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

Με ζώνες  
καλλιέργειας
ορίζονται οι
συνδεδεμένες
Μεγάλη αλλαγή στο μοντέλο καθορισμού 

των συνδεδεμένων ενισχύσεων χτίζει νέο 

καλλιεργητικό χάρτη μετά το 2023 σελ. 4-5 

Απόντων των 
κτηνοτρόφων  
η οργάνωση 
για τη Φέτα  

σελ. 8-9, 44-45

Η 85η ΔΕΘ 
σε φόντο 
αγροτικό

agrenda - σελ. 25-32 

Επανέρχεται  
το ζήτημα  
αγροτικό 
πετρέλαιο 

σελ. 10, 46

Στον όμιλο 
Ευθυμιάδη
η Σπύρος 
Ανδριώτης ΑΕ

σελ. 34
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Στα όριά του φθάνει 
το σκληρό σιτάρι πάνω 
από τα 50 λεπτά σελ. 21, 22

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ

Σιτάρι σκληρό
Καλαµπόκι
Βαµβάκι
Ελαιόλαδο
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Σιτάρι και καλαµπόκι: ευρώ/τόνος,
βαµβάκι: σεντς/λίµπρα, ελαιόλαδο: ευρώ/κιλό 
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ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΤΑΦΙΔΑ

Τα λάθη της Ένωσης  
βούτυρο στο ψωμί 
των μεταποιητών σελ. 12
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• Με αυξηµένα επίπεδα ανθεκτικότητας 
η New Holland Roll-Bar 125 σελ. 20
• Ψηφιακό «τείχος» για το ισοζύγιο 
γάλακτος από ΕΛΓΟ ∆ήµητρα σελ. 16

• Οι νέες τεχνολογίες και η πράσινη 
ανάπτυξη περνούν από τη ∆ΕΘ σελ. 25
• Μια από τις πιο δύσκολες χρονιές 
για τους σταφιδοπαραγωγούς σελ. 12

• Αυξηµένο κατά 6 λεπτά ανά κιλό 
αγελαδινού το κόστος παραγωγής σελ. 43
• Κορυφή για τις τιµές παραγωγού στο 
σκληρό τα 52 λεπτά της Νίκαιας σελ. 22

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Τα πρώτα σηµάδια κόπωσης έπειτα από ένα πολύµηνο ανοδικό 
σερί στην αγορά σκληρού σίτου, µε την εγχώρια αγορά να 
διαµορφώσει την υψηλότερη τιµή παραγωγού στα 52 
λεπτά. Μειωµένη η προσφορά βάµβακος, µε τους αγοραστές 
να πληρώνουν τα 100 σεντς για τα λευκά βαµβάκια. Εξαιρετικά 
µειωµένη η φετινή παραγωγή στο κελυφωτό φιστίκι, µε την 
εµπορική σεζόν να ξεκινά µε τιµές στα 8,5-9 ευρώ το κιλό.

Ωίδιο στην κολοκυθιά 
Πρόκειται για ασθένεια πού 
προκαλείται από τους µύκητες 
Leveillula tayrica, Erysiphe 
cichoracearu και Sphaerotheca 
fuliginea. Το ωίδιο κάνει την εµφάνισή 
του µε µικρές, λευκές κηλίδες στην 
πάνω επιφάνεια των φύλλων, στους 
µίσχους και στους βλαστούς της 
κολοκυθιάς, µε χαρακτηριστικές 
αλευρώδεις εξανθήσεις. Ο µύκητας 
είναι υποχρεωτικό παράσιτο, 
διαχειµάζει πάνω σε ζωντανά φυτά 
(καλλιεργούµενα ή ζιζάνια), από τα 
οποία προέρχονται οι αρχικές 
µολύνσεις. Σηµειωτέον τα κονίδια 
µεταφέρονται µε τον άνεµο.

Καταπολέµηση 
Οι µολύνσεις στην καλλιέργεια της 
κολοκυθιάς, σύµφωνα µε τους 
γεωπόνους του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών Βόλου, 
πραγµατοποιούνται σε άριστη 
θερµοκρασία 25-26 0C και υγρασία 
55-75%. Οι καιρικές συνθήκες που 
επικρατούν είναι ευνοϊκές για την 
ανάπτυξη και τη µετάδοσή του. Οι 
ειδικοί συστήνουν αποµάκρυνση των 
προσβεβληµένων φύλλων από τα φυτά 
και ψεκασµό των φυτών µε κατάλληλα 
φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα και 
επανάληψη µετά από 8 ηµέρες.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 11-09-2021
Αρχικά αίθριος καιρός σε όλη τη 
χώρα, βαθµιαία όµως στα δυτικά 
και τα βόρεια τοπικές βροχές 
κυρίως στο Ιόνιο και 
µεµονωµένες καταιγίδες. Ήπιοι 
άνεµοι στα δυτικά, τα κεντρικά 
και τα βόρεια από ανατολικές 
διευθύνσεις και στις υπόλοιπες 
περιοχές βόρειοι άνεµοι µέτριας 
έντασης, ενώ αυξηµένοι στο 
νοτιοανατολικό Αιγαίο. Μικρή 
περαιτέρω άνοδος της 
θερµοκρασίας κυρίως στα 
ηπειρωτικά.

Κυριακή 12-9-2021
Στη δυτική Ελλάδα αυξηµένες 
νεφώσεις µε βροχές και κυρίως 
στο Ιόνιο και τη δυτική 
Πελοπόννησο καταιγίδες. 
Βελτίωση αργά τη νύχτα. Στην 
υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις 
τοπικά αυξηµένες στα 
ηπειρωτικά µε τοπικές βροχές 
κυρίως στη Θεσσαλία και τη 
Μακεδονία. Βορειοδυτικοί 
άνεµοι µέτριας έντασης στο 
νοτιοανατολικό Αιγαίο και ήπιοι 
στις υπόλοιπες περιοχές από 
ανατολικές διευθύνσεις και στα 
πελάγη τοπικά αυξηµένης 
έντασης. Καµία αξιόλογη 
µεταβολή της θερµοκρασίας 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

∆ευτέρα 13-09-2021
και Τρίτη 14-09-2021
Λίγες νεφώσεις τοπικά 
αυξηµένες στα ηπειρωτικά και 
την Κρήτη µε λίγες σποραδικές 
βροχές. Ήπιοι βόρειοι άνεµοι και 
στο Αιγαίο τοπικά αυξηµένοι. 
Θερµοκρασία χωρίς µεταβολή.

Τετάρτη 15-09-2021 ως
Παρασκευή 17-09-2021
Αίθριος καιρός µε πρόσκαιρες 
νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις 
µεσηµβρινές και απογευµατινές 
ώρες. Ήπιοι βόρειοι άνεµοι και 
στο Αιγαίο µεγαλύτερης έντασης. 
Μικρή άνοδος της θερµοκρασίας.

Οι άνεµοι στα 
δυτικά, τα κεντρικά 
και τα βόρεια 
από ανατολικές 
διευθύνσεις 3 
µε 4 µποφόρ και 
στις υπόλοιπες 
περιοχές βόρειοι 
βορειοδυτικοί 
4 µε 5 µποφόρ.
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Η υπόθεση ανάπτυξης της ελληνικής γεωργί-
ας µοιάζει να βρίσκεται εδώ και χρόνια σε 
τέλµα και µε απλά λόγια οι δρόµοι που α-
νοίγονται από ‘δω και µπρος είναι δύο. 

Ή θα επιχειρηθεί µια οργανωµένη ανασυγκρό-
τηση του πρωτογενούς τοµέα, η οποία θα 
δίνει νέο περιεχόµενο στο ρόλο του επαγ-
γελµατία αγρότη, λαµβάνοντας υπόψη τις 
σύγχρονες διεθνείς τάσεις αλλά και τις δυ-
νατότητες της νέας τεχνολογίας...

Ή θα αναζητηθεί ένα τελείως διαφορετικό µο-
ντέλο, µε την ανάθεση της αγροτικής δρα-
στηριότητας σε µεγάλα επιχειρηµατικά 
σχήµατα και διεθνή funds και ακολούθως, 
τη µετατροπή των σηµερινών αγροτών και 
των διαδόχων τους σε αγρεργάτες. 

Ως τρίτη λύση πλανάται το ενδεχόµενο να δο-
θεί χώρος σε ένα υβριδικό µοντέλο, το ο-
ποίο θα διασώζει ένα µικρό µέρος του υ-
πάρχοντος αγροτικού δυναµικού, κυρίως 
µέσω της συµµετοχής του και σε επόµε-
να στάδια της αλυσίδας αξίας (µεταποίη-
ση και εµπορία) κι όλα τ’ άλλα... στα funds. 

Με τη δυναµική που έχουν πάρει τα πράγµα-
τα διεθνώς, κανείς δεν µπορεί να αποκλεί-
σει τίποτα. Γνώµη της Agrenda είναι πως η 
γεωγραφική και πολιτισµική θέση της χώ-
ρας αφήνει περιθώρια για έναν νέο σχε-
διασµό. Τέτοιο που θα αξιοποιεί αποτελε-
σµατικά δυναµικό, γνώση, υποδοµές και 
τεχνολογία, προς όφελος των τοπικών κοι-
νωνιών. Έναν σχεδιασµό που θα βασίζεται 
σε παγιωµένες αξίες και ταυτόχρονα θα ε-
ξασφαλίζει τη βιώσιµη λειτουργία µονά-
δων (προσωπικών, οικογενειακών, εταιρι-
κών, συνεταιριστικών) προάγοντας την ι-
δέα της αυτοαπασχόλησης και της ατοµι-
κής πρωτοβουλίας µε σύγχρονο πνεύµα. 

Αντίθετα, είναι πολλοί οι λόγοι για τους οποί-
ους η υποστήριξη της πρωτογενούς παρα-
γωγής από σύνθετα και µεγάλα επιχειρη-
µατικά σχήµατα ή εταιρείες διαχείρισης 
κεφαλαίων (funds) σε µια χώρα µε τα χα-
ρακτηριστικά της Ελλάδας θα ευοδωθεί 
δύσκολα, τουλάχιστον σε ορατό χρόνο. 

Το ανάγλυφο του εδάφους, η κατάτµηση του 
κλήρου και η έλλειψη έµπειρου δυναµι-
κού (διαθέσιµου για το σκοπό αυτό), αυξά-
νουν το ρίσκο και καθιστούν το εγχείρηµα 
επισφαλές. Άλλωστε, η ίδια η υφή της δρα-
στηριότητας είναι εκτεθειµένη σε φυσι-
κούς κινδύνους, η κάλυψη των οποίων εί-
ναι δύσκολο προς το παρόν να οργανωθεί.   

Για όλους αυτούς τους λόγους, πριν οι ιθύ-
νοντες αφήσουν τα πράγµατα στην τύχη 
τους και στη µέριµνα των αγορών, καλό εί-
ναι να το ξανασκεφτούν.   Agrenda

Μπορεί ο γιάπης 
να γίνει αγρότης;   
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ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
          kontonis@agronews.gr

Eισηγήσεις για οριοθέτηση ζωνών στα 
προϊόντα που θα δικαιούνται συνδε-
δεµένων ενισχύσεων, δέχεται αυτές 
τις µέρες η πολιτική ηγεσία του υ-
πουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ε-
νόψει της διαµόρφωσης του Εθνι-
κού Φακέλου για τη νέα ΚΑΠ. Με δε-
δοµένο ότι τα χρήµατα που θα έχει 
στη διάθεσή του ο Εθνικός Φάκελος 
για συνδεδεµένες ενισχύσεις δεν εί-
ναι ανεξάντλητα και βάσει ενός πρώ-
του υπολογισµού ανέρχονται σε 269 
εκατ. ευρώ περίπου, αυτό που ειση-
γούνται στην πολιτική ηγεσία του υ-
πουργείου οι τεχνοκράτες σύµβουλοι, 
είναι να οριοθετηθούν συγκεκριµέ-
νες ζώνες για κάθε προϊόν και µόνο 
σ’ αυτές τις ζώνες να είναι δυνατή η 
χορήγηση συνδεδεµένης ενίσχυσης.

Πρόκειται για µια τεχνική που έ-
χουν υιοθετήσει για τα προϊόντα τους 
πολλές ευρωπαϊκές χώρες, καθώς έ-
νας τέτοιος χειρισµός συνιστά εργα-
λείο επηρεασµού και καθοδήγησης 
της αγροτικής δραστηριότητας µε βά-
ση έναν ευρύτερο εθνικό σχεδιασµό, 
απολύτως σύµφωνο µε τους κανόνες 
της ΚΑΠ. Βεβαίως, µια τέτοια πολιτική 
προϋποθέτει µελέτη και δεν προσφέ-
ρεται για λαϊκή κατανάλωση, καθώς 
είναι πολύ πιθανό, οι αγρότες που θα 

αποκλειστούν από τις συνδεδεµένες 
(ακόµα και µε προϊόντα της λίστας 
συνδεδεµένων) να είναι περισσότε-
ροι από τους αγρότες των ειδικών 
ζωνών που θα συνεχίσουν να απο-
λαµβάνουν της εν λόγω ενίσχυσης. 

Να αναφερθεί εδώ ότι το θέµα των 
συνδεδεµένων ενώ έχει απασχολή-
σει επανειληµµένα τους ιθύνοντες, 
κυρίως λόγω της αναποτελεσµατι-
κότητας του τρόπου µε τον οποίο µέ-
χρι σήµερα εφαρµόζονται, ποτέ δεν 
αποφασίσθηκε να µπουν σε ένα δι-
αφορετικό πλαίσιο, ώστε να αποκτή-
σουν ένα άλλο νόηµα. Οι εισηγήσεις 
για την οριοθέτηση των συνδεδεµέ-
νων σε συγκεκριµένες ζώνες καλλι-
έργειας, µε βάση τις δυνατότητες κά-
θε περιοχής αλλά και τις ειδικότερες 
ανάγκες της τοπικής κατανάλωσης, 
θα µπορούσε να αποτελέσει πιλό-
το για τη χάραξη της αγροτικής πο-
λιτικής στη χώρα µας. Θα µπορού-
σε δηλαδή να είναι η αφετηρία για 
έναν ευρύτερο σχεδιασµό καλλιερ-

γητικών ζωνών (ακόµα και ανεξάρτη-
τα από συνδεδεµένες) τον οποίο έχει 
ανάγκη η χώρα και θα διευκόλυνε ε-
κτός των άλλων στη ζωηρότερη συµ-
µετοχή των αγροτών σε οµοειδή συλ-
λογικά σχήµατα, όπως κλαδικοί συ-
νεταιρισµοί και Οµάδες Παραγωγών.

Να σηµειωθεί ότι η διαµόρφωση 
µιας λίστας συνδεδεµένων σε συνάρ-
τηση µε ζώνες παραγωγής θα µπο-
ρούσε να βοηθήσει και την ανάπτυ-
ξη των νησιών, αφού η στοχευµένη α-
ξιοποίηση των ειδικών ζωνών θα έδι-
νε ώθηση στην ανάπτυξη της αγροτι-
κής παραγωγής της νησιωτικής Ελλά-
δας, που τα τελευταία χρόνια αποζητά 
την επανασύνδεση της ντόπιας παρα-
γωγής µε την τουριστική ανάπτυξη.

Ένα πρώτο δείγµα γραφής αυτού 
του σχεδιασµού ενδεχοµένως να προ-
κύψει και από τις αποφάσεις που προ-
ωθούνται για τα καµένα της Βόρειας 
Εύβοιας. Όπως δηλώνει o νέος υφυ-
πουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σίµος 
Κεδίκογλου, µεταξύ των σκέψεων που 
φαίνεται να επικρατούν είναι η οριο-
θέτηση συγκεκριµένων ζωνών για τη 
µελισσοκοµία της περιοχής (µε ανάλο-
γη στήριξη από την πολιτεία), όπως ε-
πίσης και η διαµόρφωση κτηνοτροφι-
κών πάρκων τα οποία θα αξιοποιούν 
από κοινού ανάλογες υποδοµές και 
θα βασίζονται στην τοπική παραγω-
γή ζωοτροφών βάσει ειδικού σχεδίου.

Σε συγκεκριμένες ζώνες
οι συνδεδεμένες από το 2023  

Να οριοθετηθούν 

συγκεκριμένες 

ζώνες για κάθε 

προϊόν και μόνο 

σ’ αυτές να είναι 

δυνατή η χορήγηση 

συνδεδεμένης 

ενίσχυσης, 

εισηγούνται 

οι σύμβουλοι για 

τη νέα ΚΑΠ

Νησιά
H διαµόρφωση µιας λίστας 

συνδεδεµένων ενισχύσεων σε 
συνάρτηση µε ζώνες παραγω-
γής θα µπορούσε να βοηθήσει 

καλύτερα και τα νησιά

269 εκατ.
Για τις συνδεδεµένες 
ενισχύσεις δίνεται το 
δικαίωµα στις χώρες να 
επιλέξουν να αφιερώσουν 
το 15% του 
προϋπολογισµού των 
άµεσων ενισχύσεων. 
Στην Ελλάδα αυτό το ποσό 
υπολογίζεται στα 269 
εκατ. ευρώ. Σήµερα, οι 
συνδεδεµένες δεσµεύουν 
182 εκατ. ευρώ.

Σχέδιο
Οι συνδεδεµένες 
ενισχύσεις πρέπει να 
είναι µε τέτοιο τρόπο 
σχεδιασµένες ώστε 
να µπορούν να 
δικαιολογηθούν στην ΕΕ 
και επίσης να επιστρέφουν 
και αποτελέσµατα, 
ικανοποιώντας διάφορους 
δείκτες.

Πλαίσιο
Tο θέµα των 
συνδεδεµένων, ενώ 
έχει απασχολήσει 
επανειληµµένα τους 
ιθύνοντες, κυρίως λόγω της 
αναποτελεσµατικότητας του 
τρόπου µε τον οποίο µέχρι 
σήµερα εφαρµόζονται, 
ποτέ δεν αποφασίσθηκε να 
µπουν σε ένα διαφορετικό 
πλαίσιο.
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Υπό εξέταση καθεστώς µε τρεις συνδεδεµένες για 
τα βοοειδή για καλύτερο έλεγχο των δικαιούχων
To σενάριο να υπάρξουν τρία ξεχωριστά καθεστώτα συνδεδεµένης ενίσχυσης 
για τα βοοειδή, από δύο που είναι σε ισχύ σήµερα, εξετάζουν οι εθνικές αρχές 
για το 2023 και µετά. Συγκεκριµένα αυτό που εξετάζεται είναι να προβλεφθούν 
ξεχωριστές ενισχύσεις για το αγελαδινό γάλα, το κρέας και τις περιπτώσεις 
κτηνοτρόφων χωρίς βοσκότοπο (ειδικά δικαιώµατα). Το σκεπτικό είναι να µπει 
µία τάξη στις συνδεδεµένες που απορροφούν 35 εκατ. ευρώ ετησίως και 
ειδικότερα στο κρέας όπου έχει παρατηρηθεί ότι το δηλωµένο ζωικό κεφάλαιο 
για χάρη της συνδεδεµένης δεν ανταποκρίνεται στο πραγµατικό.  

Σκληρό σιτάρι, ρύζι και ζωοτροφές συνεχίζουν 
µε ενισχύσεις, καµία εξέλιξη µε την ελιά  
Το µέλλον των συνδεδεµένων ενισχύσεων για τη νέα προγραµµατική 
περίοδο βρίσκεται ακόµα υπό συζήτηση (οριοθέτηση ζωνών, ένταξη νέων 
προϊόντων, αφαίρεση κλάδων κ.λπ), ωστόσο η επιδότηση µοιάζει προς το 
παρόν βέβαιη σε σκληρό σιτάρι, ρύζι και ζωοτροφές. Ως προς τα νέα 
προϊόντα προς ένταξη, πολλή κουβέντα έχει γίνει για την ελιά, η ένταξη 
της οποίας όµως δεν επιβεβαιώνεται, τουλάχιστον προς το παρόν από το 
ρεπορτάζ. Πάντως, το ζήτηµα εδώ είναι να προβλεφθούν συνδεδεµένες 
που θα πάρουν γρήγορα και χωρίς προβλήµατα το ΟΚ από την Ευρώπη. 

ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Απέναντι στο ενδεχόµενο να αρχί-
σουν να «σπάνε» οι εκµεταλλεύσεις 
σε µικρότερα κοµµάτια ώστε να ε-
πωφεληθούν όσο περισσότερο γί-
νεται της αναδιανεµητικής ενίσχυ-
σης, κοιτάνε να θωρακίσουν οι αρ-
χές το νέο καθεστώς που θα ισχύσει 
από το 2023. Σύµφωνα µε το ρεπορ-
τάζ, η κατανοµή του ποσού ενίσχυ-
σης προοδευτικά σε «σκαλοπάτια» 
-δηλαδή όσο πιο µικρή η εκµετάλ-
λευση τόσο πιο µεγάλη η ενίσχυ-
ση ανά στρέµµα- δείχνει να κερδί-
ζει πόντους και το στρατηγικό σχέ-
διο της χώρας προχωρά προς το πα-
ρόν µε αυτό το σκεπτικό.  Ωστόσο, 
εδώ το ζήτηµα που έχει τεθεί είναι 
να µπλοκαριστούν περιπτώσεις ό-
που για παράδειγµα ένας αγρότης 
«σπάει» την εκµετάλλευση σε δύο-
τρία ΑΦΜ (πατέρας-γιοι) ώστε µία 
µονάδα των 200 στρµ., να µετατρέ-
πεται σε τρεις των 66 στρµ., µόνο 
και µόνο για να λαµβάνει αναδι-
ανεµητική ενίσχυση. Μάλιστα, αν 
δεν βρεθεί αξιόπιστος τρόπος να ε-
λέγχονται και να αποκλείονται από 
την επιδότηση τέτοιες περιπτώσεις, 
τότε οι πληροφορίες λένε, πως αντί 
της κλιµακωτής ενίσχυσης, θα επι-
λεχθεί η οριζόντια καταβολή της α-
ναδιανεµητικής.

Πώς υπολογίζεται 
η κλιµακωτή ενίσχυση

Όπως έχει γράψει η Agrenda, 
η έκταση που θα πριµοδοτείται α-
πό την αναδιανεµητική ενίσχυση 
ανέρχεται ανά αγρονοµική περι-
φέρεια ενίσχυσης σε: Αροτραίες: 
20-80 στρέµµατα, Βοσκοτόπια: 30-
120 στρέµµατα, ∆ενδρώδεις: 10-20 
στρέµµατα. Εάν για παράδειγµα εί-
ναι να δοθεί ένα ποσό κατά µέσο ό-
ρο 15 ευρώ το στρέµµα (τόσο υπο-
λογίζεται για όλες τις περιφέρειες 
ενίσχυσης), το ποσό αυτό εξετάζε-
ται να δίνεται κλιµακωτά. ∆ηλαδή, 
για τµήµα της έκτασης της εκµετάλ-
λευσης έως και 75 στρέµµατα να 
χορηγείται το 100% της ενίσχυσης 
(π.χ. 30 ευρώ) και για τµήµα της έ-
κτασης της εκµετάλλευσης µεγα-
λύτερο από 75 έως 100 στρµ. να 
χορηγείται το 80% της ενίσχυσης 
και για για τµήµα της έκτασης της 
εκµετάλλευσης µεγαλύτερο από 
100 στρµ. έως και 120 στρµ. να χο-
ρηγείται 50% της ενίσχυσης.

Συνολικά αναµένεται να στηρι-
χθούν 12 εκατ. στρέµµατα από την 
αναδιανεµητική πληρωµή. Οι εκτά-
σεις πρέπει οπωσδήποτε να συνο-
δεύονται από δικαιώµατα (υπάρχουν 
όµως «παράθυρα» στον κανονισµό 
να δίνεται απλά στην επιλέξιµη γη). 
Σηµειώνεται ότι ο «κουµπαράς» της 
αναδιανεµητικής έχει οριστεί στα 185 
εκατ. ευρώ ετησίως (το 10% του φα-
κέλου των άµεσων ενισχύσεων) και 
θα δηµιουργηθεί από την περικοπή 
της βασικής ενίσχυσης στις εκµεταλ-
λεύσεις που βρίσκονται πάνω από 
τα παραπάνω όρια στρεµµάτων. Η 
περικοπή θα είναι ανάλογη, µε το 
πόσο µεγαλύτερη είναι µία εκµετάλ-
λευση από τα ανώτατα όρια στρεµµά-

των που έχουν τεθεί (120 στρµ. βο-
σκότοπος, 80 στρµ. αροτραίες, 20 
στρµ. δενδρώδεις). ∆ηλαδή, ένας 
αγρότης µε 1.000 στρέµµατα επι-
λέξιµα αροτραίες εκτάσεις θα υπο-
στεί µεγαλύτερη περικοπή από έναν 
µε 200 κ.ο.κ.. Σηµειώνεται πως «η 
δικαιότερη και αποτελεσµατικότε-
ρη εφαρµογή άµεσων ενισχύσεων, 
µείωση των διαφορών στο επίπεδο 
των άµεσων ενισχύσεων (µοναδιαί-
ες αξίες δικαιωµάτων) και εφαρµο-
γή συµπληρωµατικής αναδιανεµη-
τικής ενίσχυσης εισοδήµατος», ή-
ταν η πρόταση της ευρωπαϊκής ε-
πιτροπής στις συστάσεις της προς 
την Ελλάδα για τον σχεδιασµό του 
στρατηγικού σχεδίου της νέας ΚΑΠ.

Με δικλείδες
η κλιμακωτή 
αναδιανεμητική   
Τρόπους ώστε να μπλοκάρει όσους «σπάσουν» 
την εκμετάλλευσή τους για να λαμβάνουν 
όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αναδιανεμητική 
ενίσχυση, ψάχνει το ΥΠΑΑΤ

Βοσκοτόπια: Σήµερα λαµβάνουν 
κατά µέσο όροι οι κτηνοτρόφοι 
30 ευρώ το στρέµµα βασική συν 
πρασίνισµα. Στη νέα ΚΑΠ το 
ποσό θα διαµορφώνεται έως 
το 2026 περί τα 23 ευρώ το 
στρέµµα (15 ευρώ βασική 
ενίσχυση συν 8 ευρώ το 
στρέµµα από το νέο 
πρασίνισµα). Οι µικρότερες 
εκµεταλλεύσεις κάτω των 120 
στρεµµάτων θα λαµβάνουν 
επίσης αναδιανεµητική ενίσχυση.
Αροτραίες: Σήµερα λαµβάνουν 
κατά µέσο όρο οι αγρότες 40 
ευρώ το στρέµµα βασική συν 
πρασίνισµα. Στη νέα ΚΑΠ 
το ποσό διαµορφώνεται έως 
το 2026 περί τα 35 ευρώ το 
στρέµµα (23 ευρώ βασική 
ενίσχυση συν 12 ευρώ το 
στρέµµα από το νέο 
πρασίνισµα). Οι µικρότερες 
εκµεταλλεύσεις κάτω των 80 
στρεµµάτων θα λαµβάνουν 
επίσης αναδιανεµητική ενίσχυση. 
∆ενδρώδεις: Σήµερα 
λαµβάνουν κατά µέσο όρο οι 
αγρότες 50 ευρώ το στρέµµα 
βασική συν πρασίνισµα. Στη νέα 
ΚΑΠ το ποσό διαµορφώνεται  
έως το 2026 περί τα 42 ευρώ 
το στρέµµα (28 ευρώ βασική 
ενίσχυση συν 15 ευρώ το 
στρέµµα από το νέο 
πρασίνισµα). Οι µικρότερες 
εκµεταλλεύσεις κάτω των 
20 στρεµµάτων θα λαµβάνουν 
επίσης αναδιανεµητική ενίσχυση. 

ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΝ ΤΗΝ 
ΑΝΑ∆ΙΑΝΟΜΗ

Σούμα 50-60 
ευρώ/στρμ. 

Όρια στις ενισχύσεις
Το «σπάσιµο» της εκµετάλ-

λευσης σε κοµµάτια είναι κάτι 
που ήδη αντιµετωπίζουν άλλες 
χώρες της ΕΕ, λόγω ορίων στις 
ενισχύσεις (έως 150 χιλ. ευρώ)

ΑΝΑ∆ΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΕΚΤΑΣΗ
ΑΝΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΩΦΕΛΕΙΤΑΙ

30�120

�ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ� 

ΜΕΣΟ ΠΟΣΟ 15
ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ

20�80

10�20

ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΑ

ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ

ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ
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ΤΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

5.300.317,340

ΥΠΑΙΘΡΙΟ
ΚΑΡΠΟΥΖΙ

 ΕΥΡΩ  ΕΥΡΩ 

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙOY ΘΕΡΜΟΚΗΠΙOYΠΑΤΑΤΑ
ΝΤΟΜΑΤΑ ΑΓΓΟΥΡΙ ΒΟΥΒΑΛΟΤΡΟΦΙΑ

10.394.602,112
 ΕΥΡΩ 

2.551.457,902
 ΕΥΡΩ  ΕΥΡΩ 

403.826,694 607.385,130

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Μετά τη λειψή λόγω της επιστρεπτέας προκατα-
βολής και απογοητευτική για ακόµα µία φορά 
πληρωµή ύψους 19 εκατ. ευρώ σχετικά µε την 
έκτακτη ενίσχυση σε παραγωγούς υπαίθριου 
καρπουζιού, πατάτας, θερµοκηπιακών κηπευ-
τικών και βουβαλοτρόφων, ο αγροτικός κόσµος 
έχει να περιµένει τις επόµενες δύο εβδοµάδες 
την επιστροφή της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας 
και άλλη µία δόση από αποζηµιώσεις παγετού.

Εν τω µεταξύ, η διοικητική µηχανή της ∆ο-
µοκού έχει «εντολή» να δώσει προτεραιότητα 
στους ελέγχους των στοιχείων των δικαιούχων 
της ενιαίας ενίσχυσης, προκειµένου να εντοπι-
στούν και να διορθωθούν εγκαίρως προφανή 
λάθη, µεταβολές και παραλείψεις από την πλευ-
ρά των παραγωγών, για να τρέξει το συντοµό-
τερο δυνατό η προκαταβολή του τσεκ. Επ’ αυ-
τού συστήνονται µία µία τριµελείς επιτροπές ε-
ξέτασης ενστάσεων των παραγωγών κατά των 
πρωτοβάθµιων ελέγχων ΕΓΤΕ και ΕΓΤΑΑ, που 
αφορούν τόσο την ενιαία ενίσχυση όσο και τα 
Προγράµµατα. Σύµφωνα µε τη σχετική από-

φαση για τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα 
του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, που δηµοσιεύτη-
κε στη ∆ιαύγεια, ο ρόλος των επιτροπών θα α-
φορά την εξέταση κάθε είδους ενστάσεων επί 
των πρωτοβάθµιων διοικητικών και επιτόπιων 
ελέγχων (πλην τηλεπισκόπησης) ΕΓΤΕ και ΕΓ-
ΤΑΑ, αλλά και την εξέταση των ενστάσεων των 
παραγωγών κατά των αποτελεσµάτων ειδικών 
διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων που έχουν 
διενεργηθεί µετά από καταγγελίες, όσον αφο-
ρά στην αποδοχή ή µη της ένστασης ή στη διε-
νέργεια επανελέγχου. Τα αποτελέσµατα, όπως 
αναφέρεται, θα καταχωρούνται στο Ολοκληρω-
µένο Πληροφοριακό Σύστηµα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ε-
νώ θα κοινοποιούνται και στον παραγωγό µέ-
σω e-mail, µε απόδειξη παραλαβής.

Αν και ακόµα είναι νωρίς για εικασίες για το 
πότε θα καταστεί δυνατή η πληρωµή της προ-

καταβολής του τσεκ, κι ενώ οι αρµόδιοι σε πλα-
τεία Βάθη και ∆οµοκού θα µπορούσαν να «δου-
λεύουν» µε ορόσηµο την Παρασκευή 15 Οκτω-
βρίου, εφόσον έχουν και την έγκριση της Κο-
µισιόν για δυνατότητα καταβολής αυξηµένων 
άµεσων ενισχύσεων έως 70% από 50% που ι-
σχύει κανονικά, από τις 16 Οκτωβρίου 2021, 
καθώς και κονδυλίων προγραµµάτων αγροτι-
κής ανάπτυξης έως 85%, από 75% που προβλέ-
πεται συνήθως, αρκετές πιθανότητες φαίνε-
ται να συγκεντρώνει µια πίστωση την εβδοµά-
δα 18 µε 22 Οκτωβρίου. Βέβαια βασική προϋ-
πόθεση είναι πρώτα να ολοκληρωθούν οι δι-
ορθώσεις µέσω διοικητικών πράξεων στις ο-
ποίες καλούνται να προχωρήσουν οι παραγω-
γοί, προκειµένου να κλείσουν οι φάκελοι, χω-
ρίς λάθη τα οποία εντοπίζονται από τους ελέγ-
χους και να µην υπάρχουν απώλειες ενισχύσε-
ων. Αν, ωστόσο κάτι δεν βγει στους χρόνους, 
τότε η πληρωµή του τσεκ θα µετατεθεί για µία 
εβδοµάδα αργότερα και πιθανότατα µέχρι την 
Πέµπτη 28 Οκτωβρίου.

Σηµειωτέον ότι πάνω στην ίδια «δισκέτα» µε 
τις διορθώσεις θα πατήσουν οι αρµόδιοι για να 
προχωρήσουν προς τα τέλη Νοεµβρίου και στην 
πληρωµή της πρώτης δόσης των Προγραµµά-
των του 2020 (Βιολογική Γεωργία και Βιολογική 
Κτηνοτροφία, Νιτρορύπανση, Κοµφούζιο, Σπά-
νιες Φυλές), αλλά και στα τέλη ∆εκεµβρίου για 
την εξισωτική αποζηµίωση του 2020.

Περί τα 17 εκατ. ευρώ η επιστροφή  
της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας 

Από τις 20 Σεπτεµβρίου και µετά δροµολογεί 
ο ΟΠΕΚΕΠΕ την πίστωση της επιστροφής της δη-
µοσιονοµικής πειθαρχίας για τις αιτήσεις του  
2020, ποσού περί τα 17 εκατ. ευρώ σε συνολι-
κά πάνω από 230.000 παραγωγούς. Πρόκειται 
για χρήµατα που «δεσµεύονται « κάθε χρόνο α-
πό τον προϋπολογισµό του έτους για τη στήρι-
ξη του εισοδήµατος των γεωργών για τη δηµι-
ουργία του Αποθεµατικού Κρίσης, τα οποία και 
επιστρέφονται στους παραγωγούς. 

Από βδομάδα 
νέα δόση
για παγετό 
Προγραµµατισµένη µέχρι το τέλος 
της επόµενης εβδοµάδας λένε από 
τον ΕΛΓΑ ότι είναι η επόµενη 
πληρωµή που θα αφορά 
προκαταβολές αποζηµιώσεων από 
τον παγετό της άνοιξης. Σύµφωνα 
µε τις πληροφορίες από τον 
οργανισµό, στην πίστωση αυτή θα 
περιλαµβάνονται όσοι δικαιούχοι 
είχαν οικονοµικές εκκρεµότητες 
προς τον φορέα σχετικά µε την 
πληρωµή των ασφαλιστικών τους 
εισφορών και εν τω µεταξύ τις 
τακτοποίησαν. Ταυτόχρονα στην 
επόµενη πίστωση της τάξης 
περίπου των 20 εκατ. ευρώ θα 
συµπεριληφθούν και δενδρώδεις 
καλλιέργειες, µεταξύ των οποίων 
µήλα, αχλάδια και αµύγδαλα, και 
ίσως και αµπέλια,  χωρίς όµως να 
ορίζονται συγκεκριµένες περιοχές. 
Η πληρωµή θα κινηθεί ανάλογα µε 
το ρυθµό που θα φτάνουν τα 
πορίσµατα στα κεντρικά του φορέα 
και όχι ανά ποσοστό ζηµιάς ανά 
Περιφέρεια ή ανά καλλιέργεια, 
όπως στην πρώτη δόση. 
Μάλιστα, σε ανακοίνωσή του 
ο βουλευτής Ν∆ Πέλλας Λάκης 
Βασιλειάδης αναφέρει ότι 
ενηµερώθηκε από την προϊσταµένη 
του υποκαταστήµατος ΕΛΓΑ 
Βέροιας Μ. Παππά για 
προγραµµατισµένη για τις 14 
Σεπτεµβρίου πληρωµή και ότι µετά 
από επανεκτίµηση των ζηµιών, 
εντάσσονται σε καθεστώς 
προκαταβολής ως Β’ ζώνη 
περιοχές µε καλλιέργειες 
συµπύρηνων ροδάκινων στον 
Εξαπλάτανο, στην Αριδαία-Υδραία 
και στη Νέα Πέλλα.

Άλλη μια φορά
 τραβήγματα μέχρι 

να βγει... το τσεκ 
Στήνονται Επιτροπές ενστάσεων επί των διοικητικών 

και επιτόπιων ελέγχων, εκτός τηλεπισκόπησης 

Μαζί µε την προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης τον άλλο µήνα 
προορίζεται η εκκαθάριση της έκτακτης ενίσχυσης σε 
παραγωγούς υπαίθριου καρπουζιού, πατάτας, θερµοκηπιακών 
κηπευτικών και βουβαλοτρόφων, σύµφωνα µε πηγές από το 
υπουργείο. Η ούτως ή άλλως αναίτια καθυστερηµένη πίστωση 
των παραπάνω ενισχύσεων ποσού 19,2 εκατ. ευρώ προκάλεσε 
αφενός οργή στον αγροτικό κόσµο, ενώ δεν ήταν λίγοι και όσοι 
είδαν -όπως οι ίδιοι λένε- αστεία ποσά στους λογαριασµούς 

τους. Αιτία, η παρακράτηση 50% του ποσού της επιστρεπτέας 
σε όσους αγρότες δικαιούνται την κρατική ενίσχυση.
Τα ποσά που πιστώθηκαν στις 9 Σεπτεµβρίου αφορούν:

5.300.317,340 ευρώ για υπαίθριο καρπούζι, mini και obla
10.394.602,112 ευρώ για καλοκαιρινή, φθινοπωρινή πατάτα
2.551.457,902 ευρώ για ντοµάτα θερµοκηπιακής καλλιέργειας
403.826,694 ευρώ για αγγούρι θερµοκηπιακής καλλιέργειας
607.385,130 ευρώ για βουβαλοτροφία.

Οκτώβριο εκκαθάριση για τις ειδικές ενισχύσεις 

Κατεχόµενες κυψέλες
∆ηλώσεις κατεχόµενων κυψελών 
στο Μελισσοκοµικό Μητρώο µέχρι 

τις 20 Οκτωβρίου
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Υπόγειες διεργασίες που φαίνεται να κινεί η πλα-
τεία Βάθη και ο προσωρινός επικεφαλής της ∆ιε-
παγγελµατικής Φέτας, αφήνουν εκτός του πλαι-
σίου αναγνώρισης της οργάνωσης, παραγωγούς 
και οµοσπονδίες κτηνοτρόφων, την ώρα που η 
∆ανία ετοιµάζει νέα προσφυγή στα αρµόδια κοι-
νοτικά όργανα αµφισβητώντας το νοµικό καθε-
στώς του ελληνικού ΠΟΠ και κυρίως την τήρη-
ση των κανόνων στην παρασκευή της Φέτας.

Σ’ αυτό το κλίµα, στα ψιλά πέρασε η αιφνίδια, 
λίγο πριν τον ∆εκαπενταύγουστο, επίσηµη ανα-
γνώριση της ∆ιεπαγγελµατικής Οργάνωσης Φέ-
τας, που ανακοινώθηκε για τους…τύπους µε σχε-
τικό δελτίο τύπου. Ερωτηµατικά δε, εγείρει το γε-
γονός ότι το έγγραφο της επίσηµης αναγνώρι-
σης της ∆ιεπαγγελµατικής δεν υπογράφηκε  α-
πό τον υπουργό Σπήλιο Λιβανό, ούτε και από την 
προϊσταµένη της ∆ιεύθυνση Αξιοποίησης & Τε-
χνολογίας Τροφίµων του υπουργείου, που ...συ-
µπτωµατικά βρίσκονταν σε διακοπές αλλά από 
την αναπληρώτριά της που έδειξε ιδιαίτερο ζήλο.

Σηµειωτέον, µερικούς µήνες νωρίτερα, η καθ’ 
ύλην αρµόδια για το θέµα, κυρία Παπά, ζητούσε 
διευκρινίσεις από την Εθνική ∆ιεπαγγελµατική 
Οργάνωση Τυριού Φέτας σχετικά µε την αίτηση 
αναγνώρισης, κάνοντας λόγο για ελλείψεις σε 
στοιχεία που αφορούν την αντιπροσωπευτικότη-
τα των µελών της, βεβαιώσεις από ορκωτούς λο-
γιστές περί του µέσου όρου παραδόσεων αιγο-
πρόβειου γάλακτος των τριών προηγούµενων ε-
τών κ.α. Ανέφερε χαρακτηριστικά µεταξύ άλλων: 

«Τέλος, από τα στοιχεία του φακέλου η υπη-
ρεσία µας δεν είναι σε θέση να διαπιστώσει αν 
παραγωγοί που ανήκουν σε ένα φορέα ανήκουν 
και σε έναν άλλον ταυτόχρονα, ενώ σε ΠΕΚ και 
ΟΚΣ παρατηρείται κοινό µέλος και στους 2 φο-
ρείς. Παρακαλούµε για διευκρινήσεις».

Στο έγγραφο πάντως, της επίσηµης αναγνώ-

ρισης, δεν εµπεριέχεται ο Σύνδεσµος Ελληνικής 
Κτηνοτροφίας αλλά ούτε και ο Σύλλογος Τυρο-
παραγωγών Θεσσαλίας, ενώ στην επί υπουργεί-
ας Βορίδη συµφωνία, προβλέπονταν η συµµετο-
χή τους στη ∆ιεπαγγελµατική.

Για «εµβάθυνση του διαλόγου των παραγό-
ντων της εφοδιαστικής αλυσίδας ενός από τα 
εµβληµατικότερα προϊόντα της χώρας µας µε το 
ΥπΑΑΤ, συµβάλλοντας αποτελεσµατικά στην υι-
οθέτηση βέλτιστων πρακτικών στην προώθηση, 
τη διαφάνεια στην αγορά, αλλά και στην προ-
στασία της Φέτας ΠΟΠ από πρακτικές που πλήτ-
τουν το προϊόν», µιλούσε στην ανακοίνωση του 
υπουργείο, την ώρα που έδινε τον πρώτο λόγο 
στους µεταποιητές. Το βέβαιο είναι ότι στη γενι-
κή συνέλευση της ∆ιεπαγγελµατικής Φέτας, που 
έχει προγραµµατιστεί για τη ∆ευτέρα 13 Σεπτεµ-
βρίου στον Τύρναβο, θα υπάρξουν εκπλήξεις… 

Αν µη τι άλλο, σε πεδίο αντιπαραθέσεων παρά 
σε πεδίο σύγκλισης δυνάµεων µε στόχο την εκ-
προσώπηση και διασφάλιση του χαρακτήρα του 
εθνικού µας τυριού της φέτας, εξελίσσεται η υ-
πόθεση ∆ιεπαγγελµατική Φέτας. Ως µήλον της 
έριδος προβάλλονται από µερίδα των µελών, α-
φενός οι χειρισµοί της παρούσας διοίκησης, α-
φετέρου οι ισορροπίες που αφορούν στην εκλο-
γή οριστικού προεδρείου, έναντι του σηµερινού 
που διατηρεί προσωρινό χαρακτήρα. Μάλιστα, 
καταγγέλλεται ότι δεν υπάρχουν ούτε πρακτικά 

ή αποµαγνητοφωνήσεις των όσων διηµείφθη-
σαν σε συνεδριάσεις της ∆ιεπαγγελµατικής, ε-
νώ όπως αναφέρουν µέλη του οργάνου, γενικό-
λογα δελτία τύπου για περιστατικά νοθείας της 
φέτας εκφράζουν προσωπικές θέσεις του προ-
σωρινού προέδρου.

Ο λύκος µπήκε στο µαντρί, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ
Για ευθεία υπονόµευση της αντιπροσωπευτι-

κότητας στη ∆ιεπαγγελµατική Φέτας και κατ’ ε-
πέκταση του ίδιου του προϊόντος µιλούν οι το-
µεάρχες αγροτικού του ΣΥΡΙΖΑ, µε αφορµή τη 
σχετική αναγνώριση του φορέα. «Ενώ η νοθεία 
της φέτας έχει πάρει διαστάσεις χιονοστιβάδας 
µε σειρά γαλακτοβιοµηχανιών να παραβατούν 
καταρρακώνοντας τη φήµη της, στις 13 Αυγού-
στου, ήρθε από το ΥΠΑΑΤ και η αναγνώριση της 
∆ιεπαγγελµατικής ΦΕΤΑΣ», αναφέρουν σε δήλω-
ση τους ο τοµεάρχης και η αναπληρώτρια αγρο-
τικού του ΣΥΡΙΖΑ κ.κ. Σταύρος Αραχωβίτης και 
Ολυµπία Τελιγιορίδου. Συγκεκριµένα, τον Αύ-
γουστο «επικυρώθηκε η εγκαθίδρυση του ολο-
κληρωτισµού γαλακτοβιοµηχανιών έναντι των 
κτηνοτρόφων στη ∆ιεπαγγελµατική Φέτας που 
σύµφωνα µε την απόφαση αντιπροσωπεύει διά 
των µελών της το 20,37% της συνολικής παρα-
γωγής (µ.ό. τριετίας) και το 89,33% της µεταποί-
ησης (µ.ό. τριετίας) στον τοµέα», σηµειώνουν.

