά, προσθέτοντας 
περίπου 300 έως και 400 στρέµ-
µατα νέων. Αναφορικά µε τη φε-
τινή χρονιά παρουσιάζει, σύµφω-
να µε τον κ. Βλάχο, θετικά στοι-

χεία τόσο παραγωγικά όσο και 
σε επίπεδο τιµών. Ο ίδιος επιση-
µαίνει ότι υπάρχει σηµαντική ζή-
τηση για το προϊόν και εκφράζει 
την ελπίδα να διατηρηθεί η ίδια 
εικόνα καθ’ όλη τη διάρκεια του 
έτους. Οι τιµές παραγωγού που 
κλείστηκαν κατά την περίοδο της 
συγκοµιδής ήταν 0,65 έως 0,70 
ευρώ το κιλό. Σε πρώτη φάση ε-
ξετάζει τις ευρωπαϊκές αγορές. 

Στον τοµέα της κτηνοτροφίας 
διαθέτει αιγοπρόβατα και οµάδα 
παραγωγών για την παραγωγή 
γάλακτος και κρέατος. Οι ποσό-
τητες γάλακτος που παράγει δι-
ατίθενται στο σύνολό τους στην 
γαλακτοβιοµηχανία La Farm. 
Στον τοµέα υπάρχει ζήτηση α-
πό το αιγοπρόβειο γάλα, ενώ 
στόχος είναι να αυξηθεί η πα-
ραγωγή, όπως και στο ακτινίδιο. 

Ο πρόεδρος του συνεταιρισµού Πυργετού Λάρισας, Θανάσης Βλάχος. Ο συνεταιρισµός αυξάνει κάθε χρόνο την παραγωγή ακτινιδίου, προσθέτοντας 300 µε 400 νέα στρέµµατα. 

Ο συνεταιρισµός προχωράει νέα επένδυση που ανέρχεται στα 3 εκατ. 
ευρώ και αφορά την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών 
για το νέο συσκευαστήριο που αναµένεται έως το τέλος του µήνα.

Ο συνεταιρισμός
Πυργετού θέλει
κουτί στο ακτινίδιο
Μέρος της επένδυσης 3 εκατ. για συσκευαστήριο 
θα καλύψει η Οργάνωση Παραγωγών Ακτινιδίου

70 λεπτά το κιλό
Οι τιµές παραγωγού που 

κλείστηκαν κατά την 
περίοδο της συγκοµιδής 

ήταν 0,65 έως 0,70 ευρώ 
το κιλό
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ΚΥΚΛΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

2,5

3.000 
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΤΟΝΟΙ ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΑ/ΕΤΟΣ

0,65 � 0,70
ΕΥΡΩ

2.500 
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 



ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Τον δρόµο τους προς την αγορά βρίσκουν 
πρωτοβουλίες γύρω από το πεδίο των ζωοτρο-
φών που εντείνουν τη διασύνδεση της εγχώ-
ριας ζωικής και φυτικής παραγωγής και επι-
χειρούν να δώσουν µια νέα βάση πάνω στην 
οποία θα συνεχιστεί η ανάπτυξη της ελληνι-
κής κτηνοτροφίας. Το πεδίο έρευνας και ε-
πενδύσεων πλαισιώνεται από την ανάγκη α-
νάπτυξης ελληνικών ζωοτροφών και «συντα-
γών» για τα σιτηρέσια, που κατ’ επέκταση θα 
συµπληρώσουν και στην προστιθέµενη αξία 
των γαλακτοκοµικών προϊόντων. «Ξένες φυ-
λές προβάτων και βραζιλιάνικη σόγια, αφή-
νουν όσο να ‘ναι τον δικό τους χρωµατισµό 
στην ελληνική φέτα» σχολιάζουν άνθρωποι 

της αγοράς στην Agrenda, µε την οριακή αυ-
τή αντίφαση να γίνεται πιο «ενοχλητική» ό-
ταν οι διακυµάνσεις των διεθνών τιµών της 
σόγιας «κόβουν τη χαρά» των κτηνοτρόφων 
από έναν ανοδικό κύκλο στο γάλα. 

