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Πίστη στη συνταγή της Φέτας, 
οικονοµική στήριξη για ζωοτροφές
και δίκαιη κατανοµή βοσκοτόπων 
ζητούν οι κτηνοτρόφοι. σελ. 11, 25

ΚΤΗΜΑ ΒΡΥΣΗ

ΧΡΗΜΑ ΓΙΑ 
ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ  
ΣΕ ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΑ  

Ενιαία αξία δικαιώματος 29 ευρώ το στρέμμα για δενδρώδεις καλλιέργειες, 

23 ευρώ για τα αροτραία και 17 ευρώ για τους βοσκότοπους, φέρνουν οι νέες 

θεωρητικές προσεγγίσεις με βάση τον στρατηγικό σχεδιασμό ως το 2026 σελ. 4  

Μικρότερη βασική
περισσότερες ενισχύσεις 

Επένδυση 
4 εκατ. ευρώ 
έθρεψε το γάλα 
γαϊδούρας σελ. 40  

Σταθερή, εφάπαξ  
στήριξη νέων στο 
επάγγελμα σελ. 6  

Αναδιανεμητική 
κοντά στα 15 ευρώ 
το στρέμμα σελ. 5  

Μικρή σύγκλιση 
από το 2022 με 
τον φάκελο σελ. 47 

Όταν «κόβει» τιµή πιέζεται   
Με τις τιµές 10-12 λεπτά στην Ηλεία, οι παραγωγοί πατάτας 
αποθηκεύουν ελπίζοντας σε καλύτερη συγκυρία. σελ. 45

Αποζημίωση 
για παγετό
με 180 ευρώ 
στα ροδάκινα

Μόνο τα πυρηνόκαρπα στην 
πρώτη παρτίδα την επόµενη 
εβδοµάδα. Η επόµενη δόση, 
για αµύγδαλα κ.α. , αργότερα. 
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• Αναβαθµισµένη η δηµοφιλής γκάµα 
5Μ της John Deere σελ. 20,37
• Με διπλάσιο προϋπολογισµό οι 
δράσεις των µελισσοκόµων σελ. 19

• Τα µόρια των Νέων Αγροτών «µετράνε» 
στα µικρά Σχέδια Βελτίωσης σελ. 18
• Άλλο η ποικιλία και άλλο το ΠΟΠ για την 
ελιά Καλαµών, λένε οι Βρυξέλλες σελ. 44

• Μέσα σε δύο εβδοµάδες ενισχύθηκε κατά 
40 ευρώ στη Φότζια το σκληρό σελ. 22
• Με 40 λεπτά στο χέρι ο παραγωγός και 
αναδροµικά για το συµπύρηνο σελ. 36

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Συνεχίζει ανοδικά η αγορά σκληρού σίτου, µε τη Φότζια να 
ενισχύεται άλλα 20 ευρώ, φτάνοντας τα 370 ευρώ. Πάνω από 
τα 90 σεντς έκλεισαν οι τιµές ∆εκεµβρίου ‘21 για το βαµβάκι, 
πρώτη φορά µετά τον Ιούνιο του 2018. Στα 43 λεπτά το κιλό, 
παραδοτέο στο εργοστάσιο η τιµή στο συµπύρηνο ροδάκινο, 
που σηµαίνει 40 λεπτά καθαρά στο χέρι του παραγωγού ακόµα 
και αναδροµικά για όλες τις ποσότητες που παραδόθηκαν. 

Ευδεµίδα στα αµπέλια
Στον αέρα βρίσκεται εδώ και σχεδόν 2 
εβδοµάδες η τρίτη γενιά της ευδεµίδας 
στα αµπέλια των πεδινών περιοχών 
απειλώντας τις ράγες των σταφυλιών 
που πλησιάζουν πλέον στην ωρίµανση 
και συγκοµιδή. Οι γεωπόνοι του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Πάτρας παρακολουθώντας το 
δίκτυο των φεροµονικών παγίδων στην 
περιοχή υπολογίζουν ότι τo 25%, το 
50% και 75% των ακµαίων ατόµων της 
γενεάς θα εµφανιστούν την 01η , την 
08η και την 10η Αυγούστου, αντίστοιχα.

Αντιµετώπιση
Οι παραγωγοί πρέπει να επιβλέπουν µε 
επιµέλεια, κυρίως τα χοντρόραγα 
σταφύλια κοντά στην ωρίµανση και να 
επιλέγουν ένα πρόγραµµα ψεκασµών, 
µε επαναληπτικές επεµβάσεις στους 
ιδιαιτέρως επιβαρυµένους αµπελώνες. 
Σε περίπτωση που χρησιµοποιηθούν 
σκευάσµατα µε ωοτόκο δράση η 
εφαρµογή πρέπει να γίνει αυτές τις 
µέρες, ενώ µε προνυµφοκτόνο δράση 
την επόµενη εβδοµάδα. Υπενθυµίζεται 
ότι την παρούσα περίοδο η πυκνότητα 
επέµβασης ορίζεται η προσβολή από 
το έντοµο του 3-5% των βότρυων και 
επανάληψη του ψεκασµού µετά από 10-
15 ηµέρες ανάλογα µε τη συµπεριφορά 
και τον πληθυσµό του εχθρού.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 31-07-2021
Αίθριος και πολύ ζεστός καιρός 
σε όλη τη χώρα. Λίγες τοπικές 
νεφώσεις σε Μακεδονία και 
Θράκη τις απογευµατινές ώρες. 
Άνεµοι από βόρειες διευθύνσεις 
µέτριας έντασης. Θερµοκρασία 
σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα µε 
τις µέγιστες τιµές στους 44oC σε 
Στερεά και Θεσσαλία. Υψηλές 
θερµοκρασίες και στη διάρκεια 
της νύχτας, µε τις ελάχιστες 
τιµές πάνω από τους 26 µε 
27oC.

Κυριακή 01-08-2021
Αίθριος και πολύ ζεστός καιρός 
σε όλη τη χώρα, µε λίγες τοπικές 
νεφώσεις στην ανατολική 
Μακεδονία και τη Θράκη. Άνεµοι 
βόρειοι, στα ηπειρωτικά χαµηλής 
έντασης και ισχυρότεροι στο 
Αιγαίο. Θερµοκρασία ιδιαίτερα 
υψηλή σε όλη τη χώρα µε 
µέγιστη τιµή τους 44oC και 
ελάχιστη τους 27oC, εντείνοντας 
το αίσθηµα της δυσφορίας.

∆ευτέρα 02-08-2021
και Τρίτη 03-08-2021
Αίθριος και πολύ ζεστός καιρός 
σε όλη τη χώρα. Λίγες τοπικές 
νεφώσεις στα ορεινά της 
ηπειρωτικής χώρας τις 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

απογευµατινές ώρες. Άνεµοι στα 
δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 
µέτριοι. Θερµοκρασία σε υψηλά 
επίπεδα µε µικρή περαιτέρω 
άνοδο στα ηπειρωτικά.

Τετάρτη 04-08-2021 ως 
Παρασκευή 06-08-2021
Γενικά αίθριος και πολύ ζεστός 
καιρός. Λίγες πρόσκαιρες 
νεφώσεις στα κεντρικά και 
βόρεια ορεινά τις απογευµατινές 
ώρες. Άνεµοι από βόρειες 
διευθύνσεις στα δυτικά µέτριας 
έντασης. Θερµοκρασία σε 
ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα 
σε όλη τη χώρα.

Οι άνεµοι θα 
πνέουν από βόρειες 
διευθύνσεις 3 µε 
5 µποφόρ και στο 
νοτιοανατολικό 
Αιγαίο τοπικά έως 
6 µποφόρ.
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Αν υπάρχει µια δουλειά γι’ αυτό που λέ-
µε κράτος, είναι να καθαρίζει το γήπε-
δο. ∆ηλαδή να διευκολύνει το παιχνίδι 
στην αγορά. Σε µια αγορά που προφα-
νώς είναι ελεύθερη, οφείλει ωστόσο να 
ακολουθεί συγκεκριµένους κανόνες. 

Αν το µέλι είναι ελληνικό να διατίθεται σαν 
ελληνικό, αν είναι Κρήτης να µπορεί 
να γράφει πως είναι Κρήτης. Αν όµως 
έρχεται από την Κίνα (µεγαλύτερη πα-
ραγωγός στον κόσµο µε 462.000 τό-
νους) να ξέρουµε ότι τρώµε κινέζικο. 

Το να φέρνει κανείς φθηνό, πάµφθηνο µέ-
λι από την Κίνα, να το συσκευάζει στην 
Κρήτη, αναµειγνύοντάς το ενδεχοµέ-
νως µε µια µικρή ποσότητα ντόπιου και 
να το διαθέτει σαν µέλι Κρήτης, είναι α-
πάτη και νόθευση του ανταγωνισµού. 

Σε κάποιες µάλιστα περιπτώσεις που γίνε-
ται προσπάθεια για τις όποιες αδυναµί-
ες του «νόθου» προϊόντος, να µεταφέ-
ρεται η ευθύνη στους ντόπιους παρα-
γωγούς, είναι κάτι που ξεπερνάει κά-
θε όριο και εµπίπτει στο κοινό ποινι-
κό δίκαιο. 

Επιµένουµε στο µέλι γιατί είναι ένα καλό 
παράδειγµα. Γιατί ο τρόπος µε τον ο-
ποίο το διαχειρίζονται κάποιες «βιοµη-
χανίες» του κλάδου, είναι και ο λόγος 
για τον οποίο παραµένει καθηλωµένο 
σε καταστάσεις ευτέλειας. 

Και επειδή είναι ένα προϊόν µε µοναδικά 
χαρακτηριστικά σε παγκόσµιο επίπε-
δο κι αν είχε τύχει ενός καλύτερου ε-
λέγχου από την Πολιτεία και µιας κα-
λύτερης µεταχείρισης από τους συντε-
λεστές της αγοράς θα µπορούσε και να 
δώσει τεράστιες υπεραξίες στους παρα-
γωγούς και στη χώρα. 

Το ίδιο ισχύει βέβαια και για πολλά άλλα 
προϊόντα, τοπικής ή και εθνικής εµβέ-
λειας. Το ίδιο βλέπουµε να γίνεται αυ-
τές τις µέρες και µε τη Φέτα, όπου µια 
δράκα συµφερόντων τείνει να επιβάλει 
τους δικούς της κανόνες σε ένα προϊόν 
µε τεράστια σηµασία για την εγχώρια 
κτηνοτροφία και τις ευαίσθητες ισορ-
ροπίες των µικρών κοινωνιών των ο-
ρεινών όγκων και της υπαίθρου. 

Κάποια στιγµή, οι ιθύνοντες θα πρέπει να 
καταλάβουν πως δεν µετριούνται όλα 
µε το χρήµα. Είναι υποχρέωση της Πο-
λιτείας, όχι µόνο να περιφρουρήσει 
την τάξη στην αγορά, αλλά και να διευ-
κολύνει πολιτικές οι οποίες θα δώσουν  
προϋποθέσεις για την αναζωογόνηση 
των τοπικών κοινωνιών.            Agrenda

Δεν μετριούνται
όλα με το χρήμα
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TOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ  
kontonis@agronews.gr

Στα 169,13 ευρώ για τα βοσκοτόπια, 230,93 
ευρώ για αροτραίες και 285,14 ευρώ για τις 
δενδρώδεις καλλιέργειες, διαμορφώνεται η 
θεωρητική ενιαία περιφερειακή αξία των δι-
καιωμάτων για το 2026. Τα παραπάνω ποσά 
προκύπτουν, από τη διαμόρφωση του φακέ-
λου της βασικής ενίσχυσης στα 862.598.960 
ευρώ ετησίως για τη νέα ΚΑΠ, η κατανομή 
των οποίων θα γίνει με τα ίδια ποσοστά που 
ισχύουν και σήμερα ανά Αγρονομική Περι-
φέρεια Ενίσχυσης (Π.Ε.). Δηλαδή, το 25% 
του ποσού θα κατευθυνθεί για την Π.Ε1: Βο-
σκοτόπια, το 47% για την Π.Ε.2: Αροτραίες 
και το 28% στην Π.Ε.3 Δενδρώδεις (δέντρα 
και αμπέλια). Αξίζει να σημειωθεί εδώ, πως 

η θεωρητική τιμή (συμπεριλάμβανε και το 
πρασίνισμα) για το 2019 κατά την τρέχου-
σα ΚΑΠ ήταν 25, 42 και 50 ευρώ αντίστοιχα 
για βοσκοτόπια, αροτραίες και δενδρώδεις. 

Όπως εξηγεί στην Agrenda πηγή που έχει 
πολύ καλή γνώση για τη συγγραφή του στρα-
τηγικού σχεδίου της νέας ΚΑΠ η διαμόρφω-
ση της αξίας των δικαιωμάτων έχει ως εξής: 
«Το πρώτο κομμάτι αφορά το 60% σύγκλι-
ση για το 2022. Αυτό θα φέρει τα δικαιώμα-
τα όλα μέχρι το 60% του μέσου περιφερεια-
κού όρου. Από 1/1/2023, όλα τα δικαιώμα-
τα θα σημειώσουν πτώση 22% και άνω. Αυ-
τό αφορά χαμηλές και υψηλές αξίες. Μετά τα 
δικαιώματα θα ακολουθήσουν από το 2023 
και έως το 2026 πορεία έως την θεωρητική 
εμιαία περιφερειακή αξία των δικαιωμάτων 
(σ.σ. 100% σύγκλιση). Όλοι θα λαμβάνουν 

το ίδιο στρεμματικό ποσό ανά περιφέρεια ε-
νίσχυσης από τη βασική ενίσχυση το 2026.». 
Για παράδειγμα εάν κάποιος χρειάζεται 10 
ευρώ παραπάνω στο στρέμμα για να βρεθεί 
στον περιφερειακό μέσο όρο, τότε θα αυξά-
νεται η ετήσια ενίσχυσή του κατά 2,5 ευρώ 
ετησίως (10 ευρώ διά τέσσερα, που είναι τα 
έτη που διανύονται έως την πλήρη σύγκλιση 
του 2026). Αντίστοιχα, το ίδιο ισχύει για τα 
δικαιώματα υψηλότερα από τον περιφερει-
ακό μέσο όρο αλλά με βήματα μείωσης και 
όχι αύξησης όπως αποτυπώθηκε παραπάνω. 

Η ιδιαίτερη περίπτωση των βοσκοτόπων
Ο παραπάνω υπολογισμός έγινε με την 

παραδοχή ότι ο αριθμός των επιλέξιμων βο-
σκοτόπων θα παραμείνει κοντά στα 12,7 ε-
κατ. στρέμματα. Εφόσον προστεθούν στο σύ-
στημα επιλέξιμα στρέμματα -ίσως και 10 ε-
κατομμύρια-, τότε, πολύ απλά ο παρονομα-
στής αλλάζει, ενώ το συνολικό ποσό για τη 
βασική πληρωμή των βοσκοτόπων παραμέ-
νει σταθερό. Δηλαδή μιλάμε για θεωρητική 
μέση αξία δικαιωμάτων ΠΕ1: Βοσκοτόπων, 
9,8 ευρώ στο στρέμμα, εφόσον τελικά ενερ-
γοποιήσουν 22 εκατ. στρέμματα δικαιώματα. 

Οι αιτήσεις για Εθνικό Απόθεμα
Το 2022 θα είναι το έτος βάσης για τον ε-

παναϋπολογισμό των δικαιωμάτων που θα 
γίνει το 2023. Όσοι δεν έχουν στην κατοχή 
τους δικαιώματα δεν θα λάβουν καινούργια, 
εκτός και αν είναι δικαιούχοι Εθνικού Αποθέ-
ματος που θα ενεργοποιηθεί και στη νέα ΚΑΠ. 
Εφόσον προστεθούν επιπλέον επιλέξιμα βο-
σκοτόπια, δικαιώματα θα μπορούν να λάβουν 
μόνο από το Εθνικό Απόθεμα. Συγκεκριμέ-
να, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό:

Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν κατά προ-

τεραιότητα το Απόθεμά τους για την κατανο-
μή δικαιωμάτων ενίσχυσης στους ακόλου-
θους γεωργούς: α) νέους γεωργούς που έ-
χουν δημιουργήσει πρόσφατα εκμετάλλευ-
ση για πρώτη φορά · β) αγρότες που έχουν 
ιδρύσει πρόσφατα μια εκμετάλλευση για 
πρώτη φορά, ως επικεφαλής της εκμετάλ-
λευσης και με κατάλληλη εκπαίδευση ή έ-
χουν αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες, 
όπως καθορίζονται από τα κράτη μέλη για 
τους νέους αγρότες. 

Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν 
πρόσθετους κανόνες για τη χρήση του α-
ποθέματος, συμπεριλαμβανομένων πρό-
σθετων κατηγοριών αγροτών που θα εξυ-
πηρετηθούν από το Απόθεμα, υπό την προ-
ϋπόθεση ότι έχουν εξυπηρετηθεί οι ομάδες 
προτεραιότητας. 

Οι νέες ενιαίες αξίες  
στα δικαιώματα για 
την περίοδο ‘23-’26

Στα 17 ευρώ βοσκοτόπια, 23 ευρώ αροτραίες και 28,5 ευρώ 
δέντρα οι νέες θεωρητικές αξίες, δεν αλλάζει η κατανομή 

των χρημάτων ανά αγρονομική περιφέρεια ενίσχυσης

25.00% 47.00% 28.00%

ΕΩΣ ΤΟ 2026

ΚΑΤΑΝΟΜΗ % 
ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

215.649.740 405.421.511 241.527.708
ΠΟΣΟ

ΑΝΑ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΕΥΡΩ)

1.275.001 1.755.562 847.030
ΑΡΙΘΜΟΣ

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
2020

169,13 230,93 285,14
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΕΣΗ ΑΞΙΑ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟ 2026

(ΕΥΡΩ/ΕΚΤΑΡΙΟ)

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΕΣΗ ΑΞΙΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΠΕ1: ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΑ ΠΕ2: ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ ΠΕ3: ∆ΕΝ∆ΡΩ∆ΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ

100.00%

862.598.960

3.877.595

ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Η εξισωτική αποζημίωση θα
επηρεάσει και τα δικαιώματα
Τα 862.598.960 ευρώ της βασικής 
ενίσχυσης έχουν υπολογιστεί με 
γνώμονα ότι μόλις ένα 5% από τις 
άμεσες ενισχύσεις θα μεταφερθεί στα 
Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης. 
Όμως είναι πολύ πιθανό το ποσοστό 
αυτό να αλλάξει και να ανέλθει έως 
και 13% σύμφωνα με τα όσα έχει πει 
για το στρατηγικό σχέδιο της νέας 
ΚΑΠ, ο υφυπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης, Γιάννης Οικονόμου. Σε 
αυτή την περίπτωση το διαθέσιμο ποσό 
για τη βασική ενίσχυση μειώνεται στα 
790 εκατ. ευρώ. 
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Στα 15 ευρώ το στρέμμα διαμορφώνεται ο μέσος 
όρος της πριμοδότησης από το καθεστώς της α-
ναδιανεμητικής ενίσχυσης στο ελληνικό στρα-
τηγικό σχέδιο. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφο-
ρίες της Agrenda στο υπό επεξεργασία σχέδιο, η 
έκταση που θα πριμοδοτείται ανέρχεται ανά α-
γρονομική περιφέρεια ενίσχυσης σε:

 Βοσκοτόπια: 30-120 στρέμματα
 Αροτραίες: 20-80 στρέμματα
 Δενδρώδεις: 10-20 στρέμματα 

Αυτό σημαίνει ότι η μέγιστη ενίσχυση ορίζε-
ται στα 1.350 ευρώ για τα βοσκοτόπια, 900 ευ-
ρώ για τις αρόσιμες εκτάσεις και στα 150 ευρώ 
για τις δενδρώδεις εκτάσεις. Εκτάσεις κάτω από 
τα παραπάνω όρια (π.χ κάτω από 10 στρέμματα 
δενδρώνας) δεν θα επιδοτείται από την αναδια-
νεμητική, για να αποκλειστούν εκμεταλλεύσεις 
που είναι οριακά βιώσιμες. Επιπλέον, αν για πα-
ράδειγμα κάποιος έχει έκταση 150 στρεμμάτων 
βοσκοτόπων, δεν σημαίνει ότι χάνει την αναδι-
ανεμητική. Απλά, λαμβάνει το πριμ για έκταση 

90 στρεμμάτων (120-30) και το μέγιστο ποσό 
των 1.350 ευρώ. 

Να σημειωθεί εδώ, ότι τα 15 ευρώ το στρέμ-
μα είναι ο μέσος όρος της ενίσχυσης και για 
τις τρεις αγρονομικές περιφέρειες, και θα δι-
αφοροποιηθεί ανάλογα (ενδεχομένως πιο υ-
ψηλά για δέντρα, πιο χαμηλά για βοσκότοπο 
κ.ο.), όσο προχωρά ο σχεδιασμός του στρατη-
γικού σχεδίου. Συνολικά αναμένεται να στη-
ριχθούν 12 εκατ. στρέμματα από την αναδια-
νεμητική πληρωμή. Οι εκτάσεις πρέπει οπωσ-
δήποτε να συνοδεύονται από δικαιώματα. Ση-
μειώνεται ότι ο «κουμπαράς» της αναδιανεμη-
τικής έχει οριστεί στα 185 εκατ. ευρώ ετησίως 
(το 10% του φακέλου των άμεσων ενισχύσεων) 
και θα δημιουργηθεί από την περικοπή της βα-
σικής ενίσχυσης στις εκμεταλλεύσεις που βρί-
σκονται πάνω από τα παραπάνω όρια στρεμμά-
των. Η περικοπή θα είναι ανάλογη, με το πό-
σο μεγαλύτερη είναι μία εκμετάλλευση από 
τα ανώτατα όρια στρεμμάτων που έχουν τεθεί 

(120 στρμ. βοσκότοπος, 80 στρμ. αροτραίες, 
20 στρμ. δενδρώδεις). Δηλαδή, ένας αγρότης 
με 1.000 στρέμματα επιλέξιμα αροτραίες εκτά-
σεις θα υποστεί μεγαλύτερη περικοπή από έ-
ναν με 200 κ.ο.κ.. 

Τα πέντε παραδείγματα ενισχύσεων σε 
εκμεταλλεύσεις που παρουσίασε ο Λιβανός

Την περασμένη εβδομάδα από την Κομοτη-
νή, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλι-
ος Λιβανός, παρουσίασε ορισμένα παραδείγ-
ματα για το πώς θα επηρεαστούν πέντε κατη-
γορίες εκμεταλλεύσεων από τη σύγκλιση και 
την αναδιανεμητική ενίσχυση (βλ. πίνακα κά-
τω). Όπως φαίνεται σε κάθε εκμετάλλευση θα 
σημειωθεί αύξηση των ενισχύσεων, ωστόσο, 
η επιλογή των παραδειγμάτων φαίνεται να έ-
χει γίνει με περιπτώσεις όπου ήδη οι αγρότες 
λάμβαναν πολύ λίγα χρήματα (μικρή μοναδι-
αία αξία δικαιώματος). Οπότε, είναι φυσιολογι-
κό να φαίνεται παντού αύξηση, έστω και μικρή. 

Έως 1.350 ευρώ 
για βοσκοτόπια 
και 900 ευρώ  
για αροτραίες  
η αναδιανεμητική
Ελάχιστο όριο έκτασης δικαιούχων τα 30, 20 
και 10 στρέμματα για βοσκοτόπια, αροτραίες 
και δενδρώδεις καλλιέργειες αντίστοιχα 

Η ενίσχυση 
αναδιανομής θα 
δίνεται σε όσους 
δικαιούνται 
βασική ενίσχυση 
και σε έκταση  
με δικαιώματα

ΠΑΡΑΔΕΊΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΊΣΕΩΝ ΤΉΣ ΝΕΑΣ ΚΑΠ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΉ 1 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΉ 2 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΉ 3 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΉ 4 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΉ 5

Λοιπές αροτραίες καλλιέργειες 
(Έβρος)

Λοιπές αροτραίες καλλιέργειες 
(Έβρος)

Καπνός (Έβρος) Καπνός (Ξάνθη) Ετήσιες καλλιέργειες (Δράμα)

Αριθμός δικαιωμάτων (εκτάρια)
4,49

Αριθμός δικαιωμάτων (εκτάρια) 
32,50

Αριθμός δικαιωμάτων (εκτάρια)
 3,35

Αριθμός δικαιωμάτων (εκτάρια)
 5,42

Αριθμός δικαιωμάτων (εκτάρια)
 8,34

Σύνολο Άμεσων ενισχύσεων
724 ΕΥΡΩ

Σύνολο Άμεσων ενισχύσεων
6.131 ΕΥΡΩ

Σύνολο Άμεσων ενισχύσεων:
1.078 ΕΥΡΩ

Σύνολο Άμεσων ενισχύσεων
922 ΕΥΡΩ

Σύνολο Άμεσων ενισχύσεων
1.366 ΕΥΡΩ

Σύγκλιση και Αναδιανεμητική 
1.599 ΕΥΡΩ

Σύγκλιση και Αναδιανεμητική 
6.581 ΕΥΡΩ

Σύγκλιση και Αναδιανεμητική
1.193 ΕΥΡΩ

Σύγκλιση και Αναδιανεμητική: 
1.508 ΕΥΡΩ

Σύγκλιση και Αναδιανεμητική 
2.970 ΕΥΡΩ

+875 ΕΥΡΩ +450 ΕΥΡΩ +115 ΕΥΡΩ +585 ΕΥΡΩ +1.604 ΕΥΡΩ
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Στο στρέμμα  
ή εφάπαξ 
η ενίσχυση  
των νεαρών  
Υποχρέωση η κατάρτιση 
για τους δικαιούχους του 
καθεστώτος νεαρών αγροτών

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Το καθεστώς των άμεσων ενισχύσεων για 
τους νεαρούς αγρότες από το 2023 θα χρη-
ματοδοτείται στην Ελλάδα με ποσό της τά-
ξεως των 35.941.540 ευρώ, ελαφρώς μειω-
μένο σε σχέση με την τρέχουσα προγραμ-
ματική περίοδο. Στα νέα στοιχεία τους κα-
θεστώτος που εισάγει η νέα ΚΑΠ αποτελεί 
την υποχρέωση κατάρτισης/ή και προσό-
ντων που θα πρέπει να έχει ο δικαιούχος 
ώστε να λάβει την ενίσχυση, και το γεγο-
νός ότι η ενίσχυση δεν προσμετράται πάνω 
στην αξία των δικαιωμάτων, αλλά με βάση 
τα επιλέξιμα στρέμματα. Επιπλέον, μία δυ-
νατότητα που δίνει ο νέος κανονισμός στα 
κράτη-μέλη είναι να πληρώνουν την ενί-
σχυση με ένα εφάπαξ ποσό ανά εκμετάλ-
λευση, αντί ανά στρέμμα. Προς το παρόν, 
είναι άγνωστο τι θα επιλέξει η χώρα μας. 
Αναλυτικότερα, παρακάτω παρουσιάζο-
νται το τι θα ισχύσει για το 2022 και από 
την περίοδο 2023-2026.

Νεαροί Αγρότες 2022
Δικαιούχοι: Γεωργοί έως 40 ετών που 

δημιουργούν γεωργική εκμετάλλευση για 
πρώτη φορά και είναι επικεφαλής της εκμε-
τάλλευσης ή έχουν εγκατασταθεί εντός 
των 5 ετών που προηγούνται της πρώτης 
υποβολής αίτησης ενίσχυσης

Ενίσχυση: Έως 25 εκτάρια. Αύξηση κα-
τά 25% της μέσης αξίας των δικαιωμάτων 
που έχουν ενεργοποιήσει Από το 2018 και 
μετά, αύξηση της ενίσχυσης από 25-50% 
(κανονισμός Omnibus). Για το 2020 είχε 
αποφασιστεί 36% ποσοστό σύμφωνα με 
απόφαση του ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Μέγιστη περίοδος ενίσχυσης: 5 έτη.

Νεαροί Αγρότες 2023 και μετά
Δικαιούχοι: Γεωργοί έως 40 ετών που 

δημιουργούν γεωργική εκμετάλλευση 
για πρώτη φορά και είναι επικεφαλής 
της εκμετάλλευσης ή έχουν εγκαταστα-
θεί εντός των 5 ετών που προηγούνται της 
πρώτης υποβολής αίτησης ενίσχυσης. Ε-
πιπλέον θα πρέπει να διαθέτουν τα προ-
σόντα ή/και την κατάλληλη εκπαίδευση 

όπως θα οριστούν από τα κράτη-μέλη.
Ενίσχυση: Η εν λόγω στήριξη λαμβά-

νει τη μορφή είτε ετήσια αποσυνδεδεμέ-
νη πληρωμή ανά επιλέξιμο εκτάριο ή μιας 
εφάπαξ πληρωμής ανά νεαρό γεωργό. Τα 
κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να 
χορηγήσουν τη στήριξη βάσει του παρό-
ντος άρθρου μόνο σε μέγιστο αριθμό ε-
κταρίων ανά νεαρό γεωργό.

Μέγιστη περίοδος ενίσχυσης: 5 έτη.

Πώς θεμελιώνεται δικαίωμα ένταξης 
στο νέο καθεστώς

Με την τρέχουσα ΚΑΠ, η ενίσχυση δίνε-
ται έως ότου ένας δικαιούχος συμπληρώ-
σει το μέγιστο 5 χρόνια από το έτος που 
έστησε την εκμετάλλευσή του. Όσοι τώρα 
νεαροί έκαναν ΟΣ∆Ε πρώτη φορά από το 
2018 και έπειτα, μπαίνουν «γέφυρα» στο 
σχετικό καθεστώς της νέας ΚΑΠ για όσα 
χρόνια ενίσχυσης τους απομένουν, με βά-
ση το νέο κανονισμό. 

Για παράδειγμα όσοι ενταχθούν στους 
Νέους Αγρότες φέτος με πρώτο ΟΣ∆Ε το 
2021, τότε θα ενταχθούν στο καθεστώς αυ-
τό για τα έτη 2021-2022 σύμφωνα με τα 
τρέχοντα δεδομένα. Για τα έτη 2023-2025 
(συμπλήρωμα 5ετίας) θα συνεχίσουν να 
λαμβάνουν την ενίσχυση με τους όρους 
του νέου καθεστώτος, όπως αυτοί θα ορι-
στούν στο στρατηγικό σχέδιο. 

Λίστα 7 δράσεων
για το πρασίνισμα
της νέας ΚΑΠ  
Μία λίστα από επτά δράσεις 
ενισχύσεων μέσα από τις οποίες 
αγρότες και κτηνοτρόφοι θα 
επιλέγουν ποια τους ταιριάζει ώστε 
να λαμβάνουν πληρωμή από το νέο 
πρασίνισμα της ερχόμενης ΚΑΠ, 
έχει παραδοθεί στο ΥΠΑΑΤ από τους 
αρμόδιους που σχεδιάζουν το 
στρατηγικό σχέδιο, σύμφωνα με 
ασφαλείς πληροφορίες της Agrenda.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ 
προτείνονται μεταξύ άλλων δράσεις 
για την ευζωία των ζώων και τη 
διατήρηση των βοσκοτόπων για τους 
κτηνοτρόφους, η αμειψισπορά για 
τους κατόχους αροτραίων εκτάσεων 
και η προστασία μη παραγωγικών 
στοιχείων του περιβάλλοντος.
Ο ετήσιος προϋπολογισμός για τις 
σχετικές δράσεις διαμορφώνεται στα 
450 εκατ. ευρώ, ποσό που θα δίνεται 
για να συμπληρωθούν οι απώλειες 
από την κατάργηση του τρέχοντος 
καθεστώτος πρασινίσματος. 
Σημειώνεται πως σε αντίθεση  
με την τρέχουσα περίοδο, οι νέες 
δράσεις δεν θα προσμετρώνται επί 
του δικαιώματος (48-50% επί της 
βασικής το τρέχον πρασίνισμα), αλλά 
θα δίνεται ένα στρεμματικό ποσό (ή 
ανά ζώο) το οποίο μάλιστα ενδέχεται 
να ανεβαίνει ή να κατεβαίνει 
ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της 
εκμετάλλευσης.
Όσον αφορά το ποσό ενίσχυσης,  
αυτό βρίσκεται ακόμα στη διαδικασία 
υπολογισμού από τις εθνικές αρχές, 
που προσπαθούν και να μην 
ξεφύγουν από το διαθέσιμο μπάτζετ 
αλλά και να φτιάξουν δράσεις  
αρκετά ελκυστικές και εύκολες στην 
υλοποίηση, που θα προκαλέσουν  
το ενδιαφέρον των αγροτών  
για αιτήσεις. 

Όσοι ενταχθούν 
στους Νέους 
Αγρότες φέτος 
µε πρώτο ΟΣ∆Ε 
το 2021, τα έτη 
2023-2025 θα 
συνεχίσουν να 
λαµβάνουν την 
ενίσχυση

Σάββατο 31 Ιουλίου & Κυριακή 1 Αυγούστου 2021
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ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΖΗΜΙΑΣ 80% (ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ)

∆ΑΜΑΣΚΗΝΟ

230

ΚΕΡΑΣΙΑ

420

ΣΥΜΠΥΡΗΝΟ
ΡΟ∆ΑΚΙΝΟ

180

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

240

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ
ΡΟ∆ΑΚΙΝΑ

180

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 
ΒΕΡΙΚΟΚΟ

180

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ 
ΒΕΡΙΚΟΚΟ

300

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Μέσα στην επόµενη εβδοµάδα θα πιστωθούν 
οι προκαταβολές για τις αποζηµιώσεις πα-
γετού που θα αφορούν µόνο τα συµπύρηνα 
(ροδάκινα, νεκταρίνια, δαµάσκηνα, βερίκοκα 
και κεράσια – εκτός από κεράσια Ηµαθίας και 
Πέλλας) και τις Περιφερειακές Ενότητες Ηµα-
θίας, Πέλλας, Λάρισας, Κοζάνης, Φλώρινας 
και Καστοριάς, και µάλιστα µε δύο «σκάλες».

Η απόφαση άλλωστε ήταν ειληµµένη, α-
πλά στη συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµ-
βουλίου του ΕΛΓΑ την περασµένη Πέµπτη 
29 Ιουλίου αποφασίστηκαν οι τυπικές λε-
πτοµέρειες σχετικά µε τα ποσά που θα δο-
θούν. Πιο συγκεκριµένα, για µέσο όρο πο-
σοστού ζηµιάς 80% θα δοθεί προκαταβολή 
180 ευρώ το στρέµµα για βιοµηχανικό βε-
ρίκοκο, συµπύρηνο και επιτραπέζιο ροδά-
κινο, 300 ευρώ το στρέµµα για το επιτρα-
πέζιο βερίκοκο, 230 ευρώ το στρέµµα για 
το δαµάσκηνο, 420 ευρώ το στρέµµα για τα 
κεράσια (πλην Πέλλας και Ηµαθίας) και 240 
ευρώ το στρέµµα για τα νεκταρίνια.

Αντίστοιχα, για µέσο όρο ποσοστό ζηµιάς 
65%, η προκαταβολή ορίζεται στα 135 ευ-
ρώ το στρέµµα για το βιοµηχανικό βερίκο-
κο, το συµπύρηνο και το επιτραπέζιο ροδά-
κινο, στα 230 ευρώ το στρέµµα το επιτραπέ-
ζιο βερίκοκο, στα 170 ευρώ το στρέµµα το 
δαµάσκηνο, στα  175 ευρώ το στρέµµα το 
νεκταρίνι, ενώ το κεράσι δεν θα πάρει κάτι.

Η καθυστέρηση σε σχέση µε τον αρχικό 
προγραµµατισµό των αρµοδίων για πληρω-
µή της προκαταβολής στα τέλη Ιουλίου, κά-
τι που είχε µάλιστα ανακοινώσει και επίση-
µα ο ίδιος ο υπουργός Σπήλιος Λιβανός, ό-
πως υποστηρίζουν τώρα από τον ΕΛΓΑ, έχει 
να κάνει µε πρακτικά πλέον ζητήµατα, που 
αφορούν την ενηµέρωση του Γενικού Λογι-

στηρίου του Κράτους, την έγκριση του σχετι-
κού ποσού από το υπουργείο Οικονοµικών, 
τη µεταφορά του στα ταµεία του ασφαλιστι-
κού φορέα και την έκδοση µέσα σε δύο µέ-
ρες της παρτίδας πληρωµής. Σηµειωτέον ότι 
πηγές από τον ασφαλιστικό φορέα ανέφεραν 
στην Agrenda ότι από τη στιγµή που το κρά-
τος θα απελευθερώσει το κονδύλι -κάτι που 
αναµένεται να γίνει την επόµενη εβδοµάδα- 
ο ΕΛΓΑ µέσα σε 48 ώρες θα έχει ολοκληρώ-
σει τη διαδικασία για να πιστωθούν τα χρή-
µατα στους λογαριασµούς των δικαιούχων.

Όσον αφορά το ποσό που θα πιστωθεί σε 
αυτή την πρώτη παρτίδα πληρωµής, αν και 
έχουν προεγκριθεί 155 εκατ. ευρώ, οι πλη-
ροφορίες από τον φορέα αναφέρουν ότι τα 
χρήµατα τελικά θα είναι λιγότερα. Σε επό-
µενη φάση -και µπορεί να δεσµεύονται α-
πό τον ΕΛΓΑ για µετά τις 10 Αυγούστου, αλ-
λά πρακτικά και µόνο πάει για τέλος του µή-
να το νωρίτερο- δροµολογείται µία δεύτερη 
παρτίδα προκαταβολών µε τα υπόλοιπα προ-
ϊόντα, κατά την ίδια λογική του γενικού µέ-
σου όρου ανά Περιφερειακή Ενότητα, µε τη 
διαδικασία των προκαταβολών να συνεχίζε-
ται µέχρι το τέλος Οκτωβρίου, όπως άλλωστε 
προβλέπεται και στην τροπολογία, που ορί-
ζει ως «δικλείδα ασφαλείας» για την πίστω-
ση της προκαταβολής του 40% το αργότερο 
µέχρι την 31η Οκτωβρίου 2021. 

Εν τω µεταξύ, οι γεωπόνοι ανά περιοχή, δή-
µο ή περιφέρεια στέλνουν συνεχώς στοιχεία 
εκτιµήσεων στα κεντρικά του Οργανισµού, ε-
νώ συνεχίζονται και οι εξατοµικεύσεις, οι ο-
ποίες -όπως αναφέρουν από τον ΕΛΓΑ- θα 
ξεκινήσουν να πληρώνονται από αρχές Νο-
εµβρίου. ∆εν είναι λίγες άλλωστε οι περιο-
χές στις οποίες οι εκτιµήσεις είναι ακόµα σε 
αρχικό στάδιο, που σηµαίνει ότι µετά τις «ο-
ριζόντιες» προκαταβολές, από Νοέµβριο θα 
ξεκινήσει η διαδικασία των εκκαθαρίσεων, 
που πλέον θα αφορούν ατοµικά κάθε πλη-
γέντα παραγωγό ανά είδος καλλιέργειας.  

Αίτημα άρσης 
επικάλυψης 
53101 μέχρι 
30 Νοέμβρη 
Αιτήµατα άρσης επικάλυψης µέχρι 
τις 30 Νοεµβρίου καλούνται να 
υποβάλλουν οι παραγωγοί, ενώ η 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 
αιτηµάτων επιλεξιµότητας και 
ένταξης σε περιφέρεια είναι εκείνη 
της ολοκλήρωσης υποβολής της 
Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, 
σύµφωνα µε την τελευταία 
εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όσον 
αφορά τα αιτήµατα επιλεξιµότητας, 
δυνατότητα υποβολής ένστασης 
έχουν όσοι γεωργοί διαφωνούν µε 
τον καθορισµό της επιλεξιµότητας 
του αγροτεµαχίου τους ενώ προς 
εξέταση τίθενται µόνο τα 
αγροτεµάχια που εµφανίζουν τον 
κωδικό 54101, των οποίων η 
προσδιορισθείσα έκταση (προ 
αποµείωσης) είναι µικρότερη και 
εκτός ορίων ανοχής από την 
αντίστοιχη δηλωθείσα έκταση, και 
εφόσον η εν λόγω ένσταση 
υποβλήθηκε ηλεκτρονικά κατά την 
υποβολή της ΕΑΕ 2021.  Ο έλεγχος 
από τις Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις 
και Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ πρέπει 
να έχει ολοκληρωθεί έως τις 
31/01/2022. Αιτήµατα άρσης 
επικάλυψης υποβάλλονται από τους 
δικαιούχους για τις περιπτώσεις που 
η επικάλυψη έχει διαπιστωθεί ως 
αποτέλεσµα του χωρικού 
διασταυρωτικού ελέγχου (κωδ. 
λάθους 53101) που διενεργείται στο 
Ο.Π.Σ. του ΟΠΕΚΕΠΕ. Επισηµαίνεται 
ότι κατά την διαδικασία αυτή δεν 
επιτρέπεται µεταβολή της 
δηλούµενης γεωµετρίας των 
αγροτεµαχίων. Τα αιτήµατα Άρσης 
Επικάλυψης υποβάλλονται από τους 
δικαιούχους έως την 30/11/2021, 
ενώ ο έλεγχός τους από τις 
Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις του 
ΟΠΕΚΕΠΕ θα πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί έως τις 31/01/2022.

Στα 180 ευρώ 
όλα τα ροδάκινα 

με ζημιά 80%
Μόνο τα πυρηνόκαρπα στην πρώτη παρτίδα 
λόγω παγετού μέσα στην επόμενη εβδομάδα

Αν και το σύστηµα των αιτήσεων για τις ειδικές ενισχύσεις 
στους παραγωγούς υπαίθριου καρπουζιού, mini και obla, 
καλοκαιρινής και φθινοπωρινής πατάτας, θερµοκηπιακών 
καλλιεργειών σε ντοµάτες και αγγούρια όλης της χώρας πλην 
Κρήτης και βουβαλοτροφίας έκλεισε στις 2 Ιουλίου, καµία 
πληροφόρηση δεν υπάρχει για το πότε θα πληρωθούν οι 
δικαιούχοι. Η µόνη πρόσφατη ενηµέρωση σχετικά µε το θέµα 
ήταν µια απάντηση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, 

σύµφωνα µε την οποία «µέσα στο καλοκαίρι θα ολοκληρωθούν 
οι καταβολές, αφού πρώτα κλείσουν οι διασταυρωτικοί έλεγχοι 
από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το υπουργείο Οικονοµικών, το οποίο 
κάνει τους δικούς του διπλούς ελέγχους». Ακόµα πιο πίσω 
φαίνεται πως θα πάει και η ενίσχυση 253 ευρώ ανά θηλυκό 
ζώο αναπαραγωγής για 61.000 χοιροµητέρες, αφού πρώτα 
υποβληθούν οι αιτήσεις των κτηνοτρόφων, για το άνοιγµα των 
οποίων δεν υπάρχει προς ώρας καµία επίσηµη ενηµέρωση. 

«Ξεχάστηκαν» οι ενισχύσεις σε πατάτα, ντομάτα;

Φορολογικές οφειλές
Ρύθµιση σε 36 άτοκες ή 72 χαµηλό-
τοκες δόσεις για οφειλές της πανδη-
µίας, και τον Αύγουστο η έκπτωση 
φόρου 3% για εφάπαξ εξόφλησης 

του φόρου εισοδήµατος
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Περί νοθείας 
Έλεγχοι για τα μάτια 
πληγή για τη φήμη 
προϊόντων αξίας
Μετά τη Φέτα, κρούσματα νοθείας από εγχώριες 
επιχειρήσεις με δήθεν βιολογικά αυγά και κοτόπουλα 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Τα τεράστια κενά των εγχώριων ε-
λεγκτικών µηχανισµών, τις παθο-
γένειες της δηµόσιας διοίκησης και 
την αδράνεια των κυβερνώντων στα 
θέµατα που σχετίζονται µε την εξα-
κρίβωση της ποιότητας των αγροτι-
κών προϊόντων και την αντιµετώπι-
ση των περιπτώσεων νοθείας, ανα-
δεικνύουν εκ νέου αυτές τις µέρες τα 
«κρούσµατα» που βλέπουν το φως 

της δηµοσιότητας, µε κορυφαία βέ-
βαια αυτά που αφορούν στη διακί-
νηση νοθευµένης φέτας στην αγο-
ρά της Σουηδίας.

Τυρί που ονοµάζεται επίµονα «φέ-
τα», ενώ παρασκευάζεται κατά βάση 
από αγελαδινό και µάλιστα αγνώστου 
προέλευσης γάλα, µέλι το οποίο εί-
ναι προϊόν αναµείξεων µε εισαγόµε-
νο αµφιβόλου ποιότητας, ενώ φέρει 
εγχώρια γεωγραφική ένδειξη και αυ-
γά και κοτόπουλα τα οποία διακινού-
νται ως βιολογικά ενώ δεν είναι, συν-
θέτουν ορισµένα µόνο από τα παρα-
δείγµατα των τελευταίων ηµερών, δί-
νοντας µια ιδέα γι’ αυτό που αποτελεί 
κοινό µυστικό, ότι δηλαδή, οι έλεγ-
χοι… γίνονται για τα µάτια!

Ειδικά στην περίπτωση της Φέτας, 
οι νοθείες έχουν αποφέρει στους ε-
µπλεκόµενους εκατοντάδες εκατοµ-
µύρια και συνιστούν µνηµείο αθέµι-

του ανταγωνισµού. Τα όσα διαδρα-
µατίζονται εδώ και χρόνια κάτω από 
τη µύτη των αρµόδιων αρχών, φέρ-
νουν σε πολύ δύσκολη θέση τις επι-
χειρήσεις του κλάδου που σέβονται 
τους κανόνες, ενώ θέτουν σε πραγ-
µατικό κίνδυνο τη φήµη του εθνικού 
προϊόντος και το καθεστώς κατοχύ-
ρωσής του στην Ευρωπαϊκή Ένω-
ση. Την ίδια στιγµή βέβαια, τη «χα-
µηλή πτήση» της Φέτας και την ισο-
πεδωτική αντίληψη επώνυµων συ-
ντελεστών του κλάδου, πληρώνουν 

ακριβά, πρώτα απ’ όλους οι αι-
γοπροβατοτρόφοι.

Είναι όλοι αυτοί που βλέπουν 
τις εκµεταλλεύσεις τους να βου-
λιάζουν, όχι απαραίτητα γιατί 
δεν κάνουν κάτι καλά οι ίδιοι 
αλλά γιατί, οι συνθήκες αγοράς 
που διαµορφώνονται εξαιτίας 
της µη τήρησης των κανόνων, 
καθιστούν την προσπάθεια για 
ποιοτική παραγωγή ασύµφορη. 
Είναι οι κτηνοτρόφοι που συνα-
ντώνται την Τετάρτη στο Κτήµα 
Βρύση στον Τύρναβο, προκειµέ-
νου να επανεξετάσουν, τι τελι-
κά φταίει και… δεν βγαίνουν!   

Ζητούµενο η αυστηρή εποπτεία
Μια αυστηρή εποπτεία και τήρηση 

των κανόνων που συνοδεύουν την 
παρασκευή της Φέτας ως Προϊόντος 
Ονοµασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), θα 
µπορούσε να κάνει πλούσιους τους 
αυθεντικούς κτηνοτρόφους και φυ-
σικά να εξασφαλίζει εις το διηνεκές 
τη βιωσιµότητα των κτηνοτροφικών 
µονάδων και δη εκείνων που επιζη-
τούν συστηµατικά και επίµονα την ε-
λεύθερη βοσκή των ζώων και την α-
ξιοποίηση της εγχώριας βιοποικιλό-
τητας. Αντί αυτού, έχουµε το παράδο-
ξο, µονοψήφιος αριθµός «µεταποιη-
τικών µονάδων» να πλουτίζει σε βά-
ρος αυτών που δίνουν καθηµερινά 
τον αγώνα της ποιοτικής παραγωγής 
και του σεβασµού στις περιβαλλοντι-
κές αρχές που κράτησαν ζωντανή και 
σε ισορροπία την ελληνική ύπαιθρο.

21-22, 35-36

Στον παραγωγό 
40 λεπτά 
το συμπύρηνο 
ροδάκινο
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Ε
πιµένει η ανοδική τάση στην αγορά 
σκληρού σίτου, µε τη Φότζια να ενι-
σχύεται άλλα 20 ευρώ για δεύτερη 
εβδοµάδα φτάνοντας τα 370 ευρώ. 

Στη χώρα µας η εξαγωγή βρίσκεται στα 330 
ευρώ, αλλά µε την αγορά να ανεβαίνει συνε-
χώς οι εξαγωγείς προτιµούν να περιµένουν. 

Πάνω από τα 90 σεντς ανά λίµπρα έ-
κλεισαν οι τιµές ∆εκεµβρίου ‘21 για το βαµ-
βάκι, πρώτη φορά µετά τον Ιούνιο του 2018. 
Ενώ οι αντιστάσεις δοκιµάζονται, οι αναλυ-
τές θεωρούν ότι θα ακολουθήσει νέα άνο-
δος. Αυτή την εποχή, ειδικά επειδή η αγο-
ρά ανεβαίνει συνέχεια, δεν σηµειώνονται 
νέες προπωλήσεις.