Η αναγνώριση αυτή, συνεχίζουν, έγινε «µε 
βάση την Υπουργική Απόφαση (αρ. πρωτ. 
2745/328012/17-12-2019) του τότε υπουργού 
της Κυβέρνησης της Ν∆ αφού πρώτα φρόντισε, 
από τις πρώτες αποφάσεις του, να καταργήσει την 
ΥΑ 1493/142299/13-6-2019 (ΦΕΚ Β’ 2424/20-06-
2019) της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για την λειτουρ-
γία των ∆ιεπαγγελµατικών οργανώσεων και µε 
επόµενη τροπολογία να επιδιώξει και να πετύ-
χει να περιορίσει την συµµετοχή των παραγω-
γών από 33% (το 1/3) σε µόνο 15%.

Μια Διεπαγγελματική 
Φέτας για αριστοκράτες

Αναβρασμός επικρατεί 
στους κτηνοτρόφους 

για τις αιφνίδιες 
αλλαγές ως προς την 

αντιπροσωπευτικότητα 
στη Διεπαγγελματική 

Φέτας

Στη γενική 
συνέλευση της 
νεοσυσταθείσας 
οργάνωσης στον 
Τύρναβο τη ∆ευτέρα 
δεν αποκλείονται 
εκπλήξεις.

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr
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ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Σε νέες περιπέτειες κινδυνεύει να βρεθεί το ε-
πόµενο διάστηµα το νοµοθετικό καθεστώς της 
Φέτας και ειδικότερα η κατοχύρωσή της ως ΠΟΠ 
που παράγεται αποκλειστικά στην Ελλάδα, µε 
αφορµή νέα προσφυγή στα αρµόδια κοινοτικά 
όργανα, µε πρωτοβουλία της ∆ανίας. 

∆εν είναι η πρώτη φορά που οι ∆ανοί αµφι-
σβητούν το νοµικό καθεστώς της Φέτας στην ΕΕ, 
ωστόσο για πρώτη φορά θέτουν επ’ αµφιβόλω 
την τήρηση των κανόνων παρασκευής της Φέ-
τας από την Ελλάδα. Εικάζεται µάλιστα ότι αυ-
τή τη φορά γίνεται επίκληση στοιχείων βάσει 
των οποίων η ετήσια εγχώρια παραγωγή αιγο-

πρόβειου δεν επαρκεί για να παρασκευασθούν 
και να φθάσουν στην αγορά οι αντίστοιχες πο-
σότητες φέτας που εµπορεύονται κάθε χρόνο η 
χώρα µας. Υποστηρίζεται µ’ αυτό τον τρόπο ότι 
για την τυροκόµιση της Φέτας στην Ελλάδα γί-
νονται εισαγωγές αιγοπρόβειου από άλλες χώ-
ρες, που σηµαίνει ότι η παρασκευή του προϊό-
ντος που φθάνει στην αγορά δεν πληροί τους 
κανόνες του ΠΟΠ, µε ότι αυτό σηµαίνει για το 
ευρωπαϊκό δίκιο και τον ανταγωνισµό. 

Οι πληροφορίες θέλουν, πίσω απ’ αυτή τη νέα 
νοµική πρωτοβουλία των ∆ανών να βρίσκεται 
µεγάλος πολυεθνικός όµιλος του κλάδου των 
γαλακτοκοµικών, τα οικονοµικά συµφέροντα 
το οποίου, όπως και πολλών άλλων, βρίσκο-
νται σε ευθεία αντίθεση µε τη ζωηρή δραστη-

ριότητα που αναπτύσσουν οι εγχώριες τυρο-
κοµικές επιχειρήσεις µε αιχµή το προϊόν Φέτα. 

Φηµολογείται µάλιστα ότι η προετοιµασία 
της προσφυγής των ∆ανών βρίσκεται σε γνώ-
ση των ελληνικών αρχών, που αρχίζουν να «ξυ-
πνούν» προκειµένου η χώρα να εξασφαλίσει τα 
απαραίτητα νοµικά επιχειρήµατα και να απα-
ντήσει µε όποια µέσα στις αιτιάσεις των ∆ανών. 

Έτσι εξηγείται, θα µπορούσε να πει κανείς η 
κινητοποίηση εδώ και λίγο καιρό των αρµόδι-
ων ελεγκτικών αρχών, η ανακοίνωση κάποιων 
ποινών για παραβάσεις της σχετικής νοµοθε-
σίας, όπως και η ρητορική (το µαχαίρι θα φθά-
σει στο κόκκαλο) την οποία αναπτύσσει επίµο-
να η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης, προκειµένου να αντλήσει εξ 
αυτού πολιτικά επιχειρήµατα (εντός και εκτός). 

Την ίδια στιγµή, ωστόσο, σε επίπεδο ουσίας 
τουλάχιστον, δεν φαίνεται να γίνονται πολλά. 
Τα περιθώρια κέρδους από τη δραστηριότητα 
στον κλάδο της Φέτας µε τον τρόπο που αυτή 
υποστηρίζεται από ένα µεγάλο φάσµα επιχει-
ρήσεων, δίνει τη δυνατότητα για έµµεση ή και 
άµεση χρηµατοδότηση βουλευτών και κοµµά-
των, έτσι ώστε το πλαίσιο λειτουργίας της αγο-
ράς να παραµένει χαλαρό κι όλοι να µοιάζουν 
ευχαριστηµένοι. Βεβαίως, ο δρόµος της «παρα-
σπονδίας» δεν µπορεί να είναι µακρύς και σε 
κάθε περίπτωση ο λογαριασµός που ανοίγει 
πληρώνεται. Την τριετία 2015-2018 τον πλήρω-
σαν οι κτηνοτρόφοι µε τις πολύ χαµηλές τιµές 
στο αιγοπρόβειο γάλα. Πριν καλά-καλά βρεθεί 
νέα ισορροπία µεταξύ παραγωγών και µεταποι-
ητικών µονάδων, η υπονόµευση των κανόνων 
της Φέτας ενδεχοµένως να αποβεί εκ νέου µοι-
ραία, ίσως από νέο µεγάλο καταλογισµό ή α-
πό τη διάβρωση του θεσµικού πλαισίου, µέσα 
στο οποίο ασκείται η εν λόγω δραστηριότητα.  

Για εισαγόμενο 
γάλα κατηγορούν
οι Δανοί τη Φέτα
Νέα προσφυγή κυοφορείται από τη Δανία, θέτοντας 
επ’αμφιβόλω το νομοθετικό καθεστώς κατοχύρωσης 
της Φέτας ως ΠΟΠ, πίσω από αυτή φημολογείται ότι 
βρίσκεται πολυεθνικός γαλακτοκομικός κολοσσός

Για 13 νέες παραβάσεις 
παραπέµπονται στις αρµόδιες 
υπηρεσίες του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης από τον 
ΕΛΓΟ ∆ήµητρα επιχειρήσεις 
στις οποίες διαπιστώθηκαν 
παρατυπίες στην παραγωγή 
φέτας, για τις οποίες προτείνεται 
η επιβολή διοικητικών 
κυρώσεων (προστίµων).
Οι εισηγήσεις αφορούν δύο 
κατηγορίες επιχειρήσεων:

 Επτά επιχειρήσεις στις οποίες, 
κατά τους επιτόπιους ελέγχους 
κλιµακίων του ΕΛΓΟ 
∆ΗΜΗΤΡΑ (Απρίλιος – Ιούλιος 
2021), διαπιστώθηκαν 
παραβάσεις (µη ακριβής 
Μηνιαία ∆ήλωση Ισοζυγίου 
Εισροών / Εκροών Γάλακτος)

 Έξι επιχειρήσεις στις οποίες, 
µετά από διοικητικούς ελέγχους 
των υπηρεσιών του ΕΛΓΟ 
∆ΗΜΗΤΡΑ (Αύγουστος 2021), 
διαπιστώθηκε ότι προέβησαν σε 
ουσιώδεις τροποποιήσεις των 
Μηνιαίων ∆ηλώσεων Ισοζυγίου 
Εισροών / Εκροών Γάλακτος, 
µετά την προβλεπόµενη 
καταληκτική προθεσµία 
υποβολής τους
«Ο ΕΛΓΟ ∆ήµητρα υλοποιεί την 
απόφαση του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων κ. Σπήλιου Λιβανού 
για ελέγχους σε προϊόντα µε 
ετικέτες ΠΟΠ/ΓΕΠ, µε στόχο την 
προστασία των συνεπών 
παραγωγών και την ασφάλεια 
και ενηµέρωση των 
καταναλωτών. Η διασφάλιση της 
διαφάνειας και της νοµιµότητας 
αποτελεί κορυφαία στρατηγική 
πολιτική του ΥΠΑΑΤ, η ηγεσία 
του οποίου, έχει δεσµευτεί ότι οι 
έλεγχοι όχι µόνο θα 
συνεχισθούν αλλά και θα 
ενταθούν ώστε το “µαχαίρι θα 
φτάσει στο κόκκαλο”», αναφέρει 
η σχετική ανακοίνωση.

ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ

Νέες 13 
παραπομπές 
επιχειρήσεων 
για παρατυπίες 
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Πετρογκάζ 
Ενεργειακά κόστη  
και ζωοτροφές 
φέρνουν ανατροπές 
Ο πληθωρισμός χαλάει τις ισορροπίες μιας δύσκολης 
15ετίας και επαναφέρει θέμα για αγροτικό πετρέλαιο 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Η κερδοσκοπία που αναπτύσσεται σε 
περιόδους µεγάλων διακυµάνσεων των 
τιµών των αγροτικών προϊόντων, ειδικά 
σε ρηχές αγορές, όπως η εγχώρια,  εί-
ναι κατά βάση πολύ µεγάλη για να βρει 
αντιστάθµιση στις τιµές παραγωγού.  

Την ίδια στιγµή, θεµελιώδη όπως το 
κόστος της ενέργειας στη φυτική πα-
ραγωγή και το κόστος των ζωοτροφών 
στην κτηνοτροφία, ανατρέπουν εκ βά-
θρων τις λεπτές ισορροπίες στην αγρο-
τική παραγωγή. Κι αυτό µετά από µια 

15ετία, στη διάρκεια της οποίας, τις χα-
µηλές πτήσεις των τιµών παραγωγού 
συνόδευε το φθηνό κατά βάση πετρέ-
λαιο και ένα πνεύµα «αυτοσυγκράτη-
σης» στα κόστη των εισροών.

Το τελευταίο διάστηµα τα πράγµα-
τα δείχνουν να αλλάζουν µε ορατό τον 
κίνδυνο της πλήρους ανατροπής. Άλλω-
στε, όλοι γνωρίζουν ότι η συγκρότηση 
των αγροτικών εκµεταλλεύσεων στην 
Ελλάδα και τα επίπεδα παραγωγικότη-
τας αυτών δεν αφήνουν και πολλά πε-
ριθώρια για πρόσθετες επιβαρύνσεις. 

Το έλλειµµα ενεργειακής αυτονοµί-
ας και η εξάρτηση από τα κλασικά ορυ-
κτά καύσιµα και το ρεύµα της ∆ΕΗ, επι-
φέρουν ήδη µεγάλη επιβάρυνση στο κό-
στος παραγωγής, «ροκανίζοντας» µεγά-
λο µέρος από την αύξηση των τιµών πα-
ραγωγού, επαναφέροντας επιτακτικά το 
θέµα για φθηνό αγροτικό πετρέλαιο.  

Καλό είναι να διευκρινισθεί εδώ ότι 
µε βάση την εποχικότητα των αγροτικών 
προϊόντων και τα µικρά περιθώρια δια-
κράτησης από τους παραγωγούς, µεγά-
λο µέρος της παραγωγής έχει φύγει από 
τα χέρια των αγροτών σε τιµές που δεν 
έχουν καµιά σχέση µ’ αυτές που κατα-
γράφονται σήµερα στα διεθνή χρηµατι-
στήρια και στην εγχώρια φυσική αγορά. 

Στο σκληρό σιτάρι για παράδειγµα, 
παρά την εικόνα βελτίωσης που παρου-
σίαζε εξ αρχής φέτος η αγορά, κάτι πα-
ραπάνω από το 50% της σοδειάς έφυ-
γε από τα χέρια των παραγωγών µε τι-
µή 26 ως 28 λεπτά το κιλό, όταν το ίδιο 

προϊόν γράφει σήµε-
ρα πωλήσεις µε τιµή 
παραγωγού στα 52 λε-
πτά. Οι ίδιοι παραγω-
γοί θα κληθούν το ε-
πόµενο διάστηµα να 
ξεκινήσουν την καλ-
λιέργειά τους µε το 
σπόρο (σκληρού) σε 
διπλάσια τιµή από πέ-
ρυσι, τα λιπάσµατα α-
κριβότερα µέχρι και 
70% και τα κόστη ενέρ-
γειας αυξηµένα του-
λάχιστον κατά 50%.

Πολύ σηµαντική παράµετρο του επι-
βάρυνσης του κόστους θα αποτελέσουν, 
όπως όλα δείχνουν, στη νέα καλλιεργη-
τική χρονιά και τα ενοίκια γης, µε πολ-
λούς ιδιοκτήτες να επανεξετάζουν τα α-
ντίστοιχα συµφωνητικά µε τους αγρότες, 
αντιµετωπίζοντας ακόµα και το ενδεχό-
µενο (µε το σκληρό σιτάρι τόσο ψηλά) 
της ιδιοχρησίας, δηλαδή της επιλογής 
να διαχειρισθούν οι ίδιοι την καλλιέρ-
γεια τον επόµενο χρόνο. Το τελευταίο 
ενδεχόµενο συνιστά µεγάλη ανατροπή 
που υπονοµεύει ευρύτερα τον προγραµ-
µατισµό των αγροτών και των εκµεταλ-
λεύσεών τους και που µπορεί να πάει 
για µια ακόµη φορά τα πράγµατα πο-
λύ πίσω. Σηµειωτέον ότι ανάλογα φαι-
νόµενα είχαν να εµφανισθούν από το 
2007-2008 όταν οι τιµές στο σκληρό σι-
τάρι προσέγγισαν για µια περίοδο ανά-
λογα επίπεδα µε τα φετινά.   

Οι κτηνοτρόφοι
επωµίζονται
όλα τα κόστη
Εκεί που η κατάσταση µοιάζει ήδη αδιέξοδη, 
είναι στα κόστη των κτηνοτροφικών 
εκµεταλλεύσεων, µε κύρια αιτία τις τιµές των 
ζωοτροφών αλλά και την αδυναµία των 
κτηνοτροφικών µονάδων να µετακυλήσουν 
αντίστοιχα την επιβάρυνση στις τιµές 
διάθεσης των προϊόντων τους. Σηµειωτέον 
ότι στο αγελαδινό γάλα, οι τιµές µε τις οποίες 
παραλαµβάνουν οι γαλακτοβιοµηχανίες είναι 
καθηλωµένες στα επίπεδα της τελευταίας 
3ετίας, ακόµα κι αν οι τιµές στο ράφι αρχίζουν 
να κινούνται ανοδικά. Και στο πρόβειο γάλα 
όπου έχει παρατηρηθεί µια αύξηση 20% 
στις νέες συµβάσεις των τυροκοµικών 
επιχειρήσεων µε τους κτηνοτρόφους, αυτή 
δεν αντισταθµίζει τις ανατιµήσεις στις τιµές 
ζωοτροφών αλλά και στα λοιπά κόστη 
λειτουργίας εκµεταλλεύσεων ειδικά των 
εντατικής µορφής. Κι εδώ, ως γνωστόν, η 
Πολιτεία δεν έχει δώσει την ευκαιρία µιας 
καλύτερης αξιοποίησης των δηµόσιων 
βοσκήσιµων γαιών. Αντί αυτού, την τελευταία 
3ετία εκατοµµύρια στρέµµατα δηµόσιων 
βοσκοτόπων που εντάχθηκαν στο σύστηµα 
των ενισχύσεων, δηλώνονται λάθρα, 
εξασφαλίζοντας επιδοτήσεις σε ανθρώπους 
άσχετους µε το επάγγελµα.

Οι διακυµάνσεις στις 
τιµές των αγροτικών 
προϊόντων θα είναι 
µεγάλες και ο αγώνας 
για εξισορρόπηση 
προβλέπεται σκληρός.

Το αίτηµα 
για µια 
άλλη πο-
λιτική στη 
διαχείριση 
των ΑΠΕ, 
όπως 
και το 
θέµα του 
αγροτικού 
πετρελαίου 
επανέρ-
χονται 
επιτακτικά.
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Σ
την αγορά µας για τα σκληρά σι-
τάρια είναι η πρώτη εβδοµάδα µε-
τά από αρκετό καιρό όπου είναι λί-
γο υποτονικά από πλευράς εξαγω-

γής. ∆εν υπάρχει η ίδια όρεξη από τους Ιτα-
λούς να αγοράσουν νέες ποσότητες και πολ-
λοί θεωρούν πως µπορεί να πιάσαµε το πάνω 
όριο των τιµών. Στη Γαλλία εν τω µεταξύ ση-
µειώθηκε διόρθωση και στον Καναδά πτώση. 

  Στην αγορά µας, είµαστε πολύ κοντά στη 
συγκοµιδή βάµβακος και η προσφορά έχει µει-
ωθεί διότι πλέον δεν έχει νόηµα για τους εκ-
κοκκιστές να πάρουν το ρίσκο της ποιότητας µε 
νέα προπώληση. Ζήτηση υπάρχει από τουρκι-
κά και αιγυπτιακά κλωστήρια και οι αγοραστές 
πληρώνουν 100 σεντς για λευκά βαµβάκια.

Έκοψε φόρα 
το σκληρό σιτάρι

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)
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487,40
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127,62

104,98

385
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264
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498,50
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17,11

87,50
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450

233

264

209,5

473,90

1319,60

17,37

88,60

129,85

104,65

490

233

264

209,5

488,00

1285,20

16,84

89,80

126,250

104,51

490

233

264

209,5

476,50

1272,60

17,50

87,27

124,200

105,23

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

90,14 91,20

93,58 94,30 93,15 93,94

3,14
3,25 3,25

3,20

ΒΑΜΒΑΚΙ 
(σεντς/λίµπρα)

05/08 11/08 19/08 26/08 02/09

3,28
3,31

09/09

Τιμή παραγωγού
(ευρώ / κιλό)

2021   9

2020    6,50 

ΠΗΓΗ: AGRENDA

Κόπωση στο σκληρό 
με το δείκτη Φότζια 
στα 490 ευρώ ο τόνος

Στην αντίσταση 
των 95 σεντς βρίσκει 
η αγορά βάμβακος

Πράξεις στα 29 λεπτά 
για το ντόπιο καλαµπόκι 
Μεταξύ των 270 και 300 ευρώ ο 
τόνος διαπραγµατεύεται πλέον η τιµή 
για το καλαµπόκι, ενώ αναµένεται να 
κορυφωθεί ο αλωνισµός τις επόµενες 
ηµέρες. Παραµένουν ισχυρά τα 
θεµελιώδη για τη στήριξη της αγοράς.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Με σπουδή 
τα 9 ευρώ 
στο λιγοστό 
κελυφωτό 
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Μια µεγάλη οινική προσωπικότητα ο 
Βασίλης Κουρτάκης έφυγε προ ηµερών 
από την ζωή, αφήνοντας όµως πίσω 
σπουδαίο έργο µε την συµβολή του 
στην εξέλιξη του ελληνικού κρασιού 
και της εθνικής αλλά και ευρωπαϊ-
κής θεσµικής υπόστασης του κλάδου.

Τη θλίψη του για το γεγονός εκ-
φράζει σύσσωµος ο αµπελοοινικός 
κλάδος, ενώ ο Σύνδεσµος Ελληνικού 
Οίνου κάνει λόγο για µια κορυφαία 
και πολυσχιδή προσωπικότητα που 
συνέβαλε καθοριστικά να ανοίξει ο 
δρόµος του εµφιαλωµένου κρασιού 
στην Ελλάδα την δεκαετία του ’60. Ο 
εκλιπών γυρνώντας από την Γαλλία 
µε σπουδές οινολογίας ανέλαβε την 
οικογενειακή οινοποιία της Αττικής, 
η οποία εξελίχθηκε σήµερα ως «Ελ-
ληνικά Κελλάρια Οίνων» σε µια από 
τις µεγαλύτερες οινοποιίες της χώ-
ρας. Υπήρξε από τους βασικούς θε-
µελιωτές του ΣΕΟ, πρόεδρος του ε-
πί 12ετία, ενώ συµµετείχε στο ιδρυ-
τικό ∆Σ της Εθνικής ∆ιεπαγγελµατι-
κής Οργάνωσης Αµπέλου και Οίνου.

Σε κόλαφο εξελίσσεται για χι-
λιάδες αγρότες η λεγόµενη ε-
πιστρεπτέα ενίσχυση που έλα-
βαν µετά κόπων και βασάνων 
τον τελευταίο χρόνο, καθώς οι 
ιθύνοντες των οικονοµικών υ-
πουργείων έχουν άλλη άπο-
ψη και οδηγούν τα πράγµατα 
σε συµψηφισµό της εν λόγω ε-
νίσχυσης µε ότι έχουν λαµβά-
νειν από τις ειδικές ενισχύσεις 
λόγω covid, δηλαδή από κορο-
ενισχύσεις.

Σε µια διόρθωση της τελευ-
ταίας στιγµής, οι υπουργοί Οι-
κονοµικών και Αγροτικής Ανά-
πτυξης επανέρχονται στο ζήτη-
µα που προκάλεσε αναστάτωση 
στον αγροτικό κόσµο της χώ-
ρας, αφού µε απόφασή τους α-
νοίγουν το δρόµο για παρακρα-
τήσεις 50% σε κρατικές αποζη-
µιώσεις και ενισχύσεις για ό-
σους αγρότες συµµετείχαν στο 
µέτρο της επιστρεπτέας προκα-
ταβολής. Η αρχή έγινε την πε-
ρασµένη Πέµπτη, όταν πληρώ-
θηκαν οι ειδικές ενισχύσεις σε 
πατάτα και κηπευτικά, όπου οι 
αγρότες είδαν άλλα ποσά από 
αυτά που ανέµεναν. Η εκκαθά-
ριση που προορίζεται για τον 
Οκτώβρη, θα ολοκληρώσει τη 

σχετική παρακράτηση των 500 
ή 1.000 ευρώ, ανάλογα το πο-
σό της επιστρεπτέας.  

Η αρχική απόφαση µε ηµε-
ροµηνία δηµοσίευσης την 2α 
Σεπτεµβρίου προέβλεπε ότι θα 
παρακρατείται το 70% του πο-
σού που έλαβαν οι αγρότες α-
πό την επιστρεπτέα, από το πο-
σό αποζηµίωσης ή ενίσχυσης 
που δικαιούνται να λάβουν. Η 
νέα διορθωτική απόφαση, της 
7ης Σεπτεµβρίου, κατεβάζει το 
ποσό αυτό από το αρχικό 70%, 
στο 50%, δηλαδή όλο το ποσό 
που έλαβαν ως ενίσχυση που 
δεν χρήζει επιστροφής. Η πα-
ραπάνω εξέλιξη προκαλεί οργή 
και αγανάκτηση στον αγροτικό 
κόσµο, σε µια εποχή που η παν-
δηµία έχει ανατρέψει συθέµε-
λα την ισορροπία των αγορών 
και τα κόστη παραγωγής απει-
λούν τη βιωσιµότητα χιλιάδων 
των αγροτικών εκµεταλλεύσεων.

Με τη φορά που έχουν πάρει 
λοιπόν τα πράγµατα, δώρον ά-
δωρον ήταν η πολυαναµενόµενη 
κρατική ενίσχυση λόγω πανδη-
µίας αφού τελικά αρκετοί παρα-
γωγοί που έλαβαν επιστρεπτέα 
προκαταβολή θα δουν αστεία 
ποσά στους λογαριασµούς τους.

Τελευταίο
αντίο στον 
Βασίλη  
Κουρτάκη

Στο 50% ο συμψηφισμός 
επιστρεπτέας με ενισχύσεις

Ο Βασίλης Κουρτάκης συνέβαλε 
αποφασιστικά στην ίδρυση 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Επιχειρήσεων του Κρασιού (C.E.E.V.), 

µιας οργάνωσης µε κύρος 
και βασικού συνοµιλητή των θεσµών 
της ΕΕ, ενώ επί µία 8ετία διετέλεσε 

και πρόεδρός της.

Ο νικητής 
θα µπορεί να 
χρησιµοποιήσει το 
χρηµατικό έπαθλο 
για την υλοποίηση 
της ιδέας εξηγεί 
ο CEO της BASF 
Eλλάς Βασίλης 
Γούναρης.

Προσκλητήριο BASF σε νέους ερευνητές για λύσεις 
καθαρής ενέργειας και βιώσιµης γεωργίας

Η πράσινη ανάπτυξη αναδεικνύεται σε κινητήριο µοχλό για καινοτόµες ιδέες 
και αυτό επιδιώκει να αξιοποιήσει η κορυφαία χηµική εταιρεία BASF, µε τον 
διαγωνισµό Innovation Hub 2021. Μάλιστα, λόγω µεγάλου ενδιαφέροντος, 
παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεµβρίου η προθεσµία υποβολής αιτήσεων 
συµµετοχής στο διαγωνισµό που έχει παράλληλα την υποστήριξη του 
Συνδέσµου Ελληνικών Χηµικών Βιοµηχανιών. Ο διαγωνισµός διεξάγεται σε 
11 χώρες της κεντρικής και νότιας Ευρώπης, συµπεριλαµβανοµένης και της 
Ελλάδας, και απευθύνεται σε εταιρείες start-up καθώς και σε νέες και νέους 
επιστήµονες που δραστηριοποιούνται στους τοµείς της καθαρής ενέργειας, 
της βιώσιµης γεωργίας και της κυκλικής οικονοµίας. «Βλέπουµε ότι υπάρχει 
έντονο ενδιαφέρον για το διαγωνισµό σε όλες τις χώρες. Μέχρι τώρα έχουν 
κατατεθεί συνολικά περισσότερες από 80 αιτήσεις από νέους ερευνητές και 
νεοφυείς επιχειρήσεις, που περιλαµβάνουν λύσεις σχετικά µε διάφορες 
εφαρµογές βιοϋλικών, ιδέες για την επαναχρησιµοποίηση πλαστικών 
απορριµµάτων και την έξυπνη άρδευση.», τόνισε µεταξύ άλλων, ο Βασίλης 
Γούναρης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος της BASF Ελλάς.

Παρακράτηση
Η παρακράτηση του 
50% του ποσού της 

επιστρεπτέας προκατα-
βολής έγινε σε αγρότες 

που δικαιούνται 
κρατική ενίσχυση για 
πατάτες, κηπευτικά 

και βουβάλια
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ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Οι παλιοί έλεγαν ή η πέτρα προς το αυ-
γό ή το αυγό προς την πέτρα, το αυγό 
θα σπάσει! Αυτό συµβαίνει τον τελευ-
ταίο καιρό µε το θέµα της σταφίδας στη 
χώρα µας. Ένωση Αιγιαλείας και ιδι-
ώτες µεταποιητές, επιδίδονται στις δι-
κές τους υπερβολές και τα «σπασµέ-
να» πληρώνουν στο τέλος οι καλλιερ-
γητές του προϊόντος.

Η αλήθεια είναι ότι τον περασµένο 
χρόνο (2020), για λόγους οι οποίοι δεν 
έχουν αποσαφηνισθεί επαρκώς, η δι-
οίκηση της Ένωσης Αιγιαλείας επέλε-
ξε να ακολουθήσει «επιθετική» πολιτι-
κή, πληρώνοντας για τη σταφίδα τους 
παραγωγούς µέχρι και 1,70 ευρώ το κι-
λό. Κατάφερε µ’ αυτόν τον τρόπο να συ-
γκεντρώσει το σύνολο σχεδόν της περ-
σινής παραγωγής σταφίδας. Οι ιδιώτες 
µεταποιητές του προϊόντος δεν θέλησαν 
να µπουν σε πλειοδοσία, παρέλαβαν ε-
λάχιστες ποσότητες και φυσικά κατάφε-
ραν πολύ νωρίς να τις διαθέσουν στην 
αγορά (κυρίως εξαγωγές), αδειάζοντας 
νωρίς και τις αποθήκες τους. 

Η Ένωση, ο συνεταιρισµός για την α-
κρίβεια, έχοντας αγοράσει κάπως ακρι-
βά, δεν µπόρεσε να κάνει το ίδιο. Όπως 
υποστηρίζει η διοίκηση της οργάνωσης, 
οι συνθήκες πανδηµίας και τα διαδοχι-
κά lockdown χάλασαν την αγορά, µε α-
ποτέλεσµα µεγάλες ποσότητες από την 
παραγωγή της περασµένης χρονιάς να 
µείνουν αδιάθετες. Γι’ αυτές τις ποσότη-
τες, τις οποίες οι παραγωγοί είχαν πλη-
ρωθεί έγκαιρα και µάλιστα σε καλές τι-

µές, η οργάνωση ζήτησε τη συνδροµή 
της πολιτείας. Οι ιδιώτες µεταποιητές ά-
σκησαν βέτο σε µια τέτοια ενίσχυση, ο 
Λιβανός (υπουργός Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης) ήταν συµµαθητής µε τον επιχειρη-
µατία Ανδρέα Κουνινιώτη στο Αµερικα-
νικό Κολλέγιο, έτσι παρά τις υποσχέσεις 
η κρατική ενίσχυση δεν ήρθε. 

Σήµερα, η Ένωση είναι πολύ επιλε-
κτική στις παραλαβές και δεν ξανοίγε-
ται για την τιµή (παραλαµβάνει µε ανοι-
χτή τιµή). Οι ιδιώτες βρήκαν ευκαιρία και 
προσφέρουν περί το ένα ευρώ το κιλό ή 
και 90 λεπτά σε κάποιες περιπτώσεις. Σε 
µια κίνηση που δεν αποµακρύνεται από 
το πτωτικό κλίµα της αγοράς, το εργοστά-
σιο του κ. Κουνινιώτη στο Αίγιο ανακοί-
νωσε την παραλαβή σταφίδας εσοδείας 
2021-αποκλειστικά όµως από τις περιο-
χές της Αιγιαλείας- σε τιµή 1,25 ευρώ το 
κιλό, κάνοντας λόγο για την υψηλότε-
ρη δυνατή τιµή, βάσει των προσφορών 

που δέχεται η εταιρεία του από τους α-
γοραστές του εξωτερικού. 

Κατά τ’ άλλα, το 1,5 ευρώ γύρω από 
το οποίο γίνονταν η διάθεση της σταφί-
δας τα περισσότερα από τα προηγούµε-
να χρόνια (εξαίρεση η περσινή χρονιά 
µε το κάτι παραπάνω) χάθηκε στους δια-
πληκτισµούς και στις προσωπικές στρα-
τηγικές των παραγόντων του κλάδου. 

Οι διαβεβαιώσεις Λιβανού πήγαν πε-
ρίπατο, οι διαβουλεύσεις πριν από την 
εκδήλωση για τη νέα ΚΑΠ στην Τρίπο-
λη ξεχάστηκαν κι αυτές, τώρα κάποιοι 
θα πουν ότι αυτή είναι η αγορά, αυτή εί-
ναι και η τιµή της σταφίδας. 

Κάποτε η σταφίδα ήταν εµβληµατικό 
προϊόν της χώρας. Σήµερα, µε λίγο σχε-
διασµό, θα µπορούσε να συγκρατήσει ά-
νετα και µε ψηλά το κεφάλι 50 – 60.000 
στρέµµατα. Μ’ αυτούς τους συντελεστές 
και µ’ αυτή την πολιτική, σε λίγο δεν θα 
υπάρχει πρέµνο, ούτε για την ιστορία.

ΑΓΟΡΑ ΣΤΑΦΙ∆ΑΣ (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

1,50

1,60

0,90

2019

2020

2021

1,50

Τα σφάλματα του Θανάση, 
βούτυρο στο ψωμί του Ανδρέα  
Με μια από τις πιο δύσκολες χρονιές βρίσκονται αντιμέτωποι οι σταφιδοπαραγωγοί, 
μιας και η Ένωση Αιγιαλείας δείχνει μουδιασμένη και το ιδιωτικό εμπόριο καραδοκεί

Ανοικτή τιµή
Σήµερα η Ένωση 
Αιγιαλείας είναι 

πολύ επιλεκτική στις 
παραλαβές και δεν 
ξανοίγεται για την 

τιµή, ενώ οι ιδιώτες 
προσφέρουν 

το πολύ 1 ευρώ

Λείπει το σχέδιο 
Με λίγο σχεδιασµό, 
η σταφίδα θα µπο-

ρούσε να συγκρατήσει 
άνετα και µε ψηλά το 

κεφάλι 50-60.000 
στρέµµατα

∆εν είναι
θέµα του
υπουργείου
επιµένει
ο Λιβανός
Σύσκεψη στο Χανδρινό το 
Σάββατο 11 Σεπτεµβρίου και 
πρόγραµµα κινητοποιήσεων 
προετοιµάζουν οι 
σταφιδοπαραγωγοί της χώρας 
που βλέπουν την αγορά του 
άλλοτε «µαύρου χρυσού» 
της ελληνικής αγροτικής 
παραγωγής να χάνει 50 µε 60 
λεπτά το κιλό στην αρχή της 
νέας εµπορικής περιόδου. 
Ευθύνες επιρρίπτουν στην 
κυβέρνηση και στο ιδιωτικό 
εµπόριο που σα να ήταν 
συνεννοηµένοι έκλεισαν 
τα αφτιά στις φωνές που όλο 
το προηγούµενο διάστηµα 
ζητούσαν λύση στο ζήτηµα των 
αποθεµάτων. «Με 90 λεπτά και 
ένα ευρώ, απλά δεν βγαίνει 
η σταφίδα» τονίζει στην 
Agrenda ο παραγωγός Ηλίας 
Γεωργιτσόπουλος από τη 
Μεσσηνία, καταγγέλοντας 
ακόµα πως σε αρκετές 
περιπτώσεις οι έµποροι πιέζουν 
ακόµα και για ανοιχτή τιµή. 
«Βρήκαν ευκαιρία οι έµποροι» 
καταλήγει. Μάλιστα, ενόσω 
το θέµα «καίει» ο υπουργός 
σε πρόσφατες προκλητικές 
-δεδοµένης της συγκυρίας- 
δηλώσεις του, αναίρεσε για µια 
ακόµα φορά τις υποσχέσεις 
περί διευθέτησης του 
ζητήµατος λέγοντας 
χαρακτηριστικά:  «πρόθεση 
του ΥΠΑΑΤ είναι να στηρίξει 
τους παραγωγούς, αλλά τα 
αποθέµατα που έχουν 
δηµιουργηθεί κατά την εµπορία 
της σταφίδας σε διάφορες 
Ενώσεις είναι θέµα εµπορικό 
που δεν εµπίπτει στις 
αρµοδιότητες του υπουργείου».





Κλαδοκάθαρο
στα εσπεριδοειδή
Αραίωμα βλαστών και αφαίρεση 
λαίμαργων για ποιοτικούς καρπούς

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Τα έντοµα και οι εχθροί των εσπε-
ριδοειδών είναι πολλοί και αρ-
κετά σηµαντικοί και προκαλούν 
µεγάλες ζηµιές τόσο στα δέντρα 
όσο και στους καρπούς, τους ο-
ποίους καθιστούν µη εµπορεύ-
σιµους, αν δεν αντιµετωπισθούν 
έγκαιρα και µε επιτυχία. Ωστό-
σο, όπως αναφέρουν οι γεωπό-
νοι του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Ιωαννίνων, 
ο περιορισµός των προσβολών 
από τα κοκκοειδή (ψώρες), πρέ-
πει να βασίζεται περισσότερο σε 
καλλιεργητικά µέτρα και λιγότε-
ρο σε εφαρµογές φυτοπροστα-
τευτικών. Σκοπός είναι ο επαρ-
κής αερισµός και φωτισµός των 
δέντρων, µε το κατάλληλο κλά-
δεµα, τον έγκαιρο κλαδοκάθα-
ρο, το σωστό εσωτερικό αραίω-
µα των βλαστών και την αφαί-

ρεση των λαίµαργων και κατό-
πιν επεµβάσεις για χηµική κα-
ταπολέµηση µε συµβατικά ή ε-
κλεκτικά εντοµοκτόνα.

Κακή ανάπτυξη των καρπών 
από την κόκκινη ψώρα

Η κόκκινη ψώρα προκαλεί κι-
τρίνισµα και πτώση των φύλλων 
σε συνδυασµό µε κακή ανάπτυ-
ξη των καρπών. Σε όσους οπω-
ρώνες διαπιστώνεται προσβολή 
καρπών κι αν αυτή είναι οµοι-
όµορφη, δηλαδή αφορά τα πε-
ρισσότερα δέντρα, τότε οι καλ-

λιεργητές πρέπει να προχωρή-
σουν σε άµεση επέµβαση. 

Πτώση ανθέων και καρπών 
από τον ψευδόκοκκο

Ο ψευδόκοκκος µπορεί να 
προκαλέσει πτώσεις στα άνθη 
και στους µικρούς καρπούς των 
εσπεριδοειδών. Όταν εγκαθί-
σταται στο οµφαλό των πορτο-
καλιών υποβαθµίζει την ποιότη-
τα τους, καθιστώντας το προϊόν 
µη εµπορεύσιµο. Για το λόγο αυ-
τό, σύµφωνα µε τους ειδικούς, 
σε οπωρώνες που διαπιστώνε-
ται προσβολή καρπών µεγαλύ-
τερη του 10%, πρέπει να γίνει 
καταπολέµηση άµεσα. Μάλιστα, 
όπου συνυπάρχει µε άλλα κοκ-
κοειδή συστήνεται συνδυασµέ-
νη αντιµετώπιση των εχθρών. 

Παγίδες για Μύγα Μεσογείου 
Η στρατηγική αντιµετώπισης 

της Μύγας Μεσογείου βασίζεται 

σε καλλιεργητικά µέτρα, βιοτε-
χνολογικές µεθόδους και ψεκα-
σµούς κάλυψης, µε τον συνδυ-
ασµό των µέτρων αυτών να δί-
νει τα καλύτερα αποτελέσµατα, 
όπως αναφέρουν οι γεωπόνοι. 

Τα καλλιεργητικά µέτρα αφο-
ρούν το µάζεµα και την κατα-
στροφή µε παράχωµα των προ-
σβεβληµένων καρπών που πέ-
φτουν στο έδαφος. Αντίστοιχα, 
η βιοτεχνολογική µέθοδος βα-
σίζεται στην ανάρτηση παγίδων 
µε ετοιµόχρηστο δόλωµα και 
εντοµοκτόνο προκειµένου να 
θανατώσουν µαζικά το έντοµο 
στόχο. Σύµφωνα µε τους ειδι-
κούς, αναρτώνται 5-7 ή 8 παγί-
δες το στρέµµα, σε ύψος πάνω 
από 2µ. από το έδαφος και στη 
νότια πλευρά της κόµης. Καλό 
είναι οι οπωρώνες στους οποί-
ους εφαρµόζεται η µαζική παγί-
δευση να είναι διαδοχικοί ή εκτε-
ταµένοι ή µεµονωµένοι. 

Επιµένει το ωίδιο στην ντοµάτα, περονόσπορος µετά τις βροχές 
Συνεχίζεται η προσβολή από το ωίδιο στις υπαίθριες καλλιέργειες ντοµάτας, 
στους νοµούς Μαγνησίας, Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας και Φθιώτιδας, 
καθώς οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν είναι κατάλληλες για την 
ανάπτυξη του µύκητα και τη µετάδοσή του. Όπως αναφέρουν οι γεωπόνοι του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Βόλου, στην πάνω επιφάνεια 
των φύλλων εµφανίζονται ακανόνιστες ή γωνιώδεις κηλίδες διαµέτρου 10-15 

mm και στην κάτω επιφάνεια εµφανίζεται λεπτή λευκή µέχρι ανοιχτή καστανή εξάνθηση. 
Τα κονίδια του µύκητα είναι αεροµεταφερόµενα και προκαλούν την διασπορά της 
ασθένειας. Οι ειδικοί συνιστούν καταπολέµηση του παθογόνου µύκητα µόνο όταν 
διαπιστωθεί η ύπαρξη του, µε εκλεκτικά ωϊδιοκτόνα σκευάσµατα.
Εν τω µεταξύ, στις περιοχές των νοµών Μαγνησίας, Καρδίτσας, Σερβωτά Τρικάλων, 
Λάρισας, και Φθιώτιδας, όπου επικράτησαν έντονες βροχοπτώσεις αναµένεται η 
εµφάνιση του περονόσπορου. Ο µύκητας αρχίζει τον σχηµατισµό εξανθήσεων. Όσοι 
παραγωγοί διαπιστώσουν συµπτώµατα προσβολών καλούνται να προχωρήσουν σε 
ψεκασµό κάλυψης µε καλό λούσιµο των φυτών και επανάληψη µετά από βροχή.
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΕΝΗ ∆ΟΥΣΚΑ

∆είγµα 
Άµεση επέµβαση µετά τη 
διαπίστωση οµοιόµορφης 
προσβολής καρπών από 

κόκκινη ψώρα

Ευδεµίδα αµπέλου 
Η πτήση της ευδεµίδας βαίνει µειούµενη παρόλο 
που καταγράφονται, ως σήµερα, ικανοί αριθµοί 
συλλήψεων σε επιµέρους περιοχές του δικτύου 
φεροµονικών παγίδων της υπηρεσίας του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών 
Καβάλας. Ωστόσο, σε κάποιες κυρίως 
µεσοόψιµες περιοχές εξακολουθεί να 
καταγράφεται ένας σηµαντικός αριθµός 
συλλήψεων εντόµων και, ως εκ τούτου, να 
υφίσταται κίνδυνος για την ηρτηµένη εσοδεία 
των αµπελώνων. Στο στάδιο που βρίσκονται οι 
αµπελώνες είναι σκόπιµο να αποφευχθεί ένας 
γενικός ψεκασµός µε σκοπό την αντιµετώπιση 
του εντόµου, όµως απαιτείται καλή επισκόπηση 
των αµπελώνων (όπου δεν έχει λάβει χώρα ο 
τρυγητός) προκειµένου να εξετασθεί η τυχόν, 
κατά περίπτωση, ανάγκη επέµβασης. Σύµφωνα 
µε τους γεωπόνους, σε οποιαδήποτε περίπτωση 
διενέργειας ψεκασµού σε αµπελώνες αναγκαία 
και ικανή συνθήκη είναι η αυστηρή τήρηση του 
χρονικού ορίου ηµερών τελευταίας εφαρµογής 
κάθε σκευάσµατος πριν την συγκοµιδή (phi).

Σκευάσµατα
ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟ∆ΙΑ ΑΕΒΕ:
Mavrik aquaflow, Lamdex 2.5 WG
CORTEVA: Eskif 120 SC
FMC Chemicals Hellas: Coragen 20 SC, 
Tripsol Pro
Κ&Ν EFTHYMIADIS S.A.: Carnadine 
20SL, Kaiso Sorbie 5EG
SIPCAM HELLAS LtD: Bacillus Chemia
SYNGENTA: Affirm 095 SG,  Insegar 
25 WG 
UPL: Lambada with zeon technology 10 
CS, Cyperkill Max 2 EC

∆άκος ελιάς 
Ο δάκος της ελιάς είναι το σοβαρότερο 
πρόβληµα που αντιµετωπίζει η ελαιοπαραγωγή 
στην Ελλάδα και στη Mεσόγειο. H ζηµιά που 
προκαλεί στον καρπό, αν δεν ληφθούν έγκαιρα 
τα κατάλληλα µέτρα, είναι δυνατό να κοστίσει 
πάνω από το 50-60% της παραγωγής. H ζηµιά 
είναι ποσοτική και ποιοτική, διότι υποβαθµίζει την 
ποιότητα των επιτραπέζιων ποικιλιών ελιάς, και 
την ποιότητα του παραγόµενου ελαιόλαδου µε 
την αύξηση της οξύτητάς του.  Εκτός από τους 
απαραίτητους χηµικούς ψεκασµούς, ο 
παραγωγός µπορεί να προχωρήσει και σε 
προληπτικό ψεκασµό µε φυσικό πύρεθρο ή 
σκόνισµα µε σκόνη πετρωµάτων (ζεόλιθος 
πούδρα) που δηµιουργεί στον καρπό της ελιάς 
ένα στρώµα σκόνης, όχι τόσο φιλικό για το δάκο. 
Συνιστάται δε και χρήση δακοπαγίδων.

