
Με ανισορροπίες 
το πράσινο όνειρο     
Eντείνονται οι ανησυχίες για
τις επιπτώσεις της πολιτικής
Farm to Fork. σελ. 27-30

  
∆άνεια ο Λιβανός, 
τάξη ο Καχριµάνης
Με ειδήσεις το αγροτικό πάνελ στο 
Olympia Forum, νέα τεχνολογία και 
γνώση τα κύρια ζητούµενα. σελ. 47 
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Τετάρτη με δάκρυ  
η προκαταβολή ενισχύσεων

Αναβρασμός επικρατεί στις 
τάξεις των κτηνοτρόφων εν 
όψει της πρώτης δόσης της  
ενιαίας για το 2021 σελ. 6, 8, 26, 46

∆ιπλάσιος φτάνει ο λογαριασµός 
της ∆ΕΗ µε τους παραγωγούς να 
καλούνται να πληρώσουν ρήτρα 
αναπροσαρµογής ίση µε το ποσό 
της κατανάλωσής τους. σελ. 10

Το χαρµάνι Ξινόµαυρου και 
Νεγκόσκας, αφορµή για φρέσκες 
οινοποιήσεις και καινούριες 
προσπάθειες νέων προσώπων 
στο χώρο του κρασιού. σελ. 42

Οι καλλιεργητές βιοµηχανικής 
ντοµάτας αντιδρούν πρώτοι 
στο νέο σχεδιασµό για τις 
συνδεδεµένες ενισχύσεις που 
περιορίζονται σε οκτώ. σελ. 11

Όσο το ρεύµα 
τόσο κι η ρήτρα

∆όξα στο ΠΟΠ  
Γουµένισσας

Αιτία πολέµου 
οι συνδεδεµένες

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ       
Μέχρι 3 λεπτά το κιλό 
πήρε αυτή την εβδοµάδα το 
καλαµπόκι. Στα 29 πράξεις.  
Εµπορεύµατα, σελ. 21-36

Οι τρεις εκδοχές για τα νέα δικαιώµατα
Αισιόδοξο, µέσο και απαισιόδοξο σενάριο δίνουν εύρος 
αξίας 23-29 ευρώ το στρέµµα στα δέντρα, 11-14 ευρώ 
στα βοσκοτόπια και 20-24,5 ευρώ στα αροτραία. σελ. 4

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
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ATZENTA

EDITORIAL
EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Με µειωµένες ποσότητες λόγω παγετού, αλλά υψηλή ζήτηση 
για εξαγωγές η αγορά στα κόκκινα µήλα. Τιµές άνω των 4 
ευρώ το κιλό είναι επίπεδα που επιτρέπει η αγορά για τη 
φετινή παραγωγή ελαιολάδου. Ασυγκόµιστα στα χωράφια τα 
βαµβάκια, µε βάση τα 72 λεπτά τα µεταβροχικά. Νέα 
ενίσχυση επιπλέον 10 ευρώ για το σκληρό σιτάρι στη λίστα 
της Φότζια µε τις εξαγωγές στα 500 ευρώ ο τόνος FOB. 

Βαµβακάδα στην ελιά
Η βαµβακάδα, γνωστή και ως ψύλλα 
της ελιάς (Euphyllura olivina), είναι ένα 
χαρακτηριστικό έντοµο που προσβάλλει 
τόσο τις επιτραπέζιες όσο και τις 
ελαιοποιήσιµες ποικιλίες και είναι πολύ 
διαδεδοµένη στις Μεσογειακές χώρες. 
Η ονοµασία του εντόµου οφείλεται στις 
χαρακτηριστικές λευκές κηρώδεις 
εκκρίσεις που καλύπτουν το σώµα των 
προνυµφών και τα προσβεβληµένα 
όργανα των ελαιόδεντρων. Η ψύλλα, 
σύµφωνα µε τους γεωπόνους του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Βόλου, προσβάλλει τη νεαρή 
βλάστηση και εµποδίζει τη 
γονιµοποίηση και την ανάπτυξη της 
καρποφορίας της ελιάς, δίχως όµως 
συχνά να προκαλεί µεγάλη ζηµιά στην 
παραγωγή, παρά µόνο σε περιπτώσεις 
έντονων προσβολών.

Μέτρα αντιµετώπισης
Σε περίπτωση έντονης προσβολής, 
καταπολέµηση της βαµβακάδας γίνεται 
τόσο βιολογικά όσο και χηµικά. Στην 
περίπτωση βιολογικής παραγωγής, οι 
γεωπόνοι συστήνουν ψεκασµό των 
ελαιόδεντρων µε θερινό πολτό, σε 
συνδυασµό και µε την ταυτόχρονη 
αντιµετώπιση του πυρηνοτρήτη. Σε 
περιπτώσεις χηµικής αντιµετώπισης 
συνιστώνται εγκεκριµένα σκευάσµατα. 

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σαββάτο 23-10-2021
Λίγες νεφώσεις κατά τόπους 
αυξηµένες µε τοπικές βροχές στα 
δυτικά και πιθανώς σποραδικές 
καταιγίδες σε Ιόνιο, Ήπειρο και 
δυτική Στερεά. Άνεµοι νότιοι 
µέτριας έντασης και στο νότιο 
Αιγαίο δυτικοί µε την ίδια ένταση. 
Θερµοκρασία σε µικρή άνοδο 
στα ανατολικά και τα νότια.

Κυριακή 24-10-2021
Λίγες νεφώσεις µε βαθµιαία 
ενίσχυση και τοπικές βροχές σε 
Ιόνιο, ηπειρωτικά, Σποράδες, 
Εύβοια, βόρειο Αιγαίο, Κυκλάδες 
και Κρήτη. Πιθανή εκδήλωση 
σποραδικών καταιγίδων στα 
θαλάσσια και παραθαλάσσια 
τµήµατα των περιοχών αυτών. 
Άνεµοι δυτικοί µέτριας έντασης 
και ισχυροί από το απόγευµα. 
Θερµοκρασία σε αισθητή πτώση.

∆ευτέρα 25-10-2021
και Τρίτη 26-10-2021
Αραιές νεφώσεις τοπικά πιο 
πυκνές στα ηπειρωτικά, µε 
εξαίρεση την ανατολική 
Μακεδονία και Θράκη, την Εύβοια 
και τις Σποράδες. Τοπικές βροχές 
τις πρωινές ώρες. Άνεµοι 
ισχυροί στα δυτικά ανατολικοί 
νοτιοανατολικοί και τοπικά πολύ 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

ισχυροί στο νότιο Αιγαίο. 
Θερµοκρασία σε αισθητή πτώση 
σε όλη την επικράτεια.

Τετάρτη 27-10-2021 ως
Παρασκευή 29-10-2021
Λίγες νεφώσεις µε τοπικές 
βροχές στα ανατολικά 
ηπειρωτικά, Εύβοια και Σποράδες. 
Σποραδικές καταιγίδες στα 
νοτιοδυτικά, κυρίως στα θαλάσσια 
και παραθαλάσσια τµήµατα. 
Άνεµοι µέτριας έντασης στα 
δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 
και πιο ισχυροί στα πελάγη. 
Θερµοκρασία χωρίς 
αξιόλογη µεταβολή.

Άνεµοι στα δυτικά 
από ανατολικές 
διευθύνσεις 3 µε 5 
µποφόρ, στο νότιο 
Ιόνιο πιθανώς και 
9 µποφόρ και στο 
Αιγαίο από 5-7 
µποφόρ.
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Η σταθερότητα στο οικονοµικό περιβάλλον 
και η περιφρούρηση των κανόνων του 
παιχνιδιού είναι οι σηµαντικότεροι παρά-
µετροι για την προσέλκυση επενδύσεων.

Ειδικά στον τοµέα της αγροτικής παραγωγής 
όπου οι αποδόσεις είναι αργές και το ρί-
σκο µεγάλο, κυρίως λόγω των καιρικών 
συνθηκών, η Πολιτεία οφείλει να λαµβά-
νει µέριµνα ώστε να περιορίζονται οι άλ-
λες αβεβαιότητες. Ειδικά, από τη στιγµή 
που κάποιος άλλος, εν προκειµένω η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση, έχει φροντίσει να είναι 
διαθέσιµες οι προβλεπόµενες ενισχύσεις. 

Αυτό που συµβαίνει εδώ και χρόνια µε τις ά-
µεσες ενισχύσεις των αγροτών είναι ανή-
κουστο και δεν συµβαίνει σε καµιά άλλη 
χώρα της Ε.Ε. Σηµειωτέον ότι ο  σχετικός 
προϋπολογισµός στη βάση των κανόνων 
της ΚΑΠ, διαµορφώνεται στην αρχή κάθε 
προγραµµατικής περιόδου (συνήθως κά-
θε 7ετία). Η χώρα µας, το µόνο που έχει 
να κάνει, κάθε χρόνο, είναι να επιβεβαιώ-
νει τα στοιχεία δραστηριότητας των εκµε-
ταλλεύσεων, µε τις λεγόµενες δηλώσεις 
ΟΣ∆Ε και να κάνει τις πιστώσεις. 

Στην πορεία των 15 και πλέον ετών εφαρµο-
γής του καθεστώς άµεσων ενισχύσεων, 
ποτέ αυτό δεν έγινε σωστά. Έχει αποδει-
χθεί ότι η ελληνική δηµόσια διοίκηση δεν 
είναι ικανή ούτε γι’ αυτό, το ελάχιστο. ∆η-
λαδή, δεν είναι σε θέση να µοιράζει ούτε 
τα έτοιµα. Η διαδικασία πληρωµής των α-
γροτών όλα αυτά τα χρόνια, χωρίς καµιά 
εξαίρεση, εξελίσσεται για τους αγρότες 
σε «µαρτύριο της σταγόνας».    

Το γιατί, θα πρέπει να απασχολήσει σε βάθος 
τους ιθύνοντες. Οι κοινοτικές ενισχύσεις 
δεν είναι πεδίο άσκησης µικροπολιτικής, 
πολλώ δε µάλλον «κουµπαράς» στον ο-
ποίο µπορεί εύκολα να βάζει χέρι ο κά-
θε επιτήδειος. 

Οι κοινοτικοί κανόνες είναι σαφείς και η µε-
ταφορά τους στο εθνικό πλαίσιο λειτουρ-
γίας θα πρέπει να γίνεται µε ακρίβεια και 
µε αυστηρότητα. ∆ηλαδή µε γνώµονα το 
δηµόσιο συµφέρον και µε στόχο την ανά-
πτυξη της αγροτικής οικονοµίας. 

Η εθνική νοµοθεσία οφείλει να κλείνει πιθα-
νές χαραµάδες στους κοινοτικούς κανο-
νισµούς και όχι να ανοίγει τρύπες που ε-
ξυπηρετούν άνοµα συµφέροντα. 

Οι καταχρήσεις που έχουν γίνει στη διαχεί-
ριση των βοσκοτόπων και των αντίστοι-
χων κοινοτικών ενισχύσεων, αποκαλύ-
πτει την ταυτότητα των άνοµων συµφε-
ρόντων και αναδεικνύει τις ευθύνες του 
κράτους δικαίου.                        Agrenda

Τρύπιος κουμπαράς 
και κράτος δικαίου 
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ΤΗΣ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Τρία σενάρια διαµόρφωσης της µέσης αξί-
ας δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης ανά α-
γρονοµική περιφέρεια έως το 2026 µε βάση 
την αύξηση των επιλέξιµων στρεµµάτων και 
τη χρηµατοδοτική κατανοµή του φακέλου ά-
µεσων πληρωµών, παρουσιάζει η Agrenda. 

Η αύξηση των στρεµµάτων ανά έτος υπολο-
γίστηκε µε βάση τα ιστορικά δεδοµένα για τα 
έτη 2017-2020 και το Εθνικό Απόθεµα (στοι-
χεία ΟΠΕΚΕΠΕ), λαµβάνοντας υπόψη το µέ-
σο όρο των στρεµµάτων που µπήκαν στο σύ-
στηµα την 4ετία. Προστίθενται λοιπόν αυτά 
τα στρέµµατα για τα έτη 2021 και 2022 (τα 
µεταβατικά έτη) για τα οποία δεν υπάρχουν 
ακόµα στοιχεία από το Εθνικό Απόθεµα και 

αντίστοιχα για τα έτη 2023-2026. 
Ο µέσος όρος είναι 614.616 στρµ. βοσκο-

τόπων ετησίως, 186.832 στρµ. αροτραίων 
και 145.164 δενδροκαλλιεργειών. Ως εκ 
τούτο τα παραπάνω στρέµµατα πολλαπλα-
σιάστηκαν επί έξι.

Ο χρηµατοδοτικός φάκελος αλλάζει ως 
προς την κατανοµή των συνδεδεµένων ενι-
σχύσεων και τη µεταφορά πόρων στα Προ-
γράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης για τις ανά-
γκες της εξισωτικής αποζηµίωσης, ώστε να δι-
αµορφωθεί ένα διαφορετικό συνολικό ποσό 
για τη βασική ενίσχυση. Το 1ο σενάριο είναι 
το «αισιόδοξο» ως προς την αξία των δικαιω-
µάτων, το 2ο παρουσιάζει µία µέση µείωση 
και το 3ο, τη µεγαλύτερη µείωση που µπορεί 
να επέλθει στη µέση αξία των δικαιωµάτων. 
Υπενθυµίζεται πως το 2020 η µέση περιφε-

ρειακή αξία ήταν 20,2 ευρώ το στρέµµα για 
τα βοσκοτόπια, 27,6 ευρώ το στρέµµα για τις 
αροτραίες και 34,1 ευρώ το στρέµµα για τις 
δενδρώδεις. Στις παραπάνω τιµές δεν περι-
λαµβάνεται το πρασίνισµα το οποίο τυπικά 
δεν υπολογίζεται για τη µέση τιµή. Αναλυ-
τικά τα σενάρια δείχνουν τα εξής:

Σενάριο 1 «Αισιόδοξο»: 
Το πρώτο σενάριο είναι αυτό που φαίνε-

ται η µικρότερη µείωση στην αξία των δικαι-
ωµάτων σε σχέση µε τη σηµερινή. Σε αυτό, 
η µεταφορά κονδυλίων από τις άµεσες ενι-
σχύσεις στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης για την εξισωτική αποζηµίωση περιορί-
ζεται στο 5%, το κονδύλι για τις συνδεδεµέ-
νες λόγω µείωσης των προϊόντων περιορί-
ζεται στα 150 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, υπο-
λογίζεται αύξηση των επιλέξιµων στρεµµά-
των ανά αγρονοµική περιφέρεια, στο µέσο 
όρο µείον 10%. Ειδικότερα υπολογίζονται το 
2026 πως θα υπάρχουν 17,6 εκατ. στρµ. βο-
σκοτόπια, 18,7 εκατ. στρµ. αροτραίων και 8,4 
περίπου εκατ. στρµ. δενδρώδεις. 

Τα ποσά λοιπόν διαµορφώνονται ως εξής 
ανά αγρονοµική περιφέρεια:

ΠΕ1: Βοσκοτόπια: 13,8 ευρώ το στρέµµα
ΠΕ2: Αροτραίες καλλιέργειες: 24,4 ευρώ 

το στρέµµα
ΠΕ3: ∆ενδρώδεις καλλιέργειες και αµπε-

λώνες: 29 ευρώ το στρέµµα

Σενάριο 2 «Μέσο»: 
Στο δεύτερο σενάριο λαµβάνεται υπόψη έ-

νας µέσος ενδεικτικός προϋπολογισµός σύµ-
φωνα µε τις πληροφορίες που έχουν δει µέ-
χρι στιγµής το φως της δηµοσιότητας. Συγκε-
κριµένα, αυτό το σενάριο αποτελεί τη βάση 
µε την οποία έχουν γίνει οι υπολογισµοί α-
πό τον σύµβουλο της ΚΑΠ, και διαµορφώνει 

Οι τρεις εκδοχές
για το ύψος της  

αξίας δικαιωμάτων
Αισιόδοξο, μέσο και απαισιόδοξο σενάριο δίνουν 

εύρος αξίας 23-29 ευρώ το στρέμμα στα δέντρα, 11-14 
ευρώ στα βοσκοτόπια και 20-24,5 ευρώ στα αροτραία 

Η πρόταση των συµβούλων για 
τη νέα ΚΑΠ είναι να χωριστεί 
το Εθνικό Απόθεµα στα τρία 
για να κατανέµονται πιο δίκαια 
τα δικαιώµατα.

Απόθεμα

Η βασική ενίσχυση τη νέα 
περίοδο θα δίνεται σε τρεις 
αγρονοµικές περιφέρειες 
όπως γίνεται και την τρέχουσα 
προγραµµατική περίοδο

Βασική

Στο ΥΠΑΑΤ δεν έχουν καταλήξει 
ακόµα για τον ορισµό του 
ενεργού αγρότη. Οι πληροφορίες 
αναφέρουν πως όσοι λαµβάνουν 
άµεσες ενισχύσεις κάτω των 
5.000 ευρώ θα θεωρούνται 
αυτόµατα ενεργοί. 

Ενεργός

Στις αροτραίες καλλιέργειες το 
ύψος της αξίας του δικαιώµατος 
κυµαίνεται µεταξύ 19,5 και 24,5 
ευρώ το στρέµµα. Πιο πιθανό 
να «κάτσει» στα 20 ευρώ το 
στρέµµα.

Αροτραίες

Για το σχεδιασµό της ΚΑΠ θα 
πρέπει η Ελλάδα να ορίσει πόσα 
βοσκοτόπια τελικά αναµένει να 
µπουν στο σύστηµα ενισχύσεων, 
ώστε να καθοριστεί ο παράγοντας 
της αναδιανεµητικής ενίσχυσης.

Βοσκοτόπια

ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ 
ΑΜΕΣΩΝ 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ

ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΠΟΡΩΝ

     ΠΟΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΑΞΙΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ  976.365.660 823.313.952 788.444.544 Βοσκοτόπια 0.25 244.091.415,0 205.828.488,00 197.111,136,00 17.638.562,45 18.007.332,50 18.376.102,55 13.84 11,43 10,73

ΑΝΑ∆ΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 10% 178.788.200 171.523.740 164.259.280 Αροτραίες 0.47 458.891.860,2 386.957.557,44 370.568.935,68 18.765.065,15 18.877.164,50 18.989.263,85 24,45 20,50 19,51

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ 25% 446.970.500 428.809.350 410.648.200 ∆ενδρώδεις 0.28 273.382.384,8 230.527.906,56 220.764.472,32 9.433.914,95 9.521.013,50 9.608.112,05 28,97 24,21 22,97

ΝΕΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ 2% 35.757.640 34.304.748 32.851.856

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 150.000.000 257.285.610 246.388.920

ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 1.787.882.000 1.715.237.400 1.642.592.800

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙ 103.778.000 176.422.600 249.067.200

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ ΒΑΜΒΑΚΟΣ 183.900.000 183.900.000 183.900.000

ΣΥΝΟΛΟ Α' ΠΥΛΩΝΑ 2.075.560.000 2.075.560.000 2.075.560.000

ΤΑ ΤΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΩΣ ΤΟ 2026
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ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΟΥ 

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ }
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τη βασική ενίσχυση στα 830 εκατ. ευρώ. 
Η µεταφορά κονδυλίων από τις άµεσες ε-
νισχύσεις στο Πρόγραµµα Αγροτικής Α-
νάπτυξης για την εξισωτική αποζηµίωση 
αυξάνεται στο 8,5% αντί για το 5% που θε-
ωρεί το πρώτο «αισιόδοξο» για την αξία 
δικαιωµάτων σενάριο. Η συνδεδεµένη ε-
νίσχυση αυξάνεται στο µέγιστο όριο του 
15%.  Παράλληλα,  υπολογίζεται αύξηση 
των επιλέξιµων στρεµµάτων ανά αγρονο-
µική περιφέρεια, στο µέσο όρο. Ειδικότε-
ρα υπολογίζονται το 2026 πως θα υπάρ-
χουν 18 εκατ. στρµ. βοσκοτόπια, 18,8 ε-
κατ. στρµ. αροτραίων και 9,5 περίπου ε-
κατ. στρµ. δενδρώδεις. 

Τα ποσά λοιπόν διαµορφώνονται ως ε-
ξής ανά αγρονοµική περιφέρεια:

ΠΕ1: Βοσκοτόπια: 11,4 ευρώ το στρέµµα
ΠΕ2: Αροτραίες καλλιέργειες: 20,4 ευ-

ρώ το στρέµµα
ΠΕ3: ∆ενδρώδεις καλλιέργειες και α-

µπελώνες: 24,2 ευρώ το στρέµµα

Σενάριο 3 «Απαισιόδοξο»:
Στο τρίτο σενάριο εµφανίζεται η µεγα-

λύτερη µείωση στην αξία των δικαιωµά-
των σε σχέση µε τη σηµερινή. Σε αυτό, η 
µεταφορά κονδυλίων από τις άµεσες ε-
νισχύσεις στο Πρόγραµµα Αγροτικής Α-
νάπτυξης για την εξισωτική αποζηµίωση 
αυξάνεται στο 12% ώστε να µεταφερθούν 
περί τα 250 εκατ. ευρώ, ποσό ικανό να κα-
λύπτει το Μέτρο ετησίως µε 100% ευρωπα-
ϊκή χρηµατοδότηση, όπως υπολογιζόταν 
στο ξεκίνηµα της διαβούλευσης. Το κον-
δύλι για τις συνδεδεµένες ενισχύσεις αυ-
ξάνεται στο 15% δηλαδή το µέγιστο που 
επιτρέπει ο ευρωπαϊκός κανονισµός. Με 
αυτόν τον τρόπο δεσµεύονται περί τα 250 
εκατ. ευρώ για τις συνδεδεµένες ενισχύ-

σεις. Παράλληλα,  υπολογίζεται αύξηση 
των επιλέξιµων στρεµµάτων ανά αγρονο-
µική περιφέρεια, στο µέσο όρο συν 10%. 
Ειδικότερα υπολογίζονται το 2026 πως 
θα υπάρχουν 18,3 εκατ. στρµ. βοσκοτό-
πια, 19 εκατ. στρµ. αροτραίων και 10 πε-
ρίπου εκατ. στρµ. δενδρώδεις. 

Τα ποσά λοιπόν διαµορφώνονται ως ε-
ξής ανά αγρονοµική περιφέρεια:

ΠΕ1: Βοσκοτόπια: 10,7 ευρώ το στρέµµα
ΠΕ2: Αροτραίες καλλιέργειες: 19,5 ευ-

ρώ το στρέµµα
ΠΕ3: ∆ενδρώδεις καλλιέργειες και α-

µπελώνες: 22,9 ευρώ το στρέµµα.

Η διαµόρφωση της αναδιανεµητικής
Από εκεί και πέρα, για αγρότες µε µι-

κροµεσαίες εκµεταλλεύσεις θα δοθεί και 

η αναδιανεµητική ενίσχυση. Σύµφωνα µε 
ασφαλείς πληροφορίες και όπως ήδη έχει 
αποκαλύψει η Agrenda, η πρόταση που έ-
χει στα χέρια του το ΥΠΑΑΤ από την οµά-
δα συµβούλων για τη νέα ΚΑΠ αναφέρει 
πως η αναδιανεµητική ενίσχυση θα δο-
θεί για αγρότες µε:

Για την ΠΕ1: Βοσκοτόπια: 30-120 στρέµ-
µατα

Για την ΠΕ2: Αροτραίες καλλιέργειες: 
20-90 στρέµµατα

Για την ΠΕ3: ∆ενδρώδεις καλλιέργειες 
και αµπελώνες: 10-30 στρέµµατα

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν 
πως οι συζητήσεις για τα παραπάνω κα-
ταλήγουν να µην υπάρχει σκάλα για την 
επιδότηση (λιγότερα στρµ., περισσότερη 
ενίσχυση κ.ο.κ, όπως γίνεται στην εξισω-
τική), αλλά να µένει σταθερή ανά στρέµ-
µα, καθώς οι διαφορές στα ποσά θα ήταν 
πολύ µικρές αναλογικά µε τον διοικητι-
κό άχθο που απαιτείται σε τέτοιο εγχείρη-
µα. Από εκεί και πέρα, µένει να ξεκαθαρι-
στεί αν το ποσό της αναδιανεµητικής (µέ-
σο ποσό περί τα 15 ευρώ το στρέµµα) θα 
δίνεται από το πρώτο στρέµµα, ή θα ξε-
κινά να µετρά από το κατώτατο όριο. ∆η-
λαδή, στο πρώτο παράδειγµα, για τα βο-
σκοτόπια η αναδιανεµητική θα ήταν για 
έναν κτηνοτρόφο µε 60 στρµ. στα 900 ευ-
ρώ, και στο δεύτερο παράδειγµα  450 ευ-
ρώ. Πιο πιθανό είναι να ισχύσει το πρώτο. 

Σηµειώνεται εδώ πως τα στρεµµατικά 
όρια αναµένεται να αυξηθούν για τα βο-
σκοτόπια εφόσον µπουν στο σύστηµα 
πολλές επιπλέον επιλέξιµες εκτάσεις. 
Πάντως, ακόµα δεν έχει υπάρξει κάτι ε-
πίσηµο ως προς τον τρόπο που θα κατα-
νεµηθεί η αναδιανεµητική ενίσχυση για 
τη νέα προγραµµατική περίοδο.

Η κατανομή
δικαιωμάτων 
ανά περιφέρεια
ενίσχυσης 
Το σύνολο των 3.876.360 δικαιωµάτων 
ενίσχυσης (στοιχεία 2019), κατανέµεται στις 
τρείς αγρονοµικές περιφέρειες των Αροτραίων 
καλλιεργειών, των ∆ενδρωδών καλλιεργειών 
και των Βοσκοτόπων, µε ποσοστά 45,5%, 21,7% 
και 32,8%, αντίστοιχα. Η κατοχή των 
δικαιωµάτων είναι ανισοβαρώς κατανεµηµένη –
όπως είναι φυσικόµεταξύ των εκµεταλλεύσεων 
διαφορετικού οικονοµικού µεγέθους. Οι 
Γεωργικές εκµεταλλεύσεις µεσαίου και υψηλού 
οικονοµικού µεγέθους (>25.000 €) 
αντιπροσωπεύουν το 12% των εκµεταλλεύσεων 
της χώρας και κατέχουν περίπου το 45% των 
δικαιωµάτων. Η ανισοκατανοµή αυτή οφείλεται 
στην σύνδεση του δικαιώµατος µε την γη, όπου 
µεγάλου οικονοµικού µεγέθους εκµεταλλεύσεις 
κατέχουν και πολλές εκτάσεις, άρα και 
περισσότερα δικαιώµατα. Για παράδειγµα, 
εκµεταλλεύσεις οικονοµικού µεγέθους 
µικρότερου των 2.000 ευρώ, κατά µέσο όρο 
κατέχουν 1,57 δικαιώµατα, ενώ εκµεταλλεύσεις 
οικονοµικού µεγέθους µεγαλύτερου των 
500.000 ευρώ, κατέχουν κατά µέσο όρο 68,07 
δικαιώµατα. Επιπλέον, ανισοκατανοµή 
παρατηρείται και στην µοναδιαία αξία των 
δικαιωµάτων µεταξύ εκµεταλλεύσεων που 
ανήκουν στην ίδια αγρονοµική περιφέρεια, 
ακόµα και στην ίδια παραγωγική εξειδίκευση. Η 
ανισοκατανοµή αυτή οφείλεται στην υιοθέτηση 
του ιστορικού µοντέλου, όπου η αξία του 
δικαιώµατος διαµορφώθηκε βάσει των 
εισπραχθεισών ενισχύσεων την περίοδο 
αναφοράς 2000- 2003.

Ενδεχόµενο έξτρα χρηµάτων 
στον κουµπαρά της βασικής
Στα τρία σενάρια, η µέση αξία των 
δικαιωµάτων αφορά το 2026. Μόνο 
για τα έτη 2023 και 2024 πρέπει να 
ληφθεί υπόψη και ο παράγοντας 
των κονδυλίων από το νέο 
πρασίνισµα (οικολογικά σχήµατα), 
µερίδα των οποίων µπορεί να 
µεταφερθούν στη βασική ενίσχυση 
εφόσον δεν απορροφηθούν πλήρως 
από τις δράσεις που θα 
προκηρυχθούν. Για τα έτη 2025 και 
2026 αυτό δεν ισχύει και θα πρέπει 
όσα χρήµατα αφιερωθούν στο νέο 
πρασίνισµα να απορροφηθούν 
πλήρως, αλλιώς επιστρέφουν πίσω 
στα ευρωπαϊκά ταµεία. 

ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ 
ΑΜΕΣΩΝ 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ

ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΠΟΡΩΝ

     ΠΟΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΑΞΙΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ  976.365.660 823.313.952 788.444.544 Βοσκοτόπια 0.25 244.091.415,0 205.828.488,00 197.111,136,00 17.638.562,45 18.007.332,50 18.376.102,55 13.84 11,43 10,73

ΑΝΑ∆ΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 10% 178.788.200 171.523.740 164.259.280 Αροτραίες 0.47 458.891.860,2 386.957.557,44 370.568.935,68 18.765.065,15 18.877.164,50 18.989.263,85 24,45 20,50 19,51

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ 25% 446.970.500 428.809.350 410.648.200 ∆ενδρώδεις 0.28 273.382.384,8 230.527.906,56 220.764.472,32 9.433.914,95 9.521.013,50 9.608.112,05 28,97 24,21 22,97

ΝΕΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ 2% 35.757.640 34.304.748 32.851.856

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 150.000.000 257.285.610 246.388.920

ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 1.787.882.000 1.715.237.400 1.642.592.800

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙ 103.778.000 176.422.600 249.067.200

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ ΒΑΜΒΑΚΟΣ 183.900.000 183.900.000 183.900.000

ΣΥΝΟΛΟ Α' ΠΥΛΩΝΑ 2.075.560.000 2.075.560.000 2.075.560.000

2 2 21 13 3 3

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ ΒΟΟΕΙ∆Η ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ* ΒΡΩΣΙΜΑ ΟΣΠΡΙΑΡΥΖΙ

*ΠΡΩΤΕΪΝΟΥΧΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΨΥΧΑΝΘΗ ΚΑΙ ΣΑΝΟ∆ΟΤΙΚΑ
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Σε δοκιµαστικές πληρωµές επιδίδονται τα τε-
λευταία 24ωρα τα αρµόδια τµήµατα του ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ, σε µια προσπάθεια ει δυνατόν να πε-
ριορίσουν τα περιθώρια σφαλµάτων στην ε-
περχόµενη πίστωση της προκαταβολής της ε-
νιαίας που προγραµµατίζεται, βάσει των µέ-
χρι στιγµής δεδοµένων, για την Τετάρτη 27 
Οκτωβρίου. Πηγές που παρακολουθούν από 
µέσα τις διεργασίες των πληρωµών, αναφέ-
ρουν ότι η διοίκηση του οργανισµού επέλεξε 
να ακολουθήσει την πεπατηµένη της πίστω-
σης του 75% του ποσού όπως καταβλήθηκε 
τον περασµένο Οκτώβριο, σε µια προσπάθεια 
να εξασφαλίσει χρόνο για την ολοκλήρωση 
των ελέγχων µέχρι τον ∆εκέµβριο.

Υπό αυτή την έννοια, δεν αναµένονται έ-
ντονες εκπλήξεις ή αντιδράσεις εκ µέρους 
των παραγωγών στην πληρωµή της ερχόµε-
νης Τετάρτης, το συνολικό ποσό της οποίας 
θα προσεγγίζει τα 650 εκατ. ευρώ και θα αφο-
ρά περί τους 650.000 δικαιούχους. Ωστόσο ό-
λα δείχνουν ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ και οι ιθύνοντες 

του υπουργείου θα…  επαναλάβουν τα περ-
σινά στην εξόφληση των Χριστουγέννων, ο-
πότε και θα πιστωθούν το υπόλοιπο 30% της 
βασικής, το πρασίνισµα και το πριµ των γεωρ-
γών νεαρής ηλικίας. Με άλλα λόγια, το κατά 
πόσο η νέα προβληµατική ΚΥΑ αποσυντονί-
ζει το ανελαστικό λογισµικό πληρωµών του 
Οργανισµού Πληρωµών θα φανεί σε δύο µή-
νες. Μάλιστα, οι πληροφορίες θέλουν την α-
πόκλιση από αυτό που υπολογίζουν να λά-
βουν οι αγρότες να είναι µεγάλη. 

Καθησυχάζει ο υφυπουργός Στύλιος
Πολλαπλά χτυπήµατα δέχεται τα τελευταία 

24ωρα το σύστηµα διαχείρισης του ΟΣ∆Ε, ει-
δικά µετά την πολύπαθη ΚΥΑ για την κατανο-
µή των βοσκοτόπων, µε τις αρµόδιες αρχές να 
τα έχουν κάνει θάλασσα, την πολιτική ηγεσία 

να αντιµετωπίζει τα θέµατα σπασµωδικά και 
τους δικαιούχους να ζουν άλλη µια φορά µέ-
σα στην αβεβαιότητα. Οι… καµπάνες άρχισαν 
να χτυπούν από την περασµένη Παρασκευή, 
όταν αναρτήθηκαν στο σύστηµα και άρχισαν 
να γίνονται ορατές από τις πιστοποιηµένες 
Πύλες οι νέες κατανοµές βοσκοτόπων. Ειδι-
κά ο νέος τρόπος υπολογισµού των δικαιω-
µάτων για τα µικρά ζώα που περιορίζει τις ε-
νισχύσεις στο 1/3, όπως και οι αναπροσαρ-
µογές που γίνονται σε επίπεδο  περιφερειών, 
έχουν δηµιουργήσει αυτές τις µέρες τεράστια 
αναστάτωση, µε την πολιτική ηγεσία του υ-
πουργείου σε αναµµένα κάρβουνα. Οι πρώ-
τες αναλύσεις των στοιχείων από τους µελε-
τητές δείχνουν ότι οι πλέον αδικηµένοι από 
τον νέο τρόπο κατανοµής είναι οι νέοι κτηνο-
τρόφοι και γενικότερα οι κάτοχοι κτηνοτρο-
φικών εκµεταλλεύσεων που επιλέγουν να α-
νανεώνουν το ζωικό τους κεφάλαιο και να δι-
ευρύνουν τη δραστηριότητά τους. 

Όσον αφορά, πάντως, τις δοκιµές πληρω-
µής (προσοµοιώσεις), ο υφυπουργός, Γιώρ-
γος Στύλιος, έσπευσε να δηλώσει από τη Βου-
λή ότι οι δοκιµές πάνε καλά και η πληρωµή 
είναι θέµα χρόνου. Έδωσε µάλιστα και το ι-
στορικό των πληρωµών των τελευταίων χρό-
νων από το οποίο προκύπτει ότι 2020 το 70% 
της βασικής ενίσχυσης του έτους πληρώθηκε 
στις 21 Οκτωβρίου, το 2019 στις 24 Οκτωβρί-
ου, το 2018 στις 26 Οκτωβρίου, το 2017 στις 
24 και το 2016  στις 27 Οκτωβρίου.

Αποζηµιώσεις στα κεράσια των πεδινών 
έως τις αρχές Νοεµβρίου 

Προς το τέλος Οκτωβρίου ή στις αρχές Νο-
εµβρίου αναµένεται να πιστωθούν την προκα-
ταβολή του 40% οι δικαιούχοι παραγωγοί για 
τόσο για τα κεράσια των πεδινών περιοχών, 
όσο και για τα βερίκοκα και τα δαµάσκηνα κι 
αν δεν προκύψει κάποια απρόοπτη εξέλιξη, 
λόγω του παγετού της άνοιξης, σύµφωνα µε 
τον πρόεδρο του Α.Σ. Πέλλας Μ. Φαρµάκη.

Η νέα ΚΥΑ 
έκοψε περσινά 
βοσκοτόπια
Με την τροποποιητική ΚΥΑ για την 
κατανοµή των βοσκοτόπων φαίνεται 
πως πληρώθηκαν υπόλοιπα 
προγραµµάτων και εξισωτικής της 
περσινής χρονιάς, πριν λίγες µέρες, µε 
τους κτηνοτρόφους να βλέπουν στους 
λογαριασµούς τους λιγότερα ποσά από 
όσα περίµεναν.  
Συγκεκριµένα, όπως αναφέρει 
παραγωγός από το Κιλκίς, µετά τους 
επιτόπιους ελέγχους, όπου βρέθηκε 
µειωµένο ζωικό κεφάλαιο σε σχέση µε 
εκείνο που είχε δηλωθεί στο ΟΣ∆Ε 
του 2020, µειώθηκε η εκτατική 
ενίσχυση σε συνέχεια του άρθρου 8 
της εν λόγω ΚΥΑ. Ωστόσο, συµβαίνει 
το εξής παράδοξο: Κτηνοτρόφος µε 
400 ζώα, που ελάµβανε δικαιώµατα 
βοσκοτόπου µόνο για 100 ζώα, 
παλαιότερα είχε την υποχρέωση να 
διατηρεί απλά αυτά τα 100 ζώα, µε τα 
οποία ενεργοποιούσε τα βοσκοτοπικά 
δικαιώµατα. Τώρα, όµως, η µείωση 
του ζωικού κεφαλαίου, στην οποία 
βάζει ποινή η ΚΥΑ, πιάνει όλο το 
ζωικό κεφάλαιο (τα 400 ζώα) και 
άρα στην παραπάνω περίπτωση αν ο 
κτηνοτρόφος µείωνε το κεφάλαιό του 
στα 150 ζώα, ο βοσκότοπος που είχε 
λάβει ανακαλείται πλήρως, παρά το 
γεγονός ότι ενεργοποιούσε 
δικαιώµατα µόνο για 100 ζώα. Το 
άρθρο 8, προστίθεται παρ. 8 ως εξής: 
«8. Το ζωικό κεφάλαιο του άρθρου 3, 
αν µετά από τους επιτόπιους ελέγχους 
βρεθεί µειωµένο: α) Σε ποσοστό 
µεγαλύτερο του 50%, η κατανοµή του 
επόµενου έτους ανακαλείται. β) Σε 
ποσοστό από 20% έως και 50%, η 
κατανοµή του επόµενου έτους 
µειώνεται κατά ποσοστό 50% από 
αυτή που απαιτείται για την 
ενεργοποίηση δικαιωµάτων 
βοσκότοπου. γ) Σε ποσοστό µικρότερο 
του 20% έως και 10%, η κατανοµή 
του επόµενου έτους µειώνεται κατά 
ποσοστό 20% από αυτή που απαιτείται 
για την ενεργοποίηση δικαιωµάτων 
βοσκότοπου».

Τετάρτη το τσεκ
με τα θέματα ανοιχτά 
Δεκέμβρη το κλάμα

Τα προβλήματα που μεταφέρει το Απόθεμα και η 
κατανομή των βοσκοτόπων θα βγουν στην εξόφληση

Άλλη µία «έκπληξη» επιφύλαξε η τροποποιητική ΚΥΑ για 
την κατανοµή των βοσκοτόπων, καθώς σύµφωνα µε 
κτηνοτρόφους, εκεί που έπαιρναν τόπο σε ορεινή περιοχή, 
πλέον το σύστηµα τους «µετέφερε» σε µειονεκτική. Αυτό 
επηρεάζει την εξισωτική αποζηµίωση και τα ποσά που θα 
βρουν οι δικαιούχοι στους λογαριασµούς τους στην 
πληρωµή του ∆εκεµβρίου, δεδοµένου ότι παραγωγός µε 

βοσκότοπο στα ορεινά παίρνει 12,5 ευρώ το στρέµµα, ενώ 
για τα µειονεκτικά πληρώνεται στα 8,1 ευρώ το στρέµµα. 
Όπως αναφέρει στην Agrenda παραγωγός από το Αγρίνιο, 
τσεκάροντας την καρτέλα του µε τον µελετητή του, 
διαπίστωσε ότι κάποια στρέµµατα βοσκοτόπων που του 
κατανεµήθηκαν βρίσκονται πλέον σε µειονεκτικές περιοχές 
και όχι σε ορεινές, όπως είχε συνηθίσει από το 2015.

Ξαφνικά χάνουν και την εξισωτική ορεινών

Ενστάσεις 
Μέχρι τη ∆ευτέρα ενστάσεις για 
την εκκαθάριση βιολογικών του 

2020 και έως 2 Νοεµβρίου για την 
Προστασία της Ορνιθοπανίδας

1
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

ΕΝΙΑΙΑΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ

 650�700
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

2 3
Β’ ∆ΟΣΗ

ΝΕΩΝ 
ΑΓΡΟΤΩΝ

90
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 
ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑ 

ΚΑΙ ΜΕΛΙ
19,9
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
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Με οφειλές έως 6.000 ευρώ 
ξεμπλοκάρουν οι συντάξεις

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Το όριο του επιτρεποµένου ποσού οφειλών, 
προκειµένου να ξεµπλοκαριστεί η σύνταξη για 
τους αγρότες είναι τα 6.000 ευρώ, σύµφωνα 
µε τις διευκρινίσεις που δίνει εγκύκλιος του 
ΕΦΚΑ για τον τρόπο προσδιορισµού και εξό-
φλησης των οφειλών ελεύθερων επαγγελµα-
τικών και αγροτών.

Μέσα από έξι χρηστικά παραδείγµατα, νέα 
εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ παραθέτει τρόπους εξό-
φλησης οφειλών προκειµένου να επιτευχθεί 
η ταχεία έκδοση της σύνταξης σε δικαιούχους 
αγρότες. Τυχόν οφειλές από αναγνώριση πλα-
σµατικού χρόνου ασφάλισης, σύµφωνα µε το 

διευκρινιστικό έγγρα-
φο, δεν περιλαµβάνο-
νται στο όριο αυτό, αλ-
λά περιλαµβάνονται στο 
γενικό όριο των 20.000 
ευρώ και η παρακράτη-
ση των οφειλών ανε-
ξάρτητα εάν προέρχο-
νται από µη καταβολή 
εισφορών ή αναγνώ-

ριση πλασµατικού χρόνου ασφάλισης, ήτοι 
σε έως 60 δόσεις, µε ελάχιστο ποσό µηνιαίας 
δόσης τα 50 ευρώ. 

Εφόσον το υπερβάλλον ποσό στον πρώ-
ην ΟΓΑ δεν εξοφληθεί εντός διµήνου από τη 
γνωστοποίηση της οφειλής, η σύνταξη κατα-
βάλλεται από την πρώτη του επόµενου µήνα 
της εξόφλησης αυτού.

Παράδειγµα 1ο:
Έστω ότι ασφαλισµένος υποβάλλει αίτηση 

συνταξιοδότησης τον 5/2020. 
Κοινοποιείται έγγραφο οφειλής, για καταβο-

λή ποσού 10.000 ευρώ επί συνολικής οφειλής 
ύψους 30.000 ευρώ, µε λήξη της δίµηνης προ-
θεσµίας τον 5/2021, στην οποία ο υποψήφιος 
συνταξιούχος δεν ανταποκρίνεται.

Τον 6/2021 και ενώ το αρχικό αίτηµα δεν έ-
χει απορριφθεί, εκδηλώνει την επιθυµία να ε-
ξοφλήσει την κοινοποιηθείσα οφειλή. Θα πρέ-
πει να καταβάλλει το ποσό τον 10.000 ευρώ το 
οποίο εάν εξοφληθεί τον ίδιο µήνα (6/2021), 
η έναρξη συνταξιοδότησης θα είναι η πρώτη 
µέρα του επόµενου µήνα της εξόφλησης, ήτοι 
01/07/2021.

Παράδειγµα 2ο:
Έστω ότι ασφαλισµένος υποβάλλει αίτηση συ-

νταξιοδότησης τον 5/2020. Κοινοποιείται έγγρα-
φο οφειλής, για καταβολή ποσού 5.000 ευρώ επί 
συνολικής οφειλής ύψους 25.000 ευρώ, µε λή-
ξη της δίµηνης προθεσµίας τον 12/2020, στην 
οποία ο υποψήφιος συνταξιούχος δεν ανταπο-
κρίνεται και έχει εκδοθεί απορριπτική απόφαση.

Υποβάλλει νέο αίτηµα τον 7/2021 και η ο-
φειλή κατά την ηµεροµηνία αυτή προσδιορίζε-
ται σε 28.000 ευρώ. Θα πρέπει να κοινοποιηθεί 
έγγραφο οφειλής, µε νέα δίµηνη προθεσµία για 
την καταβολή µόνο του υπερβάλλοντος ποσού, 
δηλαδή των 8.000 ευρώ.

Παράδειγµα 3ο:
Έστω ότι ασφαλισµένος υποβάλλει αίτηση 

συνταξιοδότησης τον 5/2020 και συνεχίζει την 
δραστηριότητα του.

Κοινοποιείται έγγραφο οφειλής- για το χρο-
νικό διάστηµα ασφάλισης έως τον 5/2020- µε 
υποχρέωση καταβολής ποσού 10.000 ευρώ ε-
πί συνολικής οφειλής ύψους 30.000 ευρώ και 
λήξη της δίµηνης προθεσµίας τον 5/2021, την 
οποία καταβάλει τον 6/2021, ενώ το αίτηµα δεν 
έχει ακόµη απορριφθεί. Η έναρξη καταβολής της 
σύνταξης θα είναι η 01/07/2021 και ο χρόνος 
καθώς και τυχόν οφειλές από τον 6/2020 έως 
τη διακοπή του επαγγέλµατος θα αναζητηθούν 
όταν ζητηθεί η αξιοποίηση του χρόνου αυτού.

Σε αντίθεση, για τον τ. ΟΓΑ ως διακοπή της 
ασφάλισης θα πρέπει να λογίζεται η τελευταία 
µέρα του προηγούµενου µήνα της άσκησης του 
δικαιώµατος και όχι της καταβολής της σύναξης.

Παράδειγµα 4ο:
Ασφαλισµένος του τ. ΟΓΑ υποβάλλει αίτηµα 

για σύνταξη τον 4/2020. Κοινοποιείται οφειλή 
την οποία πληρώνει µετά την πάροδο του διµή-
νου τον 7/2021, πριν την απόρριψη του αιτήµα-
τος. Η έναρξη καταβολής της σύνταξης θα είναι 
από 01/08/2021, αλλά ο χρόνος ασφάλισης θα 
είναι έως τον 4/2020.

Παράδειγµα 5ο:
Έστω ότι ο ασφαλισµένος του 3ου παραδείγ-

µατος, που συνεχίζει απασχολούµενος, υποβάλ-
λει νέο αίτηµα συνταξιοδότησης τον 6/2021, δε-
δοµένου ότι το αρχικό αίτηµα του έχει απορρι-
φθεί. Θα πρέπει η οφειλή του να υπολογιστεί µε 
τις τιµές της νέας αίτησης (6/2021), αφού συµπε-
ριληφθεί και το χρονικό διάστηµα από την αρ-
χική έως την δεύτερη αίτηση συνταξιοδότησης, 
δηλαδή από 6/2020 έως και 6/2021 και να κοι-
νοποιηθεί νέο έγγραφο για καταβολή του υπερ-
βάλλοντος ποσού µε νέα δίµηνη προθεσµία. 

Παράδειγµα 6ο:
Έστω ότι ο ασφαλισµένος του 4ου παραδείγ-

µατος, υποβάλλει νέο αίτηµα συνταξιοδότησης 
τον 6/2021, δεδοµένου ότι το αρχικό αίτηµα του 
έχει απορριφθεί. 

Θα πρέπει η οφειλή του να υπολογιστεί µε τις 
τιµές της νέας αίτησης (6/2021), αφού συµπερι-
ληφθεί και το χρονικό διάστηµα από την αρχική 
έως την δεύτερη αίτηση συνταξιοδότησης, δηλα-
δή από 5/2020 έως και 6/2021 και να κοινοποι-
ηθεί νέο έγγραφο για καταβολή του υπερβάλλο-
ντος ποσού µε νέα δίµηνη προθεσµία. 