Βαμβάκι 90 σεντς, 
σκληρό 370 ευρώ 

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

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)
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209,5

3,33

426,90

1287,20

16,55
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264

209,5

3,28

468,20

1408,40

16,75

100,75

121,95

106,18
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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

233

264

209,5

3,22

446,30

1349,20

16,13

90,50

126,47

126,52

233

264

209,5

3,22

446,30

1349,20

16,13

90,50

126,47

126,52

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

86,89

86,23

87,15

310 315

ΒΑΜΒΑΚΙ 
(σεντς/λίµπρα)

01/07 08/07

320

15/07 22/07

330
350

89,52 89,45

29/07

370

90,36

Τιμή παραγωγού 
συμπύρηνου
(λεπτά το κιλό)

Τέλη Ιουλίου   40

Έναρξη   33 
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Νέα άνοδος 20 ευρώ 
δεύτερη βδομάδα για 
το σκληρό στη Φότζια 

Πάνω από 90 σεντς 
οι τιμές Δεκεμβρίου ‘21 
για το βαμβάκι

Σε καθοδική τροχιά η τιµή 
παραγωγού για την πατάτα
∆ύσκολο το φετινό καλοκαίρι για τους 
παραγωγούς πατάτας, µε τους Ναξιώτες 
να πληρώνονται 55 λεπτά, όταν Μάιο 
και Ιούνιο έπιαναν µέχρι και 90 λεπτά. 
Σε Αχαΐα και Ηλεία, οι τιµές παραγωγού 
έχουν κατρακυλήσει στα 10-12 λεπτά. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Συστηµατική
υπονόµευση
κτηνοτροφίας
Σε συστηµατική υπονόµευση της 
εγχώριας κτηνοτροφίας εξελίσσεται 
η ασυδοσία µε την οποία έχουν 
-καθώς φαίνεται- την άνεση να 
κινούνται συγκεκριµένες 
µεταποιητικές µονάδες από τον 
κλάδο των γαλακτοκοµικών και 
ειδικότερα της παραγωγής Φέτας. 
Τα νέα κρούσµατα νοθείας, που 
προέκυψαν µετά από 
εργαστηριακούς ελέγχους στις 
χώρες προορισµού της Φέτας, 
έρχονται να επιβεβαιώσουν την 
ηχηρή απουσία των εδώ ελεγκτικών 
αρχών και την αδυναµία του 
συστήµατος επιβολής κυρώσεων 
να λειτουργήσει αποτρεπτικά σ’ αυτά 
τα φαινόµενα. Έτσι, την ώρα που 
κάποιοι πλουτίζουν παράνοµα, 
ο κόσµος της κτηνοτροφίας 
βρίσκεται αντιµέτωπος µε το 
φάσµα της χρεοκοπίας.      

Μια 
αυστηρή 
εποπτεία 
και τήρηση 
των κανό-
νων πα-
ρασκευής 
Φέτας θα 
µπορούσε 
να κάνει 
πλούσιους 
τους αυ-
θεντικούς 
κτηνοτρό-
φους.
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Σε κρίσιµη στιγµή για τις εξελίξεις 
στην ελληνική κτηνοτροφία και ιδί-
ως για την αιγοπροβατοτροφία, έρ-
χεται η προγραµµατισµένη εδώ και 
µέρες πανελλαδική συνάντηση κτη-
νοτρόφων στον Τύρναβο (Τετάρτη 4 
Αυγούστου 11π.µ. -Κτήµα Βρύση). 

Η µεγάλη άνοδος στις τιµές των 
ζωοτροφών, η καταστροφική διαχεί-
ριση στο θέµα των βοσκοτόπων και 
των δικαιωµάτων από το Εθνικό Α-
πόθεµα και τα διαδοχικά κρούσµα-
τα νοθείας στη Φέτα, δηµιουργούν 
µια εκρηκτική ατµόσφαιρα που κά-
νει την προσέλευση των κτηνοτρό-
φων µαζική. Την ίδια στιγµή, οι συ-
ζητήσεις ενόψει της νέας γαλακτο-
κοµικής περιόδου, παρά τις επιτυχί-
ες που υπήρξαν από οργανώσεις πα-
ραγωγών όπως ο συνεταιρισµός Λι-
βαδίου (1,20 στο πρόβειο), καλό εί-
ναι να κινηθούν σε ένα σαφές πλαί-
σιο, καθώς τα κόστη παραγωγής α-
νεβαίνουν επικίνδυνα για τις κτηνο-
τροφικές εκµεταλλεύσεις.

Η πρωτοβουλία για την 
ευρεία συνάντηση  όλων των 

κτηνοτροφικών κλάδων ανήκει στον  
Κτηνοτροφικό Σύλλογο Τυρνάβου  

και στον πρόεδρο του Αργύρη  
Μπαϊραχτάρη.

Επηρεάζει 
τις αποφάσεις 
ο Τύρναβος 



«Πάγωσε» ξανά η ανάπτυξη 
των καλλιεργειών, τα φυτά 
«λαχανιάζουν», καίγονται 
οι καρποί, ποτίζουν οι 
παραγωγοί που εύχονται 
να φτάσουν τα αποθέματα 
αρδευτικού νερού

ΤΗΣ  ΣΤΕΛΑΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ
  provelengiou@agronews.gr

Καύσωνας, πληµµύρες, χαλάζι και πάλι καύσω-
νας είναι τα καιρικά φαινόµενα που είχαν να α-
ντιµετωπίσουν σε διάστηµα µόλις ενός µήνα σχε-
δόν όλοι οι παραγωγοί της χώρας, ανεξαρτήτως 
περιοχής και καλλιέργειας. Γι’ άλλη µια φορά οι 
προσπάθειες όλων είναι να κρατηθούν τα φυτά 
ζωντανά, αφήνοντας σε δεύτερη µοίρα την αύξη-
ση της απόδοσης. 

Η ανάπτυξη έχει παγώσει, τα φυτά «λαχανιάζουν» 
και οι παραγωγοί εύχονται να τους φτάσει το νερό. 

Στα ανθισµένα οι απώλειες στην τελική απόδο-
ση αποτελεί έκδηλο και καθολικό πρόβληµα. Όπου 
το φύλλωµα είναι αραιό και οι καρποί εκτεθειµέ-
νοι, τα ηλιοκάµατα δίνουν και παίρνουν. Τα µεγα-
λύτερα προβλήµατα αντιµετωπίζουν για άλλη µια 
φορά οι καλλιεργητές κηπευτικών, µε τις ντοµάτες 
να ασπρίζουν από τον ήλιο και να πετιούνται κατά 
τόνους ή να µην µαζεύονται καν από τα χωράφια. 
«∆εν θα µαζέψουµε αυτή τη χεριά. Πριν ένα µήνα 
ό,τι συγκοµίσαµε πετάχτηκε ή πουλήθηκε σε τιµή 
που δεν κάλυπτε ούτε τα βασικά έξοδα που κάνα-

µε», αναφέρουν παραγωγοί από την περιοχή του 
Μαραθώνα, προσθέτοντας ότι και οι συνάδελφοί 
τους στην Ηλεία δεν ήταν πιο τυχεροί. 

Με τη βιοµηχανική ντοµάτα να είναι µερικές η-
µέρες πριν τη συγκοµιδή στον κάµπο της Θεσσα-
λίας, οι παραγωγοί είναι σε µια κατάσταση αναµο-
νής και ποτισµάτων. «Η φετινή χρονιά είχε πολλά 
προβλήµατα και βλέπουµε να έχουν δηµιουργη-
θεί σκάλες στην ωρίµανση των φυτών. Σε απόδο-
ση είµαστε πιο κάτω από πέρυσι και πλέον περι-
µένουµε να δούµε αν θα έχει πέσει και η ποιότη-
τα», δήλωσε στην Agrenda ο γενικός διευθυντής 
του ΘΕΣΤΟ Αστέριος Σαπουνάς. Οι γεωπόνοι συνι-
στούν να µην γίνονται υπερβολές µε τα ποτίσµατα 
για να µην προκληθούν σαπίσµατα των καρπών.

«Κερδίζει» ώρες το βαµβάκι, µε επιµέλεια τα 
ποτίσµατα για αναπλήρωση απωλειών νερού

Τα βαµβάκια που γλίτωσαν από το χαλάζι και 
βρίσκονται πια στην πλήρη ανθοφορία, µοιάζουν 
να εκµεταλλεύονται προς το παρόν τη ζέστη και 
να παίρνουν και µια µικρή ανάσα από το πράσινο 
σκουλήκι που αδρανοποιείται µε τα σαραντάρια. 
«Σε φυτείες, που αναπληρώνεται το νερό που χά-
νεται µε την αυξηµένη εξατµισοδιαπνοή δεν θα έ-
χουν θέµα. Όπου υπάρχει µειωµένη διαθεσιµότητα 
νερού βέβαια, είναι άλλη υπόθεση και οι απώλειες 
θα είναι εκτεταµένες», αναφέρει ο Γιώργος Καρα-
ΐσκος από τη ∆ιεπαγγελµατική Βάµβακος. «Αν εί-
µαστε καλά από νερό, τα φυτά κερδίζουν ώρες µε 
την ζέστη και προχωράει καλά η ανάπτυξή τους», 
λέει ο έµπειρος παραγωγός Νίκος Βαρδούλης από 
τη Λάρισα. Από την άλλη µεριά οι γεωπόνοι προ-
ειδοποιούν όσους βαµβακοπαραγωγούς εφάρµο-
σαν πρόσφατα διαφυλλικά ουρικό φώσφορο, να 
δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στα φυτά τους καθώς 
θα είναι ήδη στρεσαρισµένα από την εφαρµογή. 

Ο δεκαήµερος καύσωνας βρήκε στρεσαρισµένα 
φυτά και παραγωγούς στη Βόρεια Ελλάδα. Πρω-
ίµιση και πτώση στην παραγωγή καταγράφεται 
σε όλες τις ξηρικές καλλιέργειες ηλίανθου, µε τα 
χωράφια να έχουν να δουν βροχή καιρό και τους 
παραγωγούς σε Φλώρινα και Ορεστιάδα να λένε 
πως θα πουν και ευχαριστώ αν πάρουν 180-200 
κιλά το στρέµµα, ενώ φοβούνται µην πέσουν στα 
120-150 κιλά. Ακόµα και στη Χαλάστρα, όπου ο 
υψηλός υδροφόρος ορίζοντας και οι βροχές αρ-
κούσαν για την άρδευση στα καλαµπόκια, φέτος 
οι παραγωγοί χρειάστηκε να ανοίξουν πολλές 
φορές τις κάνουλες. 

O έµπειρος παραγωγός Νίκος Βαρδούλης από 
τη Λάρισα, βλέπει τις υψηλές θερµοκρασίες να 
είναι υποστηρικτικές της βαµβακοκαλλιέργειας.
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Μικρή ανάσα
Τα βαµβάκια που βρί-

σκονται πια στην πλήρη 
ανθοφορία, µοιάζουν 
να αντέχουν ακόµα τη 
ζέστη και να παίρνουν 

και µια µικρή ανάσα από 
εχθρούς, όπως το πρά-

σινο και ρόδινο σκουλήκι 
που αδρανοποιούνται µε 

τα σαραντάρια

Η βιομηχανική ντομάτα 
δίνει μάχη με τον καύσωνα, 
«κερδίζει» ώρες το βαμβάκι 

Κίνδυνοι ηλιοκαµάτων
και αφυδάτωσης 
σε αµπέλια, µηλιές
και ροδακινιές 
Τα ασβέστια έγιναν, οι ράγες 
σκλήρυναν και οι αµπελουργοί 
µοιάζουν πιο ήρεµοι αυτή τη 
φορά, κρατώντας βέβαια πάντα 
µικρό καλάθι. Αυξηµένο κίνδυνο 
ηλιοκαµάτων και αφυδάτωσης 
αντιµετωπίζουν, όµως, τα 
σταφύλια που δεν σκιάζονται 
επαρκώς από το φύλλωµα, ενώ 
σε ξηρικούς αµπελώνες τα φυτά 
δοκιµάζονται.  
Φαίνεται ότι απέδωσαν τα 
προληπτικά µέτρα προστασίας 
στα όψιµα ροδάκινα και στα 
µήλα, µε τους παραγωγούς 
να έχουν ανοίξει τα δίκτυα, 
να παρατηρούν από κοντά τα 
δέντρα τους και να ποτίζουν 
όπου µπορούν. «Πάµε καλά, 
αλλά έχουµε δρόµο µπροστά 
µας. Αν επιµείνουν οι 
θερµοκρασίες άνω των σαράντα 
βαθµών Κελσίου και 
συνοδευτούν από λίβα θα 
τρέχουµε», λένε παραγωγοί 
από την Αγιά Λάρισας.



Agrenda 13ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Σάββατο 31 Ιουλίου & Κυριακή 1 Αυγούστου 2021

Εντολή για νερά
Μόλις στις 27 Ιουλίου 
και εν µέσω καύσωνα, 
υπήρξε εντολή από το 
ΓΟΕΒ για να δοθούν 
νερά στον ορυζώνα, 

που εκτείνεται σε 
περισσότερα από 

200.000 στρέµµατα

Μνήμες 1987 ξυπνά ο καύσωνας 
που έκαψε το 40% του ρυζιού 
Ο Αξιός στερεύει με τους παραγωγούς να βρίσκονται στο ξεστάχυασμα

ΤOY  ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
  liamis@agronews.gr

Εφιαλτικές µνήµες από το καυτό καλο-
καίρι του 1987, όταν σχεδόν 40% της 
παραγωγής ρυζιού χάθηκε, εξαιτίας του 
παρατεταµένου καύσωνα, έχουν αρχί-
σει να ξυπνούν και πάλι στους ρυζο-
παραγωγούς στον κάµπο της δυτικής 
Θεσσαλονίκης που βλέπουν να στήνε-
ται παρόµοιο σκηνικό.

Η περίοδος που διανύουµε είναι α-
κριβώς πάνω στο κρίσιµο στάδιο για 
το δέσιµο του καρπού, λίγο πριν το ξε-
στάχυασµα του ρυζιού και ήδη η στάθ-
µη του ποταµού Αξιού, από όπου γίνε-
ται η άρδευση της πεδιάδας, έχει πέσει 
στο µισό από το κανονικό. Ως πρώτο 
βήµα, για την αποτροπή των όποιων 
επιπτώσεων, οι τοπικές αρχές διαχεί-
ρισης του νερού επέβαλαν την εκ πε-
ριτροπής άρδευση του ορυζώνα, ο ο-
ποίος εκτείνεται σε περισσότερα από 

200.000 στρέµµατα, µε περιοδικότη-
τα πέντε ηµερών, από περιοχή σε πε-
ριοχή, προκειµένου να φτάσει το νερό 
να εξυπηρετηθούν όλα τα χωράφια. Με 
δεδοµένο, όµως, ότι οι θερµοκρασίες 
άνω των 38-40 βαθµών Κελσίου φαί-
νεται ότι θα συνεχιστούν έως και µετά 
τις 4-5 Αυγούστου, δεν αποκλείεται µέ-
σα στις επόµενες µέρες, η περιοδικό-
τητα ποτισµάτων να διπλασιαστεί στο 
δεκαήµερο.

Την κατάσταση, όπως καταγγέλλε-
ται, επιβαρύνει και το γεγονός ότι δεν 
έχουν γίνει οι απαραίτητες συντηρήσεις 
στις «πόρτες» των φραγµάτων, δυτικά 
στην Ελαιούσα και ανατολικά στη Γέ-
φυρα, µε συνέπεια αυτές να µην ανοι-
γοκλείνουν και να χάνονται πολύτιµοι 
όγκοι νερού. Ενδεικτικά αναφέρθηκε 
στην Agrenda πως ενώ αυτή την περί-
οδο για να µπορεί να αρδευτεί κανο-
νικά ο κάµπος θα χρειαζόταν να κατε-
βάζει το ποτάµι 20 κυβικά νερό το δευ-

τερόλεπτο, εξαιτίας των προβληµάτων 
στις «πόρτες» χάνονται προς τη θάλασ-
σα περίπου 8 κυβικά νερό στο δευτερό-
λεπτο, τα οποία σχεδόν ισοδυναµούν 
µε το µισό των αναγκών της πεδιάδας.

«Αν συνεχίσει η ανοµβρία, θα µειω-
θεί και άλλο η στάθµη του Αξιού και ί-
σως χρειαστεί να πάµε σε µεγαλύτερα 
κενά, από πότισµα σε πότισµα», τονί-
ζει ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεται-
ρισµού Αγίου Αθανασίου Παναγιώτης 
Γκούτας και δεν κρύβει την ανησυχία 
του για τον κίνδυνο να επαναληφθεί 

ό,τι βίωσε η περιοχή το 1987. Την κα-
θηµερινή, πλέον, υποχώρηση των υ-
δάτινων αποθεµάτων του Αξιού, επι-
βεβαιώνει κι ο πρόεδρος του συνεται-
ρισµού Β’ Χαλάστρας, Βασίλης Κουκου-
ρίκης, δηλώνοντας προβληµατισµό για 
το ενδεχόµενο να επηρεαστεί η προσ-
δοκώµενη παραγωγή. «Είµαστε σε κρί-
σιµο στάδιο και αν επιδεινωθεί η κα-
τάσταση µπορεί να προκαλέσει ζηµιά 
από 20% έως και 40% στις στρεµµατι-
κές αποδόσεις της χρονιάς», εκτίµησε 
ο πρόεδρος του Α.Σ. Αγίου Αθανασίου.

O καύσωνας χτυπάει το καµπανάκι, γιατί οι παραγωγοί βρίκονται 
πάνω στο ξεστάχυασµα των ρυζιών και τα χωράφια χρειάζονται νερό.



Διπλή απειλή 
για τη ντομάτα
Ζημιές από Tuta και πράσινο 
σκουλήκι στη βιομηχανική

ΤΗΣ  ΣΤΕΛΑΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ
  provelengiou@agronews.gr

Οπές στους καρπούς, τους βλα-
στούς και τα φύλλα καθώς και 
προνύµφη πράσινου χρώµα-
τος προµηνύουν µεγάλα προ-
βλήµατα για του παραγωγούς 
ντοµάτας. Από τη µια πλευρά η 
καταστροφική Tuta Absoluta µε 
τις 12 γενεές ανά έτος και από 
την άλλη το πολυφάγο πράσινο 
σκουλήκι, απασχολούν ιδιαίτε-
ρα τους παραγωγούς αυτή την 
περίοδο, υποχρεώνοντάς τους 
πολλές φορές σε ψεκασµούς 
και σε «διαβασµένη» εναλλα-
γή της επιλέξιµης δραστικής ου-
σίας που θα χρησιµοποιήσουν. 

Συγκεκριµένα, παρά της υψη-
λές θερµοκρασίες που έρχονται 
και φεύγουν, το πράσινο σκου-
λήκι (Helicoverpa armigera), χά-
ρη στην τροπική καταγωγή του, 
νιώθει πολύ άνετα µε τον και-

ρό που επικρατεί και αναπτύσ-
σει ανενόχλητο υψηλούς πλη-
θυσµούς στις καλλιέργειες. Με 
καλύτερη εικόνα από πέρυσι 
αλλά µε τις ζηµιές από το έντο-
µο να µην λείπουν είναι τα φυ-
τά βιοµηχανικής ντοµάτας στις 
περιοχές των νοµών Καρδίτσας, 
Λάρισας, Τρικάλων, Μαγνησί-
ας και Φθιώτιδας. Τα προβλή-
µατα γίνονται ακόµα µεγαλύ-
τερα στις καλλιέργειες ντοµά-
τας που γειτνιάζουν µε βαµβά-
κι, µιας που αποτελεί αγαπηµέ-
νο ξενιστή του πράσινου σκου-

ληκιού. Πέρα από τις καλλιερ-
γητικές τεχνικές που µπορεί να 
βοηθήσουν στην πρόληψη, οι 
παραγωγοί µπορούν να εφαρ-
µόσουν βιολογικά ή χηµικά µέ-
σα καταπολέµησης. Στους βιο-
λογικούς τρόπους καταπολέµη-
σης συγκαταλέγονται η απελευ-
θέρωση φυσικών εχθρών και ό-
ταν κριθεί απαραίτητος ο ψεκα-
σµός µπορεί να γίνει µε σκευά-
σµατα βάκιλου, µε σπινοσίνες, 
φυσικό πύρεθρο, ή και αζαδι-
ραχτίνη. Για τη χηµική καταπο-
λέµηση επισηµαίνεται ότι ψε-
κασµοί γίνονται όταν στα εκα-
τό ντοµατάκια επί της γραµµής 
τα 3-5 είναι προσβεβληµένα.

Φεροµονικές παγίδες και 
επαναληπτικοί ψεκασµοί

Και φέτος η Tuta Absoluta α-
ποτελεί σταθερό πονοκέφαλο 
για τους παραγωγούς και των 
τριών καλλιεργειών ντοµάτας 

(υπαίθρια, θερµοκηπίου, βιοµη-
χανική). Με την κάθε γενεά να 
διαρκεί από έναν έως και τρεις 
µήνες το λεπιδόπτερο περνά το 
µεγαλύτερο µέρος της ζωής του 
ως προνύµφη (κάµπια) ορύσσο-
ντας στοές (οφιοειδείς) σε φύλ-
λα, δικαιώνοντας την ιδιότητά 
της ως φυλλορύκτης, σε νεα-
ρούς βλαστούς και καρπούς. Για 
τη διαχείριση του εντόµου συµ-
βάλλουν οι τοπικοί πληθυσµοί 
φυσικών εχθρών που αφθονούν 
τη φετινή  χρονιά, αλλά σε µεγά-
λες προσβολές µπορεί να χρεια-
στεί να πραγµατοποιηθεί εγκαί-
ρως και χηµική καταπολέµηση. 
Ο πρώτος ψεκασµός συνιστάται 
σύντοµα µετά την εµφάνιση του 
εντόµου, χρονική στιγµή που 
θα προσδιοριστεί από την πα-
ρακολούθηση των φεροµονι-
κών παγίδων, ενώ αναγκαίοι 
συνήθως είναι οι επαναληπτι-
κοί ψεκασµοί. 

Ψεκασµοί µε ασβέστιο κατά του bitter pit στα µήλα
Προσέχουν από νωρίς για να έχουν οι παραγωγοί µήλων βλέποντας τις 
ξηροθερµικές συνθήκες που επικρατούν τη φετινή χρονιά να στρώνουν το 
έδαφος για την εµφάνιση του bitter pit στους καρπούς. Το bitter pit ή 
πικρή κηλίδωση αποτελεί µια µη παρασιτική ασθένεια των καρπών της 
µηλιάς και της κυδωνιάς µε πολύ µεγάλη οικονοµική σηµασία, καθώς 
προκαλεί σηµαντική υποβάθµιση της ποιότητας παραγωγής. Στους 

οπωρώνες µηλιάς που παρατηρείται συχνά αυτή η διαταραχή θρέψης των καρπών 
(περιοχή Ζαγοράς Πηλίου) και για τον περιορισµό του φαινοµένου, συστήνονται 3-5 
ψεκασµοί µε εγκεκριµένα σκευάσµατα που περιέχουν ασβέστιο, όπως διάλυµα 
νιτρικού ή χλωριούχου ασβεστίου στο οποίο προστίθεται βρεκτική ουσία, δύο µήνες 
πριν τη συγκοµιδή, ανά 10-14 ηµέρες. Για την αποφυγή τοξικών φαινοµένων στα 
φύλλα και στους καρπούς, οι ψεκασµοί δεν θα πρέπει να γίνονται σε θερµοκρασία 
µεγαλύτερη από 28-29οC. Παράλληλα, συστήνονται η αποµάκρυνση της υπερβολικής 
βλάστησης και των λαίµαργων βλαστών, καθώς και η εφαρµογή κανονικών 
ποτισµάτων, χωρίς υπερβολική ποσότητα νερού. 

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΤΕΛΑ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ

Ξενιστής 
Μεγαλύτερα προβλή-

µατα στις καλλιέργειες 
ντοµάτας που γειτνιά-

ζουν µε βαµβάκι

Μυτιλόµορφη ψώρα 
στα εσπεριδοειδή
Η µυτιλόµορφη ψώρα έχει την τάση να 
εγκαθίσταται σε νεαρούς καρπούς στη βάση, 
κάτω από τον κάλυκα και δεν γίνεται εύκολα 
αντιληπτή. Εκτός από την απώλεια χυµού η 
παρουσία του κοκκοειδούς µειώνει την 
εµπορική αξία των καρπών ή τους κάνει 
ακατάλληλους για εξαγωγή. Αντίστοιχα στα 
φύλλα πυκνοί πληθυσµοί του εντόµου 
προκαλούν εκτεταµένες χλωρωτικές κηλίδες 
και πρόωρη φυλλόπτωση. Ευνοϊκό µικροκλίµα 
για την ανάπτυξη της ψώρας δηµιουργεί η 
υψηλή ατµοσφαιρική υγρασία και η σκίαση 
που δηµιουργεί η κόµη των δέντρων µε πυκνό 
φύλλωµα. Κατά συνέπεια τα προβλήµατα είναι 
εντονότερα στα ανεπτυγµένα ενήλικα δέντρα. 
Η καταπολέµηση γίνεται µε τη χρήση 
ορυκτέλαιων και οργανοφωσφορούχων 
εντοµοκτόνων την εποχή εκκόλαψης των 
προνυµφών της γενιάς που εγκαθίσταται 
στους καρπούς, ενώ και το παρασιτοειδές 
υµενόπτερο Aphytis lepidosaphes µπορεί να 
κρατήσει τους πληθυσµούς του κοκκοειδούς 
υπό έλεγχο. 

Σκευάσµατα
ALFA: Laincoil EC, Zulu 10 EC
ΒΑΥΕR: Movento 150OD, Movento Gold 
100SC.
Κ&Ν EFTHYMIADIS: Pitch 10EC, Sun 
oil 7E EC
SIPCAM: Treenol EC
UPL: Blade 10 EC.

Μονίλια στη δαµασκηνιά
Ο άστατος καιρός µε τις βροχοπτώσεις και τις 
αυξηµένες νεφοσκεπείς ηµέρες, ιδίως στη 
Βόρεια Ελλάδα, απειλεί να ξυπνήσει ξανά τον 
µύκητα που είναι υπεύθυνος για τη µονίλια 
στα δαµάσκηνα λίγο πριν τη συγκοµιδή. Η 
ανησυχία είναι µεγάλη µεταξύ των 
παραγωγών, καθώς η ευπάθεια των καρπών 
στον παθογόνο µύκητα µεγαλώνει όσο αυτοί 
πλησιάζουν το στάδιο της ωρίµανσης. Θα 
πρέπει να δοθεί προσοχή σε οπωρώνες µε 
ιστορικό προσβολής από τον µύκητα που 
βρίσκονται σε υγρές περιοχές, καθώς και σε 
όσους επικρατεί υγρό περιβάλλον λόγω 
υπερβολικής άρδευσης. Παρά το γεγονός ότι 
η προσβεβληµένοι καρποί χάνουν την 
εµπορική τους αξία, ο παραγωγός θα πρέπει 
να τους αποµακρύνει από τα δέντρα και τον 
οπωρώνα µε επιµέλεια, δεδοµένου ότι θα 
αποτελέσουν εστία για νέες µολύνσεις την 
ερχόµενη χρονιά.

Σκευάσµατα
ALFA: Merpan 80 WG, Mavita 250 EC
BAYER: Luna experience 400SC, Flint 
max 75WG
Κ&Ν EFTHYMIADIS: Indar 5EW, Tebu-
max 20EW
SYNGENTA: Score 25 EC και Switch 
25/37.5 WG
UPL: Orthocide 80 WG, Gramen.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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Αναμόρφωση πλαισίου   

Νέα τιμολόγια 
νερού στο πλαίσιο 
εξυγίανσης ΤΟΕΒ

Ζήτημα η αύξηση της εισπραξιμότητας 
  Εξετάζεται και η συνένωση Οργανισμών

ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Εισαγωγή ενός νέου συστήµατος 
τιµολόγησης του αρδευτικού νε-
ρού, εξασφάλιση της εισπραξιµό-
τητας και τη δυνατότητα συνένω-
σης των ΤΟΕΒ, περιλαµβάνει το 
πλαίσιο του σχεδίου εξυγίανσης 
των Οργανισµών Εγγείων Βελτιώ-
σεων, που δροµολογεί το υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Τα πα-
ραπάνω εξήγγειλε ο υφυπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Οι-
κονόµου, µε αφορµή προτάσεις α-
πό την Κρήτη για την αναθεώρηση 
του θεσµικού πλαισίου της διαχεί-
ρισης του αρδευτικού νερού.

Την ίδια ώρα, σε χωριά του Τυρ-
νάβου οι αγρότες παραµένουν χω-
ρίς νερό, λόγω διακοπής ηλεκτρο-
δότησης στον ΤΟΕΒ Μάτι Τυρνάβου. 
Πρόκειται για ζήτηµα, το οποίο σύµ-
φωνα µε τους Θεσσαλούς βουλευ-
τές της Ν.∆ Μάξιµο Χαρακόπουλο 
και Χρήστο Κέλλα ίσως έχουν και 
άλλοι ΤΟΕΒ στη χώρα, λόγω οφει-
λών στη ∆ΕΗ. Παράλληλα, και οι 
δύο βουλευτές, κάνουν λόγο για 
παλαιότητα του δικτύου, µε οξει-
δωµένους σωλήνες και απώλειες 

νερού που οδηγούν σε αντίστοι-
χη σπατάλη ρεύµατος. Χωρίς νερό 
συγκεκριµένα φέρονται να βρίσκο-
νται εκµεταλλεύσεις σε Αµπελώ-
να, Γιάννουλη, Φαλάνη, Αργυρο-
πούλι και Βρυότοπο, συνολικής έ-
κτασης 7.000 στρεµµάτων. Μεγά-
λο ζήτηµα, θεωρούνται και οι κλο-
πές. «Όπως µε ενηµέρωσε ο πρόε-
δρος του ΤΟΕΒ Μάτι Τυρνάβου, µό-
νο φέτος από τις 67 ποµόνες που 
είναι εν λειτουργία, υπήρξαν κλο-
πές σε 30, γεγονός που επιβαρύ-
νει το κόστος λειτουργίας του Ορ-
γανισµού.», αναφέρει χαρακτηρι-
στικά ο κ. Χαρακόπουλος.

Σηµειώνεται εδώ πως περισσότε-
ρα από 1 δις ευρώ από το Ταµείο 
Ανάκαµψης, µέσω Σ∆ΙΤ, θα κατευ-
θυνθούν σε έργα άρδευσης και σε 
µικρά φράγµατα.

Η απάντηση Οικονόµου
Από την πλευρά του ο υφυπουρ-

γός, απαντώντας στην ερώτηση µε 
θέµα: «Προτάσεις ΤΟΕΒ Κρήτης για 
την ανασυγκρότηση του θεσµικού 
πλαισίου των Οργανισµών Εγγείων 
Βελτιώσεων» που κατέθεσαν οι Βου-
λευτές κ.κ. Σ. Βαρδάκης, Ν. Ηγουµε-
νίδης και Χ. Μαµουλάκης,ανέφερε:

Η ανάλυση του πλαισίου λειτουρ-
γίας των Οργανισµών Εγγείων Βελ-
τιώσεων και των εγγειοβελτιωτικών 
έργων έχει καταδείξει σηµαντικά 
προβλήµατα που έχουν συσσωρευ-
τεί εξαιτίας εσφαλµένων επιλογών 
ως προς το µοντέλο οργάνωσης και 
λειτουργίας του τοµέα, των αλλαγών 
στις χρήσεις και τις καλλιέργειες, κα-
θώς και υστερήσεις στη συντήρηση, 
την ενσωµάτωση νέων τεχνολογιών 
και την επέκταση των υποδοµών, σε 
συνδυασµό και µε την παρατεταµέ-
νη οικονοµική κρίση.

Ενδεικτικά αναφέρονται το απαρ-
χαιωµένο δίκτυο, οι οφειλές µερικών 
οργανισµών στη ∆ΕΗ, η υποστελέ-
χωση, ο τρόπος τιµολόγησης, η έλ-
λειψη ψηφιοποίησης, διαλειτουργι-
κότητας και πληροφοριακού συστή-
µατος κ.α. Έτσι, κρίνεται αναγκαίος 
ο ολικός σχεδιασµός των ΟΕΒ µέσω 

παρεµβάσεων αναδιάταξης & εκ-
συγχρονισµού των δοµών λειτουρ-
γίας τους, λαµβάνοντας υπόψη και 
τη διεθνή εµπειρία. Ο σχεδιασµός 
και υλοποίηση ενός ριζικά νέου µο-
ντέλου οργάνωσης, που θα υλοποιεί 
και θα υποστηρίζει τα παραπάνω, α-
ποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση και 
επείγουσα προτεραιότητα για την ε-
πιβίωση της ελληνικής γεωργίας.

Στο πλαίσιο της πραγµατοποιού-
µενης δηµόσιας διαβούλευσης-δι-
ερεύνησης των προβληµάτων και 
των θεµάτων λειτουργίας των ΤΟ-
ΕΒ που πραγµατοποιείται µε πρω-
τοβουλία του ΥΠΑΑΤ, το Υπουργείο 
θα παρουσιάσει ένα ολοκληρωµένο 
µοντέλο οργάνωσης και λειτουργί-
ας του τοµέα των δηµόσιων αρδευ-
τικών δικτύων, το οποίο αφενός θα 
αντιµετωπίζει τα διαπιστωµένα προ-
βλήµατα του τοµέα και των φορέων 
που δραστηριοποιούνται εντός αυτού 
κι αφετέρου θα υποστηρίζει την α-
νάπτυξή του, µέσω της υλοποίησης 

και συντήρησης εγγειοβελτιωτικών 
έργων, της προσέλκυσης επενδύσε-
ων, καθώς και της εφαρµογής απο-
τελεσµατικών πρακτικών ορθολογι-
κής διαχείρισης του αρδευτικού νε-
ρού, προς όφελος του περιβάλλοντος 
και της ανταγωνιστικότητας της ελ-
ληνικής γεωργίας.

Η σκοπούµενη θεσµική αναµόρ-
φωση θα κινείται προς την κεντρι-
κοποίηση του συστήµατος και την 
εξασφάλιση της εισπραξιµότητας, 
ενώ διερευνάται και η δυνατότητα 
συνενώσεων των ΤΟΕΒ, όπου είναι 
τεχνικά δυνατό και σε βάθος χρόνου 
και µετά από µελέτη και των οικο-
νοµικών παραµέτρων, προκειµέ-
νου να επέλθει µία εις βάθος εξυ-
γίανση. Ταυτόχρονα, εξετάζεται η 
εισαγωγή ενός νέου συστήµατος 
τιµολόγησης, ώστε αφενός να επι-
τευχθεί µια πιο δικαιοπρακτική κα-
τανοµή του βάρους κι αφετέρου να 
διασφαλίζεται η εξοικονόµηση των 
υδάτινων πόρων [...].

Χωρίς νερό
από το Μάτι
Τυρνάβου 
Όσον αφορά το ζήτηµα της 
διακοπής ηλεκτροδότησης του 
ΤΟΕΒ Μάτι Τυρνάβου, ο 
υπουργός Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας 
αναφέρει πως «γίνονται 
προσπάθειες να βρεθεί λύση». 
Επιπροσθέτως, λέει στην 
απάντησή του: «Πρέπει να σας 
πω ότι οι περισσότεροι ΤΟΕΒ 
στην Ελλάδα δεν έχουν 
πρόβληµα και ηλεκτροδοτούνται. 
Είχαµε προωθήσει ρυθµίσεις 
και από την προηγούµενη 
χρονιά που ισχύουν, δηλαδή 
τη δυνατότητα να πληρώνει το 
15% της οφειλής ο οφειλέτης 
και στη συνέχεια να ρυθµίζει 
το υπόλοιπο της οφειλής του 
σε 18 δόσεις. Ή αντίστοιχα να 
πληρώνει το 20% ως 
προκαταβολή, ως κοµµάτι της 
οφειλής, και το υπόλοιπο 80% 
σε 24 δόσεις. Και επίσης 
σχεδιάζει και άλλα µέτρα η 
∆ΕΗ, αλλά για αυτούς που 
δείχνουν την καλή διάθεση -για 
να είµαστε και απόλυτα δίκαιοι 
και ειλικρινείς- να 
αποπληρώσουν. Γιατί υπάρχουν 
και περιπτώσεις που δεν έχουν 
πληρώσει ούτε ένα ευρώ για 
χρόνια. Αυτό το πράγµα 
καταλαβαίνετε ότι δεν µπορεί 
να συνεχίζει γενικά. Άρα θα 
πρέπει να βρούµε έναν τρόπο, 
ώστε και οι άνθρωποι στη 
συγκεκριµένη περίπτωση, γιατί 
δεν µπορώ να γνωρίζω την 
ιστορία της συγκεκριµένης 
περίπτωσης, είναι ένα ειδικό 
γεγονός, αλλά θα δούµε τι 
δυνατότητες υπάρχουν, θα 
εξαντληθούν οι δυνατότητες 
να υπάρξει µια ρύθµιση της 
οφειλής µε µια εύλογη φυσικά 
προκαταβολή Από εκεί και πέρα 
και µε τα έργα που θα γίνουν 
το επόµενο διάστηµα και έχει 
ανακοινώσει ο Περιφερειάρχης, 
ο Κώστας Αγοραστός, να µπουν 
σε έναν δρόµο αποπληρωµής 
του συνολικού χρέους τα 
επόµενα χρόνια».

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ 
ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΕ ∆ΕΗ

ΠΛΗΡΩΜΗ

ΟΦΕΙΛΗΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

18

15% 

20%

∆ΟΣΕΙΣ
24
∆ΟΣΕΙΣ
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Προϋπόθεση να επωφελούνται όλα τα μέλη

Γεωτρήσεις από συλλογικά 
σχήματα με ενίσχυση 80%
Πιο ζωηρές οι οργανώσεις για συμμετοχή στο Μέτρο αρδευτικών

ΤΗΣ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Οι οργανώσεις παραγωγών παρά τα 
φυσικά πρόσωπα φαίνεται να κινού-
νται πιο ζωηρά για να ενταχθούν στο 
πρόγραµµα ενίσχυσης αρδευτικών 
συστηµάτων (Μέτρο 4.1.2) που δέ-
χεται αιτήσεις έως τις 30 Σεπτεµβρί-
ου. Άλλωστε τα συλλογικά σχήµα-
τα έχουν την τεχνογνωσία, τα χρή-
µατα και τη συµβουλευτική υποστή-
ριξη που απαιτείται για ένα τόσο α-
παιτητικό πρόγραµµα, που κάθε άλ-
λο παρά φιλόξενο θεωρείται για µε-
µονωµένες επενδύσεις. Να σηµειω-
θεί εδώ πως επιλέξιµα αγροτεµάχια 
θεωρούνται όσα αναφέρονται στις 
ΕΑΕ 2020 των µελών, αλλά και αυ-

τά που προτίθενται να αποκτήσουν.  
Για να θεωρηθεί µία επένδυση ε-

γκατάστασης αρδευτικού συστήµατος 
συλλογική και επιλέξιµη πρέπει να 
συµµετέχουν όλα τα µέλη µε τουλά-
χιστον ένα αγροτεµάχιο. Απαιτείται ι-
διαίτερη προσοχή στην επιλεξιµότητα 
των αγροτεµαχίων/επενδύσεων διό-
τι στην περίπτωση που κάποια αγρο-
τεµάχια κριθούν ως µη επιλέξιµα, δεν 
θα πληρείται η προϋπόθεση της συλ-
λογικότητας, µε αποτέλεσµα η επέν-
δυση να απορριφθεί για το συλλογι-
κό σχήµα (δηλαδή και για τα υπόλοι-
πα µέλη). Αυτό πρέπει να ληφθεί υ-
πόψη και στην υλοποίηση αργότερα 
ενός εγκεκριµένου επενδυτικού σχε-
δίου (πρέπει όλα τα µέλη να υλοποι-
ήσουν) και στην περίοδο των µακρο-

χρονίων υποχρεώσεων (τυχόν αλλα-
γή µπορεί να άρει τη συλλογικότητα 
της επένδυσης. 

Επίσης, για να θεωρηθεί η ανόρυ-
ξη γεώτρησης ή οι δεξαµενές ύδα-
τος συλλογική επένδυση πρέπει ό-
λα τα µέλη του συλλογικού σχήµα-
τος να ωφελούνται της επένδυσης 
(τουλάχιστον ένα αγροτεµάχιο κάθε 
µέλους να αρδεύεται). Και πάλι πρέ-
πει να µην απολεσθεί η έννοια της 
συλλογικότητας κατά την υλοποίηση 
και την περίοδο των µακροχρονίων.

Σηµειώνεται ότι η επιδότηση για 
γεωτρήσεις είναι 55-80% του κόστους 
και για επενδύσεις αρδευτικού εξο-
πλισµού 60-85%. Ο φάκελος µπορεί 
να περιέχει δαπάνες έως 500.000 ευ-
ρώ όσον αφορά συλλογικά σχήµατα. 



Στις φθινοπωρινές προκηρύξεις 

Η μοριοδότηση Νέων 
Αγροτών προίκα για τα 
μικρά Σχέδια Βελτίωσης

 Πράσινο πτυχίο, τυπική απόδοση 20.000 ευρώ, βιολογικές 
εκτάσεις και εκμεταλλεύσεις σε κλάδο προτεραιότητας δίνουν 
το εισιτήριο και για το πρόγραμμα αγροτικών επενδύσεων

 Επιβεβαίωσε την προκήρυξη του Οκτωβρίου για μικρά Σχέδια 
Βελτίωσης ο γενικός γραμματέας Δημήτρης Παπαγιαννίδης  

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Παρακαταθήκη για µία καλή βαθ-
µολογία στο νέο πρόγραµµα των 
Σχεδίων Βελτίωσης 2021, θα απο-
τελέσει η κατάθεση φακέλου υπο-
ψηφιότητας για ένταξη στους Νέους 
Αγρότες. Με τους υποψήφιους ήδη 
να ρωτάνε τους µελετητές αν οι πό-
ντοι που πετυχαίνουν θα είναι αρ-
κετοί για να ενταχθούν στους Νέ-
ους Αγρότες, είναι σηµαντικό πως 
κάποια «κοµβικά» στοιχεία του πί-
νακα µοριοδότησης συµπίπτουν µε 
εκείνα των Σχεδίων Βελτίωσης (ε-
φόσον δεν αλλάξει θεαµατικά το 
θεσµικό πλαίσιο). Για παράδειγµα 
η ύπαρξη «πράσινου πτυχίου», οι 
εθνικοί και περιφερειακοί τοµείς 
προτεραιότητας (αιγοπροβατοτρο-
φία, οπωροκηπευτικά, φυτά ανθε-
κτικά στην κλιµατική αλλαγή), και 
οι δείκτες οικονοµικού µεγέθους 
της εκµετάλλευσης κ.α. Άλλωστε 
µόνο και µόνο από την αίτηση έ-
νταξης σε πρόγραµµα πριµ πρώ-
της εγκατάστασης, θα εξασφαλι-
στούν έξτρα µόρια από τα νέα Σχέ-
δια Βελτίωσης. 

Αναλυτικότερα, τα κοινά στοι-
χεία της µοριοδότησης των δύο 
προγραµµάτων, µε βάση την πε-
ρασµένη πρόσκληση του Μέτρου 
4.1 είναι:

Οικονοµικό µέγεθος της εκµε-
τάλλευσης άνω των 20.000 ευρώ. 

Ποσοστό της παραγωγικής δυ-
ναµικότητας που προέρχεται α-
πό την αιγο-προβατοτροφία ή/και 
την παραγωγή οπωροκηπευτικών 
ή/και την παραγωγή ζωοτροφών 
ή/και την καλλιέργεια φυτών αν-
θεκτικών στην κλιµατική αλλαγή 
σε σχέση µε τη συνολική παρα-
γωγική δυναµικότητας της εκµε-
τάλλευσης.

∆ιπλασιάζεται στα 12.325.290 ευ-
ρώ ο προϋπολογισµός του Ελληνι-
κού Εθνικού Μελισσοκοµικού Προ-
γράµµατος για καθένα από τα έτη 
2021 και 2022, σύµφωνα µε από-
φαση που υπέγραψε η υφυπουρ-
γός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίµων Φωτεινή Αραµπατζή.

Συγκεκριµένα και σε συνέχεια 
της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 
2021/974 της Επιτροπής της 9ης 
Ιουνίου 2021, µε την οποία εγκρί-
θηκε η τροποποίηση των Εθνικών 
Προγραµµάτων για την βελτίωση της 
παραγωγής και εµπορίας µελισσο-
κοµικών προϊόντων,  ο προϋπολο-
γισµός του 2021 διπλασιάζεται από 
6.474.584 ευρώ σε 12.325.290 ευρώ 
και για το έτος 2022 από 6.468.708 
σε 12.325.290 ευρώ. Αναλυτικά:

Ο προϋπολογισµός της ∆ράσης 
3.1 (αντικατάσταση κυψελών – προ-
µήθεια κινητών βάσεων) αυξάνεται 
από 650.000 ευρώ σε 4.000.000 ευ-
ρώ για το 2021 και σε 3.125.000 ευ-
ρώ για το 2022.

Ο προϋπολογισµός της ∆ράσης 
3.2 (οικονοµική ενίσχυση της νοµα-

δικής µελισσοκοµίας) αυξάνεται από 
3.000.000 σε 6.305.290 ευρώ για το 
2021 και 6.260.290 ευρώ για το 2022.

Επιπροσθέτως, προστίθενται για το 
έτος 2022 νέες δράσεις για τη στήριξη 
της γενετικής βελτίωσης των µελισσών 
αλλά και την προώθηση της ανταγω-
νιστικότητας και της εξωστρέφειας.

Αναλυτικά, εγκρίνεται η προσθή-
κη στο Εθνικό Μελισσοκοµικό Πρό-
γραµµα της Χώρας για το έτος 2022, 
των παρακάτω νέων δράσεων:

∆ράση 3.3: Καταγραφή, χαρτο-

Διπλάσιο μπάτζετ για δράσεις

Πιστοποίηση για βιολογικό προ-
ϊόν σε ποσοστό της εκµετάλλευσης. 

Κατοχή Πτυχίου - Τίτλου σπου-
δών Γεωτεχνικής κατεύθυνσης.

Από εκεί και πέρα, σίγουρα, το πριµ 
που θα λάβουν οι Νέοι Αγρότες -το 
οποίο τελευταία ακούγεται ότι µπο-
ρεί στην πρόσκληση να µην φτάσει 
τα 40.000 ευρώ αλλά τα 35.000 µέγι-
στο- θα βοηθήσει και για τη γρήγορη 
υλοποίηση του Σχεδίου Βελτίωσης. 

Άλλωστε, ο γενικός γραµµατέας Ε-
νωσιακών Πόρων και Υποδοµών, ∆η-
µήτρης Παπαγιαννίδης επιβεβαίωσε 
ότι µιλάµε για πρόσκληση «µικρών 
Σχεδίων Βελτίωσης» για το 2021 ό-
πως είχε γράψει πρώτη η Agrenda, σε 
συνάντηση που είχε την περασµένη 
Πέµπτη µε την εκπρόσωπο της Πα-
νελλαδικής Επιτροπής Επιλαχόντων 
Σχεδίων Βελτίωσης, Μαρία Μπότη. 

Εν τω µεταξύ, πληροφορίες αναφέ-
ρουν πως δεν αποκλείεται και φέτος 
να ανοίξει η πλατφόρµα των αιτήσε-
ων ΟΣ∆Ε εµβόλιµα πριν το πρόγραµ-
µα των Νέων Αγροτών όπως έγινε 
µε την πρόσκληση του 2016. Τότε, 
η πλατφόρµα άνοιξε για περίπου 2 
µήνες ώστε να γίνουν αιτήσεις κατ΄ 
εξαίρεση για τους ενδιαφερόµενους 
που έχασαν την προθεσµία του ΟΣ∆Ε, 
χωρίς όµως να µπορούν να κάνουν 
αίτηµα ενιαίας ενίσχυσης. Υπενθυ-
µίζεται πως και το 2016, η προδηµο-
σίευση είχε βγει την Άνοιξη.  

Προδηµοσίευση
Αν και η πρόσκληση για τα νέα 
Σχέδια Βελτίωσης θα βγει τον 
Οκτώβριο, προς το παρόν δεν 

έχει υπάρξει κάποια προδηµοσί-
ευση του προγράµµατος

Στην περασµένη 
πρόσκληση, άνοιξε 
εµβόλιµα το ΟΣ∆Ε 
για αιτήσεις νέων 
αγροτών. Φέτος θα 
γίνει κάτι παρόµοιο;. 
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Ενίσχυση
Το πριµ που θα λάβουν οι Νέοι 
Αγρότες -το οποίο τελευταία 
ακούγεται ότι µπορεί στην 
πρόσκληση να µην φτάσει τα 
40.000 ευρώ αλλά τα 35.000 
ευρώ µέγιστο- θα βοηθήσει και 
για τη γρήγορη υλοποίηση του 
Σχεδίου Βελτίωσης. 

Βαθμοί
Οι κλάδοι προτεραιότητας που 
δίνουν µόρια στην τρέχουσα 
και µελλοντική κατάσταση είναι 
η αιγοπροβατοτροφία, τα 
οπωροκηπευτικά και τα φυτά 
ανθεκτικά στην κλιµατική αλλαγή 
(π.χ ελαιοκαλλιέργεια). 

Αιτήσεις
Όπως δείχνουν τα στατιστικά 
στοιχεία, οι νέοι αγρότες που 
υπέβαλαν πρώτη φορά φέτος 
ΟΣ∆Ε υπερβαίνει τους 34.000 
εκ των οποίων, τουλάχιστον 
26.000 πληρούν το βασικό 
κριτήριο, δηλαδή αυτό της 
προβλεπόµενης για την ένταξη 
Τυπικής Απόδοσης.



μελισσοκόμων

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021

 400 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

ΤΡΙΕΤΙΑ

Προς έγκριση 
οι νέες καλλιέργειες
για πριμ Βιολογικών
Προς έγκριση στις ευρωπαϊκές αρ-
χές έχει σταλεί η λίστα που συνο-
δεύεται µε τη µελέτη για το στρεµ-
µατικό πριµ µε τις νέες καλλιεργη-
τικές οµάδες που θα ενταχθούν 
στην προκήρυξη των Βιολογικών, 
τον ερχόµενο Σεπτέµβριο. Εφόσον 
εγκριθούν στο σύνολό τους, τότε 
θα προστεθούν στην πρόσκληση οι 
εξής καλλιέργειες: αγκινάρα, φα-
σολάκια, αρακάς, κουκιά, µπάµια, 
καρπούζι, πεπόνι, φράουλα υπαί-
θρια και θερµοκηπιακή, αγγού-
ρι, γλυκοπατάτα, κηπευτικά υπό 
κάλυψη και αρωµατικά κουζίνας. 

