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Και με ΟΣΔΕ 5ετίας 
γίνεσαι Νέος Αγρότης

Μόνο από Πειραιώς  
αγορά αγροτικής γης
«Χλωµή» η δανειοδότηση των επαγγελµατιών του πρω-
τογενούς τοµέα για αγορά αγροτικής γης, παρά το γε-
γονός ότι ο ανταγωνισµός επιτάσσει όλο και µεγαλύ-
τερη επένδυση στο συγκεκριµένο πεδίο. Μόνο η Τρά-
πεζα Πειραιώς εφαρµόζει προς το παρόν την επιδότη-
ση επιτοκίου µέχρι 100% για Νέους Αγρότες. σελ. 10
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Συνέντευξη 
Οικονόμου, 
πριμ εξόδου

σελ. 4-5, 42-43

Ολοταχώς 
για 7 ευρώ 
αμνοερίφια 

σελ. 35

Εντός έτους
προκήρυξη 
για Νιτρικά 

σελ. 26

Βρίσκει αγορές, φοβάται τον πάγο 
Ενδιαφέρουσα η ακτινογραφία µε τις πωλήσεις ελληνικών 
κρασιών στις διεθνείς αγορές. Ανησυχία για τις παγωνιές 
του Απριλίου στις βόρειες περιοχές της χώρας. σελ. 45, 53

σελ. 17-19
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• Από τον Ιούνιο ξανά στην ελληνική 
αγορά η φίρµα της Goldoni σελ. 20
• Νέο µυκητοκτόνο Embrelia SC από 
την Άλφα Γεωργικά Εφόδια σελ. 37

• Προδηµοσιεύτηκε η πρόσκληση Νέων 
Αγροτών, πιο εύκολη η ένταξη σελ. 17-19
• Εξάµηνη παράταση αντιρρήσεων δασικών 
χαρτών, µετά οριζόντια ρύθµιση σελ. 8

• Μικρή ανάσα για παραγωγούς ηλίανθου η 
«ρελάνς» των βιοντιζελάδων σελ. 36
• Υπόθεση ηµερών η ανοδική αντίδραση 
στην αγορά του ελαιολάδου σελ. 22

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Το έντονο ενδιαφέρον των εµπόρων δίνει διαπραγµατευτικό 
αέρα στους παραγωγούς καρπουζιού µε τις τιµές να ξεκινούν 
από τα 1,20 ευρώ το κιλό. Η αυξητική τάση στην ευρωπαϊκή 
αγορά ελαιολάδου εκδηλώνεται πλέον και στα παραγωγικά 
κέντρα της Ελλάδας, µε την τιµή παραγωγού να οδεύει προς 
τα 3,20 ευρώ το κιλό. Νέα άνοδο παρουσιάζει η τιµή στα 
αµνοερίφια ενόψει Πάσχα µε τα αποθέµατα µειωµένα.

Ωίδιο σε κολοκύθια 
θερµοκηπίου 
Επί ποδός βρίσκονται οι παραγωγοί 
κολοκυθιών θερµοκηπίου στους νοµούς 
Μαγνησίας Καρδίτσας, Λάρισας, 
Τρικάλων και Φθιώτιδας, για την 
πρόληψη και αντιµετώπιση µολύνσεων 
από ωίδιο στις καλλιέργειές τους. 
Η υψηλή σχετική υγρασία και οι µέσες 
θερµοκρασίες (10-25 0C) που 
επικρατούν την παρούσα περίοδο 
διαµορφώνουν ιδανικές περιβαλλοντικές 
συνθήκες για την εξάπλωση της 
ασθένειας. Τα χαρακτηριστικά 
συµπτώµατα είναι η εµφάνιση µικρών, 
λευκών κηλίδων στην πάνω επιφάνεια 
των φύλλων, στους µίσχους και στους 
βλαστούς, µε χαρακτηριστικές 
αλευρώδεις εξανθήσεις.

Αντιµετώπιση 
Οι γεωπόνοι του Περιφερειακού 
Κέντρου Φυτοπροστασίας Βόλου 
συστήνουν στους παραγωγούς, σε 
περίπτωση προσβολής, να αποµακρύνουν 
τα προσβεβληµένα φύλλα και γενικότερα 
όργανα των φυτών για να περιοριστεί 
η εξάπλωση της ασθένειας, καθώς 
και να προχωρούν σε δύο ψεκασµούς 
µε διαφορά 8 ηµερών µεταξύ τους µε 
επιτρεπόµενα φυτοπροστατευτικά 
σκευάσµατα. Επανάληψη του ψεκασµού 
µετά 8 ηµέρες.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 10-04-2021 
Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη 
χώρα. Άνεµοι στα δυτικά, βόρεια 
και κεντρικά µέτριοι µεταβλητοί 
και στα νοτιοανατολικά πελάγη 
βόρειοι βορειοδυτικοί ισχυροί. 
Θερµοκρασία σε µικρή άνοδο στα 
ηπειρωτικά στις µέγιστες τιµές 

Κυριακή 11-04-2021 
Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη 
χώρα, µε τοπικές νεφώσεις. 
Περιορισµένη ορατότητα στα 
ηπειρωτικά τις πρωινές και 
βραδινές ώρες. Άνεµοι µέτριοι 
µεταβλητοί στα δυτικά, κεντρικά 
και βόρεια, ενώ στις υπόλοιπες 
περιοχές από βόρειες 
διευθύνσεις. Θερµοκρασία σε 
µικρή άνοδο σε όλη τη χώρα 

∆ευτέρα 12-04-2021
και Τρίτη 13-04-2021
Γενικά αίθριος καιρός, µε 
πρόσκαιρες νεφώσεις στα 
ηπειρωτικά. Κατά τόπους 
περιορισµένη ορατότητα στα 
ηπειρωτικά πρωί και βράδυ. 
Άνεµοι χαµηλής έως µέτρια 
έντασης, µεταβλητοί στα δυτικά, 
κεντρικά και βόρεια και στις 
υπόλοιπες περιοχές µε βόρειες 
διευθύνσεις και σταδιακή 
εξασθένιση. Η θερµοκρασία σε 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

περαιτέρω άνοδο φτάνοντας σε 
κανονικά για την εποχή επίπεδα 

Τετάρτη 14-04-2021 ως 
Παρασκευή 16-04-2021
Λίγες νεφώσεις στα βόρεια που 
βαθµιαία θα αυξηθούν και θα 
σηµειωθούν τοπικές βροχές και 
στα βορειοανατολικά 
µεµονωµένες καταιγίδες. Στην 
υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος 
καιρός. Άνεµοι χαµηλής έως 
µέτρια έντασης, νοτιοδυτικοί στα 
δυτικά και βόρεια που βαθµιαία 
θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 
και θα ενισχυθούν. Θερµοκρασία 
χωρίς αξιόλογη µεταβολή 

Οι άνεµοι θα 
πνέουν βόρειοι 3 
µε 5 µποφόρ, στο 
Αιγαίο 6 µε 7 και 
στα νοτιοανατολικά 
τοπικά 8 µποφόρ.
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Ένα από τα θέµατα που κάνουν δύσκολη τη 
διαµόρφωση µιας συνεκτικής πολιτικής 
στον αγροτικό χώρο, σχετίζεται µε το γε-
γονός ότι τα λεγόµενα αναπτυξιακά προ-
γράµµατα παραβλέπουν τις πραγµατικές 
ανάγκες των αγροτών και προσαρµόζο-
νται στα κελεύσµατα των µελετητών και 
των τεχνικών συµβούλων. 

Πρόκειται για µια βιοµηχανία σύνταξης και υ-
ποβολής επενδυτικών φακέλων και αιτή-
σεων συµµετοχής στις διάφορες δράσεις, 
η οποία, σε πολλές περιπτώσεις, υπαγο-
ρεύει όχι µόνο τον χρόνο των προκηρύ-
ξεων και την πυκνότητα αυτών των προ-
γραµµάτων, αλλά και πολλά από τα επιµέ-
ρους χαρακτηριστικά τους. 

Με τις διαχειριστικές αρχές να υπολειτουρ-
γούν και τις πολιτικές ηγεσίες να ζουν µε 
τις αβεβαιότητες και την άγνοιά τους, είναι 
φυσικό, οι έχοντες κάποια βαθύτερη σχέ-
ση µε το αντικείµενο, δηλαδή οι µελετητές 
να φαντάζουν «φωτεινοί παντογνώστες» 
και ο λόγος τους να εισακούγεται στα α-
νώτερα κλιµάκια. 

Αυτό που δεν γίνεται αντιληπτό, βέβαια, είναι το 
γεγονός ότι οι µελετητές και τα µεγάλα γρα-
φεία επενδυτικών συµβούλων ζουν από τα 
προγράµµατα. Επιδιώκουν όσο το δυνατόν 
περισσότερες προκηρύξεις µε όσο το δυνα-
τόν περισσότερους ενδιαφερόµενους. ∆ί-
νουν µεγαλύτερη σηµασία στην υποβολή 
του φακέλου, λιγότερη στην έγκρισή του 
και ακόµα λιγότερη στην υλοποίησή του. 

Με τόσες προκηρύξεις και τόσες υποβολές φα-
κέλων, δυσκολεύονται να µελετήσουν σε 
βάθος τις πραγµατικές ανάγκες µιας αγρο-
τικής εκµετάλλευσης, αποφεύγουν -πολ-
λές φορές- να αναλάβουν την καθοδήγη-
ση των παραγωγών ως προς τις πραγµατι-
κές πτυχές του υπό κατάθεση φακέλου, αρ-
κούν στην υποτυπώδη διαµόρφωση και υ-
ποβολή αυτού, υποτιµώντας την οικονοµι-
κή του σηµασία. 

Από την άλλη πλευρά, κάθε κυβέρνηση και κά-
θε υπουργός θέλει να έχει στο ενεργητικό 
του µια ή και περισσότερες προκηρύξεις. 
Στις περισσότερες των περιπτώσεων αυτές 
λειτουργούν ως πεδίο προσέλκυσης εκλο-
γικής πελατείας, η οποία σε συνδυασµό µε 
τον ρόλο «εκλογικού γραφείου» που ανα-
λαµβάνουν κάποιοι µελετητές, η εν λόγω 
σχέση «δούναι και λαβείν», δύναται να ε-
ξελιχθεί σε άκρως ενδιαφέρουσα «δεξαµε-
νή» αλίευσης ψήφων. 

Βεβαίως, σ’ όλες αυτές τις περιπτώσεις, η σπα-
τάλη πόρων είναι τεράστια. Οι αστοχίες, 
κυρίως λόγω της δοµής των φακέλων, εί-
ναι πολλές, ο χρόνος που χάνεται από τα 
λάθη προσανατολισµού δεν αναπληρώνε-
ται και η υστέρηση της ελληνικής γεωργί-
ας στη δύσκολη «σκακιέρα» του διεθνούς 
ανταγωνισµού µεγαλώνει. 

Agrenda
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ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Σε προσωρινή αύξηση των τιµών σε 
γη και δικαιώµατα φαίνεται πως είναι 
ικανή να οδηγήσει η προοπτική µίας 
πριµοδότησης εξόδου από το αγρο-
τικό επάγγελµα στα πλαίσια της νέ-
ας ΚΑΠ. Όπως αποκαλύπτει µάλιστα 
σε συνέντευξή του στην Agrenda, ο 
υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, 
Γιάννης Οικονόµου (σελ. 42-43), για 
την ενεργοποίηση του Μέτρου στην 
Ελλάδα έχουν πέσει διάφορες ιδέες 
στο τραπέζι, και κατά την άποψή του 
το πριµ θα πρέπει να συνδέεται µε το 
ύψος των ενισχύσεων που λαµβάνουν 
οι αγρότες κοντά σε ηλικία σύνταξης 
βάση των δικαιωµάτων που έχουν και 
τα οποία θα παραχωρήσουν.

Από τη µία λοιπόν οι µεγάλοι σε 
ηλικία αγρότες που είχαν σκοπό να 
πουλήσουν, τώρα µπαίνουν σε δεύ-
τερες σκέψεις διατηρώντας την εκµε-
τάλλευσή τους για λίγο καιρό ακόµα, 
ενώ, από την άλλη κάποιοι προσπα-
θούν να µεγιστοποιήσουν τον αριθµό 
δικαιωµάτων και στρεµµάτων, µε την 
ελπίδα ότι µπορεί µε αυτόν τον τρόπο 
να µεγιστοποιηθεί η µελλοντική τους 
πληρωµή βάσει αυτού του Μέτρου. 

Άλλωστε, οι Έλληνες αγρότες θα εί-
ναι σε θέση να γνωρίζουν µέχρι τέλος 
του έτους το σχέδιο των εθνικών αρ-

χών για τη χρήση του Άρθρου 71 (πα-
ράγραφος 7) της νέας ΚΑΠ, το οποίο 
προβλέπει τη πριµοδότηση της διαδο-
χής στην εκµετάλλευση. ∆ηλαδή, την 
καταβολή χρηµατοδοτικής στήριξης 
σε αγρότες κοντά στα 67 που συνερ-
γάζονται µε έναν νέο αγρότη έως ό-
του του µεταβιβάσουν τη γη. 

Όσον αφορά αυτή την τεχνητή και 
συνάµα προσωρινή αύξηση της ζήτη-
σης και µείωση της προσφοράς γης, 
είναι φαινόµενο που παρατηρείται 
φέτος στην Αγγλία, και συνδέεται ό-
πως λένε οι µεσίτες µε το γεγονός 
πως το 2022 έχει ανακοινωθεί πως 
θα τρέξει ένα τέτοιο πρόγραµµα εξό-
δου αγροτών. Όπως µεταφέρουν οι 
ίδιοι παρατηρείται αύξηση έως 35% 
στις τιµές γης οι οποίες µάλιστα δεν 
έχουν καν δικαιώµατα ενίσχυσης. 
Φυσικά να ληφθεί υπόψη πως η πε-
ρίπτωση της Αγγλίας είναι ιδιαίτερη 
λόγω  Brexit και τη σταδιακή κατάρ-
γηση των ενισχύσεων της ΚΑΠ έως 
το 2027. Ωστόσο δεν παύει να απο-

τελεί ένα δείγµα γραφής για την επί-
δραση που έχει έστω και η ανακοίνω-
ση ενός τέτοιου µέτρου.

Ο σκελετός του Μέτρου Πρόωρη 
παύση δραστηριοτήτων

Σύµφωνα µε το πολυσέλιδο report 
«Πρόσβαση στην αγροτική γη» του ι-
σπανικού υπουργείου Γεωργίας, που 
εξειδικεύει το Μέτρο «Πρόωρη παύ-
ση δραστηριοτήτων» της νέας ΚΑΠ, 
ως τα κύρια σηµεία του προγράµµα-
τος προτείνονται τα εξής:

Σύνδεση µέρος της ενίσχυσης µε 
τα εκτάρια που µεταβιβάστηκαν µε αύ-
ξηση της ανά εκτάριο ενίσχυσης αν 
αυτή φιλοξενεί αγροτικό εξοπλισµό ή 
ακίνητα όπως π.χ σταβλική µονάδα, 
σιλό, αποθήκη, αρδευτικό εξοπλισµό.

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

  Η µέση ετήσια ενίσχυση θα πρέ-
πει να οριστεί άνω των 7.000 ευρώ, κα-
θώς αν είναι µικρότερη δεν προσφέ-
ρει, σε κάθε περίπτωση, ένα αρκετά 
σηµαντικό κίνητρο για την εγκατάλει-
ψη της δραστηριότητας που συνεπά-
γεται, εκτός εάν πρόκειται για µάλλον 
περιθωριακές εκµεταλλεύσεις (ή για 
το γεγονός ότι δεν υπάρχει πραγµα-
τικά συνταξιοδότηση).

  Θέσπιση ανώτατου ορίου στρεµµά-
των, προτείνονται τα 300 στρµ.

Το πριμ εξόδου συντηρεί
τις... άμυνες σε γη και δικαιώματα  

Επικρατέστερο 

σενάριο για την 

Ελλάδα η σύνδεση 

του πριμ εξόδου 

με τις ενισχύσεις 

που λαμβάνουν 

οι αγρότες 

κοντά σε ηλικία 

συνταξιοδότησης 

βάσει δικαιωμάτων 

τα οποία θα 

παραχωρήσουν

Έως τέλος του έτους
Μέχρι τέλος του έτους οι 

Έλληνες αγρότες θα είναι σε 
θέση να γνωρίζουν λεπτοµέ-
ρειες για την εφαρµογή του 

πριµ εξόδου στη νέα ΚΑΠ

Πρόταση
Το πριµ εξόδου έχει 
προταθεί επίσηµα στις 
ελληνικές αρχές από τους 
Συµβούλους της νέας ΚΑΠ  
(ΓΠΑ, ΛΚΝ Ανάλυσις). που 
αναφέρουν ως ευκαιρία 
την «αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων που παρέχει 
το νέο Μέτρο Συνεργασία 
του Στρατηγικού Σχεδίου 
της ΚΑΠ 2021-2027 για 
την προώθηση της 
διαδοχής σε νέους 
γεωργούς.».

Χώρες
Μέχρι στιγµής το πριµ 
εξόδου έχουν εκφράσει 
ενδιαφέρον να το 
ενεργοποιήσουν οι 
γαλλικές και οι ισπανικές 
αρχές στα πλαίσια της 
νέας ΚΑΠ. 

Άρθρο
Στη νέα ΚΑΠ και στο 
Άρθρο 71 παράγραφος 7 
αναφέρεται: Σε περίπτωση 
συνεργασίας στο πλαίσιο 
της κληρονοµικής 
διαδοχής γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων, τα κράτη 
µέλη µπορούν να 
χορηγούν στήριξη µόνο 
στους γεωργούς που 
έχουν συµπληρώσει την 
ηλικία συνταξιοδότησης ή 
τους γεωργούς που θα 
φθάσουν την ηλικία αυτή 
έως το τέλος της πράξης, 
όπως καθορίζεται από το 
κράτος µέλος σύµφωνα µε 
την εθνική του νοµοθεσία.
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Τα τέσσερα κριτήρια του ενεργού αγρότη κατά 
Βοϊτσεχόφσκι για τη λήψη άµεσων ενισχύσεων 
«Πλήρης εξάρτηση από τη γεωργία, προσωπική εργασία και διαχείριση 
εκµετάλλευσης, η κατοχή ζωικού κεφαλαίου, διαχείριση εκµετάλλευση στα 
πλαίσια κληρονοµιάς. Αυτά είναι σε γενικές γραµµές τα κριτήρια, από τα 
οποίο τουλάχιστον δύο θα πρέπει να τηρούνται στον ορισµό του ενεργού 
αγρότη». Αυτό έγραψε ο Επίτροπος Γεωργίας, Γιάνους Βοϊτσεχόφσκι στο 
twitter, µετά τη διαβούλευση για τον ορισµό του «ενεργού αγρότη» στη 
νέα ΚΑΠ, ως τον µοναδικό λήπτη άµεσων ενισχύσεων. Η Κοµισιόν 
φαίνεται λοιπόν πως συνεχίζει την πίεση για σαφή κριτήρια ορισµού. 

Σχεδόν 50% η πτώση της βασικής ενίσχυσης από την 
κατάργηση του πρασινίσµατος δείχνει η Γερµανία 
Η βασική ενίσχυση στη Γερµανία θα πέσει από τα 26 ευρώ το στρέµµα στα 
15 ευρώ το στρέµµα λόγω κυρίως της κατάργησης του πρασινίσµατος και 
τη µεταφορά πόρων στα νέα εργαλεία πράσινης ενίσχυσης «eco-schemes». 
Αυτό έκανε γνωστό ο πρωτοβάθµιος αγροτικός συνεταιρισµός της 
Γερµανίας DPV, µετά την εσωτερική διαβούλευση που γίνεται για τη νέα 
ΚΑΠ. Όπως είχε γράψει η Agrenda στο περασµένο φύλλο, η κατάργηση 
του πρασινίσµατος θα φέρει αντίστοιχες επιπτώσεις και στα δικαιώµατα των 
Ελλήνων αγροτών. Αυτό που µένει να φανεί είναι ο βαθµός τους. 

ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Σε αλλαγή της µεθόδου πληρωµής 
τους από το 2023, αναµένεται να ο-
δηγηθούν τουλάχιστον 145.000 Έλ-
ληνες δικαιούχοι άµεσων ενισχύσε-
ων, οι οποίοι συµµετέχουν σήµερα 
στο καθεστώς «µικροκαλλιεργητών». 
Μέχρι στιγµής, οι δικαιούχοι αυτοί 
πληρωνόντουσαν µέχρι το ποσό των 
1.250 ευρώ µε βάση τα δικαιώµατα ε-
νίσχυσης που έχουν στην κατοχή τους 
και τυχόν συνδεδεµένες ενισχύσεις. 

∆ηλαδή, ουσιαστικά «κέρδιζαν» τη 
δυνατότητα να µην πέφτουν σε επι-
τόπιο έλεγχο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την ε-
ξαίρεσή τους από τους κανόνες πολ-
λαπλής συµµόρφωσης καθώς και τις 
δεσµεύσεις της πράσινης ενίσχυσης. 
Από το 2023, δεν θα εξαιρούνται από 
τους κανόνες πολλαπλής συµµόρφω-
σης, ωστόσο, θα είναι σε θέση να λά-
βουν µεγαλύτερο χρηµατικό ποσό α-
πό εκείνο που θα ελάµβαναν εκτός 
καθεστώτος µε τη µορφή εφάπαξ πο-
σού που αντικαθιστά όλες τις άµεσες 
ενισχύσεις. Το ποσό αυτό, για όλους, 
µπορεί να οριστεί µέχρι τα 1.250 ευ-
ρώ ανά εκµετάλλευση. 

Σύγκριση σηµερινού 
και νέου καθεστώτος

Σηµερινό καθεστώς: Αγρότης µε 
10 στρέµµατα ελαιώνα και 10 στρέµ-

µατα αµυγδαλιές. Έστω ότι είχε στην 
κατοχή του δικαιώµατα και για τα 20 
στρέµµατα αξίας 35 ευρώ το στρέµ-
µα. Το ποσό που λάµβανε ήταν 700 
ευρώ, συν 110 ευρώ για συνδεδεµέ-
νη καρπών µε κέλυφος. ∆ηλαδή 810 
ευρώ ετησίως. Αυτός ο αγρότης µπή-
κε στο καθεστώς µικροκαλλιεργητών 
το 2015. Σηµειώνεται ότι µόλις 3.864 
αγρότες από τους 145.058 που συµ-
µετέχουν σε αυτό το καθεστώς λαµβά-
νουν ποσό µεταξύ 1.000-1.250 ευρώ.  
Οι υπόλοιποι κινούνται χαµηλότερα 
λαµβάνοντας από 300 ευρώ και άνω. 

Νέο καθεστώς: Αγρότης µε 10 στρέµ-
µατα ελαιώνα και 10 στρέµµατα αµυ-
γδαλιές. Έστω ότι έχει στην κατοχή 
του δικαιώµατα για 10 στρέµµατα α-
ξίας και πάλι 35 ευρώ το στρέµµα. Το 
ποσό που έχει λαµβάνειν είναι 350 ευ-
ρώ, συν την όποια συνδεδεµένη. Εφό-
σον ενταχθεί είναι δικαιούχος στο κα-
θεστώς των µικροκαλλιεργητών, το πο-
σό που θα λάβει θα είναι 1.250 ευρώ 

εφάπαξ που αντικαθιστά όλες τις άµε-
σες ενισχύσεις για το έτος. 

Ποιος θα είναι δικαιούχος 
Στα κείµενα της νέας ΚΑΠ δεν υπάρ-

χει αυστηρός ορισµός για τον µικρο-
καλλιεργητή. Θα οριστεί από το στρα-
τηγικό σχέδιο της Ελλάδας. Με το σηµε-
ρινό ορισµό, δηλαδή όσοι λαµβάνουν 
άµεσες ενισχύσεις κάτω των 1.250 ευ-
ρώ, κατατάσσεται το 45% των εκµεταλ-
λεύσεων, απορροφώντας το 10% των 
ενισχύσεων, βάσει στοιχείων του Γεω-
πονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ση-
µειώνεται ότι στο καθεστώς αυτό εντά-
ξεις γινόντουσαν µόνο το 2015. Το αν 
πάλι θα οριστεί µε βάση τις άµεσες ε-
νισχύσεις ή θα πάει η Ελλάδα σε έναν 

ορισµό ανάλογα τον αριθµό στρεµµά-
των, µένει να φανεί. Αξίζει να σηµειω-
θεί εδώ πως η υιοθέτηση του καθεστώ-
τος µικροκαλλιεργητών είναι προαιρε-
τική για τα κράτη-µέλη. Αναλυτικότερα 
το σχετικό άρθρο της ΚΑΠ αναφέρει:

«Άρθρο 25 Εφάπαξ ενίσχυση για 
τους µικροκαλλιεργητές 

Τα κράτη µέλη µπορούν να ενισχύ-
ουν µικροκαλλιεργητές, όπως ορίζο-
νται από τα κράτη µέλη, µε ένα εφά-
παξ ποσό, αντικαθιστώντας τις άµε-
σες ενισχύσεις του παρόντος τµήµα-
τος και του τµήµατος 3 του παρόντος 
κεφαλαίου. Η σχετική παρέµβαση θα 
συµπεριληφθεί από τα κράτη µέλη στο 
στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ ως προαι-
ρετική για τους γεωργούς.».

Φιξ η ενίσχυση
μικρών αγροτών 
με 1.250 ευρώ    
Σε θέση να λάβουν μεγαλύτερο χρηματικό 
ποσό από εκείνο που θα ελάμβαναν εκτός 
του νέου καθεστώτος μικροκαλλιεργητών θα 
έχουν περί τους 145.000 Έλληνες αγρότες

Ο ευρωπαϊκός κανονισµός για 
το καθεστώς των 
µικροκαλλιεργητών βρίσκεται 
ακόµη υπό διαπραγµάτευση 
στον τρίλογο της ΚΑΠ. 
Συµβούλιο Γεωργίας και 
Ευρωβουλή επιθυµούν, τα 
κράτη-µέλη να έχουν το 
δικαιώµα αντί για εφάπαξ ποσό, 
να προσφέρουν στους 
µικροκαλλιεργητές ένα ποσό 
ανά στρέµµα διαφοροποιηµένο 
από όλους τους υπόλοιπους 
δικαιούχους. Ωστόσο, η Κοµισιόν 
αναφέρει ότι έτσι θα µειωθεί το 
τελικό ποσό που θα πηγαίνει 
στον µικροκαλλιεργητή και έτσι 
εµφανίζεται απρόθυµη να 
ενσωµατώσει αυτή τη 
δυνατότητα στην ΚΑΠ. Αν 
περάσει η πρόταση της 
Ευρωβουλής το Άρθρο 25 θα 
αναφέρει ότι: «Τα κράτη µέλη 
θεσπίζουν ένα απλοποιηµένο 
καθεστώς για τους µικρούς 
αγρότες που ζητούν στήριξη για 
ποσό έως 1 250 ευρώ. Το 
καθεστώς αυτό µπορεί να 
αποτελείται από ένα 
κατ ‘αποκοπή ποσό, που 
αντικαθιστά τις άµεσες 
πληρωµές βάσει του παρόντος 
τµήµατος και του τµήµατος 3 
του παρόντος κεφαλαίου, ή ανά 
εκτάριο πληρωµή, η οποία 
µπορεί να είναι διαφορετική για 
διαφορετικά εδάφη, που 
ορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 
18 παράγραφος. Τα κράτη µέλη 
ορίζουν την αντίστοιχη 
παρέµβαση στο στρατηγικό 
σχέδιο της ΚΑΠ ως προαιρετική 
για τους γεωργούς.».

∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 
ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Αντί εφάπαξ 
ανά στρέμμα  

Μεγάλη συµµετοχή
Το καθεστώς µικροκαλλι-
εργητών εφαρµόζεται την 

τρέχουσα περίοδο στην Ελλάδα 
και σε αυτό συµµετέχουν 

145.058 αγρότες
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ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ

55
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

9,4
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

8,5
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

35 
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ
ΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΟ

ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΩΝ

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ
ΒΟΕΙΟ

DE MINIMIS
ΡΟ∆ΑΚΙΝΑ

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Με διορθώσεις και διασταυρωτικούς θα περά-
σουν οι επόµενες δέκα ηµέρες για τους διοικη-
τικούς της ∆οµοκού, προκειµένου αφενός να 
κλείσουν ει δυνατόν οι περισσότερες εκκρεµό-
τητες ενιαίας και προγραµµάτων της περσινής 
χρονιάς και αφετέρου να ετοιµαστεί η πληρω-
µή του επόµενου πακέτου συνδεδεµένων, µε 
έµφαση στα ζωικά.

Σηµειωτέον ότι από βδοµάδα λήγει η προθε-
σµία για ενστάσεις επί του Εθνικού Αποθέµα-
τος από την πλευρά των παραγωγών, γεγονός 
που ανοίγει το δρόµο για τους απαραίτητους ε-
λέγχους που θα ξεκολλήσουν και τη διαδικα-
σία πληρωµής των υπολοίπων τόσο των δικαι-
ούχων Εθνικού Αποθέµατος για το έτος 2020, 
όσο και των ποσών που ξέµειναν από την πλη-
ρωµή του περασµένου ∆εκεµβρίου και συνδέο-
νται άµεσα µε το Απόθεµα.  Άλλωστε και ο πρό-
εδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ ∆ηµήτρης Μελάς, σε πρό-
σφατη δήλωσή του τόνισε ότι «τα υπόλοιπα της 
ενιαίας ενίσχυσης του 2020, που αφορούν το 
3% της βασικής ενίσχυσης, το 5% του πρασινί-

σµατος και το 10% για τους αγρότες νεαρής η-
λικίας, θα διεκπεραιωθούν µέχρι και τον Μάιο».

Όσον αφορά τώρα τις συνδεδεµένες στα ζω-
ικά, αναφέρεται ότι αυτές τις µέρες στα περιφε-
ρειακά υποκαταστήµατα του Οργανισµού Πλη-
ρωµών καταπιάνονται µε διορθώσεις αιτηµάτων 
διοικητικής πράξης επί του αριθµού των αιτού-
µενων ζώων και διασταυρώσεις στοιχείων, προ-
κειµένου να υπολογιστούν οι δικαιούχοι και τα 
ζώα τους που θα µοιραστούν 55 εκατ. ευρώ για 
το πρόβειο και 35 εκατ. ευρώ για το βόειο. Σύµ-
φωνα µε τις πληροφορίες, ο προγραµµατισµός 
δείχνει πίστωση µέσα στη Μεγάλη Εβδοµάδα, ε-
νώ µαζί µε τα ζωικά δεν αποκλείεται να πληρω-
θούν και οι συνδεδεµένες ενισχύσεις σε σπό-
ρους σποράς, κορινθιακή σταφίδα, σπαράγγι 
και σηροτροφία. 

Στην καλύτερη µετά το Πάσχα 
οι ειδικές ενισχύσεις λόγω κορωνοϊού 

Σε εκκρεµότητα ακόµα οι ειδικές ενισχύσεις 
συνολικού ποσού 24,2 εκατ. ευρώ για υπαίθριο 
καρπούζι (140 ευρώ το στρέµµα), καλοκαιρινή 
και φθινοπωρινή πατάτα (205 ευρώ το στρέµ-
µα), θερµοκηπιακές καλλιέργειες σε ντοµάτες 
(500 ευρώ το στρέµµα) και αγγούρια (210 ευρώ 
το στρέµµα) και βουβαλοτροφία, µετά την υπο-
γραφή της σχετικής ΚΥΑ από τους αρµόδιους υ-
πουργούς. Ωστόσο, οι δικαιούχοι θα πρέπει να 
περιµένουν την πληρωµή το νωρίτερο µετά το 
Πάσχα, αφού πρώτα πρέπει να ανοίξει η πλατ-
φόρµα για τις αιτήσεις των παραγωγών, για την 
οποία από το υπουργείο δεν υπάρχει κάποια ε-
πίσηµη ενηµέρωση. Η µόνη αναφορά επί της 
πληρωµής των δικαιούχων στην ανακοίνωση 
της πλατείας Βάθη έλεγε ότι «η χρηµατοδότη-
ση θα καταβληθεί στους δικαιούχους το αργό-
τερο έως τις 31/12/2021».

Ενστάσεις για Νιτρικά, Κοµφούζιο 
και λοιπά προγράµµατα του 2020

Σε ενστάσεις από τις 14 Απριλίου και µέχρι 
τις 20 του µήνα για το Κοµφούζιο και µέχρι τις 
27 Απριλίου για Νιτρικά, Παραδοσιακό Ελαιώ-
να Άµφισσας και Αµπελώνα Θήρας µπορούν να 
προχωρήσουν οι παραγωγοί, µετά την ολοκλή-
ρωση της πρώτης εκκαθάρισης για το έτος εφαρ-
µογής 2020. Σύµφωνα µε ανακοίνωση του ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ, «µε την ενδικοφανή προσφυγή οι παρα-
γωγοί έχουν τη δυνατότητα να προβούν σε δι-
όρθωση προφανών σφαλµάτων που αφορούν 
τα παραστατικά συµµόρφωσης ή/και να προ-
βάλουν αντιρρήσεις κατά των ευρηµάτων που 
προέκυψαν στον υπολογισµό πληρωµής τους». 

Όσον αφορά τις πληρωµές, να σηµειωθεί ό-
τι πιστώθηκαν 8,9 εκατ. ευρώ σε 4.109 δικαιού-
χους Νιτρικών, 311.115,20 ευρώ σε 1.585 δι-
καιούχους του Κοµφούζιο, 222.339,11 ευρώ σε 
1.258 καλλιεργητές του Παραδοσιακού Ελαιώ-
να Άµφισσας και 175.410,47 ευρώ σε 639 πα-
ραγωγούς για τον αµπελώνα Θήρας.

Στα 175 ευρώ 
συνδεδεμένη 
τεύτλων
Στα 175 ευρώ το στρέµµα τελικά 
διαµορφώνεται για το 2020, το 
ύψος της συνδεµένης ενίσχυσης για 
τους τευτλοπαραγωγούς της 
Κεντρικής και της Βόρειας Ελλάδας. 
Το ποσό αυτό, όπως δηµοσιεύτηκε 
και στο σχετικό ΦΕΚ, αφορά περίπου 
350 δικαιούχους, ενώ η πληρωµή 
τους είναι πια θέµα χρόνου. 
Αν και η στρεµµατική ενίσχυση είναι 
πολύ υψηλότερη από την εισήγηση 
των υπηρεσιακών, εντούτοις είναι 
κατά 12 ευρώ το στρέµµα 
χαµηλότερη από τη συνδεδεµένη 
που δόθηκε για το 2019, όταν είχε 
ανέλθει στα 187 ευρώ και σίγουρα 
-τουλάχιστον για την πλειονότητα 
των δικαιούχων- δεν θα φτάσει να 
καλύψει τις δαπάνες που έγιναν για 
την καλλιέργεια πέρυσι.
«Τα έξοδα ήταν πολύ περισσότερα 
και έτσι όπως εξελίχθηκε η χρονιά, 
υπάρχουν άνθρωποι που πλήρωσαν 
για να τα βγάλουν από το χωράφι 
και τελικά τα πέταξαν τεύτλα τους. 
Αν συνυπολογίσετε και το κόστος 
για το ενοίκιο που είναι 70-80 ευρώ 
το στρέµµα, άλλα 30 ευρώ για το 
πότισµα συν τη φυτοπροστασία και 
τη λίπανση, αλλά και τα πετρέλαια, 
µιλάµε για ένα ποσό που θα 
βοηθήσει απλώς να µειωθεί η 
χασούρα», ανέφερε στην Agrenda 
παραγωγός από τη Θεσσαλονίκη.
Συνολικά για τη χρονιά που θα δοθεί 
η συνδεδεµένη ενίσχυση είχαν 
καλλιεργηθεί γύρω στα 12.000 
στρέµµατα κι από αυτά τα σχεδόν 
8.000 στρέµµατα ήταν στην περιοχή 
των Σερρών, µε παραγωγούς να 
έχουν παρασυρθεί από τις 
υποσχέσεις του «επενδυτή» που έχει 
αναλάβει την υποχρέωση να 
λειτουργήσει την τοπική µονάδα, 
αλλά µε επίκληση των ιδιαίτερων 
συνθηκών της πανδηµίας, δεν 
άναψε το καµίνι και τα τεύτλα 
απορροφήθηκαν ως πρώτη ύλη σε 
άλλες χρήσεις όπως το βιοαέριο.

Κλείνουν τρύπες 
με χρωστούμενα 

πριν μπουν τα ζωικά 
Τέλος χρόνου για ενστάσεις στο Εθνικό Απόθεμα, 

καιρός να ξεμπλοκάρουν τα υπόλοιπα της ενιαίας 2020 

Τις επόµενες ηµέρες και σίγουρα πριν το Πάσχα αναµένεται 
να λάβουν την έκτακτη ενίσχυση των  70 ευρώ το στρέµµα οι 
παραγωγοί επιτραπέζιας ελιάς Καλαµών που δεν κατάφεραν 
να ενταχθούν στο µέτρο που έτρεξε στα τέλη του 2020. 
Μάλιστα, σε πρόσφατη ανάρτηση στο λογαριασµό του στο 
facebook, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης αναφέρει ότι 
«Υπογράψαµε µε τον αναπληρωτή υπουργό Οικονοµικών 
Θεόδωρο Σκυλακάκη την απόφαση ενίσχυσης 70 ευρώ το 

στρέµµα, για τις επιπτώσεις µείωσης εισοδήµατός τους από την 
πανδηµία για τους 9.623 καλλιεργητές βρώσιµης ελιάς 
Καλαµών που είχαν δηλωθεί στο ΟΣ∆Ε µε κωδικό 2008190 
για παραγωγή επιτραπέζιας ελιάς-λοιπές». Το ζήτηµα αφορά 
παραγωγούς της Αιτωλοακαρνανίας και της Φθιώτιδας κυρίως, 
η συνολική ενίσχυση του µέτρου φτάνει τα 9,4 εκατ. ευρώ και 
η πληρωµή θα γίνει βάσει των δηλώσεων ΟΣ∆Ε του 2019, 
ενώ δεν αποκλείεται να µην γίνουν τροποποιητικές.

Πριν το Πάσχα τα 70 ευρώ στην ελιά Καλαμών 

De minimis στα ροδάκινα 
Από βδοµάδα η πληρωµή 

των de minimis 8,5 εκατ. ευρώ 
σε ροδάκινα και νεκταρίνια
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Σε δύο φάσεις επιχειρεί να επιλύσει η κυβέρ-
νηση τα ιδιοκτησιακά προβλήµατα που έχουν 
ανακύψει µε την ανάρτηση των δασικών χαρ-
τών, δροµολογώντας τις επόµενες ηµέρες ρύθ-
µιση για εξάµηνη παράταση στην υποβολή α-
ντιρρήσεων και µείωση κατά 50% του σχετι-
κού τέλους, και σε µεταγενέστερο χρόνο νο-
µοθετική παρέµβαση για οριζόντια διόρθωση 
των σφαλµάτων που έχουν προκύψει στο εί-
δος χαρακτηρισµού της γης. Οι ρυθµίσεις θα 
περιλαµβάνουν όλα τα βασικά ζητήµατα, όπως 
το τεκµήριο υπέρ του ∆ηµοσίου, τους δασωµέ-
νους αγρούς και τις εκχερσωµένες δασικές ε-

κτάσεις κ.ο.κ., µε τους αρµόδιους υπουργούς 
να µιλούν για «ολιστική λύση».

Οι παρεµβάσεις αυτές ανακοινώθηκαν ύστε-
ρα από συνάντηση µε τον πρωθυπουργό, Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη που είχαν το απόγευµα της 
∆ευτέρας 5 Απριλίου ο υπουργός Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, o υπουρ-
γός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κω-
στής Χατζηδάκης και οι υφυπουργοί Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, Νίκος Ταγαράς και Γιώρ-
γος Αµυράς, απότοκος των διαµαρτυριών ανά 
την Ελλάδα, για τους δασικούς χάρτες, µε επί-
κεντρο την Κρήτη, τα ∆ωδεκάνησα, τις Κυκλά-
δες και την Αττική. 

Η παράταση, σύµφωνα µε το ΥΠΕΝ, δίνεται 
λαµβάνοντας υπόψη αφενός τις ειδικές συν-
θήκες που έχουν διαµορφωθεί λόγω της παν-
δηµίας και αφετέρου την ανάγκη να δοθεί ο 
απαιτούµενος χρόνος για εσωτερικές και ορι-
ζόντιες διορθώσεις από τις αρµόδιες υπηρε-
σίες του θεµατικού περιεχοµένου των δασι-
κών χαρτών. Όπως έγινε γνωστό, στη συνά-
ντηση συζητήθηκαν οι πρωτοβουλίες που θα 
αναληφθούν άµεσα για την επίλυση των προ-
βληµάτων που κληρονοµήθηκαν από τον νό-
µο 4389/2016 της προηγούµενης κυβέρνη-
σης, οι διατάξεις του οποίου έχουν καταπέσει 
µε αποφάσεις του ΣτΕ, τόσο σε ό,τι αφορά τις 
οικιστικές πυκνώσεις όσο και τις εκχερσωµέ-
νες εκτάσεις. 

Η νοµοθετική πρωτοβουλία που θα αναλά-
βει η κυβέρνηση και το Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος, προκειµένου να διορθωθούν τα λάθη 

στους ∆ασικούς Χάρτες, µε στόχο  να εκτονω-
θούν οι αντιδράσεις που εκδηλώνονται από ορ-
γανισµούς  της αυτοδιοίκησης και φορείς ιδι-
οκτητών, κυρίως αγροτών,  σε περιοχές όλης 
της χώρας συνδυάζεται µε την έκδοση της α-
πόφασης του ΣτΕ, όπου εκδικάστηκε προσφυ-
γή δασολόγων και οικολόγων κατά της από-
φασης του ΥΠΕΝ επί των αναθεωρηµένων ∆α-
σικών Χαρτών. Η νοµοθετική ρύθµιση θα υλο-
ποιηθεί αµέσως µετά την έκδοση της απόφα-
σης του Συµβουλίου της Επικράτειας , η οποία 
αναµένεται µέσα στο επόµενο διάστηµα. Βέ-
βαια αυτό µπορεί να συµβεί µόνον εφόσον η 
απόφαση του Ακυρωτικού ∆ικαστηρίου απορ-
ρίψει την προσφυγή που εκδικάστηκε διότι σε 
διαφορετική περίπτωση, που η προσφυγή γί-
νει εν µέρει ή στο σύνολο της δεκτή επέρχο-
νται νέες ανατροπές και θα απαιτηθούν γενι-
κότερες νοµοθετικές προσαρµογές.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος Κώστας Σκρέ-
κας, δήλωσε ότι:  «όλα τα πιθανά σφάλµατα 
στους δασικούς χάρτες θα διορθωθούν µε ο-
ριζόντιες λύσεις και εσωτερικές διαδικασίες», 
τονίζοντας πως οι αγρότες και κτηνοτρόφοι 
δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα. 

Σύµφωνα µε το υπουργείο Περιβάλλοντος, 
τα επτά ανοιχτά ζητήµατα είναι: τα πρόδηλα 
σφάλµατα, οι δασωµένοι αγροί, οι εκχερσω-
µένες εκτάσεις, η κυριότητα του ∆ηµοσίου, οι 
ασπάλαθοι, οι δυσκολίες στις µεταβιβάσεις και 
στις επενδύσεις και η εξέταση των αντιρρήσεων.

Αναφορικά µε την διαδικασία των αντιρρή-
σεων, αυτές ξεπερνούν τις 170.000 µέχρι στιγ-

µής από τις αναρτήσεις των δασικών χαρτών, 
ενώ µέσα στον µήνα πιάνουν δουλειά οι Επι-
τροπές Εξέτασης των Αντιρρήσεων. 

Εξάλλου, οποιαδήποτε ιδιοκτησιακή αµφι-
σβήτηση θα πρέπει να επιλυθεί προτού περά-
σουν οι δασικοί χάρτες την πόρτα του Εθνικού 
Κτηµατολογίου. Αν µη τι άλλο, οι µέχρι σήµε-
ρα εµβολωµατικές λύσεις, η έλλειψη Κτηµατο-
λογίου, και οι παντός τύπου µικροκοµµατικές 
εξυπηρετήσεις που επι της ουσίας «τακτοποι-
ούν» προσωρινά ιδιοκτησιακά ζητήµατα κρα-
τούν σε µία κατάσταση οµηρίας χιλιάδες πολί-
τες. Από το Περιβάλλοντος, τονίζεται  πως µε 
την ανάρτηση των δασικών χαρτών δεν αλλάζει 
το καθεστώς επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, 
οι οποίες θα συνεχίσουν να καταβάλλονται.

Τους απανταχού Έλληνες ανά την υφήλιο 
ενηµερώνει ο Εν. Αγροτικός Σύλλογος 
Ιεράπετρας

Επιστολή στους απανταχού Έλληνες ανά την 
υφήλιο από το Τορόντο µέχρι το Κάιρο στέλνει 
ο Ενιαίος Αγροτικός Σύλλογος Ιεράπετρας, ε-
νηµερώνοντας τους για την αναταραχή που έ-
χει ξεσπάσει στην Κρήτη και σε πολλές άλλες 
περιφέρειες της χώρας  και τον κίνδυνο κατο-
χύρωσης της ιδιοκτησίας από το Κράτος χωρίς 
να υπάρχει δυνατότητα διεκδίκησης από τους 
νόµιµους ιδιοκτήτες τους. «Πρόκειται για την 
ανάρτηση των ∆ασικών Χαρτών όπου µεγάλο 
µέρος της Κρητικής Υπαίθρου (και στις υπόλοι-
πες περιοχές της Ελλάδας) απεικονίζεται ως ∆α-
σική Έκταση.», αναφέρει κάνοντας λόγο για έ-
να «ενδεχοµένως οργανωµένο σχεδιασµό υ-
φαρπαγής της περιουσίας των προγόνων µας.».

Μάλιστα τονίζει ότι η απάντηση από το Κρά-
τος σε όλο αυτόν τον αναβρασµό, ήταν η 6 µή-
νη παράταση της υλοποίησης αυτού του σχεδί-
ου, χωρίς όµως να ορίζει τις νοµοθετικές ρυθ-
µίσεις που θα προβεί.

Στο µεταξύ, φορείς του Λασιθίου οργανώ-
νουν συµβολική συγκέντρωση διαµαρτυρίας 
την Κυριακή (10:00 π.µ) στον χώρο επιβίβασης 
ηµερο-πλοιων στην Ιεράπετρα.

Διφασική ρύθμιση
για δασικούς χάρτες 

Σε πρώτη φάση 6μηνη 
παράταση αντιρρήσεων και 
μετά οριζόντια νομοθετική 

ρύθμιση για τεκμήριο υπέρ 
του Δημοσίου, δασωμένους 

αγρούς, εκχερσώσεις

Στο υπουργείο 
Περιβάλλοντος 
έχει συσταθεί 
νοµοπαρασκευαστική 
Επιτροπή για το 
ακανθώδες ζήτηµα.

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr
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Ως τώρα μία 
Η στήριξη αγροτών 
για αγορά αγροτικής 
γης κρίνεται ελλιπής 
Μόνο η Τράπεζα Πειραιώς κάνει χρήση του θεσμικού 
πλαισίου για επιδότηση επιτοκίου σε Νέους Αγρότες  

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

«Χλωµά» είναι προς το παρόν τα χρη-
µατοδοτικά εργαλεία για αγορά αγρο-
τικής γης, παρά την αυξηµένη ζήτηση 
που υπάρχει, καθώς η διεύρυνση των α-
γροτικών εκµεταλλεύσεων συνιστά µο-
νόδροµο για την οικονοµική επιβίωση 
των αγροτικών επιχειρήσεων στις δια-
µορφούµενες συνθήκες αγοράς.

Σηµειωτέον ότι οι επαγγελµατίες του 
αγροτικού χώρου δέχονται επιπρόσθε-
τα αυτό τον καιρό ισχυρό ανταγωνισµό 
στο πεδίο της αγροτικής γης. Προέρ-

χεται από «εξωγεωργικούς» κεφαλαι-
ούχους και funds τα οποία επιδίδονται 
σε αναζήτηση εκτάσεων, είτε για την α-
νάπτυξη αγροτικής δραστηριότητας εί-
τε και για εγκατάσταση µονάδων Ανα-
νεώσιµων Πηγών Ενέργειας. Αυτό ση-
µαίνει ότι αντικειµενικά στην περίπτω-
ση των αγροτών και δη των νέων αγρο-
τών θα έπρεπε να υπάρχει µια ευνοϊκό-
τερη µεταχείριση ως προς το εύρος και 
το κόστος χρηµατοδότησης (εγγυήσεις, 
επιδότηση επιτοκίου, περίοδος χάριτος 
κ.α.) έτσι ώστε µέσα από την αγορά γης 
να µπορούν να βελτιώσουν την αντα-
γωνιστικότητα των εκµεταλλεύσεων. 

Στην πράξη µόνο η Τράπεζα Πει-
ραιώς υλοποιεί µια πολιτική (βλέπε 
παραπλεύρως) που εξασφαλίζει ε-
πιδότηση επιτοκίου µέχρι και 100%. 
Αυτό που ισχύει στα περισσότερα τρα-
πεζικά ιδρύµατα για τους αγρότες (πα-
λιούς και νέους) είναι το ίδιο που ισχύ-

ει για κάθε άσχετο µε το αγροτικό ε-
πάγγελµα που επιλέγει ωστόσο να ε-
πενδύσει στην αγορά αγροτικής γης. 

∆ηλαδή επιτόκιο στο επίπεδο του 
7,60% (ΒΕΑ:7,10%+0,50 µονάδες) πλέ-
ον εισφοράς του Ν. 128/75 που σήµε-
ρα ανέρχεται σε 0,6 µονάδες ή 0,12 µο-
νάδες µε βάση το κύριο επάγγελµα του 
αγρότη. Το δάνειο µπορεί να φθάνει 
στο 80% της εκτιµώµενης αξίας του προ-
σηµειωµένου ακινήτου, ενώ η Α’ προ-
σηµείωση υπολογίζεται στο 125% επί 
του ποσού του δανείου. Πρόβληµα πα-
ραµένει επίσης το γεγονός ότι στις πε-
ρισσότερες των περιπτώσεων το ύψος 

του δανείου υπολογίζε-
ται µε βάση την αντικει-
µενική και όχι την εµπο-
ρική αξία του ακινήτου. 

Κι όλα αυτά, όταν οι 
αναλύσεις των Βρυξελ-
λών µε βάση την έκθεση 
του fi-compass που δη-
µοσιεύθηκε το περασµέ-
νο καλοκαίρι, έγραφε ό-
τι «στην Ελλάδα η αγρο-
τική γη είναι πρόβληµα 
για δυνατούς λύτες, κα-
θώς νοικιάζεται εύκολα 

αλλά υπερβολικά ακριβά και πωλεί-
ται δύσκολα». Σηµείωνε µάλιστα ότι 
Ταµείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανά-
πτυξης θα µπορούσε να βοηθήσει αυ-
τή την υπόθεση, ωστόσο, ο δισταγµός 
των τραπεζικών ιδρυµάτων να µπουν 
πιο ενεργά στη χρηµατοδοτική στήρι-
ξη των αγροτών παραµένει πρόβληµα. 
Η Ελλάδα, κατέληγε η έκθεση, θα πρέ-
πει να στηρίξει τη γεωργία και µε άλ-
λα εργαλεία, όπως ένας µηχανισµός 
επιδότησης του επιτοκίου, αποκλει-
στικά για τον πρωτογενή τοµέα. Πιο 
συγκεκριµένα, µε βάση πάντα την έκ-
θεση του fi-compass, «η Ελλάδα θα 
µπορούσε να συνδυάσει την απαραί-
τητη κάλυψη κινδύνων για τις τράπε-
ζες µε υψηλότερη µείωση των επιτοκί-
ων, κάτι που είναι ιδιαίτερα επιθυµη-
τό από τους Έλληνες αγρότες, καθώς 
τα επιτόκια είναι πολύ υψηλότερα α-
πό το µέσο όρο της ζώνης του ευρώ.».  