Έξι τρόποι 
εξόφλησης 
οφειλών για ταχεία 
έκδοση σύνταξης 
σε αγρότες, με νέα 
εγκύκλιο e-ΕΦΚΑ

Έγκαιρη καταβολή 
υπερβάλλοντος ποσού 
Σε περίπτωση κοινοποίησης 
οφειλής, που το υπερβάλλον 
ποσό δεν εξοφληθεί εντός της 
τασσόµενης προθεσµίας και 
εφόσον το συνταξιοδοτικό 
αίτηµα δεν έχει προλάβει 
να απορριφθεί, ο υποψήφιος 
συνταξιούχος θα πρέπει 
να καταβάλλει µόνο το 
υπερβάλλον αυτό ποσό, όπως 
είχε προσδιοριστεί κατά την 
αίτηση συνταξιοδότησης και 
όχι το σύνολο της οφειλής, µε 
έναρξη συνταξιοδότησης από 
την πρώτη µέρα του επόµενου 
µήνα της εξόφλησής του.
Σε περίπτωση απόρριψης 
του αιτήµατος λόγω µη 
εµπρόθεσµης καταβολής 
του υπερβάλλοντος ποσού, 
απαιτείται η υποβολή νέας 
αίτησης συνταξιοδότησης και 
η οφειλή θα προσδιορίζεται 
µεν µε τιµές της νέας αίτησης 
και θα κοινοποιείται έγγραφο 
οφειλής µε δίµηνη προθεσµία, 
αλλά µε υποχρέωση για 
καταβολή µόνο του 
υπερβάλλοντος ποσού.

Μετά το δίµηνο 
Η σύνταξη καταβάλ-
λεται από την πρώτη 
του επόµενου µήνα 
της εξόφλησης 
της οφειλής
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ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Ελλειµµατικές πληρωµές τριών κατη-
γοριών που θα φανούν στους λογα-
ριασµούς των κτηνοτρόφων µε την ε-
ξόφληση τσεκ και εξισωτικής αποζη-
µίωσης το ∆εκέµβριο, επιφυλάσσει 
η επίµαχη τροποποιητική ΚΥΑ (ΦΕΚ 
Β’ 4585/05-10-2021) για την κατα-
νοµή των βοσκοτόπων. Το ρεπορτάζ 
της Agrenda δείχνει µε σαφήνεια ό-
τι οι περικοπές αυτές γίνονται για να 
µαζευτεί το «άνοιγµα» της περασµέ-
νης χρονιάς µε τα επιπλέον 1,5 εκατ. 
στρέµµατα βοσκοτόπων σε «εξωσχολι-
κούς» από το Εθνικό Απόθεµα. 

Αυτό το έλλειµµα καλείται να πλη-
ρώσει κυριολεκτικά όλος ο κτηνοτρο-
φικός κόσµος. Όπως δηλώνουν µάλι-
στα εκπρόσωποι του κλάδου, η σχετι-
κή ΚΥΑ δεν κάνει τίποτα ώστε να µη 
δίνεται βοσκότοπος σε άτοµα που δεν 
έχουν σχέση µε την κτηνοτροφία, εν-
δεχοµένως και να κατοχυρώνει προη-
γούµενες καταστρατηγήσεις.

Ειδικότερα όσον αφορά στις περικο-
πές, πρώτον,  για όλους τους νησιώτες 
η ΚΥΑ προβλέπει περικοπή 10% στην 
κατανοµή των βοσκοτόπων τροποποι-
ώντας τις σχετικές ευεργετικές διατά-
ξεις που είχε εισάγει η απόφαση του 
2015, µε βάση την οποία δινόταν ο βο-
σκότοπος όλη την τρέχουσα περίοδο. 

∆εύτερον, όσοι έκαναν ΟΣ∆Ε για πρώ-
τη φορά φέτος (και µε την πρόσκληση 
των νέων αγροτών ενόψει δεν είναι λί-
γοι) θα λάβουν βοσκότοπο µε το «µε-
γαλύτερο ετήσιο συντελεστή αναλογί-
ας µεταξύ των Χωρικών Ενοτήτων (Χ.Ε) 
της Επικράτειας» (βλ. πίνακα), εφόσον 
εξυπηρετηθούν από την τεχνική λύση. 
Πώς µεταφράζεται αυτό: Μετά την κά-
λυψη των απαιτήσεων σε βοσκότοπο 
των κτηνοτρόφων της οικείας ΧΕ, τυ-
χόν περίσσεια βοσκοτόπων που προ-
κύπτει χρησιµοποιείται ως απόθεµα. 
Αυτό το απόθεµα κατανέµεται σε κτη-
νοτρόφους µε έδρα εκµετάλλευσης σε 
διαφορετική Χ.Ε (τεχνική λύση). 

Εφόσον η κατανοµή αυτή αφο-
ρά κάποιον που έκανε πρώτη φο-
ρά ΟΣ∆Ε φέτος, τότε µε βάση τον 
πίνακα, θα λάβει για κάθε Μεγάλη 

Μονάδα Ζώου 1,51 στρµ. γης (ο µε-
γαλύτερος συντελεστής που είναι 
στη Σκόπελο) ανεξάρτητα από την 
Περιφέρεια που δραστηριοποιείται. 

To τρίτο επίπεδο είναι αυτό που έχει 
ήδη καταγράψει µε σαφήνεια η Agrenda 
και αφορά στα νεαρά ζώα, όπου (βλ. 
πίνακα) η κατανοµή βοσκότοπου και 
άρα η ενίσχυση, πέφτει στο 1/3. 

Αναλυτικότερα τα επίµαχα σηµεία 
της ΚΥΑ έχουν ως εξής: 

ε) Όσοι έχουν έναρξη της ζωικής εκ-
µετάλλευσης έως την 31η Μαΐου του 
έτους ενίσχυσης.». 

2. Οι περ. α) και β) της παρ. 2 του 
άρθρου 4, τροποποιούνται ως εξής: 

«α) Ένα (1) πρόβατο ή αίγα ηλικίας 
ενός (1) έτους και άνω ανεξαρτήτως 
φύλου = 0,15ΜΜΖ. 

β) Ένα (1) πρόβατο ή αίγα ηλικίας 
κάτω του ενός (1) έτους ανεξαρτήτως 
φύλου = 0,05ΜΜΖ». 

«4. Η µέση αναλογία κατανοµής βο-
σκοτόπων της χώρας υπολογίζεται ως 
το πηλίκο, µε τρία δεκαδικά, των ΜΜΖ 
της χώρας προς την επιλέ ξιµη έκταση 
βοσκοτόπων της χώρας. Οι ΜΜΖ κα-
θορίζονται βάσει των προσδιορισθέ-
ντων στοιχείων που έχουν καταγρα-
φεί στο Ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ι-
αχείρισης και Ελέγχου του προηγού-
µενου έτους ενίσχυσης από αυτό της 
κατανοµής και που προκύπτουν µετά 
τη διενέργεια των µηχανογραφικών 
διασταυρωτικών ελέγχων.». 

«7. Στην Χ.Ε. 9 της Νησιωτικής Ελ-
λάδας, καθορίζεται αναλογία κατα-
νοµής κατά 10% χαµηλότερη από τη 

µέση αναλογία κατανοµής βοσκοτό-
πων της χώρας, όπως υπολογίζεται 
στην παρ. 4.». 

Στις περιπτώσεις που αφορούν σε 
κτηνοτρόφους που υποβάλλουν πρώ-
τη φορά Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης το 
έτος κατανοµής, αυτοί λαµβάνουν βο-
σκότοπο µε το µεγαλύτερο ετήσιο συ-
ντελεστή αναλογίας µεταξύ των Χ.Ε. 
της Επικράτειας.»

«11. Οι µετακινούµενοι κτηνοτρό-
φοι που υποβάλλουν πρώτη φορά Ε-
νιαία Αίτησης Ενίσχυσης το έτος κα-
τανοµής, λαµβάνουν βοσκότοπο σύµ-
φωνα µε την αναλογία κατανοµής της 
Χ.Ε. έδρας εκµετάλλευσης». 

Σηµειωτέον ότι, εκτάσεις που κατανέ-
µονται για τη συµµετοχή σε µέτρα του 
ΠΑΑ δεν ενεργοποιούν δικαιώµατα. 

Περικοπές έρχονται και για όσους 
θα πέσουν σε επιτόπιους ελέγχους 
και θα έχουν µειωµένο ζωικό 
κεφάλαιο, σύµφωνα µε την ΚΥΑ 
που δίνει παράλληλα το δικαίωµα 
σε κτηνοτρόφους που έκαναν 
χρήση του ίδιου βοσκότοπου για 
πάνω από 3 έτη να λάβουν τον 
ίδιο τόπο. Συγκεκριµένα, 
η απόφαση αναφέρει: 
«7. Για την πλήρη ενεργοποίηση 
των δικαιωµάτων βασικής 
ενίσχυσης σε ΠΕ1 (βοσκότοποι) 
πρώτης χορήγησης έτους 2015, 
δύναται να κατανέµονται 
επιλέξιµες εκτάσεις ισάριθµες 
µε την υπέρβαση από τον αριθµό 
δικαιωµάτων των δηλούµενων 
επιλέξιµων εκτάσεων σε ΠΕ2 
(αρόσιµα) και ΠΕ3 (µόνιµες) 
και σε µη κτηνοτρόφους». 
«6. Όταν το ζωικό κεφάλαιο του 
κτηνοτρόφου µειωθεί άνω του 
30% σε σχέση µε την αρχική κατά 
περίπτωση κατανοµή - απόκτηση 
δικαιωµάτων για δύο συνεχόµενα 
έτη, ο βοσκότοπος που 
κατανέµεται και το δικαίωµα 
χρήσης του, µειώνεται. Η έκταση 
που κατανέµεται προκύπτει από 
την έκταση που αντιστοιχεί στο 
ζωϊκό κεφάλαιο του 2ου έτους 
εφαρµόζοντας τον συντελεστή 
µείωσης του ζωικού κεφαλαίου 
του 2ου έτους». 
21. Στο άρθρο 8, προστίθεται παρ. 
8 ως εξής: «8. Το ζωικό κεφάλαιο 
του άρθρου 3, αν µετά από τους 
επιτόπιους ελέγχους βρεθεί 
µειωµένο:  α) Σε ποσοστό 
µεγαλύτερο του 50%, η κατανοµή 
του επόµενου έτους ανακαλείται. 
β) Σε ποσοστό από 20% έως και 
50%, η κατανοµή του επόµενου 
έτους µειώνεται κατά ποσοστό 
50% από αυτή που απαιτείται 
για την ενεργοποίηση 
δικαιωµάτων βοσκότοπου. 
γ) Σε ποσοστό µικρότερο του 20% 
έως και 10%, η κατανοµή του 
επόµενου έτους µειώνεται κατά 
ποσοστό 20% από αυτή που 
απαιτείται για την ενεργοποίηση 
δικαιωµάτων βοσκότοπου». 

ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΑΧΑΙΡΙ

Λιγότερα ζώα 
ως και καθόλου 
τα δικαιώματα 

Μειώσεις δικαιωμάτων σε τρεις κατηγορίες

Διορθώσεις με κόστος
για τους παραγωγούς
Όλοι οι κτηνοτρόφοι πληρώνουν τις αμαρτίες των λίγων στο Απόθεμα

Η ελάχιστη αναλογία 
κατανοµής βοσκότοπου για 

όλη την ηπειρωτική χώρα 
(Χ.Ε. 1 - 7), κατά 15% 

υψηλότερη από τη µέση 
αναλογία κατανοµής 

βοσκοτόπων της χώρας, όπως 
υπολογίζεται, κάτι που δεν έχει 
αλλάξει η τροποποιητική ΚΥΑ.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ

ΧΩΡΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ 

ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
ΑΝΑ ΠΡΟΒΑΤΟ

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
ΑΝΑ ΠΡΟΒΑΤΟ

ΑΝΑ 1 ΜΜΖ > 1 ΕΤΟΥΣ < 1 ΕΤΟΥΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

& ΘΡΑΚΗ 3,25 3,07 0,46 0,15

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 4,13 2,42 0,36 0,12

∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 2,175 4,59 0,68 0,22

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2,54 3,93 0,59 0,19

ΗΠΕΙΡΟΣ 2,175 4,59 0,68 0,22

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α 2,42 4,13 0,61 0,20

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2,175 4,59 0,68 0,22

ΚΡΗΤΗ 1,936 5,16 0,77 0,25

ΛΕΣΒΟΣ 1,837 5,44 0,81 0,27

ΝΑΞΟΣ 2,233 4,47 0,67 0,22

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 2,607 3,83 0,57 0,19

ΘΑΣΟΣ 4,279 2,33 0,35 0,11

ΣΚΟΠΕΛΟΣ 6,611 1,51 0,22 0,07

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΝΗΣΙΑ 1,6643 6,00 0,90 0,30
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Ηλεκτροσόκ 
Τα όποια κέρδη
σβήνει η ρήτρα 
αναπροσαρμογής
Φωτιά για αγροτικές εκμεταλλεύσεις η ενσωμάτωση 
των ενεργειακών αυξήσεων στους λογαριασμούς

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

∆ιπλάσιος ο λογαριασµός της ∆ΕΗ που 
φτάνει στις αγροτικές και κτηνοτροφι-
κές εκµεταλλεύσεις, µε τους παραγω-
γούς να καλούνται να πληρώσουν ρή-
τρα αναπροσαρµογής ίση µε το ποσό 
που αναλογεί στην κατανάλωση ρεύ-
µατος ακόµα και µετά την έκπτωση ε-
νέργειας 30%. 

Μια σύγκριση ανάµεσα σε έναν λο-
γαριασµό του περασµένου Ιουνίου και 
Ιουλίου και ενός σηµερινού, δείχνει το 

µέγεθος της επιβάρυνσης, αφού ακό-
µα και µε µειωµένη κατανάλωση σήµε-
ρα, λόγω της εκπνοής της «αρδευτικής» 
περιόδου το ποσό είναι υψηλότερο.

Ενδεικτικό είναι το παράδειγµα αγε-
λαδοτρόφου, ο οποίος υπολογίζει στο 
1,5 λεπτό την επιβάρυνση της ∆ΕΗ στο 
κόστος παραγωγής ενός κιλού γάλα-
κτος. Με κατανάλωση 33.000 kW τον Ι-
ούλιο, κατέβαλε το ποσό των 3.000 ευ-
ρώ περίπου για την ενέργεια που κα-
τανάλωσε, όταν ακόµα χρειαζόταν να 
ποτίζει τις εκτατικές καλλιέργειες που 
υποστηρίζουν τη µονάδα του. Τον Αύ-
γουστο, µε τη ρήτρα αναπροσαρµογής, 
για 30.000 κW, η ∆ΕΗ χρέωσε 4.100 
ευρώ, ενώ ο τελευταίος λογαριασµός 
για κατανάλωση 20.000 kW ανέρχεται 
στα 3.420 ευρώ.

«Ακόµα και αν υπάρξει κάποια αύξη-
ση στα συµβόλαια γάλακτος µε τη βιο-

µηχανία, αυτή έχει φύγει κατευθείαν 
στη ∆ΕΗ» σχολιάζει ο ίδιος. Αντίστοι-
χα παραδείγµατα καταφθάνουν και α-
πό εκµεταλλεύσεις που δραστηριοποι-
ούνται στη φυτική παραγωγή, µε τον 
αναλυτικό λογαριασµό να γράφει γύ-
ρω στα 1.400 ευρώ για την κατανάλω-
ση και άλλα τόσα για τη ρήτρα αναπρο-
σαρµογής, έχοντας µάλιστα αφαιρεθεί 
η έκπτωση φόρου. 

Η επιµονή των ετήσιων υψηλών του 
καλοκαιριού ακόµα και σε περιόδους 
ήπιας κατανάλωσης, περιπλέκει πε-
ραιτέρω τη λειτουργία αγροτικών εκ-

µεταλλεύσεων, σε 
µια περίοδο που δι-
αµορφώνονται ιστο-
ρικά υψηλά και στις 
υπόλοιπες εισροές. 
Να σηµειωθεί ότι η 
λήξη ισχύος της ρή-
τρας αναπροσαρµο-
γής είναι κάτι το ο-
ποίο θα αποφασιστεί 
από την ίδια την ε-
ταιρεία, η οποία δεν 
διευκρινίζει τη δι-
άρκεια. Υπό αυτήν 
την έννοια, ήδη εκ-
φράζονται ανησυχί-

ες για το κόστος παραγωγής από τον 
Μάιο και µετά, όταν οι γεωτρήσεις θα 
πάρουν πάλι µπρος. 

H ρήτρα αναπροσαρµογής είναι µη-
χανισµός αναπροσαρµογής των χρεώ-
σεων προµήθειας και αντικατοπτρίζει 
τις διακυµάνσεις του κόστους προµή-
θειας ηλεκτρικής ενέργειας. Η έκπτω-
ση 30% της ∆ΕΗ µαζί µε την επιδότη-
ση στις καταναλώσεις έως 300kWh, 
δε µπορούν να αντισταθµίσουν την 
επιβάρυνση από τη ρήτρα αναπρο-
σαρµογής, ειδικά σε περιπτώσεις εκ-
µεταλλεύσεων µε υψηλή κατανάλω-
ση, καθώς αν η τιµή χονδρεµπορικής 
είναι υψηλή, το κόστος έτσι κι αλλιώς 
αυξάνεται. Να σηµειωθεί ότι οι τιµές 
του ρεύµατος στο επόµενο χρονικό 
διάστηµα αναµένεται να αυξηθούν 
κι άλλο οπότε το τελικό κόστος θα εί-
ναι αρκετά µεγαλύτερο.

Καίνε την
παραγωγή 
οι αυξήσεις 
στο ρεύµα
Σηµαντικές επιβαρύνσεις στο κόστος 
λειτουργίας των θερµοκηπίων και των 
σταβλικών εγκαταστάσεων, ακόµη και 
στα έξοδα λειτουργίας των ιδιωτικών 
γεωτρήσεων και κυρίως των ΤΟΕΒ 
διαµορφώνονται το τελευταίο 
διάστηµα, όσο διατηρείται η ρήτρα 
αναπροσαρµογής στους λογαριασµούς 
ηλεκτρικού ρεύµατος που φτάνουν στις 
αγροτικές εκµεταλλεύσεις. Το ζήτηµα 
των επιβαρύνσεων έχει γίνει πεδίο 
πολιτικής αντιπαράθεσης, κυβέρνησης-
αντιπολίτευσης. Βουλευτές του 
ΣΥΡΙΖΑ υπογραµµίζουν µε ερώτηση 
τους στη Βουλή, τις δυσκολίες 
εξυπηρέτησης υποχρεώσεων, αφού 
πολλοί ΤΟΕΒ και µεµονωµένοι 
παραγωγοί έχουν ήδη ληξιπρόθεσµες 
οφειλές στη ∆ΕΗ. ∆ιατυπώνεται δε, 
αίτηµα λήψης µέτρων όπως η µείωση 
του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης µε 
βάση τους ελάχιστους συντελεστές της 
Ε.Ε. σε βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης και 
φυσικό αέριο.

«Ακόµη κι αν υπάρξει 
αύξηση στα συµβόλαια 
γάλακτος µε τη βιοµηχανία, 
αυτή έχει φύγει κατευθείαν 
στη ∆ΕΗ», σχολιάζει στην 
Agrenda αγρότης.

Η έκπτωση 
30% της 
∆ΕΗ, µαζί 
µε την 
επιδότη-
ση στις 
κατανα-
λώσεις ως 
300kWh 
δεν αντι-
σταθµίζουν 
την επιβά-
ρυνση από 
τη ρήτρα 
αναπρο-
σαρµογής.
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Με ισχυρή ζήτηση και τις τιµές στα περσινά 
επίπεδα περί των 70-80 λεπτών, ανάλογα 
µε το µέγεθος των καρπών και την ποιότη-
τα του φρούτου κινείται αυτό το διάστηµα η 
αγορά µήλου στη Μαγνησία. Τα Gala και τα 
Starking συγκοµίσθηκαν και ως τέλος του 
µήνα τελειώνουν και τα Fugi, τα Φιρίκια και 
τα Golden. Πρόεδροι συνεταιρισµών της ευ-
ρύτερης περιοχής δηλώνουν στην Agrenda 
πως η «Αθηνά» άφησε το σηµάδι της στο 
προϊόν σε ένα ποσοστό µόλις 20% της πα-
ραγωγής, το οποίο δεν είχε ακόµη συγκο-

µιστεί και αφορά κυρίως την ποικιλία Fugi 
και τo ΠΟΠ Φιρίκι Πηλίου.

Η πρόσφατη κακοκαιρία δεν φαίνεται να 
έφερε ποσοτικές απώλειες στην παραγωγή, 
σε αντίθεση µε τη ζηµιά που πολύ αργότε-
ρα διαπιστώθηκε ότι προκάλεσε ο παγετός 
του Απριλίου σε συνδυασµό µε τα ασυνή-
θιστα καιρικά φαινόµενα του καλοκαιριού, 
που δείχνουν ότι έχουν σηµαδέψει τη φετι-
νή σοδειά σε ποσοστό από 30 έως και 50%, 
µε φαινόµενα µικροκαρπίας και ακανόνι-
στου σχήµατος καρπού να είναι συνήθη. 

Μέχρι 80 λεπτά Gala και Starking
Αξιώσεις για εδραίωση υψηλών τιµών στο λίγο φέτος ελληνικό µήλο
 Μειωµένες ποσότητες λόγω παγετού, αλλά υψηλή ζήτηση για εξαγωγές
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Σ
την αγορά µας η εξαγωγή σκλη-
ρού σίτου είναι στα 500 ευρώ ο τό-
νος FOB και η προσφορά παραµέ-
νει µικρή, ενώ οι τιµές στη Φότζια ε-

νισχύθηκαν άλλα 10 ευρώ ο τόνος, φτάνοντας 
τα 550 ευρώ. Αρκετοί υποστηρίζουν πως µεγά-
λο κοµµάτι της ανόδου οφείλεται στη µη διαθε-
σιµότητα σκληρού, καθώς όσοι έχουν σιτάρια 
τα κρατούν για αργότερα λόγω της διαρκούς 
ανόδου. Στο εσωτερικό οι τοπικοί µύλοι είναι 
πιο χαλαροί, αφού δεν έχει νόηµα να «κυνη-
γούν» τα σιτάρια όταν ο πωλητής δεν είναι δι-
αθέσιµος να πουλήσει. 

Υπάρχει ζήτηση στην εγχώρια αγορά βάµ-
βακος, αλλά διακριτική καθώς οι αγοραστές 
γνωρίζουν πως η προσφορά είναι περιορισµέ-
νη, οπότε ίσως είναι άσκοπο να µπαίνουν σε 
διαπραγµατεύσεις. Οι εκκοκκιστές αναµένουν 
να δουν τις ποιότητες για τα µεταβροχικά (τα 
οποία για την ώρα είναι πολύ υποβαθµισµένα 
στο χρώµα) και µετά να κουβεντιάσουν για νέ-
ες πωλήσεις. Το πριµ επί του χρηµατιστηρίου 
που µπορούν να πληρώσουν οι εµπορικοί οί-
κοι είναι τα 6-7 σεντς ανά λίµπρα πάνω από τις 
τιµές ∆εκεµβρίου ’21, δηλαδή στα 117 σεντς.

  Ξεκίνησε στις 19 Οκτωβρίου η συγκοµι-
δή ακτινιδίων ποικιλίας Hayward, µε την προ-
ϋπόθεση ότι οι βαθµοί των φρούτων είναι του-
λάχιστον 6,2 brix ή µέση περιεκτικότητα σε ξη-
ρά ουσία 15%. Η φετινή παραγωγή, σύµφω-
να µε πληροφορίες από τη «Ζευς Ακτινίδια», 
αναµένεται στα περσινά επίπεδα, µε τις µειώ-
σεις λόγω των παγετών σε κάποιες περιοχές 
Ηµαθίας και Καβάλας να ισοφαρίζονται από 
τη νέα παραγωγή δέντρων που φυτεύθηκαν. 

Κι άλλα 10 ευρώ 
πήρε το σκληρό 
στη Φότζια 

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

30/09 07/1023/09

410,80

414.54

418.90

409,83

414,32

14/10 21/10

Εξαγωγές
Το 7µηνο του 2021 σηµειώνεται 

αύξηση εξαγωγών κατά 40,2% σε 
αξία και 38,8% σε ποσότητα από 

το αντίστοιχο του 2020

Πολωνικό 
Τις αγορές της Αιγύπτου 

και της Ιορδανίας 
κατακλύζει το φθηνό 

πολωνικό µήλο

Πιέσεις 
Ορισµένοι έµποροι πιέζουν για 
αγορές στα 50 λεπτά το κιλό, 

επίπεδο κάτω του κόστους 
παραγωγής

∆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

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

310

285

250

3,20

510,60

1246,60

18,75

82,12

130,05

105,18

320

293

250

3,24

512,40

1205,20

19,29

77,35

130,35

104,70

330

292

250

3,20

502,10

1234,20

19,88

73,50

129,47

103,88

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

16/09

490

93,50

103,70
111,61 107,30 109,10

91,90

490 500

520 540
550

23/09 30/09 07/10 14/10

3,0

21/10

Τιμή παραγωγού 
μήλου   (λεπτά το κιλό)

Starking  75-80

Χαλαζοχτυπηµένα 1 5-20 
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Τιμή παραγωγού
(ευρώ / κιλό)

Ελλάδα  4,20

Ιταλία  4,50

Ισπανία  3,50
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Στα 72 λεπτά συν 
τα πριμ τα μεταβροχικά 
σύσπορα 

Στα 290 ευρώ 
ο τόνος οι συζητήσεις 
για καλαμπόκι

Αυλαία µε υψηλές τιµές και 
χαµηλό τονάζ στο συµπύρηνο
Κλείνει η εµπορική σεζόν για τα 
πυρηνόκαρπα σε µια χρονιά που 
σηµαδεύτηκε από πολύ καλές τιµές, 
αλλά και πολύ µεγάλες απώλειες 
στις παραγωγές σχεδόν σε όλες τις 
κατηγορίες φρούτων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Στο υψηλό όριο 
του εύρους 
η αγορά 
ελαιολάδου 
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Έχει ξεκινήσει η αντίστροφη πορεία στις 
διεθνείς τιµές των πρώτων υλών, εκτιµά 
ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργι-
άδης, ο οποίος µιλώντας στο Olympia 
Forum την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου, υπο-
στήριξε πως µέχρι στιγµής η Ελλάδα δεν 
έχει µεγάλο πληθωρισµό. «Ότι η παγκό-
σµια οικονοµία έχει µπει σε έναν πληθω-
ριστικό κύκλο αυτό είναι βέβαιον. Αλλά 
και πάλι να το δούµε ψύχραιµα. Θα µπο-
ρούσε και να µην έµπαινε; ∆ηλαδή έκλει-
σαν οι οικονοµίες όλες µαζί και µετά ήρ-
θε µια στιγµή και άνοιξαν ξανά όλες µα-
ζί. Είναι αυτό οµαλή συνθήκη στην οικο-
νοµία;» υποστήριξε ο υπουργός, εξαιρώ-
ντας ωστόσο από την αποπληθωριστική 
τάση την ενέργεια και τα ναύλα.

«∆ιεθνές µέσο που καταγράφει τις οι-
κονοµικές εξελίξεις, έγραψε πρόσφατα 
ότι η τιµή λέει του σιδήρου διεθνώς στις 
19 Ιουλίου ήταν 221 δολάρια, ενώ αυτήν 
την εβδοµάδα 115 δολάρια. Το σωστό έ-
τος αναφοράς είναι το 2019. Αν συγκρί-
νετε τις τιµές µε το 2019 έχουµε πολύ ση-
µαντικές αυξήσεις; Οι τιµές µας είναι πε-
ρίπου εκεί που ήταν το 2019» ανέφερε.

Ανάστατοι είναι οι παραγωγοί 
βιοµηχανικής ντοµάτας µετά το 
δηµοσίευµα της Agrenda για το 
ενδεχόµενο ολικής κατάργησης 
της συνδεδεµένης στο προϊόν που 
παράγουν, στα πλαίσια του νέ-
ου συστήµατος ενισχύσεων της 
ΚΑΠ 2023-2026. «∆εν είναι δυ-
νατόν µία ετήσια καλλιέργεια µε 
700 ευρώ κόστος εγκατάστασης, 
συµβολαιακές και µεταποίηση να 
χάσει αυτό το µαξιλάρι», αναφέ-
ρει χαρακτηριστικά, ο πρόεδρος 
του ΘΕΣΤΟ, Χρήστος Σουλιώτης, 
προσθέτοντας πως ήδη θα µετρή-
σει ως απώλεια η κατάργηση των 
ιστορικών δικαιωµάτων. Όπως λέ-
ει, τα κόστη σε σχέση µε πέρσι έ-
χουν ανέβει 100 ευρώ πάνω στο 
στρέµµα, από τις µεγάλες αυξή-
σει σε λίπασµα, καύσιµα και ρεύ-
µα. «Εκεί που πληρώναµε 250 
ευρώ το λίπασµα τώρα πήγε στα 
600 ευρώ, το πετρέλαιο από 1,25 
πήγε 1,50 και το ρεύµα είναι 30% 
πάνω», σηµειώνει ο πρόεδρος 
του ΘΕΣΤΟ, λέγοντας πως αυτά 
τα 70 ευρώ το στρέµµα συνδεδε-
µένης ενίσχυσης είναι µία καλή 
βοήθεια στο κόστος της καλλιέρ-
γειας που δεν πρέπει να χαθεί. 
Με αφορµή το ενδεχόµενο εξαί-
ρεσης της βιοµηχανικής ντοµά-

τας από το καθεστώς των συνδε-
δεµένων, ο ΘΕΣΤΟ βρίσκεται σε 
επικοινωνία µε το υπουργείο Α-
γροτικής Ανάπτυξης και δροµο-
λογείται να υπάρξει συνάντηση 
µε τον υπουργό, Σπήλιο Λιβανό 
1-2 Νοεµβρίου, ώστε να συζητη-
θεί το πλαίσιο ενίσχυσης της καλ-
λιέργειας στη νέα προγραµµατι-
κή περίοδο.

Υπενθυµίζεται πως σύµφωνα 
µε το ρεπορτάζ, η πρόταση που 
έχουν στα χέρια τους οι αρχές 
του υπουργείου, είναι να ενερ-
γοποιηθούν καθεστώτα συνδε-
δεµένες µόνο για ζωική παρα-
γωγή (αιγοπρόβατα, βοοειδή, µέ-
τρο για ειδικά δικαιώµατα), σι-
τηρά (σκληρό σιτάρι, ρύζι), ζω-
οτροφές (πρωτεϊνούχα κτηνο-
τροφικά ψυχανθή και σανοδο-
τικά), και βρώσιµα όσπρια. ∆η-
λαδή σύνολο οκτώ.

Οι αρµόδιες αρχές δεν έχουν 
δώσει απάντηση για το αν τελι-
κά θα προχωρήσουν στην απο-
δοχή της παραπάνω πρότασης 
και όπως σηµειώνουν µε νόηµα 
οι έχοντες γνώση των πραγµά-
των «ειδικά στις συνδεδεµένες, 
το µοµέντουµ έχει σηµασία για 
την τελική πολιτική απόφαση 
στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ».

Έπεσε ο σίδηρος 
θα ξεκινήσει κι 
η αποσυμπίεση 
πληθωρισμού

Ταραχή στη βιομηχανική 
τομάτα για τη συνδεδεμένη

Ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις 
Γεωργιάδης, εκτιµά πως σύντοµα 

θα υπάρξει αποσυµπίεση στις 
πληθωριστικές πιέσεις 

που πυροδοτούν τα υψηλά 
ενεργειακά κόστη.

Από αριστερά ο Γ. 
Παναγιωτόπουλος,     
Α. Καχριµάνης, 
Γ. Πανάγος, 
Θ. Αραπογιάνης 
και ∆. Κουρέτας.

Με λύσεις αιχµής και εκπαίδευση η απορρόφηση ρίσκου 
στην αγροτική παραγωγή λένε οι ειδικοί της αγοράς

Ο περιορισµός του ρίσκου στο πεδίο της αγροτικής παραγωγής µε εκπαίδευση 
αγροτών και τεχνολογικά µέσα διαµορφώνει το πλαίσιο της συµβολής της Bayer 
στην περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας, όπως περιέγραψε από το βήµα του 
Olympia Forum την Πέµπτη 21 Οκτωβρίου στο Ζάππειο, ο Μανώλης 
Παναγιωτόπουλος Country Commercial Lead Crop Science Bayer Hellas. 
«Πιστεύω ότι χρειάζεται µία κεντρική στρατηγική που θα διαµορφώσουν οι 
Περιφέρειες ανά προϊόν» δήλωσε εξηγώντας πως η εταιρεία που εκπροσωπεί 
µπορεί να συµβάλει και στο κοµµάτι της εκπαίδευσης των αγροτών. Στο µεταξύ, 
την διαπίστωση ότι ο παραγωγός δεν γνωρίζει πώς να πουλήσει «ακριβά» αυτό 
που παράγει εξέφρασε ο Θωµάς Αραπογιάννης, Agriculture Vice President της 
TÜV Hellas εξηγώντας πως στην Ελλάδα η πιστοποίηση δεν είναι ακριβή όταν 
γίνεται σωστά. «Έχουµε υπολογίσει στο ακτινίδιο το συνολικό κόστος δεν ξεπερνά 
το 1,5 λεπτό στο τελικό προϊόν. Το τελικό έξοδο στον παραγωγό είναι πολύ µικρό 
και η προστιθέµενη αξία είναι πολύ µεγάλη» είπε και συνέχισε «στο Αγρίνιο 
έχουµε επιτυχηµένα παραδείγµατα όπου το ακτινίδιο περνά από καθετοποιηµένες 
µονάδες, υπερσύγχρονα τυποποιητήρια µε προαπαιτούµενο την πιστοποίηση και 
πηγαίνει σε αγορές όπως ΗΠΑ και Ηνωµένο Βασίλειο.». 

ΘΕΣΤΟ
«∆εν είναι δυνατόν 

µια ετήσια καλλιέργεια 
µε 700 ευρώ κόστος 

εγκατάστασης, συµβο-
λαιακές και µεταποίηση 

να χάσει αυτό το 
µαξιλάρι» λέει ο πρόε-
δρος του ΘΕΣΤΟ για το 
ενδεχόµενο απώλειας 

της συνδεδεµένης



Σίγουρα µε τον καιρό δεν µπορείς να τα βά-
λεις, όµως σε πολλές περιοχές της χώρας οι 
αγρότες είδαν τους κόπους τους κυριολεκτι-
κά να βουλιάζουν, λίγο πριν την συγκοµιδή, 
όχι µόνο από τους τεράστιους όγκους νερού 
που έφεραν προ ηµερών  οι θεοµηνίες «Αθη-
νά» και «Μπάλλος», αλλά και εξαιτίας των χρό-
νιων ελλείψεων σε αποστραγγιστικά και αντι-
πληµµυρικά έργα που θα µπορούσαν να απο-
σοβήσουν εν µέρει την κατάσταση. Ολόκληροι 
κάµποι µε σπαρτά σε Αιτωλοκαρνανία, Θεσσα-
λία, Βόρεια Ελλάδα µετατράπηκαν σε λίµνες, 
ενώ δεν είναι και λίγες οι ζηµιές που σηµειώ-
θηκαν σε κτηνοτροφικό κεφάλαιο, υποδοµές 
και σε αποθηκευµένο καρπό και ζωοτροφές, 
που κατά κανόνα σχεδόν ποτέ δεν αποζηµιώ-
νονται. Μάλιστα, η χρονοκαθυστέρηση στις α-
ποζηµιώσεις ΕΛΓΑ, ή των ΚΟΕ (πρώην ΠΣΕΑ), 
σε τέτοιες περιπτώσεις καθιστά αµφίβολη την 
επανάκαµψη των παραγωγών. 

Βέβαια, για µία ακόµη φορά, το άλλοθι της 
κλιµατικής αλλαγής υπερκαλύπτει τις όποιες 
πολιτικές ανεπάρκειες στη διαχείριση ενός θέ-
µατος, που στον αγροτικό τοµέα αν µη τι άλλο 
είναι σύνηθες εδώ και δεκαετίες, τόσο σε επί-
πεδο πρόληψης, αντιµετώπισης και αποζηµί-
ωσης της ζηµιάς. Για την καταγραφή, στον κά-
µπο Λεσινίου όπως αναφέρει και σε ανάρτηση 
της η Ένωση Αγρινίου, οι ζηµιές που προκλή-
θηκαν αποτελούν ακόµα ένα µεγάλο πλήγµα 
στο εισόδηµα των αγροτών της περιοχής, που 
βρίσκονται σε απόγνωση, µετά και τις απώλει-
ες που υπήρξαν από προηγούµενες καταστρο-
φές από χαλάζι και παγετό, αλλά και µετά την 

τεράστια απώλεια που φέτος υπάρχει λόγω της 
ακαρπίας στις ελιές, στα εσπεριδοειδή και σε 
άλλες δενδρώδεις καλλιέργειες. 

Από τα 45.000 στρέµµατα, τα 20.000 έχουν 
µετατραπεί σε µια απέραντη λίµνη. Τα τριφύλ-
λια, τα κηπευτικά και γενικά οι αροτρώδεις καλ-
λιέργειες έχουν χαθεί κάτω από τα νερά. Οι δεν-
δροκαλλιέργειες είναι επίσης πληµµυρισµένες. 
Το χειρότερο όµως είναι ότι τα νερά έχουν µπει 
µέσα σε στάβλους και αποθήκες. Αρκετοί κτη-
νοτρόφοι πρόλαβαν να µεταφέρουν τα πρόβα-
τά τους σε σηµεία κάπως πιο ασφαλή, όµως κά-
ποιοι άλλοι βρήκαν πνιγµένα ζώα. Μεγάλες πο-
σότητες ζωοτροφών βράχηκαν και πλέον δεν 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν.

Μάλιστα, η Ένωση, κάνει λόγο για «αφανι-
σµό»  αφού οι εκτάσεις παραµένουν σκεπα-
σµένες µε τόνους νερού και είναι γνωστό πως 
στο εξής δεν έχουν νόηµα οι νέες σπορές ή οι 
όποιες καλλιέργειες, δεδοµένου ότι η εποχή έ-
ναρξης έχει πλέον παρέλθει.  Σύµφωνα µε την 
ΕΑΣ Αγρινίου, απαιτείται να υποβληθεί άµεσα 
επίσηµο αίτηµα προς τα αρµόδια ευρωπαϊκά 
όργανα, ώστε να δοθεί έκτακτη ευρωπαϊκή ενί-
σχυση, µέσω των ειδικών ταµείων που η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή διαθέτει για την αντιµετώπιση 
των εκτάκτων καταστάσεων που δηµιουργού-
νται από φυσικές καταστροφές. 

Αντίστοιχα, στη Θεσσαλία υπάρχουν χωριά 
στα οποία το µεγαλύτερο ποσοστό της παρα-
γωγής βάµβακος δεν έχει συγκοµιστεί και πα-
ραγωγοί που δεν έχουν µαζέψει ούτε στρέµ-
µα βάµβακος. 

Μετά από ένα δεκαήµερο βροχοπτώσεων 
-όπως αναφέρουν- φοβούνται ότι η παραγω-
γή τους υπέστη τόσο ποσοτικές απώλειες ό-
σο και ποιοτική υποβάθµιση. Το γεγονός αυ-
τό είναι επιζήµιο για τα έσοδά τους και δηµι-
ουργεί κατήφεια σε µια χρονιά, που η υψη-
λότερη από τα προηγούµενα χρόνια τιµή του 
προϊόντος, προκάλεσε αρχικά «χαµόγελα» 
κατά την έναρξη της συγκοµιδής.

Καταγραφή ζηµιών και δοµικών ατελειών 
Στην περίπτωση του Λεσινίου, έντονη η από-

γνωση των παραγωγών που µιλούσαν λίγες ώ-

ρες µετά την εκδήλωση των φαινοµένων για 
παντελή απουσία του ∆ήµου, της Περιφέρειας 
και του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Βέ-
βαια, µερικά 24ωρα αργότερα, αφού καταλάγια-
σε και ο καιρός, κλιµάκιο υπό τον Μεσολογγί-
τη, υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιο Λι-
βανό, επισκέφθηκε τις πληγείσες περιοχές της 
Αιτωλοακαρνανίας, δίνοντας την υπόσχεση για 
άµεσες αποζηµιώσεις στους πληγέντες αγρότες 
και κτηνοτρόφους. Όπως είπε, «στις επιχειρή-
σεις  και κυρίως τις κτηνοτροφικές, που έχουν 
πληγεί -και έχουµε πολλές τέτοιες-  θα γίνει η 
καταγραφή που χρειάζεται από τις επιτροπές 
της περιφέρειας µε συµµετοχή εκπροσώπων 
του ΕΛΓΑ, και στη συνέχεια, πάλι µέσα από την 
διαδικασία την ταχύτατη που έχουµε χρησιµο-
ποιήσει και στις προηγούµενες καταστροφές, 
θα δοθούν οι προκαταβολές και οι αποζηµιώ-
σεις, εκτιµώ στις επόµενες εβδοµάδες.».

Σηµειωτέον, τον υπουργό συνόδευαν ο πρό-
εδρος του ΕΛΓΑ Α. Λυκουρέτζος, ο Περιφερει-
άρχης ∆υτικής Ελλάδας Ν. Φαρµάκης, ο ∆ήµαρ-
χος Μεσολογγίου Κ. Λύρος, αντιπεριφερειάρ-
χες και ο αντιπύραρχος Ε. Τζέµος.

Ο κ. Λιβανός ζήτησε από τις υπηρεσίες να 
προχωρήσουν στην καταγραφή των δοµικών α-
τελειών και προβληµάτων που διαπιστώθηκαν 
από τις πληµµύρες και ανήγγειλε σύσκεψη του 
ΥΠΑΑΤ, της Περιφέρειας, των ∆ήµων και των 
ΤΟΕΒ, µε στόχο τη λήψη µέτρων ώστε να απο-
τραπεί η επανάληψη ανάλογων καταστροφών.

Μερικά 24ωρα αφού καταλάγιασε ο 
καιρός από τον Μπάλλο, κλιµάκιο υπό 
τον Μεσολογγίτη υπουργό Αγροτικής 

Ανάπτυξης Σπήλιο Λιβανό, επισκέφθηκε 
τις πληγείσες περιοχές της 

Αιτωλοακαρνανίας, δίνοντας την υπόσχεση 
για άµεσες αποζηµιώσεις στους πληγέντες 

αγρότες και κτηνοτρόφους.

Πλημμυρισμένοι κάμποι
και αόρατα αποστραγγιστικά έργα
Ξανά δεσμεύσεις Λιβανού για άμεσες προκαταβολές αποζημιώσεων στους πληγέντες

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr
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Μετ’ εμποδίων καιρού το αλώνι 
ομίχλη για τις τιμές στο ρύζι
Με ενθαρρυντικά µηνύµατα από τις βαλκανικές 
αγορές και την Ευρώπη αλλά ακόµη χωρίς να έ-
χει γίνει κάποια σοβαρή εµπορική πράξη, που 
θα θέσει το πλαίσιο τιµών µε τις οποίες θα εκκι-
νήσει η εµπορική σεζόν στις βασικές κατηγορί-
ες του προϊόντος, ξεκίνησε το αλώνι στο ελληνι-
κό ρύζι, το οποίο λόγω καιρικών συνθηκών, έ-
χει πάει αρκετά πίσω φέτος.

«Για τη µεσόσπερµη ποικιλία Ronaldo η οποία 
κυριαρχεί και φέτος στον κάµπο της ∆υτικής Θεσ-
σαλονίκης, έγιναν κάποιες µεµονωµένες πρά-
ξεις για µικρές ποσότητες στα 29-30 λεπτά το κι-
λό. Όµως, αν δεν δούµε τους συνεταιρισµούς να 
κλείνουν συµφωνίες, που θα δώσουν τον τόνο, 
δεν µπορούµε να πούµε τίποτε για τις τιµές», το-
νίζει ο Χρήστος Γκαντζάρας πρόεδρος του συνε-
ταιρισµού Α’ ρυζοκαλλιεργητών της Χαλάστρας.

Ο έµπειρος συνεταιριστής σηµειώνει ακόµη 
πως στην περίπτωση της Καρολίνας, η οποία 
καλύπτει γύρω στο 10%-15% της καλλιέργειας, 
οι δύο µεγάλοι συνεταιρισµοί της Χαλάστρας, ο 
Α’ και ο Β’ έχουν συνάψει συµφωνία µε το Σύν-
δεσµο Ορυζοβιοµηχανιών για να τις προµηθεύ-
σουν µε συνολικά 3.000 τόνους προϊόντος (σ. σ. 
από 1.500 τόνους έκαστος) σε προσυµφωνηµέ-
νη τιµή 37 λεπτών το κιλό. 

«Οι αποδόσεις φαίνεται πως ποιοτικά είναι κα-
λές. Εµείς θα είµαστε συνεπείς στα ποιοτικά στά-
νταρντ που έχουν συµφωνηθεί και είµαι σίγου-

ρος πως και οι ορυζοβιοµηχανίες θα τηρήσουν 
τη δέσµευσή τους για την τιµή», ανέφερε ο κ. 
Γκαντζάρας. Όσο δε, για τις υπόλοιπες ποικιλί-
ες των µακρύσπερµων ρυζιών, που αντιπροσω-
πεύουν περί το 25%-30% της καλλιέργειας, ο συ-
νοµιλητής µας αν και υπογράµµισε πως ακόµη 
δεν έχει ακουστεί τίποτε για την τιµή, δεν έκρυ-
ψε πως αν διατηρηθούν ψηλά οι τιµές των µετα-
φορικών από την Ασία πρόκειται να ευνοηθεί το 
ελληνικό ρύζι στις ευρωπαϊκές αγορές.

Ως προς την εξέλιξη του αλωνιού, οι βροχο-
πτώσεις των τελευταίων ηµερών έχουν καταστή-
σει δύσκολο εγχείρηµα το να µπουν οι µηχανές 
µέσα στα χωράφια. Ως αποτέλεσµα ενώ πέρυσι 
τέτοιο καιρό το αλώνι είχε προχωρήσει στο 60% 
των καλλιεργειών, φέτος, όπως σηµειώνει ο Βα-
σίλης Κουκουρίκης, πρόεδρος του συνεταιρισµού 
Β’ Χαλάστρας, «δεν έχουµε αλωνίσει πάνω από 
το 20% των εκτάσεων».

Πέρα από τη δυσκολία πρόσβασης στα χωρά-
φια, σε αρκετές ποικιλίες το ρύζι «ξαπλώνει» α-
πό το βάρος του βρόχινου νερού και αναπόφευ-
κτα γίνεται πιο δύσκολος ο αλωνισµός, ένα µέ-
ρος της παραγωγής πέφτει στο χώµα και χάνεται, 
ενώ όσο η υγρασία παραµένει υψηλή, υποχωρεί 
το ειδικό βάρος του ρυζιού. Συνδυαστικά και µε 
τη ζηµία που έκανε ο παρατεταµένος καύσωνας 
του καλοκαιριού, οι αποδόσεις, σύµφωνα µε τον 
κ. Γκαντζάρα, εµφανίζονται µειωµένες κατά 15%-
20% σε σχέση µε πέρυσι, τόσο στα µεσόσπερµα, 
όσο και στα µακρύσπερµα ρύζια.

«Έτσι όπως εξελίσσεται ο καιρός, θα πάµε σί-
γουρα µέχρι τα µέσα Νοεµβρίου για να τελειώσει 
το αλώνι», εκτίµησε ο κ. Κουκουρίκης, υπενθυ-
µίζοντας πως ο Συνεταιρισµός Β Χαλάστρας και 
φέτος αναµένεται να διαχειριστεί γύρω στους 
50.000 τόνους ρύζι. 

