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Πλαφόν σε διήµερους 
Άγιο, το τσιπουράκι 
Φρένο στη δυναµική του επώνυµου 
τσίπουρου απειλεί να βάλει η κρίση, 
σε συνδυασµό µε την ανεξέλεγκτη
διακίνηση του χύµα.  σελ. 34, 38

Αµερικανικός δάκτυλος 
Στηρίζει το καλαµπόκι

Φθηνότερο ευρώ και εκτιµήσεις για 
µείωση αµερικανικών αποθεµάτων 
στα χαµηλότερα 14 ετών ενισχύουν 
σηµαντικά το καλαµπόκι.  σελ. 4, 6, 22

Κερδίζει µεγαλύτερα µερίδια αγοράς η 
γαλοπούλα µε την αύξηση της ζήτησης 
κυρίως για αλλαντικά και λιγότερο 
εξαιτίας των... Χριστουγέννων.  σελ. 12

Εβδοµαδιαία µεταβολή τιµών
8/12

Σιτάρι σκληρόΣιτάρι σκληρό 288
ΚαλαµπόκιΚαλαµπόκι 187 189
ΒαµβάκιΒαµβάκι 92,00 86,58
Ελαιόλαδο 1,91 1,89

Σιτάρι και καλαµπόκι: ευρώ/τόνος, 
βαµβάκι: σεντς/λίµπρα, ελαιόλαδο: ευρώ/κιλό
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ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ σελ. 22, 35

Τύµπανα διχασµού ακούγονται τις 
τελευταίες ημέρες στη Μεσογείων, με 
την απόφαση της κουρασμένης ηγεσί-
ας της ΠΑΣΕΓΕΣ να προχωρήσει -την 
Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου- σε διαδικασία 
παρωδία για την εκλογή νέας διοίκη-
σης. Η επιλογή κινείται αντίθετα με το 
γράμμα του νέου νόμου 4015/2011, φέρ-
νει σε πολύ δύσκολη θέση ακόμα και 
παραδοσιακούς φίλους του σημερινού 
προέδρου Τζ. Καραμίχα και προβλημα-
τίζει ήδη τους δικαστές.  σελ. 2, 47

αγοράς, μπορεί να οδηγήσει σε 
αύξηση της τιμής παραγωγού έως 
και τα 30 λεπτά το κιλό. σελ. 4

Μεταξύ πώλησης τώρα ή… αργότε-
ρα φαίνεται να βρίσκεται η ΑΤΕbank. 
Ζητούνται επειγόντως νέα κεφάλαια  
μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας, όμως η τρόικα δεν έχει 
δώσει ακόμα το «οκ». Σταγόνα στον ω-
κεανό η επικείμενη αύξηση κεφαλαί-
ου ύψους 290 εκατ. ευρώ. σελ. 19, 49

Στις ράγες ο Θρακών Αµνός
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με σκοπό να διαπραγματεύεται καλύτερα 
τις τιμές στο αιγοπρόβειο γάλα. σελ. 45

Θρίαµβος 69 
για τα τεύτλα
Επιστροφή στο Επιστροφή στο Επιστροφή
τιμολόγιο του 2009 
και διαβεβαιώσεις 
Δριβελέγκα για το 
ειδικό πριμ 42 ευρώ 
της Ολοκληρωμένης 
και για τα 55 ευρώ και για τα 55 ευρώ 
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εκτοξεύουν τα τεύτλα 
στις εαρινές. σελ. 44-45

Ξεσταχιάζει 
κι ο ηλίανθος
Εκτός μάχης 
βγαίνει ο 
ηλίανθος, με 
τους καλλιεργητές 
να μην έχουν 
ακόμα πληρωθεί 
ούτε το 1/3 της ούτε το 1/3 της ούτε το 1/3 της ούτε το 1/3 της 
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που παρέδωσαν στις 
βιομηχανίες. σελ. 46

  Μήνας 10ος, Εβδ. 39η ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 07:22 - ∆ύση 19:07 ΣΕΛΗΝΗ: 25 ηµερών ΚΑΙΡΟΣ: Άστατος  Μήνας 10ος, Εβδ. 39η ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 07:22 - ∆ύση 19:07 ΣΕΛΗΝΗ: 25 ηµερών ΚΑΙΡΟΣ: Άστατος  Μήνας 10ος, Εβδ. 39η ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 07:22 - ∆ύση 19:07 ΣΕΛΗΝΗ: 25 ηµερών ΚΑΙΡΟΣ: Άστατος  Μήνας 10ος, Εβδ. 39η ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 07:22 - ∆ύση 19:07 ΣΕΛΗΝΗ: 25 ηµερών ΚΑΙΡΟΣ: Άστατος

ΤΟ ΧΡΥΣΑΦΙ ΤΟΥ BRANDING Με πέντε απλά βήµατα τα 
βασικά ελληνικά αγροτικά προϊόντα µπορούν να αυξήσουν την αναγνωρισι-
µότητά τους και κατ’ επέκταση την αξία τους στις αγορές. ΦΑΚΕΛΟΣ σελ. 27-30

Άσπαρτοι, Άσπαρτοι, Άσπαρτοι, Άσπαρτοι, Άσπαρτοι, Άσπαρτοι, Άσπαρτοι, Άσπαρτοι, Άσπαρτοι, Άσπαρτοι, 
απλήρωτοι,απλήρωτοι,απλήρωτοι,απλήρωτοι,απλήρωτοι,απλήρωτοι,απλήρωτοι,απλήρωτοι,απλήρωτοι,απλήρωτοι,απλήρωτοι,
ανοργάνωτοιανοργάνωτοιανοργάνωτοιανοργάνωτοιανοργάνωτοιανοργάνωτοιανοργάνωτοιανοργάνωτοιανοργάνωτοιανοργάνωτοιανοργάνωτοιανοργάνωτοι
Γιορτές με «χίλια βάσανα» φέτος για τους αγρότες 

Σε αναµονή για την εκκαθάριση 
του τσεκ οι επαγγελματίες του α-
γροτικού χώρου, μετρούν αυτές τις 
μέρες τις «πληγές» που αφήνει α-
νοικτές το 2011, περιορίζοντας α-
ναμφίβολα τις προσδοκίες για τη 
νέα χρονιά. Τα υπόλοιπα για την 
εξόφληση των καλλιεργητών σε 
κρίσιμες παραγωγές, όπως ο ηλίαν-

θος, το βαμβάκι και το βιομηχανι-
κό ροδάκινο, είναι μεγάλα και βά-
ζουν πολλούς σε δεύτερες σκέψεις 
για τον προγραμματισμό της νέας 
χρονιάς. Η κίνηση των διεθνών α-
γορών «μετράει αντίστροφα», ενώ 
η παντελής απουσία ισχυρών ορ-
γανώσεων των παραγωγών αυξάνει 
κατά πολύ το ρίσκο. σελ. 7, 46-47
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Εκλογές ή
πραξικόπημα 
στην ΠΑΣΕΓΕΣ;

Κόκκινο χαλί στο συμπύρηνο

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥ
ΝΑ ΜΑΣ ΚΟΒΕΙ ΧΡΕΟΣ
ΚΑΙ ΝΑ ΚΕΡ∆ΙΖΕΙ ΜΗΝΕΣ

Τι φέρνει το 2012
για την ATEbank
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Ο σχεδιασμός 
Παπαγιαννίδη 
για το πριμ 
αποχώρησης
Ωριµάζει η σύµπραξη 
αποχωρούντος γεωργού 
µε νεαρό διάδοχο, στο 
πλαίσιο των κανόνων 
της νέας ΚΑΠ. σελ. 19

Με κλαδικά 
deals οι ΗΠΑ 
εισβάλλουν 
στην Ευρώπη 
Ανά κωδικό θέλουν 
να ξεκλειδώσουν οι 
Αµερικανοί αγρότες την 
ευρωπαϊκή αγορά. Βέτο 
από Γάλλους. σελ. 43

Βιολογικά 
Ανοίγει χώρος 
για «πρωτάκια»

agrenda - σελ. 18-19

Ήρθε η ώρα 
του φακέλου
για Νέους  
Αγρότες 
Ξεκινάνε 29 Οκτωβρίου οι αιτήσεις 

για το πριμ πρώτης εγκατάστασηs 

με 25.000 υποψήφιους προς ένταξη. 

Αναλυτικά όλη η προκήρυξη σελ. 4, 27-30
Στα σκαριά η νέα πρόσκληση για 
δαπάνες έως 130.000 ευρώ στη 
φυτική παραγωγή και έως 200.000 
ευρώ για κτηνοτρόφους. σελ. 16

ΣΧΕ∆ΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ 
ΓΙΑ ΝΕΕΣ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
200.000 ΕΥΡΩ

Μέχρι 75 λεπτά 
οι προσφορές για 
το σύσπορο σελ. 12, 22  

agrenda - σελ. 42 agrenda - σελ. 42 agrenda - σελ. 42

∆ικαιώνεται η ειδική 
θρέψη στα φυλλώδη
Το Iceberg µαρούλι ζυγίζει 
900 γραµµάρια στο περιβόλι 
του Χουντάλα. σελ. 26, 31 

  
Νέο ανοδικό σήµα  
για σκληρό η Φότζια
Σινιάλο για δεύτερο γύρο ανόδου 
στο σκληρό σιτάρι δίνουν τα 500 
ευρώ / τόνο της Φότζια. σελ. 22 
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ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ

Σιτάρι σκληρό
Καλαµπόκι
Βαµβάκι
Ελαιόλαδο

490
258

91,90
3,28

306
196

74,22
2,58

285
177

65,55
2,11

229
179

80,74
3,01

302
195

77,20
2,56

23/09 30/09

500
275

103,70
3,19

302
195

77,30
2,55

 

Σιτάρι και καλαµπόκι: ευρώ/τόνος,
βαµβάκι: σεντς/λίµπρα, ελαιόλαδο: ευρώ/κιλό 

225
182
84,76
2,93

302
195
77,30
2,55

Ακριβότερο κατά 55 ευρώ 
τo γέμισμα στο τρακτέρ σελ. 11

Κερδίζει µεγαλύτερα µερίδια αγοράς η 

ΕΝΘΕΤΟ

Η µονάδα 
τυροκοµικών 
Ευγενειάδη στη 
Σκοπιά Σερρών 
αναβαθµίζει 
το προφίλ των 
ελληνικών 
τυριών. σελ.40
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EDITORIAL

• Στην πενταετία το 20% των µικρών 
δενδροκοµικών µε µπαταρία σελ. 20
• Επενδύσεις έως 200.000 ευρώ θα 
επιδοτούν τα Σχέδια Βελτίωσης σελ. 16

• Στον αέρα βρίσκονται οι προεργασίες για 
την προκαταβολή της ενιαίας σελ. 8-9
• ∆ιευρύνεται η δεξαµενή των δικαιούχων 
στη νέα πρόσκληση Βιολογικών σελ. 18

• Μέχρι και 75 λεπτά το βαµβάκι στον κάµπο 
της Θεσσαλίας για οργανωµένους σελ. 12
• Έπιασε 500 ευρώ το σκληρό στη Φότζια, 
διεκδικεί τα 50 λεπτά στη χώρα µας σελ. 22

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Μειωµένες αποδόσεις ακόµα και στο µισό, λιγότερες εκτάσεις 
φέτος για την καλλιέργεια της φακής και τιµή παραγωγού έως 
1 ευρώ το κιλό. Πορεία επιστροφής στα υψηλά Σεπτεµβρίου των 
290 ευρώ ο τόνος παίρνει ξανά η εγχώρια αγορά καλαµποκιού, 
µε αυξηµένη ζήτηση από τα κοτοπουλάδικα. Νέα άνοδος στο 
χρηµατιστήριο της Φότζια για το σκληρό σιτάρι στα 500 ευρώ 
ο τόνος, µε την εγχώρια αγορά να διεκδικεί ξανά τα 50 λεπτά. 

Ψευδόκοκκος στο αµπέλι
Το πολυφάγο ηµίπτερο, µε µέγεθος 
που δεν ξεπερνά τα 5 mm, αποτελεί 
ένα έντοµο που προσβάλλει πολλά είδη 
φυτών, όπως αµπέλι, πατάτες και 
ντοµάτες. Τα αρσενικά άτοµα του 
ψευδόκοκκου δεν µοιάζουν καθόλου 
µε τα θηλυκά, αλλά πιο πολύ µε µικρές 
σκνίπες. Η ανάπτυξη των πληθυσµών του 
ευνοείται από το χαµηλό φωτισµό και τη 
σχετικά υψηλή υγρασία και θερµοκρασία, 
ενώ ο βιολογικός του κύκλος 
υπολογίζεται σε 3-4 εβδοµάδες στους 
25oC. Oι ψευδόκοκκοι αποτελούν 
µυζητικά έντοµα και προκαλούν 
εξασθένιση και καχεξία του φυτού, ενώ 
σε ορισµένες περιπτώσεις την ξήρανση 
των σηµείων που έχουν εγκατασταθεί.

Καταπολέµηση
Κατάλληλο κλάδεµα του δέντρου είναι 
ο πιο βασικός τρόπος αντιµετώπισης 
του εντόµου, καθώς ο ψευδόκοκκος 
αναπτύσσεται ταχύτατα και σχηµατίζει 
µεγάλες αποικίες σε δέντρα µε πλούσια 
κόµη στο εσωτερικό του φυλλώµατός 
τους, όπου και υπάρχει υψηλή υγρασία. 
Ένας άλλος τρόπος αντιµετώπισής του 
είναι µε τη χρήση φυσικών εχθρών, 
όπως το Nephus includens και το 
Cryptolaemus montzouzieri, µέθοδος 
η οποία είναι συµβατή και µε τη 
βιολογική καλλιέργεια.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

Σάββατο 02-10-2021
Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη 
χώρα. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα 
βορειοδυτικά κυρίως τις 
µεσηµβρινές και απογευµατινές 
ώρες. Κατά τόπους αυξηµένες 
νεφώσεις στην Κρήτη µε 
σποραδικές βροχές κυρίως στα 
βόρεια. Ασθενείς τοπικές 
βροχοπτώσεις στο Αιγαίο και 
στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 
το απόγευµα. Μεσαίας έντασης 
άνεµοι στο Αιγαίο µε ανατολικές 
διευθύνσεις. Θερµοκρασία χωρίς 
αξιόλογη µεταβολή.

Κυριακή 03-10-2021
Γενικά αίθριος καιρός µε λίγες 
τοπικές νεφώσεις, προσωρινά 
αυξηµένες κατά τις πρωινές 
ώρες. Βόρειοι µεσαίας έντασης 
άνεµοι στα ανατολικά, ασθενείς 
µεταβλητοί στα δυτικά και στο 
Αιγαίο κατά τόπους πιο ισχυροί. 
Θερµοκρασία στα ίδια επίπεδα. 

∆ευτέρα 04-10-2021
και Τρίτη 05-10-2021
Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη 
χώρα, µε λίγες πρόσκαιρες 
νεφώσεις στα ανατολικά και τα 
νότια. Βόρειοι ασθενείς άνεµοι 
και στο Αιγαίο από βόρειες 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

διευθύνσεις µεσαίας έντασης. 
Μικρή άνοδος της θερµοκρασίας, 
κυρίως στα κεντρικά και νότια, σε 
φυσιολογικά όµως για την εποχή 
επίπεδα.

Τετάρτη 06-10-2021 ως
Παρασκευή 08-10-2021
Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη 
χώρα. Νεφώσεις στα βορειοδυτικά 
και κατά τόπους βροχοπτώσεις. 
Μεσαίας έντασης άνεµοι από 
βόρειες διευθύνσεις και στα 
δυτικά ασθενείς. Θερµοκρασία 
χωρίς αξιόλογη µεταβολή. 

Οι άνεµοι στα 
ανατολικά βόρειοι 
4 µε 6 µποφόρ 
και στο Αιγαίο 6 
µε 7 και πιθανώς 
πρόσκαιρα τοπικά 8 
µποφόρ. Στα δυτικά 
ανατολικοί άνεµοι 
3 µε 5 µποφόρ.
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Υπάρχουν δύο τρόποι να κάνει κανείς πολιτική, µε 
πράξεις ή µε λόγια. Ο υπουργός Αγροτικής Α-
νάπτυξης Σπήλιος Λιβανός ανήκει σίγουρα 
στη δεύτερη περίπτωση. Συγκεκριµένα, είναι 
στην κατηγορία των πολιτικών που δεν φεί-
δονται λόγων, ενώ το πραγµατικό αποτύπω-
µα της επίδρασής τους στα τεκταινόµενα στην 
καλύτερη περίπτωση... αγνοείται. 

Για του λόγου το αληθές επιχειρήθηκε η σταχυο-
λόγηση ορισµένων από τις χαρακτηριστικές 
φράσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
το τελευταίο διάστηµα, τουλάχιστον όπως αυ-
τές αποτυπώνονται σε αντίστοιχες ανακοινώ-
σεις οι οποίες εκδόθηκαν από το Γραφείο Τύ-
που του υπουργείου. 

«H διασφάλιση βιώσιµων και ανθεκτικών συστη-
µάτων τροφίµων θα επιφέρει πολλαπλά οφέ-
λη, περιβαλλοντικά, υγειονοµικά και κοινωνι-
κά», σε Συνδιάσκεψη του ΟΗΕ για τα τρόφιµα. 
«∆εν νοείται αγροτική ανάπτυξη χωρίς έρευνα 
και καινοτοµία», από οµιλία του κατά τη διάρ-
κεια τελετής εγκαινίων σε κτίρια του ΕΛΓΟ ∆ή-
µητρα στη Θέρµη.

«Έχετε κάνει µια καλή επαγγελµατική επιλογή. Ο 
πρωτογενής τοµέας θα πρωταγωνιστήσει στην 
οικονοµία µας». (σε µαθητές του τµήµατος Γεω-
πονίας Σχολής Αναβρύτων).

«Ενισχύουµε τους παραγωγούς και ιδιαίτερα τους 
νέους για να παραµείνουν στον πρωτογενή το-
µέα - Στηρίζουµε τους αγρότες, κτηνοτρόφους 
και µελισσοκόµους που φροντίζουν και προ-
στατεύουν τα δάση». (συνέντευξη στο ΣΚΑΙ).

«Η Μακεδονία θα είναι κυρίαρχη δύναµη στην προ-
σπάθεια ανάκαµψης της ελληνικής οικονοµίας 
όπου ο πρωτογενής τοµέας θα διαδραµατίσει 
πρωταγωνιστικό ρόλο. (συνάντηση µε περιφε-
ρειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας).

«Αποζηµιώνεται άµεσα, απλά και αποτελεσµατικά ο 
µόχθος των παραγωγών µας». (για πίστωση µέ-
ρους των προκαταβολών παγετού). 

 «Καλωσορίζω έναν έµπειρο, οραµατικό πολιτικό, α-
ποχαιρετώ µία πολύτιµη συνεργάτη» (αλλαγή 
στην πολιτική ηγεσία ΥΠΑΑΤ).

«Τα σύνορα της χώρας µας είναι απαραβίαστα και α-
διαπραγµάτευτα». (επίσκεψη στις κτηνιατρικές 
υπηρεσίες του Έβρου).

Υπό κανονικές συνθήκες, µια τέτοιας αοριστίας και 
κενή τις περισσότερες φορές περιεχοµένου ρη-
τορική θα µπορούσε ίσως να περάσει απαρατή-
ρητη. Τα έχει αυτά η πολιτική και ενίοτε δικαιο-
λογείται, ειδικά όταν υπάρχει πολιτική απειρία. 
Προσεγγίζει ωστόσο τα όρια τις επικινδυνότη-
τας σε µια εποχή που η χώρα έχοντας περάσει 
τα πάνδεινα, αναζητά εναγωνίως το νέο της α-
γροτικό βηµατισµό. Όταν οι αγροτικές επιχει-
ρήσεις, στην οικογενειακή τους µορφή, κλεί-
νουν η µια µετά την άλλη, µεγάλο µέρος των α-
γροτικών εκτάσεων υποαπασχολείται και υπο-
αποδίδει, οι παλιοί αγρότες δεν βλέπουν την ώ-
ρα να φύγουν και οι νέοι απογοητεύονται. Η α-
νταγωνιστικότητα της ελληνικής γεωργίας υ-
ποχωρεί και οι λίγες επενδύσεις στις αγροτι-
κές εκµεταλλεύσεις είναι συνυφασµένες µε τα 
αργόσυρτα κοινοτικά προγράµµατα που στην 
πλειοψηφία τους συνοδεύονται από τεράστι-
ες «διαρροές» σε βάρος των πραγµατικών συ-
ντελεστών της παραγωγής.                  Agrenda

Η άνυδρη ρητορική 
ξεραίνει τη γεωργία
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Από τις 29 Οκτωβρίου έως τις 15 ∆εκεµβρίου 
θα παραµείνει ανοιχτή η πρόσκληση εκδή-
λωσης ενδιαφέροντος του Μέτρου 6.1 «Νέ-
οι Αγρότες» για το πριµ πρώτης εγκατάστα-
σης των 35.000-40.000 ευρώ, σύµφωνα µε 
το κείµενο της προκήρυξης που εξασφάλι-
σε και παρουσιάζει η Agrenda. Σύµφωνα µε 
την πρόσκληση (αναλυτικότερα βλ. Φάκελο 
σελ. 27-30), µπορούν να κάνουν φάκελο ό-
σοι δεν έχουν κλείσει τα 41 τους έτη µέχρι 
και την ηµεροµηνία που θα προχωρήσουν 
στην απόφαση αίτησης στήριξης στο Μέτρο, 
οπότε όσοι κοντεύουν να τα κλείσουν, κα-

λό είναι να αρχίσουν 
να µαζεύουν τα δικαι-
ολογητικά από σήµερα. 

Ως ποσό στήριξης ο-
ρίζονται τα 35.000 ευ-
ρώ. Το ποσό αυτό µπο-
ρεί να προσαυξάνεται 
µέχρι και 5.000 ευρώ, 
ως εξής:

Κατά 2.500 όταν ο 
αρχηγός της γεωργι-
κής εκµετάλλευσης έ-
χει µόνιµη κατοικία σε 

περιοχή ορεινή ή µειονεκτική ή σε νησί µε 
πληθυσµό µέχρι και 3.100 κατοίκους.

Κατά 2.500 για γεωργικές εκµεταλλεύσεις 
που στην µελλοντική κατάσταση έχουν πτη-
νοκτηνοτροφική παραγωγική κατεύθυνση 
(όχι όµως µικτή). Μικτή είναι µία εκµετάλ-
λευση εφόσον ο κλάδος που συνεισφέρει 
στην παραγωγική δυναµικότητα (εκφρασµέ-
νη ως τυπική απόδοση) της εκµετάλλευσης 
σε ποσοστό άνω του 50% είναι η µελισσο-
κοµία ή η σηροτροφία και λοιπές µικτές εκ-

µεταλλεύσεις ή σε κάθε άλλη περίπτωση.
Η αίτηση στήριξης µάλιστα θα συνοδεύε-

ται από αίτηση για χορήγηση πληρωµής α’ 
δόσης στο ποσό που αναλογεί στον υποψή-
φιο, ώστε µε το που γίνει η ένταξη θα πλη-
ρωθεί και το 70% του συνολικού ποσού που 
του αναλογεί. 

Ως έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης 
ορίζεται το έτος 2021. Από τη φετινή αίτη-
ση ΟΣ∆Ε θα προσµετρηθεί η Τυπική Απόδο-
ση ένταξης στο Μέτρο (8.000-12.000 ευρώ 
ανάλογα την Περιφέρεια), την οποία πάνω-
κάτω γνωρίζουν οι υποψήφιοι, που ενδια-
φέρονται για την ένταξη. Ωστόσο, δεν απο-
κλείονται και εκπλήξεις, καθώς θα γίνουν 
επιτόπιοι έλεγχοι όπως λέει η πρόσκληση. 
Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις των διαχειριστι-
κών αρχών, συνολικά, περί τα 25.000 ΟΣ-
∆Ε είναι αυτά που τηρούν τα κριτήρια Τυ-
πικής Απόδοσης για το πριµ πρώτης εγκα-
τάστασης. Μάλιστα, όπως προειδοποίησε 
ο προϊστάµενος της Μονάδας Επενδύσε-
ων της ΕΥΕ ΠΑΑ, Θύµιος Τσιατούρας, εκτι-
µάται πως δεν θα υπάρξει καµία παράταση 

για τις αιτήσεις καθώς οι στόχοι θα έχουν 
πιαστεί. Όπως και να έχει, ο ίδιος υποστη-
ρίζει πως θα υπάρξουν επιλαχόντες, οπότε 
εφιστά προσοχή στα κριτήρια βαθµολογίας. 

Στις δεσµεύσεις τώρα του Μέτρου, δηλα-
δή, τις ενέργειες που θα πρέπει να κάνει ο 
νέος αγρότης µετά την ένταξη, αυτά που «ζο-
ρίζουν» είναι: Πρώτον, το γεγονός ότι ο νέ-
ος θα πρέπει να παραµείνει στο επάγγελµα 
για τουλάχιστον 4 χρόνια µετά το πέρας του 
επιχειρηµατικού του σχεδίου. Το δε επιχει-
ρηµατικό σχέδιο πρέπει να έχει διάρκεια έ-
ως 4 έτη. ∆εύτερον, το γεγονός ότι ο δικαι-
ούχος θα πρέπει ετησίως να πετυχαίνει τζί-
ρο ίσο µε το 50% της Τυπικής Απόδοσης µε 
την οποία εντάχθηκε στο πρόγραµµα. Τρί-
τον, ότι στο τέλος του επιχειρηµατικού του 
σχεδίου, ο Νέος Αγρότης θα πρέπει να έχει 
αυξήσει την Τυπική του Απόδοση κατά του-
λάχιστον 20% . Βέβαια το τελευταίο, κάποιοι 
το έχουν ήδη «κανονισµένο» καθώς έχουν 
φροντίσει ήδη για τα επιπλέον στρέµµατα 
που θα δηλώσουν στις επόµενες αιτήσεις 
ΟΣ∆Ε ώστε να πιάνουν τη δέσµευση. 

Τι ακριβώς 
υπολογίζεται 
στην Τυπική 
Απόδοση 
Για τους σκοπούς του υποµέτρου:
α) Στον υπολογισµό της 
παραγωγικής δυναµικότητας 
(εκφρασµένη ως τυπική απόδοση) 
των καλλιεργειών µονίµων 
νεαρών φυτειών (π.χ. νεαρά 
δένδρα, αµπελώνες) 
χρησιµοποιείται το 50% της 
τυπικής απόδοσης που 
χρησιµοποιείται για τις φυτείες 
που έχουν µπει στην παραγωγή. 
Ωστόσο, για τον υπολογισµό της 
τυπικής απόδοσης της 
ολοκλήρωσης δύναται για τις 
νεαρές φυτείες να 
χρησιµοποιείται το σύνολο της 
τυπικής απόδοσης. 
β) Στον υπολογισµό της 
παραγωγικής δυναµικότητας 
(εκφρασµένη ως τυπική απόδοση) 
της εκµετάλλευσης δεν 
προσµετράται η τυπική απόδοση 
των επίσπορων καλλιεργειών. 
γ) Για την προσµέτρηση της 
τυπικής απόδοσης που προέρχεται 
από την αξιοποίηση καλλιέργειας 
µε τυπική απόδοση µεγαλύτερη 
των 20.000 ευρώ ανά εκτάριο 
(π.χ. κηπευτικά υπό κάλυψη, 
καλλιέργεια µανιταριών, φυτώρια, 
ανθοκοµικές καλλιέργειες, κ.λπ.), 
πριν την ολοκλήρωση της 
δεύτερης αξιολόγησης προηγείται 
επιτόπια επίσκεψη στις σχετικές 
εγκαταστάσεις παραγωγής. 
δ) Η τυπική απόδοση της 
καλλιέργειας µανιταριών τρούφας 
που δεν έχει ακόµα εισέρθει σε 
παραγωγή δεν προσµετράται στον 
υπολογισµό της παραγωγικής 
δυναµικότητας της 
εκµετάλλευσης. 

Νέοι Αγρότες
Ανοίγουν οι αιτήσεις 
στις 29 Οκτωβρίου
Έως 15 Δεκεμβρίου σπεύδουν όσοι δεν έχουν κλείσει 
τα 41 έτη μέχρι την υποβολή της αίτησης στήριξης

Σύµφωνα µε το Άρθρο 3 «Περίοδος καταχώρησης, οριστικοποίησης, τρόπος και 
τόπος υποβολής αιτήσεων στήριξης έτους αναφοράς 2021» της προκήρυξης:
Ως περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης- φακέλων υποψηφιότητας ορίζεται η 
περίοδος από 29-10-2021 έως και 15-12-2021. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
για την υποβολή που αναρτώνται στο ΠΣΚΕ πρέπει να έχουν ηµεροµηνία 
έκδοσης µέχρι και τις 15-12-2021.
Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά µέσω του 
Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που λειτουργεί 
στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr.

∆ιορία και τρόπος
υποβολής

αιτήσεων ένταξης για
το πριµ εγκατάστασης

Όλο το κείµενο 
της πρόσκλησης
Ολόκληρη η προκή-
ρυξη των 420 εκατ. 
ευρώ του Μέτρου 
6.1 «Εγκατάσταση 

Νέων Γεωργών» στο 
www. agronews.gr 

ΜΕΤΡΟ
ΝΕΩΝ

ΑΓΡΟΤΩΝ
2021

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
ΕΩΣ 

15 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

420

ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

25.000 35.000 - 40.000
ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΑΦΜ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Αναλυτικά η πρόσκληση για τους 
Νέους Αγρότες, στις σελίδες 
του Φακέλου 27-30.
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Εκβιαστικά κλειστό κρατά ακόµα το σύστηµα του 
Οργανισµού Πληρωµών για τις διοικητικές πρά-
ξεις ο µηχανογράφος, µέχρι να «λυθεί» το θέµα 
µε το νέο διαγωνισµό για το ΟΣ∆Ε της επόµε-
νης χρονιάς. Μάλιστα, µε τη «δικαιολογία» ότι 
δεν είναι στις συµβατικές της υποχρεώσεις, η 
«συντεχνία» δεν ξεµπλοκάρει το σύστηµα που 
υπό κανονικές συνθήκες θα έπρεπε ήδη να λει-
τουργεί, πιέζοντας προς πάσα κατεύθυνση, κα-
θώς δυσκολεύουν φανερά τους παραγωγούς ε-
κείνους που θέλουν να προχωρήσουν σε διορ-
θώσεις ή µεταβολές στα στοιχεία της δήλωσης 
ενιαίας ενίσχυσης του τρέχοντος έτους, και κα-
θυστερούν τη διαδικασία (πρέπει να ακολουθή-
σουν και οι διασταυρωτικοί έλεγχοι) της πίστω-
σης της προκαταβολής του τσεκ. Την ίδια ώρα 
από τον ΟΠΕΚΕΠΕ να διαµηνύουν ότι όλα είναι 
υπό έλεγχο, ενώ και ο υπουργός Αγροτικής Α-
νάπτυξης Σπήλιος Λιβανός, στο πλαίσιο συνά-
ντησής του µε βουλευτές της επαρχίας, αρκέ-
στηκε να δηλώσει αορίστως ότι «η πρώτη δόση 
της ενιαίας ενίσχυσης θα πληρωθεί στα µέσα 

Οκτωβρίου και η δεύτερη (εξόφληση), πριν από 
τα Χριστούγεννα». Κάπως έτσι, δείχνει να χάνε-
ται η ευκαιρία που δίνει φέτος η Κοµισιόν για 
δυνατότητα καταβολής αυξηµένων άµεσων ενι-
σχύσεων έως 70% από 50% που ισχύει κανονικά, 
από τις 16 Οκτωβρίου 2021, ενώ απίθανο προς 
ώρας µοιάζει και το ενδεχόµενο για πληρωµή 
στις 21 του µήνα, όπως έγινε πέρυσι (ξεκίνησε 
Τετάρτη 21 Οκτωβρίου και αφορούσε συνολι-
κό ποσό 696.596.038,36 ευρώ). Σε κάθε περί-
πτωση, τελική ηµεροµηνία θα πρέπει να θεωρεί-
ται η Τετάρτη, παραµονή της 28ης Οκτωβρίου.

Κατά τα λοιπά, όσον αφορά τις πληρωµές των 
αγροτών, άγνωστο παραµένει τι θα γίνει µε την 
επιστροφή της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας, ε-
νώ καθυστερήσεις εντοπίζονται και στις ενισχύ-
σεις λόγω πανδηµίας που έχουν ανακοινωθεί 

και ακόµα ούτε καν έχει ανοίξει η πλατφόρµα 
για δηλώσεις από τους πληγέντες παραγωγούς.

Αυτό που δείχνει να «τσουλάει» είναι η πίστω-
ση της β’ δόσης των Νέων Αγροτών, µε τις Περι-
φέρειες τη µία µετά την άλλη να δηλώνουν έτοι-
µες για την πίστωση των χρηµάτων, που συνο-
λικά για όλη τη χώρα ανέρχονται στα 90 εκατ. 
ευρώ σε περίπου 15.000 δικαιούχους. Οι εκτα-
µιεύσεις, τονίζεται, αφορούν του Νέους Αγρό-
τες εκείνους για τους οποίους, µετά από επιτό-
πιο και διοικητικό έλεγχο των αρµόδιων υπη-
ρεσιών, προκύπτει ότι ολοκληρώθηκε το σχέδιο 
ανάπτυξης της αγροτικής τους εκµετάλλευσης. 

Νοέµβριο προκαταβολές ΕΛΓΑ για 
τους  πυρόπληκτους αγρότες Λακωνίας

Τον Νοέµβριο δροµολογείται να δοθεί µία 
προκαταβολή αποζηµιώσεων στους πυρόπλη-
κτους αγρότες Λακωνίας, ενώ οι καταγραφές 
ζηµιών από τους γεωπόνους του ΕΛΓΑ αναµέ-
νεται να ολοκληρωθεί µέχρι τις αρχές της ά-
νοιξης, οπότε και θα γίνει η εκκαθάριση των 
δικαιούχων. Τα παραπάνω αναφέρθηκαν, µε-
ταξύ άλλων, κατά τη διάρκεια συνάντησης του 
βουλευτή Λακωνίας της Ν∆ Νεοκλή Κρητικού, 
µε τον πρόεδρο του ΕΛΓ Ανδρέα Λυκουρέντζο.

Αποζηµιώσεις ως τα Χριστούγεννα 
στους σταφυλοπαραγωγούς της Κορινθίας

Προκαταβολές αποζηµιώσεων έως τα Χριστού-
γεννα υποσχέθηκε ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ στους 
σταφυλοπαραγωγούς της Κορινθίας, οι καλλι-
έργειες των οποίων υπέστησαν µεγάλες ζηµιές, 
καταρχήν από τον παγετό και στη συνέχεια α-
πό τον καύσωνα, κατά τη διάρκεια περιοδείας 
του στις 23 Σεπτεµβρίου στο νοµό. 

Ο κ. Λυκουρέντζος υποσχέθηκε πως «και το 
τελευταίο ευρώ που δικαιούνται θα το πάρουν», 
χωρίς όµως ορισµένο πλάνο πληρωµών δήλω-
σε ότι «µέχρι τα Χριστούγεννα οι παραγωγοί θα 
πάρουν τις αποζηµιώσεις τους, αλλά αν οι εκτι-
µήσεις έχουν καθυστερήσει, θα πάρουν οπωσ-
δήποτε ένα µέρος των χρηµάτων».

Πρώτα 
ασφάλιση 
ΕΛΓΑ, μετά 
αποζημίωση 
στα μελίσσια
Τη διαδικασία αποζηµιώσεων των 
µελισσοκόµων που επλήγησαν από 
τις πυρκαγιές δροµολογεί αυτό το 
διάστηµα ο ΕΛΓΑ, µε τις κυψέλες 
που χάθηκαν να φτάνουν, 
σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις, 
στις 5.000. Μάλιστα, µέσα στις 
επόµενες εβδοµάδες αναµένεται 
να χορηγηθεί η αποζηµίωση των 
84 ευρώ για κάθε κυψέλη, που 
περιλαµβάνει και τα µελισσοσµήνη 
της, και η οποία θα αντιστοιχεί 
στο 100% της προβλεπόµενης 
κάλυψης. Τα παραπάνω αναφέρει 
σε δηλώσεις του ο υφυπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης Σίµος 
Κεδίκογλου, προσθέτοντας επίσης 
ότι θα αποζηµιωθούν και οι 
παραγωγοί οι οποίοι αναγκάστηκαν 
λόγω της φωτιάς να µεταφέρουν 
τα µελισσοσµήνη τους, κατά τη 
διάρκεια της ηµέρας, κάτι που υπό 
κανονικές συνθήκες γίνεται νύχτα, 
δεδοµένου ότι αυτό είχε ως 
αποτέλεσµα να σωθούν οι 
κυψέλες, αλλά όχι τα 
µελισσοσµήνη τα οποία παρέµειναν 
έξω από αυτές. 
Ωστόσο, χρηµατική αποζηµίωση 
θα λάβουν και όσοι δεν είχαν 
ασφαλίσει τα µελίσσια τους, 
σύµφωνα µε τον υφυπουργό, 
ο οποίος υπογραµµίζει ότι «θα 
αποζηµιωθούν µε ένα σηµαντικό 
ποσό, όχι βέβαια στο βαθµό που 
αποζηµιώνονται οι ασφαλισµένοι». 
Σε κάθε περίπτωση, τονίζει ο κ. 
Κεδίκογλου, «υποχρέωση των 
µελισσοκόµων είναι να εγγραφούν 
στο µελισσοκοµικό µητρώο 
και να ασφαλίσουν τα µελίσσια 
τους στον ΕΛΓΑ».

Ούτε διοικητικές
πράξεις για ενιαία, 

μόνο β’ δόση Νέων  
Μπλοκαρισμένο το σύστημα, για παραμονή της 28ης 

Οκτωβρίου δείχνει να πηγαίνει η προκαταβολή του τσεκ 

Κατά 3 εκατ. ευρώ υψηλότερη θα είναι για το έτος 2021 η 
συνδεδεµένη ενίσχυση των αιγοπροβάτων (πρόβειο και 
αίγειο κρέας), η οποία θα ανέλθει φέτος στα 54,3 εκατ. 
ευρώ. Υπενθυµίζεται ότι πέρυσι, για το έτος 2020 
καταβλήθηκαν 51,5 εκατ. ευρώ για την εν λόγω 
συνδεδεµένη. Ειδικότερα, σύµφωνα µε απάντηση του 
υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σίµωνος Κεδίκογλου σε 
ερώτηση του γραµµατέα της Κ.Ο του Κινήµατος Αλλαγής και 

βουλευτή Ηρακλείου Βασίλη Κεγκέρογλου µε θέµα τη 
«στήριξη του κτηνοτροφικού κλάδου», για το έτος 2021 µε 
την ενσωµάτωση ορισµένων µεταβατικών διατάξεων του 
Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 2020/2220, το ποσό ενίσχυσης 
ανέρχεται στα 54.386.238 ευρώ. 
Σηµειωτέον η συνδεδεµένη πρόβειου και αίγειου κρέατος 
ήταν αυξηµένη κατά 5 εκατ. ευρώ για τα έτη 2019 και 2020 
σε σχέση µε τις προηγούµενες χρονιές. 

Κατάτι αυξημένη η συνδεδεμένη αιγοπροβάτων

Κοµφούζιο
 Μέχρι τις 6 Οκτωβρίου υποβολή 

παραστατικών για όλες τις προσκλή-
σεις του έτους εφαρµογής 2021 
της ∆ράσης 10.1.8 Κοµφούζιο

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
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
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Η πρώτη 
δόση τσεκ 
σε ομηρία κι 
ένα χλωμό 
διαζύγιο

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Στον αέρα βρίσκονται οι προεργασίες για την 
προκαταβολή του τσεκ, µε µια πρόγευση για το 
τι µέλλει γενέσθαι κατά το τελευταίο δεκαήµερο 
του Οκτωβρίου να δίνει από σήµερα η αναβολή 
της πληρωµής των 17 εκατ. ευρώ της δηµοσιο-
νοµικής πειθαρχίας, η οποία θα έπρεπε να είχε 
ολοκληρωθεί εδώ και τουλάχιστον 15 ηµέρες. 

Όσο ο ΟΠΕΚΕΠΕ και η ανάδοχος εταιρεία ε-
µπλέκονται σε ένα φαινοµενικά «άσχηµο δι-
αζύγιο», αφού οι υπουργικές αναγγελίες πε-
ρί εξυγίανσης του οργανισµού πληρωµών βρί-
σκονται στη σφαίρα του αορίστου, αυξάνονται 
οι φήµες που θέλουν τον πολυκαιρισµένο «ερ-
γολάβο» του συστήµατος να καθυστερεί εκβια-
στικά τις εκκρεµείς πληρωµές της προηγούµε-
νης χρονιάς καθώς και να µπλοκάρει τις διαδι-
κασίες για την επερχόµενη προκαταβολή του 
τσεκ. Όλα αυτά την ώρα που οι δικαιούχοι του 
τσεκ θα µπορούσαν φέτος, λόγω των αναταρά-
ξεων στο διεθνές οικονοµικό και εµπορικό το-
πίο, να λάβουν την προκαταβολή πολύ νωρίτε-
ρα. Αντ’ αυτού αρχίζουν να διαισθάνονται µια 
καθυστέρηση, που ενδέχεται να συνοδευτεί και 
µε το µπέρδεµα που έγινε στις περσινές πληρω-
µές, κατά τις οποίες αρκετά χρήµατα κόπηκαν, 
χωρίς ποτέ να δοθούν εξηγήσεις. Τουλάχιστον 
αυτό µεταφέρουν σε καθηµερινή βάση αναγνώ-
στες της Agrenda. 

Παραίτηση λοιπόν από το ουσιώδες της πί-
στωσης των κοινοτικών ενισχύσεων στους α-
γρότες, µε το χρονοδιάγραµµα να µετρά πλέον 
αντίστροφα για τη µεγάλη πληρωµή του Οκτώ-
βρη, όσο ο αγροτικός κόσµος της χώρας παρα-
κολουθεί ένα show αναποφασιστικότητας και 
αδυναµίας από το δίδυµο Λιβανός-Μελάς και έ-
να ρεσιτάλ «νοµοτυπίας» για το τι έχει υποχρέ-
ωση και τι όχι να υλοποιήσει ο ανάδοχος. Συ-

γκεκριµένα, το ρεπορτάζ θέλει τη λεγόµενη συ-
ντεχνία του ΟΣ∆Ε να έχει παγώσει την πίστωση 
της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας, αφού έγκειται 
στην παλιά σύµβαση που είχε υπογράψει τον Ο-
ΠΕΚΕΠΕ και άρα θα πρέπει να υλοποιηθεί µέσω 
αυτής. Από την άλλη, δεν έχουν ανοίξει 25 ηµέ-
ρες πριν την πληρωµή, οι διοικητικές πράξεις 
που χρειάζονται για να προχωρήσει το θέµα µε 
την προκαταβολή του τσεκ, αφού «η εν λόγω ερ-
γασία δεν εντοπίζεται στις συµβατικές υποχρεώ-
σεις των αναδόχων».  

Η οµηρία µιας ολόκληρης δηµόσιας αρχής και 
κατ’ επέκταση 640.000 δικαιούχων αγροτών από 
ιδιωτικά συµφέροντα των οποίων η ύπαρξη εκ 
των πραγµάτων θεωρείται πλέον ξεπερασµένη α-
ναµένεται να ενταθεί τις επόµενες ηµέρες κρατώ-
ντας σε µαύρο σκοτάδι την πρώτη πληρωµή (προ-
καταβολές) των άµεσων ενισχύσεων, παρά το γε-
γονός ότι οι αγρότες περιµένουν εναγωνίως την 
εν λόγω τονωτική ένεση. 

Ένα ακόµα παράδοξο λοιπόν, ενώσω δεν έχουν 
ολοκληρωθεί τα διαδικαστικά για τις εκκρεµείς 
πληρωµές, αφορά στην ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕ-
ΠΕ σχετικά µε την επανεκκίνηση της διαγωνιστι-
κής διαδικασίας επιλογής Τεχνικού Συµβούλου 
για το έτος 2022, προκηρύσσοντας ανοιχτό διε-
θνή διαγωνισµό µε αντικείµενο την συντήρηση 
και Υποστήριξη Λειτουργίας Πληροφοριακών Συ-

Εκβιαστική καθυστέρηση από τον «μηχανογράφο» στην πληρωμή 
εκκρεμοτήτων από πέρυσι, όπως η δημοσιονομική πειθαρχία 

Οι δικαιούχοι του 
θα µπορούσαν 
φέτος, λόγω των 
αναταράξεων στο 
διεθνές οικονοµικό 
τοπίο, να λάβουν 
νωρίτερα το τσεκ. 
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στηµάτων, και δεσµεύονται από τώρα, ότι του χρό-
νου η καταβολή των ενισχύσεων στους δικαιού-
χους θα γίνει µέχρι τις 20/10/2023(!). Να σηµειω-
θεί ότι η αναγγελία αυτή έρχεται από τις διοικητι-
κές αρχές έπειτα από την ήττα στην πρώτη δικαστι-
κή προσφυγή εκ µέρους των υποψηφίων για την 
ανάληψη του έργου και της επόµενης χρονιάς. Η 
πολιτική και επικοινωνιακή έως τώρα διαχείριση 
ενός πρακτικού ζητήµατος που καίει κάθε χρόνο 
τους αγρότες δείχνει πως περιπλέκει περισσότε-
ρο την κατάσταση, ρίχνοντας λάδι στη φωτιά που 
ανάβουν οι ιθύνοντες για εργολαβίες. Όσοι πα-
ρακολουθούν από µέσα τις διεργασίες ανάµεσα 
στα θεσµικά όργανα (Βάθη και ∆οµοκού) και τη 
συντεχνία του ΟΣ∆Ε, αναφωνούν πλέον ότι «κα-
νείς δεν έχει καταλάβει τι του γίνεται». 

Παράλληλα φαίνεται πως δεν υπάρχει ακόµα 
καµία σοβαρή µέριµνα για τη µεταφορά των δε-
δοµένων των αγροτών στην κυβερνητική πλατ-
φόρµα του opengov.gr. Βέβαια το τελευταίο, δι-
ατυπώθηκε ξεκάθαρα σε πρόσφατη ανακοίνωση 
του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου υπάρχει δέσµευση για ολο-
κλήρωση της µετάπτωσης αγροτικών δεδοµένων 
σε δηµόσιο κυβερνητικό νέφος προκειµένου να 
είναι εύκολα διαθέσιµα σηµαντικά στοιχεία των 
καλλιεργειών των δικαιούχων επιδοτήσεων µέσα 
από το gov.gr µε πλήρη προστασία των προσωπι-
κών δεδοµένων.

Σήµα κινδύνου εκπέµπουν οι αγροτικές 
εκµεταλλεύσεις της χώρας, αφού το υψη-
λό κόστος ενέργειας έχει εξανεµίσει κάθε 
ψήγµα ανταγωνιστικότητας που µπορεί να 
διατηρούσαν, ενώ απαγορευτικές καθίστα-
νται και οι υπηρεσίες µεταφοράς των προϊό-
ντων προς τους εξαγωγικούς προορισµούς 
και τα αστικά κέντρα. Πλέον έχουν ξεκινή-
σει και διατυπώνονται επιτακτικά αιτήµατα 
αύξησης της επιδότησης στην τιµή της ηλε-
κτρικής ενέργειας για το αγροτικό τιµολό-
γιο, ώστε να απορροφηθούν οι νέες επιβα-
ρύνσεις από την αναπροσαρµογή της ∆ΕΗ. 

Μια τέτοια επιστολή έστειλαν στα αρµό-
δια υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης, Οι-
κονοµικών και Περιβάλλοντος οι αγρότες 
του Ενιαίου Αγροτικού Συλλόγου Ιεράπε-
τρας, σε µια προσπάθεια να εξηγήσουν 
στους υπουργούς ότι η παραπάνω λύση 
αύξησης της επιδότησης σε αγρότες, συ-
νιστά µονόδροµο για να ξεφύγει ο κλάδος 
από το κλίµα αβεβαιότητας που έχει εδραι-
ωθεί στα παραγωγικά κέντρα της χώρας. 

Αντίστοιχες αναφορές καταθέτουν και 
οι υπόλοιποι αγροτικοί σύλλογοι του νη-
σιού, όπου πέραν του υψηλού κόστους της 
ενέργειας, καλούνται να συνυπολογήσουν 
και τα µεταφορικά προς τις αγορές προορι-

σµού, κάτι που ενόψει και της νέας σεζόν 
για τα κηπευτικά, καθιστά τα κρητικά προ-
ϊόντα λιγότερο ανταγωνιστικά. Μάλιστα το 
αίτηµα αύξησης της επιδότησης για το α-
γροτικό ρεύµα, έχει ήδη φτάσει στη Βου-
λή από βουλευτές του νησιού.

«Οι νέες τεχνολογίες και καινοτοµίες έ-
χουν άµεση προτεραιότητα στην στόχευση 
της κυβέρνησης ώστε ο πρωτογενής τοµέ-
ας να καταστεί από τους βασικούς πυλώ-
νες ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας» 
σχολιάζουν στην επιστολή τους οι αγρότες 
από την Ιεράπετρα, σηµειώνοντας όµως ότι 
µε τις «δυσάρεστες εξελίξεις στην τιµή πώ-
λησης της ηλεκτρικής ενέργειας, όλα τα 
παραπάνω παύουν να υφίστανται µε ολέ-
θριες συνέπειες για τον Έλληνα παραγω-
γό. Είναι αδύνατο πλέον να ανταπεξέλθει 
στο κόστος παραγωγής, ενώ η ταυτόχρονη 
αύξηση στις τιµές των εφοδίων, στις υπη-
ρεσίες µεταφοράς αλλά κυρίως της µειω-
µένης αγοραστικής δύναµης των κατανα-
λωτών, δηµιουργεί ένα εκρηκτικό συνδυα-
σµό που οδεύει στην ραγδαία συρρίκνωση 
του πρωτογενούς τοµέα» καταλήγει η επι-
στολή, επαναλαµβάνοντας την ανάγκη να 
αυξηθεί η επιδότηση στην τιµή της ηλεκτρι-
κής ενέργειας για το αγροτικό τιµολόγιο. 

Φωτιά έχουν πάρει φέτος τα πειραγμένα 
βοσκοτόπια στις αιτήσεις για το Απόθεμα

Συναγερμός για το κόστος 
ενέργειας στον αγροτικό τομέα

έχουν δώσει στοιχεία και το υπουργείο να 
µην έχει ξεκάθαρη γνώµη επί του θέµατος.  

Η κατακραυγή του αγροτικού κόσµου έχει 
φθάσει ήδη στις Βρυξέλλες, µε τους επιτε-
λείς των κοινοτικών οργάνων να έχουν δώ-
σει ήδη γραµµή στην πολιτική ηγεσία του υ-
πουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να προχω-
ρήσει σε «διορθωτικές κινήσεις», διαφορε-
τικά θα τεθεί σύντοµα θέµα νέων µεγάλων 
καταλογισµών.

Η κατάσταση γίνεται ακόµα πιο σοβαρή 
εν όψει της νέας ΚΑΠ µε τους κοινοτικούς 
να αντιλαµβάνονται ότι ένας ακόµα γύρος 
διαρροών και αναποτελεσµατικότητας στη 
διαχείριση των κοινοτικών πόρων µπορεί 
να οδηγήσει την ελληνική γεωργία σε µε-
γάλα αδιέξοδα και τους Έλληνες αγρότες 
στους δρόµους.

Από την πλευρά τους οι κτηνοτρόφοι ανα-
µένουν µια ολιστική αντιµετώπιση της κατά-
στασης, η οποία δεν θα παραµείνει στην δι-
ασφάλιση ότι δεν θα επαναληφθεί το σκη-
νικό της κατανοµής λάθρων δικαιωµάτων, 
κάτι που τουλάχιστον για φέτος φαίνεται ό-
τι αποτυγχάνουν οι ιθύνοντες του ΟΠΕΚΕΠΕ 
να διασφαλίσουν. Τίθεται ξεκάθαρα πλέον 
και το αίτηµα επιστροφής όλων αυτών των 
ποσών που έχουν καταβληθεί παράνοµα σε 
βάρος των πραγµατικών κτηνοτρόφων, µε το 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να κουνά 
καταφατικά το κεφάλι, ωστόσο πρακτικά να 

αδυνατεί να προσφέρει στους αδικηµένους 
κτηνοτρόφους κάτι πέραν της «κατανόησης». 

Το αίσθηµα αυτό επιβεβαίωσαν την περα-
σµένη εβδοµάδα οι επικεφαλής του υπουρ-
γείου σε συνάντηση που είχαν µε εκπροσώ-
πους των Κτηνοτροφικών Συλλόγων Ανατο-
λικής Μακεδονίας και Θράκης, οι οποίοι α-
παίτησαν να µην δοθούν ξανά χρήµατα σε 
ανθρώπους χωρίς ζωικό κεφάλαιο. «Όµως 
πρέπει να δούµε τι θα γίνει και µε όσους έ-

χουν ήδη πάρει» µεταφέρει ο πρόεδρος των 
Κτηνοτροφικών Συλλόγων ΑΜΘ, Νίκος ∆η-
µόπουλος, µε τα στελέχη του υπουργείου 
να υποστηρίζουν πως ήδη ερευνάται η γνω-
στή υπόθεση µε το Εθνικό Απόθεµα και ότι 
έχουν ζητήσει στοιχεία από τις περιφέρειες. 