Σκευάσµατα
ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟ∆ΙΑ ΑΕΒΕ:
Lamdex 2.5 WG, Imidan 50 WG
FMC Chemicals Hellas: Simin 2.5 EC
Κ&Ν EFTHYMIADIS S.A.: Carnadine 
20SL, Kaiso Sorbie 5EG
SYNGENTA: Karate 10 CS with zeon 
technology, Hexagon 50 WP
UPL: Deltagri 2,5 EC, Phosmetar 50 WP

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
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Ψηφιακό «τείχος» προστασίας, που θα θωρακί-
σει το υπάρχον σύστηµα ισοζυγίων γάλακτος κα-
θιστώντας αποτελεσµατικότερους τους ελέγχους 
των εποπτικών Αρχών σε όλο το κύκλωµα παρα-
γωγής, τυποποίησης και εµπορίας του προϊόντος, 
µε οικονοµικά οφέλη που µπορεί να φτάσουν στα 
145 εκατ. ευρώ, ετησίως, ετοιµάζεται να ορθώσει 
ο ΕΛΓΟ ∆ήµητρα. Το «Artemis ΙΙ», όπως έχει ο-
νοµαστεί η νέα αναβαθµισµένη εκδοχή του υφι-
στάµενου συστήµατος καταγραφής των ισοζυγί-
ων γάλακτος, επί της ουσίας αφαιρεί πλήρως την 
ανθρώπινη εµπλοκή σε όλη τη διαδικασία, αξιο-
ποιώντας, τη ψηφιακή τεχνολογία και την τεχνη-
τή νοηµοσύνη και ως εκ τούτου γίνεται δυσκολό-
τερο αν όχι αδύνατο να παρακαµφθεί.

Το σύστηµα που εφαρµόζεται πιλοτικά ήδη εδώ και 
έναν χρόνο στους κτηνοτροφικούς συνεταιρισµούς 
Γάλα Ελλάς και ΘΕΣ Γάλα, πρόκειται να παρουσιαστεί 
επισήµως στον πρωθυπουργό, το Σάββατο το πρωί, 
11 Σεπτεµβρίου, στο περίπτερο του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα 

στην 85η ∆ΕΘ. Ωστόσο, µια πρόγευση δόθηκε α-
πό τη διοίκηση του Οργανισµού το µεσηµέρι της 
Πέµπτης 9 Σεπτεµβρίου, κατά τη διάρκεια της επί-
σκεψης του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, στα 
γραφεία της γενικής διεύθυνσης διαχείρισης ελέγ-
χων του ΕΛΟΓΑΚ στη Θεσσαλονίκη.

Όπως είπε ο διευθύνων σύµβουλος του ΕΛΓΟ- 
∆ήµητρα, Παναγιώτης Χατζηνικολάου, κατά την 
παρουσίαση του συστήµατος, το «Artemis II» στο 
πρώτο επίπεδο, στο σηµείο της παγολεκάνης του 
κτηνοτρόφου, διαθέτει ειδικούς αισθητήρες τε-
χνολογίας QR Code, που καταγράφουν ηλεκτρο-
νικά στοιχεία για την ποιότητα και την ποσότητα 
γάλακτος που εισάγεται. Στη συνέχεια, στο δεύτε-
ρο επίπεδο, στήνεται µια αλυσίδα πλήρους ιχνη-
λασιµότητας στη λογική του blockchain η οποία 
έχει δύο τεχνολογικά στοιχεία. Το πρώτο βασίζε-
ται στην τεχνολογία του intenet of thinks (IOT) και 
είναι το βασικό σύστηµα που λαµβάνει τα στοι-
χεία από τους αισθητήρες και το δεύτερο είναι το 
blockchain, που είναι ένα αµετάβλητο καθολικό 
βιβλίο στο οποίο δεν µπορεί να παρέµβει κανείς 
και να αλλάξει στοιχεία. Η αλυσίδα κλείνει στο τρί-

το επίπεδο, όπου το σύστηµα έχει εγκατεστηµένη 
τεχνητή νοηµοσύνη, η οποία «µαθαίνει», προϊό-
ντος του χρόνου, να ελέγχει και να κάνει διορθώ-
σεις αν υπάρχουν αποκλίσεις στα ισοζύγια που 
δηλώνονται και ταυτόχρονα να «αλιεύει» περίερ-
γες συµπεριφορές ώστε να χτυπάει alert πως στο 
συγκεκριµένο σηµείο της αλυσίδας κάτι δεν πάει 
καλά και πρέπει να γίνουν έλεγχοι.

Τα στοιχεία από το σύστηµα συγκεντρώνονται 
σε µια βάση δεδοµένων στο κέντρο διαχείρισης ε-
λέγχων του ΕΛΟΓΑΚ και αφού υποστούν τις σχετι-
κές επεξεργασίες, ανάλογα µε τα ευρήµατα θα δι-
ενεργούνται πολύ στοχευµένοι έλεγχοι σε όλους 
τους εµπλεκόµενους. Για την πλήρη λειτουργία 
του Artemis II ο κ. Χατζηνικολάου εκτίµησε πως 
θα χρειαστεί ένα διάστηµα περίπου ενός έτους, 
ωστόσο τα πρώτα βήµατα θα αρχίσουν άµεσα, µε 
την προώθηση των διαδικασιών για τη διενέργεια 
σχετικών διαγωνισµών, για τις επιµέρους ζώνες 
γάλακτος. Το κόστος της επένδυσης, σύµφωνα 
µε τον πρόεδρο του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα Σέρκο Χαρου-
τουνιάν θα κυµανθεί µεταξύ 800 χιλ. ευρώ και 1 
εκατ. ευρώ και θα καλυφθεί από το παρακράτη-
µα για το γάλα. Το όφελος από τη λειτουργία του 
αναβαθµισµένου ψηφιοποιηµένου συστήµατος,  
προσδιορίζεται σε περίπου 10 εκατ. ευρώ, ετησί-
ως, από την αφαίρεση της γραφειοκρατίας και άλ-
λα 134 εκατ. ευρώ, από την πάταξη των παραβατι-
κών συµπεριφορών. 

Σε δεύτερη φάση, στόχος είναι, κατά τον κ. Χα-
ρουτουνιάν, να επεκταθεί και σε άλλα εθνικά προ-
ϊόντα, στα οποία υπάρχουν µεγάλα προβλήµατα 
µε νοθείες και απάτες, όπως το µέλι, το λάδι κλπ. 

Παραδοχή για ανύπαρκτο πλαίσιο
κατά ελληνοποιήσεων γάλακτος

Αναφορικά µε τις ελληνοποιήσεις εισαγόµενου 
γάλακτος  η διοίκηση του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα  θα προ-
τείνει νοµοθετικές παρεµβάσεις, καθώς σήµερα το 
θεσµικό πλαίσιο επί της ουσίας είναι ανύπαρκτο, 
µε συνέπεια η ζηµία στον εγχώριο κτηνοτροφικό 
τοµέα να είναι ανυπολόγιστη.

Ψηφιακό τείχος
για τα ισοζύγια 

του γάλακτος
Το κόστος για το «Artemis II» θα αγγίξει το 1 εκατ. 
και θα καλυφθεί από το παρακράτημα για το γάλα

Το σύστηµα εφαρµόζεται 
πιλοτικά ήδη εδώ και έναν 
χρόνο στους κτηνοτροφικούς 
συνεταιρισµούς Γάλα Ελάςς 
και ΘΕΣ Γάλα.

Τα οικονοµικά οφέλη µπορεί 
να φτάσουν στα 145 εκατ. 
ευρώ, ετησίως, εκτιµά ο ΕΛΓΟ-
∆ήµητρα.

Γάλα Ελάςς

145 εκατ.

Για την πλήρη λειτουργία του 
Artemis II εκτιµάται πως θα 
χρειαστεί ένα διάστηµα περίπου 
ενός έτους, ωστόσο τα πρώτα 
βήµατα θα αρχίσουν άµεσα.

Σε ό,τι αφορά στο κρέας γίνονται 
διερευνητικές συζητήσεις, αλλά 
για να προχωρήσει η εφαρµογή 
του «Artemis II», θα πρέπει 
να ψηφιοποιηθεί πλήρως η 
αιγοπροβατοτροφία.

Ένα έτος

Αιγοπρόβειο

Το σύστηµα θα επεκταθεί και σε 
άλλα εθνικά προϊόντα, στα οποία 
υπάρχουν µεγάλα προβλήµατα µε 
νοθείες και απάτες, όπως το µέλι, 
το λάδι κλπ.

Σε ελαιόλαδο



EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τα τελευταία χρόνια στον αγροτικό χώρο της χώρας µας  
δηµιουργούνται ριζικές αλλαγές στον τοµέα των καλλιεργει-
ών που επιλέγουν να ασχοληθούν  οι έλληνες παραγωγοί. 
Σε αυτήν την απόφαση οδηγήθηκαν τόσο από τα φαινόµενα 
της κλιµατικής αλλαγής (µείωση των υδάτινων πόρων) που 
τους έστρεψαν σε λιγότερο ενεργοβόρες καλλιέργειες αλλά 
και από καθαρά οικονοµικά κριτήρια απόδοσης. Έτσι οι πα-
ραδοσιακές αροτραίες καλλιέργειες βάµβακος και αραβόσι-
του που καταλάµβαναν µεγάλο ποσοστό κ.τ.λ., άρχισαν να δί-
νουν την θέση τους σε άλλες νέες καλλιέργειες , όπως είναι η 
καλλιέργεια της φιστικιάς. Πολλοί µάλιστα έχουν χαρακτηρί-

σει την απόδοση της ως πραγµατικό EL DORADO . Όµως η αναζήτηση του «κρυµµέ-
νου θησαυρού της φιστικιάς» κρύβει και µερικούς θανάσιµους οικονοµικούς κιν-
δύνους για όσους απερίσκεπτα χωρίς προγραµµατισµό και µελέτη προβούν στην 
καλλιέργεια της. Οι κυριότεροι παράγοντες που θα πρέπει να προσέξουν οι παρα-
γωγοί είναι οι παρακάτω. 

1. Φυτώρια καθαρά απαλλαγµένα 
από ασθένειες 
2. Σωστή εκλογή υποκειµένου 
και ποικιλίας.
3. Σωστή αναλογία θηλυκών προς αρσενικών φυτών καθώς και αρσενικά των 

κατάλληλων τύπων  για την περιοχή. 
4. Σωστή µεθοδολογία εγκατάστασης. 
Σχετικά µε τον πρώτο παράγοντα που αναφέραµε πιο πάνω οι παραγωγοί θα πρέ-

πει να απευθύνονται µόνο σε πιστοποιηµένα φυτώρια που έχουν την δυνατότητα 
να τους παρέχουν τα κατάλληλα φυτοϋγειονοµικά διαβατήρια των φυτών που τους 
πουλούν και όχι από «φυτωριούχους « που δεν έχουν καµία άδεια. Η σωστή εκλο-
γή υποκειµένου και ποικιλίας όπως και η σωστή αναλογία θηλυκών προς αρσενι-
κών φυτών καθώς και η µεθοδολογία εγκατάστασης, θα πρέπει να γίνετε κατόπιν 
συνεννόησης µε το γεωπόνο που συνεργάζεται ο κάθε παραγωγός. 

Επίσης τα νόµιµα αδειοδοτηµένα φυτώρια υποχρεώνονται τα εµβόλια να τα προ-
µηθεύονται είτε από δικές τους ελεγµένες µητρικές φυτείες, οι οποίες πρέπει να 
πληρούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις, προκειµένου τα εµβόλια να είναι πλή-
ρως απαλλαγµένα από ασθένειες και παθογόνους µικροοργανισµούς. Επιπλέον οι 
ποικιλίες έχουν βελτιωθεί µε κλώνους περισσότερο παραγωγικούς και ανθεκτικούς 
σε ασθένειες. τους οποίους όµως µη έµπειροι φυτωριούχοι αδυνατούν να βρουν.

Τσιπάς Χρήστος
Φυτωρια ΧΡΗΣΤΟΣ Β. ΤΣΙΠΑΣ

Οι παραγωγοί θα πρέπει  
να απευθύνονται μόνο 
σε πιστοποιημένα φυτώρια



Για τους δικαιούχους του ΠΑΑ

Κόβει την επιδότηση  
και την όρεξη για δάνειο 
το Ταμείο Εγγυήσεων

  Παραιτούνται των αιτήσεών τους από το Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης δικαιούχοι Σχεδίων Βελτίωσης και Μεταποίησης, μόλις 
μάθουν ότι η εγγύηση έρχεται με μερική «θυσία» της επιδότησης 

  Έως το 2025 η λειτουργία του ΤΕΑΑ, που σηκώνει αρκετές 
βελτιώσεις καθώς θα στηρίξει και τις επενδύσεις της νέας ΚΑΠ 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Έως το 2025 αναµένεται να πάρει 
παράταση στη λειτουργία του, το 
Ταµείο Εγγυήσεων Αγροτικής Α-
νάπτυξης γεγονός που σηµαίνει 
ότι και στο ξεκίνηµα της νέα ΚΑΠ, 
θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο 
χρηµατοδότησης των αγροτών. 

Προς το παρόν, ωστόσο, αυτό 
που προβληµατίζει από τη µέχρι 
στιγµής λειτουργία του ΤΕΑΑ, εί-
ναι ότι δεν είναι λίγοι οι αιτού-
ντες που παραιτούνται τελικά από 
το δανεισµό, όταν µαθαίνουν ότι 
λόγω της εγγύησης και της µείω-
σης του επιτοκίου θα χάσουν κά-
ποια χρήµατα από την επιδότηση 
Σχεδίων Βελτίωσης-Μεταποίησης 
(κανόνας Ακαθάριστου Ισοδύνα-
µου Επιχορήγησης).

Ακόµα και όσοι δεν έχουν µπει 
σε πρόγραµµα του ΠΑΑ αλλά έ-
χουν στα σκαριά κάποια επένδυ-
ση δεν δείχνουν το αναµενόµενο 
ενδιαφέρον. Είναι διατεθειµένοι 
να περιµένουν τα καινούργια Σχέ-
δια Βελτίωσης ή ακόµα και τους 
Νέους Αγρότες, κάτι που θεωρούν 
προτιµότερο από το να «φορτω-
θούν» ένα δάνειο 10ετίας ακόµα 
και εγγυηµένο. 

Ως εκ τούτου, τις επόµενες ηµέ-
ρες αναµένεται να πραγµατοποι-
ηθεί µία έρευνα από τις διαχειρι-
στικές αρχές (καµπάνια ερωτηµα-
τολογίων) ως προς την ικανοποίη-
ση των δικαιούχων από το ΤΑΑΕ. 
Από εκεί και πέρα θα εξεταστούν 
τυχόν βελτιώσεις ώστε να ενσω-
µατωθούν εν καιρό στον κανονι-
σµό του Ταµείου. Όπως και να έ-
χει, έως σήµερα έχουν πραγµατο-
ποιηθεί αιτήσεις ύψους 109 εκατ. 
ευρώ για το Ταµείο Εγγυήσεων Α-
γροτικής Ανάπτυξης.

Η προετοιµασία για την ενεργο-
ποίηση του εργαλείου µικροπι-
στώσεων έως 25.000 ευρώ για τις 
αγροτικές εκµεταλλεύσεων συνε-
χίζεται, µε την υπογραφή της σχε-
τικής σύµβασης για την ενεργοποί-
ησή του µε την Αναπτυξιακή Τρά-
πεζα να αναµένεται τις επόµενες 
ηµέρες. Πρόκειται για δάνεια το 
µισό των οποίων θα χρηµατοδο-
τείται απευθείας από το Πρόγραµ-
µα Αγροτικής Ανάπτυξης και συ-
γκεκριµένα από κεφάλαια ύψους 
21,5 εκατ. ευρώ, ώστε οι τράπεζες 
να προσφέρουν τα συγκεκριµένα 
δάνεια µε επιτόκιο κάτω από το µι-
σό της αγοράς και µε ελάχιστες ή 
µηδενικές εγγυήσεις.

Μετά την υπογραφή της σχε-
τικής σύµβασης µε την Αναπτυ-
ξιακή Τράπεζα, θα ακολουθήσει 
η πρόσκληση προς τις ελληνικές 
τράπεζες ή ακόµα και άλλους φο-
ρείς που είναι διατεθειµένοι να 
προσφέρουν µικροδάνεια χρη-
µατοδοτούµενα κατά το ήµισυ α-
πό το ΠΑΑ. Αυτό αναµένεται να 
γίνει έως τέλος του έτους. 

Μένει παράλληλα να φανεί αν 
θα υπάρξει και κάποια εµπλοκή µε 
το νόµο 4701/2020 «Πλαίσιο χο-
ρήγησης µικροχρηµατοδοτήσεων». 
Στις σκέψεις των διαχειριστικών 
αρχών βρίσκεται επίσης η παράλ-
ληλη ενεργοποίηση της Τεχνικής 
Βοήθειας, δηλαδή το κάθε δάνειο 
να συνοδεύεται και από συµβου-
λευτικές υπηρεσίες ως προς τον 
δικαιούχο. Αυτό είναι ένα µοντέ-
λο που ακολουθείται από διεθνείς 
τραπεζικούς οργανισµούς και ει-

Με 21,5 εκατ. ευρώ έρχονται τα 

Όσον αφορά τώρα τα εγγυηµέ-
να δάνεια έως 200.000 ευρώ για 
κεφάλαια κίνησης στους αγρότες 
και στις µεταποιητικές επιχειρήσεις 
που επλήγησαν από την πανδηµία 
από το Ταµείο Εγγυήσεων, ακόµα 
δεν είναι διαθέσιµα προς εκταµί-
ευση, παρά το γεγονός ότι οι αιτή-
σεις έχουν ανοίξει από τις 3 Ιουνί-
ου. Σύµφωνα µε πληροφορίες, αυ-
τός είναι και ο λόγος που έχει ζη-
τηθεί παράταση για τις αιτήσεις έως 
το ∆εκέµβριο του 2022, στα πλαίσια 
της τροποποίησης των Προγραµµά-
των Αγροτικής Ανάπτυξης. Σηµειώ-
νεται εδώ πως δικαιούχοι των εγγυ-
ηµένων δανείων είναι όσοι έχουν 
αποδεδειγµένα µείωση τζίρου τα έτη 
2020-2021 σε σχέση µε το 2019. Το 
πόσο είναι αυτή η µείωση, εξαρτά-
ται από την κάθε τράπεζα που προ-
σφέρει το δάνειο.  Τα δάνεια για κε-
φάλαιο κίνησης ύψους έως 200.000 
ευρώ, παρέχονται χωρίς υποχρέω-
ση για επενδύσεις και µε σηµαντι-
κή απλοποίηση στη διαδικασία χο-
ρήγησης, καθώς οι ωφελούµενοι 
δεν απαιτείται να υποβάλουν επι-
χειρηµατικό σχέδιο, ούτε να προ-
σκοµίσουν απολογιστικά αποδει-
κτικά στοιχεία δαπανών.

Οι αιτήσεις πραγµατοποιούνται 
στο www.ependyseis.gr.

Μείωση τζίρου
∆ικαιούχοι των εγγυηµένων 

δανείων για κεφάλαιο κίνησης 
είναι όσοι έχουν µείωση τζίρου 

τα έτη 2020-2021 σε σχέση  
µε το 2019

Περί τα 100 
εκατ. ευρώ ειναι 
ο συνολικός 
δανεισµός που 
έχουν ζητήσει προς 
το παρόν από το 
ΤΕΑΑ αγρότες  
και µεταποιητικές.
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Κεφάλαια
Τα εγγυηµένα δάνεια έως 
200.000 ευρώ για κεφάλαια 
κίνησης στους αγρότες και στις 
µεταποιητικές επιχειρήσεις που 
επλήγησαν από την πανδηµία 
από το Ταµείο Εγγυήσεων, 
ακόµα δεν είναι διαθέσιµα προς 
εκταµίευση, παρά το γεγονός  
ότι οι αιτήσεις έχουν ανοίξει  
από τις 3 Ιουνίου
 

 Τράπεζες
Σήµερα το προϊόν διατίθεται  
από τις Τράπεζες Πειραιώς, 
Εθνική,  Eurobank, 
Συνεταιριστική Τράπεζα 
Θεσσαλίας, Συνεταιριστική 
Τράπεζα Καρδίτσας, Procredit, 
και Παγκρήτια Τράπεζα.
 

80%
Το ΤΕΑΑ παρέχει πιστωτική 
κάλυψη έως 80% του κινδύνου 
ενός χαρτοφυλακίου δανείων 
ώστε οι τελικοί αποδέκτες να 
έχουν πρόσβαση σε χαµηλού 
κόστους δανεισµό.



μικροδάνεια

ΜΕΤΡΟ 4.1.2 ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΑ
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ

40-85%

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΟΜΑ∆ΕΣ

Νέα παράταση στα
αρδευτικά, θέμα 
με τις γεωτρήσεις 
Την αδυναµία να αιτηθούν την 
επιδότηση για το άνοιγµα οµα-
δικών γεωτρήσεων στα πλαίσια 
του Μέτρου 4.1.2, δηλαδή γεω-
τρήσεις όπου αναλογεί σε κάθε 
αγρότη ένα συγκεκριµένο ποσο-
στό, αναφέρουν µελετητές στην 
Agrenda. Συγκεκριµένα σύµ-
φωνα µε τις πληροφορίες, εάν 
ένα υποθετικό φυσικό πρόσω-
πο που θέλει να υποβάλλει αί-
τηση στη ∆ράση 4.1.2, κατέχει 
ποσοστό χρήσης σε µια κοινή 
άδεια χρήσης ύδατος, τότε δεν 
µπορεί να προβεί σε επενδύ-
σεις στην υποκατηγορία επεν-
δύσεων 2.1.2 (γεωτρήσεις, πη-
γάδια-φρέατα). Σχετικά µε τις 
επενδύσεις αυτές η άδεια χρή-
σης ύδατος (υφιστάµενης ή νέ-
ας) πρέπει να είναι αποκλειστι-
κά στο όνοµα του υποψηφίου.
 Το γεγονός αυτό υποβαθµίζει 
την ελκυστικότητα του Μέτρου, 
το οποίο ούτως ή άλλως δεν έ-
χει συγκεντρώσει τον αριθµό 
αιτήσεων που αναµενόταν, ε-
νώ, κάποιοι λένε πως όλη αυ-
τή η γραφειοκρατία που χαρα-
κτηρίζει το πρόγραµµα αποτε-

λεί µία συνειδητή προσπάθεια 
περιορισµού του ενδιαφέρο-
ντος και του µπάτζετ που θα α-
πορροφηθεί. Άλλωστε, ανέκα-
θεν και σε περασµένα προγράµ-
µατα άρδευσης, οι µελετητές υ-
ποστηρίζουν, ότι δινόταν η δυ-
νατότητα το υποψήφιο φυσικό 
πρόσωπο να αιτηθεί προϋπολο-
γισµό ανάλογο µε το ποσοστό 
χρήσης που του αναλογεί στην 
κοινή άδεια χρήσης. Παράλλη-
λα, σύµφωνα µε τις ίδιες πηγές, 
η παράταση για τις αιτήσεις (λή-
γει 30 Σεπτεµβρίου το πρόγραµ-
µα) είναι βέβαιη και ίσως, η τε-
λική διορία µεταφερθεί για τον 
ερχόµενο ∆εκέµβριο. 

Υπενθυµίζεται πως δικαιούχοι 
του προγράµµατος είναι όλοι ό-
σοι κατέχουν αγροτική εκµετάλ-
λευση οποιασδήποτε έκτασης 
και την έχουν δηλώσει στο ΟΣ∆Ε 
του 2020, ανεξάρτητα αν είναι 
νέοι αγρότες, κατ’ επάγγελµα ή 
νεοεισερχόµενοι στον αγροτικό 
τοµέα. Εξαιρούνται οι άµεσα συ-
νταξιούχοι και όσοι δεν διαθέ-
τουν ασφαλιστική και φορολο-
γική ενηµερότητα. Ο ενδιαφε-
ρόµενος µπορεί να επιδοτηθεί 
(40 έως 85% των δαπανών) για 
ένα πολύ µεγάλο εύρος επενδύ-
σεων, όπως στάγδην άρδευση, 
γεωτρήσεις, δεξαµενές κ.λπ. Ο 
µέγιστος προϋπολογισµός που 
επιδοτείται για τα φυσικά πρό-
σωπα µπορεί να φτάσει έως τα 
150.000 ευρώ. 

Πρόσβαση περισσότερων
παραγωγών στον
εγγυηµένο δανεισµό 
ζητά ο Λιβανός 
Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης,  
Σπήλιος Λιβανός, συναντήθηκε την 
περασµένη Τετάρτη µε την ηγεσία 
του Ευρωπαϊκού Ταµείου 
Επενδύσεων (ΕΤαΕ), όπου 
συζητήθηκε διεξοδικά το πλαίσιο 
υλοποίησης των χρηµατοδοτικών 
εργαλείων του Ταµείου 
Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης. 
Ο υπουργός επισήµανε την ανάγκη 
επιτάχυνσης και µέγιστης ευελιξίας 
– αποδοτικότητας εκ µέρους του 
ΕΤαΕ, προκειµένου να 
αξιοποιήσουν τη µοναδική αυτή 
ευκαιρία  περισσότεροι παραγωγοί 
και να ενταχθούν στα 
προγράµµατα χρηµατοδότησης για 
την κατασκευή κτιρίων, την αγορά 
εξοπλισµού καθώς και ζωϊκού και 
φυτικού κεφαλαίου, ακόµα και για 
κεφάλαιο κίνησης. Η ανάγκη αυτή, 
όπως τόνισε, γίνεται ακόµα πιο 
επιτακτική µετά τις πρόσφατες 
καταστροφικές πυρκαγιές, καθώς 
το πρόγραµµα χρηµατοδότησης 
αφορά και τους πυρόπληκτους 
παραγωγούς.

δικότερα την Ευρωπαϊκή Τράπε-
ζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυ-
ξης (EBRD) στα προϊόντα που προ-
σφέρει προς τους δανειολήπτες.

Αξίζει να σηµειωθεί εδώ πως οι 
µικροπιστώσεις είχαν καταργηθεί 
από το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανά-
πτυξης 2014-2020 για να χρηµα-
τοδοτηθεί η έκτακτη ενίσχυση ε-
λαιοπαραγωγών (Μέτρο 21). Ωστό-
σο τα έξτρα κονδύλια της µεταβα-
τικής περιόδου, φαίνεται πως θα 
δώσουν εκ νέου ζωή στο µέτρο.

Επιδότηση έως 85%
Ο ενδιαφερόµενος µπορεί 
να επιδοτηθεί (40-85%), 

για ένα πολύ µεγάλο εύρος 
επενδύσεων, όπως σταγδην 
άρδευση, γεωτρήσεις κ.λπ
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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.

Προώθηση οίνων
Νέα µικρή παράταση µέχρι 
τις 15 Σεπτεµβρίου στην 
προθεσµία υποβολής 
αιτήσεων στήριξης 
προγραµµάτων προώθησης, 
για το ειδικό µέτρο στήριξης 
της προώθησης οίνων σε 
τρίτες χώρες δίνεται ειδικά 
για το 2021, µε υπουργική 
απόφαση.

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   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

∆ιατηρώντας σταθερά το DNA του προκατό-
χου BR6090 αλλά µε σηµαντικά βελτιωµέ-
να χαρακτηριστικά σε απόδοση, λειτουργι-
κότητα και αντοχή εισάγεται στην αγορά η 
νέα σταθερού θαλάµου χορτοδετική Roll-
Bar 125 της New Holland.  

Η κατασκευάστρια κάνει λόγο για ένα µηχά-
νηµα που φέρει την τέλεια ισορροπία µεταξύ 
τιµής και απόδοσης -σήµα κατατεθέν της προ-
ηγούµενης BR6090- ενώ συνδυάζει µια σει-

ρά από νέα χαρακτηριστικά, είτε στην έκδοση 
Rotor Feeder είτε στην έκδοση Rotor Cutter.

Οι µηχανικοί της New Holland πρόσεξαν 
κάθε λεπτοµέρεια και στην εµφάνιση, η ο-
ποία δεν ικανοποιεί µόνο το µάτι αλλά µε 
την µεγάλη πλαϊνή θωράκιση παρέχεται την 
ίδια στιγµή εύκολη πρόσβαση για εργασί-
ες συντήρησης.

Η Roll-Bar 125 ξεχωρίζει για την ευελιξία της, 
µε το µεγάλο δάπεδο και τις υψηλής αντοχής 
χαλύβδινες ράβδους περιστροφής του συστή-
µατος δεµατιάσµατος στο θάλαµο. Έτσι, λέει 
η εταιρεία, επιτυγχάνεται ένας πρώιµος σχη-

Ρολάρει για δεύτερη 
best seller η New 
Holland Roll-Bar 125  
Ο διάδοχος του BR6090 προσφέρει αυξημένα επίπεδα 
ανθεκτικότητας, εύκολη και προσιτή συντήρηση

Εξ αποστάσεως 
έλεγχος βαγονιών

Προορισµένα για τον κλά-
δο της γεωργίας, µε προ-
ηγµένες τεχνολογίες άνε-
σης και παραγωγικότητας, 
τα δύο νέα βαγόνια TX και 
GX της Krone µπορούν να 
φιλοξενήσουν 44, 52 και 
56 κυβικά, µε πολλές από 
τις λειτουργίες να γίνονται 
εξ αποστάσεως µε πρωτό-
κολλο ISObus και τηλεχει-
ριστήριο.

Γρήγορη συγκοµιδή 
στα κρεµµύδια
Η ScanStone αναβαθµίζει 
την αυτοκινούµενη µηχανή 
συγκοµιδής κρεµµυδιών 
και βολβών Panther ενσω-
µατώνοντας ατοµικό 
υδραυλικό έλεγχο καθε-
νός από τις λειτουργίες 
της µονάδας ανύψωσης. 
Με αυτόν τον τρόπο επι-
τρέπει την αύξηση ή τη 
µείωση της ταχύτητας των 
κουπιών και του πλέγµα-
τος εκσκαφής.

Η πίεση ελαστικών 
περνά από ένα κουµπί
Οι χειριστές των τρακτέρ 
John Deere 8R µπορούν 
πλέον να παρακολουθούν 
και να ρυθµίζουν συνεχώς 
τις πιέσεις των ελαστικών 
µε το πάτηµα ενός κου-
µπιού χρησιµοποιώντας 
ένα νέο πλήρως ενσωµα-
τωµένο κεντρικό σύστηµα 
πλήρωσης ελαστικών 
(CTIF), το οποίο κάνει δια-
θέσιµο στο εξής η κατα-
σκευάστρια.

Τα πρώτα ροµπότ 
XAG στην Αυστραλία
Η κινεζική XAG στέλνει τα 
πρώτα µη επανδρωµένα 
επίγεια όχηµατά της, τα 
XAG R150, σε καλλιεργη-
τές στην Αυστραλία, µε το 
ενδιαφέρον εκεί να είναι 

Στη ∆ΕΘ ηλεκτρικό 
λεωφορείο Irizar
Tο αµιγώς Ηλεκτρικό Λε-
ωφορείο Irizar ie tram 
του Οµίλου Επιχειρήσεων 
Σαρακάκη θα παρουσια-
στεί στο περίπτερο του 
Υπουργείου Υποδοµών και 
Μεταφορών στο πλαίσιο 
της ∆ιεθνούς Έκθεσης 
Θεσσαλονίκης 2021. Αυτό 
το λεωφορείο, µε την εµ-
φάνιση ενός τραµ, έχει 
αναπτυχθεί µε βάση το ότι 
ο σχεδιασµός του βοηθά 
να κάνει την υπηρεσία και 
την πόλη πιο ελκυστική και 
εξασφαλίζει την άνεση των 
επιβατών.

αυξηµένο, πέρα από την 
Ευρωπαϊκή αγορά στην 
οποία αναµένονται. Το 
XAG R150 κατασκευάζε-
ται στην Κίνα και συναρµο-
λογείται εκεί. Η εταιρεία 
έχει ήδη παράγει περίπου 
1000 από αυτά τα UGV, 
ενώ σε όλο τον κόσµο 
έχουν αποσταλεί περίπου 
300 µε 400. Από την Αυ-
στραλία, αναµένονται 15-
20 παραγγελίες.
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Aνοικτές Πόρτες 
της Γ. Χίγκας 
10-12 Σεπτεμβρίου
Η Γ. Χίγκας ΑΒΕΕ Γεωργοτεχνική διοργανώνει και φέτος 
την εκδήλωση «Ανοιχτές Πόρτες» το 3ήµερο 10, 11 και 
12 Σεπτεµβρίου 2021 στις εγκαταστάσεις της σε Θεσ-
σαλονίκη, Λάρισα και Ορεστιάδα. Η εκδήλωση «Ανοι-
χτές Πόρτες», µετά από 22 χρόνια συνεχούς παρουσί-
ας έχει καταστεί πλέον θεσµός στον χώρο των γεωργι-
κών µηχανηµάτων.

Οι Έλληνες αγρότες θα έχουν την ευκαιρία να ενη-
µερωθούν από πρώτο χέρι για τις εξελίξεις στην Γεωρ-
γία και βεβαίως να δουν από κοντά τις τελευταίες τε-
χνολογίες και καινοτοµίες στα γεωργικά µηχανήµα-
τα, από όλες τις µάρκες που αντιπροσωπεύει η Εταιρία.

Η Γ. Χίγκας ΑΒΕΕ, εκτός από τα µηχανήµατα της Claas, 
τα οποία αποτελούν την ναυαρχίδα της εταιρείας, θα 
παρουσιάσει και πολλά άλλα επώνυµα εργοστάσια 
που αντιπροσωπεύει όπως η Gaspardo, η Maschio, η 
Faresin, η Martignani, η Annovi και άλλα.

Οι επισκέπτες θα έχουν την δυνατότητα να οδηγήσουν 
τα µηχανήµατα που τους ενδιαφέρουν (ride & drive) .

Κατά τη διάρκεια του 3ηµέρου, στο πρόγραµµα των 
εκδηλώσεων θα περιλαµβάνονται ειδικές θεµατικές 
παρουσιάσεις που ενδιαφέρουν τον αγροτικό κόσµο.

Οι επισκέπτες θα ενηµερωθούν για προγράµµατα πω-
λήσεων, ευέλικτα χρηµατοδοτικά προγράµµατα, για α-
γορές µηχανηµάτων, αλλά και για ολοκληρωµένη συ-
ντήρηση, ανακατασκευή και επισκευή µηχανηµάτων 
που ήδη διαθέτουν .

Το πλήρες καταρτισµένο προσωπικό της εταιρείας, 
θα είναι στη διάθεση των επισκεπτών για να απαντή-
σουν τις ερωτήσεις και απορίες που θα έχουν.

Το πρόγραµµα των 3ήµερων εκδηλώσεων θα ξεκινά-
ει στις 9 το πρωί και θα τελειώνει στις 7 το απόγευµα.
 Παρασκευή 10 Σεπτεµβρίου 2021- Ορεστιάδα (Ιππο-

κράτους 69, τηλ. 25520 21012)
 Σάββατο 11 Σεπτεµβρίου 2021 – Θεσσαλονίκη (9ο 

χλµ. ΠΕΟ Θεσ/κης – Κιλκίς, τηλ. 2310 780866)
 Κυριακή 12 Σεπτεµβρίου 2021 – Λάρισα (5ο χλµ. ΠΕΟ 

Λάρισας – Βόλου, τηλ. 2410 572420).

µατισµός πυρήνα και µια θετική δράση κύλι-
σης, όποια κι αν είναι η καλλιέργεια ή οι συν-
θήκες, από ξηρό άχυρο έως υγρή ενσίρωση.

«Το best-seller σταθερού θαλάµου έχει έ-
ναν άξιο διάδοχο που παραµένει πιστό στο ι-
σχυρό DNA. Με νέες πρόσθετες δυνατότητες 
και επιλογές, είναι η σωστή επιλογή για τους 
αγρότες που αναζητούν µια στιβαρή, απλή και 
πολυχρηστική χορτοδετική, η οποία θα προ-
σαρµόζεται σε όλες τις µεγάλες καλλιέργειες 
και συνθήκες», λέει ο Felix Ramuenke, υπεύ-
θυνος προϊόντων σε παγκόσµιο επίπεδο για 
τις τετράγωνες και στρογγυλές χορτοδετικές.  

Σίγουρα το πιο σηµαντικό χαρακτηριστικό 
στη Roll-Bar 125 είναι η πλευρική θωράκιση 
που παρουσιάστηκε µε νέο στυλ τώρα. Η στι-
βαρή δοµή εξασφαλίζει ανθεκτικότητα, ενώ 
οι µεντεσέδες της επάνω πόρτας, το µεγάλο 

άνοιγµα και τα στηρίγµατα παρέχουν εύκο-
λη πρόσβαση στα σηµεία συντήρησης. Εκεί, 
υπάρχει επίσης ένας προστατευµένος χώρος 
για την αποθήκευση ρολών. Οι ρέουσες γραµ-
µές του σχεδιασµού στα καλύµµατα τονίζονται 
και πάλι από τα νέα αυτοκόλλητα. 

Το κύριο πλαίσιο της χορτοδετικής έχει τρο-
ποποιηθεί και έχει προστεθεί αµορτισέρ και 
στις δύο πλευρές µεταξύ του κύριου πλαισί-
ου και της πόρτας του χώρου αποσκευών, για 
να εξασφαλιστεί οµαλό κλείσιµο, σηµειώνει 
η εταιρεία. Παράλληλα, τα µπροστινά φώτα 
έχουν αλλάξει θέση για να φιλοξενήσουν ι-
δανικά τα πλευρικά καλύµµατα.

Αξίζει να αναφέρουµε ότι κάτω από τα ό-
µορφα πάνελ έχουν γίνει σηµαντικές τεχνι-
κές βελτιώσεις που προσφέρουν µεγαλύτε-
ρη αντοχή και µειώνουν το κόστος συντή-
ρησης, όπως είναι οι αλυσίδες κίνησης υ-
ψηλής ποιότητας µε χρωµιωµένους πείρους 
και οι ανθεκτικές πλάκες, οι οποίες έχουν 
µεγαλύτερο κύκλο ζωής και νέα σφραγι-
σµένα ρουλεµάν που αποτρέπουν τη σκό-
νη. Εκεί κοντά, ο υδραυλικός αναστροφέ-
ας µε ελεύθερο συµπλέκτη είναι τώρα δια-
θέσιµος στα µοντέλα µε τροφοδότη (Rotor 
Feeder), για εύκολη αποδέσµευση σε ενδε-
χόµενο µπλοκάρισµα του ρότορα.

Νέος σχεδιασµός
Ο νέος µοντέρνος σχεδιασµός µε ένα 

µεγάλο πλαϊνό κάλυµµα επιτρέπει 
την εύκολη πρόσβαση για εργασίες 

συντήρησης
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Διακοπές 
από τη δουλειά

∆ιαχρονικό: Μπορείς να έχεις 
διακοπές όλο τον χρόνο αν αγαπάς 
την δουλειά σου.

 SWGB: Στις 16 Αυγούστου η 
Wine GB ανακοίνωσε την 
πιστοποίηση 10 κρασιών βιώσιµης 
ανάπτυξης που παράγονται από 4 
παραγωγούς σύµφωνα µε το 
πρότυπό της που ονοµάζεται 
«Sustainable Wines of Great 
Britain-SWGB». Οι στόχοι αφορούν 
την προστασία του εδάφους, του 
περιβάλλοντος και τη βιοποικιλότητα 
στους αµπελώνες, τη µείωση χρήσης 
φυτοφαρµάκων, τη βελτιστοποίηση 
της χρήσης του νερού. Κάθε τρία 
χρόνια µια ανεξάρτητη επιτροπή 
αποφασίζει για την πιστοποίηση. 
ΚΕΟΣΟΕ, 31/8/2021.

UN Women:  
Η κα Alia El-
Yassir, UN 
WOMEN 
Regional 
Director 
(Ευρώπη, 
Κεντρική Ασία) 
είναι οµιλήτρια 

στο διήµερο συνέδριο AgriBusiness 
Forum 6-7 Οκτωβρίου στο Μουσείο 
Μπενάκη και διαδικτυακά, (www.
agribusinessforum.org) µε θέµα: 
«Οικοδόµηση σύγχρονων αγροτικών 
οικονοµιών µέσω της ενίσχυσης της 
γυναικείας επιχειρηµατικότητας». 
Εξαιρετική ευκαιρία εστίασης στη 
γυναικεία αγροτική 
επιχειρηµατικότητα, λίγες µόνο 
µέρες πριν την Παγκόσµια Ηµέρα 
Αγρότισσας στις 15 Οκτωβρίου.

Olympus+: «Τα Αρωµατικά 
Φαρµακευτικά Φυτά Ολύµπου, ως 
πρόκληση για διατήρηση της 
βιοποικιλότητας -Olympus+» 
ονοµάζεται το χρηµατοδοτούµενο 
έργο από το Πράσινο Ταµείο 
(50.000 ευρώ). Στόχοι του 
Olympus+ είναι µεταξύ άλλων: να 
προστατευτεί η βιοποικιλότητα του 
Ν∆ Ολύµπου, να ενηµερωθούν και 
να ευαισθητοποιηθούν όλοι (πολίτες, 
παραγωγοί, εκπαιδευτικοί, µαθητές 
κ.ά.) για τους κινδύνους της 
απώλειας της βιοποικιλότητας, να 
δηµιουργηθεί επιχειρηµατικότητα µε 
τα αρωµατικά, η δηµιουργία 
εισοδήµατος στον τοπικό πληθυσµό 
Ν∆ Ολύµπου. www.perrevia.net.gr.
  *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Στην τροποποίηση του φακέλου για 
τους οίνους ΠΟΠ Νεµέας προχώρησε ο 
Σύνδεσµος Οινοποιών Νεµέας σε συµ-
φωνία µε τον Οινοποιητικό Συνεταιρι-
σµό Νεµέας, µε κεντρικό σηµείο του να 
αποτελεί ότι το κρασί θα προέρχεται α-
πό συγκεκριµένο αµπελοτεµάχιο µε δι-
ακεκριµένα ποιοτικά και συγκεκριµένα 
χηµικά και οργανοληπτικά χαρακτηρι-
στικά. Επιδίωξη των φορέων της Νεµέ-
ας είναι το κρασί της περιοχής να επα-
ναφέρουν τη δυναµική του τόπου στο 
οινικό στερέωµα. Tον νέο φάκελο πα-
ρουσίασε ο πρόεδρος του Συνδέσµου 
Οινοποιών Νεµέας Νίκος Βλάχος, στα 
εγκαίνια των εκδηλώσεων της διορ-
γάνωσης «Μεγάλες Μέρες Νεµέας».

Οι προβλέψεις του φακέλου αποτε-
λούν κοινή συµφωνία του Συνδέσµου 
Οινοποιών της περιοχής µε τον Οινο-
ποιητικό Συνεταιρισµό. Στο εξής ο νο-
µικός σύµβουλος του συνεταιρισµού 
καλείται να εξετάσει τον φάκελο και 
σε συνεργασία µε τον νοµικό σύµβου-
λο του ΣΟΝ να προβούν στην κατάθε-
σή του από κοινού στο αρµόδιο τµήµα 
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Ο νέος φάκελος έρχεται να εκσυγ-
χρονίσει τις διαδικασίες και τις προδι-
αγραφές που αφορούν το ΠΟΠ της Νε-
µέας, καθώς ο υφιστάµενος φάκελος 
θεωρείται απαρχαιωµένος. Η απόφα-
ση ανανέωσής του ελήφθη καθώς τα 
τελευταία χρόνια έγινε αντιληπτό ότι το 
κρασί αυτής της οινοπαραγωγικής ζώ-
νης άρχισε να πλήττεται – κυρίως εµπο-
ρικά - αντιµετωπίζοντας ζητήµατα στην 
εσωτερική και την εξωτερική αγορά. 

Με βάση τον νέο φάκελο τροποποί-
ησης για το ΠΟΠ Νεµέας εκτός από 
την απλή Νεµέα και τη Νεµέα Classic, 
προστίθεται και το σήµα «Νεµέα Lion».

Βασικές προϋποθέσεις για την από-
δοση του σήµατος Nemea Lion θα α-
ποτελούν: να είναι νόµιµο το αµπελο-

τεµάχιο, ηλικίας τουλάχιστον 10 ετών, 
να έχει στρεµµατική απόδοση 800 κιλά 
κατ’ ανώτερο και να υφίσταται βιβλίο 
παλαίωσης µέσω του οποίου θα πραγ-
µατοποιείται ο έλεγχος. Σε ό,τι αφορά 
το κρασί που θα παράγεται, θα προέρχε-
ται από συγκεκριµένο αµπελοτεµάχιο. 

