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Περνάς Νέος Αγρότης
όταν έχεις ιδιόκτητη γη
Ιδιοκτησία, κάρτα ανεργίας και τυπική απόδοση της αγροτικής εκμετάλλευσης 

χτίζουν τα μόρια των υποψηφίων στο πρόγραμμα Νέων Αγροτών σελ. 4, ΦΑΚΕΛΟΣ 27-30

Σκεπαστά κηπευτικά
και αρωματικά φυτά
με θέση στα βιολογικά
Βιοµηχανικά κηπευτικά, αρωµατικά κουζίνας και 
καλλιέργειες υπό κάλυψη, δροµολογούνται προς 
ένταξη στη νέα πρόσκληση του φθινοπώρου. 

agrenda - σελ. 16

Ταµείο για µικροδάνεια του αγροτικού 
τοµέα έως 25.000 ευρώ βάζει µπροστά 
το υπουργείο, µε τα κονδύλια των 
Προγραµµάτων 2021-2022. σελ. 5

ΜΙΚΡΟΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Βρίσκουν
εφαρμογή 
στις τράπεζες

Πληθαίνουν 
οι επενδύσεις  
σε κηπευτικά 
υδροπονίας 

σελ. 17, 31

Αρχίζει μάχη
αγοραστών 
για ροδάκινα 
και βερίκοκα 

σελ. 12-13, 21

ΒΑΜΒΑΚΙ      
Με 86,7 σεντς/λίµπρα για 
τα συµβόλαια ∆εκεµβρίου, 
οι προπωλήσεις ευνοούνται.  
Εµπορεύµατα, σελ. 21-36
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• Εργασία φόρτωσης µειωµένου κόστους
µε το νέο McCormick X5.085 σελ. 37
• Με νέο σύστηµα διαχωρισµού οι 
αλωνιστικές της John Deere σελ. 20

• Ψηφιακή ακαδηµία αγροτών οραµατίζεται 
ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης σελ. 44
• Οδηγίες για δηλώσεις ΟΣ∆Ε, χωρίς 
εγκύκλιο ακόµα για µεταβιβάσεις σελ. 18

• Εξαντλούνται τα αποθέµατα καλαµποκιού, 
συνεχίζει η χρηµατιστηριακή άνοδος σελ. 36
• Ακόµα και 5 ευρώ αναµένεται να πιάσουν 
οι υπερπρώιµεs ποικιλίες βερίκοκου σελ. 21

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Τουλάχιστον διπλάσια τιµή τόσο στις πρώιµες ποικιλίες επιτραπέζιου 
βερίκοκου όσο και στο συµπύρηνο προεξοφλούν παράγοντες της 
αγοράς, αφού οι ζηµιές του παγετού ωθούν σε έντονο ανταγωνισµό 
το εµπόριο. Την ίδια στιγµή, η αγορά ελαιολάδου εδραιώνεται στα 
3,50 ευρώ το κιλό, ενώ νέα ανοδική πορεία προδιαγράφεται για το 
προσεχές διάστηµα. Οι προπωλήσεις σύσπορου επιστρέφουν στα 
55 λεπτά το κιλό, όσο η χρηµατιστηριακή τιµή κινείται ανοδικά

Φυλλοδέτης πυρηνόκαρπων  
Με τρεις γενεές το έτος και έντονη 
δραστηριότητα την άνοιξη και το 
καλοκαίρι, οι φυλλοδέτες αποτελούν 
έναν από τους σηµαντικότερους 
εχθρούς της δαµασκηνιάς, της 
βερικοκιάς και της ροδακινιάς. 
Οι διαχειµάζουσες προνύµφες του 
λεπιδόπτερου τρέφονται την εποχή 
αυτή µε τη νεαρή βλάστηση, ανάµεσα 
στην οποία νυµφώνονται, συνδέοντας 
µεταξύ τους τρυφερά φύλλα.  

Αντιµετώπιση 
Για την προστασία της τρυφερής 
βλάστησης, αλλά και των 
αναπτυσσόµενων καρπών από 
την τροφική δραστηριότητα των 
προνυµφών της πρώτης γενιάς 
του εντόµου, οι γεωπόνοι του 
Περιφερειακού Κέντρου 
Φυτοπροστασίας Βόλου συστήνουν 
επέµβαση µε ένα κατάλληλο και 
εγκεκριµένο για την καλλιέργεια 
εντοµοκτόνο (αποτελεσµατικό και 
ενάντια σε ανάρσια και γραφολίθα), 
αµέσως µόλις διαπιστωθεί αύξηση των 
συλλήψεων ακµαίων του εντόµου στις 
φεροµονικές παγίδες ή /και τα πρώτα 
χαρακτηριστικά φαγώµατα και δεσίµατα 
των φύλλων από τις προνύµφες, 
ενώ µπορεί να κριθεί αναγκαίο 
και επαναληπτικός ψεκασµός.  

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 08-05-2021 
Αίθριος καιρός στα δυτικά, ενώ 
στα ανατολικά και στα ανατολικά 
και κεντρικά Μακεδονίας και 
Θράκης αραιές νεφώσεις που θα 
πυκνώσουν από το µεσηµέρι 
δίνοντας τοπικές βροχές και 
σποραδικές καταιγίδες. Άνεµοι 
στα δυτικά βορειοδυτικοί µέτριοι, 
στα ανατολικά νοτιοανατολικοί 
που θα στραφούν σε βόρειους 
και θα ισχυροποιηθούν, µε 
αυξηµένη την παρουσία 
αφρικανικής σκόνης. Η 
θερµοκρασία σε µικρή άνοδο 
στα ανατολικά και τα νότια 
ηπειρωτικά. 

Κυριακή 09-05-2021 
Γενικά αίθριος καιρός, µε 
πρόσκαιρες νεφώσεις στα 
ανατολικά και βόρεια 
ηπειρωτικά, καθώς και στη 
βόρεια Κρήτη µέχρι το µεσηµέρι, 
µε τοπικές βροχές στα κεντρικά 
και βόρεια. Άνεµοι 
βορειοανατολικοί στα δυτικά 
µέτριοι και ισχυροί στα 
ανατολικά και το Αιγαίο. Η 
θερµοκρασία σε αισθητή πτώση. 

∆ευτέρα 10-05-2021
και Τρίτη 11-05-2021
Γενικά αίθριος καιρός. Άνεµοι 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί 
µέτριοι και στα ανατολικά 
βόρειοι ισχυροί. Η θερµοκρασία 
σε µικρή άνοδο από την Τρίτη 
στα δυτικά. 

Τετάρτη 12-05-2021
Πέµπτη 13-05-2021
Στα δυτικά αίθριος καιρός που 
βαθµιαία θα εκδηλωθούν 
νεφώσεις και τοπικές βροχές 
από τις απογευµατινές ώρες. 
Άνεµοι στα δυτικά νοτιοδυτικοί 
µέτριοι και στα στα 
ανατολικά βόρειοι 
εξασθενηµένοι. Η θερµοκρασία 
σε άνοδο στα ανατολικά. 

Οι άνεµοι στα 
δυτικά θα πνέουν 
βορειοδυτικοί 3 µε 
5 και στα ανατολικά, 
νοτιοανατολικοί 3 µε 
5 και στο νότιο Αιγαίο 
τοπικά 6 µποφόρ, 
ενώ στα βόρεια και 
από το απόγευµα στα 
νότια θα στραφούν σε 
βορείους ισχυρούς.
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Η επαγγελµατική κατάρτιση των αγροτών συνι-
στά µια αναγκαιότητα. Όχι µόνο γιατί, όπως 
υπαινίχθηκε πριν από λίγο καιρό ο υπουρ-
γός Σπήλιος Λιβανός, το 97% των αγροτών 
δεν έχει λάβει καµιά κατάρτιση, αλλά επι-
προσθέτως γιατί οι εξελίξεις στον τοµέα της 
αγροτικής παραγωγής «τρέχουν» µε τέτοιο 
ρυθµό που επιβάλλουν τη συστηµατική και 
επαναλαµβανόµενη εκπαίδευση και κατάρ-
τιση των επαγγελµατιών του χώρου.

Το θέµα είναι πως διαµορφώνονται σ’ αυτή τη 
φάση οι πραγµατικές ανάγκες κατάρτισης 
των αγροτών και τι είδους εκπαίδευση εί-
ναι αυτή που έχει στο νου του ο κ. Λιβανός, 
όπως και πολλοί από τους «συνδαιτυµό-
νες» που τον περιτριγυρίζουν. Η αλήθεια 
είναι ότι µε δεδοµένη τη βούληση των κοι-
νοτικών αρχών να διευκολύνουν την επαγ-
γελµατική κατάρτιση στον αγροτικό χώρο, 
οι προσφερόµενοι να παράσχουν αυτό το 
έργο γίνονται πολλοί. 

Έτσι, εκτός από τους ιθύνοντες του ΕΛΓΟ που 
υποτυπωδώς προσέφεραν τα τελευταία 
χρόνια µια στοιχειώδη κατάρτιση (π.χ. πρά-
σινο πτυχίο) που ήταν κατά βάση απαραί-
τητη για τη συµµετοχή των νέων αγροτών 
στα διάφορα προγράµµατα, η επετηρίδα 
των πρόθυµων να εµπλακούν στην αγρο-
τική εκπαίδευση είναι µεγάλη. Γεωπονικά 
πανεπιστήµια, σχολές γεωτεχνικών και τε-
χνολόγων τροφίµων, ιδρύµατα όπως η Α-
µερικανική Γεωργική Σχολή και το «Σταύ-
ρος Νιάρχος» και µια σειρά από ΙΕΚ και ε-
πιχειρήσεις αγροτικών συµβούλων, έχουν 
στηθεί στην ουρά και περιµένουν.

Είναι γεγονός ότι η µέχρι σήµερα συνεισφορά 
των υπό το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης καθοδηγούµενων δοµών (ΟΓΕΕΚΑ πα-
λιότερα, ΕΛΓΟ ∆ήµητρα σήµερα και Ινστι-
τούτο Γεωπονικών Επιστηµών) πολύ λίγα έ-
χουν προσφέρει σε σχέση µε τις πραγµατι-
κές ανάγκες εκπαίδευσης των συντελεστών 
της αγροτικής παραγωγής. 

Έτσι, παρά τις ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες υποδο-
µές (κτήµατα και κτίσµατα) που κληρονό-
µησαν, δεν ανταποκρίθηκαν µε θέρµη και 
επάρκεια στην άσκηση του εκπαιδευτικού 
ρόλου που είχε και έχει ανάγκη ο χώρος.    

Το βέβαιο είναι πως απαιτείται µια πιο σύνθετη 
αναζήτηση των δοµών που θα προσφέρουν 
το συγκεκριµένο έργο, µε την προϋπόθεση 
ότι µια κεντρική αρχή θα προσδιορίζει τις 
πραγµατικές ανάγκες στο πεδίο της αγροτι-
κής εκπαίδευσης και κατάρτισης και θα σχε-
διάζει τα αντίστοιχα προγράµµατα. Σε κάθε 
περίπτωση δεν µπορεί να υπάρχει ταύτιση α-
νάµεσα σε αναθέτοντες και αναλαµβάνοντες 
εκπαιδευτικό έργο. ∆εν µπορεί δηλαδή, τον 
σχεδιασµό των αντίστοιχων προγραµµάτων 
να υπαγορεύει η ανάγκη συγκεκριµένων 
φορέων να βρουν δουλειά.   Agrenda

Αγροτική 
παραπαιδεία

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,20660

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,46584

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,09523

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,86822

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
131,59450
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ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Σπαστή ανεργία για έξτρα µόρια, α-
ναστολή φοίτησης και ιδιόκτητη α-
γροτική γη «δανειζόµενη» από το/
τη σύζυγο, είναι ορισµένες χαρα-
µάδες που έχουν βρει οι υποψήφι-
οι για να αυξήσουν τις πιθανότητες 
ένταξης τους στο Μέτρο των Νέων 
Αγροτών. Συγκεκριµένα, µελετώ-
ντας τα κριτήρια µοριοδότησης (βλ. 
πίνακα) ένα στοιχείο που εξασφα-
λίζει έως 12 στους 100 πόντους εί-
ναι η δήλωση στο ΟΣ∆Ε ιδιόκτητης 
γης και εκτροφής. 

Θα πρέπει λοιπόν να δηλωθεί ιδι-
όκτητη γεωργική γη ή ζωικό κεφά-
λαιο που θα µετράει τουλάχιστον στο 
25% της τυπικής απόδοσης (25%=6 
µόρια, …, 100%=12 µόρια). ∆ηλα-
δή, για κάθε 1% παραπάνω από το 
25%, ο υποψήφιος θα συγκεντρώ-
νει επιπλέον 0,08 µόρια, φτάνο-
ντας, αν δηλώσει εξολοκλήρου ι-
διόκτητη έκταση, τα 12 µόρια. Για 
την εύρεση του ποσοστού της πα-
ραγωγικής δυναµικότητας της εκ-
µετάλλευσης που προέρχεται από 
ιδιόκτητη γεωργική γη συνυπολο-
γίζεται και η ιδιόκτητη γεωργική έ-
κταση του/της συζύγου του/της υ-
ποψηφίου. Επισηµαίνεται ότι βαθ-
µολογείται η ιδιόκτητη γεωργική γη 

την οποία ο υποψήφιος νέος γεωρ-
γός κατέχει κατά πλήρη κυριότητα 
ή και κατά επικαρπία (δηλαδή δεν 
βαθµολογείται η κατοχή γης κατά 
ψιλή κυριότητα). Σηµειώνεται εδώ 
πως µε ΟΣ∆Ε τυπικής απόδοσης ά-
νω των 20.000 ευρώ, ο υποψήφιος 
συγκεντρώνει 10 µόρια για την έ-
νταξη (βάση ένταξης τα 45 µόρια).

∆ιακοπτόµενη ανεργία, 5 µόρια 
Σύµφωνα µε τον οδηγό αξιολόγη-

σης του Μέτρου (περασµένης προσκλή-
σεις) θα απαιτηθεί, δελτίο ανεργίας 
του αρχηγού εκµετάλλευσης από τον 
ΟΑΕ∆ ή βεβαίωση από τον ΟΑΕ∆ ότι 
είναι εγγεγραµµένος στα σχετικά µη-
τρώα, όπου να στοιχειοθετείται χρονι-
κό διάστηµα ανεργίας συνολικής (ε-
νιαίας ή διακοπτόµενης) διάρκειας 
τουλάχιστον 12 µηνών πριν από την 
έναρξη πρώτης εγκατάστασης, ανα-
τρέχοντας έως και 18 µήνες πριν την 
ηµεροµηνία πρώτης εγκατάστασης. 

Σπουδαστές και φοιτητές
Απορρίπτεται η αίτηση εφόσον δη-

λώνει ο υποψήφιος έτος φοίτησης µι-
κρότερο ή ίσο από τα έτη φοίτησης 
της σχολής. Για παράδειγµα, ένας 
φοιτητής στο ΤΕΙ Λαρίσης προβλέ-
πεται πως πρέπει να ολοκληρώσει 8 
εξάµηνα για να κάνει αίτηση. Για το 
κατά πόσο ο υποψήφιος είναι φοι-
τητής που έχει ολοκληρώσει τα υπο-
χρεωτικά έτη φοίτησης διεξάγεται έ-
λεγχος µε διασταύρωση στοιχείων α-
πό το υπουργείο Παιδείας.  Αξίζει να 
σηµειωθεί εδώ πως στις περασµένες 
προκηρύξεις είχε δοθεί η δυνατότη-
τα προσκόµισης αποδεικτικού ανα-
στολής της φοίτησης για την ένταξη 
στο Μέτρο. Μένει να φανεί αν θα γί-
νει και εδώ κάτι παρόµοιο.  

Στρατιωτική θητεία
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δι-

καιούχος είτε εκτίει ήδη την στρατι-
ωτική του θητεία, είτε αναµένεται να 
καταταγεί µετά την υποβολή της αί-
τησης στήριξης, δύναται να συγκα-
ταλεγεί στους επιλέξιµους δικαιού-
χους του προγράµµατος. Σε αυτές 
τις περιπτώσεις όµως, οι δεσµεύσεις  
δεν αναστέλλονται. Να σηµειωθεί ε-
δώ πάντως πως το «στρατιωτικό» θε-
ωρείται περίοδος µη ανεργίας, οπό-
τε µπορεί να έχει εµπλοκή στη σχετι-
κή µοριοδότηση. 

Εισιτήρια για Νέους   
ιδιόκτητη γη, ανεργία και τζίρος

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

Μ
ΟΡ

ΙΑ
Μ

ΟΡ
ΙΑ

Κατοχή πτυχίου 
γεωτεχνικής 
κατεύθυνσης

Συµµετοχή 
σε oµάδες 

παραγωγών

4�8

Ατοµικό ετήσιο 
εισόδηµα 

έως και 7.500 ευρώ 

62

Ανεργία
πάνω από 

1 έτος

5

Μικρά νησιά
ορεινές περιοχές

5

Κοινότητες
µε πληθυσµό 
2.500-5.000 
κατοίκους

2,5�5

Μ
ΟΡ

ΙΑ
Μ

ΟΡ
ΙΑ

Ιδιόκτητη  
γεωργική γη και 
ζωικό κεφάλαιο

Τυπική 
Απόδοση
>15.000

6 �12

Βιολογική 
παραγωγή 

ή ολοκληρωµένη 
διαχείριση

75 � 10

Κλάδος κύριας 
δραστηριότητας*

ΕΩΣ5

Μελλοντικός 
κλάδος κύριας 

δραστηριότητας*

*Μελισσοκοµία, αιγοπροβατοτροφία, οπωροκηπευτικά, παραγωγή ζωοτροφών και καλλιέργεια φυτών ανθεκτικών στην κλιµατική αλλαγή

ΕΩΣ6

Κλάδοι
προτεραιότητας 

περιφέρειας

ΕΩΣ29

Στον υπολογισμό 

των μορίων ένταξης 

στο Μέτρο Νέων 

Αγροτών μετρούν 

η γη του συζύγου 

και η ανεργία ακόμα 

και διακοπτόμενη. 

Δεκτή η αναστολή 

φοίτησης  για 

τις ανάγκες των 

κριτηρίων ένταξης 

με βάση  παλιότερη 

διευκρινιστική 

εγκύκλιο

Σεπτέµβριος 2021
Η πρόσκληση του Μέτρου 
θα εκδοθεί τον ερχόµενο 

Σεπτέµβριο και θα έχει ως 
έτος αναφοράς τις αιτήσεις 

ΟΣ∆Ε 2021

Ιδιοκτησία
Ένα παράδειγµα για τη 
µέτρηση της ιδιόκτητης γης 
για τη µοριοδότηση έχει ως 
εξής: Υποψήφιος δηλώνει 
στο ΟΣ∆Ε 120 θηλυκά 
αιγοπρόβατα και 150 
στρέµµατα µισθωµένου 
βοσκότοπου, συνολικής 
Τυπικής Απόδοσης (Τ.Α) 
12.735 ευρώ. Από τα 
πρόβατα λαµβάνει το 88% 
της Τ.Α, και από τον 
βοσκότοπο το 12%. Άρα 
θα πάρει 10,04 µόρια.

Πίνακας
Η διαβούλευση για τα 
κριτήρια µοριοδότησης 
έληξε πριν περίπου ένα 
µήνα. Ωστόσο, µέχρι την 
ώρα που γράφονταν αυτές 
οι γραµµές, ο τελικός 
πίνακας που θα ισχύσει 
δεν είχε δηµοσιοποιηθεί. 

Ενίσχυση
Το ποσό ενίσχυσης δεν 
συνδέεται µε δαπάνες και 
διαµορφώνεται ως εξής:
Βασικό ποσό ενίσχυσης 
τα 35.000 ευρώ επί του 
οποίου µπορεί να 
υπολογίζονται οι πιο κάτω
προσαυξήσεις: Συν, 2.500 
ευρώ, εφόσον η περιοχή 
µόνιµης κατοικίας των 
νέων γεωργών βρίσκεται 
σε περιοχές ορεινές ή 
µειονεκτικές ή σε µικρά 
νησιά. Συν 2.500 ευρώ 
για πτηνοκτηνοτρόφους. 
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Χωρίς αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας  
για δάνεια ως 25.000 ευρώ µέχρι τέλος του 2021  
Έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2021 επιτρέπεται να συνάπτουν και να 
ανανεώνουν δάνεια µέχρι το ποσό των 25.000 ευρώ οι κατά κύριο 
επάγγελµα αγρότες, χωρίς να προσκοµίζουν το αποδεικτικό ασφαλιστικής 
ενηµερότητας. Η συγκεκριµένη πρόβλεψη ισχύει εδώ και περίπου ένα 
χρόνο, λόγω των επιπτώσεων της πανδηµίας και ανανεώθηκε µέσω 
τροπολογίας στο νοµοσχέδιο για τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές στο 
εµπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων. Χωρίς την προσκόµιση ασφαλιστικής 
ενηµερότητας γίνεται και η εκταµίευση των σχετικών πιστώσεων.

∆εν φαίνεται να προχωρά το Ταµείο συµµετοχής 
ιδιωτών σε αγροτικές και µεταποιητικές επιχειρήσεις
Πέρα από τις µικροπιστώσεις και τις εγγυήσεις, οι διαχειριστικές αρχές 
είχαν προγραµµατίσει και ένα εργαλείο «συνεπενδυτικής διευκόλυνσης 
ιδίων κεφαλαίων», το οποίο ωστόσο δεν αναµένεται να προχωρήσει. 
Στο πλαίσιο αυτού του εργαλείου, προβλεπόταν η σύσταση ταµείων µε τη 
συµµετοχή ιδιωτών επενδυτών (venture capitals). Οι πόροι των ταµείων 
αυτών θα χρησιµοποιούνταν για τη χρηµατοδότηση, κυρίως, 
µεταποιητικών επιχειρήσεων, αποκτώντας, στην ουσία, ένα µέρος της 
ιδιοκτησίας των επιχειρήσεων αυτών µέσω της αγοράς µεριδίων. 

ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Το «εργαλείο µικροδανείων µε επι-
µερισµό του κινδύνου» για γεωργι-
κές εκµεταλλεύσεις το οποίο αφο-
ρά δάνεια έως 25.000 ευρώ, δροµο-
λογεί εκ νέου το υπουργείο Αγροτι-
κής Ανάπτυξης, έχοντας «παγώσει» 
τη διαδικασία λόγω της πανδηµίας.  

Το συγκεκριµένο εργαλείο βασί-
ζεται στο γεγονός ότι οι χρηµατοπι-
στωτικοί οργανισµοί είναι απρόθυ-
µοι να χρηµατοδοτήσουν επιχειρή-
σεις που δεν διαθέτουν πιστωτικό 
ιστορικό και ρευστοποιήσιµες εξα-
σφαλίσεις, ακόµη και αν η ζητού-
µενη χρηµατοδότηση είναι χαµηλή.

Για να καλυφθεί αυτή η αδυνα-
µία, το ΠΑΑ µε τους µεταβατικούς 
πόρους 2021-2022 θα χρηµατοδο-
τήσει περίπου το ήµισυ κάθε δανεί-
ου (40-60%) ώστε να δώσει κίνητρο 
στους χρηµατοπιστωτικούς οργανι-
σµούς να παρέχουν δάνεια µε επι-
τόκιο σχεδόν στο µισό του εµπορι-
κού επιτοκίου και µε ελάχιστες έως
καθόλου εξασφαλίσεις. 

∆ύσκολη η ενεργοποίηση
Η ενεργοποίηση του εργαλείου 

αυτού, την οποία έχει προαναγγεί-
λει µέσω της Agrenda (10/4) σε συ-
νέντευξή του ο υφυπουργός Αγρο-
τικής Ανάπτυξης Γιάννης Οικονό-

µου, πάντως, µόνο εύκολη δεν είναι. 
Πρώτα θα πρέπει να βρεθεί ο φο-

ρέας διαχείρισης του εργαλείου, µε 
τα σενάρια που παίζουν, να αφο-
ρούν ανάθεση είτε στην Ελληνική 
Αναπτυξιακή Τράπεζα ή στο Ευρω-
παϊκό Ταµείο Επενδύσεων. 

∆εύτερον, µετά, ο φορέας δια-
χείρισης θα πρέπει να διαπραγµα-
τευτεί µε τις τράπεζες για τα κύ-
ρια στοιχεία του εργαλείου µικρο-
πίστωσης, το προφίλ των δικαιού-
χων-αγροτών και τα οφέλη που θα 
έχουν (ύψος επιτοκίου, εξασφαλί-
σεων κ.λπ). 

Τρίτον, στη συνέχεια ακολουθεί η 
πρόσκληση για συµµετοχή στο ερ-
γαλείο µικροπίστωσης των τραπε-
ζών. Τέταρτον, απαιτείται η υπογρα-
φεί των συµβάσεων µεταξύ τραπε-
ζών και φορέα διαχείρισης και τέ-
λος, πέµπτον, η κάθε τράπεζα βγά-
ζει στην αγορά το προϊόν της για εγ-
γυηµένα δάνεια έως 25.000 ευρώ. 

Με βάση λοιπόν την εµπειρία από 
το πώς κύλησε η προετοιµασία και 
η ενεργοποίηση του Ταµείου Εγγυ-
ήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, η ε-
νεργοποίηση των µικροπιστώσεων 
µπορεί να αναµένεται στα τέλη του 
2022. Μένει παράλληλα να φανεί 
αν θα υπάρξει και κάποια εµπλοκή 
µε το νόµο 4701/2020 «Πλαίσιο χο-
ρήγησης µικροχρηµατοδοτήσεων. 
Προς το παρόν πάντως ορισµένες 
τράπεζες διαθέτουν στο χαρτοφυ-
λάκιό τους ήηδ ειδικά προϊόντα µι-
κροπιστώσεων. Για παράδειγµα, η 
Eurobank σε συνεργασία µε την α-
στική µη-κερδοσκοπική εταιρεία 
AFI προσφέρει µικροπιστώσεις έ-
ως 12.500 ευρώ, χωρίς εξασφαλί-

σεις, µε την εγγύηση του Ευρωπα-
ϊκού Ταµείου Επενδύσεων. 

Ο προϋπολογισµός που εξετάζε-
ται να προσφερθεί µέσω ΠΑΑ είναι 
στα 30 εκατ. ευρώ περίπου, µε δυ-
νατότητα µόχλευσης δανειακών πο-
σών 60 εκατ. ευρώ σύνολο. 

Αξίζει να σηµειωθεί εδώ πως οι 
µικροπιστώσεις είχαν καταργηθεί 
από το Πρόγραµµα Αγροτικής Α-
νάπτυξης για να χρηµατοδοτηθεί 
η έκτακτη ενίσχυση ελαιοπαραγω-
γών (Μέτρο 21). Ωστόσο τα έξτρα 
κονδύλια της µεταβατικής περιό-
δου, φαίνεται πως θα δώσουν εκ 
νέου ζωή στο µέτρο, όπως τουλά-
χιστον δεσµεύεται η πολιτική ηγε-
σία του ΥΠΑΑΤ. 

Δρομολογείται 
ξανά το μέτρο 
για μικροδάνεια  
Μετά το Ταμείο Εγγυήσεων, προετοιμάζεται 
Ταμείο μικροπιστώσεων του αγροτικού τομέα 
λέει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για 
κεφάλαια έως 25.000 ευρώ μέσω του ΠΑΑ 

Στα 78 εκατ. ευρώ έχουν φτάσει 
οι αιτήσεις δανείων µέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρµας στα 
πλαίσια του Ταµείου Εγγυήσεων 
Αγροτικής Ανάπτυξης. Ωστόσο, 
φαίνεται πως ακόµα δεν έχει 
προχωρήσει κάποια εκταµίευση, 
σύµφωνα τουλάχιστον µε τα 
στοιχεία που φιλοξενούν οι 
διαχειριστικές αρχές σε σχετικό 
ιστότοπο. Υπενθυµίζεται πως 
στο Ταµείο συµµετέχουν οι 
Τράπεζα Πειραιώς, Eurobank, 
Εθνική Τράπεζα, Συνεταιριστική 
Τράπεζα Θεσσαλίας,  
Συνεταιριστική Τράπεζα 
Καρδίτσας και η Παγκρήτια 
Τράπεζα. Το δάνειο είναι 
εγγυηµένο κατά 80% και 
µπορεί να αφορά επενδύσεις 
από 10.000 ευρώ, ή επενδύσεις 
από 10.000 ευρώ συν κεφάλαιο 
κίνησης ύψους µέχρι τα 
200.000 ευρώ και οπωσδήποτε 
έως το 1/3 του προϋπολογισµού 
της επένδυσης. Για να µπορέσει 
ο ενδιαφερόµενος να ωφεληθεί 
από το Ταµείο πρέπει πρώτα, σε 
συνεννόηση µε την τράπεζα που 
θέλει να συνεργαστεί, να κάνει 
ηλεκτρονική αίτηση στον 
ιστότοπο ependyseis.gr. 
Tα οφέλη στους τελικούς 
αποδέκτες µε βάση τα προϊόντα 
που προσφέρουν οι Τράπεζες, 
αφορούν µειωµένο επιτόκιο, 
µείωση στις εξασφαλίσεις 
και στα κόστη συναλλαγής. 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ∆ΑΝΕΙΩΝ 
78 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 

Ζήτηση αλλά 
όχι εκταμίευση 

Μέχρι 60 εκατ. ευρώ
Ο προϋπολογισµός µέσω ΠΑΑ 

υπολογίζεται στα 30 εκατ. 
ευρώ περίπου, µε δυνατότητα 
µόχλευσης δανειακών ποσών 

60 εκατ. ευρώ σύνολο 
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Με τη θετική είδηση ότι η συνδεδεµένη ε-
νίσχυση τόσο στα βοοειδή όσο και στα αι-
γοπρόβατα θα διατηρηθούν τουλάχιστον 
στα περσινά επίπεδα περί τα 155 ευρώ και 
στα 10,3 ευρώ ανά ζώο αντίστοιχα, γίνεται 
προσπάθεια να ανακοπούν οι έντονες αντι-
δράσεις των κτηνοτρόφων για την καθυστέ-
ρηση στην πληρωµή τους. Βέβαια, πρέπει 
να σηµειωθεί ότι ακόµα αφενός δεν έχουν 
βγει οι σχετικές αποφάσεις µε το ύψος των 
εν λόγω ενισχύσεων και αφετέρου δεν υ-
πάρχουν επίσηµες ανακοινώσεις για την η-
µεροµηνία της πίστωσης των λογαριασµών 
των δικαιούχων. Οι πληροφορίες αναφέ-

ρουν ότι πρώτος στόχος 
από την πλευρά του υ-
πουργείου και του Οργα-
νισµού Πληρωµών είναι 
η επόµενη εβδοµάδα και 
µάλιστα προς το τέλος της, 
ενδεχοµένως την Παρα-
σκευή 14 Μαΐου, ενώ αν 
αυτό δεν καταστεί δυνατό 
η πληρωµή θα µετατεθεί 

για την εβδοµάδα 17 µε 21 Μαΐου. Εν τω 
µεταξύ, είναι και κάποιοι από τους υπηρε-
σιακούς του ΟΠΕΚΕΠΕ που µιλούν για πί-
στωση ακόµα και για την τελευταία εβδο-
µάδα του µήνα, επικαλούµενοι διαδικασί-
ες, µεταξύ των οποίων και οι απαραίτητοι 
διασταυρωτικοί έλεγχοι, οι οποίες ακόµα 
δεν έχουν ολοκληρωθεί προκειµένου να 
υπολογιστούν οι δικαιούχοι και το ύψος 

της ενίσχυσης στα ζωικά ώστε να βγει και 
η τελική καρτέλα πληρωµής.    

Να σηµειωθεί, πάντως, ότι η πληρωµή 
αυτή θα έδινε µια πολυπόθητη ανάσα ρευ-
στότητας στον παραγωγικό κλάδο της κτη-
νοτροφίας, καθώς αφορούν ποσό της τά-
ξης των 55 εκατ. ευρώ περίπου για τους αι-
γοπροβατοτρόφους και των 35 εκατ. ευρώ 
για τους βοοτρόφους.

Ακόµα σε εκκρεµότητα τα υπόλοιπα 
της ενιαίας από πέρυσι 

Όσον αφορά τώρα τα υπόλοιπα της ενι-
αίας ενίσχυσης της περσινής χρονιάς, να 
σηµειωθεί ότι εκκρεµεί ακόµα ένα αρκετά 
µεγάλο κοµµάτι από αυτά, για τα οποία το 
µόνο σίγουρο είναι ότι πρέπει να πιστω-
θούν µέχρι τις 30 Ιουνίου βάσει του κοινο-
τικού κανονισµού, προς αποφυγήν κατα-
λογισµών στη χώρα µας. Σύµφωνα µε τους 
διοικητικούς του Οργανισµού Πληρωµών 
καθίσταται σαφές ότι όποιες διευθετήσεις 

γίνονται θα µπαίνουν στην επόµενη παρ-
τίδα πιστώσεων, µε τον πρόεδρο του ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ ∆ηµήτρη Μελά να έχει δηλώσει πρό-
σφατα ότι «τα υπόλοιπα της ενιαίας ενίσχυ-
σης του 2020, που αφορούν το 3% της βα-
σικής ενίσχυσης, το 5% του πρασινίσµατος 
και το 10% για τους αγρότες νεαρής ηλικί-
ας θα διεκπεραιωθούν µέχρι και τον Μά-
ιο». Πάντως, ο υπουργός Αγροτικής Ανά-
πτυξης Σπήλιος Λιβανός από την πλευρά 
του ανέφερε ότι «µέχρι τις 30 Ιουνίου θα 
γίνουν πληρωµές ακόµα 352 εκατ. ευρώ».

Αιτία της καθυστέρησης το ζήτηµα που 
έχει ανακύψει µε το Εθνικό Απόθεµα, το 
οποίο αν δεν λυθεί δεν πρόκειται να ολο-
κληρωθούν και οι πιστώσεις που εκκρε-
µούν. Αυτό που αξίζει πάντως να σηµειω-
θεί είναι ότι στην πληρωµή της Μεγάλης 
Τετάρτης, ενώ είχε ανακοινωθεί τόσο από 
τον υπουργό όσο και από την υφυπουργό 
ότι θα γίνουν και συµπληρωµατικές πλη-
ρωµές για βασική ενίσχυση, πράσινη ενί-

σχυση και γεωργούς νεαρής ηλικίας, το 
ποσό που πληρώθηκαν οι δικαιούχοι α-
γρότες ήταν µόλις 1,7 εκατ. ευρώ.

Λιγότερο µπάτζετ για τις συνδεδεµένες 
ενισχύσεις του 2021 στα ζωικά 

Εν τω µεταξύ, µειώνεται ελαφρώς ο προ-
ϋπολογισµός για τις συνδεδεµένες ενισχύ-
σεις σε βόειο, πρόβειο και αίγειο κρέας, βι-
οµηχανική ντοµάτα, πορτοκάλια και κοριν-
θιακή σταφίδα για το έτος 2021, µε σχε-
τικές τροποποιητικές αποφάσεις. Πρόκει-
ται για ποσά που αφορούν πληρωµές που 
θα γίνουν προς τους κτηνοτρόφους σε έ-
να χρόνο και όχι αυτές που αναµένονται 
στα ζωικά το επόµενο διάστηµα. 

Ειδικότερα, για το έτος 2021 στη συνδε-
δεµένη βόειου κρέατος, ο ετήσιος προϋ-
πολογισµός καθορίζεται στα 35.016.195 
ευρώ (από 35.558.453 ευρώ για το 2019 
και 2020), ενώ αντίστοιχα για τη συνδεδε-
µένη ενίσχυση στον τοµέα του πρόβειου 
και αίγειου κρέατος το µπάτζετ για το έτος 
2021 ανέρχεται στα 54.386.238 ευρώ από 
55.228.458 ευρώ για τα έτη 2019 και 2020. 
Αντίστοιχα, στα πορτοκάλια που οδηγού-
νται προς χυµοποίηση στα 5.357.695 ευ-
ρώ από 5.440.664 ευρώ το 2020 και στην 
κορινθιακή σταφίδα στα 4.818.304 ευρώ 
από 4.892.920 ευρώ το έτος 2020. 

Επίσης, για το έτος αιτήσεων ενίσχυσης 
2020 (οικονοµικό έτος 2021) και εφεξής, 
η ενίσχυση για τους ελαιοκαλλιεργητές 
των Μικρών Νησιών του Αιγαίου είναι α-
ποκλειστικά ενωσιακή και ανέρχεται στο 
ποσό των 8.800.000 ευρώ ετησίως.

Σε αναµονή προς έγκριση το επόµενο διάστηµα βρίσκονται, 
σύµφωνα µε τις πληροφορίες, αιτήµατα ενίσχυσης σε χοιροτροφία, 
µέλι και λεβάντα λόγω των επιπτώσεων της πανδηµίας, συνολικού 
µπάτζετ περί τα 25 εκατ. ευρώ. Η Πανελλήνια Ένωση Εκτροφέων 
Αυτόχθονων Φυλών ζητά ενίσχυση 800 ευρώ ανά µαύρο χοίρο, 
ποσό που ωστόσο δεν αναµένεται να εγκριθεί. Για µελισσοκόµους 
συζητείται ενίσχυση περί τα 25 ευρώ ανά κυψέλη, ενώ για τη 

λεβάντα τοπικοί αγροτικοί σύλλογοι αιτούνται στήριξη περί τα 300 
ευρώ  το στρέµµα. Εν τω µεταξύ, έχει περάσει πάνω από ένας 
µήνας από την υπογραφή των ΚΥΑ για τις αντίστοιχες ενισχύσεις 
24,2 εκατ. ευρώ σε κηπευτικά θερµοκηπίου, πατάτα, καρπούζι και 
νεροβούβαλους, ωστόσο πιστώσεις ακόµα δεν έχουν γίνει. Το 
ζήτηµα της πληρωµής φαίνεται πως έχει «κολλήσει» στη δέσµευση 
της σχετικής πίστωσης από το υπουργείο Οικονοµικών.

Περί τα 155 ευρώ το ζώο
η συνδεδεμένη βοοειδών

Αιτήσεις 
Μέχρι τις 22 

Ιουνίου αιτήσεις 
για την εξισωτική 

αποζηµίωση 
του 2021 Ενστάσεις επί της περσινής εξισωτικής 10 έως 21 Μαΐου

Από τις 10 και µέχρι τις 21 Μαΐου έχουν τη δυνατότητα οι παραγωγοί να υποβάλλουν 
τις ενστάσεις τους µαζί µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά επί της πρόσφατης 
συµπληρωµατικής πληρωµής για την εξισωτική του 2020. Ειδικότερα, σύµφωνα µε 
ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στις 28 Απριλίου πιστώθηκαν 1.394.695,08 ευρώ σε 
26.221 δικαιούχους, από τα οποία για το Υποµέτρο 13.1 «Χορήγηση αντισταθµιστικής 
ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές» καταβλήθηκαν 1.123.436,79 ευρώ σε 17.011 άτοµα, 
για το Υποµέτρο 13.2 «Χορήγηση αντισταθµιστικής ενίσχυσης σε περιοχές µε 
φυσικούς περιορισµούς εκτός των ορεινών» 259.789,40 ευρώ σε 8.907 δικαιούχους 
και για το Υποµέτρο 13.3 «Χορήγηση αντισταθµιστικής ενίσχυσης σε περιοχές µε 
ειδικά µειονεκτήµατα» 11.468,89 ευρώ σε 303 δικαιούχους.

Το καλύτερο σενάριο 
δείχνει πληρωμή των 
ενισχύσεων στους 
κτηνοτρόφους στο 
τέλος της επόμενης 
εβδομάδας, με 
τις συνδεδεμένες 
τουλάχιστον να 
κινούνται στα 
περσινά επίπεδα 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ

55 3% 5%35 
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ
ΣΤΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ

ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

2020

10%

ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΕΣ 

ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ
ΣΤΑ ΒΟΟΕΙ∆Η

ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΠΡΑΣΙΝΙΣΜΑΤΟΣ 

2020

Χοιροτροφία, μέλι και λεβάντα στη σειρά για ενίσχυση





Agrenda8 ΡΕΠΟΡΤΑΖΣάββατο 8 & Κυριακή 9 Μαΐου 2021

Όλο και πιο συµπαγή γίνονται τα προβλήµατα 
στον πρωτογενή τοµέα της χώρας έπειτα και από 
τον παγετό του περασµένου µήνα και όσο πλη-
σιάζουν οι ηµέρες που θα βγουν τα πρώτα πορί-
σµατα από τις ζηµιές, εντείνονται οι πιέσεις για 
ολιστική προσέγγιση του πλάνου αποζηµιώσε-
ων των αγροτών. Στις σκέψεις της κυβέρνησης 
περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων µέτρα όπως το 
να καταργηθεί το µέγιστο όριο της αποζηµίωσης 

των 70.000 ευρώ και να επανέλθει το όριο των 
250.000 ευρώ, να γίνει αναστολή των ασφαλι-
στικών και φορολογικών υποχρεώσεων, καθώς 
και να γίνουν τραπεζικές ρυθµίσεις στους πλη-
γέντες παραγωγούς µε επιδότηση του επιτοκίου. 

Άµεσα πορίσµατα και έγκαιρες αποζηµιώσεις 
στους αγρότες υποσχέθηκε η νέα Γενική Γραµµα-
τέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρι-
στιάνα Καλογήρου η οποία συναντήθηκε προ ο-
λίγων ηµερών µε εκπροσώπους αγροτών, αγρο-
τικών συνεταιρισµών και παράγοντες της Περι-
φέρειας Θεσσαλίας στη Λάρισα. Σε µια προσπά-
θεια να καθησυχάσει τον αγροτικό κόσµο της 
περιοχής, η ίδια διαβεβαίωσε ότι οι αρµόδιες υ-
πηρεσίες ήδη έχουν δροµολογήσει τις απαιτού-
µενες ενέργειες ώστε οι αποζηµιώσεις να φτά-
σουν έγκαιρα στους δικαιούχους.

Τα προτεινόµενα µέτρα στήριξης 
για τον πρωτογενή τοµέα είναι:

Άµεση νέα πρόσληψη γεωπόνων εκτιµητών 
λόγω της µεγάλης έκτασης των ζηµιών, έτσι ώστε 
να πραγµατοποιηθούν µε ταχύτητα οι εκτιµήσεις.

Προκαταβολή αποζηµίωσης ανά στρέµµα µε 
βάση τις δηλώσεις ΟΣ∆Ε 2021, διότι λόγω του υ-
ψηλού ποσοστού ζηµίας και της έκτασης, οι πα-
ραγωγοί µέχρι την ολοκλήρωση των εκτιµήσεων 
θα αντιµετωπίσουν σοβαρό πρόβληµα επιβίωσης.

Να µην καταβληθούν εκτιµητικά τέλη και 
να γίνει συµψηφισµός της αποζηµίωσης µε τα 

ασφάλιστρα αποκλειστικά µόνο για αυτή την πε-
ρίπτωση των ζηµιών. Όσοι κατέβαλαν ήδη εκτι-
µητικά τέλη, αυτά να συµψηφιστούν.

Να γίνουν τραπεζικές ρυθµίσεις στους πλη-
γέντες παραγωγούς µε επιδότηση του επιτοκίου.

Η αποζηµίωση να καταβληθεί στο 100% της 
ζηµιάς, χωρίς αποµειώσεις.

Ποικιλίες των οποίων η παραγωγή κατα-
στράφηκε και ο κανονισµός του ΕΛΓΑ τις εξαι-
ρεί να αποζηµιωθούν.

Να καταργηθεί το µέγιστο όριο της αποζη-
µίωσης των 70.000 ευρώ και να επανέλθει το ό-
ριο των 250.000 ευρώ.

Οπωρώνες στους οποίους επλήγη και το φυ-
τικό κεφάλαιο, να αποζηµιωθούν.

Να γίνει αναστολή των ασφαλιστικών και 
φορολογικών υποχρεώσεων.

Μέριµνα για την είσπραξη από τις συνεταιρι-
στικές οργανώσεις της αξίας των χορηγηθέντων 
γεωργικών εφοδίων.

Τα µέτρα στήριξης που προτείνονται για την 
τυποποίηση – µεταποίηση είναι:

Η µειωµένη η και καθόλου λειτουργία των 
επιχειρήσεων θέτει άµεσα θέµα διατήρησης του 
µόνιµου προσωπικού και µεγάλο περιορισµό του 
εποχιακού. Η επιδότηση της εκπαίδευσης εντός 
του χώρου εργασίας θα επιτρέψει τη συνέχιση 
της λειτουργίας των συµβάσεών τους.

Το ανά µονάδα κόστος των παραγόµενων 

προϊόντων θα εκτιναχθεί λόγω της σταθερότη-
τας των παγίων δαπανών καθιστώντας την πώ-
λησή τους δύσκολη ως αδύνατη. Η επιδότηση 
των παγίων δαπανών κατά τη φιλοσοφία του 
άρθρου 29 του ν.4772/2021 είναι απαραίτητη.

Τα δανειακά προγράµµατα των εταιριών εί-
ναι αδύνατο να εξυπηρετηθούν µε µειωµένη λει-
τουργία τους. Προτείνεται: Α) Αναστολή πληρω-
µής τοκοχρεολυσίων 2021-22 και ρύθµιση των 
πληρωµών µε έναρξη από 31.3.2023 σε βάθος 
10ετίας Β) Η πλήρης επιδότηση των δεδουλευ-
µένων τόκων των παραπάνω δανείων.

Οι εταιρείες του κλάδου διαθέτουν ακίνητα 
µεγάλης επιφάνειας για τους χώρους παραγω-
γής και αποθήκευσης. Η τουλάχιστον 2ετής α-
ναστολή καταβολής των φόρων και επιβαρύνσε-
ων που προκύπτουν από αυτά είναι απαραίτητη.

Πολλές εταιρείες «τρέχουν» επιδοτούµενα 
επενδυτικά προγράµµατα. Η αναµενόµενη µείω-
ση του κύκλου εργασιών εύλογα θα δηµιουργή-
σει προβλήµατα στην υλοποίησή τους. Θα πρέ-
πει να εγκριθεί η τουλάχιστον 2ετής παράταση.

Η στήριξη των εξαγωγών χρειάζεται χρηµα-
τοδότηση των συµµετοχών σε εκθέσεις και προ-
γράµµατα προώθησης.

Σε περιόδους περιορισµένης διαθεσιµότητας 
φρούτων ενισχύεται η παράνοµη και παράτυπη 
διακίνηση τους. Είναι ευθύνη της πολιτείας να 
διαµορφώσει µέτρα εξυγίανσης του εµπορίου.

Τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σηµαντικό. Πρέ-
πει οπωσδήποτε να εξασφαλιστεί η οµαλή (έστω 
και περιορισµένη) λειτουργία των µονάδων µε 
τον εµβολιασµό του συνόλου του προσωπικού 
κατά προτεραιότητα.

Για τους εποχιακούς εργαζόµενους προτεί-
νεται να ενταχθούν και φέτος στο ταµείο ανερ-
γίας ανεξαρτήτως του αριθµού ηµεροµισθίων, 
εφόσον το δικαιούνταν την προηγούµενη χρο-
νιά. Το ίδιο προτείνεται και για τις εταιρείες-προ-
µηθευτές του κλάδου, όπως παραγωγοί υλικών 
συσκευασίας, µεταφορείς κλπ.

Ανάγκη o συμψηφισμός
για αποζημιώσεις παγετού
Να καταργηθεί το ανώτατο 
όριο των 70.000 ευρώ για 

τις αποζημιώσεις ΕΛΓΑ 
ζητούν οι καλλιεργητές 
φέτος που τα πράγματα 

έχουν γίνει δύσκολα  

Η αποζηµίωση 
να καταβληθεί 
στο 100% χωρίς 
αποµειώσεις, λένε οι 
πληγέντες από τον 
παγετό, αγρότες.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Εξ αποστάσεως ελέγχους στις δηλώσεις α-
γροτών µέχρι το τέλος του έτους ενέκρινε 
η Κοµισιόν, µε απόφαση που δηµοσίευσε 
στις αρχές Μαΐου και θα έχει αναδροµική 
ισχύ από τις αρχές του 2021. Στο σκεπτικό 
της Κοµισιόν, η ευελιξία αυτή γίνεται υπό 
τη µορφή διευκόλυνσης των αρµόδιων υ-
πηρεσιών στα κράτη µέλη και έτσι, ενέκρι-
νε κανόνες για την επέκταση της ευελιξίας 
στη διενέργεια ελέγχων που απαιτούνται 
για την υποστήριξη της Κοινής Αγροτικής 
Πολιτικής, κάτι που είχε θεσπίσει ήδη από 
το προηγούµενο έτος, µε αφορµή τους πε-
ριορισµούς που εξακολουθούν να ισχύουν 
σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

Αναλυτικότερα, οι συγκεκριµένοι κανό-
νες επιτρέπουν την αντικατάσταση των ε-
πισκέψεων στο αγρόκτηµα µε τη χρήση ε-
ναλλακτικών πηγών αποδεικτικών στοι-
χείων, συµπεριλαµβανοµένων των νέων 
τεχνολογιών, όπως δορυφορικές εικόνες 
ή φωτογραφίες µε γεωγραφική σήµανση. 
Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυ-
τό το µέτρο διασφαλίζει αξιόπιστους ελέγ-
χους, ενώ σέβεται τον περιορισµό των κι-
νήσεων και ελαχιστοποιεί τις φυσικές ε-
παφές µεταξύ αγροτών και επιθεωρητών.

Επιπλέον, οι κανόνες περιλαµβάνουν ευ-
ελιξία σχετικά µε τον χρονικό προσδιορισµό 
των ελέγχων. Αυτό επιτρέπει στα κράτη µέ-
λη να αναβάλουν ελέγχους, σε περιόδους 
που πρόκειται να αρθούν περιορισµοί κυ-

κλοφορίας. Επιπλέον, οι κανόνες περιλαµ-
βάνουν τη µείωση του αριθµού των φυσι-
κών επιτόπιων ελέγχων που πρέπει να δι-
ενεργούνται για µέτρα που σχετίζονται µε 
την έκταση και τα ζώα στο πλαίσιο των ά-
µεσων ενισχύσεων και της αγροτικής ανά-
πτυξης, των επενδύσεων µέσω της αγροτι-
κής ανάπτυξης και των µέτρων αγοράς για 
τα φρούτα, τα λαχανικά, το κρασί, τους το-
µείς του ελαιολάδου και της µελισσοκοµίας.

Με φωτογραφία τρακτέρ
Υπενθυµίζεται ότι στο ίδιο πνεύµα είχε 

θεσµοθετηθεί εντός του 2020 και σχετική 
ρύθµιση που διευκόλυνε την επεξεργασία 
των αιτηµάτων πληρωµής στα Σχέδια Βελ-
τίωσης. Τότε, αλλαγή στο θεσµικό πλαί-
σιο των Σχεδίων Βελτίωσης, έδωσε τη δυ-
νατότητα προώθησης του αιτήµατος πλη-
ρωµής για εκκαθάριση µόνο µε διοικητι-
κό έλεγχο, χωρίς την υποχρέωση διενέρ-
γειας επιτόπιας επίσκεψης, εφόσον οι αι-
τούµενες δαπάνες δεν ξεπερνούν το 50% 
της εγκεκριµένης δηµόσιας δαπάνης, κα-
νονισµός που ισχύει και σήµερα.  

Μάλιστα, όπου δεν διενεργείται επιτόπια 
επίσκεψη, προσκοµίζονται φωτογραφίες 
που να αποδεικνύουν ότι υλοποιήθηκαν 
οι επενδύσεις που αναφέρονται στο αίτηµα 
πληρωµής. Σηµειώνεται ότι η επαλήθευση 
γίνεται σε µελλοντική επιτόπια επίσκεψη 
που αφορά αίτηµα πληρωµής µε το οποίο 
γίνεται υπέρβαση του 50% της εγκεκριµένης 
δηµόσιας δαπάνης ή το αργότερο εντός τρι-
ών µηνών από την άρση των περιοριστικών 
µέτρων για την πανδηµία του κορωνοϊού.

Με δορυφορικές 
εικόνες οι έλεγχοι 
δηλώσεων ΟΣΔΕ
Από απόσταση με ψηφιακά αποδεικτικά και 
για τα αιτήματα πληρωμής στα Σχέδια Βελτίωσης

ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Βιοντίζελ
κατά 20.000 
τόνους πιο λίγο
Με τεράστια καθυστέρηση και 
αφ’ότου έκλεισαν τα συµβόλαια των 
βιοµηχανιών µε τους αγρότες βγήκε 
στη ∆ιαύγεια η αναµενόµενη από τον 
περασµένο χειµώνα προκήρυξη για 
την κατανοµή βιοντίζελ. Η µείωση 
κατά 20.000 τόνους (110.000 τόνοι 
από 132.000 τόνοι πέρυσι) του 
βιοντίζελ που απαιτεί η προκήρυξη 
δεν αναµένεται να επηρεάσει τα 
συµβόλαια. Μέχρι τις 17 Μαΐου θα 
µπορούν οι ενδιαφερόµενες εταιρείες 
να συµµετέχουν. Επίσης, σηµειώνεται 
ότι η συνολική ποσότητα µειώνεται 
πιθανότατα λόγω των υψηλών 
αποθεµάτων βιοκαυσίµων που 
δηµιούργησε το µεγάλο σε διάρκεια 
lockdown των προηγούµενων µηνών.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Έως 31 Μαΐου
για Κομφούζιο 
Με τροποποίηση έχει µετατεθεί η 
καταληκτική προθεσµία ηλεκτρονικής 
υποβολής αιτηµάτων τροποποίησης 
και µεταβίβασης έτους εφαρµογής 
2021 για το σύνολο των τριών 
προσκλήσεων της δράσης Κοµφούζιο 
έως την 31η Μαΐου. Ταυτόχρονα έχει 
ξεκινήσει ένα κύµα µεταβιβάσεων 
εκµεταλλεύσεων προς συγγενικά 
πρόσωπα και παιδιά που 
ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο 
Μέτρο των Νέων Αγροτών. Να 
σηµειωθεί ότι η αίτηση τροποποίησης 
γίνεται µέσω της πλατφόρµας ΟΣ∆Ε.