Να σηµειωθεί όµως ότι, σύµφωνα µε το 
ρεπορτάζ, µέχρι στιγµής, µόλις ένας νοµός, 
ένα νησί και µια περιφέρεια έχουν ανταπο-
κριθεί στο κάλεσµα αυτό.

Παρά τον σάλο, τις φωνές κτηνοτρόφων 
και την εµπλοκή εισαγγελέων και κοινοτι-
κών αρχών, οι πληροφορίες θέλουν τις φε-
τινές αιτήσεις για δικαιώµατα από το Εθνι-
κό Απόθεµα να είναι περισσότερες από κά-
θε άλλη χρονιά, γεγονός που µαρτυρά ότι 
παραµένουν ατάραχα τα «κυκλώµατα» που 
νέµονται συστηµατικά τα τελευταία χρόνια 
τις κοινοτικές επιδοτήσεις και ειδικά όσες 
εξ αυτών «πατούν» σε δηµόσιες χορτολιβα-
δικές εκτάσεις και δικαιώµατα που δεν συ-
νοδεύονται από αντίστοιχο ζωικό κεφάλαιο.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει κάποια α-
ντίδραση από τις αρµόδιες αρχές, που προς 
το παρών δείχνουν να εθελοτυφλούν, φαί-
νεται ότι µια επανάληψη της περσινής εκτε-
ταµένης λαθροχειρίας µε το Εθνικό Απόθεµα 
θα επαναληφθεί, µε τον οργανισµό πληρω-
µών να ετοιµάζεται να καταβάλει ξανά ενισχύ-
σεις σε λογαριασµούς µε λάθρα δικαιώµατα. 

Κι αυτό παρά τις διαβεβαιώσεις εκ µέρους 
του ΟΠΕΚΕΠΕ και του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης -έπειτα από την ανάδειξη της υ-
πόθεσης από την Agrenda- ότι από φέτος θα 
αλλάξει το πλαίσιο και οι έλεγχοι θα γίνουν 
πιο απαιτητικοί. 

Την ίδια στιγµή, η υπόθεση κατανοµής 
των επιλέξιµων βοσκότοπων βρίσκεται άλλη 
µια φορά σε πλήρες αδιέξοδο, µε τους κτη-
νοτρόφους να επιµένουν στην εγκατάλειψη 
της τεχνικής λύσης, τις περιφέρειες να µην �©
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Έως 1 ευρώ 
πληρώθηκε 
η λίγη φακή 
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Μ
ε την άνοδο του χρηµατιστηρίου 
οι τιµές για το ελληνικό βαµβάκι 
πλησιάζουν τα 110 σεντς ανά λί-
µπρα. Ωστόσο έχουν µειωθεί οι 

πωλήσεις, καθώς οι φιξ τιµές που πληρώνουν 
τα κλωστήρια µέσα σε λίγες ώρες χάνουν την 
ελκυστικότητα τους, λόγω του ράλι. Κερδί-
ζουν έδαφος οι διαπραγµατεύσεις για ανοι-
χτά συµβόλαια µε εµπορικούς οίκους, καθώς 
ο εκκοκκιστής µπορεί να φιξάρει αργότερα.

  Ανάκαµψη τιµών στην εγχώρια αγορά 
σκληρού σίτου µετά από µερικές εβδοµάδες 
υποτονικότητας. Οι δείκτες στην Ευρώπη πή-
ραν από 10-15 ευρώ ο τόνος και η εξαγωγή 
φαίνεται να κυµαίνεται στα 470 ευρώ FOB, 
χωρίς όµως να ακούγονται πράξεις.

Πάνω από 1 δολάριο 
η τιμή στο βαμβάκι

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)
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264
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264
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3,31
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1272,60

17,50

87,27

124,200
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258

209,5

3,34

515,60

1293,20

17,19

74,32

128,57

105,78

288

258

209,5

3,28

513,90

1284,20

17,32

76,55

128,57

106,03

295

275

250

3,19

511,50

1251,60

18,19

85,30

125,20

105,98

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

385

450 490

94,30

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

26/08 02/09

93,15

09/09 16/09

93,50

490 490
500

93,94 91,90
103,70

23/09 30/09

Τιμή παραγωγού 
φακής 2021 (ευρώ το κιλό)

Φάρσαλα  0,90

Κιλελέρ  0,80-1,00

∆. Μακεδονία 0,90

ΠΗΓΗ: WAPA

Κλείνονται πριν µπουν 
στα bins τα ακτινίδια

Τρεις εβδοµάδες πριν ξεκινήσει 
να συγκοµίζεται το προϊόν, 
παραγωγοί «πολιορκούνται» από 
εµπόρους και διακινητές από την 
Ελλάδα και το εξωτερικό.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Σε σκηνές 
από την 
ταινία «Σο-
φερίνα» 
παραπέ-
µπουν τα 
«στραβά 
µάτια» που 
κάνει ο 
ΟΠΕΚΕΠΕ 
στους 
αιώνιους 
αναδόχους 
του ΟΣ∆Ε.  

Σπάει το φράγμα
του δολαρίου η διεθνής 
τιμή βάμβακος

Δοκιμάζει ιστορικά 
υψηλά η τιμή σκληρού 
σίτου

Φληναφήματα
Στάχτη στα μάτια 
η ανακοίνωση για 
το έργο του ΟΣΔΕ 
Ήμασταν έτοιμοι να μεταφέρουμε τα δεδομένα του 
ΟΣΔΕ στο opengov.gr υποστηρίζει τώρα ο ΟΠΕΚΕΠΕ 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Σε γνώση του νεοσύστατου για τη χώρα 
µας θεσµού του Ευρωπαϊκού Εισαγγε-
λέα (νέα εθνική εισαγγελική δοµή) φαί-
νεται να έχουν περιέλθει εδώ και µέρες 
οι πρώτοι φάκελοι που αφορούν κατα-
στρατηγήσεις των κοινοτικών κανονι-
σµών και λαθροχειρίες µε το Εθνικό Α-
πόθεµα. Την ίδια στιγµή, οι αρµόδιες 
αρχές και ειδικά ο ΟΠΕΚΕΠΕ, όχι µόνο 
κωλυσιεργούν στην παροχή στοιχείων 
για τη δικαστική διερεύνηση της υπό-
θεσης, αλλά γίνονται αιτία, µε τη στά-

ση τους, για την επανάληψη παρόµοι-
ων φαινοµένων. Ήδη οι πληροφορίες 
θέλουν και στις φετινές δηλώσεις ΟΣ-
∆Ε (Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης 2021), τα 
αιτήµατα για άντληση δικαιωµάτων α-
πό το Εθνικό Απόθεµα να είναι πολλα-
πλάσια. Η πρώτη ανάγνωση δείχνει ό-
τι η βάση πάνω στην οποία «χτίζονται» 
αυτά τα αιτήµατα, κινείται γύρω από τις 
ελεύθερες - επιλέξιµες δηµόσιες γαίες 
(κατά βάση βοσκοτόπια), χωρίς ωστόσο 
να διαθέτουν οι αιτούντες καταγεγραµ-
µένο ζωικό κεφάλαιο που να δικαιολο-
γεί ανάλογη δραστηριότητα και χωρίς να 
προκύπτει επί της ουσίας, έστω και ένα 
στοιχειώδες παραγωγικό αποτέλεσµα. 

Το σύνολο των παρασπονδιών αυτής 
της κατηγορίας γυρίζει γύρω από τους ε-
µπλεκόµενους στη διαδικασία διαχείρι-
σης των δηλώσεων (ΚΥ∆, Συντονιστής, 
ΟΠΕΚΕΠΕ) και στην έλλειψη διασταυρω-

τικών ελέγχων δηλώσεων ΟΣ∆Ε. 
Τις υπόγειες διαδροµές των εµπλεκο-

µένων στο όλο σύστηµα δεν φαίνεται α-
ποφασισµένη να «διαταράξει» η σηµε-
ρινή πολιτική ηγεσία, η οποία παρά τη 
ρητορική που ακολουθεί επί του θέµα-
τος, χάνει τη µια µετά την άλλη τις κρί-
σιµες µάχες (διοικητικά, δικαστικά, πο-
λιτικά), µε αποτέλεσµα να στριµώχνεται 
χρονικά και να υποχρεώνεται στο τέλος, 
να κάνει πίσω. Μ’ αυτή την έννοια, η τε-
λευταία ανακοίνωση  του ΟΠΕΚΕΠΕ, η 
οποία, σύµφωνα µε πληροφορίες, εκ-
δόθηκε σε συνεννόηση µε την πολιτι-
κή ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Α-

νάπτυξης, µετά από την τε-
λευταία χαµένη µάχη (σ.σ. 
δεν δόθηκε ποτέ) για τον 
διαγωνισµό του ΟΣ∆Ε στην 
Αρχή Εξέτασης Προδικαστι-
κών Προσφυγών, µάλλον 
«στάχτη στα µάτια» θα πρέ-
πει να θεωρηθεί.  Σ’ αυτή 
γίνεται ένας απολογισµός 
κινήσεων συνδυαστικά µε 
µια παράθεση προθέσεων 
για να καταλήξει στο ότι ό-
λα αυτά ανατράπηκαν µε τη 
µαταίωση του διαγωνισµού 
από την ΑΕΠΠ, µε αποτέλε-

σµα όλα να αρχίζουν από την αρχή. Ση-
µειωτέον ότι ανάλογες ανατροπές έφε-
ραν και πέρυσι την απευθείας ανάθεση 
του εν λόγω έργου, ενώ δεν αποκλείε-
ται η ίδια νωχελικότητα να οδηγήσει σε 
επανάληψη της γνωστής ιστορίας, δη-
λαδή στη διαιώνιση της διαχείρισης του 
ΟΣ∆Ε από τους «συνήθεις ύποπτους».  

Ο Οργανισµός πάντως διατείνεται ό-
τι «Με αίσθηµα ευθύνης και πλήρη ε-
πίγνωση της θέσης και του ρόλου του, 
ο ΟΠΕΚΕΠΕ θέτει µεθοδικά και αποφα-
σιστικά τις προδιαγραφές για την επι-
χειρησιακή του αναβάθµιση στη βάση 
των σύγχρονων απαιτήσεων λειτουρ-
γίας του, σε πλήρη ευθυγράµµιση µε 
την κείµενη νοµοθεσία, ανεπηρέαστα 
όµως από την άσκηση νοµικών διαδι-
κασιών όποιου έχει επιχειρηµατικό κί-
νητρο και φυσικά από «κίτρινα» δηµο-
σιογραφικά φληναφήµατα.».

Τα επόµενα
βήµατα, 
αν και όταν 
Τα επόµενα βήµατα ΟΠΕΚΕΠΕ είναι:

 Ολοκλήρωση της διαγωνιστικής 
διαδικασίας πρότυπου συστήµατος 
παρακολούθησης κατάστασης 
καλλιεργειών µε τηλεπισκοπικές 
τεχνικές, ως πιλότο εφαρµογής 
υποχρεωτικών διαδικασιών νέας ΚΑΠ.

 Ολοκλήρωση της µετάπτωσης 
αγροτικών δεδοµένων σε δηµόσιο 
κυβερνητικό νέφος προκειµένου να 
είναι εύκολα διαθέσιµα σηµαντικά 
στοιχεία καλλιεργειών δικαιούχων 
επιδοτήσεων µέσα από το gov.gr µε 
πλήρη προστασία προσωπικών 
δεδοµένων.

 Υλοποίηση, σύµφωνα µε τις 
δεσµεύσεις της πολιτικής ηγεσίας και 
της ∆ιοίκησης, ενός υγιούς και καθαρού 
πλαισίου υποβοήθησης υποβολής των 
ετήσιων δηλώσεων των δικαιούχων, µε 
σηµαντική οικονοµική ελάφρυνση.

 Καθολικοί έλεγχοι και πάταξη 
φαινοµένων ψευδών δηλώσεων και 
δηµιουργίας τεχνητών συνθηκών 
λήψης δικαιωµάτων εθνικού 
αποθέµατος.

Η παθητική στάση του ΟΠΕΚΕΠΕ 
θα οδηγήσει σε επανάληψη της 
γνωστής ιστορίας, δηλαδή στην 
διαιώνιση διαχείρισης του ΟΣ∆Ε 
από τους «συνήθεις υπόπτους».



EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Στα 1,43 ευρώ το λίτρο κυμαί-
νεται τις τελευταίες ημέρες η 
μέση τιμή του diesel κίνησης 
στα πρατήρια της Ελλάδας, με 
την τάση να είναι αυξητική ό-
σο η διεθνής τιμή στο πετρέ-
λαιο διαμορφώνει υψηλά τρι-
ετίας πάνω από τα 80 δολάρια 
το βαρέλι. Μάλιστα σε διάφο-
ρα παραγωγικά κέντρα της χώ-
ρας, η μέση τιμή διαμορφώνε-
ται πιο κοντά στα 1,45 ευρώ το 
λίτρο, κάτι που μεταφράζεται 
σε επιβάρυνση της τάξης του 
30% για τους αγρότες σε κά-
θε φουλάρισμα του τρακτέρ ή 
του αγροτικού αυτοκινήτου. 

Πρόχειροι υπολογισμοί δεί-
χνουν ότι η επιβάρυνση αγγί-
ζει τα 55 ευρώ σε κάθε γέμι-
σμα ενός ντεπόζιτου 150 λί-
τρων -που αναλογεί σε ένα με-
σαίου μεγέθους τρακτέρ 100 
ίππων. Να σημειωθεί πως η ε-
νέργεια καταλαμβάνει το 23,8% 
του συνολικού κόστους εισρο-
ών για τον Έλληνα αγρότη και 
κτηνοτρόφο, ενώ παράλληλα 
η χώρα επιβάλλει φόρους ά-
νω του 70% στην τιμή λιανι-
κής στα καύσιμα, με τον ΕΦΚ 
για το πετρέλαιο κίνησης να 

αγγίζει τα 41 λεπτά το λίτρο.
Θα μπορούσε να πει κανείς 

λοιπόν, ότι αν πράγματι βρί-
σκεται στις προθέσεις της ελ-
ληνικής κυβέρνησης το αγρο-
τικό πετρέλαιο, τώρα θα ήταν 
μια στιγμή πρακτικά και επι-
κοινωνιακά ιδανική για την 
ανακοίνωσή του.

Ήδη ως γνωστόν οι διεθνείς 
τιμές των εισροών βρίσκονται 
σε άνοδο, με την τιμή του φυ-
σικού αερίου σε ιστορικά υψη-
λά, κάτι που καθιστά απαγο-
ρευτική ακόμα και την παρα-
γωγή αμμωνίας, οδηγώντας τις 
βιομηχανίες του κλάδου λιπα-
σμάτων σε προσωρινό πάγω-
μα της γραμμής παραγωγής. 

«Καθώς οι τιμές των λιπα-
σμάτων εξακολουθούν να κι-
νούνται ανοδικά, οι αγρότες εί-
τε θα περιορίσουν τις εφαρμο-
γές, είτε θα κόψουν εντελώς 
τη λίπανση, αναμένοντας κά-
ποια διόρθωση των τιμών. Δι-
αφορετικά θα προχωρήσουν 
σε άλλες περικοπές για να ε-
ξισορροπήσουν τα κόστη πα-
ραγωγής των εκμεταλλεύσε-
ων» εκτιμά η Αλέξις Μάξγου-
ελ, αναλύτρια του Bloomberg. 

Με 55 ευρώ παραπάνω  
το φουλάρισμα στα τρακτέρ

Επιστροφή 
πετρελαίου 

Αν πράγματι βρίσκε-
ται στις προθέσεις 
της κυβέρνησης το 

φθηνό αγροτικό 
πετρέλαιο, τώρα 

είναι η ώρα για την 
ανακοίνωσή του
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Τα 75 λεπτά το κιλό για παράδοση στο 
εκκοκκιστήριο διαµορφώνει πλέον η 
εγχώρια αγορά βάµβακος, µε τη διεθνή 
τιµή να έχει αγγίξει στο µεταξύ ακόµα 
και τα 105 σεντς ανά λίµπρα. Στην τι-
µή αυτή, που προσφέρουν µεγάλες µε-
ταποιητικές µονάδες σε καλά οργανω-
µένους παραγωγούς, περιλαµβάνονται 
µεσιτικά και πριµ ποιότητας, ενώ πο-
σότητες κλείνονται στα 69 λεπτά το κι-
λό για απλά βαµβάκια. Στους κάµπους 
της Στερεάς Ελλάδας τα τζάµια των εκ-
κοκκιστηρίων γράφουν τα 67 λεπτά µε 
τους παραγωγούς εκεί να αναµένουν 
περαιτέρω ενίσχυση των τιµών. 

Την ίδια στιγµή, στα 67 λεπτά ανέρ-
χεται η τιµή στους κάµπους της Μακε-
δονίας για σύσπορο χωρίς ποιοτικά χα-
ρακτηριστικά. Ενδεικτικό πάντως της κα-
τάστασης που επικρατεί στην αγορά, εί-
ναι και το γεγονός ότι πριν καν βγει ο 
Σεπτέµβριος, υπάρχει τιµή για το προϊ-
όν, µε αρκετούς παραγωγούς να επιλέ-
γουν το κλείσιµο ποσοτήτων, όσο η διε-
θνής συγκυρία επιτρέπει τέτοια υψηλά. 

Η χρηµατιστηριακή τιµή, έδειξε ότι 
µπορεί να κρατήσει το εύρος των 100 
σεντς, µε τον δείκτη να συναντά αντί-
σταση στα 105 σεντς ανά λίµπρα. Λί-
γες ώρες πριν το άνοιγµα της αγοράς 
στη Νέα Υόρκη την Πέµπτη 30 Σεπτεµ-
βρίου, οι διαπραγµατεύσεις των συµβο-
λαίων ∆εκεµβρίου 2021 κυµαίνονταν 
τα 103 σεντς ανά λίµπρα.

Να σηµειωθεί ότι οι ελληνικές τιµές 
εκκοκκισµένου µετά την άνοδο πλησι-

άζουν τα 110 σεντς ανά λίµπρα (2,09 
ευρώ το κιλό για το εκκοκκισµένο) οι 
οποίες και πληρώνονται για µικρές πο-
σότητες. Πλέον, η αγορά βρίσκεται σε 
ένα κρίσιµο σηµείο που φέρνει παράλ-
ληλα και νέες ισορροπίες, οι οποίες έ-
χουν ήδη περάσει στην Ελλάδα.

Το ράλι της διεθνούς τιµής ξεκίνη-
σε την περασµένη ∆ευτέρα, µε το χρη-
µατιστήριο της Νέας Υόρκης να κλεί-
νει το βράδυ της Τρίτης 28 Σεπτεµβρί-
ου στα 100,03 δολάρια, κρατώντας ο-
ριακά το ψυχολογικό όριο. 

Αναλυτές εξηγούν στην Agrenda ό-
τι η απότοµη αυτή άνοδος ήταν τεχνι-
κή και πυροδοτήθηκε έπειτα από το 
σπάσιµο της ισχυρής αντίστασης των 
96 σεντς ανά λίµπρα, µε τον δείκτη τό-
τε να µην έχει άλλη «επιλογή» από το 
να δοκιµάσει τα 100 σεντς, ένα επίπε-
δο που είχε γίνει στόχος των πωλητών 
από τις αρχές του καλοκαιριού.

Σε µια προσπάθεια διαχείρισης ρί-
σκου, τα κλωστήρια που από την πλευ-
ρά τους αγοράζουν σε ανοιχτές τιµές, 
µόλις είδαν την αγορά να σπάει τις α-
ντιστάσεις της, έσπευσαν να κλείσουν 
τη θέση τους, οδηγώντας σε µια απότο-
µη αύξηση της τιµής. Επί της ουσίας δη-
λαδή, όσοι αγοράζουν σήµερα εκκοκκι-
σµένο βαµβάκι πληρώνουν 110 σεντς 
ανά λίµπρα, µε τα ενδιάµεσα funds που 
παρέχουν ρευστότητα στη συγκεκριµέ-
νη χρηµατιστηριακή αγορά, να αγορά-
ζουν µε τη σειρά τους στα 100 σεντς, 
προκειµένου να αντισταθµίσουν τυ-
χόν απώλειες (το λεγόµενο hedging). 

Με απλά λόγια, τουλάχιστον προσω-
ρινά η τιµή δεν υπαγορεύεται από τη 
λογική προσφοράς και ζήτησης στη φυ-
σική αγορά, αλλά από τα κερδοσκοπι-
κά παιχνίδια παραγόντων, κάτι που ση-
µαίνει ότι όσο απότοµα ανέβηκε η τιµή, 
άλλο τόσο απότοµα µπορεί να πέσει. 

Μέχρι και 75 λεπτά οι προσφορές 
για βαμβάκια στο θεσσαλικό κάμπο
Η τιμή αυτή αφορά οργανωμένους παραγωγούς και περιλαμβάνει μεσιτικά και πριμ

Τριετία υψηλών
∆ιεθνείς αναλυτές 

βλέπουν τώρα 
περιθώρια για µια 

τριετία υψηλών τιµών 
στο βαµβάκι αφού η 
ζήτηση εξακολουθεί 

να ενισχύεται

Προσφορά-ζήτηση
Η τιµή δεν υπαγορεύ-

εται από τη λογική 
προσφοράς και 

ζήτησης στη φυσική 
αγορά, αλλά από τα 
κερδοσκοπικά παι-

χνίδια παραγόντων, 
που σηµαίνει ότι όσο 
απότοµα ανέβηκε η 
τιµή, τόσο απότοµα 

µπορεί να πέσει

Τα θεµελιώδη παραµένουν 
υποστηρικτικά της 
σταθεροποίησης σε υψηλές 
κορυφές για το βαµβάκι.

Θεµελιώδη 
κρατάνε
κορυφές
Η διεθνής τιµή για το 
βαµβάκι έχει εδώ και καιρό 
διαµορφώσει ένα ικανό 
στήριγµα λίγο πάνω από τα 
90 σεντς, στα 
«φυσιολογικά» υψηλά 
δηλαδή της αγοράς. 
Άλλωστε τα θεµελιώδη 
παραµένουν υποστηρικτικά 
της σταθεροποίησης σε 
υψηλές κορυφές, ενώ και 
στην εγχώρια αγορά 
υπάρχουν καλές τιµές για 
τον βαµβακόσπορο, ένας 
παράγοντας που έρχεται να 
δώσει ακόµα περισσότερο 
αέρα στις τιµές του Έλληνα 
παραγωγού. Σηµειώνεται ότι 
η άνοδος αυτή έρχεται µια 
εβδοµάδα µετά τη διόρθωση 
της αγοράς κάτω από τα 90 
σεντς ανά λίµπρα. Φαίνεται 
πως τα κλωστήρια αν και 
έκλεισαν ορισµένες θέσεις 
το διάστηµα αυτό, δεν 
κατάφεραν να καλύψουν 
τις άµεσες ανάγκες τους, 
ποντάροντας σε περαιτέρω 
διόρθωση. Όταν 
συνειδητοποίησαν ότι η 
ευκαιρία της έκπτωσης 
χάθηκε, έσπευσαν σε 
φιξαρίσµατα τα οποία 
ώθησαν τη διεθνή τιµή στα 
σηµερινά επίπεδα. ∆ιεθνείς 
αναλυτές βλέπουν τώρα 
περιθώρια για µια τριετία 
υψηλών τιµών στο βαµβάκι 
αφού η ζήτηση εξακολουθεί 
να ενισχύεται και 
διαµορφώνει τέτοιες 
ανάγκες, οι οποίες µπορούν 
να απορροφήσουν µια 
αναµενόµενη αύξηση των 
εκτάσεων του χρόνου.

ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ 
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Ίχνη καστανής 
ρυτίδωσης
Οι προσβεβλημένοι από τον ιό 
καρποί ντομάτας μη εμπορεύσιμοι

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

∆ύο κρούσµατα της ίωσης της 
καστανής ρυτίδωσης σε καλλι-
έργειες ντοµάτας στην ευρύτε-
ρη περιοχή της Ιεράπετρας Κρή-
της έχουν επιβεβαιωθεί τους τε-
λευταίους µήνες, ενώ και οι ί-
διοι οι παραγωγοί αναφέρουν 
στην τοπική ∆ΑΟΚ την παρου-
σία προβληµατικών στην όψη 
φυτών κατά την περίοδο φύτευ-
σης και µετέπειτα. Από την πλευ-
ρά τους οι γεωπόνοι της ∆ιεύ-
θυνσης Αγροτικής Οικονοµίας 
και Κτηνιατρικής ΠΕ Λασιθίου, 
λαµβάνοντας υπ’ όψιν τα δεδο-
µένα και τις καταστρεπτικές συ-
νέπειες που αντιµετωπίζουν άλ-
λες περιοχές έως τώρα, ενηµε-
ρώνουν τους παραγωγούς για 
τον εν λόγω ιό. 

Στη ντοµάτα, τα συµπτώµατα 
της ίωσης της καστανής ρυτίδω-

σης ποικίλλουν ανάλογα µε την 
ποικιλία και εµφανίζονται σε 
φύλλα, στελέχη και τους καρ-
πούς. Τα χαρακτηριστικά συ-
µπτώµατα, όπως αναφέρουν οι 
γεωπόνοι, είναι η χλώρωση, η 
παραµόρφωση του ελάσµατος 
και οι νεκρωτικές κηλίδες που 
µπορεί να  εµφανιστούν σε πο-
δίσκους, κάλυκες και µίσχους. 

Το πιο επικίνδυνο σύµπτωµα 
της ασθένειας µε µεγάλη οικο-
νοµική σηµασία είναι η παρα-
µόρφωση και η κηλίδωση-ρυ-
τίδωση των καρπών, που κα-

θιστά τους πληττόµενους καρ-
πούς µη εµπορεύσιµους, µει-
ώνοντας το εισόδηµα των πα-
ραγωγών. Οι οικονοµικές ε-
πιπτώσεις της ασθένειας εί-
ναι σοβαρές, µε την προβλε-
πόµενη µείωση παραγωγής 
να κυµαίνεται µεταξύ 30-70%.

Ο ιός µεταδίδεται πρωτίστως 
µηχανικά µε την επαφή µεταξύ 
των φυτών και τις καλλιεργητι-
κές φροντίδες των εργαζοµένων 
στις καλλιέργειες. Γνωρίζοντας 
ακριβώς αυτούς τους τρόπους 
µετάδοσης της ασθένειας, ο Ενι-
αίος Αγροτικός Σύλλογος Ιερά-
πετρας εξέδωσε ενηµερωτική α-
νακοίνωση για την ίωση, επιση-
µαίνοντας κάποια βασικά στοι-
χεία της ασθένειας και κάνοντας 
κάποιες συστάσεις στους παρα-
γωγούς της περιοχής µε γνώµο-
να το κοινό συµφέρον. 

Ο Σύλλογος είχε απευθυν-
θεί στην αρµόδια ∆ΑΟΚ Λασι-

θίου, η οποία τους ενηµέρωσε 
για την επιβεβαιωµένη ύπαρ-
ξη µόλις δύο κρουσµάτων της 
ασθένειας. Ωστόσο, λόγω των 
αυξανόµενων αναφορών συ-
µπτωµάτων της ασθένειας από 
παραγωγούς, στην ανακοίνω-
σή του ο Σύλλογος επισηµαί-
νει τη σηµασία της έγκαιρης 
διάγνωσης του παθογόνου, µε 
την αποστολή δείγµατος σε πι-
στοποιηµένο εργαστήριο ανά-
λυσης και την ταυτόχρονη ε-
νηµέρωση της τοπικής ∆ΑΟΚ. 

Παράλληλα υπογραµµίζεται η 
ανάγκη αυστηρής τήρησης των 
κανόνων υγιεινής στις καλλι-
εργητικές εργασίες και γίνεται 
έκκληση στους παραγωγούς να 
µην αποκρύπτουν τα κρούσµα-
τα από την τοπική κοινότητα µε 
την πρόφαση της καραντίνας 
στο σύνολο της προσβεβληµέ-
νης καλλιέργειας, καθώς η πρα-
κτική αυτή έχει εγκαταλειφθεί. 

Παγίδες προσέλκυσης για Μύγα Μεσογείου στα εσπεριδοειδή 
Μπορεί οι συλλήψεις των αρσενικών εντόµων της Μύγας Μεσογείου στα 
παρατηρητήρια να είναι χαµηλές στους οπωρώνες του κάµπου Φιλιατών στη 
Θεσπρωτία, όµως οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών 
Ιωαννίνων δεν εφησυχάζουν, ενηµερώνοντας τους παραγωγούς για την 
ανάγκη συνδυασµού των µέτρων αντιµετώπισης του εχθρού στα εσπεριδοειδή. 
Αρχικά, προτείνουν την ανάρτηση παγίδων προσέλκυσης και θανάτωσης 

πριν την αλλαγή χρώµατος των καρπών, ενώ συνιστούν, σε καλλιέργειες που έχει 
επιτευχθεί η αλλαγή χρώµατος (πχ πρώιµες µανταρινιές), την έναρξη ψεκασµών κάλυψης 
µε εγκεκριµένα για την καλλιέργεια σκευάσµατα καθώς και ψεκασµό µε το βιοτεχνολογικό 
σκεύασµα εντοµοπαθογόνου µύκητα beauveria bassiana. To σκεύασµα εφαρµόζεται µέχρι 
5 φορές ανά 7 µέρες και επιτρέπεται στη βιολογική καλλιέργεια. Οι γεωπόνοι, επίσης, 
προειδοποιούν για τις επιπτώσεις ενός ψεκασµού κάλυψης, καθώς επέρχεται θάνατος 
τόσο των εχθρών, όσο και των ωφέλιµων εντόµων. Επισηµαίνεται επίσης πως 
καλλιεργητικά µέτρα που αφορούν το µάζεµα και την καταστροφή των προσβεβληµένων 
καρπών µπορούν να βοηθήσουν σηµαντικά στη µείωση των προσβολών.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

Καραντίνα
Η πρακτική της καραντί-
νας έχει εγκαταλειφθεί, 
επεµβάσεις σε ακτίνα 2 
µέτρων από το κρούσµα

Θρίπας στην κολοκυθιά
Οι θρίπες στην καλλιέργεια της 
κολοκυθιάς αναγνωρίζονται από το µικρό 
τους µέγεθος και το µακρύ πεπλατυσµένο 
σχήµα, ενώ το χρώµα τους ποικίλλει από 
γκρίζο έως καφεκίτρινο. Τα έντοµα αυτά 
τρυπούν µε τα στοµατικά τους µόρια 
φύλλα, πέταλα ή καρπούς κολοκυθιάς, µε 
σκοπό να µυζήσουν χυµούς και 
προκαλούν χαρακτηριστική κηλίδωση 
στην προσβεβληµένη περιοχή, ενώ είναι 
και φορείς ιώσεων. Όπως αναφέρουν οι 
γεωπόνοι, προσβάλλουν ένα ευρύ φάσµα 
καλλιεργειών, ενώ αυτή την περίοδο οι 
καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην 
Κεντρική Ελλάδα ευνοούν την ανάπτυξή 
του σε κολοκυθιές και γι’ αυτό το λόγο οι 
ειδικοί του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Βόλου συνιστούν 
ψεκασµό των προσβεβληµένων φυτών 
µε επιτρεπόµενα φυτοπροστατευτικά 
σκευάσµατα.

Σκευάσµατα: 
BAYER: Flipper EW
CORTEVA: Exalt 25 SC
FMC: Rufast 7,5 EW
ΗΕLLΑFΑRΜ: Cybor Max
SYNGENTA: Minecto Alpha 10/1.25 SC, 
Vertimec 1.8 EC.

Περονόσπορος σε πεπονιά
Ο περονόσπορος αποτελεί µία από τις 
σηµαντικότερες απειλές για όλες τις 
καλλιέργειες των κηπευτικών και η 
ανάπτυξή του ευνοείται από την υψηλή 
υγρασία και το ύψος της θερµοκρασίας 
που επικρατούν την περίοδο αυτή. 
Προσβάλλει όλα τα υπέργεια µέρη του 
φυτού όπως τα φύλλα, τα στελέχη και 
τους καρπούς ενώ σε σύντοµο χρονικό 
διάστηµα επεκτείνεται και στα υπόλοιπα 
φυτικά µέρη. Αυτή την περίοδο, στις 
αρχές Οκτωβρίου και µετά τις 
βροχοπτώσεις των τελευταίων ηµερών 
εντοπίστηκαν προσβολές περονόσπορου 
στις όψιµες καλλιέργειες µε πεπονιές σε 
περιοχές των νοµών Καρδίτσας, 
Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και 
Φθιώτιδας. Οι παραγωγοί καλούνται να 
προστατέψουν τις καλλιέργειες τους µε 
τη χρήση κατάλληλων 
φυτοπροστατευτικών σκευασµάτων και 
την αποµάκρυνση των προσβεβληµένων 
φύλλων από τα φυτά. Επίσης συστήνεται 
ο επαναψεκασµός µετά το πέρας των 
βροχοπτώσεων.

Σκευάσµατα: 
BAYER: Aliette 80WG
FMC: Foskey 80 WG
SYNGENTA: Revus 250SC, Ridomil 
Gold MZ 68WG
UPL – LTD: Zoxis 250 SC, Vondozeb R 
75 WG, Promess 72,2 SL, GRAMEN, 
Novicure 40 WG, Xydrocoure 40 WG.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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Έως 200.000 ευρώ 
επενδύσεις στα Σχέδια
Δικαιούχοι κατ’ επάγγελμα αγρότες με Τυπική Απόδοση 8.000 ευρώ και άνω, μειωμένο το 
μέγιστο ύψος προϋπολογισμού έργων  που θα επιδοτείται στην πρόσκληση των 180 εκατ. 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Επενδύσεις έως 130.000 ευρώ για όσους δραστη-
ριοποιούνται στη φυτική παραγωγή και τη µελισ-
σοκοµία και έως 200.000 ευρώ για τους κτηνοτρό-
φους θα επιδοτούν νέα Σχέδια Βελτίωσης που θα 
προκηρυχθούν έως τέλος του έτους, σύµφωνα µε 
τον προϊστάµενο της Μονάδας Επενδύσεων, Θύµιο 
Τσιατούρα.Το ύψος του επιδοτούµενου προϋπολο-
γισµού θα είναι λοιπόν αρκετά µειωµένος (ήταν έως 
300.000 ευρώ), στη φιλοσοφία πως τα χρήµατα που 
ζήτησαν οι δικαιούχοι στην περασµένη πρόσκληση 
ήταν κατά µέσο όρο στα 105.000 ευρώ. Φυσικά, ε-
δώ έπαιξε ρόλο και το γεγονός ότι η πρόσκληση θα 
έχει προϋπολογισµό µόλις 180 εκατ. ευρώ, µε την 
περασµένη προκήρυξη να έχει τριπλάσιο κουµπα-
ρά (600 εκατ.) οπότε, εδώ µιλάµε για ένα πρόγραµ-
µα «όποιος προλάβει», µε τα κριτήρια βαθµολογίας 
να είναι ιδιαίτερα σηµαντικά για την τύχη της επι-
δότησης. Αναλυτικότερα, σύµφωνα µε τον κ. Τσια-
τούρα τα βασικά σηµεία στα νέα Σχέδια Βελτίωσης 
έχουν ως εξής:

Επιλεξιµότητα Γεωργού
Ο υποψήφιος πρέπει να είναι εγγεγραµµένος 

στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλ-
λεύσεων ως επαγγελµατίας γεωργός (όχι ως νε-
οεισερχόµενος) ή να κριθεί δικαιούχος του υ-
ποµέτρου 6.1 στην πρόσκληση του έτους 2021. 

Επιπρόσθετα ο γεωργός θα πρέπει:
 Να έχει υποβάλει δήλωση ΟΣ∆Ε το 2021.
 Να µην είναι άµεσα συνταξιοδοτούµενος
 Να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενή-

µερος (να µην έχει οφειλές ή να τις έχει ρυθµί-
σει και να είναι ενήµερος). 

Επιλεξιµότητα εκµετάλλευσης
 Να έχει µέγεθος σε τυπική απόδοση άνω 

των 8.000 ευρώ σύµφωνα µε το ΟΣ∆Ε του έ-
τους αναφοράς (2021).

 Εφόσον έχει υπαχθεί σε σχέδιο βελτίωσης ή 
στον αναπτυξιακό νόµο, η επένδυση να έχει ο-
λοκληρωθεί. 
 Να λειτουργεί νόµιµα. Στην περίπτωση κτη-

νοτροφικών εκµεταλλεύσεων επιτρέπεται η α-
πόδειξη της νοµιµότητας µέχρι και την ολοκλή-
ρωση του σχεδίου. 
 Οι επενδύσεις πρέπει: Να πραγµατοποιού-

νται µετά την υποβολή της αίτησης στήριξης. Να 
µην έχουν συγχρηµατοδοτηθεί από άλλη πηγή. 

Επιλέξιµες επενδύσεις
 Ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισµός γε-

ωργικών κτιρίων και κατασκευών (στάβλοι, α-
ποθήκες, σιλό κ.λπ).

 Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση καινούρ-
γιου µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού 
(τρακτέρ, παρελκόµενα, εξοπλισµός γεωργί-
ας ακριβείας, αµελκτήρια, παγολεκάνες κ.λπ).

 Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση πολυ-
ετών φυτειών.

 Επενδύσεις που συµβάλλουν στη χρήση Α-
ΠΕ, όπως φωτοβολταϊκά συστήµατα συνδεδεµέ-
να ή αυτόνοµα, γεωθερµικές αντλίες θερµότη-
τας, αντλίες θερµότητας για παραγωγή θερµι-
κής ενέργειας, ανεµογεννήτριες για παραγω-
γή ηλεκτρικής ενέργειας συνδεδεµένες ή αυτό-
νοµες, καυστήρες βιοµάζας, περίφραξη και δια-
µόρφωση περιβάλλοντος χώρου για την εξυπη-
ρέτηση των επενδύσεων της κατηγορίας. Περί-
φραξη και διαµόρφωση αγροτεµαχίων.

 Γενικές δαπάνες (αµοιβές µελετητών, δα-
πάνες για έκδοση αδειών κ.λπ.)

Επιλέξιµος προϋπολογισµός
Το ύψος των συγχρηµατοδοτούµενων επεν-

δύσεων (µέγιστος προϋπολογισµός επενδυτικού 
σχεδίου) ανέρχεται: Για επενδύσεις σε φυτική 
παραγωγή και στη µελισσοκοµία µέχρι 130.000 
ευρώ. Για επενδύσεις στη ζωική παραγωγή, µέ-
χρι 200.000 ευρώ. 

Από 40% έως
80% η ένταση
ενίσχυσης 
Η ένταση ενίσχυσης κυµαίνεται από 
40-80% ανάλογα την Περιφέρεια και 
τα χαρακτηριστικά του υποψήφιου 
γεωργού. Αναλυτικά τα σχετικά 
ποσοστά έχουν ως εξής:
Γεωργοί ηλικίας έως 41 ετών µε 
επαγγελµατικά προσόντα ή 
δικαιούχοι µέτρου Νέων Γεωργών 
κατά την τελευταία πενταετία: Μικρά 
Νησιά Αιγαίου 80%, Ανατολική 
Μακεδονία-Θράκη & Ήπειρος 70%, 
Αττική 50%, υπόλοιπες περιφέρειες 
60%.
Γεωργοί σε ορεινές περιοχές: Μικρά 
Νησιά Αιγαίου 75%, Αττική 50%, 
υπόλοιπες περιφέρειες 60%
Γεωργοί σε περιοχές που 
αντιµετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά 
µειονεκτήµατα: Μικρά Νησιά Αιγαίου 
75%, Αττική 40%, υπόλοιπες 
περιφέρειες 50%.
Λοιποί Γεωργοί σε κανονικές 
περιοχές: Μικρά Νησιά Αιγαίου 75%, 
Αττική, Στερεά Ελλάδα, ∆υτική 
Μακεδονία 40%, υπόλοιπες 
περιφέρειες 50%.
Η στήριξη καταβάλλεται µετά την 
εξόφληση των δαπανών και µπορεί 
να συνδυαστεί µε χρηµατοδοτικά 
εργαλεία. Επίσης είναι δυνατή η 
χορήγηση προκαταβολής µε ισόποση 
εγγυητική επιστολή. 
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ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙMΕΤΩΠΙΖΟΥΝ 
ΦΥΣΙΚΑ 
Ή ΑΛΛΑ ΕΙ∆ΙΚΑ MΕΙΟΝΕΚΤΗMΑΤΑ

ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙMΕΤΩΠΙΖΟΥΝ 
ΦΥΣΙΚΑ 
Ή ΑΛΛΑ ΕΙ∆ΙΚΑ MΕΙΟΝΕΚΤΗMΑΤΑ

ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ  80%
ΑΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ�ΘΡΑΚΗ, ΗΠΕΙΡΟΣ  70%
ΑΤΤΙΚΗ 50%
ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 60%

ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 41 ΕΤΩΝ 
MΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
Ή ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ

ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ  80%
ΑΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ�ΘΡΑΚΗ, ΗΠΕΙΡΟΣ  70%
ΑΤΤΙΚΗ 50%
ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 60%

ΣΕ ΟΡΕΙΝΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ  75%
ΑΤΤΙΚΗ  50%
ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  60%

ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ  75%
ΑΤΤΙΚΗ  40%
ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  50%

ΛΟΙΠΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ 
ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ  75%
ΑΤΤΙΚΗ, ΣΤ. ΕΛΛΑ∆Α, ∆. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ  40%
ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  50%

ΓΕΩΡΓΟΙ



Στη βαθµολογία 
αξιολογείται 
το οικονοµικό 
µέγεθος, µε 
προτεραιότητα 
να δίνεται στις 
εκµεταλλεύσεις 
µε τυπική 
απόδοση µεταξύ 
ορίων που θα 
καθοριστούν. 

Δίνει πόντους η ύπαρξη 
20% ιδίων κεφαλαίων    
Με τον προϋπολογισµό περιορισµένο στα 
180 εκατ. ευρώ, µεγάλη σηµασία θα παίξουν 
τα κριτήρια βαθµολογίας ώστε να είναι κά-
ποιος δικαιούχος. Σύµφωνα µε τις γενικές 
αρχές κριτηρίων που παρουσίασε ο κ. Τσια-
τούρας, φαίνεται πως δεν αναµένονται θεα-
µατικές αλλαγές σε σχέση µε την προκήρυ-
ξη του 2017. Αυτό που αναµένεται να αλλά-
ξει είναι ο αριθµός των πόντων που δίνει το 
κάθε κριτήριο, αλλά και ορισµένα χαρακτη-
ριστικά των κριτηρίων όπως για παράδειγ-
µα η Τυπική Απόδοση εκµεταλλεύσεων στο 
κριτήριο που αξιολογεί την οικονοµική κα-
τάσταση της εκµετάλλευσης. Πιο συγκεκρι-
µένα, για τη νέα προκήρυξη προτεραιότητα 
ένταξης θα έχουν: 
 Η αιγοπροβατοτροφία, η µελισσοκοµία, 

τα οπωροκηπευτικά, το βαµβάκι, η παρα-
γωγή ζωοτροφών, οι ανθεκτικές καλλιέρ-
γειες στην κλιµατική αλλαγή και οι καλλι-
έργειες-εκτροφές που προτείνονται από τις 
Περιφέρειες. 
 Επίσης στη βαθµολογία αξιολογείται το 

οικονοµικό µέγεθος, µε προτεραιότητα να 
δίνεται στις εκµεταλλεύσεις µε τυπική από-
δοση µεταξύ ορίων που θα καθοριστούν. 
 Ρόλο επίσης θα παίξει η ρεαλιστικότητα ε-

πενδυτικού σχεδίου, δηλαδή, θα έχει προτε-
ραιότητα ο υποψήφιος όταν το κόστος των 
επενδύσεων δεν υπερβαίνει το τετραπλάσιο 
της τυπικής απόδοσης της εκµετάλλευσης 
ενώ, θα βαθµολογείται και η απόδειξη της 
δυνατότητας κάλυψης του 20% του αιτού-
µενου προϋπολογισµού µε ίδια κεφάλαια.

Επίσης βαθµολογούνται:
 Η δυναµική της εκµετάλλευσης: ενηµερό-

τητες χωρίς παρακρατούµενες οφειλές, κερ-
δοφορία, µη ύπαρξη βαρών στα ακίνητα της 
εκµετάλλευσης.
 Η ιδιότητα του νέου γεωργού, η εµπειρία 

γεωργών κάτω των 45 ετών, οι πιστοποιηµέ-
νες γνώσεις στον τοµέα.
 Η παραγωγή ποιοτικών προϊόντων που φέ-

ρουν σήµανση.
 Οι καινοτόµες επενδύσεις.
 Η επένδυση σε κλάδους που αναδεικνύο-

νται στο πλαίσιο των ιδιαιτεροτήτων και α-
ναγκών της κάθε Περιφέρειας λαµβάνοντας 
υπόψη τα συγκριτικά τους πλεονεκτήµατα.
 Επενδύσεις σε ΑΠΕ.

Με εύλογο κόστος και τεκµηριωµένες 
οι επιλέξιµες επενδύσεις

Όλες οι επενδύσεις πρέπει να έχουν µέγεθος 
προσαρµοσµένο στη δυναµικότητα της εκµετάλ-
λευσης (τεκµηρίωση σκοπιµότητας). Σε αυτό το 
σηµείο ο προϊστάµενος της Μονάδας Επενδύ-
σεων, ανέφερε το χαρακτηριστικό παράδειγ-
µα ενός πολύ µεγάλης ιπποδύναµης τρακτέρ 
σε µία µικρή εκµετάλλευση. Επιπλέον, πρέπει 
να έχουν εύλογο κόστος (µέγιστο κόστος δαπά-
νης ανά επένδυση που δικαιολογείται για επι-
δότηση), σύµφωνα µε τον πίνακα που θα δηµο-
σιευτεί κατά την προκήρυξη. Όλες οι επενδύ-
σεις για να επιδοτηθούν θα πρέπει να πραγµα-
τοποιούνται µετά την υποβολή της αίτησης στή-
ριξης και προφανώς, να µην έχουν ενισχυθεί 
από άλλο πρόγραµµα, αναπτυξιακό νόµο κ.λπ. 

ΚΛΑ∆ΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑΜΕΛΙΣΣΟΚΟMΙΑ

ΒΑMΒΑΚΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 
ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ ΟΙ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ

Η πρόσκληση 
αναµένεται προς 
τα τέλη του έτους, 
ωστόσο δεν 
αποκλείεται να 
µεταφερθεί για 
αρχές του 2022.
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1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  |   ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ Ε∆Ω∆ΙΜΟΣ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ

ΜΗ∆ΙΚΗ, ΤΡΙΦΥΛΛΙ

ΑΛΛΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΨΥΧΑΝΘΗ

ΟΣΠΡΙΑ

ΒΑΜΒΑΚΙ

ΛΙΝΑΡΙ, ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ, ΗΛΙΑΝΘΟΣ, ΣΟΡΓΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  |   ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑ

ΣΤΑΦΙ∆Α

ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΑ

ΜΗΛΟΕΙ∆Η

ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆Η

ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ 	 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ

ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΟ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ, ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ, ΡΟ∆ΙΑ,
ΣΥΚΙΑ, ΜΙΚΡΟΚΑΡΠΕΣ/∆ΑΣΟΥΣ, ΑΒΟΚΑΝΤΟ, ΑΚΡΟ∆ΡΥΑ

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  |   ΕΚΤΡΟΦΗ

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ

ΒΟΟΕΙ∆Η ΜΕ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ/ΜΙΚΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΒΟΟΕΙ∆Η ΜΕ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  |   ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ

Προς το τέλος του έτους η πρόσκληση

Στο Μέτρο 11 και όσοι 
μετατρέπουν για πρώτη 
φορά την εκμετάλλευσή 
τους σε βιολογική 

Διευρύνεται η δεξαμενή των δικαιούχων στην ερχόμενη 
πρόσκληση με τα υπομέτρα για μετατροπή και διατήρηση σε 
βιολογικές πρακτικές να επαναπροκηρύσσονται αμφότερα

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Τους παλιούς αλλά και τους νέους 
βιοκαλλιεργητές θα συµπεριλάβει τε-
λικά το Μέτρο 11 «Βιολογική Γεωρ-
γία» του ΠΑΑ που θα ανοίξει εντός 
του έτους, σύµφωνα µε την προϊστά-
µενη της Μονάδα Περιβάλλοντος της 
Ειδικής Υπηρεσίας ΠΑΑ, Παπαλου-
κοπούλου Παναγιώτα. Συγκεκριµέ-
να, αναµένονται να προκηρυχθούν 
τα Υποµέτρα 11.1 Νέοι Βιοκαλλιερ-
γητές και 11.2 για παλιούς βιοκαλ-
λιεργητές στα τέλη του 2021 µε την 
αίτηση στήριξης να γίνεται µε βάση 
τις δηλώσεις ΟΣ∆Ε 2021. Η αίτηση 
θα υποβληθεί ηλεκτρονικά µε µη-
χανογραφική αξιολόγηση µε τη δι-
άρκεια των δεσµεύσεων να είναι 3 
έτη (1ο έτος το 2022), σύµφωνα µε 
την παρουσίαση της κας.  Παπαλου-
κοπούλου που έδωσε τα βασικά ση-
µεία των προκηρύξεων σε ειδική η-
µερίδα στο Αγρίνιο για το µεταβατι-
κό ΠΑΑ το περασµένο Σάββατο 25 
Σεπτεµβρίου.  

Αυτό σηµαίνει, ότι ακόµα και όσοι 
έχουν σήµερα δηλωµένες στο ΟΣ∆Ε 
συµβατικές καλλιέργειες θα µπο-
ρούν να ενταχθούν στο πρόγραµµα 
«µετάβασης στις βιολογικές πρακτι-
κές», κάτι που δεν προέβλεπε η προ-
δηµοσίευση που είχε βγει στον αέρα 
την περασµένη άνοιξη. Σύµφωνα µε 
την παρουσίαση, για πρώτη φορά ε-
ντάσσονται στο Μέτρο καλλιέργειες 
όπως κηπευτικά (60 ευρώ το στρέµ-
µα πριµ), συκιές, µικρόκαρπες δά-
σους, ροδιές, ροδακινιές κ.α, όπως 
και η µελισσοκοµία (πριµ 26,39 ανά 
κυψέλη). Σύµφωνα µε τον υπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιο Λιβανό, 
το Μέτρο θα έχει προϋπολογισµό κο-
ντά στα 420 εκατ. ευρώ, µε τις αρχές 
να φιλοδοξούν πως θα εντάξουν σε 
αυτό περί τους 85.000 δικαιούχους. 

Tο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίµων λέει πως θα βγά-
λει τέσσερις προσκλήσεις ανάλο-
γα µε την οµάδα των προϊόντων. 
Η κάθε πρόσκληση θα έχει τον δι-
κό της προϋπολογισµό, µε το µε-
γαλύτερο ποσό να κατευθύνεται 
στα κηπευτικά. Αναλυτικότερα:

Πρώτη πρόσκληση: Επιλέξιµες 
καλλιέργειες: αραβόσιτος κτηνο-
τροφικός, αραβόσιτος εδώδιµος, 
χειµερινά σιτηρά, µηδική, τριφύλ-
λι, άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή, 
όσπρια, βαµβάκι, λινάρι, ελαιο-
κράµβη, ηλίανθος, σόργο και άλ-
λες αροτραίες καλλιέργειες.

∆εύτερη πρόσκληση: Επιλέ-
ξιµες καλλιέργειες: ελαιοκοµία, 
σταφίδα, επιτραπέζια σταφύλια, 
σταφύλια οινοποιήσιµα, µηλοει-
δή, πυρηνόκαρπα, εσπεριδοειδή, 
αρωµατικά – φαρµακευτικά φυ-
τά, ακρόδρυα, φυλλώδη λαχανι-
κά, σταυρανθή, βολβώδη, καρό-
το, πατάτα. Νέες προσθήκες ρο-
διά, ακτινίδιο, συκιά, µικρόκαρ-
πες/δάσους, αβοκάντο. Nέα κη-
πευτικά: Αγκινάρα, φασολάκια υ-

παίθρια και θερµοκηπίου, αρακάς 
(χλωρός), κουκιά (χλωρά), µπάµια 
(λοβός), καρπούζι υπαίθριο και 
θερµοκηπίου, πεπόνι υπαίθριο και 
θερµοκηπίου, φράουλα υπαίθρια 
και θερµοκηπίου, αγγούρι υπαί-
θριο και θερµοκηπίου, γλυκοπα-
τάτα, τοµάτα υπαίθρια και θερµο-
κηπίου, αρωµατικά κουζίνας (µά-
ραθος, άνηθος, σέλινο, µαϊντα-
νός, ρίγανι), άγρια λαχανευόµενα 
(ραδίκι, σέσκουλο, βλίτα, σπανά-
κι, σταµναγκάθι), πιπεριά θερµο-

Οι επιλέξιμοι κλάδοι στα

Αναλυτικότερα τα βασικά σηµεία 
του Μέτρου έχουν ως εξής:

∆ικαιούχοι
Φυσικά και νοµικά πρόσωπα τα ο-

ποία είναι ενεργοί γεωργοί. Για το υ-
ποµέτρο 11.2 (ήδη βιοκαλλιεργητές) 
απαιτείται σύµβαση µε πιστοποιητικό 
οργανισµό και αυτή να έχει συναφθεί 
µέχρι 31/12/2020. 

Επιλεξιµότητα εκµεταλλεύσεων
Ετήσιες καλλιέργειες δηλωµένες στο 

ΟΣ∆Ε 2021 (δεν παίζει ρόλο η καλλι-
έργεια) και για τις µόνιµες φυτείες (δέ-
ντρα, αµπέλια) να είναι δηλωµένα στο 
ΟΣ∆Ε µε τις συγκεκριµένες καλλιέργει-
ες. Βοσκοτόπια και ζωικό κεφάλαιο επί-
σης πρέπει να έχουν δηλωθεί στο ΟΣ∆Ε 
2021. Επιλέξιµα θα είναι βοοειδή άνω 
των 6 µηνών και αιγοπρόβατα άνω των 
12 µηνών, τα οποία έχουν σηµανθεί. 