Άλλωστε, αυτή η ίδια ανοδική τροχιά στην 
οποία βρίσκεται η εγχώρια ζώνη γάλακτος σε 
συνδυασµό µε την πορεία των χρηµατιστηρί-
ων αγροτικών εµπορευµάτων τους τελευταί-
ους µήνες, διευκολύνουν και επιταχύνουν 
τον βηµατισµό προς την απαγκίστρωση της 
εγχώριας κτηνοτροφίας από τις εισαγόµενες 
ζωοτροφές.  

Η ανάπτυξη µοντέλων συµβολαιακής καλλι-
έργειας κτηνοτροφικών φυτών βρίσκεται πλέ-
ον στα άµεσα σχέδια της οργανωµένης παρα-
γωγής είτε σε επίπεδο βιοµηχανιών είτε σε ε-
πίπεδο αγροτικών και κτηνοτροφικών συνε-

ταιρισµών. Σε κάθε περίπτωση, οι τελευταίοι 
µήνες έγιναν αφορµή ώστε να συνειδητοποι-
ήσουν οι συντελεστές του κλάδου πως η ανά-
πτυξη της κτηνοτροφίας και το πλάνο επεν-
δύσεων σ’ αυτή, ξεκινούν από τις ζωοτροφές.    

Οι ανάγκες της χώρας σε ζωοτροφές είναι 
πολλές άλλωστε και η ζήτηση για ελληνικά 
γαλακτοκοµικά προϊόντα είναι ενθαρρυντι-
κή και δείχνει ότι η συγκυρία βελτιωµένων 
τιµών θα κρατήσει. Παράλληλα οι εκµεταλ-
λεύσεις µεγαλώνουν και επενδύουν έτη πε-
ραιτέρω στον εκσυγχρονισµό τους. 

Στη συνέχεια του σηµερινού φακέλου της 
Agrenda γίνεται αναφορά σε ορισµένες εκ 
των πιο εµβληµατικών δράσεων που έγιναν 
τελευταία µε στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη 
της κτηνοτροφίας, στον βαθµό που αυτή ε-
πηρεάζεται από την αυτάρκεια σε ζωοτροφές. 

Σιτηρέσια της ελληνικής γης 
η λύση για την κτηνοτροφία   
Αποδεικτικοί αγροί από τη γαλακτοβιομηχανία ΟΛΥΜΠΟΣ και το Παν/μιο Θεσσαλίας   

Επενδύσεις
Οι συντελεστές του κλάδου 

συνειδητοποίησαν τους 
τελευταίους µήνες πως η 

ανάπτυξη της κτηνοτροφίας 
και το πλάνο επενδύσεων 
σ’ αυτή, ξεκινούν από τις 

ζωοτροφές    
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Δρόμο αυτάρκειας δείχνει 
στα ψυχανθή η ΟΛΥΜΠΟΣ
Λούπινο, κουκί, μπιζέλι και ρεβίθι αποτελούν ποιοτική εναλλακτική καλλιέργειας και 
σιτηρεσίου και προστατεύουν τον παραγωγό σε περιόδους μεταβλητότητας των τιμών 

ΤΗΣ  ΣΤΕΛΑΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ
  provelengiou@agronews.gr

Σε πανευρωπαϊκό αλλά και σε πανελλαδικό ε-
πίπεδο η ανάγκη επένδυσης στην καλλιέργεια 
πρωτεϊνούχων φυτών µε κατεύθυνση τη δια-
τροφή των κτηνοτροφικών ζώων ισχυροποιεί-
ται, µε κυβερνήσεις και παραγωγούς να προ-
σπαθούν να απεµπλακούν από την σχεδόν α-
ποκλειστική εισαγωγή σόγιας από τη βασίλισ-
σα της καλλιέργειας, την Αµερική. Με το επίπε-
δο αυτάρκειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πα-
ραγωγή σόγιας να είναι µόλις 5%, τα ευρωπαϊ-
κά κράτη το ένα µετά το άλλο καταβάλλουν αξι-
οσηµείωτες προσπάθειες να κλείσουν την ψα-
λίδα, µε την Ιταλία και τη Γαλλία να µπαίνουν 
δυναµικά στην παραγωγή σόγιας µε 1,06 ε-
κατ. τόνους και 499.000 τόνους, αντιστοίχως. 