Ο εµφιαλωτής θα ζητάει την κατάτα-
ξη, η οποία θα γίνεται 90 ηµέρες πριν 
την εµφιάλωση και θα πραγµατοποι-
είται οργανοληπτικός έλεγχος από το 
σώµα δοκιµαστών. Εφόσον ένα κρασί 
έχει εγκριθεί από τον οργανοληπτικό 
έλεγχο θα λαµβάνει σήµα ποιότητας µε 
την ένδειξη «Nemea Lions», το οποίο 
θα βρίσκεται ενσωµατωµένο στο κα-
ψύλιο της φιάλης. Στόχος του σήµατος 
η αναγέννηση του οίνου της Νεµέας.

Στα χνάρια του Chianti 
βαδίζει η ζώνη της Νεμέας 
με το νέο σήμα ΠΟΠ 
«Νεμέα Lion» Το κρασί θα προέρχεται από συγκεκριμένο 

αμπελοτεμάχιο, τουλάχιστον 10ετίας, 
με διακεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά

Η προσπάθεια αναγέννησης του οίνου 
Νεµέας βασίζεται στο σήµα Nemea Lions.

Ο έλεγχος του κρασιού από masters of wine, 
η πιστοποίηση από ανεξάρτητο φορέα

Ο έλεγχος του κρασιού θα γίνεται από ένα σύνθετο σώµα δοκιµαστών που θα 
αναλαµβάνουν τον οργανοληπτικό έλεγχο και θα αποτελείται από masters of 
wine, sommeliers, ακαδηµαϊκούς, οινολόγους παραγωγής, οι οποίοι θα 
εναλλάσσονται κατ’ έτος. Η διαδικασία θα πιστοποιείται από ανεξάρτητο 
οργανισµό πιστοποίησης, ενώ θα ελέγχεται από έναν οργανισµό που θα 
συγκροτηθεί στη Νεµέα από τον Σύνδεσµο Οινοποιών. Οι έλεγχοι θα δρουν 
συµπληρωµατικά µε αυτούς του κράτους, µε τον σύνδεσµο να προχωράει σε 
τροποποίηση του καταστατικού του. Στην Επιτροπή ∆εοντολογίας του ΣΟΝ 
που θα είναι υπεύθυνη για τις αποφάσεις, θα µπορούν να συµµετέχουν ο 
Οινοποιητικός Συνεταιρισµός, ο ∆ήµος Νεµάς και ο Αγροτικός Σύλλογος. 
Ωστόσο οι αποφάσεις θα λαµβάνονται οµόφωνα από τα δύο κυρίαρχα 
σώµατα, τον Σύνδεσµο Οινοποιών Νεµέας και τον συνεταιρισµό. 

Έλεγχος
Στον έλεγχο 

masters 
of wine, 

sommeliers 
και οινολόγοι 
παραγωγής

10ετίας
Προϋπόθεση 
το αµπελοτε-
µάχιο να είναι  
τουλάχιστον 
10 ετών µε 

απόδοση έως 
800 κιλά 

Ανανέωση
Ο νέος φάκε-

λος έρχεται να 
εκσυγχρονίσει 
τις προδιαγρα-
φές του ΠΟΠ 
της Νεµέας

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ 
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«Μια νέα παράδοση». Όσο αντιφατική 
κι αν διαβάζεται η λέξη «νέα» δίπλα στο 
σηµαίνον «παράδοση», άλλο τόσο βγάζει 
νόηµα η συγκεκριµένη έκφραση, στην 
περίπτωση των οινοποιών από τη ζώ-
νη της Νάουσας, που ήδη από τις 5 Σε-
πτεµβρίου µετρούν αντίστροφα το χρό-
νο για να δουν τα αποτελέσµατα ενός ι-
διαίτερου και πρωτότυπου πειράµατος.

Αυτή τη στιγµή, βρίσκονται βυθισµέ-
νες στην κοίτη του ποταµού Αράπιτσα, 
σε βάθος 12 µέτρων, 500 φιάλες κρα-
σί από την ποικιλία Ξινόµαυρο και κά-
ποιες φιάλες πειραµατικών οινοποιήσε-
ων, που θα µείνουν εκεί για τουλάχιστον 
µια δεκαετία, για να µελετηθούν οι προ-
οπτικές παλαίωσης του κρασιού σε αυτό 
το ορµητικό και αφιλόξενο περιβάλλον.

Κανείς δεν ξέρει πόσο θα επηρεαστεί 
η παλαίωση των φιαλών από την 100% 
υγρασία, το ελάχιστο οξυγόνο, τη µε-
ταβολή στην ατµοσφαιρική πίεση και 
τη θερµοκρασία των τρεχούµενων νε-
ρών που δεν υπερβαίνουν τους 16οc 
το καλοκαίρι. Αντίστοιχα εγχειρήµατα 
σε θαλασσινό νερό, όπως στην περί-
πτωση της παλαίωσης της λευκής ποι-
κιλίας Θαλασσίτης σε βάθος 40 µέτρων 
στη θάλασσα της Σαντορίνης, έχουν δώ-
σει µερικές σπάνιες φιάλες µε προστιθέ-
µενη αξία που ξεφεύγει ακόµα και από 
τα απαιτητικά standarts του premium. 

Με τα επίπεδα οξυγόνου σε τόσο χα-
µηλά επίπεδα, αναµένεται σίγουρα µια 
παλαίωση µε αργό ρυθµό, ωστόσο εκεί 
σταµατούν οι εικασίες των οινοποιών και 
των οινολόγων, που δεν βλέπουν την ώ-
ρα να πάρουν τα πρώτα δεδοµένα αυτού 
του φιλόδοξου και µοναδικού στα χρο-
νικά πειράµατος. Για «µια νέα παράδο-
ση» έκανε λόγο ο νεαρός οινοποιός Χρι-
στόφορος Γεωργιάδης από το οινοποι-
είο της Αργατίας, παραδεχόµενος πως τα 
πειράµατα στοιχίζουν σε χρόνο και χρή-
µα για τους οινοποιούς, ωστόσο ακόµα 
και µια κοφτή διάψευση των προσδοκι-

ών, συνιστά χρήσιµο εργαλείο για την 
διαδικασία της οινοποίησης.

Ήδη πάντως οι Ναουσαίοι οινοπαρα-
γωγοί κατάφεραν να κερδίσουν τις ε-
ντυπώσεις του οινόφιλου κοινού στην 
Ελλάδα, επικυρώνοντας τον χαρακτηρι-
σµό της πόλης, ως πόλη του Οίνου και 
της Αµπέλου. Το κοινό εγχείρηµα των 
22 οινοποιείων της ζώνης Νάουσα υ-
πό την αιγίδα της δηµοτικής αρχής, έρ-
χεται να επικυρώσει και µια κοινή πο-
ρεία στην οποία προσδοκούν οι παρα-
γωγοί. Έτσι, παίρνοντας το λόγο ο Στέ-
λιος Μπουτάρης του κτήµατος Κυρ-Γιάν-
νη, στάθηκε στην ανάγκη δηµιουργίας 
ενός «uber Brand». «Πουλάµε Νάουσα, 
έχουµε χτίσει ήδη τη µάρκα της περιο-
χής και το στυλ κρασιού της. Έτσι πρέ-
πει να γίνεται. Πρώτα έρχεται η περιο-
χή και µετά ο παραγωγός» σχολίασε. 

«Νέα παράδοση» η παλαίωση
500 φιαλών με Ξινόμαυρο 
στην κοίτη της Αράπιτσας

Άνοιγμα Δήμου Αριστοτέλη στην 
ινδική αγορά με «όχημα» τα βότανα
Αποδίδει καρπούς o θεσµός 
«Kouzina» ο οποίος στην διάρ-
κεια των 10 ετών που υλοποιεί-
ται προωθεί µέσα από θεµατικές 
ενότητες όπως η αρχαιοελληνι-
κή, η µεσογειακή, η µοναστηρια-
κή και η κουζίνα των αλησµόνη-
των πατρίδων, 22 προϊόντα της 
Χαλκιδικής, όπως ο µαύρος χοί-
ρος, το λάδι, οι ελιές, το µέλι, τα 
θαλασσινά και οι καρποί και τα 
βότανα του δάσους, όλα σε µια 
γαστρονοµική παλέτα.

Όπως ανέφερε στην Agrenda 
ο ∆ήµαρχος Αριστοτέλη, Στυλια-
νός Βαλιάνος «Για τα Μύδια Ο-
λυµπιάδας, που έχουν µετατρα-
πεί σε brand για την περιοχή, 
η νεοσύστατη Αριστοτελική Σύ-
µπραξη επαγγελµατιών (σ. σ. εί-
ναι ένα cluster στο οποίο µετέ-
χουν ξενοδόχοι, εστιάτορες, αλ-
λά και παραγωγοί) της οποίας η-
γούµαι, δροµολόγησε τις διαδι-
κασίες για το χαρακτηρισµό τους 
ως Προϊόν Γεωγραφικής Ένδει-
ξης», ανέφερε στον απολογισµό 
του ο κ. Βαλιάνος, ενώ ιδιαίτερη 
αναφορά έκανε και στο µέλι της 
Αρναίας, για το οποίο ο ∆ήµος 
Αριστοτέλη προχωρά στη δηµι-

ουργία Μουσείου µελιού.
Αποκάλυψε ακόµη πως για 

το Kouzina 2022, η διοργάνω-
ση θα είναι αφιερωµένη στον οί-
νο, µε τιµώµενο ελληνικό προο-
ρισµό τη ∆ράµα και µεσογειακό 
το Μαυροβούνιο. «∆ικτυώνουµε 
οινικά τους δήµους µας και δη-
µιουργούµε οινική έξοδο από 
τον Άθωνα, την Αµφίπολη και 
τη ∆ράµα προς το Τσάρεβο της 
Βουλγαρίας. Με τον τρόπο αυτό 
κλείνουν οι οινικές δικτυώσεις 
µε το Μπορντό, το Σπλίτ και το 
Φράιµπουργκ, οι οποίες ξεκίνη-
σαν εν µέσω πανδηµίας και θα 
είχαν ολοκληρωθεί εάν υπήρχε 
κανονικότητα», επισήµανε ο ίδιος 
προσθέτοντας πως µέχρι τον Ο-
κτώβριο θα ολοκληρωθεί και η 
οινική δικτύωση µε την Κροατία. 
Το Kouzina 2022 θα τιµήσει επί-
σης τα 100 χρόνια από τη µικρα-
σιατική καταστροφή, θα είναι α-
φιερωµένο σε γυναίκες σεφ, τι-
µώµενο τοπικό προϊόν ο οίνος, 
µε εκδηλώσεις σε όλα τα οινο-
ποιεία και φυσικά η µπίρα της Ι-
ερισσού, ενώ παράλληλα εισά-
γεται το τοπικό street food πα-
ντού.         ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

Μερίδιο 
στη Sovereign 
Brands για την
Pernod Ricard
O όµιλος Pernod 
Ricard ανακοίνωσε 
την εξαγορά 
µειοψηφικού µεριδίου 
στην εταιρεία κρασιού 
και οινοπνευµατωδών 
ποτών Sovereign 
Brands. Η Sovereign 
µε έδρα τις ΗΠΑ 
δηµιουργεί νέες 
ετικέτες κρασιού 
και οινοπνευµατωδών 
ποτών. Η εταιρεία λέει 
ότι κατασκευάζει κάθε 
µία από τις µάρκες της 
«από την αρχή» και 
το χαρτοφυλάκιό της 
περιλαµβάνει τα 
αφρώδη Luc Belaire 
και το ρούµι Bumbu. 
Μετά την επένδυση 
της Pernod Ricard, 
οι δύο όµιλοι θα 
συνεχίσουν να 
λειτουργούν 
ανεξάρτητα. 

Στον ποταµό Αράπιτσα έχουν βυθίσει 
500 φιάλες κρασί από Ξινόµαυρο.

Κouzina 2022
Η διοργάνωση Kouzina 

2022 θα είναι αφιε-
ρωµένη στον οίνο, µε 
τιµώµενο ελληνικό 

προορισµό τη ∆ράµα

5 Eβδοµαδιαίες 
θεµατικές 
ενότητες

22 Προϊόντα

Τοπικούς
φορείς22

από
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ΚΤΗΜΑ ΠΑΤΟΙΝΟΣ

Το «jaune nature»
δίνει νέα γεύση στον  
αμπελώνα Πάτμου
Ενδιαφέρον αγρο-οικολογικό project από το Κτήμα Πάτοινος 
με πυρήνα τον αμπελοοινικό τομέα και τα φυσικά κρασιά 

Ασύρτικο και
Μαυροθήρικο
Για την παραγωγή 

των κρασιών του το 
Κτήµα αξιοποιεί έναν 
αµπελώνα 20 στρεµ-
µάτων, στην περιοχή 

της Πέτρας, φυτεµένο 
σε 15 στρέµµατα µε 
Ασύρτικο και στα 

υπόλοιπα 5 στρέµµατα 
µε Μαυροθήρικο

Οι βασικές ετικέτες του Κτήµατος 
είναι το Ασύρτικο ξηρό λευκό, 
το ερυθρό Μαυροθήρικο και ένα 
orange επίσης από Ασύρτικο, τα 
οποία κυκλοφορούν µε την ονοµασία 
«Πάτοινος – Terre Del Apocalypce».

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Στο χωριό Πέτρα «κάτω από το βλέµµα» της δυτικής 
πλευράς της χώρας της Πάτµου, είναι σε εξέλιξη έ-
να ενδιαφέρον αγρο-οικολογικό project, το «Κτή-
µα Πάτοινος», που έχει 
στόχο την αναβίωση ε-
νός ευρύτερου οικοσυ-
στήµατος µε πλούσια 
βιοπικοιλότητα και κε-
ντρικό «πυρήνα» τον αµπελοοινικό τοµέα. Φέτος 
συµπληρώθηκαν 10 χρόνια από την έναρξη υλο-
ποίησης της ιδέας, που ανήκει στον Ιωσήφ Ζη-
σιάδη, έναν Eλληνοελβετό λάτρη του νησιού της 
Αποκάλυψης, και για να εορταστεί το επετειακό 
γεγονός παρήχθη ένα ιδιαίτερο κρασί, το «jaune 
nature», από τον τρύγο του 2020.

«Είναι το µοναδικό µας κρασί που έχει περάσει 
από βαρέλι και το µόνο που δεν έχει ούτε θειώδη. 
Είναι από την ποικιλία Ασύρτικο, ένα κίτρινο κρα-
σί οξειδωτικής παλαίωσης, που προσοµοιάζει σε 
ένα γαλλικό σέρι. Έµεινε οκτώ µήνες σε βαρέλι, 

σε επαφή µε το οξυγόνο και µπορούµε να καταλά-
βουµε αρκετά και το ξύλο», εξήγησε στην Agrenda 
η γεωπόνος Ειρήνη ∆αούκα η οποία «τρέχει» το 
«Κτήµα Πάτοινος» τους τελευταίους 9 µήνες, µα-
ζί µε τον Ιταλό οινολόγο Φεντερίκο Γκαρτζέλι.

Οι βασικές ετικέτες του Κτήµατος ωστόσο είναι 
το Ασύρτικο ξηρό λευ-
κό,  το ερυθρό Μαυρο-
θήρικο και ένα orange 
επίσης από Ασύρτικο, τα 
οποία κυκλοφορούν µε 

την ονοµασία «Πάτοινος-Terre Del Apocalypce» 
και η παραγωγή τους κυµαίνεται στις 5.000 φιάλες.

Για την οινοποίηση, η 29χρονη γεωπόνος εξη-
γεί πως «κάνουµε φυσικές ζυµώσεις και όλη η δια-
δικασία θέλουµε να είναι ήπια. Επεµβαίνουµε µό-
νο µε τη θερµοκρασία για να κοντρολάρουµε το 
κρασί και µε άλλα µέσα για µην έρθει σε επαφή 
µε το οξυγόνο. ∆εν υπάρχουν άλλες επεµβάσεις, 
όπως για παράδειγµα οινολογικά σκευάσµατα».

«Ο φετινός τρύγος εξελίχθηκε εξαιρετικά, είχαµε 
καλή παραγωγή και υγιή σταφύλια. ∆εν χρειάστη-
κε να κάνουµε καν διαλογή», τόνισε η κ. ∆αούκα.

Η φράση «jaune nature» στα γαλλικά σηµαίνει «φυσικό κίτρινο» και για τους 
εκατοµµύρια Γάλλους ανά την υφήλιο, πιθανότατα δεν σηµαίνει κάτι ιδιαίτερο. 
Σηµαίνει, όµως για το πρότζεκτ του Ελληνοελβετού, Ιωσήφ Ζησιάδη.

Ιωσήφ Ζησιάδης
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Η διάθεση της παραγωγής κρασιού 
του Κτήµατος, κατά ένα µικρό µέ-
ρος απορροφάται από την εστίαση 
της Πάτµου, κάποιων γύρω νησιών 
και της Αθήνας, αλλά το υπόλοιπο 
µεγαλύτερο τµήµα της κατευθύνε-
ται στην αγορά της Ελβετίας. «Αυτό 
συµβαίνει διότι πίσω από την ιδέα 
για το project εκτός του Ιωσήφ Ζη-
σιάδη, υπάρχει και µια Ένωση Ελ-
βετών Οινοποιών µε µεγάλη δικτύ-
ωση στην τοπική αγορά. Επιπλέον, 
όµως, επειδή ένα κοµµάτι της επέν-
δυσης καλύφθηκε µε crown funding, 
στο οποίο µετείχαν πάνω από 1.000 
φυσικά πρόσωπα, το κτήµα για να 
τους το ανταποδώσει θα τους στέλ-
νει από µία φιάλη κάθε χρόνο, για 
τα 10 πρώτα  χρόνια από την πρώτη 
εµφιάλωση», εξήγησε η κ. ∆αούκα.

Καθόσον, όµως, η αγροοικολο-
γία από τη φύση της προωθεί τα 
µεικτά οικοσυστήµατα, το «Κτή-
µα Πάτοινος» περιλαµβάνει και 
10 στρέµµατα µε ελιές (σ.σ. το ε-
λαιόλαδο συσκευάζεται και πω-
λείται, ενώ µέρος του αξιοποιείται 
στην παραγωγή σαπουνιών), συ-
κιές, χαρουπιές -µία εκ των οποί-

ων είναι τουλάχιστον 300 ετών, 
µουριές, ροδιές βελανιδιές, κυ-
παρίσια, κουµαριές και άλλα δέ-
ντρα ανθεκτικά στη ξηρασία. Επί-
σης, έχει αναπτυχθεί κι ένας κή-
πος slow food, στον οποίο έχουν 
φυτευτεί τα περισσότερα είδη της 
χλωρίδας της Πάτµου κι άλλων 
γειτονικών νησιών για να τον ε-
πισκέπτονται µαθητές, όπως και ο-
ρισµένα αρωµατικά φυτά και βό-
τανα, ενώ το οικοσύστηµα το συ-
µπληρώνουν µελίσσια και κότες ε-
λευθέρας βοσκής, οι οποίες προ-
στατεύουν τα κλήµατα από επιβλα-
βή έντοµα και ταυτόχρονα τα λι-
παίνουν µε τα περιττώµατά τους.

Στα µελλοντικά σχέδια του Ιωσήφ 
Ζησιάδη και της οµάδας του είναι 
να στήσει ένα σύστηµα παραγωγής 
compost µε χρήση βιοµάζας από το 
αµπέλι και το κτήµα εν συνόλω, για 
να παράγει οργανικό λίπασµα, ενώ 
σε προχωρηµένες επαφές είναι για 
να δηµιουργήσει κι ένα οργανωµέ-
νο τυροκοµείο στην Πάτµο, καθώς 
µέχρι σήµερα οι κτηνοτρόφοι στο 
νησί δεν έχουν άλλη επιλογή πα-
ρά να το τυροκοµούν µόνοι τους.

Πίσω από το πρότζεκτ μια Ένωση Ελβετών 
Οινοποιών με καλή δικτύωση στις αγορές

ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΒΑΓΙΑ
ΤΟ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ

Το οινοποιείο χτίστηκε το 2016 στην άλλη 
πλευρά του νησιού, τον οικισµό Βάγια, 

καθώς δεν βρέθηκε χώρος να αγοραστεί 
κοντά στον αµπελώνα, που νοικιάζεται µε 
µακροχρόνια µίσθωση από το µοναστήρι

του Ιωάννη Θεολόγου.

Ελαιώνας 
και δενδρώδεις

Το κτήµα περιλαµβάνει 
και ελαιώνα 10 στρεµµά-
των, συκιές, χαρουπιές,  
µουριές, κήπο slow food

ΠΕΤΡΑ
ΠΑΤΜΟΣ

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

agrenda@agronews.gr

Coca-Cola Hellas
Η Μαρία Τζελέπη 
στη διεύθυνση 
εταιρικών
Στο πλαίσιο της παγκόσµιας 
αναδιοργάνωσης που ξεκίνησε η 
The Coca-Cola Company, η Coca-
Cola Hellas ενισχύει την ηγετική 
της οµάδα µε την ένταξη της 
Μαρίας Τζελέπη ως ∆ιευθύντριας 
Εταιρικών Υποθέσεων, 
Επικοινωνίας και Βιώσιµης 
Ανάπτυξης για Ελλάδα, Κύπρο και 
Μάλτα, αντικαθιστώντας τη Σίσσυ 
Ηλιοπούλου, που έχει νέο ρόλο.

Γεροστεργιούδης
Διευθυντής 
στη Μασούτης
Τον Θεόδωρο Γεροστεργιούδη 
επέλεξε ως Γενικό ∆ιευθυντή η 
Μασούτης µε σκοπό την ενίσχυση 
της στελέχωσης της διοίκησης της 
εταιρείας. Ο κ. Γεροστεργιούδης 
διαθέτει πολυετή εµπειρία στην 
πολυεθνική συµβουλευτική 
εταιρεία KPMG του Ηνωµένου 
Βασιλείου, στο Λονδίνο, ως Audit 
and Technology Director.

JTI Hellas
Η Lili Zigoslu 
νέα διευθύνουσα
H κ. Lili Zigoslu αναλαµβάνει 
καθήκοντα CEO στη JTI Hellas, 
έχοντας παράλληλα, µε βάση την 
Αθήνα, την ευθύνη των αγορών 
Κύπρου και Μάλτας. Από το 2016 
εκτελεί χρέη Αντιπροέδρου 
Παγκόσµια για το Camel στα 
κεντρικά της JTI στην Ελβετία.

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ



Agrenda42 ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣάββατο 11 & Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου 2021

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Ανατροπές στα σχέδια των επαγγελµατιών 
της αγροτικής παραγωγής δείχνει να  επιφέ-
ρει η εκρηκτική άνοδος που καταγράφεται τις 
τελευταίες εβδοµάδες στην αγορά σκληρού 
σίτου, µε τις επιπτώσεις να απλώνονται σε 
όλες τις οικονοµικές µεταβλητές των εκµε-
ταλλεύσεων, από την εξασφάλιση εκτάσεων 
και τα ενοικιαστήρια γης µέχρι τα κόστη της 
καλλιέργειας και τις πληθωριστικές πιέσεις.

Ένα από τα βασικά ζητήµατα είναι η πλη-
θωριστική πίεση που υφίστανται οι παραγω-
γοί σκληρού σίτου ακόµα κι αν δεν µπόρε-
σαν να επωφεληθούν της ανόδου των τιµών, 
κλείνοντας την παραγωγή τους βιαστικά πά-
νω στα αλώνια και µε τη µισή τιµή από αυτήν 
που πληρώνει σήµερα η αγορά. Με δεδοµέ-
νο ότι πάνω από τις µισές ποσότητες έχουν 
ήδη φύγει από τα χέρια των αγροτών σε τι-
µές από 24 µέχρι 33 λεπτά το κιλό, τα περι-
θώρια κέρδους που άφησε η φετινή χρονιά 
είναι περιορισµένα, ειδικά αν αναλογιστεί 

κανείς και τη δυναµική που αποκτά η καλλι-
έργεια για τη νέα περίοδο. Με άλλα λόγια, έ-
χοντας κάποιος πουλήσει µε 25 λεπτά σκλη-
ρό σιτάρι, θα δυσκολευτεί τον επόµενο µήνα 
να εξασφαλίσει τόσο τις απαιτούµενες εισρο-
ές, όσο κυρίως τις καλλιεργήσιµες εκτάσεις. 

Το τελευταίο έχει µεγάλη σηµασία. Το α-
ναπάντεχο ράλι της αγοράς, φαίνεται ότι έ-
χεi ανοίξει την… όρεξη των µη αγροτών ιδι-
οκτητών µεγάλων εκτάσεων, οι οποίοι ελκύ-
ονται από τη συγκεκριµένη καλλιέργεια λό-

γω της ευκολίας της. Βλέποντας τέτοια επίπε-
δα τιµών, ήδη αρκετά στρέµµατα έχουν «σβη-
στεί» από το χάρτη των επαγγελµατιών του 
κλάδου, σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, όσο πα-
ράλληλα ανεβαίνει και το κόστος ενοικίασης 
της γης. Γενικά τις τελευταίες ηµέρες στα πα-
ραγωγικά κέντρα της χώρας οι επαγγελµατίες 
αγρότες φαίνεται να πιέζονται στις διαπραγ-
µατεύσεις µε ιδιοκτήτες γης  στην εξασφάλι-
ση ικανών εκτάσεων ενόψει του προγραµµα-
τισµού τους για τη νέα περίοδο.  

Ενδιαφέρον πάντως έχουν και µερικές αυ-
θόρµητες αντιδράσεις του αγροτικού κόσµου 
στις εξελίξεις των τελευταίων εβδοµάδων, µε 
αναγνώστη της Agrenda να αναρωτιέται χα-
ρακτηριστικά: «Με 52 λεπτά σκληρό σιτάρι, 
ποιος θα σπείρει βαµβάκι µε 64;». Πράγµατι, 
αυτές οι νέες ισορροπίες στις αγορές αγροτι-
κών εµπορευµάτων, µε δεδοµένο ότι αυτός 
ο κύκλος ανόδου απέχει ακόµα από τη συ-

µπλήρωσή του, θα στρέψουν τις παραγωγι-
κές δυνάµεις του τόπου σε καλλιέργειες µι-
κρότερης προστιθέµενης αξίας. Η αποµά-
κρυνση των επαγγελµατιών του χώρου από 
καλλιέργειες µε µεγαλύτερες απαιτήσεις αλ-
λά και µεγαλύτερο οικονοµικό βάθος και α-
ντίκτυπο δεν µπορεί παρά να κόψει µονάδες 
από το αγροτικό ΑΕΠ της χώρας. Ειδικότερα 
στην περίπτωση που τα δεδοµένα της επόµε-
νης χρονιάς αντιστρέψουν τις ισορροπίες και 
προκαλέσουν µια απότοµη διόρθωση της τι-
µής σκληρού σίτου. Συνεπώς, αρκετοί συνο-
µιλητές της Agrenda επισηµαίνουν την ανά-
γκη ο σχεδιασµός για την επόµενη χρονιά 
να µη γίνει «οδηγώντας µε τον καθρέφτη».

Οι επικείµενες ανακατατάξεις, ενόψει των 
χειµερινών σπορών από τον επόµενο µή-
να, αναµένεται ότι σίγουρα θα δουν νέα αύ-
ξηση στα στρέµµατα που θα καλλιεργηθούν 
µε σκληρό σιτάρι. Κερδισµένη αναµένεται 
να βγει και η ελαιοκράµβη, κόβοντας στρέµ-
µατα κυρίως από τον βίκο, σύµφωνα µε σκέ-
ψεις που διατυπώνουν παραγωγοί στους µε-
γάλους κάµπους της χώρας, µε το κτηνοτρο-
φικό φυτό να µην έχει ακολουθήσει το ρά-
λι των υπόλοιπων καλλιεργειών, κάτι που α-
ποδίδεται στην συνδεδεµένη ενίσχυση που 
πληρώνεται.  

«Με 52 λεπτά σκληρό σιτάρι, ποιος θα 
σπείρει βαµβάκι µε 64;». Aυτές οι νέες 

ισορροπίες στις αγορές αγροτικών 
εµπορευµάτων, µε δεδοµένο ότι αυτός 

ο κύκλος ανόδου απέχει ακόµα από 
τη συµπλήρωσή του, θα στρέψουν τις 
παραγωγικές δυνάµεις του τόπου σε 

προϊόντα µικρότερης προστιθέµενης αξίας.

Δυσκολίες σε ενοίκια γης   

και ιδιοχρησία για σκληρό σιτάρι
Η μεγάλη άνοδος στις τιμές άνοιξε την όρεξη των ιδιοκτητών να μπουν αυτοί στη σπορά

Το αναπάντεχο ράλι της αγοράς, φαίνεται 
ότι έχεi ανοίξει την… όρεξη των µη 
αγροτών ιδιοκτητών µεγάλων εκτάσεων, 
οι οποίοι ελκύονται από την καλλιέργεια 
σκληρού σίτου λόγω της ευκολίας της.
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Σε κάθε περίπτωση, οι πληθωριστικές πιέσεις 
ήδη χτυπούν από πολλές πλευρές τα περιθώ-
ρια κέρδους των ελληνικών αγροτικών εκµε-
ταλλεύσεων και αυτό παρά τις πρωτοφανείς 
τιµές των εµπορευµάτων, ειδικά του σκληρού 
σίτου και του καλαµποκιού, έναν κοινό πα-
ρονοµαστή και σε άλλες αγροτικές ζώνες του 
κόσµου, κάτι που αναδεικνύει σε πρόσφατο 
ρεπορτάζ του το πρακτορείο Bloomberg, µε 
αιχµή τη ζώνη καλαµποκιού των ΗΠΑ.

Οι απόψεις πάντως διίστανται αναφορι-
κά µε τον παροδικό χαρακτήρα του πληθω-
ρισµού αυτού. Κεντρικές Τράπεζες και πλή-
θος αναλυτών, εκτιµούν ότι ο πληθωρισµός 
αυτός πράγµατι θα συµµαζευτεί, ίσως και µό-
νος του, χωρίς δηλαδή να χρειαστεί να γίνουν 
ουσιαστικές παρεµβάσεις ή να ενεργοποιη-
θούν µηχανισµοί λιτότητας. Από την άλλη, 
οι Financial Times και µερίδα δύσπιστων α-
ναλυτών εκφράζουν ανησυχίες ότι όχι µόνο 
ο πληθωρισµός ήρθε για να µείνει, αλλά ότι 
θα προκαλέσει δοµικές αλλαγές στην προο-
πτική ανάπτυξης των ανεπτυγµένων οικονο-
µιών της ∆ύσης. 

Η αύξηση των διεθνών τιµών ενέργειας σε 
συνδυασµό µε την εκτόξευση των τιµών στις 
πρώτες ύλες αποτελούν εκρηκτικό κοκτέιλ ό-
σο οι ανατιµήσεις περνούν στην καθηµερινό-
τητα των τελικών καταναλωτών. Καύσιµα, η-
λεκτρικό ρεύµα και αρκετά είδη σουπερµάρ-
κετ έχουν ήδη ανατιµηθεί όµως αναµένονται 
µεγαλύτερες αυξήσεις εντός του Σεπτεµβρί-
ου, γεγονός που έχει σηµάνει συναγερµό στο 
κυβερνητικό επιτελείο.

«Οι αυξήσεις στις διεθνείς τιµές των πρώ-
των υλών που αναπόφευκτα πέρασαν και το 
κατώφλι της ελληνικής αγοράς προβληµατί-
ζουν παραγωγούς, εισαγωγείς και εµπόρους». 
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρό-
εδρος του Περιφερειακού Επιµελητηριακού 
Συµβουλίου Αττικής και του Εµπορικού και 
Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Πειραιώς Βασί-
λης Κορκίδης, η εισαγόµενη ακρίβεια βλάπτει 
σοβαρά αγορά και καταναλωτές.

Οι ανατιµήσεις δεν πηγάζουν πάντως α-
ποκλειστικά από το κόστος των πρώτων υ-
λών, ούτε αποδίδονται µόνο στη µειωµένη 
αγροτική παραγωγή σε βασικά κέντρα του 
κόσµου, από τη χώρα µας, µέχρι τις ΗΠΑ και 
τη Βραζιλία. Ως γνωστόν συνέπεσαν τα πα-
ραπάνω µε την αύξηση της ζήτησης στην Α-
σία, ενώ παράλληλα αυξήθηκε κατακόρυφα 
το κόστος των ναύλων µεταφοράς container 
από 350% έως και 485% µέσα σε ένα χρόνο, 
εξαιτίας των επιπλοκών της πανδηµίας.

Κόστος με άλλα 6 λεπτά το κιλό 
στο γάλα από ζωοτροφές, ντίζελ
ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 

gogos@agronews.gr

Κατά 6 λεπτά ανά κιλό αγελαδινού γάλακτος έ-
χει αυξηθεί µέσα σε έναν χρόνο (από τον Σεπτέµ-
βριο του 2020) το κόστος παραγωγής στις οργα-
νωµένες µονάδες της χώρας, µε την µερίδα του 
λέοντος των ανατιµήσεων να πηγαίνει στο πετρέ-
λαιο και τις ζωοτροφές. Την ίδια στιγµή οι βιοµη-
χανίες στη ζώνη γάλακτος της χώρας έχουν δια-
τηρήσει αµετάβλητες τις τιµές παραγωγού µεταξύ 
των 0,385 και 0,395 ευρώ το κιλό. Να σηµειωθεί 
ότι αυτά τα επίπεδα τιµών αφορούν σε συµφωνί-
ες µεγάλων ποσοτήτων, µε τις µικρότερες µονά-
δες να µην αγγίζουν καν αυτήν την χαµηλή για 
τα δεδοµένα της συγκυρίας τιµολόγηση. 

Σε µια παράλληλη ανάγνωση του κόστους πα-
ραγωγής, η µέση τιµή όπως αυτή έχει διαµορφω-
θεί το πρώτο 9µηνο του 2021 για την αγορά κα-
λαµποκιού από µια αγελαδοτροφική µονάδα α-
νέρχεται σε 25 λεπτά το κιλό. Το ενσίρωµα αγγί-
ζει τα 6 λεπτά το κιλό, η σόγια τα 45 λεπτά, το τρι-
φύλλι τα 20 λεπτά και το πετρέλαιο τα 1,088 ευ-
ρώ το λίτρο. Για το 2020 οι αντίστοιχες µέσες τιµές 
διαµορφώνονται σε 16 λεπτά το κιλό για το καλα-
µπόκι, 5 λεπτά για ενσίρωµα, 38 λεπτά για σόγια, 
14 λεπτά για τριφύλλι και 84 λεπτά για πετρέλαιο.  

Για την παραγωγή δηλαδή 220.000 κιλών γά-
λακτος σε µηνιαία κλίµακα, το κόστος επιβάρυν-
σης µιας καλά οργανωµένης φάρµας που αγορά-
ζει και αποθεµατοποιεί µεγάλες ποσότητες κτηνο-
τροτροφικών εισροών για τη δηµιουργία αποθε-
µάτων αγγίζει τα 13.810 ευρώ. Να σηµειωθεί ότι 
για µικρότερες µονάδες που είναι και πιο ευάλω-
τες στις διακυµάνσεις των αγορών, το κόστος εί-
ναι µεγαλύτερο, αφού ήδη οι τιµή για σπυρί κα-
λαµποκιού διαµορφώνεται αυτές τις ηµέρες σε 
290 ευρώ ο τόνος, το τριφύλλι που έχει τελειώσει 
κιόλας όπως µεταφέρουν άνθρωποι της αγοράς 
στην Agrenda έχει φτάσει στα 25 λεπτά το κιλό, 
µε το κριθάρι επίσης να έχει υπερβεί τα 25 λεπτά. 

Έτσι, από εκεί που το κόστος παραγωγής το 2020 
ανερχόταν σε 30 λεπτά το κιλό, επίπεδο που άφη-
νε κάτι παραπάνω από 8 λεπτά ανά κιλό γάλακτος 
στις µονάδες για την κάλυψη των υπόλοιπων εξό-
δων και για να αφήσουν ένα εισόδηµα στους κτη-
νοτρόφους, πλέον τα 2,5 λεπτά που αποµένουν 
καθιστούν την ενασχόληση µε τον συγκεκριµέ-
νο κλάδο µη βιώσιµη οικονοµικά, όπως αναφέ-
ρουν αρκετοί παραγωγοί στην Agrenda. Με άλλα 
λόγια, η αγορά καλείται πλέον να πληρώσει του-
λάχιστον 6 λεπτά επιπλέον στον παραγωγό, δια-
µορφώνοντας τιµές άνω των 44 λεπτών το κιλό.

Όπως εξηγεί άνθρωπος της αγοράς στην εφηµε-
ρίδα, ο ανταγωνισµός µεταξύ των µονάδων στην 
συγκεκριµένη κατηγορία δύσκολα θα µπορούσε 
να διαµορφώσει µια τέτοια δυναµική ανόδου ω-
στόσο. Σε αντίθεση µε το τι συµβαίνει στην περί-
πτωση του πρόβειου και του γίδινου γάλακτος, 
στην αγορά αγελαδινού η συγκέντρωση της αγο-
ράς είναι αρκετά περιορισµένη στα χέρια τριών – 
τεσσάρων µεγάλων βιοµηχανιών που µπορούν 
και συντονίζονται καλύτερα µεταξύ τους για την 
διαµόρφωση των τιµών. Ωστόσο, µε δεδοµένο ό-
τι τα θεµελιώδη στις διεθνείς αγορές αγροτικών 
προϊόντων δεν προϊδεάζουν σε καµία περίπτωση 
για αντιστροφή του πληθωριστικού κύµατος ανα-
τιµήσεων στις πρώτες ύλες, ο χειµώνας µόνο νέ-
ες αυξήσεις µπορεί να φέρει. Υπό αυτήν την έν-
νοια, το ολιγοπώλιο που διατηρούν οι µεγάλες 
γαλακτοβιοµηχανίες ενδέχεται να περιορίσει πε-
ραιτέρω την ήδη ελλειµµατική παραγωγή αγελα-
δινού γάλακτος στην Ελλάδα, σε περίπτωση που 
δεν αλλάξει η στάση τους. Μια ενίσχυση των τι-
µών παραγωγού κρίνεται πλέον απαραίτητη, α-
φού οι λιγοστές καλά οργανωµένες αγελαδοτρο-
φικές µονάδες που έχουν αποµείνει, ήδη έχουν 
δροµολογήσει µεγάλες επενδύσεις τόσο για την 
αναβάθµιση του εξοπλισµού τους, όσο και την ε-
πέκτασή προς το βιοαέριο και ένα στραβοπάτηµα 
τώρα, θα µπορούσε να καταστεί µοιραίο για τον 
εγχώριο κλάδο.  

∆ιεθνής αγορά
Προβληµατισµοί 
από τη Rabobank 
για τις αντοχές 
του αγελαδινού 
γάλακτος στις 

πιέσεις που φέρνει 
η µείωση της 

κατανάλωσης στην 
Ασία και δη την 

Κίνα

Αύξηση 
στα στρέµµατα
Οι επικείµενες ανα-
κατατάξεις, ενόψει 

των χειµερινών 
σπορών, αναµένεται 
ότι σίγουρα θα δουν 

νέα αύξηση στα 
στρέµµατα σκληρού

Αγελαδινό
Η αγορά καλείται 

να πληρώσει 
τουλάχιστον 6 
λεπτά επιπλέον 

στον παραγωγό, και 
σε τιµές άνω των 

44 λεπτών το κιλό

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

ΕΝΣΙΡΩΜΑ

ΣΟΓΙΑ

ΤΡΙΦΥΛΛΙ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

ΤΙΜΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
(ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)
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Την ώρα που τα περιστατικά νοθείας στα τρό-
φιµα αυξάνουν και πληθαίνουν, το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης προαναγγέλλει νέο νο-
µοθετικό πλαίσιο για ελέγχους στην αγορά 
κυρίως των ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντων µε πιο αυ-
στηρά πρόστιµα και δηµοσιοποίηση των πα-
ραβατών. Η νοµοθετική πρωτοβουλία, µε βά-
ση τις δηλώσεις του αρµόδιου υπουργού Σπή-
λιου Λιβανού, τοποθετείται εντός του φθινο-

πώρου, ενώ επιδιώκεται όπως λέει να προστα-
τευτούν οι παραγωγοί από αθέµιτες πρακτι-
κές και να διαµορφωθούν όροι για καλύτερες 
τιµές. «Και επειδή το νοµοθετικό πλαίσιο δεν 
επιτρέπει και πολύ µεγάλα, ηχηρά πρόστιµα, 
το αλλάζουµε µε αποφάσεις υπουργικές και 
µε έναν καινούργιο νόµο που θα φέρουµε µέ-
σα στο φθινόπωρο. [...] Με αυτόν τον τρόπο 
διασφαλίζουµε και το προϊόν και το ΠΟΠ και 

τη φήµη της χώρας και τους παραγωγούς και 
τους καταναλωτές. […]∆ηµιουργούµε: Πρώ-
τον, ένα νέο καθεστώς και νοµικό πλαίσιο µέ-
σω του οποίου θα µπορούµε να αυξήσουµε 
τα πρόστιµα, να γίνουµε δηλαδή πιο αυστη-
ροί. ∆εύτερον, να µπορούµε να δηµοσιοποι-
ούµε τα ονόµατα των παραβατών ώστε να ξέ-
ρει ο καταναλωτής και να προστατεύεται», εί-
πε στο ραδιόφωνο του Σκάι.

Αυστηρά πρόστιμα και δημοσιοποίηση νοθευτών τροφίμων

Τέλη Οκτωβρίου, 
επιδιώκει ο Δήμαρχος 
Αριστοτέλη να 
φέρει τον πρόεδρο 
της αγοράς Rungis, 
Stephane Layani, στην 
Ανατολική Χαλκιδική 
για να κάνει αυτοψία 
στα δύο τυροκομεία 
της περιοχής

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Έτοιµη να «ανοίξει την πόρτα» της µε-
γαλύτερης, παγκοσµίως, αγοράς φρέ-
σκων τροφίµων, της γαλλικής «Rungis», 
µε ετήσιο τζίρο άνω των 9 δισ. ευρώ, 
στην οποία συµµετέχουν 1.200 επιχει-
ρήσεις, σε µια έκταση 2.340 στρεµµά-
των, λίγο έξω από το Παρίσι είναι η φέ-
τα της Χαλκιδικής.

«Κλειδί» για το κυοφορούµενο super 
deal, που εφόσον τελεσφορήσει θα δη-
µιουργήσει τεράστιες αναπτυξιακές προ-
οπτικές για το προϊόν και τις τοπικές 
κτηνοτροφικές και µεταποιητικές επι-
χειρήσεις, αποτέλεσε ο ετήσιος θεσµός 
«Kouzina», που προωθεί τον τουρισµό 
της Ανατολικής Χαλκιδικής, µέσα α-
πό µια σειρά ποικίλων γαστρονοµικών 
δράσεων.

Όλα ξεκίνησαν όταν τον Οκτώβριο 
του 2020, λίγο πριν από το δεύτερο πο-
λύµηνο lockdown, για τον περιορισµό 
της πανδηµίας κορωνοϊού, ο ∆ήµος Α-
ριστοτέλη σε συνεργασία µε το Επιµε-
λητήριο Χαλκιδικής πήγαν στην πόλη 
του Φωτός για ένα προωθητικό ταξίδι, το 
οποίο περιλάµβανε, µεταξύ άλλων, και 
ένα γεύµα µε προϊόντα της Ανατολικής 
Χαλκιδικής στο εστιατόριο της Ντίνας Νι-
κολάου στο Παρίσι. Η γνωστή Ελληνίδα 
σεφ είχε προσκαλέσει και τον πρόεδρο 
της αγοράς Rungis, Stephane Layani, ο 
οποίος όταν δοκίµασε τη φέτα της περι-
οχής ενθουσιάστηκε και δήλωσε στην 
αντιπροσωπεία της Χαλκιδικής πως το 

συγκεκριµένο προϊόν θα µπει στους κα-
ταλόγους της αγοράς. Μάλιστα, έδωσε 
την προσωπική του κάρτα, καθώς και 
το όνοµα και το τηλέφωνο επικοινωνί-
ας συνεργάτη του, ώστε να γίνουν επα-
φές για τα περαιτέρω διαδικαστικά και 
η εντολή του να γίνει πράξη.

Στην Αρναία το φθινόπωρο 
ο πρόεδρος της αγοράς Rungis

«Είχε θέσει έναν όρο, πριν οριστικο-
ποιηθεί η συµφωνία. Να έρθει και να 
κάνει αυτοψία στα τυροκοµεία της πε-
ριοχής. Αµέσως µετά, όµως, ήρθε το 

lockdown που κράτησε µέχρι τις αρχές 
Μαΐου και προσωρινά οι επαφές πάγω-
σαν, διότι ο άνθρωπος δεν µπορούσε να 
πετάξει για την Ελλάδα», ανέφερε στην 
Agrenda ο ∆ήµαρχος Αριστοτέλη, Στυ-
λιανός Βαλιάνος. Ο ίδιος ωστόσο σηµεί-
ωσε πως «έχουµε αναθερµάνει τις επα-
φές και προγραµµατίζουµε να φέρου-
µε τον κ. Layani στην Ανατολική Χαλκι-
δική για να κάνει αυτοψία στα δύο τυ-
ροκοµεία της περιοχής, προς το τέλος 
Οκτωβρίου ή στις αρχές Νοεµβρίου».

