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Άνοιξε το θέµα 
για το αγροτικό 
πετρέλαιο 
Εξετάζεται από κοινού µε το οικονοµικό 
επιτελείο δηλώνει ο Λιβανός, µείωση 
ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο. Σκέψεις 
και για τα αγροτικά εφόδια. σελ. 10
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Με 12ετές πριμ 
η νέα Δάσωση γαιών

Προς έγκριση οι μεταβατικές προκηρύξεις 
για Σχέδια Βελτίωσης και Απονιτροποίηση  σελ. 16

Με ΦΠΑ 6% 
οι ζωοτροφές, 
ψηλά το σιτάρι  
∆ιατήρησε τα 490 ευρώ ο τόνος η 

Φότζια για το σκληρό σιτάρι που ε-

πιτρέπει 50 λεπτά στην Ελλάδα. Μι-

κρή ανάσα για τις κτηνοτροφικές 

µονάδες ο 6% ΦΠΑ στις ζωοτροφές 

από 1ης Οκτωβρίου.  σελ. 22, 50

Πιστώνεται 
δεύτερη δόση 
Νέων Αγροτών   
Άρχισε από τη ∆υτική Ελλάδα 

η πίστωση της δεύτερης δόσης 

µε το υπόλοιπο 30% της ενίσχυ-

σης πρώτης εγκατάστασης Νέ-

ων Αγροτών, συνολικού ύψους 

90 εκατοµµυρίων ευρώ. σελ. 6

Σε πόλεμο 
ο Μητσοτάκης 
με τη νοθεία   
«Μην τολµήσετε, θα σας βρού-

µε και θα σας τιµωρήσουµε», 

το µήνυµα Κυριάκου. σελ. 44
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• Με αιχµή τα δενδροκοµικά τρακτέρ 
εξαπλώνει το δίκτυο η Γ. Χίγκας σελ. 20
• Πρόγραµµα για µετάβαση στη στέβια 
τρέχει η Παπαστράτος σελ. 34

• Αύξηση στο επίδοµα θέρµανσης για τις 
µειονεκτικές περιοχές κατά 20% σελ. 9
• Τυροκόµοι που ελέγχονται για νοθεία στο 
ναυάγιο στη ∆ιεπαγγελµατικής σελ. 47

• Στα 26 λεπτά διορθώνει το καλαµπόκι µε 
τις εισαγωγές όµως περιορισµένες σελ. 22
• Σήµα για ενίσχυση τιµών στη ζώνη του 
αγελαδινού στέλνει η Γερµανία σελ. 36

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Μετά τις πρώτες ανακοινώσεις τριών µεγάλων µεταποιητικών για 
1,40 ευρώ το κιλό στην επιτραπέζια ελιά Χαλκιδικής, η Sithonia 
Olives έρχεται µε 1,50 ευρώ το κιλό, για τα 110 τεµάχια. Περί 
τα 25-26 λεπτά χαµηλώνει η εγχώρια αγορά καλαµποκιού, 
όσο οι διαθέσιµες ποσότητες αυξάνονται. ∆ιόρθωση και για 
το σκληρό σιτάρι µε την εξαγωγή στα 450 ευρώ ο τόνος FOB. 
Πληρώνονται ακόµα τα 100 σεντς για το ελληνικό βαµβάκι.

Κυκλοκόνιο στην ελιά 
Η έναρξη των βροχών το επόµενο 
διάστηµα ή η υψηλή υγρασία και η 
πτώση της θερµοκρασίας ευνοούν την 
ανάπτυξη του κυκλοκόνιου στους 
ελαιώνες. Η µόλυνση και η εξάπλωση 
της ασθένειας ευνοείται από µέτριες 
θερµοκρασίες 10-20 οC και 
βροχοπτώσεις ή πολύ αυξηµένη 
υγρασία, σύµφωνα µε τους 
γεωπόνους. Οφείλεται στο µύκητα 
Spilocaea oleagina και προσβάλλει 
κυρίως τα φύλλα, τους µίσχους των 
φύλλων και τους ποδίσκους των 
ανθέων. Το χαρακτηριστικό σύµπτωµα 
του µύκητα είναι η εµφάνιση κυκλικών 
κηλίδων (µάτια παγωνιού) στην επάνω 
επιφάνεια των φύλλων της ελιάς. 
Μεγαλύτερος αριθµός κηλίδων 
εντοπίζεται στα παλαιότερα φύλλα και 
στα κατώτερα µέρη του δέντρου. 

Συστάσεις 
Τα προσβεβληµένα φύλλα της ελιάς 
κιτρινίζουν και πέφτουν πρόωρα. 
Όπως αναφέρουν οι γεωπόνοι του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Αχαΐας, λόγω της µεγάλης 
φυλλόπτωσης που προκαλεί ο µύκητας, 
τα δέντρα οδηγούνται σε µεγάλη 
εξασθένιση, καθώς και στη µείωση 
της τρέχουσας παραγωγής αλλά 
και τελικά στην ακαρπία. 

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 18-09-2021
Γενικά αίθριος καιρός µε τοπικές 
νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις 
µεσηµβρινές και απογευµατινές 
ώρες. Μεταφορά αφρικανικής 
σκόνης. Μέτριοι άνεµοι στα 
δυτικά και βαθµιαία στα νότια. 
Θερµοκρασία σε υψηλά για την 
εποχή επίπεδα κυρίως στα 
ανατολικά ηπειρωτικά.

Κυριακή 19-09-2021
Γενικά αίθριος καιρός. Από το 
µεσηµέρι στα κεντρικά και τα 
βόρεια ηπειρωτικά τοπικές 
νεφώσεις και στην Ήπειρο, τη 
Μακεδονία και τη Θράκη 
σποραδικοί όµβροι. Χαµηλής 
έντασης άνεµοι στα δυτικά, τα 
κεντρικά και βόρεια από νότιες 
διευθύνσεις, στρεφόµενοι σε 
δυτικών διευθύνσεων. Μικρή 
πτώση της θερµοκρασίας στα 
βόρεια, σε υψηλά για την εποχή 
επίπεδα στις άλλες περιοχές. 

∆ευτέρα 20-09-2021
και Τρίτη 21-09-2021
Γενικά αίθριος καιρός, αλλά από 
το µεσηµέρι στα δυτικά, τα 
κεντρικά και βόρεια, νεφώσεις 
και τοπικές βροχές και πιθανώς 
µεµονωµένες καταιγίδες. 
Περιορισµένη ορατότητα τις 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

πρωινές και βραδινές ώρες στα 
δυτικά. ∆υτικοί και βόρειοι άνεµοι 
χαµηλής έντασης. Θερµοκρασία 
χωρίς αξιόλογη µεταβολή.

Τετάρτη 22-09-2021 ως 
Παρασκευή 24-09-2021
Γενικά αίθριος καιρός στις 
περισσότερες περιοχές της 
χώρας και µόνο στα δυτικά και 
πρόσκαιρα παροδικές νεφώσεις. 
Περιορισµένη ορατότητα τις 
πρωινές και βραδινές ώρες 
κυρίως στα δυτικά και βόρεια, 
οµίχλες στα δυτικά. Έντονοι 
δυτικοί άνεµοι στα νότια. 
Θερµοκρασία χωρίς µεταβολή.

Οι άνεµοι από 
νότιες διευθύνσεις 
3 µε 4 µποφόρ, 
στρεφόµενοι µετά το 
µεσηµέρι σε δυτικών 
διευθύνσεων 4 µε 5 
µποφόρ.
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Ο θεσµός των διεπαγγελµατικών οργανώσε-
ων έχει αναµφίβολα το ενδιαφέρον του. 
∆ιευκολύνει τις ζυµώσεις και την κατα-
νόηση των θεµάτων και βελτιώνει τη συ-
νεργασία των κρίκων της αλυσίδας αξίας. 

Οι κοινοτικές αρχές για να τονώσουν τη συµ-
µετοχή στις διεπαγγελµατικές οργανώ-
σεις, µαζί µε το θεσµικό πλαίσιο, έχουν 
προβλέψει και µια σειρά από χρηµατοδο-
τήσεις, οι οποίες αφορούν κυρίως σε προ-
ωθητικά προγράµµατα, δράσεις κατάρτι-
σης και πεδία ανταλλαγής γνώσης.

Στην Ελλάδα «δούλεψε» µόνο το τελευταίο. Το 
κοινοτικό χρήµα για δράσεις µέσω των δι-
επαγγελµατικών, έκανε πολλούς εκ των 
ηγητόρων κάθε χώρου να σπεύσουν. 

«Να φτιάξουµε µια διεπαγγελµατική να πά-
ρουµε λεφτά…», είναι η φράση που ακού-
γεται εδώ και χρόνια στις «κάστες» των 
συνδικαλιστικών εκπροσώπων.  

Οι βιαστικές και επιπόλαιες κινήσεις στα πρώ-
τα βήµατα του θεσµού και οι καταλογι-
σµοί που ήρθαν σε κάποιες περιπτώσεις, 
κράτησαν χαµηλά το ενδιαφέρον των εν 
δυνάµει συµµετεχόντων στα σχήµατα. 

Άλλωστε, όσο υπήρχε η ΠΑΣΕΓΕΣ που δεν έ-
βλεπε µε καλό µάτι τις διεπαγγελµατικές 
και προέβαλε απαιτήσεις, νοµίζοντας πως 
έχανε εξουσία, όλοι ήταν επιφυλακτικοί. 

Η «αποχώρηση» της ιστορικής τριτοβάθµιας 
συνεταιριστικής οργάνωσης από τα δρώ-
µενα, απελευθέρωσε δυνάµεις. Μικροί, α-
δύναµοι τοπικοί παράγοντες αλλά και πε-
ριορισµένης εµβέλειας οργανώσεις βρή-
καν ευκαιρία να παίξουν ρόλο σε κλαδικό 
επίπεδο. Γρήγορα µπήκαν στο δίληµµα, 
«γιατί όχι» και οι ηγεσίες των ιδιωτικών - 
επιχειρηµατικών οργανώσεων. 

Βέβαια, η καχεκτική δηµόσια διοίκηση σε συν-
δυασµό µε την µικροκοµµατική κατά βά-
ση προσέγγιση από την πλευρά της εκά-
στοτε πολιτικής ηγεσίας δεν βοήθησαν 
αυτές τις οργανώσεις να χτίσουν γερά θε-
µέλια. Σε πολλές περιπτώσεις µάλιστα, ό-
πως στη διεπαγγελµατική της Φέτας δεν 
ξεκίνησε καν η λειτουργία. Καιροσκοπι-
σµός, προσωπικές στρατηγικές και πολιτι-
κή διαπλοκή διατηρούν τον πρώτο λόγο.

Την ίδια ώρα, η έστω και στρεβλή λειτουργία 
των διεπαγγελµατικών, επιδρά αποτρε-
πτικά στην ενδυνάµωση άλλου είδους ορ-
γανωτικών σχηµάτων και σχηµατισµών, 
ειδικά στις τάξεις των αγροτών. Χωρίς α-
ξιόπιστη συλλογική έκφραση ωστόσο, 
η επαγγελµατική δράση στο χώρο της α-
γροτικής παραγωγής, µοιάζει σαν φτε-
ρό στον άνεµο.                             Agrenda

Διεπαγγελματικές
χαμηλής ευκρίνειας

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
 1,17630

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,49052

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,08953

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,85259

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
128,97050
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Ενεργός αγρότης με 
τιμολόγια από 3.000 
έως 5.000 ευρώ
Ωριμάζει το πλάνο για την απόδειξη αγροτικής δραστηριότητας 
ως όρος λήψης άμεσων ενισχύσεων, εξισωτικής στη νέα ΚΑΠ

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Σε ελάχιστα ποσά ανάµεσα σε 3.000 και 
5.000 ευρώ οικονοµικών συναλλαγών επι-
κεντρώνεται το σχέδιο για τον ορισµό του 
ενεργού αγρότη στην Ελλάδα στα πλαίσια 
της νέας ΚΑΠ, σύµφωνα µε πληροφορί-
ες της Agrenda. Όπως έχει γίνει γνωστό 
και επίσηµα από την ηγεσία του ΥΠΑΑΤ, 
αναµένεται να είναι υποχρεωτική η από-
δειξη αγροτικής δραστηριότητας µε τιµο-
λόγια (αγοράς εισροών, πώλησης παρα-
γωγής κ.λπ), ώστε να µπορεί ο αγρότης 

να είναι δικαιούχος βασι-
κής ενίσχυσης αλλά και 
άλλων βοηθηµάτων, ό-
πως η εξισωτική αποζη-
µίωση. Σ’ αυτό το πλαί-
σιο το ρεπορτάζ θέλει το 
υπουργείο να εξετάζει ως 
ελάχιστη οικονοµική συ-
ναλλαγή ένα ποσό ανά-
µεσα σε 3.000 και 5.000 
ευρώ ώστε να θεωρείται 
κάποιος ενεργός αγρότης 
και οπωσδήποτε να είναι 
ενταγµένος στο Μητρώο 
Αγροτών και Αγροτικών 
Εκµεταλλεύσεων. 

Για την ένταξη στο ΜΑ-
ΑΕ θα αποτελέσει προϋπόθεση η ύπαρξη 
των οικονοµικών συναλλαγών αγροτικού 
ενδιαφέροντος. Αξίζει πάντως να σηµει-
ωθεί εδώ πως ο κοινοτικός κανονισµός 
προβλέπει και ένα παράθυρο ώστε να ε-
νεργοί όσοι θεωρούνται αυτόµατα ενερ-
γοί αγρότες όσοι λαµβάνουν έως 5.000 
ευρώ άµεσες ενισχύσεις. Κάτι τέτοιο αν 
τελικά προβλεφθεί, θα καταστήσει τον 
νέο ορισµό ουσιαστικά «ανενεργό» κα-
θώς µία πολύ µεγάλη πλειοψηφία δικαι-
ούχων ενισχύσεων δεν ξεπερνά το παρα-
πάνω ποσό. Σε γενικές γραµµές: 

 Ενεργοί γεωργοί µπορεί να οριστούν 
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που ασκούν 
τουλάχιστον ένα ελάχιστο επίπεδο γεωρ-
γικής δραστηριότητας, χωρίς απαραίτητα 
να αποκλείονται οι πολύ-ενεργοί ή µερι-
κά απασχολούµενοι (multi active & part 
time farmers).

 Ο ορισµός δύνεται µε χρήση αντικει-
µενικών και αµερόληπτων κριτηρίων, ό-
πως δοκιµές εισοδήµατος, εισροές εργα-
σίας, αντικείµενο εταιρείας, συµπερίλη-
ψη γεωργικών δραστηριοτήτων σε εθνι-
κό ή περιφερειακό µητρώο.

 ∆υνατότητα: ενεργοί όσοι λαµβάνουν 
έως 5.000 ευρώ άµεσες ενισχύσεις.

Τα µισθωµένα δικαιώµατα, 
οι συνταξιούχοι και τα παχυλά τσεκ σε 
µη αγροτικές εταιρείες

Πανευρωπαϊκά πάντως έχει ξεκινήσει 
να απασχολεί έντονα το τι θα γίνει µε 
τον «ενεργό αγρότη» µε τα κράτη-µέλη 
να προσπαθούν µεν να ικανοποιήσουν 
τους εκπροσώπους των αγροτών που θέ-
λουν να πηγαίνει η ενίσχυση µόνο σε ό-
σους παράγουν. Αλλά, ταυτόχρονα, δεν 
θέλουν µ’ αυτόν τον τρόπο να φύγουν α-
πό το σύστηµα δικαιώµατα που θα στοι-
χίσουν ευρωπαϊκά κονδύλια. 

Σ’ αυτή τη λογική η Γερµανία και η Ολ-
λανδία αποφάσισαν να καταργήσουν πλή-
ρως τα δικαιώµατα, φέρνοντας τις ενισχύ-
σεις µόνο βάση της επιλέξιµης γης. Από 
την άλλη στην Ιρλανδία, οι αρχές εξετά-
ζουν σοβαρά το ενδεχόµενο να υπάρξει 
πλαφόν στα έτη που µπορεί κάποιος να 
µισθώνει δικαιώµατα που έχει στην κατο-
χή του. Ή ακόµα και να υπάρχει συνεχής 
απώλεια της αξίας των µισθωµένων δικαι-
ωµάτων, ώστε τελικά να συµφέρει καλύ-
τερα τους κατόχους τους που δεν τα χρη-
σιµοποιούν να τα πουλήσουν-µεταβιβά-
σουν σε νεαρούς αγρότες και επαγγελ-
µατίες του χώρου. 

Σ’ αυτή τη λογική διευκόλυνσης της κι-
νητικότητας της γης, η Γαλλία κοιτά να πε-
ριορίσει τις ενισχύσεις προς τους συνταξι-
ούχους αγρότες, ενώ, στην Ισπανία, ο ό-
ρος για 25% αγροτικό εισόδηµα σε σχέ-
ση µε το συνολικό, φαίνεται να έχει γίνει 
δεκτός παρά τις αρχικές αντιδράσεις, από 
τις περισσότερες περιφέρειες της χώρας. 
Άλλωστε, αυτή είναι µία ΚΑΠ όπου υπο-
χρεώνει τα κράτη-µέλη να ορίσουν τον 
ενεργό αγρότη µε τέτοιο τρόπο ώστε να 
µην εµφανίζονται πάλι πολύ µεγάλες ε-
ταιρείες άσχετες µε τον χώρο, να λαµβά-
νουν ενισχύσεις. 

Επιδοτήσεις
Βασική ενίσχυση, 

εξισωτική, προγράµ-
µατα Αγροτικής 

Ανάπτυξης. Όλες 
οι επιδοτήσεις θα 
περνάνε από τον 
«ενεργό αγρότη» 

Προϋποθέσεις
Σήµερα ο «ενεργός 

αγρότης» στην 
Ελλάδα έχει ελάχι-
στες προϋποθέσεις 

τις οποίες άνετα 
εξυπηρετούν όσοι 
κάνουν δηλώσεις 
για επιδοτήσεις

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ

Σταδιακή μείωση ετησίως στην 
αξία μισθωμένων δικαιωμάτων

Να καθιερώσει ένα σύστηµα «τα 
χρησιµοποιείς ή τα χάνεις» για τα 
δικαιώµατα της νέας ΚΑΠ εξετάζει 
πολύ σοβαρά το ιρλανδικό 
υπουργείο Γεωργίας. Σύµφωνα µε 
το σχέδιο που βρίσκεται υπό 

επεξεργασία βρίσκονται σε 
διαβούλευση δύο σενάρια: Το πρώτο 

λέει πως η αξία των δικαιωµάτων που 
νοικιάζονται να µειώνεται ετησίως κατά τη διάρκεια της 
ΚΑΠ. Αυτό θα ενθάρρυνε την πώληση δικαιωµάτων σε 
κατ’ επάγγελµα αγρότες ή ενεργούς αγρότες ή τελικά θα 
οδηγούσε τους ιδιοκτήτες των δικαιωµάτων να ξεκινήσουν 
τη δική τους αγροτική δραστηριότητα. Το δεύτερο σενάριο 
είναι ένα πλαφόν 5ετίας για την ενοικίαση. ∆ηλαδή ο 
κάθε αγρότης δεν θα µπορεί να νοικιάσει τα δικαιώµατα 
για πάνω από 5 χρόνια. «Η σταδιακή µείωση της αξίας 
των δικαιωµάτων, γίνεται µε σκοπό να παραχωρηθούν 
τελικά τα δικαιώµατα σε ενεργούς και νέους αγρότες, 
τερµατίζοντας στην πράξη την πρακτική που λέµε 
«αγρότης του καναπέ»», αναφέρει στο σχετικό της άρθρο 
η ιρλανδική Independent. 
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ΓΑΛΛΙΑ

Συνταξιούχοι και ανασφάλιστοι 
χωρίς δικαίωμα ενίσχυσης

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Κατάργηση των δικαιωμάτων, 
ευελιξία στον ενεργό αγρότη 

ΙΣΠΑΝΙΑ

Για έως 5.000 ευρώ τσεκ όλοι 
θεωρούνται ενεργοί αγρότες

Με τίτλο «Ο ορισµός του ενεργού 
αγρότη: Ο δρόµος για τη σύνταξη» 
κυκλοφόρησε στα γαλλικά µέσα η 
είδηση πως στο πλαίσιο της 
διαβούλευσης για τη µελλοντική 

ΚΑΠ, οι υπηρεσίες του DGPE 
(Υπουργείο Γεωργίας) παρουσίασαν 

εργασίες για τον µελλοντικό ορισµό µε 
δύο νέα κριτήρια. Πρώτον, συνταξιοδότηση: ο ορισµός θα 
αποκλείει τα άτοµα που µπορούν να επωφεληθούν από 
πλήρη σύνταξη, όρος που επί του παρόντος 
επιτυγχάνεται σε ηλικία 67 ετών. Επί του παρόντος, οι 
αγρότες χάνουν το όφελος της ενίσχυσης της ΚΑΠ µόνο 
όταν εξασκήσουν τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώµατα, 
στην ηλικία που αυτή θέλουν. Και µετά οι εισφορές: θα 
αποκλείσει άτοµα που δεν έχουν εγγραφεί για αγροτική 
ασφάλιση έναντι εργατικών ατυχηµάτων (Atexa). Προς 
το παρόν οι τελικές αποφάσεις γι’ αυτό τον ορισµό δεν 
έχουν ληφθεί, ωστόσο οι νέοι αγρότες και ορισµένες 
αγροτικές οργανώσεις φαίνεται να βλέπουν µε καλό µάτι 
τον συγκεκριµένο ορισµό για τον µελλοντικό «ενεργό 
αγρότη». 

Στη Γερµανία ανακοινώθηκε πως θα 
καταργηθούν τα δικαιώµατα 
ενίσχυσης και πως οι επιδοτήσεις 
θα ενεργοποιούνται µόνο µε την 
επιλέξιµη γη. Η εξέλιξη αυτή 
µπορεί ουσιαστικά να «τελειώνει» 

το θέµα της ενοικίασης δικαιωµάτων, 
το Εθνικό Απόθεµα και ό,τι επιπτώσεις 

απορρέουν από αυτά τα καθεστώτα, ωστόσο για το 
ζήτηµα του «ενεργού αγρότη» οι Γερµανοί νοµοθέτες 
προσπαθούν να είναι όσο το δυνατόν πιο ευέλικτοι. Προς 
το παρόν δεν έχει τεθεί ακόµα κάποιος ειδικός όρος (π.χ 
ελάχιστο αγροτικό εισόδηµα) παρά εξετάζεται µία 
αρνητική λίστα µη αγροτικών επιχειρήσεων που δεν θα 
µπορούν να λάβουν επιδοτήσεις. Παράλληλα, θα τεθεί 
όρος πως οι δικαιούχοι εφόσον αποδεικνύουν ότι το 
ετήσιο ποσό των άµεσων ενισχύσεών τους αποτελεί 
τουλάχιστον το 5% των συνολικών εσόδων τους που 
αποκτήθηκαν από µη γεωργικές δραστηριότητες κατά το 
προηγούµενο οικονοµικό έτος, θα θεωρούνται «ενεργοί 
αγρότες», σύµφωνα µε το προσχέδιο του στρατηγικού 
σχεδίου. 

Ενεργός αγρότης στην Ισπανία θα 
θεωρηθεί όποιος µπορεί να 
αποδείξει ότι τουλάχιστον το 25% 
του συνολικού του εισοδήµατος 
εξαρτάται από την αγροτική του 

εκµετάλλευση. Ωστόσο, ο 
υπουργός Γεωργίας της Ισπανίας 

φέρεται να εξετάζει τώρα να υπάρξει 
και ένα «παράθυρο» σε αυτόν τον ορισµό για όσους 
λαµβάνουν ενισχύσεις κάτω των 5.000 ευρώ. 
Συγκεκριµένα, αγροτικές οργανώσεις κατηγορούν τον 
υπουργό Λουίς Πλάνας πως πάει να ξανακάνει τα ίδια 
λάθη του παρελθόντος, εξαιρώντας όσους λαµβάνουν 
έως 5.000 ευρώ ενισχύσεις από την υποχρέωση 
απόδειξης αγροτικού εισοδήµατος. Άλλωστε, έως 5.000 
ευρώ ενισχύσεις λαµβάνει το 70% των εκµεταλλεύσεων 
στην Ισπανία, οπότε θεωρούν πως το υπουργείο πάει να 
«νερώσει» δραµατικά τον ορισµό του ενεργού αγρότη. 
Σύµφωνα µε την Unión de Uniones (Ένωση των Ενώσεων 
των αγροτών) αν µπει κάποιος τέτοιος όρος θα πρέπει να 
µειωθεί το ποσό στα 1.250 ευρώ, που αφορά µόλις το 3% 
των συνολικών ενισχύσεων.

ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ

Σύστημα πόντων στο πρασίνισμα  
και κατάργηση των δικαιωμάτων 

Μετά τη Γερµανία, κατάργηση του 
συστήµατος των δικαιωµάτων 
ανακοίνωσε και η Ολλανδία, ενώ 
για τους «ενεργούς αγρότες» 
ακόµα επεξεργάζεται διάφορα 

σενάρια για το ύψος του 
αγροτικού εισοδήµατος που θα 

πρέπει να αποδεικνύουν. Από εκεί και 
πέρα ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το σύστηµα του νέου 
πρασινίσµατος που αναµένεται να ενεργοποιήσουν οι 
Ολλανδοί. Πρόκειται για ένα σύστηµα επιβράβευσης σε 
τρία στάδια, απονέµοντας «χάλκινο», «αργυρό» και 
«χρυσό» στους δικαιούχους ανάλογα τις δεσµεύσεις που 
αναλαµβάνουν. Η ενίσχυση θα εξαρτάται από το πιο 
στάδιο επέλεξαν να ακολουθήσουν οι δικαιούχοι, µε το 
µεγαλύτερο στρεµµατικό ποσό φυσικά να λαµβάνουν οι 
«χρυσοί». Το παραπάνω σύστηµα βασίζεται σε ένα 
µοντέλο πόντων που συλλέγει ο κάθε δικαιούχος µε την 
κάθε δέσµευση να αντιστοιχεί σε έναν συγκεκριµένο 
αριθµό µορίων. Κατ’ ελάχιστο πρέπει οι αγρότες να 
συλλέξουν ικανό αριθµό πόντων για το «χάλκινο» ώστε 
να λάβουν έστω και ένα ευρώ στρεµµατική ενίσχυση από 
το νέο πρασίνισµα στην Ολλανδία. 



Agrenda6 ΠΛΗΡΩΜΕΣ.ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣΣάββατο 18 & Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2021

1 2 4
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

ΕΝΙΑΙΑΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Β’ ∆ΟΣΗ
ΝΕΩΝ 

ΑΓΡΟΤΩΝ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ

90
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 
ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑ 

ΚΑΙ ΜΕΛΙ
19,9
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

 650�700
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

3
∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ 17
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Μια καλή είδηση από το µέτωπο των πληρωµών 
που αφορά τη β’ δόση των Νέων Αγροτών έφερε 
η προηγούµενη εβδοµάδα, η οποία ούτως ή άλ-
λως πέρασε χωρίς ουσιαστικές πληρωµές, πέρα 
από τα ψιλά σκάρτα 10 εκατ. ευρώ για τις προ-
καταβολές τους παγετού της άνοιξης. 

Περί τα 90 εκατ. ευρώ περιµένουν να λάβουν 
το επόµενο διάστηµα οι περίπου 15.000 Νέοι α-
γρότες για τη δεύτερη δόση του προγράµµατος, 
µε τη διαδικασία να ξεκινάει ανά περιφέρεια και 
τη ∆υτική Ελλάδα να προχωρά στις εκταµιεύσεις 
για όσους δικαιούχους µετά από επιτόπιο και δι-
οικητικό έλεγχο των αρµόδιων υπηρεσιών της 
Π∆Ε, προκύπτει ότι ολοκληρώθηκε το σχέδιο α-
νάπτυξης της αγροτικής τους εκµετάλλευσης. 
Χαρακτηριστική η ανακοίνωση του Περιφερει-
άρχη Νεκτάριου Φαρµάκη, σύµφωνα µε την ο-
ποία «ξεκινά άµεσα η καταβολή της δεύτερης 
δόσης σε 1.726 δικαιούχους Νέους Γεωργούς 
του υποµέτρου 6.1 «Ενισχύσεις εκκίνησης επι-
χείρησης για Νέους Γεωργούς» του ΠΑΑ 2014-
2020 στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας µε την 

καταρχήν έγκριση διάθεσης πίστωσης 2,5 εκατ. 
ευρώ. Ο συνολικός προϋπολογισµός του υπο-
µέτρου 6.1 για την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλά-
δας ανέρχεται σε 33,3 εκατ. ευρώ, τονίζεται σε 
ανακοίνωση της Π∆Ε, από τα οποία έχει ήδη κα-
ταβληθεί στους δικαιούχους η πρώτη δόση, συ-
νολικού ποσού 23,3 εκατ. ευρώ, που αντιστοι-
χεί στο 70% του προϋπολογισµού». 

Έτοιµες για ΦΕΚ οι ενισχύσεις σε µέλι και 
χοιροτροφία, εν αναµονή για αιτήσεις  

Προς δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυ-
βερνήσεως προωθείται η ΚΥΑ για την ενίσχυ-
ση σε χοίρο, µαύρο χοίρο και µέλι λόγω covid 
-19. Πρόκειται για ενισχύσεις που έχουν ανα-
κοινωθεί από τον ∆εκέµβριο 2020, µε τις αντί-
στοιχες Οµοσπονδίες να επιµένουν στο αίτηµα 

ενίσχυσής τους από το φθινόπωρο του 2020. 
Μάλιστα η Οµοσπονδία Μελισσοκόµων έχει εκ-
φράσει τις έντονες αντιδράσεις της για το ποσό 
της ενίσχυσης της µελισσοκοµίας, που ανακοι-
νώθηκε τον περασµένο Ιούλιο, καθώς θεωρεί-
ται πολύ χαµηλότερο σε σχέση µε τις ανάγκες 
των µελισσοκόµων και σε σχέση µε τις προσ-
δοκίες που είχαν καλλιεργηθεί.

Τα ποσά που έχουν εγκριθεί είναι:
 253,56 ευρώ για κάθε χοιροµητέρα, µε συ-

νολικό ποσό 15.500.123 ευρώ
353,46 ευρώ για κάθε χοιροµητέρα ή κάπρο 

µαύρου χοίρου, µε συνολικό ποσό 1.200.000 ευρώ
 για κάθε κυψέλη 3,39 ευρώ, µε ανώτατο 

όριο 3.201.877 ευρώ.
Να σηµειωθεί ότι συνολικά θα δοθούν 19.902.000 

ευρώ. Βέβαια, η έκδοση της απόφασης δεν ση-
µαίνει και εκταµίευση για τους δικαιούχους πα-
ραγωγούς, καθώς πρώτα πρέπει να βγει η σχετι-
κή πρόσκληση ώστε οι ενδιαφερόµενοι να υπο-
βάλλουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις τους. Αυτό 
σηµαίνει ότι η όποια πληρωµή τοποθετείται το 
νωρίτερο µέσα στον Νοέµβριο, ενώ πρέπει να 
τονισθεί ότι σε όσους έλαβαν επιστρεπτέα προ-
καταβολή θα υπάρξει παρακράτηση του 50%.

De minimis για ελιές και καπνά Βιρτζίνια 
Στη χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σηµασί-

ας στους τοµείς της επιτραπέζιας ελιά (ποικιλία 
Καλαµών) - λοιπές µε κωδικό συστήµατος ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ 2008190 και των καπνών ποικιλίας Βιρ-
τζίνια προχώρησε ο Οργανισµός Πληρωµών. 
Ειδικότερα για το έτος ΕΑΕ 2018 δικαιούχοι εί-
ναι 288 παραγωγοί καπνών Βιρτζίνια, µε ποσό 
511.335 ευρώ, ενώ συνολικά έχει καταβληθεί 
σε 507 παραγωγούς το ποσό των 907.745 ευρώ.

Για το έτος ΕΑΕ 2019 δικαιούχοι είναι 1.598 πα-
ραγωγοί επιτραπέζιας ελιάς µε ποσό 1.407.696 
ευρώ, ενώ συνολικά έχουν καταβληθεί σε 9.594 
παραγωγούς ελιάς Καλαµών 8.593.749 ευρώ.

Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τονίζεται ότι «η καταβολή 
των ενισχύσεων γίνεται σε δικαιούχους που εί-
χαν λάβει επιστρεπτέα µε παρακράτηση του 50%».

Έως 31/10  
προκαταβολή 
για παγετό 
σε μήλα 
Καστοριάς
Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 
προγραµµατίζεται από την διοίκηση 
του ΕΛΓΑ να πληρωθούν οι 
προκαταβολές και αν είναι 
δυνατόν το σύνολο των 
αποζηµιώσεων των πορισµάτων 
για τον παγετό της άνοιξης του 
2021, σχετικά µε τις 
µηλοκαλλιέργειες της Καστοριάς.
Αν αυτό δεν καταστεί εφικτό 
για την συνολική πληρωµή, θα 
εξασφαλιστούν οι προκαταβολές 
εντός αυτού του χρονικού 
διαστήµατος, όπως ο νόµος ορίζει 
και ψήφισε η κυβέρνηση, και οι 
πληρωµές θα ολοκληρωθούν 
µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2021.
Όσον αφορά τους παραγωγούς 
των φασολιών, τόσο για την 
Καστοριά και τη Φλώρινα όσο και 
σε άλλες περιπτώσεις της ∆υτικής 
Μακεδονίας, ο ΕΛΓΑ αναλαµβάνει 
το κόστος να πληρωθεί από τον 
προϋπολογισµό του.
Τα παραπάνω αναφέρθηκαν, 
µεταξύ άλλων, κατά τη διάρκεια 
διαδοχικών συναντήσεων που 
πραγµατοποιήθηκαν στις 10 
Σεπτεµβρίου στο γραφείο του 
Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς 
∆ηµήτρη Σαββόπουλου, παρουσία 
του Περιφερειάρχη ∆υτικής 
Μακεδονίας Γιώργου Κασαπίδη 
µε αυτοδιοικητικούς και 
εκπροσώπους του πρωτογενή 
τοµέα της περιοχής, µε αφορµή 
επίσκεψη του προέδρου του ΕΛΓΑ 
Ανδρέα Λυκουρέντζου.

Άρχισε πίστωση
 90 εκατ. β’ δόση 

Νέων Αγροτών
Από τη Δυτική Ελλάδα ξεκινούν οι εκταμιεύσεις 

που αφορούν περίπου 15.000 Νέους Αγρότες

Υποβολή δήλωσης ενιαίας ενίσχυσης και υποχρέωση 
καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς στον ΕΛΓΑ, 
πρέπει να έχουν κάνει οι κάτοχοι πυρόπληκτων αγροτικών 
εκµεταλλεύσεων, προκειµένου να τύχουν κάλυψης µέρους 
των υλικών ζηµιών από κρατικά κονδύλια. Αυτό αναφέρει η 
σχετική ΚYA, που πήρε ΦΕΚ, η οποία αφορά την αποζηµίωση 
των πληγέντων από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν από 1η 
Μαΐου ως και τέλος Αυγούστου 2021, σε περιοχές των 

Περιφερειακών Ενοτήτων Κορινθίας, ∆υτικής Αττικής, 
Αχαΐας, Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Ηλείας, Ευβοίας, 
Φωκίδας, Φθιώτιδας, Ανατολικής Αττικής και Βορείου Τοµέα 
Αθηνών. Βάσει της ΚΥΑ, η επιχορήγηση είναι αφορολόγητη, 
ακατάσχετη και ανεκχώρητη στα χέρια του ∆ηµοσίου ή 
τρίτων, δεν δεσµεύεται και δεν συµψηφίζεται µε βεβαιωµένα 
χρέη προς το ∆ηµόσιο, τους οργανισµούς τοπικής 
αυτοδιοίκησης, τα ασφαλιστικά ταµεία ή πιστωτικά ιδρύµατα.

Πρώτα εισφορές ΕΛΓΑ μετά αποζημίωση φωτιάς

9,4 εκατ. για παγετό
Στις 14 Σεπτεµβρίου καταβλήθηκαν  
9,4 εκατ. ευρώ σε 7.910 αγρότες µε 

δενδρώδεις και αµπέλια ως προκατα-
βολές για τον παγετό της άνοιξη
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Το κύµα ακρίβειας που εκδηλώνεται και πλήττει 
επιχειρήσεις και νοικοκυριά εξαιτίας του αυξηµέ-
νου κόστους ενέργειας επιχειρεί να αναχαιτίσει 
το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης, µετά 
και τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στην 85η 
∆ΕΘ για ένα πακέτο µέτρων 3,4 δις. Αυτό γίνε-
ται σε µία προσπάθεια να καµφθούν εν τη γενέ-
σει γενικευµένες αντιδράσεις, ανάµεσα και των 

αγροτικών νοικοκυριών που επηρεάζονται ση-
µαντικά από τα αυξηµένα κόστη. Εν τούτοις, στα 
οικονοµικά µέτρα που ανακοινώθηκαν στη ∆ΕΘ, 
παρότι οι συνθήκες το επιβάλουν και είχαν γίνει 
το προηγούµενο διάστηµα σχετικές ζυµώσεις δεν 
επανήλθε ο µειωµένος ΕΦΚ αγροτικού πετρελαί-
ου, µε την σχετική εξαγγελία προ των εκλογών, 
να περιµένει…περαιτέρω δηµοσιονοµικό χώρο.

Στην παρούσα φάση, µεγάλη έµφαση δίνεται 
στο σχέδιο στήριξης των καταναλωτών µπροστά 
στις αναµενόµενες αυξήσεις στα τιµολόγια ρεύ-
µατος µε την κυβέρνηση να θέτει σε ισχύ το µέ-
τρο της επιδότησης των λογαριασµών ρεύµατος 
η οποία θα ξεκινά από τον Σεπτέµβριο, αρχής γε-
νοµένης µε την έκδοση των λογαριασµών του Ο-
κτωβρίου, και θα εφαρµοστεί µέχρι και τον ∆ε-
κέµβριο. Η επιδότηση αφορά σε όλους τους κα-
ταναλωτές ανεξαρτήτως παρόχου, ενώ θα δίνε-
ται κανονικά και στους καταναλωτές που έχουν 
ληξιπρόθεσµες οφειλές. Μάλιστα, θα επανεξετα-
στεί η στήριξη από το επόµενο έτος, εφόσον εξα-
κολουθούν να ισχύουν έκτακτες συνθήκες στη 
διεθνή αγορά ενέργειας.

Η επιδότηση αφορά µόνον στις πρώτες 300 
KVh, µε 3 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα ή 30 
ευρώ/MWh. Άρα, οι υπόλοιπες κιλοβατώρες θα 
τιµολογηθούν µε βάση την ισχύουσα µέση χον-
δρεµπορική τιµή κατά την περίοδο της κατανά-
λωσης, η οποία µετακυλίεται λόγω της Ρήτρας 
Αναπροσαρµογής. Επιπλέον, αυξηµένες αναµέ-

νεται να είναι και οι ρυθµιζόµενες χρεώσεις, για 
τις οποίες δεν προβλέπεται επιδότηση. ∆ιότι όσο 
αυξάνει η κατανάλωση, αυξάνονται και τα ποσά 
που πληρώνει ο καταναλωτής για τον Α∆ΜΗΕ, 
τον ∆Ε∆∆ΗΕ, τα ΥΚΩ και το ΕΤΜΕΑΡ.

Πάντως, σύµφωνα µε το κυβερνητικό επιτελείο, 
το 80% των καταναλωτών έχει κατανάλωση κά-
τω από 600 κιλοβατώρες και θα καλυφθεί σε µε-
γάλο ποσοστό έναντι των αυξήσεων, ενώ το 72% 
αυτών έχει κατανάλωση κάτω από 300 κιλοβα-
τώρες που σηµαίνει ότι η αύξηση που θα κληθεί 
να πληρώσει είναι κάτω από 2 ευρώ τον µήνα.

Με βάση παραδείγµατα που έδωσε και ο αρµό-
διος υπουργός Ενέργειας κ. Κ. Σκρέκας και αφο-
ρούν στη ∆ΕΗ, ένα νοικοκυριό µε κατανάλωση 
300 κιλοβατώρες, στο οποίο η χρέωση προµή-
θειας είναι 35,18 ευρώ, η ρήτρα αναπροσαρµο-
γής θα είναι 20,54 ευρώ, ποσό που θα απορρο-
φηθεί από την έκπτωση ενέργειας ύψους 9,95 
ευρώ και την επιδότηση της πολιτείας 9 ευρώ . 
Σε αυτήν την κατηγορία η αύξηση που θα πλη-
ρωθεί είναι 1,59 ευρώ. Για κατανάλωση ύψους 
400 κιλοβατώρων τον µήνα, η χρέωση προµή-
θειας είναι 46,76 ευρώ. Σε αυτήν την κατανά-
λωση η ρήτρα αναπροσαρµογής είναι 27,38 ευ-
ρώ, και θα µειωθεί από την έκπτωση ενέργειας 
ύψους 13,27 ευρώ, την επιδότηση της Πολιτεί-
ας ύψους 9 ευρώ και από την επιπλέον έκπτωση 
της ∆ΕΗ ύψους 3 ευρώ. Σε αυτήν την κατανάλω-
ση η αύξηση που θα πληρωθεί είναι 2,11 ευρώ.

Μείωση συντελεστή φορολόγησης κερδών 
επιχειρήσεων και συγκέντρωσης κεφαλαίου

Τη µείωση του συντελεστή φορολόγησης των 
κερδών των επιχειρήσεων από το 24% στο 22%, 
και µάλιστα από το τρέχον έτος, προβλέπει το 
σχέδιο της κυβέρνησης σε µόνιµη βάση. Με τη 
µείωση του φορολογικού συντελεστή στο 22% 
το ποσό του φόρου µειώνεται κατά 400 ευρώ. 

Παράλληλα, µε στόχο τη µεγέθυνση των επι-
χειρήσεων έρχεται σε ετήσια βάση και για τρία 
χρόνια η µείωση του φορολογικού συντελεστή 
κατά 30%, από το 22% στο 15,5% για τις επιχειρή-
σεις που συγχωνεύονται. Όπως ανέφερε ο υφυ-
πουργός Οικονοµικών Απ. Βεσυρόπουλος, «Ατο-
µικές επιχειρήσεις µπορούν να συµπράξουν σε 
ένα νέο νοµικό πρόσωπο και να τύχουν της ίδιας 
έκπτωσης. Το επόµενο διάστηµα θα ακολουθή-
σει περαιτέρω εξειδίκευση του µέτρου αυτού».

Από την κυβέρνηση υποστηρίζουν ότι για να 
διοχετευθούν τα 12,7 δισ. ευρώ δανείων από τα 
Ταµείο Ανάκαµψης θα πρέπει οι ελληνικές επι-
χειρήσεις να «µεγαλώσουν» ώστε να καταφέ-
ρουν να φθάσουν στο… Ταµείο. Εκτιµούν, δε, 
ότι οι περισσότερες συγχωνεύσεις θα είναι α-
πό τις αναδυόµενες τεχνολογίες και την ψηφι-
οποίηση. Ωστόσο, η κυβέρνηση αυτό που επι-
θυµεί είναι να «σπρώξει» τις µικρές και µεσαί-
ες επιχειρήσεις. Τα τελευταία χρόνια οι όποιες 
συγχωνεύσεις προέρχονταν κυρίως από τον χώ-
ρο της ναυτιλίας και των τραπεζών, δηλαδή από 
πολύ µεγάλες επιχειρήσεις που ήταν και παρα-
µένουν ανταγωνιστικές. 

Παράλληλα, από την 1η Οκτωβρίου 2021 µει-
ώνεται για τις επιχειρήσεις κατά 50% ο φόρος 
στη συγκέντρωση κεφαλαίου, ενώ οι δαπάνες 
οι οποίες σχετίζονται µε την ανάπτυξη δράσεων 
που συνδέονται µε την πράσινη οικονοµία, την 
ενέργεια και την ψηφιοποίηση θα εκπίπτουν α-
πό τα ακαθάριστα έσοδα των µικροµεσαίων επι-
χειρήσεων κατά τον χρόνο της πραγµατοποίησής 
τους, προσαυξηµένες κατά ποσοστό έως 100%.

Με επιδότηση ρεύματος 
και μείωση συντελεστών

Επιδότηση με 3 λεπτά την 
κιλοβατώρα και μόνο για 
τις πρώτες 300  KVh και 

μείωση του φορολογικού 
συντελεστή επιχειρήσεων 

στο 22% έφερε η ΔΕΘ  

Μεγάλη έµφαση 
δίνεται στο σχέδιο 
στήριξης των 
καταναλωτών στις 
αναµενόµενες 
αυξήσεις στα 
τιµολόγια ρεύµατος 
µε την κυβέρνηση 
να θέτει σε ισχύ 
την επιδότηση 
των λογαριασµών 
ρεύµατος από τους 
λογαριασµούς του 
Οκτωβρίου και έως 
τον ∆εκέµβριο.

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr
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ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Αύξηση 20%  επιδόµατος θέρµανσης και διεύ-
ρυνση του αριθµού των δικαιούχων δροµολο-
γεί το οικονοµικό επιτελείο µετά και τις εξαγ-
γελίες του πρωθυπουργού στη ∆ΕΘ, 35 ηµέρες 
µακριά από τις 15 Οκτωβρίου, οπότε θα ξεκι-
νήσει η διάθεσή του για τη σεζόν 2021-2022.