Η Ελλάδα, αναζητώντας µε τη σειρά της µια 
θέση αυτονοµίας που τόσο έχει ανάγκη, ώστε 
να προστατέψει τον κτηνοτροφικό της κλάδο σε 
περιόδους µεταβλητότητας των διεθνών αγορών 
που σπρώχνουν προς τα πάνω τις τιµές των ζωο-
τροφών, στρέφεται σταδιακά όχι µόνο στην καλ-
λιέργεια σόγιας αλλά  και στην αξιοποίηση ντό-
πιων ποικιλιών κτηνοτροφικών ψυχανθών όπως 
το κουκί, το µπιζέλι, το λούπινο και το ρεβίθι.

Μια από της µεγαλύτερες επενδύσεις προς 
αυτή την κατεύθυνση πραγµατοποίησε η γα-
λακτοβιοµηχανία ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Ε., µε τη διεξα-
γωγή σε µεγάλη κλίµακα πιλοτικού προγράµ-
µατος την περίοδο 2012-2014, σε συνεργασία 
µε το εργαστήριο Γενετικής και Βελτίωσης Φυ-
τών του τµήµατος Γεωπονίας Φυτικής Παραγω-
γής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπι-
στηµίου Θεσσαλίας, και µε το Ινστιτούτο Κτη-
νοτροφικών Φυτών και  Βοσκών  του  Ελληνι-
κού  Γεωργικού  Οργανισµού ∆ήµητρα (πρώην 
ΕΘΙΑΓΕ). Η αρχή έγινε µε την καλλιέργεια 65 

στρεµµάτων πιλοτικών αγρών, µε σόγια (GMO 
free) ως κύρια ή και ως επίσπορη καλλιέργεια, 
σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονί-
ας, ενώ η συνέχεια ήταν ακόµα πιο εντυπωσι-
ακή µε την αξιοποίηση 120 στρεµµάτων σε πε-
ριοχές της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της 
Θράκης, για χειµερινή καλλιέργεια πρωτεϊνού-
χων κτηνοτροφικών φυτών ρεβιθιού και λού-
πινου, ως προσπάθεια αξιοποίησης όξινων και 
ξερικών εδαφών, µε στόχο τη µερική ή και πλή-
ρη αντικατάσταση της σόγιας στο σιτηρέσιο των 
ζωοτροφών. 

Παράλληλα, εκπονήθηκε έλεγχος των φυσι-
κοχηµικών ιδιοτήτων και ανάλυση της σύνθε-
σης και αναλογίας πρωτεϊνών αλλά και αντι-
θρεπτικών παραγόντων (αναστολείς τρυψίνης) 
µε σκοπό την εκτίµηση της ασφάλειας και δια-
τροφικής αξίας των προτεινόµενων ψυχανθών. 
Κατά τη διάρκεια του προγράµµατος ερευνητές 
και συνεργαζόµενοι κτηνοτρόφοι αξιολόγησαν 
και συνέκριναν 10 εµπορικές ποικιλίες συµβα-
τικής σόγιας, µε γνώµονα τη δυναµική και την 
προσαρµοστικότητά τους στις ελληνικές συνθή-
κες και συνόδευσαν τα αποτελέσµατά που συ-
νέλεξαν, µε πρακτικές καλλιεργητικές οδηγίες. 

Στην περίπτωση της σόγιας, λοιπόν, τα δε-
δοµένα που συλλέχθηκαν από τους πειραµα-
τικούς αγρούς, έδειξαν µέσες αποδόσεις που 
κυµαίνονταν ανάλογα µε την περιοχή, από 285 
κιλά το στρέµµα στη βιολογική καλλιέργεια έ-
ως και 430 κιλά το στρέµµα, ενώ διαφοροποίη-
ση παρατηρήθηκε µεταξύ των 10 υβριδίων και 
των αποστάσεων φύτευσης που δοκιµάστηκαν 
(75 και 25 εκατοστά µεταξύ των γραµµών). Για 
τη καλλιέργεια σόγιας, που είναι απαιτητική σε 
άζωτο, προτείνεται η διαθεσιµότητα 22 µονά-
δων ανά στρέµµα, καθώς και η λίπανση µε 6-9 
µονάδων φωσφόρου και µε 8-12 µονάδες κα-
λίου (Κ2Ο), συνοδευόµενη από 4-6 αρδεύσεις. 