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

ΕΛΓΑ
Από τον ΕΛΓΑ 

βγήκε αναγγελία 
ζηµιών και γίνο-
νται ήδη αιτήσεις 
για τα φιστίκια 

που βγήκαν από 
τη γη και είναι 

(υποτίθεται) έτοιµα 
για αλώνι

Μόλις 5%
Στις Σέρρες 

οι παραγωγοί 
φιστικού µόλις ένα 
5% πρόλαβαν να 

συγκοµίσουν

Χαλάστρα
Σύµφωνα µε τον πρόεδρο του 

Συνεταιρισµού Β’ Χαλάστρας, φέτος 
δεν έχει ακόµη αλωνιστεί πάνω από 

το 20% των εκτάσεων

Ο «Μπάλλος»
εξαφάνισε
το φιστίκι
στις Σέρρες
Χωρίς ελληνικό φιστίκι κινδυνεύει 
να µείνει η εγχώρια αγορά, καθώς οι 
βροχές των τελευταίων ηµερών, µε 
αποκορύφωµα το σαρωτικό πέρασµα 
του «Μπάλλου», έχουν προκαλέσει 
σχεδόν ολική καταστροφή στη φετινή 
παραγωγή, σε όλα τα παραγωγικά 
κέντρα του προϊόντος, σε σηµείο ώστε 
κάποιοι να λένε ότι οι όγκοι που θα 
συγκοµιστούν θα είναι ίσα για… µυρωδιά 
και πως οι παραγωγοί θα πρέπει 
να στηριχθούν. Στις Σέρρες, όπου 
καλλιεργούνται περισσότερα από 7.500 
στρέµµατα, τα χωράφια παραµένουν 
πληµµυρισµένα κάτω από τεράστιους 
υδάτινους όγκους ή λάσπες που 
καθιστούν αδύνατη την πρόσβαση 
ανθρώπων και µηχανών, ενώ ανάλογα 
είναι τα προβλήµατα σε Καλαµάτα και 
Πύργο. Με εµφανή απογοήτευση, ο 
παραγωγός ∆ηµήτρης Μαρίγκος, από το 
χωριό Αµµουδιά Σερρών, ο οποίος 
καλλιεργεί 30 στρέµµατα, δήλωσε στην 
Αgrenda πως µόλις το 5% της φετινής 
παραγωγής πρόλαβαν οι αγρότες να 
συγκοµίσουν. «Το υπόλοιπο περίπου 
30%-35% έχει βγει από το χώµα και 
έχει στηθεί για να στεγνώσει και να 
αλωνιστεί. Το έπιασαν όµως οι βροχές 
και σαπίζει. Είναι ζήτηµα αν µπορέσουµε 
να σώσουµε το 10%-15% από αυτά», 
είπε. Από τον ΕΛΓΑ βγήκε αναγγελία 
ζηµιών και γίνονται ήδη αιτήσεις για τα 
φιστίκια που βγήκαν από τη γη και είναι 
(υποτίθεται) έτοιµα για αλώνι, ενώ για 
όσα παραµένουν κάτω από το χώµα 
εξελίξεις θα υπάρξουν στο επόµενο 
διάστηµα, µήπως στρώσει ο καιρός και 
σωθεί ένα µέρος της παραγωγής.
Την ανάγκη να στηριχθούν οι 
παραγωγοί επεσήµανε και ο 
µεταποιητής Ηλίας Νώτας, µε βιοτεχνία 
στο Στρυµωνικό Σερρών. «Γυρίζω από 
χωριό σε χωριό µπας και βρω προϊόν 
και δεν υπάρχει τίποτα. Είµαι 10 χρόνια 
στο αντικείµενο και δεν έχω ξαναδεί 
κάτι παρόµοιο. Ελληνικό φιστίκι δεν θα 
έχουµε φέτος», σχολίασε.  Λ. ΛΙΑΜΗΣ

Ανεπάρκεια
Το άλλοθι της 

κλιµατικής αλλα-
γής υπερκαλύπτει 
τις όποιες πολιτι-
κές ανεπάρκειες 
στην πρόληψη, 

αντιµετώπιση και 
αποζηµίωσης της 

ζηµιάς
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Κορυφοξήρα
λόγω βροχών
Η αυξημένη υγρασία ευνοεί 
τις μολύνσεις στα εσπεριδοειδή

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

Οι πολύ ισχυρές βροχοπτώ-
σεις των τελευταίων ηµερών 
έχουν δηµιουργήσει το κα-
τάλληλο περιβάλλον ανάπτυ-
ξης µίας από τις πιο επικίνδυ-
νες ασθένειας στα εσπεριδο-
ειδή, της κορυφοξήρας. Η α-
σθένεια αυτή οφείλεται στο 
µύκητα Phoma tracheiphila, 
είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένη, 
δηµιουργεί σηµαντικές ζηµιές 
στις καλλιέργειες και µπορεί 
τελικά ακόµα και να ξεράνει 
τα δέντρα. Προσβάλλει ποικι-
λία εσπεριδοειδών, όπως λε-
µονιές και νεραντζιές, ενώ λι-
γότερο µανταρινιές και πορτο-
καλιές. Η ασθένεια εκδηλώνε-
ται µε απότοµη χλώρωση, µά-
ρανση και ξήρανση των φύλ-
λων νεαρών βλαστών και στη 
συνέχεια φυλλόπτωση µε χα-

ρακτηριστική διατήρηση των 
µίσχων πάνω στα κλαδιά. Νέ-
ες µολύνσεις ευνοούνται µε 
υγρό και βροχερό καιρό και 
ταυτόχρονη ύπαρξη πληγών-
σηµείων εισόδου του παθο-
γόνου µύκητα πάνω στο φυ-
τό, που δηµιουργούνται από 
παγετό, χαλάζι, άνεµο ή καλ-
λιεργητικά εργαλεία. 

Ο καιρός τις προηγούµενες 
µέρες ευνόησε τις µολύνσεις 
και γι’ αυτό το λόγο οι γεωπό-
νοι του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Ηρακλείου 

συστήνουν έναν ψεκασµό µε 
εγκεκριµένα και κατάλληλα 
χαλκούχα µυκητοκτόνα στις 
αµέσως επόµενες ηµέρες και 
επανάληψη του ψεκασµού έ-
πειτα από χαλάζι, παγετό ή 
ισχυρό άνεµο. Παράλληλα, 
καλό θα ήταν –σύµφωνα µε 
τους ειδικούς- να αποφεύγε-
ται το κλάδεµα και η κατεργα-
σία του εδάφους κατά τη διάρ-
κεια της βροχερής περιόδου. 
Κλάδοι, κορµοί και ρίζες δεν 
πρέπει να τραυµατίζονται κα-
τά τις καλλιεργητικές εργασί-
ες του φθινοπώρου και σε πε-
ριπτώσεις πληγών που δηµι-
ουργούνται στη χρονική αυτή 
περίοδο να προστατεύονται µε 
εγκεκριµένα µυκητοκτόνα. Οι 
γεωπόνοι συνιστούν επίσης ε-
κρίζωση και κάψιµο των ξερών 
δέντρων,καθώς και ιδιαίτερη 
προσοχή στην επιλογή νέων 
δενδρυλλίων, καθώς η χρήση 

υγιούς πολλαπλασιαστικού υ-
λικού και ανθεκτικών ποικιλι-
ών, περιορίζουν την ασθένεια.  

Ψεκασµοί κάλυψης για τη 
µύγα της Μεσογείου

Αυτή την εποχή, στο δίκτυο 
παγίδευσης της Κρήτης κατα-
γράφονται µέτριοι πληθυσµοί 
του καρποφάγου εντόµου, την 
ίδια περίοδο που στις πολύ 
πρώιµες ποικιλίες πορτοκα-
λιών και µανταρινιών πλησι-
άζει η ωρίµανση των καρπών. 
Συστήνεται η συλλογή και α-
ποµάκρυνση των προσβεβλη-
µένων καρπών πάνω από το 
δέντρο και το έδαφος, παράλ-
ληλα µε καταπολέµηση του ε-
ντόµου µε εγκεκριµένα σκευ-
άσµατα. Υπενθυµίζεται πως οι 
ψεκασµοί κάλυψης καταστρέ-
φουν πέραν των εντόµων στό-
χων και τα ωφέλιµα έντοµα 
και επιβαρύνουν το φυσικό 
περιβάλλον.

Μετά την πτώση των φύλλων ψεκασµοί στα πυρηνόκαρπα
Μια σειρά απαραίτητων επεµβάσεων στις οποίες καλούνται να 
προχωρήσουν οι καλλιεργητές πυρηνόκαρπων µετά τη συγκοµιδή και πριν 
την ολοκλήρωση του λήθαργου των δέντρων, µε στόχο την πιο 
αποτελεσµατική καταπολέµηση των φυτοπαρασίτων κατά την επόµενη 
βλαστική περίοδο, καταγράφουν οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Βόλου. Για τη µείωση των µολυσµάτων του εξώασκου 

συνιστάται επιµελής ψεκασµός των δέντρων µετά την πτώση των φύλλων και µέχρι 
το φούσκωµα των οφθαλµών, µε εγκεκριµένο και κατάλληλο για την καλλιέργεια 
µυκητοκτόνο. Όσον αφορά το κορύνεο, οι ειδικοί συστήνουν δύο ψεκασµούς, έναν 
κατά την περίοδο της φυλλόπτωσης και έναν αργότερα λίγο πριν την έναρξη της 
διόγκωσης των οφθαλµών. Επιπλέον κατά του βακτηριακού έλκους συνιστάται ένας 
ψεκασµός στην έναρξη και ένας στο 75% της φυλλόπτωσης, µε κατάλληλα και 
εγκεκριµένα σκευάσµατα. Τέλος, κατά του ανθονόµου, τα ενήλικα του οποίου 
δραστηριοποιούνται κυρίως τον επόµενο µήνα, τον Νοέµβριο καταστρέφοντας τους 
οφθαλµούς, συνιστάται ψεκασµός άµεσα µε το κατάλληλο φυτοπροστατευτικό.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

Κλάδεµα
Αποφυγή κλαδέµατος 

και κατεργασίας του εδά-
φους κατά τη διάρκεια 
της βροχερής περιόδου

Ωίδιο στην πιπεριά
Το ωίδιο οφείλεται στα είδη µυκήτων 
Leveillula taurica (ατελής µορφή) και 
Oidiopsis taurica (τέλεια µορφή). 
Πρόκειται για πολύ συνηθισµένη ασθένεια 
της πιπεριάς, η οποία µπορεί να 
προκαλέσει σοβαρές απώλειες στην 
παραγωγή. Το παθογόνο προσβάλλει 
κυρίως ώριµα φύλλα φυτών, αποτελεί 
υποχρεωτικό παράσιτο και εισέρχεται στο 
φυτό από τα στοµάτια των φύλλων. Πάνω 
στα φύλλα σχηµατίζονται συνήθως 
κυκλικές κηλίδες, αλλά και µία υπόλευκη 
εξάνθηση πάνω από τις κηλίδες. Για 
την πρόληψη εµφάνισης της ασθένειας, 
συστήνεται η αποφυγή πυκνής φύτευσης, 
µε σκοπό την εξασφάλιση καλών συνθηκών 
ηλιοφάνειας και αερισµού. Υπενθυµίζεται 
ότι κάθε οικογένεια φυτών προσβάλλεται 
από διαφορετικό είδος µυκήτων ωιδίου, 
άρα ανά περίπτωση καλλιέργειας η 
ασθένεια αντιµετωπίζεται διαφορετικά. 
Η αντιµετώπιση του ωιδίου στην πιπεριά 
συνήθως επιτυγχάνεται µε θειούχα 
σκευάσµατα και κατάλληλα ιωδιούχα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα. 

Σκευάσµατα
ADAMA Hellas: Nimrod 25 EW/EC, 
Custodia SC
BAYER: Flint max 75WG, Sonata SC
ELANCO: Systhane Ecozome 45EW 
(θερµοκηπίου) , Topel 100EC 
FMC Hellas: Impact 125 SC, Fungiben 
12.5 EC
SIPCAM: Galileo.

Σήψεις καρπού στο ρόδι
Οι σήψεις οφείλονται σε προσβολές 
µυκήτων ποικίλων γένων όπως Penicillium, 
Aspergillus και Alternaria alternata. Τα 
συµπτώµατα από τις προσβολές ποικίλλουν 
ανάλογα το γένος του µύκητα. Σε 
περιπτώσεις προσβολών από Penicillium 
εµφανίζονται πράσινες επανθίσεις που 
καλύπτουν τους προσβεβληµένους ιστούς, 
ενώ σε περιπτώσεις µόλυνσης από 
Altenaria alternata, οι προσβεβληµένοι 
ιστοί αποκτούν συνήθως χαρακτηριστικό 
µαύρο χρωµατισµό και καλύπτονται από τις 
µαύρες επανθίσεις του παθογόνου. Κοινός 
παρονοµαστής όλων των µολύνσεων, 
σύµφωνα µε τους γεωπόνους των κατά 
τόπους ∆ΑΟΚ, αποτελεί η µαλάκωση 
των καρπών ροδιού, µε τη σήψη να 
επεκτείνεται στο εσωτερικό του καρπού. 
Οι µολύνσεις αυτές αχρηστεύουν κοµµάτι 
της παραγωγής, γι’ αυτό συστήνεται 
η αποφυγή τραυµατισµού των καρπών 
κατά τη συγκοµιδή και αποθήκευσή τους, 
η χρήση καθαρών υλικών συσκευασίας, 
η αποµάκρυνση όλων των 
τραυµατισµένων και προσβεβληµένων 
καρπών και η εφαρµογή ψεκασµού 7-10 
ηµέρες πριν τη συγκοµιδή µε κατάλληλα 
µυκητοκτόνα σκευάσµατα.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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Παράταση έως τις 30 Νοεµβρίου για τις ηλεκτρο-
νικές αιτήσεις και έως 13 ∆εκεµβρίου για το φυ-
σικό φάκελο, έλαβε το Μέτρο επιδότησης για 
την εγκατάσταση αρδευτικών και φωτοβολταϊ-
κών συστηµάτων, που αφορά όλους τους κατό-
χους αγροτικών εκµεταλλεύσεων. Σύµφωνα µε 
τη σχετική τροποποιητική απόφαση (Αρ. Πρωτ. 
4252) προστέθηκαν επίσης νέα εναλλακτικά δι-
καιολογητικά της αίτησης στήριξης προκειµέ-
νου να διευκολυνθεί η τεκµηρίωση: α) της πα-
λαιότητας του υφιστάµενου εξοπλισµού αρδευ-
τικών συστηµάτων, β) της ύπαρξης ανενεργής 

γεώτρησης και γ) της επιλεξιµότητας των φω-
τοβολταϊκών συστηµάτων.

Υπενθυµίζεται πως το Μέτρο 4.1.2 επιδοτεί 
κατόχους αγροτικών εκµεταλλεύσεων για την 
εγκατάσταση αρδευτικών συστηµάτων για έρ-
γα έως 150.000 ευρώ. Η ένταση ενίσχυσης κυ-
µαίνεται από 35% έως το 85% του αιτούµενου 
προϋπολογισµού. Οι επιλέξιµες δαπάνες είναι:

Αρδευτικά συστήµατα χαµηλής πίεσης, 
ολοκληρωµένες λύσεις άρδευσης (γεωργία 
ακριβείας).

 ∆εξαµενές (πλαστικές, µεταλλικές κ.λπ.) ό-
γκου έως 500 κ.µ. που δεν απαιτούν εκσκαφές 
ή επιχώσεις φυσικού εδάφους που πληρούνται 
κυρίως από όµβρια ύδατα. ∆εξαµενές που απαι-
τούν εκσκαφές ή επιχώσεις φυσικού εδάφους 
και  χρησιµεύουν για την αποθήκευση υδάτων.

Μηχανολογικός εξοπλισµός που αποσκο-
πεί στην επαναχρησιµοποίηση των υδάτων 
(π.χ. από βιολογικό καθαρισµό).

 Νέες γεωτρήσεις και πηγάδια-φρέατα, αλ-
λά και εξοπλισµός για τον εκσυγχρονισµό υ-
φιστάµενων.

 Φωτοβολταϊκό σύστηµα ή φορητή αυτό-
νοµη διάταξη επαναφορτιζόµενων µπατα-
ριών ιόντων λιθίου.

Η τροποποίηση της προκήρυξης
Άρθρο 1
Το άρθρο 12 τροποποιείται ως εξής:
1. Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Ως ηµεροµηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 
ορίζεται η 11/05/2021. Η υποβολή αίτησης γί-

νεται αφού αποδοθεί όνοµα χρήστη και κωδικός 
πρόσβασης στο www.ependyseis.gr. Στη συνέχεια 
o υποψήφιος εισέρχεται στο www.ependyseis.
gr και µέσα από το µενού του συστήµατος, επιλέ-
γει «Νέα Υποβολή». Η επιτυχής ολοκλήρωση της 
ενέργειας καταλήγει στη δηµιουργία από το σύ-
στηµα ενός αριθµού ύστερα από το αρκτικόλεξο 
ΣΒΥ∆ (π.χ. ΣΒΥ∆ – 0151). Ως καταληκτική ηµε-
ροµηνία και ώρα υποβολής (οριστικοποίησης) ο-
ρίζεται η Τρίτη 30/11/2021 και ώρα 13.00 ενώ 
αιτήµατα απόoριστικοποίησης γίνονται δεκτά έ-
ως τις 24/11/2021 µε εµπρόθεσµη υποβολή αι-
τήµατος στην τεχνική υποστήριξη (helpdesk) του 
ΠΣΚΕ, στην εφαρµογή www.ependyseis.gr».

2. Η παράγραφος 9 αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή οι υπο-

ψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν εγγράφως 
εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυ-
σικό φάκελο υποψηφιότητας στη ∆ΑΟΚ του τό-
που µόνιµης κατοικίας του φυσικού προσώπου 
ή της έδρας του νοµικού προσώπου ή συλλογι-
κού σχήµατος, λαµβάνοντας σχετικό πρωτόκολ-
λο υποβολής. Ως καταληκτική ηµεροµηνία υπο-
βολής του φυσικού φακέλου ορίζεται η ∆ευτέ-
ρα, 13/12/2021».

Άρθρο 2
Το παράρτηµα 1 τροποποιείται ως εξής:
1. Προστίθεται στις ∆ιευκρινήσεις – Επεξηγήσεις 

Πίνακα 1 της ενότητας ΣΤ, νέο σηµείο 10 ως εξής:
«10. Στην περίπτωση που ο δικαιούχος αδυ-

νατεί να προσκοµίσει το δικαιολογητικό ∆5 για 
το αρδευτικό σύστηµα, δύναται να συνυποβάλει 

µε την αίτηση στήριξης αίτηµα για αυτοψία στο 
συγκεκριµένο εξοπλισµό προκειµένου να διαπι-
στωθεί ότι αυτός είναι απαξιωµένος. Κατά το στά-
διο της αξιολόγησης ο αξιολογητής διαβιβάζει το 
αίτηµα στη ∆ΑΟΚ υποβολής του αιτήµατος στή-
ριξης για ενέργεια. Η αυτοψία διενεργείται από 
υπάλληλο ΠΕ Γεωπόνο ή ΤΕ Γεωπονίας της ∆Α-
ΟΚ υποβολής του αιτήµατος στήριξης. Μετά την 
αυτοψία η ∆ΑΟΚ συντάσσει πόρισµα το οποίο α-
ποστέλλεται στον αξιολογητή. Εφόσον κατά την 
αυτοψία διαπιστωθεί ότι το αρδευτικό σύστηµα 
είναι απαξιωµένο, τότε ο αξιολογητής το θεωρεί 
πλήρως αποσβεσµένο και εγκρίνει την αντικα-
τάστασή του.

2. Προστίθεται στις ∆ιευκρινήσεις – Επεξηγήσεις 
Πίνακα 2 της ενότητας ΣΤ, νέο σηµείο 4 ως εξής:

«4. Σε περίπτωση κατεστραµµένης γεώτρησης/
πηγαδιού-φρέατος που το πιστοποιητικό εγγρα-
φής στο Ε.Μ.Σ.Υ. ως ανενεργού σηµείου υδρολη-
ψίας δεν δύναται να εκδοθεί µέχρι την ηλεκτρο-
νική υποβολή της αίτησης στήριξης, δύναται να 
κατατεθεί η απόφαση της χορήγησης άδειας ε-
κτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων για 
την ανόρυξη γεώτρησης αγροτικής χρήσης (άρ-
δευση) σε αντικατάσταση υφιστάµενης, στην ο-
ποία θα αναφέρεται ο κωδικός Ε.Μ.Σ.Υ. της υφι-
στάµενης προς αντικατάσταση γεώτρησης και ότι 
το σηµείο υδροληψίας που αντικαθίσταται καθί-
σταται ανενεργό, συνοδευόµενη από φωτοαντί-
γραφο της πρωτοκολληµένης αναγγελίας του υ-
ποψηφίου προς τη ∆/νση Υδάτων και τον αρµό-
διο ΟΤΑ για την καταστροφή της υφιστάµενης 
γεώτρησης σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του 
άρθρου 11 της ΚΥΑ 146896/17-10-2014 (ΦΕΚ 
2878 Β’), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει».

3. H 2η κουκίδα του δικαιολογητικού του Α/Α 
∆4 του Πίνακα 3 της ενότητας ΣΤ αντικαθίστα-
ται ως εξής: «Ειδικά για τα αυτόνοµα φωτοβολ-
ταϊκά συστήµατα και τις φoρητές αυτόνοµες δι-
ατάξεις επαναφορτιζόµενων µπαταριών ιόντων 
λιθίου, προσκοµίζεται προσφορά σύνδεσης από 
τον αρµόδιο διαχειριστή (Α∆ΜΗΕ ή ∆Ε∆∆ΗΕ) µε 
βάση την οποία τεκµηριώνεται η αντιοικονοµι-
κότητα της σύνδεσης».

Έως τις 13 Δεκεμβρίου
με αλλαγές τα αρδευτικά 

Με διευκολύνσεις 
για τις γεωτρήσεις 

η παράταση στο Μέτρο 
επιδότησης για την 

εγκατάσταση αρδευτικών 
και φωτοβολταϊκών 

Τα όρια του 
αιτούµενου 
προϋπολογισµού 
των αιτήσεων 
στήριξης είναι
150.000 ευρώ για 
φυσικά, νοµικά 
πρόσωπα και
200.000 ευρώ 
για συλλογικές 
επενδύσεις.

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr





Για εγγραφή στο Μητρώο αγροτών

Με πλήρη εξωγεωργική 
απασχόληση, η διακοπή 
πρέπει να γίνει πριν την 
αίτηση Νέων Αγροτών 

Η βεβαίωση από το ΜΑΑΕ για νεοεισερχόμενους στον 
αγροτικό τομέα αναιρεί την πρόβλεψη για διακοπή της 
εξωγεωργικής δραστηριότητας μετά την ένταξη στο Μέτρο

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Nα διακόψει τελείως την εξωγεωργι-
κή του δραστηριότητα, ή να µπορέσει 
να αποδείξει ότι ασχολείται επαγγελ-
µατικά στην εκµετάλλευσή τουλάχι-
στον κατά 30% του συνολικού ετήσιου 
χρόνου εργασίας του.  Αυτές είναι οι 
δύο επιλογές που έχει ένας υποψήφι-
ος για ένταξη στους Νέους Αγρότες, 
εφόσον είναι ασφαλισµένος σε άλ-
λον φορέα (πλην ΟΓΑ) ώστε να µπο-
ρέσει να χαρακτηριστεί «Επαγγελµα-
τίας αγρότης νεοεισερχόµενος στον 
αγροτικό τοµέα» στο ΜΑΑΕ, που εί-
ναι απαραίτητη προϋπόθεση για την 
αίτηση ενίσχυσης από το πρόγραµ-
µα. Ως εκ τούτου, συνοπτικά τα βή-
µατα που πρέπει να κάνει ένας υπο-
ψήφιος νέος αγρότης είναι τα εξής:

 Πρώτον, να αποκτήσει και να δη-
λώσει µόνιµη κατοικία κοντά στην εκ-
µετάλλευσή του.

 ∆εύτερον, να διακόψει την εξω-
γεωργική του δραστηριότητα εφό-
σον είναι µόνιµη µε σύµβαση αορί-
στου χρόνου. 

 Τρίτον, να κάνει έναρξη αγροτι-
κής δραστηριότητας στην εφορία ως 
αγρότης ειδικού καθεστώτος.

 Τέταρτον, να προχωρήσει στην 
έκδοση αγροτικού τιµολογίου (πώ-
ληση παραγωγής).

 Πέµπτον, να προχωρήσει στην 
εγγραφή στου στο ΜΑΑΕ ως Νεοει-
σερχόµενος Επαγγελµατίας Αγρότης.

 Έκτον, µετά από 6 µήνες από την 
εγγραφή του στο ΜΑΑΕ να κάνει αί-
τηση εγγραφής στον ΟΓΑ. 

Από την άλλη, το ΥΠΑΑΤ αναφέρει 
ορθά στην προκήρυξη ότι όποιος έ-
χει εξωγεωργική απασχόληση, απαι-
τείται να τη διακόψει εντός αποκλει-
στικής προθεσµίας ενός (1) µήνα από 
την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφα-
σης των προσωρινών πινάκων απο-

Αγρότες που έχουν συµπληρώσει 
12µηνη εγγραφή στον ΟΓΑ πλέον 
δεν µπορούν να λάβουν την απαραί-
τητη βεβαίωση εγγραφής στο ΜΑΑΕ 
ως νεοεισερχόµενοι, ζήτηµα µε το ο-
ποίο φαίνεται πως βρίσκεται αντιµέ-
τωπη µεγάλη µερίδα υποψήφιων δι-
καιούχων του Μέτρου. 

Όπως φαίνεται από περασµένη ε-
γκύκλιο (Αρ. Πρωτ.: 909/61979 του 
2016) που είχε εκδοθεί µε αφορµή 
το πρόγραµµα Νέων Αγροτών, εάν 
κάποιος έχει συµπληρώσει 12µηνο 
εγγραφής στον ΟΓΑ, για να λάβει τη 
βεβαίωση νεοεισερχόµενου θα πρέ-
πει να έχει αγροτικό εισόδηµα κάτω 
του 50% σε σχέση µε το συνολικό.

Εφόσον δεν τηρεί το παραπάνω ει-
σοδηµατικό κριτήριο, θεωρείται αυ-
τόµατα πως «έχει τις προϋποθέσεις 
για να οριστεί ως επαγγελµατίας α-
γρότης από το ΜΑΑΕ» οπότε και α-
ποκλείεται αυτόµατα από το Μέτρο 
Νέων Αγροτών. Πιο συγκεκριµένα 
για τους ασφαλισµένους στον ΟΓΑ 
ισχύουν τα εξής: 

Α) Ασφαλισµένος στον ΟΓΑ ως α-
γρότης κατά το προηγούµενο δωδε-

κάµηνο από την ηµεροµηνία αίτη-
σης χορήγησης της σχετικής βεβαί-
ωσης (νεοεισερχοµένου) στο ΜΑΑΕ, 
µε αγροτικό εισόδηµα κάτω του 50% 
σε σχέση µε το συνολικό. Θεωρείται 
«Επαγγελµατίας Αγρότης Νεοεισερ-
χόµενος στον Αγροτικό Τοµέα» εφό-
σον 1. πληροί το κριτήριο του χρόνου 
απασχόλησης (30%) ή έχει προβεί σε 
διακοπή της εξωαγροτικής απασχό-
λησης, 2. αποδείξει την κατοχή αγρο-
τικής εκµετάλλευσης (ΟΣ∆Ε κ.λ.π.).

Β) Ασφαλισµένος στον ΟΓΑ, µε γε-

Επιπλοκές ΟΓΑ για εγγραφή

τελεσµάτων αξιολόγησης του Μέτρου 
Νέων Αγροτών. Όπως αναφέρει στην 
Agrenda η πρόεδρος της ΟικοΝοµοΤε-
χνικής Μπαλλή Κυριακή, αυτό είναι το 
οξύµωρο της υπόθεσης. «Όταν ένας υ-
ποψήφιος πάει να πάρει τη βεβαίωση 
από το ΜΑΑΕ του λένε πρέπει πρώτα να 
διακόψει τη µόνιµη εξωγεωργική απα-
σχόληση. Ενώ το υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης αφήνει το παράθυρο για δι-
ακοπή µετά από ένα µήνα µετά την έ-
νταξη», λέει η κα. Μπαλλή, αναγνωρί-
ζοντας πως υπάρχουν και ορισµένες, λί-
γες όµως, περιπτώσεις που ξεπερνούν 
αυτόν τον γραφειοκρατικό σκόπελο. 

Προϋποθέσεις εγγραφής ΜΑΑΕ
Αναλυτικότερα, για την εγγραφή 

στον ΜΑΑΕ: 
Α. Θα πρέπει ο υποψήφιος να εί-

ναι κάτοχος αγροτικής εκµετάλλευσης.
Β. Θα πρέπει να ασχολείται επαγ-

γελµατικά µε αγροτική δραστηριότη-
τα στην εκµετάλλευση τουλάχιστον κα-
τά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου 
εργασίας του. 

Γ. ∆εν απαιτείται να είναι ασφαλι-
σµένος στον ΟΓΑ, για δύο (2) συνεχή 
έτη από την έναρξη της αγροτικής δρα-
στηριότητάς του.

∆. ∆εν ισχύει το κριτήριο του εισοδή-
µατος, δηλαδή, δεν απαιτείται να λαµ-
βάνει από την αγροτική του απασχόλη-
σή το 50% τουλάχιστον του συνολικού 
ετήσιου εισοδήµατος του).

Αιτήσεις ενίσχυσης
Οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν από 
τις 29 Οκτωβρίου σύµφωνα µε 
το προσχέδιο της προκήρυξης, 
ενώ δεν αποκλείεται κάποια 

µικρή αναβολή

Στους Νέους 
Αγρότες του 
2021 αναµένεται 
να ενταχθούν 
περί τους 12.000 
δικαιούχους.
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Διακοπή
Για την εγγραφή στο ΜΑΑΕ 
θα πρέπει ο υποψήφιος να 
ασχολείται επαγγελµατικά µε 
αγροτική δραστηριότητα στην 
εκµετάλλευση τουλάχιστον κατά 
30% του συνολικού ετήσιου 
χρόνου εργασίας του. Αυτό 
το κριτήριο πληρείται, εφόσον 
είτε ο ενδιαφερόµενος δεν 
απασχολείται µε σύµβαση 
εξαρτηµένης εργασίας αορίστου 
χρόνου πλήρους απασχόλησης.

Ασφάλιση
Ο υποψήφιος δεν απαιτείται 
να είναι ασφαλισµένος στον 
ΟΓΑ, για δύο (2) συνεχή έτη 
από την έναρξη της αγροτικής 
δραστηριότητάς του.

Εισόδημα
∆εν ισχύει το κριτήριο του 
εισοδήµατος για εγγραφή 
νεοεισερχόµενου στο ΜΑΑΕ, 
δηλαδή, δεν απαιτείται να 
λαµβάνει από την αγροτική 
του απασχόλησή το 50% 
τουλάχιστον του συνολικού 
ετήσιου εισοδήµατός του.



στο ΜΑΑΕ 

ΝΕΟΙ
ΑΓΡΟΤΕΣ

 2021
ΕΝΙΣΧΥΣΗ
35.000-40.000
ΕΥΡΩ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ
29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ�15 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

420 
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Κλάδοι με έξτρα
μόρια ένταξης 
ανά Περιφέρεια
Την αντιστοίχιση κωδικών ΟΣ∆Ε 
2021 µε τις καλλιέργειες ή τις ε-
κτροφές που προσφέρουν επιπλέ-
ον µόρια µε βάση τις προτεραιότη-
τες ανά Περιφέρεια, έδωσαν στη δη-
µοσιότητα οι διαχειριστικές αρχές, 
ενόψει της προκήρυξης των Νέων 
Αγροτών και το άνοιγµα των αιτή-
σεων. Συνοπτικά παρουσιάζονται 
παρακάτω οι τοµείς προτεραιότη-
τας ανά Περιφέρεια που δίνουν έ-
ως 29 µόρια (για τρέχουσα και µελ-
λοντική κατάσταση) στους υποψή-
φιους Νέους Αγρότες (αιτήσεις ενί-
σχυσης από τις 29 Οκτωβρίου βάσει 
του προσχεδίου της προκήρυξης):

 Ανατολική Μακεδονία Θράκη: 
κτηνοτροφία, ζωοτροφές, φυτική 
παραγωγή, µέλι, σηροτροφία, µα-
νιτάρια, πτηνοτροφία.

 Αττική: πτηνοτροφία, αιγοπρο-
βατοτροφία, µελισσοκοµία, κηπευ-
τικά, ανθοκοµία, προϊόντα βιολο-
γικά, ΠΟΠ/ΠΓΕ. 

 Βόρειο Αιγαίο: ελιές, µαστίχα, 
αµπέλι, σιτηρά, εσπεριδοειδή, ο-
πωροκηπευτικά,  αρωµατικά, βρώ-
σιµα όσπρια, αροτραίες, ανθοκοµι-
κά φυτά, πτηνοκτηνοτροφία, µέλι.

 ∆υτική Ελλάδα: κτηνοτροφία, 
ζωοτροφές, θερµοκηπιακές καλλι-
έργειες, υπαίθρια κηπευτικά, δεν-
δρώδεις, αµπελοειδή, µελισσοκο-
µία, αρωµατικά φυτά.

 ∆υτική Μακεδονία: πτηνοκτη-
νοτροφία, ζωοτροφές, µελισσοκο-
µία, οπωροκηπευτικά, αµπέλια, ό-
σπρια, αρωµατικά.

 Ήπειρος: πτηνοκτηνοτροφία, 
µελισσοκοµία, ζωοτροφές, οπωρο-
κηπευτικά, αρωµατικά, ανθοκοµία, 
αροτραίες, βιολογικά, ΠΟΠ/ΠΓΕ.

 Θεσσαλία: κτηνοτροφία, ζωο-
τροφές, φυτά µεγάλης καλλιέργει-
ας, οπωροκηπευτικά, ελιές, ανθο-
κοµία, µελισσοκοµία. 

 Ιόνια Νησιά: µόνιµες φυτεύ-
σεις, αµπελοειδή, αιγοπροβατο-
τροφία, αρωµατικά. 

 Κεντρική Μακεδονία: κτηνοτρο-
φία, αρωµατικά φυτά, ζωοτροφές, 
ακρόδρυα, όσπρια, οπωροκηπευ-
τικά, ελιές, αροτραίες, ανθοκοµία.

 Κρήτη: οπωροκηπευτικά, αν-
θοκοµία, αρωµατικά, κτηνοτροφία, 
προϊόντα βιολογικά.

 Νότιο Αιγαίο: κτηνοτροφία, µε-
λισσοκοµία, οπωροκηπευτικά, ζωο-
τροφές, παραγωγή ποιοτικών προ-
ϊόντων, ΠΟΠ, ΠΓΕ.

 Πελοπόννησος: κτηνοτροφία, 
φυτική παραγωγή, µελισσοκοµία, 
προϊόντα βιολογικά, ΠΟΠ/ΠΓΕ

 Στερεά Ελλάδα: ελιές, συκιές, 
φιστικιές, κερασιές, ακτινίδια, α-
µπέλια, στέβια, κτηνοτροφία, µε-
λισσοκοµία, ζωοτροφές, οπωρο-
κηπευτικά, αροτραίες.

Ειδικοί όροι για 
τις οικογενειακές
εκµεταλλεύσεις 

Μόνο ένας εκ των συζύγων µπορεί 
να θεωρηθεί ως αρχηγός της 
οικογενειακής εκµετάλλευσης στα 
πλαίσια του Μέτρου Νέων Αγροτών. 
Μεταβίβαση της αρχηγίας 
γεωργικής εκµετάλλευσης από 
σύζυγο που είναι εγγεγραµµένος 
στο ΜΑΑΕ µε την ιδιότητα του 
επαγγελµατία αγρότη ή έχει τις 
προϋποθέσεις χαρακτηρισµού στο 
ΜΑΑΕ ως επαγγελµατίας αγρότης, 
δεν γίνεται αποδεκτή για την ένταξη 
στο υποµέτρο 6.1. Σηµειώνεται 
επίσης πως το σύνολο της 
οικογενειακής εκµετάλλευσης 
πρέπει να έχει περιληφθεί στην 
ενιαία αίτηση ενίσχυσης που ο 
υποψήφιος έχει υποβάλλει στον 
ΟΠΕΚΕΠΕ κατά το έτος αναφοράς 
της αίτησης στήριξης (ΟΣ∆Ε 2021). 
Τέλος, για τις ανάγκες του 
υποµέτρου 6.1, το σύνολο των 
ιδιόκτητων αγροτεµαχίων/ζωικού 
κεφαλαίου της οικογένειας 
θεωρείται ότι κατέχεται από τον 
υποψήφιο κατά την υποβολή 
της αίτησης στήριξης.

ωργικό εισόδηµα κάτω του 50% από 
το συνολικό: Θεωρείται ακόµα «Ε-
παγγελµατίας Αγρότης Νεοεισερχό-
µενος στον Αγροτικό Τοµέα» εφόσον 
υποβάλλει φορολογική δήλωση από 
την οποία δεν προκύπτει το απαιτητό 
ποσοστό αγροτικού εισοδήµατος µαζί 
µε τα λοιπά δικαιολογητικά. 

Θα πρέπει επίσης να µην έχει πα-
ρέλθει διετία από την ηµεροµηνία χα-
ρακτηρισµού του ως Νεοεισερχόµενος 
στον Αγροτικό Τοµέα (αυτό το τελευ-
ταίο ισχύει και στις 2 περιπτώσεις). 

∆ιαφορετικά µόρια
Ανά Περιφέρεια οι κλάδοι 

προτεραιότητας δίνουν 
διαφορετικό αριθµό 

µορίων, ο οποίος αποτυ-
πώνεται στην προκήρυξη 

του Μέτρου
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ

Μέτρο 4.1.2 
Αρδευτικά
Η προθεσµία υποβολής 
αιτήσεων στο Μέτρο 4.1.2 
«Υλοποίηση επενδύσεων 
που συµβάλλουν στην 
εξοικονόµηση ύδατος», 
παρατείνεται έως τις 
30 Νοεµβρίου για τις 
ηλεκτρονικές αιτήσεις και 
έως 13 ∆εκεµβρίου για το 
φυσικό φάκελο. Aιτήµατα 
από-οριστικοποίησης 
γίνονται δεκτά έως τις 
24/11/2021 στην 
εφαρµογή 
www.ependyseis.gr.

Μέτρα 4.1.1 & 4.1.3 
Σχέδια Βελτίωσης
Παράταση έξι µηνών στο 
18µηνο που είχαν στη 
διάθεσή τους οι δικαιούχοι 
των Σχεδίων Βελτίωσης 
ώστε να υποβάλλουν 
α’ αίτηµα πληρωµής, 
αποφάσισαν οι 
διαχειριστικές αρχές, 
σύµφωνα µε τροποποιητική 
απόφαση.
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ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Αποδεχόµενες την αξιολόγηση κριτών από ό-
λην την Ευρώπη, που βρέθηκαν στην Μπολό-
νια και στη διεθνή έκθεση EIMA 2021, οι κα-
τασκευάστριες John Deere, Reform και New 
Holland τιµήθηκαν µε τα βραβεία Tractor of 
The Year, ενός διαγωνισµού που κάθε χρο-
νιά αναδεικνύει µηχανήµατα καινοτόµα, λει-
τουργικά και παραγωγικά.

Στην φετινή βράβευση, µε το οµώνυµο βρα-
βείο τιµήθηκε το John Deere 7R 350 AutoPowr, 

που κερδίζει στην κατηγορία των ανοικτοχώ-
ραφων τρακτέρ, χάρη στο πακέτο αυτοµατι-
σµών που φέρει, την άνετη καµπίνα και τις 
επιδόσεις στο πεδίο. Φυσικά, λήφθηκε υπό-
ψη και η βιωσιµότητα, την οποία αποδεικνύει 
η εταιρεία εδώ και κάποια χρόνια µε το πρό-
γραµµα εγγύησης καυσίµου. 

Παράλληλα, το Active Command Steering 
είναι ένα παράδειγµα για το πώς ο οδηγός 
µπορεί να προσαρµόσει πλήρως τη λειτουρ-
γία στις προτιµήσεις και τις ανάγκες του. 

Το EZ ballast, καθιστά δυνατή την αυτόµα-
τη εγκατάσταση και απεγκατάσταση βάρους 

Οι νικητές του 
τίτλου Τρακτέρ 
της Χρονιάς 2022  
Δύο βραβεία σε John Deere και από ένα σε New Holland 
και Reform παρέδωσε η κριτική επιτροπή στην EIMA

Σβάρνα Maschio 
µε τηλεµετρία

Η νέα αναδιπλούµενη και 
περιστροφική σβάρνα 
υψηλής τεχνολογίας µε 
πρωτόκολλο επικοινωνίας 
ISObus είναι γεγονός, µε 
την Maschio Gaspardo να 
εγγυάται εξαιρετικές επι-
δόσεις, πλήρη έλεγχο του 
εξοπλισµού και µέγιστη 
προσοχή στην βιωσιµότη-
τα. Τη σβάρνα παρουσίασε 
στην έκθεση EIMA.

Συνεργασία BASF, 
BOSCH και Amazone

Βασισµένη στην πρωτοπο-
ρία της στον συγκεκριµένο 
χώρο και έχοντας δίπλα της 
τις κάµερες τις BOSCH και 
το λογισµικό της BASF, η 
Amazone αναπτύσσει το συ-
ρόµενο UX 5201 
SmartSprayer. Οι µέχρι τώ-
ρα δοκιµές πεδίου δείχνουν 
ότι η χρήση αυτής της τε-
χνολογίας µειώνει τη χρήση 
ζιζανιοκτόνων έως και 90%.

Ροµπότ ψεκασµού 
από τη Yanmar
Σε µία από τις εκθέσεις και-
νοτοµίας για τον αφρώδη οί-
νο, η Yanmar παρουσίασε 
τη ροµποτική της λύση στον 
ψεκασµό του αµπελώνα. Το 
µηχάνηµα ονοµάζεται YV01, 
διαθέτει κινητήρα εσωτερι-
κής καύσης της Honda και 
ερπύστριες και είναι το πρώ-
το πλήρως ανεπτυγµένο ρο-
µπότ για τον ψεκασµό στον 
αµπελώνα από την Yanmar.

Είσοδος Pellenc 
στη ροµποτική

H Pellenc σύναψε συµφω-
νία συνεργασίας µε την 
νεοσύστατη εταιρεία 
Agreenculture, αγοράζο-
ντας περίπου το 30% του 

To Rex 4 Electra 
στην έκθεση EIMA

Η Landini παρουσίασε για 
πρώτη φορά στο περίπτε-
ρό της στην έκθεση µηχα-
νηµάτων EIMA το Rex 4 
Electra, ένα υβριδικό τρα-
κτέρ µε κινητήρα πετρελαί-
ου Deutz που αποδίδει 
ισχύ 80,7 kW. Αυτός ο κι-
νητήρας κινεί µια γεννή-
τρια. Η γεννήτρια παρέχει 
ισχύ 16 kW, στους δύο 
ηλεκτροκινητήρες που κι-
νούν τους µπροστινούς 
τροχούς. Αυτό θα οδηγή-
σει σε εξοικονόµηση καυσί-
µου 10%, λέει η εταιρεία.

κεφαλαίου. Η νέα συµφω-
νία αναµένεται να επιτρέ-
ψει την άφιξη των πρώτων 
ροµπότ interline 
Agreenculture-Pellenc 
στους αµπελώνες ή τους 
οπωρώνες το 2023, µε τις 
δύο εταιρείες να θέλουν 
να δηµιουργήσουν το περι-
βάλλον για να λειτουργούν 
τα ροµπότ από απόσταση. 
Οι δύο εταιρείες συνεργά-
ζονται εδώ και 3 χρόνια. 
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Οι πρώτοι φορτωτές 
υδρογόνου της JCB 
το 2022 στην αγορά
Η JCB επενδύει 100 εκατοµµύρια λίρες σε ένα έργο πα-
ραγωγής αποδοτικών κινητήρων υδρογόνου για µο-
ντέλα τηλεσκοπικών φορτωτών και όχι µόνο, όπως α-
νακοινώθηκε χθες 19 Οκτωβρίου, παρουσία του πρω-
θυποργού Μπόρις Τζόνσον και του ηγετικού στελέ-
χους της εταιρείας JCB, Λορντ Μπάµφορντ.

Η τεχνολογία υδρογόνου ως εναλλακτικού καυσίµου 
φαίνεται ότι ορίζεται ως προτεραιότητα για την JCB, η 
οποία, εκτός από το γεγονός ότι πιστεύει πως πρόκει-
ται για µια καινοτόµο λύση, βάζει µια οµάδα 150 µη-
χανικών να εργάζεται για την εξέλιξη των πρώτων µα-
ζικής παραγωγής µηχανηµάτων που θα είναι διαθέ-
σιµα προς πώληση το 2022. Αυτά είναι τα νέα που α-
νακοινώθηκαν χθες, 19 Οκτωβρίου, από την ίδια την 
εταιρεία, παρουσία πρωθυποργού Μπόρις Τζόνσον 
και του ηγετικού στελέχους της εταιρείας JCB, Λορντ 
Μπάµφορντ. 

Τα αποκαλυπτήρια  πάντως έγιναν για τον πρωτό-
τυπο εκσκαφέα-φορτωτή υδρογόνου JCB αλλά και το 
δεύτερο JCB, ένα τηλεσκοπικό Loadall. Αµφότερα πα-
ρουσιάστηκαν σε µια κεντρική εκδήλωση στο Λονδί-
νο. Η τεχνολογία υδρογόνου της JCB θα παρουσιαστεί 
στην εκδήλωση Green Zone στη Γλασκώβη, καθώς οι 
παγκόσµιοι ηγέτες συζητούν µέτρα για τη δραστική 
µείωση των εκποµπών θερµοκηπίου.

Απάντηση στις περιβαλλοντικές
απαιτήσεις

Η ανάδειξη της JCB ως ηγέτη στην τεχνολογία υ-
δρογόνου µηδενικών εκποµπών έρχεται καθώς οι κυ-
βερνήσεις σε όλο τον κόσµο αποκαλύπτουν στρατη-
γικές για την ανάπτυξη της υποδοµής που απαιτείται 
για τη στήριξη της χρήσης υδρογόνου για τη µείωση 
των εκποµπών CO2.

Ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον δήλωσε: «Με-
γάλοι Βρετανοί κατασκευαστές όπως η JCB αναπτύσ-
σουν καινοτόµους λύσεις για να µειώσουν τις εκπο-
µπές θερµοκηπίου και να προωθήσουν την πράσινη 
βιοµηχανική επανάσταση του Ηνωµένου Βασιλείου. 
Ήταν φανταστικό να βλέπουµε τους αποδοτικούς κι-
νητήρες υδρογόνου της JCB, οι οποίοι θα µπορούσαν 
να αναθεωρήσουν τη βρετανική παραγωγή, να µας 
βοηθήσουν να επιτύχουµε γρήγορα τους κλιµατικούς 
µας στόχους και να ενισχύσουµε την οικονοµία του υ-
δρογόνου του Ηνωµένου Βασιλείου, µια συναρπαστι-
κή περιοχή που θα είναι απαραίτητη για την αντιµε-
τώπιση της κλιµατικής αλλαγής, τη δηµιουργία νέων 
θέσεων εργασίας και την προσέλκυση επενδύσεων».

έρµατος 1700 κιλών, ενώ το µοντέλο φέρνει 
την επανάσταση και στον τρόπο µε τον οποίο 
οι χειριστές µπορούν να διαχειριστούν το έρ-
µα, χωρίς άσκοπη προσπάθεια και χρόνο, για 
να προσαρµόσουν το τρακτέρ σε κάθε µεµο-
νωµένη εργασία, αποτρέποντας τη συµπίεση 
του εδάφους ή επιδιώκοντας τη βελτίωση της 
πρόσφυσης, όταν χρειάζεται. ∆ίπλα στη σει-
ρά 7R βρέθηκε φέτος ένα άλλο οµόσταβλο 
µοντέλο, το John Deere 6120M AutoPowr. 