Έτσι για παράδειγµα ζευγάρι στο Βελούχι ό-
που ο συντελεστής επιδότησης είναι 1,6172, ο 
υψηλότερος συντελεστής στη χώρα, θα λάβει 
επίδοµα θέρµανσης αυξηµένο κατά 71,15 ευ-
ρώ από πέρυσι. Το σχετικό µέτρο ενισχύεται 
περαιτέρω προκειµένου να αντιµετωπιστούν 
οι συνέπειες των ανατιµήσεων στα καύσιµα, 

οι οποίες σύµφωνα µε εκτιµήσεις της αγοράς, 
δείχνουν ότι το πετρέλαιο θέρµανσης θα δια-
τεθεί κατά 20% υψηλότερα από πέρυσι, ενώ το 
φυσικό αέριο θα ακριβύνει κατά επιπλέον 50%  
τον οικογενειακό προϋπολογισµό. Η διάθεση 
του πετρελαίου θέρµανσης εκτιµάται ότι θα ξε-
κινήσει µε τιµή 1,05 ευρώ το λίτρο στην Αθή-
να και τη Θεσσαλονίκη και 1,10 ευρώ στην υ-
πόλοιπη ηπειρωτική χώρα. Στα νησιά η πρό-
βλεψη είναι για µια τιµή γύρω στα 1,20 ευρώ.

Σε ποιους χορηγείται το επίδοµα θέρµανσης
Aπό πέρυσι το επίδοµα χορηγείται όχι µόνο 

σε όσους χρησιµοποιούν για να ζεσταθούν πε-
τρέλαιο θέρµανσης, αλλά και σε όσους χρησι-
µοποιούν φυσικό αέριο και στα νοικοκυριά σε 

οικισµούς πάνω από 2.500 κατοίκους και ζε-
σταίνονται µε καυσόξυλα και pellet. 

Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι το επίδοµα βά-
σης των 220 ευρώ, µπορεί να αυξηθεί κατά 44 
ευρώ και να διαµορφωθεί στα 264 ευρώ. 

Το επίδοµα που θα προκύψει µετά τον υπο-
λογισµό δεν µπορεί να είναι µικρότερο των 80 
ευρώ αλλά ούτε πάνω από 650 ευρώ. 

Να σηµειωθεί ότι µε βάση τις νέες αυξήσεις 
τα εισοδηµατικά και περιουσιακά κριτήρια δεν 
άλλαξαν. Έτσι, δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσω-
πα για τα ακίνητα που χρησιµοποιούν ως κύ-
ρια κατοικία κατά τον χρόνο υποβολής της αί-
τησης, είτε αυτά µισθώνονται είτε είναι δωρε-
άν παραχωρούµενα ή ιδιοκατοικούνται, µε ει-
σοδηµατικά και περιουσιακά κριτήρια ως εξής:
 Άγαµοι φορολογούµενοι οι οποίοι κατά το 

προηγούµενο έτος είχαν ετήσιο συνολικό ει-
σόδηµα µέχρι 12.000 ευρώ και κατείχαν αστι-
κή ακίνητη περιουσία συνολικής αντικειµενι-
κής αξίας µέχρι 100.000 ευρώ.
 Έγγαµοι φορολογούµενοι, καθώς και φορο-

λογούµενοι που είναι µέρη συµφώνων συµ-
βίωσης οι οποίοι είχαν ετήσιο συνολικό οικο-
γενειακό εισόδηµα µέχρι 20.000 ευρώ και κα-
τείχαν αστική ακίνητη περιουσία αντικειµενι-
κής αξίας µέχρι 200.000 ευρώ. Το εισοδηµα-
τικό όριο των 20.000 ευρώ θα προσαυξάνεται 
κατά 2.000 ευρώ για κάθε εξαρτώµενο τέκνο.
 Μονογονεϊκές οικογένειες µε ετήσιο συνολι-

κό εισόδηµα µέχρι 22.000 ευρώ που κατείχαν 
αστική ακίνητη περιουσία αντικειµενικής αξί-
ας µέχρι 200.000 ευρώ. 

Το εισοδηµατικό όριο των 22.000 ευρώ θα 
προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε εξαρ-
τώµενο τέκνο µετά το πρώτο. Ιδιαίτερη προσο-
χή από τους δικαιούχους στις προθεσµίες υπο-
βολής των αναγκαίων τιµολογίων.

Αύξηση 20%
στο επίδομα
θέρμανσης
Το κονδύλι ενισχύεται περαιτέρω προς αντιμετώπιση 
των ανατιμήσεων στα καύσιμα, με τις εκτιμήσεις να 
δείχνουν ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα διατεθεί 
κατά 20% υψηλότερα και το φυσικό αέριο κατά 50%

ΑΠΟ 1Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Χωρίς φόρο 
γονικές 
και δωρεές
Από την 1η Οκτωβρίου θα ισχύει το µέτρο 
της απαλλαγής του φόρου για γονικές 
παροχές και δωρεές µεταξύ συγγενών 
πρώτου βαθµού και έως του ποσού των 
800.000 ευρώ. Το µέτρο ευνοεί χιλιάδες 
νοικοκυριά τα οποία ήθελαν είτε να 
µεταβιβάσουν ακίνητα στα παιδιά τους ή να 
τους δώσουν χρήµατα για να αποκτήσουν 
κάποιο περιουσιακό στοιχείο. Με βάση το 
άρθρο 7 του νόµου 4714/2020, από τα 
τέλη Ιουλίου 2020, οι χρηµατικές δωρεές 
και γονικές παροχές από τους γονείς στα 
τέκνα τους για αγορά πρώτης κατοικίας, 
εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπο των 
δωρεοδόχων τέκνων οι προϋποθέσεις 
απαλλαγής πρώτης κατοικίας δεν 
φορολογούνται αυτοτελώς µε συντελεστή 
10%, αλλά για τον υπολογισµό του φόρου 
οι δωρεές εξισώνονται φορολογικά µε 
τις µεταβιβάσεις ακινήτων.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟ 2022

Άσκηση 
ΕΝΦΙΑ
σε εξέλιξη
Ριζικές αλλαγές έρχονται στον υπολογισµό 
του ΕΝΦΙΑ για το 2022, µε την 
σηµαντικότερη να αφορά στην ενσωµάτωση 
του συµπληρωµατικού φόρου στον κύριο 
φόρο, αποκαθιστώντας ουσιαστικά µία 
σηµαντική αδικία που επί χρόνια υπόκεινται 
όσοι έχουν περιουσία µε αντικειµενική αξία 
άνω των 250.000 ευρώ. Έτσι όσοι έχουν 
στην κατοχή τους ακίνητα µεγάλης αξίας, 
θα δουν -πιθανό -τους συντελεστές να 
αυξάνονται ανάλογα µε την τιµή ζώνης.

Οι δωρεές εξισώνονται φορολογικά 
µε τις µεταβιβάσεις ακινήτων.
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Βήμα βήμα
ΦΠΑ ζωοτροφών 
6%, κοντοζυγώνει 
το φθηνό πετρέλαιο
Με περισυλλογή οι ρυθμίσεις ανακούφισης αγροτών, 
χάθηκε τελικά στο δρόμο η κορωνοενίσχυση βάμβακος

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Με επί µέρους παρεµβάσεις για «µι-
κρές ανάσες» προσεγγίζει η κυβέρ-
νηση τις νέες µεγάλες δυσκολίες 
που συσσωρεύει στον αγροτικό κό-
σµο το κύµα ανατιµήσεων που κα-
ταγράφεται στην αγορά και οδηγεί 
σε µη διαχειρίσιµα επίπεδα τα κό-
στη παραγωγής. 

Από το βήµα της 85ης ∆ΕΘ ο πρω-
θυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, 
αναφέρθηκε µόνο στη µείωση του 
ΦΠΑ των ζωοτροφών από το 13% στο 

6%, ενώ στα µέσα της εβδοµάδας 
ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, 
Σπήλιος Λιβανός, άφησε ορθάνοι-
χτο το παράθυρο για νέες παρεµβά-
σεις που θα δίνουν απάντηση στο α-
γροτικό πετρέλαιο. Ταυτόχρονα δεν 
απέκλεισε και κάτι περισσότερο για 
τη συγκράτηση του κόστους των ει-
σφορών, κι εδώ ο νους πηγαίνει στο 
ΦΠΑ των αγροτικών εφοδίων.

Η αλήθεια είναι ότι η πρωθυπουρ-
γική εξαγγελία για το ΦΠΑ στις ζω-
οτροφές δεν δείχνει αρκετή για να 
αντισταθµίσει τη µεγάλη επιβάρυν-
ση των κτηνοτροφικών µονάδων α-
πό το ακριβό σιτηρέσιο, ειδικά όταν 
η τιµή στο αγελαδινό γάλα παραµέ-
νει καθηλωµένη, εδώ και µια τριε-
τία, περί τα 40 λεπτά το κιλό. 

Αντιµέτωπες µε οικονοµικά αδιέξο-
δα περιέρχονται βέβαια και οι κλει-

στές µονάδες εκτροφής προβάτων, 
παρά τη βελτίωση, έως 20%, που προ-
οιωνίζεται από τις µέχρι τώρα συµ-
φωνίες παραγωγών και τυροκόµων 
για τη νέα γαλακτοκοµική περίοδο.

Αντίθετα, µια σοβαρή παρέµβαση 
στον ειδικό φόρο κατανάλωση πετρε-
λαίου, θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
για τους επαγγελµατίες του αγρο-
τικού χώρου, ειδικά από τη στιγµή 
που θα έρχονταν να καλύψει οριζό-
ντια την παραγωγική δραστηριότητα.    

Ορθάνοιχτο παράθυρο επ’ αυτής ά-
φησε ο υπουργός, Σπήλιος Λιβανός, 
κάνοντας λόγο -σε ραδιοφωνικές του 

δηλώσεις- για οικο-
νοµικές ελαφρύν-
σεις τις οποίες εξε-
τάζει σε συνεργα-
σία µε το υπουργείο 
Οικονοµικών. Πρό-
σθεσε µάλιστα ότι 
θα εξεταστούν και 
µέτρα διευκόλυν-
σης για τα αγρο-
τικά εφόδια εφό-
σον παρατηρηθεί 
πρόβληµα ανατι-
µήσεων.

Αναφερόµενος ει-
δικότερα στο κύµα ανατιµήσεων που 
επηρεάζει και την αγροτική παραγω-
γή µιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθ-
µό της Κρήτης, ο κ. Λιβανός ανέφε-
ρε ειδικότερα ότι «για την ώρα, στό-
χος του Υπουργείου είναι να υπάρ-
ξουν οικονοµικές ελαφρύνσεις στο 
αγροτικό πετρέλαιο κάτι το οποίο ο 
ίδιος διεκδικώ σε συνεργασία µε το 
Υπουργείο Οικονοµικών.». «Το µε-
γαλύτερο κύµα αυξήσεων παρατη-
ρήθηκε στις ζωοτροφές και γι’ αυτό 
ανακοινώθηκε ήδη από τον Πρωθυ-
πουργό στη ∆ΕΘ η µείωση του ΦΠΑ 
στο 6%. Οι ανατιµήσεις είναι κάτι που 
θα παρακολουθείται στενά και εφό-
σον παρατηρηθεί πρόβληµα και σε 
άλλες δραστηριότητες, όπως στα α-
γροτικά εφόδια, θα γίνουν οι απα-
ραίτητες κινήσεις για να διευκολυν-
θούν οι αγρότες.», πρόσθεσε ο ίδιος. 

Πάνω από 10%
µερίδιο στο
κόστος το ντίζελ
Η δηλώσεις του υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης στην Κρήτη, έρχονται σε 
συνέχεια των µηνυµάτων οικονοµικής 
εξάντλησης που εκπέµπουν το 
τελευταίο διάστηµα οι αγροτικές 
εκµεταλλεύσεις της χώρας, µε το 
κόστος της ενέργειας να βρίσκεται σε 
ιστορικά υψηλά, συνθλίβοντας επί της 
ουσίας, το εισόδηµα των αγροτών, κάτι 
που επαναφέρει στο προσκήνιο την 
ανάγκη θέσπισης µειωµένου ειδικού 
φόρου κατανάλωσης για το αγροτικό 
πετρέλαιο ή την επιστροφή του ειδικού 
φόρου κατανάλωσης.
Σηµειώνεται πως σε αντίθεση, µε άλλα 
κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα 
οποία το κόστος των καυσίµων 
αποτελεί µόλις το 3,5% περίπου του 
συνολικού κόστους παραγωγής 
αγροτικών προϊόντων, σύµφωνα µε 
στοιχειά της Eurostat, στην χώρα µας 
το ποσοστό αυτό αγγίζει περίπου το 
10%. Η διαφορά αυτή οφείλεται 
κυρίως στον αυξηµένο ειδικό φόρο 
κατανάλωσης πετρελαίου που ισχύει 
στην χώρα µας.

Μια σοβαρή παρέµβαση 
στον Ειδικό Φόρο 
Κατανάλωσης 
πετρελαίου, θα 
κάλυπτε οριζόντια την 
παραγωγική διαδικασία.

Η εξαγγε-
λία για το 
ΦΠΑ στις 
ζωοτρο-
φές δεν 
δείχνει 
αρκετή για 
να αντι-
σταθµίσει 
τη µεγάλη 
επιβάρυν-
ση των 
κτηνοτρό-
φων.
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Σ
την αγορά µας έχει περάσει η δι-
εθνής πτώση τιµών του σκληρού 
µε την εξαγωγή στα 450 ευρώ ο 
τόνος FOB. Μόλις άρχισε η αγο-

ρά να διορθώνει υπήρξαν αρκετοί πωλητές 
που φοβήθηκαν ότι έχασαν την ευκαιρία 
να κλείσουν σε τιµές ρεκόρ, µε αποτέλεσµα 
η προσφορά να έχει αυξηθεί σηµαντικά.

  ∆εν υπάρχουν προσφορές στην ελλη-
νική αγορά βάµβακος, ενώ η ζήτηση από 
Τουρκία και Αίγυπτο εξακολουθεί να είναι 
δυνατή. Λογικά µόλις αρχίσει η συγκοµιδή 
και η εκκόκκιση θα βγουν ξανά νέες προ-
σφορές. Τα 100 σεντς ανά λίµπρα εξακο-
λουθούν να πληρώνονται από τους αγο-

Εξαγωγή σκληρού 
ξανά με 450 ευρώ  

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΜΑΛΑΚΟ 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)

ΜΑΛΑΚΟ 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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ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

385 385 385 450
490

3,25 3,25

3,20

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

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

3,28
3,31

09/09 16/09

3,34

490

Τιμή παραγωγού
ευρώ/110 τεμάχια ανά κιλό

Εκκίνηση  1,40

Νέα τιµή  1,50

ΠΗΓΗ: AGRENDA

Με 62 λεπτά στο 
χωράφι συμφωνία 
στο σύσπορο βαμβάκι

Σταθεροποίηση 
στα 45 λεπτά το κιλό 
στο σκληρό σιτάρι

Σήµα για ενίσχυση τιµών 
στο αγελαδινό γάλα
Τα πρώτα µηνύµατα ανόδου στην 
αγορά του αγελαδινού έρχονται 
από τη Γερµανία, που συντηρεί 
καθοριστικό ρόλο για την εγχώρια 
ζώνη γάλακτος µε τις spot prices 
να αγγίζουν και τα 45 λεπτά το κιλό.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Πρώτη πράξη 
πλειοδοσίας 
στην ελιά 
Χαλκιδικής 



Νέα ρύθµιση για οφειλές αγροτών στη ∆ΕΗ µε άτοκες δόσεις

∆ικαίωµα αύξησης των δόσεων για την εξόφληση λογαριασµών στη ∆ΕΗ αποκτούν οι αγρότες εφόσον έχουν 

εξοφλήσει εµπρόθεσµα το 50% των οφειλών τους, σύµφωνα µε µια νέα προσαρµογή που προωθεί η εταιρεία 

στο πρόγραµµα διακανονισµού χρεών. Παράλληλα παρατείνεται έως τις 29 Οκτωβρίου η προθεσµία υποβολής  

δηλώσεων για το αγροτικό τιµολόγιο, διαδικασία η οποία απλοποιείται, αφού αρκεί η δήλωση ΟΣ∆Ε του 2021 για 

την κατοχύρωση της σχετικής έκπτωσης.

Ειδικότερα, η ∆ΕΗ διευρύνει το Πρόγραµµα ∆ιακανονισµού Οφειλών για τους Αγροτικούς Πελάτες της,  

µε επιβράβευση της συνέπειας αποπληρωµής, αυξάνοντας άτοκα τις υπολειπόµενες δόσεις κατά 50%.

Το νέο Πρόγραµµα υιοθετεί τις βασικές αρχές του προηγούµενου, µε προκαταβολή 15% και έως 18 δόσεις 

ή προκαταβολή 20% και έως 24 δόσεις. Μετά την εξόφληση του 50% των δόσεων, υπό την προϋπόθεση ότι 

έχουν εξοφληθεί και οι τρέχοντες λογαριασµοί, ο πελάτης θα έχει δικαίωµα αύξησης, εφόσον το επιθυµεί, των 

υπόλοιπων δόσεων κατά 50% και µάλιστα άτοκα. 

Παράδειγµα ενεργού πελάτη µε οφειλή €5.000 

Προκαταβολή 15% και 18 µηνιαίες δόσεις 

Με συνέπεια στην αποπληρωµή των πρώτων 9 µηνιαίων δόσεων (συνολικά έχει πληρώσει €750 + 9* €236,1= 

€2.875) τότε: 

Τα υπόλοιπα €2.125 µπορούν να αποπληρωθούν σε 14 µηνιαίες δόσεις από 9 µηνιαίες σήµερα (9*50%=4,5 άρα 

5 µηνιαίες δόσεις επιπλέον). 

Οι υπολειπόµενες και οι επιπλέον µηνιαίες δόσεις είναι άτοκες. 

Οι δυνατότητες του νέου προγράµµατος διακανονισµών τίθενται σε ισχύ για όσους προβούν σε διακανονισµό 

των οφειλών τους από 03/08/2021 και ένθεν.

Έως 29 Οκτώβρη για αγροτικό τιµολόγιο µε δήλωση ΟΣ∆Ε

Με τις δηλώσεις ΟΣ∆Ε του 2021 θα µπορούν να υποβάλουν αίτηµα στη ∆ΕΗ οι αγρότες για µειωµένο τιµολόγιο µέχρι 29 

Οκτωβρίου. Οι πελάτες της ∆ΕΗ που θέλουν να συνεχίσουν να απολαµβάνουν το Αγροτικό Τιµολόγιο, αρκεί να καταχωρί-

σουν ηλεκτρονικά, εύκολα και γρήγορα στο www.dei.gr:

■ Τον «λογαριασµό συµβολαίου» της παροχής

■ Το ΑΦΜ

■ Την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ (δήλωση ΟΣ∆Ε)

Η προθεσµία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης ή του ∆ελτίου Νο1 είναι η 29.10.2021.

Μετά το πέρας της συγκεκριµένης ηµεροµηνίας δεν θα δοθεί άλλη παράταση τόσο για την Ενιαία Αίτηση, όσο και για το ∆ελτίο 

Νο1.

Υπενθυµίζεται ότι σύµφωνα µε την τελευταία Υπουργική Απόφαση (υπ’αριθ. 140424/ΦΕΚτΒ/814/2017) είναι υποχρεωτική 

η έκδοση νέου ∆ελτίου Νο1 (Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονοµικών στοιχείων) για τις υφιστάµενες και ήδη ηλεκτροδο-

τηµένες αρδευτικές εκµεταλλεύσεις και η υποβολή τους στον εκάστοτε Προµηθευτή.

Με δεδοµένο ότι η διαδικασία για την έκδοση της Άδειας Χρήσης Νερού και του ∆ελτίου Νο1 είναι αρκετά χρονοβόρα,  

εναλλακτικά και µέχρι την έκδοσή τους, η ∆ΕΗ δίνει τη δυνατότητα στους αγροτικούς πελάτες της να υποβάλλουν  

ηλεκτρονικά την πιο πρόσφατη Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Νέα ρύθµιση για οφειλές αγροτών  
στη ∆ΕΗ µε άτοκες δόσεις



Τρεις εχθροί 
στο κολοκύθι
Σημάδια από ωίδιο και θρίπα, 
αναμένεται και περονόσπορος

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Αντιµέτωποι µε δύο ασθένει-
ες και ένα έντοµο είναι αυτό 
το διάστηµα οι καλλιεργητές 
κολοκυθιού, καθώς οι συνθή-
κες που επικρατούν µε τις δι-
ακυµάνσεις της θερµοκρασί-
ας και την αύξηση της υγρα-
σίας ευνοούν την ανάπτυξη 
και τη µετάδοσή τους. Ωίδιο 
και θρίπας αφήνουν ήδη τα 
«σηµάδια» τους στα φύλλα 
της καλλιέργειας, ενώ τις επό-
µενες ηµέρες αναµένεται και 
η είσοδος του περονόσπορου 
(Pseudoperonospora cubensis) 
στις υπαίθριες καλλιέργειες µε 
κολοκυθιές µετά τις έντονες 
βροχοπτώσεις στους νοµούς 
Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρι-
σας, Τρικάλων και Φθιώτιδας.

Όσον αφορά τα συµπτώµα-
τα  του περονόσπορου, σύµ-

φωνα µε τους γεωπόνους του 
Περιφερειακου Κέντρου Προ-
στασίας Φυτών Βόλου, στην 
πάνω επιφάνεια των φύλλων 
εµφανίζονται γωνιώδεις κί-
τρινες κηλίδες και στην κά-
τω επιφάνεια σχηµατίζονται 
υπόλευκες εξανθήσεις. Οι ει-
δικοί συστήνουν στους καλ-
λιεργητές αποµάκρυνση των 
προσβεβληµένων φύλλων α-
πό τα φυτά και ψεκασµό των 
φυτών µόνο µετά τη διαπίστω-
ση του παθογόνου µε επιτρε-
πόµενα φυτοπροστατευτικά 

σκευάσµατα και επανάληψη 
µετά από 8 ηµέρες. 

Κηλίδες και εξανθίσεις 
στα φύλλα από το ωίδιο 

Εν τω µεταξύ, το ωίδιο είναι 
ασθένεια που προκαλείται α-
πό τους µύκητες Leveillula  
tayrica, Erysiphe cichoracearu 
και Sphaerotheca fuliginea. Στα 
συµπτώµατα αναφέρεται κα-
τά βάση η εµφάνιση µικρών, 
λευκών κηλίδων στην πάνω 
επιφάνεια των φύλλων, στους 
µίσχους και στους βλαστούς, 
µε χαρακτηριστικές αλευρώ-
δεις εξανθήσεις. 

Σύµφωνα µε τους γεωπό-
νους, ο µύκητας είναι υποχρε-
ωτικό παράσιτο, διαχειµάζει 
πάνω σε ζωντανά φυτά (καλ-
λιεργούµενα ή ζιζάνια), από 
τα οποία προέρχονται οι αρ-
χικές µολύνσεις. Τα κονίδια 
µεταφέρονται µε τον άνεµο 

και οι µολύνσεις πραγµατο-
ποιούνται σε θερµοκρασίες 
από 10-30oC (άριστη θερµο-
κρασία 25-26οC) και υγρα-
σία 55-75%. Για την καταπο-
λέµησή του συστήνονται απο-
µάκρυνση των προσβεβληµέ-
νων φύλλων από τα φυτά και 
ψεκασµός των φυτών µε επι-
τρεπόµενα φυτοπροστατευτι-
κά σκευάσµατα και επανάλη-
ψη µετά από 8 ηµέρες. 

Φορέας ιώσεων ο θρίπας
Τέλος, για τον θρίπα (Thrips 

tabaci, Frankliniela occidentalis 
κ.α.) αναφέρεται ότι προκαλεί 
ζηµιά στα φυτά µε το να διαρ-
ρηγνύει και να αποµυζεί τα 
κύτταρα  της επιδερµίδας των 
φύλλων, ενώ είναι και φορέ-
ας ιώσεων. Οι ειδικοί συστή-
νουν ψεκασµό των φυτών µε 
τα επιτρεπόµενα φυτοπροστα-
τευτικά σκευάσµατα.

Ίχνη µαύρου ακανθώδους αλευρώδη στην Αιτωλοακαρνανία 
Σε εσπεριδοειδή, αµπέλι και τριανταφυλλιές (φυτείες και µεµονωµένα 
δέντρα) διαπιστώθηκε η παρουσία του επιβλαβούς οργανισµού καραντίνας 
µαύρος ακανθώδης αλευρώδης (Aleurocanthus spiniferus) στις περιοχές 
του Παναιτωλίου, της Αβώρανης, του Καινούργιου και της Μυρτιάς, όπως 
ενηµερώνει καλλιεργητές, καταστήµατα εµπορίας φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων και φυτωριούχους η ∆ΑΟΚ Αιτωλοακαρνανίας. Όπως 

αναφέρουν οι γεωπόνοι, πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό εχθρό των εσπεριδοειδών 
µε πολλούς άλλους επίσης ξενιστές όπως το αµπέλι, οι τριανταφυλλιές, η συκιά, η 
ροδιά, η µηλιά, η αχλαδιά, η µουριά, η δάφνη, ο κισσός, η ιτιά κλπ, ενώ εγκαθίσταται 
σε καλλιέργειες, φυσική βλάστηση και σε αστικό πράσινο (πάρκα, ιδιωτικοί κήποι κλπ). 
τονίζεται ότι είναι σηµαντικό να περιοριστεί και να αποφευχθεί η επέκταση του 
επιβλαβούς αυτού οργανισµού καραντίνα. Γι’ αυτό το λόγο πρέπει να επαγρυπνούν 
όλοι οι εµπλεκόµενοι, αφενός οι καλλιεργητές, αλλά και όσοι διατηρούν στους κήπους 
τους εσπεριδοειδή ή καλλωπιστικά, τα κέντρα κήπου, τα φυτώρια, το γεωπονικό 
προσωπικό των ∆ήµων και οι εξαγωγείς που διακινούν εσπεριδοειδή.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΕΝΗ ∆ΟΥΣΚΑ

Συστάσεις 
Αποµάκρυνση των προ-
σβεβληµένων φύλλων 

και ψεκασµό συστήνουν 
οι γεωπόνοι 

Κλαδοσπόριο ντοµάτας 
Συνεχίζεται η παρουσία του κλαδοσπόριου 
στις µεσοπρώιµες καλλιέργειες µε 
ντοµάτες θερµοκηπίου, ενώ αναµένεται 
και στις όψιµες, σύµφωνα µε τους 
γεωπόνους του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Βόλου. Οι καιρικές 
συνθήκες που επικρατούν είναι ευνοϊκές 
για την ανάπτυξη και τη µετάδοση του 
µύκητα. Όσον αφορά τα συµπτώµατα, 
σύµφωνα µε τους ειδικούς, εµφανίζονται 
πρώτα στα κατώτερα φύλλα 
κιτρινοπράσινες κηλίδες, οι οποίες σε 
προχωρηµένο στάδιο γίνονται νεκρωτικές. 
Στην κάτω επιφάνεια η περιοχή των 
κηλίδων καλύπτεται από την εξάνθηση 
του παθογόνου και υφή βελούδου. 
Συστήνεται όσοι παραγωγοί διαπιστώσουν 
συµπτώµατα να ψεκάσουν µε κάποιο από 
τα επιτρεπόµενα φυτοπροστατευτικά.

Σκευάσµατα
ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟ∆ΙΑ: Mavita 
250 EC, Cuprofix ultra 40 WG
BAYER: Copperfield 20WG
SYNGENTA: Cidely Top 125/15 DC, 
Score 25 EC
UPL-LTD: Novicure 40 WG, Xydrocoure 
40 WG

Ωίδιο µηλιάς
Πρόκειται για µία από τις σηµαντικότερες 
µυκητολογικές ασθένειες που προκαλείται 
από µύκητες του είδους Podosphaera 
leucotricha (Ell. and Ev. Salm) και στους 
οπωρώνες δηµιουργεί προβλήµατα 
κυρίως στη µηλιά, αλλά και σε άλλα 
δέντρα. Το παθογόνο προσβάλλει 
αποκλειστικά τους νεαρούς τρυφερούς 
ιστούς (φύλλα, βλαστούς, άνθη και 
καρπούς) καθ’ όλη την περίοδο της 
ετήσιας βλάστησης. Σε έντονες προσβολές 
παρατηρείται ξήρανση των φύλλων και 
πρόωρη φυλλόπτωση. Οι τρυφεροί 
βλαστοί καλύπτονται από τις εξανθήσεις 
του παθογόνου και εµφανίζονται 
καχεκτικοί και ξηραίνονται. Τελικά 
προκαλείται εξασθένηση των δέντρων και 
µείωση της παραγωγής και της 
εµπορευσιµότητας των καρπών. Οι 
γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Ηρακλείου συστήνουν 
καλό αερισµό στο εσωτερικό των δέντρων 
χαµηλή υγρασία και ψεκασµούς.

Σκευάσµατα
ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟ∆ΙΑ: Embrelia 
SC, Nimrod 25 EC
BAYER: Luna experience 400SC, Flint 
max 75WG  
FMC: Impact 125 SC
SYNGENTA: Cidely Top 125/15 DC, 
Topas 100 ΕC
UPL-LTD: Colpenn 80 WG, Rally 
Ecozome 45 EW, Pencol 10 EC, Consist 
50 WG.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Ραγδαίες εξελίξεις στην άσκηση της γεωργίας 
διεθνώς µε άξονα τις νέες τεχνολογίες έρχονται 
στην επόµενη δεκαετία κι ο εγχώριος πρωτογε-
νής τοµέας, που ήδη υστερεί στο συγκεκριµένο 
πεδίο, θα πρέπει να αδράξει την ευκαιρία των πό-
ρων της νέας ΚΑΠ και του Ταµείου Ανασυγκρό-
τησης και µε σχέδιο να κλείσει την ψαλίδα και 
να γίνει εξίσου ανταγωνιστικός.

Στην κοινή αυτή εκτίµηση κατέληξαν οι οµιλη-
τές στην ηµερίδα µε θέµα «Πρωτογενής τοµέας 
η χρήση νέων τεχνολογιών στη σύγχρονη γεωρ-
γία, αειοφορία, γεωργία ακριβείας, κλιµατική αλ-
λαγή και επιπτώσεις», που οργανώθηκε τη ∆ευ-
τέρα 13 Σεπτεµβρίου στο πλαίσιο της 85ης ∆ΕΘ.

«Έρχεται επανάσταση στο γεωργικό τοµέα, 
στα επόµενα 10 χρόνια, που θα είναι ανάλογη 
µε αυτή που ζήσαµε µε την κινητή τηλεφωνία. 
Με την έλευση των big data θα έχουµε διασύν-
δεση όλων των µηχανηµάτων και πλήρη έλεγ-
χο όλης της καλλιέργειας και του χωραφιού, 
µε µείωση της ανθρώπινης παρέµβασης» είπε 
ο διευθύνων σύµβουλος της Agrotech, Χριστό-
δουλος Μποζατζίδης και έσπευσε να σηµειώσει 
την ανάγκη να µη χαθεί η πρώτης τάξης ευκαι-
ρία που δίνεται στη χώρα µέσω των κονδυλίων 
που θα πέσουν στη γεωργία να περπατήσει στο 
δρόµο κινούνται ήδη άλλες χώρες µέλη της Ε.Ε.

«Πρέπει σήµερα κιόλας να ξεκινήσει ένας δι-
άλογος και να πάρουµε τις σωστές αποφάσεις 
στο πλαίσιο ενός κεντρικού σχεδιασµού, για να 
µην είµαστε και µετά από 10 χρόνια στο ίδιο ση-
µείο και µε ένα τεράστιο έλλειµµα ανταγωνιστι-
κότητας. Οι τεχνολογικές λύσεις που µπορούν 
να µειώσουν τη ζιζανιοκτονία στο βαµβάκι και 
στο καλαµπόκι µέχρι και 75%-80% είναι ήδη ε-
δώ και µπορούν να υποστηρίξουν τον αγρότη 

και δεν υπάρχει λόγος να µη το καταφέρουµε», 
ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μποζατζίδης. Μά-
λιστα υποστήριξε πως η ελληνική γεωργία εί-
ναι σε πολύ κρίσιµη φάση, δεδοµένου ότι πρέ-
πει να επιχειρήσει στο επόµενο διάστηµα σε ένα 
όλο και σφιχτότερο κανονιστικό πλαίσιο, µε όλο 
και µεγαλύτερες προκλήσεις και για να µπορέ-
σει να ανταπεξέλθει η µόνη λύση είναι η εφαρ-
µογή της γεωργίας ακριβείας. Βασική προϋπό-
θεση για να επιτευχθεί ο στόχος, κατά τον ίδιο, 
είναι να προωθηθεί άµεσα η αντικατάσταση του 
γηρασµένου εξοπλισµού που υπάρχει σήµερα 
στην Ελλάδα, αλλά και να υπάρξει εκπαίδευση, 

τόσο των αγροτών, όσο και των συµβούλων τους. 

Στοίχηµα να κρατήσουµε τις αγορές 
που κερδήθηκαν

Την αναγκαιότητα ενίσχυσης της ανταγωνι-
στικότητας του πρωτογενούς τοµέα σηµείωσε κι 
ο Χριστόφορος Χατζόπουλος, διευθυντής προϊ-
όντων Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων και ∆ανεί-
ων Λιανικής Εθνικής Τράπεζας. Ο οµιλητής αν 
και υπογράµµισε ότι το 2020 εξαγωγές τροφί-
µων και ποτών που αυξήθηκαν κατά 11%, αυ-
τό συνέβη κατά βάση λόγω της αύξησης ζήτη-
σης κι όχι εξαιτίας της αύξησης της παραγωγής.  
«Αυτό σηµαίνει ότι οι Έλληνες έµποροι βρήκαν 
νέες αγορές, αλλά το στοίχηµα είναι να αυξή-
σουµε την παραγωγή για να τις κρατήσουµε», 
είπε ο κ. Χατζόπουλος θυµίζοντας πως ο αγρο-
τικός τοµέας στην Ελλάδα αύξησε 14% την πρω-
τογενή παραγωγή τα τελευταία 20 χρόνια, αλλά 
στην Ευρώπη αυξήθηκε κατά 36%, ενώ η βιοµη-
χανία τροφίµων έµεινε στάσιµη τα τελευταία 10 
χρόνια στη στιγµή που η αντίστοιχη ευρωπαϊκή 

κατά µέσο όρο µεγεθύνθηκε κατά 23%. Στο δια 
ταύτα, κατά τον κ. Χατζόπουλο, υπάρχουν τέσ-
σερις παράγοντες που θα βελτιώσουν την προ-
στιθέµενη αξία, αλλά και την ποιότητα του πα-
ραγόµενου ελληνικού προϊόντος:

Α) Η τεχνολογία, για την οποία πρέπει να γί-
νει αύξηση δαπανών, καθώς στην Ελλάδα είναι 
µόλις το 0,5% της προστιθέµενης αξίας, ενώ ο 
µέσος όρος στην Ευρώπη είναι 1,8%.

Β) Το branding, ώστε τα ελληνικά προϊόντα 
να αναδειχθούν για να πετύχουν υψηλότερες 
τιµές, διότι σήµερα είναι χαµηλότερες κατά 20% 
έναντι οµοειδών άλλων χωρών.

Γ) Να προωθηθεί η περαιτέρω τυποποίηση, για 
να περιοριστεί η διακίνηση των χύµα προϊόντων 
και να επεκταθούν οι µεταποιητικές µονάδες. 
Αυτό προϋποθέτει να βελτιωθεί το επιχειρηµα-
τικό κλίµα για να επενδύσουν σε νέες µονάδες. 

∆) Να δροµολογηθούν συνεργασίες, διότι οι 
συνεταιρισµοί, χωρίς τη µεταποίηση και την ε-
µπορία, έχουν µερίδιο στην παραγωγή 17% στην 
Ελλάδα, ενώ στην Ευρώπη 40%. 

«Υπολογίσαµε πως αν γίνουν στοχευµένες ε-
πενδύσεις υψηλής απόδοσης και µε χρήση του 
ταµείου ανάκαµψης ως συµπλήρωµα της ΚΑΠ, 
µπορούµε να αφήσουµε ένα αποτύπωµα έως και 
13 δισ. ευρώ, εφόσον αυτές οι παρεµβάσεις κι-
νηθούν στον ευρωπαϊκό µέσο όρο», υποστήριξε 
το υψηλόβαθµο τραπεζικό στέλεχος.

Από αριστερά: Ο Χριστόφορος Χατζόπουλος, 
διευθυντής προϊόντων Μικροµεσαίων 

Επιχειρήσεων και ∆ανείων Λιανικής Εθνικής 
Τράπεζας, ο διευθύνων σύµβουλος της 

Agrotech SA, Χριστόδουλος Μποζατζίδης 
και ο πρόεδρος του ΣΠΕΛ Γιάννης 

Βεβελάκης.  

Η γεωργία έτοιμη να ζήσει  
επανάσταση εφάμιλλη των κινητών 
Με την έλευση των big data ο αγρότης αποκτά τον απόλυτο έλεγχο της καλλιέργειας

Πληρωµές από εκκρεµείς προκηρύξεις περί 
των 800 εκατ. ευρώ έως τέλος του έτους 
προανήγγειλε ο υφυπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης, Γιώργος Στύλιος.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ



13 δις ευρώ
Αν γίνουν στοχευ-
µένες επενδύσεις 
υψηλής απόδοσης 

και µε χρήση 
του ταµείου 

ανάκαµψης ως 
συµπλήρωµα της 
ΚΑΠ, µπορούµε 

να αφήσουµε ένα 
αποτύπωµα έως 
και 13 δισ. ευρώ

Εξαγωγές
Το 2020 εξαγωγές 

τροφίµων και ποτών 
αυξήθηκαν κατά 

11%, αυτό συνέβη 
κατά βάση λόγω της 

αύξησης ζήτησης 
κι όχι εξαιτίας της 

παραγωγής

Συνεργασία
βιομηχανίας 
εισροών με αυτή
των μηχανημάτων

Στην παρέµβασή του ο πρόεδρος του ΣΠΕΛ, 
Γιάννης Βεβελάκης τόνισε πως η κλιµατική 
αλλαγή είναι σήµερα ο µεγαλύτερος 
εχθρός για τον γεωργικό τοµέα, κάτι που 
φάνηκε ξεκάθαρα στις πρόσφατες 
πυρκαγιές που κατέκαψαν και χιλιάδες 
στρέµµατα καλλιεργήσιµης γης, όσο και στο 
πρόσφατο παρελθόν. «Όλα αυτά έχουν και 
κοινωνική διάσταση, διότι οι αγρότες 
βλέπουν το εισόδηµά τους να εξανεµίζεται 
κι εγκαταλείπουν τη γεωργία», ανέφερε ο 
οµιλητής, σηµειώνοντας πως ο µόνος 
τρόπος να αντιµετωπιστούν οι επιπτώσεις 
της κλιµατικής αλλαγής, αλλά και της 
πρόκλησης του να τραφεί ο διαρκώς 
αυξανόµενος πληθυσµός του πλανήτη, είναι 
οι νέες τεχνολογίες και η εφαρµογή τους 
στον πρωτογενή τοµέα.
Σε ό,τι αφορά στο πώς αντιδρά στις 
προκλήσεις αυτές η βιοµηχανία των 
λιπασµάτων, ο κ. Βεβελάκης έκανε 
ιδιαίτερη µνεία στα νέα προϊόντα που 
παράγονται και µπορούν να δράσουν σε 
αντίξοα περιβάλλοντα, όπως είναι οι 
βιοδιεγέρτες. «Το άλλο κοµµάτι είναι ο 
συνδυασµός της ευφυούς γεωργίας µε τη 
χρήση των λιπασµάτων. Εµείς στα 
λιπάσµατα χρειαζόµαστε να ξέρουµε 
κάποια παραµέτρους. Το πότε θα ρίξουµε 
το προϊόν µας, πώς και µε ποιο τρόπο. Με 
την εφαρµογή της ευφυούς γεωργίας αυτά 
µπορούµε να τα εξειδικεύσουµε. Να το 
έχουµε πιο αναλυτικά, να το συνδέσουµε µε 
µηχανήµατα και να ξέρουµε ακριβώς που 
θα κάνουµε τις ενέργειες» υπογράµµισε. 
Συµπλήρωσε µάλιστα, πως «επειδή θα 
δαπανηθούν τα επόµενα χρόνια πολλά 
χρήµατα για την αγορά µηχανηµάτων, για 
την εφαρµογή τους στο χωράφι, θα πρέπει 
να γίνει σωστά. Οι εισροές είναι το κύριο 
εργαλείο του αγρότη. Θα πρέπει να γίνει 
µια συνεργασία για να έχουµε τα 
µηχανήµατα που θέλουµε και θα 
δουλέψουν και όχι τα µηχανήµατα που θα 
τα πάρουµε µόνο για να τα πάρουµε και θα 
σκουριάζουν στις αποθήκες».

Σχεδιασµός
«Πρέπει σήµερα 

κιόλας να ξεκινή-
σει ένας διάλογος 
και να πάρουµε τις 
σωστές αποφάσεις 
στο πλαίσιο ενός 

κεντρικού σχεδια-
σµού» ανέφερε ο 
κ. Μποζατζίδης

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

14%
ΑΥΞΗΣΗ 
ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΣΤΗΝ 20ΕΤΙΑ

23%
ΑΥΞΗΣΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ 
ΣΤΗΝ 20ΕΤΙΑ

ΑΥΞΗΣΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ 
ΣΤΗΝ 20ΕΤΙΑ

11%
ΑΥΞΗΣΗ 
ΕΞΑΓΩΓΩΝ  
ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
ΤΟ 2020

ΑΥΞΗΣΗ 
ΕΞΑΓΩΓΩΝ  
ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
ΤΟ 2020

17%
ΜΕΡΙ∆ΙΟ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

ΜΕΡΙ∆ΙΟ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

0,5%
ΜΕΡΙ∆ΙΟ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΣΤΗΝ  
ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ 
ΑΞΙΑ

ΜΕΡΙ∆ΙΟ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΣΤΗΝ  
ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ 
ΑΞΙΑ



Στις νέες προκηρύξεις
και 12ετές πριμ Δάσωσης
Απονιτροποίηση, Δάσωση, Σχέδια Βελτίωσης, εργαλεία σταθεροποίησης εισοδήματος και 
μικροπιστώσεις στο πλάνο προκηρύξεων σύμφωνα με το ΠΑΑ 2021-2022 που υποβλήθηκε

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Με 180 εκατ. ευρώ θα προκηρυχθούν τα νέα Σχέ-
δια Βελτίωσης, µε 150 εκατ. ευρώ η Απονιτροποίη-
ση και 70 εκατ. ευρώ η ∆άσωση Αγροτικών Γαιών 
σύµφωνα µε την 9η τροποποίηση των Προγραµ-
µάτων Αγροτικής Ανάπτυξης που απέστειλαν οι 
διαχειριστικές αρχές προς έγκριση στην ΕΕ. Πα-
ράλληλα προβλέπονται ολοκαίνουργια Μέτρα ό-
πως είναι για παράδειγµα το Μέτρο 17.3 «Εργαλείο 
σταθεροποίησης εισοδήµατος» το οποίο θα τρέξει 
πιλοτικά για µεµονωµένους παραγωγούς και ο-
µάδες παραγωγών αλλά και το Μέτρο 14 «Ευζωία 
των ζώων» (µε ιδιώτες κτηνιάτρους) για την επιδό-
τηση παρεµβάσεων που αφορούν τη διατροφή, το 
σταβλισµό και την υγεία των παραγωγικών ζώων. 

Αναλυτικότερα, την περίοδο 2021-2022 θα προ-
κηρυχθούν τα εξής Μέτρα:

 Μ4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων µε στόχο την 
ανθεκτικότητα, τη βιωσιµότητα και την ψηφιακή οι-
κονοµική ανάκαµψη των γεωργικών εκµεταλλεύ-
σεων» (Σχέδια Βελτίωσης) µε πόρους ύψους 180 ε-
κατ. ευρώ. Η στήριξη αφορά κυρίως σε γεωργικές 
εκµεταλλεύσεις µε προσανατολισµό, κατά προτε-
ραιότητα στους εξαγώγιµούς κλάδους αλλά και σε 
εκείνους που στρέφονται κυρίως στα ποιοτικά γε-
ωργικά προϊόντα, για τα οποία η Χώρα παρουσιά-
ζει συγκριτικό πλεονέκτηµα, θα συµβάλλει στην 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητά τους, στην άµ-
βλυνση των αρνητικών συνεπειών της πανδηµίας 
και στη βελτίωση της ανθεκτικότητά τους. Θα δο-
θεί βαρύτητα στον κλάδο της µελισσοκοµίας λόγω 
και στις πυρόπληκτες περιοχές.

Μ3.1 «Στήριξη για νέα συµµετοχή σε συστήµατα 
ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίµων», µε 
στόχευση το σύστηµα ποιότητας AGRO 2 (1,2) «∆ια-
χείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος – Ολοκληρωµέ-
νη ∆ιαχείριση στη Γεωργική Παραγωγή» και ειδικό-
τερα για το βαµβάκι µε επιπλέον κατανοµή ενωσι-
ακών πόρων, που ανέρχονται στα 32,5 εκατ. ευρώ. 

Μ5.2 «Στήριξη για επενδύσεις για την αποκα-
τάσταση της γεωργικής γης και του παραγωγικού 
δυναµικού που έχει πληγεί από φυσικές καταστρο-
φές, από δυσµενή κλιµατικά φαινόµενα και από 
καταστροφικά συµβάντα», σχετικά µε την αποκα-
τάσταση του γεωργικού δυναµικού, κυρίως από τις 
καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού, µε κα-
τανοµή πόρων ύψους 33,6 εκ. ευρώ. 

