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Καλές οι πιθανότητες
στους Νέους Αγρότες

Ενδιαφέρουσα αναμένεται η νέα ελαιοκομική περίοδος, λίγα τα αποθέματα 

εντός, μίνι ράλι στην Ιταλία, κλίμα για 5 ευρώ στα πρώτα αγουρέλαια σελ. 22, 40-41

Διανομή ενισχύσεων 
στη μεσαία κλίμακα
Φέρνει η νέα ΚΑΠ 
Ελάχιστο στρεµµατικό όριο, κάτω από το 
οποίο δεν θα δίνονται επιδοτήσεις και τρία 
ξεχωριστά πριµ, στο σχεδιασµό του ΥΠΑΑΤ

agrenda - σελ. 4-5

Όλες οι επενδύσεις µε καλό βαθµό στα 
προγράµµατα Leader εγκρίνονται µετά 
την ένεση των 50 εκατ. ευρώ, προς 
ακύρωση η νέα πρόσκληση. σελ. 19

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ 

Βρίσκουν 
πρόσβαση  
στα Leader

ΣΥΜΠΥΡΗΝΑ       
Με Κατερίνα στα 35 λεπτά,  
Andros και Everts µπορεί να 
περάσουν και τα 40 λεπτά. 
Εµπορεύµατα, σελ. 21-36

Όλα του γάμου 
δύσκολα για 
αποζημιώσεις  
παγετού 40%

σελ. 6, 48

Καίει κόσμο 
η μοιρασιά 
στο Εθνικό 
Απόθεμα 

σελ. 8, 26-31, 48, 49

σελ. 18-19
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• Αυτόνοµο τρακτέρ ανέπτυξε και 
παρουσίασε η εταιρεία Horsch σελ. 20
• Πλατφόρµες TRL για τη µεταφορά 
βάµβακος από την Koutsikos σελ. 37

• Μπαλώνει καταχρήσεις µε τις πληρωµές 
από το Απόθεµα ο ΟΠΕΚΕΠΕ σελ. 8
• Αναζητείται στίγµα πολιτικής από τις 
εξορµήσεις στα χωριά σελ. 10-11

• Όλα συνηγορούν για τιµή 40 λεπτά 
φέτος στο συµπύρηνο ροδάκινο σελ. 36
• Άνοδος άλλα 10 ευρώ για το σκληρό 
σιτάρι σε Ιταλία και Γαλλία σελ. 21

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Έτοιµη να γράψει τα 40 λεπτά το κιλό φαίνεται πως είναι 
η αγορά για το συµπύρηνο ροδάκινο, µε τις ζηµιές στις 
καλλιέργειες να ωθούν σε έντονο ανταγωνισµό τις 
βιοµηχανίες. Την ίδια στιγµή, νέα άνοδο καταγράφει η 
χρηµατιστηριακή τιµή βάµβακος που προσεγγίζει ξανά τα 90 
σεντς ανά λίµπρα. Ευνοϊκή διαφαίνεται η συγκυρία και στην 
αγορά σκληρού σίτου, αλλά και σ’ αυτή του ελαιολάδου.

Φέρνει περονόσπορο 
στην πατάτα η βροχή
Η αυξηµένη ατµοσφαιρική υγρασία, οι 
αυξηµένες βροχοπτώσεις και οι σχετικά 
χαµηλές για την εποχή θερµοκρασίες 
που καταγράφηκαν στην Περιφέρεια 
Ιωαννίνων, θέτουν σε κίνδυνο τα 
πατατόφυτα που βρίσκονται στο στάδιο 
της ανθοφορίας. Παρ’ ότι δεν έχουν 
διαπιστωθεί προς το παρόν νέες 
µολύνσεις, οι ειδικοί του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών συστήνουν 
εγρήγορση στους παραγωγούς, καθώς 
το φύλλωµα έχει πυκνώσει φτιάχνοντας 
ιδανικό µικροκλίµα για την ασθένεια, 
η οποία µπορεί να έχει ταχεία εξέλιξη 
και µετάδοση απειλώντας την υγεία 
των φυτών και τις τελικές αποδόσεις. 

Αντιµετώπιση
Στα πατατοχώραφα που είχε γίνει 
ψεκασµός το προηγούµενο διάστηµα 
συστήνεται επανάληψή του µετά από 
7-12 ηµέρες µε µίγµατα διεισδυτικών 
ή διασυστηµατικών µε µυκητοκτόνα 
επαφής. Πιο επιτακτική είναι η άµεση 
προστασία στα χωράφια όπου δεν έχει 
γίνει κανένας ψεκασµός µέχρι τώρα. 
Τέλος, θα πρέπει να αποφεύγεται η 
επαναλαµβανόµενη χρήση ενός ή 
περισσότερων µυκητοκτόνων της ίδιας 
χηµικής οµάδας, για να αποκλεισθεί 
µια πιθανή ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 17-07-2021
Γενικά αίθριος καιρός, µε 
πρόσκαιρες νεφώσεις στα 
ηπειρωτικά τις µεσηµβρινές και 
απογευµατινές ώρες, ενώ στη 
δυτική και κεντρική Μακεδονία 
µεµονωµένες καταιγίδες. Άνεµοι 
δυτικοί βορειοδυτικοί χαµηλής 
προς µέτριας έντασης και στα 
πελάγη τοπικά ισχυρότεροι. 
Θερµοκρασία σε µικρή πτώση 
στα δυτικά και τα βόρεια.

Κυριακή 18-07-2021
Αίθριος καιρός, µε  νεφώσεις 
στα ορεινά της ηπειρωτικής 
χώρας και τοπικές βροχές στα 
κεντρικά και βόρεια από τις 
µεσηµβρινές και απογευµατινές 
ώρες. Άνεµοι στα δυτικά και τα 
νότια δυτικοί βορειοδυτικοί 
µέτριοι, ενώ στην υπόλοιπη 
χώρα ασθενείς µεταβλητοί. 
Θερµοκρασία σε µικρή πτώση 
στις περισσότερες περιοχές.

∆ευτέρα 19-07-2021
και Τρίτη 20-07-2021
Λίγες νεφώσεις, παροδικά 
αυξηµένες τις µεσηµβρινές και 
απογευµατινές ώρες στο Ιόνιο 
και τα ηπειρωτικά, µε τοπικές 
βροχές και σποραδικές 
καταιγίδες. Άνεµοι στα δυτικά 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

και νότια δυτικοί βορειοδυτικοί 
µέτριας έντασης. Στα υπόλοιπα 
από νότιες διευθύνσεις. 
Θερµοκρασία στα ίδια επίπεδα.

Τετάρτη 21-07-2021 ως 
Παρασκευή 23-07-2021
Γενικά αίθριος καιρός, µε 
νεφώσεις και τοπικές βροχές και 
καταιγίδες από τις µεσηµβρινές 
και απογευµατινές ώρες της 
Τετάρτης στα ηπειρωτικά και 
βόρεια ορεινά. Άνεµοι 
µεταβλητοί ασθενείς και µόνο 
στα δυτικά και τα νότια δυτικοί 
βορειοδυτικοί µέτριοι. 
Θερµοκρασία χωρίς µεταβολή.

Οι άνεµοι θα 
πνέουν δυτικοί 
βορειοδυτικοί 3 µε 
5 και στα δυτικά και 
τα νότια τοπικά 6 
µποφόρ.
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«Στη δηµοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα», σύµ-

φωνα µε τη ρήση που αποδίδεται, στον κατα-

ξιωµένο αγωνιστή της δηµοκρατίας, Παύλο 

Μπακογιάννη. Ωστόσο, ο ιδιότυπος τρόπος µε 

τον οποίο λειτουργεί κάποιες φορές στη χώρα 

µας δεν εξασφαλίζει και τα καλύτερα αποτελέ-

σµατα, ιδίως για τα λαϊκά στρώµατα. 

Στην περίπτωση των αγροτών µάλιστα, επειδή α-

κριβώς πρόκειται για την πολυπληθέστερη ε-

παγγελµατική τάξη, η στρεβλή λειτουργία κά-

ποιων κρίσιµων  δηµοκρατικών εκφάνσεων, 

όπως αυτή των βουλευτών, δεν βοηθάει.

Συχνά, ο τρόπος µε τον οποίο παρεµβαίνουν στα α-

γροτικά πράγµατα οι εκλεγµένοι εκπρόσωποι 

στο Κοινοβούλιο και δη οι προερχόµενοι από 

την περιφέρεια, παίρνει χαρακτηριστικά τρο-

χοπέδης για την αγροτική ανάπτυξη και υπο-

βάθµισης των θεσµών. 

Μια ερώτηση του βουλευτή Π.Ε. Καβάλας  της Νέας 

∆ηµοκρατίας, Μακάριου Λαζαρίδη, αποτυπώ-

νει γλαφυρά, τον τρόπο µε τον οποίο αντιλαµ-

βάνονται τα αγροτικά ζητήµατα οι αιρετοί εκ-

πρόσωποι του ελληνικού λαού και της πελατει-

ακής λογικής που διέπει τις παρεµβάσεις τους. 

«Σε δεινή θέση έχουν περιέλθει» τονίζει στην ε-

ρώτησή του ο βουλευτής, «οι αµπελοκαλλι-

εργητές της Π.Ε. Καβάλας, καθώς τα προβλή-

µατα που αντιµετωπίζουν το τελευταίο χρο-

νικό διάστηµα οφείλουν να τύχουν του άµε-

σου ενδιαφέροντος και διαχείρισης από την 

Κυβέρνηση.

Αφενός εξαιτίας της πανδηµίας, έµεινε ανεκµετάλ-

λευτο µεγάλο µέρος της παραγωγής. Ειδικά, 

το επιτραπέζιο σταφύλι, που είναι κυρίως εξα-

γώγιµο προϊόν, σηµείωσε πέρυσι πτώση, του-

λάχιστον, κατά 50% των εξαγωγών, γεγονός 

που έχει επακόλουθη και αντίστοιχη µείωση 

στο εισόδηµα των καλλιεργητών. 

Αφετέρου οι συχνές θεοµηνίες - κυρίως οι κατα-

στροφικές βροχοπτώσεις,  χαλαζοπτώσεις και 

οι παγετοί - έχουν επανειληµµένα προκαλέ-

σει ανεπανόρθωτες ζηµιές στις καλλιέργειες 

και οδηγήσει σε απόγνωση τους εν λόγω πα-

ραγωγούς». 

Κάπως έτσι διατυπώνεται η ερώτηση για να ζητή-

σει στο τέλος από την κυβέρνηση «…να προ-

χωρήσει άµεσα στις απαραίτητες διαδικασίες 

για την αποζηµίωση των παραγωγών που ε-

πλήγησαν από την Covid και τις θεοµηνίες».  

Τόσο χονδροειδής προσέγγιση, δηλαδή ένας α-

χταρµάς από θεοµηνίες (γενικώς) και Covid, 

που καταλήγει… δώσε και µένα µπάρµπα, 

µόνο τιµή δεν περιποιεί στους  ανθρώπους 

της υπαίθρου και στους γνήσιους επαγγελ-

µατίες του χώρου. Απλώς συντηρεί µια νο-

σηρή σχέση δούναι και λαβείν, που οδηγεί 

στη… χρεοκοπία!              Agrenda

Βουλευτές
ατζέντηδες 

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,18090

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,48693

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,08436

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,85427

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
129,79200
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ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Τρία στρεµµατικά ποσά ανά αγρο-
νοµική περιφέρεια ενίσχυσης (α-
ροτραίες, δενδρώδεις, βοσκοτόπια) 
σχεδιάζει το υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης, στα πλαίσια της ανα-
διανεµητικής ενίσχυσης της νέ-
ας ΚΑΠ. Οι τελευταίες πληροφο-
ρίες αναφέρουν πως το συνολικό 
ετήσιο ποσό έχει υπολογιστεί τε-
λικά στα 185 εκατ. ευρώ, και θα 
δηµιουργείται από την περικοπή 
των πληρωµών µόνο όσων δια-
θέτουν εκτάσεις άνω του µέσου 
όρου στρεµµάτων ανά αγρονοµι-
κή περιφέρεια. 

Η περικοπή θα κινηθεί στη λο-
γική «όσο πιο ψηλά από τον πε-
ριφερειακό µέσο όρο στρεµµάτων 
ανά εκµετάλλευση η έκταση τόσο 
µεγαλύτερη η περικοπή». Ωστό-
σο, ακόµα δεν έχει καθοριστεί για 
πόσα στρέµµατα και άνω µιλάµε.  

Για παράδειγµα, αν στις αροτραί-
ες εκτάσεις ο µέσος όρος είναι 100 
στρέµµατα. Tότε οι κάτοχοι εκτά-
σεων 200-300 στρεµµάτων θα δί-
νουν το 10% της βασικής ενίσχυ-
σης που έχουν λαµβάνειν ώστε να 
δηµιουργηθεί ο κουµπαράς, οι κά-
τοχοι 300-400 στρεµµάτων το 20% 
κ.ο.κ. Υπενθυµίζεται ότι το µοντέ-

λο αυτό, όµως µε οριζόντια περικο-
πή, ακολουθεί το Εθνικό Απόθεµα 
στην τρέχουσα περίοδο. 

Παράλληλα, θα µπει ένα ελάχι-
στο όριο στρεµµάτων κάτω από το 
οποίο δεν θα πληρώνεται το πριµ. 
Ένα τέτοιο µοντέλο ακολουθεί η 
Πολωνία, η οποία πληρώνει µόνο 
εκτάσεις άνω των 30 στρεµµάτων. 
Φυσικά για την Ελλάδα το νούµε-
ρο αυτό θα είναι αρκετά χαµηλό-
τερο. Το στρεµµατικό ελάχιστο ό-
ριο θα µπει στη λογική αποκλει-
σµού περιστασιακών παραγωγών 
µε πολύ λίγα στρέµµατα, το εισόδη-
µα των οποίων δεν εξαρτάται ση-
µαντικά από την αγροτικής τους 
δραστηριότητα.   

Οι ωφελούµενοι της ενίσχυσης
Όσον αφορά τώρα τους ωφε-

λούµενους της ενίσχυσης: Οι πλη-
ρωµές θα γίνονται µόνο σε όσους 
δηλώνουν από κάποια στρέµµατα 
και άνω, και µέχρι ενός στρεµµα-

τικού ορίου. Για παράδειγµα για 
τα πρώτα 50 στρέµµατα µίας εκ-
µετάλλευσης, ανάλογα µε την α-
πόφαση των ελληνικών αρχών. 
Ο µέχρι τώρα σχεδιασµός λοιπόν 
θέλει την αναδιανεµητική να δί-
νεται σε όλους (εκτός των πολύ 
µικρών), αλλά η περικοπή των ε-
νισχύσεων για τον κουµπαρά να 
γίνεται µόνο στους «µεγάλους». 
Με αυτό τον τρόπο βγαίνουν πε-
ρισσότερο ωφεληµένες οι µικρο-
µεσαίες εκµεταλλεύσεις. Παρά τις 
πιέσεις που έχουν ασκηθεί στο Υ-
ΠΑΑΤ ώστε η αναδιανεµητική πλη-
ρωµή να καλύψει κυρίως τις απώ-
λειες από τα ιστορικά δικαιώµατα 
(σύγκλιση), ένας τέτοιος διαχω-
ρισµός των δικαιούχων φαίνεται 
πως δεν είναι εφικτός βάσει των 
τελικών κοινοτικών οδηγιών. Πά-
ντως, ένας διαχωρισµός των δικαι-
ούχων µε βάση την ιδιότητά τους 
(κατ’ επάγγελµα αγρότης π.χ) µοι-
άζει να είναι πιο πιθανός.

Σύµφωνα µε τι κοινοτικές οδη-
γίες το µέγιστο ποσό ανά στρέµµα 
µπορεί να φτάσει τα 55 ευρώ στην 
Ελλάδα (µέσος όρος συνόλου άµε-
σων ενισχύσεων ανά στρέµµα). Υ-
πενθυµίζεται ότι η ενεργοποίηση 
της αναδιανεµητικής ενίσχυσης ή-
ταν προαιρετική για την τρέχουσα 
προγραµµατική περίοδο.

Πλάνο αναδιανομής    
Με όρια έκτασης και τρία πριμ

Από μία έκταση 

και πάνω θα ξεκινά 

η στρεμματική 

επιδότηση της 

αναδιανεμητικής 

ενίσχυσης, σύμφωνα 

με το πλάνο των 

εθνικών αρχών. Οι 

περικοπές για τον 

«κουμπαρά» της 

αναδιανομής μόνο 

στις εκμεταλλεύσεις 

άνω του μέσου όρου 

στρεμμάτων  

185 εκατ. ευρώ
Οι τελευταίες πληροφορίες 

αναφέρουν πως το συνολικό 
ετήσιο ποσό έχει υπολογιστεί 
τελικά στα 185 εκατ. ευρώ

Στα πρώτα
Οι πληρωµές θα γίνονται 
µόνο σε όσους δηλώνουν 
από κάποια στρέµµατα 
και άνω, και µέχρι ενός 
στρεµµατικού ορίου. Για 
παράδειγµα για τα πρώτα 
30 στρέµµατα µίας 
εκµετάλλευσης, ανάλογα 
µε την απόφαση των 
ελληνικών αρχών.

55 ευρώ
Σύµφωνα µε τι κοινοτικές 
οδηγίες, το µέγιστο ποσό 
ανά στρέµµα µπορεί να 
φτάσει τα 55 ευρώ στην 
Ελλάδα (µέσος όρος 
συνόλου άµεσων 
ενισχύσεων ανά στρέµµα). 

Αναλογικά
Η περικοπή θα κινηθεί στη 
λογική «όσο πιο ψηλά από 
τον περιφερειακό µέσο 
όρο στρεµµάτων ανά 
εκµετάλλευση η έκταση, 
τόσο µεγαλύτερη 
η περικοπή». Ωστόσο, 
ακόµα δεν έχει καθοριστεί 
για πόσα στρέµµατα και 
άνω µιλάµε.  
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Μέχρι το Σεπτέµβριο το πρώτο ολοκληρωµένο 
σχέδιο για την εφαρµογή της νέας ΚΑΠ στην Ελλάδα  
Αυτό το διάστηµα η οµάδα που καταρτίζει το στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ 
στην Ελλάδα βρίσκεται στη διαδικασία του σχεδιασµού παρεµβάσεων, 
δηλαδή των Μέτρων του ΠΑΑ και των καθεστώτων άµεσης ενίσχυσης 
που θα ικανοποιήσουν τους στόχους που έχουν τεθεί από τις σχετικές 
µελέτες για την ελληνική γεωργία (ανάλυση SWOT). Μέχρι τον ερχόµενο 
Σεπτέµβριο θα έχει γίνει η παράδοση του σχεδίου, ώστε να µπορέσει 
να βγει στη δηµοσιότητα το πρώτο στρατηγικό πλάνο της χώρας µας και 
να τεθεί σε διαβούλευση προτού σταλεί στην Κοµισιόν τέλος του έτους.  

Μεταξύ 35-40 ετών τα µέγιστα ηλικιακά όρια 
που µπορούν να τεθούν για τον νέο αγρότη    
Μέγιστο ηλικιακό όριο µεταξύ 35-40 ετών επιτρέπει να θέσουν τα κράτη-
µέλη για τον ορισµό του νέου αγρότη, ο οριστικοποιηµένος κανονισµός της 
ΚΑΠ. Συγκεκριµένα τα κράτη-µελη καλούνται να θέσουν κατά τη συγγραφή 
του στρατηγικού τους σχεδίου για τον ορισµό του νέου αγρότη: 
i) ανώτερο όριο ηλικίας που ορίζεται µεταξύ 35 ετών και 40 ετών, 
ii) τις προϋποθέσεις για να είναι «επικεφαλής της εκµετάλλευσης», 
iii) την κατάλληλη εκπαίδευση ή δεξιότητες που απαιτούνται όπως 
καθορίζονται από τα κράτη µέλη.

ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Χωρίς το ειδικό καθεστώς των µικρο-
καλλιεργητών αναµένεται να κινηθεί 
στη νέα ΚΑΠ, µετά και τη λήξη των 
διαπραγµατεύσεων στην Ευρώπη. 
Σύµφωνα µε πηγές κοντά στο σχε-
διασµό του ελληνικού στρατηγικού 
σχεδίου, το νέο καθεστώς όπως απο-
φασίστηκε τελικά κοινοτικά να ισχύ-
σει παρά τις πιέσεις από το ΥΠΑΑΤ, 
δεν εξυπηρετεί ούτε γραφειοκρατι-
κά αλλά ούτε τους ίδιους τους παρα-
γωγούς καθώς δεν θα τους εξαιρεί 
από περιβαλλοντικές υποχρεώσεις 
και διοικητικούς ελέγχους, όπως γί-
νεται σήµερα. 

Πρακτικά αυτό σηµαίνει πως α-
νεξαιρέτως, όλοι οι Έλληνες αγρό-
τες, ασχέτως από την έκταση που έ-
χουν στην κατοχή τους και τις άµε-
σες ενισχύσεις που λαµβάνουν θα 
έχουν πάνω-κάτω τις ίδιες περιβαλ-
λοντικές υποχρεώσεις για τη λήψη 
της βασικής πληρωµής και θα υπό-
κεινται σε διοικητικούς και επιτό-
πιους ελέγχους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Οι 8 περιβαλλοντικές υποχρεώσεις 
για τη βασική πληρωµή

Στη νέα ΚΑΠ, οι δικαιούχοι βασι-
κής ενίσχυσης θα πρέπει να τηρούν 
τους κανόνες «Ενισχυµένης Πολλα-
πλής Συµµόρφωσης». ∆ηλαδή, ένα 

πλαίσιο οχτώ κανόνων που επηρε-
άζει περισσότερο τους κατόχους α-
ροτραίων εκτάσεων. Αυτοί οι κανό-
νες είναι µε βάση το τελικό κείµενο 
της νέας ΚΑΠ: 

1) ∆ιατήρηση µόνιµων βοσκοτό-
πων σε έτος αναφοράς τις εκτάσεις 
του 2018.

2) Κατάλληλη προστασία των υ-
γροτόπων και τυρφώνων (προαιρε-
τικό για τα έτη 2023-2024). 

3) Απαγόρευση της καύσης υπο-
λειµµάτων καλλιεργειών, εκτός αν 
γίνεται για λόγους φυτοπροστασίας.

4) ∆ηµιουργία ζωνών ανάσχεσης 
ελάχιστου πλάτους 3 µέτρων κατά 
µήκος υδατορευµάτων, όπου απα-
γορεύεται η εφαρµογή λιπασµάτων 
και φυτοπροστατευτικών.

5) ∆ιαχείριση της κατεργασίας του 
εδάφους ή άλλων κατάλληλων καλ-
λιεργητικών τεχνικών για τον περι-
ορισµό του κινδύνου υποβάθµισης 
του εδάφους, λαµβάνοντας, υπόψη 

την κλίση του εδάφους   
6) Ελάχιστη κάλυψη εδάφους για σε 

περιόδους που είναι πιο ευαίσθητες.
7) Αµειψισπορά σε αρόσιµη γη. 

Η εναλλαγή συνίσταται σε αλλαγή 
καλλιέργειας τουλάχιστον µία φο-
ρά το χρόνο σε επίπεδο αγροτεµαχί-
ου (εκτός από την περίπτωση πολυ-
ετών καλλιεργειών, χόρτων και άλ-
λων  καλλιεργειών ποώδους χορτο-
νοµής και αγραναπαύσεων), συµπε-
ριλαµβανοµένων των επίσπορων 
καλλιεργειών. Εξαιρούνται αγροτε-
µάχια κάτω των 100 στρεµµάτων. Ε-
ξαιρούνται όλοι οι βιοκαλλιεργητές. 

8) Ελάχιστο ποσοστό γεωργικής έ-
κτασης που διατίθεται για µη παρα-
γωγικά στοιχεία ή περιοχές. Για τις 

αροτραίες καλλιέργειες το ποσοστό 
κυµαίνεται µεταξύ 4%-7% κατά περί-
πτωση. Εξαιρούνται αγροτεµάχια κά-
τω των 100 στρεµµάτων.

Το σηµερινό καθεστώς
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΟΠΕ-

ΚΕΠΕ, συνολικά στο καθεστώς µικρο-
καλλιεργητών συµµετέχουν 125.085 
αγρότες (έτος ενισχύσεων 2020). Σε 
αυτό συµµετέχουν όσοι το σύνολο 
των άµεσων ενισχύσεων που δικαι-
ούνται δεν ξεπερνά τα 1.250 ευρώ 
ετησίως. Στη νέα ΚΑΠ, το καθεστώς 
αυτό αντικαθιστά όλες τις άµεσες ε-
νισχύσεις για µία οµάδα µικρών α-
γροτών µε ένα ποσό ανά στρέµµα ή 
ένα εφάπαξ ποσό ανά εκµετάλλευση. 

Η βασική
τελικά ζορίζει 
και για μικρούς  
Προς τη μη ενεργοποίηση του καθεστώτος 
μικροκαλλιεργητών προσανατολίζεται 
τελικά η Ελλάδα. Όλοι οι δικαιούχοι βασικής 
ενίσχυσης με περιβαλλοντικές υποχρεώσεις

Με εννέα Μέτρα και τελευταία 
προσθήκη πριν κλείσει η νέα 
ΚΑΠ τις «Επενδύσεις στην 
Άρδευση», θα καταρτιστεί 
το νέο Πρόγραµµα Αγροτικής 
Ανάπτυξης. Κάθε Μέτρο, όπως 
και τώρα, θα εµπεριέχει 
«υπο-µέτρα». Για παράδειγµα το 
Μέτρο «Συνεργασία» περιέχει 
τα υποµέτρα Leader, ενίσχυσης 
συνεργασιών στον αγροτικό 
τοµέα αλλά και το πριµ εξόδου.
Σηµειώνεται επίσης ότι οι 
νεοεισερχόµενοι άνω των 40 
ετών, και επισήµως, θα µπορούν 
να εισπράξουν ενίσχυση πρώτης 
εγκατάστασης, εφόσον 
σχεδιάσουν το ειδικό υπο-µέτρο 
τα κράτη-µέλη.
Αναλυτικότερα τα Μέτρα από 
τα οποία θα απαρτίζονται 
τα νέα Προγράµµατα Αγροτικής 
Ανάπτυξης είναι:

 Περιβαλλοντικές, κλιµατικές 
και άλλες δεσµεύσεις 
διαχείρισης (π.χ βιολογική 
γεωργία, απονιτροποίηση κ.λπ.)

 Ενίσχυση περιοχών µε 
φυσικούς ή άλλους ειδικούς 
περιορισµούς (εξισωτική)

 Ενίσχυση περιοχών µε ειδικά 
µειονεκτήµατα που απορρέουν 
από διάφορες υποχρεώσεις.

 Επενδύσεις (Σχέδια 
Βελτίωσης, Μεταποίηση κ.α.).

 Επενδύσεις στην άρδευση.
 Εγκατάσταση νέων γεωργών, 

νεοεισερχόµενων και εκκίνηση 
αγροτικών επιχειρήσεων.

 Εργαλεία διαχείρισης κινδύνου.
 Συνεργασία.
 Ανταλλαγή γνώσεων 

και πληροφοριών.

ΝΕΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Εννέα μέτρα 
ενίσχυσης 

125.085 αγρότες
Σήµερα στο καθεστώς των 
µικροκαλλιεργητών συµµε-

τέχουν στην Ελλάδα 125.085 
αγρότες, σύµφωνα µε στοιχεία 

του ΟΠΕΚΕΠΕ (2020) 
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40% ΕΚΑΤ.
154 50-100%

∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΕΛΓΑ

ΖΗΜΙΑ ΠΑΓΕΤΟΥ ΑΝΟΙΞΗΣ *

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Στην προκαταβολή, ποσού 155 εκατ. ευρώ µέχρι 
τέλος Ιουλίου που «έταξε» ο υπουργός Σπήλιος 
Λιβανός για τις αποζηµιώσεις παγετού στρέφε-
ται αυτό το διάστηµα το ενδιαφέρον του αγροτι-
κού κόσµου. Οι αρµόδιες υπηρεσίες του ΕΛΓΑ 
προγραµµατίζουν την πρώτη δόση για την τε-
λευταία εβδοµάδα του Ιουλίου, σε µια προσπά-
θεια να µην τον αφήσουν….  ξεκρέµαστο. Ωστό-
σο, η κατάσταση είναι πολύ πιο πολύπλοκη.

Το σίγουρο είναι ότι η ζηµιά στις καλλιέργει-
ες από τα 5 κύµατα παγετού θα αποζηµιωθεί α-
θροιστικά, εξατοµικευµένα και σύµφωνα µε τον 
κανονισµό του ΕΛΓΑ. Βέβαια, δεν είναι λίγοι οι 
αγρότες που φοβούνται ότι για να γίνουν όλα 
αυτά θα φτάσει….. Οκτώβριος. Κι αυτό γιατί σε 
αρκετές περιοχές οι εκτιµήσεις είναι ακόµα σε 
πολύ αρχικό στάδιο. Να σηµειωθεί ότι υπάρχει 
για κάθε υποκατάστηµα µία γενική εκτίµηση, ό-
πως αυτή έγινε από τους τοµεάρχες του φορέα, 
ωστόσο επιµένουν ότι η πληρωµή των παραγω-
γών δεν θα γίνει οριζόντια, αλλά ατοµικά. Και 
µπορεί οι επιτελείς της Βάθη και της ∆οµοκού 

να έχουν µιλήσει για αποζηµιώσεις στο 100% 
της ασφαλιζόµενης αξίας, ωστόσο στην περί-
πτωση του παγετού, σύµφωνα µε τον κανονι-
σµό του ΕΛΓΑ, σε ζηµιά στο 100% η µείωση βά-
σει της οποίας γίνεται ο υπολογισµός διαµορ-
φώνεται στο 30%, δηλαδή (100%-30%x0,88).

Αυτό, στην περίπτωση της καλλιέργειας ρο-
δάκινου για παράδειγµα, σε χωράφι µε ζηµιά 
100% και απόδοση 5 τόνους το στρέµµα, και δε-
δοµένο τον κόφτη των 3 τόνων, σηµαίνει ότι η 
αποζηµίωση υπολογίζεται στο 61%x3.000 κιλά= 
1.830 κιλά µε την περσινή τιµή στα 25 λεπτά για 
συµπύρηνο και στα 30 λεπτά για επιτραπέζιο.   

Για την ώρα κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει, αφού 
από τον ΕΛΓΑ ρίχνουν το µπαλάκι στην ηγεσία 
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, τονίζο-
ντας ότι η πληρωµή που αναµένεται γίνεται βά-

σει κανονισµού του φορέα, αλλά το πως θα κι-
νηθεί συνιστά καθαρά πολιτική απόφαση. Α-
πό την πλευρά του υπουργείου δεν υπάρχει κά-
ποια επίσηµη ενηµέρωση, ωστόσο αν επιλεγεί 
η λύση της οριζόντιας προκαταβολής -τουλάχι-
στον σε κάποιες περιπτώσεις- αυτό θα πρέπει να 
«καλυφθεί» µε κάποια Υπουργική Απόφαση. 

Πάντως, από τον φορέα διευκρινίζουν ότι οι 
πληρωµές θα γίνουν ανάλογα µε τον ρυθµό των 
εξατοµικευµένων εκτιµήσεων που θα στέλνουν 
τα κατά τόπους υποκαταστήµατα του ΕΛΓΑ. Ε-
πίσης σηµειώνουν ότι προτεραιότητα θα δοθεί 
στις περιοχές που έχει ήδη καταγραφεί η µεγα-
λύτερη καταστροφή και θα αφορά κυρίως δεν-
δρώδεις καλλιέργειες, χωρίς να γίνεται ξεκά-
θαρο αν θα περιλαµβάνονται και τα ακρόδρυα. 

Εν τω µεταξύ, και από τον ΕΛΓΑ διαβεβαιώ-
νουν ότι αποζηµιώσεις θα λάβουν όλοι οι πα-
ραγωγοί που επλήγησαν από τον παγετό, ανε-
ξαρτήτως καλλιέργειας, όπως άλλωστε ανακοί-
νωσε στις αρχές της εβδοµάδας και ο υπουρ-
γός Σπήλιος Λιβανός από το βήµα της Βουλής. 

Το πλάνο του ΕΛΓΑ υπαγορεύει η εξόφλη-
ση των παραγωγών να γίνει σε δύο φάσεις, µε 
την επιφύλαξη ότι µπορεί να προκύψει και τρί-
τη πληρωµή, σε περίπτωση που υπάρξουν εν-
στάσεις ή λόγω της καθυστέρησης των εκτιµή-
σεων. Η εκκαθάριση θα γίνει µέσα στο έτος.

∆ιπλοί έλεγχοι για ενισχύσεις κορωνοϊού
Όσον αφορά τώρα τις ειδικές ενισχύσεις κο-

ρωνοϊού στους παραγωγούς υπαίθριου καρπου-
ζιού, mini και obla, καλοκαιρινής και φθινοπω-
ρινής πατάτας, θερµοκηπιακών καλλιεργειών 
σε ντοµάτες και αγγούρια όλης της χώρας πλην 
Κρήτης και βουβαλοτροφίας, αυτές πρέπει να 
πληρωθούν τουλάχιστον στις αρχές Αυγούστου. 
Σύµφωνα µε δηλώσεις του υπουργού Αγροτι-
κής Ανάπτυξης από τη Βουλή, «µέσα στο καλο-
καίρι θα ολοκληρωθούν οι καταβολές, αφού γί-
νουν οι διασταυρωτικοί έλεγχοι από τον ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ και από το υπουργείο Οικονοµικών, που 
κάνει και τους δικούς του διπλούς ελέγχους». 

Στις 64 μέρες 
πληρωμή 
αιτήματος 
στα Σχέδια 
Βελτίωσης 
«Σε επίπεδο χώρας και εν µέσω 
πανδηµίας, από την κατάθεση του 
αιτήµατος πληρωµής για τα Σχέδια 
Βελτίωσης µέχρι την ολοκλήρωση 
του ελέγχου τους κατά µέσο όρο 
µεσολαβούν 54 ηµερολογιακές 
ηµέρες, δηλαδή διάστηµα το οποίο 
δεν µπορεί να χαρακτηριστεί ως 
ιδιαίτερα µεγάλο αν ληφθεί υπόψη 
ότι η µέτρηση έχει συµπεριλάβει 
την περίοδο του Πάσχα και ότι σε 
αυτόν τον µέσο όρο έχουν 
συµπεριληφθεί οι αιτήσεις που 
καθυστερούν λόγω υπαιτιότητας 
των δικαιούχων. Στο ανωτέρω 
διάστηµα πρέπει να προστεθούν 
περίπου 10 ηµερολογιακές ηµέρες, 
που απαιτούνται για την αποστολή 
των εκκαθαρισµένων αιτηµάτων 
στον ΟΠΕΚΕΠΕ και την εκταµίευση 
των ποσών». Αυτό διευκρινίζει ο 
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 
Σπήλιος Λιβανός, απαντώντας 
εγγράφως στη Βουλή σε σχετική 
ερώτηση.
Επί του θέµατος, µε έγγραφο που 
διαβιβάστηκε επίσης στη Βουλή 
στις 16 Ιουνίου, ο πρόεδρος του 
ΟΠΕΚΕΠΕ ∆ηµήτρης Μελάς 
τονίζει ότι «Οι πληρωµές για το 
Υποµέτρο 4.1 Στήριξη Επενδύσεων 
στις Γεωργικές Εκµεταλλεύσεις 
(∆ράσεις 4.1.1 και 4.1.3.) γίνονται 
κανονικά για όλη την επικράτεια, 
σύµφωνα µε τη ροή των φακέλων 
πληρωµής, που λαµβάνει ο 
ΟΠΕΚΕΠΕ. Επισηµαίνεται ότι από 
1/1/2021 µέχρι σήµερα, έχουν 
καταβληθεί οικονοµικές ενισχύσεις 
ποσού 60.689.680,16 ευρώ, που 
αντιστοιχούν σε 524 παρτίδες 
πληρωµής».

Ποιος θα πρωτοπάρει
στις προκαταβολές 

40% από παγετό
Με προτεραιότητα για δενδρώδεις και 

ρυθμό ανάλογα με τις εξατομικεύσεις από τα 
υποκαταστήματα ΕΛΓΑ οι αποζημιώσεις Ιουλίου 

Παρατείνεται κατά τρεις µήνες η προθεσµία υποβολής των 
αιτηµάτων β’ πληρωµής (τελική πληρωµή), έπειτα από 
τροποποίηση της σχετικής υπουργικής απόφασης 
(ΥΑ8585/10.10.2016) η οποία υπεγράφη. Η παράταση της 
προθεσµίας αφορά µόνο την υποβολή των αιτηµάτων 
πληρωµής και όχι των αιτηµάτων τροποποίησης, αφού 
όπως σηµειώνεται, η διάρκεια των επιχειρηµατικών 
σχεδίων παραµένει τετραετής, κάτι που καθιστά µη εφικτό 

το να τροποποιηθεί επιχειρηµατικό σχέδιο που έχει λήξει.
Ως προς τα αιτήµατα τελικής πληρωµής που έχουν ήδη 
κατατεθεί, εφόσον είναι πλήρη και εφόσον έχει υποβληθεί 
η βεβαίωση του ΜΑΑΕ για την ιδιότητα του κατά κύριο 
επάγγελµα γεωργού µε τα στοιχεία της φορολογικής 
δήλωσης έτους 2021, εκκαθαρίζονται και προωθούνται 
στον ΟΠΕΚΕΠΕ για την καταβολή της οικονοµικής 
ενίσχυσης.

Τρίμηνη παράταση για β’ δόση Νέων Αγροτών

Οµάδες Παραγωγών 
∆εύτερη παράταση έως 30 Σεπτεµ-

βρίου για αιτήσεις πληρωµής Οµάδων 
Παραγωγών στο Μέτρο 9
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ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Περισσότερα ερωτηµατικά δείχνει 
να δηµιουργεί παρά απορίες να λύ-
νει, ο τρόπος µε τον οποίο επιµένει 
να προσεγγίζει τα θέµατα που αφο-
ρούν στη διαχείριση των δικαιωµά-
των από το Εθνικό Απόθεµα, η αρµό-
δια αρχή πληρωµών, δηλαδή ο ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ, την ώρα που οι ζηµιωθέντες εξ 
αυτού κτηνοτρόφοι δείχνουν αποφα-
σισµένοι να προσφύγουν τόσο δικα-
στικά όσο και στα αρµόδια κοινοτι-
κά όργανα για να κλείσει ο δρόµος 
στις καταχρήσεις.  

Η τελευταία ανακοίνωση του Ορ-
γανισµού επί του θέµατος (την φι-
λοξενεί ολόκληρη η Agrenda στις 
σελ. 26-31), µη δυνάµενη να εξηγή-
σει τα ανεξήγητα… ανάβει καινούρ-
γιες φωτιές, καθώς:

αναγνωρίζει για πρώτη φορά προ-
βλήµατα µε τις πληρωµές δικαιωµά-
των από το Εθνικό Απόθεµα,

αναφέρεται επισήµως σε ανάκληση 
δικαιωµάτων ύψους 3.090.732 ευρώ,

δέχεται εµµέσως την αποτρο-
πή -έστω και την τελευταία στιγµή- 
πληρωµών ύψους 27 εκατ. ευρώ, 
δηλαδή πληρώθηκαν 47.496.651 
ευρώ από 75.930.827 ευρώ για τα 
οποία η αρµόδια υπηρεσία «έκλει-
νε το µάτι» να πληρωθούν,

επιµένει να στηρίζει τη λογική 
χορήγησης δικαιωµάτων σε βοσκό-
τοπους χωρίς ζώα,

δικαιολογεί τις ενισχύσεις σε 
θεωρούµενη… γη σε καλή γεωργι-
κή κατάσταση,

δεν εξηγεί πως φτάσαµε σε υπέρ-
µετρα αυξηµένες απαιτήσεις από το 
Εθνικό Απόθεµα,

δεν αποσαφηνίζει τη διαδροµή 
που ακολουθούν αυτά τα υπέρµε-
τρα αιτήµατα,

δεν αναγνωρίζει την παραβία-
ση του άρθρου 30 για τον αθέµιτο α-
νταγωνισµό,

δεν ανοίγει το δρόµο στη δικαι-
οσύνη προκειµένου να διαλευκάνει 
το όλο ζήτηµα.

Κι όλα αυτά, την ώρα που πλανά-
ται η παραδοχή σχετικά µε την αυ-
θαίρετη επιβολή µεγαλύτερων παρα-
κρατηµάτων οριζοντίως, στο σύνολο 
των δικαιούχων κοινοτικών ενισχύ-
σεων αγροτών, προκειµένου να ικα-
νοποιηθούν τα «λάθρα» δικαιώµατα 
από το Εθνικό Απόθεµα.  

Οι όποιες διορθωτικές κινήσεις της 
τελευταίας στιγµής, συνήθως, µετά 
από δηµοσιεύµατα του τύπου, αντι-
δράσεις παραγωγικών οργανώσεων 
και παρεµβάσεις της πολιτικής ηγε-
σίας, δεν µπορούν να κρύψουν τη 
«γύµνια» του Οργανισµού Πληρω-

µών και τις τεράστιες διαχειριστικές 
του αδυναµίες στην κατανοµή των 
κοινοτικών πόρων. 

Ενδεχοµένως µάλιστα, τα όσα γίνο-
νται εδώ και καιρό µε το Εθνικό Από-
θεµα να αποτελούν απλά την κορυφή 
του παγόβουνου, δηλαδή την αφορ-
µή να βγει στο φως ένα πρόβληµα που 
µετράει χρόνια, κινείται σε πολλά επί-
πεδα της διαχείρισης των κοινοτικών 
πόρων και έχει φέρει σε δύσκολη θέ-
ση πολλές γενιές αγροτών.   

Φυσικά, την τελευταία 4ετία το κακό 
παράγινε. Ειδικά από τη στιγµή που ο 
Ευρωπαϊκός Κανονισµός 2393/2017 
έδωσε τη δυνατότητα της επιλεξιµότη-
τας σε πρόσθετες, ελεύθερες µέχρι τό-
τε, δηµόσιες κατά βάση, µη καλλιερ-
γούµενες εκτάσεις να ενταχθούν στο 
σύστηµα των ενισχύσεων. 

Εδώ, αντί να υπάρξει ένας δίκαιος 
και µε αναπτυξιακά κριτήρια σχεδια-
σµός, στο θέµα αφέθηκε στην τύχη 
του. Ακολούθως, οι χειρισµοί και η ό-
λη στάση των κρατούντων στον ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ όχι δεν έδωσε λύσεις αλλά αντί-
θετα, ενθάρρυνε αντίστοιχους «βρα-
χίονες» τοπικής και εθνικής εµβέλει-
ας να κάνουν κατάχρηση των κοινο-
τικών και εθνικών κανόνων και να 
«χτίσουν» δικαιώµατα από το Εθνικό 
Απόθεµα εκεί όπου δεν φυτρώνει… 
ούτε η ρίγανη. 

∆εν είναι λοιπόν τυχαίο που ακό-
µα και σήµερα στην επίµαχη ανακοί-
νωση, οι ιθύνοντες του ΟΠΕΚΕΠΕ βλέ-
πουν στη βάση κάποιων κανονισµών, 
ότι, «οι βοσκότοπου σε καλή γεωργι-
κή κατάσταση (βοσκότοποι χωρίς την 
ύπαρξη ζωικού κεφαλαίου) αποτελούν 
επιλέξιµες για ενίσχυση εκτάσεις, µε 
την προϋπόθεση κοπής και αποµά-
κρυνσης της βλάστησης, ώστε η πο-
ώδης βλάστηση να µην υπερβαίνει 
το ύψος των εβδοµήντα εκατοστών».

Θα µπορούσε να πει κανείς ότι αυ-
τό και µόνο δείχνει το µέγεθος της δι-
απλοκής. Γιατί, σε πόσες περιπτώσεις 
οι διεκδικητές των εν λόγω ενισχύσε-
ων «κουρεύουν» τα πουρνάρια και την 
ποώδη βλάστηση. Τι άλλο µπορεί να 
δείχνει αυτή η επιµονή από την προ-
σπάθεια των υπηρεσιών να δικαιολο-
γήσουν τα αδικαιολόγητα και την πα-
θητική στάση της σηµερινής διοίκησης 
απέναντι σε ένα µείζον ζήτηµα ηθικής 
τάξης που ταυτίζεται µε το κράτος δι-
καίου το οποίο συχνά επικαλούνται;

Γιατί να µην υπάρχει η ίδια ευαι-
σθησία των αρµοδίων, στο άρθρο 30 
του κοινοτικού κανονισµού για τον 
αθέµιτο ανταγωνισµό; Ή µήπως κα-
τανοµή δικαιωµάτων 7 έως 15 φορές 
µεγαλύτερα από το µέσο όρο των πε-
ρίπου 600.000 αγροτών που υποβάλ-
λουν κάθε χρόνο δήλωση, δεν νοθεύ-
ουν τον ανταγωνισµό όταν µάλιστα 
δίνονται απλόχερα σε ανθρώπους 
που δεν ασκούν καµιά απολύτως πα-
ραγωγική δραστηριότητα;   

Μετά τη σιωπή, παραδοχή
Σηµειωτέον ότι µε βάση το πνεύµα 

της ανακοίνωσης, µετά από πολύ και-
ρό άρνησης και σιωπής, οι αρµόδιοι ε-
πί του θέµατος παραδέχονται ότι «φέ-
τος πρώτη φορά, οι απαιτήσεις από το 
Εθνικό Απόθεµα ήταν υπέρµετρα αυ-
ξηµένες». ∆εν ειπώθηκε πάντως αυ-
τό τον περασµένο ∆εκέµβριο (2020) 
όταν έριξαν έξω την πληρωµή, στερώ-
ντας σηµαντικά ποσά από πραγµατι-
κούς δικαιούχους αγρότες. 

Αποφεύγουν ωστόσο να αναφέ-
ρουν πώς έγινε αυτό και πώς οι έχο-
ντες προνοµιακή πρόσβαση στα δεδο-
µένα, έκλεισαν το µάτι στους δικούς 
τους, αρχικά να δηλώσουν «ελεύθε-
ρες» εκτάσεις κόβοντας «φέτες» των 
700 και 1.200 στρεµµάτων και εν συ-
νεχεία να αιτηθούν ενίσχυση από το 
Εθνικό  Απόθεµα. 

Όπως µε τον ίδιο τρόπο, αρκετά νω-
ρίτερα είχαν προτρέψει, πάλι τους δι-
κούς τους, να υποβάλουν, ενώ δεν το 
είχαν σκοπό, αιτήσεις στη βιολογική 
γεωργία και κτηνοτροφία, ρίχνοντας 
έξω µάλιστα τα εν λόγω προγράµµατα. 

Ούτε ακούστηκε κάτι από τον ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ για την έξω από κάθε λογική 
χρήση των προσωπικών δεδοµένων. 
Για το ποιος συντόνιζε αυτή την ιστο-
ρία που λόγω της γνωστής απληστί-
ας, τελικά έριξε έξω όλο το σύστηµα. Κι 
είναι σωστή, που φυσικά και είναι, η 
µη πληρωµή, έστω την τελευταία στιγ-
µή, ενός σηµαντικού µέρους (περίπου 
27 εκατ. ευρώ) από τα δικαιώµατα που 
διεκδικούσαν τα γνωστά κυκλώµατα 
(σηµειωτέον ότι το έγγραφο της διευ-
θύντριας τα υπολόγιζε πάνω από 75 
εκατοµµύρια συνολικά), µήπως θα 
πρέπει να γίνει κάτι και για όλους ε-
κείνους (τους φίλους) που τα πληρώ-
θηκαν κανονικά τον ∆εκέµβριο, ενώ 
δεν τα δικαιούνταν; 

Τα ανεξήγητα με το Απόθεμα 
και οι αγωνίες του ΟΠΕΚΕΠΕ
Καινούργιες φωτιές ανάβει η τελευταία ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ που προσπαθεί 
να μπαλώσει τις καταχρήσεις με τις πληρωμές δικαιωμάτων από το Εθνικό Απόθεμα

Ανάκληση
Η ανακοίνωση 

αναφέρεται επισήµως 
σε ανάκληση 

δικαιωµάτων ύψους 
3.090.732 ευρώ

Βοσκότοπος 
χωρίς ζώα

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ επιµένει 
να στηρίζει τη 

λογική χορήγησης 
δικαιωµάτων 

χωρίς ζώα
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Η
εξαγωγή σκληρού σίτου στην αγορά 
µας κυµαίνεται στα 275-280 ευρώ ο 
τόνος FOB λιµάνι µας και κάποιες 
δουλίτσες έχουν ακουστεί. Για τρίτη 

εβδοµάδα σηµειώθηκε άνοδος κατά 10 ευρώ 
ο τόνος τόσο στη Φότζια, µε την καλή ποιότητα 
έως τα 330 ευρώ ο τόνος, αλλά και στη Γαλλία 
µε τις τιµές σκληρού στα 285 ευρώ ο τόνος FOB.

  Στην αγορά µας, η τουρκική ζήτηση έχει 
ανεβάσει το πριµ επί του χρηµατιστηρίου κοντά 
στα 5 σεντς επί των τιµών ∆εκεµβρίου ‘21. Λί-
γες δουλειές κλείνονται καθώς οι εκκοκκιστές 
φοβούνται να δεσµεύσουν κι άλλες ποσότητες. 
Τα βαµβάκια νέας σοδειάς πιάνουν 91 σεντς.