21-22, 35-36
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Μέσα στο επόµενο 10ήµερο αναµένεται να 
καταφτάσουν στην αγορά οι πρώτες ποσό-
τητες θερµοκηπιακού καρπουζιού από την 
Ηλεία, µε την Κρήτη την περίοδο αυτή να 
πουλάει µε τιµή 1,20 ευρώ το κιλό, τα πρώ-
τα τεµάχια της χρονιάς. Το ενδιαφέρον α-
πό το εµπόριο είναι έντονο, γεγονός που 
δίνει διαπραγµατευτικό αέρα που θα µπο-
ρούσε να στηρίξει σηµαντικά τις τιµές, ει-
δικά στην περίπτωση που οι ζέστες του κα-
λοκαιριού πιάσουν νωρίτερα. 

Εν τω µεταξύ φέτος φαίνεται ότι στην Η-

λεία υπήρξε στρεµµατική αύξηση κατά πε-
ρίπου 10% µε τις µεσοπρώιµες ποικιλίες υ-
παίθριου καρπουζιού που βγαίνουν τον Ι-
ούνιο. Όπως εξηγεί ο έµπειρος παραγωγός 
Παναγιώτης Πασσάς, αυτό οφείλεται στο ό-
τι το εµπόριο καρπουζιού είναι περισσότε-
ρο διευρυµένο συγκριτικά µε την πατάτα, 
την αγορά της οποίας ολιγοπωλούν πέντε-
έξι έµποροι. Από την άλλη, καλαµπόκι και 
βιοµηχανική ντοµάτα απαιτούν µεγαλύτε-
ρη στρεµµατική επένδυση ώστε να ενισχυ-
θούν τα περιθώρια κέρδους στον παραγωγό.

Ξεκίνηµα µε 1,20 ευρώ το καρπούζι 
Έντονο ενδιαφέρον εµπόρων δίνει διαπραγµατευτικό αέρα στους παραγωγούς

Στρεµµατική αύξηση κατά 10% για τις µεσοπρώιµες ποικιλίες στην Ηλεία

Α1 |  21

Ο
ι αγοραστές στη χώρα µας θέλουν 
να προαγοράσουν περίπου στα 3 
σεντς ανά λίµπρα πριµ επί του χρη-
µατιστηρίου τη νέα σοδειά βάµβα-

κος, ενώ οι πωλητές προσπαθούν να πιάσουν 
τα 4 σεντς πριµ µια που το χρηµατιστήριο έχει 
διορθώσει αρκετά. Ως αποτέλεσµα σηµειώνο-
νται λίγες πράξεις ανάµεσα σε αυτές τις δύο 
τιµές. Με άλλα λόγια πάρα την πτώση δεν έ-
χουµε ακόµα αξιοσηµείωτη αύξηση του πριµ 
(βάσης) για τη νέα σοδειά, η οποία εξακολου-
θεί να κυµαίνεται γύρω από τα 83 σεντς. Χρη-
µατιστηριακά, οι αναλυτές θεωρούν πως είδα-
µε τα πρόσφατα χαµηλά και λογικά η αγορά 
θα διαµορφώσει επίπεδα άνω των 80 σεντς.

  Στην αγορά µας εξακολουθούν να είναι 
υποτονικές οι πράξεις στα σκληρά σιτάρια, κα-
θώς οι Ιταλοί αγοραστές κυκλοφορούν τιµές 
λίγο χαµηλότερες από τις τιµές των τελευταί-
ων εξαγωγών. Η πρωιµότητα της σοδειάς προ-
βληµατίζει, καθώς θα φέρει τα σιτάρια έτοιµα 
για αλωνισµό σε εποχή που ο καιρός µπορεί 
να είναι άστατος. Αναφορικά µε τα αποθέµα-
τα, φαίνεται πως θα µπούµε και στην επόµε-
νη σεζόν µε χαµηλά στοκ.

  Σταθερή στους 11,5 εκατ. τόνους παρέ-
µεινε  την περίοδο εµπορίας 2020-2021 η πα-
ραγωγή µήλων στην ΕΕ, µειωµένη κατά 3% α-
πό τον µέσο όρο της πενταετίας. Σύµφωνα µε 
τα στοιχεία της Κοµισιόν, λόγω της πανδηµί-
ας COVID-19 σε υψηλά επίπεδα αναµένεται 
να παραµείνει η κατανάλωση φρέσκων µή-
λων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα επίπεδα των 
15,4 κιλών ανά κεφαλή, µε ταυτόχρονη µείω-
ση της τάξης του 30% των εξαγωγών φρέσκων 
µήλων λόγω της ισχυρής εγχώριας ζήτησης 
και των υψηλών τιµών στην ΕΕ.

Πάνω από 80 σεντς 
ξανά το βαμβάκι 

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

10/03 18/03 24/03 01/04 08/04

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

393,59

382,33
388,04392,92

291,55

Δίκτυο
Ο µεγαλύτερος αριθµός εµπόρων 
και οι περισσότερες δίοδοι για το 
καρπούζι κατεύθυναν αρκετούς 

φέτος στην εν λόγω καλλιέργεια

Ζήτηση 
Το µεγάλο ενδιαφέρον από 

το εµπόριο µπορεί να κρατή-
σει την τιµή σε υψηλότερα 

επίπεδα για µεγάλο διάστηµα

Εκτάσεις
Παρά τις αρνητικές επιδόσεις της 
προηγούµενης χρονιάς, οι παρα-
γωγοί έσπειραν φέτος περισσό-

τερο καρπούζι κατά 10% 

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
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ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)
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ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)
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421,10
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18,38
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122,70

86,95
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245

232

209,5

424,90

1413,20

19,38

108,57

125,40

92,36

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

2.71 2.71
2.92 2.83

2.97
3,03

88,26
85,98 86,37 82,18 78,17 81,33

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

Τιμές παραγωγού 
καρπουζιού  (ευρώ το κιλό)

Μάιος 2020  0,60 

Απρίλιος 2021  1,20  
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Απρίλιος 2021  1,20  Απρίλιος 2021  1,20  
ΠΗΓΗ: AGRENDA

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Μια ρύθµιση  
ευνοϊκή για
Νέους Αγρότες 
Μόνο στην Πειραιώς και µόνο εφόσον 
πληρούνται επαρκώς τα τραπεζικά 
κριτήρια µπορεί να βρει εφαρµογή το 
θεσµικό πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020 
αναφορικά µε το πρόγραµµα που 
επιδοτεί από 70% µέχρι και 100% 
(προκειµένου για µειονεκτικές 
περιοχές) το επιτόκιο δανείων για 
αγορά αγροτικής γης όταν πρόκειται για 
Νέο Αγρότη (µέχρι 40 ετών). Γι’ αυτό 
αρκεί µια βεβαίωση από τη ∆ΑΟΚ. Εν 
προκειµένω, η κεφαλαιοποιηµένη αξία 
της ενίσχυσης δεν µπορεί να υπερβαίνει 
τις 40.000 ευρώ για τους κατοίκους 
των ορεινών - µειονεκτικών περιοχών 
και τις 25.000 ευρώ για τους κατοίκους 
των υπόλοιπων. Το εν λόγω πρόγραµµα 
καλύπτει το 80% της συνολικής αξίας 
των βάσει αντικειµενικών τιµών του 
αγροτεµαχίου. Στην Τράπεζα Πειραιώς 
ωστόσο, εφόσον καλύπτονται τα άλλα 
κριτήρια γίνεται λόγος ακόµη και για 
δανειοδότηση βάσει εµπορικής αξίας. 
Φυσικά το υπόλοιπο 20% θα πρέπει να 
καλύπτει µε ίδια συµµετοχή του 
υποψήφιος για δανεισµό παραγωγός. 

Οι επαγ-
γελµα-
τίες του 
αγροτικού 
χώρου 
δέχονται 
αυτό τον 
καιρό 
ανταγω-
νισµό ως 
προς την 
αγορά γης 
από κεφα-
λαιούχους.

Βρίσκει ρυθμό 
προς τα 3,20 
ευρώ το 
ελαιόλαδο

Τιμή παραγωγού
ευρώ/κιλό
Ελλάδα   3,00

Ιταλία   5,00

Ισπανία   3,00 
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Ανοδική κινητικότητα 
στη διεθνή τιμή 
βάμβακος

Ανοίγει τη σεζόν
με τιμή στα 1,20 ευρώ 
το καρπούζι

Ξεµένει από αρνιά 
η εγχώρια αγορά 
ενόψει Πάσχα
Χρόνια είχε να διαµορφωθεί στην 
ελληνική αγορά τέτοια συγκυρία όπως 
η φετινή, κατά την οποία το Καθολικό 
Πάσχα έπεσε αρχές Απριλίου και το 
Ορθόδοξο έναν µήνα αργότερα.

Σε κρατικές εγγυήσεις και γενναία 
επιδότηση επιτοκίου προτρέπουν 
τη χώρας µας και οι αρµόδιες 
κοινοτικές αρχές.



EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Την απάντηση του υπουργεί-
ου Οικονομικών περιμένει το 
αίτημα του υπουργού Αγροτι-
κής Ανάπτυξης, Σπήλιου Λι-
βανού για εξαίρεση των αγρο-
τών κανονικού καθεστώτος α-
πό την επιβολή του τέλους ε-
πιτηδεύματος των 650 ευρώ 
για το φορολογικό έτος 2020. 
Όπως όλα δείχνουν, και φέ-
τος οι συνθήκες της πανδημί-
ας οδηγούν προς την εξαίρε-
ση από τη σχετική υποχρέωση 
καταβολής τους αγρότες, κάτι 
που έγινε και για το φορολο-
γικό έτος 2019.

Το αίτημα αυτό έχει φτάσει 
στο υπουργείο Οικονομικών 
και από βουλευτές αγροτικών 
περιοχών, οι οποίοι λαμβάνουν 
τα μηνύματα της αγροτικής βά-
σης και της οικονομικής στε-
νότητας που επικρατεί.

Οι πληροφορίες αναφέρουν, 
ότι στο Οικονομικών το σχετι-
κό ζήτημα ήταν ενεργό από τις 
αρχές του έτους, με το υπουρ-
γείο να σχεδιάζει να παρατεί-
νει για άλλο ένα χρόνο την α-
ναστολή της υποχρέωσης κα-
ταβολής τέλους επιτηδεύμα-
τος για όσους αγρότες εντά-
χθηκαν την 1η-1-2014 στο κα-
νονικό καθεστώς ΦΠΑ και συ-

μπλήρωσαν στις 31-12-2019 
την πενταετία απαλλαγής από 
το τέλος επιτηδεύματος, καθώς 
επίσης και να νομοθετήσει α-
ναστολή και για όσους αγρό-
τες εντάχθηκαν το 2015 στο 
κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και 
συμπλήρωσαν την πενταετία 
στις 31-12-2020.

Αναφορικά με το αίτημα 
του υπουργού Αγροτικής Α-
νάπτυξης σε Σταικούρα-Βεσυ-
ρόπουλο, όπως επισημαίνε-
ται σε σχετική ανακοίνωση: 
«οι συνθήκες που έχουν δια-
μορφωθεί στην αγροτική οι-
κονομία, λόγω πανδημίας, ε-
πιβάλλουν την εξαίρεση από 
την υποχρέωση καταβολής του 
τέλους επιτηδεύματος για το 
φορολογικό έτος 2020, για 
τους αγρότες κανονικού κα-
θεστώτος για τους οποίους έ-
χουν παρέλθει τα πρώτα πέ-
ντε έτη από την ημερομηνία 
τήρησης βιβλίων και ένταξής 
τους στο κανονικό καθεστώς 
ΦΠΑ, καθώς και για τους α-
λιείς παράκτιας αλιείας που 
εκμεταλλεύονται ατομικά εί-
τε με τη μορφή συμπλοιοκτη-
σίας ή κοινωνίας αστικού δι-
καίου, αλιευτικά σκάφη μέχρι 
δώδεκα μέτρων». 

Βέβαιη η αναστολή τέλους 
επιτηδεύματος αγροτών

Δεύτερη χρονιά 
Όλα δείχνουν 

πως και φέτος το 
Οικονομικών θα 

προχωρήσει για το 
φορολογικό έτος 

2020 όπως έκανε για 
το 2019 σε αναστολή  
επιβολής του τέλους 

ΕΞΑΙΡΕΘΗΚΑΝ ΤΟ 2019 

ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ 
ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ
ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ

 ΣΕ ΧΩΡΙΑ

∆εν έχουν παρέλθει 5 έτη 
από την πρώτη έναρξη εργασιών 

Υπολείπονται 
3 έτη από το έτος 

της συνταξιοδότησής τους 

ΣΕ ΝΗΣΙΑ

ΚΑΤΟΙΚΟIΚΑΤΟΙΚΟI
ΕΩΣ500 < 3.100



Προπωλήσεις σύσπορου 
από 55 λεπτά και πάνω 
ελκύουν τους παραγωγούς
Άνοδο στη διεθνή 
αγορά αναμένουν οι 
παραγωγοί βάμβακος 
για νέες προπωλήσεις, 
με τους αναλυτές να 
εκτιμούν πως η τιμή για 
τα συμβόλαια της νέας 
περιόδου έχει σημαντικά 
περιθώρια βελτίωσης

Τη µπάλα στην κερκίδα επέλεξε να πετά-
ξει άλλη µια φορά ο υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης, Σπήλιος Λιβανός, σε ότι αφο-
ρά την κορωνοενίσχυση βάµβακος, µε α-
φορµή το αίτηµα που µετέφερε εκ νέου σε 
συνάντησή τους, ο βουλευτής της Ν∆ Λά-
ρισας, Χρήστος Κέλλας (φωτό). Σηµειωτέ-
ον ότι το βαµβάκι είναι αδιαµφισβήτητα 
το προϊόν που καταφανώς ζηµιώθηκε α-
πό την πορεία που διέγραψαν τον περα-
σµένο χρόνο οι τιµές του, αποκλειστικά 
λόγω της πανδηµίας και είναι το µόνο για 
το οποίο οι ιθύνοντες δείχνουν τέτοια α-
ναβλητικότητα στην ειδική ενίσχυσή του.

Υπενθυµίζεται ό-
τι τον Μάρτιο του 
2020, δηλαδή µε 
την εµφάνιση της 
πανδηµίας, οι χρη-
µατιστηριακή τιµή 
του βάµβακος υ-
ποχώρησε κάτω α-
πό τα 50 σεντς η 
λίµπρα, κάτι που 
επίδρασε στη συ-
νέχεια καταλυτι-
κά στην διαµόρ-
φωση για της φυ-
σικής αγοράς για 
το σύσπορο βαµ-
βάκι, το οποίο και 
διατέθηκε στο σύ-
νολό του (από τους 
παραγωγούς στις 
εκκοκκιστικές επι-
χειρήσεις) µε χα-
µηλότερη τιµή α-
πό την αντίστοιχη 
της προηγούµενης 
χρονιάς, δηλαδή 
του 2019,  χρονιά 
κατά την οποία ε-

πίσης η τιµή του σύσπορου κινήθηκε σε 
πολύ χαµηλά επίπεδα.

Το ανοδικό γύρισµα των χρηµατιστη-
ριακών τιµών το τελευταίο τρίµηνο του 
2020, το οποίο επικαλούνται οι διαφω-
νούντες µε την κορωνοενίσχυση, δεν α-
ντέστρεψε την πορεία της φυσικής αγο-
ράς, µε αποτέλεσµα ο κύριος όγκος της 
παραγωγής σύσπορου να φύγει από τα 
χέρια των παραγωγών σε τιµές οι οποί-
ες τους ζηµίωσαν σηµαντικά και η αιτία 
ήταν η πανδηµία.   

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Υποτιµηµένα θεωρούνται από πολ-
λούς διεθνείς και εγχώριους αναλυ-
τές τα συµβόλαια ∆εκεµβρίου για το 
βαµβάκι στη διεθνή χρηµαταγορά, βά-
σει των οποίων προκύπτουν και οι τι-
µές των προπωλήσεων στην Ελλάδα, 
κάτι που σηµαίνει πως το προσεχές 
διάστηµα δεν αποκλείεται µια έντο-
να ανοδική αντίδραση της αγοράς. 

Πέριξ των 80 σεντς, διαπραγµατευ-
όταν η λίµπρα στα µισά της προηγού-
µενης εβδοµάδας στο Χρηµατιστήριο 
της Νέας Υόρκης, µε τη µέση τιµή για 
το σύσπορο στην Ελλάδα να κυµαίνε-
ται λίγο πάνω από τα 50 λεπτά το κι-
λό. Όπως µεταφέρουν στην Agrenda 
παραγωγοί και παράγοντες της αγο-
ράς, σε αυτά τα επίπεδα τιµών οι πε-
ρισσότεροι παραγωγοί που έχουν εκ-
δηλώσει ενδιαφέρον για προπωλή-
σεις, δεν είναι διατεθειµένοι να προ-
βούν σε συµφωνία µε εκκοκκιστήρια. 

Άλλωστε πριν από περίπου ένα µή-
να η τιµή του σύσπορου για το 30% 
της επερχόµενης παραγωγής είχε υ-
περβεί τα 55 λεπτά. Αρκετοί τότε, δί-
στασαν να δεσµευτούν για την τιµή, 
είτε γιατί ήταν διστακτικοί µε το µο-

ντέλο των προπωλήσεων, είτε γιατί 
εκτίµησαν πως η τιµή θα συνεχίσει 
να ακολουθεί ανοδική πορεία. Ακό-
µα και τις τελευταίες ηµέρες ακούγο-
νται περιπτώσεις παραγωγών τους ο-
ποίους προσεγγίζουν εκκοκκιστές 
µε προσφορές πέριξ των 56 λεπτών 
το κιλό για το 30% της επερχόµενης 
σοδειάς.Την εγχώρια αγορά ευνοεί 
και η ενίσχυση του δολαρίου, η ο-
ποία µέχρι έναν βαθµό απορροφά 
την υποχώρηση της διεθνούς τιµής. 

Με τον βασικό όγκο των κλεισµέ-
νων προπωλήσεων να έχει σηµειω-
θεί µεταξύ των 52 και 55 λεπτών το 
κιλό, οι περισσότεροι αγρότες ανα-
µένουν τώρα µια νέα ανοδική αντί-
δραση στο χρηµατιστήριο, η οποία 
φαίνεται ότι βρίσκεται προ των πυ-
λών. Με βοήθεια από την φυσική α-
γορά αλλά και την γενικότερη ανο-
δική πορεία των εµπορευµάτων, τα 
ταµπλό στο χρηµατιστήριο της Νέ-
ας Υόρκης επέστρεψαν στο «πράσι-
νο». Την ίδια στιγµή και οι παραγ-
γελίες σε επίπεδο παγκόσµιου εµπο-
ρίου δείχνουν πως η αγορά ετοιµά-
ζεται για µια επόµενη περίοδο ανό-
δου. Σε αυτόν τον νέο κύκλο, οι τιµές 
για τα συµβόλαια της παλιάς σοδειάς 
(Μαΐου, Ιουλίου), δεν αποκλείεται να 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙ 

Γεια σου Γιάννη, 
κουκιά σπέρνω
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Ο εφευρέτης Έλι Γουίτνεϊ, 
δηµιουργός της µηχανής 
εκκόκκισης και µια από τις 
εξέχουσες προσωπικότητες 
της Αµερικανικής 
Βιοµηχανικής Επανάστασης



προσεγγίσουν και το 1 δολάριο ανά 
λίµπρα, εκτίµηση που είχε διατυπωθεί 
και στις αρχές Μαρτίου, χωρίς όµως 
να επιβεβαιωθεί έως τώρα. Σε κάθε 
περίπτωση, τα παγκόσµια αποθέµα-
τα βαίνουν µειούµενα, ενώ τα στοι-
χεία για τη νέα καλλιεργητική περί-
οδο στις ΗΠΑ σύµφωνα µε το  USDA 
δείχνουν ότι οι εκτάσεις είναι ορια-
κά λιγότερες σε σχέση µε το 2020, 
στα 12 εκατ. εκτάρια. 

Aναµένονται µειωµένες 
οι αποδόσεις

Η εκτιµώµενη παραγωγή δεν υπερ-
βαίνει τα 17 εκατ. δεµάτια στις ΗΠΑ, 
αφού οι αποδόσεις αναµένονται µει-
ωµένες, κάτι που οφείλεται σε µια πα-
ρατεταµένη περίοδο ξηρασίας, δίνουν 
σε αυτή τη φάση την εντύπωση πως η 
νέα σοδειά θα υστερεί σε αποδόσεις 
και ποιότητα, αν και είναι ακόµη νω-
ρίς. Πάντως τις επόµενες εβδοµάδες 
τις αγορές θα κατευθύνουν οι αποδό-
σεις των χρηµαταγορών (ισοτιµίες) και 
εµπορευµάτων, παρά τα θεµελιώδη. 

Ωστόσο, οι πιο συγκρατηµένοι ανα-
λυτές, εκτιµούν ότι η κινητικότητα ως 
προς τις τιµές θα περιοριστεί τουλάχι-
στον έως ότου ολοκληρωθεί η περίο-
δος σπορών στις ΗΠΑ, τις επόµενες ε-
βδοµάδες. Ωστόσο ακόµα κι αυτοί δεν 
µπορούν να παραβλέψουν το γεγονός 
ότι τα αποθέµατα περιορίζονται όσο 
οι εξαγωγές διατηρούν τους σηµερι-
νούς υψηλούς ρυθµούς. Στον περιορι-
σµένο όγκο των αποθεµάτων εστιάζει 
η ∆ιεθνής Συµβουλευτική Βάµβακος 
στην έκθεση αγοράς Απριλίου. Σύµ-
φωνα µε την ΙCAC, ως το τέλος του έ-
τους, οι ανάγκες των κλωστηρίων δι-
εθνώς αναµένεται να αυξηθούν επι-
πλέον 8%  ενώ διαβλέπει άνοδος και 
στις καταναλωτικές δαπάνες.

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Ενδιαφέρουσες µετακινήσεις καταγρά-
φονται στη σύνθεση του καλλιεργητι-
κού χάρτη µε την πρόοδο των εαρινών 
σπορών στις µεγάλες αγροτικές περιο-
χές της χώρας, µε τις τελικές αποφάσεις 
των αγροτών να επηρεάζονται τόσο α-
πό την εικόνα αγοράς των προϊόντων 
το τελευταίο διάστηµα, όσο και από τις 
χρηµατοδοτικές λύσεις που έχουν δια-
θέσιµες για την υποστήριξη της καλλι-
εργητικής διαδικασίας. Έτσι, µε βάση 
την εικόνα των τελευταίων ηµερών και 
σε µια ακολουθία εαρινών σπορών η ο-
ποία µάλλον θα διέπεται από όψιµα χα-
ρακτηριστικά, λόγω των χαµηλών θερ-
µοκρασιών που επικρατούν στις περισ-
σότερες περιοχές, το καλαµπόκι που 
προηγείται στο χρόνο σποράς, δείχνει 
να κερδίζει αυτή τη φορά έδαφος, ενώ 
αντίθετα απώλειες εκτιµάται ότι θα κα-
ταγράψει τελικά ο ηλίανθος.

Στελέχη από την αγορά εισροών βλέ-
πουν τον ηλίανθο να έχει χάσει από την 
εκτίµηση των παραγωγών, κυρίως λόγω 
των µεγάλων καθυστερήσεων που υπήρ-
ξαν τόσο στη διαµόρφωση του εύρους 
τιµής µε την οποία θα «τρέξουν» οι συµ-
βάσεις της νέας χρονιάς, όσο και στην 
υπογραφή αυτών των συµβάσεων µε τις 
µονάδες παραγωγής biodiesel. Αναφέ-
ρεται για παράδειγµα ότι αυτό τον καιρό 
µόνο η εταιρεία Πέττας ΑΕΒΕ, δείχνει να 
έχει συνάψει µεγάλο αριθµό συµβολαί-
ων στην περιοχή του Έβρου. Κι αυτό για-
τί, δείχνει να ακολουθεί µια τελείως δια-
φορετική πολιτική τιµών παραλαβής του 
ηλίανθου από τους παραγωγούς, προ-
σφέροντας για τα υψηλής περιεκτικότη-
τας σε ολεϊκό οξύ (High-Oleic) υβρίδια, 
όπως π.χ. το ES ELECTRIC CLP, τιµή α-
πό 39 έως 42 λεπτά το κιλό.

Όταν λοιπόν κλείσει η συγκεκριµένη 
λίστα συµβάσεων, µε την προσφερόµε-
νη προνοµιακή τιµή για τον παραγωγό, 
τότε θα αρχίζει να ξεκαθαρίζει η κατά-
σταση και µε τις υπόλοιπες συµβάσεις. 
Αναµένεται για παράδειγµα, η ανταπό-
κριση που θα υπάρξει για την κατ’ αρ-
χήν συµφωνία που έχει κάνει η ΕΑΣ Ο-
ρεστιάδας µε την Agroinvest στο γνω-
στό διαγωνισµό στα µέσα του περασµέ-
νου µήνα, ο οποίος έδωσε τιµή 35 λε-
πτά το κιλό, χωρίς ωστόσο, αυτό το επί-
πεδο τιµής να βρίσκει ιδιαίτερη αντα-
πόκριση στις τάξεις των καλλιεργητών.

Άλλωστε, η θεαµατική βελτίωση της 
εικόνας αγοράς που παρουσίασε µέσα 
στο χειµώνα το κτηνοτροφικό καλαµπό-
κι, προσεγγίζοντας µέχρι και τα 25 λε-
πτά το κιλό, καθώς η έλλειψή του στην 
εγχώρια αγορά ήταν εµφανής, προσφέ-
ρει σ’ αυτή τη φάση στους καλλιεργη-

τές µια ενδιαφέρουσα εναλλακτική λύ-
ση. Εκτιµάται, πως όσα κτήµατα ήταν 
αρδεύσιµα και θα µπορούσαν να υπο-
στηρίξουν την καλλιέργεια του καλα-
µποκιού, επιλέχθηκαν από τους αγρό-
τες για αραβόσιτο.

Το Βαµβάκι
Αυτό που δείχνει να έχει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον σ’ αυτή τη φάση, είναι πο-
ρεία της βαµβακοκαλλιέργειας και αν 
θα καταφέρει τελικά να διατηρηθεί α-
πό πλευράς εκτάσεων στα επίπεδα της 
προηγούµενης χρονιάς, δηλαδή κάτι 
παραπάνω από 2.700.000 στρέµµατα. Η 
αλήθεια είναι ότι το βαµβάκι δεν άφη-
σε τις καλύτερες εντυπώσεις τον περα-
σµένο χρόνο. Ειδικά στην Ελλάδα η πί-
εση ήταν διπλή. Χαµηλότερα κινήθηκε 
τόσο ο µέσος όρος των στρεµµατικών α-
ποδόσεων, όσο και η τιµή µε την οποία 
πληρώθηκαν τελικά οι βαµβακοκαλλι-
εργητές το σύσπορο.

Το καλό είναι ότι ήταν η πρώτη χρο-
νιά κατά την οποία υπήρξε σαφής δια-
φοροποίηση της τιµής του προϊόντος, µε 
τις οργανωµένες σε «συστήµατα υπερα-
ξίας» ποικιλίες να εξασφαλίζουν σαφώς 
ανώτερη τιµή από τις υπόλοιπες. ∆ου-
λειά φαίνεται να έχει γίνει και στην µέ-
τρηση της υγρασίας, όπως και στην α-
ξιολόγηση των υπόλοιπων ποιοτικών 
χαρακτηριστικών (χρώµα, µήκος, αντο-
χή ίνας κ.α.). Βοήθεια στην επιλογή της 
βαµβακοκαλλιέργειας φαίνεται να προ-
σφέρουν σ’ αυτή τη φάση, τόσο οι προ-
πωλήσεις συσπόρου (από τον παραγω-
γό στο εκκοκκιστήριο) που από φέτος 
άρχισαν να γενικεύονται (βλέπε παρα-
πλεύρως), όσο και οι διαδικασίες υπο-
στήριξης που παρέχουν πολλές εκκοκκι-
στικές επιχειρήσεις στην προµήθεια των 
απαραίτητων εισροών (σπόροι, λιπάσµα-
τα και φυτοπροστατευτικά). Βεβαίως το 
δεύτερο είναι ένα στοιχείο που αδυνα-
τίζει κατά κάποιο τρόπο τη διαπραγµα-
τευτική θέση του παραγωγού στη συνέ-
χεια (ήταν αισθητό την περασµένη σε-
ζόν), όπως επίσης, σε κάποιες περιπτώ-

σεις φέρει σε δύσκολη θέση τις εκκοκκι-
στικές επιχειρήσεις, ειδικά όταν ο λογα-
ριασµός του παραγωγού υπερβαίνει τα 
επίπεδα αποτίµησης του προϊόντος που 
παραδίδει στην εκκοκκιστική µονάδα.

Χρηµατοοικονοµικές συνθήκες
Για µια ακόµα χρονιά οι χρηµατοοι-

κονοµικές ροές των αγροτικών εκµε-
ταλλεύσεων δεν δείχνουν να βρίσκο-
νται σε ιδιαίτερα ικανοποιητικά επίπε-
δα. Βεβαίως, οι λύσεις συµβολαιακής 
γεωργίας που υιοθετούνται σε πολλές 
περιπτώσεις έχουν βοηθήσει την αγο-
ρά να κινηθεί. Ωστόσο, η πραγµατική 
οικονοµική θέση των περισσότερων α-
γροτικών µονάδων, σε συνδυασµό µε 
τα εµπόδια που τίθενται από την πληµ-
µελή λειτουργία του ΟΣ∆Ε, εποµένως 
και από τα πιστοδοτικά όρια που θέ-
τουν οι τράπεζες, δυσκολεύουν την ο-
µαλή εξέλιξη των εαρινών προµηθει-
ών και την εν γένει πρόοδο της καλλι-
εργητικής διαδικασίας.

Όπως ήδη προαναφέρθηκε, ένα µέ-
ρος του βάρους των πιστώσεων αυτής 
της περιόδου, απορροφούν απ’ ότι φαί-
νεται οι µεγάλες επιχειρήσεις (εκκοκκι-
στήρια, επιχειρήσεις µεταποίησης βιο-
µηχανικής ντοµάτας, ρυζόµυλοι κ.α.), 
που έχουν µπει σε προγράµµατα συµ-
βολαιακής µε τους παραγωγούς και τις 
τράπεζες. Ωστόσο, αυτό δεν είναι αρ-
κετό και σίγουρα δεν καλύπτει όλο το 
εύρος των εκµεταλλεύσεων. Σηµαντικό 
βάρος στον τοµέα των πιστώσεων συ-
νεχίζουν να αναλαµβάνουν και τα κα-
ταστήµατα αγροτικών εφοδίων, σε συ-
νεννόηση κατά βάση µε τους προµη-
θευτές τους, δηλαδή µε τις µεγάλες ε-
ταιρείες από το χώρο εισροών. Εικάζε-
ται µάλιστα ότι λόγω της βελτιωµένης 
εικόνας που παρουσίασαν αρκετές α-
γροτικές επιχειρήσεις πέρυσι, η πίστω-
ση προς τους παραγωγούς σε αρκετές 
περιπτώσεις µεγάλωσε, εις βάρος συ-
νήθως της έκπτωσης που κερδίζουν οι 
αγρότες που επιλέγουν τη λύση των α-
γορών τοις µετρητοίς.     

Λύση
Η θεαματική 
βελτίωση της 
εικόνας αγοράς για 
το κτηνοτροφικό 
καλαμπόκι, προ-
σεγγίζοντας μέχρι 
και τα 25 λεπτά το 
κιλό, προσφέρει 
στους καλλιεργητές 
μια ενδιαφέρουσα 
εναλλακτική λύση

Ηλίανθος
Απώλειες στον 
ηλίανθο λόγω των 
καθυστερήσεων στη 
διαμόρφωση του 
εύρους τιμής των 
συμβάσεων της νέας 
χρονιάς και της 
υπογραφής αυτών 
με τις μονάδες 
παραγωγής 
βιοντίζελ

Βαμβάκι
Το βαμβάκι δεν 
άφησε τις καλύτερες 
εντυπώσεις τον 
περασμένο χρόνο, 
καθώς χαμηλότερα 
κινήθηκε τόσο ο 
μέσος όρος των 
στρεμματικών 
αποδόσεων, όσο και 
η τιμή με την οποία 
πληρώθηκαν τελικά 
οι καλλιεργητές

Μετακινήσεις στις εαρινές σπορές, 
εξαιτίας των επιλογών πιστώσεων
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Πριν να γίνει 
η μεταφύτευση  
Διάλυμα αφύπνισης στην πρώτη 
άρδευση της υπαίθριας ντομάτας 

ΤΗΣ  ΣΤΕΛΑΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ
  provelengiou@agronews.gr

Η κάλυψη των αναγκών των 
φυτών της ντοµάτας, καθ’ ό-
λη τη διάρκεια της ανάπτυξής 
τους, σε νερό και θρεπτικά συ-
στατικά µέσω ενός κατάλλη-
λου προγράµµατος άρδευσης 
και λίπανσης, αποτελούν καλ-
λιεργητικές φροντίδες που θα 
δώσουν στον παραγωγό το πο-
λυπόθητο αποτέλεσµα.

Οι υψηλές απαιτήσεις των ντο-
µατόφυτων σε θρεπτικά συστα-
τικά καλύπτονται κατά το µεγα-
λύτερο ποσοστό µε την εφαρ-
µογή της βασικής λίπανσης στο 
χωράφι, που προηγείται της µε-
ταφύτευσης των φυταρίων και 
συµβάλλει στην καλή εγκατά-
σταση της καλλιέργειας. Ενδει-
κτικά αναφέρεται ότι µια φυτεία 
υπαίθριας ντοµάτας της οποίας 
η παραγωγή σε καρπούς ανέρ-

χεται σε 5 τόνους το στρέµµα, 
απορροφά περίπου 14 κιλά α-
ζώτου (Ν), 5 κιλά φωσφόρου 
(P) και 23 κιλά καλίου. Οι ειση-
γήσεις και οι ενδεικτικές ποσό-
τητες λιπασµάτων που προτεί-
νονται, θα πρέπει να προσαρ-
µόζονται ανά περίπτωση λαµ-
βάνοντας υπόψιν και την εδα-
φολογική ανάλυση. Κατά γε-
νική αρχή, στην Ελλάδα συνι-
στάται προσθήκη µε την βασι-
κή λίπανση:

4-5 τόνων κοπριάς
  60-100 κιλά/στρέµµα: 26-0-0

  75-100 κιλά/στρέµµα: 0-20-0
50-70 κιλά/στρέµµα: 0-0-50

Συµπληρωµατικές εφαρµο-
γές µπορούν να πραγµατοποι-
ηθούν µέσω επιφανειακών λι-
πάνσεων µε νιτρικό λίπασµα ή 
µε προσθήκη καλίου σε 3 µε 5 
δόσεις κατά τη διάρκεια της καλ-
λιέργειας, µε πρώτη εφαρµογή 
20 ηµέρες µετά τη µεταφύτευση 
των φυτών στο χωράφι.

Στάγδην άρδευση µε 50-60 
ποτίσµατα 

Με 85% αποτελεσµατικότητα 
εφαρµογής, οι παραγωγοί επι-
λέγουν τη χρήση συστηµάτων 
στάγδην άρδευσης στην καλ-
λιέργεια της υπαίθριας επιτρα-
πέζιας ντοµάτας. Οι υψηλές α-
νάγκες των φυτών σε νερό κυ-
µαίνονται περίπου στα 400-550 
κυβικά λίτρα ανά στρέµµα και 
καλύπτονται συνήθως µε την 
εφαρµογή 50-60 αρδεύσεων. 

Το πρώτο πότισµα γίνεται αµέ-
σως µετά τη µεταφύτευση και 
επαναλαµβάνεται και την επο-
µένη αυτής, ώστε να έρθει σε 
καλή επαφή το ριζικό σύστη-
µα µε το έδαφος.

Επιπρόσθετα, µπορεί µε αυ-
τό να προστεθεί κι ένα διάλυ-
µα αφύπνισης µε υψηλή περιε-
κτικότητα σε φώσφορο και κάλι 
(300 γρ. KNO3 και 500 γρ. 0-48-
0 σε 100 λίτρα νερού, 500-600 
ml ανά φυτό). Στην πορεία της 
καλλιεργητικής περιόδου οι α-
νάγκες σε νερό αυξάνονται ανά-
λογα µε τον τύπο του εδάφους, 
το στάδιο ανάπτυξης του φυτού 
και τις επικρατούσες καιρικές 
συνθήκες. Έλλειψη νερού κα-
τά την άνθιση και την καρπόδε-
ση και ειδικά κατά την περίοδο 
συγκοµιδής προκαλεί ανθόπτω-
ση, µείωση όγκου παραγωγής 
και αυξάνει τον κίνδυνο εµφά-
νισης της ξηρά σήψη κορυφής.

Σήµα κινδύνου τα 10 αυγά τετράνυχου ανά οφθαλµό µηλιάς 
Ο κόκκινος τετράνυχος αποτελεί τον σηµαντικότερο και πιο ζηµιογόνο 
είδος ακάρεου που προσβάλλει τη µηλιά. Το άκαρι συναντάται και στις δύο 
επιφάνειες των φύλλων και τρέφεται αποµυζώντας τους φυτικούς χυµούς 
του φυτού. Η δραστηριότητά του αυτή µειώνει τη φωτοσυνθετική και 
διαπνευστική ικανότητα των φύλλων, περιορίζοντας και την ποσότητα και 
ποιότητα των παραγόµενων καρπών. Τα προσβεβληµένα φύλλα 

εµφανίζουν πυκνές χλωρωτικές κηλίδες και πρόωρη γήρανση, ενώ στις περιπτώσεις 
έντονων προσβολών υπόφαιο στιλπνό χρώµα, γνώρισµα της προχωρηµένης 
προσβολής. Για να διαπιστωθεί η αναγκαιότητα επεµβάσεων κατά του κόκκινου 
τετράνυχου, πριν την ανθοφορία οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου 
Φυτοπροστασίας Βόλου συνιστούν στους παραγωγούς να πραγµατοποιήσουν 
δειγµατοληπτικό έλεγχο 30 τουλάχιστον οφθαλµών (ή 10 βλαστών καρποφόρου 
ξύλου ενός µέτρου) και σε περίπτωση που καταµετρηθούν περισσότερα από 10 αυγά 
σε κάθε οφθαλµό (ή 1.000 αυγά σε βλαστούς) να προχωρήσουν σε άµεση επέµβαση 
µε εγκεκριµένα ακαρεοκτόνα ωοκτόνου-προνυµφοκτόνου δράσης.  

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΤΕΛΑ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ

Πρώτο πότισµα
Αµέσως µετά τη µεταφύ-
τευση το πρώτο πότισµα, 

και επανάληψη την 
εποµένη ηµέρα

Μονίλια κερασιάς 
Επικίνδυνος για τον παραγωγό κερασιών 
και ευνοϊκός για την ανάπτυξη της µονίλιας 
(φαιάς σήψης) αποδεικνύεται ο βροχερός 
καιρός κατά την έναρξη της άνθισης των 
δέντρων. Πιο συγκεκριµένα τα πέταλα, 
οι ανθήρες και το στίγµα αποτελούν τα 
ευαίσθητα όργανα του άνθους που µπορούν 
να προσβληθούν από την ασθένεια. Σηµαντικό 
µέτρο πρόληψης είναι η αποµάκρυνση και 
καταστροφή αρχικών εστιών µόλυνσης 
(από το δέντρο και το έδαφος), όπως τα έλκη 
που έχουν σχηµατιστεί στους κλάδους και 
οι εναποµείναντες µουµιοποιηµένοι καρποί 
της προηγούµενης σεζόν. Οι γεωπόνοι του 
Περιφερειακού Κέντρου Φυτοπροστασίας 
Θεσσαλονίκης συνιστούν να 
πραγµατοποιούνται επεµβάσεις µε 
εγκεκριµένα µυκητοκτόνα στο στάδιο της 
λευκής κορυφής έως την έναρξη άνθησης, 
σε οπωρώνες µε ιστορικό προσβολών.

Σκευάσµατα
ALFA: Merpan 80 WG, 
Cuprofix ultra 40 WG
BAYER: Luna experience SC, 
Serenade ASO
EFTHYMIADIS: Indar 5EW, 
Tebu-max 20EW
SYNGENTA: Chorus 50WG, Score 25 EC
UPL: Orthocide 80 WG, Novicure 40 WG. 

Περονόσπορος σε αγγούρια
θερµοκηπίου
Μετά τις βροχοπτώσεις των τελευταίων 
ηµερών και την επικράτηση µέσων προς 
υψηλών θερµοκρασιών, διαπιστώθηκε από 
τους γεωπόνους του Περιφερειακού 
Κέντρου Φυτοπροστασίας Βόλου, προσβολή 
από περονόσπορο σε καλλιέργειες µε 
αγγουριές θερµοκηπίου στους νοµούς 
Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων 
και Φθιώτιδας. Τα συµπτώµατα που θα 
πρέπει να αναζητήσουν οι παραγωγοί είναι η 
εµφάνιση στρογγυλών ή γωνιωδών 
χλωρωτικών κηλίδων στην επάνω επιφάνεια 
των φύλλων, ενώ στην κάτω παρατηρείται ο 
σχηµατισµός υπόλευκων εξανθήσεων. Για 
την καταπολέµηση συνιστάται η µείωση της 
υγρασίας στο θερµοκήπιο, η αποµάκρυνση 
των προσβεβληµένων φύλλων και ο 
ψεκασµός µε τα πρώτα συµπτώµατα και 
µετά από βροχή µε επιτρεπόµενα 
φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα.

Σκευάσµατα
ALFA: Katanga express 80 WG, 
Traverso WG
BAYER: Volare SC, Aliette 80WG
EFTHYMIADIS: Presidium one SC, 
Etylit 80WG
FMC: Foskey 80 WG
SIPCAM: Boom WG και Hidroval 40WG
SYNGENTA: Ridomil Gold MZ 68WG, 
Coprantol
UPL: Zoxis 250 SC, Xydrocoure 40 WG.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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TOY   ΝΙΚΟY ΜΥΤΙΛΕΚΑ*

Η Yara, κορυφαία εταιρία λιπασµάτων στον 
κόσµο, αναπτύσσει συνεχώς νέες τεχνο-
λογίες που υποστηρίζουν την εύρωστη και 
πιο δυναµική ανάπτυξη των καλλιεργειών. 
Στη Yara, εφαρµόζοντας σύγχρονες τεχνο-
λογίες βοηθάµε τα φυτά να αξιοποιήσουν 
µε τον καλύτερο τρόπο τους διαθέσιµους 
πόρους (νερό, θρεπτικά στοιχεία, φως) α-
κόµα και κάτω από την πίεση ακραίων πε-
ριβαλλοντικών συνθηκών.

Η παραγωγικότητα µιας καλλιέργειας 
έχει τη βάση της σε ένα υγιές και ισχυρό 
ριζικό σύστηµα που προσλαµβάνει καλύ-
τερα το νερό και τα θρεπτικά στοιχεία από 
το έδαφος. Ένα ισχυρό ριζικό σύστηµα ευ-
νοεί την καλύτερη εγκατάσταση της καλ-
λιέργειας στο χωράφι και τη δυναµικότε-
ρη ανάπτυξη της, µεγιστοποιώντας τις τε-
λικές αποδόσεις παραγωγής. 

YaraVita SeedLift: Προϊόν αναφοράς 
στην επικάλυψη σπόρων 

Το YaraVita SeedLift είναι ένα καινοτό-
µο προϊόν επικάλυψης σπόρων, που ενι-
σχύει την εγκατάσταση της καλλιέργειας 
στο χωράφι, δηµιουργώντας ένα πλουσι-
ότερο και ισχυρότερο ριζικό σύστηµα. Το 
YaraVita SeedLift περιέχει άζωτο, φώσφο-
ρο, ασβέστιο και ψευδάργυρο, θρεπτι-
κά στοιχεία που προωθούν την βλαστικό-
τητα των σπόρων, την πυκνότερη ανάπτυ-
ξη του ριζικού συστήµατος και το γρηγο-
ρότερο φύτρωµα των φυτών στο χωράφι. 

Η τεχνολογία της επένδυσης σπόρων 
µε θρεπτικά στοιχεία ξεκίνησε για τη Yara 
τη δεκαετία του 1990 έχοντας αναπτύξει 
συνεργασίες µε πολλούς σποροπαραγω-
γικούς οίκους σε παγκόσµιο επίπεδο. Το 
YaraVita SeedLift αποτελεί στην ουσία την 
3η γενιά επενδυτικών σπόρων YaraVita, 
κάτω από την «οµπρέλα» προϊόντων µε το 
σήµα SeedFosterTM. Το YaraVita SeedLift 
ενσωµατώνει όλη την γνώση της Yara και 
των συνεργατών µας γύρω από τη φυσιο-
λογία των φυτών και τις ανάγκες τους στα 
αρχικά στάδια ανάπτυξης τους.  

Το πλεονέκτηµα της επένδυσης σπόρων
Η τεχνολογία επένδυσης σπόρων µε 

θρεπτικά συστατικά έχει σαφώς πολύ µε-

γαλύτερα πλεονεκτήµατα από οποιαδήπο-
τε άλλη πρακτική χορήγησης ενός starter 
λιπάσµατος. Η επένδυση σπόρου υπερέ-
χει στο γεγονός ότι εφαρµόζει στοχευµέ-
να, επάνω στους σπόρους, όλη την ποσό-
τητα των παρεχόµενων θρεπτικών στοι-
χείων που χρειάζονται τα φυτά στα αρχι-
κά τους στάδια και µάλιστα σε συµπυκνω-
µένες δόσεις. Με τον τρόπο αυτό εκµεταλ-
λευόµαστε στο έπακρο όλη την ποσότητα 
των παρεχόµενων θρεπτικών και οργανι-
κών στοιχείων, χωρίς να µεσολαβούν πα-
ράγοντες που περιορίζουν κατά πολύ την 
δράση ενός starter λιπάσµατος όπως η χα-
µηλή γονιµότητα του εδάφους, το υψηλό 
εδαφικό pH, η περιορισµένη λειτουργικό-
τητα των ριζών τις πρώτες εβδοµάδες από 
την εµφάνισή τους, αλλά και η πρακτική 
της εφαρµογής του στο έδαφος. 

Η εµπορική παρουσία του YaraVita 
SeedLift εδώ και τρεις δεκαετίες δείχνει 
αξιόλογες επιδόσεις τόσο στα ποσοτικά 
όσο και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της 
παραγωγής σε σιτάρι, κριθάρι, βαµβάκι, 
καλαµπόκι και ρύζι. Εξασφαλίζει µεγαλύ-
τερες παραγωγές που επιστρέφουν πολλα-
πλά στον παραγωγό το επιπλέον κόστος 
της επένδυσης, αλλά και παραγωγές µε ε-
νισχυµένα χαρακτηριστικά που επιθυµεί 
η βιοµηχανία. 

Επιπλέον, οι καλλιέργειες δείχνουν µια 

αξιοσηµείωτη σταθερότητα σε µεγάλο εύ-
ρος κλιµατικών και εδαφικών συνθηκών, 
αλλά και καλύτερη αντοχή στα διάφορα 
παθογόνα που προσβάλλουν την καλλι-
έργεια. Να µην ξεχνάµε άλλωστε τη γεω-
πονική συνθήκη πως µια καλή φυτοπρο-
στασία στηρίζεται σε µια καλή θρέψη των 
καλλιεργειών. Το YaraVita SeedLift έχει 
δοκιµαστεί εκτεταµένα στις ελληνικές συν-
θήκες σε σκληρό σιτάρι, κριθάρι, βαµβά-
κι, ρύζι και ελαιοκράµβη από σηµαντικούς 
φορείς της αγροδιατροφικής αλυσίδας α-
ξιολογώντας τα πλεονεκτήµατα της επέν-
δυσης σπόρου στην ποσότητα και την ποι-
ότητα της παραγωγής.

Συνεργασία Yara και BASF
Η Yara και η BASF συνεργάζονται στο 

κοµµάτι της επένδυσης σπόρων βαµβα-

κιού και ρυζιού. Για το 2021 θα είναι δια-
θέσιµες µε επένδυση YaraVita SeedLift οι 
γνωστές ποικιλίες βαµβακιού Celia, Elsa 
και Fiona και στο ρύζι οι ποικιλίες Luna 
CL & Mare CL. Το YaraVita SeedLift είναι 
επενδυτικό σπόρων που έρχεται να υπο-
στηρίξει ακόµα περισσότερο τις κορυφαί-
ες ποικιλίες FiberMax® ώστε να εκδηλώ-
σουν το µεγάλο δυναµικό τους σε απόδο-
ση και ποιότητα ίνας.

Το YaraVita SeedLift στο βαµβάκι 
Προωθεί την καλύτερη εγκατάσταση 

των φυτών στο χωράφι (οµοιοµορφία και 
πυκνότητα φυτρώµατος)

Προωθεί τη µεγαλύτερη ανάπτυξη του 
ριζικού συστήµατος των φυτών

Ευνοεί την καλύτερη τροφοδοσία των 
φυτών µε νερό και θρεπτικά στοιχεία

Στηρίζει το δυνατό φύτρωµα των φυ-
τών σε προβληµατικά εδάφη 

Ενισχύει το δείκτη καρποφορίας του 
βαµβακιού µε το µίγµα των θρεπτικών 
στοιχείων που περιέχει

Έχει σταθερά θετικά αποτελέσµατα 
στις τελικές αποδόσεις παραγωγής 

*Senior Agronomist, Yara Ελλάς

Για περισσότερες πληροφορίες 
ανατρέξτε στο www.yara.gr 

Επένδυση σπόρων με YaraVita SeedLift
Τεχνογνωσία 30 χρόνων διαθέσιμη τώρα και στην Ελλάδα 

Η τρίτη γενιά
Το YaraVita SeedLift αποτελεί 

την 3η γενιά επενδυτικών 
σπόρων YaraVita, κάτω από την 
«οµπρέλα» προϊόντων µε το σήµα 

SeedFosterTM
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Χωρίς αποκλεισµούς
Κατά τους γεωτεχνικούς 
η ενίσχυση των συµβου-

λευτικών υπηρεσιών 
πρέπει να γίνει χωρίς 

αποκλεισµούς και ασυµ-
βίβαστα, ώστε ο αγρότης, 

ως τελικός αποδέκτης 
της βοήθειας να µπορεί 
να επιλέξει µε λιγότερο 

γραφειοκρατικές διαδικα-
σίες, τον διαπιστευµένο 

γεωτεχνικό

Ο Γεωργικός Σύμβουλος 
δεν είναι δουλειά 
γραφείου, τονίζουν οι 
γεωπόνοι, αποδομώντας 
τον περιορισμό του 
«ασυμβίβαστου»

ΤOY   ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ
panagos@agronews.gr

Kεντρικό ρόλο στις αγροτικές συµβουλές, ως οι µό-
νοι γεωτεχνικοί που πατάνε το πόδι τους στο χωρά-
φι και έχουν στενή και δηµιουργική συνεργασία µε 
τους παραγωγούς, διεκδικούν οι γεωπόνοι των α-
γροτικών εφοδίων, τεκµηριώνοντας µε τον καλύτε-
ρο τρόπο την ανάγκη άρσης του αποκλεισµού τους 
από το Εθνικό Πλαίσιο για τις αγροτικές συµβου-
λές και τα προγράµµατα των αγροτικών συµβου-
λών δροµολογούνται.