Το ποσοστό ανάµιξης του βιοντίζελ 
στη βενζίνη για τα διυλιστήρια 
παραµένει στο 7%, όπως πέρυσι.
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Ενόψει ΚΑΠ 
Από τη συμμόρφωση 
μέχρι τις επιδόσεις 
χάνονται ενισχύσεις
Στο όνομα της απορρόφησης των κοινοτικών πόρων 
οι παραδοσιακοί αγρότες μπορεί να γράψουν απώλειες 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Ο Μάιος αναµένεται να είναι ο µή-
νας οριστικοποίησης του κοινοτικών 
κανόνων που θα διέπουν το πλαίσιο 
για την εφαρµογή της νέας Κοινής Α-
γροτικής Πολιτικής. Ωστόσο, καθώς 
η συζήτηση επικεντρώνεται στα επί 
µέρους ζητήµατα (σύγκλιση, ιστορι-
κά δικαιώµατα, αναδιανεµητική ενί-
σχυση, αγροπεριβαλλοντικά µέτρα 
κ.α.) διαφεύγει της προσοχής ότι 
αυτή τη φορά, η ελληνική γεωργία 
θα βρεθεί αντιµέτωπη µε µια πολιτι-

κή επιδόσεων και όχι µε µια πολιτι-
κή συµµόρφωσης, όπως κατά βάση 
συνέβαινε τα προηγούµενα χρόνια.

Είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα 
καλείται να προσεγγίσει συγκεκρι-
µένους µετρήσιµους στόχους, προ-
κειµένου να έχει τη δυνατότητα ά-
ντλησης του συνόλου των διαθέσι-
µων πόρων, µε βάση την κατανο-
µή που ήδη έχει γίνει στα κονδύλια 
της νέας ΚΑΠ. Επί της ουσίας πρό-
κειται για µια επί πλέον «άσκηση» 
την οποία οφείλουν να επιλύσουν 
οι ντόπιοι ιθύνοντες, έτσι ώστε, α-
πό τη µια η χώρα µας να απορρο-
φήσει και να διασφαλίσει (δηλαδή 
να µην της ζητηθούν πίσω) τους δι-
αθέσιµους πόρους κι από την άλλη 
οι αγρότες και ει δυνατόν ο κάθε πα-
ραγωγός, να µην υποστεί τραγικές 
απώλειες, οι οποίες δεν θα οφείλο-

νται σε υπαιτιότητά του. 
Η «άσκηση» είναι αναµφίβολα 

δύσκολη και απαιτεί ανάλογη προ-
ετοιµασία. Οι φέροντες την πολιτι-
κή ευθύνη επί του θέµατος, όφειλαν, 
καιρό τώρα, να έχουν µελετήσει σε 
βάθος τα πράγµατα και να µην πε-
ριµένουν την τελευταία στιγµή, και 
χωρίς αξιόπιστα εναλλακτικά σενά-
ρια, να κάνουν τις επιλογές τους. Υ-
πουργείο, διαχειριστικές αρχές και 
ΟΠΕΚΕΠΕ, ως οι πλέον αρµόδιοι ε-
πί του θέµατος, θα πρέπει να κατα-
λάβουν ότι η απορροφητικότητα των 
διαθέσιµων κοινοτικών πόρων πα-

ραµένει ζητούµενο 
δεν είναι όµως αυ-
τοσκοπός. 

Η ελληνική γεωρ-
γία έχει πληρώσει 
ακριβά και οι Έλ-
ληνες αγρότες α-
κόµα περισσότερο 
την µε κάθε τρόπο 
και µέσο απορρό-
φηση των κοινοτι-
κών πόρων. Έτσι, ά-
νοιξε η όρεξη στους 
κάθε είδους παρε-
πιδηµούντες την Ι-

ερουσαλήµ, να διεκδικούν κοµµά-
τι από την πίτα των κοινοτικών ενι-
σχύσεων. Έτσι άρχισε η «διαρροή» 
και η αναποτελεσµατικότητα. Στο ό-
νοµα της πάση θυσία απορρόφησης 
των πόρων. Είναι ορατός ο κίνδυνος, 
αυτή τη φορά, µε άλλοθι την απορ-
ρόφηση των πόρων και τα µετρήσι-
µα αποτελέσµατα της κάθε δράσης, 
να υπάρξει µεγάλη ανακατανοµή η 
οποία θα συντελείται βέβαια στο ό-
νοµα… των κοινοτικών κανόνων.  

Ίσως είναι αυτός ο λόγος που αυ-
τή τη φορά, οι εδώ ιθύνοντες, απο-
φεύγουν τα πολλά – πολλά περί τη 
νέα ΚΑΠ. Αν ψάξει ωστόσο κανείς, 
πίσω από τις γραµµές, αντιλαµβάνε-
ται τον κίνδυνο που προδιαγράφε-
ται για τη µεγάλη πλειοψηφία των 
αγροτών και δη για τις παραδοσια-
κές δυνάµεις που αγροτικού χώρου. 

21-22, 35-36

Για νέα άνοδο 
ετοιμάζεται 
η αγορά στο 
ελαιόλαδο 
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Λίγο πριν την έναρξη της φετινής συγκο-
µιδής βερίκοκου, η οποία και εκτιµάται ότι 
θα είναι µειωµένη ακόµα και σε ποσοστό 
65-70% ανάλογα µε την περιοχή και τις ζη-
µιές από τους πρόσφατους παγετούς, η αυ-
ξηµένη ζήτηση από την πλευρά των εµπό-
ρων προοιωνίζει υψηλή τιµή για το προϊ-
όν.  Μάλιστα, οι πρώτες εκτιµήσεις των πα-
ραγωγών από τη Βόρεια Ελλάδα δεν απο-
κλείουν τιµή ακόµα και στα 5 ευρώ το κι-
λό για τις υπερπρώιµες ποικιλίες, ενώ θεω-
ρούν βέβαια ως βάση τα 3,5 ευρώ. 

Κι αυτό γιατί, πέρυσι τέτοιον καιρό η α-
γορά µε τέσσερις φορές περισσότερες πο-
σότητες από ό,τι αναµένονται φέτος, είχε α-
νοίξει µε 2,20 ευρώ το κιλό. Επιπλέον, τα ι-
σπανικά βερίκοκα που πέρυσι τέτοια εποχή 
τιµολογούνταν στην κεντρική λαχαναγορά 
της Θεσσαλονίκης από 0,80 έως 1,30 ευρώ 
το κιλό, φέτος φτάνουν τα 5 ευρώ το κιλό.

Αναφέρεται ότι στις πρώιµες ποικιλίες 
wonder cot, pricia, magic cot, robota η α-
πώλεια φτάνει 80% µε 100%, ενώ στα Τι-
ρύνθου και τα Μπεµπέκου στο 65%-70%.

Είναι λίγο και θα πληρωθεί καλά 
Δεν αποκλείεται να πιάσουν και 5 ευρώ τα υπερπρώιµα βερίκοκα
 Ψάχνουν απεγνωσµένα οι έµποροι, τεράστιες µειώσεις στη σοδειά 
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Σ
την ελληνική αγορά πάνε καλά 
οι σπορές βάµβακος, αλλά συ-
νολικά φαίνεται πως θα έχου-
µε µείωση εκτάσεων 5-10% πε-

ρίπου. Στα σύσπορα όσο η αγορά ήταν α-
νεβασµένη υπήρξαν κλεισίµατα τιµών α-
πό τους παραγωγούς περί τα 51 λεπτά, ω-
στόσο µε τη διόρθωση του χρηµατιστηρί-
ου δεν υπάρχει πλέον κινητικότητα. Θεω-
ρητικά η νέα σοδειά κυµαίνεται στα 88,50 
σεντς ανά /λίµπρα.

     

 Στην αγορά µας η Τυνησία αγόρασε 
σκληρό σιτάρι µέσω διαγωνισµού στα 350-
355 δολάρια ο τόνος όταν η προηγούµενη 
τους αγορά ήταν περίπου στα 374 δολάρια 
ο τόνος παραδοτέα σε λιµάνι τους. Φυσικά 
θα καλυφθούν από τον Καναδά, εντούτοις 
είναι µια ακόµη ένδειξη αποφόρτισης των 
τιµών. Για τη νέα σοδειά δεν έχουν ακόµα 
ακουστεί προπωλήσεις, ενώ οι καιρικές 
συνθήκες έχουν κάπως επηρεάσει αρνητι-
κά τα χωράφια. Στο χρηµατιστήριο του Σι-
κάγο, είχαµε µια µικρή διόρθωση και κα-
τόπιν ξανά άνοδο για όλα τα δηµητριακά.

 Την περίοδο 2019-2020, η Ιταλία, µε 
παραγωγή επιτραπέζιας ελιάς ύψους 74.100 
τόνων, κατέχει την τρίτη θέση στην ΕΕ, α-
κολουθώντας την Ισπανία και την Ελλάδα 
µε 500.000 και 207.000 τόνους αντίστοιχα, 
σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του ∆ιεθνούς 
Συµβουλίου Ελαιολάδου (IOC). Η χώρα µας, 
την περίοδο 2015-2019, είχε πολύ υψηλό 
µερίδιο στις εισαγωγές της Ιταλίας (73% - 
82%) και καταλαµβάνει σταθερά την πρώτη 
θέση, ενώ ακολουθεί η Ισπανία (21,69%).

Λιγότερο βαμβάκι 
θετικές προοπτικές

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

08/04 15/04 22/04 27/04 06/05

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

466,50

446,21
431,44

402,87
393,59

Χαλκιδική
Στην Πορταριά, το µεγαλύτερο 
παραγωγικό κέντρο βερίκοκων 

της Χαλκιδικής, αναµένεται σοδειά 
30%-35% µιας κανονικής χρονιάς

Αργολίδα
Η συγκοµιδή στον νοµό Αργο-

λίδας ξεκινά την ερχόµενη 
εβδοµάδα, µε τις απώλειες 

της σοδειάς κοντά στο 60%

Αναζήτηση
Ακόµα και σε περιοχές Ηµαθίας και 

Πέλλας από όπου δεν συνήθιζαν 
να «ψωνίζουν» στρέφονται φέτος 
οι έµποροι για να βρουν βερίκοκα

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

01/04 08/04 15/04 22/04 27/04 06/05

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)

297

245

232

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

297

245

232

209,5

445,80

1416,60

18,93

107,67

120,20

98,84

295

245

232

209,5

459,40

1523,40

18,70

104,25

116,35

99,95

295

245

232

209,5

479,50

1524,0

19,24

106,50

116,62

101,95

295

245

232

209,5

463,30

1569,20

19,01

114,47

115,22

105,03

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

2.97 3,03

3,06 3,24
3,36 3,39

78,17 81,33
86,20

86,90
90,80 90,58

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

Τιμή παραγωγού 
βερίκοκου  
(ευρώ το κιλό)

Μέσα Μαΐου 2020  2,20

Μέσα Μαΐου 2021 3,50 έως 5,00
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Τιμή παραγωγού
(ευρώ/κιλό)
Ελλάδα  3,51

Ισπανία   3,39 

ΠΗΓΗ: AGRENDA

Επιστροφή στα 55 
λεπτά για προπωλήσεις 
στο σύσπορο βαμβάκι 

Τιμή παραγωγού 
στα αλώνια ακόμα και 
πάνω από τα 25 λεπτά

Τα λίγα βερίκοκα φέρνουν 
ανταγωνισµό στο εµπόριο  
Λίγο πριν την έναρξη της φετινής 
συγκοµιδής για την καλλιέργεια του 
βερίκοκου, που θα είναι µειωµένη ακόµα 
και σε ποσοστό 65-70%, η αυξηµένη 
ζήτηση από την πλευρά των εµπόρων 
προοιωνίζει υψηλή τιµή για το προϊόν. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Αναδιανεµητική 
«χάπι»για
τις χαµένες 
επιδοτήσεις 
Αναµφίβολα το πέρασµα από την ΚΑΠ 
της συµµόρφωσης στην ΚΑΠ της 
επίδοσης, σηµαίνει πέρασµα από το 
ειδικότερο στο γενικότερο, πράγµα που 
µεταφράζεται σε µετακίνηση προς τις 
επιδόσεις του κράτους µέλους, δηλαδή 
αξιολόγηση, όχι µε βάση τα 
επιτεύγµατα της κάθε εκµετάλλευσης 
αλλά µε βάση τα αποτελέσµατα του 
συνόλου των αγροτικών 
εκµεταλλεύσεων. 
Ακόµα και για λόγους σιγουριάς, οι 
κρατούντες είναι πολύ πιθανό ότι θα 
επιλέξουν να κινηθούν στη λογική της 
στήριξης των ισχυρών και της 
εγκατάλειψης των αδυνάτων. Σ’ αυτή 
την περίπτωση, η λεγόµενη 
«αναδιανεµητική ενίσχυση» δεν είναι 
παρά το «χάπι» που θα γλυκάνει τον 
πόνο µέχρι την οριστικοποίηση του 
νέου καθεστώτος.

Οι εδώ ιθύνοντες, 
αποφεύγουν τα πολλά-
πολλά περί της νέας 
Κοινής Αγροτικής 
Πολιτικής.

Προαπαι-
τούµενο 
άντλησης 
των δια-
θέσιµων 
πόρων, η 
προσέγγι-
ση µετρή-
σιµων ανα-
πτυξιακών 
στόχων.
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Ανοικτός και χωρίς αποκλεισµούς ο 
διάλογος για το µέλλον της Ευρώπης 
στις 9 Μαΐου, ο οποίος έχει στόχο να 
επισηµανθεί η εδαφική της διάστα-
ση και ο ισχυρότερος ρόλος που θα 
πρέπει να έχουν οι τοπικές και περι-
φερειακές αρχές στην ανάπτυξη της.

Με την ευκαιρία της έναρξης της ∆ι-
άσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης 
στις 9 Μαΐου στο Στρασβούργο, η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών 
διοργανώνει, µαζί µε τη γαλλική κυ-
βέρνηση και ενώσεις, ένα ευρύ διά-
λογο που θα δώσει βήµα στους εκλεγ-
µένους περιφερειάρχες από όλη την 
Ευρώπη αλλά και σε πολίτες να δια-
τυπώσουν τις σκέψεις τους για την α-
νάπτυξη των πόλεων και χωριών στην 
ΕΕ. Στην εκδήλωση θα παρευρεθούν, 
µεταξύ άλλων, ο Απόστολος Τζιτζικώ-
στας, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής των Περιφερειών, Dubravka 
�uica, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής υπεύθυνος για τη ∆ηµο-
κρατία και τη ∆ηµογραφία, εκπρόσω-
ποι από ενώσεις και κινήµατα της ΕΕ.

Για τις διαδικασίες µετάκλησης 
πολιτών τρίτων χωρών για εποχι-
ακή απασχόληση σε αγροτικές ερ-
γασίες και οι οποίες ισχύουν µέ-
χρι την 30η Σεπτεµβρίου 2021 ε-
νηµερώνει τους παραγωγούς µε ο-
δηγία της η Εθνική ∆ιεπαγγελµα-
τική Οργάνωση Πυρηνοκάρπων. 
Συγκεκριµένα, θα πρέπει να γί-
νουν οι εξής ενέργειες:

Υποβολή έντυπης αίτησης των 
εργοδοτών, µε τα απαιτούµενα προ-
σωπικά στοιχεία στην αρµόδια υ-
πηρεσία Αλλοδαπών και Μετανά-
στευσης της Αποκεντρωµένης ∆ι-
οίκησης του τόπου διαµονής.

Στην αίτηση αναγράφονται τα 
πλήρη στοιχεία του µετακαλούµε-
νου εργάτη όπως επώνυµο, όνο-
µα, επώνυµο και όνοµα πατέρα, ε-
πώνυµο και όνοµα µητέρας, χώρα 
και ηµεροµηνία γέννησης, ιθαγέ-
νεια, αριθµός διαβατηρίου, ηµερο-
µηνία έκδοσης και λήξης.

Παράβολο 100 ευρώ ανά µετα-
καλούµενο εργάτη (δεν επιστρέφε-
ται σε περίπτωση µη έλευσής του).

Ενιαία δήλωση καλλιέργειας 
ή εκτροφής (πρόσφατη).

Για την πιστοποίηση των στοι-
χείων συνυποβάλλονται απλή φω-
τοτυπία διαβατηρίου και πιστοποι-
ητικού οικογενειακής κατάστασης 

του µετακαλούµενου εργάτη. 
Μάλιστα, η ∆ιεπαγγελµατική το-

νίζει πως δεν απαιτείται σφραγίδα 
της Χάγης (apostille) ούτε µετάφρα-
ση επικυρωµένη, αλλά απλή φω-
τοτυπία των ανωτέρω εγγράφων.

Επίσης απαιτείται υπεύθυνη δή-
λωση του εργοδότη στην οποία θα 
δηλώνει ότι α) θα απασχολήσει προ-
σωρινά, τους περιλαµβανόµενους 
στην αίτηση µετακαλούµενους για 
περίοδο τουλάχιστον 30 έως 90 η-
µερών, µε δυνατότητα παράτασης 
για επιπλέον 90 µέρες σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στην παραγρ. 4 
του άρθρου 5 του ν. 4251/2014.

β) θα αναλάβει τις προβλεπόµε-
νες δαπάνες της παραγρ. 3 του άρ-
θρου 80 του ν. 3386/2005 (Α΄2012)

γ) ο µετακαλούµενος θα παρέ-
χει τις αγροτικές εργασίες σε τό-
πο επακριβώς προσδιορισµένο ως 
προς την Περιφερειακή Ενότητα, 
τον ∆ήµο και τη ∆ηµοτική Ενότη-
τα ή ∆ηµοτική Κοινότητα και ό-
τι προσωρινά θα διαµένει σε τό-
πο που προσδιορίζεται µε ακριβή 
στοιχεία ∆ιεύθυνσης.

δ) το κατάλυµα που παρέχεται 
πληροί τις απαιτούµενες από τις 
κείµενες υγειονοµικές διατάξεις.

Η ηλεκτρονική πλατφόρµα ορίστη-
κε να ενεργοποιηθεί στις 15 Ιουνίου.

Τα χωριά
ισχυρός
ιστός 
της Ευρώπης

Oδηγίες της Διεπαγγελματικής 
Πυρηνόκαρπων για αγρεργάτες

Την Κυριακή 9 Μαΐου, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο γιορτάζει την Ηµέρα 

της Ευρώπης., µε τον πρόεδρο της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειών 

Απόστολο Τζιτζικώστα να δίνει το 
παρών σε σχετική διάσκεψη.

Εµπνευστής 
της εφαρµογής 
ο Υπουργός 
Επικρατείας 
και Ψηφιακής 
∆ιακυβέρνησης 
Κυριάκος 
Πιερρακάκης.

Η νέα ψηφιακή εφαρµογή Know your Customer
βοηθά συναλλαγές πολιτών µε τράπεζες, ∆ηµόσιο

Τη βελτίωση της καθηµερινότητας των πολιτών µέσω του ψηφιακού 
µετασχηµατισµού υπηρεσιών που θα προσφέρει η εφαρµογή Know your 
Customer παρουσίασε στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ο 
Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης Κυριάκος 
Πιερρακάκης, παρουσία του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννη 
Στουρνάρα. Μέσω του Know your Customer οι πολίτες θα µπορούν να 
επικαιροποιήσουν στοιχεία που χρειάζεται η τράπεζά τους µέσω των 
µητρώων του ∆ηµοσίου, δίχως να απαιτείται να πάνε σε υποκατάστηµα, να 
καταθέσουν οποιοδήποτε έγχαρτο πιστοποιητικό, ή να υποβληθούν σε 
κάποια γραφειοκρατική διαδικασία. Η σύνδεση στην υπηρεσία γίνεται µέσω 
του gov.gr ή µέσω του συστήµατος e-banking της εκάστοτε τράπεζας.
«Θα εντάξουµε το ΓΕΜΗ στην πορεία για να µπορούµε να έχουµε 
υπηρεσία Know your Customer και για τις επιχειρήσεις και θα 
προχωρήσουµε µε τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους και τους 
ασφαλιστικούς φορείς. Αλλά το πρώτο ισχυρό βήµα έγινε από τις 
τράπεζες», σηµείωσε ο κ. Πιερρακάκης.

Εργόσηµο
Η ασφάλιση των 

εργατών θα γίνεται 
µε εργόσηµο και δεν 

µπορεί να προσκληθεί 
µετακλητός άνω 

των 60 ετών



ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Τα εδραιωµένα δίκτυα στις αγορές του εξωτε-
ρικού ξακουστών αγροτικών προϊόντων φαί-
νεται ότι κοκαλώνει ο παγετός του Απρίλη, 
µε την αναµενόµενη παραγωγή να είναι φέ-
τος τέτοια που δεν αρκεί για να καλύψει ού-
τε τα µισά από τα συµβόλαια των αγροτικών 
οργανώσεων. 

Προϊόντα µε ισχυρό brand όπως τα ροδάκινα 
της Νάουσας και του Βελβεντού, οι ελιές Χαλ-
κιδικής και τα κεράσια του Ροδοχωρίου φαί-
νεται ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων 
δεν θα είναι αρκετά για να καλύψουν τη ζή-
τηση που έχουν δοµήσει τα τελευταία χρόνια 
οι συνεταιρισµοί γύρω από τα προϊόντα αυτά. 

Η εξίσωση γίνεται ακόµα πιο δύσκολη σε πε-
ριπτώσεις προϊόντων µε γεωγραφική ένδειξη, 
αφού εδώ δύσκολα µπορεί να καλυφθεί το κε-
νό στην παραγωγή που αφήνει πίσω της η ζη-
µιά από τον παγετό. Μια τέτοια περίπτωση εί-
ναι η ελιά Χαλκιδικής, όπου σχεδόν το 60% της 
παραγωγής που αναµενόταν για φέτος χάθη-
κε. Ο παγετός πέτυχε τα δέντρα λίγο πριν την 

ανθοφορία, µε αποτέλεσµα να πετάξουν φύλ-
λα αντί για άνθη και καρπό, όπως εξηγεί στην 
Agrenda ο παραγωγός και πρόεδρος του Αγρο-
τικού Συνεταιρισµού Ορµυλίας, Χρήστος Τσιπέ-
λης. «Πέρυσι είχα 300 τόνους, φέτος ζήτηµα αν 
θα έχουν 50 µε 60 τόνους προϊόν» αναφέρει ο 
ίδιος χαρακτηριστικά, εκτιµώντας πως προκει-
µένου το εµπόριο και η µεταποίηση να καλύ-
ψει τις ανάγκες δεν µπορεί παρά να υποχρε-
ωθεί να βάλει βαθιά το χέρι στη τσέπη φέτος. 

Στο επιτραπέζιο ροδάκινο αντίστοιχα, διατυ-

πώνονται προβλέψεις ότι η ζηµιά ξεπερνά το 
60% της εγχώριας παραγωγής συγκεντρωτικά 
και πως οι τιµές θα υπερβούν το 1 ευρώ το κι-
λό και ίσως φτάσουν και τα 1,5 ευρώ το κιλό, 
για υπερπρώιµες ποικιλίες, ενώ παρόµοιες τι-
µές θα διεκδικήσουν και τα δαµάσκηνα, στα ο-
ποία το µέγεθος της απώλειας παραγωγής α-
ποτελεί αρνητική έκπληξη.

Ηµαθία και Νάουσα, περιοχές µε δυνατό ό-
νοµα στις αγορές βρίσκονται σε επιφυλακή 
προκειµένου να δουν αν εγείρεται πλέον κίν-

δυνος απώλειας µεριδίων από τις διεθνείς πω-
λήσεις. «Φέτος θα έχουµε το 10% της συνηθι-
σµένης παραγωγής µας. ∆εν ξέρουµε ποιον να 
εξυπηρετήσουµε και ποιον να δυσαρεστήσου-
µε» λέει από την πλευρά του ο Νίκος Κουτλιά-
µπας, πρόεδρος του ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού, του 
οποίου τα µέλη καλλιεργούν και παράγουν τα 
περίφηµα ροδάκινα που αναµένεται να λάβουν 
πιστοποίηση ΕΠΙΠ από τα αρµόδια ευρωπαϊκά 
όργανα. «Τις αγορές κάνεις χρόνια να τις κερ-
δίσεις και τις χάνεις πολύ εύκολα» συνεχίζει 
ο ίδιος, λέγοντας ότι µπορεί µεν η Γαλλία, α-
νταγωνίστρια χώρα στον κλάδο να έχει ανα-
φέρει σοβαρές ζηµιές, ωστόσο δεν είναι ακό-
µα γνωστό τι κατάφερε να «σώσει» η Ισπανία 
και τι παραγωγή θα έχει διαθέσιµη η Τουρκία. 
«Αν φέτος µπούνε οι Τούρκοι ή οι Ισπανοί για 
να καλύψουν το δικό µας κενό, θα αξιώνουν 
ότι και του χρόνου θα συγκρατήσουν κάποια 

Προϊόντα µε ισχυρό «όνοµα» όπως τα 
ροδάκινα της Νάουσας και του Βελβεντού, 

οι ελιές Χαλκιδικής και τα κεράσια του 
Ροδοχωρίου φαίνεται πως δεν θα είναι 

αρκετά σε πολλές περιπτώσεις για να 
καλύψουν τη ζήτηση που έχουν δοµήσει τα 

τελευταία χρόνια οι συνεταιρισµοί 
γύρω από τα προϊόντα αυτά. 

Διπλώνουν οι δυσκολίες 
στα φρούτα με ταυτότητα    
Φρούτα και λαχανικά με γεωγραφική ένδειξη από περιοχές που χτύπησε ο παγετός 
αντιμετωπίζουν διπλό πρόβλημα, αφού δύσκολα θα καλύψουν τη ζήτηση για το brand  τους

Ο παγετός πέτυχε την ελιά Χαλκιδικής λίγο 
πριν την ανθοφορία, µε αποτέλεσµα τα 
δέντρα να πετάξουν φύλλα αντί για άνθη 
και καρπό, µειώνοντας τις εκτιµήσεις για 
την παραγωγή.
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ΖΗΜΙΕΣ
ΠΑΓΕΤΟΥ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΡΟ∆ΑΚΙΝΑ

ΒΕΡΙΚΟΚΑ ΠΡΩΙΜΑ 

ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑ∆Α

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

60�90% 

ΒΕΡΙΚΟΚΑ

60% 

ΑΧΛΑ∆ΙΑ

30�50% 

80�100%

ΜΠΕΜΠΕΚΟΥ

65%�70%

ΣΥΜΠΥΡΗΝΑ

50%

ΕΛΙΕΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ

60%



µερίδια» καταλήγει. Στην εκτίµηση, περί ανό-
δου των τιµών, συνηγορεί κι η καταστροφή 
που έχει συµβεί στην Ισπανία, µε πολλούς να 
θεωρούν πως τα ευρωπαϊκά σούπερ µάρκετ θα 
µείνουν χωρίς φρούτα στα ράφια. ∆εν λείπουν 
και οι ανησυχίες για το ρόλο που θα παίξει η 
Τουρκία, στην οποία ακούγεται πως υπάρχει 
ικανοποιητική παραγωγή και θα µπορούσε να 
καλύψει το κενό που θα αφήσουν οι ελληνι-
κές εξαγωγές, αν και η γειτονική χώρα όπως 
τονίζεται, υστερεί ποιοτικά, λόγω υπολειµµα-
τικότητας χηµικών.

Κεράσι ΠΟΠ Ροδοχωρίου και πιθανές 
επιπτώσεις από έλλειψη α’ ύλης

Στην κερασοκαλλιέργεια το µοναδικό ΠΟΠ 
προϊόν είναι το Κεράσι ΠΟΠ Ροδοχωρίου, στην 
Ηµαθία, το οποίο φαίνεται να τη γλιτώνει, έ-
στω και… ξώφαλτσα. Όπως σηµειώνει ο πα-
ραγωγός Γιάννης Κοσµίδης, στο τοπικό αγρό-
κτηµα Ροδοχωρίου οι παγετοί δεν έκαναν ιδι-
αίτερα µεγάλη ζηµιά, καθώς την περίοδο που 
εκδηλώθηκαν οι κερασιές στην περιοχή είχαν 
κλειστούς τους οφθαλµούς, µε αποτέλεσµα να 
µην επηρεαστούν παρά σε µικρά ποσοστά. Ε-
πίσης η χαλαζόπτωση που ακολούθησε, λίγες 
µέρες µετά, πέρασε από τα διπλανά χωριά και 
οι φυτείες έµειναν αλώβητες, οπότε, όπως λέ-
ει ο κ. Κοσµίδης, «η παραγωγή αναµένεται σε 
γενικές γραµµές ικανοποιητική». Σε κάθε πε-
ρίπτωση, ωστόσο, σύµφωνα µε την Αθανασία 
Σερντάρη, από τον Α.Σ. Νάουσας, µε τον ο-
ποίο η µεγάλη πλειονότητα των παραγωγών 
του Ροδοχωρίου έχει συνεργασία, το τοπίο θα 
ξεκαθαρίσει στις επόµενες 7-10 ηµέρες, όταν 
θα τελειώσουν οι δηλώσεις των παραγωγών. 
Η ίδια πάντως για το κεράσι δεν έδειξε να ανη-
συχεί, καθώς φαίνεται όντως πως δεν υπέστη 
µεγάλες ζηµιές, όχι όµως και για τα νεκταρί-
νια, για τα οποία έδειξε προβληµατισµένη, µε 
δεδοµένο ότι η χαλαζόπτωση τα αποτελείωσε.

Απώλειες και στην Αργολίδα σε βερίκοκα, 
αχλάδια και εσπεριδοειδή

Στην Πελοπόννησο, εν τω µεταξύ, όπως επι-
σηµαίνει ο πρόεδρος του «Α. Σ. Μέλισσα», Μι-
χάλης Ζέρβας, από την Αργολίδα, οι καταστρο-
φές από τον παγετό στα βερίκοκα που θα αρχί-
σουν να συγκοµίζονται από τις 10 Μαΐου, µε-
σοσταθµικά οι απώλειες θα ξεπεράσουν ίσως 
και το 60%, ενώ σηµαντικές ζηµιές καταγράφο-
νται στα αχλάδια και σε υπερπρώιµες ποικιλί-
ες εσπεριδοειδών. Καλύτερη εικόνα στα υπερ-
πρώιµα ροδάκινα και νεκταρίνια που άρχισαν 
να µαζεύονται προ ηµερών µε ανοικτή τιµή.

Ακάλυπτες οι ανάγκες της αγοράς 
προϋποθέσεις για εκτίναξη τιμών
ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ

liamis@agronews.gr

Συναγερµό έχει σηµάνει στις τάξεις του εµπορίου η 
διαφαινόµενη πολύ µεγάλη έλλειψη στα πυρηνόκαρ-
πα εποχής, καθώς οι αρχικές εκτιµήσεις για το πραγ-
µατικό µέγεθος των ζηµιών από τους παγετούς και το 
χαλάζι αποδεικνύονται συντηρητικές. Ως αποτέλεσµα 
δηµιουργείται «κενό» σε σχέση µε τις ανάγκες της µε-
ταποίησης και της αγοράς, ενώ εκφράζονται φόβοι 
για απώλεια µεριδίων σε αγορές στο εξωτερικό και 
διαµορφώνονται προϋποθέσεις «εκτίναξης» των τι-
µών παραγωγού. Τα πρώτα δείγµατα της αγωνίας, 
που επικρατεί στο εµπορικό κύκλωµα, έχουν αρχίσει 
να γίνονται ορατά στην περίπτωση της καλλιέργειας 
του βερίκοκου. Λίγο πριν από την έναρξη της φετι-
νής συγκοµιδής, η οποία υπολογίζεται έως και 65%-
70% µειωµένη, το «πρέσινγκ», που δέχονται οι παρα-
γωγοί από εµπόρους γίνεται όλο και πιο ασφυκτικό.

Ενδεικτική της κατάστασης που επικρατεί, σύµφω-
να µε πληροφορίες της Agrenda, είναι η περίπτωση 
παραγωγού από τη Χαλκιδική, ο οποίος προσεγγίστη-
κε από εµπόρους µε σκοπό να δεσµευτεί πριν από τη 
συγκοµιδή ότι θα παραδώσει τη σοδειά του και θα α-
ναλάβει το ρόλο µεσίτη για να τους διασφαλίσει µέσα 
από τις γνωριµίες και την αξιοπιστία του, πρώτη ύλη 
και από άλλους καλλιεργητές της περιοχής, προκει-
µένου να καλύψουν τις ανάγκες των πελατών τους. 
«Φωτιά» έχουν πάρει τα τηλέφωνα και σε Ηµαθία και 
Πέλλα, µε παραγωγούς να γίνονται δέκτες του ζωη-
ρού ενδιαφέροντος εµπόρων, µεταξύ των οποίων και 
κάποιων που δεν ψωνίζουν από την περιοχή.

Πάνω από 65%-70% η καταστροφή στη Χαλκιδική
Η τακτική αυτή αναµένεται να ενταθεί προσεχώς, 

διότι, από τις ζηµιές που έχουν γίνει, τα πυρηνόκαρπα 
θα είναι σε ανεπάρκεια. Στην περιοχή της Πορταριάς, 
που βρίσκεται το µεγαλύτερο παραγωγικό κέντρο βε-
ρίκοκων της Χαλκιδικής και η συγκοµιδή θα αρχίσει 
σε 2-3 εβδοµάδες, η παραγωγή αναµένεται να είναι 
στο 30% - 35% µιας κανονικής χρονιάς.

«Συνήθως το χωριό µας συγκεντρώνει περί τους 
10.000-12.000 τόνους το χρόνο. Φέτος δεν νοµίζω ό-
τι θα µαζέψουµε πάνω από 1.500-2.000 τόνους. Ει-
δικά στα κτήµατα που είναι στα πατώµατα και παρα-

δοσιακά έδιναν γύρω στους 50-60 τόνους, οι κατα-
στροφές είναι εκτεταµένες και οι παραγωγοί δεν θα 
συγκοµίσουν ούτε 5 τόνους ανά περιβόλι», εξηγεί ο 
παραγωγός Γιώργος Σταµπουλής και προβλέπει ότι 
«η τιµή θα φύγει». Όσον αφορά την κατάσταση στις 
επιµέρους ποικιλίες, ο παραγωγός Σάκης Κασαµανώ-
λης από τη Χαλκιδική, διευκρινίζει πως στις πρώιµες 
ποικιλίες wonder cot, pricia, magic cot, robota η α-
πώλεια κυµαίνεται από 80% έως 100%, ενώ στα Τιρύν-
θου και τα Μπεµπέκου η ζηµιά φτάνει στο 65%-70%.

Τους παγετούς ακολούθησε 
η καρπόπτωση σε Πέλλα και Ηµαθία

Εκτεταµένες είναι οι καταστροφές και στην Πέλλα, 
µια περιοχή η οποία εκτός από τον παγετό, δέχθηκε 
πλήγµα και από το χαλάζι. «Στα βερίκοκα η ζηµιά εί-
ναι στο 100%, δεν έχουµε ούτε να µαζέψουµε για να 
φάµε», περιγράφει ο Στέφανος Φυλιόπουλος, πρόε-
δρος του Αγροτικού Συνεταιρισµού Φυλλιώτα, ενώ ο 
παραγωγός Νίκος ∆ηµητριάδης από το Αρσένι Πέλ-
λας υπογραµµίζει πως «από τους 120-130 τόνους που 
µαζεύω κάθε χρόνο σε βερίκοκο και δαµάσκηνο ζή-
τηµα είναι αν θα πάρω 5-7 τόνους φέτος».

Στη Βέροια, σύµφωνα µε τον παραγωγό Κώστα Μαρ-
κοβίτη, η ζηµιά είναι πάνω από το 70% της προσδοκώ-
µενης παραγωγής και το κακό είναι ότι πολλές ποικι-
λίες «τινάζουν» τον καρπό λόγω των εναλλαγών των 
θερµοκρασιών µε συνέπεια τα βερίκοκα να είναι ακό-
µη λιγότερα από ό,τι εκτιµήθηκε µετά τους παγετούς.

«Στα συµπύρηνα η κατάσταση είναι απελπιστι-
κή. Η µείωση ίσως ξεπεράσει το 50% της παραγω-
γής. Κάποιες περιοχές όπως ο Βελβεντός έχουν ο-
λική καταστροφή» τονίζει ο ίδιος.

Θα πλειοδοτήσει η µεταποίηση 
για τα εναποµείναντα πυρηνόκαρπα

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον δεν είναι λίγοι οι α-
γρότες που θεωρούν πως στο συµπύρηνο ροδάκι-
νο η τιµή παραγωγού δεν µπορεί να είναι κάτω α-
πό τα 40-45 λεπτά το κιλό, γιατί δεν θα υπάρχει αρ-
κετή πρώτη ύλη και οι βιοµηχανίες, που θέλουν να 
ανταποκριθούν στις παραγγελίες τους, θα πλειοδο-
τήσουν προκειµένου να µη χάσουν αγορές ή ακό-
µη και για να κερδίσουν µερίδια ανταγωνιστών και 
να δείξουν τη δύναµή τους. 
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Από το 2003
Σε δαµάσκηνα, 

νεκταρίνια, επιτρα-
πέζια και συµπύ-
ρηνα ροδάκινα, η 
φετινή ζηµιά για 

τους παραγωγούς 
είναι µεγαλύτερη 
εκείνης του 2003

Αποζηµιώσεις
Έχουν γίνει 

δηλώσεις ζηµίας 
και αναµένεται στις 
επόµενες εβδοµά-
δες να γίνουν και 

αυτοψίες από γεω-
πόνους του ΕΛΓΑ 

για να προχωρήσει 
η διαδικασία των 
αποζηµιώσεων

Τιρύνθου και 
Μπεµπέκουζ

Στη Χαλκιδική, στα 
Τιρύνθου και τα 

Μπεµπέκου η ζηµιά 
φτάνει στο 65%-

70%

O παραγωγός Σάκης 
Κασαµανώλης 
από τη Χαλκιδική.



Η ζέστη φέρνει 
μύγα Μεσογείου
Αναγκαίοι στους πορτοκαλεώνες 
οι δολωματικοί ψεκασμοί 

ΤΗΣ  ΣΤΕΛΑΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ
  provelengiou@agronews.gr

Η µύγα της Μεσογείου είναι έ-
νας εντοµολογικός εχθρός που 
έχει χτίσει «φήµη» και στη χώ-
ρα µας από την Κρήτη έως τη 
Βόρεια Ελλάδα, χάρη στην ικα-
νότητά του να προσβάλλει πε-
ρισσότερα από 250 καλλιερ-
γούµενα είδη φυτών, προκα-
λώντας σοβαρές ζηµιές και α-
πώλειες παραγωγής στα εσπε-
ριδοειδή. Η άνοδος της θερµο-
κρασίας που καταγράφεται την 
παρούσα περίοδο σε όλη την ε-
πικράτεια, συµβάλλει στην αύ-
ξηση των πληθυσµών και της 
δραστηριότητας του εντόµου 
και κατ’ επέκταση µεγαλώνει 
τον κίνδυνο προσβολών. 

Τα θηλυκά πραγµατοποιούν 
τις ωοτοκίες ανοίγοντας οπή 
στους καρπούς (ευδιάκριτες µε 
το µάτι) και οι αναπτυσσόµενες 

προνύµφες τρέφονται µε το ε-
σωτερικό του καρπού καθιστώ-
ντας τον αυτοµάτως ακατάλλη-
λο για εµπορία και βρώση. Οι 
προσβεβληµένοι καρποί αλλά-
ζουν χρώµα και πέφτουν πρό-
ωρα στα έδαφος που µετατρέ-
πονται σε µελλοντικές εστίες 
νέων προσβολών. 

Ο κίνδυνος προσβολής υπάρ-
χει κάθε χρόνο και ως αποτέλε-
σµα οι παραγωγοί θα πρέπει να 
λαµβάνουν εγκαίρως µέτρα ώ-
στε να περιορίσουν την αρχική 
δυναµική του ενήλικου πλη-

θυσµού και να τον θέσουν υ-
πό σχετικό έλεγχο πριν αρχί-
σουν οι ωοτοκίες. Καθώς το έ-
ντοµο διαχειµάζει σε καρπούς 
που παραµένουν στο δέντρο ή 
και στο έδαφος του οπωρώνα, 
συνιστάται η επιµελής αποµά-
κρυνσή τους ακόµα και από 
γειτονικές νεραντζιές καθώς η 
µύγα τις επιλέγει για ωοτοκία. 

Μεταξύ των εσπεριδοειδών, 
τα πορτοκάλια είναι στην κο-
ρυφή της λίστας προτίµησης 
του εντόµου, µε τους καρπούς 
που βρίσκονται κοντά στην ω-
ρίµανση να είναι επιδεκτικοί 
προσβολής. Η καταπολέµηση 
µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε 
δολωµατικούς ψεκασµούς, ψε-
κασµούς κάλυψης και µαζική 
παγίδευση, ενώ η ανάγκη και 
ο χρόνος επέµβασης προσδιο-
ρίζονται παρακολουθώντας τις 
συλλήψεις των µυγοπαγίδων τύ-
που McPhail ή των φεροµονικών 

παγίδων τύπου Jackson. Πέραν 
της παρακολούθησής τους από 
τις αρµόδιους φορείς (Περιφε-
ρειακά Κέντρα Φυτοπροστασί-
ας), οι παραγωγοί µπορούν να 
τις αναρτήσουν και οι ίδιοι στα 
δενδροκοµία τους λίγες εβδο-
µάδες πριν αρχίσουν οι καρποί 
να  γίνονται κατάλληλοι για ω-
οτοκία του εντόµου. 

Με βάση τα περσινά δεδοµέ-
να, οι δολωµατικοί ψεκασµοί, 
που έχουν καλύτερη αποτελε-
σµατικότητα, εφαρµόζονται αρ-
χές Μαΐου, κυρίως σε πορτοκα-
λιές ποικιλίας Βαλέντσια, (ή άλ-
λες όψιµες ασυγκόµιστες ποι-
κιλίες εσπεριδοειδών). Το δό-
λωµα µε εντοµοκτόνο εφαρ-
µόζεται στο εσωτερικό των δέ-
ντρων, σε κλαδιά χωρίς καρ-
πούς, σε κορµούς και περιµε-
τρικά σε θάµνους και φράκτες, 
ενώ ο ψεκασµός πρέπει να επα-
ναλαµβάνεται ανά 7-10 ηµέρες. 

Μέχρι την ωρίµανση του ελαιόκαρπου απειλεί το γλοιοσπόριο
Ευεργετική επίδραση έχουν οι περιβαλλοντικές συνθήκες της τρέχουσας 
περιόδου και για την εγκατάσταση και εξάπλωση του γλοιοσπορίου (ή 
ανθράκωσης), µε τον πληθυσµό του παθογόνου (Gloeosporium olivarum) 
να βρίσκεται σε έξαρση και να απειλεί τα ευάλωτα ανθισµένα ελαιόδεντρα. 
Η ασθένεια αναπτύσσεται όλη την καλλιεργητική περίοδο προσβάλλοντας 
φύλλα, κλαδίσκους, νεαρά καρπίδια και ώριµους καρπούς απειλώντας την 

παραγωγή. Πλέον οι γεωπόνοι, λαµβάνοντας υπόψη τους τα νέα δεδοµένα, συνιστούν 
την έναρξη ψεκασµών ήδη από το στάδιο της ανθοφορίας ιδιαίτερα σε ελαιώνες µε 
έντονες προσβολές στο ιστορικό τους. Από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας 
Φυτών Ιωαννίνων οι ειδικοί προτείνουν ταυτόχρονη αντιµετώπιση του γλοιοσπόριου 
και του κυκλοκόνιου µε 1-2 προληπτικούς ψεκασµούς µε εγκεκριµένα µυκητοκτόνα 
και διαβροχή όλης της κόµης του δέντρου. Παράλληλα, καλλιεργητικά µέτρα όπως 
αφαίρεση και καταστροφή µολυσµένων οργάνων, βαθύ παράχωµα µουµιοποιηµένων 
καρπών και νεκρών φύλλων στο έδαφος, καθώς και βελτίωση του αερισµού στον 
ελαιώνα µε κλαδέµατα και ζιζανιοκτονία συµβάλλουν στον περιορισµό της ασθένειας. 

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΤΕΛΑ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ

∆ραστηριότητα
Η άνοδος της θερµοκρα-
σίας αυξάνει τους πλη-

θυσµούς του εντόµου και 
τον κίνδυνο προσβολών

Σκωρίαση φακής 
Τα υψηλά επίπεδα υγρασίας και 
θερµοκρασίας που επικρατούν ευνοούν 
την ανάπτυξη και µετάδοση του µύκητα 
(Uromyces fabae), σύµφωνα µε τους 
γεωπόνους του Περιφερειακού Κέντρου 
Φυτοπροστασίας Βόλου. Ήδη επιτόπιες 
παρατηρήσεις αναφέρουν προσβολές σε 
πρώιµες καλλιέργειες µε φακές στους 
νοµούς Μαγνησίας και Λάρισας, µε τις 
χαρακτηριστικές πορτοκαλί φλύκταινες 
να καλύπτουν φύλλα, µίσχους, στα 
στελέχη και λοβούς, προκαλώντας τελικά 
πρόωρη φυλλόπτωση και µείωση ή 
καταστροφή της παραγωγής.  Τα σπόρια 
του µύκητα µπορούν και µµεταφέρονται 
σε µικρές και µεγάλες αποστάσεις µε την 
βροχή και τον άνεµο, γι’ αυτό το λόγω τα 
µέτρα αντιµετώπισης προσβολών 
συνιστάται να εφαρµόζονται και από τους 
γειτονικούς παραγωγούς. Οι αρµόδιοι 
γεωπόνοι προτείνουν την άµεση 
εφαρµογή ψεκασµών µε την εµφάνιση 
των πρώτων συµπτωµάτων στις 
καλλιέργειες των ψυχανθών και 
επανάληψη αυτών µετά από βροχή και 
µέχρι την άνθηση, µε επιτρεπόµενα για 
την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά 
σκευάσµατα. 

Σκευάσµατα
ALFA: Mirador 25 SC, Zakeo extra SC

Ευρύτοµο αµυγδαλιάς 
Παρατήρηση των κλωβών αναφοράς µε 
του µουµιοποιηµένους-προσβεβληµένους 
καρπού αµυγδάλων και επιτόποιοι έλεγχοι 
σε περιοχές του νοµού Καβάλας και 
νοµού Σερρών, δίνουν «σήµα» για 
άµεσους ψεκασµούς µε εγκεκριµένα και 
κατάλληλα εντοµοκτόνα, καθώς άρχισαν 
οι πτήσεις του εντόµου. Λόγω 
πρωιµότητας, οι πληθυσµοί του εντόµου 
αναµένεται να είναι µεγαλύτερη στις 
θερµότερες περιοχές και σταδιακά να 
αυξάνονται και στις ορεινότερες. Οι 
γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου 
Φυτοπροστασίας Καβάλας συνιστούν 
επεµβάσεις κατά τις θερµές ώρες της 
ηµέρας µε ηλιοφάνεια, οπότε και 
παρατηρούνται µεγαλύτεροι πληθυσµοί 
ενηλίκων ατόµων σε δραστηριότητα, ενώ 
συνιστάται η επανάληψη ανά 7-8 ηµέρες, 
µέχρι το στάδιο της σκλήρυνσης του 
ενδοκαρπίου. Σε χωράφια µε έντονα 
προβλήµατα, µεγάλους πληθυσµούς του 
εντόµου ή µε ευπαθείς στο έντοµο 
ποικιλίες όπως οι Ρέτσου, Τρουίτο, Τέξας, 
οι ψεκασµοί πρέπει να πραγµατοποιούνται 
µε ιδιαίτερη φροντίδα και προσοχή, 
ακολουθώντας πάντα τις οδηγίες χρήσης 
του κάθε κευάσµατος.

Σκευάσµατα
ALFA: Grafiti 2.5 EC, Ikarus II
SYNGENTA: Affirm Opti 9.5 WG

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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TOY   ΝΙΚΟY ΜΥΤΙΛΕΚΑ*

Η Yara διαθέτει µια ολοκληρωµένη γκάµα 
λιπασµάτων νιτρικού ασβεστίου, που βο-
ηθούν την εύρωστη ανάπτυξη των καλλι-
εργειών και την παραγωγή προϊόντων υ-
ψηλής αξίας µε ανώτερα ποιοτικά χαρα-
κτηριστικά. Τα λιπάσµατα νιτρικού ασβε-
στίου της Yara τροφοδοτούν τις καλλιέρ-
γειες µε πλήρως υδατοδιαλυτό άζωτο και 
ασβέστιο για την άµεση κάλυψη των υψη-
λών αναγκών τους.

YaraLiva™ TROPICOTE™: Υψηλής 
ποιότητας λίπασµα νιτρικού ασβεστίου 
κατάλληλο για εφαρµογές εδάφους. Είναι 
ενισχυµένο µε µια µοναδική τεχνολογία 
επικάλυψης των κόκκων που αναβαθµί-
ζει τη συµπεριφορά του λιπάσµατος κατά 
την αποθήκευση και την εφαρµογή του.

YaraLiva™ NITRABOR™:Υψηλής ποιό-
τητας λίπασµα νιτρικού ασβεστίου εµπλου-
τισµένο µε βόριο, κατάλληλο για εφαρµο-
γές εδάφους. Η προσθήκη του βορίου επι-
ταχύνει την πρόσληψη του ασβεστίου α-
πό το εδαφικό διάλυµα, βελτιώνει την κι-
νητικότητά του µέσα στα φυτά και κυρίως 
την κατανοµή του στους καρπούς. Είναι 
ενισχυµένο µε µια µοναδική τεχνολογία 
επικάλυψης των κόκκων που αναβαθµί-
ζει τη συµπεριφορά του λιπάσµατος κατά 
την αποθήκευση και την εφαρµογή του.

YaraTera™ CALCINIT™: Υψηλής ποι-
ότητας υδατοδιαλυτό λίπασµα νιτρικού α-
σβεστίου για εφαρµογή µέσω των συστη-
µάτων υδρολίπανσης. ∆ιαλύεται γρήγο-
ρα στο νερό χωρίς να αφήνει υπολείµµα-
τα, έχοντας άριστη συµπεριφορά σε όλα 

τα συστήµατα υδρολίπανσης και τα εξαρ-
τήµατά τους (φίλτρα, σταλάκτες, µικροε-
κτοξευτήρες).

Ο ρόλος του αζώτου για τα φυτά 
Το άζωτο είναι το βασικότερο θρεπτικό 

στοιχείο που καθορίζει την ανάπτυξη και 
απόδοση των καλλιεργειών, εποµένως η 
σωστή διαχείριση του µέσω µιας ορθολο-
γικής λίπανσης είναι καίριας σηµασίας. 
Το άζωτο συµµετέχει σε πολλές ενώσεις 
των φυτών (αµινοξέα, πρωτεΐνες, νου-
κλεϊκά οξέα, χλωροφύλλη), γι’ αυτό και 
οι ποσότητες που απαιτούνται είναι µε-
γάλες. Η επαρκής και ορθολογική χορή-
γησή του προωθεί την βλαστική ανάπτυ-
ξη των φυτών και των ριζών, τη δηµιουρ-
γία επαρκούς φυλλικής επιφάνειας, τον 
αριθµό και το βάρος των καρπών. Τα φυ-
τά προσλαµβάνουν άζωτο από το έδαφος 
κυρίως σε νιτρική µορφή.

Ο ρόλος του ασβεστίου για τα φυτά
Το ασβέστιο συµµετέχει σε σηµαντικές 

λειτουργίες των φυτών και το χρειάζονται 
σε αυξηµένες ποσότητες. Είναι αναγκαίο 
για τον πολλαπλασιασµό και την σταθε-
ρότητα των κυττάρων σε όλα τα µέρη των 
φυτών (βλαστοί, φύλλα, καρποί, ρίζες), α-
σκώντας σηµαντική επίδραση στα ποσο-
τικά, αλλά και ποιοτικά χαρακτηριστικά 
της παραγωγής. Η πρόσληψη ασβεστίου 
από το έδαφος καθώς και η µεταφορά του 
µέσα στα φυτά γίνεται µέσω µιας παθητι-
κής διαδικασίας που ρυθµίζεται από την 
ένταση της διαπνοής τους. Μετά την πρό-
σληψη και εναπόθεσή του στα διάφορα 

µέρη των φυτών, το ασβέστιο δεν µετα-
κινείται προς τα αναπτυσσόµενα µέρη ή 
τους καρπούς, γι’ αυτό και η χορήγησή 
του στις καλλιέργειες θα πρέπει να γίνε-
ται τµηµατικά, αλλά και µε εναλλακτι-
κούς τρόπους (έδαφος και διαφυλλικά). 

Συµβουλευτείτε τα προγράµµατα λί-
πανσης της Yara για κάθε καλλιέργεια.

YaraLiva TROPICOTE, YaraLiva 
NITRABOR και YaraTera CALCINIT. 
Απαραίτητα εργαλεία για τον παραγωγό 
µε πολλαπλά οφέλη:

Η τοποθέτηση των λιπασµάτων αυτών σε 
ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα λίπανσης 
µιας καλλιέργειας, προσφέρει:

Γρήγορη και άµεση παροχή αζώτου 
και ασβεστίου στις καλλιέργειες την περί-
οδο των υψηλών απαιτήσεων. Η περίοδος 
αυτή εντοπίζεται γύρω από τα στάδια της 
έντονης βλαστικής τους ανάπτυξης (βλα-
στών, φύλλων και ρίζας), της ανθοφορίας 
και της αρχικής ανάπτυξης των καρπών. 

Αύξηση του µήκους, της πυκνότητας 
και της σταθερότητας των νεαρών ριζών.  

Προκρίνεται από νωρίς η καλύτερη αξιο-
ποίηση του νερού και των θρεπτικών στοι-
χείων από το έδαφος. 

Ποιοτικότερη ανθοφορία και ενισχυ-
µένη καρπόδεση. Το ασβέστιο και το ά-
ζωτο είναι στοιχεία που βελτιώνουν την 
ανθοφορία και την καρπόδεση των καλ-
λιεργειών.

Μεγαλύτερο µέγεθος καρπών. Το α-
σβέστιο και το άζωτο είναι στοιχεία που αυ-
ξάνουν το µέγεθος των καρπών, βελτιώ-
νοντας τις εµπορικές τους προδιαγραφές. 

Αυξηµένη σταθερότητα των φυτών κα-
τά την επίδραση βιοτικών και αβιοτικών 
καταπονήσεων. Καλλιέργειες που λιπαί-
νονται µε νιτρικό ασβέστιο είναι πιο υγι-
είς και λιγότερο ευαίσθητες σε φυσιολογι-
κές καταπονήσεις που προκαλούνται από 
υψηλές θερµοκρασίες, έλλειψη νερού ή υ-
ψηλή αλατότητα του εδάφους. Μια υγιής 
καλλιέργεια είναι πιο ανθεκτική και στις 
προσβολές από τα διάφορα παθογόνα.  

Βελτιωµένα ποιοτικά χαρακτηριστι-
κά των καρπών και καλύτερη εµφάνιση 
(υγεία και φρεσκάδα). Λιγότερα συµπτώ-
µατα αλλοιώσεων στη σάρκα και στην 
φλούδα τους.

Ανθεκτικότεροι καρποί κατά τη συ-
γκοµιδή, τη µεταφορά και την αποθή-
κευσή τους.