 Μ6.1 «Ενίσχυση εκκίνησης επιχείρησης για 
νέους γεωργούς»: Νέοι Αγρότες ύψους 420 εκατ. 
ευρώ (βλ. ρεπορτάζ σελ. 18-19)

Μ8.1 «∆άσωση και δηµιουργία δασικών εκτά-
σεων», µε πληρωµή αυτών έως το 2025 και συνέ-
χιση αυτού ως ανειληµµένες υποχρεώσεις στην ε-
πόµενη προγραµµατική περίοδο, έως την ολοκλή-
ρωση της 12ετίας. Το υποµέτρο Μ8.1 επανασχεδι-
άζεται και επαν-υποβάλλεται εκ νέου. µε 69 εκατ. 
ευρώ ενσωσιακούς πόρους.

Μ11.2 «∆ιατήρηση Βιολογικής Γεωργίας» µε 
στόχο νέα προκήρυξη διατήρησης βιολογικής γεωρ-
γίας/κτηνοτροφίας µε 450 εκατ. ευρώ (βλ. σελ 17).

Μ14 «Ευζωία των ζώων» µε επανυποβολή επι-
καιροποιηµένου τεχνικού δελτίου του Μέτρου και 
ενωσιακούς πόρους 33,5 εκατ. ευρώ. Το µέτρο επα-
νυποβάλλεται µε την αντικατάσταση του «Κτηνιά-
τρου εκτροφής» από ιδιώτες κτηνιάτρους. 

Μ19 «CLLD- LEADER», µε κατανοµή επιπλέον ε-
νωσιακών πόρων, που ανέρχονται περίπου στα 59,5 
εκατ. ευρώ και αφορά σε: α) νέες προσκλήσεις του 
υποµέτρου Μ19.2 τοπικών προγραµµάτων που πα-
ρουσιάζουν δυναµική, β) επιπλέον δαπάνες λειτουρ-
γίας των ΟΤ∆ για τα έτη 2021 και 2022, γ) δαπάνες 
προετοιµασίας των νέων στρατηγικών τοπικής ανά-
πτυξης για την περίοδο 2023-2027.

Μ4.14 και Μ4.2.4 Χρηµατοδοτικά εργαλεία / 
Μικρο-πιστώσεις, µε ενωσιακή κατανοµή 21,5 εκατ. 
ευρώ τόσο για δικαιούχους της ανωτέρω νέας δρά-
σης Μ4.1.5, όσο και για µη δικαιούχους του ΠΑΑ .

Μ17.3 «Εργαλείο σταθεροποίησης εισοδήµατος» 
- Νέα πιλοτική δράση σε παραγωγούς ή/οµάδα/ες 
παραγωγών µε ενωσιακή κατανοµή 9,5 εκατ. ευρώ.

Με 150 εκατ. 
Απονιτροποίηση
και µε δέντρα
Το 2022 θα προκηρυχθεί το Μέτρο 
10.1.4 «Μείωση της ρύπανσης νερού 
από γεωργική δραστηριότητα» 
(Απονιτροποίηση), µε ενωσιακή 
κατανοµή 150 εκατ. ευρώ, για νέα 
πρόσκληση µε διετείς δεσµεύσεις. 
Για τις νέες δεσµεύσεις που 
αναλαµβάνονται απ το 2021 και µετά, 
επιλέξιµες είναι και οι δενδρώδεις 
καλλιέργειες (για πρώτη φορά σε 
όλες τις Περιφέρειες) για τη δράση 
του Μέτρου «Χλωρά λίπανση µε 
φυτά εδαφοκάλυψης»  που 
βρίσκονται εντός των ευπρόσβλητων 
από τα νιτρικά ζωνών και των 
περιοχών σηµαντικών υγροτόπων. 
Για τα εσπεριδοειδή η ενίσχυση είναι 
27,2 ευρώ το στρέµµα, για ελιά 45,2 
ευρώ το στρέµµα για ροδάκινα, 
νεκταρίνια, βερίκοκα 31,7 ευρώ το 
στρέµµα, µήλα-αχλάδια µε 18,8 ευρώ 
το στρέµµα. Οι άλλες δράσεις που 
αναµένεται να προκηρυχθούν είναι η 
Αµειψισπορά, η Αγρανάπαυση για 
καλαµπόκι, τεύτλα, βαµβάκι και 
κηπευτικά και η Ζώνη ανάσχεσης για 
σιτηρά, καλαµπόκι, κτηνοτροφικά 
φυτά, ψυχανθή, πατάτες, 
ζαχαρότευτλα, υπαίθρια λαχανικά, 
κηπευτικά, βαµβάκι, ηλίανθο.
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 2021�2022 �Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ�

ΜΕΤΡΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ �ΣΕ 
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Μ3.1 Επιδότηση πιστοποίησης Agro 2 32,5

Μ4.1.4
4.2.4 Μικροπιστώσεις 21,5

Μ4.1.5 Σχέδια Βελτίωσης 180

Μ5.2 Αποκατάσταση ζηµιών 33,6

Μ6.1 Νέοι Αγρότες 420

Μ8.1 ∆άσωση 69

Μ10.1.4 Απονιτροποίηση 150

Μ11.2 Βιολογική Γεωργία (διετία) 450

Μ14 Ευζωία Ζώων 33,5

Μ17 Σταθεροποίηση εισοδήµατος 9,5

Μ19 Leader 59,5

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 2021�2022 �∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ�

      ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
�ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Μ4.3.1 Εγγειοβελτιωτικά 32,1

Μ4.3.4 Αγροτική Οδοποιία 34,5 

M5.1.1 Σπορά Νεφών από ΕΛΓΑ 6



Στα Βιολογικά με 60 ευρώ 
η ντομάτα και 20 κηπευτικά
Στη Βιολογική Γεωργία που θα προκηρυχθεί 
Οκτώβριο-Νοέµβριο, οι δεσµεύσεις τελικά θα 
έχουν διάρκεια διετίας σύµφωνα µε το επίση-
µο έγγραφο των αρχών. Παράλληλα προβλέ-
πεται να ενταχθεί στο Μέτρο και η ντοµάτα (υ-
παίθρια-θερµοκηπιακή) που έλειπε από τον 
κατάλογο των υπό ένταξη κηπευτικών που ε-
ξεταζόντουσαν. Η προκήρυξη θα είναι κοντά 
στα 450 εκατ. ευρώ.

 Αναλυτικά τα νέα προϊόντα που θα πριµο-
δοτούνται µε 60 ευρώ το στρέµµα σύµφωνα µε 
την τροποποίηση του Προγράµµατος Αγροτι-
κής Ανάπτυξης είναι: Αγκινάρα, φασολάκια 
υπαίθρια και θερµοκηπίου, αρακάς (χλωρός), 
κουκιά (χλωρά), µπάµια (λοβός), καρπούζι υ-
παίθριο και θερµοκηπίου, πεπόνι υπαίθριο και 
θερµοκηπίου, φράουλα υπαίθρια και θερµο-
κηπίου, αγγούρι υπαίθριο και θερµοκηπίου, 
γλυκοπατάτα, τοµάτα υπαίθρια και θερµοκη-
πίου, αρωµατικά κουζίνας (µάραθος, άνηθος, 
σέλινο, µαϊντανός, ρίγανι), άγρια λαχανευό-
µενα (ραδίκι, σέσκουλο, βλίτα, σπανάκι, στα-
µναγκάθι), πιπεριά θερµοκηπίου, µελιτζάνα 
θερµοκηπίου.

Η τιµή ενίσχυσης για τη βιολογική µελισσο-
κοµία ανέρχεται στα 26,39 ευρώ ανά κυψέλη 
κατ’ έτος, όπως αναφέρεται στην τροποποίη-
ση του προγράµµατος.

Για ήδη πιστοποιηµένους στα βιολογικά
Οι αιτήσεις στο Μέτρο θα αφορούν µόνο ό-

σους έχουν ήδη πιστοποιήσει ως βιολογικές τις 
καλλιέργειες ή τις εκτροφές τους µέχρι και τις 
31/12/2020, κάτι που όµως ενδέχεται να αλλά-

ξει και να µπορούν να κάνουν αίτηση και όσοι 
πιστοποιήθηκαν στις αρχές του 2021. Σηµειώνε-
ται εδώ πως οι αιτήσεις θα βασιστούν στις φετι-
νές αιτήσεις ΟΣ∆Ε.  Όσον αφορά ειδικότερα το 
περιεχόµενο της προδηµοσίευσης του Μέτρου 
11, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίµων λέει πως θα βγάλει τέσσερις προσκλήσεις 
ανάλογα µε την οµάδα των προϊόντων. Η κάθε 
πρόσκληση θα έχει τον δικό της προϋπολογισµό, 
µε το µεγαλύτερο ποσό να κατευθύνεται στα κη-
πευτικά (60 ευρώ το στρέµµα). Αναλυτικότερα:

Πρώτη πρόσκληση: Επιλέξιµες καλλιέργει-
ες: αραβόσιτος κτηνοτροφικός, αραβόσιτος εδώ-
διµος, χειµερινά σιτηρά, µηδική, τριφύλλι, άλλα 
κτηνοτροφικά ψυχανθή, όσπρια, βαµβάκι, λινά-
ρι, ελαιοκράµβη, ηλίανθος, σόργο και άλλες α-
ροτραίες καλλιέργειες.

∆εύτερη πρόσκληση: Επιλέξιµες καλλιέργει-
ες: ελαιοκοµία, σταφίδα, επιτραπέζια σταφύλια, 
σταφύλια οινοποιήσιµα, µηλοειδή, πυρηνόκαρ-
πα, εσπεριδοειδή, αρωµατικά – φαρµακευτικά φυ-
τά, ακρόδρυα, φυλλώδη λαχανικά, σταυρανθή, 
βολβώδη, καρότο, πατάτα. Νέες προσθήκες ρο-
διά, ακτινίδιο, συκιά, µικρόκαρπες/δάσους, α-
βοκάντο και νέα κηπευτικά.

Τρίτη πρόσκληση: Επιλέξιµες εκτροφές: αι-
γοπρόβατα, βοοειδή µε κρεατοπαραγωγική/µι-
κτή κατεύθυνση, βοοειδή µε γαλακτοπαραγω-
γική κατεύθυνση. Επιλέξιµα για ενίσχυση είναι 
τα βοοειδή άνω των 6 µηνών και τα αιγοπρόβα-
τα άνω των 12 µηνών, σύµφωνα µε την προδη-
µοσίευση του Μέτρου

Τέταρτη πρόσκληση: Θα περιλαµβάνει ως ε-
πιλέξιµα τα µελίσσια. 

Με έµφαση στην 
ψηφιακή τεχνολογία 
και τον εξοπλισµό 
ακριβείας θα 
προκηρυχθούν 
τα νέα Σχέδια 
Βελτίωσης.
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ΣΧΕ∆ΙΑ

ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Προτεραιότητα
σε ψηφιακό

εξοπλισµό

Προτεραιότητα
σε εξαγώγιµα

προϊόντα

ΝΕΑ
ΜΕΤΡΑ

Ευζωία Ζώων

Σταθεροποίηση
εισοδήµατος
παραγωγών

ΑΠΟΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗ

∆έντρα επιλέξιµα σε 
όλες τις περιφέρειες

Ενίσχυση
εργαστηριακών 
αναλύσεων για 2 έτη

2ετείς δεσµεύσεις

∆ΑΣΩΣΗ

ΠΑΑ
2021�2022

ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

12ετής διάρκεια 
πριµοδότησης

21 νέα κηπευτικά επιλέξιµα

Ενίσχυση 60 ευρώ το στρέµµα

2ετείς δεσµεύσεις

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ
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Είναι ενήλικας και δεν έχει υπερβεί 

το 41ο έτος της ηλικίας του που εγκα-
θίσταται για πρώτη φορά στην εκµε-
τάλλευση κατά το δεκαοκτάµηνο που 
προηγείται της ηµεροµηνίας υποβολής 
της αίτησης στήριξης και είναι µόνιµος 
κάτοικος σε κάποια από τις περιοχές ε-
φαρµογής του µέτρου. 

Ηλικία, 
εγκατάσταση 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Τέλη Σεπτεµβρίου, αρχές Οκτωβρίου θα προ-
κηρυχθούν οι Νέοι Αγρότες 2021 ύψους 420 
εκατ. ευρώ µε τη σχετική υπουργική απόφα-
ση να βρίσκεται προς υπογραφή, σύµφωνα 
µε τα όσα ανέφερε ο υφυπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης Γεώργιος Στύλιος στα πλαίσια εκ-
δήλωσης για τον πρωτογενή τοµέα κατά τη 

διάρκεια της ∆ΕΘ. Όπως σηµειώθηκε  πάνω 
από 10.000 φάκελοι θα εγκριθούν, ενώ στό-
χος είναι οι εγκρίσεις στη φετινή πρόσκλη-
ση να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι τον Φεβρου-
άριο, ώστε να µπει και το 70% του πριµ των 
35.000-40.000 ευρώ. Με δεδοµένο, λοιπόν, 
ότι µετράµε αντίστροφα για την προκήρυξη, 
παρουσιάζονται τα 15 βασικά σηµεία του Μέ-
τρου µε τις προϋποθέσεις ένταξης και τις βα-
σικές δεσµεύσεις των δικαιούχων.   

Οι νέοι αγρότες που υπέβαλαν πρώτη φορά φέτος ΟΣΔΕ υπερβαίνουν 
τους 34.000, εκ των οποίων τουλάχιστον 26.000 πληρούν την 
προβλεπόμενη Τυπική Απόδοση για την ένταξη στο Μέτρο 6.1.

Ιδιότητα
Οι δικαιούχοι υποχρε-
ούνται να είναι κατ’ 

επάγγελµα αγρότες για 
τέσσερα έτη από το έτος 
ολοκλήρωσης του επιχει-
ρηµατικού τους σχεδίου

15Όροι για φάκελο 
στους Νέους Αγρότες

Οι νέοι αγρότες θα πρέπει να αυξήσουν την Τυπική τους Απόδοση όσο είναι στο πρόγραµµα.

∆εν έχει ασκήσει γεωργική επαγ-
γελµατική δραστηριότητα τουλάχιστον 
κατά τα τελευταία 5 έτη πριν την ηµε-
ροµηνία πρώτης εγκατάστασης. Κατά 
την τελευταία πενταετία δεν έχει υπο-
βάλει δήλωση ΟΣ∆Ε µε τυπική από-
δοση που υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ 
στην ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και 
την Εύβοια και τα 10.000 ευρώ στα νη-
σιά πλην Κρήτης και Εύβοιας.

∆εν έχει εξωγεωργική απασχόλη-
ση, µόνιµη εξαρτηµένη ή µη εξαρτη-
µένη ή, αν έχει, δεσµεύεται να τη δια-
κόψει µετά την ανακοίνωση των απο-
τελεσµάτων εξέτασης της αίτησής του 
(εφόσον κριθεί επιλέξιµος) και πριν 
την ένταξή του στο µέτρο.

∆εν έχει υπάρξει στο παρελθόν δι-
καιούχος µέτρων νέων γεωργών του 
ΠΑΑ 2014 – 2020, του ΠΑΑ 2007 – 
2013 και του ΕΠΑΑ-ΑΥ 2000 – 2006.

∆εν έχει σύζυγο η οποία ή ο οποίος: 
α) Έχει υποβάλει δήλωση ΟΣ∆Ε το έτος 
2021 ή/και β) Τα έτη 2019 ή/και 2020 
έχει υποβάλλει δήλωση ΟΣ∆Ε µε τυπι-
κή απόδοση που υπερβαίνει τα 12.000 
ευρώ στην ηπειρωτική χώρα την Κρή-
τη και την Εύβοια και τα 10.000 ευρώ 
στα νησιά πλην Κρήτης και Εύβοιας ή/
και γ) Είναι επαγγελµατίας αγρότης / 
αγρότισσα, βάσει βεβαίωσης του ΜΑ-
ΑΕ, ή έχει τις προϋποθέσεις για να ο-
ριστεί ως επαγγελµατίας αγρότης / α-
γρότισσα από το ΜΑΑΕ. Εξαιρούνται οι 
σύζυγοι των επαγγελµατιών αγροτών 
στο τοµέα της αλιείας. 

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τυποποι-
ηµένο επιχειρηµατικό σχέδιο ανάπτυ-
ξης της γεωργικής τους εκµετάλλευ-
σης. Η διάρκεια υλοποίησης του επι-
χειρηµατικού σχεδίου δεν µπορεί να 
είναι µικρότερη από τρία έτη και µε-
γαλύτερη από τέσσερα. Η έναρξη της 
υλοποίησης του επιχειρηµατικού σχε-
δίου πρέπει να αρχίσει το αργότερο ε-
ντός εννέα µηνών από την απόφαση 
ένταξης. Μετά το έτος ολοκλήρωσης 
του επιχειρηµατικού σχεδίου ο δικαι-
ούχος υποχρεούται να διατηρήσει την 
ιδιότητα του επαγγελµατία γεωργού 
για τέσσερα έτη. 

4
Απασχόληση

5
Παλαιά Μέτρα

3
Πρώτη 

εγκατάσταση

2
Σύζυγος με ΟΣΔΕ

6
Επιχειρηματικό 

σχέδιο
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Υποβάλλει ΕΑΕ για το έτος 2021 

και εγγράφεται στο Μητρώο Αγρο-
τών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσε-
ων (ΜΑΑΕ) ως επαγγελµατίας αγρό-
της νεοεισερχόµενος στον αγροτικό 
τοµέα, για τα φυσικά πρόσωπα, ή ως 
κάτοχος αγροτικής εκµετάλλευσης, 
για τα νοµικά πρόσωπα.

Περιοχή 
κατοικίας

∆εν είναι σπουδαστής/στρια ή φοιτητής/τρια 
που δεν έχει συµπληρώσει τον αριθµό των προ-
βλεπόµενων ετών φοίτησης για κάθε σχολή.

Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να υ-
παχθούν εντός 12 µηνών από την η-
µεροµηνία έκδοσης της απόφασης έ-
νταξης στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ 
και να παραµείνουν σε αυτό τουλά-
χιστον για τέσσερα έτη µετά το έτος 
ολοκλήρωσης του επιχειρηµατικού 
τους σχεδίου.

Η γεωργική εκµετάλλευση πρέπει να 
βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τό-
που της µόνιµης κατοικίας του/της αρχη-
γού της εκµετάλλευσης. Ως ευρύτερη πε-
ριοχή του τόπου κατοικίας νοείται η περι-
οχή στην οποία ο γεωργός έχει τη δυνατό-
τητα πρόσβασης για την εύρυθµη λειτουρ-
γία της εκµετάλλευσης. Η περιοχή αυτή δεν 
µπορεί να υπερβεί τα όρια των όµορων Πε-
ριφερειακών Ενοτήτων. 

Σε 2 δόσεις
Η οικονοµική ενί-

σχυση καταβάλλεται 
σε δύο δόσεις. Η 

πρώτη δόση καταβάλ-
λεται µε την ένταξη 
του νέου γεωργού 
στο µέτρο και αντι-

στοιχεί στο 70% της 
συνολικής ενίσχυσης

Με τη βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας, ο χρόνος της τελικής ένταξης θα γίνεται σε 6-7 
µήνες, τόνισε ο κ. Στύλιος στο πάνελ «Η Χρήση Νέων Τεχνολογιών Στη Σύγχρονη Γεωργία»

Η γεωργική εκµετάλλευση πρέπει να έχει 
περιληφθεί στο σύνολό της στην ΕΑΕ 2021. 
Το µέγεθος παραγωγικής δυναµικότητας 
(εκφρασµένη ως τυπική απόδοση) πρέπει 
να είναι µεγαλύτερο ή ίσο των, α) δώδεκα 
χιλιάδων ευρώ (12.000 ευρώ) για την ηπει-
ρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια. β) 
δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 ευρώ) για τα 
νησιά µε πληθυσµό µεγαλύτερο των 3.100 
κατοίκων πλην Κρήτης και Εύβοιας. 4 γ) ο-
κτώ χιλιάδων ευρώ (8.000 ευρώ) για τα νη-
σιά µε πληθυσµό µικρότερο ή ίσο των 3.100 
κατοίκων. δ) λαµβάνοντας υπόψη τη σηµα-
ντική περιβαλλοντική συµβολή της µελισ-
σοκοµίας και τις προτεραιότητες της ΕΕ για 
τους επικονιαστές (Πράσινη Συµφωνία, Στρα-
τηγικές Αγρόκτηµα- Πιάτο και Βιοποικιλό-
τητα) ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστα-
σης του νέου γεωργού, είναι επιλέξιµες οι 
εκµεταλλεύσεις που κατά το 2021 αξιοποι-
ούν και δηλώνουν στο ΟΣ∆Ε τουλάχιστον 
109 κυψέλες. Στην τυπική απόδοση της εκ-
µετάλλευσης δεν προσµετράται η τυπική α-
πόδοση των επίσπορων καλλιεργειών. 

Το ποσό ενίσχυσης δεν συνδέεται µε συγκε-
κριµένες δαπάνες και διαµορφώνεται ως ε-
ξής: Βασικό ποσό ενίσχυσης τα 35.000 ευρώ ε-
πί του οποίου µπορεί να υπολογίζονται οι πιο 
κάτω προσαυξήσεις: α) 2.500 ευρώ, εφόσον η 
περιοχή µόνιµης κατοικίας των νέων γεωργών 
βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή µειονεκτικές 
ή σε µικρά νησιά (νησιά µέχρι και 3.100 κατοί-
κους πληθυσµό) ή συνδυασµό αυτών των κα-
τηγοριών περιοχών. β) 2.500 ευρώ, εφόσον η 
βασική κατεύθυνση της γεωργικής εκµετάλλευ-
σης κατά την ολοκλήρωση του επιχειρηµατικού 
σχεδίου είναι η πτηνοκτηνοτροφική. Συνεπώς 
το ποσό ενίσχυσης µπορεί να διαµορφωθεί α-
πό 35.000 έως 40.000 ευρώ. Η οικονοµική ε-
νίσχυση καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η πρώ-
τη δόση καταβάλλεται µε την ένταξη του νέου 
γεωργού στο µέτρο και αντιστοιχεί στο 70% της 
συνολικής ενίσχυσης

Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να απο-
κτήσουν την ιδιότητα του επαγγελµα-
τία αγρότη και να τη διατηρήσουν για 
τέσσερα έτη από το έτος ολοκλήρωσης 
του επιχειρηµατικού τους σχεδίου. Οι 
υποχρεώσεις αυτές θα ελέγχονται η-
λεκτρονικά µε βάση τα αντίστοιχα µη-
τρώα του ΥΠΑΑΤ και άλλων φορέων. 

Από το επόµενο έτος εκείνου της 
ολοκλήρωσης του επιχειρηµατικού 
τους σχεδίου και για συνολικά τέσ-
σερα έτη, η τυπική απόδοση της εκ-
µετάλλευσης δεν πρέπει να υπολείπε-
ται των 16.000 ευρώ για την ηπειρω-
τική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια, 
των 14.000 ευρώ για τα νησιά µε πλη-
θυσµό µεγαλύτερο των 3.100 κατοί-
κων πλην Κρήτης και Εύβοιας και των 
10.700 ευρώ για νησιά µε πληθυσµό 
µικρότερο ή ίσο των 3.100 κατοίκων.

Τα νοµικά πρόσωπα πρέπει να ανήκουν 
κατά κύριο λόγο σε νέο γεωργό (ο νέος γε-
ωργός µετέχει στο κεφάλαιο του νοµικού 
προσώπου τουλάχιστον κατά 51%). Στο 
πρόσωπο του νέου γεωργού πρέπει να συ-
ντρέχουν όλες οι ανωτέρω προϋποθέσεις.

10
Σπουδαστές

8

ΟΣΔΕ 2021

9
Τυπική Απόδοση

ένταξης

7
Νομικά

πρόσωπα

11
Ποσά ενίσχυσης

13

14
Κατ’ επάγγελμα

15
Καθεστώς ΦΠΑ

Μελλοντική 
τυπική απόδοση
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O Γιώργος Χίγκας 
(φωτό αριστερά και 
πάνω), ανέφερε ότι ο 
όµιλος σχεδιάζει να 
ενισχύσει την παρουσία 
του στο κοµµάτι των 
εξοπλισµών και των 
συστηµάτων άσκησης 
«έξυπνης» γεωργίας, 
µε νέα τερµατικά 
που µπαίνουν και 
στις κοµπίνες και στα 
τρακτέρ µε οθόνες 
αφής, συνδεσιµότητα 
ISObus κ.λπ.

Τα Ferrari είναι ειδικά και ποιοτικά τρακτέρ, τα οποία βρίσκουν εφαρµογή 
σε πολλές δενδρώδεις καλλιέργειες και αµπέλια ανά την Ελλάδα.

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Το βάρος στα τρακτέρ της κατηγορίας ειδικής 
χρήσης, µε «αιχµή» το νέο χαµηλό δενδρο-
κοµικό της Claas και την πρόσφατη συνερ-
γασία µε την BCS, για την αντιπροσώπευση 
των Ferrari στην Ελλάδα, ρίχνει εφεξής η Γ. 
Χίγκας Γεωργοτεχνική ΑΒΕΕ, η οποία ψάχνει 
ήδη συνεργάτες για να ενισχύσει το δίκτυό 
της σε καίρια σηµεία. «Τα τρακτέρ ειδικής 
χρήσης ήταν κάτι που έλειπε από τη γκάµα 

µας. Είναι µια κατηγορία που µας ενδιαφέ-
ρει πολύ και µπαίνουµε ακόµη πιο δυναµι-
κά», ανέφερε στην Agrenda ο Γιώργος Χί-
γκας, µε αφορµή την 22η διοργάνωση της 
εκδήλωσης «Ανοικτές Πόρτες», που και φέ-
τος έγινε στο δεύτερο Σαββατοκύριακο του 
Σεπτεµβρίου, αλλά για πρώτη φορά «σπα-
στά», σε Ορεστιάδα, Θεσσαλονίκη και Λά-
ρισα και  χωρίς τον Γιάννη Χίγκα, που «έ-
φυγε» πρόωρα. 

«Είµαστε στενοχωρηµένοι για το ό,τι ο ε-
µπνευστής της εκδήλωσης, ο Γιάννης Χίγκας, 

Εξαπλώνει το δίκτυο 
η Γ. Χίγκας με αιχμή 
τα δενδροκομικά
Στο καθιερωμένο ραντεβού «Ανοιχτές Πόρτες 2021» 
το ενδιαφέρον τράβηξαν το Claas Nexus και τα Ferrari
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δεν είναι πλέον µαζί µας, αλλά είµαστε υπο-
χρεωµένοι να προχωρήσουµε δυναµικά µπρο-
στά γιατί αυτό θα ήθελε και εκείνος», σχολί-
ασε συγκινηµένος ο Γιώργος Χίγκας, ο οποί-
ος ως εκπρόσωπος της 3ης γενιάς, έχει πλέ-
ον το τιµόνι της οικογενειακής επιχείρησης.

Αναφερόµενος στο Nexus LD της Claas, 
που έχουν την ευκαιρία να δουν οι επισκέ-
πτες στις εκθέσεις της επιχείρησης, ο κ. Χί-
γκας υποστήριξε ότι ήταν ένα κοµµάτι που έ-
λειπε για να αρχίσει να συµπληρώνεται πλή-
ρως το παζλ. «Πιέσαµε αρκετά την Claas για 
να το εντάξει, δεδοµένου ότι το 70% των ελ-
κυστήρων που πουλιούνται είναι ειδικής χρή-
σης και από αυτά ένα µεγάλο µέρος είναι χα-
µηλής διάταξης, ώστε να µπορούν να µπαί-
νουν στην πλειονότητα των δενδροκοµικών 

και αµπελουργικών καλλιεργειών στην Ελ-
λάδα. Οπότε εµείς παίζαµε χωρίς τέτοιο τρα-
κτέρ, για πολλά χρόνια», είπε χαρακτηριστι-
κά. Πρόσθεσε δε, πως για φέτος η επιχείρη-
ση θα περιοριστεί σε κάποια µοντέλα της σει-
ράς, µε 75 και 85 άλογα στην ιπποδύναµη 
του κινητήρα, η οποία, όµως, µέσα στο 2022, 
θα πλαισιωθεί και µε τα υπόλοιπα µοντέλα.

Η συνεργασία, εξάλλου, µε την BCS που ο-
ριστικοποιήθηκε πριν περίπου 6 µήνες, για 
τα Ferrari, δίνει πρόσθετο πλεονέκτηµα στη Γ. 
Χίγκας ΑΒΕΕ, καθώς πρόκειται για ξεχωριστή 
κατηγορία στα τρακτέρ ειδικής χρήσης. «Τα 
Ferrari µας ενδιαφέρουν πολύ. Είναι ένα ειδι-
κό πολύ καλό ποιοτικό τρακτέρ το οποίο βρί-
σκει εφαρµογή σε πολλές δενδρώδεις καλλι-
έργειες και αµπέλια ανά την Ελλάδα», σηµεί-
ωσε ο συνοµιλητής µας και τόνισε πως, ήδη 
στο πλαίσιο αυτό «ψάχνουµε και καινούριους 
συνεργάτες σε περιοχές όπου ήµασταν από-
ντες, όπως είναι η Νότια Πελοπόννησος, ό-
που υπάρχουν δυνατές δεντροκαλλιέργειες. 
Εκεί είµαστε σε φάση αναζήτησης συνεργα-
τών και ήδη έχουµε κάνει κάποιες συµφωνί-
ες για τη διάθεση κυρίως των Ferrari και των 
καινούριων δενδροκοµικών της Claas. Είναι 
κάτι που το βλέπουµε πολύ ζεστά».

Νέες θεριζοαλωνιστικές
Οι θεριζοαλωνιστικές Trion που 

αντικαθιστούν την compact σειρά 
Toucano, καθώς και κάποιες παλαι-

ότερες Lexion της Claas θα είναι 
διαθέσιµες για παραγγελία για 

τα αλώνια του 2022

Πλατφόρμες TRL 
για τη μεταφορά 
βάμβακος από την  
εταιρεία Koutsikos 
Η εταιρεία Koutsikos εί-
ναι γνωστή για την εξει-
δίκευσή της στην κατα-
σκευή µηχανηµάτων για 
την καλλιέργεια βαµβα-
κιού όπως φρεζοσκαλι-
στήρια, σκαλιστήρια, ψεκαστικά, στελεχοκόπτες και 
καταστροφείς.  Σύµµαχος του Έλληνα αγρότη από το 
1973, κατασκευάζει επίσης την επιτυχηµένη πλατφόρ-
µα TRL για τη µεταφορά βαµβακιού. 

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

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

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

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

 ∆ιαχρονικό: ∆εν είναι τίποτα 
να πεθάνεις. Είναι τροµακτικό να 
µην ζεις … Βίκτωρ Ουγκώ

 Άλλοθι: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ζήτησε 
γεωχωρικά δεδοµένα από τις 
Περιφέρειες µε στόχο διενέργεια 
διασταυρωτικών ελέγχων, όσων 
δήλωσαν δηµόσιες εκτάσεις ως 
ιδιωτικές. Αφού «έφαγαν» 
εκατοµµύρια από το λεγόµενο 
«εθνικό απόθεµα», που τα έχασαν 
οι κτηνοτρόφοι όλης της Ελλάδος, 
το ΥπΑΑΤ προσπαθεί να δείξει ότι 
«ξυπνάει». Τα ζητάει µέχρι 
20/9/2021. ΝΕΑ 
Αιτωλοακαρνανίας, 3/9/2021

Χάνονται φυτά: Ο Οργανισµός 
Τροφίµων και Γεωργίας-FAO, ΟΗΕ 

εκτιµά ότι έως 
και το 40% των 
καλλιεργειών 
εδωδίµων 
φυτών χάνεται 
κάθε χρόνο 
λόγω επιβλαβών 
για τα φυτά 
οργανισµών 

και ασθενειών, µε αποτέλεσµα την 
έλλειψη τροφίµων και την 
πρόκληση ζηµιών στις αγροτικές 
κοινότητες και την οικονοµία. Η ΕΕ 
(κανονισµός 2019/1702) έχει 
κατάλογο µε τους πλέον επιβλαβείς 
για τα φυτά εισβολικούς 
οργανισµούς, µεταξύ των οποίων: 
Xylella fastidiosa, ιαπωνικό και 
ασιατικό κερασφόρο σκαθάρι, 
πρασίνισµα και µελανή κηλίδωση 
εσπεριδοειδών. Όλοι έχουν 
σοβαρές οικονοµικές, 
περιβαλλοντικές και κοινωνικές 
επιπτώσεις στο έδαφος της ΕΕ. Μ. 
Κουρµπέλα, pelazkarabo.blogspot.
com, 8/7/2021.

 Farmit: Μια ψηφιακή 
πλατφόρµα, farmit.gr, µέσω της 
οποίας οι Έλληνες αγρότες θα 
µπορούν να διαθέτουν απευθείας 
τα προϊόντα τους, δίνοντας τη 
δυνατότητα στους καταναλωτές να 
εξασφαλίζουν την προµήθεια 
φρέσκων προϊόντων απευθείας από 
το χωράφι, µε ένα µόνο «κλικ», 
δηµιούργησαν πέντε φοιτητές του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου και θα είναι 
λειτουργικά έτοιµο το 2022. 
newsbomb.gr, 5/7/2021.
  *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Η πρώτη µπίρα στην Ελλάδα, η οποία 
θα έχει πιστοποιηθεί για τη χρήση 
ορθών πρακτικών παραγωγής, φι-
λοδοξεί να γίνει, από το 2022, η µπί-
ρα «Νύµφη», που παράγεται στο ερ-
γοστάσιο της «Αθηναϊκής Ζυθοποιί-
ας», στη Θεσσαλονίκη. Τη σχετική α-
νακοίνωση έκανε ο διευθύνων σύµ-
βουλος της επιχείρησης, Αλέξανδρος 
∆ανιηλίδης, σηµειώνοντας χαρακτη-
ριστικά πως «νοµίζουµε πως αποτε-
λεί µια καινούρια σελίδα στο κοµµά-
τι αυτό, που αναφέρεται στο πώς πα-
ράγονται τα προϊόντα στην Ελλάδα».

Μιλώντας σε σχετικό πάνελ του 
2ου Thessaloniki Helexpo Forum 
µε θέµα «Ανασυγκρότηση, ανάπτυ-
ξη και διεύρυνση της παραγωγικής 
βάσης της χώρας», που πραγµατο-
ποιήθηκε το πρωί της Τρίτης 14 Σε-
πτεµβρίου, ο επικεφαλής της Αθη-
ναϊκής Ζυθοποιίας, έκανε ιδιαίτερη 
αναφορά και στο πρόγραµµα συµ-
βολαιακής γεωργίας που εφαρµό-
ζει κυρίως στην Κεντρική και Βόρεια 
Ελλάδα, µε χιλιάδες παραγωγούς.

«Μέσα από το πρόγραµµα αυτό 

που έχει αφήσει ισχυρό αποτύπω-
µα εδώ και 13 έτη, έχει αυξηθεί η α-
πόδοση της παραγωγής ανά στρέµ-
µα και ταυτόχρονα καλύψαµε από-
λυτα και τις ανάγκες µας σε κριθά-
ρι, από την ελληνική παραγωγή, ε-
νώ τα τελευταία 2 χρόνια κάναµε κι 
εξαγωγές βύνης σε πολλές χώρες», 
επεσήµανε ο κ. ∆ανιηλίδης. 

Παράλληλα και σε σχέση µε τη βιω-
σιµότητα και την αειφορία στον πρω-
τογενή τοµέα, θύµισε πως η Αθηνα-
ϊκή Ζυθοποιία έχει σε εξέλιξη ένα 
πρόγραµµα που ονοµάζεται «Νερό 
για όλους» και µε τη βοήθεια της ε-
πιστηµονικής κοινότητας επιχειρεί-
ται πιλοτικά να αντιµετωπιστεί η λει-
ψυδρία στην περιοχή της Θεσσαλίας, 

η οποία επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό 
τον αγροτικό τοµέα τοπικά.

Αναφερόµενος, ωστόσο, στην επό-
µενη µέρα της οικονοµίας, για την ο-
ποία ζήτησε να υπάρξει συνεννόηση, 
σηµείωσε πως, «ελπίζουµε να είναι 
σαφώς πιο φωτεινή από τη δυσκο-
λία που έφερε ο Covid» και πρόσθε-
σε πως «χρειάζεται πολύ µεγάλη προ-
σπάθεια στο κοµµάτι της υποστήριξης 
της παραγωγικότητας του πρωτογε-
νή τοµέα και της µεταποίησης, γιατί 
παρότι δεν υπάρχει αµφιβολία πως 
ο τουρισµός είναι πάρα πολύ σηµα-
ντικός και θα παραµείνει σηµαντικός 
για την ελληνική οικονοµία, δεν φτά-
νει µόνος του και θα χρειαστεί να γί-
νουν και εκεί πρόσθετες υποδοµές».

Η «Νύμφη» πρώτη μπύρα 
στην Ελλάδα με πιστοποίηση
για χρήση ορθών πρακτικών
παραγωγής Η μπύρα που παράγεται στο εργοστάσιο της 

Αθηναϊκής Ζυθοποιίας στη Θεσσαλονίκη 
ανοίγει νέα σελίδα από το 2022

Ο διευθύνων της Αθηναϊκής 
Ζυθοποιίας, Αλέξανδρος ∆ανιηλίδης.

Πρόκληση η διαχείριση επανεκκίνησης
της εστίασης και της διασκέδασης

Η διαχείριση της πανδηµίας αποτέλεσε µια µεγάλη πρόκληση και την 
Αθηναϊκή Ζυθοποιία. Εστιάζοντας ιδιαίτερα στις επιπτώσεις που έφεραν οι 
περιορισµοί, ο διευθύνων σύµβουλος της επιχείρησης Αλ. ∆ανηιλίδης αφού 
υπογράµµισε πως σε επίπεδο Αθηναϊκής Ζυθοποιίας «πετύχαµε η διασπορά 
στις πολλές εγκαταστάσεις µας να περιοριστεί στα δάχτυλα του ενός χεριού», 
έκανε λόγο για την τεράστια πρόκληση που κλήθηκε η επιχείρηση να φέρει 
εις πέρας. «Ήταν πολύ δύσκολα, διότι έπρεπε να κλείσει µεγάλο κοµµάτι της 
αγοράς, η Horeca και να είµαστε έτοιµοι στην επανεκκίνηση, διότι δεν έχει 
ξαναγίνει ιστορικά, ούτε καν στον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο  όλα τα µαγαζιά να 
είναι κλειστά και να ανοίξουν την ίδια ηµέρα. Για να σερβιριστεί όλη αυτή η 
αλυσίδα σωστά έπρεπε να γίνει ένας τιτάνιος αγώνας και νοµίζω ότι το 
υποστηρίξαµε καλά, γιατί είδαµε ότι το καλοκαίρι υπήρξε πολύ καλή επίδοση».

Βοήθεια
Χρειάζεται 
υποστήριξη 

της παραγω-
γικότητας του 

πρωτογενή 
τοµέα, λέει ο 
κ. ∆ανιηλίδης

Νερό
Η Αθηναϊκή 

Ζυθοποιία έχει 
σε εξέλιξη ένα 

πρόγραµµα 
που ονοµάζε-
ται «Νερό για 

όλους»

Απόδοση
Μέσα από τη 
συµβολαιακή 
γεωργία έχει 

αυξηθεί η 
απόδοση της 
παραγωγής 
ανά στρέµµα

ΤOY  ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr
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Σε «συµβατική» υποβιβάστηκε το σύνο-
λο των αγροτεµαχία µε καλλιέργεια και 
συγκαλλιέργεια πορτοκαλιάς έκτασης 
756 στρεµµάτων στη Λακωνία που είχε 
χαρακτηριστεί βιολογική καθώς µετά α-
πό αιφνιδιαστικό έλεγχο του ΕΛΓΟ ∆ή-
µητρα διαπιστώθηκε ότι είχε γίνει χρήση 
µη επιτρεπόµενων φυτοπροστατευτικών.

Όπως γνωστοποιεί σε ανακοίνωση 
του, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης «O ΕΛΓΟ ∆ήµητρα πραγµατοποίη-
σε επιτόπιο έλεγχο επαλήθευσης στην 
ενταγµένη στη βιολογική γεωργία, γε-
ωργική εκµετάλλευση καλλιέργειας πορ-
τοκαλιάς  «ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ Β. ΙΩΑΝΝΗΣ»  
στη Λακωνία. Μετά από τον έλεγχο και ύ-
στερα από συνεργασία µε το Μπενάκειο 
Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο και τον Ορ-
γανισµό Ελέγχου και Πιστοποίησης, δι-
απιστώθηκε η χρήση µη επιτρεπόµενων 
φυτοπροστατευτικών ουσιών, σε καλλι-
έργεια 756 στρεµµάτων που είχε χαρα-
κτηρισθεί βιολογική και επιβλήθηκαν 
οι εξής ποινές:  Η έκταση υποβιβάστη-
κε από «βιολογική» σε «συµβατική», της 
απαγορεύτηκε η διακίνηση πορτοκα-
λιών ως βιολογικών και αποσύρθηκαν 
από την αγορά δύο τόνοι πορτοκάλια».

Συγκεκριµένα,  ο ΕΛΓΟ ∆ήµητρα πραγ-
µατοποίησε αιφνιδιαστικό και ενδελεχή 
έλεγχο στην εν λόγω επιχείρηση. Ελέγ-
χθηκαν  τα τηρούµενα έγγραφα και πα-
ραστατικά στο φάκελο του παραγωγού, 
ελήφθησαν  δείγµατα φύλλων και καρ-
πών προς ανάλυση ανίχνευσης υπολειµ-
µάτων φυτοπροστατευτικών ουσιών µη 
επιτρεπόµενων στην άσκηση της βιολο-
γικής γεωργίας, τα οποία εστάλησαν για 
ανάλυση στο Μπενάκειο Φυτοπαθολο-
γικό Ινστιτούτο. Η ανάλυση των δειγµά-
των ποσοτικοποίησε µη επιτρεπόµενες 
ουσίες στη βιολογική γεωργία. 

Ο παραγωγός υπέβαλε ένσταση επί 
της απόφασης κυρώσεων και ακολού-
θως ο Οργανισµός Ελέγχου και Πιστο-
ποίησης διενήργησε νέα δειγµατοληψία 

φύλλων πορτοκαλιάς όπου και πάλι α-
νιχνεύθηκαν µη επιτρεπόµενες ουσίες.

Ο Οργανισµός Ελέγχου και Πιστοποί-
ησης επέβαλε τις προβλεπόµενες κυρώ-
σεις για το σύνολο των αγροτεµαχίων 
µε καλλιέργεια πορτοκαλιάς ως εξής:

 Υποβιβασµό του συνόλου των αγρο-
τεµαχίων µε καλλιέργεια και συγκαλλι-
έργεια πορτοκαλιάς συνολικής έκτασης 
756 στρεµµάτων από βιολογική καλλι-
έργεια σε συµβατική. Η παραγωγή βιο-
λογικών προϊόντων από τα παραπάνω 
αγροτεµάχια επιτρέπεται µετά από 3 έτη.

  Απαγόρευση διακίνησης του προ-
ϊόντος µε αναφορά σε βιολογικό τρό-
πο παραγωγής.

 Απόσυρση των ποσοτήτων πορτο-
καλιού που είχαν τοποθετηθεί στην α-
γορά, πριν την επιβολή των κυρώσεων 
(περίπου 2 τόνοι).

Αφαίρεση βιολογικού σήματος
από παραγωγό πορτοκαλιών,
αποσύρθηκαν δύο τόνοι

Κύπριοι τυροκόμοι ζητούν ακύρωση 
της απόφασης για ΠΟΠ «Χαλλούμι»
Την ονοµασία χαλλούµι θα φέ-
ρουν αποκλειστικά από την 1η Ο-
κτωβρίου µόνο όσα προϊόντα πα-
ρασκευάζονται µε τις προδιαγρα-
φές του φακέλου προστατευόµε-
νης ονοµασίας προέλευσης (ΠΟΠ), 
µετά την έγκριση καταχώρισης τον 
Απρίλιο του 2021. Παρότι, η από-
φαση δείχνει να είναι οριστική ε-
ντούτοις την επισκιάζει η προσφυ-
γή στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο του 
Συνδέσµου Τυροκόµων Κύπρου και 
11 άλλων (µεταξύ των οποίων πα-
ραγωγοί τυριού χαλλούµι και αγε-
λαδινού γάλακτος),  κατά της Κοµι-
σιόν µε αίτηµα την ακύρωση του ε-
κτελεστικού κανονισµού για την κα-
ταχώριση της ονοµασίας «Χαλλού-
µι» (Halloumi)/«Hellim» ως ΠΟΠ».

Στην προσφυγή τους αναφέρουν, 
µεταξύ άλλων, ότι η Επιτροπή υπέ-
πεσε σε πρόδηλη πλάνη εκτίµησης 
στο αν η αίτηση καταχώρισης υπ’ 
αριθ. CY/PDO/0005/01243 πλη-
ροί τις προϋποθέσεις του κανονι-
σµού 1151/2012. Επίσης, δεν εξέ-
τασε δεόντως την αίτηση καταχώρι-
σης του όρου «Halloumi» ως ΠΟΠ.