Κι άλλα 10 ευρώ 
επάνω το σκληρό 
σε Ιταλία και Γαλλία 

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

09/06 16/06 22/06

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

245

232

209,5

3,31

464.000

1557,00

17,45

118,67

118,05

105,83

245

232

209,5

3,34

436,60

1345,00

16,97

111,70

124,85

107,24

245

232

209,5

3,33

426,90

1287,20

16,55

99,10

122,65

107,50

233

264

209,5

3,28

468,20

1408,40

16,75

100,75

121,95

106,18

233

264

209,5

3,25

438,30

1345,4

17,10

100,52

120,75

105,74

233

264

209,5

3,26

430,90

1380,00

17,60

89,40

126,47

106,17

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

86,47 87,00 86,89
86,23

87,15

295 295

310 315

ΒΑΜΒΑΚΙ 
(σεντς/λίµπρα)

01/07 08/07

320

15/07

330

89,52

Τιμή παραγωγού
(λεπτά/κιλό)

2021 40

2020 26
ΠΗΓΗ: WAPA

Συγκυρία ανόδου για 
την αγορά ελαιολάδου
Με την τιµή για το έξτρα παρθένο να έχει 
σταθεροποιηθεί τις τελευταίες εβδοµάδες 
γύρω από τα υψηλά που διαµορφώθηκαν 
στα παραγωγικά κέντρα της χώρας, η 
αγορά δείχνει πως ετοιµάζεται για έναν 
επόµενο κύκλο ανόδου ενόψει και της 
ελλειµµατικής επερχόµενης παραγωγής.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Οι τε-
λευταίες 
επισκέψεις 
του πρω-
θυπουρ-
γού στην 
επαρχία 
δεν έδω-
σαν κάποιο 
ιδιαίτερο 
στίγµα 
πολιτικής.

Δεν βρίσκει 
αρκετό σκληρό 
σιτάρι το εμπόριο 

Η διεθνής τιμή 
βάμβακος δοκιμάζει 
νέα υψηλά

Τρίπολη 
Αναζητείται στίγμα 
πολιτικής από τις
εξορμήσεις στα χωριά
Ρεαλιστικός σχεδιασμός και όχι πελατειακού τύπου 
εξαγγελίες για να τρέξουν η ΚΑΠ και το Ανάκαμψης

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Όποιο κι αν είναι το σκεπτικό πίσω από 
την προγραµµατισµένη για την ∆ευτέρα 
19 Ιουλίου επίσκεψη του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη στην Πελοπόννησο, όπως κά-
θε εξόρµηση του πρωθυπουργού στην 
περιφέρεια δεν µπορεί  παρά να έχει 
ενδιαφέρον. 

Αρκεί να µην εξαντλείται σε φωτο-
γραφήσεις, δίπλα σε ανθρώπους της 
παραγωγής και σε γενικότητες του τύ-
που… ο αγροτικός τοµέας είναι ο πυ-
λώνας για το νέο παραγωγικό µοντέλο 

που έχει ανάγκη η χώρα. Αυτά είναι λί-
γο πολύ γνωστά. 

Στις προηγµένες, έστω και επικοινω-
νιακά χώρες, κάθε τέτοια εκστρατεία του 
πρωθυπουργού, συνοδεύεται από µια 
ειδικότερη θεµατική τοποθέτηση - εξαγ-
γελία, µέσω της οποίας δίνεται το στίγµα 
ενός ειδικότερου σχεδιασµού, κάποιων 
προτεραιοτήτων, το πως η κυβέρνηση 
προτίθεται να προχωρήσει τα πράγµα-
τα. Η αλήθεια είναι ότι οι τελευταίες, 
κάπως αιφνιδιαστικές, επισκέψεις του 
πρωθυπουργού στην επαρχία δεν έδω-
σαν κάποιο ιδιαίτερο στίγµα πολιτικής.  
Η µόνη που συνοδεύτηκε από κάποια 
σηµειολογία, ήταν η επίσκεψη του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη στη Νεµέα, τον πε-
ρασµένο Απρίλιο, λίγα 24ωρα µετά τον 
µεγάλο παγετό και ήθελε να πει ότι οι 
αγρότες που υπέστησαν απώλειες θα 
αποζηµιωθούν. Βεβαίως, έχουν περά-

σει και πάλι έκτοτε τρεις µήνες και η 
κατάσταση, σε ότι αφορά τις συγκεκρι-
µένες αποζηµιώσεις παραµένει θολή. 
Αιωρείται ένα 40% προκαταβολή µέχρι 
το τέλος Ιουλίου, κανείς όµως δεν ξέ-
ρει, 40% επί ποιου ποσού, για ποιες α-
κριβώς καλλιέργειες, σε ποιες περιοχές 
και από ποιον κουµπαρά;  ∆εν υπάρχει 
αµφιβολία ότι ο χρόνος κατά τον οποίο 
προγραµµατίζεται η συγκεκριµένη επί-
σκεψη είναι κρίσιµος. Άλλωστε, έτσι που 
έχουν έρθει τα πράγµατα στον αγροτι-
κό χώρο, κάθε µέρα που περνάει είναι 
κρίσιµη και συνδέεται µε τη δυνατότητα 
των συντελεστών της αγροτικής παρα-

γωγής να παραµείνουν 
στο παιχνίδι. 

Αυτή τη φορά ωστό-
σο,  αυτό το οποίο κρί-
νεται είναι η δυνατότητα 
της χώρας να αντιληφθεί 
τις διεθνείς εξελίξεις, να 
κατανοήσει τις κατευθυ-
ντήριες γραµµές της νέας 
Κοινής Αγροτικής Πολι-
τικής, να αξιοποιήσει α-
ποτελεσµατικά τους δια-
θέσιµους κοινοτικούς πό-
ρους και να µη χάσει την 
ευκαιρία του Ταµείου Α-

νάκαµψης. Βεβαίως, όσο εύκολη είναι 
η περιγραφή αυτής της συγκυρίας, τό-
σο δύσκολη αποδεικνύεται η «γεφύρω-
ση» των όποιων δυνατοτήτων, µ’ αυτό 
που πραγµατικά είναι σήµερα η ελλη-
νική γεωργία και κτηνοτροφία. Κι αυτό 
γιατί, ανάµεσα σ’ αυτό που λέµε διοίκη-
ση και σ’ αυτό που απηχούν οι πραγµα-
τικοί συντελεστές της αγροτικής παρα-
γωγής υπάρχει χάος. Έχουν φροντίσει 
γι’ αυτό οι µεσολαβούντες. 

Γι’ αυτό και η επίσκεψη Μητσοτάκη 
στην Πελοπόννησο θα περιορισθεί σε 
κάποιες επισκέψεις σε αγροκτήµατα και 
µονάδες µεταποίησης της αγροτικής πα-
ραγωγής, σε εξαγγελίες κάποιων έρ-
γων τοπικής εµβέλειας -έχει ήδη φρο-
ντίσει γι’ αυτό ο νέος γενικός γραµµα-
τέας, ∆ηµήτρης Παπαγιαννίδης- και σε 
µια περιφερειακή σύσκεψη στην έδρα 
της Περιφέρειας στην Τρίπολη. 

Γραµµή
για νέα ΚΑΠ
από Μητσοτάκη
Εικάζεται άλλωστε ότι οι εµπνευστές της 
πρωθυπουργικής εξόδου, ενδιαφέρονται 
πρώτα απ’ όλα για την ενδυνάµωση του 
δικού τους πολιτικού προφίλ. Γι’ αυτό 
και το πιθανότερο είναι και την ∆ευτέρα 
στην Τρίπολη να µείνουν εκτός ατζέντας 
τα µεγάλα ανοικτά ζητήµατα που έχουν 
να κάνουν µε την κατανοµή και 
αξιοποίηση των επιλέξιµων βοσκοτόπων, 
τη χορήγηση δικαιωµάτων από το 
Εθνικό Απόθεµα, την εξυγίανση του 
ΟΠΕΚΕΠΕ και την αποµάκρυνση των 
κυκλωµάτων που εµφιλοχωρούν στο 
ΟΣ∆Ε, τον επανασχεδιασµό των 
παραγωγικών ζωνών, το άνοιγµα 
χρηµατοδοτήσεων του ΠΑΑ  σε νέες και 
δυναµικές επιχειρήσεις, κλπ. Όπως 
γνωστοποίησε πάντως ο 
περιφερειάρχης Πελοποννήσου 
Παναγιώτης Νίκας, ο πρωθυπουργός θα 
επισκεφθεί περιοχές στη δυτική 
Μεσσηνία, ενώ το µεσηµέρι θα βρίσκεται 
στην Τρίπολη όπου στην έδρα της 
Περιφέρειας θα έχει συναντήσεις, ενώ 
το απόγευµα (18:00) θα µιλήσει στο 
Αποστολοπούλειο Πνευµατικό Κέντρο 
Τρίπολης για την νέα ΚΑΠ.

Κρίνεται η δυνατότητα της χώρας 
να αντιληφθεί τις διεθνείς εξελίξεις, 
να κατανοήσει τις κατευθυντήριες 
της νέας ΚΑΠ και να αξιοποιήσει 
τους πόρους του Ανάκαµψης.



EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σε «αναμμένα κάρβουνα» βρί-
σκεται ο αμπελοοινικός κλά-
δος καθώς δεν έχει εγκριθεί 
η εθνική συμμετοχή 9 εκατ. 
ευρώ για την ενεργοποίηση 
και φέτος του έκτακτου μέ-
τρου της απόσταξης κρίσης, 
που θα συνδράμει στα αντί-
στοιχα κονδύλια του Εθνικού 
Φακέλου για αποσυμφόρηση 
της αγοράς ενόψει και του φε-
τινού τρύγου. 

Σε κάθε περίπτωση, κατά την 
ΚΕΟΣΟΕ, το ποσό αυτό δεν ε-
παρκεί για να καλύψει τα συ-
νολικά αιτήματα των οινοποι-
είων (συνεταιριστικά και ιδιωτι-
κά), που σύμφωνα με τις δηλώ-
σεις τους προτίθενται να απο-
στάξουν 20.000  τόνους οίνου.

Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει 
«λευκός καπνός» στο σκέ-
λος της χρηματοδότησης α-
πό τον κρατικό προϋπολο-
γισμό. Μάλιστα, όπως υπο-
στηρίζει η ΚΕΟΣΟΕ, από τον 
Απρίλιο 2021 ο υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης Σπή-
λιος Λιβανός απευθύνθηκε 
στον ομόλογό του υπουργό 
Οικονομικών, ζητώντας του 
να διαθέσει το ποσό των 20 
εκατ. ευρώ για το σκέλος της 
εθνικής χρηματοδότησης της 

απόσταξης κρίσης.
Το ποσό των 9 εκατ. ευ-

ρώ  (χωρίς δηλαδή εθνική 
χρηματοδότηση) πρόκειται, 
με τροποποιητική του δή-
λωση να κοινοποιήσει και 
το ΥΠΑΑΤ προς την Κομι-
σιόν για την ενεργοποίη-
ση του μέτρου. Την ίδια ώ-
ρα, η αρμόδια υπηρεσία έ-
χει προωθήσει προς υπο-
γραφή ΚΥΑ για τη φετινή 
απόσταξη κρίσης, που ορί-
ζει ανώτατο πλαφόν όγκου 
προς απόσταξη τους 800 τό-
νους ανά οινοποιείο, πλα-
φόν που μπορεί να τροπο-
ποιηθεί προς τα πάνω, αν: 

i)υπάρξουν αδιάθετες πο-
σότητες μετά το πέρας των 
αιτημάτων και
ii) εγκριθεί έκτακτη χρη-

ματοδότηση από τον κρατι-
κό προϋπολογισμό.

Σύμφωνα με την ΚΕΟΣΟΕ, 
την κακή συγκυρία των δη-
μιουργηθέντων αποθεμάτων, 
εκμεταλλεύονται κυκλώματα 
του ιδιωτικού εμπορίου, πιέ-
ζοντας προς τα κάτω τις τιμές 
παραγωγού, μετά από την τε-
λευταία  χρονιά που πολλοί 
είδαν τις τιμές των σταφυ-
λιών να μειώνονται κατά 50%.

Εκκρεμεί η εθνική ενίσχυση 
για την απόσταξη κρίσης

Στρεβλή αγορά
Οι οινοποιητικοί 
συνεταιρισμοί 

έδωσαν το 2020 
τιμές του 2019 σε 
μια στρεβλωμένη 

αγορά με απίστευτα 
χαμηλές τιμές οίνων 
0,13 με 0,20 ευρώ  



Συγκομιδή 
στα 12 brix 
Χαμηλά επίπεδα αιθυλένιου για 
βέλτιστη αποθήκευση καρπουζιού

ΤΗΣ  ΣΤΕΛΑΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ
  provelengiou@agronews.gr

Με πιο αισιόδοξο κλίµα, συ-
γκριτικά µε την περσινή χρο-
νιά, ξεκινήσαν οι πρώτες συ-
γκοµιδές για τα υπαίθρια καρ-
πούζια. Πέρα από την εµπειρία 
του παραγωγού για τον προσ-
διορισµό της βέλτιστης στιγ-
µής συγκοµιδής υπάρχουν 
και κάποιοι δείκτες ωριµότη-
τας που µπορούν να τυποποι-
ήσουν µε µεγαλύτερη ακρί-
βεια τη διαδικασία. Το καρ-
πούζι συγκοµίζεται κατά κύ-
ριο λόγο στην αρχή της ωρι-
µότητάς του, και παρ’ όλο που 
κατατάσσεται στα κλιµακτηρι-
ακά φρούτα, το χρώµα και η 
περιεκτικότητα του καρπού 
σε σάκχαρα µεταβάλλεται µε 
πολύ αργούς ρυθµούς µετά 
τη συγκοµιδή. 

Ένας από τους βασικούς δεί-

κτες ωριµότητας είναι η περι-
εκτικότητα σε διαλυτά στερεά 
συστατικά (∆ΣΣ) που µετριό-
νται µε οπτικό διαθλασιόµε-
τρο και εκφράζεται σε βαθµούς 
στην κλίµακα Brix. Συγκεκρι-
µένα η τιµή αυτή δεν θα πρέ-
πει να είναι χαµηλότερη από 
10 Brix, ενώ ιδανικά πρέπει 
να ξεπερνάει τα 12 Brix.

Στα συνήθη µακροσκοπικά 
«σηµάδια» συγκαταλέγονται 
η µετατροπή του άσπρου χρώ-
µατος της επιφάνειας που α-
κουµπά στο έδαφος σε απα-

λό κρεµώδες κίτρινο χρώµα. 
Επιπροσθέτως, χαρακτηριστι-
κή ένδειξη αποτελεί και το κι-
τρίνισµα και ακολούθως η ξή-
ρανση του µικρού υποκειµέ-
νου στον ποδίσκο του φύλλου 
που διευκολύνει την αποκο-
πή του καρπού από το υπόλοι-
πο φυτό. Ηµερολογιακά η συ-
γκοµιδή ξεκινά περίπου 30 η-
µέρες µετά την πλήρη άνθιση 
και συνεχίζεται σε «χέρια» για 
αρκετές εβδοµάδες.

Σε κάθε περίπτωση η συλ-
λογή των καρπών από το χω-
ράφι συνίσταται να πραγµα-
τοποιείται τις βραδινές ώρες, 
καθώς το πρωί υπάρχει αυξη-
µένος κίνδυνος «ανοίγµατος» 
των καρπών λόγω της υψηλής 
περιεκτικότητάς τους σε νερό. 

Συντήρηση έως 3 εβδοµάδες 
σε θερµοκρασία 10οC

Το καρπούζι είναι από τους 

καρπούς που αποθηκεύονται 
σε µέτριες θερµοκρασίες κα-
θώς όταν «πέσει» κάτω από 
τους 7oC προκαλούνται τραυ-
µατισµοί από ψύξη µε σκασί-
µατα στην επιφάνεια των καρ-
πών, ξεθώριασµα του χρώµα-
τος της σάρκας και απώλεια 
στη γεύση τους. Για τη βέλτι-
στη συντήρηση προτείνεται η 
ψύξη των καρπουζιών εντός 
µιας ηµέρας από τη συγκοµι-
δή στους 12-15oC. 

Επίσης, η εξασφάλιση ενός 
δροσερού περιβάλλοντος απο-
θήκευσης επιβραδύνει την α-
πώλεια σακχάρων. Η σχετική 
υγρασία στους ψυκτικούς θα-
λάµους αποθήκευσης ρυθµίζε-
ται στο 85-90%, ενώ προτείνε-
ται να τοποθετούνται πάνω σε 
παλέτες ή ράφια για να διευκο-
λύνεται ο καλός αερισµός και 
η οµοιόµορφη κατανοµή της 
υγρασίας και θερµοκρασίας. 

Μια ανάσα κάτω από το όριο επέµβασης το πράσινο σκουλήκι 
Ανησυχία επικρατεί στους παραγωγούς που βλέπουν τους πληθυσµούς του 
πράσινου σκουληκιού να είναι ήδη ιδιαίτερα αυξηµένοι προµηνύοντας µια 
δύσκολη χρονιά. Την εικόνα αυτή επιβεβαιώνει και το Περιφερειακό 
Κέντρο Προστασίας Φυτών Λάρισας-Βόλου, αναφέροντας σχετικά υψηλά 
επίπεδα συλλήψεων ενήλικων πράσινου σκουληκιού στο δίκτυο 
φεροµονικών παγίδων στις περισσότερες περιοχές της Περιφέρειας 

Λάρισας. Αυτή την εποχή τα βαµβακόφυτα εξαιτίας της µεγάλης οψίµισης της 
παραγωγής, βρίσκονται στο στάδιο έναρξης της ανθοφορίας στις πρώιµες 
βαµβακοφυτείες. Οι πολύ υψηλές θερµοκρασίες το τελευταίο διάστηµα φαίνεται να 
δρουν ανασταλτικά στη δράση του πράσινου και ρόδινου σκουληκιού, καθώς αυξάνουν 
τη θνητότητά τους τόσο στο στάδιο του αυγού όσο και της νεαρής προνύµφης. Πάντως 
τα έντοµα δεν έχουν ξεπεράσει το κατώτατο όριο επεµβάσεων, µε τους γεωπόνους να 
υπενθυµίζουν ότι το κατώτατο όριο επέµβασης για το πράσινο σκουλήκι είναι 6-8 
ζωντανές νεαρές προνύµφες µέσο όρο ανά 100 φυτά, ενώ η χηµική καταπολέµηση 
είναι πιο αποτελεσµατική όταν γίνεται στο 1ο ή στο 2ο στάδιο της προνύµφης.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΤΕΛΑ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ

Σάκχαρα 
Εξασφάλιση δροσερού 
περιβάλλοντος αποθή-

κευσης επιβραδύνει την 
απώλεια σακχάρων

Ψευδόκοκκος
των εσπεριδοειδών
Άσπρισαν τα εσπεριδοειδή από τον 
ψευδόκοκκο σε ορισµένες περιοχές του 
νοµού Ιωαννίνων και στο µεγαλύτερο 
µέρος της Αχαΐας µε τους παραγωγούς να 
έχουν ήδη πραγµατοποιήσει τις πρώτες 
επεµβάσεις προκειµένου να διατηρήσουν 
τον πληθυσµό υπό έλεγχο. Το κοκκοειδές 
αυτό µπορεί να προκαλέσει σηµαντικές 
ζηµιές στην καλλιέργεια, αποδυναµώνοντας 
τα δέντρα µε τη µύζηση των χυµών τους, 
προκαλεί καρπόπτωση, ενώ η παραγωγή 
µελιτώµατος ευνοεί την ανάπτυξη καπνιάς. 
Οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών των νοµών συνιστούν 
την εφαρµογή χηµικής καταπολέµησης 
µόνο στους οπωρώνες που παρουσίασαν το 
πρόβληµα την περασµένη χρονιά, δηλαδή 
πάνω από 15 % των καρπών µε 
συµπτώµατα ψευδόκοκκου και όπου δεν 
έχουν ληφθεί µέτρα για τη βελτίωση του 
αερισµού (κλάδεµα κλπ), να γίνει επέµβαση 
µε εγκεκριµένο εντοµοκτόνο. Σε 
µικρότερης έκτασης προσβολές συστήνεται 
ελευθέρωση των ωφέλιµων εντόµων 
Cryptolaemus montrouzieri και 
Leptomastix dactylopii και κλάδεµα.

Σκευάσµατα
ALFA: Zulu 10 EC
BAYER: Movento 150OD, Movento Gold 
100SC
CORTEVA: Flash 120 SC
Κ&Ν EFTHYMIADIS: Profil Extra 5SL
SIPCAM: Treenol EC.

Ρυγχίτης της ελιάς
Η εξάντληση των δέντρων από τις υψηλές 
θερµοκρασίες σε συνδυασµό µε τη 
µειωµένη καρπόδεση αφήνουν µικρά 
περιθώρια στους ελαιοκαλλιεργητές για να 
ανεχτούν προσβολές των καρπών τους από 
τον ρυγχίτη. Η προνύµφη τρέφεται µέσα 
στον πυρήνα του προσβεβληµένου καρπού, 
προκαλώντας πρόωρη καρπόπτωση. Τον 
Ιούλιο και Αύγουστο ξεκινούν και οι 
ωοτοκίες των ενηλίκων µέσα στους 
προσβεβληµένους καρπούς εντείνοντας το 
πρόβληµα. Αυτό το διάστηµα 
διαπιστώνονται ανησυχητικές προσβολές 
τοπικού χαρακτήρα στις πρώιµες και στις 
µεσοπρώιµες περιοχές. Οι γεωπόνοι 
συστήνουν συχνή και προσεκτική εξέταση 
των ελαιώνων όλων των περιοχών για 
έγκαιρη και αποτελεσµατική αντιµετώπιση. 
Στους ελαιώνες όψιµων περιοχών 
απαιτείται έλεγχος πυκνότητας πληθυσµού 
νωρίς το πρωί µε τίναγµα κλαδιών πάνω σε 
λευκή επιφάνεια. Αν καταµετρηθούν  
περισσότερα από 3 - 4 ακµαία ανά κλάδο 
συστήνεται ψεκασµός µε εντοµοκτόνο.

Σκευάσµατα
ALFA: Lamdex 2.5 WG
Κ&Ν EFTHYMIADIS: Kaiso Sorbie 5EG.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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ΤΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΑΣ ΜΑΝΙΑΤΗ*

Αύξηση της απόδοσης πάνω από 10% αλλά και 
αύξηση του ποσοστού των µεγάλων καρπών 
σε όλες τις κατηγορίες ποιότητας Α έως ΑΑΑ, 
έδειξαν οι πειραµατικοί αγροί στις δενδρώ-
δεις καλλιέργειες, σε εφαρµογές ολοκληρω-
µένου τρόπου λίπανσης της ICL. Το πρόγραµ-
µα περιελάµβανε υδρολίπανση µε Solinure 
και διαφυλλικούς ψεκασµούς µε Agroleaf και 
Nutrivant, προϊόντα που διαθέτει στην Ελλά-
δα και την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων 
η Medilco Hellas, µε πάνω από 30 χρόνια ε-
µπειρίας στον χώρο των λιπασµάτων. Ειδικό-
τερα, σε ό,τι αφορά τις σειρές κρυσταλλικών 
λιπασµάτων Solinure, αναφερόµαστε σε ανώ-
τερης ποιότητας προιόντα που υπόσχονται να 
κάνουν την διαφορά στις αποδόσεις των καλ-
λιεργειών. Η καθαρότητα των πρώτων υλών 
που χρησιµοποιούνται από την ICL, η σταθε-
ρά εξαιρετική αγορανοµική συµπεριφορά στο 
χωράφι, η εξαιρετική διαλυτότητα και οι στο-
χευµένοι τύποι που διατίθενται, την καθιστούν 
δικαίως την αξιόπιστη λύση στην υδρολίπαν-
ση για κάθε στάδιο καλλιέργειας.

Η σειρά Solinure GT αποτελείται από 9 τύ-
πους κατάλληλους για εφαρµογή σε θερµο-
κήπια αλλά και σε τούνελ. Όλοι οι τύποι έ-
χουν χαµηλή περιεκτικότητα σε ουρία, καλύ-
πτουν τις βασικές ανάγκες των φυτών σε Μα-
γνήσιο και περιλαµβάνουν χηλικά Ιχνοστοι-
χεία. Τα προϊόντα της σειράς Solinure GT δεν 
περιέχουν χλώριο.

Η σειρά Solinure FX είναι η νέα κατηγορία 
προϊόντων για υπαίθριες καλλιέργειες. ∆ίνο-
ντας έµφαση στην οικονοµία, τα Solinure FX 
έχουν όξινη δράση, διατηρώντας το αρδευτι-

κό σύστηµα καθαρό, αφού εξουδετερώνουν τα 
διττανθρακικά, χάρη στην όξινη δράση τους, 
βελτιώνοντας έτσι την διαθεσιµότητα των θρε-
πτικών στοιχείων στα φυτά.

 Η τεχνολογία PeKacid που αξιοποιείται α-
πό την σειρά Solinure FX, είναι µοναδική όσο 
και οι ανάγκες της κάθε καλλιέργειας. Είναι 
το µοναδικό, υδατοδιαλυτό, µόνο-κρυσταλλι-
κό φωσφορικό οξύ σε στερεά µορφή, ενώ είναι 
απαλλαγµένο από νάτριο και χλώριο. Μειώνει 
το pH στο αρδευτικό νερό ενώ παράλληλα το 
προστατεύει από τη δηµιουργία ιζηµάτων και 
εξασφαλίζει οµοιόµορφη κατανοµή του αρδευ-
τικού νερού και των λιπασµάτων.

Λόγω της όξινης δράσης των λιπασµάτων 
Solinure FX επιτυγχάνεται µείωση του εδαφι-
κού pH στη ριζόσφαιρα, διευκολύνοντας την 
απορρόφηση θρεπτικών στοιχείων όπως ο φώ-
σφορος και ο σίδηρος, ενώ παράλληλα προ-
λαµβάνουν την έλλειψη ασβεστίου.

Πέραν των µαρτυριών παραγωγών που το 
επιλέγουν, η υπεροχή τους αποδεικνύεται σε 
πειραµατικούς αγρούς µε εξαιρετικά αποτελέ-
σµατα. Σε εφαρµογές που έγιναν σε δενδρώ-
δεις καλλιέργειες συγκρίθηκε ο ολοκληρωµέ-
νος τρόπος λίπανσης της ICL (υδρολίπανση µε 
Solinure και διαφυλλικοί ψεκασµοί µε Agroleaf 
και Nutrivant) µε τον παραδοσιακό τρόπο λί-
πανσης τα αποτελέσµατα ήταν εξαιρετικά. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα 
της Medilco, www.medilcohellas.com.

*Γεωπόνου MSci

Μεγάλοι καρποί, καθαρό αρδευτικό 
με υδρολίπανση Solinure στα δέντρα
Προστασία του αρδευτικού δικτύου από τη δημιουργία ιζημάτων υπόσχονται τα προϊόντα ICL

Θρεπτικά στοιχεία
Λόγω της όξινης δράσης 
των λιπασµάτων Solinure 
FX επιτυγχάνεται µείωση 

του εδαφικού pH στη 
ριζόσφαιρα, διευκολύ-

νοντας την απορρόφηση 
θρεπτικών στοιχείων 

όπως ο φώσφορος και ο 
σίδηρος, ενώ παράλληλα 

προλαµβάνουν την 
έλλειψη ασβεστίου
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΟΦΟΣ

Το νέο µοντέλο VTS αναρτάται πί-
σω στα τρία σηµεία ζεύξης του ελ-
κυστήρα και προσφέρει µεγάλη 
ευελιξία ακόµα και σε φυτεύσεις 
4 x 4. Συνιστάται για αµυγδαλεώ-
νες καθώς διαθέτει αποφλοιωτές 
αµυγδάλου αλλά µπορεί να χρη-
σιµοποιηθεί και για άλλου τύπου 
δέντρα (π.χ. φιστίκια, καρύδια, ε-
λιές). Το µικρό βάρος λειτουργίας 
(1.300 κιλά) και η υψηλή ορατότη-
τα στο σηµείο σύνδεσης µε το δέ-
ντρο, το καθιστούν, σύµφωνα µε 

τον κατασκευαστή του, πολύ ευέ-
λικτο για τη συλλογή καρπών, και 
κορυφαία επιλογή για τη συλλο-
γή αµυγδάλων, κατέχοντας πολ-
λές πρωτιές που βελτιώνουν ση-
µαντικά τη διαδικασία συλλογής.     

Αποφλοιωτές 
και χωρητικότητα καρπού

∆ιαθέτει δύο αποφλοιωτές και 
δύο κοχλίες, οι οποίοι ρυθµίζο-
νται ανεξάρτητα από τις στροφές 
του ελκυστήρα. Αυτό είναι απα-
ραίτητο για την αποφυγή σπασί-
µατος του καρπού αλλά και για τη 
βέλτιστη προσαρµογή της λειτουρ-
γίας αναλόγως της ποικιλίας και 
ποσότητας καρπού στα δέντρα α-
νά χρονιά. Αυτό επίσης βελτιώνει 
την ίση κατανοµή του καθαρισµέ-
νου καρπού στην σκάφη αξιοποι-
ώντας την στο έπακρο. Η πλατφόρ-
µα του VTS χωράει έως και 570 κι-
λά καρπού, τη µεγαλύτερη µε δι-
αφορά στην κατηγορία του, ανα-
φέρει η κατασκευάστρια εταιρεία. 

Όσον αφορά την εκφόρτωση 
καρπού, αυτή γίνεται µε κοχλία 
που φτάνει στην άκρη του συλλέ-
κτη έτσι ώστε να µπορεί να αδειά-
σει στο µεγαλύτερο δυνατό ύψος. 
Η διαδικασία αδειάσµατος διαρκεί 
µόνο ένα µε ενάµισι λεπτό, καθι-
στώντας το το ταχύτερο στην κα-
τηγορία του. Ανάµεσα στα πλεο-
νεκτήµατα του VTS είναι το σω-
ληνοειδές πλαίσιο κάτω της πλατ-
φόρµας που το προστατεύει από 
το σύρσιµο στο έδαφος. Το VTS 
διατίθεται στην στάνταρτ εκδοχή 
του µε αυτόνοµη υδραυλική µονά-
δα µε ψυγείο λαδιού, χειριστήριο 

joystick για όλες τις κινήσεις και 
κεφαλή δόνησης τριών σηµείων 
ή παράλληλου κλεισίµατος Ζ10Χ.   

Τα µηχανήµατα της Agromelca 
διαθέτει στην ελληνική αγορά η Ε-
πιχειρηµατική Μονάδα ΕΛΞΙΣ Πε-
τρόπουλος.

Με τρεις εγκαταστάσεις 
παραγωγής και εξαγωγές σε 15 
χώρες η ισπανική Agromelca

Η Agromelca είναι µια µικρή οι-
κογενειακή επιχείρηση που συστά-
θηκε το 2003. Η κύρια δραστηριό-

τητά της είναι η κατασκευή µηχα-
νηµάτων συλλογής καρπών. Το 
2008 η Agromelca κατάφερε να 
δηµιουργήσει ένα εθνικό δίκτυο 
διανοµής και να εξαγάγει τα πρώ-
τα της µηχανήµατα. Σήµερα διαθέ-
τει 25 σηµεία διανοµής στην Ισπα-
νία και εξάγει τακτικά σε 15 χώρες. 
Αυτή τη στιγµή διαθέτει τρεις εγκα-
ταστάσεις παραγωγής, δυο στην ε-
παρχία Teruel, συγκεκριµένα στις 
περιοχές Calaceite και Alcaniz, και 
µια τρίτη στη Βραζιλία, όπου ιδρύ-
θηκε µία θυγατρική.

H εταιρεία ΒΙΟ.ΓΕ.ΚΑΤ διαθέτει µία πλού-
σια προϊόντική γκάµα για τη συλλογή 
έως την αποθήκευση των ξηρών καρ-
πών. Στην προϊόντική της γκάµα ξεχω-
ρίζουν οι υδραυλικοί δονητές Magga, 
που περιλαµβάνουν τον Erreppi Maga 
800 και τον Compact Maga 600, ευέ-
λικτα, εργονοµικά και οικονοµικά µη-
χανήµατα. Ο Compact Maga 600 προ-
σαρµόζεται εµπρός ή πίσω στα υδραυ-
λικά του τρακτέρ, ενώ απαιτεί µόλις 55 
ίππους από το µηχάνηµα που το έλκει, 

καθώς έχει βάρος 600 κιλών. ∆ιαθέ-
τει δικό του κύκλωµα λαδιού και µέ-
γιστο µήκος σε πλήρες άνοιγµα 3.507 
mm και ελάχιστο 1.664 mm. Πατεντα-
ρισµένη είναι η κεφαλή υψηλής συ-
χνότητας µε την οποία εξοπλίζεται, η 
οποία διαθέτει τούρµπο δόνηση για 
καλύτερο αποτέλεσµα στις δύσκολες 
συνθήκες. Είναι κατάλληλος για διά-
µετρο δένδρου από 15 έως 50 εκατο-
στά, πιάνει τον κλαδί και κορµό σε τέσ-
σερα σηµεία, ανεξαρτήτως σχήµατος.

Ανάµεσα στα πλεονεκτήµατα του VTS είναι το σωληνοειδές πλαίσιο προστασίας της πλατφόρµας.

Ο υδραυλικός δονητής Maga 
προσαρµόζεται εµπρός ή πίσω 

στα υδραυλικά του τρακτέρ. 

Δονητικές δέντρων MAGA 500-600-800

Η μηχανική 
συγκομιδή 
γίνεται ο κανόνας 
για τα ακρόδρυα
Ταχύτητα στη συλλογή και την αποφλοίωση 
με τα μηχανήματα VTS της Agromelca 

Εργοστάσια
Αυτή τη στιγµή η 

Agromelca διαθέτει 
τρεις εγκαταστάσεις 

παραγωγής, δυο 
στην επαρχία Teruel, 
συγκεκριµένα στις 

περιοχές Calaceite και 
Alcañiz, και µια τρίτη στη 
Βραζιλία, όπου ιδρύθηκε 

µία θυγατρική
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Επιθετική πολιτική
Την τελευταία εµπορική 

περίοδο, η Ένωση 
Αιγιαλείας προσέφερε 

δελεαστικές τιµές στους 
παραγωγούς έως και 1,80 

ευρώ, Ωστόσο η ζήτηση 
µειώθηκε και µεγάλο 

µέρος των αγοραστών, 
δεν εµφανίσθηκε για να 
υπογράψει συµβόλαια

Πολιτικές προεκτάσεις 
παίρνει η υπόθεση της 
σταφίδας με Αιγιώτες 
να βάλουν ευθέως κατά 
του υπουργού που όπως 
τονίζουν δεν του έχουν 
μάθει καλά τα γράμματα

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Oξύνεται η αντιπαράθεση γύρω από το θέµα των α-
διάθετων αποθεµάτων σταφίδας µε την Παναιγιά-
λειο Ένωση Συνεταιρισµών και όσους στοιχίζονται 
γύρω από αυτή να ζητούν κρατικές ενισχύσεις «ε-
δώ και τώρα» και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης να λέει πως στηρίζει µεν τους παραγωγούς ό-
χι όµως τις λανθασµένες εµπορικές πολιτικές, ρί-
χνοντας τη µπάλα στην κερκίδα. 

Οι παραγωγοί της Αιγιαλείας ζητούν λύσεις εντός 
15 ηµερών και προειδοποιούν µε παµπελοποννη-
σιακό συλλαλητήριο στις 5 Αυγούστου.

Μάλιστα, λάδι στη φωτιά έριξε η τελευταία απά-
ντηση Λιβανού σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευ-
τή ΣΥΡΙΖΑ κ. Σ. Αραχωβίτη, ότι δεν προκύπτει δια-
ταραχή των εξαγωγών σταφίδας οφειλόµενη στον 
Covid, ενώ η κορινθιακή σταφίδα δεν ανήκει στον 
αµπελοοινικό τοµέα ώστε να µπορούν να υλοποι-
ηθούν έκτακτα µέτρα στήριξης τύπου «απόσταξης 
κρίσης» και «πράσινου τρύγου». Όπως είπε ο κ. 
Λιβανός µε βάση τα επίσηµα στοιχεία που συλλέ-
γονται σε συνεργασία µε την ΕΛΣΤΑΤ και την ΑΑ-
∆Ε, οι εξαγωγές σταφίδας 2018 έως 2020 κυµαί-
νονται στα ίδια επίπεδα ήτοι:

 Το 2018 ήταν 15.932.035 κιλά, το 2019 ήταν 
16.979.945 κιλά και το 2020 ήταν 15.892.443 κιλά.

 Για το τρέχον έτος, έως τον Απρίλιο 2021, οι εξα-
γωγές ήταν 4.398.985 κιλά, ενώ το αντίστοιχο χρονι-
κό διάστηµα το 2018 ήταν 4.279.284, το 2019 ήταν 
4.370.046 κιλά και το 2020 ήταν 5.344. 672 κιλά.

 Μάλιστα, όπως είπε τόσο από την εταιρεία Melisagro 
όσο και από την ΠΕΣ, το υπουργείο δεν έχει λάβει 
τα στοιχεία εκείνα, τα τιµολόγια πωλήσεων και α-
γορών, που να αµφισβητούν τα επίσηµα στοιχεία 
του ΥΠΑΑΤ.

Παράλληλα, θύµισε ότι η κορινθιακή σταφίδα 
είναι ένα προϊόν που λαµβάνει συνδεδεµένη ενί-
σχυση. Για το έτος αιτήσεων 2020, σύµφωνα µε ε-
νηµέρωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, 5.399 παραγωγοί έλα-
βαν το ποσό των 3,9 εκατ. ευρώ, θυµίζοντας ότι η 
ΠΕΣ υλοποιεί πρόγραµµα προώθησης της σταφί-
δας στη Νοτιοανατολική Ασία χρηµατοδοτούµενο 
από το ΥΠΑΑΤ, ύψους 2, 1 εκατ. ευρώ. 

Για την ώρα, όπως προκύπτει από τη σχετική α-
νακοίνωση, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εί-
ναι σε επικοινωνία µε τα υπουργεία Άµυνας, Προ-
στασίας του Πολίτη και Παιδείας ώστε στο πλαίσιο 
της δυνατότητας απορρόφησης προϊόντων από το 
κράτος να συµπεριληφθεί και η σταφίδα. Αυτό ε-
ξάλλου τέθηκε και στο πρόσφατο συλλαλητήριο 
στο Αίγιο, ζητώντας τα αποθέµατα να διατεθούν 
σε απόρους, σχολεία, νοσοκοµεία, στρατό και δο-
µές φιλοξενίας.

Προσπάθεια για συνάντηση µε Μητσοτάκη 
τη ∆ευτέρα στην Τρίπολη

Μέσα σε αυτό το κλίµα και ενόψει του επερχό-
µενου τρύγου, στο κάλεσµα της η Παναιγιάλειος 
Ένωσης Συνεταιρισµών, ένα 24ωρο πριν το δυ-
ναµικό συλλαλητήριο των παραγωγών της Αιγι-
αλείας στις 14 Ιουλίου, επέµενε στην απόσυρση 
των αποθεµάτων ως µόνη λύση, κάνοντας λόγο 

για «συντεχνίες συµφερόντων» και επιχείρηση 
«δυσφήµιση» της Οργάνωσης. 

Ακολούθως το ψήφισµα, της Συντονιστικής Ε-
πιτροπής του συλλαλητήριου αναφέρει ότι θα ε-
πιδιωχθεί συνάντηση µε τον πρωθυπουργό, που 
θα βρίσκεται στην Τρίπολη τη ∆ευτέρα 19 Ιουλίου, 
στην διάρκεια της οποίας θα επιδοθεί ψήφισµα µε 
τα αιτήµατα των παραγωγών προκειµένου να α-
ποσοβηθεί µια «επερχόµενη σταφιδικής κρίσης».

Προθεσµία 15 ηµερών ή παµπελοποννησιακό 
συλλαλητήριο στις 5 Αυγούστου

Εξάλλου, όπως ειπώθηκε το συλλαλητήριο ήταν 
ευκαιρία «να ακουστούν τα αιτήµατα των σταφι-
δοπαραγωγών σε όλα τα επίπεδα της πολιτικής η-
γεσίας καθώς θεωρείται βέβαιο ότι κάπου σταµα-
τούν ή στρεβλώνεται το νόηµά τους χωρίς να φτά-
νει η πραγµατική εικόνα στο µέγαρο Μαξίµου και 
στον πρωθυπουργό για την επερχόµενη σταφιδι-
κή κρίση που κάποιες συντεχνίες συµφερόντων 
επι τρεισήµισι µήνες προετοιµάζουν». 

Σε κάθε περίπτωση τονίστηκε, δίνεται προθε-
σµία 15 ηµερών για λύσεις στην κορινθιακή στα-
φίδα, διαφορετικά θα προχωρήσουν σε παµπε-
λοποννησιακό συλλαλητήριο στην Αθήνα στις 
5 Αυγούστου. 

Δασκαλεμένος Σπήλιος
έκτακτες ενισχύσεις 
και λάθη στη σταφίδα

Το κράτος αγοραστής 
ύστατης καταφυγής, 
λέει ο ΣΥΡΙΖΑ
Την ώρα που ο υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης 
παραθέτει στοιχεία ότι δεν 
προκύπτει διαταραχή των 
εξαγωγών σταφίδας λόγω 
Covid, αντικρούοντας αιτήµατα 
στήριξης των αδιάθετων 
ποσοτήτων, η αξιωµατική 
αντιπολίτευση κάνει λόγο για 
πίστωση de minimis 40.000 
ευρώ σε 6 παραγωγούς 
σουλτανίνας από το Ηράκλειο 
Κρήτης. Με ανακοίνωσή του 
το τµήµα Αγροτικής Πολιτικής 
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ισχυρίζεται ότι η 
Βάθη µοιράζει επιλεκτικά de 
minimis σε 6 παραγωγούς της 
Κρήτης, διερωτώµενη για την 
ταυτότητα αυτών. «Τη στιγµή 
που ΑΕΣ, συνεταιρισµοί και 
αγρότες αγωνιούν για το 
µέλλον του προϊόντος και την 
εξασφάλιση του εισοδήµατος 
τους, το ΥΠΑΑΤ από το ένα 
αυτί κωφεύει, ενώ από το άλλο 
ακούει τα αιτήµατα των δικών 
της παιδιών και δίνει 
επιλεκτικά de minimis», λέει. 
Προτείνει να λειτουργήσει 
η πολιτεία σαν «αγοραστής 
ύστατης καταφυγής» και 
να αγοράσει τις αδιάθετες 
ποσότητες σταφίδας, τις οποίες 
θα κατευθύνει σε σχολεία, 
στρατό, δοµές αλληλεγγύης 
και γενικά για ανακούφιση των 
πολιτών που χειµάζονται από 
τις πολιτικές της καθώς και 
απόσυρση των αδιάθετων 
ποσοτήτων περσινής σταφίδας 
µέσω χρηµατοδοτούµενου 
προγράµµατος αντίστοιχου µε 
αυτό της «απόσταξης κρίσης» 
που εφαρµόστηκε για τον 
οινοποιητικό κλάδο.

ΕΙΚΟΝΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΤΑΦΙ∆ΑΣ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΤΑΦΙ∆ΑΣ
 �ΣΕ ΚΙΛΑ�

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 
ΕΤΩΝ 2018�2021 �ΣΕ ΚΙΛΑ�

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2021

15.932.035

16.979.945

15.892.443

4.279.284

5.344.672

4.398.985

4.370.046





Λόγω μακροχρόνιων υποχρεώσεων

Με 26.000 δυνάμενους 
οι Νέοι Αγρότες, αλλά 
με δεύτερες σκέψεις 
για την τελική αίτηση 

Δύο μήνες πριν βγει στον αέρα η προκήρυξη, οι μελετητές 
παρατηρούν συγκράτηση του ενδιαφέροντος σε επίπεδα που 
θα καλύψουν άνετα τα 420 εκατ. ευρώ του προϋπολογισμού

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

∆ύο µήνες πριν βγει στον αέρα η 
προκήρυξη, οι περισσότεροι µελε-
τητές παρατηρούν σχετική συγκρά-
τηση ενδιαφέροντος από την πλευ-
ρά των νέων εν δυνάµει δραστηριο-
ποιούµενων στο χώρο να υποβάλουν 
αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραµµα, 
κάτι που σηµαίνει ότι οι φάκελοι θα 
καλύψουν οριακά τα 420 εκατ. ευρώ 
του προϋπολογισµού. 

Την ίδια στιγµή βέβαια, υπάρχει 
και η εκτίµηση που θέλει τις νέες δη-
λώσεις ΟΣ∆Ε από αγρότες κάτω των 
40 ετών που πληρούν τα προβλεπό-
µενα κριτήρια τυπικής απόδοσης, να 
οδηγούν σε διπλάσιο αριθµό αιτήσε-
ων (φάκελοι) απ’ αυτόν που δύναται 
να ικανοποιήσει ο προβλεπόµενος 
προϋπολογισµός του προγράµµατος. 

Το ενδιαφέρον λοιπόν παραµένει 
αρκετά υψηλά λόγω του πριµ των 
35.000-40.000 ευρώ που έχει ανα-
κοινωθεί, ωστόσο η δέσµευση για 
υποχρεωτική παραµονή στο αγροτι-
κό επάγγελµα έως το 2030 σε συνδυ-
ασµό µε τα υψηλότερα κριτήρια τζί-
ρου ένταξης και τις φορολογικές υ-
ποχρεώσεις που απορρέουν από το 
ίδιο το πρόγραµµα, φαίνεται να ισορ-
ροπούν την κατάσταση. 

Σηµειώνεται πως µε τον προϋπολο-
γισµό του Μέτρου στα 420 εκατ. ευ-
ρώ, αναµένεται να «χωρέσουν» στο 
πρόγραµµα γύρω στους 11.000 δικαι-
ούχους. Αξίζει να σηµειωθεί εδώ βέ-
βαια ότι το 2009 και το 2014 όπου οι 
δεσµεύσεις ήταν 10ετίας και το πριµ 
χαµηλότερο σε σχέση µε την επικεί-
µενη πρόσκληση, οι δικαιούχοι ήταν 
8.142 και 11.116 αντίστοιχα. Ωστόσο, 
τότε, δεν υπήρχε ούτε η απαίτηση για 
10.000-12.000 Τυπική Απόδοση (Τ.Α) 
για την ένταξη στο πρόγραµµα, ού-
τε η ετήσια υποχρέωση για απόδει-

Σε ιδιώτες φαίνεται πως στρέφονται  
πλέον οι Περιφέρειες ώστε όχι µόνο 
τρέξουν η υλοποίηση και οι πληρω-
µές δικαιούχων των υφιστάµενων ε-
πενδυτικών προγραµµάτων του ΠΑΑ 
αλλά και για να γίνει άµεση η έντα-
ξη των νέων δικαιούχων στις προ-
κηρύξεις Νέων Αγροτών και Σχεδί-
ων Βελτίωσης που έρχονται. 

Συγκεκριµένα, η Περιφέρεια ∆υ-
τικής Ελλάδας κάνει την αρχή, προ-
κηρύσσοντας σχετική θέση «για την 
οµαλή διεκπεραίωση των έργων που 
ήδη υλοποιούνται και δεν έχουν ο-
λοκληρωθεί» αλλά και «για την υ-
ποστήριξη των υπηρεσιών για την 
έκδοση νέων προκηρύξεων και την 
αξιολόγηση των προτάσεων για την 
άµεση ένταξη των δικαιούχων στα 
προγράµµατα και την έναρξη υλο-
ποίησης των δράσεων.» Υπενθυµί-
ζεται πως οι Περιφέρειες έχουν α-
ναλάβει µεταξύ άλλων τα Μέτρα µι-
κρής Μεταποίησης, Σχεδίων Βελτίω-
ση, Νέων Αγροτών, LEADER και Συ-
νεργασία (Μέτρο 16). 

Η πρόσκληση αυτή έρχεται εν µέ-
σω πίεσεων που έχει ξεκινήσει να α-

σκεί στις περιφερειακές αρχές η γε-
νική γραµµατεία που είναι υπεύθυνη 
για τα Προγράµµατα Αγροτικής Ανά-
πτυξης, καθώς όλο και λιγοστεύουν 
τα περιθώρια για έγκαιρη απορρό-
φηση των κονδυλίων. Οι καθυστερή-
σεις άλλωστε και στους Νέους Αγρό-
τες που... γέρασαν µέχρι τη 2η δόση 
και στα Σχέδια Βελτίωσης που προ-
κηρύχθηκαν το 2017 και υλοποιού-
νται µετά από τέσσερα χρόνια, σίγου-
ρα δεν είναι θετικό σηµάδι. 

Εν τω µεταξύ, συνάντηση πραγµα-

Άμεσα οι εντάξεις στις νέες 

ξη τζίρου βάσει φορολογικών στοιχεί-
ων στο 50% της αρχικής Τ.Α, ούτε ο στό-
χος κατά το έτος ολοκλήρωσης του επι-
χειρηµατικού σχεδίου να επιτύχουν οι 
δικαιούχοι τυπική απόδοση αυξηµένη  
τουλάχιστον 20%.  Είναι πάντως γεγο-
νός πως οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει 
να περιµένουν τουλάχιστον έως τα τέ-
λη του 2023 για ένα ακόµα πρόγραµµα, 
οπότε το φετινό είναι µεγάλη ευκαιρία.