Πρόκειται για ένα πιο µικρό και ευέλικτο 
τρακτέρ µε µε συνεχώς µεταβαλλόµενων σχέ-
σεων µετάδοση, κοντό µεταξόνιο 2400 χιλιο-
στών, µέγιστο βάρος 10,450 κιλά και την τε-
λευταία τεχνολογία στην γεωργία ακριβεί-
ας. Σε αυτά έρχεται να προστεθεί και η ικα-
νότητά του να είναι αρκετά ευπροσάρµοστο 
για να εκτελέσει ένα ευρύ φάσµα διαφορε-

τικών εργασιών, από εργασίες εµπρόσθιου 
φορτωτή έως καλλιέργεια εδάφους ή µετα-
φορά, κερδίζοντας το βραβείο «Best Utility». 

Το Reform H75 Pro είναι αυτό που στον δι-
αγωνισµό Tractor of The Year ξεχώρισε στην 
κατηγορία «Best of Specialized», αφού, όπως 
λέει και το όνοµά της, φιλοξενεί «εξειδικευ-
µένους» φιναλίστ. Στην περίπτωση του H75 
Pro το χαµηλό κέντρο βάρους, η υδροστατι-
κή µετάδοση και η δυνατότητα διαχείρισης 
δύο παρελκοµένων ταυτόχρονα, κέρδισαν 
την κριτική επιτροπή που αξιολόγησε το µο-
ντέλο θετικά για τον σχεδιασµό του, που έ-
χει στόχο την ασφαλή και άνετη λειτουργία 
σε λοφώδεις εκτάσεις και περιθωριακά πε-
δία. Από την EIMA 2021 δεν έλειπε το πρώτο 
µοντέλο της New Holland µε κινητήρα µεθα-
νίου, το T6.180, τιµώµενο µε το βραβείο που 
αντιπροσωπεύει αυτό ακριβώς για το οποίο 
κατασκευάστηκε το τρακτέρ, την προαγωγή 
της βιωσιµότητας. 

Από τη φετινή EIMA λοιπόν, η κατασκευ-
άστρια New Holland φεύγει µε το βραβείο 
«Sustainable Toty» και το εξακύλινδρο µε 
κινητήρα CNG T6.180 Methane Power, το ο-
ποίο έχει ίδιες επιδόσεις µε ένα πετρελαιο-
κίνητο αλλά µειωµένες εκποµπές CO2, µι-
κρά κόστη και χαµηλή συνολική ρύπανση.

Τέσσερις κατηγορίες
Τα τρακτέρ της χρονιάς ξεχώρισαν 
ανάµεσα σε 14 φιναλίστ. Τα βραβεία 
δίνονται σε τέσσερις κατηγορίες µε 

ξεχωριστές υποψηφιότητες
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Τι έγινε, 
τι μάθαμε 

 ∆ιαχρονικό: ∆εν έχει σηµασία 
τι θα συµβεί. Σηµασία έχει τι θα 
µάθει ο κόσµος! Βοναπάτρης

 Επιδοτήσεις: Ο νέος 
προσδιορισµός των ΜΜΖ µε 
αναδροµική ισχύ, οδηγεί σε απώλεια 
επιδοτήσεων των πραγµατικών 
κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων, 
ευνοώντας περαιτέρω απόδοση 
µέρους του εθνικού αποθέµατος σε 
ανθρώπους άσχετους µε την 
παραγωγή. Η ΚΥΑ ΥπΑΑΤ και 
ΥΠΕν «Κατανοµή Βοσκοτόπων 
στους κτηνοτρόφους της χώρας» µε 
τη διάκριση, ως προς την ηλικία, των 
αµνοεριφίων που µέχρι πρότινος δεν 
υπήρχε, δηµιουργούνται προβλήµατα 
σε υπάρχουσες κτηνοτροφικές 
επιχειρήσεις. Τελιγιορίδου Ο. 
Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, 12/10/2021

 Βιοµάζα: 
«Πράσινη 
θέρµανση» εδώ 
και ένα χρόνο 
από 
υπολείµµατα 
καλαµποκιού, 
αµπελιών, 

µήλων και δασικής ξυλείας στον 
∆ήµο Αµυνταίου. Η τιµή 
αποζηµίωσης που έχει καθοριστεί 
για το «τσιπς» ξύλου είναι 45 ευρώ 
ο τόνος. Το εργοστάσιο παράγει 
θερµική ενέργεια από βιοµάζα 
ισχύος 30 MW για τις ανάγκες των 
δηµοτών που µέχρι σήµερα 
θερµαίνονταν από τα εργοστάσια 
∆ΕΗ µε λιγνίτη. O δήµος 
κατασκεύασε το εργοστάσιο 
συνολικού προϋπολογισµού 14 
εκατ. ευρώ, λαµβάνοντας δάνειο 
από τις Τράπεζες προκειµένου να 
καλύψει το 47% της ιδίας 
συµµετοχής. ΑΠΕ-ΜΠΕ, 
6/10/2021

 Αµπελώνες: Τις τάσεις 
εγκατάλειψης του ελληνικού 
αµπελώνα, επιβεβαιώνουν τα 
τελευταία στοιχεία εξέλιξης των 
φυτεµένων εκτάσεων αµπελώνων 
µε οινοποιήσιµες ποικιλίες. Επίσης 
παρατηρείται η τάση να 
αντικαθίστανται ελληνικές 
παραδοσιακές ποικιλίες µε ποικιλίες 
ξενικής προέλευσης (Macabeo, Uni 
blanc κλπ), που δεν έχουν το 
ποιοτικό δυναµικό των ποικιλιών 
που αντικαθιστούν … ΚΕΟΣΟΕ, 
11/10/2021.      *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Ως «πολλά υποσχόµενες» για την πα-
ραγωγή ερυθρών οίνων ποιότητας στην 
ιστορική περιοχή της Θράκης, αξιολο-
γούνται οι γηγενείς ποικιλίες «Καρνα-
χαλάς» και «Μπουγιαλαµάς», που «έλ-
κουν τις ρίζες τους» στο Σουφλί, της πε-
ριφερειακής ενότητας Έβρου. Στο συ-
µπέρασµα αυτό καταλήγει µελέτη, αφε-
νός για τη διερεύνηση της σπανιότητας 
κι αφετέρου τη µοριακή ταυτοποίηση 
για πρώτη φορά των δύο επίµαχων οι-
νοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου που 
διενεργήθηκε στο πλαίσιο του ερευνη-
τικού έργου «Dionysos» και χρηµατο-
δοτήθηκε από το Interreg V-A, Ελλάδας-
Βουλγαρίας, της περιόδου 2014-2020.

Συνολικά µελετήθηκαν για την ταυ-
τότητά τους και την ποιότητα των οί-
νων που παράγουν επτά ποικιλίες α-
πό την περιοχή του Σουφλίου, εκ των 
οποίων οι «Καρναχαλάς», «Μπουγια-
λαµάς», «Λιγαρίδια», «Βουλγαρούδι», 
«Μπογιατζίδες» και «Παππαδίς» είναι 
ερυθρές, και το «Πατίκι» λευκή. 

Παρελήφθησαν, επίσης από την πε-
ριοχή της Νέας Περάµου - Ελευθερές 
Καβάλας δείγµατα της ποικιλίας «Ροζα-

κί», στα οποία έγινε µοριακός προσδιο-
ρισµό και από τις αναλύσεις διαπιστώ-
θηκε ότι έχει ίδιες τιµές (για δείκτες που 
χρησιµοποιήθηκαν) µε το Ροζακί Αρχά-
νων της Εθνικής Συλλογής, πιστοποιώ-
ντας, έτσι, την ταυτότητα της ποικιλίας.

Οι ποικιλίες «Καρναχαλάς» και «Μπου-
γιαλαµάς» ωστόσο, όπως εξηγεί στην 
Agrenda ο καθηγητής Οινολογίας στο 
Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Γεώρ-
γιος Κοτσερίδης, µελετήθηκαν για δυο 
συνεχόµενες σεζόν, όπως επιτάσσει η 
επιστηµονική µελέτη ποικιλιών για να 
συµπεριληφθεί η επίδραση των κλιµα-
τολογικών συνθηκών της κάθε χρονιάς. 

«Χρησιµοποιήθηκαν 7 µικροδορυ-
φόροι, ώστε να προσδιορίσουµε το µο-
ριακό προφίλ των δύο ποικιλιών και 

στη συνέχεια συγκρίναµε το προφίλ 
τους µε παρόµοια µοριακά δεδοµένα 
από άλλες αυτόχθονες ποικιλίες καθώς 
και µε διεθνείς ποικιλίες. Τα σταφύλια 
συγκοµίστηκαν στη βέλτιστη τεχνολο-
γική ωριµότητα, για δύο συνεχόµενές 
βλαστικές περιόδους (2017–2018) και 
έγινε οινοποίηση στο Εργαστήριο Οι-
νολογίας και Αποσταγµάτων του ΓΠΑ, 
που ήταν συντονιστής του έργου», α-
ναφέρει ο καθηγητής και προσθέτει ό-
τι ο τρύγος του 2017 έδωσε και για τις 
δύο ποικιλίες οίνους, µε υψηλότερα πο-
σοστά φαινολικών και ανθοκυανινών 
σε σχέση µε τους οίνους του 2018, ε-
νώ οργανοληπτικά ο οίνος «Μπογια-
λαµάδες» έδωσε ένα πιο πλούσιο προ-
φίλ από την ποικιλία «Καρναχαλάδες». 

Με ιστορικές αναφορές
οι πολλά υποσχόμενες γηγενείς 
ποικιλίες «Μπουγιαλαμάς  και 
«Καρναχαλάς» Μελετήθηκαν για την ταυτότητά 

τους και την ποιότητα των οίνων που 
παράγουν επτά ποικιλίες από το Σουφλί

Ο καθηγητής Οινολογίας στο Γεωπονικό 
της Αθήνας, Γιώργος Κοτσερίδης.

Πρώτη ολιστική µελέτη ποικιλιών αµπελιού
µε στόχο να δηµιουργηθούν Μεγάλα Κρασιά

«Οι αµπελουργοί και οι οινολόγοι της περιοχής, εάν εφαρµόσουν, στις 
συγκεκριµένες ποικιλίες, τις κατάλληλες αµπελουργικές πρακτικές και 
τεχνολογίες οινοποίησης, µπορούν να δηµιουργήσουν κρασιά υψηλής 
ποιότητας», αναφέρει ο καθηγητής Οινολογίας στο ΓΠΑ Γεώργιος 
Κοτσερίδης. Για το Dionysos στοχεύει στην αξιοποίηση της ιστορίας της 
αµπέλου και του οίνου και τη διερεύνηση των ιδιαίτερων γηγενών ποικιλιών 
της περιοχής εφαρµογής του. «Αναδεικνύει συνολικά  το µοναδικό terroir και 
το οινικό δυναµικό της περιοχής συµβάλλοντας στη διατήρηση και ενίσχυση 
της τοπικής βιοποικιλότητας», είπε ο καθηγητής, προσθέτοντας πως «για 
πρώτη φορά είχαµε µια ολιστική µελέτη ποικιλιών αµπελιού, που να ξεκινάει 
από τη µοριακή τους ταυτοποίηση και φτάνει µέχρι την ανάλυση της χηµικής 
σύστασης των σταφυλιών, αλλά και της χηµικής ποιότητας των οίνων».

Dionysos
Το Dionysos 

στοχεύει στην 
αξιοποίηση της 

ιστορίας της 
αµπέλου και 

του οίνου 

∆ιετία
Τα σταφύλια 

συγκοµί-
στηκαν στη 

βέλτιστη 
τεχνολογική 

ωριµότητα, για 
δύο συνεχόµε-
νές βλαστικές 

περιόδους 
(2017–2018)

Πατίκι
Ανάµεσα στις 

7 ποικιλίες που 
αναλύθηκε το 
µοριακό τους 
προφίλ και 

µία λευκή το 
«Πατίκι» 

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr
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Το οινικό του προφίλ ανεβάζει ο θεσ-
σαλικός κάµπος µε την εν λόγω περι-
φέρεια να αναδεικνύεται πρωταθλήτρια 
στις νέες φυτεύσεις αµπέλων την περίο-
δο 2019-2020  από άποψη ρυθµού επέ-
κτασης του υφιστάµενου αµπελώνα κα-
τά 2,33%. Ενδιαφέροντα αποτελέσµατα 
εξήγαγε η επεξεργασία των στοιχείων 
των εκτάσεων οιναµπέλων, στην οποία 
προέβη η ΚΕΟΣΟΕ, µε βάση τις δηλώσεις 
απογραφής του ΥΠΑΑΤ στην Κοµισιόν.

Σύµφωνα µε τις δηλώσεις απογραφής 
των δυο τελευταίων περιόδων 2018-2019 
και 2019-2020, στη Θεσσαλία που κατα-
τάσσεται έβδοµη περιφέρεια στην επι-
κράτεια από άποψη συνολικών εκτάσε-
ων αµπελώνων µε οινοποιήσιµες ποικι-
λίες, φυτεύτηκαν την περίοδο 2019-2020 
961,1 στρέµµατα αµπελώνων, φυτεύσεις 
που την κατατάσσουν στην πρώτη θέση 
από άποψη ρυθµού επέκτασης του υφι-
στάµενου αµπελώνα µε αύξηση 2,33%.

Να τονισθεί ότι η φύτευση 961,1 στρεµ-
µάτων προφανώς αφορά κτηθείσες Ά-
δειες Φύτευσης της προηγούµενης τριετί-
ας και δεν σχετίζεται µε Άδειες Φύτευσης 
µόνο από το προηγούµενο έτος, γεγο-
νός που σηµαίνει ότι στην εν λόγω Πε-
ριφέρεια οι δικαιούχοι προβαίνουν στις 
εγκριθείσες φυτεύσεις, χωρίς µεγάλες 
απώλειες, όσον αφορά τη διαφορά ε-
γκρίσεων και πραγµατικών φυτεύσεων.

∆εύτερη κατατάσσεται η περιφέρεια 
της Πελοποννήσου, η οποία όµως είναι 
η πρώτη περιφέρεια σε συνολικές εκτά-
σεις, µε 887,4 στρέµµατα και ποσοστό αύ-
ξησης επιφάνειας µε οινάµπελα 0,88%.

Τρίτη µε σηµαντική δυναµική (συν-
δυασµός υφιστάµενης έκτασης, νέων 
φυτεύσεων και ποσοστού αύξησης που 
είναι το δεύτερο υψηλότερο) η Περιφέ-
ρεια της ∆υτικής Μακεδονίας µε 583,2 
στρέµµατα και ποσοστό αύξησης 2,2%.

Με θετικό πρόσηµο και επίσης οι περι-
φέρειες ∆υτικής Ελλάδας (420,2 στρέµ-
µατα), Κεντρικής Μακεδονίας (383,2 

στρέµµατα), Αττικής (209,3 στρέµµατα), 
Ηπείρου (140,6 στρέµµατα), Ανατ. Μα-
κεδονίας-Θράκης (67,8 στρέµµατα) και 
τέλος του Ν. Αιγαίου (18,2 στρέµµατα).

Αντίθετα αρνητική πρωτιά στη µείωση 
εκτάσεων κατέχει η περιφέρεια Κρήτης, 
µε υποχώρηση των φυτεµένων εκτάσε-
ων το 2019-2020 κατά 226,7 στρέµµατα.

Μείωση επίσης παρατηρείται στις πε-
ριφέρειες Β. Αιγαίου (42,1 στρέµµατα), Ι-
ονίων Νήσων (38,86 στρέµµατα) και Κε-
ντρικής (Στερεάς) Ελλάδας και Εύβοιας 
(27 στρέµµατα).

Σηµειώνεται ότι οι απογραφές εκτά-
σεων βασίζονται στις µεταβολές του Α-
µπελουργικού Μητρώου, οι οποίες α-
ντικατοπτρίζουν τις δηλώσεις των αµπε-
λουργών είτε αφορούν νέες φυτεύσεις, 
είτε δηλώσεις αποχαρακτηρισµού (κυρί-
ως λόγω εγκατάλειψης) των εκτάσεων.

Ο θεσσαλικός κάμπος τοποθετείται
δυνατά στο οινικό στερέωμα 
με νέες φυτεύσεις αμπελώνων

Γαρνιτούρα το κρέας και κυρίως
πιάτο τα λαχανικά η νέα τάση
«Τα φυτικά τρόφιµα, ήρθαν για να 
µείνουν. Το κρέας θα διαδραµατί-
σει δευτερεύοντα ρόλο κι αυτό θα 
διαµορφώσει ιδιαίτερα τη βιοµη-
χανία γαστρονοµίας στο µέλλον. 
Ωστόσο, αυτό δεν σηµαίνει ότι κά-
θε εστιατόριο θα γίνει χορτοφάγος 
ή vegan, αλλά µάλλον ότι τα πιάτα 
για χορτοφάγους θα γίνουν το νέο 
φυσιολογικό. Σταδιακά, οι αναλο-
γίες σερβιρίσµατος των πιάτων µε 
κρέας θα αλλάξουν επίσης υπέρ 
των πιο ελκυστικών επιλογών φυ-
τικής προέλευσης. Παρόλο που οι 
τάσεις για «κυρίως τοπικά» ή «το-
πικά εξωτικά» τρόφιµα θα παίξουν 
σηµαντικό ρόλο, δεν θα αφορούν 
όµως µαζική αγορά και ως εκ τού-
του θα περιοριστούν σε δεσµευµέ-
νες γαστρονοµικές θέσεις».

Τα παραπάνω αναφέρει η «γκου-
ρού» των τάσεων της βιοµηχανίας 
τροφίµων Hanni Rützle, η οποία µε-
λετά την ανάπτυξη της εν λόγω βι-
οµηχανίας και γαστρονοµίας εδώ 
και 25 χρόνια. Στην ετήσια έκθεση 
τροφίµων για τις τάσεις του 2022 
γίνεται λόγος για τη νέα «κανονι-
κότητα» που βασίζεται στην αρχή 
ότι το υγιεινό φαγητό συνδέεται 
µε την υγεία του περιβάλλοντος.

Κατά την ερευνήτρια οι τρεις τά-
σεις που κυριαρχούν στην βιοµη-
χανία τροφίµων είναι: 

 Τα µηδενικά απόβλητα: Οι κα-
ταναλωτές ανέπτυξαν µια νέα συ-
µπεριφορά για βιώσιµη κατανάλω-
ση κατά τη διάρκεια του κορωνοϊού.

 Τα τοπικά «εξωτικά»: Η παν-
δηµία και το κλείσιµο της εστίασης 
συνέβαλε στη γαστρονοµική «λα-
χτάρα» των καταναλωτών για εξω-
τικές απολαύσεις. Ως εκ τούτου, σε 
πολλές χώρες αναπτύχθηκαν καλ-
λιέργειες για κάλυψη αυτής της α-
νάγκης και αντίφασης. Στη Γερ-
µανία καλλιεργήθηκαν ξεχασµέ-
να λαχανικά όπως κουκιά και πα-
λιές φυλές ζώων όπως το γουρού-
νι Turopolje. Οι φάρµες ακουαπο-
νικής παράγουν εξωτικά τρόφιµα 
µε κυκλική οικονοµία από καλλιέρ-
γεια φυτών και ιχθυοκαλλιέργεια. 

 Οι πραγµατικοί παµφάγοι: Η 
ποικιλία είναι βασιλιάς και εξασφα-
λίζει µια υγιεινή διατροφή. Ενώ οι 
flexitarians ήταν στο επίκεντρο ως 
τώρα, η σηµασία των «πραγµατικών 
παµφάγων», αναδεικνύεται. Εκεί-
νων δηλαδή, που κάνουν ένα γα-
στρονοµικό άνοιγµα σε τρόφιµα 
όπως εντόσθια, έντοµα ή φύκια.

Χρύσες
διακρίσεις
για κρασιά
του ΕΟΣ Σάµου
Τα δύο κρασιά-
«ναυαρχίδες», το 
ευωδιαστό και 
πολυσύνθετο «Ψηλές 
Κορφές»/High Peaks 
και το εξαιρετικά 
ισορροπηµένο και 
γλυκόπιοτο vin de 
liqueur «Samos Vin 
Doux», δικαίωσαν τη 
µεγάλη προτίµηση των 
καταναλωτών διεθνώς 
και τιµήθηκαν µε δύο 
ακόµη χρυσά βραβεία 
στον εγνωσµένης αξίας 
διαγωνισµό Sélections 
Mondiales des Vins 
Canada 2021. 
Ο Συνεταιρισµός της 
Σάµου, αναδείχθηκε 
µεταξύ των λιγοστών 
οινοποιείων που 
τιµήθηκαν δύο από τα 
κρασιά του και µάλιστα, 
ανάµεσα σε 1.910 
κρασιά, προερχόµενα 
από 32 χώρες.

Μικρή η διαφορά εγκρίσεων 
και φυτεύσεων στη Θεσσαλία. 

Παµφάγοι
Αναδεικνύεται η σηµα-
σία των «πραγµατικών 

παµφάγων», που 
κάνουν γαστρονοµικό 
άνοιγµα σε τρόφιµα 

όπως εντόσθια, κρέας 
in vitro, έντοµα, φύκια 

ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

Η ΒΙΩΣΙΜΗ  ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
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Seven Seals

Η ζυθική αναβίωση 
της Αποκάλυψης 
βράζει στην Ιερισσό  
Επτά Σφραγίδες στην Αποκάλυψη, επτά και οι μπύρες που 
θέλει να βγάλει στην αγορά ο ζυθοποιός Δημήτρης Σταθώρης

Λευκός 
Καβαλάρης

O λευκός Καβαλάρης 
είναι η µοναδική µπύρα 

σε όλη την Ελλάδα 
που είναι ιδανική 

για διαβητικούς και 
όσους κάνουν ειδική 

διατροφή, καθώς έχει 
αλκοόλ, ενώ είναι 
sugar free µπύρα Στόχος ο κύκλος των Επτά 

Σφραγίδων να έχει κλείσει 
µε την παραγωγή και την 
κυκλοφορία και των υπόλοιπων 
τεσσάρων Καβαλάρηδων, 
µέχρι το τέλος του 2022. 

ΤOY  ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ 
liamis@agronews.gr

Την αρχή έκανε ο Λευκός 
Καβαλάρης. Ακολούθησε 
λίγο µετά ο Κόκκινος και 
στο… δρόµο, έτοιµος να κά-
νει την εµφάνισή του, είναι, 
πλέον, και ο Μαύρος. Σε µια αλ-
ληλουχία Καβαλάρηδων, που θα 
ολοκληρωθεί µόλις συµπληρωθεί ο 
«µαγικός» αριθµός επτά.Εδώ και περίπου τέσσε-
ρις µήνες, στην περιοχή της Ιερισσού Χαλκιδικής, 
έχει αρχίσει να εκτυλίσσεται µια άλλη εκδοχή -πε-
ρισσότερο µεθυστική, αλλά µε το δέοντα σεβασµό 
προς τη θρησκευτική παράδοση- των Επτά Σφρα-
γίδων της Αποκάλυψης του Ιωάννη.

Το επιβλητικό Άγιο Όρος, που «στέκεται» α-
πέναντι από την Ιερισσό και ασκεί αυτή την ακα-
τανίκητη κατανυκτική επιρροή ακόµη και σε πι-
στούς άλλων δογµάτων, δεν άφησε ανεπηρέαστο 
τον ∆ηµήτρη Σταθώρη όταν αποφάσισε να κάνει 
το όνειρό του πράξη και να γίνει µικροζυθοποιός.

«Είµαστε το µικροζυθοποιείο Seven 
Seals. Το όνοµα το εµπνευστήκαµε α-
πό τις Επτά Σφραγίδες της Αποκάλυ-
ψης του Ιωάννη. Για κάθε µία από 
τις σφραγίδες έχουµε αποφασίσει 
να παράξουµε και µια µπύρα που 

θα την αντιπροσωπεύει», εξοµολο-
γήθηκε στην Agrenda ο µικροζυθο-

ποιός. Μέχρι στιγµής το µικροζυθοποι-
είο, που έβγαλε άδεια λειτουργίας µόλις 

τον περασµένο Μάιο (σ. σ. στις 18/05/21) έχει 
προχωρήσει κατά τα δύο έβδοµα την απόπειρα ζυ-
θικής… αναβίωσης της Αποκάλυψης. 

«Έχουµε παράξει τις δύο πρώτες σφραγίδες. Η 
αρχή έγινε µε το λευκό Καβαλάρη µια τύπου Lager, 
ευκολόπιωτη µπύρα, µε 5% αλκοόλ και ελαφρώς 
πικρή γεύση στο τέλος. Είναι η πρώτη και µονα-
δική µπύρα σε όλη την Ελλάδα που είναι ιδανική 
για διαβητικούς και όσους κάνουν ειδική διατρο-
φή, καθώς έχει αλκοόλ, ενώ είναι sugar free µπύ-
ρα», εξηγεί ο κ. Σταθώρης και συµπληρώνει πως 
«τα πάντα γίνονται χειροποίητα, όπως επιτάσσει 
ο όρος Craft, αλλιώς είσαι βιοµηχανία».

«Έµαθα να κάνω ουίσκι, τζιν, µπράντι, ρούµι, τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει µε το 
αλκοόλ, από το µηδέν, από το σπόρο µέχρι και τα πάντα, ξέρω να τα κάνω όλα 
επιστηµονικά». Πάνω σε αυτή τη γνώση ο κ. Σταθώρης έχει χτίσει το όραµά του.

∆ηµήτρης Σταθώρης
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Πριν καλά – καλά ολοκληρωθεί η 
άφιξη του Λευκού Καβαλάρη, έκα-
νε την εµφάνισή της κι η δεύτερη 
σφραγίδα. «Είναι ο Κόκκινος Καβα-
λάρης. Ο πόλεµος. Είναι µια Weiss 
µε τη µαγιά δαχτυλίδι στον πάτο της 
φιάλης όπως πρέπει να είναι. Θολή 
µπύρα. Πιο χορταστική, πιο παχύ-
ρευστη, πιο φρουτώδης. Μια στα-
ρένια µπίρα, που βγάζει αρώµατα 
µπανάνας και γαρύφαλλου», περι-
γράφει ο νεαρός µικροζυθοποιός.

Η επόµενη σφραγίδα αναµένε-
ται να… µπει στις επόµενες εβδο-
µάδες. «Θα είναι ο Μαύρος Καβαλά-
ρης και θα κυκλοφορήσει είτε µέσα 
στον Νοέµβριο, είτε στις αρχές ∆ε-
κεµβρίου», αναφέρει ο συνοµιλητής 
µας και αποκαλύπτει πως «θα είναι 
µια µαύρη Stout µε 7% αλκοόλ. Θα 
έχει αρώµατα βανίλιας, κακάο, σο-
κολάτας και καφέ. Πιο παχύρευστη, 
πιο πλούσια και πιο σπέσιαλ µπύ-
ρα».Το πλάνο θα συνεχιστεί µε την 
ίδια ζέση, µε στόχο ο κύκλος των Ε-
πτά Σφραγίδων να έχει κλείσει µε 
την παραγωγή και την κυκλοφορία 
και των υπόλοιπων τεσσάρων Καβα-
λάρηδων, µέχρι το τέλος του 2022. 

Η οικογένεια Σταθώρη, παρόλα 
αυτά, είναι γνωστή στη Χαλκιδική, 
αλλά και στο πανελλήνιο, για τα τυ-
ροκοµικά προϊόντα που παράγει και 
δη το κατσικίσιο της τυρί. Μάλιστα 
ο ∆ηµήτρης Σταθώρης από µικρό 
παιδί τα βιώµατα που είχε ήταν µέ-
σα στο τυροκοµείο του πατέρα του, 
στο οποίο από κάποια στιγµή και µε-
τά άρχισε και να εργάζεται. 

«Αποφάσισα  όµως να πάω και 
να σπουδάσω ζυθοποιία στην Αγ-
γλία», ανακαλεί από τη µνήµη του ο 
κ. Σταθώρης.  «Το όνειρό µου είναι, 
αφού συµπληρώσω την εφτάδα των 
σφραγίδων, να χτίσω ένα ζυθοποι-
είο από το µηδέν, εκτός κατοικήσι-
µης περιοχής, που θα είναι 100% ε-
πισκέψιµο. Θα είναι ζυθοποιείο – α-
ποστακτήριο, γιατί θέλω να παράξω 
τα ποτά που έµαθα στην Αγγλία, να 
κάνω χειροποίητο τζιν, ουίσκι, βότ-
κα, µπράντι και τα υπόλοιπα ποτά 
για την ελληνική αγορά. Και να έ-
χει µέσα ο χώρος δικό του µπαρ στο 
οποίο θα µπορεί να έρχεται ο καθέ-
νας και πιει να φάει και να κάνει και 
ένα τουρ στην εγκατάσταση και να 
δει τα πάντα», λέει ο κ. Σταθώρης.

Οι αγγλικές σπουδές και το όραμα για 
χειροποίητα τζιν, ουίσκι, βότκα, μπράντι 

SEVEN SEALS

Το µικροζυθοποιείο σήµερα βρίσκεται σε 
ενοικιαζόµενο χώρο και έχει δυναµικότητα 10.000- 

12.000 φιάλες το µήνα. Ωστόσο την περίοδο που 
διανύουµε τοποθετούνται άλλες τρεις δεξαµενές που 

θα επιτρέψουν να διπλασιαστεί η δυναµικότητά του.

Επόµενη σφραγίδα
Η επόµενη σφραγίδα Θα 
είναι ο Μαύρος Καβαλά-
ρης και θα κυκλοφορήσει 
είτε µέσα στον Νοέµβριο, 
είτε αρχές ∆εκεµβρίου

ΙΕΡΙΣΣΟΣ
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗ

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

agrenda@agronews.gr

ΕΟΣ Σάμου 
Ξανά πρόεδρος 
Γιάννης Σκούτας 
Ανανέωση της θητείας του 
προέδρου της ΕΟΣ Σάµου Γιάννη 
Σκούτα επεφύλαξαν οι εκλογές 
στις 16 και 17 Οκτωβρίου, µε το 
νέο διοικητικό συµβούλιο να 
συγκροτείται σε σώµα στις 20 
του µήνα. Έπειτα από τις 
πρόσφατες αρχαιρεσίες στον 
ιστορικό συνεταιρισµό της Σάµου, 
το νέο ∆Σ καλείται να υλοποιήσει 
το φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο 
που ξεκίνησε την τελευταία 
τετραετία.

Νέα διοίκηση 
Ινστιτούτο  
Γάλακτος
Επικεφαλής στο Ινστιτούτο 
Ελληνικού Γάλακτος εκλέχθηκε 
προ ολίγων ηµερών ο 38χρονος 
αγελαδοτρόφος από τον Γάζωρο 
Σερρών, Σοφοκλής Φιλιππίδης. 
Το Ινστιτούτο Ελληνικού 
Γάλακτος είναι µια Αστική µη 
κερδοσκοπική Εταιρία που 
ιδρύθηκε το 2018 µε σκοπό τη 
στήριξη και την προώθηση της 
αγελαδοτροφίας στην Ελλάδα.

ΔΕΛΤΑ
Διευθύνων 
Θ. Παπανικολάου
H Vivartia ανακοίνωσε ότι µετά 
την παραίτηση του Μιχάλη 
Φυτά, καθήκοντα διευθύνοντος 
συµβούλου της ∆έλτα θα ασκεί 
ο διευθύνων σύµβουλος της 
Vivartia Θανάσης 
Παπανικολάου.

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Ποπόλκα ξινή και Ποπόλκα γλυκιά. 
Έτσι ονοµάζουν µέχρι και σήµερα 
ακόµα οι ντόπιοι στο Όρος Πάικο 
το Ξινόµαυρο και τη Νεγκόσκα α-
ντίστοιχα, τις δύο ποικιλίες που 
συνθέτουν το χαρµάνι της Γουµέ-
νισσας ΠΟΠ, η οποία τελευταία δί-
νει αφορµή για φρέσκες οινοποι-
ήσεις και καινούριες προσπάθειες 
νέων προσώπων στο χώρο.

Στο «πίσω µπαλκόνι του Θερµαϊ-
κού» ο ασταµάτητος και ξηρός Βαρ-
δάρης αέναα δροσίζει και στεγνώνει 

το αµπέλι αυξάνοντας σηµαντικά τις 
πιθανότητες για πετυχηµένους τρύ-
γους και καλή ποιότητα σταφυλιού. 
Φέτος η συγκυρία, παρά τις µειω-
µένες αποδόσεις, δεν παρέκκλινε 
από τον κανόνα αυτό, µε τους ερ-
γάτες να µαζεύουν τα ψαλίδια λί-
γες ώρες πριν ανοίξουν οι ουρανοί. 
«∆όξα τω θεώ προλάβαµε και φέ-
τος» είναι η αναφώνηση που λήγει 
τον κάµατο των αµπελουργών. Τώ-
ρα εντείνονται οι αγωνίες των οι-
νοποιών, όµως εν προκειµένω το 
τελικό αποτέλεσµα, ο οίνος, είναι 
συνήθως καλό και πλέον η αγο-
ρά δείχνει να το αναζητά επίµονα.

Ήδη από την δεκαετία του 1970 
ο Γιάννης Μπουτάρης είχε δει το ά-
στρο της Γουµένισσας και σήκωσε 
εκεί γύρω ένα οινοποιείο. Άλλωστε 
το όνοµα για έναν τόπο δεν έβγαινε 
εύκολα τους προηγούµενους αιώνες, 
όταν δεν υπήρχε ακόµα marketing 
και τεχνικές branding να συντονί-
ζουν τις εµπορικές διαδροµές στα 
Βαλκάνια. Στους πρόποδες του Πά-
ικου, όπως και στη Νάουσα και το 
Αµύνταιο, η παράδοση θέλει το α-
µπέλι να δίνει καλό κρασί. Έπιασε 
λοιπόν η οικογένεια Μπουτάρη να 
συνθέσει ένα πλάνο για την περιο-
χή και θέλοντας να τη διαφοροποι-

ήσει από τη Νάουσα (ούτε 50 χλµ. 
σε ευθεία γραµµή) βρήκε στη Νε-
γκόσκα το κλειδί. Φάκελος ΟΠΑΠ 
Γουµένισσα έφυγε για τις Βρυξέλ-
λες και η θεσµοθέτησή του έγινε το 
1979. Το 2015, το Κτήµα Κυρ-Γιάν-
νη επέστρεψε στην περιοχή και µα-

ζί µε την Οινοποιεία Μπουτάρη συ-
στεγάζονται στο οινοποιείο στη Φυ-
λιριά, προσπαθώντας να ανανεώ-
σουν µε τις ετικέτες τους τους όρ-
κους στο κρασί της Γουµένισσας.

Το επιχειρηµατικό «ντουέτο» των 
οινολόγων Βαγγέλη Γεροβασιλείου 
και Βασίλη Τσακτσαρλή, προ τριε-
τίας ήρθαν να επικυρώσουν την 
προοπτική της περιοχής, εξαγορά-
ζοντας το Κτήµα του Τίτου Ευτυχί-
δη. Μόλις πριν από δύο βδοµάδες 
κυκλοφόρησε στην αγορά η Γου-
µένισσα από το Μικρό Κτήµα Τί-
του, µε τον οινολόγο Νίκο Μπέρσο 
που ανέλαβε τον συντονισµό του 

Νεγκόσκα, Ξινόμαυρο
σε μάστορες που 
δοξάζουν τα κρασιά
Σε φρέσκες οινοποιήσεις το χαρμάνι της Γουμένισσας ΠΟΠ

Γλυκιά Ποπόλκα 
Το «πρόβληµα» της Νεγκό-
σκας είναι οι άγριες τανίνες 
µε τη χαµηλή οξύτητα, που 
δύσκολα δίνουν αξιόλογα 

µονοποικιλιακά κρασιά 

Στο Κτήµα Χατζηβαρύτη οι σύγχρονες οινοποιήσεις έδωσαν έναν φρέσκο 
αέρα στη Νεγκόσκα, που κατά παράδοση ταλαιπωρεί λόγω άγριων τανινών.

Αγρό µε ποικιλίες που καλλιεργούνται από παλιά στο Όρος Πάικο έστησε 
ο γεωπόνος της ∆ΑΟΚ Κιλκίς, Βασίλης Ιωαννίδης (αιστερά).

Τα αδέλφια 
Περικλής 
(αριστερά) 
και Στέργιος 
(δεξιά) Τάτσης 
εξήγησαν ότι 
η διαχείριση 
στον αµπε-
λώνα τους 
γίνεται στη λο-
γική να φανεί 
ο καθηµερινός 
κόπος του 
αµπελουργού. 
«Τη βιοδυνα-
µική µας τη 
ζητά το αµπέ-
λι» υποστήριξε 
ο Περικλής.
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εγχειρήµατος να βάζει στο πεντα-
ετές πλάνο την κυκλοφορία µιας 
Grand Reserve ετικέτας.

Ένα διήµερο στην ήσυχη πόλη 
της Γουµένισσας στις 16 και 17 Ο-
κτωβρίου έπειτα από πρόσκληση 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-
δονίας, επαλήθευσε την εντύπωση 
πως η οινοποιητική ζώνη της πε-
ριοχής έχει ωριµάσει. Έπειτα από 
πολλές γευσιγνωσίες και κάθετες 
δοκιµές διαπιστώθηκε ο ιδιαίτερος 
χαρακτήρας που έχουν τα κρασιά 
της Γουµένισσας, ενώ ανατράπη-
κε και ένας ισχυρισµός που ήθελε 
τη Νεγκόσκα να ηµερεύει το «ατί-

θασο» Ξινόµαυρο. «Μάλλον το α-
ντίθετο συµβαίνει» όπως σχολία-
σε η Χλόη Χατζηβαρύτη, που από 
το 2017 δίνει νέα ορµή στο Κτήµα 
που έστησαν προ 40 ετών οι γο-
νείς της Βαγγέλης Χατζηβαρύτης 
και Όλγα Ιακωβίδου.

Η Χλόη Χατζηβαρύτη πέτυχε 
να δαμάσει τη Νεγκόσκα
Αποτέλεσμα, αρμονική ισορροπία τανινών και οξύτητας 

Ποπόλκα ξινή
Έπειτα από πολλές γευσιγνω-
σίες ανατράπηκε ο ισχυρισµός 

που ήθελε τη Νεγκόσκα 
να ηµερεύει το «ατίθασο» 

Ξινόµαυρο

ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Μετά βίας 510 στρέµµατα καλλιερ-
γούνται σε ολόκληρη την Ελλάδα 
µε την σπάνια Νεγκόσκα, εκ των ο-
ποίων τα 444 βρίσκονται στην πε-
ριοχή. Ο αριθµός µαρτυρά µια δυ-
σκολία, η οποία έγκειται στην οινο-
ποίηση. «Εύκολη στο χωράφι, δύ-
σκολη στη δεξαµενή» θα την χα-
ρακτηρίσει ο Βασίλης Ιωαννίδης, 
ένας δραστήριος άνθρωπος από τη 
∆ΑΟΚ Κιλκίς, που έχει βάλει στόχο 
να τη διαφυλάξει, επιβλέποντας ο-
λόκληρο τον αµπελώνα του Κιλκίς 
και συγκεντρώνοντας µε τη βοή-
θεια φίλων γεωπόνων µερικές άλ-
λες ποικιλίες όπως το Φαρτσάλο ή 
το Ζουµιάτικο που κάποτε συµπλή-
ρωναν το χαρµάνι στα βαρέλια της 
Γουµένισσας.

Το «πρόβληµα» της «γλυκιάς Πο-
πόλκας» είναι οι άγριες τανίνες της 
που σε συνδυασµό µε τη χαµηλή ο-
ξύτητα, δύσκολα µπορούν να δώ-
σουν αξιόλογα µονοποικιλιακά κρα-
σιά. Η Χλόη Χατζηβαρύτη πειραµατί-
στηκε πεισµατικά τα τελευταία χρό-
νια και το αποτέλεσµα των προσπα-
θειών της συνοψίζουν η Negoska 
Carbonic και το Spin φέρνοντας µια 
αρµονική ισορροπία µεταξύ των τα-
νινών και της οξύτητας.

Οι ντόπιες παίρνουν τη σκυτάλη
Αν και ο Γιάννης Μπουτάρης θεω-

ρείται ο «πατριάρχης» της περιοχής, 
µέχρις ένα σηµείο, Γουµένισσα στην 
Ελλάδα δύσκολα µπορούσε να βρει 
κανείς. «Όλο έφευγε στο εξωτερι-
κό» διαπιστώνει ο Χρήστος Αϊδαρί-
νης, η οικογένεια του οποίου δου-
λεύει τον αµπελώνα της Γουµένισ-

σας από τα τέλη του 19ου αιώνα. Ο 
ίδιος δηµιούργησε το 1998 το οινο-
ποιείο Αϊδαρίνη µε σκοπό να εφοδιά-
σει την ελληνική αγορά ΠΟΠ Γουµέ-
νισσα. Μαζί του ο φίλος του Στέλιος 
Κεχρής, µε τους δύο οινοποιούς να 
παρουσιάζουν τη δουλειά τους µε α-
ναφορά στον αµπελώνα του Κιλκίς.

«Το µέλλον βρίσκεται στις ελλη-
νικές ποικιλίες. Τις ξενικές τις έφε-
ρε η φουρνιά µου, αλλά τότε δεν εί-
χαµε και κάποια άλλη επιλογή» θα 
σχολιάσει ο Στέλιος Κεχρής που ανα-
πτύσσει προτάσεις µε βάση το Ξινό-
µαυρο της Γουµένισσας από τα 120 

στρέµµατα που φροντίζει στις πλα-
γές του Πάικου.

Στόχος είναι το κρασί όχι 
το µοντέλο παραγωγής

Στο οινοποιείο Τάτση, την υποδο-
χή έκανε η Νεγκόσκα, η µια εκ των 
δύο σκυλιών που φυλάγουν ακού-
ραστα τον χώρο. Γνωστοί στο οινόφι-
λο κοινό για τα βιοδυναµικά κρασιά 
τους, Στέργιος και Περικλής Τάτσης 
ξεκαθάρισαν ότι στόχος είναι να κά-
νεις κρασί. «Το πώς θα φτάσεις εκεί 
είναι παραµύθι» συµφώνησαν τα δύο 
αδέρφια που εκτιµούν ότι στην περί-
πτωση του αµπελιού τους, που φρο-
ντίζει η οικογένειά τους από το 1923, 
όταν έφτασε στην περιοχή από την α-
νατολική Ρωµυλία, «τη βιοδυναµική 
απλά τη ζητούν τα φυτά µας».

Την προσήλωση της περιοχής στην 
αµπελοκαλλιέργεια έρχονται να υπερ-
τονίσουν και νεοεισερχόµενοι παρα-
γωγοί και οινοποιοί, όπως ο ∆ηµήτρης 
Σπανούδης, που προ διετίας δοκίµα-
σε την πρώτη του οινοποίηση µε µια 
«garage φιλοσοφία» όπως δήλωσε. 
Μόλις φέτος έκανε το ντεµπούτο του 
στην αγορά µε την ετικέτα Ventum Ξι-
νόµαυρο. Καινούριος θεωρείται και 
ο Αλέξανδρος Βαλτάρας που από το 
2010 οινοποιεί σε δική του µονάδα 
τρία διαφορετικά κρασιά, µια αρωµα-
τική Μαλαγουζιά, ένα ροζέ από Νε-
γκόσκα, Ξινόµαυρο και Μοσχάτο και 
ένα ερυθρό από Merlot και Cabernet 
Sauvignon. Το οινοποιείο Σακαλά-
κη έρχεται να συµπληρώσει το χαρ-
τοφυλάκιο της περιοχής µε ετικέτες 
που στοχεύουν κυρίως στην αγορά 
της Θεσσαλονίκης.

Spin
Πεισµατικοί πειρα-
µατισµοί της Χλόης 

Χατζηβαρύτη έδωσαν 
µια µοντέρνα έκφραση 

της Νεγκόσκας

Βαγγέλης Χατζηβαρύτης και Όλγα Ιακωβίδου διέκριναν προ 40ετίας τη 
δυναµική της περιοχής και έστησαν µε τον καιρό εκεί το οινοποιείο τους.

Η οικογένεια Γεωργιάδη από το Κιλκίς ανέλαβε το δηµιουργικό έργο 
ταιριάγµατος των κρασιών µε ποντιακές γεύσεις σε µια γκουρµέ εκδοχή.
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Στην ανάκληση πιστοποίησης της επιχείρησης 
«ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΑΕ» -«HELLENIC CROPS 
Α.Ε.», σε ό,τι αφορά την εµπορία µε ιδιωτική 
ετικέτα του προϊόντος «Ελαιόλαδο Καλαµάτας 
ΠΟΠ» προχώρησε ο ΕΛΓΟ ∆ήµητρα, καθώς ε-
ντοπίστηκε η διακίνηση στην αγορά της Βρε-
τανίας 20.620 Kg µη πιστοποιηµένου «εξαιρε-
τικού παρθένου ελαιόλαδου», ως «Ελαιόλαδο 
Καλαµάτας ΠΟΠ», µε την επισήµανση «Extra 

Virgin Olive Oil PDO Kalamata». Ο ΕΛΓΟ ∆ή-
µητρα κάλεσε την επιχείρηση να προβεί άµε-
σα σε ανάκληση όλων των τυποποιηµένων 
προϊόντων, τα οποία διακινήθηκαν στη Βρετα-
νία µε την ανωτέρω επισήµανση «Extra Virgin 
Olive Oil PDO Kalamata», ενώ παρέπεµψε την 
παραποµπή της επιχείρησης στην Πρωτοβάθ-
µια Επιτροπή Εξέτασης Παρατυπιών και Παρα-
βάσεων προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ για κυρώσεις.

«Οι υπηρεσίες του υπουργείου Αγροτικής Α-
νάπτυξης και οι αρµόδιοι εποπτευόµενοι φο-
ρείς συνεχίζουν τους ελέγχους µε στόχο την 
προστασία παραγωγών και καταναλωτών, αλλά 
και την προστασία της ταυτότητας εµβληµατικών 
για τη χώρα µας προϊόντων», αναφέρει ανακοί-
νωση του υπουργείου, υπενθυµίζοντας την επι-
βολή 36 προστίµων άνω των 180.000 ευρώ, για 
παραβίαση ισοζυγίων στην παραγωγή φέτας.

Κυρώσεις σε εταιρεία ελαιολάδου για δήθεν ΠΟΠ 

Με την τιμή σε 
ιστορικά υψηλά 
επίπεδα, η μέση 
στρεμματική 
απόδοση κυμαίνεται 
στα 171 κιλά 
το στρέμμα  

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Πάνω από 30% έκοψαν από τις στρεµ-
µατικές αποδόσεις στο βαµβάκι οι ισχυ-
ρές βροχοπτώσεις που σηµειώθηκαν σε 
ολόκληρη την επικράτεια τις προηγού-
µενες ηµέρες, ενώ ταυτόχρονα µένει 
αρκετά πίσω και η συγκοµιδή, εκθέτο-
ντας περαιτέρω την παραγωγή στις α-
πρόβλεπτες καιρικές συνθήκες. Με το 
νερό που έχουν πάρει µέχρι σήµερα τα 
χωράφια, τα µηχανήµατα θα δυσκολευ-
τούν να µπουν για αρκετό διάστηµα, ε-
νώ σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί η 
πρόγνωση για βροχερό καιρό τις επό-
µενες ηµέρες, δεν αποκλείεται οι αγρό-
τες να µπορέσουν να συγκοµίσουν ξα-
νά µετά από κανένα µήνα.

Εν ολίγοις, σε µια εντελώς ανάποδη 
συγκριτικά µε τα δεδοµένα του 2020 εξε-
λίσσεται η χρονιά φέτος στους κάµπους 
ολόκληρης της χώρας, όπου µε βάσει α-
νεπίσηµες καταγραφές η µέση στρεµµα-
τική απόδοση προσδιορίζεται στα 171 κι-
λά το στρέµµα. Ενώ η τιµή βρίσκεται σε 
ιστορικά υψηλά, οι ποσότητες δεν µπο-
ρούν να συγκοµιστούν µε το σύσπορο 
να χάνει και τα ποιοτικά του χαρακτηρι-
στικά, όταν πέρυσι, µε τις τιµές στον πά-
το, η συγκοµιστική περίοδος δεν συνά-
ντησε κανένα εµπόδιο ως το τέλος της. 