Αναφορικά µε το στρεµµατικό 
πριµ αυτό διαµορφώνεται στα 60 
ευρώ το στρέµµα ετησίως, για τις 
τριετείς δεσµεύσεις που θα ξεκινή-
σουν από το 2022. Το ποσό αυτό, 
φτάνει ίσα ίσα για να καλύψει το 
κόστος πιστοποίησης. Ωστόσο, µε 
τη σκέψη πως η βιοκαλλιέργεια θα 
µοριοδοτείται στα ερχόµενα Σχέδια 
Βελτίωσης, το βιολογικό πριµ θε-
ωρείται ένα µικρό κίνητρο για να 
εκκινήσουν οι ενδιαφερόµενοι αυ-
τή τη δραστηριότητα. Σύµφωνα µε 
το ρεπορτάζ, θα δοθεί προτεραιό-

τητα ένταξης σε κηπευτικά και δέ-
ντρα µε τη διάθεση µεγάλης πίτας 
από τα 400 εκατ. ευρώ που θα εί-
ναι συνολικά διαθέσιµα.

Παράλληλα, εξετάζεται να δίνε-
ται η δυνατότητα ένταξης στο πρό-
γραµµα για όσους καλλιεργούν λι-
γότερο από ένα στρέµµα κηπευτικά.

Υπενθυµίζεται πως αν δεν αλ-
λάξει κάτι έως την προδηµοσίευ-
ση του προγράµµατος, δικαιούχοι 
για ένταξη στο πρόγραµµα είναι 
µόνο όσοι είχαν ενεργή σύµβα-
ση µε Πιστοποιητή µέχρι το τέλος 
του περασµένου έτους. Η εισήγη-
ση αυτή έρχεται από τη ∆ιεύθυν-
ση Συστηµάτων Ποιότητας, Βιο-
λογικής Παραγωγής & Γεωγραφι-
κών Ενδείξεων και είναι θέµα πο-
λιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ αν τε-
λικά θα αλλάξει κάτι στην προκή-
ρυξη. Όπως και να έχει, τα αγρο-
τεµάχια για να είναι επιλέξιµα θα 
πρέπει να είναι δηλωµένα στην Ε-
νιαία Αίτηση Ενίσχυσης του 2021 
(αιτήσεις ΟΣ∆Ε) του υποψηφίου. 

Όσον αφορά το «παράθυρο» που 
είχαν αφήσει περασµένες προκη-
ρύξεις για την ένταξη όσων διατη-
ρούσαν δεσµεύσεις προερχόµενη 
από παλαιότερη πρόσκληση, αυτό 
φέρεται να έκλεισε οριστικά. Άλ-
λωστε, όπως λένε οι πληροφορί-
ες, η συγκεκριµένη «κίνηση» εί-
χε επιλεγεί καθώς προέκυπτε έ-
να «κενό» ανάµεσα στις τελικές ε-
ντάξεις των δικαιούχων και τη λή-
ξη των δεσµεύσεων, που έδινε τη 
δυνατότητα να υπάρξει ευελιξία.

Τον Οκτώβριο 
το νέο «Εξοικονοµώ» 

Σε τροχιά υλοποίησης µπαίνει το 
νέο «Εξοικονοµώ» για την 
ενεργειακή αναβάθµιση 
περισσότερων από 50.000 
κατοικιών, στο οποίο θεσπίζονται 
κοινωνικά κριτήρια για τη στήριξη 
ευάλωτων νοικοκυριών. Το νέο 
πρόγραµµα αναµένεται να τεθεί σε 
λειτουργία τον Οκτώβριο µε την 
ενεργοποίηση της πλατφόρµας 
υποβολής αιτήσεων. Η υποβολή 
αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά 
για χρονικό διάστηµα ενός µήνα 
από την καθορισµένη ηµεροµηνία 
έναρξης και θα είναι ταυτόχρονη 
σε όλη την Επικράτεια.
Ο συνολικός προϋπολογισµός 
ανέρχεται σε 632 εκατοµµύρια 
ευρώ και µαζί µε τη µόχλευση θα 
κινητοποιηθούν κεφάλαια πάνω 
από 1 δισ. ευρώ. Η µέση 
εκτιµώµενη επιδότηση ανέρχεται 
στο 62% της συνολικής δαπάνης, 
ενώ στόχος είναι η ενεργειακή 
αναβάθµιση περισσότερων 
κατοικιών σε ποσοστό 38% 
συγκριτικά µε τον προηγούµενο 
κύκλο του προγράµµατος. 

γράφηση αξιολόγηση και διαχείρι-
ση - εµπλουτισµός της µελισσοκο-
µικής χλωρίδας της Χώρας.

∆ράση 4.2: Στήριξη λειτουργίας ερ-
γαστηρίων ανάλυσης µελιού και των 
άλλων µελισσοκοµικών προϊόντων.

∆ράση 5.1: Εθνικός Φορέας ∆ια-
φύλαξης και Βελτίωσης του γενετι-
κού υλικού των ελληνικών φυλών 
µελισσών.

∆ράση 7.1: Έρευνα αγοράς του 
µελιού και των λοιπών µελισσοκο-
µικών προϊόντων – προώθηση.

60 ευρώ
Το στρεµµατικό πριµ για τα 
βιολογικά κηπευτικά δια-
µορφώνεται στα 60 ευρώ 
το στρέµµα, σύµφωνα µε 
τη µελέτη που παρέδωσε 

το Γεωπονικό Αθηνών
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ

Μέτρο 6.1 
Νέοι Αγρότες
Παρατείνεται κατά τρεις 
µήνες η προθεσµία 
υποβολής των αιτηµάτων β’ 
πληρωµής (τελική πληρωµή) 
των Νέων Αγροτών. Η 
παράταση της προθεσµίας 
αφορά µόνο την υποβολή 
των αιτηµάτων πληρωµής 
και όχι των αιτηµάτων 
τροποποίησης.

Σύµβουλοι
Έως 30 Σεπτεµβρίου 
αιτήσεις σχετικά µε την 
πιστοποίηση και εγγραφή 
στο Μητρώο φυσικών 
προσώπων επιθυµούν να 
πιστοποιηθούν ως 
Γεωργικοί Σύµβουλοι (Γ.Σ.) 
και εγγεγραµµένους στο 
Μητρώο Γ.Σ. που επιθυµούν 
και δύνανται, βάσει του 
βασικού τίτλου σπουδών 
τους, να πιστοποιηθούν σε 
επιπλέον θεµατικά πεδία. 

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».
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ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Εφοδιασµένα µε το σύστηµα καθοδήγησης 
AutoTrac και το κιβώτιο PowrQuad έρχονται 
τα ανανεωµένα µοντέλα 5Μ της John Deere, 
τα οποία χαιρετίζουν τώρα και το νέο µοντέ-
λο 5125M των 125 ίππων. Οι αναβαθµίσεις 
στις οποίες προέβη η John Deere έχουν στό-
χο να προσελκύσουν αγοραστές που δρα-
στηριοποιούνται περισσότερο στον κτηνο-
τροφικό κλάδο, µε την εταιρεία να λέει ότι 
τα µοντέλα αυτά είναι ικανά να αντεπεξέλ-

θουν σε εργασίες χορτονοµής ακόµη και 
σε µεγάλα πεδία.

Αποκλειστικά για τα µοντέλα µε το κιβώ-
τιο PowrQuad, η John Deere τοποθετεί εξ 
αρχής το σύστηµα καθοδήγησης AutoTrac, 
συµπεριλαµβανοµένης της αντίστοιχης ο-
θόνης στο ταµπλό του τρακτέρ. Το AutoTrac 
παρέχει τις κατευθυντήριες γραµµές για να 
βοηθήσει τους χειριστές να µειώσουν την ε-
πικάλυψη, να κάνουν λιγότερα περάσµατα 
στο πεδίο, να µειώσουν την κόπωσή τους 
και να εξοικονοµήσουν καύσιµα, λέει η κα-
τασκευάστρια.

Αναβάθμιση για 
τη δημοφιλή γκάμα 
5Μ της John Deere  
Εφοδιασμένα με το κιβώτιο PowrQuad τα μοντέλα του 
2022, ενώ προστίθεται και το νέο 5125Μ των 125 ίππων

Συνεργασία Θεόνη 
με TFT για την πρώτη 
χάρτινη συσκευασία 
νερού στην Ελλάδα 
Τη δηµιουργία της νέας καινοτόµου συσκευασίας σε 
χαρτοκυτίο και την προώθηση της συσκευασίας στην 
αγορά για λογαριασµό της εταιρείας Θεόνη, ανέλαβε 
η TFT (Tesco Food Technology). Η οµάδα έµπειρων 
µηχανικών της TFT, σε συνδυασµό µε τον κορυφαίο 
εξοπλισµό των Galdi και Gampack και των χαρτοκυτί-
ων Elopac, που αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα, και µε 
τη συνεργασία της πεπειραµένης τεχνικής οµάδας της 

Θεόνη ΑΕ, ολοκλήρωσαν και παρέδωσαν την υψηλών 
προδιαγραφών γραµµή συσκευασίας και επισυσκευασί-
ας του φυσικού µεταλλικού νερού Θεόνη, καθιστώντας 
το,  το πρώτο και µοναδικό φυσικό µεταλλικό νερό στην 
Ελλάδα σε χάρτινη, 100% ανακυκλώσιµη συσκευασία. 

Η χάρτινη αυτή συσκευασία της εταιρείας Elopak, εί-
ναι πιστοποιηµένη από τον ∆ιεθνή Οργανισµό FSC, ε-

νώ η πρώτη ύλη προέρχεται από υπεύθυνα διαχειριζό-
µενα δάση. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της 
ΘΕΟΝΗ Α.Ε. ∆ηµήτρης Τσέλιος, δήλωσε τα εξής: «Η ε-
πιτυχής συνεργασία της ΘΕΟΝΗ ΑΕ µε την TFT συνέ-
βαλε στην πραγµατοποίηση ενός  φιλόδοξου βήµατος 
για την εταιρεία µας για τη χάραξη της στρατηγικής βι-
ώσιµης ανάπτυξης».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος και διευθύνων σύµ-
βουλος της TFT Α.Ε. Θάνος Θεοδωράτος δήλωσε ότι: 
«Είµαστε περήφανοι που µε αυτό το έργο βοηθήσαµε 
να γίνει το πρώτο βήµα για την υιοθέτηση της χάρτινης 
συσκευασίας και στην κατηγορία του νερού, όπως κά-
ναµε στο παρελθόν στο φρέσκο γάλα το 1986 και στο 
φρέσκο χυµό το 1989, συνεισφέροντας έτσι κι εµείς α-
πό την πλευρά µας στην εξέλιξη της Βιοµηχανίας Τρο-
φίµων και Ποτών σε θέµατα καινοτοµίας και βιωσιµό-
τητας. Ευχαριστούµε την ΘΕΟΝΗ Α.Ε. που µας επέλεξε 
και µας εµπιστεύτηκε αυτό το τόσο σηµαντικό έργο».
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Συνώνυμο 
της στιβαρότητας 
και με πολλές λύσεις 
η Cat Phone
Οχτώ χρόνια στην ελληνική αγορά µετράει η Cat Phones 
προσφέροντας τα πιο ανθεκτικά smartphones που πλέον 
µετρούν χιλιάδες χρήστες. Πρόσφατα µάλιστα, το ενδια-
φέρον προκάλεσε το Cat S42 Hygiene Plus και το Cat B40, 
ένα smartphone και ένα feature phone αντίστοιχα καθώς 
ήταν τα πρώτα πλήρως «αντιβακτηριακά» τηλέφωνα. Για 
παράδειγµα, κάθε εξωτερικό εξάρτηµα του Cat S42 H+ έ-
χει λάβει την επεξεργασία µε την αντιµικροβιακή τεχνο-
λογία ιόντων αργύρου Biomaster® κατά την παραγωγή, 
που βοηθά στην καταπολέµηση των βακτηρίων. Κατά το 
πρότυπο ISO 22196, το ενεργό αντιµικροβιακό συστατι-
κό Biomaster έχει αποδειχθεί ότι εµποδίζει την αναπαρα-
γωγή των κυττάρων των βακτηρίων, αφού στις δοκιµές α-
ποδείχθηκε µείωση πάνω από 80% µέσα σε 15 λεπτά και 
99,9% µέσα σε 24 ώρες. Είναι αδιάβροχο µε πιστοποίηση 
IP68 και IP69 και διατίθεται στα 299 ευρώ.

Γκάµα προϊόντων για κάθε ανάγκη
Το Cat B40 διαθέτει παρόµοια χαρακτηριστικά αντιβα-

κτηριακής προστασίας σε πολύ χαµηλότερο κόστος όµως 
και συγκεκριµένα τα 89 ευρώ. Αν και feature phone αποτε-
λεί µία χρηστική επιλογή για όσους ενδέχεται να βρεθούν 
ακόµα και σε ακραίες θερµοκρασίες -25°C to 55°C, καλύ-
πτει τα δίκτυα 3G και 4G ενώ οι περισσότεροι φαίνεται να 
το προτιµούν για τη 1800mAh µη αφαιρούµενη µπαταρία 
του µε 30 ηµέρες χρόνο αναµονής και 11 ώρες χρόνο οµι-
λίας. Για τους λάτρεις των πιο οικονοµικών τηλεφώνων το 
Cat B26 σε τιµή 69 ευρώ εντυπωσιάζει µε την ανθεκτικό-
τητά του και είναι φυσικά η επιλογή για µεγαλύτερες η-
λικίες ή ανθρώπους µε προβλήµατα όρασης. Παρότι πρό-
κειται για µία συσκευή πολύ προσιτή, και αυτή διαθέτει IP 
68 που το καθιστά αδιάβροχο και ανθεκτικό σε πτώσεις.

Υψηλά στις προτιµήσεις το Cat Σ62 Pro
Πολλά ακόµα είναι τα κινητά της σειράς Cat αλλά υ-

ψηλά στις προτιµήσεις και στην Ελλάδα φαίνεται να πα-
ραµένει το Cat S62 Pro καθώς η θερµική κάµερα που δι-
αθέτει είναι πολύτιµο εργαλείο ανίχνευσης θερµοκρα-
σίας έως 400 βαθµούς Κελσίου, ανίχνευσης ροής ρεύ-
µατος και νερού. Σειρά επαγγελµάτων όπως νοσοκο-
µεία, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι χρησιµοποιούν τη 2 σε 
1 smartphone συσκευή Cat καθώς κοστίζει 699 ευρώ, 
έχει βάρος µόλις 248 γραµµάρια, όλα τα χαρακτηριστι-
κά ενός premium smartphone και φυσικά IP 68, που 
διασφαλίζει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να χαλάσει η 
συσκευή σε περίπτωση πτώσης αλλά ούτε και να κατα-
στραφεί σε περίπτωση επαφής µε νερό και σκόνη. Μά-
λιστα, σε υγιειονοµικούς χώρους, τα κινητά Cat συνη-
θίζουν να πλένονται µε νερό και σαπούνι.

«Κανένα άλλο τρακτέρ στην αγορά δεν 
προσφέρει αυτό το επίπεδο ολοκληρωµέ-
νης καθοδήγησης στην µεσαία κατηγο-
ρία, µε τα χαρακτηριστικά αυτά να καθι-
στούν Σειρά 5M απαράµιλλη», δήλωσε ο 
Greg Christensen, διευθυντής µάρκετινγκ 
της John Deere.

Ο ίδιος λέει ότι αυτό το σύστηµα καθοδή-
γησης µπορεί να αναβαθµιστεί αργότερα, 
συνδέοντας µια προηγµένη οθόνη για χαρ-
τογράφηση και εφαρµογές µε συνταγές. Η 
John Deere τοποθετεί τα κιβώτια PowrQuad 
στις εκδόσεις 5090M, 5100M, 5115M στο 
νέο µοντέλο 5125M των 125 ίππων, το ο-
ποίο διατίθεται µόνο µε καµπίνα.

Η µετάδοση χωρίς συµπλέκτη PowrQuad 
διευκολύνει τους χειριστές να βρουν τη σω-
στή ταχύτητα, επιτρέποντάς τους να επικε-

ντρωθούν στην εργασία τους. Παράλληλα, 
η εταιρεία αυξάνει την ικανότητα ανύψω-
σης στα 5M µε το κιβώτιο PowrQuad, για 
καλύτερη διαχείριση µεγάλων παρελκόµε-
νων ενώ µια προαιρετική πανοραµική ορο-
φή προσφέρεται στον εξοπλισµό για βελ-
τιωµένη ορατότητα από την καµπίνα. Αυτά 
τα χαρακτηριστικά είναι ιδιαίτερα χρήσιµα  
κατά τη διάρκεια των εργασιών ανύψωσης 
και µεταφοράς µεγάλων αντικειµένων, ό-
πως είναι για παράδειγµα οι µπάλες χορ-
τονοµής και µπορούν να αυξήσουν την πα-
ραγωγικότητα του χειριστή.

Σύνδεση µε Smart Connector
Αξιοσηµείωτο είναι και το ότι το σύστηµα 

John Deere Smart Connector γίνεται διαθέ-
σιµο ως κιτ και είναι συµβατό µε ορισµένα 
από τα µοντέλα. Το Smart Connector είναι 
µια λύση συνδεσιµότητας που διευκολύ-
νει τους πελάτες στο να παρακολουθούν 
το τρακτέρ τους µέσω σύνδεσης Bluetooth 
που τους στέλνει δεδοµένα, ώστε να µπο-
ρούν να παρακολουθούν τα διαστήµατα 
συντήρησης και την απόδοση του τρακτέρ. 
Οι πληροφορίες από το Smart Connector 
είναι προσβάσιµες µέσω της εφαρµογής 
TractorPlus από φορητές συσκευές. 

Μόνο µε καµπίνα
Το νέο µοντέλο 5125M των 125 

ίππων µε κιβώτιο PowrQuad 
διατίθεται µόνο µε καµπίνα,
σύµφωνα µε την John Deere
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Πιστεύω και 
δημιουργώ 

 ∆ιαχρονικό: Πιστεύω σε έναν 
κόσµο που δεν υπάρχει. Μα 
πιστεύοντας τον, τον δηµιουργώ. 
Ανύπαρκτο λέµε ό,τι δεν 
πεθυµήσαµε αρκετά… 
Ν. Καζαντζάκης

 NutriScore: Οι ιδιωτικές 
κερδοσκοπικές πολυεθνικές των 
τροφίµων συνεννοήθηκαν µε τους 
τεχνοκράτες των δηµοσίων 
υπηρεσιών και συµφώνησαν µε τους 
πολιτικούς να «επιτεθούν» στα µη 
βιοµηχανικά παραδοσιακά προϊόντα. 
Το εργαλείο τους λέγεται 
«NutriScore», και µοιάζει ότι έχουν 
σκοπό να αποκλείσουν τα ΠΟΠ, ΠΓΕ 
και ΕΠΙΠ προϊόντα των αγροτών από 
τα ράφια των σούπερ µάρκετ. «Το 
Νutriscore βαθµολογεί τα τρόφιµα 

µε βάση πέντε 
στοιχεία που 
σχετίζονται µε τα 
θρεπτικά τους 
στη βάση της 
µέτρησης 
θερµίδων για τον 
ανθρώπινο 
οργανισµό, αλλά 

επί της ουσίας βγάζει εκτός 
ανταγωνισµού τη µεσογειακή 
διατροφή, αφού βαθµολογεί το 
ελαιόλαδο µε τον ίδιο βαθµό που έχει 
και το κέτσαπ (βαθµολογία «C»!)». 
Καθηγητής ∆. Κουρέτας, 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, 17/7/2021.

 Ώρες ψύχους: Όλα τα 
οπωροφόρα δέντρα κατά τη 
χειµερινή περίοδο έχουν ανάγκη 
από ψύχος κατά τον λήθαργο, που 
µετριέται σε ώρες. Ο Νοέµβριος 
2020 ήταν άνυδρος και ο 
∆εκέµβριος 2020 ήταν από τους 
πιο θερµούς των τελευταίων 100 
ετών. Τον Ιανουάριο και 
Φεβρουάριο 2021 δεν υπήρξε 
επαρκής βαθµός ψύχους. Μάρτιο 
και Απρίλιο καταγράφηκε µεγάλο 
εύρος θερµοκρασιών και το 
µεσηµέρι υψηλή θερµοκρασία. Έτσι 
στρεσαρίστηκαν τα δέντρα και 
επηρεάστηκε η ανθοφορία, η 
καρπόδεση και η παραγωγή τους. 
Αναδεικνύονται οι πολύπλευρες 
συνέπειες της κλιµατικής αλλαγής 
και η ανάγκη να υπάρξουν νέες 
πρακτικές διαχείρισης των 
καλλιέργειών. Χ. Σαλτογιάννης, 
ΝΕΑ Αιτωλοακαρνανίας, 
21/7/2021.             *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Στο «µικροσκόπιο» της εφαρµοσµένης 
έρευνας αναµένεται να βρεθεί η αµπε-
λουργική ζώνη Γουµένισσας Κιλκίς, σε 
µια προσπάθεια να προσδιοριστούν τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του µικροκλί-
µατος, αλλά και των επιµέρους κλώνων 
των ποικιλιών Ξινόµαυρο και Νεγκόσκα 
που καλλιεργούνται για την παραγωγή 
των τοπικών οίνων ΠΟΠ Γουµένισσα.

Στόχος είναι µέσα από την ενδελεχή 
µελέτη του τοπικού αµπελώνα, που α-
ναπτύσσεται σε περίπου 3.000 στρέµ-
µατα, από τα οποία σχεδόν 1.800 είναι 
φυτεµένα µε τις δύο βασικές ποικιλίες 
του ΠΟΠ Γουµένισσα, είναι να βελτιω-
θούν ποιοτικά και να αναδειχθούν ακό-
µη πιο πολύ τα ήδη γνωστά κρασιά της 
περιοχής, µέσω και µιας στρατηγικής 
branding στο τέλος ως επιστέγασµα.

Η ιδέα πρωτοσυζητήθηκε σε σύσκε-
ψη, στα µέσα Ιουνίου, στο Κιλκίς, µε 
τη συµµετοχή εκπροσώπων τοπικών 
οινοποιείων και του προϊσταµένου Α-
µπέλου και Ελαίας του ΥπΑΑΤ, ∆ιονύ-
ση Γραµµατικού και αποφασίστηκε να 
διερευνηθεί η δυνατότητα να ενταχθεί 
σε κάποιο ερευνητικό έργο, σε συνερ-

γασία µε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλονίκης και τον ΕΛΓΟ ∆ήµητρα.

Όπως ανέφερε στην Agrenda ο Βα-
σίλης Ιωαννίδης, γεωπόνος στη ∆ΑΟΚ 
Κιλκίς, ο ΕΛΓΟ ∆ήµητρα ενηµέρωσε πως 
θα αναλάβει τη σύνταξη µιας αναλυτι-
κής πρότασης για τη µελέτη της τοπικής 
αµπελουργικής ζώνης, τη δηµιουργία 
της ερευνητικής οµάδας µε πρόσκλη-
ση φορέων του εσωτερικού και εξω-
τερικού και το συντονισµό του έργου.

Στο βασικό σχεδιασµό προβλέπεται 
εστίαση σε πεδία όπως προσδιορισµός 
των στοιχείων του εδάφους και του κλί-
µατος στο κάθε Terroir, αλλά και των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κλώνων 
των ποικιλιών Ξινόµαυρου και Νεγκό-
σκας. Έµφαση θα δοθεί και στο αυτό-

χθονο φυτικό υλικό, την τυπικότητα και 
την αυθεντικότητα των παραγόµενων 
οίνων, την καλλιεργητική τεχνική για 
την ενίσχυση της έκφρασης του terroir 
και την οινοποιητική τεχνική.

«Όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικα-
σία, που θεωρώ πως θα πρέπει να διαρ-
κέσει από 3 έως 5 χρόνια, θα γνωρίζου-
µε ποιοι κλώνοι είτε από το Ξινόµαυρο, 
είτε από τη Νεγκόσκα, είναι αυτοί που 
µας δίνουν το πιο ποιοτικό κρασί και 
από πιο αµπελοτεµάχιο, ώστε οι νέες 
φυτεύσεις να γίνονται στοχευµένα και 
όπου χρειαστεί να δοθούν και κίνητρα 
για να έχουµε αναδιαρθρώσεις, µε φυ-
τεύσεις της σωστής ποικιλίας στο σω-
στό αµπελοτόπι», µας ανέφερε το στέ-
λεχος της τοπικής ∆ΑΟΚ.

Εξέλιξη terroir Γουμένισσας 
από κλώνους Ξινόμαυρου 
και Νεγκόσκα για ποιοτικούς
οίνους ΠΟΠ Την πρωτοβουλία στηρίζουν τα Κτήματα 

Περικλή Τάτση, Στέργιου Τάτση, Αϊδαρίνη, 
Χατζηβαρύτη, Κυρ Γιάννη, πρώην Ευτυχίδη

Τη µελέτη τοπικής αµπελουργικής ζώνης 
θα αναλάβει ο γεωπόνος Β. Ιωαννίδης.

Από τα 650 στρέµµατα µε ποικιλία Νεγκόσκα 
πανελλαδικά τα 550 στρέµµατα είναι στο Κιλκίς

Ο ΕΛΓΟ ∆ήµητρα τονίζει ότι  το προτεινόµενο έργο «PDO Goumenissa» 
είναι αναγκαίο και µπορεί να αποτελέσει τη βάση για ένα στρατηγικό σχέδιο 
ανάδειξης των οίνων ΠΟΠ και την περιοχή καταγωγής τους. Στην υλοποίησή 
του ενεργό ρόλο θα κληθούν να διαδραµατίσουν τόσο οι αµπελουργοί, όσο 
και οι οινοποιοί της περιφερειακής ενότητας. «Την πρωτοβουλία στηρίζουν 
τα Κτήµατα Περικλή Τάτση, Στέργιου Τάτση, Χατζηβαρύτη, Αϊδαρίνη, Κυρ 
Γιάννη και πρώην Ευτυχίδη, που παράγουν κρασιά ΠΟΠ Γουµένισσα και 
φέτος κατέταξαν στην κατηγορία αυτή περίπου 150.000 φιάλες», ανέφερε ο 
κ. Ιωαννίδης, θυµίζοντας πως από τα περίπου 650 στρέµµατα µε Νεγκόσκα, 
σε όλη την Ελλάδα τα σχεδόν 550 στρέµµατα βρίσκονται στο Κιλκίς. 
Γενικότερα από τα 4.500 στρέµµατα που ζητήθηκαν για νέες φυτεύσεις 
στην Κεντρική Μακεδονία, τα 2.000 στρέµµατα ήταν από το Κιλκίς.

Έµφαση
Έµφαση θα 
δοθεί στο 

αυτόχθονο 
φυτικό υλικό 

και την 
αυθεντικότητα

Branding
Στόχος να 

βελτιωθούν 
ποιοτικά και 
να αναδει-

χθούν κρασιά 
της περιοχής, 

µέσω branding 

Σύµπραξη
Η ιδέα 

περιλαµβάνει 
σύµπραξη 

αµπελουργών, 
οινοποιών, 

ΕΛΓΟ και ΑΠΘ

ΤOY  ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr
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∆ιαστάσεις επιδηµίας παίρνουν τα κρού-
σµατα νοθείας στα τρόφιµα από εγχώ-
ριες επιχειρήσεις, καθώς µετά το διπλό 
κρούσµα µε φέτα δίχως αιγοπρόβειο, ήρ-
θε και η σειρά των δήθεν «βιολογικών» 
κοτόπουλων κι αυγών. Έτσι, έσκασε η 
υπόθεση νοθείας και η απόσυρση 34,5 
τόνων κοτόπουλου και δεκάδες χιλιάδες 
αυγών, τα οποία διατέθηκαν στην αγο-
ρά από επιχείρηση της Κρήτης ως βιο-
λογικά, χωρίς να πληρούνται οι σχετι-
κές κατά την εθνική και ενωσιακή νο-
µοθεσία προϋποθέσεις. 

Βέβαια, οι παρατυπίες αυτές σε καµία 
περίπτωση δεν συνιστούν τον κανόνα, 
εντούτοις η ζηµιά για τη φήµη των εν 
λόγω προϊόντων που φέρουν και σχετι-
κή πιστοποίηση δείχνει ότι κάπου µπά-
ζει το ελεγκτικό σύστηµα. Από την άλ-
λη, οι κατόπιν εορτής αναφορές για ε-
πιβολή κυρώσεων και περί «µηδενικής 
ανοχής», δεν φαίνεται να πτοούν τους 
παραβάτες που καλύπτονται από ένα 
πέπλο ανωνυµίας.

Η υπόθεση εντοπίστηκε σε ελέγχους 
του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα στην Κρήτη, ενώ για 
το συµβάν ενηµερώθηκε και το Ινστιτού-
το Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογι-
κών Προϊόντων ΒΙΟΕΛΛΑΣ µέσω των α-
νακοινώσεων του ΥΠΑΑΤ και του εµπλε-
κόµενου Φορέα Πιστοποίησης. 

Ωστόσο µέχρι στιγµής δεν έχει δη-
µοσιοποιηθεί η επωνυµία της επιχεί-
ρησης κάτι που πρέπει να υλοποιηθεί 
άµεσα, σύµφωνα µε τη ΒΙΟΕΛΛΑΣ για 
να εξασφαλιστεί η απόσυρση των µη 
βιολογικών προϊόντων και η µη κατα-
νάλωσή τους. Μάλιστα σε σχετική ανα-
κοίνωσή του το Ινστιτούτο, εξέφρασε 
την επιθυµία του να ενηµερώσει τους 
καταναλωτές και πελάτες του πως δεν 
εµπλέκεται πιστοποιηµένη από τον συ-
γκεκριµένο Φορέα επιχείρηση µε το πα-
ραπάνω συµβάν.

Την εντατικοποίηση ελέγχων χαιρε-
τίζει µε ανακοίνωσή της και η Πανελλή-

νια Ένωση Μεταποιητών Αλλαντοποιών 
και Εργαστηρίων Κρέατος µέλος της Ε-
∆ΟΚ, η οποία ωστόσο ζητά από τα αρ-
µόδια όργανα να δηµοσιοποιήσουν ά-
µεσα το όνοµα της εµπλεκόµενης εται-
ρείας και τα είδη των εν λόγω προϊό-
ντων, καθώς όπως αναφέρει «η µη δη-
µοσιοποίηση  αυτών δηµιουργεί τερά-
στια αναστάτωση στην αγορά και τους 
καταναλωτές αφού ο καθένας θεωρείται 
«ύποπτος». H κατάσταση στην οποία έ-
χουν περιέλθει τα καταστήµατα λιανικής 
µε τα ράφια τους γεµάτα προϊόντα που 
δεν γνωρίζουν κατά πόσο πληρούν τις 
προϋποθέσεις, αλλά και τον καταναλω-
τή που ενώ ενηµερώνεται µε τις ανακοι-
νώσεις δεν βλέπει καµία αποµάκρυνση 
από τα ράφια. Η κατάσταση ως έχει, µε 
την σιωπή και την γενικόλογη ανακοί-
νωση δεν εξυπηρετεί κανέναν», τονίζει.

Αποσύρθηκαν γενικώς και...
αορίστως τόνοι κοτόπουλων
και χιλιάδες αυγά δήθεν βιολογικά

Οι νέοι προτιμούν φιάλες κρασιών 
με φελλό, οι 65άρηδες βιδωτό πώμα
Η πρακτικότητα είναι αυτή που 
υπερισχύει στην περίπτωση της 
επιλογής οίνων µε βιδωτά πώ-
µατα για τις ηλικίες πάνω των 
65 ετών, σε αντίθεση µε τους 
millennials που προτιµούν φι-
άλες σφραγισµένες µε φελλό, 
σύµφωνα µε νέα µελέτη.

«Έχουµε φτάσει σε ένα ση-
µείο όπου η χρησιµότητα και 
η λειτουργικότητα είναι τουλά-
χιστον εξίσου σηµαντικές για 
τους καταναλωτές όπως η πα-
ράδοση. Τα στοιχεία µας δεί-
χνουν ότι οι ηλικιωµένοι κα-
ταναλωτές προτιµούν πλέον 
το βιδωτό πώµα από τις φιά-
λες σφραγισµένες µε φελλό, 
καθώς είναι πολύ εύκολο να 
ανοίξουν », δήλωσε η Lulie 
Halstead ανώτερη αναλύτρια 
της Wine Intelligence.

«Η έρευνά µας δείχνει ότι η 
αποδοχή του βιδωτού πώµα-
τος στους πότες άνω των 65 
ετών είναι ευρέως διαδεδο-
µένη. Ωστόσο, ένα µεγαλύτε-
ρο ποσοστό των καταναλωτών 
στις αρχές της δεκαετίας του 
2020, σύµφωνα µε την έρευ-
νά µας, προτιµούν πραγµατι-

κά το φελλό. Η Gen Z (γεννη-
µένοι από το 2000 µέχρι σήµε-
ρα), συνδέει τον φελλό µε υ-
ψηλότερη ποιότητα και µπορεί 
να θεωρήσει τα κρασιά µε βι-
δωτό πώµα χαµηλότερου κύ-
ρους. Οι Millennial ερωτηθέ-
ντες έχουν δείξει επίσης προ-
τίµηση για το φυσικό φελλό α-
πό εναλλακτικές λύσεις όπως 
τα πλαστικά πώµατα.».

Περισσότεροι από τους µι-
σούς (51%) όλων των ερωτη-
θέντων, ηλικίας 65 ετών και 
άνω, δήλωσαν ότι «τους άρε-
σαν» µπουκάλια µε βιδωτό πώ-
µα στην έρευνα Vinitrac της 
Wine Intelligence. Αντίθετα, το 
18% των ερωτηθέντων ηλικίας 
µεταξύ 18-24 ετών εξέφρασαν 
µια αντίθεση µε τα βιδωτά κα-
πάκια, σε σύγκριση µε µόλις 
το 4% των ερωτηθέντων σε η-
λικίες 65 και πάνω.

Σύµφωνα µε την αναλύτρια 
της Wine Intelligence οι στά-
σεις απέναντι σε διαφορετικά 
συστήµατα κλεισίµατος φιαλών 
ποικίλλουν επίσης σηµαντι-
κά ανάλογα µε τις διαφορετι-
κές αγορές σε όλο τον κόσµο.

∆υναµική 
επιστροφή
το β’ εξάµηνο
της Campari
Η ιταλική εταιρεία 
απεριτίφ και 
οινοπνευµατωδών 
ποτών Campari 
σηµείωσε διψήφιο 
ρυθµό ανάπτυξης 
37% το α’ εξάµηνο 
του 2021, λόγω της 
αυξηµένης οικιακής 
κατανάλωσης και του 
σταδιακού ανοίγµατος 
της εστίασης. Η 
ιταλική πολυεθνική, 
στο portfolio της 
οποίας ανήκει και το 
Ouzo 12, κατέγραψε 
το α’ εξάµηνο 
πωλήσεις 1 δισ. ευρώ, 
ενώ τα καθαρά κέρδη 
διπλασιάστηκαν, 
ξεπερνώντας τα 156  
εκατ. ευρώ. Ψηλά 
στην κατανάλωση τα 
Aperol, Aperol Spritz 
ready-to-enjoy, 
Campari, Campari 
Soda, Crodino, SKYY.

Η απόσυρση αφορά δήθεν «βιολογικά» 
αυγά και κοτόπουλα στην Κρήτη.

Gen Z
Η Gen Z (γεννηµένοι 
από το 2000 µέχρι 

σήµερα), συνδέει τον 
φελλό µε υψηλότερη 

ποιότητα

ΕΡΕΥΝΑ 
WINE INTELLIGENCE

ΑΡΕΣΟΥΝ

ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ
ΜΕ ΒΙ∆ΩΤΟ ΚΑΠΑΚΙ

 

∆ΕΝ ΑΡΕΣΟΥΝ

51%

18%

ΗΛΙΚΙΑΣ 65 ΕΤΩΝ
ΚΑΙ ΑΝΩ

ΗΛΙΚΙΑΣ
18�24 ΕΤΩΝ
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Φάρμα Μετσόβου

Μετά το γάλα 
γαϊδούρας έρχεται 
και θεματικό πάρκο  
Η πρότυπη φάρμα βιολογικής εκτροφής γαϊδουριών 
ετοιμάζει τώρα νέους κωδικούς και επισκέψιμη μονάδα

Λακτόζη
Tο γάλα γαϊδούρας 
είναι το µόνο γάλα 

που µπορούν να 
καταναλώσουν βρέφη 
ή ενήλικες µε δυσανε-
ξία στη λακτόζη, χωρίς 
περιορισµό, σύµφωνα 

µε τον κ. Μπούγια

Η «Φάρµα Μετσόβου» έχει 
αναπτύξει µια σειρά από 
βιολογικά ζυµαρικά, όπως 
χυλοπίτες, τραχανάς, κριθαράκι, 
µε βιολογικό σιµιγδάλι.

ΤOY  ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ 
liamis@agronews.gr

Αγάπη, µεράκι και… γαϊδου-
ρινή υποµονή, είναι τα θεµε-
λιώδη στοιχεία πάνω στα ο-
ποία έχει χτιστεί και αναπτύσ-
σεται η Φάρµα Μετσόβου, µια 
βιολογική εκτροφή µε γαϊδου-
ράκια ελληνικής φυλής, η οποία 
βρίσκεται στη Χρυσοβίτσα του νοµού Ι-
ωαννίνων και λειτουργεί από το 2014.

Η πρότυπη εκµετάλλευση µε τα συµπαθέστα-
τα ιπποειδή, είναι πιθανώς η µόνη στην Ελλάδα 
που είναι καθετοποιηµένη σε τόσο µεγάλο βαθ-
µό, καθώς εκτός της παραγωγής βιολογικού γά-
λακτος, που φτάνει στο ράφι στην τιµή των 125 
ευρώ το κιλό, έχει επεκταθεί και σε άλλα προϊό-
ντα διατροφής και κοσµετολογίας τα οποία σχε-
διάζει να εµπλουτίσει και µε νέους κωδικούς, ε-
νώ στα πλάνα της είναι να γίνει και επισκέψιµη.

«Εκτρέφουµε γύρω στα 250 γαϊδουράκια, από τα 
οποία τα 180 είναι οι αρµεγόµενες µάννες», ανα-

φέρει ο ιδιοκτήτης της φάρµας, Θανά-
σης Μπούγιας και εξηγεί πως το κά-
θε ζώο αρµέγεται έξι µήνες το χρό-
νο, µε την ηµερήσια γαλακτοπα-
ραγωγή να είναι υποχρεωτικά έ-
ως το πολύ 0,5 κιλά, ώστε να µέ-

νει αρκετό γάλα και για τη σωστή 
διατροφή του νεογέννητού του.  Mε 

βάση αυτό τον περιορισµό, η παραγω-
γή της «Φάρµα Μετσόβου», σε ηµερήσια 

βάση κυµαίνεται σε 55-60 κιλά γάλα.
Η παραγόµενη πρώτη ύλη, παστεριώνεται και τυ-

ποποιείται στο πλήρως σύγχρονο εργαστήριο που 
διατηρεί η εκτροφή δίπλα στον στάβλο µε τα γαϊ-
δουράκια και στη συνέχεια το φρέσκο βιολογικό 
γάλα γαϊδούρας «Φάρµα Μετσόβου», διανέµεται σε 
όλη την Ελλάδα σε σηµεία πώλησης βιολογικών 
προϊόντων και σε super market. «Το γάλα γαϊδού-
ρας κυκλοφορεί σε γυάλινη συσκευασία των 100 
ml, µε λιπαρά 0,4%, υψηλή πρωτεΐνη και λακτό-
ζη και έχει διάρκεια ζωής εννέα ηµέρες», αναφέ-
ρει ο κ. Μπούγιας. Το φιαλίδιο στο ράφι και στα 
καταστήµατα βιολογικών τιµάται στα 12,5 ευρώ.

«Είµαστε µια υγιής επιχείρηση και το έχουµε καταφέρει µε τιτάνιο αγώνα», 
τονίζει ο κ. Μπούγιας. Μέχρι στιγµής στη Φάρµα έχουν επενδυθεί γύρω 
στα 500.000 ευρώ, ενώ ο ετήσιος τζίρος της κυµαίνεται στα 300.000 ευρώ. 

Θανάσης Μπούγιας
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Εκτός από το φρέσκο βιολογικό 
γάλα γαϊδούρας, η «Φάρµα Μετσό-
βου» έχει αναπτύξει και µια σειρά 
από βιολογικά ζυµαρικά, όπως χυ-
λοπίτες, τραχανάς, κριθαράκι, που 
παράγονται µε βιολογικό σιµιγδά-
λι και είναι εµβαπτισµένα σε 100% 
γάλα γαϊδούρας, καθώς και τρεις 
διαφορετικές γεύσεις µιας πολύ-
σπορης ενεργειακής µπάρας δη-
µητριακών µε µέλι.

«Από τα τρόφιµα έχουµε και το 
κατεψυγµένο γάλα σε συσκευασία 
250 γραµµαρίων, το οποίο, για την 
ώρα, εξάγεται σε Γερµανία, Πολω-
νία και Κύπρο σε µικρές ποσότη-
τες», επεσήµανε στην Agrenda ο 
κ. Μπούγιας, ο οποίος αποκάλυ-
ψε πως τον Αύγουστο θα ξεκινή-
σει κάποιες καινούριες συνεργα-
σίες στη Γερµανία, οι οποίες προέ-
κυψαν κατά την πρόσφατη επίσκε-
ψη στη Φάρµα οµάδας Ελλήνων και 
Γερµανών επιχειρηµατιών, µε επι-
κεφαλής την Πρόξενο της Γερµα-
νίας στη Θεσσαλονίκη.

Οι συµφωνίες που κυοφορούνται 
αφορούν το κατεψυγµένο γάλα, τα 
ζυµαρικά, τις ενεργειακές µπάρες, 

αλλά και τη σειρά των θεραπευτι-
κών καλλυντικών που έχει αναπτύ-
ξει η Φάρµα, µε βάση το γάλα γαϊ-
δούρας, για τα οποία υπήρξε εν-
διαφέρον πέρσι και από τις ΗΠΑ.

Τα αναπτυξιακά σχέδια της Φάρ-
µας Μετσόβου, ωστόσο, δεν σταµα-
τούν και το επόµενο µεγάλο βήµα 
είναι να υλοποιηθεί µια επένδυση 
ύψους 4 εκατ. ευρώ, που θα τη µε-
τατρέψει σε επισκέψιµο θεµατικό 
πάρκο. «Είναι ένα πλάνο της επό-
µενης πενταετίας. Ήδη µισθώσαµε 
µια έκταση 2.000 στρεµµάτων στην 
περιοχή της Ζίτσας Ιωαννίνων και 
είµαστε στη διαδικασία προπαρα-
σκευής για να ξεκινήσουµε σιγά – 
σιγά να χτίζουµε τις υποδοµές µέ-
σα στο 2022», αποκαλύπτει ο ιθύ-
νων νους της Φάρµας Μετσόβου και 
προσθέτει: «Η ιδέα είναι να αυξή-
σουµε το κοπάδι στα 500 γαϊδου-
ράκια, να έχουµε και άλλα ζώα στο 
χώρο, θερµοκήπια και να παράγου-
µε µόνοι τα υπόλοιπα προϊόντα µας, 
τα οποία τώρα τα δίνουµε φασόν σε 
τρίτους, ώστε όσοι µας επισκέπτο-
νται να έχουν µια ολοκληρωµένη 
αγροτουριστική εµπειρία».

Σε διαδικασία προπαρασκευής επένδυση 
4 εκατ. ευρώ, στόχος οι 500 γαϊδούρες

ΦΑΡΜΑ ΜΕΤΣΟΒΟΥ

Στην ευρύτερη περιοχή της κωµόπολης του 
Μετσόβου Ιωαννίνων, στον οικισµό Χρυσοβίτσας σε 

µια έκταση 50 στρεµµάτων σε απάνεµη πλαγιά, 
βρίσκεται η Φάρµα Μετσόβου. Η εξαγωγική 

δραστηριότητα της επιχείρησης καταλαµβάνει το 
15% της συνολικής παραγωγής. 

Πληροφορίες στο www.farmametsovou.gr.

Νέες υποδοµές
Η επιχείρηση ήδη µίσθωσε 

µία έκταση 2.000 στρµ. 
στη Ζίτσα Ιωαννίνων για 
να ξεκινήσει να χτίζει τις 
υποδοµές µέσα στο 2022

ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

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

agrenda@agronews.gr

Eurobank
Γιώργος Ζανιάς 
πρόεδρος ΔΣ  
Σε σώµα συγκροτήθηκε το νέο 
διοικητικό συµβούλιο της 
Eurobank, υπό την προεδρία του 
Γεώργιου Ζανιά που εξελέγη κατά 
την τακτική γενική συνέλευση 
της εταιρείας στις 23 Ιουλίου. 
Την θέση του Αντιπροέδρου 
ανέλαβε ο Γεώργιος Κ. Χρυσικός, 
ενώ στη θέση του ∆ιευθύνοντα 
Συµβούλου τοποθετείται 
ο Φωκίων Χ. Καραβίας. 

OIV 
Eπιτροπή 
Αμπελουργίας
Στην τελευταία γενική συνέλευση 
του ∆ιεθνή Οργανισµού Οίνου και 
Αµπέλου (OIV), ο Ahmet 
Altindisli από την Τουρκία έγινε 
πρόεδρος της Επιτροπής 
Αµπελουργίας (President of 
Commission I Viticulture). 
Εξειδικευµένος στη βιολογική 
παραγωγή, είναι µέλος της 
Επιστηµονικής Επιτροπής για το 
Παγκόσµιο Συνέδριο Αµπέλου 
και Οίνου.

Πειραιώς Financial 
Holdings A.E.
Η Weatherston 
στο τιμόνι
Η Πειραιώς Financial Holdings 
A.E. ανακοίνωσε ότι η Επιτροπή 
Ελέγχου κατά την από 22.07.2021 
συνεδρίασή της, ανασυγκροτήθηκε 
σε σώµα και όρισε πρόεδρο την κα 
Anne Weatherston. Στη θέση του 
αντιπροέδρου ο Andrew Panzures.

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Στις καλένδες έχουν παραπέµψει δώδε-
κα κράτη µέλη την οδηγία της Κοµισιόν 
για ενσωµάτωση στο εθνικό τους δίκαιο 
16 κανόνων που απαγορεύουν τις αθέ-
µιτες εµπορικές πρακτικές στον αγροδι-
ατροφικό τοµέα. Ήδη, η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή κίνησε διαδικασίες επί παραβάσει 
κατά  των 12 κρατών µελών, αποστέλλο-
ντας σε πρώτη φάση σχετικές προειδοποι-
ητικές επιστολές.

Συγκεκριµένα, Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία,  
Εσθονία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Πολω-
νία, Πορτογαλία,  Ρουµανία, Σλοβενία και 
Τσεχία, καλούνται να ενσωµατώσουν εντός 
διµήνου την οδηγία (2019/633) σχετικά µε 
τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές στην α-
λυσίδα εφοδιασµού γεωργικών προϊόντων 
και τροφίµων, η οποία εκδόθηκε στις 17 
Απριλίου 2019. Μάλιστα, η Γαλλία και η Ε-
σθονία ενηµέρωσαν ότι η νοµοθεσία τους 
µεταφέρει µόνο εν µέρει την οδηγία. Ση-
µειωτέων, η προθεσµία για τη µεταφορά 
της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο έληξε την 
1η Μαΐου 2021.

Μέχρι στιγµής, η Βουλγαρία, η Γερµανία, 
η ∆ανία, η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Ολλανδία, 
η Κροατία, η Λετονία, η Λιθουανία, το Λου-
ξεµβούργο, η Μάλτα, η Ουγγαρία, η Σλοβα-
κία, η Σουηδία και η Φινλανδία κοινοποίη-
σαν στην Επιτροπή ότι έχουν λάβει όλα τα 
αναγκαία µέτρα για τη µεταφορά της οδη-
γίας, δηλώνοντας έτσι την πλήρη µεταφο-
ρά της στο εθνικό τους δίκαιο.

Μάλιστα, η χώρα µας, ενσωµάτωσε µε το 
νόµο 4792/2021 που πήρε ΦΕΚ στις 9 Απρι-
λίου του 2021 την σχετική οδηγία της ΕΕ µε 
«κορωνίδα» των διατάξεων την πρόβλεψη 
ότι τα αλλοιώσιµα προϊόντα θα εξοφλούνται 
σε 30 µέρες και τα λοιπά γεωργικά προϊό-
ντα θα εξοφλούνται σε 60 µέρες. Μέχρι σή-

µερα, διαπιστώνονται αργοπορίες στην εξό-
φληση προϊόντων που υπερβαίνουν ακόµα 
και τους έξι µήνες. Με βάση το νοµοσχέδιο, 
οι αλλαγές αφορούν όλους τους παραγω-
γούς µε τζίρο έως 2 εκατ. ευρώ.

Υπενθυµίζεται ότι η οδηγία διασφαλίζει 
την προστασία όλων των ευρωπαίων γε-
ωργών, καθώς και των µικρών και µεσαί-
ων προµηθευτών, έναντι 16 αθέµιτων ε-
µπορικών πρακτικών από µεγαλύτερους 
αγοραστές στην αλυσίδα εφοδιασµού τρο-
φίµων. Η οδηγία καλύπτει γεωργικά προ-
ϊόντα και τρόφιµα που αποτελούν αντικεί-
µενο εµπορίας στην αλυσίδα εφοδιασµού, 
απαγορεύοντας για πρώτη φορά σε επίπε-
δο ΕΕ τέτοιες αθέµιτες πρακτικές που επι-
βάλλονται µονοµερώς από έναν εµπορι-
κό εταίρο σε άλλον. 

Η εν λόγω οδηγία για τις αθέµιτες εµπο-
ρικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασµού 
γεωργικών προϊόντων και τροφίµων συµ-
βάλλει στην ενίσχυση της θέσης των γεωρ-
γών στην αλυσίδα εφοδιασµού τροφίµων.