Από 34.000 αιτήσεις ΟΣ∆Ε νέων 
αγροτών, οι 26.000 πληρούν το 
βασικό κριτήριο Τυπικής Απόδοσης

Την ίδια στιγµή πάντως υπάρχει και 
η πλευρά των µελετητών που επιµένει 
ότι ο αριθµός των υποψήφιων για το 
πρόγραµµα θα είναι τελικά πολύ µεγα-
λύτερος απ’ αυτόν που έως τώρα πολ-
λοί εκτιµούν. Κι αυτό γιατί, όπως δεί-
χνουν τα στατιστικά στοιχεία, οι νέοι α-
γρότες που υπέβαλαν πρώτη φορά φέ-
τος δήλωση υπερβαίνει τους 34.000 εκ 
των οποίων, τουλάχιστον 26.000 πλη-
ρούν το βασικό κριτήριο, δηλαδή αυ-
τό της προβλεπόµενης για τη δραστη-
ριότητά τους τυπικής απόδοσης. Με δε-
δοµένο µάλιστα ότι σ’ αυτή την κατηγο-
ρία έχουµε να κάνουµε µε νέους δυνα-
µικούς επαγγελµατίες που συνειδητά 
υπέβαλαν για πρώτη φορά φέτος, δή-
λωση ΟΣ∆Ε, οι πιθανότητες όλοι αυτοί 
να µπουν τελικά στη διαδικασία της υ-
ποβολής φακέλου, ένταξης στο πρό-
γραµµα είναι αυξηµένη. 

Προκήρυξη
Η πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος των Νέων 

Αγροτών θα εκδοθεί εντός του 
Σεπτεµβρίου µε προϋπολογισµό 

420 εκατ. ευρώ

Φέτος θα είναι 
η τελευταία 
πρόσκληση Νέων 
Αγροτών µε τους 
κανόνες της 
τρέχουσας ΚΑΠ.
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Απόρριψη
Στην περίπτωση µη επάρκειας 
πόρων, εγκρίνονται κατά 
προτεραιότητα οι αιτήσεις µε την 
υψηλότερη βαθµολογία, ενώ οι 
υπόλοιπες αιτήσεις απορρίπτονται, 
αναφέρει η προδηµοσίευση. 

Ένταξη
Το 2009 εντάχθηκαν 8.142 
δικαιούχοι, το 2014, 11.116 
και το 2016 συνολικά 15.000 
δικαιούχοι στο πρόγραµµα 
των Νέων Αγροτών. Φέτος το 
ενδιαφέρον είναι πολύ υψηλό, 
αλλά το κατά πόσο θα 
µεταφραστεί σε φακέλους 
ενίσχυσης µένει να φανεί. 

Βάση
Η ελάχιστη βαθµολογία που 
οφείλει να συγκεντρώσει 
ο εν δυνάµει δικαιούχος είναι 
40 βαθµοί για τις Περιφέρειες 
Αττική, Νοτίου Αιγαίου και 
Ιονίων Νήσων και 45 βαθµοί 
για την υπόλοιπη χώρα.



προκηρύξεις

Επιπλέον λεφτά 
στα LEADER για 
τους επιλαχόντες
Tην αύξηση των απορροφήσεων 
και του ρυθµού υλοποίησης των 
προγραµµάτων LEADER ζήτησε από 
εκπροσώπους του Ελληνικό ∆ίκτυο 
Οµάδων Τοπικής ∆ράσης, σε πρό-
σφατη συνάντηση ο Γενικός Γραµ-
µατέας Ενωσιακών Πόρων και Υ-
ποδοµών, ∆ηµήτρης Παπαγιαννί-
δης. Προς το παρόν, ελάχιστες είναι 
οι Οµάδες Τοπικής ∆ράσης (ΟΤ∆) 
που έχουν πραγµατοποιήσει πλη-
ρωµές προς δικαιούχους προγραµ-
µάτων LEADER. 

Μάλιστα, η κατανοµή των επιπλέ-
ον 50 εκατ. ευρώ δηµόσιας δαπά-
νης για τους «επιλαχόντες» του Μέ-
τρου, έγινε µε το  σκεπτικό πως, ε-
φόσον δεν υλοποιούν οι ήδη ενταγ-
µένοι, θα γίνει προσπάθεια να σω-
θεί η παρτίδα από όσους έµειναν 
εκτός προγράµµατος λόγω έλλει-
ψης πόρων. Ενδεικτικό είναι πως 
αµέσως µετά την ανακοίνωση του 
Υπουργείου (5 Ιουλίου 2021) για 
την έγκριση των επιπλέον κονδυλί-
ων, ανακοινώθηκαν και οι πίνακες 
των θετικά αξιολογηµένων έργων 
που εντάσσονται στο πρόγραµµα.

Αναφορικά τώρα µε τη νέα προ-

κήρυξη των Leader που είχε προ-
γραµµατιστεί επί ηµερών Κωνταντί-
νου Μπαγινέτα και είχε εξαγγείλει 
ο ίδιος δηµόσια µέσα στον Ιούνιο 
µέσω τοπικού καναλιού, µάλλον η 
εισήγηση του κ. Παπαγιαννίδη ο 
οποίος ανέλαβε τις τύχες του ΠΑΑ 
και τη διαχείριση των προκηρύξε-
ων της περιόδου 2021-2022, είναι 
αρνητική. Χαρακτηριστική ήταν η 
δήλωση του ∆ιευθυντή της Εται-
ρείας Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου 
(ΕΤΑΛ) Α.Ε. Αναστάσιου Περιµένη 
στο emprosnet, µε αφορµή την κα-
τανοµή των νέων πόρων και την 
ένταξη ακόµα 63 προτάσεων στο 
LEADER Λέσβου όπου ανέφερε ό-
τι «η ουσία είναι ότι ήρθε το πλή-
ρωµα του χρόνου και το αίτηµα να 
χρηµατοδοτηθούν αυτές οι πράξεις 
και όχι να βγει νέα πρόσκληση έ-
γινε αποδεκτό». 

Αξίζει να σηµειωθεί εδώ, πως 
τα επιπλέον 50 εκατ. ευρώ για τα 
LEADER, φαίνεται πως είναι χρή-
µατα που έχουν µείνει «κάβα» α-
πό το ΠΑΑ 2014-2020 (αφορούν 
εγκρίσεις του 2020). Εφόσον επι-
βεβαιωθεί αυτό, ενδιαφέρον θα έ-
χει σε αυτή την περίπτωση η αντί-
δραση των επιλαχόντων των Σχε-
δίων Βελτίωσης που τόσο καιρό ει-
σπράττουν αρνητικές απαντήσεις 
για την ένταξή τους, καθώς, η πο-
λιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ λέει πως 
ούτε υπάρχουν άλλα χρήµατα και 
ούτε µπορούν να «πειραχτούν» τα 
λεφτά της µεταβατικής ΚΑΠ για πα-
λιές εντάξεις. 

Πιέσεις στους τραπεζίτες
για παροχή ρευστότητας
στις µικροµεσαίες
Με σκοπό να αυξηθεί η πίεση προς 
τις Τράπεζες για να ανοίξουν το 
πεδίο χρηµατοδοτήσεων προς τις 
µικροµεσαίες επιχειρήσεις των 
οποίων τα αιτήµατα δανεισµού 
απορρίπτουν σε πολύ µεγάλο βαθµό, 
πραγµατοποιήθηκε την περασµένη 
Τετάρτη συνάντηση µεταξύ των 
Τραπεζών του Υπουργείου 
Οικονοµικών και των φορέων.
Ενδεικτικό της συντηρητικής 
πολιτικής των τραπεζών είναι πως 
από τα πρόγραµµα εγγυηµένων 
δανείων της Αναπτυξιακής 
Τράπεζας, µόλις 10 εκατ. ευρώ από 
τα 500 εκατ. διαθέσιµα έχουν 
εκταµιευθεί για τη χρηµατοδότηση 
των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, 
καθώς οι τράπεζες δυσκολεύονται 
να βρουν λύσεις για την 
αξιολόγηση ειδικά των µικρών και 
πολύ µικρών επιχειρήσεων. Την 
ίδια στιγµή, σύµφωνα µε την 
ανακοίνωση της ΤτΕ, το µέσο 
επιτόκιο δανεισµού για τις 
επιχειρήσεις αυξήθηκε στο 3% και 
ειδικά για τις µικροµεσαίες 
επιχειρήσεις στο 3,5%.

τοποίησε η ηγεσία του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης στα γραφεία 
της Γενικής Γραµµατείας Ενωσιακών 
Πόρων και Υποδοµών µε τον γ.γ ∆η-
µήτρη Παπαγιαννίδη και τους προ-
ϊσταµένους των διαχειριστικών αρ-
χών του ΠΑΑ την περασµένη Τετάρ-
τη. Κατά τη συνάντηση δόθηκαν ο-
δηγίες για την «καλύτερη υλοποί-
ηση των πόρων της νέα περιόδου, 
της νέας ΚΑΠ και του Ταµείου Ανά-
καµψης.», όπως ανέφερε σε σχετι-
κό δελτίο τύπου το ΥΠΑΑΤ. 

Εκταµιεύσεις
Προς το παρόν, είναι 
ελάχιστες οι ΟΤ∆ που 

έχουν εκταµιεύσει 
χρήµατα προς τους δικαι-

ούχους που υλοποιούν 
ιδιωτικές επενδύσεις
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ

Αναπτυξιακός 
Νόµος
Οι αιτήσεις για τα 
καθεστώτα Γενική 
Επιχειρηµατικότητα και 
Ενίσχυση Μικρών και Πολύ 
Μικρών Επιχειρήσεων 
πραγµατοποιούνται έως 
και τις 30 Ιουλίου.

Μέτρο 5.1 
Αντιχαλαζικά
Παράταση µέχρι την 1η 
Σεπτεµβρίου 2021 έλαβε η 
2η προκήρυξη του Μέτρου 
5.1 για την επιδότηση της 
αντιχαλαζικής προστασίας, 
σύµφωνα µε τροποποιητική 
απόφαση, η οποία 
παράλληλα ορίζει αυξηµένο 
ποσό ανώτατου επιλέξιµου 
προϋπολογισµού, τα 
400.000 ευρώ για τα 
φυσικά-νοµικά πρόσωπα 
και το 1 εκατ. ευρώ για τα 
Συλλογικά Σχήµατα.

Μέτρο 4.1.2 
Αρδευτικά
Έως τις 30 Σεπτεµβρίου 
γίνονται δεκτές οι αιτήσεις 
για ένταξη στο Μέτρο 4.1.2 
«Υλοποίηση επενδύσεων 
που συµβάλλουν στην 
εξοικονόµηση ύδατος».

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ
∆ΑΠΑΝΗΣ

ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΑΑ

ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ 
ΠΟΡΩΝ

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΠΑΑ

117,23% 68,10%
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ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Η Horsch αποκάλυψε τις πρώτες εικόνες 
του αυτόνοµου Robo στις αρχές του έτους, 
µε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε τον Απρί-
λιο από τον Philipp Horsch, τον αδελφό 
του συνιδρυτή Michael Horsch, να κάνει 
το γύρο του διαδικτύου. Τώρα η Horsch έρ-
χεται µε τις πρώτες φωτογραφίες της αυτό-
νοµη σπαρτικής Robo. Η κατασκευάστρια, 
ωστόσο, δεν αποκαλύπτει πολλά για τα τε-
χνικά χαρακτηριστικά του µηχανήµατος, 

ωστόσο, είναι σαφές ότι το Robo πατάει σε 
ερπύστριες και η σπαρτική οµοιάζει στην 
Horsch Maestro µε τις 24 µονάδες σποράς.

Λόγω των κανονισµών ασφαλείας, δεν ε-
πιτρέπεται ακόµη να ταξιδέψει το Robo µό-
νο του και να κάνει τη δουλειά και αυτό ση-
µαίνει ότι, προς το παρόν, πρέπει να υπάρ-
χει ακόµη ένα άτοµο σε απόσταση 600 µέ-
τρων από αυτό.

Το µηχάνηµα φιλοξενεί ένα θερµικό κι-
νητήρα και ένα πνευµατικό σύστηµα για τη 
διαχείριση της πέδησης. Όσον αφορά στη 
µετάδοση, η Horsch έχει υιοθετήσει ένα υ-

Αποκαλυπτήρια για 
το αγροτικό ρομπότ 
της εταιρείας Horsch   
Εργαλείο για τη νέα γενιά αγροτών το χαρακτήρισαν 
οι συνιδρυτές της εταιρείας Phillip και Michael Horsch

Νέα έκδοση δονητικής 
σαύρας B411 PLUS 
της ιταλικής SICMAsrl
Η εταιρεία Παναγροτική ΑΕΒΕ διαθέτει στην ελληνική α-
γορά τη δονητική σαύρα B411 PLUS που έχει αποκτήσει 
ήδη µεγάλο κοινό στην Ελλάδα από παραγωγούς ελιάς 
και ακρόδρυων. Σε νέα έκδοση, πιο ενισχυµένη, η δονη-
τική αυτή συνεχίζει να αποτελεί το χαµηλότερο, το πιο 
ευέλικτο και το πιο δυνατό µηχάνηµα της αγοράς ιδα-
νικό και για πυκνοφυτεµένες καλλιέργειες ελιάς, φιστι-
κιάς, καρυδιάς, αµυγδαλιάς, σύµφωνα µε τον υπεύθυνο 
επικοινωνίας της Παναγροτική ΑΕΒΕ (www.panagrotiki.
com), Γιώργο Σαµαντά. 

Η δονητική σαύρα έκανε την εµφάνιση της πρώτη φο-
ρά το 2013 σε ελαιώνες και φυστικεώνες της Φθιώτιδας 
και έκτοτε εξαπλώθηκε σε όλη την ελληνική αγορά µε 
αιχµή του δόρατός της την αξιοπιστία της και την από-
δοσή της. Τα βασικότερα πλεονεκτήµατα της τελευταί-
ας έκδοσης του µηχανήµατος είναι:

Νέος εξοπλισµός
Μακρύ τηλεσκοπικό µπράτσο µήκους 4 µέτρων. Έ-

τσι αποφεύγεται το πάτηµα του καρπού κατά τη συλλο-
γή ενώ υπάρχει η δυνατότητα δόνησης σε ψηλά κλα-
διά του δέντρου.

Μεγαλύτερη δονητική δαγκάνα για άνετη δόνηση 
κορµών µε διάµετρο έως 55 εκ.

Νέος κινητήρας Kubota 75 ίππων για ακόµη πιο ι-
σχυρή δόνηση.

Μεγαλύτερο διάκενο µεταξύ εδάφους και σασί µη-
χανήµατος για εργασία και πορεία σε ακόµη πιο επικλι-
νή και ανώµαλα εδάφη. 

 ∆υνατότητα τοποθέτησης οµπρέλας συλλογής καρπών.
∆υνατότητα τοποθέτησης καµπίνας κλειστού τύπου 

µε κλιµατισµό.

Η δονητική B411 PLUS εξοπλίζεται µε µακρύ τηλεσκοπικό 
µπράτσο µήκους 4 µέτρων. Έτσι αποφεύγεται το πάτηµα 
του καρπού κατά τη συλλογή ενώ υπάρχει η δυνατότητα 
δόνησης σε ψηλά κλαδιά του δέντρου.
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Πλατφόρμες TRL 
για τη μεταφορά 
βάμβακος από την  
εταιρεία Koutsikos 
Η εταιρεία Koutsikos εί-
ναι γνωστή για την εξει-
δίκευσή της στην κατα-
σκευή µηχανηµάτων για 
την καλλιέργεια βαµβα-
κιού όπως φρεζοσκαλι-
στήρια, σκαλιστήρια, ψεκαστικά, στελεχοκόπτες και 
καταστροφείς.  Σύµµαχος του Έλληνα αγρότη από το 
1973, κατασκευάζει επίσης την επιτυχηµένη πλατφόρ-
µα TRL για τη µεταφορά βαµβακιού. 

Η πλατφόρµα χαρακτηρίζεται από τη στιβαρή κατα-
σκευή και τη δυνατότητα διαµόρφωσης σύµφωνα µε 
τις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη. Είναι διαθέσιµη σε 
διαστάσεις από 8 έως 10 µέτρα και εφοδιάζεται µε πα-
ραπέτα σταθερά ή ανοιγόµενα και είναι ετοιµοπαρά-
δοτη. Όπως λέει η Koutsikos είναι η µόνη πλατφόρµα 
ελληνικής κατασκευής που κατασκευάζεται σε µαζική 
παραγωγή. Τα επί µέρους εξαρτήµατα της πλατφόρµας 
προετοιµάζονται κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου ώ-
στε να είναι εφικτή η µεγάλη και γρήγορη παραγωγή 

κατά τη σεζόν συγκοµιδής. Τα εξαρτήµατα που χρησι-
µοποιούνται όπως οι άξονες, τα ελαστικά, οι ζάντες, οι 
σούστες και οι µύλοι επιλέγονται και εισάγονται απευ-
θείας από την εταιρεία Koutsikos µε γνώµονα την υ-
ψηλή και σταθερή ποιότητα.

Σύµφωνα µε την κατασκευάστρια εταιρεία, η TRL  εί-
ναι η πλατφόρµα που επιλέγουν τα µεγαλύτερα εκκοκ-
κιστήρια στην Ελλάδα. 

Το σύστηµα ποιότητας της εταιρεία Koutsikos έχει  
πιστοποιηθεί κατά ISO 9001: 2015 και όλα τα µηχανή-
µατα που κατασκευάζει διαθέτουν τα απαραίτητα πιστο-
ποιητικά ώστε να εντάσσονται στα σχέδια βελτίωσης, 
στα οποία η εταιρεία έχει µεγάλη εµπειρία έχοντας υ-
λοποιήσει εκατοντάδες ολοκληρωµένα προγράµµατα 
κατά τα τελευταία χρόνια. 

δροστατικό κιβώτιο αλλά θα ήθελε να προ-
σθέσει ένα συνεχώς µεταβλητό κιβώτιο όταν 
το µηχάνηµα λάβει το πράσινο φως για µα-
ζική παραγωγή. Το Robo είναι προϊόν της 
Horsch, η οποία συνεργάστηκε µε την κα-
τασκευάστρια συστηµάτων παρακολούθη-
σης και καθοδήγησης Trimble, ώστε να κι-
νείται και να εργάζεται πλήρως αυτόνοµα.

Αλλάζουν οι εποχές και στα τρακτέρ
Τον τόνο για το εγχείρηµα αυτό µε δηλώσεις 

τους επιχείρησαν να δώσουν οι συνιδρυτές 
της εταιρείας, Michael και Philipp Horsch. 
Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Michael, η γε-
νιά στην οποία ανήκει, έβρισκε ευχαρίστη-
ση σε εξοπλισµό όπως για παράδειγµα οι 
πλήρως κλιµατιζόµενες καµπίνες ή ένα φα-
νταχτερό καπό. Είναι µία εποχή όπως λέει, 

που πλησιάζει στο τέλος της. Η επόµενη γε-
νιά είναι ήδη στα αρχικά βήµατα, είναι τώρα 
14 έως 18 ετών και µεγάλωσε ψηφιακά. «Η 
ενασχόληση µε οθόνες αφής, smartphone 
και tablet είναι σχεδόν έµφυτη. Οι νέοι χει-
ρίζονται ό, τι κινείται εντελώς διαισθητικά 
και χωρίς να έχουν διαβάσει ποτέ εγχειρί-
διο λειτουργίας», συµπληρώνει ο Michael, 
προσθέτοντας πως «οι χειριστές είναι ήδη 
εκεί. Πρέπει να πληρούµε τις απαιτήσεις».

Από την πλευρά του ο Phillip υποστήρι-
ξε πως πολλά εργαλεία που τώρα χρησιµο-
ποιούν τον όρο «αυτόνοµο», θα προτιµού-
σε να χρησιµοποιούν τη λέξη «αυτοµατο-
ποίηση». «Ας πάρουµε για παράδειγµα έ-
να τρακτέρ που κινείται µε GPS», λέει, «και 
µπορεί να κάνει βόλτες µόνος του-στην 
αρχή αυτό είναι απλώς ένα βήµα αυτοµα-
τοποίησης, επειδή εξακολουθείτε να έχετε 
κάποιον που κάθεται στο µηχάνηµα και το 
χειρίζεται». Ως εκ τούτου, αυτονοµία κατά 
τον ίδιο σηµαίνει στην πραγµατικότητα ο-
δήγηση χωρίς οδηγό. Είναι πολύ σηµαντι-
κό ο αυτοµατισµός να προηγείται της αυτο-
νοµίας. «Ωστόσο, υπάρχουν ακόµη πολλά 
εµπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν προ-
τού µπορέσουµε να επιτύχουµε πλήρη αυ-
τονοµία», συµπληρώνει ο Phillip Horsch. 

Προϊόν συνεργασίας
Το Robo είναι προϊόν της Horsch, 

η οποία συνεργάστηκε µε την κατα-
σκευάστρια συστηµάτων παρακολού-

θησης και καθοδήγησης Trimble
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Πολιτισμός είναι.. 
 ∆ιαχρονικό: Ο πολιτισµός ενός 

έθνους διακρίνεται στον τρόπο που 
οι άνθρωποι συµπεριφέρονται στα 
ζώα. Μαχάτµα Γκάντι.

 Τρόφιµα 1821: Πώς 
συντηρούσαν τα τρόφιµα το 1821; 
Το κρασί χαρίζει φυσικά µέσα 
συντήρησης όπως το ξίδι ή η 
οινολάσπη για να διατηρηθούν 
αλλαντικά, όπως το απάκι, λουκάνικα, 
τις τσιγαρίδες. Έφτιαχναν τουρσιά 
από λαχανικά σε ξύδι, συντηρούσαν 
ψάρια και τυριά στην οινολάσπη. 
Παστώνανε µε αλάτι, τυλίγανε κρέας 
και ψάρια, χρησιµοποιούσαν βότανα 
µε αντισηπτικές ιδιότητες. Καπνίζανε 
στη φλόγα των τζακιών διάφορα 
κοµµάτια κρεάτων ή ψαριών ακόµα 
και τυριών. Ν Φωτιάδης, Α. 
Αντωνιαδης, 26/4/2021.

 Κλιµατική 
αλλαγή: Οι 
Ευρωπαίοι 
πολίτες 
πιστεύουν ότι 
η κλιµατική 
αλλαγή είναι 
το πιο σοβαρό 

πρόβληµα που αντιµετωπίζει ο 
πλανήτης. Περισσότερα από 9 στα 
10 άτοµα που απάντησαν στην 
έρευνα θεωρούν ότι η κλιµατική 
αλλαγή αποτελεί σοβαρό πρόβληµα 
(93%), µε σχεδόν 8 στα 10 άτοµα 
(78%) 
να το θεωρούν πολύ σοβαρό. Όταν 
τους ζητήθηκε να επιλέξουν 
το σοβαρότερο πρόβληµα που 
αντιµετωπίζει ο πλανήτης, πάνω από 
το ένα τέταρτο (29%) επέλεξε είτε 
την κλιµατική αλλαγή (18%) είτε την 
υποβάθµιση της φύσης (7%) είτε τα 
προβλήµατα υγείας που οφείλονται 
στη ρύπανση (4%). Ευρωβαρόµετρο 
513, europa.eu, 5/7/2021.

 Φωτοβολταϊκά: Με την 
ανάπτυξη µεγάλου αριθµού 
φωτοβολταϊκών αλλάζει το 
µικροκλίµα και δηµιουργούνται 
χαλαζοπτώσεις, τυφώνες και 
καταιγίδες. Νεώτερες έρευνες 
υποδεικνύουν νέες υπερσύγχρονες 
επενδύσεις που δεν θα επιτρέπουν 
την αντανάκλαση της ακτινοβολίας 
και ηλιακής ενέργειας καθώς επίσης 
θα απαιτούν µικρότερες επιφάνειες». 
Γ. Κασαπίδης, Περιφερειάρχης 
∆υτικής Μακεδονίας. West Channel, 
3/7/2021.  *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Ακολουθώντας τον βηµατισµό που 
έχει διαγράψει µέχρι τώρα, παρου-
σιάζοντας παλιές ξεχασµένες αυτό-
ριζες ποικιλίες όπως για παράδειγ-
µα η οινοποίηση του Σιδερίτη ο ο-
ποίος κυκλοφόρησε φέτος για πρώ-
τη φορά, πορεύεται το οινοποιείο Τε-
τράµυθος. Τέσσερις ποικιλίες θα πα-
ρουσιαστούν σε βάθος χρόνου στην 
αγορά κατά το προσεχές χρονικό δι-
άστηµα, ακολουθώντας τη φιλοσο-
φία παλαιότερων προσπαθειών που 
έχουν υλοποιηθεί από το οινοποιείο 
του Άνω ∆ιακοπτού στην ορεινή Αι-
γιαλεία, µε χαρακτηριστικές περιπτώ-
σεις αυτή της αναβίωσης του Καλα-
βρυτινού προ 16 ετών, αλλά και του 
νεότευκτου Σιδερίτη. 

Η φετινή οινοποίηση από Σιδερίτη 
κυκλοφορεί σε 2.200 φιάλες. Πρόκει-
ται για βιολογικό κρασί µε ελάχιστες 
παρεµβάσεις που παράγεται από αυ-
τόριζο αµπελοτόπι που τοποθετείται 
γεωγραφικά στην παράκτια Αιγιαλεία. 

∆ίνοντας το στίγµα του οινοποιεί-
ου για τα επόµενα χρόνια ο κ. Παπα-
γιαννόπουλος αναφέρεται στις δύο 

νέες ετικέτες που κυκλοφόρησαν φέ-
τος την ξηρή Μαυροδάφνη και τον 
Σιδερίτη. «Πέρυσι κυκλοφόρησε για 
πρώτη φορά ο πορτοκαλής Αγριπιώ-
της. Αλλά και παλαιότερα το 2005 εί-
χαµε αναβιώσει µία ξεχασµένη ποικι-
λία, το Καλαβρυτινό. Υπάρχει ένα µα-
κρόπνοο σχέδιο για άλλες τέσσερις 
τοπικές ποικιλίες, τις οποίες σκοπεύ-
ουµε να αναδείξουµε. Πρόκειται για 
ποικιλίες που βρίσκονται διάσπαρ-
τες σε πολύ παλιούς αυτόριζους α-
µπελώνες. Έχουµε οινοποιήσει πο-
λύ µικρές ποσότητες και στη συνέ-
χεια θα προχωρήσουµε σε φυτεύ-
σεις των συγκεκριµένων ποικιλιών». 

Σύµφωνα µε τον ίδιο, «επί της ου-
σίας το ένα µέρος της δραστηριότητάς 

µας αφορά την ανάδειξη των γηγενών 
ποικιλιών. Από την άλλη επιδιώκου-
µε τη διατήρηση παλαιών αµπελώ-
νων της περιοχής, είτε µέσω απόκτη-
σής τους, είτε µέσω ενοικίασης. Πρό-
κειται για αµπελοτεµάχια µεγάλης η-
λικίας, που δεν είναι πλέον παραγω-
γικά. Επίσης για όσους επιθυµούν να 
τα διατηρήσουν στην ιδιοκτησία τους, 
καλύπτουµε τα έξοδα καλλιέργειας ώ-
στε να µείνουν παραγωγικά τα αµπέ-
λια τους. Επιθυµία µας είναι παραµεί-
νει ζωντανή η παραδοσιακή καλλιέρ-
γεια στο κύπελλο, αλλά και να κάνου-
µε τουλάχιστον τα κρασιά εκχυλίσεως 
από αµπέλια µεγάλης ηλικίας, τα ο-
ποία θα έχουν πολύ πιο ευγενικές τα-
νίνες και καλύτερη εξέλιξη στο χρόνο». 

Παλιούς αμπελώνες για κρασιά 
με ευγενικές τανίνες και
«ξεχασμένες» ποικιλίες φέρνει 
ο Τετράμυθος Τέσσερις νέες ποικιλίες από αυτόριζους 

αμπελώνες και αναβίωση ανενεργών 
αμπελοτεμαχίων από το Άνω Διακοπτό

Τέσσερις ποικιλίες θα παρουσιαστούν 
σε βάθος χρόνου από την Τετράµυθος. 

Επενδύσεις που αποτυπώνουν το terroir,
εξαγόµενο το 86% της παραγωγής

Αυτή τη στιγµή το οινοποιείο Τετράµυθος εξάγει το 86% της παραγωγής 
µε προορισµό µεταξύ άλλων σκανδιναβικές χώρες, Ηνωµένο Βασίλειο, 
Γερµανία, Ιαπωνία, Κεµπέκ, Ελβετία και Ιταλία. Συνολικά ο Τετράµυθος 
συστήνεται στους οινόφιλους µε οκτώ ετικέτες στη σειρά των βιολογικών 
και επιπλέον έντεκα στη φυσική σειρά οίνων. Στον επενδυτικό τοµέα το 
οινοποιείο της Αιγιαλείας έχει προγραµµατίσει να υλοποιήσει αρχής 
γενοµένης από τον µήνα που διανύουµε, το έβδοµο κατά σειρά επενδυτικό 
του πρόγραµµα µε «ευγενή αύξηση του όγκου παραγωγής του οινοποιείου 
µε περιέκτες που ταιριάζουν καλύτερα στα κρασιά µας και αναβαθµίσεις 
ή προσθήκες στο εργαστήριό µας. Σε ετήσια βάση κάνουµε ό,τι χρειάζεται 
για να εξελιχθεί προς το καλύτερο η εργασία µας και να µπορούµε να 
αποτυπώνουµε µε συνέπεια το terroir και τον χαρακτήρα της περιοχής». 

Ετικέτες
Το οινοποιείο 

έχει 8 ετικέτες 
µε βιολογικά 

και 11 µε 
φυσικά κρασιά

Παλιά
Το 2005 το 

οινοποιείο είχε 
αναβιώσει µία 

ξεχασµένη 
ποικιλία, το 

Καλαβρυτινό

Στόχος
Στόχος να µεί-
νει ζωντανή η 
παραδοσιακή 
καλλιέργεια 
στο κύπελλο

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ
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Μια δεύτερη ευκαιρία αποκτούν οκτώ 
παραδοσιακές γηγενείς ποικιλίες οι-
νοποιήσιµων σταφυλιών, που αν κι ά-
ντεξαν στο πέρασµα του χρόνου, δεί-
χνοντας εξαιρετική προσαρµοστικότητα 
στην κλιµατική µεταβολή, εντέλει µπή-
καν στο περιθώριο και απειλούνται µε 
εξαφάνιση εξαιτίας της σταδιακής υπο-
κατάστασής τους από ξενικές ποικιλίες.

Στο… amber alert που εδώ και κά-
ποιες δεκαετίες άρχισε να ηχεί για τις 
ποικιλίες «Ζουµιάτικο», «Κερατσούδα», 
«Παµίδι», «Ληµνιό», «Σέφκα», «Μαυρού-
δι Θράκης», «Μπογιαλαµάς» και «Καρ-
ναχαλάς», οι οποίες επί αιώνες καλλι-
εργούνταν κυρίως στους νοµούς Σερ-
ρών, ∆ράµας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδό-
πης και Έβρου, ήρθε να δώσει βοήθεια 
το «VineSOS», ένα ερευνητικό έργο Ελ-
λάδας και Βουλγαρίας, που χρηµατο-
δοτήθηκε από το πρόγραµµα Interreg.

Επιστήµονες από το ∆ιεθνές Πανεπι-
στήµιο Ελλάδος, αλλά και φορείς του α-
µπελουργικού τοµέα από τις δύο χώρες, 
µπαίνοντας ακόµη και σε αυλές σπιτιών 
στην περιοχή της διασυνοριακής ζώνης, 
εντόπισαν οκτώ ποικιλίες από την ελ-
ληνική πλευρά κι άλλες εννέα από τη 
βουλγαρική, τις οποίες µελέτησαν γε-
νετικά και ανάδειξαν τα χαρακτηριστι-
κά τους, µε σκοπό να διασωθούν µέσα 
από την αναβίωσή τους. Μάλιστα σε µία 
περίπτωση, της ποικιλίας «ζουµιάτικο», 
που βρέθηκε κυρίως σε Σέρρες και Ξάν-
θη, ήδη έχει κατατεθεί στο υπουργείο Α-
γροτικής Ανάπτυξης φάκελος για να κα-
τοχυρωθεί ως προϊόν ΠΟΠ, ενώ κάτι α-
ντίστοιχο µελετάται και για τις ποικιλίες 
«µπογιαλαµά» και «µαυρούδι Θράκης».

«Με τη διάσωση και καλλιέργεια ελ-
ληνικών παραδοσιακών ποικιλιών, όχι 
µόνο κάποιος επιτυγχάνει την παραγω-
γή µοναδικών, σε ποιοτικά χαρακτηρι-
στικά, προϊόντων, αλλά εξασφαλίζει και 
την προστασία της βιοποικιλότητας στη 
χώρα µας», ανέφερε ο Σταµάτης Αγγελό-

πουλος, αντιπρύτανης έρευνας του ∆ι-
εθνούς Πανεπιστηµίου Ελλάδας, αλλά 
και επιστηµονικός υπεύθυνος του δια-
συνοριακού έργου «Vine-SOS». Ο ίδιος 
αποκάλυψε πως, αµπελουργοί αλλά και 
οινοποιοί του Έβρου εξέφρασαν ενδια-
φέρον για να καλλιεργήσουν κάποιες 
από τις εξεταζόµενες ποικιλίες. 

Από την έρευνα προέκυψε επίσης, ότι 
«οι συγκεκριµένες ποικιλίες, όντας αυ-
τοφυείς, µπορούν να αντέξουν στην κλι-
µατική αλλαγή µε την προσαρµοστικό-
τητά τους στο έδαφος όσο και στις περι-
βαλλοντικές συνθήκες», ανέφερε η επί-
κουρη καθηγήτρια στον τοµέα Γεωπονί-
ας του ∆ΙΠΑΕ, Αναστασία Γιαννακούλα. 
Σύµφωνα µε την καταγραφή, οι «ξεχα-
σµένες» παραδοσιακές ποικιλίες καλύ-
πτουν σήµερα λιγότερο από το 10% των 
καλλιεργήσιµων αµπελώνων.   Λ. ΛΙΑΜΗΣ

Δεύτερη ευκαιρία «VineSOS» 
για οκτώ γηγενείς ποικιλίες
οινοποιήσιμων σταφυλιών 

Την υπεραξία των ΠΟΠ αποζητά 
το πεπόνι «Χρυσή Κεφαλή»
Είναι το πεπόνι ελληνικής παρα-
γωγής που µπορείς να βρεις ακό-
µη και πάνω στο Χριστουγεννιάτι-
κο τραπέζι, γι’ αυτό και του έχουν 
προσάψει τον τίτλο «χειµωνιάτι-
κο». Καλλιεργείται στο Τυχερό Έ-
βρου κι έως και τις πρώτες δεκαετί-
ες του 20ου αιώνα, ήταν τόσο εκτε-
ταµένα τα µποστάνια του στην πε-
ριοχή, ώστε την περίοδο συγκοµι-
δής, τα βαγόνια των τρένων, όπως 
λέει η παράδοση, έφευγαν κάθε µέ-
ρα µε 300 τόνους, έχοντας προο-
ρισµό την Αθήνα και τη Γερµανία.

Περίπου έναν αιώνα µετά, το πε-
πόνι ποικιλίας «Χρυσή Κεφαλή», ό-
πως ονοµάζεται, αν και σε ελάχιστες, 
συγκριτικά µε το ένδοξο παρελθόν 
του, καλλιεργούµενες εκτάσεις σή-
µερα, ετοιµάζεται για ένα νέο… τα-
ξίδι. Αυτή τη φορά προορισµός εί-
ναι οι Βρυξέλλες, µε στόχο να κατο-
χυρωθεί ως προϊόν Προστατευόµε-
νης Ονοµασίας Προέλευσης (ΠΟΠ). 
«Μέσα στον Ιούλιο θα ολοκληρωθεί 
η εξέταση του φακέλου κι εφόσον 
όλα εξελιχθούν οµαλά, προς το τέ-
λος Αυγούστου ευελπιστούµε πως 
θα προωθηθεί στις Βρυξέλλες για 
τελικό έλεγχο και την έγκριση της 
κατοχύρωσή του ως προϊόν ΠΟΠ», 

εξήγησε στην Agrenda ο Πασχά-
λης Παπαδάκης, πρώην αναπλη-
ρωτής προϊστάµενος της ∆ΑΟΚ Έ-
βρου, ο οποίος πρωτοστατεί στη 
σύνταξη και υποβολή του φακέ-
λου για τη «Χρυσή Κεφαλή». Σύµ-
φωνα µε τον έµπειρο συνοµιλητή 
µας, πρόκειται για µια ποικιλία πε-
πονιού που δεν ευδοκιµεί καλά σε 
καµία άλλη περιοχή που δοκιµά-
στηκε, είναι γλυκό και µε σάρκα 
που δεν µαλακώνει, ενώ λόγω ο-
ψιµότητας βγαίνει εµπορικά στην 
αγορά, χωρίς ανταγωνισµό.

Σήµερα στην ευρύτερη περιοχή 
του Τυχερού, όπως µας διευκρίνισε 
ο γεωπόνος της ∆ΑΟΚ Έβρου και 
παραγωγός Ευάγγελος ∆έδογλου, 
καλλιεργούνται γύρω στα 600-700 
στρέµµατα και είναι περίπου 20% 
πιο πολλά από πέρυσι. Οι αποδό-
σεις κυµαίνονται κατά µέσο όρο 
1,5 µε 2 τόνους το στρέµµα και σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις φτάνουν 
και τους 3 τόνους, ενώ το κόστος 
παραγωγής εκτιµάται σε 150 ευρώ 
το στρέµµα. Όσο για την τιµή του, 
στη χονδρική το στήσιµο είναι στα 
30 λεπτά το κιλό, ενώ κάποιες πο-
σότητες πάνε και Θεσσαλονίκη και 
Αθήνα.             ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

Θησαυρός
σπάνιων οίνων 
και ποτών 
στο Τατόι
Ένας µεγάλος αριθµός 
σπάνιων κρασιών και 
αλκοολούχων ποτών, 
σε φιάλες που 
θεωρούνται ιστορικά 
τεκµήρια και µε 
συλλεκτικές ετικέτες 
αποκαλύφθηκε στο 
πρώην βασιλικό κτήµα  
Τατοΐου. Ήδη, σε 235 
κιβώτια έχουν 
αρχειοθετηθεί περίπου 
4.000 φιάλες κρασιών 
και ποτών, µε ετικέτες 
ιδιαίτερης ιστορικής 
αξίας. Μεταξύ των 
σπάνιων κρασιών και 
φιάλες Château 
Margaux, Château de 
Vincennes και Château 
Rothschild, όπως η 
ειδική εµφιάλωση 
ουίσκι Chivas σε 
κεραµική φιάλη µε 
αφορµή τον εορτασµό 
της ενθρόνισης της 
βασίλισσας Ελισάβετ.

Σταµάτης Αγγελόπουλος, 
αντιπρύτανης έρευνας του 
∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου Ελλάδας. 

Στο πλαίσιο του έργου, που χρηµατοδοτήθηκε από το πρόγραµµα Interreg
µε περίπου 1,1 εκατ. ευρώ, συντάχθηκε αµπελογραφικός οδηγός.

Υπεραξία
Η πιστοποίηση κατά 

ΠΟΠ θα του προσδώσει 
υπεραξία, θα αυξηθεί 

η φήµη του και θα 
προσελκύσει κι άλλους 

παραγωγούς

 ΤΟΝΟI / ΣΤΡΕΜΜΑ

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

1,5 � 2

ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ
150

ΜΕΣΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ

ΚΟΣΤΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

600 � 700

ΛΕΠΤΑ / ΚΙΛΟ
30

ΧΟΝ∆ΡΙΚΗ
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Cultura Olive Oil

Με 50 ευρώ το λίτρο 
κάθε φιάλη και μία 
εμπειρία γεύσης 
Η σπάνια ποικιλία Χωραΐτικη και το μικροκλίμα ορεινής 
Αρκαδίας, μαγιά για ένα ξεχωριστό βιολογικό ελαιόλαδο

Εξαγωγές
Το ελαιόλαδο εξάγεται 
στη Γερµανία και την 
Ολλανδία, ενώ τώρα 
επιχειρείται άνοιγµα 

προς την Ιταλία, 
όσο στο διαδικτυακό 

κατάστηµα εκφράζεται 
ενδιαφέρον από τη 
Σαουδική Αραβία 

Με εξειδικευµένα ήπιες 
παρεµβάσεις και σύγχρονες 
τεχνικές ελαιοποίησης, το 
ζευγάρι κατάφερε να πιάσει 
τον παλµό της αγοράς.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Με µια διαφορετική αντί-
ληψη φαίνεται ότι προσεγ-
γίζουν οι νεοεισερχόµενοι 
την ελαιοκαλλιέργεια, πετυ-
χαίνοντας στις περισσότερες 
περιπτώσεις να στήσουν οικο-
νοµικά βιώσιµες επιχειρήσεις που 
ταυτόχρονα πληρούν όλες τις περιβαλ-
λοντικές και κοινωνικές προϋποθέσεις που προ-
βάλει πλέον η αγορά στον χώρο της παραγωγής 
τροφίµων. Μια τέτοια προσπάθεια αποτελεί και η 
Cultura Olive Oil, µια ετικέτα ελαιολάδου που κυ-
κλοφορεί στην αγορά από το 2018 και συνοψί-
ζει την αντίληψη της Λαµπρινής Τσίτσου και του 
Jonnek Jonnekson για το πώς µπορεί το ελληνι-
κό ελαιόλαδο να βγει µε αξιώσεις στην απαιτητι-
κή αγορά των premium προϊόντων. 

Με τιµή στα 26,5 ευρώ για τη συσκευασία του µι-
σού λίτρου, οι 700 φιάλες που περίπου έχουν στη 
διάθεσή τους να εµπορευτούν από τα 50 στρέµ-

µατα µε ελαιόδεντρα τα οποία φροντί-
ζουν στην ορεινή Αρκαδία, γίνονται 
ανάρπαστες. Ήταν µια διέξοδος α-
πό τις επιπλοκές που είχε η κορύ-
φωση της οικονοµικής κρίσης την 
πενταετία 2012-2016, εξηγεί στην 

Agrenda η σπουδαγµένη αρχαιο-
λόγος 34χρονη σήµερα Λαµπρινή 

Τσίτσου, η οποία µαζί µε τον Jonnek 
Jonnekson προετοιµάστηκαν επί µια τρι-

ετία πριν λανσάρουν στην αγορά το ελαιόλα-
δό τους. ∆ιεκδίκησαν από νωρίς διακρίσεις για το 
προϊόν τους, µε το βιολογικό ελαιόλαδο από τη 
σπάνια ποικιλία Χωραΐτικη, Ολύµπια όπως την έ-
χουν ονοµατίσει, να βραβεύεται φέτος για δεύτε-
ρη συνεχόµενη χρονιά µε χρυσό µετάλλιο στον 
διεθνή διαγωνισµό ελαιολάδου της Νέας Υόρκης. 

«Μέσω της προστασίας της βιοποικιλότητας και 
του τοπικού οικοσυστήµατος, παράγουµε ένα ε-
λαιόλαδο πρώιµης συγκοµιδής από άνυδρα ελαι-
όδεντρα, έπειτα από προσεκτική διαλογή των καρ-
πών µε το χέρι. Καλλιεργούµε µε βιολογικές µε-
θόδους» αναφέρει η συνοµιλήτριά µας.

Στη ∆όξα Αρκαδίας, σε υψόµετρο 400 περίπου µέτρων, ο αυτοφυής ελαιώνας 
της Λαµπρινής Τσίτσου µετατρέπεται σε ένα φροντισµένο επιχειρηµατικό 
διέξοδο για την ίδια και τον σύντροφό της Jonnek Jonnekson. 

   Λαµπρινή Τσίτσου και Jonnek Jonnekson
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Όσοι έµειναν τελικά στο χώρο έπει-
τα από τον προηγούµενο κύκλο «έ-
ξαρσης» κυκλοφορίας µικρών ετι-
κετών ελαιολάδου και όσοι επιχει-
ρούν τώρα τα πρώτα τους βήµα-
τα, είναι πιο αποφασισµένοι και ε-
ξοπλισµένοι µε καλύτερα εφόδια. 
«Κατηγορήθηκαν τα προηγούµε-
να χρόνια αρκετοί για φιάλες αρω-
µάτων, για προϊόντα που εστιάζουν 
απλά στο εξωτερικό και µέχρι ένα 
βαθµό ισχύει αυτό» λέει η Λαµπρι-
νή που συνεχίζει «ωστόσο προσω-
πική µου εκτίµηση είναι πως αυτοί 
που δουλεύουν τώρα στο χώρο, έ-
χουν να προσφέρουν καλά µελετη-
µένες ετικέτες».

Όπως εκτιµά η ίδια, αυτό το trend 
µε τις νέες ετικέτες, έχει πλέον ατο-
νήσει. «Μόλις διαπίστωσαν τον κό-
πο και τον χρόνο που χρειάζεται για 
να µπορέσεις να γεµίσεις όλες αυ-
τές τις φιάλες, πολλοί αποτραβή-
χτηκαν. Πλέον απευθυνόµαστε σε 
ειδικούς για κάθε στάδιο της παρα-
γωγικής διαδικασίας και για αυτό 
οι περισσότερες προσπάθειες που 
τουλάχιστον βλέπω εγώ, είναι αξι-
όλογες», αναφέρει χαρακτηριστικά.   

Για µια τέτοια προσπάθεια, απαι-
τούνται περίπου 20.000 µε 30.000 
ευρώ αρχικό κεφάλαιο, ωστόσο οι 
άνθρωποι της Cultura Olive, ξεπέρα-
σαν κατά πολύ αυτόν τον γενικό κα-
νόνα, αφού αποφάσισαν να προχω-
ρήσουν µε εξειδικευµένα ήπιες πα-
ρεµβάσεις και σύγχρονες τεχνικές 
ελαιοποίησης που απαιτούν τεχνο-
γνωσία αλλά και καλό εξοπλισµό. 

Σε αυτά τα 50 στρέµµατα, υπάρ-
χουν περίπου 400 παραγωγικά δέ-
ντρα αυτής της ιδιαίτερης ποικιλί-
ας, που στα διπλανά χωριά την ονο-
µάζουν Ολύµπια πλέον. Υπάρχουν 
και άλλα τόσα νεαρά δέντρα, ή µάλ-
λον «νήπια» όπως τα χαρακτηρίζει 
η Λαµπρινή. Όλα τους αυτοφυή και 
ανάµεσα σε κυπαρίσσια, άγριες α-
χλαδιές και πεύκα. Βασικό τους µέ-
ληµα είναι να διατηρήσουν το πε-
ριβάλλον ως έχει και η περαιτέρω 
ανάπτυξη του ελαιώνα να γίνει µε 
φυσικό τρόπο. «Εφόσον υπάρξει ζή-
τηση από την αγορά, υπάρχει η δυ-
νατότητα να αναλάβουµε τη φροντί-
δα και των διπλανών τεµαχίων, τα 
οποία ανήκουν σε συγγενικά πρό-
σωπα» λέει η ίδια.

Όσοι δουλεύουν τώρα στο χώρο, έχουν 
να προσφέρουν καλά μελετημένες ετικέτες

CULTURA OLIVE OIL

Η ποικιλία Χωραΐτικη χαρακτηρίζεται από τον 
υψηλό αριθµό σε πολυφαινόλες (το ελαιόλαδο 

Cultura φέρει Ισχυρισµό Υγείας) και την ιδιαίτερη 
φρουτώδη και πικάντικη γεύση και είναι αυτοφυής 

στην ορεινή Αρκαδία και την Ηλεία.

Επιχειρηµατικό πλάνο
Όσο καλό επιχειρηµατικό 

πλάνο και αν έχεις, η 
φύση µπορεί να σε αφήσει 
«ξεκρέµαστο» αναφέρει 

η Λαµπρινή Τσίτσου

∆ΟΞΑ
ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ

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

agrenda@agronews.gr

Οινοποιοί Ευρώπης
Πρόεδρος 
η Ιταλίδα M. Poggi 
Η Matilde Poggi είναι η πρώτη 
Ιταλίδα που εκλέγεται πρόεδρος 
του Confédération Européenne 
des Vignerons Indépendants, 
οργάνωση που φέρνει κοντά τους 
Ανεξάρτητους Ευρωπαίους 
Οινοπαραγωγούς. Μετά από 6 
χρόνια ως αντιπρόεδρος, θα 
συνεχίσει το έργο του προκατόχου 
της Thomas Montagne.

Επιστρέφει
Στο ΔΣ της Vivartia 
o Π.Θρουβάλας
Στο διοικητικό συµβούλιο 
της Vivartia Συµµετοχών 
επιστρέφει µε την ιδιότητα του 
προέδρου ο Παναγιώτης 
Θρουβάλας, λίγους µήνες µετά 
την παραίτησή του από πρόεδρος 
και διευθύνων της εταιρείας. 
Μετά την παραίτησή του κ. 
Θρουβάλα, καθήκοντα προέδρου 
και διευθύνοντος είχε αναλάβει 
ο Θανάσης Παπανικολάου, που 

κρατά το πόστο του διευθύνοντος.

Luigi Moio
Αλλαγές στη 
διοίκηση του OIV
Ο ∆ιεθνής Οργανισµός Οίνου και 
Αµπέλου εξέλεξε το νέο πρόεδρο 
καθώς και τα «κεφάλια» που θα 
συνθέσουν το νέο σώµα κατά τη 
19η γενική συνέλευση στο Παρίσι 
στις 12 Ιουλίου. Ο ιταλικής 
καταγωγής Luigi Moio είναι 
καθηγητής Οινολογίας στο 
Πανεπιστήµιο της Νάπολης και θα 
είναι στη θέση αυτή για 3 χρόνια. 