Η αλήθεια είναι πως φέτα παρασκευά-
ζει στην περιοχή το τυροκοµείο του Θε-

Για «ιστορική επι-
τυχία» κάνει λόγο 
ο ∆ήµαρχος Αρι-
στοτέλη, εφόσον 
η συµφωνία γίνει 
πραγµατικότητα.

Συνεργασία με την «Rungis»

Κυοφορείται 
γαλλικό ντηλ με 
τη φέτα Χαλκιδικής

1.200
Eπιχειρήσεις

Συμμετέχουν

Έκταση

Ετήσιος τζίρος

Καταναλωτές

9
ΔΙΣ. ΕΥΡΩ

2.340
Στρέμματα

18
ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ

Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ RUNGIS
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Συµπεριφορά 
καταναλωτών

Καθοριστικής σηµασίας 
παράµετρος για να 
έχουν αποτέλεσµα οι 
δράσεις στο πεδίο της 
βιο-οικονοµίας, όπως 
επισήµανε ο διευθυντής 
προπτυχιακών σπουδών 
του Perrotis College, 
Κώστας Ρότσιος, 
αποτελεί η 
συµπεριφορά των 
καταναλωτών. 
«Η αλλαγής στις 
διατροφικές µας 
συνήθειες µε στροφή 
για παράδειγµα σε 
προϊόντα φυτικής 
παραγωγής, µπορεί να 
συµβάλλει σηµαντικά 
στην προσπάθεια 
αειφορικής ανάπτυξης» 
είπε χαρακτηριστικά.

Σάββατο 11 & Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου 2021

Μια ανασκόπηση της χρονιάς και το ζήτηµα της 
νοµικής διαµάχης για το ΠΟΠ Καλαµάτα απα-
σχόλησε την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 
των Μελών της ΠΕΜΕΤΕ που έγινε στις 4 Σεπτεµ-
βρίου 2021 στην Λάρισα. Όπως αναφέρθηκε α-
πό τον Πρόεδρο της ΠΕΜΕΤΕ Νέλο Γεωργούδη, 
η χρονική περίοδος από την προηγούµενη Γε-
νική Συνέλευση της ΠΕΜΕΤΕ (12/9/20), συνέχι-
σε να δοκιµάζει τις αντοχές της οικονοµίας, των 

επιχειρήσεων και της κοινωνίας λόγω της πίε-
σης που εξακολουθούν να ασκούν οι επιπτώ-
σεις της πανδηµίας.

Οι ελληνικές επιτραπέζιες ελιές το 2020, παρά 
το κλείσιµο της HORECA στις διεθνείς αγορές και 
σύµφωνα µε τα αναθεωρηµένα στοιχεία της ΕΛ-
ΣΤΑΤ, εµφανίζουν άνοδο αξίας των εξαγωγών 
κατά 2% περίπου σε σύγκριση µε την προηγού-
µενη χρονιά ρεκόρ, φθάνοντας τα 529 εκατ. ευ-

ρώ, µε περίπου 210.000 τόνους προϊόντος. Πα-
ράλληλα, γνωστοποιήθηκε και η επιστολή του 
Ευρωπαίου Επιτρόπου Γεωργίας Γιάνους Βοϊτσιε-
χόφσκι που µεταξύ άλλων αναφέρει ότι:  «Η ποι-
κιλία “Καλαµών” που είναι επίσης γνωστή µε το 
συνώνυµο της “Καλαµάτα”, καλλιεργείται ευρέ-
ως στην Ελλάδα εκτός της οριοθετηµένης γεω-
γραφικής περιοχής του προϊόντος ΠΟΠ “Ελιά Κα-
λαµάτας”, πριν από την καταχώριση της ΠΟΠ».

Αύξηση εξαγωγών ελιάς που άγγιξαν τα 529 εκατ. ευρώ

Ως αδήριτη προβάλει, πλέον, η ανάγκη 
για την είσοδο της Ελλάδας στο «χάρ-
τη» της παγκόσµιας πολιτικής για την 
βιο-οικονοµία µε εθνικό σχέδιο δρά-
σης και όχι απλά µε θεωρητικές πολι-
τικές διακηρύξεις, εάν θέλει να προλά-
βει το τρένο των εξελίξεων που συντε-
λούνται στη διεθνή σκηνή, πριν να εί-
ναι πολύ αργά. Αν και η χώρα µας έ-
χει, ήδη, διανύσει κάποια βήµατα, σε 
σχέση µε τον καινούριο και ταχέως α-
ναπτυσσόµενο τοµέα της βιο-οικονο-
µίας, που έχει στον πυρήνα της φιλο-
σοφίας του την αξιοποίηση ανανεώσι-
µων πηγών µε αποτελεσµατικές βιοδι-
εργασίες, αλλά και οικο-βιοµηχανικές 
συνεργασίες, για την παραγωγή βιώ-
σιµων βιοπροϊόντων, νέων θέσεων ερ-
γασίας και εισοδήµατος, τα βήµατα αυ-
τά χαρακτηρίζονται δειλά και κυρίως α-
ποσπασµατικά.

Η άποψη αυτή διατυπώθηκε κατά τη 
διάρκεια των εργασιών του 3ου θερι-
νού σχολείου για τη κυκλική Βιοοικο-
νοµία, που πραγµατοποιήθηκε και φέ-
τος από τις 6 έως και τις 10 Σεπτεµβρίου 
στη Θεσσαλονίκη, στις εγκαταστάσεις 
του Perrotis College, σ συνεργασία µε 
το ΕΚΠΑ, το ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο Ελ-
λάδος και το European Community of 
Practice for Bioeconomy, µε 170 συµ-
µετοχές από 20 χώρες.

«Υπάρχουν κάποιες µικρές ενθαρρυ-
ντικές εστίες, χρειάζεται, όµως, να γί-

νει χαρτογράφηση της τρέχουσας κατά-
στασης, επιλογή στρατηγικών στόχων, 
εύρεση πόρων και σύνδεση µε την εκ-
παίδευση και τη δια βίου κατάρτιση», 
ανέφερε στην Agrenda ο καθηγητής 
βιοχηµείας του ΕΚΠΑ, Κωνσταντίνος 
Βοργιάς, για όσα γίνονται στην Ελλά-
δα, θυµίζοντας πως ήδη η Ε.Ε., έχοντας 
ως στόχο να καταστεί η πρώτη κλιµα-
τικά ουδέτερη ήπειρος µέχρι το 2050, 
έχει θέσει τη βιο-οικονοµία πολύ ψη-
λά στη λίστα µε τις προτεραιότητές της.

Όπως εξήγησε ο κ. Βοργιάς για τον 
τοµέα της βιο-οικονοµίας το κοµµάτι της 
διαχείρισης των τροφίµων είναι πρώ-
τη προτεραιότητα και έπονται οι ζωο-
τροφές, τα υλικά συσκευασίας και η ε-
νέργεια. Σε ό,τι αφορά ειδικότερα στο 
πεδίο των τροφίµων, υποστήριξε πως 
Ελλάδα έχει στρατηγικό πλεονέκτηµα 
από πλευράς ποιότητας, αλλά και ποι-
κιλότητας των τροφών που παράγει, ο-
πότε η περαιτέρω ανάπτυξη µοντέρνων 
καλλιεργειών συνδυαστικά µε µείωση 
των φυτοφαρµάκων, της υπερκατανά-
λωσης νερού και του ελέγχου των καλ-
λιεργειών, µέσω των νέων ψηφιακών 
τεχνολογιών, θα απαιτήσει προσαρµο-
γές και νέους ανθρώπους να ασχολη-
θούν µε την πρωτογενή παραγωγή, αλ-
λά και τις περαιτέρω δευτερογενείς δι-
αδικασίες, ανοίγοντας νέες θέσεις ερ-
γασίας και δηµιουργώντας πρόσθετο 
εισόδηµα. ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

όφιλου Καραγιάννη στην Αρναία -και µε 
αυτή ενθουσιάστηκε ο Stephane Layani- 
ωστόσο στις προθέσεις των ανθρώπων 
του ∆ήµου Αριστοτέλη, αλλά και της Α-
ριστοτελικής Σύµπραξης (σ. σ. είναι έ-
να cluster που έχουν συστήσει ξενοδό-
χοι, εστιάτορες και παραγωγοί του πρω-
τογενούς τοµέα), είναι να τον συνοδεύ-
σουν και στο τυροκοµείο Σταθώρη στην 
Ιερισσό, το οποίο είναι φηµισµένο για το 
κατσικίσιο τυρί που παρασκευάζει. «Αν 
καταφέρουµε να βάλουµε τη φέτα µας 
σε αυτή την παγκόσµια αγορά, θα µιλά-
µε για µια ιστορική επιτυχία. Την πόρ-
τα εµείς θα την ανοίξουµε, εναπόκειται 
όµως και στους επιχειρηµατίες να κά-
νουν τις σχετικές επαφές µε επιχειρή-
σεις της Rungis, προκειµένου να κλεί-
σουν εµπορικές συµφωνίες», µας είπε 
ο κ. Βαλιάνος.

«Η µεγάλη ανακοίνωση του 2022 α-
φορά στον ορεινό όγκο. Μέχρι το τέλος 
του 2021 αναθέτουµε την εκπόνηση µε-
λέτης για την ανάπτυξη του αγροτουρι-
σµού στον ορεινό όγκο», αποκάλυψε 
παράλληλα ο κ. Βαλιάνος, όσον αφορά 
την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

«Kouzina»
Κλειδί για το 

κυοφορούµενο 
super deal προς 

όφελος της 
τοπικής αγροτι-
κής οικονοµίας, 

αποτέλεσε ο 
ετήσιος θεσµός 

«Kouzina»

Σε χαμηλές πτήσεις η βιο-οικονομία στην 
Ελλάδα, ζέον το κομμάτι αγροδιατροφής
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Μειώσεις
σε καύσιμα
και ενέργεια
ζητούν 
οι παραγωγοί
Λαϊκών
Στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού 
από το βήµα της ∆ΕΘ στρέφουν την 
προσοχή τους και οι παραγωγοί 
Λαϊκών Αγορών, οι οποίοι περιµένουν 
από το κυβερνητικό επιτελείο να 
σταθεί αρωγός µε  µέτρα όπως, η 
µείωση του αγροτικού πετρελαίου, 
ειδικά τιµολόγια που θα αφορούν το 
ηλεκτρικό ρεύµα αλλά κι άλλα µέτρα 
που έχουν τεθεί κατά καιρούς 
υπ΄όψιν του. 
Μάλιστα, σύµφωνα µε την Γενική 
Συνοµοσπονδία Παραγωγών 
Επαγγελµατιών και Βιοµηχανικών 
Ειδών Λαϊκών Αγορών, ο 
παραγωγικός ιστός διανύει µια 
περίοδο που πρωτόγνωρες 
καταστροφές της αγροτικής 
παραγωγής  από τις ακραίες 
χαλαζοπτώσεις και τους καύσωνες, 
ενώ στον αντίποδα κυριαρχούν 
οι εξαγγελλόµενες σε παγκόσµιο 
επίπεδο ανατιµήσεις µε αποτέλεσµα 
την εκτόξευση των τιµών σε 
πετρέλαιο, λιπάσµατα, φυτοφάρµακα, 
µεταφορές, ηλεκτρικό ρεύµα κλπ κλπ.
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, 
συνεχίζει η Συνοµοσπονδία, έχει 
ξεκινήσει «ένας χορός συκοφαντίας 
και δυσφήµισης» από διάφορα µέσα, 
κατηγορώντας αγρότες, παραγωγούς, 
και Λαϊκές Αγορές για ένα δήθεν 
αδυσώπητο µπαράζ ανατιµήσεων 
εις βάρος του Έλληνα καταναλωτή, 
προαναγγέλλοντας συγχρόνως ένα 
πογκρόµ ελέγχων στους παραγωγούς 
ειδικότερα...από το χωράφι µέχρι τον 
πάγκο. «Αλγεινή δε εντύπωση 
προκαλεί η τοποθέτηση αυτή , µιας και 
για πρώτη φορά αποποιείται , και γιατί 
άραγε...ο κανόνας του 1 προς 5 , ο 
κανόνας δηλαδή που κατηγορεί τους 
µεσάζοντες ότι µεταπωλούν ακριβά 
κι είναι εκείνοι οι αποκλειστικά 
υπεύθυνοι για την ακρίβεια των 
καταναλωτικών αγαθών γενικότερα» 
σηµειώνεται, ζητώντας από την 
κυβέρνηση να σταθεί στο ύψος των 
περιστάσεων.

Άδειο το ρεζερβουάρ, επείγει 
επιστροφή ΕΦΚ πετρελαίου
Προσδοκίες αγροτών για πρωθυπουργική εξαγγελία από το βήμα της ΔΕΘ 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Μήνυµα οικονοµικής εξάντλησης εκπέµπουν 
το τελευταίο διάστηµα οι αγροτικές εκµεταλ-
λεύσεις της χώρας, µε το κόστος της ενέργει-
ας να βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά, ροκανί-
ζοντας το εισόδηµα των αγροτών, ακόµα και 
σε µια εµπορική περίοδο κατά την οποία τα 
περισσότερα προϊόντα τυγχάνουν καλύτερης 
τιµολόγησης στις αγορές. Ειδικά τους τελευ-
ταίους µήνες, οι ανατιµήσεις στο ηλεκτρικό 
ρεύµα και στα καύσιµα, έχουν επαναφέρει 
στο προσκήνιο την ανάγκη θέσπισης µειω-
µένου ειδικού φόρου κατανάλωσης για το 
αγροτικό πετρέλαιο ή την επιστροφή του ει-
δικού φόρου κατανάλωσης. 

Η γενική αίσθηση στα παραγωγικά κέντρα 
της χώρας θέλει τα κόστη αυτής της κατηγορί-
ας εισροών να καθιστούν δύσκολη την αντα-
πόκριση των παραγωγών στις ανάγκες της ε-
περχόµενης καλλιεργητικής περιόδου, µε τους 
πιο αισιόδοξους συνοµιλητές της Agrenda να 
εκτιµούν ότι δεν µπορεί παρά να επέλθει µια 
ρύθµιση µέσω της επαναφοράς του αγροτικού 
πετρελαίου. Αρκετοί εξ αυτών αναµένουν κά-
ποια εξαγγελία του πρωθυπουργού από το βή-
µα της ∆ιεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, σχο-
λιάζοντας ότι εφόσον οι αριθµοί οικονοµικής 
ανάπτυξης είναι θετικοί, µια διευκόλυνση των 
παραγωγών θα επέτρεπε την επέκταση των αι-
σιόδοξων αυτών οικονοµικών επιδόσεων και 

στον αγροτικό τοµέα, µέχρις ενός σηµείου. 
Την κατάσταση έχει δυσχεράνει η σηµα-

ντική αύξηση του ηλεκτρικού ρεύµατος που 
έχει σηµειωθεί την τελευταία περίοδο και ε-
ξανεµίζει το εισόδηµα των αγροτών, έπειτα 
από µια περίοδο έντονου καύσωνα και πα-
ρατεταµένης ξηρασίας, κατά την οποία οι 
γεωτρήσεις δούλευαν ασταµάτητα. Ωστό-
σο και το πετρέλαιο έχει πάρει τουλάχιστον 
30 µε 40 λεπτά το λίτρο. 

Σε αντίθεση, µε άλλα κράτη της ΕΕ, στα ο-
ποία το κόστος  των  καυσίµων αποτελεί µό-
λις το 3,5% περίπου του συνολικού κόστους 
παραγωγής αγροτικών προϊόντων, σύµφω-
να µε στοιχειά της Eurostat, στην χώρα µας 
το ποσοστό αυτό αγγίζει περίπου το 10%. Η 
διαφορά αυτή οφείλεται στον αυξηµένο ει-
δικό φόρο κατανάλωσης πετρελαίου που ι-
σχύει στη χώρα µας.

Αν και η  Οδηγία 2003/96/ΕΚ επιτρέπει 
σε ένα κράτος µέλος της ΕΕ να θεσπίσει µη-
δενικά ή ελάχιστα επίπεδα φορολογίας στα 
ενεργειακά προϊόντα και την ηλεκτρική ε-
νέργεια που χρησιµοποιούνται στη γεωρ-
γία, την κτηνοτροφία και τη δασοκοµία αυ-
τό δεν έχει γίνει στην Ελλάδα µε ουσιαστι-
κό και πρακτικό τρόπο που να βοηθάει τον 
πρωτογενή τοµέα. Η αξιοποίηση της Οδη-
γίας 2003/96/ΕΚ γίνεται από άλλες οµοει-
δής παραγωγικά χώρες µε αποτέλεσµα µε 
την εφαρµογή π.χ. της παροχής αγροτικού 
πετρελαίου µε ελάχιστο ειδικό φόρο (φθη-
νότερο) σε αντίθεση µε τη χώρα µας, που 
παραµένει µέσα στις δέκα χώρες µε τις πιο 
υψηλές τιµές πώλησης πετρελαιοειδών.

Άµεσα µέτρα µείωσης του κόστους ενέρ-
γειας στον πρωτογενή τοµέα και εφαρµο-
γή µειωµένου ειδικού φόρου κατανάλωσης 
για το αγροτικό πετρέλαιο ή την επιστρο-
φή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αιτεί-
ται µεταξύ άλλων και η κοινοβουλευτική ο-
µάδα του Κινήµατος Αλλαγής. Με σχετική 
ερώτηση που καταθέτουν οι βουλευτές του 
ΚΙΝΑΛ στα υπουργεία Οικονοµικών και Α-
γροτικής Ανάπτυξης, υποστηρίζουν ότι τα 
βασικότερα στοιχεία που επιβαρύνουν ση-
µαντικά το κόστος παραγωγής αποτελεί το 
κόστος ενέργειας και ειδικά το κόστος του 
πετρελαίου και της ηλεκτρικής ενέργειας 
και ζητούν νοµοθετική ρύθµιση προς διευ-
κόλυνση των αγροτών.

Ακριβό ρεύµα
Μεγάλο βάρος η σηµαντική αύξηση 

του ηλεκτρικού ρεύµατος την 
τελευταία περίοδο που εξανεµίζει 
το εισόδηµα των αγροτών, έπειτα 
από µια περίοδο έντονου καύσωνα 

και παρατεταµένης ξηρασίας
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Η υλοποίηση ενός µακροπρόθεσµου οράµατος για 
την ύπαιθρο της ΕΕ, µέχρι το 2040 ορίστηκε ως 
στόχος κατά τις εργασίες του Άτυπου της 
Σλοβενίας, µε τον υφυπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης Γιώργο Στύλιο, να προβάλλει την 
ανάγκη ανάπτυξης συνεργειών τόσο σε εθνικό όσο 
και ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειµένου η υλοποίηση 
του οράµατος αυτού να καταστεί δυνατή. Επί του 
θέµατος αυτού, κατά την εισήγησή του ανέφερε 
ότι «το στοίχηµα» για την πράσινη µετάβαση, σε 

συνδυασµό µε την ολοκληρωµένη στήριξη των 
ανθρώπων και των περιοχών της υπαίθρου, 
«µπορεί και πρέπει να αναµορφώσει την Ευρώπη 
στο σύνολό της».
Αναφορικά µε τα προβλήµατα που
αντιµετωπίζουν οι περιοχές της υπαίθρου, ο κ. 
Στύλιος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη γήρανση του 
αγροτικού πληθυσµού, στην υψηλή ανεργία των 
νέων της υπαίθρου και στις έκτακτες προκλήσεις 
εξαιτίας των αντίξοων κλιµατικών συνθηκών.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Με µια καίρια παρέµβαση και αιτή-
µατα επενδύσεων σε φυσικές και 
ψηφιακές υποδοµές στα ευρωπα-
ϊκά χωριά διέκοψε το κατά τ΄άλλα 
ανάλαφρο πρόγραµµα των υπουρ-
γών Γεωργίας της ΕΕ στην άτυπη 
σύνοδο της Σλοβενίας, η επικεφα-
λής της Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας 
Νέων Αγροτών, Ντιάνα Λένζι. Η Ι-
ταλίδα αµπελουργός και οινοποι-
ός στην ιδιότητα, συµµετείχε στο Ά-
τυπο του Κρανζ της Σλοβενίας που 
έλαβε χώρα από τις 5 έως τις 7 Σε-
πτεµβρίου, κατά το οποίο οι φιλο-
ξενούµενοι της σλοβενικής προε-
δρίας της ΕΕ επισκέφτηκαν καινο-
τόµα εγχειρήµατα του τοµέα της α-
γροδιατροφής της χώρας, όπως  το 
Κέντρο Βιοτεχνολογίας και Τουρι-
σµού, όπου παρακολούθησαν τη 
διαδικασία εκπαίδευσης των νέ-
ων αγροτών στη Σλοβενία. 

Κεντρική θεµατική του Άτυπου ή-
ταν η διασύνδεση των επαρχιών µε 
τα αστικά κέντρα, όπου οι υπουρ-
γοί παραδέχτηκαν ότι ο χαρακτή-
ρας των χωριών αλλάζει και νέες 
δραστηριότητες έρχονται να αντα-
γωνιστούν την αγροτική παραγω-
γή η οποία µονοπωλεί µέχρι σήµε-
ρα το ενδιαφέρον. Κοινή ήταν η πε-
ποίθηση πως απαραίτητο είναι να 
βρεθεί µια µέση οδός που να επι-
τρέπει τη πολυλειτουργικότητα των 
αγροτικών κοινοτήτων. Ωστόσο, ό-
πως επεσήµανε η Ιταλίδα Ντιάνα 
Λένζι, προτού φτάσουν στη µέση 
λύση, οι νέοι αγρότες χρειάζονται 
υποδοµές, προώθηση συλλογικών 
σχηµάτων και γενικά τη διευκόλυν-
ση της συµµετοχής τους στην αγρο-
τική παραγωγή, µε ό,τι αυτό συνε-
πάγεται (µεταβιβάσεις, πρόσβαση 
σε αγροτική γη κλπ.). 

«Οι δηµόσιες αρχές πρέπει να ε-
στιάσουν επιτέλους στην αναδόµη-
ση των αγροτικών περιοχών µέσω 
µαζικών επενδύσεων σε φυσικές 
και ψηφιακές υποδοµές για να πα-
ρέχουν στους αγροτικούς φορείς κα-
λύτερες συνθήκες διαβίωσης και ερ-
γασίας» σχολίασε η επικεφαλής της 
CEJA, τονίζοντας ότι το δηµογραφι-
κό, τα χαµηλά εισοδήµατα, η έλλει-
ψη συνδεσιµότητας αλλά και η µετ’ 
εµποδίων πρόσβαση των αγροτών σε 
βασικές υπηρεσίες, δεν επιτρέπουν 
στα χωριά να αναπτύξουν πλήρως 
τις δυνατότητές τους. «Η εξασφάλι-
ση ίσως ευκαιριών είναι πρωταρχι-
κής σηµασίας για την βελτίωση της 
ποιότητας ζωής και την διαµόρφω-
ση συνθηκών που επιτρέπουν την 
σταθερή και µόνιµη απασχόληση 
των νέων στα χωριά, κάτι που είναι 

και προς το συµφέρον των τοπικών 
κοινοτήτων» κατέληξε η ίδια.

Υποτιµάται ο ρόλος 
των αγροτικών περιοχών

«Υπάρχει µια αυξανόµενη αντίλη-
ψη µεταξύ των πολιτών ότι ο ρόλος 
και η σηµασία των αγροτικών περι-
οχών υποτιµάται. Αυτό ήταν το σα-
φές µήνυµα που λάβαµε στις δηµό-
σιες διαβουλεύσεις, έρευνες και α-
ναλύσεις που πραγµατοποιήθηκαν 
για την προετοιµασία του Μακροπρό-
θεσµου Οράµατος για τις Αγροτικές 
Περιοχές. Μια ενεργός και συνεχής 
συµβολή από όλες τις σχετικές πο-
λιτικές είναι απαραίτητη για την υ-
λοποίηση αυτού του ευρέος οράµα-
τος» σχολίασε από την πλευρά του ο 
Ευρωπαίος Επίτροπος Γεωργίας, Γιά-
νουζ Βοϊτσεχόφσκι, αφήνοντας ανα-

πάντητο ωστόσο το αίτηµα της Οµο-
σπονδίας Νέων Αγροτών για µεγα-
λύτερη παροχή κεφαλαίων στην ύ-
παιθρο, ως βασικό συστατικό για να 
ξεµουδιάσει το ανθρώπινο δυναµι-
κό των αγροτικών περιοχών.

Να σηµειωθεί ότι για δεύτερη συ-
νεχόµενη φορά ο Έλληνας υπουρ-
γός Αγροτικής Ανάπτυξης απου-
σίασε από τη συνάντηση των Ευ-
ρωπαίων οµολόγων του και µάλι-
στα σε µια περίοδο που η χώρα α-
ναζητά τη συνδροµή της ευρωπαϊ-
κής κοινότητας για την αντιµετώπι-
ση των προκλήσεων στην παραγω-
γή που έφεραν οι ακραίες καιρικές 
συνθήκες της άνοιξης και του κα-
λοκαιριού, ειδικά στην περίπτωση 
της ελαιοκαλλιέργειας. Στη θέση 
του βρέθηκε ο νεοφώτιστος υφυ-
πουργός Γιώργος Στύλιος.

Διάλογος μεταξύ  
χωριών και πόλεων 

με κλειδί τους νέους
Επενδύσεις σε 
υποδομές, ροή 

κεφαλαίων προς τα 
χωριά και παράλληλα 

την ψηφιακή 
αναβάθμισή τους 

διεκδικεί από 
τις Βρυξέλλες η 

Ομοσπονδία Νέων 
Αγροτών

Απαιτεί συνέργειες
το στοίχηµα για την 
πράσινη µετάβαση 

Απουσία
Για δεύτερη συνεχόµενη 
φορά ο Έλληνας υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης 
Σπήλιος Λιβανός απουσίασε 
από τη συνάντηση των 
Ευρωπαίων οµολόγων του.

Ρόλος
Υπάρχει µια αυξανόµενη 
αντίληψη µεταξύ των 
πολιτών ότι ο ρόλος και η 
σηµασία των αγροτικών 
περιοχών υποτιµάται, 
σχολίασε ο Επίτροπος 
Γιάνους Βοϊτσεχόφσκι.

Διασύνδεση
Κεντρική θεµατική του 
Άτυπου ήταν η διασύνδεση 
των επαρχιών µε τα αστικά 
κέντρα, όπου οι υπουργοί 
παραδέχτηκαν ότι ο 
χαρακτήρας των χωριών 
αλλάζει και νέες 
δραστηριότητες έρχονται να 
ανταγωνιστούν την αγροτική 
παραγωγή που µονοπωλεί 
έως σήµερα το ενδιαφέρον.
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ΝΑΝΑ ΜΟΥΣΧΟΥΡΗ 
ΕΡΜΗΝΕΥΤΡΙΑ
«∆εν θα ξεχάσω ποτέ τη 
συγκίνηση που ένιωσα 
όταν ο Μάνος Χατζιδάκις 
µε σύστησε στον Μίκη 
Θεοδωράκη. Ήµασταν σε 
ένα στούντιο, στην Αθήνα 
όπου βρίσκονταν επίσης ο 
Γιάννης Ρίτσος και ο Νίκος 
Γκάτσος. Το δέος που 
ένοιωσα δεν περιγράφεται,  
ήταν τεράστιο» .

Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
«Η ακρίβεια είναι 
παγκόσµιο φαινόµενο, 
ασφαλώς µας ανησυχεί και 
το παρακολουθούµε […]. 
Εκτιµώ πως αυτή η τάση 
στις τιµές θα αρχίσει να 
αποκλιµακώνεται µέχρι τις 
γιορτές. […] Αυτό που µε 
ανησυχεί είναι η ενέργεια, 
που δε δείχνει σηµάδια 
αποκλιµάκωσης».

ΖΑΝ ΚΛΟΝΤ ΤΡΙΣΕ 
ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΚΤ
«Βρισκόµαστε σε ένα 
διαφορετικό σύµπαν, µου 
φαίνεται, στις ΗΠΑ και 
στην Ευρώπη. Στις ΗΠΑ 
υπήρχε µια δέσµευση να 
αγοράζουν ακριβώς το ίδιο 
ποσό κάθε µήνα, και αυτή 
είναι µια σαφής δέσµευση. 
Εποµένως το tapering 
σηµαίνει κάτι. Στην 
Ευρώπη υπάρχει ευελιξία».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΚΑΙ Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ΣΤΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ή ΜΟΝΟ Η ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΣ∆Ε

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

Σταβλίσια
Αυτό µε το κτηνοτροφικό 
νοµοσχέδιο και τις διαδικασίες 
που θα απλοποιούν τη 
νοµιµοποίηση σταβλικών 
εγκαταστάσεων, που το 
επανέφερε στην κουβέντα ο 
Σπήλιος µοιάζει µε ανέκδοτο 
για τον Τοτό. Σηµειωτέον θα το 
έλυνε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, 
το έπιασε µετά η Φωτεινή και 
τώρα µάλλον θα το ξεκολλήσει 
ο Σίµος της αλιείας.

Φυλλάδια
To ότι ο Μπαγινέτας, πριν 
ακόµη σβήσουν οι φωτιές στην 
Εύβοια, εκτός από ζωοτροφές 
έδινε και πληροφοριακά 
φυλλάδια για τα µέτρα που 
είχαν ληφθεί στο υπουργείο 
της πλατείας για τους αγρότες 
µε ξεπερνάει. Αυτό πάντως, 
αποκάλυψε, ο Σπήλιος, σε 
πρόσφατες δηλώσεις του 
στο ραδιόφωνο. Αυτό κι αν 
ήταν… αποκλειστικό.

Του ∆άντη
Αν µη τι άλλο όλο ειδήσεις 
ήταν η ραδιοφωνική 
συνέντευξη του υπουργού της 
πλατείας, που είπε ότι µέσα 
στην κόλαση των πυρκαγιών, 
«δηµιουργήσαµε το νοµικό 
πλαίσιο και δώσαµε 40% 
προκαταβολή σε όσους 
επλήγησαν από τον παγετό».  
Της άνοιξης (!), κι όχι ακριβώς 
σε όλους. Τουτέστιν, άµα 
έχεις προτεραιότητες…

Κάνει κοπάνες από τις Βρυξέλλες

Νέο, αυστηρότερο νοµοθετικό πλαίσιο για τους ελέγχους στην αγο-
ρά, ιδιαίτερα για τα ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντα, εξήγγειλε από ραδιοφώνου 
ο Σπήλιος. Θα χτυπήσει τους πάντες, ελληνοποιήσεις, αθέµιτες πρα-
κτικές. Θα επιβάλει πιο αυστηρά πρόστιµα, θα δίνει ονόµατα και δι-
ευθύνσεις των νοθευτών, κλπ, κλπ. Πότε; Προσεχώς. Μέχρι τότε τσί-
κι τσίκι µε το τσίκι, οι ανακοινώσεις για νοθεία στη Φέτα και άλλες 
παραβάσεις. Η συνέντευξη του αυτή, που µάλλον προετοίµαζε από 
καιρό, φαίνεται να είναι και ο λόγος που δεν πήγε δεύτερη φορά σε 
συµβούλιο υπουργών Γεωργίας. Την πρώτη, µάλλον τον εµπόδισαν 
οι προετοιµασίες για την επίσκεψη του πρωθυπουργού στην Τρίπολη.

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Στη Λάρισα για τις 
καθυστερηµένες 
αποζηµιώσεις βρέθηκε 
ποιος φταίει. Ο 
προϊστάµενος του 
υποκαταστήµατος 
του ΕΛΓΑ. Τι κι αν 
έγιναν προσλήψεις, 
τριπλασιάστηκαν 
υπερωρίες και αµοιβές 
εκτιµητικών τελών.

Για τη σταφιδική κρίση 
τιµών, την απόσυρση 
αδιάθετων ποσοτήτων 
ο Σπήλιος άλλα είπε 
πριν την επίσκεψη του 
πρωθυπουργού στην 
Τρίπολη, φοβούµενος 
τις αντιδράσεις. Το 
πρόβληµα εντείνεται 
µετά τον τρύγο, µε τις 
τιµές παραγωγού σε 
κατρακύλα. 

Υβρίδια
Στο τέλος θα 

πληµµυρήσουν οι κάµποι από 
τον καταιγισµό αρδευτικών 
έργων που ανάλογο του έχει 
να γίνει από το ’50, όπως λέει 
ο υπουργός της πλατείας. 
Το µόνο βέβαιο είναι το 1 δις 
από το Ανάκαµψης, ως εκ 
τούτου οι µελετητές έχουν 
πάρει φωτιά.

«Έχουµε 1 δις νέων έργων 
και 500 εκατ. έργα που 
βρίσκονται σε εξέλιξη. Άρα 
µιλάµε για ένα πρόγραµµα 
εγγειοβελτιωτικών έργων 
µαµούθ. Πρόσφατα 
ανακοίνωσα εγγειοβελτιωτικά 
έργα σε Ξάνθη και 
∆ιδυµότειχο. Αρδεύουµε 
χιλιάδες στρέµµατα και 
δίνουµε ζωή στους αγρότες» 
είπε χαρακτηριστικά ο 
υπουργός της πλατείας.

Μέχρι τότε, νερό µε το 
∆ελτίο, και σε όποιον αρέσει.

;

ΑΛΜΠΕΡΤΟ ΜΠΡΙΝΙΟΛΙ 
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ
«Ένας σύλλογος µε το 
µέγεθος Παναθηναϊκού 
είναι πάντα σηµαντικός. 
Η πρόταση ήρθε δύο 
ηµέρες πριν το τέλος της 
µεταγραφικής περιόδου. 
[…] Είναι ένα µονοπάτι 
προόδου η µεταγραφή 
στον ΠΑΟ, ένα βήµα 
παρακάτω. ∆εν µπορούσα 
να την αρνηθώ».

Naturale ή µήπως 
µε ανθρακικό; .

Το έλεγαν από νωρίς ότι θα πέσει η τιµή στην 
κορινθιακή σταφίδα, αλλά αυτά περί ενός ευρώ που 
ακούγονται από κάποιους εµπόρους είναι αν µη τι 
άλλο προκλητικό για τους παραγωγούς. Από τον 
Ιούλιο ζητούν στήριξη τόσο οι συνεταιριστές όσο 
και οι ίδιοι οι καλλιεργητές κι ακόµα τίποτα. Το 
θεωρούν άδικο, όταν ήδη έχουν στηριχθεί άλλα 
προϊόντα λόγω της πανδηµίας….. Ας γίνει κάτι, έστω 
και στο και 5!! Γιατί απειλούν µε κινητοποιήσεις….. 

Το θέµα είναι ότι ο Λιβανός, σε πρόσφατες 
δηλώσεις του έσπευσε να διαχωρίσει την εµπορική 
τιµή από την τιµή στον παραγωγό. Τι σηµαίνει αυτό; 
Ότι πρόθεση του υπουργείου είναι να στηρίξει τους 
παραγωγούς, αλλά τα αποθέµατα που έχουν 
δηµιουργηθεί κατά την εµπορία της σταφίδας σε 
διάφορες Ενώσεις είναι θέµα εµπορικό που δεν 
εµπίπτει στις αρµοδιότητες του……. Σαφές; Λες και 
το ένα είναι ανεξάρτητο του άλλου……. 

Τη µπάλα στην κερκίδα και ο πρόεδρος του 
ΕΛΓΑ για τις αποζηµιώσεις από ανεµοθύελλα και 
χαλάζι στις 11 Αυγούστου στη Λάρισα. «Οι 
υπηρεσίες του υποκαταστήµατος Λάρισας 
εµφάνισαν αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην 
προώθηση του εκτιµητικού έργου και στη συγγραφή 
των πορισµάτων. Όποια καθυστέρηση καταλογίζεται 
πρωτίστως στον εκεί προϊστάµενο και θα 
εξαντληθούν όλα τα διοικητικά µέτρα για την άµεση 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του», ξεκαθαρίζει σε 
απάντησή του προς τον βουλευτή Χαρακόπουλο.

Την έπεσε στον πρόεδρο της ∆ιεπαγγελµατικής 
Βάµβακος ο ούτως ή άλλως «πικραµένος» που δεν 
κατέχει την εν λόγω θέση Λιούτας. Πώς γίνεται, 
αναρωτιέται, τη µία µέρα αρκετά εκκοκκιστήρια να 
κλείνουν προ-πωλήσεις µε τιµή παραγωγού στα 60 
και 61 λεπτά και την επόµενη ο πρόεδρος Φωτεινός 
να µιλά για τιµές από 54 έως 60 λεπτά;

Να φτιάξει ένα τµήµα αντιµετώπισης, συνολικά, 
των φυσικών καταστροφών και της επήρειας που 
έχουν στην αγροτική παραγωγή ζητούν από τον 
νεοαφιχθέντα υφυπουργό στην πλατεία Σίµο. 
Κατευθείαν στα βαθιά δηλαδή! Στόχος, λέει ο 
Λιβανός, να συµπτυχθούν οι χρόνοι αποτίµησης της 
ζηµιάς, αλλά και της καταβολής των αποζηµιώσεων 
που καλύπτονται από τον κανονισµό του ΕΛΓΑ. 
Μάλιστα, θύµισε ότι αντίστοιχες περιπτώσεις στο 
παρελθόν ολοκληρώνονταν σε 15 µε 20 µήνες. Για 
ό,τι δεν καλύπτεται, µένουµε στα ίδια; 

Το καλύτερο; Τόσα χρόνια µετά που ακούµε για 
την περιβόητη αναλογιστική µελέτη για τις αλλαγές 
στον ΕΛΓΑ, ο υπουργός της πλατείας έρχεται να 
δηλώσει «είµαστε ανοικτοί σε προτάσεις για να 
συνδιαµορφωθούν αυτές οι αλλαγές».  ∆ηλαδή 
ακόµα στο µηδέν! Το βάρος έριξαν, ως φαίνεται, 
στη µελέτη που έχει παραγγείλει το υπουργείο από 
την Παγκόσµια Τράπεζα. Είµαστε στη σωστή 
κατεύθυνση, λέει ο υπουργός! Αλλά αυτό το ξέραµε 
από καιρό. Την κατεύθυνση την έχουµε, καµία 
εξέλιξη επί τοις ουσίας δεν υπάρχει….    
   Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Ε
ίθισται ο Σεπτέµβριος να εί-
ναι ο µήνας που σηµατοδο-
τεί την έναρξη της νέας οι-
κονοµικής χρονιάς. Η µε-

γάλη διεθνής έκθεση της Θεσσαλο-
νίκης και οι πρωθυπουργικές οµιλί-
ες, η προετοιµασία του προϋπολογι-
σµού και της οικονοµικής πολιτικής 
για τη νέα χρονιά, δίνουν έναν τόνο 
διαφορετικό και συνήθως αισιόδοξο.

Έβλεπε μακριά 
ΦΕΤΟΣ, ένας λόγος παραπάνω. Η 
χώρα πασχίζει να βγει από το τού-
νελ της πανδηµίας, να ξανασχεδιά-
σει την πορεία της προς την ανάπτυ-
ξη, να ενσωµατώσει στο βηµατισµό 
της τα διδάγµατα από τον πολύµηνο 
εγκλεισµό της κοινωνίας. Προσωπι-
κά νοσταλγώ τις θεσσαλονικιώτικες 
µέρες, επί εποχής Ανδρέα Παπανδρέ-
ου. Βαθύς γνώστης των οικονοµικών 
και µε αντίληψη των τεχνολογικών ε-
ξελίξεων, είχε έναν τρόπο να σε ταξι-
δεύει στα µελλούµενα. Είναι αλήθεια 
ότι λείπει αυτό από τις πρωθυπουργι-
κές τοποθετήσεις, µετά τον Ανδρέα.

Υπερσυγκέντρωση
ΣΤΑ ΚΑΘ’ ΗΜΑΣ ΤΩΡΑ, η αλή-
θεια είναι ότι στον τοµέα της αγροτι-
κής οικονοµίας οι προσεγγίσεις των 
ιθυνόντων µοιάζουν όλο και πιο ρη-
χές. Ίσως φταίει το πολιτικό προσω-
πικό, ίσως φταίνε και οι εποχές. Εδώ 
και χρόνια πάντως καθίσταται επιτα-
κτική µια επαναπροσέγγιση µε βάθος 
την οποία ουδείς δείχνει διάθεση να 
την επιχειρήσει. Η Κοινή Αγροτική 
Πολιτική δεν είναι αρκετή και ο υπο-
λανθάνων τρόπος µε τον οποίο ε-
φαρµόζεται στη χώρα µας διευ-
ρύνει τις αποκλίσεις. Η αγορά 
δεν λύνει όλα τα προβλήµα-
τα, αντίθετα, ο υπερσυγκε-
ντρωτισµός τα µεγαλώνει!

Real estate
ΟΙ ΦΕΡΟΝΤΕΣ την πολιτι-
κή ευθύνη για τη διαχείριση 
των πραγµάτων καλούνται να 
φιλοτεχνήσουν την εικόνα της 
ελληνικής γεωργίας όχι µέχρι τον 

επόµενο χρόνο αλλά µε ορίζοντα 
το 2050. Το γεγονός ότι οι (µικρο)
αστοί αδυνατούν να διατηρήσουν 
στην κατοχή τους την αγροτική γη 
και οι αγρότες δεν είναι σε θέση να 
την αποκτήσουν, σίγουρα κάπου 
οδηγεί. Αν µάλιστα ληφθεί υπόψη 
ότι το real estate οργιάζει, µάλλον 
κατ’ εντολή ξένων κεφαλαιούχων, 
αυτό κάτι λέει! 

Κλειστές πόρτες
ΑΝ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ αφεθούν στην 
τύχη τους, οι µεµονωµένοι αγρότες 
δεν έχουν καµιά τύχη. Ο ανταγωνι-
σµός γίνεται αδυσώπητος, τα δίκτυα 
καθίστανται κυρίαρχα διαπραγµα-
τευτικά, οι ζηµιογόνες χρήσεις των 
αγροτικών εκµεταλλεύσεων επανα-
λαµβάνονται, οι πόρτες προς το δα-
νεισµό κλείνουν, οι όλο και µικρό-
τερες κοινοτικές ενισχύσεις δεν λύ-
νουν το πρόβληµα, η αγροτική επι-
χειρηµατικότητα, τουλάχιστον όπως 
τη γνωρίσαµε από τον προηγούµενο 
αιώνα, χάνει το νόηµά της. 

Στους εφήμερους;
ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ τα µεγάλα ζητήµατα 
στα οποία καλείται να δώσει απαντή-
σεις ένας πρωθυπουργός, από το βή-
µα της 85ης Hellexpo ∆ΕΘ. 
Αυτά είναι τα στοιχεία που καλείται 
να συγκεντρώσει και να επεξεργα-
σθεί µια υπεύθυνη πολιτική ηγεσία 
του υπουργείου Γεωργίας. 
Γι’ αυτό είναι αναγκαία η ανάκτηση 
της ηλεκτρονικής βάσης του ΟΣ∆Ε α-
πό την επίσηµη Πολιτεία. Γι’ αυτό δεν 
πρέπει υποκαθίσταται η δηµόσια αρ-

χή από τους εφήµερους «τεχνικούς 
συµβούλους». Γι’ αυτό χρειάζε-

ται µια συνεκτική και αξιόπιστη 
δηµόσια διοίκηση. Γι’ αυτό δεν 
πρέπει ο ρόλος των στελεχών 
του υπουργείου να αντικαθί-
σταται από τους µετακλητούς 
συµβούλους του υπουργού 
και της πολιτικής ηγεσίας. 
Αυτά περίµενε η χώρα από 
τον αµερικανοσπουδαγµέ-
νο Κυριάκο Μητσοτάκη, αυ-
τό οφείλει να σηµατοδοτή-
σει και η φετινή 85η ∆ΕΘ. 