Τέλος στις εκπρόθεσµες πληρωµές 
παραγωγών

Οι 16 αθέµιτες εµπορικές πρακτικές που 
πρέπει να απαγορευθούν περιλαµβάνουν, 
µεταξύ άλλων:

i) εκπρόθεσµες πληρωµές και ακυρώ-
σεις παραγγελιών αλλοιώσιµων τροφί-
µων την τελευταία στιγµή·

ii) µονοµερείς ή αναδροµικές αλλαγές 
σε συµβάσεις·

iii) εξαναγκασµό του προµηθευτή να 
πληρώσει για προϊόντα που σπαταλήθη-
καν και

iv) άρνηση σύναψης γραπτών συµβάσεων.
Σύµφωνα µε την οδηγία, οι γεωργοί και 

οι µικροµεσαίοι προµηθευτές, καθώς και 
οι οργανώσεις που τους εκπροσωπούν, θα 
έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν κα-
ταγγελίες κατά των πρακτικών αυτών που 
εφαρµόζουν οι αγοραστές τους. Τα κράτη 
µέλη θα πρέπει να ορίσουν εθνικές αρχές 
που θα διεκπεραιώνουν τις καταγγελίες. 
Η εµπιστευτικότητα προστατεύεται βάσει 
των κανόνων αυτών, ώστε να αποφεύγο-
νται τυχόν αντίποινα από τους αγοραστές.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επίσης λά-
βει µέτρα για την αύξηση της διαφάνει-
ας της αγοράς και την προώθηση της συ-
νεργασίας των παραγωγών. Από κοινού, 
τα µέτρα αυτά θα εξασφαλίσουν µια πιο 
ισορροπηµένη, δίκαιη και αποδοτική α-
λυσίδα εφοδιασµού στον αγροδιατροφι-
κό τοµέα.», τονίζει σε σχετική ανακοίνω-
ση της η Κοµισιόν.

Γράμμα κενό το πλαίσιο 
προστασίας των αγροτών
Δώδεκα κράτη-μέλη δεν έχουν ακόμα θεσπίσει κανόνες κατά των αθέμιτων 
εμπορικών πρακτικών στον αγροδιατροφικό τομέα, η Επιτροπή προειδοποιεί 

Έληξε η προθεσµία 
την 1η Μαΐου

Σηµειωτέων, η προθεσµία για 
τη µεταφορά της οδηγίας στο 

εθνικό δίκαιο έληξε την 1η 
Μαΐου 2021 και µέχρι σήµερα 

12 κράτη-µέλη δεν έχουν 
κάνει τίποτα

Στην Ελλάδα 30 ηµέρες 
για εξόφληση 
παραγωγών

Η χώρα µας, ενσωµάτωσε 
µε το νόµο 4792/2021 που 
πήρε ΦΕΚ στις 9 Απριλίου 

του 2021 την σχετική οδηγία 
της ΕΕ µε «κορωνίδα» των 

διατάξεων την πρόβλεψη ότι 
τα αλλοιώσιµα προϊόντα θα 

εξοφλούνται σε 30 µέρες και 
τα λοιπά γεωργικά προϊόντα 
θα εξοφλούνται σε 60 µέρες 
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Με τη µέση κατά κεφαλήν κατανάλωση 
κρέατος στην Ισπανία να υπερβαίνει το 1 
κιλό την εβδοµάδα, η χώρα της Ιβηρικής 
βρίσκεται στο νούµερο 1 της παγκόσµιας 
κατάταξης και εκεί η δηµοφιλής πλέον 
περιβαλλοντική ευαισθησία που στοχο-
ποιεί την κτηνοτροφία αποτελεί κόκκινο 
πανί για την ισπανική κοινή γνώµη. Οι 
εξελίξεις των τελευταίων ηµερών έχουν 
δώσει τροφή σε µια ενδοκυβερνητική 
διαµάχη, µε πρωταγωνιστές τον υπουρ-
γό Γεωργίας Λούι Πλάνας, τον πρωθυ-
πουργό Πέδρο Σάντσες και τον υπουργό 
Προστασίας του Καταναλωτή Αλµπέρτο 
Γκαρζόν, µε αιχµή την αγαπηµένη των 
Ισπανών µοσχαρίσια µπριζόλα chuletόn.  

Η αφορµή που πυροδότησε αυτόν τον 
δηµόσιο διάλογο, ήταν η παρουσίαση 
του νέου κλιµατικού νοµοθετικού πα-
κέτου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θέ-
λει να κόψει κατά 55% τις εκποµπές διο-
ξειδίου του άνθρακα του µπλοκ µέχρι το 
2030. Ως γνωστόν, σε τέτοιες φιλόδοξες 
πρωτοβουλίες ο πρώτος «χαµένος» κατά 
γενική οµολογία των ιθυνόντων τέτοιων 
πολιτικών είναι η κτηνοτροφία, αφού οι 
παρεµβάσεις εδώ κοστίζουν λιγότερο ή 
µάλλον στοιχίζουν µόνο πολιτικά. Κι 
αυτό παρά το γεγονός ότι τουλάχιστον 
στην Ευρώπη, η συµµετοχή της εντατικής 
κτηνοτροφίας στις εκποµπές αερίων του 
θερµοκηπίου είναι σχεδόν ανεπαίσθη-
τη, βάσει στοιχείων της Eurostat, αφού 
δεν υπερβαίνει το 4% επί του συνόλου. 

Καµπάνια της παράταξης Podemos
Τα στοιχεία αυτά δεν εµπόδισαν τον 

35χρονο υπουργό της παράταξης Podemos 
Αλµπέρτο Γκαρζόν, να ξεκινήσει µια κα-
µπάνια στην Ισπανία, χωρίς να έχει ε-
νηµερώσει κανέναν, ούτε καν τον πρω-
θυπουργό, κατά της κατανάλωσης κρέ-
ατος, λέγοντας πως «το πολύ κρέας κα-
ταστρέφει την υγεία µας και το περιβάλ-
λον». Σε µια προσπάθεια να διασκεδά-
σει τις εντυπώσεις, ο πρωθυπουργός Πέ-
δρο Σάντες σχολίασε πως «µια καλοψη-
µένη µπριζόλα είναι ανεκτίµητη για µέ-
να». Ωστόσο η δηµόσια κατακραυγή α-
πό τους υπέρµαχους της κρεατοφαγίας 
και τους κτηνοτρόφους έναντι της κυ-
βέρνησης, είχε ήδη φτάσει στο γραφείο 

του υπουργού Γεωργίας Λούις Πλάνας. 
Εκείνος υποστήριξε ότι δεν γνώριζε για 
την εν λόγω καµπάνια, κατηγορώντας 
παράλληλα τον Αλµπέρτο Γκαρσόν ότι 
«τον χρησιµοποίησε».

«∆εν γνώριζα», λέει ο Λούις Πλάνας
Θέλοντας να καθησυχάσει τον κτηνο-

τροφικό κόσµο της Ισπανίας, ο υπουρ-
γός Γεωργίας Λούις Πλάνας στάθηκε 
στην ανάγκη διατήρησης µεγάλων ζω-
νών στην Κεντρική Ισπανία που εγκατα-
λείπονται, αναδεικνύοντας το ρόλο της 
βοοτροφίας ως κλειδί για την οικονοµι-
κή ανάπτυξη της υπαίθρου. 

Στη συνέχεια ανέδειξε µε στοιχεία τη 
µικρή συµβολή της εντατικής κτηνοτρο-
φίας στην επιβάρυνση της ατµόσφαι-
ρας, συγκρίνοντάς την µε άλλους κλά-
δους της οικονοµίας, όπως είναι η βαριά 
κτηνοτροφία και οι µεταφορές. Συνολι-
κά η αγροτική δραστηριότητα ευθύνεται 
για το 12% των εκποµπών ρύπων στην Ι-
σπανία, εκ των οποίων το 66% προέρχε-
ται από την κτηνοτροφία. Αντίστοιχη εί-
ναι η αναλογία και στα υπόλοιπα κράτη 
µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

∆εν µπορούµε να περιµένουµε πολλά από 
την κτηνοτροφία, λέει ο Βοϊτσεχόφσκι

Όπως σχολιάζει το Politico, παρά το γε-
γονός ότι η αγροτική παραγωγή είναι ο 
λιγότερο επιβαρυντικός κλάδος της οικο-
νοµίας, οι νοµοθέτες εκτιµούν πως µπο-
ρούν να πετύχουν µια εύκολη νίκη, µε 
µικρό κόστος. Ωστόσο η επιστράτευση 
οµολογουµένως κακοπληρωµένων κτη-
νοτρόφων οι οποίοι ωστόσο διατηρούν 
µια πολιτική επιρροή, δεν είναι πάντο-
τε καλή ιδέα, συνεχίζει το Politico, που 
απευθύνθηκε στον επίτροπο Γεωργίας 
της ΕΕ, Γιάνουζ Βοϊτσεχόφσκι, προκει-
µένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο αναφο-
ρικά µε τους σχεδιασµούς της Κοµισιόν 
στον κλάδο σε συνάρτηση µε την πολιτι-
κή µείωσης 55% των εκποµπών ρύπων.  
«Με µόλις το 4% των αερίων του θερµο-
κηπίου στην ΕΕ να προέρχεται από τις 
κτηνοτροφικές µονάδες, δεν µπορούµε 
να περιµένουµε πολλά από τον κλάδο. 
Θα εστιάσουµε κυρίως σε περιορισµούς 
στη µεταφορά ζώων και των αχρείαστων 
αποστολών, προβάλλοντας την κουλτού-
ρα της εντοπιότητας» σχολίασε ο Πολω-
νός Επίτροπος. 

Ισπανικός εμφύλιος 
για τη μπριζόλα, 
στόχος η κτηνοτροφία 
Ενδοκυβερνητική κόντρα με εμπλοκή Κομισιόν 
που «νερώνει» την κριτική της στους κτηνοτρόφους 

ΡΥΠΟΙ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΑ   

66%
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

12%
ΑΓΡΟΤΙΚΗ

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΙΣΠΑΝΙΑ

EE

4%

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

ΣΤΟΧΟΣ

ΤΟΥ ∆ΙΟΞΕΙ∆ΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 
ΕΩΣ ΤΟ 2030

55%
Η ΜΕΙΩΣΗ

Ανεπαίσθητη 
Τουλάχιστον στην Ευρώπη, η 

συµµετοχή της εντατικής κτηνο-
τροφίας στις εκποµπές αερίων 

του θερµοκηπίου δεν υπερβαίνει 
το 4% επί του συνόλου, βάσει 
των στοιχείων της Eurostat
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∆εν θα προσµετρώνται στο εξωγεωργικό ει-
σόδηµα, για να είναι κανείς κατά κύριο ε-
πάγγελµα αγρότης και άρα να δικαιούται το 
αφορολόγητο, οι συντάξεις λόγω θανάτου, 
οι αντιµισθίες των αιρετών Ο.Τ.Α. και το ε-
πίδοµα διατροφής τέκνων και το κοινωνι-
κό µέρισµα. Την εξαίρεση αυτή, προβλέπει 
Κοινή Υπουργική Απόφαση του υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Σπήλιου Λιβανού 

και του υφυπουργού Οικονοµικών κ. Από-
στολου Βεσυρόπουλου, σύµφωνα µε την ο-
ποία διευρύνεται ο αριθµός των δικαιουµέ-
νων εγγραφής στο Μητρώο, «ενώ συγχρόνως 
διορθώνονται κάποιες στρεβλώσεις», όπως 
υποστηρίζεται σε σχετική ανακοίνωση χω-
ρίς ωστόσο να γίνεται αναλυτική αναφορά.

Όπως είναι γνωστό, η εγγραφή στο Μη-
τρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσε-

ων για κατ’ επάγγελµα αγρότες προϋποθέτει 
ότι το 50% του συνολικού εισοδήµατος των 
εγγραφοµένων να προέρχεται από αγροτι-
κή δραστηριότητα. Παράλληλα, ως αγροτικό 
εισόδηµα λογίζεται πλέον, σύµφωνα µε την 
ΚΥΑ, το εισόδηµα που προέρχεται από εκµε-
τάλλευση φωτοβολταϊκών σταθµών, ισχύος 
µικρότερης των 500 KW, αντί των 100KW που 
ίσχυε µέχρι πρότινος.

Πιο εύκολα πιάνεται ο ορισμός του «κατ’ επάγγελμα αγρότη» 

Η απάντηση των 
Βρυξελλών αναφέρει 
ότι η εμπορική 
χρήση της ποικιλίας 
«Καλαμών» και 
«Καλαμάτα» 
προϋπήρχε της 
θεσμοθέτησης 
του ΠΟΠ

ΤOY   ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Άλλο Ελιά Καλαµάτα ΠΟΠ και άλλο Kalamata 
Olives εξηγεί η Κοµισιόν στους Μεσσή-
νιους, µε επιστολή του επιτρόπου Γεωρ-
γίας, Γιάνουζ Βοϊτσεχόφσκι σε απάντη-
ση προγενέστερης επιστολής του δηµάρ-
χου Καλαµάτας Θανάση Βασιλόπουλου. 

Η απάντηση των Βρυξελλών αναφέρει 
ότι η εµπορική χρήση της ποικιλίας «Κα-
λαµών» και «Καλαµάτα» προϋπήρχε της 
θεσµοθέτησης του ΠΟΠ, τη δεκαετία του 
1950, υιοθετώντας εν πολλοίς την επιχει-
ρηµατολογία που αναπτύσσει επί του θέ-
µατος η ∆ιεπαγγελµατική Οργάνωση Ε-
πιτραπέζιας Ελιάς (∆ΟΕΠΕΛ) και η Ένω-
ση Μεταποιητών Εξαγωγέων Τυποποιη-
τών Επιτραπέζιας Ελιάς (ΠΕΜΕΤΕ). 

Η επιστολή του ∆ηµάρχου Καλαµά-
τας, στάλθηκε τον περασµένο Μάιο µε 
αφορµή την εκδίκαση της υπόθεσης της 
πολυθρύλητης απόφασης Αποστόλου 
(331/20735/2018 – ΦΕΚ 648Β/26-2-2018) 
για την ελιά Καλαµών, στην οποία ως 
γνωστόν οι προσφεύγοντες Μεσσήνιοι 
ζητούν την ακύρωση της. Συνοπτικά η 
εν λόγω υπουργική απόφαση του 2018 
διευκολύνει και τυπικά τη διακίνηση δι-
εθνώς της συγκεκριµένης ποικιλίας µε 
την ένδειξη Kalamata Olives, κάτι που 
είναι διαφορετικό και τελείως ανεξάρ-
τητο από το ΠΟΠ και τη λειτουργία του.

Το ίδιο φαίνεται ότι αντιλαµβάνεται και 
η Κοµισιόν, µε τον Πολωνό Επίτροπο να 
αναφέρει στην επιστολή του: «Ήδη πριν 
από την καταχώριση αυτού του ΠΟΠ, η 

ποικιλία της ελιάς ήταν γνωστή και εµπο-
ρευόταν ως «Καλαµών» και το συνώνυµό 
της «Καλαµάτα» καθώς και η ποικιλία φυ-
τών που κοινοποιήθηκε από τις αρµόδιες 
ελληνικές αρχές στο σύστηµα FRUMATIS, 
είναι γνωστό ότι η παραγωγή του ποικι-
λία φυτών στην Ελλάδα, εκτός της γεω-
γραφικής περιοχής του ΠΟΠ «Ελιά Καλα-
µάτας», υπερβαίνει κατά πολύ την παρα-
γωγή του ΠΟΠ. Επιπλέον, η ποικιλία των 
φυτών καλλιεργείται εκτός Ελλάδας, και 
τόσο οι ελληνικές όσο και οι µη ελληνι-
κές ελιές που δεν πληρούν τις προϋποθέ-
σεις για την ΠΟΠ διατίθενται ευρέως υπό 
την ονοµασία της ποικιλίας».

Επιπλέον η Κοµισιόν αναφέρει πως η 
καταχώριση της ΠΟΠ που περιέχει ή πε-
ριλαµβάνει µια ονοµασία ποικιλίας δεν 
εµποδίζει την παράλληλη χρήση του ό-
ρου της ποικιλίας υπό την προϋπόθεση: 

(α) το προϊόν προέρχεται από την ποικιλία 
(β) οι καταναλωτές δεν παραπλανούνται 
(γ) η χρήση συνιστά θεµιτό ανταγω-

νισµό και 
δ) η χρήση δεν εκµεταλλεύεται τη φή-

µη του ΠΟΠ.
«Επιπλέον, µόνο το ΠΟΠ µπορεί να πε-

ριγραφεί µε τη συγκεκριµένη καταχωρι-
σµένη ονοµασία «Ελιά Καλαµών / Ελιά Κα-
λαµάτας» και να συνοδεύεται από το επί-

Η απάντηση των 
Βρυξελλών δείχνει 
να υιοθετεί εν 
πολλοίς την επιχει-
ρηµατολογία της 
∆ΟΕΠΕΛ και της 
ΠΕΜΕΤΕ. 

Απάντηση Βοϊτσεχόφσκι 
Άλλο η ποικιλία 
και άλλο το ΠΟΠ 
για ελιά Καλαμών

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΛΙΑ 
ΠΟΠ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

 ΕΞΑΓΩΓΕΣ

2017

�ΚΙΛΑ�
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2018

2019

136.559

123.512

164.266

164.620

180.772

181.525181.525

180.772

136.559



Agrenda 45ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Σάββατο 31 Ιουλίου & Κυριακή 1 Αυγούστου 2021

Σε δεύτερη προκήρυξη προχώρησε ο ΕΛΓΟ-
∆ήµητρα σχετικά µε την πιστοποίηση και εγ-
γραφή στο Μητρώο φυσικών προσώπων ε-
πιθυµούν να πιστοποιηθούν ως Γεωργικοί 
Σύµβουλοι (Γ.Σ.) και εγγεγραµµένους στο 
Μητρώο Γ.Σ. που επιθυµούν και δύνανται, 
βάσει του βασικού τίτλου σπουδών τους, να 
πιστοποιηθούν σε επιπλέον θεµατικά πεδία. 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 27 Ιουλίου έ-

ως 30 Σεπτεµβρίου, αποκλειστικά ηλεκτρο-
νικά, στη διαδικτυακή εφαρµογή του Συστή-
µατος Παροχής Συµβουλών σε Γεωργικές Εκ-
µεταλλεύσεις http://agroadvisors.elgo.gr 

Η Πιστοποίηση είναι αορίστου διάρκειας, 
ενώ για να πιστοποιηθεί ένα φυσικό πρό-
σωπο ως Γ.Σ. πρέπει να είναι κάτοχος τίτ-
λου σπουδών: Γεωπόνου, Κτηνιάτρου, ∆α-
σολόγου, Περιβαλλοντολόγου, Γεωλόγου, 

Μηχανικού Περιβάλλοντος, Οικονοµολό-
γου, Οινολόγου, Τεχνολογίας Γεωπονίας, 
Τεχνολογίας ∆ασοπονίας και ∆ιαχείρισης 
Φυσικού Περιβάλλοντος των Ανωτάτων Εκ-
παιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυµάτων 
της χώρας (Α.Ε.Ι.-Α.ΤΕ.Ι.) ή αναγνωρισµένων 
ισότιµων τίτλων σπουδών, σχολών της αλ-
λοδαπής. Για τις πιστοποιήσεις δίνονται ε-
ξετάσεις σε ύλη προκαθορισµένη. 

Έως 30 Σεπτεμβρίου αιτήσεις πιστοποίησης Συμβούλων

∆ύσκολο δείχνει το φετινό καλοκαί-
ρι για τις τιµές παραγωγού στην α-
γορά της πατάτας, παρά το γεγονός 
ότι η εστίαση έχει ανοίξει, η ζήτηση 
έχει ενισχυθεί και η προσφορά του 
προϊόντος δεν είναι ιδιαίτερα µεγά-
λη. Βεβαίως, ο λόγος γίνεται για την 
«πατάτα µε τα χίλια πρόσωπα», η ο-
ποία έχει και ανάλογη αντιµετώπι-
ση από τις µεγάλες αλυσίδες λιανι-
κής. Η πατάτα Νάξου για παράδειγ-
µα, η οποία σηµειωτέον φέτος δεν 
έγραψε ικανοποιητικές αποδόσεις 
(κάποιοι παραγωγοί µάλιστα είχαν 
πρόβληµα και µε τους σπόρους), συ-
νεχίζει να έχει µεγάλη ζήτηση από 
τα super market, µε τις τελευταίες 
παραδόσεις προϊόντος στον AB να 
γράφουν για τον παραγωγό πάνω 
από 55 λεπτά το κιλό (µεγάλα µεγέ-
θη). Σηµειωτέον ότι τους µήνες Μά-
ϊο και Ιούνιο οι αντίστοιχες ποιότη-
τες πατάτας Νάξου τιµολογούνταν 
µέχρι και 90 λεπτά το κιλό. 

Σ’ αυτό το πλαίσιο, οι πατατοκαλ-
λιεργητές της Νάξου έχουν κάθε λό-
γο να παραπονιούνται για την εκ-
καθάριση που τους έγινε, τόσο α-
πό τον Συνεταιρισµό (ΕΑΣ Νάξου), 
όσο και από τους δύο ιδιώτες δι-
ακινητές της τοπικής παραγωγής. 
Και οι τρεις παρέλαβαν το προϊόν 
µε ανοιχτή τιµή και µάλλον υιοθέ-
τησαν κοινή γραµµή στην εκκαθά-

ριση προσφέροντας, 36 λεπτά η Ε-
ΑΣ Νάξου, 30 λεπτά η Πατατοσπο-
ρική (Γεωργάτος -Τσιράκης) και 37 
λεπτά η Ναξία Γη (Κουτελιέρης). Οι 
τιµές αυτές απέχουν πολύ από τις τι-
µές που «έκοψαν» οι αλυσίδες λια-
νικής. Κι αν για το ιδιωτικό εµπόριο 
δεν µπορούν να ειπωθούν πολλά, 
πέραν των όσων υπαγορεύουν οι ά-
γραφοι νόµοι της αγοράς, για την 
πολιτική της Ένωσης είναι φυσικό 
να υπάρχουν ενστάσεις. 

Πολύ χειρότερη είναι βέβαια αυτό 
τον καιρό η κατάσταση στην περιο-
χή της Αχαϊας και της Ηλείας, όπου 
οι τιµές παραγωγού έχουν κατρακυ-
λήσει τις τελευταίες εβδοµάδες στα 
10-12 λεπτά το κιλό. Οι καλλιεργη-
τές που έχουν αυτή τη δυνατότητα ε-
πιλέγουν την αποθήκευση του προ-
ϊόντος, µε την ελπίδα ότι θα υπάρ-
ξει καλύτερη συγκυρία το επόµενο 
διάστηµα. Να σηµειωθεί πάντως ό-
τι η τελευταία συγκοµιδή ξεκίνησε 
καλά (πριν το Πάσχα) όταν οι τιµές 
που έπιαναν οι παραγωγοί ήταν πε-
ρί τα 40 λεπτά το κιλό, κάτι που κρά-
τησε µέχρι τα τέλη Μαΐου. Από εκεί 
και πέρα οι τιµές πήραν την κατιού-
σα, µε τις µεγαλύτερες ποσότητες να 
φεύγουν µε 25 και 30 λεπτά το κι-
λό τον Ιούνιο και ακόµα χαµηλότε-
ρα τον Ιούλιο, πριν βρεθούν στον 
πάτο το τελευταίο διάστηµα.  

σηµο λογότυπο ΠΟΠ ΕΕ, το οποίο επιτρέ-
πει στους καταναλωτές να αναγνωρίζουν 
το προϊόν προέλευσης ΠΟΠ στην αγορά».

Νέα συζήτηση µε φορείς της Μεσσηνίας
Υπενθυµίζεται ότι στην επιστολή του ∆η-

µάρχου Καλαµάτας, την οποία συνυπέγρα-
φαν ο Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας, οι 
∆ήµαρχοι του νοµού, ο πρόεδρος του Επι-
µελητηρίου Μεσσηνίας και οι φορείς που 
είχαν προβεί στην καταγγελία, ζητείτο να 
υπάρξει ενεργή παρέµβαση της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης ως θεµατοφύλακας των Συν-
θηκών για την προστασία του ευρωπαϊκού 
προϊόντος «Elia Kalamatas» ΠΟΠ.

Σύµφωνα µε τον ∆ήµαρχο, η εξέλιξη του 
θέµατος θα τεθεί σε συζήτηση µε τους ε-
µπλεκόµενους φορείς της Μεσσηνίας προ-
κειµένου να καθοριστούν και τα επόµενα 
βήµατα, καθώς από την απάντηση του Επι-
τρόπου γίνεται σαφές ότι οι Υπουργικές Α-
ποφάσεις τόσο του 2016, όσο και του 2018 
για το ζήτηµα αυτό, πέραν της σύγχυσης  
που έχουν προκαλέσει, αφήνουν περιθώ-
ρια ελεύθερης χρήσης του όρου «Καλαµά-
τα» από Τρίτες χώρες, µε ότι αυτό συνε-
πάγεται για την προστασία του εµβληµα-
τικού εθνικού προϊόντος µας.

Παράπονα 
παραγωγών

Τους µήνες Μάιο 
και Ιούνιο, τα 

µεγάλα µεγέθη 
τιµολογούνταν 

µέχρι και 90 
λεπτά το κιλό. 

Έτσι, έχουν κάθε 
λόγο να παραπο-
νιούνται για την 
εκκαθάριση που 

τους έγινε

Από τα ψηλά στα χαμηλά η τιμή της πατάτας, 
δυσαρέσκεια των παραγωγών και στη Νάξο

Στο FRUMATIS

«Για την καταχώριση του 
όρου «Καλαµάτα» στο 
Ελληνικό Μητρώο 
Φυτικών Ποικιλιών και 
στο FRUMATIS, η 
νοµοθεσία της ΕΕ για τα 
οπωροφόρα δεν 
προέβλεπε δυνατότητα 
αξιολόγησης της 
καταλληλότητας των 
ονοµαστικών ποικιλιών. 
Τα κράτη είναι υπεύθυνα 
για την εισαγωγή αυτών 
των ονοµασιών στη βάση 
FRUMATIS2. 
Στοχεύουν στην αύξηση 
της ευαισθητοποίησης 
των καταναλωτών για 
την ποιότητα και τη 
γεύση των ποικιλιών 
ελιάς Konservolia, 
Χαλκιδική, Καλαµάτα και 
Θρούµπα», απαντά ο 
Επίτροπος Γεωργίας.
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Απόσταξη 
και εργόσημο 
ζητούν οι 
αμπελουργοί
Σιγή ασυρµάτου εξακολουθεί να 
υφίσταται εκ µέρους του οικονοµικού 
επιτελείου απέναντι στα αιτήµατα του 
αµπελοοινικού κλάδου για 
πρόσθετους πόρους της τάξης των 10 
εκατ. ευρώ που θα συνδράµουν στα 
υπάρχοντα 9 εκατ. ευρώ του εθνικού 
φακέλου για την υλοποίηση του 
µέτρου της απόσταξης κρίσης.
Το καµπανάκι ενόψει και του φετινού 
τρύγου έχουν ήδη χτυπήσει η Εθνική 
∆ιεπαγγελµατική Οργάνωση Αµπέλου 
και Οίνου (Ε∆ΟΑΟ), η Κεντρική 
Συνεταιριστική Ένωση Αµπελοοινικών 
Προϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ) και ο 
Σύνδεσµος Ελληνικού Οίνου (ΣΕΟ), 
τονίζοντας πως το ποσό των 9 εκατ. 
ευρώ που διατίθεται τελικά, δεν 
επαρκεί για να καλύψει τα συνολικά 
αιτήµατα των οινοποιείων ώστε να 
αποσυµφορηθεί η κατάσταση από τα 
πλεονάσµατα οίνου που δηµιούργησε 
η πανδηµία.
Σε συνέχεια των παραπάνω, ερώτηση 
στα αρµόδια υπουργεία κατέθεσε 
και το ΚΙΝΑΛ, µε πρωτοβουλία του 
βουλευτή Β. Γκεγκέρογλου τονίζοντας 
και την ανάγκη θεσµοθέτησης 
εργοσήµου αγρεργατών για τις 
κεφαλαιουχικές αγροτικές - 
οινοποιητικές επιχειρήσεις, τους 
συνεταιρισµούς και τις συνεταιριστικές 
επιχειρήσεις, δεδοµένου ότι κατά τη 
διάρκεια κυρίως του τρύγου από 
Αύγουστο έως Οκτώβριο και σε 
σηµαντικό βαθµό κατά το ξεφύλλισµα 
από το Μάιο έως τον Ιούνιο υπάρχει 
αυξηµένη ανάγκη για εποχιακούς 
εργάτες γης. 
Μάλιστα, θυµίζει πως επ’αυτού σε 
πρόσφατο σχέδιο νόµου του 
Υπουργείου Οικονοµικών το Κίνηµα 
Αλλαγής, κατέθεσε απολύτως κοµβική 
για τον αµπελοοινικό τοµέα 
τροπολογία (αριθµό 983 και ειδικό 
αριθµό 165/15.7.2021), η οποία δεν 
έτυχε της απαραίτητης προσοχής 
από την κυβέρνηση.

Για επικουρική ατομικός
κουμπαράς με 500 ευρώ 
Αντιδράσεις αγροτών για το νέο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Στην ασφάλιση του νέου Ταµείου Επικου-
ρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕ-
ΚΑ) υπάγονται υποχρεωτικά όλα τα πρό-
σωπα ανάµεσα τους και νέοι αγρότες και 
κτηνοτρόφοι που αναλαµβάνουν για πρώ-
τη φορά, από την 1η Ιανουαρίου 2022 και 
εφεξής ασφαλιστέα εργασία-απασχόληση 
ή αποκτούν ασφαλιστέα ιδιότητα, για την 
οποία υφίσταται µέχρι την ανωτέρω ηµε-
ροµηνία, υποχρέωση υπαγωγής στον Κλά-
δο Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ. Ε-
πίσης, προαιρετικά µπορούν να ενταχθούν 
όλοι οι ασφαλιζόµενοι οι οποίοι έχουν γεν-
νηθεί από 1ης.1.1987.

Την εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστή-
µατος προκαθορισµένων εισφορών στην ε-
πικουρική ασφάλιση, προβλέπει το νοµο-
σχέδιο του υπουργείου Εργασίας που κατα-
τέθηκε στη Βουλή, υπό τον τίτλο «Ασφαλι-
στική Μεταρρύθµιση για τη Νέα Γενιά», το ο-
ποίο έχει προκαλέσει αντιδράσεις εκ µέρους 
του αγροτικού κόσµου. Ενδεικτική είναι η α-
νακοίνωση της Γραµµατείας της Πανελλαδι-
κής Επιτροπής των Μπλόκων, η οποία υπο-
στηρίζει ότι ό νεοεισερχόµενος αγρότης και 
κτηνοτρόφος θα πληρώνει εκτός της κύρι-
ας ασφάλισης στον ΟΓΑ, ένα ποσό µεγαλύ-
τερο από 500 ευρώ τον χρόνο επιπλέον για 
τον ατοµικό ασφαλιστικό κουµπαρά της ε-

πικουρικής σύνταξης. την ώρα που η πλει-
οψηφία τους αδυνατεί να πληρώσει την α-
σφαλιστική εισφορά στην κατώτερη κατη-
γορία για την κύρια σύνταξη.

H ΠΕΜ αµφισβητεί τις κυβερνητικές αιτιά-
σεις και του υπουργείου Εργασίας ότι ο  νέ-
ος ασφαλισµένος αποκτά µέσω του ατοµι-
κού κουµπαρά τον έλεγχο της σύνταξής του, 
υποστηρίζοντας πως αυτό  είναι «καραµπι-
νάτη κοροϊδία» αφού δεν υπάρχει δέσµευ-
ση ότι στο τέλος του εργάσιµου βίου του α-
σφαλισµένου θα αποδώσει συγκεκριµένο 
ποσό επικουρικής σύνταξης, αν και οι ει-
σφορές που θα έχει αποδώσει θα είναι πο-
λύ συγκεκριµένες. 

Tο σύστηµα προκαθορισµένων εισφορών
Με το κεφαλαιοποιητικό σύστηµα προ-

καθορισµένων εισφορών, οι τρέχουσες κα-

ταβαλλόµενες εισφορές σωρεύονται και ε-
πενδύονται σχηµατίζοντας αποθεµατικό το ο-
ποίο αποτελεί τη βάση υπολογισµού των µελ-
λοντικών παροχών προς τους δικαιούχους.

Οι εισφορές και οι εν γένει πόροι του 
ΤΕΚΑ θα τοποθετούνται σε χρηµατοπιστω-
τικά µέσα και ακίνητα, µε στόχο την επίτευ-
ξη αποδόσεων για τη χρηµατοδότηση πα-
ροχών στους δικαιούχους, σύµφωνα µε τα 
ειδικότερα χαρακτηριστικά κάθε επενδυτι-
κού προγράµµατος.

Τα περιουσιακά στοιχεία επενδύονται 
πρωτίστως σε ρυθµιζόµενες αγορές.

Οι ασφαλισµένοι του Ταµείου Επικου-
ρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης που 
έχουν συµπληρώσει χρόνο ασφάλισης του-
λάχιστον 15 ετών, δικαιούνται ισόβια µηνι-
αία επικουρική σύνταξη γήρατος, εφόσον 
συνταξιοδοτηθούν για την αυτή αιτία από 
τον φορέα ασφάλισής τους.

Σε σχέση µε την κρατική εγγύηση, ορί-
ζεται ότι κατά το χρόνο επέλευσης των κα-
λυπτόµενων κοινωνικοασφαλιστικών κιν-
δύνων το κράτος εγγυάται την καταβολή ε-
λάχιστης ανταποδοτικής µηνιαίας επικου-
ρικής σύνταξης. 

Οι ασφαλισµένοι θα µπορούν να επιλέ-
ξουν διαφορετικό επενδυτικό πρόγραµµα 
ή συνδυασµό προγραµµάτων, το οποίο θα 
µπορούν να αλλάξουν µε αίτηση που µπο-
ρεί να υποβάλλεται ανά 3 έτη και εντός 1 
µήνα από τη συµπλήρωση κάθε τριετίας.

Στο τζόγο;
«Tα ποσά από τον «κουµπαρά» θα 
τζογάρονται σε διάφορες επιχει-
ρήσεις, οµόλογα κ.λπ., συνεπώς 
είναι υπαρκτός ο κίνδυνος να 

χαθούν», αναφέρει η Επιτροπή 
Μπλόκων στην ανακοίνωσή της
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Για το 2022 θα χορηγηθεί συνδεδεµένη ενίσχυση 
στους δικαιούχους παραγωγούς των παρακάτω 
προϊόντων, ο προϋπολογισµός της οποίας θα 
κινηθεί στα φετινά επίπεδα: ρύζι, σκληρό σιτάρι, 
βοοειδή, βιοµηχανική τοµάτα, πορτοκάλια για 
χυµοποίηση, όσπρια, πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά 
ψυχανθή, σπόροι σποράς, σπαράγγι, σηροτροφία, 
τεύτλα, βοοειδή (χωρίς γη), ροδάκινα 
για χυµοποίηση, αιγοπρόβατα (χωρίς γη), 
αιγοπρόβατα, κορινθιακή σταφίδα , καρποί µε 

κέλυφος, µήλα, σανοδοτικά ψυχάνθη. «Η απόφαση 
αυτή λήφθηκε µε σκοπό να µην αιφνιδιαστούν 
οι Έλληνες παραγωγοί», κατά τον υπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιο Λιβανό. Για κάποια 
από αυτά τα προϊόντα ίσως να είναι και η τελευταία 
χρονιά που λαµβάνουν συνδεδεµένη πληρωµή, 
καθώς το καθεστώς αυστηροποιείται στις 
προϋποθέσεις του σύµφωνα µε τα νοµικά κείµενα 
της νέας ΚΑΠ. Παράλληλα, εξετάζεται και η ένταξη 
νέων προϊόντων στη θέση τους (π.χ ελιά). 

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Το σύστηµα ενισχύσεων που θα ι-
σχύσει για τις αιτήσεις ΟΣ∆Ε 2022 
και θα αποτελέσει παρακαταθήκη 
για τα δικαιώµατα της ερχόµενης 
πενταετίας, είναι υποχρεωµένη να 
κοινοποιήσει στις Βρυξέλλες έως την 
Κυριακή 1η Αυγούστου η Ελλάδα. 
Σύµφωνα µε τις µέχρι στιγµής πλη-
ροφορίες, το 2022 όσα δικαιώµα-
τα έχουν Μοναδιαία Αξία (AMA∆) 
µικρότερη του 90% της µέσης πε-
ριφερειακής αξίας, θα έχουν αύ-
ξηση της αξίας τους τουλάχιστον 
κατά το 1/3 της διαφοράς µεταξύ 
της ΑΜΑ∆ και του 90% της µέσης 
περιφερειακής αξίας, το 2022. Αν 
µετά την παραπάνω αύξηση τα δι-
καιώµατα παραµένουν υπερβολικά 
χαµηλά, θα φτάσουν τουλάχιστον 
στο 60% της µέσης αξίας της περι-
φέρειας το 2022 (σύγκλιση 60%).

Επί του πρακτέου αυτό σηµαίνει:
Βοσκοτόπια: Σήµερα η µέση πε-

ριφερειακή αξία δικαιωµάτων ανά 
στρέµµα είναι στα 20,2 ευρώ σύµφω-
να µε τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ως εκ τούτου, 
όλοι οι κτηνοτρόφοι το 2022 θα πρέ-
πει να έχουν στην κατοχή τους δι-
καιώµατα µε ελάχιστη αξία 12 ευ-
ρώ και άνω το 2022.

Αροτραίες καλλιέργειες: Η µέση 
περιφερειακή αξία δικαιωµάτων α-
νά στρέµµα είναι στα 27,6 ευρώ. Ό-
λοι οι αγρότες θα πρέπει να έχουν 
στην κατοχή τους δικαιώµατα αρο-
τραίων καλλιεργειών µε ελάχιστη 
αξία 16,50 ευρώ και άνω το 2022.

∆ενδρώδεις καλλιέργειες: Η 
µέση περιφερειακή αξία δικαιωµά-
των ανά στρέµµα είναι στα 34,1 ευ-
ρώ. Όλοι οι αγρότες θα πρέπει να 
έχουν στην κατοχή τους δικαιώµα-
τα σε δενδρώδεις καλλιέργειες µε 

ελάχιστη αξία 20,50 ευρώ και ά-
νω το 2022.

Για να χρηµατοδοτηθεί η αύξη-
ση των δικαιωµάτων θα γίνει ορι-
ζόντια περικοπή ανά περιφέρεια ε-
νίσχυσης στις επιδοτήσεις που βρί-
σκονται πάνω από το µέσο όρο ε-
νισχύσεων (ιστορικά δικαιώµατα). 

Όπως της περιόδου 2015-2019
Αξίζει να σηµειωθεί εδώ ότι στην 

πραγµατικότητα το παραπάνω µο-
ντέλο δεν αναµένεται να φέρει µε-
γάλες ανακατατάξεις στα ποσά ε-
νισχύσεων το 2022. Ο λόγος εί-
ναι πως, ήδη την περίοδο 2015-
2019, προβλέφθηκε πάνω-κάτω το 
ίδιο καθεστώς σύγκλισης. Ωστόσο 
τα χαµηλά δικαιώµατα ποτέ δεν έ-
φτασαν στο ποσό που έπρεπε λό-
γω της προστασίας των ιστορικών 

δικαιωµάτων (κανόνας µέγιστης 
µείωσης έως 30%). Σηµειώνεται ε-
δώ πως έως την ώρα που γράφο-
νταν αυτές οι γραµµές δεν είχε γί-
νει επίσηµα γνωστό από το ΥΠΑΑΤ 
το περιεχόµενο του φακέλου που 
έχει ή θα σταλεί στις Βρυξέλλες.

Οι διαφορές που ισχύουν σήµερα
Στην Ελλάδα αυτή τη στιγµή, σύµφω-

να µε τα στοιχεία του ΟΣ∆Ε του 2019 
µοιράζονται 3.879.000 δικαιώµατα 
σε γη 38,79 εκατ. στρεµµάτων. Τα 
δικαιώµατα αυτά είναι µοιρασµένα 
σε τρεις περιφέρειες ενισχύσεων: 
Το 45,5% είναι σε αροτραίες (17,65 
εκατ. στρέµµατα) το 21,7% είναι σε 
δενδρώδεις καλλιέργειες και αµπε-
λοκαλλιέργεια (8,41 εκατ. στρέµµα-
τα) και το 32% αφορά βοσκοτόπια 
(12,41 εκατ. στρέµµατα).

Τα ιστορικά δικαιώµατα, προήλ-
θαν κυρίως ως µέσος όρος των ε-
νισχύσεων ανά εκµετάλλευση, της 
περιόδου 2000-2002 και από δι-
αφορετικά καθεστώτα ενισχύσε-
ων (σιτηρά, σταφίδα, επιλέξιµα αι-
γοπρόβατα, τοµάτα, σακχαρότευτ-
λα, ελαιόλαδο κ.λπ.). Μεγάλες δι-
αφορές στις µοναδιαίες αξίες των 
δικαιωµάτων (ΜΑ∆) εντός των α-
γρονοµικών περιφερειών. Συγκε-
κριµένα στις αροτραίες εµφανίζο-
νται πενταπλάσιες διαφορές µετα-
ξύ παραγωγών, τετραπλάσιες στις 
δενδρώδεις και εξαπλάσιες στους 
βοσκότοπους. Η επιλογή του µο-
ντέλου καταβολής των άµεσων ε-
νισχύσεων επηρεάζει πολύ µεγάλο 
αριθµό γεωργικών εκµεταλλεύσε-
ων και οδηγεί σε τοµεακές και πε-
ριφερειακές ανακατανοµές.

Ο φάκελος για το 
σύστημα άμεσων 
ενισχύσεων 2022 

Πενταπλάσιες 
διαφορές στις 

ενισχύσεις αροτραίων, 
τετραπλάσιες στις 

δενδρώδεις και 
εξαπλάσιες στους 

βοσκότοπους, αλλά ο 
Λιβανός κλείνει προς 

60% σύγκλιση στα 
δικαιώματα

Όπως και φέτος, 
µε 18 προϊόντα και ίδιο

µπάτζετ οι συνδεδεµένες
ενισχύσεις του 2022

Μοντέλο 
Στην πραγµατικότητα 
το µοντέλο του 2022 δεν 
αναµένεται να φέρει 
µεγάλες ανακατατάξεις στα 
ποσά ενισχύσεων το 2022. 
Ο λόγος είναι πως, ήδη την 
περίοδο 2015-2019, 
προβλέφθηκε πάνω-κάτω 
το ίδιο καθεστώς σύγκλισης.

Μοιρασιά
Το 45,5% των δικαιωµάτων 
είναι σε αροτραίες (17,65 
εκατ. στρέµµατα) το 21,7% 
είναι σε δενδρώδεις 
καλλιέργειες και 
αµπελοκαλλιέργεια (8,41 
εκατ. στρέµµατα) και το 32% 
αφορά βοσκοτόπια (12,41 
εκατ. στρέµµατα).

Διαφορές
Στις αροτραίες εµφανίζονται 
πενταπλάσιες διαφορές στις 
ενισχύσεις µεταξύ 
παραγωγών, τετραπλάσιες 
στις δενδρώδεις και 
εξαπλάσιες στους 
βοσκότοπους.
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ΑΛΜΠΕΡΤ ΜΠΟΥΡΛΑ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ PFIZER
«Πιστεύω ότι το Q2 ήταν 
µια σαφής και ισχυρή 
απόδειξη δυνατοτήτων του 
νέου Pfizer. Σκοπεύουµε 
να αξιοποιήσουµε αυτές 
τις επιτυχίες, συνεχίζοντας 
να παρακολουθούµε την 
επιστήµη, να παραµένουµε 
επικεντρωµένοι στην 
παροχή καινοτοµιών 
για τους ασθενείς».

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΟΥ
ΗΘΟΠΟΙΟΣ
«Πρόβα στο θέατρο. Εκεί 
µε περιµένει µια άλλη 
ηρωίδα που σε κάθε πρόβα 
γίνεται πιο συγκεκριµένη, 
πιο… δική µου. Ένας νέος 
σκοτεινός διά-δροµος 
ανοίγεται. Ανοίγω άλλοτε 
µε επιφύλαξη, άλλοτε µε 
βεβαιότητα και ορµή τις 
πόρτες του. Κι εκεί ένα 
νέο ταξίδι αυτογνωσίας».

ΤΖΟ ΜΠΑΪΝΤΕΝ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΗΠΑ
«Αν καταλήξουµε σε έναν 
πόλεµο, έναν πραγµατικό 
πόλεµο µε πυροβολισµούς 
µε µια µεγάλη δύναµη, θα 
είναι συνέπεια παραβίασης 
στον κυβερνοχώρο. […] 
Ο Πούτιν... έχει πραγµατικό 
πρόβληµα. Κάθεται στην 
κορυφή µιας οικονοµίας 
µε πυρηνικά όπλα και 
πηγάδια πετρελαίου».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΦΕΤΟΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΦΡΟΥΤΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΓΥΡΙΣΕΙ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΓΑΪ∆ΟΥΡΑΣ  

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

Νέµο
Με τις φέτες, τα κοτόπουλα 
και τα αυγά, όλα καλά; Ο 
Σπήλιος της πλατείας Βάθη 
πάντως, επανδρώνει και 
εκπαιδεύει το Λιµενικό, µε 
δύο… πακέτα εργασίας. 
Οι εν λόγω πράξεις, καθώς 
φαίνεται θα κινούνται πιστά 
στο δόγµα του ό,τι… πετάει και 
ό,τι κολυµπάει και του «τι 
ωραία τι καλά, σκίζει η βάρκα 
τα νερά». Καλή επιµόρφωση!

Έκθεση
Στη θεωρία ο υπουργός της 
πλατείας τα πάει καλά. Αν στις 
πανελλαδικές το θέµα στην 
έκθεση ήταν «η διασφάλιση 
βιώσιµων και ανθεκτικών 
συστηµάτων τροφίµων», θα είχε 
αριστεύσει αφού θα το είχε 
πιάσει απ’ όλες τις πλευρές. 
Ειδικά µε την κατακλείδα, 
«αν τρώµε καλά τρόφιµα, δεν 
είµαστε µόνο εµείς υγιείς αλλά 
και ο πλανήτης µας»…

Κόκκαλο
Πληθαίνουν τα σήµατα από τη 
Σουηδία και για άλλη περίπτωση 
νοθείας Φέτας από ελληνική 
επιχείρηση. Ήταν που θα 
έµπαινε το µαχαίρι στο κόκκαλο.. 
Κατά τα λοιπά, τι περιµένουν 
στη Βάθη και στη Νιρβάνας για 
την αλλαγή του πλαισίου που θα 
διέπει τους ελέγχους στα ΠΟΠ-
ΠΓΕ; Σηµειωτέον ότι εκκρεµεί 
η εκδίκαση τουλάχιστον 102 
υποθέσεων...

Τρώµε καλά κι αυτοί καλύτερα

Σχεδόν τίποτα δεν αλλάζει σ’ αυτό τον τόπο και σχεδόν τίπο-
τα δεν κινείται προς τα εµπρός, αφού όλα γίνονται πεδίο µι-
κροκοµµατικής αντιπαράθεσης για ό,τι σκαλώνει ή ξεσκαλώ-
νει. Τώρα, υπάρχει πεδίο δόξης λαµπρό µε τα σχεδόν 20 δις 
ευρώ της ΚΑΠ και τα λοιπά του Ταµείου Ανάκαµψης που ό-
λοι κυβερνώντες και αντιπολίτευση κόπτονται για να µην πά-
νε χαµένα. Γιατί τόσα και άλλα τόσα χρόνια δεν έχουν λυθεί 
θέµατα νοθείας, ελληνοποιήσεων, κόστους παραγωγής, δεν 
αναρωτιέται κανείς; Με την ψηφιοποίηση (λέµε τώρα) και την 
ανάδειξη της «ελληνικής διατροφής» θα έρθει η ανάταση;

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Να και σε κάτι που 
δεν µας κούνησε το 
δάκτυλο η Κοµισιόν. 
Στο θέµα των 
αθέµιτων εµπορικών 
πρακτικών σε βάρος 
των αγροτών η χώρα 
µας ενσωµάτωσε στο 
εθνικό της δίκαιο την 
οδηγία πριν την εκπνοή 
της προθεσµίας. 

Βέβαια το ότι έγινε 
νόµος δεν σηµαίνει 
και ότι έγινε και πράξη. 
Εξάλλου, ποιος κουνάει 
το δάκτυλο στον 
ισχυρό, ειδικά 
σε θέµατα πληρωµών; 
Ο αγρότης; Κατά τα 
λοιπά, γραφειοκράτες 
και αρµόδιοι επιχαίρουν 
της έγκαιρης 
ανταπόκρισης.

Υβρίδια
«Τα θέµατα ανάπτυξης και 

οργάνωσης του αγροτικού 
τοµέα των νησιών, όπως η 
Λέσβος ή ορεινών περιοχών 
στην υπόλοιπη χώρα, δεν 
µπορούν να αντιµετωπιστούν 
µε οριζόντιες πολιτικές, κι αυτό 
η κυβέρνηση δεν µπορεί και 
δεν θέλει να το καταλάβει», 
είπε ο περιοδεύων Αλέξης.

Το θέµα είναι ότι τόσο καιρό 
στην εξουσία, δεν φρόντισε γι’ 
αυτό και τώρα µέµφεται τους 
νυν για έλλειψη σχεδίου που 
επιχειρείται να καλυφθεί «µε τη 
διαχείριση των κονδυλίων της 
ΕΕ και µε τις πελατειακές 
σχέσεις στον αγροτικό χώρο». 

«Αυτό όµως είναι το 
αποτυχηµένο µοντέλο του χθες 
που έχει δηµιουργήσει τα 
αδιέξοδα στον αγροτικό τοµέα, 
φέρνοντας σε απόγνωση τους 
Έλληνες αγρότες», απεφάνθη 
ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ.

;

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΒΑΖΑΙΟΣ 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΣ
«Ξεκίνησα αρκετά 
γρήγορα και στο τέλος 
κουράστηκα πολύ. Νόµιζα 
ότι θα ήµουν πολύ πιο 
µέσα στην κούρσα αυτή. 
Στο τέλος δεν είχα να 
δώσω κάτι παραπάνω και 
δυστυχώς βγήκε ένα κακό 
αποτέλεσµα. Ήθελα να 
µπω µέσα και να κάνω 
µία δυνατή κούρσα».

Πάµε τόσο καλά 
µε τον καπνό 
που το γυρίσαµε 
στα φρούτα!