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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gogos@agronews.gr

Το 18% µε 19% του συνόλου των εσόδων µιας 
αγροτικής εκµετάλλευσης της Ελλάδας προέρχε-
ται από τη βασική ενίσχυση, µε τη χώρα να εµ-
φανίζει τη µεγαλύτερη εξάρτηση στο τσεκ από 
όλα τα κράτη µέλη του µπλοκ. Την ίδια στιγµή 
µε µια µέση Τυπική Απόδοση στα 4.000 ευρώ 
έναντι των 25.000 ευρώ σε Γερµανία, Ολλαν-
δία και Γαλλία ή των 15.000 ευρώ σε Αυστρία 
και των 8.000 στην Ισπανία, την Ιταλία και την 
Ιρλανδία η χώρα µας βρίσκεται στο τέλος της 
λίστας και κοντά στις λιγότερο ανεπτυγµένες 
χώρες της ανατολικής Ευρώπης, όπως είναι η 
Πολωνία και η Ρουµανία. 

Τη στιγµή λοιπόν που µεταξύ 2007 και 2018, 
το µέσο αγροτικό εισόδηµα στην ΕΕ αυξήθηκε, 
φθάνοντας τα 35.300 ευρώ ανά εκµετάλλευ-
ση και 22.500 ευρώ ανά ετήσια µονάδα εργα-
σίας το 2018, οι εκµεταλλεύσεις στην Ελλάδα 
περιορίζονται στις 10.000 ευρώ, επιδόσεις που 
µαρτυρούν τη διαχρονική ανεπάρκεια του πο-
λιτικού σχεδιασµού για την ανάπτυξη των εγ-
χώριων εκµεταλλεύσεων. 

Βασικοί παράγοντες που διαφοροποιούν τις 
οικονοµικές επιδόσεις των εκµεταλλεύσεων 
στην Ευρώπη είναι το φύλο, η ηλικία και το ε-
πίπεδο εκπαίδευσης κατόχων εκµεταλλεύσεων 
και διευθυντών, βάσει των ευρηµάτων που πε-
ριλαµβάνονται στην έκθεση «Οικονοµική επι-

σκόπηση των αγροτικών εκµεταλλεύσεων της 
ΕΕ», που δόθηκε στην δηµοσιότητα από την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή στις προ ολίγων ηµερών.

Η εν λόγω έκθεση αποτελεί µια επισκόπη-
ση των βασικών οικονοµικών εξελίξεων στις 
ευρωπαϊκές αγροτικές εκµεταλλεύσεις έως το 
2018, βάσει στοιχείων που συλλέχθηκαν για 
το δίκτυο δεδοµένων λογιστικής εκµετάλλευ-
σης (FADN). Η περίοδος ανάλυσης καλύπτει 
δεδοµένα από το 2007 έως το 2018.

Η αύξηση της αξίας της γεωργικής παραγω-

γής, τόσο για τις καλλιέργειες όσο και για την 
κτηνοτροφική παραγωγή κατά 34% και 36% α-
ντίστοιχα, οδήγησε σε αύξηση του αγροτικού 
εισοδήµατος κατά την περίοδο ανάλυσης. Ό-
σον αφορά το εισόδηµα ανά ετήσια µονάδα 
εργασίας, το υψηλότερο µέσο εισόδηµα κατα-
γράφηκε το 2018 στα 22.500 ευρώ, σηµειώ-
νοντας ελαφρά αύξηση 0,3% σε σύγκριση µε 
το 2017 και 41% υψηλότερο από ό, τι το 2007. 

Ωστόσο, οι συνολικές εισπράξεις των ελλη-
νικών και λιθουανικών αγροκτηµάτων εξαρ-

τώνται υπερβολικά από τις επιδοτήσεις (που α-
ντιπροσωπεύουν το 18-19% των συνολικών ε-
σόδων αυτών των εκµεταλλεύσεων). Οι άµεσες 
πληρωµές αντιστοιχούν στο χαµηλότερο ποσο-
στό των συνολικών εσόδων στις εκµεταλλεύ-
σεις της Ολλανδίας, που αντιπροσωπεύουν µό-
λις το 3%. Εκεί δίνεται έµφαση σε τοµείς µε χα-
µηλότερο ποσοστό άµεσων πληρωµών στις συ-
νολικές εισπράξεις, όπως η καλλιέργεια θερ-
µοκηπιακών κηπευτικών (καλλιέργειες υψη-
λότερης προστιθέµενης αξίας) και η χοιροτρο-
φία και πτηνοτροφία (που έχουν εντατικό πα-
ραγωγικό χαρακτήρα. 

Το µέσο ποσό των άµεσων ενισχύσεων που 
ελήφθησαν ανά εκµετάλλευση στην Ευρώπη 
για το 2018 ήταν 10.000 ευρώ. Το ποσοστό των 
άµεσων πληρωµών προς τις συνολικές εισπρά-
ξεις (παραγωγή συν επιδοτήσεις που προέκυ-

Τα 10.000 ευρώ το µέσο ποσό άµεσων 
ενισχύσεων που ελήφθησαν ανά  

εκµετάλλευση στην Ευρώπη το 2018.

Μειούμενες οι αποδόσεις 
των αγροτικών επενδύσεων   
Πτώση από 4,5% σε 2,7% καταγράφει η Ελλάδα με βάση τελευταία στοιχεία της Ε.Ε.  

Στο σύνολο των κρατών µελών, ο ετήσιος 
ρυθµός απόδοσης (ROA) για το υπό εξέταση 
έτος ανέρχεται στο 1,3% έναντι του 1,9% 
που ήταν το 2017. Η Ελλάδα πέτυχε 
ποσοστό 2,7% το 2018, υποχωρώντας από 
το 4,5% που διατηρούσε το 2017. 
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ψαν από την τρέχουσα παραγωγή κατά τη λο-
γιστική χρήση) στην ΕΕ ανήλθε στο 10%.

Ετήσιος Ρυθµός Απόδοσης
Στο σύνολο των κρατών µελών, ο ετήσιος 

ρυθµός απόδοσης (ROA) για το υπό εξέταση 
έτος ανέρχεται στο 1,3% έναντι του 1,9% που 
ήταν το 2017. Τα αποτελέσµατα ανά κράτος 
µέλος  δίνουν τις υψηλότερες αποδόσεις κε-
φαλαίου στη Βουλγαρία (8,7% ROA), την Ουγ-
γαρία (7,4% ROA) και την Πορτογαλία (7,1% 
ROA), µε την Ελλάδα να πετυχαίνει 2,7% το 
2018, υποχωρώντας από το 4,5% που διατη-
ρούσε το 2017. 

Πάντως, το 2018, 13 κράτη µέλη κατέγρα-
ψαν αρνητικό ROA, µε τη χαµηλότερη τιµή 
να καταγράφεται στη Σουηδία (�3,5%). Ανά τύ-
πο αγροτικής εκµετάλλευσης, τα αγροκτήµα-
τα που ειδικεύονται στα κηπευτικά κατέγρα-
ψαν το υψηλότερο ROA το 2018 (6,8%), το ο-
ποίο δείχνει ότι ήταν τα πιο αποτελεσµατικά 
στη δηµιουργία εσόδων από τα περιουσιακά 
τους στοιχεία, ακολουθούµενο από αγροκτή-
µατα εξειδικευµένα στο κρασί (5,4%). Οι εκ-
µεταλλεύσεις που ειδικεύονται σε άλλους το-
µείς, όπως η εκτατική κτηνοτροφία και οι µι-
κτές καλλιέργειες εµφάνισαν αρνητικό ROA, 
γεγονός που δείχνει ότι επένδυσαν σηµαντι-
κό κεφάλαιο στην παραγωγή τους, ενώ ταυ-
τόχρονα έχασαν χρήµατα.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η εν λόγω έκθεση 
περιορίζεται στην στατιστική αποτύπωση των 
βασικών οικονοµικών στοιχείων των αγροτι-
κών εκµεταλλεύσεων, χωρίς να δίνει κατευ-
θύνσεις. Η εικόνα ωστόσο που αποτυπώνει 
δείχνει πως η Ελλάδα υστερεί σηµαντικά ένα-
ντι των υπόλοιπων κρατών µελών του αρχικού 
γκρουπ των 15, φωτογραφίζοντας το γεγονός 
ότι χωρίς επιδοτήσεις η αγροτική παραγωγή σε 
κάποιες χώρες καθίσταται µη βιώσιµη οικονο-
µικά. Εκείνο όµως που θα έπρεπε να προκα-
λεί ανησυχία είναι η σταδιακή αποµάκρυνση 
της γραµµής των Βρυξελλών από τις άµεσες 
ενισχύσεις, που αποτυπώνεται ήδη από τη µε-
ταρρύθµιση  της ΚΑΠ της νέας προγραµµατι-
κής περιόδου, τη στιγµή που στην Ελλάδα ε-
ξακολουθεί η κεντρική διοίκηση – υπεύθυνη 
της χάραξης αγροτικής πολιτικής, να καλλιερ-
γεί µια κουλτούρα στήριξης. Χαρακτηριστικές 
είναι οι «πανηγυρικές» δηλώσεις του υπουρ-
γού Αγροτικής Ανάπτυξης, έπειτα από την ε-
πίτευξη πολιτικής συµφωνίας για τη ΚΑΠ, που 
υποστήριζε ότι η Ελλάδα διατήρησε σταθερά 
ποσά χρηµατοδότησης, κάτι που δεν ισχύει 
στην περίπτωση του τσεκ, το οποίο ως γνω-
στόν, επιστρέφει µισό από το 2023.

Με τους χαμηλότερους τζίρους 
οι εκμεταλλεύσεις πεπειραμένων
ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 

gogos@agronews.gr

Οι εκµεταλλεύσεις που διευθύνονται από διευ-
θυντές µε βασική ή πλήρη γεωργική κατάρτιση 
έχουν υψηλότερο εισόδηµα ανά ετήσια µονάδα 
εργασίας (+ 59%) συγκριτικά µε εκείνες τις οποί-
ες διαχειρίζονται επικεφαλής οι οποίοι περιορί-
ζονται αποκλειστικά στην πρακτική εµπειρία που 
συγκέντρωσαν ανά τα χρόνια. Μάλιστα όπως ε-
πισηµαίνει η έκθεση, αυτό ισχύει για όλες σχε-
δόν τις χώρες, τους τύπους γεωργικών εκµεταλ-
λεύσεων και τα µεγέθη των εκµεταλλεύσεων σε 
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά τις 
εισοδηµατικές διαφορές στην ΕΕ, το υψηλότερο 
εισόδηµα ανά ετήσια µονάδα εργασίας (AWU) ή-
ταν στις βορειοδυτικές χώρες του µπλοκ, ενώ το 
χαµηλότερο εντοπίζεται στις χώρες της ανατο-
λικής Ευρώπης και της ανατολικής Μεσογείου. 

Συγκεκριµένα, οι εκµεταλλεύσεις που ειδι-
κεύονται στα σιτηρά, το κρασί, τα κηπευτικά και 
τα γαλακτοκοµικά προϊόντα είχαν εισόδηµα α-
νά AWU πάνω από τον µέσο όρο της ΕΕ το 2018. 
Αντίθετα, παρέµειναν κάτω από το µέσο όρο οι 
µόνιµες καλλιέργειες (εξαιρουµένων των οινο-
παραγωγικών), εκµεταλλεύσεις που ειδικεύονται 
στη βοσκή ζώων (εκτός γαλακτοκοµικών προϊό-
ντων) και µικτά αγροκτήµατα.

Όσον αφορά την ηλικία σε επίπεδο ΕΕ, οι εκ-
µεταλλεύσεις που οι διαχειριστές τους είναι ηλι-
κίας 40 ετών και άνω έχουν το χαµηλότερο εισό-
δηµα κατά µέσο όρο, ακολουθούµενες από δια-
χειριστές άνω των 60 ετών. Ωστόσο, για τη µε-
γάλη πλειονότητα των χωρών της ΕΕ, οι εκµε-
ταλλεύσεις που διευθύνονται από διαχειριστές 
άνω των 60 ετών έχουν το χαµηλότερο εισόδη-
µα. Αυτή η διαφορά σε εθνικό επίπεδο οφείλε-
ται κυρίως στο γεγονός ότι η πλειονότητα των 

νέων γεωργών της ΕΕ βρίσκεται σε χώρες µε χα-
µηλότερο από το µέσο όρο εισόδηµα. Για παρά-
δειγµα, το 47% των νέων αγροτών που εκπρο-
σωπούνται στο FADN βρίσκονται στην Πολωνία 
και τη Ρουµανία. Η ανάλυση διαπίστωσε επίσης 
ότι κατά µέσο όρο, οι εκµεταλλεύσεις που διευ-
θύνονται από γυναίκες είχαν χαµηλότερο εισό-
δηµα ανά AWU (38% χαµηλότερα από εκείνες 
που διαχειρίζονται οι άνδρες). Αυτό εξαρτάται 
επίσης από τον τύπο της γεωργίας και το µέγε-
θος της εκµετάλλευσης. Για παράδειγµα, οι γυ-
ναίκες τρέχουν κατά µέσο όρο µικρότερα αγρο-
κτήµατα, τόσο από άποψη µεγέθους όσο και α-
πόδοσης. Η διαφορά εισοδήµατος ανά φύλο α-
φορά όλους τους τύπους γεωργίας, µε το µεγα-
λύτερο χάσµα να παρατηρείται στα γαλακτοκο-
µικά και στα µεγάλες καλλιέργειες.

Κάτω του µέσου όρου της ΕΕ το µέσο µέγεθος 
της εκµετάλλευσης σε χώρες της Μεσογείου 

Η δοµή των εκµεταλλεύσεων παρουσιάζει τε-
ράστιες διαφορές µεταξύ των κρατών µελών. Έ-
νας από τους πιο ενδεικτικούς δείκτες αυτών 
των διαφορών είναι το φυσικό µέγεθος των εκ-
µεταλλεύσεων, µετρούµενο από τη µέση ποσό-
τητα γεωργικής γης ανά φάρµα. Οι εκµεταλλεύ-
σεις είναι κατά µέσο όρο µεγαλύτερες στη Σλο-
βακία (445 εκτάρια), ακολουθούµενες από την 
Τσεχία (192 εκτάρια) και την Εσθονία (138 εκτά-
ρια). Τα αγροκτήµατα είναι µικρότερα στη Μάλτα 
(3 εκτάρια), την Ελλάδα (10 εκτάρια) και την Κύ-
προ (10 εκτάρια). Ο µέσος όρος της ΕΕ ήταν 37 
εκτάρια το 2018, ενώ το 2017 ήταν 35 εκτάρια. 
Το µέσο µέγεθος της εκµετάλλευσης ήταν κυρί-
ως κάτω από τον µέσο όρο της ΕΕ σε ορισµένες 
χώρες της Μεσογείου (Μάλτα, Ελλάδα, Κύπρος, 
Ιταλία) και Σλοβενία, Κροατία, Ρουµανία, Πολω-
νία, Πορτογαλία και Αυστρία.
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Παραγωγή 
µη βιώσιµη

Χωρίς επιδοτήσεις 
η αγροτική παρα-
γωγή σε κάποιες 
χώρες καθίσταται 
µη βιώσιµη οικο-
νοµικά, αποκαλύ-
πτουν τα στοιχεία 

Αντίθεση
Μεταξύ 2007 και 

2018, το µέσο 
αγροτικό εισόδηµα 
στην ΕΕ αυξήθηκε 
στα 35.300 ευρώ 

ανά εκµετάλλευση, 
αλλά οι εκµεταλλεύ-

σεις στην Ελλάδα 
περιορίζονται στις 

10.000 ευρώ

Υστέρηση
Η Ελλάδα υστερεί 
σηµαντικά έναντι 
των υπόλοιπων 

κρατών του 
αρχικού γκρουπ 

των 15, σύµφωνα 
µε την έκθεση 
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Υποχρέωση για χωριστή συλλογή θα έχουν 
τα θερµοκηπιακά πλαστικά, οι σωλήνες άρ-
δευσης τα κλωστοϋφαντουργικά, σύµφω-
να µε διατάξεις νέου σχεδίου νόµου του υ-
πουργείου Περιβάλλοντος για την διαχείρι-
ση των αποβλήτων, το οποίο κατατέθηκε α-
πό τις 12 Ιουλίου στη Βουλή.

Επίσης, αγροτικό ενδιαφέρον παρουσιά-
ζουν και οι διατάξεις σχετικά µε τη µείωση 

των αποβλήτων τροφίµων κατά 30% το 2030 
σε σχέση µε το 2022 - ιδίως µε την ενθάρρυν-
ση της χρήσης αδιάθετων τροφίµων κατάλ-
ληλων για ανθρώπινη κατανάλωση, µε την 
παροχή κινήτρων για τη δωρεά τους ή περαι-
τέρω µε την προώθηση της χρήσης τους ως 
ζωοτροφής – και προώθησης της υποχρεωτι-
κής αξιοποίησης κτηνοτροφικών αποβλήτων 
σε µονάδες βιοαερίου ή κοµποστοποίησης. 

Σηµειωτέον, η Ελλάδα παραµένει 4η στην 
σπατάλη τροφίµων µεταξύ των χωρών της 
ΕΕ. Από την 1η Ιανουαρίου 2022 το σύνολο 
των αστικών αποβλήτων που διατίθενται σε 
Χώρους Υγειονοµικής Ταφής (ΧΥΤ), επιβα-
ρύνεται µε τέλος ταφής. 

Το τέλος ταφής ορίζεται σε 20 ευρώ ο τό-
νος αστικών αποβλήτων και αυξάνεται ετη-
σίως κατά 5 ευρώ ο τόνος. 

Στην ανακύκλωση γεωργικά υλικά και ζωικά απόβλητα

Όνειρο απατηλό 
η αναβίωση της 
τευτλοκαλλιέργειας 
στη χώρα, με τους 
παραγωγούς να 
ζητούν αποζημίωση 
με βάση τα στρέμματα 
που καλλιέργησαν τα 
τελευταία 5-10 χρόνια

ΤΩΝ   ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
& ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ

Με τον µουντζούρη στο χέρι, έχουν µείνει 
οι Έλληνες  τευτλοκαλλιεργητές, καθώς οι 
τίτλοι τέλους στον τοµέα της εγχώριας πα-
ραγωγής ζάχαρης έχουν πέσει προ πολλού 
και είναι οι µόνοι από τους συντελεστές του 
κλάδου για τους οποίους δεν υπήρξε τελικά 
καµιά µέριµνα. Το πρόβληµα είναι πολύ µε-
γαλύτερο για τους κατόχους τευτλοεξαγωγέ-
ων και µέσων µεταφοράς των ζαχαροτεύτ-
λων, καθώς οι σχετικές επενδύσεις έχουν α-
παξιωθεί πλήρως από τη στιγµή που δεν υ-
πάρχει προοπτική για αναβίωση της καλλι-
έργειας. Την τελευταία πράξη του δράµατος 
αποτέλεσε το ναυάγιο της προσπάθειας για  
επαναλειτουργία των εργοστασίων σε Πλα-
τύ και Σέρρες από την Royal Sugar στην ο-
ποία έδειξαν να πιστεύουν κάποιοι εκ των 
κυβερνητικών παραγόντων, όπως ο υπουρ-
γός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης,  ωστό-
σο οι υποσχέσεις του τελευταίο επίδοξου «ε-
πενδυτή» που ανέλαβε αυτή την υπόθεση α-
ποδείχθηκαν… όνειρα απατηλά.

Το θέµα της ζάχαρης µε τις διαστάσεις που 
έχει λάβει το ζήτηµα, απασχόλησε πρόσφα-
τη συνάντηση 30 εκπροσώπων τευτλοπαρα-
γωγών από την Κεντρική και Βόρεια Ελλά-
δα στη Λάρισα. Στη διάρκειά της, κατ’ αρχήν 
εκφράστηκε η απογοήτευση για την τροπή 
που έχουν πάρει τα πράγµατα, δηλαδή για 
την εγκατάλειψη ουσιαστικά της καλλιέρ-
γειας από την Πολιτεία και τους εν δυνάµει 
«κεφαλαιούχους». Στην συνέχεια αναζητή-
θηκαν κάποιες πρωτοβουλίες, οι οποίες θα 
µπορούσαν να βγάλουν τον κόσµο της πα-

ραγωγής και ειδικά εκείνων που πίστεψαν 
τις ψεύτικες υποσχέσεις (πολιτικών και ε-
πενδυτών), από την δύσκολη θέση οικονο-
µική θέση στην οποία έχουν περιέλθει. Με-
ταξύ αυτών έγιναν σκέψεις ακόµα και για 
την αναζήτηση νοµικών ενεργειών που θα 
µπορούσαν να αποφέρουν κάποια οφέλη, 
καθώς οι διαβεβαιώσεις για αναβίωση της 
καλλιέργειας και λειτουργίας των µονάδων 
παραγωγής ζάχαρης ήταν σαφείς, χωρίς ω-
στόσο να γίνουν ποτέ πράξη.

Σε κάθε περίπτωση οι τευτλοκαλλιεργητές 
ζητούν «καθαρές κουβέντες», για το τί θα γί-
νει στην καλλιεργητική σεζόν του 2022, ξεκα-

θαρίζοντας ότι οι ίδιοι είναι έτοιµοι να ανα-
βιώσουν την καλλιέργεια, εάν τους ζητηθεί.

Πολιτική η ευθύνη λένε οι παραγωγοί
«Η ευθύνη πλέον είναι στα χέρια των υ-

πουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και του 
Επενδύσεων µε τις ηγεσίες των οποίων ζη-
τάµε να συναντηθούµε, γιατί πρέπει να ξέ-
ρουµε τί θα κάνουµε. Η καλλιέργεια χρειά-
ζεται µια προετοιµασία. Από µέρους µας υ-
πάρχει µεγάλη διάθεση να καλλιεργήσου-
µε. Είµαστε πάνω από 45.000 αγροτικά ΑΦΜ 
σε όλη την Ελλάδα που περιµένουµε να µας 
κάνουν ένα νεύµα, να µας πουν ότι θα ανά-

Ο «επενδυτής» 
πέρυσι όχι µόνο 
δεν λειτούργησε 
το εργοστάσιο των 
Σερρών, άλλαξε 
και τις συµβάσεις 
των παραγωγών.

Έμειναν με τον μουντζούρη
Νομικά κινούνται
οι τευτλοπαραγωγοί 
για τις αθετήσεις 
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∆εσµεύσεις για άµεση αποκατάσταση των ζη-
µιών από την καταστροφική πυρκαγιά τα ξη-
µερώµατα της περασµένης Τρίτηςστις εγκα-
ταστάσεις του Αγροτικού Συνεταιρισµού του 
Μεσότοπου Λέσβου, παρείχε κατά την επί-
σκεψη της στο νησί και στον συνεταιρισµό η 
υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίµων, Φωτεινή Αραµπατζή.

Η φωτιά ξέσπασε κάτω από άγνωστες συν-

θήκες στην αποθήκη ζωοτροφών και λόγω των 
εύφλεκτων υλικών, πήρε γρήγορα διαστάσεις 
και χρειάστηκε µεγάλη κινητοποίηση από την 
Πυροσβεστική Υπηρεσία. Σύµφωνα µε τις πρώ-
τες πληροφορίες η ζηµιές από την καταστρο-
φική πυρκαγιά εκτιµάται ότι θα φτάσουν τα 3 
εκατ. ευρώ. Όπως είπε, σε επικοινωνία της µε 
τους αρµόδιους, τον αναπληρωτή υπουργό Ε-
σωτερικών Στέλιο Πέτσα, τον γενικό γραµµα-

τέα Οικονοµικής Πολιτικής Χρήστο Τριαντό-
πουλο και τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ Ανδρέα Λυ-
κουρέντζο, και σε συνεργασία µε την Περιφέ-
ρεια Βορείου Αιγαίου συµφωνήθηκε να κινη-
θούν άµεσα οι προβλεπόµενες διαδικασίες 
για την αποκατάσταση των ζηµιών και οι κτη-
νοτρόφοι του Συνεταιρισµού, οι οικογένειές 
τους και ολόκληρο το νησί να δουν µε αισιο-
δοξία την επόµενη µέρα.

Μέριμνα για τον πυρόπληκτο συνεταιρισμό Λέσβου

Σαν τα µανιτάρια ξεφυτρώνουν οι προ-
σπάθειες οινοποιών της Βόρειας Μα-
κεδονίας να παραπλανήσουν το διε-
θνές οινόφιλο κοινό και να σφετερι-
στούν την εικόνα και τη φήµη των ελ-
ληνικών κρασιών, που φέρουν την ε-
τικέτα «Προϊόν Γεωγραφικής Ένδει-
ξης (ΠΓΕ) Μακεδονία».

Τρία χρόνια µετά την υπογραφή της 
Συµφωνίας των Πρεσπών, η οποία υπο-
τίθεται θα διευθετούσε τέτοιου είδους 
ζητήµατα, τα κρούσµατα µε υπόγειες 
παρατυπίες, εκ µέρους των γειτόνων, 
δεν λένε να κοπάσουν, καθιστώντας 
την περιλάλητη συµφωνία, «σουρωτή-
ρι». Μάλιστα, όσο το σκαλίζουν στις δι-
εθνείς αγορές, οι εγχώριοι φορείς του 
αµπελοοινικού τοµέα, τόσο ανακαλύ-
πτουν και νέα περιστατικά. Μια τέτοια 
περίπτωση εντοπίστηκε προσφάτως στη 
Σλοβενία, από το «Παρατηρητήριο Οί-
νων Π.Γ.Ε. Μακεδονία», που έθεσε σε 
λειτουργία εδώ και περίπου ένα χρόνο 
η Ένωση Οινοποιών και Αµπελουργών 
της Βορείου Ελλάδος (ΕΝΟΑΒΕ). Όπως 
ανέφερε στην Agrenda ο γενικός διευ-
θυντής της Ένωσης, Γιάννης Αλµπάνης 
πρόκειται για έναν Σλοβένο εισαγωγέα 
και διανοµέα οίνων, ο οποίος εδώ και 
δύο χρόνια έχει κατοχυρώσει στο αντί-
στοιχο Γραφείο Βιοµηχανικής Ιδιοκτη-
σίας της Σλοβενίας το σήµα «Wines of 
Macedonia» και διαθέτει στην τοπική 
αγορά κρασιά από τη Βόρεια Μακεδο-

νία. Πιθανότατα πρόκειται για παρέν-
θετο πρόσωπο πίσω από το οποίο είναι 
ένα δίκτυο οινοποιών από τη γειτονική 
χώρα, αφού το εν λόγω σήµα, σε επί-
πεδο σχεδιασµό και χρωµατισµού, εί-
ναι πανοµοιότυπο µε αυτό που εντοπί-
στηκε πριν ένα χρόνο από την ΕΝΟΑ-
ΒΕ σε ένα άλλο περιστατικό στην Πο-
λωνία, όπου υπήρξε επιτυχής έκβαση 
της περιπέτειας. Τη νοµική -και όχι µό-
νο- υποστήριξη του έργου του «Παρα-
τηρητηρίου Οίνων Π.Γ.Ε. Μακεδονία», 
«τρέχει», µε την ιδιότητα του νοµικού, 
ο νυν γενικός διευθυντής του Συνδέ-
σµου Ελληνικού Οίνου (ΣΕΟ), Θεόδω-
ρος Γεωργόπουλος (µαζί µε το γραφείο 
του και µάλιστα αφιλοκερδώς) ο οποί-
ος εξήγησε στην Agrenda οι δύο περι-
πτώσεις αν και µοιάζουν, δεν είναι α-
πολύτως ταυτόσηµες.

Στην Πολωνία η ελληνική παρέµ-
βαση πρόλαβε την υπόθεση στο στά-
διο της υποβολής του αιτήµατος για 
την καταχώρηση του σήµατος «Wines 
of Macedonia» στον αρµόδιο πολωνι-
κό φορέα πιστοποίησης και πέτυχε ε-
ξωδικαστικά να αποτρέψει την ολοκλή-
ρωση της διαδικασίας. Για να γίνει πιο 
εύπεπτη η αναδίπλωσή τους, δέχθηκε 
η ελληνική πλευρά να κάνουν χρήση 
του σήµατος «Wines of Macedonia», µό-
νον εφόσον οι καµπάνιες τους θα ανα-
φέρονται σε κρασιά της ελληνικής Μα-
κεδονίας.   ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

ψει και πάλι το καµίνι στο εργοστάσιο, για 
να µπούµε ξανά στα χωράφια.», ανέφερε 
στην Agrenda ο παραγωγός Μίµης Μακαρές, 
που εκπροσώπησε στη συνάντηση το ∆οµο-
κό. «Είναι θέµα πολιτικής βούλησης. Πλέον 
η εταιρεία (ΕΒΖ) έχει καθαρό ΑΦΜ, απαλλαγ-
µένο από τις υποχρεώσεις που τη βάρυναν, 
οπότε αν υπάρξει θέληση όλα µπορούν να 
γίνουν», είπε και υπενθύµισε πως «υπάρ-
χει ευθύνη στην πολιτεία για το ό,τι φτάσα-
µε εδώ. Όταν τους κατεβάσαµε πρόταση µε 
τη συµµετοχή των αγροτών, έκριναν πως 
δεν ήταν βιώσιµη και την απέρριψαν και έ-
φεραν άλλον επενδυτή, που δεν πήρε ούτε 
ένα κιλό τεύτλα για να παράξει ζάχαρη.», ε-
πισήµανε ο κ. Μακαρές.  

∆εν λείπουν πάντως και κάποιες φωνές 
στις τάξεις των παραγωγών, οι οποίες λένε 
πως αν το υπουργείο δεν προτίθεται να βρει 
λύση για να λειτουργήσει η βιοµηχανία ζάχα-
ρης, να φροντίσει τουλάχιστον να δώσει κά-
ποιας µορφή αποζηµίωση στους τευτλοκαλ-
λιεργητές, µε βάση τα στρέµµατα που καλλι-
εργούσαν τα τελευταία 5-10 χρόνια, γιατί συν 
τοις άλλοις πολλοί έχουν και έναν ακριβό µη-
χανολογικό εξοπλισµό, που δεν µπορούν να 
αξιοποιήσουν σε καµία άλλη καλλιέργεια.

Σλοβένος 
εισαγωγέας

Εισαγωγέας από 
τη Σλοβενία έχει  

κατοχυρώσει 
στο αντίστοιχο 

Γραφείο 
Βιοµηχανικής 
Ιδιοκτησίας το 
σήµα «Wines of 

Macedonia»

Βαλκάνιοι γείτονες σφετερίζονται τη φήμη 
των ελληνικών οίνων και το σήμα Μακεδονία

Στήριξη τεύτλων 
ζητά η Σπυράκη

Το σηµαντικό  ρόλο της 
πρώην κραταιάς ΕΒΖ 
στην εγχώρια 
τευτλοκαλλιέργεια 
περιγράφει µε ερώτηση 
της στην Κοµισιόν 
η ευρωβουλευτής της 
Ν∆. κ.Μ.Σπυράκη, 
η οποία ζητά τη στήριξη 
των παραγωγών. 
Η κ. Σπυράκη σηµειώνει 
ότι οι εγχώριες ανάγκες 
για ζάχαρη στην 
Ελλάδα ανέρχονται 
σε 370.000 τόνους 
που θα µπορούσε να 
καλύπτει η ΕΒΖ, όπως 
και την παραγωγή 
αντισηπτικών εντός της 
ΕΕ από ηµιπαράγωγα 
ζάχαρης, όπως είναι 
µελά σα και η αιθανόλη.  
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Ανορθολογική 
απόφαση 
και ανάγκη 
νέου πλαισίου 
βλέπουν οι 
Γεωτεχνικοί
Τιµωρητικές διατάξεις και 
παραλογισµό εντοπίζουν οι 
Γεωτεχνικοί υπάλληλοι που 
σχολιάζουν ότι το πλαίσιο ποινών 
είναι καταστροφικό για την ελληνική 
µελισσοκοµία, όχι µόνο γιατί θα 
µειώσει την ελληνική παραγωγή 
µελιού και µελισσοκοµικών 
προϊόντων, αλλά και γιατί η 
υποχρεωτική παραµονή των 
µελισσιών σε σταθερή θέση για ένα ή 
δύο έτη εγκυµονεί κινδύνους 
ασθενειών και αδυναµία µεταφοράς 
µελισσιών σε καλλιέργειες οι οποίες 
χρειάζονται την επικονίαση των 
µελισσών. «Πρόκειται για παράλογες 
διατάξεις διωγµού της ελληνικής 
µελισσοκοµίας που µόνο αλλότρια 
συµφέροντα θα εξυπηρετήσουν» 
σχολιάζουν σε σχετική ανακοίνωση, 
αναδεικνύοντας παράλληλα και την 
έλλειψη προσωπικού που θα 
µπορούσε να εξυπηρετήσει τις 
αυξηµένες απαιτήσεις που εισάγει η 
ΥΑ στις κατά τόπους ∆ΑΟΚ. 
«Αναφύονται µείζονα ζητήµατα τόσο 
νοµικής υφής, όσο και ορθολογικής 
επιστηµονικής και πρακτικής 
αντιµετώπισης των µελισσοκοµικών 
θεµάτων, τα οποία καταστούν 
αναγκαία την άµεση κατάργηση της 
συγκεκριµένης Υπουργικής 
Απόφασης» τονίζει η ανακοίνωση. 

Ρήγμα για το ψηφιακό μητρώο 
μελισσουργών και Αραμπατζή
Η Υπουργική Απόφαση δείχνει να επιτρέπει την ενασχόληση κλαμπ συμφερόντων

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

∆ιατάξεις διωγµού της ελληνικής µελισσοκοµί-
ας εντοπίζουν οι ενδιαφερόµενοι φορείς στην υ-
πουργική απόφαση η οποία φέρει την υπογρα-
φή της υφυπουργού Φωτεινής Αραµπατζή και 
θεσπίζει το Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκοµι-
κό Μητρώο, µε την Οµοσπονδία Μελισσοκοµι-
κών Συλλόγων να ετοιµάζει προσφυγή στο ΣτΕ 
προκειµένου να ακυρωθεί η απόφαση. 

Τουλάχιστον τρία σηµεία στην εν λόγω υπουρ-
γική απόφαση (ΥΑ µε αρ. 140/106513/2021 
ΦΕΚ Β΄ 1560), κάνουν «λάστιχο» την έννοια 
της µελισσοκοµικής δραστηριότητας και «µα-
γειρεύουν» τα στοιχεία που αναδεικνύουν το 
µέγεθος του κλάδου, µε αποτέλεσµα να περιο-
ρίζονται και οι ροές από κοινοτικά µελισσοκο-
µικά προγράµµατα. Ταυτόχρονα επιβάλλονται 
υπέρ του δέοντος κυρώσεις που αναµένεται ό-
τι θα πλήξουν ως επί το πλείστον τις µελισσο-
κοµικές µονάδες µε περιορισµένους πόρους, 
που απαιτούνται για να καλυφθούν οι γραφει-
οκρατικές απαιτήσεις που θεσπίζει η υπουργι-
κή απόφαση Αραµπατζή. 

«Βρήκανε τις δηλώσεις διαχείµασης, ένα ε-
λεεινό εφεύρηµα γραφειοκρατών, και αντί να 
τις πετάξουν στον κάδο των αχρήστων, τις κά-
νανε... ηλεκτρονικές. Η απόφαση για το Εθνι-
κό Ηλεκτρονικό Μελισσοκοµικό Μητρώο που υ-
πέγραψε η κυρία Αραµπατζή, αποτελεί όχι θε-
ραπεία, όπως ελπίζαµε, αλλά ένα ακόµη πλήγ-

µα για µας. Είναι εκτός πραγµατικότητας, δεί-
χνει ασέβεια στους Έλληνες µελισσοκόµους και 
δεν βοηθά τη παραγωγική διαδικασία» σχολιά-
ζει επί του θέµατος ο πρόεδρος της Οµοσπονδί-
ας Μελισσοκοµικών Συλλόγων, Βασίλης Ντού-
ρας, ανακοινώνοντας στην Agrenda ότι οι αυ-
τός και οι συνάδελφοί του θα προσφύγουν κα-
τά της απόφασης στο Συµβούλιο της Επικρατεί-
ας. Όπως εξηγεί, η Οµοσπονδία είχε καταθέσει 
στο υπουργείο σχετικές τροποποιήσεις, τις οποί-
ες δεν έλαβε ποτέ υπόψιν της η υφυπουργός. 
Η υπουργική απόφαση έφερε αντιδράσεις και 
στους κόλπους των Γεωτεχνικών Υπαλλήλων, 
οι οποίοι βλέπουν διατάξεις που κινούνται στο 
όριο του παραλογισµού. 

Τα 3 φάουλ της Απόφασης
Πρώτον, η ΥΑ, επιχειρεί και έναν νέο ορισµό 

της κυψέλης εισάγοντας τις πρόσθετες έννοιες 

του «εµβρυοθαλάµου», του «µελιτοθαλάµου» και 
της «παραφυάδας», καθώς και δύο διαφορετι-
κούς ορισµούς περί «κυψέλης» και «κατεχόµε-
νης κυψέλης», έναντι του απλού και ευρωπα-
ϊκού «κυψέλη νοείται η µονάδα που περιλαµ-
βάνει αποικία µελισσών που χρησιµοποιούνται 
για την παραγωγή µελιού, άλλων µελισσοκο-
µικών προϊόντων ή γενετικό υλικό των µελισ-
σών, και όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτη-
τα για την επιβίωσή της έτοιµες για διαχείµαση 
στην επικράτειά τους». Η ΥΑ εισάγοντας τον α-
ριθµό των πλαισίων της κυψέλης ως κριτήριο 
που διακρίνει τις παραφυάδες από την κυψέ-
λη, δηµιουργεί προϋποθέσεις παρερµηνείας 
στο τι ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως κυψέλη 
και µειώνει τεχνητά και αδικαιολόγητα τον α-
ριθµό των κυψελών στην Ελλάδα. Συνεπώς θα 
εισπραχθούν και λιγότερες οικονοµικές ενισχύ-
σεις από την ΕΕ, οι οποίες συνδέονται µε τον α-
ριθµό των κυψελών.

∆εύτερον, αδιανόητη είναι η µείωση της χρο-
νικής περιόδου της ετήσιας δήλωσης των κατε-
χόµενων κυψελών των ενεργών µελισσοκόµων 
στην περίοδο από 1η Σεπτεµβρίου µέχρι την 20η 
Οκτωβρίου την στιγµή που η Ευρώπη ζητά µια 
αξιόπιστη µέθοδο για τον καθορισµό, µεταξύ 
της 1ης Σεπτεµβρίου και της 31ης ∆εκεµβρίου. 

Τρίτον, την επιβολή διοικητικών προστίµων 
σε παραβάτες, συνοδεύει και η τιµωρία της δι-
ακοπής του επαγγέλµατος του µελισσοκόµου 
για ένα και δύο έτη και µάλιστα για όλες σχε-
δόν τις παραβάσεις που περιγράφονται στην ΥΑ. 

Εκτός πραγµατικότητας
«Είναι εκτός πραγµατικότητας, 
δείχνει ασέβεια στους Έλληνες 
µελισσοκόµους και δεν βοηθά τη 

παραγωγική διαδικασία» αναφέρει 
σχετικά µε την ΥΑ ο πρόεδρος της 

ΟΜΣΕ, Βασίλης Ντούρας

Οι µελισσοκοµικοί σύλλογοι 
ετοιµάζουν προσφυγή στο ΣτΕ 
κατά της απόφασης Αραµπατζή.
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Κατά τα λεγόµενα του επιχειρηµατία του 
οµίλου Ελληνικά Γαλακτοκοµεία Μιχάλη 
Σαράντη, παρά τη διαφωνία που ο ίδιος 
εξέφρασε, εστάλη τελικά στα µέλη της 
Εθνικής ∆ιεπαγγελµατικής Οργάνωσης 
Φέτας πρόσκληση για έκτακτη γενική 
συνέλευση. «Αναρωτιέµαι τι είναι αυτό που 
επείγει τον πρόεδρο της ∆ιεπαγγελµατικής 
να εγκρίνει την παρούσα δοµή του 
διοικητικού συµβουλίου της Οργάνωσης. 

Μάλιστα πουθενά δεν γίνεται λόγος για τη 
διενέργεια εκλογών. Ωστόσο όταν 
διορίστηκε το υπάρχον διοικητικό συµβούλιο 
αποφασίσαµε πως για ένα χρονικό διάστηµα 
λόγω της έξαρσης της πανδηµίας του 
κορωνοϊού, θα έχει προσωρινό χαρακτήρα 
µε την προοπτική διεξαγωγής εκλογών σε 
εύθετο χρόνο για την εκλογή του οριστικού 
διοικητικού συµβουλίου, κάτι που φαίνεται 
να αναιρείται».

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Σε πεδίο αντιπαραθέσεων παρά σε πε-
δίο σύγκλισης δυνάµεων µε στόχο την 
εκπροσώπηση και διασφάλιση του χα-
ρακτήρα του εθνικού µας τυριού της 
φέτας, εξελίσσεται σύµφωνα µε πλη-
ροφορίες το τελευταίο χρονικό διάστη-
µα η Εθνική ∆ιεπαγγελµατική Οργά-
νωση Φέτας. Ως µήλον της έριδος προ-
βάλλονται από µερίδα των µελών, α-
φενός οι χειρισµοί της παρούσας δι-
οίκησης, αφετέρου οι ισορροπίες που 
αφορούν στην εκλογή οριστικού προ-
εδρείου, έναντι του σηµερινού που δι-
ατηρεί προσωρινό χαρακτήρα.

Βασικές ενστάσεις επί της λειτουρ-
γίας του φορέα εγείρει ο διευθύνων 
σύµβουλος του οµίλου Ελληνικά Γα-
λακτοκοµεία και επιχείρησης – µέλους 
της ∆ιεπαγγελµατικής, Μιχάλης Σα-
ράντης. Ο επιχειρηµατίας υποστηρί-
ζει µεταξύ άλλων ότι παρά την αρχι-
κή συµφωνία µεταξύ των µελών για τη 
διενέργεια αρχαιρεσιών που θα οδη-
γούσαν στην εκλογή οριστικού προ-
εδρείου, κάτι τέτοιο φαίνεται να παρα-
κάµπτεται από την παρούσα διοίκηση.

Σε επικοινωνία που είχαµε µε τον 
κύριο Σαράντη, εµφανίζεται ιδιαίτε-
ρα επικριτικός προς την διοίκηση του 
φορέα. Αναφερόµενος στον πρόεδρο 
της ∆ιεπαγγελµατικής Γιάννη Βιτά-
λη, του καταλογίζει «διοικητική α-
νεπάρκεια». Θέτει µάλιστα µία σει-
ρά ερωτηµάτων, όπως «πόσες φορές 
συνεδρίασε από τη σύστασή της έως 
σήµερα η ∆ιεπαγγελµατική, εάν υ-
πάρχουν πρακτικά από τις συνεδρι-
άσεις της, ενώ διερωτάται ποια έγ-
γραφα έχουν σταλεί προς το υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης για υπο-
θέσεις που αφορούν στην επίσηµη 
αναγνώριση της διοίκησης του φο-
ρέα, την περίπτωση νοθείας της Ό-
µηρος ή και για οποιοδήποτε ζήτη-
µα αφορά στον τοµέα της φέτας». 

Ανύπαρκτα πρακτικά 
Ο Μιχάλης Σαράντης υποστηρίζει 

ότι δεν υπάρχουν πρακτικά ούτε και 
αποµαγνητοφωνήσεις όσων διηµεί-
φθησαν σε συνεδριάσεις της Εθνικής 
∆ιεπαγγελµατικής. Συµπληρώνει µά-
λιστα ότι µετά την κατάρτισή τους, τα 
πρακτικά θα πρέπει το αργότερο σε µία 
εβδοµάδα να είναι υπογεγραµµένα από 
τον πρόεδρο του φορέα και να στοιχει-
οθετούνται σε αρχείο είτε σε ηλεκτρο-
νική, είτε σε έγχαρτη µορφή. «Άποψή 
µου είναι ότι υφίσταται διοικητική ανε-
πάρκεια. ∆εν νοείται ο πρόεδρος της 
∆ιεπαγγελµατικής να υπογράφει δελ-
τία τύπου για πρόστιµα που αφορούν 
τη γνωστή υπόθεση περί νοθείας της 
φέτας από τη γαλακτοβιοµηχανία Ό-
µηρος, τα οποία εκφράζουν προσωπι-
κές θέσεις του Γιάννη Βιτάλη». 

Προσθέτει µάλιστα ότι υφίσταται ζή-

τηµα και ως προς τις διαδικασίες σύ-
γκλισης των συνελεύσεων, αναφέρο-
ντας ότι ο ίδιος έλαβε αίφνης αίτηµα 
από τον πρόεδρο της ∆ιεπαγγελµατι-
κής για τη διενέργεια έκτακτης γενι-
κής συνέλευσης, µε µοναδικό της θέ-
µα να εγκρίνει τα µέλη του προσωρι-
νού ∆.Σ. «Αυτό σηµαίνει πως επειδή 
ο κ. Βιτάλης είναι σήµερα προσωρινός 
πρόεδρος, επιδιώκει να καταστεί µόνι-
µος για τα επόµενα τέσσερα χρόνια». 

Ο κ. Σαράντης υποστηρίζει ότι δή-
λωσε αδυναµία να παραστεί στην έ-
κτακτη γενική συνέλευση στις 26 Ι-
ουλίου, ζητώντας µετάθεση ηµερο-
µηνίας καθότι όπως αναφέρει, επι-
θυµεί και ο ίδιος να θέσει υποψηφι-
ότητα για πρόεδρος της ∆ιεπαγγελ-
µατικής. «Όπως ενηµερώθηκα το δι-
οικητικό συµβούλιο έλαβε απόφαση 
για τη διενέργεια της έκτακτης γενικής 

συνέλευσης, δια περιφοράς. Εντού-
τοις, το καταστατικό της ∆ιεπαγγελ-
µατικής αναφέρει ότι η συνεδρίαση 
του διοικητικού συµβουλίου πραγµα-
τοποιείται είτε δια ζώσης, είτε µε τη 
χρήση ηλεκτρονικών µέσων και κα-
τόπιν συµφωνίας των µελών υπογρά-
φονται τα πρακτικά δια περιφοράς. 
Ωστόσο σε κανένα σηµείο των πρα-
κτικών δεν αναφέρεται ότι το διοικη-
τικό συµβούλιο συνεδριάζει δια πε-
ριφοράς. Εκ των πραγµάτων, ακόµα 
και να γίνει η γενική συνέλευση, εί-
µαι αποφασισµένος να την προσβάλ-
λω και να την ακυρώσω, διότι ο πρόε-
δρος του φορέα Γιάννης Βιτάλης, ου-
δέποτε έλαβε έγκριση για τη διενέρ-
γεια έκτακτης γενικής συνέλευσης 
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε α-
ντικείµενο την οριστικοποίηση της 
διοίκησης της ∆ιεπαγγελµατικής». 

Ανύπαρκτη 
η προσωρινή 

διοίκηση στη Φέτα  
Διοικητική 
ανεπάρκεια 

καταλογίζει στον 
πρόεδρο της Εθνικής 

Διεπαγγελματικής 
Οργάνωσης Φέτας, 

ο Μιχάλης Σαράντης, 
εκφράζοντας βασικές 

ενστάσεις για την 
στάση του φορέα σε 

ζέοντα θέματα γύρω 
από το προϊόν 

«Κατά τη σύσταση του
αρχικού προεδρείου

αποφασίσαµε ότι θα έχει
προσωρινό χαρακτήρα»

Ακύρωση
«Είµαι αποφασισµένος να 
προσβάλλω και να ακυρώσω 
τη γενική συνέλευση» 
δηλώνει ο διευθύνων 
σύµβουλος του οµίλου 
Ελληνικά Γαλακτοκοµεία.

Εκλογές
Ο Μιχάλης Σαράντης 
υποστηρίζει ότι παρά την 
αρχική συµφωνία µεταξύ 
των µελών για τη διενέργεια 
αρχαιρεσιών που θα 
οδηγούσαν στην εκλογή 
οριστικού προεδρείου, αυτό 
φαίνεται να παρακάµπτεται 
από την παρούσα διοίκηση.

Συνέλευση
«Ο πρόεδρος του φορέα 
Γιάννης Βιτάλης, ουδέποτε 
έλαβε έγκριση για τη 
διενέργεια έκτακτης γενικής 
συνέλευσης από το 
διοικητικό συµβούλιο µε 
αντικείµενο την 
οριστικοποίηση της διοίκησης 
της ∆ιεπαγγελµατικής» 
τονίζει ο Μιχάλης Σαράντης. 
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ΑΝΓΚΕΛΑ ΜΕΡΚΕΛ
ΚΑΓΚΕΛΑΡΙΟΣ
«Ο εµβολιασµός όχι µόνο 
προστατεύει εσάς, αλλά και 
αυτόν που αγαπάτε. Όχι 
µόνο προστατεύει από 
σοβαρές ασθένειες, αλλά 
και από τους αγχωτικούς 
περιορισµούς κάθε µέρας. 
Όσο περισσότεροι 
εµβολιαστούµε, τόσο 
πιο γρήγορα θα 
ελευθερωθούµε».

Β.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΣΤΗΣ
«Είµαι ευχαριστηµένος από 
την πορεία µου, είναι ό,τι 
είχα ονειρευτεί ακριβώς. 
∆εν συµβιβάστηκα ποτέ 
µου, δεν τραγούδησα κάτι 
από αυτά που µου 
πρότειναν για εµπορικούς 
λόγους, ούτε καν στάθηκα 
στο life style. Έτσι µε έχει 
αγαπήσει ο κόσµος και έτσι 
θα τελειώσω».