Κριτήρια βαθµολογίας 
Υποµέτρο 11.1 Νέοι βιοκαλλιεργη-

τές: Προτεραιότητα σε γεωργούς νεα-
ρούς ηλικίας, µεγάλες εκτάσεις και σε 
όσους παράγουν βιολογικές ζωοτρο-
φές και διατηρούν ζωικό κεφάλαιο.

Υποµέτρο 11.2 (ήδη βιοκαλλιεργη-
τές): Προτεραιότητα σε κατ’ επάγγελ-
µα αγρότες, σε όσους διαθέτουν για 
µεγάλο χρονικό διάστηµα ενεργή πι-
στοποίηση, σε µεγάλες εκτάσεις και 
στη βιολογική παραγωγή ζωοτροφών 
που συνδυάζεται µε ζωικό κεφάλαιο.

Ζωικό κεφάλαιο
Βοσκοτόπια και ζωικό κεφά-
λαιο να έχουν δηλωθεί στο 

ΟΣ∆Ε 2021, επιλέξιµα βοοειδή 
άνω των 6 µηνών και αιγοπρό-

βατα άνω των 12 µηνών
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Τρία έτη
Η αίτηση θα υποβληθεί 
ηλεκτρονικά µε µηχανογραφική 
αξιολόγηση µε τη διάρκεια των 
δεσµεύσεων να είναι 3 έτη, µε 
πρώτο έτος το 2022.  

Αλλαγή
Ακόµα και όσοι έχουν σήµερα 
δηλωµένες στο ΟΣ∆Ε 
συµβατικές καλλιέργειες θα 
µπορούν να ενταχθούν στο 
πρόγραµµα «µετάβασης στις 
βιολογικές πρακτικές», κάτι που 
δεν προέβλεπε η 
προδηµοσίευση που είχε βγει 
την περασµένη άνοιξη. 

Ένταξη
Για πρώτη φορά εντάσσονται 
στο Μέτρο καλλιέργειες όπως 
κηπευτικά (60 ευρώ το στρέµµα 
πριµ), συκιές, µικρόκαρπες 
δάσους, ροδιές, ροδακινιές κ.α, 
όπως και η µελισσοκοµία (πριµ 
26,39 ανά κυψέλη). 



ΥΠΟΜΕΤΡΟ 11.1
ΝΕΟΙ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 11.2
ΠΑΛΙΟΙ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ

�ΕΥΡΩ /ΣΤΡΜ.�

60,0 60,0

56.3 54.4

12.2 12,0

58.5 57.4

43,0 49.1

45.6 49.1

49.6 51.6

52.9 49.3

67.9 50.5

71.9 63.6

84.5 65.7

64.4 53.2

34.5 33.4

60,0 60,0

90,0 87,0

90,0 90,0

60,0 60,0

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 11.1
ΝΕΟΙ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 11.2
ΠΑΛΙΟΙ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

€/HA/ΕΤΟΣ ΓΙΑ 1 ΜΖΚ

211 247

267 280

333 347
ΠΟΣΟ / ΚΥΨΕΛΗ

26,39

Βιολογικά

Προετοιμάζει το
πριμ εξόδου, λέει 
ο Παπαγιαννίδης 
Την διερεύνηση της προκήρυ-
ξης του 7ετούς πριµ εξόδου α-
γροτών στα πλαίσια της νέας 
ΚΑΠ, επιβεβαίωσε ο πλέον αρ-
µόδιος για το σχεδιασµό των 
Προγραµµάτων Αγροτικής Ανά-
πτυξης γ.γ Κοινοτικών Πόρων 
και Υποδοµών, ∆ηµήτρης Πα-
παγιαννίδης.  Στην εκδήλωση 
µε θέµα: «Πρόγραµµα Αγροτι-
κής Ανάπτυξης: Προκλήσεις και 
προοπτικές Νέοι Αγρότες – Σχέ-
δια Βελτίωσης – Γεωργικοί Σύµ-
βουλοι» που πραγµατοποιήθηκε 
το περασµένο Σάββατο στο Αγρί-
νιο, ο κ. Παπαγιαννίδης επιχεί-
ρησε να συνδέσει το πρόγραµ-
µα νέων αγροτών µε το σχέδιο 
κινήτρων αποχώρησης από το 
αγροτικό επάγγελµα. 

Συγκεκριµένα, συµπληρωµα-
τικά µε το πριµ πρώτης εγκατά-
στασης, όπως τόνισε, εξετάζεται 
«η πρόβλεψη ποσοστού πόρων 
των άµεσων ενισχύσεων που θα 
κατευθυνθούν για την εισοδη-
µατική στήριξη των νέων αγρο-
τών από τον Πυλώνα Ι της νέας 
ΚΑΠ, ενώ διερευνούµε και δυ-

νατότητες συνεργασίας µε κί-
νητρα σύµπραξης παλαιών µε 
νέους γεωργούς για την οµα-
λότερη ένταξη νέων στο γεωρ-
γικό επάγγελµα». Παράλληλα, 
ο κ. Παπαγιαννίδης, αναφερό-
µενος στις προκηρύξεις της µε-
ταβατικής περιόδου 2021-2022, 
πέρα από τους Νέους Αγρότες, 
τα Σχέδια Βελτίωσης και τα Βιο-
λογικά ανέφερε, ότι θα βγουν 
στον αέρα και προσκλήσεις για:

 Νέα ευέλικτα χρηµατοδοτι-
κά εργαλεία µε 21 εκατ. ευρώ 
για τη διευκόλυνση της πρόσβα-
σης των παραγωγών σε ρευστό-
τητα µε ευνοϊκούς όρους (εργα-
λείο µικροπιστώσεων σε συνερ-
γασία µε την Ελληνική Αναπτυ-
ξιακή Τράπεζα). 

 Ενίσχυση της ποιότητας στην 
παραγωγή, µε 41 εκατ. ευρώ 
για την αύξηση της προστιθέ-
µενης αξίας στρατηγικής προ-
τεραιότητας προϊόντων, όπως 
το βαµβάκι (πιστοποίηση κατά 
AGRO), και τη βελτίωση της ε-
ξωστρέφειάς τους. 

 ∆άσωση γεωργικών γαιών 
µε 90 εκατ. ευρώ για την αύξη-
ση της δέσµευσης άνθρακα και 
συµβολή στη µείωση των εκπο-
µπών αερίων του θερµοκηπίου. 

 Ευζωία των ζώων, µε 45 ε-
κατ. ευρώ για τη βελτίωση των 
συνθηκών εκτροφής, την καλή 
διαβίωση των παραγωγικών ζώ-
ων και την αειφορική ανάπτυξη 
του κτηνοτροφικού τοµέα. 

κηπίου, µελιτζάνα θερµοκηπίου.
Τρίτη πρόσκληση: Επιλέξιµες 

εκτροφές: αιγοπρόβατα, βοοειδή 
µε κρεατοπαραγωγική/µικτή κα-
τεύθυνση, βοοειδή µε γαλακτοπα-
ραγωγική κατεύθυνση. Επιλέξιµα 
για ενίσχυση είναι τα βοοειδή άνω 
των 6 µηνών και τα αιγοπρόβατα 
άνω των 12 µηνών, σύµφωνα µε 
την προδηµοσίευση του Μέτρου

Τέταρτη πρόσκληση: Θα περι-
λαµβάνει ως επιλέξιµα τα µελίσσια.

Για το νέο ΠΑΑ
Η σύµπραξη για νεαρών 

και γεωργών που αποχω-
ρούν από το επάγγελµα 

διερευνάται από τις 
διαχειριστικές αρχές στα 

πλαίσια του νέου ΠΑΑ
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ

Μέτρο 10.1.8 
Κοµφούζιο
Την παράταση έως και την 
Τετάρτη 6 Οκτωβρίου της 
υποβολής παραστατικών 
της ∆ράσης 10.1.08 
«Εφαρµογή της µεθόδου 
σεξουαλικής σύγχυσης των 
µικρολεπιδοπτέρων» έτους 
2021, ανακοίνωσε ο 
Οργανισµός Πληρωµών 
Κοινοτικών Επιδοτήσεων.

Μέτρο 4.1.2 
Αρδευτικά
Η προθεσµία υποβολής 
αιτήσεων στήριξης στο 
Μέτρο 4.1.2 «Υλοποίηση 
επενδύσεων που 
συµβάλλουν στην 
εξοικονόµηση ύδατος», 
παρατείνεται µέχρι τις 02 
Νοεµβρίου 2021 και ώρα 
13:00, ενώ αιτήµατα από-
οριστικοποίησης γίνονται 
δεκτά έως τις 27/10/2021 
µε εµπρόθεσµη υποβολή 
αιτήµατος στην τεχνική 
υποστήριξη (helpdesk) του 
ΠΣΚΕ, εντός της 
εφαρµογής 
www.ependyseis.gr.

∆ιευκολύνσεις για την   
επιδότηση γεώτρησης 
Σε συνέχεια καθυστερήσεων στην 
έκδοση του πιστοποιητικού εγγραφής 
στο Ε.Μ.Σ.Υ. µιας κατεστραµµένης 
γεώτρησης ως ανενεργού σηµείου 
υδροληψίας σε περίπτωση που το 
πιστοποιητικό εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ. 
δεν έχει εκδοθεί µέχρι την 
ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης 
στήριξης στα πλαίσια του Μέτρου 
4.1.2 «Επιδότηση Αρδευτικών» (έως 
2 Νοεµβρίοι οι αιτήσεις), δύνανται να 
κατατεθούν τα δύο δικαιολογητικά:

Η απόφαση της χορήγησης άδειας 
εκτέλεσης έργου αξιοποίησης 
υδατικών πόρων για την ανόρυξη 
γεώτρησης αγροτικής χρήσης 
(άρδευση) σε αντικατάσταση 
υφιστάµενης, στην οποία θα 
αναφέρεται ο κωδικός Ε.Μ.Σ.Υ. 
της υφιστάµενης προς αντικατάσταση 
γεώτρησης και ότι το σηµείο 
υδροληψίας που αντικαθίσταται, 
καθίσταται ανενεργό και

Φωτοαντίγραφο πρωτοκολληµένης 
αναγγελίας του υποψηφίου προς τη 
∆ιεύθυνση Υδάτων και τον αρµόδιο 
ΟΤΑ για την καταστροφή της 
υφιστάµενης γεώτρησης.
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ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Μέσα στην πενταετία εκτιµάται πως το 20% των 
µικρών τρακτέρ που βγαίνουν στην αγορά θα εί-
ναι πλήρως δυναµοδοτούµενο από µπαταρίες, 
µε τη ζήτηση να οδηγείται από αµπελώνες, οπω-
ρώνες και µικρές εκµεταλλεύσεις κηπευτικών. 
«Βρισκόµαστε σε µία συναρπαστική περίοδο σε 
µία κατά τα άλλα βιοµηχανία που βρίσκεται α-
κόµα στα σπάργανα», δήλωσε στο Bloomberg, 
ο επικεφαλής του Οµίλου CNH Scott Wine, για 
τις ανάγκες ενός αφιερώµατος του πρακτορεί-

ου που πραγµατεύεται το πώς η αγροτεχνολο-
γία περνάει στην εποχή -στυλ Tesla. 

Γυρνώντας διάφορες εκµεταλλεύσεις των Η-
ΠΑ, ο αρθρογράφος ξεκινάει την περιοδεία του 
από έναν αµπελώνα, τον Wente Vineyards, ο ο-
ποίος την επόµενη σεζόν θα βάλει στο χωράφι 
του το αυτόνοµο τρακτέρ της Monarch που λει-
τουργεί µε ηλεκτρισµό. Το 1,8 µέτρων µήκους 
τρακτέρ θα µπορεί να εργάζεται και να ψεκά-
ζει στις 4 το ξηµέρωµα κάνοντας θόρυβο... όσο 
µία τοστιέρα, όπως λέει ο ιδιοκτήτης του αµπε-
λώνα. Ο Mark Schwager που σχεδίασε το εργο-
στάσιο της Tesla στη Nevada είναι επικεφαλής 

Τα δενδροκομικά 
τρακτέρ πρώτα 
στην εποχή Tesla
Το 20% των μικρών μηχανημάτων σε μία πενταετία 
θα κινούνται με μπαταρία, εκτιμά η βιομηχανία

Η Antonio Carraro 
πάνοπλη στην EIMA

Με 5 πολυλειτουργικά, 
πλήρως συµπαγή µοντέλα, 
τα οποία µπορούν να είναι 
ισοδιαµετρικά ή µε µεγα-
λύτερους πίσω τροχούς 
στη ρύθµιση «περιβόλι» 
προσφερόµενα σε διαφο-
ρετικές εκδόσεις, όπως µε 
το αρθρωτό σασί ACTIO, 
έρχονται στη διεθνή έκθε-
ση EIMA τα νέα Antonio 
Carraro της σειράς Tora.

Βελτιώσεις στα 
χορτοδετικά MF
Η Massey Ferguson προ-
σφέρει τώρα προαιρετικά 
τη δυνατότητα περιτύλιξης 
µεµβράνης µε το συνδυα-
σµό πρέσα/µηχανή συσκευ-
ασίας MF RB F Protec. 
Μπορεί επίσης η περιτύλι-
ξη να γίνει µε δίχτυ, επιτρέ-
ποντας στους χειριστές τη 
δυνατότητα να επιλέξουν 
το πιο κατάλληλο υλικό για 
τη σοδειά τους, τις συνθή-
κες και λοιπές απαιτήσεις. 

Η AGCO επενδύει 
στην πτηνοτροφία
H εξαγορά της ισπανικής 
εταιρείας µε µηχανήµατα 
κτηνοτροφίας ακριβείας 
Faromatics από την AGCO 
είναι ενδιαφέρουσα και 
ενισχύει περαιτέρω την 
παρουσία της εταιρείας 
στον τοµέα των πουλερι-
κών. Η Faromatics έχει 
δηµιουργήσει το 
ChickenBoy, που παρακο-
λουθεί αυτόνοµα την πτη-
νοτροφική µονάδα. 

Νέα τεχνολογία 
µετάδοσης Scorpion
Το Varipower στους τηλε-
σκοπικούς φορτωτές 
Scorpion 741, 736, 635, 
1033 και 732 αντικαθίστα-
ται πλέον από τον διπλό κι-
νητήρα Varipower 2, σχε-

Επέκταση New 
Holland στην άροση
Mια σειρά από δισκο-
σβάρνες προστίθεται τώ-
ρα στην οικογένεια µηχα-
νηµάτων επεξεργασίας 
της New Holland. Οι συ-
µπαγείς δισκοσβάρνες εί-
ναι ιδανικές για να κά-
νουν ρηχή καλλιέργεια 
καλαµιού, αναµειγνύοντας 
τα τελευταία υπολείµµατα 
για να διασφαλιστεί ότι η 
διάσπαση του οργανικού 
υλικού ξεκινά γρήγορα µε 
αποτέλεσµα να δηµιουρ-
γείται µια σποροκλίνη για 
να βλαστήσουν οι απώλει-
ες της συγκοµιδής.

διασµένο και κατασκευα-
σµένο αποκλειστικά για 
την Claas. H µετάδοση που 
ενσωµατώνεται τώρα σε 
αυτά τα µοντέλα περιλαµ-
βάνει δύο υδροστατικούς 
κινητήρες µέσα σε ένα συ-
µπαγές περίβληµα που 
µοιράζονται έναν κοινό 
άξονα και πλάκα και έχουν 
χρησιµοποιηθεί µε επιτυ-
χία στις ενσιρωτικές Claas 
Jaguar για αρκετά χρόνια.
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Σπορά και λίπανση 
με ένα πέρασμα με 
τη νέα SC. Maria
Η νέα SC. MARIA της Gaspardo είναι το νέο µοντέλο της ι-
ταλικής εταιρίας εξειδικευµένο στην σπορά όπως το σιτάρι, 
το κριθάρι, ο βίκος, το τριφύλλι, η ελαιοκράµβη κ.α µε ταυ-
τόχρονη λίπανση του εδάφους. 

Πρόκειται για µια εξαιρετική κατασκευή µε υλικά ευ-
ρωπαϊκής προέλευσης που ανεβάζουν το επίπεδο σε ότι 
αφορά την αντοχή και την απρόσκοπτη λειτουργία της 
µηχανής σε βάθος χρόνου. Με τη πρώτη µατιά διακρίνει 
κανείς έντονα την επιρροή της ιταλικής φινέτσας µε το 
ενισχυµένο σασί και τις πολύ διακριτικές κολλήσεις µε-
τάλλων (όλες εκτελεσµένες από υψηλής απόδοσης ρο-
µπότ). Η µηχανή διατίθεται σε διάφορες εκδόσεις ανά-
λογα µε το πλάτος εργασίας που µπορεί να έιναι 3, 3.5 
και 4 µέτρα αντίστοιχα, αλλά και τον τύπο των σπαρτι-
κών στοιχείων που µπορεί να έιναι µε καρίνα ή δίσκο.  
Για την ελληνική αγορά η GASPARDO συστήνει το µο-
ντέλο SC 300 µε 22 σπαρτικά στοιχεία µε δίσκο τοποθε-
τηµένα σε 3 σειρές και συνολικό πλάτος εργασίας 3 µέ-
τρα. Έτσι επιτυγχάνεται αδιάλειπτη σπορά χωρίς µπου-
κώµατα και ταυτόχρονα µεγάλη ευελιξία στον χειριστή.

Κινητά με κουμπιά 
από την Cat Phones
H Cat Phones προσφέρει την ποιότητα Cat και στα feature 
phones ή αλλιώς κινητά µε κουµπιά. Συγκεκριµένα, αυτή τη 
στιγµή κυκλοφορούν στην αγορά το B26 και το Cat B40. Το 
Cat B40 έχει αντιβακτηριακή προστασία και µπορεί ακόµα 
και να πλυθεί µε νερό και σαπούνι. ∆ιαθέτει αντιολισθητικό 
πλαίσιο, µπαταρία 1800 mAh και φακό 100+ Lumen. Το Cat 
B40 έρχεται µε IP68 και IP69 rating για αντοχή σε δύσκολες 
συνθήκες. Το πληκτρολόγιο καθιστά ευκολότερη τη χρήση 
µε γάντια ή βρεγµένα δάχτυλα ενώ διαθέτει δυνατό ηχείο.

Το Cat B26 διαθέτει, επίσης, πιστοποιήσεις IP68 για α-
ντοχή σε σκόνη και νερό σε βάθος 1.2 µέτρα για έως και 
35 λεπτά και MIL-STD-810G για αντοχή σε υψηλές-χα-
µηλές θερµοκρασίες (-25°C - 55°C) καθώς και αντοχή σε 
πτώση απο τα 1.8m. Μαζί του µπορεί κανείς να απολαύ-
σει µουσική παντού αφού έχει ενσωµατωµένο FM ραδιό-
φωνο και MP3 player. Όλα αυτά σε πολύ χαµηλές τιµές 
– το B40 έχει 99 Ευρώ και το Β26 69 Ευρώ αντίστοιχα- και 
µε κινητά που µένουν στον χρήστη για χρόνια, ανεξάρ-
τητα από τις συνθήκες της δουλειάς µας.

της Monarch και λέει πως το τρακτέρ που κατα-
σκευάζει η εταιρεία του έχει αυτονοµία περί τις 
10 ώρες για εργασίες όπως ο ψεκασµός, ή 5 ώ-
ρες για πιο βαριές εργασίες όπως η άροση. Η 
µπαταρία αλλάζει εύκολα, ώστε το τρακτέρ να 
µπορεί να εργάζεται 24 ώρες το 24ωρο και οι 
κάµερες µαζί µε τους αλγόριθµους κάνουν τη 
δουλειά του οδηγού. Το µόνο που προδίδει πως 
πρόκειται για ένα high-tech τρακτέρ στην εµφά-
νιση είναι µία οθόνη σε µέγεθος τάµπλετ (φω-
τό) στην καµπίνα, µέσω της οποίας ο αγρότης 
µπορεί να παραγγέλνει ανταλλακτικά, να αλλά-
ζει το σχέδιο πορείας του τρακτέρ και να στέλνει 
φωτογραφίες στους εµπόρους που ενδιαφέρο-
νται για την παραγωγή του. «Τελικά θα είναι έ-
να εργαλείο που θα επιτρέπει στους αγρότες να 
λένε την ιστορία τους», εξηγεί ο συνιδρυτής και 
διευθύνων σύµβουλος της Monarch, Praveen 

Penmetsa, «και να αποκτήσουν µεγαλύτερη α-
ξία για τη σοδειά τους». Ο Dave Nuss, πέµπτης 
γενιάς αγρότης στην Καλιφόρνια παράγγειλε 
και αυτός ένα Monarch για να φροντίζει 4.000 
στρέµµατα κηπευτικών, όπου το ντίζελ µπορεί 
να φτάσει σε κόστος τα 150.000 δολάρια. Εί-
ναι η σωστή επενδυτική επιλογή, λέει ο Nuss, 
καθώς «καύσιµα και εργασία είναι δύο από τα 
µεγαλύτερα κόστη στο αγροτικό µπλοκάκι».

Όπως και η Monarch, τα µηχανήµατα Solectrac 
της Heckeroth είναι σχετικά µικρά και έχουν 
σχεδιαστεί για να αλλάζουν µπαταρίες κατά τη 
διάρκεια της βάρδιας. Παρά τη σχετικά ακριβή 
τιµή - τα ειδικά µοντέλα φτάνουν τα 75.000 δο-
λάρια - η ζήτηση δεν αποτελεί πρόβληµα, µε την 
εταιρεία να υποστηρίζει ότι ελπίζει να παραδώ-
σει 250 τρακτέρ µέσα στο έτος. «Υπάρχει µία ο-
λόκληρη γενιά νέων αγροτών, έτοιµη για ηλε-
κτρικά τρακτέρ», λέει η Heckeroth. 

Λίγα µίλια νότια, από τον Σαν Χοσέ, ο  Bakur 
Kvezereli, πρώην υπουργός Γεωργίας στην χώ-
ρα του τη Γεωργία, ποντάρει επίσης στη νέα 
γενιά αγροτών. Ονόµασε τη νεοσύστατη εται-
ρεία του Ztractor, µε ένα νεύµα προς τη γενιά 
Z. Το µηχάνηµα µεγέθους οχήµατος γκολφ 
που κατασκευάζει, δεν έχει πιλοτήριο, πόσο 
µάλλον κάθισµα, ζυγίζει 975 κιλά και ελέγ-
χεται από ένα τάµπλετ. 

Επενδύσεις
Η CNH πρόσφατα απέκτησε µειοψη-
φικό πακέτο µετοχών στην Monarch 

και η John Deere επένδυσε στα 
αυτόνοµα τρακτέρ Bear Flag Robotics 
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Το Α και το Ω 
η αξιοπρέπεια

 ∆ιαχρονικό: Η αξιοπρέπεια 
είναι αθόρυβη. Την παίρνεις και 
φεύγεις χωρίς να ενοχλείς κανένα

 Μονοπάτι: Ιρλανδοί εθελοντές 
φτιάχνουν µονοπάτια πεζοπορίας 
χρησιµοποιώντας ανθεκτικό µαλλί 
προβάτου αντί για εύθραυστο 
γεωύφασµα ή πλαστικά για να 
εµποδίσουν τις πέτρινες επιφάνειες 
να βυθιστούν στη µαλακή τύρφη: τα 
fleeces «επιπλέουν» και επιτρέπουν 
την αποστράγγιση του νερού. 
irishtimes. Geo Geodifhs, 2/9/2021

 Είδη δέντρων: Το 30% των 
ειδών δέντρων του πλανήτη 
αντιµετωπίζουν κίνδυνο 
εξαφάνισης. Τα γνωστά είδη 
δέντρων ανέρχονται σε 58.497 και 
τα είδη δένδρων που κινδυνεύουν, 

υπολογίζεται σε 
17.510. Περίπου 
142 είδη έχουν 
εξαφανιστεί 
ήδη, ενώ 442 
βρίσκονται πολύ 
κοντά στο 
χείλος της 
εξαφάνισης, 

καθώς ο πληθυσµός καθενός από 
αυτά δεν ξεπερνά τα 50 δέντρα!!! 
Οι µεγαλύτερες απειλές για τα 
δέντρα είναι η αποψίλωση των 
δασών για γεωργικές καλλιέργειες 
(29%), η υλοτοµία (27%), το 
κόψιµο δέντρων για αγροτικές 
εκµεταλλεύσεις (14%), η 
κατασκευή κτηρίων και δρόµων 
(13%), οι δασικές πυρκαγιές (13%), 
οι εξορύξεις (9%), η κλιµατική 
αλλαγή (4%) κ.α. Botanic Gardens 
Conservation International, IUCN. 
BBC, Guardian, 1/9/2021.

 Κυανό: Το ελληνικό «µπλε 
τυρί» της τυροκοµίας Αρβανίτη µε 
κατσικίσιο γάλα. Το Roquefort είναι 
µε πρόβειο γάλα, ενώ το Blue 
Stilton, η Gorgonzola, το Bleu de 
Bresse µε αγελαδινά γάλατα. Το 
ΚΥΑΝΟ έχει υφή αρκετά σκληρή, 
που απλώνει όµορφα στο στόµα, 
γεύση µεστή, µε ωραία αίσθηση 
γάλακτος και πιο ήπια γεύση 
«µούχλας» από τα γνωστά µπλε 
τυριά, χωρίς να ξεφεύγει από την 
κατηγορία. ∆ιαθέτει ισορροπία και 
ταυτότητα. Τυροκοµείο Αρβανίτη, 
Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης, 
21/12/2020.                

*ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Ο κόσµος είναι πιθανό να τρώει διπλά-
σια ποσότητα ψαριών και γενικότερα 
προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και ο-
στρακοειδών έως το 2050 σε σύγκριση 
µε το 2015, σύµφωνα µε µια σηµαντική 
ανασκόπηση για τα «Μπλέ Τρόφιµα».

Βάσει µελέτης, που δηµοσιεύτηκε 
ως µέρος µίας πενταµελούς αναφοράς 
της ερευνητικής οµάδας «Blue Food 
Assessment», µε µέλη από δεκάδες πα-
νεπιστήµια όλου του κόσµου, η κατανά-
λωση θαλασσινών θα διπλασιαστεί µε-
ταξύ 2015 και 2050, µε την προβλεπό-
µενη παγκόσµια κατανάλωση να αγγί-
ζει τους 155 εκατ. τόνους στα µισά του 
21ου αιώνα, περίπου 80 εκατ. τόνους 
περισσότερους από 6 χρόνια πριν. Τα 
νούµερα της µελέτης θεωρούνται αξι-
όπιστα, µόνο όσο οι πραγµατικές τιµές 
δεν αυξάνονται και για όσο χρονικό δι-
άστηµα η προσφορά θαλασσινών κα-
ταφέρνει να ανταποκριθεί στην ολοέ-
να και αυξανόµενη ζήτηση.

Στην έκθεση επισηµαίνεται πως η Κί-
να θα συνεχίσει να είναι αυτή που τρο-
φοδοτεί την αύξηση της κατανάλωσης, 
µε την πλειοψηφία της πρόσφατης αύ-

ξησης της ζήτησης να προέρχεται από 
την Ασία, καθώς έχουν αλλάξει διατρο-
φικές συνήθειες τα τελευταία χρόνια, 
µε τη ζήτηση για θαλασσινά να εµφα-
νίζεται υψηλότερη από ποτέ. 

Οι συντάκτες της εργασίας µε τίτλο 
«Μπλε ζήτηση τροφίµων σε γεωγρα-
φικές και χρονικές κλίµακες», αναφέ-
ρονται και στην πρόσφατη διατροφική 
µετάβαση που λαµβάνει χώρα στην Υ-
ποσαχάρια Αφρική, όπου η ζήτηση για 
τροφή παραµένει ακόµη και σήµερα υ-
ψηλότερη από την προσφορά.

«Πρέπει να γίνουν προσπάθειες για 
βελτίωση της παραγωγής υδρόβιων τρο-
φίµων, ώστε η προσφορά να ανταπο-
κρίνεται στη σαφή ζήτηση για οικονο-
µικά, θρεπτικά και βιώσιµα µπλε τρόφι-

µα», δήλωσε η καθηγήτρια Rosamond 
Naylor, συντάκτης και επικεφαλής στο 
Κέντρο Επισιτιστικής Ασφάλειας και Πε-
ριβάλλοντος στο Πανεπιστήµιο Στάν-
φορντ. «Σε αντίθεση µε τις βελτιώσεις 
στην πάχυνση και διάπλαση ειδών που 
προορίζονται για σφαγή, όπως τα κο-
τόπουλα, δεν έχει υπάρξει παρόµοια 
βελτίωση όσον αφορά την παραγωγή 
θαλασσινών», συνεχίζει η καθηγήτρια. 

Οι βελτιώσεις αυτές θα επιτρέψουν 
να επιβιώσουν τα αλιευόµενα ήδη και 
θα δηµιουργηθούν συνθήκες διατροφι-
κής ασφάλειας, επιτρέποντας στον κό-
σµο να καταναλώνει νέες τροφές -όλο 
πιο κοντά στα δυτικά πρότυπα- καθώς το 
κατά κεφαλήν εισόδηµα  και ο πληθυ-
σµός σε Ασία και Αφρική θα αυξάνεται.

Βιώσιμα «μπλε τρόφιμα»
ζητούν οι καταναλωτές, 
διπλάσια ζήτηση θαλασσινών
έως το 2050 Οι μελλοντικές αυξήσεις ζήτησης στους 

155 εκατ. τόνους στα μισά του 21ου αιώνα 
θα καλυφθούν από την υδατοκαλλιέργεια

Στα µπλε τρόφιµα η προσφορά πρέπει 
να ανταποκρίνεται στη ζήτηση.

Η µετάβαση σε ιχθυηρά θα µπορούσε να διορθώσει
διατροφικά λάθη επιλογών τύπου «fast food»

Η εν δυνάµει αύξηση της παραγωγής θαλασσινών και προώθηση της 
αυξηµένης παραγωγής στην εσωτερική αγορά χωρών όπως Ινδία και Χιλή 
αντί για το παγκόσµιο εµπόριο, θα µπορούσε να προλάβει πολλά προβλήµατα 
υγείας του δυτικού κόσµου, όπως η παχυσαρκία. Ουσιαστικά, θα µπορούσε 
να προλάβει και να διορθώσει τη διατροφική µετάβαση των ασιατικών και 
αφρικανικών πληθυσµών σε φθηνές και λιπώδεις τροφές (fast food) σε 
χώρες που υπέστησαν γρήγορη αστικοποίηση σε περιόδους δηµογραφικής 
έκρηξης. Καθώς στην Κίνα παρατηρείται αύξηση των εθνικών εισοδηµάτων, 
η ερευνητική οµάδα λέει ότι η ζήτηση έχει ήδη αρχίσει να µετατοπίζεται σε 
λιγότερο βιώσιµα για το περιβάλλον µπλε τρόφιµα, όπως σολοµός και 
γαρίδες. Η βιωσιµότητα της κατανάλωσης µπλε τροφίµων θα εξαρτηθεί 
κρίσιµα από το ποια είδη ψαριών τρώγονται και πού και πώς παράγονται. 

Είδη
Η κατανά-
λωση µπλε 
τροφίµων 

θα εξαρτηθεί 
από το ποια 
είδη ψαριών 
τρώγονται

Μονάδες
Η ενίσχυση 

της υδατοκαλ-
λιέργειας θα 
δηµιουργήσει 

συνθήκες 
διατροφικής 
ασφάλειας

Κίνα
Η αλλαγή των 
προτιµήσεων 

οδηγεί σε 
αυξηµένη 

κατανάλωση 
σολοµού και 

γαρίδας

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr
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Η πάλαι ποτέ κραταιά οινική Γαλλία, έ-
χοντας χάσει τον τίτλο της πρώτης χώ-
ρας παραγωγής κρασιού στον κόσµο α-
πό την Ιταλία από τον τρύγο του 2016, η 
Γαλλία θα ξεπεραστεί το 2021 και από την 
Ισπανία και θα περάσει στην τρίτη θέση.

Με µια παραγωγή κρασιού που εκτι-
µάται σήµερα στα 33 εκατ. εκατόλιτρα 
από τις υπουργικές υπηρεσίες, ο γαλλι-
κός αµπελώνας παρουσιάζει τη µικρό-
τερη συγκοµιδή του από το 1976, λόγω 
µιας άνευ προηγουµένου διαδοχής κλι-
µατολογικών καταστροφών που επηρέ-
ασαν πολλές αµπελουργικές περιοχές: 
ανοιξιάτικο παγετό, πίεση περονόσπο-
ρου, µείωση της ανθοφορίας, χαλάζι, 
ξηρασία, πυρκαγιές. Αυτά τα φαινόµενα 
οδηγούν σε πτώση της γαλλική συγκο-
µιδή κατά 29% σε σύγκριση µε το 2020 
(-25% σε σύγκριση µε τον µέσο όρο της 
πενταετίας), αναφέρει σε ενηµερωτικό 
της σηµείωµα η ΚΕΟΣΟΕ.

 Στο µεταξύ, προς το τέλος της βρίσκε-
ται και η συγκοµιδή στην Καµπανία, ό-
που και εκεί οι καλλιεργητές έρχονται 
αντιµέτωποι µε τα αποτελέσµατα των α-
κραίων καιρικών συνθηκών κατά τη δι-
άρκεια του έτους οι οποίες έχουν απο-
δεκατίσει τη σοδειά, µε πτώση 60% στις 
φυσικές αποδόσεις για το 2021 – κα-
θιστώντας τη µικρότερη συγκοµιδή ε-
δώ και 40 χρόνια. Μάλιστα, η Comité 
Champagne χαρακτηρίζει τις καιρικές 
συνθήκες τους τελευταίους µήνες ως 
«προκλητικές», εντούτοις οι παραγω-
γού σαµπάνιας τονίζουν ότι οι κλιµατι-
κοί παράγοντες από τις χαµηλές αποδό-
σεις δεν έχουν επηρεάσει την ποιότητα 
της σοδειάς. Με την επιλογή να γίνεται 
χειρωνακτικά, οι τρυγητές είναι σε θέση 
να επιλέξουν τα καλύτερα τσαµπιά ανά-
λογα µε την υγεία και ωριµότητά τους. 

Άνετο προβάδισµα για την Ιταλία
Χωρίς να έχει γλιτώσει κι αυτή τη µεί-

ωση, η ιταλική παραγωγή κρασιού υπο-

λογίζεται στα 44,5 εκατ. hl φέτος, σύµ-
φωνα µε τις τελευταίες επίσηµες εκτιµή-
σεις (-9% σε σύγκριση µε το 2020). Τώ-
ρα µε ένα άνετο προβάδισµα στην κορυ-
φή του βάθρου, η διααλπική βιοµηχανία 
κρασιού δεν κρύβει την αισιοδοξία της. 
«Μετά από µια συγκοµιδή το 2020-2021 
µε τιµές µειωµένες κατά 3%, η προοπτι-
κή µείωσης της παραγωγής για τη συ-
γκοµιδή 2021-2022, που σχετίζεται µε 
τον ανανεωµένο δυναµισµό των αγο-
ρών, δηµιουργεί αισιοδοξία για τη µελ-
λοντική εξέλιξη των τιµών», υποστηρίζει 
ο Paolo Brogioni, διευθυντής της Ιταλι-
κής ένωσης οινολόγων (Assoenologi).

Την ίδια ώρα, µε µια ισπανική συγκο-
µιδή περί τα 38,9 εκατ. hl από τους συ-
νεταιριστικούς οργανισµούς, το δυναµι-
κό της ιβηρικής παραγωγής παρουσιάζει 
αξιοσηµείωτη πτώση 16% από το 2020.

Η Γαλλία πέφτει στην 3η θέση
των παραγωγών χωρών οίνου
μετά τον φετινό τρύγο 

Δύο κέντρα διανομής σε Αθήνα
και Θεσσαλονίκη από την ΕΒΟΛ
Στο επίκεντρο της αγοράς θέλει 
να βρεθεί συνεταιριστική ΕΒΟΛ, 
η οποία σχεδιάζει την επέκταση 
του δικτύου της µε τη δηµιουργία 
δύο κέντρων διανοµής των προϊό-
ντων της σε Αθήνα και Θεσσαλο-
νίκη. Όπως λέει χαρακτηριστικά ο 
πολύπειρος πρόεδρος του Αγροτι-
κού Συνεταιρισµού Βόλου Νικήτας 
Πρίντζος «δεν µπορείς να τροφο-
δοτείς όλη την Ελλάδα µε ένα κέ-
ντρο διανοµής στον Βόλο, να φεύ-
γουν κάθε βράδυ έξι νταλίκες για 
το λεκανοπέδιο», εκτιµώντας πως 
το κόστος της δηµιουργίας ενός Κέ-
ντρου ∆ιανοµής στην Αθήνα ανέρ-
χεται σε 4-6 εκατ. ευρώ, ποσό που, 
όπως σηµείωσε, ο συνεταιρισµός έ-
χει την οικονοµική δυνατότητα να 
καλύψει. Σηµειώνεται ότι τους τε-
λευταίους δύο µήνες η ΕΒΟΛ προ-
χώρησε σε επένδυση 2 εκατ. ευρώ 
για να προµηθευτεί µηχανές εµφι-
άλωσης, µία γιαουρτοµηχανή και 
έξι νέα αυτοκίνητα διανοµής.

Ακρίβεια, τιµές παραγωγού
Αναφορικά µε το θέµα της ακρί-

βειας, ο πρόεδρος της ΕΒΟΛ τονί-
ζει ότι θα γίνει το παν για να δια-
τηρηθούν οι τιµές, να µη µετακυ-

ληστούν στην κατανάλωση και να 
στηριχθούν οι αγρότες και οι κτη-
νοτρόφοι. Ο ίδιος διαβεβαίωσε ότι 
η ΕΒΟΛ θα προσπαθήσει να απορ-
ροφήσει στο µεγαλύτερο ποσοστό 
όλες τις αυξήσεις στο γάλα και στις 
ζωοτροφές. «Υπόσχοµαι ότι ο κτη-
νοτρόφος θα παίρνει τις ζωοτροφές 
από την ΕΒΟΛ στην τιµή που αγο-
ράσαµε συν τα έξοδα µεταφοράς, 
δηλαδή χωρίς κέρδος. Θα προσπα-
θήσουµε να µην µετακυλήσουµε 
τις αυξήσεις στην κατανάλωση και 
τους καταναλωτές που µας στηρί-
ζουν», τόνισε ο κ. Πρίντζος. 

Κατά τον ίδιο, η χρονιά προβλέ-
πεται άσχηµη για την κτηνοτροφία, 
αναφέροντας πως τον Οκτώβριο η 
ΕΒΟΛ θα πληρώσει το πρόβειο γά-
λα 1,15 ευρώ και το βιολογικό γί-
δινο προς 0,85 ευρώ και οι τιµές 
θα καθοριστούν εντός του µήνα. 

Ο κ. Πρίντζος µίλησε και για αι-
σιόδοξα θέµατα όπως η τροχιά α-
νάπτυξης της ΕΒΟΛ, που είναι τα-
χύτατη και συνεχώς ανοδική. «∆εν 
χρωστάµε δεκάρα, πληρώνουµε µε-
τρητοίς τους παραγωγούς. Η φετινή 
χρονιά ίσως ξεπεράσει το φράγµα 
των 20 εκατ. ευρώ τζίρο, που δεν 
έχει φτάσει ποτέ», λέει.

Εχέγγυο
ποιότητας
για Αµφιγάλ
η πιστοποίηση
TÜV HELLAS
Την εταιρεία Αµφιγάλ 
πιστοποίησε η TÜV 
HELLAS (TÜV NORD) 
µε βάση τα διεθνή 
πρωτόκολλα IFS Food 
και BRC Food και τους 
Κανονισµούς (ΕΚ) 
834/2007 και (ΕΚ) 
889/2008 για την 
παραγωγή και εµπορία 
βιολογικών 
τυροκοµικών. Η 
πιστοποίηση έγινε 
µετά από 
επιθεωρήσεις του 
φορέα στο εργοστάσιο 
επεξεργασίας 
γάλακτος της 
εταιρείας στην 
Κεχρινιά Αµφιλοχίας, 
επιβεβαιώνοντας την 
τήρηση όλων των 
προβλεπόµενων 
διαδικασιών στην 
παραγωγή όσο και 
κατά τη διανοµή τους. 

O Paolo Brogioni, διευθυντής της 
Ιταλικής Ένωσης Οινολόγων 
(Assoenologi).

Απορροφά 
αυξήσεις

Η ΕΒΟΛ θα κάνει το 
παν για να διατηρη-
θούν οι τιµές και να 
µην µετακυλήσουν 
στην κατανάλωση

2
ΝΕΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

>20
ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

>20
ΤΖΙΡΟΣ 2021

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

για µηχανήµατα, 
αυτοκίνητα διανοµής
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Τυροκομική Μονάδα Ευγενειάδη

Το κατσικίσιο 
των Σερρών που 
πάει πόρτα-πόρτα   
Τυροκομώντας 10 τόνους τη μέρα, τα αδέλφια Ευγενειάδη 
έχουν πιστούς πελάτες που ζητάνε το τυρί στην πόρτα τους 

Γιαούρτι
Η επιχείρηση ετοι-

µάζεται να λανσάρει 
στην αγορά και ένα 
καινούριο προϊόν, 

κατσικίσιο γιαούρτι, 
µε την απαραίτητη 

επένδυση στη γραµµή 
παραγωγής να έχει 

ολοκληρωθεί
Τα τυριά της µονάδας 
Ευγενειάδη µπορούν να 
σταθούν επάξια στα γαλλικά 
ντελικατέσσεν, αναφέρουν 
τα δύο αδέλφια. 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Πριν καν ξηµερώσει ο Α-
ντώνης και η Μαρία Ευγε-
νειάδη είναι στο πόδι, ακο-
λουθώντας τους φυσικούς 
ρυθµούς που επιτάσσει η ε-
νασχόληση µε τα ζώα και η µέρα κλείνει αργά 
το απόγευµα, όταν σβήνουν τα φώτα στην τυ-
ροκοµική µονάδα που διαχειρίζονται. Τα δύο 
αδέρφια από την Σκοπιά Σερρών έχουν µάθει 
να κάνουν πολύ καλά δύο πράγµατα στη ζωή 
τους: Να φροντίζουν τα ζώα που βρήκαν από 
τους γονείς και τους παππούδες τους και να 
µεταποιούν το γάλα σε νόστιµα τυριά που λί-
γοι έχουν την τύχη να δοκιµάσουν. Όλες οι 
υπόλοιπες ανησυχίες και τα επιτεύγµατά τους 
περιστρέφονται γύρω από αυτόν τον αρχέγο-
νο και αυθεντικό πυρήνα της ανθρώπινης ύ-
παρξης, που είναι η κτηνοτροφία. Βρήκαν 
λοιπόν 1.000 κατσίκια περίπου από τους γο-
νείς τους, ντόπια φυλή βελτιωµένη έπειτα α-

πό προσπάθειες που ξεκί-
νησαν οι παππούδες τους, 
όταν ακόµα το κοπάδι δεν 
ξεπερνούσε τα 150 µε 200 
κεφάλια. Οι δυο τους δι-
πλασίασαν το ζωικό κεφά-
λαιο που αποτελείται από 
2.000 γαλακτοφόρα ζώα 

και έχουν σηκώσει στις πλάτες τους όλο το 
βάρος της οικογενειακής επιχείρησης, στην 
οποία κόπιαζαν άλλωστε από µικρά παιδιά. 

Η Μαρία σπούδασε στα Γιάννενα την τέχνη 
της τυροκόµησης από την ηλικία των 15 ετών, 
για να ξενιτευτεί στη συνέχεια στην Ελβετία, ό-
που ειδικεύτηκε στις Άλπεις πάνω στα σκληρά 
τυριά. O 30χρονος σήµερα Αντώνης, δεν στα-
µατά και αυτός να κατεβάζει νέες ιδέες για να 
φτάσει η δουλειά τους στο επόµενο επίπεδο. 
Όποτε το πρόγραµµα το επιτρέπει, ταξιδεύει 
στις ευρωπαϊκές «µητροπόλεις» της τυροκό-
µησης αναζητώντας ερεθίσµατα που θα άξι-
ζε να εντάξει στο µοντέλο παραγωγής που έ-
χει χτίσει µε την αδερφή του.

Όλη τους τη ζωή ανάµεσα σε κατσίκια και δεξαµενές τυροκόµησης έχουν περάσει µέχρι 
σήµερα δύο αδέρφια από την Σκοπιά Σερρών, που έρχονται να αναβαθµίσουν το προφίλ 
των ελληνικών τυριών στο επίπεδο σπουδαίων γαλλικών γαλακτοκοµικών «οίκων».

Αντώνης και Μαρία Ευγενειάδη
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«∆εν έχουµε να ζηλέψουµε τίποτα 
από τους Ευρωπαίους. Ούτε σε επί-
πεδο εγκαταστάσεων, ούτε σε επίπε-
δο ποιότητας» δηλώνει µε αυτοπε-
ποίθηση στην Agrenda ο Αντώνης 
Ευγενειάδης, αποκαλύπτοντας πως 
στους άµεσους στόχους του είναι η 
επέκταση της επιχείρησης στην γαλ-
λική αγορά. «Μπορούν να σταθούν 
επάξια στα γαλλικά ντελικατέσσεν 
και ήδη έχουµε κάνει κάποιες συζη-
τήσεις για µια ενδεχόµενη συνερ-
γασία» αναφέρει ο ίδιος, υπολογί-
ζοντας ότι κρατώντας το κλειδί για 
την γαλλική αγορά premium µπο-
ρεί να αυξήσει τις τιµές πώλησης ε-
κεί κατά 50%. «Από 8 µε 10 ευρώ το 
κιλό που δίνουµε στην Ελλάδα το τυ-
ρί, στη Γαλλία θα µπορούσε εύκο-
λα να αγγίξει τα 15 ευρώ» εκτιµά ο 
Αντώνης Ευγενειάδης.  

Κάθε Πέµπτη και Παρασκευή, ο 
συνοµιλητής µας ανεβαίνει στο φορ-
τηγό και παραδίδει τις παραγγελί-
ες σε ∆ράµα, Καβάλα, Ξάνθη, Σέρ-
ρες και Θεσσαλονίκη. «Πόρτα-πόρ-
τα γίνεται η διανοµή» λέει, µε αρκε-
τούς από τους καταναλωτές να απο-
τελούν πλέον την τρίτη γενιά στο 

πελατολόγιο που είχαν ξεκινήσει 
οι παππούδες. Με αυτόν τον τρόπο 
φεύγει το 70 µε 80% της συνολικής 
παραγωγής του τυροκοµείου δυνα-
µικής 10 τόνων ηµερησίως.  

Μόνο όταν στερεύουν τα ζώα α-
πό γάλα, εκείνο το 60ηµερο πε-
ρίπου Νοεµβρίου-∆εκεµβρίου, οι 
ρυθµοί είναι λίγο πιο χαλαροί, ο-
πότε και δουλεύονται οι τελικές συ-
σκευασίες των τυριών. Από το νέο 
έτος, εφόσον όλα πάνε καλά, η ε-
πιχείρηση ετοιµάζεται να λανσά-
ρει στην αγορά και ένα καινούριο 
προϊόν, κατσικίσιο γιαούρτι, µε την 
απαραίτητη επένδυση στη γραµµή 
παραγωγής να έχει ολοκληρωθεί 
και πλέον να αναµένουν οι συνο-
µιλητές µας την εποχιακή αύξηση 
της παραγωγικότητας των ζώων. 
Ένα πέµπτο υποψήφιο προϊόν για 
το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας, εί-
ναι η εµφιάλωση κατσικίσιου γά-
λακτος, που προγραµµατίζεται να 
υλοποιηθεί σε βάθος διετίας. Πα-
ράλληλα τα δυο αδέρφια προετοιµά-
ζονται για τα Σχέδια Βελτίωσης θέ-
λοντας να διπλασιάσουν το σκέπα-
στρο στις σταβλικές εγκαταστάσεις. 

Γιαούρτι και κατσικίσιο γάλα μαζί με 
εξαγωγές στα παριζιάνικα delicatessen 

Τα 2.000 κατσίκια των αδερφιών Ευγενειάδη, 
βόσκουν ελεύθερα στο όρος Μενοίκιο, το 
οποίο έχει πάνω από 500 φυτικά είδη και 

βότανα, τα οποία φυσικά έρχονται να 
προσθέσουν στο γάλα που παράγουν τα ζώα.

15 ευρώ το κιλό
«Στη Γαλλία θα µπορούσε 
εύκολα να αγγίξει τα 15 

ευρώ το κιλό το τυρί µας» 
εκτιµά ο Αντώνης 

Ευγενειάδης

ΣΚΟΠΙΑ
ΣΕΡΡΕΣ

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

agrenda@agronews.gr

ΕΛΓΟ Δήμητρα
Αλλαγές στο ΔΣ
Στη θέση της αντιπρόεδρου του 
ΕΛΓΟ ∆ήµητρα τοποθετείται η 
Γεωργία Μπόκα και στη θέση 
µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
ο Αλέξανδρος Κουρής. Η κ. Μπόκα 
είναι στέλεχος του Οργανισµού 
Απασχόλησης Εργατικού 
∆υναµικού, πτυχιούχος του ΕΑΠ 
και ο κ. Αλέξανδρος Κουρής είναι 
παραγωγός-ζυθοποιός, ιδρυτής 
της ζυθοποίας «Νήσος».

ΔΕΛΤΑ
Αποχωρεί ο CEO
Mιχάλης Φυτάς
Αποχώρησε από τη ∆έλτα την 
1η Οκτωβρίου ο διευθύνων της 
γαλακτοβιοµηχανίας Μιχάλης 
Φυτάς, ο οποίος έχει επικαλεστεί 
προσωπικούς λόγους. Ο ίδιος, 
εκτός από διευθύνων σύµβουλος, 
διατηρούσε και καθήκοντα 
επικεφαλής λειτουργιών της 
∆έλτα, ενός ιδιαίτερα νευραλγικού 
τοµέα που σχετίζεται άµεσα µε 
τη λειτουργία των εργοστασίων.

Παλίρροια
Νέος διευθύνων
ο Γρηγόρης 
Σκλήκας
Ο Γρηγόρης Σκλήκας ανέλαβε 
καθήκοντα διευθύνοντος 
συµβούλου στην ελληνική εταιρεία 
έτοιµων γευµάτων Παλίρροια. 
Πρόκειται για είναι στέλεχος µε 
διεθνή εµπειρία στη βιοµηχανία 
τροφίµων, µε θέσεις διοίκησης 
σε πολυεθνικές εταιρείες ηγέτιδες 
στα γαλακτοκοµικά, αρτοποιεία, 
ροφήµατα, παγωτά.

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ



ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

Την εξαγωγική θέση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σε δηµητριακά και βοοειδή 
θα αντιστρέψει τυχόν επίτευξη των 
στρατηγικών στόχων του νέου Green 
Deal, όπως ανακοινώθηκε τον Μά-
ιο του 2020, µε ταυτόχρονες µεγάλες 
αυξήσεις σε τιµές αγαθών και µείωση 
της παραγωγικότητας. ∆ιψήφιες πο-
σοστιαίες αυξήσεις σε τιµές και αντί-
στοιχες µειώσεις σε παραγωγικότητα 
προβλέπει µελέτη προσοµοίωσης  της 
πολιτικής Farm to Fork, στα πλαίσια 
της νέας «πράσινης συµφωνίας» που 
δηµοσιεύτηκε πρόσφατα µε συγγρα-
φείς ερευνητές και καθηγητές του Πα-
νεπιστηµίου του Κίελου. Η µελέτη ε-
πίσης προβλέπει πως οι αυξήσεις σε 
τιµές και οι µειώσεις σε παραγόµενες 
ποσότητες για δηµητριακά και βοδι-
νό, θα αλλάξει τον εξαγωγικό χαρα-
κτήρα της ΕΕ για αυτές τις κατηγορίες 
προϊόντων σε εισαγωγικό.

Πιο συγκεκριµένα, οι µειώσεις στην 
παραγωγικότητα θα ξεπεράσουν το 
20% για τα δηµητριακά (-21,4%) ενώ 
η παραγωγή θα µειωθεί κατά 20% για 
ελαιόκαρπους και βοδινό. Την ίδια 
χρονική στιγµή, οι αυξήσεις στις τι-
µές διάθεσης των ίδιων προϊόντων 
θα αγγίξουν για το βοδινό το 58%, 
για το χοιρινό το 48% και για το α-
παστερίωτο γάλα το 36%. Πιο ήπιες 
αναµένεται να είναι οι αυξήσεις για 
δηµητριακά (+12,5%), ελαιόκαρπους 

(+18%) και φρούτα - λαχανικά (+15%).
Σύµφωνα µε τη µελέτη, οι αυξήσεις 

των τιµών εντός της ΕΕ θα είναι πολ-
λαπλάσια υψηλότερες από τις προβλε-
πόµενες αυξήσεις των τιµών σε χώρες 
εκτός ΕΕ, µε τη διαφορά να αγγίζει και 
το 800% στην περίπτωση του βοδινού 
και 330% στην περίπτωση των δηµη-
τριακών. Υπογραµµίζεται επίσης και 
η σηµασία της αντίδρασης των κατα-
ναλωτών όταν θα βρεθούν αντιµέτω-
ποι µε τις αυξήσεις στην λιανική αγο-
ρά. Η µελέτη προβλέπει πως οι κατα-
ναλωτές δεν θα µπορούν να υποκα-
ταστήσουν την επιθυµία τους για χοι-
ρινό κρέας, γάλα και βοοειδή ενώ θα 
είναι πιο ελαστικοί και ανοιχτοί σε δι-
ατροφικές εναλλακτικές για δηµητρι-
ακά, φρούτα και λαχανικά. Αυτές οι 
αυξήσεις στις τιµές, σε συνδυασµό µε 
την µείωση της παραγωγικότητας και 

τις νέες καταναλωτικές συνήθειες, α-
ναµένεται να οδηγήσουν στην µείω-
ση των εξαγωγών της ΕΕ για βοδινό 
κρέας και δηµητριακά µε ταυτόχρονη 
αύξηση των εισαγωγών αντιστρέφο-
ντας τον τωρινό εξαγωγικό προσανα-
τολισµό της ΕΕ για τα προϊόντα αυτά.