Με επιστολή τους προς το υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και σε κάθε εµπλεκόµενο µε το θέµα των 
συµβουλών, οι γεωτεχνικοί διεκδικούν άρση του α-
ποκλεισµού που ισχύει σήµερα και απόλυτη ελευθε-
ρία σε κάθε επιστήµονα (ακόµη και του ∆ηµοσίου) 
που διαθέτει τις απαιτούµενες «περγαµηνές» να α-
σκεί το ρόλο του αγροτικού συµβούλου. 

 «Με τη θέσπιση του ασυµβιβάστου Γεωργικού 
Συµβούλου και Γεωπόνων που ασχολούνται µε την 
εµπορία Γεωργικών Φαρµάκων εξυπηρετούνται κά-
ποιες σκοπιµότητες και συµφέροντα και σε καµία 
περίπτωση η ελευθερία του επαγγέλµατος του Γε-
ωπόνου», επισηµαίνουν στην επιστολή τους οι γε-

ωτεχνικοί.  «Γεωργικός Σύµβουλος» τονίζουν, «σε 
καµία περίπτωση δεν είναι µια δουλειά γραφείου η 
οποία µπορεί να γίνει εξ αποστάσεως από επιστήµο-
νες ή εταιρείες που θα εξειδικευτούν σε αυτό το α-
ντικείµενο στα µεγάλα αστικά και όχι µόνο κέντρα. 
Αντιθέτως είναι µια δουλειά που απαιτεί επιτόπια 
επίσκεψη, µε µακροσκοπική ή µικροσκοπική εξέ-
ταση. Επίσης, ο συγκεκριµένος περιορισµός του α-
συµβίβαστου, αφαιρεί ένα σοβαρό επιστηµονικό α-
ντικείµενο που σήµερα ασκούν οι διανοµείς ΦΠ και 
τους υποβαθµίζει, ενώ είναι επί δεκαετίες γνώστες 
της αγροτικής παραγωγής και όλων των κατάλλη-
λων προϊόντων φυτοπροστασίας, θρέψης και των α-
παιτούµενων καλλιεργητικών τεχνικών».

Από το νόµο υπεύθυνος ο γεωπόνος ΦΠ για 
τη σωστή χρήση των φυτοπροστατευτικών

Ειδικότερα για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, 
στην επιστολή του Παραρτήµατος ΓΕΩΤΕ.Ε. Ανατολι-
κής Μακεδονίας την οποία συνυπογράφουν οι πρό-
εδροι των συνδέσµων αγροεφοδίων ΣΠΕΛ, ΕΣΥΦ, 
ΣΕΠΥ και πλήθος συλλόγων γεωπόνων αναφέρει:

«Η εθνική όσο και η ευρωπαϊκή νοµοθεσία έχει 
αποδεχτεί, µε τον ορισµό του συµβούλου στην οδη-
γία 128/2009 (άρθρο 14) για την ορθολογική χρή-
ση των ΦΠ, τη δυνατότητα να λειτουργούν ως σύµ-
βουλοι όσοι έχουν «αποκτήσει επαρκείς γνώσεις και 
παρέχουν συµβουλές σχετικά µε τη διαχείριση επι-
βλαβών οργανισµών και την ασφαλή χρήση γεωρ-
γικών φαρµάκων στα πλαίσια επαγγελµατικής ιδι-
ότητας ή εµπορικής υπηρεσίας, συµπεριλαµβανο-
µένων τόσο των ανεξάρτητων ιδιωτικών γραφείων 
παροχής συµβουλών όσο και των δηµόσιων, των ε-
µπορικών αντιπροσώπων και, ανάλογα µε την περί-
πτωση, των παραγωγών και εµπόρων λιανικής πω-
λήσεως τροφίµων».

Με δεδοµένο µάλιστα ότι η κοινοτική νοµοθεσία 

έχει µεταφερθεί αυτούσια στην εθνική νοµοθεσία 
προβλέπει τα εξής:

Στο άρθρο 6 της οδηγίας (128/2009), για τα ση-
µεία πώλησης των ΦΠ, προβλέπει την υποχρέωση 
να παρέχουν στους αγρότες συµβουλές «όσον αφο-
ρά τη χρήση των γεωργικών φαρµάκων, τους κιν-
δύνους για την υγεία και το περιβάλλον και οδηγί-
ες για την ασφάλεια όσον αφορά τη διαχείριση των 
κινδύνων αυτών σχετικά µε τα εν λόγω προϊόντα» 
και πάλι προφανώς από τους συµβούλους που η ί-
δια η οδηγία ορίζει.

Στο άρθρο 44, παρ. 4 του ν.4235/2014 (Α’ 32), όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 35 του ν.4036/2012 
(ΦΕΚ Α’ 8), την νοµική πρόβλεψη ο συνταγογράφος 
των ΦΠ, είτε είναι είτε δεν είναι και υπεύθυνος επι-
στήµονας των καταστηµάτων διάθεσης αυτών, να 
καθίσταται αποκλειστικά υπεύθυνος για την επι-
λογή τόσο της δραστικής ουσίας όσο και των ενδε-
δειγµένων και εγκεκριµένων για τη κάθε χρήση ΦΠ.

Είναι λοιπόν οξύµωρο ο υπεύθυνος γεωπόνος να 
ορίζεται από τον έναν νόµο ως υπεύθυνος για τη σω-
στή χρήση των ΦΠ και από την άλλη να µην µπορεί 
να είναι σύµβουλος του παραγωγού».

Ρόλο αγροτικών
συμβούλων διεκδικούν 
οι γεωπόνοι εφοδίων

Νοµικά έωλο 
το ασυµβίβαστο  
«Eίναι απορίας άξιο και πιθανώς 
νοµικά έωλο» αναφέρουν 
οι γεωπόνοι, «πώς η ελληνική 
πολιτεία αποφασίζει να 
αποκλείσει από τον ορισµό του 
ως Γεωργικό Σύµβουλο τον 
Γεωπόνο που ασκεί εµπορία 
ΦΠ, διαγράφοντας µε µια απλή 
υπουργική απόφαση, ως 
µονοκονδυλιά, τη σταθερή από 
το 1973 στρατηγική της να 
αναθέσει τη συµβουλευτική επί 
των γεωργικών εφοδίων, µε 
προεξέχοντα τα φυτοφάρµακα, 
στον ιδιώτη γεωπόνο ή 
τεχνολόγο γεωπονίας απόφοιτο 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ο 
οποίος τα προµηθεύει στον 
αγρότη και στον οποίο λίαν 
προσφάτως, µε τους νόµους 
4036/12 και 4235/14, έχει 
ανανεώσει την εµπιστοσύνη του 
ως συνταγογράφο, υπεύθυνο 
επιστήµονα και σύµβουλο του 
αγρότη στη χρήση των 
φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων για τους σκοπούς 
του κανονισµού 1107/2009 
και της οδηγίας 128/2009, στις 
ίδιες απαιτήσεις των οποίων 
αναφέρεται και ο κανονισµός 
1305/2013 στο άρθρο 15.4.ε 
για τη στήριξη των 
συµβουλευτικών υπηρεσιών 
στα φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα.». «Αναντίρρητα 
λοιπόν το να έχει οριστεί 
σε εθνικό επίπεδο πως ο 
επιστήµονας συνταγογραφος 
γεωργικών φαρµάκων δεν 
µπορεί να δίνει γεωργική 
συµβουλή δηµιουργεί 
δυσλειτουργία στην σωστή 
ορθολογική χρηση γεωργικων 
φαρµακων», αναφέρει 
παράλληλα η επιστολή.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ

3.084
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ

ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ
1/11/2021

ΠΑΡΟΧΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ



ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Με σηµαντικές αλλαγές σε σχέση µε τη διαβού-
λευση εκδόθηκε η προδηµοσίευση των Νέων Α-
γροτών για πριµ εγκατάστασης 35.000-40.000 
ευρώ, µε τις αρχές να ανοίγουν σηµαντικά το 
πεδίο εν δυνάµει δικαιούχων. Συγκεκριµένα: 

Πρώτον προβλέπεται πως ακόµα και όσοι νε-
αροί υπέβαλλαν ΟΣ∆Ε την τελευταία 5ετία αν 
δεν ξεπέρασαν µε αυτές τις καλλιέργειες την Τυ-
πική Απόδοση των 12.000 ευρώ σε ηπειρωτικά, 
Κρήτη, Έυβοια και τα 10.000 ευρώ στα νησιά, 
µπορούν να κάνουν αίτηση ένταξης. Αυτό εξυ-
πηρετεί ιδιαίτερα όσους δηλώνουν µη παραγω-
γικά δέντρα τα τελευταία χρόνια και για πρώτη 
φορά θα δηλώσουν φέτος αγροτικό εισόδηµα.  

∆εύτερον, καταργήθηκε η παράγραφος περί 
υποχρέωσης στρατιωτικής θητείας. 

Τρίτον, ως κατώφλι ένταξης στο πρόγραµµα 
ορίστηκαν τα 12.000 ευρώ για ηπειρωτική Ελ-
λάδα, Κρήτη και  Εύβοια, τα 10.000 ευρώ για 
τα νησιά µε πληθυσµό µεγαλύτερο των 3.100 
κατοίκων και 8.000 ευρώ για τα νησιά µε πλη-

θυσµό µικρότερο ή ίσο των 3.100 κατοίκων. 
Τέταρτον, οι µελισσοκόµοι ανεξαρτήτως τό-

που εγκατάστασης εντάσσονται στο Μέτρο µε 
109 κυψέλες και άνω. 

Πέµπτον, µεγαλώνει περαιτέρω το παράθυ-
ρο ένταξης στο πρόγραµµα για όσους έχουν 
σύζυγο αγρότη/αγρότισσσα. 

Σε κάθε περίπτωση ο νεαρός δεν θα πρέ-
πει να έχει ασκήσει γεωργική επαγγελµατική 
δραστηριότητα τουλάχιστον κατά τα τελευταία 
5 έτη πριν την ηµεροµηνία πρώτης εγκατάστα-
σης και επίσης να εγκαθίσταται για πρώτη φο-
ρά στην εκµετάλλευση ως αρχηγός κατά το δε-
καοκτάµηνο που προηγείται της ηµεροµηνίας 
υποβολής της αίτησης στήριξης.

Από την άλλη, την ώρα που χαλαρώνουν τα 
κριτήρια ένταξης, σφίγγουν οι όροι παραµο-
νής στο πρόγραµµα καθώς: Πρώτον, αυξάνε-
ται κατά 1 έτος και φτάνει τα 7-8 η δέσµευση 
παραµονής στο αγροτικό επάγγελµα και, δεύ-
τερον, όλοι δεσµεύονται κατά το έτος ολοκλή-
ρωσης του επιχειρηµατικού τους σχεδίου να ε-
πιτύχουν τυπική απόδοση αυξηµένη κατά του-
λάχιστον 20% αλλά σε κάθε περίπτωση µεγα-
λύτερη ή ίση των 16.000 ευρώ . Το ποσό αυτό 
µειώνεται για τα νησιά. 

Σε διαβούλευση τα κριτήρια µοριοδότησης 
Με βάση ένταξης τους 45 πόντους βγήκε σε 

διαβούλευση ο πίνακας µοριοδότησης για την 
3η πρόσκληση Νέων Αγροτών. Ο πίνακας αυ-
τός έχει ιδιαίτερη σηµασία καθώς θα ορίσει σε 
πολύ µεγάλο βαθµό τους τελικούς δικαιούχους 
από τους απορριπτόµενους του προγράµµατος, 
ειδικά εάν ξεπεράσουν οι αιτήσεις τον προβλε-
πόµενο προϋπολογισµό. Με βάση τον πίνακα, 
ήδη 11 µόρια έχουν στην «τσέπη» τους όσοι θα 
δηλώσουν στο ΟΣ∆Ε κυρίως εκτάσεις µε ελαι-
ώνες, οινάµπελα, σιτηρά, οπωροκηπευτικά, 
οι αιγοπροβατοτρόφοι και οι µελισσοκόµοι. 

Μάλιστα, πολλοί από αυτούς του κλάδους είναι 
και κλάδοι προτεραιότητας σε κάποιες περιφέ-
ρειες και έτσι εν δυνάµει µπορεί µόνο και µόνο 
από το είδος της καλλιέργειας ή της εκτροφής, 
ένας υποψήφιος να συγκεντρώσει 40 µόρια α-
πό το µέγιστο των 100. Ως εκ τούτου, η ένταξη 
θα παίξει κυρίως στην ιδιοκτησία των αγροτεµα-
χίων και την Τυπική Απόδοση, ενώ ένα πτυχίο 
από µία Γεωπονική σχολή βοηθά τα µέγιστα.

Δικαίωμα και με ΟΣΔΕ προ 5ετίας, 
πριμ πρώτης εγκατάστασης αγροτών

Προδημοσιεύτηκε 
η πρόσκληση των 

Νέων Αγροτών, 
με χαλάρωση των 

κριτηρίων ένταξης 
όπως είναι το 

δικαίωμα υποβολής 
αίτησης για όσους 
υπέβαλλαν ΟΣΔΕ 
με μικρή Τυπική 

Απόδοση την 
τελευταία 5ετία

Ενίσχυση
Το πριµ εγκατάστασης 
διαµορφώνεται στα 
40.000 ευρώ για 
κτηνοτρόφους που ζουν 
σε ορεινά ή σε νησιά.

Κονδύλια
Η πρόσκληση θα εκδοθεί 
τον ερχόµενο Σεπτέµβριο 
και θα είναι ύψους 
περίπου 350 εκατ. ευρώ 
για 10.000 δικαιούχους.

Δηλώσεις
Η ένταξη των υποψήφιων 
θα γίνει σύµφωνα µε τις 
αιτήσεις ΟΣ∆Ε του 2021 
σύµφωνα µε την 
προδηµοσίευση.
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Τυπική 
απόδοση 
ένταξης

Το µέγεθος παραγωγικής δυναµικότητας 
(εκφρασµένη ως τυπική απόδοση) βάσει της 
αίτησης ΟΣ∆Ε 2021 (έτος αναφοράς) πρέπει να 
είναι µεγαλύτερο ή ίσο των: 
α) 12.000 ευρώ για την ηπειρωτική χώρα, την 
Κρήτη και την Εύβοια. 
β) 10.000 ευρώ για τα νησιά µε πληθυσµό 
µεγαλύτερο των 3.100 κατοίκων πλην Κρήτης 
και Εύβοιας. 
γ) 8.000 ευρώ για τα νησιά µε πληθυσµό 
µικρότερο ή ίσο των 3.100 κατοίκων. 
δ) λαµβάνοντας υπόψη τη σηµαντική 

περιβαλλοντική συµβολή της µελισσοκοµίας και 
τις προτεραιότητες της ΕΕ για τους επικονιαστές 
(Πράσινη Συµφωνία, Στρατηγικές Αγρόκτηµα- 
Πιάτο και Βιοποικιλότητα) ανεξάρτητα από τον 
τόπο εγκατάστασης του νέου γεωργού, είναι 
επιλέξιµες οι εκµεταλλεύσεις που κατά το 2021 
αξιοποιούν και δηλώνουν στο ΟΣ∆Ε τουλάχιστον 
109 κυψέλες.

Στην τυπική απόδοση της εκµετάλλευσης 
δεν προσµετράται η τυπική απόδοση των 
επίσπορων καλλιεργειών. 

∆ικαίωµα υποβολής αίτησης στήριξης έχουν α) φυσικά πρόσωπα και β) νοµικά 
πρόσωπα στα οποία ο αρχηγός της γεωργικής εκµετάλλευσης είναι νέος γεωργός 
που, κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης στήριξης, πληροί τις παρακάτω 
προϋποθέσεις:
1. Είναι ενήλικας και δεν έχει υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας του.
2. Είναι µόνιµος κάτοικος σε κάποια από τις περιοχές εφαρµογής του µέτρου.
3. Εγκαθίσταται για πρώτη φορά στην εκµετάλλευση κατά το δεκαοκτάµηνο που 
προηγείται της ηµεροµηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.
4. Υποβάλλει ΕΑΕ για το έτος 2021.
5. Εγγράφεται στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως 
επαγγελµατίας αγρότης νεοεισερχόµενος στον αγροτικό τοµέα, για τα φυσικά 
πρόσωπα, ή ως κάτοχος αγροτικής εκµετάλλευσης, για τα νοµικά πρόσωπα.
6. ∆εν έχει ασκήσει γεωργική επαγγελµατική δραστηριότητα τουλάχιστον κατά τα 
τελευταία 5 έτη πριν την ηµεροµηνία πρώτης εγκατάστασης.
7. Κατά την τελευταία πενταετία δεν έχει υποβάλει δήλωση ΟΣ∆Ε µε τυπική 
απόδοση που υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ στην ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την 
Εύβοια και τα 10.000 ευρώ στα νησιά πλην Κρήτης και Εύβοιας.
8. ∆εν έχει εξωγεωργική απασχόληση, µόνιµη εξαρτηµένη ή µη εξαρτηµένη ή, αν 
έχει, δεσµεύεται να τη διακόψει µετά την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων εξέτασης 
της αίτησής του (εφόσον κριθεί επιλέξιµος) και πριν την ένταξή του στο µέτρο.
9. ∆εν έχει υπάρξει στο παρελθόν δικαιούχος µέτρων νέων γεωργών.
10. ∆εν έχει σύζυγο η οποία ή ο οποίος: α) Έχει υποβάλει δήλωση ΟΣ∆Ε το έτος 
2021 ή/και β) Τα έτη 2019 ή/και 2020 έχει υποβάλλει δήλωση ΟΣ∆Ε µε τυπική 
απόδοση που υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ στην ηπειρωτική χώρα την Κρήτη και την 
Εύβοια και τα 10.000 ευρώ στα νησιά πλην Κρήτης και Εύβοιας ή/και γ) Είναι 
επαγγελµατίας αγρότης / αγρότισσα, βάσει βεβαίωσης του ΜΑΑΕ, ή έχει τις 
προϋποθέσεις για να οριστεί ως επαγγελµατίας αγρότης / αγρότισσα από το ΜΑΑΕ. 
Εξαιρούνται οι σύζυγοι των επαγγελµατιών αγροτών στο τοµέα της αλιείας.
11. ∆εν είναι σπουδαστής/στρια ή φοιτητής/τρια που δεν έχει συµπληρώσει τον 
αριθµό των προβλεπόµενων ετών φοίτησης για κάθε σχολή.
12. Τα νοµικά πρόσωπα πρέπει να ανήκουν κατά κύριο λόγο σε νέο γεωργό (ο 
νέος γεωργός µετέχει στο κεφάλαιο του νοµικού προσώπου τουλάχιστον κατά 51%).
13. Η γεωργική εκµετάλλευση πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του 
τόπου της µόνιµης κατοικίας του/της αρχηγού της εκµετάλλευσης. Η περιοχή αυτή 
δεν µπορεί να υπερβεί τα όρια των όµορων Περιφερειακών Ενοτήτων.

Τα βήματα 
για την ένταξη 
στο πρόγραμμα 
Νέων Αγροτών

Με την προδημοσίευση της προκήρυξης των Νέων 
Αγροτών και του αντίστοιχου πίνακα μοριοδότησης, 
το βάρος τώρα πέφτει στις δηλώσεις ΟΣΔΕ 2021 που 
από τις εκτάσεις, τις καλλιέργειες και τις εκτροφές τις 
οποίες θα δηλώσει ο ενδιαφερόμενος θα εξαρτηθεί 
η ένταξη του στο πριμ των 35.000-40.000 ευρώ. 
Η πρόσκληση θα βγει το Σεπτέμβριο και η Agrenda 
παρουσιάζει έναν χρηστικό οδηγό ένταξης στο Μέτρο

Κριτήρια ένταξης δικαιούχων 
και εκµεταλλεύσεων

Ποσό ενίσχυσης και προσαυξήσεις:

Βασικό ποσό ενίσχυσης 35.000 ευρώ
Συν 2.500 ευρώ εφόσον η περιοχή 

µόνιµης κατοικίας των νέων γεωργών 
βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή 
µειονεκτικές ή σε µικρά νησιά (νησιά 
µέχρι και 3.100 κατοίκους πληθυσµό).

 Συν 2.500 ευρώ εφόσον η βασική 
κατεύθυνση είναι η πτηνοκτηνοτροφική.

1

2
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35.000
 ΒΑΣΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΕΥΡΩ

2.500+
ΠΕΡΙΟΧΗ MΟΝΙMΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΕ ΟΡΕΙΝΕΣ, 
MΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ / MΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ

2.500+
ΓΙΑ ΠΤΗΝΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ

{
Ηµεροµηνία πρόσκλησης

Σεπτέµβριος 2021

Προϋπολογισµός

350 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ



Τι πρέπει 
να κάνω 
για να µπω 
στο Μέτρο;

Βήµα 1

Υποβολή ΟΣ∆Ε 2021 µε δήλωση της εκµετάλλευσης 
προς ένταξη στο πρόγραµµα Νέων Αγροτών

Βήµα 2

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τυποποιηµένο επιχειρηµατικό 
σχέδιο ανάπτυξης της γεωργικής τους εκµετάλλευσης. Η 
διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηµατικού σχεδίου δεν 
µπορεί να είναι µικρότερη από τρία έτη και µεγαλύτερη 
από τέσσερα.

Βήµα 3

Η πρόσκληση ανοίγει τον Σεπτέµβριο. Kάθε υποψήφιος 
έχει δικαίωµα να υποβάλει µόνο µία αίτηση στήριξης. 

Βήµα 4

Η υποβολή των αιτήσεων πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά 
µέσω του µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος 
Κρατικών Ενισχύσεων στο www.ependyseis.gr/mis

Η βάση ένταξης στο πρόγραµµα είναι 45 µόρια. Τα κριτήρια µοριοδότησης είναι:
Κατοχή πτυχίου-τίτλου σπουδών γεωτεχνικής κατεύθυνσης:
ανώτερο ή ίσο µε επίπεδο 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (από ΑΕΙ/ΤΕΙ ή απόφοιτους 

της τάξης µαθητείας των ΕΠΑ.Λ. ή ΙΕΚ µετά από πιστοποίηση): 8 µόρια.
επιπέδου 4 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (Πτυχίο Επαγγελµατικού Λυκείου): 4 µόρια

 Συµµετοχή σε Οµάδες ή Οργανώσεις παραγωγών: 2 µόρια.
 Ετήσιο εισόδηµα: Ατοµικό ετήσιο εισόδηµα έως και 7.500 ευρώ (από κάθε πηγή) και 

οικογενειακό ετήσιο εισόδηµα έως και 20.000 ευρώ (από κάθε πηγή):  6 µόρια.
 Ανεργία πάνω από 1 έτος πριν από την έναρξη πρώτης εγκατάστασης: 5 µόρια.
 Μόνιµη κατοικία: Νησιά µε πληθυσµό έως και 3.100 κάτοικοι ή Νησιά που ανήκουν σε µη 

νησιωτικές περιφέρειες ή Περιοχές που χαρακτηρίζονται ως Ορεινές σύµφωνα ή συνδυασµός 
αυτών: 5 µόρια.

 Μόνιµη κατοικία (πληθυσµός): 
Κοινότητες µε πληθυσµό έως και 2.500 κατοίκους: 5 µόρια, 
Κοινότητες µε πληθυσµό από 2.501 έως και 5.000 κατοίκους: 2,5 µόρια.

 Ποσοστό της παραγωγικής δυναµικότητας της εκµετάλλευσης (εκφρασµένη ως αρχική τυπική 
απόδοση) που προέρχεται από ιδιόκτητη γεωργική γη και ζωικό κεφάλαιο και όταν είναι 
τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 25% στο σύνολο της εκµετάλλευσης: 6 έως 12 µόρια

 Παραγωγική δυναµικότητα της εκµετάλλευσης (εκφρασµένη ως αρχική τυπική απόδοση) 
µικρότερη των 15.000 ευρώ: 5 µόρια. 
ίση µε 15.000 ευρώ έως και 20.000 ευρώ: 8 µόρια 
ίση ή µεγαλύτερη των 20.000 ευρώ: 10 µόρια.

 Προσανατολισµός της εκµετάλλευσης (άνω του 50% της τυπικής απόδοσης) βάσει εθνικών 
κριτηρίων: αιγοπροβατοτροφία, µελισσοκοµία οπωροκηπευτικά, ζωοτροφές, φυτά ανθεκτικά 
στην κλιµατική αλλαγή (π.χ ελαιώνες) από 2 έως 5 µόρια.

 Προσανατολισµός της εκµετάλλευσης (άνω του 50% της τυπικής απόδοσης) βάσει 
περιφερειακών κριτηρίων: έως 12 µόρια ανάλογα τους κλάδους προτεραιότητας που επιλέγει 
κάθε Περιφέρεια.

 Το επιχειρηµατικό σχέδιο συµβάλλει στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων βιολογικής 
παραγωγής ή ολοκληρωµένης διαχείρισης εφόσον αφορά ποσοστό της παραγωγικής 
δυναµικότητας της εκµετάλλευσης (εκφρασµένη ως τελική τυπική απόδοση) που είναι 
τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 40% στο σύνολο της εκµετάλλευσης: 7 µόρια.

 Μελλοντικός προσανατολισµός της εκµεταλλεύσης (άνω του 50% της τυπικής απόδοσης) 
βάσει εθνικών κριτηρίων: αιγοπροβατοτροφία, µελισσοκοµία οπωροκηπευτικά, ζωοτροφές, φυτά 
ανθεκτικά στην κλιµατική αλλαγή (π.χ ελαιώνες) από 4,8 έως 6 µόρια.

 Μελλοντικός προσανατολισµός της εκµετάλλευσης (άνω του 50% της τυπικής απόδοσης) 
βάσει περιφερειακών κριτηρίων: έως 17 µόρια ανάλογα τους κλάδους προτεραιότητας που 
επιλέγει κάθε Περιφέρεια.

1. Να υποβάλουν και να εκτελέσουν µε επιτυχία επιχειρηµατικό 
σχέδιο ανάπτυξης της γεωργικής τους εκµετάλλευσης µέχρι τη 
συµπλήρωση τεσσάρων ετών από την ηµεροµηνία ένταξής τους 
στο µέτρο υποβάλλοντας αίτηµα ολοκλήρωσης του 
επιχειρηµατικού τους σχεδίου κατά τη διάρκεια του τέταρτου 
έτους από την ηµεροµηνία ένταξης.
2. Να αποκτήσουν την ιδιότητα του επαγγελµατία αγρότη και να 
τη διατηρήσουν για τέσσερα έτη από το έτος ολοκλήρωσης του 
επιχειρηµατικού τους σχεδίου. Οι υποχρεώσεις αυτές θα 
ελέγχονται ηλεκτρονικά µε βάση τα αντίστοιχα µητρώα του 
ΥΠΑΑΤ και άλλων φορέων.
3. Κατά το έτος ολοκλήρωσης του επιχειρηµατικού τους σχεδίου 
να επιτύχουν τυπική απόδοση αυξηµένη κατά τουλάχιστον 20% 
αλλά σε κάθε περίπτωση µεγαλύτερη ή ίση των:
α) 16.000 ευρώ για την ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την 
Εύβοια. Συνεπώς, εκµεταλλεύσεις µε τυπική απόδοση εισόδου 
έως και 13.333 ευρώ πρέπει κατά το έτος ολοκλήρωσης να 
επιτύχουν τυπική απόδοση εξόδου τουλάχιστον 16.000 ευρώ. 
Εκµεταλλεύσεις µε τυπική απόδοση εισόδου µεγαλύτερης των 
13.333 5 ευρώ πρέπει κατά το έτος ολοκλήρωσης να επιτύχουν 
αύξηση τουλάχιστον κατά 20%.
β) 14.000 ευρώ για τα νησιά µε πληθυσµό άνω των 3.100 
κατοίκων, πλην Κρήτης και Εύβοιας. Συνεπώς εκµεταλλεύσεις µε 
τυπική απόδοση εισόδου έως και 11.666 ευρώ πρέπει κατά το 
έτος ολοκλήρωσης να επιτύχουν τυπική απόδοση εξόδου 
τουλάχιστον 14.000 ευρώ. Εκµεταλλεύσεις µε τυπική απόδοση 
εισόδου µεγαλύτερης των 11.666 ευρώ πρέπει κατά το έτος 
ολοκλήρωσης να επιτύχουν αύξηση τουλάχιστον κατά 20%.
γ) 10.700 ευρώ για τα νησιά µε πληθυσµό µικρότερο ή ίσο των 
3.100 κατοίκων. Συνεπώς, εκµεταλλεύσεις µε τυπική απόδοση 
εισόδου έως και 8.917 ευρώ πρέπει κατά το έτος ολοκλήρωσης 
να επιτύχουν τυπική απόδοση εξόδου τουλάχιστον 10.700 ευρώ. 
Εκµεταλλεύσεις µε τυπική απόδοση εισόδου µεγαλύτερης των 
8.917 ευρώ πρέπει κατά το έτος ολοκλήρωσης να επιτύχουν 
αύξηση τουλάχιστον κατά 20%.
4. Να υπαχθούν εντός 12 µηνών από την ηµεροµηνία έκδοσης 
της απόφασης ένταξης στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και να 
παραµείνουν σε αυτό τουλάχιστον για τέσσερα έτη µετά το έτος 
ολοκλήρωσης του επιχειρηµατικού τους σχεδίου.
5. Να υποβάλλουν κάθε έτος δήλωση στο ΟΣ∆Ε, από το 2021 
έως και τέσσερα έτη µετά το έτος ολοκλήρωσης του 
επιχειρηµατικού τους σχεδίου.

∆εσµεύσεις που αναλαµβάνουν 
οι δικαιούχοι

Κριτήρια µοριοδότησης 
για ένταξη στο Μέτρο 6.1

Οι δικαιούχοι επίσης θα πρέπει:

  Από το επόµενο έτος εκείνου της ολοκλήρωσης του 
επιχειρηµατικού τους σχεδίου και για συνολικά 
τέσσερα έτη, η τυπική απόδοση της εκµετάλλευσης να 
µην υπολείπεται των 16.000 ευρώ για την ηπειρωτική 
χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια, των 14.000 ευρώ για 
τα νησιά µε πληθυσµό µεγαλύτερο των 3.100 
κατοίκων πλην Κρήτης και Εύβοιας και των 10.700 
ευρώ για νησιά µε πληθυσµό µικρότερο ή ίσο των 
3.100 κατοίκων.

  Να αποκτήσουν επαγγελµατικά προσόντα εντός 36 
µηνών από την ηµεροµηνία ένταξής τους 
παρακολουθώντας σεµινάριο του ΕΛΓΟ – ∆ΗΜΗΤΡΑ.
Να διατηρούν τη γεωργική τους εκµετάλλευση στην 

ευρύτερη περιοχή του τόπου της µόνιµης κατοικίας τους.

3 4

5
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ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

∆ιαθέσιµα στην ελληνική αγορά θα είναι 
από τον Ιούνιο του 2021 τα τρακτέρ της 
Goldoni µέσω του δικτύου αντιπροσώπων 
της Agricon AEE. Το brand µετά από µία πε-
ριπετειώδη αναδιάρθρωση και µετονοµασία 
(είχε µετονοµαστεί σε Arbos) το 2016, επι-
στρέφει ξανά στο γνώριµο πορτοκαλί µε-
τά την εξαγορά του από τον βελγικό Όµι-
λο Keestrack, µε την Agricon ΑΕΕ να ανα-
λαµβάνει την εισαγωγή τους. Σηµειώνεται 

εδώ πως αν και η Goldoni έµεινε γνωστή 
κυρίως για τα δενδροκοµικά/αµπελουργι-
κά τρακτέρ, στο σύντοµο µέλλον θα είναι 
σε θέση να προσφέρει και µηχανήµατα α-
νοιχτού πεδίου, τη Σειρά Κ. Είναι πολύ πι-
θανό η σειρά αυτή να βασιστεί στα µεγαλύ-
τερης ιπποδύναµης Arbos που κατασκευα-
ζόντουσαν στη µονάδα της Ιταλίας. 

Η Agricon ΑΕΕ αναφέρει σε δελτίο τύπου: 
«Έχοντας ήδη ένα εκτεταµένο δίκτυο Επι-
σήµων Εµπόρων πανελλαδικά, η Agricon 
µπορεί να καλύψει άµεσα και µε συνέπεια 
τις ανάγκες του Έλληνα αγρότη τόσο στην 

Ξανά στην ελληνική 
αγορά από τον Ιούνιο 
η φίρμα της Goldoni   
H Agricon ΑΕΕ ανέλαβε την εισαγωγή της φίρμας 
που άναψε ξανά τα φουγάρα στο Κάρπι της Ιταλίας

Νέο ερευνητικό 
κέντρο Kubota

H Kubota ίδρυσε ένα νέο 
κέντρο έρευνας και ανά-
πτυξης στη Γαλλία. Με αυ-
τόν τον τρόπο θέλει να επι-
ταχύνει την τοπική ανάπτυ-
ξη των τρακτέρ µε στόχο 
την αύξηση της παρουσίας 
της τόσο στην ευρωπαϊκή 
όσο και στην παγκόσµια 
αγορά αγροτικού εξοπλι-
σµού. Η επένδυση κόστισε 
περίπου 10 εκατ. ευρώ.

Τις 1.000 Tempo L 
έφτασε η Väderstad 
Η Väderstad γιορτάζει την 
παραγωγή χιλίων υψηλής 
ακρίβειας σπαρτικών 
Tempo L. Η Tempo L είναι 
προς το παρόν διαθέσιµο 
µε 8-24 σειρές, και από 
τον Ιούνιο του 2021 
η νέα Tempo L 32 µπαί-
νει στην παραγωγή. Και 
θα είναι η µεγαλύτερη 
φυτευτική Tempo µε 32 
σειρές και πλάτος εργασί-
ας 12 µέτρα.

Ρεκόρ εσόδων 
για την Amazone
Με συνολικές πωλήσεις 
που αγγίζουν τα 537 εκα-
τοµµύρια ευρώ για το οικο-
νοµικό έτος 2020 (467 
εκατ. ευρώ πέρυσι), η 
Amazone βιώνει το πιο 
κερδοφόρο έτος στην ιστο-
ρία των 138 ετών παρουσί-
ας στον χώρο. Mε µερίδιο 
εξαγωγών άνω του 80%, η 
διεθνής αγορά είχε ιδιαίτε-
ρη επίδραση στο θετικό αυ-
τό αποτέλεσµα.

Χορτοδετική MF, 
RB 4160 Protec 
H Massey Ferguson λαν-
σάρει την ευέλικτη χορτο-
δετική RB 4160 Protec. 
Εκτός από το δεµάτι που 
τυλίγεται µε πλαστικό, το 
µηχάνηµα µπορεί να χρη-

Γρήγορη αποσύνδεση 
κεφαλής στις Ideal
Ο όµιλος AGCO παρουσία-
σε το σύστηµα σύνδεσης 
κεφαλής AutoDock για τις 
νέες αλωνιστικές Fendt 
Ideal. Το αυτόµατο σύστη-
µα AutoDock βοηθά στη 
γρήγορη σύνδεση και απο-
σύνδεση κεφαλών της 
αλωνιστικής. «Ένα άγγιγ-
µα στο τερµατικό της κα-
µπίνας ξεκινά τη διαδικα-
σία του AutoDock των πέ-
ντε δευτερολέπτων, εξα-
λείφοντας τις διαδροµές 
για τον χειριστή από την 
καµπίνα στην κεφαλή», 
αναφέρει ο Όµιλος. 

σιµοποιηθεί για να µαζέψει 
τη χορτονοµή πριν τοποθε-
τηθεί ως ενσίρωµα, καθώς 
και για ξηρό σανό, άχυρο, 
ακόµη και καλαµπόκι. Οι 
χειριστές µπορούν να επι-
λέξουν µηδέν, οκτώ, εννέα 
ή δεκαεπτά µαχαίρια. 
Εκτός από δύο ρολά µεµ-
βράνης, η RB 4160P µπο-
ρεί να µεταφέρει 14 επι-
πλέον ρολά φιλµ 750 ή 
500 χιλιοστών.
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Νέο Embrelia SC από 
την Άλφα Γεωργικά 
Εφόδια 
Το νέο µυκητοκτόνο της Αλ-
φα Γεωργικά ΕΦόδια Embrelia 
SC ενσωµατώνει όλα εκείνα 
τα χαρακτηριστικά που το κα-
θιστούν µια εξαιρετική επι-
λογή για τον σύγχρονο δεν-
δροκόµο. Το Embrelia SC εί-
ναι µίγµα του καινοτόµου isopyrazam και του διαχρονικού 
difenoconazole. To isopyrazam, είναι µια νέα δραστική ουσία 
για την αντιµετώπιση ενός µεγάλου εύρους ασθενειών. Είναι ε-
ξαιρετικά αποτελεσµατικό στο ωίδιο κηπευτικών και δέντρων, 
στην αλτερνάρια, στο φουζικλάδιο, στη µονίλια και στις πιο σο-
βαρές ασθένειες των σιτηρών. To isopyrazam ανήκει στη νέα γε-
νιά της οµάδας των SDHIs (παρεµποδιστές αφυδρογονάσης του 
ηλεκτρικού οξέος). Λόγω της µοναδικής ιδιότητας της «διπλής 
δέσµευσης» του isopyrazam, το Embrelia SC δίνει νέες διαστά-
σεις στην αντιµετώπιση των σοβαρότερων ασθενειών των µηλο-
ειδών και των πυρηνοκάρπων. Η δραστική ουσία isopyrazam, 
δρα αναστέλλοντας τη µιτοχονδριακή αναπνοή και σταµατώντας 
την παραγωγή ενέργειας στο µύκητα. 

Η µοναδική του ιδιότητα της «διπλής δέσµευσης»  συνίστα-
ται στην παρουσία:

1. Του δακτυλίου Benzonorbornene, µοναδικού για το isopyrazam. 
Λόγω της παρουσίας του, το µόριο είναι πολύ λιπόφιλο και συσ-
σωρεύεται στην κηρώδη εφυµενίδα (δεξαµενή δραστικής ουσί-
ας) γεγονός που του προσδίδει προστασία από τη βροχή, την η-
λιακή ακτινοβολία και µεγάλη διάρκεια δράσης. 

2. Του δακτυλίου pyrazole, κοινού για όλη τη χηµική οµάδα. 
Προσδίδει στο isopyrazam την ιδιότητα της ισχυρής δέσµευσης 
στο ένζυµο SDH στη µιτοχονδριακή µεµβράνη του µύκητα. Έ-
τσι, το µοριακό του σχήµα του παρέχει ένα δυνατό «κλείδωµα» 
στο παθογόνο.

Άµεσο αποτέλεσµα των παραπάνω χαρακτηριστικών του 
isopyrazam είναι: Ισχυρή προληπτική δράση, µεγάλη διάρκεια 
δράσης, διελασµατική µετακίνηση, νωρίς θεραπευτική δράση, 
αντοχή στη βροχόπτωση και στην ηλιακή ακτινοβολία, υψηλή 
αποτελεσµατικότητα «εκ των έσω» λόγω δεξαµενής της δραστι-
κής ουσίας στο εσωτερικό του φύλλου.

To difenoconazole ανήκει στην οµάδα των τριαζολών. Είναι 
µυκητοκτόνο µε  διελασµατική κίνηση και θεραπευτική µεγά-
λης διάρκειας δράση. Παρουσιάζει υψηλή αποτελεσµατικότη-
τα ακόµα και σε χαµηλές (5oC) θερµοκρασίες, καθώς κι αντοχή 
στην έκπλυση από τη βροχή.

Επιπλέον, το Embrelia SC διαθέτει ευνοϊκό οικοτοξικολογικό 
προφίλ και είναι συµβατό µε προγράµµατα IPM. Με βάση τα δε-
δοµένα που υπάρχουν, δεν παρουσιάζει αρνητικές επιπτώσεις 
στα ωφέλιµα έντοµα και στις µέλισσες.

Το Embrelia SC, αξιολογήθηκε σε πολυάριθµες δοκιµές σε 
µηλοειδή και πυρηνόκαρπα, κατά των σηµαντικότερων ασθε-
νειών τους (Φουζικλάδιο - Ωΐδιο για µηλοειδή και Μονίλια – Ωΐ-
διο για πυρηνόκαρπα). Από τις εφαρµογές του αποδεικνύονται 
και στην πράξη τα οφέλη και πλεονεκτήµατα του:  Άριστος έλεγ-
χος στο φουζικλάδιο, στη µονίλια, και στο ωίδιο σε καρπούς και 
φύλλα, ισχυρή προληπτική και θεραπευτική δράση, ιδανικό για 
προγράµµατα διαχείρισης ανθεκτικότητας και ολοκληρωµένης 
φυτοπροστασίας (IPM), υψηλή αντοχή στην έκπλυση, ευελιξία 
στην εφαρµογή του. Παράλληλα διαθέτει µεγάλη διάρκεια δρά-
σης που καλύπτει τα κρίσιµα στάδια ανάπτυξης των καλλιεργειών. 

Το Embrelia SC έχει έγκριση για τις καλλιέργειες των µηλοει-
δών (µηλιά, αχλαδιά, κυδωνιά, µουσµουλιά, αχλαδοµηλιά, µε-
σπηλιά), έναντι του Φουζικλαδίου και του Ωιδίου καθώς και για τη 
ροδακινιά, έναντι του Ωιδίου και της Μονίλιας. Πρόσφατα, έλαβε 
επέκταση για εφαρµογές έναντι της Αλτερνάριας των µηλοειδών 
καθώς και της Σκωρίασης και Κλαδοσπορίωσης για τη ροδακινιά.

αγορά νέων προϊόντων όσο και στην πα-
ροχή υψηλού επιπέδου τεχνικών υπηρε-
σιών µετά την πώληση του µηχανήµατος. 
Στόχος της Agricon AEE είναι να εδραιώσει 
την Goldoni στην Ελληνική αγορά, έτσι ώ-
στε να είναι η πρώτη επιλογή κάθε αγρότη, 
έχοντας ως εχέγγυα την εµπειρία της στον 
αγροτικό κλάδο και την πελατοκεντρική 
της φιλοσοφία.»

Σηµειώνεται πως η παραγωγή των µηχα-
νηµάτων θα παραµείνει στις εγκαταστάσεις 
της Goldoni στο Κάρπι της Ιταλίας. Σκοπός 
της Goldoni -  Keestrack, είναι να αναπτύ-
ξει τις επιχειρηµατικές της δραστηριότητες 
αξιοποιώντας συνέργειες, από την εφοδια-
στική αλυσίδα έως και τη διανοµή, οι οποί-
ες µπορούν να ωφελήσουν και τις δύο εται-
ρείες σε διαφορετικούς τοµείς αλλά µε πα-

ρόµοια λογική ανάπτυξης, τεχνολογίας, ε-
φοδιασµού και διανοµής. Πίσω από το σκε-
πτικό της νέας διοίκησης για αλλαγή χρώ-
µατος είναι όπως λέει επειδή το ζήταγε η ί-
δια αγορά, καθώς είναι ένα σήµα µε κοντά 
έναν αιώνα ιστορία. H παραγωγή ολόκλη-
ρης της ιστορικής γκάµας δενδροκοµικών 
και αµπελουργικών ελκυστήρων έχει ξεκι-
νήσει, και οι πρώτοι ελκυστήρες Goldoni θα 
είναι διαθέσιµοι από τον Απρίλιο του 2021. 

Ξεκινώντας µε τις σειρές αµπελουργικών 
– δενδροκοµικών από 50 έως 110 ίππους 
και τα ισότροχα από 20 έως 80 ίππους, η 
Goldoni σκοπεύει να µπει ξανά και δυνα-
µικά στο παιχνίδι του ανταγωνισµού, ειδι-
κά στην ευρωπαϊκή αγορά. 

Εκτός από τα δενδροκοµικά – αµπελουρ-
γικά και τα ισότροχα τρακτέρ, θα δοθεί έµ-
φαση και στην παραγωγή των µοτοσκαπτι-
κών αλλά και των ειδικών γεωργικών ελκυ-
στήρων (transcar) - ένα εξειδικευµένο τµή-
µα της αγοράς στο οποίο η Goldoni είχε πά-
ντα ηγετικό ρόλο. «H προϊοντική γκάµα, έ-
χει αναπτυχθεί για να βοηθήσει τους αγρό-
τες να διαχειριστούν ολόκληρο τον κύκλο 
δραστηριοτήτων τους πιο αποτελεσµατικά 
και µε βιώσιµο τρόπο», αναφέρει η κατα-
σκευάστρια εταιρεία. 

Ανοιχτού πεδίου
Αν και η Goldoni έµεινε γνωστή 

κυρίως για τα δενδροκοµικά/αµπε-
λουργικά τρακτέρ, σύντοµα θα έχει 

και µηχανήµατα ανοιχτού πεδίου
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Ταπεινωτική 
απάντηση

 ∆ιαχρονικό: ∆εν υπάρχει πιο 
ταπεινωτική απάντηση, 
από την περιφρονητική σιωπή. 
M de Montaigne

 Η λαϊκή αγορά Τρικάλων:
Αυτή είναι η νέα µας λαϊκή αγορά 
στα Τρίκαλα, και είναι υπέροχη, 
όπως ακριβώς έπρεπε να είναι µία 
λαϊκή αγορά σε µία περιοχή µε 
σηµαντική αγροτική παραγωγή. 
Καθαρή, πολιτισµένη, οργανωµένη, 
σε τάξη, µε επόπτη, κανονισµό, 
τουαλέτες, απινιδωτή και φαρµακείο 
για παροχή βοήθειας. 
Συνεργάστηκαν Τεχνική Υπηρεσία 

∆ήµου, ∆ΕΥΑΤ, 
∆ΕΗ, ΟΤΕ, 
Αστικό ΚΤΕΛ 
Τρικάλων, 
παρόδιοι 
επιχειρηµατίες, 
SOLIS, οι 
άνθρωποι της 
λαϊκής και 

παραγωγοί & έµποροι για το πνεύµα 
συνεργασίας. ∆. Παπαστεργίου, 
facebook, 24/3/2021.

 Αέριο κοπριάς: Σηµαντικές 
ευκαιρίες και για γεωργούς-
κτηνοτρόφους φέρνει το 
«πρασίνισµα» των δικτύων φυσικού 
αερίου, που σηµαίνει ότι εκτός από 
το ορυκτό καύσιµο, θα διοχετεύεται 
στο δίκτυο και αέριο που θα 
παράγεται από την επεξεργασία 
ζωϊκών και φυτικών καταλοίπων. 
Εφαρµόζεται πιλοτικό πρόγραµµα 
για την παραγωγή βιοαερίου στην 
Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας-
Θράκης, όπου η παραγωγή 
βιοαερίου θα µπορούσε να 
καλύπτει το 40 - 50% της 
κατανάλωσης της περιοχής. Το 
αρχικό πλάνο προβλέπει την 
εγκατάσταση πολλών µικρών 
µονάδων παραγωγής βιοµεθανίου 
σε περιοχές κοντά στα υφιστάµενα 
δίκτυα φυσικού αερίου. Μ. Τσάκας, 
∆Ε∆Α. Κ. Βουτσαδάκης, ΑΠΕ. 
meatnews.gr, 17/3/2021.

 Πρίµουλες: Πάνω από 3.000 
περιοχές, πάνω από 360.000 
καταγραφέντα λουλούδια, πάνω 
από 5.000 φωτογραφίες 
λουλουδιών πρίµουλα (cowslip) 
απέδωσε µέχρι σήµερα (5/4/2021) 
η εκστρατεία 2-8 Απρ 2021 σε όλη 
την Ευρώπη. Υπεύθυνος σε Ελλάδα 
ο κ Ν. Κρίγκας. *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

«Ψήφο εµπιστοσύνης» στο ελαιόλα-
δο παρέχουν αναφανδόν οι Έλληνες 
καταναλωτές αφού το προϊόν δεν λεί-
πει σχεδόν από κανένα νοικοκυριό 
και ταυτόχρονα η συντριπτική πλειο-
νότητα  (91%) το χαρακτηρίζει ως ποι-
οτικά ανώτερο, συγκριτικά µε όλες τις 
υπόλοιπες επιλογές φυτικών ελαίων.

Σχεδόν έξι στις δέκα οικογένειες επι-
λέγουν εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, 
το οποίο, οι περισσότεροι δηλώνουν ό-
τι προµηθεύονται από συγγενείς, φί-
λους και γνωστούς, µε αποτέλεσµα να 
µην ανησυχούν για κρούσµατα νοθεί-
ας. Για τους καταναλωτές η νοθεία σχε-
τίζεται πρωτίστως µε άλλα φυτικά έλαια 
(π.χ. ηλιέλαιο) και δευτερευόντως µε 
αναµείξεις ελαιόλαδων διαφορετικής 
ποιότητας, γεωγραφικής προέλευσης 
ή παραπλανητικές ετικέτες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, 
επίσης, το γεγονός ότι η επιλογή του 
τυποποιηµένου ελαιόλαδου από τους 
καταναλωτές, έρχεται συνήθως ως συ-
νέπεια της αδυναµίας τους να βρουν 
πρόσβαση σε συγγενείς ή φίλους που 
να παράγουν το δικό τους ελαιόλαδο.

Τα ευρήµατα αυτά, ως προς τη συµπε-
ριφορά των ελληνικών νοικοκυριών α-
πέναντι στο ελαιόλαδο, προκύπτουν α-
πό πανελλαδική µελέτη σχετικά µε τη 
στάση και τις πεποιθήσεις των κατανα-
λωτών ως προς την επιλογή, την ασφά-
λεια και τη νοθεία του ελαιόλαδου και 
της επιτραπέζιας ελιάς, που εκπόνησε 
η εταιρεία «Hellenic Research House» 
για λογαριασµό του ΕΦΕΤ. Συγκεκριµέ-
να προκύπτουν, µεταξύ άλλων, τα εξής:

Επιβεβαιώθηκε ότι η κατανάλωση 
του ελαιολάδου είναι εξαιρετικά υψηλή 
στην Ελλάδα, δεδοµένου ότι επί συνό-
λου 859 νοικοκυριών που ρωτήθηκαν, 
µόλις δύο εξαιρέθηκαν από την έρευ-
να λόγω µη κατανάλωσης ελαιολάδου. 

Το 57% των νοικοκυριών δήλωσε 

ότι χρησιµοποιεί εξαιρετικό παρθένο το 
οποίο προµηθεύεται, σε ποσοστό 74%, 
από συγγενείς, φίλους και γνωστούς. 

Η αγορά τυποποιηµένου φάνηκε να 
συνδέεται µε την πρόσβαση στην παρα-
γωγή ελαιόλαδου, καθώς το 59% όσων 
δεν έχουν «άκρες» στην πηγή παραγω-
γής, αγοράζουν τυποποιηµένο και µό-
λις 7% όσων έχουν τέτοια δυνατότητα. 

Για όσους αγοράζουν τυποποιηµένο 
ελαιόλαδο, τα βασικά κριτήρια επιλογής 
είναι η τιµή (54%), η οξύτητα (44%) και η 
γεωγραφική ένδειξη (39%), ενώ το 63% 
αγοράζει σταθερά συγκεκριµένη µάρκα.

Μόλις το 16% των καταναλωτών α-
νησυχούνγια νοθεία, διότι θεωρούν ότι 
το προϊόν που προµηθεύονται από συγ-
γενείς και γνωστούς δεν ενέχει ρίσκο.