ΠΑΟΛΟ ΤΖΕΝΤΙΛΟΝΙ
ΕΠΙΤΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
«∆ώδεκα εθνικά σχέδια 
ανάκαµψης εγκρίθηκαν. 
Αυτή είναι η εκκίνηση των 
εθνικών σχεδίων που θα 
χρηµατοδοτήσει το Ταµείο 
Ανάκαµψης. Το επόµενο 
διάστηµα θα αποδεσµευθεί 
η προχρηµατοδότηση γι’ 
αυτές τις δώδεκα χώρες, 
ενώ οικονοµική ανάκαµψη 
βρίσκεται καθ’οδόν».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΟΤΑΝ ΜΑΘΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΟΝ ΛΙΒΑΝΟ ΘΑ ΜΠΕΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 40%

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

Σταφιδόψωµο
Άντε, το πολύ να απορροφηθεί 
η πλεονάζουσα σταφίδα για τις 
ανάγκες κάποιου επισιτιστικού 
προγράµµατος και να στηριχθεί 
σχετικά από το κράτος, λέει ο 
υπουργός της πλατείας προς 
άπαντες που ερίζουν γύρω από 
το θέµα και ζητούν στήριξη 
από τις ενισχύσεις Covid. Λέει 
ότι δεν είναι στις αρµοδιότητες 
του, να ενισχύει ατυχείς 
εµπορικές πολιτικές. Άουτς!

Άλλα 100;
Τι είναι άλλα δύο χρόνια, 
µπροστά στα 100 που 
περίµενε για να ολοκληρωθεί 
το φράγµα «Κόρη Γεφύρι» που 
επιλύει το πρόβληµα ύδρευσης 
και άρδευσης της Χίου; Ο 
Σπήλιος κι ο Μουτζούρης είναι 
πάντως αισιόδοξοι για τις 
στατικές µελέτες και για τα 
έργα που θα… τρέξουν. Κατά 
τα λοιπά, τα γνωστά, από την 
περιφέρεια η ανάπτυξη…

Σε τίτλους 
Τα ‘πε όλα (σ.σ δηλαδή τίποτα) 
ο Σπήλιος στον Πορτοσάλτε. 
Για το κίνηµα εµβολιασµού, τα 
έργα άρδευσης 1 δις µέσω 
Σ∆ΙΤ, την ΚΑΠ των 19 δις, τον 
συνεργατισµό και την ΕΘΕΑΣ, 
και τις νοµιµοποιήσεις 
στάβλων. Από όλα αυτά τίποτα 
δεν έχει λάβει σάρκα και οστά. 
Για την ώρα, κινούνται σε 
επίπεδο διακηρύξεων και 
οραµατικών στόχων. 

Τα στοιχεία για το Εθνικό Απόθεµα 
καταρρίπτουν την θεωρία του κενού

Το ότι η υπόθεση αγριελιές και ξεκούραστα βοσκοτόπια, ήτοι αδι-
αφάνεια στο Εθνικό Απόθεµα πήγε στη Βουλή, δεν σηµαίνει και ό-
τι θα διαλευκανθεί. Εξάλλου, γι’ αυτό πρέπει να µεριµνήσουν οι ει-
σαγγελικές αρχές. Από τη ∆οµοκού, πάντως το κατεβατό που αναρ-
τήθηκε στην ιστοσελίδα του Οργανισµού, µαρτυρά αγωνία. Οι αριθ-
µητικές αλχηµείες, σε βάρος γνήσιων παραγωγών µπορεί κάποιοι 
να νοµίζουν ότι θα πέσουν στο «κενό». Aυτό, που στα µαθηµατικά 
ονοµάζεται «άδειο ή µηδενικό σύνολο», που δεν περιέχει στοιχεία. 
Εν προκειµένω, η εν λόγω θεωρία καταρρίπτεται, λόγω…στοιχείων. 

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Τα στοιχεία πωλήσεων 
και αγορών που 
έχει ο υπουργός της 
πλατείας δεν δείχνουν, 
λέει, διαταράξεις 
λόγω πανδηµίας. 
Στα κάγκελα, η 
Παναιγιάλειος που 
µιλά για προσπάθεια 
συκοφάντησης και για 
νέα σταφιδική κρίση…

Για τις χαµηλές τιµές 
παραγωγού στο 
καρπούζι και στην 
πατάτα, εξαιτίας της 
πανδηµίας, ο Σπήλιος 
λέει ότι όταν και όποτε 
θα εξεταστούν όλα τα 
δεδοµένα θα δοθούν 
«µε αίσθηµα ευθύνης 
και ευαισθησίας» και 
«δικαιοσύνης». Το 
βαµβάκι ξεχάστηκε!

Υβρίδια
Για ποια αναβίωση 

καλλιέργειας, µιλάνε οι 
ελάχιστοι εναποµείναντες 
τευτλοπαραγωγοί που ζητούν 
πρωτοβουλίες αρµοδίως 
για να «βγει το κάρο από τη 
λάσπη»; Λέτε να µπει στο 
πρόγραµµα αναδιάρθρωσης;

Κουβέντα, για το τι θα γίνει 
την καλλιεργητική σεζόν του 
2022, µετά και τον εµπαιγµό 
της φετινής χρονιάς, που 
παρήλθε χωρίς να σπαρθεί 
ούτε ένα στρέµµα τεύτλα, για 
παραγωγή ζάχαρης, παρά τις 
δεσµεύσεις και τις υποσχέσεις 
υπουργών και «επενδυτή».

Είναι οξύµωρο - στα όρια 
του εγκλήµατος - λένε οι 
παραγωγοί, η χώρα να εισάγει 
περί τους 370.000 τόνους 
ζάχαρης ετησίως για τις 
ανάγκες της και τα φουγάρα 
της ΕΒΖ να είναι κλειστά.

;

ΤΖΟΡΤΖΙΟ ΚΙΕΛΙΝΙ
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ
«Το αποτέλεσµα είναι απλά 
ένα κοµµάτι του παιχνιδιού, 
όµως, αυτό το αποτέλεσµα, 
αυτή η νίκη [σ.σ κατάκτηση 
Euro 2020], αυτά τα 
δάκρυα χαράς, είναι όλα 
αφιερωµένα σε εσάς. 
Γράψαµε ιστορία. Τα 
πρόσωπα όλων όσοι 
έσωσαν ζωές στην 
πανδηµία, των γιατρών...».

Το άλλο 
µε τις αγριλιές 
το ξέρεις;

Μόνο τα παγετόπληκτα και οι ξεχασµένες 
ενισχύσεις λόγω κορωνοϊού έµειναν προς πληρωµή 
µέσα στο καλοκαίρι. Άλλωστε, τα υπόλοιπα ήδη τα 
τακτοποίησαν, οπότε τώρα.... άραγµα! Την πρώτη 
δόση για τα 5 κύµατα παγετού δροµολογεί ο ΕΛΓΑ 
για την τελευταία εβδοµάδα του Ιουλίου, αλλά θα 
εξαρτηθεί από τις εξατοµικεύσεις που θα στέλνουν 
τα κατά τόπους υποκαταστήµατα, λένε για να 
καλύψουν τις γκρίνιες των παραγωγών, αλλά και 
να µην «κρεµάσουν» τον υπουργό, που το έταξε!  

Μέσα στο καλοκαίρι οι ενισχύσεις λόγω 
κορωνοϊού σε καρπούζι και πατάτα, µετά τους 
διασταυρωτικούς ΟΠΕΚΕΠΕ και Οικονοµικών 
διαβεβαιώνει ο υπουργός Σπήλιος τον βουλευτή 
Ηλείας Κατρίνη. Σε συζήτηση στη Βουλή και ενώ 
βιάζεται -όπως ο ίδιος δηλώνει- για να µη χάσει το 
αεροπλάνο, ο υπουργός εύχεται «να είχαµε έναν 
µεγάλο «κουµπαρά» για να καλύψουµε τις ζηµιές 
που προκύπτουν. Όµως το µεσοπρόθεσµο είναι 
συγκεκριµένο, όπως και τα χρήµατα». Αν το budget 
δεν αυξηθεί, απεύχεται ο υπουργός, «θα πρέπει να 
διαχειριστούµε αυτά τα χρήµατα µε τρόπο 
αναλογικό και δίκαιο, προκειµένου να καλύψουµε 
όσους επλήγησαν περισσότερο». ∆ύσκολο! 

Χάρηκε ο βουλευτής Κοτρωνιάς όταν του είπε ο 
πρόεδρος του ΕΛΓΑ ότι τις επόµενες ηµέρες ο 
υπουργός της πλατείας φέρνει νοµοσχέδιο στη 
Βουλή, στο οποίο θα εντάσσεται και η αποζηµίωση 
των καλλιεργητών ροδιάς της Λαµίας. Κάτι του είπε 
µάλιστα ο Λυκουρέντζος ότι οι παραγωγοί αυτοί θα 
αποζηµιωθούν µε διαδικασίες ΕΛΓΑ, αλλά από άλλο 
ταµείο που θα προβλέπεται στο εν λόγω νοµοσχέδιο. 
Γίνονται αυτά, αναρωτιούνται οι αγρότες; 

Κι ενώ οι οινοποιοί ζητούν απόσταξη κρίσης, 
τίποτα δεν έχει γίνει ακόµα και η ΚΥΑ δεν έχει 
υπογραφεί. Άσε που, όπως λένε, το µπάτζετ των 9 
εκατ. δεν φτάνει ούτε για ζήτω και οι τιµές 
απόσταξης µάλλον θα είναι όµοιες µε του 2020, που 
είναι στρέβλωση της αγοράς. Ήτοι, δώρον άδωρον! 

Σηµειωτέον η Ε∆ΟΑΟ για να διευκολύνει 
παραιτήθηκε, σου λέει, από το δικαίωµα υλοποίησης 
προγραµµάτων προβολής-προώθησης, 
«διευκολύνοντας» τη Βάθη, µε ποσό 1,6 εκατ. που 
πήγε στον πράσινο τρύγο. Κοντά και η Enterprise 
Greece SA παραιτήθηκε από αντίστοιχα 
προγράµµατα κι έτσι φτάσαµε στα 9 εκατ. Που είναι 
όµως τα τα λεφτά; Πρέπει να αδειάσουν οι 
αποθήκες, να µπει η νέα σοδειά….. 

Στην Αετοράχη Ελασσόνας αντιδρούν στην 
εγκατάσταση φωτοβολταϊκού λίγες δεκάδες µέτρα 
από τα όρια του οικισµού µε εκµίσθωση δηµόσιας 
έκτασης 1.1000 στρεµµάτων που χρησιµοποιείται 
ως βοσκότοπος για τις ανάγκες κτηνοτροφικών 
µονάδων του χωριού. Σε επιστολή προς το 
υπουργείο δηλώνουν υπέρ της καθαρής πράσινης 
ενέργειας, αλλά απαιτούν «να διαφυλαχθεί ο 
κύριος παραγωγικός τοµέας του δήµου, που είναι ο 
αγροτικός- κτηνοτροφικός.  Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Ι
στορικά, µε βάση τις δηµοσκοπήσεις, οι υπουρ-
γοί χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Στους δηµο-
φιλείς και σ’ εκείνους που συγκεντρώνουν χα-
µηλά ποσοστά δηµοτικότητας. Τελευταία, κατα-

γράφεται δηµοσκοπικά και µια τρίτη. Είναι η  κατηγο-
ρία του Σπήλιου Λιβανού. Το 46,3% δεν τον γνωρίζει 
καν και το 16,2% δεν µπορεί να τον βαθµολογήσει. ∆η-
λαδή, ένα σχεδόν 59% που δεν ξέρει ούτε ποιος είναι 
ούτε τι κάνει. Και να σκεφθείτε ότι εκπροσωπεί την πιο 
πολυπληθή κατηγορία επαγγελµατιών. Τους αγρότες! 

Αναζητούνται οι εμπρηστές
ΦΙΛΟΤΙΜΗ, δε λέω, η προσπάθεια της διοίκησης, κυ-
ρίως δε των κλειδούχων του ΟΠΕΚΕΠΕ να παρουσιά-
σουν µια εικόνα αναφορικά µε τη διαχείριση των δι-
καιωµάτων από το Εθνικό Απόθεµα, η οποία να µην 
τους εκθέτει ανεπανόρθωτα. Μαθαίνω ότι για το ίδιο 
απόγευµα (περασµένη Τρίτη) που βγήκε η ανακοίνω-
ση, τους είχε καλέσει και ο υπουργός Σπήλιος Λιβα-
νός, για να δουν πώς θα σβήσει η φωτιά που άναψε 
εδώ και δύο εβδοµάδες σε αγριελιές και γη η οποία 
φαινόταν να είναι… σε καλή κατάσταση!

Δεν κοκκινίζουν;
ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΕ ΜΕΝΑ, θα είπε, η γνωστή διευθύ-
ντρια που όλα τα σφάζει και τα µαχαιρώνει, ειδικά για 
χάρη του προϊσταµένου της που προέρχεται και από 
την Κτηνιατρική! Πανηγυρίζει µάλιστα η ανακοίνωση, 
που οι πληρωµές δικαιωµάτων από το Απόθεµα περι-
ορίσθηκαν στα 47,5 εκατ. ευρώ, ενώ ανακλήθηκαν και 
δικαιώµατα 3 εκατ. ευρώ περίπου. Ούτε ίχνος ντροπής, 
που λίγες µέρες νωρίτερα, σε επίσηµο έγγραφο έκανε 
λόγο για «αιτήµατα» 75,9 εκατ. ευρώ και µε τον τρόπο 
της, έκλεινε το µάτι στους ιθύνοντες, να τα πληρώσουν!  

Τα κοράκια λαλούν χαρωπά
ΚΑΙ ΕΠΕΙ∆Η Η «ΤΕΧΝΗ» δεν ξεχνιέται εύκολα, στο τέ-
λος της ανακοίνωσης, την Τρίτη, γίνονταν ξανά επί-
κληση των κοινοτικών κανόνων βάσει των οποίων «οι 
βοσκότοποι σε καλή γεωργική κατάσταση (βοσκότο-
ποι χωρίς την ύπαρξη ζωικού κεφαλαίου) αποτελούν 
επιλέξιµες για ενίσχυση εκτάσεις, µε την προϋπόθεση 
κοπής και αποµάκρυνσης της βλάστησης, ώστε η ποώ-
δης βλάστηση να µην υπερβαίνει το ύψος των 70 εκ.». 

Κανονικό το δούλεμα

ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΡΚΕΙ για να γίνει αντιληπτό, πό-
ση αξία έχουν οι «επιπρόσθετοι ειδικοί έλεγχοι» τους 
οποίους επίσης επικαλείται η ανακοίνωση του Οργα-
νισµού για να πείσει ότι όλα είναι καλώς καµωµένα 
και διασφαλίζουν την αξιοπιστία στη χορήγηση του 
Εθνικού Αποθέµατος, δεδοµένης της αύξησης των α-
παιτήσεων τους έτους αιτήσεων 2020, την οποία (αύ-
ξηση) ουδείς µπαίνει στον κόπο να ερµηνεύσει.

Οριτζινάλε... τίτλοι
ΠΑΙ∆ΙΑ ΣΤΟΝ ΟΠΕΚΕΠΕ επειδή µιλάτε για το ό-
τι οι 7 περιπτώσεις δεν είναι αληθινές σας συµ-
βουλεύω να µην κοροϊδεύετε τον υπουργό γιατί 
και για τους 7 κάτω από την «ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ» των δικαιωµάτων µε ηµεροµη-
νία 30.6.2021 υπάρχει η υπογραφή του (Original). 
Μιλάµε λοιπόν για original τίτλους δικαιωµάτων 
ΕΑ - ΠΕΡΑΝ αµφιβολίας.

Λουδοβίκος
ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΕΛΕΓΜΕΝΟΙ; 

Ναι. Με ποιο «τρόπο» ας το βρει 
ο υπουργός, φωνάζοντας έναν 
πολυπράγµονα ελεγκτή γι’ αυ-
τούς τους ελέγχους. Του συ-
στήνω αυτόν που είναι γνω-
στός στους υπαλλήλους του 
ΟΠΕΚΕΠΕ της Κρήτης και υ-
πογράφει µε το συνθηµατι-
κό  pdkrht pdkrht  για να δει 
ποιος θα εµφανισθεί µπρο-
στά του. Θα εκπλαγεί από την 

παραγωγικότητα του στους δι-
ασταυρωτικούς ελέγχους από το τηλέφωνο; Όλα 
τα βύσµατα εκεί καταλήγουν. Εάν δεν µπορέσει να 
τον βρει ας ρωτήσει τον ή την Λουδοβίκο του ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ ποιος ∆ιευθυντής του Οργανισµού έχει το α-
ποκλειστικό προνόµιο της αυλής, να ακυρώνει έ-
ντυπα ελέγχου- ΠΕΤΑΝ οι διασταυρωτικοί! 

Bepanthol στο απόθεμα
ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ της εγκυκλίου του Βάρ-
ρα συνεχίζουµε τη συγκέντρωση στοιχείων και θα τα 
πούµε την επόµενη εβδοµάδα. Η εγγύηση που ζητού-
σε για να ξεκινήσει το παρασύστηµα του ΟΣ∆Ε τη δου-
λειά του το 2021 και να καπαρώνει κάθε ελεύθερη έ-
κταση που είχε αποµείνει από βοσκοτόπια δόθηκε µε 
την εγκύκλιο της 26.4.2021. Λίγη υποµονή και θα λυ-
θεί η απορία στους αγρότες. Στοιχηµατίζω ότι το Νοέµ-
βριο ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα ανακοινώνει «Το 2021 για πρώτη 
φορά, οι απαιτήσεις από το Εθνικό Απόθεµα ήταν πο-
λύ - υπέρµετρα αυξηµένες». Νέτα – ΠΕΠΑ.

Συγνώµη κύριε, ποιος είστε;
Το 46,3% των πολιτών δεν γνωρίζει 

καν ποιος είναι ο Σπήλιος Λιβανός και το 
16,2% δεν µπορεί να τον βαθµολογήσει

Ό 
ταν ένας συνεταιρισµός αποτυγ-
χάνει πρέπει να αναζητούµε τα 
αίτια σε ένα µείγµα κακής ηγε-
σίας, ελλαττωµατικών συµφω-

νιών, ανύπαρκτης επικοινωνίας και ελλιπών 
κανόνων µεταξύ των µελών… ∆εν είναι λίγοι 
αυτοί που διατείνονται ότι η αποτυχία των Α-
γροτικών Συνεταιρισµών (ΑΣ) στη χώρα µας ο-
φείλεται στη «νοοτροπία» των Ελλήνων γεωρ-
γών. Αν δεχθούµε αβασάνιστα µια τέτοια αιτιο-
λόγηση της παθογένειας των ΑΣ, είναι σαν να 
δεχόµαστε ότι η «νοοτροπία» είναι ένα χαρα-
κτηριστικό δεδοµένο µε το οποίο γεννιόµαστε 
και πεθαίνουµε. 

∆εν είναι όµως έτσι τα πράγµατα. Όλοι έχου-
µε βιώµατα από αλλαγές «νοοτροπίας» ανάλο-
γα µε το περιβάλλον. Σ’ αυτή την προσαρµοστι-
κή ιδιότητα της νοοτροπίας οφείλονται και οι 
άπειρες ιστορίες για Έλληνες που διαπρέπουν 
στο εξωτερικό και συµπεριφέρονται µε άλλον 
«τρόπο» από αυτόν που υιοθετούν στο ελληνι-
κό περιβάλλον. ∆ιότι «νοοτροπία» είναι ο τρό-
πος νόησης, δηλαδή η διαδικασία επεξεργασί-
ας πληροφοριών, η εξαγωγή συµπερασµάτων 
και ο καθορισµός τρόπων συµπεριφοράς σε έ-

να δεδοµένο περι-
βάλλον. Όταν αλ-
λάζει το περιβάλ-
λον αλλάζει και η 
νοοτροπία. Και η 
«τροπή» (γύρισµα) 
του «νου» του αν-
θρώπου είναι πά-
ντα… προς το ατο-
µικό του συµφέρον.

Το 1938 o C. Barnard στο βιβλίο του «Τα κα-
θήκοντα του στελέχους» διατύπωσε την άποψη 
ότι όλοι οι οργανισµοί, δηλαδή οικογένειες, µι-
κρές και µεγάλες εταιρείες, κράτη, κ.λπ., είναι 
από τη φύση τους «Συνεργατικά Συστήµατα».

Το φυσικό αποτέλεσµα της συνεργασίας, κα-
τά τον Barnard, είναι η δηµιουργικότητα υπό 
την προϋπόθεση ότι υπάρχουν ισχυρή ηγεσία, 
καθώς και συµβάσεις, επικοινωνία και κανόνες 
µεταξύ των µελών που κατευθύνουν τη δηµι-
ουργικότητα προς έναν κοινό σκοπό που εξυ-
πηρετεί τα ατοµικά συµφέροντα κάθε µέλους. 

Επιµένει δε ιδιαίτερα στους «κανόνες», που 
πρέπει ισχύουν για όλους και να τηρούνται, δι-
ότι αν οι οµαδικοί κανόνες είναι αφηρηµένοι ή 
δεν υπάρχουν, οι αποφάσεις σπάνια επιτυγχά-
νονται µε συναίνεση και οι προσωπικές ατζέ-
ντες των πιο κυρίαρχων προσωπικοτήτων κα-
θοδηγούν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.    

*ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ Α.Σ. ΗΛΙΟΣ & ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΚΑΙ 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΓΙΑΤΙ ΟΙ 
ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

ΑΠΟΤΥΓΧΑΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α;»

Συνεταιρισμοί 
& η νοοτροπία
της πολιτικής;

ΤOY ΣΠΥΡΟΥ 
ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ*
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∆
ιαβάζοντας ένα πρόσφατο δηµοσίευµα της τούρ-
κικης εφηµερίδας Hurriyet στην αγγλόφωνη 
έκδοση της (στις 19 Ιουνίου 2021), µου έκανε 
εντύπωση που καυχιόταν (και µε το δίκιο της 

κιόλας), ότι «η Τουρκία είναι ο νούµερο ένα παραγωγός 
(παγκοσµίως) φουντουκιών, κερασιών, σύκων, βερίκο-
κων , κυδωνιών και παπαρούνας (opium), σύµφωνα µε 
επίσηµα στοιχεία του Υπουργείου Γεωργίας και ∆ασών».

Βέβαια σε καµία περίπτωση δεν διανοούµαι ότι µπο-
ρούµε να φθάσουµε τα παραγωγικά µεγέθη της αχα-
νούς χώρας όπως είναι η Τουρκία, αλλά ειδικά για κά-
ποια από αυτά τα προϊόντα, σαν Καθηγητής ∆ενδροκο-
µίας, πιστεύω ότι είναι δυνατόν να τα ανταγωνιστούµε, 
όχι µόνο ποσοτικά, αλλά κυρίως ποιοτικά. Θα ακολου-
θήσει αργότερα, εκτενέστερο άρθρο µου, όπου θα ανα-
λύω, αλλά και θα προτείνω ρεαλιστικές λύσεις για τις α-
ντίστοιχες καλλιέργειες στην χώρα µας. 

Α
ς επιστρέψουµε όµως στο συγκεκριµένο άρθρο 
που συνεχίζει λέγοντας ότι «Η Τουρκία έχει απο-
κοµίσει το µεγαλύτερο γεωργικό εισόδηµα στην 

ΕΕ για την τελευταία δεκαετία και είναι από τις κορυφαί-
ες χώρες στον κόσµο, ανέφεραν τα στοιχεία, όπως ανα-
λύθηκαν από τον Οργανισµό Anadolu», ενώ «το γεωρ-
γικό εισόδηµα της Τουρκίας αυξήθηκε 20% πέρυσι σε ε-
τήσια βάση και έφτασε τα 333,3 δισεκατοµµύρια τουρκι-
κές λίρες (περίπου 47,5 δισεκατοµµύρια δολάρια)», όταν 
ακόµη «η µέση συναλλαγµατική ισοτιµία δολαρίου ΗΠΑ 
/ λίρας Τουρκίας πέρυσι ήταν 7,02 (σ.σ. και όχι 1 προς 
9 σχεδόν που είναι σήµερα)». Εδώ θα ήθελα να προσθέ-
σω ότι αυτή η κατά 30% περίπου υποτίµηση του τούρκι-
κου νοµίσµατος, από την µία έκανε πιο ανταγωνιστικά 
στις διεθνείς (ευρωπαϊκές) αγορές τα τούρκι-
κα προϊόντα, αλλά κι από την άλλη, έκανε 
πιο ακριβά, σχεδόν απαγορευτικά, όσα 
από τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα 
και λιπάσµατα εισάγουν για τις καλ-
λιέργειες τους. Αύξησε την ανεργία 
και τον πληθωρισµό, αποδυνάµω-
σε τους µισθούς των και έριξε ρα-
γδαίως τόσο την αγοραστική τους 
δύναµη, όσο και το βιοτικό επίπε-
δο των Τούρκων πολιτών. 

Π
αρόλα αυτά και πριν αρχί-
σει η κρίση, «η χώρα µπόρε-
σε να παράγει 126,1 εκατοµµύ-

ρια τόνους φυτικών προϊόντων πέρυσι, αύ-
ξηση 7,6% ετησίως, παρά τα πανδηµικά µέτρα».

«Η παραγωγή των προϊόντων από ετήσιες εκτατικές καλ-
λιέργειες, αυξήθηκε κατά 11,9%, τα φρούτα κατά 5,8% και 
τα λαχανικά κατά 0,3% το 2020 σε ετήσια βάση».

«Η χώρα ήταν επίσης ο δεύτερος µεγαλύτερος παρα-
γωγός πεπονιού, καρπουζιού, βύσσινου, αγγουριού, χα-
ρουπιού και ρεβιθιού παγκοσµίως και ο τρίτος µεγαλύ-
τερος παραγωγός µανταρινιών και µήλων».

Η
πρωτοκαθεδρία της Τουρκίας δεν 
σταµατάει εδώ αλλά συνεχίζει 
«στα φιστίκια, τις φράουλες, 

τα καρύδια και τις φακές, η χώρα 
είναι ο τέταρτος µεγαλύτερος πα-
ραγωγός, ο πέµπτος µεγαλύτερος 
για τα ζαχαρότευτλα και ο έκτος 
µεγαλύτερος για τα λεµόνια και 
τα σταφύλια». 

Το άρθρο, αναφέρει επίσης ότι 
«η χώρα καλύπτει περίπου το 70% 
της παγκόσµιας παραγωγής φου-
ντουκιών και το 26% της παραγωγής 
κυδωνιών και κερασιών».

«Η Τουρκία παράγει επίσης 24% ό-
λων των σύκων και 21% όλων των βερίκο-
κων παγκοσµίως».

Θα κλείσω µε τα σχόλια της τούρκικης εφηµερίδας, ό-
τι «η χώρα είναι ο τέταρτος µεγαλύτερος παραγωγός λα-
χανικών στον κόσµο και ο πέµπτος µεγαλύτερος παρα-
γωγός φρούτων».

«Η Τουρκία είναι επίσης ο µεγαλύτερος εξαγωγέας α-
λευριού στον κόσµο και ο δεύτερος µεγαλύτερος εξαγω-
γέας ζυµαρικών».

«Η χώρα εξήγαγε πέρυσι 1.982 διαφορετικά γεωργι-
κά προϊόντα, αξίας 20,7 δισεκατοµµυρίων δολαρίων σε 
205 χώρες».

∆
εν ξέρω αν αυτή η παράθεση 
των καλλιεργητικών στοιχεί-
ων της γείτονος, σας έκαναν 

να απογοητευθείτε; Προσωπικά πά-
ντως, όλα αυτά µου δίνουν κουρά-
γιο αφού σκέφτοµαι τα περιθώρια 
της αγροτικής ανάπτυξης που έ-
χουµε πλέον, µε την προϋπόθεση 
να στραφούµε στις εντατικές δεν-
δρο-κηπευτικές καλλιέργειες κάθε 

µορφής, κάνοντας όµως την σωστή 
επιλογή και συνδυασµό ποικιλιών µε 

το υποκείµενο, αλλά και του πιστοποι-
ηµένου φυτωρίου που θα µας τα προµη-

θεύσει. Εξυπακούεται βέβαια ότι τα ποιοτι-
κά παραγόµενα προϊόντα απαιτούν και την σω-

στή οργάνωση, επισήµανση και εµπορία των.Όσο για τα 
κεράσια, τα προβλήµατα φάνηκαν φέτος µε την έλλει-
ψη εργατικών χεριών για τη συγκοµιδή (κυρίως από την 

Αλβανία), µιας και η Τουρκία σε αντίθεση µε εµάς, δια-
θέτει άφθονο εργατικό δυναµικό. Εποµένως, θα πρέπει 
να στραφούµε σε νέες «αυτογόνιµες», ανθεκτικές στο 
«σχήσιµο» από τη βροχή, ποικιλίες, που θα είναι εµβο-

λιασµένες πάνω σε νάνα υποκείµενα.

Κ
άποτε τα σύκα ήταν µαζί µε τις 
σταφίδες το «συνάλλαγµα» µε 
το οποίο πληρώναµε τις εισαγω-

γές µας. Η καλλιέργεια της τόσο για 
νωπά, όσο και για αποξηραµένα, αλ-
λά και για µαρµελάδες, θα πρέπει να 
επεκταθεί σαν οικογενειακής µορ-
φής αγροκτήµατα, όπου θα µπορού-
σε να απασχολείται το σύνολο της 
οικογένειας. Μπορεί δε, σαν δέντρο 

άριστα προσαρµοσµένο στην «κλιµα-
τική αλλαγή», να καλλιεργηθεί σε όλη 

την πεδινή ελληνική επικράτεια.
Και τέλος ας αναπτυχθεί η καλλιέργεια 

της βερικοκιάς στις κατάλληλες χωρίς ανοιξιά-
τικες παγωνιές περιοχές, τη στιγµή που η ελληνική ποι-

κιλία «Μπεµπέκου» είναι η καλύτερη ποικιλία παγκοσµί-
ως για την κονσερβοποιεία.  

Θ
α κλείσω µε τα σχόλια της τούρκικης εφηµερίδας, 
ότι «η χώρα είναι ο τέταρτος µεγαλύτερος παρα-
γωγός λαχανικών στον κόσµο και ο πέµπτος µε-

γαλύτερος παραγωγός φρούτων. Η Τουρκία είναι ο µε-
γαλύτερος εξαγωγέας αλευριού στον κόσµο και ο δεύ-
τερος µεγαλύτερος εξαγωγέας ζυµαρικών. Η χώρα εξή-
γαγε πέρυσι 1.982 διαφορετικά γεωργικά προϊόντα αξί-
ας 20,7 δις δολαρίων σε 205 χώρες».
∆εν ξέρω αν αυτή η παράθεση των καλλιεργητικών στοι-
χείων της γείτονος, σας έκαναν να απογοητευθείτε. Προ-
σωπικά πάντως, µου δίνουν κουράγιο αφού σκέφτοµαι 
για το πόσα περιθώρια αγροτικής ανάπτυξης έχουµε πλέ-
ον, αν στραφούµε στις εντατικές δενδρο-κηπευτικές καλ-
λιέργειες κάθε µορφής, κάνοντας όµως την σωστή επι-
λογή και συνδυασµό ποικιλιών µε το υποκείµενο, του 
πιστοποιηµένου φυτωρίου που θα µας τα προµηθεύ-
σει, αλλά και της σωστής οργάνωσης της εµπορίας των.

Γνωρίζοντας καλύτερα 
τον ανταγωνιστή γείτονα

* Καθηγητή ∆ενδροκοµίας στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, στο 

σύγχρονο τµήµα «Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας» 

και ∆ιευθυντή στο Θεσµοθετηµένο Εργαστήριο 

«∆ενδροκηπευτικών & Εδαφικών Πόρων, HORTLAB».

Είναι µέλος στο Επιστηµονικό Συµβούλιο του «ΕΛΓΟ – ∆ΗΜΗ-

ΤΡΑ» και Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του «∆ιεθνούς Ιν-

στιτούτου για την Κυκλική Οικονοµία & την Κλιµατική Αλλαγή».

ΑΡΘΡΟ ΤOY ∆Ρ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ*

ΑΡΘΡΑ.ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΤΕΛΑ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ

Καινοτοµίες ΜΑΙΧ 
για την ελαιοκοµία
Το τµήµα Γενετικής και Βιοτεχνολογίας 
Οπωροκηπευτικών του Μεσογειακού Αγρονοµικού 
Ινστιτούτου Χανίων διοργανώνουν µια διαδικτυακή 
συνάντηση στις 20-22 Ιουλίου µε παρουσιάσεις 15 
λεπτών και συναντήσεις Business 2 Business (B2B) 
για την παρουσίαση καινοτοµιών στους τοµείς της 
ελαιοκοµίας ή των βοσκότοπων σε παραγωγικούς 
φορείς, συνεταιρισµούς, αγροτικές επιχειρήσεις 
που αναζητούν λύσεις για την αντιµετώπιση των 
προκλήσεων. Θα αναλυθούν θέµατα που θα 
σχετίζονται µε τη συγκαλλιέργεια σε ελαιώνες, τη 
γεωργία ακριβείας, την ταυτοποίηση ελιάς και 
ελαιολάδου καθώς και παραδοσιακές ποικιλίες και 
κλιµατική αλλαγή. Πληροφορίες στο 28210-35030 
και στο www.enicbcmed.eu/home.

Πρόγραµµα ΣΒΕ 
για την κατάρτιση 
των εργαζόµενων 
Ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Ελλάδος στο πλαίσιο 
του προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηµατικότητα, Καινοτοµία 2014-2020», έχει 

αναλάβει την Πράξη 
«Συµβουλευτική 
καθοδήγηση, 
κατάρτιση και 
πιστοποίηση των 
εργαζοµένων του 
ιδιωτικού τοµέα για 
συµµετοχή τους στη 
διαρθρωτική αλλαγή 
της οικονοµίας» και 
οργανώνει 
επιδοτούµενο 
πρόγραµµα για 
3.500 άτοµα µε 

αντικείµενο ενίσχυση των επαγγελµατικών τους 
ικανοτήτων. ∆ικαιούχοι συµµετοχής εργαζόµενοι 
ιδιωτικών επιχειρήσεων που κατοικούν σε Ανατ. 
Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, ∆υτική 
Μακεδονία και Ήπειρο. Πληροφορίες και αιτήσεις 
συµµετοχής έως 31/8 στο https://sbe121.gr/

Νωπά φρούτα και
λαχανικά στο 8ο
Ελληνογερµανικό 
Φόρουµ Τροφίµων 

Tο Ελληνογερµανικό 
Εµπορικό και Βιοµηχανικό 
Επιµελητήριο διοργανώνει µε 
την εταιρεία BASF ΕΛΛΑΣ 
ΑΒΕΕ και το Γραφείο 
Οικονοµικών Υποθέσεων της 
Ελληνικής Πρεσβείας του 
Βερολίνου, ένα τριήµερο 
προώθησης των ελληνικών 
παραδοσιακών προϊόντων, µε 
θέµα τα νωπά φρούτα και 
λαχανικά 14 - 16 Οκτωβρίου 
στο Συνεδριακό Κέντρο 
Τράπεζας Πειραιώς στη 
Θεσσαλονίκη. Στις 15 του 
µήνα θα γίνουν συναντήσεις 
B2B Ελλήνων παραγωγών 
και γερµανικών εταιρειών.

ΧΑΝΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ WEBINAR

Για Σεπτέµβρη η 
πανελλήνια γιορτή 
µανιταριού τρούφας 
Το διοικητικό συµβούλιο του 
Ινστιτούτου Ανάπτυξης Πηλίου σε 
συνεργασία µε την Περιφέρεια 
Θεσσαλίας αποφάσισαν να 
αναβάλουν για τις 23-26 
Σεπτεµβρίου την 5η πανελλήνια 
γιορτή µανιταριού τρούφας. Η 
εκδήλωση είχε αρχικά 

προγραµµατιστεί να διεξαχθεί στις 15 
έως 18 Ιουλίου, όµως η έξαρση των 
κρουσµάτων COVID-19 ανάγκασαν 
τους διοργανωτές να τη µεταφέρουν. 
Οι παραγωγοί θα µπορούν να 
παρουσιάσουν τα προϊόντα τους σε 
ειδικά περίπτερα µε χρέωση 300 
ευρώ το τετραήµερο ή σε ελεύθερο 
χώρο προς 80 ευρώ το τ.µ. Για εκ 
νέου συµµετοχή στο 6932222440.

ΠΗΛΙΟ 
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται κτηνοτροφική επιχείρηση 
σε λειτουργία, πλήρως αδειοδοτηµέ-
νη σε αγροτεµάχιο 53 στρεµµάτων, 
κτιριακές εγκαταστάσεις µε πλήρη, 
υπερσύγχρονο εξοπλισµό και υποδο-
µές, κατσίκες επιλογής µε εξαιρετικό 
γεννητικό υλικό. Σε κόµβο της Εγνα-
τίας οδού, οι χρήσεις γης είναι συµ-
βατές για οιανδήποτε δραστηριότητα 
(κτηνοτροφία , καθετοποίηση ,αγρο-
τουρισµό , φωτοβολταικά κλπ) email 
: Info@kosynthos.gr 

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

Πωλούνται πρόβατα Assaf από το 
εξωτερικό και Γίδια Μουρθια. Περιο-
χή Λάρισας, Τηλ.6947/509187.

Πωλούνται πρόβατα Λακον κατευθεί-
αν από Γαλλία, περιοχή Λάρισα.Τηλ. 
6947/509187.

Πωλούνται αρσενικά µοσχάρια ελ-
ληνικής εκτροφής µε ελληνικά διαβα-
τήρια. Περιοχή Νοµού Ηµαθίας. Τηλ. 
6974/930677.

Πωλούνται µοσχίδες Λιµου-
ζιν υψηλής κρεοπαραγωγής περί-
που 12 µηνών. Περιοχή Σερρών 
τηλ.6906/779402. 

Πωλούνται µοσχίδες 14-16 µηνών 
υψηλής γαλακτοπαραγωγής. Περιοχή 
∆ράµας.Τηλ.6974/4648148.

Πωλούνται αγελάδες κρεατοπαρα-
γωγής φυλής Σβιτς και κόκκινες , 50 
ζώα , τα 35 γεννηµένα. Περιοχή Βοιω-
τίας. Τηλ 6944/340117.

Πωλούνται 20 µοσχάρια 6-7 µηνών 
ράτσας Σβιτς και κόκκινα. Περιοχή 
Βοιωτίας. Τηλ.6944/340117.

Πωλούνται 35 πρόβατα νεαρής ηλικί-
ας, περιοχή Λαµίας. Τιµή 90 ευρώ το 
ένα.Tηλ.6974/426911.

Πωλούνται αρσενικά αρνιά Λα-
κόν µε πιστοποίηση Pedigree.Tηλ. 
6976/396855.

Πωλούνται αρσενικά µοσχάρια άρι-
στης ποιότητας ηλικίας από 5 έως 
7 µηνών σε πολύ καλές τιµές.Πε-
ριοχή Κεντρικής Μακεδονίας.
Τηλ.6971/601623.

Πωλούνται 10 αγελάδια Σβιτς µε µι-
κτή απόδοση. Περιοχή ∆αµιανό Γιαν-
νιτσά Τηλ. 6972/208087.

Πωλούνται 140 πρόβατα και 25 γίδια. 
Τιµή 6000 ευρώ.Τηλ. 6942/226598.

Πωλούνται κριοί ράτσας Λα-
κόν(Lacaune) γεννηµένοι 02/2020 
και κριαράκια γεννηµένα 02/2021 µέ-
σω τεχνητής σπερµατέγχυσης από γο-
νεις µε πιστοποίηση Pedigree. Περιοχή 
∆ράµας. Tηλ. 6942/427966.

Πωλούνται 120 πρόβατα γερµανικά- 
Λακόν και 70 ζυγούρια. Περιοχή Πέλ-
λας.Τηλ.6937/510240.

Πωλούνται 6 µοσχίδες Σβιτς και 4 Σί-
µενταλ για ζωή. Τηλ. 6940/840982.

ΖΗΤΗΣΗ

Zητούνται έγκυα πρόβατα Λα-
κόν υψηλής γαλακτοπαραγωγής.
Τηλ.6985/858698.

Ζητούνται 50 έως 100 αγριοκάτσικα 
Τηλ.6985/858698.

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

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται δικαιώµατα από 200 
στρέµµατα µε καλλιέργεια ρυζιού.Tι-
µή ευκαιρίας. Τηλ. 6972/366043, 
6972/366041.

Πωλούνται βιολογικές µπάλες στρογ-
γυλές από ενσίρωµα τριφυλλιού, εν-
σίρωµα βίκος-µπιζέλι- βρώµη. Περιο-
χή Θεσσαλονίκης. ∆υνατότητα µετα-
φοράς στο χώρο σας. Tιµή ευκαιρίας. 
Τηλ.6944/568240.

Πωλούνται άχυρα σε µεγάλες τετρά-
γωνες µπάλες από το χωράφι κατευ-
θείαν σε κτηνοτρόφους και φορτηγα-
τζήδες. Τηλ. 6947/509187.

Πωλούνται διάφορα χορτάρια και σα-
νός βρώµης προς 0,12 λεπτά το κιλό.
Περιοχή Βοιωτίας.Tηλ.6943/267411.

Πωλούνται 200,2 δικαιώµατα αρόσι-
µα τα οποία πληρώνονται προς 46,2 
και πωλούνται προς 100 ευρώ το ένα.
Τηλ.6930/554050.

Πωλείται ενσίρωµα καλαµποκιού 
500 τόνων προς 7,5 λεπτά το κιλό.
Τηλ.6977/311159.

Πωλείται τριφύλλι σε µικρή τετράγω-
νη µπάλα προς 0,17 λεπτά το κιλό. Πε-
ριοχή Γιαννιτσών. Κος Χρήστος. Τηλ. 
6945/805371.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητούνται προς αγορά σιτάρι, κρι-
θάρι σκληρό και µαλακό από περιο-
χές Ορχοµενού, Λιβαδιάς, Μεγάρων, 
Θήβας, Αθήνας, σε ακτίνα 150 χιλιο-
µέτρων από Αθήνα.κος Χαραλάµπης. 
Τηλ. 6947/560683.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Πωλούνται 2 στρέµµατα (4 οικόπεδα 
) άρτια και οικοδοµήσιµα, εντός σχεδί-
ου, µε πανοραµική θεα στο Φάρο Κε-
ρίου, επι του εθνικού δρόµου Κερίου- 
Ζακύνθου, 200 µέτρα από το χωριό 
Κερί Ζακύνθου.Τηλ.6937/314086.

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

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

Αναλαµβάνουµε την πώλη-
ση ή την αγορά αγροτεµαχίων. 
Τηλ.6985/858698, 2632/091500.

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

Ενοικιάζεται στάβλος µε προαύλιο 
χώρο 2 στρεµµάτων στο δήµο Τανά-
γρας. Τηλ.6942/547096.

Eνοικιάζεται ελαιώνας µε 3.500 δέ-
ντρα µε ελιές καλαµών σε έκταση 100 
στρεµµάτων, καλοδιατηρηµένος µε αυ-
τόµατο πότισµα στην περιοχή Μεσο-
λογγίου. Τηλ.6942/228503.

Προσφέρεται έκταση 150 στρεµµά-
των για πώληση ή ενοικίαση µε κα-
ρυδιές, περιφραγµένο σε άριστη κα-
τάσταση. Περιοχή Αιτωλοακαρνανίας. 
Τηλ.6942/228503.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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

Πωλούνται 2.500 κεραµίδια σε άρι-
στη κατάσταση. Νοµός Πρέβεζας.
Τηλ.6987/072325.

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 
Φερόζα Ισπάνα (ισπανικό) στο κουτί 
του. Τηλ.6942/228503.

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

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

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

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

Πωλείται τρακτέρ Lamborghini 
955, 95 ίππων σε τιµή ευκαιρί-
ας. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης.
Τηλ.6972/366043, 6972366041

Πωλείται µια δισκοσβάρνα µονόπα-
τη, σε τιµή ευκαιρίας. Περιοχή Σίνδος 
Θεσσαλονίκης. Τηλ.6972/366043, 
6972366041.

Πωλείται ένα φρεζοσκαλιστήρι 5σει-
ρο, σε τιµή ευκαιρίας. Περιοχή Σίνδος 
Θεσσαλονίκης. Τηλ.6972/366043, 
6972366041

Πωλείται µία φρέζα 230 µε γρανά-
ζι, σε τιµή ευκαιρίας. Περιοχή Σίνδος 
Θεσσαλονίκης. Τηλ.6972/366043, 
6972366041

Πωλείται ένα αναστρεφόµενο άρο-
τρο 3υνο,πολλούς καλλιεργητές 
και άλλα εργαλεία, σε τιµή ευκαιρί-
ας. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.6972/366043, 6972366041

Πωλείται ένα ραντιστικό. Περιοχή Σίν-
δος Θεσσαλονίκης, σε τιµή ευκαιρίας 
Τηλ. 6972366043

Πωλείται ένας στελεχοκόπτης, ένας 
ισοπεδωτήρας και µία πλατφόρµα, 
σε τιµή ευκαιρίας. Περιοχή Σίνδος 
Θεσσαλονίκης.Τηλ.6972/366043, 
6972366041

Πωλείται µία σπαρτική Gaspardo, 
σε τιµή ευκαιρίας. Περιοχή Σίνδος 
Θεσσαλονίκης.Τηλ.6972/366043, 
6972366041

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

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

Πωλούνται 2 θερµοκήπια βαρέου τύ-
που (15 µ.πλάτος Χ 68 µ. µήκος το κα-
θένα). Με υδρορροή, υδρονέφωση, 
σταγόνες, τρεις πόρτες και δύο παρά-
θυρα. Τηλ. 6980/001606.

Πωλείται τρακτέρ Claas Νexus 101 ίπ-
πων δεντροκοµικό, 2900 ώρες. Περιο-
χή Πιερίας. Tηλ.6980/001606.

Πωλείται κυλινδρόµυλος Gruber Αυ-
στρίας 5,5 Hp µοτέρ και ηµιοριζό-
ντια χαρµανιέρα Sylko χωρητικότη-
τας 2000 λίτρων µε κινητήρα 7,5 ίπ-
πων 3380 V, µε δυνατότητα παραγω-
γής 1 τόνο/ώρα µε 200 ώρες χρήσης. 
Σε άριστη κατάσταση. Τιµή: 6.400 ευ-
ρώ. Τηλ. 6947/741230.

Πωλείται αρµεκτήριο Delaval 24 θέ-
σεων 12Χ2 αρµεκτικών µονάδων απο-
τελούµενο από παγίδα 24 ζώων γρή-
γορης εξόδου µε αυτόµατη ταΐστρα, 6 
παλµοδότες ηλεκτρονικού τύπου, αυ-
τόµατο πλυντήριο, µονάδα συλλογής 
γάλακτος 50 lt, αντλία κενού. Τιµή 
12.000 Ευρώ.Τηλ.6947/741230. 

Πωλούνται αλέτρι Γκλαβά-
νη(10αρακι),2 σβάρνες, µία σκα-
λιστική µηχανή (3αρα), µία αντλία 
νερού CAPRARI µονοβάθµια. 
Τηλ.6949/093007.

Πωλείται ψεκαστικό θερµοκηπίου και 
θειαφιστήρας Tηλ. 6980/001606.

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

Πωλείται κεντρόφυγα Χρυσάφη. Τηλ. 
6979/957956.

 Πωλείται τρακτέρ UNIVERSAL 55 
ίππων µε φρέζα βαρέως τύπου και 
πλατφόρµα σε άριστη κατάσταση. Πε-
ριοχή ∆ήλεσι Βοιωτίας. Τιµή 4500 ευ-
ρώ. Τηλ.6942/228503.

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

Πωλείται πλατφόρµα 5 τόνων.
Τηλ.6983/717473.

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

Πωλείται τυροκοµείο υπερσύγ-
χρονο µε όλα τα µηχανήµατα 5 µή-
νες δουλεµένο µε 7 κωδικούς. 
Τηλ.6947/509187.

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

Πωλείται χορτοκοπτικό ιταλίας πεντά-
δισκo µε συνθλιπτικό 3500 ευρώ. ∆υ-
τική Μακεδονία.Τηλ. 6972018965

Πωλείται παγίδα σχεδόν καινούρια 
για αιγοπρόβατα 12 θέσεων σε πολύ 
καλή κατάσταση,περιοχή Θεσσαλίας.
Τηλ.6943/812013.

Πωλείται ταινία τροφοδοσίας 45 µέ-
τρων 6000 ευρώ. Τηλ.6984/701316

Πωλείται σφυρόµυλος µε 750 ίππους 
µοτέρ. Κόβει έως 4 τόνους. Περιοχή 
Κατερίνη. Τηλ.6977/323048

Πωλείται ζυγαριά διάστασης 
2µ x 1µ ,ζυγίζει έως 2,5 τόνους. 
Τηλ.6977/323048

∆ιατίθενται διάφοροι κοχλίες. Περιο-
χή Κατερίνη. Τηλ.6977/323048

Πωλείται τρακτέρ John Deere µο-
ντέλο 6820 µε 9000 ώρες εργασί-
ας, µοντέλο 2004, 140 ίππων, κλιµα-
κοστάσιο, Kοµορειλ κινητήρα, καµπί-
να εργοστασιακή. Τιµή 33000 ευρώ.
Τηλ.6932/005070.

Πωλείται χορτοκοπτικό καινούριο. Τι-
µή 200 ευρω.25940/21822.

Πωλείται χορτοκοπτικό Iταλίας πε-
ντάδισκo µε συνθλιπτικό 3500 ευ-
ρώ. Περιοχή δυτική Μακεδονίας. Τηλ. 
6974/705615.