Η στρατηγική Farm to Fork δεν είναι 
αποτελεσµατική έναντι της 
κλιµατικής αλλαγής

Ένα άλλο καίριο συµπέρασµα που 
βγαίνει από την µελέτη προσοµοίωσης 
είναι πως τα κέρδη που θα έχει η ΕΕ σε 
όγκο εκροών CO2 δεν έχουν απολύ-
τως καµία σηµασία για το παγκόσµιο 
κλίµα. Η λογική πίσω από τον ισχυρι-
σµό είναι απλή και απορρέει από την 
αναµενόµενη στροφή της ΕΕ από εξα-
γωγέα βοδινού σε εισαγωγέα και την 
ταυτόχρονη ανελαστικότητα ζήτησης 
του βοδινού και χοιρινού κρέατος για 
τους Ευρωπαίους καταναλωτές. Από τη 
στιγµή που ο Ευρωπαίος καταναλωτής 
δεν είναι σε θέση να αλλάξει ραγδαία 
τις καταναλωτικές του συνήθειες, το βο-
δινό (και το χοιρινό) που θα θέλει να 
καταναλώσει αν δεν επαρκεί η ευρω-
παϊκή παραγωγή, θα του το προσφέ-
ρουν χώρες εκτός ΕΕ και πιο φθηνά και 
σε µεγαλύτερη ποσότητα. Η Αφρική, 
η Νότια Αµερική και η Νότια Ασία, ο-
ρίζονται από τη γερµανική µελέτη, ως 
οι γεωγραφικές περιοχές που θα αντι-
σταθµίσουν σχεδόν εξολοκλήρου τα 
ευρωπαϊκά «κέρδη» σε εκροές CO2.

Επίτευξη Green Deal 
καθιστά την Ευρώπη 
εισαγωγέα σιτηρών 
και βοδινού

Ο αγρότης πρέπει να 
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Μελέτη προσομοίωσης 
της πολιτικής Farm to Fork 
δείχνει παραγωγικά κενά

Πιλοτική δοκιµή
νέων προϊόντων  
Ο εκπρόσωπος της Bayer 
France αναφέρθηκε και 
στο ζήτηµα της έγκρισης 
ενός νέου προϊόντος 
φυτοπροστασίας, θρέψης, 
αλλά και τεχνολογικών 
καινοτοµιών. 
Συγκεκριµένα κάλεσε τις 
ελεγκτικές αρχές της 
Ευρώπης να 
απλουστεύσουν και να 
κάνουν πιο ανοιχτή και 
άµεση τη διαδικασία, 
προτείνοντας µια πιλοτική 
δοκιµή νέων καινοτοµιών 
στο χωράφι από 
επαγγελµατίες αγρότες 
µε άµεση ανάρτηση των 
αποτελεσµάτων σε µία 
ηλεκτρονική και ανοιχτή 
πλατφόρµα γνώσης, ως 
εργαλείο διαφάνειας, 
αλλά και µέσο προσµονής 
από πλευράς παραγωγών 
για αξιοποίηση των νέων 
παραγωγικών, ασφαλών 
καινοτοµιών, µε στόχο την  
αύξηση των επενδύσεων. 

«Η νέα γενιά αγροτών θα πρέπει να 
διαχειρίζεται την εκµετάλλευσή της 
όπως µια εταιρεία την ακίνητη περι-
ουσία της» τονίζει ο Μπενουάτ Ραµπι-
λού, εκπρόσωπος της Bayer France, 
στο πλαίσιο συζήτησης σε panel της 
∆ιαδικτυακής Εκδήλωσης Future of 
Food & Farming Summit. 

Σύµφωνα µε τον ίδιο, «Ο αγρότης 
οφείλει να έχει στρατηγικά µακρο-
πρόθεσµα σχέδια και επιδιώξεις. Μό-
νος τρόπος να πετύχεις, είναι να είσαι 
προσαρµοστικός επιχειρηµατίας σε έ-
να περιβάλλον που συνεχώς θα αλλά-
ζει καθώς θα απαιτείται από εσένα να 
παράξεις περισσότερα µε λιγότερους 
πόρους. Ο αγρότης δεν θα µπορεί να 
δουλεύει 24 ώρες την ηµέρα, 7 ηµέ-
ρες την εβδοµάδα στην εκµετάλλευσή 
του. Θα πρέπει να διατηρείται ενηµε-
ρωµένος για το προϊόν που παράγει, 
να µαθαίνει τις τελευταίες τεχνολογι-
κές εξελίξεις και να αφιερώνει χρόνο 
στην έρευνα και ανάπτυξη».

Απαντώντας στην παρουσιάστρια 
της εκδήλωσης, ο κ. Ραµπιλού τοπο-
θετήθηκε τόσο ως εκπρόσωπος της 
Bayer, ενώ εξέφρασε και τις δικές του 
απόψεις. Μάλιστα, εστίασε στην έλλει-
ψη συγχρονισµού µεταξύ καινοτοµί-
ας και ενσωµάτωσης στην παραγωγι-
κή διαδικασία στην Ευρωπαϊκή Ένω-
ση καθώς και στην ανάγκη υποστήρι-

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΕΝΤΟΣ Ε.Ε. �%�

ΤΙΜΕΣ 
ΕΝΤΟΣ Ε.Ε. �%�

ΤΙΜΕΣ 
ΕΚΤΟΣ Ε.Ε. �%�

ΓΑΛΑ -6,3 +36,0 +4,0

ΦΡΟΥΤΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ +15,0 +1,5

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ -21,4 +12,5 +3,8

ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΙ -20,0 +18,0 +3,3

ΒΟ∆ΙΝΟ -20,0 +58,0 +7,4

ΧΟΙΡΙΝΟ +48,0 +10,2

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΕΠΕΙΤΑ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ GREEN DEAL 



Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωµένες 
Πολιτείες ίσως θα χρειαστεί να στρέ-
ψουν την προσοχή τους στη σύνα-
ψη µικρών εµπορικών συµφωνιών 
στα αγροτικά, παρά σε ένα διευρυ-
µένο deal όπως αυτά που κλείνουν 
οι Βρυξέλλες µε άλλες περιοχές του 
πλανήτη ή όπως εκείνο το οποίο 
προσπάθησαν να δουλέψουν µε 
τον Μπάρακ Οµπάµα, προτού κα-
ταρρεύσουν οι συνοµιλίες µπρο-
στά στους εµπορικούς πολέµους 
του Ντόναλντ Τραµπ.

Το δρόµο για δασµολογική διευ-
κόλυνση και καλύτερη προστασία 
συγκεκριµένων κατηγοριών αγρο-
τικών προϊόντων τόσο στην ευρω-
παϊκή όσο και στην αµερικάνικη α-
γορά φαίνεται ότι εξετάζουν οι αρ-
µόδιες αρχές, προκειµένου να πα-
ρακαµφθούν επιπλοκές από αντι-
δράσεις αγροτικών λόµπι στις δύο 
πλευρές του Ατλαντικού.

Αυτήν τη λύση πρόβαλε και ο Α-
µερικανός υπουργός Γεωργίας, Τοµ 
Βίλσακ, ο οποίος τοποθετήθηκε σε 
ηµερίδα του Politico για το µέλλον 
του φαγητού και τη γεωργία που 
διενεργήθηκε στις 23 και 24 Σε-
πτεµβρίου.

«∆εν πρέπει να εγκαταλείψουµε 
τις προσπάθειες για µια εµπορική 
συµφωνία µεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ. Αλ-
λά πρέπει να κατανοήσουµε ότι υ-
πάρχουν πολλοί τρόποι για να δι-
ευρύνουµε την πρόσβαση προϊό-
ντων στις αγορές αυτές» δήλωσε 
ο Αµερικανός υπουργός, υποστη-
ρίζοντας ότι «υπάρχουν ευκαιρίες 
όπου µεµονωµένα ζητήµατα λύ-
νονται µε «πάρε αυτό δώσε εκείνο 
πρακτικές» πιο περιορισµένες, ό-
πως για παράδειγµα η µικρή συµ-
φωνία για τον αστακό που πετύχα-
µε πρόσφατα».

Ωστόσο, ο Τοµ Βίλσακ είπε ότι το 
έλλειµµα των ΗΠΑ ύψους 17 δισ. 
δολαρίων στο εµπορικό ισοζύγιο α-
γροτικών προϊόντων µε την ΕΕ ση-
µαίνει ότι «δεν έχουµε ... ισορρο-
πηµένη εµπορική σχέση στη γεωρ-

γία», συνεχίζοντας υπό µια έννοια 
την ρητορική του πρώην προέδρου 
Ντόναλντ Τραµπ και επιβεβαιώνο-
ντας για ακόµα µια φορά όσους υ-
ποστηρίζουν ότι η εξωτερική πολι-
τική των ΗΠΑ δεν επηρεάζεται από 
τις εναλλαγές στον Λευκό Οίκο. Αν 
και είπε ότι θα ήταν «απολύτως» ευ-
τυχές να υπάρξει µια µεγάλη συµ-
φωνία, διερωτήθηκε εάν υπήρχε 
πραγµατικά προθυµία στις Βρυξέλ-
λες και πόσος χρόνος θα χρειαζό-
ταν για τη διαπραγµάτευση.

Ερωτηθείς για τα γαλλικά σχέδια 
που θέλουν να αποκλείσουν τις ει-
σαγωγές από µέρη του κόσµου που 
δεν πληρούν τα πράσινα πρότυπα 
της ΕΕ, ο κ. Βίλσακ είπε ότι µια τέ-
τοια κίνηση θα δηµιουργήσει «ένα 
σύστηµα συναλλαγών που ακυρώ-
νει ουσιαστικά κάθε δυνατότητα ου-
σιαστικών συναλλαγών». 

Σηµειωτέον, το Παρίσι ετοιµάζε-
ται να ενισχύσει την πίεση να ενσω-
µατωθεί η παραπάνω λογική στην 
εµπορική φιλοσοφία της ΕΕ κατά 
τη διάρκεια της προεδρίας του στο 
Συµβούλιο της ΕΕ το επόµενο έτος.

Mini deals με την Ευρώπη
προκρίνουν οι Αμερικανοί
στα αγροτικά προϊόντα

Ο Αµερικανός υπουργός Γεωργίας, 
Τοµ Βίλσακ.

O Μπενουάτ Ραµπιλού, εκπρόσωπος της Bayer France.

σκέφτεται σαν CEO, λένε στη Bayer

ξης της ιδέας της ψηφιακής γεωρ-
γίας και της γεωργίας ακριβείας.

Ο εκπρόσωπος της Bayer France, 
δίνοντας έµφαση στο µέλλον της 
γεωργίας και στα χαρακτηριστικά 
της, επεσήµανε ότι όλοι οι τοµείς 
της αγροτικής οικονοµίας θα δε-
χτούν βελτιώσεις στο µέλλον, από 
τους νέους σπόρους και τις µεθό-
δους εξελιγµένης ή εναλλακτικής 
φυτοπροστασίας, µέχρι την καθο-
λική ψηφιοποίηση της γεωπονικής 
γνώσης και ενσώµατωσή της σε ε-
φαρµογές ανοιχτού τύπου.

Σχετικά µε το πώς µπορούν να 
συνδράµουν οι πολιτικοί στην ανά-
πτυξη και µεταµόρφωση της γεωρ-
γίας στο µέλλον, ο κ. Ραµπιλού -κα-
ταθέτοντας τις απόψεις της εταιρεί-
ας, αλλά µεταφέροντας και τη δική 
του ιστορία- έδωσε µεν έµφαση στο 
πόσο υπερβολικά νοµοθετηµένη εί-
ναι στην πραγµατικότητα η Ευρω-
παϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας δε 
πως τουλάχιστον «δεν υπάρχει α-
θέµιτος ανταγωνισµός καθώς όλοι 
υπάγονται στους ίδιους αυστηρούς 
κανόνες», δίνοντας ως παράδειγ-
µα τις άδειες διάθεσης φυτοφαρ-
µάκων και τον ανταγωνισµό µε άλ-
λες εταιρίες κολοσσούς.

Σύµφωνα µε τον ίδιο «η ψηφια-
κή επανάσταση θα επιτρέψει στον 

νέο αγρότη-επιχειρηµατία να αντι-
µετωπίζει το χωράφι του ως αυτοτε-
λή παραγωγική µονάδα και να ανα-
ζητεί εξατοµικευµένες λύσεις στα 
τρέχοντα προβλήµατα. Θα του επι-
τρέψει να ξοδεύει για δεδοµένη πα-
ραγωγή λιγότερα χρήµατα σε καλ-
λιεργητικές εισροές, βοηθώντας έ-
τσι και στην επίτευξη των στρατηγι-
κών στόχων του νέου Green Deal 
µε τη µείωση της χρήσης χηµικών 
λιπασµάτων κατά 20% και των φυ-
τοφαρµάκων κατά 50%».
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ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΠΑ – ΕΕ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΗΠΑ 
2011

∆ΙΣ. ∆ΟΛΑΡΙΑ

11,2

12.1

8%

2020

ΑΥΞΗΣΗ

Αυστηρότητα 
Στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση δεν υπάρχει 
αθέµιτος ανταγω-

νισµός, καθώς όλοι 
υπάγονται στους 
ίδιους αυστηρούς 

κανόνες
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Το Γενικό ∆ικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απέρριψε την προσφυγή του συνεταιρισµού Έ-
νωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου ότι το τµήµα 
προσφυγών του EUIPO εσφαλµένα έκρινε πως 
το σήµα «ΜASTIHACARE» για το οποίο ζητείται 
επέκταση προστασίας της διεθνούς καταχώρι-
σης είναι περιγραφικό και στερείται διακριτικού 
χαρακτήρα. Στις 26 Σεπτεµβρίου 2017, η Ένω-
ση Μαστιχοπαραγωγών Χίου κατέθεσε ενώπι-

ον του EUIPO αίτηση επέκτασης της προστασί-
ας διεθνούς καταχώρισης στην ΕΕ (λεκτικό σήµα 
«MASTIHACARE») για το σήµα της ΕΕ. Tα προϊό-
ντα για τα οποία ζητήθηκε η καταχώριση περιέ-
χουν µαστίχα Χίου και υπάγονται στην κλάση 3, 
κατά την έννοια του ∆ιακανονισµού της Νίκαιας. 

Η «διαµάχη» ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 
2019, όταν η εξετάστρια του EUIPO απέρριψε 
την αίτηση, θεωρώντας ότι το εν λόγω σηµείο 

δεν είχε αποκτήσει διακριτικό χαρακτήρα διά 
της χρήσης, µε τον συνεταιρισµό το Μάρτιο του 
2019 να ασκεί προσφυγή κατά της απόφασης. 
Ακολούθησε άλλη µία απόρριψη από το EUIPO 
στις 25 Νοεµβρίου 2019 και νέα προσφυγή α-
κύρωσης ενώπιον του Γ∆ΕΕ. Με τη νέα του α-
πόφαση το Γ∆ΕΕ απορρίπτει την προσφυγή του 
συνεταιρισµού, κρίνοντας ότι η σηµασία του ό-
ρου «mastihacare» γίνεται αµέσως αντιληπτή. 

Επικυρώνεται η απόφαση για το «MASTIHACARE»

Κόβει ταχύτητα η 
αγορά αγροτικών 
ελκυστήρων, μετά 
την μεγάλη άνοδο 
το 2020 και το 
πρώτο μισό του 2021, 
αξιοποιώντας τα 
Σχέδια Βελτίωσης

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Με το… πόδι πατηµένο στο γκάζι κινή-
θηκε τους τελευταίους µήνες η εγχώρια 
αγορά των γεωργικών ελκυστήρων, έ-
χοντας ως «καύσιµο» τα Σχέδια Βελτίω-
σης. Όσο προχωρά όµως η υλοποίησή 
τους, φυσιολογικά οι ρυθµοί κόβουν 
ταχύτητα και οι επιχειρήσεις του κλά-
δου ανοίγουν τη συζήτηση για το πό-
τε θα έρθει η επόµενη νέα προκήρυξη.

«Μας αρέσει, δεν µας αρέσει, τα Σχέ-
δια Βελτίωσης επηρεάζουν πάρα πολύ 
την πορεία της αγοράς», τονίζει ο πρό-
εδρος του ΣΕΑΜ, Σάββας Μπαλουκτσής 
και σηµειώνει πως το 2020, πρώτη χρο-
νιά εφαρµογής του εν εξελίξει προγράµ-
µατος, πουλήθηκαν περίπου 2.800 τρα-
κτέρ, έναντι 1.200 το 2019, ενώ και το 
2021 ξεκίνησε δυναµικά.

«Στο πρώτο µισό φέτος είχαµε µια αύ-
ξηση πάνω από 50% σε σχέση µε το εξά-
µηνο του 2020, αλλά όπως περιµέναµε, 
η άνοδος δεν έχει πλέον την ίδια δυνα-
µική. Ήδη ο Ιούλιος και ο Αύγουστος ή-
ταν οι πρώτοι µήνες κατά τους οποίους 
η αγορά υποχώρησε συγκριτικά µε το ί-
διο δίµηνο πέρυσι. Θα ακολουθήσουν 
και οι άλλοι µήνες κι αυτό συµβαίνει δι-
ότι στο δεύτερο µισό του 2020, είχαµε 
την έξαρση της υλοποίησης των Σχεδί-
ων Βελτίωσης, τα οποία, ένα χρόνο µε-
τά ολοκληρώνονται σιγά - σιγά», εξή-
γησε ο πολύπειρος συνοµιλητής µας.

Αναφορικά µε το µείγµα των πωλή-
σεων, η υλοποίηση των Σχεδίων έχει 

ευνοήσει τα τρακτέρ µε µεγάλη ιππο-
δύναµη. Έτσι, ενώ πριν ξεκινήσει να ε-
φαρµόζεται το πρόγραµµα η αναλογία 
ήταν 75% δενδροκοµικά και 25% χωρα-
φάδικα, το 2020 η σχέση αυτή µεταβλή-
θηκε σε περίπου 62% - 38% και φέτος 
πλησιάζει στο 68%-70% για τα µικρά 
δενδροκοµικά.

∆εδοµένης της εξάρτησης της αγοράς 
από τα προγράµµατα, στο µυαλό των ε-
πιχειρήσεων του κλάδου ένα θέµα που 
καίει κι είναι ερωτηµατικό, έχει να κά-
νει µε το τί θα γίνει µε την καινούρια 
προκήρυξη των Σχεδίων Βελτίωσης, για 

την οποία, όπως έγραψε η Agrenda, α-
ναµένεται να βγει στον αέρα πριν την 
εκπνοή του τρέχοντος έτους. 

Επενδύσεις κοντά στα 400 εκατ. ευρώ
«Το µόνο σίγουρο είναι ότι υπάρχουν 

περί τα 180 εκατ. ευρώ, τα οποία θα δια-
θέσουν στη νέα προκήρυξη. Αν βάλου-
µε και άλλα τόσα, που είναι η ίδια συµ-
µετοχή, ως πρόγραµµα επενδύσεων θα 
µιλάµε για κοντά 400 εκατ. ευρώ», α-
νέφερε ο κ. Μπαλουκτσής.

Ο πρόεδρος του ΣΕΑΜ, πάντως, δεν 
έκρυψε τον προβληµατισµό του για τις 

Στρεβλώσεις στην 
αγορά γεννά η 
υψηλή εξάρτηση 
των επιχειρήσεων 
του κλάδου από 
τα προγράµµατα.

Αναμονή για τα νέα Σχέδια
Η αγορά τρακτέρ 
κινείται κυρίως από 
τα προγράμματα

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΡΑΚΤΕΡ 
ΜΕΣΩ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

2019

1.200

75%

2.800

2020

∆ΕΝ∆ΡΟΚΟΜΙΚΑ

ΧΩΡΑΦΑ∆ΙΚΑ

62%

25% 38%
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Ζητούµενο αποτελεί εάν ο αδιάθετος προϋπολο-
γισµός 1.256.835,98 ευρώ θα καλύψει επιπλέον 
ποσότητες που θέλουν ν’ αποστάξουν οινοποι-
εία, τα οποία ήδη έχουν αποστάξει 16.000 hl οί-
νου, δεδοµένου ότι οι πληρωµές από τον ΟΠΕΚΕ-
ΠΕ πρέπει να ολοκληρωθούν έως 15 Οκτωβρίου 
και τα χρονικά περιθώρια είναι πλέον ασφυκτι-
κά. Η προθεσµία υποβολής αιτηµάτων για τον β’ 
κύκλο απόσταξης οίνων µε πρόσθετο προϋπολο-

γισµό 3,9 εκατ. ευρώ έληξε στις 27 Σεπτεµβρίου, 
όπου σύµφωνα µε πληροφορίες της ΚΕΟΣΟΕ υ-
πεβλήθησαν 19 νέα αιτήµατα (εκ των οποίων τα 
6 αφορούσαν οινοποιεία, που δεν είχαν υποβάλ-
λει αίτηµα στον α’ κύκλο), για απόσταξη οίνων 
50. 945 hl, προϋπολογισµού 2.702.000 ευρώ.

Λαµβάνοντας υπόψιν και τον α’ κύκλο, οι συ-
νολικές ποσότητες οίνων προς απόσταξη που συ-
νεπώς αφαιρούνται από την αγορά ανέρχονται 

σε 216.127,04 hl και ο προϋπολογισµός που θα 
διατεθεί από το ΥΠΑΑΤ και προέρχεται από τα α-
ναπορρόφητα κονδύλια του Εθνικού Φακέλου 
ανέρχεται σε 11.643.164,02 ευρώ.

Ο συνολικός εγκεκριµένος προϋπολογι-
σµός ανερχόταν στα 12,9 εκατ. ευρώ, συνεπώς 
1.256.835,98 ευρώ δεν απορροφάται από τα οι-
νοποιεία, αφού και στον β’ κύκλο απόσταξης τέ-
θηκε ανώτατο πλαφόν απόσταξης τα 8.000 hl. 

Επιπλέον 50.945 hl οίνου οδηγούνται στην απόσταξη

Με υψηλή ποιότητα προϊόντος και 
αρκετά καλύτερες τιµές, πλην, ό-
µως, µε λιγότερες εκτάσεις και δρα-
στικά πεσµένες στρεµµατικές απο-
δόσεις, που σε ορισµένες περιπτώ-
σεις ξεπέρασαν σε ποσοστό το 50%, 
σε σχέση µε µια κανονική χρονιά, 
έκανε φέτος «ταµείο» η καλλιέρ-
γεια της φακής.

Το εµπόριο, βάζοντας στο «ζύγι» 
και την εκτίναξη του κόστους, που 
έχει επέλθει στα µεταφορικά, φαί-
νεται ότι έκανε λίγο κράτει στις ει-
σαγωγές, µε αποτέλεσµα να «σκου-
πίσει» την -έτσι κι αλλιώς- λίγη ελ-
ληνική φακή, πληρώνοντας για 
την ποιοτική κατηγορία έως και 1 
ευρώ το κιλό.

«Το στήσιµο της παραγωγής ήταν 
περίπου στα 150 κιλά ανά στρέµ-
µα, όταν σε µια νορµάλ χρονιά µι-
λάµε για 200 – 220 κιλά το στρέµ-
µα. Υπό την έννοια αυτή, δεν πή-
γαµε καλά», είπε στην Agrenda ο 
παραγωγός, Κώστας Κυρίτσης α-
πό την Αµπελιά Φαρσάλων, προ-
σθέτοντας πως η τιµή έφτασε στα 
0,90 ευρώ το κιλό.

Σχολιάζοντας τις µειωµένες α-
ποδόσεις στην περιοχή, ο κ. Κυρί-
τσης τις απέδωσε στις δυσµενείς 
καιρικές συνθήκες. «Όλο το χει-
µώνα και την άνοιξη είχαµε δια-
κυµάνσεις στον καιρό και από ε-

κεί που τη µια µέρα η θερµοκρα-
σία ήταν στους 25% βαθµούς, την 
επόµενη έπεφτε ακόµη και κάτω 
από το µηδέν. Τα φυτά ανέβαζαν 
χυµούς και µετά σοκαριζόταν», 
µας εξήγησε ο συνοµιλητής µας. 

Ο ίδιος επισήµανε, ακόµη, πως 
επειδή τα προηγούµενα χρόνια το 
προϊόν δεν έπιανε καλή τιµή, αρ-
κετοί παραγωγοί στράφηκαν σε 
ανταγωνιστικές καλλιέργειες, µε 
αποτέλεσµα φέτος τα στρέµµατα 
να είναι λιγότερα, κάτι που από 
ό,τι φαίνεται θα διατηρηθεί ως τά-
ση και στη νέα καλλιεργητική σε-
ζόν, λόγω του ότι οι τιµές σε άλ-
λα προϊόντα κατέγραψαν µεγάλη 
άνοδο και πολλοί θα στραφούν 
προς αυτές.

Αρκετά µειωµένες ήταν φέτος οι 
εκτάσεις της φακής και στα χωριά 
του ∆ήµου Κιλελέρ, όπου οι απο-
δόσεις, σύµφωνα µε τον αγρότη 
Γιώργο Μαχά, κυµάνθηκαν από 
160 κιλά και σε κάποια λίγα δυ-
νατά χωράφια έφτασαν στα 200 
κιλά το στρέµµα. 

«Η ποιότητα ήταν καλή και το 
προϊόν πληρώθηκε από 0,80 έως 
και 1 ευρώ το κιλό, όταν πέρυσι 
πολλοί παραγωγοί πήραν µέχρι 
0,60 ευρώ το κιλό», ανέφερε χα-
ρακτηριστικά. 

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

στρεβλώσεις που γεννώνται στην αγο-
ρά, από την υψηλή εξάρτηση των επι-
χειρήσεων του κλάδου από τα προγράµ-
µατα Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Αδύνατος ο προγραµµατισµός σε µια 
αγορά µε τέτοιες αποκλίσεις 

«Μια νορµάλ αγορά έχει ετήσια από-
κλιση της τάξης του 10% έως 15%. Εκεί 
παίζει. Τώρα, όταν εµείς έχουµε µια α-
γορά που τη µια χρονιά εµφανίζει µια 
αύξηση της τάξης του σχεδόν 150% και 
µετά από δύο χρόνια αυτή η αγορά θα 
εµφανίσει 80% µείωση, δεν µπορείς να 
κάνεις σωστό προγραµµατισµό και υπάρ-
χουν και ζητήµατα µε τις χρηµατορροές. 
Απλώς όταν η αγορά είναι σε φάση ανά-
πτυξης, οι τρύπες µπαλώνονται, όταν ό-
µως πέφτει εκεί είναι το πρόβληµα. Τα 
τελευταία 2-3 χρόνια ως συνέπεια, είδα-
µε πως κάποιες εταιρείες άλλαξαν χέρια. 
Εκτιµώ ότι στην επόµενη πενταετία µπο-
ρεί να µπουν και καινούριοι παίχτες στο 
χώρο από εταιρείες, που δραστηριοποι-
ούνται κατά κανόνα στο κοµµάτι του αυ-
τοκινήτου, όπως έγινε και στη διάρκεια 
της οικονοµικής κρίσης».

Αποκλίσεις
 «Έχουµε µια 

αγορά που τη µια 
χρονιά εµφανίζει 
αύξηση σχεδόν 
150% και µετά 
από δύο χρόνια 
80% µείωση», 

λέει ο πρόεδρος 
του ΣΕΑΜ

Με μειωμένες αποδόσεις και κράτει 
στις εισαγωγές έκανε ταμείο η φακή

∆ύσκολα στη 
∆υτ. Μακεδονία

Στη ∆υτική Μακεδονία, 
όπως αναφέρει ο 
παραγωγός Μίλτος 
Χατζηµουρατίδης από 
τον Τετράλοφο Κοζάνης, 
η χρονιά χαρακτηρίζεται 
µέτρια προς κακή. «Οι 
αποδόσεις κινήθηκαν 
κατά µέσο όρο στα 100 
κιλά το στρέµµα, όταν 
υπό κανονικές συνθήκες 
πιάνουµε τα διπλάσια 
κιλά», είπε και εξήγησε 
πως «οι απώλειες 
οφείλονται στον καιρό, 
διότι είχαµε χειµώνα και 
άνοιξη µε παγωνιές και 
ανοµβρίες, που δεν 
ευνόησαν την ανάπτυξη 
της καλλιέργειας». Η 
τιµή του προϊόντος για 
όσους συνεργάζονται 
συµβολαιακά µε τα 
«Προϊόντα Γης Βοΐου», 
τα οποία απορρόφησαν 
και φέτος την παραγωγή 
µε ως 0,90 ευρώ/κιλό.
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Ο πρώτος 
λόγος στο 
Δημόσιο για 
συμπράξεις 
με ιδιώτες 
σε αρδευτικά
Για 25 έτη θα λειτουργούν τα υπό 
διαµόρφωση αρδευτικά έργα του 
Αγροτικής Ανάπτυξης υπό την 
ευθύνη ιδιωτών, µε το υπουργείο 
να ξεκαθαρίζει ότι οι ωφελούµενοι 
αγρότες δεν θα επωµιστούν κανένα 
εµπορικό κόστος από το µοντέλο 
σύµπραξης που επιλέχθηκε για αυτά, 
ενώ διαβεβαίωσε ότι στη λήξη της 
σύµβασης, η κυριότητα του έργου 
θα παραµείνει στο ∆ηµόσιο.
∆ιαβεβαιώσεις ότι κανένα έργο 
υποδοµής του ΥΠΑΑΤ που θα 
κατασκευαστεί µέσω Συµπράξεων 
∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα 
(Σ∆ΙΤ) δεν θα δοθεί σε ιδιώτες 
έδωσε ο υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης Σπήλιος Λιβανός, 
απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση 
του βουλευτή του Μέρα25 Κρίτωνα 
Αρσένη. Όπως εξήγησε, οι 
συµπράξεις θα έχουν τη µορφή:
(α) Μελέτης – (β) Κατασκευής – (γ) 
Χρηµατοδότησης – (δ) Λειτουργίας – 
και (ε) Συντήρησης µε 100% 
πληρωµές διαθεσιµότητας.
Αυτήν την περίοδο, τα έργα 
βρίσκονται στο στάδιο ελέγχου τους 
προς έγκριση από τους αρµόδιους 
φορείς. Συγκεκριµένα, έχουν δοθεί 
171.000 ευρώ συν ΦΠΑ σε τρεις 
οικονοµοτεχνικούς συµβούλους για 
την εκπόνηση 16 οικονοµοτεχνικών 
µελετών, ήτοι 57.000 ευρώ για κάθε 
σύµβουλο. Τα εν λόγω έργα θα 
συγχρηµατοδοτηθούν από το Ταµείο 
Ανάκαµψης και Ανασυγκρότησης 
και το Πρόγραµµα ΕΛΛΑ∆Α 2.0.
Επίσης, θα υλοποιηθούν ως µη 
ανταποδοτικά έργα Σ∆ΙΤ, δηλαδή 
η αποπληρωµή του ιδιωτικού φορέα 
θα γίνει σε βάθος χρόνου µετά την 
έναρξη λειτουργίας τους, βάσει 
προκαθορισµένων προδιαγραφών 
αποτελέσµατος από το Πρόγραµµα 
∆ηµοσίων Επενδύσεων.  

Οι πολιορκητές της Φέτας
και οι εθνικές αβλεψίες
Εγχώριες ατασθαλίες, Δανία και Νότια Αφρική απειλές για τη ναυαρχίδα των ΠΟΠ

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Πληθαίνουν τα σύννεφα στο µέτωπο της προ-
στασίας της φέτας, όπου πέρα από τις εγχώ-
ριες ατασθαλίες, µε κρούσµατα νοθείας, υ-
πάρχουν και θεσµικές αβλεψίες που ανοί-
γουν νέες εστίες κατάχρησης του όρου Φέτα 
από επιχειρήσεις του εξωτερικού. 

Μάλιστα, δεν είναι λίγοι εκείνοι που ανα-
ρωτιούνται αν ο νέος νόµος για τους ελέγχους 
στα προϊόντα ΠΟΠ µε αυξηµένα πρόστιµα και 
δηµοσιοποίηση των παραβατών, που βρίσκε-
ται προ των πυλών θα προλάβει να «απαντή-
σει» στις νέες αιτιάσεις της ∆ανίας που αµ-
φισβητεί ευθέως το νοµικό καθεστώς της Φέ-
τας και την τήρηση των κανόνων παρασκευ-
ής της από την Ελλάδα. Εικάζεται µάλιστα ό-
τι αυτή τη φορά γίνεται επίκληση στοιχείων 
βάσει των οποίων η ετήσια εγχώρια παραγω-
γή αιγοπρόβειου γάλακτος δεν επαρκεί για 
να παρασκευασθούν και φθάσουν στην α-
γορά οι αντίστοιχες ποσότητες φέτας που ε-
µπορεύονται κάθε χρόνο η χώρα µας και ως 
εκ τούτου γίνονται εισαγωγές αιγοπρόβειου 
γάλακτος από άλλες χώρες.

Στο πλαίσιο αυτό, «τάξη» θα επιχειρήσει να 
βάλει και η νεοαπαφασισθείσα σύσταση 9µε-
λούς Τεχνικής Επιτροπής, που συµφωνήθη-
κε σε συνάντηση στον ΕΛΓΟ ∆ήµητρα µε α-
ντιπροσώπους της Εθνικής ∆ιεπαγγελµατικής 
Οργάνωσης Φέτας, η οποία θα ασχοληθεί µε 

τον τρόπο παραγωγής φέτας και θα προτεί-
νει µια ελάχιστη απόδοση γάλακτος για την 
παραγωγή φέτας, δηλαδή το ελάχιστο αριθ-
µό κιλών γάλακτος που είναι απαραίτητα για 
την παραγωγή 1 κιλού φέτας.

Οι περιπέτειες όµως για την «ναυαρχίδα» 
των ελληνικών ΠΟΠ, δεν σταµατούν εδώ. 
Αυτή την περίοδο εξελίσσεται στις χώρες της 
ΕΕ, η διαδικασία κύρωσης πολλών εµπορι-
κών συµφωνιών µε τρίτες χώρες, µε ιδιαίτε-
ρο βάρος της χώρα µας την προστασία των 
Προϊόντων Ονοµασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) 
και Γεωγραφικών Ενδείξεων (Γ.Ε.), όπως η 
φέτα, για τα οποία δεν προβλέπεται η ίδια 
προστασία µε τα αντίστοιχα προϊόντα των υ-
πόλοιπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μάλιστα, σύµφωνα µε τον βουλευτή Εύβοι-
ας ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργό Αγροτικής Α-
νάπτυξηςΒαγγέλη Αποστόλου, µια τέτοια συµ-

φωνία ήταν µε τη Νότια Αφρική (SADC) που 
κυρώθηκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο στις 
12/2/2021, κύρωση η οποία όπως υποστη-
ρίζει δεν θα έπρεπε να έχει γίνει εφόσον δεν 
είχαν ολοκληρωθεί όλες οι παράµετροι της 
συµφωνίας, και των διαπραγµατεύσεων που 
είχαν γίνει επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ.

Σύµφωνα µε τον κ. Αποστόλου, η κυβέρ-
νηση δεν έκανε τίποτα για να υλοποιηθεί 
η δέσµευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να 
δροµολογήσει δηλαδή διαδικασία αναθεώ-
ρησης του σχετικού µε τις Γ.Ε. Πρωτοκόλλου 
3 µε στόχο να πετύχει το ίδιο επίπεδο προ-
στασίας για όλες τις Γ.Ε. που περιλαµβάνο-
νται στο πρωτόκολλο, συµπεριλαµβανοµέ-
νης της φέτας. ∆ηλαδή µέχρι τον Οκτώβριο 
του 2021 να έχει ξεκινήσει και την αναθεώ-
ρηση µε στόχο εντός πενταετίας να µη χρη-
σιµοποιείται ο όρος «φέτα» σε κανένα προϊ-
όν της Νότιας Αφρικής.

«Αντίθετα µε την κύρωση όχι µόνο απεµπό-
λησε το δικαίωµά µας που απορρέει από τη 
συµφωνία, αλλά και παραδίδει τη φέτα στους 
σφετεριστές της. ∆εν µπορώ να εξηγήσω τη 
στάση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίµων. Τον αγνόησαν ή αδιαφόρη-
σε; Το αποτέλεσµα όµως είναι το ίδιο. Όλοι 
όσοι συνέβαλαν στην κύρωση της συγκεκρι-
µένης συµφωνίας, να γνωρίζουν ότι αυτή θα 
αποτελεί πλέον τον πολιορκητικό κριό στις δι-
εθνείς αγορές για τα αγροτικά προϊόντα της 
χώρας µας.», αναφέρει ο πρώην υπουργός. 

Νέο πλαίσιο 
κατά σφετεριστών

Αρκετοί αναρωτιούνται αν ο νέος 
νόµος για τους ελέγχους στα προ-

ϊόντα ΠΟΠ, θα «απαντήσει» στις 
αιτιάσεις σφετεριστών της Φέτας 

για τον τρόπο παρασκευής της
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Σε νοµοθετική ρύθµιση για την αναστολή αδειών 
για έργα ΑΠΕ στην περιοχή της Βόρειας Εύβοιας 
που επλήγη και σε ανάκληση αδειών που 
εκδόθηκαν προσφάτως προχωρά το υπουργείο 
Περιβάλλοντος µέχρι την ολοκλήρωση του 
σχεδίου Ανασυγκρότησης των πυρόπληκτων 
περιοχών. Σε επιστολή που απέστειλε, ο 
αρµόδιος υπουργός, Κώστας Σκρέκας προς τον 
πρόεδρο Ολοµέλειας της ΡΑΕ, επισηµαίνει πως, 
«παρά τη ρητή δέσµευση της κυβέρνησης ότι 

δεν θα γίνει καµία παρέµβαση στις πυρόπληκτες 
περιοχές µέχρι την υποβολή του σχεδίου της 
Επιτροπής, µε έκπληξη ενηµερώθηκα ότι η 
Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας χορήγησε άδεια για 
την εγκατάσταση 13 ανεµογεννητριών στο όρος 
Τελέθριο του ∆ήµου Ιστιαίας - Αιδηψού, για 
χρονικό διάστηµα 25 ετών». Η ανάκληση αυτή 
έρχεται έπειτα από διαµαρτυρίες κατοίκων της 
περιοχής που προκάλεσαν και την αντίδραση 
της αντιπολίτευσης. 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Ένα δύσκολο κεφάλαιο στην αγρο-
τική ατζέντα της Γερµανίας έρχονται 
να συµπληρώσουν οι Πράσινοι, που 
όπως όλα δείχνουν, θα συµµετέχουν 
στο σχηµατισµό της νέας κυβέρνησης 
έπειτα από την εκλογική αναµέτρηση 
της περασµένης Κυριακής, κατά την 
οποία είδαν τα ποσοστά τους και τις έ-
δρες τους να αυξάνονται κατακόρυφα. 

Όλα δείχνουν ότι επιταχύνεται η υι-
οθέτηση της πολιτικής Farm to Fork 
και της Πράσινης Συµφωνίας εν γένει, 
έπειτα από την αναµενόµενη ανάλη-
ψη κυβερνητικών καθηκόντων από το 
κόµµα των Πρασίνων στη Γερµανία, 
οι οποίοι κατάφεραν να διπλασιάσουν 
σχεδόν τις έδρες τους στην Bundestag 
(118 έναντι 67 το 2017). Οι εκκρεµότη-
τες της αγροτικής µεταρρύθµισης στη 
χώρα, περιλαµβάνουν την οδηγία για 
τη χρήση λιπασµάτων, την φορολογι-
κή ελάφρυνση αγροτών και η ανανέ-
ωση του πλαισίου για την αναδόµηση 
της εντατικής κτηνοτροφίας. 

Το ζήτηµα της ΚΑΠ φαίνεται ότι έ-
χει κλείσει ήδη από την απερχόµενη 
Γιούλια Κλόκνερ και σ’ αυτό το επίπε-
δο, µικρή αναµένεται ότι θα είναι η πα-
ρέµβαση των Πρασίνων στο στρατηγι-
κό σχέδιο της χώρας. 

Από την άλλη, η νέα επταετία της 
ΚΑΠ έρχεται µε µια σειρά µη συγκε-
κριµένων παρεµβάσεων που θα συ-
νοδεύσουν την πολιτική από το Αγρό-
κτηµα στο Πιάτο (Farm to Fork). Εδώ η 
παρέµβαση των Πρασίνων αναµένεται 
ότι θα πονοκεφαλιάσει αγρότες και υ-
πουργείο Γεωργίας της χώρας. 

Οι εικασίες που διατυπώνονται το 
τελευταίο διάστηµα δείχνουν πάντως 
ότι το χαρτοφυλάκιο των αγροτικών 
δεν θα το αποζητήσουν οι Πράσινοι, 
αφού στη χώρα αξιολογείται ως µια 
καυτή πατάτα, την οποία διαχειρί-

ζονται καλύτερα στελέχη των Χρι-
στιανοδηµοκρατών. Ενδεικτικό εί-
ναι µάλιστα το γεγονός ότι ο Μάρ-
τιν Σόντερ (ηγέτης της συντηρητικής 
παράταξης στη Βαυαρία) είχε δηλώ-
σει προεκλογικά πως θα επιδιώξει 
το υπουργείο να περιέλθει σε έµπι-
στό του πρόσωπο σε περίπτωση ε-
κλογικής νίκης.

Ωστόσο, όπως και στην Ευρωβου-
λή, έπειτα από τις ευρωεκλογές του 
2019, κατά τις οποίες οι Πράσινοι α-
πέκτησαν µεγαλύτερη δύναµη, η πί-
εση στην επιτροπή Γεωργίας ήρθε α-
πό την επιτροπή Περιβάλλοντος. Εκεί 
φαίνεται πως είναι το φόρτε των Πρα-
σίνων και είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα 
ασκήσουν πιέσεις ώστε οι φιλοδοξίες 
του Farm to Fork και του Green Deal 
να υλοποιηθούν και µε το παραπάνω 
στη γερµανική επικράτεια.

Αυτή την αγωνία προβάλλουν 
τουλάχιστον οι πέννες του 
γερµανικού αγροτικού Τύπου 

Τα σενάρια είναι πολλά και απ’ ό,τι 
δείχνουν τα αυτοσχέδια gallop στις 
γερµανικές ιστοσελίδες, ο αγροτικός 
κόσµος της χώρας ευελπιστεί σε µια 
συνεργασία µεταξύ Χριστιανοδηµο-
κρατών, Πρασίνων και των φιλελεύ-
θερων του FDA. Πράγµα δύσκολο να 
συµβεί, αφού η εκλογική ήττα είναι 
διαπιστωµένη και αφαιρεί αρκετά α-
πό το εκτόπισµα των Χριστιανοδηµο-
κρατών στο πολιτικό παιχνίδι. 

Η εµπειρία µιας διετίας έπειτα α-
πό την πολιτική συµφωνία για το 
Green Deal πάντως έχει ήδη δείξει 
ότι το κυνήγι της κλιµατικής ουδετε-
ρότητας και της βιωσιµότητας γίνε-
ται στα τυφλά. Τελευταία διαπίστω-
ση αυτής της αδυναµίας της Κοµι-
σιόν να εργαστεί στον πυρήνα του 

προβλήµατος, προσφέροντας αξι-
όπιστες λύσεις, έρχεται από το Ε-
λεγκτικό Συµβούλιο της ΕΕ. Εκεί οι 
γραφειοκράτες βρίσκουν κενό γράµ-
µα τις φιλοδοξίες των Βρυξελλών, υ-
ποστηρίζοντας ότι όχι µόνο δεν υ-
πάρχει αρκετή χρηµατοδότηση της 
πολιτικής αυτής που γίνεται αιχµή 
των πολιτικών παρεµβάσεων, ούτε 
καν ούτε καν µια σαφής οριοθέτη-
ση της έννοιας «βιώσιµο». Αυτό το 
κενό γράµµα ωστόσο φέρνουν πλέ-
ον στην Καγκελαρία οι Πράσινοι 
και οι ψηφοφόροι τους, που εντο-
πίζονται κυρίως στα αστικά κέντρα 
της Γερµανίας, µακριά από αγροτι-
κές εκµεταλλεύσεις και κτηνοτρο-
φικές µονάδες και ιδίως ανάµεσα 
σε όσους ψήφισαν φέτος για πρώ-
τη φορά, αποκαλύπτοντας ίσως και 
µια πολιτική τάση που θα κορυφω-
θεί µεσοπρόθεσµα.

Με μαστίγιο 
Πρασίνων η αγροτική 

μεταρρύθμιση 
Ενισχυμένα 
ποσοστά και 

πιθανότατα μια θέση 
στη νέα κυβέρνηση 
για τους Πράσινους 

που έρχονται να 
αλώσουν χωρίς 
ενδοιασμούς το 

αγροτικό status quo 
της Γερμανίας 

Ανακαλούνται οι άδειες
για έργα ΑΠΕ στην

πυρόπληκτη Βόρεια Εύβοια

Ύπαιθρος
Οι ψηφοφόροι των 
Πράσινων εντοπίζονται 
κυρίως στα αστικά κέντρα 
της Γερµανίας, µακριά από 
αγροτικές εκµεταλλεύσεις 
και κτηνοτροφικές µονάδες.

Αλλαγή
Όλα δείχνουν ότι 
επιταχύνεται η υιοθέτηση 
της πολιτικής Farm to Fork 
και της Πράσινης Συµφωνίας 
µετά την αναµενόµενη 
ανάληψη κυβερνητικών 
καθηκόντων από το κόµµα 
των Πρασίνων στη Γερµανία.

Πιέσεις
Στην επιτροπή 
Περιβάλλοντος είναι σχεδόν 
βέβαιο ότι θα ασκήσουν 
πιέσεις οι Πράσινοι ώστε 
οι φιλοδοξίες του Farm to 
Fork και του Green Deal 
να υλοποιηθούν και µε το 
παραπάνω στη γερµανική 
επικράτεια.
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ΦΩΦΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΙΝΑΛ
«Όταν ανέλαβα το ΠΑΣΟΚ 
το 2015 ανέλαβα µία 
παράταξη σε παρακµή, 
βαθιά διχασµένη, µε 
ποσοστά που άφηναν το 
κόµµα εκτός Βουλής και 
κατάφερα να ενώσω τις 
δυνάµεις τις προοδευτικές 
µε διαρκείς πολιτικές 
πρωτοβουλίες. ∆εν έγινε 
στον αυτόµατο πιλότο».

ΚΩΝ. ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ 
ΗΘΟΠΟΙΟΣ
«Ένα από τα δικά µου 
ζητούµενα πλέον, για το τι 
θα γίνει από δω και πέρα 
είναι το #MeToo να µη 
µείνει στις καταγγελίες 
γνωστών ανθρώπων από 
γνωστούς ανθρώπους, αλλά 
να µπορεί να φτάσει στο να 
αγγίξει και να προστατέψει 
αγνώστους ανθρώπους από 
αγνώστους ανθρώπους».

ΕΜΑΝΟΥΕΛ ΜΑΚΡΟΝ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΓΑΛΛΙΑΣ
«Η Ελλάδα ήταν ένας 
πολιτισµός πριν καν γίνει 
έθνος-κράτος. Αυτό είναι 
βαρύ φορτίο, αλλά είναι 
κάτι που µας ενέπνευσε 
(σ.σ για έκθεση στο 
Λούβρο). Για τη Γαλλία 
ήταν αυτονόητο ότι θα 
προσέφερε τη στήριξή 
της για τον Αγώνα για 
Ανεξαρτησία της Ελλάδος».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΕΚΕΙΝΟ ΜΕ ΤΑ ΦΛΗΝΑΦΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΧΕΙΡΟΦΙΛΗΜΑΤΑ ΤΟ ΞΕΡΕΤΕ 

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

Whatever
Οτιδήποτε χρειάζεται, δηλαδή 
αγγλιστί  «whatever it takes», 
που λέει και η εκ Σερρών 
Φωτεινή, θα κάνει το 
κυβερνητικό επιτελείο για τον 
εισαγόµενο, παροδικό (;) 
πληθωρισµό. Μέχρι τούδε, οι 
ανατιµήσεις είναι στα ράφια 
των σούπερ µάρκετ και όλοι 
δείχνουν να κόπτονται για το 
καλάθι της νοικοκυράς αλλά 
και των… δηµοσκοπήσεων.

Έχει δρόµο
Σε βάθος χρόνου η 
αποκατάσταση της πυρόπληκτης 
Εύβοιας, µε τον υφυπουργό της 
πλατείας να προαγγέλλει για την 
γενέτειρα του µέτρα στήριξης 
ρητινοκαλλιεργητών µε ορίζοντα 
15ετίας και µακροχρόνια στήριξη 
των µελισσοκόµων. Αυτό που 
επείγει βέβαια είναι να τρέξουν 
τα αντιδιαβρωτικά και 
αντιπληµµυρικά για να µην 
υπάρξουν νέα… δράµατα.

Προϊστορία
∆εν εφησυχάζει (λέµε τώρα) ο 
Σπήλιος µε την κλιµατική αλλαγή 
που θέλει ενεργούς τους 
αγρότες στην αντιµετώπιση των 
φυσικών καταστροφών. Πώς; 
Με εκπαίδευση. Μέγα 
ζητούµενο, ποιος, τι, πού, και µε 
τι κόστος. Γιατί µπορεί η νέα 
ΚΑΠ να παρέχει κατευθύνσεις 
και κονδύλια, όµως η προϊστορία 
δείχνει ότι στο τέλος καταλήγουν 
σε λάθος τσέπες.

Ο νόµος άργησε αλλά έφθασε, η υπουργική;

Για να καταλάβουµε, τον περασµένο Απρίλιο ψηφίστηκε ο νόµος 
για τις αθέµιτες πρακτικές και για πληρωµές εντός 30 ηµερών για 
τα ευαλλοίωτα αγροτικά και 60 για τα υπόλοιπα, και µέσα στο επό-
µενο διάστηµα θα εκδοθεί η υπουργική απόφαση που θα ορίζει τα 
προϊόντα που θα εντάσσονται στο πεδίο εφαρµογής του, καθώς και 
τις διαδικασίες και τον τρόπο υποβολής των καταγγελιών; ∆ηλαδή, 
τόσους µήνες παραµένει ανενεργός; Την ανακοίνωση πάντως για 
την υπουργική απόφαση έκανε από το βήµα της Βουλής ο υπουργός 
της πλατείας στο πλαίσιο του αντί…λογου του σε επίκαιρη ερώτη-
ση της αξιωµατικής αντιπολίτευσης για τις ανατιµήσεις στην αγορά.

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Φώναξε ο Βαγγέλης, 
άκουσε ο Κώστας 
και πήρε πίσω τις 
νέες άδειες για ΑΠΕ 
στην Εύβοια. Αν µη τι 
άλλο τα ρεφλέξ του 
υπουργού Ενέργειας, 
λειτούργησαν άµεσα 
σβήνοντας τις όποιες 
αντιδράσεις στην 
ευαίσθητη περιοχή. 

«∆εν θέλετε επίλυση 
των προβληµάτων 
γιατί χωρίς αυτά δεν 
έχετε αντιπολιτευτικό 
λόγο. Μόνο ως κόµµα 
«αντί» µπορείτε να 
υπάρχετε», λέει ο 
Σπήλιος στα στελέχη 
του ΣΥΡΙΖΑ που λέει 
δεν έχουν παραστεί 
σε καµία συνδιάσκεψη 
για την ΚΑΠ.

Υβρίδια
Κόπτεται και αποκηρύσσει ο 

υπουργός της πλατείας την 
ανάθεση σε ιδιώτες έργων 
υποδοµής του υπουργείου 
µέσω Σ∆ΙΤ, περιγράφοντας το 
πλαίσιο που θα κινηθούν τα 
Σ∆ΙΤ του ΥΠΑΑΤ µε χρήµα 
απ’ το Ταµείο Ανάκαµψης ώστε 
να µην υπάρξει κανένα στοιχείο 
εµπορικής εκµετάλλευσης…

Για το έργο Σ∆ΙΤ µε την 
µηχανοπαρέα, που εδώ και 
πολλά χρόνια διαχειρίζεται τις 
αγροτικές επιδοτήσεις, τι κάνει; 
Γιατί οι εξαγγελίες εξυγίανσης 
του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έβγαλαν 
εκτός τη συντεχνία του ΟΣ∆Ε.

Παρατράγουδα και στις 
αργοπορηµένες φετινές 
δηλώσεις, ενώ οι πληροφορίες 
θέλουν και τις νέες αιτήσεις για 
δικαιώµατα από το Απόθεµα 
να είναι πολλαπλάσιες, αφού 
υπάρχουν ακόµη και τα…
πειραγµένα βοσκοτόπια.