Μόνο αν δεν βρουν από φίλους
ή συγγενείς έξτρα παρθένο, 
αγοράζουν τυποποιημένο 
οι  Έλληνες Πανελλαδική έρευνα σε 857 νοικοκυριά 

έδειξε ότι οι καταναλωτές δεν ανησυχούν 
ιδιαίτερα για νοθεία του ελαιόλαδου 

Αναλυτικά, η έρευνα σε σχετικό 
άρθρο στο περιοδικό Eλαίας Καρπός.

Σωστά η αποθήκευση σε σκιερό µέρος, 
λανθασµένη όµως η χρήση τενεκέδων

Η αποθήκευση του ελαιολάδου γίνεται από το 95% των νοικοκυριών, 
ορθώς σε σκιερό και δροσερό σηµείο, όµως χρησιµοποιούνται σε µεγάλο 
βαθµό ακατάλληλα δοχεία. Συγκεκριµένα µόλις το 16% του δείγµατος 
δήλωσαν ότι χρησιµοποιούν σκούρα γυάλινα µπουκάλια, ενώ το 61% 
χρησιµοποιεί µεταλλικά δοχεία και τενεκέδες. Σηµειωτέον ότι το γυαλί 
θεωρείται ένα από τα υλικά που συντηρεί καλύτερα το εξαιρετικό παρθένο 
ελαιόλαδο, καθώς είναι ένα αδρανές υλικό και, όταν είναι χρωµατισµένο 
(π.χ. σκούρο πράσινο), µειώνει τη διέλευση φωτός και διατηρεί καλύτερα 
πολλές από τις βιοδραστικές ενώσεις που έχουν πολλαπλά οφέλη για την 
υγεία. Το ελαιόλαδο που παραµένει σε τενεκέδες έρχεται σε επαφή µε 
περισσότερο οξυγόνο όσο περνάει ο χρόνος, το οποίο υποβαθµίζει την 
ποιότητα του εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου κατά την αποθήκευση.  

Γυαλί
Το γυαλί, θεω-

ρείται υλικό 
που συντηρεί 
καλύτερα το 
εξαιρετικό 
παρθένο

Παντού
Το ελαιόλαδο 
χρησιµοποι-
είται από τα 
νοικοκυριά 
σε όλους 

τους τρόπους 
µαγειρέµατος

Νοθεία
Για τους 

καταναλωτές 
η νοθεία σχετί-
ζεται µε άλλα 
φυτικά έλαια 

(π.χ. ηλιέλαιο)

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr
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Tην ευκαιρία διεθνούς αναγνώρισης 
και επέκτασης της παρουσίας της και 
στο εξωτερικό θα έχει η αφρίνα Μεσο-
λογγίου. Προς αυτή την κατεύθυνση η 
εταιρεία Ελληνικές Αλυκές Α.Ε. κατέθε-
σε αίτηση για την ένταξή της αφρίνας 
στο µητρώο προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ 
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και τροφίµων. Σε επικοινωνία που είχα-
µε µε τον πρόεδρο του διοικητικού συµ-
βουλίου των Ελληνικών Αλυκών, Λεω-
νίδα Βρεττάκο, ο ίδιος αναφέρει ότι θα 
χρειαστεί χρονικό διάστηµα δύο µηνών 
έως την έκδοση οριστικής απόφασης α-
πό το αρµόδιο υπουργείο. «Προϋπόθε-
ση είναι να µεσολαβήσει το συγκεκριµέ-
νο χρονικό διάστηµα ούτως ώστε εάν υ-
πάρξουν ενστάσεις από φορείς ή ιδιώτες 
που έχουν έννοµο συµφέρον να έχουν 
την δυνατότητα να τις καταθέσουν».  Ση-
µειώνεται ότι οι πιθανοί ενδιαφερόµε-
νοι και όσοι διατηρούν έννοµο συµφέ-
ρον έχουν δικαίωµα υποβολής ενστά-
σεων έως και τις 24 Μαΐου. 

Σύµφωνα µε τον κ. Βρεττάκο, εφόσον 
εγκριθεί ο φάκελος για την αναγνώριση 
της Αφρίνας ως προϊόντος Προστατευό-
µενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), οι 
Ελληνικές Αλυκές έχουν προγραµµα-
τίσει να υλοποιήσουν επένδυση, κατα-
σκευάζοντας µονάδα επεξεργασίας και 
τυποποίησης της αφρίνας. Η συγκεκρι-
µένη κίνηση θα σηµατοδοτήσει ουσια-
στικά την είσοδο του εκλεκτού προϊό-
ντος στην αγορά µε συσκευασµένο και 
επώνυµο προϊόν. «Στόχος µας είναι να 
ξεκινήσουµε εξαγωγές του προϊόντος 
καθότι έως και αυτή τη στιγµή διατίθε-
ται αποκλειστικά στην εγχώρια αγορά 
σε χύδην µορφή, σε προµηθευτές – τυ-
ποποιητές, οι οποίοι παραλαµβάνουν 
ποσότητες από εµάς και στη συνέχεια 
τις συσκευάζουν. Επιπλέον στοχεύουµε 
στην είσοδό µας και στα σούπερ µάρκετ 
µε το δικό µας συσκευασµένο προϊόν».  

Σηµειώνεται ότι η «Άσπρη Αλυκή» ό-
πως είναι αλλιώς γνωστή η περιοχή της 
αλυκής Μεσολογγίου, αποτελεί τη µε-
γαλύτερη σε µέγεθος αλυκή της Ελλά-

δας µε δυνατότητα να παράγει έως και 
το 60% των ποσοτήτων που παράγονται 
στη χώρα µας. Η συνολική έκταση ανέρ-
χεται σε 12.400 στρέµµατα και η παρα-
γωγή σε 120.000 τόνους κοινού αλατιού 
ανά έτος. Η συγκοµιδή της αφρίνας γίνε-
ται Ιούλιο και Αύγουστο χειρωνακτικά. 

Με βάση τον φάκελο της αίτησης η α-
ποθήκευση της αφρίνας γίνεται στις ε-
γκαταστάσεις των Ελληνικών Αλυκών 
στο Μεσολόγγι µε στόχο τη διασφάλι-
ση της προέλευσης και της ιχνηλασιµό-
τητας. Την ευθύνη ελέγχου του φακέ-
λου έχουν ο ΕΛΓΟ ∆ήµητρα και η ∆Α-
ΟΚ της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. 

Να σηµειωθεί ότι στις Ελληνικές Αλυ-
κές συµµετέχει το ελληνικό ∆ηµόσιο µε 
ποσοστό 55,19% µέσω της Ελληνικής Ε-
ταιρείας Συµµετοχών και Περιουσίας, πο-
σοστό 24,81% κατέχει η εταιρεία Καλα-
µαράκης ΑΕΒΕ (αλάτι Κάλας), ποσοστό 
10,19% στον δήµο Μεσολογγίου και 9,81% 
σε µικροµετόχους.        ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ

Πρώτη φορά σε «επώνυμο» 
βαζάκι η Αφρίνα Μεσολογγίου 
μετά την αναγνώριση ως ΠΓΕ

Στα ΠΟΠ το κυπριακό χαλούμι, 
πρόβλημα η έλλειψη αιγοπρόβειου
Μετά από πολυετείς προσπά-
θειες η Κύπρος κατάφερε να ε-
ξασφαλίσει την ειδική αναγνώ-
ριση από την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση, ώστε το τυρί χαλούµι να ε-
νταχθεί στην λίστα των προϊό-
ντων Προστατευόµενης Ονοµα-
σίας Προέλευσης, προστατεύο-
ντας το από αποµιµήσεις και α-
νοίγοντας του δρόµο για µια α-
γορά  224 εκατ. ευρώ.

Εντούτοις, όπως αναφέρει δη-
µοσίευµα της η Τelegraph, οι 
παραγωγοί - συµπεριλαµβανο-
µένων των Τουρκοκυπρίων στα 
Κατεχόµενα -  επισηµαίνουν ότι 
οι κανονισµοί που ακολουθούν 
αυτή την αναγνώριση είναι τόσο 
αυστηροί ώστε αναγκαστικά θα 
περιορίσουν την ποσότητα του 
τυριού που παράγουν, ενώ τυ-
ροκόµοι ανησυχούν για µείωση 
της παραγωγής λόγω έλλειψης 
αιγοπρόβειου γάλακτος.

Μεταξύ άλλων επισηµαίνουν 
ότι απαιτείται πλέον το αυθεντι-
κό χαλούµι να περιέχει τουλάχι-
στον 51% πρόβειο ή κατσικίσιο 
γάλα, τα οποία είναι σε έλλει-
ψη στο νησί. Αντίθετα θα πάνε 
χαµένες οι µεγάλες ποσότητες 

αγελαδινού γάλακτος που χρη-
σιµοποιούνταν στο παρελθόν. 
Αλλά και κατά τη διάρκεια των 
συνοµιλιών για τον ορισµό του 
χαλουµιού ως προϊόντος ΠΟΠ, 
επισήµαναν ότι  µε την αυστη-
ρή τήρηση των κανονισµών θα 
παράγονταν 60% λιγότερο χα-
λούµι, κάτι που θα αποτελού-
σε πλήγµα για τις εξαγωγές. Σε 
κάθε περίπτωση υπογραµµίζει 
η Telegraph, δεν συµµερίζονται 
όλοι οι παραγωγοί αυτή την α-
παισιοδοξία και εστιάζουν στο 
ότι το καθεστώς ΠΟΠ  θα τους 
προστατεύσει από τους αντα-
γωνιστές.

Να σηµειωθεί ότι, το λευκό 
τυρί µε την ιδιαίτερη υφή είναι 
από τα βασικά εξαγωγικά προ-
ϊόντα της Κύπρου, µε τη Βρετα-
νία να απορροφά το 40% των ε-
ξαγωγών. Μεταξύ του 2017 και 
του 2019 οι εξαγωγές του αυξή-
θηκαν κατά 43% και έχουν ξεπε-
ράσει τους 33.000 τόνους. Οι µε-
γαλύτερες αγορές είναι η Βρετα-
νία (για την οποία υπάρχει χω-
ριστή συµφωνία για το εµπορι-
κό σήµα), η Σουηδία, η Γερµα-
νία και η Ελλάδα. 

H Lady Gaga
σχεδίασε
φιάλη για
Dom Pérignon
Η Dom Pérignon 
παρουσίασε τη νέα 
συνεργασία της µε τη 
Lady  Gaga. 
Στις 6 Απριλίου 
κυκλοφόρησε µία 
περιορισµένη έκδοση 
της φιάλης σαµπάνιας 
µε ένα γλυπτό της 
διάσηµης 
Αµερικανίδας 
τραγουδίστριας, που 
σχεδίασε η ίδια. Μια 
συνεργασία η οποία 
δεν θα περιοριστεί 
µόνο σε αυτό το 
λανσάρισµα, καθώς θα 
έχει διάρκεια δύο 
ετών. Στην 
προωθητική 
φωτογραφία που 
ανέβασε η Gaga στο 
Instagram 
απεικονίζεται η ίδια να 
κρατάει µια ροζέ 
vintage σαµπάνια του 
2006 σε µωβ φιάλη.

Ο Λεωνίδας Βρεττάκος, Πρόεδρος 
στις Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.

Βρετανία
Το λευκό τυρί µε την 
ιδιαίτερη υφή είναι 
από τα βασικά εξα-

γωγικά προϊόντα της 
Κύπρου, µε τη Βρετα-
νία να απορροφά το 
40% των εξαγωγών

51%
πρόβειο ή
κατσικίσιο
γάλα

ΤΥΡΙ 
ΧΑΛΟΥΜΙ

43% αύξηση
εξαγωγών

 2017-2019

τόνοι

33.000
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Ελληνικό Κτήμα

Έφτιαξε τον μύλο 
να αλέθει δίκκοκο 
σιτάρι του πεθερού
Ένας αρχιτέκτονας από τη Θεσσαλονίκη διαθέτει στην αγορά 
μεταποιημένο σε αλεύρι, δίκκοκο σιτάρι ντόπιας ποικιλίας

Μεταποίηση
Η επιχείρηση, ενταγ-
µένη σε πρόγραµµα 

Leader, ετοιµάζεται να 
επεκταθεί περαιτέρω 

στο κοµµάτι της 
µεταποίησης 

Στα πλάνα της επιχείρησης 
η µεταποίηση του αλευριού σε 
αρτοσκευάσµατα και φρέσκο 
ψωµί, που θα διατίθενται σε 
delicatessen της Θεσσαλονίκης. 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Το πρακτικό µυαλό ενός µηχα-
νικού στη Θεσσαλονίκη, έλυσε 
τη δύσκολη εξίσωση που αφο-
ρά στην εξασφάλιση της βιωσι-
µότητας µιας αγροτικής εκµετάλλευσης µε µό-
λις 120 στρέµµατα σπαρµένα µε σκληρό σιτάρι. 
Ο Γιάννης Χωµατάς διατηρεί ένα αρχιτεκτονικό 
γραφείο, ωστόσο όταν η κρίση ζόρισε τον κλά-
δο των κατασκευών την προηγούµενη δεκαε-
τία, εστίασε την ευρηµατικότητά του στην αγρο-
τική εκµετάλλευση του πεθερού  του, Παναγιώ-
τη Τελιούση στην Επανοµή. Η εταιρεία «Ελλη-
νικό Κτήµα» που ίδρυσαν διαθέτει πλέον στην 
αγορά µεταποιηµένο σε αλεύρι το δίκκοκο σι-
τάρι ντόπιας ποικιλίας που από το 1968 σπέρ-
νει στα χωράφια του ο Παναγιώτης Τελιούσης. 

Τον µύλο τον σχεδίασε και τον συναρµολό-
γησε µόνος του ο Γιάννης Χωµατάς, ενώ πλέ-
ον η επιχείρηση, ενταγµένη σε πρόγραµµα 
Leader, ετοιµάζεται να επεκταθεί περαιτέρω 

στο κοµµάτι της µεταποί-
ησης, µε τη διαµόρφωση 
εργαστηρίου που θα µετα-
ποιεί το αλεύρι σε αρτο-
σκευάσµατα και φρέσκο 
ψωµί, τα οποία θα διανέ-
µονται σε delicatessen της 

Θεσσαλονίκης αλλά και απευθείας σε κατα-
ναλωτές, µέσα από τον διαδικτυακό ιστότοπο 
της ίδιας της εκµετάλλευσης.

Τα µαθηµατικά της εξίσωσης είναι απλά. Με 
µέση απόδοση τα 200 κιλά ανά στρέµµα και α-
φού η καλλιέργεια είναι βιολογική, το αλεύρι 
που µένει από τα µισά στρέµµατα αφήνει αυτή 
τη στιγµή στην επιχείρηση έναν τζίρο πέριξ των 
15.000 ευρώ. Μόλις ολοκληρωθεί κατασκευή 
του εργαστηρίου, ο κ. Χωµατάς, αναµένει ότι ο 
τζίρος θα τριπλασιαστεί και αυτό προκύπτει α-
πό µια συντηρητική εκτίµηση. «Θα µπορέσου-
µε ταυτόχρονα να πειραµατιστούµε και µε άλ-
λα προϊόντα, όπως είναι τα ζυµαρικά ή να επε-
κταθούµε και σε άλλες γηγενείς ποικιλίες» α-
ναφέρει ο ίδιος στην Agrenda.

Φρεσκοφουρνισµένο ψωµί, αρτοσκευάσµατα, ζυµαρικά ή απλά αλεύρι. Οι διαδροµές είναι 
πολλές στην περίπτωση της αγροτικής επιχείρησης Ελληνικό Κτήµα και όλες ξεκινούν 
από τα ιδιόκτητα κτήµατά της σπαρµένα µε την ντόπια ποικιλία δίκκοκου σκληρού σίτου.

Γιάννης Χωµατάς
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Μόλις βέβαια η επιχείρηση ορθο-
ποδήσει σε αυτό το στάδιο ανά-
πτυξης, η εκµετάλλευση θα µπο-
ρούσε να διπλασιάσει ταυτόχρο-
να και την παραγωγή της, ενώ ή-
δη γίνονται συζητήσεις µε γείτονες 
αγρότες, οι οποίοι θα καλλιεργού-
σαν στις δικές τους εκτάσεις συµ-
βολαιακά τους γηγενείς σπόρους 
που διαµορφώνουν και τον πυρή-
να της εταιρείας.

Σε µια διαφορετική περίπτωση, 
ακόµα και µε συµβατικές µεθόδους 
καλλιέργειας, το µέγεθος της εκµε-
τάλλευσης δεν θα µπορούσε να δι-
αµορφώσει τζίρο µεγαλύτερο των 
8.000 ευρώ, ποσό υπολογισµένο 
βάσει της σηµερινής εικόνας της 
αγοράς, η οποία είναι σε άνοδο. 
Με αυτό το µοντέλο λοιπόν αλλά 
και µε µια µικρή αρχική επένδυση 
που δεν υπερβαίνει τα 50.000 ευ-
ρώ, ο κ. Χωµατάς κατάφερε να θω-
ρακίσει την εκµετάλλευση από τα 
σκαµπανεβάσµατα του εµπορίου. 

Στο µεταξύ συνάφθηκαν σταθερές 
συµφωνίες µε τοπικά delicatessen 
και φούρνους που απορροφούν το 
σύνολο της παραγωγής, µικρό µέ-

ρος της οποίας περισσεύει για την 
αγορά της Αθήνας. Ως έχει τώρα, η 
επιχείρηση διαθέτει το αλεύρι της 
χονδρικά σε φούρνους σε συσκευ-
σίες του µισού, του ενός ή των πέντε 
κιλών σε καταστήµατα µε βιολογι-
κά και premium τρόφιµα.

Με το εγχείρηµα αυτό ασχολού-
νται όλα κι όλα τέσσερα άτοµα: Ο 
συνοµιλητής µας, και η γυναίκα 
του Ευαγγελία Τελιούση, που έ-
χουν αναλάβει το κοµµάτι της µε-
ταποίησης. Στο αγροτικό κοµµάτι, 
η Στέλλα Τελιούση, κατ’ επάγγελµα 
αγρότισσα βοηθά τον πατέρα της 
Παναγιώτη Τελιούση µε την απαι-
τητική διαχείριση της καλλιέργειας. 

«Θέλουµε να καθιερωθούµε στην 
ελληνική αγορά» αναφέρει ο κ. Χω-
µατάς ο οποίος  προς το παρόν δεν 
έχει εντάξει κάποιο εξαγωγικό πλά-
νο στο επιχειρηµατικό στου σχέδιο. 
Ξεκινώντας από την αγορά των 1,5 
εκατ. ανθρώπων της Θεσσαλονίκης, 
η επιχείρηση στη συνέχεια θα επι-
χειρήσει να εδραιωθεί και στην Α-
θήνα, όσο θα αναπτύσσει την πα-
ραγωγή της, τον στόλο διανοµής 
και το δίκτυό της εν γένει.  

Η μεταποίηση σε αλεύρι του δίνει 
διπλάσιες οικονομικές αποδόσεις 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑ

Το «Ελληνικό κτήµα» είναι µια ελληνική 
αγροτική οικογενειακή επιχείρηση που 

ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2014. Παράγει 
και αποφλιώνει δίκκοκο σιτάρι, το οποίο 

αλέθεται για να παραχθούν προϊόντα 
υψηλής διατροφικής αξίας.

∆ιανοµή
Η επιχείρηση διαθέτει το 
αλεύρι της χονδρικά σε 

φούρνους ή σε καταστή-
µατα µε βιολογικά και 

premium τρόφιµα

ΕΠΑΝΟΜΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

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

agrenda@agronews.gr

Νέος πρόεδρος
Στο Ινστιτούτο 
Γεωπονικών 
Επιστημών
Ο ∆ιονύσης Κυριακόπουλος 
αναλαµβάνει νέος πρόεδρος στο 
Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστηµών 
(ΙΓΕ), στη θέση του Βασίλη Έξαρχου. 
Ο κ. Κυριακόπουλος είναι 
Οικονοµολόγος, υπάλληλος του 
κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού 
του ΕΦΚΑ, πτυχιούχος του 
Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Πειραιά.

Μέλισσα Κίκιζας
Τρία νέα 
πρόσωπα
Την προσθήκη τριών νέων µελών  
στην οικογένειά της ανακοίνωσε  η 
Μέλισσα Κίκιζας. Ειδικότερα, ο 
Λευτέρης Καραβαρβέρης 
αναλαµβάνει καθήκοντα Customer 
Development Manager. Παράλληλα, ο 
Μάριος Λόγος, έµπειρο στέλεχος που 
έχει περάσει στο παρελθόν από Kraft 
Foods, Cadbury, Barilla και Reckitt 
Benckiser, αναλαµβάνει καθήκοντα 
Group Key Account Manager. 

Αλλαντοποιοί
Κλείδωσε 
το αιρετό ΔΣ 
Μετά την ολοκλήρωση των 
αρχαιρεσιών, το πρώτο αιρετό ∆Σ της 
Πανελλήνιας Ένωσης Μεταποιητών, 
Αλλαντοποιών και Εργαστηρίων 
Κρέατος (ΠΕΜΑΕΚ) προχώρησε στην 
πρώτη του συνεδρίαση όπου πρόεδρος 
αναδείχθηκε οµόφωνα, ο Σταύρος 
Αργυρόπουλος, ιδρυτής της Biogreco 
µε έδρα στη Λακωνία. Αντιπρόεδροι 
Α’ και Β’ οι Νικόλαος Φωτιάδης, 
ιδιοκτήτης της «Φάρµα Φωτιάδη 
Α.Β.Ε.Κ.Ε.» και Μιχαήλ Μονιούκας, 
ιδιοκτήτης της «Χίος Φαρµ ΑΕ».

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ: 
 ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟ 

Έχετε άµεση εµπλοκή στο σχεδιασµό 
της νέας ΚΑΠ. Ποια θεωρείτε εσείς ως 
την πιο σηµαντική αλλαγή που φέρνει 
για τους Έλληνες αγρότες;

Η αρχιτεκτονική της νέας ΚΑΠ είναι 
δοµηµένη στο θεµέλιο της ενίσχυσης 
της περιβαλλοντικής φροντίδας µε σκο-
πό την αναστροφή των συνεπειών της 
κλιµατικής αλλαγής. 

Οι κώδικες της ορθής γεωργικής πρα-
κτικής, συνεπώς, γίνονται αυστηρότε-
ροι. Για τον Έλληνα αγρότη αυτό ση-

µαίνει απλά, ότι πρέπει να υιοθετήσει 
µία νέα οπτική για το τι και κυρίως για 
το πώς το καλλιεργεί. 

Η σωστή χρήση φυτοφαρµάκων και 
λιπασµάτων, ο περιορισµός της ανισο-
κατανοµής στην εκµετάλλευση µεταξύ 
υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, η 
αύξηση του ποσοστού βιολογικών καλ-
λιεργειών είναι µερικές από τις προκλή-
σεις που έχουµε µπροστά µας. 

Το στοίχηµα δεν είναι µόνο να πετύ-
χουµε σε αυτές, αλλά ταυτόχρονα να αυ-
ξήσουµε και να βελτιώσουµε την παρα-
γωγή µας, προκειµένου να συµβαδίζου-
µε και να προπορευόµαστε στις απαιτή-
σεις της παγκόσµιας αγοράς. 

Αναδύεται, λοιπόν, αυτόµατα η ανά-
γκη για επιστηµονική γνώση και πρό-
σβαση σε ένα ευρύ φάσµα συµβουλών, 
η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, η εν-
σωµάτωση καινοτοµίας ως εργαλεία 
που θα µας υποστηρίξουν στην επίτευ-
ξη των στόχων.

 Από την επικοινωνία της Agrenda µε 
τον κόσµο πάντως, προκύπτει µεγάλο 
ενδιαφέρον των αγροτών για το 
λεγόµενο «πριµ εξόδου» από το 
επάγγελµα.

Η κεντρική ιδέα βασίζεται στο πως θα 
διευκολυνθεί η εγκατάσταση στις γεωρ-
γικές και κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις 

των νέων, χωρίς όµως να αποκοπούν 
εντελώς, για λόγους κυρίως κοινωνι-
κούς, όσοι θα αποχωρήσουν. 

Το «πριµ εξόδου», όπως είναι γνω-
στό θα µπορούσε να είναι ένα εργα-
λείο προς αυτή την κατεύθυνση. Πρό-
κειται για ένα θέµα κανονιστικά αλλά 
και λειτουργικά πολύπλοκο και για το 
οποίο εξετάζονται διάφορες ιδέες, ενό-
ψει και της νέας ΚΑΠ. 

Κατά την άποψη µου αυτό θα πρέπει 
να δίνεται σε όσους είναι στην συντα-
ξιοδότηση ή πολύ κοντά σε αυτή και 
να συνδέεται µε το ύψος των ενισχύ-
σεων που λαµβάνουν βάση των δικαι-
ωµάτων που έχουν και τα οποία θα πα-
ραχωρήσουν.

 Γιατί αφήσατε άθικτο προς το παρόν 
το θέµα των ιστορικών δικαιωµάτων 
και πως προσεγγίζετε γενικότερα 
αυτό το ζήτηµα;

Βασική µας πρόθεση είναι να προχω-
ρήσουµε σε προοδευτική σύγκλιση ως 
προς το θέµα των ιστορικών δικαιωµά-
των, χωρίς ωστόσο σε µία δύσκολη συ-
γκυρία να δηµιουργήσουµε αναστάτωση 
και ανασφάλεια στον αγροτικό κόσµο. 

Για να µην κρυβόµαστε πίσω από το 
δάκτυλο µας υπάρχουν συγκεκριµένες 
αδικίες και διακρίσεις, που άπτονται των 
ιστορικών δικαιωµάτων και χρήζουν ά-
µεσης επίλυσης. Ενόψει της νέας ΚΑΠ 
καλούµαστε να εξετάσουµε τα περιθώ-
ρια και το βαθµό σύγκλισης, ώστε να 
προωθήσουµε την ισονοµία και τη δί-
καιη ανάπτυξη του αγροτικού τοµέα. 

Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση να 
προχωρήσουµε στην κατάργηση των ι-
στορικών δικαιωµάτων είναι ειληµµένη. 
Το ζήτηµα είναι ο τρόπος και η χρονική 
διάρκεια µέχρι την απόλυτη σύγκλιση. 

 Εκτός από Νέους Αγρότες τι νέα 
προγράµµατα θα πρέπει να 
αναµένονται στην ενδιάµεση διετία 
(2021-2022) και πως έχει το 
χρονοδιάγραµµα;

Πρόγραµµα περίπου 80 εκατ. ευ-
ρώ για τους Γεωργικούς Συµβούλους. 

Προδηµοσίευση Μέτρου για τους 
Νέους Αγρότες ύψους περί τα 350 ε-
κατ. ευρώ. 

Πρόσκληση για τη Βιολογική Γε-
ωργία και Κτηνοτροφία τουλάχιστον 
400εκατ. ευρώ. 

Σχέδια βελτίωσης για τα αρδευτι-
κά, ενώ επεξεργαζόµαστε ήδη το Μέτρο 
για τα Σχέδια Βελτίωσης, η πρόσκληση 
των οποίων για πρώτη φορά θα συµπέ-
σει χρονικά µε εκείνη των Νέων Αγρο-
τών, ώστε να υφίσταται δυνατότητα πρό-
σβασης σε περαιτέρω χρηµατοδότηση. 

Θα προχωρήσουµε µε µέτρα για τη 
∆άσωση, τη νιτρορύπανση, τη παροχή 
εγγυήσεων µικροπιστώσεων µε στόχο 
τη διευκόλυνση του αγροτικού κόσµου. 

Εργαλείο που θα διευκολύνει την εγκατάσταση στις εκµεταλλεύ-
σεις των νέων αγροτών, χωρίς όµως να αποκόπτει εντελώς όσους 
θα αποχωρήσουν, χαρακτηρίζει το πριµ εξόδου στα πλαίσια της 
νέας ΚΑΠ ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννης Οικονό-
µου. «Εξετάζουµε διάφορες ιδέες» αποκαλύπτει ο υφυπουργός 
για το εργαλείο αυτό, ενώ, όσον αφορά άλλα ζητήµατα της νέας 
προγραµµατικής περιόδου, ξεκαθαρίζει πως «η απόφαση κατάρ-
γησης των ιστορικών δικαιωµάτων είναι ειληµµένη». ∆εν αποκλεί-
ει µάλιστα, µέρος αυτών των ενισχύσεων, µε όχηµα τις συνδεδε-
µένες να κατευθυνθούν σε παραγωγούς που είναι ενεργά µέλη ο-
µάδων και συνεταιρισµών. Ξεδιπλώνοντας τον προγραµµατισµό 
σχετικά µε τις προκηρύξεις της µεταβατικής περιόδου, ο κ. Οικο-
νόµου προτάσσει Νέους Αγρότες µε 350 εκατ. ευρώ, Βιολογική Γε-
ωργία και Κτηνοτροφία µε 400 εκατ. ευρώ και πρόγραµµα Απονι-
τροποίησης. Μειωµένη βλέπει τέλος, την εξισωτική αποζηµίωση. 

Σύνδεση πριμ εξόδου 
με τα δικαιώματα που 
παραχωρεί ο αγρότης     
Έχουμε πολλές ιδέες γι’ αυτό το νέο εργαλείο, λέει ο Οικονόμου

Γιάννης Οικονόμου 
Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 
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Παράλληλα, αξιοποιώντας πόρους 
του Ταµείου Ανάκαµψης και στα πλαί-
σια του Σχεδίου Ελλάδα 2.0 προγραµ-
µατίζουµε εκτεταµένες εγγειωβελτιω-
τικές παρεµβάσεις, προβλέπουµε χρη-
µατοδότηση για αναδιάρθρωση καλλι-
εργειών και έχουµε δεσµεύσει πόρους 
για επενδύσεις στον πρωτογενή τοµέα 
από συνεργατικά σχήµατα.

Μαθαίνουµε από το παρελθόν και 
ενσωµατώνουµε στα προγράµµατα δι-
ατάξεις που τα προστατεύουν από την α-
συνέχεια και την καιροσκοπία, προστα-
τεύοντας και ενθαρρύνοντας όλους ε-
κείνους, που συνδέουν τη ζωή τους µε 
την ελληνική ύπαιθρο.

Με τι σκέψεις ανέλαβε το 
συγκεκριµένο χαρτοφυλάκιο ο 
Γιάννης Οικονόµου; 

Ο πρωτογενής τοµέας δεν µου είναι 
άγνωστος. Κατάγοµαι από αγροτική πε-
ριοχή, έχω σπουδάσει Γεωπόνος, δρα-
στηριοποιούµαι επαγγελµατικά στον 
κλάδο, σηµαντικό κοµµάτι της κοινο-
βουλευτικής µου δραστηριότητας ήταν 
προσανατολισµένο στον τοµέα αυτό. 
Γνωρίζω, λοιπόν, καλά ότι έχει µεγά-
λες δυνατότητες, αλλά την ίδια στιγµή 
σχετίζεται µε χρόνιες παθογένειες και 
στρεβλώσεις. Η βασική µου σκέψη εί-
ναι να µην αντιµετωπίσουµε τα προβλή-
µατα σαν αγκυλώσεις που απλώς πρέ-
πει να διαχειριστούµε, αλλά να τολµή-
σουµε, και υπογραµµίζω τη λέξη, µια 
πολιτική για απτά αποτελέσµατα σήµε-
ρα και προοπτική στον αγροτικό τοµέα 
µακροπρόθεσµα.

Η δηµογραφική ανανέωση του αγρο-
τικού δυναµικού, η κατάρτιση, η έρευ-
να και η εφαρµογή της στις καλλιεργη-
τικές πρακτικές, η συµβουλευτική υπο-
στήριξη, οι νέες τεχνολογίες, η δικαιό-
τερη κατανοµή των ενισχύσεων σε α-
γρότες που παράγουν πραγµατικά και 
σε προϊόντα που µπορούν να προσδώ-
σουν δυναµική, το ξεµπλοκάρισµα έρ-
γων υποδοµής και ο σχεδιασµός νέων 
στο εγγειοβελτιωτικό κοµµάτι, η βιο-
λογική γεωργία, αλλά και η πιστοποί-
ηση σε µια σειρά από πρότυπα, µια συ-
νολική στρατηγική προώθησης των Ελ-
ληνικών προϊόντων, ο σχεδιασµός των 
προγραµµάτων όχι µε µοναδικό γνώ-
µονα την εύκολη απορρόφηση αλλά 
και την ουσιαστική υποστήριξη αυτών 
που έχουν αποφασίσει να συνδέσουν 
τη ζωή τους µε την ελληνική ύπαιθρο. 
Αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά 
µιας τέτοιας πολιτικής.

 Θεωρείτε νοµοτελειακή την 
συγκέντρωση της αγροτικής 
δραστηριότητας σε όλο και λιγότερα 
χέρια; Ποια είναι η δική σας ανάγνωση 
επί του θέµατος;

Τα µονοπώλια και τα ολιγοπώλια 

συνιστούν αρνητική εξέλιξη για κάθε 
παραγωγική δραστηριότητα, συνεπώς 
και για τον πρωτογενή τοµέα. Από την 
άλλη πλευρά, είναι προφανές πως για 
να µπορέσεις να ανταπεξέλθεις βιώσι-
µα στις απαιτήσεις µίας αγροτικής εκµε-
τάλλευσης χρειάζεται να αποκτήσεις έ-
να κρίσιµο µέγεθος. Μόνο, έτσι θα µπο-
ρέσεις να µειώσεις το κόστος παραγω-
γής, να αυξήσεις τη διαπραγµατευτική 
σου ικανότητα και εν τέλει το εισόδηµα 
σου. Άρα για εµένα νοµοτέλεια δεν εί-
ναι η συγκέντρωση της αγροτικής δρα-
στηριότητας σε όλο και λιγότερα χέρια, 
αλλά οι συνέργειες και οι συνεργασίες. 

Είναι επιβεβληµένο από πλευράς µας 
να ενθαρρύνουµε αυτή την εξέλιξη µέ-
σω θεσµικών παρεµβάσεων, αλλά και 
µέσω φορολογικών και χρηµατοδοτι-
κών εργαλείων. Για παράδειγµα µία ι-
δέα είναι η κατεύθυνση µέρους κάποιον 
ενισχύσεων, π.χ των συνδεδεµένων να 
κινηθούν σε παραγωγούς που είναι ε-
νεργά µέλη οµάδων και συνεταιρισµών. 

 Βλέπουµε επίσης όλο και πιο ζωηρή 
την εµπλοκή αγροτών σε επόµενα 
στάδια διαχείρισης των αγροτικών 
προϊόντων. Το διευκολύνετε αυτό;

Τον πρωτογενή τοµέα δεν µπορεί 
να τον δει κανείς αποκοµµένο συνολι-
κά από την αλυσίδας αξίας. Είναι προ-
φανές ότι σε όσους περισσότερους κρί-
κους συµµετέχει ένας παραγωγός, τό-
σο πιο κερδισµένος µπορεί να είναι. Α-
πό το χωράφι, και τον στάβλο, στην µε-
ταποίηση, την τυποποίηση, στη βάσα-
νο της διαπραγµάτευσης τιµών, µέχρι 
και την κατάληξή του στο πιάτο, ή στο 
καλάθι του καταναλωτή. Για να το πε-
τύχουµε αυτό ο αγρότης θα πρέπει να 
είναι άρτια ενηµερωµένος, δηλαδή να 
έχει πρόσβαση σε σύστηµα πληροφό-
ρησης, να είναι καταρτισµένος, εποµέ-
νως να έχει πρόσβαση σε σύστηµα συµ-
βουλών, να είναι κατάλληλα εξοπλισµέ-
νος, συνεπώς να έχει πρόσβαση σε κε-
φάλαια που προορίζονται για επενδύ-
σεις και τέλος να είναι θωρακισµένος 

απέναντι σε αθέµιτες και παράνοµες 
πρακτικές. Για όλα αυτά σχεδιάζουµε 
και υλοποιούµε πολιτικές.

Πως έχει ο σχεδιασµός για τις 
εξισωτικές αποζηµιώσεις κατά την 
ενδιάµεση διετία (2021-2022) αλλά 
και για τη νέα προγραµµατική περίοδο 
(2023-2027); 

Κανείς από τους παραγωγούς που 
λάµβαναν εξισωτική και που µετά την 
αναµόρφωση του 2019 οι εκτάσεις του 
κρίθηκαν µη επιλέξιµες δε θα µείνει, 
χωρίς έστω ένα µέρος αυτής της απο-
ζηµίωσης για τη διετία 2021-2022. Στη 
χειρότερη περίπτωση θα λάβουν µία α-
ποζηµίωση της τάξεως των 2,5 ευρώ το 
στρέµµα. Η Ελλάδα οφείλει να βασίζεται 
στα κριτήρια, που θέτει η ΕΕ ως προς τις 
περιοχές που εντάσσονται στις εξισω-
τικές αποζηµιώσεις. Οι περιοχές αυτές, 
ως γνωστό στον αγροτικό κόσµο, ανα-
νεώνονται βάσει κριτηρίων ανά διετία. 

Στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ σκοπός 
µας είναι να επαναφέρουµε στην Κοι-
νότητα την επανεξέταση των κριτηρίων, 
ώστε να όλες οι περιοχές που τα πλη-
ρούν να εντάσσονται στις εξισωτικές. 

Παράλληλα, εξετάζουµε ως προς την 
εφικτότητα της και τη ρεαλιστικότητα 
της κάθε πρόταση ένταξης νέας περι-
οχής. Στεκόµαστε έµπρακτα στο πλευ-
ρό των αγροτών µε κάθε δυνατό µέσο. 

Τι σας ζητούν κατά κύριο λόγο οι 
συντοπίτες σας αγρότες;

Η απάντηση είναι απλή. Αυτό που 
ενδιαφέρει κάθε αγρότη είναι η αύξη-
ση του εισοδήµατος του, ώστε να µπο-
ρεί να ζήσει µε αξιοπρέπεια αυτός και η 
οικογένεια του. Εκείνο που δεν είναι α-
πλό είναι ο τρόπος µε τους οποίους θα 
το πετύχουµε και µάλιστα µε όρους δι-
άρκειας και βιωσιµότητας. Η προσέγγι-
ση αυτή συνεπάγεται, πως αρχικά αντι-
µετωπίζουµε µε κάθε πρόσφορο τρόπο 
τις απαιτήσεις και τις ανάγκες που δη-
µιουργούν οι διάφορες κρίσεις ή κα-
ταστροφές που πλήττουν την αγροτι-
κή εκµετάλλευση και το γεωργικό ει-
σόδηµα, βλέπε Covid 19, απαντάµε µε 
συνέπεια και ρεαλιστικότητα σε χρόνι-
ες παθογένειες, που στην ουσία κρα-
τάνε πίσω τον Έλληνα αγρότη και πα-
ραγωγό και σχεδιάζουµε παρεµβάσεις 
και αλλαγές, που θα επιτρέψουν στον 
πρωτογενή τοµέα να έχει µια δυναµι-
κή παρουσία στην προσπάθεια ανα-
διάρθρωσης του παραγωγικού µοντέ-
λου της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, µέχρι στιγµής έχουν 
καταβληθεί περίπου 500 εκατοµµύρια 
ευρώ για αποζηµιώσεις λόγω πανδηµί-
ας σε αγρότες, ενώ ΕΛΓΑ έχει αποζηµι-
ώσει για το σύνολο των καταστροφών 
του 2020 µε πρωτόγνωρη ταχύτητα κυ-
ρίως ως προς τον «Ιανό». 

Γεννήθηκε το 1973 στη Λαµία. 
Σπούδασε στο Γεωπονικό 
Πανεπιστήµιο Αθηνών και 
πραγµατοποίησε µεταπτυχιακές 
σπουδές στη Παγκόσµια Πολιτική 
Οικονοµία, στο Πανεπιστήµιο 
Πελοποννήσου. Από το Νοέµβριο 
του 2006 έως το 2009 ήταν 
Γενικός Γραµµατέας Καταναλωτή 
και το 2013 τέθηκε επικεφαλής της 
εταιρείας οδικών συγκοινωνιών της 
Αθήνας (ΟΣΥ Α.Ε.). Από τον 
Ιανουάριο του 2021, ανέλαβε 
υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

BIOΓΡΑΦΙΚΟ

Κανείς από τους παραγωγούς που λάµβαναν εξισωτική 
στις πρώην µειονεκτικές περιοχές δε θα µείνει, χωρίς 
έστω ένα µέρος αυτής τη διετία 2021-2022. Στη 
χειρότερη περίπτωση θα λάβουν 2,5 ευρώ το στρέµµα. 

Εξισωτική 2021

Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση να προχωρήσουµε 
στην κατάργηση των ιστορικών δικαιωµάτων είναι 
ειληµµένη. Το ζήτηµα είναι ο τρόπος και η χρονική 
διάρκεια µέχρι την απόλυτη σύγκλιση. 

Μία ιδέα στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ είναι η κατεύθυνση 
µέρους κάποιον ενισχύσεων, όπως για παράδειγµα των 
συνδεδεµένων να κινηθούν σε παραγωγούς που είναι 
ενεργά µέλη οµάδων και συνεταιρισµών. 

Ιστορικά δικαιώματα

Συνδεδεμένες 
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Τον κίνδυνο να χαθεί για δεύτερη συνεχή χρο-
νιά, η καλλιεργητική περίοδος, που ξεκινά στις 
15 Απριλίου εξαιτίας των διογκωµένων οφειλών 
των ΤΟΕΒ στην ∆ΕΗ, η οποία προχωρά σε δια-
κοπές ηλεκτροδότησης των αντλιοστασίων επι-
σηµαίνουν αγρότες και τοπικοί παράγοντες της 
Αιτωλοακαρνανίας. Σύµφωνα µε το βουλευτή 
Αιτωλοακαρνανίας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.- Προοδευτι-
κή Συµµαχία, Θάνο Μωραΐτη, αναφορικά µε 

τη διακοπή ηλεκτροδότησης των αντλιοστα-
σίων των ΤΟΕΒ (Μεσολογγίου, Κατοχής, Λε-
σινίου και Φυτειών) στο Νοµό «είναι επιτακτι-
κή η ανάγκη να σηκωθούν οι διακόπτες της 
∆ΕΗ τις επόµενες µέρες, προκειµένου να αρ-
δευτούν οι εκτάσεις, να λειτουργήσει σωστά 
η καλλιεργητική περίοδος και να ανασάνουν 
οι αγρότες, ο πρωτογενής τοµέας, καθώς και 
η οικονοµία της Αιτωλοακαρνανίας». 

Παράλληλα, ανέφερε ότι «η αδυναµία των 
ΤΟΕΒ να αντεπεξέλθουν στις διογκωµένες ο-
φειλές τους» οφείλεται «τόσο στην πανδηµία, 
όσο και στην κυβερνητική αδιαφορία» και  κά-
λεσε κυβέρνηση και ΥΠΕΝ «να λάβουν υπόψη 
τις σοβαρές και υπεύθυνες προτάσεις των ΟΕΒ 
Αιτωλοακαρνανίας», κάνοντας «αυτό που πρέ-
πει, για το καλό των αγροτών, των παραγωγών, 
του πρωτογενούς τοµέα και του τόπου».

Χρέη ΤΟΕΒ φέρνουν διακοπές ρεύματος εν μέσω αρδεύσεων

Φραγμό σε 
αδιαφανείς ρήτρες 
σε βάρος αγροτών 
που αφορούν κυρίως 
τις συμφωνηθείσες 
προθεσμίες 
πληρωμής υπόσχεται 
να βάλει το νέο 
νομοσχέδιο για τις 
αθέμιτες πρακτικές

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Όσες επιχειρήσεις εµπορίας αγροτικών προ-
ϊόντων έχουν τζίρο άνω των 500.000 ευρώ, 
θα είναι υποχρεωµένες να εξοφλούν τους 
συνεργαζόµενους αγρότες εντός 30 ηµε-
ρών για τα ευαλλοίωτα από την ηµέρα αγο-
ράς, σύµφωνα µε τα όσα προβλέπει σχετικό 
σχέδιο νόµου που ψηφίστηκε την Τετάρτη 
7 Απριλίου στη Βουλή. Επιπλέον ορίζεται η 
εξόφληση των παραγωγών µέσα σε 60 ηµέ-
ρες για τα υπόλοιπα αγροτικά προϊόντα, ε-
νώ δύναται να επιβληθεί στους αγοραστές 
που υπέπεσαν στην παράβαση πρόστιµο 
που µπορεί να φτάνει µέχρι ποσοστό 1,5% 
του συνολικού κύκλου εργασιών τους κατά 
το οικονοµικό έτος που προηγείται της σχε-
τικής απόφασης και, εφόσον είναι υπότρο-
ποι ή η διαπιστωθείσα παράβαση προκαλεί 
ιδιαιτέρως σηµαντική διαταραχή στην αγο-
ρά, να επιβάλει πρόστιµο που ανέρχεται µέ-
χρι 3%. Σηµειωτέων, στην αρχική πρόταση 
νόµου, το σχετικό πρόστιµο ορίζονταν επί 
του συνολικού τζίρου στο 3%, και καθόσον 
φαίνεται επήλθε «έκπτωση».

Την επέκταση του πεδίου εφαρµογής στους 
αγοραστές αγροτικών προϊόντων µε ετήσιο 
κύκλο εργασιών άνω των 500.000 ευρώ α-
ντί για 2.000.000 ευρώ, που προέβλεπε αρχι-
κώς το σχέδιο νόµου του υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης για τις αθέµιτες πρακτικές, 
ανακοίνωσε ο Σπήλιος Λιβανός αποδεχόµε-
νος πρόταση που είχαν διατυπώσει στην αρ-
µόδια Επιτροπή, αντιπολίτευση και φορείς.

Ζητούµενο, βέβαια να µην µείνει στα «χαρ-
τιά» η σχετική νοµοθεσία στα πλαίσια και µό-

νο της υποχρέωσης που φέρει η εναρµόνιση 
µε το κοινοτικό δίκαιο (Οδηγία EE 2019/633), 
αφού η συντριπτική πλειοψηφία των αγορα-
στών πληρώνει µέχρι σήµερα τα τιµολόγια 
ακόµη και 12 µήνες, µετά την έκδοσή τους, 
έναντι του πιο αδύναµου κρίκου της αλυσί-
δας, δηλαδή τον παραγωγό. Eξάλλου, σχε-
τική µέριµνα είχε ληφθεί και επί κυβέρνη-
σης ΣΥΡΙΖΑ, µε την περίφηµη «ηλεκτρονική 
πλατφόρµα» για την ανάρτηση τιµολογίων 
για νωπά και ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα, 
η οποία δεν κατάφερε ποτέ να λειτουργήσει.

Tο νοµοσχέδιο επιχειρεί να βάλει τέλος σε 
αδιαφανείς ρήτρες και µονοµερείς διαδικα-

σίες στο συναλλακτικό εµπόριο που λειτουρ-
γούν σε βάρος των παραγωγών γεωργικών 
προϊόντων και αφορούν κυρίως στις συµφω-
νηθείσες προθεσµίες πληρωµής.

Αρµόδιες αρχές για την επιβολή των απα-
γορεύσεων που καθορίζονται στα άρθρα 3 
και 4 («αρχή επιβολής») ορίζονται το Υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης και η Επιτροπή Α-
νταγωνισµού.

Ποιες πρακτικές απαγορεύονται
Σύµφωνα µε την οδηγία 2019/633, τα κρά-

τη µέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι του-
λάχιστον όλες οι ακόλουθες εµπορικές πρα-

Πάγια αθέµιτη 
πρακτική έως 
σήµερα η εξόφλη-
ση των παραγω-
γών ακόµη και 
12 µήνες µετά 
την έκδοση των 
τιµολογίων.

« Έκπτωση» στα πρόστιμα 

Έμποροι με τζίρο άνω 
500.000 θα εξοφλούν
αγρότες σε 30 ημέρες

ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΘΕΜΙΤΕΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

< 2
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

ΕΞΟΦΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΤΙΜΟ

ΑΓΡΟΤΕΣ 
ΜΕ ΤΖΙΡΟ

ΕΝΤΟΣ 30
ΗΜΕΡΩΝ

ΑΛΛΟΙΩΣΙΜΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

1,5%
ΤΖΙΡΟΥ

1Η ΠΑΡΑΒΑΣΗ

ΕΝΤΟΣ 60

3%
ΤΖΙΡΟΥ

2Η ΠΑΡΑΒΑΣΗ

ΗΜΕΡΩΝ

ΑΛΛΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
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Αναβολή πήρε η προγραµµατισµένη για την Τρί-
τη 13 Απριλίου εκδίκαση στο Συµβούλιο της Ε-
πικρατείας της προσφυγής των τοπικών φορέ-
ων από τη Μεσσηνία για την υπόθεση ΠΟΠ ελιά 
Καλαµάτα. Οι πληροφορίες θέλουν το δικαστή-
ριο να έχει ορίσει νέα ηµεροµηνία για την Τρίτη 
1η Ιουνίου, ενώ η οίκοθεν αναβολή αποδίδεται 
στις επίµονες συνθήκες της πανδηµίας. Η υπόθε-
ση της εκδίκασης πηγαίνει από αναβολή σε ανα-

βολή από τον Μάρτιο του προηγούµενου έτους. 
Σε κάθε περίπτωση, ένας ολόκληρος κλάδος 

που έχει επενδύσει στην επιτραπέζια ελιά και στην 
ποικιλία Καλαµών βρίσκεται µπροστά σε αβεβαι-
ότητα εξαιτίας της προσφυγής αυτής. 

Οι εν λόγω φορείς, που δηλώνουν υπέρµαχοι 
του ΠΟΠ Ελιά Καλαµάτας, αντιτίθενται στην υ-
πουργική Απόφαση (γνωστή ως απόφαση Απο-
στόλου) που διευκολύνει και τυπικά τη διακίνη-

ση διεθνώς της συγκεκριµένης ποικιλίας µε την 
ένδειξη Kalamata Olives, κάτι που είναι διαφο-
ρετικό και τελείως ανεξάρτητο από το ΠΟΠ και 
τη λειτουργία του. Χάριν µερικών εκατοντάδων 
τόνων που παράγονται στην περιοχή της Μεσ-
σηνίας, οι τοπικοί φορείς έχουν βαλθεί δηλαδή 
να αποκλείσουν το σύνολο των παραγωγικών 
κέντρων ελιάς Καλαµών της χώρας από τις αγο-
ρές της Ευρώπης και Τρίτων χωρών.

Νέα αναβολή εκδίκασης για την ΠΟΠ ελιά Καλαμών

Λιγότερο από το αναµενόµενο φαί-
νεται να έπληξε την εγχώρια βιοµη-
χανία οίνου η πανδηµία σε επίπε-
δο εξαγωγών, καθώς τα εξαγωγικά 
µεγέθη του ελληνικού κρασιού το 
2020, έτος που από τον Μάρτιο 2020 
χαρακτηρίζεται από την αρνητική ε-
πίδραση της covid 19, δείχνουν συ-
νολική µείωση 8.01% σε ποσότητα 
και 11,13% σε αξία. 

Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τα στοι-
χεία της ΕΛΣΤΑΤ, που επεξεργάστη-
κε η ΚΕΟΣΟΕ για τις εξαγωγές ελλη-
νικού κρασιού το 2020 σε ΕΕ και Τρί-
τες Χώρες, σε αξία οι αποστολές οί-
νου ανήλθαν σε 70.669.750 ευρώ έ-
ναντι 79.517.240 ευρώ το 2019, ενώ 
σε όγκο 21.337 τόνους έναντι 23.194 
τόνους το 2019. Τα αντίστοιχα µεγέ-
θη δείχνουν επίσης µείωση του Μέ-
σου Όρου 5ετίας σε αξία σε ποσο-
στό 6,93%, ενώ σε ποσότητα 12,56%.