Καλύτερη µετασυλλεκτική συµπερι-
φορά των καρπών µε αυξηµένη συντη-
ρησιµότητα.

*Senior Agronomist, Yara Ελλάς

Για περισσότερες πληροφορίες 
ανατρέξτε στο www.yara.gr 

Ανώτερη παραγωγή και ποιότητα στη σοδειά
με YaraLiva TROPICOTE, YaraLiva NITRABOR και YaraTera CALCINIT

Πλήρως υδατοδιαλυτό
Τα λιπάσµατα νιτρικού ασβεστίου 
της Yara τροφοδοτούν τις καλλι-
έργειες µε πλήρως υδατοδιαλυτό 
άζωτο και ασβέστιο για την άµεση 

κάλυψη των υψηλών αναγκών τους
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Ξυπνητήρι
Αναδιάρθρωση 
Αµπελώνων
Μέχρι τις 15 Μαΐου θα 
παραµείνουν ανοιχτές 
οι αιτήσεις για το πρόγραµµα 
αναδιάρθρωσης αµπελώνων 
2021-2022. 

Μέτρο 6.1: 
Νέοι Αγρότες
Μέχρι τις 31 Μαΐου θα 
πρέπει να έχουν έρθει στην 
κατοχή των υποψηφίων Νέων 
Αγροτών τα αγροτεµάχια, 
ώστε να µπορέσουν να τα 
δηλώσουν στο ΟΣ∆Ε.

Μέτρο 5.1: 
Αντιχαλαζικά
∆ιορία έως την 1η Ιουνίου 
έχουν οι ενδιαφερόµενοι 
αγρότες και οι οµάδες 
παραγωγών για να κάνουν 
αίτηση ένταξης στο Μέτρο 5.1 
το οποίο επιδοτεί δαπάνες 
εγκατάστασης αντιχαλαζικής, 
αντιβρόχινης και 
αντιπαγετικής προστασίας. 

Αναπτυξιακός 
Νόµος
Η προκήρυξη που αφορά την 
αγορά Μηχανολογικού 
Εξοπλισµού µέσω του 
Αναπτυξιακού Νόµου θα 
παραµείνει ανοιχτή έως τον 
ερχόµενο Σεπτέµβριο.

Μέτρο 4.2: 
Μεταποίηση-Εµπορία
Οριζόντια παράταση έως τις 
31 Οκτωβρίου 2021 έλαβε η 
προθεσµία αίτησης πρώτης 
πληρωµής δικαιούχων του 
Μέτρου 4.2 Εµπορία-
Μεταποίηση. 

Για κηπευτικά με ενίσχυση από 60 έως 90 ευρώ 

Προκήρυξη μελέτης για ένταξη 
12 νέων ομάδων στα Βιολογικά 
Αναπόφευκτα πάει για φθινόπωρο η πρόσκληση, παρά τις εξαγγελίες του υπουργείου

Μεγαλύτερη έκταση,
περισσότερα μόρια ένταξης

Αφορά αγκινάρα, φασολάκια, 
αρακά, κουκιά, µπάµια, πεπόνι, 
καρπούζι, φράουλα, αγγούρι, 
γλυκοπατάτα και αρωµατικά.

Όσον αφορά ειδικότερα το περιε-
χόµενο της προδηµοσίευσης του 
Μέτρου 11, το υπουργείο Αγροτι-
κής Ανάπτυξης λέει πως θα βγά-
λει τέσσερις προσκλήσεις ανάλο-
γα την οµάδα προϊόντων: 

Πρώτη πρόσκληση: Επιλέξιµες 
καλλιέργειες: αραβόσιτος κτηνο-
τροφικός, αραβόσιτος εδώδιµος, 
χειµερινά σιτηρά, µηδική, τριφύλ-
λι, άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή, ό-
σπρια, βαµβάκι, λινάρι, ελαιοκράµ-
βη, ηλίανθος, σόργο και άλλες α-
ροτραίες καλλιέργειες. 

∆εύτερη πρόσκληση: Επιλέξιµες 
καλλιέργειες: ελαιοκοµία, σταφίδα, 
επιτραπέζια σταφύλια, σταφύλια οι-
νοποιήσιµα, µηλοειδή, πυρηνόκαρ-
πα, εσπεριδοειδή, αρωµατικά – φαρ-
µακευτικά φυτά, ακρόδρυα, φυλλώ-
δη λαχανικά, σταυρανθή, βολβώ-
δη, καρότο, πατάτα. Νέες προσθή-
κες ροδιά, ακτινίδιο, συκιά, µικρό-
καρπες/δάσους, αβοκάντο.

Τρίτη πρόσκληση: Επιλέξιµες ε-
κτροφές: αιγοπρόβατα, βοοειδή µε 
κρεατοπαραγωγική/µικτή κατεύ-
θυνση, βοοειδή µε γαλακτοπαρα-
γωγική κατεύθυνση. Επιλέξιµα για 
ενίσχυση είναι τα βοοειδή άνω των 

6 µηνών και τα αιγοπρόβατα άνω 
των 12 µηνών.

Τέταρτη πρόσκληση: Θα περι-
λαµβάνει ως επιλέξιµα τα µελίσσια. 
Από την πρόσκληση για τα µελισ-
σοσµήνη αναµένεται να επωφελη-
θούν περίπου 340 ενεργοί µελισ-
σοκόµου βιολογικού µελιού µε πε-
ρίπου 60.000 κυψέλες, υποστηρί-
ζει το ΥΠΑΑΤ. Τα ποσά ενίσχυσης 
θα εξειδικευτούν από τις προκηρύ-
ξεις, όπως αναφέρει το υπουργείο. 

Για τις δράσεις φυτικής παραγω-
γής η µοριοδότηση θα εξαρτηθεί α-
πό τα εξής κριτήρια: 

Χρονική διάρκεια προηγού-
µενης εφαρµογής βιολογικού συ-
στήµατος. 

Εντασσόµενη έκταση. 
Επαγγελµατίας Αγρότης. 
Εντασσόµενη έκταση σε περι-

βαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές.
Για τις δράσεις ζωικής παραγωγής 

οι αρχές κριτηρίων είναι οι κάτωθι: 
Χρονική διάρκεια προηγού-

µενης εφαρµογής βιολογικού συ-
στήµατος. 

Βιολογική παραγωγή ζωοτρο-
φών από τους κτηνοτρόφους. 

Επαγγελµατίας Αγρότης.

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Eκπόνηση µελέτης για τον υπο-
λογισµό του ύψους ενίσχυσης 
12 νέων οµάδων καλλιεργειών 
προς ένταξη στο πρόγραµµα των 
Βιολογικών, προκήρυξε το ΥΠΑ-
ΑΤ. Τα κηπευτικά αυτά είναι η 
αγκινάρα, τα φασολάκια, ο α-
ρακάς, τα κουκιά, η µπάµια, το 
καρπούζι, το πεπόνι, η φράουλα 
υπαίθρια και θερµοκηπιακή, το 
αγγούρι, η γλυκοπατάτα, τα κη-
πευτικά υπό κάλυψη και τα αρω-
µατικά κουζίνας. Με βάση τους 
κοινοτικούς κανονισµούς το ύ-
ψος της ενίσχυσης για τις ετή-
σιες καλλιέργειες δεν µπορεί να 
είναι άνω των 60 ευρώ το στρέµ-
µα και για τις πολυετείς στα 90 
ευρώ. Ως εκ τούτου τα ποσά θα 
κυµανθούν έως αυτά τα ποσά.  

Η µελέτη θα πρέπει να έχει ο-
λοκληρωθεί έως τις 31 Αυγού-
στου, κάτι που σηµαίνει πως, 
παρά τα όσα είχε εξαγγείλει το 
ΥΠΑΑΤ µε σχετικό δελτίο τύ-
που (9/4) περί πρόσκλησης το 

καλοκαίρι, µάλλον θα πρέπει 
να περιµένουν οι ενδιαφερό-
µενοι παραγωγοί έως το ερχό-
µενο φθινόπωρο. 

Από την άλλη αυτό σηµαίνει 
πως ίσως τελικά υπάρξει ειδι-
κή πρόβλεψη για την ένταξη 
στα Βιολογικά των Νέων Αγρο-
τών της καινούργιας προκήρυ-
ξης, που θα πραγµατοποιηθεί 
το Σεπτέµβριο. Να σηµειωθεί 
εδώ πως το ότι γίνεται µελέτη 
για το ποσό ενίσχυσης σε νέα 
προϊόντα δεν σηµαίνει απαραί-
τητα πως θα ενταχθούν και στο 
πρόγραµµα, όπως έχει γίνει για 
παράδειγµα µε τη ντοµάτα, την 
πιπεριά κ.α.. 

Υπενθυµίζεται πως αν δεν αλ-
λάξει κάτι έως την προδηµοσί-
ευση του προγράµµατος, δικαι-
ούχοι για ένταξη στο πρόγραµ-
µα είναι µόνο όσοι είχαν ενεργή 
σύµβαση µε Πιστοποιητή µέχρι 
το τέλος του περασµένου έτους. 
Τα αγροτεµάχια για να είναι ε-
πιλέξιµα θα πρέπει να είναι δη-
λωµένα στην ΕΑΕ του 2021 (αι-
τήσεις ΟΣ∆Ε) του υποψηφίου.

ΠΡΟΪΟΝ ΕΥΡΩ/ 
ΣΤΡΜ.

Αραβόσιτος κτηνοτροφικός 60,0

Αραβόσιτος εδώδιµος 54,4
Χειµερινά σιτηρά 12,0
Μηδική, τριφύλλι 57,4
Άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή 49,1
Όσπρια 49,1
Βαµβάκι 51.6

Λινάρι, Ελαιοκράµβη, Ηλίανθος, 
Σόργο και άλλες αροτραίες 
καλλιέργειες

49,3

Ελαιοκοµία 50,5

Σταφίδα 63,6

ΠΡΟΪΟΝ ΕΥΡΩ/ 
ΣΤΡΜ.

Επιτραπέζια σταφύλια, Πυρηνόκαρπα, 
Ακρόδρυα, Ροδιά, Ακτινίδιο, Συκιά, 
Μικρόκαρπες/∆άσους, Αβοκάντο

90

Οινοποιήσιµα σταφύλια 65,7
Μηλοειδή 53,2
Εσπεριδοειδή 33,4
Αρωµατικά – φαρµακευτικά φυτά, 
Φυλλώδη λαχανικά, Σταυρανθή, 
Βολβώδη, Καρότο, Πατάτα

60

Αιγοπρόβατα (βοσκότοπος) 24,7
Βοοειδή (βοσκότοπος) 28,0
Βοοειδή γαλακτοπαραγωγής (βοσκότ.) 34,7
Μελισσοκοµία 26,0*

 *ΕΥΡΩ / ΚΥΨΕΛΗ



ΡΕΠΟΡΤΑΖ

TΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Ευρύ πεδίο επενδύσεων παρου-
σιάζει το τελευταίο χρονικό διά-
στηµα ο τοµέας της υδροπονίας 
στην Ελλάδα, γεγονός που προ-
σελκύει τόσο ξένες επενδύσεις ό-
σο και από ισχυρά εγχώρια επι-
χειρηµατικά σχήµατα. 

Χαρακτηριστικό είναι το παρά-
δειγµα του ελληνοαµερικανικού 
fund Aurarius Investment Group, 
µε έδρα την Ουάσινγκτον, που 
προγραµµατίζει µεγάλη επένδυση 
για την εγκατάσταση 150 στρεµ-
µάτων θερµοκηπίου στη χώρας 
µας, την οποία παρουσιάζουµε 
σήµερα µέσα από τις σελίδες της 
Agrenda (σελ.31).

Επιπλέον, εγχώρια επενδυτι-
κά σχήµατα όπως είναι η περί-
πτωση της Wonderplant, προχω-
ρούν στην υλοποίηση επενδύσε-
ων στην υδροπονική καλλιέργεια 
ντοµάτας. Η εταιρεία επενδύει 30 
εκατ. ευρώ. Με τη νέα επένδυση 
σε νέες στεγασµένες εγκαταστά-
σεις 70 στρεµµάτων η συνολική 
καλλιεργούµενη έκταση θα ξεπερ-
νάει τα 123 στρέµµατα σε ντοµά-
τα στην Πετρούσα της ∆ράµας.

Χαρακτηριστική είναι επίσης η 
περίπτωση των Πλαστικών Θρά-
κης, οµίλου που δραστηριοποιεί-
ται µεταξύ άλλων στον τοµέα της 
πλαστικής συσκευασίας, των τε-
χνικών υφασµάτων για την αγρο-
τική παραγωγή αλλά και για τον 
κατασκευαστικό τοµέα, η οποία 
συνεπενδύει µε την χαλυβουργία 
Έλαστρον, στον τοµέα της αγρο-
τικής παραγωγής και στην εται-
ρεία Θερµοκήπια Θράκης. 

Πρόσφατα ολοκλήρωσε επεν-
δυτικό πλάνο για την επέκταση 
της υπάρχουσας µονάδας υδρο-

πονικής καλλιέργειας κηπευτι-
κών, µε συνολικό προϋπολογι-
σµό 12,2 εκατ. ευρώ, µέσω της 
υπαγωγής της στις διατάξεις του 
νόµου 3908 του 2011. ∆ιατηρεί 
δύο θερµοκήπια, ένα στην Αττική 
στην περιοχή του Κορωπίου και 
ένα στη Θράκη, στο Νέο Εράσµιο 
Ξάνθης, µε συνολική επιφάνεια 
που ανέρχεται στα 196 στρέµµατα. 

Η επένδυση των έξι 
εκατοµµυρίων ευρώ
στο Κάστρο Βοιωτίας

Ακόµα µία περίπτωση είναι αυ-
τή του οµίλου ΕΝΤΕΚΑ µε δραστη-
ριότητα στις Ανανεώσιµες Πηγές 
Ενέργειας, ο οποίος προέβη στη 
δηµιουργία θερµοκηπίου µε επι-
φάνεια 25 στρέµµατα στο Κάστρο 
Βοιωτίας. Πρόκειται για θερµοκή-
πιο παραγωγής πράσινων λαχα-
νικών και µυρωδικών υπό τον δι-
ακριτικό τίτλο «Μαγικός Κήπος». 
Το ύψος της επένδυσης υπερέβη 
τα 6 εκατ. ευρώ. 

Από το κάδρο της υδροπονίας 
δεν λείπουν κινήσεις όπως αυ-
τή µε τη συµµετοχή του άλλοτε 
επικεφαλής της Αγροτικής Τρά-
πεζας, ∆ηµήτρη Μηλιάκου. Η ε-
πένδυση θα υλοποιηθεί από το 

fund ελληνοαµερικανικών συµφε-
ρόντων Waterfall Capital Investors, 
µέσω της εταιρείας Bellamia, στο 
τιµόνι της οποίας βρίσκεται ο ∆η-
µήτρης Μηλιάκος.  

Η συνολική επένδυση εκτιµά-
ται ότι θα ανέλθει στα 30 εκατ. ευ-
ρώ µε αντικείµενο τη δηµιουργία 
δύο θερµοκηπίων στη θέση Κοκ-
κινόγεια του δήµου Λαµιέων και 
στην Τοπική Κοινότητα Αυλακι-
ου του ∆ήµου Στυλίδας. 

Στην υδροπονία δραστηριοποι-
είται και η εταιρεία Αγάν του εφο-
πλιστή Αριστείδη Ευσταθίου, η ο-
ποία καλλιεργεί 20 στρέµµατα ντο-
µατίνι βελανίδι και 20 στρέµµατα 
ντοµάτας σε τσαµπί. Ο επικεφαλής 
της εταιρείας Efshipping η οποία 
διαθέτει στόλο φορτηγών πλοίων 
ξηρού φορτίου έχει δηµιουργήσει 
τις εγκαταστάσεις της στην θέση 
Καµίνια της Μεσσήνης. 

Σε ό,τι αφορά την περίπτωση 
της Agritex που υπάγεται στον 
όµιλο Ραιδεστός της οικογένει-

ας Ευθυµιάδη, είχε σχεδιάσει την 
κατασκευή θερµοκηπίου µε συ-
νολική στεγασµένη επιφάνεια 
100 στρεµµάτων για την παραγω-
γή υδροπονικής ντοµάτας τύπου 
beef και cluster στη Νέα Κεσσά-
νη της Ξάνθης. 

Εµπόδιο στην επένδυση συνο-
λικού προϋπολογισµού περί τα 
17 εκατ. ευρώ στάθηκε ο κανονι-
σµός 702 του 2014 που προβλέ-
πει ότι το ανώτατο ποσό ενίσχυ-
σης για επενδύσεις του πρωτογε-
νούς τοµέα, είναι τα 500.000 ευ-
ρώ ανά ΑΦΜ και ανά έργο.

Τέλος, σε εµβρυικό στάδιο βρί-
σκεται η προοπτική επένδυσης ύ-
ψους 100 εκατ. ευρώ στη Μεγα-
λόπολη, κάτι που είχε αναφέρει 
πρόσφατα ο περιφερειάρχης Πε-
λοποννήσου, Παναγιώτης Νίκας. 
Το εν λόγω πρότζεκτ θα αφορά 
στην δηµιουργία 500 στρεµµάτων 
για την υδροπονική καλλιέργεια 
ντοµάτας µε τη συµµετοχή Ισρα-
ηλινών επενδυτών. 

Οι μεγαλύτεροι 
παίκτες 

στη σκακιέρα 
της υδροπονίας 

στην Ελλάδα   
Πλειάδα εγχώριων και ξένων επιχειρηματιών 

επενδύει έναντι πολλών εκατ. ευρώ στο κομμάτι της 
υδροπονικής καλλιέργειας  κηπευτικών

Εγχώρια
Εγχώρια επενδυτικά σχήµατα, 
όπως είναι η Wonderplant, 
προχωρούν στην υλοποίηση 
επενδύσεων στην υδροπονική 
καλλιέργειας ντοµάτας.

Μεγαλόπολη
Σε εµβρυϊκό στάδιο η προοπτική 
επένδυσης ύψους 100 εκατ. 
ευρώ στην Μεγαλόπολη, ενός 
πρότζεκτ για δηµιουργία 500 
στρεµµάτων υδροπονικής 
καλλιέργειας ντοµάτας µε την 
συµµετοχή Ισραηλινών 
επενδυτών.

Αγάν
Η εταιρεία Αγάν του εφοπλιστή 
Αριστείδη Ευσταθίου, 
δραστηριοποιείται και αυτή µε 
την υδροπονία ντοµάτας 
βελανίδι και ντοµάτας σε τσαµπί.

Πλαστικά Θράκης
Η Πλαστικά Θράκης 
συνεπενδύει µε την 

χαλυβουργία Ελάστρον, 
στον τοµέα της αγροτικής 

παραγωγής και στην εταιρεία 
Θερµοκήπια Θράκης
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Στις μη επιλέξιμες εκτάσεις για φέτος, όσες δηλώνονται 
εντός βοσκοτοπικών περιοχών με συντελεστή 
επιλεξιμότητας μηδέν, ειδική οδηγία και για NATURA

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Με την ελπίδα ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω 
προβλήµατα και περιθώριο κάτι λιγότερο από δύο 
µήνες λειτουργεί αυτές τις µέρες η πλατφόρµα 
για την καθιερωµένη υποβολή των αιτήσεων ε-
νιαίας ενίσχυσης έτους 2021, µε µεγάλη εκκρε-
µότητα την έκδοση των απαραίτητων οδηγιών 
για τις µεταβιβάσεις. 

Η πρόσφατη εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν δί-
νει καταληκτική ηµεροµηνία, ωστόσο ο υπουρ-
γός Αγροτικής Ανάπτυξης µε ανακοίνωσή του έ-
θεσε τη λήξη της διαδικασίας στις 22 Ιουνίου. Σε 
κάθε περίπτωση, για κάθε εργάσιµη ηµέρα κα-
θυστέρησης, επιβάλλεται ποινή 1% επί της δικαι-
ούµενης ενίσχυσης (εκτός των περιπτώσεων α-
νωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων), ενώ 
για καθυστέρηση µεγαλύτερη των 25 ηµερολο-
γιακών ηµερών η αίτηση θεωρείται απαράδεκτη.

Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τονίζεται -όπως κάθε φο-
ρά- ότι η ορθή συµπλήρωση της αίτησης, αποτε-
λεί αποκλειστική ευθύνη του δικαιούχου παρα-
γωγού και τυχόν λανθασµένη δήλωση των στοι-
χείων της εκµετάλλευσης, θα έχει ως συνέπεια 
την επιβολή κυρώσεων. 

ΕΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
1. Ενιαία αίτηση είναι η µοναδική αίτηση χο-

ρήγησης ενίσχυσης που καλείται να υποβάλλει ο 
γεωργός και η οποία καλύπτει όλα τα καθεστώτα 
και τα µέτρα στήριξης των άµεσων ενισχύσεων, 
των µέτρων µικρών νησιών Αιγαίου πελάγους 
και όσων Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης συνδέ-
ονται µε εκτάσεις ή αφορούν ζώα.

2. Βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση άµε-
σων ενισχύσεων είναι ο γεωργός να πληροί, κά-
θε χρόνο, την ιδιότητα του «ενεργού γεωργού».

3. ∆εν χορηγούνται άµεσες ενισχύσεις σε γε-
ωργούς όταν το συνολικό ποσό των προς κατα-
βολή άµεσων ενισχύσεων προ της ανάκτησης 
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και της ε-
φαρµογής διοικητικών κυρώσεων για δεδοµένο 
ηµερολογιακό έτος δεν υπερβαίνει τα 250 ευρώ, 
εκτός των γεωργών των οποίων η έδρα της εκµε-
τάλλευσης βρίσκεται στα µικρά νησιά του Αιγαίου.

4. Επίσης, δε χορηγούνται άµεσες ενισχύσεις 
συνολικού ποσού άνω των 1.250 ευρώ για γε-
ωργούς οι οποίοι είναι ενταγµένοι στο καθεστώς 
των Μικρών καλλιεργητών.

Α. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

1. Η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2021(ΕΑΕ 2021) 
υποβάλλεται σε ηλεκτρονική µορφή στον ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ από τον ίδιο το δικαιούχο ή από εξουσιο-
δοτηµένο εκπρόσωπό του:

 Είτε µε απευθείας χρήση της εφαρµογής 
κατόπιν εγγραφής στο online σύστηµα στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση https://registration.
dikaiomata.gr/user_registration/

Είτε µέσω ενός Κέντρου Υποδοχής ∆ηλώ-
σεων (ΚΥ∆) το οποίο δραστηριοποιείται στην πε-

ριοχή που βρίσκεται η έδρα της εκµετάλλευσής 
του-ή αν υποβάλλει αίτηση ενιαίας ενίσχυσης 
για πρώτη φορά, σε οποιαδήποτε Κ.Υ.∆ της επι-
λογής του, αφού εκδώσει το µοναδικό «κωδικό 
υποβολής» στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://
registration.dikaiomata.gr/user_registration/, 
τον οποίο παραδίδει στην Πύλη επιλογής του.

2. Κατά την υποβολή του εντύπου της ενιαί-
ας αίτησης, ο γεωργός που είχε υποβάλλει ΕΑΕ 
2020, διορθώνει το προσυµπληρωµένο έντυπο 
σε περίπτωση µεταβολής των στοιχείων της ΕΑΕ 
2021σε σχέση µε το έτος 2020.

3. Ο γεωργός που δεν είχε υποβάλλει ΕΑΕ 
2020, συµπληρώνει από την αρχή την αίτηση.

Ο γεωργός προκειµένου να υποβάλλει την ΕΑΕ 
2021θα πρέπει υποχρεωτικά να ταυτοποιηθεί µέ-
σω taxisnet για να πιστοποιηθεί η ταυτότητά του. 

Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
1. Για το τρέχον έτος (2021), η καταληκτική 

προθεσµία υποβολής θα καθοριστεί µε σχετική 
Υπουργική Απόφαση, µε το υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης ωστόσο να έχει ανακοινώσει ως προ-
θεσµία την 22α Ιουνίου. 

2. Εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας 
και τις εξαιρετικές περιστάσεις, η υποβολή Ε-
ΑΕ µετά την εν λόγω καταληκτική ηµεροµηνία: 

α) συνεπάγεται µείωση των ποσών που ο κά-
τοχος εκµετάλλευσης θα είχε δικαίωµα να λά-
βει ως ενίσχυση, κατά 1% ανά εργάσιµη ηµέρα

β) συνεπάγεται µείωση των ποσών που πρέ-
πει να καταβληθούν σε σχέση µε δικαιώµατα ε-
νίσχυσης που χορηγούνται για πρώτη φορά το 
2021στον δικαιούχο, κατά 3% ανά εργάσιµη ηµέρα

Σε περίπτωση καθυστέρησης µεγαλύτερης 
των 25 ηµερολογιακών ηµερών, η αίτηση θεω-

ρείται απαράδεκτη.
3. Σε δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις, ο 

γεωργός επιτρέπεται να τροποποιεί τη δήλωσή 
του, σε συγκεκριµένα πεδία, µε την προϋπόθε-
ση ότι διατηρεί τουλάχιστον τον αριθµό των ε-
κταρίων που αντιστοιχούν στα δικαιώµατα ενί-
σχυσης του και τηρεί τους όρους χορήγησης της 
ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής 
ενίσχυσης για τη συγκεκριµένη έκταση.

4.Εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και 
τις εξαιρετικές περιστάσεις, η υποβολή τροποποί-
ησης της ενιαίας αίτησης µετά την καταληκτική 
ηµεροµηνία για την εν λόγω υποβολή, συνεπά-
γεται µείωση κατά 1% ανά εργάσιµη ηµέρα των 
ποσών που σχετίζονται µε την πραγµατική χρή-
ση των συγκεκριµένων αγροτεµαχίων.

Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

1. Η ενιαία αίτηση περιέχει όλες τις αναγκαίες 
πληροφορίες για τη διαπίστωση της επιλεξιµό-
τητας για την ενίσχυση και ειδικότερα: 

α) τα στοιχεία ταυτότητας του γεωργού·
β) τις λεπτοµέρειες των καθεστώτων συνδε-

δεµένης στήριξης και των ειδικών µέτρων στή-
ριξης στα µικρά νησιά Αιγαίου ή/και µέτρων α-
γροτικής ανάπτυξης·

γ) τα στοιχεία αναγνώρισης όλων των αγρο-
τεµαχίων της εκµετάλλευσης, την έκτασή τους 
σε εκτάρια, τη θέση τους και υποχρεωτικά τον 
µοναδικό Αριθµό Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ)
όπως αναγράφεται στο έντυπο Ε9 του ιδιοκτή-
τη(ιδιόκτητου αγροτεµαχίου), ανάλογα µε την 
περίπτωση, τη χρήση τους, το είδος, το µέγεθος 
και τη θέση των περιοχών οικολογικής εστία-
σης και το κατά πόσον πρόκειται για αρδευό-

µενο ή µη, αγροτεµάχιο, καθώς και τα στοιχεία 
του ζωικού κεφαλαίου(πλήθος ζώων ανά είδος 
και κατηγορία).

 δ) κατά περίπτωση, τα στοιχεία που επιτρέπουν 
τη σαφή αναγνώριση των µη γεωργικών εκτά-
σεων για τις οποίες ζητείται στήριξη στο πλαίσιο 
των µέτρων αγροτικής ανάπτυξης·

ε) κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που α-
παιτούνται για τη διαπίστωση της επιλεξιµότη-
τας για το συγκεκριµένο καθεστώς ή/και µέτρο· 

στ) δήλωση του γεωργού ότι γνωρίζει τους ό-
ρους συµµετοχής και τις υποχρεώσεις που α-
πορρέουν από αυτή στα εν λόγω καθεστώτα ά-
µεσων ενισχύσεων ή/και µέτρων αγροτικής α-
νάπτυξης και ότι είναι ενήµερος σχετικά µε τις 
κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση µη τή-
ρησης των υποχρεώσεων

2. Με τα στοιχεία που συµπληρώνονται στην 
ΕΑΕ 2021ενηµερώνονται το σχετικό πεδίο της 
«∆ήλωσης Καλλιέργειας και εκτροφής Ζώων» 
του ΕΛΓΑ για την ασφάλιση της παραγωγής του.

Η ψηφιακή απεικόνιση των αγροτεµαχίων κα-
θώς και τα περιγραφικά δεδοµένα γίνονται µε 
υπόδειξη, κατά δήλωση και ευθύνη του γεωρ-
γού. Για το σκοπό αυτό στο πληροφοριακό σύ-
στηµα υπάρχουν τεχνικά µέσα εντοπισµού και 
τα αντίστοιχα επεξηγηµατικά εγχειρίδια χρήσης.

∆. ΥΠΟΒΟΛΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
1. Σε περίπτωση που γεωργός συµπληρώ-

σει εξαρχής το έντυπο της ενιαίας αίτησης έ-
τους 2021, υποβάλλει υποχρεωτικά τα εξής δι-
καιολογητικά:

Παραστατικά χρήσης ενοικιαζόµενων αγρο-
τεµαχίων: Ιδιωτικά συµφωνητικά µίσθωσης α-
γροτεµαχίων σε ηλεκτρονική µορφή. Σηµειώ-
νεται ότι όλα τα µισθωτήρια (πλην των ηλεκτρο-
νικών µέσω taxisnet) πρέπει να φέρουν γνήσιο 
της υπογραφής των ενδιαφεροµένων µερών. 

Αντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνοµι-

Ενοικιαστήρια, 
τίτλοι και ΑΤΑΚ

Οδηγίες ΟΣΔΕ,
αλλά χωρίς εγκύκλιο 
για τις μεταβιβάσεις
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κής ταυτότητας ή των κρίσιµων σελίδων του δια-
βατηρίου, απαιτείται µόνο για όσους γεωργούς 
αιτούνται την ενίσχυση του καθεστώτος γεωρ-
γών νεαρής ηλικίας ή λήψη δικαιωµάτων από 
το Εθνικό Απόθεµα ή την εξισωτική αποζηµίωση.

2. Στην περίπτωση προσυµπληρωµένων αι-
τήσεων, παραστατικά χρήσης ενοικιαζόµενων 
αγροτεµαχίων υποβάλλονται από το γεωργό 
εφόσον τροποποιούνται για την καλλιεργητι-
κή περίοδο 2020/2021και το έτος υποβολής 
αίτησης 2021.

 3. Στην περίπτωση που ο γεωργός ψηφιοποι-
ήσει –δηλώσει αγροτεµάχιο εντός περιοχών στις 
οποίες εφαρµόστηκε η υπ’ αριθ. 873/55993/20-
05-2015 ΚΥΑ θα πρέπει να υποβάλει τουλάχι-
στον ένα παραστατικό νόµιµης νοµής ή κατοχής.

4. Τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά έγγραφα 
συµπληρώνουν τον ηλεκτρονικό φάκελο του αι-
τούντα και δεν υπάρχει δυνατότητα επιπρόσθε-
της προσκόµισής τους µετά τη διαδικασία ελέγ-
χου διότι τα στοιχεία που χρησιµοποιούνται κα-
τά τη διενέργεια των µηχανογραφικών διασταυ-
ρωτικών και των διοικητικών ελέγχων είναι αυ-
τά που έχουν υποβληθεί και καταχωρηθεί στα 
πεδία της αίτησης και των εντύπων ελέγχων.

Η ορθή καταχώρηση και υποβολή της ενιαί-
ας αίτησης στη διαδικτυακή εφαρµογή, η πλη-
ρότητα του ηλεκτρονικού φακέλου και η εµπρό-
θεσµη οριστικοποίηση της, είναι αποκλειστική 
ευθύνη του αιτούντα.

Η αίτηση, µετά την οριστικοποίησή της λαµ-
βάνει αριθµό πρωτοκόλλου από τον ΟΠΕΚΕΠΕ 
παραλαµβάνεται, τηρείται και φυλάσσεται µαζί 
µε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά από το 
γεωργό, ενώ στον ΟΠΕΚΕΠΕ τηρείται ο φάκε-
λος σε ηλεκτρονική µορφή. Αίτηση που δεν έ-
χει οριστικοποιηθεί και λάβει αριθµό πρωτοκόλ-
λου, θεωρείται µη υποβληθείσα και δεν λαµβά-
νεται υπόψη στις επεξεργασίες των πληρωµών.

5. Υπενθυµίζεται ότι για τα αγροτεµάχια που 

µετέχουν στις δράσεις του Μέτρου 11 «Βιολο-
γικές Καλλιέργειες», του Μέτρου 8.1«∆άσωση 
και δηµιουργία δασικών εκτάσεων» και του Μέ-
τρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και Κλιµατικά 
Μέτρα» του ΠΑΑ 2014-2020 και είναι ενταγµέ-
να στις σχετικές αποφάσεις ένταξης του ΥΠΑ-
ΑΤ, για την τήρηση των δεσµεύσεων και των 
κριτηρίων επιλεξιµότητας πρέπει να βρίσκο-
νται στην κατοχή του παραγωγού καθ’ όλη τη 
διάρκεια του έτους δέσµευσης. Επισηµαίνεται 
ότι οι ηµεροµηνίες των ενοικιαστηρίων πρέπει 
να καλύπτουν το έτος αιτήσεων/δεσµεύσεων. 
Οµοίως θα πρέπει να καλύπτεται η προαναφε-
ρόµενη προϋπόθεση για τα εν δυνάµει προς έ-
νταξη αγροτεµάχια στο πλαίσιο των προσκλή-
σεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε πρώτο έ-
τος δεσµεύσεων το 2021.

6. Η υποβολή δικαιολογητικών άρδευσης, 
είναι υποχρεωτική για τον έλεγχο της τήρησης 
των δεσµεύσεων και των κριτηρίων επιλεξιµό-
τητας για την πληρωµή του µέτρου Μ10.1.04 
Μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργι-
κή δραστηριότητα, του ΠΑΑ 2014-2020. 

Ε. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΓΗΣ
1. Οι γεωργοί µπορούν να χρησιµοποιούν τα 

αγροτεµάχια που δηλώνουν στα καθεστώτα των 
άµεσων ενισχύσεων για κάθε γεωργική δραστη-
ριότητα. Γεωργικές εκτάσεις στις οποίες δεν α-
σκείται γεωργική δραστηριότητα, δεν είναι επι-
λέξιµες. Ειδικότερα για το έτος 2021 και εφε-
ξής, επιπλέον δεν είναι επιλέξιµες οι παρακάτω: 

A. Εκτάσεις που δηλώνονται εντός βοσκοτο-
πικών περιοχών (ενοτήτων) µε συντελεστή επι-
λεξιµότητας (pef) ίσο µε το µηδέν, ανεξαρτήτως 
είδους καλλιέργειας.

B. Εκτάσεις που δηλώνονται εντός βοσκοτοπι-
κών περιοχών του δικτύου NATURA2000, πλην 
εκείνων που δηλώνονται ως βοσκότοπος ή µό-
νιµη καλλιέργεια.

Δικαιώματα
Η στήριξη δυνάµει του 
καθεστώτος βασικής ενίσχυσης 
χορηγείται στους γεωργούς µε 
την ενεργοποίηση δικαιώµατος 
ενίσχυσης ανά επιλέξιµο εκτάριο 
εντός της ίδιας περιφέρειας. Τα 
ενεργοποιηθέντα δικαιώµατα 
ενίσχυσης θεµελιώνουν την 
καταβολή των ποσών που 
καθορίζονται σε αυτά. Κάθε 
δικαίωµα ενίσχυσης το οποίο 
δεν ενεργοποιήθηκε για περίοδο 
δύο συνεχόµενων ετών, 
προστίθεται στο εθνικό απόθεµα, 
πλην περιπτώσεων ανωτέρας 
βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων.

2. Πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή εξαι-
ρετικών περιστάσεων, τα αγροτεµάχια αυτά βρί-
σκονται στη διάθεση του γεωργού την 31η Μαΐου 
2021.Υπενθυµίζεται ότι για τα αγροτεµάχια που 
µετέχουν στις δράσεις του Μέτρου 11 «Βιολογι-
κές Καλλιέργειες», του Μέτρου 8.1«∆άσωση και 
δηµιουργία δασικών εκτάσεων» και του Μέτρου 
10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και Κλιµατικά Μέ-
τρα» του Π.Α.Α. 2014-2020, για την τήρηση των 
δεσµεύσεων και των κριτηρίων επιλεξιµότητας 
πρέπει να βρίσκονται στην κατοχή του παραγω-
γού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους δέσµευσης. 

3. Για τους βοσκότοπους, ως παραγωγικός νο-
είται ο βοσκότοπος µε ζωικό κεφαλαίο τουλάχι-
στον 0,7 ΜΜΖ/εκτάριο. Η αντιστοιχία για τη µε-
τατροπή των επιλέξιµων ζώων σε ισοδύναµες 
Μονάδες Μεγάλων Ζώων για τον έλεγχο της 
παραγωγικότητας του βοσκότοπου είναι η εξής: 

Αιγοπρόβατα ανεξαρτήτως ηλικίας και φύ-
λου: 0,15 ΜΜΖ/ζώο

Αρσενικά και θηλυκά βοοειδή κάτω των 6 
µηνών: 0,20 ΜΜΖ/ζώο

Αρσενικά και θηλυκά βοοειδή 6 έως 24 µη-
νών: 0,60 ΜΜΖ/ζώο

Αρσενικά και θηλυκά βοοειδή άνω των 24 
µηνών: 1,00 ΜΜΖ/ζώο

4. Το ελάχιστο µέγεθος των αγροτεµαχίων για 
τα οποία µπορεί να υποβληθεί αίτηση ενίσχυ-
σης στο πλαίσιο των άµεσων ενισχύσεων καθο-
ρίζεται ως εξής:

0,05 εκτάρια για όλα τα αγροτεµάχια πλην 
των ελαιοτεµαχίων 

0,03 εκτάρια για τα ελαιοτεµάχια στο πλαί-
σιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης

0,01 εκτάρια για τα ελαιοτεµάχια στο πλαί-
σιο του ειδικού µέτρου στήριξης για τη διατήρη-
ση των ελαιώνων στις παραδοσιακές ζώνες καλ-
λιέργειας της ελιάς στα µικρά νησιά του Αιγαίου.

5. Το ελάχιστο µέγεθος των αγροτεµαχίων για 
τα οποία µπορεί να υποβληθεί αίτηση πληρωµής 
στο πλαίσιο των Μέτρων αγροτικής ανάπτυξης 
προσδιορίζεται στις δεσµεύσεις που έχει αναλά-
βει ο παραγωγός ανά Μέτρο /∆ράση.

6. Στην ΕΑΕ έτους 2021 δηλώνονται οι καλ-
λιέργειες που καταλαµβάνουν το αγροτεµάχιο 
κατά τον κύκλο παραγωγής, δηλ. από το φθινό-
πωρο του2020 έως και το καλοκαίρι του 2021.

ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΠΡΟΪΟΝ

ΧΡΗΣΗ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ 

ΣΠΟΡΟΥ
(kg/ha)

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

(τόνοι/ha)

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΚΤΑΣΗ 
ΧΩΡΑΦΙΟΥ

(ha)

 ΡΥΖΙ 4 0,05

 ΣΚΛΗΡΟΣ ΣΙΤΟΣ 120 0,05

 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΤΟΜΑΤΑ 50 0,1

 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΧΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 7 0,1

 ΣΠΟΡΟΙ ΣΠΟΡΑΣ ✓ ✓ 0,05

 ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ 2,5
0,05 και 0,2 
ανάδικαιούχο

 ΡΟ∆ΑΚΙΝΑ ΧΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 3 0,1

 ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΤΑΦΙ∆Α 1,5 0,1

 ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ 1U/ha =100.000 
σπόροι/ha

✓ 0,05

 ΒΑΜΒΑΚΙ 16 ή 13 για υβρίδια ✓ 0,05
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Νέο σύστημα 
διαχωρισμού 
για αλωνιστικές 
της John Deere
Kάθε νέο µοντέλο θεριζοαλωνιστικής της John Deere 
φέρει και κάτι επαναστατικό κάθε φορά, έχοντας όµως 
κρατήσει «παρακαταθήκη» τα χαρακτηριστικά των άξιων 
προκατόχων τou. Αυτή τη φορά οι µηχανικοί της John 
Deere εφοδίασαν τη νέα Σειρά T των θεριζοαλωνιστικών 
µε το βελτιωµένο σύστηµα διαχωρισµού Tangential Plus, 
που ανεβάζει σηµαντικά τα επίπεδα απόδοσης, συνερ-
γαζόµενο µε όλα τα υπόλοιπα τεχνολογικά βοηθήµα-
τα που επιτάσ- σει η νέα εποχή της γεωργίας ακριβείας.

Η καινοτοµία Tangenial Plus
Σύµφωνα µε την εταιρεία, o νέος διαχωριστής των 800 

χιλιοστών που ενσωµατώνει το σύστηµα Tangenial Plus 
είναι ένας από τους µεγαλύτερους της αγοράς.

Το κοίλο επανασχεδιάστηκε από κάτω, µε την John 
Deere να λέει ότι συνολικά η απόδοση αυξήθηκε κατά 
10%. Το σύστηµα ροής της καλλιέργειας δε «λυγίζει ού-
τε σπάει το σιτάρι ή το άχυρο και βελτιωµένη απόδοση 
για όλες τις καλλιέργειες και όλες τις συνθήκες συγκο-
µιδής. Τα προηγµένα συστήµατα αλωνίσµατος και κα-
θαρισµού έχουν πλέον και µία από τις µεγαλύτερες επι-
φάνειες σε σχέση µε τον ανταγωνισµό. Μικρές αναβαθ-
µίσεις έχουν γίνει και στις κεφαλές ώστε να ταιριάζουν 
ιδανικά  στην εκάστοτε καλλιέργεια.

Οι συµβατές µε τις θεριζοαλωνιστικές µηχανές Τ κε-
φαλές είναι οι κλασικές 600R, 600F, 600X και οι κεφα-
λές µε ιµάντες 700PF, 700D και 700FD, µε το πλάτος αυ-
τών, ανάλογα την έκδοση, να φτάνει τα 13,7 µέτρα. Η 
γωνίας περιτύλιξης του κυλίνδρου σπασίµατος έχει επε-
κταθεί κατά 8 µοίρες ενώ, όπως αναφέρθηκε, ο διαχω-
ριστής έχει αυξηθεί από τα 660 στα 800 χιλιοστά. Ακό-
µη, οι γωνίες και τα σηµεία διασύνδεσης µεταξύ των κυ-
λίνδρων διατηρήθηκαν για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη 
ροή καλλιέργειας. Αυτό σηµαίνει ότι ολόκληρη η περιο-
χή αλωνίσµατος και διαχωρισµού έχει αυξηθεί κατά 18%.

Ο κύλινδρος των 660 χιλιοστών εγγυάται καθαρό και 
άµεσο αλωνισµό που διατηρεί σε ιδανική κατάσταση το 
άχυρο, χωρίς να φθείρονται οι κόκκοι. Αυτό αποδίδεται 
στις µεγάλης διαµέτρου 10 ραβδώσεις, του υψηλού ταλα-
ντευόµενου βάρος και του γεγονότος ότι οι θεριζοαλω-
νιστικές της John Deere εστιάζουν πιο πολύ στο τρίψιµο 
παρά στο κτύπηµα. Ο ανοικτός κύλινδρος κατευθύνει τη 
σκό νη στο µηχάνηµα και δεν τον βγάζει έξω από τον τρο-
φοδότη δίνοντας καλύτερη ορατότητα προς την κεφαλή.

Ανάλογα µε τις ανάγκες του κάθε παραγωγού η John 
Deere προσφέρει δύο συστήµατα τεµαχισµού: το Fine Cut 
και το Extra Fine Cut. Και τα δύο µοντέλα διανέµουν ο-
µοιόµορφα τα υπόλειµµατα πίσω από την θεριζοαλωνι-
στική, δηµιουργώντας ιδανικές συνθήκες για την επα-
κόλουθη εργασία στο πεδίο. ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ

sofos@agronews.gr

Πρεµιέρα στην αγορά κάνει το ολοκαίνουρ-
γιο McCormick X5.085, ένα τρακτέρ για µε-
ταφορικές εργασίες, εργασίες φόρτωσης και, 
φυσικά, εφαρµογές πεδίου. Το νέο µέλος 
της McCormick διαθέτει ένα κινητήριο σύ-
νολο 3,4 λίτρων απόδοσης 75 ίππων. Οι τε-
λευταίο φτάνουν στον τροχό µε φιλικότητα 
προς το περιβάλλον, αφού το µοντέλο συµ-
µορφώνεται µε τα τελευταία πρότυπα ρύπων 
Stage V, κάνοντας χρήση EGR, DOC και DPF, 

µε το σύστηµα SCR να απουσιάζει. Η ροπή 
του µοτέρ αγγίζει τα 375 Nm στις 1400 σ.α.λ. 

Η McCorminck µιλάει για ένα από τα πιο α-
ποδοτικά τρακτέρ στην αγορά, που σέβονται 
τα λειτουργικά κόστη και προάγουν την ά-
νεση. Το νέο X5.085 µειώνει αυτά τα κόστη 
µε τα παρατεταµένα διαστήµατα σέρβις, ενώ 
βελτιώνει την αυτονοµία του τρακτέρ  µε το 
ντεπόζιτο των 103 λίτρων να φτάνει για µια 
ολόκληρη µέρα βαριών εργασιών στο χωράφι.

Η ικανότητα ανύψωσης του µηχανικά ελεγ-
χόµενου πίσω συνδέσµου Cat II είναι 3,9 τό-
νοι (προαιρετική µπροστινή σύνδεση 1,7 τό-

Εργασίες φόρτωσης 
μειωμένου κόστους 
με το νέο McCormick    
Το καινούργιο μοντέλο X5.085 λανσάρεται ως ένα 
από τα πιο αποδοτικά τρακτέρ του ομίλου στην αγορά
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Όλα µε ένα κουµπί 
στα Claas Nexos
Εφοδιασµένα µε µοτέρ 
FPT 3,5 λίτρων και απόδο-
σης από 75 έως 112 ίπ-
πους, τα Claas Nexos θεω-
ρούνται όχι µόνο ευέλικτα 
αλλά και ιδιαιτέρω ισχυρά, 
όπου χρειάζεται. Κι αυτό 
γιατί ο χειριστής έχει τη 
δυνατότητα να ρυθµίσει τις 
στροφές λειτουργίας του 
κινητήρα µε το πάτηµα 
ενός κουµπιού για βέλτι-
στη απόδοση των παρελ-
κόµενων που κάνουν χρή-
ση του pto. Η ορατότητα 
για τον χειριστή µέσα από 
την καµπίνα είναι σε πολύ 
υψηλά επίπεδα λέει η γερ-
µανική εταιρεία. 

Η συµµορία των 
τριών από την Κuhn
Η Kuhn λανσάρει τη «συµ-
µορία των τριών», έναν νέο 
αναρτώµενο συνδυασµό 
χορτοκοπτικών µε τον κωδι-
κό FC9330RA που αποτε-
λείται από µία ενσωµατωµέ-
νη µονάδα συλλογής και 
χορτοκοπτικά εµπρός και πί-
σω, για 9,3 µέτρα πλάτος 
κοπής σε ένα µοναδικό πέ-
ρασµα. Το πλάτος της θη-
µωνιάς µπορεί να ρυθµιστεί 
µεταξύ 1,8 και 3,6 µέτρων ή 
οι συλλογείς µπορούν να 
αφαιρεθούν από τη δουλειά 
για να αφήσουν το κοµµένο 
γρασίδι απλωµένο.

νων Cat II). Τα χειριστήρια προσάρτησης εξο-
πλισµού βρίσκονται τόσο στην καµπίνα όσο 
και στο φτερό του λασπωτήρα ενώ υπάρχουν 
πέντε υδραυλικά καρούλια και ένας ρυθµός 
ροής 56 λίτρων/λεπτό.

Το τρακτέρ µπορεί να συνδεθεί µε το νέο 
µπροστινό φορτωτή M15 -που ελέγχεται α-
πό ένα νέο ειδικό χειριστήριο-, το ανασχε-
διασµένο πλαίσιο του οποίου δεν µειώνει 
την απόσταση από το έδαφος ούτε περιο-
ρίζει το εύρος γωνίας του µπροστινού άξο-
να. Λειτουργεί όµως µε γραµµικό και οµοι-
όµορφο τρόπο χάρη στην ανάρτηση µε 2 
συσσωρευτές αζώτου τοποθετηµένους µε-
ταξύ των κυλίνδρων.

Αναρτηµένη σε τέσσερα σινεµπλόκ, η κα-
µπίνα τεσσάρων πυλώνων εφοδιάζεται µε έ-
να νέο πρωτότυπο χειριστήριο για τον έλεγ-

χο του κιβωτίου ταχυτήτων ( Hi-Lo και H-M-
L) την αυτόµατη απελευθέρωση του µπρο-
στινού φορτωτή και άλλες λειτουργίες. Ο 
ουρανός της καµπίνας είναι χαµηλωµένος 
για εύκολη είσοδο σε στενούς χώρους ενώ 
διαθέτει και οροφή.

Σύµφωνα µε την εταιρεία, το  McCormick 
X5.085 εφοδιάζει µε το σύστηµα IBS (Ολοκλη-
ρωµένο Σύστηµα Φρένων) που συνδυάζει τα 
πίσω φρένα µε τα µπροστινά φρένα, αµφότε-
ρα ενσωµατωµένα στον άξονα, µειώνοντας 
την απόσταση πέδησης κατά 50%. Τα φρένα 
λειτουργούν, έτσι, ανάλογα µε την προσπά-
θεια που ασκείται στα πεντάλ, επιτρέποντας 
την απόλυτη ακρίβεια πέδησης.

Το νέο McCormick X5.085 έχει επίσης 
σχεδιαστεί για να φιλοξενεί το σύστηµα τη-
λεµατικής McCormick Fleet Management, 
για να παρακολουθούνται στοιχεία όπως η 
απόδοση του τρακτέρ, η κατανάλωση καυ-
σίµου, οι ώρες εργασίας και η προγραµµα-
τισµένη συντήρηση. Όλες αυτές οι πληρο-
φορίες εµφανίζονται στην αντίστοιχη διαδι-
κτυακή πύλη της εταιρείας αλλά και σε µια 
εφαρµογή για κινητές συσκευές, παρέχο-
ντας χρήσιµες πληροφορίες στους ιδιοκτή-
τες για τη µεγιστοποίηση της δραστηριότη-
τας των τρακτέρ τους.

Φορτωτής Μ 15
Λειτουργεί µε γραµµικό και οµοιό-

µορφο τρόπο χάρη στην ανάρτηση µε 
2 συσσωρευτές αζώτου τοποθετηµέ-

νους µεταξύ των κυλίνδρων
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Αγαπώ το 
φωτεινό σήμερα

 ∆ιαχρονικό: Το παρελθόν το 
γνωρίζω, ώστε να µην µε γοητεύει. 
Το µέλλον είναι σκοτεινό, ώστε να µε 
τροµάζει. Αγαπώ το φωτεινό, το 
γνωστό, σήµερα. Μ. Καραγάτσης

 Καλιφόρνια: Η Ελλάδα 
ονειρεύεται να γίνει «Καλιφόρνια της 
Μεσογείου» µε το σχέδιο «Greece 
2.0» µε τα 30 δις ευρώ του Ταµείου 
Ανάκαµψης. Το σχέδιο Πισσαρίδη µε 
4.104 σελίδες είναι ευκαιρία µία σε 
κάθε γενιά (Κυρ. Μητσοτάκης) µε 
εστίαση σε καινοτοµία, θέσεις  
εργασίας και αραγωγικότητα. 
Süddeutsche Zeitung, Deutsche 
Welle, texnologosgeoponos.gr, 
2/5/2021.

 Κτηµατολόγιο: Από 26/4/2021 
διατίθεται ψηφιακά το Πιστοποιητικό 
Κτηµατογραφούµενου Ακινήτου µε 5 
ευρώ (µέσω πιστωτικής), µέσω της 
πλατφόρµας «Θέαση» του 

Κτηµατολογίου 
(maps.gov.gr). Η 
διαδικασία 
ολοκληρώνεται 
σε λίγα λεπτά 
από το 
ktimatologio.gov.
gr. Το 
πιστοποιητικό 

φέρει εγκεκριµένη ηλεκτρονική 
σφραγίδα του Κτηµατολογίου, καθώς 
και χρονοσφραγίδα. eleftheria.
gr, texnologosgeoponos.gr, 
2/5/2021. 

 ZEFFIROS: H δηµιουργία 
γεωργικών κοινοτήτων «ZEFFIROS» 
είναι το αντικείµενο της έργου 
διασυνοριακής συνεργασίας, που 
λήγει στις 16/12/2021, όπου 
κυρίαρχο είναι η κατασκευή µονάδας 
βιοαερίου στο ΒΙΟΠΑ Σερρών. 
Συµµετέχουν ΑΠΘ, Σφαγείο Νέου 
Σκοπού, ∆ήµος ∆οϊράνης και το 
σχολείο Koco Racin. Στις 22/4/2021 
ακούστηκε ότι έγινε προµήθεια 
κάδων κοµποστοποίησης, είναι σε 
εξέλιξη η έρευνα απόψεων για την 
κυκλική οικονοµία, έγινε πλατφόρµα 
µε εκπαιδευτικό υλικό στην κυκλική 
οικονοµία, το σφαγείο Νέου Σκοπού 
ενισχύθηκε µε εξοπλισµό 
επεξεργασίας ζωικών αποβλήτων, 
ενώ ετοιµάζεται προµήθεια οχηµάτων 
και κάδων κοµποστοποίησης, καθώς 
επίσης και έρευνες και εκπαιδευτικά 
σεµινάρια. ertnews.gr, /5/2021.
                                    *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Η λευκή ποικιλία σταφυλιού «Ζουµιάτι-
κο», που καλλιεργείται σε µικρές εκτά-
σεις, κυρίως στην Ανατολική Μακεδο-
νία και Θράκη, κατά µήκος της διασυ-
νοριακής ζώνης Ελλάδας και Βουλγα-
ρίας αναµένεται να είναι ένα από τα ε-
πόµενα προϊόντα του εγχώριου αγρο-
τικού τοµέα, που θα λάβει την πιστο-
ποίηση «Προστατευόµενης Ονοµασίας 
Προέλευσης». Ο φάκελος µε τα παρα-
στατικά υποστήριξης του αιτήµατος έ-
χει ήδη συµπληρωθεί και αναµένεται 
τις επόµενες ηµέρες να κατατεθεί και 
επίσηµα προς το υπουργείο Αγροτι-
κής Ανάπτυξης για την πρώτη αξιολο-
γική κρίση, πριν πάρει το δρόµο για τις 
Βρυξέλλες και το τελικό «crash test» α-
πό τις αρµόδιες κοινοτικές υπηρεσίες.