Οι Κύπριοι αγελαδοτρόφοι δι-
αµαρτύρονται γιατί θα µείνουν έ-
ξω από τη διαδικασία παραγωγής 

του τυριού, καθώς πλέον απαιτεί-
ται το αυθεντικό χαλούµι να περι-
έχει τουλάχιστον 51% πρόβειο ή 
κατσικίσιο γάλα. Αντίθετα, θα πά-
νε χαµένες οι µεγάλες ποσότητες 
αγελαδινού γάλακτος που χρησι-
µοποιούνταν στο παρελθόν.

Σχολιάζοντας τις κινήσεις του 
Συνδέσµου Τυροκόµων, ο Κύπρι-
ος υπουργός Γεωργίας Κώστας Κα-
δής παρουσιάστηκε αισιόδοξος ό-
τι από την 1η Οκτωβρίου θα τεθεί 
σε εφαρµογή ο κανονισµός χωρίς 
προβλήµατα. Ο ίδιος ανέφερε πως 
θα καταβληθεί προσπάθεια για τρο-
ποποίηση του φακέλου έτσι ώστε 
η χρήση του αιγοπρόβειου γάλα-
κτος στο χαλλούµι να µην υπερέ-
χει του αγελαδινού µε το τέλος της 
µεταβατικής περιόδου που δόθηκε 
το 2024. Εξήγησε ότι αν δεν επιτευ-
χθεί ο στόχος τότε θα πρέπει να γί-
νει προσαρµογή στα νέα δεδοµένα. 

Σηµειώνεται ότι σήµερα η ποσό-
στωση χρήσης γάλακτος στο χαλ-
λούµι καθορίζεται µε διάταγµα του 
υπουργείου Εµπορίου, µε βάση το 
οποίο είναι 75% αγελαδινό και 25% 
αιγοπρόβειο, ενώ όσο περνούν τα 
χρόνια τα ποσοστά θα πρέπει να 
προσαρµόζονται στο 50%-50%. 

Νέο ξεκίνηµα
µε το Λευκό 
Γράµµα 
της οινοποιίας
Μπουτάρη
Για την οινοποιία 
Μπουτάρη, η ανάγκη 
για ένα νέο ξεκίνηµα 
προέκυψε τις 
δύσκολες ηµέρες 
της πανδηµίας. 
Επιλέγοντας ένα 
«δυνατό» brand name, 
που θα εµπνεύσει το 
κοινό και θα θυµίσει 
την αξία της «νέας 
αρχής», της «νέας 
σελίδας» στη ζωή µας, 
της «νέας ευκαιρίας» 
που µας δίνεται κάθε 
στιγµή, λανσάρει το 
νέο λευκό κρασί 
«ΛΕΥΚΟ ΓΡΑΜΜΑ».  
Προέρχεται από ένα 
δυνατό αρωµατικό 
blend από τις ποικιλίες 
Ασύρτικο, Sauvignon 
Blanc και Μαλαγουζιά 
από την περιοχή του 
Αµυνταίου. 

Ο διευθύνον σύµβουλος του ΕΛΓΟ 
∆ήµητρα Παναγιώτης Χατζηνικολάου.

Ποσόστωση
Οι Κύπριοι αγελα-
δοτρόφοι διαµαρ-
τύρονται γιατί θα 

µείνουν έξω από την 
διαδικασία παραγωγής 

του τυριού

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 
ΧΑΛΛΟΥΜΙ

266, 5 2020

ΕΚΑΤ.

~ 35.000
ΤΟΝΟΙ

ΕΤΗΣΙΩΣ

 47%
ΣΤΟ 

ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ
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Μπουτίκ ελαιόλαδο 
βρίσκει αγορές 
μέσω LinkedIn
Όλη η παραγωγή των 25-30 τόνων διοχετεύεται ως 
τυποποιημένο προϊόν με την ετικέτα της επιχείρησης  

Συνολικά
Η καινοτοµία 

στο marketing 
πλαισιώνεται µε τη 
φιλοσοφία της LIÁ   
που στηρίζεται στην 

αυθεντικότητα και την 
τιµιότητα, ενώ κρίσιµο 
ρόλο παίζει η υψηλή 

αισθητική στη συσκευ-
ασία και παρουσίαση 

της εταιρείας

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα 
της LIÁ είναι ότι έχει από πίσω 
δύο καλλιεργητές, δεν είναι µια 
µεγάλη απρόσωπη εταιρεία.

ΤΗΣ  ΣΟΦΙΑΣ ΣΠΥΡΟΥ 

H LIΆ   είναι µια µικρή επι-
χείρηση παραγωγής, τυπο-
ποίησης και εµπορίας ελαι-
ολάδου στα Φιλιατρά Μεσ-
σηνίας που έχει ξεχωρίσει 
για ένα κυρίως λόγο. Το ε-
ξαιρετικά αποτελεσµατικό και 
καινοτόµο µάρκετινγκ µέσα από 
τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, που 
της έχει επιτρέψει στα τελευταία δέκα χρόνια 
να κατοχυρώσει σαφές ανταγωνιστικό πλεο-
νέκτηµα σε µια σειρά αγορών του εξωτερικού. 

Ως αποτέλεσµα της αξιοποίησης στο έπα-
κρο της πλατφόρµας επαγγελµατικής δικτύω-
σης LinkedIn η LIΆ   έχει επιτύχει κάτι που πολ-
λές µπουτίκ επιχειρήσεις ελαιόλαδου αγωνί-
ζονται να καταφέρουν δηλαδή να διαθέτει το 
σύνολο του προϊόντος που ανέρχεται περίπου 
σε 25 τόνους ως πρίµιουµ τυποποιηµένο αλ-
λά και µε την ετικέτα της εταιρείας. 

Πίσω από την επιχείρηση βρίσκονται τα α-

δέρφια Χριστίνα  και Κωσταντίνος 
Στριµπάκου. Ο Κωσταντίνος έχει 
εξελίξει και εκσυγχρονίσει τις 
καλλιεργητικές πρακτικές δια-
σφαλίζοντας ότι ο καρπός φτά-
νει σε άριστη κατάσταση στο ε-

λαιοτριβείο. Από τη δεξαµενή 
και ύστερα αναλαµβάνει τα ηνία 

η Χριστίνα, επενδύοντας εργασία 
που δεν γνωρίζει ωράρια για να ανοί-

ξει πόρτες µες από τη συστηµατική αναζή-
τηση και καλλιέργεια εµπορικών συνεργασι-
ών µέσα από το LinkedIn. 

Το αποτέλεσµα της προσπάθειας είναι πο-
λύ ικανοποιητικό αφού η LIΆ   έχει καταφέρει 
να µπει σε εκλεκτά ράφια που περιλαµβάνουν 
και αλυσίδες καταστηµάτων πολυτελείας στην 
Ευρωπαϊκή και πρόσφατα στην Αµερικανική 
αγορά. Αποδεικνύοντας έτσι ότι κάθε ετικέτα 
Κορωνέικης παρά το γεγονός ότι υπάρχει πλη-
θώρα από ελαιόλαδα της ίδιας ποικιλίας στην 
αγορά µπορεί µε µάρκετινγκ  και µε εξωστρέ-
φεια να βρει το δικό της κοινό.

Παιδί της κρίσης η LIÁ δηµιουργήθηκε το 2012 µετά την απόφαση της 
Χριστίνας Στριµπάκου να εγκαταλείψει την Αθήνα και τη δουλειά της 
ως καθηγήτρια Ιταλικών και να επιστρέψει στις ρίζες της στα Φιλιατρά.

     Χριστίνα Στριµπάκου
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Το ελαιόλαδο της LIΆ που έχει στο 
σύνολό του πιστοποίηση ολοκλη-
ρωµένης διαχείρισης πρoέρχεται 
αποκλειστικά από Κορωνέικη ποι-
κιλία. Καθώς παράγεται κυρίως α-
πό πράσινους καρπούς έχει ένα µε-
σαίο φρουτώδες µε αρκετή πολυπλο-
κότητα και µε πράσινες νότες όπως 
φύλλα και βότανα. «Όταν το µυρί-
ζεις έρχεται στο νου το άρωµα από 
τις καυκαλήθρες και τα άγρια βότα-
να που βρίσκονται κάτω από τις ε-
λιές», θα πει η ίδια. Χαρακτηριστι-
κό γνώρισµα είναι επίσης η νότα α-
πό µπανάνα που διακρίνει την Κο-
ρωνέικη, ενώ «το πικρό θυµίζει ά-
γρια ραδίκια που στην αρχή έχουν 
πικρή γεύση, η οποία καταλήγει σε 
γλύκα, ενώ το πικάντικο έχει γεύση 
φρέσκου πιπεριού µε επίγευση α-
πό φρέσκα καρύδια», όπως εξηγεί. 

Marketing από τον υπολογιστή
Την ανταπόκριση που είχε η φι-

λοσοφία της LIΆ  στη αγορά επιβε-
βαιώνει το γεγονός ότι όλη η παρα-
γωγή των 25-30 τόνων διοχετεύεται 
ως τυποποιηµένο προϊόν µε την ετι-
κέτα της επιχείρησης, κάτι που πολ-

λές άλλες µπουτίκ επιχειρήσεις ε-
λαιόλαδου αγωνίζονται ακόµη να 
επιτύχουν. Κλειδί στην επιτυχία εί-
ναι η µεθοδική και εντατική προώ-
θηση, που δεν γνωρίζει ωράρια και 
αξιοποιεί τα µέσα κοινωνικής δικτύ-
ωσης. «Την προ-COVID εποχή εντό-
πιζα στην πλατφόρµα LinkedIn ιδι-
οκτήτες καταστηµάτων στο εξωτε-
ρικό µε τους οποίους πίστευα  ότι 
ταιριάζει το προφίλ µου κι έκανα έ-
να ταξίδι για να οργανώσω γευσι-
γνωσία του προϊόντος µου στην έ-
δρα τους», θα πει η κα Στριµπάκου. 

Κανένας πελάτης δεν είναι ασή-
µαντος για τη LIΆ  όσο µικρός κι αν 
είναι. «Αφιέρωσα πολύ χρόνο για να 
αναπτύξω σχέσεις και να µην είµαι 
ένα ντιζαϊνάτο µπραντ από την Ελ-
λάδα. Είµαι πάντα διαθέσιµη, ακόµη 
και νύχτα», θα πει η κα Στριµπάκου. 

Οι πωλήσεις της LIΆ  είναι κατά κυ-
ρίως σε Ολλανδία,  Αγγλία, Ελβετία 
και Αµερική. Στις πρόσφατες εµπο-
ρικές επιτυχίες της και η συνεργα-
σία µε την αλυσίδα gourmet κατα-
στηµάτων The Fresh Market στην 
Αµερική καθώς και µε την αλυσίδα 
Dille Kamille στην Ολλανδία. 

Με άρωμα από καυκαλήθρες και άγρια 
βότανα, αποκλειστικά από Κορωνέικη 

ΑΠΟ ΤΗ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ

Μέρος του οράµατος της κας Στριµπάκου ήταν 
να φέρει στη Μεσσηνία τις παραδόσεις 

του ελαιοτουρισµού που συνάντησε στη Φλωρεντία 
όπου σπούδασε. Γι’ αυτό προ πανδηµίας άνοιγε 

τον ελαιώνα της LIÁ σε επισκέπτες στους οποίους 
έκανε ξενάγηση η οποία ολοκληρωνόταν µε 

γευσιγνωσία ελαιόλαδου. 

Προβολή
Το ∆ιεθνές Συµβούλιο 
Ελαιόλαδου επέλεξε τη 

LIΑ΄ να συµµετέχει σε µη 
κερδοσκοπική δράση για 
τον Μεσογειακό ελαιώνα

ΦΙΛΙΑΤΡΑ
ΜΕΣΣΗΝΙΑ

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

agrenda@agronews.gr

Ομάδα εργασίας
Συντονιστής 
ο Αλ. Κουρής
Oµάδα Εργασίας µε αντικείµενο την 
Ελληνική ∆ιατροφή συνιστάται στο 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, 
µε απόφαση της ηγεσίας της Βάθη 
η οποία είναι αναρτηµένη στη 
∆ιαύγεια. Το συντονισµό της 
Οµάδας Εργασίας αναλαµβάνουν 
τα τακτικά µέλη Βαρβάρα Αυδή 
και Αλέξανδρος Κουρής.

Γ. Πουλόπουλος
Νέος εταίρος 
στην ΕΥ
Στο πλαίσιο της δέσµευσής της 
για τη συνεχή αναβάθµιση των 
παρεχόµενων υπηρεσιών της και τη 
δηµιουργία προστιθέµενης αξίας για 
τις ελληνικές επιχειρήσεις, η ΕΥ 
Ελλάδος καλωσορίζει στην εταιρεία 
και στη διοικητική της οµάδα τον 
Γιώργο Πουλόπουλο, ως νέο Εταίρο, 
υπεύθυνο για τις συµβουλευτικές 
υπηρεσίες προς CFOs.

HR Director 
Στην Ολυμπιακή 
Ζυθοποιία
Τη θέση της Human Resources 
Director στην Ολυµπιακή Ζυθοποιία 
ανέλαβε από την 1η Σεπτεµβρίου η 
Αλίκη Γκοβόσδη, στέλεχος µε 
πολυετή εµπειρία στη διαχείριση 
ανθρώπινου δυναµικού µεγάλων 
εταιρειών και οργανισµών στη 
χώρα µας. Η Αλίκη Γκοβόσδη 
εντάχθηκε στο δυναµικό της 
Ολυµπιακής Ζυθοποιίας το 2013 
ως HR Generalist.

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ



ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ 

Ο ελαιώνας των Ροβιών αποτέλεσε µια πρό-
τυπη µορφή καλλιέργειας και ανάπτυξης 
της ελιάς. Βασισµένος σε έναν υπερήλικο 
ελαιώνα, µε δέντρα ηλικίας άνω της χιλιε-
τίας που κατά περιπτώσεις άγγιζαν έως και 
τα 2.000 έτη, οι παραγωγοί της περιοχής 
µετέδωσαν εξαρχής µία διαφορετική φιλο-
σοφία σε όσους έβαζαν τους καρπούς του 
στο τραπέζι τους. Τον ελαιώνα δηµιούργη-
σε ο Αντώνης Παπαδόπουλος, ένας οραµα-
τιστής της εποχής του που αγαπούσε την ε-
λιά και από το 1923 έως και το 1963 φρό-
ντισε για την ανάδειξη του τοπικού αµπε-
λώνα στις Ροβιές. Κατά τη δεκαετία του ’70 
η κόρη του Αντώνη Παπαδόπουλου, Άννα, 
δώρισε τον αµπελώνα στους εργαζόµενούς 
του, κατανέµοντάς τον σε µικρότερα τεµάχια. 

Ακολούθως το 1978 δηµιουργήθηκε ο Α-
γροτικός Συνεταιρισµός των Ροβιών, ο οποί-
ος έλαβε και το δικαίωµα χρήσης των εγκα-
ταστάσεων επεξεργασίας και τυποποίησης 
της επιτραπέζιας ελιάς. Η σοδειά που συλ-
λέγεται σχεδόν στο σύνολό της βιολογική 
κατανέµεται σε βρώσιµες ποικιλίες µε προ-

εξάρχουσα την ΠΟΠ Κονσερβολιά Αµφίσ-
σης, η οποία αποτελεί και το µεγαλύτερο µέ-
ρος της παραγωγής, αλλά την  λαδολιά σε 
µικρότερη ποσότητα καθώς και Καλαµών. 
Ταυτόχρονα γίνεται και έκθλιψη µικρών 
ποσοτήτων κορωνέικης για την παραγωγή 
βιολογικού έξτρα παρθένου ελαιολάδου. 

Η πυρκαγιά του καλοκαιριού που για πολ-
λές ηµέρες έκαιγε τη Βόρεια Εύβοια, περ-
νώντας στις 4 Αυγούστου από τις Ροβιές, ά-
φησε βαθύ το αποτύπωµά της στον σπάνιο 
ελαιώνα της περιοχής, η συνολική έκταση 
του οποίου είναι περί τα 3.500 στρέµµατα. 
Μαζί του καταστράφηκαν σηµαντικό τµή-
µα της δασικής έκτασης στην περιοχή, οι 
οπωρώνες µε λεµονιές και πορτοκαλιές, 
αλλά και δέντρα όπως συκιές και αχλαδιές. 

Αξίζει να σηµειωθεί εδώ πως την κατα-
στροφή δεν απέφυγε και το σύστηµα ύδρευ-
σης για το πότισµα των δέντρων, µία δαπά-
νη που καλούνται να πραγµατοποιήσουν οι 
άνθρωποι του Συνεταιρισµού των Ροβιών, 
ανασυντάσσοντας τις δυνάµεις τους για να 
αναγεννήσουν µέρος του χαµένου ελαιώνα. 

Ο ελαιώνας των Ροβιών διήγε έτη δόξας 
κατά το παρελθόν, όταν η παραγωγή του έ-

φτασε σε περίπου 2.000 τόνους. Σταδιακά 
οι ποσότητες συρρικνώθηκαν, φτάνοντας 
τους 500 τόνους το 2019. Ωστόσο η κλιµα-
τική αλλαγή και οι έντονη ζέστη που την 
συνοδεύει επηρέασε τόσο την παραγωγή 
του 2020, όσο και τη φετινή, η οποία ανε-
ξαρτήτως των πυρκαγιών θα ήταν σηµαντι-
κά περιορισµένη. Γι’ αυτό το λόγο άλλωστε 
οι παραγωγοί της περιοχής είχαν υποβάλ-
λει αίτηση αποζηµίωσης, στο πλαίσιο αντι-
µετώπισης των συνέπειων που απορρέουν 
από την κλιµατική αλλαγή. 

Στέφανος Βαλλής: Ένας Αιγυπτιώτης 
που βρέθηκε στις Ροβιές

Ο Στέφανος Βαλλής, ένας από τους παρα-
γωγούς µε σηµαντικό κλήρο στην περιοχή, 
έλαβε το χρίσµα από την µητέρα του, η ο-
ποία διατηρούσε τον έλεγχο της αγροτικής 
περιουσίας, πριν ο ίδιος έχοντας σπουδά-
σει γεωπόνος την αναλάβει εξ ολοκλήρου 
σε ηλικία 30 χρόνων. Γεννήθηκε στην Αί-
γυπτο και ήρθε στην Ελλάδα σε εννιά του. 
«Από την πρώτη στιγµή που βρέθηκα σε 
αυτόν τον ελαιώνα, είπα ότι θέλω να ζήσω 
εδώ. Σπούδασα γεωπόνος. Ολοκληρώνο-

ντας τις σπουδές µου και αφού εµπέδωσα 
καλά τα αγροτικά πράγµατα, ανέλαβα τα η-
νία τα οποία έως τότε διατηρούσε η µητέ-
ρα µου. Τα δύο αδέλφια µου δεν ενδιαφέρ-
θηκαν ποτέ για τον πρωτογενή τοµέα», ε-
ξηγεί ο κ. Βαλλής και προσθέτει ότι «έπα-
θα σηµαντική ζηµιά από τις πυρκαγιές. Ω-
στόσο δεν έχουν καταστραφεί εντελώς τα 
δέντρα µου. Συνολικά καταµέτρησα 2.852 
δέντρα που είναι κατεστραµµένα µερικώς 
αλλά και ολικώς. Τα ολοσχερώς κατεστραµ-
µένα υπολογίζω ότι δεν θα είναι περισσό-
τερα από 300, τα οποία θα χρειαστούν επα-
ναφύτευση. Η συνολική έκταση µου ανέρ-
χεται στα 350 στρέµµατα, κάτι που σηµαί-
νει ότι έχω στην κατοχή µου συνολικά πά-
νω από 4.000 δέντρα».

Οι κυριότερες συνέπειες από τις πυρκαγιές 
και οι επιπτώσεις στην παραγωγή

Κατά τον ίδιο το σηµαντικότερο πρόβλη-
µα είναι ότι όσα δέντρα έχουν καταστραφεί 
µερικώς θα βλαστίσουν ξανά το 2022. «Επο-
µένως χάσαµε τη φετινή χρονιά, θα χάσου-
µε την επόµενη και επί της ουσίας θα έχου-
µε και πάλι παραγωγή τα έτη 2024 - 2025. 

Ο υπέργηρος ελαιώνας
των Ροβιών στην επαύριον των πυρκαγιών
Με πίστη ο συνεταιρισμός βάζει μπρος την αναγέννηση του σπάνιου ελαιώνα με δέντρα ηλικίας άνω της χιλιετίας 
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Επίσης επειδή η καλλιέργεια µας είναι βιο-
λογική, χρησιµοποιούµε κοπριά για να δη-
µιουργήσουµε οργανική ουσία. ∆εδοµένου 
ότι από την πυρκαγιά κάηκε το έδαφος αλ-
λά και η οργανική ουσία που βρίσκεται σε 
αυτό, θα έχουµε απώλειες και σε επίπεδο 
θρέψης», τονίζει ο ίδιος. 

Μία ακόµα βασική παράµετρος στην ο-
ποία στέκεται ο κ. Βαλλής είναι το γεγονός 
ότι οι ελιές που παράγονται στις Ροβιές εί-
ναι κυρίως ποικιλίας Προστατευόµενης Ο-
νοµασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) Κονσερβοε-
λιάς Αµφίσσης. Εξηγεί µάλιστα ότι ο συνε-
ταιρισµός που εµπορεύεται τις ελιές αυτές 
πλέον δεν θα έχει πρώτη ύλη. 

Ο συνεταιρισµός µισθοδοτεί τις Ροβιές 
µε περίπου 35.000 ευρώ το µήνα

Στο ερώτηµα ποια θα είναι τα επόµενα 
βήµατα, ο ίδιος απαντάει µε ευθύτητα και 
σαφήνεια: «θα το παλέψουµε». Κάνει σα-
φές ότι ο συνεταιρισµός που διατηρεί 130 
µέλη αυτή τη στιγµή, µεταξύ των οποίων 60 
ελαιοπαραγωγοί αλλά και εργάτες στην ε-
πεξεργασία και συσκευασία της επιτραπέ-
ζιας ελιάς, προσφέρει στις Ροβιές µισθούς 

περίπου 35.000 ανά µήνα. Το ποσό αυτό 
αντιστοιχεί στη συνολική µισθοδοσία του 
απασχολούµενου προσωπικού. «Γι’ αυτόν 
το λόγο αλλά και επειδή είναι κάτι που α-
γαπάµε και µας δίνει ζωή, θα συνεχίσου-
µε να το κάνουµε», αναφέρει παράλληλα 
ο συνοµιλητής µας.

Ο Στέφανος Βαλλής πρόσφατα παρέλαβε 
και ένα µικρό λιοτρίβι µε δυνατότητα έκθλι-
ψης 400 κιλών ανά ώρα, µία επένδυση που 
ο ίδιος ξεκίνησε να υλοποιεί πριν από τη 
φωτιά και επιδοτείται µέσω των προγραµ-
µάτων Leader από το Πρόγραµµα Αγροτι-
κής Ανάπτυξης. Οι µικρές ποσότητες βιο-
λογικού ελαιολάδου που θα παράγει - πε-

ρί τους 4 τόνους - προορίζονται αποκλει-
στικά για τη γερµανική αγορά, όπου ήδη 
διατηρεί εξαγωγική παρουσία.

Απαραίτητη η καταµέτρηση των ζηµιών 
πριν τη συγκοµιδή

Από την πλευρά του ο Βαγγέλης Μάρκου, 
ένα από τα ιδρυτικά στελέχη του συνεται-
ρισµού τα τελευταία χρόνια, που επί σει-
ρά ετών συµµετείχε και στο διοικητικό του 
σχήµα, αναφέρεται στην εικόνα του ελαι-
ώνα µετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 
καλοκαιριού. «Για να αναγεννηθεί ο ελαι-
ώνας και να είναι παραγωγικός όπως ήταν 
και πριν τη φωτιά, θα πρέπει να περάσουν 
τουλάχιστον 10 χρόνια», είπε στην Agrenda. 

Όπως σηµειώνει ο ίδιος, είχε στην ιδιο-
κτησία του περί τα 1.300 δέντρα, από τα ο-
ποία περίπου τα 200 από αυτά καταστρά-
φηκαν. Κι αυτό που αναµένουν οι παραγω-
γοί των Ροβιών, είναι τα κλιµάκια του ΕΛ-
ΓΑ για να καταγράψουν τις ζηµιές. «Ωστόσο 
εάν δεν έρθουν σύντοµα, θα ξεκινήσω να 
κόβω ελιές από το τέλος του µήνα, καθότι 
θα µπούµε στον χειµώνα και δεν θα έχουµε 
προλάβει να κάνουµε τίποτα», καταλήγει.

Η σοδειά, που συλλέγεται 
σχεδόν στο σύνολό της 
βιολογική, κατανέµεται 
σε βρώσιµες ποικιλίες µε 
προεξάρχουσα την ΠΟΠ 
Κονσερβολιά Αµφίσσης, 
η οποία αποτελεί και το 
µεγαλύτερο µέρος της 
παραγωγής, αλλά και λαδολιά 
σε µικρότερη ποσότητα καθώς 
και Καλαµών. Ταυτόχρονα 
γίνεται και έκθλιψη µικρών 
ποσοτήτων κορωνέικης για 
την παραγωγή βιολογικού 
έξτρα παρθένου ελαιολάδου. 

Επαναφύτευση
Συνολικά καταµετρήθηκαν 2.852 
δέντρα που είναι κατεστραµµένα 

µερικώς αλλά και ολικώς. Τα 
ολοσχερώς κατεστραµµένα δεν 
θα είναι πάνω από 300 και θα 

χρειαστούν επαναφύτευση
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Ο ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΤΩΝ ΡΟΒΙΩΝ
ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ
ΕΛΑΙΩΝΑ ΡΟΒΙΩΝ

3.500
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ~60
ΑΤΟΜΑ
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Στην αναγνώριση ως Εθνικής της «∆ιεπαγγελ-
µατικής Οργάνωσης Ελληνικού Ρυζιού» Ν.Π.Ι.∆, 
προχώρησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. 
Η ∆ιεπαγγελµατική Ρυζιού αναγνωρίζεται ως µη 
κερδοσκοπική Οργάνωση, µε έδρα τη ΒΙΠΕ Σίν-
δου (τοµέας Α8 Ο.Τ. 5Β, ΒΙΠΕ Σίνδου) του ∆ήµου 
∆έλτα της Π.Ε Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση της αρµόδι-
ας διεύθυνσης του ΥπΑΑΤ, η «∆ιεπαγγελµατική 

Οργάνωση Ελληνικού Ρυζιού» πληροί τις οριζόµε-
νες προϋποθέσεις αναγνώρισης ως Εθνική ∆.Ο., 
του άρθρου 54 του Ν.4647/2019 και τεκµηρίω-
σε ότι κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης α-
ναγνώρισης, αντιπροσωπεύει δια των µελών της 
το 57% (Μέσος Σταθµικός Όρος) του συνόλου 
των ποσοτήτων ρυζιού που παρήχθησαν σε επί-
πεδο χώρας και παραδόθηκαν στους συνεταιρι-
σµούς για την τελική διάθεσή τους στο εµπόριο 

και το 84% (Μέσος Σταθµικός Όρος) στον κλάδο 
µεταποίησης και εµπορίας ρυζιού από τις εται-
ρείες Μεταποίησης και Εµπορίας µελών της ∆.Ο. 
σε επίπεδο χώρας, κατά την τριετία 2018-2020».

Επιπλέον η Εθνική ∆ιεπαγγελµατική Οργά-
νωση Ελληνικού Ρυζιού εγγράφεται στο Εθνι-
κό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισµών και άλ-
λων συλλογικών φορέων, µετά την έκδοση της 
Απόφασης Αναγνώρισης.

Εθνική πλέον η Διεπαγγελματική Ελληνικού Ρυζιού

Αυστηρό 
μήνυμα έστειλε 
ο πρωθυπουργός 
Κυριάκος 
Μητσοτάκης από το 
βήμα της 85ης ΔΕΘ 
σε όσους επιχειρούν 
ελληνοποιήσεις 
προϊόντων

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

«Μην τολµήσετε, θα σας βρούµε και θα σας 
τιµωρήσουµε». Με την φράση αυτή του πρω-
θυπουργού από το βήµα της 85ης ∆ΕΘ, επι-
χειρήθηκε να δοθεί ένα σαφές µήνυµα τάξης 
στην αγορά, που τα τελευταία χρόνια βρίθει 
από περιστατικά καταστρατηγήσεων ιδιαί-
τερα στον τοµέα της αγροδιατροφής. Στην 
κατεύθυνση αυτή, και το υπό κατάρτιση νο-
µοσχέδιο το επόµενο διάστηµα που θα ει-
σάγει αυστηρούς ελέγχους στην αγορά κυ-
ρίως ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντων και ηχηρά πρό-
στιµα και δηµοσιοποίηση των παραβατών. 
Παράλληλα, θα καθιστά εφαρµοστέες στην 
πράξη τις δικλίδες προστασίας για τις αθέ-
µιτες πρακτικές και διαµορφώνοντας όρους 
για καλύτερες τιµές παραγωγού.

Σηµειωτέον, το τελευταίο διάστηµα, µετά 
τα κρούσµατα νοθείας φέτας από εγχώριες 
επιχειρήσεις σε αγορές του εξωτερικού, αν 
µη τι άλλο γίνεται εµφανής µια προσπάθεια 
να «ξυπνήσουν» οι ελεγκτικοί µηχανισµοί. 

Την ίδια ώρα, πέρα από τις αλλαγές στο 
θεσµικό πλαίσιο ελέγχου των τροφίµων, ε-
πιχειρείται να αξιοποιηθούν και οι νέες τε-
χνολογίες για ταυτοποίηση των ισοζυγίων 
σε καίρια προϊόντα, όπως το γάλα, το ελαι-
όλαδο και το µέλι, όπου διαπιστώνονται και 
τα περισσότερα κρούσµατα νοθείας. 

Το σύστηµα «Άρτεµις plus» του ΕΛΓΟ ∆ή-
µητρα, κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. 
Μάλιστα, παρουσιάστηκε στον πρωθυπουρ-
γό από τον ∆ιευθύνων Σύµβουλος του ΕΛ-
ΓΟ ∆ήµητρα Π. Χατζηνικολάου, όταν αυτός 
επισκέφθηκε το περίπτερο του υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης στη ∆ΕΘ.
Το σύστηµα Άρτεµις plus, που αφορά τους 

ελέγχους στα τρόφιµα, το έχει εξελίξει ο ΕΛ-
ΓΟ ∆ήµητρα µε χρήση τεχνολογίας αιχµής 
και ήδη εφαρµόζεται πιλοτικά σε 200 κτηνο-
τρόφους στην περιοχή της Ελασσόνας. Το 
δεύτερο σύστηµα αφορά την καλλιέργεια 
ρυζιού από τον Κώστα Κράββα σε οριζώνες 
1.200 στρεµµάτων στη Χαλάστρα Θεσσαλο-
νίκης, και συνδέει την τεχνολογία µε µια πα-
ραδοσιακή δραστηριότητα, έχοντας ως απο-
τέλεσµα 16% αύξηση της απόδοσης και 20% 
µείωση του κόστους παραγωγής.

Κατά την παρουσίαση των δύο συστηµά-

των ο υπουργός Σπήλιος Λιβανός δήλωσε: 
«Προσπαθούµε να συνδέσουµε την έρευνα 
του «ΕΛΓΟ ∆ήµητρα», που είναι ο ερευνητι-
κός βραχίονας του Υπουργείου µε την εθνι-
κή µας στρατηγική και ταυτόχρονα µε τον ι-
διωτικό τοµέα. Το πρώτο που θα δούµε είναι 
ο τρόπος που αξιοποιούµε την τεχνολογία, 
µε ένα σύστηµα,  το οποίο ελέγχει τα ισοζύ-
για του γάλατος και µε αυτόν τον τρόπο δη-
µιουργούµε το πλαίσιο ελέγχου για τις ελ-
ληνοποιήσεις, το οποίο έχει ως αποτέλεσµα 
την αύξηση της τιµής του γάλακτος κατά 50% 
από την αρχή του χρόνου. Στόχος  µας είναι 
ο ψηφιακός µετασχηµατισµός του αγροδια-

Μετά τα κρούσµατα 
νοθείας φέτας από 
εγχώριες επιχειρή-
σεις σε αγορές του 
εξωτερικού, γίνεται 
προσπάθεια να «ξυ-
πνήσουν» οι ελεγκτι-
κοί µηχανισµοί. 

«Θα σας τιμωρήσουμε»

Την ανάσα ελεγκτών
θα ακούν οι νοθευτές
των τροφίμων

ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ

ΕΚΤΑΚΤΑ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

∆ΙΕΝΕΡΓΗΘΗΚΑΝ

ΕΛΕΓΧΟΙ

4.264

ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Α’ΕΞΑΜΗΝΟ 2021)

74,2%

6%

ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΙ

19,8%

ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ

66

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ
ΠΡΟΣΤΙΜΑ

130

ΠΗΓΗ: ΕΦΕΤ
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Σταθµούς συγκέντρωσης οινοστάφυλων για α-
πόσταξη κρίσης έστησε από τις 17 Σεπτεµβρίου 
η Ένωση Ηρακλείου, σε µια προσπάθεια απορ-
ρόφησης των πλεοναζουσών ποσοτήτων του Νο-
µού. Το Οινοποιείο στην Αυγενική και οι σταθ-
µοί συγκέντρωσης σε Αρκαλοχώρι - Πύργο και 
Αρχάνες θα επαναλειτουργήσουν και η παραλα-
βή οινοσταφύλων θα γίνεται από 10.00 π.µ.έως 
19.00 µ.µ. Η κίνηση αυτή έρχεται έπειτα από πρω-

τοβουλία της ηγεσίας της ΕΑΣΗ, χωρίς µάλιστα 
να υπάρχουν διαβεβαιώσεις από το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης περί ενεργοποίησης του 
µέτρου απόστασης κρίσης. 

Σε σχετική ανακοίνωση, που υπογράφει ο πρό-
εδρος της Ένωσης κ. Σταύρος Γαβαλάς, αναφέ-
ρει: Η Ένωση Ηρακλείου αφουγκραζόµενη την 
αγωνία των παραγωγών οινοσταφύλων και µη 
έχοντας καµία γραπτή δέσµευση από το υπουρ-

γείο Αγροτικής Ανάπτυξης για αύξηση των κον-
δυλίων της απόσταξης κρίσης, καλείται για µία 
ακόµα φορά να σηκώσει  µόνη της το βάρος της 
απορρόφησης των οινοσταφύλων του νοµού Η-
ρακλείου. Παρά το γεγονός ότι, οι δεξαµενές της 
είναι γεµάτες και δεν υπάρχει διαθέσιµος χώ-
ρος, θα µεταφέρει άµεσα µε µεγάλο κόστος πο-
σότητες κρασιού σε άλλους αποθηκευτικούς χώ-
ρους τους οποίους ενοικίασε για αυτό το σκοπό». 

Σηκώνει το βάρος απόσταξης η Ένωση Ηρακλείου

Το σήµα για τη λήψη άδειας ή µη εγκα-
τάστασης µιας σταβλικής µονάδας και 
µάλιστα εντός 50 ηµερών θα δίνει η αρ-
µόδια τοπική ∆ΑΟΚ, απαλλάσσοντας 
κτηνοτρόφους από χρονοβόρα «περα-
ντζάδα» σε διάφορες υπηρεσίες. Η ε-
πί της ουσίας «υπηρεσία µιας στάσης», 
εισάγεται στο υπό διαβούλευση νοµο-
σχέδιο (14 έως 29 Σεπτεµβρίου) του υ-
πουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, σύµ-
φωνα µε το οποίο επιχειρείται να λυ-
θούν ζέοντα ζητήµατα γραφειοκρατίας 
που έχουν κρατήσει σε «οµηρία» κτη-
νοτρόφους και χωρίς άδεια περίπου 
το 80% των σταβλικών εγκαταστάσε-
ων. Η έγκριση ίδρυσης ισχύει για δύο 
χρόνια µε δυνατότητα παράτασης ενός 
έτους. Το νοµοσχέδιο «Μέτρα διευκό-
λυνσης και εκσυγχρονισµού της ίδρυ-
σης και λειτουργίας κτηνοτροφικών ε-
γκαταστάσεων», µεταξύ άλλων,εισάγει:

-Τροποποιήσεις στον ορισµό των 
πρόχειρων καταλυµάτων ζώων και του 
λειτουργικού χώρου αυτών, προκειµέ-
νου να ανταποκρίνονται στη σηµερινή 
διαµορφωθείσα κατάσταση. 

-Κίνητρα για τον εκσυγχρονισµό των 
κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και επι-
τάχυνση καθετοποίησης της λειτουργίας 
τους µε επιχειρήσεις µεταποίησης προ-
ϊόντων-υποπροϊόντων ιδιοπαραγωγής.

-Κατάργηση ορισµένων δικαιολογη-
τικών από τους φορείς κτηνοτροφικών 
εγκαταστάσεων της κατηγορίας Β’ για 

χορήγηση έγκρισης ίδρυσης και υπο-
βολή γνωστοποίησης λειτουργίας τους.

-Θέσεις, ελάχιστη έκταση, ελάχιστες 
αποστάσεις κτηνοτροφικών εγκαταστά-
σεων πέρα από κατοικηµένες περιοχές. 
Η µέτρηση των ελάχιστων αποστάσεων 
γίνεται µε βάση τους πίνακες κατάτα-
ξης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσε-
ων, ανάλογα µε τη δυναµικότητα τους.

-Σε υφιστάµενες κτηνοτροφικές ε-
γκαταστάσεις, µε δυναµικότητα µεγα-
λύτερη από αυτή που καθορίζουν οι οι-
κείοι Περιφερειάρχες για τη διατήρηση 
οικοσίτων ζώων, οι οποίες, κατά την έ-
ναρξη ισχύος του νόµου, ήταν εγκατε-
στηµένες είτε εντός ορίων κατοικηµέ-
νων περιοχών είτε πλησίον αυτών,και 
διέθεταν ζωικό κεφάλαιο, χορηγείται: 
α) άδεια διατήρησης κτηνοτροφικής ε-
γκατάστασης και β) αριθµός καταχώρι-
σης από την αρµόδια κτηνιατρική αρ-
χή, εφόσον δεν έχει ήδη χορηγηθεί.

-Έγκριση επέµβασης σε χορτολιβα-
δικές και βραχώδεις εκτάσεις (Τροπο-
ποίηση της παρ. 2 του άρθρου 45 του 
ν. 998/1979). Κάθε επιτρεπτή επέµβα-
ση σε δάση και δασικές εκτάσεις απο-
τελεί  εξαιρετικό µέτρο. Επέµβαση σε 
δάση και δασικές εκτάσεις ως και σε 
δηµόσιες χορτολιβαδικές και  βραχώ-
δεις εκτάσεις, επιτρέπεται µετά από  έ-
γκριση του Συντονιστή της οικείας Α-
ποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, µετά από 
εισήγηση της οικείας δασικής αρχής.

τροφικού τοµέα, που θα µας επιτρέψει να α-
ναπτύξουµε το σύστηµα ελέγχου σε όλη την 
Ελλάδα( µέχρι τώρα ήταν πιλοτικό) και να το 
επεκτείνουµε και σε άλλα προϊόντα( όπως το 
µέλι, λάδι) για να διευρύνουµε τους ελέγχους 
και να δηµιουργήσουµε ένα θεσµικό κανο-
νιστικό πλαίσιο που να προάγει την δικαιο-
σύνη και τη νοµιµότητα και κυρίως να στη-
ρίζει τον Έλληνα παραγωγού».

Κάπου εκεί, εντυπωσιασµένος ο πρωθυ-
πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τα δύο 
συστήµατα έστειλε ένα αυστηρό µήνυµα σε 
όσους επιχειρούν να κάνουν ελληνοποιήσεις 
προϊόντων: «Έχω µιλήσει πολλές φορές για 
το πώς η τεχνολογία µπορεί να µας βοηθή-
σει να αυξήσουµε την παραγωγικότητα µας, 
να µειώσουµε το κόστος, να εντοπίσουµε πα-
ραβατικές συµπεριφορές. Είχαµε δεσµευθεί 
πριν µας εµπιστευθεί ο ελληνικός λαός ότι θα 
πατάξουµε τις παράνοµες ελληνοποιήσεις,. 
Το κάνουµε πράξη. Οι κτηνοτρόφοι µας βλέ-
πουν το αποτέλεσµα ήδη στην αύξηση της τι-
µής του γάλατος. Σε όσους πιστεύουν ακόµα 
ότι µπορούν να επιµείνουν σε τέτοιες παραβα-
τικές συµπεριφορές, τους λέω να µην µπουν 
καν στον κόπο, να το ξεχάσουν, θα σας βρού-
µε και θα σας τιµωρήσουµε».

Για 2 έτη
Η έγκριση 

ίδρυσης µιας 
σταβλικής εγκα-
τάστασης ισχύει 

για χρονικό 
διάστηµα δύο 

ετών µε δυνατό-
τητα παράτασης 

ενός έτους

Κτηνοτροφική άδεια μέσα σε 50 μέρες
και μεταποίηση εντός του στάβλου

Για διατήρηση
έως 31.12.2021

Όσες κτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις 
λειτουργούσαν εντός 
ή πλησίον κατοικηµένων 
περιοχών υποχρεούνται 
να υποβάλουν αίτηµα 
στη ∆ΑΟΚ µέχρι 
31.12.2021. Έως την 
ηµεροµηνία αυτή 
αναστέλλεται η ισχύς 
των διοικητικών πράξεων 
που εκδόθηκαν αλλά δεν 
εκτελέστηκαν και 
διατάσσουν τη διακοπή 
λειτουργίας, την 
αποβολή, την κατεδάφιση 
ή την επιβολή προστίµου. 
Οι διοικητικές πράξεις 
του προηγούµενου 
εδαφίου ανακαλούνται 
οριστικά εφόσον εκδοθεί 
η άδεια διατήρησης. 
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Ευθεία 
άρνηση 
Λιβανού 
για ενίσχυση 
στο βαμβάκι
Ξεκάθαρο «όχι» είναι τελικά η απάντηση 
Λιβανού αναφορικά µε την ειδική ενίσχυση 
της παραγωγής βάµβακος του 2020 λόγω 
κορωνοϊού, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος 
αναγνωρίζει µε βάση τα στοιχεία που 
κατέθεσε στη βουλή, ότι η απώλεια 
εισοδήµατος των καλλιεργητών λόγω των 
πιέσεων στην αγορά, ήταν τουλάχιστον της 
τάξεως του 6,8%. 
Χαρακτηριστικό στοιχείο της αρνητικής 
διάθεσης απέναντι στον συγκεκριµένο 
κλάδο παραγωγών είναι το γεγονός ότι ο 
υπουργός µπλέκει τη τελική του απόφαση 
µε τις κρατικές ενισχύσεις που δόθηκαν 
λόγω της θεοµηνίας «Ιανός», καθώς επίσης 
και µε τις γνωστές επιστρεπτέες 
προκαταβολές (το λέει και η λέξη) οι οποίες 
αφορούσαν το σύνολο των επαγγελµατιών 
και επιχειρήσεων της χώρας. 
Πιο συγκεκριµένα, σε απάντησή του προς 
τον βουλευτή Λάρισας ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλη 
Κόκκαλη, ο κ. Λιβανός αναφέρει µεταξύ 
άλλων: «Μιλάτε για απώλεια εισοδήµατος 
της τάξεως του 30-35% λόγω χαµηλών 
τιµών. Σας καταθέτω το Ενηµερωτικό 
Σηµείωµα της αρµόδιας υπηρεσίας του 
ΥΠΑΑΤ όπου σαφώς προκύπτει ότι από το 
2016 έως το 2020 η τιµή του βαµβακιού 
κυµαίνεται στα ίδια περίπου επίπεδα µε 
µικρές αποκλίσεις. Συγκεκριµένα η µείωση 
για το 2020 σε σχέση µε την προηγούµενη 
χρονιά είναι της τάξεως του 6,8%. Μιας 
χρονιάς που είχαµε τον ΙΑΝΟ και για τον 
οποίο οι βαµβακοκαλλιεργητές έλαβαν 
άµεσα από τον ΕΛΓΑ 23,4 εκατ ευρώ».
Όσον αφορά την αναπλήρωση χαµένου 
εισοδήµατος λόγω covid, ο υπουργός 
αναφέρει ότι «οι βαµβακοκαλλιεργητές 
επωφελήθηκαν από ενισχύσεις που 
δόθηκαν µέσω του ΥΠΟΙΚ (επιστρεπτέες 
προκαταβολές). Συγκεκριµένα, το σύνολο 
του ποσού που δόθηκε ως επιστρεπτέα 
προκαταβολή στους παραγωγούς 
βαµβακιού είναι 47.656.815,43 ευρώ».