Η ανάλυση των στοιχείων δείχνει 
µείωση 8,01% των ελληνικών εξαγω-
γών ως προς την ποσότητα στις χώ-
ρες της Ε.Ε. (23.194 τόνους το 2019 
-21.337 τόνους το 2020) και κατά 
14,26% και σε σύγκριση µε το µέσο 
όρο 5ετίας, η οποία αποδίδεται στην 
µείωση των εξαγωγών σε ποσότητα 
και αξία προς τη Γερµανία, αλλά και 
την Κύπρο. Αντίστοιχα σε αξία οι ελ-
ληνικές εξαγωγές οίνων προς χώρες 
της ΕΕ παρουσιάζουν υποχώρηση 

9,76% (53.813.571 ευρώ το 2019 - 
48.563.737 ευρώ το 2020), και 8,55% 
σε σχέση µε το µέσο όρο της προη-
γούµενης 5ετίας. Επιδεινούµενη πα-
ρουσιάζεται και η µεταβολή της µέ-
σης τιµής πώλησης των ελληνικών 
οίνων προς τις χώρες της Ε.Ε. κατά 
-1,90% (2,32 ευρώ το κιλό το 2019 – 
2,28 ευρώ το κιλό το 2020).

Η εικόνα των αντίστοιχων µεγεθών 
εξαγωγών ελληνικού οίνου προς Τρί-
τες χώρες είναι λιγότερο ικανοποιη-
τική καθώς η πανδηµία έπληξε σχε-
τικά περισσότερο τις εξαγωγές προς 
ΗΠΑ. Συγκεκριµένα, µείωση 8,01% 
κατέγραψαν σε ποσότητα οι ελλη-
νικές εξαγωγές οίνου ως προς την 
ποσότητα προς Τρίτες Χώρες, (5.157 
τόνοι το 2019 - 4.744 τόνοι το 2020) 
και 14% σε αξία (25.703.699 ευρώ το 
2019-22.106.013 ευρώ το 2020, ενώ 
σε σχέση µε το µέσο όρο 5ετίας (2015 
– 2019) καταγράφεται πτώση 3,16%. 

Ελαφρώς πτωτική πορεία κατα-
γράφει η εξέλιξη της µέσης τιµής µο-
νάδος, ανά εξαγόµενο κιλό οίνου. 
Το 2020 παρουσιάζει µείωση κατά 
6,51% (4,98 ευρώ το κιλό το 2019 – 
4,66 ευρώ το κιλό το 2020), ενώ ε-
λαφρά αύξηση της µέσης τιµής µο-
νάδος καταγράφεται σε σχέση µε 
την προηγούµενη 5ετία που ανέρ-
χεται σε 1,04% (Μέσος Όρος τιµής 
5ετίας 4,61 ευρώ το κιλό).

κτικές απαγορεύονται, εκτός εάν έχουν συµ-
φωνηθεί προηγουµένως µε σαφείς και αδι-
αµφισβήτητους όρους στη συµφωνία προ-
µήθειας ή σε επακόλουθη συµφωνία µετα-
ξύ προµηθευτή και αγοραστή. Οι απαγορεύ-
σεις προβλέπουν ότι:

Ο αγοραστής επιστρέφει στον προµη-
θευτή γεωργικά προϊόντα και τρόφιµα που 
δεν πωλήθηκαν, χωρίς να πληρώνει για τα 
εν λόγω προϊόντα ή για τη διάθεση των προ-
ϊόντων αυτών ή και για τα δύο.

Ο προµηθευτής χρεώνεται πληρωµή ως 
προϋπόθεση για να αποθεµατοποιήσει, να 
εκθέσει ή να προσθέσει στους καταλόγους 
γεωργικά προϊόντα και τρόφιµα ή να διαθέ-
σει τα προϊόντα αυτά στην αγορά.

Ο αγοραστής απαιτεί από τον προµηθευ-
τή να βαρύνεται µε το σύνολο ή µε µέρος του 
κόστους οποιωνδήποτε εκπτώσεων σε γεωρ-
γικά προϊόντα και τρόφιµα που πωλούνται α-
πό τον αγοραστή ως µέρος προώθησης.

Ο αγοραστής απαιτεί από τον προµηθευτή 
να πληρώσει για τη διαφήµιση από τον αγο-
ραστή γεωργικών προϊόντων και τροφίµων.

Ο αγοραστής απαιτεί από τον προµηθευτή 
να πληρώσει για την εµπορία από τον αγορα-
στή γεωργικών προϊόντων και τροφίµων, κλπ.

Όγκο-αξία
Μείωση 8.01% 
σε ποσότητα και 
11,13% σε αξία 

δείχνουν τα στοι-
χεία της ΕΛΣΤΑΤ 
για τις ελληνικές 
εξαγωγές οίνου 

σε ΕΕ-Τρίτες 
χώρες

Μικρότερες οι επιπτώσεις της πανδημίας 
στις ελληνικές εξαγωγές οίνου το 2020

Νοµοθετήσεις 
αγγαρείας, λέει 
ο Αποστόλου
Για «νοµοθετήσεις 
αγγαρείας» κάνει λόγο ο 
βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ 
Βαγγέλης Αποστόλου, 
αναφερόµενος στο 
σχετικό νοµοσχέδιο, 
υπογραµµίζοντας πως 
δεν αναφέρεται «ούτε 
λέξη στο συγκεκριµένο 
νόµο ούτε αναφορά για 
προϊόντα που µπορούν 
να ενταχθούν στις 
διατάξεις του παρόντος 
νόµου». Σύµφωνα µε 
τον κ. Αποστόλου, οι 
τρεις γενικοί ∆/ντές που 
συµµετέχουν στην 
Επιτροπή έπρεπε να 
έχουν την υποστήριξη 
µιας οργανικής µονάδας, 
που δεν αναφέρεται.

ΧΩΡΑ ΑΞΙΑ 
�ΕΥΡΩ�

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
�ΚΙΛΑ�

ΕΛΒΕΤΙΑ 1.120.929 165.374
ΕΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ 
ΕΜΙΡΑΤΑ 193.284 35.457

Η Π Α 8.470.727 1.640.105

ΙΣΡΑΗΛ 153.201 25.925

ΚΑΝΑ∆ΑΣ 7.257.235 1.517.852
ΚΑΤΑΡ 54.889 5.278

ΝΟΡΒΗΓΙΑ 596.604 84.756

ΡΩΣΙΑ 641.804 426.594
ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ 153.863 45.937

ΧΩΡΑ ΑΞΙΑ 
�ΕΥΡΩ�

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
�ΚΙΛΑ�

ΑΥΣΤΡΙΑ 1.088.808 446.758
ΒΕΛΓΙΟ 1.981.728 714.010
ΓΑΛΛΙΑ 6.272.504 3.807.676
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 26.615.096 12.169.103
ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ 2.993.638 939.520
ΙΣΠΑΝΙΑ 138.795 50.154
ΙΤΑΛΙΑ 387.358 191.553
ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ 1.755.708 707.231
ΚΥΠΡΟΣ 4.608.200 1.278.138
ΣΟΥΗ∆ΙΑ 644.266 158.164

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΝΟΥ ΑΝΑ ΧΩΡΑ

ΕΥΡΩΠΗ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ
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Συναίνεση 
μέσα από
τα δόντια
Επιχείρηση υποβάθµισης του 
νοµοσχεδίου του Αγροτικής Ανάπτυξης 
για τις αθέµιτες πρακτικές στο εµπόριο 
αγροτικών προϊόντων, επιχειρήθηκε 
από την αντιπολίτευση, η οποία παρότι 
συναίνεσε στην ενσωµάτωση της 
κοινοτικής οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, 
εντούτοις εκτιµά ότι επί της ουσίας 
αποτελεί απλή αντιγραφή των 
κατευθυντήριων γραµµών που θέτει ο 
κανονισµός της ΕΕ.
Το γεγονός αυτό σχολιάστηκε έντονα 
από την υφυπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης κ. Φ. Αραµπατζή, η οποία 
αφού χαιρέτισε το πνεύµα συναίνεσης 
της Αντιπολίτευσης σηµείωσε πως 
«συναίνεση δεν σηµαίνει διαγραφή της 
Ιστορίας», υπενθυµίζοντας πως η Ν∆ 
ως Αντιπολίτευση ήταν αυτή, που 
συνετέλεσε τα µέγιστα στην 
ενσωµάτωση αναγκαίων, βασικότατων 
ρυθµίσεων στο Ν. 4492/2017 των 
ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ.  Απευθυνόµενη 
στον «πνευµατικό πατέρα» του νόµου 
όπως χαρακτήρισε τον πρώην υπουργό 
Ευάγγελο Αποστόλου, είπε «Μιλήσατε 
για Νόµο «οπλοστάσιο» για τις αθέµιτες 
πρακτικές, κύριε Αποστόλου, για την 
υποχρέωση πληρωµής εντός 60 
ηµερών των παραγωγών από τους 
χονδρεµπόρους- 
συµπεριλαµβανοµένων των σούπερ 
µάρκετ! Το υπερτονίσατε αυτό κύριε 
πρώην Υπουργέ. Ορθώς, πολύ ορθώς, 
γιατί πράγµατι αποτελούν, λόγω του 
όγκου τους, την µερίδα του λέοντος 
στον κύκλο των αγοραστών. Ξεχάσατε 
όµως, να πείτε ότι ήταν η Ν∆, τότε, που 
µε επανειληµµένες τοποθετήσεις, 
παρεµβάσεις στις Επιτροπές σας 
υποχρέωσε να αναφέρετε ρητώς τη 
συµπερίληψη των σούπερ µάρκετ στην 
έννοια των αγοραστών, γιατί 
απλούστατα, το αρχικό Νοµοσχέδιό 
σας, τα εξαιρούσε!». 
Και συνέχισε «Παραβιάζετε ανοιχτές 
θύρες», γιατί ήµασταν εµείς, που σας 
υποχρεώσαµε να βάλετε στον πίνακα 
των προστατευόµενων, ευαλλοίωτων 
προϊόντων µια πολύ σηµαντική µερίδα 
παραγωγών- τους λεγόµενους 
πρώτους µεταποιητές, τους 
τυροκόµους, τους κτηνοτρόφους-
µεταποιητές, που έπρεπε και αυτοί να 
τυγχάνουν των ευνοϊκών ρυθµίσεων 
πληρωµής. Και πράγµατι προσθέσατε 
στον πίνακα την τελευταία  στιγµή 
φέτα, τα τυριά, το γιαούρτι.».

Τροπολογία για θητείες, ακίνητα, 
ασάφεια με τις «ανοικτές τιμές»
Παράταση έως 30 Ιουνίου 2021 για τις θητείες στη διοίκηση των συνεταιρισμών

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Zητήµατα που αφορούν σε παρατάσεις πα-
ραχώρησης χρήσης αγροτικών ακινήτων 
και θητείας οργάνων διοίκησης συνεται-
ρισµών, αλλά και ρυθµίσεις θεµάτων του 
ΕΛΓΟ ∆ήµητρα και του προγράµµατος δα-
κοκτονίας, περιλαµβάνει τροπολογία που 
ενσωµατώθηκε στο νοµοσχέδιο του υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τις αθέµι-
τες εµπορικές πρακτικές, που υπερψηφί-
στηκε από τη Βουλή. 

Βέβαια, από την πλευρά της αντιπολίτευ-
σης επισηµάνθηκαν οι ελλείψεις του νέ-
ου νόµου. 

Κατ’ αρχάς, ειπώθηκε ότι αποτελεί απευ-
θείας ενσωµάτωση της αντίστοιχης Ευρω-
παϊκής Οδηγίας, χωρίς προσαρµογή στα 
ελληνικά δεδοµένα, παρ’ όλο που υπήρχε 
περιθώριο ευελιξίας από την Ε.Ε, ενώ δια-
τυπώθηκε από την αντιπολίτευση η άπο-
ψη ότι η εν λόγω νοµοθετική πρωτοβουλία 
δεν περιελάµβανε την προστασία των φυ-
σικών προσώπων αγροτών και κτηνοτρό-
φων από στρεβλωτικά φαινόµενα όπως οι 
«ανοιχτές τιµές».

Κατά τα λοιπά, «Ναι» επί του συνόλου των 
διατάξεων και επί της αρχής ψήφισαν η Νέα 
∆ηµοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, το Κίνηµα Αλλα-
γής και η Ελληνική Λύση, «Παρόν» ψήφι-

σε το Μέρα25 και «Όχι» το ΚΚΕ.
Αναφορικά µε τα ζητήµατα που επιλύ-

ει η τροπολογία (833/31 7.4.2021) προκύ-
πτουν τα εξής:

 Το 1ο άρθρο δίνει τη δυνατότητα στον 
κάθε περιφερειάρχη µε απόφασή του, να 
παραχωρήσει έως τις 31/12/21, σε κατά 
κύριο επάγγελµα αγρότες ή ανέργους, α-
γροτικά ακίνητα που έµειναν αδιάθετα. «Με 
τον τρόπο αυτό αντιµετωπίζεται το πρόβλη-
µα που έχει ανακύψει από τη λήξη του χρο-
νικού διαστήµατος παραχώρησης αγροτι-
κών ακινήτων».

  Με το 2ο άρθρο παρατείνεται έως τις 
30/06/2021 η προθεσµία που λήγει στις 
30/04/2021, της διενέργειας τακτικής Γενι-
κής Συνέλευσης των αγροτικών συνεταιρι-

σµών καθώς και η θητεία, που λήγει στις 
30/04/2021, των τακτικών και αναπληρω-
µατικών µελών των διοικητικών και επο-
πτικών συµβουλίων των Αγροτικών Συνε-
ταιρισµών, των Αναγκαστικών Συνεταιρι-
σµών και των Ενώσεων Αναγκαστικών Συ-
νεταιρισµών. «Με τον τρόπο αυτό αντιµε-
τωπίζεται το πρόβληµα που έχει προκύψει 
λόγω των έκτακτων συνθηκών της πανδη-
µίας και είναι αίτηµα όλων των αγροτικών 
συνεταιρισµών».

 Με το 3ο άρθρο ρυθµίζονται θέµατα που 
αφορούν στον «Ελληνικό Γεωργικό Οργα-
νισµό-∆ήµητρα». Συγκεκριµένα, επικαιρο-
ποιείται ο κατάλογος των φορέων που ε-
ντάσσονται στο θεσµικό πλαίσιο της έρευ-
νας, µε την προσθήκη του ΕΛΓΟ-∆ήµητρα 
σε αυτόν. «Μέχρι τώρα ήταν µόνο όργανα 
του ΕΛΓΟ-∆ήµητρα, τώρα εντάσσεται το σύ-
νολο του οργανισµού».

 Με το 4ο άρθρο, δίνεται η δυνατότη-
τα εκτέλεσης προσυµβατικού έργου δακο-
κτονίας και για το έτος 2021. Αντιµετωπί-
ζεται έτσι το ζήτηµα της έγκαιρης και απο-
τελεσµατικής εφαρµογής του προγράµµα-
τος δακοκτονίας έως τους µήνες Μάιο και 
Ιούνιο τρέχοντος έτους, κατά τους οποίους 
πρέπει να ξεκινήσουν οι εργασίες των δο-
λωµατικών ψεκασµών, ώστε να εξασφαλι-
στεί η ποσότητα και η ποιότητα των προϊό-
ντων των ελαιοκαλλιεργητών.

Αγροτικά ακίνητα
Το 1ο άρθρο δίνει τη δυνατότητα 

στον κάθε περιφερειάρχη µε 
απόφασή του, να παραχωρήσει 
έως τις 31/12/21, σε κατά κύριο 
επάγγελµα αγρότες ή ανέργους, 
αγροτικά ακίνητα που έµειναν 

αδιάθετα
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Σε κλοιό αγροτικών κινητοποιήσεων βρίσκεται το 
τελευταίο διάστηµα η Γαλλία, µε τους παραγωγούς να 
διαµαρτύρονται για το χαµηλό εισόδηµα µε το οποίο 
καλούνται να συνεχίσουν την αγροτική τους 
δραστηριότητα αλλά και να βιοποριστούν.
Την περασµένη εβδοµάδα, τα τρακτέρ των 
παραγωγών βρέθηκαν στο Παρίσι, όπου τα αγροτικά 
συνδικάτα διαδήλωσαν και για τις νέες αγκυλώσεις 
που εισάγουν στη δραστηριότητά τους οι δεσµεύσεις 
της επερχόµενης ΚΑΠ. 

Όπως υποστήριξαν, τα «πράσινα» µέτρα δεν µπορούν 
να απευθύνονται σε απλούς αγρότες, αφού 
απαιτούνται µεγάλες επενδύσεις ή σηµαντική µείωση 
παραγωγικότητας των εκµεταλλεύσεων, κάτι που θα 
οδηγήσει αρκετούς στην έξοδο από το επάγγελµα. 
«Η ΚΑΠ λαµβάνει χαρακτηριστικά ενός 
χρηµατοδοτικού περιβάλλοντος δράσεων που 
αποµακρύνονται σταθερά από την πράξη της 
παραγωγής» αναφέρει ανακοίνωση του αγροτικού 
συνδέσµου FDSEA. 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Στις 22 Απριλίου του 1889, ξεκίνη-
σε ένας ιδιότυπος αγώνας δρόµου 
ανάµεσα σε 50.000 αποίκους της Ά-
γριας ∆ύσης για τη διεκδίκηση µερι-
κών εκταρίων πέρα από το τότε αµε-
ρικανικό σύνορο. Σήµερα, ένας νέ-
ος χρηµατοπιστωτικός αυτή τη φο-
ρά αγώνας εκτυλίσσεται, στον οποίο 
funds µε εξω-γεωργική δραστηριό-
τητα «χτυπούν» αγροτεµάχια, στρι-
µώχνοντας τους αγρότες. Τη στιγ-
µή που η διεύρυνση των αγροτικών 
εκµεταλλεύσεων στην Ελλάδα κα-
θίσταται µονόδροµος για τη βελτί-
ωση της ανταγωνιστικότητάς τους 
και κατ’ επέκταση την οικονοµική 
επιβίωση των αγροτών, ακόµα ένα 
στοιχείο έρχεται να προστεθεί στις 
δυσκολίες που καλείται να διευ-
θετήσει η πρωτογενής παραγωγή.

Αυτό το εµπόδιο έχει να κάνει 
µε τη διαρκή διείσδυση των funds 
στην αγορά αγροτικής γης, κάτι που 
σύµφωνα µε ρεπορτάζ των Financial 
Times, εντείνεται το τελευταίο διά-
στηµα, αυξάνοντας τις τιµές και ε-
πιταχύνοντας τους ρυθµούς συγκε-
ντροποίησης εκτάσεων.

Με τα χρηµατοδοτικά εργαλεία των 
αγροτών για αγορά γης να είναι πε-
ριορισµένα, σε αντίθεση µε την άνε-
τη µόχλευση πόρων από πλευράς ε-
πενδυτικών οµάδων (την προηγού-
µενη χρονιά συγκεντρώθηκαν απο-
κλειστικά για την αγορά γης 5,7 δισ. 
δολάρια από νεοσύστατα funds), ο 
ανταγωνισµός επεκτείνεται και στο 
πεδίο της αγοράς των αγροτικών 
προϊόντων. Επενδύοντας σε µεγά-
λες εκτάσεις, ένα fund αποκτά προ-
βάδισµα έναντι των υπόλοιπων α-
γροτών, αφού µπορεί να εξασφα-
λίσει την απόσβεση των επενδύσε-
ών του ακόµα και µε µικρότερο πε-

ριθώριο κέρδους. 
Μέχρι πολύ πρόσφατα, η ενασχό-

ληση των αποκαλούµενων «θεσµι-
κών επενδυτών» µε την αγροτική γη, 
αποδιδόταν σε µια προσπάθεια θω-
ράκισης έναντι υφεσιακών τάσεων 
της παγκόσµιας οικονοµίας. Γι αυ-
τό άλλωστε και µετά το 2008, αρκε-
τοί εύποροι ιδιώτες στράφηκαν στη 
συγκέντρωση αγροτικών εκτάσεων, 
όπως ο Bill Gates της Microsoft, που 
είναι πλέον ο µεγαλύτερος γαιοκτή-
µονας των ΗΠΑ.

Η επιµονή όµως των επενδυτών 
και η διαρκής αναζήτηση περισσό-
τερων αγροτεµαχίων, πλέον µαρτυ-
ρά µια διαφορετική πραγµατικότητα. 
Οι επενδυτές εµπιστεύονται τα χρή-
µατά τους στη γη, µε µεσοπρόθεσµο 
αντάλλαγµα ένα σταθερό εισόδηµα 
από τις ενοικιάσεις ή την εκµετάλ-

λευση, την εξισορρόπηση περιβαλ-
λοντικών υποχρεώσεων µε άλλες 
ρυπογόνες δραστηριότητές τους και 
µακροπρόθεσµα την κερδοφορία α-
πό µια επερχόµενη αγροτική επανά-
σταση που θα ανεβάσει κατακόρυ-
φα την παραγωγικότητα των εκτά-
σεων και θα συνδυαστεί µε την αύ-
ξηση του πληθυσµού στον πλανήτη. 

Τουλάχιστον αυτό συµπεραίνουν 
οι Financial Times που εστιάζουν και 
στις ανανεωµένες περιβαλλοντικές πι-
έσεις. Μάλιστα, µια ανερχόµενη πα-
γκόσµια επενδυτική τάση είναι η α-
ναζήτηση «υποβαθµισµένων» αγρο-
τεµαχίων, που σήµερα αξιοποιούνται 
εντατικά στις εκτατικές καλλιέργειες 
και η µετατροπή τους σε «πράσινες 
αγροτικές εκµεταλλεύσεις».

Πώς µεταφράζονται όµως όλα 
αυτά σε περιοχές όπου η αγροτική 

παραγωγή είναι ήδη αναπτυγµένη 
και οι παραδοσιακοί αγρότες εξα-
κολουθούν να ελέγχουν τη πλειο-
νότητα των διαθέσιµων εκτάσεων; 
Η αύξηση της ζήτησης για αγροτι-
κή γη και µάλιστα από ενδιαφερό-
µενους εκτός του χώρου της παρα-
γωγής επενδυτές, οδηγεί σε αύξηση 
του κόστους αγοράς ή ακόµα και ε-
νοικίασης της γης το οποίο έρχεται 
να προστεθεί στα κόστη των καλλι-
εργητών και γενικότερα των συντε-
λεστών της αγροτικής παραγωγής. 
Μια τέτοια αύξηση, υπό τις παρού-
σες συνθήκες, έρχεται να ανατρέ-
ψει κατ’ ουσίαν τις λεπτές ισορρο-
πίες πάνω στις οποίες κινείται εδώ 
και χρόνια η αγροτική δραστηριότη-
τα ειδικά στη χώρα µας και να προ-
σθέσει προβλήµατα στις αγροτικές 
εκµεταλλεύσεις.

Ο σύγχρονος 
αγώνας δρόμου για 

την αγροτική γη 
Όλο και πιο 

έντονος γίνεται 
ο ανταγωνισμός 

στην αγορά 
αγροτικής γης, 

όσο οι οικονομικές 
συνθήκες πιέζουν 
για διεύρυνση των 

εκμεταλλεύσεων 

Κινητοποιήσεις 
αγροτών στο Παρίσι

για το χαµηλό
αγροτικό εισόδηµα 

Απόσβεση
Επενδύοντας σε µεγάλες 
εκτάσεις, ένα fund αποκτά 
προβάδισµα έναντι των 
υπόλοιπων αγροτών, αφού 
µπορεί να εξασφαλίσει την 
απόσβεση των επενδύσεών 
του ακόµα και µε µικρότερο 
περιθώριο κέρδους.

Αγορά γης
Με τα χρηµατοδοτικά 
εργαλεία των αγροτών για 
αγορά γης να είναι 
περιορισµένα, σε αντίθεση µε 
την άνετη µόχλευση πόρων 
από επενδυτικές οµάδες, 
ο ανταγωνισµός επεκτείνεται 
και στο πεδίο της αγοράς 
των αγροτικών προϊόντων. 

Εισόδημα
Οι επενδυτές εµπιστεύονται τα 
χρήµατά τους στη γη, µε 
µεσοπρόθεσµο αντάλλαγµα 
ένα σταθερό εισόδηµα από τις 
ενοικιάσεις ή την 
εκµετάλλευση.
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ΓΙΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΡΟΕ∆Ρ. ΕΛΛΑ∆Α 2021
«Η Ελλάδα έχει ανοίξει το 
παράθυρό της. Να µάθουµε 
από την διαδροµή µας ότι 
οι γκρίνιες και η µιζέρια 
δεν βοήθησαν ποτέ. 
Να κοιτάζουµε µπροστά, 
γιατί έχουµε τα πάντα, 
δεν έχουµε να ζηλέψουµε 
τίποτα, να καµαρώνουµε 
και το βλέµµα µας στο 
µέλλον».

ΓΕΡΑΣ. ΣΚΙΑ∆ΑΡΕΣΗΣ
ΗΘΟΠΟΙΟΣ
«Γενικά δεν είµαι πολύ 
αισιόδοξος σαν άνθρωπος 
και βλέπω πάντα το ποτήρι 
µισοάδειο. Ο ανταγωνισµός 
από τις ξένες πλατφόρµες 
είχε ως αποτέλεσµα να 
γίνονται πλέον καλύτερες 
δουλειές στην τηλεόραση. 
Υπάρχουν δύο αντίπαλα 
στρατόπεδα, η µυθοπλασία 
και τα ριάλιτι».

∆ΟΜΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΟΥ
ΥΦΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ
«∆εν αφήνουµε κανέναν 
πίσω! Από την πρώτη 
στιγµή που αναλάβαµε την 
κοινωνική πολιτική της 
χώρας φροντίσαµε να 
εξασφαλίσουµε ότι 
κανένας συνάνθρωπός 
µας, καµία ευάλωτη οµάδα 
συµπολιτών δεν θα 
στερηθεί τη βοήθεια που 
τους οφείλει το κράτος».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΘΑ ΨΑΧΝΕΙ ΑΚΟΜΑ Ο ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΗΝ ΚΟΡΩΝΟΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

Λόγια
Τι κι αν διατείνονται αρµοδίως 
ότι θα επέλθουν διορθώσεις 
στους δασικούς χάρτες, για την 
ώρα η µοναδική λύση είναι το 
εξάµηνο πάγωµα αντιρρήσεων 
και η έκπτωση 50% επί του 
σχετικού τέλους. Στην Κρήτη, 
πάντως που πρωτοστατεί στις 
αντιδράσεις, οι αγροτικοί 
σύλλογοι δεν πείθονται για τις 
καλές προθέσεις αν δεν δουν 
νοµοθετική διάταξη. 

Ξεγραµµένα
Αλήθεια οι διαβουλεύσεις σε τι 
εξυπηρετούν; Αφού στο τέλος οι 
κυβερνώντες περνούν τις θέσεις 
που θέλουν σε πολιτικές και 
νοµοθετήµατα, άντε ν’ αλλάξουν 
κάτι, µόνο αν υπάρχει οσµή 
σκανδάλου ή αντιδράσεις. 
Για τον παραγκωνισµό του 
πρωτογενούς από τα έργα του 
Ανάκαµψης στεναχωριέται κι ο 
Σταύρος. Ο αγροτικός κόσµος, 
πάντως αυτά τα έχει…ξεγράψει.

Ρέστα
Τώρα βρήκε τι λύση ο 
Βαγγέλης, για το πώς µπορεί 
να πάει το ΟΣ∆Ε στο «Σπίτι 
του»; Γιατί ενόσω ήταν στο 
τιµόνι στο µέγαρο της πλατείας 
Βάθη δεν κίνησε τις διαδικασίες; 
Τώρα µιλάει για προµήθεια 
servers, αύξηση γραµµών του 
ΟΤΕ, άδειες oracle και τα ρέστα. 
Κι όλα αυτά την ώρα που η 
µηχανοπαρέα στραγγίζει και 
τα ρέστα…

∆εν συσχέτισε την ενίσχυση στο πράσινο σκουλήκι

Για κορωνοενίσχυση στο βαµβάκι ρώτησε ο Κέλλας, για καρπούζια, 
πατάτες και επιτραπέζιες ελιές απάντησε ο Σπήλιος και µετά τράβη-
ξε για Σερβία. Κατά τα λοιπά, συνεχίζεται στο υπουργείο της πλα-
τείας το γνωστό µοτίβο πολιτικής, «τι ωραία τι καλά, σκίζει η βάρ-
κα τα νερά». Μένει να φανεί αν και οι δηλώσεις ΟΣ∆Ε θα εκκινή-
σουν «κανονικά» κατά τον υπουργό στις 15 Απριλίου. Η απογοή-
τευση των αγροτών, εν µέσω πανδηµίας, απαγορεύσεων και ανα-
στάτωσης για κάποιους λόγω δασικών χαρτών, χτυπάει υψηλό 5ε-
τίας, όπως λένε οι µακροαναλυτές…, ενώ οι πόροι του Ανάκαµψης 
για τον πρωτογενή, δεν φαίνεται να αρκούν για να ανακάµψει.

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Αναµφίβολα στο 
σωστό δρόµο το 
νοµοσχέδιο για τις 
αθέµιτες πρακτικές σε 
βάρος των αγροτών, 
όµως στην πράξη 
θα φανεί κατά πόσο 
οι ρήτρες προστασίας 
θα εφαρµοστούν γιατί 
πολλές φορές, πολλοί...  
δεν βλέπουν.

Από την άλλη, η 
«έκπτωση» στο 1,5%  
έναντι 3% (επί του 
συνολικού τζίρου) 
που προέβλεπε αρχικά 
το νοµοσχέδιο στα 
πρόστιµα για όσους 
καταστρατηγούν 
τις συµφωνίες µε 
παραγωγούς δεν 
εκλαµβάνεται ως 
«χρυσή τοµή».

Υβρίδια
Πολλά τα δις όπως τα 

βγάζει ο Σπήλιος για δράσεις 
στον αγροτικό τοµέα µαζί µε 
το «υπερόπλο» της ΚΑΠ, όµως 
ακόµη ψάχνει για «βοήθειες» 
από το κοινό για του πού 
πρέπει να επενδυθούν. 

«Χρειαζόµαστε, προτάσεις, 
έξυπνες και υλοποιήσιµες. Σας 
προσκαλώ για τα κονδύλια και 
τις δράσεις που αντιστοιχούν 
στο υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης να καταθέσετε 
προτάσεις και σκέψεις. Να 
συνδιαµορφώσουµε το µέλλον 
των επόµενων γενεών των 
Ελλήνων παραγωγών», είπε 
στην οµιλία του για αθέµιτες 
πρακτικές, απευθύνοντας 
κάλεσµα στα κόµµατα.

Καλό, το rebranding, το 
Green Deal, το brand name 
για τον πρωτογενή, όµως τα 
πολλά λόγια φέρνουν στο 
τέλος φτώχεια…

;

ΖΙΝΕΝΤΙΝ ΖΙΝΤΑΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ
«Η Ιταλία είναι πάντα στην 
καρδιά µου. [σ.σ για 
δηµοσιεύµατα που τον 
συνδέουν µε την ιταλική 
οµάδα]. Η Γιουβέντους 
ήταν πάντα σηµαντική 
οµάδα για µένα. Όσο για 
το εάν θα γυρίσω στην 
Ιταλία, ακόµα δεν ξέρω. 
Τώρα είµαι εδώ. Θα το 
δούµε, θα τα ξαναπούµε».

Άρµεγε λαγούς 
και κούρευε 
χελώνες! 

Έχουν περάσει τόσοι µήνες κι ακόµα ο 
υφυπουργός Οικονόµου από τη Βουλή έκανε λόγο 
για αποκατάσταση αδικίας όσον αφορά την ειδική 
ενίσχυση λόγω κορωνοϊού στους 
ετεροεπαγγελµατίες ελαιοκαλλιεργητές. Γίνεται 
προσπάθεια από το υπουργείου, σου λέει, να 
βρεθούν πόροι για όλους όσοι δικαιούνταν αλλά 
δεν στηρίχθηκαν. Για να δούµε, φτάνει Πάσχα!

Πρόβληµα και για τους πατατοπαραγωγούς 
Μεσσηνίας, και όχι µόνο, που µιλούν για κλίµα 
τροµοκρατίας από µεγαλέµπορους της περιοχής, 
ότι δήθεν η τιµή της πατάτας θα πέσει στα τάρταρα 
το επόµενο διάστηµα, εκβιάζοντας έτσι για 
χαµηλότερη τιµή τους παραγωγούς. Αποτέλεσµα, 
να βγάλουν πρόωρα τη σοδειά τους οι 
καλλιεργητές για να µην τους µείνει απούλητη και 
να δηλώνουν και «ευχαριστηµένοι» µε αυτές τις 
χαµηλές τιµές που τους δίνουν. Με 45 λεπτά δεν 
αναπληρώνονται τα χαµένα εισοδήµατα τόσων 
ετών και δεν εξασφαλίζεται το κόστος της φετινής 
παραγωγής, τονίζουν οι καλλιεργητές.  

∆εν πληρώθηκαν µε το πρώτο πακέτο των 
συνδεδεµένων οι µόλις 350 τευτλοπαραγωγοί, 
που δεν ξέρουν πώς να τα βγάλουν πέρα. Για 
ενίσχυση 175 ευρώ το στρέµµα λένε τώρα, 
µάλιστα πολύ υψηλότερη από την εισήγηση που 
φέρεται να είχαν κάνει οι υπηρεσιακοί 
παράγοντες, αλλά κατά 12 ευρώ λιγότερη από 
πέρυσι. Το ζητούµενο είναι ότι τα έξοδα ήταν πολύ 
περισσότερα και έτσι όπως εξελίχθηκε η χρονιά, 
υπάρχουν άνθρωποι που πλήρωσαν για να τα 
βγάλουν από το χωράφι και τελικά τα πέταξαν τα 
τεύτλα τους, λένε παραγωγοί από τη Θεσσαλονίκη. 

Και µιλάµε για συνολικά 12.000 στρέµµατα και 
µια ιδιαίτερη φέτος κατάσταση, αφού παρά τις 
υποσχέσεις του «επενδυτή», δεν άναψε το καµίνι 
του εργοστασίου στις Σέρρες και τα τεύτλα 
απορροφήθηκαν ως πρώτη ύλη σε άλλες χρήσεις 
όπως το βιοαέριο. Άσε που τους άλλαξαν και τις 
συµβάσεις τον περασµένο Σεπτέµβριο και από 30-
35 ευρώ τον τόνο, βρέθηκαν να έχουν λαµβάνειν 
µόλις 20 ευρώ. Με βάση την αρχική συµφωνία, 
ωστόσο, χάθηκαν περίπου 100 ευρώ στον τόνο, 
λένε οι ίδιοι οι παραγωγοί….. 

«∆υσάρεστη» αλλά «µεµονωµένη» χαρακτήρισε 
την υπόθεση της διάθεσης φέτας σε αλυσίδα 
σούπερ µάρκετ στη Γερµανία, η υφυπουργός, 
καθώς  «είναι η πρώτη φορά, που ο ελεγκτικός 
µηχανισµός µε την καθοδήγηση της Πολιτικής 
Ηγεσίας, επέδειξε γρήγορα, άµεσα και 
αποτελεσµατικά αντανακλαστικά». Αφού το 
σφύριξαν πρώτα από το εξωτερικό....... 

Όσοι ασχολούνται µε τη φέτα, επιχειρηµατίες, 
παραγωγοί και έµποροι, λέει η Φωτεινή, κάθονται 
στο ίδιο κλαδί. Στο ίδιο κλαδί βρίσκεται όµως και η 
ελληνική παραγωγή. Όποιος το πριονίζει, λοιπόν 
µε τις επιλογές του, υπονοµεύει την ελληνική 
παραγωγή συνολικά. Αυτό δεν θα το επιτρέψουµε, 
ξεκαθαρίζει η υφυπουργός.      Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Τ
ο γεγονός ότι το πρόγραµµα των 
αγροτικών συµβούλων (Μέτρο 
2.1) µε αρχικό προϋπολογισµό 
120 εκατ. ευρώ (λέγεται πως σή-

µερα υπάρχουν διαθέσιµα 80 εκατ. ευρώ) 
έχει µείνει στα συρτάρια των διαχειριστι-
κών αρχών και βέβαια των υπουργών σχε-
δόν µια πενταετία δεν είναι καθόλου τυ-
χαίο. Έχει να κάνει µε τη στρέβλωση που 
έχει υπάρξει στο συγκεκριµένο χώρο, επί 
της ουσίας µε την παρουσία ενός φορέα, 
ο οποίος, ως γνωστόν, συνδέεται µε το ΟΣ-
∆Ε και επίσης ως γνωστόν, έχει απλώσει 
τα πλοκάµια του παντού. 

Με το ίδιο πατρόν
ΟΠΩΣ ΕΚΑΝΕ τις τελευταίες δύο προγραµ-
µατικές περιόδους µε τα προγράµµατα των 
Ελαιοκοµικών Φορέων (ΟΕΦ), στα οποία έ-
χει «καβαντζώσει» µε το δίκτυό του περισ-
σότερο από τον µισό προϋπολογισµό των 
εν λόγω προγραµµάτων, έτσι πιέζει, εδώ 
και µια 5ετία, να φέρει το θεσµικό πλαίσιο 
των αγροτικών συµβούλων στα µέτρα του, 
ώστε να εξασφαλίσει και στο συγκεκριµέ-
νο µέτρο τη µερίδα του λέοντος. 

Χρήμα εξ αποστάσεως
ΟΠΟΙΟΣ έχει µάτια βλέπει. Άλλωστε, δεν 
είναι δύσκολο να αντιληφθεί κανείς ότι η 
δουλειά του αγροτικού συµβούλου είναι 
µια δύσκολη δουλειά που απαιτεί βαθιά 
γνώση, µεγάλη εµπειρία, παρατηρητικό-
τητα και κυρίως συνεχή παρουσία στον α-
γρό και στο στάβλο, προκειµένου να είναι 
αποτελεσµατική και χρήσιµη. Έτσι, σε όλες 
τις χώρες του κόσµου, αυτή τη δουλειά, σε 
κάθε περιοχή, την κάνουν άνθρωποι µε α-
ντίληψη των ειδικότερων συνθηκών, οι ο-
ποίοι βρίσκονται σε συνεχή και άµεση ε-
πικοινωνία µε τον αγρότη, παρακολουθώ-
ντας στενά την παραγωγική διαδικασία. 
Μόνο στην Ελλάδα επιχειρείται η εκ 
του µακρόθεν και εκ του κλεινός ά-
στεως συµβουλευτική. Βλέπε, τα παι-
διά ξέρουν και από ευφυή γεωργία! 

Οι άλλοι στη λάσπη
Σ’ ΑΥΤΟ το κλίµα είναι φυσικό να 
διαµαρτύρονται οι µπαρουτοκαπνι-
σµένοι γεωπόνοι των καταστηµάτων 
αγροτικών εφοδίων, οι οποίοι καθώς 
φαίνεται, αποκλείστηκαν νύχτα από το Ε-

θνικό Πλαίσιο παροχής αγροτικών συµβου-
λών και φυσικά από το Μέτρο 2.1 όταν µε το 
καλό αυτό προκηρυχθεί. Κι ας είναι οι λίγοι 
που έχουν αποµείνει να πατάνε στη λάσπη. 
Όχι µόνο για να συνταγογραφούν τα προϊ-
όντα θρέψης και φυτοπροστασίας αλλά και 
να καθοδηγούν τους αγρότες, ώστε να κά-
νουν αποτελεσµατικότερα τη δουλειά τους. 

Ούτε μέχρι το Πάσχα
∆ΕΝ ΤΟ ΒΛΕΠΩ να βγαίνει το χρονοδιά-
γραµµα του «νεοεισερχόµενου» υπουρ-
γού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιου Λιβα-
νού για έναρξη της υποβολής δηλώσεων 
ΟΣ∆Ε στις 15 Απριλίου, ειδικά µετά τη νέα 
απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστι-
κών Προσφυγών (7 Απριλίου) µε την ο-
ποία  «αναστέλλεται η εκτέλεση των προ-
σβαλλόµενων Προσκλήσεων µέχρι την έκ-
δοση οριστικής απόφασης επί της ΓΑΚ Α-
ΕΠΠ 687/31.03.2021». Με άλλα λόγια, έ-
χουν µπλέξει τα… µανίκια τους! 

Όσα βλέπει η πεθερά
ΚΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ, γιατί, προεξάρχοντος του κ. 
Λιβανού, προσπαθούν να διαιωνίσουν µια 
ανύπαρκτη επί της ουσίας, ακριβοπληρω-
µένη ωστόσο, υπηρεσία, προσφέροντας γη 
και ύδωρ σε απίθανες «φατρίες» ψευτοπλη-
ροφορικής, οι οποίες, υπόσχονται να κρύ-
βουν τα σκουπίδια κάτω από το χαλί για να 
συντηρούν εκλογική πελατεία. 

Προς ώρας αιθαλομίχλη
ΠΑΝΤΩΣ η λύση είναι µια και ακούει στο 
όνοµα… Πιερρακάκης. Το έγραψα καθαρά 
στο τελευταίο φύλλο, το υπογραµµίζω µε 
παρρησία και σήµερα. Μεταφορά όλων των 
δεδοµένων στο κυβερνητικό νέφος open.
gov.gr, ανέβασµα σ’ αυτό της εφαρµογής 

για τη συµπλήρωση των δηλώσεων, την 
οποία σηµειωτέον έχει ακριβοπληρώ-

σει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, πλήρη ανάληψη της 
πολιτικής ευθύνης διαχείρισης των 
θεµάτων από τον µόνο αρµόδιο -βά-
σει ευρωπαϊκών κανόνων- που είναι 
ο Οργανισµός Πληρωµών και ανα-
ζήτηση τεχνικής βοήθειας, ανάλογα 
µε την περίσταση και µε ευθύνη πά-
ντα της Γενικής Γραµµατείας Ψηφια-
κής ∆ιακυβέρνησης (όχι των στούρ-
νων) από όποιο φορέα πληροφορι-
κής µπορεί να την παράσχει. 

∆εν είναι δύσκολο 
να αντιληφθεί 
κανείς ότι η δουλειά 
του αγροτικού 
συµβούλου είναι 
δύσκολη, απαιτεί 
βαθιά γνώση, 
µεγάλη εµπειρία, 
παρατηρητικότητα 
και κυρίως συνεχή 
παρουσία στον αγρό 
και στο στάβλο, 
προκειµένου να 
είναι αποτελεµατική 
και χρήσιµη [...]
Μόνο στην Ελλάδα  
επιχειρείται εκ του 
µακρόθεν και εκ 
του κλεινός άστεως 
συµβουλευτική

Έ
να παλιό αστείο λέει: «φανταστείτε 
τον χειρότερο εχθρό σας να κατευ-
θύνεται σε έναν βράχο οδηγώντας 
το ολοκαίνουργιο αυτοκίνητό σας. 

Θα ήσασταν ευχαριστηµένοι µε τον θάνατο του 
εχθρού σας ή λυπηµένοι για την καταστροφή 
του αυτοκινήτου σας;». Για πολλούς, το σχήµα 
της αναµενόµενης και πολύ αναγκαίας παγκό-
σµιας οικονοµικής ανάκαµψης φέτος θέτει ένα 
παρόµοιο δίληµµα. Χωρίς ανανέωση των εθνι-
κών πολιτικών όσο και του διεθνούς συντονι-
σµού, η σηµαντική αύξηση στην αναµενόµε-
νη ανάπτυξη το 2021 θα είναι πολύ άνιση, τό-
σο στις χώρες όσο και εντός των χωρών. Έρ-
χεται µια σειρά κινδύνων που θα µπορούσαν 
να κάνουν την ανάπτυξη τα επόµενα χρόνια 
λιγότερο ισχυρή από ό, τι θα έπρεπε να είναι.

Με βάση τις τρέχουσες πληροφορίες, η τα-
χεία ανάπτυξη στην Κίνα και τις ΗΠΑ θα οδη-
γήσει σε παγκόσµια επέκταση 6% ή περισσότε-
ρο φέτος, σε σύγκριση µε τη συρρίκνωση 3,5% 
το 2020. Στην Ευρώπη, παρότι θα εξέλθει της 
ύφεσης, η ανάκαµψη που θα σηµειώσει θα εί-
ναι υποτονική. Μεγάλο µέρος αυτής της από-
κλισης, πηγάζει από παραλλαγές σε έναν ή πε-
ρισσότερους από πέντε παράγοντες. Ο έλεγχος 
των µολύνσεων COVID-19 είναι σαφώς ζωτι-

κής σηµασίας. Το 
ίδιο ισχύει και για 
τη διανοµή και τη 
χορήγηση εµβολί-
ων. Ένας τρίτος πα-
ράγοντας είναι η 
οικονοµική ανθε-
κτικότητα, η οποία 
σε ορισµένες ανα-
πτυσσόµενες χώρες 

συνεπάγεται προληπτικά τη διαχείριση δυσκο-
λιών από την αύξηση του χρέους. Ακολουθεί η 
ποιότητα και η ευελιξία της χάραξης πολιτικής, 
και ό,τι αποµένει στις δεξαµενές κοινωνικού 
κεφαλαίου και ανθρώπινης ανθεκτικότητας. 

Η άνιση οικονοµική ανάκαµψη στερεί από 
πολλές χώρες τη δυνατότητα ανάπτυξης, αυ-
ξάνοντας την παραγωγή και το εισόδηµα. Αυ-
ξάνει επίσης τα φαινόµενα προστατευτισµού, 
καθώς και τις διαταραχές στις αλυσίδες εφο-
διασµού. […] Με τις ΗΠΑ και την Κίνα να ο-
δηγούν µια σηµαντική αύξηση στην ανάπτυ-
ξη, η παγκόσµια οικονοµία έχει την ευκαιρία 
να ξεφύγει από ένα πανδηµικό σοκ που, σε ο-
ρισµένες περιπτώσεις, διέγραψε µια δεκαετία 
προόδου για τη µείωση της φτώχειας και άλ-
λους  κοινωνικοοικονοµικούς στόχους. Αλλά 
χωρίς προσαρµογές πολιτικής, αυτή η ανάκαµ-
ψη θα µπορούσε να είναι τόσο άνιση ώστε να 
εξαντλήσει πρόωρα την παρατεταµένη περίο-
δο της ταχύτερης και βιώσιµης ανάπτυξης που 
η παγκόσµια οικονοµία χρειάζεται.

*ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ ΤΗΣ ALLIANZ, 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ QUEENS

Η άνιση
ανάκαμψη

TOY ΜΟΧΑΜΕΝΤ 
ΕΛ ΕΡΙΑΝ*
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Σ
οβαρή υποβάθµιση του αγροδιατροφικού τοµέα 
και απουσία συνοχής στα θέµατα που συνδέο-
νται µε την αναβάθµιση των δοµών στην αγροτι-
κή παραγωγή, βλέπει ο καθηγητής του Γεωπονι-

κού και πρώην γενικός γραµµατέας του υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης, Χαράλαµπος Κασίµης, µε βάση την κατα-
νοµή που ανακοίνωσε η κυβέρνηση στα κονδύλια του Τα-
µείου Ανάκαµψης. Με βάση τα µέχρι στιγµής δεδοµένα, τα  
κονδύλια που πρόκειται να κατευθυνθούν σε παραγωγικές 
δράσεις στο ευρύτερο πεδίο που σχετίζεται µε την αγροτι-
κή παραγωγή και τον διατροφικό κλάδο υπολογίζονται σε 
767 εκατ. ευρώ.  Κάποια επιπλέον κονδύλια προκειται να 
κατευθυνθούν σε αναδασώσεις και έργα προστασίας του πε-
ριβάλλοντος, δηλαδή σε έργα τα οποία δεν έχουν παραγω-
γική διάσταση και δεν επιδρούν στο αγροτικό ΑΕΠ. Ειδικό-
τερα σε άρθρο του κ. Κασίµη που φέρει τον τίτλο: «Άνθρα-
κες ο θησαυρός» του Ταµείου Ανάκαµψης για τον αγροτι-
κό κόσµο», το οποίο φιλοξενεί η Agrenda και το Agronews 
o καθηγητής του ΓΠΑ επισηµαίνει:

Άνθρακες απεδείχθη ο θησαυρός Βορίδη, Σκρέκα, 
Σκυλακάκη «περί προνοµιακής µεταχείρισης του 
αγροδιατροφικού τοµέα» µε πακτωλό δισεκατοµ-

µυρίων στο Ταµείο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).
Με κείµενα και άρθρα στις 18-12-20, στις 29-1-21 και 

στις 3-2-21 είχαµε εγκαίρως προειδοποιήσει ότι, όσον α-
φορά στον αγροτικό τοµέα, τόσο η δόµηση της πρότασης 
για το ΤΑΑ, όσο και το έλλειµµα στοιχειώδους διαβούλευ-
σης, θα οδηγούσε σε Βατερλώ και θα διέψευδε µε κρότο 
τις υποσχέσεις της κυβέρνησης και τις προσδοκίες του α-
γροτικού κόσµου.

Επιβεβαιωθήκαµε. ∆υστυχώς.Έτσι, στο Εθνικό Σχέδιο 
Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας των 31 δις, που υ-
ποβάλλεται εντός των ηµερών στην Ευρωπαϊκή Επι-

τροπή, τα υπεσχηµένα αρδευτικά έργα του 1.2 δις, έγιναν 
200 εκατ. και κατασκευή µε Σ∆ΙΤ[i],

οι αναδασώσεις των 500.000 στρεµµάτων 
έγιναν 165.000 στρέµµατα, σε περιαστικές 
περιοχές µόνο, και όχι στα υποβαθµισµέ-
να οικοσυστήµατα που έχουν πληγεί 
από φωτιές, ξηρασία, πληµµύρες την 
περασµένη δεκαετία, όπως προέβλε-
πε το αρχικό σχέδιο, η στήριξη της βι-
οποικιλότητας περιορίστηκε σε µονο-
πάτια, διαδροµές πεζοπορίας, αποκα-
τάσταση αναβαθµίδων (ξερολιθιές), δη-
µιουργία και αναβάθµιση µουσειακών χώ-
ρων, ψηφιοποίηση συλλογών Φυσικής Ιστορίας 

και Συστήµατα Παρακολούθησης ειδών, βιοτόπων και προ-
στατευόµενων περιοχών, µε συνολικούς πόρους 100 εκατ. 

Τα κατ’ εξοχήν επενδυτικά έργα για τον εκσυγχρονισµό 
της γεωργίας είναι συγχρηµατοδοτούµενα και φτάνουν 
στα 520 εκατ. (συν 47 εκατ. για τον ψηφιακό µετασχηµατι-
σµό της γεωργίας).

Επικεντρώνονται στην πράσινη γεωργία και την γεωρ-
γία ακριβείας, δίνοντας  έµφαση στις οριζόντιες και κάθε-
τες συνεργασίες και στις διακλαδικές συνδέσεις πρωτογε-
νούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τοµέα µε στόχο την 
καινοτοµία και την εξωστρέφεια. Ο δε εκσυγχρονισµός του 
πρωτογενούς τοµέα δίνει βάρος στην αναδιάρθρωση καλ-
λιεργειών και την γενετική βελτίωση ζώων, καθώς επίσης 
και στην ενίσχυση της παραγόµενης προστιθέµενης αξίας, 
στην αύξηση της παραγωγής και των εξαγωγών. Στόχοι ε-
ξάλλου που δεν διαφοροποιούνται από τους στόχους και 
του ΠΑΑ, αλλά δεν καθορίζονται και οι αναλογούντες πό-
ροι σε αυτούς.