Οι δυναµικές
ελληνικές
ποικιλίες
Tο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
έχει εκδώσει ανακοίνωση, στην 
οποία καταγράφονται οι 
προτεινόµενες ποικιλίες ανά 
καλλιέργεια κτηνοτροφικού 
ψυχανθούς µε τις καλύτερες 
αποδόσεις στα ελληνικά δεδοµένα. 
Σύµφωνα µε αυτή, το ρεβίθι έχει 
εξαιρετική αντοχή στην ξηρασία, 
µε χαµηλές απαιτήσεις σε έδαφος 
και µε µορφολογία τέτοια που 
διευκολύνει τη µηχανική συγκοµιδή, 
ενώ προτείνεται η χρήση της 
µικρόσπερµης ποικιλίας Αµοργός 
(ανθεκτική στην ασθένεια της 
ασκοχύτωσης, κατάλληλη και για 
βιολογική γεωργία) και των 
µεσόσπερµων ποικιλιών Γαύδος 
και Θήβα. Αντίστοιχα  για το 
κτηνοτροφικό µπιζέλι καλές 
επιδόσεις δίνουν οι ποικιλίες 
Οδυσσέας, Όλυµπος και ∆ωδώνη, 
και για το κτηνοτροφικό κουκί οι 
Σόλων, Πολυκάρπη και Τανάγρα. 

Αποδόσεις σόγιας
Τα δεδοµένα, έδειξαν 

µέσες αποδόσεις για την 
σόγια που κυµαίνονταν 

ανάλογα µε την περιοχή, 
από 285 κιλά το 

στρέµµα (σε βιολογική 
καλλιέργεια) έως τα 430 

κιλά το στρέµµα
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Το λούπινο ταιριάζει στη 
φυσιολογία της Ελλάδας
Τα πιο συνηθισµένα είδη από τα καλλιεργού-
µενα είναι το λευκό, το κίτρινο και το µπλέ 
λούπινο. Τα λούπινα είναι σπουδαία ετήσια 
κτηνοτροφικά φυτά, που τα σπέρµατά τους 
περιέχουν πρωτεΐνη σε υψηλό ποσοστό (28-
40%), σηµαντικά υψηλότερο και από τα κτη-
νοτροφικά κουκιά. Λόγω της ψηλής του αζω-
τοδεσµευτικής ικανότητας το λούπινο απαιτεί 
µόνο φωσφορούχο λίπανση (µε 6-9 µονάδες). 

Στην ίδια έρευνα φάνηκε ότι το λούπινο έ-
χει τη µεγαλύτερη ικανότητα προσαρµογής σε 
ξηρά, όξινα και φτωχά εδάφη, ενώ είναι κα-
τάλληλο για καλλιέργεια και σε ορεινές και 
ηµιορεινές περιοχές. Η σπορά απαιτεί 14 κι-
λά σπόρου ανά στρέµµα (αποστάσεις 30-50 
εκ. και 10-15εκ.), µε αποδόσεις που φτάνουν 
τα 348 κιλά το στρέµµα, στην περίπτωση φθι-
νοπωρινής σποράς. Ο συγκοµιζόµενος σπό-
ρος έχει υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, 
είναι πλούσιος σε ενέργεια και διαθέτει κα-
λή βιολογική αξία.  Πιο συγκεκριµένα, ανά-
λυση της χηµικής σύνθεσής του αναδεικνύει 
την ανωτερότητά του έναντι του σογιάλευρου 
(και των υπολοίπων υπό εξέταση ψυχανθών) 
σε περιεκτικότητα ξηρής και οργανικής ουσί-
ας, λιπαρών και ινωδών ουσιών καθώς και 
στην τρείς φορές χαµηλότερη περιεκτικότη-
τα στου αντιθρεπτικό παράγοντες «παρεµπο-
διστές τρυψίνης», καθιστώντας το µια πειστι-
κή πρόταση για αντικατάσταση του σογιάλευ-
ρου στη διατροφή των παραγωγικών ζώων. 

Επιπλέον, λόγω των υψηλών επιδόσεων 
του λούπινου, της προσαρµοστικότητάς του 
σε συστήµατα µειωµένων εισροών και της υ-
ψηλής θρεπτικής αξίας των σπόρων του, οι ε-

ρευνητές προχώρησαν στη σχεδίαση διαλλη-
λικές διασταυρώσεις µεταξύ ποικιλιών σόγιας 
και ποικιλιών λούπινου µε στόχο την παρα-
γωγή ετερωτικών F1 (υβριδίων) µε την προο-
πτική δηµιουργίας υψηλοαποδοτικών ποικι-
λιών προσαρµοσµένων στις ελληνικές συνθή-
κες και µε επιθυµητές διατροφικές ιδιότητες.