Όπως περιγράφουν παραγωγοί στην 
Agrenda το βαµβάκι δεν ξεκολλάει α-
πό το φυτό, µε την κατάσταση να είναι 
χειρότερη στη Μακεδονία και τη Θρά-
κη, όπου µόλις ένα 25% της παραγω-

γής έχει συλλεχθεί. Σύµφωνα µε το ρε-
πορτάζ, πιο τυχεροί είναι οι παραγω-
γοί στη Βοιωτία, που ήδη έχουν περά-
σει στο δεύτερο χέρι, µε το 70% της φε-
τινής παραγωγής να βρίσκεται ήδη σε 
αποθήκες και στα εκκοκκιστήρια. Στη 
Θεσσαλία, κατά µέσο όρο η συγκοµιδή 
έχει προχωρήσει στο 50%, ωστόσο αρ-
κετά είναι τα χωράφια που δεν έχουν 
συγκοµιστεί καθόλου. «Εδώ και 10 η-
µέρες δεν έχει κοιµηθεί κανένας» πε-
ριγράφει παραγωγός, συµπληρώνο-
ντας πως «έχουν χορτάσει νερό τα χω-
ράφια και αν βρέξει ξανά, ίσως να µην 

µπορέσουµε να µαζέψουµε και τίποτα 
από δω και πέρα».

Ενδεικτικό της κατάστασης που επι-
κρατεί στα βαµβακοχώραφα της χώρας, 
είναι το γεγονός ότι πλέον δεν τίθεται 
ζήτηµα µειωµένων αποδόσεων, αλλά ε-
ρωτηµατικά για το κατά πόσο θα µπορέ-
σουν οι παραγωγοί να ολοκληρώσουν 
τη συγκοµιδή. Αξίζει να σηµειωθεί ό-
τι προς το παρόν δεν τίθεται ζήτηµα τι-
µής, αφού µε τη διεθνή αγορά να λει-
τουργεί γύρω από τα 108 σεντς ανά λί-
µπρα, οι εγχώριες τιµές για το σύσπο-
ρο διαµορφώνουν βάση στα 72 λεπτά, 

Οι ανάγκες φέτος 
είναι τέτοιες, που 
αφήνουν ελάχιστα 
περιθώρια στις 
επιχειρήσεις 
µεταποίησης να… 
«ψειρίσουν» την 
πρώτη ύλη.

Απώλειες πάνω από 30%
Πνίγηκαν στο νερό 
τα βαμβακοχώραφα, 
κόπηκε η συγκομιδή

ΣΤΡΕΜΜΑΤΙΚΕΣ
ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ 
ΒΑΜΒΑΚΟΣ 
(ΚΙΛΑ / ΣΤΡΕΜΜΑ) 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

ΗΜΑΘΙΑ

ΒΟΙΩΤΙΑ

ΤΡΙΚΑΛΑ

ΜΑΓΝΗΣΙΑ

ΛΑΡΙΣΑ

∆ΡΑΜΑ

ΡΟ∆ΟΠΗ

ΣΕΡΡΕΣ

ΞΑΝΘΗ

ΕΒΡΟΣ

316

296

278

273

199

178

128

88

72

67

25
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Στην υποχρεωτική απογραφή του ζωικού τους 
κεφαλαίου καλούνται να προχωρήσουν οι κτη-
νοτρόφοι της χώρας από 1η Νοεµβρίου µέχρι 
15η ∆εκεµβρίου για τα αιγοπρόβατα και από 1η 
∆εκεµβρίου µέχρι 31η ∆εκεµβρίου για τους χοί-
ρους. Η απογραφή είναι υποχρεωτική και για ε-
κείνους που έχουν µηδενικό αριθµό αιγοπροβά-
των ή χοίρων αλλά διαθέτουν κωδικό εκµετάλ-
λευσης. Οι κτηνοτρόφοι υποχρεούνται:

 Να δηλώσουν την απογραφή για το έτος 
2021 υποχρεωτικά µε ηλεκτρονικό πρωτόκολ-
λο και δεν θα δοθεί καµιά παράταση. 

 Ετεροχρονισµένες απογραφές θα καταγράφο-
νται στην Κτηνιατρική Βάση ∆εδοµένων µε ανά-
λογες κυρώσεις από τον οργανισµό πληρωµών.

 Το µητρώο να έχει αντιστοιχία µε τα ενώτια 
που υποχρεωτικά είναι τοποθετηµένα στα ζώα της 
εκτροφής. Θα γίνει επικαιροποίιηση στοιχείων.

 Να συµπληρώνουν αναλυτικά τα µητρώα τους.
 Μητρώα που δεν είναι πλήρως ενηµερωµέ-

να δεν θα παραλαµβάνονται.
Μετά από διασταυρωτικό έλεγχο των απο-

γραφικών στοιχείων της Κτηνιατρικής Βάσης 
∆εδοµένων από την αρµόδια αρχή Πληρωµών 
(ΟΠΕΚΕΠΕ) θα επιβάλλονται εις βάρος των κτη-
νοτρόφων κυρώσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ (π.χ. 
περικοπές των επιδοτήσεων κλπ).

Απογραφή αιγοπροβάτων από 1η Νοεμβρίου

Τα απανωτά χτυπήµατα στον αγροτι-
κό κόσµο από τις διαδοχικές θεοµηνί-
ες της περασµένης άνοιξη έως και σή-
µερα, έχουν «βραχυκυκλώσει» κυριο-
λεκτικά και τον ΕΛΓΑ που κρίνεται για 
τα ρεφλέξ του ως προς τις διαδικασίες 
που ακολουθούνται για την έγκαιρη εκτί-
µηση και αποζηµίωση των πληγέντων. 
Το γεγονός ότι ξεκινούν και οι κρίσεις 
προϊσταµένων σε όλα τα υποκαταστή-
µατα του Οργανισµού, καθώς στο τέ-
λος του χρόνου λήγει η θητεία τους, 
κάνει κάποιους να ανησυχούν ιδιαι-
τέρως. Σηµειωτέον, στο «στόχαστρο» 
του πρόεδρου του ΕΛΓΑ Ανδρέας Λυ-
κουρέντζου έχει µπει εδώ και καιρό ο 
προϊστάµενος του υποκαταστήµατος 
του ΕΛΓΑ Λάρισας Μ. Λιόντος, για τον 
οποίο έχει εκφράσει ανοικτά παράπο-
να για την αποτελεσµατικότητα του.

Καραµελοποίηση στο βαµβάκι
Οι τελευταίες καταστροφές από τις 

θεοµηνίες «Αθηνά» και «Μπάλλο» επι-
τάσσουν την άµεση επίσπευση της δια-
δικασίας εξατοµίκευσης των ζηµιών, ά-
µεσα, µε τη λήξη των δηλώσεων ζηµιάς 
στους ανταποκριτές των δήµων και την 
έναρξη των εκτιµήσεων από γεωπόνους 
του ΕΛΓΑ. Πάντως, αποζηµιώσεις πριν 
τα Χριστούγεννα προανήγγειλε προ η-
µερών από τη Λάρισα ο πρόεδρος του 
ΕΛΓΑ, µετά από ευρεία σύσκεψη στην 
Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Έκδηλη, εν τω µεταξύ είναι η απογο-
ήτευση των βαµβακοπαραγωγών  Θεσ-
σαλίας, οι οποίοι µετά από ένα δεκαή-
µερο βροχών -όπως αναφέρουν- φο-
βούνται ότι η παραγωγή τους υπέστη 
τόσο ποσοτικές απώλειες όσο και ποι-
οτική υποβάθµιση. «Το γεγονός αυτό 
είναι επιζήµιο για τα έσοδά τους και 
δηµιουργεί κατήφεια σε µια χρονιά, 
που η υψηλότερη από τα προηγούµε-
να χρόνια τιµή του προϊόντος, προκά-
λεσε αρχικά «χαµόγελα» στην έναρ-
ξη της συγκοµιδής. Υπάρχουν χωριά 
όπου το µεγαλύτερο ποσοστό της σο-
δειάς δεν έχει συγκοµιστεί και παραγω-
γοί που δεν έχουν µαζέψει ούτε στρέµ-
µα βάµβακος», αναφέρει ο βουλευτής 
Λαρίσης της Ν∆ Μάξιµος Χαρακόπου-
λος σε ερώτησή του στον υπουργό Α-
γροτικής Ανάπτυξης  Σπήλιο Λιβανό, 
ζητώντας άµεση ενεργοποίηση των µη-
χανισµών του ΕΛΓΑ.

Μεγάλες είναι οι ζηµιές που έχουν υ-
ποστεί καλλιέργειες στην Περιφερεια-
κή Ενότητα Τρικάλων από τις τελευταί-
ες έντονες βροχοπτώσεις, σύµφωνα µε 
στοιχεία της ∆ΑΟΚ, που δόθηκαν σήµε-
ρα στη δηµοσιότητα. Ειδικότερα, επλή-
γησαν καλλιέργειες µε βαµβάκι σε έ-
κταση 20.000 στρεµµάτων ασυγκόµι-
στων επί συνόλου 100.000 στρεµµάτων 
καλλιεργουµένων στην ΠΕ Τρικάλων, 
όπου οι βροχές δηµιούργησαν καρα-
µελοποίηση του καρπού.

χωρίς να συµπεριλαµβάνεται στην τιµή 
αυτή το πριµ σπόρου και τα µεταφορικά. 
Όπως εκτιµούν ορισµένοι, οι ανάγκες 
φέτος είναι τέτοιες, που αφήνουν ελά-
χιστα περιθώρια στις επιχειρήσεις µετα-
ποίησης να… «ψειρίσουν» την πρώτη ύ-
λη, ενώ άλλωστε τα περιθώρια κέρδους 
για την εκκόκκιση παραµένουν υψηλά. 
Ήδη πριν από τις βροχές του Οκτώβρη, 
οι αποδόσεις ήταν µειωµένες σε αρκε-
τά παραγωγικά κέντρα, εξαιτίας του α-
κραίου καύσωνα και της λειψυδρίας το 
περασµένο καλοκαίρι. Πλέον οι υψη-
λότερες µεσοσταθµικές αποδόσεις εί-
ναι στα 316 κιλά ανά στρέµµα στην Αι-
τωλοακαρνανία, µε τις Σέρρες και τον 
Έβρο να βρίσκονται στα 72 και 25 κι-
λά αντίστοιχα, λόγω της καθυστέρησης 
στη συγκοµιδή. 

Σηµειωτέον αλυσιδωτές επιπτώσεις 
στο παραγωγικό δυναµικό της χώρας 
επιφέρει η εικόνα που έρχεται από τα 
χωράφια της χώρας το τελευταίο διάστη-
µα, µε τα λιµνάζοντα νερά έπειτα από 
τις βροχές να µην υποχωρούν, όσο τα 
φουσκωµένα χώµατα δυσκολεύουν το 
έργο της σποράς. 

Απώλειες
Έκδηλη η 

απογοήτευση 
των βαµβακο-

παραγωγών Θεσ-
σαλίας, οι οποίοι 
µετά τις βροχές 
φοβούνται ότι 
η παραγωγή 
τους υπέστη 

τόσο ποσοτικές 
απώλειες όσο 
και ποιοτική 
υποβάθµιση

Οι θεομηνίες φέρνουν κρίσεις 
και στους προϊσταμένους του ΕΛΓΑ

Μένουν πίσω 
οι φθινοπωρινές 
σπορές

Σύµφωνα µε όσα 
λένε παραγωγοί στην 
Agrenda, εφόσον 
επιµείνει η υγρασία και 
τα φουσκωµένα χώµατα, 
δύσκολα θα µπορέσουν 
να σπείρουν τόσο στα 
άδεια όσο κυρίως στα 
χωράφια που τώρα 
υπάρχουν ασυγκόµιστα 
βαµβάκια. Αν µέχρι τα 
µέσα ∆εκεµβρίου οι 
καιρικές συνθήκες δεν 
βοηθήσουν τα χωράφια 
να στεγνώσουν, τότε τα 
περιθώρια σποράς 
σκληρού στενεύουν, 
µε τους περισσότερους 
να κατευθύνονται στις 
επιλογές που δίνουν 
οι εαρινές σπορές.
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Ξεσηκωμός 
για εταιρείες 
στη θέση 
Λαϊκών
Με πανελλαδικό συλλαλητήριο την 
∆ευτέρα, 25 Οκτωβρίου, στην Αθήνα, 
ξεκινούν κινητοποιήσεις οι 
παραγωγοί Λαϊκών Αγορών ενάντια 
στο νέο σχέδιο νόµου του 
υπουργείου Ανάπτυξης για το 
υπαίθριο εµπόριο, το οποίο όπως 
λένε «ονειρεύεται» αγορές 
υποκαταστήµατα µεγάλων εταιρειών.
Τα παραπάνω αποφασίστηκαν κατά 
την διάρκεια της πρώτης 
προγραµµατισµένης ηµερίδας της 
Γενικής Συνοµοσπονδίας, η οποία 
πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη 20 
Οκτωβρίου, σε κλίµα οµοψυχίας και 
ενότητας παρουσία όλων των 
Οµοσπονδιών και βουλευτών της 
συµπολίτευσης και των κοµµάτων της 
αντιπολίτευσης. Είχε προηγηθεί η 
ενηµέρωση επί των τοποθετήσεων 
όλων των εµπλεκοµένων φορέων 
κατά την διάρκεια επεξεργασίας του 
νοµοσχεδίου από την ∆ιαρκή 
Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου 
της Βουλής, όπου καλέστηκαν να 
εκθέσουν τις απόψεις τους.
Το εν λόγω νοµοσχέδιο, όπως λένε, 
περνάει στους επαγγελµατίες των 
λαϊκών αγορών υποχρεώσεις που 
ισχύουν για σούπερ µαρκετ που 
έχουν τζίρο πάνω από 90 εκατ. ευρώ 
ενώ την ίδια στιγµή τους βάζει 
πρόστιµα που δεν πληρώνουν ούτε 
τα σούπερ µάρκετ, όπως την 
αφαίρεση της άδειας, την απώλεια 
της θέσης.
Μάλιστα, σύµφωνα µε τον τοµεάρχη 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας του 
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και βουλευτή Β’ 
Θεσσαλονίκης, Σ.Φάµελλο η Βουλή 
δεν ξέρει τι νοµοσχέδιο θα κληθεί να 
ψηφίσει, καθώς έχουν κατατεθεί 
αιτήµατα ακύρωσης πολλών άρθρων 
από τους βουλευτές της Ν∆ και 
φυσικά από όλα τα κόµµατα της 
αντιπολίτευσης, ενώ ο στόχος του 
νοµοσχεδίου έχει αποκαλυφθεί και 
έχει αποδοµηθεί πλήρως από τους 
παραγωγούς των Λαϊκών. Σηµείωσε 
δε ότι «το νοµοσχέδιο αυτό 
προβλέπει δεκαέξι Υπουργικές 
Αποφάσεις, οπότε κανείς δεν ξέρει 
ακόµα ούτε και τα είδη που θα 
πουλιούνται στις λαϊκές, ούτε τα τέλη 
των παραγωγών καθώς και τους 
κανόνες που θα θέσει στη συνέχεια, 
αδιαφανώς, η κυβέρνηση.».

Εμπνεύσεως Μελά η απόφαση 
θρυαλλίδα για τα βοσκοτόπια 
Ελαφρά τη καρδία φαίνεται πως την υπέγραψαν οι υπουργοί Σκρέκας και Λιβανός 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Σε σαφή κατεύθυνση προς τη δικαίωση της α-
νοµίας που έχει αναπτυχθεί τα προηγούµενα 
χρόνια στη διαχείριση δηµοσίων εκτάσεων χα-
µηλής βλάστησης, µοιάζουν να κινούνται οι τε-
λευταίες αλλαγές στην ΚΥΑ για την «Κατανοµή 
βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους της χώρας» 
την οποία συνυπογράφουν οι υπουργοί, Κώ-
στας Σκρέκας και Σπήλιος Λιβανός. 

Αυτό τουλάχιστον σηµατοδοτεί η θέσπιση ο-
ριζόντιων µειώσεων στον τρόπο κατανοµής των 
δηµόσιων βοσκήσιµων γαιών, κάτι που µειώ-
νει αντίστοιχα τα δικαιώµατα ενισχύσεων των 
επαγγελµατιών του κλάδου. 

Εµπνευστής της εν λόγω απόφασης είναι, ό-
πως όλα δείχνουν, ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ 
∆ηµήτρης Μελάς, στέλεχος µε µακρά διαδρο-
µή στα θέµατα της ΚΑΠ και µε βαριές ευθύνες 
όµως για θεσµικές παρεµβάσεις που αφήνουν 
περιθώρια σε καταστρατηγήσεις. Τις περισσό-
τερες φορές, µάλιστα, σε βάρος αυτών των επι-
λογών καλούνται να επωµισθούν οι πραγµα-
τικοί συντελεστές της αγροτικής παραγωγής.

Πιο συγκεκριµένα, η ιστορία έχει δείξει ότι ο 
σηµερινός πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει προσπα-
θήσει κι άλλες φορές να διορθώσει προηγούµε-
να λάθη (συνειδητά ή αθέλητα) και παραλήψεις 
της δηµόσιας διοίκησης, υιοθετώντας «λύσεις» 
οι οποίες συντηρούν και κάποιες φορές διευρύ-
νουν την αδικία. Θα µπορούσε να πει κανείς ό-
τι, πρωταρχικό ζητούµενο αυτών των παρεµβά-
σεων είναι να κρύβονται τα… σκουπίδια κάτω 
από το χαλί και να αποφεύγονται οι εκρήξεις.

Αυτή τη φορά, είναι ο χειρισµός στο θέµα των 
βοσκοτόπων (ρεπορτάζ σελ. 8) που έρχεται να 
«κουκουλώσει» την κακοδιαχείριση των προη-
γούµενων ετών και να µεταφέρει βάρη από «πα-
ράτολµες» πληρωµές ενισχύσεων (κυρίως από 
το Εθνικό Απόθεµα) σε παραγωγούς, οι οποίοι 
δεν φέρουν ευθύνη για τα καθέκαστα. 

Η µείωση κατά τα 2/3 της κατανοµής βοσκο-
τόπου για δηλωµένα µικρά ζώα κάτω του ενός 
έτους (0,05 ΜΜΖ από 0,15ΜΜΖ), η µειωµένη 
κατά 10% αναλογία κατανοµής για τη Νησιω-
τική Ελλάδα και την Κρήτη, η καθήλωση της 
κατανοµής των νεοεισερχόµενων στα όρια της 
Χωρικής Ενότητας, ο εγκλωβισµός των µετακι-
νούµενων στα επίπεδα της έδρας της εκµετάλ-
λευσης (συνήθως πεδινή), είναι κυριότερες από 
τις τροποποιήσεις που γίνονται στην απόφαση 
873/55993/20.05.2015. Κι αυτό την ίδια στιγ-
µή που δεν απαγορεύεται δια ροπάλου η κατα-
νοµή χορτολιβαδικών και µη καλλιεργήσιµων 
εκτάσεων, κατά βάση δηµόσιων και η ενερ-

γοποίηση -βάσει αυτών- άµεσων ενισχύσεων. 
Αντίθετα, προβληµατισµούς εγείρει η ρύθµι-

ση στο σηµείο 7 της ΚΥΑ, βάσει της οποίας «Για 
την πλήρη ενεργοποίηση των δικαιωµάτων βα-
σικής ενίσχυσης σε ΠΕ1 (βοσκότοποι) πρώτης 
χορήγησης έτους 2015, δύναται να κατανέµο-
νται επιλέξιµες εκτάσεις ισάριθµες µε την υπέρ-
βαση από τον αριθµό δικαιωµάτων των δηλού-
µενων επιλέξιµων εκτάσεων σε ΠΕ2 (αρόσιµα) 
και ΠΕ3 (µόνιµες) και σε µη κτηνοτρόφους». 

Ανεξαρτήτως πάντως των επιµέρους διευ-
θετήσεων, αυτό που µένει στους έχοντες γνώ-
ση του θέµατος, είναι ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζει 
να δίνει χώρο µε τις επιλογές του σε ένα «αό-
ρατο σύστηµα» που έχει µάθει καλά τις «χαρα-
µάδες» του θεσµικού πλαισίου και κινείται µε-
θοδικά στην κατεύθυνση της «άντληση» κοι-
νοτικών ενισχύσεων, χωρίς παραγωγικά εχέγ-
γυα, λειτουργώντας µονίµως στην γκρίζα ζώνη. 

Η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι η δράση του 
εν λόγω «συστήµατος επιτήδειων» έχει αρχίσει 
να γίνεται αντιληπτή στα ανώτερα κυβερνητι-
κά κλιµάκια και απασχολεί ζωηρά τον τελευ-
ταίο καιρό και το Μέγαρο Μαξίµου. Το θέµα εί-
ναι ότι οι πολιτικές φοβίες και οι αγωνίες επι-
βίωσης σε µια χαµηλότερη βαθµίδα, όπως αυ-
τή των ιθυνόντων της πλατείας Βάθη, σε συν-
δυασµό την σθεναρή αντίσταση που προβάλ-
λουν οι «παγιωµένες δοµές» της διοίκησης, µε 
τη χορηγία βέβαια τεράστιων ιδιωτικών συµ-
φερόντων που αναπτύσσονται σε πολλά επί-
πεδα (τεχνικοί σύµβουλοι, µελετητές, χρηµα-
τοοικονοµικές υπηρεσίες κ.α.) αλλοιώνουν τις 
άνωθεν κατευθύνσεις και συντηρούν ένα κλί-
µα λεηλασίας των κοινοτικών πόρων. 

Αόρατο σύστηµα
Αυτό που µένει, στους έχοντες 

γνώση του θέµατος µε τα 
βοσκοτόπια, είναι ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ 

συνεχίζει να δίνει χώρο µε τις 
επιλογές του σε ένα «αόρατο 
σύστηµα» που έχει µάθει τις 

χαραµάδες του θεσµικού πλαισίου
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Μόλις πέρυσι δηµοσιεύθηκε στην Ελλάδα 
σχετική έρευνα που καταγράφει την ποιοτική 
υπεροχή που έχει το µέλι της περιοχής Χαράδρα 
του Βίκου, το οποίο είναι ανώτερο του Μανούκα 
που πουλιέται 200 ευρώ, ενώ του Βίκου σε τιµή 
7 µε 10 φορές κάτω. Την εν λόγω αναφορά 
έκανε ο ∆ηµήτρης Κουρέτας, υπεύθυνος 
καθηγητής Φυσιολογίας – Τοξικολογίας στο 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας. Κατά τον ίδιο, µόλις 
τώρα ξεκίνησαν να ανακαλύπτονται περιθώρια 

πιστοποίησης που θα µπορούσαν να 
εξασφαλίσουν σηµαντική προστιθέµενη αξία στα 
αγροτικά προϊόντα, µε την εικόνα του κλάδου να 
αλλάζει προς το καλύτερο εντός της επόµενης 
διετίας, όπως εκτίµησε. 
«Στη κοιλάδα του Νέσσωνα, το αµύγδαλο στην 
συντριπτική του πλειοψηφία φεύγει ατυποποίητο 
και κανείς δεν παίρνει την προστιθέµενη αξία. 
Πρέπει να εφαρµόσουµε κάποιους ευρωπαϊκούς 
κανονισµούς που δεν τους γνωρίζουµε» δήλωσε.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Το ζήτηµα ρευστότητας των αγροτικών 
εκµεταλλεύσεων παγιώνεται στο δηµό-
σιο διάλογο, µε τις τράπεζες να παίρ-
νουν πλέον σαφείς κατευθύνσεις α-
πό την πολιτεία ώστε να κάνουν ουσι-
αστική δουλειά στον αγροτικό τοµέα, 
αναλαµβάνοντας και αυτές το κοµµά-
τι ρίσκου που τους αναλογεί σε οποια-
δήποτε επιχειρηµατική προσπάθεια.

Στην ανάγκη αναπροσαρµογής των 
εργαλείων του Ταµείου Εγγυήσεων 
προκειµένου να προωθηθούν τα ανα-
πτυξιακά αιτήµατα που διατυπώνει ο 
αγροτικός κλάδος επανήλθε και ο υ-
πουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, από 
το Ζάππειο και το Olympia Forum την 
περασµένη Πέµπτη 21 Οκτωβρίου. 

Η εικόνα που στέλνει τα τελευταία 
χρόνια ο κλάδος είναι αντιφατική, α-
φού από την µια προκύπτουν δεδοµένα 
κερδοφορίας και ανταποδοτικότητας, 
ενώ από την άλλη διαπιστώνεται ου-
σιαστικό πρόβληµα χρηµατοδότησης. 

Ενδεικτικό της απουσίας διάθεσης 
για προώθηση επενδυτικών πλάνων 
αγροτών, είναι η έγκριση µόλις 70 σε 
σύνολο 1.200 αιτήσεων χρηµατοδότη-
σης από τις τράπεζες, µέσα από τους 
πόρους του Ταµείου Εγγυήσεων. «Οι 
τράπεζες χρειάζεται να βγάλουν ευνο-
ϊκά πακέτα για τους αγρότες» επεσή-
µανε ο υπουργός µε αφορµή τα ανα-
ξιοποίητα 480 εκατ. ευρώ του εν λό-
γω ταµείου, εκ των οποίων µόλις 4 ε-
κατ. έχουν εκταµιευθεί, υπογραµµίζο-
ντας ότι είναι αναγκαίο να πάψουν οι 
απαιτήσεις εκ µέρους των τραπεζών για 
προσωπικές εγγυήσεις αγροτών προ-
κειµένου να εκταµιευθεί κάποιο επι-
χειρηµατικό δάνειο. «Να δουλέψουν 
ανοιχτά οι τράπεζες, να πάρουν κι αυ-
τές το ρίσκο σε έναν επιχειρηµατικό 
κλάδο που βλέπουµε ότι επικερδής και 
να αναπτυχθούµε πιο γρήγορα» είπε.

Ζητούµενο ο έλεγχος της αγοράς 
Αφιερωµένο στην τοπική και περιφε-

ρειακή διακυβέρνηση και πολιτική συ-
νοχή, στόχος του συνεδρίου Olympia 
Forum που ολοκληρώνει τις εργασίες 
του στις 23 Οκτωβρίου, είναι η προώ-
θηση και ανταλλαγή καλών πρακτικών 
για τις προκλήσεις της Περιφερειακής 
Ανάπτυξης. Σε συζήτηση για τον ρόλο 
του αγροτικού τοµέα στην περιφερει-
ακή ανάπτυξη, την οποία συντόνισε ο 
εκδότης της Agrenda Γιάννης Πανά-
γος, τοποθετήθηκε και ο περιφερει-
άρχης Ηπείρου Αλέκος Καχριµάνης, 
δίνοντας έµφαση στις ελλείψεις του 
κτηνοτροφικού τοµέα. «∆εν µπορείς 
να πηγαίνεις στην αγορά και να βλέ-
πεις ελληνικό γιαούρτι από τη Λετο-
νία. Αυτό καλούµαστε άµεσα να διορ-
θώσουµε. Λανθασµένη η κατάργηση 
του φρέσκου γάλακτος για το γιαούρ-

τι, που σχεδόν διέλυσε την ελληνική α-
γελαδοτροφία» σχολίασε ο περιφερει-
άρχης, εκτιµώντας πως ζητήµατα δια-
σφάλισης των ελληνικών προϊόντων 
σε επίπεδο ελέγχων θα επιλυθούν προ-
σεχώς. «Θα αλλάξουν τα πράγµατα αν 
εφαρµοστεί το Άρτεµις 2. Ό,τι έρθει α-
πό εσωτερικό η εξωτερικό θα ακολου-
θήσει τη διαδροµή του προϊόντος ως 
το ράφι. Θα αναγράφεται κάθε ποσό-
τητα στο σύστηµα, τι µπήκε, τι έφυγε, 
που πήγε, το τιµολόγιο», είπε.

Χρηµατοδότηση σχηµάτων αγροτών  
Μέγα λάθος στη διαχείριση των κοι-

νοτικών πόρων έως σήµερα, το γεγονός 
ότι ποτέ δεν συνδέθηκε σε προγράµµα-
τα ΕΣΠΑ ο δευτερογενής µε τον πρω-
τογενή τοµέα, επεσήµανε ο Πλάτων 
Μαρλαφέκας, αντιπρόεδρος της Lux 
και επικεφαλής µάρκετινγκ και εξαγω-

γών της εταιρείας. «∆εν υπάρχει πρό-
γραµµα κάθετο ώστε να µαζέψω καλ-
λιεργητές πορτοκαλιών να κάνουµε 
µία επένδυση κοινή, ώστε να έχουµε 
όλη αυτή την υπεραξία. Ποτέ δεν έχει 
υπάρξει επαρκής συνεννόηση µεταξύ 
ΥΠΑΑΤ µε το υπουργείου Ανάπτυξης. 
Αυτό το πρόβληµα έρχεται χρόνια πί-
σω και για αυτό δεν έχουµε καλή µε-
ταποίηση στον αγροτικό τοµέα», επε-
σήµανε ο κ. Μαρλαφέκας.

Στο πάνελ συµµετείχε και ο Θω-
µάς Αραπογιάννης, Agriculture Vice 
President, TUV Hellas, ο οποίος τόνι-
σε το έλλειµµα στην εκπαίδευση, πα-
ρότι τελευταία έχουν γίνει σηµαντικά 
βήµατα. Ο Μανώλης Παναγιωτόπου-
λος, Country Commercial Lead, Crop 
Science, Bayer Hellas, αναφέρθηκε και 
αυτός στο θέµα της εκπαίδευσης και 
της βιώσιµης παραγωγής.

Δάνεια ζητάει 
ο Λιβανός, ελέγχο 

αγοράς ο Καχριμάνης
Κεφάλαιο για την 

αγροτική ανάπτυξη 
η ενσωμάτωση της 
νέας τεχνολογίας, 

τόνισαν στο Olympia 
Forum σημαίνοντα 

στελέχη του 
αγροτικού χώρου

Εµπεδώνεται σταδιακά 
ότι η πιστοποίηση 

δίνει πριµ στον αγρότη 

Εγγυήσεις
Είναι αναγκαίο να πάψουν οι 
απαιτήσεις εκ µέρους των 
τραπεζών για προσωπικές 
εγγυήσεις αγροτών 
προκειµένου να εκταµιευθεί 
κάποιο επιχειρηµατικό 
δάνειο, λέει ο υπουργός.

Λετονία
Στις ελλείψεις του 
κτηνοτροφικού τοµέα εξαιτίας 
λανθασµένων πολιτικών 
αναφέρθηκε κατά την 
παρέµβαση του ο 
περιφερειάρχης Ηπείρου, 
λέγοντας πως «δεν µπορείς να 
πηγαίνεις στην αγορά και να 
βλέπεις ελληνικό γιαούρτι από 
τη Λετονία».

Συνεννόηση
Ποτέ δεν έχει υπάρξει 
επαρκής συνεννόηση µεταξύ 
ΥΠΑΑΤ και υπουργείου 
Ανάπτυξης σηµείωσε ο 
αντιπρόεδρος της Lux, για 
αυτό και δεν έχουµε, όπως 
εκτίµησε, καλή µεταποίηση 
στον αγροτικό τοµέα.



Σάββατο 23 & Κυριακή 24 Oκτωβρίου 2021Agrenda48 ΑΓΡΟΣΧΟΛΟΣ

ΓΙΑΝ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
«Αυτός ο χρόνος ήταν 
τροφή για σκέψη.[…]
Θυµηθήκαµε την ιστορία 
µας. Όλα αυτά βοήθησαν 
τον κόσµο να συµµετέχει 
σε όσα τον ενδιαφέρουν. 
Η κοινωνία θέλει να έχει 
λόγο, να παίρνει µέρος[…] 
Ο Έλληνας έχει τεράστιες 
αντοχές, ανοιχτό µυαλό και 
µπορεί να τα καταφέρει».

ΒΙΚΥ ΚΟΥΛΙΑΝΟΥ 
ΜΟΝΤΕΛΟ
«Υπάρχουν φορές που 
ξαφνικά όλος ο κόσµος 
γίνεται µια τεράστια αγκαλιά 
και κλείνει µέσα της όλα τα 
σπουδαία συναισθήµατα της 
ψυχής και του µυαλού  σας. 
Ευχαριστώ για την τόση 
αγάπη. Με συγκίνησαν τα 
λόγια, τα πόστ, γιατί 
έκρυβαν τόση αγάπη! (σ.σ 
για συµµετοχή στο GNTM)».

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ 
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΚΙΝΑΛ
«Χρειαζόµαστε µια Νέα 
Αλλαγή. Γι’ αυτό η 
∆ηµοκρατική Προοδευτική 
Παράταξη χρειάζεται να 
ξαναγίνει µεγάλη. 
Αποφάσισα να θέσω 
υποψηφιότητα για την 
ηγεσία του Κινήµατος. Θα 
συµβάλω µε όλες µου τις 
δυνάµεις για να ξαναγίνει 
η παράταξη µας ισχυρή».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΠΑΙΖΕΙ Ο ΚΕ∆ΙΚΟΓΛΟΥ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΑ ΠΟΥ ΑΛΛΑΞΕ Ο ΛΙΒΑΝΟΣ

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

Προσκλητήριο
Μετά τον πρόεδρο του 
ΟΠΕΚΕΠΕ, σειρά να 
επισκεφτεί την περιοχή της 
Πέλλας και να έχει επαφές 
µε οργανώσεις παραγωγών, 
µαθαίνουµε ότι παίρνει 
η πολιτική ηγεσία του 
υπουργείου της πλατείας. 
Υπάρχει προσκλητήριο να 
µεταβούν εντός του Νοεµβρίου 
στην περιοχή τόσο ο Σπήλιος 
όσο και ο συγγραφέας Γενικός. 

Λίρα
Άφαντοι για την ώρα οι Τούρκοι 
έµποροι που απορροφούν 
µεγάλες ποσότητες ελληνικού 
ρυζιού από τον κάµπο ∆υτικής 
Θεσσαλονίκης. Η εξήγηση, όπως 
έλεγε φίλος της στήλης από τη 
Χαλάστρα, σε ένα µεγάλο 
βαθµό, κρύβεται πίσω από την 
κατρακύλα της τουρκικής λίρας. 
Παρ’ όλα αυτά, τα µηνύµατα από 
την Ευρώπη και τις Βαλκανικές 
χώρες, είναι ενθαρρυντικά…

Μέτωπα
Στα ύψη παραµένουν τα 
αγροτικά κόστη από το 
ενεργειακό και πληθωριστικό 
ράλι που αποτυπώνονται σε 
λογαριασµούς ρεύµατος και 
υπηρεσίες. Στο κυβερνητικό 
επιτελείο προσδοκούν σε 
αποκλιµάκωση της κατάστασης 
µέχρι τις γιορτές, ενώ η 
Κουµουνδούρου πιέζει για 
ειδικές ενισχύσεις, επιστροφή 
ΕΦΚ πετρελαίου. Έωλα…

Στα αναχώµατα βούλιαξε η αγροτική πολιτική

Ο Σπήλιος, αφού τον ψάχνανε οι συντοπίτες αγρότες για το βούλιαγ-
µα των καλλιεργειών τους από τον «Μπάλλο», αφού υποχώρησε η 
στάθµη βρέθηκε στην Αιτωλοκαρνανία για επιτόπιο έλεγχο επανα-
λαµβάνοντας το τροπάρι για άµεσες αποζηµιώσεις… Σηµειωτέον, 
ο κόσµος ειδικά στον κάµπο του Λεσινίου φώναζε για παντελή α-
πουσία της κρατικής µηχανής και τον τοπικών αρχόντων την ώρα 
της… µάχης µε τα πληµµυρικά φαινόµενα πιο έντονα ελλείψει υπο-
δοµών (αναχώµατα, αντιπληµµυρικά, φράγµατα κλπ). Πάντως, δρο-
µολογούνται συσκέψεις, µελέτες, αναθέσεις έργων, κονδύλια από 
το Ανάκαµψης, αρκεί βέβαια να µην έρθει σύντοµα…νέα θεοµηνία.

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Αν πάρει απάντηση 
ο Μάξιµος γιατί δεν 
δόθηκε ενίσχυση λόγω 
κορωνοϊού στο βαµβάκι
τότε θα πάρει και για το 
αν θα τρέξουν έγκαιρα 
οι αποζηµιώσεις για 
τις πληµµύρες του 
«Μπάλλου» στα 
βαµβακοχώραφα. 
∆ηλαδή φέτααα!

Αλήθεια τι απέγινε 
το πολυθρύλητο 
νέο θεσµικό πλαίσιο 
για την προστασία 
των ΠΟΠ, µε τα 
αυστηρά πρόστιµα; 
Γιατί προς ώρας, 
µόνο προσωρινές 
ανακλήσεις 
πιστοποίησης ΠΟΠ και 
πρόστιµα εκτός της 
απόφασης Βορίδη.

Υβρίδια
Με κινέζικο κι 

αργεντίνικο αράπικο φιστίκι, 
αναµένεται να πληµµυρίσει 
η εγχώρια αγορά φέτος, 
µετά τη σχεδόν 
ολοκληρωτική καταστροφή 
που έχει υποστεί η ελληνική 
παραγωγή από το 
«Μπάλλο». 

Στο νοµό Σερρών από τα 
περίπου 7.500 στρέµµατα, 
ζήτηµα να έχει αλωνιστεί 
λίγο πάνω από 5%, ενώ από 
την εναποµείνασα 
παραγωγή ένα µέρος της 
έχει, ήδη, σαπίσει.

Και το υπόλοιπο, αν ο 
καιρός δεν ευνοήσει, µε 
ήλιο και αέρα για να 
στεγνώσουν οι λάσπες, 
κινδυνεύει άµεσα και αυτό 
να χαθεί. Για ανάλογα 
προβλήµατα και σε 
Καλαµάτα – Πύργο, µιλούν 
µεταποιητές.

;

ΑΓΚΙΜΠΟΥ ΚΑΜΑΡΑ 
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ
«∆εν περίµενα ότι θα 
συµβεί κάτι τέτοιο στον 
Ολυµπιακό. Να έχω τόσο 
µεγάλη πρόοδο και εξέλιξη 
σε τόσο µικρό χρονικό 
διάστηµα. Από την πρώτη 
στιγµή κέρδισα την 
εµπιστοσύνη του προπονητή 
µου. Με βοήθησαν πολύ 
και τα άλλα «αδέρφια» µου 
στην οµάδα».

Τελικά, αντί 
για αθλητικά, 
καλύτερα 
να φορούσα 
γαλότσες!

«Είµαστε έτοιµοι. Θα τρέξει το σύστηµα και οι 
πληρωµές θα γίνουν κανονικά το τελευταίο 
δεκαήµερο του Οκτωβρίου του τρέχοντος µήνα». 
Αυτό διαβεβαίωσε ο υφυπουργός Στύλιος από το 
βήµα της Βουλής, έτσι για να καθησυχάσει, όπως 
είπε, τους αγρότες. Μάλιστα θύµισε πότε έγιναν 
και οι αντίστοιχες παλαιότερων χρόνων πληρωµές. 
«Το 2020 το 70% της βασικής ενίσχυσης του 
έτους πληρώθηκε στις 21 Οκτωβρίου. Το 2019 
πληρώθηκε στις 24 Οκτωβρίου. Το 2018 στις 26 
Οκτωβρίου, το 2017 πληρώθηκε στις 24 
Οκτωβρίου και ο 2016 στις 27 Οκτωβρίου». Άρα, 
τι; ρωτάνε οι παραγωγοί. Φέτος το πάνε αργότερα 
από κάθε άλλη χρονιά; 

Όσο για το πληροφοριακό σύστηµα, ο 
υφυπουργός Στύλιος τα ξεκαθάρισε όλα: «Είµαστε 
σε δοκιµαστική λειτουργία στο σύστηµα του 
ΟΠΕΚΕΠΕ και µπορεί να ανταπεξέλθει το σύστηµα 
να γίνει η πληρωµή. Είµαστε προετοιµασµένοι. 
∆εν υπάρχει, λοιπόν, κανένας λόγος να 
ανησυχούµε τους παραγωγούς». Γι’ αυτό δεν 
ανησυχούν οι παραγωγοί….. Ουφ! 

Οι κτηνοτρόφοι, πάντως, ψάχνουν τον Λιβανό, 
ζητώντας τηλεδιάσκεψη αφενός για το ζήτηµα 
της διαχείρισης του δυσβάστακτου κόστους στις 
ζωοτροφές και αφετέρου για την τροποποιηµένη 
ΚΥΑ  µε την κατανοµή των βοσκοτόπων, της 
οποίας αιτούνται την απόσυρση, δεδοµένου ότι 
«ψαλιδίζει» ενισχύσεις και δικαιώµατα. Εν 
αναµονή της απάντησης του υπουργού…. Πριν 
την πληρωµή του τσεκ; Μετά, µε τις αντιδράσεις 
των παραγωγών οξυµένες από τα ποσά που θα 
αντικρύσουν; 

∆εσµεύτηκε, σου λέει, πριν λίγες µέρες από τη 
Λάρισα, ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ για αποζηµιώσεις 
στα βαµβάκια της Καρδίτσας που χτυπήθηκαν από 
το πρόσφατο χαλάζι. Όσο για το ποσό, κάτι 
ακούγεται για 43 λεπτά το κιλό, όταν η τρέχουσα 
εµπορική τιµή είναι πάνω από 70 λεπτά. Άδικο, 
λένε οι παραγωγοί, ενώ οι τιµές των εφοδίων, άρα 
και τα καλλιεργητικά έξοδα είναι στα ύψη.

∆εν τους έφτανε η µειωµένη σοδειά λόγω 
καύσωνα το καλοκαίρι και η ακαρπία, ήρθαν και οι 
βροχές και δεν έχουν µαζέψει φασόλι για φασόλι 
στη Μακεδονία. Όχι µόνο γιατί έχουν 
καθυστερήσει πάνω από ένα µήνα, αλλά και 
επειδή χρειάζονται τουλάχιστον µια εβδοµάδα 
καλοκαιρία για να µπορέσουν να συγκοµίσουν. Οι 
αρµόδιοι του ΕΛΓΑ πάντως από τον περασµένο 
µήνα τους υποσχέθηκαν οριζόντια αποζηµίωση για 
την ακαρπία, χωρίς όµως ακριβές ποσό. 

Όσο για τη φετινή παραγωγή φασολιών στις 
Πρέσπες, η οποία ανέρχεται περί τους 3.500 
τόνους µια κανονική χρονιά, εκτιµάται ότι θα 
φτάσει µόλις τους 500 τόνους. Ακόµα και οι 
εισαγωγές που γίνονται από την Κίνα, τώρα µε τις 
υψηλές τιµές στα µεταφορικά, κι αυτές δύσκολες 
µοιάζουν.    Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Α
υτή τη φορά, τη συζή-
τηση για τις πληρωµές 
στη Βουλή την απέφυγε 
ο Σπήλιος και παρότρυ-

νε να τα πει ο Στύλιος! Ο τελευταί-
ος µας διαβεβαίωσε λοιπόν, ότι το 
πληροφοριακό σύστηµα, λειτουρ-
γεί και οι αγρότες θα πληρωθούν! 
∆εν µας είπε, ούτε πότε ακριβώς, 
ούτε πόσο ακριβώς, ούτε βέβαια, 
γιατί τόσο ακριβώς. Μας είπε µό-
νο ότι θα πληρωθούν. Και µας εί-
πε αυτό µόνο, γιατί, µιλάµε για 
προκαταβολή! Που σηµαίνει ότι, 
λίγο πολύ όλοι κάτι θα πάρουν! 
Άλλωστε, στο τέλος τον ξυρίζουν 
τον γαµπρό. Με την εκκαθάριση! 

Όπως του Βορίδη
ΘΥΜΟΣΑΣΤΕ τι είχε γίνει πέρσι 
τον ∆εκέµβριο µε την εκκαθάρι-
ση! Ακόµα και ο πολλά αντιλαµ-
βανόµενος εκ των προτέρων, Βο-
ρίδης, είχε πέσει από τα σύννεφα 
όταν κατάλαβε το κάζο που του εί-
χε στήσει… η συντεχνία του ΟΣ-
∆Ε! Έτρεχε και δεν έφτανε να δώ-
σει συµπληρωµατική ενίσχυση µια 
βδοµάδα µετά την εκκαθάριση. Και 
φυσικά, ακόµα υπάρχει υπόλοιπο 
οφειλής, προς όλους τους δικαι-
ούχους (οριζόντια µείωση λέγε-
ται αυτό) που δεν έχει καλυφθεί 
για να απολαµβάνουν παχυλές ε-
νισχύσεις κάτι αχρείοι που δεν έ-
χουν δει στη ζωή τους στρούγκα!

Πικραμύγδαλα
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ µαθαίνω ότι εκτός α-
πό αγριελιές, που, µόνο στη ∆υ-
τική Μακεδονία έχουν δηλω-
θεί 60.000 στρέµµατα, στην 
ίδια περιοχή, από το ίδιο α-
όρατο σύστηµα, έχουν δη-
λωθεί, σε δηµόσιες εκτά-
σεις πάντα, αλλά 10.000 
στέµµατα µε αµυγδαλιές. 
Σηµειωτέον ότι οι κατα-
γεγραµµένες αµυγδαλιές 
στη ∆υτική Μακεδονία εί-
ναι µόλις 400 στρέµµατα. 
Όλοι οι άλλοι τις δηλώνουν 
για το… Εθνικό Απόθεµα και 
φυσικά γιατί είναι µέσα στο σύ-

στηµα και ξέρουν καλά ότι κανέ-
νας δεν θα ψάξει να τους βρει.   

Βάπτισμα πυρός
ΚΑΠΟΙΑ από αυτά τα στοιχεία, κα-
τατέθηκαν µεσοβδόµαδα, µε κω-
δικούς και ΑΦΜ, (βάσει δηλώσε-
ων ΟΣ∆Ε), από εκπροσώπους ορ-
γανώσεων κτηνοτρόφων στον υ-
φυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, 
Σίµο Κεδίκογλου. Ο τελευταίος, 
όπως κι ο Βορίδης πέρσι, έπεσε 
από τα σύννεφα. Λέγεται ότι α-
πό εκείνη την ηµέρα τον έχουν 
ζώσει τα φίδια. Όχι τίποτα άλλο, 
αλλά σε λίγες µέρες θα πρέπει, 
ως αρµόδιος για την κτηνοτρο-
φία, να είναι αυτός που θα υπο-
γράψει τις κατανοµές των βοσκο-
τόπων. Κι αυτό βέβαια, βάσει της 
ΚΥΑ που του σέρβιρε ο προϊστά-
µενος του, Σπήλιος Λιβανός (µαζί 
µε τον Σκρέκα), χωρίς ο ίδιος να 
έχει την παραµικρή ενηµέρωση. 

Σιγανοπαπαδιά
ΠΕΡΙΤΤΟ να πούµε ότι και στους 
προϊσταµένους του, την εν λόγω 
επίµαχη απόφαση την σέρβιρε 
χωρίς πολλές εξηγήσεις, ο ειδή-
µων περί τα χορτολιβαδικά (κτη-
νίατρος γαρ) και εν «πολλαίς α-
µαρτίαις» περιπεσών όσο διαχει-
ρίζεται δηµόσια ζητήµατα και ει-
δικότερα κοινοτικές ενισχύσεις, 
σήµερα, πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, 
∆ηµήτρης Μελάς. Θυµάµαι τη για-
γιά µου που έλεγε, χατίρι τον έ-
ναν, χατίρι τον άλλο, κανένα παι-
δί από τον άντρα µου! Κάπως έτσι 

τείνει να καταλήξει η διαχείρι-
ση των κοινοτικών ενισχύσε-

ων, γιατί, κανένας δεν δεί-
χνει διατεθειµένος να σπά-
σει αυγά. Ο εν λόγω πρό-
εδρος δε, µοιάζει να είναι 
ο πλέον επιδέξιος στο να 
κρύβει τα σκουπίδια κάτω 
από το χαλί. Τόσα χρόνια 
στον ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν έ-
χει αρθρώσει λέξη για τα 
επίµαχα βοσκοτόπια µε τις 
αγριελιές και τα πικραµύ-
γδαλα ανά την επικράτεια.