Τσάµπα επέµενε ο υπουργός της πλατείας για 
προκαταβολές αποζηµιώσεων παγετού στο τέλος 
Ιουλίου. Αν και από την αρχή οι αγρότες ήξεραν ότι 
αυτό δεν θα έβγαινε! Αφού σε κάποιες περιοχές 
δεν είχαν καν ξεκινήσει οι εκτιµήσεις των 
γεωπόνων. Άσε που την περασµένη µόλις 
εβδοµάδα κλήθηκαν 150 νέοι γεωτεχνικοί για να 
«τρέξουν» τη δουλειά….

Θα ξεκινήσουν µε µια δόση αποζηµιώσεων, κάτι 
λίγο για τα πυρηνόκαρπα, για να µην αφήσουν 
εντελώς ξεκρέµαστο τον υπουργό και θα 
συνεχίσουν, λένε, τις εξατοµικεύσεις…. Θα φτάσει 
Οκτώβρης στην καλύτερη περίπτωση για να πουν 
όλοι οι πληγέντες αγρότες ότι πήραν µια 
προκαταβολή… Και µετά σου λέει ότι πλέον όλα 
στον ΕΛΓΑ γίνονται πιο γρήγορα από ποτέ….. Καλό!

Πήρε ΦΕΚ η απόφαση για την απόσταξη κρίσης, 
αλλά δεν πέρασε η διαφοροποίηση τιµών ανάλογα 
µε τις καταβληθείσες τιµές στα προσκοµιζόµενα 
σταφύλια. Το έλεγαν στην ΚΕΟΣΟΕ, δυστυχώς 
επιβεβαιώνονται ότι οι τιµές οίνων µειώθηκαν, µε 
αποτέλεσµα να ωφελούνται µόνο όσοι κατέβαλλαν 
χαµηλές τιµές σταφυλιών το 2020. Τσάµπα 
δηλαδή η προσπάθεια ορισµένων συνεταιρισµών 
για πολιτική στήριξης των αµπελουργών βάσει 
τιµών του 2020; Αναρωτιούνται οι οινοποιοί και 
δεν βλέπουν κανένα κίνητρο να αποστάξουν, αφού 
οι τιµές απόσταξης δεν καλύπτουν ούτε το κόστος 
µεταποίησης των σταφυλιών σε οίνο.

Μείωση τιµών της τάξης του 12,5%, σου λέει, 
αποφάσισε το υπουργείου για τους οίνους χωρίς 
Γεωγραφική Ένδειξη, καθιστώντας «τυχερούς» 
µόνο τους οινοποιούς που αγοράζουν σε πολύ 
χαµηλές τιµές τη σταφυλική παραγωγή και 
οδηγώντας τους αµπελουργούς στην εγκατάλειψη 
των αµπελουργικών τους εκµεταλλεύσεων. Και 
που είσαι ακόµα, φοβούνται οι παραγωγοί!

Εµµονή µε την Ένωση Τρικάλων και την ΤΡΙΚΚΗ 
και δόλιες προθέσεις καταλογίζουν στα µέλη του 
Συνδικάτου Γάλακτος Τροφίµων και Ποτών 
οι εργαζόµενοι της ΕΑΣ και του εργοστασίου 
γάλακτος, µε αφορµή την κατάπτυστη και 
παραπλανητική -όπως τη χαρακτηρίζουν- 
ανακοίνωσή του. Μια ανακοίνωση µε στόχο να 
παραπλανήσουν στοχεύοντας στη δηµιουργία 
πρόσκαιρων αρνητικών εντυπώσεων.

Αφορµή µια ανακοίνωση του Συνδικάτου, 
καταπέλτης κατά της διοίκησης της Ένωσης, 
που κάνει λόγο για «απληρωσιά σε δεκάδες 
εργαζόµενους στις υπόλοιπες επιχειρήσεις και 
υπηρεσίες της ΕΑΣΤ (οξοποιία, εκκοκκιστήριο, 
εφόδια, γραφεία), που έχει παγιωθεί τα τελευταία 
χρόνια». Και επιµένουν οι εργαζόµενοι της ΕΑΣ 
Τρικάλων και του Εργοστασίου Γάλακτος ΤΡΙΚΚΗ 
ότι «εκπροσωπούνται δεν έχουν ανάγκη κανένα 
αυτόκλητο «συνδικάτο πατερούλη» που µάταια 
προσπαθεί να υπονοµεύσει το µέλλον και τις 
εργασίες των εργαζοµένων και το µόχθο των 
παραγωγών».   Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

∆
εν υπάρχει αµφιβολία ότι η πολιτική  
εκτυλίσσεται παράλληλα µε την επι-
κοινωνία. Το κακό αρχίζει από τη στιγ-
µή που η πολιτική ταυτίζεται µε την 

επικοινωνία. Στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίµων βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη 
αυτόν τον καιρό ένα τέτοιο φαινόµενο. Η επο-
χή Λιβανού εξελίσσεται σε σκέτη επικοινωνία.       

Σημασία έχει το φόντο 
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ περιδιαβαίνει από χωρίου εις χω-
ρίον, βλέπει τι κάνουν οι άλλοι και θαυµάζει τα ε-
πιτεύγµατά τους, νοµίζοντας πως κάνει µ’ αυτό τον 
τρόπο πολιτική. Έτσι, «η ΣΕΚΕ δείχνει το δρόµο για 
την ανάπτυξη του πρωτογενούς τοµέα», όπως αντί-
στοιχα, «η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου είναι 
ηγέτιδα δύναµη στη χώρα µας». ∆ύο καλά λόγια 
για την οργάνωση, µια φωτογραφία µε τον πρό-
εδρο -που εν προκειµένω µπορεί να µην 
είναι πρόεδρος αλλά γενικός διευ-
θυντής- και ο σκοπός επετεύχθη! 

Το χέρι του οδηγού 
ΜΟΥ ΘΥΜΙΖΕΙ έναν πολιτικό παλαιότερης κο-
πής του άλλοτε κραταιού ΠΑΣΟΚ, ο οποίος, σε 
µια από τις επισκέψεις του στα χωριά του κά-
µπου, ανάµεσα στους ανθρώπους που χαιρε-
τούσε µε ενθουσιασµό έσφιγγε -µε τον ίδιο φυ-
σικά ενθουσιασµό- και το χέρι του οδηγού του!    

Το λάθος του υπουργού 
«ΜΠΟΡΕΙΣ να τους ξεγελάς όλους για λίγο 
καιρό, λίγους όλο τον καιρό, αλλά όχι όλους 
για όλο τον καιρό». Το είχε πει, ως γνωστόν, 
ο Αβραάµ Λίνκολν. Επιµένει να το περιφρο-
νεί συστηµατικά µε τη στάση του, ο Σπήλιος 
Λιβανός.   Είναι ο υπουργός που στους έξι και 
πλέον µήνες της θητείας του δεν έχει να πα-
ρουσιάσει απολύτως τίποτα! Ίσως γι’ αυτό και 
δεν τον ξέρει κανένας! Παρά την επιµονή του 
στην επικοινωνία.

Με τη γίδα στην πλάτη

ΠΙΑΣΤΗΚΑΝ στα πράσα τα παιδιά του ΟΠΕΚΕΠΕ 
που βαφτίζουν το κρέας ψάρι, δηλαδή τα βρα-
χώδη όρη κοιλάδες.  Η όλη υπόθεση δείχνει α-
µετανόητους υπεύθυνους στον Οργανισµό που 
ρίχνουν τις πληρωµές έξω και οδηγούν το σύ-
στηµα των ενισχύσεων σε αδιέξοδο.  Το έγγρα-
φο της 7.6.2021 δείχνει ότι έχουµε βάλει το λύ-
κο να φυλάει τα πρόβατα. 

Διαδρομή Pepa-line 
Ο ΑΞΟΝΑΣ  Μάπα-Πέπα από Πειραιά, Αγία Πα-
ρασκευή, Λάρισα είναι υπόγειος. Παίρνει τα χρή-
µατα από τους πολλούς και τα δίνει στους λί-
γους. Έχω ωστόσο την εντύπωση εδώ και και-
ρό ότι τα «παλούκια» στήριξης της υπόγειας δι-
αδροµής Pepa-line τα βγάζει ένα- ένα ο εισαγ-

γελέας. Οψόµεθα! 

Κτήμα Βρύση
Η ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ στο θέµα 
των βοσκοτόπων, όπως 
και τα λάθρα δικαιώµα-
τα που δόθηκαν από το 
Εθνικό Απόθεµα θα απα-
σχολήσουν διεξοδικά, εξ 
όσων µαθαίνω, την πα-
νελλαδική συγκέντρω-
ση των κτηνοτρόφων στο 
Κτήµα Βρύση στον Τύρ-
ναβο. Ίσως γι’ αυτό οι ι-
θύνοντες σε υπουργείο 

και ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν βάλει λυτούς και δεµέ-
νους για να περιορίσουν την προσέλευση. Ω-
στόσο, τα θέµατα που καίνε είναι µεγαλύτε-
ρα από τις πολιτικές συµπάθειες που µπορεί 
να έχει ή να µην έχει ένας κτηνοτρόφος και 
χρήζουν συζήτησης.

Γλύφουν και το κόκκαλο
ΟΠΩΣ ΧΡΗΖΕΙ συζήτησης και το κακό που γί-
νεται µε τις νοθείες στη Φέτα. Μου θυµίζει το 
λαϊκό απόφθεγµα που λέει «χαϊδολογιέται η 
παπαδιά και την πληρώνει το χωριό». Νοθεύ-
ουν τη συνταγή της Φέτας οι γαλατάδες, υπο-
νοµεύεται η φήµη του προϊόντος διεθνώς, πι-
έζονται οι τιµές διάθεσης και την πληρώνουν 
βέβαια οι κτηνοτρόφοι. Θα γίνει πολύ συζή-
τηση επ’ αυτού στον Τύρναβο, γιατί µέχρι που 
να βρει ο Λιβανός το κόκκαλο θα έχει χάσει 
και το µαχαίρι!

Περί νοθείας στη Φέτα
Θα γίνει πολύ συζήτηση επ’ αυτού 

στον Τύρναβο, γιατί µέχρι που να βρει 
ο Λιβανός το κόκκαλο θα έχει χάσει 

και το µαχαίρι!

Ο 
εφιάλτης του άδειου κρατικού τα-
µείου δεν έχει χαθεί στα νέφη των 
ελλειµµάτων του κρατικού προϋπο-
λογισµού και του δηµοσίου χρέους. 

Το χρέος της χώρας ανέρχεται σε 380,79 δις ευ-
ρώ, µε συνολική ετήσια εγχώρια παραγωγή (Α-
ΕΠ) 168 δις ευρώ. Πρώτη δύσκολη χρονιά απο-
πληρωµής του χρέους µας είναι το 2023 και ε-
πόµενες υψηλές κορυφές αποπληρωµής του, 
το 2028, 2030, 2033, 2035, 2037. Πρωταγωνι-
στές στο µερίδιο του χρέους των εν λόγω περι-
όδων είναι τα οµόλογα του Ελληνικού ∆ηµο-
σίου, το Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοπιστωτι-
κής Σταθερότητας (EFSF) και τα διµερή δάνεια 
από Ευρωπαϊκές χώρες. Ετήσιο ποσό αποπλη-
ρωµής του, από 10,4 - 12,2 δις ευρώ, περίπου 
όσο θα στοιχίσει το νέο κανάλι του Ερντογάν 
στην Κωνσταντινούπολη. Οπότε εύκολα φα-
ντάζεται κάθε άτοµο τι χάνει η χώρα µας σε ό-
ρους ανάπτυξης µε την αιµορραγία δισεκατοµ-
µυρίων κάθε έτος για τόκους και χρεολύσια. 

Τον εφιάλτη του άδειου κρατικού ταµείου του 
2015 (1,6 δις ευρώ τον Ιανουάριο εκείνου του έ-
τους και µε υποχρεώσεις 5 δις περίπου κάθε µή-
να), ουδείς θέλει να τον ξαναζήσει. Η διόγκωση 
όµως του χρέους, παρά την οµαλοποίηση του 
και την απουσία υψηλών ετήσιων κορυφών ως 

προς την αποπλη-
ρωµή του, αποτελεί 
ανασταλτικό παρά-
γοντα στη δυσµε-
νή διαχείριση των 
εσόδων-δαπανών 
του κρατικού προϋ-
πολογισµού αλλά, 
ενώ έχει και ιδιαί-
τερα αντιαναπτυξι-

ακές επιπτώσεις. […] Παλεύοντας εδώ και µια 
δεκαετία την 57η-67η θέση ως πιο διεφθαρµέ-
νο κράτος σε σύνολο 180 χωρών, η χώρα δέ-
χεται ραπίσµατα από παντού. Η ∆ιεθνής ∆ια-
φάνεια µας κατατάσσει σε όχι ιδιαίτερα καλή 
θέση ως προς την έκταση της διαφθοράς δια-
χρονικά. Το νοµικό µας καθεστώς, το χρονικά 
βραχύ καθεστώς των παραγραφών, το διαβόη-
το «πόθεν έσχες» υπουργών βουλευτών κ.λπ, 
δεν δίνουν πολλά περιθώρια αποκάλυψης της 
διαφθοράς σε αιρετούς που πλούτισαν απότο-
µα κατά τη διάρκεια της θητείας τους. 

Το Global Competitiveness Report δίνει µια 
απογοητευτική εικόνα για την ανεξαρτησία της 
∆ικαιοσύνης και του Τύπου.[…] Η θέση µας 
στην κλίµακα της διαφθοράς µας στοιχίζει σε 
όρους απώλειας Ακαθαρίστου Εγχωρίου Προ-
ϊόντος µε ποσό που εκτιµάται στα 14 δις ευρώ 
ετησίως, ποσό που χάνεται στο βάραθρο µιας 
απερίγραπτης γραφειοκρατίας, αποτελώντας 
την κινητήρια δύναµη της διαφθοράς.

*ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΠΡΩΗΝ ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δημόσιο χρέος 
και διαφθορά

ΤOY  ∆ΗΜΗΤΡΗ ΜΑΡ∆Α*
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Σ
το πεδίο του καταλογισµού των ασφαλι-
στικών εισφορών έχουν ανακύψει σοβαρά 
προβλήµατα, λόγω της µη εφαρµογής των 
ευνοϊκών διατάξεων των άρθρων 259 και 

260 του Ν.4798/2021 για τους πολίτες που θέλουν 
να συνταξιοδοτηθούν στον τέως ΟΓΑ.

Σύµφωνα, λοιπόν, µε αυτές τις διατάξεις, οι οφει-
λέτες στον ΟΓΑ πρέπει να πληρώσουν εντός διµήνου 
τις οφειλές που ξεπερνούν το ποσό των 6.000 ευρώ 
προκειµένου να συνταξιοδοτηθούν.

Εν τούτοις, ο ΕΦΚΑ µη τηρώντας την εφαρµογή του 
νέου νόµου, εµµένει στην απαίτηση της πληρωµής 
του ποσού που ξεπερνάει τις 4.000 ευρώ ,όπως ίσχυε 
κατά το παρελθόν.

Όπως εύκολα αντιλαµβάνεται ο καθένας µας, το πα-
ράνοµο επιπλέον χρηµατικό ποσό των 2.000 ευρώ που 
επιβάλλεται είναι υπολογίσιµο και δύσκολα µπορεί 
να εξευρεθεί από ανθρώπους οικονοµικά αδύναµους. 

Με τον τρόπο αυτό οι άνθρωποι αυτοί αναγκάζο-
νται να προχωρήσουν σε δανεισµό ή  να γίνουν ε-
παίτες ώστε να µην µπει στο αρχείο η αίτηση συντα-
ξιοδότησης τους.

Απευθυνόµενος στη γενική διεύθυνση συντάξεων 
του ΕΦΚΑ για το θέµα αυτό έλαβα ως απάντηση από 
το τµήµα νοµοθεσίας συντάξεων µη µισθωτών όπου 
ρητά και κατηγορηµατικά δηλώνεται ότι το όριο οφει-
λής µπορεί να είναι ως 6.000 ευρώ. 

Κατόπιν τούτου και µε βάση την διευκρίνηση αυ-
τή από την αρµόδια υπηρεσία, κρίνω απαραίτητο να 
κοινοποιήσω το θέµα ώστε να ενηµερωθούν οι άµε-
σα ενδιαφερόµενοι και να απαιτήσουν την σωστή ε-
φαρµογή του νόµου. Όσοι δε, έχουν επιβαρυνθεί πα-
ράνοµα µέχρι τώρα µε το ποσό των 2.000 ευρώ, να α-
παιτήσουν την άµεση επιστροφή του. 

Οι δε υπόλοιποι που έχουν λάβει ειδοποιήσεις να 
µην πληρώσουν µε πλαφόν τις 4.000 αλλά τις 6.000 
ευρώ όπως δικαιωµατικά τους εξασφαλίζει ο νόµος.

Ας δείξουµε τον απαιτούµενο σεβασµό στους α-
πόµαχους του πρωτογενούς τοµέα της αγροτιάς και 
της κτηνοτροφίας και ας µη τους στερούµε την ού-
τως ή άλλως πενιχρή αλλά αναγκαία για τη διαβίω-
σή τους σύνταξη.

Ως αιρετός κρίνω απαραίτητη την παρέµβασή µου 
σε τέτοια ζητήµατα που αφορούν τη σωστή εφαρµογή 
του νόµου προς όφελος των συµπολιτών µου.

Παρακάτω σας παραθέτω τα συνοδευτικά mails και 
µια γνωστοποίηση οφειλής για παράνοµη απαίτηση 
ασφαλιστικών εισφορών.

Ηµεροµηνία: 9 Ιουλίου 2021
Aπό: ∆ιεύθυνση Συντάξεων ε-ΕΦΚΑ
Θέµα: e-ΕΦΚΑ Πορεία Αίτησης Απονοµής Σύνταξης

Από την ατοµική µερίδα ασφαλισµένου που τηρεί-
ται στα Μητρώα του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Α-
γροτών του τ.ΟΓΑ, του ΕΦΚΑ και του ΚΕΑΟ προέκυ-

ψε ότι οφείλετε ασφαλιστικές εισφορές συνολικού ύψους 
7311,64 ευρώ.

Προκειµένου να σας χορηγηθεί σύνταξη, θα πρέπει εντός 
δύο (2) µηνών από την λήψη του παρόντος να καταβάλετε το 
ποσό των 3311,64 ευρώ, που υπερβαίνει το όριο των 4.000 
(άρθρο 68 του Ν. 4144/2013 και άρθρο 9 του Ν. 4611/2019), 
ποσό που δύναται να παρακρατηθεί από τη σύνταξή σας.

Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η παραπάνω δίµη-
νη προθεσµία για την εξόφληση του ανωτέρω ποσού, η υ-
πηρεσία µας θα προβεί στην απόρριψη του αιτήµατός σας 
για χορήγηση σύνταξης γήρατος (κύριας και βασικής σύµ-
φωνα  µε τα άρθρα 5 και 12 Ν. 2458/1997) και εθνικής και 
ανταποδοτικής ( άρθρα 7, 28 και 99 Ν. 4387/2016, όπως 
τροποποιήθηκαν µε το N.4670/2020) 

Αν έχετε υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4611/2019, 
µετά την απόρριψη του αιτήµατος και προκειµένου να µην 
απολεσθεί η ρύθµιση, θα πρέπει εντός τριών (3) µηνών από 
την επίδοση της απορριπτικής απόφασης να αποπληρώσε-
τε το σύνολο των δόσεων που αντιστοιχούν στο χρονικό δι-
άστηµα από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, έ-
ως την επίδοση της απορριπτικής απόφασης.

Ηµεροµηνία: 23 Ιουλίου 2021
Από: Αντρέας Μπενέτσης
Προς: Τµήµα νοµοθεσίας συντάξεων µη µισθωτών
Θέµα: ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε το ακριβές ποσό που πρέπει 
να εξοφλείται από τους αιτούντες συνταξιοδότηση στο 
ταµείο του πρώην ΟΓΑ

Με αφορµή τη διαφορετική ενηµέρωση δύο συµπο-
λιτών µου σχετικά µε το ποσό που πρέπει να εξο-
φλείται για να βγάλουν σύνταξη, παρακαλώ την 

υπηρεσία του ΕΦΚΑ να δώσει επαρκείς διευκρινίσεις σχετι-
κά µε τα ακόλουθα ερωτήµατα:

α) οι πολίτες που θέλουν να συνταξιοδοτηθούν οφείλουν 
να εξοφλήσουν εντός 2µήνου άπαξ τα χρηµατικά ποσά που 
υπερβαίνουν τις 4.000 ή τις 6.000 ευρώ;

β) σε περίπτωση που τίθεται ως όριο το ποσό των 4000 ευ-
ρώ έχει ληφθεί υπόψιν σας ο νόµος 4798 και το άρθρο 259 
του νόµου 4798 που δηµοσιεύτηκε στις 24/4/2021;

γ)ο νόµος Χατζηδάκη αφορά ή όχι όλες τις περιπτώσεις 
ασφαλισµένων;

Σε απαντητικό έγγραφο της υπηρεσίας σας στις 12/7/2021 

προς πολίτη που ζητάει να συνταξιοδοτηθεί (µε ηµεροµηνία 
αίτησης του 9/7/2021),ζητάτε την πληρωµή των ασφαλιστι-
κών εισφορών που υπερβαίνουν τις 4.000.

Σε άλλη αίτηση συνταξιοδότησης υπάρχει έγγραφο µε το 
οποίο η υπηρεσία σας ζητάει την πληρωµή εισφορών που 
υπερβαίνουν τις 6000 ευρώ.

Εκτός από τις περιπτώσεις αυτές πληροφορήθηκα ότι υ-
πάρχουν αρκετές ακόµα στην περιοχή όπου απαντάται από 
την υπηρεσία σας το πλαφόν των 4.000ευρω.

Αν η σωστή ερµηνεία του νόµου έχει ως πλαφόν τις 6.000 
ευρω τότε ισχύει για όλες τις περιπτώσεις οφειλών στο τα-
µείο του πρώην ΟΓΑ και δεν επιτρέπεται να στερούνται τις 
συντάξεις τους οι δικαιούχοι επιβαρυνόµενοι µε το ποσό των 
2.000 ευρω αφού αίτηση συνταξιοδότησης τους µπαίνει στο 
αρχείο λόγω αδυναµίας εξόφλησης του παραπάνω ποσού.

Ευελπιστώ να διευκρινιστεί σύντοµα και µε σαφήνεια για-
τί υπάρχουν αυτές οι διαφορετικές απαιτήσεις.

Θεωρώ σηµαντικό τη διαµεσολάβηση για την επίλυση α-
τοµικών και µεµονωµένων υποθέσεων ειδικά όταν τίθεται 
θέµα ίσης και δίκαιης µεταχείρισης για όλους.

Ηµεροµηνία: ∆ευτέρα 26 Ιουλίου
Aπάντηση από: Τµήµα νοµοθεσίας συντάξεων µη µισθωτών

Καληµέρα σας. Σε απάντηση του µηνύµατος σας, σας γνω-
ρίζουµε ότι η υπηρεσία µας µε το αρ. 225902/17.06.2Ο21 
γενικό έγγραφο έδωσε οδηγίες για την καταβολή σύ-

νταξης σε οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών βάσει των δια-
τάξεων των άρθρων 259 και 260 του Ν.4798/2Ο21.

Συγκεκριµένα για αιτήµατα συνταξιοδότησης : α) που έ-
χουν υποβληθεί από 24.04.2021 (ηµεροµηνία ισχύος των 
νέων διατάξεων), β) που υποβλήθηκαν πριν την προανα-
φερθείσα ηµεροµηνία, βρίσκονται σε εκκρεµότητα και δεν 
έχει κοινοποιηθεί έγγραφο οφειλής και γ) που υποβλήθη-
καν πριν τις 24.04.2021, είχε κοινοποιηθεί έγγραφο οφει-
λής αλλά έως την ψήφιση του 4798/2021 δεν είχε παρέλ-
θει η δίµηνη προθεσµία, το όριο οφειλής για τον τέως ΟΓΑ 
(µόνο για εισφορές από την υπαγωγή στην ασφάλιση του 
τέως Φορέα) δεν ξεπερνούν τις 6000 ευρώ. 

Η οφειλή αυτά παρακρατείται σε έως 60 δόσεις µε ελάχι-
στο ποσό δόσης τα 50 ευρώ.

Τέλος, για τις περιπτώσεις συνταξιοδότησης που έως 
23.04.2021 έληξε η δίµηνη προθεσµία για την εξόφληση 
της οφειλής, έχουν ζητηθεί διευκρινίσεις από το εποπτεύον 
υπουργείο προκειµένου εν συνεχεία να δοθούν οδηγίες για 
τον χειρισµό τους, στις περιφερειακές υπηρεσίες του φορέα.

Πρόσθετη επιβάρυνση 2.000 ευρώ 
για να συνταξιοδοτηθείς ως πρώην του ΟΓΑ

*∆ηµοτικού Σύµβουλου ∆ήµου Αρχαίας Ολυµπίας

ΕΠΙΣΤΟΛΗ   ΤOY ΑΝΤΡΕΑ ΜΠΕΝΕΤΣΗ*
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  ΣΤΕΛΑ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ

Επιστρέφει το
Φεστιβάλ Σταφίδας
Μετά από µια χρονιά διακοπής λόγω της 
πανδηµίας, το Φεστιβάλ Σταφίδας επιστρέφει το 
Σάββατο 31 Ιουλίου και ώρα 9,30 µ.µ. στην 
πλατεία του χωριού Γρηγόρι Αιγιάλειας «Ο Άγιος 
Γρηγόριος», τηρώντας πάντα το υγειονοµικό 
πρωτόκολλο ασφαλείας που θέτει η πανδηµία.
Η εκδήλωση διοργανώνεται όπως πάντα από το 
1996 από τον Φιλοπροοδευτικό Σύλλογο του 
χωριού και θα περιλαµβάνει προβολή, από 
βιντεοπροβολέα, αποσπασµάτων από τις Κεντρικές 
Εκδηλώσεις των ετών 2018 και 2019. Το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου εξέφρασε την 
ελπίδα ότι το 2022 θα είναι σε θέση να 
διοργανώσει το Φεστιβάλ Σταφίδας σύµφωνα µε 
το εµπλουτισµένο πρόγραµµα που είχε 
προγραµµατίσει για το 2020.

Ανοίγει φάρµες το
«Open Farm Days»
Στις 25-26 Σεπτεµβρίου οι παραγωγοί «ανοίγουν» τις 
φάρµες τους στο κοινό και ξεκινούν τις ξεναγήσεις και 
την επίδειξη των αγροτικών τους προϊόντων, στα 
πλαίσια του θεσµού «Open Farm Days». Ένα ετήσιο 
γεγονός µε δράσεις σε όλα τα ανοιχτά επισκέψιµα 

αγροκτήµατα και µονάδες παραγωγής τροφίµων σε 
όλη τη χώρα και στόχο την προβολή της γεωργίας και 
του τουρισµού της Ελλάδας. Είναι ένα πέρασµα στα 
παρασκήνια για γνωριµία µε τον αγρότη, τον 
αγροτουρισµό και ευκαιρία για δοκιµή τοπικών 
προϊόντων.. Αιτήσεις έως 20 Αυγούστου. Πληροφορίες 
στο www.openfarm.gr/openfarmdays2021-farmers/.

«Η Ελιά και 
το Λάδι των 
Κενταύρων»
Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης 
Πηλίου διοργανώνει στις 6 και 
7 Αυγούστου 2021 
εκδηλώσεις αφιερωµένες 
στην Ελιά και το Λάδι, µε τίτλο 
«Η Ελιά και το Λάδι των 
Κεντραύρων». Οι εκδηλώσεις 
θα πραγµατοποιηθούν στην 
Αργαλαστή στο ελαιοτριβείο 
∆ηµητρίου Σωλήνη, είναι σε 
συνεργασία µε την Ιερά 
Μητρόπολη ∆ηµητριάδος και 
την Περιφέρεια Θεσσαλίας, 
ενώ θα περιλαµβάνουν 
περίπτερα µε παραδοσιακά 
Πηλιορείτικα προϊόντα, οµιλίες 
για την ελιά και το ελαιόλαδο. 
Πληροφορίες: 6932222440.

ΓΡΗΓΟΡΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ ΕΛΛΑ∆Α

GLOBAL G.A.P και
AGRO 2 στις 27 
µε 28 Σεπτεµβρίου

Στο διήµερο εξ’ αποστάσεως 
εκπαιδευτικό σεµινάριο της TÜV 
Hellas, στις 27- 28 Σεπτεµβρίου 
(09:00 µε 17:00), θα αναλυθούν οι 
απαιτήσεις του προτύπου AGRO 2 
(2-1, 2-2, 2-3 και 2-4) όπως και του 
GLOBALGAP IFA ver5.2, ενώ θα 
παρουσιαστούν και τεχνικές 
επιθεώρησης. Κατά την πρακτική 
εξάσκηση εξοµοιώνεται η 
επιθεώρηση προς πιστοποίηση σε 
υποθετικά σενάρια. Πληροφορίες 
στο https://www.tuv-nord.com/gr/
el/ekpaideysi/analytika-seminaria/
imerologio-seminarion-draft/
seminaria/details/pistopoiisi-
biologikon-proionton/

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΑ
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται πρόβατα Asaf, περιο-
χή Γιαννιτσών. κος Θεόδωρος. Τηλ. 
6986/901829.

Πωλούνται 100 ζυγούρια Λακόν µε 
ασαφ 11 µηνών. Περιοχή Λάρισας.
Τηλ.6972/102664.

Πωλούνται δικαιώµατα 12 µεγάλων 
ζώων. Περιοχή Αιτωλοακαρνανίας.
Τηλ.6980/048507.

Πωλείται µοσχίδα 12 µηνών Λι-
µουζίν έτοιµη για επιβήτορα. 
Τηλ.6980/048507.

Πωλούνται εξαιρετικής ποιότητας αρσε-
νικά µοσχαράκια ηλικίας 5 έως 6 µηνών 
ελληνικής εκτροφής. Περιοχή Κεντρικής 
Μακεδονίας.Τηλ.6947/728582.

Πωλούνται 10 κατσικάδες επτά µηνών 
γνήσιες Αγκλονουµπια 550 ευρώ έκα-
στη. Τηλ. 6955316314.

Πωλούνται 2 τράγοι 2 ετών γνήσιοι 
Αγκλονουµπια 650 ευρώ έκαστος. Τηλ. 
6955316314.

Πωλούνται αρσενικά µοσχαράκια εξαι-
ρετικής ποιότητας ηλικίας 5 έως 6 µη-
νών από ελληνική εκτροφή. Περιοχή Κε-
ντρικής Μακεδονίας.Τηλ.6947/728582.

Πωλείται κτηνοτροφική επιχείρηση σε 
λειτουργία, πλήρως αδειοδοτηµένη σε 
αγροτεµάχιο 53 στρεµµάτων, κτιριακές 
εγκαταστάσεις µε πλήρη, υπερσύγχρο-
νο εξοπλισµό και υποδοµές, κατσίκες 
επιλογής µε εξαιρετικό γεννητικό υλικό. 
Σε κόµβο της Εγνατίας οδού, οι χρήσεις 
γης είναι συµβατές για οιανδήποτε δρα-
στηριότητα (κτηνοτροφία , καθετοποίη-
ση ,αγροτουρισµό , φωτοβολταικά κλπ) 
email : Info@kosynthos.gr 

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

Πωλούνται πρόβατα Assaf από το εξω-
τερικό και Γίδια Μουρθια. Περιοχή Λάρι-
σας, 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 Λιµουζιν υψηλής 
κρεοπαραγωγής περίπου 12 µηνών. Πε-
ριοχή Σερρών τηλ.6906/779402. 

Πωλούνται µοσχίδες 14-16 µηνών υψη-
λής γαλακτοπαραγωγής. Περιοχή ∆ρά-
µας.Τηλ.6974/4648148.

Πωλούνται αγελάδες κρεατοπαραγω-
γής φυλής Σβιτς και κόκκινες , 50 ζώα , 
τα 35 γεννηµένα. Περιοχή Βοιωτίας. Τηλ 
6944/340117.

Πωλούνται 20 µοσχάρια 6-7 µηνών ρά-
τσας Σβιτς και κόκκινα. Περιοχή Βοιωτί-
ας. Τηλ.6944/340117.

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

Πωλούνται αρσενικά αρνιά Λακόν µε πι-
στοποίηση Pedigree.Tηλ. 6976/396855.

Πωλούνται αρσενικά µοσχάρια άριστης 
ποιότητας ηλικίας από 5 έως 7 µηνών σε 
πολύ καλές τιµές.Περιοχή Κεντρικής Μα-
κεδονίας.Τηλ.6971/601623.

Πωλούνται 10 αγελάδια Σβιτς µε µι-
κτή απόδοση. Περιοχή ∆αµιανό Γιαννι-
τσά 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 µέσω τε-
χνητής σπερµατέγχυσης από γονεις 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 Σίµε-
νταλ για ζωή. Τηλ. 6940/840982.

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

ΖΗΤΗΣΗ

Zητούνται θηλυκά Λακόν µε πιστοποίη-
ση pedigree. Τηλ. 6985/556637.

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 στρέµ-
µατα µε καλλιέργεια ρυζιού.Tιµή ευκαιρί-
ας. Τηλ. 6972/366043.

Πωλούνται βιολογικές µπάλες στρογγυ-
λές από ενσίρωµα τριφυλλιού, ενσίρωµα 
βίκος-µπιζέλι- βρώµη. Περιοχή Θεσσαλο-
νίκης. ∆υνατότητα µεταφοράς στο χώρο 
σας. Tιµή ευκαιρίας. Τηλ.6944/568240.

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

Πωλούνται 200,2 δικαιώµατα αρό-
σιµα τα οποία πληρώνονται προς 46,2 
καιΠωλούνται 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.

Πωλείται βίκος µπιζέλι καθαρισµέ-
νος για παραγωγή κτηνοτροφικού σα-
νό για ζώα και χλωρή λίπανση, βελτί-
ωση εδάφους, ελιές,αµπέλι, δενδρώδη.
Τηλ.6948/423151.

Πωλείται βιολογικό τριφύλλι σε µι-
κρές µπάλες µε πιστοποιητικά.
Τηλ.6985/556637.

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

Πωλούνται άχυρα σε µεγάλες τετράγω-
νες µπάλες από το χωράφι κατευθείαν σε 
κτηνοτρόφους και φορτηγατζήδες. Τηλ. 
6947/509187.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητούνται προς αγορά σιτάρι, κριθά-
ρι σκληρό και µαλακό από περιοχές 
Ορχοµενού, Λιβαδιάς, Μεγάρων, Θή-
βας, Αθήνας, σε ακτίνα 150 χιλιοµέ-
τρων από Αθήνα. κος Χαραλάµπης. Τηλ. 
6947/560683.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

∆ιατίθεται µαντρί για ενοικίαση ή πώλη-
ση. Τηλ.6983/717473.

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

Πωλούνται 700 στρέµµατα καλλιεργή-
σιµα, στη περιοχή του Μεσολογγίου, στις 
εκβολές του Αχελώου. Τιµή 1.100.000 
ευρώ. Τηλ.6942/228503.

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

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

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

Eνοικιάζεται ελαιώνας µε 3.500 δέντρα 
µε ελιές καλαµών σε έκταση 100 στρεµ-
µάτων, καλοδιατηρηµένος µε αυτόµα-
το πότισµα στην περιοχή Μεσολογγίου. 
Τηλ.6942/228503.

Προσφέρεται έκταση 150 στρεµµά-
των για πώληση ή ενοικίαση µε καρυ-
διές, περιφραγµένο σε άριστη κατά-
σταση. Περιοχή Αιτωλοακαρνανίας. 
Τηλ.6942/228503.

Πωλείται αγροτεµάχιο εκτάσεως 4.850 
µέτρων. περιοχή Γελινιάτικα, Ξυλόκα-
στρο.Τηλ.6987/876761.

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. 

Πωλείται ένα αναστρεφόµενο άροτρο 
3υνο,πολλούς καλλιεργητές και άλλα ερ-
γαλεία, σε τιµή ευκαιρίας. Περιοχή Σίν-
δος Θεσσαλονίκης. Τηλ.6972/366043. 

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

Πωλείται καλλιεργητής 20 δοντιών. Τι-
µή 200 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, Ζορ-
µπά επισκευασµένη και βαµµένη. Τιµή 
1900 ευρώ.Τηλ.2310/711133.

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

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

Πωλείται τρακτέρ Lamborghini 955, 95 
ίππων σε τιµή ευκαιρίας. Περιοχή Σίνδος 
Θεσσαλονίκης.Τηλ.6972/366043.

Πωλείται ένα φρεζοσκαλιστήρι 5σειρο, 
σε τιµή ευκαιρίας. Περιοχή Σίνδος Θεσ-
σαλονίκης. Τηλ.6972/366043.

Πωλείται µία φρέζα 230 µε γρανάζι, σε 
τιµή ευκαιρίας. Περιοχή Σίνδος Θεσσα-
λονίκης. Τηλ.6972/366043.

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

Πωλείται ένας στελεχοκόπτης, ένας ισο-
πεδωτήρας και µία πλατφόρµα, σε τιµή 
ευκαιρίας. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονί-
κης.Τηλ.6972/366043.

Πωλείται µία σπαρτική Gaspardo, σε τι-
µή ευκαιρίας. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλο-
νίκης.Τηλ.6972/366043.

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

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

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

Πωλούνται 2 θερµοκήπια βαρέου τύ-
που (15 µ.πλάτος Χ 68 µ. µήκος το καθέ-
να). Με υδρορροή, υδρονέφωση, σταγό-
νες, τρεις πόρτες και δύο παράθυρα. Τηλ. 
6980/001606.

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

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

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

Πωλούνται αλέτρι Γκλαβάνη(10αρακι),2 
σβάρνες, µία σκαλιστική µηχανή (3αρα), 
µία αντλία νερού CAPRARI µονοβάθµια. 
Τηλ.6949/093007.

Πωλείται ψεκαστικό θερµοκηπίου και 
θειαφιστήρας Tηλ. 6980/001606.

Πωλούνται 2 αερολέβητες θερµοκηπί-
ου και ένας καταστροφέας βαρέως τύ-
που 1,8 µέτρα. Tηλ. 6980/001606.

Πωλείται κεντρόφυγα Χρυσάφη. Τηλ. 
6979/957956.

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

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

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

Πωλείται χορτοκοπτικό ιταλίας πεντά-
δισκo µε συνθλιπτικό 3500 ευρώ. ∆υτι-
κή 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 Κα-
τερίνη. Τηλ.6977/323048

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

∆ιατίθενται διάφοροι κοχλίες. Περιοχή 
Κατερίνη. Τηλ.6977/323048

Πωλείται τρακτέρ John Deere µοντέλο 
6820 µε 9000 ώρες εργασίας, µοντέλο 
2004, 140 ίππων, κλιµακοστάσιο, Kοµο-
ρειλ κινητήρα, καµπίνα εργοστασιακή. Τι-
µή 33000 ευρώ.Τηλ.6932/005070.

Πωλείται χορτοκοπτικό καινούριο. Τιµή 
200 ευρω.25940/21822.

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

Πωλείται σφυρόµυλος µονοφασικός 
αχρησιµοποίητος 550 ευρώ. Περιοχή ∆υ-
τικής Μακεδονίας. Τηλ. 6974/705615.

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

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

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.

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

Πωλούνται ενσιρώµατα καλα-
µποκιού µίγµατος βίκου βρώµης 
σε µεγάλη στρόγγυλη µπάλα µε 
ενσιρωτικό και ενσίρωµα τριφυλ-
λιού σε µεγάλη τετράγωνη µπά-
λα. Τηλ.6977/440923, E-mail: 
papapg100@gmail.com
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ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

∆εν έχουν πρόβληµα οι κάτοικοι α-
στικών περιοχών της Ευρώπης να µε-
τακοµίσουν στην περιφέρεια και σε 
κάποιο χωριό, θέτοντας ως υπ’ αριθ-
µόν ένα προϋπόθεση το γρήγορο ί-
ντερνετ, ενώ έπονται η καλή πρόσβα-
ση σε υπηρεσίες υγείας και οι δυνα-
τότητες απασχόλησης.

Αυτό καταδεικνύει νέα πανευρω-
παϊκή µελέτη, σύµφωνα µε την οποία 
η εµπειρία της πανδηµίας άλλαξε τη 
φιλοσοφία των πολιτών για τη ζωή 
στην ύπαιθρο, ανάµεσα και των Ελ-
λήνων, όπου έξι στους δέκα θα σκέ-
πτονταν να µετακοµίσουν στην πε-
ριφέρεια µέσα στην επόµενη διετία.

Όπως σηµειώνεται στην έρευνα 
«Digitising Europe Pulse» που διενερ-
γήθηκε από την Kantar (σ.σ για λογα-
ριασµό του Ινστιτούτου Vodafone), µε 
πάνω από 15.000 ερωτηθέντες από 
15 ευρωπαϊκές χώρες, υπ’ αριθµόν έ-
να προϋπόθεση για τη ζωή στην ύπαι-
θρο είναι µια καλή σύνδεση στο ∆ια-
δίκτυο: Το 75% των κατοίκων αστικών 
περιοχών τη θεωρεί απαραίτητη, κα-
ταγράφοντας – στην ελληνική περί-
πτωση – την τρίτη υψηλότερη επίδο-
ση στην Ευρώπη. Και συµπληρώνεται 
από την ανάγκη για καλή πρόσβαση 
σε υπηρεσίες υγείας (72%) και ευκαι-

ρίες επαγγελµατικής σταδιοδροµίας 
(63%), δύο ερωτήσεις στις οποίες οι 
Έλληνες καταγράφουν την υψηλότε-
ρη επίδοση πανευρωπαϊκά.

Παράλληλα, ένας στους δύο Έλ-
ληνες – κάτοικους τόσο αστικών κέ-
ντρων όσο και αποµακρυσµένων πε-
ριοχών- παραδέχεται ότι η πανδηµία 
άλλαξε τον τρόπο µε τον οποίο αντι-
µετωπίζουν τη ζωή στην ύπαιθρο. Μά-
λιστα, περισσότεροι από τους µισούς 
δηλώνουν ότι τα πλεονεκτήµατα της 
ζωής εκεί είναι σηµαντικά.

Απαντώντας στην ερώτηση για τα 
πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµα-
τα της ζωής στην περιφέρεια, το 66% 
αντιστοίχως και το 76% των κατοίκων 
αστικών περιοχών θεωρεί την εγγύ-
τητα στη φύση και τα οφέλη της για 
έναν υγιεινό τρόπο ζωής ως τα κυ-
ριότερα θετικά σηµεία. Μόνο το 34% 
αναφέρει τα χαµηλότερα ενοίκια ως 
κίνητρο επιλογής της ζωής στην ύ-
παιθρο. Τα πλεονεκτήµατα της ζω-
ής στην ύπαιθρο υπερτερούν για το 
52% των κατοίκων αστικών περιοχών.

∆ίπλα στη φύση
Το 76% των αστών θεωρεί 

σηµαντικά την εγγύτητα στη 
φύση και τα οφέλη της για 
έναν υγιεινό τρόπο ζωής

Σε δηµόσιες οθόνες
Μικροί Μεγάλοι Ήρωες
Τα πρόσωπα της σύγχρονης 
Ελλάδας τιµά η Επιτροπή «Ελλάδα 
2021» µέσα από τη δράση «Μικροί 
Μεγάλοι Ήρωες». Η δράση 
περιλαµβάνει την προβολή σε 
δηµόσιες οθόνες, 1.000 ιστορικών 
προσώπων που µε το έργο τους 
άφησαν το αποτύπωµά τους στη 
νεότερη ιστορία της Ελλάδας. 
Η προβολή γίνεται σε Μέσα 
Μεταφοράς (ΟΣΕ, ΚΤΕΛ), 
αεροδρόµια, καθώς και 
συµβεβληµένες επιχειρήσεις.

Καλλιέργεια πιπεριάς 
τσίλι στο διάστηµα
Στον ∆ιεθνή ∆ιαστηµικό Σταθµό 
(ISS) έχουν πραγµατοποιηθεί 
πολλά πειράµατα ανάπτυξης και 
καλλιέργειας τροφίµων κυρίως 
λαχανικών και φρούτων. Αυτή 
τη φορά, γίνεται πειραµατική 
καλλιέργειες µε πιπεριές τσίλι. 
Το πείραµα αυτό θεωρείται 
ιδιαίτερα σηµαντικό αφού όλα τα 
προηγούµενα αφορούσαν τρόφιµα 
η καλλιέργεια των οποίων δεν 
διαρκούσε περισσότερο από 
λίγες εβδοµάδες.

Σύµβαση για το φράγµα
Ληθαίου της Θεσσαλίας
Τη σύµβαση για την ολοκλήρωση 
του φράγµατος Ληθαίου, 
υπέγραψε ο περιφερειάρχης 
Θεσσαλίας, Κώστας Αγοραστός. 
Το έργο, προϋπολογισµού 1,3 
εκατ. ευρώ, µε χρηµατοδότηση 
από το Πρόγραµµα Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2014-2020, ξεκινά το 
επόµενο διάστηµα και οδηγεί στην 
αποπεράτωση των δοµών του 
φράγµατος και την προµήθεια 
απαραίτητου εξοπλισµού για 
την εύρυθµη λειτουργία του.

Επιδροµές αγριόχοιρων
σε καλαµποκοχώραφα
Ανάστατοι είναι αγρότες στο 
θεσσαλικό κάµπο εξαιτίας των 
επιδροµών αγριόχοιρων που 
το τελευταίο διάστηµα έχουν 
προκαλέσει µεγάλες ζηµιές 
σε φυτείες καλαµποκιού. Ο 
περιφερειάρχης Θεσσαλίας 
Κώστας Αγοραστός έχει ζητήσει 
από τον υπουργό Περιβάλλοντος 
Κ. Σκρέκα να ενεργοποιηθούν οι 
επιτροπές µε τη συµµετοχή των 
κυνηγετικών συλλόγων για τον 
περιορισµό των αγριογούρουνων.

Ένας στους δύο Έλληνες, κάτοικους τόσο αστικών κέντρων όσο και αποµακρυσµένων περιοχών, 
παραδέχεται ότι η πανδηµία άλλαξε τον τρόπο µε τον οποίο αντιµετωπίζουν τη ζωή στην ύπαιθρο.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Με γρήγορο ίντερνετ 
πάνε χωριό οι αστοί
Η πανδημία άλλαξε τη φιλοσοφία των κατοίκων αστικών περιοχών, 
6 στους 10 σκέφτονται να μετακομίσουν στην περιφέρεια στη διετία

Πωλούνται αγροτικά εργαλεία,τρακτέρ 
Belarus,σπαρτική µηχανή για σιτάρι, δι-
σκοσβάρνα ,καλλιεργητής βάµβακος,σκα-
λιστήρι, καλλιεργητής ρίπερ,χωνί λιπάσµα-
τος και ένα ραντιστικό 500αρι.Τιµή ευκαι-
ρίας. Τηλ.6974/410304. 2392/031829.

Πωλούνται σταγονίδα µιας χρήσεως για 
20 στρέµµατα. Χρησιµοποιήθηκαν µία φο-
ρα.Τηλ.2310711/456.

Πωλούνται ρίπερ µάρκας Ζορµπά 7 νύ-
χια,καλλιεργητής 20 δοντιών, καρούλι Αρ-
βανιτίδη 300 µέτρων Φ82, καρότσα 4 µέ-
τρων ,σωλήνες 2άρες και 3αρες µεταχει-
ρισµένες. 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 Θεσσαλο-
νίκη. 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 θέσε-
ων (µάρκα ∆εσφάλια) γρήγορης εξόδου µε 
αυτόµατο τάισµα. Περιοχή Πελοπoννήσου. 
Τηλ.: 6944/780650. 

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

Πωλείται χορτοσυλλέκτης Μαργαρίτα.Τι-
µή 400 ευρώ. Τηλ.6944/665682.

Πωλείται καρούλι Φ90 250m µε µηχα-
νισµό COMER Iταλίας. Τιµή 2.500 ευρώ. 
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, Θεσσαλονίκη.
Τηλ. 6944/614947.

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

Πωλείται θεριζοαλωνιστική µηχανή John 
Deere 1075 µηχανική. Τιµή 11.000 ευρώ. 
Περιοχή Φαρσάλων. Τηλ.6944/985675.

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

Πωλείται µία δισκοσβάρνα 32αρα Ζορ-
µπά.Τηλ.6982/551234

Πωλείται τρακτέρ Μassey Ferguson ’80 
επισκευασµένο µε κουβούκλιο αντιπροσω-
πείας.Τηλ.2310711320.

Πωλείται σπαστήρας δηµητριακών µε 50 
ίππους µοτέρ και λίγες ώρες εργασίας.
Τηλ.6993/919022.

Πωλούνται πλατφόρµα, ρίπερ περιοχή 
Σίνδος. Τηλ.: 6972/366043.

Πωλείται αρµεκτήριο Μilk Plan γρήγορης 
εξόδου, 24 θέσεων, µε αυτόµατο τάισµα. 
Τιµή 7000 ευρώ.Τηλ.6942/226598.
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Για το πρώτο 
βάθρο στο Τόκιο 
Πόλο, κρίκοι και επί κοντώ στο πρόγραμμα

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Ο βασιλιάς των Ολυµπιακών Αγώ-
νων, ο στίβος, ξεκίνησε την περα-
σµένη Παρασκευή στο Τόκιο, µε τα 
αγωνίσµατα να συνεχίζονται για 
2η ηµέρα το Σάββατο 31 Ιουλίου. 
To µεσηµέρι λοιπόν από τις 15.00 
ώρα Ελλάδος και µετά ξεκινάνε τα 
προκριµατικά στο 400άρι γυναι-
κών, στο δίσκο γυναικών και στο 
επί κοντώ αντρών. Από τις 16.40 
και µετά έχουν σειρά τα 100 µέτρα 
µετ’ εµποδίων γυναικών, ενώ µε 
το 100άρι των αντρών τελειώνει 
η αγωνιστική ηµέρα στον στίβο. 

Εν τω µεταξύ, η οµάδα πόλο α-
ντρών της Ελλάδος δίνει τη µάχη 

το µεσηµέρι ενάντια στη Ν. Αφρι-
κή. Ηµέρα µεταλλίων η Κυριακή, 
όπου στις 13.10 το µεσηµέρι θα 
αναµετρηθούν οι άντρες στο άλ-
µα εις ύψος και λίγο αργότερα οι 
γυναίκες στο τριπλούν. Στις 15.50 
και στο αγώνισµα που όλοι περιµέ-
νουν, θα ξεκινήσει ο αγώνας µε-
ταλλίου για τα 100 µέτρα αντρών. 