Οψηφιακός µετασχηµατισµός, συµπεριλαµβάνει 
την πλατφόρµα υποστήριξης εξαγωγών, την αγο-
ρά και ανάπτυξη τεχνολογικού εξοπλισµού και την 

ανάπτυξη ολοκληρωµένων πληροφοριακών συστηµάτων.
Κοντολογίς, η κυβέρνηση αποδίδει στον αγροδιατροφι-

κό τοµέα το 1,8% των πόρων του ΤΑΑ, (ή το 2,5% αν συµπε-
ριλάβουµε και τα αρδευτικά έργα), όταν η Ισπανία πλησιά-
ζει το 8%, µε έναν τοµέα του οποίου η συµµετοχή στο ΑΕΠ 
και στην απασχόληση υπολείπεται αυτού της χώρας µας. 
Και µάλιστα επενδύει 10 δις σε ένα όραµα πολιτικής για 
την ίδια την ενίσχυση και σύγκλιση των αγροτικών περιο-
χών, µε όρους αξίας παραγωγής και κοινωνικής συνοχής.

Γιατί οδηγηθήκαµε σε ένα τέτοιο αποτέλεσµα όταν 
στο προσχέδιο που είχε υποβληθεί στην ΕΕ υπήρχαν 
περισσότερες παρεµβάσεις και υψηλότερες προβλέ-
ψεις σε πόρους;

Πρώτον, γιατί γενικότερα η κυβέρνηση και το ΥΠΑΑΤ 
σχεδίαζε στα κρυφά και στο ‘πόδι’. ∆εν υπήρχε κα-

νένα σοβαρό, στρατηγικά συγκροτηµένο σχέ-
διο που θα ‘συναρµολογούσε’ τις αγροτικές 

πολιτικές και τις προτάσεις, και θα λάµβα-
νε υπόψη τις διαφορετικές πηγές χρηµα-
τοδότησης, τα διαφορετικά κανονιστικά 
πλαίσια της ΚΑΠ και του ΤΑΑ (του οποί-
ου δεν έχει δηµοσιοποιηθεί ακόµα), τα 
διαφορετικά χρονοδιαγράµµατα και τις 

διαφορετικές διαχειριστικές αρµοδιότη-
τες στα υπουργεία.
∆εύτερον, γιατί οι προτάσεις δεν στηρίζο-

νταν στοιχειωδώς σε σοβαρές µελέτες υποστήριξης.

Τρίτον, γιατί διεκδικούνταν πόροι για δράσεις που χρη-
µατοδοτούνταν και από άλλα Ταµεία και προγράµµατα ό-
πως το ΠΑΑ, που ‘έκοψε’ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το υ-
ποβληθέν προσχέδιο. (Πώς θα µπορούσε εξάλλου να χρη-
µατοδοτηθεί από το ΤΑΑ η εξισωτική, τα σχέδια βελτίωσης, 
η βιολογική γεωργία, οι νέοι αγρότες, το Leader κοκ, όταν 
αυτά αποτελούν µέτρα του ΠΑΑ;)

Τέταρτον, γιατί στη σύνταξη αυτού του σχεδίου, δεν εί-
χαν ενεργό συµµετοχή ούτε οι υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ ούτε 
οι κοινωνικο-επαγγελµατικοί φορείς του αγροτικού χώρου, 
και δεν υπήρξε ενηµέρωση ούτε και δηµόσια διαβούλευση.

∆εν υπήρξε ενιαίος συγκροτηµένος αγροτικός ά-
ξονας στο εθνικό σχέδιο παρά µόνο αποσπασµατικές 
προτάσεις ή προτάσεις σκορπισµένες σε άλλους άξο-
νες. Μάλιστα, ενώ στο προσχέδιο είναι ρητή η αναφο-
ρά στην ανάγκη µετατόπισης του παραγωγικού µο-
ντέλου προς αυτό της ποιότητας και ταυτότητας των α-
γροτικών µας προϊόντων µε συγκριτικό πλεονέκτηµα 
και υψηλότερες τιµές στις διεθνείς αγορές (κάτι για το 
οποίο χρόνια µιλάµε), στο τελικό σχέδιο δεν υπάρχει 
ρητή αναφορά σε αυτή την στρατηγική ούτε  οι παρεµ-
βάσεις συγκροτούν ένα πλέγµα µέτρων ενίσχυσης αυ-
τού του µοντέλου.

Είµαστε αντιµέτωποι µε µια κυβέρνηση που αδυνατεί να δει 
την µεγάλη εικόνα της αγροτικής ανάπτυξης και πολιτικής, 
που δεν έχει ούτε κεντρική στρατηγική ούτε προτεραιότητες.

Και το ερώτηµα παραµένει: Με ποιον σχεδιασµό, ποια 
στρατηγική και ποιον δηµόσιο διάλογο θα γίνει η α-
ναγκαία «συναρµολόγηση» των πολιτικών για τον 

αγροδιατροφικό τοµέα και η κατανοµή σε πολιτικές, µέτρα 
και παρεµβάσεις των πόρων 20 περίπου δις (ΚΑΠ+ΤΑΑ), 
που του αντιστοιχούν από τώρα µέχρι το 2027;

Όσο η κυβέρνηση δεν απαντά σε αυτό το ερώτηµα, τόσο 
το µέλλον του αγροτικού κόσµου θα διακυβεύεται και η α-
νεπάρκειά της να διαχειριστεί τις τύχες του αγροτικού κό-
σµου θα επιβεβαιώνεται.

[i] Άγνωστο παραµένει πώς µπορεί να υλοποιηθούν και 
αποπληρωθούν έργα αυτού του χαρακτήρα χωρίς την εγγύ-
ηση του δηµοσίου. Ποιος θα εγγυάται την πληρωµή της κα-
τανάλωσης ύδατος από τους αγρότες στον ιδιώτη; Το κρά-
τος; ∆εν θα αποτελεί τότε παράνοµη κρατική ενίσχυση; Το 
επισηµαίνω γιατί το µεταρρυθµιστικό σχέδιο για την οργά-
νωση και τον συντονισµό των ΤΟΕB/ΓΟΕΒ, που προβλεπό-
ταν στο προσχέδιο, απουσιάζει από το πρόσφατα δηµοσι-
οποιηµένο σχέδιο.

Μεγάλη η απόσταση μεταξύ λόγων
και πόρων για την αγροτική ανάκαμψη

*Καθηγητή Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών

ΑΡΘΡΟ
ΤΟΥ XAΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΑΣΙΜΗ*

ΑΡΘΡΑ.ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΣΤΕΛΑ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ

WEBINARS

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Η γαστρονοµία 
των Κυκλάδων
To Επιµελητήριο των Κυκλάδων, στο πλαίσιο της 
συνεργασίας του µε το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο 
Αθηνών ξεκινά την Παρασκευή 12 Μαρτίου και 
ώρα 18:00-20:00, νέο κύκλο επιµόρφωσης µε 
θέµα «Ανάδειξη και αξιοποίηση του 
αγροδιατροφικού πλούτου των Κυκλάδων», που 
θα αποτελείται από τέσσερα εκπαιδευτικά 
σεµινάρια (16, 21 και 23 Απριλίου), µέσω WebEx 
τα οποία απευθύνονται σε κάθε ενδιαφερόµενο 
που δραστηριοποιείται στον χώρο του 
πρωτογενούς τοµέα, της διατροφής και της 
γαστρονοµίας των Κυκλάδων. Οι αιτήσεις 
συµµετοχής θα γίνονται δεκτές έως και µία ώρα 
πριν την έναρξη του κάθε σεµιναρίου. 
Πληροφορίες και εγγραφές στο www.e-kyklades.
gr/articles/anakoinoseis_ekdiloseis.

ΤΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΤΗΣ AGRENDA
Η διαδικτυακή έκθεση 

ελληνικών τροφίµων και 
ποτών, FMS – Food Market 
Show Edition 2, που 
διοργανώνεται από την Great 
Exhibitions, θα λάβει χώρα 
στις 11 έως 14 Μαΐου 2021 
στην ανανεωµένη πλατφόρµα 
www.foodmarketshow.com.

Στις 17-19 Μαΐου θα 
πραγµατοποιηθεί ψηφιακά η 
βρετανική επαγγελµατική 
έκθεση κρασιού «London Wine 
Fair», µε συµµετοχή της 
Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας. Περισσότερες 
πληροφορίες στο τηλέφωνο 
2313-330350.

  Το Κέντρο Ελιάς «Krinos» 
του Perrotis College 
διοργανώνει το 2ο διεθνές 
συνέδριο ελιάς, στις 3-4 
Ιουνίου 2021, µε θέµα: 
«Ελαιοκοµικός Τοµέας: 
Αναζητώντας την καινοτοµία - 
Ανακαλύπτοντας νέες τάσεις», 
που θα πραγµατοποιηθει 
διαδικτυακά. Για πληροφορίες 
www.perrotiscollege.edu.gr.

Με Οµαδικό Περίπτερο θα 
συµµετέχει η Ελλάδα για 
4η φορά στην έκθεση 
Asia Fruit Logistica 2021, που 
θα πραγµατοποιηθεί στο Χονγκ 
Κονγκ, στις 28 έως τις 30 
Σεπτεµβρίου 2021. 

Πληροφορίες και συµµετοχές 
στο τηλ: 210-6419037.

Από τις 5 έως 7 Οκτωβρίου 
2021 διοργανώνεται η 13η 
διεθνής έκθεση «Fruit 
Αttraction», για την ανάδειξη 
των φρέσκων προϊόντων, µε 
φυσική παρουσία στη Μαδρίτη. 
Πληροφορίες στο www.ifema.
es/en/fruit-attraction.

Η έκθεση Foodtech, 
στοχευόµενη στη βιοµηχανία 
τροφίµων και ποτών, θα 
πραγµατοποιηθεί στις 13 - 16 
Νοεµβρίου 2021, στο 
Metropolitan Expo. 
Περισσότερες πληροφορίες 

στο https://foodtech.gr/h-
ekthesi/to-profil-tis-ekthesis/.

Μεταφέρεται για τις 9-11 
Φεβρουαρίου 2022 η διεθνής 
έκθεσης προώθησης φρούτων 
και λαχανικών για επαγγελµατίες 
Fruit Logistica του Βερολίνου.  
Πληροφορίες και συµµετοχές  
στο 210-6419037.

Μετατέθηκε για τις 12 έως 
τις 16 Σεπτεµβρίου 2022 η 
διεθνής έκθεση τεχνολογίας 
ποτών και ρευστών προϊόντων, 
Drinktec, στο Μόναχο, όπως 
ανακοίνωσε ο Εκθεσιακός 
Οργανισµός του Μονάχου. 
Πληροφορίες 210-6419037.

Οκτώβριο το 4ο 
διεθνές συνέδριο
αγροτεχνολογίας

Με θέµα «Μετάβαση των αγροδιατροφικών 
συστηµάτων στην ψηφιακή & πράσινη εποχή» θα 
διεξαχθεί το διεθνές συνέδριο αγροτεχνολογίας 
του AgriBusiness Forum, στην Αθήνα, 6 και 7 
Οκτωβρίου. Στις θεµατικές, που θα παρουσιάσουν 
50 εισηγητές, θα είναι η ΚΑΠ 2021-2027, η 
Πράσινη Συµφωνία, το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Ανάκαµψης, η ασφάλεια-επάρκεια τροφίµων, τα 
χρηµατοδοτικά εργαλεία, οι στρατηγικές των 
επιχειρήσεων, ο αγροτουρισµός, οι νέες 
τεχνολογίες, τα δίκτυα, οι συνέργειες, οι γυναίκες 
στον αγροδιατροφικό τοµέα, η ενέργεια και η 
κλιµατική αλλαγή. Συµµετοχή µε φυσική 
παρουσία ή και διαδικτυακά µε εγγραφή στο 
www.agribusinessforum.org.

FORUM

Η υπεραξία του 
κρέατος στο 
«Meat & Dairy» 
Στα πλαίσια του 2ου 
διαδικτυακού συνεδρίου 
«Meat & Dairy Day» θα 
πραγµατοποιηθεί, στις 12 
Μαΐου, από τις 15:00 έως τις 
19:00, µε υβριδικό τρόπο, η 
εκδήλωση «Meat Day» 2021 
µε θέµα: «Η υπεραξία στο 
κρέας – Παράγοντες και 
τρόποι που συµβάλουν στην 
αύξηση της». Το event είναι 
χωρισµένο σε δύο ενότητες 
(«Από την Εκτροφή στη 
Βιτρίνα» και «Από τη Βιτρίνα 
στο Πιάτο»). Πληροφορίες και 
συµµετοχές στο www.
eventora.com/el/Events/
meat-dairy-day-2nd-edition.  
Η εκδήλωση θα µεταδίδεται 
ζωντανά και µέσω Live 
Streaming, µε δυνατή την 
υποβολή ερωτήσεων. 
Περισσότερες πληροφορίες 
και για δηλώσεις συµµετοχής 
στο www.eventora.com/el/
Events/meat-dairy-day-2nd-
edition

ΑΘΗΝΑ

Παρατίθεται έως τις 30 Ιουνίου 
2021 η θητεία των τακτικών και 
αναπληρωµατικών µελών των 
διοικητικών και εποπτικών 
συµβουλίων των Αγροτικών 
Συνεταιρισµών, ενώ δίνεται και η 
δυνατότητα παραχώρησης χρήσης 
αγροτικών ακινήτων έως το τέλος 
του έτους. 

Ανοιχτό για αιτήσεις µέχρι τον 
Σεπτέµβριο παραµένει το καθεστώς 
«Ενισχύσεις Μηχανολογικού 
Εξοπλισµού» του Αναπτυξιακού 
Νόµου που απευθύνεται σε 
επιχειρήσεις µε τη µορφή ατοµικής 
επιχείρησης, εµπορικής εταιρείας 
και συνεταιρισµού. 

Εξάµηνη παράταση, έως τον 
Οκτώβριο του 2021 αναµένεται να 
δοθεί για την υποβολή αντιρρήσεων 
από τους αγρότες επί του 
περιεχοµένου των δασικών χαρτών, 
µε µειωµένο κατά 50% τέλος 
άσκησης αντιρρήσεων. 

Παράταση έξι µηνών στο 12µηνο 
που έχουν στη διάθεσή τους οι 
δικαιούχοι των Σχεδίων Βελτίωσης 
ώστε να ξεκινήσουν την υλοποίηση 
της επένδυσής τους, αποφάσισαν οι 
διαχειριστικές αρχές. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Για τις 27 Ιανουαρίου 
2022 η 29η Agrotica

Σε τροχιά υλοποίησης από τις 27-
30 Ιανουαρίου του 2022 στο 
∆ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο 
Θεσσαλονίκης εισέρχεται η 29η 
∆ιεθνής Έκθεση Γεωργικών 
Μηχανηµάτων, Εξοπλισµού και 
Εφοδίων, Agrotica. 
Με αντιπροσωπευτική παρουσίαση 
της παγκόσµιας τεχνολογίας από 
όλο το φάσµα της αγροτικής 
επιχειρηµατικότητας, και µε ρεκόρ 
επισκεψιµότητας (2.077 διεθνείς 
εκθέτες και 161.775 επισκέπτες) η 
29η Agrotica θα αποτυπώσει όλες 
τις εξελίξεις της γεωργικής 
παραγωγής, µε επίκεντρο τη 
δυναµική του πρωτογενούς τοµέα, 
τα Σχέδια Βελτίωσης και άλλα. 
Περισσότερες πληροφορίες στο 
https://agrotica.helexpo.gr/
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται κτηνοτροφική επιχείρηση σε 
λειτουργία,  πλήρως αδειοδοτηµένη σε 
αγροτεµάχιο 53   στρεµµάτων, κτιρια-
κές εγκαταστάσεις µε πλήρη, υπερσύγ-
χρονο εξοπλισµό και υποδοµές,  κατσί-
κες επιλογής   µε εξαιρετικό γεννητικό 
υλικό. Σε κόµβο της Εγνατίας οδού, οι 
χρήσεις  γης είναι συµβατές για οιανδή-
ποτε δραστηριότητα (κτηνοτροφία , κα-
θετοποίηση ,αγροτουρισµό , φωτοβολ-
ταικά κλπ) email : Info@kosynthos.gr

Πωλούνται 10 προβατίνες Ασαφ µικρές 
σε τιµή ευκαιρίας. Τηλ.6908/854950.

Πωλούνται αγελάδες µε δικαιώµα-
τα και µοσχάρια Λιµουζίν για πάχυνση 
.Κος Νίκος.Τηλ.6930/887759.

Πωλούνται 110 αρµεγόµενα ζώα και 
70 αρνάδες 6 µηνών, περιοχή Γιαννι-
τσών Πέλλας.Τηλ.6937/510240.

Πωλούνται 150 αρνάδες Λακον 4 
µηνών από γονείς µε πιστοποίηση 
Pedigree. Tηλ.6974/311730.

Πωλούνται 40 πρόβατα υψηλής γαλα-
κτοπαραγωγής. Τηλ.6955/316314.

Πωλούνται 50 αγελάδες Σβιτς Λιµου-
ζίν µαζί µε τα µοσχάρια τους, περιοχή 
Βοιωτίας.Τηλ.6944/340117.

Πωλούνται 30 αγελάδες µικτής κα-
τεύθυνσης, Περιοχή Έδεσσα.Τηλ. 
6977/259943.

Πωλούνται αρνιά Λακόν 60 ηµερών 
αρσενικά και θηλυκά από µάνες υψηλής 
γαλακτοπαραγωγής,100 ευρώ έκαστο, 
περιοχή Λάρισας.Τηλ.6978/023728.  

Πωλούνται 30 πρόβατα Λακόν και3 κρι-
άρια 5.500 ευρώ. Τηλ.6970/683840.  

Πωλούνται 200 πρόβατα αρµεγόµε-
να µε ηµερήσια παραγωγή 1,5 κιλό το 
καθένα. Έχουνε γεννήσει το Νοεµβριο.
τηλ.6972/102664.  

Πωλούνται θηλυκά µοσχάρια από 7 
έως 14 µηνών, από σπέρµατα εξωτε-
ρικού. Περιοχή ∆ράµας. Κος Θοδωρής. 
Τηλ. 6974/648148.

Πωλούνται 60 γίδια βελτιωµένα αρ-
µεγόµενα. Περιοχή Κουφαλίων, Γιαννι-
τσών. Τηλ. 6972/700669.

Πωλούνται κριοί ράτσας Λακόν ηλικίας 
ενός έτους γεννηµένοι Φεβρουάριο και 
Μάρτιο 2020 µέσω τεχνητής σπερµα-
τέγχυσης από γονείς που φέρουν πιστο-
ποίηση pedigree Γαλλίας. Περιοχή δρα-
µας. Tηλ.6942/427966.

Πωλούνται γουρουνάκια από µονάδα 
κατόπιν παραγγελίας, περιοχή Εύβοιας. 
Τηλ.6986824541

Πωλούνται γουρουνάκια 20 έως 40 
κιλά από παραγωγό. Περιοχή Αλµυρός 
Βόλου. Τηλ.6974/431615.

Πωλούνται 120 αρνάδες, 5-6 µηνών 
ράτσας Λακόν. Περιοχή Βόλου. Τηλ. 
6906/432076. 

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

Πωλούνται γνήσια κατσίκια αγκλο-
νούµπια, αρσενικά και θηλυκά.
Τηλ.6955/316314.

Πωλούνται 150 αρνάδες Λακον 4 
µηνών από γονείς µε πιστοποίηση 
pedigree.Tηλ.6974/311730.

Πωλούνται χιώτικες αρνάδες υψηλής 
γαλακτοπαραγωγής. Τηλ.6955/316314.

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

Πωλούνται γουρούνια στην πε-
ριοχή Χαλκηδόνας-Θεσσαλονίκης.
Τηλ.6934/501864.

Πωλείται τράγος ράτσας ∆αµα-
σκού και 2 κατσίκες ράτσας Αλπίνας.
Τηλ.2299/024289.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητούνται χωράφια για ενοικίαση.Τηλ. 
6978/023728.

Ζητούνται δικαιώµατα από εκτατικά η 
βοσκότοπο. Τηλ.6978/023728.

Ζητείται βοσκότοπος µεγάλης έκτα-
σης πανελλαδικώς για ενοικίαση. Τηλ. 
6978/023728.

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

Ζητούνται 50 έως 100 αγριοκάτσικα 
Τηλ.6985/858698.

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

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται 200 µπάλες µε άχυρα (κρι-
θαρίσια είναι το είδος) 1,5 εύρω η µπά-
λα. Περιοχή Λευκωνάς, Σερρών. Κος 
Αλέκος. Τηλ. 6984/340383.

Πωλείται σανό βρώµης 4 ευρώ η µπά-
λα και βίκος 5,5 ευρώ σε µπάλες βά-
ρους 30 κιλών αρίστης ποιότητας. Πε-
ριοχή Μαγνησίας.Τηλ.6944/272804.

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

Πωλούνται µπιζέλι βίκος κτηνοτροφι-
κό καθαρισµένα, για καλλιέργεια ζω-
οτροφής, σανό για ζώα και χλωρή λί-
πανση. Ελιές, αµπέλι, δενδρώδη. Τηλ. 
6981/088747.

Πωλείται τριφύλλι χορταρο-τρίφυλ-
λο από παραγωγό στην τιµή των 0,12 
λεπτών ανά κιλό, περιοχή Καλαµάτας.
Τηλ.6985/699540. 

Πωλούνται µπάλες από άχυρο µι-
κρού µεγέθους. Νοµός Θεσσαλονίκης.
Τηλ.6937 /313613.

Πωλείται φασόλι και ρεβίθι µέτριο από 
ελληνικές ποικιλίες βραστερό, βιολογι-
κό, χοντρική, λιανική καθώς και για σπο-
ρά. ∆ιανοµή σε όλη την Ελλάδα. Περιο-
χή Σερρών. Τηλ.6987/310440.

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

Πωλείται τριφυλλόσπορος εσο-
δείας 2020 σε σακιά των 25 κι-
λών.6976/516447.

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

Πωλείται τριφύλλι σε µικρές µπάλες.
Τηλ.6945/204250.

Πωλούνται βιολογικές µπάλες στρογ-
γυλές από ενσίρωµα τριφυλλιού, ενσί-
ρωµα βίκος-µπιζέλι-βρώµη. Περιοχή 
Θεσσαλονίκης. ∆υνατότητα µεταφοράς 
στο χώρο σας.Τηλ.6944/568240.

Πωλούνται στρογγυλές µπάλες άχυ-
ρου από κριθάρι. Περιοχή Θεσσαλονί-
κης. ∆υνατότητα µεταφοράς στο χώρο 
σας.Τηλ.6944/568240.

Πωλείται τριφυλλόσπορος, τριερισµέ-
νος, σε σακιά άνω των 25 κιλών, πε-
ριοχή Μακεδονίας. Τηλ.6977/915577.

Πωλείται βιολογικό καλαµπόκι µε πι-
στοποίηση Bιοελλάς, περιοχή Ναυπά-
κτου.Τηλ.6976/288400.

Πωλούνται άχυρα σε µικρά τετράγω-
να δέµατα των 25 κιλών στην περιοχή 
του Αλµυρού Βόλου.Τηλ.6974/431615.

Πωλούνται δικαιώµατα από 62 στρέµ-
µατα καλλιεργήσιµης γης. Τιµή 5.000 
ευρώ.Τηλ.6943/760345.

ΖΗΤΗΣΗ

Zητούνται  δικαιώµατα για αγορά. Πλη-
ρωµή µετρητοίς. Τηλ.6940/151407.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται 2 στρέµµατα (4 οικόπεδα ) άρ-
τια 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 Ζακύν-
θου.Τηλ.6937/314086.

Πωλούνται 10 στρέµµατα µε εκτατικά 
δικαιώµατα. Τιµή 700 ευρώ. Περιοχή 
Λαµίας. Τηλ. 6974426911

Πωλούνται 700 στέµµατα καλλιερ-
γήσιµα, στη περιοχή του Μεσολογγί-
ου, στις εκβολές του Αχελώου.Τιµή 
1.100.000 ευρώ. Τηλ.6942/228503.

Ενοικιάζεται έκταση 30.000 τµ. 
για φάρµα ζώων µε περίφραξη ,δίκτυο 
ρεύµατος χώρο διαµονής και δυο εγκα-
ταστάσεις µεταλλικής κατασκευής ( 500 
τ.µ. έκαστο ).Τηλ. 6977/349795.

∆ιατίθεται µαντρί για ενοικίαση ή πώ-
ληση.Τηλ.6983/717473.

Πωλείται αγροτεµάχιο εκτάσεως 
4.850 µέτρων. περιοχή Γελινιάτικα, Ξυ-
λόκαστρο.Τηλ.6987/876761.

Eνοικιάζεται αποθήκη 80 τµ στο 
10ο χιλιόµετρο Λάρισας Συκουρίου.
Τηλ.6983/509686.

Eνοικιάζεται αποθήκη 1000 τ.µ για 
επαγγελµατική - αγροτική χρήση µε νε-
ρό και ρεύµα.Τηλ.6983/717473.

Πωλούνται ή ενοικιάζονται 150 στρέµ-
µατα περιφραγµένα µε καρυδιές καρ-
ποφόρες, µε δική τους άρδευση, πα-
ραπλεύρως σε τεχνητή λίµνη υπό κα-
τασκευή. Τιµή 300000 ευρώ ή 4000 
ευρώ το χρόνο. ∆εκτή και ανταλλαγή. 
Τηλ.6942/228503.

Αναλαµβάνουµε την πώληση ή την αγο-
ρά αγροτεµαχίων.Τηλ.6985/858698, 
2632/091500.

Πωλείται αγρόκτηµα 5 στρεµµά-
των, ξερικό στο δήµο Τανάγρας.
Τηλ.6942/547096.

Ενοικιάζεται στάβλος µε προαύλιο χώ-
ρο 2 στρεµµάτων στο δήµο Τανάγρας. 
Τηλ.6942/547096.

Πωλούνται 20 αγροτεµάχια στο τρίγω-
νο Ραζάτας - Φαρακλάτας – Προκοπά-
τας. Τηλ.6932716445

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητείται για αγορά χωράφι στο 
∆ήµο Μεσολογγίου µε άρδευ-
ση από 20 έως 50 στρέµµατα. Τηλ. 
6985/858698.2632/091500

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Πωλείται άροτρο τρίυνο 12άρι, ψη-
λοστάβαρο. Τιµή 300 ευρώ. Τηλ. 
2310/711133. 

Πωλείται καλλιεργητής 20 δοντιών. Τι-
µή 400 ευρώ. Τηλ. 2310/711133.

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

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

Πωλείται δισκοσβαρνα 28 δίσκων, 
Ζορµπά επισκευασµένη και βαµµένη. 
Τιµή 2100 ευρώ.Τηλ.2310/711133.

Πωλείται καταστροφέας. Τιµή 400 ευ-
ρώ.Τηλ.2310/711133.

Πωλείται τρακτέρ stayer 8110 me 
6000 ώρες χρήσης. Σε άριστη κατά-
σταση µαζί µε τα παρελκόµενα, σπαρ-
τική, άροτρο, 2 καλλιεργητές (ελα-
φρύς, βαρύς) , µε λιπασµατοδιανοµέα.
Τηλ.6943/457861.

Πωλείται καινούριο ραντιστικό, αµετα-
χείριστο. Τηλ. 6943/457861.

Πωλείται τρακτέρ Lamborghini 955, 
95 ίππων. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονί-
κης.Τηλ.6972/366041, 6972366043

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

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

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

Πωλείται ένα αναστρεφόµενο άροτρο 
3υνο,πολλούς καλλιεργητές και άλλα 
εργαλεία. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονί-
κης. Τηλ.6972/366041, 6972366043

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

Πωλείται ένας στελεχοκόπτης, ένας 
ισοπεδωτήρας και µία πλατφόρ-
µα. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης.
Τηλ.6972/366041, 6972366043

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

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

Πωλούνται λάστιχα για τρακτέρ 16938 
ράντιαλ και ένας χορτοσυλλέκτης ελι-
κόπτερο πλάτος εργασίας 3,2 µέτρα-
Τηλ.6982/551234

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

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

Πωλείται άροτρο τρίυνο, Πάτης 
,10αρακι τιµή 250 ευρώ. Περιοχή Σερ-
ρών 6937/253885.

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

Πωλείται ένα κλαδευτικό συρό-
µενο χιλιάρι. Περιοχή Πιερίας.Τηλ. 
6980/001606.

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

Πωλείται ΒMW E30, 4θυρο, 35 ετών. 
Περιοχή Πιερίας Τηλ. 6980/001606, 

Πωλείται κυλινδρόµυλος Gruber Αυ-
στρίας 5,5 Hp µοτέρ και ηµιοριζό-
ντια χαρµανιέρα Sylko χωρητικότητας 
2000 λίτρων µε κινητήρα 7,5 ίππων 
3380 V, µε δυνατότητα παραγωγής 1 
τόνο/ώρα µε 200 ώρες χρήσης. Σε άρι-
στη κατάσταση. Τιµή: 6.400 ευρώ. Τηλ. 
6947/741230.

Πωλείται αρµεκτήριο Delaval 24 θέσε-
ων 12Χ2 αρµεκτικών µονάδων αποτε-
λούµενο από παγίδα 24 ζώων γρήγο-
ρης εξόδου µε αυτόµατη ταΐστρα, 6 παλ-
µοδότες ηλεκτρονικού τύπου, αυτόµατο 
πλυντήριο, µονάδα συλλογής γάλακτος 
50 lt, αντλία κενού. Τιµή 12.000 Ευρώ.
Τηλ.6947/741230. 

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

Πωλούνται αλέτρι Γκλαβά-
νη(10αρακι),2 σβάρνες,µία σκαλιστι-
κή µηχανή (3αρα),µία αντλία νερού 
CAPRARI µονοβάθµια αλουµινίου και 
ένα καρότσι για σωλήνες ποτίσµατος.
Τηλ.6949/093007.

Πωλείται καρούλι F90 300 µέτρα, σε 
άριστη κατάσταση, κατασκευή TERRA 
Aποστόλου,περιοχή Αµφιλοχίας.
Τηλ.6931/235729.

Πωλείται τρακτέρ International,55 
ίππων µε κουβά ανοιγόµενο,τι-
µή 3.000 ευρώ.Περιοχή Σερρών.
Τηλ.6906/407758.

Πωλούνται καινούρια ράουλα, πέδιλα 
στοιχεία κ.α. ερπυστριοφόρων κατάλ-
ληλα και για θεριζοαλωνιστικές ρυζιού 
παλαιού τύπου σε χαµηλές τιµές. Τηλ. 
6972/951763. 2109/820024

Πωλείται χορτοκοπτικό µε 2 δίσκους,ι-
ταλικό. Τηλ.6982/776003.

Πωλείται ψεκαστικό θερµοκηπίου και 

Πωλούνται ενσιρώµατα καλαµπο-
κιού µίγµατος βίκου βρώµης σε µεγάλη 
στρόγγυλη µπάλα µε ενσιρωτικό και εν-
σίρωµα τριφυλλιού σε µεγάλη τετράγω-
νη µπάλα. Τηλ. 6977/440923, E-mail: 
papapg100@gmail.com
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ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Ανησυχούν οι Ευρωπαίοι οινοπαρα-
γωγοί για τους ανοιξιάτικους παγε-
τούς, που πολλές φορές αποδεικνύ-
ονται επιζήµιοι και µπορούν να βλά-
ψουν τους βλαστούς που έχουν ήδη 
αναπτυχθεί λόγω του προηγούµε-
νου ήπιου καιρού, αυξάνοντας τον 
κίνδυνο για σοβαρές ζηµιές και α-
πώλεια της παραγωγής. Στη Γαλλία, 
οι οινοπαραγωγοί στα τέλη της πε-
ρασµένης εβδοµάδας άναψαν κεριά 
και έκαψαν δέµατα από άχυρο στην 
προσπάθειά τους να προστατεύσουν 
τους αµπελώνες τους από τον παγε-
τό της άνοιξης, µετά την πρόβλεψη 
για πιο κρύες νύχτες. Μάλιστα, ξύ-
πνησαν µνήµες, όταν ο παγετός του 
2017 οδήγησε στη χαµηλότερη ιστο-
ρικά παραγωγή κρασιού της χώρας.

Σε περιοχές παραγωγής κρασιού, 
του Chablis, της Βουργουνδίας και 
του Μπορντό οι θερµοκρασίες έπε-
σαν στους -5 ° C όλη τη νύχτα. Έξω α-
πό το Chablis, γνωστό σε όλο τον κό-
σµο για το φρουτώδες, όξινο λευκό 
κρασί του, εντυπωσιακές ήταν οι εικό-
νες από τα διεθνή µέσα, που έδειχναν 
να βγαίνει µια βαθιά πορτοκαλί λάµ-
ψη από δεκάδες χιλιάδες κεριά κρε-
µασµένα πάνω από τους αµπελώνες 
τις πρώτες πρωινές ώρες. «Η συγκο-

µιδή διακυβεύεται για µία, δύο ή τρεις 
νύχτες κι αν δεν έχουµε συγκοµιδή, 
αυτό σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν πω-
λήσεις, ούτε κρασί για τους κατανα-
λωτές», δήλωσε ο οινοποιός Λώρενς 
Πίνσον στο Reuters, που είχε βάλει 
περίπου 300 έως 600 µεγάλα κεριά, 
να καίνε σε δοχεία παραφίνης κατά 
µήκος των 14 εκταρίων µε αµπέλια.

Οι οινοπαραγωγοί έβαλαν να σιγο-
καίνε µπάλες από άχυρο για να παρέ-
χουν ένα προπέτασµα καπνού ώστε 
να αποτρέψουν τον πρώιµο ήλιο να 

κάψει παγωµένους βλαστούς. Επίσης 
ψέκασαν µε νερό πάνω από τα αµπέ-
λια µε σκοπό ο πάγος που σχηµατίζει 
να τα προστατεύει από πάγωµα και 
εγκατέστησαν θερµάστρες και πύρ-
γους ανέµου που αναµιγνύουν τον 
κρύο αέρα κοντά στο έδαφος µε τον 
θερµότερο που βρίσκεται πιο ψηλά.

Το φαινόµενο του ανοιξιάτικου πα-
γετού ήρθε νωρίτερα φέτος, Απρίλιο και 
όχι αρχές Μαΐου όπως εδώ και 20 χρό-
νια, που σηµαίνει ότι η πτώση των θερ-
µοκρασιών µπορεί να είναι µεγαλύτερη.

Για λίγες νύχτες
Η συγκοµιδή 

διακυβεύεται για λίγες -µία, 
δύο ή τρεις- νύχτες, λένε 

οι Γάλλοι αµπελουργοί

Άρδευση και Σύµβουλοι 
θέτουν γεωπόνοι Λάρισας
Το υδατικό ζήτηµα που αφορά τα 
ηµιτελή έργα του άνω Αχελώου, 
έθεσε εκ νέου σε συνάντησή του 
µε τον υφυπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης ο πρόεδρος του 
Γεωπονικού Συλλόγου Λάρισας. Ο 
κ. Γιαννακός έθιξε και το επίκαιρο 
θέµα των Γεωργικών Συµβούλων, 
υπενθυµίζοντας τη θέση του 
συλλόγου, που είναι «ο απόφοιτος 
της Γεωπονικής Σχολής να µπορεί 
να γίνει Γεωργικός Σύµβουλος και 
να µην υπάρχουν αποκλεισµοί». 

Στην 5ετία στην ΠΥΡΚΑΛ
στον Υµηττό το ΥπΑΑΤ
Στο συγκρότηµα εργοστασίων της 
παλιάς ΠΥΡΚΑΛ στον Υµηττό θα 
µεταφερθούν 9 υπουργεία, που 
σήµερα στεγάζονται στο κέντρο 
της Αθήνας, µαζί και το Αγροτικής 
Ανάπτυξης, µόλις ολοκληρωθούν 
τα έργα αποκατάστασης και 
ανάπλασης της περιοχής σε βάθος 
5ετίας. Θα δηµιουργηθεί πάρκο 80 
στρεµµάτων, που θα οδηγήσει σε 
εξοικονόµηση 1 δισ. σε βάθος 25 
ετών βάσει των µισθωµάτων που 
πληρώνει σήµερα το δηµόσιο.

Έργα αποκατάστασης 
του µουσείου Ζαγοράς
Την αποκατάσταση του 
φηµισµένου Ελληνοµουσείου 
Ζαγοράς, του σχολείου όπου 
φοίτησε ο εθνοµάρτυρας και 
πρόδροµος της  Ελληνικής 
Επανάστασης του 1821 Ρήγας 
Φεραίος, δροµολογεί το υπουργείο 
Εσωτερικών, η Περιφέρεια 
Θεσσαλίας και ο ∆ήµος Ζαγοράς-
Μουρεσίου. Το έργο περιλαµβάνει 
κτιριακές εργασίες και συντήρησης 
στις προδιαγραφές και απαιτήσεις 
της εγκεκριµένης µελέτης.  

Ποσό 2,2 εκατ. σε ΤΟΕΒ
Θεσσαλίας, Στ. Ελλάδας
Ενίσχυση µε 2, 2 εκατ. ευρώ σε  
Τοπικούς Οργανισµούς Εγγείων 
Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Θεσσαλίας 
και Στερεάς Ελλάδας για ζηµιές 
από τον «Ιανό» αναµένεται να 
πιστωθεί τις επόµενες ηµέρες, ενώ 
ξεκινά και διαβούλευση για την 
ανασυγκρότηση του πλαισίου τους. 
Η κατανοµή έχει ως εξής: ΤΟΕΒ 
Ταυρωπού (1,5 εκατ. ευρώ),ΤΟΕΒ 
Τιτανίου (300.000 ευρώ), ΤΟΕΒ 
Σελάνων (225.000 ευρώ), ΤΟΕΒ 
Ξυνιάδος (200.000 ευρώ).  

Στη Γαλλία, οι οινοπαραγωγοί άναψαν κεριά και κάψανε δέµατα από άχυρο στην προσπάθειά τους να 
προστατεύσουν τους αµπελώνες τους από τον παγετό της άνοιξης, µετά την πρόβλεψη για πιο κρύες νύχτες.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Με κεριά και άχυρα 
ζεσταίνουν αμπέλια
Έκδηλη η ανησυχία των Ευρωπαίων οινοπαραγωγών για 
τους ανοιξιάτικους παγετούς , που μπορεί να είναι επιζήμιοι

θειαφιστήρας Tηλ. 6980/001606.

Πωλείται αρµεκτικό µηχάνηµα 
FULLWOOD ελαφρώς µεταχειρισµέ-
νο,12 στα 12 µε παγίδα ταχείας εξόδου.
Τηλ.6906/512460.

Πωλείται βυτίο συρόµενο ενός τόνου νε-
ρού. Τηλ.6906/512460.

Πωλούνται ποτίστρες αιγοπροβάτων µι-
κρού µεγέθους, µε φλουτέρ, εντοιχιζόµε-
νες.Τηλ.6985/169000.

Πωλούνται µεταλλικά σιλό στηριζόµενα 
σε πόδια χωρητικότητας από 15 έως 22 
τόνους. Τηλ.6985/169000.

Πωλείται ένα ραντιστικό 1000 λίτρα. 
Τηλ. 6979/957956.

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

Πωλούνται τρακτέρ John Deere 
2140,αλέτρι 12αρι,δισκοσβαρνα αυτό-
µατη σε άριστη κατάσταση, ραντιστι-
κό µεγάλο, πλατφόρµα 4τροχη ελα-
φρώς µεταχειρισµένα τιµή 14000 ευ-
ρω ,πωλούνται και µεµονωµενα-
Τηλ.6985/858698,2632/091500. 

Πωλείται καρούλι Φ 90 µε γκρουπ. Πε-
ριοχή Γιαννιτσών. Τηλ. 6979/163866.

Πωλείται τυροκοµείο υπερσύγχρονο µε 
όλα τα µηχανήµατα 5 µήνες δουλεµένο 
µε 7 κωδικούς. Τηλ.6947/509187.

Κατασκευάζονται κτηνοτροφικοί στά-
βλοι µε κολόνες της ∆ΕΗ αποθηκευτι-
κούς χώρους και όλα τα υλικά δικά µας. 
Τιµές χαµηλές. Τηλ.6947/509187.

Πωλείται σφυρόµυλος, δουλεύει µε παρ-
τικό και ηλεκτρικό µοτέρ, µία πλάστιγγα 
ζυγίζει έως 2,5 τόνους διάσταση 2 µήκος 
και 1 πλάτος. Περιοχή Κατερίνης. Τηλ. 
6977/323048.

Πωλούνται λάστιχα ποτίσµατος Νεταφιµ 
τετράλιτρα, εντελώς καινούρια, αµεταχεί-
ριστα σε καλή τιµή. Τηλ.6972/285256, 
6974/313224.

Πωλούνται σωληνες ποτίσµατος 3,5 
ιντσών αλουµινίου µε υποδοχή για 
µπεκ σε άριστη κατάσταση σε καλή τιµή. 
Τηλ.6972/285256, 6974/313224.

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

Πωλείται ξηραντήρι καπνού. Τιµή 800 
ευρώ συζητήσιµη.Τηλ.6944/144762.

Πωλείται 4σειρη βαµβακοσπορέα 
Ψαλτίδη σε πολύ καλή κατάσταση.
Τηλ.6979/957956.

Πωλείται θεριζοαλωνιστική µηχανή New 
Holland 8070 σε καλή κατάσταση και ένα 
σιλό Mercedes Γραµµατίκη 1519,4 µάτια.
Τηλ.6946/482582

Πωλείται τρακτέρ UNIVERSAL 55 ίπ-
πων µε φρέζα βαρέως τύπου και πλατ-
φόρµα σε άριστη κατάσταση. Περιο-
χή ∆ήλεσι Βοιωτίας. Τιµή 4500 ευρώ. 
Τηλ.6942/228503..

ΖΗΤΗΣΗ

Zητείται τρακτέρ µάρκας Ford ή Kubota 
από 80 ίππους και πάνω, έστω και για 
ανταλλακτικά.Τηλ.6940/151407.

Zητείται τρακτέρ δενδροκοµικό από 
50 έως 70 ίππους και µε µπροστι-
νό διαφορικό σε µέτρια κατάσταση.
Τηλ.6943/457861.

Zητείται αγροτικό αυτοκίνητο 4χ4 µε 
µιάµιση καµπίνα σε µέτρια κατάσταση. 
Τηλ.6943/457861.
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Προημιτελικών 
δεύτερη πράξη
Φαβορί για την πρόκριση Παρί και Ρεάλ

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Στο χιονισµένο Μόναχο, η Παρί Σεν 
Ζερµέν έκανε µεγάλο βήµα πρόκρι-
σης στα ηµιτελικά του Τσάµπιονς 
Λιγκ, επικρατώντας της Μπάγερν 
µε 2-3 σε µία άτυπη ρεβάνς για τον 
περυσινό χαµένο τελικό. Το ποια α-
πό τις δύο οµάδες θα περάσει στον 
ηµιτελικό της διοργάνωσης θα επι-
σφραγιστεί την Τρίτη 13 Απριλίου 
και αν η Παρί τα καταφέρει και δεν... 
αυτοκτονήσει όπως στο παρελθόν, 
τότε γίνεται το απόλυτο φαβορί για 
την κούπα. Σηµειωτέον πως η Μπά-
γερν θα αγωνιστεί χωρίς τον Λεβα-
ντόφσκι. Την ίδια ηµέρα, η Τσέλσι 
θα υποδεχτεί την Πόρτο και καλεί-

ται απλά να φανεί σοβαρή και να υ-
περασπιστεί το υπέρ της 0-2 που πέ-
τυχε στην Πορτογαλία. Την Τετάρ-
τη 14 Απριλίου διεξάγονται οι υπό-
λοιπες ρεβάνς των προηµιτελικών. 
Συγκεκριµένα η Λίβερπουλ θα υπο-
δεχτεί τη Ρεάλ Μαδρίτης, µε την ο-
µάδα του Ζιντάν να έχει σαφές προ-
βάδισµα µετά το 3-1 στην Ισπανία. 
Προς το παρόν όµως η Ρεάλ Μαδρί-
της κινείται σε ρυθµούς Clasico, κα-
θώς αντιµετωπίζει την Μπαρτσελό-
να το Σάββατο 10 Απριλίου. 

Το τελευταίο εισιτήριο για τα µατς 
των ηµιτελικών του Τσάµπιονς Λιγκ 
θα παιχτεί στη Γερµανία και στην έ-
δρα της Ντόρτµουντ, η οποία δεν εί-
ναι και ακατόρθωτο να γυρίσει το 
2-1 του πρώτου µατς ενάντια στη Σίτι. 

Τον επόµενο σταθµό της καριέρας έχει ξεκινήσει να 
ψάχνει ο Σέρχιο Αγκουέρο, καθώς ο Αργεντινός δεν 
θα ανανεώσει µε τη Μάντσεστερ Σίτι. Πολλές είναι 
οι οµάδες που ενδιαφέρονται, µε την Μπαρτσελόνα 
να φαντάζει αυτή τη στιγµή το µεγάλο φαβορί, 
ωστόσο ακούγεται έντονα πως επίσηµη κρούση θα 
κάνουν επίσης οι Τσέλσι και Τότεναµ.

Ο επόμενος σταθμός
για τον Αγκουέρο  

Σάββατο 10 Απριλίου

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Κατακτήριες δοκιµές 14.50 ΕΡΤ 1

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΑΕΛ – ΟΦΗ 17.15 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι 19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – ΠΑΣ Γιάννινα 19.30 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης 22.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Λαµία – Ολυµπιακός 15.00 Novasports 1HD

Βόλος – Παναιτωλικός 17.15 Novasports 3HD

Απόλλων Σµύρνης – ΑΕΚ 17.15 Novasports 2HD

Άρης – ΠΑΟΚ 19.30 Novasports 1HD

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Αγώνας 21.30 COSMOTE SPORT 5HD

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Κατακτήριες δοκιµές 14.50 ΕΡΤ 1

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΑΕΛ – ΟΦΗ 17.15 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι 19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – ΠΑΣ Γιάννινα 19.30 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης 22.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Λαµία – Ολυµπιακός 15.00 Novasports 1HD

Βόλος – Παναιτωλικός 17.15 Novasports 3HD

Απόλλων Σµύρνης – ΑΕΚ 17.15 Novasports 2HD

Άρης – ΠΑΟΚ 19.30 Novasports 1HD

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Αγώνας 21.30 COSMOTE SPORT 5HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Βόλος – Παναιτωλικός 15.00 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Λίβερπουλ – Άστον Βίλα 17.00 Novasports 5HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Απόλλων Σµύρνης – ΟΦΗ 17.15 Novasports 1HD

Ατρόµητος – ΑΕΛ 19.30 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 22.00 COSMOTE SPORT 2 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Άρης – ΑΕΚ 15.00 Novasports 1HD

Αστέρας Τρίπολης – ΠΑΟΚ 17.15 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Τότεναµ – Μαν. Γιουνάιτεντ 18.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Ολυµπιακός – Παναθηναϊκός 19.30 Novasports 1HD

Μπάσκετ (NBA)

Νάγκετς – Σέλτικς 22.00 COSMOTE SPORT 4HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Βόλος – Παναιτωλικός 15.00 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Λίβερπουλ – Άστον Βίλα 17.00 Novasports 5HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Απόλλων Σµύρνης – ΟΦΗ 17.15 Novasports 1HD

Ατρόµητος – ΑΕΛ 19.30 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 22.00 COSMOTE SPORT 2 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Άρης – ΑΕΚ 15.00 Novasports 1HD

Αστέρας Τρίπολης – ΠΑΟΚ 17.15 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Τότεναµ – Μαν. Γιουνάιτεντ 18.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Ολυµπιακός – Παναθηναϊκός 19.30 Novasports 1HD

Μπάσκετ (NBA)

Νάγκετς – Σέλτικς 22.00 COSMOTE SPORT 4HD

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Κυριακή 11 Απριλίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Κάτι ψήνεται 
με ειδικά κίνητρα 
για αγορά αγροτικής  
γης από αγρότες

Τα πολλά καπέλα 
του γραμματέα 
Στρατάκου και οι 
έχθρες στο υπουργείο

Οι επιλαχόντες   
σε διαβούλευση 
για μια θέση στα 
Σχέδια Βελτίωσης 

Οι µάχες του Γιουρόπα
Προηµιτελική φάση του Γιουρόπα 
Λιγκ, πράξη δεύτερη, την Πέµπτη 
15 Απριλίου. Αναµφίβολα, το πιο 
ηχηρό ζευγάρι αποτελείται από 
τον Άγιαξ και τη Ρόµα, ενώ στην 
οκτάδα συµµετέχουν οι πιο 
ταπεινές Ντινάµο Ζάγκρεµπ και 
Σλάβια Πράγας, που διεκδικούν 
την υπέρβαση απέναντι στη 
Βιγιαρεάλ και την Άρσεναλ. Τέλος, 
η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι το 
φαβορί απέναντι στη Γρανάδα.

Αναβολή στο γαλλικό Open
Έπειτα από έντονες συζητήσεις µε 
την Γαλλική Κυβέρνηση η 
επιτροπή του Roland Garros 
αποφάσισε τελικά την µετάθεση 
του µεγάλου τουρνουά κατά µία 
εβδοµάδα και οι αγώνες του 
κυρίως ταµπλό θα ξεκινήσουν τις 
30 Μαΐου. Με τα νέα δεδοµένα, οι 
αγώνες για το προκριµατικό 
ταµπλό θα γίνουν από τις 24 µέχρι 
τις 28 Μαΐου.

Πάνοπλη η ΑΕΛ
Συνεχίζεται η προετοιµασία της 
ΑΕΛ για το εκτός έδρας παιχνίδι 
του Σαββάτου (10/4) µε τον 
Ατρόµητο και ο Τζιανλούκα Φέστα 
καταστρώνει τα πλάνα του.
Ο Ιταλός τεχνικός θα έχει όλα τα 
όπλα στην διάθεσή του, πλην 
βέβαια του Τιµ Σπαρβ, ο οποίος 
προχώρησε σε επέµβαση στο 
γόνατο και χάνει όλα τα 
υπολειπόµενα µατς των πλέι άουτ 
της Super League 1. Σηµειώνεται 
πως η ΑΕΛ βρίσκεται ακόµα στην 
τελευταία θέση της βαθµολογίας. 

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’
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Μέσα στο επόµενο 10ήµερο αναµένεται να 
καταφτάσουν στην αγορά οι πρώτες ποσό-
τητες θερµοκηπιακού καρπουζιού από την 
Ηλεία, µε την Κρήτη την περίοδο αυτή να 
πουλάει µε τιµή 1,20 ευρώ το κιλό, τα πρώ-
τα τεµάχια της χρονιάς. Το ενδιαφέρον α-
πό το εµπόριο είναι έντονο, γεγονός που 
δίνει διαπραγµατευτικό αέρα που θα µπο-
ρούσε να στηρίξει σηµαντικά τις τιµές, ει-
δικά στην περίπτωση που οι ζέστες του κα-
λοκαιριού πιάσουν νωρίτερα. 

Εν τω µεταξύ φέτος φαίνεται ότι στην Η-

λεία υπήρξε στρεµµατική αύξηση κατά πε-
ρίπου 10% µε τις µεσοπρώιµες ποικιλίες υ-
παίθριου καρπουζιού που βγαίνουν τον Ι-
ούνιο. Όπως εξηγεί ο έµπειρος παραγωγός 
Παναγιώτης Πασσάς, αυτό οφείλεται στο ό-
τι το εµπόριο καρπουζιού είναι περισσότε-
ρο διευρυµένο συγκριτικά µε την πατάτα, 
την αγορά της οποίας ολιγοπωλούν πέντε-
έξι έµποροι. Από την άλλη, καλαµπόκι και 
βιοµηχανική ντοµάτα απαιτούν µεγαλύτε-
ρη στρεµµατική επένδυση ώστε να ενισχυ-
θούν τα περιθώρια κέρδους στον παραγωγό.