Ένταξη στο σιτηρέσιο
Ενδιαφέροντα αποτελέσµατα συλλέχθηκαν 

όµως και από τους πιλοτικούς αγρούς που 
καλλιεργήθηκαν µε τα λοιπά κτηνοτροφι-
κά ψυχανθή, όποως µπιζέλι, ρεβίθι και κου-
κί, όπου χρησιµοποιήθηκαν οι προτεινόµε-
νες από το υπουργείο ποικιλίες, ενώ η χηµι-
κή ανάλυση αποκάλυψε ότι οι σπόροι και α-
πό τα τρία αυτά είδη έχουν διπλάσια περιε-
κτικότητα σε υδατάνθρακες από το λούπινο 
και το σογιάλευρο.Παράλληλα, βρέθηκε ότι 
ο καρπός του κουκιού αποτελεί άριστη συ-
µπυκνωµένη πρωτεϊνούχο ζωοτροφή, µε υ-
ψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες (25-34%) 
κατάλληλη για χοίρους, πρόβατα, βοοειδή, 
πουλερικά και άλογα.

Εν κατακλείδι, οι ερευνητές προτείνουν α-
ντικατάσταση του σογιάλευρου µε σπέρµατα 
ψυχανθών σε αναλογίες 5:2 (ρεβίθι: σογιά-
λευρο) έως 5:4 (λούπινο: σογιάλευρο).  Για 
να διευκολυνθεί η επέκταση της καλλιέργει-
ας των κτηνοτροφικών ψυχανθών και να κα-
ταστεί οικονοµικά συµφέρουσα για τους πα-
ραγωγούς η αντικατάσταση του σογιάλευρου, 
θα πρέπει η διάθεσή των σπόρων τους στην 
κτηνοτροφία να γίνεται σε τιµή ζωοτροφής 
και όχι σε τιµή σπόρου.  

Οι ερευνητές 
προτείνουν 
αντικατάσταση 
σογιάλευρου 
µε σπέρµατα 
ψυχανθών 
σε αναλογίες 
5:2 (ρεβίθι: 
σογιάλευρο) 
έως 5:4 
(λούπινο: 
σογιάλευρο). 

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ �% ΤΗΣ ΞΗΡΑΣ ΟΥΣΙΑΣ� ΤΩΝ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

ΣΟΓΙΑΛΕΥΡΟ ΛΟΥΠΙΝΟ ΚΤΗΝ. ΜΠΙΖΕΛΙ ΚΤΗΝ. ΡΕΒΥΘΙ ΚΤΗΝ. ΚΟΥΚΙ

Ξηρή ουσία 88,3 89,0 88,0 88,0 87,0

Λιπαρές ουσίες 2,9 7,4 0,9 5,2 1,0

Υδατάνθρακες 21,9 26,5 50,2 49,4 43,5

Παρεµποδιστές 
τρυψίνης 48,0 15,6 28,8 26,4 21,8
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Ελληνικές ζωοτροφές ρίχνουν 
10% το κόστος στα σιτηρέσια
Μίγμα με 75% λιγότερη σόγια από ΕΑΣ Αγρινίου και Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Ένα εγχείρηµα απαγκίστρωσης της 
εγχώριας προβατοτροφίας από τις ευ-
µετάβλητες χρηµατιστηριακές αγο-
ρές αγροτικών πρώτων υλών έχει ή-
δη ολοκληρωθεί στην Αιτωλοακαρ-
νανία , όπου η ΕΑΣ Αγρινίου σε συ-
νεργασία µε το Γεωπονικό Πανεπι-
στήµιο Αθηνών, κατάφεραν να δι-
αµορφώσουν µίγµα ζωοτροφής µε 
75% λιγότερη σόγια που εξασφαλίζει 
10% µείωση κόστους στα σιτηρέσια.