Ο εν λόγω 
πρόεδρος δε, 
µοιάζει να είναι ο 
πλέον επιδέξιος 
στο να κρύβει τα 
σκουπίδια κάτω 
από το χαλί. Τόσα 
χρόνια στον 
ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν 
έχει αρθρώσει λέξη 
για τα επίµαχα 
βοσκοτόπια µε τις 
αγριελιές και τα 
πικραµύγδαλα ανά 
την επικράτεια   

Π
ράσινα χρηµατοοικονοµικά, πρά-
σινη τραπεζική, πράσινες επενδύ-
σεις - σε µια εποχή κλιµατικής αλ-
λαγής, οι κεφαλαιαγορές προφα-

νώς θέλουν να βοηθήσουν στον απαραίτητο 
µετασχηµατισµό των οικονοµιών µας. ∆υστυ-
χώς, το κράτος παρεµβαίνει ολοένα και περισ-
σότερο σ’ αυτές τις αγορές µε τρόπο ο οποίος 
θα αποδειχθεί αντιπαραγωγικός, επειδή πέ-
φτει στην ίδια πνευµατική παγίδα που παγί-
δευε κάποτε τους υπευθύνους κεντρικού σχε-
διασµού της Σοβιετικής Ένωσης.

Το πρόβληµα έχει να κάνει µε τους ορισµούς 
και το ποιος τους αναλαµβάνει. Τι ακριβώς µε-
τρά ως «πράσινη»-καθαρή ενέργεια (έναντι της 
καφέ-«βρώµικης»); Εάν η αξιολόγηση αυτή α-
φεθεί στις αποκεντρωµένες αγορές, έχουν πολ-
λές πιθανότητες να διαθέσουν αποτελεσµατι-
κά το αναγκαίο κεφάλαιο. Εάν αφεθεί στους 
γραφειοκράτες, το κεφάλαιο θα σπαταληθεί, 
εµποδίζοντας τις προσπάθειές µας ενάντια 
στην υπερθέρµανση του πλανήτη. Η Ευρωπα-
ϊκή Ένωση, για παράδειγµα, µόλις εξέδωσε το 
µεγαλύτερο πράσινο οµόλογο της ιστορίας, ε-
νώ δανείστηκε την πράσινη ετικέτα από κατη-
γορίες και µεθοδολογίες του ιδιωτικού τοµέα.

Ωστόσο, η ΕΕ εργάζεται σταθερά για να ο-
λοκληρώσει τη δι-
κή της ταξινόµηση 
(taxonomy). Αυτή εί-
ναι µια πιο «πλουµι-
στή» λέξη έναντι της 
πιο κλασικής αγγλι-
κής για την ίδια έν-
νοια (classification), 
την οποία οι περισ-
σότεροι άκουσαν τε-

λευταία φορά στο σχολείο όταν µάθαιναν για 
το σύστηµα του Carl Linnaeus που ταξινοµού-
σε τον βιολογικό κόσµο ανά βασίλεια και είδη.

Η ταξινόµηση της ΕΕ αποσκοπεί στο να α-
ποδίδει το πράσινο σήµα σε εταιρείες και δρα-
στηριότητες - ή να το στερεί - ώστε να «βοηθή-
σει να µετατοπιστούν οι επενδύσεις εκεί όπου 
είναι πιο αναγκαίες». Στο µέλλον, για παρά-
δειγµα, ένας δανειστής σε πιστοποιηµένη από 
την ΕΕ πράσινη επιχείρηση ενδέχεται να έχει 
το δικαίωµα να διατηρεί λιγότερα κεφάλαια έ-
ναντι του δανείου, ενώ ο δανειολήπτης θα ε-
ξαργυρώνει το πολυπόθητο «greenium» (πρά-
σινο premium) µε τη µορφή χαµηλότερου ε-
πιτοκίου. Οι δανειολήπτες χωρίς το σήµα θα 
πληρώνουν περισσότερα για κεφάλαιο. […]. 

Η ταξινόµηση της ΕΕ φαίνεται ακόµη πιο 
λανθασµένη όταν συνειδητοποιεί κανείς ότι 
είναι παρεµβατική έναντι µιας καλύτερης ευ-
ρωπαϊκής πολιτικής, η οποία θα µπορούσε να 
είναι φιλική προς την αγορά. […] Το αόρατο 
χέρι του Άνταµ Σµιθ θα αποφασίσει το καλύτε-
ρο µείγµα ανέµου, ήλιου, πυρηνικών, αερίου 
ή όποιας άλλης µορφής ενέργειας… 

*ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟ BLOOMBERG

Τα πάντα
«πράσινα»

ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΛΟΥΘ* 
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ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Επιµήκυνση της βλαστικής περιόδου στην 
πλειοψηφία των καλλιεργειών που απαντώ-
νται στον ελλαδικό χώρο και ξηρικά φαινόµε-
να διαβλέπει µελέτη που εξετάζει τις συνέπει-
ες της κλιµατικής αλλαγής έως το 2065, προ-
κρίνοντας µέτρα προσαρµογής του πρωτογε-
νούς τοµέα στις νέες συνθήκες. Η διαφορο-
ποίηση και η εναλλαγή καλλιεργειών, η επι-
λογή καλλιεργειών που προσαρµόζονται κα-
λύτερα στις νέες κλιµατικές συνθήκες ανά πε-
ριοχή, η επιλογή καλυµµένων καλλιεργειών 
και η παραγωγή σε θερµοκήπια, καθώς και η 
πολύ προσεκτικά στοχευµένη αποστράγγιση 
γεωργικής γης (που µειώνει τη διάβρωση του 
εδάφους και τις επιπτώσεις των πληµµυρών) 
είναι επίσης απαραίτητα εργαλεία για την προ-
σαρµογή του πρωτογενούς τοµέα.

Στη νέα έρευνα της διαΝΕΟσις, η ερευνη-
τική οµάδα µε συντονιστή τον καθηγητή του 
ΕΚΠΑ Κωνσταντίνο Καρτάλη αναλύει τις συνέ-
πειες της κλιµατικής αλλαγής σε σχεδόν 850 
περιοχές της ελληνικής επικράτειας και για 
21 διαφορετικούς κλιµατικούς δείκτες για τις 
20ετίες 2026-2045 και 2046-2065 και για τρία 
από τα σενάρια (RCP 2.6: αισιόδοξο, RCP 4.5: 
µεσαίο, RCP 8.5: απαισιόδοξο) που έχει δια-
µορφώσει η «∆ιακυβερνητική Επιτροπή για 
την Αλλαγή του Κλίµατος» του ΟΗΕ (IPCC).

Οι ερευνητές, εστιάζοντας σε οκτώ από τις 
πιο σηµαντικές γεωργικές και κτηνοτροφι-
κές περιοχές της Ελλάδας (Αιτωλοακαρνανία, 
Θεσσαλία, Φθιώτιδα, Ηλεία, Έβρο, Ηράκλειο, 
Νοµό Θεσσαλονίκης και Κορινθία), χαρτογρά-
φησαν την υφιστάµενη παραγωγή, αξιολό-
γησαν τις πιέσεις που θα προκύψουν στις εν 

λόγω περιοχές και για ορισµένες καλλιέργει-
ες στο κοντινό µέλλον και πρότειναν µέτρα.

Σε κάποιες περιοχές, διαπίστωσαν, θα διευ-
ρυνθεί ή θα αλλάξει η δυνατότητα ανάπτυξης 
κάποιων καλλιεργειών (οι αυξηµένες θερµο-
κρασίες ωφελούν το βαµβάκι). Περιοχές που 
έως τώρα ήταν ακατάλληλες για την καλλιέρ-
γεια συγκεκριµένων ποικιλιών κρασιού, τώρα 
θα γίνουν κατάλληλες. «Η εκτιµώµενη αύξη-
ση της βλαστικής περιόδου διαµορφώνει ευ-
νοϊκότερες συνθήκες καλλιέργειας σε όλη 
την Ελλάδα», γράφουν οι ερευνητές «ενώ εί-
ναι πιθανόν ότι θα αυξηθούν οι περιοχές που 
θα είναι κατάλληλες για καλλιέργεια». Επι-
πλέον, σε όλα τα σενάρια µειώνεται ο κίνδυ-

νος καταστροφής καλλιεργειών από παγετό.
Όµως κάπου εδώ τελειώνουν τα καλά νέα. 

Οι περισσότερες συνέπειες, θα είναι αρνητικές: 
 Μειώνονται οι βροχοπτώσεις σε όλες τις 

περιοχές, µειώνεται η εδαφική υγρασία, αυ-
ξάνεται η ξηρασία σε όλες τις περιοχές και 
αυξάνονται οι ηµέρες µε πολύ υψηλές θερ-
µοκρασίες.

 Σε Λάρισα και Θεσσαλονίκη οι καλλιέργει-
ες θα επηρεαστούν και από ακραία φαινόµενα.

 Οι περισσότερες καλλιέργειες και η κτη-
νοτροφία θα επηρεαστούν αρνητικά σε Ηρά-
κλειο Κρήτης, Ηλεία, Κορινθία και Λάρισα.

 Οι περιοχές που θα επηρεαστούν λιγότερο 
είναι Έβρος, Φθιώτιδα και Αιτωλοακαρνανία.

Άλλη συµπεριφορά κάθε καλλιέργειας
Σύµφωνα µε τη µελέτη, οι επιπτώσεις θα 

διαφοροποιούνται και ανάλογα µε την ευαι-
σθησία και τη συµπεριφορά κάθε καλλιέργει-
ας και συγκεκριµένα: 

Ελαιόδεντρα: Η παραγωγή είναι ιδιαίτερα 
ανθεκτική σε υψηλές θερµοκρασίες και συν-
θήκες ξηρασίας, αλλά αν οι συνθήκες αυτές 
παραταθούν χρονικά, η βλαστική δραστηρι-
ότητα µπορεί να είναι περιορισµένη. Παράλ-
ληλα, η αύξηση της θερµοκρασίας την ψυ-
χρή περίοδο του έτους και η έλλειψη ψυχρών 
θερµοκρασιών που εξασφαλίζουν τη σωστή 
άνθιση είναι ικανή να περιορίσει επίσης την 
παραγωγή. 

Αµπελοκαλλιέργεια: Η διαφοροποίηση των 
κλιµατικών συνθηκών έχει άµεση επίπτωση 
τόσο στην απόδοση των αµπελώνων όσο και 
στην ποιότητα του οίνου, διαφοροποιώντας 
τον λόγο µεταξύ σακχάρων και οξέων στο προ-
ϊόν. Η γενική εκτίµηση για τη Νοτιοανατολι-
κή Μεσόγειο είναι µείωση των αποδόσεων, 
αλλά µεταβολή της θερµοκρασίας µπορεί να 
επιτρέψει καλλιέργεια του αµπελιού σε περι-
οχές που τώρα θεωρούνται ακατάλληλες και 
στην ευδοκίµηση άλλων ποικιλιών. 

Σιτηρά: Η πρόκληση στην καλλιέργεια σι-
τηρών, που αποτελεί βασικό γεωργικό προϊ-
όν επισιτιστικής ασφάλειας, είναι ο έλεγχος 
της παραγωγής λόγω αύξησης θερµοκρασί-
ας σε συνδυασµό µε την ξηρασία.

Βαµβάκι: Συγκριτικά µε την παραγωγή α-
ραβόσιτου στη χώρα, η αύξηση της θερµοκρα-
σίας αναµένεται να έχει θετική επίδραση στην 
παραγωγή βαµβακιού λόγω αποτελεσµατι-
κότερης φωτοσύνθεσης για όλα τα σενάρια 
εκποµπών, ενώ αναµένεται µεικτή συµπερι-
φορά µε σχετικά µικρές διαφορές σε σύγκρι-
ση µε την περίοδο αναφοράς στην παραγω-
γή αραβόσιτου.

Κτηνοτροφία: Η πίεση στον τοµέα της κτη-
νοτροφίας εξαρτάται από τη µειωµένη απόδο-
ση στις καλλιέργειες ζωοτροφών, σε συνδυ-
ασµό µε τις απαιτήσεις για µεγαλύτερη κα-
τανάλωση ύδατος. Η βελτίωση των τεχνικών 
εκτροφής, κυρίως σε αιγοπρόβατα και που-
λερικά, η καλύτερη διαχείριση των βοσκοτό-
πων και η ιδιαίτερη µέριµνα για µελισσοκο-
µία και σηροτροφία µπορούν να µειώσουν 
τους κινδύνους.

Μέτρα προσαρµογής του πρωτογενούς 
τοµέα στην κλιµατική αλλαγή: 

 ∆ιαφοροποίηση και εναλλαγή καλλι-
εργειών. 

 Επιλογή καλλιεργειών που προσαρµό-
ζονται καλύτερα στις νέες κλιµατικές συνθή-
κες ανά περιοχή. 

 Επιλογή καλυµµένων καλλιεργειών και 
παραγωγή σε θερµοκήπια. 

 Προσεκτικά στοχευµένη αποστράγγιση 
γεωργικής γης, για µείωση διάβρωσης του ε-
δάφους και επιπτώσεων πληµµυρών. 

 Μεγάλη έµφαση στη διαχείριση των υ-
δάτων και την αποδοτικότητα της άρδευσης 
(πολλές περιοχές της χώρας αντιµετωπίζουν 
ήδη σοβαρό πρόβληµα). 

 Αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δίνει 
η επονοµαζόµενη «γεωργία ακριβείας», η ο-
ποία χρησιµοποιεί σύγχρονες τεχνικές και τε-
χνολογικά εργαλεία. 

 Εκστρατείες ενηµέρωσης των καλλιερ-
γητών και των εκτροφέων για τις επιπτώσεις 
της κλιµατικής αλλαγής στη δουλειά τους 
και για τα διαθέσιµα εργαλεία για την αντι-
µετώπισή τους.

Ανακατατάξεις στην ελληνική 
γεωργία από τα κλιματικά μοντέλα

Περιοχές ακατάλληλες για συγκεκριμένες ποικιλίες κρασιού, τώρα θα γίνουν 
κατάλληλες, λέει μελέτη της διαΝΕΟσις, μειωμένες αποδόσεις σε ψυχανθή
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΕΝΗ ∆ΟΥΣΚΑ

Καλωσορίζει τη νέα
σοδειά η Φίλαιος
Τη νέα σοδειά ελαιολάδου και ελιάς καλωσορίζει η 
Λέσχη Φίλων Ελαιολάδου & Ελιάς «ΦΙΛΑΙΟΣ» 
την Τρίτη 2 Νοεµβρίου στις 6:00µµ, σε ειδική 
εκδήλωση η οποία θα λάβει χώρα µε την 
υποστήριξη του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός 
στην αίθουσα εκδηλώσεων του Συλλόγου (Πλατεία 
Αγ. Γεωργίου Καρύτση 8, Αθήνα). Κατά την 
εκδήλωση µε θέµα: «Ελαιόλαδο, καλωσορίζουµε τη 
νέα σοδειά, βραβεύουµε την ποιότητα και την 
καινοτοµία» θα γίνει και η απονοµή βραβείων 
στους διακριθέντες του ∆ιαγωνισµού Ποιότητας 
Ελαιολάδου IOOC KOTINOS 2021, θα 
παρουσιαστούν οι ιδέες που διακρίθηκαν στον 
∆ιαγωνισµό Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας 
Olive Challenge 2020 και θα βραβευθεί ο πρώτος 
πρόεδρος της Λέσχης Νικόλαος Εµµ. Σκουλάς. 
Πληροφορίες στο https://filaios.org/.

Για τον Απρίλιο 2022
µετατίθεται η Freskon
Το διεθνές γεγονός φρέσκων φρούτων και 
λαχανικών Freskon θα διοργανωθεί τον Απρίλιο του 
2022, λόγω των εξελίξεων της πανδηµίας, τόσο 
στην Ελλάδα όσο και στον υπόλοιπο κόσµο. Το 
∆ιεθνές Εµπορικό Γεγονός Φρέσκων Φρούτων και 
Λαχανικών Freskon αποτελεί το επίκεντρο των 

εξελίξεων στον 
κλάδο των φρέσκων 
προϊόντων τα 
τελευταία 6 χρόνια, 
συνιστώντας τη 
µεγαλύτερη 
συνάντηση 
παραγωγών και 
οµίλων του διεθνούς 
λιανεµπορίου, αλλά 
και εγχώριων και 

ξένων διακινητών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η 
Freskon έχει ως στόχο την ανάδειξη εξαιρετικών 
προϊόντων φρούτων και λαχανικών, την ανάπτυξη 
του εµπορίου και των εξαγωγών και τη διεύρυνση 
συνεργασιών µε στοχευµένο πρόγραµµα Β2Β 
συναντήσεων. Συµµετέχουν: Συνεταιρισµοί, 
παραγωγοί, χονδρέµποροι, εισαγωγείς, εξαγωγείς, 
αλυσίδες σούπερ µάρκετ κ.α..

World Cheese 
Awards στις 
3 Νοεµβρίου
Ο διαγωνισµός World Cheese 
Awards αυτής της χρονιάς 
θα είναι µεγαλύτερος και πιο 
διεθνής από ποτέ, καθώς 
έχουν επιβεβαιωθεί 
συµµετοχές από 45 χώρες. 
Θα λάβει χώρα στο Οβιέδο 
της Ισπανίας την Τετάρτη 3 
Νοεµβρίου και θα αποτελέσει 
µέρος του φεστιβάλ Asturias 
Paraíso Natural International 
Cheese Festival 2021.Τυριά 
από Ινδία, Γουατεµάλα, 
Ιαπωνία, Κολοµβία, Ισραήλ 
και πάνω από 4.000 
προϊόντα θα υποβληθούν σε 
τυφλή δοκιµή. Πληροφορίες 
στο www.international 
cheesefestival.com. 

ΑΘΗΝΑ 

ΙΣΠΑΝΙΑ ΜΑΡΟΥΣΙ

Στις 9-11 Φλεβάρη 
η Fruit logistica

Μία από τις µεγαλύτερες εµπορικές 
εκθέσεις τροφίµων στο κόσµο, η 
Fruit logistica, θα πραγµατοποιηθεί 
και φέτος στο Βερολίνο στο Berlin 
ExpoCenter από τις 9 έως τις 11 
Φεβρουαρίου 2022. Ο εκθεσιακός 
χώρος, µε συνολικό εµβαδόν 
190.000 τ.µ. θα γεµίσει για 3 µέρες 
µε πάνω από 3.300 εκθέτες και 
72.000 επισκέπτες από όλο τον 
κόσµο, µε τη συντριπτική 
πλειοψηφία των επισκεπτών να 
αποτελούν επαγγελµατίες που 
παράγουν και εξάγουν φρούτα 
και λαχανικά. Οι µέρες και ώρες 
λειτουργίας είναι Τετάρτη-Πέµπτη 
09:00-18:00 µ.µ. και την 
Παρασκευή 11 Φλεβάρη από 
08:00-16:00 µ.µ..

ΒΕΡΟΛΙΝΟ
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται γουρουνάκια για θρέψιµο από 20 
έως 100 κιλά. ∆υνατότητα µεταφοράς στο χώρο 
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 µη-
νών. Περιοχή Λάρισας.Τηλ.6972/102664.

Πωλούνται δικαιώµατα 12 µεγάλων ζώων. Περι-
οχή 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 Αγκλονούµπια 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.

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

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

Πωλούνται πρόβατα Λακον κατευθείαν από Γαλ-
λία, περιοχή Λάρισα.Τηλ. 6947/457656.

Πωλούνται αρσενικά µοσχάρια ελληνικής εκτρο-
φής µε ελληνικά διαβατήρια. Περιοχή Νοµού Ηµα-
θίας. Τηλ. 6974/930677.

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

Πωλούνται αγελάδες κρεατοπαραγωγής φυλής 
Σβιτς και κόκκινες , 50 ζώα , τα 35 γεννηµένα. Πε-
ριοχή Βοιωτίας. Τηλ 6944/340117.

Πωλούνται 20 µοσχάρια 6-7 µηνών ράτσας 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 Κε-
φαλλονιά. Τηλ. 6932/716445 Πωλούνται 200 γί-
δια µε βόσκηση σε πουρνάρι 50 ευρώ το ένα. Πε-
ριοχή Γρεβενά. Τηλ. 6947/004517

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

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

Πωλούνται 150 πρόβατα καραγκούνικα 100 ευ-
ρώ το ένα. Περιοχή Γρεβενά. Τηλ. 6947/004517.

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

Πωλούνται 130 πρόβατα στο νοµό Κεφαλλονιάς.
Τηλ.6932/716445.

Πωλούνται 100 γίδες γαλακτοπαραγωγής από 2 
έως 4 ετών. Περιοχή Πέλλας. Τηλ. 6978/256862.

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 Χίου,έ-
γκυα, πιστοποιηµένα και βελτιωµένα. Περιοχή Κε-
ντρικής Μακεδονίας.Τηλ.6995/033571.

Πωλούνται 80 πρόβατα διασταυρωµένα, γεννά-
νε τέλη Οκτωβρίου, 130 ευρώ το καθένα, τιµή συ-
ζητήσιµη. Περιοχή Αίγιο.Τηλ.6987/505910.

Πωλούνται αρνάδες από µάνες υψηλών αποδό-
σεων ράτσας Φριζάρτας και Αβάσι, περιοχή Λα-
µίας.Τηλ.6932/634495.

Πωλούνται 50 πρόβατα γερµανοχιώτικα ετοιµό-
γεννα, τιµή 100 ευρώ. Τηλ.6906/032444.

Πωλούνται 15 µοσχίδες θηλυκά και αρσενικά πε-
ριοχή Αµφιλοχίας.Τηλ.6937/215115.

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 γί-
δια. 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.

Πωλούνται ρεβύθια βραστερά ποικιλίας Αµοργού 
φετεινής παραγωγής.Τηλ.6978/566420. 

Πωλείται βίκος µπιζέλι καθαρισµένος για παρα-
γωγή κτηνοτροφικού σανό για ζώα και χλωρή λί-
πανση, βελτίωση εδάφους, ελιές,αµπέλι, δενδρώ-
δη.Τηλ.6948/423151.

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

Πωλείται φασόλι και ρεβίθι µέτριο από ελληνικές 
ποικιλίες βραστερό, βιολογικό, χοντρική, λιανική 
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 Καλαµάτα. 
Τηλ.6985/699540, 2722/023246

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

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

Πωλούνται αχλάδια µεγαλόκαρπα ποικιλίας σίσ-
συ και sanda maria προς ένα ευρώ το κιλό. Περι-
οχή Σέρρες. Τηλ. 6937/253885

Πωλείται βρώσιµη βρώµη. Τηλ. 6944/985675.

Πωλούνται 70 τόνοι ελιάς καλαµών, αρίστης ποι-
ότητας. Περιοχή Μαγνησίας.Τηλ.6944/272804.

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

Πωλούνται καθαρισµένα για σπορά κριθάρι 
«nure» και βρώµη «αρτζεντίνα» τηλ.6972802670

Πωλείται τριφυλλόσπορος πολυετής, τριορισµέ-
νος, περιοχή Σερρών.Τηλ.6942/620576.

Πωλείται βίκος ποικιλίας Ζέφυρος καθαρισµέ-
νος,σακιασµένος.Τηλ.6932/372280.

Πωλείται βιολογικό καλαµπόκι και τριφύλλι µε 
πιστοποίηση ΒΙΟΕΛΛΑΣ.Περιοχή Ναυπάκτου.
Τηλ. 6976/288400

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητούνται υποπροϊόντα δηµητριακών για ζωο-
τροφή. Τηλ. 6974/567958

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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

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

Πωλούνται 700 στρέµµατα καλλιεργήσιµα, στη 
περιοχή του Μεσολογγίου, στις εκβολές του Αχε-
λώου. Τιµή 1.100.000 ευρώ. Τηλ.6942/228503.

Αναλαµβάνουµε την πώληση ή την αγορά αγρο-
τεµαχίων. Τηλ.6985/858698, 2632/091500.

Ενοικιάζεται στάβλος µε προαύλιο χώρο 2 στρεµ-
µάτων στο δήµο Τανάγρας. Τηλ.6942/547096.

Eνοικιάζεται ελαιώνας µε 3.500 δέντρα µε ελιές 
καλαµών σε έκταση 100 στρεµµάτων, καλοδιατη-
ρηµένος µε αυτόµατο πότισµα στην περιοχή Με-
σολογγίου. 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 Φθιώ-
τιδας. Τηλ. 6944/603429.

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

Πωλείται οικόπεδο 2 στρεµµάτων στα Ραζάτα Κε-
φαλλονιάς, εντός ζώνης, επί τόπου 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

Πωλείται αγροτεµάχιο 20 στρεµµάτων ξηρικό.
Περιοχή νοµός Φθιώτιδας Μελιταία ∆οµοκού,Θέ-
ση Καράπλα. Είναι κατάλληλο για φωτοβολταικό 
πάρκο(έχει κοντά ρεύµα) και για οποιαδήποτε καλ-
λιέργεια. Τιµή 30.000 ευρώ. Τηλ.6995/309580.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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

Πωλείται άροτρο τρίυνο 12άρι, ψηλοστάβαρο. Τι-
µή 300 ευρώ. Τηλ. 2310/711133. 

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

Πωλείται καλλιεργητής 20 δοντιών. Τιµή 200 ευ-
ρώ. Τηλ. 2310/711133.

Πωλείται φρέζα γερµανικιά Agria, 12 ίππους πε-
τρελαίου. Τιµή 500 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.

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

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. Τιµή: 
6.400 ευρώ. Τηλ. 6947/741230.

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 αρµεκτήριο Delaval 24 θέσεων 12Χ2 
αρµεκτικών µονάδων αποτελούµενο από παγίδα 
24 ζώων γρήγορης εξόδου µε αυτόµατη ταΐστρα, 
6 παλµοδότες ηλεκτρονικού τύπου, αυτόµατο πλυ-
ντήριο, µονάδα συλλογής γάλακτος 50 lt, αντλία 
κενού. Τιµή 12.000 Ευρώ.Τηλ.6947/741230. 

Πωλούνται αλέτρι Γκλαβάνη(10αρακι),2 σβάρ-
νες, µία σκαλιστική µηχανή (3αρα), µία αντλία νε-
ρού 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 φρέ-
ζα βαρέως τύπου και πλατφόρµα σε άριστη κατά-
σταση. Περιοχή ∆ήλεσι Βοιωτίας. Τιµή 4500 ευ-
ρώ. Τηλ.6942/228503.

Πωλείται πλατφόρµα 5 τόνων µε ανατροπή και 
διπλές ρόδες.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 κο-
λόνες 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.

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

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 Τσάνιο. 
Τηλ.6982/551234.

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

Πωλείται τρακτέρ Μassey Ferguson ’80 επι-
σκευασµένο µε κουβούκλιο αντιπροσωπείας.
Τηλ.2310711320.

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

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

Πωλείται αρµεκτήριο Μilk Plan γρήγορης 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 µικρές 
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 εξω-
τερικό συνεργάτη για την υποστήριξη και προώ-
θηση των προϊόντων της σε κτηνοτροφικές µονά-
δες στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας (καθα-
ριστικά - απολυµαντικά). Email επικοινωνίας: info.
tchemical@gmail.com 

Πωλείται χορτοσυλλέκτης µε 9 µπράτσα. Περιο-
χή 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 ισοπεδωτή-
ρας και µία πλατφόρµα, σε τιµή ευκαιρίας. Περιοχή 
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 κύλιν-
δρος, σε τιµή ευκαιρίας. Περιοχή Σίνδος Θεσσα-
λονίκης.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 τρίσει-
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.

Πωλείται αρµεκτική µηχανή 48 θέσεων περιοχή 
Λαγκαδά. Τηλ. 6944/877852 

Πωλούνται πλαστικά βαρέλια Βιοκων από τυ-
ροκόµο. Περιοχή Τρίπολης – Αρκαδίας. Τηλ. 
2710544704

Πωλείται σφυρόµυλος µε χαρµανιέρα. Περιοχή 
Λαγκαδά. Τηλ 6944/877852.

Πωλούνται 2 µπεκ ρίβερ µεγάλα, 3 µπεκ ρίβερ 
µικρά, 1 καλλιεργητής πλάτους 2,5 µέτρα,όλα µε-
ταχειρισµένα σε τιµή ευκαιρίας.Περιοχή Αµπε-
λιές Γιαννιτσών Ν.Πέλλας.Τηλ.2382/094362. 
Τηλ.6996/549486.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητείται γεννήτρια κλειστού τύπου, πετρέλαιο, 
από 15 KVA (1.500 στροφές). Τηλ. 6974037597

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

Πωλούνται ενσιρώµατα καλαµποκιού µίγµα-
τος βίκου βρώµης σε µεγάλη στρόγγυλη µπά-
λα µε ενσιρωτικό και ενσίρωµα τριφυλλιού σε 
µεγάλη τετράγωνη µπάλα. Τηλ. 6977/440923, 
E-mail: papapg100@gmail.com

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στη Vitro Hellas.
Η Vitro Hellas εταιρία παραγωγής και διακί-
νησης πολλαπλασιαστικού υλικού , µε έδρα το 
Νησέλι Αλεξάνδρειας (Ηµαθία) ζητεί ΓΕΩΠΟ-
ΝΟ για τη στελέχωση του τµήµατος πωλήσε-
ων µε περιοχής ευθύνης την Βόρεια Ελλάδα 
και Θεσσαλία. Αποστολή βιογραφικών στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: cv@vitrohellas.gr µε 
αναγραφή στο θέµα του email “Γεωπόνος”.
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ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Τα δάση της ΕΕ είναι πολυλειτουργικά και εξυ-
πηρετούν περιβαλλοντικούς, οικονοµικούς και 
κοινωνικούς σκοπούς, ενώ οι πρακτικές βιώσι-
µης διαχείρισης έχουν καθοριστική σηµασία για 
τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την αντιµε-
τώπιση της κλιµατικής αλλαγής. Εντούτοις, µο-
λονότι η δασική κάλυψη αυξήθηκε την τελευταία 
30ετία, η κατάσταση των ευρωπαϊκών δασών ε-
πιδεινώνεται, ενώ άλλες εκθέσεις και στοιχεία 
από κράτη επιβεβαιώνουν ότι η κατάσταση δια-
τήρησης τους είναι φθίνουσα. Τοις πταίει ανα-
λύει σε έκθεση του το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συ-
νέδριο, που διαπιστώνει µεταξύ άλλων, τα εξής:

 Για την κλιµατική αλλαγή, η ΕΕ δεν έχει α-
κόµη θεσπίσει νοµοθεσία που να επιβάλει τι-
µές-στόχο ή να απαιτήσει ειδικές δράσεις από τα 

κράτη. ∆εν υπάρχει νοµικό πλαίσιο της ΕΕ που 
να απαιτεί από τα κράτη µέλη να βελτιώσουν 
τις µη ικανοποιητικές στρατηγικές προσαρµο-
γής των δασών. 

 Τα κράτη δεν έχουν ορίσει ελάχιστα όρια για 
να αξιολογούν αν ένα διαχειριστικό σχέδιο δα-
σών είναι περιβαλλοντικά βιώσιµο ή όχι. 

 Οι κανόνες αγροτικής ανάπτυξης καθορί-
ζουν ελάχιστες περιβαλλοντικές απαιτήσεις για 
τη δάσωση (υποµέτρο 8.1 του ΕΓΤΑΑ), που απο-
σκοπούν στην αύξηση της ποικιλοµορφίας των 
δέντρων και της ανθεκτικότητας στην κλιµατι-
κή αλλαγή. Επιβάλλονται ειδη δέντρων ανθε-
κτικών στην κλιµατική αλλαγή ή αναµεµιγµέ-
νων µε άλλα είδη. 

Συνεπώς, παρότι µια δασωµένη περιοχή πρέ-
πει να φυτεύεται µε ποικιλία ειδών, µπορεί να 
αποτελείται στην πράξη από µεγάλες παρακεί-
µενες εκτάσεις µονοκαλλιεργειών. 

Η έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου συστήνει στην Κοµισιόν να καταρτίσει 
και να υλοποιήσει έως το 2023 ένα σχέδιο δράσης µε καλύτερη εστίαση στα δασικά µέτρα 
και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Σε κακή κατάσταση 
τα δάση της Ευρώπης
Καμπανάκι Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Κομισιόν 
για διαχειριστικά σχέδια κρατών μη περιβαλλοντικά βιώσιμα 

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ
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Σούπερ ντέρμπι  
για την κορυφή
Το Κλάσικο και τρεις μάχες για την πρωτιά

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Γεµάτη σπουδαία ευρωπαϊκά ντέρ-
µπι είναι το κυριακάτικο καλεντά-
ρι στο ποδόσφαιρο στα κορυφαία 
πρωταθλήµατα της Γηραιάς Ηπεί-
ρου. Πρώτη στάση το Μάντσεστερ, 
όπου η Γιουνάιτεντ του Κριστιάνο 
Ρονάλντο υποδέχεται τη Λίβερ-
πουλ. Οι «κόκκινοι» του Κλοπ θέ-
λουν να παραµείνουν στο κατόπι 
της Σίτι, ενώ η αρµάδα του Σόλσκι-
ερ πάει µε ανεβασµένο ηθικό στο 
πρώτο της µεγάλο εγχώριο ντέρ-
µπι έχοντας πραγµατοποιήσει µία 
φοβερή ανατροπή επί της Αταλά-
ντα στο Τσάµπιονς Λιγκ. 

Μεταφερόµαστε µετά στο Ελ Κλά-

σικο όπου η Μπαρτσελόνα υποδέ-
χεται τη Ρεάλ Μαδρίτης. Οι «Μπλου-
γκράνα» πρέπει επιτέλους να φω-
νάξουν «παρών» στη φετινή σε-
ζόν και το τρίποντο δεν είναι µό-
νο βαθµολογικά αναγκαίο αλλά 
και ψυχολογικά. Τέλος, το Μιλά-
νο «φλέγεται» καθώς η Ίντερ θα 
αντιµετωπίσει τη Γιουβέντους. Αµ-
φότερες βρίσκονται µακριά από 
την πρώτη θέση της Σέριε Α, και 
το αποτέλεσµα θα δείξει πολλά για 
την κούρσα του πρωταθλήµατος. 

Στα δικά µας τώρα, το ντέρµπι 
της αγωνιστικής διεξάγεται αυτή 
την Κυριακή (20.30) στο Γ. Καρα-
ϊσκάκης όπου ο πρωτοπόρος του 
πρωταθλήµατος Ολυµπιακός θα 
υποδεχτεί τον ΠΑΟΚ. 

Έξι βαθµοί χωρίζουν τους διεκδικητές του τίτλου, µε 
έξι αγώνες να αποµένουν για την ολοκλήρωση της 
σεζόν. Ο Μαξ Φερστάπεν προηγείται στη βαθµολογία, 
αλλά µε τα δείγµατα γραφής από την Τουρκία και το 
γεγονός ότι ο Λιούις Χάµιλτον είναι πάντα πολύ 
καλός στο Austin, το φαβορί πιθανότατα είναι η 
Mercedes το γκραν πρι στη ΗΠΑ την Κυριακή.

Μάχη μέχρις εσχάτων
στη Formula 1  

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 (Σούπερ Λιγκ)

Ατρόµητος - Ιωνικός 18.15 Novasports 2HD

Απόλλων Σµύρνης – ΠΑΣ Γιάννινα 19.00 COSMOTE SPORT 2 HD

Αστέρας Τρίπολης – Παναθηναϊκός 20.30 Novasports Prime

Formula 1 (ΗΠΑ)

Κατατακτήριες δοκιµές 23.50 COSMOTE SPORT 5 HD

Μπάσκετ (NBA)

Καβαλίερς – Χοκς 01.00 COSMOTE SPORT 4 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Βόλος - ΑΕΚ 16.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Άρης – Παναιτωλικός 16.00 Novasports 2HD

ΟΦΗ – Λαµία 18.15 COSMOTE SPORT 2 HD

Ποδόσφαιρο (Αγγλία)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λίβεπρουλ 18.30 COSMOTE SPORT 3 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Ολυµπιακός - ΠΑΟΚ 20.30 Novasports Prime

Ποδόσφαιρο (Σέριε Α)

Ίντερ – Γιουβέντους 21.45 COSMOTE SPORT 2 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Ατρόµητος - Ιωνικός 18.15 Novasports 2HD

Απόλλων Σµύρνης – ΠΑΣ Γιάννινα 19.00 COSMOTE SPORT 2 HD

Αστέρας Τρίπολης – Παναθηναϊκός 20.30 Novasports Prime

Formula 1 (ΗΠΑ)

Κατατακτήριες δοκιµές 23.50 COSMOTE SPORT 5 HD

Μπάσκετ (NBA)

Καβαλίερς – Χοκς 01.00 COSMOTE SPORT 4 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Βόλος - ΑΕΚ 16.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Άρης – Παναιτωλικός 16.00 Novasports 2HD

ΟΦΗ – Λαµία 18.15 COSMOTE SPORT 2 HD

Ποδόσφαιρο (Αγγλία)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λίβεπρουλ 18.30 COSMOTE SPORT 3 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Ολυµπιακός - ΠΑΟΚ 20.30 Novasports Prime

Ποδόσφαιρο (Σέριε Α)

Ίντερ – Γιουβέντους 21.45 COSMOTE SPORT 2 HD

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Κυριακή 24 Οκτωβρίου

Σάββατο 23 Οκτωβρίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Προκαταβολή
με δυσκολία 
και εκκαθάριση 
τραγωδία στο τσεκ

«Πιερρακάκη    
σώσε μας» στον 
επόμενο τόνο για 
τη βάση του ΟΣΔΕ  

Μένουν ψηλά  
και τον επόμενο 
χρόνο οι τιμές στα 
αγροτικά προϊόντα

Σχίσµα στη FIFA
Τουλάχιστον 13 ευρωπαϊκές, 
εθνικές ποδοσφαιρικές 
οµοσπονδίες εξετάζουν το 
ενδεχόµενο να αποχωρήσουν από 
τη FIFA και τις διοργανώσεις της, 
εφόσον η παγκόσµια οµοσπονδία 
καθιερώσει τη διεξαγωγή του 
Παγκόσµιου Κυπέλλου ανά διετία, 
όπως επιδιώκει ο πρόεδρός της, 
Τζάνι Ινφαντίνο. Η αποχώρηση 
από τη FIFA δεν επηρεάζει τις 
διοργανώσεις της UEFA.

Ο Φατί του 1 δις ευρώ
Ο Ανσού Φατί είναι το νέο µεγάλο 
αστέρι της Μπαρτσελόνα και θα 
µείνει στο «Καµπ Νου». Το βράδυ 
της Τετάρτης οι Καταλανοί 
ανακοίνωσαν την επέκταση της 
συνεργασίας τους µε τον 19χρονο 
άσο ο οποίος υπέγραψε 
συµβόλαιο ως το 2027, µε ρήτρα 
στο ένα δισ. ευρώ. Χλωµό πάντως 
να µπορέσει να αναπληρώσει το 
κενό που άφησε ο Μέσι. 

Πρεµιέρα για την ΑΕΛ
Η διοργανώτρια Aρχή της Super 
League 2 ανακοίνωσε το 
αναλυτικό πρόγραµµα της 
πρεµιέρας για το διήµερο 30-31 
Οκτωβρίου, αν και µέχρι στιγµής 
δεν έχει επέλθει συµφωνία µε την 
ΕΡΤ ως προς τα τηλεοπτικά 
δικαιώµατα. Τα παιχνίδια στους 
δύο οµίλους θα διεξαχθούν το 
Σάββατο 30 και την Κυριακή 31 
Οκτωβρίου. Η ΑΕΛ κάνει 
πρεµιέρα απέναντι στη Β’ οµάδα 
του ΠΑΟΚ (31/10). 

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’



                   THE

Top 50
 ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 
EΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΥΡΙΩΝ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΤΙΣ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ



Η άνοδος  
ενός MVP
«Οικογένεια. Αφιέρωση. 
Αφοσίωση» το τρίπτυχο της Walt 
Disney για την ταινία που θα 
αφορά τη ζωή του Έλληνα 
σούπερ σταρ του ΝΒΑ, Γιάννη 
Αντετοκούµπο. Ο τίτλος θα είναι 
«Rise» (σ.σ. άνοδος) και 
αναµένεται να κυκλοφορήσει 
µέσα στο 2022. Στην 
χαρακτηριστική ανάρτηση, η Walt 
Disney ανέφερε επίσης ότι 
πρόκειται για κινηµατογραφική 
ταινία η οποία «είναι βασισµένη 
στις αληθινές εµπειρίες της ζωής 
του σταρ των Μιλγουόκι Μπακς, 
Γιάννη Αντετοκούνµπο, και της 
οικογένειάς του, η οποία θα κάνει 
κυκλοφορήσει το 2022».
Στο πρώτο πόστερ τη ταινίας 
αναφέρει τους έξι βασικούς 
πρωταγωνιστές οι οποίοι θα 
υποδυθούν τον Γιάννη και την 
οικογένειά του. Πρωταγωνιστής 
θα είναι ο Ούτσε Αγκάντα 
(Γιάννης Αντετοκούνµπο).

Ο Τσιτσιπάς 
στο αρμεκτήριο
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς 
επισκέφτηκε για τρεις ηµέρες το 
Σάο Μιγκέλ προκειµένου να 
γεµίσει τις µπαταρίες και να 
επιστρέψει ξεκούραστος στις 
υποχρεώσεις του στο τένις.
Ο Έλληνας τενίστας ανέβασε ένα 
βίντεο στο κανάλι του στο 
YouTube, όπου µας δείχνει 
µεταξύ άλλων πολλά πλάνα από 
το νησί του Ατλαντικού Ωκεανού, 
το οποίο ανήκει στην Πορτογαλία 
και ήθελε να επισκεφτεί εδώ και 
δύο χρόνια. Στο πλαίσιο της 
επίσκεψής του σε µια βιοµηχανία 
γάλακτος, δοκίµασε και ο ίδιος να 
αρµέξει µια αγελάδα.

Θέλει τελικά τόλµη να πε-
ριοδεύεις ανά την Ελλάδα και σε ζέ-
οντα ζητήµατα που απασχολούν τον 

αγροτικό κόσµο να µην λες τίποτα, ή απλά να 
περιορίζεται σε εκθέσεις ιδεών και στα δύσκο-
λα να αποδίδεις ευθύνες στους άλλους. 

Σε σύντοµη απόδραση από την πιεστική 
καθηµερινότητα (λέµε τώρα) εξελίχθηκε η 
διήµερη επίσκεψη του προέδρου του Ο-
ΠΕΚΕΠΕ στο νοµό Πέλλας, το προηγούµε-
νο Σαββατοκύριακο. Ο πρόεδρος αν και εί-
χε πλειάδα συναντήσεων µε συνεταιριστές 
και αυτοδιοικητικούς, ενώ µίλησε και σε α-
νοικτή εκδήλωση, όπως µαθαίνει η στήλη, 
περιορίστηκε σε αναφορές στη νέα ΚΑΠ και 
στην ανάγκη να δηµιουργηθούν συλλογι-
κά σχήµατα. Για το φλέγον ζήτηµα, την «τα-
µπακιέρα» που ταλανίζει τον ΟΠΕΚΕΠΕ, µε 
τις οικειοποιήσεις επιδοτήσεων από κυκλώ-
µατα επιτήδειων, έκανε τον …Κινέζο, αν ε-
ξαιρεθούν κάποιες αόριστες τοποθετήσεις 
ότι σύντοµα θα εφαρµοστούν νέες µέθοδοι 
που θα ξεκαθαρίσουν το τοπίο. Το 
«πέσιµο» ωστόσο, δεν το γλίτωσε κι όπως µα-
θαίνουµε ήταν τέτοιας έντασης που µάλλον 
θα το θυµάται για καιρό. Όπως µεταφέρθηκε 
στη στήλη, µια νέα αγρότισσα από την περι-
οχή της Χάλκης στη Θεσσαλία, απευθύνθηκε 
σε υψηλούς τόνους προς τον πρόεδρο και έ-

θεσε το ζήτηµα των εκκρεµοτήτων που εξακο-
λουθούν υπάρχουν µε την εξόφληση των δό-
σεων προς τους νέους αγρότες, ταλαιπωρώ-
ντας και απογοητεύοντας τον κόσµο. Κατά τις 
ίδιες πηγές, εκείνος φέρεται να ψέλλισε κάτι 
περί αναρµοδιότητας και η συζήτηση έκλεισε 
κάπου εκεί. Παράπονα δέχθηκε και από πα-
ραγωγούς που κινδυνεύουν να χάσουν επι-
δοτήσεις από προβλήµατα µε τα µισθωτήρια 
τους, επειδή οι ιδιοκτήτες της γης δεν έχουν 
δηλώσει τα κτήµατα στο Ε9 και δεν έχουν Α-
ΤΑΚ. Για αυτά, θα ασχοληθεί, όπως µας µετα-
φέρθηκε εντός της εβδοµάδας. Νωρί-
τερα σε άλλη συνάντηση µε δενδροκαλλι-
εργητές έγινε κουβέντα για την άνοδο της 
τιµής του πετρελαίου και των εισροών, το 
εµπάργκο της Ρωσίας, την αντιµετώπιση 
της µαύρης διακίνησης και την ανάγκη να 
προχωρήσει η αναδιάρθρωση µέσα από τις 
οργανώσεις και όχι άναρχα. Όπως ειπώθη-
κε τα στρέµµατα είναι πάρα πολλά, ξεπερ-
νούν τις 350.000 και είναι σηµαντικό να 
γίνει µια µελέτη για τις ποικιλίες που ζη-
τούν οι αγορές, αλλά και ποιες θα επηρεα-
στούν περισσότερο από την κλιµατική αλ-
λαγή και πάνω στα πορίσµατα που θα εξα-
χθούν, να δροµολογηθεί καταλλήλως και 
η αναδιάρθρωση των καλλιεργειών. Πά-
ντως, από µελέτες άλλο τίποτα… O ΓΥΛΟΣ

Φουλ των ντέρµπι σε Αγγλία, Ιταλία και Ισπανία σελ. 54 • Στις ΗΠΑ η Formula 1 για ένα γκραν πρι που κρίνει πολλά σελ. 54

Το νέο μικρό
Εξοπλισµένα µε έναν τρικύλινδρο 
κινητήρα Farmotion (35) 2,9 λίτρων είναι 
τα νέα τρακτέρ Deutz-Fahr 5D Keyline. 
Η σειρά έχει σχεδιαστεί για µικρές φάρµες 
και αγρότες µερικής απασχόλησης, µε τις 
ελαφρές µεταφορές να είναι το φόρτε του. 
Περισσότερα, στο Profi Οκτωβρίου.

Η ΤΡΥΠΙΑ ΒΑΡΚΑ

Πικραµυγδαλιά
ή πικραγγουριά;

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

ΟΡΓΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΧΩΡΑΦΙ ΤΟΥ THEODOOR VERSTRAETE �1850�1907�
Τον αποκαλούσαν ο «ποιητής της αγροτικής ζωής» που απεικόνιζε την ταπεινή ζωή των ανθρώπων στην επαρχία µε ενσυναίσθηση. Ο Βέλγος 
Theodoor Verstraete (1850-1907), ήταν ζωγράφος που έµεινε γνωστός για το ρεαλισµό των εικόνων του και την αγάπη του για την ύπαιθρο.
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Με ισχυρή ζήτηση και τις τιµές στα περσινά 
επίπεδα περί των 70-80 λεπτών, ανάλογα 
µε το µέγεθος των καρπών και την ποιότη-
τα του φρούτου κινείται αυτό το διάστηµα η 
αγορά µήλου στη Μαγνησία. Τα Gala και τα 
Starking συγκοµίσθηκαν και ως τέλος του 
µήνα τελειώνουν και τα Fugi, τα Φιρίκια και 
τα Golden. Πρόεδροι συνεταιρισµών της ευ-
ρύτερης περιοχής δηλώνουν στην Agrenda 
πως η «Αθηνά» άφησε το σηµάδι της στο 
προϊόν σε ένα ποσοστό µόλις 20% της πα-
ραγωγής, το οποίο δεν είχε ακόµη συγκο-

µιστεί και αφορά κυρίως την ποικιλία Fugi 
και τo ΠΟΠ Φιρίκι Πηλίου.