Πωλείται σφυρόµυλος µονοφασι-
κός αχρησιµοποίητος 550 ευρώ. Πε-
ριοχή ∆υτικής Μακεδονίας. Τηλ. 
6974/705615.

Πωλείται ραντιστικό αναρτώµενο 
500L µε καινούρια µηχανή comet 
και καινούρια µπεκ 450 ευρώ. Πε-
ριοχή ∆υτικής Μακεδονίας. Τηλ. 
6974/705615.

Πωλείται κουβάς αναρτόµενος βα-
ρέως τύπου 2,5µ πλάτος 750 ευρώ. 
Περιοχή ∆υτικής Μακεδονίας. Τηλ. 
6974/705615.

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  ΣΤΕΛΑΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ
  provelengiou@agronews.gr

Η ανάγκη προσαρµογής στα νέα 
δεδοµένα που θέτει η κλιµατική 
αλλαγή γέννησε την ανάγκη προ-
στασίας και βελτίωσης του γενετι-
κού υλικού του αιωνόβιου είδους 
ελιάς. Το ρόλο αυτό έχει αναλά-
βει το ερευνητικό πρόγραµµα «Ε-
ΛΙΑ∆Α», υπό τον συντονισµό του 
ΜΑΙΧ, που θέτει ως κεντρικό στό-
χο τον χαρακτηρισµό, την αξιολό-
γηση και αξιοποίηση των ελληνι-
κών ποικιλιών ελιάς µε σκοπό την 
αυξηµένη ανθεκτικότητα σε σενά-
ρια κλιµατικής αλλαγής, την πα-
ραγωγή διαφοροποιηµένων δια-
τροφικά, οργανοληπτικά και ποι-
οτικά προϊόντων ελαιολάδου και 
την παραγωγή νέων ποικιλιών. 

Η «χαρτογράφηση» των ποικι-
λιών θα γίνει µε σύγχρονα, και-
νοτόµα εργαλεία γονιδιωµατικής, 
φαινοµικής, µεταβολοµικής και 
γενετικής. ενώ η αξιοποίησή του 
θα βελτιώσει το τελικό προϊόν και 
την καλλιέργεια, προσδίδοντας ε-
πιθυµητά αγρονοµικά, διατροφι-
κά και ποιοτικά χαρακτηριστικά ά-
µεσης σύνδεσης µε το ντόπιο πε-
ριβάλλον και την ενδοποιότητα. 

Επιπρόσθετα, ο χαρακτηρισµός 
των µεταβολικών µονοπατιών βι-

οσύνθεσης, αποδόµησης και ρύθ-
µισης των αντιοξειδωτικών ουσι-
ών τόσο σε επιλεγµένες ελαιοποι-
ήσιµες όσο και βρώσιµες ποικιλίες 
θα συµβάλει σηµαντικά στην πα-
ραγωγή ελαιολάδων υψηλής δι-
ατροφικής αξίας.

«Οι ποικιλίες Λευκολιά Σερρών, 
Αρβανιτολιά Σερρών και Γαϊδου-
ρελιά, έχουν ήδη ξεχωρίσει για 
την ανθεκτικότητά τους σε αβι-
οτικές καταπονήσεις, θα χαρα-
κτηρισθούν και θα χρησιµοποι-

ηθούν ως υποκείµενα για εµβο-
λιασµούς», αναφέρει ο συντονι-
στής ∆ρ. Π. Καλαϊτζής. 

Παράλληλα, η έναρξη επιλεγµέ-
νων διασταυρώσεων για επιλογή 
συγκεκριµένων δέντρων µε βελτι-
ωµένη αντοχή στο αβιοτικό στρες 
(ξηρασία, πληµµύρες, ανοξία) και 
επιθυµητά ποιοτικά χαρακτηριστικά 
όπως υψηλή ελαιοπεριεκτικότητα 
είναι -εκ των ων ουκ άνευ- για την 
βελτίωση του υπάρχοντος γενετι-
κού υλικού στον Ελλαδικό χώρο.

Ξεχωριστές ποικιλίες
Ανθεκτικές σε αβιοτικές 

καταπονήσεις οι ποικιλίες 
Λευκολιά Σερρών, Αρβανιτο-
λιά Σερρών και Γαϊδουρελιά

Επέκταση των αλιευτικών
καταφυγίων Στ. Ελλάδας
Νέες αναπτυξιακές δυνατότητες 
µε την προσέλκυση µεγαλύτερων 
αλιευτικών σκαφών ανοίγει η 
επέκταση αλιευτικών καταφυγίων 
Γλύφας και Αχλαδίου ύψους 4, 7 
εκατ. ευρώ. Η υπογραφή των εν 
λόγω αποφάσεων ένταξης για 
χρηµατοδότηση από το ΕΠΑΛΘ 
2014-2020 ανακοινώθηκε στο 
πλαίσιο πρόσφατης επίσκεψης 
του υφυπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης, Γιάννη Οικονόµου 
στη Στερεά Ελλάδα.

Ηλιακή ενέργεια από την
Ολυµπιακή Ζυθοποιία 
Στο πλαίσιο της στρατηγικής 
βιώσιµης ανάπτυξης «Μαζί προς το 
ΜΗ∆ΕΝ» και µε στόχο την 
εκµηδένιση του περιβαλλοντικού 
της αποτυπώµατος, η Ολυµπιακή 
Ζυθοποιία υλοποιεί ένα πιλοτικό 
πρόγραµµα αξιοποίησης της 
ηλιακής ενέργειας, για την κάλυψη 
ενεργειακών αναγκών της 
παραγωγής στο εργοστάσιο της 
Σίνδου, σε συνεργασία µε τη 
σουηδική εταιρεία Absolicon, µε 
εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών.

Το µήλο εργαλείο 
για κριτές ελαιολάδου
Οι κριτές ελαιολάδου µεταξύ των 
δοκιµών ελαιολάδων επιβάλλεται 
να «καθαρίζουν» τη γεύση τους, 
ώστε να αξιολογήσουν άρτια το 
υπό εξέταση δείγµα. Στον κόσµο 
της γευσιγνωσίας θεωρείται ότι 
µπορούν να επιτύχουν το 
καλύτερο επιθυµητό αποτέλεσµα 
τρώγοντας µετά από κάθε δοκιµή 
ένα κοµµάτι µήλου. Στον φετινό 
διαγωνισµό ΑTHENA τα µήλα 
πρόσφερε ο Συνεταιρισµός 
Ζαγοράς Πηλίου.

Αγκάθι η κατάτµηση πριν 
το 2012 κληροτεµαχίων 
Το πρόβληµα µε τα κληροτεµάχια 
που δεν αναγνωρίζει το 
κτηµατολόγιο, αν έχει προηγηθεί 
κατάτµηση και αφορά χιλιάδες 
ιδιοκτήτες έθεσε µε επίκαιρη 
ερώτηση στη Βουλή ο βουλευτής 
ΚΙΝΑΛ Β.Κεγκέρογλου. Ο 
βουλευτής ζητά να αναγνωριστεί η 
de facto κατάτµηση που έχει γίνει 
πριν το 2012 και τα ακίνητα έχουν 
δηλωθεί στο E9, µε την 
αναδροµική ισχύ του άρθρου 37 
του 4061/12, από την 1/1/2000.

Το έργο «ΕΛΙΑ∆Α» έχει διάρκεια 30 µήνες και «τρέχει» ήδη από τον Οκτώβρη του 2021 µε την έξαρση 
της πανδηµίας απέναντί του, ενώ ο συνολικός προϋπολογισµός του ανέρχεται στο 836.000 ευρώ.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Τείχος αντοχής από 
υπεραιωνόβιες ελιές
Γνωριμία με το ελληνικό γενετικό υλικό της ελιάς και κλιματικά 
προσαρμοσμένες ποικιλίες επιδιώκει το ΜΑΙΧ μέσω του ΕΛΙΑΔΑ

Πωλείται χορτοσυλλέκτης Μαργαρί-
τα.Τιµή 400 ευρώ. Τηλ.6944/665682. 

Πωλείται αρµεκτήριο Μilk Plan γρή-
γορης εξόδου, 24 θέσεων, µε αυ-
τόµατο τάισµα. Τιµή 7000 ευρώ.
Τηλ.6942/226598.

Πωλείται χαρακτικό µηχάνηµα ελαιών 
σε άριστη κατάσταση.Περιοχή Λαµίας.
Τηλ.6980/677936.

Πωλούνται αγροτικά εργαλεία,τρα-
κτέρ Belarus,σπαρτική µηχανή για σιτά-
ρι, δισκοσβάρνα ,καλλιεργητής βάµβα-
κος,σκαλιστήρι, καλλιεργητής ρίπερ,χωνί 
λιπάσµατος και ένα ραντιστικό 500αρι.
Τιµή ευκαιρίας. Τηλ.6974/410304. 
2392/031829.

Πωλούνται σταγονίδα µιας χρήσεως 
για 20 στρέµµατα. Χρησιµοποιήθηκαν 
µία φορα.Τηλ.2310711/456.

Πωλούνται ρίπερ µάρκας Ζορµπά 7 νύ-
χια,καλλιεργητής 20 δοντιών, καρούλι 
Αρβανιτίδη 300 µέτρων Φ82, καρότσα 
4 µέτρων ,σωλήνες 2άρες και 3αρες µε-
ταχειρισµένες. Τηλ.2310/711456.

Πωλείται αρµεκτική µηχανή (µετα-
χειρισµένη) 48 θέσεων τύπου συ-
λέο. Περιοχή: Λαγκαδάς Θεσσαλονίκη. 
Τηλ.6944/877852.

Πωλείται σφυρόµυλος µε χαρµανιέρα 
500 κιλών.Περιοχή Λαγκαδάς Θεσσα-
λονίκη. Τηλ.6944/877852.

Πωλείται βαµβακοσυλλεκτική µηχανή 
Ιnternational µοντέλο 1822, 170 ίππων 
σε άριστη κατάσταση.Τιµή 10000 ευρώ. 
Tηλ. 6985/858698. 26320/091500.

Πωλείται παγίδα αιγοπροβάτων 24 θέ-
σεων (µάρκα ∆εσφάλια) γρήγορης εξό-
δου µε αυτόµατο τάισµα. Περιοχή Πε-
λοπoννήσου. Τηλ.: 6944/780650. 

Πωλείται χορτοκοπτικό µηχάνηµα SIP 
µε δίσκους 1,65 µ. αδούλευτο. Τιµή 
3.600 ευρώ. Τηλ.6944/665682.

Πωλείται καρούλι Φ90 250m µε µηχα-
νισµό COMER Iταλίας. Τιµή 2.500 ευ-
ρώ. Τηλ.6944/665682

Πωλείται στάβλος 500 τµ. µεταλλικής 
κατασκευής, θερµοκηπιακού τύπου, και-
νούριος και ενισχυµένος στη περιοχή 
της Σπάρτης. Τηλ. 6945/877367.

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

 Πωλούνται φορτωτής 510 C, τρακτέρ 
Βαλµετ 805, αρµεκτήριο για αγελάδες 
12 θέσεων. Περιοχή: Σίνδος, Θεσσαλο-
νίκη.Τηλ. 6944/614947.

Πωλούνται κλούβες, κλουβάκια και 
µπιντζ στην περιοχή της Βέροιας.
Τηλ.6986/701716.

Πωλείται θεριζοαλωνιστική µηχα-
νή John Deere 1075 µηχανική. Τι-
µή 11.000 ευρώ. Περιοχή Φαρσάλων. 
Τηλ.6944/985675.

Πωλείται πρέσα Welger 530 µε σκοινί 
και ένα χορτοκοπτικό µάρκας Krone 2,8 
αναρτώµενο.Τηλ.6982/551234.

Πωλείται µία δισκοσβάρνα 32αρα Ζορ-
µπά.Τηλ.6982/551234
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Τελετή έναρξης  
στην Ιαπωνία
Αυλαία για τους 32ους Ολυμπιακούς Αγώνες

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Λίγες ηµέρες έµειναν πριν από 
την έναρξη των Ολυµπιακών Αγώ-
νων, µε την τελετή έναρξης να εί-
ναι προγραµµατισµένη για την Πα-
ρασκευή 23 Ιουλίου. Ωστόσο, νω-
ρίτερα, γεύση από Τόκιο µπορούν 
να λάβουν οι τηλεθεατές από την 
ερχόµενη Τετάρτη κιόλας, µε ολί-
γον γυναικείο ποδόσφαιρο πριν 
το κυρίως πιάτο. Σηµειώνεται ότι 
φέτος οι Ολυµπιακοί Αγώνες θα 
πραγµατοποιηθούν χωρίς θεατές 
στις εξέδρες και θα επιστρατευτεί 
η τεχνολογία ώστε τα άδεια γήπε-
δα να µοιάζουν… ηχητικά γεµά-
τα. Μάλιστα, ο πρόεδρος της ∆ΟΕ 

χαρακτήρισε «συναρπαστικό» το 
ηχοσύστηµα. Όσον αφορά τώρα 
τις ώρες που θα διεξάγονται τα α-
γωνίσµατα, στην Ελλάδα θα τα α-
πολαµβάνουµε live συνήθως από 
τα ξηµερώµατα έως αργά το µεση-
µέρι και σε µαγνητοσκόπηση από 
το κρατικό κανάλι το απόγευµα. 

Αλλάζοντας εντελώς κλίµα, µε-
ταφερόµαστε στην Formula 1, ό-
που αυτή την Κυριακή 18 Ιουλίου 
διεξάγεται το βρετανικό γκραν πρι 
στην πίστα του Silverstone. Ώρα 
για αντεπίθεση σκέφτεται σίγου-
ρα ο Λούις Χάµιλτον που αγωνίζε-
ται εντός έδρας. Άλλωστε, δεν θα 
θέλει να κεράσει ακόµη µία πίκρα 
τους συµπατριώτες του µετά την α-
πώλεια του Euro 2020.  

Η Παρί Σεν Ζερµέν ανακοίνωσε µε κάθε επισηµότητα 
τον Τζιανλουίτζι Ντοναρούµα, ο οποίος υπέγραψε 
συµβόλαιο συνεργασίας για πέντε χρόνια. Ο 
22χρονος πρωταθλητής Ευρώπης µε την φανέλα της 
Ιταλίας και MVP του Euro 2020 αποχώρησε από τη 
Μίλαν ως ελεύθερος, µε την Παρί να τον πληρώνει 
12 εκατ. ευρώ το χρόνο για τις υπηρεσίες του. 

Ο Ντοναρούμα με
πενταετές στην Παρί  

Σάββατο 17 Ιουλίου

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

WRC (Εσθονία)

SS12 Raanitsa 1 10.35 COSMOTE SPORT 8HD

Formula 1 (Μ. Βρετανία)

Ελεύθερα δοκιµαστικά 2 13.50 COSMOTE SPORT 5HD

Τένις (Αµβούργο, ATP 500)

Αγώνες 14.30 COSMOTE SPORT 6 HD

Αγώνες 16.30 COSMOTE SPORT 6 HD

Formula 1 (Μ. Βρετανία)

Κατατακτήριες δοκιµές 18.15 ΕΡΤ2

Μπάσκετ (NBA, τελικοί)

Φίνιξ Σανς – Μιλγουόκι Μπακς 04.00 COSMOTE SPORT 4 HD

Τένις (Αµβούργο, ATP 500)

Αγώνες 14.30 COSMOTE SPORT 6 HD

Formula 1 (Μ. Βρετανία)

Αγώνας 16.50 COSMOTE SPORT 5 HD

WRC (Εσθονία)

SS12 Raanitsa 1 10.35 COSMOTE SPORT 8HD

Formula 1 (Μ. Βρετανία)

Ελεύθερα δοκιµαστικά 2 13.50 COSMOTE SPORT 5HD

Τένις (Αµβούργο, ATP 500)

Αγώνες 14.30 COSMOTE SPORT 6 HD

Αγώνες 16.30 COSMOTE SPORT 6 HD

Formula 1 (Μ. Βρετανία)

Κατατακτήριες δοκιµές 18.15 ΕΡΤ2

Μπάσκετ (NBA, τελικοί)

Φίνιξ Σανς – Μιλγουόκι Μπακς 04.00 COSMOTE SPORT 4 HD

Τένις (Αµβούργο, ATP 500)

Αγώνες 14.30 COSMOTE SPORT 6 HD

Formula 1 (Μ. Βρετανία)

Αγώνας 16.50 COSMOTE SPORT 5 HD

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Κυριακή 18 Ιουλίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Όταν λέει Ιούλιο 
ποιού έτους εννοεί  
για τις αποζημιώσεις 
40% ο Λιβανός;

Το πέρασµα   
από Τρίπολη έχει 
και στάση για καφέ 
στο Μεγάλο Καφενείο;

Τα βρήκε  
μπαστούνια 
με τη Διαμάντω 
η κυρία της Δομοκού

Εκτός κορτ ο Φέντερερ
Εκτός Ολυµπιακών Αγώνων θα 
βρεθεί ο Ρότζερ Φέντερερ, όπως 
έκανε γνωστό ο Ελβετός θρύλος 
του τένις, µέσω ανάρτησης του 
στα social media. Ο 39χρονος 
τόνισε πως είχε ένα πισωγύρισµα 
στην καριέρα του µε τον 
τραυµατισµό που υπέστη στο 
γόνατο και αναγκάστηκε να µην 
πάρει µέρος στην κορυφαία 
διοργάνωση. ∆ήλωσε ότι θα 
επιστρέψει µετά το καλοκαίρι.

Για την πρόκριση
Η Νέφτσι Μπακού θα είναι 
αντίπαλος του Ολυµπιακού στον β’ 
προκριµατικό γύρο του Champions 
League, µε τους πρωταθλητές 
Ελλάδας να έχουν τον τίτλο του 
φαβορί απέναντι στους Αζέρους. 
Το πρώτο µατς θα γίνει 
την Τετάρτη 21 Ιουλίου στο 
Φάληρο, στις 22:00, ενώ η ρεβάνς 
θα γίνει ακριβώς µία εβδοµάδα 
αργότερα, στις 28 του µήνα.

Από Μπόκα στην ΑΕΛ
Η ΑΕΛ ετοιµάζεται να 
ολοκληρώσει µια σπουδαία 
µεταγραφική κίνηση µε τους 
βυσσινί να έχουν έρθει σε 
συµφωνία µε τον 24χρονο πρώην 
άσο της Μπόκα Τζούνιορς, Αλέξις 
Μεσιντόρο. Ο Μεσιντόρο έχει βγει 
από τις Ακαδηµίες της Μπόκα 
Τζούνιορς και έκανε ντεµπούτο 
στην πρώτη οµάδα σε ηλικία 19 
ετών, για να παραχωρηθεί στη 
συνέχεια δανεικός στην Σπορτ 
Μπόις στην Βολιβία.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’
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Η
εξαγωγή σκληρού σίτου στην αγορά 
µας κυµαίνεται στα 275-280 ευρώ ο 
τόνος FOB λιµάνι µας και κάποιες 
δουλίτσες έχουν ακουστεί. Για τρίτη 

εβδοµάδα σηµειώθηκε άνοδος κατά 10 ευρώ 
ο τόνος τόσο στη Φότζια, µε την καλή ποιότητα 
έως τα 330 ευρώ ο τόνος, αλλά και στη Γαλλία 
µε τις τιµές σκληρού στα 285 ευρώ ο τόνος FOB.

  Στην αγορά µας, η τουρκική ζήτηση έχει 
ανεβάσει το πριµ επί του χρηµατιστηρίου κοντά 
στα 5 σεντς επί των τιµών ∆εκεµβρίου ‘21. Λί-
γες δουλειές κλείνονται καθώς οι εκκοκκιστές 
φοβούνται να δεσµεύσουν κι άλλες ποσότητες. 
Τα βαµβάκια νέας σοδειάς πιάνουν 91 σεντς.

Κι άλλα 10 ευρώ 
επάνω το σκληρό 
σε Ιταλία και Γαλλία 

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

09/06 16/06 22/06

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

245

232

209,5

3,31

464.000

1557,00

17,45

118,67

118,05

105,83

245

232

209,5

3,34

436,60

1345,00

16,97

111,70

124,85

107,24

245

232

209,5

3,33

426,90

1287,20

16,55

99,10

122,65

107,50

233

264

209,5

3,28

468,20

1408,40

16,75

100,75

121,95

106,18

233

264

209,5

3,25

438,30

1345,4

17,10

100,52

120,75

105,74

233

264

209,5

3,26

430,90

1380,00

17,60

89,40

126,47

106,17

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

86,47 87,00 86,89
86,23

87,15

295 295

310 315

ΒΑΜΒΑΚΙ 
(σεντς/λίµπρα)

01/07 08/07

320

15/07

330

89,52



ΑΓΟΡΑ.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΣάββατο 17 & Κυριακή 18 Ιουλίου 2021AgrendaA2 | 22

Όσο ανεβαίνει το χρηµατιστήριο πιο πολλά φιξαρίσµατα Αµερικανών
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Επιδιώκει τα 90 σεντς ανά λίµπρα 
τη χρηµατιστηριακή τιµή 
βάµβακος µε την αγορά έτοιµη να 
δοκιµάσει νέα υψηλά

Νέα αύξηση 10 ευρώ ο τόνος στη 
νέα λίστα της Φότζια για τα στάρια 
της φετινής σοδειάς και εκπτώσεις 
στην περιεκτικότητα πρωτεΐνης

Σταθεροποιείται στα 264 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 3,26 ευρώ το κιλό υποχώρησε 
η µέση τιµή του έξτρα παρθένου 
ελαιολάδου στην Ισπανία, µε 
περιορισµένες πράξεις
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Με την τιµή για το έξτρα παρθένο ε-
λαιόλαδο να έχει σταθεροποιηθεί 
τις τελευταίες εβδοµάδες γύρω από 
τα υψηλά που διαµορφώθηκαν στα 
διάφορα παραγωγικά κέντρα της χώ-
ρας, η αγορά δείχνει πως ετοιµάζε-
ται για έναν επόµενο κύκλο ανόδου 
ενόψει και της ελλειµµατικής επερ-
χόµενης παραγωγής.

Αν και τα περισσότερα µηνύµατα 
είναι θετικά για την εξέλιξη των τι-
µών παραγωγού, που αυτή την πε-
ρίοδο στη Λακωνία βρίσκονται στα 
3,55 µε 3,60 ευρώ το κιλό, στα 3,30 
µε 3,50 ευρώ το κιλό στη Μεσσηνία, 
γύρω από τα 3,30 στην Κρήτη και 4 
ευρώ στην Κέρκυρα, οι εµπορικές 
ροές είναι περιορισµένες.

Όπως εκτιµούν συνοµιλητές της Agrenda, 
τόσο η εγχώρια βιοµηχανία, όσο και οι 
µεγάλοι αγοραστές της Ιταλίας, προ-
σπαθούν σε πρώτη φάση να διαχειρι-
στούν τα αποθέµατα που είχαν αγορά-

σει τους προηγούµενους µήνες, λει-
τουργώντας υπό καθεστώς άρνησης 
να προβούν σε µεγάλες αγορές µε τα 
τρέχοντα επίπεδα τιµών. Μάλιστα εί-
χε «κυκλοφορήσει» νωρίτερα το κα-
λοκαίρι και µια αντίληψη που έλεγε 
πως η ενίσχυση των τιµών παραγω-
γού σε επίπεδα άνω των 3 ευρώ το κι-
λό στην Ισπανία, επειδή µεταφέρθη-
κε και στο ράφι, έκοψε την ορµή των 
πωλήσεων. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει, 
σύµφωνα µε στοιχεία που συνέλεξε 
η υπηρεσία πληροφοριών τροφίµων 
της Ισπανίας (ΑΙCΑ), τα οποία µαρτυ-
ρούν ότι για τον µήνα Ιούνιο οι πω-
λήσεις άγγιξαν τους 121.586 τόνους, 
µε τη µέση τιµή των πρώτων 9 µηνών 
της εµπορικής περιόδου να ανέρχε-
ται στους 142.000 τόνους.

Ήδη στην ιταλική αγορά συντελέ-
στηκε ένα µίνι ράλι που ανέβασε τις 
τιµές στα 5,50 ευρώ το κιλό, από τα 
5,10 που ήταν προ ολίγων ηµερών. 
Στην Ισπανία εµµένει µια µεταβλητό-
τητα της τάξης των 5 µε 6 λεπτών το 
κιλό, µε τις µέσες τιµές για τα έξτρα 

παρθένα να ανεβοκατεβαίνουν µε-
ταξύ των 3,26 µε 3,33 ευρώ το κιλό. 

Συγκεντρώνοντας πάντως τις προ-
οπτικές στην αγορά, φαίνεται πως θα 
υπάρξει µείωση των αποθεµάτων της 
ΕΕ, της τάξης των 200.000 τόνων, α-
πό τους 600.000 τόνους που διατη-
ρεί εδώ και µια διετία κυρίως η Ιβη-
ρική, τη στιγµή που οι εκτιµήσεις για 
την επερχόµενη παραγωγή δείχνουν 
µείωση σε Ισπανία, Ιταλία και Ελλάδα. 
Ενδεικτικά αναφέρεται πως στη γει-
τονική χώρα αποτελεί πρόκληση η ε-
ξασφάλιση ποσοτήτων λίγο κάτω από 
τους φετινούς 270.000 τόνους έπειτα 
από εκείνους τους ανοιξιάτικους πα-
γετούς που πάγωσαν τα άνθη σε βα-
σικά παραγωγικά κέντρα της χώρας.

Νέος κύκλος ανόδου ενόψει για το ελαιόλαδο 
 Ενισχυµένο κατά 3% ενδοκοινοτικό εµπόριο και ανάκαµψη της ζήτησης, βλέπει το ΙΟC
 Περιορισµένες για την ώρα οι εµπορικές ροές, πράξεις και µε 3,60 το κιλό στη Λακωνία 

Υψηλότερη αναµένεται η 
παγκόσµια κατανάλωση 
ελαιολάδου γύρω στους 
3.211.000 τόνους, έναντι της 
παραγωγής που καταγράφει 
το ∆ιεθνές Συµβούλιο 
Ελαιολάδου, η οποία 
περιορίζεται σε 3,03 εκατ. 
τόνους για την περίοδο 
2020-2021. Πρόκειται για 
ένα έλλειµµα της τάξης των 
200.000 τόνων. Οι εξαγωγές 
αναµένεται να ανέλθουν 
σε 1.132.000 τόνους, 
σηµειώνοντας µείωση κατά 
8,8 % από πέρυσι και η 
ευρωπαϊκή παραγωγή σε 
2.057.000 τόνους, δηλαδή 
να αυξηθεί κατά 7% από το 
προηγούµενο έτος. Θετικές 
για την εξέλιξη των τιµών 
παραγωγού στατιστικές 
δίνει το ∆ιεθνές Συµβούλιο 
Ελαιολάδου (ΙΟC), που 
δείχνουν το ενδοκοινοτικό 
εµπόριο ενισχυµένο κατά 3% 
από πέρυσι, ενώ 
καταγράφεται ανάκαµψη 
της ζήτησης για όλες τις 
κατηγορίες ελαιολάδου.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕ 200.000 
ΤΟΝΟΥΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗ 
ΣΟ∆ΕΙΑ Η ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΓΟΡΑ

Η πρόσφατη αµερικανική έκθεση προσφοράς / 
ζήτησης βάµβακος χαρακτηρίστηκε ως ουδέτερη 
προς τις τιµές. Υπήρξαν κάποιες αλλαγές στις 
παραγωγές ορισµένων χωρών, οι οποίες µάλιστα 
αµφισβητήθηκαν από αρκετούς αναλυτές. Οι τιµές 
συνέχισαν την ανοδική τους πορεία σπάζοντας τελικά 
τα δύσκολα 88 σεντς ανά λίµπρα και δοκιµάζουν 
πλέον την αντίσταση των 90 σεντς ανά λίµπρα. 
Ολοένα και πληθαίνουν οι Αµερικανοί παραγωγοί 
που κλείνουν από τώρα την τιµή σύσπορου για 
τη νέα σοδειά, βρίσκοντας αυτά τα επίπεδα πολύ 
ικανοποιητικά.

ΝEA ΥOΡKH
Οι ελληνικές τιµές απολαµβάνουν την προτίµηση των 
τουρκικών κλωστηρίων. Είναι γεγονός πως οι 
γειτονικοί µας πελάτες βρίσκονται σε καλή φόρµα και 
δεδοµένης της αβεβαιότητας όσον αφορά τις 
φορτώσεις από άλλες σοδειές (καθυστερήσεις πλοίων, 
συµφόρηση σε λιµάνια λόγω Covid κτλ) προτιµούν να 
έχουν κάποιες παραγγελίες σίγουρες για τη νέα 
σοδειά. Ως αποτέλεσµα, το πριµ επί του 
χρηµατιστηρίου έπιασε επίπεδα κοντά στα 5 σεντς ανά 
λίµπρα. Εντούτοις η σταδιακή ανοδική πορεία έχει 
µειώσει τις προσφορές από τους εκκοκκιστές και οι 
δουλειές που κλείνονται δεν είναι και τόσες πολλές.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Ελλειµµατική η επερχόµενη 
παραγωγή του ελαιολάδου.

ΑΥΞΗΣΗ 
Η ευρωπαϊκή παραγωγή 

αναµένεται να ανέλθει 

στους 2.057.000 τόνους, 

µε αύξηση 7% από πέρυσι

Συνεδρίαση 14/07/2021
Μήνας Κλείσιµο Μεταβολή

Δεκέμβριος ‘21  89,81 +1,35

Μαρτιος ‘22 89,18 +1,14
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Η αγορά αξιολόγησε ως γε-
νικά ουδέτερη την τελευταία 
έκθεση προσφοράς και ζή-
τησης του αµερικανικού υ-
πουργείου Γεωργίας USDA, 
µε ειδήσεις ανόδου να εντο-
πίζουν µόνο στην περίπτωση 
των σιτηρών. Από την άλλη, 
η έκθεση που κυκλοφόρησε 
στις αρχές της προηγούµε-
νης εβδοµάδας, δίνει τα τε-

λικά αποθέµατα σόγιας σε 
επίπεδα υψηλότερα από ε-
κείνα που υπολόγιζε η αγο-
ρά ότι θα ακουστούν, κατά 7 
εκατ. µπούσελς, στα 155 ε-
κατ. µπούσελς.

Κάπως έτσι, µε τα τελικά απο-
θέµατα να αποτιµώνται πλέον 
σε επίπεδα κοντά στους 92,5 
εκατ. τόνους, η διεθνής τιµή 
σόγιας σταθεροποιήθηκε σε 

πρώτη φάση στα 1.345,5 σεντς 
ανά µπούσελ έχοντας φτάσει 
τις προηγούµενες εβδοµάδες 
τα 1.556 σεντς. Πάντως ορι-
σµένοι αναλυτές εκτιµούν ό-
τι η εξέλιξη αυτή δεν είναι ι-
κανή να συγκρατήσει την τι-
µή του προϊόντος, αφού το 
ευρύτερο µοµέντουµ στις α-
γορές υπαγορεύει περαιτέρω 
ενίσχυση των τιµών.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Ξεκλείδωσε την αγορά η συµ-
φωνία του συνεταιρισµού Πλα-
τυκάµπου πριν από δέκα ηµέ-
ρες περίπου που ανέβασε την τι-
µή για το εγχώριο σκληρό σιτά-
ρι στα 28,5 λεπτά το κιλό (27 λε-
πτά στο χέρι του παραγωγού), ε-
νώ κι άλλες συνεταιριστικές ορ-
γανώσεις εδραίωσαν στη συνέ-
χεια  το επίπεδο αυτό, όσο το ε-
λεύθερο εµπόριο στριµώχνεται.

Η πρώτη αντίδραση στην αγο-
ρά ήταν η κατοχύρωση των 25 λε-
πτών το κιλό για όλες τις ποιότη-
τες, µε τους µεσίτες να πιέζουν σε 
φιξαρίσµατα τους παραγωγούς. 
Ωστόσο οι αγρότες δεν επιλέγουν 
να προβούν σε πράξεις. Άλλω-
στε, έχουν πλέον επιτευχθεί υ-
ψηλότερα επίπεδα στην εσωτε-
ρική αγορά, ενώ και οι διεθνείς 
τιµές καλπάζουν σε νέα υψηλά, 
όπως στη Φότζια όπου η πρώτη 
ποιότητα σκληρού µε ειδικό βά-
ρος 79 kg/hl, υαλώδη 80% και 
πρωτεΐνη 12% πληρώνεται πλέ-
ον µε 325 έως 330 ευρώ ο τόνος 
κερδίζοντας σε µια εβδοµάδα ε-
πιπλέον 10 ευρώ. Μέσα σ’ αυτή 
τη συγκυρία η αποθήκευση καθί-
σταται η επικρατέστερη στρατηγι-
κή για φέτος, κάτι που έχει ως α-
ποτέλεσµα περιορισµένη κινητι-
κότητα στα παραγωγικά κέντρα. 

Τα συµβολαιακά σιτάρια κλει-
δώνουν και αυτά πλέον στα 27 λε-
πτά το κιλό στον παραγωγό, σύµ-
φωνα µε τον επικεφαλής στο συ-
νεταιρισµό Νίκαιας Αντώνη Ρε-
ντζιά. Στο ελεύθερο εµπόριο τώ-

ρα, οι τιµές που ακούγονται αγ-
γίζουν βαριά τα 26 λεπτά το κι-
λό στον παραγωγό για την πρώ-
τη ποιότητα, τη στιγµή που ήδη 
γίνονται δουλειές στα 280 ευρώ 
ο τόνος FOB λιµάνι µας. Πάντως, 
µε τις αποδόσεις σε τόσο χαµηλά 
επίπεδα, οι περισσότεροι παρα-
γωγοί δεν ελκύονται από την τω-
ρινή κατάσταση στην αγορά. «Με 
200 κιλά το στρέµµα και τα έξο-
δα της καλλιέργειας αυξηµένα, 
αν δεν φτάσει η αγορά τα 30 λε-
πτά το κιλό, δύσκολα θα πουλή-
σουµε» αναφέρει από την πλευ-
ρά του ο Κώστας Μπρέλας, πρό-

εδρος του Αγροτικού Συνεταιρι-
σµού ∆ηµητριακών Αγίου Κων-
σταντίνου Φαρσάλων.

Η συγκυρία στη γειτονική Ιτα-
λία φαίνεται πάντως ότι ευνοεί 
µια περαιτέρω ενίσχυση των τι-
µών παραγωγού, στηριζόµενη 
σε δύο άξονες. Ο πρώτος λόγος 
έγκειται στο µέγεθος της παραγω-
γής, η οποία αν και αυξηµένη φέ-
τος κατά περίπου 10% συγκριτικά 
µε τον αλωνισµό του 2020, υπο-
λείπεται κατά 30% των βασικών 
αναγκών της βιοµηχανίας. Από 
την άλλη, το κόστος µεταφοράς 
από µακρινούς προορισµούς, κα-
θιστά σε ορισµένες περιπτώσεις 
απαγορευτική την εισαγωγή α-
πό τον Καναδά, πλέον που τα α-
ποθέµατα της της χώρας έχουν 
περιοριστεί σηµαντικά και οι εν-
δείξεις της επερχόµενης παρα-
γωγής έχουν τροφοδοτήσει ένα 
χρηµατιστηριακό ράλι των τιµών 
στα σιτηρά στη Βόρεια Αµερική. 

Ταυτόχρονα και η Απουλία, ο 
σιτοβολώνας της Ιταλίας, κατα-
γράφει µείωση της παραγωγής, 
συγκριτικά µε πέρυσι και όλα 
τα παραπάνω ωθούν σε ενίσχυ-
ση των τιµών που έχουν κερδί-
σει 30 ευρώ ο τόνος από το ξε-
κίνηµα του αλωνισµού. Μέσα σ’ 
αυτό το περιβάλλον, το εµπόριο 
αντιδρά προσπαθώντας να φρε-
νάρει κάπως τις εξελίξεις στην α-
γορά, µε τους µύλους εκεί να ε-
πικαλούνται µετριοπαθή ζήτηση 
και ανησυχίες σχετικά µε την ε-
ξέλιξη της πανδηµίας. 

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη της 
παραγωγής στον Καναδά, ο ο-
ποίος διατηρεί προνοµιακή θέ-
ση στις διεθνείς αγορές σκλη-
ρού σίτου, τα τελευταία στοιχεία 
του αµερικανικού υπουργείου γε-
ωργίας USDA κάνουν λόγο για 
τη µικρότερη παραγωγή των τε-
λευταίων 33 ετών, µε τη πτώση 
να αγγίζει ακόµα και το 39% σε 
σχέση µε τον µέσο όρο 5ετίας, 
ενώ αντίστοιχη εικόνα παρου-
σιάζουν και τα ανοιξιάτικα σιτά-
ρια στις ΗΠΑ.

∆ε βρίσκει ποσότητες η αγορά σίτου 
Συνθήκες για 30 λεπτά στο σκληρό
Τη γραµµή του Πλατύκαµπου υιοθέτησαν και άλλοι συνεταιρισµοί του Κάµπου

Ισορροπεί η διεθνής τιµή της σόγιας 
έπειτα από την έκθεση του USDA

ΑΝ ΑΝΑΜΟΝΗ
«Με 200 κιλά το στρέµµα και 

τα έξοδα της καλλιέργειας 

αυξηµένα, αν δεν φτάσει η 

αγορά τα 30 λεπτά το κιλό, 

δύσκολα θα πουλήσουµε» 

λένε οι παραγωγοί

ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
Οι τιµές σκληρού σίτου στην Ιταλία 

έχουν κερδίσει 30 ευρώ ο τόνος 

από το ξεκίνηµα του αλωνισµού

Σ
την ελληνική αγορά η εξα-
γωγή για τα µέτρια σιτάρια 
βρίσκεται µεταξύ 275-280 
ευρώ ο τόνος FOB λιµάνι 

µας και φαίνεται µια δυσκολία στο 
κοµµάτι της µεταφοράς λόγω της 
κατάστασης που επικρατεί στα λι-
µάνια / πλοία µέσα στην Covid ε-
ποχή.  Παράλληλα τα ποιοτικά σι-
τάρια, τα οποία φέτος είναι πραγ-
µατικά λιγότερα, θα καταλήξουν 
λογικά στου τοπικούς µύλους. Οι 
τιµές παραγωγού που ακούγονται 
για τα µέτρια προς καλά σιτάρια κυ-
µαίνονται στα 23-25 λεπτά το κιλό 
στον παραγωγό µε κάποιες εξαιρέ-
σεις στα 26 λεπτά το κιλό.

Στα σκληρά σιτάρια, είχαµε άνο-
δο για τρίτη εβδοµάδα στις τιµές της 

Φότζια αυτή 
τη φορά κα-
τά 10 ευρώ ο 
τόνος. Συγκε-
κριµένα για 
τα ποιοτικά σι-

τάρια µε ειδικό βάρος 79 kg/hl, υ-
αλώδη 80% και πρωτεΐνη 12%η  τι-
µή αποθήκης εµπόρου κυµαίνε-
ται στα 325-330 ευρώ ο τόνος. Επί-
σης για τη δεύτερη ποιότητα µε ει-
δικό βάρος 78 kg/hl, υαλώδη 65% 
και πρωτεΐνη 11,5% η τιµή αποθή-
κης εµπόρου διαπραγµατεύεται στα 
315-320 ευρώ ο τόνος. Στη Γαλλία 
οι τιµές σκληρού επίσης ενισχύθη-
καν κατά 10 ευρώ πιάνοντας τα 285 
ευρώ ο τόνος FOB γαλλικό λιµάνι. 
Τα προβλήµατα ξηρασίας του Κα-
ναδά φαίνεται να έχουν αναστατώ-
σει την αγορά στην Ευρωπαϊκή Έ-
νωση. Αρκετοί θεωρούν πως βιώ-
νουµε µια «αναµπουµπούλα» στην 
αγορά υπερεκτιµώντας τα προβλή-
µατα στον Καναδά. Αυτό έχει ξανα-
γίνει στο παρελθόν µε τις τιµές τελι-
κά να διορθώνουν το φθινόπωρο.

Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, η 
πρόσφατη έκθεση προσφοράς / ζή-
τησης σιτηρών από το υπουργείο 
γεωργίας των ΗΠΑ «έσωσε» το µα-
λακό σιτάρι από τη συνεχιζόµενη 
πίεση των προηγούµενων εβδοµά-
δων. Προς έκπληξη των αναλυτών 
µειώθηκαν οι εκτιµώµενες παραγω-
γές για 8 εξαγωγικές χώρες. Αυτά 
τα νέα ενίσχυσαν φυσικά και τις τι-
µές στη Γαλλία, οι οποίες πλησιά-
ζουν ξανά τα 209 ευρώ ο τόνος (αύ-
ξηση κατά 9 ευρώ ο τόνος σε σχέση 
µε την προηγούµενη εβδοµάδα).  

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΑΝΟ∆ΟΣ ΣΕ ΙΤΑΛΙΑ 
ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΑ, ΜΕΤΑ 
ΦΟΒΟΥ ΚΑΝΑ∆Α

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΑΓΟΡΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ

ΕΛΛΑ∆Α}

27

ΤΙΜΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΛΕΠΤΑ/ΚΙΛΟ

280

ΤΙΜΗ
ΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ
FOB

ΤΙΜΗ
ΙΤΑΛΙΑΣ

330
ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ
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Με την κατοχύρωση των 35 λεπτών το κιλό στο χέρι του παραγωγού, που σηµαίνει 38 λεπτά παραδοτέο στο εργοστάσιο, αρχίζει, 
πλέον, να «φλερτάρει» η τιµή στο συµπύρηνο ροδάκινο και από ό,τι φαίνεται είναι µάλλον θέµα χρόνου να το κατακτήσει. 

Σε σχέση µε την ποιότητα της φετινής παραγωγής από 
όσες βιοµηχανίες ξεκίνησαν να επεξεργάζονται συµπύ-
ρηνα ροδάκινα, ήδη διατυπώνονται γκρίνιες και επιση-
µαίνεται πως από τα φρούτα λίγα έχουν σωστό πυρήνα 
και χρώµα σάρκας, ενώ ένα σηµαντικό ποσοστό τους, ί-
σως και 40% των όγκων που παραλαµβάνονται οδηγεί-
ται σε χυµοποίηση, αυξάνοντας το κόστος παραγωγής, 
ιδιαίτερα αν συνδυαστεί και µε τις ανατιµήσεις στα καύ-
σιµα και το ηλεκτρικό ρεύµα.

«Η κατάσταση είναι τόσο ρευστή, που πραγµατικά δεν 
ξέρεις τί θα σου φέρει η επόµενη ηµέρα. Τα νεύρα είναι 

τεντωµένα και οι απαιτήσεις που διατυπώνονται από τους 
παραγωγούς και τους µεταποιητές, είναι δύσκολο να ι-
κανοποιηθούν εκατέρωθεν. Είναι µια δύσκολη χρονιά», 
περιέγραψε στην Agrenda πηγή που γνωρίζει καλά το α-
ντικείµενο και θέλησε να διατηρήσει την ανωνυµία της. 

Το ίδιο πρόσωπο σηµείωσε πως «οι κονσερβοποιίες 
είναι απελπισµένες, γιατί δεν φτάνουν τα ροδάκινα και 
είναι και χαµηλής ποιότητας, σε σηµείο που να απαιτεί 
25 κιλά πρώτης ύλης για ένα χαρτοκιβώτιο. Στον αντί-
ποδα, όσοι από τους αγρότες έχουν παραγωγή θα βγά-
λουν πολλά χρήµατα φέτος. Οι άλλοι, οι οποίοι αποτε-
λούν τη συντριπτική πλειονότητα, είναι σε δυσµενή θέ-
ση και προσδοκούν να αποζηµιωθούν από τον ΕΛΓΑ, 
λαµβάνοντας έως το τέλος Ιουλίου το 40% ως προκατα-
βολή, όπως έχει υποσχεθεί το υπουργείο, ώστε να αντα-
πεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους».    ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

Η∆Η, µέσα στην περασµένη εβδοµά-
δα καταγράφηκαν εµπορικές πρά-
ξεις στα 33 λεπτά το κιλό, δείχνο-
ντας ότι η µειωµένη παραγωγή φέ-
τος, που αναµένεται να κυµανθεί µε-
ταξύ 170.000 και 220.000 τόνων, ω-
θεί ανοδικά τις τιµές και δίνει δυνα-
µική στο προϊόν. Μάλιστα όσο προ-
χωρά η συγκοµιδή και παγιώνεται 

η εικόνα των περιορισµένων αποδό-
σεων, η ανοδική τάση συντηρείται 
και υπάρχει διάχυτη αίσθηση, του-
λάχιστον στους παραγωγούς ότι αρ-
γά ή γρήγορα θα υπάρξει όξυνση α-
νταγωνισµού, µεταξύ των βιοµηχα-
νιών, για να εξασφαλιστούν ροδά-
κινα από εργοστάσια που δεν µπο-
ρούν να καλύψουν τις ανάγκες τους. 

ΕΠΙΣΗΜΩΣ, ωστόσο, οι µεταποιητές, 
οι οποίοι συναντήθηκαν την Τετάρτη 
14 Ιουλίου, υπό τη «σκέπη» της ΕΚΕ, 
για να αποτιµήσουν την κατάσταση, 
προσπαθούν να δείχνουν ψύχραι-
µοι και επιµένουν να τηρούν «σιγή 
ιχθύος» για την τιµολογιακή πολιτι-
κή που θα ακολουθήσουν στο προϊ-

όν, παρά τις δικαιολογηµένες πιέσεις 
που τους ασκούνται από τους παρα-
γωγούς. Το επιχείρηµά τους, όπως 
είπαν στην Agrenda, είναι ότι καθώς 
η χρονιά φέτος είναι πολύ περίερ-
γη, θέλουν να δουν πρώτα πόσο µε-
γάλη είναι η απώλεια πρώτης ύλης 
για να υπολογίσουν τα κόστη τους. 

ΕΤΣΙ, ενώ είχαν ξεκινήσει να µαζεύο-
νται Κατερίνες, που φέτος έχουν την 
υψηλότερη απόδοση ανά στρέµµα, 
τα δέντρα, λόγω καύσωνα, «φρένα-
ραν» για να κρατήσουν υγρασία µε 
υνέπεια να οψιµήσει κατά λίγες µέ-
ρες η ωρίµανσή της. Αντίστοιχα, στην 

Α37, η οποία έχει µειωµένη παρα-
γωγή, λόγω παγετών, οι λίγοι καρ-
ποί έδεσαν πιο γρήγορα, πρωίµισε η 
ποικιλία σχεδόν 3-4 µέρες και έπεσε 
πάνω στην Κατερίνα. Ανάλογα προ-
βλήµατα «σύγχυσης» και σε Μιρέλ, 
Αndross, Fortuna, Loadel και Everts.

ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΟΥ, όµως, την προοπτι-
κή περαιτέρω αύξησης των τιµών, 
την τροφοδοτεί και το γεγονός ότι 
στα επιτραπέζια ροδάκινα, που επί-
σης είναι λίγα φέτος, οι τιµές, φτά-
νουν µέχρι και τα 0,80 ευρώ το κι-
λό µε αποτέλεσµα κάποιες ποσότη-
τες καλής ποιότητας συµπύρηνων ή-
δη να οδηγούνται προς το εµπόριο, 

δίπλα στα επιτραπέζια. Την αγωνία 
των µεταποιητικών βιοµηχανιών για 
την εξέλιξη της σεζόν, δηλώνουν οι 
διαρροές ότι αποδέχονται ως τιµή 
βάσης για τον παραγωγό φέτος τα 
30 λεπτά και διαβεβαιώνουν ότι αν 
η αγορά διαµορφωθεί σε υψηλότε-
ρο επίπεδο, στην εκκαθάριση θα κα-
λύψουν τη διαφορά.

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ για την ώρα, όπως υπο-
στηρίζουν, δεν µπορούν να το εκτι-
µήσουν, γιατί η συγκοµιδή είναι 
«µπερδεµένη» σε επίπεδο ποικιλι-
ών, ενώ δεν γνωρίζουν και τί τιµή 
θα πετύχει η κοµπόστα στις συµφω-
νίες µε τις αλυσίδες, ώστε να έχουν 
όλη την εικόνα και να µπορέσουν να 

τοποθετηθούν. Τη δυστοκία στον α-
κριβή υπολογισµό της µείωσης της 
παραγωγής, πάντως, παραδέχονται 
και οι παραγωγοί και συνεταιριστές, 
καθώς, πρώτη φορά φέτος οι διάφο-
ρες ποικιλίες έχουν διαφοροποιή-
σει τους χρόνους ωρίµανσής τους 
και η µία πέφτει πάνω στην άλλη.

Η ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η συνεχίζεται έστω και 
µετ’ εµποδίων και το προϊόν παρα-
δίδεται στα εργοστάσια, µέσα από 
συνεταιρισµούς ή τα πολυάριθµα 
«στέκια» που κάνουν «πάρτι» και φέ-
τος σε Ηµαθία και Πέλλα. Πηγές της 
Agrenda ανέφεραν πως ξεπερνούν 

τα 300 σηµεία. «Κάνουν ιδιαίτερα αι-
σθητή την παρουσία τους στα χωριά 
που γλίτωσαν την παραγωγή τους 
από τους παγετούς και τα χαλάζια, 
επιχειρώντας να δελεάσουν παρα-
γωγούς και να αποσπάσουν όγκους 
από συνεταιρισµούς», αναφέρθηκε.