Σχέδιο εξυγίανσης ΟΠΕΚΕΠΕ 
για ελέγχους και πληρωμές
Υποσχέσεις Λιβανού ότι θα αλλάξει οριστικά το τοπίο στις αγροτικές επιδοτήσεις

ΤOY  ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ 
liamis@agronews.gr

Για µία µεγάλη µεταρρύθµιση στον ΟΠΕΚΕ-
ΠΕ η οποία θα εξυγιάνει τους µηχανισµούς ε-
λέγχου του Οργανισµού και του τρόπους πλη-
ρωµής των δικαιούχων αγροτών, έκανε λό-
γο ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπή-
λιος Λιβανός, κατά τη διάρκεια της συνδιά-
σκεψης για τη νέα ΚΑΠ που πραγµατοποιή-
θηκε την περασµένη Πέµπτη στα πλαίσια της 
∆ΕΘ. Όπως είπε «τις επόµενες ηµέρες θα µι-
λήσουµε µε νούµερα και πολιτικές», υποστη-
ρίζονται πως η µεταρρύθµιση που θα ανακοι-
νωθεί θα «βάλει τέλος στην αδικία και θα πά-
ψουν οι ίδιοι επιτήδειοι µε τις δόλιες ενέρ-
γειές τους να ζηµιώνουν τους πολλούς που 
δουλεύουν την αγροτική γη». Χωρίς να προ-
σφέρει επιπλέον λεπτοµέρειες για τον στρα-
τηγικό σχεδιασµό της χώρας, ο υπουργός τό-
νισε πως τα επόµενα χρόνια θα στηριχθούν 
µόνο όσοι πράγµατι έχουν ανάγκη τις επιδο-
τήσεις για να συνεχίσουν να παράγουν και 
όχι «όσοι εκµεταλλεύονται τις αδυναµίες του 
συστήµατος και πλουτίζουν στις πλάτες των 
παραγωγών».

Παράλληλα, ο υπουργός, κατά την οµιλία 
του, ανακοίνωσε πως στο πλαίσιο των ελέγ-
χων και των κυρώσεων για τις ελληνοποιή-
σεις, επιχειρείται να δηµιουργηθεί ένα νέο θε-
σµικό πλαίσιο για τα ΠΟΠ και τα βιολογικά 
προϊόντα, το οποίο θα είναι πιο δίκαιο και α-

ποτελεσµατικό. Μάλιστα, όσον αφορά τα ΠΟΠ 
προϊόντα και τις περιπτώσεις νοθείας τόνισε 
πως µέσα στο Σεπτέµβριο θα είναι έτοιµο το 
νέο πλαίσιο, ενώ για τα βιολογικά προϊόντα 
έως το τέλος του χρόνου θα έχει καθαρογρα-
φεί. Όσον αφορά τη νέα ΚΑΠ, ο υπουργός 
επανέλαβε την πρόθεση κατάργησης των ι-
στορικών δικαιωµάτων από το 2022 έως το 
2026, την πρόθεση στήριξης µέσω συνδε-
δεµένων της κτηνοτροφίας και των ζωοτρο-
φών και την ενεργοποίηση της αναδιανε-
µητικής ενίσχυσης χάριν των µικροµεσαί-
ων εκµεταλλεύσεων. 

Από εκεί και πέρα, την παρουσίαση πτυ-
χών της νέας ΚΑΠ ανέλαβε η Χρυσούλα Θε-
οδωρίδου από το Τµήµα ΚΑΠ & Ευρωπαϊκών 
Σχέσεων ∆/νση Αγροτικής Πολιτικής του Υ-
ΠΑΑΤ. Σύµφωνα µε την ενδεικτική κατανο-
µή των άµεσων ενισχύσεων που παρουσία-

σε, η Ελλάδα φαίνεται αναµένεται να µοιρά-
σει τον Εθνικό Φάκελο ως εξής:

-Βασική ενίσχυση: 862.598.960 ευρώ (µεί-
ωση από 1.091.170.000 ευρώ)

-Αναδιανεµητική ενίσχυση: 179.707.700 
ευρώ (νέο)

-Νέο πρασίνισµα: 449.269.250 ευρώ (νέο)
-Νέοι γεωργοί: 35.941.540 ευρώ (από 

36.692.000 ευρώ)
-Συνδεδεµένη στήριξη 15%: 269.561.550 

ευρώ (από 182.056.000 ευρώ)
-Μεταφορά 5% στον Πυλώνα ΙΙ: 94.583.000 

ευρώ (από 96.558.850 ευρώ)
Αξίζει να σηµειωθεί εδώ πως τα όσα ειπώ-

θηκαν στην εκδήλωση σε σχέση µε τον σχε-
διασµό του στρατηγικού σχεδίου της ΚΑΠ, 
δεν διέφεραν ιδιαίτερα από τα όσα έγιναν 
γνωστά στα τέλη του Ιουλίου, κατά την τε-
λευταία συνδιάσκεψη. Όπως φαίνεται, η η-
γεσία του ΥΠΑΑΤ δεν µοιάζει πρόθυµη να 
µοιραστεί ακόµα επίσηµα τις σκέψεις της, 
παρόλο που, έως το ∆εκέµβριο, θα αποστα-
λεί το στρατηγικό σχέδιο στην ΕΕ για διορ-
θώσεις και έγκριση. 

Τέλος, στην εισήγησή του, ο Περιφερειάρ-
χης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζι-
τζικώστας ζήτησε για την ερχόµενη περίοδο, 
τα κονδύλια στα προγράµµατα αγροτικής α-
νάπτυξης όπως είναι οι Νέοι Αγρότες και τα 
Σχέδια Βελτίωσης να µοιράζονται πιο δίκαια 
στις περιφέρειες και αναλόγως που εµφανί-
ζεται το µεγαλύτερο ενδιαφέρον. 

Εξαγγελίες
«Τις επόµενες µέρες θα εξαγγεί-
λουµε συγκεκριµένες µεταρρυθ-
µίσεις και µέτρα πουθα αλλάξουν 
οριστικά το τοπίο πληρωµών και 

ελέγχων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ» 
υποστήριξε ο κ. Λιβανός
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Μόλις πριν από λίγες ηµέρες δόθηκε µε επίσηµο 
τρόπο στη δηµοσιότητα το όνοµα της εταιρείας 
η οποία βρέθηκε να εξάγει για Φέτα ΠΟΠ 
παραποιηµένο προϊόν από ελεγκτικούς µηχανισµούς 
της Σουηδίας προ τετραµήνου. Συγκεκριµένα, 
σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση του ΕΛΓΟ 
∆ήµητρα, ο Οργανισµός προχωρά σε προσωρινή 
ανάκληση πιστοποίησης της Επιχείρησης 
«L.A. FARM Α.Ε.», η οποία ήταν ενταγµένη στο 
Μητρώο Πιστοποιηµένων Επιχειρήσεων, για τη 

δραστηριότητα της  παραγωγής και συσκευασίας 
µε σκοπό την εµπορία, του προϊόντος «Φέτα ΠΟΠ». 
Η υπόθεση ήταν εις γνώση των αρµόδιων οργάνων 
της πολιτείας τουλάχιστον δύο µήνες πριν 
ξεκινήσουν να διαρρέουν φήµες τον περασµένο 
Ιούλιο, κάτι που µαρτυρά και την θεσµική αδυναµία 
να προστατευθεί το προϊόν. Η υπόθεση θα 
διαβιβαστεί στην πρωτοβάθµια επιτροπή Εξέτασης 
Παρατυπιών και Παραβάσεων ΥΠΑΑΤ, προτού 
ανακοινωθούν οι όποιες κυρώσεις.

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Σε ναυάγιο οδηγήθηκαν, όπως ό-
λα δείχνουν, οι ιδιότυπες αρχαιρε-
σίες για την εκλογή των νέων ορ-
γάνων διοίκησης στη νεοσύστατη 
∆ιεπαγγελµατική Οργάνωση για 
τη Φέτα, κατά τη διάρκεια γενικής 
συνέλευσης που πραγµατοποιή-
θηκε τη ∆ευτέρα στον Τύρναβο 
(∆ηµοτικό Θέατρο).

Στον απόηχο των αποκαλύψε-
ων για νοθείες στην παρασκευή 
της Φέτας και µε τους πρωταγωνι-
στές της παραβατικότητας να κα-
τέχουν 2 από τις 31 θέσεις στην 
προσωρινή Γενική Συνέλευση της 
∆ιεπαγγελµατικής για τη Φέτα, η 
προσπάθεια για τη συγκρότηση 
του πρώτου προεδρείου της εν λό-
γω οργάνωσης οδηγήθηκε, όπως 
ήταν φυσικό, σε ναυάγιο. 

Αποκλεισµός πραγµατικών 
κτηνοτρόφων 

Είχε προηγηθεί βέβαια, ο απο-
κλεισµός των πραγµατικών κτη-
νοτρόφων από τις επίσηµες θέ-
σεις του οργάνου. Αρκεί να ανα-
φερθεί ότι το έγγραφο για την επί-
σηµη αναγνώριση της ∆ιεπαγγελ-
µατικής (από το υπουργείο Αγρο-
τικής Ανάπτυξης) εκδόθηκε µέσα 
στον Αύγουστο, µε την υπεύθυνη 
της αρµόδιας υπηρεσίας να βρί-
σκεται σε καλοκαιρινή άδεια και 
να παρακάµπτονται έτσι οι αρχές 
βάσει των οποίων θα µπορούσε να 
προχωρήσει η αναγνώριση. 

Το κύριο ζήτηµα εντοπίζεται στην 
αδυναµία των αρχών να οριοθετή-
σουν τις διαδικασίες κάτω από τις 
οποίες µπορεί να εξασφαλισθεί µια 
αυθεντική εκπροσώπηση των συ-
ντελεστών του κλάδου, στη δυσκο-
λία των κτηνοτρόφων να ορίσουν 

µε γνήσιο τρόπο τα του οίκου τους 
και στην προσπάθεια κάποιων «ε-
κλεκτών» της γαλακτοβιοµηχανί-
ας να εκµεταλλευθούν αυτό το κε-
νό και να ελέγξουν κατ’ ουσία τα 
επίσηµα όργανα αλλά και το χα-
ρακτήρα της οργάνωσης.

Μέσα σ’ αυτό το κλίµα, η συµµε-
τοχή στη λίστα µελών της γενικής 
συνέλευσης της οργάνωσης, του-
λάχιστον όπως αυτή αναγνώστη-
κε από το προσωρινό προεδρείο, 
δύο τυροκόµων που ελέγχονται 
για εκτεταµένη νοθεία στην πα-
ρασκευή της Φέτας και ευθεία πα-
ράβαση των κανόνων του ΠΟΠ, έ-
ριξε λάδι στη φωτιά. Αποτέλεσµα 
να αµφισβητηθεί εξ αρχής η όλη 
διαδικασία και να δώσει αφορµή 
για τις πρώτες αποχωρήσεις, µετα-
ξύ των οποίων και αυτής του Περι-

φερειάρχη Ηπείρου, Αλέξανδρου 
Καχριµάνη (φωτό) ο οποίος σηµει-
ωτέον συµµετέχει µε την ιδιότητα 
του κτηνοτρόφου στην προσωρι-
νή Γενική Συνέλευση.

Ψήφισαν µόνο 18 µέλη
Ακολούθησαν διαδικαστικά τερ-

τίπια και παρεµβάσεις ωρών α-
πό όλους τους συµµετέχοντες, ω-
στόσο, δεν κατέστη δυνατό η ψη-
φοφορία για την εκλογή της 9µε-
λούς διοίκησης να γίνει µε τη συµ-
µετοχή τουλάχιστον των 2/3, δη-
λαδή των 22 από τα 31 µέλη της 
Γενικής Συνέλευσης. Απ’ ότι έγι-
νε γνωστό, έµειναν στην αίθουσα 
και τελικά ψήφισαν µόνο 18 µέ-
λη, αντίθετα αποχώρησαν τα µέ-
λη που προέρχονται από την Πα-
νελλήνια Ένωση Κτηνοτρόφων, 

τον Σύνδεσµο Ελληνικής Κτηνο-
τροφίας, τον ∆ιακλαδικό Συνεται-
ρισµό και τον Ο∆ΙΠΠΑΦ. 

Η εξέλιξη αυτή οδηγεί στο συ-
µπέρασµα ότι το νέο 9µελές συµ-
βούλιο είναι νοµικά έκθετο, επο-
µένως δεν είναι σε θέση να συ-
γκροτηθεί σε σώµα και να εκλέ-
ξει το νέο πρόεδρο της ∆ιεπαγγελ-
µατικής Οργάνωσης για τη Φέτα. 

Το πού θα καταλήξουν τα πράγ-
µατα θα το δείξει ο χρόνος. Η µέ-
ρα που προηγήθηκε πάντως έδει-
ξε ότι µεταξύ των συντελεστών του 
κλάδου της Φέτας δεν υπάρχει α-
κόµα το κατάλληλο κλίµα και η α-
µοιβαία εµπιστοσύνη για τη δηµι-
ουργία µιας οργάνωσης που θα εί-
ναι σε θέση να βάλει τάξη στα µε-
γάλα ανοιχτά θέµατα γύρω από το 
συγκεκριµένο προϊόν. 

Νέο ναυάγιο στη 
Διεπαγγελματική 
Οργάνωση Φέτας

Η συμμετοχή 
στη λίστα μελών 

της γενικής 
συνέλευσης της 

Διεπαγγελματικής, 
δύο τυροκόμων 

που ελέγχονται για 
νοθεία στη Φέτα 
ναρκοθέτησε τη 

συγκρότηση του 
πρώτου προεδρείου 

Εν αναµονή κυρώσεων
για την τελευταία

περίπτωση νοθείας

9μελές
Το νέο 9µελές συµβούλιο 
είναι νοµικά έκθετο, δεν 
είναι σε θέση να 
συγκροτηθεί σε σώµα και να 
εκλέξει το νέο πρόεδρο της 
∆ιεπαγγελµατικής 
Οργάνωσης για τη Φέτα. 

Ψήφισμα
∆εν κατέστη δυνατό η 
ψηφοφορία για την εκλογή 
της 9µελούς διοίκησης να 
γίνει µε τουλάχιστον τα 2/3, 
δηλαδή µε τα 22 από τα 31 
µέλη της γενικής 
συνέλευσης

Κλίμα
Όλα δείχνουν ότι µεταξύ 
των συντελεστών του 
κλάδου της Φέτας δεν 
υπάρχει ακόµα το κατάλληλο 
κλίµα και η αµοιβαία 
εµπιστοσύνη για τη 
δηµιουργία µιας οργάνωσης 
που θα είναι σε θέση να 
βάλει τάξη στα µεγάλα 
ανοιχτά θέµατα γύρω από 
το συγκεκριµένο προϊόν. 
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ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΙΟΛΙΟΣ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΟΚ
«Όταν κάνεις σχέδια για 
το µέλλον, γελά ο Θεός. 
Πραγµατικός ηγέτης δεν 
είναι αυτός που θέλει να 
φτιάξει τα πράγµατα από 
µόνος του, αλλά αυτός που 
προετοιµάζει το έδαφος 
για να το παραλάβει 
κάποιος και να τα πάει 
καλύτερα. Όχι να λέµε 
µετά από σένα το χάος».

ΛΑΝΑ ΝΤΕΛ ΡΕΪ 
ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΣΤΡΙΑ
«Θα κρατήσω τον κύκλο 
µου λίγο πιο περιορισµένο 
και θα συνεχίσω µε άλλες 
δεξιότητες, ενδιαφέροντα 
[σ.σ για απενεργοποίηση 
των λογαριασµών της στα 
µέσα κοινωνικής 
δικτύωσης]. Αυτό 
συµβαίνει επειδή έχω 
τόσες άλλες ασχολίες που 
απαιτούν ιδιωτικότητα».

ΑΡΜΙΝ ΛΑΣΕΤ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
«Ένας νέος ψυχρός 
πόλεµος θα µας έκανε 
µεγάλο κακό. Η Κίνα 
ανταγωνίζεται οικονοµικά 
την Ευρώπη, παραβιάζει τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα και 
δεν είναι δηµοκρατία. 
Αλλά η Ευρώπη πρέπει να 
αντιµετωπίσει µε κάποιον 
τρόπο τον (οικονοµικό) 
ανταγωνισµό της Κίνας».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΑΛΗΘΕΙΑ Μ’ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΝΕΟ ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΣΤΟΝ ΟΠΕΚΕΠΕ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ 

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

Cotton club
Κορωνοενίσχυση δεν βλέπει 
το βαµβάκι. Αυτό ξεκαθάρισε 
εµµέσως πλην σαφώς ο 
Σπήλιος στον Λαρισαίο 
βουλευτή Κόκκαλη, θέτοντας 
µια σειρά από… επιχειρήµατα 
που δείχνουν ότι δεν 
δικαιολογείται τέτοιο αίτηµα, 
σε σχέση µε την απώλεια 
εισοδήµατος αλλά δεδοµένης 
της στήριξης που λαµβάνει από 
άλλους δρόµους το προϊόν.

Ακούει κανείς;
Με κίνδυνο ζηµιάς και παρότι 
οι δεξαµενές της είναι γεµάτες 
η Ένωση Ηρακλείου αρχίζει 
πάλι να παραλαµβάνει 
οινοστάφυλα, αφουγκραζόµενη 
όπως λέει ο πρόεδρος της, την 
αγωνία των αµπελουργών και 
µη έχοντας καµία γραπτή 
δέσµευση από το αρµόδιο 
υπουργείο της πλατείας για 
αύξηση των κονδυλίων της 
απόσταξης κρίσης.

Merry Christmas
Το κόστος παραγωγής στον 
πρωτογενή διαχρονικά «καίει» 
τον αγροτικό κόσµο. Τώρα 
ήρθαν και οι ανατιµήσεις ελέω 
ενέργειας και χάθηκε η µπάλα. 
Οι όποιες εκπτώσεις σβήνουν 
µέσα στο ακριβό γενικότερα 
καλάθι, ενώ οι εκτιµήσεις ότι 
µέχρι τα Χριστούγεννα θα 
υποχωρήσουν τα…ακραία 
φαινόµενα χάνουν την ισχύ 
τους στις ανάγκες του σήµερα. 

Γέµισµα ρεζερβουάρ µε µεγκαµπάιτ

«Μείωση ειδικού φόρου ή επιστροφή πετρελαίου περιµέναµε, δω-
ρεάν ίντερνετ µας έδωσε. Ποιος την χάρη µας! Θα γεµίζουµε το ρε-
ζερβουάρ µεγκαµπάιτ», σχολιάζει αγρότης για τις σχετικές πρωθυ-
πουργικές εξαγγελίες εκφράζοντας απογοήτευση για το γεγονός ό-
τι ακόµα µία φορά… ξεχάστηκε η προεκλογική υπόσχεση επιστρο-
φής του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου. Βέβαια, δεν άργησαν οι δηλώ-
σεις του Σπήλιου για κυοφορούµενες οικονοµικές ελαφρύνσεις 
στο αγροτικό πετρέλαιο. Κάτι που όπως είπε, διεκδικεί, σε συνερ-
γασία µε το υπουργείο Οικονοµικών. Το µόνο που χρειάζεται είναι 
να βρεθεί ο δηµοσιονοµικός χώρος για να γίνει η εξαγγελία, πράξη.

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Αν µη τι άλλο το 
νοµοσχέδιο για τους 
στάβλους και την 
υπηρεσία µιας στάσης 
για αδειοδότηση 
εξπρές από τη ∆ΑΟΚ, 
είναι κάτι που δούλευε 
από καιρό η Φωτεινή. 
Τώρα βγήκε στη 
διαβούλευση, κι άλλος 
θα πάρει τα εύσηµα.

Μήπως οι εξαγγελίες 
για µείωση στο 6% στο 
ΦΠΑ ζωοτροφών δεν 
επηρεάζουν σχεδόν 
καθόλου τις τιµές των 
ζωοτροφών ή µήπως 
επιτρέπουν ακόµα και 
µικροαυξήσεις, απλά 
διατηρώντας ίδια την 
τελική τιµή αγοράς 
ζωοτροφών µε ήδη 
ενσωµατωµένο ΦΠΑ;

Υβρίδια
Τι θα γίνει εν τέλει µε την 

στήριξη της κορινθιακής 
σταφίδας, ουδείς ξέρει. Το 
βέβαιο είναι ότι για µία ακόµη 
φορά οι παραγωγοί είναι στην 
µέση και πληρώνουν παντός 
τύπου αστοχίες.

Ο Σπήλιος, πάντως, της 
πλατείας τονίζει πως δεν είναι 
η κυβέρνηση που διαµορφώνει 
τις τιµές των προϊόντων στην 
αγορά, εντούτοις αν και 
εφόσον προκύψουν διαφορές 
το κράτος θα σταθεί δίπλα 
στους παραγωγούς. Πώς;

Άγνωστο. Για την ώρα, 
αναφέρει ο ίδιος, πως έχει 
στείλει επιστολές στους 
συναδέλφους του υπουργούς 
άλλων κρατικών δοµών για 
διάθεση του πλεονάζοντος 
από πέρυσι προϊόντος. Πού 
και πότε πάντως, κανείς δεν 
γνωρίζει.

;

ΜΑΪΚΛ ΟΟΥΕΝ
ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΣ
«Ο καθένας τους είναι ένας 
εκπληκτικός παίκτης αλλά 
ως τριάδα δεν έχουν καλή 
συνεργασία. Όταν παίζουν 
µαζί, µε τον Μέσι µέσα, η 
Παρί είναι πιο αδύναµη. 
Καταλαβαίνω γιατί 
θεωρούνται φαβορί για την 
κατάκτηση του Champions 
league, οι αγγλικές οµάδες 
είναι ανώτερες».

Κανένας τρόπος 
ν’ απογειωθεί η 
δηµοτικότητά µου 
υπάρχει;

Με µια απλή ανακοίνωση πέρασε σχεδόν στα 
ψιλά γράµµατα  το δεύτερο πακέτο µε 
αποζηµιώσεις για τον παγετό της άνοιξης. Και πώς 
αλλιώς; Αφού ήταν σκάρτα 10 εκατ. ευρώ. 
Καθυστερούν, λένε από τον ΕΛΓΑ, γιατί αργούν να 
προωθήσουν τα κατά τόπους υποκαταστήµατα τα 
πορίσµατα στα κεντρικά. Ναι αλλά έκαναν και 
έκτακτες προσλήψεις γεωπόνων, απαντούν οι 
πληγέντες παραγωγοί, που ακόµα περιµένουν…..  

Είναι και κάποιοι νέοι αγρότες που έκαναν 
αλλαγή καλλιέργειας που δηλώθηκε στο ΟΣ∆Ε 
2021 και δεν πήραν χρήµατα στην πρώτη δόση. 
Πότε θα πληρωθούν; Από τον ΕΛΓΑ διαµηνύουν 
ότι περιµένουν τα στοιχεία της φετινής δήλωσης 
καλλιέργειας ΕΛΓΑ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία 
κατά το σύνηθες γίνεται προς τα τέλη Οκτωβρίου 
και µετά…. Υποµονή δηλαδή και….. υποµονή! 

Έτοιµη να πάρει ΦΕΚ είναι, λένε, η ΚΥΑ για τις 
ειδικές ενισχύσεις  λόγω κορωνοϊού σε χοίρο, 
µαύρο χοίρο και µέλι. Αυτό βέβαια δεν λέει και κάτι. 
Οι ενισχύσεις αυτές είχαν ανακοινωθεί από τον 
∆εκέµβριο 2020, µε τις δύο Οµοσπονδίες να 
ζητούν επίµονα να «τρέξει» το θέµα. Άσε που τους 
µελισσοκόµους τους έχει ήδη απογοητεύσει το 
ποσό της ενίσχυσης που ανακοινώθηκε τον Ιούλιο 
και δεν καλύπτει τις ανάγκες τους. Εν τω µεταξύ, 
πρέπει να περιµένουν να βγει το ΦΕΚ και µετά να 
περάσει ένας µήνας για αιτήσεις και µετά να 
πληρωθούν. ∆ηλαδή καλό Νοέµβριο. 

Κι εκεί που όλοι φέτος µιλάνε για «χρονιά των 
παραγωγών» στο βαµβάκι, από τη µία οι 
ανατιµήσεις σε εισροές και ενέργεια και από την 
άλλη οι απρόβλεπτες αλλαγές του καιρού που τώρα 
ζητούν εκ νέου αποφύλλωση, στερούν το κάτι 
παραπάνω από τους παραγωγούς. Άσε που 
ακούγεται ότι µεσίτες και εκκοκκιστές στην τιµή που 
προσφέρουν εννοούν ότι είναι µέσα και το πριµ 
ποιότητας, «κλέβοντας» έτσι 2 ή 3 λεπτά από την 
τελική τιµή….. Πάντα κάτι να στραβώνει;  

Σέρνεται από πέρυσι αυτό το ριµαδο-αίτηµα για  
έκτακτη ειδική ενίσχυση της παραγωγής βάµβακος 
του 2020 λόγω κορωνοϊού και τελικά ήρθε ο 
Λιβανός να βροντοφωνάξει το όχι, που πάλευε ο 
Βόρίδης. Ότι υπάρχει ζηµιά τουλάχιστον του 6,8%, 
το αναγνωρίζει ο υπουργός. Αλλά, σου λέει, επειδή 
πήραν κρατικές ενισχύσεις λόγω Ιανού, αλλά και 
επιστρεπτέες προκαταβολές, ε, φτάνει, τι άλλο; 

Την ίδια άρνηση εκφράζει και για µία ενίσχυση ή 
τελοσπάντων κάποια ρύθµιση στην κορινθιακή 
σταφίδα. Σου λέει, δεν είναι δουλειά του κράτους 
να φροντίσει «η τιµή της σταφίδας παρόλο που 
διεθνώς είναι µειωµένη, να διατηρηθεί σε υψηλά 
επίπεδα». Όσο για το ζήτηµα της διάθεσης του 
προϊόντος σε κρατικές δοµές, ο υπουργός έχει 
αποστείλει, σου λέει, επιστολές στους συναδέλφους 
του υπουργούς Άµυνας, Εργασίας, Τουρισµού, 
Παιδείας, Εσωτερικών, από τις οποίες ζητά κάθε 
ενδεχόµενο συνεργασίας µέσα από στοχευµένα 
προγράµµατα. Για να δούµε….   Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Ε
ίναι πολλοί αυτοί που πιστεύ-
ουν ότι η αγορά έχει για ό-
λα τις λύσεις. Ωστόσο, χω-
ρίς την περιφρούρηση των 

κανόνων και λοιπών όρων του παι-
χνιδιού, η αγορά είναι πολύ εύκο-
λο να εκτραπεί, επιφέροντας βαριά 
πλήγµατα στους συντελεστές της. 

Από την πίσω πόρτα 
ΤΙ ΜΑΣ ∆Ι∆ΑΣΚΕΙ το παράδειγµα της 
Φέτας; Μια άβουλη διοίκηση και µια 
αδιάφορη πολιτική ηγεσία άφησαν 
τα πράγµατα στην τύχη τους. Με τον 
καιρό, οι ίδιοι οι συµµετέχοντες στο 
παιχνίδι της αγοράς, άρχισαν… να 
βγάζουν τα µάτια µεταξύ τους. Σήµε-
ρα το πολλαπλώς εκτεθειµένο κρά-
τος, προσπαθεί να συµµαζέψει τα α-
συµµάζευτα. Στο µεταξύ ο κίνδυνος 
για το ΠΟΠ Φέτα όλο και µεγαλώνει. 

Ο τορβάς του βλάχου
ΤΩΡΑ ΜΑΛΙΣΤΑ που η κατάσταση 
πάει να... ξεφύγει, οι ίδιοι επιχειρη-
µατίες που αλληλοκαταγγέλονταν, 
άρχισαν πάλι να αλληλοϋποστηρίζο-
νται. Το είδαµε στην τελευταία συνέ-
λευση της ∆ιεπαγγελµατικής για τη 
Φέτα, όπου έγινε προσπάθεια οι φε-
ρόµενοι ως εµπλεκόµενοι σε νοθείες 
να αποκατασταθούν µε θέσεις ευθύ-
νης στη νεοσύστατη οργάνωση. Φαί-
νεται καθαρά πως… κάτι έχει ο βλά-
χος στον τορβά και χτυπάει δυνατά! 

Η καημενούλα 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ, στις τά-
ξεις των κτηνοτρόφων συνεννόηση 
µηδέν. Ούτε για τα στοιχειώ-
δη. Άλλοι είναι αυτοί που πα-
ράγουν και παραδίνουν αιγο-
πρόβειο γάλα, άλλοι έχουν 
καπαρώσει τα πρώτα στασί-
δια στη ∆ιεπαγγελµατική της 
Φέτας. Η καηµενούλα η Παπά 
στο υπουργείο Αγροτικής Α-
νάπτυξης περιµένει ακόµα τα 
στοιχεία από τα ισοζύγια γά-
λακτος για να ορίσει την εκ-
προσώπηση. Τα συµφέροντα, 
οικονοµικά και µικροπολιτι-
κά την έφαγαν στη στροφή.  

Αντικαταστάτρια
ΚΑΤΑΝΟΗΤΟ, µε το πρόβειο γάλα 
στο 1,20 το κιλό, ποιος θα ήθελε 
και τους αιγοπροβατοτρόφους ορ-
γανωµένους; Ο Λιβανός, από την 
άλλη πλευρά, σφυρίζει αδιάφορα. 
Λες και µπήκε στο παιχνίδι µόνο και 
µόνο για να το πάει στην παράταση. 
Όπως κάνει τόσο καιρό και µε την 
Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεται-
ρισµών (ΕΘΕΑΣ). Αν δεν βρει ο Γιαν-
νακάκης τρόπο να φτιάξει έτσι τους 
συσχετισµούς, ώστε να εκλεγεί πρό-
εδρος Νεοδηµοκράτης (ενδεχοµέ-
νως και ο ίδιος, άλλωστε είναι τό-
σο βολικός), εκλογές στην αντικα-
ταστάτρια της ΠΑΣΕΓΕΣ δεν πρόκει-
ται να γίνουν, ο κόσµος να χαλάσει. 

Γάτα που κλαίει
ΘΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΤΩΡΑ, τι τους νοιά-
ζει τους αγρότες πότε θα µπει σε 
λειτουργία και ποιος θα προεδρεύ-
ει της ΕΘΕΑΣ; Η έλλειψη εµπιστο-
σύνης στα συλλογικά σχήµατα και 
ειδικά στους συνεταιρισµούς είναι 
τέτοια που κανένας δεν πρόκει-
ται… να βάλει τη γάτα του να κλά-
ψει. Το βλέπω κάθε φορά κι από 
τις θεάσεις της αντίστοιχης θεµα-
τολογίας στο Agronews. ∆ηλαδή, 
20-30 χιλιάδες θεάσεις τα θέµατα 
για προγράµµατα και κορωνοενι-
σχύσεις, το πολύ 200-300 κλικς ο 
Γιαννακάκης. 

Το lobby κοιμάται
Μ’ ΑΥΤΑ ΚΑΙ Μ’ ΑΥΤΑ κάποιοι θα 
πουν πάλι καλά που ανακοινώθηκε 

και η µείωση του ΦΠΑ για τις 
ζωοτροφές από το 13% στο 6%. 
Ήθελε και το έδωσε ο Μητσο-
τάκης το 6% στη ∆ΕΘ. Ποιο εί-
ναι το αγροτικό lobby που θα 
του ασκούσε πίεση και τι έχει 
να φοβηθεί µε τέτοια διάλυ-
ση που υπάρχει σήµερα στον 
αγροτικό χώρο; Κρατάω µόνο 
µια ανάρτηση αναγνώστη  στο 
Agronews, κάτω από το θέµα 
για την αλλαγή ΦΠΑ στις ζωο-
τροφές, που περιορίζονταν  σε 
τρεις λέξεις «6% στις εκλογές»!

Ήθελε και το έδωσε 
ο Μητσοτάκης το 
6% στη ∆ΕΘ. Ποιο 
είναι το αγροτικό 
lobby που θα του 
ασκούσε πίεση και 
τι έχει να φοβηθεί 
µε τέτοια διάλυση 
που υπάρχει σήµερα 
στον αγροτικό 
χώρο; Κρατάω 
µόνο µια ανάρτηση 
αναγνώστη  στο 
Agronews, κάτω 
από το θέµα για την 
αλλαγή ΦΠΑ στις 
ζωοτροφές, που 
περιορίζονταν  σε 
τρεις λέξεις «6% 
στις εκλογές»!

Ε
άν µπορεί κανείς να αποµακρύνει για 
λίγο το βλέµµα του από τα απογοητευ-
τικά στοιχεία για τις θέσεις εργασίας 
στις ΗΠΑ και το τι σηµατοδοτούν αυ-

τά για την προοπτική µιας µελλοντικής µείω-
σης της νοµισµατικής τόνωσης από πλευράς 
της Federal Reserve, τα σηµάδια από την Κίνα 
προσφέρουν µια εξίσου ανησυχητική οπτική 
για την πορεία της παγκόσµιας ανάκαµψης. 

Οι οικονοµολόγοι σφίγγουν τα χέρια τους 
µε αγωνία για την ισχνή αύξηση της απασχό-
λησης τον Αύγουστο στις ΗΠΑ, η οποία ήταν 
ασθενέστερη ακόµη και από την πλέον απαι-
σιόδοξη πρόβλεψη. Μια µείωση της ποσοτικής 
χαλάρωσης από τη Fed είναι απίθανο να ανα-
κοινωθεί αυτόν τον µήνα. Στο Πεκίνο, η από-
συρση των µέτρων στήριξης είναι το τελευταίο 
πράγµα που απασχολεί τους αξιωµατούχους: 
η κεντρική Λαϊκή Τράπεζα Κίνας (PBOC) πέρα-
σε τις τελευταίες ηµέρες ενισχύοντας τα µέτρα 
που έχει λάβει για να βοηθήσει τις µικρές επι-
χειρήσεις, ενώ δεσµεύθηκε για καλύτερη χρή-
ση των οµολόγων των τοπικών κυβερνήσεων.

Οι αρχές στέλνουν σήµα πιθανής περαιτέρω 
περικοπή του ελάχιστου υποχρεωτικού αποθε-
µατικού για τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, µε-
τά και τη µείωση του Ιουλίου. Οι κινήσεις αυτές 

υποδηλώνουν ανη-
συχία ότι η ανάπτυ-
ξη αποθερµαίνεται 
µε ταχύ ρυθµό στη 
χώρα. Πράγµατι, η 
ανάκαµψη σε σχή-
µα V της Κίνας δεί-
χνει όλο και λιγό-
τερο «σφριγηλή». 
Οι αρχές έχουν πε-

ράσει από τις ανησυχίες για µια πολύ ισχυρή 
οικονοµική «αναζωπύρωση» σε µια προσπά-
θεια να βάλουν «πάτωµα» κάτω από µια νέα ε-
πιβράδυνση.[…] Οι αριθµοί της Κίνας δεν κολα-
κεύονται πλέον από τη σύγκρισή τους µε τους 
αντίστοιχους περσινούς. Το ακαθάριστο εγχώ-
ριο προϊόν πιθανότατα θα αυξηθεί λίγο λιγό-
τερο από 6% το γ’ τρίµηνο του έτους σε σχέση 
µε πέρυσι, εκτιµούν οι οικονοµολόγοι, ρυθµός 
ουσιαστικά ίδιος µε τους τελευταίους τρεις µή-
νες του 2019, λίγο πριν την πανδηµία. Η Κί-
να τότε βρισκόταν εν µέσω µιας επιβράδυν-
σης µακράς πνοής και, καθώς τα εύκολα κέρ-
δη µετά την πανδηµία µειώνονται, η οικονο-
µία επιστρέφει σε αυτή τη «µέτρια» κατάσταση.

Το Πεκίνο είναι απίθανο να αφήσει την οι-
κονοµία του να αδυνατίσει υπερβολικά πολύ 
και τα τελευταία µέτρα είναι πιθανότατα στο 
πλαίσιο της διαχείρισης του σχετικού κινδύ-
νου. Η Κίνα δεν έριξε τόση δηµοσιονοµική ή 
νοµισµατική ισχύ πυρός ενάντια στην πανδη-
µία όσο οι ΗΠΑ - η χαλάρωση των ηνίων δεν 
γίνεται έτσι από τη θέση µιας ήδη εξαιρετικά 
χαλαρωµένης πολιτικής. […] .

*ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ BLOOMBERG

Aποθερμαίνεται
η ανάπτυξη;

ΤΟΥ ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΟΣ *
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Μ
ετά την κατάρ-
γηση της κρατι-
κής σποροπαρα-
γωγής το 1985 

ο Τοµέας της σποροπαραγω-
γής και φυτωριακής παραγω-
γής οδηγήθηκε

στο τέλµα επειδή οι Πολι-
τικοί, Υπηρεσιακοί και Πα-
νεπιστηµιακοί αρµόδιοι αρ-
νήθηκαν και υπονόµευσαν 
την πραγµατοποίηση του α-
ναπτυξιακού και του εκπαι-
δευτικού βραχίονα του νό-
µου 1564/1985 για το φυτι-
κό πολλαπλασιαστικό υλικό. 

Εκτός από τους παραπά-
νω βραχίονες το κυρί-
ως Σώµα του παραπά-

νω νόµου ήταν το «γραφειο-
κρατικό» που εναρµόνιζε τον 
τοµέα µε τις απαιτήσεις της 
Ε.Ε.  ∆ηλαδή περιείχε πλή-
θος από διατάξεις και κανο-
νισµούς που αφορούσαν τα 
οργανωτικά του Τοµέα, τις α-
δειοδοτήσεις των επιχειρή-
σεων παραγωγής και εµπο-
ρίας,  τον έλεγχο και την πι-
στοποίηση κλπ.

Το«γραφειοκρατικό» µέρος 
του νόµου λειτουργεί, 36 
χρόνια τώρα, ικανοποιητικά, 
ζει και βασιλεύει. 

ΟΕκπαιδευτικός βρα-
χίονας ήταν η δηµι-
ουργία του Κέντρου 

Τεχνολογίας Πολλαπλασια-
στικού Υλικού στο Γεωπονι-
κό Πανεπιστήµιο. Το Κέντρο 
δεν λειτούργησε ποτέ παρά 
τις προσπάθειες από ενδια-
φερόµενους. Η αρµόδια κε-
ντρική Υπηρεσία του αγρο-
τικού Υπουργείου δεν το έ-
βλεπε µε καλό µάτι, οι σχε-
τικοί καθηγητές στο Βοτανι-
κό φάνηκαν κατώτεροι των 
περιστάσεων. Αποτέλεσµα, 
το Κέντρο ενώ έχει ιδρυθεί, 
η λειτουργία του παραµένει 
σε εκκρεµότητα µέχρι σήµε-

ρα. Οι τωρινοί καθηγητές δεν 
φαίνεται να αντιλαµβάνονται 
την αναγκαιότητα και το µέ-
γεθος του θέµατος.

ΟΑναπτυξιακός βραχί-
ονας συνίστατο στην 
πρόβλεψη σύστασης 

του Εθνικού Οργανισµού Πολ-
λαπλασιαστικού Υλικού (ΕΟ-
ΠΥ). Ο Οργανισµός είχε σχε-
διασθεί µε πρότυπο τον ανά-
λογο Οργανισµό του Κανα-
δά, ώστε να είναι συµβατός 
µε τα της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης. «Προίκα» του Οργανι-
σµού η τεράστια περιουσία, 
αξίας πολλών δις δρχ. της υ-
πό κατάργηση τότε Κρατικής 
Σποροπαραγωγής µε πολλές 
αποθήκες, αρκετά εργοστάσια 
επεξεργασίας σπόρων, ψυ-
χρές αποθήκες πατατοσπό-
ρου, δεκάδες κρατικά κτή-
µατα, δενδροκοµικοί σταθ-
µοί, πολλές κρατικές ποικιλί-
ες σιτηρών, κτηνοτροφικών 
φυτών, βάµβακος κλπ µεγά-
λης αξίας. Σκοπός του Οργα-
νισµού δεν ήταν να ανταγω-
νισθεί τις Ιδιωτικές Επιχειρή-
σεις, αλλά αντίθετα να βοη-
θήσει την ανάπτυξή τους· µε 
την χρήση των παραπάνω ε-
γκαταστάσεων, την παραγω-
γή προβασικού υλικού, τεχνι-
κή συνδροµή και άλλα.

Οτότε Υπουργός Γεωργί-
ας του ΠΑΣΟΚ κ. Ποτ-
τάκης αρνήθηκε να 

προχωρήσει στη σύσταση του 
Οργανισµού αφήνοντας µε-
τέωρη την περιουσία της κα-
ταργηθείσης Κρατικής Σπο-
ροπαραγωγής.

Το 1989 µε τον ιδρυτικό νό-
µο 1845/89 του ΕΘΙΑΓΕ το α-
ντικείµενο της δραστηριότη-
τας του ΕΟΠΥ και η περιουσία 
της πρώην κρατικής σπορο-
παραγωγής, οι δενδροκοµι-
κοί σταθµοί, τα κτήµατα και 
οι φυτικές ποικιλίες περιέρ-

χονται στο ΕΘΙΑΓΕ.
Το 1992 επί Ν.∆. όταν το 

ΕΘΙΑΓΕ ήταν στα πρώτα του 
βήµατα το Υπουργείο µε το 
νόµο 2040/92 αφαιρεί την 
παραπάνω Περιουσία, πλην 
των ποικιλιών, από το ΕΘΙ-
ΑΓΕ και την µεταφέρει στο 
Κεντρικό Ταµείο Γεωργίας 
Κτηνοτροφίας και ∆ασών 
του Υπουργείου Γεωργίας. 
Το ∆.Σ. του ΕΘΙΑΓΕ δεν α-
ντέδρασε, παρά το ότι ενη-
µερώθηκε έγκαιρα σχετικά.

Το Κεντρικό Ταµείο 
του Υπουργείου δεν 
µπόρεσε να εκµεταλ-

λευτεί την παραπάνω περι-
ουσία, καθότι δεν είχε την 
σχετική τεχνογνωσία.

Έκτοτε, τα Εργοστάσια και 
οι Αποθήκες αραχνιάσανε, 
τα µηχανήµατα σκουριάσα-
νε, κτήµατα καταπατήθηκαν 
από ιδιώτες, άλλα πήραν δή-
µαρχοι για διάφορους σκο-
πούς, τελειώσαµε!

Ο τοµέας των Σπόρων και 
των Φυτωρίων έµεινε να λει-
τουργεί χωρίς την απαραί-
τητη συνεχή επιµόρφωση 
των στελεχών του και χω-
ρίς αναπτυξιακή βοήθεια ό-
πως συµβαίνει στην Εσπε-
ρία. Πώς να κρατηθεί έτσι 
στο διεθνές ανταγωνιστι-
κό περιβάλλον;

Το πλέον δυσάρεστο 
είναι ότι για τα πα-
ραπάνω η αρµόδια 

Υπηρεσία του Υπουργείου 
είναι «µην ενοχλείτε», η Πο-
λιτική Ηγεσία δεν καταλα-
βαίνει, οι καθηγητές στο κό-
σµο τους.

Στο τέλμα το Φυτικό 
Πολλαπλασιαστικό Υλικό

ΤOY ΗΛΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙ∆Η*

*Τεχνοκράτη και δηµιουργού
 του Συστήµατος Πιστοποίησης

 Σπόρων στην Ελλάδα

Πρόσκαιρη ταμειακή
ρευστότητα με ΦΠΑ
ζωοτροφών στο 6%

Μείωση του ΦΠΑ των ζωοτροφών στο 6% από 1ης Οκτωβρίου έρχεται ως 
µέτρο ελάφρυνσης του κλάδου της κτηνοτροφίας, έπειτα από τις εξαγγε-
λίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη την περασµένη εβδοµάδα 
από το βήµα της ∆ιεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. 

Πλέον οι επαγγελµατίες του κλάδου, από τους κτηνοτρόφους µέχρι και 
τους παραγωγούς και τα ζωοτροφάδικα, αναµένουν τη σχετική Κοινή Υ-
πουργική Απόφαση που θα δώσει τις απαιτούµενες διευκρινήσεις για να 
αξιολογηθεί το µέτρο. Εκτιµάται ότι ως µπούσουλας θα αξιοποιηθεί η προ-
ηγούµενη ΚΥΑ του 2017 που µείωσε τον συντελεστή του ΦΠΑ από το 24% 
στο 13% που ισχύει σήµερα.

Σε κάθε περίπτωση, αυτή η µείωση του ΦΠΑ από το 13% στο 6%, θα αφο-
ρά στο σύνολο των απλών (καλαµπόκι, κριθάρι, τριφύλλι) και σύνθετων 
ζωοτροφών (µείξεις, σιτηρέσια) για χρήση σε παραγωγικά ζώα. «Ουσια-
στικά πρόκειται για ένα µέτρο που θα ενισχύσει τις ταµειακές ροές των ε-
παγγελµατιών κτηνοτρόφων» εκτιµά από την πλευρά του ο Ηλίας Μελισ-
σουργός, µε τον φοροτεχνικό Γιώργο Παπαδηµητρίου, να σηµειώνει ότι 
η µείωση αυτή διευκολύνει τους παραγωγούς ζωοτροφών και τους εµπό-

ρους αφού αναµένεται να αυξήσει το τονάζ που διακινεί-
ται, δεδοµένου ότι οι κτηνοτρόφοι θα µπορούν να στοκά-
ρουν περισσότερες ποσότητες µε την ίδια φορολογική ε-
πιβάρυνση που πλήρωναν έως σήµερα.

Πρακτικά ωστόσο η ρύθµιση αυτή ελάχιστα συντελεί 
στην κοστολογική ελάφρυνση των εκµεταλλεύσεων, όπως  
αναφέρει δραστήριος κτηνοτρόφος, αφού το κόστος των 
ζωοτροφών εξακολουθεί να βρίσκεται στα ύψη και ουσι-
αστικά δύσκολα θα προβεί κάποιος επαγγελµατίας στην 
αγορά περισσότερων ποσοτήτων µε αυτές τις συνθήκες 
στην αγορά. Με άλλα λόγια, «µε τη ρύθµιση αυτή θα κα-
ταναλώσουµε το πιστωτικό µας ΦΠΑ» αναφέρει χαρακτη-
ριστικά ο ίδιος. Σε ένα παράδειγµα, έστω ότι ένας κτηνο-
τρόφος πουλά σε µια βιοµηχανία 10.000 ευρώ γάλακτος. 
Με 13% ΦΠΑ, θα λάβει 11.300 ευρώ. Αγοράζοντας την ίδια 
αξία καλαµποκιού, πληρώνει σήµερα επίσης 1.300 ευρώ 
φόρο στον παραγωγό. Τον προσεχή Οκτώβριο, θα πλη-
ρώσει για µια αγορά 10.000 ευρώ, 600 ευρώ ΦΠΑ, µε τα 
υπόλοιπα 700 να καλείται να τα καταβάλει στο κράτος στο 
τέλος του τριµήνου, κλείνοντας τα βιβλία του.  