Πίσω από την πρωτοβουλία για την 
καταχώρηση του «Ζουµιάτικου» ως προ-
ϊόν ΠΟΠ, κρύβεται το ερευνητικό έργο 
διασυνοριακής συνεργασίας «Vinesos», 
στο οποίο συνεργάστηκαν ερευνητικά 
και πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, µε φο-
ρείς του κλάδου της αµπελουργίας και 
της οινοποίησης από την Ελλάδα και τη 
Βουλγαρία, µε σκοπό τον εντοπισµό, τη 

γενετική ταυτοποίηση, τη διάσωση και 
την ανάδειξη σπάνιων και υπό εξαφά-
νιση ποικιλιών αµπέλου που φύονται 
σε περιοχές εκατέρωθεν των συνόρων.

«Ήταν µια από τις δεσµεύσεις που 
είχαµε αναλάβει µε το πρόγραµµα και 
τώρα που βρισκόµαστε στο κλείσιµό 
του, ο γεωπόνος µας ετοίµασε και θα 
καταθέσει το φάκελο», επισηµαίνει στην 
Agrenda ο Σταµάτης Αγγελόπουλος, Α-
ντιπρύτανης Έρευνας και ∆ια βίου Εκ-
παίδευσης του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµί-
ου Ελλάδος (∆ΙΠΑΕ), που υπήρξε βασι-
κός εταίρος στο «Vinesos».

Αναφορικά µε τα οργανοληπτικά 
χαρακτηριστικά της υπό καταχώρηση 
ποικιλίας, η Αναστασία Γιαννακούλα, 
επίκουρη καθηγήτρια στο ∆ΙΠΑΕ και 

υπεύθυνη του εργαστηρίου φυσιολο-
γίας φυτών, εξηγεί πως το Ζουµιάτι-
κο δίνει ένα χρυσοκίτρινο και φωτει-
νό χρώµα, µε άρωµα σταφυλιού, αλλά 
και υπερώριµων φρούτων, αφήνει µια 
ισορροπηµένη γεύση, µε ελαφρύ άρω-
µα στο στόµα. Καλλιεργητικά είναι  ποι-
κιλία πολύ ζωηρή και παραγωγική, µε 
αντοχή στις ασθένειες, προσαρµόζεται 
σε αµµώδη και ελαφρά εδάφη, στα ο-
ποία δίνει ποιοτικά προϊόντα, µε τρύ-
γο στα τέλη Σεπτεµβρίου.

Η ίδια συµπληρώνει πως «το Ζουµιά-
τικο συµµετέχει µαζί µε άλλες ποικιλίες 
όπως το Ληµνιό και το Μαυρούδι, στην 
παραγωγή τοπικών ερυθρωπών και ε-
ρυθρών οίνων, καθώς και άλλων κοι-
νών επιτραπέζιων κρασιών».

Στo δρόμο για τα ΠΟΠ
η χρυσοκίτρινη ποικιλία 
σταφυλιού Ζουμιάτικο
της Θράκης Πίσω από την πρωτοβουλία υποστήριξης 

του αιτήματος το ερευνητικό έργο 
διασυνοριακής συνεργασίας «Vinesos»

O Σταµάτης Αγγελόπουλος αντιπρύτανης 
Έρευνας και ∆ια βίου Εκπαίδευσης 
του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου Ελλάδος.

Γονιδιακές αναλύσεις για το προφίλ 8 ποικιλιών 
και µετά προώθηση σε οινοποιητικές επιχειρήσεις

Εκτός από το Ζουµιάτικο, στο Vinesos εξετάστηκαν συνολικά 8 ελληνικές 
ποικιλίες, οι λευκές Ζουµιάτικο και Κερατσούντα και οι ερυθρές Μαυρούδι, 
Παµίδι, Μπογιαλαµάς, Καρναχαλάς, Σέφκα και Ληµνιό και εννέα βουλγαρικές. 
Σε αυτές πραγµατοποιήθηκαν γονιδιακές αναλύσεις, ώστε να προσδιοριστεί 
το γενετικό τους προφίλ, και µετρήσεις στη φυσιολογία φυτών και βλαστών, 
µε σκοπό να ταυτοποιηθούν και να αναδειχθούν τα χαρακτηριστικά τους. Έχει 
γίνει και συγγραφή ενός αµπελουργικού οδηγού, µε καλλιεργητικές πρακτικές 
για το σύνολο των παραδοσιακών ποικιλιών που µελετήθηκαν, ενώ στήθηκαν 
και δύο πιλοτικοί αµπελώνες, στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία, µε προοπτική να 
διεξαχθεί περαιτέρω έρευνα των ειδών και να φτιαχτεί πολλαπλασιαστικό 
υλικό για τη διάσωσή τους. Στο επόµενο στάδιο θα προωθηθεί και η 
εµπορικότητα των ποικιλιών, µέσα από δράσεις προώθησής τους.

Εµπόριο
Θα επιχειρηθεί 
να προωθηθεί 

η εµπορι-
κότητα των 
συγκεκριµέ-

νων ποικιλιών

Ληµνιό
Μαζί µε άλλες 
ποικιλίες όπως 
το Ληµνιό και 
το Μαυρούδι 

συµµετέ-
χει στην 

παραγωγή 
ερυθρωπών 
και ερυθρών 

οίνων

Θράκη
Το «Ζου-
µιάτικο», 

καλλιεργείται 
σε µικρές 

εκτάσεις στην 
Ανατολική 
Μακεδονία 
και Θράκη

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr
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Από νέα οπτική αυτή που…επέβαλε η 
πανδηµία κοιτούν τις αγορές οι παρα-
γωγοί ελαιόλαδου, που θέλουν να πα-
ράγουν εξειδικευµένο προϊόν µε βά-
ση τις καταναλωτικές ανάγκες και να 
µοιραστούν την αξία του µε τον κόσµο.

Παρά τη δύσκολη συγκοµιδή σε όλη 
τη λεκάνη της Μεσογείου και τις οικονο-
µικές δυσκολίες που προκλήθηκαν από 
την πανδηµία Covid-19, ο Παγκόσµιος 
∆ιαγωνισµός Ελαιόλαδου NYIOOC του 
2021 (24-28 Mαΐου) καταγράφει ρεκόρ 
συµµετοχών καθώς θα λάβουν µέρος 
1.171 ελαιόλαδα από 28 χώρες.

Παραγωγοί από Ελλάδα, Ιταλία, Κρο-
ατία και Τουρκία αύξησαν φέτος τις εγ-
γραφές τους για συµµετοχή στο διαγω-
νισµό, και πολλοί υπέβαλαν νέες παραλ-
λαγές προϊόντων για να ξεχωρίσουν οι 
ετικέτες τους στην παγκόσµια αγορά.

Παράγοντες, όπως ο περισσότερος 
χρόνο που αφιερώθηκε στους ελαιώ-
νες, τα διαδικτυακά σεµινάρια, αναφέρ-
θηκαν ως λόγοι που περισσότεροι παρα-
γωγοί αποφάσισαν να εκθέσουν τα λά-
δια τους στην 9η έκδοση του µεγαλύτε-
ρου και πιο διάσηµου διαγωνισµού ποι-
ότητας ελαιόλαδου στον κόσµο.

Η Τουρκία ήταν µεταξύ των χωρών 
που σηµείωσαν σηµαντική σχετική αύ-
ξηση των συµµετοχών, µε διπλάσιο αριθ-
µό παραγωγών που συµµετείχαν στον 
Παγκόσµιο ∆ιαγωνισµό Ελαιόλαδου 
το 2021 από το 2020. Η Suzan Kantarci 
Savas, µέλος του πάνελ NYIOOC από την 
Τουρκία, µιλώντας στο Olive Oil Times 
ανέφερε πως πιστεύει ότι οι στρατηγι-
κές των παραγωγών αλλάζουν για να 
προσαρµοστούν στην παγκόσµια αγο-
ρά. «Σήµερα, οι νέες γενιές σκέφτονται 
διαφορετικά. Θέλουν να παράγουν εξει-
δικευµένο ελαιόλαδο και θέλουν να µοι-
ραστούν την αξία τους µε τον κόσµο».

Οι Κροάτες παραγωγοί υπέβαλαν ε-
πίσης ρεκόρ-υψηλό αριθµό συµµετο-
χών στο φετινό NYIOOC, στέλνοντας 

100 δείγµατα, 67% περισσότερο από το 
σύνολο του προηγούµενου έτους. Μά-
λιστα, η Karolina Brkic Bubola, επικεφα-
λής επιτροπής από την Κροατία, απέδωσε 
την αύξηση αυτή σε µικρότερους παρα-
γωγούς που επιδιώκουν να ξεχωρίσουν 
στη διεθνή σκηνή. «Οι µικροί παραγω-
γοί δεν µπορούν να ανταγωνιστούν στις 
διεθνείς αγορές από την άποψη της πο-
σότητας», δήλωσε στο Olive Oil Times. 

Ο Antonio G. Lauro, εννέα φορές µέ-
λος του πάνελ NYIOOC και επικεφαλής 
της επιτροπής του 2021, συµφωνεί ότι 
οι παραγωγοί βλέπουν όλο και περισ-
σότερο βραβεία από διαγωνισµούς ελαι-
ολάδου ως τρόπο προστιθέµενης αξίας 
στα προϊόντα τους. Φέτος, οι Ιταλοί υπέ-
βαλαν 252 συµµετοχές µε αύξηση κα-
τά 29% από πέρυσι, ενώ η Ελλάδα ση-
µείωσε αύξηση 27% µε 126 συµµετοχές.

Ορατότητα στις ξένες αγορές
για μικρούς ελαιοπαραγωγούς
δίνει ο διαγωνισμός ΝΥΙΟΟC

Δίαυλος ΕΑΣ Κιάτου για απευθείας 
πώληση συσκευασμένων τροφίμων

Στην δηµιουργία ηλεκτρονι-
κής πλατφόρµας για την προ-
ώθηση των προϊόντων Ελλή-
νων παραγωγών προχώρησε 
η Ένωση Κιάτου. Όπως ανα-
φέρει σχετικά ο πρόεδρος της 
Ένωσης, Κωνσταντίνος Παπα-
βασιλείου, στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση myunion.gr φιλο-
ξενούνται περισσότερα από 
100 προϊόντα µέχρι στιγµής, 
τα οποία προέρχονται από του-
λάχιστον 80 παραγωγούς πα-
νελλαδικά. 

«Στόχος µας είναι να φέρουµε 
σε επαφή τους παραγωγούς µε 
τους καταναλωτές αλλά και µε 
χονδρεµπόρους ή επιχειρήσεις 
λιανικής πώλησης τροφίµων», 
εξηγεί ο κύριος Παπαβασιλεί-
ου. «Για να ενταχθούν τα προ-
ϊόντα του στο My Union ο εκά-
στοτε παραγωγός µας ενηµε-
ρώνει για τα προϊόντα που δι-
αθέτει, µας στέλνει δείγµα του 
για να περάσει από ποιοτικό έ-
λεγχο και στη συνέχεια εντάσ-
σεται στην πλατφόρµα µας. Η 
διάθεση αφορά αποκλειστικά 
σε συσκευασµένα τρόφιµα και 
όχι σε νωπά».

Συµφωνίες µε εταιρείες 
ταχυµεταφορών

Η Ένωση Κιάτου έχει συνάψει 
συµφωνίες µε τις εταιρείες τα-
χυµεταφορών Speedex και ACS, 
οι οποίες εξυπηρετούν την απο-
στολή των προϊόντων πανελλα-
δικά σε ό,τι αφορά την εξυπη-
ρέτηση των πελατών λιανικής. 

Για την ένταξη στην πλατφόρ-
µα η προµήθεια που καλείται 
να πληρώσει επί της εκάστο-
τε παραγγελίας ο κάθε παρα-
γωγός, κυµαίνεται στα επίπε-
δα του 2%. Ωστόσο το συγκε-
κριµένο ποσοστό δύναται να 
µεταβληθεί προς τα κάτω, κά-
τι που συναρτάται από την χι-
λιοµετρική απόσταση που χω-
ρίζει τον παραγωγό από το ση-
µείο αποστολής και τις ποσότη-
τες της κάθε παραγγελίας. Τα 
κυριότερα προϊόντα που δια-
κινούνται είναι όσπρια, µέλι, 
µαρµελάδες, γλυκά κουταλιού 
και κρασί. 

H Ένωση Κιάτου διαθέτει την 
ετικέτα κρασιού Kiato Wines κα-
θώς και όσπρια µε κύριο προϊ-
όν τα φασόλια Βανίλιες Φενεού.  

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ 

Ψηφιακές 
φιάλες οίνου
µε bitcoin του 
Château Darius
Μία πρωτότυπη τάση 
για τη σύγχρονη 
ψηφιακή εποχή 
ακολουθεί το Château 
Darius του Bordeaux. 
Το γαλλικό οινοποιείο 
πουλά ψηφιακές 
φιάλες (NFT, ψηφιακά 
περιουσιακά στοιχεία) 
στην ιστοσελίδα 
BakerySwap για 100 
µάρκες, δηλαδή σαν 
κρυπτονόµισµα µε 
ισοδύναµη αξία 335 
λίρες. Ο Flavien Darius 
Pommier, ιδιοκτήτης 
του Château Darius, 
δήλωσε ότι «αποστολή 
και κίνητρό µου είναι 
να κάνω το κρασί µου 
δηµοφιλές σε όλο τον 
κόσµο, αλλά και να το 
κάνω προσβάσιµο 
παντού», 
προσθέτοντας ότι 
δέχεται πληρωµές 
Bitcoin.

Ένα βραβείο στον διαγωνισµό δίνει 
καλύτερη θέση στη διεθνή αγορά.

My Union
Για να ενταχθούν 

τα προϊόντα στο My 
Union ο παραγωγός 
στέλνει δείγµα από 

αυτά, για να περάσουν 
από ποιοτικό έλεγχο

100

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

80

2%

ΠΑΡΑΓΩΓΟI

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
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Thallon

Έντεχνο ελαιόλαδο 
με εισιτήριο στα 
60 ευρώ το κιλό  
Δύο μουσικοί από τη Θεσσαλονίκη μπήκαν στην 
εμφιάλωση με 90 στρέμματα ελιάς Χαλκιδικής

Εξαγωγές
Βασική αγορά για το 
προϊόν είναι η Βόρεια 
Ελλάδα και η Γερµα-
νία, ενώ εξαγωγές 

γίνονται στη Φιλανδία 
και τη Σουηδία

Το προϊόν σε συσκευασία 
των 350 ml, διαθέτει ισχυρισµό 
υγείας, λόγω της υψηλής 
συγκέντρωσης πολυφαινόλων 
και βιταµίνης Ε.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Κατά τους τουριστικούς µήνες µου-
σικοί και όλο τον υπόλοιπο και-
ρό επιχειρηµατίες αγρότες, ο ∆η-
µήτρης και ο Ανδρέας Τσικού-
ρης, δύο αδέρφια από την Χαλ-
κιδική, κάνουν τα πρώτα τους βήµατα στον 
χώρο του premium ελαιολάδου, µε το προϊ-
όν τους να αγγίζει στο ράφι ακόµα και τα 60 
ευρώ το κιλό. 

Ούτε δύο χρόνια δεν πέρασαν από τότε που 
συστήθηκαν στις αγορές µε το βιολογικό α-
γουρέλαιο Thallon, φτιαγµένο από χονδρε-
λιά Χαλκιδικής, µια αγαπηµένη από τους κα-
ταναλωτές ποικιλία, η οποία όµως περνάει 
δύσκολα στα µονοπάτια του εµπορίου. 

Τα δύο αδέρφια, µεγαλωµένα στην Ορµύ-
λια Χαλκιδικής, δεν µπορούσαν παρά να έ-
χουν από την παιδική τους ηλικία τριβή µε 
τη συγκεκριµένη ποικιλία ελιάς και µέχρι το 
2019 φρόντιζαν συστηµατικά τα 90 στρέµµα-

τα της οικογένειας και παρέ-
διδαν σε εµπόρους τον καρ-
πό µε µια µέση τιµή πενταε-
τίας γύρω στα 0,80 λεπτά το 
κιλό, σύµφωνα µε υπολογι-
σµούς του ∆ηµήτρη Τσικούρη. 

Όντας µουσικοί του έντεχνου 
και µάλιστα γνωστοί στη φιλό-

µουση κοινότητα της Θεσσαλονίκης, τα κί-
νητρά τους να πάνε ένα βήµα παραπέρα την 
οικογενειακή αγροτική εκµετάλλευση δεν ή-
ταν αµιγώς οικονοµικά. «Ένα πρόβληµα υ-
γείας συγγενικού προσώπου µας έκανε να 
ψαχτούµε λίγο παραπάνω µε την υγεία µας 
και αυτό το µονοπάτι µας οδήγησε και στον 
ουσιαστικό παράγοντα της διατροφής» λέει 
ο συνοµιλητής µας στην Agrenda. 

Μέτρησαν τότε στο Καποδιστριακό Πανε-
πιστήµιο της Αθήνας τα οργανοληπτικά χα-
ρακτηριστικά του ελαιολάδου που έφτιαχναν 
µε τις ψιλές ελιές για το σπίτι και είδαν ότι το 
προϊόν τους εµπίπτει στην κατηγορία των ε-
ξαιρετικά premium ελαιολάδων. 

Από µικρά παιδιά ο ∆ηµήτρης Τσικούρης και ο αδερφός του Ανδρέας µαθήτευσαν να 
δουλεύουν τον ελαιώνα. Στη συνέχεια έγιναν µουσικοί, αλλά η αγροτική τέχνη που έµαθαν 
τους άνοιξε το δρόµο για διεθνή καριέρα µε το τυποποιηµένο ελαιόλαδο που παράγουν.

Αφοί Τσικούρη
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Από τη στιγµή όµως που αποφάσι-
σαν να µπούνε στο χορό της αγο-
ράς τυποποιηµένου ελαιολάδου το 
2018, ζύγισαν µε επενδυτική µα-
τιά κάθε τους κίνηση. «Θέλαµε να 
γίνει επαγγελµατική δουλειά από 
την αρχή. Απευθυνθήκαµε σε εται-
ρεία για το marketing, φτιάξαµε κα-
λή συσκευασία και ιστοσελίδα» λέει 
ο ∆ηµήτρης, που αποτιµά σε περί-
που 50.000 ευρώ την αρχική επέν-
δυση που έκαναν τα δύο αδέρφια. 

Σε αυτό το στάδιο ανάπτυξης της 
επιχείρησης, εµφιαλώνονται περί-
που 2 τόνοι αγουρέλαιο, µε τις ελιές 
να µαζεύονται προς τα τέλη Σεπτέµ-
βρη και να χρειάζονται περίπου 10 
κιλά καρπού για να παραχθεί 1 κι-
λό ελαιολάδου. Βασική αγορά για 
το προϊόν της αγροτικής εταιρείας 
που έστησαν οι δυο τους είναι η Βό-
ρεια Ελλάδα και η Γερµανία, ενώ ε-
ξαγωγές γίνονται στη Φιλανδία και 
τη Σουηδία. Φυσικά, η εταιρεία ίσα 
που πρόλαβε την προ πανδηµίας ε-
ποχή και έτσι οι λιγοστές τουριστι-
κές ροές, οι αραιές και άτονες δια-
δικτυακές εκθέσεις και η οικονοµι-
κή επισφάλεια που επέβαλε η συν-

θήκη του κορωνοϊού, καλύπτουν το 
µεγαλύτερο µέρος της έως τώρα πο-
ρείας του Thallon.  

Η δυνατότητες της εκµετάλλευσης 
επιτρέπουν έως και 5 τόνους αγου-
ρελαίου, ενώ αν η αγορά το αποζη-
τήσει στη συνέχεια, ήδη κοντινοί βι-
οκαλλιεργητές ελιάς έχουν προσεγ-
γίσει τα αδέρφια Τσικούρη για κά-
ποια πιθανή συνεργασία. «Τώρα ξε-
κινάµε ουσιαστικά την προσπάθειά 
µας. Άλλωστε µόλις φέτος πήραµε 
και την πιστοποίηση της βιολογικής 
παραγωγής» εξηγεί στην Agrenda 
o ∆ηµήτρης Τσικούρης, λέγοντας 
πως στόχος  είναι να κάνουν µικρά 
βήµατα και να πορευτούν µε… «πε-
νταετές πλάνο». Το προϊόν µπαίνει 
σε συσκευασία των 350 ml, και δι-
αθέτει ισχυρισµό υγείας,  λόγω της 
υψηλής συγκέντρωσης πολυφαινό-
λων και βιταµίνης Ε, σε περιεκτικό-
τητα σχεδόν πέντε φορές πάνω α-
πό το κατώτατο όριο που απαιτείται 
για να προκριθεί στην κατηγορία αυ-
τή ένα ελαιόλαδο. Ωστόσο ο χαρα-
κτήρας της ελιάς Χαλκιδικής, δίνει 
φρουτώδεις εντάσεις που ισορρο-
πούν σηµαντικά το πικρό στοιχείο. 

Ενδιαφέρον από γείτονες παραγωγούς 
για αβάντα στους όγκους ελαιοποίησης 

ΟΡΜΥΛΙΑ

Το ήπιο κλίµα της Ορµύλιας ευνοεί 
την καλλιέργεια οπωροκηπευτικών, 

ενώ κύρια ασχολία των κατοίκων είναι
η ελαιοκοµία και ο τουρισµός.

https://www.thallon.gr/

Πενταετές πλάνο
Στόχος των δύο συνιδιο-
κτητών είναι να κάνουν 

µικρά βήµατα και να 
πορευτούν µε ένα πενταε-
τές επιχειρηµατικό πλάνο

ΟΡΜΥΛΙΑ
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗ

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

agrenda@agronews.gr

Νέος CEO
Farmer’s Fresh
H Farmer’s Fresh & Healthy Products 
Ltd, αναπτυσσόµενη εταιρεία στην 
βιοµηχανία νωπών φρούτων και 
λαχανικών, ανακοινώνει ότι ο κ. 
Κωνσταντίνος Ευαγγέλου 
αναλαµβάνει τη θέση του CEO από τις 
5 Μαίου 2021. Mέσα στα πλάνα της 
για ανάπτυξη τόσο στα παραδοσιακά 
φρέσκα φρούτα και λαχανικά αλλά 
και επέκταση σε νέους τοµείς, 
η Farmer’s Fresh προχωρεί σε 
στελέχωση και ενδυνάµωση του 
οργανισµού της.

Αλλαγή ΔΣ 
Αγροτικός 
Οίκος Σπύρου
Στην εκλογή νέου διοικητικού 
συµβουλίου προχώρησε, µεταξύ 
άλλων, η έκτακτη Γενική Συνέλευση 
της εταιρείας Αγροτικός Οίκος 
Σπύρου. Η εκλογή νέου ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου έχει ως εξής: 

 Σπυρίδων Σπύρου
 ∆ηµήτριος Μποσινάκης 
 Μάριος Μενεξιάδης
 Παναγιώτης Ευθυµιάδης 
 Πλάτων Νιάδης 

Γιάννης Καλύβας
Desserta Hellas
Ο Γιάννης Καλύβας ανέλαβε τη 
θέση του γενικού διευθυντή και την 
ευθύνη των δραστηριοτήτων της 
Desserta Hellas ΑΕ, θυγατρικής της 
Berglandmilch eGen. Με έδρα στην 
ύπαιθρο των Άλπεων, η 
Berglandmilch eGen είναι η 
µεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής 
και εµπορίας γαλακτοκοµικών και 
τυροκοµικών προϊόντων της 
Αυστρίας και αποτελεί τον 
συνεταιρισµό 11.000 οικογενειών, 
κτηνοτρόφων.

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ



Εργοστάσια χωρίς στοκ 
Νέα ώθηση στις τιμές 
αγροτικών πρώτων υλών
Ανεβάζει ρυθμούς 
η μεταποίηση με τους 
σχετικούς δείκτες 
να προδιαγράφουν 
αύξηση της 
παραγωγής κατά 
2,8%, ενισχύοντας 
έτσι τη ζήτηση για 
αγροτικά προϊόντα 
όσο συσσωρεύονται 
παραγγελίες στα 
εργοστάσια

Στα 86 σεντς ανά λίµπρα διαµορφώνεται η 
χρηµατιστηριακή τιµή βάµβακος για τα συµ-
βόλαια ∆εκεµβρίου, επίπεδο τιµών που α-
νεβάζει πέριξ των 55 λεπτών το κιλό την τι-
µή για τις προπωλήσεις του σύσπορου. Αρ-
κετοί παραγωγοί ανέµεναν επιστροφή σε 
αυτά τα επίπεδα, προκειµένου να κλειδώ-
σουν τιµή για το 30% της παραγωγής τους. 
Ωστόσο ορισµένοι εµφανίζονται διστακτι-
κοί, αφού σε κάποιες περιπτώσεις η προ-
πώληση συνδυάζεται µε τη δέσµευση το υ-
πόλοιπο 70% της παραγωγής του καλλιερ-
γητή να κατευθυνθεί προς το ίδιο εκκοκκι-
στήριο που προαγοράζει σήµερα.

Σε διεθνές επίπεδο τα θεµελιώδη δεί-
χνουν υποστηρικτικά για τις τιµές, µε την 
τελευταία έκθεση της ∆ιεθνούς Συµβουλευ-
τικής Επιτροπής Βάµβακος (ICAC) να αποτι-

µά στους 25 εκατ. τό-
νους την κατανάλω-
ση για την τρέχου-
σα εµπορική περίο-
δο και στους 24,6 ε-
κατ. τόνους την πα-
γκόσµια παραγωγή. 
Με τη ζυγαριά λοι-
πόν να γέρνει µετά 
από χρόνια προς την 
µεριά της κατανάλω-
σης, διαµορφώνο-
νται οι προϋποθέ-
σεις για µια περαι-
τέρω βελτίωση  των 
τιµών, ειδικά αν λά-
βει κανείς υπ’ όψιν 
και την υποχώρηση 
των εκτάσεων τόσο 
σε Ελλάδα όσο και 
στις ΗΠΑ.

Οι περισσότεροι 
δείκτες, αλλά και το 
γενικό αίσθηµα της 
αγοράς, προδιαγρά-
φουν µια περαιτέρω 
ανοδική κινητικότη-
τα στο χρηµατιστή-
ριο βάµβακος, ωστό-
σο να σηµειωθεί ότι 

παραδοσιακά η αγορά διορθώνει όσο πλη-
σιάζει το φθινόπωρο. Στο µέτωπο των εκ-
κοκιστών, οι προπωλήσεις εκκοκκισµένου 
ανέρχονται σε περίπου 40.000 µε 50.000 
τόνους, ωστόσο η συχνότητα των συµφω-
νιών είναι υποτονική. Αυτό οφείλεται σύµ-
φωνα µε το ρεπορτάζ στο πριµ των 4 σεντς 
ανά λίµπρα πάνω από τις τιµές ∆εκεµβρίου 
που διεκδικούν αυτές τις ηµέρες οι εκκοκ-
κιστές, µε τους αγοραστές από την πλευ-
ρά τους να µην δίνουν περισσότερο από 3 
σεντς για τα ανοιχτά συµβόλαια.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Τη συνθήκη µιας γενικευµένης ανό-
δου των τιµών για την πλειονότητα των 
αγροτικών προϊόντων και πρώτων υ-
λών στην Ελλάδα έρχονται να επισφρα-
γίσουν και οι επιδόσεις του τοµέα της 
µεταποίησης, όπου καταγράφεται ενί-
σχυση του δείκτη παραγωγικότητας και 
παραγγελιών για δεύτερο συνεχή µή-
να, µε ταυτόχρονη οριακή εξάντληση 
των διαθέσιµων αποθεµάτων. 

Η τάση αυτή αναµένεται να αποτυ-
πωθεί σε αύξηση της παραγωγής των 
εγχώριων βιοµηχανιών κατά 2,8% µέ-
σα στο 2021, κάτι που νοµοτελειακά 
έρχεται να ενισχύσει τις τιµές σε βα-
σικά αγροτικά προϊόντα που βρίσκο-
νται σε άµεση συνάρτηση µε τη βιο-
µηχανία µεταποίησης όπως είναι το 
βαµβάκι και το σκληρό σιτάρι, αλλά 
και των συµπύρηνων φρούτων. Μά-
λιστα, ειδικά στην περίπτωση των συ-
µπύρηνων αλλά και των ξηρών καρ-
πών που µεταποιούνται σε κοµπόστες 
ή ροφήµατα -κλάδοι της µεταποίησης 
που γνώρισαν ιδιαίτερη άνθιση τους 
τελευταίους µήνες- η ανοδική κινη-
τικότητα των τιµών παραγωγού δεν 

µπορεί παρά να θεωρείται δεδοµένη. 
Ο παγετός ως γνωστόν έπληξε βασι-
κά παραγωγικά κέντρα µε τις ζηµιές 
σε ορισµένες περιοχές να αγγίζουν α-
κόµα και το 100%. Έτσι, όπου σώθηκε 
πρώτη ύλη, εφόσον ισχύσουν οι κανό-
νες προσφοράς και ζήτησης, οι τιµές 
δεν µπορούν παρά να κινηθούν ανο-
δικα. Άλλωστε κάτι τέτοιο κρίνεται εκ 
των ων ουκ άνευ, ειδικά σε περιπτώ-
σεις όπου χάθηκε µέρος της σοδειάς, 
ώστε να µπορέσουν οι παραγωγοί να 
αντιµετωπίσουν τα έξοδα και τις απαι-
τήσεις τόσο της υφιστάµενης  όσο και 
της επερχόµενης εµπορικής περιόδου.  

Όπως αποτυπώνει τελευταία έκθεση 
της IHS Markit, ο κύριος δείκτης PMI 
έκλεισε στις 54,4 µονάδες τον Απρί-
λιο, τιµή υψηλότερη από τις 51.8 µο-
νάδες του Μαρτίου, υποδεικνύοντας 
τη δεύτερη συνεχή µηνιαία βελτίωση 
των λειτουργικών συνθηκών του ελ-
ληνικού µεταποιητικού τοµέα. Η συ-
νολική αύξηση ήταν επίσης η δριµύ-
τερη από τον Φεβρουάριο του 2020, 
πριν από την έξαρση της πανδηµίας.

Ο κύριος ∆είκτης Υπευθύνων Προ-
µηθειών της IHS Markit για τον τοµέα 
µεταποίησης στην Ελλάδα (Purchasing 
Managers’ Index – PMI) είναι ένας σύν-

ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 10% 

Προπωλήσεις 
βάμβακος κοντά 
στα 55 λεπτά
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θετος δείκτης της απόδοσης της µετα-
ποιητικής οικονοµίας. Προκύπτει από 
δείκτες σχετικά µε τις νέες παραγγε-
λίες, την παραγωγή, την απασχόλη-
ση, τον χρόνο παράδοσης προµηθει-
ών και τα αποθέµατα προµηθειών. Ο-
ποιαδήποτε τιµή πάνω από το σηµείο 
µηδενικής µεταβολής των 50.0 µονά-
δων υποδεικνύει συνολική βελτίωση 
των συνθηκών του τοµέα.

Μάλιστα, στην προσπάθειά τους να 
αυξήσουν τα αποθέµατά τους, οι εται-
ρείες αύξησαν την αγοραστική τους 
δραστηριότητα µε τον ταχύτερο ρυθ-
µό που έχει καταγραφεί σε διάστη-
µα µεγαλύτερο του ενός έτους τον Α-
πρίλιο. Παρόλ’ αυτά, η χρήση των α-
ποθεµάτων στην παραγωγή οδήγησε 
σε ταχύτερη µείωση των αποθεµάτων 
προµηθειών, ενώ υποχώρησαν επίσης 
και τα αποθέµατα ετοίµων προϊόντων.

Η αύξηση του ποσοστού νέων πα-
ραγγελιών ήταν σε γενικές γραµµές 
µέτρια, ωστόσο ήταν η πρώτη ανοδική 
κινητικότητα σε διάστηµα µεγαλύτερο 
του ενός έτους. Η άνοδος ήταν κυρίως 
αποτέλεσµα της µεγαλύτερης ζήτησης 
από το εσωτερικό, ενώ οι νέες παραγ-
γελίες για πωλήσεις στο εξωτερικό συ-
νέχισαν να µειώνονται. Ωστόσο, ο ρυθ-
µός µείωσης ήταν ο βραδύτερος που 
έχει καταγραφεί από τον Σεπτέµβριο 
του 2020 και ήταν, όπως αναφέρθη-
κε, αποτέλεσµα της χαλάρωσης των 
µέτρων περιορισµού σε βασικές αγο-
ρές εξαγωγών. Ως εκ τούτου, οι εται-
ρείες κατέγραψαν επιστροφή σε αυξη-
µένα επίπεδα παραγωγής στο ξεκίνη-
µα του δεύτερου τριµήνου. Η σταθερή 
αύξηση ήταν η ταχύτερη που έχει κατα-
γραφεί από τον Φεβρουάριο του 2020.

Μάλιστα, στην προσπάθειά τους να 
αυξήσουν τα αποθέµατα, οι εταιρείες 
αύξησαν την αγοραστική τους δραστη-
ριότητα µε τον ταχύτερο ρυθµό που έ-
χει καταγραφεί σε διάστηµα µεγαλύτε-
ρο του ενός έτους τον Απρίλιο.

∆εν είναι µόνο η έντονη ζήτηση από 
την Κίνα ή το παροδικό σοκ της παν-
δηµίας που πυροδότησε τον ανοδικό 
υπερ-κύκλο στις αγορές αγροτικών ε-
µπορευµάτων διαπιστώνουν πλέον α-
ναλυτές και επενδυτικοί οίκοι, που ε-
κτιµούν ότι θα περάσουν χρόνια µέ-
χρι οι δείκτες στα χρηµατιστήρια εµπο-
ρευµάτων να «διπλώσουν».

H Putnam Investments, επενδυτι-
κός οίκος που διαχειρίζεται αµοιβαία 
κεφάλαια, τοποθετείται ως εξαιρετι-
κά αισιόδοξος αναφορικά µε τις προ-
οπτικές των αγορών αγροτικών προϊ-
όντων, ίσως πιο πολύ από ποτέ άλλο-
τε την τελευταία δεκαετία.  

«Πιστεύουµε ότι βρισκόµαστε µόνο 
στην πρώτη περίοδο ενός πολυετούς 
ανοδικού κύκλου των αγορών αγροτι-
κών προϊόντων», αναφέρει σε σηµεί-
ωµά του ο Σεπ Πέρκινς, διευθυντής 
επενδύσεων, στην Putnam. «Αυτό ο-
φείλεται σε έναν συνδυασµό διαταρα-
χών της προσφοράς και της ισχυρής 
ζήτησης που έχει αφήσει τα αποθέµα-
τα βασικών καλλιεργειών σε εξαιρετι-
κά χαµηλά επίπεδα κατά την άποψή 
µας» αναφέρει ο ίδιος.

Αύξηση 30% στην τιµή καλαµποκιού
Οι ανακατατάξεις της πανδηµίας, η 

ξηρασία την περασµένη καλλιεργητι-
κή περίοδο σε βασικά παραγωγικά κέ-
ντρα και η απότοµη ζήτηση από την Κί-
να, είδαν την τιµή του καλαµποκιού να 
σηµειώνει άνοδο 30% µέσα στο 2021, 
όσο η σόγια ακολουθεί αδιάκοπη ανο-
δική πορεία από τον περασµένο Νο-
έµβριο. Ωστόσο όλοι αυτοί οι παρά-
γοντες θεωρούνται από τους αναλυ-
τές της Putnam ως προεξοφλοισµένοι 
από τις αγορές. Εκείνο που θα κορυ-
φώσει έτη περαιτέρω τη ζήτηση τους 
επόµενους µήνες, δίνοντας διάρκεια 
ετών στην άνοδο, θα είναι το ρυθµι-
στικό πλαίσιο που αφορά καλλιεργη-
τικές πρακτικές οι οποίες εφαρµόζο-
νται κυρίως σε παραγωγικά κέντρα του 
ανεπτυγµένου κόσµου. «Εκτιµούµε ό-
τι η πιο αυστηρή νοµοθεσία αναφορι-
κά µε τη χρήση εισροών στις καλλιέρ-
γειες, θα κόψει σηµαντικές ποσότητες 
πρώτης ύλης από το παγκόσµιο εµπό-
ριο, όσο η ζήτηση µόνο ανοδικά µπο-
ρεί να κινηθεί από εδώ και στο εξής», 
λένε στο σηµείωµα οι αναλυτές του ε-
πενδυτικού fund. 

Παράλληλα αναµένεται µια αύξη-
ση στη χρήση βιοντίζελ νέας γενιάς, 
που συνεπάγεται µεγαλύτερη ζήτηση 
για σόγια και καλαµπόκι από κτηνο-
τροφικές µονάδες, οι οποίες θέλουν 
να αυξήσουν τα υποπροϊόντα της πα-
ραγωγικής διαδικασίας προκειµένου 
να κατευθύνουν τη βιοµάζα στην εν 
λόγω αγορά. 

Εταιρείες µηχανηµάτων και εισροών 
τοποθετηµένες για κέρδη

Πέρα από τα προϊόντα αυτά καθ’ ε-
αυτά, περιθώρια οικονοµικής µεγέθυν-
σης εντοπίζουν οι αναλυτές και σε ε-
ταιρείες που δραστηριοποιούνται στο 
χώρο. Συγκεκριµένα, η Putnam ξεχω-
ρίζει την εταιρεία εισροών Corteva Inc, 
και τους κατασκευαστές µηχανηµάτων 
Deere & Co. και CNH Industrial. «Κα-
τά την άποψή µας, ένα ευρύ φάσµα ε-
ταιρειών µε έκθεση στη γεωργία είναι 
σε θέση να επωφεληθούν από αυτές 
τις τάσεις», αναναφέρει χαρακτηριστι-
κά η έκθεση. 

Σε κάθε περίπτωση, οι αγορές που 
φηµολογείται ότι κάνουν Κινέζοι εισα-
γωγείς σε αµερικανικό βαµβάκι, που 
σύµφωνα µε το Bloomberg «σκουπί-
ζουν» τη σοδειά που ακόµα δεν έχει 
σπαρθεί στις ΗΠΑ, µαρτυρά το κλίµα 
που έχει διαµορφωθεί στις διεθνείς α-
γορές αγροτικών προϊόντων. Κανένας 
άλλωστε δεν θα έσπευδε να προµη-
θευτεί πρώτη ύλη µέσω µελλοντικών 
συµβολαίων, µια περίοδο που ήδη οι 
χρηµατιστηριακές τιµές βρίσκονται 
σε ιστορικά υψηλά, αν δεν ήταν πε-
πεισµένος ότι η καθυστέρηση της α-
γοράς για µερικούς µήνες δεν θα συ-
νεπαγόταν ακόµα υψηλότερα κόστη. 

Εκτιµήσεις για ανοδικό υπερ-κύκλο 
στα αγροτικά εµπορεύµατα καταφθά-
νουν από πολλές πλευρές στη διεθνή 
αγορά, µε τους αναλυτές της Τράπεζας 
Αµερικής να εκτιµούν ότι είµαστε λίγο 
πριν την αποκορύφωση ενός υπερ-κύ-
κλου µε διάρκεια. Άλλοι, πιο συγκρα-
τηµένοι επεκτείνουν την ανοδική πο-
ρεία τουλάχιστον ως το τέλος του 2021, 
µε τον Σεθ Γκολντστάιν, αναλυτή της 
Mornigstar να σχολιάζει ότι «η εµπο-
ρία σιτηρών τώρα είναι πιο κερδοφό-
ρα από ποτέ». Οι εισαγωγές καλλιερ-
γειών της Κίνας θα είναι ισχυρές του-
λάχιστον ως τέλος του έτους, εκτιµά η 
Cargill που θεωρεί ότι ο υπερ-κύκλος 
δεν έχει εκδηλωθεί ακόµα.

Με το βαµβάκι να βρίσκεται πέριξ 
των 90 σεντς ανά λίµπρα για τα συµβό-
λαια Ιουλίου, άνθρωποι της αγοράς 

σχολιάζουν ότι σπάνια βλέπει κανείς 
τέτοια επίπεδα τιµών. Ήδη η εικόνα 
των ταµπλό στο χρηµατιστήριο εµπο-
ρευµάτων της Νέας Υόρκης µεταφρά-
ζεται σε τιµές που προσεγγίζουν τα 55 
λεπτά το κιλό για τις προπωλήσεις σύ-
σπορου. Μάλιστα, όσο η ζήτηση για ίνα 
ενισχύεται µε τη σταδιακή αποκλιµά-
κωση της πανδηµίας, αρκετοί εκτιµούν 
πως δεν αποκλείεται η χρηµατιστηρια-
κή τιµή να γράψει ακόµα και το 1 δο-
λάριο ανά λίµπρα για τα συµβόλαια 
της περσινής χρονιάς.

∆εύτερο κύµα ανόδου
Υπενθυµίζονται και τα 30 ευρώ ο τό-

νος που κέρδισε µέσα σε µια εβδοµάδα 
η χρηµατιστηριακή τιµή µαλακού σι-
ταριού, αφού είναι κι αυτή ενδεικτική 
της ανοδικής τάσης στις αγορές αγρο-
τικών προϊόντων. Μάλιστα, οι τιµές συ-
νέχισαν µε ένα δεύτερο κύµα ανόδου 
µετά τη δηµοσίευση των προοπτικών 
σποράς µαλακού σίτου του USDA που 
ήταν µικρότερες του αναµενόµενου.

Επιπλέον 10 λεπτά το κιλό κέρδι-
σε και η µέση τιµή του έξτρα παρθέ-
νου ελαιολάδου µέσα σε τρεις ηµέρες 
στην Ισπανία, κατοχυρώνοντας τα 3,36 
ευρώ. Καταλύτης για την απότοµη ε-
νίσχυση της αγοράς ήταν ο παγετός 
που έπληξε περιοχές της Μεσογείου, 
µε τα ελαιόδεντρα στην Ιταλία να πα-
ρουσιάζουν σηµαντικές µέχρι στιγµής 
ζηµιές. Οι πρώτες εκτιµήσεις από την 
Ιταλία, κάνουν λόγο για µείωση της ε-
περχόµενης παραγωγής από 50% έως 
70% στην Απουλία και την Τοσκάνη.

Η αγορά δεν έχει αποτιµήσει ακόµα 
και τις ζηµιές που προκάλεσε ο παγε-
τός στους οπωρώνες της Μεσογείου. 
Ήδη στην Ελλάδα γίνεται λόγος για 
ζηµιές που αγγίζουν το 100%. Στην 
εµπορική προέκταση του ζητήµατος, 
αναµένεται κατακόρυφη αύξηση της 
τιµής παραγωγού επιτραπέζιων και 
συµπύρηνων ροδάκινων, αλλά και 
στους ξηρούς καρπούς. Στη συνέχεια, 
οι ζηµιές σε ακτινιδιές αναµένεται να 
αποτυπωθούν στις τιµές που θα δι-
αµορφωθούν το προσεχές φθινόπωρο.  

Ανοδικά
«Βρισκόμαστε μόνο 
στην πρώτη περίοδο 
ενός πολυετούς 
ανοδικού κύκλου 
των αγορών αγρο-
τικών προϊόντων», 
αναφέρει ο Σεπ 
Πέρκινς, διευθυ-
ντής επενδύσεων, 
στην Putnam 
Investments.

Σόγια
Αναμένεται και μια 
αύξηση στη χρήση 
βιοντίζελ νέας 
γενιάς, που συνεπά-
γεται μεγαλύτερη 
ζήτηση για σόγια 
και καλαμπόκι από 
κτηνοτροφικές 
μονάδες, που 
θέλουν να αυξήσουν 
τα υποπροϊόντα 
τους

Ίνα
Όσο η ζήτηση για 
ίνα ενισχύεται 
µε τη σταδιακή 
αποκλιµάκωση της 
πανδηµίας, αρκετοί 
εκτιµούν πως η 
χρηµατιστηριακή 
τιµή βάμβακος θα 
γράψει ακόµα και 1 
δολάριο ανά λίµπρα 
για συµβόλαια της 
περσινής χρονιάς

Στην αρχή του κύκλου ανόδου 
τα αγροτικά εμπορεύματα
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Τη διεθνή προστασία των ΠΟΠ/ΠΓΕ γαλακτοκο-
µικών προϊόντων, τη νοµιµοποίηση λειτουργίας 
ηµερήσιων ωρών και Κυριακής, καθώς το γάλα 
για τα ΠΟΠ πρέπει να τυροκοµείται εντός 24 ω-
ρών και απλοποίηση των αδειών για χρήση των 
κλαρκ, ζητούν οι τυροπαραγωγοί της Θεσσαλίας.

Με αναφορά του στους υπουργούς Αγροτικής 
και Εργασίας κ.κ Σ.Λιβανό και Κ. Χατζηδάκη, ο 
βουλευτής Λάρισας Ν∆, Μάξιµος Χαρακόπουλος 

συνηγορεί στα αιτήµατα που διατυπώνονται σε 
επιστολή του Συλλόγου Τυροπαραγωγών Θεσ-
σαλίας πάνω σε ζητήµατα λειτουργίας και εµπο-
ρίας που αντιµετωπίζουν τα τυροκοµεία.

Μεταξύ άλλων σηµειώνεται ότι λόγω της αλ-
λοιώσιµης φύσης του γάλακτος και της απαίτη-
σης του προτύπου για τη Φέτα ΠΟΠ, τα τυροκο-
µεία λειτουργούν 7 ηµέρες την εβδοµάδα, σε 1 
βάρδια (ως και 10 ώρες) κατά τη γαλακτοκοµική 

περίοδο που διαρκεί περίπου 9 µήνες, ενώ το υ-
πόλοιπο διάστηµα του έτους, λειτουργούν παρα-
γωγικά ορισµένες µέρες ή ώρες της ηµέρας. Η ι-
διαιτερότητα αυτή των τυροκοµείων δεν έχει πε-
ριληφθεί σε κανένα από τους νόµους που ρυθ-
µίζουν την εργασία και τις εξαιρέσεις από την υ-
ποχρεωτική ανάπαυση της Κυριακής και αργιών. 
Έτσι, τα µικρά τυροκοµεία κινδυνεύουν να θεω-
ρούνται παράνοµα και απειλούνται µε πρόστιµα.

Προστασία ΠΟΠ και ωράριο στα αιτήματα τυροπαραγωγών

Ψηφιακή 
ακαδημία αγροτών 
στα πρότυπα 
του Ανοικτού 
Πανεπιστημίου, 
οραματίζεται ο 
υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης για την 
εκπαίδευση της νέας 
γενιάς αγροτών

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Ένα φιλόδοξο σχέδιο που θα αντιµετωπίζει 
από µηδενική βάση το θέµα της εκπαίδευσης 
και κατάρτισης της νέας γενιάς αγροτών, το 
οποίο θα «υπακούει» στις νέες τεχνολογι-
κές επιταγές και ανάγκες της αγοράς, και ό-
χι στην εµπειρική γνώση του πατέρα αγρότη, 
επιδιώκει να θέσει σε εφαρµογή το υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Εµπνευστής του, ο Σπήλιος Λιβανός, ο ο-
ποίος έχει αναθέσει ήδη σε Οµάδα Εργασί-
ας το όλο πρότζεκτ, εξετάζοντας συνεκτικές 
δράσεις που θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον 
των παιδιών για την αγροτική οικονοµία α-
κόµα και από την ηλικία του παιδικού σταθ-
µού. Μάλιστα σε µια προσπάθεια ενίσχυσης 
της εκπαίδευσης και κατάρτισης εξετάζονται 
ιδέες και προγράµµατα για εξειδίκευση στην 
παραγωγή συγκεκριµένων προϊόντων, αλ-
λά και η δηµιουργία πρότυπων αγροκτηµά-
των και κτηνοτροφικών µονάδων από τον 
ΕΛΓΟ ∆ήµητρα.

Βέβαια, όλα αυτά για την πλειοψηφία των 
αγροτών ακούγονται πολύ «καλά για να είναι 
αληθινά», δεδοµένων των δυσχερειών που 
αντιµετωπίζουν οι εµπλεκόµενοι στον πρω-
τογενή τοµέα κυρίως λόγω έλλειψης ρευ-
στότητας και αδυναµίας πρόσβασης σε κε-
φάλαια κίνησης, καθώς και των γενικότε-
ρων συνθηκών που πυροδοτούν αυξήσεις 
στο κόστος παραγωγής και οδηγούν σε γε-
νικότερη αποεπένδυση τις εκµεταλλεύσεις.

Παρότι, µέχρι σήµερα, δεν έχει καταστεί ε-
φικτό να λυθούν διαχειριστικά ζητήµατα που 
αφορούν την έγκαιρη και σωστή κατανοµή 

των επιδοτήσεων της ΚΑΠ στους δικαιού-
χους ή τις αποζηµιώσεις ΕΛΓΑ, ο υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης, επιδιώκει να πιάσει 
από αλλού…το κουβάρι των προβληµάτων 
που ταλανίζουν την ύπαιθρο, ξεκινώντας α-
πό την εκπαίδευση. Το ζητούµενο, βέβαια, 
παραµένει τα σχέδια για δηµιουργία ψηφι-
ακής ακαδηµίας αγροτικής ανάπτυξης και 
των αγροτικών ΙΕΚ, που φέρεται να δροµο-
λογεί ο υπουργός να µην αποτελέσουν για 
µία ακόµη φορά θεωρία, όπως και οι µεγα-
λόπνοες µελέτες που ανατέθηκαν κατά και-
ρούς σε ανώτατα πανεπιστηµιακά ιδρύµα-
τα και δεν έχουν ακόµη ενσωµατωθεί στην 

πράξη και κάποιες εξ αυτών, έµειναν πίσω 
από τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Συνολικά πάντως, η εκπαίδευση σήµερα 
γίνεται µε συστήµατα αστικού τύπου, δηλα-
δή µε σχολεία που ωθούν τους µαθητές στον 
αστικό τρόπο ζωής και εργασίας, κι όχι στον 
αγροτικό. Τώρα για το κατά πόσο θα γίνει το 
άλµα και από το 7% που αντιστοιχεί το πο-
σοστό των καταρτισµένων στην αγροτική οι-
κονοµία της χώρας µας να πλησιάσει τα επί-
πεδα των δυτικοευρωπαϊκών χωρών όπως η 
Ολλανδία, που ξεπερνούν το 50% µένει να 
φανεί από τις επιλογές της κυβέρνησης και 
την αποφασιστικότητα να τρέξουν αλλαγές.

Μόλις στο 7% 
αντιστοιχεί το 
ποσοστό των κα-
ταρτισµένων στην 
αγροτική οικονο-
µία της χώρας µας.

Σχέδιο για αγροτικά ΙΕΚ 
Από τα νήπια
επαφή με τη γεωργία
θέλει ο Λιβανός

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝOI
ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ
ΤΟΜΕΑ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΜΟΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

40% 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

20,6%

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ
ΛΥΚΕΙΟΥ

30,4%

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

4,2%

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

4,5%

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΤΙΤΛΟ

0,5%
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Την παράταση έως τις 30 Σεπτεµβρίου του 
δευτέρου σταδίου υποβολής αιτήσεων για τη 
ρύθµιση ασφαλιστικών οφειλών αγροτών σε 
120 δόσεις θεσµοθετεί σχετική εγκύκλιος του 
ΕΦΚΑ. Η εγκύκλιος αφορά σε οφειλέτες αυ-
τοαπασχολούµενους, ελεύθερους επαγγελ-
µατίες και αγρότες και αναρτήθηκε στην «∆ι-
αύγεια». Ως γνωστό η διαδικασία υπαγωγής 
στη ρύθµιση οφειλών περιλαµβάνει δύο στά-

δια. Το πρώτο στάδιο αφορούσε στην υποβολή 
του αιτήµατος για τον προσδιορισµό της οφει-
λής στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του e-ΕΦΚΑ 
και το δεύτερο στάδιο στην υποβολή αίτησης 
για υπαγωγή στη ρύθµιση µέσω της ηλεκτρο-
νικής πλατφόρµας του Κ.Ε.Α.Ο.

Για τις προαναφερόµενες κατηγορίες οφει-
λετών η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθµιση ο-
λοκληρωνόταν µετά το πέρας της καταληκτι-

κής ηµεροµηνίας που ήταν η 7η Οκτωβρίου 
2019, και µετά ακολουθούσε η διαβίβαση των 
οφειλών στο Κ.Ε.Α.Ο. και την υποβολή της αί-
τησης για ένταξη στη ρύθµιση µέσω της ηλε-
κτρονικής πλατφόρµας του Κ.Ε.Α.Ο..

Η αρχική καταληκτική ηµεροµηνία υποβο-
λής αίτησης για υπαγωγή στη ρύθµιση του ν. 
4611/2019 µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρ-
µας του Κ.Ε.Α.Ο. ήταν η 30η Απριλίου 2021.

Ως Σεπτέμβριο 120 δόσεις για οφειλές ασφάλισης αγροτών

Καθοδόν για ψήφιση στη Βουλή φαί-
νεται πως βρίσκεται άλλο ένα κτηνο-
τροφικό νοµοσχέδιο που φέρεται πως 
θα αντιµετωπίζει εκ νέου ζητήµατα α-
ναφορικά µε τις άδειες υφιστάµενων 
και νέων σταβλικών εγκαταστάσεων, 
που εδώ και δεκαετίες βρίσκονται ψη-
λά στην ατζέντα των εκάστοτε πολιτι-
κών ηγεσιών αλλά και των θεσµικών 
αιτηµάτων του κτηνοτροφικού κόσµου.

Με βάση πάντως, «πηγές του υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης», όπως α-
ναφέρει σχετικό άρθρο του ΑΠΕ, σκο-
πός αυτού του σχεδίου νόµου, «είναι 
η ολιστική προσέγγιση του υφιστάµε-
νου νοµοθετικού πλαισίου που διέπει 
τη διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας 
των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων αλ-
λά και η εξάλειψη µιας σειράς γραφει-
οκρατικών διαδικασιών που µέχρι σή-
µερα αποτελούν τροχοπέδη στην ίδρυ-
ση µικρών και οικογενειακών εγκατα-
στάσεων και κατά συνέπεια στην ανά-
πτυξη του κτηνοτροφικού τοµέα.». Τώ-
ρα, το πως αυτό θα επιτευχθεί δεν ξε-
καθαρίζουν οι εν λόγω πηγές.

Με βάση πάντως την περιγραφή του 
γενικού πλαισίου που θα διέπει το εν 
λόγω νοµοθετικό εγχείρηµα επιχειρεί-
ται η εισαγωγή ρυθµίσεων για:

 τη νοµιµοποίηση ιδίως των πρόχει-
ρων καταλυµάτων ζώων τα οποία συνι-
στούν κατά προσέγγιση ποσοστό 50% 
- 60% αυτών, καθώς και η µείωση των 

συντελεστών του κόστους παραγωγής.
τον εκσυγχρονισµό των κτηνοτρο-

φικών εγκαταστάσεων, τη βιωσιµότη-
τα και τη βελτίωση του επιχειρηµατι-
κού περιβάλλοντος (τηρώντας πάντα 
τους προβλεπόµενους υγειονοµικούς 
και περιβαλλοντικούς όρους), ενισχύο-
ντας την αγροτική επιχειρηµατικότητα.