Η προσπάθεια της Κατερίνας Στε-
φανίδη στο Τόκιο θα ξεκινήσει τη 
∆ευτέρα 2 Αυγούστου µε τα προ-
κριµατικά, ενώ ο τελικός είναι προ-
γραµµατισµένος για την Πέµπτη 5 
Αυγούστου. Ο Λευτέρης Πετρούνιας 
θα αγωνιστεί στον τελικό της ερ-
χόµενης ∆ευτέρας 2 του µήνα για 
τον δεύτερο διαδοχικό τίτλο του σε 
Ολυµπιακούς Αγώνες.

Η πίστα του Ουγγαρόρινγκ στη Βουδαπέστη θα 
αποτελέσει τον τελευταίο αγώνα (Κυριακή 1η 
Αυγούστου) πριν το φετινό καλοκαιρινό διάλειµµα στη 
Formula 1. Στο πρωτάθληµα οδηγών, ο Φερστάπεν µε 
Red Bull διατηρεί την πρωτοπορία στο πρωτάθληµα 
έχοντας πλέον διαφορά µόνο 8 βαθµούς από τον 
Βρετανό πρωταθλητή Λιούις Χάµιλτον.

Τελευταίο γκραν πρι
πριν τις διακοπές  

OMΑ∆Α ΩΡΑ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Σάββατο 31 Ιουλίου
Ιστιοπλοΐα FINN 06.00 ΕΡΤ 2
Πόλο
ΗΠΑ – Ουγγαρία 08.00 ΕΡΤ 3
Τένις 09.15 ΕΡΤ 3
Άρση Βαρών 81κ. 
Ανδρών 10.00 ΕΡΤ 2
Στίβος, 2η µέρα 13.00 ΕΡΤ 2
Πόλο
Ν. Αφρική – Ελλάδα 13.50 ERT 3
Άρση Βαρών 96κ. 
Ανδρών 14.00 ΕΡΤ Sports

Στίβος, 3η Μέρα 03.30 ΕΡΤ 2
Κολύµβηση
Τελικοί 04.30 ΕΡΤ 3
Πυγµαχία Προηµιτελικά 06.00 ΕΡΤ 2
Τένις
Τελικός Αντρών 06.00 ΕΡΤ Sports
Καταδύσεις 3Μ 
Γυναικών, Τελικός 09.00 ΕΡΤ Sports
Μπάσκετ
Ισπανία – Σλοβενία 11.20 ΕΡΤ 3
Ενόργανη Γυµναστική
Τελικά Οργάνων 13.00 ΕΡΤ 1-2
Στίβος, 3η Μέρα 13.00 ΕΡΤ 2

Κυριακή 1 Αυγούστου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Με όρους  
πελατειακούς 
οι προκαταβολές 
για τον παγετό  

Συνολικό σχέδιο    
για την κτηνοτροφία 
απαιτεί η συνάντηση 
στο «Κτήμα Βρύση»   

Η µεγάλη    
άνοδος στο σκληρό 
σιτάρι και τα πλάνα 
για τις φθινοπωρινές

Τελικοί στο τένις
Προγραµµατισµένοι για την 
Κυριακή 1η Αυγούστου είναι 
οι τελικοί του τένις στους 
Ολυµπιακούς Αγώνες σε γυναίκες, 
άντρες και µεικτό. Ο Στέφανος 
Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκκαρη 
αποκλείστηκαν στα ατοµικά. 
Συνέχισαν στο διπλό όπου όµως 
και εκεί δεν κατάφεραν να 
φτάσουν σε µετάλλιο. Οι αγώνες 
των τελικών θα ξεκινήσουν στις 
06.00 ώρα Ελλάδος. 

Και τώρα στη Βουλγαρία
Τη Λουντογκόρετς θα 
αντιµετωπίσει ο Ολυµπιακός στον 
τρίτο προκριµατικό γύρο του 
Τσάµπιονς Λιγκ. Το πρώτο 
παιχνίδι θα διεξαχθεί το διήµερο 
3-4 Αυγούστου (δεν έχει οριστεί 
ακόµα µέρα και ώρα), ενώ η 
ρεβάνς θα γίνει µία εβδοµάδα 
αργότερα στις 10 ή 11 Αυγούστου. 
Αν ο Ολυµπιακός προκριθεί, θα 
παίξει στα play offs.

«Χάλασε» του Πινάκα
Οριστικοποιήθηκε το δεύτερο 
φιλικό παιχνίδι της ΑΕΛ. Οι 
«βυσσινί» θα αντιµετωπίσουν στο 
Καρπενήσι το Λεβαδειακό την 
Πέµπτη 5 Αυγούστου. 
Αυτό θα είναι το δεύτερο φιλικό 
της ΑΕΛ, καθώς έχει ήδη 
προγραµµατίσει ακόµα ένα µε τον 
Εθνικό Άχνας, την Τετάρτη 28 
Ιουλίου. Εν τω µεταξύ, «χάλασε» 
η µεταγραφή του Πινάκα στον 
Ολυµπιακό, ενώ ο Χουσίνο 
επέστρεψε Βολιβία για 
λογαριασµό της ∆ε Στρόνγκεστ.  

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’
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Ε
πιµένει η ανοδική τάση στην αγορά 
σκληρού σίτου, µε τη Φότζια να ενι-
σχύεται άλλα 20 ευρώ για δεύτερη 
εβδοµάδα φτάνοντας τα 370 ευρώ. 

Στη χώρα µας η εξαγωγή βρίσκεται στα 330 
ευρώ, αλλά µε την αγορά να ανεβαίνει συνε-
χώς οι εξαγωγείς προτιµούν να περιµένουν. 

Πάνω από τα 90 σεντς ανά λίµπρα έ-
κλεισαν οι τιµές ∆εκεµβρίου ‘21 για το βαµ-
βάκι, πρώτη φορά µετά τον Ιούνιο του 2018. 
Ενώ οι αντιστάσεις δοκιµάζονται, οι αναλυ-
τές θεωρούν ότι θα ακολουθήσει νέα άνο-
δος. Αυτή την εποχή, ειδικά επειδή η αγο-
ρά ανεβαίνει συνέχεια, δεν σηµειώνονται 
νέες προπωλήσεις.

Βαμβάκι 90 σεντς, 
σκληρό 370 ευρώ 

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

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)
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Πάνω από τα 90 σεντς πρώτη φορά µετά τον Ιούνιο του 2018
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ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ MAI IOYN

Επιδιώκει να σπάσει την αντίσταση 
των 93 σεντς ανά λίµπρα τη 
χρηµατιστηριακή τιµή βάµβακος µε 
την αγορά να δοκιµάζει τα 91 σεντς.

Νέα αύξηση 20 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 3,22 ευρώ το κιλό υποχώρησε 
η µέση τιµή του έξτρα παρθένου 
ελαιολάδου στην Ισπανία, µε 
περιορισµένες πράξεις.
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ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Σπάει ένα µετά το άλλο τα ρεκόρ η 
τιµή στο σκληρό σιτάρι, µε τον δεί-
κτη της Φότζια να προσθέτει άλλα 20 
ευρώ τον τόνο την τελευταία εβδο-
µάδα, ανεβάζοντας τη χρηµατιστηρι-
ακή τιµή του προϊόντος στα 370 ευ-
ρώ ο τόνος. Τα νέα διεθνή δεδοµέ-
να επιδρούν άµεσα και στο εσωτερι-
κό εµπόριο, καθώς όλοι τρέχουν να 
προλάβουν τις εξελίξεις. Το ελληνι-
κό σκληρό που πάει προς εξαγωγή, 
καθώς η ζήτηση είναι δεδοµένη, λεί-
πει από την εσωτερική αγορά, όπου 
οι ανάγκες της βιοµηχανίας ζυµα-
ρικών και των µύλων δεν έχουν κα-
λυφθεί, ειδικά στις καλές ποιότητες. 

Όλα αυτά δηµιουργούν ένα εκρη-
κτικό µείγµα, χωρίς κανείς να µπορεί 
να προσδιορίσει την έκταση της εισα-
γόµενης κατά βάση ανόδου αλλά και 
τη διάρκειά της. Τον τελευταίο καιρό 
πληθαίνουν οι φωνές εκείνων που υ-
ποστηρίζουν ότι η ανοδική πορεία θα 

έχει διάρκεια, θα µεταφερθεί δηλαδή 
και στον επόµενο χρόνο και θα ανα-
τρέψει πολλά από τα σχέδια των συ-
ντελεστών της συγκεκριµένης αγοράς. 

Ήδη, στις τάξεις των παραγωγών 
η µετατόπιση προς το σκληρό σιτάρι, 
ενόψει της νέας καλλιεργητικής σε-
ζόν είναι δεδοµένη και πολλοί ανα-
ρωτιούνται πού θα φθάσουν τα στρέµ-
µατα του σκληρού και πόσος θα πρέ-
πει να είναι ο πιστοποιηµένος σπό-
ρος για να τα καλύψει. 

Όπως είναι φυσικό, αυτή η διά-
σταση έχει επιπτώσεις και στις άλ-
λες καλλιέργειες, απ’ όπου σίγου-
ρα θα χαθούν στρέµµατα. Την ίδια 
στιγµή, ανησυχία εκδηλώνεται για 
τις τιµές που θα επικρατήσουν σε ό-
τι αφορά τα ενοίκια, καθώς υπάρ-
χουν ιδιοκτήτες γης που κάνουν ή-
δη νύξεις για αύξηση των τιµών, ως 
αποτέλεσµα της προοπτικής που πα-
ρουσιάζει σήµερα το σκληρό σιτάρι. 

Οι απανωτές αυξήσεις στη διεθνή 
τιµή του προϊόντος πάντως έχουν ως 
αποτέλεσµα τον περιορισµό των πρά-

ξεων στην εσωτερική αγορά, καθώς 
το εξαγωγικό εµπόριο ανεβάζει τις 
προσδοκίες του και οι λίγοι παραγω-
γοί που έχουν σιτάρι στις αποθήκες 
τους δεν δείχνουν προς το παρόν 
κανένα ενδιαφέρον να πουλήσουν. 

Για να γίνει αυτό θα πρέπει να δουν 
στις προσφορές των εµπόρων να υ-
πάρχει µπροστά ο αριθµός 3 και όχι 
τα 26 και 27 λεπτά µε τα  οποία πίεζαν 
να πάρουν ποσότητες µέχρι τις αρχές 
της εβδοµάδας. Η ίδια η αγορά έχει α-
φήσει πίσω τόσο τον Πλατύκαµπο όσο 
και τις οργανώσεις του Έβρου όπου 
οι πράξεις έσπασαν για πρώτη φορά 
το φράγµα των 30 ευρώ ο τόνος. Η Ε-
ΑΣ ∆ιδυµότειχου- Έβρου έδωσε 339 
ευρώ πριν λίγες µέρες.     

Με τη Φότζια στο 370 τα 30 λεπτά είναι λίγα
 Άλλα 20 ευρώ τον τόνο έδωσε στο σκληρό σιτάρι η Φότζια, ανεβάζει ρυθµούς και το εµπόριο  
 Έρχονται ανατροπές στο σχεδιασµό των αγροτών για τη νέα καλλιεργητική περίοδο 2021- 2022

Στα σκληρά σιτάρια η ανοδική 
τάση επιµένει. Με τη δεύτερη 
συνεχή άνοδο της Φότζια κατά 
20 ευρώ ο τόνος, η εξαγωγή 
βρίσκεται στα 330 ευρώ,  
ωστόσο µε την αγορά να 
ανεβαίνει συνεχώς και τα 
σιτάρια σε µεγάλο βαθµό να 
µην έχουν κλειστεί σε τιµές, οι 
εξαγωγείς δεν παίρνουν 
ακόµα το ρίσκο να πουλήσουν. 
Στις τιµές παραγωγού 
ακούγονταν τα 26-27 λεπτά 
την περασµένη εβδοµάδα, 
όµως µε τη νέα άνοδο τα 
δεδοµένα θα αλλάξουν. 
Στα σκληρά σιτάρια, είχαµε 
άνοδο 20 ευρώ ο τόνος για 
δεύτερη συνεχή εβδοµάδα  
στη Φότζια, η οποία πήρε 
συνολικά 40 ευρώ µέσα σε 
δυο εβδοµάδες. Για πολλούς 
τώρα προεξοφλείται η µείωση 
παραγωγής στον Καναδά 
λόγω ξηρασίας. Για τα 
ποιοτικά σιτάρια µε ειδικό 
βάρος 79 kg/hl, υαλώδη 80% 
και πρωτεΐνη 12% η τιµή 
αποθήκης εµπόρου κυµαίνεται 
στα 365-370 ευρώ ο τόνος. 

ΑΝΟ∆ΟΥ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ 
ΙΤΑΛΙΑ, ΕΛΕΩ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΝΑ∆Α

Χρηµατιστηριακά οι τιµές ∆εκεµβρίου ’21, που 
αντιστοιχούν στη νέα σοδειά βάµβακος για πρώτη 
φορά µετά τον Ιούνιο του 2018 έκλεισαν πάνω από 
τα 90 σεντς ανά λίµπρα. Όπως αναφέρουν οι 
αναλυτές, τώρα δοκιµάζονται οι τεχνικές 
αντιστάσεις για λίγο υψηλότερα επίπεδα και οι 
περισσότεροι αναλυτές θεωρούν ότι µάλλον 
υπάρχει όρεξη στην αγορά για κάτι παραπάνω. 
Σηµειωτέον ότι οι αναλυτές το έχουν επισηµάνει 
αρκετές φορές πως αυτά τα επίπεδα τιµών δεν 
είναι εύκολα, οπότε και ο αγώνας για κάτι 
υψηλότερο στην τιµή ολοένα και δυσκολεύει. 

ΝEA ΥOΡKH
Στην ελληνική αγορά θα έχει πολύ ενδιαφέρον να 
δούµε πως θα εξελιχθεί το πριµ (βάση) επί του 
χρηµατιστηρίου εφόσον οι τιµές ∆εκεµβρίου ‘21 
διατηρηθούν πάνω από τα 90 σεντς ανά  λίµπρα. 
Αρκετοί θεωρούν πως επειδή υπάρχει και ένα όριο 
στο πόσο µπορούν να πληρώσουν οι κλωστές για ίνα, 
εφόσον το χρηµατιστήριο διατηρήσει την ανοδική 
τάση θα είναι µόνο δρόµος να µειωθεί κάπως το πριµ 
επί του χρηµατιστηρίου. Να σηµειωθεί ότι λόγω της 
εποχής δεν σηµειώνονται νέες προπωλήσεις, 
ειδικότερα όταν η αγορά ανεβαίνει συνέχεια και οι 
εκκοκκιστές έχουν ήδη πουλήσει αρκετά χαµηλότερα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Τελευταία η ΕΑΣ ∆ιδυµότειχου 
Έβρου έδωσε 339 ευρώ ο τόνος.

ΝΕΑ ΣΕΖΟΝ
Η µετατόπιση των παραγω-

γών στο σκληρό σιτάρι θα 

αφαιρέσει στρέµµατα από 

άλλες καλλιέργειες

Συνεδρίαση 29/07/2021
Μήνας Κλείσιµο Μεταβολή

Δεκέμβριος ‘21 90,36 -0,13

Μάρτιος ‘22 89,99 -0,09
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Στο χέρι 40 λεπτά 
για το συμπύρηνο 

Απώλειες σε όλες 
τις ποικιλίες,
τεράστια
έλλειψη α’ ύλης 

Στα 43 λεπτά 
το κιλό, πα-

ραδοτέο στο εργοστάσιο, έχει πα-
γιωθεί, πλέον, η τιµή στο συµπύ-
ρηνο ροδάκινο, που σηµαίνει ό-
τι καθαρά στο χέρι του παραγω-
γού θα καταλήξουν 40 λεπτά α-
νά κιλό προϊόντος, διότι 2 λεπτά 
παρακρατούνται από τους συνε-
ταιρισµούς για τα λειτουργικά 
κόστη και 1 λεπτό στο κιλό αντι-
στοιχούν στα µεταφορικά.

Η τιµή αυτή, όπως τονίστηκε 
στην Agrenda θα αναγραφεί στα 
τιµολόγια που θα κοπούν από τις 
οργανώσεις στις 31 Ιουλίου και 
τουλάχιστον για τους παραγωγούς 
που συνεργάζονται µαζί τους θα 
ισχύσει αναδροµικά για όλες τις 
ποσότητες ροδάκινων, που παρέ-
δωσαν από την αρχή της συγκο-
µιδής, παρότι τότε η τιµή εκκίνη-
σης ήταν στα 33 λεπτά το κιλό και 
σταδιακά ανέβαινε µέχρι να φτά-
σει στα σηµερινά επίπεδα. Για τους 
όγκους που απορροφήθηκαν από 
αλάνες ή µε συναλλαγές στη γκρί-

ζα ζώνη, το τοπίο, σύµφωνα µε την 
ίδια πηγή, δεν είναι ξεκάθαρο για 
το τί µέλλει γενέσθαι και ίσως ό-
σοι βιάστηκαν να πάρουν στα χέ-
ρια µετρητά, πουλώντας απευθεί-
ας σε χαµηλότερα επίπεδα, να µην 
απολαύσουν την όποια διαφορά 
προκύπτει έως τα 40 λεπτά.

Ο κύριος λόγος για τον οποίο α-
ποφάσισε η µεταποιητική βιοµη-
χανία να ανοίξει το πουγκί της και 
να προσφέρει -µε βάση τα τωρινά 
δεδοµένα- 65% υψηλότερη τιµή, 
σε σχέση µε τα 26 λεπτά το κιλό 
των περασµένων ετών, έχει να κά-
νει µε την τεράστια έλλειψη πρώ-
της ύλης, η οποία φέτος αναµένε-
ται να κυµανθεί στους 170.000 – 
180.000 τόνους και να είναι στο 
40% µιας κανονικής χρονιάς. Και 
αυτό υπό την προϋπόθεση πως ο 
καύσωνας που επελαύνει αυτές τις 
ηµέρες από τη χώρα µας, δεν θα 
προκαλέσει πρόσθετα προβλήµα-
τα στις ποικιλίες που συγκοµίζο-
νται ή πρόκειται να συγκοµιστούν 
τις επόµενες εβδοµάδες.

Η ποικιλία «Κατερίνα», η οποία έχει συ-
γκοµιστεί, πλέον, στο 90% των κτηµάτων, 
απεδείχθη η πιο ανθεκτική, µε τις απώ-
λειες παραγωγής από τους παγετούς της 
άνοιξης να περιορίζονται, τελικώς, γύρω 
στο 30% της προσδωκόµενης σοδειάς. Στα 
τελειώµατα (σ. σ. έχει συγκοµιστεί το 70% 
- 80%) είναι επίσης η ποικιλία Α37, στην 
οποία η ζηµιά υπολογίζεται στο περίπου 
40%, ενώ τα πράγµατα είναι σαφώς χει-
ρότερα για τη Mirel και τη Fercluse, στις 
οποιίες η απώλεια φτάνει το 90% και 70% 
της δυναµικότητάς τους αντίστοιχα. Από 
την ερχόµενη εβδοµάδα θα µπει στη συ-
γκοµιδή κι η Andross, στην οποία οι εκτι-
µήσεις ανεβάζουν τις απώλειες σε ποσο-
στό άνω του 40% και κατόπιν θα ακολου-
θήσει η Evert, µε µειωµένες προσδοκίες.

Στα θετικά των τελευταίων ηµερών, ως 
προς τον τρόπο που γίνονται οι εµπορι-
κές πράξεις στο συµπύρηνο, και η -κάλλιο 
αργά παρά ποτέ- κινητοποίηση των φο-
ρολογικών Αρχών. Στελέχη περιφερεια-
κών υπηρεσιών της ΑΑ∆Ε σαρώνουν τα 
πολυάριθµα «στέκια», τις «αλάνες», αλλά 
και τους συνεταιρισµούς και τις βιοµηχα-
νίες, προκειµένου να ελέγξουν τη διαφά-
νεια και τη νοµιµότητα των συναλλαγών.

Η έλλειψη πρώτης ύλης δεν αφορά µόνο την Ελλάδα, αλλά κι άλλες ανταγωνίστριες χώρες 
από το Βόρειο Ηµισφαίριο, µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες 

Ισχυρή ζήτηση από τις αγορές για κομπόστα 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΠΥΡΗΝΟ ΡΟ∆ΑΚΙΝΟ
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Από µόνη της, η πραγµατικά περιορισµένη πρώτη 
ύλη ίσως να µην ήταν ικανή συνθήκη, για να ωθήσει στα 
43 λεπτά το κιλό, την τιµή του συµπύρηνου ροδάκινου. 
Το σήµα για να µπει πιο βαθιά το χέρι της βιοµηχανίας 
στην τσέπη το έδωσε η ισχυρή ζήτηση από τις αγορές 
για κοµπόστα, η οποία θα οδηγήσει σε άνοδο και της 
τιµής του τελικού προϊόντος. Πηγή της Agrenda που 
γνωρίζει τα τεκταινόµενα στο διεθνές εµπόριο εκτίµησε 
ότι οι τιµές θα είναι σίγουρα πάρα πολύ βελτιωµένες 
για την κοµπόστα, δεδοµένου ότι η έλλειψη πρώτης 
ύλης δεν αφορά µόνο την Ελλάδα, αλλά κι άλλες 
ανταγωνίστριες χώρες από το Βόρειο Ηµισφαίριο, µε 
αποτέλεσµα να µην µπορεί να εξυπηρετηθεί όλη η 
ζήτηση που υπάρχει από τα σούπερ µάρκετ. 
Μια ακόµη παράµετρος που συνηγορεί στο να 
εκτοξευτούν οι τιµές της κοµπόστας από τη βιοµηχανία 
προς το λιανεµπόριο, είναι και η µεγάλη αύξηση του 
µεταφορικού κόστους -µέσω containers- δια θαλάσσης, 
γεγονός που καθιστά ασύµφορη την εισαγωγή τελικού 
προϊόντος από την Κίνα. Σε κάθε περίπτωση, το τοπίο 
αναµένεται για το πόσο θα ανέβει τελικώς η τιµή της 
κοµπόστας, αναµένεται να ξεκαθαρίσει, εκτός 
απροόπτου, µέσα στον Αύγουστο. ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ
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ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ: Με 
σημαντικά βήματα προόδου 

κλείνει την προηγούμενη χρήση 
της η Παγκρήτια Τράπεζα που παρά 
την πανδημία κατάφερε να 
ξεκινήσει με αξιώσεις το πρόγραμμα 
αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης του 
ισολογισμού της, το οποίο προβλέπει 
σημαντική μείωση των NPEs, αλλά 
και την κεφαλαιακή της ενίσχυση. Η 
Παγκρήτια κατάφερε να παραμείνει 
σε κερδοφορία με τα καθαρά κέρδη 
μετά φόρων στα 914,5 χιλ. ευρώ.

3ΑΛΦΑ: Η 3αλφα – Αφοι Κ. 
Καραγεωργίου ΑΕΒΕ στο πλαίσιο 
του Επενδυτικού Σχεδίου της 
ολοκλήρωσε την επένδυσή της που 
ξεπερνά το 1 εκατ. ευρώ για την 
επέκταση δυναμικότητας της 
υφιστάμενης μονάδας, με μία νέα 
υπερσύγχρονη μηχανή συσκευασίας 
και στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξή της.

ΧΗΤΟΣ: Η πανδημία με το lockdown 
στη ho.re.ca, στοίχισε πτώση τζίρου 
7% στη ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ - Ζαγόρι και 
μείωση της κερδοφορία της, με τον 
κύκλο εργασιών της σε 51,2 εκατ. 
ευρώ από 55,14 εκατ. ευρώ στην 
προηγούμενη οικονομική χρήση. Τα 
κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 
4,336 εκατ. ευρώ από 4,643 εκατ. 
ευρώ στην προηγούμενη χρήση. 

ΔΕΛΤΑ: Η ΔΕΛΤΑ, θυγατρική της 
VIVARTIA ανακοινώνει την πώληση 
και μεταβίβαση του ποσοστού 43,2% 
(περίπου), που κατείχε στη ΜΕΒΓΑΛ 
ΑΕ, προς την Οικογένεια Χατζάκου. 
Το τίμημα της συναλλαγής ανήλθε 
στο ποσό των 25.863 εκατ. Η αξία 
πώλησης είναι 85% πάνω από τη 
λογιστική αξία (book value) που είχε 
η εταιρεία ΔΕΛΤΑ στα βιβλία της.

O σπαγκο...
...ραμμένος

H παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη συ-
νεχίζεται, όμως διευρύνεται το χάσμα με-
ταξύ προηγμένων οικονομιών και πολλών 
αναδυόμενων αγορών και αναπτυσσόμε-
νων οικονομιών λόγω της άνισης κατανο-
μής των εμβολίων αλλά και της έλλειψης 
δημοσιονομικής στήριξης, προειδοποίησε 
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. 

Ενώ η τελευταία ενημέρωση του οικο-
νομικού outlook του ΔΝΤ βλέπει ότι η πα-
γκόσμια οικονομία εξακολουθεί να αυξά-
νεται 6% φέτος, η επικεφαλής οικονομο-
λόγος Γκιτά Γκοπίνατ σημείωσε ότι «η α-
νάκαμψη δεν είναι εξασφαλισμένη έως ό-
του η πανδημία ανατραπεί παγκοσμίως». 

Το ΔΝΤ εκτιμά πως η παγκόσμια ανά-
πτυξη θα επιβραδυνθεί στο 4,9 % το επό-
μενο έτος και ότι ο πληθωρισμός φέτος θα 
παραμείνει αυξημένος. Ορισμένες πάντως 
αναδυόμενες αγορές έχουν αρχίσει να αυ-

ξάνουν τα επιτόκια προκειμένου να συ-
γκρατήσουν τον αυξανόμενο πληθωρισμό. 

«Οι συντονισμένες πολιτικές δράσεις... 
μπορούν να κάνουν τη διαφορά μεταξύ ε-
νός μέλλοντος όπου όλες οι οικονομίες θα 
βιώνουν διαρκή ανάκαμψη ή εκείνου ό-
που οι αποκλίσεις θα εντείνονται, οι φτω-
χοί θα γίνονται φτωχότεροι και οι κοινωνι-
κές αναταραχές και γεωπολιτικές εντάσεις 
θα αυξάνονται», λέει η οικονομολόγος.

Την ίδια ώρα, ο ευρωπαίος Επίτροπος Οι-
κονομίας Πάολο Τζεντιλόνι προειδοποιεί 
ότι οι Βρυξέλλες δεν έχουν την πολυτέλεια 
να συνεχίσουν να αποφεύγουν την εφαρ-
μογή των δικών τους δημοσιονομικών κα-
νόνων για να αμβλύνουν τον αρνητικό α-
ντίκτυπό τους, μιλώντας για μια νομοθετι-
κή αναθεώρηση. «Είναι σαφές ότι δεν μπο-
ρούμε απλά να επιστρέψουμε στην κανο-
νικότητα», δήλωσε στους Financial Times.

Tequila
Ο Γάλλος γίγαντας ποτών, η Moët 
Hennessy ανακοίνωσε ότι εισέρχεται 
στην αγορά τεκίλα για πρώτη φορά 
με τη νέα μάρκα Volcan De Mi Tierra 
Tequila. Η εν λόγω τεκίλα παράγεται 
στην ηφαιστειακή περιοχή του Jalisco 
του Μεξικού, χρησιμοποιώντας αγαύη 
που καλλιεργείται σε έδαφος που 
δημιουργήθηκε από την έκρηξη ενός 
ηφαιστείου που ονομάζεται Tequila. 

Ζαγορίν
Μία ακόμα διάκριση πέτυχε ο Αγροτικός 
Συνεταιρισμός Ζαγοράς Πηλίου, 
γνωστός για τα Π.Ο.Π. μήλα Zαγοράς 
Πηλίου και φρούτα που κυκλοφορούν  
με το εμπορικό σήμα «ZAGORIN».  
Ο Συνεταιρισμός εντάχθηκε στα 
«Διαμάντια της Ελληνικής Οικονομίας 
2021», διάκριση που έρχεται σε 
συνέχεια της πρόσφατης βράβευσης στα 
Mediterranean Taste Awards 2021.

H ανάκαμψη αγορών 
δεν είναι δεδομένη

 Διευρύνονται τα ρήγματα στην οικονομία 
 «Η κανονικότητα δεν έρχεται έτσι απλά» 

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ - MODA BANGO Α.Ε.  0,6000 + 7,14%

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. (ΙΝΛΟΤ) 0,3100 +6,90%

ΚΛ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ A.B.E.E. (ΝΑΥΠ) 1,3700 +4,58%

QUALITY AND RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε. 0,2620 + 5,22%

ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π (ΠΡΟΝΤΕΑ) 7,8000 +4,00%

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΧ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΞΥΛΟΥ 0,5600 - 9,68%

ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝ.ΒΙΟ.ΕΜΠ.ΣΥΝ. Α.Ε. (ΜΑΣΟΠ) 1,5900 - 4,22%

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧ. ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. (ΚΜΟΛ) 3,4200 -3,93%

LOGISMOS INFORMATION SYSTEMS SOCIETE ANO 1,0700 -4,46%

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. (ΕΛΓΕΚ) 0,4200 -3,18%

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 35,057.20 0.36%
 NASDAQ Comp 14,813.19 0.34%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  4,120.47 0.43%
Λονδίνο FTSE 100 7,083.63 0.96%
Φρανκφούρτη DAX-30 15,620.82 0.32%
Παρίσι CAC-40 6,640.95  0,48%
Ζυρίχη SMI 12,096.74 0.19%
Τόκιο NIKKEI-225 27,782.42 0,73%
 
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

Σερί ανάκαμψης αλλά υπάρχει 
ακόμα επιφυλακτικότητα
Παρά την ανάκαμψη της αγοράς και το θετικό 
της σερί, η επιφυλακτικότητα παραμένει στο 
Χ.Α και μεγεθύνεται από την υποτονικότητα 
στις συναλλαγές, με τα χαρτοφυλάκια που 
διαθέτουν μακροπρόθεσμο χαρακτήρα να 
παραμένουν στο περιθώριο ακόμη και παρά τις 
θετικές αναλύσεις των ξένων. Ο Γενικός 
Δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,54% στις 882,74 
μονάδες την περασμένη Πέμπτη. Ο τζίρος 
διαμορφώθηκε στα 42,3 εκατ. ευρώ και ο 
όγκος στα 23 εκατ. τεμάχια.
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Δεν είναι όλα τα ψώνια έξοδα για τα βιβλία

Έ
χω κατηγορηθεί πολλές φορές ότι µι-
λάω σκληρά στα άρθρα µου για τους α-
γρότες. ∆υστυχώς, αφενός κανείς µέ-
χρι τώρα δεν µπόρεσε να αιτιολογήσει 

την τοποθέτησή του αυτή, αφετέρου όµως οι ελε-
γκτικές διαδικασίες αποδεικνύουν ότι έχω δίκιο.

Ο Ιούλιος είναι ο µήνας κατά τον οποίο κλείνου-
µε το 2ο τρίµηνο ΦΠΑ για όλους τους αγρότες µε 
βιβλία. Με την ευκαιρία να επισηµάνω µία ακό-

µη φορά ότι όλα τα παραστατικά 
(εσόδων και εξόδων) έπρεπε να 
βρίσκονται στο γραφείο του λο-
γιστή το αργότερο µέχρι τις 5 Ι-
ουλίου, ώστε να έχει το χρόνο ο 
λογιστή σας να τα καταχωρήσει, 
να τα ελέγξει, να κάνει ό,τι χρει-
άζεται τέλος πάντων προκειµέ-
νου η εργασία του να γίνεται µε 
τον προβλεπόµενο τρόπο και ε-
λεγκτικές διαδικασίες.

Και γιατί µέχρι τις 5 κάθε µήνα; 
∆ιότι ξεκίνησε η εποχή των ηλε-

κτρονικών βιβλίων, στην οποία ε-
ντάσσεστε κι εσείς οι αγρότες του 
κανονικού καθεστώτος. 

ΠΙΕΣΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ
∆ιότι πρέπει να συνηθίζετε τους 

πιεστικούς χρόνους που απαι-
τούνται από τώρα και στο εξής: 
τα ηλεκτρονικά βιβλία θα πρέ-
πει να ενηµερώνονται µέχρι τις 

20 κάθε µήνα, δηλαδή του παραστατικά του Ιου-
νίου µέχρι τις 20/7, τα παραστατικά του Ιουλίου 
µέχρι τις 20/8 κλπ.

∆ιότι µέχρι τότε θέλω να βρίσκονται τα παραστα-
τικά σας στο γραφείο µου, προκειµένου να αναλά-
βω την ευθύνη να τα καταχωρήσω στα ηλεκτρονικά 
βιβλία. Σε διαφορετική περίπτωση τυχόν πρόστι-
µα θα επιβαρύνουν εσάς. Θα µιλάµε τακτικά πλέ-
ον από εδώ και πέρα για τα ηλεκτρονικά βιβλία, ο-

πότε ας τ’ αφήσουµε προς το πα-
ρόν και ας ασχοληθούµε µε το 
θέµα που αναφέρω στην αρχή.

Βάζω λοιπόν µπροστά µου τα 

τιµολόγια από αγρότη και ξεκινώ την καταχώρη-
ση. Μετά από λίγο βρίσκω ένα τιµολόγιο µε την ο-
ποία αγόρασε µοκέτα. Το επόµενο περιλαµβάνει 
την αγορά ενός βραστήρα. Το επόµενο βάση τη-
λεόρασης και το τέταρτο µία µπαταρία νεροχύτη.

Επικοινωνώ µαζί του, όντας περίεργος για τις ε-
ξηγήσεις που θα µου δώσει. Η απάντηση του: «τη 
µοκέτα την πήρα γιατί, µπαίνοντας στην αποθή-
κη από τις αλλαγές στο χωράφι να καθαρίζω λί-
γο τις µπότες από τις λάσπες. Ο βραστήρας χρει-
άζεται γιατί, ένα καφεδάκι πριν πας στο χωράφι 
να µην το πιώ; 

 Σπίτι δεν πίνεις; Του λέω; Απαντά: φεύγω νω-
ρίς και δεν θέλω να ξυπνήσω τη γυναίκα µου µε τη 
φασαρία που θα κάνω φτιάχνοντας καφέ.

 Άντε καλά. Και η βάση; Η µπαταρία; Εεε κι ε-
σύ τώρα: η βάση είναι για την τηλεόραση που εί-
χα πάρει παλιά κι έσπασε. Η µπαταρία είναι για 
το νεροχύτη που φτιάχνω τους καφέδες. Καλά, 
µε τι κάθεσαι και ασχολείσαι τώρα; Άµα δεν κά-
νουν πέταξε τα.

Τα τιµολόγια; Να τα πετάξω;….. Χµµµ. 

Τα τιµολόγια είναι πραγµατικά. Οι ερωτήσεις 
µου επίσης. Οι απαντήσεις; Βάλτε τον εαυτό σας 
απέναντι και σκεφτείτε ποιες είναι οι πιθανές α-
παντήσεις, αλλά και πόσο απέχουν από αυτές που 
διαβάσατε µόλις.

Προσπάθησα να δώσω µια αστεία χροιά στην κα-
θηµερινότητα όλων µας, όµως γνωρίζετε όλοι σας 
πολύ καλά ότι αποτελεί καθηµερινό φαινόµενο η 
προσκόµιση τιµολογίων «ό,τι να ‘ναι».

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΣΟΥ
Το χειρότερο δε, είναι ότι ανακατεύονται πολ-

λοί συγγενείς και φίλοι. Πως γίνεται αυτό; Παρά-
δειγµα: προσκοµίστηκε σε συνάδελφο τιµολόγιο 
για την αγορά θερµοσίφωνα, η οποία αγορά έγινε 
στην Αθήνα, η τοποθέτηση του του θερµοσίφωνα 
επίσης, αλλά εκδόθηκε µε εντολή του γιου (δεν θα 
πω τι δουλειά κάνει το παλικάρι) τιµολόγιο στο ό-
νοµα του πατέρα - αγρότη, γιατί λέει δεν µπορού-
σε να πάρει την έκπτωση διαφορετικά.  

Άµα δεν µπορείς αδερφέ, ας µην πάρεις ή πή-
γαινε και ψώνισε αλλού. Και στην τελική, ποιος 
σε ανακάτεψε µε τα βιβλία του πατέρα σου; Ποιος 
σου είπε ότι µπορείς να ψωνίζεις µωρουδιακά α-
πό τα zara, θερµοσφίωνες, µοκέτες, κουρτίνες 
και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο και να έχεις την απαί-
τηση να αποτελέσουν αυτά δαπάνη για τα βιβλία 
του πατέρα σου; Φωνάζω χρόνια τώρα, ότι µπορείς 
σήµερα να κάνεις ό,τι επιθυµείς, αλλά µετά από 
κάποια χρόνια θα τρέχεις και δεν θα φτάνεις. Ό-
ποιος έχει µπει στο µικροσκόπιο του ελέγχου, κα-
ταλαβαίνει απόλυτα τι λέω. 

Η ουσία είναι να γίνει κατανοητό πριν φτάσει 
στην πόρτα σου ο έλεγχος. Μετά είναι αργά. 

Ηλεκτρονικά
Στα ηλεκτρονικά βιβλία 

εντάσσονται και οι 
αγρότες του κανονικού 

καθεστώτος 

Στις 20 του µηνός
Τα ηλεκτρονικά βιβλία 
θα πρέπει να ενηµερώ-

νονται µέχρι τις 20 
κάθε µήνα

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)

Υπόψη υπουργού οικονοµικών
Κύριε υπουργέ, πριν λίγο καιρό βγήκατε στην 
τηλεόραση και χωρίς ίχνος ζορίσµατος 
δηλώσατε ότι δεν θα δοθεί καµία παράταση για 
τις φορολογικές δηλώσεις. Μάλιστα. Μόνο που 
πρέπει να σας ενηµερώσω για κάποια πράγµατα:
Τα ∆ικαστήρια κλείνουν όλο τον Αύγουστο µε 
αποτέλεσµα, να µην µπορούν οι δικηγόροι να 
συµµετέχουν σε δίκες, ούτε οι ∆ικαστικοί 
Επιµελητές να επιδίδουν εξώδικα. Μάλιστα µετά 
απ’ αυτό εκδώσατε απόφαση σύµφωνα µε την 
οποία ο Αύγουστος δεν θα συνυπολογίζεται στις 
30 ηµέρες για τις ενδικοφανείς προσφυγές.....

Υπόψη υπουργού Οικονοµικών... συνέχεια
Έπρεπε χωρίς πολλά πολλά να έχετε 

πράξει το ίδιο και για το θέµα των 
δηλώσεων, αλλά και όλων των δηλωτικών 

υποχρεώσεων του Αυγούστου. Κι επειδή 
δηλώνετε ότι είστε γνώστης της αγοράς, 
έπρεπε να είχατε πιάσει από το γιακά και 

τον υπουργό Εργασίας να κάνει το ίδιο.
Έχουµε ξεπεράσει προ πολλού τα όρια της 

υποµονής κ. Σταϊκούρα. Πρέπει να σας 
υπενθυµίσω ότι τις δηλώσεις τις 

συντάσσουν οι λογιστές, οι οποίοι είµαστε 
άνθρωποι. Φροντίστε να προχωρήσετε 

άµεσα την αναµενόµενη ανακοίνωση της 
παράτασης, για να µπορέσουν οι 

συνάδελφοι και το προσωπικό τους να 
προγραµµατίσουν τις διακοπές τους.
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Mε σχέδια για δικό του τυροκομείο 
και γενετική βελτίωση ο Γάλα Ελάςς

Ο συνεταιρισμός Ελασσόνας 
βλέπει το πρόβειο έως 1,27 ευρώ

Προτεραιότητες δημιουργία 
τυροκομείου και βελτίωση ζώων

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Σε ένα µοντέλο που βρίσκεται µακριά α-
πό την εξάρτηση από κρατικές και ευρω-
παϊκές ενισχύσεις επικεντρώνεται η λει-
τουργία του Συνεταιρισµού Αιγοπροβα-
τοτρόφων Ελασσόνας, Γάλα Ελάςς, όπως 
αναφέρει ο πρόεδρος του φορέα, Γιώρ-
γος Μηλιώνης. 

Την ίδια στιγµή ο συνεταιρισµός θα εί-
ναι µεταξύ των 17 φορέων που θα εντα-
χθούν στον πανελλαδικής εµβέλειας Κλα-
δικό Συνεταιρισµό Αιγοπροβατοτρόφων 
που συστήνεται µε τη συµµετοχή συνεται-
ρισµών αιγοπροβατοτρόφων. Η ολοκλή-
ρωση της συγκεκριµένης πρωτοβουλίας 
τοποθετείται, σύµφωνα µε τον κ. Μηλιώ-
νη, εντός του επόµενου εξαµήνου. Σ’ αυ-
τόν εκτός από τον Γάλα Ελάςς συµµετέχουν 
µεταξύ άλλων ο Συνεταιρισµός Αιγοπρο-

βατοτρόφων Πιερίας, ο 
Συνεταιρισµός ∆υτικής 
Θεσσαλίας, ο Συνεται-
ρισµός Γαλάτιστας Χαλ-
κιδικής, ο Συνεταιρισµός 
Καλαβρύτων, ο Συνεται-
ρισµός Θρακών Αµνός, ο 
Αγροτικός Συνεταιρισµός 
Προσοτσάνης, ο Συνεται-
ρισµός Αιγοπροβατοτρο-
φίας Αµυνταίου και αρκε-
τοί ακόµη. «Παλαιότερα υ-
πήρχαν οι ιδέες αλλά συ-
νυπήρχαν µε το σκεπτι-
κό ότι θα πρέπει να µας 

βοηθήσει το κράτος. Αυτή τη φορά ξεκινά-
µε µόνοι µας κι αυτό που ζητάµε είναι να 
µην µας εµποδίσει το κράτος να υλοποιή-
σουµε τις κινήσεις που έχουµε σχεδιάσει». 

Στο πλάνο για το µέλλον τίθεται και η δη-
µιουργία ενός τυροκοµείου µε αντικείµενο 
κατά κύριο λόγο την παραγωγή φέτας, κα-
θώς κι άλλων προϊόντων. Ωστόσο ως προ-
τεραιότητα για τον συνεταιρισµό Γάλα Ε-
λάςς τίθενται κινήσεις που αφορούν το να 
καταστούν βιώσιµες όλες οι γαλακτοπαρα-
γωγικές µονάδες των µελών – παραγωγών 
του µε βασικό µέληµα τη γενετική βελτίω-
ση των κοπαδιών. «Σε κάθε περίπτωση η 
διαχείριση της κάθε µονάδας και η γενετι-
κή βελτίωση των ζώων είναι κυρίαρχης ση-
µασίας για εµάς». 

Ο ίδιος αναφέρεται και στην καινοτοµία 
του συνεταιρισµού να εισάγει σκόνη γά-
λακτος για τη διατροφή των αµνοερειφίων 
στο πλαίσιο κινήσεων για τη βελτίωση του 
ζωικού κεφαλαίου. «Είναι η πρώτη φορά 
που ένας συνεταιρισµός εισάγει από µόνος 
του ένα προϊόν από το εξωτερικό και συ-
γκεκριµένα από το Ισραήλ. Πρόκειται για 
ένα γάλα, το οποίο προλαµβάνει τις ασθέ-
νειες και βοηθάει στην καλύτερη ανάπτυ-
ξη των µικρών ζώων, ενώ ενισχύει το ανο-
σοποιητικό σύστηµα, αποτρέποντας τις α-
πώλειες, γεγονός που βοηθάει στη βελτίω-
ση και καλύτερη διαχείριση του ζωικού κε-
φαλαίου», εξηγεί ο κ. Μηλιώνης. 

Κατά την παραγωγική περίοδο 2020-2021 
που ολοκληρώθηκε, ο συνεταιρισµός συ-
νεργάστηκε µε τη Μπίζιος, τη Χώτος, την 
Ήπειρος, την Έξαρχος και τα Ελληνικά Γα-
λακτοκοµεία. Οι τιµές που αναµένεται να 
κλείσουν στο πρόβειο γάλα εφόσον ολο-
κληρωθούν οι επιµέρους συµφωνίες µε τις 
γαλακτοβιοµηχανίες εκτιµάται ότι θα κινη-
θούν από 1,20 έως και 1,27 ευρώ το κιλό για 
τη γαλακτοπαραγωγική περίοδο που ξεκι-
νάει από 1η Οκτωβρίου, ενώ αυτή τη στιγ-
µή βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι σχετι-
κές διαπραγµατεύσεις µε τις επιχειρήσεις.

Κλαδικός 
εντός 6µήνου
Ο συνεταιρισµός 
Γάλα Ελάςς θα 

συµµετάσχει στον 
πανελλαδικής 

εµβέλειας Κλαδικό 
Συνεταιρισµό Αιγο-

προβατοτρόφων

Η έλλειψη σε
πρόβειο γάλα
γίνεται όλο και
πιο εµφανής
Για τα κακώς κείµενα µε τα 
περιστατικά νοθείας φέτας σε 
χώρες του εξωτερικού που 
αµαυρώνουν την φήµη του 
ελληνικού προϊόντος, αναφέρεται 
ο πρόεδρος του του Γάλα Ελάςς.
«Έχουµε υποστεί µία µεγάλη 
ζηµιά τα προηγούµενα χρόνια και 
συγκεκριµένα κατά την 
προηγούµενη δεκαετία. Ενώ η 
φέτα είναι ένα ΠΟΠ προϊόν που 
είναι γνωστό παντού, δεν είχε την 
ανάλογη τιµή που θα έπρεπε να 
έχει, ούτως ώστε να ωφεληθεί 
και ο κτηνοτρόφος. Αυτό είχε ως 
αποτέλεσµα να µειωθούν και οι 
παραγωγοί αλλά και το ζωικό 
κεφάλαιο. Τα αποτελέσµατα αυτής 
της κατάστασης βγαίνουν στην 
επιφάνεια αυτή τη στιγµή που 
υπάρχει µεγάλη έλλειψη σε 
πρόβειο γάλα, καθώς δεν 
υφίσταται σε πολλές των 
περιπτώσεων η διάθεση από τους 
κτηνοτρόφους να παράγουν 
µεγαλύτερες ποσότητες γάλακτος, 
ενώ ήδη είναι πολλοί εκείνοι 
που έχουν εγκαταλείψει το 
επάγγελµα», αναφέρει 
ο κ. Μηλιώνης. 

ΠΡΟΒΕΙΟΥ

ΚΑΤΣΙΚΙΣΙΟΥ

�ΕΚΑΤ. ΚΙΛΑ�

7

1,5

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2020�2021

Ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

110

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

176
ΜΕΛΗ

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ >10

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ



ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Αν δεχτούµε ότι ο δρόµος που µε-
σολαβεί ανάµεσα στο κρασί και το 
τυρί, δεν είναι τελικά παρά εκείνο 
το µονοπάτι που τα ενώνει, ίσως 
µπορούµε να κατανοήσουµε τι ή-
ταν εκείνο που οδήγησε τον Βασί-
λη Ρούσσα, εκ των µελών της οι-
κογενειακής γαλακτοβιοµηχανίας 
Ρούσσας, µε έδρα τον Αλµυρό Μα-
γνησίας, να δηµιουργήσει το δικό 
του βιολογικό κρασί. «Ξεκίνησα στα-
διακά να δηµιουργήσω µία µικρή 
βιολογική παραγωγή σε ιδιόκτη-
τους χώρους, έχοντας ήδη µακρά 
εµπειρία στην παραγωγή βιολογι-
κών προϊόντων στην τυροκοµεία». 

Όραµά του ήταν εξαρχής να πα-
ντρέψει αρµονικά τα κρασιά µε τα 
τυριά που παράγει η Ρούσσας, ό-
πως είναι για παράδειγµα η φέ-
τα, που διαθέτει έντονο γευστι-
κό αποτύπωµα. «Αυτό που θέλη-
σα από την πρώτη στιγµή ήταν ό-
ταν κάποιος δοκιµάζει το κρασί 
και το τυρί µας, να αποκοµίζει µία 
γεύση από Ελλάδα. H πρώτη ύλη 
µπορεί να είναι πάντοτε η ίδια, ω-
στόσο κατά την µεταποίηση χρει-
άζεται να βρει κάποιος τα κατάλ-
ληλα κουµπιά για να αναδείξει τα 
χαρακτηριστικά που έχει κάθε α-
γαθό. Έτσι και µε το σταφύλι. Έχει 
τον τρόπο να σου µιλήσει. Αρκεί 

να είσαι εκεί για να το ακούσεις». 
Ξεκίνησε την παραγωγή κρα-

σιού στους πρόποδες του όρους 
Όθρυς, νοτιοδυτικά της Μαγνη-
σίας. Στην προσπάθεια συνέβαλε 
και η σύζυγός του, γεωπόνος και 
οινολόγος, µε σηµαντική εµπειρία 
στον τοµέα της µεταποίησης. «Ή-
ταν η αγάπη για το προϊόν, καθώς 
έβλεπα το πόσο µπορεί να ταιριά-
ξει µε το τυρί. Είναι βέβαια ένα δι-
αφορετικός κόσµος, αλλά όλο αυ-
τό µε ταξιδεύει ως άνθρωπο και ως 
επιχειρηµατία. Είναι γεγονός ότι η 
βασική µας δουλειά σχετίζεται µε 
τη γαλακτοβιοµηχανία, όπου απα-
σχολούµαστε επί είκοσι ώρες την 
ηµέρα. Ωστόσο για τη µία ώρα που 
θα ξεφύγει το µυαλό, ασχολούµα-
στε µε τον κόσµο του κρασιού που 
είναι πιο µαγικός, σχεδόν µυθι-
κός. Προσφέρει µία ηρεµία καθό-
τι δεν εναρµονίζεται µε την έντα-
ση της καθηµερινότητας, εν αντι-
θέσει µε την τυροκοµία που διατη-
ρεί τρικυµιώδεις ρυθµούς».