Σε ό,τι αφορά στη λίστα των προϊόντων, η προηγούµε-
νη ΚΥΑ αφορούσε στους εξής δασµολογικούς κωδικούς

 Η δασµολογική κλάση 1213 περιλαµβάνει άχυρα και τους φλοιούς 
δηµητριακών όπως είναι µετά την κοπή των δηµητριακών, αλλά όχι πα-
ρασκευασµένα κατά άλλο τρόπο. 

 Η δασµολογική κλάση 1214 περιλαµβάνει: (1) Τα Σουηδικά γογγύ-
λια ή γογγυλοκράµβες (Brassica napobrassica) [...], (2) Το χόρτο, η µηδι-
κή, το τριφύλλι, η ονοβρυχίδα, τα κτηνοτροφικά λάχανα, το λούπινο, οι βί-
κοι και τα παρόµοια κτηνοτροφικά προϊόντα, νωπά ή αποξηραµένα, έστω 
και κοµµένα, πιεσµένα ή τεµαχισµένα σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό. 

Στο σύνολο
Η µείωση του 
ΦΠΑ στο 6%, 

θα αφορά 
στο σύνολο 
των απλών 

και σύνθετων 
ζωοτροφών

Εµπόριο
Η µείωση αυτή 
αναµένεται να 

αυξήσει το τονάζ 
ζωοτροφών που 

διακινείται
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΥ

ΤΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ
ΤΗΣ AGRENDA

H 4η Αγροτική έκθεση Ιεράπετρας - 
AgroExpo 2021 διεξάγεται µέσα στο 
Σαββατοκύριακο 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. Πληροφορίες 
συµµετοχής στο 6932222440.

 Από τις 5 έως 7 Οκτωβρίου 
η 13η διεθνής έκθεση «Fruit Αttraction», 
για την ανάδειξη των φρέσκων προϊόντων, 
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 το 8ο 
Ελληνογερµανικό Φόρουµ Τροφίµων µε 
θέµα τα νωπά  φρούτα και λαχανικά  στο 
Συνεδριακό Κέντρο Τράπεζας Πειραιώς.

 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.

Υφάντρες στο Κτήµα
Γεροβασιλείου
Το Κτήµα Γεροβασιλείου αποχαιρετά το καλοκαίρι 
και καλωσορίζει τη νέα αµπελοοινική χρονιά µε 
την προβολή του ντοκιµαντέρ «Υφάντρες» του 
∆ηµήτρη Κουτσιαµπασάκου, την Τρίτη 21 
Σεπτεµβρίου.30, στον κήπο του Κτήµατος στις 
πλαγιές της Επανοµής, λίγα χιλιόµετρα έξω από τη 
Θεσσαλονίκη. Στις 19.30 καλωσόρισµα µε ένα 
ποτήρι κρασί, στις 20.30 η προβολή της ταινίας 
στον κήπο του Κτήµατος και µετά συζήτηση µε τον 
σκηνοθέτη ∆ηµήτρη Κουτσιαµπασάκο. Στo πλαίσιo 
της προβολής, το µουσείο θα είναι επισκέψιµο 
19.30-20.30. Η είσοδος είναι δωρεάν, µόνο µε 
πιστοποιητικό εµβολιασµού ή νόσησης ή αρνητικού 
τεστ και µε πρόσκληση: https://bookings.
gerovassiliou.gr/event/harvest-moon-2021/1  

Ελληνικά τρόφιµα
στις χώρες Benelux
∆ιαδικτυακή εκδήλωση Virtual Greek Gastronomy 
Workshop µε Benelux διοργανώνει στις 18-20 
Νοεµβρίου η Περιφέρεια Αττικής, µε στόχο την 
προώθηση των ελληνικών τροφίµων και ποτών στις 

χώρες της Benelux (Ολλανδία- Λουξεµβούργο-
Βέλγιο). Οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις θα έχουν 
διαδικτυακές συναντήσεις (Β2Β) µέσω ψηφιακής 
πλατφόρµας, µε επαγγελµατίες, εισαγωγείς, 
χονδρεµπόρους, διανοµείς, αγοραστές 
supermarket, food servers, καταστήµατα deli, ώστε 
να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους και τις 
γαστρονοµικές τους προτάσεις. ∆ηλώσεις 
ενδιαφέροντος από τις επιχειρήσεις της Αττικής 
έως και την Παρασκευή 24 Σεπτεµβρίου στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση agrotiki1@patt.gov.gr.

Αιτήσεις ως 30/9 
για το Innovation 
Hub της BASF 

Παρατείνεται η προθεσµία 
υποβολής αιτήσεων έως τις 
30 Σεπτεµβρίου για τον 
διαγωνισµό καινοτοµίας 
Innovation Hub 2021 της 
BASF, που επιβραβεύει 
ιδέες και λύσεις οι οποίες 
συµβάλλουν στην πράσινη 
ανάπτυξη. Ο διαγωνισµός 
διεξάγεται σε 11 χώρες της 
Κεντρικής και Νότιας 
Ευρώπης και της Ελλάδας, 
και απευθύνεται σε εταιρείες 
start-up καθώς και σε νέες 
και νέους επιστήµονες.
Πληροφορίες στο www.join-
innovationhub.com/.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΑ 

Επιστρέφει Μάρτιο 
του 2022 η Prowein

Την επιστροφή της Prowein, έπειτα 
από δύο χρόνια αναβολής εξαιτίας 
του κορωνοϊού, ανακοίνωσαν οι 
διοργανωτές της διεθνούς έκθεσης 
κρασιού. Οι ίδιοι επισήµαναν πως 
βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι 
προετοιµασίες, ώστε η Prowein να 
λάβει χώρα στο Ντίσελντορφ, από 
τις 27 έως τις 29 Μαρτίου του 
2022. Η έκθεση θα διεξαχθεί βάσει 
νέου πρωτοκόλλου, όπως ορίζει το 
νέο θεσµικό πλαίσιο για τη 
διοργάνωση εκθέσεων ενόσω η 
πανδηµία είναι σε εξέλιξη. «Στο 
τέλος της ηµέρας, η έκθεση θα 
θυµίζει έναν αµπελώνα, όπου η 
απόσταση µεταξύ των σειρών 
βελτιώνει τον τρύγο», σχολίασε ο 
Michael Degen, γενικός διευθυντής 
της Prowein.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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

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

Πωλείται µοσχίδα 12 µηνών Λιµουζίν 
έτοιµη για επιβήτορα. Τηλ.6980/048507.

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

Πωλούνται 10 κατσικάδες επτά µηνών 
γνήσιες Αγκλονουµπια 550 ευρώ έκαστη. 
Τηλ. 6955/316314.

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

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

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

Πωλούνται πρόβατα Assaf από το εξω-
τερικό και Γίδια Μουρθια. Περιοχή Λάρι-
σας, 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. Πε-
ριοχή Σερρών τηλ.6906/779402. 

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

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

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

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

Πωλούνται 6 µοσχίδες Σβιτς και 4 Σίµε-
νταλ για ζωή. Τηλ. 6940/840982.

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

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

Αγελάδες λιµουζίν για κρεατοπαραγωγή 
και γαλακτοφόρα.Πωλούνται και δικαιώ-
µατα. Τηλ. 6906/869090 

Πωλούνται 150 πρόβατα κεφαλ-
λονίτικα στην Κεφαλλονιά. Τηλ. 
6932/716445Πωλούνται 200 γίδια µε 
βόσκηση σε πουρνάρι 50 ευρώ το ένα. 
Περιοχή Γρεβενά. Τηλ. 6947/004517

Πωλούνται 200 γίδια βόσκηση σε πουρ-
νάρι µε δικαιώµατα, 50 ευρώ το ένα. Πε-
ριοχή Γρεβενά. Τηλ. 6947/004517

Πωλούνται 150 πρόβατα καραγκούνικα 
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 γαλακτοπαραγω-
γής από 2 έως 4 ετών. Περιοχή Πέλλας. 
Τηλ. 6978/256862.

Πωλούνται 10 γίδες. Περιοχή Θεσπρω-
τία. Τηλ. 6944/712611.

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

Πωλούνται πρόβατα και ζυγούρια φυ-
λής Χίου,έγκυα,πιστοποιηµένα και βελτι-
ωµένα. Περιοχή Κεντρικής Μακεδονίας.
Τηλ.6995/033571.

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

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

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

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

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

Πωλείται βρώσιµη βρώµη.Τηλ. 
6944/985675. 

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

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

Πωλούνται σκόρδα Μαδαγασκά-
ρης κατάλληλα για πρώιµη συγκοµιδή.
Τηλ.6972295733

Πωλείται γλυκάνισος παραδοσιακός 
και αρωµατικός κατάλληλος για τσίπου-
ρο, αιθεριο έλαιο και θεραπεία από το 
βήχα, περιοχή Επανοµή Θεσσαλονίκης.
Τηλ.6978/566420.

Πωλείται από παραγωγό πρωτεϊνούχος 
φασολιά σε µπάλες των 25 κιλών, κατάλ-
ληλη τροφή για γιδοπρόβατα και βοοειδή. 
Περιοχή Καλαµάτα. Τηλ.6985/699540, 
2722/023246

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

Πωλείται τριφυλλόσπορος νέας εσοδεί-
ας, διανοµή σε όλη την Ελλάδα. Περιοχή 
Σέρρες. Τηλ. 6937/253885

Πωλούνται αχλάδια µεγαλόκαρπα ποικι-
λίας σίσσυ και sanda maria. Περιοχή Σέρ-
ρες. Τηλ. 6937/253885

Πωλούνται 70 τόνοι ελιάς καλαµών, 
αρίστης ποιότητας. Περιοχή Μαγνησίας.
Τηλ.6944/272804.

Πωλείται βίκος, φακή και µπιζέλι για 
σπόρο. Περιοχή Λάρισα. 6932/372270. 
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 σχεδίου, 
µε πανοραµική θεα στο Φάρο Κερίου, επι 
του εθνικού δρόµου Κερίου- Ζακύνθου, 
200 µέτρα από το χωριό Κερί Ζακύνθου.
Τηλ.6937/314086.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ενοικιάζεται αγροτεµάχιο 15 στρεµµά-
των για φωτοβολταικό πάρκο. Περιοχή 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 µέτρα. 
Περιοχή Κορινθίας. Τιµή ικανοποιητική, 
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 καλλιεργητής 20 δοντιών. Τι-
µή 200 ευρώ. Τηλ. 2310/711133.

Πωλείται φρέζα γερµανικιά Agria, 12 ίπ-
πους πετρελαίου. Τιµή 500 ευρώ. Τηλ. 
2310/711133.

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

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

Πωλείται 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.Περιο-
χή Πιερίας.Τηλ. 6980/001606.

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

Πωλείται πλατφόρµα 5 τόνων.
Τηλ.6983/717473. 

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

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

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

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

Πωλείται ψεκαστικό θερµοκηπίου και 
θειαφιστήρας Tηλ. 6980/001606.

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

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 τυροκοµείο υπερσύγχρονο µε 
όλα τα µηχανήµατα 5 µήνες δουλεµένο 
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 αποθηκευτικούς 
χώρους και όλα τα υλικά δικά µας. Τιµές 
χαµηλές. Τηλ.6947/509187.

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

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

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

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

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.

Πωλείται προετοιµαστής, ρίπερ, καλλι-
εργητής για φαρδύ φύλλο, κεντρόφυ-
γα 4χ4 και ενας κύλινδρος, σε τιµή ευ-
καιρίας. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης.
Τηλ.6972/366043. 

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
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ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Ουσιαστικό περιεχόµενο αποκτά 
για τους κατοίκους των µεγαλου-
πόλεων η έννοια «από το χωράφι 
στο πιάτο», µέσω της πρωτοβου-
λίας της κοινότητας «Open Farm 
Days», που αναδεικνύει το εύρος 
των εργασιών που εκτελεί ένας α-
γρότης ή το πως τεχνολογία και ε-
φαρµοσµένη γνώση χρησιµοποι-
ούνται για την παραγωγή τροφής.

Στις 25 και 26 Σεπτεµβρίου πάνω 
από τα 50 αγροκτήµατα κι επιχει-
ρήσεις αγροτουρισµού ανοίγουν 
τις πύλες τους για να µας δείξουν 
πώς παράγεται η τροφή µας. «Μέ-
σω του δικτύου Open Farm χαρ-
τογραφούµε, καταγράφουµε και 
αναδεικνύουµε τα «ανοιχτά» επι-
σκέψιµα αγροκτήµατα και τις µι-
κρές µονάδες µεταποίησης αγρο-
τικών προϊόντων, που είναι διά-
σπαρτα σε διάφορες γωνιές της 
Ελλάδας. Οργανώνοντας επισκέ-
ψεις και δραστηριότητες, εργαστή-
ρια γευσιγνωσίας και επικοινωνία 
µε τον παραγωγό, επιχειρούµε να 
µεταφέρουµε την κουλτούρα και 
τις δυσκολίες της αγροτικής παρα-
γωγής και τα µυστικά της σωστής 
διατροφής στους τελικούς χρή-
στες των προϊόντων τους στις πό-

λεις» εξηγεί ο υπεύθυνος γεωπό-
νος Παναγιώτης Παπαδόπουλος. 

Μάλιστα, µέσω των Open Farm 
Days, δίνεται η δυνατότητα συνει-
δητοποίησης του ζωτικού ρόλου 
που διαδραµατίζουν οι αγρότες 
ως φύλακες της υπαίθρου.

Επίσης, µονάδες που εκτός από 
την παραγωγή εξαιρετικών, ποιο-
τικών αγροτικών προϊόντων, προ-
σφέρουν και υπηρεσίες εκπαίδευ-
σης, βιωµατικής εµπειρίας, φιλο-
ξενίας και αναψυχής. 

Ο επισκέπτης του openfarm ε-
πιλέγει τα κριτήρια που τον ενδι-
αφέρουν (περιοχή, παραγωγική 
κατεύθυνση, πιστοποιήσεις και 
δραστηριότητες στο κτήµα), βλέ-
πει τις µονάδες που ικανοποιούν 
την αναζήτησή του και οργανώνει 
την επίσκεψή του είτε σε απευθεί-
ας συνεννόηση µε το αγρόκτηµα 
ή µε τη βοήθεια της οµάδας του 
openfarm. Πληροφορίες στο site 
www.openfarm.gr και στη σελίδα 
στο facebook Open Farm.

Φύλακες υπαίθρου
Μέσω των Open Farm Days, 

αναδεικνύεται ο ζωτικός 
ρόλος των αγροτών ως 
φύλακες της υπαίθρου

Συνεργασία Perrotis
µε Ελαϊς και Μy Market
Μέσω της πρωτοβουλίας 
«Αφετηρία για Σταδιοδροµία», η 
ΕΛΑΪΣ Unilever Hellas και τα My 
market προσφέρουν υποτροφίες 
ύψους 42.000 ευρώ σε νέους που 
επιθυµούν να σταδιοδροµήσουν 
στον αγροδιατροφικό τοµέα, για 
µεταπτυχιακές σπουδές στο 
Perrotis College το ακαδηµαϊκό 
έτος 2021-2022 για M.Sc. στην

Ανάπτυξη νέων προϊόντων και 
επιχειρήσεων στον τοµέα τροφίµων.

 Μάρκετινγκ στην αγροδιατροφή.

O καπνός πυρκαγιών 
µειώνει τη βροχή 
Οι πιθανότητες να προκληθεί 
βροχή σε ένα σύννεφο που έχει 
δεχθεί καπνό πυρκαγιών είναι 
«πρακτικά µηδενικές», γεγονός 
που εντείνει τα φαινόµενα 
ξηρασίας, βάσει επιστηµονικής 
δηµοσίευσης του ΝorthWest 
Research Associates στις ΗΠΑ, 
σύµφωνα µε την οποία οι σταγόνες 
βροχής στα σύννεφα που έχουν 
έρθει σε επαφή µε καπνό έχουν 
50% µικρότερο µέγεθος από τις 
συµβατικές σταγόνες. 

Έναρξη για 6 αγροτικά
ΙΕΚ του ΕΛΓΟ
Έτοιµη να τεθεί σε ισχύ είναι η 
λειτουργία των έξι ∆ηµόσιων 
Αγροτικών ΙΕΚ, στις περιφερειακές 
ενότητες Ιωνννίνων, Λάρισας, 
Κορίνθου, Τρικάλων, Ηρακλείου και 
Αττικής. Το «πράσινο φως» δίνει το 
ΦΕΚ της 13ης Σεπτεµβρίου (αρ.
φύλλου 4213), σύµφωνα µε το οποίο 
η οργάνωση και λειτουργία των 
∆ηµόσιων Ινστιτούτων 
Επαγγελµατικής Κατάρτισης (∆ΙΕΚ) 
ανατίθεται στον εκπαιδευτικό 
οργανισµό ΕΛΓΟ ∆ήµητρα.

Πρεσβευτής της Ελλάδας
το ιστορικό Ράλι Ολύµπου
Μαγικές εικόνες θα ζήσουν οι 
φίλοι των κλασσικών αυτοκινήτων 
-αντίκα στους νοµούς Λάρισας και 
Μαγνησίας, 9 και 10 Οκτωβρίου 
αφού το περίφηµο 10ο Ιστορικό 
Ράλι Ολύµπου θα επισκεφτεί και 
φέτος µαγικούς προορισµούς 
όπως ο Βόλος (εκκίνηση από 
κτίριο «Παπαστράτος» και 
τερµατισµός 1ης µέρας), τα 
πανέµορφα χωριά του Πηλίου, η 
λίµνη Κάρλα και η περιοχή της 
Λάρισας (τερµατισµός).

Η κοινότητα openfarm επιχειρεί να αναδείξει τα «ανοιχτά» επισκέψιµα αγροκτήµατα και τις µονάδες 
µεταποίησης αγροτικών προϊόντων που βρίσκονται δίπλα µας ή είναι διάσπαρτα ανά την Ελλάδα.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Πώς παράγεται τροφή 
δείχνουν 50 φάρμες
Ο νέος ετήσιος θεσμός Open Farm Days 25 και 26 Σεπτεμβρίου 
δίνει νόημα στην έννοια από το «χωράφι στο πιάτο»

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

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 Σίν-
δος. Τηλ.: 6972/366043.

Πωλείται αρµεκτήριο Μilk Plan γρήγορης 
εξόδου, 24 θέσεων, µε αυτόµατο τάισµα. Τι-
µή 7000 ευρώ.Τηλ.6942/226598.

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

Πωλείται πρέσα χαρτοδεσίας Bamford 
για µικρές µπάλες. Περιοχή Σέρρες. Τηλ. 
6937/253885

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 ευρύ-
τερη περιοχή της Θεσσαλίας (καθαριστικά 
- απολυµαντικά). Email επικοινωνίας: 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.

Πωλείται τρακτέρ Lamborghini 955, 95 ίπ-
πων σε τιµή ευκαιρίας. Περιοχή Σίνδος Θεσ-
σαλονίκης.Τηλ.6972/366043.

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

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

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

Πωλείται ένας στελεχοκόπτης, ένας ισο-
πεδωτήρας και µία πλατφόρµα, σε τιµή ευ-
καιρίας. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης.
Τηλ.6972/366043.

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

Πωλούνται τρακτέρ Stayger 110 άλο-
γα, 4υνο άροτρο γκλαβάν, δισκοσβάρνα 
υδραυλική του ζορµπά, ένα ρίπερ,ένα ρα-
ντιστικό 600αρι. Περιοχή Γέφυρα Θεσσα-
λονίκης.Τηλ. 2310/7150377.

ΖΗΤΗΣΗ

Zητείται τρακτέρ µεταχειρισµένο σε καλή 
κατάσταση 4x4. Τηλ. 6943/457861
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Ήρθε ανώμαλα
η προσγείωση
Φέτος το Τσάμπιονς Λιγκ παίζεται αλλιώς

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Παρακαταθήκη για µία χρονιά γε-
µάτη εκπλήξεις άφησε η πρεµιέρα 
του Τσάµπιονς Λιγκ και µένει να 
φανεί αν στις 28-29 του µήνα οι 
Κριστιάνο Ρονάλντο, Λιονέλ Μέσι 
και οι οµάδες τους που προσγειώ-
θηκαν άτσαλα στην πραγµατικό-
τητα, θα συνέλθουν. 

Από τη µία όµως η Μάντσεστερ 
Γιουνάιτεντ που έχασε από την 
Γιούνγκ Μπόις, φαίνεται πως θα 
συνέλθει γρήγορα και θα ρεφάρει 
απέναντι στη Βιγιαρεάλ. Η Παρί α-
πό την άλλη που µοιράστηκε βαθ-
µούς µε την Μπριζ, µοιάζει να έ-
χει... ψυχολογικά, που αν δεν τα 

ξεπεράσει γρήγορα, την επόµε-
νη αγωνιστική κόντρα στην Μά-
ντσεστερ Σίτι που έριξε έξι γκολ 
στη Λειψία, δεν θα περάσει καλά. 

Στα σηµεία των καιρών και το 
τέλος εποχής για τη Μπαρτσελό-
να, που φαίνεται να βρίσκεται σε 
ένα µεταβατικό στάδιο εσωστρέφει-
ας και πλέον δεν τροµάζει. Όπως 
και να έχει η Μπενφίκα σίγουρα 
θα έχει την ευκαιρία της (29/9) να 
σοκάρει τους «Μπλαουγκράνα».

 Στα θετικά τώρα, η Τσέλσι συ-
νεχίζει ακάθεκτα µε τον Ροµέλου 
Λουκάκου να ανοίγει λογαριασµό 
(1-0 τη Ζενίτ), ενώ το βιολί του συ-
νεχίζει και ο Χάαλαντ που οδηγεί 
την Ντόρτµουντ µε ασφάλεια στις 
ευρωπαϊκές ατραπούς.

Το Ράλι Ακρόπολις παραµένει στο πρόγραµµα του 
Παγκόσµιου Πρωταθλήµατος Ράλι (WRC) για το 2022 
και το 2023, ενώ πλέον είναι ισχυρή η παρακαταθήκη 
για τη µόνιµη ένταξή στο πρόγραµµα του WRC. Για την 
ιστορία, φέτος, νικητής στο Ράλι Ακρόπολις ανεδείχθη 
ο Kalle Rovanpera (Τοyota Yaris) µε τους Ott Tanak 
και Sebastien Ogier να τον συνοδεύουν στο βάθρο.

Για ακόμη 2 χρόνια
το Ράλι Ακρόπολις  

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

Τένις (Davis Cup)

Ελλάδα – Λιθουανία 12.00 COSMOTE SPORT 6 HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μπέρνλι – Άρσεναλ 17.00 COSMOTE SPORT 7 HD

Λίβερπουλ – Κρίσταλ Πάλας 17.00 COSMOTE SPORT 3 HD

Μάντσεστερ Σίτι – Σαουθάµπτον 17.00 COSMOTE SPORT 3 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΠΑΣ Γιάννινα – Παναθηναϊκός 20.30 Novasports Prime

Τένις (Davis Cup)

Ελλάδα – Λιθουανία 10.00 COSMOTE SPORT 6 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΟΦΗ – ΑΕΚ 18.15 COSMOTE SPORT 2 HD

Ατρόµητος – Παναιτωλικός 18.15 Novasports 2 HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Τότεναµ – Τσέλσι 18.30 COSMOTE SPORT 7 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Λαµία – Ολυµπιακός 20.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Αστέρας Τρίπολης – ΠΑΟΚ 20.30 Novasports Prime

Τένις (Davis Cup)

Ελλάδα – Λιθουανία 12.00 COSMOTE SPORT 6 HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μπέρνλι – Άρσεναλ 17.00 COSMOTE SPORT 7 HD

Λίβερπουλ – Κρίσταλ Πάλας 17.00 COSMOTE SPORT 3 HD

Μάντσεστερ Σίτι – Σαουθάµπτον 17.00 COSMOTE SPORT 3 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΠΑΣ Γιάννινα – Παναθηναϊκός 20.30 Novasports Prime

Τένις (Davis Cup)

Ελλάδα – Λιθουανία 10.00 COSMOTE SPORT 6 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΟΦΗ – ΑΕΚ 18.15 COSMOTE SPORT 2 HD

Ατρόµητος – Παναιτωλικός 18.15 Novasports 2 HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Τότεναµ – Τσέλσι 18.30 COSMOTE SPORT 7 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Λαµία – Ολυµπιακός 20.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Αστέρας Τρίπολης – ΠΑΟΚ 20.30 Novasports Prime

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Κυριακή  19 Σεπτεµβρίου

Σάββατο 18 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Τα τελευταία  
μαγειρέματα πριν 
να πληρωθεί 
η ενιαία ενίσχυση 

Ο µεγάλος    
φόβος για τη Φέτα  
και τα συμφέροντα
στη Διεπαγγελματική

Οι αγρότες 
που χάνονται 
και ο Λιβανός  
που χορεύει 

Το αντίο στον «δάσκαλο»
Ένας θρύλος του παγκοσµίου 
µπάσκετ, ο Ντούσαν Ίβκοβιτς 
άφησε την τελευταία του πνοή σε 
ηλικία 78 ετών σκορπώντας θλίψη 
σε ολόκληρο τον µπασκετικό 
κόσµο. Ένας «δάσκαλος» και 
«σοφός» του µπάσκετ που έγραψε 
τη δική του ιστορία µε ελληνικές 
οµάδες (Άρης, ΠΑΟΚ, Πανιώνιος, 
Ολυµπιακός, ΑΕΚ) αλλά και µε την 
Εθνική Σερβίας. Τελευταίος του 
σταθµός η Εφές στην Τουρκία.  

Στο Davis ο Τσιτσιπάς
Με τη συµµετοχή του Στέφανου 
Τσιτσιπά να ξεχωρίζει θα 
αγωνιστεί η Ελλάδα κόντρα στη 
Λιθουανία, στη µάχη για την άνοδο 
στο Group I στο Davis Cup.
Το ελληνικό σύνολο θα αγωνιστεί 
στις 18 και 19 Σεπτεµβρίου, στις 
εγκαταστάσεις του Lyttos Beach, 
στο Ηράκλειο Κρήτης. Με νίκη 
η Ελληνική Οµάδα θα βρεθεί στα 
µεγάλα «σαλόνια» του αθλήµατος.

Τα φιλικά της ΑΕΛ
Ένα πολύ δυνατό φιλικό έβαλε στο 
πρόγραµµα της η ΑΕΛ, µε τους 
«βυσσινί» να αντιµετωπίζουν στο 
Στάδιο Αλκαζάρ την Κυριακή 3 
Οκτωβρίου τη Βέροια. Η ΑΕΛ 
θα κοντραριστεί το Σάββατο 18 
Σεπτεµβρίου µε τη Ρόδο στο 
∆ηµοτικό Στάδιο του νησιού, ενώ 
όσον αφορά τους Βεροιώτες θα 
δώσουν ένα ακόµα δυνατό τεστ 
πριν την ΑΕΛ µε αντίπαλο τον 
Ολυµπιακό Βόλου στις 26 
Σεπτεµβρίου.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’
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Σ
την αγορά µας έχει περάσει η δι-
εθνής πτώση τιµών του σκληρού 
µε την εξαγωγή στα 450 ευρώ ο 
τόνος FOB. Μόλις άρχισε η αγο-

ρά να διορθώνει υπήρξαν αρκετοί πωλητές 
που φοβήθηκαν ότι έχασαν την ευκαιρία 
να κλείσουν σε τιµές ρεκόρ, µε αποτέλεσµα 
η προσφορά να έχει αυξηθεί σηµαντικά.

  ∆εν υπάρχουν προσφορές στην ελλη-
νική αγορά βάµβακος, ενώ η ζήτηση από 
Τουρκία και Αίγυπτο εξακολουθεί να είναι 
δυνατή. Λογικά µόλις αρχίσει η συγκοµιδή 
και η εκκόκκιση θα βγουν ξανά νέες προ-
σφορές. Τα 100 σεντς ανά λίµπρα εξακο-
λουθούν να πληρώνονται από τους αγο-

Εξαγωγή σκληρού 
ξανά με 450 ευρώ  

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΜΑΛΑΚΟ 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)

ΜΑΛΑΚΟ 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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Μειώνεται η προσφορά προς αποφυγή ποιοτικού ρίσκου
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ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

ΑΠΡ MAI IOYN

Αφορµή για να συνεχίσει την ανοδική 
πορεία αναµένει η αγορά βάµβακος 
που κινείται σε ένα στενό εύρος 
µεταξύ των 92 - 94 σεντς. 

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

Μικρή υποχώρηση καταγράφουν 
οι τιµές για το καλαµπόκι σε όλες 
τις αγορές, διατηρώντας ωστόσο 
τα κεκτηµένα υψηλά επίπεδα.

Αµετάβλητη κι αυτή την εβδοµάδα 
η τιµή για το κριθάρι βυνοποίησης, 
που δείχνει σηµάδια 
σταθεροποίησης.

Στα 3,34 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

Σε επίπεδα γύρω από τα 25 µε 26 λε-
πτά το κιλό χαµηλώνει η εγχώρια α-
γορά καλαµποκιού, µε τις περισσό-
τερες συµφωνίες να κλείνονται πλέ-
ον στα 25,5 λεπτά, διορθώνοντας α-
πό τα υψηλά των 29 λεπτών που πλη-
ρώθηκαν τις προηγούµενες εβδοµά-
δες οι πρώιµες παραγωγές, αφού το 
αλώνισµα προχωρά και οι διαθέσι-
µες ποσότητες αυξάνονται. 

Εκτιµάται πάντως ότι η αγορά δεν 
αναµένεται να υποχωρήσει περαιτέ-
ρω, ενώ οι ισορροπίες στο εµπόριο 
υπαγορεύουν νέα ανάκαµψη στις τι-
µές για όσους παραγωγούς αποθη-
κεύσουν. Γενικά οι τιµές παρουσιά-
ζουν µια διαφοροποίηση στα διάφο-
ρα παραγωγικά κέντρα µε τη Βόρεια 
Ελλάδα να εµφανίζει τη χαµηλότερη 
τιµή παραγωγού, κοντά στα 23 µε 24 
λεπτά το κιλό, όσο Αγρίνιο και Θεσ-
σαλία διαµορφώνουν τα 25 λεπτά, 
µε τη Λαµία στα 26 λεπτά. Τις επόµε-

νες ηµέρες αναµένεται ότι θα ενισχυ-
θούν οι τιµές των περιοχών µε τα πιο 
φθηνά καλαµπόκια, προσεγγίζοντας 
τα 25 λεπτά στο χωράφι. Καταλύτης 
για την άνοδο αυτή, η απουσία προς 
το παρόν εισαγόµενου προϊόντος. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι φέτος δεν 
αναµένονται µεγάλες ποσότητες α-
πό την Ανατολική Ευρώπη και ιδίως 
τη Βουλγαρία, αφού και εκεί οι τιµές 
παραγωγού φέτος δεν είναι τόσο α-
νταγωνιστικές όσο άλλες χρονιές, τη 
στιγµή που το κόστος των µεταφοράς 
είτε οδικώς είτε µε καράβι, έχει γίνει 
απαγορευτικό για τις ποσότητες που 
χρειάζεται η χώρα. 

Συγκεκριµένα, το κόστος του φορ-
τηγού από τη Βόρεια Βουλγαρία ως τη 
Θεσσαλονίκη ανέρχεται σε 1.200 ευ-
ρώ το διάστηµα αυτό, µε την τιµή για 
το σπυρί που φεύγει από τους Βούλ-
γαρους στα 220 ευρώ ο τόνος να φτά-
νει κατ’ επέκταση στη Μακεδονία στα 
268 ευρώ ο τόνος. Τις επόµενες ηµέ-
ρες αναµένεται να ξεκινήσει το αλώνι-
σµα και στις νοτιότερες περιοχές της 

γειτονικής χώρας, ωστόσο τα περιθώ-
ρια µείωσης των τιµών παραγωγού ε-
κεί είναι µικρά. Ο λόγος έγκειται στο 
ότι οι µεγάλοι παραγωγοί έχουν ήδη 
κλείσει συµφωνίες µε Κινέζους εισα-
γωγείς οι οποίοι σκουπίζουν µεγάλες 
ποσότητες και πληρώνουν µετρητοίς. 
Συνεπώς προτιµώνται από τους Έλλη-
νες εισαγωγείς που αγοράζουν µικρό-
τερες ποσότητες. 

Σύµφωνα µε την έκθεση του Σε-
πτεµβρίου του υπουργείου Γεωργίας 
των ΗΠΑ (USDA), για το 2021-2022, 
η παγκόσµια παραγωγή καλαµπο-
κιού αναµένεται να αυξηθεί σε Αρ-
γεντινή, Κίνα και ΗΠΑ, αντισταθµί-
ζοντας τις πολύ µικρότερες καλλιέρ-
γειες σε Ρωσία και Σερβία. 

Μαζεύεται στα 26 λεπτά η τιµή στο καλαµπόκι
 Δεν ακούγονται ακόµα στην αγορά νέα για καράβια που έρχονται ή βουλγαρικές εισαγωγές
 Ακόµα χαµηλότερα, περί τα 23 λεπτά το κιλό, πληρώνεται στον παραγωγό στη Μακεδονία 

Στα 480 ευρώ ο τόνος 
διαµορφώνεται η τιµή 
εξαγωγής σκληρού σίτου, µε 
τους Ιταλούς να 
διαπραγµατεύονται πλέον 
τιµές περί τα 450 ευρώ ο 
τόνος για το ελληνικό σκληρό 
σε µια εξέλιξη που ωθεί σε 
διόρθωση την εγχώρια 
αγορά, η οποία πληρώνει έως 
45 λεπτά στον παραγωγό.
Οι εκτιµήσεις πλέον θέλουν 
την αγορά να 
σταθεροποιείται σε αυτά τα 
υψηλά επίπεδα για τους 
επόµενους µήνες, µε µικρά 
περιθώρια αυξοµειώσεων. 
Παράλληλα αναµένεται και η 
εµπορική κίνηση να 
περιοριστεί από τους 
πρώτους µήνες του νέου 
έτους, αφού πλέον αρχίζει να 
διαµορφώνει τις ισορροπίες 
κατά βάση η ψυχολογία του 
αγοραστή, µε τους µεγάλους 
µύλους της Ευρώπης ήδη να 
µελετούν τις προοπτικές της 
επερχόµενης παραγωγής, 
όσο πλησιάζει και η περίοδος 
της νέας σποράς.

ΜΕ 45 ΛΕΠΤΑ ΣΤΟΝ 
ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΟΙ ΝΕΕΣ 
ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΣΚΛΗΡΟ

Οι τιµές εξακολουθούν να κινούνται εντός στενού 
εύρους χωρίς να έχουν λάβει κάποια κατεύθυνση. 
Είναι θετικό ότι όποτε γίνεται προσπάθεια διόρθωσης 
προς τα 91 σεντς, η αγορά αντιδρά σύντοµα ανοδικά 
προς τα 93-94 σεντς. Από την άλλη είναι 
ανησυχητικό πως εδώ και αρκετό καιρό υπάρχει 
µεγάλη δυσκολία να σπάσουν τα 95-96 σεντς. Η 
πλειονότητα των αναλυτών θεωρεί πως τα βαµβάκι 
λογικά θα διατηρησει τις υψηλές τιµές του, εκτός αν 
δούµε µαζικό ξεπούληµα στα χρηµατιστήρια 
εµπορευµάτων απλά λόγω των ρευστοποιήσεων από 
πλευράς κερδοσκοπικών κεφαλαίων. 

ΝEA ΥOΡKH
Η συγκοµιδή κοντεύει να ξεκινήσει και οι εκκοκκιστές 
δεν έχουν το µυαλό τους τόσο πολύ στις νέες 
πωλήσεις. Προτιµούν να δουν πως θα βγει φέτος το 
βαµβάκι και µετά να κουβεντιάσουν για νέα 
συµβόλαια. Ζήτηση εξακολουθεί να υπάρχει από τις 
παραδοσιακές µας αγορές, Τουρκία και Αίγυπτος, 
ενώ η προσφορά είναι σχεδόν µηδενική. Έχει 
ενδιαφέρον να δούµε αν τα προβλήµατα φορτώσεων 
και ναύλων θα συνεχίσουν να υπάρχουν στη νέα 
σεζόν, δεδοµένου ότι κάτι τέτοιο µπορεί να τονώσει 
τη ζήτηση από τις γειτονικές µας αγορές, στις οποίες 
θα καθυστερούν συµβόλαια αγοράς άλλων σοδειών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Απαγορευτικό φέτος το κόστος 
µεταφοράς οδικώς ή µε καράβι.

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
∆εν αναµένονται µεγάλες 

ποσότητες από Βουλγαρία, 

αφού οι τιµές παραγωγού δεν 

είναι τόσο ανταγωνιστικές

Συνεδρίαση 15/09/2021
Μήνας Κλείσιµο Μεταβολή

Δεκέμβριος ‘21  93,37 -0,29

Μάρτιος ‘22 92,62 -0,21
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Τη µείωση της παραγωγής παρα-
δέχονται πάντως και οι µεταποι-
ητές απλώς θεωρούν ότι υπάρχει 
από την πλευρά των αγροτών υ-
περβολή σε σχέση µε τις εκτιµή-
σεις που διατυπώνουν για το µέ-
γεθος της απώλειας. «Είδαµε και 
σε κάποια άλλα προϊόντα ότι οι 
παραγωγοί έλεγαν πως η σοδειά 
θα είναι «x» και αποδείχθηκε πως 
ήταν διπλάσια. Σίγουρα είναι µει-

ωµένη και στην ελιά, αλλά δεν νο-
µίζω ότι ισχύουν τα ποσοστά που 
λέγονται. Χωριά όπως η Ορµύλια 
και τα Βράσταµα, έχουν πρόβλη-
µα, ωστόσο, σε άλλες περιοχές, 
όπως ο Άγιος Μάµας κι η Όλυν-
θος, υπάρχει µεν πτώση της πα-
ραγωγής, αλλά η εικόνα είναι σα-
φώς καλύτερη», µας ανέφερε υ-
ψηλόβαθµο διοικητικό στέλεχος 
µιας εκ των µεταποιητικών βιοµη-

χανιών που έχει ανακοινώσει τι-
µοκατάλογο. 

Για το αν υπάρχει περίπτωση να 
µεταβληθεί η προσφερόµενη τιµή, 
ο ίδιος απάντησε πως «το 1,40 εί-
ναι µια καλή τιµή. Άλλωστε και η 
Ισπανία φέτος έχει ελιά, πέρα α-
πό το περσινό της στοκ, που ση-
µαίνει πως θα είναι δύσκολο να 
απορροφηθεί η ελληνική ελιά, ι-
δίως αν είναι ακριβή».

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Ο στόχος για µια τιµή πάνω από 
τα 1,60 ευρώ το κιλό για τα 110 
τεµάχια, δεν εγκαταλείπεται από 
τους παραγωγούς επιτραπέζιας ε-
λιάς Χαλκιδικής, παρά τη ψυχρο-
λουσία που δέχθηκαν µέσα στην 
εβδοµάδα, όταν τρεις µεγάλες µε-
ταποιητικές βιοµηχανίες του κλά-
δου ανακοίνωσαν τιµοκαταλόγους 
µε 1,40 ευρώ το κιλό, µε µικρές 
διαφορές στις ενδιάµεσες κατη-
γορίες και βάση τα 0,75-0,80 ευ-
ρώ για τα ψιλά. Ήδη η στάση ανα-
µονής τους αντάµειψε, αφού αρ-
γά το βράδυ της Πέµπτης 16 Σε-
πτεµβρίου, η Sithonia Olives ανα-
κοίνωσε τα 1,50 ευρώ για τα 110 
τεµάχια, σπάζοντας τη γραµµή 
των καλά συντεταγµένων µετα-
ποιητών, σε µια κίνηση που ανα-
µένεται ότι θα πυροδοτήσει έναν 
ιδιότυπο πλειστηριασµό για τη λι-
γοστή φετινή παραγωγή. 

Την ελπίδα ότι θα γίνει το «κλικ» 
και η τιµή θα έρθει να «εκφράσει» 
τις ιδιάζουσες συνθήκες που ε-
πικρατούν φέτος στην ελιά Χαλ-
κιδικής, «κρατά ζωντανή» το γε-
γονός ότι αρκετοί από τους µε-
ταποιητές συνέχιζαν (µέχρι την 
ώρα που γράφτηκε το ρεπορτάζ) 
να κρατούν σιγή ιχθύος.

«Το παιχνίδι θα παιχτεί µέσα 
στο Σαββατοκύριακο. ∆εν απο-
κλείεται και το 1,60 ευρώ, δε-
δοµένου ότι η παραγωγή φέτος 
είναι πάρα πολύ µειωµένη σε σχέ-
ση µε πέρυσι», ανέφερε ο Θανά-
σης Τσικούρης από τον Αγροτι-
κό Σύλλογο Ορµύλιας.

Άνοδο της τιµής από το διακη-
ρυγµένο επίπεδο των 1,40-1,50 
ευρώ το κιλό αναµένει και έµπει-
ρος συνεταιριστής από την Κα-
βάλα, όπου επίσης η παραγωγή 
εµφανίζεται µειωµένη έως και 
50%-60% από πέρυσι. Όπως µας 
εξήγησε, ζητώντας να τηρηθεί η 
ανωνυµία του, η περιορισµένη 
πρώτη ύλη στην Ελλάδα και την 
Ιταλία, σε συνδυασµό µε τη µε-
γάλη ζήτηση για ελιά, διαµορ-
φώνουν προϋποθέσεις για να 
κινηθεί η τιµή ανοδικά.

Προς το παρόν, ωστόσο, και 
µέχρι να επιβεβαιωθούν ή δι-

αψευσθούν οι προσδοκίες των 
ελαιοπαραγωγών σε σχέση µε 
τη «µάχη» της τιµής, στις τάξεις 
τους επικρατεί δυσαρέσκεια για 
τους τιµοκαταλόγους που είδαν 
να ανακοινώνονται από µεγά-
λους «παίκτες» του µεταποιητι-
κού τοµέα, όπως η «Olymp-Κων-
σταντόπουλος», η «Olivellas» και 
η «Intercom», καθώς θεωρούν ό-
τι υπάρχει δυσαρµονία σε σχέση 
µε την παραγωγή.

Πεποίθησή τους είναι πως µε 
τις ελλείψεις που έχει φέτος το 
προϊόν και την «εκτίναξη» του κό-
στους συγκοµιδής, έως και στα 7 
ευρώ το τελάρο, σε κάποια κτήµα-
τα, λόγω της µικρής παραγωγής, 
στην πραγµατικότητα τα 1,40 ευ-
ρώ που προσφέρει η µεταποίηση 
στα 110 τεµάχια, είναι κάτω ακόµη 
και από το 1 ευρώ που πληρώθη-
κε πέρυσι. «Για την παραγωγή που 
έχουµε φέτος, δεν είναι τιµές αυ-
τές», ανέφερε στην Agrenda ο πα-

ραγωγός και πρόεδρος του Α.Σ. 
Σηµάντρων Βαγγέλης Μισαηλί-
δης, σηµειώνοντας ότι «στην πε-
ριοχή του παραγωγός, ο οποίος 
πέρυσι συγκόµισε πάνω από 80 
τόνους επιτραπέζιας ελιάς Χαλκι-
δικής και υπολόγιζε ότι θα πάρει 
γύρω στους 20-25 τόνους, τελικά 
συγκόµισε µόλις περίπου 15 τό-
νους. Γενικά, θα έλεγα πως φέ-
τος δεν µαζεύουµε ούτε τα λίγα 
κιλά που περιµέναµε». 

Τη µεγάλη µείωση παραγωγής 
επιβεβαιώνει και ο πρόεδρος Α. 
Σ. Νέας Καλλικράτειας Κυριάκος 
Κασµίρης, τονίζοντας πως η α-
πώλεια κυµαίνεται από 50% έ-
ως και 70%. «Ξέρεις τί είναι να 
σου δίνει ένα κτήµα 10 τόνους 
το χρόνο και φέτος να µαζεύεις 
3 τόνους;», ανέφερε και συµπλή-
ρωσε πως «τέτοιο καιρό πέρυσι 
φορτώναµε περίπου 1,5 φορτηγά 
την ηµέρα και τώρα δεν συµπλη-
ρώνουµε ούτε µισό».

Στο 20% - 30% της περσινής παρα-
γωγής διαµορφώνεται η απόδοση 
και στα κτήµατα της Ορµύλιας, λέ-
ει ο παραγωγός Γιώργος Βασιλάς.