Ξεκίνηµα µε 1,20 ευρώ το καρπούζι 
Έντονο ενδιαφέρον εµπόρων δίνει διαπραγµατευτικό αέρα στους παραγωγούς

Στρεµµατική αύξηση κατά 10% για τις µεσοπρώιµες ποικιλίες στην Ηλεία
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Ο
ι αγοραστές στη χώρα µας θέλουν 
να προαγοράσουν περίπου στα 3 
σεντς ανά λίµπρα πριµ επί του χρη-
µατιστηρίου τη νέα σοδειά βάµβα-

κος, ενώ οι πωλητές προσπαθούν να πιάσουν 
τα 4 σεντς πριµ µια που το χρηµατιστήριο έχει 
διορθώσει αρκετά. Ως αποτέλεσµα σηµειώνο-
νται λίγες πράξεις ανάµεσα σε αυτές τις δύο 
τιµές. Με άλλα λόγια πάρα την πτώση δεν έ-
χουµε ακόµα αξιοσηµείωτη αύξηση του πριµ 
(βάσης) για τη νέα σοδειά, η οποία εξακολου-
θεί να κυµαίνεται γύρω από τα 83 σεντς. Χρη-
µατιστηριακά, οι αναλυτές θεωρούν πως είδα-
µε τα πρόσφατα χαµηλά και λογικά η αγορά 
θα διαµορφώσει επίπεδα άνω των 80 σεντς.

  Στην αγορά µας εξακολουθούν να είναι 
υποτονικές οι πράξεις στα σκληρά σιτάρια, κα-
θώς οι Ιταλοί αγοραστές κυκλοφορούν τιµές 
λίγο χαµηλότερες από τις τιµές των τελευταί-
ων εξαγωγών. Η πρωιµότητα της σοδειάς προ-
βληµατίζει, καθώς θα φέρει τα σιτάρια έτοιµα 
για αλωνισµό σε εποχή που ο καιρός µπορεί 
να είναι άστατος. Αναφορικά µε τα αποθέµα-
τα, φαίνεται πως θα µπούµε και στην επόµε-
νη σεζόν µε χαµηλά στοκ.

  Σταθερή στους 11,5 εκατ. τόνους παρέ-
µεινε  την περίοδο εµπορίας 2020-2021 η πα-
ραγωγή µήλων στην ΕΕ, µειωµένη κατά 3% α-
πό τον µέσο όρο της πενταετίας. Σύµφωνα µε 
τα στοιχεία της Κοµισιόν, λόγω της πανδηµί-
ας COVID-19 σε υψηλά επίπεδα αναµένεται 
να παραµείνει η κατανάλωση φρέσκων µή-
λων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα επίπεδα των 
15,4 κιλών ανά κεφαλή, µε ταυτόχρονη µείω-
ση της τάξης του 30% των εξαγωγών φρέσκων 
µήλων λόγω της ισχυρής εγχώριας ζήτησης 
και των υψηλών τιµών στην ΕΕ.

Πάνω από 80 σεντς 
ξανά το βαμβάκι 

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

10/03 18/03 24/03 01/04 08/04

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

393,59

382,33
388,04392,92

291,55

Δίκτυο
Ο µεγαλύτερος αριθµός εµπόρων 
και οι περισσότερες δίοδοι για το 
καρπούζι κατεύθυναν αρκετούς 

φέτος στην εν λόγω καλλιέργεια

Ζήτηση 
Το µεγάλο ενδιαφέρον από 

το εµπόριο µπορεί να κρατή-
σει την τιµή σε υψηλότερα 

επίπεδα για µεγάλο διάστηµα

Εκτάσεις
Παρά τις αρνητικές επιδόσεις της 
προηγούµενης χρονιάς, οι παρα-
γωγοί έσπειραν φέτος περισσό-

τερο καρπούζι κατά 10% 

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

04/03 10/03 18/03 24/03 01/04 08/04

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)
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245

232

209,5

460,40

1412,40

17,83

88,15

119,350

83,05
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453,10

1421,00

17,93
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83,37
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459,00

1411,40

17,46
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100,92

83,99
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209,5

444,00

1427,00

16,72

101,87

120,32

84,84
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209,5

421,10

1407,20

18,38

105,52

122,70

86,95

297

245

232

209,5

424,90

1413,20

19,38

108,57

125,40

92,36

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

2.71 2.71
2.92 2.83

2.97
3,03

88,26
85,98 86,37 82,18 78,17 81,33

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

Τιμές παραγωγού 
καρπουζιού  (ευρώ το κιλό)

Μάιος 2020  0,60 

Απρίλιος 2021  1,20  
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Απρίλιος 2021  1,20  Απρίλιος 2021  1,20  
ΠΗΓΗ: AGRENDA
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Το βλέµµα των αναλυτών στις καιρικές συνθήκες-σπορές των HΠΑ
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ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

ΝΟΕ ∆ΕΚ IAN ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ

Ανοδική αντίδραση στην αγορά 
βάµβακος µε τους αναλυτές να 
αναµένουν περαιτέρω ανάκαµψη 
στηριζόµενη στα θεµελιώδη 

Καµία µεταβολή για τις τιµές 
σκληρού σίτου στις αγορές της 
Ιταλίας µε τα αποθέµατα να 
µειώνονται.

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 3,03 ευρώ το κιλό ανέβηκε η 
µέση τιµή του έξτρα παρθένου 
ελαιολάδου στην Ισπανία, µε τις 
καλύτερες ποιότητες στα 3,75 ευρώ.
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Η αυξητική τάση στην ευρωπαϊ-
κή αγορά ελαιολάδου εκδηλώνε-
ται πλέον και στα παραγωγικά κέ-
ντρα της Ελλάδας, µε την κινητι-
κότητα να αφορά τόσο τις τιµές ό-
σο και τις ποσότητες που αποχω-
ρούν από τα συνεταιριστικά και ι-
διωτικά ελαιοτριβεία. Σύµφωνα µε 
το ρεπορτάζ, ήδη η Κρήτη έχει υ-
περβεί το ψυχολογικό όριο των 3 
ευρώ το κιλό, µε τη Λακωνία πλέ-
ον να κατευθύνεται προς τα 3,20 
ευρώ το κιλό, υπό την προϋπόθε-
ση ότι µέσα στις επόµενες εβδοµά-
δες η εστίαση πανευρωπαϊκά θα α-
νοίξει εκ νέου τις πόρτες της. Τις ε-
πόµενες ηµέρες τα τυποποιητήρια 
αναµένεται ότι θα επαναξιολογή-
σουν τις ανάγκες τους, ενόψει και 
της τουριστικής περιόδου.

Πάντως αξίζει να σταθεί κανείς 
στο γεγονός ότι µέχρι σήµερα η 
εγχώρια αγορά αδυνατούσε να α-

κολουθήσει τους ρυθµούς των υ-
πόλοιπων χωρών. Πρόκειται για 
µια ετεροχρονισµένη αντίδραση 
που δεν µπορεί παρά να οφείλε-
ται στην αγκύλωση παραγωγών 
και συνεταιριστών στις διαθέσεις 
των Ιταλών εισαγωγέων ελλείψει 
κάποιας στρατηγικής για τον κλά-
δο, η οποία όλο δουλεύεται και ε-
τοιµάζεται και όλο σε κοινότυπες 
θεωρίες µένει.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η µέση 
τιµή ελαιολάδου στη βιοµηχανική 
Ισπανία διαµορφώνεται πλέον στα 
3,03 ευρώ το κιλό, µε τα extrissima 
της Ιβηρικής να προσεγγίζουν πλέ-
ον τα 4 ευρώ το κιλό. Τα αντίστοι-
χης ποιότητας ελληνικά ελαιόλα-
δα φεύγουν από τα εργοστάσια µε 
την οριακή τιµή των 3 ευρώ το κι-
λό, που κι αυτή ακόµα δεν έχει ε-
δραιωθεί σε όλες περιοχές.

Την ίδια στιγµή, η Ιταλία έχει πλέ-
ον σταθεροποιηθεί πέριξ των 5 ευ-
ρώ το κιλό, ωστόσο εφόσον αντα-
ποκρίνονται στην πραγµατικότη-

τα εκτιµήσεις που θέλουν τα τελι-
κά αποθέµατα της χώρας να φτά-
νουν τους 70.000 τόνους ως το τέ-
λος της τρέχουσας περιόδου, τότε 
προµηνύεται νέα ανοδική κινητι-
κότητα που δεν αποκλείεται να επε-
κταθεί και στην επόµενη περίοδο.

Σε κάθε περίπτωση, τα θεµελιώδη 
της αγοράς ελαιολάδου δείχνουν 
εµφανή βελτίωση σε ολόκληρη την 
Ευρώπη, µε την κατανάλωση να έ-
χει ενισχυθεί σηµαντικά το τελευ-
ταίο δωδεκάµηνο, ενώ στο µεταξύ 
δροµολογείται και η άρση των α-
µερικανικών δασµών στο ισπανι-
κό ελαιόλαδο, κάτι που δεν µπο-
ρεί παρά να αποσυµφορήσει πε-
ραιτέρω την ενδοκοινοτική αγορά.

Ανοδική αντίδραση στην αγορά ελαιολάδου
 Υπόθεση ηµερών η ενίσχυση της τιµής παραγωγού στα 3,20 ευρώ το κιλό 
 Επαναξιολογούν τις ανάγκες τους τα τυποποιητήρια ενόψει της τουριστικής περιόδου Πράξεις στα 3,75 ευρώ το 

κιλό για την πρώτη ποιότητα 
ισπανικού ελαιολάδου από 
παραδοσιακό ελαιώνα έγιναν 
την προηγούµενη εβδοµάδα 
στην Ισπανία. Την ίδια στιγµή, 
κανένα έξτρα παρθένο δεν 
φεύγει από συνεταιριστικές 
δεξαµενές µε τιµή κάτω των 
2,90 ευρώ ακόµα και των 
εντατικών εκµεταλλεύσεων. 
Αναστολή των αµερικανικών 
δασµών στο ισπανικό 
ελαιόλαδο,  θεσµικές 
µεταρρυθµίσεις στον κλάδο 
που φαίνεται ότι ξεκίνησαν 
να αποδίδουν και η 
στενότητα της προσφοράς 
για πρώτη ποιότητα έχουν 
εγκλωβίσει την ισπανική 
αγορά σε ένα ανοδικό 
σπιράλ, ενώ αναµένετια και 
νέα ενίσχυση τιµών. Από την 
άλλη, «έκρηξη» πωλήσεων 
ελαιολάδων µε γεωγραφική 
ένδειξη καταγράφεται στην 
Ιταλία, µε τα αποθέµατα 
στους 14.000 τόνους στην 
Απουλία και στους 1.500 
τόνους σε Σικελία, Τοσκάνη. 

Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 
ΤΟΥ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΥ 
ΕΛΑΙΩΝΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Βρισκόµαστε εν αναµονή νέων τοποθετήσεων 
κερδοσκοπικών κεφαλαίων στο βαµβάκι. Κατόπιν της 
πτώσης µέχρι λίγο κάτω από τα 78 σεντς ανά λίµπρα 
και της άµεσης ανοδικής αντίδρασης που ξεπέρασε τα 
80 σεντς, η πλειονότητα των αναλυτών θεωρεί πως τα 
χαµηλά για την ώρα τα είδαµε. Με βοήθεια από τη 
φυσική αγορά αλλά και τη γενικότερη ανοδική πορεία 
των χρηµατιστηρίων εµπορευµάτων θα δούµε σύντοµα 
την υπέρβαση του εύρους των 80-85 σεντς. 
Πλέον µην ξεχνάµε πως µπαίνουµε στην εποχή όπου οι 
καιρικές συνθήκες κυρίως στις ΗΠΑ επηρεάζουν 
σηµαντικά τη χρηµατιστηριακή αγορά βάµβακος. 

ΝEA ΥOΡKH
Η χρηµατιστηριακή πτώση δεν έχει µεταβάλει 
σηµαντικά το πριµ επί του χρηµατιστηρίου για τα 
ανοιχτά συµβόλαια νέας σοδειάς. Γίνεται µεν καλύτερη 
διαπραγµάτευση µε στόχο να πιάσουµε λίγους πόντους 
υψηλότερους, εντούτοις ακόµα δεν έχουµε δει κάτι 
σηµαντικά καλύτερο. Οι παραδοσιακοί αγοραστές της 
σοδειάς µας εξακολουθούν να πληρώνουν πριµ (βάση) 
περίπου 3 σεντς ανά λίµπρα πάνω από τις τιµές 
∆εκεµβρίου ‘21. Οι εκκοκκιστές κάνουν προσπάθεια για 
να φτάσουµε στα 4 σεντς ανά λίµπρα πριµ για τα λευκά 
βαµβάκια. Ανάµεσα σε αυτές τις δύο τιµές 
σηµειώνονται µε δυσκολία λίγες προπωλήσεις ακόµα. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Σε Ιταλία και Ισπανία αναµένεται 
περαιτέρω ενίσχυση τιµών. 

ΣΤΟ ∆Ω∆ΕΚΑΜΗΝΟ 
Τα θεµελιώδη της αγοράς 

δείχνουν εµφανή βελτίωση 

σε όλη την Ευρώπη και 

ενισχυµένη κατανάλωση

Συνεδρίαση 07/04/2021
Μήνας Κλείσιµο Μεταβολή

Μάιος ‘21  79,50 +0,28

Ιούλιος ‘21 80,84 +0,37
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Νέο κύµα της αφρικανικής πανώ-
λης των χοίρων στην Κίνα και την 
Ευρώπη, έχει συµβάλει αισθητά 
στην ενίσχυση της τιµής παρα-
γωγού, µε την τιµή του ελληνι-
κού χοιρινού να έχει φτάσει στα 
1,35 ευρώ το κιλό ζων βάρος, α-
πό τα 1,10 ευρώ που αγοραζό-
ταν στις αρχές του έτους. 

Την ίδια στιγµή και η διεθνής 
τιµή στο χρηµατιστήριο εµπορευ-

µάτων του Σικάγο έχει εκτοξευ-
θεί από τα 60 περίπου σεντς α-
νά λίµπρα στις αρχές του έτους 
στα 107 σεντς την προηγούµενη 
εβδοµάδα. Μέσα σε αυτό το πλαί-
σιο και µε τη ζήτηση να έχει ενι-
σχυθεί διεθνώς, οι τιµές αναµέ-
νεται ότι θα εξακολουθήσουν να 
κινούνται ανοδικά. 

Ειδικά στην περίπτωση της Ελ-
λάδας, ένα επερχόµενο άνοιγµα 

της εστίασης και µε τον ορίζοντα 
της τουριστικής σεζόν να βρίσκε-
ται κοντά, η εγχώρια αγορά θα 
µπορούσε να διεκδικήσει επίπε-
δα τιµών προ πανδηµίας, όταν εί-
χε υπερβεί κατά πολύ τα 1,50 ευ-
ρώ ανά κιλό. Σε κάθε περίπτωση 
ωστόσο το 12µηνο χαµηλών α-
ποδόσεων στην ελληνική αγορά 
έχει αφήσει έντονο αποτύπωµα 
στα οικονοµικά των µονάδων.   

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Χρόνια είχε να διαµορφωθεί 
στην ελληνική αγορά τέτοια 
συγκυρία όπως η φετινή, κα-
τά την οποία το Καθολικό Πά-
σχα έπεσε αρχές Απριλίου και 
το Ορθόδοξο έναν µήνα αρ-
γότερα. Όσοι είχαν την προη-
γούµενη εβδοµάδα ζώα µικρού 
µεγέθους, έσπευσαν να που-
λήσουν σε τιµές από 5 έως κα 
5,70 ευρώ το κιλό το σφαγείο, 
φοβούµενοι ότι µέχρι το τέλος 
του µήνα τα ζώα θα έχουν πα-
ραµεγαλώσει και το εµπόριο 
θα βρει τρόπο να υποβαθµίσει 
την κατηγορία τους. Άλλωστε 
και το κόστος των ζωοτροφών 
είναι τέτοιο που θα καθιστούσε 
ακόµα λιγότερο συµφέρουσα 
την αναµονή, τη στιγµή που η 
ζήτηση για εξαγωγή σε Ιταλία 
και Ισπανία ήταν τόσο έντονη.

Πλέον λίγοι είναι αυτοί που 
διαθέτουν µικρά ζώα ενόψει 
Πάσχα και όλοι οι κτηνοτρόφοι 
αναµένουν ότι οι τιµές που θα 
ακουστούν θα προσεγγίσουν 
και ακόµα τα 7 ευρώ το κιλό. 
Πάντως ακόµα και σε αυτά τα 
επίπεδα τιµών, το περιθώριο 
κέρδους των κτηνοτρόφων εί-
ναι περιορισµένο, σύµφωνα 
µε το ρεπορτάζ, µε µόνη αιτία 
το κόστος των ζωοτροφών. Ό-
πως εξηγούν κτηνοτρόφοι στην 
Agrenda, αυτές τις ηµέρες το κρι-
θάρι από τον έµπορο το προµη-
θεύονται ακόµα και µε 27 λε-
πτά το κιλό, όταν εκείνοι από 
την πλευρά τους είχαν αγορά-

σει το περασµένο καλοκαίρι α-
πό τους αγρότες σε τιµές κάτω 
από τα 12 λεπτά το κιλό.  

Σηµειωτέον ότι η καλή τιµή 
την οποία απολαµβάνει φέ-
τος το αιγοπρόβειο γάλα κά-
νει πολλούς κτηνοτρόφους και 
κυρίως των εντατικών εκµεταλ-
λεύσεων να επιλέγουν νωρίτε-
ρα τον «απογαλακτισµό», προ-
κειµένου έχουν µεγαλύτερες α-
ποδόσεις σε γάλα. Σε αυτό το 
πλαίσιο άλλωστε και οι έµπο-
ροι «σκούπισαν» όσα αµνοερί-

φια υπήρχαν διαθέσιµα, αξιο-
ποιώντας τη σπουδή πολλών 
παραγωγών να απαγκιστρω-
θούν από ζώα, για να εκµεταλ-
λευτούν τη γαλακτοπαραγωγή 
των µανάδων.

Πάντως ήδη στην εγχώρια α-
γορά έχει εκδηλωθεί η έλλει-
ψη σε αµνοερίφια, µε τις αλυ-
σίδες λιανικής να φέρνουν στα 
κρεοπωλεία των καταστηµάτων 
µε µέτρο τα σφάγεια και να ε-
πιχειρούν ήδη από τώρα, του-
λάχιστον τρεις εβδοµάδες πριν 
από το Πάσχα µια διαχείριση 
των αποθεµάτων τους.

Λίγες ποσότητες και το 2022 
εκτιµά η Κοµισιόν 

Την περιορισµένη διαθεσι-
µότητα πρόβειου κρέατος στην 
ευρωπαϊκή αγορά έρχεται να ε-
πιβεβαιώσει και η Κοµισιόν, η 
οποία µάλιστα, σε σχετική έκ-
θεση για την πορεία των αγο-

ρών αγροτικών προϊόντων, ε-
κτιµά ότι η κατάσταση αυτή θα 
επεκταθεί και το 2022. Εν τω 
µεταξύ, οι εξαγωγές πρόβει-
ου κρέατος της ΕΕ αυξήθηκαν 
κατά σχεδόν 3% από την προ-
ηγούµενη χρονιά, µε την Ελ-
βετία και τη Μέση Ανατολή να 
απορροφούν τις µεγαλύτερες 
ποσότητες. Οι εισαγωγές πρό-
βειου κρέατος µειώθηκαν κατά 
7,2% σε σχέση µε το 2020, αν και 
οι αποστολές της Αυστραλίας 
προς την Ευρώπη αυξήθηκαν. 
Την ίδια στιγµή, οι εισαγωγές 
από τη Νέα Ζηλανδία µειώθη-
καν κατά 9% λόγω των δυσµε-
νών καιρικών συνθηκών, του 
υψηλότερου κόστους αποστο-
λής και των πιο ελκυστικών α-
γορών που επέκτεινε η µακρινή 
χώρα στην Ασία. Μάλιστα οι ό-
γκοι νεοζηλανδέζικου πρόβει-
ου κρέατος που καταφθάνουν 
στις αγορές της Ευρώπης, ανα-
µένεται να µειωθούν κατά επι-
πλέον 3% την επόµενη χρονιά. 
Μειωµένες είναι και οι εισαγω-
γές από το Ηνωµένο Βασίλειο. 

Έλλειψη αµνοεριφίων στην αγορά 
Προµηνύει άνοδο τιµής ενόψει Πάσχα
Ήδη προσεγγίζει τα 6 ευρώ το αρνί, οι προβλέψεις κάνουν λόγο για ως 7 ευρώ 

Στο 1,35 ευρώ η τιµή του χοιρινού, 
αυξηµένη κατά 60% η διεθνής τιµή 

ΚΡΙΘΑΡΙ
 Αυτές τις µέρες αγοράζουν 

το κριθάρι από τον έµπορο 

ακόµα και µε 27 λεπτά το 

κιλό, όταν πέρυσι το καλο-

καίρι το αγόραζαν 

από τον παραγωγό κάτω 

από 12 λεπτά  

ΝΑ ΤΑ ∆ΩΣΟΥΝ 
Οι έµποροι «σκούπισαν» 

όσα αµνοερίφια υπήρχαν 

διαθέσιµα, πάνω στη βιάση 

των παραγωγών να απαγκι-

στρωθούν από ζώα

Υ
ποτονική είναι η αγορά 
στη χώρα µας για τα σκλη-
ρά σιτάρια, καθώς οι τιµές 
που κυκλοφορούν είναι 

χαµηλότερες σε σχέση µε τις τιµές 
των τελευταίων εξαγωγών. Παράλ-
ληλα είχαµε και το καθολικό Πάσχα 
όπου παραδοσιακά οι Ιταλοί αγορα-
στές δεν είναι δραστήριοι. Η νέα σο-
δειά είναι σηµαντικά πρώιµη κι αυ-
τό κατά τους ειδικούς µπορεί από τη 
µια µεριά να µας χαροποιεί αλλά α-
πό την άλλη εµπεριέχει ρίσκο λόγω 
των καιρικών συνθηκών. Φαίνεται 
πως θα µπούµε στα αλώνια µε ελά-
χιστα στοκ από φετινά σιτάρια, ενώ 
οι αναλυτές περιµένουν να δουν αν 
θα υπάρξουν προαγορές φέτος από 
Ιταλούς εµπόρους.

Στα σκληρά 
σιτάρια, στη νέα 
λίστα της Φό-
τζια δεν υπήρ-
ξαν αλλαγές 
για άλλη µια 

εβδοµάδα. Συγκεκριµένα στα ποιο-
τικά στάρια µε ειδικό βάρος 78 kg/
hl, υαλώδη 80% και πρωτεΐνη 13% η 
τιµή αποθήκης εµπόρου διαπραγµα-
τεύεται στα 292-297 ευρώ ο τόνος. 
Επίσης για τη δεύτερη ποιότητα µε 
ειδικό βάρος 76 kg/hl, υαλώδη 70% 
και πρωτεΐνη 12% η τιµή αποθήκης 
εµπόρου κυµαίνεται στα 282-287 ευ-
ρώ ο τόνος. Στη Γαλλία συγκλίνουν 
σταδιακά οι τιµές φετινής µε νέας 
σοδειάς. Τα φετινά σιτάρια κυµαί-
νονται στα 257 ευρώ ο τόνος, δηλα-
δή 5 ευρώ χαµηλότερα από την προ-
ηγούµενη εβδοµάδα, ενώ η νέα σο-
δειά βρίσκεται πλέον στα 250 ευρώ ο 
τόνος παραδοτέα σε γαλλικό λιµάνι, 
δηλαδή 5 ευρώ υψηλότερα. 

Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, 
τα µαλακά σιτάρια έχουν ανακάµ-
ψει από τα χαµηλά στα τέλη Μαρτί-
ου. Αρχικά βοήθησαν οι χαµηλότε-
ρες των προσδοκιών εκτιµήσεις για 
την πρόθεση σπορών για δηµητρια-
κά στις ΗΠΑ. Κατόπιν κάποιες και-
ρικές ανησυχίες σε συνδυασµό µε 
την πρόσφατη διόρθωση του δολα-
ρίου συντηρούν την ανοδική πο-
ρεία. Στη Γαλλία η πτώση των θερ-
µοκρασιών και η επιστροφή των α-
γοραστών τόνωσε λιγάκι τις τιµές 
οι οποίες είχαν σηµειώσει χαµηλό 
στα 205 ευρώ ο τόνος. Πλέον οδεύ-
ουν προς τα 210 ευρώ ο τόνος για 
τα συµβόλαια Μαΐου. 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΗ ΝΕΑ
ΣΟ∆ΕΙΑ, ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΑΠΟ ΠΡΩΙΜΟΤΗΤΑ

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΑΓΟΡΑ ΑΜΝΩΝ (2021)
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ΑΠΡ ΜΑΡ ΠΑΣΧΑ* *ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ
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Μικρή ανάσα για τους παραγωγούς ηλίανθου η «ρελάνς» των βιοντιζελάδων, να ανεβάσουν στα 37 λεπτά το κιλό την τιµή βάσης, λίγο πριν από την έναρξη της 
περιόδου σποράς, που ήρθε αργά και δύσκολα δείχνει να αναπροσαρµόζει τα πλάνα όσων καλλιεργητών είχαν φροντίσει να κινηθούν προς το καλαµπόκι. 

Σε εξέλιξη βρίσκεται εδώ και περίπου µια εβδοµάδα η δι-
αδικασία της σποράς και νοτιότερα στην περιοχή του ∆ή-
µου Νέστου, στην Καβάλα, αλλά και στην περίπτωση αυ-
τή, οι αγρότες είναι διστακτικοί, καθώς οι καιρικές συνθή-
κες δεν έχουν βοηθήσει.

 «Πηγαίνουµε σηµειωτόν, διότι οι θερµοκρασίες έ-
χουν πέσει αυτές τις ηµέρες χαµηλά και ο κόσµος δεν 
το ρισκάρει να προχωρήσει στη σπορά. Με 5 ή 7 oC 
που είχαµε µέσα στην εβδοµάδα, ο σπόρος θέλει 10-
12 ηµέρες να χτυπήσει και µε την υγρασία που υπάρ-
χει στο έδαφος υφίσταται και ο κίνδυνος του πετσώµα-

τος, που θα κάνει µεγαλύτερη ζηµιά, γιατί τα περισσό-
τερα χωράφια που χρησιµοποιούνται για την καλλιέρ-
γεια του ηλίανθου είναι αλκαλικά και ευνοούν το πέ-
τσωµα», µας ανέφερε ο παραγωγός, Ζήσης Χατζηγιαν-
νάκης από την περιοχή της Χρυσούπολης.

Να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε τις τελευταίες πληροφο-
ρίες, στα 37 λεπτά το κιλό προσφέρει συµβόλαια αυτές τις 
ηµέρες στη ∆ράµα και η Βιοντίζελ ΕΠΕ από την Άσσηρο 
Θεσσαλονίκης.

Υπό το πρίσµα αυτό µια οψιµότητα της καλλιέργειας της 
τάξης των 10 ηµερών, θεωρείται βέβαιη στον κάµπο του Νέ-
στου, όπου συνήθως οι εκτάσεις που σπέρνονται µε ηλί-
ανθο είναι περίπου 10.000 στρέµµατα, αν και φέτος, όπως 
σηµειώνει ο κ. Χατζηγιαννάκης, είναι πολύ πιθανό κάποια 
χωράφια να τα «κλέψει» από τον ηλίανθο το καλαµπόκι.

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ καθυστερήσεις στη δι-
αµόρφωση των τιµών της νέας χρο-
νιάς, αλλά και στην υπογραφή των 
συµβάσεων µε τις µονάδες παραγω-
γής βιοντίζελ, φαίνεται πως µπλόκα-
ραν αρχικά τους καλλιεργητές ηλί-
ανθου. Ωστόσο, «η διάθεση του κό-
σµου, έστω αργά άλλαξε. Τα 37 λε-
πτά το κιλό για τις νέες συµβάσεις 

αναπτέρωσαν το ηθικό των παρα-
γωγών, που ήταν πεσµένο από αυτά 
που ακουγόταν στην αρχή του χρό-
νου για 32 λεπτά το κιλό», τονίζει ο 
Λάµπρος Κουµπρίδης, πρόεδρος της 
ΕΑΣ Ορεστιάδας. Ήδη παραγωγοί 
έχουν µπει στα χωράφια και σπέρ-
νουν για τη νέα σεζόν, η οποία θα 
είναι µία-δύο εβδοµάδες πιο όψιµη.

ΑΥΤΟ το διάστηµα πάντως αναµένεται 
να φανεί και η ανταπόκριση που θα 
υπάρξει για την κατ’ αρχήν συµφω-
νία που έχει κάνει η ΕΑΣ Ορεστιάδας 
µε την Agroinvest στο γνωστό δια-
γωνισµό στα µέσα του περασµένου 
µήνα. Με βάση το ενδιαφέρον που 
έχει εκδηλωθεί µέχρι στιγµής, αλλά 

και τις ήδη υπογεγραµµένες συµβά-
σεις, οι παραγωγοί που θα συνεργα-
στούν µε την ΕΑΣ Ορεστιάδας ανα-
µένεται να καλλιεργήσουν γύρω στα 
80.000 στρέµµατα ηλίανθο, ενώ τε-
λικά οι εκτάσεις µε την καλλιέργεια 
στον Έβρο εκτιµάται να ανέλθουν 
στα 120.000–130.000 στρέµµατα. 

ΣΤΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ βρίσκεται η δια-
δικασία της σποράς στο νοµό ∆ρά-
µας, ενώ µε γοργούς ρυθµούς προ-
χωρά εδώ και σχεδόν µια εβδοµάδα 
και στις Σέρρες, όπου, σύµφωνα µε 
τον παραγωγό Νίκο Σταµατιάδη από 
το χωριό Τούµπα, «υπάρχει ενδια-

φέρον από τους αγρότες». Την ίδια 
ώρα, δυναµική παρουσιάζει η καλ-
λιέργεια στη ∆υτική Μακεδονία. Ό-
πως σηµειώνει ο γεωπόνος Κυριά-
κος Χρυσοβερίδης, από το Καπνοχώ-
ρι της Κοζάνης, το κλίµα άλλαξε άρ-
δην όταν ανακοινώθηκαν οι τιµές.

ΟΙ ΒΡΟΧΕΣ των τελευταίων ηµερών, 
ωστόσο έχουν µεταθέσει λίγο πίσω 
χρονικά τη διαδικασία. «Κανονικά 
θα έπρεπε να ξεκινήσουµε τη σπο-
ρά λίγο µετά τις 25 Μαρτίου όµως 
ο καιρός δεν µας το επέτρεψε. Κά-
ποιοι κατάφεραν να µπουν στα χω-
ράφια στις αρχές Απριλίου, αλλά 
µιλάµε ακόµη για λίγες εκτάσεις, 

περίπου το 10% των στρεµµάτων 
που θα καλλιεργηθούν συνολικά. 
Η πλειονότητα ωστόσο θα αρχίσει 
να σπέρνει από εδώ και πέρα», εξη-
γεί ο κ. Κουµπρίδης και εκτιµά πως 
έως το τέλος του µήνα, στην περι-
οχή του Βορείου Έβρου µέχρι και 
το Ορµένιο, όλα τα χωράφια θα έ-
χουν σπαρθεί.

«ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ χωράφια είναι ξε-
ρικά, γύρω στο 70% του συνόλου 
και οι αποδόσεις τους κυµαίνονται 
από 100 έως και 250 κιλά το στρέµ-
µα, ανάλογα µε τη χρονιά, ενώ στα 
ποτιστικά φτάνουν µέχρι και 450 ή 
500 κιλά το στρέµµα», αναφέρει ο 
πρόεδρος της ΕΑΣ Ορεστιάδας. Εν 

τω µεταξύ, αυτό τον καιρό µόνο η ε-
ταιρεία Πέττας ΑΕΒΕ, δείχνει να έχει 
συνάψει µεγάλο αριθµό συµβολαί-
ων στον Έβρο, που προσφέρει για 
τα υψηλής περιεκτικότητας σε ολε-
ϊκό οξύ (High-Oleic) υβρίδια, όπως 
π.χ. το ES ELECTRIC CLP, τιµή από 
39 έως 42 λεπτά το κιλό.

«ΠΟΛΛΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ που έβαζαν α-
πό 200-300 στρέµµατα τα προηγού-
µενα χρόνια, όσο ακουγόταν πως η 
τιµή θα είναι στα 32 λεπτά το κιλό, 
έλεγαν πως δεν θα βάλουν φέτος 
ηλίανθο. Όταν όµως ακούστηκε ό-
τι θα πάµε στα 37 λεπτά το κιλό, άλ-

λαξαν γνώµη και αποφάσισαν να 
βάλουν πιο πολλά στρέµµατα, χα-
λώντας κάποια χωράφια µε σιτάρια 
που δεν είχαν πάει καλά», είπε ο κ. 
Χρυσοβερίδης, προσθέτοντας πως 
η σπορά αναµένεται να έχει ολο-
κληρωθεί µέσα σε δύο εβδοµάδες.

ΑΓΟΡΑ ΗΛΙΑΝΘΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

TIMHΕΚΤΑΣΕΙΣ
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΛΕΠΤΑ/ΚΙΛΟ

ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ
ΚΙΛΑ/ΣΤΡΕΜΜΑ 

ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α 80.000
37

35

42

130.000

100�250

450�500

ΕΒΡΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ
ΒΑΣΗΣ

ΑΡΧΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ
ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΞΗΡΙΚΑ ΠΟΤΙΣΤΙΚΑ

37
35

Πέτσωμα στο έδαφος 
φοβούνται οι καλλιεργητές 

1

3

5

2

4
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΝΕΣΤΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 
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Αργά το δώρο για τους καλλιεργητές του ηλίανθου 
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Mετά την 
έγκριση από πλευράς των 
μετόχων της αύξησης μετοχικού 

κεφαλαίου, έως ένα δισ. ευρώ, η 
διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς 
προχωρά με ταχύτητα τις διαδικασίες, 
προκειμένου αυτή να ολοκληρωθεί 
έως τις αρχές Μαΐου. «Για τους 
επόμενους 12 μήνες οι συναλλαγές 
που έχουν προγραμματισθεί θα μας 
φέρουν γρηγορότερα σε μονοψήφιο 
δείκτη NPE, επιτρέποντάς μας να 
επιτύχουμε μεσοπρόθεσμη απόδοση 
ενσώματων ιδίων κεφαλαίων άνω 
του 10%», αναφέρει ο CEO της 
Τράπεζας Χρ. Μεγάλου.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ: Σε 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση καλούνται 
την Τετάρτη 28η Απριλίου 2021 οι 
μέτοχοι της Αγροτικός Οίκος Σπύρου, 
με θέμα τη μείωση κεφαλαίου με 
συμψηφισμό ζημιών καθώς και την 
εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

EUROBANK: Η Eurobank εισάγει, για 
πρώτη φορά στην Ελλάδα, τον τρόπο 
της πλήρως ψηφιοποιημένης 
χορήγησης δανείου για μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, με την εφαρμογή της 
υπηρεσίας «e-χρηματοδότηση», που 
δίνει τη δυνατότητα στον πελάτη, να 
ολοκληρώσει τη διαδικασία αίτησης 
μέσω της υπηρεσίας v-Banking. Ο 
ενδιαφερόμενος υποβάλει αίτηση για 
επαγγελματική χρηματοδότηση με 
ένα μόνο δικαιολογητικό, τον 
τελευταίο Ισολογισμό ή το Ε3.

ΗΛΙΟΣ: η Βιομηχανία Ζυμαρικών 
ΗΛΙΟΣ, θέλοντας να εκφράσει 
έμπρακτα τη συμπαράστασή της στους 
πληγέντες της Θεσσαλίας, από τις 
πρόσφατες καταστροφικές σεισμικές 
δονήσεις, προχώρησε σε αποστολή 
δωρεάς 36.000 μερίδων ζυμαρικών.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Ολοένα και πιο κοντά σε μια ένοπλη 
σύρραξη πλησιάζουν Ουκρανία και 
Ρωσία, ωστόσο οι αγορές δεν φαίνεται 
να δίνουν ιδιαίτερη σημασία, εστιάζο-
ντας στο πακέτο Μπάιντεν, σύμφωνα 
με την Ολλανδική τράπεζα Rabobank.

Περίπου 20.000 Ρώσοι και τανκς έ-
χουν συγκεντρωθεί στη ρωσοουκρα-
νική μεθόριο, με τις πολεμικές προε-
τοιμασίες να είναι πυρετώδεις. Σε κά-
θε περίπτωση, η Wall Street δεν φαίνε-
ται να ανησυχεί, αφού έχει το βλέμμα 
της στο πακέτο Μπάιντεν για τις υπο-
δομές, ύψους 2,2 τρισ. δολ. «Θα μπο-
ρούσε κάποιος να επισημάνει πως δεν 
έχει αντιληφθεί τι έχει συμβεί», επιση-
μαίνει η Rabobank σημειώνοντας πως 
«οι πόλεμοι συμβαίνουν, με τα logistics 
να προηγούνται, όπως γίνεται τώρα.». 
Η κλίμακα των σχεδίων της κυβέρνη-

σης των ΗΠΑ για δαπάνες, σημαίνει ότι 
η αμερικανική οικονομία θα ανακάμ-
ψει ταχύτερα από την ευρωπαϊκή, με 
τους αναλυτές να εστιάζουν στο ότι η 
Γηραιά χρειάζεται μεγαλύτερη ώθηση. 
Ο ΟΟΣΑ αναμένει ότι η ανάπτυξη στις 
ΗΠΑ θα είναι 6,5% το 2021, σε σχέση 
με το 3,9% της ευρωζώνης. Στο μετα-
ξύ, πάνω από τα μισά ανώτατα στελέ-
χη φορολογικών και οικονομικών δι-
ευθύνσεων (53%), αναμένουν αυξημέ-
νη φορολογία την επόμενη 3ετία, κα-
θώς οι κυβερνήσεις καλούνται να δι-
αχειριστούν δημοσιονομικές πιέσεις 
και να επανεκκινήσουν τις οικονομί-
ες τους, μετά το πέρας της πανδημίας. 
Αυτό δείχνει νέα παγκόσμια έρευνα της 
ΕΥ, που κατέγραψε τις απόψεις 1.265 
φορολογικών και οικονομικών διευ-
θυντών, από 60 χώρες και 20 κλάδους.

ΔΩΔΩΝΗ
Ανάμεσα στο 10% των κορυφαίων 
γαλακτοβιομηχανιών παγκοσμίως 
κατατάσσεται η ΔΩΔΩΝΗ σε θέματα 
Βιωσιμότητας και Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης, σύμφωνα με τη νέα αξιόλογη 
που έλαβε από την EcoVadis, μία από 
τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες 
εταιρείες αξιολόγησης δεικτών 
Βιωσιμότητας στον κόσμο. Η ΔΩΔΩΝΗ 
πέτυχε κορυφαία βαθμολογία.

Αλλατίνη
Η οικογένεια των Soft Kings της Αλλατίνη 
εμπλουτίζεται με τη νέα σειρά Soft Kings 
Βρώμης σε δύο γεύσεις: Πορτοκάλι & 
Dark Chocolate Chunks και Μπανάνα & 
Dark Chocolate Chunks. Στη σειρά 
μπισκότων Αλλατίνη Γεμάτα! & τραγανά 
προστίθεται μια ακόμα γεύση, Gianduja 
Chocolate Tales που συμπληρώνει τις 
υπάρχουσες γεύσεις Strawberry Secret, 
Vanilla Dream και Orange Blossom.

Πόλεμοι γίνονται,
οι αγορές ηγούνται

 Οι επενδυτές κοιτούν πακέτα, όχι διενέξεις 
 Υψηλή φορολογία διαβλέπουν στελέχη

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
Πέµπτη 08/04

875,22

890

885

880

875

870

865

860

855

Τετάρτη
31/03 

Πέµπτη
08/04

Πέµπτη
01/04

Τρίτη
06/04

Τετάρτη
07/04

884,77

Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
SATO  0,0345  +18,97%

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε 0,3560 +8,54%

ΕΜΠΟΡ.ΕΙΣ.ΑΥΤ/ΤΩΝ 1,4000 +7,69%

ΡΕΒΟΙΛ Α.Ε.Ε.Π. 1,2850 7,08%

BIOKARPET S.A.  1,0700 +7,00%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FIN HOLDINGS Α.Ε. 0,2908 € -18,18%

ΑΦΟΙ Ι.&Β. ΛΑΔΕΝΗΣ 0,5400 -10,00%

ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. 0,4700 -9,62%

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. 0,2700 -8,16%

MARFIN INV.GR 0,0247 -7,14%

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 33.368,96 0,23%
 NASDAQ Comp 13.786,33 0,34%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3.970,30 0,61%
Λονδίνο FTSE 100 6.911,92 0,39%
Φρανκφούρτη DAX-30 15.178,50 0,019%
Παρίσι CAC-40 6.154,53 0,39%
Ζυρίχη SMI 11,190.46 0,56%
Τόκιο NIKKEI-225 29.708,98 0,073%
 
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

Στάσιμοι και επιλεκτικοί οι επενδυτές 
στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Το τελευταίο διάστημα η εικόνα του ΧΑ εμφανί-
ζει δύο χαρακτηριστικά: την επιλεκτικότητα μετο-
χών σε τίτλους που επωφελούνται από την επι-
κείμενη εισροή κεφαλαίων από το Ταμείο Ανά-
καμψης και τις κινήσεις – αντίβαρα στις πιέσεις 
συγκεκριμένων τίτλων. Έτσι γίνονται πολύ μικρά 
βήματα για τον Γενικό Δείκτη. Την ίδια ώρα, δεν 
είναι λίγοι οι εγχώριοι αναλυτές που θεωρούν 
ότι πιθανόν να χρειαστεί ο γενικός δείκτης μια 
υποχώρηση μέχρι τη ζώνη των 860 μονάδων, 
που θα ενισχύσει τη ρευστότητα της αγοράς.
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Το εισόδημα από αγροτικά φωτοβολταϊκά 
500kw αποτελεί επιχειρηματική δραστηριότητα

Ε
παναφέρω το άρθρο µου για τα φωτοβολτα-
ϊκά έως 500Kw που κατασκευάζουν οι αγρό-
τες, φρεσκάροντας τα προβλήµατα που εξα-
κολουθούν να υφίστανται.

Τον Μάρτιο του 2019 ψηφίστηκε ο νόµος 4602 (ΦΕΚ 
Α’ 45/29.03.19) µε τίτλο: «Έρευνα, εκµετάλλευση και 

διαχείριση του Γεωθερµικού δυνα-
µικού της χώρας, σύσταση Ελληνι-
κής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλ-
λευτικών Ερευνών,  ιδιοκτησιακός 
διαχωρισµός δικτύων διανοµής φυ-
σικού αερίου και άλλες διατάξεις».

Με το άρθρο 72 του νόµου αυτού, 
τροποποιείται ο νόµος 4416/16 και 
πιο συγκεκριµένα, στον πίνακα Α’ 
της περίπτωσης β’ της παρ. 1 του άρ-
θρου 4, προστίθενται δύο κατηγορί-
ες ακόµη,   οι 29 και 30, ως κάτωθι:

 Ηλιακή ενέργεια που αξιοποιεί-
ται από φωτοβολταϊκούς σταθµούς 
µε εγκατεστηµένη ισχύ <500kW

  Μεσοσταθµική Τ.Α. που προέ-
κυψε κατά τις τρεις (3) προηγούµε-
νες πριν την τελευταία ανταγωνι-
στικές διαδικασίες υποβολής προ-
σφορών που αφορούν  στην ίδια τε-
χνολογία προσαυξηµένη κατά 5%.

 Ηλιακή ενέργεια που αξιοποι-
είται από φωτοβολταϊκούς σταθ-

µούς που ανήκουν σε ενεργειακές κοινότητες του 
ν.4513/18 µε εγκατεστηµένη ισχύ <= 1ΜW ή σε κατ’ 
επάγγελµα αγρότες µε εγκατεστηµένη ισχύ <500kW

 Μεσοσταθµική Τ.Α. που προέκυψε κατά τις τρεις 
(3) προηγούµενες πριν την τελευταία ανταγωνιστικές 
διαδικασίες υποβολής προσφορών που αφορούν  στην 
εν λόγω κατηγορία φ/β σταθµών ή, αν δεν έχουν δι-
ενεργηθεί διαγωνισµοί στην κατηγορία, στην ίδια τε-
χνολογία προσαυξηµένη κατά 10%.

ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ δύο προσθήκες 
µας ενδιαφέρει η υπ’ αρίθµ 30, κα-
θώς είναι το µοναδικό σηµείο στο 

νόµο Σταθάκη, που γίνεται αναφορά στους αγρότες.
Η κατηγορία που προστίθεται λέει ότι οι αγρότες µπο-

ρούν να έχουν φωτοβολταϊκό µεγέθους <500kW, δη-
λαδή έως 499,99 kW. Το 2014 µε το νόµο 4316, προ-
στέθηκε διευκρίνιση στον ν.3874 η οποία οριστικοποι-
ούσε ότι τo εισόδηµα που προέρχεται από φωτοβολ-
ταϊκά έως 100 kW που έχουν στην κατοχή τους αγρό-
τες, θεωρείται και αυτό αγροτικό εισόδηµα. 

Ο ΝΟΜΟΣ 4602 που εισάγει τη δυνατότητα στους αγρό-
τες να εγκαταστήσουν µεγάλο Φ/Β, αποδεικνύει και 
πάλι οι αρµόδιοι του υπουργείου, δείχνουν ότι έχουν 
βάσει µόνιµο σκοπό τους  να µας τρελάνουν όλους.

Ο αγρότης µπορεί µεν να εγκαταστήσει φωτοβολ-
ταϊκό έως <500kW (ήδη ξεκίνησαν πολλοί και φτιά-
χνουν 500άρια φωτοβολταϊκά, άλλοι έχουν ολοκλη-
ρώσει την εγκατάσταση, άλλοι βρίσκονται στη διαδι-
κασία χρηµατοδότησης κλπ), όµως δεν εξασφαλίζει 
σε καµία περίπτωση ότι θα διατηρήσει την ιδιότητα 
του ως επαγγελµατίας αγρότης.

Αφήνω εδώ κάποιες επισηµάνσεις για προβληµατισµό: 
∆εν υπάρχει καµία διάταξη να ορίζει ότι το εισόδηµα 

που θα προκύψει από ένα φωτοβολταϊκό π.χ. 490kW, 

θεωρείται ότι είναι αγροτικό εισόδηµα. 
Πως θα αντιµετωπιστεί ένας αγρότης ο οποίος είχε 

φωτοβολταϊκό 100kW και έφτιαξε ακόµη ένα 500kW; 
Εάν το σύνολο της ισχύος είναι π.χ. 590kW, θα διαχω-
ριστεί το εισόδηµα που προκύπτει πέραν των 500kW, 
ως εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστηριότητα, ή χά-
νει την δυνατότητα να θεωρηθεί αγροτικό εισόδηµα ό-
λη η τιµολογηθείσα αξία της παραχθείσας ενέργειας;

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα πρέπει να 
γράψει κατηγορηµατικά σε διάταξη νόµου, ότι το ει-
σόδηµα που προκύπτει από φωτοβολταϊκά ισχύος έως 
499,99kW θεωρούνται και αντιµετωπίζονται ως αγρο-
τικό εισόδηµα. Κάτι αντίστοιχο δηλαδή του ν.4316/14, 
διαφορετικά δεν έχει ουσία είχε η ψήφιση του ν.4602.

ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΑΚΟΜΗ: 
Για να ολοκληρωθεί η σύνδεση, πρέπει να προσκο-

µίσει ο ενδιαφερόµενος αγρότης, βεβαίωση από τη 
∆.Ο.Υ. την οποία να είναι εµφανής η προσθήκη του 
ΚΑ∆ 45.11.10.09 (Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας 
από Φωτοβολταϊκά Συστήµατα). 

Η ∆.Ο.Υ. απαιτεί να προσκοµίσουν βεβαίωση απαλ-
λαγής από τον ΕΦΚΑ/ΟΑΕΕ. Όµως ο ΕΦΚΑ/ΟΑΕΕ γνω-
ρίζει ότι αγροτικό θεωρείται ένα φωτοβολταϊκό ισχύ-
ος έως 100kW. Συνεπώς δεν χορηγεί απαλλαγή αλ-
λά προχωρά στην εγγραφή του αγρότη στην ασφάλι-
ση του τ. ΤΕΒΕ. Άρα,  ο αγρότης θα καταβάλλει µηνι-
αίως επιπλέον ασφαλιστικές εισφορές περίπου 120-
130 ευρώ προκειµένου, αθροιζόµενες αυτές µε την ε-
λάχιστη εισφορά που καταβάλλει στον ΟΓΑ, να καλύ-
πτει τη 2η µικρότερη ασφαλιστική κατηγορία του ΟΑ-
ΕΕ που είναι 252 ευρώ το µήνα.

Και φυσικά, το µεγαλύτερο πρόβληµα όλων: εάν δεν 
ξεκαθαρίσει άµεσα το θέµα του χαρακτηρισµού του ει-
σοδήµατος, κινδυνεύει (για µία ακόµη φορά) η ιδιότη-
τα του ως κατά κύριο επάγγελµα αγρότης. 

Κύριοι των υπουργείων, παρακαλώ όπως ενεργή-
σετε άµεσα τα δέοντα. Οι άνθρωποι έχουν µπει στη δι-
αδικασία εγκατάστασης των µονάδων και µέχρι στιγ-
µής βρίσκονται στον αέρα, ενώ πολλοί ξεκίνησαν ή-
δη να σκέφτονται σοβαρά να µην υλοποιήσουν τελι-
κά την κατασκευή του πάρκου.

Κατ’ επάγγελµα
Ο αγρότης εγκαθιστά 

φ/β έως <500kW αλλά 
δεν εξασφαλίζει την ιδιό-
τητα του κατ’ επάγγελµα

Βεβαίωση απαλλαγής
Αγροτικό θεωρείται ένα 
φωτοβολταϊκό ισχύος 
έως 100kW, σύµφωνα 

µε τον ΕΦΚΑ/ΟΑΕΕ

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)

«ΠΡΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ…»
Φιλική συµβουλή: Οι κωδικοί 

taxis είναι αυστηρά προσωπικοί. 
Είναι σηµαντικό να τους έχετε 

καλά φυλαγµένους και να 
προσέχετε σε ποιους τους δίνετε. 

Μέχρι 17-5-2021 υποβολή ΜΥΦ 

Η υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων 
αφορά και αγρότες του ειδικού καθεστώτος 
(όσοι βρίσκονται δηλαδή εκτός βιβλίων). Αυτοί 
κυρίως, πρέπει να δώσουν προσοχή και να 
προσκοµίσουν τα παραστατικά του 2020 στο 
λογιστή τους όσο πιο σύντοµα γίνεται.



ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Μικρό µερίδιο από τα κονδύλια του 
Ταµείου Ανάκαµψης φαίνεται πως 
θα πάρει ο εγχώριος αγροδιατροφι-
κός τοµέας, τα οποία χάνονται στην 
γενικότερη «σούµα» που αναφέρει 
το εθνικό σχέδιο για τον «εκσυγχρο-
νισµό και βελτίωση της ανθεκτικότη-
τας κύριων κλάδων της οικονοµίας 
της χώρας, δηλαδή στα 3,5 δις ευ-
ρώ (πόροι Ταµείου Ανάκαµψης) και 
στα 6,1 δις ευρώ (επενδυτικοί πόροι 
που κινητοποιούνται). 