Στον τοµέα 
της αγροτικής 
οικονοµίας οι 
προσεγγίσεις 
των ιθυνότνων 
µοιάζουν όλο και 
πιο ρηχές. Ίσως 
φταίει το πολιτικό 
προσωπικό, ίσως 
φταίνε και οι 
εποχές. Εδώ και 
χρόνια πάντως 
καθίσταται 
επιτακτική µια 
επαναπροσέγγιση 
µε βάθος που 
ουδείς δείχνει να 
έχει διάθεση
να την επιχειρήσει

Α
κολουθούν τα πλέον σηµαντικά ερω-
τήµατα σχετικά µε το τρέχον «κύµα» 
πληθωρισµού: Είναι πολλά πράγµα-
τα πιο ακριβά απ’ ό,τι ήταν (και θα 

µείνουν έτσι); Θα συνεχίσουν να αυξάνονται 
οι τιµές τα επόµενα χρόνια; Η δεύτερη ερώτη-
ση αποτέλεσε το αντικείµενο µιας φαινοµενι-
κά ατελείωτης ροής αναλύσεων και συζήτησης 
φέτος. Οι τιµές των χρηµατοοικονοµικών πε-
ριουσιακών στοιχείων εξαρτώνται σε µεγάλο 
βαθµό από τις προσδοκίες για τον µελλοντικό 
πληθωρισµό, εποµένως είναι λογικά µεγάλου 
ενδιαφέροντος για τους επενδυτές. Η αποφυ-
γή ενός πληθωρισµού εκτός ελέγχου είναι βα-
σική δουλειά των κεντρικών τραπεζών, εποµέ-
νως ενδιαφέρει επίσης τους κεντρικούς τραπεζί-
τες, τους οικονοµολόγους οι οποίοι επιθυµούν 
να τους επηρεάζουν και τους επενδυτές, οι ο-
ποίοι παρακολουθούν κάθε τους κίνηση.[…]

Ωστόσο, η εντύπωσή µου είναι ότι ο δυνητι-
κός µελλοντικός πληθωρισµός είναι πολύ λι-
γότερο σηµαντικός για τους περισσότερους α-
πό εµάς στην καθηµερινή µας ζωή από το γε-
γονός των υψηλότερων τιµών εδώ και τώρα. Τα 
πράγµατα κοστίζουν περισσότερο, κάτι που δη-
µιουργεί δυσκολίες για πολλούς ανθρώπους. Κι 
ενώ αυτό προσελκύει κάποια προσοχή στα µέ-

σα ενηµέρωσης, εί-
ναι πολύ µικρότε-
ρη από εκείνη η ο-
ποία αφιερώνεται 
στο εάν ο πληθω-
ρισµός θα παραµεί-
νει υψηλός και στο 
µέλλον. Η απάντη-
ση στο ερώτηµα του 
εάν οι τιµές είναι υ-

ψηλότερες είναι, φυσικά, «ναι» - 5,4% υψηλό-
τερες απ’ ό,τι πριν από έναν χρόνο για τον Ιού-
λιο στις ΗΠΑ - και η απάντηση στο αν θα πα-
ραµείνουν τόσο ψηλά είναι σχεδόν σίγουρα ε-
πίσης «ναι». Υπάρχουν ορισµένα καταναλωτι-
κά είδη, τα οποία έχουν ως βάση τους ορισµέ-
να βασικά εµπορεύµατα, που κατά καιρούς θα 
δουν την τιµή τους να µειώνεται ακόµη και α-
κριβώς όσο έχει αυξηθεί σήµερα. […] 

Η ισορροπία στην οποία έχουν καταλήξει οι 
κεντρικοί τραπεζίτες φαντάζει αρκετά λογική, 
αρκεί να µην κάνουν υπερβολικά πολλά λά-
θη, όπως τη δεκαετία του 1970, όταν ο πληθω-
ρισµός βγήκε εκτός ελέγχου. Αυτό ωστόσο ση-
µαίνει ότι οι περισσότερες από τις φετινές αυ-
ξήσεις τιµών είναι πιθανό να παραµείνουν στο 
διηνεκές. […] Σε βραχυπρόθεσµο ορίζοντα οι 
καταναλωτές δύνανται να αγοράζουν λιγότερα 
αγαθά και υπηρεσίες, ενώ µια υπερβολικά ανο-
δική προσαρµογή του εισοδήµατος κινδυνεύει 
να δηµιουργήσει ένα ατέρµονο σπιράλ µε βά-
ση το οποίο οι αυξήσεις των τιµών θα συνεχί-
ζονται. Φαίνεται ότι το σπιράλ δεν θα ξετυλιχθεί 
και ο πληθωρισµός θα καταλαγιάσει σύντοµα. 

*ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΗ BLOOMBERG

Μόνιμες οι
αυξήσεις τιμών;

ΤOY  ΤΖΑΣΤΙΝ ΦΟΞ *
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Σεµινάρια
Το επόµενο διάστηµα 
θα πραγµατοποιηθούν 
δωρεάν διαδικτυακά 

σεµινάρια στα οποία οι 
ενδιαφερόµενες επιχει-
ρήσεις θα µπορούν να 
ενηµερώνονται για τα 

οφέλη και τη διαδικασία 
πιστοποίησης των αγροτι-

κών τους προϊόντων

Τα νέα σήματα θα είναι 
έτοιμα να αξιοποιηθούν 
από τους ενδιαφερόμενους 
μέχρι το τέλος του έτους, 
ενώ θα προάγουν και την 
ποιότητα των προϊόντων 
που παράγονται σε 
περιοχές Νatura

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Με την προσθήκη 6 νέων εθνικών σηµάτων ποιό-
τητας και πιστοποίησης που θα είναι έτοιµα να α-
ξιοποιηθούν από τους ενδιαφερόµενους µέχρι το 
τέλος του έτους, επιχειρεί ο ΕΛΓΟ ∆ήµητρα να ε-
µπλουτίσει, αλλά και να εκσυγχρονίσει την παλέ-
τα των υφιστάµενων εθνικών προτύπων. Πρόκει-
ται για µια νέα σειρά εθνικών σηµάτων της κατη-
γορίας Agro, που προσπαθούν να αφουγκραστούν 
τα «θέλω» των καταναλωτών και των επιχειρήσε-
ων του αγροδιατροφικού τοµέα, καθώς έρχονται να 
δώσουν απαντήσεις σε προκλήσεις περιβαλλοντι-
κές, αειφορίας, ασφάλειας και υγιεινής των τρο-
φίµων κι ολοκληρωµένης διαχείρισης. 

Τα έξι νέα εθνικά σήµατα πιστοποίησης των α-
γροτικών προϊόντων και τροφίµων και τα αντίστοι-
χα πρότυπά τους, που παρουσίασε την Πέµπτη 7 
Σεπτεµβρίου σε ειδική εκδήλωση ο ΕΛΓΟ ∆ήµητρα 
στον κήπο του Βυζαντινού Μουσείου, είχε είδη απο-

καλύψει η Agrenda στα µέσα Ιουνίου. Τα νέα εθνι-
κά σήµατα είναι τα εξής:

 AGRO 2 - Εθνικό σήµα πιστοποίησης για προϊό-
ντα ολοκληρωµένης διαχείρισης: Η Ολοκληρωµένη 
∆ιαχείριση είναι µια εναλλακτική της συµβατικής, 
φιλοπεριβαλλοντική µέθοδος γεωργικής παραγω-
γής, η οποία σήµερα περιλαµβάνει απαιτήσεις για 
την καλλιέργεια (AGRO 2-1 & 2-2), την επεξεργασία 
και τη συσκευασία των προϊόντων (AGRO 2-3) και 
την εκκόκκιση του βάµβακος (AGRO 2-4). Με το νέο 
πρότυπο AGRO 2-5 επεκτείνονται οι προδιαγραφές 
Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης στην παραγωγή προ-
ϊόντων µεταποίησης φυτικής προέλευσης (όπως το 
ελαιόλαδο, η κοµπόστα, ο οίνος, τα ζυµαρικά κ.α.). 

AGRO 8 - Εθνικό σήµα πιστοποίησης για την πα-
ραγωγή πιστοποιηµένου χοιρινού κρέατος: Το πρό-
τυπο αυτό περιλαµβάνει προδιαγραφές για όλα τα 
στάδια παραγωγής του χοιρινού κρέατος από την 
εκτροφή των χοίρων, τον τεµαχισµό, την τυποποί-
ηση, τη συσκευασία µέχρι και τη διάθεση του χοι-
ρινού κρέατος στην αγορά. 

AGRO 9 - Εθνικό σήµα πιστοποίησης για την πα-
ραγωγή προϊόντων προστατευόµενων περιοχών δι-
κτύου Natura 2000: Το πρότυπο αυτό περιλαµβάνει 
προδιαγραφές για την παραγωγή προϊόντων (φυτι-
κής, ζωικής προέλευσης, µεταποίησης) µέσα στις ο-
ριοθετηµένες περιοχές του ∆ικτύου NATURA 2000, 
λαµβάνοντας υπόψη τους ειδικούς περιβαλλοντι-
κούς περιορισµούς κάθε περιοχής µε σκοπό την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων 
αυτών και τη διάκρισή τους στην αγορά. 

AGRO 10 - Εθνικό σήµα πιστοποίησης για την πα-
ραγωγή τοπικών προϊόντων: Το πρότυπο αυτό πε-
ριλαµβάνει προδιαγραφές για την παραγωγή τοπι-
κών προϊόντων της χώρας µας που αναδεικνύουν 
την ελληνική παραγωγή, την παράδοση, την ιστο-
ρία και τη γαστρονοµία. Τα τοπικά προϊόντα κυρίως 

από µικρές επιχειρήσεις και παραγωγούς, µικρό-
τερης αναγνωρισιµότητας όπως πχ τα γλυκά του 
κουταλιού και προϊόντα µε τοπικές παραδοσιακές 
συνταγές, θα µπορούν να αξιοποιηθούν από τον 
Τουρισµό, την Εστίαση και τα Ξενοδοχεία και να 
λάβουν ιδιαίτερη αναγνωρισιµότητα και προβολή 
συµβάλλοντας στην ανάδειξη της ξεχωριστής το-
πικής ελληνικής κληρονοµιάς. 

AGRO 11 - Εθνικό σήµα πιστοποίησης για την πα-
ραγωγή προϊόντων από κοτόπουλα ελεύθερης βο-
σκής: Το πρότυπο αυτό περιλαµβάνει απαιτήσεις 
για τη συνέχεια της αλυσίδας παραγωγής από τα 
κοτόπουλα ελευθέρας βοσκής που ήδη πιστοποι-
ούνται από τον ΕΛΓΟ∆ΗΜΗΤΡΑ σε προϊόντα πε-
ραιτέρω επεξεργασίας/µεταποίησης (πχ αλλαντι-
κά, παρασκευάσµατα κρέατος). 

AGRO 12 – Εθνικά σήµατα πιστοποίησης για την 
παραγωγή ψαριών θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας 
και ψαριών λιµνοθάλασσας: Οι απαιτήσεις αυτές, 
εστιάζονται στην ποιότητα των ιχθυοτροφών, στις 
συνθήκες εκτροφής των ψαριών, σε κανόνες για 
την αλίευση, την τυποποίηση, τη συσκευασία, την 
ιχνηλασιµότητα, την υγιεινή και ασφάλεια και σε 
ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων.

Στα 6 σήματα ποιότητας 
ΕΛΓΟ τα νέα «θέλω» 
της αγροδιατροφής

Ο EΛΓΟ θα επιβλέπει
ιδιώτες πιστοποιητές

Ο ΕΛΓΟ ∆ήµητρα θα 
επιβλέπει την εφαρµογή 
των νέων προτύπων 
ποιότητας, διενεργώντας 
επιθεωρήσεις σε 
ιδιωτικούς φορείς που θα 
δραστηριοποιηθούν στην 
πιστοποίησή τους, στις 
πιστοποιηµένες 
επιχειρήσεις και στα σηµεία 
πώλησης των προϊόντων 
των πιστοποιηµένων ή µη 
επιχειρήσεων. 
Ο πρόεδρος του ΕΛΓΟ 
∆ήµητρα καθηγητής, 
Σέρκος Χαρουτουνιάν, 
στην οµιλία του 
υπογράµµισε ότι «η πολύ 
πλούσια βιοποικιλότητα, η 
µοναδική παράδοση και οι 
µικρές παραγωγές που 
συνεπάγεται ο 
περιορισµένος κλήρος της 
Ελλάδος, επιβάλλουν ως 
µονόδροµο για την 
ανάπτυξη του πρωτογενή 
τοµέα της χώρας τη 
στρατηγική στροφή προς 
την παραγωγή 
πιστοποιηµένων προϊόντων 
µε υψηλή προστιθέµενη 
αξία. Στο πλαίσιο αυτό, ο 
ΕΛΓΟ  ανταποκρινόµενος 
στις ανάγκες της αγοράς, 
έχει δηµιουργήσει έξι νέα 
εθνικά πρότυπα ποιότητας, 
που εντάσσονται στη σειρά 
«ΑGRO» του Οργανισµού. 
Είµαι σίγουρος ότι θα 
τύχουν της εµπιστοσύνης 
του κοινού, ενισχύοντας 
στην πράξη τη στροφή 
προς τα ποιοτικότερα και 
υγιεινότερα αγροτικά 
προϊόντα και τρόφιµα».

 2AGRO

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

  8AGRO

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ

 9AGRO

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
NATURA 2000

  10AGRO

ΤΟΠΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

 11AGRO

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΑΠΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ 
ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΒΟΣΚΗΣ

  12AGRO

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 
ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ 
ΚΑΙ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΩΝ
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΥ

Σύγχρονες σπουδές
στο Perrotis College
Ενηµερωτική εκδήλωση µε τίτλο: «Σύγχρονες 
σπουδές για την περιφερειακή ανάπτυξη», 
διοργανώνει το Perrotis College, µε την 
υποστήριξη του δήµου Έδεσσας, τη ∆ευτέρα 13 
Σεπτεµβρίου και ώρα 18:30 στον Φυσιολατρικό 
Όµιλο Έδεσσας. Θα χαιρετήσουν ο δήµαρχος 
Έδεσσας ∆ηµήτρης Γιάννου και ο Provost του 
Perrotis College ∆ρ. Νίκος Κυρίτσης, ενώ 
παρουσίαση του Perrotis College θα κάνει ο 
Academic Dean του ιδρύµατος, ∆ρ.Κώστας 
Ρότσιος. Θα ακολουθήσει ενηµέρωση σχετικά µε 
το Perrotis College και το Ινστιτούτο 
Επαγγελµατικής Κατάρτισης της Αµερικανικής 
Γεωργικής Σχολής και θα γίνει αναφορά στις 
διαθέσιµες υποτροφίες. Η εκδήλωση θα 
ολοκληρωθεί µε ανοιχτή συζήτηση. Να σηµειωθεί 
ότι απαιτείται δήλωση συµµετοχής.

ΤΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΤΗΣ AGRENDA
 Ηµερίδα µε θέµα: Το φιστίκι της 

Αίγινας: Πορεία για νέες πρακτικές 
καλλιέργειας µε σεβασµό στον 
άνθρωπο και το περιβάλλον 
διοργανώνεται την στις 17 
Σεπτεµβρίου και ώρα 19.00 στην 
Αυλή του Λαογραφικού Μουσείου 
Αίγινας.

 H 4η Αγροτική έκθεση 
Ιεράπετρας - AgroExpo 2021, 
πρόκειται να διεξαχθεί το διάστηµα 
17-19 Σεπτεµβρίου στον υπαίθριο 
χώρο της πρώην Agrex στην πόλη 
της Ιεράπετρας. Περισσότερες 
πληροφορίες στο https://
agroexpoierapetra.gr

 Μέχρι την Πέµπτη 23 

Σεπτεµβρίου η υποβολή 
συµµετοχών στα βραβεία World 
Cheese Awards, εκτός αν 
συµπληρωθεί το όριο συµµετοχών 
πριν από την προθεσµία. Για 
πληροφορίες στο www.gff.co.uk/
wca. 

 Μεταφέρεται για τις 23-26 
Σεπτεµβρίου η 5η Πανελλήνια 
Γιορτή Μανιταριού Τρούφας. 
Επικοινωνία και πληροφορίες 
συµµετοχής στο 6932222440.

 Από τις 5 έως 7 Οκτωβρίου 
η 13η διεθνής έκθεση «Fruit 
Αttraction», για την ανάδειξη των 
φρέσκων προϊόντων, µε φυσική 
παρουσία στη Μαδρίτη. 

Πληροφορίες στο www.ifema.es/
en/fruit-attraction.

 Το Πανελλήνιο Εντοµολογικό 
Συνέδριο µαζί µε την Εντοµολογική 
Εταιρεία Ελλάδος, ανακοινώνουν 
την πραγµατοποίηση του 19ου 
Συνεδρίου στις 5 µε 8 Οκτωβρίου 
στο Αγρίνιο.

 Μεταφέρθηκε για τις 12 µε 14 
Οκτωβρίου η ∆ιεθνής Έκθεση 
Φρούτων της Σαγκάης µε τόπο 
διεξαγωγής το νέο διεθνές 
εκθεσιακό κέντρο της πόλης.

 Στις 14 Οκτωβρίου θα 
πραγµατοποιηθεί το 8ο 
Ελληνογερµανικό Φόρουµ 

Τροφίµων µε θέµα τα νωπά  φρούτα 
και λαχανικά  στο Συνεδριακό 
Κέντρο Τράπεζας Πειραιώς στη 
Θεσσαλονίκη.

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

 Την επαναφορά της 12ης 
∆ιεθνούς Έκθεσης για την 
Κτηνοτροφία και Πτηνοτροφία 
«Zootechnia» στις κανονικές της 
ηµεροµηνίες, 2 έως 5 Φεβρουαρίου 
2023, αποφάσισε η ∆ΕΘ-HELEXPO.

Για ανταγωνιστικές
επιχειρήσεις της
αγροδιατροφής 
Ανοιχτό διάλογο-ηµερίδα, µε θέµα τις αλλαγές οι 
οποίες θα πρέπει να γίνουν στο εκπαιδευτικό και 

ερευνητικό σύστηµα, προκειµένου οι επιχειρήσεις 
του αγροδιατροφικού τοµέα να παραµείνουν 
ανταγωνιστικές και να έχουν πρόσβαση σε 
στελεχιακό δυναµικό µε γνώσεις και εφόδια των 
απαιτήσεων των σηµερινών επιχειρήσεων, 
διοργανώνει η Πρωτοβουλία για Παιδεία και 
Ανάπτυξη - ΠΡΩ.ΠΑΙ∆ΕΙ.Α. 
Στο ερώτηµα ποιές είναι οι «προϋποθέσεις για να 
παραµείνουν ανταγωνιστικές οι επιχειρήσεις του 
Αγροδιατροφικού Τοµέα», έχουν κληθεί να 
απαντήσουν καταξιωµένοι επιχειρηµατίες και 
εξειδικευµένοι επιστήµονες τη ∆ευτέρα 13 
Σεπτεµβρίου και ώρα 12:30µµ, στο ∆ιεθνές 
Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, στην αίθουσα 
«Αιµίλιος Ριάδης».

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πανελλήνιο 
συνέδριο 
για το βαµβάκι 

Η ∆ιεπαγγελµατική 
Οργάνωση Βάµβακος, σε 
συνεργασία µε τον ΕΛΓΟ 
∆ήµητρα διοργανώνουν το 
«2ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
για το βαµβάκι», στη Λάρισα 
στις 17 Σεπτεµβρίου, στη 
«Σκεπαστή Αγοράς 
Νεάπολης», υπό την αιγίδα 
του ΥΠΑΑΤ. Οι θεµατικές 
που θα αναπτυχθούν 
αφορούν, µεταξύ άλλων, την 
εθνική στρατηγική, την 
ποιότητα, την ευρωπαϊκή 
προοπτική του προϊόντος, το 
µέλλον του βαµβακιού µέσα 
από µία αειφόρο ανάπτυξη, 
τους εχθρούς και τις 
ασθένειες, τη γεωργία 
ακριβείας, τη βελτίωση 
συστηµάτων παραγωγής για 
µείωση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, τις στρατηγικές 
ανάπτυξης, αλλά και τη θέση 
του ελληνικού βαµβακιού 
στη διεθνή αγορά. Για τη 
συµµετοχή στο συνέδριο 
απαιτείται προεγγραφή, ενώ 
δεν υπάρχει κόστος.

ΛΑΡΙΣΑ

Ε∆ΕΣΣΑ

Έως τις 15 Σεπτεµβρίου 
παρατείνεται η καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεων για 
νέα επιχειρησιακά προγράµµατα 
στον τοµέα των οπωροκηπευτικών.

 Με δεύτερη παράταση, έως τις 15 
Σεπτεµβρίου, η κατάθεση αιτήσεων 
για ενίσχυση αντιχαλαζικών διχτυών 
και αντιβροχικών µεµβρανών 
(δεύτερη πρόσκληση 2020).

Παρατάθηκε µέχρι και τις 20 
Σεπτεµβρίου η ισχύς της κατ’ 
εξαίρεσης ελεγχόµενης δίωξης 
των αγριογούρουνων.

 Μέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου 
οι παραγωγοί να αποπληρώσουν τις 
εισφορές τους στον ΕΛΓΑ.

 Έως τις 30 Σεπτεµβρίου αιτήσεις 
για εφάπαξ αποζηµίωση ζωικού και 
φυτικού κεφαλαίου, στην ψηφιακή 
πλατφόρµα arogi.gov.gr, για 
αγρότες και κτηνοτρόφους που 
επλήγησαν από τις πυρκαγιές.

 Μέχρι 30 Σεπτεµβρίου ψηφιακή 
αίτηση από αγρότες που αξιώνουν 
ένταξη στο µέτρο των αρδευτικών, 
ενώ προβλέπεται και κατάθεση του 
φυσικού φακέλου έως 12 Οκτώβρη.

Μέχρι τις 10 Οκτωβρίου ανοιχτή 
η πλατφόρµα για αιτήσεις ενίσχυσης 
του έτους 2021 ορεινών και 
µειονεκτικών µε 600 ή 300 ευρώ.

ΛΑΡΙΣΑ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Υπηρεσίες άρδευσης 
του ATLAS

Την πρώτη παρουσίαση των 
υπηρεσιών άρδευσης 
πραγµατοποιεί στο Μεταξοχώρι 
Αγιάς της Περιφερειακής Ενότητας 
Λάρισας στις 15 Σεπτεµβρίουκαι 
ώρα 17:30-22:30 η ερευνητική 
οµάδα του έργου ATLAS Horizon 
2020. Στην εκδήλωση θα υπάρχει 
ξενάγηση στους πιλοτικούς αγρούς 
του έργου και ανάλυση των 
αισθητήρων και των οργάνων 
µέτρησης που χρησιµοποιούνται για 
την ανάπτυξη υπηρεσιών άρδευσης 
που σχεδιάστηκαν για τους 
παραγωγούς. Πληροφορίες: 
www.agronews.gr/files/invitation_
hub.pdf.
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται κατσίκια αγγλονούµπια, 
µαρτίνες, λόγω συνταξιοδότησης.Τιµή
200 ευρώ . Τηλ. 690 6032 444

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 ποιότη-
τας αρσενικά µοσχαράκια ηλικί-
ας 5 έως 6 µηνών ελληνικής εκτρο-
φής. Περιοχή Κεντρικής Μακεδονίας. 
Τηλ.6947/728582.

Πωλούνται 10 κατσικάδες επτά µηνών 
γνήσιες Αγκλονουµπια 550 ευρώ έκα-
στη. Τηλ. 6955/316314.

Πωλούνται 2 τράγοι 2 ετών γνήσιοι 
Αγκλονουµπια 650 ευρώ έκαστος. Τηλ. 
6955/316314.

Πωλούνται αρσενικά µοσχαρά-
κια εξαιρετικής ποιότητας ηλικίας 5 
έως 6 µηνών από ελληνική εκτρο-
φή. Περιοχή Κεντρικής 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 υλι-
κό. Σε κόµβο της Εγνατίας οδού, οι χρή-
σεις  γης είναι συµβατές για οιανδήποτε 
δραστηριότητα (κτηνοτροφία , καθετο-
ποίηση ,αγροτουρισµό , φωτοβολταικά 
κλπ) email : Info@kosynthos.gr 

Πωλούνται πρόβατα Assaf από το 
εξωτερικό και Γίδια Μουρθια. Περιοχή 
Λάρισας, Τηλ.6947/457656.

Πωλούνται πρόβατα Λακον κατευθεί-
αν από Γαλλία, περιοχή Λάρισα.Τηλ. 
6947/457656.

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

Πωλούνται µοσχίδες Λιµουζιν υψηλής 
κρεοπαραγωγής περίπου 12 µηνών. 
Περιοχή Σερρών τηλ.6906/779402. 

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

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

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

Πωλούνται 230 γίδια διασταυρωµέ-
να µε ∆αµασκού. Περιοχή Πρέβεζας. 
Τηλ.6949/233215.

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

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

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

Πωλούνται πρόβατα λακόν και 60 ζυ-
γούρια λακόν, γίδια µούρθια, ζαάνεν, 
αλπίν,  

Αγελάδες λιµουζίν για κρεατοπαρα-
γωγή και γαλακτοφόρα. Πωλούνται και 
δικαιώµατα. Τηλ. 6906/869090 

Πωλούνται 150 πρόβατα κεφαλ-
λονίτικα στην Κεφαλλονιά. Τηλ. 
6932/716445 

Πωλούνται 200 γίδια µε βόσκηση σε 
πουρνάρι 50 ευρώ το ένα. Περιοχή 
Γρεβενά. Τηλ. 6947/004517

Πωλούνται 200 γίδια βόσκηση σε 
πουρνάρι µε δικαιώµατα, 50 ευ-
ρώ το ένα. Περιοχή Γρεβενά. Τηλ. 
6947/004517

Πωλούνται 150 πρόβατα καραγκούνι-
κα 100 ευρώ το ένα. Περιοχή Γρεβενά. 
Τηλ. 6947/004517.

Πωλούνται 100 πρόβατα βελτιωµένα 
και 50 αρνάδες βελτιωµένες. Περιοχή 
Αχαΐα. Τηλ. 6972/847648 

Πωλούνται 130 πρόβατα στο νοµό Κε-
φαλλονιάς.Τηλ.6932/716445.

Πωλούνται 100 γίδες γαλακτοπαρα-
γωγής από 2 έως 4 ετών. Περιοχή Πέλ-
λας. Τηλ. 6978/256862.

Πωλούνται 10 γίδες. Περιοχή Θε-
σπρωτία. Τηλ. 6944/712611.

Πωλούνται αγελάδες ελευθέρας βο-
σκής µαζί µε µοσχάρια. Περιοχή Φωκί-
δας. Τηλ. 6972/076780

ΖΗΤΗΣΗ

Zητούνται θηλυκά πρόβατα γαλα-
κτοπαραγωγής Λακόν µε πιστοποίηση 
pedigree. Τηλ. 6985/556637.

Ζητούνται προς αγορά 400 πρόβα-
τα και 400 γίδια. Τηλ. 6932/716445., 
6992/135070.

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται δικαιώµατα από 200 
στρέµµατα µε καλλιέργεια ρυζιού.Tιµή 
ευκαιρίας. Τηλ.  6972/366043.

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

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

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

Πωλείται βίκος µπιζέλι καθαρισµέ-
νος για παραγωγή κτηνοτροφικού σα-
νό για ζώα και χλωρή λίπανση, βελτί-
ωση εδάφους, ελιές,αµπέλι, δενδρώδη.
Τηλ.6981/088747.

Πωλείται φασόλι και ρεβίθι µέτριο από 
ελληνικές ποικιλίες βραστερό, βιολο-
γικό, χοντρική, λιανική καθώς και για 
σπορά. ∆ιανοµή σε όλη την Ελλάδα. Πε-
ριοχή Σερρών. Τηλ.6987/310440.

Πωλούνται ρεβύθια βραστερά ποικι-
λίας Αµοργού φετεινής παραγωγής.
Τηλ.6978/566420.

Πωλείται γλυκάνισος παραδοσιακός 
και αρωµατικός κατάλληλος για τσί-
πουρο, αιθεριο έλαιο και θεραπεία από 
το βήχα, περιοχή Επανοµή Θεσσαλονί-
κης.Τηλ.6978/566420.

Πωλείται από παραγωγό πρωτεϊνού-
χος φασολιά σε µπάλες των 25 κι-
λών, κατάλληλη τροφή για γιδοπρό-
βατα και βοοειδή. Περιοχή Καλαµάτα. 
Τηλ.6985/699540, 2722/023246

Πωλούνται δεντρικά δικαιώµατα από 
20 στρέµµατα. Τηλ.6972/216536. 

Πωλείται τριφυλλόσπορος νέας εσο-
δείας, διανοµή σε όλη την Ελλάδα. Πε-
ριοχή Σέρρες. Τηλ. 6937/253885

Πωλούνται αχλάδια µεγαλόκαρπα ποι-
κιλίας σίσσυ και sanda maria. Περιοχή 
Σέρρες. Τηλ. 6937/253885

Πωλείται βρώσιµη βρώµη.Τηλ. 
6944/985675.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητούνται υποπροϊόντα δηµητριακών 
για ζωοτροφή. Τηλ. 6974/567958

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πωλείται αγροτεµάχιο εκτάσεως 
4.850 µέτρων. περιοχή Γελινιάτικα, 
Ξυλόκαστρο.Τηλ.6987/876761.

 Ενοικιάζεται αγροτεµάχιο 15 στρεµ-
µάτων για φωτοβολταικό πάρκο. Πε-
ριοχή 2 ΒΟΥΝΑ Φθιώτιδας. Τηλ. 
6944/603429.

Πωλείται οικόπεδο 2,5 στρέµµα-
τα εντός σχεδίου, κτίζει 600 τ.µ. 
Τηλ.6992/135070.

Πωλείται οικόπεδο 2 στρεµµάτων στα 
Ραζάτα Κεφαλλονιάς, εντός ζώνης , 
επί τόπου ρεύµα, νερό, άσφαλτο, κτίζει 
200 τ.µ. Τηλ.6992/135070.

Πωλείται οικόπεδο 650 τ.µ µε θέα το 
κορινθιακό κόλπο, υψόµετρο 650 µέ-
τρα. Περιοχή Κορινθίας. Τιµή ικανοποι-
ητική, συζητήσιµη. Τηλ. 6937/030859

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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

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

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

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 πλατφόρµα 5 τόνων.
Τηλ.6983/717473. 

Πωλείται δισκοσβαρνα 28 δίσκων, 
Ζορµπά επισκευασµένη και βαµµένη. 
Τιµή 1900 ευρώ.Τηλ.2310/711133.

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 συρόµενο χι-
λιάρι και ένα φρεζακι Husqvarna.Περι-
οχή Πιερίας.Τηλ. 6980/001606.

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

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

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

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

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

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

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

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

Πωλούνται αγροτικά εργαλεία,τρα-
κτέρ Belarus,σπαρτική µηχανή για 
σιτάρι, δισκοσβάρνα ,καλλιεργη-
τής βάµβακος,σκαλιστήρι, καλλιερ-
γητής ρίπερ,χωνί λιπάσµατος και ένα 
ραντιστικό 500αρι.Τιµή ευκαιρίας. 
Τηλ.6974/410304. 2392/031829.

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

Πωλούνται ρίπερ µάρκας Ζορ-
µπά 7 νύχια,καλλιεργητής 20 δο-
ντιών, καρούλι Αρβανιτίδη 300 µέ-
τρων Φ82, καρότσα 4 µέτρων ,σωλή-
νες 2άρες και 3αρες µεταχειρισµένες. 
Τηλ.2310/711456.

Πωλείται τρακτέρ Μassey Ferguson 
’80 επισκευασµένο µε κουβούκλιο αντι-
προσωπείας.Τηλ.2310711320. 

Πωλούνται ενσιρώµατα καλαµπο-
κιού µίγµατος βίκου βρώµης σε 
µεγάλη στρόγγυλη µπάλα µε εν-
σιρωτικό και ενσίρωµα τριφυλ-
λιού σε µεγάλη τετράγωνη µπά-
λα. Τηλ. 6977/440923, E-mail: 
papapg100@gmail.com



AgrendaΣάββατο 11 & Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου 2021 53

  

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
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Oκτώ είδη άγριας πανίδας και χλω-
ρίδας θέτει σε καθεστώς προστασίας 
το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης του υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος. Πρόκειται συ-
γκεκριµένα, για τρία είδη γυπών, τη 
χελώνα Καρέτα Καρέτα, το Αγριόγιδο 
των Βαλκανίων, τον βάτραχο της Καρ-
πάθου, το Λεπιδόπτερο, αυτόχθονα 
είδη πέστροφας, το είδος χλωρίδας 
*Silene holzmannii και τις Αµµοθίνες.

Με την υπογραφή οκτώ υπουργι-
κών αποφάσεων από τον υφυπουρ-
γό Περιβάλλοντος Γιώργο Αµυρά, ξε-
κινά η υλοποίηση των Εθνικών Σχε-
δίων ∆ράσης, διάρκειας 6 ετών που 
προβλέπουν µέτρα για τη διασφάλι-
ση διατήρησης των πληθυσµών, ε-
πιβίωσής τους, όπου αυτή απειλεί-
ται, καθώς και γεωγραφικής εξάπλω-
σης µε προστασία από εξωγενείς πα-
ράγοντες. Η υλοποίηση, παρακολού-
θηση και εποπτεία θα γίνει από το Υ-
ΠΕΝ και τον Οργανισµό Φυσικού Πε-
ριβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής.

Για τον βάτραχο της Καρπάθου έ-
χει ήδη ξεκινήσει η υλοποίηση του 
έργου µε πόρους από το Πράσινο Τα-
µείο, ενώ για τα υπόλοιπα έχει εξα-
σφαλιστεί χρηµατοδότηση µέσω ΕΣ-
ΠΑ και αναµένεται άµεσα η εκκίνη-
ση των δράσεων.

Οι στόχοι των Σχεδίων ∆ράσης:
 Τρία είδη γυπών (Vultures): Αύξη-

ση έκτασης εξάπλωσης σε επίπεδα 
1990-2000 και πληθυσµού 10-20%.
 Χελώνα Καρέτα Καρέτα (Caretta 

Caretta): ∆ιατήρηση πληθυσµών στα 
σηµερινά επίπεδα, εξασφάλιση εξόδου 
στη θάλασσα πιο πολλών νεοσσών. 
 Aγριόγιδο των Βαλκανίων (Rupicapra 

rupicapra): ∆ιασφάλιση επιβίωσης 
του είδους, αύξηση πληθυσµού και 
γεωγραφικής εξάπλωσης.

 Ενδηµικός βάτραχος Καρπάθου 

(Pelophylax cerigensis): Αναστροφή 
πτωτικής πορείας πληθυσµού.
  Αυτόχθονα είδη πέστροφας (Salmo 

spp.): Ανάσχεση φθίνουσας τάσης πλη-
θυσµού και γεωγραφική εξάπλωση.
 Λεπιδόπτερο (Parnassius Apollo): 

Βελτίωση της κατάστασης του είδους 
και αύξηση πληθυσµιακού µεγέθους.
 Είδος χλωρίδας (*Silene holzmannii): 

Επίτευξη ικανοποιητικής κατάστασης 
διατήρησης, εξασφάλιση βιωσιµότητας.
 Αµµοθίνες: Βελτίωση κατάστασης. 

Αύξηση γεωγραφικής εξάπλωσης.

Εξαετούς διάρκειας
Με την υπογραφή οκτώ 
υπουργικών αποφάσεων 
ξεκινά η υλοποίηση των 

Εθνικών Σχεδίων ∆ράσης 
διάρκειας έξι ετών

Τελετή βράβευσης
Ecotrophelia 2021
Τη ∆ευτέρα 13 Σεπτεµβρίου στις 4 
το απόγευµα θα γίνει διαδικτυακά η 
τελετή βράβευσης των νικητών του 
11ου Εθνικού ∆ιαγωνισµού 
οικολογικών-καινοτόµων προϊόντων 
διατροφής Ecotrophelia που 
διοργανώνει ο Σύνδεσµος 
Ελληνικών Βιοµηχανιών Τροφίµων. 
Ο διαγωνισµός δίνει χρηµατικά 
και τιµητικά βραβεία. Το χρυσό 
έχει χρηµατικό έπαθλο 1.500 ευρώ 
και συµµετοχή στον ευρωπαϊκό 
διαγωνισµό Ecotrophelia.

Αυξάνουν οι θερινές, όχι
οι χειµερινές ξηρασίες
Όσο περνάνε τα χρόνια, θα 
µεγαλώνει η «ψαλίδα» ανάµεσα 
στις θερινές και στις χειµερινές 
ξηρασίες, µε τις πρώτες να 
αυξάνουν και τις δεύτερες να 
µειώνονται, διαπιστώνει µελέτη 
ερευνητών από τη Γερµανία και 
τον Καναδά. Στη Νότια Ευρώπη και 
στη Μεσόγειο εκτιµάται ότι έως το 
τέλος του 21ου αιώνα οι θερινοί 
µήνες µε ακραία ξηρασία µπορεί 
να φθάσουν το 80% ενώ στην 
Ιβηρική Χερσόνησο ίσως το 96%.

Ψάχνουν αποζηµιώσεις 
για ζηµιές αγριόχοιρων
Απώλεια παραγωγής έως 80% 
έφερε η επέλαση αγριόχοιρων σε 
καλαµποχώραφα στη Θεσσαλία.
Ανάλογες ζηµιές σε αµπέλια και 
σιτηρά στους ∆ήµους Ελασσόνας, 
Κιλελέρ και Λαρισαίων. Αυτό 
διαπίστωσε ο Λαρισαίος βουλευτής 
της Ν∆ Χρήστος Κέλλας, κατά την 
επίσκεψή του σε χωράφια µε 
καλαµπόκια στην Αµυγδαλέα µε 
τους παραγωγούς να θέτουν 
µετ’επιτάσεως θέµα αποζηµίωσης, 
που είναι εκτός Κανονισµού ΕΛΓΑ.

Εκπαίδευση για σύνδεση
γεωργίας µε τουρισµό
Η Περιφέρεια Κρήτης και το 
Πανεπιστήµιο Κρήτης ξεκινούν, 
στις 25 Σεπτεµβρίου εκπαιδευτικό 
πρόγραµµα µεγάλης κλίµακος, µε 
τίτλο «Επιµορφωτικό Πρόγραµµα 
για τη σύνδεση Πρωτογενούς και 
Τουριστικού Τοµέα». Οι 
επιµορφούµενοι θα λάβουν 
Πιστοποιητικό Επιµόρφωσης από 
το Πανεπιστήµιο Κρήτης. Συνολικά, 
το επιµορφωτικό πρόγραµµα για 
κάθε επιµορφούµενο/η θα έχει 
διάρκεια 75 διδακτικές ώρες.

Οι µελέτες για την προστασία των ειδών αυτών εκπονήθηκαν µέσω του προγράµµατος «Life-IP 4Natura» 
µε χρηµατοδοτική συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πράσινου Ταµείου.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Yπό προστασία 
οκτώ άγρια είδη
Αγριόγιδο, γύπας, καρέτα-καρέτα, αμμοθίνες στο Εθνικό Σχέδιο 
Δράσης για διατήρηση των πληθυσμών και γεωγραφική εξάπλωση

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

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 καλλιεργητής 20 δοντιών. Τι-
µή 200 ευρώ. Τηλ. 2310/711133. 

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 
αναρτώµενο.Τηλ.6982/551234.

Πωλούνται κλούβες ,κλουβάκια και 
µπιντζς .Τηλ.6986/701716.

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 γρήγο-
ρης εξόδου, 24 θέσεων, µε αυτόµατο τάι-
σµα. Τιµή 7000 ευρώ.Τηλ.6942/226598.

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

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

Πωλείται πρέσα χαρτοδεσί-
ας Bamford για µικρές µπάλες. Περιοχή 
Σέρρες. Τηλ. 6937/253885

Πωλείται ψεκαστικό θερµοκηπίου και 
θειαφιστήρας Tηλ. 6980/001606. 

Πωλείται σκληρόµηλος 25 ίππων µοτέρ 
που κόβει 5 τόνους την ώρα. Περιοχή Λά-
ρισα. Τηλ. 6974/567958

Εταιρεία παραγωγής και εµπορίας χηµι-
κών προϊόντων µε έδρα την Θεσσαλονί-
κη, αναζητά εξωτερικό συνεργάτη για την 
υποστήριξη και προώθηση των προϊόντων 
της σε κτηνοτροφικές µονάδες στην ευ-
ρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας (καθαρι-
στικά - απολυµαντικά). Email επικοινωνί-
ας: info.tchemical@gmail.com 

Πωλείται χορτοσυλλέκτης µε 9 µπράτσα. 
Περιοχή Χαλκιδική. Τηλ. 6982/776003.

Πωλείται τρακτέρ Fiat 1300 DT µε 
3000 ώρες χρήσης. Τιµή 8.300 ευρώ. 
Περιοχή Φάρσαλα. Τηλ. 6944/985675.

ΖΗΤΗΣΗ

Zητείται τρακτέρ µεταχειρισµένο σε κα-
λή κατάσταση 4x4. Τηλ. 6943/457861
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Από Ακρόπολη 
έως την Ταρζάν
Γκάζια και φουρκέτες στο Ράλλυ Ακρόπολις  

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Με 55 πληρώµατα από 24 διαφο-
ρετικές χώρες, το «ράλλυ των θε-
ών», έκανε την εκκίνησή του κάτω 
από την Ακρόπολη όπου διεξήχθη 
η πρώτη υπερ-ειδική. Το Σάββα-
το και την Κυριακή, τα πληρώµατα 
θα βρεθούν σε ειδικές διαδροµές, 
κάθε µία µε τη δική της ιστορία. 

Η κλασική και κορυφαία οδηγι-
κά ειδική διαδροµή στην Παύλια-
νη (Εκκίνηση 08.32), η old time 
classic ειδική Βωξίτες (11.52), το 
Ελευθεροχώρι (13.08), ο Πύργος 
(09:51) και, φυσικά, ο «θρυλικός» 
Ταρζάν (08.08, 13.18 Power Stage) 
µε τις πολλές κλειστές φουρκέτες 

και τα σηµεία µε χώµα «πούδρα». 
Ο τερµατισµός θα γίνει την Κυ-

ριακή στη Λαµία (15.18). Μέχρι τώ-
ρα σαφές προβάδισµα στα πρωτα-
θλήµατα οδηγών και κατασκευα-
στών έχουν ο Γάλλος Σεµπάστι-
αν Οζιέ (συνοδηγός ο Ζουλιάν Ιν-
γκρασιά) και η Toyota. 

Ο επτά φορές παγκόσµιος πρω-
ταθλητής θα έχει την ευκαιρία να 
δοκιµάσει τις δυνάµεις του και την 
τεχνική του στις δύσκολες ειδικές 
διαδροµές των ελληνικών βουνών. 

Στη βαθµολογία ακολουθούν οι 
Ελφν Εβανς και Σκοτ Μάρτιν (Μ. 
Βρετανία) και Τιερί Νεβίλ – Μάρ-
τεν Βίνταγκε (Βέλγιο). To Ράλι Α-
κρόπολις είναι το 8ο event της φε-
τινής σεζόν.

Πρεµιέρα κάνουν την ερχόµενη εβδοµάδα τα πρώτα 
ευρωπαϊκά µατς των οµίλων σε Τσάµπιονς Λιγκ και 
Γιουρόπα Λιγκ (14-15 Σεπτεµβρίου). Από τα µατς 
ξεχωρίζει η αναµέτρηση της Μπαρτσελόνα µε την 
Μπάγερν την ερχόµενη Τρίτη και το µεγάλο ντέρµπι 
µεταξύ Ίντερ και Ρεάλ Μαδρίτης. Στο Γιουρόπα Λιγκ, 
ο Ολυµπιακός θα υποδεχτεί την Άντβερπ, την Πέµπτη.

Εκκίνηση για τα
ευρωπαϊκά ματς   

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Κατακτήριες δοκιµές 14.50 ΕΡΤ 1

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΑΕΛ – ΟΦΗ 17.15 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι 19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – ΠΑΣ Γιάννινα 19.30 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης 22.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Λαµία – Ολυµπιακός 15.00 Novasports 1HD

Βόλος – Παναιτωλικός 17.15 Novasports 3HD

Απόλλων Σµύρνης – ΑΕΚ 17.15 Novasports 2HD

Άρης – ΠΑΟΚ 19.30 Novasports 1HD

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Αγώνας 21.30 COSMOTE SPORT 5HD

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Κατακτήριες δοκιµές 14.50 ΕΡΤ 1

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΑΕΛ – ΟΦΗ 17.15 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι 19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – ΠΑΣ Γιάννινα 19.30 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης 22.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Λαµία – Ολυµπιακός 15.00 Novasports 1HD

Βόλος – Παναιτωλικός 17.15 Novasports 3HD

Απόλλων Σµύρνης – ΑΕΚ 17.15 Novasports 2HD

Άρης – ΠΑΟΚ 19.30 Novasports 1HD

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Αγώνας 21.30 COSMOTE SPORT 5HD

WRC (Ράλι Ακρόπολις)

Παύλιανη  108.30 COSMOTE SPORT

Γραβιά 09.55 COSMOTE SPORT 

Βωξίτες 11.50 COSMOTE SPORT 

Ελευθεροχώρι 13.00 COSMOTE SPORT 

Formula 1 (Ιταλία)

Κατατακτήριες δοκιµές 15.50 COSMOTE SPORT 5 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναιτωλικός – Αστέρας Τρίπολης 18.15 COSMOTE SPORT 3 HD

Ποδόσφαιρο (Σέριε Α)

Νάπολι – Γιουβέντους 19.00 COSMOTE SPORT 5 HD

WRC (Ράλι Ακρόπολις)

Ταρζάν 1 08.00 COSMOTE SPORT 

Πύργος 09.50 COSMOTE SPORT 

Ταρζάν 2 13.00 COSMOTE SPORT 

Formula 1 (Ιταλία)

Αγώνας 16.00 ΕΡΤ 2

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΑΕΚ – Ιωνικός 20.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ολυµπιακός – Ατρόµητος 20.30 Novasports Prime

WRC (Ράλι Ακρόπολις)

Παύλιανη  108.30 COSMOTE SPORT

Γραβιά 09.55 COSMOTE SPORT 

Βωξίτες 11.50 COSMOTE SPORT 

Ελευθεροχώρι 13.00 COSMOTE SPORT 

Formula 1 (Ιταλία)

Κατατακτήριες δοκιµές 15.50 COSMOTE SPORT 5 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναιτωλικός – Αστέρας Τρίπολης 18.15 COSMOTE SPORT 3 HD

Ποδόσφαιρο (Σέριε Α)

Νάπολι – Γιουβέντους 19.00 COSMOTE SPORT 5 HD

WRC (Ράλι Ακρόπολις)

Ταρζάν 1 08.00 COSMOTE SPORT 

Πύργος 09.50 COSMOTE SPORT 

Ταρζάν 2 13.00 COSMOTE SPORT 

Formula 1 (Ιταλία)

Αγώνας 16.00 ΕΡΤ 2

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΑΕΚ – Ιωνικός 20.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ολυµπιακός – Ατρόµητος 20.30 Novasports Prime

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Κυριακή  12 Σεπτεµβρίου

Σάββατο 11 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Στα όριά του 
το ράλι τιμών 
στα αγροτικά  
εμπορεύματα 

Κάτι ξυπνάει   
για τον έλεγχο  
της νοθείας 
γαλακτοκομικών

Πιλοτικά  
προγράμματα 
σύγχρονου farming 
στη Βόρεια Εύβοια 

Σούπερ Σάκκαρη στις ΗΠΑ
Με τη Μαρία Σάκκαρη να 
πραγµατοποιεί ένα εντυπωσιακό 
τουρνουά φτάνοντας έως τα 
ηµιτελικά της διοργάνωσης, 
συνεχίζεται το US Open, το οποίο 
θα ρίξει αυλαία αυτό το 
Σαββατοκύριακο. Στους άντρες, 
µία θέση για τον τελικό 
διεκδίκησαν την περασµένη 
Παρασκευή οι Τζόκοβιτς, 
Τσβέρεφ, Μεντβέντεφ και 
ο Καναδός Αλιασίµ.