Απαιτούνται 25 κιλά πρώτης 
ύλης για ένα χαρτοκιβώτιο
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Με συµπύρηνο φέτος θα γράψει και 40 λεπτά το κιλό 

ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΠΥΡΗΝΟΥ ΡΟ∆ΑΚΙΝΟΥ 

ΤΙΜΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΛΕΠΤΑ/ΚΙΛΟ 

XΙΛΙΑ∆ΕΣ ΤΟΝΟI

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ
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TΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: H 
Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. 
προχώρησε σε υπογραφή 

προκαταρκτικής συμφωνίας 
με τη Lamda Development για την  
απόκτηση γραφειακών χώρων στο 
νέο, υπερσύγχρονο Επιχειρηματικό 
Κέντρο που θα δημιουργηθεί, εντός 
του χώρου του Ελληνικού (πρώην 
Αεροδρόμιο Αθηνών), όπου 
σχεδιάζεται η μεταφορά όλων των 
υπηρεσιών διοίκησης που διατηρεί  
η Τράπεζα στην περιφέρεια Αττικής. 

PEPSICO: Η PepsiCo ανακοίνωσε 
κέρδη και έσοδα β΄ τριμήνου αρκετά 
υψηλότερα των προσδοκιών. Τα 
καθαρά κέρδη αυξήθηκαν στα 2,36 
δισ. δολάρια από τα 1,65 δισ. δολάρια 
πριν από ένα χρόνο. Τα 
προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή 
διαμορφώθηκαν στα 1,72 δολάρια, 
έναντι εκτιμήσεων για 1,53 δολάρια. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ: Η ιστορική 
βιομηχανία Ε.Ι. Παπαδόπουλος 
«είδε»  το 2020 τις ενοποιημένες 
πωλήσεις της να ενισχύονται κατά 
2,8% στα 179,128 εκατ. ευρώ, τα 
προ φόρων κέρδη της να αυξάνονται 
κατά 5,6% στα 14,934 εκατ. ευρώ 
και τα καθαρά κέρδη μετά από 
φόρους να σημειώνουν ανάπτυξη 
6,4% στα 11,571 εκατ. ευρώ. 

3ΑΛΦΑ: H μεγάλη ζήτηση για ρύζι, 
όσπρια και άλλα είδη μακράς 
διάρκειας κατά τη διάρκεια της 
καραντίνας αποτυπώθηκε στα μεγέθη 
της 3αλφα, η οποία πρόσθεσε 4,3 
εκατ. ευρώ στο τζίρο της το 2020 και 
πενταπλασίασε την κερδοφορία της.  
Η εταιρεία εμφάνισε πωλήσεις 27,975 
εκατ. ευρώ πέρυσι έναντι 23,69 εκατ. 
ευρώ το 2019 με αύξηση 18,1% λόγω 
της αυξημένης ζήτησης.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Ανησυχία προκαλεί στους οικονομολό-
γους ότι η βελτιούμενη οικονομική προ-
οπτική της Ευρώπης κινδυνεύει να υπο-
νομευτεί από το αυξανόμενο επίπεδο μο-
λύνσεων και την επαναφορά ταξιδιωτι-
κών και κοινωνικών περιορισμών εξαι-
τίας της ταχείας εξάπλωση της παραλ-
λαγής Δέλτα του κορωνοϊού. Η «Δέλ-
τα» έχει θολώσει το outlook, αν και εί-
ναι πολύ νωρίς να προβλεφθεί η αντί-
δραση των αγορών λένε οι οίκοι Oxford 
Economics, Barclays, JP Morgan.

Η άρση των περισσότερων μέτρων 
lockdown στην περιοχή τους τελευταί-
ους μήνες οδήγησε σε εκτόξευση της ε-
πιχειρηματικής δραστηριότητας, των δα-
πανών στο λιανεμπόριο και της εμπιστο-
σύνης των νοικοκυριών, ωθώντας πολ-
λούς οικονομολόγους να αναβαθμίσουν 
τις προβλέψεις τους.

«Νιώθω λίγο περισσότερο νευρικός πως 
θα μπορούσε να εκτροχιαστεί από τη Δέλ-
τα» ανέφερε ο Erik Nielsen, επικεφαλής 
οικονομολόγος της UniCredit. «Πρέπει να 
επιδεινωθεί πολύ πριν φτάσουμε σε άλλο 
lockdown, αλλά τα δεδομένα του Google 
Mobility δείχνουν πως δεν είναι τόσο τα 
lockdowns που καθοδηγούν τη συμπερι-
φορά αλλά ο εθελοντικός περιορισμός».

Στο μεταξύ, καθησυχαστικός σε ό,τι α-
φορά την ένταση των πληθωριστικών πι-
έσεων ήταν ο πρόεδρος της Ομοσπονδι-
ακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Jay Powell. Ση-
μειώνεται πως τα στοιχεία για τον πλη-
θωρισμό δείχνουν αύξηση στο 5,4% σε 
ετήσια βάση, γεγονός που αποκαλύπτει 
πως η αμερικανική οικονομία υπερθερ-
μαίνεται με τον κεντρικό τραπεζίτη των 
ΗΠΑ να δηλώνει έτοιμος να παρέμβει ε-
άν ο πληθωρισμός βγει εκτός ελέγχου.

Hendrick’s
Το Hendrick’s Lunar Gin αποτελεί τη 
δεύτερη Limited Edition δημιουργία 
από το φημισμένο Cabinet of 
Curiosities και τη Lesley Gracie, 
Master Distiller του αποστακτηρίου 
Hendrick’s Gin Palace. Πρόκειται για 
ένα γοητευτικό συνδυασμό φρεσκάδας, 
ζεστασιάς και πλούσιων αρωμάτων. 
Γεννήθηκε για να το απολαμβάνουμε 
με παρέα το σούρουπο

14 βραβεία
Σάρωσαν με 14 βραβεία στο διαγωνισμό 
τροφίμων το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 
και το Μουσείο Μανιταριών. Ο πρώτος 
διαγωνισμός ήταν ο Mediterranean 
Taste Awards 2021 ενώ η δεύτερη 
συμμετοχή, αφορούσε τα Olymp 
Awards. Όλα τα προϊόντα έχουν 
δημιουργηθεί με τη συμβολή του 
Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Θολούρα στα outlook 
των διεθνών αγορών 

 Ανησυχεί οίκους ο εθελοντικός περιορισμός 
 Πληθωριστική υπερθέρμανση στις ΗΠΑ 
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Πέµπτη 15/07

875,22

863,32
876

874

872

870

868

866

864

862

Τρίτη
13/07 

∆ευτέρα
12/07

Παρασκευή
09/07

Τετάρτη
14/07 

Πέµπτη
15/07

Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
SATO ΑΝΩΝ. ΕΤ. ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΣΠΙΤΙΟΥ 0,0330 +6,45%

ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. 0,1860+5,68%

ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π 7,9000 + 5,33% 

ΑΦΟΙ Ι.&Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε.ΜΙΝΕΡΒΑ Β.ΠΛΕΚΤ 0,6000+3,45%

ΣΩΛΗΝ. Λ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε. 2,3600 +3,06%

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΞΥΛΟΥ 0,5650-13,08%

Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ - MODA BANGO Α.Ε. 0,5550 -8,26% 

ΕΛΙΝΟΪΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε. 1,9400 -3,96%

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε 0,0400 -3,61%

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε. Δ.Ε. & Σ. 3,1100 -2,51%

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 34,933.23 +0.13%
 NASDAQ Comp 14,629.93 -0.17%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  4,057.27 -1.03%
Λονδίνο FTSE 100 7,033.92 -0.81%
Φρανκφούρτη DAX-30 15,617.83 -1.08%
Παρίσι CAC-40 6,484.83  -1.13%
Ζυρίχη SMI 11,991.88 -0.43%
Τόκιο NIKKEI-225 28,279.09 -1.15%
 
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

Σε πτωτική τροχιά το Χρηματιστήριο 
Αθηνών με σημάδια διατήρησης
Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου 
ολοκληρώθηκε, με το Χρηματιστήριο πέριξ των 
860 μονάδων να πετυχαίνει μόλις τρεις 
ανοδικές συνεδριάσεις, δύο εκ των οποίων 
μάλιστα να είναι με οριακά κέρδη. Βέβαια, ο 
αρνητικός απολογισμός μόλις που φτάνει τις 
20 μονάδες. Το μεγάλο ερώτημα στην αγορά 
είναι εάν αυτή η αδυναμία συνδέεται με την 
εποχικότητα ή αποτυπώνει τις αρνητικές 
προοπτικές που διαγράφονται από την πορεία 
της πανδημίας.



Σάββατο 17 & Κυριακή 18 Ιουλίου 2021Agrenda MAKΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑB2 | 24

Οι αποδείξεις των φορολογικών δηλώσεων 
και οι επαγγελματικοί λογαριασμοί αγροτών

Η
ύπαρξη επαγγελµατικού λογαριασµού στους 
αγρότες δεν είναι υποχρεωτική. Έχω την αί-
σθηση όµως ότι ήρθε η ώρα να δούµε µήπως 
τελικά πρέπει να προχωρήσουν στη δηµιουρ-

γία αυτού του λογαριασµού.
Με την ΚΥΑ ∆ΕΑΦ 1167412 ΕΞ 2017 η οποία τροποποί-

ησε την Κ.Υ.Α. 45231/2017 «Ρύθ-
µιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πλη-
ρωµών µε Κάρτα, ορίζεται η διαδι-
κασία που πρέπει να ακολουθή-
σουν όλοι οι επαγγελµατίες που 
είναι υπόχρεοι σε pos µε βάση 
τους ΚΑ∆, προκειµένου να δηλώ-
σουν τους επαγγελµατικούς λο-
γαριασµούς τους στο διαδικτυα-
κό τόπο της ΑΑ∆Ε.

ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Λογαρια-
σµό οι υπόχρεοι αποδέχονται συ-
ναλλαγές που πραγµατοποιού-
νται µε ηλεκτρονικά µέσα πλη-
ρωµής όπως, ενδεικτικά, µέσα 
πληρωµής µε κάρτα, εντολές ά-
µεσης χρέωσης, µεταφορές πί-
στωσης, πάγιες εντολές, καθώς 
και συναλλαγές µε µετρητά. Οι 
συναλλαγές που διενεργούνται 
µέσω του Επαγγελµατικού Λογα-
ριασµού αφορούν αποκλειστικά 

την εµπορική, επιχειρηµατική ή επαγγελµατική δραστη-
ριότητα του υπόχρεου. Συναλλαγές που αφορούν την ε-
µπορική, επιχειρηµατική ή επαγγελµατική δραστηριότη-
τα του υπόχρεου, µέσω των Παρόχων Υπηρεσιών Πληρω-
µών του ν. 3862/2010 ανεξαρτήτως του µέσου συναλλα-
γής, διενεργούνται µέσω Επαγγελµατικού Λογαριασµού, 
που έχει δηλωθεί σύµφωνα µε την ανωτέρω διαδικασία. 

Όσοι έχουν κωδικούς αριθµούς δραστηριότητας (Κ.Α.∆.) 
που ορίζονται ρητά στην απόφαση υποχρεούνται να έ-

χουν µηχάνηµα pos στην έδρα 
τους, ώστε όταν πάει ένας πελά-
της τους, να µπορεί να πληρώσει 
µε πιστωτική ή χρεωστική κάρτα.

Οι επιχειρηµατίες αυτοί, έχουν συνδέσει έναν τραπε-
ζικό λογαριασµό, στο οποίο πηγαίνουν τα χρήµατα τα 
οποία εισπράττονται από την πληρωµή µέσω των καρ-
τών. Τους λογαριασµούς αυτούς είναι υποχρεωµένοι να 
µπουν στην εφαρµογή του taxis και να τους δηλώσουν 
στην υποεφαρµογή που αναφέρεται στους επαγγελµα-
τικούς λογαριασµούς.

Σ’ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ, εξακολουθούν να µην συµπε-
ριλαµβάνονται οι αγρότες, οι οποίοι έχουν ως ΚΑ∆ δρα-
στηριότητας αριθµού που ξεκινάνε από 01 έως 03. Κι ό-
ταν λέω αγρότες, αναφέροµαι και στους ειδικού και στους 
κανονικού καθεστώτος. 

Πολλοί νοµίζουν ότι υποχρεώσεις έχουν µόνο όσοι α-
γρότες τηρούν βιβλία. Αυτό δεν ισχύει. Τις ίδιες υποχρε-
ώσεις µε τις κοινές εµπορικές επιχειρήσεις έχουν τόσο οι 
αγρότες του κανονικού, όσο και οι αγρότες του ειδικού 
καθεστώτος. Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνά κανείς, ότι οι 
αγρότες του ειδικού καθεστώτος, έχουνε ελάχιστες δι-
αφορές µε αυτούς του κανονικού: δεν υποβάλλουν πε-
ριοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, δεν υποβάλλουν συγκεντρω-
τικές καταστάσεις πωλήσεων, ενώ όταν πουλάνε, εκδί-
δουν τα παραστατικά πώλησης οι αγοραστές (τιµολόγια 
αγοράς). Για όλες τις υπόλοιπες συναλλαγές αντιµετω-
πίζονται και θεωρούνται επιχειρηµατίες. 

Το γεγονός όµως, ότι δεν είναι υποχρεωτικό, δε ση-

µαίνει ότι απαγορεύεται κιόλας. Προαιρετικά µπορεί ο-
ποιοσδήποτε να µπει στο σύστηµα και να δηλώσει τον/
τους επαγγελµατικούς λογαριασµούς του. Μέχρι να προ-
κύψει υποχρέωση δήλωσης επαγγελµατικού λογαρια-
σµού, καλό είναι οι αγρότες ΝΑ ΜΗΝ ∆ΗΛΩΝΟΥΝ ΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ. Καλό είναι µάλιστα, να ανα-
ρωτηθούν, όταν τους πιέζει κάποιος να κάνουν επαγγελ-
µατικό λογαριασµό, για ποιο λόγο τους πιέζει; Αιτιολογώ: 
Εάν δηλώσει κάποιος επαγγελµατικό λογαριασµό, αυτο-
µάτως στερείται το ακατάσχετο για τον λογαριασµό αυτό...

ΣΤΟΥΣ ΚΩ∆ΙΚΟΥΣ 049/050 της φορολογικής δήλωσης δη-
λώνονται τα ποσά δαπανών που έγιναν µε τη χρήση πι-
στωτικής ή χρεωστικής κάρτας, ή/και µε άλλο τρόπο (τρα-
πεζικό µέσο κλπ). Ο φορολογούµενος ο οποίος δικαιού-
ται αφορολόγητο (οι αγρότες ανήκουν στην κατηγορία 
αυτή), θα πρέπει να έχει «ξοδέψει» µε τον τρόπο αυτό το 
30% του συνολικού δηλωθέντος εισοδήµατος, προκειµέ-
νου να έχει την έκπτωση στο φόρο.

Παρατηρούµε ότι στον κωδικό 049 / 050 εµφανίζονται 
µεγάλα ποσά, που αγγίζουν και ξεπερνούν πολλές φο-
ρές τις 100.000 ευρώ. Φυσικά όλες αυτές δεν είναι δαπά-
νες για ρούχα, παπούτσια και φαγητό αλλά συµπεριλαµ-
βάνονται όλες οι κινήσεις που αφορούν την αγορά και 
εξόφληση αγροτικών εφοδίων, µηχανολογικού εξοπλι-
σµού και γενικότερα ό,τι έχει να κάνει µε την αγροτική 
δραστηριότητα. Καταλαβαίνουµε όλοι µας ότι σε µία δή-
λωση µε καθαρά κέρδη 10 και 20.000 ευρώ, το να εµφα-
νίζεται δαπάνη 100.000 ευρώ δηµιουργεί πρόβληµα, το 
οποίο θα ταλαιπωρήσει το φορολογούµενο όταν κληθεί 
να αποδείξει πως τα χρήµατα αυτά αποτελούσαν επαγ-
γελµατικές δαπάνες.

Συνεπώς, φροντίστε να έχετε ξεχωριστό λογαριασµό 
για τις προσωπικές σας δαπάνες, ώστε τα ποσά που έρχο-
νται αυτόµατα στη φορολογική σας δήλωση, να µην έχουν 
καµία σχέση µε την επαγγελµατική σας δραστηριότητα.

Σαν επιχείρηση
Τις υποχρεώσεις µιας 

εµπορικής επιχειρήσεις 
έχουν οι αγρότες

 κανονικού και ειδικού

Με κάρτα
Στους κωδικούς 

049/050 δηλώνονται 
τα δαπάνες µε τη χρήση 

πιστωτικής ή χρεωστικής

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)

Αιτήσεις συνταξιοδότησης
Καλό είναι να απευθύνεστε σε επαγγελµατία για 
κάθε δουλειά που χρειάζεστε, καθώς και ότι οι 
αιτήσεις συνταξιοδότησης δεν είναι και απλό.
Προσωπικά δεν ασχολούµαι µε συνταξιοδοτικά 
θέµατα, γιατί δεν ανήκω στους ανθρώπους που τα 
ξέρουν όλα όπως κάποιοι άλλοι.  Συνεπώς, 
το άρθρο µου στόχο είχε να σας προβληµατίσει 
και να σκεφτείτε σοβαρά πώς θα κινηθείτε.

Συµπληρωµατικές φορολογικές δηλώσεις»
Οι συµπληρωµατικές φορολογικές δηλώσεις 

για το έτος 2019 και προηγουµένων ετών, θα 
υποβληθούν µέχρι τις 31.12.21, είτε 

ηλεκτρονικά είτε χειρόγραφα. Φέτος θα είναι 
η τελευταία φορά που θα παραστεί η ανάγκη 

αυτή, αφού από το επόµενο έτος όλες οι 
επιδοτήσεις θα φορολογούνται στο χρόνο 

είσπραξης. Έτσι, οι συνδεδεµένες επιδοτήσεις 
π.χ. του 2020 οι οποίες εισπράχθηκαν εντός 

του 2021, θα δηλωθούν στην φορολογική 
δήλωση του επόµενου έτους κλπ.



TΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΨΑΡΡΟΥ*

H Yara αναπτύσσει τη γνώση για να συµβάλ-
λει στην θρέψη του παγκόσµιου πληθυσµού 
και στην προστασία του πλανήτη, για να εκ-
πληρώσει το όραµα της για µια κοινωνία που 
βασίζεται στη συνεργασία, έναν κόσµο χωρίς 
πείνα και την προστασία του πλανήτη. 

Για να ανταποκριθούµε σε αυτές τις δεσµεύ-
σεις, έχουµε αναλάβει ηγετικό ρόλο στην α-
νάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για τη γεωρ-
γία ακριβείας και συνεργαζόµαστε στενά µε 
εταίρους από την αλυσίδα αξίας των τροφί-
µων για να αναπτύξουµε λύσεις θρέψης για 
τις καλλιέργειες, πιο φιλικές για το κλίµα. Ε-
πιπλέον, δέσµευσή µας είναι να εργαζόµα-
στε για τη βιώσιµη παραγωγή ανόργανων λι-
πασµάτων. Ενθαρρύνουµε µια ανοιχτή κουλ-
τούρα για τη διαφορετικότητα και την ένταξη 
που προωθεί την ασφάλεια και την ακεραιό-
τητα των εργαζοµένων µας, των συνεργατών 
µας, επιχειρηµατικών εταίρων, και της κοινω-
νίας ευρύτερα. 

Η Yara ιδρύθηκε το 1905 για να λύσει το 
τότε αναδυόµενο πρόβληµα της πείνας στην 
Ευρώπη. Σήµερα έχει παγκόσµια παρουσία µε 
περισσότερους από 17.000 υπαλλήλους και 
λειτουργεί σε περισσότερες από 60 χώρες.

Αποστολή µας είναι να θρέψουµε υπεύ-
θυνα τον παγκόσµιο πληθυσµό και να προ-
στατεύσουµε τον πλανήτη. 

Το όραµά µας είναι µια κοινωνία που βα-
σίζεται στη συνεργασία, ένας κόσµος χωρίς 
πείνα, ο σεβασµός του πλανήτη.

Tα λιπάσµατα της σειράς YaraMila α-
ποτελούν τα ανώτερης ποιότητας σύνθε-
τα NPK λιπάσµατα της Yara. Αποτελούν ι-
σορροπηµένη πηγή αζώτου για τις καλλι-
έργειες, µε υψηλή διαθεσιµότητα φωσφό-
ρου (τεχνολογία P-Extend), ενώ οι διάφο-
ροι τύποι περιέχουν δευτερεύοντα θρεπτι-
κά στοιχεία και ιχνοστοιχεία. Πρόκειται για 

λιπάσµατα υψηλής ποιότητας, καθώς είναι 
ειδικά σχεδιασµένα για εύκολη και ακριβή 
εφαρµογή µε µηχανικό τρόπο ή µε το χέ-
ρι. Όλα τα θρεπτικά στοιχεία συνδυάζονται 
σε κάθε πέρλα (“κόκκο”/prill) για ελεγχό-
µενη εφαρµογή.

Η λέξη «Mila» προέρχεται από την αρχαία 
σκανδιναβική λέξη «Mikla» που σηµαίνει ε-
πιτυχία - µια λέξη κατάλληλη για αυτή τη σει-
ρά προϊόντων.

  Η σειρά YaraVita περιλαµβάνει τα προϊ-
όντα θρεπτικών στοιχείων και ιχνοστοιχείων, 
καθώς και προϊόντα βοηθητικά της ανάπτυ-
ξης των φυτών για διαφυλλικές εφαρµογές. 
Η Yara πρόσφατα ανανέωσε τη σειρά των δι-
αφυλλικών προϊόντων YaraVita µε νέα και-
νοτόµα σκευάσµατα που την καθιστούν ε-
ταιρεία αναφοράς στη διαφυλλική λίπανση. 
Κάτω από την οµπρέλα των YaraVita εισάγε-
ται η τεχνολογία BIOTRYG™ που σηµατοδο-
τεί τη νέα σειρά βιοδιεγερτών της Yara και 
αποτελεί το σήµα κατατεθέν των βιοδιεγερ-
τών της. Ακόµα, η σειρά YaraVita περιλαµ-
βάνει ειδικά προϊόντα επικάλυψης για λιπά-
σµατα και σπόρους.

Η λέξη «Vita» προέρχεται από την αρχαία 
σκανδιναβική λέξη «Vita» που σηµαίνει γνώ-
ση - µια λέξη που ταιριάζει ιδανικά µε τα χαρα-
κτηριστικά των προϊόντων αυτής της σειράς.

Τα λιπάσµατα YaraLiva είναι η παγκό-
σµια σειρά λιπασµάτων Νιτρικού Ασβεστίου 
της Yara, που βοηθούν στην ανάπτυξη προϊ-
όντων υψηλής αξίας µε µεγάλη εµπορευσι-

µότητα. Προσφέρουν άζωτο ταχείας δράσης 
µαζί µε ασβέστιο και βόριο για ενδυνάµωση. 
Συνδυαστικά, αυτά τα θρεπτικά συστατικά ευ-
νοούν την παρατεταµένη ανάπτυξη. Τα φυ-
τά και τα δέντρα στα οποία εφαρµόζονται τα 
λιπάσµατα YaraLiva είναι φυσικά πιο υγιή 
και λιγότερο ευαίσθητα στις καταπονήσεις 
στη διάρκεια της ανάπτυξης. 

Η λέξη «Liva» προέρχεται από την αρχαία 
σκανδιναβική λέξη «Liva» που σηµαίνει ζωή.

Τα λιπάσµατα YaraVera αποτελούν τη 
σειρά της Yara µε προϊόντα προστιθέµενης 
αξίας µε βάση την ουρία, µε υψηλής ποιό-
τητας διαφοροποιηµένα προϊόντα. Εξασφα-
λίζουν ισχυρή και διαρκή ανάπτυξη για µα-
κρά περίοδο µέσω αποτελεσµατικής απελευ-
θέρωσης θρεπτικών στοιχείων.

Η ανώτερη ποιότητα και η εξαιρετικά συµπυ-
κνωµένη µορφή των λιπασµάτων YaraVera 
συµβάλλουν επίσης στη µείωση του κόστους 
χειρισµού, αποθήκευσης και µεταφοράς.

Η λέξη «Vera» προέρχεται από την αρχαία 
σκανδιναβική λέξη «Vekra» που σηµαίνει 
ζωντάνια ή αναζωογόνηση.

Τα λιπάσµατα της σεράς YaraTera α-
ποτελούν το χαρτοφυλάκιο της Yara για 
την υδρολίπανση και περιλαµβάνει όλα τα 
υδατοδιαλυτά προϊόντα. Περιλαµβάνονται 
NPK, απλά λιπάσµατα και χηλικές ενώσεις. 
Όταν συνδυάζονται µε ένα αποδοτικό σύ-
στηµα άρδευσης, τόσο τα θρεπτικά στοιχεία, 

όσο και το νερό µπορούν να διαχειριστούν 
µε τέτοιο τρόπο που µεγιστοποιείται η από-
δοση της καλλιέργειας. 

Η λέξη «Tera» προέρχεται από την αρ-
χαία σκανδιναβική λέξη «Taera» που ση-
µαίνει θρέψη.

Η σειρά λιπασµάτων YaraBela περι-
λαµβάνει ένα διαφοροποιηµένο χαρτοφυ-
λάκιο προϊόντων AN και CAN από τη Yara. 
Προσφέρουν ακρίβεια, αποτελεσµατικότη-
τα και αξιοπιστία στους παραγωγούς και τις 
καλλιέργειές του, για την κάλυψη των γε-
ωπονικών και περιβαλλοντικών απαιτήσε-
ων της σύγχρονης γεωργίας. Είναι ανώτε-
ρης ποιότητας λιπάσµατα και προσφέρουν 
µια ισορροπηµένη ποσότητα νιτρικού αζώ-
του και αµµωνίου. 

Η λέξη «Bela» προέρχεται από την αρ-
χαία σκανδιναβική λέξη «Beyla» που ση-
µαίνει γονιµότητα.

Η σειρά YaraRega είναι η νέα παγκόσµια 
σειρά σύνθετων NPK υδατοδιαλυτών κοκκω-
δών λιπασµάτων, µε ιχνοστοιχεία, σχεδια-
σµένα για διπλή εφαρµογή, είτε µέσω των 
συστηµάτων υδρολίπανσης, είτε για εφαρ-
µογές εδάφους. Αποτελεί µια ανταγωνιστι-
κή εναλλακτική πρόταση σε σχέση µε τον 
παραδοσιακό τρόπο λίπανσης των υπαίθρι-
ων καλλιεργειών. Η σύνθεση των λιπασµά-
των βασίζεται σε έναν ισορροπηµένο συν-
δυασµό κύριων θρεπτικών στοιχείων και ι-
χνοστοιχείων, ενώ όλα τα στοιχεία περιέχο-
νται σε κάθε κόκκο µε την ίδια σύσταση. Λό-
γω της κοκκοµετρίας τους η διαχείρισή τους 
είναι εύκολη, αποτρέποντας τη δηµιουργία 
σκόνης και συσσωµατωµάτων

Η λέξη «Rega» προέρχεται από την αρ-
χεία σκανδιναβική λέξη «rain», που σηµαί-
νει άρδευση

*Trade Marketing Manager, Yara Ελλάς

Για περισσότερες πληροφορίες 
ανατρέξτε στο www.yara.gr 

Σύμμαχος του σύγχρονου αγρότη η Yara 
με ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων

Παγκόσµια παρουσία
Η Yara ιδρύθηκε το 1905 σήµερα 

έχει παγκόσµια παρουσία µε περισ-
σότερους από 17.000 υπαλλήλους 

και λειτουργεί σε περισσότερες από 
60 χώρες
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ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Οµολογία αποτυχίας, φαύλης διαχεί-
ρισης και επιλεκτικής στήριξης, συνι-
στά η τελευταία ανακοίνωση του Ο-
ΠΕΚΕΠΕ, αναφορικά µε τη «διαχεί-
ριση» που έγινε στο Εθνικό Απόθε-
µα του 2020 αλλά και τη γενικότερη 
προσέγγιση επί του θέµατος την τε-
λευταία 4ετία (ρεπορτάζ σελ.8). 

Η ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ κά-
νει τους εκπροσώπους έξι κτηνοτρο-
φικών συλλόγων και οργανώσεων 
να αναρωτιούνται για τους ιθύνο-
ντες του Οργανισµού αν είναι «ένο-
χοι ή βλάκες», και να επισηµαίνουν: 
«Επειδή όµως η πραγµατικότητα εί-
ναι πια γνωστή σε όλους και δεν µπο-

ρεί να κρυφτεί κάτω από το χαλί, ο Ο-
ΠΕΚΕΠΕ και τα στελέχη του µε την α-
νακοίνωσή τους απλά αναγκάζονται 
να οµολογήσουν ότι φέρουν στο α-
κέραιο την ευθύνη γι’ αυτό το πρω-
τοφανές εις βάρος των µελών µας 
(κτηνοτρόφων) σκάνδαλο κλοπής 
των επιδοτήσεων για να δοθούν ως 
Εθνικό Απόθεµα σε ανθρώπους µε 
αµφισβητούµενα δικαιολογητικά.  
Σηµειωτέον ότι η ανακοίνωση του Ο-
ΠΕΚΕΠΕ ήρθε λίγα 24ωρα µετά και την 
ερώτηση 39 βουλευτών της Αξιωµα-
τικής Αντιπολίτευσης στην οποία γί-
νονταν λόγος για «αδιαφάνεια, δια-
πλοκή και στο βάθος αγριλιές. 
Η επίµαχη ανακοίνωση του 
ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ως ακολούθως:     
Α. Σύµφωνα µε τον Καν. (ΕΕ) 639/2014, 

η χορήγηση δικαιωµάτων βασικής ενί-
σχυσης από το εθνικό απόθεµα, από το 
Κράτος Μέλος στους παραγωγούς που 
πληρούν συγκεκριµένα κριτήρια, είναι 
υποχρεωτική ενώ η χρηµατοδότηση 
των απαιτήσεων αυτών γίνεται, όταν 
απαιτείται µετά από οριζόντια µείωση 
της αξίας των δικαιωµάτων Βασικής Ε-
νίσχυσης. Φέτος για πρώτη φορά, οι α-
παιτήσεις από το Εθνικό Απόθεµα ήταν 
υπέρµετρα αυξηµένες. Για την πληρω-
µή του Εθνικού Αποθέµατος, προκειµέ-
νου να µην πραγµατοποιηθεί οριστική 
γραµµική (οριζόντια) µείωση υψηλό-
τερου ποσοστού της αξίας των δικαιω-
µάτων των παλαιών παραγωγών, επι-
λέχθηκε η λύση της γραµµικής µείω-
σης σε ποσοστό 2,5 % και η εξόφληση 
του ποσού της Βασικής Ενίσχυσης σε 

ποσοστό 97%. Προγραµµατίστηκε δε, 
µετά την ολοκλήρωση εκτός των προ-
βλεπόµενων και των επιπρόσθετων ει-
δικών ελέγχων που διασφαλίζουν την 
δίκαιη κατανοµή του εθνικού αποθέ-
µατος, να ακολουθήσει η καταβολή του 
υπόλοιπου ποσού. Επισηµαίνεται ότι η 
γραµµική (οριζόντια) µείωση της αξίας 

των δικαιωµάτων των κατόχων δικαι-
ωµάτων Βασικής Ενίσχυσης δεν συµ-
βαίνει για πρώτη φορά στη παρούσα 
προγραµµατική περίοδο. Εφαρµόζε-
ται όταν οι υπόλοιπες πηγές αναπλή-
ρωσης του Εθνικού Αποθέµατος δεν 
επαρκούν για την κάλυψη των ανα-
γκών χορήγησης του. Ενδεικτικά ανα-
φέρουµε ότι και το 2017 και το 2018, 
εφαρµόστηκε γραµµική µείωση 2,5% 
και 2% αντίστοιχα.

Έτσι, στις 21/12/2020 ολοκληρώ-
θηκε η πληρωµή των δικαιούχων, µε-
τά την προκαταβολή, µε την καταβο-
λή περίπου 280 εκ., έτσι καταβλήθη-
καν συνολικά για την Βασική Ενίσχυση 
986.386.175,78 ευρώ (ποσοστό πλη-
ρωµής 97%). Στο εν λόγω ποσό συµπε-
ριλαµβάνονται 44.998.482,57 ευρώ 

Ομολογία αποτυχίας
με το Εθνικό Απόθεμα
Προ των ευθυνών τους βρίσκονται οι ιθύνοντες του ΟΠΕΚΕΠΕ 
μετά τα τεράστια ατοπήματα που έχουν γίνει με τις πληρωμές 
δικαιωμάτων από το Εθνικό Απόθεμα και τις φθηνές δικαιολογίες

Αγριλιές
Η ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ 

ήρθε λίγα 24ωρα µετά και την 
ερώτηση 39 βουλευτών του 
ΣΥΡΙΖΑ στην οποία γίνονταν 
λόγος για «αδιαφάνεια, δια-

πλοκή και στο βάθος αγριλιές
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που αφορούν σε ορήγηση δικαιωµά-
των Εθνικού Αποθέµατος. Επίσης πιστώ-
θηκε για την χορήγηση Πράσινης Ενί-
σχυσης ποσό ύψους 491.360.878,74 
ευρώ (ποσοστό πληρωµής 95%) και η 
ενίσχυση για τους Γεωργούς Νεαρής 
Ηλικίας ύψους 30.151.139,32 ευρώ 
(ποσοστό πληρωµής 90%). Σηµειώ-

νουµε ότι το συνολικό ποσό που κα-
ταβλήθηκε για την πληρωµή της ΕΑΕ 
2020, προέκυψε µετά την εφαρµογή 
παρακράτησης ποσοστού 2,906192 
%, λόγω δηµοσιονοµικής πειθαρχίας 
(για ποσά άµεσων ενισχύσεων άνω 
των 2.000 ευρώ, βάσει του Καν. (ΕΕ) 
1306/2013), το οποίο είναι διπλάσιο 
σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά 
(1,432635%) καθώς και τυχόν συµψη-
φισµών µε κυρώσεις προηγούµενων 
ετών. Όµως αυτό το ποσό, της δηµοσι-
ονοµικής πειθαρχίας, θα επιστραφεί 
στο επόµενο οικονοµικό έτος.

Με την ολοκλήρωση των επιπρόσθε-
των ειδικών ελέγχων που διασφάλι-
σαν την αξιοπιστία της χορήγησης του 
Εθνικού Αποθέµατος, δεδοµένης της 
αύξησης των απαιτήσεων του έτους 
αιτήσεων 2020, προγραµµατίστηκε 
και υλοποιήθηκε η ολοκλήρωση των 
πληρωµών, εντός των προβλεπόµε-
νων από τον Κανονισµό προθεσµιών. 

Οι επιπρόσθετοι ειδικοί έλεγχοι α-
φορούσαν παραγωγούς οι οποίοι: 

εντάχθηκαν σε δείγµα ελέγχου 
µετά από ανάλυση κριτηρίων µε βά-
ση την αιτούµενη αξία δικαιωµάτων 
εθνικού αποθέµατος στην ΠΕ1, 

εντάχθηκαν σε δείγµα ελέγχου α-
ποδεκτών παραγωγών µεταβιβάσεων 
∆ΒΕ 2020, µε σώρευση δικαιωµάτων 
από άνω των τριών µεταβιβαστών.

δηλώνουν εκτάσεις σε αγρανά-
παυση. Ο έλεγχος διενεργήθηκε µέ-
σω τεχνικών παρακολούθησης γης, 
δηλώνουν κάτοχοι αιγοπροβατοτρο-
φικών εκµεταλλεύσεων. 

Επιπλέον ο ΟΠΕΚΕΠΕ, προχώρησε 
στην διενέργεια µηχανογραφικών δι-
ασταυρωτικών ελέγχων:

των δηλωθέντων στοιχείων των ε-
νοικιαζόµενων αγροτεµαχίων σε ΠΕ1, 
(στοιχεία εκµισθωτή, έκταση κλπ) στην 
ΕΑΕ 2020 µε τα στοιχεία της βεβαίω-
σης δήλωσης περιουσιακής κατάστα-
σης έτους 2021 (ΑΑ∆Ε) του εκµισθωτή.

των δηλωθέντων στοιχείων των ι-
διόκτητων αγροτεµαχίων, (στοιχεία ι-
διοκτήτη, έκταση κλπ) στην ΕΑΕ 2020 
µε τα στοιχεία της βεβαίωσης δήλω-

σης περιουσιακής κατάστασης έτους 
2021 (ΑΑ∆Ε) 

Σηµειώνεται ότι οι ανωτέρω έλεγχοι 
πραγµατοποιήθηκαν πλέον των ελέγ-
χων που προβλέπονται από το ενωσι-
ακό θεσµικό πλαίσιο και σε περίοδο ό-
που λόγω των συνθηκών της πανδη-
µίας υπήρχε περιορισµός στις µετακι-
νήσεις καθώς και στην φυσική παρου-
σία των υπάλληλων του Οργανισµού.

Έτσι, στις 30/06/2021 µετά την ο-
λοκλήρωση καταχώρησης αποτελε-
σµάτων των επιπρόσθετων ελέγχων, 
την αναπροσαρµογή των συντελεστών 
σύµφωνα µε την τελική χορήγηση δι-
καιωµάτων, την ολοκλήρωση των αι-
τήσεων αναθεώρησης και την επικαι-
ροποίηση στοιχείων από τρίτες βάσεις 
δεδοµένων πληρώθηκε το ποσό των 
101.292.916,95 ευρώ για τα καθε-
στώτα των άµεσων ενισχύσεων και 
των ενισχύσεων στα µικρά νησιά Αι-
γαίου Πελάγους (ΜΝΑ). Ειδικότερα, 
το ποσό των 85.502.642,11 ευρώ α-
φορούσε σε 100% εξόφληση των κα-
θεστώτων Βασικής Ενίσχυσης, πράσι-
νης Ενίσχυσης και γεωργών νεαρής 
ηλικίας, ως εξής:

Το υπόλοιπο 3% της βασικής ενί-
σχυσης ήτοι, 37.681.776,30 ευρώ,

Το υπόλοιπο 5% για την πράσινη 
ενίσχυση, ήτοι, 42.603.039,18 ευρώ

Το υπόλοιπο 10% για την ενίσχυ-
ση γεωργών νεαρής ηλικίας ήτοι, 
5.217.826,63 ευρώ.

Ο Οργανισµός µε την ολοκλήρωση 
των πληρωµών κατέβαλε για τις αιτή-
σεις του 2020 συνολικά το ποσό των 
1,97 δισ. ευρώ.

Β. Η συνολική αξία χορήγησης δι-
καιωµάτων εθνικού αποθέµατος 2020 
ανέρχεται σε 47.496.651,41ευρώ εκ 
των οποίων 44.948.482,57 ευρώ εί-
χαν δοθεί τον ∆εκέµβριο 2020 και 
2.498.168,84 ευρώ µε την εκκαθάρι-
ση τον Ιούνιο του 2021. Αναλυτικά µε-
τά την νεότερη επεξεργασία προσδιο-
ρισµού τόσο των τελικά δικαιούχων ό-
σο και της προσδιορισθείσας έκτασης 
προέκυψαν:

Για 2.110 παραγωγούς εγκρίθηκε 

η χορήγηση δικαιωµάτων µε συνολι-
κό ποσό 6.969.946,47 ευρώ 

Για 414 παραγωγούς αυξήθηκε η 
αξία των δικαιωµάτων τους µε συνολι-
κό ποσό 199.746,29 ευρώ 

για 18.945 παραγωγούς µειώθηκε 
η αξία των δικαιωµάτων τους µε συνο-
λικό ποσό 1.580.791,20ευρώ

και για 563 παραγωγούς ανακλή-
θηκε ο τίτλος δικαιωµάτων εθνικού απο-
θέµατος µε συνολικό ποσό 3.090.732,72 
ευρώ δεδοµένου ότι µηδενίστηκαν οι 
δηλωθείσες εκτάσεις.

Μετά την χορήγηση δικαιωµάτων 
βασικής ενίσχυσης από το εθνικό από-
θεµα 2020 και της συµπληρωµατικής 
χορήγησης δικαιωµάτων βασικής ενί-
σχυσης από το εθνικό απόθεµα για το 
έτος ενίσχυσης 2019 το Νοέµβριο του 
2020, αναρτώνται οι πίνακες χορήγη-
σης δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης 
από το εθνικό απόθεµα για τα έτη ενί-
σχυσης 2017, 2018 και 2019. Αναλυ-
τικά σας ενηµερώνουµε ότι:

Το εθνικό απόθεµα του 2017 χορη-
γήθηκε τον ∆εκέµβριο του 2017 και 
µετά από εξέταση ενστάσεων και συ-
µπληρωµατικών στοιχείων, τον Ιανου-
άριο, τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2018.

Το εθνικό απόθεµα του 2018 χορη-

γήθηκε τον ∆εκέµβριο του 2018 και µε-
τά από εξέταση ενστάσεων και συµπλη-
ρωµατικών στοιχείων, τον Απρίλιο, τον 
Ιούνιο και τον Σεπτέµβριο του 2019.

Το εθνικό απόθεµα του 2019 χορη-
γήθηκε τον ∆εκέµβριο του 2019 και 
µετά από εξέταση ενστάσεων και συ-
µπληρωµατικών στοιχείων, τον Φεβρου-
άριο, τον Απρίλιο, τον Ιούνιο, τον Σε-
πτέµβριο και το Νοέµβριο του 2020.

Το εθνικό απόθεµα του 2020 χορη-
γήθηκε τον ∆εκέµβριο του 2020 και 
στη συνέχεια µετά από την εξέταση εν-
στάσεων, καθώς και την ολοκλήρωση 
των ειδικών ελέγχων πραγµατοποιή-
θηκε η συµπληρωµατική χορήγησή 
του τον Ιούνιο του 2021.

Στους πίνακες χορήγησης Εθνικού 
Αποθέµατος (ΕΑ) των ετών 2017, 2018, 
2019, 2020 αποτυπώνονται ανά περι-
φερειακή ενότητα, ο αριθµός των δι-
καιούχων, ο αριθµός δικαιωµάτων, οι 
συνολικές αξίες (σε ευρώ) των χορηγη-
θέντων δικαιωµάτων και της προσαύ-
ξησης της µοναδιαίας αξίας τους στον 
Περιφερειακό Μέσο Όρο του εθνικού 
αποθέµατος, ανά περιφέρεια (ΠΕ1: 
Βοσκοτόπων, ΠΕ2: Αρόσιµων εκτάσε-
ων και ΠΕ3: Μονίµων καλλιεργειών).

Σηµειώνεται ότι, κατόπιν της εθνι-
κής επιλογής που προβλέπει το ενω-
σιακό θεσµικό πλαίσιο, εκδόθηκε η 
υπ΄. αριθ. 1584/66059/12.06.2015 
ΥΑ (ΦΕΚ 1337/Β’/02.07.2015), τροπο-
ποίηση της υπ’ αριθ. 104/7056/21-01-
2015 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 147 
τ.Β΄) µε θέµα «Εθνικές επιλογές, διοι-
κητικά µέτρα και διαδικασίες εφαρ-
µογής των άµεσων ενισχύσεων κατ’ ε-
κτέλεση του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 και 
του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλί-
ου», όπου µεταξύ άλλων ορίζει ότι, οι 
βοσκότοποι σε καλή γεωργική κατά-
σταση (βοσκότοποι χωρίς την ύπαρξη 
ζωικού κεφαλαίου) αποτελούν επιλέξι-
µες για ενίσχυση εκτάσεις, µε την προ-
ϋπόθεση κοπής και αποµάκρυνσηςτης 
βλάστησης ώστε η ποώδης βλάστηση 
να µην υπερβαίνει το ύψος των εβδο-
µήντα εκατοστών.

Κτηνοτροφικοί σύλλογοι 
«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ µε την ανακοί-
νωσή του απλά αναγκάζεται 
να οµολογήσει ότι φέρει στο 
ακέραιο την ευθύνη γι’ αυτό 

το πρωτοφανές εις βάρος των 
κτηνοτρόφων σκάνδαλο»
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Οι Κήποι Καρδίτσας επενδύουν 
4,5 εκατ. σε μικρόκαρπες ντομάτες

   Eπιδίωξη η δημιουργία 
ενός «κοκτέιλ» ντομάτας, 
στο πλάνο και το τσαμπί

  Δρόμος για κατασκευή
    θερμοκηπίων από την Ωρίων

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Στην προσθήκη επιπλέον 30 στρεµµάτων 
θερµοκηπιακής καλλιέργειας µε τη µέθο-
δο της υδροπονίας προχωρούν οι Κήποι 
Καρδίτσας, µε δραστηριότητα στην περιο-
χή Προφήτης Ηλίας της Καρδίτσας. Η υπάρ-
χουσα µονάδα διατηρεί παραγωγική δυνα-
µική 50 στρεµµάτων, ενώ οι εγκαταστάσεις 
παρέχουν τη δυνατότητα συµπαραγωγής η-
λεκτρικής και θερµικής ενέργειας. Το πα-
ραγόµενο προϊόν που βγαίνει από τις θερ-
µοκηπιακές εγκαταστάσεις είναι η ντοµά-
τα. Όπως λέει ο Χρήστος Κατσάνος, σύµ-
βουλος ολικής διαχείρισης θερµοκηπίων 
και φάρµας, ο οποίος συνέβαλε στην υ-
λοποίηση και της συγκεκριµένης επένδυ-
σης µε καθήκοντα στους τοµείς της καλ-
λιέργειας, των συστηµάτων ποιότητας και 

του marketing των προ-
ϊόντων, «αυτή τη στιγµή 
καλλιεργούνται µεγαλό-
καρπες ντοµάτες beef, ε-
νώ στόχος είναι οι παρα-
γωγή και άλλων ποικιλι-
ών προσεχώς». Ο εκ των 
επενδυτών της παραγω-
γικής εγκατάστασης της 
Καρδίτσας, Αργύρης Πα-
παργυρόπουλος, περιγρά-
φοντας τους λόγους που 
τον οδήγησαν στη συγκε-
κριµένη κίνηση, λέει ότι 
συνέβη «εντελώς τυχαία». 

«Προέρχοµαι από τον κατασκευαστικό 
τοµέα µέσω της τεχνικής εταιρείας Ωρίων 
της οποίας είµαι µέτοχος και αναζητούσα 
µία διέξοδο. Έτσι αποφάσισα να δραστηρι-
οποιηθώ στην γεωργία υψηλής τεχνολογί-
ας. Στόχος ήταν να δηµιουργήσουµε µία ι-
σχυρή παραγωγική µονάδα για τα ελληνι-
κά δεδοµένα, καθότι αντίστοιχες εγκατα-
στάσεις στο εξωτερικό είναι πολλαπλάσιου 
µεγέθους», εξηγεί ο κ. Παπαργυρόπουλος.

Η αρχική επένδυση για την κατασκευή 
της υπάρχουσας µονάδας των 50 στρεµµά-
των ανήλθε στα 12 εκατ. ευρώ, ενώ η δεύ-
τερη φάση της επένδυσης για τα υπόλοιπα 
30 στρέµµατα θα κοστίσει περίπου 4,5 εκατ. 
ευρώ. Την κατασκευή ανέλαβε εξολοκλήρου 
η κατασκευαστική εταιρεία Ωρίων, η οποία 

ταυτόχρονα θα επιδιώξει να αναπτύξει πλέ-
ον δραστηριότητα και στην κατασκευή θερ-
µοκηπιακών εγκαταστάσεων για λογαρια-
σµό τρίτων, κάτι που αποτελεί µία κίνηση – 
στόχο για το προσεχές χρονικό διάστηµα. 

Να σηµειωθεί ότι ο νέος κύκλος επένδυ-
σης, σύµφωνα µε τον κ. Παπαργυρόπουλο, 
εκτιµάται ότι θα ξεκινήσει να υλοποιείται πε-
ρί τα τέλη του 2021, δεδοµένου ότι ελήφθη 
η απόφαση να παραταθεί η έναρξη του έρ-
γου λόγω των υψηλών τιµών στις πρώτες ύ-
λες, όπως το µέταλλο και το πλαστικό σε δι-
εθνές επίπεδο αυτή τη στιγµή. Συνεπενδυ-
τές στη συγκεκριµένη πρωτοβουλία είναι ο 
Γιώργος Λέλης, ο Σπύρος Στέφος αλλά και ο 
Ανδρέας Πατεράκης, διευθύνων σύµβουλος 
της εταιρείας παροχής υπηρεσιών security 
G4S. ∆ιευθύνων σύµβουλος της επιχείρησης 
είναι ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος και την 
ευθύνη της παραγωγής έχει ο επικεφαλής 
γεωπόνος, Σπύρος Σολδάτος.

Η παραγωγική µονάδα των Κήπων Καρ-
δίτσας αποτελεί µία καθετοποιηµένη υπο-
δοµή που ξεκινάει από την πρωτογενή πα-
ραγωγή και καταλήγει στη συσκευασία του 
προϊόντος και στη διάθεσή του στις µεγάλες 
αλυσίδες σούπερ µάρκετ, ενώ συνεργάζεται 
και µε χονδρεµπόρους. 