Oλοκληρωµένο καλάθι 
προϊόντων

Το ερέθισµα για την προσπάθεια 
αυτή αποτέλεσαν οι Ιταλοί παρα-
γωγοί, που δηµιουργούν και προ-
σφέρουν ένα ολοκληρωµένο κα-
λάθι αγροτικών προϊόντων της πε-
ριοχής τους. «Είναι χαρακτηριστι-

κό πως όταν επισκέπτεται κανείς 
την ιταλική ύπαιθρο, συναντά έ-
να πλήρες και αυθεντικό καλάθι 
προϊόντων, όπου όλα συνδυάζο-
νται ταιριαστά µεταξύ τους», λέει 
ο κ. Ρούσσας. 

Η συνολική έκταση της καλλι-
έργειας είναι 15 στρέµµατα και οι 
ποικιλίες που αναπτύσσονται εί-
ναι Cabernet, Syrah, Μαλαγουζιά, 
Chardonnay. Πρόσφατα φυτεύτη-
κε και η γηγενής ποικιλία Ληµνιό. 
«∆ηµιουργήσαµε συνολικά τρεις 
ετικέτες. Μία ετικέτα λευκού οίνου 
από Μαλαγουζιά και Chardonnay, 
ένα ερυθρό Cabernet – Syrah, ενώ 
πρόσφατα φέραµε στην αγορά και 
το πρώτο πιστοποιηµένο kosher ρο-
ζέ κρασί, από Cabernet, που απευ-
θύνεται στην εβραϊκή κοινότητα», 
εξηγεί. Στις ποικιλίες που εξετάζει 
προς µονοποιλιακή εµφιάλωση 

για το προσεχές χρονικό διάστη-
µα εκτός από το Ληµνιό, είναι η 
Μαλαγουζιά και ενδεχοµένως το 
διάσηµο Ασύρτικο. 

Χρησιµοποιεί ελληνικά βαρέλια 
για τα κρασιά της

Το χαρακτηριστικό στην παρα-
γωγή των κρασιών είναι ότι η οινο-
ποιεία Ρούσσας χρησιµοποιεί ελ-
ληνικά βαρέλια από ξύλο δρυός, 
τα οποία κατασκευάζει η οικογέ-
νεια Τσίµπου στο Μέτσοβο. «Αυτό 
που θέλαµε ήταν να προσδώσου-
µε περαιτέρω στοιχεία ελληνικότη-
τας στα προϊόντα µας. Νοµίζω ότι 
το κρασί που ωριµάζει σε ελληνι-
κά βαρέλια αναδύει εντελώς δια-
φορετικό χαρακτήρα. Και αυτός εί-
ναι ένας τρόπος να παρουσιάσου-
µε την Ελλάδα στο εξωτερικό», α-
φηγείται ο επιχειρηµατίας.

O κόσµος του κρασιού πάντα γοήτευε τον Βασίλη Ρούσσα. Η επιχείρηση διαθέτει συνολική έκταση αµπελώνα 15 στρέµµατα και έχει δηµιουργήσει συνολικά τρεις ετικέτες. 

Τα κρασιά της οινοποιίας Ρούσσας διατίθενται στη Θεσσαλία και στη 
Θεσσαλονίκη καθώς και σε κάβες στην Αττική, στον Θανόπουλο, 
στα καταστήµατα Βιολογικό Χωριό αλλά και στη Μύκονο.

Ο Ρούσσας από 
την τυροκομεία στο 
βιολογικό κρασί
Τρεις ετικέτες που έρχονται και δένουν με τον 
κόσμο του τυριού για μία «γεύση από Ελλάδα»

Kosher ροζέ κρασί
Καθ’ όλη τη διάρκεια της 
παραγωγής του πιστοποι-
ηµένου kosher ροζέ είναι 
απαραίτητη η παρουσία 

του Ραβίνου
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Η ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ ΡΟΥΣΣΑΣ
ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

15 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗ
ΕΚΤΑΣΗ~15.000

ΦΙΑΛΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΤΗΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

CABERNET SAUVIGNON 60%
SYRAH 40%

ΕΡΥΘΡΟ 

ΛΕΥΚΟ

ΜΑΛΑΓΟΥΖΙΑ 50% 
CHARDONNAY 50%

ΡΟΖΕ

CABERNET SAUVIGNON 100%

ΤΡΕΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΠΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
�ΥΨΟΜΕΤΡΟ 200 Μ.�
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ΕΛΕΓΧΟΙ 
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Η εντολή απλή: 
Οι έλεγχοι στο 
«νομότυπο», κατά 
παραγγελία Ε9 και 
όλα μέλι γάλα με 
το Εθνικό Απόθεμα

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ  
panagos@agronews.gr

Η αλλαγή της εγκυκλίου ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ στις 

26.4.2021 δείχνει την ευθύνη των υπηρεσιακών 

του ΟΠΕΚΕΠΕ στην απάτη με το Εθνικό Απόθεμα.

Με την ανάδειξη από τους κτηνοτρόφους και την 

Agrenda λεπτομερειών της διαδικασίας της οργα-

νωμένης απάτης (σκάνδαλο) για την κατανομή του 

Εθνικού Αποθέματος από το 2017-2020, τίθεται βα-

σανιστικά αυτές τις ημέρες ένα κεντρικό ερώτημα 

και ζήτημα λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υπη-

ρεσιών του. Γιατί οι υπεύθυνοι διευθυντές του Ο-

ΠΕΚΕΠΕ, έχοντας όλα τα στοιχεία στη διάθεσή τους 

δεν πρότειναν κανένα μέτρο ελέγχου και περιορι-

σμού της απάτης; Γεγονός που γεννά εκ του απο-

τελέσματος το ακόμα πιο σοβαρό ερώτημα, μήπως 

τελικά διευκόλυναν την όλη διαδικασία;

Στο πρώτο ερώτημα η απάντηση είναι καθαρή 

από τα γεγονότα και την έκταση του φαινομένου: 

Οι διευθυντές δεν έλαβαν κανένα μέτρο περιορι-

σμού, αγνόησαν επιδεικτικά τις εκτεταμένες κα-

ταγγελίες. Δεν υπάρχει κανένα πρακτικό μέτρο ε-

λέγχου  και περιορισμού της απάτης για την περί-

οδο 2017-2020, παρά μόνο επαναλαμβανόμενα 

υπηρεσιακά σημειώματα, μεταβίβασης ευθυνών. 

Για το δεύτερο ερώτημα η απάντηση είναι μάλ-

λον καταφατική, όπως αποδεικνύεται για μια του-

λάχιστον κραυγαλέα περίπτωση. Την αλλαγή της 

εγκυκλίου ελέγχων στις 26.4.2021, (Απρίλιος 2021) 

με την οποία απαλείφθηκε η ανάλυση κινδύνου 

για τον εντοπισμό της απάτης, που είχε εισαχθεί με 

την αριθμό 69823/27.10.2021 (Οκτώβριος 2020) 

λίγο πριν γίνει γνωστό ευρύτερα το όλο θέμα. Ό-

πως προκύπτει από έγγραφα που έχει στη διάθε-

σή της η Agrenda, κάποιοι εκ των ψηλά ιστάμε-

νων  στον Οργανισμό Πληρωμών δεν έκαναν σω-

στά τη δουλειά τους. Το ηθικό θέμα που εγείρεται 

από τους χειρισμούς της όλης υπόθεσης είναι α-

κόμη μεγαλύτερο και συνοψίζεται ως ακολούθως: 

ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΑ ΤΟΥ 2017 οι έλεγχοι 

σχεδιάστηκαν για τα μάτια του κόσμου. Ειπώθη-

καν μεγαλοστομίες από τον τότε αντιπρόεδρο του 

Οργανισμού, Γιώργο Αποστολάκη, ωστόσο οι αμ-

φισβητούμενες απαιτήσεις βολεύτηκαν μια χαρά. 

Η δοκιμή της πατέντας της αγρανάπαυσης και του 

βοσκότοπου σε καλή γεωργική κατάσταση δούλε-

ψε καλά και πιστοποιήθηκε.Τις σημαντικές  αμφι-

βολίες που ηγέρθησαν ευρέως τις κάλυψε η διευ-

θύντρια των άμεσων ενισχύσεων τότε, με μεσοβέ-

ζικο έγγραφο, για το τι λέει ο κανονισμός και ο α-

ντιπρόεδρος που είπε ότι δε θα γίνουν έλεγχοι επα-

λήθευσης των υποχρεώσεων της αγρανάπαυσης.

ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΑ ΤΟΥ 2018, τα πράγματα ε-

ξελίχθηκαν ακόμη καλύτερα για τις πιό εκτεταμέ-

νες πλέον λαθροχειρίες και η πιστοποιημένη δια-

δικασία απλώθηκε. Δεν έγιναν ουσιαστικοί έλεγ-

χοι, όπως ομολογεί, μάλλον για λόγους αυτοπρο-

στασίας η ίδια η υπεύθυνη διευθύντρια, εκ των υ-

στέρων βέβαια, το 2020,  μεταφέροντας την ευθύ-

νη στην τότε διοίκηση του Οργανισμού. Το ερώ-

τημα εδώ είναι απλό. Όταν έχεις όλα τα δεδομέ-

να στο πολυδιαφημισμένο πληροφοριακό σύστη-

μα, ο Πρόεδρος θα σου πει πώς να κάνεις την δου-

λειά σου; Ή όντας σε συνεννόηση με κάποιο από 

τα μέλη της διοίκησης του Οργανισμού, αφού έ-

χεις στείλει σε όλους έγγραφα και διαβεβαιώσεις 

ότι τα βοσκοτόπια σε καλή γεωργική κατάσταση 

και η αγρανάπαυση δίνουν χωρίς όριο Εθνικό Α-

πόθεμα, θεωρείς τους υπόλοιπους της διοίκησης 

του χεριού σου και τους φέρνεις σε αδιέξοδο λί-

γο πριν τις πληρωμές με τη δοκιμασμένη πρακτι-

κή; Τους υποβάλλεις ενημερωτικό όπου αναφέ-

ρεται  εντέχνως, ο αθέμιτος ανταγωνισμός και οι 

τεχνητές προϋποθέσεις απόσπασης επιδοτήσεων 

(δηλαδή με ψευδή στοιχεία αιτήσεις), χωρίς όμως 

να συνοδεύεις αυτή την επισήμανση με ένα του-

λάχιστον πρακτικό μέτρο ή αξιόπιστο κατάλογο 

ελέγχων για να το ελέγξει ο Οργανισμός ώστε να 

περιορίσεις τουλάχιστον τις κραυγαλέες περιπτώ-

σεις. Και νομίζεις ότι θα τους κοροϊδεύεις όλους 

για πάντα. Όσοι βέβαια έλεγχοι έγιναν από κα-

ταγγελίες κ.λ.π. σταμάτησαν τις περισσότερες φο-

ρές στο «νομότυπο» ενοικιαστήριο και στο «νομό-

τυπο» πλην ψευδές Ε9 και πάλι όλα μέλι γάλα. Οι 

εντολές στους ελεγκτές  γραπτές και προφορικές 

έχουν κοινό παρονομαστή: «Μην πάτε πέρα από 

την εγκύκλιο», δηλαδή περιοριστείτε στα  «νομό-

τυπα» έγγραφα, ενέργεια απαράδεκτη και το λι-

γότερο εσκεμμένη η οποία ευνουχίζει τους ελε-

γκτές για δύο σημαντικούς λόγους. 

Πρώτον γιατί κατά τον έλεγχο ο ελεγκτής έχει 

αυτονομία κινήσεων και ενεργειών και  δεν περι-

ορίζεται σε στενά πλαίσια, ειδικά όταν έχει βάσιμες 

υπόνοιες ή ενδείξεις ότι έχει  να κάνει με απάτη. Εί-

ναι στην δυνητική ευχέρεια του να  ζητήσει για τον 

έλεγχο επί πλέον όσα νόμιμα παραστατικά και α-

ποδείξεις κρίνει για να έχει ασφαλές συμπέρασμα. 

Δεύτερον ο περιορισμός των ελεγκτών στα 

εκ των προτέρων μόνο «νομότυπα» παραστατι-

κά που έχουν κατασκευαστεί κατά παραγγελία, 

φέρνει τον ελεγκτή στην θέση του απολογούμε-

νου απέναντι στους ελεγχόμενους, οι οποίοι έ-

χουν πάρει το μήνυμα από τον Οργανισμό ότι ο 

έλεγχος θα είναι περιορισμένος, δηλαδή θα εί-

ναι «νομότυπος». Δεν είναι λίγα τα περιστατικά 

που δικηγόροι εμφανίστηκαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ με 

αυτό το ψευδεπίγραφο καρμπόν επιχείρημα, ενώ 

οι υπάλληλοι που δέχτηκαν την προσχεδιασμένη  

πίεση το επιβεβαιώνουν και σήμερα.

  

ΤΟ 2019 ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΜΠΕΡΔΕΥΟΝΤΑΙ κα-

θώς στην στρωμένη δουλειά φέρνει αβεβαιότητα 

πρώτα η αλλαγή ηγεσίας στο ΥΠΑΑΤ. Στην αρχή η 

νέα ηγεσία νιώθει απροσδόκητη έκπληξη, γρήγο-

ρα όμως διαβλέπει την δική της δυνατότητα, μέσα 

από το στημένο σύστημα να κάνει  και αυτή τα ρου-

σφέτια της. Άλλωστε για αυτό έχει και την συμβολή 

συμβούλου που είναι δίπλα της. Για αυτό αργεί και 

Γιατί οι υπεύθυνοι διευθυντές 
του ΟΠΕΚΕΠΕ έχοντας όλα 
τα στοιχεία στη διάθεσή τους 
δεν πρότειναν κανένα μέτρο 
ελέγχου και περιορισμού της 
απάτης με το Εθνικό Απόθεμα;
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η τοποθέτηση νέου Προέδρου στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη 

µεταβατική περίοδο (Ιούλιος - ∆εκέµβριος 2019)  

µέχρι να αναλάβει η νέα διοίκηση, παλιός και νέ-

ος αντιπρόεδρος συντονίζουν άριστα την δουλειά. 

Το τι ηµι-εκπρόθεσµες αιτήσεις  µπήκαν την τελευ-

ταία στιγµή (Ιούνιος -Ιούλιος) ακόµα το ψάχνουν. 

Όταν κατά τον Οκτώβριο του 2019 η διευθύντρια 

άµεσων ενισχύσεων έχει τραβήξει τη σούµα, αρχί-

ζει το ίδιο γνωστό πανηγύρι  συγκάλυψης. Βγαίνει 

το ενηµερωτικό του 2018 από το συρτάρι και µπαί-

νουν οι ηµεροµηνίες για το 2019. 

Το ενηµερωτικό είναι πάλι στολισµένο µε τον α-

θέµιτο ανταγωνισµό µεταξύ γεωργών (4η παράγρα-

φος-άρθρο 30) τον µεγάλο αριθµό από ψευδή ζώα 

κ.λ.π. Τίποτα όµως σοβαρό για τις εκτάσεις των βο-

σκοτόπων σε καλή γεωργική κατάσταση και αγρα-

νάπαυσης όπου γίνεται το µεγάλο πάρτι των παρα-

νοµιών. Στις 9.10.2020 επιλέγεται ένα δείγµα και 

αρχίζουν οι έλεγχοι. Οι ελεγκτές  στις περιφέρειες 

βλέπουν µπροστά τους θάµατα και πράµατα. Κατα-

λαβαίνουν ότι οι εκτάσεις που δηλώνουν οι αιτού-

ντες για ΕΑ 2019, κυρίως σε αποµακρυσµένες πε-

ριοχές από την έδρα της εκµετάλλευσης, αποκλεί-

εται να είναι ιδιόκτητες, ιδίως όταν ο εµφανιζόµε-

νος ως ιδιοκτήτης είναι και παραγωγός που τον 

γνωρίζουν χρόνια. Αρχίζουν να ζητούν επιπλέον 

στοιχεία επιβεβαίωσης. Τότε οι µυηµένοι στο κόλ-

πο ζητούν, τα ρέστα από τους υπαλλήλους, άλλοι 

απειλούν µε δικηγόρους, προσωρινό αδιέξοδο λί-

γο πριν την πληρωµή. Τη λύση στη ∆ιοίκηση ει-

σηγείται η διευθύντρια που ξέρει καλά το ζήτηµα. 

Έρχεται λοιπόν η διοίκηση µε έγγραφό της, µε-

τά από  εισήγηση και περιορίζει και άλλο τη δυνα-

τότητα των ελεγκτών για έλεγχο που δεν πιστεύ-

ουν στα µάτια τους. Το αριθµ. 80895/17.10.2019 

που διευκρινίζει την αριθµ. 78237.9.10.2019 οδη-

γία ειδικού διοικητικού ελέγχου λέει ρητά για να 

µην ξεφεύγει κανένας «ο έλεγχος στα ενοικια-

ζόµενα αγροτεµάχια, θα διενεργηθεί αποκλει-

στικά βάση του επισυναπτόµενου ενοικιαστηρί-

ου στην ΑΕΕ 2019». Οι ίδιοι οι ελεγκτές διαπιστώ-

νουν ότι παραγωγοί που τους κατανέµονται δηµό-

σιες εκτάσεις βοσκοτόπων από την τεχνική λύση, 

γιατί  δηλώνουν ζώα, δεν δηλώνουν ιδιόκτητες ε-

κτάσεις βοσκοτόπων. Αντίθετα τους συναντούν 

να εκµισθώνουν οι ίδιοι εκτάσεις πολλαπλάσιες 

από αυτές που χρειάζονται για την ενεργοποίηση 

των δικαιωµάτων, σε άλλους παραγωγούς που αι-

τούνται αποκλειστικά Εθνικό Απόθεµα. Αµφισβη-

τόντας εξ αυτού του λόγου, ότι οι παραγωγοί αυ-

τοί δεν είναι δυνατόν να κατέχουν νόµιµα ξαφνι-

κά αυτές τις εκτάσεις δηµόσιων βοσκοτόπων που 

µέχρι χθες περιελαµβανόταν στην τεχνική λύση, 

ζητάνε για στοιχειώδη έλεγχο  το Ε9 του εµφανι-

ζόµενου ιδιοκτήτη. 

Τότε έρχεται η εγκύκλιος που το λύνει προλη-

πτικά και προκλητικά. «Ο έλεγχος στα ενοικια-

ζόµενα αγροτεµάχια, θα διενεργηθεί αποκλει-

στικά βάση του επισυναπτόµενου ενοικιαστη-

ρίου στην ΑΕΕ 2019».  Ενηµερώνονται παράλλη-

λα και οι κατέχοντες µε αµφισβητούµενα έγγραφα 

για µεγάλες εκτάσεις και απειλούν τους ελεγκτές 

µε µηνύσεις. Αυτά ακούγονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ α-

πό πολλούς. Για όσους µάλιστα οι ελεγκτές είχαν 

το θάρρος να τους κόψουν εκτάσεις, ανέλαβαν έρ-

γο οι ενστάσεις µε ελεγκτές επιτροπών «αέρα πα-

τέρα». Όταν ο τότε πρόεδρος Γρηγόρης Βάρρας έ-

στειλε µια υπόθεση µε σοβαρές ενδείξεις απάτης 

στον εισαγγελέα  για το ΕΑ 2019 διαπίστωσε πλή-

ρως αυτή τη  διαδικασία, ακύρωσης αρχικού ελέγ-

χου µέσω ένστασης. Το εθνικό απόθεµα του 2019 

τελικά κατανεµήθηκε µε µη ουσιαστικούς ελέγχους 

και φυσικά... τα πήρε όλα το ποτάµι. 

Χαρακτηριστική η περίπτωση που αναδείχθηκε 

στον τύπο µε κατανοµή Εθνικού Αποθέµατος  4.500 

στρεµµάτων σε παραγωγό χωρίς πρόβατα. Αυτό α-

πό µόνο του τα λέει όλα για τους περίφηµους δια-

σταυρωτικούς ελέγχους, «ευνουχισµένοι», όπως 

και οι ελεγκτές. Το γεγονός αυτό έβαλε τον νεό-

κοπο τότε πρόεδρο Βάρρα σε προβληµατισµό και 

άρχισε να το ψάχνει πιο συστηµατικά. Με την ολο-

κλήρωση µέσα στην πανδηµία των αιτήσεων  του 

2020 (Ιούλιος 2020), ζήτησε αµέσως στοιχεία για 

τα νέα αιτήµατα για το  Εθνικό Απόθεµα 2020 και 

έπεσε από τα σύννεφα. Οι απαιτήσεις ήταν υπέρ-

µετρα αυξηµένες. Κατάλαβε το τσουνάµι που ερ-

χόταν και άρχισε να λαµβάνει µέτρα. Μόλις µοι-

ράστηκε τον προβληµατισµό του όµως µε τους υ-

πηρεσιακούς παράγοντες διαπίστωσε ότι άρχισαν 

να κυκλοφορούν οι φήµες περί άµεσης αντικατά-

στασης του, προφανώς για να ηρεµήσει, σ’ εκείνη 

τη φάση, το σύστηµα της λαθροχειρίας.

Οι διευθυντές δεν προτείνουν τίποτα για τον πε-

ριορισµό του φαινοµένου, παρά µόνο τον πιέζουν 

συνεχώς να υιοθετήσει την παλιά συνταγή της τε-

χνικής λύσης κατανοµής δηµόσιων βοσκοτόπων. 

Αξιοποιώντας τις καταγγελίες που γίνονται και α-

πό υπαλλήλους πια, οι οποίοι  µιλούν πλέον ανοι-

χτά για τις παρανοµίες, εντοπίζει και ως πρωτεύ-

οντα παράγοντα υψηλού κινδύνου παρανοµιών 

στις  αιτήσεις για ΕΑ 2020, αιτούντες  µε  βοσκοτό-

πια που τα δηλώνουν σε αποµακρυσµένη απόστα-

ση από την έδρα της εκµετάλλευσης. Ο κίνδυνος 

παρανοµίας αυξάνεται  πολύ περισσότερο όταν τα 

δηλούµενα αγροκτήµατα, κατά βάση καταπατηµέ-

να δηµόσια βοσκοτόπια ή αγροκτήµατα και περι-

ουσίες τρίτων που δεν δηλώνονται στο ΟΣ∆Ε, είναι 

πολύ µεγάλης έκτασης (300 έως 1.000 στρεµµά-

των). Εξάγει δείγµα µε αυτό το κριτήριο ανάλυσης 

κινδύνου και αρχίζει τους ελέγχους µε διαφορετι-

κό από τον συνηθισµένο αλλά κατάλληλο τρόπο. 

Ο έλεγχος βασίζεται στον επιτόπιο έλεγχο, σε 

στοιχεία από την  ΑΑ∆Ε για: α) το πότε έγινε εγ-

γραφή των αγροτεµαχίων στο Ε9, καθώς και β) ε-

άν από τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ αυτές οι εκτά-

σεις ήταν δηµόσιες εκτάσεις που περιλαµβάνο-

νταν στην διανοµή βοσκοτόπων. Στις 6.10.2021 

µε το αριθµ.  63176 έγγραφό του δίνει εντολή για 

επιτόπιο έλεγχο στα γραφεία της Ηπείρου και Αι-

γαίου. Οι έλεγχοι όµως δεν προχώρησαν λόγω α-

ντίδρασης της υπηρεσίας (δεν έγιναν ποτέ µέχρι 

σήµερα). Παράλληλα µε την επιβεβαίωση των ευ-

ρηµάτων από τους ελέγχους µιας πολύ µικρής ο-

µάδας ελεγκτών, που επιβεβαιώνεται η ανάλυση 

κινδύνου και ο νέος τρόπος ελέγχου. Αποφασίζει 

µε δική του πρωτοβουλία να αλλάξει την εγκύκλιο 

για να δώσει τη δυνατότητα άµεσου ελέγχου της 

κατάστασης. Συνάντησε την ανεξήγητη  αντίδρα-

ση των υπηρεσιακών και κυρίως της διευθύντριας  

που το ΥΠΑΑΤ έχει ζητήσει την τοποθέτηση της ως 

επικεφαλής της διεύθυνσης τεχνικών  ελέγχων.

Η προσθήκη της ανάλυσης κινδύνου µαζί µε 

άλλες αλλαγές έγινε µε την τροποποίηση µε αριθ-

µό 69823/27.10.2021 που είναι πολύ ουσιαστική 

για τον τρόπο διενέργειας ελέγχων για το ΕΑ 2020. 

Στην παράγραφο 5.2 ΕΙ∆ΙΚΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓ-

ΧΟΣ προστίθεται: Ο ειδικός διοικητικός έλεγχος 

για την εξέταση καταγγελιών σχετικών µε νόµι-

µη κατοχή αγροτεµαχίων ή στοχευµένων ελέγ-

χων µετά από ανάλυση κινδύνου γίνεται σύµ-

φωνα µε όσα ορίζονται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ-ΕΓΧΕΙ-

ΡΙ∆ΙΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣ-

ΤΗΜΑΤΟΣ του εκάστοτε έτους.

1Για τα Ιδιόκτητα αγροτεµάχια, ελέγχεται 

η βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής κα-

τάστασης (E9) του ελεγχόµενου έτους ενίσχυσης, 

του ιδιοκτήτη του αγροτεµαχίου και προσκοµίζο-

νται τα προβλεπόµενα αποδεικτικά νόµιµης κατο-

χής όπως συµβόλαια, αποδεικτικό µεταγραφής στο 

υποθηκοφυλακείο, αριθµός κτηµατολογίου κ.λ.π. 

2Για τα ενοικιαζόµενα αγροτεµάχια ελέγχονται 

τα παραστατικά ενοικίασης που έχουν επισυνα-

φθεί στο φάκελο του γεωργού κατά την υποβολή 

της ΕΑΕ. Στην περίπτωση που το παραστατικό ενοι-

κίασης δεν καλύπτει τις απαιτήσεις το αγροτεµάχιο 

µηδενίζεται. Στην περίπτωση που το παραστατικό 

ενοικίασης καλύπτει τις απαιτήσεις τότε ζητείται α-

πό τον αιτούντα γεωργό να προσκοµίσει σαρωµέ-

να µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή σε ευκρι-

νή φωτοαντίγραφα µέσω ταχυδροµείου, τα κάτω-

θι δικαιολογητικά:

α) Βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής κατά-

στασης (Ε9) του ελεγχόµενου έτους του εκµισθωτή.

β) Τίτλους κτηµατολογίου (προσωρινούς ή ο-

ριστικούς) εφόσον υπάρχουν ή συµβολαιογραφι-

κές πράξεις αγοράς, ή αποδοχής δωρεάς, ή αποδο-

χής κληρονοµιάς, ή γονικής παροχής και τα πιστο-

ποιητικά µεταγραφής τους ή δικαστικές αποφάσεις 

και τα πιστοποιητικά µεταγραφής τους ή παραχω-

ρητήρια και τα πιστοποιητικά µεταγραφής τους ή 

διοικητικές πράξεις (Απόφαση Νοµάρχη / Περιφε-

ρειάρχη, Υπουργική Απόφαση) και τα πιστοποιητι-

κά µεταγραφής / ΦΕΚ δηµοσίευσης.  

∆ηλαδή γι’ αυτές τις περιπτώσεις από ανάλυση 

κινδύνου πρέπει να κάνει εις βάθος και αξιόπιστο 

έλεγχο µε νόµιµα παραστατικά βεβαια. Γιατί πώς 

θα εξηγήσει κάποιος την απόκτηση 1.250 στρεµ-

µάτων το 2020 ή το 2019 στο Γράµµο ή το Αιγαίο ό-

ταν το αναγράφει στο Ε9 αλλά δεν έχει συµβόλαια, 

ούτε αριθµό µεταγραφής στο υποθηκοφυλακείο. 

Ανάµεσα στις καταγγελίες των ελεγκτών ήταν ότι 

το Ε9 το άλλαζαν οι αιτούντες ακόµα και στη διάρ-

κεια µιας ηµέρας 2 ή 3 φορές.

Αξιοποιώντας την εµπειρία πριν την εγκύκλιο 

αλλά και την εγκύκλιο έδωσε οδηγίες που είχαν 

ως αποτέλεσµα να προσδιοριστούν δείγµατα από 

ανάλυση κινδύνου,  να διαταχθούν έλεγχοι και να 

µπλοκαριστεί µέχρι τους ελέγχους, η πληρωµή των 

δυνητικά κραυγαλέων τουλάχιστον περιπτώσεων 

κατανοµής ΕΑ και του 2019 και του 2020 και έτσι 

δεν περιλήφθηκαν στην προκαταβολή τον Οκτώ-

βριο του 2020. Οι  έλεγχοι που άρχισαν και έγιναν 

µε αυτή την διαδικασία έφεραν γρήγορα αποτελέ-

σµατα και τρεις κραυγαλέες υποθέσεις οδηγούνται 

στην δικαιοσύνη για περαιτέρω διερεύνηση. Πα-

ράλληλα αρχίζει ο έλεγχος για τα ζώα, προσδιορί-

ζεται δείγµα µε 3.400 παραγωγούς στις 4.11.2020 

και τότε το ΥΠΑΑΤ  κάνει το χατίρι στο κύκλωµα, 

εκπαραθυρώνει τον πρόεδρο στις 6.11.2020, λίγο 

πριν δηλαδή από τις 11.11.2020 όπου είχε προ-

γραµµατιστεί διοικητικό Συµβούλιο στον ΟΠΕΚΕ-

ΠΕ για να ενηµερωθεί το ∆Σ για τα αποτελέσµατα 

ελέγχου και την κατάσταση που έχει διαµορφω-

θεί από τον µέχρι τότε πρόεδρο, Γρηγόρη Βάρρα.

Μετά άνοιξε ο δρόµος και χωρίς κανένα έλεγ-

χο των υπέρµετρων και αµφισβητούµενων απαι-

τήσεων για το ΕΑ 2020. Η πληρωµή του ∆εκεµβρί-

ου έπεσε έξω παταγωδώς. Η πολιτική  ηγεσία του 

ΥΠΑΑΤ  αναγκάστηκε να κατονοµάσει και να πα-

ραδεχτεί ότι αυτό συνέβη λόγω κακής εκτίµησης 

των διευθυντών. Ακολουθούν πολλά τραγελαφι-

κά µε τον διαγωνισµό του ΤΣ, την παραίτηση του 

επόµενου προέδρου Παπά και την σταδιακή ανα-

βάθµιση του ∆ηµήτρη Μελά σε πρόεδρο. 

Το σύστηµα όµως της λαθροχειρίας ανησυχεί 

σοβαρά από το ότι είναι σε ισχύ η ανάλυση κινδύ-

νου και ανά πάσα στιγµή µπορεί να γίνει έλεγχος 

µε συγκεκριµένα κριτήρια.  Ο φόβος ότι µπορεί να 

ζητηθούν επιπλέον στοιχεία απόδειξης νόµιµης κα-

τοχής πέραν του Ε9, έχει οδηγήσει σε ντελίριο πι-

έσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ και το ΥΠΑΑΤ. Τη λύση α-

ναλαµβάνει η διευθύντρια και παίρνει την  πρωτο-

βουλία να αλλάξει την εγκύκλιο της 27.10.2020, 

µαζί µε τον Μελά αµέσως µόλις ανέλαβε. Βρίσκει 

για αυτό τους πρόθυµους ελεγκτές που υπογρά-

φουν ως pdktith pdktith - η τέλεια σύµπτωση - 

και υποβάλλουν προκατασκευασµένο κατάλληλο 

υποστηρικτικό ερώτηµα για την αλλαγή της εγκυ-

κλίου, για να το  περάσουν από γνωµοδοτική νο-

µοτεχνική επιτροπή. Στόχος να δώσουν νοµότυπο 

κύρος στό αδικαιολόγητο εγχείρηµα της αλλαγής 

της εγκυκλίου της 27.10.2020  φορτώνοντας την 

ευθύνη για την τραγελαφική αλλαγή σε άλλους, 

δηλαδή στα ανυποψίαστα µέλη της γνωµοδοτικής.

Η εισήγηση για την γνωµοδοτική επιβεβαιώνει 

τα παραπάνω και αναφέρει αυτολεξεί: «ΠΡΑΚΤΙ-

ΚΟ Νο 13/05.04.2021 Θέµα 1ο: Ερώτηµα για ει-

δικούς διοικητικούς ελέγχους ΕΑΕ 2020 - Εισηγή-

τρια η Προϊσταµένη της ∆/νσης Τεχνικών Ελέγχων.

1Η Επιτροπή άκουσε την εισηγήτρια, η ο-

ποία εξέθεσε το πραγµατικό της υπόθεσης 

και συγκεκριµένα το γεγονός ότι, η Π.∆. Κρήτης 

έχει λάβει διάφορες εντολές για διενέργεια ει-

δικών διοικητικών ελέγχων, είτε στοχευµένων, 

είτε κατόπιν καταγγελιών, και διεξάγει επίσης 

και διοικητικούς ελέγχους Εθνικού Αποθέµα-

τος 2020. Με βάση την εγκύκλιο 85112/2015 ό-

πως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη διε-

νέργεια των εν λόγω ελέγχων, οι ελεγκτές δύ-

ναται σε περίπτωση τεκµηριωµένων επιφυλάξε-

ων ή ενδείξεων παρατυπιών να αιτηθούν(!), επι-

πλέον της βεβαίωσης δηλωθείσας περιουσιακής 

κατάστασης, και άλλα νοµιµοποιητικά έγγραφα, 

τόσο για τα ιδιόκτητα, όσο και για τα ενοικιαζό-

µενα αγροτεµάχια.Κατά τη διαδικασία του ελέγ-

χου, διαπιστώθηκε ότι, πολλές φορές, εγείρονται 

αµφιβολίες στους ελεγκτές για το κατά πόσο εί-

ναι ορθή η δήλωση του παραγωγού. Γι’ αυτό το 

λόγο, σε αυτές τις περιπτώσεις, ζητούνται τα επι-

πλέον αυτά νοµιµοποιητικά έγγραφα, σύµφωνα 

µε την τελευταία τροποποίηση της 85112/2015 

εγκυκλίου. Η εν λόγω Π.∆. έγινε αποδέκτης πα-

ραπόνων από παραγωγούς, δικηγόρους  και συµ-

βολαιογράφους για τη διαδικασία. Επίσης, ελή-

φθησαν και συνεχίζουν να λαµβάνονται απαντή-

σεις στις επιστολές που έχουν αποσταλεί, το πε-

ριεχόµενο των οποίων  δηµιουργεί προβληµατι-

σµό στους ελεγκτές.». 

Παρανομία
Ο κίνδυνος παρανομίας αυξάνεται 
πολύ περισσότερο όταν τα δηλούμενα 
αγροκτήματα, κατά βάση καταπατημένα 
δημόσια βοσκοτόπια ή αγροκτήματα και 
περιουσίες τρίτων που δεν δηλώνονται 
στο ΟΣΔΕ, είναι πολύ μεγάλης έκτασης 
(300 ως 1.000 στρέμματα)



Ποιός παίρνει την πρωτοβουλία και ευνουχί-

ζει τους ελεγκτές και γιατί; Και γιατί είναι ενο-

χλητική η τροποποίηση που τους δίνει την δυ-

νατότητα να ζητούνται νοµιµοποιητικά έγγρα-

φα, αντί των νοµότυπων και όχι να αιτούνται(!) 

όπως αναφέρει ντροπιαστικά η εισήγηση υπο-

βαθµίζοντας και µετατρέποντας τον ελεγκτή σε 

διοικούµενο από τον ελεγχόµενο.

«2Ο νοµικός προβληµατισµός που ανακύ-

πτει έγκειται στο κατά πόσον η Υπηρεσία 

είναι νοµικά κατοχυρωµένη να µηδενίσει αγροτε-

µάχια σε περίπτωση που ο παραγωγός δεν µπο-

ρεί (λόγω του ότι δεν υπάρχουν ή αρνείται ο εκ-

µισθωτής να τα προσκοµίσει) να αποδείξει µε επι-

πλέον έγγραφα (πέραν του Ε9) τη νόµιµη κατοχή.  

Επίσης, ο προβληµατισµός έγκειται στο αν θεω-

ρείται τεκµηριωµένη η αµφιβολία του ελεγκτή, η 

οποία προκύπτει µόνο από το γεγονός ότι οι εκτά-

σεις είναι µεγάλες και είναι µακριά από τον τόπο 

µόνιµης κατοικίας του παραγωγού. Η εισηγήτρια 

σηµείωσε ότι δεν γίνεται αναφορά σε περιπτώσεις 

αµφιβολιών που δηµιουργούνται λόγω διεκδίκη-

σης αγροτεµαχίων από δύο παραγωγούς.»  

Ο κατευθυνόµενος  νοµικός προβληµατισµός 

είναι σκόπιµα ψευδής. Αν ένας παραγωγός έχει 

δια λόγου αγροτεµάχια αυτά είναι συνήθως µικρά 

και κατά βάση τα δηλώνει ο ίδιος κάθε χρόνο. Έ-

νας απλός Γεωχωρικός έλεγχος στο σύστηµα του 

ΟΠΕΚΕΠΕ το επαληθεύει σε δευτερόλεπτα. Το γιατί 

δεν εισηγείται αυτό το απλό η υπηρεσία θα προκύ-

ψει παρακάτω. Οι ελεγκτές εδώ απαιτούν στοιχεία 

για εκτάσεις 300 εώς 750 στρεµµάτων που ισχυρί-

ζεται ξαφνικά ένας παραγωγός ότι έχει στη Φλώρι-

να, την Καστοριά  και το Αιγαίο. Ξέρουν ποιος εί-

ναι, τον γνωρίζουν χρόνια καθώς και ποια είναι η 

οικονοµική του και περιουσιακή του κατάσταση. 

Γνωρίζουν ότι αυτές τις εκτάσεις δεν τις έχει, και 

ότι δεν τις  έχει δει ποτέ ούτε από αεροπλάνο. Ό-

ταν όµως έχει δοθεί προειδοποιητικό σινιάλο στο 

κύκλωµα λαθροχειρίας, ότι δεν θα γίνουν έλεγχοι 

πέραν των τυπικών, έρχονται οι δικηγόροι όχι για 

τους ελεγκτές, όπως παραπληροφορεί το σύστηµα, 

αλλά για το «παιδιά τα καπάρα δεν µπορούν να χα-

θούν και  πρέπει να τηρηθούν αλλιώς καήκαµε και  

καήκατε µαζί µας. Κατανοητό…».

Σηµειωτέον ότι για τα αγροκτήµατα των 300 εως 

750 στρεµµάτων, ο Βάρρας έκανε κάτι απλό:  κοίτα-

ξε εάν περιλαµβάνονταν αυτές οι εκτάσεις τα προ-

ηγούµενα του 2020 χρόνια στην τεχνική λύση δι-

ανοµής δηµόσιων  βοσκοτόπων, έγινε επικοινω-

νία µε την ΑΑ∆Ε µέσω web services  και βρήκε τα 

ψέµατα όλων πολύ γρήγορα. Με αυτό τον αποτελε-

σµατικό τρόπο κάλεσε µε εντολή του στις 5.11.2020 

να συνεχίσει η υπηρεσία. Το σχετικό έγγραφο  έ-

χει στην διάθεσή της η Agrenda. Αντί  αυτού όµως 

η υπεύθυνη για τους τεχνικους ελέγχους υπηρε-

σία πήρε άλλο δρόµο και συνέχισε την προσφιλή 

της τακτική. Άρχισε να ακυρώνει σιγά -σιγά  τους 

ελέγχους που έκανε ο Βάρρας επικαλούµενη  φαι-

δρά  παράτυπα προσχήµατα µπας και διασωθούν 

κάποιοι από αυτούς που είχαν σοβαρά ευρήµατα, 

καθώς είχαν ήδη εισπράξει µεγάλα ποσά και µε βά-

ση τα νέα δεδοµένα θα έπρεπε να τα επιστρέψουν. 

Τελικά µε διάφορους ακροβατισµούς η γνωµο-

δοτική νοµοτεχνική επιτροπή καταλήγει στη βάση 

των προτροπών της υπηρεσίας. Οι υπογράφοντες 

το πρακτικό για χρόνια θα ντρέπονται.

[...προκύπτει ότι, η εκµίσθωση κινητού ή ακινή-

του, ως ενοχική σχέση δεν συναρτά το κύρος και τη 

λειτουργία της µε κυριότητα ή άλλο εµπράγµατο δι-

καίωµα στο µίσθιο και συνεπώς είναι έγκυρη και ό-

ταν η κυριότητα αυτού δεν ανήκει στον εκµισθωτή. 

Τι ωραίο συµπέρασµα για το Νοµικό Βήµα:

δηλαδή, βρισκόµαστε µια οικογένεια και οι κολλη-

τοί µας, µας συµβουλεύει το µυηµένο ΚΥ∆ που θα 

βρούµε να καπαρώσουµε δηµόσιες εκτάσεις  βο-

σκοτόπων ή περιουσίες τρίτων  3.000-5.000 στρεµ-

µάτων  και αφού τα χωρίσαµε σαν µπακλαβά στα 

5 και τα βάλει ένας στο Ε9 του, θα πάρουµε Εθνι-

κό Απόθεµα κλέβοντας τους άλλους γεωργούς και 

κτηνοτρόφους. Ο νόµος δηλαδή στηρίζει την απά-

τη απόσπασης κοινοτικού χρήµατος και µάλιστα 

από άλλους γεωργούς και κτηνοτρόφους µε αµ-

φισβητούµενα και παράνοµα στοιχεία. Η ευθύνη 

που έχει ο ΟΠΕΚΕΠΕ να ελέγξει αν είναι δηµόσιες 

εκτάσεις που πάει; Γιατί, πώς µέχρι σήµερα προ-

τείνεται σε υπουργούς να υπογράφουν τεχνικές 

λύσεις κατανοµής δηµόσιων βοσκοτόπων και µε-

τά  ξε-βαφτίζονται τα βοσκοτόπια όταν τα δήλωσαν 

µεγαλοαπατεώνες για ΕΑ; Το ερώτηµα καίριο: Για-

τί δεν έγινε ποτέ αυτός ο έλεγχος, δηλαδή της σύ-

γκρισης των νέο-δηλωµένων εκτάσεων µιας χρο-

νιάς µε την τεχνική λύση της προηγούµενης χρο-

νιάς ή της πιό προηγούµενης κατανοµής των δη-

µόσιων εκτάσεων βοσκοτόπων και όταν έγινε αυ-

τό µε την νέα προσέγγιση ελέγχου αµφισβητήθη-

κε έντονα; Για χάρη ποιών έγινε αυτό;

Το τραγικότερο όλων όµως είναι η τελευταία πα-

ράγραφος της γνωµοδότησης κατά παραγγελία της 

εισήγησης της υπηρεσίας, από την γνωµοδοτική 

νοµοτεχνική επιτροπή. Θαυµάστε:  «Τέλος, σε κα-

µία περίπτωση δεν µπορεί να θεωρηθεί τεκµη-

ριωµένη η αµφιβολία του ελεγκτή σε σχέση µε 

την απόδειξη της κυριότητας ή άλλου εµπράγ-

µατου δικαιώµατος, µόνο και µόνο το γεγονός 

ότι οι εκτάσεις είναι µεγάλες και είναι µακριά 

από τον τόπο µόνιµης κατοικίας του παραγω-

γού.». Αποκρύπτεται έντεχνα από την υπηρεσία ότι 

αυτή η αµφισβήτηση αφορά πάρα πολλούς παρα-

γωγούς που εµπλέκονται σε αµφισβητούµενες αι-

τήσεις και όχι έναν ή λίγους. Τραγικό για την γνω-

µοδοτική νοµοτεχνική επιτροπή και η παραπλάνη-

ση και η υιοθέτηση της προσχηµατικής δικαιολο-

γίας που ευνουχίζει τους ελεγκτές.

∆ύο στα δύο τα βασικά στοιχεία της ανάλυσης 

κινδύνου εκτός: Ο ολοκληρωτικός ευνουχισµός 

των ελεγκτών, ηθικό ζήτηµα. Μόνο από παραπλη-

ροφορηµένους γράφονται τέτοια πράγµατα. Είναι 

δυνατόν όταν βοά ο τόπος ότι γίνεται καταλήστευ-

ση του Εθνικού Αποθέµατος µε αυτόν ακριβώς τον 

µηχανισµό παράνοµης διαπιστωµένης διαδικασί-

ας από 150 και πλέον ελέγχους και περιπτώσεις 

που ήδη έχει στείλει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στη δικαιοσύνη, 

εσύ να µειώνεις την αποτελεσµατικότητα των ελε-

γκτών και να τους απαγορεύεις να έχουν τεκµηρι-

ωµένη αµφιβολία και να αµφισβητούν; Και αυτό 

να αφορά Οργανισµό Ελέγχων, όπως είναι ο ΟΠΕ-

ΚΕΠΕ. Εκτός εάν τα κοιµώµενα βοσκοτόπια απαι-

τούν κοιµώµενους ελεγκτές. 

Την τελευταία στιγµή τα µέλη της γνωµοδοτι-

κής από το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους που  

µετέχουν στην επιτροπή και ενώ έχει υπογραφεί 

το πρακτικό καταλαβαίνουν το ζήτηµα και  ζητούν 

από τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ να αποσυρθεί. Ο 

πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ τους απαντά ότι δεν θα την 

κάνει απλά αποδεκτή την γνωµοδότηση  αλλά δεν 

θα ακυρώσει το πρακτικό µια και το υπογράφουν 

και οι νοµικοί του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι λαθροχείρες Εθνικού Αποθεµατος µε τα αµ-

φισβητούµενα στοιχεία και τις υπέρµετρες αυξηµέ-

νες απαιτήσεις που τα συνοδεύουν αγωνιούν, πι-

έζουν µε κάθε τρόπο να βρεθεί µια λύση. Μετά α-

πό εισήγηση της υπηρεσίας, ο κ. Μελάς υπογρά-

φει µέσα στο Πάσχα τελικά την εγκύκλιο για να 

καταλαγιάσει η αντίδραση από τα µυηµένα  ΚΥ∆ 

και παράγοντες κάθε µορφής, κάτι που δίνει χα-

ρά βέβαια στους απατεώνες. Τροποποιεί µε την  α-

ριθµ.26457/26.4.2021 απόφαση τα επίµαχα ση-

µεία της εγκυκλίου για την ανάλυση κινδύνου και 

την υποχρέωση του ελεγκτή να απαιτεί από τον αι-

τούντα, τα νοµιµοποιητικά έγγραφα πέραν του Ε9 

ή του κατά παραγγελία ενοικιαστηρίου, καταργώ-

ντας τις επίµαχες διατάξεις. Επιπλέον περιορίζει τις 

δυνατότητες των ελεγκτών για έλεγχο και τους ο-

δηγεί να αρκούνται στα «νοµότυπα» έγγραφα και 

παραστατικά, όπως  εµφατικά αναφέρει σε πολλα 

σηµεία της εγκυκλίου, να ζητούν έγγραφα  τεκµη-

ρίωσης της αµφιβολίας τους. Η τροποποίηση ταυ-

τόχρονα δίνει σήµα στους «ενδιαφερόµενους» ό-

τι το µήνυµα  µεταφέρθηκε επακριβώς, άλλωστε έ-

χουµε µπροστά και το 2021 και η 26457/26.4.2021 

και εγκύκλιος «διευκολύνει» αφού:

α)Καταργεί την ανάλυση κινδύνου για τον 

έλεγχο και τα κριτήρια της αποµακρυσµέ-

νης απόστασης και των µεγάλης έκτασης αγροτε-

µαχίων και περιορίζει τον έλεγχο απλά στις µεµο-

νωµενες καταγγελίες που αφορούν πολύ µικρό µέ-

ρος αυτών που έχουν προβεί σε δηλώσεις µε αµ-

φισβητούµενα στοιχεία. 

Αντί λοιπόν να διευρυνθεί ο έλεγχος σε όλο 

τον πληθυσµό µε βάση κριτήρια και ευρήµατα που 

προκύπτουν από την ανάλυση κινδύνου των κα-

ταγγελιών, ο έλεγχος περιορίζεται. Αυτό έχει την ε-

ξήγηση στον τρόπο που κινούνται οι κλειστές οµά-

δες για την απόσπαση του Εθνικου Αποθέµατος. Ε-

άν ένας από µια οµάδα των  7-8 εντοπιστεί, οι υπό-

λοιποι της οµάδας αντισταθµίζουν το κόστος  της 

απώλειας του ενός µε το κέρδος  ότι οι υπόλοιποι 

µένουν εκτός ελέγχου, την πληρώνει ένας και ξε-

µπερδεύουν. Κάπως έτσι ξεµπερδεύει και η υπηρε-

σία των τεχνικών ελέγχων, αφού βρίσκει την τυπι-

κή δικαιολογία που χρειάζεται και δεν χρειάζεται 

να κάνει επιπλεον ελέγχους. 

β)Περιορίζει την ελευθερία και την δυ-

νατότητα του ελεγκτή για τον έλεγχο 

της νόµιµης κατοχής στις περιπτώσεις των ειδι-

κών ελέγχων.Ο ελεγκτής δεν αφήνεται ελεύθε-

ρος αλλά καθοδηγείται σε µοτίβο ελέγχου που 

διευκολύνει αυτούς που έχουν αµφισβητούµε-

να παραστατικά και τα παρουσιάζουν ως νοµό-

τυπα και τα οποία αντέχουν µόνο σε έλεγχο που 

περιορίζεται στην απλή ανάγνωση του εγγρά-

φου και την αντιπαραβολή του µε την δήλωση 

ΟΣ∆Ε µην έχει γίνει κανένα λάθος στη µετα-

φορά κατά την αναγραφή των στοιχείων. Χα-

ρακτηριστικό είναι το µέρος της τροποποίησης 

(26.4.2021) για τα ενοικιαζόµενα αγροτεµάχια 

1. Κατά τη διαδικασία ελέγχεται α) κατά πόσο είναι 

νοµότυπο το παραστατικό χρήσης (µισθωτήριο) µη ι-

διόκτητων (ενοικιαζόµενων) αγροτεµαχίων και β) η 

ταυτοποίησή των δηλωθέντων στοιχείων στην ΕΑΕ, 

στο µισθωτήριο και στην βεβαίωση δηλωθείσας πε-

ριουσιακής κατάστασης του ελεγχόµενου ιδιοκτήτη 

του αγροτεµαχίου που διατίθενται από την ΑΑ∆Ε σε 

ηλεκτρονική µορφή, για το συγκεκριµένο έτος αιτή-

σεων. (Το Ε9 τροποποιείται κατά βούληση, όποτε …..) 