Περιµένουν έως 1,60 ευρώ οι παραγωγοί
για την επιτραπέζια ελιά Χαλκιδικής 
Αναµένεται άνοδος τιµής από το διακηρυγµένο επίπεδο των 1,40-1,50 ευρώ 

Μικρότερη θεωρούν τη µείωση της παραγωγής
οι µεταποιητές, που µιλούν για µεγάλο στοκ στην Ισπανία

ΛΙΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
Ανεπιβεβαίωτες φήµες 

ήθελαν από την περασµένη 

Πέµπτη µεγάλη βιοµηχανία 

της περιοχής να «τάζει» σε 

παραγωγούς της 1,50-1,60 

ευρώ το κιλό και µάλιστα για 

αγορές «σκούπα»

ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η
Αυξηµένο φέτος το κόστος 

συγκοµιδής, καθώς οι εργάτες 

ζητούν πάνω από 3,20 ευρώ την 

κλούβα από 2,5 ευρώ πέρυσι

Τ
ο γύρισµα της αγοράς σκλη-
ρού σίτου επακόλουθα έ-
χει περάσει και στην εσωτε-
ρική αγορά. Όπως γίνεται 

σε τέτοιες περιπτώσεις, η προσφο-
ρά έχει αυξηθεί µε αρκετούς πωλη-
τές να φοβούνται ότι έχασαν την ευ-
καιρία πώλησης σε τιµές ρεκόρ. Από 
πλευράς εξαγωγής από εκεί που εί-
χαµε τη φετινή υψηλότερη τιµή στα 
500 ευρώ ο τόνος FOB, πλέον το α-
γοραστικό ενδιαφέρον κυµαίνεται 
50 ευρώ χαµηλότερα, στα 450 ευρώ 
ο τόνος FOB. 

Στα σκληρά σιτάρια, οι τιµές στην 
Φότζια παρέµειναν αµετάβλητες για 
δεύτερη εβδοµάδα. Συγκεκριµένα για 
τα ποιοτικά σιτάρια µε ειδικό βάρος 
79 kg/hl, υαλώδη 80% και πρωτεΐνη 

12% η τιµή α-
ποθήκης εµπό-
ρου διαπραγ-
µατεύεται στα 
485-490 ευρώ 
ο τόνος. Επί-

σης για τη δεύτερη ποιότητα µε ειδι-
κό βάρος 78 kg/hl, υαλώδη 65% και 
πρωτεΐνη 11,5% η τιµή αποθήκης ε-
µπόρου κυµαίνεται στα 475-480 ευ-
ρώ ο τόνος. Στη Γαλλία η διόρθωση 
συνεχίστηκε µε τις τιµές να φτάνουν 
τα 400 ευρώ ο τόνος FOB γαλλικό λι-
µάνι. Παράλληλα και στον Καναδά 
καταγράφηκαν µεγάλες απώλειες 
της τάξης των -117 δολαρίων ο τόνος 
µέσα σε µία εβδοµάδα. Η τάση είναι 
εµφανώς πτωτική µετά την υπερβο-
λική άνοδο, εντούτοις λογικά οι τι-
µές σκληρού θα συντηρηθούν σε τι-
µές άνω του µέσου όρου των τελευ-
ταίων ετών, καθώς η προσφορά από 
τον Καναδά θα είναι µειωµένη και 
οι Ευρωπαίοι και Βορειο-αφρικανοί 
αγοραστές θα χρειαστούν να καλύ-
ψουν τις ανάγκες τους.

Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, εν 
τω µεταξύ, ήρθε µετά από αρκετό και-
ρό µια ανοδική αντίδραση στα µαλα-
κά σιτάρια, όπως και στα υπόλοιπα 
δηµητριακά. Ο βασικός λόγος είναι 
η τελευταία έκθεση παραγωγής δη-
µητριακών στον Καναδά, στην οποία 
και φαίνεται πόσο πολύ µειώθηκαν 
οι παραγωγές λόγω των αντίξοων 
καιρικών συνθηκών. Στη Γαλλία ε-
πίσης είχαµε ανοδική αντίδραση λό-
γω των νέων του Καναδά, αλλά και 
λόγω της εκτίµησης µείωσης των τε-
λικών για τη φετινή σεζόν. Οι τιµές 
κυµαίνονται στα 245 ευρώ ο τόνος.

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ 
ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΣΤΙΣ 
ΤΙΜΕΣ ΣΚΛΗΡΟΥ 

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΕΛΙΑ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ

1,50 – 1,40 
ΕΥΡΩ

110 ΤΕΜΑΧΙΑ

0,80- 0,75
ΕΥΡΩ

181�200 ΤΕΜΑΧΙΑ
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Σήμα ανόδου για 
πάνω από 40 λεπτά 

Σε κρίσιμο στάδιο 
η βιωσιμότητα
των μονάδων

Προς την ανά-
ποδη κατεύθυν-

ση από αυτήν στην οποία κινεί-
ται η ευρωπαϊκή αγορά, οδεύει 
η εγχώρια ζώνη αγελαδινού γά-
λακτος, η οποία το τελευταίο ε-
ξάµηνο, εν µέσω θύελλας ανατι-
µήσεων στο κόστος παραγωγής, 
υποχώρησε κιόλας χάνοντας τη 
µέση τιµή των 38 λεπτών το κι-
λό, σύµφωνα µε το δελτίο τιµών 
που δίνει το παρατηρητήριο της 
Κοµισιόν. 

Μέχρι στιγµής η αγελαδοτροφία 
αποτελεί έναν από τους λίγους 
κλάδους που δεν έχουν συµµε-
τάσχει στο ράλι των τιµών, µε τα 
περισσότερα συµβόλαια να πα-
ραµένουν σταθερά εδώ και πάνω 
από 12 µήνες. Η µέση τιµή στην 
Ελλάδα για τον Αύγουστο του 
2021 ανέρχεται στα 37,65 λεπτά 
το κιλό, όταν τον Ιούνιο έφτανε 
τα 38,72, σύµφωνα µε το δελτίο 
τιµών της Κοµισιόν. Οι οργανω-
µένες µονάδες πληρώνονται πε-
ρί τα 39 λεπτά το κιλό, σύµφωνα 

µε το ρεπορτάζ.
Κι αυτό παρά τις αισιόδοξες 

προοπτικές για την κατηγορία 
των γαλακτοκοµικών προϊόντων, 
αφού ήδη καταγράφονται ελλεί-
ψεις, αλλά και τους συντελεστές 
κόστους, δηλαδή την ενέργεια 
και τις ζωοτροφές που βρίσκο-
νται πλέον στα ύψη. 

Τα πρώτα µηνύµατα ανόδου 
έρχονται ήδη από τη Γερµανία, 
που συντηρεί καθοριστικό ρόλο 
για την εγχώρια αγορά. Εκεί οι ά-
µεσες τιµές (spot prices στη διε-
θνή ορολογία των αγορών) έχουν 
αγγίξει ακόµα και τα 45 λεπτά το 
κιλό. Πρόκειται για τις συναλλα-
γές που γίνονται µεταξύ βιοµη-
χανιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Με άλλα λόγια, φαίνεται ότι η 
εγχώρια βιοµηχανία είναι δια-
τεθειµένη να αγοράσει ακριβό-
τερο εισαγόµενο γάλα, τη στιγ-
µή που διατηρεί αµετάβλητη την 
τιµή για την ελληνική παραγω-
γή, κάτι που θα έχει επιπτώσεις 
άµεσα στην πορεία του κλάδου.

Μια αισιόδοξη ανάλυση της εξέλιξης που 
έρχεται από τη Γερµανία, υπαγορεύει 
άνοδο των τιµών παραγωγού και στην 
ελληνική ζώνη γάλακτος. Σύµφωνα µε 
προηγούµενο ρεπορτάζ της Agrenda, ή-
δη το κόστος παραγωγής έχει ενισχυθεί 
κατά 6 λεπτά το κιλό, στοιχίζοντας πλέ-
ον 36 λεπτά, από 30 λεπτά που ήταν τον 
Σεπτέµβριο του 2020. Μ’ αυτό το κοστο-
λόγιο σχεδόν καµία µονάδα δεν µπορεί 
να εξασφαλίσει τη βιωσιµότητά της, κάτι 
που έρχεται να φρενάρει και τα επενδυ-
τικά πλάνα που πολλές ξεκίνησαν να υ-
λοποιούν τον τελευταίο χρόνο. 

Ωστόσο, ήδη εµφανίζεται παραγω-
γικό έλλειµα, όχι µόνο στην Ελλάδα, 
που ούτως ή άλλως είναι ελλειµµατι-
κή, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη, 
µε το στήσιµο κάθε µονάδας να επη-
ρεάζεται και από τη φειδώ στη χρήση 
ζωοτροφών. Άνθρωποι της αγοράς, ε-
κτιµούν πως είναι θέµα χρόνου η ε-
παναδιαπραγµάτευση των συµβολαί-
ων µε τους κτηνοτρόφους, ειδικά πλέ-
ον που οι ανακατατάξεις στο τοπίο της 
επιχειρηµατικότητας, µε τις εξαγορές 
που συντελέστηκαν κατά το πρώτο εξά-
µηνο του 2021, αναµένεται να ενισχύ-
σουν σε πολλά επίπεδα τον ανταγωνι-
σµό µεταξύ των γαλακτοβιοµηχανιών. 

Οι διεθνείς αναλυτές κάνουν λόγο για παγκόσµιες ελλείψεις, 
µε τη γερµανική αγορά να αντιδρά πρώτη στην εξέλιξη αυτή

Ανοδικά όλοι οι δείκτες της γαλακτοκομίας 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ �ΕΥΡΩ / 100 ΚΙΛΑ�

ΙΟΥΝΙΟΣ 2021
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021

37,50

ΑΓΕΛΑ∆ΟΤΡΟΦΙΑ

ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ

GLOBAL DAIRY TRADE

Η συνεδρίαση της περασµένης Τρίτης 14 
Σεπτεµβρίου στη διεθνή πλατφόρµα Global Dairy 
Trade, όπου διαπραγµατεύονται οι τιµές του γάλακτος 
και των γαλακτοκοµικών σε παγκόσµια κλίµακα, 
εµφάνισε κέρδη σε όλο το µήκος του ταµπλό. Ο 
δείκτης τιµών αγελαδινού γάλακτος ενισχύθηκε κατά 
4%, µε τη σκόνη αποβουτυρωµένου γάλακτος να 
ενισχύεται κατά 7,3%. Οι διεθνείς αναλυτές κάνουν 
λόγο πια για παγκόσµιες ελλείψεις, µε τη γερµανική 
αγορά να αντιδρά πρώτη στην εξέλιξη αυτή. 
Ήδη από τις αρχές του µήνα, οι τιµές εξαγωγής 
των γερµανικών εταιρειών έχουν ενισχυθεί και 
βρίσκονται σταθερά πάνω από τα 0,40 ευρώ το κιλό. 
Μάλιστα στη νότια ζώνη γάλακτος έχουν 
διαµορφωθεί τιµές στα 0,45 λεπτά, µε τα νέα 
συµβόλαια του Νοεµβρίου να κλείνονται µεταξύ 
βιοµηχανίας και µονάδων στα 39 λεπτά το κιλό. 
∆ηλαδή η Γερµανία ετοιµάζεται να ξεπεράσει την 
Ελλάδα σε τιµή παραγωγού, σε περίπτωση που δεν 
υπάρξει κάποια αντίδραση στην εγχώρια ζώνη 
γάλακτος. Ήδη πάντως οι Έλληνες αγελαδοτρόφοι 
εµφανίζονται δυσαρεστηµένοι και αναµένεται πως 
οι πιέσεις για ανανέωση των συµβολαίων µε πιο 
ευνοϊκά τιµολόγια θα ενταθούν.  ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ
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ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ: 
Σε έκτακτη γενική συνέλευση 
καλεί τους µετόχους του ο 

Αγροτικός Οίκος Σπύρου, την 
Παρασκευή 8 Οκτωβρίου. Στα 
θέµατα ηµερήσιας διάταξης η λήψη 
απόφασης για έκδοση οµολογιακού 
δανείου µε µετατρέψιµες οµολογίες 
ποσού 1,5 εκατ. ευρώ.

NIKAΣ: Μετά από την ολοκλήρωση 
της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου 
της Βιοµηχανίας Αλλαντικών 
Μακεδονίας, η Νίκας θα κατέχει 
22.214.803 µετοχές επί συνόλου 
22.622.000 µετοχών, δηλαδή 98,2%.

PERNOD RICARD: Ανακοίνωσε ότι 
ξεκίνησε εκ νέου ένα πρόγραµµα 
αγοράς µετοχών, µε πρώτη δόση για 
την απόκτηση µετοχών ύψους 250 
εκατ. ευρώ το µέγιστο. «Περίοδος 
αγοράς από 16 Σεπτεµβρίου έως 16 
Νοεµβρίου», ανέφερε η γαλλική 
εταιρεία ποτών, µε στόχο να 
επαναγοράσει µετοχές ύψους 500 
εκατ. ευρώ στο πρόγραµµα.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ: Ο 
άνθρωπος, το περιβάλλον και η 
βιώσιµη ανάπτυξη κυριαρχούν στις 
δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας της 
Ελληνικά Γαλακτοκοµεία, όπως αυτές 
καταγράφονται στη νέα έκθεση, για τη 
χρονιά που πέρασε, υπό τον τίτλο «Με 
φροντίδα για το µέλλον». 

ΝESTLE: Ο ελβετικός γίγαντας 
τροφίµων Nestlé θέλει να προωθήσει 
τη γεωργία µε στόχο τη βελτίωση 
του βιοτικού επιπέδου των αγροτών 
και την ενίσχυση της ευηµερίας των 
αγροτικών κοινοτήτων και σχεδιάζει 
να επενδύσει στην πενταετία 1,2 δισ. 
ελβετικά φράγκα για να εφαρµόσει 
την αναγεννητική γεωργία.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Οι τιµές της ηλεκτρικής ενέργειας στην 
Ευρώπη έχουν φτάσει στα υψηλότερα ε-
πίπεδα των τελευταίων πολλών ετών, λό-
γω µιας σειράς παραγόντων τις τελευταί-
ες εβδοµάδες, που κυµαίνονται από ε-
ξαιρετικά αυξηµένες τιµές βασικών προ-
ϊόντων έως τον άνθρακα και τη χαµηλή 
αιολική παραγωγή. Επιπλέον, το ρεκόρ 
των τιµών της ενέργειας δεν αναµένεται 
να τελειώσει σύντοµα, µε τους ενεργει-
ακούς αναλυτές να προειδοποιούν ότι 
η νευρικότητα της αγοράς είναι πιθανό 
να διατηρηθεί όλο το χειµώνα. 

Σύµφωνα µε το Reuters, η τιµή του 
φυσικού αερίου παράδοσης Οκτωβρίου 
στον ολλανδικό κόµβο TTF, ευρωπαϊκό 
σηµείο αναφοράς, ανέβηκε στο ρεκόρ 
των 79 ευρώ τη µεγαβατώρα, καταγρά-
φοντας άλµα περισσότερο από 250% α-
πό τον Ιανουάριο, ενώ τα συµβόλαια α-

ναφοράς ισχύος στη Γαλλία και τη Γερ-
µανία έχουν διπλασιαστεί. «Μακράν ο 
ισχυρότερος παράγοντας είναι οι τιµές 
του φυσικού αερίου», δήλωσε ο Glenn 
Rickson, επικεφαλής της ευρωπαϊκής α-
νάλυσης ισχύος στην S&P Global Platts 
Analytics. Οι τιµές του άνθρακα στην Ευ-
ρώπη έχουν σχεδόν τριπλασιαστεί φέ-
τος καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση µειώνει 
την προσφορά πιστώσεων εκποµπών.

Και ενόσω συµβαίνουν αυτά, µε τους 
ηγέτες σε νευρική κρίση λόγω και των 
ανατιµήσεων στην αγορά και τις πλη-
θωριστικές πιέσεις, ο κεντρικός τραπε-
ζίτης της Φινλανδίας, Όλιν Ρεν προειδο-
ποιεί ότι ακόµα και αν η αύξηση των ε-
πιτοκίων βρίσκεται µακριά στο µέλλον, 
οι κυβερνήσεις θα πρέπει να προετοιµα-
στούν για την σταδιακή αύξηση του κό-
στους δανεισµού.

Αγγελάκης 
Με εντυπωσιακούς ρυθµούς 
συνεχίζει η εξαγωγική δραστηριότητα 
της Αγγελάκης Α.Ε, µε πιο πρόσφατη 
εξέλιξη την είσοδό της στην αγορά 
του Χονγκ Κονγκ. Ήδη, 5 κωδικοί από 
την οικογένεια προϊόντων 
«Ελαιοπουλάκι®» θα είναι σύντοµα 
στην Ασιατική Μητρόπολη και θα 
διανέµονται από τοπικό συνεργάτη  
σε συγκεκριµένα σηµεία πώλησης. 

3αλφα 
Τα έτοιµα φυσικά! όσπρια της 3αλφα, 
αφού κατέκτησαν τους καταναλωτές σε 
6 µήνες από την τοποθέτησή τους στην 
αγορά, κέρδισαν 3 Gold βραβεία στα 
Supermarket Awards 2021. Οι χρυσές 
βραβεύσεις αφορούν: «Αύξηση 
Πωλήσεων/Μεριδίου Προϊόντων 
(Food)», για τη νέα κατηγορία Ready 
Τo Eat, «Είσοδος σε Νέα Αγορά/
Κατηγορία», «Υγιεινή ∆ιατροφή».

Η ενεργειακή κρίση 
νευριάζει τις αγορές

 Δύσκολο χειμώνα προβλέπουν οι αναλυτές 
 Προετοιμασία για αύξηση κόστους δανεισμού 

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. ΒΙΟΜ. ΕΠ. ΞΥΛΟΥ (ΑΚΡΙΤ) 0,6500 8,33%

ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. (ΠΡ∆) 0,3580 7,83%

ATTICA Α.Ε. ΣΥΜ/ΧΩΝ (ΑΤΤΙΚΑ) 1,1400 6,05%

MEVACO ΜΕΤΑΛ/ΚΗ Α.Β.Ε.Ε. (ΜΕΒΑ) 2,1000 6,33%

ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. (ΦΟΥΝΤΛ) 0,7400 5,71%

ΒΑΡΒΑΡΕΣΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡ. ΝΗΜ/ΓΕΙΑ    0,5800 -18,88%

ATTICA BANK ΑΝ. ΤΡΑΠ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ    0,0794 -16,95%

ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.  0,2740 -9,87%

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ - ΒΙΟΜ. ΓΑΛΑΚΤΟΣ  1,0700 -5,31%

ΝΤΟΠΛΕΡ Α.Β.Ε.Ε. (ΝΤΟΠΛΕΡ) 0,5600 -5,08%

Ξένα Χρηματιστήρια
 ∆είκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 34.776,30 -0,11%
 NASDAQ Comp 15.111,54 -0,37%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  4.186,14 0,97%
Λονδίνο FTSE 100 7.048,14 0,44%
Φρανκφούρτη DAX-30 15.733,20 0,74%
Παρίσι CAC-40 6.658,74  1,14%
Ζυρίχη SMI 12.093,71 0,93%
Τόκιο NIKKEI-225 30.323,34  -0,62%
 
Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα Επιτόκιο Τιµή Τελευταία 
      αλλαγή
FFED Βασικό 0,25 15.03.2020 
EKT Βασικό 0,25 18.09.2019
 Καταθέσεων  - 0,50 18.09.2019
ΒΡΕΤΑΝΙΑ REPO RATE 0,25 11.03.2020
ΙΑΠΩΝΙΑ Overnight Call Rate -0,1 01.02.2020
ΕΛΒΕΤΙΑ  3M Libor (εύρος) -0,61 01.06.2020
Ζώνη Ευρώ EURIBOR-12M - 0,168 01.06.2020
 EURIBOR -1M - 0,468  01.06.2020

Σε πλάγια πορεία ο Γενικός 
∆είκτης µε rotation τίτλων 
Μετά την διόρθωση του πρώτου δεκαηµέρου 
του Σεπτεµβρίου, όταν ο Γενικός ∆είκτης έχασε 
περίπου 30 µονάδες, το Χρηµατιστήριο Αθηνών 
ακολουθεί µια πλάγια πορεία, η οποία διατηρείται 
από µια άτυπη εναλλαγή στην πτώση και την 
άνοδο µεταξύ των τίτλων. Μερίδα των αναλυτών 
θεωρεί υγιή την πορεία της αγοράς, ωστόσο δεν 
λείπει και η άλλη µερίδα που εκφράζει τον 
προβληµατισµό της για την αδυναµία της αγοράς 
να αντιδράσει στο πλήθος των θετικών 
εκτιµήσεων για την ελληνική οικονοµία.
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Πότε δικαιούνται αγροτικό αυτοκίνητο αγρότες 
και κάτοχοι αγροτικών εκμεταλλεύσεων   

Ν
όµος 4530/30.03.18, άρθρο 56, αιτιολο-
γική έκθεση: 

«Με το άρθρο επέρχονται τροποποιήσεις 
στο ν.δ. 49/1968 (Α΄49), όπως αυτό έχει 

κωδικοποιηθεί µε το β.δ. 281/1973 (Α΄84) και αντικα-
τασταθεί µε το άρθρο 30 αναφορι-
κά του ν. 4441/2016 (Α΄227) ανα-
φορικά µε τη θέση σε κυκλοφορία 
ΦΙΧ αυτοκινήτων. Ειδικότερα:

Με την παράγραφο 1 παρέχεται η 
δυνατότητα οδήγησης από µέλη της 
οικογένειας του ιδιοκτήτη, των ΦΙΧ 
αγροτικών µέγιστης αποδεκτής µά-
ζας φορτωµένου οχήµατος (ΜΑΜΦΟ) 
άνω των 4.000 χιλιόγραµµων. Η δυ-
νατότητα παρέχεται λαµβανοµένου 
υπ’ όψιν του µεγάλου αριθµού οικο-
γενειακών επιχειρήσεων του συγκε-
κριµένου τοµέα οικονοµίας.

Με την παράγραφο 2 διορθώνεται 
το σχετικό όριο εισφοράς στο ορθό, 
το οποίο εκ παραδροµής αντικατα-
στάθηκε µε το ν.4441/2016 (Α΄227).

Με την παράγραφο 3 δίνεται η δυ-
νατότητα θέσης σε κυκλοφορία ΦΙΧ 
της αναφερόµενης στη διάταξη κατη-
γορίας, µε βάση το µέγιστο ωφέλιµο 
φορτίο πέραν της ΜΑΜΦΟ, σύµφωνα 

και µε το προϊσχύον του νόµου ν.4441/2016 καθεστώς.
Με την παράγραφο 4 προστίθεται το εδάφιο «προ-

σαυξανόµενο κατά 0,05 ευρώ ανά χιλιόγραµµο» στην 
περίπτωση ββ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 2, το ο-
ποίο εκ παραδροµής δεν περιελήφθη στην τελευταία 
τροποποίηση της διάταξης µε το ν.4441/2016

Με την παράγραφο 5 εισάγεται στη σχετική διάταξη η 
έννοια του «επαγγελµατία αγρότη» σύµφωνα µε το Μη-
τρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ).

Με τις παραγράφους 6 και 7 γίνο-
νται αναγκαίες νοµοτεχνικές προ-
σαρµογές».

Από την αιτιολογική έκθεση ε-

στιάζουµε στην §1: «…Το πρώτο εδάφιο µετά το τέλος 
της περίπτωσης δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.δ. 
49/1968 (Α΄ 294), όπως έχει κωδικοποιηθεί µε το β.δ. 
281/1973 (Α΄ 84), αντικαθίσταται ως εξής:

«Ειδικότερα, το Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητο µέγιστης αποδεκτής 
µάζας φορτωµένου οχήµατος (ΜΑΜΦΟ) µέχρι τέσσερις 
χιλιάδες (4.000) χιλιόγραµµα, καθώς και το Φ.Ι.Χ. που 
έχει τεθεί σε κυκλοφορία στο όνοµα «επαγγελµατία α-
γρότη» σύµφωνα µε το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών 
Εκµεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), ανεξαρτήτως ΜΑΜΦΟ, µπο-
ρεί να το οδηγούν και µέλη της οικογένειας του ιδιο-
κτήτη του, εφόσον έχουν τις νόµιµες προϋποθέσεις.».

Και στην παράγραφο 5: «.Το πρώτο εδάφιο µετά το 
τέλος της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του 
ν.δ. 49/1968 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Η παραπάνω εισφορά υπέρ του ∆ηµοσίου περι-
ορίζεται στο 1/3 για Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα που ανήκουν σε 
«επαγγελµατίες αγρότες», σε δασεργάτες, ρητινοσυλ-
λέκτες µέλη ή µη αγροτικών δασικών συνεταιρισµών 
ή δασικών επιχειρήσεων που «ασκούν αγροτική δρα-

στηριότητα» σύµφωνα µε το Μητρώο Αγροτών και Α-
γροτικών Εκµεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), καθώς και για αυ-
τοκίνητα που εκποιούνται από τον Ο.∆.∆.Υ.».

ΠΩΣ ΜΕΤΑΦΡΑΖΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ: Φ.Ι.Χ. αυ-
τοκίνητο αγροτικό, µπορεί να έχει στην ιδιοκτησία 
του, όχι µόνο ο επαγγελµατίας αγρότης, αλλά και 
όποιος είναι κάτοχος αγροτικής εκµετάλλευσης 
χωρίς να είναι επαγγελµατίας. Κάτοχος αγροτικής 
εκµετάλλευσης είναι ο καλλιεργητής γης, ο οποίος α-
σκεί και άλλη παράλληλη δραστηριότητα, π.χ. ελεύθε-
ρος επαγγελµατίας, έµπορος κλπ. Και οι δύο κατηγο-
ρίες αγροτών, προσδιορίζονται από το Μητρώο Αγρο-
τών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο προσδιορισµός για το ποιος 
είναι τι, ορίζεται από τις διατάξεις του ν.3874/10, όπως 
αυτός έχει τροποποιηθεί µέχρι σήµερα.

Όποιος καλλιεργεί µε σκοπό την πώληση, είτε είναι 
επαγγελµατίας αγρότης, είτε κάτοχος αγροτικής εκµε-
τάλλευσης, είναι υποχρεωµένος να εγγραφεί στο Μη-
τρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων του Υ-
ΠΑΑΤ. Η εγγραφή γίνεται µέσω των γραφείων στα ο-
ποία συντάσσουν τις δηλώσεις καλλιέργειας.

Είτε είσαι επαγγελµατίας αγρότης, είτε αγρότης του 
ειδικού καθεστώτος, είτε ιδιωτικός ή δηµόσιος υπάλ-
ληλος ή συνταξιούχος ιδιωτικού ή δηµοσίου τοµέα, ο-
φείλεις να πληροίς τα κριτήρια: εγγραφή στο Μητρώο 
των αγροτών, εγγραφή στον ΕΦΚΑ/ΟΓΑ, δήλωση ΟΣ-
∆Ε. Όλα τα παραπάνω αποτελούν προϋπόθεση για κά-
ποιον ο οποίος καλλιεργεί µε σκοπό την πώληση των 
προϊόντων τους. Εάν δεν υπάρχει κάτι από τα παραπά-
νω, σηµαίνει ότι καλλιεργείς για τον εαυτό σου, το σπί-
τι σου , την οικογένεια σου. Συνεπώς, επειδή ακούγε-
ται έντονα τελευταία (ξανά) «βάλε µου 100 ευρώ για να 
πάρω αγροτικό», καλό είναι να γνωρίζουν οι ενδιαφε-
ρόµενοι ότι, ο λογιστής δεν έχει δικαίωµα να δηλώσει 
αγροτικό εισόδηµα µόνο και µόνο επειδή κάποιος του 
το ζητά. Πρέπει να προσκοµιστούν και τα δικαιολογητι-
κά που αναγράφονται παραπάνω, ώστε να έχει τη δυ-
νατότητα να προχωρήσει στην δήλωση αυτή.

∆ικαιούχος
Αγροτικό, µπορεί να 

έχει στην ιδιοκτησία του 
όποιος κατέχει αγροτική 

εκµετάλλευση

Αγροτικό εισόδηµα
Απαραίτητη προϋπόθεση 
για αγροτικό αυτοκίνητο 
είναι η δήλωση αγροτι-

κού εισοδήµατος

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)

Συµπληρωµατικές δηλώσεις 
για αναδροµικές επιδοτήσεις;

Μέχρι τις 31.12.21 υφίσταται η δυνατότητα 
υποβολής των συµπληρωµατικών δηλώσεων 
αγροτών, για τις επιδοτήσεις του έτους 2019 οι 
οποίες εισπράχθηκαν εντός του 2020. Είναι η 
τελευταία φορά που χρειάζεται να κάνουµε 
κάτι τέτοιο καθώς από την επόµενη 
φορολογική χρονιά, όλες οι επιδοτήσεις θα 
φορολογούνται στο έτος είσπραξης.

Θεώρηση των χειρόγραφων µισθωτηρίων 
για το γνήσιο της υπογραφής

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

ηλεκτρονικής υποβολής και οι ιδιοκτήτες επιλέγουν 
να µην τα υποβάλλουν ηλεκτρονικά, µέσα από το 
Taxis Net (ισχύει για ποσά έως 960 ευρώ/ έτος)
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Έως 7.000 τόνους ελαιολάδου
ΠΓΕ από την Κρητών  Ένωση 

  Προοπτική για τονάζ 
7.000 μέσα στην 5ετία

 Η «Κρητών Ένωση» 
έτοιμη να ανακοινώσει τιμές 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Θέµα χρόνου είναι η ίδρυση της Κρητών 
Ένωσης, του φορέα υπό τον οποίο οι συ-
νεταιρισµοί της Κρήτης θα συλλέγουν και 
θα εµφιαλώνουν  από φέτος το ελαιόλαδο 
του νησιού µε γεωγραφική ένδειξη ΠΓΕ. 

Οι πληροφορίες θέλουν το συνεργατικό 
σχήµα των Κρητικών να ξεκινήσει τη συλ-
λογή και τυποποίηση ελαιολάδου από την 
επερχόµενη κιόλας ελαιοκοµική περίοδο, 
µε ένα εκτιµώµενο τονάζ περί των 500 τό-
νων και προοπτική να φτάσει αυτό µέσα 
στη πενταετία τους 7.000 τόνους. 

Σε δηµόσιες δηλώσεις του ο πρόεδρος 
της Ένωσης Ηρακλείου Σταύρος Γαβαλάς, 
ανακοίνωσε ότι η «Κρητών Ένωση» θα έχει 
ως έδρα µισθωµένα γραφεία στη Βιοµηχα-
νική Περιοχή του Ηρακλείου, ενώ έχει ε-
ξασφαλίσει χρηµατοδότηση και, σύµφω-

να µε τον κ. Γαβαλά, θα 
είναι σε θέση πριν από 
την έναρξη της φετινής 
ελαιοκοµικής περιόδου 
να ανακοινώσει τιµές, να 
αγοράσει, τυποποιήσει και 
διαθέσει στην αγορά τις 
πρώτες ποσότητες ελαι-
ολάδου, που, σε πρώτη 
φάση, εκτιµάται ότι δεν 
θα ξεπεράσουν τους πε-
ντακόσιους τόνους. 

«Η αλλαγή που όλοι ο-
ραµατιζόµαστε στην αγο-

ρά ελαιολάδου δε µπορεί να έρθει από τη 
µια µέρα στην άλλη. Το µεγάλο βήµα έγινε, 
όµως, οι παραγωγοί πρέπει να καταλάβουν 
ότι χρειάζεται χρόνος για να µπορέσει ο φο-
ρέας να σταθεί γερά στα πόδια του, να ανα-
πτυχθεί και να είναι σε θέση να ασκήσει πο-
λιτική στην αγορά του ελαιολάδου, όχι µό-
νο µε την ανακοίνωση τιµών και την τυπο-
ποίηση του προϊόντος, αλλά και στον τοµέα 
της καθοδήγησης και οργάνωσης της παρα-
γωγής. Στόχος είναι να έχουµε ένα εξαιρε-
τικής ποιότητας προϊόν και τον παραγωγό 
να εισπράττει το εισόδηµα που πραγµατικά 
του αξίζει» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρό-
εδρος της Ένωσης Ηρακλείου.

Σηµειώνεται πως, σύµφωνα µε το business 
plan του φορέα, σε βάθος πενταετίας θα 

µπορεί να τυποποιεί και να διαθέτει στην 
αγορά πέντε έως επτά χιλιάδες τόνους έξ-
τρα παρθένο ελαιόλαδο.

H συγκρότηση αυτού του ενιαίου φορέα 
όλων των «παλαιών» συνεταιρισµών της 
Κρήτης, µε στόχο την ανάπτυξη συνεργει-
ών που σχετίζονται µε το ελαιόλαδο, συµπί-
πτει και µε την επερχόµενη έγκριση σχετι-
κού φακέλου για την καταχώριση της ονο-
µασίας «Κρήτη» ως ΠΓΕ. Μάλιστα, η εν λό-
γω κίνηση που έτρεξε η Αγροτική Εταιρική 
Σύµπραξη Ηρακλείου, ο Αγροτικός Συνεται-
ρισµός Μυλοποτάµου, ο Αγροτικός Συνε-
ταιρισµός Χανίων και ο Κρητικός Αγρός Α-
γροτικής Εταιρική Σύµπραξη και αφορούσε 
στην καταχώρηση της ονοµασίας «Κρήτη» 
ως ΠΓΕ στο Ενωσιακό Μητρώο Προστατευ-
όµενων Ονοµασιών Προέλευσης, είχε βρει 
πλήρως αντίθετο τον ΣΕΒΙΤΕΛ, ο οποίος νω-
ρίτερα µέσα στο 2020 είχε καταθέσει ένστα-
ση στην αρµόδια υπηρεσία του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης. Φυσικά, η επιτροπή 
αυτή έκρινε την ένσταση ως αβάσιµη και α-
παράδεκτη, εξασφαλίζοντας µια πρώτη νί-
κη στους Κρητικούς συνεταιριστές που έρ-
χονται τώρα να ενισχύσουν την παρουσία 
τους στον χώρο της εµφιάλωσης και τυπο-
ποίησης του ελαιολάδου του νησιού τους.

Ενιαίος φορέας
H συγκρότηση του 

ενιαίου φορέα όλων 
των «παλαιών» 

συνεταιρισµών της 
Κρήτης συµπίπτει και 
µε την επερχόµενη 

έγκριση της καταχώ-
ρισης της ονοµασίας 

«Κρήτη» ως ΠΓΕ 

Στα 23,6 εκατ. ευρώ  
επενδύσεις ΜΕΒΓΑΛ 
εντός 5ετίας

Στήριξη της κτηνοτροφίας 
και επενδύσεις περί τα 23,6 
εκατ. ευρώ µέσα στην 5ετία 
βρέθηκαν στο επίκεντρο 
πρόσφατης επίσκεψης του 
υφυπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης Γ. Στύλιου, στις 
εγκαταστάσεις της ΜΕΒΓΑΛ. 
Τον κ. Στύλιο υποδέχτηκαν η 
πρόεδρος της βιοµηχανίας 
γάλακτος Μαίρη Χατζάκου η 
οποία εξέφρασε ικανοποίηση 
για τις κυβερνητικές 
πρωτοβουλίες υπερ της 
κτηνοτροφίας, όπως µείωση 
ΦΠΑ στις ζωοτροφές, έλεγχοι
ΕΛΓΟ για τις παράνοµες 
ελληνοποιήσεις κλπ.

Βραβείο 
επιχειρηµατικότητας 
στην Αµβροσιάδης

Έναν νέο θεσµό εγκαινίασε 
το Επιµελητήριο Πιερίας 
βραβεύοντας 28 
εµβληµατικές επιχειρήσεις 
του νοµού. Η Αµβροσιάδης 
ΑΒΕΕ-Κοτόπουλα Ολύµπου 
απέσπασε το βραβείο 
επιχειρηµατικότητας 
«Επενδύσεις και 
Απασχόληση» καθώς έτρεξε 
στρατηγικές επενδύσεις στην 
κατασκευή υπερσύγχρονων 
πτηνοτροφείων, επέκταση και 
αύξηση δυναµικότητας 
εκκολαπτήριου, ανανέωση 
και αναβάθµιση λειτουργιών 
βιοµηχανίας ζωοτροφών κλπ.

Η Τραπεζα Πειραιώς 
δίπλα στις start ups 
και τη Γυναικεία 
Επιχειρηµατικότητα

Η Τράπεζα Πειραιώς 
συµµετείχε στη βράβευση 
της start up «Nannuka», που 
δραστηριοποιείται στο πεδίο 
της αξιολόγησης φροντιστών 
για οικογένειες, µε το 
βραβείο για τη «Γυναικεία 
Επιχειρηµατικότητα», στον 1ο 
διαγωνισµό νεοφυούς 
επιχειρηµατικότητας για τις 
εγγεγραµµένες επιχειρήσεις 
του Μητρώου Νεοφυών 
Επιχειρήσεων Elevate Greece. 

ΝΕΑ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ
ΤΟΝΑΖ

500 ΤΟΝΟΙ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
ΕΝΤΟΣ 5 ΕΤΙΑΣ

7.000 ΤΟΝΟΙ

ΚΡΗΤΩΝ ΕΝΩΣΗ



ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Έναν «οδικό χάρτη» µετάβασης της 
εγχώριας καλλιέργειας καπνού, 
που βαίνει διαρκώς µειούµενη, συ-
νεπεία της φθίνουσας, διεθνώς, 
ζήτησης για το προϊόν, προς άλ-
λες λύσεις µε θετικές προοπτικές 
για το αγροτικό εισόδηµα, όπως η 
καλλιέργεια στέβιας, σχεδιάζει η 
καπνοβιοµηχανία «Παπαστράτος» 
σε συνεργασία µε το συνεταιρισµό 
Stevia Hellas.

Τα δύο εταιρικά σχήµατα, µε «ό-
χηµα» το πιλοτικό πρόγραµµα «Νέα 
Γη», θα µελετήσουν στο πεδίο, την 
τριετία 2021 έως και το 2023, κατά 
πόσο η καλλιέργεια στέβιας µπορεί 
να ευδοκιµήσει σε περιοχές όπου 
επί δεκαετίες ο καπνός αποτέλεσε 
βασικό στήριγµα για το εισόδηµα 
χιλιάδων αγροτικών νοικοκυριών 
και εφόσον τα αποτελέσµατα κρι-
θούν ικανοποιητικά, θα επιχειρη-
θεί πιο συντονισµένη κι ασφαλής 
µετάβαση σε αύξηση των καλλιερ-
γούµενων στρεµµάτων. Σε πρώτη 
φάση στο πιλοτικό πρόγραµµα, ό-
πως αναφέρθηκε σε σχετική συνέ-
ντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη, για 
την παρουσίαση και την επίσηµη 
υπογραφή της συνεργασίας, µετα-
ξύ της Παπαστράτος και της Stevia 
Hellas, µετέχουν περίπου 40 καπνο-

καλλιεργητές από χωριά της Ροδό-
πης και της Ξάνθης, καθώς και έ-
νας στην περιοχή της Ελασσόνας, 
οι οποίοι καλλιεργούν συνολικά 
περίπου 100 στρέµµατα στέβιας.

Στους συµµετέχοντες παρέχεται:  
χρηµατοδότηση για την προµήθεια 
σπόρων, φυτοχώµατος, αναλωσί-
µων υλικών, αλλά και συστηµάτων 
άρδευσης, όπως επίσης και µετα-
φορά τεχνογνωσίας, παροχή τεχνι-
κής υποστήριξης καθ’ όλη τη διάρ-
κεια της µετάβασης και ενεργοποί-
ηση οικονοµικών πόρων στο πλαί-
σιο της νέας ΚΑΠ. Ταυτόχρονα, εκ 
µέρους της Stevia Hellas υπάρχει 
δέσµευση για απορρόφηση του συ-
νόλου της παραγωγής των καλλι-
εργητών που θα συµµετέχουν, αλ-
λά και βοήθεια για να στηθούν ορ-
γανωµένα συνεργατικά σχήµατα.

«Προτού η πρόκληση της µειω-
µένης ζήτησης για καπνά γίνει α-
νυπέρβλητο πρόβληµα για τους κα-
πνοκαλλιεργητές, αναλαµβάνουµε 
δράση. Γιατί για εµάς ως πρώην κα-
πνοβιοµηχανία, λιγότερες ποσότη-
τες καπνών δεν σηµαίνουν µικρό-
τερη ευθύνη», ανέφερε χαρακτη-
ριστικά ο αντιπρόεδρος της Παπα-
στράτος, Ιάκωβος Καργαρώτος. Σε 
ερώτηση της Agrenda για το εάν η 
Παπαστράτος θα αγοράσει φέτος 
λιγότερα καπνά συνεπεία της µε-
ταστροφής της σε εταιρεία τεχνο-

λογίας από καπνοβιοµηχανία, ο 
κ. Καργαρώτος παραδέχθηκε πως 
πράγµατι οι προµήθειες θα είναι λι-
γότερες, χωρίς, ωστόσο να προσδι-
ορίσει πόσο. Κι αυτό γιατί, όπως ε-
ξήγησε, η ανάπτυξη των hits (θερ-
µαινόµενα τσιγάρα) είναι ραγδαία 
και στην Ελλάδα, ενώ στο αντικεί-
µενο των hits (ή άλλων παρόµοι-
ων προϊόντων) µπαίνουν και άλ-
λες εταιρείες του κλάδου. 

Στην παρέµβασή του ο διευθύ-
νων σύµβουλος της Stevia Hellas, 
Χρήστος Σταµάτης ανέφερε πως η 
συνεργασία µε την Παπαστράτος 
προωθήθηκε γιατί «πρόκειται για 
προϊόν µε ζήτηση από την αγορά 
και επειδή οι καλλιεργητικές της 
φροντίδες προσοµοιάζουν µε εκεί-
νες του καπνού, µε τη διαφορά ότι 
απαιτούν µειωµένες εισροές και κα-
θόλου χηµικά. «Υπό προϋποθέσεις 

ο παραγωγός µπορεί να έχει έως 
και τριπλάσιο εισόδηµα καλλιεργώ-
ντας στέβια συγκριτικά µε τις τωρι-
νές τιµές στον καπνό», ανέφερε ο 
κ. Σταµάτης και υποστήριξε πως τα 
µέλη του Stevia Hellas, όλοι πρώην 
καπνοκαλλιεργητές, καλλιεργούν 
στην περιοχή της Λαµίας περίπου 
400 στρέµµατα, µε τις αποδόσεις 
να κυµαίνονται στα αποξεραµένα 
φύλλα στα 400 κιλά ανά στρέµµα 
και την τιµή για τη µεν συµβατική 
στέβια κοντά στα 3,30 ευρώ το κι-
λό και για την βιολογική σε πάνω 
από 5 ευρώ το κιλό.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης, Σπήλιος Λιβανός, τόνισε πως 
θα παρακολουθήσει το ΥΠΑΑΤ την 
πορεία των πιλοτικών, «να δούµε 
ποια είναι τα θετικά και τα αρνητι-
κά της καλλιέργειας και αναλόγως 
να προσαρµοστούµε». 

Το ΥΠΑΑΤ θα παρακολουθεί την πορεία του πιλοτικού προγράµµατος. Η παραγωγή στέβιας πηγαίνει για µείγµατα αφεψηµάτων ή ως εκχυλίσµα για τη βιοµηχανία τροφίµων- ποτών.

O αντιπρόεδρος της Παπαστράτος Ιάκωβος Καργαρώτος 
(αριστερά), ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιος Λιβανός και 
ο διευθύνων σύµβουλος της Stevia Hellas Χρήστος Σταµάτης.

Η «Νέα Γη»
ζητάει στέβια
αντί καπνού
Η «Παπαστράτος» μαζί με τη Stevia Ηellas 
τρέχουν πρόγραμμα για μετάβαση από τον καπνό

Με 100 στρµ.
Σε πρώτη φάση στο 
πιλοτικό πρόγραµµα 
µετέχουν περίπου 40 

καπνοκαλλιεργητές µε 
100 στρέµµατα
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ΚΑΠΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ 
2021 ΕΩΣ ΤΟ 2023

ΜΕΤΕΧΟΥΝ

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
ΣΤΕΒΙΑΣ

40

100
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Τη µείωση της παραγωγής παρα-
δέχονται πάντως και οι µεταποι-
ητές απλώς θεωρούν ότι υπάρχει 
από την πλευρά των αγροτών υ-
περβολή σε σχέση µε τις εκτιµή-
σεις που διατυπώνουν για το µέ-
γεθος της απώλειας. «Είδαµε και 
σε κάποια άλλα προϊόντα ότι οι 
παραγωγοί έλεγαν πως η σοδειά 
θα είναι «x» και αποδείχθηκε πως 
ήταν διπλάσια. Σίγουρα είναι µει-

ωµένη και στην ελιά, αλλά δεν νο-
µίζω ότι ισχύουν τα ποσοστά που 
λέγονται. Χωριά όπως η Ορµύλια 
και τα Βράσταµα, έχουν πρόβλη-
µα, ωστόσο, σε άλλες περιοχές, 
όπως ο Άγιος Μάµας κι η Όλυν-
θος, υπάρχει µεν πτώση της πα-
ραγωγής, αλλά η εικόνα είναι σα-
φώς καλύτερη», µας ανέφερε υ-
ψηλόβαθµο διοικητικό στέλεχος 
µιας εκ των µεταποιητικών βιοµη-

χανιών που έχει ανακοινώσει τι-
µοκατάλογο. 

Για το αν υπάρχει περίπτωση να 
µεταβληθεί η προσφερόµενη τιµή, 
ο ίδιος απάντησε πως «το 1,40 εί-
ναι µια καλή τιµή. Άλλωστε και η 
Ισπανία φέτος έχει ελιά, πέρα α-
πό το περσινό της στοκ, που ση-
µαίνει πως θα είναι δύσκολο να 
απορροφηθεί η ελληνική ελιά, ι-
δίως αν είναι ακριβή».