Πρόσωπα
∆ιευθύνων σύµβου-
λος της επιχείρησης 

είναι ο Αργύρης 
Παπαργυρόπουλος 

και την ευθύνη 
της παραγωγής 

έχει ο επικεφαλής 
γεωπόνος, Σπύρος 

Σολδάτος

Αισιοδοξία
για υψηλές
αποδόσεις
Αναφορικά µε την προοπτική 
νέων καλλιεργειών στην 
συγκεκριµένη παραγωγική 
εγκατάσταση, ο γεωπόνος Σπύρος 
Σολδάτος αναφέρει ότι είναι κάτι 
που εξετάζει η εταιρεία. 
«Επιδίωξη είναι η δηµιουργία 
ενός κοκτέιλ ντοµάτας, στην 
οποία περιλαµβάνονται διάφορες 
ποικιλίες µικρόκαρπης 
χρωµατιστής ντοµάτας, ενώ στο 
πλάνο είναι και το τσαµπί». 
Για την καλλιέργεια της ντοµάτας 
χρησιµοποιούνται βοµβίνοι για 
φυσική επικονίαση των φυτών, 
ενώ εφαρµόζεται βιολογική 
φυτοπροστασία µε τη χρήση 
συστήµατος διχτυών προστασίας 
από τα έντοµα, ενώ 
πραγµατοποιείται και η χρήση 
πληθυσµών ωφέλιµων εντόµων 
προς αυτή την κατεύθυνση. 
Σε επίπεδο αποδόσεων για το 
2020, ο κύριος 
Παπαργυρόπουλος κάνει λόγο για 
µία δύσκολη χρονιά, ούσα η 
πρώτη παραγωγική περίοδος της 
εταιρείας, η οποία έκλεισε µε 
παραγωγή 50 κιλά/τ.µ. και για 
φέτος που θα είναι µία πλήρης 
χρονιά η παραγωγή αναµένεται 
ότι θα ανέλθει στα 70 κιλά/τµ και 
ενδεχοµένως να τα υπερβεί.

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ

 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΣΕΧΟΥΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ

2020

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΝΕΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ

2021ΣΤΟΧΟΣ

ΚΙΛΑ/Τ.Μ. 

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

50

~70

50 30 150
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Νέες εξαγορές έχει θέσει στο στό-
χαστρο της στρατηγικής του το 
SMERemediumCap, fund, εκτελε-
στικό µέλος και επικεφαλής του ο-
ποίου είναι ο Νίκος Καραµούζης, ό-
πως αναφέρουν πηγές µε γνώση του 
θέµατος. Προς αυτή την κατεύθυνση 
σύµφωνα µε τις ίδιες πηγές ιδρύθη-
κε άλλωστε και η νεοσύστατη επιχει-
ρηµατική οντότητα µε την ονοµασία 
Frutenco, εταιρεία η οποία θα απο-
τελέσει οµπρέλα για επικείµενες κι-
νήσεις του fund µε επενδύσεις που 
επικεντρώνονται στον αγροδιατρο-
φικό τοµέα. Χαρακτηριστική όπως 
τονίζουν προς αυτή την κατεύθυν-

ση είναι και η απόκτηση ποσοστού 
πλειοψηφίας στην εταιρεία Krop α-
πό την Άρτα, η οποία διατηρεί από-
λυτα εξαγωγικό προσανατολισµό, 
η οποία αποτελεί ταυτόχρονα οδη-
γό για προσεχείς επενδύσεις. Η σύ-
σταση της Frutenco Α.Ε. πραγµατο-
ποιήθηκε µε την εισφορά µετοχικού 
κεφαλαίου ύψους 3,26 εκατ. ευρώ 
και µε αντικείµενο δραστηριότητας 
την εµπορία, επεξεργασία και απο-
θήκευση φρούτων και λαχανικών, 
ενώ στη δραστηριότητά της εντάσσε-
ται και ο τοµέας των τροφίµων ευρύ-
τερα, µε κατηγορίες όπως τα γαλα-
κτοκοµικά προϊόντα.     Γ. ΛΑΜΠΙΡΗΣ

Νέες εξαγορές για το fund 
Καραμούζη μέσω Frutenco

Η Ισπανία κύριος εκφραστής της τάσης χύδην οίνου
Η Νότια Αφρική κάνει µια µεγάλη επιστροφή στην παγκόσµια αγορά 
χύδην φέτος, ειδικά µε τα λευκά, αλλά η Ισπανία εξακολουθεί να οδηγεί 
τις µεγάλες τάσεις. Μεταξύ των εµπορικών πολέµων, της µείωσης του 
δυναµικού παραγωγής λόγω παγετών και του ανοίγµατος εκ νέου του 
τοµέα CHR, το άνευ όρων εµπόριο αντιµετωπίζει διάφορες αντιξοότητες 
φέτος. Σύµφωνα µε τον Rafael del Rey, διευθυντή του Παρατηρητηρίου 
της Ισπανικής Αγοράς Οίνου συνολικά, η αγορά χύδην έχει καλή πορεία 
φέτος καθώς σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία (Μάρτιο του 2021), το 
παγκόσµιο εµπόριο παρουσίασε ελάχιστη πτώση 0,2% σε όγκο, έναντι 
-1,3% στο τέλος του 2020. Κύριος εκφραστής της τάσης: η Ισπανία, η οποία 
εξάγει περισσότερα από 10 εκατοµµύρια εκατόλιτρα οίνου χύµα κάθε χρόνο 
- σχεδόν 3 φορές περισσότερο από την Ιταλία, τον δεύτερο µεγαλύτερο 
παίκτη στην αγορά - και εποµένως παίζει καθοριστικό ρόλο στο εµπόριο. 

Πρόσφατα το ENIGMA 
απέσπασε ασηµένιο βραβείο 

στον διαγωνισµό Olympia Health 
& Nutrition Awards 2021 

του Παγκόσµιου Κέντρου Ελιάς 
για την Υγεία / World Olive 

Center for Health.

Το portfolio της µε κορυφαία υγειο-
προστατευτικά προϊόντα τα οποία ε-
νισχύουν την υγεία των καταναλω-
τών, διευρύνει η εταιρεία Ελληνικά Ε-
κλεκτά Έλαια, που ασχολείται µε την 
παραγωγή όλων των ειδών ελαίων 
(ελαιολάδων και σπορελαίων) στην 
εγχώρια και διεθνή αγορά εδώ και 
20 χρόνια. Το νέο προϊόν είναι το 
πρώιµο Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιό-
λαδο ENIGMA, το οποίο ανήκει στην 
κατηγορία των ελαιολάδων µε υψη-
λή περιεκτικότητα σε φαινόλες (938 
mg/kg, µε τη µέθοδο NMR). 

Μάλιστα, αυτό που το διαφοροποι-
εί είναι ότι είναι ιδιαίτερα πλούσιο σε 
ελαιοκανθάλη (447 mg/kg), τη σηµα-
ντικότερη και πιο µελετηµένη για τις 
δράσεις της φαινόλη του εξαιρετικού 
παρθένου ελαιολάδου. Σύµφωνα µε 
τη ∆ιευθύνουσα της εταιρείας Νίκη 
Γιαβρόγλου, «το project έχει ξεκινή-
σει περίπου ένα χρόνο πριν ώστε να 
βρεθεί η καλύτερη πρώτη ύλη και να 
αναπτυχθεί το brand ENIGMA». 

Enigma για 
Ελληνικά
Εκλεκτά 
Έλαια

Στα «διαµάντια» 
της οικονοµίας
η πτηνοτροφική 
Αγγελάκης

Η Αγγελάκης Α.Ε. διακρίθηκε 
για τις εξαιρετικές επιδόσεις 
και τη συνεισφορά της στην 
εθνική οικονοµία στο πλαίσιο 
της εκδήλωσης «Diamonds 
of the Greek Economy 
2021». Η εταιρεία ξεκίνησε 
το 1962 σαν µία µικρή, 
οικογενειακή επιχείρηση και 
σήµερα είναι µία από τις πιο 
µεγάλες καθετοποιηµένες 
µονάδες παραγωγής 
κοτόπουλου, µε τα προϊόντα 
της να εξάγονται σε Ευρώπη, 
Μέση Ανατολή και Ασία.

Eπενδύσεις 500 εκατ. 
στη βιοµηχανία 
κρέατος των ΗΠΑ

Επενδύσεις πάνω από 500 
εκατ. δολάρια δροµολογεί η 
αµερικανική κυβέρνηση για 
την ενίσχυση της εγχώριας 
παραγωγής µοσχαρίσιου, 
χοιρινού κρέατος και 
πουλερικών, ώστε να 
αποφευχθούν οι ελλείψεις 
που παρατηρήθηκαν στην 
αγορά κατά την πανδηµία. Τα 
χρήµατα αυτά θα δοθούν µε 
τη µορφή επιχορηγήσεων και 
δανείων σε εταιρείες 
επεξεργασίας κρέατος.

Στον Αναπτυξιακό 
επένδυση για σνακ 
της «Το Μάννα 
Τσατσαρωνάκης»

Στις διατάξεις του 
Αναπτυξιακού Νόµου 
εντάχθηκε επένδυση ύψους  
593.320 ευρώ της εταιρείας 
«Το Μάννα Ν. 
Τσατσαρωνάκης ΑΒΕΕ». 
Ειδικότερα, µε απόφαση του 
περιφερειάρχη Κρήτης Στ. 
Αρναουτάκη εγκρίθηκε η 
υπαγωγή στο καθεστώς 
«Ενισχύσεις Μηχανολογικού 
Εξοπλισµού», επενδυτικού 
σχεδίου για διαφοροποίηση 
της υφιστάµενης µονάδας 
παραγωγής παξιµαδιών στο 
Πλάτανο Κισσάµου Χανίων, 
µε την παραγωγή νέων 
προϊόντων (διπλοφουρνιστά). 

ΝΕΑ

Σε τρεις φάσεις διαρθρώνεται η ε-
πένδυση 18 εκατ. ευρώ στη Σκάρ-
φεια Φθιώτιδας από την Plankton 
First, θυγατρική της ελβετικής ε-
ταιρείας Nano Algae Solutions AG 
στην Ελλάδα. Αφορά τη δηµιουρ-
γία βιοκλιµατικής µονάδας καλλι-
έργειας φυτοπλαγκτού, µε την εται-
ρεία της οποίας ηγείται επενδυτικά 
ο ελληνικής καταγωγής ∆ηµήτρης 
Καλλίας να διαθέτει τα προϊόντα 
της µε τη µορφή πούδρας, ταµπλέ-
τας, κάψουλας ή µαλακού τζελ µε 
περιεκτικότητα σε Ω3, για τη χρή-
ση τους σε τρόφιµα, συµπληρώµα-
τα διατροφής, καλλυντικά, φάρµα-

κα. Αγορές στόχοι αποτελούν η Ι-
απωνία, η Ευρώπη και η Ελλάδα. 
Όπως λέει στην Agrenda ο κ. Κα-
λίας, «η πούδρα θα διατίθεται και 
ως πρόσθετο για προϊόντα εναλλα-
κτικά του κρέατος, στα οποία χρη-
σιµοποιούνται φυτικά συστατικά». 

Η πρώτη φάση της επένδυσης 
αφορά την ανάπτυξη της µονάδας 
που θα παράγει φυτοπλαγκτόν, µε 
στόχο να ξεκινήσει η παραγωγική 
δραστηριότητα την άνοιξη του 2022. 
Στη 2η φάση θα γίνει µονάδα βι-
οεπεξεργασίας και στην τρίτη επέ-
κταση σε 400 στρέµµατα.           

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ

Επένδυση στην καλλιέργεια 
φυτοπλαγκτού στη Φθιώτιδα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΥ∆ΗΝ ΟΙΝΟΥ

ΜΑΡΤΙΟΣ 20210

ΗΓΕΤΗΣ 

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΕΚΑΤ.
ΕΚΑΤΟΛΙΤΡΑ

ΕΤΗΣΙΩΣ

ΤΕΛΗ 2020

�0,2%

10

� 1,3%
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Τη στιγµή που η δεύτερη γενιά ε-
πιχειρηµατιών συµµετέχει ήδη στα 
πεπραγµένα της Intercomm Foods, 
η εταιρεία από τη Λάρισα συνεχί-
ζει να διατηρεί τον καινοτόµο και 
αναπτυξιακό χαρακτήρα της στην 
αγορά, έχοντας υπερβεί τα τριά-
ντα χρόνια διαδροµής. Πρόσφατα 
βραβεύτηκε στο πλαίσιο της εκδή-
λωσης επιχειρηµατικής αριστείας 
«Diamonds of the Greek Economy 
2021» για την εξέλιξή της στο ελ-
ληνικό επιχειρείν, για τη συµβο-
λή της στην απασχόληση, καθώς 
και για την εξωστρέφειά της. Η Ευ-
αγγελία Τσαγκούλη, διευθύντρια 
marketing και διοίκησης κλήθηκε 
να παραλάβει το βραβείο, εκπρο-
σωπώντας την Intercomm Foods, 
στο πλαίσιο σχετικής εκδήλωσης 
που πραγµατοποιήθηκε.

Από το 1990 και την παραγωγή 
µαρµελάδας στο σήµερα

Oι πρώτες σκέψεις για τη δηµι-
ουργία της συγκεκριµένης επιχεί-
ρησης ξεκίνησαν το 1989, µε αρ-
χικό προσανατολισµό τη δραστη-
ριοποίηση στην ειδική επεξεργα-
σία κουκουτσιών από βερίκοκο, 
κάτι που εντέλει δεν υλοποιήθηκε. 
Tα πρώτα βήµατα της Intercomm 
Foods πραγµατοποιήθηκαν µε την 

ίδρυσή της το 1990. Αρχικά δρα-
στηριοποιήθηκε στην παραγωγή 
µαρµελάδας για λογαριασµό ε-
ταιρείας διανοµών, υπό τη γνω-
στή ετικέτα Spin Span και αργότε-
ρα στράφηκε σε άλλες δραστηρι-
ότητες όπως η παραγωγή κοµπό-
στας και η τυποποίηση της ελιάς.

H επιχείρηση πρωτοπορώντας 
προέβη το 1999 σε επένδυση για 
την εγκατάσταση ασηπτικής γραµ-
µής συσκευασίας φρούτων, κίνηση 
που την έφερε µπροστά από την ε-
ποχή της. Ακολούθησε η επένδυ-
ση στην ελιά, µε την Intercomm 
να επιδιώκει από την πρώτη στιγ-
µή την καθιέρωση της ελληνικής 
ελιάς στα ράφια όσο το δυνατόν 
περισσότερων αλυσίδων του εξω-
τερικού. Σήµερα η επιχείρηση απο-
τελεί ηγέτιδα δύναµη στον κλάδο 
της ελιάς µεταξύ των ελληνικών ε-
πιχειρήσεων που δραστηριοποιού-
νται στο εν λόγω προϊόν. 

Χαρακτηριστικό της αναπτυξια-
κής της διαδροµής είναι το γεγο-
νός ότι ο 2020 ο κύκλος εργασιών 
της ανήλθε σε 95 εκατ. ευρώ ένα-
ντι 86 εκατ. ευρώ το 2019, ενώ α-
ποτελεί µία επιχείρηση κατά 99% 
εξαγωγική, διατηρώντας αυτή τη 
στιγµή παρουσία σε περισσότε-
ρες από 60 χώρες του κόσµου. Η 
εταιρεία διατηρεί σηµαντική δρα-
στηριότητα στη δηµιουργία προϊ-

όντων ιδιωτικής ετικέτας για λο-
γαριασµό τρίτων, ενώ ταυτόχρο-
να η βασική µάρκα µε την οποία 
συστήνεται στην αγορά είναι η 
Delphi. Συνεργάζεται µε τις µε-
γαλύτερες αλυσίδες σούπερ µάρ-
κετ διεθνώς µεταξύ των οποίων 
Carrefour, Aldi, Lidl και Tesco. 
Εξάγει τα προϊόντα της εκτός από 
την Ευρώπη και σε αγορές όπως 
Αµερική, Αυστραλία, Ιράν, Μεξικό, 
Ρωσία, αλλά και Μέση Ανατολή. 

∆ιατηρεί ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 
συνολικής επιφάνειας 160.000 τ.µ. 
και επεξεργάζεται πράσινες ελιές 
Χαλκιδικής, Καλαµών και µαύρες 
Αµφίσσης. Ο συνολικός όγκος ε-
λιάς που επεξεργάζεται ετησίως κυ-
µαίνεται µεταξύ 25.000 και 30.000 
τόνων. Έχει συνολικά τρία εργο-
στάσια παραγωγής, δύο εξ αυτών 
µε αποκλειστικό αντικείµενο την ε-

λιά στο Κοµπότι Άρτας καθώς και το 
ελαιουργείο της ΕΑΣ Λάρισας που 
απέκτησε το 2020. ∆ιαθέτει ένα α-
κόµη εργοστάσιο στο Οµορφοχώ-
ρι της Λάρισας, το οποίο δραστη-
ριοποιείται τόσο στην επεξεργα-
σία φρούτου, όσο και στην ελιά.

Στο κάδρο και νέες επενδύσεις 
για εκσυγχρονισµό  των 
εγκαταστάσεων

Nα σηµειωθεί ότι στον σχεδιασµό 
της επιχείρησης είναι να επενδύ-
σει περί τα 7 εκατ. ευρώ για την α-
ναβάθµιση και τον εκσυγχρονισµό 
των παραγωγικών εγκαταστάσεων 
που απέκτησε από την ΕΑΣ Λάρι-
σας. Επιπλέον η Intercomm έχει 
ενταχθεί σε επενδυτικό πρόγραµ-
µα µε στόχο την προσθήκη νέων 
γραµµών παραγωγής για το εργο-
στάσιο στο Οµορφοχώρι Λάρισας.

Tα πρώτα βήµατα της επιχείρησης έγιναν µε την ίδρυσή της το 1990. Η εταιρεία έχει συνολικά τρία εργοστάσια παραγωγής, δύο εξ αυτών µε αποκλειστικό αντικείµενο την ελιά.

Η Ευαγγελία Τσαγκούλη, ∆ιευθύντρια Μarketing και ∆ιοίκησης 
της Intercomm Foods κατά τη βράβευση της επιχείρησης ως 
«∆ιαµάντι της Ελληνικής Οικονοµίας» για το έτος 2021.

Σε πάνω από 60
χώρες τα προϊόντα  
Ιntercomm Foods
Με 30 και πλέον έτη διαδρομής και ηγετικό ρόλο 
στην παραγωγή κομπόστας και επιτραπέζιας ελιάς 

Πρωτοπορία
H εταιρεία πρωτοπορώ-
ντας προέβη το 1999 σε 

επένδυση για την εγκατά-
σταση ασηπτικής γραµµής 

συσκευασίας φρούτων
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2020

ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

>60
ΧΩΡΕΣ

95
86

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

2019

99%

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΣΕ



ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Με την παράταση των ηλεκτρονικών αιτή-
σεων έως τις 30 Σεπτεµβρίου 2021 και µία 
σειρά από διευκρινίσεις υπό τη µορφή συ-
χνών ερωτήσεων και απαντήσεων, έρχονται 
σε πρώτη φάση οι διαχειριστικές αρχές να 
βοηθήσουν όσους ενδιαφέρονται να εντα-
χθούν στο Μέτρο 4.1.2 «Επενδύσεις σε αρ-
δευτικά συστήµατα». 

Προς το παρόν-πέρα από την παράταση- 
θεσµικά δεν φαίνεται να έχει αλλάξει κάτι, 
ωστόσο, µε τις σχετικές πρακτικές διευκρινί-
σεις, γίνεται προσπάθεια να γίνει πιο εύκο-
λη η διαδικασία εκπόνησης του φακέλου. Οι 
οδηγίες αφορούν µεταξύ άλλων την απαραί-
τητη µελέτη εξοικονόµησης ύδατος, τη µορι-

οδότηση και το σχεδιασµό των επενδυτικών 
σχεδίων κυρίως σε ό,τι αφορά τη γεωργία α-
κριβείας. Επιπλέον, λένε οι διαχειριστικές αρ-
χές, ότι παρέχεται η δυνατότητα ένας ενδια-
φερόµενος να συµµετάσχει στο πρόγραµµα 
και µε αγροτεµάχια που αναφέρονται στην 
ενιαία δήλωση εκµετάλλευσης (ΟΣ∆Ε 2020) 
άλλου προσώπου. Αρκεί στην πληρωµή της 
επένδυσης, τα αγροτεµάχια να είναι πλέον 
δηλωµένα στην ΕΑΕ του τελικού δικαιούχου. 

Αναφορικά µε τα πλάνα των συλλογικών 
σχηµάτων,  διευκρινίζεται πως «για να θεω-
ρηθεί µία επένδυση εγκατάστασης αρδευτι-
κού συστήµατος συλλογική και επιλέξιµη πρέ-
πει να συµµετέχουν όλα τα µέλη µε τουλάχι-
στον ένα αγροτεµάχιο.». Επίσης, για να θεω-
ρηθεί η ανόρυξη γεώτρησης ή οι δεξαµενές 
ύδατος συλλογική επένδυση πρέπει όλα τα 

µέλη του συλλογικού σχήµατος να ωφελού-
νται της επένδυσης (τουλάχιστον ένα αγρο-
τεµάχιο κάθε µέλους να αρδεύεται).

Πέρα πάντως από τις διευκρινίσεις το ζή-
τηµα είναι εδώ να µειωθεί δραστικά το γρα-
φειοκρατικό κόστος ένταξης στο πρόγραµµα, 
καθώς µέχρι στιγµής, το σύστηµα υποδοχής 
αιτήσεων (ependyseis.gr) γράφει ακόµα µη-
δέν (0) σχετικά µε τους φακέλους που έχουν 
κατατεθεί στο Μέτρο. 

Υπενθυµίζεται ότι το πρόγραµµα επιδοτεί σε 
ποσοστό 40-85% την αγορά και εγκατάσταση 
αρδευτικών συστηµάτων α) στάγδην άρδευ-
σης και β) µικροκαταιονισµού (κόστους έως 
410 ευρώ το στρέµµα), δεξαµενές νερού, µη-
χανολογικό εξοπλισµό, ολοκληρωµένες λύσεις 
άρδευσης (γεωργία ακριβείας). Επιπλέον επι-
λέξιµες είναι γεωτρήσεις και φωτοβολταϊκά. 

Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 
οι φάκελοι στα αρδευτικά     
Διευκρινίσεις σε μορφή ερωταπαντήσεων για να πάρει μπρος το Μέτρο 4.1.2

Φυσικός φάκελος
Μετά την ηλεκτρονική 
υποβολή οι υποψήφιοι 

οφείλουν να υποβάλλουν 
εγγράφως το φυσικό φάκελο 

υποψηφιότητας στη ∆ΑΟΚ 
του τόπου µόνιµης κατοικίας. 
Ως καταληκτική ηµεροµηνία 

υποβολής του φυσικού 
φακέλου ορίζεται η Τρίτη 

12 Οκτωβρίου 2021
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ΜΕΤΡΟ 4.1.2  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ
ΣΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

ΥΔΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΥΨΟΣ 
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

ΕΥΛΟΓΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

170 � 410
ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕMMΑ 

1.100 � 3.100
ΕΥΡΩ / K/W

105
ΕΥΡΩ / Κ.µ

2.800 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ

2.350 � 6.000
ΕΥΡΩ

800 � 1.350
ΕΥΡΩ

ΕΩΣ 1.500
ΕΥΡΩ

     ΕΩΣ 500     
ΕΥΡΩ

+ 96,5 ΕΥΡΩ / MΕΤΡΟ

ΕΩΣ 60.000
  ή 3,25 ευρώ / κ.µ

    για δεξαµενές >20.000 κ.µ

40-85% 

150
ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ

200-500
ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

200-500

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΣΤΑΓ∆ΗΝ ΑΡ∆ΕΥΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ-ΠΗΓΑ∆ΙΑ ∆ΕΞΑMΕΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΜΕ ΕΚΣΚΑΦΕΣ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗMΑΤΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΕΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Για επενδύσεις στάγδην άρδευσης  

Μπόνους μορίων 
σε βαμβάκι, ηλίανθο 
και πυρηνόκαρπα    
Καλλιέργειες «μη ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή» θα 
θεωρηθούν ως υδροβόρες για τα 10 μόρια προτεραιότητας 

Κατ’ επάγγελμα
1. Οι δικαιούχοι φυσικά πρόσωπα πρέπει 
να είναι κατά κύριο επάγγελµα αγρότες;
Όχι, δεν είναι απαραίτητο να είναι κατά 
κύριο επάγγελµα αγρότες. 

2. Οι Τοπικοί Οργανισµοί Εγγείων Βελτι-
ώσεων (ΤΟΕΒ) είναι επιλέξιµοι για την υ-
ποβολή πρότασης στα πλαίσια της δρά-
σης ∆ράση 4.1.2;
Οι ΤΟΕΒ δεν είναι επιλέξιµοι στη ∆ράση 
4.1.2. Τα νοµικά πρόσωπα που είναι επι-
λέξιµα στη δράση είναι αυτά του εµπορι-
κού δικαίου.

3. Ποιες είναι οι υδροβόρες 
και ποιες οι λοιπές καλλιέργειες;
Οι υδροβόρες καλλιέργειες είναι οι µη αν-
θεκτικές στην κλιµατική αλλαγή και οι λοι-
πές καλλιέργειες είναι οι ανθεκτικές στην 
κλιµατική αλλαγή. Για τις ανθεκτικές και 
µη ανθεκτικές καλλιέργειες στην κλιµατι-
κή αλλαγή, παραπέµπουµε στις ∆ράσεις 
4.1.1 και 6.1.

4. Για τον υπολογισµό του ποσοστού της 
εκµετάλλευσης εντός ευπρόσβλητης στη 
νιτρορύπανση περιοχής (κριτήριο βαθµο-
λογίας 2.1), θα δίνονται τα στοιχεία για το 
έτος 2020 στο εξαγόµενο αρχείο xml από 
τον ΟΠΕΚΕΠΕ; Θα υπολογίζεται αυτόµα-
τα από το ΠΣΚΕ;

Τα στοιχεία δεν θα δοθούν στο εξαγόµε-
νο αρχείο xml από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε θα 
υπολογίζεται αυτόµατα από το ΠΣΚΕ σε ε-
πίπεδο σύνταξης της αίτησης υποψηφιό-
τητας. Ο µελετητής πρέπει να διερευνήσει 
εάν τα αγροτεµάχια βρίσκονται εντός κά-
ποιας από τις 30 περιοχές και να προσδι-
ορίσει το ποσοστό.  

Για να υπολογιστεί το ποσοστό σε επί-
πεδο εκµετάλλευσης για τα αγροτεµάχια 
φυτικής εντός ευπρόσβλητης στη νιτρο-
ρύπανση περιοχής θα χρησιµοποιηθεί ως 
συντελεστής ο λόγος της έκτασης των α-
γροτεµαχίων που ευρίσκονται εντός πε-
ριοχής νιτρορύπανσης επί της συνολικής 
έκτασης της εκµετάλλευσης (φυτικής). 

Κάθε αγροτεµάχιο το οποίο εντοπίζεται 
είτε στο σύνολό του είτε τµήµα αυτού (έ-
στω και µικρό) εντός ευπρόσβλητης στη 
νιτρορύπανση περιοχής, για τον υπολο-
γισµό της βαθµολογίας θα λαµβάνεται υ-
πόψη το σύνολο της έκτασής του. Τα α-
γροτεµάχια που δεν ανήκουν υπολογίζο-
νται µε τιµή 0.
Παράδειγµα: έστω ότι η φυτική παραγω-
γή της εκµετάλλευσης αποτελείται από 3 
αγροτεµάχια.
1ο αγροτεµάχιο έκτασης 50στρ. µε τµή-
µα της έκτασής εντός περιοχής νιτρορ-
ρύπανσης.
2ο αγροτεµάχιο έκτασης 25στρ. εκτός της 
περιοχής νιτρορρύπανσης.
3ο αγροτεµάχιο έκτασης 25στρ. εκτός της 

περιοχής νιτρορρύπανσης.
Το ποσοστό της εκµετάλλευσης εντός ευ-
πρόσβλητης στη νιτρορύπανση περιοχής 
είναι: (50+0+0)/(50+25+25) = 50%.

5. Με ποιον τρόπο θα γνωρίζουµε την 
κατάσταση του υδατικού συστήµατος α-
πό το οποίο εξυπηρετείται το σηµείο υ-
δροληψίας, τόσο σε δηµόσιο συλλογικό 
δίκτυο όσο και σε ιδιωτικό (γεώτρηση);
Τα Σχέδια ∆ιαχείρισης Λεκανών Απορρο-
ής Ποταµών και οι χάρτες των υδατικών 
συστηµάτων είναι αναρτηµένα στην ιστο-
σελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας. Οδηγίες δίνονται στο Παράρ-
τηµα 1 της ΥΑ 4950/25-9-2020.

Ξηρικό ή ποτιστικό
6.Πως προσδιορίζεται η κατάσταση µιας 
έκτασης ως ξηρική ή ποτιστική; Ποια 
πληροφορία από την ΕΑΕ θα λαµβάνε-
ται υπόψη, εάν το αγροτεµάχιο ήταν δη-
λωµένο στην ΕΑΕ ως αρδευόµενο ή εάν 
η καλλιέργεια ήταν δηλωµένη ως ποτι-
στική/ξηρική;
Για τον προσδιορισµό του τύπου της επέν-
δυσης ως προς την κατάσταση της έκτασης 
ως ποτιστική ή ξηρική λαµβάνεται το πε-
δίο της ΕΑΕ που αφορά την καλλιέργεια, 
εάν ήταν δηλωµένη ως ποτιστική/ξηρική.
Εάν η καλλιέργεια είναι δηλωµένη στην 
ΕΑΕ 2020 ως ξηρική, πρέπει στη συνέχεια 

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Αγροτεµάχια που δηλώνονται σε ενιαία δή-
λωση εκµετάλλευσης έτους 2020 άλλου προ-
σώπου αλλά θα αξιοποιηθούν µελλοντικά α-
πό τον υποψήφιο µπορούν να συµµετέχουν 
στο πρόγραµµα των αρδευτικών. Αυτό διευ-
κρινίζουν οι διαχειριστικές αρχές µέσα από 
µία σειρά 14 ερωτήσεων-απαντήσεων σχε-
τικά µε την ένταξη στο Μέτρο, όσων έχουν 
προγραµµατίσει κάποια αγορά αγροτεµαχί-
ου αλλά δεν την είχαν δηλώσει στο περσινό 
ΟΣ∆Ε. Αρκεί, όταν γίνει η αίτηση πληρωµής 
τα αγροτεµάχια να είναι πλέον δηλωµένα στην 
ΕΑΕ του δικαιούχου (δεν είναι θα δυνατή η ενί-
σχυση της επένδυσης αν τα αγροτεµάχια δεν 
αξιοποιούνται από το δικαιούχο).

Παράλληλα διευκρινίζεται ότι ο δικαιούχος 
δεν µπορεί να λάβει ενίσχυση για επενδύσεις 
γεωργίας ακριβείας µεµονωµένα, αλλά µόνο 

εάν τη συνδυάζει µε α-
γορά νέου εξοπλισµού 
αρδευτικών συστηµά-
των, δεξαµενών ή µη-
χανολογικού εξοπλι-
σµού. 

Αναφορικά µε τη µο-
ριοδότηση και πιο συ-
γκεκριµένα σχετικά µε 
το ποιες είναι οι υδρο-
βόρες καλλιέργειες που 
λαµβάνουν µπόνους 
10 βαθµών, οι διαχει-
ριστικές αναφέρουν 
πως είναι εκείνες που 
θεωρούνται «µη ανθε-
κτικές στην κλιµατική 
αλλαγή» (σ.σ. βαµβά-

κι, πυρηνόκαρπα, ηλίανθος κ.λπ)  και παρα-
πέµπουν στους σχετικούς πίνακες που συνο-
δεύουν τα προγράµµατα Νέων Αγροτών και 
Σχεδίων Βελτίωσης. Επιπλέον, δίνεται και έ-
να παράδειγµα για τον υπολογισµό του πο-
σοστού της εκµετάλλευσης εντός ευπρόσβλη-
της στη νιτρορύπανση περιοχή, ώστε να λά-
βει ο ενδιαφερόµενος τα σχετικά µόρια. Α-
ναλυτικότερα, οι ερωτήσεις και απαντήσεις 
που δηµοσιεύει η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµο-
γής του ΠΑΑ έχουν ως εξής:

∆ικαιούχοι
Οι δικαιούχοι φυσικά 
πρόσωπα δεν είναι 
απαραίτητο να είναι 

κατά κύριο επάγγελµα 
αγρότες ώστε να 

κάνουν αίτηση ένταξης 
στο Μέτρο 4.1.2.

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣΣάββατο 17 & Κυριακή 18 Ιουλίου 2021AgrendaB6 | 28



ΜΕΤΡΟ 4.1.2  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ
ΣΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

ΥΔΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΥΨΟΣ 
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

ΕΥΛΟΓΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

170 � 410
ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕMMΑ 

1.100 � 3.100
ΕΥΡΩ / K/W

105
ΕΥΡΩ / Κ.µ

2.800 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ

2.350 � 6.000
ΕΥΡΩ

800 � 1.350
ΕΥΡΩ

ΕΩΣ 1.500
ΕΥΡΩ

     ΕΩΣ 500     
ΕΥΡΩ

+ 96,5 ΕΥΡΩ / MΕΤΡΟ

ΕΩΣ 60.000
  ή 3,25 ευρώ / κ.µ

    για δεξαµενές >20.000 κ.µ

40-85% 

150
ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ

200-500
ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

40-85% 

ΣΤΑΓ∆ΗΝ ΑΡ∆ΕΥΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ-ΠΗΓΑ∆ΙΑ ∆ΕΞΑMΕΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΜΕ ΕΚΣΚΑΦΕΣ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗMΑΤΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΕΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

να εξεταστεί πως είναι δηλωµένη η καλλι-
έργεια στην τελευταία πενταετία. Εάν έστω 
σε ένα από τα έτη 2016-2019 είναι δηλωµέ-
νη ως ποτιστική, τότε η επένδυση υπάγεται 
στην περίπτωση «επέκταση υποδοµής σε α-
γροτεµάχια που αρδεύονταν κατά το πρό-
σφατο παρελθόν».
Στην περίπτωση που η καλλιέργεια είναι δη-
λωµένη στις ΕΑΕ 2016-2020 ως ξηρική (δη-
λαδή τα 5 τελευταία έτη), τότε η έκταση ανή-
κει στην περίπτωση «νέα αρδευόµενη έκτα-
ση που ήταν ξηρική».

7. Πώς θα τεκµηριώνεται το υφιστάµενο 
σύστηµα άρδευσης;
Το υφιστάµενο σύστηµα άρδευσης τεκµη-
ριώνεται από την ΕΑΕ 2020. Στην ειδικότε-
ρη περίπτωση της αντικατάστασης υφιστά-
µενου συστήµατος στάγδην άρδευσης λόγω 
φθοράς ή απωλειών, για να µην θεωρηθεί 
απλή αντικατάσταση, πρέπει να προσκοµι-
στούν παραστατικά αγοράς ή τίτλος κτήσης 
υφιστάµενου εξοπλισµού ή αντίγραφο της 
σχετικής σελίδας από το βιβλίο παγίων της 
εκµετάλλευσης.

8. Στα εκτυπωτικά της ΕΑΕ 2019 και 2020, 
δεν υπάρχει κάποιο πεδίο που να αναφέρε-
ται στον υφιστάµενο τρόπο άρδευσης (κα-
τάκλιση – στάγδην – καταιονισµός ή τεχνι-
κή βροχή). Ωστόσο µέσα στην εφαρµογή 
του ΟΣ∆Ε υπάρχει η σχετική πληροφορία 
στο πεδίο Φυτικό Κεφάλαιο - Αρδευόµενη 

καλλιέργεια - Τρόπος Άρδευσης. Πως θα 
τεκµηριώνεται ο υφιστάµενος τρόπος άρ-
δευσης εφόσον δεν υπάρχει κάποια ανα-
φορά εκτυπώσιµη;
Σχετικά µε την απουσία του «τρόπου άρδευ-
σης» από τα εκτυπωτικά της ΕΑΕ 2019 και 
2020, σε αυτές τις περιπτώσεις, στα δικαιο-
λογητικά, µαζί µε το εκτυπωτικό της ΕΑΕ θα 
υποβάλλεται και η συγκεκριµένη εκτύπω-
ση οθόνης (printscreen) από τη βάση δε-
δοµένων (µόνο για τα αγροτεµάχια στα ο-
ποία υλοποιούνται επενδύσεις αρδευτικών 
συστηµάτων). 
Ο τρόπος σύνταξης των αιτήσεων στήριξης 
δεν επηρεάζεται.

Μελλοντικές αγορές
9. Ο υποψήφιος παραγωγός µπορεί να ε-
ντάξει µόνο όσα αγροτεµάχια αναφέρονται 
στην προσωπική του ενιαία δήλωση εκµε-
τάλλευσης έτους 2020; Αγροτεµάχια που 
δηλώνονται σε ενιαία δήλωση εκµετάλλευ-
σης έτους 2020 άλλου προσώπου αλλά θα 
αξιοποιηθούν µελλοντικά από τον υποψή-
φιο µπορούν να συµµετέχουν;
Αγροτεµάχια που αναφέρονται στην ενιαία 
δήλωση εκµετάλλευσης άλλου προσώπου 
µπορούν να συµµετέχουν. Στο σύστηµα, η 
µελλοντική κατάσταση δηµιουργείται ως α-
ντίγραφο της υφιστάµενης και ο υποψήφι-
ος/χρήστης έχει τη δυνατότητα να τροποποι-
ήσει, προσθέσει ή να αφαιρέσει αγροτεµά-

χια. Πρέπει όµως να υπάρχει η δυνατότητα 
προσκόµισης της ΕΑΕ 2020 (ή πενταετίας ε-
άν απαιτείται) του προηγούµενου κατόχου 
(απόσπασµα, για τα συγκεκριµένα µόνο α-
γροτεµάχια), ώστε να διαπιστωθεί αν τα α-
γροτεµάχια ήταν ξηρικά/ποτιστικά το 2020 
(ή την πενταετία 2016-2020 εάν απαιτείται).
Για την πληρωµή της επένδυσης, πρέπει τα 
αγροτεµάχια να είναι πλέον δηλωµένα στην 
ΕΑΕ του δικαιούχου (δεν είναι θα δυνατή η 
ενίσχυση της επένδυσης αν τα αγροτεµάχια 
δεν αξιοποιούνται από το δικαιούχο).

Συλλογικά Σχήματα
10. Σχετικά µε την επιλεξιµότητα των επεν-
δύσεων για τα συλλογικά σχήµατα, ως επι-
λέξιµα αγροτεµάχια θεωρούνται όσα ανα-
φέρονται στις ΕΑΕ 2020 των µελών;
Επιλέξιµα αγροτεµάχια θεωρούνται όσα α-
ναφέρονται στις ΕΑΕ 2020 των µελών, αλλά 
και αυτά που προτίθενται να αποκτήσουν ό-
πως αναφέρθηκε ανωτέρω. Επειδή τα συλλο-
γικά σχήµατα δεν υποβάλλουν ΕΑΕ, στο σύ-
στηµα θα συµπληρωθεί µόνο η µελλοντική 
κατάσταση. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει 
να προσκοµιστούν οι ΕΑΕ 2020 (απόσπασµα) 
για τα αγροτεµάχια που θα συµµετέχουν. 
Για να θεωρηθεί µία επένδυση εγκατάστα-
σης αρδευτικού συστήµατος συλλογική και 
επιλέξιµη πρέπει να συµµετέχουν όλα τα µέ-
λη µε τουλάχιστον ένα αγροτεµάχιο. Απαι-
τείται ιδιαίτερη προσοχή στην επιλεξιµότη-
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τα των αγροτεµαχίων/επενδύσεων διότι στην 
περίπτωση που κάποια αγροτεµάχια κριθούν 
ως µη επιλέξιµα, δεν θα πληρείται η προϋπό-
θεση της συλλογικότητας, µε αποτέλεσµα η ε-
πένδυση να απορριφθεί για το συλλογικό σχή-
µα (δηλαδή και για τα υπόλοιπα µέλη). Αυτό 
πρέπει να ληφθεί υπόψη και στην υλοποίη-
ση αργότερα ενός εγκεκριµένου επενδυτικού 
σχεδίου (πρέπει όλα τα µέλη να υλοποιήσουν) 
και στην περίοδο των µακροχρονίων υποχρε-
ώσεων (τυχόν αλλαγή µπορεί να άρει τη συλ-
λογικότητα της επένδυσης. 
Επίσης, για να θεωρηθεί η ανόρυξη γεώτρη-
σης ή οι δεξαµενές ύδατος συλλογική επένδυ-
ση πρέπει όλα τα µέλη του συλλογικού σχή-
µατος να ωφελούνται της επένδυσης (τουλά-
χιστον ένα αγροτεµάχιο κάθε µέλους να αρ-
δεύεται). Η νόµιµη κατοχή του αγροτεµαχίου 
πρέπει να είναι στο συλλογικό σχήµα. Και πά-
λι πρέπει να µην απωλεσθεί η έννοια της συλ-
λογικότητας κατά την υλοποίηση και την πε-
ρίοδο των µακροχρονίων.

11. Απαιτείται η τεκµηρίωση της νόµιµης κα-
τοχής των αγροτεµαχίων στα οποία θα υλοποι-
ηθούν επενδύσεις αρδευτικών συστηµάτων;
∆εν απαιτείται η τεκµηρίωση της νόµιµης κατο-
χής. Απαιτείται µόνο ο ακριβής προσδιορισµός 
τους (τα περιγράµµατα και οι συντεταγµένες 
όπως αυτά αναφέρονται στην ενιαία δήλωση 
εκµετάλλευσης – χαρτογραφικό υπόβαθρο).

Χωροθέτηση επένδυσης
12. Η αλλαγή χωροθέτησης στις επενδύσεις 
αρδευτικών συστηµάτων εξοικονόµησης ύ-
δατος θα απαιτεί υποβολή αιτήµατος τροπο-
ποίησης;
Η υλοποίηση της επένδυσης αρδευτικού συ-
στήµατος είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε συ-
γκεκριµένο αγροτεµάχιο, το οποίο πρέπει να 
δηλώνεται στην ΕΑΕ του δικαιούχου µέχρι τη 
λήξη των µακροχρόνιων υποχρεώσεων. Τα χα-
ρακτηριστικά του αγροτεµαχίου επηρεάζουν 
τον τύπο της επένδυσης, τα δικαιολογητικά 
που πρέπει να προσκοµισθούν τόσο µε την αί-
τηση στήριξης όσο και µέχρι την αποπληρω-
µή, το ποσοστό της δυνητικής εξοικονόµησης 
ύδατος και ως εκ τούτου το ποσοστό ενίσχυ-
σης (πιθανώς συµπαρασύροντας και άλλες ε-
πενδύσεις) και τη βαθµολογία, συνδέεται µε 
την άδεια χρήσης ύδατος, κ.λπ.
Ως εκ τούτου, η αλλαγή αγροτεµαχίου τόσο 
κατά την περίοδο υλοποίησης όσο και κατά 
τη διάρκεια των µακροχρόνιων υποχρεώσε-
ων απαιτεί την υποβολή αίτησης τροποποί-
ησης η έγκριση της οποίας προϋποθέτει ότι 
δεν θα επηρεάζονται οι όροι και οι προϋπο-
θέσεις ένταξης.  

13. Η αγορά του εξοπλισµού άρδευσης ακρι-
βείας είναι επιλέξιµη επένδυση για ενίσχυ-
ση χωρίς την υλοποίηση επενδύσεων της υ-
ποκατηγορίας 1.1.1;
Οι επενδύσεις της υποκατηγορίας 1.1.4 του 
άρθρου 9 της ΥΑ 4950/2020 δεν είναι επιλέ-
ξιµες σε υφιστάµενο αρδευτικό δίκτυο. Απα-
ραίτητη προϋπόθεση είναι ο συνδυασµός τους 
µε υλοποίηση επενδύσεων της υποκατηγορί-
ας 1.1.1. του άρθρου 9 της ΥΑ 4950/2020, ό-
πως ορίζεται στην παράγραφο 1.2.1.
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Με τιμολόγιο 
ΤΟΕΒ ή από 
την παροχή 

της γεννήτριας 
η μέτρηση της 

υφιστάμενης 
κατανάλωσης      

14.Για την µελέτη δυνητικής & πραγµα-
τικής εξοικονόµησης νερού υπάρχει κά-
ποιο πρότυπο που πρέπει να ακολουθη-
θεί πέρα από τις γενικές αρχές που πε-
ριγράφονται στην ΥΑ 165/20277/2018; 
Για τις αρδευτικές ανάγκες των καλλιερ-
γειών & τις ανάγκες των εκτροφών σε 
νερό, υπάρχουν σχετικές οδηγίες, µε-
λέτες, πίνακες, κ.λπ., από τις αρµόδιες 
υπηρεσίες, του ΥΠΑΑΤ; 

∆εν υπάρχει πρότυπο, συντάσσεται σύµ-
φωνα µε τις αρχές που περιγράφονται 
στην ΥΑ 165/20177/2018 (ΦΕΚ 863 Β΄).

Για την εκτίµηση της αρδευτικής κα-
τανάλωσης αναφοράς δηλαδή της κα-
τανάλωσης πριν την εφαρµογή της νέ-
ας επένδυσης, αν δεν υπάρχει µέτρηση 
από υδροµετρητή, πρέπει η εκτίµηση να 
στηρίζεται σε όσο το δυνατόν πιο πραγ-
µατικά γεγονότα π.χ. εκτίµηση κατανά-
λωσης νερού από την ηλεκτρική παροχή 
γεννήτριας, τιµολόγιο από ΤΟΕΒ, κ.λπ. 

Οι απώλειες συνήθως τεκµηριώνονται 
µε φωτογραφίες της υφιστάµενης κατά-
στασης (καταστροφές στα δίκτυα, ρωγ-
µές, διαρροές).

Θεωρητικές εκτιμήσεις
Όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα του α-

νωτέρω τρόπου εκτίµησης, µπορούν να 
λαµβάνονται υπόψη οι θεωρητικές εκτι-
µήσεις απωλειών βάσει βιβλιογραφίας. 
∆ύναται να αξιοποιηθεί οποιαδήποτε µε-
θοδολογία υπολογισµού κατανάλωσης 
άρδευσης αναφέρεται στη βιβλιογραφία, 
µε παραποµπή/αναφορά στη βιβλιογρα-
φία που χρησιµοποιήθηκε.

Οι µελέτες δυνητικής εξοικονόµησης 
ύδατος είναι στην ουσία µελέτες εκτί-
µησης της µελλοντικής κατάστασης, αλ-
λά λόγω της έλλειψης µετρήσεων γίνε-

ται εκτίµηση και της υφιστάµενης κα-
τάστασης. 
Αναµένεται ότι για την υφιστάµενη αρ-
δευτική κατανάλωση θα επιλεγούν χα-
µηλές τιµές απόδοσης, ενώ για τη µελ-
λοντική αρδευτική κατανάλωση υψη-
λότερες τιµές.

Μέτρηση αποδόσεων
Τα υπό πίεση συστήµατα µεταφοράς 

νερού τα διατηρούµε µέχρι να έχουν α-
ποδοτικότητα τουλάχιστον 80%. Σε χα-
µηλότερες αποδοτικότητες σηµαίνει ότι 
υπάρχουν µεγάλες διαρροές από σπα-
σίµατα και τρύπες και τα αρδευτικά συ-
στήµατα είναι ουσιαστικά άχρηστα. Έτσι, 
όταν επιλέγονται χαµηλές τιµές, πρέπει 
να υπάρχει αναλυτική περιγραφή των 
διαρροών/φθορών που παρουσιάζει το 
δίκτυο και τεκµηρίωση απαραιτήτως µε 
φωτογραφίες.

Μηδενικές απώλειες µεταφοράς εί-
ναι δυνατές µόνο σε πολύ µικρές εκτά-
σεις και σε µικρή απόσταση από την πη-
γή υδροληψίας σύµφωνα µε το σηµείο 
3α της  ΚΥΑ Φ16/6631/1-6-1989 (ΦΕΚ 
428Β’). Ως εκ τούτου, απαιτείται αναλυ-
τική περιγραφή.

Ουσιαστικά, οι µελέτες πρέπει να πε-

ριλαµβάνουν αναλυτικότατη περιγραφή 
του υφιστάµενου αρδευτικού συστήµα-
τος, των προβληµάτων και των αιτιών 
που παρουσιάζει απώλειες, µε φωτογρα-
φική αποτύπωση.

Όταν γίνονται µεγάλες εκτιµήσεις δυ-
νητικής εξοικονόµησης ύδατος πρέπει 
να προσεχθεί η περίπτωση που απαιτεί-
ται και µελέτη πραγµατικής εξοικονόµη-
σης ύδατος (υδατικό σύστηµα ΚΑΚΟ), η 
οποία πρέπει να είναι ίση µε το 50% της 
δυνητικής. Μη επίτευξη αυτού του στό-
χου θα έχει συνέπειες αργότερα στη χρη-
µατοδότηση.

Για τις αρδευτικές απαιτήσεις των καλ-
λιεργειών, στις περιπτώσεις που οι τιµές 
διαφοροποιούνται µεταξύ των Σ∆ΛΑΠ και 
της ΚΥΑ Φ16/6631/1-6-1989 (ΦΕΚ 428 Β΄), 
θα λαµβάνονται υπόψη τα Σ∆ΛΑΠ (1η α-
ναθεώρηση), καθώς αυτά βασίζονται σε 
πιο πρόσφατα στοιχεία. Στις περιπτώσεις 
όπου κάποια καλλιέργεια δεν αναφέρε-
ται ούτε στο Σ∆ΛΑΠ της περιφέρειας, ού-
τε στην ΚΥΑ, τότε η πληροφορία µπορεί 
να αντληθεί είτε από το Σ∆ΛΑΠ άλλης πε-
ριφέρειας µε παρόµοια κλιµατικά δεδο-
µένα, είτε από τη βιβλιογραφία, παραπέ-
µποντας στις πηγές λήψης των στοιχείων 
που χρησιµοποιήθηκαν στις µελέτες δυ-
νητικής εξοικονόµησης ύδατος.

Οι απώλειες 
συνήθως 
τεκμηριώνονται 
με φωτογραφίες 
της υφιστάμενης 
κατάστασης όπως 
για παράδειγμα 
καταστροφές στα 
δίκτυα, ρωγμές 
ή διαρροές
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