;

Γ. ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΜΠΟ 
ΜΠΑΣΚΕΤΜΠΟΛΙΣΤΑΣ
«Βάζουµε καλάθια κι 
δίνουµε χαρά στον 
κόσµο, που βλέπει 
µπάσκετ. Μακάρι να είµαι 
καλά, να παίξω και στο 
EuroBasket 2022. Αυτό 
µου έχει µείνει. Θέλω 
πολύ να το καταφέρω. 
∆εν ξέρω τι έχει πει ο 
Θεός για µένα, ποιο είναι 
το πλάνο του για µένα».

Αυτό το σάπιο 
µήλο είναι 
ανεξίτηλο;

Μπήκε ο Οκτώβριος, ο µήνας πληρωµής του τσεκ 
κι ακόµα οι διοικητικές πράξεις δεν έχουν ανοίξει…. 
Πιέσεις από τον µηχανογράφο, πιέσεις από τις Πύλες 
για να βγει η δουλειά, πιέσεις από τον αγροτικό κόσµο 
που περιµένει την πολυπόθητη ανάσα πριν από έναν 
ακόµα δύσκολο χειµώνα και οι αρµόδιοι της Βάθη και 
της ∆οµοκού αφενός έχασαν την πρώτη δικαστική 
προσφυγή από τους υποψήφιους για την ανάληψη του 
έργου για το ΟΣ∆Ε του 2022…. Μηδέν εις το πηλίκο!

Εξόφληση των αποζηµιώσεων για πυρηνόκαρπα 
από τους παγετούς της άνοιξης µέσα στον Οκτώβριο 
έχουν τάξει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου και ο 
διοικητής του ΕΛΓΑ, λέει ο Αγροτικός Σύλλογος 
Νάουσας. Όµως 30 µέρες έχει αυτός ο µήνας και 
ακόµα δεν έχει γίνει τίποτα, λένε οι αγρότες και 
«καλούν τον υπουργό να κάνει πράξη όσα έταξε».

Άσε που -όπως λένε- όσοι παραγωγοί έκαναν νωρίς 
τη δήλωση ασφάλισης και δήλωσαν το +20% δεν έχει 
προβλεφθεί στην τροπολογία που έγινε µε ποιον 
τρόπο θα τους επιστραφούν τα χρήµατα. Αυτό 
σηµαίνει δύο µέτρα και δύο σταθµά, καθότι οι 
παραγωγοί που έκαναν τις τελευταίες ηµέρες δήλωση 
ασφάλισης το σύστηµα δεν επέτρεπε να βάλουν το 
+20% στη δήλωση τους. Εν τω µεταξύ οι δεσµεύσεις 
των αρµοδίων µιλούν για αποζηµιώσεις στο 100% της 
ασφαλιζόµενης αξίας χωρίς οι παραγωγοί να 
πληρώσουν την κατά 20% περισσότερη ασφάλεια.

Παρά τις αρχικές δεσµεύσεις του υπουργού για 
αποζηµιώσεις στο 100% της ζηµιάς, όπως στον 
ΙΑΝΟ, στις πρόσφατες συναντήσεις σε Σκύδρα και 
Βέροια, ξεκαθαρίστηκε ότι οι αποζηµιώσεις θα 
καταβληθούν µε βάση τον ισχύοντα Κανονισµό του 
ΕΛΓΑ. ∆ηλαδή αν κάποιος παραγωγός δεν πλήρωσε 
το +20%, δεν µπορεί να αποζηµιωθεί στο 100% 
αλλά στο 80%. «Άρα δεν µας κάνουν κάτι δώρο», 
λένε οι πληγέντες παραγωγοί. 

∆εν µπορούν να πουν, είναι ικανοποιηµένοι µε την 
αύξηση του κονδυλίου της απόσταξης κρίσης οι 
οινοποιοί, γιατί αποσυµφορήθηκαν κάπως οι 
δεξαµενές. Ωστόσο, ο µηχανισµός της προσφοράς και 
της ζήτησης δεν λειτούργησε και οι τιµές σταφυλιών 
παρέµειναν σε χαµηλό επίπεδο, καθώς η εν λόγω 
απόφαση δεν κατάφερε να βάλει φραγµό στις 
κερδοσκοπικές πρακτικές των οινοποιών που 
αγόρασαν σε εξευτελιστικές τιµές σταφύλια από τους 
παραγωγούς ή αγόρασαν ποσότητες µη οινοποιήσιµων 
σταφυλιών και τώρα θα αποστάξουν σε τιµές 
τριπλάσιες της αγοράς της πρώτης ύλης, λένε! 

Ποινή φυλάκισης 7 µηνών και χρηµατικό πρόστιµο 
ύψους 1.500 ευρώ επέβαλε το Τριµελές 
Πληµµελειοδικείο Λάρισας σε έµπορο δηµητριακών 
και ζωοτροφών από περιοχή του Τυρνάβου, που 
παρέλαβε 78 τόνους σιτηρών από αγρότη των 
Φαρσάλων, µε δικά του φορτηγά, όµως –λέει το 
κατηγορητήριο – «κατέστη υπερήµερος ως προς την 
καταβολή του, συνολικού τιµήµατος καθώς δεν 
κατέβαλε αυτό ούτε κατά την ανωτέρω δήλη ηµέρα 
ούτε και µεταγενέστερα, παρά τις επανειληµµένες 
οχλήσεις» του αγρότη.   Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Θ
α πλέξω µενεξέδες και µυρτιές 
και νάρκισσους

Και κρίνα γελαστά θα πλέξω
Θα πλέξω υάκινθους και άσπρα  

         τριαντάφυλλα
που τόσο αγαπάει εκείνη
Θα πλέξω στεφάνι το µέτωπο να στολίζει 
και τα ολόχρυσα µαλλιά της
Θα πλέξω µενεξέδες και µυρτιές και νάρκισσους
και κρίνα γελαστά θα πλέξω 

Φταίνε οι νάρκισσοι 
∆ΕΝ ΞΕΡΩ ΓΙΑΤΙ, όµως οι παραπάνω στίχοι έρ-
χονται κάθε φορά στο νου µου, όταν παραλαµ-
βάνω στην ηλεκτρονική µου αλληλογραφία, ε-
κείνες τις γλυκανάλατες ενηµερώσεις, µε τις πε-
ριηγήσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
Σπήλιου Λιβανού. Προφανώς και δεν έχω κάτι 
µε τους στοίχους του Ηλία Πετρόπουλου στο τρα-
γούδι που έγραψε ο Νότης Μαυρουδής, 
ίσα – ίσα που είναι γλυκύτατοι (στοί-
χοι και µουσική), ίσως να φταί-
νε όµως, αυτοί οι… νάρκισσοι!

Ο φωτογράφος του χωριού
ΠΑΝΤΟΤΕ ήταν στην ατζέντα των πολιτευτών και 
δη των υπουργών οι πολλές και διάφορες «πα-
ραστάσεις» σε κάθε είδους εκδηλώσεις, προς ε-
νηµέρωση της κοινής γνώµης, προς επίλυση ζη-
τηµάτων και φυσικά προς άγραν ψήφων. Όµως 
αυτό το «πανηγύρι» που έχει στηθεί τον τελευ-
ταίο καιρό, µε τον «δικό µας», δηλαδή τον  αγρο-
τικό υπουργό, είναι κάτι το απίστευτο. Να δεις 
που στο τέλος, θα µας πουν και κοµπλεξικούς!

Που πας ρε Καραπάνο;
Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ στο Παπαστράτειο 
του Αγρινίου πάντως, έδειξε να πλανάται κάτι 
βαρύ στην ατµόσφαιρα! Θέλετε η περιφρόνη-
ση που επέδειξε, τουλάχιστον σε κάποιους από 
τους τοπικούς άρχοντες το γραφείο του υπουρ-

γού που οργάνωσε την εκδήλωση (µαθαίνω ό-
τι προσκλήθηκαν την τελευταία στιγµή), θέλετε 
το «κόκκινο πανί» που είναι για την περιοχή ο 
στενός, στενότατος συνεργάτης του υπουργού, 
µε καταγωγή από την ευρύτερη περιοχή, οι κα-
κές γλώσσες λένε ότι ίσως και να ήταν καλύτε-
ρα αυτή η εκδήλωση να είχε αφαιρεθεί από την 
ατζέντα των τελευταίων ηµερών. 

Ο θάνατος της αλεπούς 
ΕΙΜΑΙ ΠΕΡΙΕΡΓΟΣ να δω πως θα καταλήξει φέ-
τος το θέµα µε τις πληρωµές της ενιαίας ενίσχυ-
σης. Με βάση τις αλλαγές που έχουν γίνει από 
τις Βρυξέλλες στον σχετικό κανονισµό, η προ-
καταβολή του τσεκ θα µπορούσε να πιστωθεί 
στους λογαριασµούς των δικαιούχων αγροτών 
στις 16 Οκτωβρίου, δηλαδή σε δύο εβδοµάδες. 
Προς το παρόν υπάρχει σιγή ασυρµάτου! Ακόµα 
και η επιστροφή της δηµοσιονοµικής πειθαρχί-

ας έχει πάει πίσω. Ενδεχοµένως γιατί 
δεν φαίνεται να υπάρχει και τό-

ση δηµοσιονοµική πειθαρχία! 

Λαθρανιστάν
ΕΙ∆ΙΚΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΕΜΑ µε 
τα βοσκοτόπια και τις ενι-
σχύσεις από το Εθνικό Α-
πόθεµα, έχουν περιπλέξει 
πολύ τα πράγµατα. Εκτός 
από τα εκατοµµύρια ευρώ 
λαθραία δικαιώµατα που 
πληρώθηκαν την περασµέ-
νη χρονιά, δηµιουργώντας 
µάλιστα κάποιες «τρύπες» 

στον προϋπολογισµό άµεσων ενισχύσεων του 
2020, οι πληροφορίες θέλουν φέτος τα αιτήµα-
τα αυτής της κατηγορίας (ποινικά κολάσιµα) να 
είναι φέτος πολλαπλάσια και να θέτουν σε κίν-
δυνο ολόκληρο το οικοδόµηµα. 

Το ένα χέρι νίβει το άλλο 
ΦΕΤΟΣ ΒΕΒΑΙΑ, η πολιτική ευθύνη ανήκει εξο-
λοκλήρου στον σηµερινό υπουργό, όπως και η 
διοικητική ανήκει ολοκληρωτικά στη σηµερι-
νή διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και οι δύο πλευρές 
φαίνεται να έχουν επιδείξει στο χρόνο που δι-
ανύουµε αδικαιολόγητη ανοχή ακόµα και στις 
εµφανείς δια γυµνού οφθαλµού παρανοµίες, 
προφανώς για να µην στενοχωρήσουν κόσµο. 
Τώρα πώς διαµορφώνεται η σχέση µε τους α-
µέσως ή εµµέσως εµπλεκόµενους παραµένει ά-
γνωστο. Βλέπετε, διανύουµε µια εποχή που... ό-
λα βαίνουν καλώς, ας πάει και το παλιάµπελο!  

Ήττα στο Παπαστράτειο 
Η τελευταία παράσταση στο 

Παπαστράτειο του Αγρινίου έδειξε να 
υπάρχει κάτι βαρύ στην ατµόσφαιρα 

Τ
ις τελευταίες δεκαετίες το Γεωπονι-
κό Πανεπιστήµιο έχει εισέλθει σε 
περίοδο παρατεταµένης παρακµής. 
Στη λίστα αξιολόγησης του Κέντρου 

Παγκόσµιων Πανεπιστηµιακών Κατατάξεων 
(Center for World University Rankings) το ΓΠΑ 
βρίσκεται κάτω ακόµη και από το Χαροκόπειο 
Πανεπιστήµιο, καθώς και από τα περιφερειακά 
Ιωαννίνων, Πατρών, Κρήτης, Θεσσαλίας, ∆η-
µοκρίτειου και Αιγαίου. Και η κατρακύλα συ-
νεχίζεται· από τη θέση 1.608 στην παγκόσµια 
κατάταξη το 2020, κατέβηκε φέτος 54 θέσεις.

Οι καθηγητές µε µεγάλη επιρροή φάνηκαν 
να νοιάστηκαν για τις τηβέννους του Πρύτανη 
και των συγκλητικών τες κεντηµένες τόγες και 
µάλλον αδιαφόρησαν για το ότι το ΓΠΑ χάνει 
στη διεθνή και εγχώρια ανταγωνιστικότητα της 
πανεπιστηµιακής έρευνας και εκπαίδευσης. Ο 
αγρο-διατροφικός τοµέας της χώρας, δηµόσιος 
και ιδιωτικός, χρειάζεται ορισµένα στελέχη µε 
εκπαίδευση και παιδεία ιδιαίτερα υψηλή, κα-
τάλληλα για τις επιτελικές θέσεις στο ∆ηµόσιο, 
όσο και στις µεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις· […].

Η ποιοτική κατάρρευση του ΓΠΑ έχει δυσµενή 
επίπτωση στην αγροτική οικονοµία της χώρας. 
Η µη «παραγωγή» γεωπόνων επιτελικών στε-
λεχών έχει ως συνέπεια τη δυσκολία σύστασης 

και λειτουργίας ε-
πιτελικού αγροτι-
κού κράτους που 
θα καθοδηγήσει τις 
εκτελεστικές και ε-
λεγκτικές Υπηρεσί-
ες του υπουργείου 
και των αγροτικών 
∆ΕΚΟ. Ο κοµµατι-
σµός έπληξε καί-

ρια τη λειτουργία του ΓΠΑ. Αρκετοί καθηγητές 
συνωθούνταν στους διαδρόµους της εξουσίας 
για µια θέση γενικού γραµµατέα, προέδρου, έ-
στω συµβούλου σε ∆ΕΚΟ·  µε κατά κανόνα α-
ποτυχηµένη θητεία· κοµµατικές εξαρτήσεις και 
εξυπηρετήσεις· απουσία οράµατος· άγνοια δη-
µόσιας διοίκησης. […] Ο πρύτανης του ΓΠΑ Σπ. 
Κίντζιος σε άρθρο του στα ΝΕΑ γράφει «…για 
ρεαλιστικές προοπτικές απασχόλησης των α-
ποφοίτων…». Παράλληλα φαίνεται να µην κα-
τανοεί µια τεράστια ευκαιρία για ανάπτυξη του 
τοµέα του φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού 
που θα άνοιγε προοπτικές για νέες θέσεις εργα-
σίας σε αποφοίτους γεωπόνους και όχι µόνο. 

Με την ίδρυση του Κέντρου Τεχνολογίας Φυ-
τικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού στο Γεωπο-
νικό Πανεπιστήµιο το 1986 θα υπήρχε µετεκ-
παίδευση και συνεχής ενηµέρωση των στελε-
χών. Όµως το Κέντρο δεν λειτούργησε ποτέ· 
λόγοι µικρόνοιας των αρµοδίων του υπουρ-
γείου, καθηγητικής ανοησίας και αδιαφορία...

*ΠΡΩΗΝ ∆/ΝΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,
 ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 1564/1985 ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛ-

ΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ FAO EXPERT

Το ΓΠΑ κάτω κι 
απ’ το Χαροκόπειο

ΤOY ΗΛΙΑ  
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙ∆Η *
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Ο
ι κοινές δράσεις του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα 
και της ∆ιεπαγγελµατικής Οργάνω-
σης Βάµβακος (∆ΟΒ) είναι πλέον γε-
γονός και στοχεύουν στην ανάπτυ-

ξη πολλαπλών δραστηριοτήτων για την υποστή-
ριξη της καλλιέργειας του βαµβακιού, η οποία 
αγγίζει σε εθνικό επίπεδο τα 2.5-3.0 εκατοµµύ-
ρια στρέµµατα. Με απλά λόγια, τόσο σε επικοι-
νωνιακό επίπεδο όσο και στην πράξη, συµβαί-
νουν πολλά και εξελισσόµενα πράγµατα σε µια 
διαδικασία που θα την χαρακτηρίζαµε στρατη-
γική σύµπραξη δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, η 
οποία επιδιώκει την αναβάθµιση του προϊόντος 
προκειµένου να κατακτήσει νέες αγορές και νέ-
ους στόχους. Η στρατηγική αυτή συµπυκνώνε-
ται στις λέξεις, ποιότητα, ταυτότητα, περιβάλλον 
και εκπαίδευση των παραγωγών. 

Όλα αυτά υπηρετούνται από διαδραστι-
κές ενέργειες µεταξύ των παραγωγών 
και των εκκοκκιστών σε αγαστή συνερ-

γασία µε τις δοµές του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα όπως το Ε-
θνικό Κέντρο Βάµβακος, τα ερευνητικά Ινστιτούτα 
και τα εκπαιδευτικά κέντρα ∆ήµητρα. Η µεγαλύ-
τερη πρόκληση του προγράµµατος είναι να είναι 
αρωγός σε όλους τους τύπους των εκµεταλλεύσε-
ων από το µικρότερο έως τον πλέον εξοπλισµέ-
νο µε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγό και αυτό 
να µπορεί να το παρακολουθήσει ο εκπαιδευό-
µενος ώστε να χτίζει τη σκέψη και τις στοχεύσεις 
του. Ένας από τους στόχους που σκοπεύει να κα-
τακτήσει αυτή η σύµπραξη είναι η εισα-
γωγή και υιοθέτηση µεθόδων γεωρ-
γίας ακριβείας στη βαµβακοκαλλι-
έργεια. Η γεωργία ακριβείας απο-
τελεί έναν ταχύτατα αναδυόµενο 
τοµέα, ο οποίος έχει ως στόχο 
τη συνέργεια αγορών, όπως η 
παρασκευή λιπασµάτων, η κα-
τασκευή γεωργικών µηχανη-
µάτων, η κατασκευή προηγµέ-
νων ηλεκτρονικών συσκευών 
παρατήρησης παραµέτρων πε-
δίου και η ανάπτυξη ψηφιακών 
υπηρεσιών για πιο αειφόρα συστή-
µατα διαχείρισης των καλλιεργειών.

Ηστρατηγική πάνω στην οποία έχει σχεδι-
αστεί η επόµενη Κοινή Αγροτική Πολι-
τική (ΚΑΠ) 2021-2027 των ευρωπαϊκών 

χωρών καθιστά επιτακτική την εφαρµογή µεθό-
δων γεωργίας ακριβείας προκειµένου να επιτευ-
χθεί ο βέλτιστος συνδυασµός αύξησης του γεωρ-
γικού εισοδήµατος µέσω της µείωσης των εισρο-
ών για την προστασία του περιβάλλοντος. Λαµ-
βάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η ∆ιεπαγγελµα-
τική Οργάνωση Βάµβακος (∆.Ο.Β.) σε συνεργα-
σία µε τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισµό ∆ήµη-
τρα και δύο παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών στη 
γεωργία, τις εταιρείες AGROAPPS και Οικονάπτυ-
ξη Α.Ε., ανακοίνωσαν τη συνεργασία τους σε εκ-
δήλωση που έγινε την Τετάρτη 19 Μαΐου στις ε-
γκαταστάσεις του Κέντρου ∆ήµητρα Βαρδατών 
και στο τµήµα ακρόδρυων του Ινστιτούτου Γενε-
τικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων του 
ΕΛΓΟ ∆ήµητρα. 

Ησυνεργασία των παραπάνω φορέων ξεκι-
νά µέσω της έναρξης του µονοετούς έρ-
γου «Προκαταρκτικές δράσεις σε πιλοτι-

κούς αγρούς για ενσωµάτωση νέων τεχνολογιών 
γεωργίας ακριβείας στην βαµβακοκαλλιέργεια», 
το οποίο χρηµατοδοτείται από τη ∆.Ο.Β. και απο-
τελεί τη βάση για επόµενο πολυετές (µάλλον πε-
νταετές) έργο, το οποίο στοχεύει στην ενσωµά-
τωση των νέων τεχνολογιών γεωργίας ακριβείας 
για τη µετάβαση σε πιο αειφόρα συστήµατα πα-
ραγωγής βαµβακιού καθώς επίσης και στην εκ-

παίδευση των αγροτών σε αυτές τις νέες 
τεχνολογίες. Για το σκοπό αυτό έχουν 

επιλεγεί πέντε (5) παραγωγοί κατα-
νεµηµένοι στη χώρα (Βαρδάτες – 

Λαµία, Κιλελέρ, Τρίκαλα Ηµαθί-
ας, Φανάρι-Κοµοτηνής και Καρ-
δίτσα), οι οποίοι έχουν ψηφιο-
ποιηθεί από τους συνεργάτες 
του προγράµµατος µε παράλ-
ληλες ενέργειες προετοιµασί-
ας των αγρών που περιλαµβά-

νουν εδαφικές αναλύσεις, ανα-
λύσεις φυτικού ιστού βαµβακιού 

υπό τις παρούσες συνθήκες καλλι-
έργειας και εγκατάσταση µετεωρολο-

γικών σταθµών προκειµένου να ξεκινήσει η δη-
µιουργία του ιστορικού των αγρών αυτών, ώστε 
την επόµενη χρονιά της έναρξης του προγράµ-
µατος να εναρµονιστούν οι γεωργικές πρακτικές 
σε απόλυτα ελεγχόµενες συνθήκες από την επι-
στηµονική οµάδα έργου. Τα αποτελέσµατα του 
προκαταρτικού προγράµµατος παρουσιάστηκαν 
στο πρόσφατο 2ο Συνέδριο Βάµβακος στην Λά-
ρισα στις 17 Σεπτεµβρίου 2021.

Σκοπός αυτών των δράσεων αυτών είναι η 
προετοιµασία των αγροτών για την αντιµε-
τώπιση όχι µόνο των απαιτήσεων της νέας 

ΚΑΠ 2021-2027 αλλά και των νέων προκλήσε-
ων, οι οποίες οδηγούν όλους τους τοµείς της οι-
κονοµίας προς την 4η βιοµηχανική-τεχνολογική 
επανάσταση. Οι συγκεκριµένες κοινωνικο-οικο-
νοµικές µεταβολές θα οδηγήσουν στην εξάλειψη 
παραγωγικών συστηµάτων παραδοσιακών καλ-
λιεργειών χαµηλής βιωσιµότητας και αειφορίας 
λόγω έλλειψης κατάρτισης των παραγωγών. Επο-
µένως, ο µακροπρόθεσµος στόχος του προτεινό-
µενου έργου είναι η δηµιουργία µιας ικανής δε-
ξαµενής αγροτών υψηλής κατάρτισης στην καλ-
λιέργεια του βαµβακιού, των οποίων οι γεωργι-
κές εκµεταλλεύσεις θα λειτουργήσουν ως υπο-
δειγµατικά παραδείγµατα διάχυσης γνώσης προς 
τους υπόλοιπους καλλιεργητές.

Ηχρήση της γεωργίας ακριβείας σε συνδυ-
ασµό µε την αξιοποίηση και διάδοση της 
ερευνητικής εµπειρίας και την εκπαίδευ-

ση αγροτών, µπορεί µε την απαιτούµενη συνερ-
γασία φορέων (∆ΟΒ και ΕΛΓΟ ∆ήµητρα) να απο-
τελέσει µια ευκαιρία για την επίτευξη των παρα-
πάνω στόχων. Θα ήταν µεγάλη δε παράλειψη να 
µην αναφέρουµε ότι το πρόγραµµα χρηµατοδο-
τείται στην πρώτη του φάση από καθαρά ιδιωτι-
κούς πόρους µε στόχο να επεκταθεί σε όλη τη 
χώρα και να ενταχθεί σε πρόγραµµα του Επιχει-
ρησιακού Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 
για γεωργία ακριβείας στα βαμβάκια

*∆ιευθύνοντος Συµβούλου ΕΛΓΟ ∆ήµητρα

ΑΡΘΡΟ
  ΤOY ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ*
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Πρώτο συνέδριο για
τη µαύρη σταφίδα 
Το πρώτο συνέδριο για τη µαύρη σταφίδα, µε τίτλο 
«Μαύρη σταφίδα: Η συµβολή της στο σύγχρονο 
ελληνικό κράτος» διοργανώνει ο ∆ήµος Αιγιαλείας, 
σε συνδιοργάνωση µε τη ∆ηµοτική Κοινωφελή 
Επιχείρηση Αιγιαλείας ∆Η.Κ.ΕΠ.Α. και τον οργανισµό 
Πριµαρόλια, στο Πολύκεντρο συνεδριακό κέντρο 
Αιγίου στις 2 Οκτωβρίου. Ειδικοί επιστήµονες, 
µελετητές- ερευνητές αναλύουν την ιστορία και τον 
πολιτισµό της µαύρης σταφίδας, καθώς και τη σηµασία 
και την πολυτιµότητα του προϊόντος. Η διοργάνωση 
είναι υβριδική, δηλαδή πέραν της φυσικής παρουσίας 
θα µεταδίδεται διαδικτυακά µέσω live streaming.

Στις 14 Οκτωβρίου
8ο Ελληνογερµανικό
Φόρουµ Τροφίµων
Tο Ελληνογερµανικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό 
Επιµελητήριο διοργανώνει σε συνεργασία µε τη BASF 
ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ και µε το Γραφείο Οικονοµικών 
Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας του Βερολίνου, 
τριήµερο προώθησης των ελληνικών παραδοσιακών 
προϊόντων, µε θέµα τα νωπά φρούτα και λαχανικά. 

Στόχος η σύναψη νέων επαγγελµατικών συνεργασιών 
µέ σα από B2B συναντήσεις ελληνικών και γερµανικών 
επιχειρήσεων. Το 8ο Ελληνογερµανικό Φόρουµ θα 
λάβει χώρα στις 14 - 16 Οκτωβρίου στο Συνεδριακό 
Κέντρο Τράπεζας Πειραιώς στη Θεσσαλονίκη. Την 
πρώτη ηµέρα τοποθετήσεις και σύντοµες παρουσιάσεις, 
τη δεύτερη µέρα συναντήσεις B2B Ελλήνων 
παραγωγών/αγροτικών συνεταιρισµών και γερµανικών 
εταιρειών, που θέλουν να εισάγουν φρουτολαχανικά 
από τη χώρα µας και την τρίτη επισκέψεις σε ελληνικές 
µονάδες παραγωγής της ευρύτερης Βορείου Ελλάδος.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

«Περιµένοντας 
τα Λευκά», σε 
ένα masterclass

Στο πλαίσιο των οινικών 
εκδηλώσεων «ΒορΟινά» η 
ένωση «Οινοποιοί Βορείου 
Ελλάδος» κάνει ένα 
masterclass οινογνωσίας και 
οινογευσίας για τη δυναµική 
κορυφαίων λευκών οίνων της 
Βόρειας Ελλάδας, µε τίτλο 
«Περιµένοντας τα Λευκά» µε 
τον master of wine 
Κωνσταντίνο Λαζαράκη τη 
∆ευτέρα 4 Οκτωβρίου 18:30-
21:00 στην αίθουσα «Garden 
Hall» του Grand Hotel Palace 
στη Θεσσαλονίκη.  Εγγραφή 
στο σύνδεσµο shorturl.at/
jCQY6 στο www.
winemakersofnorthgreece.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ

ΒΕΡΟΙΑ 

∆ρόµοι του βαµβακιού,
τέχνη και παραγωγή

Από 3 Οκτωβρίου έως 14 Νοεµβρίου 
θα παρουσιασθεί στο Εκκοκκιστήριο 
Ιδεών η πρωτότυπη έκθεση «Οι 
δρόµοι του βαµβακιού» µε έργα 15 
καλλιτεχνών, αποφοίτων των σχολών 
καλών Τεχνών Ιωαννίνων, Φλώρινας 
Θεσσαλονίκης και Αλεξανδρούπολης. 
Μία έκθεση που «φωτίζει» τον ρόλο 
του βαµβακιού στην Ηµαθία και τη 
δηµιουργική σχέση της τέχνης µε τον 
αγροτικό κόσµο. Έργα των: Κ. 
Αναστασίου, Β. Βασιλείου, Αφρ. 
Γκρίζη, Κ. Γκώγκου, Αγ. Ζορµπάς, Τζ. 
Ζωγράφου, Γ. Καρβουνιάρη, Κ. 
Καρούλια, Μ. Κουζούνη, Χ. 
Κουρουζίδης, Γ. Χατζηγεωργίου, Μ. 
Λαγού, Β. Σκριβάνου, Κ. Στούµπου, 
Έλλη Τσιλιγκιρίδου, Λ. Τσολαρίδης, Γ. 
Πανταζής. Ώρες λειτουργίας: 10:00 – 
13:00 και 18:00 – 21:00 κάθε µέρα.

ΤΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ
ΤΗΣ AGRENDA

 Μέχρι τις 3 Οκτωβρίου 
πολιτιστικές εκδηλώσεις, εικαστικές  
δράσεις στην πόλη και στα επισκέψιµα 
οινοποιεία, ξεναγήσεις, γευσιγνωσία 
οίνων στο «µωσαϊκό» του Φεστιβάλ 
Τρύγου Νάουσας.

 Το 20ο πανελλήνιο δασολογικό 
συνέδριο µε τίτλο «Σύγχρονες 
προκλήσεις του δάσους στην Ελληνική 
∆ασοπονία και προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος, 200 χρόνια µετά την 
Επανάσταση του ’21» διεξάγεται 3 µε 6 
Οκτωβρίου 2021 στο Πνευµατικό 
Κέντρο ∆ήµου Τρικκαίων «Αθανάσιος 
Τριγώνης» από την Ελληνική 
∆ασολογική Εταιρεία (Ε∆Ε) 

 Στις 5 και 6 Οκτωβρίου 
διοργανώνεται το πρώτο Αραβο-
ελληνικό συνέδριο τρoφίµων  (σε 
ηλεκτρονική µορφή, αποκλειστικά 
αφιερωµένο στον τοµέα των τροφίµων.

 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 19ο Πανελλήνιο Εντοµολογικό 
Συνέδριο από την Εντοµολογική 
Εταιρεία Ελλάδος στο Αγρίνιο 5 µε 8 
Οκτωβρίου.

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

 ∆ιαδικτυακή εκδήλωση Virtual Greek 
Gastronomy Workshop µε Benelux στις 
18-20 Νοεµβρίου από την Περιφέρεια 
Αττικής για την προώθηση των ελληνικών 
τροφίµων και ποτών στις χώρες Benelux 
(Ολλανδία- Λουξεµβούργο-Βέλγιο).

 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.
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται γουρουνάκια για θρέψιµο από 20 
έως 100 κιλά. ∆υνατότητα µεταφοράς στο χώ-
ρο σας. Τηλ.6984/480055.

Πωλούνται 80 πρόβατα γερµανοχιώτι-
κα όλα ετοιµόγεννα, από τα 80 τα 60 διαλε-
κτά.6908/383129.

Πωλείται τράγος αγκλονούµπια 2 ετών. Τηλ. 
6906/032444.

Πωλούνται κατσίκες αγκλονούµπια-µαρτίνες 
από 1 έως 3 ετών. Τηλ. 6906/032444.

Πωλούνται πρόβατα Asaf, περιοχή Γιαννιτσών. 
κος Θεόδωρος. Τηλ. 6986/901829.

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

Πωλούνται δικαιώµατα 12 µεγάλων ζώων. Πε-
ριοχή Αιτωλοακαρνανίας.Τηλ.6980/048507.

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

Πωλούνται εξαιρετικής ποιότητας αρσενι-
κά µοσχαράκια ηλικίας 5 έως 6 µηνών ελληνι-
κής εκτροφής. Περιοχή Κεντρικής Μακεδονίας.
Τηλ.6947/728582.

Πωλούνται 10 κατσικάδες επτά µηνών γνή-
σιες Αγκλονουµπια 550 ευρώ έκαστη. Τηλ. 
6955/316314.

Πωλούνται 2 τράγοι 2 ετών γνήσιοι Αγκλονου-
µπια 650 ευρώ έκαστος. Τηλ. 6955/316314.

Πωλούνται αρσενικά µοσχαράκια εξαιρετικής 
ποιότητας ηλικίας 5 έως 6 µηνών από ελληνι-
κή εκτροφή. Περιοχή Κεντρικής Μακεδονίας.
Τηλ.6947/728582.

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

Πωλούνται πρόβατα Λακον κατευθείαν από 
Γαλλία, περιοχή Λάρισα.Τηλ. 6947/457656.

Πωλούνται αρσενικά µοσχάρια ελληνικής 
εκτροφής µε ελληνικά διαβατήρια. Περιοχή Νο-
µού Ηµαθίας. Τηλ. 6974/930677.

Πωλούνται µοσχίδες Λιµουζιν υψηλής κρεοπα-
ραγωγής περίπου 12 µηνών. Περιοχή Σερρών 
τηλ.6906/779402. 

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

Πωλούνται αγελάδες κρεατοπαραγωγής 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 Βοιωτίας. 
Τηλ.6944/340117.

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

Πωλούνται 6 µοσχίδες Σβιτς και 4 Σίµενταλ για 
ζωή. Τηλ. 6940/840982.

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

Πωλούνται πρόβατα λακόν και 60 ζυγούρια λα-
κόν, γίδια µούρθια, ζαάνεν, αλπίν, αγελάδες λι-
µουζίν για κρεατοπαραγωγή και γαλακτοφόρα.
Πωλούνται και δικαιώµατα. Τηλ. 6906/869090 

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

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

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

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

Πωλούνται 100 γίδες γαλακτοπαραγω-
γής από 2 έως 4 ετών. Περιοχή Πέλλας. Τηλ. 
6978/256862.

Πωλούνται 130 πρόβατα στο νοµό Κεφαλλο-
νιάς.Τηλ.6932/716445.

Πωλούνται 10 γίδες. Περιοχή Θεσπρωτία. Τηλ. 
6944/712611.

Πωλούνται αγελάδες ελευθέρας βοσκής 
µαζί µε µοσχάρια. Περιοχή Φωκίδας. Τηλ. 
6972/076780

Πωλούνται πρόβατα και ζυγούρια φυλής Χί-
ου,έγκυα, πιστοποιηµένα και βελτιωµένα. Περι-
οχή Κεντρικής Μακεδονίας.Τηλ.6995/033571.

Πωλούνται 80 πρόβατα διασταυρωµένα, γεν-
νάνε τέλη Οκτωβρίου, 130 ευρώ το καθένα, τιµή 
συζητήσιµη. Περιοχή Αίγιο.Τηλ.6987/505910.

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

ΖΗΤΗΣΗ

Zητούνται θηλυκά πρόβατα γαλακτοπαρα-
γωγής Λακόν µε πιστοποίηση pedigree. Τηλ. 
6985/556637.

Zητούνται αγελάδες, πρόβατα, γίδια, χοιρινά για 
σφαγή ζώων βάρους.Τηλ.6947/457656.

Ζητούνται προς αγορά 400 πρόβατα και 400 
γίδια. Τηλ. 6932/716445., 6992/135070.

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται δικαιώµατα από 200 στρέµµα-
τα µε καλλιέργεια ρυζιού.Tιµή ευκαιρίας. Τηλ. 
6972/366043.

Πωλούνται βιολογικές µπάλες στρογγυλές 

από ενσίρωµα τριφυλλιού, ενσίρωµα βίκος-µπι-
ζέλι- βρώµη. Περιοχή Θεσσαλονίκης. ∆υνατό-
τητα µεταφοράς στο χώρο σας. Tιµή ευκαιρίας. 
Τηλ.6944/568240.

Πωλούνται άχυρα σε µεγάλες τετράγωνες µπά-
λες από το χωράφι κατευθείαν σε κτηνοτρόφους 
και φορτηγατζήδες. Τηλ. 6947/509187.

Πωλείται βίκος µπιζέλι καθαρισµένος για παρα-
γωγή κτηνοτροφικού σανό για ζώα και χλωρή 
λίπανση, βελτίωση εδάφους, ελιές,αµπέλι, δεν-
δρώδη.Τηλ.6948/423151.

Πωλείται βιολογικό τριφύλλι σε µικρές µπάλες 
µε πιστοποιητικά. Τηλ.6985/556637.

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

Πωλούνται σκόρδα Μαδαγασκάρης κατάλληλα 
για πρώιµη συγκοµιδή.Τηλ.6972295733

Πωλείται γλυκάνισος παραδοσιακός και αρωµα-
τικός κατάλληλος για τσίπουρο, αιθεριο έλαιο και 
θεραπεία από το βήχα, περιοχή Επανοµή Θεσσα-
λονίκης.Τηλ.6978/566420.

Πωλείται από παραγωγό πρωτεϊνούχος φασο-
λιά σε µπάλες των 25 κιλών, κατάλληλη τροφή 
για γιδοπρόβατα και βοοειδή. Περιοχή Καλαµά-
τα. Τηλ.6985/699540, 2722/023246

Πωλούνται δεντρικά δικαιώµατα από 20 στρέµ-
µατα. Τηλ.6972/216536. 

Πωλούνται ρεβύθια βραστερά ποικιλίας Αµορ-
γού φετεινής παραγωγής.Τηλ.6978/566420.

Πωλούνται αχλάδια µεγαλόκαρπα ποικιλίας σίσ-
συ και sanda maria προς ένα ευρω το κιλο. Πε-
ριοχή Σέρρες. Τηλ. 6937/253885

Πωλείται τριφυλλόσπορος νέας εσοδείας, δια-
νοµή σε όλη την Ελλάδα. Περιοχή Σέρρες. Τηλ. 
6937/253885

Πωλείται βρώσιµη βρώµη.Τηλ. 6944/985675.

Πωλούνται 70 τόνοι ελιάς καλαµών, αρί-
στης ποιότητας. Περιοχή Μαγνησίας.
Τηλ.6944/272804.

Πωλείται βίκος, φακή και µπιζέλι για σπόρο. Πε-
ριοχή Λάρισα. 6932/372270.

Πωλούνται καθαρισµένα για σπορά κρι-
θάρι «nure» και βρώµη «αρτζεντίνα» 
τηλ.6972802670

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητούνται υποπροϊόντα δηµητριακών για 
ζωοτροφή. Τηλ. 6974/567958

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται 2 στρέµµατα (4 οικόπεδα ) άρτια 
και οικοδοµήσιµα, εντός σχεδίου, µε πανοραµι-
κή θέα στο Φάρο Κερίου, επι του εθνικού δρό-
µου Κερίου- Ζακύνθου, 200 µέτρα από το χω-
ριό Κερί Ζακύνθου.Τηλ.6937/314086.

∆ιατίθεται µαντρί για ενοικίαση ή πώληση 580 
τ.µ µε 2 αποθήκες, ρεύµα, νερό και 5 στρέµµα-
τα οικόπεδο. Τηλ.6983/717473.

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

Πωλείται αγρόκτηµα 5 στρεµµάτων, ξερικό στο 
δήµο Τανάγρας.Τηλ.6942/547096.

Πωλείται οικόπεδο 2,5 στρέµµατα εντός σχεδί-
ου, κτίζει 600 τ.µ. Τηλ.6992/135070. 

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

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

Eνοικιάζεται ελαιώνας µε 3.500 δέντρα µε 
ελιές καλαµών σε έκταση 100 στρεµµάτων, κα-
λοδιατηρηµένος µε αυτόµατο πότισµα στην πε-
ριοχή Μεσολογγίου. Τηλ.6942/228503.

Προσφέρεται έκταση 150 στρεµµάτων για πώ-
ληση ή ενοικίαση µε καρυδιές, περιφραγµένο σε 
άριστη κατάσταση. Περιοχή Αιτωλοακαρνανίας. 
Τηλ.6942/228503.

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

Ενοικιάζεται αγροτεµάχιο 15 στρεµµάτων για 
φωτοβολταικό πάρκο. Περιοχή 2 ΒΟΥΝΑ Φθι-
ώτιδας. Τηλ. 6944/603429.

Πωλείται οικόπεδο 2 στρεµµάτων στα Ρα-
ζάτα Κεφαλλονιάς, εντός ζώνης , επί τό-
που ρεύµα, νερό, άσφαλτο, κτίζει 200 τ.µ. 
Τηλ.6992/135070.

Πωλείται οικόπεδο 650 τ.µ µε θέα το κορινθι-
ακό κόλπο, υψόµετρο 650 µέτρα. Περιοχή Κο-
ρινθίας. Τιµή ικανοποιητική, συζητήσιµη. Τηλ. 
6937/030859

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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

Πωλούνται 2.500 κεραµίδια σε άριστη κατάστα-
ση. Νοµός Πρέβεζας.Τηλ.6987/072325.

Πωλείται καλλιεργητής 20 δοντιών. Τιµή 200 
ευρώ. Τηλ. 2310/711133.

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

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

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

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

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

Πωλείται ένα κλαδευτικό συρόµενο χιλιάρι και 
ένα φρεζακι Husqvarna.Περιοχή Πιερίας.Τηλ. 
6980/001606.

Πωλούνται 2 θερµοκήπια  βαρέου  τύπου  (15 
µ.πλάτος Χ 68 µ.  µήκος το καθένα). Με υδρορ-
ροή, υδρονέφωση, σταγόνες, τρεις πόρτες και 
δύο παράθυρα. Τηλ. 6980/001606.

Πωλείται τρακτέρ Claas Νexus   101 ίππων δε-
ντροκοµικό, 2900 ώρες. Περιοχή Πιερίας. 
Tηλ.6980/001606.

Πωλούνται ρίπερ µάρκας Ζορµπά 7 νύχια, καλ-
λιεργητής 20 δοντιών, καρούλι Αρβανιτίδη 300 
µέτρων Φ82, καρότσα 4 µέτρων ,σωλήνες 2άρες 
και 3αρες µεταχειρισµένες. Τηλ.2310/711456. 

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

Πωλείται αρµεκτήριο Delaval 24 θέσεων 12Χ2 
αρµεκτικών µονάδων αποτελούµενο από πα-
γίδα 24 ζώων γρήγορης εξόδου µε αυτόµα-
τη ταΐστρα, 6 παλµοδότες ηλεκτρονικού τύπου, 
αυτόµατο πλυντήριο, µονάδα συλλογής γάλα-
κτος 50 lt, αντλία κενού. Τιµή 12.000 Ευρώ.
Τηλ.6947/741230. 

AGRΕ826Πωλούνται αλέτρι Γκλαβά-
νη(10αρακι),2 σβάρνες, µία σκαλιστική µηχανή 
(3αρα), µία αντλία νερού CAPRARI µονοβάθµια. 
Τηλ.6949/093007.

Πωλείται ψεκαστικό θερµοκηπίου και θειαφιστή-
ρας Tηλ. 6980/001606.

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

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

Πωλείται πλατφόρµα 5 τόνων.
Τηλ.6983/717473.

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

Πωλείται αρµεκτήριο Μilk Plan γρήγορης εξό-
δου, 24 θέσεων, µε αυτόµατο τάισµα. Τιµή 7000 
ευρώ.Τηλ.6942/226598.

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

Πωλούνται αγροτικά εργαλεία,τρακτέρ 
Belarus,σπαρτική µηχανή για σιτάρι, δισκοσβάρ-
να ,καλλιεργητής βάµβακος,σκαλιστήρι, καλλιερ-
γητής ρίπερ,χωνί λιπάσµατος και ένα ραντιστι-
κό 500αρι.Τιµή ευκαιρίας. Τηλ.6974/410304. 
2392/031829.

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

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

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

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

Πωλείται δισκοσβάρνα 32αρα.
Τηλ.6982/551234.

Πωλείται άροτρο τετράυνο,12αρι µάρκας Τσά-
νιο. Τηλ.6982/551234.

Πωλείται τρακτέρ Μassey Ferguson ’80 επι-
σκευασµένο µε κουβούκλιο αντιπροσωπείας.
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 Σίνδος. 
Τηλ.: 6972/366043.

Πωλείται αρµεκτήριο Μilk Plan γρήγορης εξό-
δου, 24 θέσεων, µε αυτόµατο τάισµα. Τιµή 7000 
ευρώ.Τηλ.6942/226598.

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

Πωλείται πρέσα χαρτοδεσίας  Bamford  για µι-
κρές µπάλες τιµή 2.300 ευρώ. Περιοχή Σέρρες. 
Τηλ. 6937/253885

Πωλείται σκληρόµυλος 25 ίππων µοτέρ που 
κόβει 5 τόνους την ώρα. Περιοχή Λάρισα. Τηλ. 
6974/567958

Εταιρεία παραγωγής και εµπορίας χηµικών προ-
ϊόντων µε έδρα την Θεσσαλονίκη, αναζητά εξωτε-
ρικό συνεργάτη για την υποστήριξη και προώθη-
ση των προϊόντων της σε κτηνοτροφικές µονά-
δες στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας (κα-
θαριστικά - απολυµαντικά). Email επικοινωνίας: 
info.tchemical@gmail.com 

Πωλείται χορτοσυλλέκτης µε 9 µπράτσα. Περι-
οχή 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 ίππων 
σε τιµή ευκαιρίας. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης.
Τηλ.6972/366043.

Πωλείται ένα φρεζοσκαλιστήρι 5σειρο, σε τι-
µή ευκαιρίας. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.6972/366043.

Πωλείται ένα αναστρεφόµενο άροτρο 3υνο,πολ-
λούς καλλιεργητές και άλλα εργαλεία, σε τι-
µή ευκαιρίας. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.6972/366043.

Πωλείται ένα ραντιστικό. Περιοχή Σίνδος Θεσ-
σαλονίκης, σε τιµή ευκαιρίας Τηλ. 6972366043

Πωλείται ένας στελεχοκόπτης, ένας ισοπεδω-
τήρας και µία πλατφόρµα, σε τιµή ευκαιρίας. Πε-
ριοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης.Τηλ.6972/366043.

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

Πωλείται προετοιµαστής, ρίπερ, καλλιεργητής 
για φαρδύ φύλλο, κεντρόφυγα 4χ4 και ενας κύ-
λινδρος, σε τιµή ευκαιρίας. Περιοχή Σίνδος Θεσ-
σαλονίκης.Τηλ.6972/366043.

Πωλούνται τρακτέρ Stayger 110 άλογα, 4υνο 
άροτρο γκλαβάν, δισκοσβάρνα υδραυλική του 
ζορµπά, ένα ρίπερ,ένα ραντιστικό 600αρι. Περι-
οχή Γέφυρα Θεσσαλονίκης.Τηλ. 2310/7150377.

Πωλούνται 500 τσιµεντοπάσσαλοι Ναουσης για 
αµπέλι. Τηλ.6977/524520.

Πωλείται φυτευτική µηχανή Fender τρισει-
ρη µε δυνατότητα µετατροπής σε 4σειρη.Tηλ. 
6977/524520.

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

Πωλείται αρµεκτήριο 2 προβάτων και παγίδα 12 
θέσεων. Τηλ.6906/402754.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητείται τρακτέρ µεταχειρισµένο σε καλή κατά-
σταση 4x4. Τηλ. 6943/457861

Πωλούνται ενσιρώµατα καλαµπο-
κιού µίγµατος βίκου βρώµης σε µεγάλη 
στρόγγυλη µπάλα µε ενσιρωτικό και εν-
σίρωµα τριφυλλιού σε µεγάλη τετράγω-
νη µπάλα. Τηλ. 6977/440923, E-mail: 
papapg100@gmail.com
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ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Ο τουρισµός συµβάλει στην ανάκαµψη µιας χώ-
ρας όταν χρησιµοποιεί τοπικά προϊόντα-υπηρε-
σίες. Ως εκ τούτου και ο πρωτογενής µέσω και 
του αγροτουρισµού θα µπορούσε να λειτουργή-
σει ενισχυτικά προς αυτή την κατεύθυνση. Στη 
γειτονική Ιταλία, οι ξενοδόχοι διαθέτουν το 70% 
σε ιταλικά προϊόντα, ενώ στη χώρα µας µόλις το 
7% των συνολικών εξόδων διοχετεύεται σε ελ-
ληνικά προϊόντα και υπηρεσίες. Όπως παρατη-
ρεί ο αγροτολόγος ∆ηµήτρης Μιχαηλίδης, «δεν 
µοιάζει να υποστηρίζει ο ελληνικός τουρισµός 
την ελληνική οικονοµία και την ελληνική κοι-
νωνία. Περισσότερο µοιάζει να κάνουν αποικι-
οκρατικής µορφής business στην Ελλάδα κά-
ποιοι επιχειρηµατίες τουρισµού ….».  Ενδεικτι-
κό της στρέβλωσης είναι ότι σε ΙΕΚ που θα λει-

τουργήσει φέτος στη ∆υτική Μακεδονία, υπάρ-
χει η ειδικότητα «Τεχνικός Αγροτουρισµού» στην 
Οµάδα Προσανατολισµού «Επαγγέλµατα Τουρι-
στικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενί-
ας». Στο αναλυτικό πρόγραµµα της εν λόγω ειδι-
κότητας αναφέρεται η ίδρυση και διοίκηση αµι-
γώς αγροτουριστικής µονάδας, έννοια η οποία 
σύµφωνα µε τον ∆ηµήτρη Μιχαηλίδη είναι «α-
παράδεκτη», καθώς δεν υπάρχει «αµιγώς αγρο-
τουριστική µονάδα», υπάρχουν µόνο χώροι φι-
λοξενίας σε αγροικία. Οι παραπάνω αναφορές 
έγιναν µε αφορµή την 27η Σεπτεµβρίου, που έ-
χει ορισθεί ως Παγκόσµια Ηµέρα Τουρισµού. Ό-
πως επισηµάνθηκε, ο αγροτουρισµός είναι η πα-
ροχή τουριστικών υπηρεσιών (εστίαση, διαµονή, 
ξενάγηση, συµµετοχή κλπ) από αγρότες στις ε-
γκαταστάσεις τους σε φιλοξενούµενους. Αντίθε-
τα, ο τουρισµός υπαίθρου δεν προσφέρεται απα-
ραίτητα από επαγγελµατία αγρότη.

Για τον τουρισµό λειτουργούν εξειδικευµένα ΙΕΚ, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα 
και Πανεπιστηµιακές Σχολές και ιδιωτικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες, ενώ για τον 
αγροτουρισµό δεν λειτουργούν γνωστές σχολές. 

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Αγροτουρισμός, όχι 
τουρισμός υπαίθρου
Στρέβλωση η άσκηση του αγροτουριστικού επαγγέλματος 
από επιχειρηματίες του τουρισμού και όχι από τους αγρότες
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Ημιτελικοί στο 
Nations League
Ματς Ιταλία-Ισπανία και Βέλγιο-Γαλλία

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Γεύση από Euro θα έχει η βδοµά-
δα που µας έρχεται, καθώς στη σέ-
ντρα θα βρίσκονται οι Εθνικές Ο-
µάδες Ιταλίας, Ισπανίας, Βελγίου 
και Γαλλίας στα πλαίσια των ηµι-
τελικών του UEFA Nations League, 
λίγες µέρες πριν ξεκινήσουν οι µά-
χες για τα προκριµατικά του Μου-
ντιάλ 2022. Συγκεκριµένα, την ερ-
χόµενη Τετάρτη η πρωταθλήτρια 
Ευρώπης Ιταλία θα αντιµετωπίσει 
την Ισπανία στο πρώτο σετ ηµιτε-
λικών, και, την επόµενη ηµέρα, το 
Βέλγιο θα κοντραριστεί απέναντι 
στη Γαλλία. Ο τελικός θα διεξα-
χθεί την Κυριακή 10 Οκτωβρίου. 

Πριν απ’ όλα αυτά όµως, σε επίπεδο 
συλλόγων και συγκεκριµένα στην 
Πρέµιερ Λιγκ, διεξάγεται το πολύ 
σπουδαίο ντέρµπι ανάµεσα στη Λί-
βερπουλ και την Μάντσεστερ Σίτι 
(Κυριακή 3 Οκτωβρίου). Η Λίβερ-
πουλ µετά από 6 αγωνιστικές εί-
ναι πρωτοπόρος στο βαθµολογία 
και µόλις ένας βαθµός τη χωρίζει 
από την οµάδα του Πεπ Γκουαρ-
ντιόλα. Εν τω µεταξύ, δεν έχει τέ-
λος ο κατήφορος για την Μπαρτσε-
λόνα, η οποία έχασε 3-0 από την 
Μπενφίκα στα πλαίσια του Τσά-
µπιονς Λιγκ. Είναι φανερό ότι ο 
Κούµαν µετράει µέρες στον πάγκο, 
και µάλλον, το µατς των Μπλαου-
γκράνα µε την Ατλέτικο Μαδρίτης 
να είναι το τελευταίο του. 

Πρώτο τζάµπολ για την Ευρωλίγκα την περασµένη 
εβδοµάδα, µε τις οµάδες να ξαναµπαίνουν στα παρκέ 
το διήµερο 7-8 Οκτωβρίου για τη δεύτερη εβδοµάδα 
της κανονικής περιόδου. Ο Παναθηναϊκός θα 
αναµετρηθεί εντός έδρας µε τη Φενερµπαχτσέ, ενώ 
την επόµενη µέρα η οµάδα του Ολυµπιακού 
υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης. 