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Ο στόχος για µια τιµή πάνω από 
τα 1,60 ευρώ το κιλό για τα 110 
τεµάχια, δεν εγκαταλείπεται από 
τους παραγωγούς επιτραπέζιας ε-
λιάς Χαλκιδικής, παρά τη ψυχρο-
λουσία που δέχθηκαν µέσα στην 
εβδοµάδα, όταν τρεις µεγάλες µε-
ταποιητικές βιοµηχανίες του κλά-
δου ανακοίνωσαν τιµοκαταλόγους 
µε 1,40 ευρώ το κιλό, µε µικρές 
διαφορές στις ενδιάµεσες κατη-
γορίες και βάση τα 0,75-0,80 ευ-
ρώ για τα ψιλά. Ήδη η στάση ανα-
µονής τους αντάµειψε, αφού αρ-
γά το βράδυ της Πέµπτης 16 Σε-
πτεµβρίου, η Sithonia Olives ανα-
κοίνωσε τα 1,50 ευρώ για τα 110 
τεµάχια, σπάζοντας τη γραµµή 
των καλά συντεταγµένων µετα-
ποιητών, σε µια κίνηση που ανα-
µένεται ότι θα πυροδοτήσει έναν 
ιδιότυπο πλειστηριασµό για τη λι-
γοστή φετινή παραγωγή. 

Την ελπίδα ότι θα γίνει το «κλικ» 
και η τιµή θα έρθει να «εκφράσει» 
τις ιδιάζουσες συνθήκες που ε-
πικρατούν φέτος στην ελιά Χαλ-
κιδικής, «κρατά ζωντανή» το γε-
γονός ότι αρκετοί από τους µε-
ταποιητές συνέχιζαν (µέχρι την 
ώρα που γράφτηκε το ρεπορτάζ) 
να κρατούν σιγή ιχθύος.

«Το παιχνίδι θα παιχτεί µέσα 
στο Σαββατοκύριακο. ∆εν απο-
κλείεται και το 1,60 ευρώ, δε-
δοµένου ότι η παραγωγή φέτος 
είναι πάρα πολύ µειωµένη σε σχέ-
ση µε πέρυσι», ανέφερε ο Θανά-
σης Τσικούρης από τον Αγροτι-
κό Σύλλογο Ορµύλιας.

Άνοδο της τιµής από το διακη-
ρυγµένο επίπεδο των 1,40-1,50 
ευρώ το κιλό αναµένει και έµπει-
ρος συνεταιριστής από την Κα-
βάλα, όπου επίσης η παραγωγή 
εµφανίζεται µειωµένη έως και 
50%-60% από πέρυσι. Όπως µας 
εξήγησε, ζητώντας να τηρηθεί η 
ανωνυµία του, η περιορισµένη 
πρώτη ύλη στην Ελλάδα και την 
Ιταλία, σε συνδυασµό µε τη µε-
γάλη ζήτηση για ελιά, διαµορ-
φώνουν προϋποθέσεις για να 
κινηθεί η τιµή ανοδικά.

Προς το παρόν, ωστόσο, και 
µέχρι να επιβεβαιωθούν ή δι-

αψευσθούν οι προσδοκίες των 
ελαιοπαραγωγών σε σχέση µε 
τη «µάχη» της τιµής, στις τάξεις 
τους επικρατεί δυσαρέσκεια για 
τους τιµοκαταλόγους που είδαν 
να ανακοινώνονται από µεγά-
λους «παίκτες» του µεταποιητι-
κού τοµέα, όπως η «Olymp-Κων-
σταντόπουλος», η «Olivellas» και 
η «Intercom», καθώς θεωρούν ό-
τι υπάρχει δυσαρµονία σε σχέση 
µε την παραγωγή.

Πεποίθησή τους είναι πως µε 
τις ελλείψεις που έχει φέτος το 
προϊόν και την «εκτίναξη» του κό-
στους συγκοµιδής, έως και στα 7 
ευρώ το τελάρο, σε κάποια κτήµα-
τα, λόγω της µικρής παραγωγής, 
στην πραγµατικότητα τα 1,40 ευ-
ρώ που προσφέρει η µεταποίηση 
στα 110 τεµάχια, είναι κάτω ακόµη 
και από το 1 ευρώ που πληρώθη-
κε πέρυσι. «Για την παραγωγή που 
έχουµε φέτος, δεν είναι τιµές αυ-
τές», ανέφερε στην Agrenda ο πα-

ραγωγός και πρόεδρος του Α.Σ. 
Σηµάντρων Βαγγέλης Μισαηλί-
δης, σηµειώνοντας ότι «στην πε-
ριοχή του παραγωγός, ο οποίος 
πέρυσι συγκόµισε πάνω από 80 
τόνους επιτραπέζιας ελιάς Χαλκι-
δικής και υπολόγιζε ότι θα πάρει 
γύρω στους 20-25 τόνους, τελικά 
συγκόµισε µόλις περίπου 15 τό-
νους. Γενικά, θα έλεγα πως φέ-
τος δεν µαζεύουµε ούτε τα λίγα 
κιλά που περιµέναµε». 

Τη µεγάλη µείωση παραγωγής 
επιβεβαιώνει και ο πρόεδρος Α. 
Σ. Νέας Καλλικράτειας Κυριάκος 
Κασµίρης, τονίζοντας πως η α-
πώλεια κυµαίνεται από 50% έ-
ως και 70%. «Ξέρεις τί είναι να 
σου δίνει ένα κτήµα 10 τόνους 
το χρόνο και φέτος να µαζεύεις 
3 τόνους;», ανέφερε και συµπλή-
ρωσε πως «τέτοιο καιρό πέρυσι 
φορτώναµε περίπου 1,5 φορτηγά 
την ηµέρα και τώρα δεν συµπλη-
ρώνουµε ούτε µισό».

Στο 20% - 30% της περσινής παρα-
γωγής διαµορφώνεται η απόδοση 
και στα κτήµατα της Ορµύλιας, λέ-
ει ο παραγωγός Γιώργος Βασιλάς.

Περιµένουν έως 1,60 ευρώ οι παραγωγοί
για την επιτραπέζια ελιά Χαλκιδικής 
Αναµένεται άνοδος τιµής από το διακηρυγµένο επίπεδο των 1,40-1,50 ευρώ 

Μικρότερη θεωρούν τη µείωση της παραγωγής
οι µεταποιητές, που µιλούν για µεγάλο στοκ στην Ισπανία

ΛΙΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
Ανεπιβεβαίωτες φήµες 

ήθελαν από την περασµένη 

Πέµπτη µεγάλη βιοµηχανία 

της περιοχής να «τάζει» σε 

παραγωγούς της 1,50-1,60 

ευρώ το κιλό και µάλιστα για 

αγορές «σκούπα»

ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η
Αυξηµένο φέτος το κόστος 

συγκοµιδής, καθώς οι εργάτες 

ζητούν πάνω από 3,20 ευρώ την 

κλούβα από 2,5 ευρώ πέρυσι

Τ
ο γύρισµα της αγοράς σκλη-
ρού σίτου επακόλουθα έ-
χει περάσει και στην εσωτε-
ρική αγορά. Όπως γίνεται 

σε τέτοιες περιπτώσεις, η προσφο-
ρά έχει αυξηθεί µε αρκετούς πωλη-
τές να φοβούνται ότι έχασαν την ευ-
καιρία πώλησης σε τιµές ρεκόρ. Από 
πλευράς εξαγωγής από εκεί που εί-
χαµε τη φετινή υψηλότερη τιµή στα 
500 ευρώ ο τόνος FOB, πλέον το α-
γοραστικό ενδιαφέρον κυµαίνεται 
50 ευρώ χαµηλότερα, στα 450 ευρώ 
ο τόνος FOB. 

Στα σκληρά σιτάρια, οι τιµές στην 
Φότζια παρέµειναν αµετάβλητες για 
δεύτερη εβδοµάδα. Συγκεκριµένα για 
τα ποιοτικά σιτάρια µε ειδικό βάρος 
79 kg/hl, υαλώδη 80% και πρωτεΐνη 

12% η τιµή α-
ποθήκης εµπό-
ρου διαπραγ-
µατεύεται στα 
485-490 ευρώ 
ο τόνος. Επί-

σης για τη δεύτερη ποιότητα µε ειδι-
κό βάρος 78 kg/hl, υαλώδη 65% και 
πρωτεΐνη 11,5% η τιµή αποθήκης ε-
µπόρου κυµαίνεται στα 475-480 ευ-
ρώ ο τόνος. Στη Γαλλία η διόρθωση 
συνεχίστηκε µε τις τιµές να φτάνουν 
τα 400 ευρώ ο τόνος FOB γαλλικό λι-
µάνι. Παράλληλα και στον Καναδά 
καταγράφηκαν µεγάλες απώλειες 
της τάξης των -117 δολαρίων ο τόνος 
µέσα σε µία εβδοµάδα. Η τάση είναι 
εµφανώς πτωτική µετά την υπερβο-
λική άνοδο, εντούτοις λογικά οι τι-
µές σκληρού θα συντηρηθούν σε τι-
µές άνω του µέσου όρου των τελευ-
ταίων ετών, καθώς η προσφορά από 
τον Καναδά θα είναι µειωµένη και 
οι Ευρωπαίοι και Βορειο-αφρικανοί 
αγοραστές θα χρειαστούν να καλύ-
ψουν τις ανάγκες τους.

Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, εν 
τω µεταξύ, ήρθε µετά από αρκετό και-
ρό µια ανοδική αντίδραση στα µαλα-
κά σιτάρια, όπως και στα υπόλοιπα 
δηµητριακά. Ο βασικός λόγος είναι 
η τελευταία έκθεση παραγωγής δη-
µητριακών στον Καναδά, στην οποία 
και φαίνεται πόσο πολύ µειώθηκαν 
οι παραγωγές λόγω των αντίξοων 
καιρικών συνθηκών. Στη Γαλλία ε-
πίσης είχαµε ανοδική αντίδραση λό-
γω των νέων του Καναδά, αλλά και 
λόγω της εκτίµησης µείωσης των τε-
λικών για τη φετινή σεζόν. Οι τιµές 
κυµαίνονται στα 245 ευρώ ο τόνος.

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ 
ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΣΤΙΣ 
ΤΙΜΕΣ ΣΚΛΗΡΟΥ 

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΕΛΙΑ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ

1,50 – 1,40 
ΕΥΡΩ

110 ΤΕΜΑΧΙΑ

0,80- 0,75
ΕΥΡΩ

181�200 ΤΕΜΑΧΙΑ



ΑΓΟΡΑ.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑAgrendaA4 | 36 Σάββατο 18 & Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2021

Σήμα ανόδου για 
πάνω από 40 λεπτά 

Σε κρίσιμο στάδιο 
η βιωσιμότητα
των μονάδων

Προς την ανά-
ποδη κατεύθυν-

ση από αυτήν στην οποία κινεί-
ται η ευρωπαϊκή αγορά, οδεύει 
η εγχώρια ζώνη αγελαδινού γά-
λακτος, η οποία το τελευταίο ε-
ξάµηνο, εν µέσω θύελλας ανατι-
µήσεων στο κόστος παραγωγής, 
υποχώρησε κιόλας χάνοντας τη 
µέση τιµή των 38 λεπτών το κι-
λό, σύµφωνα µε το δελτίο τιµών 
που δίνει το παρατηρητήριο της 
Κοµισιόν. 

Μέχρι στιγµής η αγελαδοτροφία 
αποτελεί έναν από τους λίγους 
κλάδους που δεν έχουν συµµε-
τάσχει στο ράλι των τιµών, µε τα 
περισσότερα συµβόλαια να πα-
ραµένουν σταθερά εδώ και πάνω 
από 12 µήνες. Η µέση τιµή στην 
Ελλάδα για τον Αύγουστο του 
2021 ανέρχεται στα 37,65 λεπτά 
το κιλό, όταν τον Ιούνιο έφτανε 
τα 38,72, σύµφωνα µε το δελτίο 
τιµών της Κοµισιόν. Οι οργανω-
µένες µονάδες πληρώνονται πε-
ρί τα 39 λεπτά το κιλό, σύµφωνα 

µε το ρεπορτάζ.
Κι αυτό παρά τις αισιόδοξες 

προοπτικές για την κατηγορία 
των γαλακτοκοµικών προϊόντων, 
αφού ήδη καταγράφονται ελλεί-
ψεις, αλλά και τους συντελεστές 
κόστους, δηλαδή την ενέργεια 
και τις ζωοτροφές που βρίσκο-
νται πλέον στα ύψη. 

Τα πρώτα µηνύµατα ανόδου 
έρχονται ήδη από τη Γερµανία, 
που συντηρεί καθοριστικό ρόλο 
για την εγχώρια αγορά. Εκεί οι ά-
µεσες τιµές (spot prices στη διε-
θνή ορολογία των αγορών) έχουν 
αγγίξει ακόµα και τα 45 λεπτά το 
κιλό. Πρόκειται για τις συναλλα-
γές που γίνονται µεταξύ βιοµη-
χανιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Με άλλα λόγια, φαίνεται ότι η 
εγχώρια βιοµηχανία είναι δια-
τεθειµένη να αγοράσει ακριβό-
τερο εισαγόµενο γάλα, τη στιγ-
µή που διατηρεί αµετάβλητη την 
τιµή για την ελληνική παραγω-
γή, κάτι που θα έχει επιπτώσεις 
άµεσα στην πορεία του κλάδου.

Μια αισιόδοξη ανάλυση της εξέλιξης που 
έρχεται από τη Γερµανία, υπαγορεύει 
άνοδο των τιµών παραγωγού και στην 
ελληνική ζώνη γάλακτος. Σύµφωνα µε 
προηγούµενο ρεπορτάζ της Agrenda, ή-
δη το κόστος παραγωγής έχει ενισχυθεί 
κατά 6 λεπτά το κιλό, στοιχίζοντας πλέ-
ον 36 λεπτά, από 30 λεπτά που ήταν τον 
Σεπτέµβριο του 2020. Μ’ αυτό το κοστο-
λόγιο σχεδόν καµία µονάδα δεν µπορεί 
να εξασφαλίσει τη βιωσιµότητά της, κάτι 
που έρχεται να φρενάρει και τα επενδυ-
τικά πλάνα που πολλές ξεκίνησαν να υ-
λοποιούν τον τελευταίο χρόνο. 

Ωστόσο, ήδη εµφανίζεται παραγω-
γικό έλλειµα, όχι µόνο στην Ελλάδα, 
που ούτως ή άλλως είναι ελλειµµατι-
κή, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη, 
µε το στήσιµο κάθε µονάδας να επη-
ρεάζεται και από τη φειδώ στη χρήση 
ζωοτροφών. Άνθρωποι της αγοράς, ε-
κτιµούν πως είναι θέµα χρόνου η ε-
παναδιαπραγµάτευση των συµβολαί-
ων µε τους κτηνοτρόφους, ειδικά πλέ-
ον που οι ανακατατάξεις στο τοπίο της 
επιχειρηµατικότητας, µε τις εξαγορές 
που συντελέστηκαν κατά το πρώτο εξά-
µηνο του 2021, αναµένεται να ενισχύ-
σουν σε πολλά επίπεδα τον ανταγωνι-
σµό µεταξύ των γαλακτοβιοµηχανιών. 

Οι διεθνείς αναλυτές κάνουν λόγο για παγκόσµιες ελλείψεις, 
µε τη γερµανική αγορά να αντιδρά πρώτη στην εξέλιξη αυτή

Ανοδικά όλοι οι δείκτες της γαλακτοκομίας 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
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ΑΓΕΛΑ∆ΟΤΡΟΦΙΑ

ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ

GLOBAL DAIRY TRADE

Η συνεδρίαση της περασµένης Τρίτης 14 
Σεπτεµβρίου στη διεθνή πλατφόρµα Global Dairy 
Trade, όπου διαπραγµατεύονται οι τιµές του γάλακτος 
και των γαλακτοκοµικών σε παγκόσµια κλίµακα, 
εµφάνισε κέρδη σε όλο το µήκος του ταµπλό. Ο 
δείκτης τιµών αγελαδινού γάλακτος ενισχύθηκε κατά 
4%, µε τη σκόνη αποβουτυρωµένου γάλακτος να 
ενισχύεται κατά 7,3%. Οι διεθνείς αναλυτές κάνουν 
λόγο πια για παγκόσµιες ελλείψεις, µε τη γερµανική 
αγορά να αντιδρά πρώτη στην εξέλιξη αυτή. 
Ήδη από τις αρχές του µήνα, οι τιµές εξαγωγής 
των γερµανικών εταιρειών έχουν ενισχυθεί και 
βρίσκονται σταθερά πάνω από τα 0,40 ευρώ το κιλό. 
Μάλιστα στη νότια ζώνη γάλακτος έχουν 
διαµορφωθεί τιµές στα 0,45 λεπτά, µε τα νέα 
συµβόλαια του Νοεµβρίου να κλείνονται µεταξύ 
βιοµηχανίας και µονάδων στα 39 λεπτά το κιλό. 
∆ηλαδή η Γερµανία ετοιµάζεται να ξεπεράσει την 
Ελλάδα σε τιµή παραγωγού, σε περίπτωση που δεν 
υπάρξει κάποια αντίδραση στην εγχώρια ζώνη 
γάλακτος. Ήδη πάντως οι Έλληνες αγελαδοτρόφοι 
εµφανίζονται δυσαρεστηµένοι και αναµένεται πως 
οι πιέσεις για ανανέωση των συµβολαίων µε πιο 
ευνοϊκά τιµολόγια θα ενταθούν.  ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ



ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Ταυτότητα στην πρώτη ύλη και τιµολόγη-
ση στην ποιότητα προκρίνονται ως οι κύ-
ριοι οδηγοί που θα καθορίσουν την εξέλι-
ξη της καλλιέργειας βάµβακος στην Ελλά-
δα, όπως αναδεικνύουν άλλωστε και οι ζυ-
µώσεις των τελευταίων ηµερών µε αφορ-
µή την ανοιχτή διαβούλευση της Εθνικής 
Στρατηγικής, αλλά και το Συνέδριο Βάµβα-
κος στις 17 Σεπτεµβρίου. 
Σ’ αυτή τη νέα περίοδο που φαίνεται ότι ξε-
διπλώνεται για την καλλιέργεια βάµβακος 
και τη µεταποίηση του στην Ελλάδα, προ-
βάλλουν και οι προκλήσεις από τις κλιµα-
τικές συνθήκες που µεταβάλλονται, µα-
ζί µε το γεφύρωµα του χάσµατος ανάµεσα 
στους παραγωγούς και τους µεταποιητές.  
Το πενταετές πλάνο για το βαµβάκι φιλο-
δοξεί σε βελτίωση των οικονοµικών δε-
δοµένων της καλλιέργειας, καθώς και 
στην προσαρµογή του στις νέες απαι-
τήσεις που θέτει η ΚΑΠ. Η συζήτηση α-
νοίγει σε µια περίοδο µετάβασης για την 
καλλιέργεια η οποία δείχνει να εξέρχεται 
από µια διετία ασύµφορων τιµών παρα-
γωγού (44 λεπτά το 2019, 40-42 λεπτά το 
2020 για το σύσπορο), που έκοψε αρκε-
τά στρέµµατα χάρην άλλων καλλιεργειών 
µε ρηχό οικονοµικό αποτέλεσµα. 
Αν προέκυψε κάτι θετικό από αυτή τη συ-
µπίεση των οικονοµικών αποτελεσµάτων 
των εκµεταλλεύσεων, θα µπορούσε να εί-
ναι η αλλαγή της παραγωγικής φιλοσοφίας 

αλλά και η προσέγγιση της αγοράς εκ µέ-
ρους των παραγωγών µε έναν πιο ώριµο 
εµπορικά τρόπο. Πέρυσι δόθηκαν υποσχέ-
σεις για διαφοροποίηση της τιµής στο σύ-
σπορο βάσει της ποιότητας, κάτι που δού-
λεψε κάπως την προηγούµενη χρονιά και 
αναβάθµισε την καλλιεργητική κουλτούρα 
των παραγωγών. Ζητούµενο είναι να επα-
ναληφθεί φέτος και να µην χαθεί µέσα στο 
κλίµα των υψηλών τιµών, όσο αφήνεται να 
εννοηθεί ότι τα 60 µε 62 λεπτά που ακούγο-
νται για τη νέα παραγωγή αγνοούν το πριµ.. 
Το άλλο θετικό, η γενίκευση της δυνατό-
τητας των προπωλήσεων, κάτι που η συ-
γκυρία φέτος την αδίκησε, αλλά αναµφίβο-
λα γίνεται ένα χρήσιµο εργαλείο διασποράς 
ρίσκου στα χέρια των καλά οργανωµένων 
αγροτών, που επιδιώκουν να φιξάρουν πο-
σότητες καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου.. 

Με ταυτότητα 
παραγωγής αλλά 
και πριμ ποιότητας
Με τη διεθνή αγορά σε άνοδο και τις συλλεκτικές 
στα χωράφια, οι ζυμώσεις για Εθνική Στρατηγική 
και 5ετές πλάνο στο βαμβάκι ανοίγουν νέο κεφάλαιο
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>  Βασικό ζητούµενο στη φετινή χρονιά να µην χαθεί σε ένα κλίµα ανατιµήσεων 
και υψηλών τιµών η προσπάθεια τιµολογιακής διαφοροποίησης στην ποιότητα 

ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΑΦΙ 62 ΛΕΠΤΑ
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΦΙΞΑΡΙΣΜΑ ΣΥΣΠΟΡΟΥ

ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ

Συµφωνία για 62 λεπτά το κιλό στο χωράφι, 
που έκλεισε πριν από λίγες ηµέρες στον κάµπο 
της Λαµίας για σύσπορο βαµβάκι δίνει τον τόνο 
στη φετινή χρονιά, µε τη συγκοµιδή να ξεκινά µε 
αξιώσεις τόσο για την τιµή παραγωγού όσο και για 
το διεθνές εµπόριο. Η πρώτη τιµή που ακούστηκε 
αντιστοιχεί σε περίπου 65 λεπτά παράδοση στην 
πόρτα του εκκοκκιστηρίου, όσο παράλληλα γίνονται 
συζητήσεις στον θεσσαλικό κάµπο γύρω από 
τα 60 λεπτά το κιλό, σε µια προσφορά που δεν 
ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των παραγωγών, 
αφού αφήνεται να εννοηθεί πως στην τιµή 
περιλαµβάνεται και η ποιοτική διαφοροποίηση (ένα 
πριµ 2 µε 3 λεπτών το κιλό). 
Εκφράζονται πάντως µέχρι στιγµής στην αγορά 
διαφορετικές προσεγγίσεις από εκκοκκιστήριο σε 
εκκοκκιστήριο που διαφοροποιούνται περαιτέρω 
ανάλογα και µε την συναλλακτική σχέση που έχουν 
οι παραγωγοί µε τις επιχειρήσεις. 
Βασικό ζητούµενο φέτος είναι το να µη χαθούν 
µέσα σε αυτό το κλίµα ανατιµήσεων και υψηλών 
τιµών, οι προσπάθειες που εντάθηκαν πέρυσι 
για την τιµολόγηση της ποιότητας και υπό αυτήν 

την έννοια εκτιµάται πως τα εκκοκκιστήρια θα 
τηρήσουν τις υποσχέσεις τους για καλύτερη τιµή 
στις καλές ποιότητες. 
Άλλωστε, λίγες εβδοµάδες νωρίτερα γίνονταν 
συζητήσεις για 64 λεπτά στο χωράφι µαζί µε το πριµ 
ποιότητας και όπως µεταφέρουν στην Agrenda 
έµπειροι και καλά οργανωµένοι αγρότες, κανένας 
δεν είναι διατεθειµένος να δώσει από τώρα το χέρι, 
χωρίς να ακούσει αυτό το κάτι παραπάνω.
Με το χρηµατιστήριο βάµβακος στα 93,50 σεντς 
ανά λίµπρα, η τιµή στο σύσπορο προσεγγίζει 
βάσει αναλογίας τα 60 λεπτά το κιλό, ωστόσο η 
φετινή χρονιά διαθέτει ακόµα ένα στοιχείο που θα 
µπορούσε να επιτρέψει αυτό το κάτι παραπάνω 
που επιδιώκουν οι αγρότες.
Η ζήτηση για βαµβακόσπορο στη γειτονική Ιταλία 
είναι έντονη, µε τους εισαγωγείς να έχουν µάλιστα 
πληρώσει ακόµα και 400 ευρώ τον τόνο για κάποιες 
παρτίδες από το περσινό στοκ. Οι διαπραγµατεύσεις 
για τις νέες τιµές περιστρέφονται γύρω από τα 310 
ευρώ ο τόνος παράδοση λιµάνι τους, κάτι που δίνει 
µια τιµή κοντά στα 24 µε 25 λεπτά για το φετινό 
βαµβακόσπορο. Υπό αυτήν την έννοια και µε τα 
θεµελιώδη διεθνώς να εξακολουθούν να γέρνουν 
υπέρ των υψηλών τιµών, όσο παρατηρούνται και 
κάποιες µικροαναποδιές στην εγχώρια παραγωγή 
-όπως η ανάγκη για δεύτερη «γύρα» αποφύλλωσης 
στη Στερεά Ελλάδα και προσβολές από πράσινο 
σκουλήκι στη Θεσσαλία-, όλα δείχνουν πως η 
αγορά έχει ακόµα να δώσει. 
Άλλωστε η απόσταση από τα 42 λεπτά που 
πληρώθηκε πέρυσι το σύσπορο ως τα 60 και τα 62 
λεπτά είναι στο µεγαλύτερο µέρος της καλυµµένη 
από τις ανατιµήσεις που ήδη έχουν βάλει από την 
τσέπη τους οι παραγωγοί σε εισροές και ενέργεια. 
Βασική προϋπόθεση για κάτι τέτοιο, βέβαια, να 
µην γίνει κάποιο κερδοσκοπικό γύρισµα στο 
χρηµατιστήριο, µε τα funds να αποτραβιούνται. 
Μια αγωνία που συζητιέται στους κύκλους 
παραγόντων της αγοράς, χωρίς ωστόσο να 
υπάρχουν ακόµα ενδείξεις.
Σε ό,τι αφορά στις ισορροπίες στη διεθνή τιµή, το 
χρηµατιστήριο κινείται σε ένα σφιχτό εύρος τιµών, 
δείχνοντας πως διατηρεί µια καλή βάση στα 92 
σεντς η λίµπρα, αντιµετωπίζοντας και µια ισχυρή 
αντίσταση στα 96 σεντς. Εφόσον διατηρηθεί το 
εύρος αυτό, «οδεύουµε σε µια χρονιά που θα 
µπορούσε να είναι χρονιά των παραγωγών», όπως 
την περιγράφει έγκυρος αναλυτής στην Agrenda.

Η ΜΑΧΗ 
ΓΙΑ ΤΑ 100 ΣΕΝΤΣ

Έπειτα από την τελευταία έκθεση 
προσφοράς και ζήτησης του 
αµερικανικού υπουργείου Γεωργίας 
USDΑ, που έκανε λόγο για καλά 
φορτωµένα φυτά αυξάνοντας στα 18,5 
εκατ. δέµατα την εκτίµηση για τη φετινή 
παραγωγή των ΗΠΑ, το χρηµατιστήριο 
βάµβακος δείχνει απρόθυµο να κινηθεί 
προς τα 96 σεντς ανά λίµπρα. Βέβαια, 
η παγκόσµια εικόνα µε την αυξηµένη 
κατά 810.000 δέµατα κατανάλωση, 
έναντι αύξησης 750.000 δεµάτων της 
παραγωγής και µε µια µείωση των 
αποθεµάτων κατά 450.000 δέµατα, 
µπορεί να δώσει την απαραίτητη 
ώθηση. Χωρίς κερδοσκοπικές 
τοποθετήσεις, αυτή τη στιγµή τα 100 
σεντς ανά λίµπρα στα µελλοντικά 
συµβόλαια φαντάζουν δύσκολα και ένας 
επόµενος κύκλος ανόδου µε φρέσκο 
χρήµα θα µπορούσε να ενεργοποιηθεί 
αφού σπάσει η αντίσταση των 96 σεντς.

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

ΑΓΟΡΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΕΛΛΑ∆Α

ΣΥΣΠΟΡΟ

62 ΛΕΠΤΑ 
ΣΤΟ ΧΩΡΑΦΙ 

ΒΑΜΒΑΚΟΣΠΟΡΟΣ

310
ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ  

ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΙΜΗ

63,50
ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ 
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ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ

θετική επίδραση στο βαµβάκι τόσο στον βιολογικό 

του κύκλο, καθώς η συγκοµιδή θα γίνεται νωρίτερα, 

αλλά τόσο και στη διεύρυνση των ζωνών καλλιέργειάς 

του, θα έχει η εξέλιξη των κλιµατικών συνθηκών 

στην Ελλάδα και η αύξηση της µέση θερµοκρασίας, 

σύµφωνα µε µελέτη του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου 

Αθηνών, που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια του 2ου 

Πανελλήνιο Συνέδριου βάµβακος που διεξήχθει την 

περασµένη Παρασκευή στη Λάρισα. 

Σύµφωνα µε τα ευρήµατα της µελέτης, αναµένεται τα 

επόµενα χρόνια να γίνουν περισσότερο παραγωγικές 

περιοχές που βρίσκονται στη Βόρειο Ελλάδα και τη 

Θράκη, ενώ παράλληλα θα µειωθεί ο κίνδυνος από 

προσβολές πράσινου ή ρόδινου σκουληκιού, λόγω 

πρωίµησης της καλλιέργειας. Μάλιστα µε την αύξηση 

της µέση θερµοκρασίας αναµένεται να βελτιωθεί η 

απόδοση και η ποιότητα του παραγόµενου βαµβακιού 

επειδή η καλλιέργεια δεν θα υφίσταται τις δυσµενής 

επιδράσεις των χαµηλών θερµοκρασιών στην εποχή 

της σποράς και φυτρώµατος.

Αναλυτικότερα, στη µελέτη την οποία εκπόνησε ο 

καθηγητής ΓΠΑ. ∆ηµήτρης Μπιλάλης και υποψήφιοι 

διδάκτορες του πανεπιστηµίου, εξετάστηκε πώς η 

κλιµατική αλλαγή και πιο συγκεκριµένα η αυξητική 

τάση που παρουσιάζει η θερµοκρασία τα τελευταία 

50 χρόνια (1960-2010) θα επηρεάσει τον βιολογικό 

κύκλο της καλλιέργειας του βαµβακιού καθώς και 

των υπολοίπων πέντε σηµαντικότερων θερινών 

καλλιεργειών στην Ελλάδα. 

Η θερµοκρασία βάσης του βαµβακιού είναι στους  

10ο C, που σηµαίνει ότι κάτω από αυτή τη θερµοκρασία 

η ανάπτυξη του φυτού είναι ελάχιστη ή µηδαµινή. Η 

θερµοκρασία είναι ο σηµαντικότερος παράγοντας για το 

βαµβάκι, ως θερµόφιλο φυτό, που καθορίζει τον τόπο 

και τον χρόνο καλλιέργειας. Τα φυτά συµπληρώνουν 

ένα θερµοκρασιακό εύρος που καλούνται βαθµοηµέρες 

προκειµένου να ωριµάσουν. Εάν έχουµε θερµή περίοδο 

το σύνολο καλύπτεται νωρίτερα. Στο σύνολο των 

µετεωρολογικών σταθµών παρουσιάζεται αυξητική 

τάση µεταξύ του 1960 – 2010 µε 4,048 βαθµοηµέρες/

έτος, που αποτιµάται σε αύξηση 200 βαθµοηµερών την 

πενηνταετία. Κάτι το οποίο σηµαίνει ότι ο βιολογικός 

κύκλος του βαµβακιού θα µειωθεί κατά 10%, δηλαδή 

η συγκοµιδή θα γίνεται 2 ή 3 εβδοµάδες νωρίτερα. 

Η διάρκεια του βιολογικού κύκλου είναι πιθανό 

να µειωθεί από 8 έως 34 ηµέρες ανάλογα µε την 

περιοχή καλλιέργειας. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα 

η ζώνη καλλιέργειας του βαµβακιού να διευρυνθεί 

και βορειότερα. Η αύξηση των θερµοκρασιών και 

αντιστοίχως και των βαθµοηµερών έχει επίδραση στον 

χρόνο φύτευσης και στο εύρος της καλλιεργητικής 

περιόδου του βαµβακιού, ως εκ τούτου:

 Θα φυτεύεται νωρίτερα αφού προβλέπεται ότι η 

καλλιέργεια θα έχει συντοµότερο βιολογικό κύκλο, ώστε 

να µην επηρεάζεται από τις βροχές του φθινοπώρου.

 Θα βελτιωθεί η απόδοση και η ποιότητα του 

παραγόµενου βαµβακιού επειδή η καλλιέργεια δεν 

θα υφίσταται τις δυσµενής επιδράσεις των χαµηλών 

θερµοκρασιών στην εποχή της σποράς και φυτρώµατος.

 ∆εν θα συµπίπτει η εποχή καρποφορίας του βαµβακιού 

µε την εποχή των υψηλών ακραίων θερµοκρασιών του 

δεύτερου δεκαπενθήµερου του Ιουλίου.

 Θα καταστούν περισσότερο παραγωγικές περιοχές που 

βρίσκονται στη Βόρειο Ελλάδα και Θράκη.

 Θα καλλιεργηθούν νέες ποικιλίες βαµβακιού στις νότιες 

περιοχές, µεγαλύτερου βιολογικού κύκλου για καλύτερες 

αποδόσεις.

 Θα µειωθεί ο κίνδυνος από προσβολές πράσινου ή 

ρόδινου σκουληκιού, λόγω πρωίµησης της καλλιέργειας.

> Νέες ποικιλίες στα νότια και µεγαλύτερες αποδόσεις στα βόρεια τα επόµενα έτη φέρνει η αλλαγή στο κλίµα

ΠΡΩΙΜΟΤΕΡΟ ΚΑΙ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟ∆Ο ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ

Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ ΣΕ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ

ΣΤΑΘΜΟΙ
ΠΕΡΙΟΧΗ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
ΒΑΘΜΟΗΜΕΡΕΣ

ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑ
�ΒΑΘΜΟΗΜΕΡΕΣ


ΠΟΣΟΣΤΟ
ΜΕΙΩΣΗΣ

�%

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ Θράκη 1865 405 21,7
H µεγαλύτερη
µείωση του
βιολογικού κύκλου

ΛΑΡΙΣΑ � ΑΓΧΙΑΛΟΣ Θεσσαλία 2118-2050 240-234 11,3-11,4 Mέτρια µείωση

ΜΙΚΡΑ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κεντρική
Μακεδονία

2118 169 8,0 Mέτρια µείωση

ΤΑΝΑΓΡΑ
Στερεά
Ελλάδα

2116 161 7,6
H µικρότερη µείωση
του βιολογικού
κύκλου

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ  ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ Θράκη

ΜΙΚΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Κεντρική Μακεδονία

ΑΓΧΙΑΛΟΣ � ΛΑΡΙΣΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΤΑΝΑΓΡΑ Στερεά Ελλάδα
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HBASF προσφέρει 
ολοκληρωµένες λύσεις στην 
καλλιέργεια του βαµβακιού, µε 
ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο σπόρων 
ποικιλιών βαµβακιού, αλλά και 
µε ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο 
προϊόντων φυτοπροστασίας.
Οι κορυφαίες ποικιλίες FiberMax®
στηρίζουν εδώ και χρόνια την 
ελληνική ύπαιθρο και οικονοµία, 
καθώς είναι συνώνυµο µε τις 
υψηλές και σταθερές αποδόσεις, 
την αντοχή σε συνθήκες στρες, την 
εξαιρετική απόδοση και ποιότητα 
σε ίνα και την αναγνωρισιµότητα 
σε όλη την αλυσίδα αξίας του 
βαµβακιού. Ονόµατα όπως η Elsa, 
η Celia, η Carla, η Flora, η Fiona
και η Carmen αποτελούν τις 
ποικιλίες που άλλαξαν τα δεδοµένα 
στο βαµβάκι συνδυάζοντας την 
υψηλή απόδοση σε σύσπορο 
και την εξαιρετική ποιότητα και 
απόδοση σε ίνα.
Μέσα από τον εµπλουτισµό 
του χαρτοφυλακίου της µε τις 
ποικιλίες Stoneville®, η BASF
προσφέρει τη δυνατότητα 
διαφοροποίησης και δίνει νέα 
δυναµική στην καλλιέργεια. Οι 
ποικιλίες Stoneville® διαθέτουν 
γρήγορη αρχική ανάπτυξη, ευρεία 
επιλογή βιολογικού κύκλου, άριστη 
µεταβροχική συµπεριφορά  και 
ευκολία διαχείρισης. H νέα ποικιλία 
Stoneville® Olivia κέρδισε, 
από την πρώτη κιόλας χρονιά 
καλλιέργειάς της, τους Έλληνες 
βαµβακοπαραγωγούς, µε την 
πολύ καλή προσαρµοστικότητα 
και συµπεριφορά της σε ποικιλία 
εδαφών και καλλιεργητικών 
πρακτικών. Είναι µια ποικιλία 
µεσοπρώιµη, µε γρήγορη αρχική 
ανάπτυξη, πολύ καλή ανεκτικότητα 
στην αδροµύκωση, άριστα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά και απόδοση 
ίνας. ∆ιαθέτει χαρακτηριστικά 
που την κάνουν να ξεχωρίζει, 
όπως είναι η διατήρηση του 

πράσινου φυλλώµατος έως και 
την ωρίµανση του φυτού, µε 
αποτέλεσµα την υψηλή απόδοση 
σε σύσπορο βαµβάκι.  Επίσης, 
το χαρακτηριστικό φύλλωµα µε 
χνούδι που διαθέτει, της προσδίδει 
πολύ καλή αντοχή στα µυζητικά 
έντοµα, ενώ το καλό άνοιγµα του 
καρυδιού της στην περίοδο της 
συγκοµιδής, έχει σαν αποτέλεσµα 
την εξαιρετική συλλεκτική 
συµπεριφορά του βαµβακιού µετά 
από βροχές. 
Ο πειραµατισµός της BASF σε 
πανελλαδικό επίπεδο, από τον 
Έβρο µέχρι τη Βοιωτία, αποδεικνύει 
ότι οι ποικιλίες FiberMax® & 
Stoneville® έχουν ένα υψηλό 
δυναµικό απόδοσης σε σύσπορο 
και ίνα.  

Η συνεχής έρευνα και ανάπτυξη
νέων ποικιλιών αποτελεί δέσµευση 
της BASF στην καλλιέργεια 
βαµβακιού, ώστε οι ποικιλίες 
FiberMax® και Stoneville® να 
αποτελούν την πρώτη επιλογή 
για τον Έλληνα παραγωγό και να 
δίνουν λύσεις στις ανάγκες του. 
Ο συνδυασµός των ποικιλιών 
FiberMax® και Stoneville® και 
των λύσεων φυτοπροστασίας 
της BASF, δίνει τη δυνατότητα 
στον Έλληνα καλλιεργητή να 
παράγει ποιοτικά προϊόντα και να 
αντιµετωπίζει τις προκλήσεις της 
καλλιεργητικής χρονιάς µε επιτυχία. 
Για την καλλιέργεια του βαµβακιού, 
οι λύσεις φυτοπροστασίας 
ξεκινούν από τα πρώτα στάδια 
της καλλιέργειας, µε τα κατάλληλα  
ζιζανιοκτόνα Stomp® Aqua και 

Focus® 10 EC, ώστε να γίνει η 
διαχείριση δύσκολων ζιζανίων και 
να διευκολυνθεί το πρώτο κρίσιµο 
στάδιο ανάπτυξης του βαµβακιού. 
Η αντιµετώπιση των εντόµων 
είναι εξίσου σηµαντική. Από το 
2021, η BASF συµπληρώνει τις 
λύσεις φυτοπροστασίας µε το  
εντοµοκτόνο Vesticor® 20SC για 
την αντιµετώπιση του πράσινου 
σκουληκιού. Επιπλέον, το Pix®
5 SL αποτελεί τη διαχρονική 
λύση για τη ρύθµιση ανάπτυξης 
του βαµβακιού, εξασφαλίζοντας 
µια ποιοτική απόδοση της 
καλλιέργειας και διευκολύνοντας 
τις καλλιεργητικές πρακτικές. Με 
το συνδυασµό των κατάλληλων 
αποφυλλωτικών προϊόντων 
Spotlight® και Sunset®,  
επιτυγχάνεται η γρήγορη και 
καθολική αποφύλλωση της 
καλλιέργειας του βαµβακιού, 
καθώς και το οµοιόµορφο άνοιγµα 
των καρυδιών. 
Τα εξαιρετικά ποιοτικά 
χαρακτηριστικά των ποικιλιών 
FiberMax® και Stoneville®
πληρούν τις απαιτήσεις της 
βιοµηχανίας και αναβαθµίζουν 
το ελληνικό βαµβάκι στη διεθνή 
αγορά. Μέσα από τα προγράµµατα 
CSF & CSF upper, η BASF 
φιλοδοξεί να φέρει πιο κοντά 
όλους τους εµπλεκόµενους στην 
αλυσίδα αξίας του βαµβακιού, 
συνεισφέροντας στη δηµιουργία 
ενός επώνυµου, υψηλής 
προστιθέµενης αξίας προϊόντος.
∆ιαθέτοντας τις κορυφαίες 
ποικιλίες βαµβακιού FiberMax®
& Stoneville®, το πρωτοπόρο 
πρόγραµµα παραγωγής 
βαµβακιού µε Βιώσιµες Γεωργικές 
Πρακτικές CSF (Certifi ed 
Sustainable FiberMax), αλλά 
και ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, η 
BASF είναι αξία στο βαµβάκι! 

ΣΟΦΙΑ ΖΙΩΓΑ
SEEDS PRODUCT MANAGER

> Συνδυασµός των ποικιλιών FiberMax®, Stoneville® και λύσεων φυτοπροστασίας

ΤΡΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΟΝΟΜΑΤΑ 
ΣΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΑΠΟ ΤΗΝ BASF 
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Σε δηµόσια διαβούλευση 
15 ηµερών, ήτοι έως τις 
28 Σεπτεµβρίου θέτει η 
Οµάδα Εργασίας Βάµβακος 
του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης την εθνική στρατηγική 
για την καλλιέργεια, µεταποίηση 
και εµπορία βαµβακιού στη 
χώρα µας. Σκοπός της εθνικής 
στρατηγικής για το χρονικό 
διάστηµα 2019-2029 είναι ο 
καθορισµός των στόχων και 
η περιγραφή των µέτρων για 
την µακροχρόνια και βιώσιµη 
ανάπτυξη του τοµέα βάµβακος 
της χώρας µας. 
Φορέας παρακολούθησης 
ορίζεται η Οµάδα Εργασίας 
Βάµβακος του ΥΠΑΑΤ, η οποία 
θα πραγµατοποιεί τουλάχιστον 
τέσσερις συνεδριάσεις ανά έτος. 
Στις πρώτες δύο (τουλάχιστον) 
συνεδριάσεις του κάθε έτους, 
ένα από τα πάγια θέµατα θα 
είναι ο απολογισµός δράσεων 
και το αποτέλεσµα αυτών στην 
βαµβακοκαλλιέργεια. Στις 
επόµενες δύο (τουλάχιστον)
συνεδριάσεις του κάθε έτους, 
ένα από τα πάγια θέµατα θα 
είναι ο προγραµµατισµός 
δράσεων σύµφωνα µε την εθνική 
στρατηγική για το επόµενο έτος.
Αναθεώρηση Στρατηγικής και 
τυχόν επανακαθορισµός των 
στόχων αυτής, θα γίνεται κάθε 
5 έτη, εκτός κι αν ξαφνικές και 
ιδιαίτερες απαιτήσεις επιτάσσουν 
την ενδιάµεση αναθεώρησή της 
νωρίτερα.
Οι στόχοι είναι οι εξής: 
1) Βελτίωση των 
οικονοµικών δεδοµένων της 
βαµβακοκαλλιέργειας
2) Βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας του κλάδου 
µεταποίησης του βάµβακος,
3) Βελτίωση της ποιότητας και 
η δηµιουργία «ταυτότητας» του 
Ελληνικού βάµβακος,
4) Ανάδειξη των 

φιλοπεριβαλλοντικών 
χαρακτηριστικών του τρόπου 
παραγωγής του βάµβακος
5) ∆ιατήρηση και διασφάλιση της 
στήριξης της ΚΑΠ για το βαµβάκι
«Στο πλαίσιο της επίτευξης 
µιας βιώσιµης και συνεχούς 
ανάπτυξής του βαµβακιού, 
η Οµάδα Εργασίας, 
όπου µετέχουν αρµόδιοι 
υπηρεσιακοί παράγοντες και 
η ∆ιεπαγγελµατική Βάµβακος, 
µέσω του καθορισµού 
ορισµένων στόχων και της 
περιγραφής µέτρων, διαµόρφωσε 
την Εθνική Στρατηγική για την 
καλλιέργεια, µεταποίηση και 
εµπορία του προϊόντος στην 
Ελλάδα. Οι στόχοι και τα µέτρα, 
εφόσον αυτό επιτάσσεται από 
τις συγκυρίες, τόσο σε εθνικό 
όσο και σε διεθνές επίπεδο, 
µπορεί να αναθεωρούνται, 
προσδίδοντας κατά αυτόν τον 
τρόπο, στην περιγραφόµενη 
Εθνική Στρατηγική µη στατικό 
αλλά δυναµικό χαρακτήρα», 
αναφέρει η σχετική ανάρτηση 
στην πλατφόρµα διαβουλεύσεων.

ΣΕ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ  
ΕΩΣ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Η ΕΘΝΙΚΗ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ

ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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