την παροχή κίνητρων για τη νοµι-
µοποίηση των αυθαιρέτων κατασκευών 
κτηνοτροφικής εγκατάστασης.

Ορίζεται ακόµη ότι σε περίπτωση 
άσκησης προσφυγής κατά έκθεσης 
αυτοψίας, µε αίτηµα έκδοσης άδειας 
νοµιµοποίησης των αυθαίρετων κατα-
σκευών, η επιτροπή θα χορηγεί προ-
θεσµία αναστολής κατεδάφισης ενός 
έτους για την προσκόµιση άδειας νο-
µιµοποίησης, αντί της προθεσµίας 
των 60 ηµερών.

Παράλληλα, απλοποιείται η διαδι-
κασία χορήγησης έγκρισης επέµβα-
σης σε χορτολιβαδικές ή δασώδεις 
εκτάσεις, που ανήκουν σε περιοχές 
όπου υπάρχουν µερικώς κυρωµένοι 
δασικοί χάρτες.

Ωστόσο όπως επισήµαναν κατηγορη-
µατικά στελέχη του υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίµων στο ΑΠΕ 
«η εξάλειψη της γραφειοκρατίας και οι 
διευκολύνσεις στην ίδρυση κτηνοτρο-
φικών εγκαταστάσεων δεν αναιρεί τον 
πάγιο στόχο της κυβέρνησης για προ-
στασία του περιβάλλοντος».

Πάντως, µε βάση τα όσα θέλησε να επικοι-
νωνήσει και µε δηλώσεις στελεχών του το 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ήδη έχει 
πραγµατοποιηθεί διαδικτυακή συνάντηση 
της πολιτικής ηγεσίας µε εκπροσώπους φο-
ρέων που προσφέρουν αγροτική εκπαίδευση 
και κατάρτιση για ένα σχέδιο προγραµµάτων 
δια βίου µάθησης. Mάλιστα, σε συνεννόηση 
µε το υπουργείο Παιδείας, θα επιδιωχθεί να 
ενδυναµωθεί και να συνδεθεί ο αγροτικός 
χώρος µε την έρευνα και την καινοτοµία και 
να αποκτήσουν οι εµπλεκόµενοι τα κατάλ-
ληλα εφόδια για την περαιτέρω εξέλιξή τους.

Κατά την πραγµατοποίηση της πρώτης δια-
δικτυακής συνάντησης, φέρεται να τέθηκαν 
τα προβλήµατα που διαπιστώνονται στην ε-
παγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση των 
αγροτών, αλλά και οι κατευθύνσεις ώστε να 
αναβαθµιστεί και να ενισχυθεί η διαδικασία, 
µε περισσότερες θεµατικές που απαντούν στις 
σύγχρονες ανάγκες των αγροτών.

Συζητήθηκε επίσης, η δηµιουργία πρότυ-
πων αγροκτηµάτων και κτηνοτροφικών µο-
νάδων από τον ΕΛΓΟ ∆ήµητρα. Ενδεχοµένως 
τα αγροκτήµατα να παραχωρηθούν σε ιδιώ-
τες, µε την υποχρέωση να τα καλλιεργούν υ-
πό τις οδηγίες του ΕΛΓΟ. 

Αναστολή
κατεδάφισης

Σε περίπτωση 
προσφυγής 

κατά έκθεσης 
αυτοψίας, η 
επιτροπή θα 

χορηγεί προθε-
σµία αναστολής 

κατεδάφισης 
ενός έτους για 
την προσκόµιση 
άδειας νοµιµο-

ποίησης

Απλοποίηση για άδειες στάβλων
θρυλείται σε νομοσχέδιο της Βάθη

Γιατί δεν έχουµε 
αγροτικά σχολεία;

«Γιατί δεν υπάρχουν 
σωστά αγροτικά 
σχολεία; Γιατί υπάρχουν 
µόνο 3-4 αγροτικά 
σχολεία σε όλη την 
Ελλάδα; Και γιατί µε 
αυτό το εκπαιδευτικό 
υπόβαθρο (όπως το 
έδειξε ο καθηγητής 
Α. Τσακανίκας, ΙΟΒΕ) 
κάποιοι µας πουλάνε 
«τεχνολογία» και 
«καινοτοµία», Γεωργία 
ακριβείας και 
«Information 
Technologies» στα 47 
στρέµµατα µέσο κλήρο, 
διασπασµένο σε 7 
αγροτεµάχια κάθε 
εκµετάλλευση;», ρωτά 
ο αγροτολόγος 
∆ηµήτρης Μιχαηλίδης.
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Να μην γίνει
χωριό 
ηλιακών 
συλλεκτών
η Αετοράχη
Ένα ισχυρό κύµα αγανάκτησης των 
κατοίκων της Αετοράχης αλλά και 
των παρακείµενων οικισµών έχει 
προκαλέσει το σχέδιο δηµιουργίας 
φωτοβολταϊκού σταθµού (φ/σ) 
ισχύος 36 MW σε έκταση περίπου 
1.100 στρεµµάτων στην περιοχή. 
Μάλιστα, οι κάτοικοι ανησυχούν 
ότι πέρα από την καταστροφή της 
αισθητικής του τοπίου και την 
εκµηδένιση των εκτάσεων βόσκησης, 
η περιοχή κινδυνεύει να µετατραπεί 
σε «χωριό ηλιακών συλλεκτών».
Το θέµα φέρνει στο επίκεντρο 
ο βουλευτής Λάρισας της Ν∆ 
Μάξιµος Χαρακόπουλος µε αναφορά 
που κατέθεσε στους υπουργούς 
Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιο 
Λιβανό, Περιβάλλοντος & Ενέργειας 
Κώστα Σκρέκα και Πολιτισµού Λίνα 
Μενδώνη, ζητώντας την επανεξέτασή 
του. Ο Θεσσαλός πολιτικός µε την 
αναφορά του ζητά να εξεταστούν 
τα στοιχεία που µε τεκµηρίωση 
κατατίθενται στην ανοιχτή επιστολή 
της Συντονιστικής Επιτροπής 
Αετοράχης του δήµου Ελασσόνας 
όσον αφορά στο σχέδιο εκµίσθωσης 
έκτασης στην περιοχή βάσει των 
οποίων, µεταξύ άλλων, θα επέλθει:

Η καταστροφή της αισθητικής του 
τοπίου.

Η εκµηδένιση των εκτάσεων 
βόσκησης.

Η αναίρεση των πράξεων διανοµής 
της εν λόγω έκτασης στους 
κατοίκους. 

Η κατάργηση της πεζοπορικής 
διαδροµής σπήλαια - ερείπια 
βυζαντινής µονής Αγίου Γεωργίου 
του 15ου αιώνα - πρώην λατοµική 
περιοχή και µονοπατιού προς το 
εικονοστάσιο του Αγίου Ιωάννη.

Ο κίνδυνος αύξησης πληµµυρών. 
Η κατάληψη µέρους δασικής 

έκτασης και η καταστροφή 
εκατοντάδων αυτοφυών δέντρων.

Ο περιορισµός πρόσβασης στα δύο 
σπήλαια της περιοχής, που έχουν 
ανακηρυχθεί τοπία εξαιρετικού 
κάλλους.

Η αποκοπή της πρόσβασης στο 
πευκοδάσος και σε ορεινά µονοπάτια 
προς την κορυφή αλλά και τις 
παρυφές του βουνού.

Η προθεσμία του Αυγούστου 
και η αναμέτρηση με την ιστορία
Η ανάγκη εγκατάλειψης των ιστορικών δικαιωμάτων και οι φοβίες του Λιβανού

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Η 1η Αυγούστου 2021 θα είναι η επόµενη 
µέρα της αλήθειας για τα ιστορικά δικαιώ-
µατα. Ο τελευταίος µεταβατικός κανονισµός 
της ΕΕ (23/12/2020) για την ενδιάµεση διε-
τία της ΚΑΠ, την προβλέπει ως καταληκτική 
ηµεροµηνία κατάθεσης θέσεων από τα κρά-
τη - µέλη, όσον αφορά την πολιτική που θα α-
κολουθήσουν στον τοµέα της σύγκλισης των 
δικαιωµάτων. Αν και κατά πόσο η µείωση στα 
ιστορικά δικαιώµατα θα αρχίσει να εφαρµό-
ζεται από την επόµενη χρονιά, από το 2022. 

Ως γνωστόν, πριν από λίγο καιρό και συ-
γκεκριµένα στις 19 Φεβρουαρίου, η πολιτι-
κή ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης κατέθεσε στα αρµόδια κοινοτικά όρ-
γανα τη θέση της για το τρέχον έτος, κάνο-
ντας τότε την επιλογή που έλεγε ότι και το 
2021 δεν θα υπάρξει καµιά (περαιτέρω) σύ-
γκλιση. ∆ηλαδή τα ιστορικά δικαιώµατα να 
παραµείνουν ανέγγιχτα. Ενδεχοµένως εκείνη 
τη στιγµή να ήταν εύκολο, καθώς ο υπουρ-
γός µόλις είχε αναλάβει τα ηνία του υπουρ-
γείου, η χώρα βρισκόταν στο απόγειο της 
πανδηµίας, τα προβλήµατα µε το ΟΣ∆Ε δεν 
είχαν τελειωµό και ο ορίζοντας θητείας της 
παρούσας κυβέρνησης δεν ήταν τόσο ξεκά-
θαρος (ήταν πιο πιθανό το ενδεχόµενο διε-
νέργειας πρόωρων εκλογών). 

Τον Αύγουστο, αν εξαιρέσει κανείς τη θε-

ρινή ραστώνη, τίποτα δεν θα είναι το ίδιο. Η 
πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης θα κληθεί να αναλάβει ολόκλη-
ρη την ευθύνη για την περαιτέρω παράταση 
των ιστορικών δικαιωµάτων (δηλαδή άλλη 
µια χρονιά), δίνοντας ταυτόχρονα το πολι-
τικό στίγµα για το πως προτίθεται να χειρι-
σθεί το θέµα στη συνέχεια. Είναι σαφές ό-
τι µια παράταση του ισχύοντος καθεστώτος, 
δηλαδή διατήρηση των ιστορικών δικαιω-
µάτων, άρα και των ανισοτήτων που αυτή 
η επιλογή εµπεριέχει, θα προδιέγραφε αρ-
γή, έως και βασανιστική σύγκλιση των άµε-
σων ενισχύσεων και τα επόµενα χρόνια και 
µε ορίζοντα το 2026, κάτι που θα παρέχεται 
(εκτός απροόπτου) ως δυνατότητα από τους 
ευρωπαϊκούς κανονισµούς.   

Μια τέτοια επιλογή πιθανόν να εξέθετε κατά 
κάποιο τρόπο τον σηµερινό υπουργό Αγροτι-
κής Ανάπτυξης, αλλά και άλλα κορυφαία κυ-
βερνητικά στελέχη που έχουν αποδεχθεί την 

αναγκαιότητα απεµπλοκής της χώρας από τα 
ιστορικά δικαιώµατα και της επανόρθωσης το 
ταχύτερο των στρεβλώσεων του παρελθόντος.

Άλλωστε οι αναλύσεις δείχνουν ότι στο πέ-
ρασµα του χρόνου, οι αναπροσαρµογές που 
έχουν επέλθει σε επίπεδο εκµεταλλεύσεων, 
καθιστούν ευκολότερη την επιτάχυνση της 
σύγκλισης. Κι αυτό γιατί υπάρχουν αγρό-
τες οι οποίοι, την ίδια ώρα που θα χάνουν α-
πό το «χαρτοφυλάκιο» των ιστορικών δικαι-
ωµάτων, θα κερδίζουν, εφόσον η µεταφορά 
θα είναι αναλογική, από την ενδυνάµωση 
νέων δικαιωµάτων, τα οποία αφορούν εκτά-
σεις που εντάχθηκαν στο σύστηµα ενισχύσε-
ων πολύ αργότερα. 

Αυτό που δείχνει να ανησυχεί περισσό-
τερο του φέροντες την πολιτική ευθύνη επί 
του θέµατος είναι οι ειδικότερες συνθήκες 
που επικρατούν σε συγκεκριµένες περιοχές 
και ειδικά εκεί όπου κυριαρχούν οι πολυε-
τείς καλλιέργειες (ελιά, σταφίδα κ.α.), καλ-
λιέργειες δηλαδή από τις οποίες πηγάζουν 
µέχρι σήµερα σηµαντικά (ιστορικά) δικαιώ-
µατα βασικής ενίσχυσης. Ίσως γι’ αυτό και 
µάλλον υπό την πίεση των Κρητικών κυρίως, 
ψιθυρίζεται τον τελευταίο καιρό και το ενδε-
χόµενο επαναπροσδιορισµού των τριών πε-
ριφερειών (εκτατικά – δενδρώδεις – βοσκό-
τοποι) και αντικατάστασή τους από µια διοι-
κητική – γεωγραφική κατανοµή των ενισχύ-
σεων, η οποία θα διαιωνίζει την ιστορικότη-
τα, έστω και από το «παράθυρο.

∆εύτερη ευκαιρία
Οι αναπροσαρµογές 

που έχουν επέλθει σε επίπεδο 
εκµεταλλεύσεων καθιστούν 
ευκολότερη την επιτάχυνση 

της σύγκλισης
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Κινητοποίηση στο Στρασβούργο µε περισσότερα 
από 1.500 τρακτέρ επιφύλαξαν οι Γάλλοι 
αγρότες στους διαπραγµατευτές της νέας ΚΑΠ, 
σε µια προσπάθεια να διεκδικήσουν κι αυτοί το 
λόγο στις υπό εξέλιξη συζητήσεις. 
Με πανό και συνθήµατα µετέφεραν το µήνυµα 
ότι η όλη προσπάθεια για µια πιο πράσινη ΚΑΠ 
διαµορφώνει ένα ασφυκτικό καθεστώς για τους 
ίδιους και ειδικά για τους διαχειριστές 
µικρότερων εκµεταλλεύσεων. «Είµαστε µετά βίας 
500.000 αγρότες στη Γαλλία και ώσπου να λήξει 

η επερχόµενη επταετία θα έχουµε µείνει οι µισοί» 
σχολίασε ο Λορέν Σαµπενουά, γενικός 
γραµµατέας της Γαλλικής Οµοσπονδίας Αγροτών 
για την περιοχή της Μάρνης. Όπως υποστηρίζουν 
οι διαµαρτυρόµενοι αγρότες, εκτός από 
επιβάρυνση του κοστολογίου τους, µια 
περισσότερο πράσινη αγροτική παραγωγή, 
αποκλείει αρκετούς από την δραστηριοποίηση µε 
αποτέλεσµα να χάνουν και µέρος των αγροτικών 
τους ενισχύσεων, οι οποίες παίζουν καθοριστικό 
ρόλο για την επιβίωση των εκµεταλλεύσεων. 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Ζήτηµα κανονισµού του Παγκό-
σµιου Οργανισµού Εµπορίου επι-
καλείται η Κοµισιόν σε αίτηµα που 
διατύπωσαν Ευρωβουλή και Συµ-
βούλιο της ΕΕ, ώστε να εξασφαλι-
στούν «εύκολα» πράσινα πριµ σε 
αγρότες που θα δεσµευτούν µε οι-
κοπρογράµµατα στη περίοδο της 
νέας ΚΑΠ. Κατά τ’ άλλα, µε µικρή 
πρόοδο αλλά µε τη µεγάλη προσ-
δοκία για οριστικό κλείσιµο των δι-
απραγµατεύσεων για τη νέα ΚΑΠ 
έως τα τέλη Μαΐου έληξε ο δεύτε-
ρος γύρος του υπερ-τριλόγου α-
νάµεσα σε εκπροσώπους της Κο-
µισιόν, της Ευρωβουλής και του 
Συµβουλίου της ΕΕ. 

Συγκεκριµένα, µεγάλη εκκρε-
µότητα παραµένουν τα «πράσινα 
δικαιώµατα» που προκύπτουν α-
πό τα λεγόµενα οικοπρογράµµατα 
για τα οποία Συµβούλιο των υπουρ-
γών γεωργίας και Ευρωβουλή δεν 
έχουν «δώσει» ακόµα «τα χέρια».

Σύµφωνα µε τα όσα διέρρευσαν 
µετά το τέλος των συναντήσεων της 
30ης Απριλίου και της 3ης Μαΐου 
ανάµεσα σε Κοµισιόν, Ευρωβουλή 
και Συµβούλιο, η διευθέτηση της 
εκκρεµότητας αυτής τοποθετείται 
για τις 12 του µήνα.   

Αυτό που αναµένεται να συµβεί, 
είναι να συµφωνήσουν τελικά στο 
να απορροφήσουν τα νέα πράσι-
να δικαιώµατα το 22% του φακέ-
λου της βασικής ενίσχυσης από το 
2023, προτού φτάσουν το 25% ως 
το 2025. Πρόκειται για δίκαιο κα-
τά τα λεγόµενα αρκετών συµβιβα-
σµό αφού ως γνωστόν το Συµβού-
λιο ήθελε στο 20% το ποσοστό αυ-
τό, όσο Ευρωβουλή και Κοµισιόν 

τοποθετούνται στο 30%. Σηµειώνε-
ται ότι στην ελληνική περίπτωση, 
πρόκειται για ένα ποσό της τάξης 
των 400 µε 500 εκατ. ευρώ ετησί-
ως, το οποίο θα κατευθύνεται σε 
αγρότες και κτηνοτρόφους που δε-
σµεύονται σε ειδικές «πράσινες» 
δράσεις, οι οποίες ωστόσο δεν έ-
χουν ακόµα διαµορφωθεί. 

Σε αυτό το πνεύµα και µε δε-
δοµένο ότι αυτό το ποσό διαµορ-
φώνεται από τους πόρους των ά-
µεσων ενισχύσεων, τα κράτη µέ-
λη ζητούν ένα πιο ευέλικτο πλαί-
σιο, µέσα από το οποίο θα µπο-
ρούσε να εξασφαλιστεί ένα πρά-
σινο πριµ για την πλειοψηφία των 
αγροτών χωρίς ιδιαίτερα απαιτητι-
κές δεσµεύσεις.  

Ωστόσο ένα ζήτηµα που ενέκυψε 
αφορά στο κατά πόσο ο Παγκόσµι-
ος Οργανισµός Εµπορίου (ΠΟΕ) θα 
επιτρέψει πληρωµές αγροτών για 
«κοινωνική προσφορά», την κα-
τηγορία στην οποία εµπίπτουν τα 
πράσινα δικαιώµατα κατά την λο-
γική του ΠΟΕ. Τουλάχιστον αυτό 
επικαλείται η Κοµισιόν, η οποία υ-
ποστηρίζει ότι θα µπορούσε να ε-
ξασφαλίσει µόνο την αναπλήρω-
ση του χαµένου εισοδήµατος από 
την εφαρµογή αυτών των ειδικών 
µέτρων. Ωστόσο οι διαπραγµατευ-
τές του Συµβουλίου επέµειναν ότι 
χωρίς να δοθεί από τώρα κάποιο 
χειροπιαστό κίνητρο για πληρω-
µή από αυτά τα οικολογικά προ-
γράµµατα, η έκκληση των κρατών 

µελών προς τους αγρότες τους, θα 
βρει µικρή ανταπόκριση ή θα τεθεί 
σε ένα εκβιαστικό πλαίσιο σε περί-
πτωση που ο σχεδιασµός των eco-
schemes περιοριστεί στην αποκα-
τάσταση του χαµένου εισοδήµατος. 

Πάντως, το ζήτηµα των «πράσι-
νων δικαιωµάτων» αποκτά όλο και 
µεγαλύτερο κοινό, ειδικά σε χώ-
ρες µε ανεπτυγµένο παραγωγικό 
µοντέλο, όπως είναι η Ισπανία, ό-
που αρκετοί αγρότες αναµένουν να 
ακούσουν πλέον ένα ρυθµιστικό 
πλαίσιο που θα συµπληρώσει και 
µε το παραπάνω τις χαµένες ενι-
σχύσεις από το υπόλοιπο πακέτο 
των άµεσων. Σε κάθε περίπτωση 
το ζήτηµα είναι κάτι που µένει να 
διευθετηθεί τις επόµενες ηµέρες.

Τέλος Μαΐου η νέα 
ΚΑΠ με διεκδίκηση 

πράσινου πριμ αγροτών 
Εύλογα οικονομικά 

κίνητρα ώστε 
να δεσμευτούν 

οι αγρότες της 
ΕΕ σε πράσινα 

προγράμματα θέλουν 
να εκμαιεύσουν 

από την Κομισιόν 
Συμβούλιο και 

Ευρωβουλή

Η πιο «πράσινη» ΚΑΠ 
στοιχίζει περισσότερο 

για τις µικρές µονάδες,
λένε οι Γάλλοι αγρότες 

Τα χέρια
Μεγάλη εκκρεµότητα τα 
«πράσινα δικαιώµατα» που 
προκύπτουν από τα 
λεγόµενα οικοπρογράµµατα 
για τα οποία Συµβούλιο των 
υπουργών γεωργίας και 
Ευρωβουλή δεν έχουν 
δώσει ακόµα «τα χέρια».

22%
Αναµένεται τελικά να 
συµφωνήσουν στο να 
απορροφήσουν τα νέα 
πράσινα δικαιώµατα το 22% 
του φακέλου της βασικής 
ενίσχυσης από το 2023 πριν 
φτάσουν το 25% το 2025.

400 εκατ.
Στη χώρα µας, πρόκειται για 
ένα ποσό της τάξης των 400 
µε 500 εκατ. ευρώ ετησίως, 
το οποίο θα κατευθύνεται σε 
αγρότες και κτηνοτρόφους 
που δεσµεύονται σε ειδικές 
«πράσινες» δράσεις, οι 
οποίες ωστόσο δεν έχουν 
ακόµα διαµορφωθεί. 

O Λορέν Σαµπενουά, 
γενικός γραµµατέας της 
Γαλλικής Οµοσπονδίας 
Αγροτών για την 
περιοχή της Μάρνης
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ΣΠ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ 
ΗΘΟΠΟΙΟΣ
«Πέρασαν 17 χρόνια! Και 
νιώθω ότι αυτό το καράβι 
που όλα αυτά τα χρόνια 
µας ταξίδεψε ήρθε η ώρα 
να...δέσει! Γιατί όσο καλό 
κι ανθεκτικό να είναι ένα 
σκαρί, στο τέλος πάντα η 
θάλασσα νικάει! Noµίζω 
ότι είναι η σωστή στιγµή το 
«Στην υγειά µας ρε παιδιά» 
να περάσει στην ιστορία». 

ΜΠΙΛΙ ΑΙΛΙΣ
ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΣΤΡΙΑ
«Όσο περισσότερο ο 
κόσµος και το διαδίκτυο 
ασχολούνται µε κάποιον 
που κάνει κάτι µη σύνηθες 
για τα δεδοµένα τους, τόσο 
πιο ψηλά τον ανεβάζουν σε 
βάθρο.[…]∆εν έχει σηµασία 
ποιος είσαι, ποια είναι η 
ζωή σου, η κατάστασή σου. 
Μπορεί πάντα να σε 
εκµεταλλευτούν».

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
«Βελτιώνεται η κατάσταση 
για να επιστρέψουµε στην 
κανονικότητα και όσο 
προχωρά ο καιρός θα 
δίνονται και άλλες 
ελευθερίες πάντα µε βάση 
τα υγειονοµικά πρωτόκολλα. 
Οι πολίτες πρέπει να 
προφυλάξουν το 
πολυτιµότερο αγαθό, δηλαδή 
την ανθρώπινη ζωή».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΟΛΟΙ ΝΑ ΠΕΡΝΟΥΝ ΚΑΛΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

Μήνυµα
Με όλα αυτά που 
ανακοινώνονται µέσω διαρροών, 
για µείωση του κόστους 
παραγωγής χόρτασαν από 
εισόδηµα οι Έλληνες αγρότες. 
Μόνο που δεν µπόρεσαν 
να στείλουν απάντηση στο 
πασχαλινό ευχητήριο sms (σ.σ 
για τα προσωπικά δεδοµένα του 
µίλησε κανείς;) του υπουργού 
της πλατείας, για να τον 
ευχαριστήσουν!

Ατιµωρησία
Ο σύλλογος εργαζοµένων στη 
Νιρβάνας δεν έπεσε από τα 
σύννεφα για το λευκό τυρί από 
αγελαδινό, που πωλούσε σαν 
φέτα ΠΟΠ γαλακτοβιοµηχανία, 
αφού όπως λέει έρχεται να 
προστεθεί σε παλαιότερα 
περιστατικά. Στηλιτεύει δε την 
ατιµωρησία και δηλώνει 
αποφασισµένος να αναδείξει το 
πρόβληµα και να συµπορευθεί 
µε τους κτηνοτρόφους.

Κι ο Μάξιµος
Ο Μάξιµος (έδωσα τη µάχη στο 
γάλα), προστέθηκε κι αυτός στη 
λίστα όσων ζητούν τη στήριξη 
παραγωγών και µεταποιητών 
φρούτων για τις ζηµιές από τον 
Απριλιάτικο παγετό. Το θέµα, 
είναι ότι προς ώρας πέραν των 
αιτηµάτων για βοήθεια, ουδείς 
αρµοδίως έχει µιλήσει για κάτι 
πιο χειροπιαστό. Προστίθενται 
µόνο οι τοπικοί βουλευτές που 
καταθέτουν σχετικές αναφορές.

Ακαδηµία, χαιρέτα µας τον Πλάτανο

Ανακάλυψαν στο υπουργείο της πλατείας, πώς θα διοχετεύουν 
πληροφόρηση µέσω διαρροών και καλά υψηλόβαθµων στελε-
χών, των πολιτικών που θα τρέξουν (λέµε τώρα), σε τοµείς του 
πρωτογενούς. Κάπως έτσι, και το όραµα του Σπήλιου για την Α-
καδηµία (όχι Πλάτωνος, µάλλον χαιρέτα µας τον Πλάτανο) αγρο-
τών, που θα τους βγάλει από την αγραµµατοσύνη και θα τους κά-
νει Ολλανδούς. Από το νήπιο, λέει, θα πρέπει να ξεκινάει η εκ-
παίδευση για τον πρωτογενή. Κατά τα λοιπά, κανένα µέτρο για 
µείωση του κόστους παραγωγής, κίνητρο για διαδοχή, κεφά-
λαιο για επενδύσεις παίζει; Γιατί κάποιοι ξέρουν να διαβάζουν!

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Το 2019, κατά την 
εορταστική περίοδο 
του Πάσχα, λέει 
το στατιστικό της 
Βάθη, έγιναν µόλις 
500 έλεγχοι για 
ελληνοποιήσεις 
αµνοεριφίων, ενώ 
φέτος έγιναν 6.673 
έλεγχοι (εύγε!). 
Το 2020; 

Το πόρισµα της 
Νιρβάνα για τη 
νοθεία στη Φέτα, 
τι περιµένει; Ήταν 
λέει καθοδόν για το 
γραφείο του υπουργού. 
Αυτό πάντως που 
αναδείχθηκε από 
την υπόθεση είναι 
εν γένει οι τρύπες 
στους ελέγχους και 
τα στραβά µάτια…

Υβρίδια
«Ύστερα από την επίσκεψη 

του υφυπουργού αγροτικής 
ανάπτυξης στην Τρίπολη και τη 
συζήτηση στην περιφέρεια για 
τα αρδευτικά χωρίς παρουσία 
αγροτών. Ακολούθησαν για µια 
ακόµη φορά οι υποσχέσεις του 
αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας 
και των κυβερνητικών 
βουλευτών για την δηµιουργία 
αρδευτικών έργων στο νοµό 
µας κάτι που ακούµε χρόνια και  
χωρίς να έχει κατασκευαστεί 
κανένα έργο προς όφελος τον 
µικροµεσαίων αγροτών», λένε.

«Πρόκληση για εµάς οι 
δηλώσεις τους που εδώ και 6 
χρόνια δεν µπορούν να 
κατασκευάσουν ένα αρδευτικό 
στον κάµπο Χανδρινού 
Στενωσιάς καταστρέφοντας και 
ταλαιπωρώντας τους αγρότες 
της περιοχής και τώρα µας 
τάζουν φράγµατα», 
σηµειώνουν.

;

ΖΕΡΑΡ ΠΙΚΕ
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ
«Παίζεις σε µία λίγκα για 
συνταξιούχους παίκτες. 
Αλήθεια, πότε θα 
κατακτήσεις το Champions 
League; [σ.σ σχόλιο Πικέ 
στον Αρτούρο Βιντάλ 
πρώην συµπαίκτη του, 
µετά την ανάρτηση του 
δεύτερου για την 
κατάκτηση της Serie A 
από την Ίντερ]».

Προσεχώς 
ΙΕΚ Λιβανού.

Μαζεύτηκαν στην έδρα της Περιφέρειας της 
Λάρισας τη Μεγάλη Πέµπτη να τα συζητήσουν για 
τις πρωτόγνωρες ζηµιές από τους πέντε παγετούς. 
Ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ τα ξεκαθάρισε: Σου λέει, 
απαιτούνται δαπάνες για τις αποζηµιώσεις οι 
οποίες υπερβαίνουν κατά πολύ τον φετινό 
προϋπολογισµό του ΕΛΓΑ. Ο πρωθυπουργός είναι 
ενήµερος και δηλώνει ότι οι αποζηµιώσεις θα 
καταβληθούν στους δικαιούχους µεχρι και το 
τελευταίο ευρώ που δικαιούνται. 

Χρειάζεται, όµως, να διαβούµε ορισµένα στάδια, 
είπε ο πρόεδρος! Το πρώτο είναι η ευκρινής 
καταγραφή των στοιχείων, το κάναµε! Το δεύτερο 
είναι το εκτιµητικό έργο από τον ΕΛΓΑ, το οποίο 
βέβαια θα αρχίσει µετά το πέρας της χρονικής 
περιόδου της υποβολής δηλώσεων ζηµιάς. Το 
τρίτο στάδιο είναι η διασφάλιση του απαιτουµένου 
κεφαλαίου. Αυτό, το έχει αναλάβει ο υπουργός 
Σπήλιος µέσω της ΕΕ, µε την αρωγή Γάλλων και 
Ιταλών συµπαθούντων. Περιµένουµε εξελίξεις....

Τώρα, ως προς το χρόνο των πληρωµών, λέει ο 
πρόεδρος, «υπάρχει η ένδειξη ότι την περίοδο κατά 
την οποία ο κύριος όγκος των αγροτικών προϊόντων 
είτε για την εσωτερική αγορά είτε για τις εξαγωγές 
διατίθεται, εµείς εκείνη την ώρα πιστεύουµε ότι θα 
είµαστε έτοιµοι να ανταποκριθούµε µε πληρωµές». 
Τα πιάσαµε τα λεφτά µας, απαντούν οι πληγέντες 
αγρότες..... Άλλωστε αγροτικά προϊόντα διατίθενται 
όλο τον χρόνο, οπότε και Χριστούγεννα να πάνε οι 
πληρωµές, µέσα θα έχουν πέσει.....

Για την πληρωµή των συνδεδεµένων στα ζωικά 
τα λέει χύµα η Παναγιώτα, πρώην βουλευτής 
ΣΥΡΙΖΑ νοµού Καρδίτσας. Και µάλιστα, σύµφωνα 
µε την ίδια, «Είναι η πέµπτη συνεχόµενη φορά, 
κατά την οποία «χάνεται» ο προγραµµατισµός, ο 
οποίος µάλιστα είχε ανακοινωθεί, µε τον πιο 
επίσηµο τρόπο, από τον υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης από το βήµα της βουλής, δύο µόλις 
εβδοµάδες πριν». Πλέον, κανείς δεν µπορεί να 
επικαλεστεί αστάθµητους παράγοντες και τυχαία 
γεγονότα. Είτε πρόκειται για παροιµιώδη 
ανικανότητα, είτε για πρόθεση. Ουπς!

Την περασµένη εβδοµάδα η Agrenda 
φιλοξένησε ένα ακόµη ρεπορτάζ για τον κακό 
χαµό που γίνεται µε την επενδυτική φρενίτιδα 
γύρω από τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας 
(ΑΠΕ), µε αναφορά στην περίπτωση του ∆ρυµού 
Θεσσαλονίκης. Μαθαίνουµε ότι πίσω από το 
εγχείρηµα του φωτοβολταϊκού πάρκου των 1.500 
στρεµµάτων, που προωθείται, βρίσκεται ο γαµπρός 
ενός πρώην υπουργού της Ν∆, µαζί µε άλλους 
τρεις επιχειρηµατίες-εταίρους του. Ο εν λόγω 
πολιτικός εκλεγόταν στη Β εκλογική περιφέρεια 
Θεσσαλονίκης κι έχει αποσυρθεί πλέον από τα 
πολιτικά δρώµενα, ενώ πριν λίγα χρόνια το όνοµά 
του είχε συνδεθεί και µε µια επένδυση σε µονάδα 
ηλεκτροπαραγωγής σε γη υψηλής 
παραγωγικότητας µε καύση βιοµάζας, στα 
Βασιλικά, που δεν προχώρησε λόγω αντιδράσεων 
της τοπικής κοινωνίας. Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

«Ηπολιτική της ΕΕ έναντι της Κί-
νας πρέπει να βασίζεται στις 
ακόλουθες αρχές: συνεργα-
σία όπου αυτό είναι εφικτό, 

ανταγωνισµός όπου χρειάζεται, αντιπαράθε-
ση όπου προσήκει. Μια τέτοια προσέγγιση ε-
πιτρέπει στην ΕΕ να αντιδρά µε ευελιξία στην 
εξέλιξη των διµερών σχέσεων». Πρόκειται για 
ένα απόσπασµα από µια θέση του Ευρωπαϊκού 
Λαϊκού Κόµµατος (ΕΡΡ/ΕΛΚ), του µεγαλύτερου 
κόµµατος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά 
µε την Κίνα. Μια θέση την οποία εγώ συνέγρα-
ψα.[…]. Γιατί είναι τόσο σηµαντικό;

Πρώτον, η ανάπτυξη µιας σχέσης µε την Κί-
να - ένα κράτος ολοένα και πιο φιλόδοξο και 
επιθετικό - είναι µια από τις µεγαλύτερες προ-
κλήσεις για την Ευρώπη. Το σχήµα αυτών των 
σχέσεων θα έχει επίδραση όχι µόνο στην εξω-
τερική πολιτική και την οικονοµία της ΕΕ, αλ-
λά και στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίη-
σης. ∆εύτερον, το ΕΛΚ, ως το µεγαλύτερο κόµµα 
του Ευρωκοινοβουλίου, θα διαδραµατίσει ση-
µαντικό ρόλο στη διαµόρφωση όλης της πολι-
τικής της ΕΕ έναντι της Κίνας. Τρίτον, η σχέση 
µας µε την Κίνα αλλάζει ραγδαία. Λίγες δεκαε-
τίες πριν, η Κίνα ήταν µια φτωχή και οικονοµι-
κά οπισθοδροµική χώρα, πεινασµένη για δυτι-

κές επενδύσεις. […].
Ενώ οι απόψεις 

του προέδρου Τζο 
Μπάιντεν διαφέρουν 
απ’ αυτές του Ντό-
ναλντ Τραµπ σχε-
δόν ως προς τα πά-
ντα, οι σχέσεις µε 
την Κίνα θα παρα-
µείνουν τεταµένες. 
Και εξίσου σκληρές 

κουβέντες λέγονται και για τους Αµερικανούς 
στο Πεκίνο.[…]  Αντιµετωπίζουµε µια µείζονα 
αλλαγή στην ισορροπία ισχύος στη διεθνή α-
ρένα. Ακόµη κι αν όλα πάνε καλά, αυτός ο νέ-
ος ψυχρός πόλεµος δεν µετατραπεί σε θερµό, 
η προσοχή των ΗΠΑ πιθανότατα θα στραφεί α-
πό την Ευρώπη προς την Ανατολική Ασία. Η ΕΕ 
θα υποχρεωθεί να αναλάβει µεγαλύτερες ευ-
θύνες για την ασφάλειά της, ιδίως στη Μεσό-
γειο και την Ανατολή. […] Σε αυτή τη νέα ισορ-
ροπία ισχύος, ποια πλευρά θα πάρει η Ρωσία;

Στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόµ-
µατος γράφουµε ότι «Η παγκόσµια πάλη ανά-
µεσα στη δηµοκρατία και τον αυταρχισµό θα 
καθορίσει και τη σχέση µας µε την Κίνα. Ο χώ-
ρος για συνεργασία και οικονοµικές συναλλα-
γές έχει συρρικνωθεί». Αυτό δεν σηµαίνει ότι εί-
µαστε καταδικασµένοι να συγκρουστούµε[…]. 
Μόνο µια ισχυρή και ενωµένη Ευρωπαϊκή Ένω-
ση µπορεί να πετύχει τον στόχο. Τα διαιρεµέ-
να ευρωπαϊκά κράτη δεν θα τα πάρουν στα σο-
βαρά ούτε η Κίνα, ούτε οι Ηνωµένες Πολιτείες. 

*ΠΟΛΩΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ, ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Συνεργασία όπου 
είναι εφικτό

ΤΟΥ ΡΕΪΝΤΟΣΛΟ 
ΣΙΚΟΡΚΣΚΙ*

T
α µηνύµατα για την ευρύτερη πορεία της ελ-
ληνικής οικονοµίας το επόµενο διάστηµα και 
µε ορατό ορίζοντα το 2024 δείχνουν να είναι 
καλά. Η αντοχή που επέδειξαν οι µεγάλες ε-

πιχειρήσεις, οι θεαµατικές βελτιώσεις στα χαρτοφυλά-
κια των τραπεζών και τα µεγάλα ποσά που αναµένεται 
να εισρεύσουν στη χώρα από το Ταµείο Ανάκαµψης της 
ΕΕ διαµορφώνουν τις προϋποθέσεις για µια ενδιαφέρου-
σα οικονοµική πορεία της χώρας. 

  Δεν αρκεί η συγκυρία 
ΣΤΟΝ ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΟ χώρο της αγροτικής παραγωγής τώρα, 
οι συνθήκες που δηµιούργησε η πανδηµία δεν θα µπορού-
σαν να θεωρηθούν καταστροφικές. Αντίθετα σε πολλές πε-
ριπτώσεις, η εικόνα αγοράς των αγροτικών προϊόντων βελ-
τιώθηκε και η πλειοψηφία των αγροτών είχε τη δυνατότητα 
να αποκοµίσει µεγαλύτερα έσοδα από τη διάθεση της πα-
ραγωγής του. Να διευκρινισθεί ωστόσο ότι αυτό δεν ισχύει 
ούτε για όλα τα προϊόντα, ούτε για όλους τους αγρότες. 

Το κληρονομικό δίκαιο
ΤΗΝ Ι∆ΙΑ στιγµή, η κάποια βελτίωση της αγοράς των 
αγροτικών προϊόντων δεν µπορεί να κρύψει τις µεγά-
λες παθογένειες µε τις οποίες βρίσκεται και παραµένει 
αντιµέτωπος ο χώρος της αγροτικής παραγωγής. Τερά-
στια διαρθρωτικά ζητήµατα που πηγάζουν από το κλη-
ρονοµικό δίκαιο της ακίνητης περιουσίας, ανυπέρβλη-
τη γραφειοκρατία για κάθε βήµα στο πεδίο της αγροτι-
κής επιχειρηµατικότητας, κατάρρευση των οργανωτι-
κών δοµών (κλαδικές οργανώσεις, συνεταιρισµοί κ.α.) 
και έλλειµµα σχεδιασµού σε επίπεδο προϊόντων, κρα-
τούν χαµηλά τους δείκτες ανταγωνιστικότητας και τα 
στοιχεία αποδόσεων των αγροτικών εκµεταλλεύσεων.

Όλα γίνονται πολύ αργά 
ΟΧΙ ΠΩΣ δεν γίνεται τίποτα, όµως όλα γίνονται πολύ 
αργά, µε αποτέλεσµα η «ψαλίδα» απόκλισης από τις άλ-
λες ευρωπαϊκές χώρες να µεγαλώνει. Ακόµα κι αυτά που 
γίνονται, µοιάζουν αποσπασµατικά δεν υπάρχει συνο-

χή και ενιαία κατεύθυνση, η αγορά που κάνει µέχρι έ-
να βαθµό τη δουλειά της, έχει αφεθεί στην τύχη της. Το 
έγραφα και την περασµένη εβδοµάδα, χρειάζεται ένας 
συνεκτικός κρίκος, ένας ευέλικτος φορέας, που θα βλέ-
πει, θα µελετά, θα σχεδιάζει και θα εισηγείται λύσεις στο 
ευρύτερο πεδίο της αγροτικής παραγωγής.

Δουλειά με τους περαστικούς;
ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ πράγµατι ενδιαφέρον για την ανάπτυξη 
του αγροτικού χώρου, οι λύσεις δεν µπορούν να περι-
µένουν την κουρασµένη δηµόσια διοίκηση ή τους πε-
ραστικούς υπουργούς. Με τον τρόπο που λειτουργούν 
σήµερα τα πράγµατα, οι µόνοι που χαίρονται είναι οι ε-
πιτήδειοι που ψάχνουν ευκαιρίες για να κάνουν τις πο-
νηριές τους. Χρειάζεται ένας άλλος τρόπος µια άλλη συ-
γκρότηση και λειτουργία. Και να δείτε που ένας φορέ-
ας αυτής της µορφής θα βοηθήσει και τους υπουργούς.             

Κάποιος ξεθάβει τα ΙΕΚ
Η ΥΠΟΘΕΣΗ της αγροτικής εκπαίδευ-

σης και κατάρτισης είναι πολύ σο-
βαρή για να αφεθεί στα χέρια του 
κάθε… ΙΕΚ. Μ’ αυτή την έννοια, το 
γεγονός ότι η διερεύνηση του θέ-
µατος από την πολιτική ηγεσία 
του υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης, ξεκίνησε µε τη γνώµη ό-
σων προσφέρουν ήδη αγροτική 
εκπαίδευση και κατάρτιση, ση-
µατοδοτεί λάθος αφετηρία και 
θέτει το ζήτηµα σε λάθος βάση. 

Ζητείται φορέας
ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ υπεύθυνοι επί του θέµατος οφείλουν να 
κατανοήσουν πρώτα τις πραγµατικές ανάγκες των συντε-
λεστών της αγροτικής παραγωγής, να διευκολύνουν τη 
συγκρότηση ενός ευέλικτου φορέα ο οποίος θα παρακο-
λουθεί τη συγκεκριµένη αγορά και θα σχεδιάζει τα αντί-
στοιχα προγράµµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης και στη 
συνέχεια να συζητήσουν µε τους εν δυνάµει ενδιαφερό-
µενους να προσφέρουν αυτού του είδους την υπηρεσία. 

Αγροτική παραπαιδεία 
Η ΛΑΘΟΣ αφετηρία από την οποία φαίνεται να ξεκι-
νούν οι ιθύνοντες κινδυνεύει να οδηγήσει σε προβλή-
µατα ανάλογα µ’ αυτά που έχουν προκύψει τόσο µε τους 
αγροτικούς συµβούλους, όπου οι «συµβουλές» τείνουν 
να προσαρµοσθούν στα µέτρα των συµβούλων, όσο και 
µε τους µελετητές, όπου αρκετά αναπτυξιακά προγράµ-
µατα σε πολλές από τις πτυχές τους (χρόνοι προκηρύ-
ξεων, διάρκεια υποβολής αιτήσεων κ.α.) έρχονται να ε-
ξυπηρετήσουν ανάγκες των µελετητών. 

Εκπαίδευση για εκπαιδευτές
Η υπόθεση της αγροτικής εκπαίδευσης 
και κατάρτισης είναι πολύ σοβαρή για 
να αφεθεί στα χέρια του κάθε... ΙΕΚ 
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Κανονικότητα
το 2024

Η επιστροφή στην κανο-
νικότητα δεν θα έρθει 

πριν από το 2024-2025 
εκτιµά ο πρόεδρος του 

ΙΕΛΚΑ

Η πρώτη διετία μετά 
την πανδημία θα είναι 
περίοδος ανασύνταξης 
για το οργανωμένο 
λιανεμπόριο λόγω 
των νέων τάσεων που 
προέκυψαν εξαιτίας 
των περιορισμών 

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Από τους «ευεργετηµένους» των αναταράξεων που 
επέφερε η πανδηµική κρίση στο σύνολο σχεδόν 
των κλάδων της ελληνικής οικονοµίας θεωρείται 
πως είναι το οργανωµένο λιανεµπόριο τροφίµων, 
που πέτυχε ανάπτυξη 7-8% στο σύνολο της αγοράς 
στην διάρκεια του περασµένου έτους. Παράλληλα, 
έφερε τους πρωταγωνιστές του κλάδου αντιµέτω-
πους µε αυξηµένα κόστη και µεγάλες προκλήσεις 
καθώς η προσαρµογή στις νέες καταναλωτικές συ-
νήθειες ήταν επιτακτική.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, µεγάλη είναι η δυ-
ναµική των διαδικτυακών πωλήσεων τροφίµων (e-
grocery) που εκτιµάται πως θα φέρει νέους µεγά-
λους παίκτες στην ελληνική αγορά που θα διεκδι-
κήσουν µέρος των ηλεκτρονικών πωλήσεων που 
κέρδισαν την περασµένη χρονιά τα σούπερ µάρ-
κετ, ενώ ορατός είναι και ένας νέος κύκλος εξαγο-
ρών και συγχωνεύσεων.

Σύµφωνα µε τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Έρευ-
νας Λιανεµπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛ-
ΚΑ), Κωνσταντίνο Μαχαίρα «οι οργανωµένες αλυ-
σίδες, που πραγµατοποιούν τζίρο 11 δισ. ευρώ ε-
πί συνόλου 23 δισ. ευρώ που αφορά το εµπόριο 
τροφίµων, επωφελήθηκαν από την πανδηµία µε 
έναν τζίρο «πανικού» της τάξης των 900 εκατ. ευ-
ρώ. Παράλληλα δηµιούργησαν έξτρα ετήσια διοι-
κητικά έξοδα περί τα 160 εκατ. ευρώ και προχώρη-
σαν σε περίπου 7.000 νέες προσλήψεις για να α-
νταποκριθούν στις αυξηµένες ανάγκες του κατα-
ναλωτικού κοινού».

Ο ίδιος εκφράζει τον έντονο προβληµατισµό του 
για το κατά πόσο οι οργανωµένες αλυσίδες θα κα-
ταφέρουν τη φετινή χρονιά να διατηρήσουν τον τζί-
ρο που επωφελήθηκαν από την πανδηµία πέρυσι. 
Η εκτίµηση του κ. Μαχαίρα είναι ότι ο έξτρα τζίρος 
που κέρδισαν οι οργανωµένες αλυσίδες δεν υπάρ-
χει περίπτωση να διατηρηθεί ενώ τα διοικητικά έξο-
δα δεν θα µπορέσουν να µειωθούν άµεσα, εκτιµώ-
ντας πως θα χρειαστούν τρία µε τέσσερα χρόνια για 
να ξαναφτάσουν σε µια οµαλοποίηση.

Αναφορικά µε την πορεία του έτους, το πρώτο τρί-
µηνο, σύµφωνα µε τον κ. Μαχαίρα, έφερε ανάπτυξη 
τζίρου 5,5% - 6% για τις οργανωµένες αλυσίδες τρο-
φίµων ενώ για το σύνολο του 2021 αναµένεται α-
νάπτυξη 2% - 2,5%. Εντούτοις, οι τζίροι στο οργανω-
µένο λιανεµπόριο εκτιµάται ότι θα επηρεαστούν, α-
πό την επανεκκίνηση της εστίασης, την µείωση των 
εισοδηµάτων σηµαντικής µερίδας του πληθυσµού, 
αλλά και τον έντονο ανταγωνισµό στην αγορά.

Σε σχέση µε τις διαδικτυακές πωλήσεις υπολο-
γίζεται ότι σε λιγότερο από µια οκταετία θα αντι-
προσωπεύουν το 15% της αγοράς η οποία θα εί-
ναι πολύ µεγαλύτερη από αυτή που είναι σήµε-
ρα στα 23 δισ. ευρώ και σίγουρα πολύ µεγαλύ-
τερη στο οργανωµένο λιανεµπόριο.

Νέος κύκλος εξαγορών και συγχωνεύσεων
Ο πρόεδρος του ΙΕΛΚΑ εκφράζει τη βεβαιότητα ό-

τι θα υπάρξουν νέες εξαγορές στον κλάδο καθώς ό-
πως λέει είναι γνωστό ότι «υφιστάµενες ελληνικές 
αλυσίδες αυτό το διάστηµα διερευνούν την πιθανό-
τητα εξαγοράς µικρότερων τοπικών αλυσίδων σού-
περ µάρκετ στην ευρύτερη περιφέρεια της χώρας».

Αναφερόµενος σε δηµοσιεύµατα που κάνουν 
λόγο για το ενδιαφέρον να διεισδύσουν στον χώ-
ρο funds ο κ. Μαχαίρας σηµειώνει: «µέχρι σήµε-
ρα από όσα γνωρίζουµε τα funds δεν ενδιαφέρο-
νται για τον χώρο του λιανεµπορίου. Ενδιαφέρο-
νται για τον χώρο της υγείας, της υψηλής τεχνο-
λογίας και για εργοστάσια παραγωγής τροφίµων 
που έχουν καλό εξαγωγικό χαρακτήρα. Αυτές εί-
ναι οι κατευθύνσεις που έχουν τα funds για τη χώ-
ρα µας. ∆εν έχουµε ακούσει σοβαρά κάποιο fund 
να θέλει να επενδύσει στον χώρο του λιανεµπορί-
ου. Αυτό που έχουµε ακούσει σοβαρά είναι µεγά-
λες αλυσίδες σούπερ µάρκετ όµορων χωρών να 
θέλουν να µπουν στην ελληνική επικράτεια. Εν-
διαφέρονται δηλαδή για εξαγορά ελληνικής αλυ-
σίδας, όχι όµως στα χρήµατα που πωλείται αλλά 
σε αυτά που θέλουν να δώσουν».

Τεκτονικές αλλαγές
μετά την πανδημία
στο λιανεμπόριο

Ταχύτερα βήµατα
στο e-grocery
Το στοίχηµα της επόµενης 
ηµέρας για το οργανωµένο 
λιανεµπόριο τροφίµων 
είναι ταχύτερα βήµατα στο 
e-grocery, και επένδυση 
µε περισσότερους όρους 
ασφάλειας στη φυσική 
παρουσία.
«Το οργανωµένο 
λιανεµπόριο τροφίµων 
έχει δυναµική. Έχει µια 
σταθερή ανάπτυξη του 2% 
µε 3%, προσπαθεί να 
µειώσει τα έξοδά του 
και να έχει καλύτερο 
διαχειριστικό κόστος, 
οπότε να έχει καλύτερο 
EBITDA. Τα επόµενα 
χρόνια το ελληνικό 
λιανεµπόριο τροφίµων θα 
συνεχίσει να έχει µια καλή 
ανταγωνιστική ανάπτυξη 
µε στόχο να πάει στην 
περιοχή του 6% - 8% 
EBITDA το οποίο πλέον θα 
το κάνει πιο αξιοπρόσεκτο 
και από ξένους παίκτες που 
θέλουν να συνεργαστούν 
µε κάποια ελληνική 
εταιρεία», αναφέρει ο 
πρόεδρος του ΙΕΛΚΑ 
Κ.Μαχαίρας.
Κατά τον ίδιο, «τα επόµενα 
3 µε 4 χρόνια, γιατί η 
κανονικότητα δεν θα έρθει 
πριν από το 2024 - 2025, 
και δεδοµένου ότι ήµασταν 
πιο τυχεροί σε σχέση 
µε άλλους κλάδους, 
θα µπορέσουµε να 
προσαρµοστούµε πιο 
γρήγορα στις νέες 
απαιτήσεις της αγοράς».

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

2020
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

2021
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΥΞΗΣΗ ΤΖΙΡΟΥ

ΤΟ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ 

 
7�8%

 
2%�2,5%

 
5,5% � 6%
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  ΣΤΕΛΑ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ

Υβριδικά το
Οικονοµικό Φόρουµ
των ∆ελφών
To 6o Οικονοµικό Φόρουµ των ∆ελφών θα 
διεξαχθεί από τη ∆ευτέρα έως και το Σάββατο, 
10-15 Μαΐου στο Μέγαρο του Ζαππείου, µε 800 
εκλεκτούς καλεσµένους από 42 χώρες. Επί 6 
ηµέρες, οι φίλοι του Φόρουµ θα έχουν τη 
δυνατότητα να παρακολουθήσουν δωρεάν 3 
ταυτόχρονα live streams που θα µεταδίδουν το 
δεκάωρο πρόγραµµα του Φόρουµ, µε online και 
φυσικές συµµετοχές. Στην πρώτη µέρα 
εντάσσεται η ενότητα των θεµάτων της Υγείας, 
στην οποία συµµετέχει η Ευρωπαία Επίτροπος 
για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίµων 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Τρίτη 11 Μαΐου, 
είναι αφιερωµένη στην Ανάπτυξη των Υποδοµών 
και στη Συνδεσιµότητα της Ελλάδας µε την 
ευρύτερη περιοχή, ενώ η Πέµπτη στο µέλλον της 
Ευρώπης, τις Ευρωπαϊκές εξελίξεις και το Ταµείο 
Ανάκαµψης. Περισσότερες πληροφορίες στο 
https://delphiforum.gr/

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 στην 
ανανεωµένη πλατφόρµα www.
foodmarketshow.com.

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

Το Επιµελητήριο Λασιθίου 
διοργανώνει για τέταρτη χρονιά 

την 4η Αγροτική Έκθεση 
Ιεράπετρας Agroexpo 2021 
στις 28,29 και 30 Μαϊου.

Το Κέντρο Ελιάς «Krinos» του 
Perrotis College διοργανώνει 
διαδικτυακά το 2ο διεθνές 
συνέδριο ελιάς, στις 3-4 Ιουνίου 
2021, µε θέµα: «Ελαιοκοµικός 
Τοµέας: Αναζητώντας την 
καινοτοµία - Ανακαλύπτοντας 
νέες τάσεις». 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. Πληροφορίες και 
συµµετοχές στο 210-6419037.