Με βάση τα µέχρι στιγµής δεδο-
µένα, το κονδύλια που πρόκειται να 
κατευθυνθούν στο ευρύτερο πεδίο 
που σχετίζεται µε την αγροτική πα-
ραγωγή και τον διατροφικό κλάδο 
υπολογίζονται σε 767 εκατ. ευρώ, 
εκ των οποίων µεγάλο µέρος αφο-
ρά σε αναδασώσεις και έργα προ-
στασίας του περιβάλλοντος, δηλα-
δή δράσεις οι οποίες δεν έχουν ά-
µεση συνάρτηση µε το αγροτικό Α-
ΕΠ. Τα κατ’ εξοχήν επενδυτικά έργα 
για τον εκσυγχρονισµό της γεωργί-
ας είναι συγχρηµατοδοτούµενα και 
φτάνουν στα 520 εκατ. ευρώ (συν 
47 εκατ. για τον ψηφιακό µετασχη-
µατισµό της γεωργίας). Αυτό µάλι-
στα, σχολιάζει, σε σχετικό του άρθρο 
στην «Αgrenda» (σελ. 50) και ο κα-
θηγητής του Γεωπονικού και πρώην 
γενικός γραµµατέας του υπουργεί-
ου Αγροτικής Ανάπτυξης, Χαράλα-
µπος Κασίµης, ο οποίος βλέπει σο-
βαρή υποβάθµιση του αγροδιατρο-
φικού τοµέα και απουσία συνοχής 
στα θέµατα που συνδέονται µε την 
αναβάθµιση των δοµών στην αγρο-
τική παραγωγή.

Υπενθυµίζεται ότι οι συνολικές ε-
πιδοτήσεις που δικαιούται η Ελλά-
δα από το Ταµείο Ανάκαµψης είναι 
17,778 δις ευρώ. Στο ποσό αυτό προ-
στίθενται 413 εκατ. ευρώ από το Πρό-
γραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων για 
να αποφευχθεί απώλεια πόρων σε 
περίπτωση µεγαλύτερων εκπτώσε-
ων από αυτές που έχουν -συντηρη-
τικά- προϋπολογιστεί, και 12,7 δις 
ευρώ δάνεια.

Μοναδικό «υπερόπλο» για µία α-
κόµη φορά, αναδεικνύονται οι πό-
ροι της επικείµενης Κοινής Αγροτι-
κής Πολιτικής, που για την ώρα ξε-
περνούν τα 19 δις ευρώ, οι οποίοι 
όµως και αυτοί θέτουν σηµαντικά 
προαπαιτούµενα για το νέο παρα-
γωγικό µοντέλο. Στην κριτική δε, 
που ασκείται για το χαµηλό µερίδιο 
που θα αποσπάσει ο πρωτογενής το-
µέας της χώρας µας, γίνεται λόγος 
για έλλειψη συγκροτηµένου σχεδί-
ου και αποσπασµατικές προτάσεις, 
που χρηµατοδοτούνταν από άλλα 
Ταµεία και προγράµµατα όπως το 
ΠΑΑ, και ως εκ τούτου «κόπηκαν» 
από την Κοµισιόν (αρχικό υποβλη-
θέν προσχέδιο).

Όπως και να ‘χει οι εθνικές αρ-
χές…µίλησαν και έδειξαν τα έργα 
που προκρίνουν για την «Ελλάδα 
2.0», και για το στοίχηµα της 6ετίας 
2021-2026, για την αξιοποίηση των 
πόρων του Ταµείου Ανάκαµψης. Κο-
ντολογίς, αποδίδεται στον αγροδι-
ατροφικό τοµέα το 1,8% των πόρων 
του ΤΑΑ, (ή το 2,5% αν συµπεριλη-
φθούν και τα 200 εκατ. ευρώ για αρ-
δευτικά έργα).

Μάλιστα, συγκρίνοντας κανείς τα 
αντίστοιχα εθνικά σχέδια χωρών του 
Νότου επανεκκίνησης της οικονο-
µίας τους, όπως για παράδειγµα η 
Ιταλία, η Ισπανία και η Γαλλία βλέ-
πει πως ο πρωτογενής τοµέας απο-
σπά σηµαντικά µερίδια, δείγµα της 
σηµασίας που του αποδίδουν και 
σε επίπεδο παραγωγής και κοινω-
νικής συνοχής. Για την ιστορία ανα-
φέρουµε, ότι η Ιταλία θα κατευθύ-
νει από το Ταµείο στον πρωτογενή 
17 δις ευρώ, η Ισπανία 10 δις ευρώ 
και η Γαλλία 1,2 δις ευρώ.

Επίλεκτη τεχνοκρατική οµάδα 
για να τρέξουν οι δράσεις

Σε κάθε περίπτωση, έως το 2023, 
οπότε θα γίνει η ενδιάµεση αξιολό-
γηση του Ταµείου, πρέπει να έχει 
συµβασιοποιηθεί το 70% των έρ-
γων και να έχουν τηρηθεί τα ενδιά-
µεσα ορόσηµα.

Για το λόγο αυτό, σε µια επίλεκτη 
τεχνοκρατική οµάδα 40 ατόµων, ένα 

νέο πληροφοριακό σύστηµα και την 
τεχνογνωσία περίπου 15 ιδιωτών 
συµβούλων στηρίζεται σε µεγάλο 
βαθµό το στοίχηµα της 6ετίας 2021-
2026, για την αξιοποίηση των πόρων 
του Ταµείου Ανάκαµψης. 

Ο «Μετασχηµατισµός του 
αγροτικού τοµέα» κατά το Τ.Α.

Στη σύνοψη των δράσεων του Τα-
µείου Ανάκαµψης για τον πρωτογε-
νή τοµέα η παράγραφος «Μετασχη-
µατισµός του Αγροτικού Τοµέα» α-
ναφέρει:  «Το πρόγραµµα προωθεί 
προγραµµάτα οικονοµικής ενίσχυ-
σης του αγροτοδιατροφικού τοµέα 
για την πραγµατοποίηση επενδύσε-
ων µε προσανατολισµό την πράσι-
νη γεωργία και την γεωργία ακρι-

βείας, έµφαση στην συγχρηµατο-
δότηση (µέσος όρος συγχρηµατο-
δότησης 50%) και πρόταξη των συ-
νεργασιών τόσο οριζόντιων (σε επί-
πεδο πρωτογενούς τοµέα), όσο και 
κάθετων που αφορούν cluster που 
µπορούν να συνδυάζουν επιχειρή-
σεις και συνεργατικά σχήµατα του 
πρωτογενή, δευτερογενή και τριτο-
γενή τοµέα µε στόχο την καινοτο-
µία και την εξωστρέφεια. Περιλαµ-
βάνεται εδώ και η συµβολαιακή γε-
ωργία. Τα προγράµµατα αφορούν 
µεταξύ άλλων την καινοτοµία και 
την οικολογική επεξεργασία γεωρ-
γικών προϊόντων, τον εκσυγχρονι-
σµό του πρωτογενούς τοµέα, την α-
ναδιάρθρωση καλλιεργειών και την 
γενετική βελτίωση ζώων. 

Λίγα και ελαφρώς αγροτικά  
τα κονδύλια του Ταμείου 
Ανακάμψης 700 εκατ. ευρώ  
Αποσπασματικές προτάσεις χωρίς εξειδίκευση και μόλις το 1,8% των πόρων 
του Ταμείου Ανάκαμψης για την οικονομική στήριξη του πρωτογενή τομέα

Xώρες Νότου
Για την ιστορία αναφέ-
ρεται ότι η Ιταλία θα 

κατευθύνει από το Ταµείο 
στον πρωτογενή 17 δις 
ευρώ, η Ισπανία 10 δις 

ευρώ και η Γαλλία 1,2 δις 
ευρώ

Εκσυγχρονισµός 
γεωργίας

Τα κατ’ εξοχήν επενδυ-
τικά έργα για τον εκσυγ-
χρονισµό της γεωργίας 
είναι συγχρηµατοδοτού-

µενα και φτάνουν τα
 520 εκατ. ευρώ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 
& ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2021-2026 (ΣΕ ΕΥΡΩ)

57ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

ΕΛΛΑ∆Α 2.0

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

∆ΙΣ

ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 

ΜΕΣΩ Σ∆ΙΤ

520 ΕΚΑΤ.

200 ΕΚΑΤ.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ Σάββατο 10 & Κυριακή 11 Απριλίου 2021 Agrenda B3 | 25



Αυξηµένα
κονδύλια 
για το Μέτρο
Βιολογικών
Mία σειρά µέτρων, όπως είναι 
η Βιολογική Γεωργία, 
η Απονιτροποίηση και τα 
Σχέδια Βελτίωσης έχει σκοπό 
να ετοιµάσει για προκήρυξη το 
υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης. Όπως ανέφερε 
ο υφυπουργός, Γιάννης 
Οικονόµου κατά τη διάρκεια 
της συζήτησης στη Βουλή για 
το νοµοσχέδιο περί αθέµητων 
πρακτικών το ΥΠΑΑΤ έχει 
προβλέψει:

Την προδηµοσίευση του 
Μέτρου των Γεωργικών 
Συµβούλων, ύψους περίπου 
80 εκατ. ευρώ, που αφορά 
τουλάχιστον 35.000 αγρότες

Την προδηµοσίευση του 
Μέτρου για τους Νέους 
Αγρότες µε συνολική δαπάνη 
πάνω από τα 350 εκατ. ευρώ. 

Το Μέτρο 11 για τη 
Βιολογική Γεωργία και 
Κτηνοτροφία µε αυξηµένο 
προϋπολογισµό, µε τα σχέδια 
βελτίωσης για τα αρδευτικά.

Την επεξεργασία του 
µέτρου για τα Σχέδια 
Βελτίωσης άνω των 250 εκατ. 
ευρώ.

Μέτρα για τη ∆άσωση, 
τη νιτρορύπανση, τη παροχή 
εγγυήσεων για 
µικροπιστώσεις. 
«Αξιοποιώντας πόρους του 
ταµείου ανάκαµψης και στο 
πλαίσιο του σχεδίου Ελλάδα 
2.0 που παρουσίασε |
ο πρωθυπουργός 
προγραµµατίζουµε 
εκτεταµένες εγγειοβελτιωτικές 
παρεµβάσεις, προβλέπουµε 
χρηµατοδότηση για 
αναδιάρθρωση καλλιεργειών 
και έχουµε δεσµεύσει πόρους 
για επενδύσεις στον 
πρωτογενή τοµέα από 
συνεργατικά σχήµατα» 
πρόσθεσε ο κ. Οικονόµου. 

Για τη μεταβατική περίοδο 2021-2022 

Κατά προτεραιότητα προκήρυξη 
για το πρόγραμμα απονιτροποίησης
Προβλέπονται τέσσερις ξεχωριστές δράσεις με ενίσχυση έως 60 ευρώ το στρέμμα

Ακόμα ένα εξάμηνο για
την υλοποίηση στα Σχέδια
Εξάµηνη παράταση για την υποβο-
λή του πρώτου αιτήµατος πληρωµής 
στα Σχέδια Βελτίωσης, υπέγραψε ο 
υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, 
Γιάννης Οικονόµου, λόγω των περι-
ορισµών που έχουν επιβληθεί για 
την αντιµετώπιση της πανδηµίας. 

Ως εκ τούτου, πλέον οι δικαιού-
χοι έχουν περιθώριο ένα 18µηνο (α-
ντί για 12µηνο) από την ηµεροµη-
νία ένταξής τους, ώστε να προχω-
ρήσουν σε µερική υλοποίηση του 
έργου τους. Από την άλλη η είδηση 
αυτή βρήκε αντίθετη τη µερίδα των 
επιλαχόντων των Σχεδίων Βελτίω-
σης οι οποίοι ουσιαστικά είχαν ενα-
ποθέσει τις ελπίδες ένταξής τους σε 
τυχόν απεντάξεις από το πρόγραµ-
µα λόγω µη υλοποίησης. Υπενθυ-
µίζεται πως οι επιλαχόντες έχουν ή-
δη εισπράξει µία αρνητική απάντη-
ση από το υπουργείο Αγροτικής Α-
νάπτυξης για την ένταξή τους στα 
Σχέδια Βελτίωσης, µε τη δικαιολο-
γία πως τα χρήµατα της µεταβατι-
κής ΚΑΠ δεν µπορούν να χρησι-
µοποιηθούν ώστε να καλυφθούν 
επενδύσεις που µπήκαν σε πρό-
σκληση της περιόδου 2014-2020. 
«Επικαλείται ως δικαιολογία ότι ο 

µεταβατικός κανονισµός ορίζει ότι 
τα χρήµατα πρέπει να πάνε σε νέ-
ες προκηρύξεις. Όµως στον Κανο-
νισµό δεν αναφέρονται και δεν δι-
ακρίνονται  παλιές ή νέες προκη-
ρύξεις ή επιλαχόντες.», υποστηρί-
ζουν σε κοινή τους δήλωση ο τοµε-
άρχης Αγροτικής Ανάπτυξης του ΣΥ-
ΡΙΖΑ Σταύρος Αραχωβίτης, και η αν. 
τοµεάρχη Ολυµπία Τελιγιορίδου. 

Εν τω µεταξύ, συνάντηση µε τον υ-
πουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπή-
λιο Λιβανό έχει προγραµµατίσει στις 
16 Απριλίου, η Επιτροπή που έχουν 
συστήσει οι επιλαχόντες των Σχεδί-
ων Βελτίωσης, όπου θα πέσουν δι-
άφορες λύσεις στο τραπέζι των συ-
ζητήσεων. Σηµειώνεται εδώ πως το 
θέµα για τους επιλαχόντες έθεσε 
και ο βουλευτής Ν∆ στο νοµό Λα-
ρίσης, Μάξιµος Χαρακόπουλος σε 
συνάντηση που είχε µε τον γενι-
κό γραµµατέα Κοινοτικών Πόρων, 
Κωνσταντίνο Μπαγινέτα. 

Όπως ειπώθηκε, κανονιστικά δεν 
υπάρχει τέτοια δυνατότητα. «Γέφυ-
ρα» γίνεται µόνο όταν ένα έργο έ-
χει εγκριθεί, έχει ξεκινήσει και δεν 
έχει ολοκληρωθεί στην τρέχουσα 
προγραµµατική περίοδο.

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Το Μέτρο 10.1.4 της Απονιτροποί-
ησης εντάσσεται στο κάδρο των 
προκηρύξεων της µεταβατικής πε-
ριόδου 2021-2022, σύµφωνα µε 
τον υφυπουργό Αγροτικής Ανά-
πτυξης, Γιάννη Οικονόµου. Πρό-
κειται για το γνωστό πρόγραµµα 
που αφορά περιοχές «Ευπρόσβλη-
τες από Νιτρορύπανση γεωργικής 
προέλευσης» και επιδοτεί µεταξύ 
άλλων δράσεις αγρανάπαυσης, α-
µειψισποράς για βαµβάκι, καλα-
µπόκι, τεύτλα και κηπευτικά. Η ε-
νίσχυση µπορεί να φτάσει τα 60 
ευρώ το στρέµµα και οι δράσεις 
που καλύπτει το Μέτρο και η ενί-
σχυση διαµορφώνεται ως εξής µε 
βάση το περασµένο πρόγραµµα:

Ειδική ∆έσµευση Α: Αγρανάπαυ-
ση η οποία να αντιστοιχεί τουλάχι-
στον στο 30% της συνολικά ενταγ-
µένης έκτασης. Επιλέξιµες καλλι-
έργειες: Καλαµπόκι έως 50,2 ευ-
ρώ το στρέµµα, Ζαχαρότευτλα, Υ-
παίθρια λαχανικά και κηπευτικά, 
Βαµβάκι έως 60 ευρώ το στρέµµα.

Ειδική ∆έσµευση B: Αµειψι-

σπορά που αντιστοιχεί τουλάχι-
στον στο 30% της συνολικά ενταγ-
µένης έκτασης. Επιλέξιµες καλλι-
έργειες: Καλαµπόκι έως 38,9 ευ-
ρώ το στρέµµα, Ζαχαρότευτλα έως 
46,4 ευρώ το στρέµµα, Βαµβάκι, Υ-
παίθρια φρέσκα λαχανικά και κη-
πευτικά έως 60 ευρώ το στρέµµα.

Ειδική ∆έσµευση Γ: Χλωρά λί-
πανση σε δενδρώδεις καλλιέργει-
ες. Επιλέξιµες καλλιέργειες: Εσπε-
ριδοειδή έως 28,6 ευρώ το στρέµ-
µα, Ελιά έως 46,6 ευρώ το στρέµ-
µα, Ροδακινιά - Βερικοκιά έως 33,1 
ευρώ το στρέµµα, Μηλιά – Αχλαδιά 
έως 20,2 ευρώ το στρέµµα

Ειδική ∆έσµευση ∆: Ζώνη α-
νάσχεσης τουλάχιστον 5 µέτρων 
σε αγροτεµάχια που εφάπτονται 
σε επιφανειακά ύδατα. Επιλέξι-
µες καλλιέργειες για ενίσχυση εί-
ναι σιτηρά, καλαµπόκι, κτηνοτρο-
φικά φυτά, ψυχανθή, πατάτες, ζα-
χαρότευτλα, υπαίθρια λαχανικά, 
κηπευτικά, βαµβάκι, ηλίανθος. Η 
ενίσχυση προκύπτει από την εξί-
σωση: (έκταση ζώνης ανάσχεσης 
πλάτους 4 µέτρων/ενταγµένη έ-
κταση) * Τυπικό Ακαθάριστο Κέρ-
δος Καλλιέργειας (ΤΑΚ).
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ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΑΑ 2021-2022

350
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

400
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

 >250
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΣΧΕ∆ΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
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Αυξάνει θέσεις η CVC Capital
για έλεγχο των leaders στα τρόφιμα

  Μετά την εξαγορά της 
Vivartia ακολουθούν 
Δωδώνη και Κολιός 

  Ακούγεται ποσοστό 
της CVC υψηλότερο της 
καταστατικής πλειοψηφίας

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Στο προσκήνιο έρχεται η ισχυρή πιθανό-
τητα απόκτησης πλειοψηφικού ποσοστού 
από την CVC Capital Partners στη ∆ωδώ-
νη µετά την εξαγορά του οµίλου Vivartia, 
συµφωνία η οποία επικυρώθηκε πρόσφα-
τα και τυπικά. Κατά πληροφορίες το πο-
σοστό που θα αποκτήσει η CVC στην γα-
λακτοβιοµηχανία της Ηπείρου θα είναι υ-
ψηλότερο της καταστατικής πλειοψηφί-
ας, ήτοι στα επίπεδα το 67%. Στο πλαίσιο 
µιας πιθανής συµφωνίας αυτού του χαρα-
κτήρα συνεξετάζεται η απόκτηση και της 
Κολιός, ωστόσο προς το παρόν παραµέ-
νει αδιευκρίνιστο εάν θα προηγηθεί η ε-

ξαγορά της Κολιός αυ-
τής της ∆ωδώνη ή θα 
συµβεί το αντίστροφο. 

Βάσει των σηµερινών 
δεδοµένων, εφόσον ό-
λα εξελιχθούν οµαλά η 
πλευρά της Lime Capital 
Partners, του fund στο ο-
ποίο ανήκει η ∆ωδώνη, 
θα συµµετέχει στο νέο 
σχήµα µε ποσοστό στα ε-
πίπεδα του 33% τόσο στη 
∆ωδώνη και αντίστοιχο 
µετοχικό ποσοστό στην 
Κολιός. Πάντως, τόσο η 
Lime Capital όσο και η 
CVC φέρονται να έχουν 
έρθει σε συµφωνία ως 
προς την αποτίµηση της 
∆ωδώνη.

Με βάση το ρεπορτάζ 
η διενέργεια του οικονοµικού και νοµι-
κού ελέγχου στην Κολιός (due diligence) 
έχει ήδη ολοκληρωθεί, γεγονός που κα-
θιστά ενήµερα όλα τα εµπλεκόµενα µέ-
ρη για τα οικονοµικά και νοµικά βάρη 
της γαλακτοβιοµηχανίας, τα οποία σχετί-
ζονται τόσο µε την Αγνό, όσο και µε υπο-
θέσεις της ίδιας της Κολιός. Η Κολιός δι-
ατηρεί σε υποθήκη εταιρικά ακίνητα αξί-
ας 42,1 εκατ. ευρώ καθώς και ιδιωτική α-
κίνητη περιουσία αξίας 11 εκατ. ευρώ για 
δανεισµό ύψους 41,5 εκατ. ευρώ που έ-

χει λάβει. Ο συνολικός δανεισµός της ε-
ταιρείας για το 2019 ήταν στα επίπεδα των 
38,6 εκατ. ευρώ.

Κλεισµένη και τυπικά 
η συµφωνία για τη Vivartia

Να σηµειωθεί ότι την περασµένη εβδο-
µάδα έκλεισε και τυπικά η διαδικασία µε-
ταβίβασης για το σύνολο των µετοχών που 
είχε στην κατοχή της η Marfin Investment 
Group στη Vivartia προς την CVC Capital 
Partners. Mέσα από τη συµφωνία το συ-
νολικό τίµηµα της οποίας ανέρχεται στα 
630 εκατ. ευρώ, η CVC αναλαµβάνει ως 
υποχρέωση ποσό 455 εκατ. ευρώ, που α-
ντιστοιχεί στον συνολικό δανεισµό του ο-
µίλου Vivartia. 

Ως προς την πορεία του 2020 η ∆έλτα 
κατέδειξε αντοχές σε επίπεδο πωλήσεων 
και αναµένεται να είναι αρκετά κοντά σε 
εκείνες του 2019. Σε ό,τι αφορά τον κλά-
δο κατεψυγµένων της Μπάρµπα Στάθης 
εκτιµάται ότι οι πωλήσεις κινήθηκαν ελα-
φρώς ανοδικά το 2020 σε σύγκριση µε την 
προηγούµενη χρονιά. 

 Κολιός
Με βάση το ρεπορ-

τάζ η διενέργεια 
του οικονοµικού και 

νοµικού ελέγχου 
στην Κολιός (due 

diligence) έχει 
ήδη ολοκληρωθεί, 

γεγονός που καθιστά 
ενήµερα όλα τα 

εµπλεκόµενα µέρη 

Μετοχικό 
βήµα
∆ωδώνη
στην Provet 
Μετοχικό βήµα στην εταιρεία 
παραγωγής κτηνιατρικών 
φαρµάκων, Provet, απέκτησε 
η γαλακτοβιοµηχανία ∆ωδώνη µε 
τους µετόχους της να προχωρούν 
στην εξαγορά της πρώτης. 
Η βιοµηχανία που είχε αποκτήσει 
κατά το παρελθόν ο 
επιχειρηµατίας, Λαυρέντης 
Λαυρεντιάδης και έφερε αρχικά 
την ονοµασία Veterin, αποτελεί 
πλέον µία ακόµα από τις 
επενδύσεις της Lime Capital 
Partners, ρωσικού επενδυτικού 
βραχίονα ο οποίος διατηρεί 
παρουσία στη χώρα µας και µέσω 
της εταιρείας σνακ, Unismack. 
Στη διοίκηση της Provet 
συµµετέχουν πλέον τόσο ο 
διευθυντής επενδύσεων της Lime 
Capital, Nikolay Chekalkin µε 
καθήκοντα διευθύνοντος 
συµβούλου, όσο και ο 
αντιπρόεδρος της ∆ωδώνη, 
Γιάννης Βιτάλης, ο οποίος διατηρεί 
τη θέση του προέδρου. Σύµφωνα 
µε το επιχειρηµατικό πλάνο του 
νέου επενδυτή, η εταιρεία 
αναµένεται από τα 1,7 εκατ. τζίρο 
που είχε το 2019 σε βάθος 
δεκαετίας να φτάσει τα 20 εκατ. 
ευρώ και καθαρά αποτελέσµατα, 
από ζηµίες 4,4 εκατ. ευρώ το 
2019 σε κέρδη 2,13 εκατ. ευρώ 
τα επόµενα δέκα χρόνια. 

Πλήγµα 
στα έσοδα
Ισχυρό πλήγµα έχει δεχτεί ο 
κλάδος της εστίασης, δεδοµένου 
ότι τα επαναλαµβανόµενα 
lockdown υπολογίζεται ότι έχουν 
πλήξει τα έσοδα κατά περίπου 
40%. Μάλιστα για να µπορέσει 
να ενισχύσει τη συγκεκριµένη 
δραστηριότητα, ο όµιλος έλαβε και 
ένα δάνειο ύψους 30 εκατ. ευρώ, 
το οποίο συνυπολογίζεται στον 
συνολικό δανεισµό των 455 εκατ. 
ευρώ που αναλαµβάνει η CVC 
µε την εξαγορά της Vivartia. 
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Ενίσχυση των πωλήσεων κατά 5% ή 
12% µε τα τρέχοντα συναλλακτικά ε-
πίπεδα, στα 23,1 δισ. δολάρια αποτυ-
πώνουν τα οικονοµικά αποτελέσµα-
τα της Syngenta για το οικονοµικό έ-
τος  2020. Τα καθαρά κέρδη προ φό-
ρων (δείκτης EBITDA) είναι αυξηµέ-
να κατά 3% από το 2019, στα 4 δισ. 
δολάρια. Σύµφωνα µε ενηµερωτικό 
σηµείωµα ο όµιλος Syngenta, οι οι-
κονοµικές επιδόσεις αυτές επιτεύ-
χθηκαν παρά το γεγονός ότι οι συ-
ναλλακτικές ισοτιµίες λόγω covid ε-
ξαΰλωσαν περί τα 1,5 δισ.  δολάρια. 

Μάλιστα αυτές οι αδυναµίες, εξι-

σορροπούνται και µε το παραπάνω 
από την ισχυρή επέκταση των επιχει-
ρηµατικών δραστηριοτήτων του οµί-
λου και την ενίσχυση των τιµών, σε 
συνδυασµό µε µια αποτελεσµατική 
διαχείριση του κόστους παραγωγής. 

Συγκεκριµένα, οι στόχοι εσόδων 
συνέργειας του οµίλου ξεπέρασαν 
τα 450 εκατ. δολάρια, µε τις επιχει-
ρησιακές συνέργειες να συµβάλ-
λουν άνω των 200 εκατ. δολαρίων, 
δείχνοντας πως η εταιρεία διαχειρί-
στηκε µε επιτυχία την πανδηµία. Ση-
µειώνεται ότι µέσα στο 2020 ολοκλη-
ρώθηκε και η εξαγορά της Valagro.

Σωστή διαχείριση πανδημίας 
στα οικονομικά της Syngenta

∆ηµιουργία νέων ψυγείων και 
συµπαραγωγής ηλεκτρισµού

Η δυνατότητα διαλογής ντοµάτας 
beef ανέρχεται για τη Wonderplant 
στους 13 τόνους ανά ώρα, τα ντο-
µατίνια στους 3 τόνους ανά ώρα και 
η συσκευασία ντοµάτας σε τσαµπί 
(cluster) στους 20 τόνους ανά ώρα. 
Η µέση συσκευαστική δυναµικότη-
τα ανά ηµέρα είναι 64 τόνοι. Μέσα 
στην επένδυση συµπεριλαµβάνε-
ται επίσης η δηµιουργία νέων ψυ-
γείων καθώς και σταθµού συµπαρα-
γωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας 
υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) µε φυ-

σικό αέριο και ισχύ 3,6 MWel. Ο συ-
γκεκριµένος σταθµός θα έχει και τη 
δυνατότητα παραγωγής νερού θερ-
µοκρασίας 90oC. Η εταιρεία έχει ε-
κτιµήσει ότι µετά την επέκταση και 
την κατασκευή και λειτουργία του 
νέου θερµοκηπίου θα απαιτούνται 
περίπου 784.000 κυβικά µέτρα νε-
ρού ετησίως. Μέρος των προανα-
φερόµενων υδατικών αναγκών θα 
καλύπτονται από τις τέσσερις υφι-
στάµενες γεωτρήσεις που υπάρχουν 
στη µονάδα καθώς και από νέα γεώ-
τρηση στο πλαίσιο υλοποίησης της 
τρέχουσας επένδυσης. Γ. ΛΑΜΠΙΡΗΣ

«Τα κρασιά µας πλέον θα 
βρίσκονται πιο κοντά στους 

φίλους µας πανελλαδικά µέσω 
ενός δικτύου που µοιράζεται το 

πάθος µας για το κρασί», λέει 
ο Γιώργος Τσιµπίδης για τη 
συνεργασία µε Καρούλιας.

Την αποκλειστική διανοµή σε πα-
νελλαδικό επίπεδο των 11 ετικετών 
που παράγει η Οινοποιητική Μονεµ-
βασίας, αναλαµβάνει η Β.Σ. Καρού-
λιας. Πρόσφατα, η εταιρεία ολοκλή-
ρωσε µια επένδυση 2 εκατ. ευρώ στο 
οινοποιείο της, το οποίο πλέον έχει 
µετατραπεί σε επισκέψιµο, ενώ συ-
νεχίζει να επενδύει στην αναβάθµι-
ση του µηχανολογικού εξοπλισµού 
και στον εκσυγχρονισµό των εγκα-
ταστάσεων. Με ναυαρχίδα τον τοπικό 
οίνο ΠΟΠ Μονεµβασία-Malvasia που 
έχει ρίζες από τον 12ο  αιώνα, η φε-
τινή παραγωγή ανήλθε περίπου στις 
300 χιλιάδες φιάλες. Η Οινοποιητική 
Μονεµβασιάς ιδρύθηκε το 1997 στη 
Μονεµβασιά Λακωνίας από το Γιώρ-
γο και την  Έλλη Τσιµπίδη και έχει 
ακολουθήσει και το δρόµο των εξα-
γωγών, καθώς περίπου το 40% του 
κύκλου εργασιών της προέρχεται α-
πό τις πωλήσεις εκτός συνόρων, οι ο-
ποίες απευθύνονται σε αγορές όπως 
οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και η Ευρώπη.  

Οινοποιητική
Μονεμβασιάς
στη διανομή
Καρούλιας

Με ασφάλεια τα 
προϊόντα «ΠΙΝ∆ΟΣ» 
σε ψυχόµενο χώρο

H Algosystems ολοκλήρωσε 
το έργο ψηφιακής εποπτείας 
και διαχείρισης όλων των 
ψυχόµενων χώρων της 
εφοδιαστικής αλυσίδας του 
Αγροτικού Πτηνοτροφικού 
Συνεταιρισµού Ιωαννίνων 
«Η ΠΙΝ∆ΟΣ», σε 19 σηµεία 
της χώρας. Στόχος είναι η 
εξασφάλιση σταθερών 
θερµοκρασιών σε ψυχόµενο 
χώρο και άµεση ενηµέρωση 
για αποκλίσεις, ώστε να 
διασφαλίζεται η ασφάλεια 
και ποιότητα των προϊόντων 
βάσει των κανονισµών 
HACCP και του ΕΦΕΤ.

Υπερπληθώρα 
αιτήσεων 
στον 6ο κύκλο 
του Project Future

Πάνω από 5.500 αιτήσεις 
υποβλήθηκαν στον 6ο κύκλο 
του Project Future, του 
προγράµµατος εταιρικής 
υπευθυνότητας που υλοποιεί 
η Τράπεζα Πειραιώς µε 
στόχο τη σύνδεση της 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 
µε την αγορά εργασίας. Το 
αυξηµένο ενδιαφέρον των 
νέων και το υψηλό ποσοστό 
απορρόφησης αποφοίτων 
του από επιχειρήσεις, 
επιβεβαιώνει την επιτυχία 
του Project Future και 
δικαιώνει την επιλογή της 
Τράπεζας στους νέους.

Ντεπούτο Wolt 
στη λιανική 
µε το Wolt Market

Λιγότερο από 3 µήνες από 
την ίδρυση της Wolt Market 
Greece, η φινλαδική startup 
εγκαινιάζει τη λειτουργία 
του Wolt Market κάνοντας 
ντεµπούτο στη λιανική. Η 
εταιρεία αναπτύσσει ένα 
δίκτυο dark store, το οποίο 
µε την τεχνολογική υπεροχή 
της εφαρµογής και το 
µεγάλο δίκτυο συνεργατών 
διανοµής, θα είναι σε θέση 
να παραδίδει τα ψώνια κάθε 
µέρα έως αργά το βράδυ. 

ΝΕΑ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η υλοποί-
ηση της επένδυσης των 30 εκατ. ευ-
ρώ της εταιρείας παραγωγής ντοµά-
τας Wonderplant, για την προσθήκη 
επιπλέον 70 στρεµµάτων θερµοκηπια-
κών εγκαταστάσεων στην Πετρούσσα 
∆ράµας. Πρόκειται για το τρίτο θερµο-
κήπιο πέρα από τα υπάρχοντα που δι-
αθέτει η εταιρεία σε ιδιόκτητες εγκατα-
στάσεις. Το πρώτο εξ αυτών έχει επιφά-
νεια 121.000 τµ., το δεύτερο, 43.600 
τµµ και το τρίτο 71.748 τµ. και αποτε-
λεί την τρέχουσα επένδυση - επέκτα-
ση της εταιρείας. Η δυναµικότητα πα-
ραγωγής των θερµοκηπίων µε τη µέ-
θοδο υδροπονίας θα ανέρχεται στους 

16.000 τόνους ντοµάτας το χρόνο, ενώ 
οι πρώτες ποσότητες θα κυκλοφορή-
σουν στην αγορά από το νέο θερµοκή-
πιο το καλοκαίρι του 2022 και η ολο-
κλήρωση του επενδυτικού σχεδιασµού 
προγραµµατίζεται για τέλος του 2021.

Στο πλαίσιο του επενδυτικού σχεδι-
ασµού της Wonderplant, θα δηµιουρ-
γηθεί και νέα γεώτρηση, µονάδα επε-
ξεργασίας υγρών αποβλήτων και νέ-
ος σταθµός συµπαραγωγής ηλεκτρι-
σµού και θερµότητας. Στα τρία κτίρια 
γίνεται η διαλογή και συσκευασία σε 
beef, τσαµπί και ντοµατίνια, ενώ στο 
νέο κτίριο θα υπάρχει γραµµή παρα-
γωγής για ντοµατίνια -plum. 

Παραγωγή 16.000 τόνων 
ντομάτας για Wonderplant

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ WONDERPLANT

Επιφάνεια
νέου

θερµοκηπίου

71.748 τ.µ.

Συνολική
επιφάνεια*

υαλόφρακτων
θερµοκηπίων

236.348 τ.µ.

Συνολική
παραγωγή

ντοµάτας

16.000

Νέες κτιριακές
και βοηθητικές
εγκαταστάσεις

803 τ.µ.

Σιλό θέρµανσης
για τη θέρµανση

του θερµοκηπίου

16 µ. (διάµετρο)

*(µε την νέα επένδυση) τόνοι/έτος

Οι ποικιλίες
ντοµάτας

που παράγονται

Beef
Τοµατίνια
Cluster (τσαµπί)



ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΤΕΛΑ 
ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ

Έχοντας δηµιουργήσει µία µονά-
δα κοµποστοποίησης στη Σκύδρα 
Πέλλας δυναµικότητας 22.000 
τόνων ετησίως, η Biosolids SA 
παράγει καινοτόµα οργανοχου-
µικά εδαφοβελτιωτικά προϊόντα 
υψηλής ποιότητας, µέσω της κο-
µποστοποίησης οργανικών υ-
πολειµµάτων, επενδύοντας στις 
αρχές της κυκλικής οικονοµίας.
Σκοπός της, είναι η ορθολογική 
διαχείριση των υπολειµµάτων 
και της βιοµάζας µε γνώµονα 
την προστασία του περιβάλλο-
ντος και τη βιώσιµη ανάπτυξη.

Η Biosolids SA έχοντας πα-
ράλληλα ως στόχο την βελτίω-
ση της αγροτικής παραγωγής 
βασισµένη στα πλαίσια της αει-
φορικής γεωργίας, βοηθά τους 
παραγωγούς να βελτιώσουν τη 
φυσική υγεία και τη γονιµότη-
τα των εδαφών τους. Τα προϊό-
ντα που προσφέρει στην ελλη-
νική αγορά επιτρέπουν όπως 
λέει η εταιρεία τη µείωση χρή-
σης χηµικών λιπασµάτων, ενώ 
προσφέρουν βελτίωση της ποι-
ότητας και γονιµότητας του ε-
δάφους και παραγωγή πιο αν-
θεκτικών και αποδοτικών καλ-
λιεργειών.

Έτσι η εταιρεία συµβάλλει, 
ουσιαστικά, στην ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας και της βιωσιµό-

τητας του πλανήτη µας.
Τα προϊόντα Biosolids Compost 

είναι υψηλής ποιότητας βελτιω-
τικά εδάφους, που έχουν προκύ-
ψει από ελεγχόµενη αερόβια α-
ποσύνθεση οργανικών υλικών, 
βιολογικά σταθερά, πλούσια σε 
θρεπτικά, χουµικά οξέα κατάλ-
ληλα για την ανάπτυξη των φυ-
τών. Είναι πλούσια σε οργανι-
κή ουσία, θρεπτικά συστατικά 
και ωφέλιµους µικροοργανι-
σµούς ανάπτυξης και εφαρµό-
ζονται σε όλες τις καλλιέργει-
ες παντός τύπου. Επιπλέον, εί-
ναι ιδανικά για χρήση στην α-
νάπλαση τοπίου, στην ανακα-
τασκευή κήπου, καθώς επίσης 
χρησιµοποιούνται ως υλικά ε-
πικάλυψης του εδάφους πριν 
την φύτευση γκαζόν.

Πλεονεκτήµατα 
Biosolids Compost

Ως προς τις φυσικές ιδιότητες 
του εδάφους, βελτιώνουν τη δο-
µή και µειώνουν την πυκνότη-
τά του, βοηθούν θετικά στη δι-
άβρωση και αυξάνουν την ικα-
νότητα κατακράτησης νερού. Ως 
προς τις χηµικές ιδιότητες του ε-
δάφους, τα προϊόντα Biosolids 
Compost σταθεροποιούν το pH 
και βελτιώνουν την κατακράτη-
ση θρεπτικών στοιχείων µέσω 
της αύξησης της ικανότητας α-
νταλλαγής κατιόντων. Ως προς 
τις βιολογικές ιδιότητες του ε-

δάφους, παρέχουν θρεπτικά ορ-
γανικά στοιχεία και εµπλουτί-
ζουν το έδαφος µε ωφέλιµους 
µικροοργανισµούς ανάπτυξης 
των φυτών.

Biosolids Compost Bio υψη-
λής ποιότητας προϊόν πλούσιο 
σε οργανική ουσία, χουµικά ο-
ξέα, θρεπτικά συστατικά. 

Biosolids Εύφορη Γη εστιά-
ζει στην οργανική θρέψη των 
καλλιεργειών πλούσιο σε µα-
κροθρεπτικά στοιχεία και ιχνο-
στοιχεία ζωτικής σηµασίας για 
την ενίσχυση της καλλιέργειας.

Biosolids Organic Grow εδα-
φοβελτιωτικό εµπλουτισµένο µε 
µυκόρριζα. Θρέφει τη ρίζα και 
αυξάνει την αντοχή του φυτού 
σε καταπονήσεις. Ιδανικό προϊ-
όν για νέες φυτεύσεις δένδρων 
και λαχανικών.

Biosolids Vermi Compost
παράγεται από την αποδόµη-
ση οργανικών υπολειµµάτων 

µέσω της φυσικής πεπτικής δι-
αδικασίας των γαιοσκωλήκων 
και αποτελεί ένα πλούσιο φυσι-
κό οργανικό εδαφοβελτιωτικό. 

Biosolids Grow Bag µείγµα περ-
λίτη και Biosolids Compost. Ε-
µπλουτισµένο υπόστρωµα υδρο-
πονίας για την παραγωγή λαχα-
νικών και ανθοκοµικών φυτών.

Η αποκλειστική συνεργασία µε 
την Ιταλική Italpollina S.p.A 

 Το όραµα και την αποστολή 
της Biosolids, ήρθε να επισφρα-
γίσει η αποκλειστική συνεργα-
σία µε την Italpollina S.p.A, τη 
διεθνούς φήµης Ιταλική εταιρεία 
παραγωγής οργανικών λιπασµά-
των, βιοδιεγερτών και ωφέλιµων 
µικροοργανισµών. Η Hello Nature 
(Italpollina), µε 50 χρόνια εµπει-
ρίας και συνεχούς καινοτοµικής 
δράσης έχει καταφέρει να παρου-
σιάσει στην αγορά µια εξελιγµέ-
νη γκάµα προϊόντων, µε γνώµο-
να την αειφορία και µε απόλυτο 
σεβασµό στη φύση, αλλά και την 
ανθρώπινη υγεία.

Τα προϊόντα Biosolids Compost είναι πλούσια σε οργανική ουσία, 
θρεπτικά συστατικά και ωφέλιµους µικροοργανισµούς ανάπτυξης και 
εφαρµόζονται σε όλες τις καλλιέργειες παντός τύπου.

Οι αρχές κυκλικής 
οικονομίας στα 
εδαφοβελτιωτικά
Η Biosolids επενδύει στην κομποστοποίηση και 
στα προϊόντα ειδικής θρέψης με νέες συνεργασίες

Biosolids Compost
Τα εδαφοβελτιωτικά 
βοηθούν θετικά στη 

διάβρωση και αυξάνουν 
την ικανότητα κατακρά-

τησης νερού

Italpollina S.p.A
Το όραµα και την 

αποστολή της Biosolids, 
ήρθε να επισφραγίσει η 

αποκλειστική συνεργασία 
µε την Italpollina S.p.A
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Σε κύκλο νέων επενδύσεων  
εισέρχεται η ζώνη γάλακτος 
Είναι τόσο μεγάλη η ζήτηση στη διεθνή αγορά για Φέτα, που οι βιομηχανίες 
αναγνωρίζουν αυτό τον καιρό ότι και διπλάσιες ποσότητες αιγοπρόβειου γάλακτος 
να είχαν στη διάθεσή τους, θα τις απορροφούσαν. Η εξέλιξη των πραγμάτων υποκινεί  
και τους κτηνοτρόφους σε αναζήτηση λύσεων εκσυγχρονισμού των μονάδων 
τους. Βεβαίως, ζητήματα όπως έλλειψη ρευστότητας, βραδύτητα στα προγράμματα 
Αγροτικής Ανάπτυξης και γραφειοκρατία στις αδειοδοτήσεις συνεχίζουν να 
αποτελούν εμπόδια. Τέλος, κεφάλαιο συνιστά η γνώση στα θέματα των ζωοτροφών.  

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΙΜΗΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
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Ώρα για επένδυση 
Έδαφος στρωμένο 
για εκσυγχρονισμό
Θα έχει διάρκεια η ζήτηση για γάλα εκτιμούν παράγοντες 
από γαλακτοβιομηχανίες με την αγορά να μην χορταίνει φέτα

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Νέο κύµα επενδύσεων σε σύγχρονες κατά 
βάση µονάδες εκτροφής προβάτων και αι-
γών, εκτιµάται ότι θα φέρει η αυξηµένη ζή-
τηση για εγχώριο αιγοπρόβειο γάλα, ως α-
ποτέλεσµα της ισχυροποίησης της θέσης της 
Φέτας στη διεθνή αγορά και της περιφρού-
ρησης από τις εθνικές αρχές της διαδικασί-
ας που προβλέπουν οι ευρωπαϊκοί κανονι-
σµοί για την παρασκευή της.

Η κινητικότητα που αναπτύχθηκε τον τε-
λευταίο χρόνο µε τις µεγάλες τυροκοµικές 
επιχειρήσεις να κινούνται σε όλα τα µήκη 
και πλάτη της χώρας σε αναζήτηση των ανα-
γκαίων ποσοτήτων αιγοπρόβειου γάλακτος, 
είναι χαρακτηριστική της αλλαγής κλίµατος 
που έχει υπάρξει, ενδεχοµένως και ως απο-
τέλεσµα της αύξησης της κατανάλωσης Φέ-
τας αλλά και γενικότερα τυροκοµικών προ-
ϊόντων, ειδικά στη διάρκεια της  πανδηµίας. 

Ανάγκη για διπλάσιες ποσότητες στο γάλα
Παράγοντες της αγοράς και εκπρόσωποι 

µεγάλων γαλακτοβιοµηχανιών εκτιµούν ό-
τι η ζήτηση αυτή δεν είναι συγκυριακή, έ-
χει να κάνει µε τη γενικότερη στροφή της 
κατανάλωσης σε πιο αυθεντικά προϊόντα, 
µε έντονη αναφορά στον τόπο παραγωγής 
τους και στην προέλευση της πρώτης ύλης. 
«Και διπλάσιες ποσότητες γάλακτος να εί-
χαµε στο χρόνο που διανύουµε και διπλά-
σια παραγωγή Φέτας να κάναµε, θα µπο-
ρούσε να διατεθεί στην αγορά, καθώς η ζή-
τηση είναι τεράστια», τονίζει από την άλλη 
άκρη της τηλεφωνικής γραµµής, εκπρόσω-

πος µεγάλης γαλακτοβιοµηχανίας, µε ιδιαί-
τερη αναφορά στην τυροκοµία.

Στις τάξεις των εκπροσώπων του κλάδου 
η αίσθηση ότι η ζήτηση ήρθε για να µείνει, 
είναι κάτι παραπάνω από ζωηρή. Γι’ αυτό και 
οι κινήσεις  προσαρµογής στα νέα δεδοµέ-
να είναι συνεχείς και επίµονες. 

Εκεί βέβαια που θα κριθούν όλα είναι 
στην προσφορά της πρώτης ύλης, καθώς 
εκεί φαίνεται να υπάρχει µεγάλο έλλειµ-
µα. Τα χρόνια που προηγήθηκαν και ειδι-
κά στην τριετία 2015-2018 η πίεση που α-
σκήθηκε στους συντελεστές της πρωτογε-
νούς παραγωγής και ειδικότερα στον κλά-
δο της αιγοπροβατοτροφίας ήταν τεράστια. 
Με τα κόστη ψηλά και την τιµή του πρόβει-
ου γάλακτος στο 70 λεπτά, οι περισσότεροι 
κτηνοτρόφοι υποχρεώθηκαν σε µείωση του 
ζωικού τους κεφαλαίο ή ακόµα και σε εγκα-
τάλειψη της παραγωγικής δραστηριότητας. 
Σ’ αυτό συντέλεσε σε σηµαντικό βαθµό και 
η «διπλή µετάβαση» από την παλιά στη νέα 
γενιά και από τις παραδοσιακές στις εντα-
τικές εκµεταλλεύσεις. 

Σε πολλές περιπτώσεις, ειδικά στις παρα-
δοσιακές µονάδες δεν ήταν εύκολο να υπάρ-
ξει διαδοχή µε αποτέλεσµα τη φυσική διακο-
πή της λειτουργίας. Στις εντατικές, τα έξοδα 
σε συνδυασµό µε τις χαµηλές τιµές του γά-
λακτος για κάποια χρόνια, έφερε την µείω-
ση του ζωικού  κεφαλαίου, το οποίο, πολ-
λές εξ αυτών, προσπαθούν σήµερα να ανα-
πληρώσουν ώστε να βελτιώσουν και το οι-
κονοµικό τους αποτέλεσµα.

Βεβαίως, τα πράγµατα δεν είναι εύκο-
λα για τους κτηνοτρόφους. Μπορεί η τιµή 
του γάλακτος να ανέβηκε και να διατηρεί-

ται σήµερα περί το ένα (1) ευρώ το κιλό, ω-
στόσο, πολλά από τα µεγάλα διαρθρωτικά 
και χρηµατοδοτικά ζητήµατα που αντιµετω-
πίζουν οι εν λόγω εκµεταλλεύσεις συνεχί-
ζουν να υπάρχουν. 

Ζήτηµα η ρευστότητα και τα προγράµµατα
Τα προγράµµατα εκσυγχρονισµού των 

µονάδων (ΠΑΑ και Αναπτυξιακός) κινούνται 
µε ρυθµό χελώνας, η έλλειψη ρευστότητας 
µεταφέρει δυσκολίες από χρόνο σε χρόνο, 
η αδειοδοτήσεις των στάβλων παραµένουν 
γράµµα κενό σε πολλές περιπτώσεις, η δια-
φοροποίηση των γραµµών παραγωγής για 
γάλατα που προέρχονται από µικρές µονά-
δες ελευθέρας βοσκής (µετακινούµενη κτη-
νοτροφία) και από εντατικές µονάδες µεγά-
λων αποδόσεων δεν έχει συντελεστεί. 

Την ίδια στιγµή, ο εκσυγχρονισµός των µο-
νάδων µε ίδια χρηµατοδοτικά µέσα δεν είναι 
εύκολος. Οι φέροντες την πολιτική ευθύνη για 
τη χάραξη των πολιτικών οφείλουν να αντι-
ληφθούν τις νέες ανάγκες και να διευκολύ-
νουν µέσα από ολοκληρωµένες πολιτικές και 
προγράµµατα εκσυγχρονισµού, την βελτίω-
ση των υποδοµών και την ενίσχυση του ζωι-
κού κεφαλαίου των κτηνοτροφικών µονάδων. 

Το δυσµενές περιβάλλον µέσα στο ο-
ποίο προκηρύχθηκε ο προηγούµενος κύ-
κλος των Σχεδίων Βελτίωσης δεν διευκόλυ-
νε την κατάθεση επενδυτικών φακέλων α-
πό τους εκπροσώπους του κλάδου της αι-
γοπροβατοτροφίας, ενώ λίγες ήταν και οι 
περιπτώσεις που αιτήθηκαν ενίσχυση από 
τους κύκλους προκηρύξεων του Αναπτυξι-
ακού Νόµου (επενδύσεις µέχρι 500.000 ευ-
ρώ) κι αυτές, ακόµα περιµένουν. 

Επανασχεδιασµός
σε ολόκληρη 
την αλυσίδα 
Πέρα από τα ζητήµατα 
χρηµατοδότησης των κτηνοτροφικών 
µονάδων που σύµφωνα µε το 
ρεπορτάζ, παρά τις δυσκολίες 
αναζητούν λύσεις εκσυγχρονισµού, το 
κύµα ανανέωσης διαπερνά ολόκληρη 
την αλυσίδα. 
Όπως µεταφέρουν άνθρωποι της 
αγοράς οι βιοµηχανίες και τα 
τυροκοµία αναζητούν τρόπους 
εκσυγχρονισµού του εξοπλισµού τους 
επενδύοντας στη ροµποτική. Την ίδια 
στιγµή, η ανάγκη ανανέωσης έχει 
φτάσει και στο χωράφι. Στο επίπεδο 
αυτό, ερευνητικά προγράµµατα που 
έτρεχαν τα προηγούµενα χρόνια 
γαλακτοβιοµηχανίες σε συνεργασία µε 
κτηνοτρόφους και αγρότες, έχουν 
ολοκληρωθεί µε τα αποτελέσµατα να 
δείχνουν πως η απαγκίστρωση της 
εγχώριας κτηνοτροφίας από τις 
εισαγωγές σόγιας είναι εφικτή µε 
πολλαπλούς τρόπους: είτε µε την 
συµβολαιακή καλλιέργεια σόγιας και 
λούπινου (Όλυµπος), είτε µε την 
διαµόρφωση νέων σιτηρεσίων από 
γηγενείς ποικιλίες ψυχανθών, 
ελαιοκράµβης και βαµβακόσπορου 
(ΕΑΣ Αγρινίου). 
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