Στο Ναό της Ταχύτητας
Η Formula 1 επισκέπτεται τον 
«Ναό της Ταχύτητας», την 
Μόντσα, για τον 14ο γύρο του 
φετινού πρωταθλήµατος (12 
Σεπτεµβρίου). Ο Μαξ Φερστάπεν 
βρίσκεται πλέον πρώτος στη 
βαθµολογία, µε τον Λιούις 
Χάµιλτον να τον κυνηγάει από 
κοντά. Σηµειώνεται εδώ πως ο 
Βρετανός έχει σηµειώσει πέντε 
νίκες στο γκραν πρι της Μόντσα. 

Για Οκτώβρη η SL2
Καθυστερήσεων συνέχεια στην 
έναρξη του πρωταθλήµατος της 
Super League 2. Ο λόγος; Ότι 
έχουν πάει πίσω οι αδειοδοτήσεις 
των οµάδων από την ΕΕΑ, την 
στιγµή που είναι αµφίβολη η 
συµµετοχή του Πανιωνίου και της 
Ζακύνθου και, έτσι, η πρεµιέρα 
δεν πρόκειται να γίνει στις 26/9 
όπως ήταν προγραµµατισµένο, 
αλλά στις 3 Οκτωβρίου. Η ΑΕΛ 
πάντως κρατιέται «ζεστή» 
δίνοντας απανωτά φιλικά. 

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’
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Σ
την αγορά µας για τα σκληρά σι-
τάρια είναι η πρώτη εβδοµάδα µε-
τά από αρκετό καιρό όπου είναι λί-
γο υποτονικά από πλευράς εξαγω-

γής. ∆εν υπάρχει η ίδια όρεξη από τους Ιτα-
λούς να αγοράσουν νέες ποσότητες και πολ-
λοί θεωρούν πως µπορεί να πιάσαµε το πάνω 
όριο των τιµών. Στη Γαλλία εν τω µεταξύ ση-
µειώθηκε διόρθωση και στον Καναδά πτώση. 

  Στην αγορά µας, είµαστε πολύ κοντά στη 
συγκοµιδή βάµβακος και η προσφορά έχει µει-
ωθεί διότι πλέον δεν έχει νόηµα για τους εκ-
κοκκιστές να πάρουν το ρίσκο της ποιότητας µε 
νέα προπώληση. Ζήτηση υπάρχει από τουρκι-
κά και αιγυπτιακά κλωστήρια και οι αγοραστές 
πληρώνουν 100 σεντς για λευκά βαµβάκια.

Έκοψε φόρα 
το σκληρό σιτάρι

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

385

233

264

209,5

446,30

1349,20

16,13

90,50

126,47

126,52

385

233

264

209,5

487,40

1341,40

17,55

84,22

127,62

104,98

385

233

264

209,5

498,50

1332,60

17,11

87,50

128,35

105,50

450

233

264

209,5

473,90

1319,60

17,37

88,60

129,85

104,65

490

233

264

209,5

488,00

1285,20

16,84

89,80

126,250

104,51

490

233

264

209,5

476,50

1272,60

17,50

87,27

124,200

105,23

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

90,14 91,20

93,58 94,30 93,15 93,94

3,14
3,25 3,25

3,20

ΒΑΜΒΑΚΙ 
(σεντς/λίµπρα)

05/08 11/08 19/08 26/08 02/09

3,28
3,31

09/09
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Μειώνεται η προσφορά προς αποφυγή ποιοτικού ρίσκου

300

290

280

270

260

250

240

¤/τόνοςσέντς/λίµπρα
93,94 

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

264

KΑΛΑΜΠΟΚΙ
210

200

190

180

170

160

150

209,5 

ΚΡΙΘΑΡΙ
2.000

1.500

1.000

500

0

Παρθένο Βιοµ/νικοί
άσοι

Εξτρα
παρθένο

¤/κιλό
3,31     

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

ΑΠΡ MAI IOYN

Αφορµή για να συνεχίσει την ανοδική 
πορεία αναµένει η διεθνής αγορά 
βάµβακος που διαµορφώνει βάσεις 
για υπέρβαση των 100 σεντς. 

Αµετάβλητη παρέµεινε η λίστα της 
Φότζια µε την αγορά να δείχνει τα 
πρώτα σηµάδια κόπωσης έπειτα από 
ένα πολυήµερο ανοδικό σερί.

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 3,31 ευρώ το κιλό ενισχύθηκε η 
µέση τιµή του έξτρα παρθένου 
ελαιολάδου στην Ισπανία, µε την 
κινητικότητα να επιστρέφει
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Τα πρώτα σηµάδια κόπωσης έπειτα α-
πό ένα πολύµηνο ανοδικό σερί στην 
αγορά σκληρού σίτου εκδηλώθηκαν 
τα προηγούµενα 24ωρα, µε το εγχώ-
ριο εµπόριο να προλαβαίνει στο µετα-
ξύ να διαµορφώσει την υψηλότερη τι-
µή παραγωγού στα 52 λεπτά το κιλό. 

Φαίνεται πως τόσο η εγχώρια όσο 
και η διεθνής αγορά άγγιξαν τα υψη-
λά τους όρια, πάνω από τα οποία δύ-
σκολα θα µπορέσουν να κινηθούν, µε 
τα εµπορικά κέντρα του Καναδά και 
της Γαλλίας να σηµειώνουν ήδη µι-
κρές διορθώσεις, όσο η Φότζια παρα-
µένει αµετάβλητη από την 1η Σεπτεµ-
βρίου στα 490 ευρώ ο τόνος τιµή απο-
θήκης εµπόρου για την πρώτη ποιό-
τητα µε ειδικό βάρος 79 kg/hl, υαλώ-
δη 80% και πρωτεΐνη 12%. Στην εσωτε-
ρική αγορά, οι τιµές εξαγωγής έχουν 
διαµορφωθεί στα 480 ευρώ ο τόνος, 
ενώ αρκετοί παραγωγοί και συλλογι-
κά σχήµατα έκλεισαν ποσότητες γύ-

ρω από τα 48 λεπτά το κιλό, σύµφω-
να µε το ρεπορτάζ. Φυσικά κάτι τέτοιο 
σηµαίνει πως στην πορεία θα γίνουν 
προσπάθειες για µια µικρή έστω ε-
νίσχυση της τιµής εξαγωγής, αν και 
προς το παρόν δεν υπάρχει διάθεση 
από πλευράς Ιταλών εισαγωγέων να 
την πληρώσουν. Βέβαια είναι ακόµα 
Σεπτέµβριος.  

Η κορυφή σε τιµή παραγωγού αφο-
ρά την πράξη των 52 λεπτών το κιλό 
για 1.000 περίπου τόνους από τα ε-
λεύθερα σιτάρια που διαθέτει ο συνε-
ταιρισµός Νίκαιας. Να σηµειωθεί πά-
ντως, ότι παρά το ράλι, αρκετοί παρα-
γωγοί έκλεισαν ήδη από τον Ιούλιο 
τις ποσότητές τους σε τιµές ακόµα και 
κάτω από τα 33 µε 35 λεπτά το κιλό, 
µε τις πιο οργανωµένες µόνο εκµεταλ-
λεύσεις να καταφέρνουν να αδράξουν 
την ευκαιρία από το ράλι των τιµών. 

Με ισχυρά θεµελιώδη 
η αγορά καλαµποκιού 

Την ίδια στιγµή, σταθεροποίηση σε 
υψηλά 290 ευρώ ο τόνος διαµορφώ-

νει η εγχώρια αγορά και για τα πρώτα 
καλαµπόκια της φετινής χρονιάς, µε 
ορισµένους µεσάζοντες και αγοραστές 
να «ποντάρουν» σε µια µικρή διόρθω-
ση όσο προχωρά η συγκοµιδή και αυ-
ξάνονται κάπως οι ποσότητες, που θα 
συναντήσουν και την παραγωγή. Η α-
γορά δεν µπορεί να περιµένει δραµα-
τικές αυξοµειώσεις, αφού από τη µια 
τα περιθώρια περαιτέρω ανόδου έχουν 
εν πολλοίς εξαντληθεί, από την άλλη η 
έως τώρα πορεία των αγορών είχε δυ-
νατά ερείσµατα στα θεµελιώδη. Με άλ-
λα λόγια, αν πράγµατι οι φετινές ανα-
µενόµενες εισαγωγές καλαµποκιού ε-
παρκούσαν να καλύψουν τις ανάγκες, 
τότε η τιµή δεν θα είχε διαµορφώσει 
από τώρα τέτοια υψηλά. 

Σηκώνει το πόδι από το γκάζι η αγορά σκληρού
Κορυφή στις τιµές παραγωγού η πράξη στα 52 λεπτά από τον συνεταιρισµό Νίκαιας
Σταθεροποίηση στα 290 ευρώ ο τόνος για τα πρώτα καλαµπόκια, µε τα αλώνια σε εξέλιξη

Μετά από πολλές εβδοµάδες 
διαρκής ανόδου στις τιµές 
σκληρού σίτου στην ελληνική 
αγορά και έντονης 
δραστηριότητας στην 
εξαγωγή, πρώτη εβδοµάδα 
παρατηρείται υποτονικότητα 
από πλευράς εξαγωγής. Ενώ 
οι τιµές FOB είχαν φτάσει 
περί τα 480 ευρώ ο τόνος και 
πολλοί ανέµεναν το κάτι 
παραπάνω, φαίνεται πως οι 
Ιταλοί αγοραστές έκαναν ένα 
βήµα πίσω και πλέον δεν 
έχουν την ίδια δίψα για νέες 
αγορές. Αρκετοί είναι αυτοί 
που θεωρούν πως µπαίνουµε 
σε µια εποχή στασιµότητας, 
µέχρι να βγουν νεότερα 
στοιχεία για την παγκόσµια 
αγορά. Στη Φότζια οι τιµές 
έµειναν σταθερές και για τα 
ποιοτικά σιτάρια µε ειδικό 
βάρος 79 kg/hl, υαλώδη 80% 
και πρωτεΐνη 12% η τιµή 
αποθήκης εµπόρου είναι στα 
485-490 ευρώ ο τόνος. Στη 
Γαλλία οι τιµές διόρθωσαν 
κατά 5 ευρώ στα 425 ευρώ 
ο τόνος FOB λιµανι τους.

ΡΙΧΝΕΙ ΡΥΘΜΟΥΣ
ΤΟ ΣΚΛΗΡΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 
ΤΟ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟ ΡΑΛΙ

Μετά τη δοκιµή προς τα 92 σεντς ανά λίµπρα το 
χρηµατιστήριο ανέκαµψε προς τα γνώριµα επίπεδα 
των 94 σεντς κι εκεί δείχνει πως έχει βρει για την 
ώρα µια ισορροπία. Οι τελευταίες συνεδριάσεις 
έχουν πολύ µικρό εύρος τιµών, µε την αγορά να 
µην έχει πάρει κάποια σαφή κατεύθυνση. Γίνονται 
δοκιµές για τα 95 σεντς, αλλά ακόµα η αγορά δεν 
µπορεί να εδραιωθεί σ’ αυτά τα επίπεδα και 
διορθώνει ελαφρώς λόγω κερδοσκοπικών 
ρευστοποιήσεων. Οι αναλυτές παρακολουθούν τις 
καιρικές συνθήκες στις ΗΠΑ καθώς αυτή την εποχή 
µπορεί να επηρεάσουν το χρηµατιστήριο.

ΝEA ΥOΡKH
Έχουµε φτάσει πολύ κοντά στην συγκοµιδή και ως 
αποτέλεσµα οι εκκοκκιστές προτιµούν να αναβάλουν 
τις νέες πωλήσεις. Ο λόγος είναι καθαρά ποιοτικός, 
δηλαδή είναι προτιµότερο τώρα να δουν τι βαµβάκι 
θα παράξουν παρά να πάρουν το ρίσκο µιας νέας 
προπώλησης. Ζήτηση εξακολουθεί να υπάρχει, 
όχι µόνο από πλευράς Τουρκίας, αλλά πλέον και 
Αιγύπτου µε τους κλώστες να προσπαθούν να 
κρατήσουν τα επίπεδα τιµών περί των 100 σεντς ανά 
λίµπρα, θυσιάζοντας ακόµα και ποιοτικά 
χαρακτηριστικά. Οι δουλειές όµως που κλείνονται 
σε αυτή τη φάση είναι ελάχιστες.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

 Φαίνεται πως διεθνής και εγχώρια 
αγορά άγγιξαν τα υψηλά τους όρια.

ΝΩΡΙΤΕΡΑ
Πριν το ανοδικό σερί, αρκε-

τοί παραγωγοί έκλεισαν τις 

ποσότητές τους ακόµα και 

κάτω από 33 µε 35 λεπτά

Συνεδρίαση 08/09/2021
Μήνας Κλείσιµο Μεταβολή

Δεκέμβριος ‘21  94,08 +0,03

Μάρτιος ‘22 93,26 +0,00
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Mε την παρούσα επιστολή ο Σύνδεσμος Αντιπροσώπων, Εισαγωγέων & 
Παρασκευαστών Κτηνιατρικών Φαρμάκων  θα ήθελε να σας ενημερώσει 
για μια εξέλιξη που ενδεχομένως να μην έχετε αντιληφθεί πλήρως την 
σημασία της ή που δεν έχει υποπέσει καθόλου στην αντίληψή σας.  

Τον Μάϊο του 2021 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την Κατ’ Εξουσιοδότηση 
Πράξη (DEA 2021/2718) με θέμα «Κριτήρια για τον προσδιορισμό των 
αντιμικροβιακών που θα προορίζονται για τη θεραπεία ορισμένων 
λοιμώξεων στον άνθρωπο», με σκοπό να τεθούν τα κριτήρια βάσει 
των οποίων θα επιχειρηθεί να αντιμετωπισθεί με επιστημονικό τρόπο 
το μεγάλο θέμα της αντιμικροβιακής αντοχής των αντιβιοτικών. Η 
συγκεκριμένη κατ’ εξουσιοδότηση πράξη λαμβάνει υπόψιν και τη σημασία 
χρήσης των αντιμικροβιακών στην αντιμετώπιση των ασθενειών των 
ζώων, και μέσα από επιστημονικές συστάσεις που παρέχονται από 
ευρωπαϊκούς οργανισμούς και αρχές υγείας, συμπεριλαμβανομένου 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA), του Ευρωπαϊκού 
Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC), του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία 
των Ζώων (OIE) και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια 
των Τροφίμων (EFSA), επιδιώκεται να προταθεί μια ισορροπημένη 
προσέγγιση που έχει δημιουργηθεί από εμπειρογνώμονες υγείας 
ανθρώπων και ζώων. 

Δυστυχώς όμως, μια ομάδα ΜΚΟ ξεκίνησε μια εκστρατεία στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να αντιταχθούν σε ορισμένες εξαιρέσεις 
για τη χρήση των κτηνιατρικών αντιβιοτικών, όπως ορίστηκαν από 
την Επιτροπή της ΕΕ και από εμπειρογνώμονες. Πιο συγκεκριμένα, 
αμφισβητούν το 3ο κριτήριο, «μη ουσιαστική ανάγκη για υγεία των 
ζώων», με το επιχείρημα ότι ουσιαστικά θέτει την υγεία των ζώων 
πάνω από την ανθρώπινη υγεία. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα μια 
ένσταση που εγκρίθηκε επίσημα στις 13 Ιουλίου από την Επιτροπή 
Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ). Κατά συνέπεια, 
θα τεθεί σε ψήφισμα από τα 705 μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
στις 16 Σεπτεμβρίου 2021.

Η ένσταση αγνοεί σαφώς τις επιστημονικές συστάσεις που παρέχονται 
από ευρωπαϊκούς οργανισμούς και αρχές υγείας, συμπεριλαμβανομένου 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA), του Ευρωπαϊκού 
Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC), του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία 
των Ζώων (OIE) και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια των 
Τροφίμων (EFSA), που επιδιώκουν να προτείνουν μια ισορροπημένη 

προσέγγιση που έχει δημιουργηθεί από εμπειρογνώμονες υγείας 
ανθρώπων και ζώων. 

Εν ολίγοις, εάν η ένσταση εγκριθεί τον Σεπτέμβριο δεν θα  επιτρέπεται 
καμία δυνατότητα θεραπείας για εκατοντάδες εκατομμύρια αγροτικά 
ζώα που πάσχουν από θανατηφόρο νόσημα. Αυτό περιλαμβάνει και 
τα κατοικίδια ζώα που θα αφεθούν χωρίς αγωγή και θα στερηθούν τα 
απαραίτητα αντιβιοτικά σε περίπτωση μη θανατηφόρων λοιμώξεων. 
Με την επιβολή υπερβολικής απαγόρευσης των αντιβιοτικών και χωρίς 

κατάλληλη θεραπεία για συγκεκριμένες ασθένειες, η ανθρώπινη 

υγεία θα κινδύνευε εξίσου καθώς ορισμένες ζωονόσοι (ασθένειες 

των ζώων που μεταδίδονται σε ανθρώπους) θα αφεθούν χωρίς 

θεραπεία. Έτσι, η πρόταση ψηφίσματος θα απειλούσε όχι μόνο 
την υγεία των ζώων, αλλά θα έθετε σε κίνδυνο και την ανθρώπινη 
υγεία, αμφισβητώντας  την έννοια της Ενιαίας Υγείας - One Health, 

μια προσέγγιση που υποστηρίζεται επανειλημμένα από τα θεσμικά 

όργανα της ΕΕ και τα ενδιαφερόμενα μέρη. Και όλα αυτά σε μια 

εποχή που η πανδημία του κορωνοιού μας έχει υπενθυμίσει με τον 

χειρότερο τρόπο την αλληλοσύνδεση που υπάρχει μεταξύ της υγείας 

των ανθρώπων και των ζώων και το πόσο μεγάλη σημασία έχει η 

έγκαιρη αντιμετώπιση και προστασία από τις ασθένειες τόσο των 

ανθρώπων, όσο και των ζώων.  

Ας αντιδράσουμε λοιπόν σ’ αυτές τις πρακτικές που αποτελούν 

εφαρμογή στην πράξη της παροιμίας ‘’πονάει κεφάλι, κόψει κεφάλι’’, 

και ας ζητήσουμε από τους ‘Ελληνες Ευρωβουλευτές πριν την 

τελική τους ψήφο στις 16/9, να δουν το θέμα στις πραγματικές του 

διαστάσεις, να δώσουν την πρέπουσα προτεραιότητα στις επιστημονικές 

τοποθετήσεις των ειδικών και των εμπειρογνωμόνων και να απορρίψουν 

την ένσταση, ώστε να εξακολουθήσει η συζήτηση για την εξεύρεση 

των καλύτερων επιστημονικών λύσεων στο θέμα της μικροβιοαντοχής 

των αντιβιοτικών, στη βάση της ήδη εγκεκριμένης κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξης του Μαΐου 2021.    

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε επιπλέον ενημέρωση σας επί 
του θέματος.

Με εκτίμηση  
Σύνδεσμος Αντιπροσώπων, Εισαγωγέων & Παρασκευαστών 
Κτηνιατρικών Φαρμάκων 

ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 40, 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΘΡΙΟ� 

Α 16�, 15 124  MΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ

Email: info@havepharm.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ



ΑΓΟΡΑ.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑAgrendaA4 | 36

Με συναλλαγές στα 8,5-9 ευρώ το κιλό εκκινεί η εµπορική σεζόν στο δυσεύρετο φέτος ελληνικό κελυφωτό φιστίκι. Η δραστικά περιορισµένη εθνική 
παραγωγή έχει σηµάνει… συναγερµό στις τάξεις του εµπορίου, το οποίο επιδεικνύει µια ασυνήθιστη, για την εποχή, σπουδή να ανοίξει τα χαρτιά του.

Σε µια κανονική χρονιά η εθνική παραγωγή, σύµφωνα µε 
τον παραγωγό Γιάννη Χονδρόπουλο, ξεπερνά τους 7.000 
τόνους, ενώ φέτος, εξαιτίας των λόγων που αναλύθηκαν 
ανωτέρω, όπως όλα δείχνουν, θα κυµανθεί περίπου στους 
3.000 τόνους. Από τους όγκους αυτούς, γύρω στους 700-
800 τόνους απορροφά η εθνική κατανάλωση, ενώ οι υπό-
λοιποι έχουν εξαγωγικό προσανατολισµό µε κατεύθυνση 
κυρίως τις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ κάποιες 
ποσότητες πηγαίνουν και στη Μέση Ανατολή. 

Τα τελευταία περίπου δέκα χρόνια η καλλιέργεια στη χώ-
ρα έχει σχεδόν διπλασιαστεί, καθώς από τα 25.600 στρέµ-

µατα του 2011, το 2020 είχε φτάσει στα 50.270 στρέµµατα, 
µε τη Φθιώτιδας, η οποία έχει καταχωρήσει από το 1992 
το κελυφωτό φιστίκι ως προϊόν ΠΟΠ, να είναι ένα από 
τα βασικά κέντρα. Μεταξύ των ανταγωνιστών του ελλη-
νικού κελυφωτού φιστικιού είναι το τουρκικό το οποίο, 
όπως µας είπε ο κ. Χονδρόπουλος, φέτος θα είναι µειω-
µένο κι αναµένεται να φτάσει τους 89.000. 

Η γειτονική χώρα, ωστόσο, έχει αποθέµατα από πέρυ-
σι, όταν η παραγωγή της, όπως τονίζει, κινήθηκε στους 
περίπου 250.000 τόνους. Σοβαρός «παίκτης» στη διεθνή 
σκηνή, αναφέρει ο παραγωγός, είναι επίσης το Ιράν που 
κατά το INC (∆ιεθνές Συµβούλιο Ξηρών Καρπών),  θα έχει 
φέτος 145.000 τόνους, ενώ παγκόσµιος leader είναι οι Η-
ΠΑ µε µια εκτιµώµενη παραγωγή της τάξης των 400.000 
τόνων για την περίοδο 2021-2022.

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ 

«ΑΡΧΙΣΑΝ δειλά δειλά κάποιες ε-
µπορικές πράξεις µε 8,5 ευρώ το κι-
λό για το ανοικτό φιστίκι, παρότι η 
µεταποίηση αποφεύγει παραδοσια-
κά, τέτοια περίοδο να ανακοινώνει 
τιµές. Όµως, µιλάµε για µια πολύ δύ-
σκολη χρονιά µε ιδιαίτερα µειωµέ-
νη παραγωγή και τόσο υψηλή ζήτη-
ση από τόσο νωρίς», εξηγεί ο Γιάν-

νης Χονδρόπουλος, παραγωγός α-
πό το Μώλο Φθιώτιδας. Με φυτείες 
συνολικής έκτασης 60 στρεµµάτων, 
ο έµπειρος παραγωγός, γεωπόνος 
και αγροσύµβουλος, µας ανέφερε 
πως εδώ και λίγες ηµέρες ολοκλη-
ρώθηκε, στην περιοχή, η συλλογή 
του πρώτου χεριού για το ΠΟΠ κε-
λυφωτό φιστίκι Φθιώτιδος.

ΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ του δεύτερου χεριού 
για το κελυφωτό φιστίκι είναι και 
τα κτήµατα στη γειτονική Μαγνησία, 
µε τους παραγωγούς και σε αυτή την 
περιοχή να µιλούν για δύσκολη σε-
ζόν, παρότι το άνοιγµα της εµπορι-
κής περιόδου είναι ενθαρρυντικό. 
«Οι τιµές κυµαίνονται από 8,5 έως  

9 ευρώ το κιλό, έναντι περίπου 6,5 
ευρώ αντίστοιχα πέρυσι, αλλά για 
την ώρα πρόκειται για µικρές πο-
σότητες», επισήµανε στην Agrenda 
ο Χρήστος Κουκουτσέλος, παραγω-
γός και αντιπρόεδρος του Αγροτικού 
Συνεταιρισµού «Θεσσαλικό Φιστίκι» 
από το Στεφανοβίκειο Μαγνησίας.

«ΗΡΘΑΝ ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ και µέτρη-
σαν πως η ζηµία από την πτώση 
των καρπών ήταν στο 1 – 1,5 κι-
λά ανά δέντρο, µε την παραγω-
γή ανά δέντρο στα 10-12 κιλά.». 
Μάλιστα, όπως εξηγεί αυτό ση-
µαίνει ςςς«πως η απώλεια ως πο-

σοστό είναι χαµηλότερη από το 
20%, που είναι το όριο αποζηµί-
ωσης από τον ασφαλιστικό φο-
ρέα, οπότε θα χαθούν πολλά χρή-
µατα για τους παραγωγούς, διό-
τι µιλάµε για µια δυναµική καλ-
λιέργεια», είπε ο ίδιος.

«ΕΧΟΥΜΕ ΣΥΓΚΟΜΙΣΕΙ λίγο πάνω α-
πό το 50% της παραγωγής και φαί-
νεται ότι από άποψη όγκου θα είµα-
στε µεσοσταθµικά στο περίπου 30% 
µιας κανονικής χρονιάς. Για να κα-
ταλάβετε ενώ πέρυσι το δέντρο έδι-
νε έως 20 κιλά προϊόν φέτος είµα-
στε στα 5 κιλά» σηµείωσε ο κ. Χον-
δρόπουλος.  Ως προς τα αίτια για 

την αρνητική εξέλιξη τόνισε ότι αυ-
τά σχετίζονται µε την παρενιαυτο-
φορία των κελυφωτών φιστικιών 
(πέρσι ήταν φορτωµένα κι αναµε-
νόµενα φέτος είναι πιο λίγα) η ο-
ποία επιδεινώθηκε από τους παγε-
τούς της άνοιξης, αλλά και από την 
πτώση καρπών, ιδίως στην περιοχή 
της Μάκρης, λόγω ισχυρών ανέµων.

ΟΙ ΣΤΡΕΜΜΑΤΙΚΕΣ αποδόσεις, για τα 
περίπου 40 µέλη της Οργάνωσης µε 
1.800 στρέµµατα κελυφωτού φιστι-
κιού (σ. σ. το 60% είναι νέα κτήµα-
τα µετά το 2010) ωστόσο, είναι πο-
λύ χαµηλές σε σηµείο ώστε να ανα-
µένεται φέτος ότι η συνολική παρα-
γωγή τους θα κυµανθεί γύρω στους 

55-60 τόνους από 140 τόνους πέρυ-
σι. «Η µέση παραγωγή ανά στρέµµα 
κυµαίνεται στα 500-700 κιλά και η 
κορυφαία επίδοση δεν ξεπέρασε τους 
δύο τόνους», υποστήριξε ο κ. Κου-
κουτσέλος, εκφράζοντας παράπονα 
και για τον ΕΛΓΑ για ζηµιές από βρο-
χή και ανέµους 24-25 Αυγούστου. 

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΝΕ∆Ο και την Όλυνθο 
Χαλκιδικής επιβεβαιώνεταια η µε-
γάλη µείωση της παραγωγής φέ-
τος. «∆εν ήταν καλή χρονιά φέτος 
και δεν είναι µόνο λόγω παρενιαυ-
τοφορίας. Φέτος είχαµε και ξηρασία 
που επιδείνωσε την κατάσταση», ε-

ξηγεί στην Agrenda ο Νίκος Αρβανι-
τίδης, παραγωγός και πρόεδρος του 
Συνεταιρισµού Νέας Τενέδου Χαλκι-
δικής. Παρόµοια η εικόνα, για την 
παραγωγή µας µεταφέρει και ο πα-
ραγωγός Ιορδάνης Σαραντόγλου α-
πό την Όλυνθο Χαλκιδικής.

Κάτω από το μισό φέτος 
η εθνική παραγωγή 
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Προς άγραν κελυφωτού το εµπόριο έως 9 ευρώ το κιλό 
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INTERAMERICAN: O δύσκολος 
Αύγουστος ανέδειξε τα 
αντανακλαστικά της 

INTERAMERICAN στην 
ασφαλιστική διαχείριση των ζηµιών, 
που προκάλεσαν οι µεγάλες φωτιές 
στην Αττική και την Εύβοια, αλλά και 
η πρωτοφανής χαλαζόπτωση στην 
Καβάλα. Συνολικά, οι αναγγελθείσες 
ζηµιές πελατών της εταιρείας 
πλησιάζουν τα 5,3 εκατ. ευρώ.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ: Στις 
εξαγωγές ποντάρει και για το 2021 ο 
όµιλος Ελληνικά Γαλακτοκοµεία, 
επιδιώκοντας να αντισταθµίσει τους 
αυξηµένους επιχειρηµατικούς 
κινδύνους από την πανδηµία στην 
αγορά. Επίσης, στοχεύει σε αύξηση 
µεριδίου αγοράς, µεγιστοποίηση της 
επένδυσης στη Ρουµανία, µείωση 
κόστους κυρίως µε αναδιοργάνωση 
των παραγωγικών διαδικασιών, 
χρηµατοδότηση του επιχειρησιακού 
πλάνου 2021-2022 και κεφαλαιακή 
ενίσχυση της µητρικής εταιρείας και 
των θυγατρικών της µε αυξήσεις 
µετοχικού κεφαλαίου.

ΕLBISCO: Μείωση 10,9% για τις 
πωλήσεις της Elbisco τους τέσσερις 
πρώτους µήνες του 2021, µια πτώση 
που οφείλεται, µεταξύ άλλων, και 
στη γενικότερη καθοδική πορεία που 
ακολούθησε το λιανεµπόριο στο α’ 
τρίµηνο της τρέχουσας οικονοµικής 
χρήσης σε σχέση µε πέρυσι.

LIDL ΕΛΛΑΣ: Η Lidl Ελλάς έλαβε 
 σε πρώτη φάση την πιστοποίηση 
πράσινων κτιρίων EDGE για 215 
καταστήµατά της, κάνοντας χρήση του 
προτύπου του διεθνούς οργανισµού 
International Finance Corporation 
(IFC), χρηµατοδοτικού βραχίονα της 
Παγκόσµιας Τράπεζας.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Στη Φρανκφούρτη, και συγκεκριµένα στις 
αποφάσεις και προπάντων στη ρητορική 
(forward guidance) της Ευρωπαϊκής Κε-
ντρικής Τράπεζας ήταν η προσοχή των ε-
πενδυτών στις 9 Σεπτεµβρίου, που περίµε-
ναν από την Κριστίν Λαγκάρντ να δώσει α-
παντήσεις που θα καθησυχάζουν τις αγο-
ρές ότι η ποσοτική χαλάρωση ενδέχεται να 
µην τελειώσει νωρίτερα από ό,τι υπολογι-
ζόταν προηγουµένως. Απαντήσεις περίµε-
ναν και για το µέτωπο του πληθωρισµού. 

Και η απάντηση ήρθε. Η ΕΚΤ διατήρησε 
τα επιτόκια µηδενικά, αφήνοντας αµετά-
βλητο το µέγεθος του φακέλου PEPP, δη-
λαδή του προγράµµατος αγοράς τίτλων λό-
γω πανδηµίας στα 1,85 τρισ. ευρώ. Μάλι-
στα, η επικεφαλής της ΕΚΤ προειδοποίη-
σε ότι όποια επιβράδυνση του ρυθµού των 
αγορών για το PEPP δεν θα θεωρηθεί ως 
«tapering», καθώς επί της ουσίας δεν θα 

µειωθεί το ύψος του φακέλου, υπενθυµί-
ζοντας επίσης ότι η ΕΚΤ έχει δεσµευτεί να 
διατηρήσει ευνοϊκές τις συνθήκες χρηµα-
τοδότησης. Οι περισσότεροι αναλυτές εκτι-
µούν ότι θα υπάρξει επιβράδυνση του ρυθ-
µού των αγορών µέσω του PEPP το τέταρτο 
τρίµηνο. «Οι ευνοϊκές συνθήκες χρηµατο-
δότησης µπορούν να διατηρηθούν ακόµη 
και µε έναν µέτρια χαµηλότερο ρυθµό κα-
θαρών αγορών περιουσιακών στοιχείων 
στο πλαίσιο του προγράµµατος πανδηµί-
ας (PEPP) από ό, τι τα προηγούµενα δύο 
τρίµηνα.», είπε.

Στο µέτωπο του πληθωρισµού, παρά το 
άλµα 3% τον Αύγουστο, οι αναλυτές εξακο-
λουθούν να αναµένουν ότι θα υποχωρήσει 
κάτω από το στόχο του 2% της ΕΚΤ στις αρ-
χές του 2022, ενώ ευρωπαίοι ηγέτες ανη-
συχούν για τα κύµατα ακρίβειας και απο-
σταθεροποίησης που µπορεί να φέρουν.

Nutria
Στους Χρυσούς Σκούφους µε το έξτρα 
παρθένο ελαιόλαδο «Ιωνίς» θα συµµετέχει 
η Nutria, ως χορηγός του θεσµού 
γαστρονοµικής αριστείας. Για τη βραδιά 
της απονοµής, η Nutria προχώρησε σε 
ανάπτυξη της σειράς ελαιολάδων «Ιωνίς 
Ελληνικής Γης». Το νέο «Ιωνίς Π.Ο.Π. 
Σητεία Λασιθίου Κρήτης» θα κάνει εκεί 
την πρώτη του δηµόσια εµφάνιση σε 
γυάλινη, σκούρα φιάλη 250ml.

Vivartia
Ενισχύουν περαιτέρω τις δυνάµεις τους 
στην ελληνική αγορά η Vivartia 
Συµµετοχών ΑΕ και η θυγατρική της 
Μπάρµπα Στάθης ΑΒΕΕ, µε την 
υπογραφή δεσµευτικού προσυµφώνου 
µε τον Μιχαήλ Αραµπατζή για την 
απόκτηση µετοχών του που θα οδηγήσει 
στην αύξηση του ποσοστού τους στην 
Ελληνική Ζύµη ΑΕ και ΑΛΕΣΙΣ ΑΒΕΕ 
από 49% και 51% αντίστοιχα, σε 75%. 

Στο ρελαντί κρατά
αγορές η Λαγκάρντ

 Αμετάβλητα επιτόκια και PEPP από ΕΚΤ 
 Η ακρίβεια ανησυχεί Eυρωπαίους ηγέτες 
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
∆ΟΥΡΟΣ Α.Ε. (∆ΟΥΡΟ) 0,4800 +20,00%

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. (ΙΝΛΟΤ) 0,5000  +8,70%

MEVACO ΜΕΤΑΛ.Α.Β.Ε.Ε. (ΜΕΒΑ) 2,1300 +6,50%

ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. (ΦΟΥΝΤΛ) 0,7200 +5,88  

ATTICA BANK ΑΝ. ΤΡΑΠ. ΕΤ. (ΑΤΤ) 0,1068 +4,71%  

ΑΓΡ. ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. (ΣΠΥΡ) 0,2200 -13,39%

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε. (ΑΤΕΚ) 0,4000 -9,09%

ΑΦΟΙ Ι.&Β. ΛΑ∆ΕΝΗΣ Α.Ε.ΜΙΝΕΡΒΑ Β.ΠΛΕΚΤ 0,5800 -6,45% 

ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ∆ΙΕΘ. ΤΕΧΝ/ΓΙΕΣ (ΙΝΤΕΤ) 0,9020 -8,15%

ΧΑΙ∆ΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. (ΧΑΙ∆Ε) 0,7100 -4,05% 

Ξένα Χρηματιστήρια
 ∆είκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 26.931,89 -0,27%
 NASDAQ Comp 15.327,11 0,26%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  4.178,14 0,0024%
Λονδίνο FTSE 100 7.025,68 0,99%
Φρανκφούρτη DAX-30 15.637,62 0,18%
Παρίσι CAC-40 6.676,94  0,12%
Ζυρίχη  SMI 12.172,73 0,35%
Τόκιο NIKKEI-225 30.008,19 0,57%
 
Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα Επιτόκιο Τιµή Τελευταία 
      αλλαγή
FED 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

Πολιορκία των 900 µονάδων στο 
ΧΑ έναν Σεπτέµβρη διορθώσεων
Το Χρηµατιστήριο Αθηνών δεν άντεξε τις 
πιέσεις των πωλητών υποχωρώντας κάτω από 
τις 900 µονάδες την περασµένη εβδοµάδα, ενώ 
έλειψαν και οι στηρίξεις από κρίσιµους τίτλους. 
Φυσικά η διόρθωση συνδέθηκε και µε τις 
µάλλον αόριστες ανακοινώσεις περί σύσφιξης 
της νοµισµατικής πολιτικής της ΕΚΤ. ∆ιατηρείται 
το αίσθηµα ότι η Ελλάδα παραµένει σε ένα 
ευνοϊκό οικονοµικό περιβάλλον, µε τη Morgan 
Stanley να τονίζει ότι οι ελληνικές τράπεζες 
προσφέρουν ένα ελκυστικό recovery play.
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Σκέψεις και συζητήσεις για αλλαγή 
του τρόπου φορολόγησης των αγροτών

Σ
τις 28/05/21 µε Α.Π. 28595 ο υπουργός Οι-
κονοµικών ΑΠ. Βεσυρόπουλος απάντησε 
σε ερώτηση φορέων για τον  τρόπο φορο-
λόγησης των αγροτών. Πιο συγκεκριµένα ο 

υφυπουργός είπε τα εξής: «ΘΕΜΑ: Σχετικά µε την υπ’ 
αριθµ. πρωτ.2456/21.4.2021 Ανα-
φορά Σε απάντηση της υπ’ αριθµ. 
πρωτ.2456/21.4.2021 Αναφοράς 
που κατέθεσε ο ανωτέρω βουλευ-
τής, σας γνωρίζουµε τα εξής: 

Το υπουργείο Οικονοµικών πα-
ρακολουθεί την αποτελεσµατική ε-
φαρµογή της ασκούµενης φορολο-
γικής πολιτικής και αξιολογεί τις ε-
πιπτώσεις των ληφθέντων φορολο-
γικών µέτρων. Στο πλαίσιο αυτό εξε-
τάζονται όλες οι προτάσεις για αλλα-
γές και βελτιώσεις της φορολογικής 
νοµοθεσίας που υποβάλλονται από 
φορείς και συλλόγους. Οι τελικές α-
ποφάσεις για τις όποιες µεταβολές 
στη φορολογική πολιτική λαµβάνο-
νται µε γνώµονα την παραγωγική α-
νασυγκρότηση και τη βιώσιµη ανά-
πτυξη, την κοινωνική δικαιοσύνη, 
τη συµβατότητά τους µε το εθνικό 
και ενωσιακό δίκαιο και την οµαλή 
δηµοσιονοµική πορεία της χώρας».

Η απάντηση του υφυπουργού έρχεται σε ερώτηµα 
που ετέθη από βουλευτή, ερώτηµα το οποίο φυσικά 
στη Βουλή δεν µπορεί να πάει µε άλλο τρόπο.

Το ζητούµενο είναι ο προβληµατισµός: ποιοι είναι 
οι φορείς που προτείνουν και τι; Προσπαθώντας να α-
ποκωδικοποιήσουµε την απάντηση και να καταλήξου-
µε στην ερώτηση πρέπει να λάβουµε υπόψη τα εξής:

Το εκάστοτε υπουργείο είναι υποχρεωµένο να ακού-
σει όλες τις προτάσεις που µπορεί να υποβληθούν µε 

γνώµονα το καλό του κλάδου για 
τον οποίο απευθύνονται σε αυτό.

Ο υφυπουργός Οικονοµικών Απ. 
Βεσυρόπουλος, τουλάχιστον όσον 

αφορά το αγροτικό κοµµάτι θεωρώ ότι είναι σε θέση να 
το γνωρίζει και να το αντιληφθεί καλύτερα όντας κατα-
γόµενος από αγροτική περιοχή.

Τεκµαρτό προσδιορισµό καθαρού φορολογητέου α-
γροτικού εισοδήµατος, είχαµε µέχρι και το οικονοµικό 
έτος 2014 (εισοδήµατα χρήσης 2013), σύµφωνα µε το 
ν.2238/94. Με το νόµο αυτό όλα τα χρόνια οι αγρότες 
δήλωναν στη φορολογική τους δήλωση καθαρό αγρο-
τικό εισόδηµα το οποίο προέκυπτε µε τον πολλαπλασι-
ασµό των στρεµµάτων που δήλωναν στις δηλώσεις καλ-
λιέργειας x το καθαρό ποσό που προσδιοριζόταν από 
τον πίνακα που διαµόρφωνε η υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ.

Από την 01.01.14 και µέχρι σήµερα όλοι οι αγρότες 
φορολογούνται µε τον ίδιο τρόπο που φορολογούνται 
όλες οι επιχειρήσεις: έσοδα µείον έξοδα. Άρα υπόκει-
νται στις ίδιες ελεγκτικές διαδικασίες µε τις επιχειρήσεις.

Επτά (7) χρόνια µετά από την πρώτη εφαρµογή, δεν 
υπάρχει καµία επαρκής δικαιολογία για κανέναν, εί-

τε πρόκειται για αγρότη (δεν ξέρω τι πρέπει να προσέ-
χω), είτε για ηγεσία υπουργείου (δεν µπορώ να εντο-
πίσω τους φοροφυγάδες). Ακόµη και στα ισχυρότερα 
φορολογικά συστήµατα παγκοσµίως, πάντα υπήρχαν 
και θα υπάρχουν κάποιοι που ξεφεύγουν, παίζοντας 
µε τους νόµους των πιθανοτήτων. Σκοπός της Φορολο-
γικής ∆ιοίκησης είναι η µείωση του ποσοστού αυτού.

Η επαναφορά ενός µικτού συστήµατος τεκµαρτού 
προσδιορισµού, ενέχει πολλούς κινδύνους για όλους 
τους καλλιεργητές αγροτικής γης (επαγγελµατίες α-
γρότες ή κατόχους αγροτικής εκµετάλλευσης), ειδικά 
στις περιπτώσεις που η σοδειά έχει όντως καταστραφεί 
ή δεν είχε την αναµενόµενη απόδοση.

Εγώ π.χ. είµαι τεµπέλης και δεν πολυζορίζοµαι, σπέρ-
νω µε το χειρότερο τρόπο τα χωράφια µου µε σιτάρι και 
παράγω 100 κιλά το στρέµµα. Εσύ είσαι καταπάνω και για 
τα ίδια στρέµµατα παράγεις 400 κιλά. Τι θα γίνει τώρα: 

Θα τιµωρήσεις τον τεµπέλη, λέγοντάς του ότι έπρε-
πε να παράγεις 400 κιλά το στρέµµα;

Θα πάρεις τον υπολογισµό του ΕΛΓΑ (τον οποίο ε-
φαρµόζει προκειµένου να φτάσει σε µία ασφαλιστέα α-
ξία επί της οποίας εισπράττει ασφάλιστρο 4%) και θα κι-
νηθείς σύµφωνα µε αυτό; Μη λαµβάνοντας υπόψη ένα 
γεγονός πραγµατικής υποπαραγωγής ή καταστροφής;

Και τελικά, οι όποιες «αλάνες» ανά τη χώρα, όπου 
γίνονται αλισβερίσια µε εµπόρους εσωτερικού και ε-
ξωτερικού και διακινούνται προϊόντα χωρίς παραστα-
τικά, είναι γνωστά σε όσους σκέφτονται να προτείνουν 
τον τεκµαρτό προσδιορισµό του τζίρου ενός αγρότη; Ας 
δώσουν περισσότερα στοιχεία στον αρµόδιο υπουργό 
να αµολήσει την Οικονοµική Αστυνοµία ή όποια υ-
πηρεσία είναι αρµόδια και να τελειώνει το θέµα άπαξ.