4. Στην περίπτωση που το παραστατικό ενοικίασης 

δεν είναι νοµότυπο, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, στο/

στα εν λόγω αγροτεµάχιο/α που αφορά η ευρεθείσα 

έκταση µηδενίζεται, και η επιτροπή ελέγχου ενηµε-

ρώνει τον ελεγχόµενο ότι µπορεί να υποβάλλει εάν 

το επιθυµεί ένσταση εντός 10 ηµερών από την λήψη 

του σχετικού εγγράφου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο στάδιο υ-

ποβολής ενστάσεων, γίνονται αποδεκτά παραστατι-

κά ενοικίασης, µόνο εφόσον  αφορούν στους ίδιους 

συµβαλλόµενους, στα ίδια στοιχεία αγροτεµαχίων και 

στην ίδια χρονική περίοδο µίσθωσης. 

Το σήµα δόθηκε. Μπορείτε να τα υποβάλετε  εκ 

των υστέρων. Παιδιά τα φτιάχνετε εκ των υστέρων 

και τα φέρνετε τουλάχιστον «νοµότυπα». Αυτή τη 

φορά, σας το λέµε γραπτά αυτό που σας λέγαµε 

πριν προφορικά.

Το οξύµωρο που δείχνει ότι η τροποποίηση πή-

γε πολύ πέρα από το να µειώσει την αγωνία των 

λαθροχείρων του Εθνικου Αποθέµατος, είναι αυ-

τό που προστέθηκε στο σηµείο 5.2.2. ΕΙ∆ΙΚΟΣ ∆Ι-

ΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 

που αφορά υποτίθεται τις αµφισβητούµενες εκτά-

σεις  και επαληθεύει τον  ισχυρισµό µας.

Β. ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

1   Αν στον ηλεκτρονικό φάκελο επισυνάπτονται 

κενά αρχεία ή άλλα µη σχετικού περιεχοµένου αρ-

χεία, αντί των προβλεπόµενων παραστατικών, στα εν 

λόγω αγροτεµάχια η ευρεθείσα έκταση µηδενίζεται 

και η επιτροπή ελέγχου ενηµερώνει τον ελεγχόµενο. 

∆ε γίνονται αποδεκτά µισθωτήρια που θα προσκοµι-

στούν στο στάδιο υποβολής ενστάσεων. 

2 Στην περίπτωση που το παραστατικό ενοικίασης 

δεν είναι νοµότυπο, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, στο/

στα εν λόγω αγροτεµάχιο/α που αφορά η ευρεθείσα 

έκταση µηδενίζεται, και η επιτροπή ελέγχου ενηµε-

ρώνει τον ελεγχόµενο ότι µπορεί να υποβάλλει εάν 

το επιθυµεί ένσταση εντός 10 ηµερών από την λήψη 

του σχετικού εγγράφου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο στάδιο υ-

ποβολής ενστάσεων, γίνονται αποδεκτά παραστατι-

κά ενοικίασης, µόνο εφόσον αφορούν στους ίδιους 

συµβαλλόµενους, στα ίδια στοιχεία αγροτεµαχίων 

και στην ίδια χρονική περίοδο µίσθωσης

3 Στην περίπτωση που το παραστατικό ενοικίασης 

είναι νοµότυπο προσδιορίζεται η ευρεθείσα έκταση 

λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του µισθωτηρίου. 

∆ηλαδή πλήρης καθοδήγηση για να µην µπερ-

δευτεί κανένας. Εάν δεν έχει υποβληθεί µισθω-

τήριο δεν µπορεί να υποβληθεί κατά τον έλεγχο 

(σηµείο 1) εάν όµως λεβέντες υποβάλλετε ένστα-

ση (σηµείο 2) εδώ είµαστε εµείς και µπορεί να  γί-

νουν αποδεκτά παραστατικά ενοικίασης από τους 

ίδιους ακριβώς συµβαλλοµένους (είµαστε αυστη-

ροί) µην µπλέξετε τρίτο και έχετε κόστος. Ξέρετε άλ-

λα πολλά παραστατικά ενοικίασης εκτός από τα µι-

σθωτήρια- ενοικιαστήρια κάθε µορφής (χρησιδά-

νειο µε µηδενικό κόστος); Χρησιµοποιούνται δια-

φορετικές λέξεις για το ίδιο αντικείµενο στην µια 

περίπτωση χωρίς ένσταση την πάτησες, µε ένστα-

ση όπως άµα είσαι καλό παιδί σου τα περνάµε ό-

Ευνουχισμός
Ποιός παίρνει την πρωτο-
βουλία και ευνουχίζει τους 
ελεγκτές και γιατί; Είναι 
ενοχλητική η τροποποίηση 
που τους δίνει τη δυνατότητα 
να ζητούνται νομιμοποιητικά 
έγραφα, αντί των νόμοτυπων, 
και όχι να αιτούνται
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λα. Και η πρώτη περίπτωση(1) όπως είναι κατανο-

ητό γίνεται αυτόµατα δεύτερη (2) όπως καταλαβαί-

νετε µε την δικαιολογία που δεν αναγράφεται, δη-

λαδή δεν πήρε το µισθωτήριο το scanner ή ο υπάλ-

ληλος του ΚΥ∆ σκανάρισε την πίσω σελίδα του µι-

σθωτηρίου που είναι λευκή κ.λ.π.

γ) Εµποδίζει τον διασταυρωτικό γεωχωρι-

κό έλεγχο από τις επιτροπές ελέγχου, οι 

ελεγκτές µέλη των οποίων γνωρίζουν πολύ κα-

λά ότι οι εκτάσεις από τα νοµότυπα ενοικιαστη-

ρια του 2020 το 2018,2019, είχαν περιληφθεί ή-

ταν στην τεχνική λύση από τον ίδιο τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Η ανάγνωση και µόνο αυτού που περιλήφθηκε 

στο σηµείο «5.2.3. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟ-

ΜΕΝΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ ΣΕ ΚΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑ-

ΤΑΣΤΑΣΗ δεν  αφήνει περιθώρια στους ελεγκτές.   

«1.Στην περίπτωση που το παραστατικό ενοικία-

σης είναι νοµότυπο η επιτροπή ελέγχου, ελέγχει την 

ταυτοποίησή των δηλωθέντων στοιχείων στην ΕΑΕ, 

στο µισθωτήριο και τα αναγραφόµενα στην βεβαί-

ωση δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης του ε-

λεγχόµενου ιδιοκτήτη του αγροτεµαχίου που διατί-

θενται από την ΑΑ∆Ε σε ηλεκτρονική µορφή, για 

το συγκεκριµένο έτος αιτήσεων». 

Κι εδώ το µήνυµα είναι, εάν έχετε αµφισβητού-

µενο ενοικιαστήριο θα ψάξουµε µόνο την χρονιά 

που γίνεται ο έλεγχος από ΑΑ∆Ε, θα σας βγάλει 

σωστούς. Άρα διορθώστε το Ε9  την τρέχουσα χρο-

νιά τουλάχιστον για να είστε εντάξει.  Μπορείτε 

και τα προηγούµενα χρόνια αλλά αυτό έχει πρό-

στιµο, δεν θέλουµε να σας βάζουµε σε έξοδα. Και 

εσύ ελεγκτή δεν µπορείς να ζητήσεις  στοιχεία για 

τα προηγούµενα χρόνια γιατί στα ίδια χαρτογρα-

φικά θα βρεις άλλους ψευδό ιδιοκτήτες ή δηµό-

σια βοσκοτόπια και αυτό µειώνει το κύρος του ορ-

γανισµού, άσχετα εάν εσύ ξεφτιλίζεσαι βαφτίζο-

ντας το κρέας ψάρι. 

Το πράγµα όµως γίνεται πιο προκλητικό µε την 

παράγραφο  του σηµείου 4 5.2 ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΙ∆Ι-

ΚΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ στην τροποποίηση 

της 26.4.2021 όπου αναφέρεται τι δεν θα ελέγχε-

ται ακόµη και αν καταγγέλλεται η περίπτωση βο-

σκοτόπων που εµπλέκονται µε τη Τεχνική Λύση 

κατανοµής δηµόσιων βοσκοτόπων.  

∆ηλαδή πέρα από τους περιορισµούς στους ελε-

γκτές επιβάλλουµε και περιορισµούς και αποκλει-

σµούς σε αυτούς που θέλουν να καταγγείλουν κα-

θώς και στις εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου του 

Οργανισµού που θέλουν να ελέγχουν την διεύ-

θυνση τεχνικών ελέγχων.  Αυτό είναι πρωτάκου-

στο και πέρα από κάθε διαδικασία ελέγχου της 

καλώς νοούµενης διοίκησης. Αποτελεί καθαρή 

σκοπιµότητα κάλυψης παρατυπιών και παρανο-

µιών και έγινε για δύο λόγους τον πρώτο τον ανα-

λύουµε, για  τον δεύτερο συνεχίζουµε το ρεπορ-

τάζ και θα αναλυθεί δεόντως σε επόµενο φύλλο. 

Περιελήφθει επί λέξη: «4. ∆εν διενεργείται ει-

δικός διοικητικός έλεγχος στις εκτάσεις βοσκοτό-

πων που έχουν κατανεµηθεί βάσει της υπ’ αριθ. 

873/55993/20.05.15  ΚΥΑ». ∆ηλαδή για τις αυ-

θαιρεσίες της διεύθυνσης τεχνικών ελέγχων κα-

νένας έλεγχος. (Λουδοβίκος). 

Είναι γνωστό ότι η Τεχνική Λύση περιέχει από το 

2018 κατανοµή εκτάσεων βοσκοτόπων  µεταξύ πα-

ραγωγών νησιών που η ΚΥΑ 873/55993/20.05.15  

ΚΥΑ,  δεν επιτρέπει. Αυτό έγινε κατά παράβαση 

της αποφασης για να βρεθούν εκτάσεις µέσω της 

τεχνικής λύσης για αυτούς που δηλώνουν υπερ-

βολικά ζώα.  

Αποτελεί µεγάλη καταστρατήγηση της  διάταξης 

της ΚΥΑ, ειδικά στα νησιά του Αιγαίου όπου ιδιό-

κτητες εκτάσεις µπαίνουν στην τεχνική λύση και 

κατανέµονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε παραγωγούς 

άλλου µεγάλου νησιού για να ικανοποιηθούν αι-

τήσεις εθνικού αποθέµατος καθώς και  εξισωτικής 

αποζηµίωσης µε εµφανώς ψευδή αριθµό ζώων. 

Η διάταξη της ΚΥΑ που παραβιάζεται είναι η ε-

ξής: «4. Τυχόν απόθεµα βοσκοτόπων το οποίο ε-

ντοπίζεται στη νησιωτική Ελλάδα και την Κρή-

τη δεν µπορεί να κατανεµηθεί σε κτηνοτρόφους 

που έχουν την έδρα της εκµετάλλευσής τους εί-

τε σε άλλο νησί είτε σε χωρική ενότητα της ηπει-

ρωτικής Ελλάδας».

Τι σηµαίνει αυτό; Επειδή γίνονται σωρηδόν κα-

ταγγελίες για αυτή την παραβίαση από κτηνοτρό-

φους, ιδιοκτήτες και οργανώσεις παραγωγών, α-

ποφασίσαµε στις 26.4.2021 ότι ως ΟΠΕΚΕΠΕ και 

διεύθυνση τεχνικών ελέγχων είµαστε υπεράνω των 

διατάξεων και του νόµου και δεν θα ελέγξουµε ο-

ποιαδήποτε καταγγελία εµείς κρίνουµε ότι σχετί-

ζεται µε την τεχνική λύση τώρα ή στο παρελθόν. 

Εµείς το µαχαίρι και το πεπόνι και περνάµε τις α-

γριελιές όπου κρίνουµε σωστό και όπως θέλουµε 

και λογαριασµό δεν δίνουµε σε κανέναν.

Με αυτές τις «εξαιρετικές» αλλαγές  της εγκυκλί-

ου των ελέγχων µε την αποφαση της 26.4.2021 η-

ρεµούν αυτοί που αντιµετωπίζουν πιθανότητα να 

ελεγχθούν για το 2020 και αυξάνει το θράσος του 

µηχανισµού  για την υποβολή  µε την ίδια πατέ-

ντα  αιτήσεις για Εθνικό Απόθεµα το 2021. Επί-

σης ελπίζουν και αυτοί που ζητάει τον έλεγχο η 

δικαιοσύνη, ότι θα τη γλυτώσουν. 

Θα παρουσιαστούν νέοι έλεγχοι, αφού οι έλεγ-

χοι ορίζεται να γίνουν µε βάση τα νοµότυπα πα-

ραστατικά µε πεπερασµένες τις επιλογές ελέγχου 

των ελεγκτών. Για όσους βρίσκονται ή σε έλεγχο 

και οι ελεγκτές έχουν «ξεφύγει» η εγκύκλιος το 

ρυθµίζει µε την τελευταία παράγραφο. Η παράγρα-

φος καθησυχάζει όσους είναι σε έλεγχο και τους 

έχουν ζητηθεί επιπλέον στοιχεία ή αναζητούνται 

στοιχεία από την χρήση των εκτάσεων αυτών τα 

προηγούµενα χρόνια.

3) Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται στο 

πλαίσιο διενέργειας ελέγχων που βρί-

σκονται σε εξέλιξη και δεν έχουν κοινοποιη-

θεί τα αποτελέσµατα ελέγχου της ένστασης  

στον ελεγχόµενο. ∆ηλαδή βρέθηκες απατεώνας 

δεν σου έχουν σταλεί πριν τις 26.4.2021 τα απο-

τελέσµατα ελέγχου θα σου ξανακάνουµε έλεγχο 

και θα τα καταφέρεις αυτή τη φορά. Αυτό δεν εί-

ναι άσχετο µε την κάλυψη υπηρεσιακών που αρ-

νήθηκαν να κάνουν άµεσα τους ελέγχους της 

6.10.2020 που έδωσε εντολή ο Βάρρας και περι-

ελάµβαναν επιτόπιο έλεγχο για να διαπιστωθεί ε-

επακριβώς η κατάσταση.

Στην πράξη όµως γίνεται και κάτι που δεν πε-

ριγράφεται στην εγκύκλιο. Για όσους έχει γίνει έ-

λεγχος µε την εγκύκλιο Βάρρα και υπάρχουν α-

ποτελέσµατα, αυτοί οι έλεγχοι καταργούνται και 

περιλαµβάνονται σε νέα δείγµατα προκειµένου α-

κόµη και χωρίς ένσταση να αλλάξουν τα αποτελέ-

σµατα. Το ποιοι έλεγχοι ακυρώνονται και ξε-κλι-

καρονται όπως λέγεται, το αποφασίζει η υπηρε-

σία και ο πρόεδρος, χωρίς κανένα θεσµικό πλαί-

σιο, έτσι γιατί τους φάνηκε ότι οι έλεγχοι που έγι-

ναν,  έχουν αποτελέσµατα που δεν τους βολεύουν. 

Ενώ όµως φαινόταν ότι όλα έχουν δροµολογη-

θεί µια χαρά και ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι έτοιµος να προ-

χωρήσει σε κατανοµή εθνικού αποθέµατος 2020 

σε έντονα αµφισβητούµενες  περιπτώσεις, τα πράγ-

µατα άλλαξαν ξαφνικά. Με την νοοτροπία «Λουδο-

βίκου», οι πληρωµές των συνδεδεµένων ενισχύσε-

ων για τους κτηνοτρόφους τέλος Μαΐου έπεσαν έ-

ξω πάλι. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έβγαλε γλώσσα σε κτηνοτρό-

φους και ΚΥ∆ τους είπε πληρωµές από Σεπτέµβριο, 

το ποτήρι ξεχείλισε και το ΥΠΑΑΤ υποχρέωσε  τον 

ΟΠΕΚΕΠΕ να πληρώσει σε µια εβδοµάδα τα υπό-

λοιπα. Αµέσως ξανάρχισαν καταγγελίες και δηµο-

σίευση νέων στοιχείων για την κατανοµή του Εθνι-

κού αποθέµατος για το 2017-2020 και τα πράγµατα 

πήραν άσχηµη τροπή ξαφνικά, ο έλεγχος χάθηκε.

Τότε ξαναβγαίνει από το συρτάρι το γνωστό ενη-

µερωτικό για το Εθνικό Απόθεµα και στις 3.6.2020 

σερβίρεται στον πρόεδρο Μελά, συνοδεύοντας το 

µε τις γνωστές αναφορές για αθέµιτο ανταγωνι-

σµό παραγωγών και παραβίαση του άρθρου 30 

κ.λ.π.  Επειδή όµως έχει άρχισε να ασχολείται η 

δικαιοσύνη µε το θέµα επιχειρείται να φορτωθεί  

στη διοίκηση µε δύο χαρακτηριστικές προσθήκες 

λές και στις 3.6.2021 ένα χρόνο µετά την υποβο-

λή των αιτήσεων για το Εθνικό Απόθεµα κατάλα-

βε για πρώτη φορά τι συµβαίνει.

1«ενώ το 2020 παρουσιάζεται αύξηση κατά 

27,44% του αριθµού των αιτούντων σε σχέ-

ση µε το έτος 2020 και 126,42% αύξηση στο πο-

σό απαιτήσεων (που ακριβώς οφείλεται στις µε-

γάλες εκτάσεις που αιτούνται οι παραγωγοί και 

είχε εντοπίσει από τον Οκτώβριο η ανάλυση κιν-

δύνου προηγούµενου προέδρου) άρα έχουµε πρό-

βληµα µε την ανταγωνιστικότητα και την ίση µε-

ταχείριση µεταξύ των γεωργών όσον αφορά το ύ-

ψος των δικαιωµάτων.

2Προς διερεύνηση των ανωτέρω και µε σκο-

πό την ίση µεταχείριση των γεωργών και τη 

δικαιότερη χορήγηση δικαιωµάτων βασικής ενί-

σχυσης από το εθνικό απόθεµα έτους 2020 διενερ-

γήθηκε διασταυρωτικός µηχανογραφικός έλεγχος 

προκειµένου να  εντοπιστούν οι γεωργοί που δη-

λώνουν καλλιέργειες σε βοσκοτοπικές ενότητες 

µε µηδενικό συντελεστή επιλεξιµότητας σύµφω-

να µε το αναλογικό σύστηµα pro rata (pef=O). Οι 

εν λόγω εκτάσεις είναι βραχώδεις ή και άγονες 

που τα χαρακτηριστικά τους δεν αιτιολογούν την 

οποιαδήποτε καλλιέργεια.  (Μη επιλέξιµες εκτά-

σεις για ενίσχυση). 

∆ηλαδή ενώ υπάρχει  άνιση µεταχείριση, που α-

ναφέρεται στο ύψος των δικαιωµάτων που κατανέ-

µονται η υπηρεσία που πιέζεται, προτείνει µερική 

περιορισµένη αντιµετώπιση µόνο για την κατηγο-

ρία (pef=O). Η εξήγηση είναι απλή. Ο εισαγγελέ-

ας που ψάχνει για το Εθνικό Απόθεµα έχει εντο-

πίσει παραγωγούς µε αγροτεµάχια σε βραχώδεις 

εκτάσεις βοσκοτόπων  σε νησιά και στην Βόρεια 

Ελλάδα που δεν έχουν ζώα.  Για αυτές τι εκτάσεις  

δεν µπορούν να χρησιµοποιήσουν το πρόσχηµα 

της αγρανάπαυσης ή της δήλωσης δέντρων. ∆εν 

µπορούν να πάρουν αυτές οι εκτάσεις Εθνικό Α-

πόθεµα είναι καθαρό. Γίνεται αντιληπτό ότι έσφι-

ξε ο κλοιός και επιδιώκεται να έχει πάλι την ευθύ-

νη η διοίκηση και ο υπουργός. 

Παράλληλα όµως αρχίζει το παιχνίδι πόσους θα 

κόψουµε για να σωθούµε και πόσους δεν θα κό-

ψουµε, πάλι για να σωθούµε. Και το µεγάλο τρικ 

έγινε µε δύο έγγραφα: 

Στο πρώτο της 3.6.2020 η υπηρεσία αναλαµβά-

νει τα πολλά να περάσει, δηλαδή να θεωρήσει επι-

λέξιµα, τα µη επιλέξιµα 190.000 στρεµµατα µε καλ-

λιεργεια την αγρανάπαυση των βράχων.

Στο δεύτερο 34166/7.6.2021 ο πρόεδρος ανα-

λαµβάνει τα  λίγα και να περάσει, δηλαδή να θε-

ωρήσει επιλέξιµα, τα µη επιλέξιµα 52.000  στρεµ-

µατα µε καλλιέργεια  αγριελιά σε βράχο.  (Απόφα-

ση 34166/7.6.2021).   

Το θέµα τώρα µεταφέρεται στις πλάτες του υ-

πουργού που υπέγραψε αυτά τα ατοµικά δικαιώ-

µατα Εθνικού Αποθέµατος, προφανώς παραπλα-

νηµένος και για τα οποία συνεχώς θα απολογεί-

ται όπου πηγαίνει. Γιατί πώς θα δικαιολογήσει ό-

τι οργώνουν µια φορά το χρόνο τα βράχια που α-

παιτεί η αγρανάπαυση για να είναι επιλέξιµη, και 

πώς κλαδεύουν τις αγριλίες στα βράχια εάν και ό-

ταν υπάρχουν... µε ελικόπτερο. Μάλλον πρέπει να 

στείλει ελικόπτερο γα να φύγουν νύχτα αυτοί που 

τον ξεγέλασαν µπροστά στα µάτια του.

Η διαρροή του εγγράφου της 3.6.2021 που έγι-

νε από άνθρωπο του ΟΠΕΚΕΠΕ για να προστατευ-

θεί ο υπουργός από το να υπογράψει παρανοµίες, 

άλλαξε τα πράγµατα για λίγο και χάλασε το σχεδια-

σµό. Η συνέχεια είναι γνωστή αλλά δεν έχει κλείσει.

Οι καταγγελίες αυξάνονται από παραγωγούς, 

ΚΥ∆, οργανώσεις κτηνοτρόφων κ.λ.π. και κοινο-

βουλευτικές ερωτήσεις. 

Το σηµαντικότερο όµως που προκύπτει από το 

ρεπορτάζ είναι ότι εντός ΟΠΕΚΕΠΕ ελεγκτές συζη-

τούν και απευθύνονται στο σύλλογο εργαζοµένων 

για να παρέµβει.Θέτουν πλέον θέµα ηθηκής τάξης. 

Τόσο για τον τρόπο ελέγχου που συγκαλύπτει το 

σκάνδαλο όσο και για το ότι καλούνται να ξανα-

κάνουν ελέγχους που έχουν ήδη σοβαρά ευρήµα-

τα µε το περιοριστικό πλαίσιο της νέας εγκυκλίου 

της  26.4.2020. ∆εν θέλουν να συµµετάσχουν πά-

λι στα ξαναειπωµένα παραµύθια των παραπλανη-

τικών ενηµερωτικών της υπηρεσίας που εκθέτουν 

τον Οργανισµό. Σε λίγο θα ανακοινωθούν οι αιτή-

σεις που έγιναν για το Εθνικό Απόθεµα του 2021, 

µετά τις 26.4.2021 και θα φανεί και το κίνητρο της 

εγκυκλίου της 26.4.2021 και το πρόβληµα που δη-

µιουργείται σε όλη τη χώρα.

Τέλος έρχεται από µόνο του το τρίτο και πιο βα-

σανιστικό ερώτηµα, που έθεσαν οι φορείς των κτη-

νοτρόφων. Συνένοχοι ή βλάκες. 

Από τα στοιχεία προκύπτει ένα πρώτο συµπέρα-

σµα, ότι από µόνη της η διαπίστωση υπέρµετρης 

αύξησης των αµφισβητούµενων αιτηµάτων  για το 

Εθνικό Απόθεµα που αναγράφεται στο 12.7.2021 

δελτίο τύπου του ΟΠΕΚΕΠΕ δείχνει ανοχή µε συ-

νειδητή γνώση των λεπτοµερειών. 

Τα υπόλοιπα προφανώς και δεν είναι δουλειά 

της εφηµερίδας. Είναι δουλειά του εισαγγελέα. Το 

µόνο πρόβληµα είναι ότι έχει πλέον πολύ δουλειά 

και ενδεχοµένως να αργήσει λίγο, καθώς οι αποκα-

λύψεις δεν σταµατούν και παίρνουν το δρόµο τους. 

Άλλωστε, επί των εξελίξεων είναι πλέον ενήµε-

ρες και οι οργανώσεις των αγροτών µε τους κτη-

νοτρόφους να θέτουν ήδη επιτακτικά τα ζητήµατα.   

26.4.2020
Με αυτές τις «εξαιρετικές» αλλαγές της 
εγκυκλίου των ελέγχων με την απόφαση 
της 26.4.2020 ηρεμούν αυτοί που αντι-
μετωπίζουν πιθανότητα να ελεγχθούν 
για το 2020 και αυξάνει το θράσος του 
μηχανισμού για την υποβολή με την 
ίδια πατέντα, αιτήσεις για το Εθνικό 
Απόθεμα το 2021. Επίσης ελπίζουν, 
αυτοί που ζητάει έλεγχο η δικαιοσύνη...
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Όταν στις 29.6.2021 η πρόεδρος του Αγρο-
τικού Συλλόγου Αµυνταίου µε επιστολή της 
προς τον υπουργό Σπήλιο Λιβανό και τον 
πρόεδρο ∆ηµήτρη Μελά κατήγγειλε ότι «Οι 
ιδιοκτήτες και οι υπάλληλοι ΚΥ∆ (Κέντρο 
Υποδοχής ∆ηλώσεων) έχουν δηλώσει χι-
λιάδες στρέµµατα δηµοσίων εκτάσεων και 
έχουν καταχραστεί χρήµατα αγροτών και 
κτηνοτρόφων. Οι παραπάνω δηλώσεις έ-
γιναν σε συγγενικά τους πρόσωπα, ακόµα 
και στους ίδιους τους υπαλλήλους και ιδι-
οκτήτες του ΚΥ∆, χωρίς αυτοί να έχουν κα-
µία αγροτική δραστηριότητα» κανένας α-
πό το ΥΠΑΑΤ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν µπήκε 
στον κόπο να εξετάσει αυτή την τόσο σοβα-
ρή δηµόσια καταγγελία και την έθαψαν «µε 
το µαχαίρι στο κόκκαλο». Η ίδια αναφορά 
για το ζήτηµα που τέθηκε υπάρχει και και 
σε ∆ελτίο Τύπου του ΟΠΕΚΕΠΕ, όταν ο τό-

τε πρόεδρος του έστειλε υπόθεση τριών πα-
ραγωγών στον εισαγγελέα. Στο ∆ελτίο Τύ-
που της 30.10.2020 του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέ-
ρεται καθαρά µεταξύ άλλων «απέστειλε σή-
µερα στον Εισαγγελέα, αναφορά για 3 πα-
ραγωγούς οι οποίοι δήλωσαν ενοικιαζόµενες 
εκτάσεις ιδιωτικών βοσκοτόπων στην περιο-
χή του Γράµµου, συνολικής εκτάσεως 4.560 
στρεµµάτων… Και οι τρεις αιτούντες παρα-
γωγοί, ένας κάτοικος Αγίας Παρασκευής Ατ-
τικής, µία κάτοικος Χολαργού Αττικής και µια 
κάτοικος Λάρισας... Οι δύο πρώτοι είναι παι-
διά κατόχου Κέντρου Υποδοχής ∆ηλώσεων 
(Κ.Υ.∆.) και η τρίτη σύζυγος κατόχου επίσης 
Κ.Υ.∆.» ΟΠΕΚΕΠΕ - ∆ελτίο Τύπου-Αναφορά 
του ΟΠΕΚΕΠΕ προς τον Εισαγγελέα, για την 
ψευδή δήλωση εκτάσεων από τρεις παρα-
γωγούς µε σκοπό την κατανοµή δικαιωµά-
των Εθνικού Αποθέµατος 2019 και 2020.

Πόσες τελικά κόρες και γιοι  
από την Αγία Παρασκευή 
πήραν Χρυσή Visa δικαιωμάτων;

Σοβαρές δημόσιες καταγγελίες από 
εκπροσώπους του κτηνοτροφικού κόσμου 

για κατάχρηση χιλιάδων δημόσιων εκτάσεων 
θάφτηκαν με το «μαχαίρι στο κόκκαλο»

Δεν μπήκαν στον κόπο
Ουδείς από το ΥΠΑΑΤ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν μπήκε στον κόπο να ελέγξει την 
καταγγελία της πρόεδρου του Αγροτικού Συλλόγου Αμυνταίου ότι ιδιοκτήτες 
και υπάλληλοι ΚΥΔ έχουν δηλώσει οι ίδιοι ή σε συγγενικά τους πρόσωπα χιλιάδες 
στρέμματα δημόσιων εκτάσεων χωρίε να έχουν καμία αγροτική δραστηριότητα

Αναφορά επί Βάρρα
Η ίδια αναφορά για ψευδή δήλωση εκτάσεων με σκοπό την κατανομή Εθνικού Αποθέ-
ματος 2019 και 2020 υπάρχει και σε Δελτίο Τύπου της 30.10.2020 του ΟΠΕΚΕΠΕ, 
όταν ο τότε πρόεδρος του έστειλε υπόθεση τρίων παραγωγών στον Εισαγγελέα



AgrendaB8 | 30 ΕΛΕΓΧΟΙΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΩΝΣάββατο 31 Ιουλίου & Κυριακή 1 Αυγούστου 2021

Το θέµα θάφτηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ (στις 
6.11.2020 εκπαραθυρώθηκε ο πρόεδρος) 
γιατί ο πατέρας των δύο ήταν υπεργολάβος 
του ΟΠΕΚΕΠΕ για έργο που βρισκόταν σε ε-
ξέλιξη διαγωνιστική διαδικασία και ο δεύ-
τερος κάτοχος ΚΥ∆ γνωστός από τα παλιά 
για δουλειές γύρω από βοσκοτόπια και εί-
χε αναπτύξει πρόσφατα προνοµιακές - πο-
λύ στενές σχέσεις µε τον ΤΣ (Άξονας Πει-
ραιά, Αγία Παρασκευή, Λάρισα). Αντί να ε-
πεκταθεί ο έλεγχος στα έργα και ηµέρες αυ-
τών των ΚΥ∆, έγινε ακριβώς το ανάποδο, έ-
γινε και βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια 
να ακυρωθούν οι έλεγχοι, για να «σωθούν 
τα παιδιά» αφού ο πατέρας τους (ΚΥ∆) το έ-
κανε εν αγνοία τους. Το 2019 και οι τρεις ό-
µως εν αγνοία τους τσέπωσαν επιδοτήσεις. 
Όταν ο πρόεδρος της Νέας ΠΑΣΕΓΕΣ Π. Σατο-
λιάς έθεσε θέµα µπροστά στον πρωθυπουρ-
γό στην Τρίπολη στις 19 Ιουλίου, ότι παρα-
γωγός πήρε 52.000 ευρώ ενισχύσεις απο το 
Εθνικό Απόθεµα 2020, όλοι οι παρόντες υ-
πεύθυνοι του ΥΠΑΑΤ και του ΟΠΕΚΕΠΕ ξύ-
νισαν. Ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ  κληθείς 
από τον υπουργό Λιβανό να δώσει εξηγή-
σεις, παραπληροφόρησε τον υπουργό, φυ-
σικά µε τη βοήθεια των διευθυντών του Ορ-
γανισµού. Του είπαν ότι πρόκειται για την 
υπόθεση του Οκτωβρίου 2020 µε κατανοµή 
ΕΑ 2019. Ο Λιβανός για άλλη µια φορά έ-
φαγε το δόλωµα - εύρηµα. Αυτό δεν συγχω-
ρείται και τώρα θα κληθεί να βγάλει τα κά-
στανα από τη φωτιά. Το µαχαίρι στο κόκκα-
λο έχει νόηµα να το επικαλούνται στο ΥΠΑ-
ΑΤ όταν µπορούν να το εφαρµόσουν πρώτα 
στους οργανισµούς των οποίων έχουν την 
πολιτική ευθύνη και εποπτεία εκ του νόµου. 
Πρώτα τα αυτονόητα µέτρα για τους 4 διευ-
θυντές που εµπλέκονται απο τον ΟΠΕΚΕΠΕ 
στην παράνοµη κατανοµή του ΕΑ και µε-
τά για τους υπολοίπους. Αυτό θα δώσει πε-
ριεχόµενο στο όποιο µήνυµα, εάν υπάρχει 
πράγµατι ουσία στο µήνυµα. 

Όµως τα δύο συνεργαζόµενα από ότι φαί-
νεται ΚΥ∆ του Χ.Ν και του Κ.Η δεν έχουν µία 
αλλά πολλές επαναλήψεις της περίπτωσης 
των τριών (ΕΑ 2019) που πήγαν στον εισαγ-
γελέα απο τον ΟΠΕΚΕΠΕ για διερεύνηση σε 
ένα µικρό ξέφωτο µε δυό φεγγάρια. Στις αι-
τήσεις που έγιναν στα ΚΥ∆ τους από ενδια-
φερόµενους για χρυσή Visa µε την κατανο-
µή ΕΑ το 2020, η συνεργασία για τις 7 περι-
πτώσεις που έλαβαν τη χρυσή Visa πέραν 
πάσης αµφιβολίας στις 30.6.2021 αποτελεί 
υπόδειγµα οργανωµένης απάτης. Είναι σί-
γουρο ότι το έχουν βελτιώσει για τις αιτή-
σεις για ΕΑ 2021 και θα θέλουν τα δικαιώ-
µατα copyright για να το δώσουν σε άλλους. 

Οι 7 περιπτώσεις αποδεικνύουν ότι το ψέ-
µα των διευθυντών του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει κοντά 
ποδάρια. Ξεκινώντας απο τις ενδεχόµενες πε-
ρίπτωσεις που κατήγγειλε ο Σατολιάς, φέρ-
νουµε στοιχεία γνωστά στους πάντες, στην 
περιοχή που δηλώνουν τα βοσκοτόπια. Οι 
κτηνοτρόφοι δεν τρώνε κουτόχορτο αγρα-
νάπαυσης. Ελπίζουµε έστω και τώρα να κα-
τανοηθεί και η έκταση της και η σκόπιµη α-
πο τον ΟΠΕΚΕΠΕ απόκρυψη της πραγµατι-
κότητας από τον Λιβανό. Ελπίζουµε, πρίν 
είναι αργά, να γίνει κάτι ουσιαστικο και να 
σταµατήσουν οι καταχρηστικές κατανοµές 

ΕΑ εις βάρος των γεωργών και των κτηνο-
τρόφων της χώρας από επιτήδειους.

Αιτήσεις που υποβλήθηκαν 
από το ΚΥ∆ ευθύνης Χ.Ν 

1Η Σ.Ε µε έδρα την Περιφερειακή Ενό-
τητα Βορείου Τοµέα Αθηνών, αιτήθη-

κε ΕΑ 2020 ενοικιάζοντας 2.700. στρέµµα-
τα: στο Γράµµο  Φλώρινας (2.000 στρέµµα-
τα απο την Σ.Ε. και τον Σ.∆.) και στα Σιάτι-
στα Κοζάνης (700 στρεµµατα από τον Ρ.Α.). 
Ελαβε µε υπογραφή Λιβανού ΕΑ 2020 στις 
30.6.2021 και την ίδια ηµέρα ο ΟΠΕΚΕΠΕ 
κατέθεσε 54.900 ευρώ στον λογαριασµό 
της, έχοντας δηλώσει και τα 2.700 στρέµ-
µατα µε καλλιέργεια, Βοσκοτόπια  σε καλή 
γεωργική κατάσταση (κουρεύοντας πουρ-
νάρια). Οι Σ.Ε. και Σ.∆. που εκµισθώνουν 
τα 2.000 στρέµµατα έχουν κοινό επώνυµο 
µε τη Σ.Ε. και ο Ρ.Α. που εκµισθώνει τα 700 
στρέµµατα στη Σ.Ε. έχει υποβάλει κι αυτός 
αίτηµα για ΕΑ 2020, αλλά δηλώνοντας όµως 
µόνο ενοικιαζόµενα αγροτεµάχια. 

2Ο Τ.Α. µε έδρα την Περιφερειακή Ενό-
τητα Βορείου Τοµέα Αθηνών, (∆ Αγί-

ας Παρασκευής) αιτήθηκε ΕΑ 2020 ενοικι-
άζοντας 2.070 στρέµµατα: στην Αετοµηλί-
τσα Ιωαννίνων (1.500 στρέµµατα από την 
Τ.Ν-Μ) και επίσης Αετοµηλίτσα Ιωαννίνων 
(1.500 στρέµµατα από την Μ.Χ). Ελαβε µε υ-
πογραφή Λιβανού ΕΑ 2020 στις 30.6.2021 
και την ίδια ηµέρα ο ΟΠΕΚΕΠΕ κατέθεσε 
62.380 ευρώ στον λογαριασµό του, έχοντας 
δηλώσει και τα 3.000 στρέµµατα καλλιέρ-
γεια, βοσκοτόπια σε καλή γεωργική κατά-
σταση (κουρεύοντας πουρνάρια). Η Τ.Ν-Μ 
έχει κοινό επώνυµο και πατρώνυµο µε τον 
Τ.Α. και η Τ.Ν-Μ και η Μ.Χ. που εκµισθώ-
νουν τα 3.000 στρέµµατα στον Τ.Α. έχουν 
υποβάλει και οι δύο αίτηση για κατανοµή 
ΕΑ 2002, δηλώνοντας όµως µόνο ενοικια-
ζόµενα αγροτεµάχια. 

Για το ποιά από τις δύο περιπτώσεις ανα-
φερόταν πιθανά ο Σατολιάς, πρέπει να ερω-
τηθεί ο ιδιος, αλλά εκτιµάται ότι τα 52.000  
ευρώ τα ανέφερε για ευνόητους λόγους, δεν 
ήθελε να προκαλέσει µε τα 62.000 ευρώ.

Αιτήσεις που υποβλήθηκαν 
από το ΚΥ∆ ευθύνης  Κ.Η. 

3Η Τ.Ν-Μ µε έδρα την Περιφερειακή Ε-
νότητας Λάρισας, αιτήθηκε ΕΑ 2020 

ενοικιάζοντας 3.050 στρέµµατα: στην Πα-
παδιά Καστοριας (1.000 στρέµµατα απο τον 
Κ.Η-ΚΥ∆) στο Σηµείο Κοζάνης (750 στρέµ-
µατα πάλι από τον Κ.Η-ΚΥ∆) και στο Χωριό 
Καστοριάς (1.300 στρέµµατα απο τον Τ.Α 
µε αίτηση από το ΚΥ∆-Ν.Χ). Ελαβε µε υπο-
γραφή Λιβανού ΕΑ 2020 στις 30.6.2021 
και την ίδια ηµέρα ο ΟΠΕΚΕΠΕ κατέθεσε  
63.000 ευρώ στον λογαριασµό της. Την ε-
νίσχυση την έλαβε µε δήλωση καλλιέργει-
ας βοσκοτόπια σε καλή γεωργική κατάστα-
ση (κουρεύοντας πουρνάρια). Η Τ.Ν-Μ έχει 
κοινό επώνυµο και πατρώνυµο µε τον Τ.Α 
και ο Τ.Α που εκµισθώνει  τα 1.300  στρέµ-
µατα στην Τ.Ν-Μ έχει υποβάλει αίτηση για 
κατανοµή ΕΑ 2002, αλλά δηλώνοντας µό-
νο ενοικιαζόµενα αγροτεµάχια. Ο Κ.Η που 
εκµισθώνει τα 1.750 στρέµµατα στην Τ.Ν-

Εποπτεία
Το µαχαίρι στο κόκαλο έχει 
νόηµα να το επικαλείστε κύριοι 
του ΥΠΑΑΤ όταν µπορεί να 
το εφαρµόσετε πρώτα στους 
οργανισµούς που εσείς έχετε 
την πολιτική ευθύνη και εποπτεία 
εκ του νόµου.

Σύμπτωση;
Όλοι οι εµπλεκόµενοι στις 8 
περιπτώσεις είτε αιτούντες είτε 
εκµισθωτές µε αρχικό επωνύµου  
Τ έχουν το ίδιο επώνυµο. Η 
τέλεια µαθηµατική σύµπτωση 
που δεν χωράει αµφισβήτηση, 
µε βάση την εγκύκλιο.

ΚΥΔ 
Οι ενδιαφερόµενοι αιτούντες 
έχουν καθοδηγηθεί από τα 
συνεργαζόµενα µυηµένα ΚΥ∆, 
να υποβάλλουν αιτήµατα ΜΟΝΟ 
µε ενοικιαζόµενα αγροτεµάχια 
πρώην δηµόσιων βοσκοτόπων 
κατά βάση.

Οι αιτήσεις των εµπλεκόµενων 
στις 8 περιπτώσεις για Εθνικό 
Απόθεµα 2020 έχουν υποβληθεί 
επιτηδευµένα σκόρπια σαν 
του λαγού τα παιδιά, όπως 
λένε οι κτηνοτρόφοι, δηλαδή 
από διάφορα σηµεία, σε 
διαφορετικές υπηρεσίες κλπ.
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Μ. έχει την ευθύνη του ΚΥ∆ που υποβλή-
θηκε η αίτηση.

4Ο Ρ.Α  µε έδρα την Περιφερειακή Ε-
νότητα Λάρισας αιτήθηκε ΕΑ 2020  ε-

νοικιάζοντας 3.200 στρέµµατα: στον Ασκιό 
Κοζάνης (2.200 στρέµµατα απο την Σ.Ε (Νο 
1) µε αίτηση στο ΚΥ∆-Ν.Χ) και στο Μέλιτα-
Σκοπό Φλώρινας (1.000 στρέµµατα από την 
Α.Θ). Ελαβε µε την υπογραφή Λιβανού ΕΑ 
2020 στις 30.6.2021 και την ίδια ηµέρα ο 
ΟΠΕΚΕΠΕ κατέθεσε 53.460 ευρώ στο λο-
γαριασµό του. Την ενίσχυση την έλαβε µε 
δήλωση καλλιέργειας βοσκοτόπια  σε καλή 
γεωργική κατάσταση (κουρεύοντας πουρ-
νάρια). Η  Σ.Ε (Νο1) µε αίτηση στο ΚΥ∆-Ν.Χ 
που εκµισθώνει στον Ρ.Α τα 2.200 στρέµ-
µατα έχει υποβάλει αίτηση για κατανοµή 
ΕΑ 2002, αλλά δηλώνοντας µόνο ενοικια-
ζόµενα αγροτεµάχια.

5Η Μ.Χ µε έδρα την Περιφερειακή Ενό-
τητα Λάρισας αιτήθηκε ΕΑ 2020 ενοικι-

άζοντας 2.700 στρέµµατα: Στο Γράµµο Κα-
στοριάς (1.700 στρέµµατα απο τον Τ.Α-Α) 
και στη Σιάτιστα Κοζάνης (1.000 στρέµµα-
τα απο τον Τ.Ν). Ελαβε µε την υπογραφή Λι-
βανού ΕΑ 2020 στις 30.6.2021 και την ίδια 
ηµέρα ο ΟΠΕΚΕΠΕ κατέθεσε 61.330 ευρώ 

στον λογαριασµό της. Την ενίσχυση την έ-
λαβε µε δήλωση καλλιέργειας βοσκοτόπια  
σε καλή γεωργική κατάσταση (κουρεύοντας 
πουρνάρια). Η Μ.Χ. δεν δηλώνει ιδιόκτητα 
αγροτεµάχια βοσκοτόπων για την κατανο-
µή Εθνικού Αποθέµατος, ενώ η ίδια ταυτό-
χρονα εκµισθώνει ως φερόµενος ιδιοκτήτης 
1.500 στρέµµατα στην Αετοµηλίτσα Ιωαννί-
νων στον Τ.Α (Νο2) αίτηση στο ΚΥ∆ -Ν.Χ.

6Η Κ.Π µε έδρα την Περιφερειακή Ενότη-
τα Λάρισας αιτήθηκε ΕΑ 2020 ενοικιάζο-

ντας 3.300 στρέµµατα: Στο Ασκιό Κοζάνης 
(3.300 στρέµµατα απο τον Γ.Σ σε δύο περι-
οχές Γαλατινή και Ερατύρα. Ελαβε µε την υ-
πογραφή Λιβανού ΕΑ 2020 στις 30.6.2021 
και την ίδια ηµέρα ο ΟΠΕΚΕΠΕ κατέθεσε 
54.370 ευρώ στον λογαριασµό της. Την ε-
νίσχυση την έλαβε µε δήλωση καλλιέργειας 
βοσκοτόπια σε καλή γεωργική κατάσταση 
(κουρεύοντας πουρνάρια). Η Κ.Π έχει σχέ-
ση µε το πρόθεµα Παρασκευή ρωτήστε, τα 
ερωτήµατα καµιά φορά απαντώνται.

7Η Τ.Σ µε έδρα την Περιφερειακή Ενότη-
τα Λάρισας αιτήθηκε ΕΑ 2020 ενοικιά-

ζοντας 1.600 στρέµµατα: Στο Τσοτίλιο Κο-
ζάνης (1.600 στρέµµατα απο τον Β.Α. Ελα-
βε µε την υπογραφή Λιβανού ΕΑ 2020 στις 

30.6.2021 και την ίδια ηµέρα ο ΟΠΕΚΕΠΕ  
κατέθεσε 50.830 ευρώ στο λογαριασµό της. 
Την ενίσχυση την έλαβε µε δήλωση καλλι-
έργειας βοσκοτόπια  σε καλή γεωργική κα-
τάσταση (κουρεύοντας πουρνάρια).

Αιτήσεις που υποβλήθηκαν 
από το ΚΥ∆ ευθύνης  Π.Σ. 

8Ο Π.Σ µε έδρα την Περιφερειακή Ενότη-
τα Λάρισας αιτήθηκε ΕΑ 2020 ενοικιάζο-

ντας 690 στρέµµατα: Στο Τύρναβο (620 στρέµ-
µατα απο Χ.Σ και 60 στρέµµατα απο τη ∆.Ε). 
Ελαβε µε την υπογραφή Λιβανού ΕΑ 2020 
στις 30.6.2021 και την ίδια ηµέρα ο ΟΠΕΚΕ-
ΠΕ κατέθεσε 20.120  ευρώ στον λογαρια-
σµό του. Την ενίσχυση την έλαβε µε δήλω-
ση καλλιέργειας βοσκοτόπια σε καλή γεωρ-
γική κατάσταση (κουρεύοντας πουρνάρια). 

Και οι 8 αιτήσεις για ΕΑ 2020 έχουν προ-
ετοιµαστεί µε µεθοδικότητα για την κατά-
θεσή τους, έχοντας ώς βασική παράµετρο 
την οδηγία ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2019.  
Συγκεκριµένα την 78237.9.10.2019 οδηγία 
ειδικού διοικητικού ελέγχου που αναφέρει 
µε έµφαση και ρητά «ο έλεγχος στα ενοικι-
αζόµενα αγροτεµάχια, θα διενεργηθεί απο-
κλειστικά βάση του επισυναπτόµενου ενοι-
κιαστηρίου στην ΑΕΕ 2019». Ο ευνουχισµός 

των ελεγκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υψηλόβαθµο 
µάλιστα στέλεχος παρότι άλλαξε θέση ευ-
θύνης, εξακολουθεί να ασχολείται µε το Ε-
θνικό Απόθεµα, µε ανεξήγητο ζωηρό ενδι-
αφέρον όπως δείχνουν µια σειρά έγγραφα 
που ήρθαν στη δηµοσιότητα. Οι ενδιαφερό-
µενοι αιτούντες έχουν καθοδηγηθεί από τα 
συνεργαζόµενα µυηµένα ΚΥ∆ να υποβάλ-
λουν αιτήµατα ΜΟΝΟ µε ενοικιαζόµενα α-
γροτεµάχια πρώην δηµόσιων βοσκοτόπων 
κατά βάση. Έτσι, ο έλεγχος µε βάση την ο-
δηγία  σταµατάει στο νοµότυπο µισθωτήριο 
και ο ελεγκτής έχει οδηγία να µην προχω-
ράει περαιτέρω στον έλεγχο αµφισβητού-
µενων περιπτώσεων. Για να µπορέσουν ό-
µως να βρεθούν έµπιστοι εκµισθωτές, τα 
ΚΥ∆ επιλέγουν να χρησιµοποιούν κλειστές 
οµάδες συγγενών κυρίως. Όλοι οι εµπλε-
κόµενοι στις 8 περιπτώσεις είτε αιτούντες 
είτε εκµισθωτές µε αρχικό επωνύµου Τ έ-
χουν το ίδιο επώνυµο. Η τέλεια µαθηµατι-
κή σύµπτωση που δεν χωράει αµφισβήτη-
ση, µε βάση την εγκύκλιο. Οι δε αιτήσεις έ-
χουν υποβληθεί επιτηδευµένα σκόρπια σαν 
του λαγού τα παιδιά, όπως λένε οι κτηνο-
τρόφοι δηλαδή από διάφορα σηµεία σε δι-
αφορετικές υπηρεσίες κ.λ.π.

Μετά απ’ όλα αυτά ποια είναι η θέση του 
αρµόδιου υπουργού, Σπήλιου Λιβανού; Υ-
πάρχει περίπτωση να ζητήσει εξηγήσεις και 
του φέρνουν πάλι νέο εύρηµα-δόλωµα και 
του πουν οτι οι περιπτώσεις είναι ελεγµένες 
και να µην πάει κατευθείαν στον εισαγγε-
λέα; Γιατί για να έχει κάποιος τόσο θράσος 
να υποστηρίζει µπροστά στην πολιτικη η-
γεσία ότι οι έλεγχοι µε τη σηµαδεµένη τρά-
πουλα του ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι διασταυρωτικοί 
έλεγχοι, όπως αναφέρθηκαν και σε ανακοί-
νωσή του υπουργείου για την καταβολή επι-
δοτήσεων από το ΕΑ, υπάρχει τεράστιο ζή-
τηµα. Σηµαίνει ότι  τίθενται σε πραγµατικό 
κίνδυνο οι κοινοτικές επιδοτήσεις, η θέση 
του υπουργού, ο Οργανισµός Πληρωµών 
και φυσικά ολόκληρος ο αγροτικός κόσµος. 
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