Τζάμπολ εντός έδρας
στην Ευρωλίγκα  

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

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Έβερτον 14.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Τσέλσι – Σαουθάµπτον 17.00 COSMOTE SPORT 3 HD

Μπάσκετ (Μπάσκετ Λιγκ)

1η αγωνιστική 20.00 ΕΡΤ3

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Άρης – Απόλλων Σµύρνης 20.30 Novasports Prime

Τένις (Σικάγο, WTA 500)

Αγώνας 23.00 COSMOTE SPORT 9 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναιτωλικός – ΑΕΚ 16.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Ατρόµητος – ΠΑΣ Γιάννινα 16.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Τένις (Σόφια, ATP 250)

Αγώνας 16.30 COSMOTE SPORT 6 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΟΦΗ – ΠΑΟΚ 18.15 COSMOTE SPORT 2 HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Σίτι 18.30 COSMOTE SPORT 3 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Ολυµπιακός – Παναθηναϊκός 20.30 Novasports Prime

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Έβερτον 14.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Τσέλσι – Σαουθάµπτον 17.00 COSMOTE SPORT 3 HD

Μπάσκετ (Μπάσκετ Λιγκ)

1η αγωνιστική 20.00 ΕΡΤ3

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Άρης – Απόλλων Σµύρνης 20.30 Novasports Prime

Τένις (Σικάγο, WTA 500)

Αγώνας 23.00 COSMOTE SPORT 9 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναιτωλικός – ΑΕΚ 16.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Ατρόµητος – ΠΑΣ Γιάννινα 16.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Τένις (Σόφια, ATP 250)

Αγώνας 16.30 COSMOTE SPORT 6 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΟΦΗ – ΠΑΟΚ 18.15 COSMOTE SPORT 2 HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Σίτι 18.30 COSMOTE SPORT 3 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Ολυµπιακός – Παναθηναϊκός 20.30 Novasports Prime

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Κυριακή 3 Οκτωβρίου

Σάββατο 2 Οκτωβρίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Τι δείχνουν   
τα μαγειρέματα 
και πού κολλάει
η πληρωμή του τσεκ 

Πρώτη φορά    
τόσο ψηλά αλλά  
και τόση γκρίνια 
με το βαμβάκι 

Οι τελευταίες  
αλλαγές στον ΕΛΓΟ  
και πώς κουμπώνουν 
με τις πιστοποιήσεις

Τέντογλου για κορυφαίος
Ο «χρυσός» ολυµπιονίκης Μίλτος 
Τεντόγλου είναι υποψήφιος για 
τον τίτλο του κορυφαίου αθλητή 
της χρονιάς στην Ευρώπη, όπως 
ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή 
Οµοσπονδία. Ο 23χρονος 
πρωταθλητής του µήκους,  
βρίσκεται στο Νο1 του ράνκινγκ 
και διεκδικεί το βραβείο ανάµεσα 
στους 10 κορυφαίους Ευρωπαίους 
αθλητές για το 2021, ανάµεσά 
τους και ο Ντουπλάντις. 

Άστρο Κριστιάνο 
Το λαµπερό άστρο του Κριστιάνο 
έλαµψε και πάλι στο Θέατρο των 
Ονείρων. Ο Πορτογάλος σούπερ 
σταρ χτύπησε στις καθυστερήσεις 
και η Γιουνάιτεντ επικράτησε µε 
2-1 της εξαιρετικής Βιγιαρεάλ στα 
πλαίσια του Τσάµπιονς Λιγκ. Η 
οµάδα του Σόλσκιερ 
επικεντρώνεται πλέον στο 
σπουδαίο µατς ενάντια στην 
Έβερτον το Σάββατο 2 Οκτωβρίου.

Ανανέωση για δύο
Αρκετά ικανοποιηµένη φαίνεται 
πως είναι η ΑΕΛ από όσα 
δείχνουν οι Αµπούντ Οµάρ και 
Γιώργος Μαϊδανός και γι’ αυτό 
θέλει να τους κρατήσει για πολλά 
χρόνια. Το οξύµωρο είναι ότι ο 
πρώτος αποκτήθηκε στη 
µεταγραφική περίοδο που µόλις 
έκλεισε. Έχει, δηλαδή, ελάχιστο 
χρόνο στον κάµπο. Κι όµως οι 
«βυσσινί» επιθυµούν να του 
κάνουν νέο συµβόλαιο, όπως 
υποστηρίζουν.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’



ΓΙΑ ΦΡΟΎΤΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ

Fresher

 ΕΡΧΕΤΑΙ

9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA
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Μ
ε την άνοδο του χρηµατιστηρίου 
οι τιµές για το ελληνικό βαµβάκι 
πλησιάζουν τα 110 σεντς ανά λί-
µπρα. Ωστόσο έχουν µειωθεί οι 

πωλήσεις, καθώς οι φιξ τιµές που πληρώνουν 
τα κλωστήρια µέσα σε λίγες ώρες χάνουν την 
ελκυστικότητα τους, λόγω του ράλι. Κερδί-
ζουν έδαφος οι διαπραγµατεύσεις για ανοι-
χτά συµβόλαια µε εµπορικούς οίκους, καθώς 
ο εκκοκκιστής µπορεί να φιξάρει αργότερα.

  Ανάκαµψη τιµών στην εγχώρια αγορά 
σκληρού σίτου µετά από µερικές εβδοµάδες 
υποτονικότητας. Οι δείκτες στην Ευρώπη πή-
ραν από 10-15 ευρώ ο τόνος και η εξαγωγή 
φαίνεται να κυµαίνεται στα 470 ευρώ FOB, 
χωρίς όµως να ακούγονται πράξεις.

Πάνω από 1 δολάριο 
η τιμή στο βαμβάκι

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

233

264

209,5

3,20

473,90

1319,60

17,37

88,60

129,85

104,65

233

264

209,5

3,28

488,00

1285,20

16,84

89,80

126,250

104,51

233

264

209,5

3,31

476,50

1272,60

17,50

87,27

124,200

105,23

233

258

209,5

3,34

515,60

1293,20

17,19

74,32

128,57

105,78

288

258

209,5

3,28

513,90

1284,20

17,32

76,55

128,57

106,03

295

275

250

3,19

511,50

1251,60

18,19

85,30

125,20

105,98

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

385

450 490

94,30

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

26/08 02/09

93,15

09/09 16/09

93,50

490 490
500

93,94 91,90
103,70

23/09 30/09
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Εντυπωσιακή άνοδος τιµών µε ρεκόρ δεκαετίας

300

290

280

270

260

250

240

¤/τόνοςσέντς/λίµπρα
103,70  

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

275

KΑΛΑΜΠΟΚΙ
210

200

190

180

170

160

150

250 

ΚΡΙΘΑΡΙ
2.000

1.500

1.000

500

0

Παρθένο Βιοµ/νικοί
άσοι

Εξτρα
παρθένο

¤/κιλό
3,19     

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

ΑΠΡ MAI IOYN

Πάνω από 10 σεντς ανά λίµπρα 
κερδίζει η διεθνής τιµή βάµβακος που 
έσπασε τις αντιστάσεις των 96 σεντς 
υπερβαίνοντας το δολάριο 

Ενίσχυση των 10 ευρώ ο τόνος 
καταγράφει η λίστα της Φότζια έπειτα 
από µερικές εβδοµάδες στασιµότητας

Ανοδικά κινήθηκαν οι τιµές για το 
καλαµπόκι στην Ιταλία, 
κερδίζοντας 11 ευρώ ο τόνος 
µέσα σε µια εβδοµάδα

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

Στα 3,19 ευρώ το κιλό υποχώρηαε η 
µέση τιµή του έξτρα παρθένου 
ελαιολάδου στην Ισπανία, ενόψει 
ανησυχιών για τη ζήτηση

30
ΑΠΡ

30
MAI

30
IOYN

500

230

220

210

200

190

180

¤/τόνος ¤/τόνος

69.00

68.00

66.00

65.00

52.00

50.00

48.00

IOYΛ ΑΥΓ ΣΕΠ
30

IOYΛ
30

ΑΥΓ
30

ΣΕΠ
30

ΑΠΡ
30

MAI
30

IOYN
30

IOYΛ
30

ΑΥΓ
30

ΣΕΠ
30

MAI
30

IOYN
30

IOYΛ
30

ΑΥΓ
30

ΣΕΠ
30

MAI
30

IOYN
30

IOYΛ
30

ΑΥΓ
30

ΣΕΠ

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Νέα άνοδο σηµειώνει η τιµή σκλη-
ρού σίτου στην ιταλική αγορά, που 
διαµορφώνεται πλέον στα 500 ευ-
ρώ ο τόνος σε µια εξέλιξη, η οποία 
έρχεται να επαναφέρει σε τροχιά α-
νοδικής αντίδρασης την εγχώρια α-
γορά, που έχει σταθεροποιηθεί προς 
το παρόν σε ένα εύρος ανάµεσα σε 
46 και 48 λεπτά το κιλό. Παράλλη-
λα µε την ώθηση των 10 ευρώ το κι-
λό για την πρώτη ποιότητα στη Φό-
τζια, η ελληνική παραγωγή συσσω-
ρεύεται σταθερά στα χέρια πέντε – έ-
ξι εµπόρων, κάτι που σηµαίνει πως 
τα θεµελιώδη µπορούν να φουσκώ-
σουν µε µεγαλύτερη αποφασιστικό-
τητα τις τιµές για το προϊόν. Η φε-
τινή παραγωγή υπολογίζεται γύρω 
στους 700.000 µε 750.000 τόνους, 
µε τις ανάγκες της εσωτερικής α-
γοράς (µύλοι/βιοµηχανίες ζυµαρι-
κών) να ανέρχονται περίπου στους 
400.000 τόνους. Συνήθως οι εξα-

γωγές της χώρας κυµαίνονται γύ-
ρω από τους 250.000 τόνους. Αυτή 
τη στιγµή, τα συµβόλαια έχουν ήδη 
καλύψει 200.000 τόνους. Άνθρωποι 
της αγοράς εκτιµούν πως τις επόµε-
νες εβδοµάδες οι τιµές θα ξεπερά-
σουν τα 500 ευρώ το κιλό και στην 
εγχώρια αγορά, αφού «ακόµα δεν 
έχει γίνει το µεγάλο άλµα».

Κάτι όµως που αξίζει προσοχής, 
είναι µια διαφαινόµενη στροφή στη 
διάθεση της αγοράς, όσο ακόµα η 
περίπτωση της Evergrande εξακο-
λουθεί να πονοκεφαλιάζει επενδυ-
τές και αναλυτές. Συν τοις άλλοις, 
τα funds αρχίζουν και χάνουν το εν-
διαφέρον τους και βλέπουν πλέον 
περισσότερα περιθώρια στην πτώ-
ση παρά στην άνοδο. Το ενδεχόµε-
νο ενός γενικευµένου sell-off σε µε-
τοχές και commodities σαν κι αυτό 
που περιγράφει σε τελευταία της έκ-
θεση η City αναµένεται να προκα-
λέσει µια διόρθωση και στις αγορές 
αγροτικών εµπορευµάτων. Ωστόσο 
αξίζει να σηµειωθεί ότι τουλάχιστον 

για φέτος η προσφορά είναι περιο-
ρισµένη στο µεγαλύτερο εύρος των 
προϊόντων, η ζήτηση υψηλή και µια 
ενδεχόµενη διόρθωση θα επιδρούσε 
θετικά σ’ αυτήν, αφού η φυσική αγο-
ρά θα ανταποκρινόταν µε µεγαλύτε-
ρη ευχέρεια. Υπό αυτή την έννοια, ο 
αντίκτυπος ενός γενικού sell off δεν 
θα µπορούσε να προκαλέσει δρα-
µατικές αλλαγές στις λίστες τιµών. 

Ειδικά στην περίπτωση του σκλη-
ρού σίτου, που δεν ανήκει καν στην 
κατηγορία των commodities και που 
όπως είχε αναδείξει η Agrenda στο 
προηγούµενο φύλλο της 25ης Σε-
πτεµβρίου, δεν έχει αρκετές ποσό-
τητες ώστε να καλύψει ικανοποιη-
τικά τη ζήτηση.

Πάτησε τα 500 ευρώ το σκληρό στη Φότζια
Επιστρέφει σε ανοδική τροχιά η εγχώρια αγορά, που διεκδικεί ξανά τα 50 λεπτά το κιλό 
 Με τα 4/5 των εξαγωγών να έχουν ήδη καλυφθεί, αναµένεται νέο άλµα τιµών παραγωγού 

Πολύ καλή ποιότητα, 
µειωµένες έως και στο µισό 
στρεµµατικές αποδόσεις και 
τιµή έως και 1 ευρώ το κιλό 
είναι η εικόνα για την 
καλλιέργεια της φακής φέτος. 
Οι έµποροι, λόγω του 
αυξηµένου κόστους στα 
µεταφορικά, φαίνεται πως 
περιόρισαν τις εισαγωγές, 
εστιάζοντας στο εγχώριο λίγο 
προϊόν. Στην Αµπελιά 
Φαρσάλων το στήσιµο της 
παραγωγής ήταν περίπου στα 
150 κιλά ανά στρέµµα, λόγω 
έντονων διακυµάνσεων του 
καιρού όλο το χειµώνα, που 
σόκαραν τα φυτά και η τιµή 
στα 0,90 ευρώ. Αρκετά 
µειωµένες οι εκτάσεις της 
φακής και στο ∆ήµο Κιλελέρ, 
µε τις αποδόσεις περί τα 160 
µε 200 κιλά το στρέµµα και 
τιµή 0,80 έως 1 ευρώ το κιλό.
Στη ∆υτική Μακεδονία, µε τις 
αποδόσεις κατά µέσο όρο
στα 100 κιλά το στρέµµα και 
την τιµή για όσους 
συνεργάζονται συµβολαιακά 
µε τα «Προϊόντα Γης Βοΐου» 
ήταν έως 0,90 ευρώ το κιλό.

ΕΩΣ 1 ΕΥΡΩ ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ
Η ΛΙΓΗ ΦΑΚΗ ΦΕΤΟΣ

Βιώνουµε στιγµές που σπάνια επαναλαµβάνονται. Το 
βαµβάκι όχι µόνο έσπασε τα 100 σεντς, αλλά τράβηξε 
πορεία για ακόµα υψηλότερες τιµές. Βασική αιτία, 
οι συνεχιζόµενες τοποθετήσεις κερδοσκοπικών 
κεφαλαίων στα περισσότερα εµπορεύµατα και ειδικά 
για το βαµβάκι το σπάσιµο τεχνικών σηµείων 
αντίστασης. Στη φυσική αγορά η Κίνα αγοράζει, ενώ 
ακούγονται προβληµατάκια µε καιρικές συνθήκες στην 
Ινδία και τις ΗΠΑ. Τα εµπορεύµατα εξακολουθούν να 
είναι της µόδας για τα γνωστά µας funds και κανείς 
δεν ξέρει πόσο ακόµα. Μέχρι τότε είναι θεµιτό να 
εκµεταλλευτούµε όλοι µε σύνεση το ράλι των τιµών.

ΝEA ΥOΡKH
Η ξέφρενη άνοδος φυσικά και έχει µπλοκάρει τόσο 
τους αγοραστές όσο και τους πωλητές. Οι κλωστές που 
έχουν ανάγκη από βαµβάκι προσπαθούν να δελεάσουν 
τους εκκοκκιστές µε φιξ τιµές, οι οποίες όµως µόλις 
την επόµενη µέρα δεν φαίνονται και τόσο 
υποσχόµενες. Μια πιο αποτελεσµατική λύση δίνουν 
αυτή την εποχή οι πωλήσεις σε ανοιχτές τιµές βάσει 
∆εκεµβρίου ‘21. Η βάση (πριµ) επί των τιµών του 
χρηµατιστηρίου µπορεί µεν να έχει µειωθεί από 
τα πρόσφατα υψηλά, εντούτοις ο πωλητής έχει 
τη δυνατότητα να επωφεληθεί όσο επιθυµεί 
ο ίδιος από το χρηµατιστηριακό αυτό ράλι.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Η προσφορά είναι περιορισµένη 
και η ζήτηση υψηλή για το σκληρό. 

ΝΕΟ ΑΛΜΑ ΤΙΜΩΝ
Οι τιµές αναµένεται να 

ξεπεράσουν τα 500 ευρώ 

στην εγχώρια αγορά, αφού 

δεν έχει γίνει ακόµα το άλµα 

Συνεδρίαση 29/09/2021
Μήνας Κλείσιµο Μεταβολή

Δεκέμβριος ‘21  101,94 +1,91

Μάρτιος ‘22 100,74 +2,04
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Τρίτη
28/09
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01/09

Τετάρτη
29/09

Πέµπτη
23/09

∆ευτέρα
27/09

Παρασκευή
24/09
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95.99
98.05
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Το 10 µε 15% της συνολικής ε-
τήσιας παραγωγής τριφυλλιού 
βρίσκεται ακόµα στα χωράφια 
και σε αποθήκες παραγωγών, µε 
τη ζήτηση στην εγχώρια αγορά 
να ωθεί τις τιµές σε νέα άνοδο 
2 λεπτών το κιλό. Το τελευταίο 
διάστηµα το τριφύλλι πληρώνε-
ται µε 27 λεπτά το κιλό στο χω-
ράφι, έχοντας σηµειώσει άνοδο 
από τα 25 λεπτά που διαπραγµα-

τευόταν τις προηγούµενες εβδο-
µάδες. Οι διαθέσιµες ποσότητες 
έχουν περιοριστεί πλέον σηµα-
ντικά, µε ανθρώπους της αγο-
ράς να αποδίδουν στην ανισορ-
ροπία προσφοράς και ζήτησης 
την τελευταία ενίσχυση. 

Ενδεικτικά, το κόστος των ζω-
οτροφών πλέον µεταφράζεται σε 
αυξήσεις στα κοστολόγια της τά-
ξης των 50.000 ευρώ συγκριτι-

κά µε τα δεδοµένα της περσινής 
χρονιάς για µια καλά οργανωµέ-
νη αιγοπροβατοτροφική µονάδα 
µεγέθους 2.000 ζώων. 

Στην περίπτωση της αγελαδο-
τροφίας, το κόστος αυτό µεταφρά-
ζεται σε επιπλέον 6 λεπτά το κιλό 
για το αγελαδινό γάλα, όπου µά-
λιστα στην εν λόγω ζώνη δεν έχει 
γίνει µέχρι στιγµής κάποια βελτίω-
ση των τιµών από τις βιοµηχανίες. 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Πορεία επιστροφής στα υψηλά Σε-
πτεµβρίου των 290 ευρώ ο τόνος 
παίρνει εκ νέου η εγχώρια αγο-
ρά καλαµποκιού, µε τις µεγάλες 
αγορές βιοµηχανιών στον κλάδο 
της πτηνοτροφίας να σχηµατίζουν 
υψηλότερα επίπεδα τα τελευταία 
24ωρα. Περίπου 20 ευρώ ο τόνος 
ανέβηκε η τιµή στο καλαµπόκι τις 
προηγούµενες ηµέρες σε παραγ-
γελίες κοτοπουλάδικων που όλο 
το προηγούµενο διάστηµα αγό-
ραζαν µε 230 ευρώ, σε µια εξέλι-
ξη που σηµατοδοτεί συνθήκες ε-
νίσχυσης τιµών στην υπόλοιπη α-
γορά. Προς το παρόν η τιµή παρα-
γωγού για το σπυρί δείχνει να δι-
ατηρείται περί τα 26-27 λεπτά το 
κιλό, έπειτα από τη διόρθωση που 
σηµειώθηκε πριν από µερικές ε-
βδοµάδες, η οποία συνέπεσε µε 
την κορύφωση της συγκοµιδής. 

Άνθρωποι της αγοράς προεξο-
φλούν ότι τις προσεχείς εβδοµά-
δες αποκλείεται να διαµορφωθούν 
χαµηλότερες τιµές, εντοπίζοντας 
µια καθαρά ανοδική τάση στην 
αγορά. Άλλωστε οι τιµές εισαγω-
γής ελάχιστα αποκλίνουν από ε-
κείνες του ελληνικού προϊόντος, 
κάτι που σε πρώτη φάση λειτουρ-
γεί ως στήριγµα για τη διατήρη-
ση της αγοράς και που στη συνέ-
χεια εκτιµάται ότι θα πυροδοτήσει 
έναν επόµενο ανοδικό κύκλο στις 
τιµές που ακούγονται στο εµπόριο. 
Ήδη η τιµή παραγωγού που δια-
µορφώνει η λίστα τιµών της Μπο-
λόνια, διαµορφώνουν τα 275 ευ-
ρώ ο τόνος, έπειτα από µια άνο-

δο της τάξης των 11 ευρώ ο τόνος 
συγκριτικά µε τις τιµές της προη-
γούµενης εβδοµάδας. 

Υπενθυµίζεται εν τω µεταξύ ότι 
φέτος δεν αναµένονται µεγάλες 
ποσότητες από την Ανατολική Ευ-
ρώπη και ιδίως από τη Βουλγαρία, 
αφού εκτός του ότι οι τιµές παρα-
γωγού ούτε εκεί είναι τόσο αντα-
γωνιστικές όσο άλλες χρονιές, οι 
µεσάζοντες καλούνται να συνυπο-
λογίσουν και το κόστος των µετα-
φοράς είτε οδικώς είτε µε καρά-
βι, το οποίο έχει γίνει µάλλον α-
παγορευτικό για τις ποσότητες 
που χρειάζεται η χώρα.

Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, το 
κόστος του φορτηγού από τη Βό-
ρεια Βουλγαρία ως τη Θεσσαλο-
νίκη ανέρχεται σε 1.200 ευρώ το 
διάστηµα αυτό, µε την τιµή για το 
σπυρί που φεύγει από τους Βούλ-
γαρους στα 220 µε 230 ευρώ ο τό-
νος να φτάνει κατ’ επέκταση στη 
Μακεδονία στα 268 µε 278 ευρώ 
ο τόνος. Πέραν αυτού, οι µεγά-
λοι παραγωγοί έχουν ήδη κλεί-
σει συµφωνίες µε Κινέζους εισα-
γωγείς, οι οποίοι σκουπίζουν µε-
γάλες ποσότητες και πληρώνουν 
µετρητοίς. Συνεπώς προτιµώνται 
από τους Έλληνες εισαγωγείς που 
αγοράζουν µικρότερες ποσότητες.

Η παγκόσµια παραγωγή καλα-
µποκιού για το 2021-2022, σύµ-
φωνα µε έκθεση του υπουργείου 
Γεωργίας των ΗΠΑ, αναθεωρήθη-
κε ανοδικά σε 1.197,7 εκατ. τό-
νους (+11,7 εκατ. τόνους σε σχέ-
ση µε την προηγούµενη πρόβλε-
ψη), προερχόµενη κυρίως από 

αύξηση της παραγωγής σε Κίνα 
και Αργεντινή. Λόγοι της αναθε-
ώρησης αποτέλεσαν οι βελτιωµέ-
νες καιρικές συνθήκες και οι πρό-
σφατες βροχοπτώσεις στις εν λό-
γω περιοχές, ενισχύοντας, παράλ-
ληλα, τις στρεµµατικές αποδόσεις, 
ενώ αναµένεται να ενθαρρύνουν 
επιπλέον τη σπορά καλαµποκιού. 

Για την Κίνα, η χρήση καλα-
µποκιού για ζωοτροφές αναµέ-
νεται να µειωθεί κατά 3 εκατ. τό-
νους τη σεζόν 2021-2022 και το 
παγκόσµιο εµπόριο να ενισχυθεί 
σε 192,4 εκατ. τόνους (+1,0 εκατ. 
τόνους), µε ενισχυµένες τις εξα-
γωγές της Αργεντινής. 

Υπό φυσιολογικές συνθήκες, η 
αγορά ακολουθεί µια ανοδική πο-
ρεία πλησιάζοντας προς τους χει-
µερινούς µήνες, κατά τους οποίους 
η ζήτηση από τις κτηνοτροφικές 
µονάδες ενισχύεται, µε το µοµέ-
ντουµ στο διεθνές εµπόριο να δι-
ατηρείται από τις σοδειές της Λατι-
νικής Αµερικής. Μέχρι σήµερα έ-
χει φανεί ότι το µοτίβο αυτό υπερ-
τονίζεται όσο το κύµα του πληθω-
ρισµού παγκοσµίως εδραιώνεται.

Κινήσεις ανόδου στην αγορά καλαµποκιού
Προετοιµάζουν για νέα υψηλά τιµών
Στα 275 ευρώ η λίστα της Μπολόνια, αυξηµένη ζήτηση από τα κοτοπουλάδικα

Με 27 λεπτά, µε νέα άνοδο 2 λεπτών
φεύγει από το χωράφι το τριφύλλι

ΑΠΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Το κόστος των µεταφοράς 

είτε οδικώς είτε µε καράβι 

από την Ανατολική Ευρώπη 

και κυρίως τη Βουλγαρία 

καθιστά τις εισαγωγές στη 

χώρα µας σχεδόν 

απαγορευτικές

ΠΡΟΣ ΚΙΝΑ 
Οι µεγάλοι παραγωγοί έχουν 

ήδη κλείσει συµφωνίες µε 

Κινέζους εισαγωγείς, που 

πληρώνουν τοις µετρητοίς

Σ
την ελληνική αγορά σκλη-
ρού σίτου τα πράγµατα εί-
ναι λίγο στάσιµα, χωρίς 
αυτό να σηµαίνει ότι οι 

τιµές πιέζονται. Αντιθέτως διακρί-
νονται σηµάδια αντίδρασης µετά 
την απότοµη πτώση από τα υψη-
λά που σηµειώθηκαν πριν λίγες 
εβδοµάδες. Η τοπική αγορά εξα-
κολουθεί και προσφέρει στήριξη 
στις ελληνικές τιµές, ενώ η εξα-
γωγή βρίσκεται περίπου στα 470 
ευρώ ο τόνος FOB δίχως να έχουν 
ακουστεί νέες πράξεις. Το σενά-
ριο της σταθεροποίησης σε υψη-
λά επίπεδα φαίνεται για την ώρα 
το πιθανότερο, µέχρι να φτάσου-
µε κοντά στις νέες σπορές. 

Στα σκληρά σιτάρια, στις τιµές 
της Φότζια 
είχαµε ανά-
καµψη κατά 
10 ευρώ ο τό-
νος µετά από 
τρεις εβδοµά-

δες στασιµότητας. Συγκεκριµένα 
για τα ποιοτικά σιτάρια µε ειδικό 
βάρος 79 kg/hl, υαλώδη 80% και 
πρωτεΐνη 12% η τιµή αποθήκης ε-
µπόρου κυµαίνεται στα 495-500 
ευρώ ο τόνος. Επίσης για τη δεύ-
τερη ποιότητα µε ειδικό βάρος 78 
kg/hl, υαλώδη 65% και πρωτεΐνη 
11,5% η τιµή αποθήκης εµπόρου 
διαπραγµατεύεται στα 485-490 ευ-
ρώ ο τόνος. Στη Γαλλία οι τιµές ε-
πίσης αντέδρασαν κατά 15 ευρώ, 
πιάνοντας τα 415 ευρώ ο τόνος. Η 
άνοδος οφείλεται κυρίως στην αυ-
ξηµένη ζήτηση από τη Νότια Ευρώ-
πη και τις βορειο-αφρικανικές χώ-
ρες σε συνδυασµό µε την αδυνα-
µία του Καναδά φέτος να καλύψει 
σηµαντικό µέρος των ζητήσεων. 

Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, 
η εκτίµηση για εξαιρετικά χαµη-
λά αποθέµατα σιτηρών, καλαµπο-
κιού και σόγιας στις ΗΠΑ φυσικά 
και αύξησε τις τιµές του µαλακού 
σίτου. Στην άνοδο βοήθησε φυσι-
κά και η γενικευµένη αύξηση τι-
µων των εµπορευµάτων, παρά την 
παράλληλη ισχυροποίηση του δο-
λαρίου.  Στη Γαλλία, τέλος, οι τι-
µές ενισχύθηκαν κατά 8 ευρώ ο 
τόνος µέσα σε µια εβδοµάδα λαµ-
βάνοντας δυναµική από το Σικά-
γο. Οι τιµές συµβολαίων ∆εκεµ-
βρίου ‘21 διαπραγµατεύονται στα 
258 ευρώ ο τόνος. 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΠΡΩΤΗ ΑΝΟ∆ΙΚΗ 
ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ ΣΤΟΥΣ 
∆ΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ
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Με τους καλύτερους οιωνούς προδιαγράφεται η φετινή εµπορική σεζόν για το ελληνικό ακτινίδιο, καθώς σχεδόν τρεις εβδοµάδες πριν ξεκινήσει 
να συγκοµίζεται το προϊόν στη χώρα µας, οι παραγωγοί «πολιορκούνται» από εµπόρους και διακινητές από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό 
και, ήδη, έχουν κλειστεί συµφωνίες για ολόκληρα κτήµατα µε τιµές που φτάνουν έως και το 1,05 ευρώ το κιλό.

Ένας ακόµη κίνδυνος, ωστόσο, που υπογραµµίζεται από 
το σύνολο των συνοµιλητών µας είναι να χαθεί ο έλεγχος 
ενός µέρους της διακίνησης του προϊόντος από τα ελληνι-
κά χέρια. Κι αυτό γιατί κυρίως οι έµποροι από την Ιταλία, 
αλλά και την Ισπανία (κατά ένα σενάριο λειτουργώντας 
σαν «µπροστινοί» της Zespri), έχοντας εύκολη πρόσβαση 
σε φθηνή χρηµατοδότηση, µπορούν µε άνεση να δίνουν 
υψηλότερες τιµές και µάλιστα τοις µετρητοίς, ενίοτε και µε 
µέρος της συναλλαγής στη γκρίζα οικονοµία. «Η χρηµατο-
δότηση που έχουν αυτοί για κεφάλαιο κίνησης επιβαρύνε-
ται µε επιτόκιο 0,5% ή 1%, ενώ εµείς αν κάνουµε τέτοια κί-

νηση θα πάµε στην καλύτερη περίπτωση στο 4,7% και στη 
χειρότερη στο 7% - 8%, οπότε το κόστος χρήµατος θα µας 
φάει το όποιο κέρδος. Τη µεγάλη πανωλεθρία θα την πά-
θουν οι συνεταιρισµοί, αλλά δεν θα τη γλιτώσουν ούτε και 
οι ιδιώτες έµποροι», ανέφερε ο κ. Ξυλογιάννης, ενώ ανά-
λογους προβληµατισµούς διατύπωσαν τόσο ο κ. Κολιός, ό-
σο κι ο εκπρόσωπος της οµάδας παραγωγών Kavala Coop, 
ο οποίος ζήτησε να υπάρξει στήριξη για να αναπτυχθούν 
υποδοµές αποθήκευσης, καθώς σε λίγα χρόνια θα προκύ-
ψει πρόβληµα, µε την αύξηση της παραγωγής.

Την ανάγκη να µη φεύγουν τα ελληνικά ακτινίδια ατυ-
ποποίητα από το χωράφι, τόνισε ο ∆ηµήτρης Μανώσσης, 
σηµειώνοντας πως εκτός από τη φήµη τους, που κινδυνεύει 
να τρωθεί στο εξωτερικό, µεγάλη ζηµιά γίνεται και στην ε-
σωτερική αγορά, διότι χάνονται έσοδα από το κύκλωµα της 
βιοµηχανίας συσκευασίας, των µεταφορών κλπ. Λ.  ΛΙΑΜΗΣ 

Η  ΖΗΤΗΣΗ για το προϊόν, όπως 
µεταφέρουν στην Agrenda καλ-
λιεργητές ακτινιδίου, συνεταιρι-
στές, αλλά και διακινητές, κινείται 
σε πολύ υψηλά επίπεδα. «Πάµε 
πάρα πολύ καλά µέχρι στιγµής. 
Έχουν κάνει ήδη την εµφάνισή 
τους έµποροι από την Ελλάδα, ό-
σο και από το εξωτερικό και κά-

ποια µέλη µας έχουν κλείσει α-
πό τώρα την παραγωγή των κτη-
µάτων τους µε τιµές στο 1 και 
στο 1,05 ευρώ το κιλό, αν και η 
συγκοµιδή θα ξεκινήσει µετά τις 
20 Οκτωβρίου», µας είπε ο Γιάν-
νης Μιχαλήτσιος, πρόεδρος του 
ΠΕΣΚΟ Κονταριώτισσας και Αγί-
ου Σπυρίδων στην Πιερία.

Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ∆Ε, φέτος για πρώτη 
φορά θα αποθηκεύσει την παρα-
γωγή της ανάλογα µε τη ξηρά ου-
σία και την πίεση σαρκός, θεωρώ-
ντας πως αυτά τα στοιχεία θα παί-
ζουν καίριο ρόλο εφεξής και στην 
τιµή. Εκτός από την άνοδο της τι-
µής, ωστόσο, φέτος αυξηµένη θα 

είναι και η εγχώρια παραγωγή α-
κτινιδίου, δεδοµένου ότι σταδια-
κά καθίστανται παραγωγικά και 
τα νέα κτήµατα που φυτεύονται 
διαρκώς. Ο πρόεδρος της Ζευς Α-
κτινίδια, ∆ηµήτρης Μανώσσης, ε-
κτιµά πως η χώρα µας θα υπερβεί 
τους 250.000 – 260.000 τόνους.

«Η ΙΤΑΛΙΑ έχει πάθει πανωλε-
θρία. Η παραγωγή της θα είναι 
σίγουρα κατά τουλάχιστον 25% 
σε σχέση µε πέρυσι, που ήταν 
κακή χρονιά. Και δεν είναι µόνο 
ποσοτικό το πρόβληµά τους, αλ-
λά και ποιοτικό» µας είπε ο Άγγε-

λος Ξυλογιάννης, υπεύθυνος πω-
λήσεων του Α.Σ.Ε.Α. Άρτας, προ-
σθέτοντας ότι «τη µείωση παρα-
γωγής τη συνδέουν µε το βακτή-
ριο της ακτινιδιάς. Μια ασθένεια 
που πρέπει να αποτρέψουµε να 
έρθει στην Ελλάδα».

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ µιας οργάνωσης που δι-
αχειρίζεται εκτάσεις περίπου 10.000 
στρεµµάτων ακτινιδίου, ο κ. Μιχα-
λήτσιος σηµειώνει ότι η ποιότητα 
φέτος είναι υψηλή και σε συνδυα-
σµό µε τη µεγάλη ζήτηση, δηµιουρ-
γεί τις προϋποθέσεις για να έχου-
µε µια σηµαντική άνοδο στην τιµή 
παραγωγού σε σχέση µε τα κατά µέ-

σο όρο 0,70 - 0,75 ευρώ το κιλό που 
καρπώθηκε πέρυσι το προϊόν. Αύ-
ξηση τουλάχιστον 20% συγκριτικά 
µε τις τιµές στην περσινή εµπορική 
σεζόν, διαβλέπει, βάσει της ζήτησης 
και ο Στέλιος Μερµελέγκας από την 
οµάδα παραγωγών Kavala Coop, η 
οποία ήδη πληρώθηκε πρώιµες ποι-
κιλίες µε 0,90-0,92 ευρώ το κιλό. 

Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ φέτος όσον αφορά το 
προϊόν, αναµένεται να καταταχτεί 
δεύτερη στη λίστα των µεγαλύτε-
ρων παραγωγών ακτινιδίου διε-
θνώς (εξαιρουµένης της Κίνας για 
την οποία δεν υπάρχουν προς το 
παρόν στοιχεία γαι την εν λόγω 
καλλιέργεια), πίσω µόνο από τη 

Νέα Ζηλανδία, υποσκελίζοντας τη 
γειτονική Ιταλία. Η καθίζηση της 
ιταλικής παραγωγής, άλλωστε, εί-
ναι η παράµετρος που, σε µεγάλο 
βαθµό, καθιστά ανάρπαστο το ελ-
ληνικό ακτινίδιο και ως εκ τούτου 
ωθεί την τιµή παραγωγού σε πρω-
τόγνωρα υψηλά επίπεδα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ∆ΙΑΚΙΝΗΤΕΣ και τους εµπό-
ρους «είναι ίσως η πιο δύσκολη πε-
ρίοδος των τελευταίων χρόνων. Οι 
παραγωγοί ζητούν αυξηµένες τιµές, 
αλλά τα υλικά συσκευασίας έχουν 
ανατιµηθεί τουλάχιστον 20%, το κό-
στος ενέργειας έχει εκτιναχθεί και 

τα µεταφορικά για να στείλεις ένα 
κοντέινερ σε ΗΠΑ, Καναδά ή Αργε-
ντινή κυµαίνεται πλέον στα 8.000 – 
9.000 ευρώ», λέει ο Χρήστος Κολιός, 
πρόεδρος του οµώνυµου οµίλου α-
πό την Άρτα και της Εθνικής ∆ιεπαγ-
γελµατικής Οργάνωσης Ακτινιδίου.

Υψηλότερες τιμές τοις μετρητοίς 
δίνουν οι ξένοι έμποροι 

1

3

5

2

4

6

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ
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Ανάρπαστο µε τιµή έως και 1,05 ευρώ το ακτινίδιο

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΕΤΙΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΕΖΟΝ ΣΤΟ ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΟ

ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 

 1 � 1,05

20%

ΕΥΡΩ � ΚΙΛΟ ΕΥΡΩ � ΚΙΛΟΟΜΑ∆Α ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 
KAVALA COOP

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

0,70 � 0,75

ΦΕΤΟΣ

0,90�0,92
ΠΡΩΙΜΕΣ  ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ

>250.000 � 260.000

ΤΟΝΟI

ΕΛΛΑ∆Α

25%ΙΤΑΛΙΑ

ΑΥΞΗΣΗ

ΠΕΡΥΣΙ

 ΑΠΟ ΠΕΡΥΣΙ, ΜΕΙΩΣΗ
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Με τo 
Project Future Junior για 
εφήβους από 14-17 ετών 

διευρύνεται το πρόγραμμα της 
Τράπεζας Πειραιώς Project Future, 
το οποίο συνδέει την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση με την αγορά εργασίας.

DIAGEO: Η Diageo PLC ανακοίνωσε ότι 
έχει σημειώσει ισχυρή αρχή στη χρήση, 
και αναμένει τα οργανικά λειτουργικά 
περιθώρια να επωφεληθούν από την 
περαιτέρω ανάκαμψη των πωλήσεων και 
ότι θα παραμείνει η βραχυπρόθεσμη 
μεταβλητότητα, μαζί με τον αντίκτυπο των 
μελλοντικών κυμάτων του κορωνοϊού.

ΝΙΚΑΣ: Τα οικονομικά αποτελέσματα 
α’ εξαμήνου 2021 ανακοίνωσε ο 
όμιλος ΝΙΚΑΣ, ο οποίος αύξησε την 
κερδοφορία του, διατηρώντας σταθερό 
το μερίδιο στην αγορά αλλαντικών. Οι 
συνολικές καθαρές πωλήσεις του 
ανήλθαν σε 28.086 χιλ.ευρώ, στα 
επίπεδα του 2020, τα μικτά κέρδη 
αυξήθηκαν κατά 37,3% ήτοι στα 8.134 
χιλ. ευρώ. Το EBITDA αυξήθηκε κατά 
1.601 χιλ. ευρώ στα 2.382 χιλ.ευρώ.

BASF: H BASF προέβλεψε ότι η 
εργοστασιακή μονάδα Zhanjiang που 
κατασκευάζει στη Νότια Κίνα έναντι 10 
δισ. ευρώ, θα αποφέρει περί τα 4-5 δισ. 
πωλήσεις έως το 2030. Ο γερμανικός 
όμιλος χημικών εκτιμά ότι το εν λόγω 
εργοστάσιο πιθανότατα θα εμφανίσει 
EBITDA 1-1,2 δισ. ευρώ ως το 2030.

BIΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΙΟ: Η SouthBridge 
Advisors ΑΕΔΟΕΕ ανακοινώνει τη 
λειτουργία του νέου επενδυτικού 
κεφαλαίου SouthBridge Europe 
Mezzanine II SCA, SICAR με τη 
συγκέντρωση 174 εκατ. ευρώ στο 
πρώτο closing και την επένδυσή του 
στην εταιρεία Βιολογικό Χωριό Α.Ε.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Αντιμέτωπη με ένα ισχυρό στασιμοπλη-
θωριστικό σοκ δείχνει να είναι η παγκό-
σμια οικονομία, καθώς οι τιμές στην ε-
νέργεια αυξάνονται ραγδαία, ενώ αρνη-
τικά συμβάλλει και η επιβράδυνση στην 
ανάπτυξη. Σ’ αυτό το πλαίσιο, το πετρέ-
λαιο έσπασε το φράγμα των 80 δολαρί-
ων ανά βαρέλι πρώτη φορά εδώ και τρία 
χρόνια, ενώ το φυσικό αέριο καταγρά-
φει υψηλό 10ετίας. Αύξηση καταγράφε-
ται και στις τιμές των τροφίμων λόγω 
και της καταστροφή της παραγωγής σι-
τηρών στη Βραζιλία. Βλέπουμε με ανη-
συχία τον πληθωρισμό να αυξάνεται» α-
ναφέρει αναλυτής της Pictet, προσθέτο-
ντας: «Άραγε πώς μπορεί να υπάρξει λύ-
ση. Φυσικά, η σίγουρη συνταγή είναι με 
την καταστροφή της ζήτησης». Αν μη τι 
άλλο, υπάρχει ένα όριο στο πόσες ανατι-
μήσεις μπορούμε να αντέξουμε, έγραψε 

ο George Buckley της Nomura. 
Στο μεταξύ, τους λόγους για τους οποί-

ους η γερουσιαστής Γουόρεν είχε δίκιο 
που έστρεψε τα πυρά της κατά του προέ-
δρου της αμερικανικής ομοσπονδιακής 
Τράπεζας, χαρακτηρίζοντας τον «επικίν-
δυνο άνθρωπο» αναλύει η ολλανδική 
τράπεζα Rabobank. Όπως επισημαίνει, η 
Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου ήταν άσχημη ημέ-
ρα για τις αγορές καθώς στη Wall Street οι 
μετοχές κατρακύλησαν περίπου 2%, ενώ 
ακόμα και ηχηρά «ονόματα» δεν άντεξαν. 

Στο μεταξύ, η υπουργός Οικονομικών 
των ΗΠΑ τόνισε ενώπιον της Γερουσίας, 
ότι τα ρευστά διαθέσιμα εξαντλούνται στις 
18 Οκτωβρίου, εκτός αν οι Δημοκρατικοί 
αυξήσουν το ανώτατο όριο του χρέους. Στη 
Γερουσία, ο πρόεδρος της Fed, σχεδόν πα-
ραδέχτηκε ότι δεν καταλαβαίνει τι ακριβώς 
συμβαίνει με τις αλυσίδες εφοδιασμού.

E-LA-WON
Στον μεγαλύτερο διαγωνισμό σε 
συμμετοχές στον κόσμο, Great Taste 
Awards 2021, όπου έλαβαν μέρος 
πάνω από 14.000 προϊόντα, με τυφλή 
γευσιγνωσία από 500 έμπειρους 
κριτές, η E-LA-WON διακρίθηκε με 
τέσσερα αστέρια. Τα προϊόντα που 
τιμήθηκαν είναι: Το μέλι Καστανιάς (2 
αστέρια), το αγουρόλαδο Green Fresh 
(1) και το μέλι Βανίλιας (1 αστέρι).

TÜV
Η TÜV AUSTRIA Hellas προκρίνοντας 
το βιώσιμο μέλλον, σε συνέχεια της 
συμμετοχής της στη Συμμαχία κατά της 
Σπατάλης Τροφίμων, παρουσιάζει το 
ιδιωτικό Σχήμα Πιστοποίησης «No Food 
Waste», σε συνεργασία με το μη 
Κερδοσκοπικό Οργανισμό «Μπορούμε», 
για την παρακολούθηση και αξιολόγηση 
των επιπέδων σπατάλης τροφίμων ενός 
Οργανισμού, που μπορεί να προκύψει.

Χωρίς ζήτηση δεν ζει
ο στασιμοπληθωρισμός 

 Ενέχουν ρίσκο για ανάπτυξη οι ανατιμήσεις 
 «Επικίνδυνο» θεωρούν τον επικεφαλής Fed 

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
Πέµπτη 30/09

875,22

865,35

Τετάρτη
29/09 

Τρίτη
28/09

∆ευτέρα
27/09

Πέµπτη
30/09

Παρασκευή
24/09

885

880

875

870

865

860

855

850

Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε.  1,2700 11,40%

ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ 0,2720 +9,68%

ΦΙΕΡΑΤΕΞ  0,5560 +7,75%

MEDICON 2,6800 +6,35%

ΕΛΑΣΤΡΟΝ 2,5400 +4,53%

ATTICA BANK  3,6300 -24,38%

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. 0,5250 -19,85%

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. 1,8620 -12,99%

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. 0,4860 -10,00%

CPI Α.Ε. 0,7200 -8,28%

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 33,965.23 -1.24%
 NASDAQ Comp 14,480.66 -0.23%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  4,066.94 -0.33%
Λονδίνο FTSE 100 7,086.42 -0.31%
Φρανκφούρτη DAX-30 15,260.69 -0.68%
Παρίσι CAC-40 6,520.01  -0.62%
Ζυρίχη SMI 11,642.45 +0.12%
Τόκιο NIKKEI-225 29,452.66  - 0.31%
 
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 υψηλά επίπεδα η αβεβαιότητα 
στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Σε ένα δύσκολο και ναρκοθετημένο διεθνές 
περιβάλλον, με τις πηγές αβεβαιότητας ειδικά 
στο μέτωπο των κεντρικών τραπεζών να 
παραμένουν, το Χρηματιστήριο έχει να 
διαχειριστεί και την αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΗ, 
οι προεκτάσεις της οποίας έχουν κινητοποιήσει 
και τις δικαστικές αρχές. Η υπόθεση αυτή 
αναμένεται να διατηρηθεί όλο τον Οκτώβριο και 
ενδεχομένως να κρατήσει σε υψηλά επίπεδα 
την αβεβαιότητα. Αναλυτές εκτιμούν ότι η 
βραχυπρόθεσμη τάση παραμένει αρνητική.
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Ακατανόητη η επιμονή της ΑΑΔΕ και του 
ΥπΟικ για τα ηλεκτρονικά βιβλία αγροτών

Μ
y Data Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑ∆Ε, εί-
ναι το πρώτο πράγµα που βλέπει κά-
ποιος µπαίνοντας στη σελίδα της Α-
νεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων 
(https://www.aade.gr/mydata). Και 
διαβάζουµε παρακάτω:

myDATA, δηλαδή my Digital 
Accounting and Tax Application. 
Είναι το όνοµα της νέας ηλεκτρο-
νικής πλατφόρµας, µε την οποία 
η ΑΑ∆Ε εισάγει τα ηλεκτρονικά βι-
βλία στην καθηµερινότητα των ε-
πιχειρήσεων.

Τα Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑ∆Ε α-
ποτελούν ένα πολύ σηµαντικό βή-
µα ψηφιακού µετασχηµατισµού της 
Φορολογικής ∆ιοίκησης και της σχέ-
σης της µε τις επιχειρήσεις. Στόχος 
µας είναι πρωτίστως να εξυπηρετή-
σουµε τις επιχειρήσεις, παρέχοντας 
µια πρωτοποριακή ψηφιακή πλατ-
φόρµα για την εκπλήρωση των φο-
ρολογικών τους υποχρεώσεων, που 
θα οδηγήσει σε αυτοµατοποίηση 
της συµπλήρωσης των φορολογι-
κών δηλώσεων και θα τις απαλλά-
ξει από υποχρεώσεις που έχουν σή-
µερα, όπως η υποβολή Καταστάσε-
ων Πελατών – Προµηθευτών (ΜΥΦ).

Μαζί µε τη µείωση του διοικητικού κόστους των ε-
πιχειρήσεων, τα ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑ∆Ε ενισχύ-
ουν τη διαφάνεια των συναλλαγών, προσφέροντας 
ένα ψηφιακό περιβάλλον συνεργασίας των επιχει-
ρήσεων για την τιµολόγηση των αγαθών και των υ-
πηρεσιών. Επίσης, εδραιώνουν την αξιοπιστία στη 
σχέση της Φορολογικής ∆ιοίκησης µε τις επιχειρή-
σεις και λειτουργούν ως µηχανισµός οικειοθελούς 
συµµόρφωσης και πρόληψης της φοροδιαφυγής και 

του λαθρεµπορίου, αλλά και διευ-
κόλυνσης των συνεπών επιχειρή-
σεων στην επιστροφή των φόρων 
που δικαιούνται.

ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ είναι εφαρµογή της ΑΑ-
∆Ε. Και µπορεί το υπουργείο Οικονοµικών να έ-
χει άµεση σχέση µε τα έσοδα, δεν έχει όµως καµία 
γνώση (όπως αποδεικνύεται συχνά-πυκνά) µε τον 
τρόπο λειτουργίας των my data. Και αφού ξεκα-
θαρίσουν ποιος είναι υπεύθυνος που, το υπουρ-
γείο Οικονοµικών ή/και η ΑΑ∆Ε έχουν -τουλάχι-
στον µία ευθύνη και µία υποχρέωση:

ΕΥΘΥΝΗ: Να εξηγήσουν τους λόγους της εµµονής 
τους για την εφαρµογή των ηλεκτρονικών βιβλί-
ων. Ως ένδειξη στοιχειώδους σεβασµού, είναι α-
παραίτητη προϋπόθεση να µην γίνει ποτέ ξανά α-
ναφορά, ότι ο βασικός λόγος εφαρµογής των my 
data είναι η µείωση της φοροδιαφυγής, γιατί εί-
ναι αστείο το επιχείρηµα. ∆ηλαδή υπάρχει κά-
ποιος στο υπουργείο Οικονοµικών που να πιστεύ-
ει αλήθεια, πως µε την εφαρµογή των ηλεκτρονι-
κών βιβλίων όλες οι πωλήσεις θα τιµολογούνται 
στο 100%; Φυσικά και όχι. Όποιος πουλούσε «µαύ-
ρα» πριν τα ηλεκτρονικά βιβλία θα συνεχίσει να 
το κάνει και τώρα. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ: Το ΥπΟικ και η  ΑΑ∆Ε έχουν υποχρέ-
ωση να βγουν µε ανακοινώσεις και να ενηµερώ-
σουν τις επιχειρήσεις για τα ηλεκτρονικά βιβλία, 
τον τρόπο εφαρµογής τους, τις υποχρεώσεις που 
έχουν και  τα πρόστιµα που απορρέουν από τη µη 
ορθή εφαρµογή τους. Για πολλοστή φορά επιση-
µαίνω ότι δεν υπάρχει η έγκριση των επιχειρήσε-
ων που επικαλείται η ΑΑ∆Ε. 

Τα Εµπορικά, Βιοτεχνικά, Βιοµηχανικά και λοι-
πά κατά τόπους Επιµελητήρια, δεν έλαβαν ΠΟΤΕ 
καµία ενηµέρωση από το Φορέα τους, την Κεντρι-
κή Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδος, η οποία ΚΕ-
ΕΕ δεν έλαβε ΠΟΤΕ καµία ενηµέρωση από την Α-
Α∆Ε, για τα ηλεκτρονικά βιβλία.  Άρα, πώς και α-
πό ποιον δόθηκε η έγκριση του επιχειρηµατικού 
κόσµου στην ΑΑ∆Ε; 

Τόσο το υπουργείο Οικονοµικών, όσο και η Ανε-
ξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων, έχετε υποχρέωση:

1. Να ενηµερώσετε τις επιχειρήσεις και όλους 
τους αγρότες που τηρούν βιβλία, ότι η διαδικασία 
των my data έχει σηµαντικό κόστος (Η/Υ, εµπορικό 
πρόγραµµα). Η εφαρµογή «timologio», δεν είναι ε-
φαρµόσιµη ούτε από αυτόν που τη σκέφτηκε, πόσο 
µάλλον από τους επιχειρηµατίες και τους αγρότες. 

2. Να ενηµερώσετε κι εµάς για το εξής πολύ απλό: 
µία εφαρµογή (my data), η οποία -σύµφωνα µε ε-
σάς- έγινε από Έλληνες Υπηρεσιακούς και απευθύ-
νεται σε Έλληνες χρήστες, για ποιο λόγο εµφανίζει 
τα προβλήµατα που δηµιουργούνται µε µηνύµατα 
σε ακατάληπτα αγγλικά, σαν από κακή µετάφραση;

Τα κριτήρια τιµολόγησης µε υπολογιστή και ε-
µπορικό πρόγραµµα και από τους αγρότες είναι, το 
2019 ο τζίρος να είναι >50.000 ευρώ και τα συνολι-
κά εκδοθέντα τιµολόγια να είναι παραπάνω από 50. 
Συνεπώς ελάχιστοι θα έχουν αυτή την υποχρέωση, 
όλοι όµως εντάσσονται στην υποχρεωτική υποβο-
λή των παραστατικών τους στα ηλεκτρονικά βιβλία.

∆ιαφάνεια
Τα ηλεκτρονικά βιβλία 

ενισχύουν τη διαφάνεια 
των συναλλαγών, λέει 
στη σελίδα της ΑΑ∆Ε 

Τιµολόγηση
Όποιος πουλούσε 
«µαύρα» πριν τα 

ηλεκτρονικά βιβλία θα 
συνεχίσει και µετά

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)

Ενηµέρωση, ενηµέρωση τώρα

Αυτοί που σκέφτηκαν τα «µαγικά» ηλεκτρονικά 
βιβλία και θεωρούν ότι θα λύσουν το πρόβληµα 
της φοροδιαφυγής, θα πρέπει να προχωρήσουν 
πρωτίστως στην ενηµέρωση των επιχειρηµατιών 
και των αγροτών για όλο αυτό που στήνεται 
εν αγνοία των πάντων. Και στη συνέχεια να 
αναλάβουν και το κόστος της µηχανογράφησης. 

Συµπληρωµατικές δηλώσεις 
φορολογικού έτους 2019

Για τελευταία χρονιά φέτος θα πρέπει να 
υποβληθούν συµπληρωµατικές δηλώσεις 

φορολογίας εισοδήµατος για το έτος 2019. 
Πρόκειται για τις συνδεδεµένες και λοιπές 

επιδοτήσεις που αφορούν το έτος 2019 και 
καταβλήθηκαν το 2020, ενώ η προθεσµία 

υποβολής τους είναι µέχρι τις 31.12.21.
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Κόστος επένδυσης
Το κόστος εφαρµογής 

τεχνολογιών που 
απαιτούν επένδυση, 

εξαρτάται από τα µεγέθη 
της εκµετάλλευσης και 

προφανώς φαίνεται πως 
κερδισµένες βγαίνουν οι 
µεγάλες εκµεταλλεύσεις 
(100.000 έως 500.000 
ευρώ Τυπική Απόδοση)

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

Με τις φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συµ-
φωνίας να επιβάλλουν µείωση κατά 50 % της συνο-
λικής χρήσης φυτοπροστατευτικών στις εκµεταλλεύ-
σεις, µελέτη του Ευρωκοινοβουλίου έρχεται να µε-
τρήσει τα κόστη των εναλλακτικών µεθόδων που βρί-
σκονται αυτή τη στιγµή στα χέρια των παραγωγών.  