Το θέµα δεν είναι άσπρο ή µαύρο και σίγουρο καθό-
λου εύκολο. Και πολύ καλά κάνει ο υφυπουργός και 
µαζεύει πληροφορίες προκειµένου να καταλήξει στο 
καλύτερο δυνατό συµπέρασµα. 

Έσοδα µείον έξοδα
Από την 01.01.14 ως 

σήµερα όλοι οι αγρότες 
φορολογούνται όπως 
όλες οι επιχειρήσεις

Ενέχει κινδύνους
Η επαναφορά µικτού 

συστήµατος τεκµαρτού 
προσδιορισµού ενέχει 
πολλούς κινδύνους

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)

Πληρωµές στα γκισέ των 
τραπεζών, µε προβλήµατα

Πας στο γκισέ της τράπεζας να καταθέσεις ένα 
ποσό 3.000 ευρώ. Ο υπάλληλος ζητά αιτιολογία 
τους λες «πρόκειται για εξόφληση ή έναντι 
τιµολογίου». Σου λέει φέρε µου το τιµολόγιο, 
διαφορετικά δεν µπορώ να κάνω τη συναλλαγή. 
Για να καταλάβω: δεν φτάνει που διώξατε όλες 
τις συναλλαγές από το γκισέ σας, δε φτάνει που 
την κάθε ηλεκτρονική συναλλαγή τη χρεώνεται 
λες και είναι από χρυσό, ζητάτε και έλεγχο 
παραστατικών; Κάποιοι έχουν ξεφύγει εντελώς…

Συµπληρωµατικές 
φορολογικές δηλώσεις

Φέτος θα είναι η τελευταία χρονιά κατά 
την οποία θα χρειαστεί να υποβάλλουµε 

συµπληρωµατικές δηλώσεις 
φορολογίας εισοδήµατος για τις 

επιδοτήσεις προηγουµένων ετών. Από 
το επόµενο έτος, όλες οι επιδοτήσεις θα 

φορολογούνται στο χρόνο είσπραξης. 
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Καλύτερα κενά ράφια λέει η Agrino
παρά προϊόντα χαμηλής ποιότητας

  Ενδυνάμωση συνεργασιών 
με παραγωγούς σε Καστοριά 
και Φάρσαλα

  Μειωμένη παραγωγή 
στα φασόλια Καστοριάς, 
βλέπει ο Τάσος Πιστιόλας 

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Σε ενδυνάµωση των συνεργασιών που ήδη δι-
ατηρεί µε τους παραγωγούς στον τοµέα των ο-
σπρίων στην Καστοριά και τα Φάρσαλα, προχω-
ράει η Agrino, όπως αναφέρει στην Agrenda 
ο πρόεδρος και διευθύνων της εταιρείας Τά-
σος Πιστιόλας. «Είναι περιοχές που παρουσι-
άζουν προοπτική παραγωγικά, γι’ αυτό και ε-
νισχύουµε τις συνεργασίες µας, καθώς υφί-
σταται η τάση να ενισχύσουµε την παραγω-
γή οσπρίων στην Ελλάδα. Τα προβλήµατα εί-
ναι πολλά, µε κυριότερο τις ελληνοποιήσεις 
οσπρίων. Γι’ αυτό και βρισκόµαστε σε συνεχείς 
επαφές µε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης, τον ΕΛΓΟ ∆ήµητρα και τις αρµόδιες διευ-
θύνσεις. Εάν δεν αντιµετωπίσουµε το φαινό-
µενο των ελληνοποιήσεων, θα συνεχίσει να 

διατηρείται σε χαµηλά επίπε-
δα η παραγωγή στην Ελλάδα».

Χαµηλότερες αποδόσεις
στα όσπρια λόγω καιρού

Εστιάζοντας στην εικόνα της 
φετινής χρονιάς, ο κ. Πιστιόλας 
αναφέρει ότι «αυτή την περίο-
δο περιµένουµε τη συγκοµιδή 
στον γίγαντα Καστοριάς. ∆υστυ-
χώς αναµένουµε χαµηλότερες 
αποδόσεις λόγω των ακραίων 

καιρικών συνθηκών που προηγήθηκαν, γεγο-
νός που θα δηµιουργήσει πιέσεις στην αγο-
ρά. Σε ό,τι αφορά τις φακές ευτυχώς προλά-
βαµε τον καύσωνα γιατί αλωνίζονται Ιούνιο. 
∆εν ήταν καλή σεζόν ούτε για τις φακές, χω-
ρίς ωστόσο δεν µπορούµε να µιλήσουµε για 
άσχηµη χρονιά. Υπάρχει µεγάλη µεταβλητό-
τητα στα όσπρια λόγω των καιρικών συνθη-
κών και την ευρύτερη αλλαγή των κλιµατικών 
συνθηκών τα τελευταία χρόνια».

Όπως ο ίδιος επισηµαίνει παρατηρείται αύ-
ξηση των τιµών στα όσπρια τα τελευταία χρό-
νια σε επίπεδο πρώτης ύλης σε παγκόσµια 
κλίµακα. «Εµείς ως εταιρεία έχουµε καταφέ-
ρει να απορροφήσουµε σηµαντικό µέρος των 
αυξήσεων που παρουσιάζονται στην πρώτη 
ύλη, ωστόσο δεν µπορούµε να συνεχίσουµε 
να µην µετακυλίουµε µέρος του κόστους στα 
τελικά σηµεία πώλησης, σε ό,τι αφορά τα ει-

σαγόµενα όσπρια. Οι τιµές που ισχύουν για 
τα όσπρια στο εξωτερικό, είναι λογικό να ε-
πηρεάζουν και τα προϊόντα που παράγονται 
στην Ελλάδα. ∆εν µπορεί η φακή στο εξωτε-
ρικό να έχει για παράδειγµα περί τα 1.400 δο-
λάρια ανά τόνο και στην Ελλάδα να έχει 800».

Πάνω από 1 ευρώ η ελληνική φακή
Κατά τον κ. Πιστιόλα στα φασόλια θα υπάρ-

ξει σαφής µείωση παραγωγής. Στις ελληνικές 
φακές οι τιµές είναι σε υψηλότερα επίπεδα α-
πό πέρυσι πάνω από 1 ευρώ. «Στις εισαγωγές 
οι τιµές στις φακές κυµαίνονται από 1.350 έ-
ως και 1.450 δολάρια από τις κύριες παραγω-
γικές χώρες όπως ΗΠΑ και Καναδάς. Ανάλο-
γη είναι και η εικόνα σε εισαγόµενα ρεβίθια 
ή µαυροµάτικα. Υπάρχει ένα σηµαντικό πρό-
βληµα µε τα υπολείµµατα των φυτοφαρµά-
κων, µε αποτέλεσµα χώρες που παράγουν ό-
σπρια όπως Μαδαγασκάρη ή Περού να υπερ-
βαίνουν τα ευρωπαϊκά όρια, γεγονός που δη-
µιουργεί µεγάλο πρόβληµα διαθεσιµότητας 
των προϊόντων αυτών στην ευρωπαϊκή αγο-
ρά. Είναι ένα ζήτηµα που πρέπει να το εξετά-
σουν τα συναρµόδια υπουργεία. Προτιµούµε 
να έχουµε κενά ράφια, παρά να έχουµε προϊ-
όντα που υπολείπονται ποιότητας και δεν συ-
νάδουν µε τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές».

Μετακύλιση 
κόστους

«Καταφέραµε να 
απορροφήσουµε 
σηµαντικό µέρος 

των αυξήσεων στην 
πρώτη ύλη», λέει ο 

Τάσος Πιτσιόλας

Έντονα
ανοδικές 
οι πωλήσεις
της Agrino 
το 2020
Ισχυρή διψήφια ανάπτυξη κατά 
14,5% στις πωλήσεις της στα 33,5 
εκατ. από τα 29,2 εκατ. ευρώ την 
προηγούµενη χρονιά, παρουσίασε 
στη χρήση του 2020 η Αgrino, 
λαµβάνοντας ώθηση από την 
εντονότατη ζήτηση για προϊόντα µε 
δυνατότητα µακράς ηµεροµηνίας 
λήξης όπως όσπρια και ρύζι και την 
ταυτόχρονη διακοπή λειτουργίας 
της εστίασης λόγω της πανδηµίας. 
Τα ηγετικά µερίδια αγοράς στο ρύζι 
διατηρήθηκαν και δείχνουν αυξητική 
τάση το 2021, στο δε όσπριο 
ενισχύθηκαν δηµιουργώντας την 
προσδοκία για ακόµη µεγαλύτερη 
αύξηση. Στην κατηγορία των 
ρυζογκοφρετών η Agrino συνέχισε 
δυναµικά την ανάπτυξη της και το 
µερίδιο αγοράς στο κλείσιµο του 
έτους υπερέβη το 40% στην εν 
λόγω κατηγορία. Τα αποτελέσµατα 
του πρώτου οκταµήνου του 2021 
είναι ενθαρρυντικά και τα πλάνα της 
εταιρείας για το υπόλοιπο του έτους 
περιλαµβάνουν λανσάρισµα νέων 
προϊόντων ενώ έχει τεθεί ο στόχος 
περαιτέρω ενίσχυσης του µεριδίου 
αγοράς σε όλες τις κατηγορίες. 
Η εταιρεία έως και το 2023 θα έχει 
ολοκληρώσει το επενδυτικό πλάνο 
που υλοποιεί ύψους 12 εκατ. ευρώ. 
Στους στόχους και η ισχυροποίηση 
της εξαγωγικής της παρουσίας σε 
Ευρώπη και ΗΠΑ τα επόµενα έτη.

Η AGRINO
ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

ΚΥΚΛΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

29,2

2020

2019

2020

2019

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

33,5

406,57
2,78
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Στον όμιλο Ευθυμιάδη, 
η Σπύρος Ανδριώτης ΑΕ

Οριστικό το πέρασμα της ιστορικής εταιρείας σπόρων που ίδρυσε 
ο Σπύρος Ανδριώτης στον βορειοελλαδικό όμιλο εταιρειών Ευθυμιάδη

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Στην εξαγορά του συνόλου των εµπορι-
κών δραστηριοτήτων της εταιρείας «Σ. 
Ανδριώτης ΑΕ», αναλαµβάνοντας όλες 
τις ενεργές της συµβάσεις, προχώρησε 
η εταιρεία αγροεφοδίων «Κ&Ν Ευθυµι-
άδη ΑΒΕΕ», σε µια κίνηση που αλλάζει 
τα δεδοµένα στο χώρο της σποροπαρα-
γωγής και της εµπορίας σπόρων στην 
εγχώρια αγορά.

Σύµφωνα µε αποκλειστικές πληρο-
φορίες της Agrenda οι δύο επιχειρη-
µατικές πλευρές, µετά από πολύµηνες 
επαφές, έδωσαν τελικώς τα χέρια και 
έβαλαν τις υπογραφές για την οριστι-
κοποίηση της συµφωνίας, το µεσηµέρι  
της Πέµπτης 9 Σεπτεµβρίου. 

Η µεταβίβαση της «Σ. Ανδριώτης ΑΕ», 
µάλιστα, κατά τις ίδιες πηγές, έχει γνω-
στοποιηθεί ήδη στο προσωπικό των δύο 
επιχειρήσεων και αναµένεται να ανα-
κοινωθεί και επισήµως στις αµέσως ε-
πόµενες ώρες, ώστε να ενηµερωθούν 
και οι πελάτες τους στην αγορά.

Με την κίνηση αυτή, η «Κ&Ν Ευθυµι-
άδη ΑΒΕΕ» ενδυναµώνει σηµαντικά το 
χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της στον 
τοµέα της σποροπαραγωγής και των 
σπόρων σποράς, καθώς εντάσσει στην 
προϊοντική της γκάµα το βαµβάκι, που 
ήταν το πολύ δυνατό «εµπορικό χαρτί» 
στην αγορά της «Σ. Ανδριώτης ΑΕ», αλ-
λά και τα σιτηρά, τον ηλίανθο και τους 
ετήσιους λειµώνες, στους οποίους ε-
πίσης κατείχε αξιοσηµείωτο µερίδιο.

∆εν αποκλείεται, µάλιστα, εκτός από τη 
διεύρυνση των δραστηριοτήτων της εται-
ρείας στην εγχώρια αγορά, η εξαγορά να 
ανοίξει και καινούριες εµπορικές πόρτες 
για την «Κ&Ν Ευθυµιάδης ΑΒΕΕ» στο εξω-
τερικό, όπου έτσι και αλλιώς διατηρεί πα-

ρουσία, ιδίως σε γει-
τονικές χώρες, µε όχη-
µα τις επιτυχηµένες συ-
νεργασίες που διαθέτει ε-
πί σειρά ετών η «Σ. Ανδριώ-
της ΑΕ» µε αναγνωρισµένους δι-
εθνείς οίκους σποροπαραγωγής.

Ενσωµατώνοντας τη «Σ. Ανδριώτης ΑΕ», 
ωστόσο, η «Κ&Ν Ευθυµιάδης ΑΒΕΕ» επι-
τυγχάνει έναν ακόµη στόχο της στρατη-
γικής της που έχει να κάνει µε την ισόρ-
ροπη επιχειρηµατική της ανάπτυξη. Και 
αυτό γιατί µέχρι τώρα, ως επιχειρηµατι-
κό σχήµα, κατείχε πρωταγωνιστικό ρό-
λο στον τοµέα της φυτοπροστασίας, ό-
ντας ένας από τους µεγαλύτερους «παί-
κτες» στην εγχώρια αγορά, ενώ εφεξής ε-
νισχύει δραστικά και τον «βραχίονα» που 
έχει να κάνει µε τους σπόρους σποράς.

Οι σχετικές πληροφορίες αναφέρουν, 
επίσης, πως µε την προσθήκη των εργα-
σιών της «Σ. Ανδριώτης ΑΕ», το 2022 α-
ναµένεται να διευρυνθεί ο τζίρος του οµί-
λου Ραιδεστός, όπου ανήκει η «Κ& Ν Ευ-
θυµιάδης ΑΒΕΕ» κατά περίπου 5 εκατ. ευ-
ρώ. Για να υποστηριχθεί δε, ο τζίρος αυ-
τός, θα χρειαστούν και νέες προσλήψεις 
έµπειρου γεωπονικού προσωπικού, κάτι 
που αναµένεται να δροµολογηθεί άµεσα.

Πηγές της αγοράς σηµείωναν στην 
Agrenda πως µε τη νέα εξαγορά ο όµιλος 
Ραιδεστός δείχνει στην πράξη πως δεν κά-
θεται µε σταυρωµένα χέρια, περιµένοντας 
τις κινήσεις των πολυεθνικών που έχουν 
παρουσία στην ελληνική αγορά, αλλά ε-
πιθυµεί να προλαβαίνει ή και να προκα-
λεί τις εξελίξεις. Επιδιώκει να φέρει στην 
αγορά νέα προϊόντα υψηλής προστιθέµε-
νης αξίας και ποιότητας που επιζητούν οι 
βιοµηχανίες και ο τελικός χρήστης – κα-
ταναλωτής και ταυτόχρονα να ανταποκρί-
νονται στις σύγχρονες προκλήσεις της ε-
ποχής για αειφορική ανάπτυξη.

Ενδυναµώνει 
το προϊοντικό της
χαρτοφυλάκιο
Η εταιρεία Κ&Ν Ευθυµιάδης Μ.ΑΒΕΕ ιδρύθηκε 
το 1935 και είναι η µεγαλύτερη εταιρία του οµίλου 
Ευθυµιάδη, ο οποίος από το 2003 φέρει την 
ονοµασία REDESTOS Efthymiadis Agrotechnology 
Group. Ο όµιλος περιλαµβάνει δέκα επιχειρήσεις 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό, που ασχολούνται 
µε την παραγωγή, την έρευνα και ανάπτυξη καθώς 
και την παροχή υπηρεσιών στη γεωργία. Με ισχυρό 
εµπορικό δίκτυο, υπερσύγχρονες παραγωγικές 
µονάδες και υπηρεσίες υψηλής τεχνολογικής 
στάθµης, υλοποιεί την απαίτηση της αγοράς για 
τη συνδυασµένη παροχή προϊόντων και υπηρεσιών 
που καλύπτουν την ανάγκη του αγρότη να παράγει 
και να πουλά τα προϊόντα του σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές που απαιτούν τα σούπερ µάρκετ, 
η βιοµηχανία τροφίµων και ο τελικός καταναλωτής. 

Η εξαγορά αυτή δεν αποκλείεται 
να ανοίξει και καινούριες 
εµπορικές πόρτες στο εξωτερικό 
για την Κ&Ν Ευθυµιάδης ΑΒΕΕ.

Με την προσθήκη των εργασιών 
της Σ. Ανδριώτης ΑΕ, το 2022 
αναµένεται να διευρυνθεί ο 
τζίρος του οµίλου Ραιδεστός 
κατά περίπου 5 εκατ. ευρώ. 

Πόρτες

Συν 5 εκατ. 

Η Κ&Ν Ευθυµιάδη ΑΒΕΕ εντάσσει 
στην προϊοντική της γκάµα το 
βαµβάκι, που ήταν το πολύ δυνατό 
«εµπορικό χαρτί» στην αγορά της 
Σ. Ανδριώτης ΑΕ, αλλά και τα σιτηρά, 
τον ηλίανθο και τους ετήσιους 
λειµώνες, στους οποίους επίσης 
κατείχε αξιοσηµείωτο µερίδιο.

Νέα χαρτιά



Η πράσινη ανάπτυξη και  
οι νέες τεχνολογίες περνούν  
από την έκθεση Θεσσαλονίκης

85η | ∆ΕΘ Σάββατο 11 & Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου 2021 Agrenda

Εφαλτήριο για επανεκκίνηση της οικονοµίας και για κλείσιµο
επιχειρηµατικών ντηλ, η 85η ∆ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης 

Με έµφαση στην επιχειρηµατικότητα ο κεντρικός 
Θεµατικός άξονας: «Ελλάδα: Παρελθόν, Παρόν, Μέλλον»

Με το βλέµµα στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού
οι παραγωγικοί συντελεστές της οικονοµίας

Πάνω από 900 άµεσοι και έµµεσοι 
εκθέτες από 15 χώρες δίνουν παρών
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Επανεκκίνηση για εκθεσιακή 
δραστηριότητα και οικονοµία 
µε έµφαση στην καθαρή
ενέργεια και ηλεκτροκίνηση

Επιστρέφει δυναµικά, η ∆ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης µε πάνω από 900 
εκθέτες, πλούσια αφιερώµατα, συναυλίες και κεντρικό θεµατικό άξονα 
«Ελλάδα: Παρελθόν-Παρόν-Μέλλον», δίνοντας έµφαση στην επανεκκίνη-
ση της οικονοµίας.
Στην 85η ∆ιεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης που εκκινεί το Σάββατο 11 Σεπτεµ-
βρίου και ολοκληρώνεται την Κυριακή 19 (µε φυσική παρουσία και, σύµ-
φωνα µε την τήρηση του πρωτοκόλλου λειτουργίας για τις εµπορικές εκθέ-
σεις) δίνουν το παρόν και οι 13 Περιφέρειες της χώρας προκειµένου να ανα-
δειχθεί η ιστορικής τους συνέχεια αλλά και οι προοπτικές ανάπτυξής τους. 
Να σηµειωθεί ότι χορηγός επικοινωνίας είναι η Agrenda και το Agronews.
Όπως προαναφέρθηκε µε πάνω από 900 άµεσους και έµµεσους εκθέτες α-
πό 15 χώρες (Κύπρος, Βιετνάµ, Αρµενία, Λουξεµβούργο, Πολωνία, Πορ-
τογαλία, Μπαγκλαντές, Ινδονησία, Ρουµανία, Ιταλία, Ρωσία, Σερβία, Μάλ-
τα, Βουλγαρία και Γερµανία), η 85η ∆ΕΘ, θα δώσει δε έµφαση στην επιχει-
ρηµατικότητα, την καινοτοµία, την εκπαίδευση, την ενέργεια-ηλεκτροκί-
νηση, την κυκλική οικονοµία-ανακύκλωση, ενώ θα διατηρήσει και το στοι-
χείο της ψυχαγωγίας-διασκέδασης µε συναυλίες, εκδηλώσεις και επετει-
ακά αφιερώµατα.
Στο πλαίσιο του κεντρικού θεµατικού της άξονα θα παρουσιαστούν στο πε-
ρίπτερο 13 και οι 13 Περιφέρειες της χώρας, που θα προβάλλουν την ιστο-
ρική τους εξέλιξη µέσα στον χρόνο, αλλά και τη σηµερινή παραγωγική τους 
δυναµική. Μάλιστα, η Πελοπόννησος θα έχει τον χαρακτήρα αφιερωµατικής 
Περιφέρειας, λόγω της στενής της σύνδεσης µε την Ελληνική Επανάσταση.
Κεντρικό ρόλο στη ∆ΕΘ θα έχει το θεµατικό αφιέρωµα «Ελλάδα & Επιχειρη-

µατικότητα» µε συµµετοχή της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδος, 
µε 42 Επιµελητήρια από όλη την χώρα και µε συνολικά 215 επιχειρήσεις-µέ-
λη τους. Ξεχωριστές εκθεσιακές συµµετοχές διαθέτουν το ΕΒΕΘ και το ΕΕΘ.
Η καινοτοµία, οι start-ups, τα Εθνικά Βραβεία Νεοφυούς Επιχειρηµατικό-
τητας «Elevate Greece» και πλήθος παράλληλων εκδηλώσεων θα δώσουν 
τον παλµό στο αφιέρωµα «Ψηφιακή Ελλάδα».
Παράλληλα, στο αφιέρωµα «Energia» έµφαση θα δοθεί στην Κυκλική Οικο-
νοµία και την Ανακύκλωση και στο «Auto-Motion» στην ηλεκτροκίνηση, µε 
τους επισκέπτες να έχουν τη δυνατότητα να δουν ορισµένα από τα πιο σύγ-
χρονα ηλεκτρικά µοντέλα.
Όµως στην 85η ∆ΕΘ επιστρέφει και το… παιχνίδι και συγκεκριµένα το E-
Gaming powered by ΓΕΡΜΑΝΟΣ, που θα φιλοξενηθεί στο Περίπτερο 17 και 
θα αποτελέσει ένα από τα πιο πρωτοποριακά gaming events. 
Παρούσα στη ∆ΕΘ θα είναι για µια ακόµη χρονιά η Cheapart, που φέτος θα 
κινηθεί γύρω από τον κεντρικό θεµατικό άξονα της 85ης ∆ΕΘ «Ελλάδα: Πα-
ρελθόν, Παρόν και Μέλλον».
Λίγες µέρες, πριν την έναρξη της έκθεσης, η οποία θα είναι η µεγάλη Covid 
Free έκθεση στην Ευρώπη  µε διοργανώτρια την ∆ΕΘ-Helexpo, ο πρόεδρος 
του εθνικού εκθεσιακού φορέα, κ. Τάσος Τζήκας υπογράµµισε στην καθι-
ερωµένη συνέντευξη τύπου την σπουδαιότητα της φυσικής παρουσίας σε 
τέτοιου τύπου event, παρά το τεράστιο τεχνολογικό άλµα που σηµειώθηκε 
εν µέσω πανδηµίας. «Η φυσική παρουσία, η ανάγκη να κάνεις χειραψία και 
να κλείνεις συµφωνίες από κοντά δεν υποκαθίσταται από καµιά ηλεκτρο-
νική συνάντηση.», είπε.

Στην έκθεση
δίνουν το παρόν και 
οι 13 Περιφέρειες της 
χώρας προκειµένου να 
αναδειχθεί η ιστορικής 
τους συνέχεια αλλά και 
οι προοπτικές ανάπτυξής 
τους. Ο Περιφερειάρχης 
Πελοποννήσου, 
Παναγιώτης Νίκας, 
προανήγγειλε µάλιστα 
τη συνεργασία  µε τον 
εκθεσιακό φορέα ∆ΕΘ-
Helexpo για τη δηµιουργία 
µιας εκθεσιακής «αντένας» 
της ∆ΕΘ στη Μεγαλόπολη.

Το αµιγώς Ηλεκτρικό 
Λεωφορείο Irizar ie tram 
του Οµίλου Επιχειρήσεων 
Σαρακάκη θα παρουσιαστεί 
στο περίπτερο του 
Υπουργείου Υποδοµών και 
Μεταφορών.

Κατά τη διάρκεια
λειτουργίας της 85ης ∆ΕΘ 
θα παραµείνει ανοιχτό 
το εµβολιαστικό κέντρο,  
είσοδος από την οδό Γ΄ 
Σεπτεµβρίου.









Άµεση ρευστότητα, εγγυηµένο αγροτικό κεφάλαιο
στο πλάνο της Εθνικής Τράπεζας  

Ποια είναι η δική σας προσέγγιση στα θέµατα χρηµα-
τοδότησης της αγροτικής δραστηριότητας, πώς επι-
δρά η συµβολαιακή γεωργία και τι δείχνει το πλάνο 
σας για την τριετία;
Η Εθνική Τράπεζα εφαρµόζει διευρυµένο σχέδιο δρά-
σης που αποσκοπεί στην οικονοµική ενίσχυση των πα-
ραγωγών και των επιχειρήσεων του ευρύτερου α-
γροδιατροφικού τοµέα. Ιδιαίτερα κατά την τρέχουσα 
συγκυρία, που η οικονοµία πλήττεται από την πανδη-
µία του Covid 19, υλοποιεί πλήθος παράλληλων ενερ-
γειών µε κύριο στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας 
των επιχειρήσεων αυτών και την απρόσκοπτη και α-
διάλειπτη λειτουργία της αγροδιατροφικής αλυσίδας.

Πιο συγκεκριµένα:
● χρηµατοδοτεί παραγωγούς και µικροµεσαίες α-
γροτικές επιχειρήσεις για την κάλυψη αναγκών κε-
φαλαίου κίνησης και την απόκτηση παγίων στοιχείων
● προσφέρει χρηµατοδοτικά προγράµµατα για την 
υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο των 
επιχορηγούµενων προγραµµάτων του ΕΣΠΑ ή του 
Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020: 
παροχή χρηµατοδότησης για την κάλυψη της Ιδι-
ωτικής Συµµετοχής ή έναντι επιχορήγησης, κα-
θώς και τη χορήγηση Εγγυητικών Επιστολών για 
λήψη προκαταβολής της επιχορήγησης (σύµφω-
να µε τους όρους του εκάστοτε προγράµµατος)
● διαθέτει την «Κάρτα του Αγρότη» σε συνεργασία 
µε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
µων, η οποία αποτελεί πρωτοποριακό τραπεζικό 
προϊόν που συµβάλλει ενεργά στην ενίσχυση της 
ρευστότητας των παραγωγών 
● έχει αναπτύξει εξειδικευµένο πρόγραµµα χρη-
µατοδότησης της Συµβολαιακής Γεωργίας & Κτη-
νοτροφίας, το οποίο εκσυγχρονίζει το παραγωγι-
κό και συναλλακτικό κύκλωµα παραγωγών, προ-
µηθευτών και αγοραστών αγροτικών προϊόντων
● προσφέρει ένα ολοκληρωµένο πακέτο µε πλή-
θος τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών (κατα-
θέσεις, κίνηση κεφαλαίων, εναλλακτικά δίκτυα) που 
καλύπτουν τις συναλλακτικές ανάγκες των παρα-
γωγών και των επιχειρήσεων του αγροτικού τοµέα
● στηρίζει τους παραγωγούς στην επιλογή των 
κατάλληλων χρηµατοδοτικών εργαλείων και µε-
θόδων δράσης, µε στόχο τη διασφάλιση της ανά-
πτυξης και της µακροπρόθεσµης βιωσιµότητας 
των γεωργικών τους εκµεταλλεύσεων, καθιστώ-
ντας παράλληλα ανταγωνιστική την παραγωγική 
τους διαδικασία.
Η Εθνική Τράπεζα στηρίζοντας ενεργά τον πρωτο-
γενή / αγροτικό τοµέα, έχει αναπτύξει εξειδικευ-
µένο πρόγραµµα χρηµατοδότησης της Συµβο-
λαιακής Γεωργίας / Κτηνοτροφίας, το οποίο εκ-
συγχρονίζει ολόκληρο το παραγωγικό και συναλ-
λακτικό κύκλωµα αγοραστών και προµηθευτών 
αγροτικών προϊόντων. Μέσω του προγράµµατος, 
χρηµατοδοτείται  µέρος του κόστους παραγωγής 
αγροτών ή κτηνοτρόφων, τα προϊόντα των οποί-
ων θα αγοραστούν βάσει συµβολαίου αγοραπω-
λησίας από εµπορική ή µεταποιητική επιχείρηση.

Τα οφέλη για τους παραγωγούς που εντάσσονται 
στο πρόγραµµα είναι πολλαπλά, καθώς:
εξασφαλίζουν την αναγκαία ρευστότητα για τον κα-
λύτερο προγραµµατισµό της παραγωγικής περιόδου
επωφελούνται των ευνοϊκών όρων χρηµατοδότησης, 
οι οποίοι είναι απόλυτα προσαρµοσµένοι στο καλλιερ-
γούµενο προϊόν και στους όρους της συµφωνίας µε 
τον αγοραστή επιτυγχάνουν µείωση του κόστους πα-
ραγωγής µέσω της δυνατότητας άµεσης εξόφλησης 
εργατικού κόστους, αγορών εφοδίων και καυσίµων
χρησιµοποιούν τα ταµειακά τους διαθέσιµα για περαι-
τέρω βελτίωση της παραγωγικότητας τους
Στο πλαίσιο αυτό η Εθνική Τράπεζα επιδιώκει την πε-
ραιτέρω ανάπτυξη του προγράµµατος κατά την προ-
σεχή τριετία, µε διεύρυνση του αριθµού των παρα-
γωγών που συµµετέχουν σε αυτό και  οι οποίοι προ-
µηθεύουν µε αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα τις 
συνεργαζόµενες εµπορικές και µεταποιητικές επιχει-
ρήσεις του αγροτοδιατροφικού τοµέα.  

Κατά το τρέχον διάστηµα, πώς µπορεί στο πλαίσιο 
βραχυπρόθεσµης χρηµατοδότησης να ικανοποιηθεί 
άµεσα η ανάγκη για ρευστότητα ενός παραγωγού;
Η «Κάρτα του Αγρότη» είναι ένα από τα προγράµµα-
τα χρηµατοδότησης της Εθνικής Τράπεζας που απευ-
θύνεται στον παραγωγό στον οποίο παρέχει πολλα-
πλά οφέλη για τη διευκόλυνση της παραγωγικής του 
διαδικασίας. 
Σε συνεργασία µε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίµων, η Τράπεζα προσφέρει την «Κάρτα του 
Αγρότη», η οποία είναι  µια χρεωστική κάρτα αναλή-
ψεων που συνδέεται µε ατοµικό τρεχούµενο λογα-
ριασµό, στον οποίο πιστώνονται τα ποσά των αγροτι-
κών επιδοτήσεων που δικαιούται ο παραγωγός. Στον 
λογαριασµό χορηγείται όριο υπερανάληψης ανέξοδα, 
µε προνοµιακό επιτόκιο, το οποίο εξοφλείται από τις 
πιστώσεις της αγροτικής ενίσχυσης στο λογαριασµό. 
Η «Κάρτα του Αγρότη» παρέχει ουσιαστικά στον πα-
ραγωγό τη δυνατότητα προείσπραξης της επιδότη-
σής του, λαµβάνοντας έως το 80% συνολικά της Βα-
σικής και της Πράσινης Ενίσχυσης που δικαιούται κά-

θε χρόνο µε τη µορφή ορίου χρηµατοδότησης. Με τον 
τρόπο αυτό ο παραγωγός αποκτά άµεση ρευστότη-
τα  για να καλύψει τις ανάγκες του από τις γεωργικές 
και κτηνοτροφικές του εργασίες. 
Αναλυτικότερα, µε την «Κάρτα του Αγρότη» και µέ-
σω του λογαριασµού, ο παραγωγός έχει τη δυνατό-
τητα πραγµατοποίησης καθηµερινών συναλλαγών 
και πληρωµών όπως: 
● Αγορά µέσω EFT/POS και e-Commerce πρώτων υ-
λών, λιπασµάτων, σπόρων, ζωοτροφών κ.λπ.
● Προµήθεια καυσίµων και συντήρηση ή επισκευή 
µηχανηµάτων µέσω EFT/POS
● Ασφαλιστικές εισφορές σε ΕΛΓΑ, ΟΓΑ, ΕΦΚΑ και υ-
ποχρεώσεις προς το ∆ηµόσιο (βεβαιωµένες οφειλές 
∆ΟΥ, τέλη κυκλοφορίας, ΚΕΑΕΟ, κ.α.)
● Λογαριασµοί ∆ΕΗ και λοιπών παρόχων ηλεκτρικής 
ενέργειας, ΕΥ∆ΑΠ, ΕΥΑΘ και ΤΟΕΒ που έχουν συνερ-
γασία µε την Τράπεζα
● ∆απάνες έκδοσης και χρήσης εργοσήµου
● Κόστος Αίτησης Αγροτικής Ενίσχυσης
● Ανάληψης µετρητών έως το 10% του εγκεκρι-
µένου χρηµατοδοτικού ορίου, µέσω του δικτύου 
ATM της Τράπεζας.

Βασική προϋπόθεση για να αποκτήσει κάποιος την 
«Κάρτα του Αγρότη» είναι να δικαιούται Βασική Ενί-
σχυση για το 2021 και να έχει υποβάλει τη σχετική ∆ή-
λωση Ενιαίας Ενίσχυσης προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Ποια είναι τα αναπτυξιακά προγράµµατα που συνδέ-
ονται µε τη χρηµατοδοτική σας πολιτική στον πρω-
τογενή τοµέα; 
Ενισχύοντας την προσέλκυση της νέας γενιάς στον το-
µέα της γεωργίας και της βιοοικονοµίας και τη διευ-
κόλυνση της τραπεζικής χρηµατοδότησης των επι-
χειρήσεων αυτών, η Εθνική Τράπεζα προχώρησε σε 
συµφωνία µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
(ΕΤΕπ) για τη χορήγηση δανείου ποσού 100.000.000 
ευρώ το οποίο θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά για 
τη χρηµατοδότηση των επενδυτικών και επιχειρη-
µατικών σχεδίων αγροτών και µικροµεσαίων επιχει-

ρήσεων, µέσω του Προγράµµατος «NBG Loan for 
Αgriculture and Bioeconomy». Το εν λόγω πρόγραµ-
µα παρέχει στις επιχειρήσεις µειωµένο χρηµατοοι-
κονοµικό κόστος, ιδιαιτέρως για τους νέους αγρότες 
που ικανοποιούν τα κριτήρια επιλεξιµότητας, καθώς 
και απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής της ει-
σφοράς του Ν 128/75.
Επιπλέον,  σε συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ε-
πενδύσεων (ΕΤαΕ) προσφέρει τη δυνατότητα χορήγη-
σης δανείων µε ευνοϊκότερους όρους και σε συνδυα-
σµό µε τα υπάρχοντα προϊόντα και Προγράµµατα. Ειδι-
κότερα η Εθνική Τράπεζα συµµετέχει στο «Ταµείο Εγ-
γυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης»,  έχοντας υπογράψει 
συµφωνία χρηµατοδότησης µε το ΕΤαΕ για χαρτοφυ-
λάκιο ύψους 70 εκατ. ευρώ, µε στόχο τη χρηµατοδό-
τηση επενδυτικών έργων του πρωτογενούς τοµέα και 
της µεταποίησης αγροτικών προϊόντων. 

Μέσω αυτού του χρηµατοδοτικού εργαλείου, 
δίνεται η δυνατότητα σε:
● αγρότες, αγροτικούς συνεταιρισµούς, οµάδες και 
οργανώσεις παραγωγών, 
● ιδιωτικές επιχειρήσεις σε συγκεκριµένους κλάδους 
της µεταποίησης και εµπορίας αγροτικών προϊόντων 
που πραγµατοποιούν επιλέξιµες επενδύσεις να χρη-
µατοδοτηθούν µε µειωµένο επιτόκιο σε σχέση µε 
υφιστάµενα προϊόντα χρηµατοδότησης µέσω δια-
θεσίµων της Τράπεζας.
Οι χρηµατοδοτήσεις χορηγούνται µε τη µορφή µα-
κροπρόθεσµου δανείου παγίων για την κάλυψη των 
δαπανών των επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσε-
ων, που έχουν ενταχθεί σε δράσεις του ΠΑΑ 2014 - 
2020 (Σχέδια Βελτίωσης και Μεταποίησης) ή υλοποι-
ούν συναφείς επενδύσεις, καθώς και µε τη µορφή κε-
φαλαίου κίνησης για δαπάνες που είναι άµεσα συνδε-
δεµένες µε την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.

Τέλος, η Εθνική Τράπεζα είναι έτοιµη να συµµετάσχει 
στις νέες δράσεις στήριξης του αγροδιατροφικού το-
µέα που πρόκειται να υλοποιηθούν από την Πολιτεία 
κατά το προσεχές διάστηµα, λόγω της τρέχουσας συ-
γκυρίας, οι οποίες θα έχουν σαν στόχο την περαιτέ-
ρω ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τοµέα της οικο-
νοµίας και την άµβλυνση των επιπτώσεων που απορ-
ρέουν από την εµφάνιση και διασπορά του Covid 19. 
Με τις δράσεις της, η Εθνική Τράπεζα αποδεικνύει 
έµπρακτα πως βρίσκεται και θα συνεχίσει να στέ-
κεται µε υπευθυνότητα και συνέπεια στο πλευρό 
του Έλληνα αγρότη, ιδιαιτέρως κατά την δύσκολη 
αυτή περίοδο που διανύουµε.

∆ιονυσία Παναγιωτοπούλου, Υποδιευθύντρια 
Υποστήριξης Εργασιών Αγροτικού Τοµέα της 

∆ιεύθυνσης Προϊόντων ΜΜΕ & ∆ανείων 
Λιανικής της Εθνικής Τράπεζας

Περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα 
και τις υπηρεσίες της Εθνικής Τράπεζας παρέχονται 

από τα αρµόδια τµήµατα του ∆ικτύου Καταστηµάτων
της και στο www.nbg.gr.
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Mέρισµα για ανάκαµψη
οι µίνι παροχές Μαξίµου 

Στην θετική ψυχολογία που δηµιουργούν τα στοιχεία του ΑΕΠ 
του πρώτου εξαµήνου που ανέβηκε κατά 7% (το Β’ τρίµηνο έ-
πιασε τα επίπεδα του 2019), φαίνεται πως θα πατήσει ο πρωθυ-
πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος από το βήµα της 85ης 
∆ΕΘ, αναµένεται να εξαγγέλλει ένα µίνι πακέτο παροχών ύψους 
1 δισ. ευρώ για το 2022. 
Τις βάσεις για πρόσθετα έσοδα, τα οποία µπορεί να ξεπεράσουν 
ακόµα και το 1,5 δισ. ευρώ στον προϋπολογισµό, θέτει η εντυ-
πωσιακή ανάπτυξη µε ρυθµό 16,2% που έγραψε η ελληνική οι-
κονοµία το δεύτερο τρίµηνο του έτους και ως εκ τούτου φαίνε-
ται να αφήνουν «χώρο» για παροχές που θα περιλαµβάνουν ε-
λαφρύνσεις φόρων, αντισταθµιστικά µέτρα για την ακρίβεια και 
εισοδηµατικές ενισχύσεις για ανέργους. 

Μονιµοποίηση µέτρων εφόσον υπάρξει χώρος
Οι πληροφορίες αναφέρουν πως το πακέτο παρεµβάσεων που 
θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός, δεδοµένου ότι η πανδηµία 
δεν έχει πει την τελευταία της λέξη, θα αξιοποιεί σε µεγάλο βαθ-
µό την πρακτική των προσωρινών µέτρων, µε την υπόσχεση 
µονιµοποίησής τους στον βαθµό όπου επιβεβαιωθούν οι προ-
βλέψεις ανάπτυξης. 
Ο πρωθυπουργός στην διάρκεια της οµιλίας του Σάββατο  11 Σε-
πτεµβρίου αλλά και την καθιερωµένης συνέντευξης την επόµενη 
ηµέρα την Κυριακή, αναµένεται να κάνει µία αποτίµηση τού τι έ-
χει γίνει µέχρι σήµερα, αλλά και ποιες είναι οι προτεραιότητες της 
κυβέρνησης στον τοµέα της οικονοµίας για το επόµενο χρονικό 
διάστηµα και µέχρι τη λήξη της κυβερνητικής θητείας το 2023.  
Ως εκ τούτου και αναµενόµενες  θεωρούνται και οι αναφορές 
στα κονδύλια του Ταµείου Ανάκαµψης, των πόρων της ΚΑΠ, του 
ΕΣΠΑ κλπ, για δράσεις που θα δώσουν αναπτυξιακό χαρακτήρα 
στη χώρα το επόµενο διάστηµα. 

Μέτρα αναµένει και ο αγροτικός κόσµος
Σε αυτό το πλαίσιο, και ο αγροτικός κόσµος θα περιµένει να α-
κούσει κάτι παραπάνω από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δεδοµένου 
και των ασφυκτικών πιέσεων που δέχεται το τελευταίο διάστηµα 
στο εισόδηµα του από τα υψηλά κόστη (ενέργεια, ζωοτροφές), 
αλλά και τα απανωτά «χτυπήµατα» από ακραία καιρικά φαινό-
µενα (παγετός, καύσωνα, ξηρασία) αλλά και φυσικές καταστρο-
φές όπως οι πυρκαγιές σε Εύβοια και Μεσσηνία.
Αν µη τι άλλο, η εκτίναξη του κόστους παραγωγής λόγω των αυ-
ξήσεων σε ενέργεια, επαναφέρουν το αίτηµα για επιστροφή του 
Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, στο πετρέλαιο για αγροτική χρήση. 
Μάλιστα, µια τέτοιου είδους παροχή θα έδινε πραγµατική «ανά-
σα» στον αγροτικό κόσµο, που περιµένει από τον πρωθυπουργό 
να κάνει πράξει και την υπόσχεση που είχε δοθεί προεκλογικά.
«Κλειδωµένα» θεωρούνται µέτρα όπως η επέκταση του µειω-
µένου ΦΠΑ 13% σε καφέ, µεταφορές και τουριστικό πακέτο, η 
πρόσθετη µείωση των ασφαλιστικών εισφορών ώστε το 2022, 
η διατήρηση της «παγωµένης» εισφοράς αλληλεγγύης και βέ-
βαια, οι παρεµβάσεις στα τιµολόγια του ρεύµατος, ώστε να πε-
ριοριστούν ή να σβήσουν οι ανατιµήσεις που πλήττουν προϋ-
πολογισµούς «µικροµεσαίων» νοικοκυριών και επιχειρήσεων.
Από εκεί και πέρα εξετάζεται και δεν αποκλείεται να ανακοινωθούν:

 ∆ιατήρηση του µειωµένου ΦΠΑ 13%, στα µεταφορικά, τα µη 
αλκοολούχα ποτά, στα εισιτήρια κινηµατογράφου και θεάτρου 
και όλο το τουριστικό «πακέτο».

 Νέα µεσοσταθµική µείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 8% µε περισσότε-
ρο ωφεληµένες τις χαµηλές και µεσαίες περιουσίες.

 Σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύµατος για επαγγελ-
µατίες και επιχειρήσεις µε εκκίνηση απλό το 2022.

 Μόνιµη µείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων από το 
24% στο 22%.

Τις βάσεις για πρόσθετα 
έσοδα, τα οποία µπορεί 
να ξεπεράσουν ακόµα 
και το 1,5 δισ. ευρώ στον 
προϋπολογισµό, θέτει η 
εντυπωσιακή ανάπτυξη µε 
ρυθµό 16,2% που έγραψε 
η ελληνική οικονοµία το 
β’ τρίµηνο του έτους και 
ως εκ τούτου φαίνεται 
να αφήνουν «χώρο» για 
παροχές

Και ο αγροτικός κόσµος
περιµένει να ακούσει 
κάτι παραπάνω από τον 
Κυριάκο Μητσοτάκη, 
δεδοµένου  των 
ασφυκτικών πιέσεων 
που δέχεται το τελευταίο 
διάστηµα στο εισόδηµα 
του από τα υψηλά κόστη 
(ενέργεια, ζωοτροφές), 
αλλά και τα απανωτά 
«χτυπήµατα» από ακραία 
καιρικά φαινόµενα 
(παγετός, καύσωνα, 
ξηρασία) αλλά και φυσικές 
καταστροφές
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