Από τις 5 έως 7 Οκτωβρίου 
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 λάβει 
χώρα στις 13 - 16 Νοεµβρίου 
στο Metropolitan Expo. Για 
περισσότερες πληροφορίες στο 

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

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

Μάθηµα επεξεργασίας
κάνναβης στις 15 Μαΐου
Η ΚΑΝΝΑΒΙΟ ΚΟΙΝΣΕΠ στα πλαίσια της 
συµµετοχή της στο ερευνητικό έργο «Πράσινα και 
ανακυκλώσιµα ή/και κοµποστοποιήσιµα σύνθετα 

προϊόντα µε βελτιωµένες ιδιότητες από απόβλητα 
βιοµηχανικής κάνναβης στα πλαίσια της κυκλικής 
οικονοµίας» θα διοργανώσει το Σάββατο 15 
Μαΐου στο Βόλο ένα εργαστήριο παραδοσιακής 
επεξεργασίας της κάνναβης και επίδειξης 
κατασκευής χειροποίητου χαρτιού. Το εργαστήριο 
θα περιλαµβάνει παρουσίαση για τις ιδιότητες και 
τις χρήσεις της βιοµηχανικής κάνναβης, καθώς και 
επίδειξη και πρακτική εξάσκηση στο χειρωνακτικό 
σπάσιµο κορµών κάνναβης για διαχωρισµό της 
ίνας από το ξύλο. Πληροφορίες και αιτήσεις 
συµµετοχής στο kannabiohemp@gmail.com.

ΒΟΛΟΣ

Παντρεύοντας την 
παράδοση µε την 
καινοτοµία

Το Κέντρο Αριστείας ΣΕΒ 
στη ∆ηµιουργική Ηγεσία 
προσκαλεί όλους τους 
ενδιαφερόµενους στο 2ο 
Συµπόσιο ∆ηµιουργικής 
Ηγεσίας «Μετουσιώνοντας 
την Παράδοση σε 
Ανταγωνιστικότητα και 
Καινοτοµία» στις 13 Μαΐου. 
Το συµπόσιο θα µεταδοθεί 
ζωντανά µέσω Livestream 
από τον Φάρο του Κέντρου 
Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος 
Νιάρχος, ενώ απαιτείται 
προεγγραφή. Η εκδήλωση 
θα φιλοξενήσει 
διακεκριµένους οµιλητές 
από κορυφαίες ελληνικές 
επιχειρήσεις και 
οργανισµούς, σε µία πλούσια 
ατζέντα θεµάτων µε κέντρο 
την ανάδειξη δηµιουργικών 
πρακτικών που επιτρέπουν 
στην ελληνική επιχείρηση να 
αξιοποιήσει την παράδοση 
ως µοχλό καινοτοµίας. 
Περισσότερες πληροφορίες 
στο www.sev.org.gr.

ΥΒΡΙ∆ΙΚΑ

ΑΘΗΝΑ

Από τις 10 και µέχρι τις 21 Μαιου 
έχουν τη δυνατότητα οι παραγωγοί 
να υποβάλλουν τις ενστάσεις τους 
µαζί µε τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά επί της πρόσφατης 
συµπληρωµατικής πληρωµής για 
την εξισωτική του 2020.

Παράταση ενός έτους, έως το 
2022, των επιχειρησιακών 
προγραµµάτων οπωροκηπευτικών. 

Έως 25 Μαΐου οι αιτήσεις 
για το πρόγραµµα αναδιάρθρωσης 
και µετατροπής αµπελώνων 
µε οινοποιήσιµες ποικιλίες.

Μέχρι την 15η Ιουνίου 2021 
µπορούν να υποβάλλουν αίτηση οι 
εργοδότες αγρότες στην αρµόδια 
υπηρεσία Αλλοδαπών και 
Μετανάστευσης της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης για 
να µετακαλέσουν πολίτες τρίτης 
χώρας, για να εργαστούν στις 
καλλιεργητικές εργασίες του 
τρέχοντος χρονικού διαστήµατος.

Έως τις 22 Ιουνίου έχουν 
περιθώριο οι κάτοχοι αγροτικών 
εκµεταλλεύσεων να υποβάλλουν 
δηλώσεις ΟΣ∆Ε 2021 χωρίς ποινή. 

Έως τις 31 Μαΐου θα πρέπει να 
είναι στην κατοχή τους τα δηλωµένα 
αγροτεµάχια στις δηλώσεις ΟΣ∆Ε.

ΟΒΙΕ∆Ο 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Ο κόσµος του τυριού 
στα World Cheese 
Awards

Το Guild of Fine Food ανακοίνωσε 
ότι ο διαγωνισµός World Cheese 
Awards θα διεξαχθεί για 33η 
χρονιά ως µέρος του Asturias 
Paraíso Natural International 
Cheese Festival 2021, που 
διοργανώνει το Instituto del Queso 
στο Οβιέδο της Ισπανίας, στις 3-6 
Νοεµβρίου και είναι εξ’ ολοκλήρου 
αφιερωµένο στο τυρί. Τα World 
Cheese Awards αποτελούν τον 
µεγαλύτερο διαγωνισµό του κόσµου 
για τυροκοµικά προϊόντα που 
αναδεικνύει τους καλύτερους 
τυροκόµους του κόσµου. Οι 16 
διεθνώς αναγνωρισµένοι ειδήµονες 
θα βαθµολογήσουν την όψη, την 
αίσθηση, τη µυρωδιά και τη γεύση 
κάθε προϊόντος που συµµετέχει. 
Πληροφορίες στο www.
internationalcheesefestival.com.
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Πωλούνται 130 κατσίκια βελτιωµένα 80 ευρώ 
έκαστο. Τηλ.6984/701316 

Πωλούνται 12 γίδες βελτιωµένες και ένας 
τραγος. Περιοχή Αταλάντης Φθιώτιδος. 
Τηλ.6907/016078.

Πωλούνται 6 µοσχίδες από 15 έως 17 µηνών 
υψηλή γαλακτοπαραγωγής, περιοχή Σερρών. 
Τηλ.6974/648148.

Πωλούνται 10 προβατίνες Ασαφ µικρές σε τι-
µή ευκαιρίας. Τηλ.6908/854950.

Πωλούνται αγελάδες µε δικαιώµατα και µο-
σχάρια Λιµουζίν για πάχυνση .Κος Νίκος.
Τηλ.6930/887759.

Πωλούνται 110 αρµεγόµενα ζώα και 70 αρ-
νάδες 6 µηνών, περιοχή Γιαννιτσών Πέλλας.
Τηλ.6937/510240.

Πωλούνται 150 αρνάδες Λακον 4 µη-
νών από γονείς µε πιστοποίηση Pedigree. 
Tηλ.6974/311730.

Πωλούνται 40 πρόβατα υψηλής γαλακτοπαρα-
γωγής. Τηλ.6955/316314.

Πωλούνται 50 αγελάδες Σβιτς Λιµουζίν µα-
ζί µε τα µοσχάρια τους, περιοχή Βοιωτίας.
Τηλ.6944/340117.

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

Πωλούνται αρνιά Λακόν 60 ηµερών αρσενι-
κά και θηλυκά από µάνες υψηλής γαλακτοπα-
ραγωγής,100 ευρώ έκαστο, περιοχή Λάρισας.
Τηλ.6978/023728. 

Πωλούνται 30 πρόβατα Λακόν και 3 κριάρια 
5.500 ευρώ. Τηλ.6970/683840. 

Πωλούνται 200 πρόβατα αρµεγόµενα µε ηµε-
ρήσια παραγωγή 1,5 κιλό το καθένα. Έχουνε 
γεννήσει το Νοεµβριο.τηλ.6972/102664. 

Πωλούνται θηλυκά µοσχάρια από 7 έως 14 µη-
νών, από σπέρµατα εξωτερικού. Περιοχή ∆ρά-
µας. Κος Θοδωρής. Τηλ. 6974/648148.

Πωλούνται 60 γίδια βελτιωµένα αρµεγό-
µενα. Περιοχή Κουφαλίων, Γιαννιτσών. Τηλ. 
6972/700669.

Πωλούνται κριοί ράτσας Λακόν ηλικίας ενός 
έτους γεννηµένοι Φεβρουάριο και Μάρτιο 2020 
µέσω τεχνητής σπερµατέγχυσης από γονείς που 
φέρουν πιστοποίηση pedigree Γαλλίας. Περιοχή 
δραµας. Tηλ.6942/427966.

Πωλούνται γουρουνάκια από µονά-
δα κατόπιν παραγγελίας, περιοχή Εύβοιας. 
Τηλ.6986824541

Πωλούνται γουρουνάκια 20 έως 40 κι-
λά 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 αγκλονούµπια, αρ-
σενικά και θηλυκά.Τηλ.6955/316314.

Πωλούνται χιώτικες αρνάδες υψηλής γαλακτο-
παραγωγής. Τηλ.6955/316314.

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

Πωλούνται αρνάδες Ασαφ 2,5 µηνών από µά-
νες υψηλής γαλακτοπαραγωγής.Περιοχή Βοιω-
τίας. Τηλ.6932/303943.

Πωλούνται γουρούνια στην περιοχή Χαλκηδό-
νας-Θεσσαλονίκης.Τηλ.6934/501864.

Πωλούνται 150 αρνάδες Λακον 4 µη-
νών από γονείς µε πιστοποίηση pedigree.
Tηλ.6974/311730.

Πωλείται τράγος ράτσας ∆αµασκού και 2 κατσί-
κες ράτσας Αλπίνας.Τηλ.2299/024289.

Πωλείται κριάρι Αβάσι, κόκκινο 18 µηνών.
Τηλ.6987/195631. 

Πωλούνται πρόβατα Assaf από το εξωτε-
ρικό και Γίδια Μουρθια. Περιοχή Λάρισας, 
Τηλ.6947/509187.

Πωλούνται δικαιώµατα 155 προβάτων, περιοχή 
Αιτωλοακαρνανίας. Τηλ.6998/980455.

Πωλούνται πρόβατα Λακον κατευθείαν από 
Γαλλία, περιοχή Λάρισα.Τηλ. 6947/509187..

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητούνται χωράφια για ενοικίαση. Τηλ. 
6978/023728.

Ζητούνται δικαιώµατα από εκτατικά η βοσκό-
τοπο. Τηλ.6978/023728.

Ζητείται βοσκότοπος µεγάλης έκτασης πανελ-
λαδικώς για ενοικίαση. Τηλ. 6978/023728.

Ζητούνται προς αγορά 200 πρόβατα ρά-
τσας 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 (κριθα-
ρίσια είναι το είδος) 1,5 εύρω η µπάλα. Περι-
οχή Λευκωνάς, Σερρών. Κος Αλέκος. Τηλ. 
6984/340383.

Πωλείται σανό βρώµης 4 ευρώ η µπάλα 
και βίκος 5,5 ευρώ σε µπάλες βάρους 30 κι-
λών αρίστης ποιότητας. Περιοχή Μαγνησίας.
Τηλ.6944/272804.

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

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

Πωλείται τριφύλλι χορταρο-τρίφυλλο από πα-
ραγωγό στην τιµή των 0,12 λεπτών ανά κιλό, πε-
ριοχή Καλαµάτας.Τηλ.6985/699540. 

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

Πωλείται φασόλι και ρεβίθι µέτριο από ελληνι-
κές ποικιλίες βραστερό, βιολογικό, χοντρική, λια-
νική καθώς και για σπορά. ∆ιανοµή σε όλη την 
Ελλάδα. Περιοχή Σερρών. Τηλ.6987/310440.

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

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

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

Πωλείται τριφυλλόσπορος, τριερισµένος, σε 
σακιά άνω των 25 κιλών, περιοχή Μακεδονίας. 
Τηλ.6977/915577.

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

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

Πωλούνται στρογγυλές µπάλες άχυρου από 
κριθάρι. Περιοχή Θεσσαλονίκης. ∆υνατότητα 
µεταφοράς στο χώρο σας.Τηλ.6944/568240.

Πωλείται βιολογικό καλαµπόκι µε πιστο-
ποίηση Bιοελλάς, περιοχή Ναυπάκτου.
Τηλ.6976/288400.

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

Πωλούνται δικαιώµατα από 62 στρέµµα-
τα καλλιεργήσιµης γης. Τιµή 5.000 ευρώ.
Τηλ.6943/760345.

Πωλούνται µπάλες άριστης ποιότητας από τρι-
φύλλι, σανός βρώµης, λιόλιου, αλεξανδρινό και 
λιβαδόχορτο. ∆υνατότητα µεταφοράς στο χώ-
ρο σας σε πολύ καλή τιµή. Περιοχή Αχαίας.
Τηλ.6999/672735

ΖΗΤΗΣΗ

Zητούνται δικαιώµατα για αγορά. Πληρωµή µε-
τρητοίς. Τηλ.6940/151407.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Πωλούνται 10 στρέµµατα µε εκτατικά δικαι-
ώµατα. Τιµή 700 ευρώ. Περιοχή Λαµίας. Τηλ. 
6974426911

Πωλούνται 700 στέµµατα καλλιεργήσι-
µα, στη περιοχή του Μεσολογγίου, στις εκ-
βολές του Αχελώου.Τιµή 1.100.000 ευρώ. 
Τηλ.6942/228503.

Ενοικιάζεται έκταση 30.000 τµ. για φάρµα ζώ-
ων µε περίφραξη ,δίκτυο ρεύµατος χώρο δια-
µονής και δυο εγκαταστάσεις µεταλλικής κατα-
σκευής ( 500 τ.µ. έκαστο ).Τηλ. 6977/349795.

∆ιατίθεται µαντρί για ενοικίαση ή πώληση. 
Τηλ.6983/717473.

Πωλείται αγροτεµάχιο εκτάσεως 4.850 µέ-
τρων. περιοχή Γελινιάτικα, Ξυλόκαστρο.
Τηλ.6987/876761.

Eνοικιάζεται αποθήκη 80 τµ στο 10ο χιλιόµε-
τρο Λάρισας Συκουρίου.Τηλ.6983/509686.

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

Πωλούνται ή ενοικιάζονται 150 στρέµµατα 
περιφραγµένα µε καρυδιές καρποφόρες, µε 
δική τους άρδευση, παραπλεύρως σε τεχνη-
τή λίµνη υπό κατασκευή. 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 στρεµµάτων, 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 – Προκοπάτας. 
Τηλ.6932716445

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητείται για αγορά χωράφι στο ∆ήµο Μεσο-
λογγίου µε άρδευση από 20 έως 50 στρέµµατα. 
Τηλ. 6985/858698.2632/091500

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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

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

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

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

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

Πωλείται καταστροφέας. Τιµή 400 ευρώ.
Τηλ.2310/711133.

Πωλείται τρακτέρ stayer 8110 me 6000 
ώρες χρήσης. Σε άριστη κατάσταση µαζί µε τα 
παρελκόµενα, σπαρτική, άροτρο, 2 καλλιεργη-
τές (ελαφρύς, βαρύς) , µε λιπασµατοδιανοµέα.
Τηλ.6943/457861.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πωλούνται λάστιχα για τρακτέρ 16938 ράντιαλ 
και ένας χορτοσυλλέκτης ελικόπτερο πλάτος ερ-
γασίας 3,2 µέτραΤηλ.6982/551234

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

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

Πωλείται άροτρο τρίυνο, Πάτης ,10αρακι τι-
µή 250 ευρώ. Περιοχή Σερρών 6937/253885.

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

Πωλείται ένα κλαδευτικό συρόµενο χιλιάρι. Πε-
ριοχή Πιερίας.Τηλ. 6980/001606.

Πωλούνται καινούρια ράουλα, πέδιλα στοιχεία 
κ.α. ερπυστριοφόρων κατάλληλα και για θερι-
ζοαλωνιστικές ρυζιού παλαιού τύπου σε χαµη-
λές τιµές. Τηλ. 6972/951763. 2109/820024

Πωλούνται 2 θερµοκήπια βαρέου τύπου (15 
µ.πλάτος Χ 68 µ. µήκος το καθένα). Με υδρορ-
ροή, υδρονέφωση, σταγόνες, τρεις πόρτες 
και δύο παράθυρα. Τηλ. 6980/001606 , Πω-
λείται τρακτέρ Claas Νexus 101 ίππων δε-
ντροκοµικό, 2900 ώρες. Περιοχή Πιερίας. 
Tηλ.6980/001606.

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

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

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

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

Πωλούνται αλέτρι Γκλαβάνη(10αρακι),2 σβάρ-
νες, µία σκαλιστική µηχανή (3αρα), µία αντλία νε-
ρού CAPRARI µονοβάθµια. Τηλ.6949/093007.

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

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

Πωλείται χορτοκοπτικό µε 2 δίσκους,ιταλικό. 
Τηλ.6982/776003.

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

Πωλούνται 2 αερολέβητες θερµοκηπίου και 
ένας καταστροφέας βαρέως τύπου 1,8 µέτρα. 
Tηλ. 6980/001606.

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

Πωλείται βυτίο συρόµενο ενός τόνου νερού. 
Τηλ.6906/512460.

Πωλούνται ποτίστρες αιγοπροβάτων µι-
κρού µεγέθους, µε φλουτέρ, εντοιχιζόµενες.
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.
Τηλ.6983/717473.

Πωλούνται τρακτέρ John Deere 2140,αλέ-
τρι 12αρι,δισκοσβαρνα αυτόµατη σε άρι-
στη κατάσταση, ραντιστικό µεγάλο, πλατ-
φόρµα 4τροχη ελαφρώς µεταχειρισµένα τι-
µή 14000 ευρω ,πωλούνται και µεµονωµενα-
Τηλ.6985/858698,2632/091500. 

Πωλείται καρούλι Φ 90 µε γκρουπ. Περιοχή 
Γιαννιτσών. Τηλ. 6979/163866.

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

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

Πωλείται σφυρόµυλος, δουλεύει µε παρτικό 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 τετρά-
λιτρα, εντελώς καινούρια, αµεταχείριστα σε κα-
λή τιµή. Τηλ.6972/285256, 6974/313224.

Πωλείται τρακτέρ Steyer 110 άλογα σε καλή 
κατάσταση. Τηλ.2310/715311.

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

Ευκαιρία για µικρή εξαήµερη ανά-
παυλα αλλά και δυνατότητα για δω-
ρεάν παροχή βιβλίων, εισιτηρίων και 
βοηθηµάτων σε πολύτεκνες οικογέ-
νειες αποτελεί το πρόγραµµα Αγροτι-
κής Εστίας του έτους 2021. Σύµφωνα 
µε την απόφαση που δηµοσιεύτηκε 
στο ΦΕΚ, για τον καθορισµό των προ-
γραµµάτων του Λογαριασµού Αγρο-
τικής Εστίας προβλέπονται τα εξής:

1. Πρόγραµµα επιδοτούµενου κοι-
νωνικού τουρισµού για 55.000 άτοµα 
το οποίο θα περιλαµβάνει:

 α) διακοπές διάρκειας µέχρι 6 η-
µερών (5 διανυκτερεύσεις) σε συµ-
βεβληµένα µε το ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ τουρι-
στικά καταλύµατα, β) πρόγραµµα ε-
πιδοτούµενου ιαµατικού τουρισµού 
για διακοπές διάρκειας µέχρι 6 ηµε-
ρών (5 διανυκτερεύσεις) µε δυνατό-
τητα δωρεάν έως πέντε απλών λού-
σεων σε νοµίµως λειτουργούσες ε-
γκαταστάσεις ιαµατικών πηγών και 
υδροθεραπευτηρίων της χώρας και γ) 
επιδοτούµενο παιδικό κατασκηνωτι-
κό πρόγραµµα σε συµβεβληµένες µε 
το ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ παιδικές κατασκηνώ-
σεις, διάρκειας µέχρι και 16 ηµερών.

2. Επιδοτούµενο εκδροµικό πρό-
γραµµα διάρκειας τεσσάρων ηµερών 
(3 διανυκτερεύσεις), για 12.500 άτοµα.

3. Πρόγραµµα δωρεάν παροχής βι-
βλίων για 130.000 άτοµα.

4. Πρόγραµµα δωρεάν παροχής ει-
σιτηρίων θεάτρου για 32.500 άτοµα.

5. Πρόγραµµα παροχής χρηµατικών 
βοηθηµάτων σε 4.000 τρίτεκνες και 
1.000 πολύτεκνες µητέρες.

∆ικαίωµα συµµετοχής στα προγράµ-
µατα κοινωνικού τουρισµού, εκδρο-
µών, δωρεάν παροχής εισιτηρίων θε-
άτρου και δωρεάν παροχής βιβλίων 
για το έτος 2021 έχουν:

α) οι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ (Ο-

ΓΑ) και οι συνταξιούχοι του Λογαρια-
σµού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων,

β) οι ασφαλισµένοι του e-ΕΦΚΑ (Ο-
ΓΑ) οι οποίοι είναι ασφαλιστικά ενή-
µεροι κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2020 
της υποβολής της αίτησης συµµετοχής,

γ) τα µέλη των οικογενειών τους,
δ) οι υπάλληλοι ή/και συνταξιού-

χοι πρώην υπάλληλοι του ΟΠΕΚΑ 
και τα µέλη των οικογενειών τους,

ε) οι υπάλληλοι του e-ΕΦΚΑ, που µε-
ταφέρθηκαν από τον ΟΓΑ, εγγεγραµµέ-
νοι στο Μητρώο ∆ικαιούχων του ΛΑΕ.

Προγράµµατα ΛΑΕ
Όσοι κάνουν χρήση κοινωνι-
κού ή ιαµατικού ή εκδροµικού 
τουρισµού µπορούν να συµµε-

τέχουν και στα υπόλοιπα

Σιδηροδροµικός σταθµός
προσεχώς ξενοδοχείο
Ζωή σ’ έναν ξεχασµένο 
σιδηροδροµικό σταθµό που 
«σίγησε» πριν από 20 χρόνια 
φιλοδοξεί να δώσει µια οµάδα 
ανθρώπων στην Πιερία, µε στόχο τη 
δηµιουργία τουριστικής µονάδας µε 
ήπιο περιβαλλοντικό αποτύπωµα. 
Στο χώρο έχουν µεταφερθεί και 7 
βαγόνια, τα οποία θα µετατραπούν 
σε ενοικιαζόµενα διαµερίσµατα ενώ 
σκοπός είναι το κτίριο του παλιού 
σταθµού να λειτουργήσει ως καφέ, 
τον προσεχή Αύγουστο.

Υπογραφή συµβάσεων
ιδιωτικών έργων LEADER
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία 
υπογραφής 40 συµβάσεων 
ιδιωτικών επενδύσεων για το τοπικό 
πρόγραµµα LEADER/CLLD της 
Πάρνωνας Α.Ε. 8, 4 εκατ. ευρώ. 
Ακολουθεί η συγκέντρωση των 
απαραίτητων δικαιολογητικών για 
την υπογραφή των υπόλοιπων 38 
συµβάσεων, διότι σε σύνολο 78 
ενταγµένων επενδύσεων 
ανταποκρίθηκαν στο 100% παρόλα 
τα προβλήµατα της πανδηµίας και 
της οικονοµικής δυσπραγίας.

Κέντρο κυκλικής
οικονοµίας από το ΓΠΑ 
Στην ίδρυση ενός Κέντρου για την 
εφοδιαστική αλυσίδα, την κυκλική 
οικονοµία και την επιχειρηµατικότητα 
προχώρησε το Γεωπονικό 
Πανεπιστήµιο. Σύµφωνα µε την 
απόφαση του πρύτανη Σπύρου 
Κίντζιου το Kέντρο θα λειτουργεί 
αποκλειστικά µε ίδιους πόρους, για το 
σχεδιασµό µεθόδων και προϊόντων 
και παροχή τεχνογνωσίας για τις 
εφοδιαστικές αλυσίδες, αντίστροφη 
εφοδιαστική, αστικές εµπορευµατικές 
µεταφορές και επιχειρηµατικότητα.

Έως 25 Ιουνίου για τέλη
αλιευτικών σκαφών
Νέα παράταση από τις 29 Απριλίου 
στις 25 Ιουνίου για την υποβολή 
των δηλώσεων απόδοσης του 
τέλους εκµετάλλευσης αλιευτικών 
πλοίων. Σύµφωνα µε την απόφαση 
Α.1102/2021 της ΑΑ∆Ε, η 
προθεσµία υποβολής δηλώσεων 
απόδοσης τέλους εκµετάλλευσης 
αλιευτικών πλοίων του άρθρου 57 
του ν. 4646/2019, ειδικά για το 
φορολογικό έτος 2020 εκ νέου 
παρατείνεται µέχρι και τις 25 
Ιουνίου 2021.

Στα νέα προγράµµατα της Αγροτικής Εστίας συµπεριλαµβάνεται αφενός η δωρεάν παροχή βιβλίων 
για 130.000 άτοµα και αφετέρου η δωρεάν παροχή εισιτηρίων θεάτρου για 32.500 άτοµα.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Εξαήμερες διακοπές 
για 55.000 αγρότες 
Πρόγραμμα επιδοτούμενου κοινωνικού τουρισμού έτους 2021 
για τις αγροτικές οικογένειες σε συμβεβλημένα καταλύματα

Πωλούνται σωληνες ποτίσµατος 3,5 ιντσών 
αλουµινίου µε υποδοχή για µπεκ σε άριστη κα-
τάσταση 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 συ-
ζητήσιµη.Τηλ.6944/144762.

Πωλείται 4σειρη βαµβακοσπορέα Ψαλτίδη σε πο-
λύ καλή κατάσταση. Τηλ.6979/957956.

Πωλούνται µπουκάλια πλαστικά για κρα-
σί, βαζάκια για µέλι και για άλλα προϊόντα. 
Τηλ.2310/684438 6981/533172

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

Πωλείται ξηραντήριο συνεχούς ροής για καλα-
µπόκι,ρύζι,στάρι, για 10 τόνους την ώρα, σε 20 
υγρασία.Τηλ.6944/722686

Πωλείται τρακτέρ UNIVERSAL 55 ίππων µε 
φρέζα βαρέως τύπου και πλατφόρµα σε άριστη 
κατάσταση. Περιοχή ∆ήλεσι Βοιωτίας. Τιµή 4500 
ευρώ. Τηλ.6942/228503.

Πωλείται τρακτέρ URSUS 65αρι µε λάστιχα και-
νούρια σε καλή κατάσταση.Περιοχή Κρυσταλλο-
πηγή Παραµυθιάς.Τηλ.6942/532113

Πωλείται αρµεκτήριο WESTFALIA 36 θέσεων 
αρµεγόµενων,έχει χρησιµοποιηθεί για 5 µήνες.Πε-
ριοχή Λάρισας. ∆υνατότητα ανταλλαγής µε John 
Deere 4M 105. Τηλ.6981/880355,6945803928.

Πωλείται σπαστήρας δηµητριακών 50 ίππων µε 
150 περίπου ώρες εργασίας.Τηλ.6993/919022.

Πωλείται χορτοκοπτικό ιταλίας πεντάδισκo µε 
συνθλιπτικό 3500 ευρώ. ∆υτική Μακεδονία.Τηλ. 
6972018965

Πωλείται σφυρόµυλος µονοφασικός αχρησι-
µοποίητος 550 ευρώ.∆υτική Μακεδονία.Τηλ. 
6972018965

Πωλείται ραντιστικό αναρτώµενο 500L µε και-
νούρια µηχανή comet και καινούρια µπεκ 450 ευ-
ρώ. ∆υτική Μακεδονία.Τηλ. 6972018965

Πωλείται κουβάς αναρτόµενος βαρέως τύπου 
2,5µ πλάτος 750 ευρώ. ∆υτική Μακεδονία.Τηλ. 
6972018965.

Πωλείται χορτοκοπτικό 2 δίσκων.Τιµή 275 ευ-
ρώ. Περιοχή Χαλκιδική, Νέων Μουδανίων. Τηλ 
6974/311286.

Πωλείται βυτίο συρόµενο µε υδραυλικές βέργες, 
2,5 τόνων.Τηλ.6907/367880.

Πωλείται σπαρτική µηχανή Gaspardo 6σειρη µε 
πλήρη ανταλλακτικά και 6µετρη πλατφόρµα µε 
παραπέτα ανοιγόµενα.Τηλ.6977/091990.

Πωλείται τρακτέρ Αntonio Carraro TGF 740 µε 
κοβούκλιο.Τηλ.6972/953853.

Πωλείται τρακτέρ John Deere 5070, µοντελο 
2005,διπλό διαφορικό,κουβούκλιο εργοστασια-
κό,µε κουβά,πηρούνι,κουτάλα.Τηλ.2310/711133.

Πωλείται άροτρο 4υνο µάρκας Γκλαβάν. 
Τηλ.2310/715311.

Πωλείται ρίπερ 28αρι και ραντιστικό 600αρι.
Τηλ.2310/715311.

Πωλείται δισκοσβάρνα Ζορµπά υδραυλική.
Τηλ.2310/715311.

Πωλείται παγίδα σχεδόν καινούρια για αιγοπρό-
βατα 12 θέσεων σε πολύ καλή κατάσταση,περιο-
χή Θεσσαλίας.Τηλ.6943/812013.

Πωλείται ταινία τροφοδοσίας 45 µέτρων 6000 
ευρώ. Τηλ.6984/701316

ΖΗΤΗΣΗ

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

Zητείται αγροτικό αυτοκίνητο 4χ4 µε µιάµιση κα-
µπίνα σε µέτρια κατάσταση. Τηλ.6943/457861.
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Πρόβα τελικού
αλλά και στέψη
Διπλό ματς Σίτι με Τσέλσι για δύο κούπες 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Να πανηγυρίσει την κατάκτηση της 
Πρέµιερ Λιγκ, θα έχει την ευκαι-
ρία η Μάντσεστερ Σίτι στον σαβ-
βατιάτικο αγώνα µε την Τσέλσι. 
Ένα µατς που θα είναι παράλλη-
λα και µία πρόβα τζενεράλε ενό-
ψει του τελικού του Τσάµπιονς 
Λιγκ µεταξύ των δύο αυτών οµά-
δων, οι οποίες θα βρεθούν αντι-
µέτωπες στην Κωνσταντινούπο-
λη στις 29 Μαΐου. Κοµβικό για 
τις τύχες και του ισπανικού πρω-
ταθλήµατος αναµένεται να είναι 
παράλληλα αυτό το Σάββατο, κα-
θώς η Μπαρτσελόνα θα υποδεχτεί 
την Ατλέτικο Μαδρίτης. Οι «ροχι-

µπλάνκος» βρίσκονται στην πρώ-
τη θέση µε 76 πόντους και ακο-
λουθούν Ρεάλ, Μπαρτσελόνα µε 
74 βαθµούς, τέσσερις αγωνιστι-
κές πριν το τέλος. 

Στα άλλα αθλήµατα τώρα, αυ-
τό το σαββατοκύριακο θα διεξα-
χθεί το τέταρτο γκραν πρι της σε-
ζόν, στην Ισπανία και την πίστα 
της Βαρκελώνης. Στην Πορτογα-
λία την περασµένη εβδοµάδα ο 
Λιούις Χάµιλτον τερµάτισε πρώτoς 
ζευγαρώνοντας τις νίκες του αυτή 
τη σεζόν, µε τον µεγάλο του αντί-
παλο για φέτος, Μαξ Φερστάπεν 
να τερµατίζει 2ος. 

Παράλληλα στο τένις, τις ίδιες 
ηµέρες συνεχίζονται οι µάχες για 
το 1000ρι Όπεν της Μαδρίτης.

Οι Εφές, Μιλάνο, Μπαρτσελόνα και ΤΣΣΚΑ Μόσχας 
θα δώσουν το «παρών» στο φάιναλ 4 της Κολωνίας 
στα πλαίσια της Ευρωλίγκα. Το πρόγραµµα έχει ως 
εξής: Παρασκευή 28/5, ηµιτελικοί: Μπαρτσελόνα – 
Αρµάνι Μιλάνο (19.00), ΤΣΣΚΑ Μόσχας – 
Αναντολού Εφές (22.00), Κυριακή 30/5, Μικρός 
τελικός: 18.30, Τελικός: 21.30.

Τα ζευγάρια Final 4
στην Ευρωλίγκα  

Σάββατο 8 Μαΐου

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

Formula 1 (Ισπανία)

Κατατακτήριες δοκιµές 15.50 ΕΡΤ2

Τένις (ATP Masters 1000)

Αγώνας 17.00 COSMOTE SPORT 6 HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης 17.15 COSMOTE SPORT 2 HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μάντσεστερ Σίτι – Τσέλσι 19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Βόλος – ΑΕΛ 19.30 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΠΑΟΚ - Άρης 15.00 Novasports 1HD

Formula 1 (Ισπανία)

Αγώνας 15.50 ΕΡΤ2

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Αστέρας Τρίπολης – Ολυµπιακός 17.15 Novasports 2HD

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 19.30 Novasports 1HD

Formula 1 (Ισπανία)

Κατατακτήριες δοκιµές 15.50 ΕΡΤ2

Τένις (ATP Masters 1000)

Αγώνας 17.00 COSMOTE SPORT 6 HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης 17.15 COSMOTE SPORT 2 HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μάντσεστερ Σίτι – Τσέλσι 19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Βόλος – ΑΕΛ 19.30 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΠΑΟΚ - Άρης 15.00 Novasports 1HD

Formula 1 (Ισπανία)

Αγώνας 15.50 ΕΡΤ2

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Αστέρας Τρίπολης – Ολυµπιακός 17.15 Novasports 2HD

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 19.30 Novasports 1HD

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Κυριακή 9 Μαΐου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Οι αποφάσεις 
των Βρυξελλών για 
την ΚΑΠ και ο άδειος 
εθνικός φάκελος  

Τα «γραµµάτια»    
που επισπεύδουν 
την αγροτική 
κατάρτιση  

Νέες οδηγίες  
για μεταβιβάσεις 
δικαιωμάτων 
και αγροτικής γης 

Κλήρωση Ευρωµπάσκετ
Κλήρωση στα µέτρα της είχε η 
Εθνική µπάσκετ στον 3ο όµιλο του 
Ευρωµπάσκετ του 2022, το οποίο 
θα φιλοξενηθεί σε Τσεχία, 
Γεωργία, Ιταλία και Γερµανία από 
την 1η έως τις 18 Σεπτεµβρίου.
Συγκεκριµένα η Εθνική, 
αντιπάλους στο Μιλάνο θα έχει 
την οικοδέσποινα Ιταλία, την 
Κροατία, την Εσθονία, την 
Ουκρανία και την οµάδα της 
Μεγάλης Βρετανίας. 

Για το Τόκιο στο βόλεϊ
Το ταξίδι µε προορισµό την 
πρόκριση στην τελική φάση του 
ευρωπαϊκού πρωταθλήµατος βόλεϊ 
ξεκίνησε για την εθνική οµάδα των 
ανδρών. Το αντιπροσωπευτικό µας 
συγκρότηµα βρίσκεται στη 
Γεωργία όπου έχει ξεκινήσει το 
τουρνουά για τον 6ο προκριµατικό 
όµιλο. Μετά θα µεταβεί στο 
Μαυροβούνιο (14-16/5), όπου θα 
διεξαχθεί το δεύτερο τουρνουά.

Μπρος γκρεµός για ΑΕΛ
Το διπλό του ΟΦΗ στο στάδιο 
Αλκαζάρ σε συνδυασµό µε την 
εκτός έδρας νίκη του 
Παναιτωλικού στους Ζωσιµάδες 
αφήνουν σε πολύ δύσκολη θέση 
την ΑΕΛ στην µάχη της 
παραµονής. Η ΑΕΛ πρέπει να  
ξεκολλήσει από την 14η θέση που 
οδηγεί στον απευθείας 
υποβιβασµό στα δύο τελευταία 
µατς της διοργάνωσης. Πρώτα, 
εναντίον του Βόλου το Σάββατο 8 
Μαΐου και µετά εναντίον των 
Ιωαννίνων στις 15 του µήνα. 

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’



ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
& ΘΡΕΨΗ

ΕΡΧΕΤΑΙ 15 ΜΑΪΟΥ
ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA



Ο Ναδάλ 
των ρεκόρ
Από το 2004 και µετά, 
όταν είχε πανηγυρίσει τον πρώτο 
του επαγγελµατικό τίτλο στο 
Σόποτ σε ηλικία 18 ετών, 
ο Ραφαέλ Ναδάλ, ο «βασιλιάς του 
χώµατος» έχει φτάσει αισίως τις 
18 συνεχείς σεζόν στις οποίες 
κατακτά έστω έναν τίτλο ATP. 
Ένα ρεκόρ, που απειλεί µόνο ο 
Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος µετρά 
16 σερί περιόδους που κατακτά 
έστω κι ένα τρόπαιο ATP (2006-
2021), τη στιγµή που ο «King 
Roger» (σ.σ. Φέντερερ) 
σταµάτησε στις 15 σερί σεζόν, 
όταν δεν κατάφερε να κερδίσει 
κάποιον τίτλο το 2016, εξαιτίας 
των τραυµατισµών που τον 
«χτύπησαν» στα µέσα της 
χρονιάς. Επίσης, ο Ναδάλ κατέχει 
το αδιανόητο ρεκόρ των 814 
εβδοµάδων σερί στο Τοπ 10 
της παγκόσµιας κατάταξης. 
Ο 34χρονος σταρ συνεχίζει 
φαίνεται ακάθεκτος. 

Ο εκλεκτός των 
αποζημιώσεων
Ο Ζοσέ Μουρίνιο  λίγες ηµέρες 
µετά την αποχώρηση του από τον 
πάγκο της Τότεναµ, συµφώνησε 
µε τη Ρόµα και θα την αναλάβει 
για την σεζόν 2021/22. Μάλιστα 
η συµφωνία του Μουρίνιο µε την 
οµάδα της Ρώµης έχει ισχύ µέχρι 
το 2024, κάτι που δεν 
καλοβλέπουν πολλοί, αφού ο 
Πορτογάλος είναι ο... εκλεκτός 
των αποζηµιώσεων. Οδεύει 
συγκεκριµένα στο να βγάλει 
περίπου 70 εκατοµµύρια µόνο από 
τις αποζηµιώσεις που έχει πάρει 
λόγω των απολύσεών του. Ο Ζοσέ 
κατά πολλούς έχει χάσει τη φόρµα 
του, αλλά έχει ακόµα όνοµα.

Για συµπεριφορά που παρα-
πέµπει σε «παιδιά και αποπαίδια», 
µιλούν οι κερασοπαραγωγοί Πιερί-

ας, από την αντιµετώπιση που τυγχάνουν τα 
αιτήµατά τους προς τον ΕΛΓΑ για αποζηµιώ-
σεις. «Σκασµένος» φίλος αγρότης από τις Ρά-
χες έλεγε µε παράπονο και θυµό, πως πέρσι, 
όταν η ζηµιά στις πρώιµες ποικιλίες κερασιών 
της περιοχής ήταν αποδεδειγµένα στο 85% της 
παραγωγής, το… αυτί των διοικούντων του α-
σφαλιστικού Φορέα ουδόλως ίδρωσε. «Κάποιοι 
άλλοι που µπορούν κι ασκούν πιέσεις κάθε 
χρόνο αποζηµιώνονται, ενώ εµείς όχι. Γιατί 
έχουµε τέτοια αντιµετώπιση;», διερωτήθηκε.

Οι παραγωγοί της περιοχής τα έχουν 
πάρει στο… κρανίο και µε τη µακρόχρονη 
κωλυσιεργία στις υπηρεσίες του υπουργεί-
ου Αγροτικής Ανάπτυξης, που ασχολούνται 
µε τις πιστοποιήσεις ΠΟΠ, ΠΓΕ κ.λπ. Κι αυ-
τό γιατί εδώ και χρόνια ο τοπικός συνεταιρι-
σµός έχει καταθέσει φάκελο για να καταχω-
ριστούν τα κεράσια Ράχης, ως ΠΓΕ και να α-
ποκτήσει το προϊόν προστιθέµενη αξία, αλ-
λά ακόµη το αίτηµά τους είναι σε εκκρεµό-
τητα. Ακούει κανείς; «Περίπατο» θα 
πάει η ρητορική περί συναδελφικής αλληλεγ-
γύης και τα άλλα ωραία, που λέγονται µεταξύ 
των κονσερβοβιοµηχανιών τη φετινή εξαιρε-
τικά δύσκολη σεζόν, όπως προβλέπει φίλος α-

γρότης. Η µεγάλη έλλειψη που θα υπάρξει σε 
όλα τα είδη πυρηνόκαρπων και πρωτίστως στα 
συµπύρηνα ροδάκινα θα οδηγήσει σε όξυνση 
του ανταγωνισµού. «Θα υπάρξουν και πισώ-
πλατα µαχαιρώµατα, στην προσπάθειά τους να 
βρουν πρώτη ύλη για να καλύψουν τις παραγ-
γελίες τους», λέει παραγωγός, προβλέποντας 
παράλληλα πως κάποια προϊόντα θα φύγουν 
και… µαύρα. Ενδιαφέρουσα αν µη τι 
άλλο η προσέγγιση µε την οποία επιχείρη-
σε ο αναπληρωτής ∆ιευθύνων της ∆ωδώνη 
να εξηγήσει γιατί οι µέτοχοι της SI Foods, έ-
καναν αποδεκτή την πρόταση του επενδυτι-
κού κεφαλαίου CVC και του παραχώρησαν 
πλειοψηφική συµµετοχή στην ηπειρώτικη 
γαλακτοβιοµηχανία. Με ποδοσφαιρικούς 
όρους, είπε πως το deal, που έχει τον χαρα-
κτήρα επένδυσης και όχι… εξαγοράς, εξυ-
πηρετεί τους στόχους της SI Foods για να 
κάνει η ∆ωδώνη πρωταθλητισµό στην Ευ-
ρώπη. «Θα λέγαµε πως η ∆ωδώνη είναι σαν 
µια οµάδα, που στόχο έχει να παίρνει κάθε 
χρόνο το πρωτάθληµα Ελλάδος και να παί-
ζει στο Champions League, προσπαθώντας 
να προχωρήσει στους οµίλους», ανέφερε. 
To ενδυναµωµένο οικονοµικά σχήµα, όµως 
να ρίξει και καµιά µατιά στους αφανείς ήρω-
ες κτηνοτρόφους, γιατί χωρίς εκείνους, ού-
τε στο τοπικό. Για να εξηγούµαστε… O ΓΥΛΟΣ

Πιθανή στέψη για την Μάντσεστερ Σίτι στο µατς µε την Τσέλσι σελ. 54 • Με Ιταλία και Κροατία η Εθνική στο Ευρωµπάσκετ σελ. 54

Σβέλτη κοπή
Η Kuhn εισάγει στην αγορά το νέο, 
απλό στη χρήση, χορτοκοπτικό οπίσθιας 
τοποθέτησης GMD355, που επιταχύνει 
απαλά, ταξιδεύει οµαλά και είναι έτοιµο για 
χρήση όταν ο χειριστής θέλει να δουλέψει 
γρήγορα. Περισσότερα στο profi Μαΐου 
που φιλοξενεί αφιέρωµα στη χορτοκοπή. 

Η ΤΡΥΠΙΑ ΒΑΡΚΑ

Γύρνα Σπήλιο
στα θρανία 

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

ΑΝΟΙΞΗ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΤΟΥ TERRY HARRISON
Βασισµένος σε ένα αγροτικό κτίσµα  στο Cotswolds της Μεγάλης Βρετανίας, αυτός ο πίνακας έχει πολλά υπέροχα χρώµατα και χαρακτηριστικά 
που επικοινωνούν τα ανθισµένα στοιχεία της άνοιξης. Στους λόφους του Cotswolds συναντώνται συχνά µεσαιωνικά χτίσµατα µε κίτρινη πέτρα.
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Λίγο πριν την έναρξη της φετινής συγκο-
µιδής βερίκοκου, η οποία και εκτιµάται ότι 
θα είναι µειωµένη ακόµα και σε ποσοστό 
65-70% ανάλογα µε την περιοχή και τις ζη-
µιές από τους πρόσφατους παγετούς, η αυ-
ξηµένη ζήτηση από την πλευρά των εµπό-
ρων προοιωνίζει υψηλή τιµή για το προϊ-
όν.  Μάλιστα, οι πρώτες εκτιµήσεις των πα-
ραγωγών από τη Βόρεια Ελλάδα δεν απο-
κλείουν τιµή ακόµα και στα 5 ευρώ το κι-
λό για τις υπερπρώιµες ποικιλίες, ενώ θεω-
ρούν βέβαια ως βάση τα 3,5 ευρώ. 

Κι αυτό γιατί, πέρυσι τέτοιον καιρό η α-
γορά µε τέσσερις φορές περισσότερες πο-
σότητες από ό,τι αναµένονται φέτος, είχε α-
νοίξει µε 2,20 ευρώ το κιλό. Επιπλέον, τα ι-
σπανικά βερίκοκα που πέρυσι τέτοια εποχή 
τιµολογούνταν στην κεντρική λαχαναγορά 
της Θεσσαλονίκης από 0,80 έως 1,30 ευρώ 
το κιλό, φέτος φτάνουν τα 5 ευρώ το κιλό.

Αναφέρεται ότι στις πρώιµες ποικιλίες 
wonder cot, pricia, magic cot, robota η α-
πώλεια φτάνει 80% µε 100%, ενώ στα Τι-
ρύνθου και τα Μπεµπέκου στο 65%-70%.

Είναι λίγο και θα πληρωθεί καλά 
Δεν αποκλείεται να πιάσουν και 5 ευρώ τα υπερπρώιµα βερίκοκα
 Ψάχνουν απεγνωσµένα οι έµποροι, τεράστιες µειώσεις στη σοδειά 
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Σ
την ελληνική αγορά πάνε καλά 
οι σπορές βάµβακος, αλλά συ-
νολικά φαίνεται πως θα έχου-
µε µείωση εκτάσεων 5-10% πε-

ρίπου. Στα σύσπορα όσο η αγορά ήταν α-
νεβασµένη υπήρξαν κλεισίµατα τιµών α-
πό τους παραγωγούς περί τα 51 λεπτά, ω-
στόσο µε τη διόρθωση του χρηµατιστηρί-
ου δεν υπάρχει πλέον κινητικότητα. Θεω-
ρητικά η νέα σοδειά κυµαίνεται στα 88,50 
σεντς ανά /λίµπρα.

     

 Στην αγορά µας η Τυνησία αγόρασε 
σκληρό σιτάρι µέσω διαγωνισµού στα 350-
355 δολάρια ο τόνος όταν η προηγούµενη 
τους αγορά ήταν περίπου στα 374 δολάρια 
ο τόνος παραδοτέα σε λιµάνι τους. Φυσικά 
θα καλυφθούν από τον Καναδά, εντούτοις 
είναι µια ακόµη ένδειξη αποφόρτισης των 
τιµών. Για τη νέα σοδειά δεν έχουν ακόµα 
ακουστεί προπωλήσεις, ενώ οι καιρικές 
συνθήκες έχουν κάπως επηρεάσει αρνητι-
κά τα χωράφια. Στο χρηµατιστήριο του Σι-
κάγο, είχαµε µια µικρή διόρθωση και κα-
τόπιν ξανά άνοδο για όλα τα δηµητριακά.

 Την περίοδο 2019-2020, η Ιταλία, µε 
παραγωγή επιτραπέζιας ελιάς ύψους 74.100 
τόνων, κατέχει την τρίτη θέση στην ΕΕ, α-
κολουθώντας την Ισπανία και την Ελλάδα 
µε 500.000 και 207.000 τόνους αντίστοιχα, 
σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του ∆ιεθνούς 
Συµβουλίου Ελαιολάδου (IOC). Η χώρα µας, 
την περίοδο 2015-2019, είχε πολύ υψηλό 
µερίδιο στις εισαγωγές της Ιταλίας (73% - 
82%) και καταλαµβάνει σταθερά την πρώτη 
θέση, ενώ ακολουθεί η Ισπανία (21,69%).

Λιγότερο βαμβάκι 
θετικές προοπτικές

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

08/04 15/04 22/04 27/04 06/05

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

466,50

446,21
431,44

402,87
393,59

Χαλκιδική
Στην Πορταριά, το µεγαλύτερο 
παραγωγικό κέντρο βερίκοκων 

της Χαλκιδικής, αναµένεται σοδειά 
30%-35% µιας κανονικής χρονιάς

Αργολίδα
Η συγκοµιδή στον νοµό Αργο-

λίδας ξεκινά την ερχόµενη 
εβδοµάδα, µε τις απώλειες 

της σοδειάς κοντά στο 60%

Αναζήτηση
Ακόµα και σε περιοχές Ηµαθίας και 

Πέλλας από όπου δεν συνήθιζαν 
να «ψωνίζουν» στρέφονται φέτος 
οι έµποροι για να βρουν βερίκοκα

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

01/04 08/04 15/04 22/04 27/04 06/05

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)

297

245

232

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

297

245

232

209,5

445,80

1416,60

18,93

107,67

120,20

98,84

295

245

232

209,5

459,40

1523,40

18,70

104,25

116,35

99,95

295

245

232

209,5

479,50

1524,0

19,24

106,50

116,62

101,95

295

245

232

209,5

463,30

1569,20

19,01

114,47

115,22

105,03

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

2.97 3,03

3,06 3,24
3,36 3,39

78,17 81,33
86,20

86,90
90,80 90,58

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

Τιμή παραγωγού 
βερίκοκου  
(ευρώ το κιλό)

Μέσα Μαΐου 2020  2,20

Μέσα Μαΐου 2021 3,50 έως 5,00
ΠΗΓΗ: AGRENDA
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Σπορές βάµβακος υπό ευνοϊκές καιρικές συνθήκες
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90,58  
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0

Παρθένο Βιοµ/νικοί
άσοι

Εξτρα
παρθένο

¤/κιλό
3,39     

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

∆ΕΚ IAN ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ MAI

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

Αµετάβλητες οι τιµές σκληρού 
σίτου στις αγορές της Ιταλίας όσο 
κερδίζει 30 ευρώ ο τόνος η τιµή 
στο µαλακό.

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 3,39 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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¤/τόνος ¤/τόνος

69.00
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66.00

65.00

52.00

50.00

48.00

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Όσο η αγορά πληρώνει 25 λεπτά 
για τα µέτρια περσινά σιτάρια ένα 
µήνα σχεδόν πριν από τα αλώνια, 
οι παραγωγοί ετοιµάζονται για δυ-
ναµικές διαπραγµατεύσεις µε το ε-
µπόριο για τη νέα σοδειά που έρχε-
ται εν µέσω ενός δυναµικού υπερ-
κύκλου ανόδου για τα περισσότε-
ρα αγροτικά εµπορεύµατα. 

Σε κάθε περίπτωση οι ποσότη-
τες και οι ποιότητες είναι που θα 
καθορίσουν τις τιµές µε τις οποίες  
θα κινηθεί η αγορά κατά τους κα-
λοκαιρινούς µήνες, µε την προσο-
χή αυτές τις µέρες να πέφτει σε τυ-
χόν παραξενιές του καιρού καθώς 
η καλλιέργεια µπαίνει στο τελευ-
ταίο στάδιο ανάπτυξης πριν µπουν 
οι µηχανές στα χωράφια. Ο καιρός 
πάντως τις τελευταίες ηµέρες δεν 
ήταν και τόσο ευνοϊκός, υποχρεώ-
νοντας τους αγρότες σε ποτίσµα-
τα, προκειµένου να µη χαλάσουν 

οι αποδόσεις. Όπως µεταφέρουν 
παραγωγοί στην Agrenda, φέτος 
η δουλειά έγινε µε µεγαλύτερη ε-
πιµέλεια από άλλες χρονιές. Η λί-
πανση και οι ψεκασµοί έγιναν στην 
ώρα τους, χωρίς εκπτώσεις και πλέ-
ον οι αγρότες αναµένουν από την 
αγορά να ανταποκριθεί στις αξιώ-
σεις τους για καλές τιµές. 

«Γιατί όχι και παραπάνω» απα-
ντά στην Agrenda ο Αντώνης Ρε-
ντζιάς, επικεφαλής του συνεταιρι-
σµού Νίκαιας, που πέρυσι πέτυχε 
συµβόλαια ακόµα και στα 27 λε-
πτά το κιλό για την πρώτη ποιότη-
τα σκληρού σίτου µε ειδικό βάρος 
78 kg/hl, υαλώδη 80% και πρωτε-
ΐνη 13% και πάνω. Αφορµή γι’ αυ-
τή την απόκριση στάθηκε ερώτηση 
σχετικά µε το αν πράγµατι η αγορά 
διατηρεί τη δυναµική που εµφάνι-
σε και πέρυσι, όταν συνεταιρισµοί 
ανακοίνωσαν παραλαβές στα 25 
λεπτά το κιλό, σε µια προσπάθεια 
να σπάσουν τα στεγανά του εµπο-
ρίου που επιχείρησε να πνίξει τότε 

το ανοδικό µοµέντουµ. Να σηµει-
ωθεί ότι τα τελευταία «παραγωγι-
κά» σιτάρια της πρώτης ποιότητας, 
έφυγαν τον περασµένο Μάρτιο µε 
τιµές που υπερέβησαν τα 30 λεπτά 
το κιλό, ενώ τα χαµηλά της εµπορι-
κής περιόδου διαµορφώθηκαν πέ-
ριξ των 24 λεπτών το κιλό τον πε-
ρασµένο Σεπτέµβριο. Σηµειώνεται 
ότι για την ώρα δεν έχουν ακουστεί 
προπωλήσεις της νέας σοδειάς, ε-
νώ όλα δείχνουν ότι η νέα περίο-
δος θα ξεκινήσει µε ελάχιστα απο-
θέµατα. Οι τιµές εξαγωγής FOB δι-
αµορφώνονται στα 265 ευρώ ο τό-
νος, όταν πριν κάνα µήνα η αγο-
ρά διαµορφωνόταν στα 280-285 
ευρώ ο τόνος. 

Υπερκύκλος ανόδου σιτηρών παρασύρει το σκληρό
 Προϋποθέσεις για άνοιγµα ακόµα και πάνω από τα περσινά επίπεδα των 25 λεπτών
 Σταθεροποίηση στα 265 µε 280 ευρώ ο τόνος για τις εξαγωγές µέτριας ποιότητας Λιγότερο σιτάρι αναµένεται 

να παράξει την επερχόµενη 
εµπορική περίοδο ο Καναδάς, 
αφού οι αγρότες της χώρας 
φαίνεται ότι κράτησαν 
εκτάσεις για τις ανοιξιάτικες 
σπορές κτηνοτροφικών 
φυτών. Η αρµόδια υπηρεσία 
της χώρας της Βορείου 
Αµερικής εκτιµά ότι η 
συνολική παραγωγή σιταριού 
στον Καναδά το 2020-2021 
θα µειωθεί κατά 5%, ενώ 
αναµένεται και τα αποθέµατα 
να εξαντληθούν, αφού 
διατηρείται έντονη εξαγωγική 
ζήτηση. Οι στατιστικές 
καταγράφουν ότι τα 
αποθέµατα αποθήκευσης του 
Καναδά τον ∆εκέµβριο του 
2020 σε σίτο µειώθηκαν 
3,8% σε σχέση µε ένα χρόνο 
πριν. Για την επόµενη χρονιά, 
οι εξαγωγές σιταριού από τον 
Καναδά αναµένεται να 
µειωθούν. Η Ιταλία εισήγαγε 
784.360 τόνους κατά µέσο 
όρο τα τελευταία πέντε 
χρόνια ή 17% των ετήσιων 
εξαγωγών σίτου Καναδά.

ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
ΣΕ ΧΡΟΝΙΑ ΜΙΚΡΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ο ΚΑΝΑ∆ΑΣ

Το βαµβάκι κινείται υποτονικά και δείχνει να αναµένει 
νέες ειδήσεις. Οι πρόσφατες βροχοπτώσεις στο Τέξας 
καθησύχασαν την αγορά και επακόλουθα διόρθωσαν 
τις χρηµατιστηριακές τιµές. Στις τελευταίες 
συνεδριάσεις δεν υπάρχουν σηµαντικές µεταβολές, µε 
τους αναλυτές να εξακολουθούν να πιστεύουν 
περισσότερο στο σενάριο της ανόδου παρά της πτώσης. 
Φυσικά, πλέον µπαίνουµε στη φάση όπου οι καιρικές 
δυσκολίες θα έχουν τον πρώτο λόγο για τις τιµές στην 
αγορά. Η πορεία της πανδηµίας αν και δυσκολεύει σε 
σηµαντικές χώρες κατανάλωσης φαίνεται να εκτιµάται 
µια αποφόρτιση λόγω της πορείας των εµβολιασµών.

ΝEA ΥOΡKH
Οι σπορές πάνε πολύ καλά δεδοµένου ότι οι καιρικές 
συνθήκες είναι ευνοϊκές. Εντούτοις φαίνεται πως θα 
έχουµε µείωση εκτάσεων 5-10% ανάλογα περιοχής. 
Αναφορικά µε τα κλεισίµατα τιµών σύσπορου υπήρξε 
κινητικότητα όταν οι τιµές ήταν λίγο πάνω από τα 50 
λεπτά το κιλό, ωστόσο µε την πρόσφατη διόρθωση του 
χρηµατιστηρίου οι παραγωγοί απέσυραν το ενδιαφέρον 
τους για νέα κλεισίµατα. Στο εκκοκκισµένο υπήρξαν 
κάποιες πωλήσεις φετινής σοδειάς (στοκ) στην Τουρκία 
µε άµεσες φορτώσεις, ενώ για τη νέα σοδειά οι 
εµπορικοί οίκοι δεν δείχνουν διάθεση να πληρώσουν 
τα 4 σεντς ανά λίµπρα πριµ για τις λευκές ποιότητες.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Μειωµένες εξαγωγές από τον 
Καναδά τη νέα σεζόν.

ΤΑ ΠΕΡΣΙΝΑ 
Τα τελευταία «παραγωγικά» 

σιτάρια πρώτης ποιότητας 

τον περασµένο Μάρτιο 

έπιασαν πάνω από 30 λεπτά

Συνεδρίαση 05/05/2021
Μήνας Κλείσιµο Μεταβολή

Ιούλιος ‘21  87,33 +0,44

Δεκέμβριος ‘21 85,40 +0,34
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87,8

87,6

87,4

87,2
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86.8
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Σε ιστορικά υψηλά βρίσκεται 
η ζήτηση ελαιολάδου στις Η-
νωµένες Πολιτείες της Αµερι-
κής, µε τις εισαγωγές του προ-
ϊόντος να έχουν υπερβεί τους 
390.000 τόνους και να οδη-
γούνται προς τους 400.000 
τόνους, σύµφωνα µε στοι-
χεία που παραθέτει το ∆ιε-
θνές Συµβούλιο Ελαιοκοµί-
ας. Τα µερίδια της Ελλάδας 

ωστόσο βρίσκονται στάσιµα 
πέριξ των 11.000 τόνων, µε 
την Πορτογαλία από την άλλη 
να αυξάνει τις εξαγωγές της 
κατά 700% µέσα σε ένα έτος. 

Φυσικά σε αυτό συνέβαλε 
και ο αµερικανικός δασµός 
που τέθηκε σε ισχύ το 2018, 
ωστόσο δεν παύουν να εντυ-
πωσιάζουν οι επιδόσεις των 
Πορτογάλων, που πλέον παύ-

ουν να θεωρούνται ανερχόµε-
νη δύναµη, αλλά διαµορφω-
τές της παγκόσµιας αγοράς. 

Να σηµειωθεί ότι πάνω α-
πό την Ελλάδα βρίσκονται και 
η Τουρκία και η Τυνησία, µε 
την πρώτη ωστόσο να βλέπει 
τα µερίδιά της να υποχωρούν 
κατά 13%, σε αντίθεση µε την 
Τυνησία, που κατέγραψε ά-
νοδο άνω του 180%.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Σταθεροποίηση στα πρόσφατα υ-
ψηλά για την αγορά ελαιολάδου, 
η οποία όπως όλα δείχνουν, ετοι-
µάζεται για νέα ανοδική πορεία 
τις επόµενες εβδοµάδες, µε δεδο-
µένη την περαιτέρω ενίσχυση της 
ζήτησης από τους τελικούς κατα-
ναλωτές αλλά και την µάλλον µε-
τριοπαθή χρονιά από άποψη ό-
γκων που προµηνύεται για την ε-
πόµενη καλλιεργητική περίοδο. 

Έτσι οι τιµές στην Ελλάδα κρά-
τησαν τα υψηλά των 3,51 ευρώ 
το κιλό τις τελευταίες δύο εβδο-
µάδες, µε τον µεγαλύτερο όγκο 
πράξεων να γίνεται στα 3,42 ευ-
ρώ το κιλό και την αγορά να α-
ναµένει ανανέωση του ενδιαφέ-
ροντος από την επόµενη εβδο-
µάδα. Όπως εκτιµούν άνθρωποι 
της αγοράς, η σχετική στασιµό-
τητα ενδέχεται να οφείλεται σε 
µια προσπάθεια των Ιταλών ει-
σαγωγέων να περιορίσουν την 
ανοδική τάση της αγοράς, ωστό-
σο οι αντιστάσεις αυτές αναµέ-
νεται να λυγίσουν όσο αποκαθί-
σταται σταδιακά η κανονικότητα 
στις χώρες της Ευρώπης και ενό-
ψει της τουριστικής περιόδου. 

Ανά περιοχή, στη Μεσσηνία 
οι τιµές για τα συµβατικά έξτρα 
παρθένα ελαιόλαδα κινούνται 
γύρω από τα 3,40 ευρώ το κιλό, 
µε την υψηλότερη τιµή, εκείνη 
που πέτυχε προ ολίγων ηµερών 
ο Συνεταιρισµός Γλυφάδας, στα 
3,51 ευρώ για ΠΟΠ ελαιόλαδο. 
Αντίστοιχα επίπεδα καταγράφει 
και η Λακωνία, µε τον συνεταιρι-

σµό Κροκεών να πουλάει 2 βυ-
τία στα 3,50 ευρώ το κιλό και τις 
πολλές ποσότητες να φεύγουν 
από τις συνεταιριστικές δεξαµε-
νές της περιοχής στα 3,42 ευ-
ρώ. Στην Κρήτη η ανοδική τάση 
δεν έχει ακόµα εδραιωθεί, µε ε-
λάχιστες πράξεις να σηµειώνο-
νται πάνω από τα 3,10 ευρώ το 
κιλό, αν και το επίπεδο των 3 ευ-
ρώ το κιλό δείχνει πως έχει πλέ-
ον κατοχυρωθεί και στο νησί.

Εν τω µεταξύ, σε ό,τι αφορά τις 
υπόλοιπες αγορές της Μεσογεί-
ου, η συνεπής στάση των Ιταλών 
να µην συζητούν για τα διαθέσι-

µα αποθέµατά τους, διαµορφώ-
νει ένα κλίµα αισιοδοξίας, αφού 
αρκετοί ερµηνεύουν τη σιωπή ως 
αποδοχή χαµηλών αποθεµάτων 
στις δεξαµενές. 

Υπενθυµίζεται η φηµολογία 
των προηγούµενων εβδοµάδων 
που ήθελε τα διαθέσιµα αποθέµα-
τα έξτρα παρθένων ελαιολάδων 
της χώρας να µην υπερβαίνουν 
τους 70.000 τόνους, ενώ άλλοι 
τόσοι τόνοι εµπίπτουν στην κα-
τηγορία των παρθένων. Επιπλέον 
η χώρα δείχνει να έχει σηµαντι-
κό πρόβληµα στον ελαιώνα της, 
το οποίο προκλήθηκε από το κύ-
µα παγετού του Απριλίου, που έ-
πληξε οπωρώνες και στην περι-
οχή. Σε κάθε περίπτωση οι τιµές 
παραµένουν στάσιµες και στις ε-
σωτερικές αγορές της Ιταλίας, µε 
τα έξτρα παρθένα ελαιόλαδα µε 
οξύτητα κάτω των 4 γραµµών να 
υπερβαίνουν τα 5 ευρώ µόνο στις 
περιπτώσεις των βιολογικών. Ση-

µειώνεται ότι εδώ και λίγο καιρό 
στο Μπάρι έχει διαµορφωθεί νέα 
κατηγορία για τα έξτρα παρθένα 
ελαιόλαδα χαµηλής οξύτητας, 
µε εκείνα που κυµαίνονται µε-
ταξύ του 0,5 και του 0,8 να πω-
λούνται σε επίπεδα τιµών κάτω 
των 4,50 ευρώ το κιλό.

Στην Ισπανία η αγορά δείχνει 
και εκεί να «παίρνει» µερικές «α-
νάσες» στα 3,34 ευρώ το κιλό µέ-
ση τιµή, έπειτα από το απότοµο 
ράλι που οδήγησε σε άνοδο άνω 
του 50% στις τιµές παραγωγού συ-
γκριτικά µε την αντίστοιχη περί-
οδο το 2020. Και εδώ φυσικά τα 
θεµελιώδη της αγοράς υποδει-
κνύουν νέα ανοδική πορεία, α-
φού οι επίσηµες ανακοινώσεις έ-
ριξαν την εκτιµώµενη παραγωγή 
του 2020 στους 1,4 εκατ. τόνους, 
300.000 τόνους λιγότερους από 
αυτούς που υπολόγιζαν οι βιοµη-
χανίες της Ιβηρικής. Εν τω µεταξύ 
και οι εκτιµήσεις για την επερχό-
µενη παραγωγή δεν είναι ενθαρ-
ρυντικές, αφού έχουν ήδη κατα-
γραφεί επιπλοκές στην ανθοφο-
ρία των δέντρων. 

Ήρθαν για να µείνουν τα 3,5 ευρώ
Περιθώρια ανόδου στο ελαιόλαδο 
Μικρή παραγωγή επιφυλάσσει η νέα καλλιεργητική σεζόν σε Ισπανία και Ιταλία 

Αυξάνεται η ζήτηση από τις ΗΠΑ 
που διαµορφώνουν αγορά 400.000 τόνων

3,50 ΕΥΡΩ ΤΟ ΚΙΛΟ 
Στη Μεσσηνία την υψηλότερη 

τιµή πέτυχε ο Συνεταιρισµός 

Γλυφάδας, στα 3,51 ευρώ 

για ΠΟΠ ελαιόλαδο, ενώ ο 

συνεταιρισµός Κροκεών στη 

Λακωνία πούλησε 2 βυτία 

στα 3,50 ευρώ 

ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 
Το επίπεδο των 3 ευρώ το κιλό 

δείχνει πως έχει πλέον 

κατοχυρωθεί και στο νησί

Σ
την αγορά µας λογικά θέ-
λουµε περίπου 20 µέρες µε 
έναν µήνα για να ξεκινή-
σει ο αλωνισµός σκληρού 

σίτου και η σοδειά παρουσιάζει κά-
ποια τοπικά προβλήµατα λόγω των 
καιρικών συνθηκών. Η γενική εικό-
να βέβαια δύσκολα για την ώρα θα 
αλλάξει, δεδοµένου ότι τα στρέµµατα 
φέτος είναι περισσότερα. Αναφορι-
κά µε τις τιµές εξαγωγής κυκλοφο-
ρούν τα 265 ευρώ ο τόνος FOB για 
τα φετινά στοκ, ενώ για προπωλή-
σεις δεν έχουν ακόµα ακουστεί δι-
απραγµατεύσεις.

Στα σκληρά σιτάρια, στη νέα λίστα 
της Φότζια οι τιµές για άλλη µια ε-

βδοµάδα δεν 
έχουν µεταβλη-
θεί. Συγκεκρι-
µένα για τα ποι-
οτικά σιτάρια 
µε ειδικό βά-

ρος 78 kg/hl, υαλώδη 80% και πρω-
τεΐνη 13% η τιµή αποθήκης εµπόρου 
διαπραγµατεύεται στα 290-295 ευ-
ρώ ο τόνος. Επίσης για τη δεύτερη 
ποιότητα µε ειδικό βάρος 76 kg/hl, 
υαλώδη 70% και πρωτεΐνη 12% η τι-
µή αποθήκης εµπόρου κυµαίνεται 
στα 280-285 ευρώ ο τόνος. Στη Γαλ-
λία τα σκληρά σιτάρια πήραν άλλα 
5 ευρώ, φτάνοντας τα 265 ευρώ ο 
τόνος παραδοτέα σε γαλλικό λιµά-
νι, εντούτοις νέες δουλειές γίνο-
νται µε δυσκολία. Το κοµµάτι των 
διεθνών διαγωνισµών εξακολου-
θεί να καλύπτει ο Καναδάς µε την 
τελευταία αγορά της Τυνησίας για 
210.000 τόνους να γίνεται µεταξύ 
291-296 ευρώ ο τόνος παραδοτέα 
σε λιµάνι τους.  

Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, ό-
λα τα δηµητριακά συνεχίζουν µετά α-
πό µια µικρή διόρθωση την ανοδική 
τους πορεία, κυρίως λόγω των και-
ρικών προβληµάτων σε σηµαντικές 
χώρες παραγωγής. Στη Βραζιλία για 
παράδειγµα σχολιάζεται έντονα το 
πρόβληµα ξηρασίας που έχουν κά-
τι το οποίο επηρεάζει πρωτίστως τα 
καλαµπόκια. Στη Γαλλία για τους ί-
διους λόγους αλλά και λόγω της βελ-
τιωµένης πορείας των εξαγωγών α-
πό την Ευρωπαϊκή Ένωση είχαµε ά-
νοδο τιµών µε τα µαλακά σιτάρια να 
φτάνουν τα 255 ευρώ ο τόνος για 
τα συµβόλαια Μαΐου.

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ 
ΕΚΛΕΙΣΕ Ο ΝΕΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΤΥΝΗΣΙΑΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΛΑΚΩΝΙΑ ΚΡΗΤΗ ΙΤΑΛΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ

3,51
3,10 

5,00 

2,39
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Τέλος στο στοκ
καλαμποκιού

Σιτάρι ζωοτροφής 
αγοράζουν 
οι κτηνοτρόφοι

Καύσιµο που 
τροφοδοτεί τη 

χρηµατιστηριακή άνοδο στο καλα-
µπόκι γίνεται η παρατεταµένη ξηρα-
σία στη ζώνη καλαµποκιού της Βρα-
ζιλίας, µε την τιµή να προσεγγίζει τα 
7 δολάρια ανά µπούσελ, σε υψηλά 
που έχουν να διαµορφωθούν από το 
2017. Γενικά στην αγορά επικρατεί 
κλίµα ανασφάλειας αναφορικά µε 
τα διαθέσιµα αποθέµατα, ειδικά τη 
στιγµή που η ζήτηση από την Κίνα 
δείχνει να µην έχει ακόµα κορυφω-
θεί. Ήδη στη Βραζιλία οι τελευταί-
ες εκτιµήσεις έχουν κόψει σηµαντι-
κά τον όγκο της αναµενόµενης συ-
γκοµιδής, κάτι που σύµφωνα µε το 
Bloomberg θα µπορούσε να πυρο-
δοτήσει µια περαιτέρω άνοδο στις 
παγκόσµιες αγορές δηµητριακών 
εν γένει. Παράγοντες που θα µπο-
ρούσαν να µετριάσουν τη δυναµι-
κή που έχει σχηµατιστεί τελευταία 
στην αγορά ενόψει της νέας περι-
όδου τον Σεπτέµβριο, είναι η αύ-
ξηση των καλλιεργούµενων εκτά-
σεων στις ΗΠΑ, µε τις σπορές µάλι-

στα να εξελίσσονται µε ταχείς ρυθ-
µούς και ευνοϊκές καιρικές συνθή-
κες. Όπως και στην Ουκρανία ανα-
λυτές κάνουν λόγο για µια καλή ε-
περχόµενη σοδειά. 

Στην εγχώρια αγορά, εξαντλήθη-
καν τα αποθέµατα των παραγωγών 
στο καλαµπόκι, µε τις τελευταίες πο-
σότητες να έχουν ήδη µπει σε σακιά 
και την τιµή του προϊόντος να αντι-
στοιχεί σε 30 λεπτά το κιλό. Για το 
χύµα, όπου υπάρχει, η τιµή παραγω-
γού βρίσκεται στα 28 µε 29 λεπτά το 
κιλό µε το εµπόριο να πουλά πλέ-
ον σε αρκετά υψηλότερο εύρος τι-
µών. Σε αυτό το πλαίσιο οι εκτάσεις 
µε καλαµπόκι αναµένεται να αυξη-
θούν κατά 10 µε 15%, σύµφωνα µε 
εκτιµήσεις παραγωγών και ανθρώ-
πων της αγοράς. Ωστόσο δεν τίθε-
ται ζήτηµα συµφόρησης της αγο-
ράς κατά τη νέα εµπορική περίοδο, 
αφού τόσο διεθνείς αναλυτές όσο 
και το γενικό αίσθηµα των αγορών 
εκτιµούν πως οι αγορές αγροτικών 
προϊόντων βρίσκονται ακόµα στην 
αρχή του ανοδικού κύκλου. 

Αποθέµατα φτηνού µαλακού σίτου που 
κατά βάση κατευθύνεται για ανθρώπινη 
κατανάλωση ξετρυπώνουν πλέον κτηνο-
τροφικές µονάδες ανά τον κόσµο, όσο η 
Κίνα εξακολουθεί να «σκουπίζει» ό,τι δι-
αθέσιµη ποσότητα βρίσκει σε καλαµπόκι, 
µαζί µε τα συµβόλαια της επερχόµενης σο-
δειάς των ΗΠΑ. Το πρακτορείο Bloomberg, 
µεταφέρει µια εικόνα που θέλει πλέον 
τις µέτριες ποσότητες σίτου να είναι πιο 
φθηνές από το κτηνοτροφικό καλαµπό-
κι, µε αποτέλεσµα οι κτηνοτροφικές µο-
νάδες να καταφεύγουν σε αυτή τη λύση, 
προκειµένου να περιορίσουν τα αυξηµέ-
να κόστη που διαµορφώνει η αγορά ζω-
οτροφών όπως έχει διαµορφωθεί το τε-
λευταίο διάστηµα. 

Την ίδια στιγµή, στην Αργεντινή η συ-
γκοµιδή σόγιας δείχνει να έχει κολλή-
σει στο 33% όταν την αντίστοιχη περίοδο 
πέρυσι είχε βρισκόταν στο 66%. Αυτό ο-
φείλεται στις έντονες βροχοπτώσεις που 
σηµειώνονται τις τελευταίες ηµέρες στη 
ζώνη καλλιέργειας σόγιας της χώρας, οι 
οποίες µάλιστα έλειψαν σηµαντικά όλο 
το προηγούµενο διάστηµα, µε αποτέλε-
σµα σηµαντικά µειωµένες αποδόσεις. Ό-
λα αυτά έρχονται να δώσουν ώθηση στην 
χρηµατιστηριακή τιµή του προϊόντων που 
βρίσκεται και αυτή σε υψηλά οχταετίας.   

Αυξήθηκε κατά 17 εκατ. ευρώ η αξία της εξαγωγής ζωοτροφών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
την ώρα που οι εισαγωγές µειώθηκαν κατά 16%, βάσει του ισοζυγίου αγροτικών προϊόντων

Ίδιες ποσότητες πιο ακριβά εξάγει η ΕΕ
ΑΓΟΡΑ ΣΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ

7
∆ΟΛΑΡΙΑ/ΜΠΟΥΣΕΛ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ
ΤΙΜΗ

30

10�15%
+17

ΕΥΡΩ ΣΑΚΙΑΣΜΕΝΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΣΕΝΤΣ/ ΜΠΟΥΣΕΛ 

6 ΜΑΪΟΥ

ΑΥΞΗΣΗ

 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΤΙΜΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ
ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΕΕ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΣΟΓΙΑ

1413,20 1569,00

BLOOMBERG

ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ

ΕΚΘΕΣΗ

H αξία των εξαγωγών ζωοτροφών της ΕΕ αυξήθηκε 
κατά 17 εκατ. ευρώ τον περασµένο Ιανουάριο, ενώ 
σηµειώθηκαν επίσης αυξήσεις για την ελαιοκράµβη και 
τους ελαιούχους σπόρους (αύξηση 15 εκατοµµυρίων 
ευρώ) και τα εσπεριδοειδή (αύξηση 11 εκατοµµυρίων 
ευρώ). Τα παραπάνω προκύπτουν από την τελευταία 
έκθεση εµπορικού ισοζυγίου αγροτικών προϊόντων 
που δηµοσίευσε η ΕΕ. Σε αυτήν καταγράφεται µείωση 
κατά 11% τον Ιανουάριο του 2021 συγκριτικά µε τον 
αντίστοιχο µήνα του προηγούµενου έτους, για τις 
συνολικές εξαγωγές αγροτικών προϊόντων, φθάνοντας 
σε συνολική αξία 13,5 δις. ευρώ. Την ίδια στιγµή οι 
εισαγωγές έφτασαν στα 9,1 δισεκατοµµύρια ευρώ, 
16% µειωµένες από τον Ιανουάριο του 2020. 
Η µείωση αυτή έρχεται µετά από µια µακρά περίοδο 
συνεχούς αύξησης των εξαγωγών, γεγονός που οδήγησε 
σε πλεόνασµα εµπορίου αγροτικών προϊόντων διατροφής 
για τον Ιανουάριο του 2021 στα 4,4 δισεκατοµµύρια 
ευρώ, αύξηση 3,6% σε σύγκριση µε τον Ιανουάριο του 
2020. Η αξία των εξαγωγών προς την Κίνα αυξήθηκε 
κατά 146 εκατοµµύρια ευρώ, λόγω της αυξανόµενης 
ζήτησης για χοιρινό κρέας και χονδροειδείς κόκκους, 
καθώς και ελαιοκράµβη και ηλιέλαιο.
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ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ: 
Στην έγκριση της μείωσης του 
μετοχικού κεφαλαίου της 

εταιρείας κατά 6,54 εκατ. ευρώ, 
με συμψηφισμό συσσωρευμένων 
ζημιών, καθώς και στην εκλογή νέου 
διοικητικού συμβουλίου προχώρησε,  
η έκτακτη Γενική Συνέλευση της 
εταιρείας Αγροτικός Οίκος Σπύρου.

INTERAMERICAN: Στα 175,35 εκατ. 
ευρώ ανήλθε το συνολικό ποσόν που 
απέδωσε η Interamerican το 2020 
στην Κοινωνία και την Οικονομία, 
έναντι 172,07 εκατ. ευρώ το 2019.

DUPONT: Η εταιρεία χημικών και 
αγροτικών προϊόντων DuPont de 
Nemours εμφάνισε καθαρά κέρδη 
5,39 δισ. δολαρίων, έναντι των 
ζημιών 616 εκατ. δολαρίων πριν από 
ένα χρόνο. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν 
8,3% στα 3,98 δισ. δολάρια.

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Η εταιρία επεκτείνει 
τις δραστηριότητες της στο χώρο της 
ηλεκτροκίνησης, ξεκινώντας δύο 
σημαντικές συνεργασίες. Η πρώτη με 
την κορυφαία εταιρεία στον κλάδο των 
ηλεκτρικών οχημάτων BYD και η 
δεύτερη με τη Maxus, μέλος του 
ομίλου κατασκευής αυτοκινήτων στην 
Κίνα της SAIC, που πρωταγωνιστεί 
στην κατασκευή ηλεκτροκίνητων 
επαγγελματικών οχημάτων (Vans).

NESTLE: Ο ελβετικός κολοσσός 
ανακοίνωσε ότι έως τα τέλη του 2023 
θα κλείσει ένα εργοστάσιο στην 
βορειοανατολική Αγγλία και ένα 
μέρος της παραγωγής του θα 
μεταφερθεί στην Ευρώπη. Παράλληλα 
θα επενδύσει 29,4 εκατ. στα 
εργοστάσιά του στο Γιορκ και το 
Χάλιφαξ, με επίκεντρο στις βασικές 
μάρκες ζαχαρωδών που παράγει.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Ένας περίπλοκος…χορός βρίσκεται αυ-
τή τη στιγμή σε εξέλιξη, στον οποίο οι κυ-
βερνήσεις προσπαθούν να «αποσωληνώ-
σουν» τις επιχειρήσεις από την οικονομι-
κή υποστήριξη που επέβαλε η πανδημία 
και τα lockdowns, ενόσω υποβόσκει η α-
νησυχία για ένα παλιρροϊκό κύμα εταιρι-
κών χρεοκοπιών. Κάτι τέτοιο δεν έχει συμ-
βεί, τουλάχιστον μέχρι στιγμής.

Ωστόσο, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτι-
κής δεν πρέπει να θεωρούν τον «χαμηλό 
αριθμό πτωχεύσεων στην Ευρώπη ως έν-
δειξη εταιρικής υγείας», προειδοποιεί το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κιν-
δύνου, που επιβλέπει το χρηματοοικονο-
μικό σύστημα της ηπείρου. Σημειώνει, δε, 
ότι σε ένα χειρότερο σενάριο η τρέχουσα 
ηρεμία μπορεί να είναι «η θάλασσα που 
υποχωρεί πριν από ένα τσουνάμι». Λό-
γω των κρατικών εγγυήσεων για δάνεια, 

οι επιχειρηματικές καταρρεύσεις θα μπο-
ρούσαν επίσης να βλάψουν περαιτέρω τα 
δημόσια οικονομικά. «Πολλές χρεοκοπί-
ες έχουν αναβληθεί, χωρίς να έχουν απο-
τραπεί», σημειώνει η γαλλική ασφαλιστι-
κή Coface. Η Euler Hermes, αναμένει ό-
τι οι κηρύξεις χρεοκοπίας παγκοσμίως θα 
είναι κατά 13% περισσότερες το 2021, ε-
νώ το 2022 27% υψηλότερα από το 2019.

Στο μεταξύ, κάθετη πτώση -59% σημείω-
σαν το δ’ τρίμηνο του 2020 τα αποθέματα 
σε δολάριο που διακρατούν οι ανά τον κό-
σμο κεντρικές τράπεζες – στα χαμηλότερα 
επίπεδα της τελευταίας 25ετίας– σύμφω-
να με report του Διεθνούς Νομισματικού 
Ταμείου. Κατά κάποιους αναλυτές αυτό α-
ντικατοπτρίζει τον μειωμένο ρόλο του δο-
λαρίου στην παγκόσμια οικονομία, λόγω 
και του ανταγωνισμού από άλλα νομίσματα 
που χρησιμοποιούν οι κεντρικές τράπεζες.

Krug
Η AΜΒΥΞ, η μεγαλύτερη και 
παλαιότερη εταιρεία διανομής 
αλκοολούχων ποτών, οίνων και 
μπύρας στην Ελλάδα, ανακοινώνει ότι 
στο χαρτοφυλάκιο της θα προστεθεί 
και η σαμπάνια Krug του οίκου Moët 
Hennessy. Η συνεργασία θα ξεκινήσει 
στις 15 Ιουνίου και περιλαμβάνει την 
αποκλειστική διανομή, εμπορία και 
μάρκετινγκ της σαμπάνιας Krug.

Σάκκαρη
Η Green Cola Hellas ανακοίνωσε την 
έναρξη της συνεργασίας της με την 
Ελληνίδα πρωταθλήτρια και νούμερο 19 
της παγκόσμιας κατάταξης τένις, Μαρία 
Σάκκαρη, η οποία θα αποτελέσει το 
κεντρικό πρόσωπο της καμπάνιας της.  
Η Green Cola μια αμιγώς ελληνική 
εταιρεία με έδρα την Ορεστιάδα, 
διανέμεται σε πάνω από 30 χώρες, 
συμπεριλαμβανομένης των ΗΠΑ.

Oι αποσωληνώσεις 
κρύβουν σκελετούς

 

 Φόβοι για παλιρροϊκό κύμα πτωχεύσεων  
 Εξασθενεί το δολάριο στις κεντρικές τράπεζες

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
Πέµπτη 06/05

875,22

910,21
914

912

910

908

906

904

902

900

Τετάρτη
28/04 

Τρίτη
27/04

Πέµπτη
06/05

Πέµπτη
29/04

Τετάρτη
05/05

Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΙΛΥΔΑ Α.Ε 1,2800  +11,30% 

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε. Δ.Ε. & Σ. 2,5900 +9,75% 

ΓΕΚΕ Α.Ε. 4,5800 +7,01%

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε  0,2990 +6,41%

EPSILON NET Α.Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 5,1600+6,39%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε, 2,2000 -12,00%

Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε. 0,1760 -9,28% 

VIDAVO Α.Ε. 4,6800 -9,13% 

ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. 0,7100 -7,79% 

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 34.218,18 -0,04%
 NASDAQ Comp 13.467,61 -0,84%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3.976,99 -0,64%
Λονδίνο FTSE 100 7.041,00  0,24%
Φρανκφούρτη DAX-30 15.105,20 -0,43%
Παρίσι CAC-40 6.326,72 -0,20%
Ζυρίχη SMI 11,079.02 -0.27%
Τόκιο NIKKEI-225 29.331,37 1.80%

 
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

Στηρίζεται ακόμα η άνοδος στο ΧΑ 
με τις τράπεζες να δίνουν ρυθμό
Καθημερινά το Χρηματιστήριο δεν στερείται 
επιχειρηματικών εξελίξεων που βελτιώνουν 
την εμπιστοσύνη. Προς το παρόν διατηρείται το 
ανοδικό σενάριο στην αγορά, όπως έχουν 
επισημάνει αρκετοί εγχώριοι αναλυτές, παρά 
το γεγονός ότι οι κρίσιμες εξελίξεις σε 
επιλεγμένους τίτλους τροφοδοτούν τη 
νευρικότητα που έχει καθηλώσει την αγορά.  
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την 
περασμένη Πέμπτη στις 910,21 μονάδες.
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Δικαιολογητικά και χρόνος υποβολής 
των δηλώσεων ΟΣΔΕ της φετινής χρονιάς

Ξ
εκίνησε µε σηµαντική καθυστέρηση η δι-
αδικασία υποβολής της ενιαίας αίτησης ε-
νίσχυσης έτους 2021 του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για 
την αντίστοιχη περυσινή ΕΑΕ, το διάστη-

µα υποβολής ήταν 15.03.20-15.05.20, ενώ στη συ-
νέχεια δόθηκαν κάποιες παρατά-
σεις προκειµένου να προλάβουν 
οι αγρότες να ολοκληρώσουν την 
υποβολή τους.

Μέσω της ΕΑΕ χορηγούνται κά-
θε χρόνο όλες οι άµεσες ενισχύ-
σεις, οι ενισχύσεις των µέτρων α-
γροτικής ανάπτυξης που συνδέο-
νται µε εκτάσεις ή ζωικό κεφάλαιο 
και αυτές των µικρών νησιών Αιγαί-
ου Πελάγους.

Η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2021 
(ΕΑΕ 2021) υποβάλλεται σε ηλε-
κτρονική µορφή στον ΟΠΕΚΕΠΕ 
από τον ίδιο το δικαιούχο ή από ε-
ξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό του:

-Είτε απευθείας µέσω της εφαρ-
µογής στην ιστοσελίδα του ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ αφού προηγουµένως γίνει 
η εγγραφή στο OnLine σύστηµα, 

-Είτε µέσω των Κέντρων Υποδοχής 
∆ηλώσεων (ΚΥ∆) που έχουν πιστο-
ποιηθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ειδικά για 

τον σκοπό αυτόν και δραστηριοποιούνται στην περι-
οχή που βρίσκεται η έδρα της εκµετάλλευσής του, α-
φού πρώτα εκδοθεί ο µοναδικός κωδικός υποβολής.

Οι αγρότες που θα υποβάλλουν φέτος για πρώτη 
φορά ΕΑΕ πρέπει να προσκοµίσουν τα εξής δικαιο-
λογητικά (υποχρεωτικά): Παραστατικά τεκµηρίωσης 
χρήσης αγροτεµαχίων: Ε9 σε περίπτωση ιδιόκτητων 
ή µισθωτήρια σε περίπτωση µίσθωσης.

∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 1η: ∆εν υπάρχει 
καµία υποχρέωση (µέχρι στιγµής) 
να προσκοµισθούν ηλεκτρονικά 
µισθωτήρια. Το όριο παραµένει 

στα 960 ευρώ πάνω από το οποίο απαιτείται η προ-
σκόµιση ηλεκτρονικών µισθωτηρίων.

∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 2η: Τα χειρόγραφα µισθωτήρια πρέ-
πει να είναι θεωρηµένα (θεώρηση για το γνήσιο της 
υπογραφής) σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα (ΚΕΠ, 
∆ηµόσια Υπηρεσία, Αστυνοµία κλπ.). 

Αντίγραφο της αστυνοµικής ταυτότητας, στις περι-
πτώσεις που οι γεωργοί αιτούνται ενίσχυση µέσω του 
καθεστώτος νέων γεωργών ή λήψη δικαιωµάτων α-
πό το Εθνικό Απόθεµα, εξισωτική αποζηµίωση κλπ. 

Στην περίπτωση που ο γεωργός είναι ήδη καλλι-
εργητής από προηγούµενα χρόνια, προσκοµίζει ό,τι 
έχει να κάνει µε αλλαγές στα αγροτεµάχια: 

i. Nέο Ε9 σε περίπτωση αγοράς.
ii. Συµβόλαιο αγοράς αγροτεµαχίου, στην περίπτω-

ση που δεν έχει ολοκληρωθεί η αναγραφή του στο Ε9.
iii. Νέα µισθωτήρια στην περίπτωση ανταλλαγής 

αγροτεµαχίων.

ΚΑΠΟΙΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:  
Οποιαδήποτε αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, 

η οποία συντελείται από την 01.01 έως την 31.12 ε-
κάστους, δηλώνεται εµπρόθεσµα στο Ε9 µέχρι τις 
31.05 του επόµενου έτους. Π.χ.: αγορά αγρού στις 
21.02.21, δύναται να δηλωθεί έως τις 31.05.22 χωρίς 
πρόστιµο. Το πιο συνετό όµως είναι, µε την ολοκλή-
ρωση της σύνταξης των συµβολαίων, να τα προσκοµί-
σετε στο λογιστή σας, για να τα καταχωρήσει στο Ε9. 

Μπορεί η διάταξη να λέει ότι «…συντάσσεται από τον 
αιτούντα…», όµως στην πράξη αυτό σπάνια συµβαίνει. 

Ο υπουργός Σπήλιος Λιβανός δήλωσε ότι θα προ-
χωρήσει σε υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των 
µισθωτηρίων. Θα πρέπει να γνωρίζει όµως ότι ενώ 
µε την ΠΟΛ.1013/07.01.14 υποχρεωνόταν οι πά-
ντες σε ηλεκτρονική σύνταξη συµφωνητικών, ήρθε 
η ΠΟΛ.1028/23.01.15 και άλλαξε την υποχρέωση 
αυτή για µισθωτήρια των αγροτεµαχίων. Και οι δύο 
αποφάσεις ανήκουν στο υπουργείο Οικονοµικών, 
άρα θα πρέπει να απευθυνθεί εκεί και να µάθει λε-
πτοµέρειες για την αλλαγή αυτή.

∆ήλωσε επίσης ο υπουργός ότι θα προχωρήσει σε 
υποχρεωτική αναγραφή του ΑΤΑΚ στα µισθωτήρια. Υ-
ποχρέωση η οποία ισχύει εδώ και 3 περίπου χρόνια, 
όµως κάθε χρόνο γίνεται προαιρετική (σωστά) λόγω 
αδυναµίας αναγραφής των ΑΤΑΚ σε πάρα πολλές πε-
ριπτώσεις όπως, µη αποδοχή κληρονοµίας, πολλοί συ-
γκύριοι οι οποίοι είναι σκοτωµένοι µεταξύ τους κλπ.

Το θέµα αυτό θα λυθεί µόνο µέσω του κτηµατολο-
γίου, αλλά κάτι 10ετίες τώρα, κτηµατολόγιο ακούµε 
και κτηµατολόγιο δεν βλέπουµε. Ας ελπίσουµε σύ-
ντοµα να βρεθεί κάποιος που θα τα καταφέρει, για-
τί ταλαιπωρείται πολύς κόσµος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: κατά την προσέλευση σας στο λογιστή 
για τη σύνταξη της φετινής φορολογικής δήλωσης, 
πρέπει να προσκοµίσετε τα συµφωνητικά που υπο-
βάλλατε πέρυσι κατά τη σύνταξη της δήλωσης καλ-
λιέργειας. Μόνο µε τον τρόπο αυτό µπορεί να δια-
σφαλιστεί η ορθή µεταφορά των ποσών των ενοικί-
ων, που αποτελούν την αναγνωρίσιµη από φορολο-
γικό έλεγχο δαπάνη.

Αδυναµία
Η υποχρέωση αναγρα-
φής του ΑΤΑΚ ισχύει 

εδώ και 3 χρόνια, όµως 
γίνεται προαιρετική 

Μισθωτήρια
Ο υπουργός Σπήλιος 

Λιβανός µίλησε για υπο-
χρεωτική ηλεκτρονική 
υποβολή µισθωτηρίων

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)

Θεώρηση των χειρόγραφων µισθωτηρίων 
για το γνήσιο της υπογραφής

Η θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής αφορά 
τα µισθωτήρια για τα οποία δεν υπάρχει 

υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής και οι 
ιδιοκτήτες επιλέγουν να µην τα υποβάλλουν 

ηλεκτρονικά, µέσα από το Taxis Net (αυτό 
ισχύει για ποσά έως 960 ευρώ κατ’  έτος).

Αδήλωτα αντλιοστάσια στο Ε9
Εντός πολλών αγροτεµαχίων υπάρχουν µικροί 
οικίσκοι εντός των οποίων βρίσκονται 
αντλητικά µηχανήµατα νερού. ∆ιαπιστώνεται 
ότι ελάχιστοι από τους οικίσκους αυτούς 
(ποµόνες), είναι καταχωρηµένοι στο Ε9 των 
ιδιοκτητών τους. Όσοι δεν τους έχετε δηλώσει, 
καλό είναι να αρχίσετε να το κάνετε, ώστε να 
µην αντιµετωπίσετε προβλήµατα στο µέλλον.
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Σε µία κρίσιµη για τον πλανήτη περίοδο εξέ-
χουσες προσωπικότητες από όλο τον κόσµο 
θα πάρουν µέρος στις εκδηλώσεις του 6ου 
Οικονοµικού Φόρουµ των ∆ελφών που ξε-
κινά τη ∆ευτέρα 10 Μαΐου στο Ζάππειο Μέ-
γαρο και θα διαρκέσει έως τις 15 του µήνα. 
Για µία ακόµη χρονιά, το Φόρουµ θα πραγ-
µατοποιηθεί σε υβριδική µορφή, καθώς πε-
ρισσότεροι από 1.000 καλεσµένοι οµιλη-
τές από 42 χώρες θα πάρουν µέρος στις εκ-
δηλώσεις µε φυσική και διαδικτυακή συµ-
µετοχή, ενώ η πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας 
Κατερίνα Σακελλαροπούλου, υπό την Αιγί-
δα της οποίας πραγµατοποιείται η εκδήλω-
ση, θα κάνει την εισαγωγική οµιλία. Στόχος 
του Φόρουµ είναι η σκιαγράφηση ενός ρε-
αλιστικού πλαισίου στόχων και δράσεων, η 
αναζήτηση πολιτικών για την αντιµετώπιση 

των παγκόσµιων προκλήσεων και η εξεύρε-
ση λύσεων στα ζητήµατα που αντιµετωπίζει 
η χώρα µας, η Νοτιοανατολική Ευρώπη και 
η Ανατολική Μεσόγειος.

Ηγέτες χωρών όπως οι πρωθυπουργοί 
της Ισπανίας Pedro Snchez, της Σλοβενί-
ας Janez Jana, του Μαυροβουνίου Zdravko 
Krivokapi, της Βόρειας Μακεδονίας Zoran 
Zaev, ο πρόεδρος της Βοσνίας Ερζεγοβίνης 
Milorad Dodik, ο Έλληνας πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος του 
ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην πρόεδρος 
της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας Προκόπης Παυ-
λόπουλος και ο πρώην πρωθυπουργός του 
Ηνωµένου Βασιλείου Tony Blair, θα λάβουν 
µέρος µε φυσική παρουσία στις συζητήσεις.

Το παρών θα δώσουν και άλλα σηµαίνοντα 
πρόσωπα όπως οι Μαργαρίτης Σχοινάς (Αντι-

πρόεδρος της Κοµισιόν), Margrethe Vestager 
(Επίτροπος Ψηφιακών Τεχνολογιών της ΕΕ), 
Jean-Claude Juncker (πρώην Πρόεδρος της 
ΕΕ), Donald Tusk (πρώην Πρόεδρος του Ευ-
ρωπαϊκού Συµβουλίου),Χρήστος Στυλιανί-
δης (πρώην Επίτροπος). 

Τo πρόγραµµα θα µεταδίδεται ζωντανά και 
είναι δοµηµένο σε 10 θεµατικούς πυλώνες:

 200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση
 Γεωπολιτική και ∆ιεθνής Ασφάλεια 
 Παγκόσµια Οικονοµία 
 Το Μέλλον της Ευρώπης
 Βιωσιµότητα και Κλιµατική Αλλαγή 
 Άνθρωποι, Οργανώσεις και Κοινωνία 
 Τεχνολογία και το Μέλλον της Ανάπτυξης 
 Ελλάδα: ∆ιαρθρωτικές Μεταρρυθµίσεις 

και Βιώσιµη Ανάπτυξη
 Υγεία, παιδεία και εκπαίδευση.

Αgris 
Albania
και εξαγωγές
αγροτικών 
προϊόντων
στην Ιταλία
Για το βήµα επέκτασης στην 
Αλβανία, από την εταιρεία 
µας αναφέρουν ότι πρόκειται 
για µία έντονα 
αναπτυσσόµενη αγορά τα 
τελευταία χρόνια. 
Ταυτόχρονα µέσω της 
συγκεκριµένης χώρας 
εξάγονται σηµαντικές 
ποσότητες αγροτικών 
προϊόντων στην Ιταλία, ενώ 
αυτή τη στιγµή υφίστανται 
εκεί 30.000 στρέµµατα 
καλλιέργειας στη γειτονική 
χώρα. Η είσοδος στην 
Αλβανία για την Agris 
πραγµατοποιήθηκε µετά από 
ζήτηση που υπήρχε για 
εµβολιασµένα φυτά 
καρπουζιού, ενώ το αµέσως 
επόµενο προϊόν σε ζήτηση 
είναι η ντοµάτα.

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Στην υλοποίηση επένδυσης για παρα-
γωγή σποροφύτων υδροπονικής καλ-
λιέργειας σε πλήρως ελεγχόµενες συν-
θήκες προχώρησε πρόσφατα η Agris. 
Η συγκεκριµένη κίνηση υλοποιήθη-
κε µε την δηµιουργία νέων θερµοκη-
πιακών εγκαταστάσεων στην περιοχή 
Κλειδί Ηµαθίας, όπου βρίσκονται οι 
κεντρικές εγκαταστάσεις της εταιρεί-
ας. Σύµφωνα µε την εταιρεία, µε την 
οποία επικοινωνήσαµε, η συγκεκριµέ-
νη επένδυση υλοποιήθηκε µε στόχο να 
εξυπηρετήσει την αναδυόµενη αγορά 
που εντοπίζεται στον τοµέα της υδρο-
πονικής καλλιέργειας στην Ελλάδα.

Στη νέα µονάδα παραγωγής σπορο-
φύτων η διαδικασία της καλλιέργειας 
υλοποιείται µε τη χρήση δεξαµενών 
από τσιµέντο πάνω στο έδαφος µε τη 
µέθοδο Ebb & Flood. Η λίπανση και η 
άρδευση πραγµατοποιούνται καθώς 
πληµµυρίζουν αυτόµατα οι δεξαµενές 
µε θρεπτικό διάλυµα, το οποίο παρα-
µένει για συγκεκριµένο χρονικό διά-
στηµα και στη συνέχεια αδειάζει η δε-
ξαµενή. Στόχος µέσα από τη χρήση της 
συγκεκριµένης µεθόδου είναι να δια-
σφαλιστεί ότι όλα τα φυτά λαµβάνουν 
στον ίδιο βαθµό την υγρασία που χρει-
άζονται καθώς και το ίδιο ποσοστό η-
λεκτρικής αγωγιµότητας και PH για να 
έχουν οµοιόµορφη ανάπτυξη. 

Πρόκειται για µία εγκατάσταση, η 
οποία σύµφωνα µε τα στελέχη της ε-
ταιρείας έχει µειωµένο περιβαλλοντι-
κό αποτύπωµα, ενώ η λειτουργία της 
βασίζεται στην επανάχρηση του νερού.

Με στόχο τον έλεγχο της θερµοκρα-
σίας στις ρίζες των φυτών η θέρµανση 
γίνεται αφενός µε τη χρήση ενδοδα-
πέδιας θέρµανσης. Αφετέρου χρησι-
µοποιείται και αναρτώµενη θέρµανση 
που συµβαδίζει µε την ανάπτυξη των 
φυτών καθ’ ύψος. Για τον φωτισµό έ-
χει γίνει εγκατάσταση συµπληρωµατι-
κού εξοπλισµού, ενισχύοντας τον φυ-
σικό φωτισµό όταν η ένταση της ηλι-
ακής ακτινοβολίας βρίσκεται κάτω α-

πό ένα συγκεκριµένο επίπεδο κυρίως 
κατά τη χειµερινή περίοδο. 

Η Agris εκτός από την ελληνική α-
γορά όπου βρίσκεται η έδρα της µητρι-
κής, δραστηριοποιείται και στα Βαλκά-
νια µε τις Agris Bulgaria στη Βουλγα-
ρία, Agris Seeds στη Ρουµανία, ενώ κα-
τά τον τελευταίο ενάµισι χρόνο έκανε 
ένα ακόµα βήµα επέκτασης των δρα-
στηριοτήτων της στην Αλβανία µε την 
ίδρυση της Agris Albania.  Εκεί ανέλα-
βε και την αντιπροσώπευση της πολυε-
θνικής HM-Clause στον τοµέα των σπό-
ρων, µε την οποία ήδη συνεργάζεται 
ήδη από την δεκαετία του 1980, έχο-
ντας κάνει την αρχή από την Ελλάδα. 

Νέα επένδυση με θερμοκήπιο 
από την Agris στην Ημαθία
Στη νέα μονάδα παραγωγής σποροφύτων γίνεται χρήση της μεθόδου Ebb & Flood 

Βαλκάνια
Η Agris εκτός από την 
ελληνική αγορά όπου 
βρίσκεται η έδρα της 

µητρικής, δραστηριοποι-
είται και στα Βαλκάνια 

µε τις Agris Bulgaria στη 
Βουλγαρία, Agris Seeds 

στη Ρουµανία

Ρεαλιστικές λύσεις για τις παγκόσμιες προκλήσεις
στο υβριδικό 6ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

Ο Γιώργος 
Καρακόλης, 
Πρόεδρος 
της Agris
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Από τον Κουρτάκη και τον Χήτο 
στα πολλά παιδιά της Carslberg

 Εξαγορά από τους αδερφούς 
Γκρέκη και τον Γιάννη Χήτο

 Το 2020 επένδυσε 3,5 εκατ. 
σε νέες ετικέτες, συσκευασίες 

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Εάν αναζητήσει κανείς τις ιστορικές κατα-
βολές της Ολυµπιακής Ζυθοποιίας θα µπο-
ρούσε να τις συνδέσει µε το 1864 όταν ο 
Ιωάννης Φιξ έσπευσε να ανταποκριθεί στην 
ευρεία απήχηση που είχε η µπύρα ως προ-
ϊόν στην Ελλάδα. Τη χρονιά αυτή δηµιούρ-
γησε το δικό του ζυθοποιείο στο Κολωνά-
κι, δίνοντας υπόσταση στη µπύρα Φιξ, η ο-
ποία έγινε µόδα και σταδιακά εξαπλώθη-
κε σε όλο και περισσότερα σηµεία της Α-
θήνας αρχικά και µετέπειτα της Ελλάδας. 

Το όνοµα της Φιξ αποτέλεσε αργότερα 
το έναυσµα για την ίδρυση της εταιρικής 
οντότητας, µε την ονοµασία Ολυµπιακή 
Ζυθοποιία, καθώς ο οινοποιός Βασίλης 
Κουρτάκης απέκτησε το 1995 τα εµπορι-
κά σήµατα της υπό εκκαθάριση ζυθοποιί-
ας Φιξ και ξεκίνησε να παράγει τη µπύρα 

µε τη µορφή του φασόν 
αλλά χωρίς επιτυχία. 

Για την αναβίωση του 
ιστορικού εµπορικού σή-
µατος της µπύρας Φιξ, ο 
Κουρτάκης είχε ιδρύσει 
µία ξεχωριστή εταιρεία, 
την Ολυµπιακή Ζυθοποι-
ία, η οποία ανέλαβε τη δι-
ακίνηση του προϊόντος 
στην αγορά. 

Τη σκυτάλη παρέλαβαν 
το 2009 οι επιχειρηµατίες 
Ηλίας και Γιώργος Γκρέ-
κης, µε δραστηριότητα στη 

βιοµηχανία και στο εµπόριο ανοξείδωτων 
δεξαµενών, αλλά και ο Γιάννης Χήτος δρα-
στηριοποιούµενος στην αγορά µε την Χήτος 
ΑΒΕΕ που παράγει το νερό Ζαγόρι. 

Επιχειρηµατική τριανδρία
Οι τρεις τους εξαγόρασαν την Ολυµπια-

κή Ζυθοποιία µε επενδυτικό βραχίονα την 
εταιρεία Ελληνικές Μικροζυθοποιίες Α.Ε., 
η οποία την πρωτοχρονιά του 2010 µετο-
νοµάστηκε σε Ολυµπιακή Ζυθοποιία Α.Ε. 

Η επιχειρηµατική τριανδρία έδωσε ώθη-
ση στη Φιξ, η οποία διείσδυσε ανάµεσα σε 
ισχυρά εµπορικά σήµατα των πολυεθνικών 
συµφερόντων Αθηναϊκής Ζυθοποιίας και 
Carslberg. Η δεύτερη µάλιστα είχε ήδη α-
ποκτήσει το 2008 τη Μύθος Ζυθοποιία Α.Ε. 

από τη Μπουτάρης Οινοποιητική. 
Η άνοδος της Φιξ προκάλεσε το ενδια-

φέρον της Carlsberg, η οποία το 2014 α-
πέκτησε το 51% της Ολυµπιακής Ζυθοποι-
ίας, µέσω της Μύθος Ζυθοποιία Α.Ε. Ακο-
λούθησε τον Φεβρουάριο του 2018 η πλή-
ρης εξαγορά της εταιρείας από τους αδερ-
φούς Γκρέκη και τον Γιάννη Χήτο. 

Ερχόµενοι στο σήµερα, η Ολυµπιακή Ζυ-
θοποιία διατηρεί 2 ιδιόκτητα εργοστάσια 
στη Σίνδο και στη Ριτσώνα, µε παραγωγι-
κή δυνατότητα που υπερβαίνει τα 2,1 εκατ. 
εκατόλιτρα ετησίως. 

Νέες ετικέτες και συσκευασίες
Κατά τη διάρκεια του 2020, σε µία δυσχε-

ρή χρονική περίοδο λόγω της πανδηµίας 
Covid-19, η εταιρεία επένδυσε σε νέες ετι-
κέτες. Στις αρχές του περασµένου έτους πα-
ρουσίασε τα σήµατα Mythos Ice και Mythos 
0,0%, την πορεία των οποίων συγκράτησε 
η πανδηµία. Επιπλέον, το περασµένο φθι-
νόπωρο η Ολυµπιακή Ζυθοποιία ανανέω-
σε τη συσκευασία της Carlsberg, ενώ κυ-
κλοφόρησε και τη νέα Guiness IPA. Επίσης 
δηµιουργήθηκαν νέες συσκευασίες και για 
τον µηλίτη Somersby αλλά και για τη µπύ-
ρα Kronenbourg 1664 Blanc.