Κραµβάλευρο, βαµβακόπιτα και 
κτηνοτροφικό κουκί γίνονται τα βα-
σικά συστατικά ενός νέου µίγµατος 
ζωοτροφών, ιδανικού για τις ανάγκες 
αιγοπροβατοτρόφων, το οποίο µάλι-
στα θα παντενταριστεί από την ΕΑΣ 
Αγρινίου που θέλει µέχρι το 2022 
να έχει αναπτύξει συνεργασίες µε 
αγρότες και κτηνοτρόφους, ώστε η 
ενσωµάτωση των νέων σιτηρέσιων 
να εδραιωθεί το συντοµότερο δυνα-
τόν στην παραγωγική διαδικασία.   

Το πρόγραµµα Feed for Milk ξε-
κίνησε στις αρχές του 2019 και χρη-
µατοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα «∆υτική Ελλάδα, 2014-

2020». Σήµερα τα αποτελέσµατα εί-
ναι έτοιµα, µε τον καθηγητή του ΓΠΑ 
Αθανάσιο Γελασάκη, να επισηµαίνει 
ότι η αποδέσµευση της κτηνοτροφί-
ας από τις διακυµάνσεις της σόγιας 
συνιστά µια µεγάλη νίκη για τον εγ-
χώριο κλάδο. «Ποιος θα περίµενε ότι 
θα µπορούσαµε να µειώσουµε κατά 
75% τη σόγια από τα σιτηρέσια, χω-
ρίς να αλλάζει η ποσότητα και η ποι-
ότητα του παραγόµενου γάλακτος, 
όσο οι δείκτες ευζωίας των ζώων πα-
ραµένουν επίσης αµετάβλητοι» ανα-
φέρει ο ίδιος στην Agrenda. 

Η φιλοσοφία του έργου εστιάζει 
στην παραγωγή γάλακτος από ελ-
ληνικές φυλές προβάτων, Χίου και 
Φριζάρτα, που ταΐζονται µε πρώτες 
ύλες που παράγονται στην Ελλάδα. 
Σ’ αυτό το πνεύµα αξιοποιήθηκαν υ-
ποπροϊόντα από την καλλιέργεια ε-
λαιοκράµβης και βάµβακος, µιας α-
νερχόµενης και µιας παραδοσιακής 
καλλιέργειας, αλλά και κτηνοτροφι-
κού κουκιού, µιας δηµοφιλούς καλ-
λιέργειας σε όσους εφαρµόζουν πρα-
κτικές βιολογικής γεωργίας. «Θέλα-
µε να συνδέσουµε το δυνατόν περισ-
σότερο τη φυτική και τη ζωική πα-
ραγωγή, µε αποτελέσµατα που αγγί-

ζουν αποκλειστικά τις ανάγκες των 
Ελλήνων παραγωγών και των ελλη-
νικών γαλακτοκοµικών προϊόντων» 
ξεκαθαρίζει ο καθηγητής του ΓΠΑ.  

Να σηµειωθεί ότι οι υπολογισµοί 
αυτοί έγιναν σε συνάρτηση µε τις 
τιµές που διαµόρφωνε η διεθνής α-
γορά σόγιας προ τριετίας, που ήταν 
σαφώς χαµηλότερες από τις σηµε-
ρινές, αφού η χρηµατιστηριακή τιµή 
του προϊόντος έχει σηµειώσει αύξηση 

τουλάχιστον 60% τον τελευταίο χρό-
νο. Αυτό σηµαίνει ότι µε τις σηµερι-
νές τιµές η µείωση του κόστους ζω-
οτροφών είναι µεγαλύτερη του 10%. 

Όπως αναφέρει ο Εµπορικός ∆ι-
ευθυντής της ΕΑΣ Αγρινίου ∆ήµος 
Μπέτσικας, τα επίσηµα αποτελέσµατα 
της έρευνας θα παρουσιαστούν στην 
έκθεση Zootechnia τον Σεπτέµβριο. 
Πάντως όπως εξήγησε η αξιοποίη-
ση των ευρηµάτων θα γίνει άµεσα. 