Συγκρίνοντας λοιπόν 7 διαφορετικές µεθόδους 
φυτοπροστασίας, κατέληξε σε οικονοµικά συµπερά-
σµατα για 5 από αυτές (βλ. πίνακα) και αναγνώρι-
σε πως η δηµιουργία νέων ποικιλιών και υβριδίων 
ανθεκτικές σε εχθρούς και ασθένειες, αποτελεί την 
πρώτη επένδυση που µπορεί να δηµιουργήσει ση-
µαντικά υψηλότερα κέρδη σε βάθος χρόνου από το 
αρχικό κόστος της επένδυσης. Μάλιστα, χωρίζοντας 
τις χώρες σε οµάδες ανάλογα µε την αξία παραγω-
γής, η µελέτη συγκαταλέγει την Ελλάδα στη 2η ο-
µάδα µε τη µεγαλύτερη αξία (147,7 ευρώ/στρέµµα 
για επαγγελµατίες αγρότες) λόγω της επικέντρωσής 
της στα οπωροκηπευτικά, κάτι που σηµαίνει όπως 
υποστηρίζουν οι συγγραφείς, ότι οι ελληνικές εκ-
µεταλλεύσεις µπορούν να δικαιολογήσουν πιο εύ-
κολα επενδύσεις εναλλακτικής φυτοπροστασίας σε 
σχέση µε άλλα κράτη-µέλη της Ευρώπης.   

Συγκεκριµένα, το ελάχιστο κόστος επένδυσης 

µίας εκµετάλλευσης σε νέα υβρίδια υπολογίστηκε 
στα 15 ευρώ/στρέµµα δίχως κάποιο «ταβάνι», κα-
θώς µόνος τεχνικός περιορισµός µίας τέτοιας επέν-
δυσης είναι η διαθεσιµότητα ειδών και επιστηµονι-
κής γνώσης, ο συνδυασµός των οποίων µπορεί να 
δηµιουργήσει ένα υβριδίου υψηλού κόστους µεν, 
αλλά ιδιαίτερα αυξηµένης παραγωγικότητας δε. Ό-
σον αφορά τις υπόλοιπες περιπτώσεις επενδύσεων, 
αναγνωρίζεται πως µπορεί να αποβούν κερδοφόρες 
αλλά προς το παρόν δεν υπάρχουν επαρκή οικονο-
µικά δεδοµένα που να αποδεικνύουν πέραν πάσης 
αµφιβολίας την βιωσιµότητα ενός επιχειρηµατικού 
πλάνου βασισµένου σε αυτές, ενώ για δύο από τα 
είδη επενδύσεων που µελετήθηκαν, της Συστηµα-
τικής Αντίστασης µε την τεχνητή ενεργοποίηση των 
µηχανισµών αυτοάµυνας των φυτικών οργανισµών 
καθώς και της ανάπτυξης νέων, πιο αποτελεσµατι-
κών φυτοπροστατευτικών, δεν κατέστη δυνατή τό-
σο η κοστολόγηση όσο και ο έλεγχος βιωσιµότητας.

Μία επένδυση σε νέες Μηχανικές Μεθόδους, δη-
λαδή σε νέα µηχανήµατα που αντικαθιστούν την αν-
θρώπινη εργασία στην αφαίρεση ζιζανίων στο χω-
ράφι, χαρακτηρίζεται από την µελέτη ως δυνητικά 
κερδοφόρα, σε περιπτώσεις καλλιεργειών όπου α-
παιτούνται πολλές εργατοώρες, αλλά επισηµαίνε-
ται πως ο κύριος παράγοντας που καθιστά µία τέ-
τοια επένδυση κερδοφόρα ή όχι είναι η τιµή της ερ-
γασίας και η διαθεσιµότητά της. Η Ευρώπη δεν απο-
τελεί µία χώρα και πολλοί παράγοντες που µπορεί 
να ευνοούν µία επένδυση µε κάποια από τις 7 εναλ-
λακτικές µεθόδους φυτοπροστασίας σε µία περιοχή 
ταυτόχρονα µπορεί να την καθιστούν καταστροφική 
αν εφαρµοστεί σε κάποια άλλη. Επισηµαίνεται πως 
για παράδειγµα η ∆υτική Ευρώπη έχει επενδύσει τις 
τελευταίες δεκαετίες πακτωλό χρηµάτων σε µηχα-
νολογικό εξοπλισµό εξαιτίας της έλλειψης εργατι-
κών χεριών και έχει βγει πολλαπλώς κερδισµένη. 

∆εν γίνεται ίδια πολιτική φυτοπροστασίας 
ανάµεσα σε χοµπίστες και επαγγελµατίες

Στη µελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επιχει-
ρείται  επίσης να γίνει η διάκριση των κατ’ επάγγελ-
µα αγροτών από τους λεγόµενους ετεροεπαγγελµα-
τίες (hobby farmers κατά τους συγγραφείς), σηµει-
ώνοντας πως δεν γίνεται να υπάρξει οριζόντια πο-
λιτική φυτοπροστασίας καλύπτοντας ταυτόχρονα 
όσους ξοδεύουν χρήµατα σε εξειδικευµένα προϊό-
ντα και συµβουλεύονται γεωπόνους και σε όσους 
θα περάσουν µε το ψεκαστικό όποτε το θυµηθούν. 
Υπό αυτή την έννοια, η µελέτη λέει πως οι πόροι για 
εκπαίδευση, συµβουλευτική και επενδύσεις πρέπει 
να κατευθυνθούν κυρίως εκεί που θα πιάσουν τό-
πο, δηλαδή στις επαγγελµατικές εκµεταλλεύσεις 
και στις οικογενειακές µονάδες οι οποίοι εµφανί-
ζουν σηµαντική χρήση φυτοπροστατευτικών, περι-
ορισµένο εισόδηµα από τη γεωργία, αλλά µελλοντι-
κή προοπτική για να καταστεί βιώσιµη η προστασία 
των καλλιεργειών τους. 

Επιπλέον, το πιθανότερο είναι πως µία εναλλακτι-
κή µέθοδος φυτοπροστασίας όπως π.χ η µηχανική 
ζιζανιοκτονία που έχει κόστος σε εξοπλισµό να προ-
τιµηθεί από τους επαγγελµατίες. Κατά συνέπεια, τέ-
τοιες επενδύσεις δεν µπορούν να προταθούν σε µι-
κρούς αγρότες µε σχετικά χαµηλά έσοδα.  

Η εναλλακτική 
φυτοπροστασία δεν 
είναι για χομπίστες Η Ελλάδα στο δεύτερο

γκρουπ δυναµικότητας
Η έκθεση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου βγάζει κάποια 
πολύ ενδιαφέροντα 
συµπεράσµατα για τα έσοδα 
των επαγγελµατιών αγροτών 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο 
χώρες της ∆υτικής Ευρώπης 
όπως Ολλανδία, Βέλγιο, Γαλλία 
και Γερµανία έχουν υψηλότερα 
έσοδα ανά στρέµµα σε σχέση 
µε την χώρα µας. Πιο 
συγκεκριµένα ο µέσος 
σταθµισµένος όρος 
εισοδήµατος στην Οµάδα ∆ 
(∆υτική Ευρώπη) αγγίζει τα 
216,3 ευρώ/στρέµµα µε την 
Οµάδα Α (Ελλάδα, Ιταλία, 
Ισπανία, Πορτογαλία και 
Σλοβενία) να φτάνει τα 147,7 
ευρώ/στρέµµα, µε την διαφορά 
να βρίσκεται στα 68,6 ευρώ/
στρέµµα. Περίπου δηλαδή όσα 
έσοδα έχει ένας µέσος 
παραγωγός της Οµάδας Β 
(Βουλγαρία, Πολωνία, Εσθονία, 
Ουγγαρία, Λιθουανία, κτλπ) 
που αποδεικνύονται οι χώρες 
µε τα χαµηλότερα αγροτικά 
εισοδήµατα στην Ευρώπη. 
Μεταξύ της Οµάδας Α και Β, 
βρίσκονται οι χώρες της 
Οµάδας Γ (Τσεχία, ∆ανία, 
Κροατία, Αυστρία και 
Σλοβακία) µε εισοδήµατα της 
τάξης των 110 ευρώ/στρέµµα.

  
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ 

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

EΥΡΩ / ΚΟΣΤΟΣ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ / ΣΤΡΕΜΜΑ

ΑΠΟ∆Ε∆ΕΙΓΜΕΝΑ 
ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΕΞΑΡΤΗΣΗ 
ΥΨΟΥΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ
ΜΕΘΟ∆ΟΙ 0-150 ΟΧΙ Είδος καλλιέργειας, εργατικά κόστη

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΥΒΡΙ∆ΙΩΝ 15-άγνωστο ΝΑΙ Είδος καλλιέργειας, διαθεσιµότητα ειδών, επιστηµονική γνώση

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ 10-60+ ΟΧΙ Είδος καλλιέργειας, τύπος καλλιέργειας, είδος εντόµου

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ 0-26,5 ΟΧΙ Είδος καλλιέργειας, τύπος καλλιέργειας, γεωγραφία

ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 0-1000+ ΟΧΙ Είδος καλλιέργειας, τύπος καλλιέργειας, µέγεθος καλλιέργειας, 

επιστηµονική γνώση

 ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ ΣΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Σε επαγγελματικές 
εκμεταλλεύσεις και με 
υψηλής αξίας παραγωγή, 
έχει νόημα αρχικά η 
επένδυση σε εναλλακτικές 
μεθόδους φυτοπροστασίας



ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Καταφέρνοντας κανείς να παραδώσει µα-
ρούλι που ζυγίζει ανά τεµάχιο 700 ή ακόµα 
και 900 γραµµάρια, αντί για τον µέσο όρο 
των 500 γραµµαρίων, έχει βρει έναν τρό-
πο να αυξήσει κατακόρυφα τα κέρδη που 
αποφέρει ένα στρέµµα το οποίο δουλεύε-
ται υπό συνθήκη συµβολαιακής καλλιέρ-
γειας. Χονδρικά το κέρδος ανέρχεται σε έ-
να 20% πάνω συγκριτικά µε το τι θα έπαιρ-
νε σε περίπτωση που προσέγγιζε «συµβα-
τικά» την καλλιέργειά του. 

Και ενώ η διαπίστωση αυτή είναι προφα-
νής, δεν είναι προφανής ο τρόπος µε τον 
οποίο γίνεται αυτό. Στα Ίρια της Αργολί-
δας ωστόσο, εδώ και µια τριετία περίπου, 
παραγωγοί διαπιστώνουν ότι η εξειδικευ-
µένη θρέψη είναι το κλειδί για ειδική τιµή 
από τα συµβόλαια στα φυλλώδη λαχανικά.

Η διαπίστωση αυτή αποκτά µεγαλύτερη 
βαρύτητα όταν προέρχεται από τα χωράφια 
του γνωστού στον κλάδο της σαλάτας, Θω-
µά Χουντάλα, τον… «παππού του Iceberg» 
όπως τον αποκαλούν στην πιάτσα. Πρό-
περσι ο κ. Χουντάλας, γνώρισε στην πρά-

ξη για πρώτη φορά τα προϊόντα της Timac 
Agro|ΛΥ∆Α και εµπιστεύτηκε στην εταιρεία 
το κρίσιµο έργο της βασικής λίπανσης. 

«Πιάσαµε τις ηµεροµηνίες παράδοσης 
µε καλές αποδόσεις σε δύσκολους µή-
νες, κατά τους οποίους τα φυτά στρεσαρί-
στηκαν αρκετά από τις καιρικές συνθήκες 
στην περιοχή» αναφέρει στην Agrenda ο ί-
διος, αποκαλύπτοντας πως πλέον στηρίζε-
ται αποκλειστικά στις λύσεις θρέψης που 
παρέχει η Timac Agro|ΛΥ∆Α. «Πέρυσι για 

παράδειγµα ο χειµώνας αν και φαινόταν 
ήπιος, υπήρχαν µικρά διαστήµατα µε ιδι-
αίτερα χαµηλές θερµοκρασίες  που προ-
κάλεσαν έντονο στρες στα φυτά. Όταν ε-
κεί που δεν ξέρεις αν θα έχεις παραγωγή, 
όπως συνέβη µε γειτονικά χωράφια, τελι-
κά βγάζεις µες στο καταχείµωνο µαρούλια 
που ζυγίζουν 800 και 900 γραµµάρια, τό-
τε κάτι έχει πάει πολύ καλά στο κοµµάτι 
της θρέψης» συνεχίζει ο συνοµιλητής µας. 

Φαίνεται πως ο κ. Χουντάλας ξέρει να ε-

ντοπίζει ευκαιρίες και περιθώρια ανάπτυ-
ξης τόσο στο χωράφι όσο και στο αγροτι-
κό επιχειρείν. Από τότε που η ολιγαρκής 
αγκινάρα σταµάτησε να µονοπωλεί το εν-
διαφέρον στον κάµπο των Ιρίων, πριν α-
πό 30 χρόνια περίπου, ήταν πεπεισµένος 
ότι το µέλλον της γεωργίας κρύβεται στην 
συµβολαιακή καλλιέργεια. ∆ούλεψε µε 
πολυεθνικές αλλά και µεγάλες αλυσίδες 
σούπερ µάρκετ ενώ πλέον συνεργάζεται 
αποκλειστικά µε εταιρεία-ηγέτη στον εγ-

Από τα χωράφια του γνωστού στον κλάδο 
της σαλάτας, Θωµά Χουντάλα, τον… 

«παππού του Iceberg» όπως τον αποκαλούν 
στην πιάτσα, µέχρι τα ράφια των σούπερ 

µάρκετ υπό επώνυµο brand, τα φυλλώδη 
στα Ίρια της Αργολίδας ακολουθούν 

συγκεκριµένη ρουτίνα θρέψης που 
αποδεικνύει ότι συµφέρει. 

Τα συμβόλαια για φυλλώδη 
πληρώνουν με ειδική θρέψη
Επένδυση που δείχνει τόσο στη συγκομιδή όσο και στη μετασυλλεκτική πορεία 

FARMING REPORT

Ο Παναγιώτης Στάµος, τοπικός γεωπόνος και 
σύµβουλος θρέψης της TimacAgro | ΛΥ∆Α 
(αριστερά) µαζί µε τον Θωµά Χουντάλα και 
την οµάδα της Agrenda στο χωράφι λίγο πριν 
τη σπορά του Iceberg (δεξιά).
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χώριο κλάδο των κηπευτικών και της σα-
λάτας. Η µεθοδικότητα και η διορατικότη-
τα ενός βετεράνου πλέον της συµβολαια-
κής καλλιέργειας σπάνια του επιτρέπουν 
να πέσει έξω στους υπολογισµούς του που 
έχουν να κάνουν µε την κερδοφορία της 
εκµετάλλευσης.

Σε έναν τόσο ανταγωνιστικό κλάδο ό-
πως είναι τα φυλλώδη, µια ατυχία λόγω 
καιρού, ένας λάθος υπολογισµός µπορεί 
να κοστίσει παραπάνω, αφού θα αποτυπω-
θεί και στο συµβόλαιο της επόµενης χρο-
νιάς και για το λόγο αυτό, οι παραγωγοί 
αναζητούν έναν αξιόπιστο σύµµαχο που 
µπορεί να αφοµοιώσει το απρόβλεπτο των 
καιρικών συνθηκών. 

Με εγγυηµένες αποδόσεις από 3 έως 4 
τόνους ανά στρέµµα στην 190 στρεµµάτων 
εκµετάλλευση του Θωµά Χουντάλα, η συ-
νεργασία µε την Timac Agro|ΛΥ∆Α, µετα-
φράζεται σε 20 µε 30% µεγαλύτερες απο-
δόσεις και άρα ανάλογα κέρδη. 

Με τρεις φυτεύσεις ανά σεζόν και τον 
πυρήνα της καλλιέργειας Iceberg να συ-
µπίπτει µε την καρδιά του χειµώνα σε έ-
ναν κάµπο όπως αυτός στα Ίρια όπου πε-
ριορίζεται σε 12.000 στρέµµατα ανεβάζο-
ντας το κόστος ενοικίασης γης στα 250 
ευρώ το στρέµµα, οι ισορροπίες είναι ευ-
αίσθητες και οι φροντίδες θρέψης ξεκι-
νούν από νωρίς, επιτρέποντας, όταν γί-
νονται σωστά, την εξοικονόµηση ενός γύ-
ρου φυτοπροστασίας, λόγω ταχείας ανά-
πτυξης των φυτών. 

Με τρεις σπορές, η γη έχει ανάγκες
Ξεκινώντας, λοιπόν, στα µέσα Σεπτεµ-

βρίου µε την προετοιµασία της γης, η σε-
ζόν σταµατά τον Μάιο, έπειτα από τρεις 
γύρες φυτεύσεων. Τα καταπονηµένα ε-
δάφη στη συνέχεια απολυµαίνονται για 
να µειωθούν τα µυκητολογικά προβλήµα-
τα, ένα απαραίτητο στάδιο για να εξασφα-
λίσει ο έµπειρος αγρότης µηδενική υπο-
λειµµατικότητα. Εκείνη την περίοδο είναι 
που κλείνονται και τα συµβόλαια για την 
επερχόµενη χρονιά, σηµατοδοτώντας και 
τον σχεδιασµό της καλλιέργειας από την 
αρχή. «Χωρίς συµβόλαια, η καλλιέργεια 
δεν συµφέρει, αφού χρειάζεται σωστή δι-
αχείριση του χρόνου αλλά και των εισρο-
ών» εξυγεί ο συνοµιλητής µας, που έχει 
αναπτύξει πλέον µια ρουτίνα εφαρµογής 
των προϊόντων της Timac Agro | ΛΥ∆Α.

Κόμβος για την ανάπτυξη 12.000 
στρεμμάτων οι χωραφίσιοι γεωπόνοι
Προσεγγίζοντας τα Ίρια, σε µια ήσυχη κατά τα λοιπά 
επαρχιακή οδό, συναντά κανείς κινητικότητα εκεί ό-
που «σβήνουν» σταδιακά οι αγροτικές γαίες, δίνο-
ντας χώρο στα πρώτα κτίσµατα της κοινότητας. Σε αυ-
τό το κοµβικό σηµείο βρίσκεται το κατάστηµα εφοδί-
ων του Κωνσταντίνου Τράκα και του Παναγιώτη Χρι-
στόπουλου. Οι δύο συνέταιροι γεωπόνοι, έχουν δει 
τη διαδικασία µετασχηµατισµού του κάµπου της πε-
ριοχής, από ένα αφιλόξενο για απαιτητικές καλλιέρ-
γειες µέρος, µε µόνη διέξοδο την ξακουστή αγκινά-
ρα Ιρίων Αργολίδας ΠΟΠ, σε ένα σηµαντικό παραγω-
γικό κέντρο για φυλλώδη λαχανικά. Για την ακρίβεια 
συµµετείχαν ενεργά σε αυτήν, προµηθεύοντας όλη τη 
γκάµα των αγροτικών εφοδίων που έχουν ανάγκη οι 
καλλιεργητές της περιοχής, µε τη φήµη τους να φτά-
νει µέχρι και το Ναύπλιο.

Οι δύο συνεργάτες γνωρίζουν άλλωστε καλύτερα 
από τον καθένα τις ιδιαιτερότητες της περιοχής. Το 
κατάστηµά τους µετρά 30 χρόνια παρουσίας, αρχι-
κά σε κεντρικό σηµείο του χωριού, µε την επέκταση 
να συµπίπτει µε µεγάλο αρδευτικό έργο στην περιο-
χή, που ξεκλείδωσε την καλλιέργεια φυλλωδών για 
τους αγρότες των Ιρίων. «Την διαφορά στην περιο-
χή την έκανε το αρδευτικό έργο, που έφερε νερό α-
πό το Ανάβαλο. Τότε εκτοξεύτηκε η περιοχή» αφη-
γείται ο Παναγιώτης Χριστόπουλος.

Η συνεργασίες των δύο γεωπόνων µε τους αγρό-
τες της Αργολίδας δεν περιορίζονται στον εφοδιασµό 
εισροών. «Είναι χωραφίσιοι γεωπόνοι, λερώνουν τα 
χέρια τους στο χωράφι, διερευνώντας οποιαδήποτε 
λύση µπορεί να βοηθήσει τους παραγωγούς», όπως 
µας δήλωσε ο Παναγιώτης Στάµος, τοπικός γεωπόνος 
σύµβουλος θρέψης της TimacAgro|ΛΥ∆Α.

Κατά την ολιγόλεπτη παραµονή, τουλάχιστον τρεις 
πελάτες απευθύνθηκαν στους γεωπόνους ζητώντας 
συγκεκριµένα προϊόντα της Timac Agro|ΛΥ∆Α. 

«Τα προϊόντα αυτά έχουν πλεονεκτήµατα. Η εται-
ρεία προσφέρει λιπάσµατα κοκκώδη και κάποια υγρά 
που είναι πολύτιµα για όσους ασχολούνται σοβαρά 

µε την καλλιέργειά τους και θέλουν βάρος στο µα-
ρούλι. Έχουν συµβόλαια σε ποσότητες άρα το βάρος 
είναι καθαρό κέρδος για αυτούς» εξηγεί ο Κωνστα-
ντίνος Τράκας, ο οποίος συµπληρώνει «Στον δύσκο-
λο καιρό θα καταλάβεις την διαφορά στο λίπασµα».

«Με τα προϊόντα αυτά δίνεις λύση σε πρόβληµατα 
όπως το στρες των φυτών. Εδώ έχουµε µεγάλες δια-
φορές θερµοκρασίας µέρα µε νύχτα, που οδηγεί σε 
στρεσάρισµα των φυτών. Με αυτήν τη θρέψη, η δια-
φορά για τα παραγόµενα προϊόντα φαίνεται και στο 
ράφι, υπάρχουν οφέλη και στη συγκοµιδή και στη 
µετασυλλεκτικότητα οπότε πρόκειται για µία επένδυ-
ση που βγάζει τα λεφτά της» συνεχίζει ο κ. Τράκας. 

Από αυτήν την άποψη έχει ενδιαφέρον η ρουτίνα 
την οποία ακολουθεί ένας καλά οργανωµένος αγρό-
της, όπως είναι ο κ. Χουντάλας. Η αρχή της προετοι-
µασίας στα χωράφια του κ. Χουντάλα γίνεται µε το 
Fertiactyl GZ, τoν πλέον εξειδικευµένο βιοδιεγέρτη-
ριζοβολητη για την επιτυχή εγκατάσταση των καλλι-
εργειών και την πρώιµη ανάπτυξη των φυτών. Απα-
ραίτητο στην πορεία και το Lithactyl 10-11-14, ένα 
σύνθετο και ισορροπηµένο λίπασµα κατάλληλο για 
τη θρέψη των καλλιεργειών, ακόµη και σε όξινα εδά-
φη. Περιέχει Calcimer, ασβέστιο θαλάσσιας προέλευ-
σης, το οποίο συµβάλει στην βελτίωση του µικροπε-
ριβάλοντος γύρω από το ριζικό σύστηµα ενώ ταυτό-
χρονα θρέφει την καλλιέργεια σε ασβέστιο και παράλ-
ληλα ενσωµατώνει την τεχνολογία NPRO που αυξά-
νει την αποτελεσµατικότητα της λίπανσης και της α-
πορρόφησης των θρεπτικών στοιχείων από το φυτό. 

Τέλος το πρόγραµµα του συµπληρώνεται από τα προ-
ϊόντα της σειράς KSC µε τεχνολογία PHYT-ACTYL®, 
µια ουσία που δηµιουργεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον 
γύρω από τη ρίζα των φυτών διεγείροντας την ανά-
πτυξη της, ενισχύει την πρόσληψη των θρεπτικών συ-
στατικών και µειώνει την επίδραση των αβιοτικών κα-
ταπονήσεων. Επίσης, περιέχει επιλεγµένες πρόδρο-
µες ουσίες φυτορµονών οι οποίες διεγείρουν την συ-
νολική ανάπτυξη της καλλιέργειας.

FARMING REPORT

PHYT-ACTYL® 
Μοναδικό 
σύµπλεγµα 

κατοχυρωµένο 
µε δίπλωµα 

ευρεσιτεχνίας

Fertiactyl GZ
Ο πλέον εξειδικευ-
µένος βιοδιεργέτης 

για επιτυχηµένη 
εγκατάσταση 
καλλιέργειας

Lithactyl 
Iσσορροπηµένο 

λίπασµα κατάλληλο 
για όλα τα εδάφη

Ο Παναγιώτης Χριστόπουλος αφηγείται την 30ετή πορεία του κοµβικού 
για την περιοχή καταστήµατος αγροτικών εφοδίων.
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Τον τρόπο µε τον οποίο τα 
φυτά αντιδρούν στην ειδική 
λίπανση εξηγούν οι Κ. Τράκας 
και Π. Χριστόπουλος.
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Τα Ελληνικά Γαλακτοκομεία
ανοίγουν δρόμο στα αναψυκτικά

 Το πρώτο κύμα επενδύσεων 
για αναβάθμιση εγκαταστάσεων

 Η Κλιάφας φέτος θα αγγίξει 
σε πωλήσεις τα 2 εκατ. ευρώ

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Έναν νέο πυλώνα δραστηριότητας στον 
οποίο επενδύει ο όµιλος Ελληνικά Γαλα-
κτοκοµεία των αδελφών Σαράντη, αποτε-
λεί αυτός των αναψυκτικών µετά την ε-
ξαγορά της Κλιάφας µε έδρα τα Τρίκαλα. 
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν πηγές 
κοντά στην εταιρεία, «το πρώτο οκτάµη-
νο του έτους πήγε ιδιαίτερα ικανοποιη-
τικά σε σύγκριση µε την αντίστοιχη χρο-
νική περίοδο του 2020». 

Η Κλιάφα έχει ήδη διευρυµένη παρου-
σία πανελλαδικά σε όλα τα σούπερ µάρ-
κετ, ενώ στα σηµεία εστίασης και στα ξε-
νοδοχεία η διανοµή πραγµατοποιείται 
κατά κύριο λόγω µέσω των συνεργατών 
που διοχετεύουν στην αγορά τα προϊό-
ντα της Ελληνικά Γαλακτοκοµεία. 

Η εταιρεία ολοκλήρωσε το πρώτο κύµα 
επενδύσεων συνολικού ύ-
ψους περί τα 14 εκατ. ευρώ 
για την αναβάθµιση των κτι-
ριακών εγκαταστάσεων της 
Κλιάφας, την προσθήκη µί-
ας νέας πτέρυγας στο εργο-
στάσιο καθώς και την εγκα-
τάσταση σύγχρονου µηχα-
νολογικού εξοπλισµού για 
την καινούργια φιάλη των 
αναψυκτικών. 

Αυτή τη στιγµή η Κλιάφας 
παράγει αναψυκτικά σε γυά-

λινο µπουκάλι, πλαστικό και σε µεταλλι-
κά κουτάκια. Η παραγωγή του γυάλινου 
µπουκαλιού υλοποιείται από την παλιά 
γραµµή συσκευασίας που διατηρεί η ε-
ταιρεία, ενώ τα µεταλλικά κουτιά προέρ-
χονται από συνεργαζόµενη επιχείρηση 
στο χώρο της συσκευασίας. Προοπτική 
για την εταιρεία αποτελεί στο προσεχές 
χρονικό διάστηµα να φέρει την παραγω-
γή του κουτιού στο δικό της εργοστάσιο 
µε νέες επενδύσεις που θα πραγµατοποι-
ήσει καθώς και η αναβάθµιση της γραµ-
µής παραγωγής για το γυάλινο µπουκά-
λι που θα της επιτρέψουν να δηµιουργή-
σει οικονοµίες κλίµακας. 

Η επιχείρηση εξετάζει επίσης να φέρει 
στην αγορά να φέρει και άλλες συναφείς 
κατηγορίες συναφείς µε το αναψυκτικό, 

όπως για παράδειγµα προϊόντα χωρίς αν-
θρακικό.  Οι ίδιες πηγές επισηµαίνουν ό-
τι φέτος η εταιρεία θα αγγίξει σε πωλή-
σεις τα 2 εκατ. ευρώ, ενώ για το 2022 ο 
τζίρος εκτιµάται ότι µε βάση το επιχειρη-
µατικό πλάνο θα αγγίξει τα 4 εκατ. ευρώ. 

Βαρύτητα στη Θεσσαλία και δυναµική 
εξάπλωση λόγω Ολύµπου

Σε ό,τι αφορά την εξάπλωσή της στην 
αγορά η Κλιάφα τοποθετεί και τα δικά 
της ψυγεία στην αγορά, προκειµένου να 
ενισχύσει την παρουσία της. 

Στον εµπορικό τοµέα η επιχείρηση 
θα ρίξει βαρύτητα στη Θεσσαλία, ωστό-
σο και λόγω της µάρκας Όλυµπος δια-
τηρεί ισχυρό έρεισµα και στην υπόλοι-
πη Ελλάδα τόσο στα σούπερ µάρκετ, ό-
σο και στο HoReCa µε εδραιωµένες συ-
νεργασίες και ευρύ δίκτυο εµπορικών 
συνεργατών.

Εξαγωγικά η Κλιάφας ταξιδεύει στη 
Γερµανία όπου υπάρχει ελληνικό στοι-
χείο και υφιστάµενες συνεργασίες µε πε-
λάτες εκεί. Επίσης προσβλέπει στα Βαλ-
κάνια και αρχικά στη Ρουµανία, έχοντας 
προχωρήσει ήδη σε δειγµατισµούς στη 
συγκεκριµένη αγορά. 

Χωρίς 
ανθρακικό
Η επιχείρηση 

εξετάζει να φέρει 
στην αγορά κι άλλες 

κατηγορίες συνα-
φείς, όπως προϊόντα 

χωρίς ανθρακικό

Στα ίδια 
ράφια και
το νερό 
∆ουµπιά
Η είσοδος του οµίλου Ελληνικά 
Γαλακτοκοµεία στα αναψυκτικά 
συνδέεται και µε την σχεδόν 
ταυτόχρονη εξαγορά της 
εταιρείας εµφιάλωσης 
ανθρακούχου νερού, ∆ουµπιά, 
από τον όµιλο Μαλαµατίνα της 
Βορείου Ελλάδος. Πρόκειται για 
µία δραστηριότητα που έχει πολλά 
κοινά µε την Κλιάφα, καθώς 
διοχετεύεται στα ίδια ράφια και 
αποτελεί συγγενή κατηγορία 
προϊόντων µε αυτή των 
αναψυκτικών. Η συµµετοχή που 
απέκτησε στη ∆ουµπιά τον Ιούνιο 
του 2020 ο όµιλος Ελληνικά 
Γαλακτοκοµεία ανέρχεται σε 
ποσοστό 77,88% µέσω της 
Κλιάφας Α.Ε. στην οποία υπάγεται 
η εταιρεία ανθρακούχου νερού 
που εδρεύει στην ∆ουµπιά 
Χαλκιδικής. 

ΚΥΚΛΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

2019

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ*ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ

1,25

1,50

~2*

~ 4*

2020

2021

2022

100%

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

~14
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Ρεκόρ 
πωλήσεων
Γιώτης στην 

90η επέτειο
Το φράγµα των 100 εκατ. 

ευρώ έσπασε το 2020 η 
Γιώτης, στην 90η επέτειο 
από την ίδρυσή της. Η 
εταιρεία και οι θυγατρικές 
της κατέγραψαν ρεκόρ 
πωλήσεων «ευνοηµένων από 
τις συγκυρίες κατανάλωσης 
κατά την περίοδο της 
πανδηµίας». Ο τζίρος της 
Γιώτης έφτασε τα 111 εκατ. 
ευρώ, αναπτυγµένος κατά 
20% και τα καθαρά της 
κέρδη σηµείωσαν διψήφια 
άνοδο, πάνω από 6 εκατ.

Αιφνιδιαστικοί 
έλεγχοι σε τρόφιµα 
για ανατιµήσεις
Αιφνιδιαστικούς ελέγχους για 
ανατιµήσεις σε βασικά είδη 
κατανάλωσης και τρόφιµα 
από Επιτροπή Ανταγωνισµού 
στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης 
έρευνας στις αγορές 
δηµητριακών, γάλακτος, 
καφέ, µαρµελάδων, 
ροφηµάτων και τυριών. Τα 
στελέχη της Επιτροπής 
διερευνούν τυχόν αντι-
ανταγωνιστικές πρακτικές στο 
πλαίσιο οριζόντιας σύµπραξης 
ή και κάθετων συµπράξεων, 
σε συνέχεια των ελέγχων 
που διενεργήθηκαν στις 9 
Σεπτεµβρίου 2021. 

Αύξηση 210% 
στις διατλαντικές 
τιµές αποστολής 
των εµπορευµα-
τοκιβωτίων
Από την 1η Απριλίου 2021, 
η αγορά βιώνει τις ελλείψεις 
στις αλυσίδες εφοδιασµού 
παγκοσµίως που επηρέασαν 
τα ναύλα των πρώτων 
αποστάσεων στη διατλαντική 
εµπορική λωρίδα µεταφοράς 
εµπορευµατοκιβωτίων. 
Μάλιστα, εδώ και 
σχεδόν τρεις µήνες, τα 
επίπεδα των ναύλων για 
εµπορευµατοκιβώτια που 
µεταφέρονται από τη Βόρεια 
Ευρώπη στις ανατολικές 
ακτές των ΗΠΑ ήταν κατά 
210% υψηλότερα από πέρυσι 
(1 Ιουλίου - 23 Σεπτεµβρίου), 
σύµφωνα µε στοιχεία 
αναλύσεων από τη ναυτιλιακή 
οργάνωση BIMCO.

ΝΕΑ

Στην αύξηση των εκτάσεων που καλλιερ-
γεί πανελλαδικά, συνεργαζόµενη µε σηµα-
ντικό µέρος της παραγωγικής βάσης, προ-
χώρησε η Μπάρµπα Στάθης, η οποία διεύ-
ρυνε την έκταση των καλλιεργητικών πε-
ριοχών από τις οποίες συλλέγει τα προϊό-
ντα της, σε συνολικά 32.000 στρέµµατα ή-
τοι κατά 53,5%. Στόχος της επιχείρησης, η 
οποία δραστηριοποιείται στα κατεψυγµένα 
λαχανικά, στις φρέσκες συσκευασµένες σα-
λάτες και στα προϊόντα ζύµης, είναι να α-
ναπτύξει περισσότερο τις ελληνικές αγρο-
τικές περιοχές, εστιάζοντας σε ένα ολοκλη-
ρωµένο πρόγραµµα εδαφοκλιµατικών µε-
λετών που µπορεί να βελτιώσει τις αποδό-
σεις και την ποιότητα της παραγωγής των 
προϊόντων που παραλαµβάνει. 

Η εταιρεία συνέχισε να κινείται βάσει προ-
γραµµάτων συµβολαιακής γεωργίας και ο-
λοκληρωµένης αγροτικής διαχείρισης. Σε 
ό,τι αφορά την πορεία του, ο όµιλος Μπάρ-
µπα Στάθης, εντός του 2020 αύξησε τις πω-
λήσεις του κατά 4% και το EBITDA κατά 8% 
σε σύγκριση µε το 2019.  Τέλος, στο πλαί-
σιο αναβάθµισης και εκσυγχρονισµού των 
παραγωγικών της εγκαταστάσεων τρέχει τρι-
ετές επενδυτικό πλάνο 16 εκατ. ευρώ, που 
αφορά µεταξύ άλλων, νέες γραµµές παρα-
γωγής, κατεψυγµένων λαχανικών, συσκευ-
αστικές µηχανές, πλήρως αυτοµατοποιηµέ-
νους ψυκτικούς θαλάµους καθώς και µη-
χανές συλλογής λαχανικών.     

Γ. ΛΑΜΠΙΡΗΣ

Η αύξηση του κόστους πρώτων υλών 
και των εξόδων παραγωγής είχε απο-
τύπωµα στα µεγέθη της αλευροβιο-
µηχανίας Μύλοι Λούλη, η οποία πα-
ρότι κατέγραψε αύξηση πωλήσεων 
και καθαρής κερδοφορίας στο α’ ε-
ξάµηνο, είδε τα περιθώρια λειτουργι-
κού κέρδους της να πιέζονται εξαιτίας 
της απορρόφησης των ανατιµήσεων. 

Ο Όµιλος εµφάνισε πωλήσεις 60,97 
εκατ. ευρώ, µε αύξηση 11,83% και σε 
επίπεδο εταιρείας 54,25 εκατ. (+13%). 
Το κόστος πωληθέντων αυξήθηκε 
κατά 17,63% για τον όµιλο και κατά 
19,09% για την εταιρεία, λόγω της αύ-
ξησης του κόστους κτήσης των πρώ-
των και βοηθητικών υλών. 

Το µικτό κέρδος διαµορφώθηκε 
στα 9,92 εκατ. ευρώ για τον όµιλο 
και 8,69 εκατ. για την εταιρεία, µει-
ωµένο κατά 10,8% και στις δύο περι-
πτώσεις, λόγω της γενικότερης αύ-
ξησης του κόστους των υλικών πα-
ραγωγής αλλά και της διατήρησης 
των τιµών πώλησης στα ίδια επίπεδα.

Στα 32.000 στρμ. 
οι καλλιέργειες 
για προϊόντα της 
Μπάρμπα Στάθης

H αύξηση α’ 
υλών πίεσε τα 
κέρδη για τη 
Μύλοι Λούλη

Αυξηµένο τζίρο και κερδοφορία έφεραν στην Εβρο-
φάρµα το α’ εξάµηνο του έτους η φέτα ΠΟΠ και το 
στραγγιστό γιαούρτι, που εκτιµάται ότι έχουν δυνα-
µική για επιπλέον ανάπτυξη πωλήσεων. Μάλιστα, 
η επένδυση που θα ολοκληρωθεί τους επόµενους 
µήνες θα ενισχύσει παραγωγικά τα προϊόντα αυτά 
και ιδιαίτερα το στραγγιστό γιαούρτι. Εντούτοις, οι 
ανατιµήσεις του αιγοπρόβειου γάλακτος, των υλι-
κών συσκευασίας και των µεταφορικών είχαν σαν 
αποτέλεσµα τη µείωση του περιθωρίου κέρδους κι 
όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρείας, γί-
νεται προσπάθεια µετακύλισης µέρους του κόστους 
αυτού, στις τιµές πώλησης των προϊόντων της. Επί-
σης, εκτιµάται ότι η ανατίµηση κατά 25% στις τιµές 

των ζωοτροφών, θα επηρεάσει το επόµενο διάστηµα 
δυσµενώς το αποτέλεσµα της θυγατρικής CAMPUS.

Πάντως, ο κύκλος εργασιών του οµίλου Εβροφάρ-
µα, για την περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2021,  
αυξήθηκε κατά 12% σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας τα 
17,5 εκατ. ευρώ και τα κέρδη µετά από φόρους σχε-
δόν διπλασιάστηκαν, φτάνοντας τα 600.000 ευρώ.

Στραγγιστό, φέτα 
ανέβασαν τζίρους
στην Εβροφάρμα

Η EUROCATERING ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
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ΠΑΡΑΓΕΙ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ

Νέα εργοστάσια Eurocatering, κοινές 
επενδύσεις µε Ταµβακάκη σε µανιτάρια
Στην εξαγορά της επιχείρησης MS Fresh BG, στη 
Βουλγαρία έναντι 2,2 εκατ. ευρώ προχώρησε η 
Eurocatering µε σκοπό να διευρύνει τη δραστηριότητά 
της, όπως ανέφερε ο πρόεδρος και διευθύνων της 
εταιρείας, Χρυσόστοµος Μαυρόπουλος. Η Eurocatering 
αγόρασε επιπλέον 45 στρέµµατα γης κι αυτές τις ηµέρες 
ολοκληρώνεται η κατάθεση των σχεδίων δόµησης 
στις αρµόδιες δηµόσιες υπηρεσίες της Βουλγαρίας, 
για να δηµιουργήσει ένα εργοστάσιο 3.500 τ.µ. και 
δύο γραµµές παραγωγής µε δυναµικότητα 65.000 
τεµαχίων ανά ηµέρα. Για τη διετία 2021-2022 το σύνολο 
των επενδύσεων της Εurocatering θα ανέλθουν στα 
9,5 εκατ. ευρώ. Αναφορικά µε το ρόλο που έχει στην 
εταιρεία του fund EOS Capital Partners, του οποίου 
επικεφαλής είναι οι Απόστολος Ταµβακάκης και Γιάννης 
Παπαδόπουλος, ο κ. Μαυρόπουλος ανέφερε ότι δεν θα 
υπάρξει αύξηση του µειοψηφικού ποσοστού που διατηρεί 
το επενδυτικό κεφάλαιο στη Eurocatering. Αυτή τη 
στιγµή διερευνάται η εξαγορά µίας εταιρείας στο χώρο 
των έτοιµων γευµάτων µε τζίρο περί τα 12 εκατ., ενώ 
η EOS Capital Partners κοιτάζει την είσοδό της στο 
µετοχικό κεφάλαιο της Μανιτάρια Βορείου Ελλάδας.



ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Nα προάγει µία νέα επιχειρηµατι-
κή φιλοσοφία, κάνοντας ένα βή-
µα µπροστά σε σχέση µε την ή-
δη διαφοροποιηµένη αντίληψη 
που είχε παρουσιάσει µέσω της 
Apivita, επιχειρεί η νεοφυής εται-
ρεία Symbeeosis, που δηµιούργη-
σαν οι επιχειρηµατίες και φαρµα-
κοποιοί Νίκος και Νίκη Κουτσιανά, 
όπως αναφέρθηκε σε σχετική πα-
ρουσίαση της εταιρείας προς τους 
δηµοσιογράφους.

To ζεύγος Κουτσιανά ξεκίνησε 
την επιχειρηµατική του διαδροµή, 
φτιάχνοντας µαύρο σαπούνι πρόπο-
λης. Τότε µάλιστα ο Παπουτσάνης 
είχε πει χαρακτηριστικά στον Νίκο 
Κουτσιανά: «Παιδί µου θέλεις να 
χάσεις και τα δύο φαρµακεία σου; 
∆εν το κλείνεις το µαγαζί;». Αφορ-
µή αποτέλεσε το γεγονός ότι η τιµή 
ενός σαπουνιού του Παπουτσάνη 
ήταν τότε 25 δραχµές, έναντι 150 
δραχµών που κόστιζε στη λιανική 
το µαύρο σαπούνι του Κουτσιανά. 

Ο Νίκος και η Νίκη Κουτσιανά 
δηµιούργησαν τη νέα εταιρεία µε 
αποκλειστικό αντικείµενο την πα-
ραγωγή τροφίµων µε βάση τα βό-
τανα, αλλά και ροφήµατα από τσάι 
του βουνού, βότανα και µέλι. Στο 
πλάνο προσεχώς είναι η δηµιουρ-
γία και βιολογικών συµπληρωµά-

των διατροφής. Το σύνολο της ε-
πένδυσης στο νέο εργοστάσιο στο 
Μαρκόπουλο, τη δηµιουργία και 
διαµόρφωση των νέων γραφείων 
στην Παιανία, την αγορά εκτάσε-
ων καλλιέργειας στον Όλυµπο και 
την Αρκαδία και για την εκπαίδευ-
ση των συνεργαζόµενων παραγω-
γών ανέρχεται µέχρι στιγµής σε 4,5 
εκατ. ευρώ.  «Είπαµε ότι αφού απο-
επενδύσαµε από την Apivita, θα ε-
πενδύσουµε στον αγροτικό τοµέα», 
σηµείωσε σχετικά ο Νίκος Κουτσια-
νάς και πρόσθεσε ότι «η νέα εται-
ρεία που δηµιουργήσαµε βασίζε-
ται στην ιπποκρατική φιλοσοφία».

Αγοράζει µέλι µε τιµή 10% 
πάνω από τη µέση τιµή αγοράς

Τα µελίσσια εγκαθίστανται σε 
εκτάσεις µε αυτοφυή ποώδη βλά-
στηση ή/και βιολογικές καλλιέρ-
γειες για µέλι από φυτά που έχουν 
αναπτυχθεί φυσικά, ενώ εφαρµό-
ζεται η µελισσοκοµία ακριβείας µε 
τη χρήση ζυγών ακριβείας και βιο-
αισθητήρων, µέσω των οποίων ε-
λέγχονται τα µελίσσια. Η εταιρεία 
συνεργάζεται µε 12 νέους µελισσο-
κόµους, στους οποίους έχει παρα-
χωρήσει τα µελίσσια και αγοράζει 
το µέλι που παράγουν σε τιµές αυ-
ξηµένες κατά 10% σε σχέση µε τη 
µέση τιµή της αγοράς, καθώς και 
µε άλλους µελισσοκόµους σε Αττι-

κή, Άνδρο, Βοιωτία και Αρκαδία. Η 
Symbeeosis παράγει µέλι από θυ-
µάρι και ρείκι. «Εκτός από τους δι-
κούς µας µελισσοκόµους, συνεργα-
ζόµαστε και µε άλλους µέσω συµ-
βολαίων, τα οποία προβλέπουν την 
εφαρµογή της αναγεννητικής µε-
λισσοκοµίας µε προϋποθέσεις που 
ξεκινούν από τη βιολογική παρα-
γωγή. Τους µελισσοκόµους της 
Apivita, που γνωρίζουµε, τους εκ-
παιδεύουµε να παράγουν βιολο-
γικό µέλι», εξηγεί ο ίδιος.

Μέρος των ιδιόκτητων καλλιερ-
γειών στις οποίες φυτεύονται τα βό-
τανα είναι στον Όλυµπο και στην 
Αρκαδία. Σε ό,τι αφορά τις καλλι-
εργητικές µεθόδους που εφαρµό-
ζονται, στο επίκεντρο βρίσκεται η 
αναγεννητική γεωργία µε στόχο 
την ελαχιστοποίηση των εδαφικών 
διαταραχών, την αύξηση της ποι-

κιλοµορφίας των καλλιεργειών, τη 
φύτευση καλλιεργειών κάλυψης 
(τριφύλλια) για την αναζωογόνη-
ση του εδάφους, τη διατήρηση των 
ριζικών συστηµάτων και την ενσω-
µάτωση της επικονίασης, µεταφέ-
ροντας τα µελίσσια κοντά στις καλ-
λιέργειες των βοτάνων. «∆εν πάµε 
να πάρουµε τη µαλοτήρα που ευ-
δοκιµεί στην Κρήτη και να τη φυ-
τέψουµε στον Όλυµπο. Αντιθέτως 
πάµε στα βουνά, µαζεύουµε βότα-
να, ερχόµαστε στο Γεωπονικό Πα-
νεπιστήµιο, δηµιουργούµε το πολ-
λαπλασιαστικό υλικό και µετά πά-
µε και φυτεύουµε», εξήγησε ο κ. 
Κουτσιανάς. «Στόχος µας είναι να 
αναπτύξουµε σταδιακά την παρα-
γωγή µας µε ίδιες δυνάµεις. Φέτος 
θα έχουµε 90 ιδιόκτητα στρέµµα-
τα στην Αρκαδία και 80 στρέµµατα 
που διαθέτουµε ήδη στον Όλυµπο». 

Τα µελίσσια εγκαθίστανται σε εκτάσεις µε αυτοφυή ποώδη βλάστηση. Στο πλάνο του ζεύγους Κουτσιανά προσεχώς είναι η δηµιουργία και βιολογικών συµπληρωµάτων διατροφής.

«∆εν πάµε να πάρουµε τη µαλοτήρα από την Κρήτη να τη φυτέψουµε 
στον Όλυµπο. Μαζεύουµε βότανα, φτιάχνουµε το πολλαπλασιαστικό 
υλικό και µετά τα φυτεύουµε», εξηγεί ο Νίκος Κουτσιανάς.

Με φιλοσοφία του 
Ιπποκράτη τρόφιμα 
του Symbeeosis
Επενδύει στην αναγεννητική γεωργία και 
σε τρόφιμα ποιότητας τo ζεύγος Κουτσιανά 

Είµαστε ό,τι τρώµε
Το επιχειρηµατικό απο-
τύπωµα της Symbeeοsis 

αφορά την παραγωγή 
τροφίµων µε αυστηρά 

ποιοτικά κριτήρια

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣAgrendaB12 | 34 Σάββατο 2 & Κυριακή 3 Oκτωβρίου 2021

Iδιόκτητα
στρέµµατα 
στην Αρκαδία

Στρέµµατα
στον Όλυµπο

Μελισσοσµήνη
Ιδιόκτητες 
κυψέλες

1.500

80

90
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Σε ένα µήνα ξεκινάνε οι αιτήσεις για τους Νέ-
ους Αγρότες (29 Οκτωβρίου µε 15 ∆εκεµβρίου) 
σύµφωνα µε την προκήρυξη του Μέτρου και 
συνολικά υπολογίζονται γύρω στους 25.000 
υποψήφιους που δύνανται να προχωρήσουν 
σε αίτηση. Μάλιστα, οι διαχειριστικές αρχές το-
νίζουν πως πρέπει να ξεκινήσουν από σήµερα 
οι υποψήφιοι να µαζεύουν τα σχετικά δικαιο-
λογητικά, καθώς δεν θα υπάρξει παράταση, ε-
φόσον το ΥΠΑΑΤ θέλει να αποφύγει τις «ου-
ρές» από επιλαχόντες. Άλλωστε, οι αιτήσεις 
θα γίνονται ηλεκτρονικά χωρίς φυσικό φάκε-
λο, µε όλα τα δικαιολογητικά να µπορούν να 
«µαζευτούν» ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται η 
φυσική παρουσία του υποψήφιου σε κάποια 

δηµόσια υπηρεσία. Σύµφωνα µε την πρόσκλη-
ση τα βασικά σηµεία της οποίας παρουσιάζει 
η Agrenda στις επόµενες σελίδες, οι υποψή-
φιοι δεν θα πρέπει να έχουν κλείσει το 41ο έ-
τος έως ότου κάνουν την αίτηση ένταξης στο 
Μέτρο. Οι δεσµεύσεις θα είναι 8ετίας (το µέ-
γιστο), ενώ ετησίως θα εξετάζονται τα φορο-
λογικά στοιχεία του υποψήφιου ώστε να δι-
απιστώνεται εάν κάνουν τον προβλεπόµενο 
τζίρο στην αγροτική τους επιχείρηση (50% της 
Τυπικής Απόδοσης ένταξης). Ιδιαίτερη προσο-
χή απαιτείται σε περίπτωση που ο υποψήφιος 
έχει σύζυγο στον αγροτικό κλάδο καθώς πρέ-
πει να τηρούνται ορισµένες προϋποθέσεις για 
να κάνει αίτηση ένταξης. 

Από εκεί και πέρα, µεγάλη σηµασία θα έ-
χει η βαθµολογία που θα συγκεντρώσει ο δι-
καιούχος (βλ. πίνακα σελ. 28-29). Η βάση έ-

χει οριστεί στους 40 βαθµούς  για τις Περιφέ-
ρειες Αττική, Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νή-
σων και στους 45 για την υπόλοιπη Χώρα. 
Παράλληλα, στους υποψήφιους που επιτυγ-
χάνουν την ανωτέρω βαθµολογική βάση, δί-
νεται προσαύξηση 10 βαθµών εφόσον η µό-
νιµη κατοικία τους βρίσκεται σε περιοχή που 
βάσει σχετικής ΚΥΑ, έχει κηρυχθεί πυρόπλη-
κτη. Αυτό είναι κάτι που προστέθηκε την τε-
λευταία στιγµή όπως έγκαιρα είχε αναφέρει 
η Agrenda, ενώ, παράλληλα, όσοι έχουν µό-
νιµη κατοικία στις Περιφερειακές Ενότητες 
Αρκαδίας, Φλώρινας ή Κοζάνης θα λάβουν 
επιπροσθέτως 4 βαθµούς. 

Υπολογίζεται πως οι τελικές εντάξεις και η 
καταβολή του 70% του συνολικού πριµ (35.000-
40.000 ευρώ) θα πραγµατοποιηθούν έως τον 
ερχόµενο Φεβρουάριο. 

Ήρθε η ώρα του φακέλου 
για τους Νέους Αγρότες     
Η Agrenda παρουσιάζει την προκήρυξη του Μέτρου 6.1 και με 25.000 ΟΣΔΕ 
να περιμένουν για αίτηση θέλει καλό διάβασμα ο νέος πίνακας μοριοδότησης 

Για τη β’ δόση
Η τελευταία δόση 

καταβάλλεται εντός 5 
ετών από την ένταξη 
µε προϋποθέσεις την 
ορθή υλοποίηση του 

επιχειρηµατικού σχεδίου και 
την επίτευξη των συναφών 

στόχων και δεσµεύσεων
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Με ιδιαίτερη προσοχή ως προς τις οικογενειακές εκµε-
ταλλεύσεις πρέπει να προχωρήσουν οι υποψήφιοι νέοι 
αγρότες, καθώς σύµφωνα µε την πρόσκληση, ισχύουν 
επιπλέον προϋποθέσεις επιλεξιµότητας εφόσον ο/η σύ-
ζυγος απασχολείται στη γεωργία. Αναλυτικά, τα κριτήρια 
επιλεξιµότητας για φυσικά και νοµικά πρόσωπα και για 
τις εκµεταλλεύσεις έχουν ως εξής:

Άρθρο 5 Κριτήρια Επιλεξιµότητας Υποψηφίων
∆ικαίωµα υποβολής αίτησης στήριξης έχουν φυσικά 

και νοµικά πρόσωπα για τα οποία κατά την ηµεροµηνία 
υποβολής της αίτησης στήριξης, πληρούνται αθροιστικά 
οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Οι υποψήφιοι φυσικά πρόσωπα:  i) Έχουν συµπλη-
ρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν υπερ-
βεί το 41ο έτος της ηλικίας τους. ii) Είναι µόνιµοι κάτοικοι 
των περιοχών εφαρµογής του υποµέτρου 6.1.