∆ύο εργοστάσια
Σήµερα, η Ολυµπιακή 
Ζυθοποιία διατηρεί 2 
ιδιόκτητα εργοστά-

σια στη Σίνδο και στη 
Ριτσώνα, µε παρα-

γωγική δυνατότητα 
που υπερβαίνει τα 

2,1 εκατ. εκατόλιτρα 
ετησίως

Με Mythos
και Fix ώθηση 
στις εξαγωγές
Στη διάρκεια του 2020 επένδυσε 
3,5 εκατ. ευρώ για τον 
εκσυγχρονισµό των εργοστασίων 
της καθώς και στην τεχνολογική 
αναβάθµιση των υποδοµών και 
στον εκσυγχρονισµό του 
εξοπλισµού της. Εξετάζοντας την 
πορεία της στη διάρκεια του 2020, 
επηρεάστηκε από την διακοπή 
λειτουργίας του καναλιού της 
εστίασης και του περιορισµού των 
τουριστικών αφίξεων στην Ελλάδα. 
Οι ποσότητες πωλήσεών της 
µειώθηκαν κατά 9% στο σύνολό 
τους, ενώ οι ποσότητες που 
πούλησε στην Ελλάδα 
συρρικνώθηκαν κατά 26% ποσοστό 
ανάλογο µε την πτώση που 
κατέγραψε η εγχώρια αγορά 
µπύρας την περασµένη χρονιά. 
Η επίπτωση της πανδηµίας 
αποτυπώθηκε και στο τζίρο της 
µε πτώση 31% από τα 158,5 εκατ. 
ευρώ του 2019, στα 109,3 εκατ. 
ευρώ του 2020.  Αντίστροφη 
διαδροµή ακολούθησαν οι 
εξαγωγές της, οι οποίες αύξησαν το 
µερίδιό τους επί του συνόλου των 
πωλήσεων σε ποσοστό 9,5% µε τα 
ελληνικά σήµατα Mythos και Fix 
Hellas να συµβάλλουν σηµαντικά 
στην εξαγωγική δυναµική της.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ

2019

2019 2020

158,4

1,68

31%

109,22020

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η

9,43
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΖΗΜΙΕΣ

ΜΕΙΩΣΗ
ΤΖΙΡΟΥ

Ο CEO της 
Ολυµπιακής 
Ζυθοποιίας 
Dejan Beko.
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Καλιφόρνια
To fund, η έδρα του 
οποίου βρίσκεται επί 

αµερικανικού εδάφους 
και συγκεκριµένα στην 

Καλιφόρνια, ολοκλήρωσε 
τον πρώτο κύκλο συγκέ-
ντρωσης κεφαλαίων το 
πρώτο τρίµηνο του 2021

Οι παραγωγικές 
εγκαταστάσεις που θα 
δημιουργήσει το Aurarius 
Investment Group στην 
Ελλάδα, με επίκεντρο τα 
λαχανικά, αναμένεται να 
είναι πλήρως λειτουργικές 
το α’ τρίμηνο του 2023

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Σε επένδυση στην ελληνική αγροτική παρα-
γωγή προχωράει ο ελληνοαµερικανικός επεν-
δυτικός βραχίονας µε την ονοµασία Aurarius 
Investment Group. To fund, η έδρα του οποί-
ου βρίσκεται επί αµερικανικού εδάφους και 
συγκεκριµένα στην Καλιφόρνια, προετοιµά-
ζει την ανάπτυξη θερµοκηπιακών εγκαταστά-
σεων υδροπονικής καλλιέργειας στην Ελλά-
δα σε συνδυασµό µε τη δηµιουργία εγκατα-
στάσεων παραγωγής ενέργειας. 

Όπως πληροφορούµαστε ήδη το fund ο-
λοκλήρωσε τον πρώτο κύκλο συγκέντρωσης 
κεφαλαίων κατά το πρώτο τρίµηνο του 2021 
µε αντικείµενο την υλοποίηση των προγραµ-
µατισµένων επενδύσεων που έχει στο πλάνο 
του, ενώ µε την ολοκλήρωση του δεύτερου 
γύρου χρηµατοδότησης, κάτι που αναµένε-
ται να συµβεί κατά τον προσεχή Σεπτέµβριο, 
επίκειται η έναρξη των διαδικασιών που θα 

οδηγήσουν στην υλοποίηση της επένδυσης 
επί ελληνικούς εδάφους. 

Να σηµειωθεί ότι κατά την προσπάθειά µας 
να αντλήσουµε περισσότερες λεπτοµέρειες 
σχετικά µε την υλοποιούµενη επένδυση επι-
κοινωνήσαµε µε το fund, χωρίς ωστόσο να έ-
χουµε λάβει κάποια απάντηση για την ώρα. 

Το πρώτο τρίµηνο του 2023 
η ολοκλήρωση της επένδυσης

Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις που θα δηµι-
ουργήσει το Aurarius Investment Group στην 
Ελλάδα αναµένεται σύµφωνα µε τον προγραµ-
µατισµό της επένδυσης ότι θα είναι πλήρως 
λειτουργικές κατά το πρώτο τρίµηνο του 2023. 

Η µονάδα που πρόκειται να δηµιουργηθεί 
θα αποτελείται από συνολικά 150 στρέµµατα 
µε τη δηµιουργία ηµίκλειστου υδροπονικού 
συστήµατος. Tαυτόχρονα θα δηµιουργηθεί 
µονάδα συνδυασµένης παραγωγής θερµό-
τητας και ηλεκτρικής ενέργειας (CHP) µε α-
πόδοση 10 MWh. 

Στον στρατηγικό σχεδιασµό του ελληνοα-
µερικανικού fund είναι η δηµιουργία εγκατα-
στάσεων υδροπονικής καλλιέργειας σε συνδυ-
ασµό µε µονάδες παραγωγής ενέργειας τόσο 
στην Ελλάδα όσο και σε χώρες της Νότιας Ευ-
ρώπης. Στο επίκεντρο της παραγωγικής δρα-
στηριότητας των υπό κατασκευή θερµοκηπι-
ακών εγκαταστάσεων στην Ελλάδα θα βρεθεί 
η παραγωγή λαχανικών. 

Ποια είναι η Aurarius Investment Group
Σε ό,τι αφορά το προφίλ του επενδυτή, η 

Aurarius Investment Group έχει έδρα την 
Ουάσινγκτον και ιδρύθηκε το 2011 µε στό-

χο την υλοποίηση επενδύσεων που σχετίζο-
νται µε βιώσιµες µορφές αγροτικής παραγω-
γής καθώς και µε την δηµιουργία εγκαταστά-
σεων παραγωγής ενέργειας µε περιορισµένη 
περιβαλλοντική επιβάρυνση. 

Ελληνοαμερικανικό fund 
επενδύει σε 150 στρέμματα 
υδροπονικής καλλιέργειας Γνώστης σε θέµατα

κατασκευαστικών
έργων ο Mario Rizos
Eπικεφαλής του fund είναι ο 
Ελληνοαµερικανός, Mario 
Rizos, ιδρυτής και διευθύνων 
σύµβουλος του Aurarius 
Investment Group. Ο ίδιος έχει  
περισσότερα από 25 χρόνια 
δραστηριότητας στον τοµέα 
των υποδοµών σε διεθνές 
επίπεδο. Ταυτόχρονα έχει 
συνεργαστεί στενά σε 
εγχειρήµατα που αφορούσαν 
την αµερικανική κυβέρνηση 
αλλά και κατά τη 
χρηµατοδότηση 
κατασκευαστικών έργων 
που η ίδια υλοποίησε σε 
αναπτυγµένες και 
αναπτυσσόµενες χώρες. Ο 
ίδιος έχει διατελέσει µεταξύ 
άλλων τεχνικός επικεφαλής 
του τοµέα υποδοµών της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
στέλεχος αρκετών εταιρειών 
µε αντικείµενο τις κατασκευές 
κατά την διάρκεια της 
καριέρας του. 
Η ταυτότητα της επένδυσης 

Συνολικές εγκαταστάσεις 
προς καλλιέργεια: 150 
στρέµµατα

Αντικείµενο καλλιέργειας: 
Λαχανικά

Μέθοδος καλλιέργειας: 
Υδροπονία

Χρόνος ολοκλήρωσης 
επένδυσης: 2023

Μario Rizos ιδρυτής διευθύνων σύµβουλος 
του Aurarius Investment Group.
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Η εταιρεία που θα συστήνει 
διεθνώς τη μαστίχα Χίου

 Παραγωγικό ρεκόρ 215 τόνων μαστίχας σημειώθηκε το 2020
 Προτεραιότητα Mediterra η φαρμακευτική χρήση του προϊόντος

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Εργαλείο εξωστρέφειας που θα τη συστήνει σε ό-
σους επισκέπτονται την Ελλάδα αλλά και σε όσους 
βρίσκονται στο εξωτερικό αναµένεται να αποτελέ-
σει η πρώην εταιρεία ειδικού σκοπού «Παραδοσι-
ακά Προϊόντων Ελλάδας», την οποία απέκτησε η 
Mediterra κατά 100% και τη µετονόµασε σε «Ινστι-
τούτο Γαστρονοµίας Μαστίχας». Σύµφωνα µε πη-
γές, η εν λόγω εταιρεία στην πρότερη µορφή της εί-
χε συσταθεί για να εντάξει στην οµπρέλα της τη λει-
τουργία ενός από τα καταστήµατα του δικτύου λια-
νικής προϊόντων µαστίχας που φέρουν την ονοµα-
σία mastiha shop. Η νέα εταιρική οντότητα θα έχει 
ως αντικείµενο τη σύνδεση του αγροτικού προϊό-
ντος µε το τελικό προϊόν και τον καταναλωτή, πραγ-
µατοποιώντας ειδικές εκδηλώσεις, γευσιγνωσίες.

Η Μediterra, στην οποία συµµετέχουν µετοχικά η 
Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου, το Zaitech Fund 
(κεφάλαιο επενδυτικών συµµετοχών της Attica 
Bank) και η εταιρεία καλλυντικών Κορρές έχει θέ-
σει ως στρατηγικές προτεραιότητες την εντατικότε-

ρη αξιοποίηση της φαρµακευτικής χρήσης της µα-
στίχας σε συνδυασµό µε την ενίσχυση της επιστη-
µονικής έρευνας, καθώς και την κυκλοφορία τό-
σο νέων προϊόντων όσο και προϊόντων µε προστι-
θέµενη αξία, τα οποία µπορούν να αποφέρουν και 
µεγαλύτερα περιθώρια κέρδους. 

Να σηµειωθεί ότι η αυξηµένη ζήτηση της µαστί-
χας είχε ως αποτέλεσµα την ταυτόχρονη αύξηση της 
παραγωγής, η οποία πέρυσι ξεπέρασε τους 200 τό-
νους, αποτελώντας ρεκόρ τριακονταετίας. Όπως α-
ναφέρει στην Agrenda ο πρόεδρος της Ένωσης Μα-
στιχοπαραγωγών Χίου Γιώργος Τούµπος, η σοδειά 
του 2020 αναµένεται να κινηθεί στους 215 τόνους. 
Ο ίδιος αποδίδει το γεγονός τόσο στις προοπτικές 
που εµφανίζει το προϊόν όσο και στην τιµή πουκι-
νείται στα 85 ευρώ το κιλό µαζί µε τα πλεονάσµατα. 

Η Mediterra µέσα στο 2020 κατέγραψε πτώση 
πωλήσεων κατά 22% επηρεασµένη από την παν-
δηµία, ενώ εκτιµάται ότι η κάλυψη των απωλειών 
που προέκυψαν θα γίνει στις αρχές του 2023. Από 
το σύνολο του τζίρου της τα 6,4 εκατ. ευρώ προέρ-
χονται από πωλήσεις στην ελληνική αγορά.

Ιδιαίτερα ανθεκτικός αποδεικνύεται ο κλάδος των 
γαλακτοκοµικών όπως φαίνεται από τα στοιχεία του 
οµίλου Εβροφάρµα, που υλοποιεί επενδύσεις 5,5 ε-
κατ. ευρώ, ενταγµένες σε αναπτυξιακά προγράµµα-
τα, για εκσυγχρονισµό του εργοστασίου, επέκταση 
και αύξηση της δυναµικότητας της γραµµής στραγ-
γιστής γιαούρτης και εγκατάσταση στην Campus 
καινοτόµων συστηµάτων προληπτικής κτηνιατρικής 
και δηµιουργία συνθηκών ευζωίας (cooling yard). 

Για τη χρήση που έληξε 31/12/2020, ο ενοποιη-
µένος κύκλος εργασιών της Εβροφάρµα αυξήθηκε 
σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του περασµένου 
έτους, ενώ ο εταιρικός κύκλος εργασιών µειώθηκε.

Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την ανακοίνωσή 

της, ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 
33.909 χιλ. ευρώ έναντι 33.481 χιλ. ευρώ, παρου-
σιάζοντας αύξηση 1,3% ενώ ο εταιρικός κύκλος ερ-
γασιών ανήλθε σε 28.687 χιλ. ευρώ έναντι  29.807 
χιλ. ευρώ της περασµένης χρήσης (µείωση 3,8%).

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων 
(EBIΤDA) κατά την τρέχουσα περίοδο ανήλθαν για 
τον όµιλο σε 2.820 χιλ. ευρώ έναντι 3.649 χιλ. ευρώ 
και για την εταιρεία σε 1.519 χιλ. ευρώ έναντι 2.356 
χιλ. ευρώ µειωµένα κατά 22,72% και 35,53% αντί-
στοιχα. Το ενοποιηµένο αποτέλεσµα µετά φόρων 
ανήλθε σε κέρδη 1.080 χιλ. ευρώ έναντι 157 χιλ. 
ευρώ της προηγούµενης χρήσης και το εταιρικό σε 
κέρδος 104 χιλ. ευρώ έναντι ζηµίας 682 χιλ. ευρώ. 

Επενδύσεις της Εβροφάρμα για αύξηση
δυναμικότητας στραγγιστής γιαούρτης  

Απώλειες στη βιοµηχανία
οίνου της Γαλλίας

Μετά τον καταστροφικό παγετό η 
παραγωγή κρασιού στη Γαλλία εκτιµάται 

σε 32 εκατοµµύρια hl, συγκοµιδή χαµηλότερη 
από εκείνη του 2017 µόλις 38 εκατοµµύρια hl. 
«Αυτή είναι η δυνητική εκτίµηση της χρονιάς, 
βάσει της πρόβλεψης του τµήµατος της 
βιοµηχανίας», ανέφερε ο Ygor Gibelind, 
υπεύθυνος της βιοµηχανίας οίνου στο France 
AgriMer µιλώντας για απώλειες 1,5 µε 2 δισ. 
ευρώ περίπου στα 15 εκατοµµύρια εκατόλιτρα.

Νέα µέλη εισέρχονται
στον όµιλο ΕΛΟΜΑΣ
Οκτώ νέα µέλη µε συνολικό τζίρο άνω των 125 
εκατ. ευρώ εισέρχονται στον όµιλο ΕΛΟΜΑΣ. Οι 
επιχειρήσεις αυτές είναι η Παυλάκης (Ρέθυµνο), 
η Κουτελιέρης (Νάξο), η Κονταράτος (Μύκονο), 
η Τσισιµοίρης (Ρόδο),η Σανίδας-Παπαγεωργίου 
(AS Agora, Λάρισα), η Μιχαήλ (Καρδίτσα), η 
Πίτσιας (Κατερίνη) και η Family (Θεσσαλονίκη).

Με δυναµική ο 6ος κύκλος
του Project Future 
Με ψηφιακό τρόπο και µε ακόµη µεγαλύτερη 
δυναµική, πραγµατοποιείται ο 6ος κύκλος του 
Project Future, της Τράπεζας Πειραιώς, που 
περνά στις εξειδικευµένες εκπαιδεύσεις. Μέχρι 
σήµερα, µέσω του Project Future και του 
ReGeneration έχουν εκπαιδευτεί 2.594 νέοι 
πτυχιούχοι. Το 68% των αποφοίτων του Project 
Future που εκπαιδεύτηκαν στους 4 πρώτους 
κύκλους έχει ήδη βρει εργασία στη χώρα µας.

Η εταιρεία 
διαχειρίζεται 
προϊόντα µαστίχας 
που παράγει, αλλά 
και από άλλα 
νοµικά πρόσωπα.

Από τον Ιανουάριο 2020 
η συνδεδεµένη εταιρεία 

Βιοµέστη ΜΙΚΕ ξεκίνησε 
την παραγωγή βιοαερίου, 
που επεξεργάζεται µε τη 
µέθοδο της θερµόφιλης 

αναερόβιας ζύµωσης, 
κοπριά, τυρόγαλο, βιοµάζα 
κ.τ.λ. για τη συµπαραγωγή 

θερµικής και ηλεκτρικής 
ενέργειας ισχύος 1Mw.
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Νέα µονάδα
Καραµολέγκος
σε οικόπεδο 
της ΑΓΝΟ
Σε πρώην οικόπεδο της 
ΑΓΝΟ, κατασκευάζει τη νέα 
της παραγωγική µονάδα 
συσκευασµένου – 
τυποποιηµένου ψωµιού, και 
χώρους αποθήκης και 
διανοµής, η Αρτοβιοµηχανία 
Καραµολέγκος. Η επένδυση, 
θα αγγίξει τα 27,3 εκατ. 
ευρώ και αναµένεται να 
ολοκληρωθεί περί τα τέλη 
Οκτωβρίου. Πέρυσι ο τζίρος 
της Καραµολέγκος, σε 
επίπεδο οµίλου, ανήλθε σε 
97,390 εκατ. ευρώ 
παρουσιάζοντας αύξηση 
9,94% έναντι του 2019, 
ενώ υπερδιπλασιάσθηκαν 
τα ταµειακά της διαθέσιµα 
ξεπερνώντας τα 24,75 εκατ. 
ευρώ από 11,346 εκατ. 
ευρώ. Μια θετική εξέλιξη 
που αποδίδεται στην αύξηση 
της αγοράς τυποποιηµένου 
ψωµιού +7% σε τεµάχια και 
+9% σε αξία.  Όλες οι 
κατηγορίες τυποποιηµένου 
ψωµιού κατέγραψαν θετική 
πορεία, τη µεγαλύτερη όµως 
ανάπτυξη σηµείωσε η 
κατηγορία των Slices 
(+23% σε τεµάχια και +21% 
σε αξία), µια κατηγορία µε 
την µεγαλύτερη µέση τιµή 
στα τυποποιηµένα ψωµιά. 
Η αρτοβιοµηχανία 
Καραµολέγκος κατέγραψε 
περαιτέρω αύξηση µεριδίου 
το οποίο ανέρχεται στο 
51,5% σε αξία στην 
κατηγορία του 
τυποποιηµένου ψωµιού, 
ενώ στην κατηγορία των 
παξιµαδιών, ο ΠΑΞΑΜΑΣ 
συνέχισε την 
αναπτυσσόµενη πορεία του, 
παρουσιάζοντας αύξηση 
πωλήσεων σε αξία +60% 
και αντίστοιχα µεριδίου 
στο 11,3%.

Στην υλοποίηση επένδυσης 4,5 ε-
κατ. ευρώ για τη δηµιουργία υπερ-
σύγχρονης µονάδας αναερόβιας ε-
πεξεργασίας στον χώρο των εγκα-
ταστάσεών της στις Σέρρες προ-
χωρά η ελληνική γαλακτοβιοµη-
χανία Κρι Κρι, στο πλαίσιο της µε-
τάβασής της στο κυκλικό µοντέλο 
της Βιώσιµης Ανάπτυξης. Στην εν 
λόγω µονάδα θα παράγεται βιοα-
έριο αποκλειστικά µε πρώτη ύλη 
τα υγρά απόβλητα της εγκατάστα-
σης παγωτού και γαλακτοκοµικών 
καθώς και τον ορό γάλακτος που 
προκύπτει από τη στράγγιση για-
ούρτης. Το παραγόµενο βιοαέριο 

θα οδηγείται στη συνέχεια στη µο-
νάδα συµπαραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας και θερµότητας, ισχύ-
ος 998kW. Η ηλεκτρική ενέργεια 
θα διατίθεται στο δίκτυο του ∆Ε∆-
∆ΗΕ, ενώ η παραγόµενη θερµότη-
τα θα αξιοποιείται εντός των εγκα-
ταστάσεων συµβάλλοντας στη µεί-
ωση της χρήσης φυσικού αερίου.

Τα περιβαλλοντικά οφέλη της ε-
πένδυσης προβλέπονται να είναι 
πολλαπλά. Η µείωση των ετησίων 
εκποµπών CO2 στο εργοστάσιο υ-
πολογίζεται σε 800 τόνους ανά έ-
τος, λόγω της κάλυψης των θερ-
µικών αναγκών κατά 21%.

Στην κατασκευή σιλό δηµητρια-
κών, χωρητικότητας 7.000 τόνων, 
σε ιδιόκτητο οικόπεδο που βρί-
σκεται στη βιοµηχανική ζώνη του 
Bozhurishte στην Σόφια Βουλγα-
ρίας, συνολικής επένδυσης 2,8 ε-
κατ. ευρώ, προχωρά η LOULIS MEL- 
BULGARIA EAD, 100%  έµµεσα θυ-
γατρικής της Μύλοι Λούλη. 

Πέρυσι ο όµιλος Μύλοι Λούλη υ-
λοποίησε επενδύσεις σε πάγια 3,963 
εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις σε επίπε-
δο οµίλου ανήλθαν στα 111,06 ε-
κατ. ευρώ, αυξηµένες κατά 3,09%. 
Σηµαντική αύξηση καταγράφηκε 
στις πωλούµενες ποσότητες της 
κατηγορίας «Καταναλωτικά Προ-
ϊόντα Αλευρόµυλου & Μείγµατα 
Αρτοποιίας & Ζαχ/κής», καθώς α-
νήλθαν στους 28,2 χιλ. τόνους, ενώ 
το 2019 στους 19,4 χιλ. τόνους. Τα 
καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 0,72 
εκατ. ευρώ από 3,02 εκατ. και ως 
ποσοστό επί των πωλήσεων από 
2,80% το 2019 σε 0,64% το 2020.

Τα πλάνα της Κρι Κρι 
στην παραγωγή βιοαερίου

Νέο σιλό
θυγατρικής
της Μύλοι 
Λούλη 

Στις 14 Ιουνίου εξετάζεται η εξυγίανση Μαλαµατίνας 
Για τις 14 Ιουνίου πήρε δικάσιµο η αίτηση της Μαλαµατίνα για επικύρωση 
του σχεδίου εξυγίανσης στο πλαίσιο των άρθρων 106 β&δ του Πτωχευτικού 
Κώδικα που θα σηµάνει και την αλλαγή σελίδας για την ιστορική οινοποιία. 
Η συζήτηση στο Πολυµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης αναβλήθηκε τον 
περασµένο Μάρτιο, για δεύτερη φορά, λόγω πανδηµίας. Σηµειώνεται ότι τις 
πωλήσεις των σηµάτων της οινοποιίας στο οργανωµένο λιανεµπόριο κατά 
τη µεταβατική περίοδο διαχειρίζεται ο νέος επενδυτής, η Mantis Group, 
ενώ το 2019 η εταιρεία εµφάνισε κύκλο εργασιών 13.379.862,16 ευρώ.

Ο όµιλος, προκειµένου 
να θωρακιστεί εν µέσω 

πανδηµίας, προχώρησε στη 
σύναψη νέων οµολογιακών 

δανείων και πραγµατοποίησε 
αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου 

σε θυγατρικές της.

O πρόεδρος 
της Ένωσης 
Μαστιχοπαραγωγών 
Χίου, Γιώργος 
Τούµπος.
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ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Στη δηµιουργία επισκέψιµων εγκα-
ταστάσεων στο χώρο παραγωγής 
που διατηρεί στην περιοχή της Κισ-
σάµου Χανίων θα προχωρήσει µέσα 
στη φετινή χρονιά η εταιρεία παρα-
γωγής µελιού Stathakis Family, η ο-
ποία θα επιδιώξει να αναπτύξει συ-
νεργασίες µε ξενοδοχειακές µονά-
δες και τουριστικά πρακτορεία προ-
κειµένου να προσελκύσει τους επι-
σκέπτες του νησιού, όπως αναφέ-
ρει ο πρόεδρος της εταιρείας, Φρα-
γκίσκος Σταθάκης. «Με αυτόν τον 
τρόπο ο επισκέπτης θα έχει τη δυ-
νατότητα να δει, να δοκιµάσει, ακό-
µα και να γεµίσει το δικό του βαζά-
κι µε µέλι κατευθείαν από την πα-
ραγωγή», εξηγεί ο ίδιος.

Τα πρώτα βήµατα της Stathakis 
Family πραγµατοποιήθηκαν το 1963 
από τον πατέρα της οικογένειας, 
Στέλιο Σταθάκη. Το 2000 η επιχεί-
ρηση περιήλθε στα χέρια της δεύ-
τερης γενιάς, ενώ από το 2010 και 
ύστερα δηµιούργησε ιδιόκτητο τυ-
ποποιητήριο, διαθέτοντας το µέλι 
µε τη δική της ετικέτα, καθώς έως 
τότε η δραστηριότητά της περιορι-
ζόταν αποκλειστικά στην παραγω-
γή, διαθέτοντας το µέλι της σε χον-
δρεµπόρους. Η οικογένεια Σταθά-
κη διατηρεί ιδιόκτητα µελίσσια και 
εµπορεύεται αποκλειστικά το δικό 

της µέλι. Τα µελίσσια της τοποθε-
τούνται σε όλη την Κρήτη από την 
Κίσσαµο έως τη Σητεία. Παράγει 
τρεις ποικιλίες µελιού: θυµαρίσιο, 
ΠΟΠ πευκοθυµαρόµελο και µέλι ε-
ρείκης σε µικρές ποσότητες, που α-
ποτελεί ένα αρκετά σπάνιο προϊόν. 

Η επιχείρηση διαθέτει το µέλι 
της στα καταστήµατα της αλυσίδας 
Γαλαξίας καθώς και σε συνοικιακά 
παντοπωλεία της Αττικής. Ωστόσο 
µεγάλο µέρος της παραγωγής της 
διατίθεται στο εξωτερικό µε τις εξα-
γωγές να αντιστοιχούν σε έως και 
50% της συνολικής της παραγω-
γής. Οι διεθνείς πωλήσεις για τη 
Stathakis Family γίνονται επί του 
παρόντος σε 14 χώρες, ενώ η πιο 
ισχυρή αγορά στην οποία απευ-
θύνεται, είναι η Μεγάλη Βρετανία.

Το 2020 ήταν µία χρονιά που πα-
ρουσίασε ιδιαιτερότητες για την οι-
κογενειακή επιχείρηση τόσο στον 
τοµέα της παραγωγής όσο και στον 
τοµέα των πωλήσεων. Όπως επιση-
µαίνει ο κ. Σταθάκης λόγω της κλι-
µατικής αλλαγής, οι παραγόµενες 
ποσότητες µειώθηκαν σε όλο το νη-
σί. «Κυρίως επηρεάστηκε η παρα-
γωγή από την έντονη ξηρασία και 
τις άστατες καιρικές συνθήκες σε 
χρονικές περιόδους όπως για πα-
ράδειγµα η άνοιξη, οπότε παρα-
τηρήθηκαν θερµοκρασίες της τά-
ξεως των 20 βαθµών Κελσίου αλ-

λά και θερµοκρασίες που άγγιξαν 
τους 6 βαθµούς Κελσίου, µε απο-
τέλεσµα οι συγκεκριµένες διακυ-
µάνσεις να επηρεάσουν σηµαντι-
κά την παραγωγική διαδικασία». 
Τα όσα προαναφέρει ο επικεφα-
λής της Stathakis Family είχαν ως 
αποτέλεσµα τη µείωση της παρα-
γωγής σε ποσοστό έως και 40% την 
περασµένη χρονιά.

Ελλιπής στήριξη του µελιού 
από τους επίσηµους φορείς 

Για το ενδεχόµενο να προσθέ-
σει η εταιρεία κι άλλες ποικιλίες 
στην παραγωγή της πέρα από τις 
ήδη υπάρχουσες, ο κ. Σταθάκης 
επισηµαίνει ότι κάτι τέτοιο δεν εί-
ναι εφικτό, δεδοµένου ότι το νησί 
διαθέτει περιορισµένες νοµές και 
δεν είναι δυνατή η παραγωγή ε-
πιπλέον ποικιλιών. Μελλοντικός 

στόχος για την Οικογένεια Σταθά-
κη είναι να ενισχύσει τις εξαγωγές 
της σε τέτοιο βαθµό, ώστε να µπο-
ρέσει να διαθέτει ακόµα και το σύ-
νολο της παραγωγής της εκτός συ-
νόρων. Ο κ. Σταθάκης στέκεται τέ-
λος στο γεγονός πως παρά το ότι 
η εταιρεία καλείται να παρουσιά-
σει τα πλεονεκτήµατα του ελληνι-
κού µελιού σε υποψήφιους πελά-
τες του εξωτερικού, το προϊόν δεν 
λαµβάνει τη στήριξη και την προ-
ώθηση που θα άξιζε από τους εγ-
χώριους κρατικούς φορείς. «Αυτό 
που όλοι απαντούν είναι ότι µοιά-
ζει µε το Manuka της Νέας Ζηλαν-
δίας -που όλοι το γνωρίζουν- ένα 
προϊόν εξαιρετικής ποιότητας και 
εφάµιλλο του κρητικού, το οποίο 
ωστόσο έχει λάβει την απαιτούµενη 
προώθηση από τους κρατικούς φο-
ρείς εν αντιθέσει µε το δικό µας». 

Η Stathakis Family διαθέτει το προϊόν της µε δική της ετικέτα. Στόχος για την Οικογένεια Σταθάκη να διαθέτει ακόµα και το σύνολο της παραγωγής της εκτός συνόρων.

Τα µελίσσια της Οικογένειας Σταθάκη τοποθετούνται στο σύνολο 
της Κρήτης από την Κίσσαµο έως και τη Σητεία. Παράγει τρεις 
ποικιλίες µελιού: θυµαρίσιο, ΠΟΠ πευκοθυµαρόµελο και µέλι ερείκης.

Η μελισσοκομία
Σταθάκη επενδύει
στον αγροτουρισμό
Η Stathakis Family που εξάγει τη μισή παραγωγή 
της, θέλει και τις εγκαταστάσεις της επισκέψιμες

Εξάγει σε 14 χώρες
∆ιεθνείς πωλήσεις για 
τη Stathakis Family σε 
14 χώρες, µε πιο ισχυρή 

αγορά αυτή της Μεγάλης 
Βρετανίας
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2.430 ΚΥΨΕΛΕΣ

ΟΓΚΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ

ΤΟΝΟΙ/ΕΤΟΣ

~45

45% ΤΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ



ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Την καταβολή ενός ενιαίου ποσού πληρωµής 
ανά οµοειδείς κατηγορίες καλλιέργειας και ε-
κτροφής για όλους τους παραγωγούς, επέλε-
ξε ως το προτιµότερο σύστηµα άµεσων ενι-
σχύσεων το 70% των Ελλήνων αγροτών, σε ε-
πίσηµη έρευνα που διεξήχθη στα πλαίσια της 
διαβούλευσης για τη νέα ΚΑΠ στη χώρα µας. 
Μάλιστα, 3 στους 4 δήλωσαν αδικηµένοι από 
τον τρόπο που λειτουργεί το σηµερινό σύστη-
µα πληρωµών (εξαίρεση κυρίως οι 65άρηδες 
και άνω), µε µόλις ένα 7,5% να θέλει να διατη-
ρηθεί η σηµερινή κατάσταση. Όσον αφορά τα 
διαρθρωτικά προγράµµατα, σε απόλυτη προ-
τεραιότητα τέθηκε η προσέλκυση νέων αγρο-
τών, καθώς παρά τις όποιες οικονοµικές δυ-
σκολίες, το 32,8% των νεότερων παραγωγών 
δηλώνει πως ανανεώνει τον εξοπλισµό του ε-
τησίως, όταν ένας στους πέντε Έλληνες αγρό-
τες (21,8%) εµφανίζεται να µην επενδύει ποτέ 

σε µηχανολογικό εξοπλισµό. Πρόκειται κυρί-
ως για παραγωγούς άνω των 65 ετών µε χαµη-
λά εισοδήµατα που απασχολούνται κατά βά-
ση στη ζωική παραγωγή, γεγονός που για άλ-
λη µία φορά επιβεβαιώνει την αναγκαιότητα 
υποστήριξης ενός πριµ εξόδου για όσους βρί-
σκονται κοντά στη «δύση» της παραγωγικής 
τους διαδικασίας. Κι αυτό, την ώρα που µόλις 
ένα 5,2% των άνω των 65 σχεδιάζει να νοικιά-
σει τη γεωργική του εκµετάλλευση, ενώ µόνο 
το (3%) σκέφτεται να την πουλήσει.

Η έρευνα µε τίτλο «Θέσεις, απόψεις και προ-
τάσεις του αγροτικού κόσµου για τη νέα ΚΑΠ 
και το µέλλον των αγροτικών περιοχών» που 
πραγµατοποιήθηκε από το Εθνικό Αγροτικό ∆ί-
κτυο, φιλοξενεί παράλληλα και ενδιαφέρου-
σες πτυχές σχετικά µε το αγροτικό εισόδηµα. 
Το 67,4% απάντησε πως το αγροτικό του εισό-
δηµα έχει µειωθεί σε σχέση µε πέντε χρόνια 
πριν, και ως µεγαλύτερη δυσκολία της παρα-
γωγικής δραστηριότητας αναφέρεται σε πο-
σοστό 83,4% οι χαµηλές τιµές πώλησης των 

αγροτικών προϊόντων. Στο ερώτηµα για το αν 
θα συνέχιζαν οι συµµετέχοντες τη γεωργική 
/ κτηνοτροφική δραστηριότητα σε περίπτωση 
που δεν υπήρχαν επιδοτήσεις, το 49,6% απα-
ντά πως σίγουρα και µάλλον σίγουρα θα συ-
νέχιζε, έναντι 49,4% που θα διέκοπτε. 

Η έρευνα εξετάζει και πτυχές της αγροτικής 
ζωής, πράγµατα από το πιο απλό (π.χ πόση ώ-
ρα χρειάζεται ένας αγρότης για να πάει σε µία 
τράπεζα), έως το συνολικό επίπεδο διαβίωσής. 

Σηµειώνεται εδώ πως στους ερωτηθέντες η 
µεγάλη πλειοψηφία δήλωσε ότι η κύρια αγρο-
τική του ενασχόληση αφορά τη φυτική παρα-
γωγή. Το 63,1% των απασχολούµενων διέθεταν 
γεωργική εκµετάλλευση έως 50 στρέµµατα, το 
20,2% του δείγµατος 51-100 στρέµµατα και το 
15,8% πάνω από 100 στρέµµατα. Με τη ζωική 
παραγωγή δήλωσε ότι ασχολείται ως κύρια δρα-
στηριότητα το 5,7%, µε τη µεγάλη πλειοψηφία 
να διαθέτει στην εκµετάλλευσή του αιγοπρόβα-
τα, ενώ ένα ποσοστό της τάξης του 7,8% εµφα-
νίζεται µε µεικτή παραγωγική δραστηριότητα.

Όλοι παραπονιούνται 
κανένας δεν πουλάει γη   
Την πλήρη σύγκλιση με περιφερειακό μοντέλο επιλέγουν οι Έλληνες αγρότες

Εθνικό 
Αγροτικό ∆ίκτυο

Η έρευνα µε τίτλο «Θέσεις, 
απόψεις και προτάσεις του 
αγροτικού κόσµου για τη 
νέα ΚΑΠ και το µέλλον 

των αγροτικών περιοχών» 
πραγµατοποιήθηκε από το 
Εθνικό Αγροτικό ∆ίκτυο
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Χωρίς επιδοτήσεις οι μισοί 
αγρότες θα εγκατέλειπαν 
Αξιοποίηση των εργαλείων αναδιανομής στις άμεσες ενισχύσεις και πιο αποδοτικά 
προγράμματα Βιολογικών και Νέων Αγροτών ζητάνε οι Έλληνες από τη νέα ΚΑΠ

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Σαφή εντολή προς την πολιτική ηγεσία να αξιο-
ποιήσει στο µέγιστο βαθµό τα εργαλεία σύγκλι-
σης και αναδιανεµητικών πληρωµών που έχει 
στη διάθεσή της τη νέα προγραµµατική περίοδο, 
συνιστούν τα αποτελέσµατα της έρευνας µε θέ-
µα «Θέσεις, απόψεις και προτάσεις του αγροτι-
κού κόσµου για τη νέα ΚΑΠ», που διεξήγαγε το 
ελληνικό Εθνικό Αγροτικό ∆ίκτυο. Συγκεκριµένα 
στην ενότητα που διερεύνησε το «κοµβικό ζή-
τηµα», όπως αναφέρεται, των άµεσων ενισχύ-
σεων προκύπτει η σε µεγάλο βαθµό πεποίθηση 
του αγροτικού πληθυσµού για το µη δίκαιο τρό-
πο καταβολής τους. Συγκεκριµένα τρεις στους 
τέσσερις ερωτώµενους, ποσοστό 75,1% θεωρεί 
άδικο τον τρόπο καταβολής των ενισχύσεων έ-
ναντι 19,5% που πιστεύει ότι ο τρόπος που µοι-
ράζονται αυτές είναι δίκαιος. ∆εν παρατηρού-
νται σηµαντικές διαφοροποιήσεις µεταξύ των 
δηµογραφικών οµάδων µε εξαίρεση ίσως την 
ηλικιακή οµάδα άνω των 65 ετών που θεωρούν 
δίκαιο τον τρόπο καταβολής σε ποσοστό 27,3%. 

Ως προς τον τρόπο καταβολής των ενισχύσε-
ων, το 68,7% του δείγµατος επιλέγει την κατα-
βολή ενός ενιαίου ποσού ενίσχυσης ανά οµο-
ειδείς κατηγορίες καλλιέργειας και εκτροφής 
(πλήρης σύγκλιση µε περιφερειακό µοντέλο). 
Ενιαίο ποσό ενίσχυσης για όλους, ανεξαρτή-
τως όµως καλλιέργειας ή εκτροφής, προκρίνει 
το 15,5%, ενώ τη διατήρηση του υφιστάµενου 
τρόπου καταβολής υποστηρίζει το 7,5%. Η ανά-
λυση του δείγµατος δεν διαφοροποιείται σηµα-
ντικά µεταξύ των δηµογραφικών και κοινωνι-
κών οµάδων του πληθυσµού.

Αξίζει να σηµειωθεί εδώ πως στο ερώτηµα για 
το αν θα συνέχιζαν οι συµµετέχοντες την γεωρ-
γική / κτηνοτροφική δραστηριότητα σε περίπτω-
ση που δεν υπήρχαν επιδοτήσεις τα ποσοστά 
του εξεταζόµενου πληθυσµού µοιράζονται, α-

φού το 49,6% απαντά πως σίγουρα και µάλλον 
σίγουρα θα συνέχιζε, έναντι 49,4% που θα δι-
έκοπτε την αγροτική δραστηριότητα. Φαίνεται 
λοιπόν εδώ το πόσο θεµελιώδους σηµασίας εί-
ναι να στηθεί ένα δίκαιο σύστηµα ενισχύσεων 
τη νέα περίοδο, καθώς τα ποσά αυτά είναι τα 
µόνα που κρατάνε µία µεγάλη µερίδια των Ελ-
λήνων αγροτών στο επάγγελµα. 

Ζητείται προτεραιότητα σε νέους αγρότες 
και βιολογική γεωργία στο καινούργιο ΠΑΑ

Στήριξη της βιολογικής γεωργίας και των νέ-
ων αγροτών είναι τα βασικά προγράµµατα που 
θέλουν να δουν ενισχυµένα και µε περισσότερα 
κονδύλια στη νέα ΚΑΠ οι Έλληνες παραγωγοί. 
Μάλιστα, το 36,5% είναι διατεθειµένο να περά-
σει από τη συµβατική στην βιολογική γεωργία 
έναντι 49,1% που δεν έχει κάποια τέτοια πρό-
θεση. Το 10,2% των ερωτηθέντων έχει κάνει ή-
δη αυτό το βήµα, ενώ στην αλλαγή αυτή αντι-
δρούν κυρίως οι µεγαλύτεροι σε ηλικία παρα-
γωγοί, σε αντίθεση µε τους νεότερους που σε 
ποσοστό 13,9% καλλιεργεί ήδη βιολογικά, ενώ 
το 43,5% το σκέφτεται σοβαρά.

Παράλληλα, το 29% των ερωτηθέντων εµφα-
νίστηκε στην έρευνα πρόθυµο να υιοθετήσει φι-
λοπεριβαλλοντικές πρακτικές. Πάντως, στην α-
πόλυτη ιεράρχηση, όταν ζητήθηκε δηλαδή από 
τους συµµετέχοντες να επιλέξουν την πιο ση-
µαντική προτεραιότητα, η προσέλκυση νέων α-
γροτών καταλαµβάνει την πρώτη θέση µε πο-
σοστό 25,1% και ακολουθούν η ανάπτυξη συ-
νεργατικότητας µε 20,3% και η προστασία του 
περιβάλλοντος µε 20,2%. 

Ενδιαφέρον, παρουσιάζει επίσης το γεγονός 
πως για τα µέλη της νεότερης ηλικιακής οµά-
δας 18-39 ετών, ως πρώτη προτεραιότητα για 
τη νέα ΚΑΠ ιεραρχείται η ανάπτυξη της συνερ-
γατικότητας, ενώ για τις υπόλοιπες ηλικιακές 
οµάδες η προσέλκυση νέων αγροτών στις α-
γροτικές περιοχές.

Πάνω από 
20 λεπτά για
µια µετακίνηση
στην τράπεζα 
Οι κάτοικοι των µικρότερων 
δηµοτικών ενοτήτων είναι αυτοί που 
σε µεγαλύτερο ποσοστό πρέπει να 
µετακινηθούν από τον τόπο κατοικίας 
τους σε απόσταση µεγαλύτερη των 
20 λεπτών για να έχουν πρόσβαση 
σε ιατρικές υπηρεσίες πρωτοβάθµιας 
υγείας (46,1%), τράπεζες (45,7%), 
εξειδικευµένες παραϊατρικές 
υπηρεσίες (41,6%), δηµόσιες 
υπηρεσίες και ΚΕΠ (38,4%). Το 48% 
ωστόσο του δείγµατος εµφανίζεται 
να έχει άµεση πρόσβαση στο σύνολο 
των υπηρεσιών και των 
καταστηµάτων εντός του τόπου 
κατοικίας του. Σηµειώνεται πως το 
57,1% του δείγµατος κατοικεί σε 
δηµοτική ενότητα µε πληθυσµό έως 
2.000 άτοµα. Οκτώ στους δέκα 
κατοίκους, ποσοστό 79,7% δηλώνει 
ικανοποιηµένο από το συνολικό 
επίπεδο ζωής του και θεωρεί ότι αυτό 
είναι υψηλότερο από τη ζωή σ’ ένα 
µεγαλύτερο αστικό κέντρο. Ο 
µεγαλύτερος βαθµός ικανοποίησης 
εµφανίζεται στους κατοίκους των 
µικρών δηµοτικών ενοτήτων και 
στις ηλικίες άνω των 65 ετών.

ΤΡΟΠΟΣ
ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 
ΣΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

68,7%

15,5%

7,5%

Kαταβολή ενός ενιαίου ποσού ενίσχυσης ανά 
οµοειδείς κατηγορίες καλλιέργειας και εκτροφής

Ενιαίο ποσό ενίσχυσης για όλους, ανεξαρτήτως 
όµως καλλιέργειας ή εκτροφής

∆ιατήρηση του υφιστάµενου τρόπου καταβολήςΠΟ
ΣΟ

ΣΤ
Ο 

ΕΡ
ΩΤ

ΗΘ
ΕΝ

ΤΩ
Ν

25,1%

27,6%

21,8%

Κάθε χρόνο

Κάθε τρία χρόνια

∆εν επενδύει ποτέΠΟ
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∆ιαφοροποίηση 
στο εισόδηµα 
εµφανίζεται 
ανάµεσα στα 
είδη αγροτικής 
ενασχόλησης, 
αφού αύξηση 
του εισοδήµατος 
σε ποσοστό 17% 
κατέγραψαν οι 
απασχολούµενοι 
στις µεικτές 
καλλιέργειες.

Μόλις το 3% πουλάει τη γη 
μετά τη συνταξιοδότηση
Η γεωργική εκµετάλλευση είναι ένα περιουσι-
ακό στοιχείο που οι Έλληνες αγρότες δύσκο-
λα αποχωρίζονται, αφού µε τη συνταξιοδότη-
σή τους το 34,4% θα τη µεταβιβάσει στα παιδιά 
του, ενώ το 26,4% δηλώνει πρόθυµο να συνεχί-
σει την καλλιέργεια και µετά τη συνταξιοδότη-
σή του, σύµφωνα µε την έρευνα. Αξίζει να ση-
µειωθεί πως µόλις 5,2% σχεδιάζει να νοικιάσει 
τη γεωργική του εκµετάλλευση, ενώ ακόµη µι-
κρότερο ποσοστό 3% σκέφτεται να την πουλήσει.

Ως µεγαλύτερη δυσκολία τώρα της παραγω-
γικής δραστηριότητας αναφέρεται σε ποσοστό 
83,4% οι χαµηλές τιµές πώλησης των αγροτι-
κών προϊόντων. Ακολουθούν το αυξανόµενο 
κόστος των τιµών των φυτοφαρµάκων και αγρο-
τικών εφοδίων µε 41,4% και τα κόστη που προ-
κύπτουν λόγω των ζηµιών που προκαλούν τα 
ακραία φαινόµενα µε 35,6%. Το 25% του δείγ-
µατος αναδεικνύει το ζήτηµα της υψηλής φορο-
λόγησης, ενώ το 23,4% εµφανίζεται να δυσκο-
λεύεται στην εξεύρεση αγοραστικού κοινού για 
την διάθεση των προϊόντων του. 

Μία φορά το χρόνο επενδύουν σε αγροτικό 
εξοπλισµό κυρίως οι νέοι αγρότες

Παρά τις όποιες οικονοµικές δυσκολίες, ένας 
στους τέσσερις παραγωγούς (25,1%) δηλώνει ό-
τι επενδύει σε µηχανήµατα και εξοπλισµό κάθε 
χρόνο, µε τους νεότερους να ανανεώνουν τον ε-
ξοπλισµό τους ετησίως σε ποσοστό 32,8%, το ο-
ποίο βαίνει µειούµενο όσο αυξάνει η ηλικία. Το 
27,6% επενδύει σε νέα µηχανήµατα κάθε τρία 
περίπου χρόνια, ενώ ένας στους πέντε (21,8%) 
εµφανίζεται να µην επενδύει ποτέ σε µηχανο-

λογικό εξοπλισµό. Πρόκειται κυρίως για παρα-
γωγούς άνω των 65 ετών µε χαµηλά εισοδήµατα 
που κυρίως απασχολούνται στη ζωική παραγω-
γή (32,8). Ο λόγος για την οµάδα του δείγµατος 
που επενδύει κάθε δέκα χρόνια ή ποτέ εδράζεται 
στην έλλειψη ίδιων πόρων σε ποσοστό 64,9%. 

Το 67,4% απαντά πως το αγροτικό του εισό-
δηµα έχει µειωθεί σε σχέση µε πέντε χρόνια 
πριν, έναντι 19,8% που δηλώνει ότι έχει παρα-
µείνει σταθερό και 11,6% που έχει αυξήσει τις 
απολαβές του από την αγροτική παραγωγή. Ο 
ηλικιακός παράγοντας συσχετίζεται µε τις απα-
ντήσεις, αφού οι νεότερες ηλικίες βλέπουν το 
εισόδηµά τους να ανεβαίνει, έναντι των µεγα-
λύτερων που σε ποσοστό 71% εµφανίζονται µε 
µειωµένο αγροτικό εισόδηµα. 

Σχετική διαφοροποίηση στο εισόδηµα εµφα-
νίζεται ανάµεσα στα είδη αγροτικής ενασχόλη-
σης, αφού αύξηση του εισοδήµατος σε ποσοστό 
17% κατέγραψαν οι απασχολούµενοι στις µεικτές 
καλλιέργειες, έναντι 11,6% στη φυτική και 4,7% 
στη ζωική παραγωγή. Σηµειώνεται πως περισ-
σότεροι από τέσσερις στους δέκα παραγωγούς, 
ποσοστό 43,1% δηλώνουν ότι διαθέτουν και κά-
ποιο άλλο εισόδηµα πέραν του αγροτικού. Το 
µεγαλύτερο ποσοστό τους, βέβαια, 86,3% προ-
έρχεται από τους ετεροαπασχολούµενους και 
όχι τους κατ΄ επάγγελµα αγρότες οι οποίοι εµ-
φανίζονται µε εισόδηµα πέραν του αγροτικού 
σε ποσοστό 28,9%. Επιπλέον, οι νεότερες ηλι-
κίες στηρίζονται σε ποσοστό 71,3% µόνο στο α-
γροτικό εισόδηµα σε αντίθεση µε τους άνω των 
65, οι οποίοι σε ποσοστό 60,7% δηλώνουν εισο-
δήµατα πέραν του αγροτικού. 

Το 26,4% των 
Ελλήνων αγροτών 
δηλώνει πρόθυµο 
να συνεχίσει την 
καλλιέργεια και µετά 
τη συνταξιοδότησή 
του.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

34,4%

26,4%

5,2%

3,0%

Mεταβίβαση σε παιδιά

Συνέχιση της καλλιέργειας

Ενοικίαση της γης

Πώληση της γηςΠΟ
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Μόνο το 1/3 των 
αγροτών πρόθυμο 
για «πράσινες» 
πρακτικές       
Οι φιλοπεριβαλλοντικές 
πρακτικές θα είναι μονόδρομος 
και για τη βασική ενίσχυση

Οι πράσινες ενισχύσεις της νέας ΚΑΠ 
φαίνεται πως αντιµετωπίζονται ως «α-
ναγκαίο κακό» από τους αγρότες που 
συµµετείχαν στην έρευνα, καθώς µόλις 
ένα 29% εµφανίζεται πρόθυµο να υιοθε-
τήσει φιλοπεριβαλλοντικές πρακτικές. 
Ωστόσο, το να ακολουθήσουν αυτές τις 
πρακτικές θα είναι µονόδροµος όχι µό-
νο για τα νέα εργαλεία πρασινίσµατος 
αλλά και τη βασική ενίσχυση. 

Μάλιστα, όσον αφορά τη βασική πλη-
ρωµή, αναµένονται αλλαγές ως προς 
τις απαραίτητες ενέργειες και φροντίδες 
που θα απαιτούνται στις εκµεταλλεύσεις 
(ενισχυµένη πολλαπλή συµµόρφωση), 
γεγονός που θα δυσκολέψει περαιτέρω 
την κατάσταση. Πιο συγκεκριµένα, ανα-
φορικά µε το κεφάλαιο «Επίδραση της 
κλιµατικής αλλαγής» και τις ερωτήσεις 
που κλήθηκαν να απαντήσουν οι συµ-
µετέχοντες στην εν λόγω έρευνα, για το 
81,2% του δείγµατος η κλιµατική αλλα-
γή µεταφράζεται σε αυξηµένο κίνδυνο 
για την αγροτική παραγωγή από τις τρέ-
χουσες φυσικές καταστροφές. 

Ωστόσο, ένας στους τρεις µόνο ανα-
γνωρίζει την ανάγκη µείωσης της χρή-
σης εισροών στο χωράφι, όπως και πως 
είναι ζωτικής σηµασίας η µείωση της 
χρήσης των υδάτινων πόρων. Για τους 
λόγους αυτούς, το ίδιο ποσοστό (31%) 
είναι διατεθειµένο να προχωρήσει σε ε-
πενδύσεις για την προστασία των φυσι-
κών πόρων. 

Πέρασµα από τη συµβατική 
στη γεωργία βιολογικής µορφής

Ενώ, το 36,5% είναι διατεθειµένο να πε-
ράσει από τη συµβατική στη βιολογική 
γεωργία έναντι 49,1% που δεν έχει κά-
ποια τέτοια πρόθεση.  Το 10,2% των ερω-
τηθέντων έχει κάνει ήδη αυτό το βήµα, 
ενώ στην αλλαγή αυτή αντιδρούν κυρί-
ως οι µεγαλύτεροι σε ηλικία παραγωγοί, 
σε αντίθεση µε τους νεότερους που σε 
ποσοστό 13,9% καλλιεργεί ήδη βιολογι-
κά, ενώ το 43,5% το σκέφτεται σοβαρά. 

Ως προς τις νέες τεχνολογίες στη γε-
ωργία, εδώ η έρευνα περιορίζεται σε βα-
σικά πράγµατα, όπως είναι η χρήση κι-
νητού τηλεφώνου µε σύνδεση Internet. 

Αξίζει να σηµειωθεί πως υπάρχει α-

κόµα ένα 25% των αγροτών βάσει του 
δείγµατος που δεν µπορεί να µπει στο 
διαδίκτυο µέσω του κινητού. Από την 
άλλη, σε µεγάλο βαθµό χρησιµοποιού-
νται φορητοί και σταθεροί υπολογιστές 
για τις ανάγκες της δουλειάς τους. Φυ-
σικά, όπως ήταν αναµενόµενο, ο βαθ-
µός σύνδεσης στο διαδίκτυο και χρή-
σης των νέων τεχνολογιών είναι αντι-
στρόφως ανάλογος της ηλικίας, µε τις 
νεότερες γενιές να είναι στην απόλυτη 
πλειοψηφία τους γνώστες και χρήστες 
των ψηφιακών τεχνολογιών. 

Όσον αφορά την επίδραση της υγει-
ονοµικής κρίσης στο αγροτικό εισόδη-
µα, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων α-
πάντησε πως επηρέασε την παραγωγή 
του. Ως προς το εισόδηµα το 79,7% του 
δείγµατος απάντησε ότι µειώθηκε από 
λίγο (34,1%) έως αρκετά (45,6%) εξαιτί-
ας της υγειονοµικής κρίσης. 

Πάντως, αξίζει να σηµειωθεί εδώ ότι 
µόλις ένα 29% έχει λάβει σχετική πλη-
ροφόρηση για τη νέα ΚΑΠ, δείγµα της 
πλήρους αποτυχίας των εθνικών αρ-
χών να επικοινωνήσουν επαρκώς και 
µε ευρεία διαβούλευση το περιεχόµε-
νο των κειµένων. 

Την ώρα µάλιστα που βρισκόµαστε λί-
γους µήνες πριν την οριστικοποίηση του 
στρατηγικού σχεδίου όπου θα γίνουν 
γνωστές οι βασικές πτυχές της πολιτι-
κής ενισχύσεων και προγραµµάτων για 
την ερχόµενη επταετία. Ο µεγαλύτερος 
βαθµός γνώσης για την ερχόµενη ΚΑΠ 
απαντάται στην ηλικιακή οµάδα 40-54 
ετών µε ποσοστό 41% και στους καλλι-
εργητές µε υψηλά εισοδήµατα.

Το προφίλ των ερωτηθέντων
Η µεγάλη πλειοψηφία του δείγµατος 

σε ποσοστό 86,1% δήλωσε ότι η κύρια α-
γροτική του ενασχόληση αφορά την φυ-
τική παραγωγή. 

Το 63,1% των απασχολούµενων στη 
φυτική παραγωγή διαθέτουν γεωργι-
κή εκµετάλλευση έως 50 στρέµµατα, το 
20,2% του δείγµατος 51-100 στρέµµατα 
και το 15,8% πάνω από 100 στρέµµατα. 

Με τη ζωική παραγωγή δήλωσε ότι 
ασχολείται ως κύρια δραστηριότητα το 
5,7%, µε την µεγάλη πλειοψηφία να δι-
αθέτει στην εκµετάλλευσή του αιγοπρό-
βατα, ενώ ένα ποσοστό της τάξης του 
7,8% εµφανίζεται µε µεικτή παραγωγι-
κή δραστηριότητα. 

Μόνο ένας στους 
τρεις αγρότες 
αναγνωρίζει την 
ανάγκη μείωσης 
της χρήσης 
εισροών στο 
χωράφι, όπως και 
πως είναι ζωτικής 
σημασίας η 
μείωση της 
χρήσης των 
υδάτινων πόρων

Το 63,1% των 
αγροτών που 
συµµετείχαν στην 
έρευνα διέθεταν 
εκµετάλλευση έως 
50 στρέµµατα.
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