Μεγάλες ανάγκες
Η Ένωση Αγρινίου 

αναζητά συνεργασίες 
µε παραγωγούς για 

συµβολαιακή καλλιέρ-
γεια α’ υλών, καθώς 
ακόµα δεν υπάρχουν 
αρκετές ποσότητες

ΤΟ �ΛΟΥΠΙΝΟ ΤΩΝ ΑΝ∆ΕΩΝ� 
ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIBBIO
Για να καλύψει την ανάγκη της ΕΕ για νέες 
πρωτεϊνικές πηγές, το πρόγραµµα του 
Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, µε το 
ακρωνύµιο LIBBIO, επικεντρώθηκε στη 
δηµιουργία προϊόντων βρώσιµων ή µη, 
ζωοτροφών και βιοµάζας από ποικιλίες 
λούπινου των Άνδεων.  Σε αυτό το πλαίσιο 
καταχωρήθηκε η πρώτη ευρωπαϊκή ποικιλία 
µε ονοµασία COTOPAXI και διαπιστώθηκε 
ικανοποιητική παραγωγική δυναµική στη 
χώρα µας. Το κόστος παραγωγής σπόρων 
για µια µέσου µεγέθους αγροτική µονάδα 
είναι περίπου 0,70 ευρώ το κιλό, ενώ η 
επιδότηση της καλλιέργειας µε 40 ευρώ το 
στρέµµα δίνει θετικό ακαθάριστο εισόδηµα 
και γεωργικό ετήσιο εισόδηµα 16.923 ευρώ. 

ΤΟ �LEGUMES4PROTEIN� 
ΤΟΥ ΘΕΣΓΗ ΓΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΨΥΧΑΝΘΗ
Σε εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραµµα 
«Legumes4Protein» του ΘΕΣγη και του 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, το οποίο 
εντάσσεται στο «Ερευνώ-∆ηµιουργώ-
Καινοτοµώ» που συγχρηµατοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα. Στόχος 
του έργου είναι η ολιστική προσέγγιση του 
συστήµατος παραγωγής κτηνοτροφικών 
ψυχανθών, µε κύρια το κουκί, το λούπινο, το 
µπιζέλι, το σόργο και το switchgrass, και η 
αξιοποίηση τους στη διατροφή των ζώων, 
προς αντικατάσταση της σόγιας. Η χρήση 
ελληνικών ποικιλιών προσαρµοσµένων στις 
ελληνικές εδαφοκλιµατικές συνθήκες θα 
εξασφαλίσει τη µεγιστοποίηση αποδόσεων.

�ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ ΓΑΙΑ� 
ΑΠΟ ΤΗ ∆ΕΛΤΑ ΓΙΑ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ
Με δύο δυνατά προγράµµατα, το «Σχέδιο 
∆ράσης Γαία» και το ευρωπαϊκό έργο 
Cowficiency, η ∆ΕΛΤΑ σε συνεργασία µε το 
Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών και το 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, µελετά την 
ορθολογική αξιοποίηση των ζωοτροφών, µε 
στόχο την αποδοτικότερη χρήση του αζώτου 
στην παραγωγή γάλακτος, τη µείωση της 
αποβολής του περίσσιου αζώτου από το ζώο 
στο περιβάλλον, καθώς επίσης και την 
ενδυνάµωση της πρωτογενούς παραγωγής 
και τη στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας 
ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιµότητα και η 
ανταγωνιστικότητα του ελληνικού γάλακτος 
και των προϊόντων που παράγονται από αυτό. 

ΣΕ ΛΟΥΠΙΝΟ ΚΑΙ ΜΗ∆ΙΚΗ ΕΠΕΝ∆ΥΕΙ 
Η ΕΛΒΙΖ ΜΕ ΤΟ GREENFEEDS
∆υναµική είναι και η παρουσία της Ελληνικής 
Βιοµηχανίας Ζωοτροφών στην προσπάθεια 
ανάπτυξης της εγχώριας παραγωγής 
ζωοτροφών µε το ερευνητικό πρόγραµµα 
GreenFeeds. Το έργο που ολοκληρώθηκε 
τέλη του 2020 σε συνεργασία µε το 
Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, στόχευε 
στην αξιοποίηση του λούπινου και της 
µηδικής υψηλής πρωτεΐνης, καθώς και του 
λιναρόσπορου στα σιτηρέσια των ζώων, µε 
αντικατάσταση των εισαγόµενων ζωοτροφών, 
ενισχύοντας τις αποδόσεις και την ποιότητα 
του παραγόµενου γάλακτος. Προωθήθηκε η 
µείωση του κόστους παραγωγής, η βελτίωση 
των αποδόσεων και η υιοθέτηση βιώσιµων 
φιλοπεριβαλλοντικών τεχνικών καλλιέργειας. 
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