2.Οι υποψήφιοι νοµικά πρόσωπα: i) Έχουν ως αρχη-
γό – νόµιµο εκπρόσωπο τους νέο γεωργό που πληροί της 
προϋποθέσεις του σηµείου (1.i). ii) Έχουν ως αρχηγό – 
νόµιµο εκπρόσωπο νέο γεωργό, σύµφωνα µε τις προ-
ϋποθέσεις των παρ. 5 και 7 του άρθρου 4, ο οποίος µε-
τέχει στο κεφάλαιο του νοµικού προσώπου σε ποσοστό 
τουλάχιστον 51%. iii) Έχουν έδρα στην ευρύτερη περιο-
χή του τόπου της µόνιµης κατοικίας του αρχηγού – νόµι-
µου εκπροσώπου τους και εντός της ίδιας Περιφέρειας.  
iv) Έχουν κύρια δραστηριότητα στον πρωτογενή τοµέα 
(Οµάδα ΚΑ∆ 01 εκτός των ΚΑ∆ 01.6 και ΚΑ∆ 01.7) τη γε-
ωργική παραγωγή. 

3. Οι νέοι γεωργοί αρχηγοί των γεωργικών εκµεταλλεύ-
σεων έχουν εγκατασταθεί για πρώτη φορά, σύµφωνα µε 
την παρ. 7 του άρθρου 4, κατά το δεκαοκτάµηνο που προ-
ηγείται της ηµεροµηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.

4. Eίναι εγγεγραµµένοι στο ΟΣ∆Ε και έχουν υποβάλ-
λει ενιαία αίτηση στήριξης κατά το έτος αναφοράς της αί-
τησης στήριξης στο υποµέτρο 6.1.

5. Είναι εγγεγραµµένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελµατίες α-
γρότες νεοεισερχόµενοι στον αγροτικό τοµέα για τα φυ-
σικά πρόσωπα ή ως κάτοχοι εκµετάλλευσης για τα νοµι-
κά πρόσωπα. Για τα νοµικά πρόσωπα, οι αρχηγοί / δια-
χειριστές αυτών πρέπει να έχουν οριστεί ως νόµιµοι εκ-
πρόσωποι αυτών.

6. Οι νέοι γεωργοί αρχηγοί των γεωργικών εκµεταλ-
λεύσεων δεν πρέπει να έχουν ασκήσει γεωργική επαγ-
γελµατική δραστηριότητα τουλάχιστον κατά τα τελευ-
ταία 5 έτη πριν την ηµεροµηνία πρώτης εγκατάστασης.

7. Οι νέοι γεωργοί αρχηγοί των γεωργικών εκµεταλ-
λεύσεων διαθέτουν επαρκή επαγγελµατικά προσόντα ή 
αναλαµβάνουν τη δέσµευση να τα αποκτήσουν µέσω του 
υποµέτρου 1.1 του ΠΑΑ 2014 – 2020 εντός 36 µηνών από 
την ηµεροµηνία της απόφασης έγκρισής τους.

8.Υποβάλλουν επιχειρηµατικό σχέδιο, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 8, µε ελάχιστη διάρκεια υλοποίη-

σης τα τρία (3) έτη και µέγιστη τα τέσσερα (4) έτη µε δε-
σµευτικό ποσοτικό στόχο και χρονικές προθεσµίες, όπως 
αναλυτικότερα προσδιορίζονται στο άρθρο 9, για την α-
νάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους και ανα-
λαµβάνουν τις σχετικές υποχρεώσεις και δεσµεύσεις, ό-
πως αναλυτικότερα προσδιορίζονται στο άρθρο 10, συ-
µπεριλαµβανοµένης της απόκτησης ή συµπλήρωσης ε-
παρκούς επαγγελµατικής ικανότητας, εφόσον απαιτείται. 

9. Εµπίπτουν στον ορισµό των µικρών και πολύ µι-
κρών επιχειρήσεων (σύσταση Επιτροπής 2003/361/ΕΚ).

10. ∆εν εµπίπτουν στις κατηγορίες µη επιλέξιµων υ-
ποψηφίων, σύµφωνα µε το άρθρο 7.

Άρθρο 6  Επιλεξιµότητα Γεωργικής 
Εκµετάλλευσης

1. Η γεωργική εκµετάλλευση πρέπει να βρίσκεται στην 
ευρύτερη περιοχή του τόπου της µόνιµης κατοικίας του/
της αρχηγού της εκµετάλλευσης. Εκµεταλλεύσεις ή τµή-
µατα εκµεταλλεύσεων που δεν βρίσκονται στην ευρύτε-
ρη περιοχή του τόπου µόνιµης κατοικίας των αρχηγών 
της εκµετάλλευσης δεν γίνονται αποδεκτά για τους σκο-
πούς του προγράµµατος.

2. Η γεωργική εκµετάλλευση πρέπει να έχει µέγιστη 
Τυπική απόδοση µικρότερη ή ίση του 1 εκατ. ευρώ και ε-
λάχιστη, µεγαλύτερη ή ίση των:

2.1. 12.000 ευρώ για ηπειρωτική χώρα, Κρήτη, Εύβοια.
2.2. 10.000 ευρώ για τα νησιά µε πληθυσµό µεγαλύτε-

ρο των 3.100 κατοίκων πλην Κρήτης και Εύβοιας.
2.3. 8.000 ευρώ, για τα νησιά µε πληθυσµό µικρότε-

ρο ή ίσο των 3.100 κατοίκων και για τις γεωργικές εκµε-
ταλλεύσεις, που αξιοποιούν τουλάχιστον 109 κυψέλες.  

3. Τα αγροτεµάχια της εκµετάλλευσης πρέπει να είναι:
3.1. Ιδιόκτητα ή µισθωµένα ή συνδυασµός τους.
3.2. Μεγαλύτερα ή ίσα της ελάχιστης έκτασης κατά τύ-

πο αγροτεµαχίου που είναι επιλέξιµη στα καθεστώτα ΕΑΕ.
4. Το ζωικό και µελισσοκοµικό κεφάλαιο της εκµετάλ-

λευσης πρέπει να είναι ιδιόκτητο.
5. Το σύνολο της γεωργικής εκµετάλλευσης πρέπει 

να έχει περιληφθεί στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης κατά 
το έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης στο Μέτρο 6.1.

6. Ως προς τις οικογενειακές εκµεταλλεύσεις ισχύουν 
επιπλέον τα ακόλουθα: 

6.1. Μόνο ένας εκ των συζύγων µπορεί να θεωρηθεί 
ως αρχηγός της οικογενειακής εκµετάλλευσης. Μεταβίβα-
ση της αρχηγίας γεωργικής εκµετάλλευσης από σύζυγο 
που είναι εγγεγραµµένος στο ΜΑΑΕ µε την ιδιότητα του 
επαγγελµατία αγρότη ή έχει τις προϋποθέσεις χαρακτη-
ρισµού στο ΜΑΑΕ ως επαγγελµατίας αγρότης, δεν γίνε-
ται αποδεκτή για την ένταξη στο υποµέτρο 6.1.

6.2. Το σύνολο της οικογενειακής εκµετάλλευσης πρέ-
πει να έχει περιληφθεί στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης που 
ο υποψήφιος έχει υποβάλλει στον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά το έ-
τος αναφοράς της αίτησης στήριξης στο υποµέτρο 6.1. 

6.3. Το σύνολο των ιδιόκτητων αγροτεµαχίων/ζωικού 
κεφαλαίου της οικογένειας θεωρείται ότι κατέχεται από 
τον υποψήφιο κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης.
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Εξέταση σε 10 κριτήρια 
για την ένταξη στο Μέτρο
Ηλικία, χρόνος εγκατάστασης και αιτήσεις ΟΣΔΕ θα εξεταστούν κυρίως για την επιλεξιμότητα στα 
φυσικά πρόσωπα, ενώ η Τυπική Απόδοση και η ιδιοκτησία θα παίξουν ρόλο για τις εκμεταλλεύσεις

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 3ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ

ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΒΑΡΥΤΗΤΑ
ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ 

(0-100)

1.  ΣΥΝΑΦΕΙΑ/ΕΠΑΡΚΕΙΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 
Ή ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

1.1

Αξιολογείται και βαθµολογείται ο 
βαθµός συνάφειας και επάρκειας 
των επαγγελµατικών προσόντων των 
αρχηγών εκµεταλλεύσεων

Κατοχή πτυχίου-τίτλου σπουδών γεωτεχνικής κατεύθυνσης ανώτερο ή ίσο µε 
επίπεδο 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.

6%

100

50Κατοχή τίτλου σπουδών γεωτεχνικής κατεύθυνσης επιπέδου 4 του Εθνικού 
Πλαισίου Προσόντων και των ΕΠΑΣ του ΕΛΓΟ-∆ΗΜΗΤΡΑ.

2. Συµµετοχή σε συλλογικές δράσεις
 ή ποιοτικά συστήµατα

2.1 Αξιολογείται και βαθµολογείται η αρχική 
συµµετοχή σε συλλογικές δράσεις Συµµετοχή σε Οµάδες ή Οργανώσεις παραγωγών 2%

ΝΑΙ 100
ΟΧΙ 0

3.  ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΙΚΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ

3.1
Αξιολογείται το ετήσιο εισόδηµα και 
πριµοδοτείται η ενίσχυση αρχηγών 
µε χαµηλό ετήσιο εισόδηµα

Ατοµικό ετήσιο εισόδηµα έως και 7.500 ευρώ (από κάθε πηγή) και 
οικογενειακό ετήσιο εισόδηµα έως και 20.000 ευρώ (από κάθε πηγή)

5%

ΝΑΙ 100

ΟΧΙ 0

Αξιολογείται η προηγούµενη ιδιότητα 
ανέργου των αρχηγών εκµεταλλεύσεων Ανεργία πάνω από 1 έτος πριν από την έναρξη  πρώτης εγκατάστασης 3%

ΝΑΙ 100

3.2 ΟΧΙ 0

4. Χαρακτηριστικά
περιοχών

4.1

Αξιολογούνται τα χαρακτηριστικά του 
τόπου µόνιµης κατοικίας των αρχηγών 
εκµεταλλεύσεων (ορεινότητα 
και νησιωτικότητα)

Νησιά µε πληθυσµό έως και 3.100 κατοίκους ή νησιά που ανήκουν σε 
µη νησιωτικές περιφέρειες ή Περιοχές που χαρακτηρίζονται ως Ορεινές 
σύµφωνα µε την Οδηγία 75/268/ΕΟΚ ή συνδυασµός αυτών

5%

ΝΑΙ 100

ΟΧΙ 0

4.  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ

4.2
Αξιολογούνται τα χαρακτηριστικά του 
τόπου µόνιµης κατοικίας των αρχηγών 
εκµεταλλεύσεων (πληθυσµός)

Μόνιµη κατοικία σε Τοπικές ή ∆ηµοτικές Κοινότητες µε πληθυσµό έως και 
500 κατοίκους

4%

100

Μόνιµη κατοικία σε Τοπικές ή ∆ηµοτικές Κοινότητες 
µε πληθυσµό από 501 έως και 2.500 κατοίκους

75

Μόνιµη κατοικία σε ∆ηµοτικές ή Τοπικές Κοινότητες µε πληθυσµό από 2.501 
έως και 5.000 κατοίκους

50

Μόνιµη κατοικία στις Περιφερειακές Ενότητες Αρκαδίας, Φλώρινας ή Κοζάνης 
στο πλαίσιο του µετριασµού των επιπτώσεων της απολιγνιτοποίησης. Οι 
βαθµοί του παρόντος κριτηρίου αποδίδονται επιπλέον των βαθµών που τυχόν 
αποδίδονται λόγω του πληθυσµιακού µεγέθους της περιοχής µόνιµης κατοικίας.

100

5.  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
�ΕΙΣΟ∆ΟΥ� 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

5.1
Αξιολογείται το ποσοστό ιδιοκτησίας
στη γεωργική εκµετάλλευση 
(γεωργική γη και ζωικό κεφάλαιο)

Ποσοστό της παραγωγικής δυναµικότητας της εκµετάλλευσης (εκφρασµένη 
ως αρχική τυπική απόδοση) που προέρχεται από ιδιόκτητη γεωργική γη και 
ζωικό κεφάλαιο και όταν είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 25% στο 
σύνολο της εκµετάλλευσης (25%=50,..., 10096=100)

11% 50-100

5.2

Αξιολογείται η αρχική παραγωγική 
δυναµικότητα της εκµετάλλευσης 
και ενισχύονται αυτές µε παραγωγική 
δυναµικότητα

Η παραγωγική δυναµικότητα της εκµετάλλευσης (εκφρασµένη ως αρχική 
τυπική απόδοση) είναι µικρότερη των 15.000 €

9%

50

Η παραγωγική δυναµικότητα της εκµετάλλευσης (εκφρασµένη ως αρχική 
τυπική απόδοση) είναι ίση η µεγαλύτερη των 15.000 ευρώ και µικρότερη 
των 20.000 €

80

Η παραγωγική δυναµικότητα της εκµετάλλευσης
(εκφρασµένη ως αρχική τυπική απόδοση) είναι ίση ή
µεγαλύτερη των 20.000 ευρώ

100

5.  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
�ΕΙΣΟ∆ΟΥ� 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

5.3

Αξιολογείται η συµβολή του 
αρχικού προσανατολισµού της 
γεωργικής εκµετάλλευσης σε τοµείς 
προτεραιότητας για το ΠΑΑ 2014-2020

Βαθµολογείται η παραγωγική δυναµικότητα (εκφρασµένη ως αρχική 
τυπική απόδοση) της εκµετάλλευσης που προέρχεται από τον τοµέα της 
αιγοπροβατοτροφίας ή/και της µελισσοκοµίας ή/καιτης καλλιέργειας 
οπωροκηπευτικών ή/καιτης παραγωγής ζωοτροφών ή/και της καλλιέργειας 
φυτών ανθεκτικών στην κλιµατική αλλαγή. Υπολογίζεται το ποσοστό της 
παραγωγικής δυναµικότητας της εκµετάλλευσης που προέρχεται από το 
σύνολο αυτών των κλάδων σε σχέση µε το σύνολο της τυπικής απόδοσης της 
εκµετάλλευσης κατά το έτος αναφοράς. Το ποσοστό αυτό πρέπει να είναι ίσο 
ή να υπερβαίνει το 50% του συνόλου της ΤΑ της εκµετάλλευσης (50%=50, ..., 
10096=100)

3% 50-100

5.4

Αξιολογείται η συµβολή του αρχικού 
προσανατολισµού της γεωργικής 
εκµετάλλευσης σε τοµείς προτεραιότητας 
των Στρατηγικών των Περιφερειών

Οι τιµές του κριτηρίου και η σχετική βαθµολογία ορίζονται από τις Περιφέρειες 
ανάλογα µε τον κλάδο προτεραιότητας1 12% έως 100

6. Προσέγγιση 
επιχειρηµατικού σχεδίου 
(µελλοντική κατάσταση)

6.1

Αξιολογείται η συµβολή του 
επιχειρηµατικού σχεδίου στο στόχο 
του ΠΑΑ 2014-20 για την παραγωγή 
ποιοτικών προϊόντων

Το επιχειρηµατικό σχέδιο συµβάλλει στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων 
βιολογικής παραγωγής ή ολοκληρωµένης διαχείρισης η τυπική απόδοση των 
οποίων, αθροιστικά, είναι η µεγαλύτερη ή ίση του 40% του συνόλου της τυπικής 
απόδοσης της εκµετάλλευσης

7%

ΝΑΙ 100

ΟΧΙ 0

1Η µεγίστη µοριοδότηση είναι 100 µόρια και οι τιµές του κριτήριου µπορεί να αθροίζονται στη µεγίστη µοριοδότηση του κριτήριου.

6.  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ
ΣΧΕ∆ΙΟΥ
�ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ�

6.2
Αξιολογείται η συµβολή του
επιχειρηµατικού σχεδίου σε
τοµείς προτεραιότητας του ΠΑΑ
2014-2020

Το επιχειρηµατικό σχέδιο συµβάλει κατά κύριο λόγο στον τοµέα της 
αιγοπροβατοτροφίας ή/καιτης µελισσοκοµίας ή/καιτης καλλιέργειας 
οπωροκηπευτικών ή/και της παραγωγής ζωοτροφών ή/και της 
καλλιέργειας φυτών ανθεκτικών στην κλιµατική αλλαγή. Η συµβολή 
υπολογίζεται ως ποσοστό της παραγωγικής δυναµικότητας της 
εκµετάλλευσης που προέρχεται από το σύνολο αυτών των κλάδων σε 
σχέση µε το σύνολο της τυπικής απόδοσης της εκµετάλλευσης κατά το 
έτος ολοκλήρωσης. Το ποσοστό αυτό πρέπει να είναι ίσο ή να υπερβαίνει 
το 50% του συνόλου της ΤΑ της εκµετάλλευσης

6%

ΝΑΙ 100

ΟΧΙ 0

6.3
Αξιολογείται η συµβολή του
επιχειρηµατικού σχεδίου σε
στόχους και τοµείς προτεραιότητας 
των Στρατηγικών των Περιφερειών

Οι τιµές του κριτηρίου και η σχετική βαθµολογία ορίζονται από τις 
Περιφέρειες ανάλογα µε τον κλάδο προτεραιότητας2 Οι Περιφέρειες 
δύνανται να δηµιουργήσουν υποκατηγορίες εντός του κριτηρίου. Ανάλογα 
µε το αν επιτυγχάνονται ή όχι τα ελάχιστα όρια που έχουν θέσει οι 
Περιφέρειες σε κάθε υποκατηγορία, το κριτήριο βαθµολογείται µε 0 ή 100

17%
ΝΑΙ 100

ΟΧΙ 0

6.4 Υλοποίηση επενδύσεων

Το επιχειρηµατικό σχέδιο προβλέπει την υλοποίηση επενδύσεων µε 
ελάχιστη αξία προ ΦΠΑ τα 10.000 ευρώ.Επενδύσεις αξίας 10.000 ευρώ 
βαθµολογούνται µε 50 βαθµούς, επενδύσεις αξίας µεγαλύτερης ή ίσης 
των 17.500 βαθµολογούνται µε 100 βαθµούς, η ενδιάµεση βαθµολογία 
υπολογίζεται µε γραµµική παρεµβολή (π.χ. αξία 13.750 ευρώ λαµβάνει 
75 βαθµούς)

10% 0 ή 50 έως 100

2 Η µέγιστη µοριοδότηση είναι 100 µόρια και οι τιµές του κριτηρίου µπορεί να αθροίζονται στη µέγιστη µοριοδότηση του κριτηρίου.

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ Ο ΕΝ ∆ΥΝΑΜΕΙ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 
(% µέγιστης βαθµολογίας) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ X ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ

•40 βαθµοί για τις Περιφέρειες Αττική,Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων
• 45 βαθµοί για την υπόλοιπη Χώρα

ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ, ∆ΙΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 10 ΒΑΘΜΩΝ ΕΦΟΣΟΝ Η ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟΥΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ, ΒΑΣΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΚΥΑ, ΕΧΕΙ ΚΗΡΥΧΘΕΙ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗ

Μη επιλέξιµοι
υποψήφιοι (Άρθρο 7) 
∆εν κρίνονται δικαιούχοι στήριξης οι κάτωθι:
1. Οι αρχηγοί εκµετάλλευσης φυσικού ή νοµικού 
προσώπου οι οποίοι: 
1.1. Έχουν ασκήσει γεωργική επαγγελµατική 
δραστηριότητα κατά τη διάρκεια των τελευταίων 5 
ετών που προηγούνται της πρώτης εγκατάστασης. 
1.2. Κατά τα τελευταία τέσσερα έτη πριν από το 
προηγούµενο έτος από εκείνο του έτους αναφοράς, 
έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣ∆Ε µε τυπική απόδοση 
που υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ στην ηπειρωτική 
χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια και τα 10.000 
ευρώ στα νησιά πλην Κρήτης, Εύβοιας. 
1.3. Έχουν µόνιµη εξωγεωργική απασχόληση, 
εξαρτηµένη ή µη. ∆εν λογίζεται ως εξωγεωργική 
µη εξαρτηµένη απασχόληση η άσκηση διοίκησης και 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας σε νοµικό 
πρόσωπο µε κύρια δραστηριότητα τη γεωργική 
(Οµάδα ΚΑ∆ 01, εκτός ΚΑ∆ 01.6 και ΚΑ∆ 01.7). 
1.4. Είναι δικαιούχοι του υποµέτρου 6.3 «Ανάπτυξη 
µικρών γεωργικών εκµεταλλεύσεων». 
1.5. Έχουν υπάρξει στο παρελθόν δικαιούχοι 
µέτρων «νέων γεωργών» του ΠΑΑ.
1.6. Έχουν σύζυγο που:
1.6.1. Έχει υποβάλει δήλωση ΟΣ∆Ε το έτος 
αναφοράς ή
1.6.2. Έχει υποβάλλει δήλωση ΟΣ∆Ε µε τυπική 
απόδοση που υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ στην 
ηπειρωτική χώρα την Κρήτη και την Εύβοια και τα 
10.000 ευρώ στα νησιά πλην Κρήτης και Εύβοιας, 
κατά τα 2 προηγούµενα έτη του έτους αναφοράς ή
1.6.3. Είναι επαγγελµατίας αγρότης εγγεγραµµένος 
στο ΜΑΑΕ ή έχει τις προϋποθέσεις για να οριστεί 
ως επαγγελµατίας αγρότης από το ΜΑΑΕ εκτός και 
αν η ιδιότητα αυτή προκύπτει από τη 
δραστηριοποίηση  στον τοµέα της αλιείας. 
1.7. Είναι σπουδάστριες - σπουδαστές ή φοιτήτριες - 
φοιτητές από την έναρξη της φοίτησης έως τη 
συµπλήρωση του αριθµού των προβλεπόµενων 
ετών φοίτησης για κάθε σχολή. 
1.8. Λαµβάνουν επιδόµατα αναπηρίας µε ποσοστό 
αναπηρίας ίσο ή µεγαλύτερο του 67% και κρίνονται 
από τον αρµόδιο φορέα (ΚΕΠΑ) ως µη ικανοί προς 
εργασία (βιοποριστικό επάγγελµα). 
1.9. Είναι άµεσα συνταξιοδοτούµενοι [...]. Οι 
συντάξεις αναπηρίας κρίνονται ανά περίπτωση. 
2. Τα φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν τις 
προϋποθέσεις να οριστούν ως νεοεισερχόµενοι 
στον γεωργικό τοµέα επαγγελµατίες αγρότες στο 
ΜΑΑE.
3. Όσοι δεν συγκεντρώνουν την ελάχιστη 
βαθµολογία όσον αφορά τα βαθµολογικά κριτήρια 
του υποµέτρου 6.1 [...].
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Οι δικαιούχοι και 
οι επιλαχόντες 
θα προκύψουν 
ανά Περιφέρεια. 
Αυτό σηµαίνει 
ότι σε µία 
Περιφέρεια 
µπορεί η βάση 
ένταξης να είναι 
τα 60 µόρια και 
σε µία άλλη τα 
50 µόρια.

Τουλάχιστον 20% αύξηση 
Τυπικής Απόδοσης στο σχέδιο   
Ο υποψήφιος νέος αγρότης θα πρέπει να υποβάλλει 
επιχειρηµατικό σχέδιο, στο οποίο θα πρέπει να θέσει 
στόχους κυρίως ως προς την Τυπική Απόδοση της 
εκµετάλλευσής του (αύξηση 20%). Αναλυτικά η πρό-
σκληση προβλέπει: 

Άρθρο 9 Στόχος Επιχειρηµατικού Σχεδίου
1. Ο στόχος του επιχειρηµατικού σχεδίου για την 

ανάπτυξη της γεωργικής εκµετάλλευσης πρέπει να 
είναι µετρήσιµος και να συµπληρώνεται (αιτιολόγη-
ση, τιµή, χρόνος και ενέργειες επίτευξης) βάσει του 
τυποποιηµένου επιχειρηµατικού σχεδίου σύµφωνα 
µε το άρθρο 8.

2. Για να είναι παραδεκτός ο στόχος που τίθεται 
πρέπει να επιτυγχάνονται τα ελάχιστα κατώφλια (ό-
ρια) της κατωτέρω παρ. 4.

3. Το επιχειρηµατικό σχέδιο δεν γίνεται αποδεκτό 
εφόσον κατά την υποβολή της αίτησης για την τελευ-
ταία δόση της οικονοµικής στήριξης δεν επιτυγχάνε-
ται ο στόχος που έχει δηλωθεί στο επιχειρηµατικό σχέ-
διο. Σε αυτήν την περίπτωση οι δικαιούχοι απεντάσ-
σονται και η στήριξη που έχει καταβληθεί ανακτάται 
σύµφωνα µε τα οριζόµενες κυρώσεις στο άρθρο 27. Η 
µη ένταξη σε συναφή µε τον στόχο µέτρα του ΠΑΑ δεν 
µπορεί να αιτιολογήσει ενδεχόµενη µη επίτευξή του.

4. Ο στόχος του επιχειρηµατικού σχεδίου είναι πο-
σοτικός, αφορά την επίτευξη ελάχιστων αποδεκτών 
ορίων παραγωγικής δυναµικότητας της εκµετάλλευ-
σης και εκφράζεται ως τυπική απόδοση. Ο στόχος, α-
νάλογα µε τη µόνιµη κατοικία του αρχηγού της εκµε-
τάλλευσης, αφορά στην αύξηση της συνολικής παρα-
γωγικής δυναµικότητας της γεωργικής εκµετάλλευ-
σης (εκφρασµένης ως τυπικής απόδοσης) κατά του-
λάχιστον 20% σε σχέση µε την αρχική κατάσταση. Σε 
κάθε περίπτωση, κατά την ολοκλήρωση του επιχειρη-
µατικού σχεδίου πρέπει να επιτυγχάνεται ένα ελάχι-
στο κατώφλι τυπικής απόδοσης το οποίο, πρέπει να 
είναι µεγαλύτερο ή ίσο των:

4.1. 16.000 ευρώ εφόσον η µόνιµη κατοικία του 
αρχηγού της εκµετάλλευσης είναι στην ηπειρωτική 
χώρα, στην Κρήτη ή στην Εύβοια. Συνεπώς, εκµεταλ-
λεύσεις µε τυπική απόδοση εισόδου έως και 13.333 
ευρώ πρέπει να επιτύχουν τυπική απόδοση εξόδου 
τουλάχιστον 16.000 ευρώ. Εκµεταλλεύσεις µε τυπι-
κή απόδοση εισόδου µεγαλύτερη των 13.333 ευρώ 
πρέπει κατά το έτος ολοκλήρωσης να επιτύχουν αύ-
ξηση τουλάχιστον κατά 20%.

4.2. 14.000 ευρώ εφόσον η µόνιµη κατοικία του 
αρχηγού της εκµετάλλευσης είναι σε νησί µε πληθυ-
σµό άνω των 3.100 κατοίκων, πλην Κρήτης και Εύβοι-
ας. Συνεπώς εκµεταλλεύσεις µε τυπική απόδοση ει-

σόδου έως και 11.666 ευρώ πρέπει να επιτύχουν τυ-
πική απόδοση εξόδου τουλάχιστον 14.000 ευρώ. Εκ-
µεταλλεύσεις µε τυπική απόδοση εισόδου µεγαλύ-
τερης των 11.666 ευρώ πρέπει κατά το έτος ολοκλή-
ρωσης να επιτύχουν αύξηση τουλάχιστον κατά 20%.

4.3. 10.700 ευρώ εφόσον η µόνιµη κατοικία του 
αρχηγού της εκµετάλλευσης είναι σε νησί µε πληθυ-
σµό µικρότερο ή ίσο των 3.100 κατοίκων. Συνεπώς 
εκµεταλλεύσεις µε τυπική απόδοση εισόδου έως και 
8.917 ευρώ πρέπει να επιτύχουν τυπική απόδοση ε-
ξόδου τουλάχιστον 10.700 ευρώ. Εκµεταλλεύσεις µε 
τυπική απόδοση εισόδου µεγαλύτερης των 8.917 ευ-
ρώ πρέπει κατά το έτος ολοκλήρωσης να επιτύχουν 
αύξηση τουλάχιστον κατά 20%.

 5. Στο πέρας του επιχειρηµατικού σχεδίου γίνεται 
επαλήθευση / πιστοποίηση της επίτευξης του στόχου, 
σύµφωνα µε τα άρθρα 20 και 21. Ο συγκεκριµένος έ-
λεγχος κρίνεται επιτυχής και συνεπώς πιστοποιείται 
η ορθή υλοποίηση και ολοκλήρωση του επιχειρηµα-
τικού σχεδίου, εφόσον: 

5.1. Η ολοκλήρωση του επιχειρηµατικού σχεδί-
ου αφορά το γεωργικό τοµέα σύµφωνα µε την παρ. 
2 του άρθρου 8.

5.2. Επιτυγχάνονται οι στόχοι του επιχειρηµατικού 
σχεδίου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 3 και 4 
του παρόντος άρθρου το αργότερο εντός τεσσάρων ε-
τών από την ηµεροµηνία της απόφασης ένταξης και

5.3. Έχουν τηρηθεί οι σχετικές δεσµεύσεις και οι υ-
ποχρεώσεις εντός των τιθέµενων προθεσµιών, σύµ-
φωνα µε το άρθρο 10 (σ.σ βλ. σελ. 30 του Φακέλου).

Άρθρο 11 Οικονοµική Στήριξη
Ως ποσό στήριξης ορίζονται τα 35.000 ευρώ. Το πο-

σό αυτό µπορεί να προσαυξάνεται µέχρι και 5.000 ευ-
ρώ, ως εξής:  Κατά 2.500 όταν ο αρχηγός της γεωρ-
γικής εκµετάλλευσης έχει µόνιµη κατοικία σε περιο-
χή ορεινή ή µειονεκτική ή σε νησί µε πληθυσµό µέ-
χρι και 3.100 κατοίκους. Κατά 2.500 για γεωργικές 
εκµεταλλεύσεις που στην µελλοντική κατάσταση έ-
χουν πτηνοκτηνοτροφική παραγωγική κατεύθυνση 
(όχι όµως µικτή).

Άρθρο 12  Κριτήρια Επιλογής (Βαθµολογία)
1. Οι αιτήσεις στήριξης των υποψηφίων βαθµολογού-

νται σύµφωνα µε τα κριτήρια επιλογής  (βλ. πίνακα).
2. Οι υποψήφιοι κάθε Περιφέρειας και περιόδου 

υποβολής επιλέγονται κατά απόλυτη φθίνουσα σει-
ρά κατάταξης µε βάση τη συνολική βαθµολογία τους 
και το ισχύον όριο πιστώσεων 

3. Καθορίζεται ελάχιστη συνολική βαθµολογία  κά-
τω από την οποία οι αιτήσεις δεν γίνονται αποδεκτές. 
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(0-100)

1.  ΣΥΝΑΦΕΙΑ/ΕΠΑΡΚΕΙΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 
Ή ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

1.1

Αξιολογείται και βαθµολογείται ο 
βαθµός συνάφειας και επάρκειας 
των επαγγελµατικών προσόντων των 
αρχηγών εκµεταλλεύσεων

Κατοχή πτυχίου-τίτλου σπουδών γεωτεχνικής κατεύθυνσης ανώτερο ή ίσο µε 
επίπεδο 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.

6%

100

50Κατοχή τίτλου σπουδών γεωτεχνικής κατεύθυνσης επιπέδου 4 του Εθνικού 
Πλαισίου Προσόντων και των ΕΠΑΣ του ΕΛΓΟ-∆ΗΜΗΤΡΑ.

2. Συµµετοχή σε συλλογικές δράσεις
 ή ποιοτικά συστήµατα

2.1 Αξιολογείται και βαθµολογείται η αρχική 
συµµετοχή σε συλλογικές δράσεις Συµµετοχή σε Οµάδες ή Οργανώσεις παραγωγών 2%

ΝΑΙ 100
ΟΧΙ 0

3.  ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΙΚΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ

3.1
Αξιολογείται το ετήσιο εισόδηµα και 
πριµοδοτείται η ενίσχυση αρχηγών 
µε χαµηλό ετήσιο εισόδηµα

Ατοµικό ετήσιο εισόδηµα έως και 7.500 ευρώ (από κάθε πηγή) και 
οικογενειακό ετήσιο εισόδηµα έως και 20.000 ευρώ (από κάθε πηγή)

5%

ΝΑΙ 100

ΟΧΙ 0

Αξιολογείται η προηγούµενη ιδιότητα 
ανέργου των αρχηγών εκµεταλλεύσεων Ανεργία πάνω από 1 έτος πριν από την έναρξη  πρώτης εγκατάστασης 3%

ΝΑΙ 100

3.2 ΟΧΙ 0

4. Χαρακτηριστικά
περιοχών

4.1

Αξιολογούνται τα χαρακτηριστικά του 
τόπου µόνιµης κατοικίας των αρχηγών 
εκµεταλλεύσεων (ορεινότητα 
και νησιωτικότητα)

Νησιά µε πληθυσµό έως και 3.100 κατοίκους ή νησιά που ανήκουν σε 
µη νησιωτικές περιφέρειες ή Περιοχές που χαρακτηρίζονται ως Ορεινές 
σύµφωνα µε την Οδηγία 75/268/ΕΟΚ ή συνδυασµός αυτών

5%

ΝΑΙ 100

ΟΧΙ 0

4.  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ

4.2
Αξιολογούνται τα χαρακτηριστικά του 
τόπου µόνιµης κατοικίας των αρχηγών 
εκµεταλλεύσεων (πληθυσµός)

Μόνιµη κατοικία σε Τοπικές ή ∆ηµοτικές Κοινότητες µε πληθυσµό έως και 
500 κατοίκους

4%

100

Μόνιµη κατοικία σε Τοπικές ή ∆ηµοτικές Κοινότητες 
µε πληθυσµό από 501 έως και 2.500 κατοίκους

75

Μόνιµη κατοικία σε ∆ηµοτικές ή Τοπικές Κοινότητες µε πληθυσµό από 2.501 
έως και 5.000 κατοίκους

50

Μόνιµη κατοικία στις Περιφερειακές Ενότητες Αρκαδίας, Φλώρινας ή Κοζάνης 
στο πλαίσιο του µετριασµού των επιπτώσεων της απολιγνιτοποίησης. Οι 
βαθµοί του παρόντος κριτηρίου αποδίδονται επιπλέον των βαθµών που τυχόν 
αποδίδονται λόγω του πληθυσµιακού µεγέθους της περιοχής µόνιµης κατοικίας.

100

5.  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
�ΕΙΣΟ∆ΟΥ� 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

5.1
Αξιολογείται το ποσοστό ιδιοκτησίας
στη γεωργική εκµετάλλευση 
(γεωργική γη και ζωικό κεφάλαιο)

Ποσοστό της παραγωγικής δυναµικότητας της εκµετάλλευσης (εκφρασµένη 
ως αρχική τυπική απόδοση) που προέρχεται από ιδιόκτητη γεωργική γη και 
ζωικό κεφάλαιο και όταν είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 25% στο 
σύνολο της εκµετάλλευσης (25%=50,..., 10096=100)

11% 50-100

5.2

Αξιολογείται η αρχική παραγωγική 
δυναµικότητα της εκµετάλλευσης 
και ενισχύονται αυτές µε παραγωγική 
δυναµικότητα

Η παραγωγική δυναµικότητα της εκµετάλλευσης (εκφρασµένη ως αρχική 
τυπική απόδοση) είναι µικρότερη των 15.000 €

9%

50

Η παραγωγική δυναµικότητα της εκµετάλλευσης (εκφρασµένη ως αρχική 
τυπική απόδοση) είναι ίση η µεγαλύτερη των 15.000 ευρώ και µικρότερη 
των 20.000 €

80

Η παραγωγική δυναµικότητα της εκµετάλλευσης
(εκφρασµένη ως αρχική τυπική απόδοση) είναι ίση ή
µεγαλύτερη των 20.000 ευρώ

100

5.  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
�ΕΙΣΟ∆ΟΥ� 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

5.3

Αξιολογείται η συµβολή του 
αρχικού προσανατολισµού της 
γεωργικής εκµετάλλευσης σε τοµείς 
προτεραιότητας για το ΠΑΑ 2014-2020

Βαθµολογείται η παραγωγική δυναµικότητα (εκφρασµένη ως αρχική 
τυπική απόδοση) της εκµετάλλευσης που προέρχεται από τον τοµέα της 
αιγοπροβατοτροφίας ή/και της µελισσοκοµίας ή/καιτης καλλιέργειας 
οπωροκηπευτικών ή/καιτης παραγωγής ζωοτροφών ή/και της καλλιέργειας 
φυτών ανθεκτικών στην κλιµατική αλλαγή. Υπολογίζεται το ποσοστό της 
παραγωγικής δυναµικότητας της εκµετάλλευσης που προέρχεται από το 
σύνολο αυτών των κλάδων σε σχέση µε το σύνολο της τυπικής απόδοσης της 
εκµετάλλευσης κατά το έτος αναφοράς. Το ποσοστό αυτό πρέπει να είναι ίσο 
ή να υπερβαίνει το 50% του συνόλου της ΤΑ της εκµετάλλευσης (50%=50, ..., 
10096=100)

3% 50-100

5.4

Αξιολογείται η συµβολή του αρχικού 
προσανατολισµού της γεωργικής 
εκµετάλλευσης σε τοµείς προτεραιότητας 
των Στρατηγικών των Περιφερειών

Οι τιµές του κριτηρίου και η σχετική βαθµολογία ορίζονται από τις Περιφέρειες 
ανάλογα µε τον κλάδο προτεραιότητας1 12% έως 100

6. Προσέγγιση 
επιχειρηµατικού σχεδίου 
(µελλοντική κατάσταση)

6.1

Αξιολογείται η συµβολή του 
επιχειρηµατικού σχεδίου στο στόχο 
του ΠΑΑ 2014-20 για την παραγωγή 
ποιοτικών προϊόντων

Το επιχειρηµατικό σχέδιο συµβάλλει στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων 
βιολογικής παραγωγής ή ολοκληρωµένης διαχείρισης η τυπική απόδοση των 
οποίων, αθροιστικά, είναι η µεγαλύτερη ή ίση του 40% του συνόλου της τυπικής 
απόδοσης της εκµετάλλευσης

7%

ΝΑΙ 100

ΟΧΙ 0

1Η µεγίστη µοριοδότηση είναι 100 µόρια και οι τιµές του κριτήριου µπορεί να αθροίζονται στη µεγίστη µοριοδότηση του κριτήριου.

6.  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ
ΣΧΕ∆ΙΟΥ
�ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ�

6.2
Αξιολογείται η συµβολή του
επιχειρηµατικού σχεδίου σε
τοµείς προτεραιότητας του ΠΑΑ
2014-2020

Το επιχειρηµατικό σχέδιο συµβάλει κατά κύριο λόγο στον τοµέα της 
αιγοπροβατοτροφίας ή/καιτης µελισσοκοµίας ή/καιτης καλλιέργειας 
οπωροκηπευτικών ή/και της παραγωγής ζωοτροφών ή/και της 
καλλιέργειας φυτών ανθεκτικών στην κλιµατική αλλαγή. Η συµβολή 
υπολογίζεται ως ποσοστό της παραγωγικής δυναµικότητας της 
εκµετάλλευσης που προέρχεται από το σύνολο αυτών των κλάδων σε 
σχέση µε το σύνολο της τυπικής απόδοσης της εκµετάλλευσης κατά το 
έτος ολοκλήρωσης. Το ποσοστό αυτό πρέπει να είναι ίσο ή να υπερβαίνει 
το 50% του συνόλου της ΤΑ της εκµετάλλευσης

6%

ΝΑΙ 100

ΟΧΙ 0

6.3
Αξιολογείται η συµβολή του
επιχειρηµατικού σχεδίου σε
στόχους και τοµείς προτεραιότητας 
των Στρατηγικών των Περιφερειών

Οι τιµές του κριτηρίου και η σχετική βαθµολογία ορίζονται από τις 
Περιφέρειες ανάλογα µε τον κλάδο προτεραιότητας2 Οι Περιφέρειες 
δύνανται να δηµιουργήσουν υποκατηγορίες εντός του κριτηρίου. Ανάλογα 
µε το αν επιτυγχάνονται ή όχι τα ελάχιστα όρια που έχουν θέσει οι 
Περιφέρειες σε κάθε υποκατηγορία, το κριτήριο βαθµολογείται µε 0 ή 100

17%
ΝΑΙ 100

ΟΧΙ 0

6.4 Υλοποίηση επενδύσεων

Το επιχειρηµατικό σχέδιο προβλέπει την υλοποίηση επενδύσεων µε 
ελάχιστη αξία προ ΦΠΑ τα 10.000 ευρώ.Επενδύσεις αξίας 10.000 ευρώ 
βαθµολογούνται µε 50 βαθµούς, επενδύσεις αξίας µεγαλύτερης ή ίσης 
των 17.500 βαθµολογούνται µε 100 βαθµούς, η ενδιάµεση βαθµολογία 
υπολογίζεται µε γραµµική παρεµβολή (π.χ. αξία 13.750 ευρώ λαµβάνει 
75 βαθµούς)

10% 0 ή 50 έως 100

2 Η µέγιστη µοριοδότηση είναι 100 µόρια και οι τιµές του κριτηρίου µπορεί να αθροίζονται στη µέγιστη µοριοδότηση του κριτηρίου.

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ Ο ΕΝ ∆ΥΝΑΜΕΙ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 
(% µέγιστης βαθµολογίας) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ X ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ

•40 βαθµοί για τις Περιφέρειες Αττική,Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων
• 45 βαθµοί για την υπόλοιπη Χώρα

ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ, ∆ΙΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 10 ΒΑΘΜΩΝ ΕΦΟΣΟΝ Η ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟΥΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ, ΒΑΣΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΚΥΑ, ΕΧΕΙ ΚΗΡΥΧΘΕΙ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗ
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Οι δεσμεύσεις 8ετίας
και η υποχρέωση 
για κατώτατο τζίρο       
Ετησίως ο δικαιούχος θα δηλώνει πωλήσεις αγροτικών 
προϊόντων άνω του 50% της Τυπικής Απόδοσης ένταξης

Οι δεσµεύσεις για τους υποψήφιους νέους α-
γρότες έχουν διάρκεια συνολικά 8 έτη το µέ-
γιστο, ενώ ετησίως, θα ελέγχονται τα φορο-
λογικά τους στοιχεία ως προς την πώληση α-
γροτικών προϊόντων, καθώς θα πρέπει να πε-
τυχαίνουν έναν ελάχιστο τζίρο, αλλιώς κινδυ-
νεύουν µε απένταξη από το Μέτρο. Αναλυτικά 
η πρόσκληση αναφέρει: 

Άρθρο 10 ∆εσµεύσεις και Υποχρεώσεις
1. Οι δικαιούχοι αναλαµβάνουν ιδίως τις 

παρακάτω δεσµεύσεις:
1.1. Εντός εννέα (9) µηνών από την ηµερο-

µηνία της απόφασης ένταξης ο δικαιούχος 
να αρχίσει την υλοποίηση του επιχειρηµατι-
κού του σχεδίου. Ως έναρξη υλοποίησης θε-
ωρείται η έναρξη δραστηριοτήτων στη ∆ΟΥ α-
πό τον αρχηγό της γεωργικής εκµετάλλευσης 
σχετικά µε την άσκηση γεωργικής δραστηριό-
τητας ή τη διαχείριση του νοµικού προσώπου 
µε κύρια δραστηριότητα στη γεωργία, η οποία 
πρέπει να διατηρείται σε όλη τη διάρκεια του 
επιχειρηµατικού σχεδίου. Η καθυστέρηση της 
έναρξης της υλοποίησης µέχρι εννιά (9) µήνες 
σε καµία περίπτωση δεν παρατείνει την κατα-
ληκτική προθεσµία για την ολοκλήρωση του ε-
πιχειρηµατικού σχεδίου, ήτοι εντός τεσσάρων 
(4) ετών από την απόφαση ένταξης. 

1.2. Ο αρχηγός της γεωργικής εκµετάλλευ-
σης να υπαχθεί εντός δώδεκα (12) µηνών α-
πό την ηµεροµηνία της απόφασης ένταξής του 
στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

1.3. Ο δικαιούχος, α) από το επόµενο ηµε-
ρολογιακό έτος από εκείνο του έτους ένταξής 
του στο υποµέτρο, να πραγµατοποιήσει κύκλο 
εργασιών (πωλήσεις βάσει Ε3), που να προέρ-
χεται από γεωργικές δραστηριότητες σε επί-
πεδο τουλάχιστον ίσο µε 50% της τυπικής α-
πόδοσης εισόδου στο µέτρο και β) κατά την υ-
ποβολή της τελικής δόσης, να έχει υποβάλλει 
τουλάχιστον δύο φορολογικές δηλώσεις που 
να αφορούν τα έτη του επιχειρηµατικού σχε-
δίου µε την πιο πρόσφατη από αυτές να εµ-
φανίζει κύκλο εργασιών (πωλήσεις βάσει Ε3), 
που να προέρχεται από γεωργικές δραστηρι-
ότητες τουλάχιστον ίσο προς 60% της τυπικής 
απόδοσης εξόδου από το µέτρο.

1.4. Για πτηνοκτηνοτροφικές εκµεταλλεύ-
σεις, όπου απαιτείται, ο δικαιούχος να αποκτή-
σει έως την ολοκλήρωση και ορθή υλοποίηση 
του επιχειρηµατικού σχεδίου, την αδειοδότη-
ση που απαιτείται για την νόµιµη λειτουργία 
της εγκατάστασής του.

1.5. Για φυτωριακές επιχειρήσεις, ο δικαι-
ούχος να διατηρήσει τη βεβαίωση συνδροµής 
των νόµιµων προϋποθέσεων για την άσκηση 

σχετικής δραστηριότητας ανάλογα µε τον τύ-
πο της επιχείρησης.

1.6. Για θάλαµο καλλιέργειας µανιταριών 
ο δικαιούχος να διατηρήσει αντίστοιχη έγκρι-
ση τύπου.

1.7. Εντός δεκαοχτώ (18) µηνών από την 
ηµεροµηνία της απόφασης ένταξης ο δικαι-
ούχος να αποκτήσει την ιδιότητα του «ενερ-
γού αγρότη».

1.8. α) Στην περίπτωση ατοµικών γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων, ο αρχηγός της εκµετάλλευ-
σης εντός δύο ετών από την πρώτη εγκατάστα-
ση να αποκτήσει την ιδιότητα του «επαγγελ-
µατία αγρότη». β) Στην περίπτωση γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων οι οποίες ανήκουν σε νοµι-
κά πρόσωπα, ο αρχηγός της εκµετάλλευσης ε-
ντός δύο ετών από την πρώτη εγκατάσταση να 
αποκτήσει ποσοστό απασχόλησης και ποσο-
στό εισοδήµατος από την άσκηση επιχειρηµα-
τικής δραστηριότητας σε νοµικό πρόσωπο µε 
γεωργική δραστηριότητα αντίστοιχα µε αυτά 
που ορίζονται για τον επαγγελµατία αγρότη.

1.9. Ο αρχηγός της γεωργικής εκµετάλ-
λευσης, εφόσον δεν διαθέτει επαρκή επαγ-
γελµατικά προσόντα, να τα αποκτήσει εντός 
χρονικής περιόδου η οποία δεν υπερβαίνει 
τους 36 µήνες από την ηµεροµηνία της από-
φασης ένταξης. 

1.10. Κατά την υλοποίηση του επιχειρηµα-
τικού σχεδίου, η παραγωγική δυναµικότητα 
(εκφρασµένη ως τυπική απόδοση) της γεωρ-
γικής εκµετάλλευσης, ανάλογα µε την µόνι-
µη κατοικία του αρχηγού της εκµετάλλευσης, 
να µην µειωθεί κάτω από τα: 

1.10.1. 12.000 ευρώ εφόσον η µόνιµη κα-
τοικία του αρχηγού της εκµετάλλευσης είναι 
στην ηπειρωτική χώρα, στην Κρήτη και στην 
Εύβοια.

1.10.2.  10.000 ευρώ εφόσον η µόνιµη κα-
τοικία του αρχηγού της εκµετάλλευσης είναι 
στα νησιά µε πληθυσµό µεγαλύτερο των 3.100 
κατοίκων πλην Κρήτης και Εύβοιας.

1.10.3. 8.000 ευρώ εφόσον η µόνιµη κα-
τοικία του αρχηγού της εκµετάλλευσης είναι 
στα νησιά µε πληθυσµό µικρότερο ή ίσο των 
3.100 κατοίκων.

1.10.4. 8.000 ευρώ για τις µελισσοκοµικές 
εκµεταλλεύσεις, που αξιοποιούν τουλάχιστον 
109 κυψέλες.

1.11. Ο αρχηγός της εκµετάλλευσης να δι-
ατηρήσει τον τόπο µόνιµης κατοικίας του και 
την έδρα του νοµικού προσώπου σε περιοχή 
εφαρµογής του Υποµέτρου 6.1 εντός της ί-
διας Περιφέρειας.

1.12. Ο δικαιούχος να διατηρήσει την βαθ-
µολογία που επιτυγχάνει βάσει των κριτηρί-

ων επιλογής σε επίπεδο ανώτερο ή τουλάχι-
στον ίσο µε το επίπεδο της βαθµολογίας του 
τελευταίου δικαιούχου, εφόσον υπάρχουν αι-
τήµατα για τα οποία από την αξιολόγηση δεν 
προέκυψε λόγος απόρριψης αλλά δεν καλύ-
πτονταν από το όριο των διαθέσιµων πιστώ-
σεων. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν αι-
τήµατα τα οποία από την αξιολόγηση δεν προ-
έκυψε λόγος απόρριψης αλλά δεν καλύπτο-
νταν από το όριο των διαθέσιµων πιστώσεων, 
να διατηρήσει την βαθµολογία που επιτυγχά-
νει σε επίπεδο ίσο ή ανώτερο εκείνου της ελά-
χιστης επιλέξιµης βαθµολογίας.

1.13. Να διατηρείται η ιδιότητα του αρχη-
γού της γεωργικής εκµετάλλευσης.

1.14. Ο δικαιούχος να υποβάλει ενιαία αί-
τηση ενίσχυσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

1.15. Ο δικαιούχος νοµικό πρόσωπο να δι-

ατηρεί ως κύρια δραστηριότητα τη γεωργική 
(Οµάδα ΚΑ∆ 01 εκτός του ΚΑ∆ 01.6 και του 
ΚΑ∆ 01.7).

1.16. Ο δικαιούχος να αποδέχεται και να 
διευκολύνει ελέγχους και ενέργειες για την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο της ορθής υ-
λοποίησης του επιχειρηµατικού σχεδίου [...].

1.17. Ο δικαιούχος να ενηµερώνει έγκαιρα 
και ορθά τις αρµόδιες υπηρεσίες σχετικά µε 
την πορεία υλοποίησης της πράξης [...].

1.18. Ο δικαιούχος να αποδέχεται πρόσκλη-
ση συµµετοχής σε ενέργειες που διεξάγονται 
για συλλογή λογιστικών στοιχείων [...].

1.19. Ο δικαιούχος να αποδέχεται τη συµπε-
ρίληψή του στο κατάλογο των πράξεων του 
ΠΑΑ που δηµοσιοποιεί η ΕΥ∆ ΠΑΑ ή η Περι-
φέρεια µε στοιχεία όπως η κωδικός έργου δι-
καιούχου, ηµεροµηνία έναρξης και λήξης, συ-
νολική δαπάνη και Περιφέρεια.

2. Οι δεσµεύσεις των περ. 1.7 που αφορά 
την ιδιότητα του ενεργού αγρότη, 1.9 που α-
φορά τα επαγγελµατικά προσόντα και 1.10 
που αφορά την τυπική απόδοση της εκµετάλ-
λευσης κατά την υλοποίηση του επιχειρηµα-
τικού σχεδίου, τηρούνται έως την ολοκλήρω-
ση και την ορθή υλοποίηση του επιχειρηµα-
τικού σχεδίου. 

3. Οι δεσµεύσεις των παρακάτω περιπτώσεων 
τηρούνται κατά την υλοποίηση και ορθή ολο-
κλήρωση του επιχειρηµατικού σχεδίου καθώς 
και για τέσσερα ηµερολογιακά έτη µετά το ηµε-
ρολογιακό έτος επίτευξης των στόχων του επι-
χειρηµατικού του σχεδίου και αποτελούν επι-
πρόσθετες δεσµεύσεις του/της δικαιούχου. [...]

3.13. Κατά τη διάρκεια των επιπρόσθετων δε-
σµεύσεων ελέγχεται ότι οι δηλώσεις που υπο-
βάλλονται κατ’ έτος εµφανίζουν κύκλο εργα-
σιών για το προηγούµενο έτος ο οποίος υπερ-
βαίνει το 50% της τυπικής απόδοσης εξόδου. 

Οι δεσμεύσεις των 
δικαιούχων κρίνεται 
πως θα αφήσουν 
εκτός όσους θέλουν 
να μπουν στο Μέτρο 
μόνο και μόνο για 
να καρπωθούν το 
αντίστοιχο πριμ
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