Η πρόσφατη κακοκαιρία δεν φαίνεται να 
έφερε ποσοτικές απώλειες στην παραγωγή, 
σε αντίθεση µε τη ζηµιά που πολύ αργότε-
ρα διαπιστώθηκε ότι προκάλεσε ο παγετός 
του Απριλίου σε συνδυασµό µε τα ασυνή-
θιστα καιρικά φαινόµενα του καλοκαιριού, 
που δείχνουν ότι έχουν σηµαδέψει τη φετι-
νή σοδειά σε ποσοστό από 30 έως και 50%, 
µε φαινόµενα µικροκαρπίας και ακανόνι-
στου σχήµατος καρπού να είναι συνήθη. 

Μέχρι 80 λεπτά Gala και Starking
Αξιώσεις για εδραίωση υψηλών τιµών στο λίγο φέτος ελληνικό µήλο
 Μειωµένες ποσότητες λόγω παγετού, αλλά υψηλή ζήτηση για εξαγωγές
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Σ
την αγορά µας η εξαγωγή σκλη-
ρού σίτου είναι στα 500 ευρώ ο τό-
νος FOB και η προσφορά παραµέ-
νει µικρή, ενώ οι τιµές στη Φότζια ε-

νισχύθηκαν άλλα 10 ευρώ ο τόνος, φτάνοντας 
τα 550 ευρώ. Αρκετοί υποστηρίζουν πως µεγά-
λο κοµµάτι της ανόδου οφείλεται στη µη διαθε-
σιµότητα σκληρού, καθώς όσοι έχουν σιτάρια 
τα κρατούν για αργότερα λόγω της διαρκούς 
ανόδου. Στο εσωτερικό οι τοπικοί µύλοι είναι 
πιο χαλαροί, αφού δεν έχει νόηµα να «κυνη-
γούν» τα σιτάρια όταν ο πωλητής δεν είναι δι-
αθέσιµος να πουλήσει. 

Υπάρχει ζήτηση στην εγχώρια αγορά βάµ-
βακος, αλλά διακριτική καθώς οι αγοραστές 
γνωρίζουν πως η προσφορά είναι περιορισµέ-
νη, οπότε ίσως είναι άσκοπο να µπαίνουν σε 
διαπραγµατεύσεις. Οι εκκοκκιστές αναµένουν 
να δουν τις ποιότητες για τα µεταβροχικά (τα 
οποία για την ώρα είναι πολύ υποβαθµισµένα 
στο χρώµα) και µετά να κουβεντιάσουν για νέ-
ες πωλήσεις. Το πριµ επί του χρηµατιστηρίου 
που µπορούν να πληρώσουν οι εµπορικοί οί-
κοι είναι τα 6-7 σεντς ανά λίµπρα πάνω από τις 
τιµές ∆εκεµβρίου ’21, δηλαδή στα 117 σεντς.

  Ξεκίνησε στις 19 Οκτωβρίου η συγκοµι-
δή ακτινιδίων ποικιλίας Hayward, µε την προ-
ϋπόθεση ότι οι βαθµοί των φρούτων είναι του-
λάχιστον 6,2 brix ή µέση περιεκτικότητα σε ξη-
ρά ουσία 15%. Η φετινή παραγωγή, σύµφω-
να µε πληροφορίες από τη «Ζευς Ακτινίδια», 
αναµένεται στα περσινά επίπεδα, µε τις µειώ-
σεις λόγω των παγετών σε κάποιες περιοχές 
Ηµαθίας και Καβάλας να ισοφαρίζονται από 
τη νέα παραγωγή δέντρων που φυτεύθηκαν. 

Κι άλλα 10 ευρώ 
πήρε το σκληρό 
στη Φότζια 

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

30/09 07/1023/09

410,80

414.54

418.90

409,83

414,32

14/10 21/10

Εξαγωγές
Το 7µηνο του 2021 σηµειώνεται 

αύξηση εξαγωγών κατά 40,2% σε 
αξία και 38,8% σε ποσότητα από 

το αντίστοιχο του 2020

Πολωνικό 
Τις αγορές της Αιγύπτου 

και της Ιορδανίας 
κατακλύζει το φθηνό 

πολωνικό µήλο

Πιέσεις 
Ορισµένοι έµποροι πιέζουν για 
αγορές στα 50 λεπτά το κιλό, 

επίπεδο κάτω του κόστους 
παραγωγής

∆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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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
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250

3,19

511,50

1251,60

18,19

85,30

125,20

105,98

310

285

250

3,20

510,60

1246,60

18,75

82,12

130,05

105,18

320

293

250

3,24

512,40

1205,20

19,29

77,35

130,35

104,70

330

292

250

3,20

502,10

1234,20

19,88

73,50

129,47

103,88

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

16/09

490

93,50

103,70
111,61 107,30 109,10

91,90

490 500

520 540
550

23/09 30/09 07/10 14/10

3,0

21/10

Τιμή παραγωγού 
μήλου   (λεπτά το κιλό)

Starking  75-80

Χαλαζοχτυπηµένα 1 5-20 
ΠΗΓΗ: AGRENDA
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Επιµένει υψηλά το βαµβάκι παρά τις αντιστάσεις

300

290
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240

¤/τόνοςσέντς/λίµπρα
109,10  

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

292

KΑΛΑΜΠΟΚΙ
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180

170

160

150

250

ΚΡΙΘΑΡΙ
2.000

1.500

1.000

500

0

Παρθένο Βιοµ/νικοί
άσοι

Εξτρα
παρθένο

¤/κιλό
3,20     

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

MAI IOYN

Σε ένα στενό εύρος µεταξύ των 106 
και 109 σεντς η λίµπρα κινήθηκε η 
διεθνής τιµή βάµβακος µε τα ναύλα 
να επιβαρύνουν τις εξαγωγές.

Ενίσχυση των 10 ευρώ ο τόνος 
καταγράφει η λίστα της Φότζια µε 
τον Καναδά να απέχει από εξαγωγές 
στην Ευρώπη.

Μικρή υποχώρηση στην τιµή 
παραγωγού κατέγραψε η λίστα 
τιµών στην Μπολόνια για το 
κτηνοτροφικό καλαµπόκι. 

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

Στα 3,20 ευρώ το κιλό υποχώρηαε 
η µέση τιµή του έξτρα παρθένου 
ελαιολάδου στην Ισπανία, ενόψει 
ανησυχιών για τη ζήτηση.

21
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ΣΕΠ
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ΑΥΓ

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Μια εµπορική περίοδος χωρίς ιδιαί-
τερες διακυµάνσεις µε εδραίωση των 
τιµών παραγωγού ελαιολάδου στα υ-
ψηλά του εύρους διαφαίνεται στον ο-
ρίζοντα, µε µια υποσηµείωση ωστόσο, 
που αφορά την εξασφάλιση ικανών πο-
σοτήτων. Μέχρι στιγµής η εικόνα από 
τους ελαιώνες της χώρας έδειχνε ανη-
συχητική µείωση των αποδόσεων καρ-
πού σε λάδι, κάτι που χρήζει να ανα-
γνωστεί σε συνδυασµό µε την έντονη 
ακαρπία σε περιοχές της Κρήτης, της 
Μεσσηνίας και της Κεντρικής Ελλάδας.

Η χρονιά είναι όψιµη µε τα περισ-
σότερα παραγωγικά κέντρα να προ-
γραµµατίζουν το µάζεµα της ελιάς 
στις αρχές Νοεµβρίου, κάτι που γεν-
νά προσδοκίες στους παραγωγούς 
για βελτίωση των αποδόσεων αλλά 
και της ποιότητας έπειτα από τις τε-
λευταίες βροχοπτώσεις που φούσκω-
σαν τους καρπούς. Εκείνη την περίο-
δο θα φανεί το κατά πόσο η προσφο-

ρά µπορεί να διαµορφώσει ισορρο-
πίες ώστε µεγάλο τονάζ να «φύγει» 
σε τιµές άνω των 4 ευρώ το κιλό, ε-
πίπεδα που επιτρέπει µέχρι στιγµής 
η αγορά για τη φετινή παραγωγή.

Σε κάθε περίπτωση άνθρωποι της α-
γοράς ξεκαθαρίζουν ότι για τη νέα ε-
λαιοκοµική περίοδο δεν δικαιολογού-
νται χαµηλές πτήσεις στις τιµές παρα-
γωγού. Από την άλλη αναπτύσσεται 
µια επιχειρηµατολογία που θέλει την 
κατανάλωση να περιορίζεται λόγω ε-
πιχειρούµενων ανατιµήσεων στην τιµή 
στο ράφι. Όπως εξηγεί στην Agrenda 
στέλεχος του εγχώριου κλάδου, οι ό-
ποιες ανατιµήσεις έχουν να κάνουν µε 
ετικέτες που στα χαρµάνια τους χρησι-
µοποιούσαν πολύ φθηνά ελαιόλαδα, 
τα οποία ενισχύθηκαν στον προηγού-
µενο κύκλο ανόδου. «Είναι καιρός οι 
ελεγκτικοί µηχανισµοί του κράτους να 
στραφούν στις προσφορές και στα φθη-
νά έξτρα παρθένα ελαιόλαδα που κυ-
κλοφορούν. ∆εν γίνεται το 5λιτρο, που 
σηµαίνει 4,6 κιλά περίπου να στοιχίζει 
15 ευρώ, γιατί είτε η βιοµηχανία και το 

σούπερ µάρκετ χάνουν πολλά λεφτά 
ή δεν είναι αυτό που λένε» σχολιάζει.

Με άλλα λόγια, ποιοτικά ελαιόλα-
δα που µπαίνουν σε ποιοτικές ετικέ-
τες φαίνεται πως ήδη έχουν εισέλθει 
σε µια περίοδο απαγκίστρωσης από τα 
εµπορικά τεχνάσµατα Ιταλών και Ισπα-
νών µεγαλοµεσιτών. Σχετικά µε τις τι-
µές στις γειτονικές χώρες, η ιταλική α-
γορά πληρώνει 4,50 ευρώ για τα συµ-
βατικά και µέχρι 5,20 ευρώ για τα βι-
ολογικά έξτρα παρθένα. Σε ένα εύρος 
τιµών από 3,50 έως και 4 ευρώ το κιλό 
αναµένουν οι οργανώσεις παραγωγών 
της Ιβηρικής ότι θα κινηθεί η αγορά 
για το ισπανικό ελαιόλαδο, επικαλού-
µενες µια µείωση της παραγωγής κο-
ντά στο 15% για το σύνολο της χώρας.

Γαντζωµένη στα υψηλά η αγορά ελαιολάδου
 Τιµές άνω των 4 ευρώ το κιλό είναι επίπεδα που επιτρέπει η αγορά για τη φετινή παραγωγή
 Οι βροχές φούσκωσαν τους καρπούς, γεννώντας προσδοκίες για βελτίωση αποδόσεων

Ενίσχυση καταγράφει τις 
τελευταίες ηµέρες η τιµή 
παραγωγού στο καλαµπόκι, 
µε τις προσφορές που 
ακούγονται στην Κεντρική 
Ελλάδα στα 280 ευρώ ο 
τόνος από τα 260 ευρώ 
τις περασµένες εβδοµάδες.
Η ενίσχυση της τιµής στο 
εγχώριο καλαµπόκι ακολουθεί 
την τάση ανόδου που 
διαµορφώνεται στις 
υπόλοιπες αγορές της 
Ευρώπης, µε τη Μπολόνια 
να έχει κερδίσει 35 ευρώ 
σε τρεις εβδοµάδες, στα 293 
ευρώ ο τόνος. Όπως 
µεταφέρουν άνθρωποι της 
αγοράς, δεν αποκλείεται τα 
επόµενα 24ωρα, η τιµή να 
ενισχυθεί περαιτέρω, 
επιστρέφοντας στα επίπεδα 
των 290 ευρώ όπως στις 
αρχές της εµπορικής σεζόν.
Ενισχύεται και η τιµή στο 
τριφύλλι, που από τα 27 λεπτά 
το κιλό µε τα οποία κλεινόταν 
στο χωράφι τις προηγούµενες 
εβδοµάδες, πλέον ανεβαίνει 
στα 35 λεπτά, τιµή αποθήκης.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΑ 280 ΕΥΡΩ 
Ο ΤΟΝΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ,
ΤΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙ 35 ΛΕΠΤΑ

Η υψηλή µεταβλητότητα εξακολουθεί να είναι κύριο 
χαρακτηριστικό των συνεδριάσεων. Μετά από µια 
δοκιµή στα 106 σεντς ανά λίµπρα, η αγορά 
αντέδρασε ανοδικά µε βοήθεια από τη γενικευµένη 
άνοδο των εµπορευµάτων. Βέβαια τελευταία 
παρατηρείται πως όποτε σηµειώνει σηµαντικές 
ανόδους βλέπουµε αντίστοιχα και κύµατα 
ρευστοποιήσεων από πλευράς κερδοσκόπων, οι 
οποίες δεν αφήνουν τις τιµές να φύγουν ακόµα 
παραπάνω. Είναι φυσιολογικό σε τέτοια επίπεδα 
τιµών να έχουµε απότοµες και έντονες κινήσεις 
και προς τις δύο κατευθύνσεις. 

ΝEA ΥOΡKH
Οι πωλήσεις έχουν παγώσει καθώς οι εκκοκκιστές 
αναµένουν να δουν πως θα βγαίνουν τα µεταβροχικά 
βαµβάκια. Παράλληλα πρέπει να καλυφθούν και οι 
πωλήσεις που έχουν γίνει µέχρι πριν από τις βροχές. 
Σε µια αγορά όπου δεν κυκλοφορούν προσφορές είναι 
σχεδόν ανώφελο για τους αγοραστές να περνάνε τιµές 
και να «κυνηγούν» τα βαµβάκια. Ως αποτέλεσµα 
υποβόσκει η ζήτηση, αλλά λόγω έλλειψης προσφοράς, 
δεν έχουµε διαπραγµατεύσεις. Εν τω µεταξύ η πρώτη 
εικόνα από τα µεταβροχικά βαµβάκια δεν είναι 
καθόλου καλή όσον αφορά το χρώµα της ίνας. Λογικά 
δεν θα υποβαθµιστούν άλλα σηµαντικά χαρακτηριστικά.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

∆εν δικαιολογούνται χαµηλές 
πτήσεις στις τιµές παραγωγού.

ΙΣΠΑΝΙΑ 
Τιµές 3,50 έως 4 ευρώ το 

κιλό αναµένουν οι οργα-

νώσεις παραγωγών της 

Ιβηρικής για τα φρέσκα

Συνεδρίαση 20/10/2021
Μήνας Κλείσιµο Μεταβολή

Δεκέμβριος ‘21  110,73 +2,90

Μάρτιος ‘22 108,63 +2,79
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111
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109

108

107
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ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ∆ΕΚ 21

Τρίτη
19/10

Τετάρτη
01/09

Τετάρτη
20/10

Πέµπτη
14/10

∆ευτέρα
18/10

Παρασκευή
15/10

∆ευτέρα
28/07
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Ενίσχυση του δείκτη διεθνών τι-
µών στο σιτάρι και το βαµβάκι 
αναµένει η Τράπεζα Πειραιώς 
που αποδίδει την ανοδική κίνη-
ση στην περιορισµένη προσφο-
ρά και τη διαφαινόµενη ζήτηση 
για τα προϊόντα. Από την άλλη, 
στο τελευταίο ∆ελτίο Τιµών που 
δηµοσίευσε για το διάστηµα Ο-
κτωβρίου, η ανάλυση της Τρά-
πεζας, κάνει λόγο για πτωτικές 

πιέσεις στο καλαµπόκι ένεκα της 
αναµενόµενης ενίσχυσης της 
παραγωγής και των αποθεµά-
των σε συνδυασµό µε τον µετρι-
ασµό της ζήτησης από την Κίνα.

«Ο δείκτης εµπορευµάτων ενι-
σχύθηκε σηµαντικά (+9,81%)» α-
ναφέρει στο εισαγωγικό της ση-
µείωµα η Τράπεζα, που επιση-
µαίνει ότι από την άλλη, ο δεί-
κτης των αγροτικών προϊόντων 

περιόρισε την άνοδο του κατά 
1,47%. «Ως πιθανή αιτία φαίνε-
ται να είναι η αναµενόµενη επι-
βράδυνση της οικονοµικής ανά-
πτυξης της Κίνας (συγκράτηση 
των οικονοµικών στοιχείων), µε 
τη ζήτηση, όµως, να παραµένει 
δυνατή. Η τεχνική εικόνα του 
δείκτη εξακολουθεί να παραµέ-
νει ουδέτερη βραχυπρόθεσµα» 
σχολιάζει το report. 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Στα 72 λεπτά για την πόρτα του 
εκκοκκιστηρίου συν τα µεταφο-
ρικά και τα ποιοτικά πριµ σπό-
ρου και ίνας διαµορφώνεται η τι-
µή σύσπορου βάµβακος στα πε-
ρισσότερα παραγωγικά κέντρα 
της χώρας, µε τη διεθνή τιµή να 
έχει σταθεροποιηθεί σε ένα στε-
νό εύρος µεταξύ των 106 και 109 
σεντς ανά λίµπρα.  

Τα περιθώρια δραµατικής µετα-
βολής των διεθνών συσχετισµών 
στην αγορά βάµβακος µέχρι το 
κλείσιµο της συγκοµιστικής περι-
όδου είναι περιορισµένα και πλέ-
ον αυτό που απασχολεί αγρότες 
και εκκοκκιστές στην Ελλάδα εί-
ναι η διασφάλιση ποσοτήτων χω-
ρίς ιδιαίτερα ποιοτικά ελαττώµα-
τα, κάτι που περιπλέκεται από τις 
απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες. 

Οι έντονες βροχοπτώσεις του 
προηγούµενου δεκαηµέρου εκτός 
από την επιβάρυνση της ποιότη-
τας του σύσπορου, αφήνουν εκτε-
θειµένη την παραγωγή σε πιθανά 
επόµενα κύµατα κακοκαιρίας, α-
φού ακόµα και σήµερα στα χωρά-
φια στους κάµπους της Βοιωτίας, 
της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας 
και της Θράκης είναι αδύνατο να 
µπουν οι µηχανές. Όπως µεταφέ-
ρουν παραγωγοί στην Agrenda, σε 
περιοχές χωρίς κλήση, τα χώµατα 
έχουν φουσκώσει, ενώ υπάρχουν 
σηµεία που πλέον το νερό λιµνά-
ζει. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στη 
Λάρισα έπεσαν 110 χιλιοστά βρο-
χής. «Αν ρίξει ακόµα µια βροχή, 
θα µπορέσουµε να ξαναπατήσου-

µε στο χωράφι σε ένα µήνα» σχο-
λιάζει παραγωγός. 

Παρά τις όποιες επιπτώσεις στα 
βαµβάκια, που έχουν πάρει πλέον 
υγρασία, η αγορά δεν µπορεί να 
διαπραγµατευτεί σ’ αυτή τη φάση 
την τιµή, αφού µε τις διεθνείς τιµές 
σε ιστορικά υψηλά και την παρα-
γωγή περιορισµένη, οι εκκοκκι-
στές απλά δεν έχουν τα περιθώρια 
να «ψειρίσουν» την πρώτη ύλη. 

Ωστόσο η εξέλιξη των ηµερών 
επιδρά και στα υπόλοιπα αγροτι-
κά εµπορεύµατα, αφού επιβραδύ-
νεται η προετοιµασία των χωρα-
φιών για να υποδεχθούν σκληρό 

και ελαιοκράµβη, όσο το µεγαλύ-
τερο ποσοστό των βαµβακοχώρα-
φων µένει αµάζευτο, κάτι που πε-
ριορίζει πλέον δραµατικά το πα-
ράθυρο εναλλαγής µεταξύ καλ-
λιεργειών. 

Να σηµειωθεί ότι στη Στερεά Ελ-
λάδα εκτιµάται πως έχει συγκοµι-
στεί ήδη το 70% της παραγωγής, µε 
τους αγρότες να βρίσκονται πλέ-
ον στο δεύτερο χέρι. Στη Θεσσα-
λία το αντίστοιχο ποσοστό δεν υ-
περβαίνει το 50%, µε αρκετές εκ-
µεταλλεύσεις να µην έχουν προ-
λάβει ακόµα να µπουν. Σε Μακε-
δονία και Θράκη το ποσοστό βρί-
σκεται κάτω από το 30% µε τις α-
ποδόσεις στον Έβρο -όπου καλ-
λιεργούνται 284.277 στρέµµατα- 
να περιορίζονται στα 25 κιλά ανά 
στρέµµα, δηλαδή δεν έχει συγκο-
µιστεί ούτε το 20% των χωραφιών. 

Σε διεθνές επίπεδο, την εµφά-
νισή τους κάνουν τα πρώτα ση-
µάδια κόπωσης της αγοράς και 

επιβράδυνσης των πωλήσεων, 
κάτι που αποδίδεται µεν στο εύ-
ρος τιµών που έχει διαµορφώσει 
το χρηµατιστήριο εµπορευµάτων 
της Νέας Υόρκης, ωστόσο ρόλο 
καταλύτη αποκτά η έλλειψη ερ-
γατικών χεριών που µπορούν να 
διεκπεραιώσουν τις παραγγελίες 
όσο κυρίως η κατάσταση στην α-
γορά των ναύλων. Αν και η αγο-
ρά έχει ιστορικά δείξει πως µπο-
ρεί να λειτουργήσει στο υψηλό ό-
ριο των τιµών χωρίς ιδιαίτερες ε-
πιπλοκές, η ενίσχυση κατά 650% 
των ναύλων αποσυντονίζουν τις 
εµπορικές ροές σε κάθε επίπε-
δο. Σε κάθε περίπτωση, η ψαλί-
δα ανάµεσα στις τιµές ∆εκεµβρί-
ου 2021 και Μαρτίου 2022 περι-
ορίζεται στα 3 σεντς, ενώ στα 90 
σεντς ανά λίµπρα διαµορφώνο-
νται πλέον τα µελλοντικά συµβό-
λαια ∆εκεµβρίου 2022, κάτι που 
αφήνει υποσχέσεις για υψηλά ε-
πίπεδα τιµών και στο επόµενο έ-
τος, που µε τη σειρά του αναµέ-
νεται ότι θα οδηγήσει σε αύξηση 
των καλλιεργούµενων εκτάσεων 
την προσεχή άνοιξη. 

Ασυγκόµιστα στα χωράφια τα βαµβάκια
Βάση τα 72 λεπτά για τα µεταβροχικά 
Μικρή η προσφορά, αλλά σε ιστορικά υψηλά οι διεθνείς τιµές 

Ενίσχυση διεθνών τιµών σε σιτηρά,
βαµβάκι καταγράφει η τράπεζα Πειραιώς

ΥΨΗΛΑ ΚΑΙ ΤΟ 2022
Στα 90 σεντς διαµορφώνο-

νται τα µελλοντικά συµβόλαια 

∆εκεµβρίου 2022, κάτι 

που αφήνει υποσχέσεις για 

υψηλά επίπεδα τιµών και στο 

επόµενο έτος

ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Οι βροχές επιβάρυναν την ποιό-

τητα του σύσπορου και αφήνουν 

εκτεθειµένη την παραγωγή σε 

επόµενα κύµατα κακοκαιρίας

Σ
την αγορά µας η εξαγωγή 
βρίσκεται στα 500 ευρώ ο 
τόνος FOB λιµάνι µας, ε-
ντούτοις η προσφορά πα-

ραµένει χαµηλή. Είναι λογικό όσοι 
κρατούν σιτάρια, βλέποντας τη συ-
νεχιζόµενη άνοδο, να διστάζουν να 
προσφέρουν. Παράλληλα η πρόσφα-
τη αγορά της Τυνησίας 100.000 τό-
νων σκληρού θεωρήθηκε ως υπο-
σχόµενη και αρκετοί πωλητές ανα-
µένουν να δουν αν πρόκειται να 
φορτωθούν ποσότητες και από την 
Ελλάδα. Στο εσωτερικό, οι τοπικοί 
µύλοι έχουν κάπως ατονήσει το εν-
διαφέρον τους καθώς επί της ουσί-
ας προσφορές δεν υπάρχουν, οπό-
τε δεν έχει νόηµα για κάποιον να 
περνάει τιµές.

Στα σκληρά 
σιτάρια, οι τι-
µές στη Φότζια 
ενισχύθηκαν 
για άλλα 10 
ευρώ ο τόνος 

για κάθε ποιότητα. Είχαµε δηλαδή 
πάλι άνοδο αλλά όχι τόσο µεγάλη 
όσο τις προηγούµενες εβδοµάδες. 
Συγκεκριµένα για τα ποιοτικά σιτά-
ρια µε ειδικό βάρος 79 kg/hl, υαλώ-
δη 80% και πρωτεΐνη 12% η τιµή α-
ποθήκης εµπόρου διαπραγµατεύε-
ται στα 545-550 ευρώ ο τόνος. Επί-
σης για τη δεύτερη ποιότητα µε ειδι-
κό βάρος 78 kg/hl, υαλώδη 65% και 
πρωτεΐνη 11,5% η τιµή αποθήκης ε-
µπόρου κυµαίνεται στα 535-540 ευ-
ρώ ο τόνος. Στη Γαλλία σηµειώθηκε 
επίσης αύξηση κατά 10 ευρώ σε µια 
εβδοµάδα, πιάνοντας τα 470 ευρώ 
ο τόνος, ενώ στον Καναδά οι τιµές 
ναι µεν αυξήθηκαν αλλά όχι στο ί-
διο ποσοστό µε τις προηγούµενες 
εβδοµάδες.

Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, οι 
τιµές µαλακού σίτου ανακάµπτουν υ-
πό τη γενικευµένη άνοδο των εµπο-
ρευµάτων. Είχαµε σηµαντική άνοδο 
στη σόγια, η οποία και συµπαρέσυ-
ρε ανοδικά κι άλλα δηµητριακά. Πα-
ράλληλα έχουµε και την επιστροφή 
αγοραστών από την Αίγυπτο και την 
Ιορδανία µε νέους διαγωνισµούς, 
γεγονός το οποίο στηρίζει τις τιµές 
της φυσικής αγοράς. Στη Γαλλία τέ-
λος οι τιµές επίσης ενισχύθηκαν για 
τους ίδιους λόγους και λίγο περισ-
σότερο από την ανοδική πορεία της 
ελαιοκράµβης. Οι τιµές µαλακού σί-
του έπιασαν τα 278 ευρώ ο τόνος.

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr
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ΣΥΣΠΟΡΟ
ΕΛΛΑ∆Α 72 + 3 µε 5

ΛΕΠΤΑ / ΚΙΛΟ

109
ΣΕΝΤΣ / ΛΙΜΠΡΑ

ΝΕΑ
ΥΟΡΚΗ

72 + 3 µε 5
ΛΕΠΤΑ / ΚΙΛΟ

109
ΣΕΝΤΣ / ΛΙΜΠΡΑ
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Αυλαία ρίχνει σιγά σιγά την περίοδο που διανύουµε η εµπορική σεζόν για τα πυρηνόκαρπα σε µια χρονιά που σηµαδεύτηκε 
από πολύ καλές τιµές, αλλά και πολύ µεγάλες απώλειες στις παραγωγές σχεδόν σε όλα τα φρούτα τα κατηγορίας.

Για τα συµπύρηνα ροδάκινα, συνεταιριστής της περιοχής 
του κάµπου της Βέροιας µας ανέφερε πως στις µεσοπρώ-
ιµες ποικιλίες ο παραγωγός παίρνει στο χέρι 40 λεπτά το 
κιλό, στις όψιµες όπως η Evert 43 λεπτά το κιλό και στη 
συµβολαιακή VGL, η οποία καλλιεργείται για λογαρια-
σµό της Venus, µε επιδότηση, η τιµή έκλεισε στα 45 λε-
πτά το κιλό, χώρια τις όποιες κρατήσεις κάνει η κάθε ορ-
γάνωση. Οι χαµηλές στρεµµατικές αποδόσεις, εν τω µε-
ταξύ, έχουν επηρεάσει και τα οικονοµικά των συνεταιρι-
στικών οργανώσεων, καθώς τα έσοδά τους, όπως επιση-
µαίνεται, έχουν µειωθεί δραστικά και δηµιουργούν προ-

βλήµατα.  «Σκεφτείτε µια οργάνωση που διαχειρίζεται, συ-
νήθως, για παράδειγµα 10 εκατ. κιλά το χρόνο, µε κρα-
τήσεις 3 λεπτά στο κιλό, έχει συνήθως έσοδα της τάξης 
των 300 χιλ. ευρώ. Φέτος που η παραγωγή είναι µειωµέ-
νη έως και στο ένα τρίτο, όµως ανάλογη είναι και η µεί-
ωση των εσόδων», αναφέρεται χαρακτηριστικά και τονί-
ζεται η ανάγκη να υπάρξει κάποιου είδους στήριξη και 
προς τις οργανώσεις, προκειµένου να µπορέσουν να α-
νταπεξέλθουν στα λειτουργικά τους.

Μεγάλες ήταν οι απώλειες παραγωγή συµπύρηνων και 
στην Ηµαθία. Ειδικά σε κτήµατα προς την περιοχή της Α-
λεξάνδρειας, όπως µεταφέρθηκε στην Agrenda, µε τη µεί-
ωση της παραγωγής να έχει φτάσει έως και το 90%, ενώ 
οργάνωση της περιοχής που κατά παράδοση «δουλεύει» 
περί τα 4,5 εκατ. κιλά κάθε χρονιά, φέτος  µε το ζόρι συ-
γκέντρωσε και διακίνησε 1,7 εκατ. κιλά. ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ 

Ο∆ΕΥΟΝΤΑΣ προς το τέλος Οκτωβρί-
ου, οι οργανώσεις, αλλά κι οι ιδιώτες 
διακινητές στον κάµπο Ηµαθίας και 
Πέλλας, ολοκληρώνουν τις εκκαθα-
ρίσεις προς τους παραγωγούς, για 
την πρώτη ύλη που παρέλαβαν και 
κλείνουν τις οικονοµικές τους εκ-
κρεµότητες. Τα «ταµείο», όπως λέ-
νε στην Agrenda δεν έχει µονοδιά-

στατη ανάγνωση, καθώς παρότι στα 
συµπύρηνα ή τα επιτραπέζια ροδάκι-
να, οι τιµές παραγωγού φέτος είναι 
διπλάσιες από πέρυσι, οι καλλιεργη-
τές δεν είναι ικανοποιηµένοι. Κι αυ-
τό διότι οι στρεµµατικές αποδόσεις 
µειώθηκαν δραστικά  από 45%-50% 
στην καλύτερη περίπτωση έως και 
πάνω από 90% σε κάποιες περιοχές.

ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ, ωστόσο, το-
νίζει ο ίδιος, σε κάποιες περιοχές οι 
ζηµίες έφτασαν στο 90%. Στην Ηµα-
θία, λέει ο πρόεδρος του Α.Σ. Νάου-
σας Μάκης Αντωνιάδης, στα νεκτα-
ρίνια οι τιµές παραγωγού ήταν 0,90  
µε 1 ευρώ το κιλό, ενώ στα λευκό-
σαρκα χνουδωτά, στο τέλος της σε-

ζόν, οι τιµές έπεσαν στα 0,60 ευρώ 
το κιλό. Αναφορικά µε τις απώλειες 
που καταγράφηκαν στην παραγω-
γή από τις καιρικές συνθήκες, σε ε-
πίπεδο καλλιεργειών, τα επιτραπέ-
ζια ροδάκινα και τα βερίκοκα, έγρα-
ψαν περισσότερες απώλειες από ό,τι 
τα συµπύρηνα ροδάκινα.

ΣΗΜΕΙΩΤΕΟΝ τα 3/4 της αγοράς κον-
σέρβας ροδάκινου στη Νότια Κορέα 
κατέχουν ελληνικές φίρµες έχοντας 
θέσει σχεδόν πλήρως στο περιθώριο 
τις ανταγωνίστριες χώρες (Κίνα, Νό-
τια Αφρική, Χιλή) ενώ το µερίδιο της 
εξακολουθεί να παρουσιάζει ανοδι-

κές τάσεις, σύµφωνα µε την «Έρευ-
να Αγοράς Κονσέρβας Ροδάκινου 
2021» του γραφείου Οικονοµικών 
και Εµπορικών Υποθέσεων, Σεούλ. 
Επίσης η πανδηµία δεν επηρέασε τη 
δυναµική των ελληνικών εξαγωγών 
προς τη συγκεκριµένη χώρα. 

ΣΤΗΝ ΠΕΛΛΑ στο συµπύρηνο ροδά-
κινο και για µεσοπρώιµες ποικιλίες 
(Andros και Κατερίνα), φέτος η τιµή 
παραγωγού έκλεισε στα 41 λεπτά το 
κιλό, συν 2 λεπτά κρατήσεις για τα 
µέλη συνεταιριστικών οργανώσεων, 
ενώ για τις όψιµες ποικιλίες (Evert) 
οι παραγωγοί πήραν στο χέρι 44 λε-
πτά. Πέρυσι και στο παρελθόν η τι-

µή παραγωγού ήταν στα 23 λεπτά. 
Στα επιτραπέζια ροδάκινα, σύµφω-
να µε τον πρόεδρο του ΣΕΑΣ Πέλ-
λας Νικόλαο Μηνά, οι εκκαθαρίσεις 
δίνουν τιµή στα 0,80-0,90 ευρώ το 
κιλό, στα νεκταρίνια στα 1,20 ευρώ 
και στα δυσεύρετα -λόγω της µεγά-
λης καταστροφής από τον παγετό- 
βερίκοκα έως 1,50 ευρώ. 

 «ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ του Μυλοτόπου οι 
ζηµιές από τους παγετούς έφτα-
σαν το 80%-90% της προσδοκώ-
µενης παραγωγής και αν δεν εί-
χε δοθεί αυτή η προκαταβολή του 
40% των αποζηµιώσεων από τον 
ΕΛΓΑ, στις αρχές του Αυγούστου, 
ο κόσµος δεν θα µπορούσε να κα-

λύψει ούτε στοιχειώδεις ανάγκες. 
Περιµένουµε τώρα να γίνει και η 
εξόφληση έως το τέλος του έτους, 
όπως έχουν δεσµευτεί από το υ-
πουργείο και τον ΕΛΓΑ», ανέφε-
ρε ο κ. Λυσίτσας, πρόεδρος του Α-
γροτικού Συνεταιρισµού Παλαιού 
Μυλοτόπου Γιαννιτσών.

ΑΝΤΙΘΕΤΑ, κατά το 2020, οι εξαγω-
γές µας σηµείωσαν ιστορικά υψη-
λά των 6.400 τόνων αξίας 7,15 ε-
κατ. δολάρια ΗΠΑ (αύξηση 40,9% 
από το 2019). Σύµφωνα µε τα στοι-
χεία, το 2020, οι εξαγόµενες ποσό-
τητες αυξήθηκαν κατά 35,8% (από 

4.708 σε 6.395 τόνους) και η αξία 
τους κατά 40,9% (από 5,1 σε 7,15 ε-
κατ. δολάρια ΗΠΑ). Όπως σηµειώ-
νεται, ο σταδιακός µηδενισµός του 
εισαγωγικού δασµού για τις ελληνι-
κές κονσέρβες ροδάκινου ήταν ευ-
νοϊκός για τις ελληνικές εξαγωγές.

Στο 1/3 η σοδειά, λιγότερα 
και τα έσοδα παραγωγού
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ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ

Σάββατο 23 & Κυριακή 24 Oκτωβρίου 2021

Με διπλή τιµή και µειωµένο εισόδηµα από τα συµπύρηνα

ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΠΥΡΗΝΟΥ ΡΟ∆ΑΚΙΝΟΥ 

�ΛΕΠΤΑ/ΚΙΛΟ�
�ΕΥΡΩ /ΚΙΛΟ�
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ΓΙΑ ΤΗ VENUS

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΡΟ∆ΑΚΙΝΑΣΤΡΕΜΜΑΤΙΚΕΣ
ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ

ΤΙΜΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΤΙΜΗ
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ΒΙΚΟΣ: Aύξηση τζίρου κατά 
15% σε σύγκριση με το 2021 
αναμένει η Ηπειρωτική 

Βιομηχανία Εμφιαλώσεων, 
κόντρα στις επιδόσεις του 2020, 
χρονιά κατά την οποία οι πωλήσεις 
της μειώθηκαν κατά 6,87% λόγω 
του ότι υπολειτουργούσε η επιτόπια 
κατανάλωση εν μέσω πανδημίας.

PERNOD RICARD: Η γαλλική 
εταιρεία ποτών ανακοίνωσε ότι 
αναμένει η καλή αύξηση των 
πωλήσεων να συνεχιστεί και το 2022, 
αν και θα μπορούσε να μετριαστεί 
ελαφρώς. Οι εκτιμήσεις έρχονται 
αφότου η ισχυρή ζήτηση στην Κίνα, 
στις ΗΠΑ και στην Ινδία, τη βοήθησαν 
να πετύχει τον στόχο για αύξηση των 
πωλήσεων κατά 20% στο α’ τρίμηνο.

NESTLE: Η ελβετική εταιρεία 
τροφίμων και ποτών ανακοίνωσε 
πωλήσεις 63,29 δισ. Ελβετικών 
φράγκων (68,60 δισ. δολαρίων) στο 
εννεάμηνο του έτους, υψηλότερα από 
τα 61,91 δισ. φράγκα πριν ένα χρόνο. 
Οργανικές πωλήσεις αυξήθηκαν 7,6%.

EΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ: Στην οικογένεια 
των μελών της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-
ΔΙΚΑ ΜΑΣ η Ιωνική Σφολιάτα Α.Ε., 
μια εταιρεία κατεψυγμένων προϊόντων 
ζύμης και σφολιάτας που ιδρύθηκε το 
1991 και μετεξελίχθηκε σε μια από τις 
σημαντικότερες ελληνικές εταιρείες, 
που στηρίζουν την εγχώρια παραγωγή.

ΝΕΟΓΑΛ: Οι πωλήσεις της το 2020 
στην εγχώρια αγορά μειώθηκαν 
σχεδόν κατά 2 εκατ. ευρώ, στα 13,53 
εκατ. ευρώ (2019: 15,42 εκατ.), όμως 
στην ευρωπαϊκή αγορά αυξήθηκαν 
κατά 1,2 εκατ., στα 3,17 εκατ. (2019: 
1,98 εκατ.). Τα κέρδη της μετά από 
φόρους μειώθηκαν στα 1,07 εκατ.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Με τις τιμές του πετρελαίου στα ύψη εν μέ-
σω μιας ευρύτερης παγκόσμιας ενεργεια-
κής κρίσης, πολλοί ελπίζουν ότι η συγκε-
κριμένη άνοδος των τιμών είναι παροδι-
κή, καθώς η αυξητική προσφορά - είτε α-
πό τον ΟΠΕΚ+ είτε από την εκμετάλλευση 
του σχιστόλιθου - θα επαναφέρει χαμηλό-
τερα την αγορά. Αλλά ίσως όχι τόσο γρή-
γορα: όπως γράφει ο επικεφαλής στρατη-
γικός αναλυτής εμπορευμάτων της Morgan 
Stanley, Μάρτζιν Ράτς, σύμφωνα με τις τρέ-
χουσες τάσεις, η παγκόσμια προσφορά πε-
τρελαίου είναι πιθανό να κορυφωθεί ακό-
μη και νωρίτερα από τη ζήτηση.

Και καθώς οι τιμές αναζητούν το επίπε-
δο στο οποίο ξεκινά η διάβρωση της ζή-
τησης, αυξάνει την πρόβλεψή του για το 
Brent για το πρώτο τρίμηνο του 2022 στα 
95 δολάρια το βαρέλι, ενώ επίσης ανεβά-
ζει τη μακροπρόθεσμη πρόβλεψή του από 

60 δολάρια σε 70 δολάρια το βαρέλι. Ό-
πως εξηγεί ο Ρατς, ενώ ο πλανήτης θέτει 
όρια στην ποσότητα άνθρακα που μπο-
ρεί να εκπέμψει με ασφάλεια - και ως εκ 
τούτου, η κατανάλωση πετρελαίου πρέ-
πει να κορυφωθεί - δημιουργήθηκε μια 
τάση: χαμηλές επενδύσεις για τον περιο-
ρισμό των ορυκτών καυσίμων. Επομένως, 
τίθεται το ερώτημα: ποιο θα κορυφωθεί 
πρώτα; Προμήθεια; Ή ζήτηση;

Στο μεταξύ, ιδιαίτερη προσοχή συνιστά 
ο Διευθυντής του ευρωπαϊκού τμήματος 
του ΔΝΤ, ‘Αλφρεντ Κάμερ, στις ευρωπαϊ-
κές κυβερνήσεις κατά την απόσυρση των 
δημοσιονομικών μέτρων στήριξης που έ-
λαβαν κατά την πανδημία, προκειμένου 
να μην επηρεασθεί η οικονομική ανά-
καμψη και «επαναληφθούν οι χαμηλοί 
ρυθμοί ανάπτυξης που σημειώθηκαν με-
τά την κρίση του 2008».

Johnnie Walker
Το Johnnie Walker, το κορυφαίο 
brand σκωτσέζικου ουίσκι στον κόσμο, 
με σύνθημα «Keep Walking 
Together» και κεντρικό πρόσωπο τον 
Κωνσταντίνο Αργυρό καλούν στην 
νέα τηλεοπτική καμπάνια, τον κόσμο 
να βρεθεί ξανά δίπλα στη live μουσική 
και να στηρίξει όλους όσοι 
συναντιούνται εκεί: ταλέντα, 
έμπνευση, μουσικούς, όλους! 

3αλφα
Στην κορυφαία Διεθνή Έκθεση Τροφίμων 
Anuga παραβρέθηκε η 3αλφα. Εκτός από 
τις νέες επιχειρηματικές γνωριμίες και 
συναντήσεις για συνεργασίες, την 
παράσταση έκλεψαν οι νέες premium 
συσκευασίες της, ενώ θετικές οι 
αντιδράσεις για τα όσπρια της Ομάδας 
Ελλήνων Παραγωγών 3αλφα, με τη 
χρυσή σήμανση και το λογότυπο της ΟΠ 
για τη σημασία της εντοπιότητας.

Πρώτα θα κορυφωθεί 
προσφορά ή ζήτηση;

 Πρόβλεψη για 95 δολάρια στο brent το 2022 
 Προσοχή λέει το ΔΝΤ στην απόσυρση στήριξης 
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ 2,9000   +11,54%

MODA BANGO Α.Ε. 0,5950   +6,25%

OΠΤΡΟΝ ΑΒΕΤΕ 2,2600   +5,61%

ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. 0,3520 +4,76%

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ. 0,8190 +3,54%

Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε. Ε. 1,0900 -9,92%

BIOKARPET S.A. 1,4200 -8,39%

ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. 0,8300 -7,16%

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣ/ΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε. 0,3000 -6,25%

ΔΟΥΡΟΣ Α.Ε. 0,3000 -6,25%

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 35.497,23 -0,31%
 NASDAQ Comp 15.168,00 +0,31%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  4.161,16 -0,26%
Λονδίνο FTSE 100 7.194,32 -0,40%
Φρανκφούρτη DAX-30 15.492,81 -0,20%
Παρίσι CAC-40 6.694,84 -0,16%
Ζυρίχη SMI 12.042,70 +0,24%
Τόκιο NIKKEI-225 28.708,58 -1,87%
 
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

Σταθερή πορεία ανάκαμψης 
ακολουθεί η Λεωφόρος Αθηνών
Η αγορά από τις ενδοσυνεδριακές 853 μονάδες 
της πρώτης ημέρας του Οκτωβρίου μέχρι και τα 
τελευταία κλεισίματα της προηγούμενης 
εβδομάδας έχει καταγράψει μια σταθερή πορεία 
ανάκαμψης, με τις απαραίτητες στάσεις. 
Μοναδικό αγκάθι αποτελεί ο τζίρος, ο οποίος 
περιστρέφεται γύρω από τα χαμηλά του επίπεδα, 
με εξαίρεση μετρημένα ανοδικά ξεσπάσματα. Η 
αγορά δείχνει εκ νέου έτοιμη να δοκιμάσει το 
ανώτερο όριο της πολύμηνης συσσώρευσης της, 
ωστόσο απαιτείται φρέσκο χρήμα.
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Υποχρεωτική εγγραφή στο μητρώο αγροτών 
και στον ΕΦΚΑ/ΟΓΑ όλοι όσοι καλλιεργούν

Υ
πάρχουν εκατοντάδες καλλιεργητές αγρο-
τικής γης, οι οποίοι δεν είναι εγγεγραµµέ-
νοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών 
Εκµεταλλεύσεων του υπουργείου Αγροτι-

κής Ανάπτυξης. Υπάρχουν εκατοντάδες καλλιεργη-
τές αγροτικής γης επίσης, οι οποί-
οι δεν είναι εγγεγραµµένοι στον 
ΕΦKΑ/ΟΓΑ, όπως έχουν υποχρέω-
ση να κάνουν.

∆εν έχω καταλάβει πως προέκυ-
ψε αυτή η αδιαφορία να την πω; Άρ-
νηση να την πω; Το µόνο βέβαιο 
είναι ότι υπάρχει πρόβληµα και α-
φορά όλους όσοι καλλιεργούν (δη-
µόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι ή 
συνταξιούχοι είτε του ∆ηµοσίου 
είτε του ιδιωτικού τοµέα) κι δεν έ-
χουν εγγραφεί ούτε στο Μητρώο, 
ούτε στον ασφαλιστικό φορέα ΕΦ-
ΚΑ/ΟΓΑ. Ας δούµε κάποιες από τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από 
τη νοµοθεσία:

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 1 
του ν. 3874/2010 (Α’ 151) στο ΥπΑ-
ΑΤ τηρείται Μητρώο Αγροτών και Α-
γροτικών Εκµεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.), 
στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτι-
κά όλα τα ενήλικα φυσικά και νο-

µικά πρόσωπα που ασκούν στην επικράτεια αγροτική 
δραστηριότητα ή κατέχουν αγροτική εκµετάλλευση. 

2. Σύµφωνα µε την ισχύουσα ενωσιακή νοµοθεσία 
(Καν. (ΕΕ) 1306/2013 και Καν. (ΕΕ) 809/2014) οι κάτο-
χοι αγροτικής εκµετάλλευσης ανεξάρτητα από το αν 
λαµβάνουν ή όχι ενισχύσεις είναι υποχρεωµένοι να 
υποβάλλουν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης κατ’ έτος, σύµ-
φωνα και µε τις ειδικές διατάξεις του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

3. Με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 
3877/2010 (A’ 160) η ασφάλιση 
στον ΕΛΓΑ είναι υποχρεωτική και 
σ’ αυτήν υπάγονται όλα τα φυσι-
κά ή νοµικά πρόσωπα, καθώς και 

ενώσεις προσώπων που έχουν την πλήρη κυριότητα, 
την επικαρπία ή µόνο την εκµετάλλευση αγροτικών 
εκµεταλλεύσεων της χώρας, πλην της περιοχής του Α-
γίου Όρους. Εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφά-
λιση του ΕΛΓΑ οι πτηνοτροφικές και χοιροτροφικές 
επιχειρήσεις, καθώς και οι εκµεταλλεύσεις ανθοκο-
µικών και καλλωπιστικών προϊόντων και τα φυτώρια. 

Την ανωτέρω υποχρέωση, προκειµένου για τη χο-
ρήγηση βεβαίωσης Μ.Α.Α.Ε. έχουν και οι πτηνοτρο-
φικές, χοιροτροφικές επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις 
ανθοκοµικών και καλλωπιστικών προϊόντων, οι φυ-
τωριακές επιχειρήσεις, οι µελισσοκόµοι, οι µονάδες 
υδατοκαλλιέργειας µε χερσαίες εγκαταστάσεις καθώς 
και οι απασχολούµενοι στη διαχείριση ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας έως 100KW. (Ισχύει µέχρι 500KW, 
αφού τροποποιήθηκε το άρθρο 2 του ν.3874/10).

ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ υποχρεωτική εγγραφή στο Μητρώο 
Αγροτών Αγροτικών και Αγροτικών Εκµεταλλεύ-

σεων για όλους όσους καλλιεργούν. ∆εν εννοώ 
κάποιον ο οποίος έχει 200 τ.µ. κήπο στο σπίτι του 
και ασχολείται για να περάσει την ώρα του. Ανα-
φέροµαι σε όλους όσοι ασχολούνται µε την πα-
ραγωγή αγροτικών προϊόντων, τα οποία στη συ-
νέχεια τα πουλάνε µε οποιονδήποτε τρόπο. Το ί-
διο ισχύει και για την ενηµέρωση του ασφαλιστι-
κού φορέα ΕΦΚΑ/ΟΓΑ: υποβολή της αίτησης για 
εγγραφή. Το αν προκύψει ή όχι υποχρέωση κατα-
βολής ασφαλιστικών εισφορών, είναι άλλο θέµα.

ΑΝΑΡΩΤΙΟΥΝΤΑΙ ΠΟΛΛΟΙ: Είµαι δηµόσιος υπάλλη-
λος. Είµαι συνταξιούχος του ∆ηµοσίου. Είµαι ιδι-
ωτικός υπάλληλος. Είµαι συνταξιούχος του ιδιω-
τικού τοµέα. Πρέπει να εγγραφώ;

Προφανώς και πρέπει να εγγραφεί όποιος καλλι-
εργεί µε σκοπό την πώληση των προϊόντων του. Η 
υποχρέωση προκύπτει από τα ανωτέρω αναγραφό-
µενα και δεν έχει καµία σχέση µε την ιδιότητα του 
καθενός. Το ίδιο ισχύει και για ελεύθερους επαγ-
γελµατίες, λογιστές, µελετητές ή ιδιοκτήτες ατοµι-
κών επιχειρήσεων.

Ίδια υποχρέωση υπάρχει για εγγραφή στον αρµό-
διο ασφαλιστικό φορέα: τον ΕΦΚΑ/ΟΓΑ. Όλοι οι ανω-
τέρω, πρέπει να περάσουν από τον ανταποκριτή του 
ΟΓΑ, να ενηµερωθούν και να προσκοµίσουν τα δι-
καιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή τους.

ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟ η υποχρέωση εγγραφής στον ΕΦΚΑ/Ο-
ΓΑ κι άλλο αν τελικά θα προκύψει υποχρέωση κα-
ταβολής ασφαλιστικών εισφορών ή όχι. Από την 
υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι συνταξιούχοι του 
ΟΓΑ, που συνεχίζουν και καλλιεργούν και µετά τη 
λήψη σύνταξης, διότι βρίσκονται ήδη καταχωρη-
µένοι ως καλλιεργητές.

∆εν ισχύει το ίδιο όµως για όλους τους υπόλοιπους 
συνταξιούχους παλαιούς και νέους, διότι -µέχρι στιγ-
µής- η ενοποίηση όλων των ταµείων σε ένα µε την ε-
πωνυµία ΕΦΚΑ, αποτελεί ένα µεγάλο ψέµα. Κι αυτό ε-
πειδή στην πράξη λειτουργούν το καθένα µόνο του... 

Μητρώο
Υποχρεωτική εγγραφή 
στο ΜΑΑΕ όσων καλ-

λιεργούν µε σκοπό την 
παραγωγή και πώληση

Εξαίρεση
Εξαιρούνται από την 
ασφάλιση ΕΛΓΑ οι 
πτηνοτροφικές και 

χοιροτροφικές µονάδες

ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ
& ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜ. 
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

Φοροτεχνικός – Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο.Κ. 
(Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελµατιών 
Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονοµολόγων 
Νοµού Καρδίτσας)

Συµπληρωµατικές 
φορολογικές δηλώσεις

Οι συµπληρωµατικές φορολογικές δηλώσεις για 
το έτος 2019 και προηγουµένων ετών, θα 
υποβληθούν µέχρι τις 31.12.2021 ηλεκτρονικά 
είτε χειρόγραφα. Φέτος είναι η τελευταία φορά 
που θα παραστεί η ανάγκη αυτή, αφού από του 
χρόνου όλες οι επιδοτήσεις θα φορολογούνται 
στο χρόνο είσπραξης. Έτσι, οι συνδεδεµένες του 
2020 που εισπράχθηκαν το 2021, θα δηλωθούν 
στη φορολογική δήλωση του 2021.

Θεώρηση των χειρόγραφων µισθωτηρίων 
για το γνήσιο της υπογραφής

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

υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής και οι 
ιδιοκτήτες επιλέγουν να µην τα υποβάλλουν 

ηλεκτρονικά, µέσα από το Taxis Net (αυτό 
ισχύει για ποσά έως 960 ευρώ το έτος).





Το μεγαλύτερο 
σκάνδαλο λένε 
οι  αγρότες, με άλλη 
ατζέντα οι αιρετοί 
Σαν τον τερματοφύλακα πριν το πέναλτι οι κτηνοτρόφοι 
ενόψει της πληρωμής του τσεκ, αιτία βέβαια τα βοσκοτόπια      

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Ως «το µεγαλύτερο σκάνδαλο εις βάρος των αγροτών 
και κτηνοτρόφων που έχει συµβεί την τελευταία 5ετία» 
χαρακτηρίζουν οι κτηνοτροφικοί σύλλογοι της Μακε-
δονίας, το θέµα της καταβολής δικαιωµάτων από το Ε-
θνικό Απόθεµα. Το εν λόγω ζήτηµα έφερε εκπροσώ-
πους  κτηνοτρόφων στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης, όπου και παρουσιάσαν ολοκληρωµένο φάκελο µε 
στοιχεία που πιστοποιούν το εύρος των λαθών της δι-
οίκησης και το µέγεθος της απάτης των επιτήδειων. Σ’ 
αυτή τη βάση ζητείται η επανεξέταση των δικαιωµάτων 
βασικής ενίσχυσης από το 2015 και εντεύθεν, η ανα-
κατανοµή τους και η αναδροµική πληρωµή τους στους 
πραγµατικούς δικαιούχους. Σε αντίθετη περίπτωση, ό-
πως αναφέρουν θα ζητηθεί παρέµβαση εισαγγελέα για 
απόδοση ευθυνών. Το πλήρες κείµενο του υποµνήµα-
τός τους έχει ως ακολούθως:   

Το µεγαλύτερο σκάνδαλο εις βάρος των αγροτών και 
κτηνοτρόφων που έχει συµβεί την τελευταία 5ετία µε 
την Νέα ∆ηµοκρατία να συνεχίζει την λανθάνουσα και 
παράνοµη αγροτική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ είναι το θέµα 
κατανοµής δικαιωµάτων από το εθνικό απόθεµα. Ενώ 
η χώρα µας βρίσκεται σε κρίση εδώ και 12 χρόνια οι 
εκλεγµένες κυβερνήσεις την τελευταία 5ετία φαίνεται 
να µην αντιλαµβάνονται την κρίση της αγροτικής πα-
ραγωγής που περνάει η χώρα µας αλλά και τις δυνα-
τότητες ανάπτυξης που θα µπορούσε να έχει η πρωτο-
γενής παραγωγή. Έγινε παρακράτηση 2% κάθε χρόνο 
από το 2015 και έπειτα για να δοθούν υποτίθεται σαν 
ενισχύσεις στους νέους αγρότες, αντί αυτού έγινε ΠΑ-
ΡΑΝΟΜΗ κατανοµή δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης 
σε ανθρώπους που δεν έχουν καµία σχέση µε το αγρο-
τικό επάγγελµα.

3 προγράµµατα ένταξης νέων αγροτών έχουν πραγ-
µατοποιηθεί στην χώρα µας τα τελευταία 5 χρόνια και 
οδεύουµε στο 4ο υποτίθεται πρόγραµµα αγροτικής α-
νασυγκρότησης και ανάπτυξης, διαβάζοντας όµως τους 
νόµους που ψηφίστηκαν και εφαρµόστηκαν τα τελευ-
ταία χρόνια καταλαβαίνουµε ότι οι εκλεγµένοι έχουν α-
ντίθετη άποψη από τους αγρότες και κτηνοτρόφους για 
το τι σηµαίνει αγροτική ανασυγκρότηση και ανάπτυξη.

Το 2015 η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τροποποιεί την νο-
µοθεσία κατανοµής δικαιωµάτων ενίσχυσης αφαιρώντας 
µία δικλίδα ασφαλείας η οποία είχε σαν βασική προϋ-
πόθεση ότι για να λάβει κάποιος δικαιώµατα θα πρέπει 

να έχει αγροτική δραστηριότητα, κατέχει ή εκτρέφει 
ζώα µε την τροποποίηση του νόµου 104/7056/21-01-
2015 ΥΑ (ΦΕΚ τ.Β΄147) ώστε να µπορούνε να λαµβά-
νουν δικαιώµατα και εκµεταλλεύσεις οι οποίες δεν κα-
τέχουν ή εκτρέφουν ζώα:

Πιο συγκεκριµένα καταργεί τα ακόλουθα άρθρα:
(γ) η άσκηση της ελάχιστης δραστηριότητας, για γε-

ωργικές περιοχές εκ φύσεως κατάλληλες για βοσκή 
ή καλλιέργεια. 

5. Ως «ελάχιστη δραστηριότητα» νοείται: (α) για τις 
αρόσιµες εκτάσεις, ένα όργωµα ανά έτος, (β) για τις 
δενδρώδεις εκτάσεις καθαρισµός (γ) για τους βοσκοτό-
πους, η διατήρηση ζωϊκού κεφαλαίου 0,7 ΜΜΖ/εκτάριο  

Στην οποία όµως τροποποίηση δεν διορθώνει τις 
προϋποθέσεις του τι σηµαίνει γεωργική δραστηριότη-
τα δηλαδή ο νόµος είχε ως εξής και αφαιρέθηκε το (γ):

4. Ως «γεωργική δραστηριότητα» νοείται: 
(α) η παραγωγή, η εκτροφή ζώων ή η καλλιέργεια 

γεωργικών προϊόντων, συµπεριλαµβανοµένων της 
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συγκοµιδής, της άµελξης, της αναπαραγωγής ζώων και της 
εκτροφής ζώων για γεωργική εκµετάλλευση, 

(β) η διατήρηση της γης σε κατάσταση, που να την καθιστά 
κατάλληλη για βοσκή ή καλλιέργεια χωρίς προπαρασκευα-
στικές ενέργειες πέραν των συνήθων γεωργικών µεθόδων 
και µηχανηµάτων 

ή (γ) η άσκηση της ελάχιστης δραστηριότητας, για γεωργι-
κές περιοχές εκ φύσεως κατάλληλες για βοσκή ή καλλιέργεια. 

Στην ερµηνεία του νόµου όπως ήταν γραµµένος νοούνταν 
ότι για να θεωρηθεί γεωργική δραστηριότητα θα πρέπει να 
τηρείται το α και β άρθρο ή να τηρείται µόνο το γ άρθρο το 
οποίο αφαιρέθηκε. 

ΑΡΑ µετά την αλλαγή του νόµου για να νοείται γεωργική 
δραστηριότητα σηµαίνει ότι: το άρθρο α και β είναι οι βασι-
κές προϋποθέσεις για το τι σηµαίνει γεωργική δραστηριότη-
τα και για να λάβει κάποιος δικαιώµατα ενίσχυσης από το ε-
θνικό απόθεµα θα πρέπει να ασκεί γεωργική δραστηριότητα.

Στην συνέχεια η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ µοιράζει δικαιώ-
µατα ΠΑΡΑΝΟΜΑ σε µη δικαιούχους αφού δεν είχαν γεωρ-
γική δραστηριότητα ούτε κατείχαν ή έκτρεφαν ζώα.

Εκτός του παραπάνω η κυβέρνηση αντί να προχωρήσει σε 
κατανοµή δικαιωµάτων µε προτεραιότητα σε νέους αγρότες 
τα κατανέµει όπως τους βολεύει σε κάθε περιφέρεια.

Μετά την εκλογή της νέας κυβέρνησης της Νέας ∆ηµοκρα-

τίας το 2019 το ΦΑΓΟΠΟΤΙ συνεχίζεται εις βάρος των αγρο-
τών αφού συνεχίζει να µειώνει τα ποσοστά ενίσχυσης και 
µοιράζει και πάλι δικαιώµατα σε ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΣ δικαιούχους.

Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι ότι στον Νοµό Καστο-
ριάς δηλώθηκαν για το 2020:

 15.060 στρέµµατα αµύγδαλα (µε 900.000 ευρώ επιδό-
τηση) ενώ η πραγµατική καλλιέργεια των αµυγδάλων στην 
Καστοριά είναι κάτω από 365 στρέµµατα,  64.290 στρέµµα-
τα ιδιωτικός βοσκότοπος (µε 1.560.000 ευρώ επιδότηση) ενώ 
στην Καστοριά δεν υπάρχει ούτε ένα στρέµµα ιδιωτικού βο-
σκότοπου και 20.580  στρέµµατα ελαιώνες (µε 900.000 ευρώ 
επιδότηση) ενώ στην Καστοριά δεν υπάρχει ούτε ρίζα ελιάς, 
επιδοτήσεις οι οποίες µοιράστηκαν σε υποτιθέµενους καλλι-
εργητές από άλλους νοµούς και όχι από τον νοµό Καστοριάς. 

Το 2021 που ο νοµός Καστοριάς ήταν σε έλεγχο τηλεπισκό-
πησης µε την χρήση δορυφόρου δηλώθηκαν 56.000 στρέµ-
µατα λιγότερα που σηµαίνει ότι το κύκλωµα παρανοµίας έχει 
εσωτερική πληροφόρηση µέσα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κύριοι εκλεγµένοι νυν και πρώην, νοµοθετήσατε τα τελευ-
ταία χρόνια µε δική σας ευθύνη αλλά και αναγκάσατε τους α-
γρότες και κτηνοτρόφους να γίνουν επιχειρηµατίες, φερθεί-
τε µας ανάλογα και σταµατήστε να µας κοροϊδεύετε. ∆ΕΝ ΕΙ-
ΜΑΣΤΕ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ!!! Εργαζόµαστε 365 ηµέρες τον χρόνο 
και µε τον κόπο µας και τους φόρους µας πληρώνονται οι µι-

σθοί σας και οι µισθοί των εγκληµατιών που µοιράσανε επι-
δοτήσεις. Ήρθε η ώρα να δώσετε στους αγρότες και κτηνοτρό-
φους που πραγµατικά παράγουν πλούτο στην χώρα µας αυτά 
που δικαιούνται και να σταµατήσει επιτέλους αυτός ο παρα-
σιτισµός ολίγων οι οποίοι µε δική σας πολιτική ευθύνη καρ-
πώνονται παράνοµα επιδοτήσεις χωρίς να παράγουν τίποτα. 

Ζητάµε την επανεξέταση της κατανοµής των δικαιωµάτων 
βασικής ενίσχυσης από το 2015 και έπειτα, την ανακατανοµή 
τους αλλά και την αναδροµική πληρωµή τους στους πραγµα-
τικούς δικαιούχους όπως αναφέρει ο νόµος, σε αντίθετη πε-
ρίπτωση ζητάµε την παρέµβαση εισαγγελέα ώστε να αποδο-
θούν ευθύνες στους υπεύθυνους.

Με εκτίµηση 
Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Μακεδνός

Μόσχος Θωµάς
Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισµού Καστοριάς 

∆ηµητριακών και Κτηνοτροφικών Προϊόντων
Μόσχος ∆ηµήτριος
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Οι αγορές πληρώνουν τις ελιές 
του συνεταιρισμού Στυλίδας 

  Μόλις 10% της περσινής 
η φετινή σοδειά με τιμή 1,10

   Ο συνεταιρισμός Στυλίδας 
εξάγει το 80% της σοδειάς

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Κατεξοχήν εξαγωγικός είναι ο Αγροτικός Ελαι-
ουργικός Συνεταιρισµός Στυλίδας που διαθέ-
τει στο εξωτερικό έως και το 80% της παραγω-
γής του, λέει ο επικεφαλής Οικονοµικών Χρή-
στος Στάµος, στο πλαίσιο της συµµετοχής του 
στη διεθνή έκθεση τροφίµων Anuga, στην Κο-
λωνία της Γερµανίας. Με πενήντα χρόνια δια-
δροµής ο συνεταιρισµός βασίζει τη λειτουργία 
του στη σχέση που διατηρεί µε τα µέλη παρα-
γωγούς, από τους οποίους προµηθεύεται τις 
ποσότητες που τυποποιεί κατ’ αποκλειστικό-
τητα. ∆ιαθέτει ιδιόκτητες βιοµηχανικές εγκα-
ταστάσεις στη Λαµία που στεγάζονται σε οικό-
πεδο συνολικής έκτασης 33 στρεµµάτων, µε τη 
δοµηµένη επιφάνεια στα 14,5 στρέµµατα. «Α-
ποτελεί ευτύχηµα το γεγονός ότι είµαστε κατά 
80% εξαγωγικοί, διότι το εξωτερικό πληρώνει 
τις ελιές που παράγουµε, ενώ ταυτόχρονα εί-
ναι και µία πολύ µεγάλη αγορά, που έχει χώ-

ρο για όλους. Να σηµειω-
θεί ότι από το 1990 και ύ-
στερα ο συνεταιρισµός άρ-
χισε να κάνει πωλήσεις κι-
νούµενος αυτόνοµα και όσο 
περνούσε ο καιρός έβγαινε 
στις αγορές για να βρει πε-
λάτες. Τα τελευταία 15 χρό-
νια συµµετέχει σε εκθέσεις, 
γεγονός που έχει συµβάλει 
στο να καταστεί αναγνωρίσι-
µο το εµπορικό σήµα Elisti 
(από το ελιές Στυλίδας)», ε-
πισηµαίνει ο Χ. Στάµος. 

Αγοράζει ελιές µόνο από παραγωγούς του
Οι 650 παραγωγοί-µέλη του δραστηριοποι-

ούνται στην ευρύτερη περιοχή που διατρέχει το 
Πέταλο του Μαλιακού, ιδίως στο βόρειο τµήµα 
του. Η επικρατούσα ποικιλία είναι η κονσερβο-
λιά, ωστόσο οι παραγωγοί έχουν και Καλαµών. 

«Φιλοσοφία µας είναι να µην αγοράζουµε ε-
λιές από άλλες περιοχές, ενώ είµαστε αυτόνο-
µοι παραγωγικά. Σκοπός µας άλλωστε είναι να 
εξυπηρετούµε τα µέλη µας και να µπορούν να 
διαθέσουν τα προϊόντα τους», συµπληρώνει. 

Το 2020 ο συνεταιρισµός παρέλαβε περίπου 
5.000 τόνους, όση και η δυναµικότητα του ερ-
γοστασίου, σε µία χρονιά που η παραγωγή κι-
νήθηκε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Για φέτος 
ο κ. ∆ήµας κάνει λόγο για µία «εξαιρετικά δύ-

σκολη χρονιά», λέγοντας ότι η παραγωγή α-
ντιστοιχεί σε ποσοστό µόλις 10% της περσινής. 

Όπως αναφέρει ο πρόεδρος του συνεταιρι-
σµού Γιώργος Πλιάτσικας, στο Πέταλο του Μα-
λιακού οι συνολικές ποσότητες που θα συλλε-
γούν φέτος θα είναι µέχρι 4.000 τόνοι, έναντι 
30.000 τόνων που ήταν πέρυσι, ενώ ο συνεται-
ρισµός θα παραλάβει το πολύ 500 κιλά εν συ-
γκρίσει µε τους 5.000 τόνους που πήρε το 2020. 

«Φέτος αγοράζουµε τα 200 τεµάχια το κιλό 
στα 1,10 ευρώ, όταν πέρυσι λόγω υπερπαρα-
γωγής η καλύτερη τιµή που δώσαµε ήταν 0,60 
ευρώ για την κονσερβολιά», λέει ο κ. Πλιάτσι-
κας. «∆υστυχώς λόγω των ελλείψεων που δη-
µιουργούνται φέτος θα έχουµε ελάχιστες πο-
σότητες µαύρης ελιάς, για τις οποίες είναι πε-
ρισσότερο γνωστή η περιοχή µας». 

Ο συνεταιρισµός Στυλίδας τυποποιεί και βι-
ολογικές ελιές, συνεργαζόµενος µε 200 παρα-
γωγούς, που παρουσιάζουν ζήτηση στη Βόρεια 
Ευρώπη, όπου το καταναλωτικό κοινό είναι πε-
ρισσότερο εύρωστο. Οι κύριες αγορές που δια-
θέτει τα προϊόντα της στο εξωτερικό είναι στην 
Ιταλία, στη Γαλλία και σε αρκετές ακόµα χώρες 
του κόσµου.  Ήδη έχει συλλεγεί το 70% της πα-
ραγωγής µε την συγκοµιδή της βιολογικής να 
έχει ξεκινήσει από τις 10 Σεπτεµβρίου και της 
συµβατικής από τις 15 Σεπτεµβρίου. 

Πέταλο 
Μαλιακού

Οι 650 παραγωγοί-
µέλη του δραστη-
ριοποιούνται στην 
ευρύτερη περιοχή 

που διατρέχει 
το Πέταλο του 

Μαλιακού, ιδίως στο 
βόρειο τµήµα του

Αποθέµατα 
1.000 τόνων 
ενισχύουν
τη µειωµένη
παραγωγή 
Λόγω των πολύ χαµηλών τιµών 
του 2020, ο συνεταιρισµός 
κράτησε αποθέµατα περίπου 
1.000 τόνων ελιάς, τα οποία θα 
διατεθούν φέτος, ενισχύοντας την 
εξαιρετικά χαµηλή παραγωγή του 
2021. Εξηγώντας την πολιτική 
που ακολουθεί ο συνεταιρισµός ο 
κ. Πλιάτσικας αναφέρει ότι 
«προσφέρει ενιαία τιµή από την 
πρώτη µέρα της παραλαβής έως 
την τελευταία, σε αντίθεση µε 
τους εµπόρους που µπορεί να 
ξεκινήσει παραλαβή µε 0,50 ευρώ 
και εάν υπάρξει προσέλευση 
παραγωγών και διαθέσιµες 
ποσότητες, προσφέρουν 0,48 
ευρώ. Είναι µάλιστα 
χαρακτηριστικά ότι το 2020 οι 
έµποροι ξεκίνησαν να αγοράζουν 
µε 0,60 ευρώ και έφτασαν στο 
τέλος να αγοράζουν µε 0,42 ευρώ 
για τον ίδιο τεµαχισµό. Εµείς 
ωστόσο βάλαµε την ίδια τιµή 
από την αρχή έως το τέλος και 
την πληρώσαµε. Εντούτοις επειδή 
πληρώσαµε ψηλά µας 
δηµιούργησε πρόβληµα στην 
πώληση, έχοντας αγοράσει µε 
0,10 και 0,15 ακριβότερα από 
τους εµπόρους, γεγονός που µας 
ανάγκασε να πουλήσουµε και 
ψηλότερα, ενώ υπήρξαν 
ποσότητες που έµειναν 
απούλητες». 

ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

ΚΥΚΛΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

2020

ΚΑΘΑΡΗ
ΚΕΡ∆ΟΦΟΡΙΑ

2020

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

~5

ΧΙΛ. ΕΥΡΩ

~200

650ΜΕΛΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
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Αίτηµα για 
στήριξη 
πτηνοτροφικών

µονάδων από 
τις αυξήσεις ρεύµατος
Επιστολή στο υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης στην 
οποία ζητά στήριξη των 
πτηνοτροφικών µονάδων 
από τις αυξήσεις του 
ηλεκτρικού ρεύµατος και 
του κόστους θέρµανσης 
έστειλε ο Θάνος Αγγελάκης, 
πρόεδρος της 
∆ιεπαγγελµατικής 
Πτηνοτροφίας Ελλάδος. 
Σύµφωνα µε τον ίδιο, σε 
συνδυασµό µε την αύξηση 
του κόστους ζωοτροφών 
έχουν δηµιουργήσει στους 
παραγωγούς σοβαρά 
οικονοµικά προβλήµατα.

Κοινοπρακτικό 
δάνειο 68 εκατ. για 
την «Μισσιριάν ΑΕ»
Κοινοπρακτική Οµολογιακή 
Έκδοση ύψους έως 68 
εκατ. ευρώ της εταιρείας 
µεταποίησης και εµπορίας 
Ανατολικών Καπνών 
«Μισσιριάν ΑΕ», οργάνωσε 
η Τράπεζα Πειραιώς, µε τη 
συµµετοχή της Εθνικής και 
της Alpha bank. Τα 
εξειδικευµένα στελέχη της 
Τράπεζας Πειραιώς από τις 
µονάδες Τραπεζικής 
Επιχειρήσεων και 
Κοινοπρακτικών ∆ανείων, 
σε συνεργασία µε 
παράγοντες της Εθνικής και 
της Alpha bank 
δηµιούργησαν ένα 
καινοτόµο δανειακό προϊόν, 
µε σκοπό την πλήρη κάλυψη 
του παραγωγικού / 
συναλλακτικού κυκλώµατος 
της «Μισσιριάν ΑΕ». 

Στο σφυρί από 
τον οίκο Christie’s 
σπάνια σαµπάνια 
του 1874
O οίκος δηµοπρασιών του 
Λονδίνου Christie’s 
σχεδιάζει να δηµοπρατήσει 
µια συλλογή από vintage 
σαµπάνια του Perrier-Jouet 
στις 2 και 3 ∆εκεµβρίου, 
ανάµεσα στους ξεχωρίζει 
µια σπάνια φιάλη του 1874 
Perrier-Jouet Brut 
Millesime η οποία ενδέχεται 
να αγγίξει µέχρι και τα 20 
χιλ. δολάρια. 

ΝΕΑ

Με στόχο την αύξηση παραγωγής, η εταιρεία 
Αγγελάκης ΑΕ  προχωρά την επόµενη πεντα-
ετία σε επενδύσεις ύψους 20 εκατ. ευρώ που 
αφορούν, µεταξύ άλλων, στην επέκταση του 
εργοστασίου πτηνοσφαγής, αγορά νέων ψυ-
κτικών θαλάµων, δηµιουργία µονάδας προψη-
µένων και έτοιµων γευµάτων, εκσυγχρονισµό 
και επέκταση του εκκολαπτηρίου. Παράλληλα, 
ενισχύει το χαρτοφυλάκιό της µε νέα καινοτό-
µα προϊόντα, µέσω συνεργασίας µε ελληνικά 
πανεπιστήµια, ενώ βρίσκεται πολύ κοντά στην 
εξαγορά µονάδας πρωτογενούς παραγωγής 
στην Αττική. Για τις επενδύσεις θα χρησιµο-
ποιηθούν ίδια κεφάλαια, επιδοτήσεις από τον 
αναπτυξιακό και τραπεζική χρηµατοδότηση. 

Η εταιρεία στοχεύει σε τζίρο 27 εκατ. ευρώ 
το 2021 από περίπου 20 εκατ. ευρώ πέρυσι 
(χρονιά που εµφάνισε επίσης καθαρά κέρδη 
26.146 ευρώ από ζηµιές 1.439 ευρώ το 2019).

Σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές, που αντιστοι-
χούν στο 8% του τζίρου, τα προϊόντα της εται-
ρείας βρίσκονται σε πάνω από δέκα χώρες πα-
γκοσµίως µε κύριες αγορές Γερµανία, Τσεχία 
και Αυστρία. Φέτος, οι εξαγωγές καταγράφουν 
ρυθµό ανάπτυξης 35% µε πιο πρόσφατη εξέ-
λιξη την είσοδο της εταιρείας στην αγορά του 
Χονγκ Κονγκ, όπου οι προϊοντικοί κωδικοί «Ε-
λαιοπουλάκι» διανέµονται από τοπικό συνερ-
γάτη σε δίκτυα λιανικής.

Τις δύο νέες σειρές ζυµαρικών, τα 
βιολογικά Kiddo Pasta by Helios 
και τα Helios Greek Pasta, όλα Loi 
Approved, παρουσίασε σε εµπορι-
κούς επισκέπτες από την Ευρώπη 
και την Λατινική Αµερική στην έκ-
θεση Anuga, η Βιοµηχανία Ζυµαρι-
κών ΗΛΙΟΣ µε στόχο την περαιτέ-
ρω ενίσχυση της εξωστρέφειάς της.

Τα εν λόγω προϊόντα, που κυ-
κλοφόρησαν πρόσφατα στην αγο-
ρά των Ηνωµένων Πολιτειών και 
έχουν ιδιαίτερη απήχηση, σηµα-
τοδοτούν µια νέα εποχή για τη Βι-
οµηχανία Ζυµαρικών ΗΛΙΟΣ στην 
Αµερική, καθώς και σε νέες αγορές 
που περιλαµβάνονται στο στρατη-
γικό πλάνο της. Παράλληλα, πα-
ρουσίασε στο κοινό την ανανεω-
µένη σειρά espressi, τα πρωτοπο-
ριακά ζυµαρικά γρήγορου βρα-
σµού που είναι έτοιµα σε λιγότερο 
από 1,5 λεπτό (spaghetti) και σε 4 
λεπτά (πέννες) και αποτελούν µια 
οικολογική πρόταση της ΗΛΙΟΣ. 

Επενδύσεις 20 
εκατ. ευρώ για 
Αγγελάκης και 
εξαγορά μονάδας

Δίαυλος
εξωστρέφειας
η Anuga για 
την ΗΛΙΟΣ

Σε συνολική επένδυση 16 εκατ. ευρώ προχωράει 
η εταιρεία Μανιτάρια Κεχαγιάς από τη Βόρεια Ελ-
λάδα, δηµιουργώντας τις προϋποθέσεις για πα-
ραγωγή λευκού µανιταριού τύπου agaricus και 
portobello στην Ελλάδα, στην περιοχή του Πεδι-
νού Κιλκίς. Όπως λέει ο πρόεδρος και διευθύνων 
της επιχείρησης Χρόνης Κεχαγιάς, η ιδέα για την ε-
πένδυση γεννήθηκε πριν από τρία χρόνια, ωστόσο 
το νοµοθετικό πλαίσιο που αφορούσε επενδύσεις 
γύρω από τον πρωτογενή τοµέα δεν άφηνε το περι-
θώριο για ενίσχυση µεγαλύτερη των 500.000 ευρώ. 

«∆εν θα µπαίναµε στη διαδικασία να διαταράξου-
µε τη ρευστότητα της εταιρείας µας για µία επένδυ-
ση που θα επιδοτούνταν µε µόλις 500 χιλ. ευρώ. 

Με τον νέο νόµο που επιδοτείται ένα µεγάλο µέρος 
της επενδυτικής δαπάνης, τα δεδοµένα είναι δια-
φορετικά. Έτσι, µόλις βγήκε ο νόµος που ορίζει ό-
τι είναι εφικτή επιδότηση της κατά 45% µέσω φο-
ροαπαλλαγών, αποφασίσαµε να προχωρήσουµε 
στην υλοποίηση του σχεδιασµού µας». 

Η Μανιτάρια 
Κεχαγιάς επενδύει 
σε λευκά agaricus

Στόχος έναρξης της εγχώριας
παραγωγής τον ∆εκέµβριο του 2022
H υλοποίηση της επένδυσης της Μανιτάρια Κεχαγιάς 
θα γίνει σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση, η 
δαπάνη ανέρχεται σε 8 εκατ. ευρώ, κίνηση που 
θα δώσει τη δυνατότητα παραγωγής 40 τόνων 
λευκού µανιταριού και portobello την εβδοµάδα 
και 160 τόνων ανά µήνα. Ένα χρόνο αργότερα θα 
γίνει ο διπλασιασµός της µονάδας, µε αύξηση της 
παραγωγής σε 80 τόνους την εβδοµάδα και σε 320 
το µήνα. «Επιδίωξή µας είναι η παραγωγή ελληνικών 
να ξεκινήσει από τον ∆εκέµβριο του 2022», εξηγεί 
ο κ. Κεχαγιάς. Η συνολική έκταση της καλλιέργειας 
θα καλύπτει 70 στρέµµατα κατά την ολοκλήρωσή 
της. Αφορά την κατασκευή βιοµηχανικού ακινήτου 
µε θαλάµους διαµορφωµένους για καλλιέργεια 
και ανάπτυξη των µανιταριών. Μέχρι στιγµής, ο 
προσανατολισµός της εταιρείας, που διατηρεί ευρεία 
παρουσία στο ελληνικό λιανεµπόριο τροφίµων, είναι 
εµπορικός, καθώς κάνει την εισαγωγή 800 τόνων 
λευκού µανιταριού το µήνα µέσω Πολωνίας από 
τους συνολικά 1.000 τόνους που εισάγει η Ελλάδα. 
«∆ιατηρούµε και µία παραγωγική µονάδα για 
πλευρώτους», λέει ο Χρόνης Κεχαγιάς.  Γ. ΛΑΜΠΙΡΗΣ

ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

2019 2020 ΕΛΛΑ∆Α ΓΑΛΛΙΑ

ΚΥΚΛΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

�ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ�

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ

�ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ/ΕΤΟΣ�

750

2.500
15,61

15,57



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣAgrendaB12 | 34 Σάββατο 23 & Κυριακή 24 Oκτωβρίου 2021

Αβάντα σε συμβόλαια 
για κριθάρι του 2022 

Περιθώρια αναπροσαρμογής των τιμών στα συμβόλαια με 
συνεργαζόμενους παραγωγούς εξετάζει η Αθηναϊκή Ζυθοποιία

ΤOY   ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Ανοιχτό ενδεχόµενο για µια επαναπρο-
σέγγιση των συµβολαίων µε τους αγρότες 
αφήνει η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, που αυτή 
την περίοδο παρακολουθεί το κύµα ανα-
τιµήσεων και εξετάζει τα περιθώρια ανα-
προσαρµογής των τιµών στα συµβόλαια.

Για το 2021, η εταιρεία ενίσχυσε κα-
τά 6% περίπου τις τιµές, προκειµένου να 
συγκρατήσει τυχόν παρεκκλίσεις από τις 
συµφωνηθείσες ποσότητες µε τους παρα-
γωγούς, όσο η ελεύθερη αγορά διαµόρ-
φωσε µέσα στα αλώνια τιµή στα 22 λεπτά 
το κιλό για το κτηνοτροφικό κριθάρι. Χω-
ρίς να είναι ακόµα σαφής ο προσανατο-
λισµός της εταιρείας για τη νέα καλλιερ-
γητική περίοδο, µιλώντας στην Agrenda 
ο Αλέξανδρος ∆ανιηλίδης, ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, 
σηµείωσε ότι όποια τυχόν αλλαγή θα α-
φορά ένα ορισµένο χρονικό διάστηµα.

Η συζήτηση έγινε µε αφορµή την πα-
ρουσίαση των αποτελεσµάτων της έκθε-
σης Βιώσιµης Ανάπτυξης 2019-2020, το 
µεσηµέρι της Τρίτης 19 Οκτωβρίου στην 
Αθήνα. Όπως ξεκαθάρισε ο ίδιος, στόχος 
της εταιρείας είναι να διατηρήσει καλή 
σχέση µε τους συνεργαζόµενους αγρό-
τες, που φτάνουν τους 2.000 περίπου 
σε 19 νοµούς της χώρας και µε αυτήν 
την προσέγγιση γίνονται οι όποιες ανο-
δικές προσαρµογές των συµβολαίων. Ε-
πί 13 χρόνια που εφαρµόζουµε το πρό-
γραµµα της συµβολαιακής, µόλις δύο 
χρονιές έτυχε η ελεύθερη αγορά να προ-
σφέρει υψηλότερες τιµές, όπως σχολία-
σε ο κ. ∆ανιηλίδης. 

Να σηµειωθεί ότι το 2020 υπήρξε ση-
µαντικό εξαγωγικό έργο σε σχέση µε τη 
βύνη, όπως ανέφερε ο ισχυρός άνδρας 
της Αθηναϊκής, µε την εταιρεία να στέλνει 

αξιοσηµείωτες ποσό-
τητες σε Ιταλία, Βουλ-
γαρία και Ισραήλ. Κάτι 
τέτοιο δεν αναµένεται ω-
στόσο να επαναληφθεί κατά 
την τρέχουσα χρονιά, αφού οι α-
νάγκες της εταιρείας ανέκαµψαν έπει-
τα από την απότοµη καµπή του 2020, αλ-
λά και οι αποδόσεις κριθαριού ήταν πε-
ριορισµένες, µη αφήνοντας ουσιαστικά 
περιθώρια για περαιτέρω αξιοποίηση της 
βύνης. Όπως αναφέρθηκε κατά τη διάρ-
κεια της παρουσίασης των αποτελεσµά-
των, η κατανάλωση µπίρας φέτος ενισχύ-
θηκε, µε την ελληνική αγορά να ανατρέ-
πει την τάση των µηνών της καραντίνας, 
χωρίς µάλιστα τη βοήθεια των τουριστι-
κών ροών. Σε συνέχεια αυτής της θετικής 
για τα οικονοµικά αποτελέσµατα της ε-
ταιρείας εξέλιξη, τα στελέχη της Αθηνα-
ϊκής εκτιµούν ότι το 2022 θα είναι χρο-
νιά περαιτέρω ανάπτυξης. 

Αναφορικά µε το πλάνο βιώσιµης α-
νάπτυξης που εφαρµόζει η Αθηναϊκή µε 
µότο «από το χωράφι στο ποτήρι», σε ε-
πίπεδο χωριαφιού, η εταιρεία πραγµα-
τοποιεί σηµαντικές επενδύσεις σε δρά-
σεις Έρευνας και Ανάπτυξης και έχει ε-
πιτύχει το 2020 να πιστοποιήσει το 35% 
της συνολικής παραγόµενης ποσότητας 
κριθαριού, ως προϊόν ορθής γεωργικής 
πρακτικής. Αναφορά έγινε και στο πρό-
γραµµα Νερό για το Αύριο που υλοποι-
είται στην περιφέρεια Θεσσαλίας, όπου 
η Αθηναϊκή διατηρεί συνεργασία µε πε-
ρίπου 800 παραγωγούς που καλλιερ-
γούν κάθε χρόνο 35.000 σχεδόν στρέµ-
µατα γης µε βυνοποιήσιµο κριθάρι. Πα-
ράλληλα η εταιρεία αξιοποιεί για παρα-
σκευή υψηλής προστιθέµενης αξίας ζω-
οτροφών τα υποπροϊόντα κριθαριού, βά-
σει των προτύπων που επιτάσσει η κυκλι-
κή διαχείριση της οικονοµίας.

Μείωση κατανάλωσης
ενέργειας και νερού
Στο µέτωπο της κατανάλωσης ενέργειας, 
η Αθηναϊκή Ζυθοποιεία, µειώνει διαρκώς την 
κατανάλωση ενέργειας, επιτυγχάνοντας το 2020 
έναντι του 2019, µείωση των Scope 1 εκποµπών 
CO2 κατά 21% (αγορά και καύση καυσίµου για 
τις ανάγκες µεταφοράς και αποθήκευσης) και 
αντίστοιχα µείωση 14,4% για τις Scope 2 
(εκποµπές από τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας). 
Επίσης, η εταιρεία ανακύκλωσε το 89% των 
αποβλήτων της. Την ίδια στιγµή, µείωσε τις 
αναλήψεις νερού κατά 21% για το 2020 σε σχέση 
µε το 2019, αλλά και τις απορρίψεις κατά 23%. 
Μάλιστα, σε επίπεδο περαιτέρω ανάδειξης και 
έρευνας του φαινοµένου της λειψυδρίας σχεδίασε 
και εφαρµόζει το Πρόγραµµα «Νερό για το Αύριο», 
το οποίο προωθεί στην πράξη τη Βιώσιµη Ανάπτυξη, 
προτείνοντας λύσεις για την ορθότερη διαχείριση 
των υδατικών πόρων στην Ελλάδα.

Στόχος της εταιρείας είναι να 
διατηρήσει καλή σχέση µε τους 
συνεργαζόµενους αγρότες, που 
φτάνουν τους 2.000 περίπου σε 
19 νοµούς της χώρας.

Στο πρόγραµµα Νερό για 
το Αύριο στην περιφέρεια 
Θεσσαλίας, η Αθηναϊκή διατηρεί 
συνεργασία µε περίπου 800 
παραγωγούς που καλλιεργούν 
κάθε χρόνο 35.000 στρέµµατα.

Συνεργασία

35.000 στρμ.

Το 2020 υπήρξε σηµαντικό 
εξαγωγικό έργο σε σχέση µε τη 
βύνη, µε την εταιρεία να στέλνει 
αξιοσηµείωτες ποσότητες σε 
Ιταλία, Βουλγαρία και Ισραήλ. 
Κάτι τέτοιο όµως δεν αναµένεται 
να επαναληφθεί κατά την 
τρέχουσα χρονιά, σύµφωνα µε τον 
διευθύνοντα Αλέξανδρο ∆ανιηλίδη.

Εξαγωγές



ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Όσο πλησιάζει ο χρόνος για την υιοθέτηση της 
στρατηγικής «Από το χωράφι στο πιάτο» (Farm 
to Fork) στην ΕΕ που θα συνοδευτεί µε την υπο-
χρεωτική δραστική µείωση χρήσης αγροεφοδί-
ων, τόσο εντείνονται και οι ανησυχίες για την ε-
πίδραση που θα έχουν οι ευρωπαϊκές φιλοπερι-
βαλλοντικές πολιτικές στο εισόδηµα των αγρο-
τικών εκµεταλλεύσεων. 

Πρόσφατα µάλιστα ξεκίνησαν οι σχετικές δι-
αβουλεύσεις σε επίπεδο Ευρωβουλής µε αφορ-
µή µία αµφιλεγόµενη µελέτη επιπτώσεων από το 
Κοινό Κέντρο Ερευνών (Joint Research Centre, 
JRC) της εσωτερικής επιστηµονικής υπηρεσίας 
της Κοµισιόν, η οποία είδε το φως της δηµοσιό-
τητας µετά τη γενική συµφωνία του Ιουλίου για 

τη νέα ΚΑΠ, παρά το γεγονός ότι ήταν έτοιµη α-
πό τον περασµένο Φλεβάρη. Ακόµα λοιπόν και 
µε τις µετριοπαθείς εκτιµήσεις του ιδρύµατος της 
Κοµισιόν η εισοδηµατική µείωση στις εκµεταλ-
λεύσεις από την υιοθέτηση των πράσινων πολι-
τικών έως το 2030 θα φτάσει το 26% στα σιτηρά 
και το 5% στα φρουτολαχανικά. Την ίδια ώρα το 
πανεπιστηµιακό ίδρυµα Kiel στη Γερµανία, λέει 
πως στην κτηνοτροφία η µείωση της παραγωγής 
θα κυµανθεί από -20% για το βόειο κρέας, -6,3% 
για το γάλα και 17% στο χοιρινό. 

Η αντίστοιχη µελέτη από το ολλανδικό πανεπι-
στήµιο Wagenigen δείχνει κατά µέσο όρο µείωση 
παραγωγής 10-20% και σε κάποιες περιπτώσεις 
30% ανά κλάδο, όταν το αµερικανικό υπουργείο 
Γεωργίας λέει πως θα φανεί πτώση κατά µέσο ό-
ρο 16% στα αγροτικά εισοδήµατα από την υιοθέ-
τηση της στρατηγικής Farm to Fork.  Με αφορ-

µή τις παραπάνω µελέτες το σύνολο των φορέ-
ων που εκπροσωπούν την πρωτογενή παραγω-
γή, τη βιοµηχανία αγροεφοδίων και την αγρο-
τική µεταποίηση σε επίπεδο ΕΕ µε κοινή τους ε-
πιστολή προς την Κοµισιόν λένε πως «ο χρόνος 
για πολιτικά µηνύµατα γύρω από τη στρατηγική 
Farm to Fork έχει περάσει. Ήρθε η ώρα να ανα-
λύσουµε τα διαθέσιµα δεδοµένα». Μάλιστα κά-
νουν λόγο για προφανή προσπάθεια της Ευρώ-
πης να σαµποτάρει τον εαυτό της, την ώρα που 
οι εταίροι (ΗΠΑ κ.λπ) τρίβουν τα χέρια τους, κοι-
τώντας ήδη πώς θα γεµίσουν τα παραγωγικά κε-
νά που θα δηµιουργηθούν. «Τα οκτώ χρόνια (σ.σ 
2030) για τον αγροτικό τοµέα δεν είναι τόσο πολ-
λά», αναφέρει η επιστολή στην οποία η Κοµισιόν 
απαντά πως «οι σχετικές µελέτες (σ.σ ακόµα και 
εκείνη από το δικό της ίδρυµα) δεν λαµβάνουν 
υπόψη όλα τα δεδοµένα που θα έπρεπε».

Κίνδυνος αποσυντονισμού 
από τα νέα πράσινα οράματα    
Καιρός να δούμε τα δεδομένα, λένε οι παραγωγικοί φορείς στην ΕΕ με αφορμή 
τέσσερις οικονομικές μελέτες, ζητώντας αλλαγές στη στρατηγική Farm to Fork 

Τα δεδοµένα
Η Κοµισιόν απάντησε στις 
επικρίσεις που δέχεται η 

πολιτική Farm to Fork µε ένα 
γράφηµα όπου δείχνει πως 
οι µελέτες δεν έχουν λάβει 

υπόψη κρίσιµα δεδοµένα που 
συνδιαµορφώνουν τις τελικές 

επιπτώσεις
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Με σημαντικές απώλειες 
σιτηρά και ζωικά προϊόντα 
Κατά 26% μείωση αγροτικού εισοδήματος για τα σιτηρά και μείωση ζωικού κεφαλαίου 
έως 18% από τον περιορισμό των εισροών, δείχνει η μελέτη του ιδρύματος της Κομισιόν  

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Με το στίχο «Οι εποχές αλλάζουν» του Μποµπ Ντί-
λαν (1964), επέλεξε να συµπυκνώσει τα ευρήµατα α-
πό το report των 93 σελίδων η εσωτερική επιστηµο-
νική υπηρεσία της Κοµισιόν ώστε να περιγράψει τις 
επιπτώσεις των δύο στρατηγικών της ΕΕ, «Από το Α-
γρόκτηµα στο Πιάτο» και «Βιοποικιλότητα» στο ύψος 
παραγωγής, τις τιµές παραγωγού και το εισόδηµα. 

Αναµφισβήτητη λοιπόν, σύµφωνα µε τους συγ-
γραφείς του JRC, θα είναι η µείωση της παραγωγής 
και η αύξηση των τιµών ως ένα βαθµό σε όλους τους 
αγροτικούς κλάδους. Η επίπτωση αυτή µπορεί λένε 
να µειωθεί κατά περίπου 1/5 εφόσον η ΚΑΠ στοχεύ-
σει ειδικότερα στην επιτάχυνση της µετάβασης σε έ-
να πιο βιώσιµο µοντέλο γεωργίας. Ωστόσο, ακόµη 
και µε µία φιλόδοξη εφαρµογή της νέας ΚΑΠ, οι ε-
πιπτώσεις δεν είναι αµελητέες. Η επίτευξη των στό-
χων µείωσης 50% της φυτοπροστασίας, 20% των λι-
πασµάτων και η αύξηση 25% της βιολογικής γεωρ-
γίας είναι φυσικά οι κύριοι οδηγοί πίσω από τη µεί-
ωση της παραγωγής. Συγκεκριµένα: 

Το συνολικό εισόδηµα στα σιτηρά θα µειωθεί πο-
λύ σηµαντικά, φτάνοντας το 26%. Οι αυξανόµενες 
τιµές παραγωγού (+8,2%) και η µείωση στα µετα-
βλητά κόστη (1,6%) δεν θα αρκετά για να αντισταθ-
µίσουν τη µέιωση στο εισόδηµα, φτάνοντας σε συ-
νολική µείωση 8,6% που θα συνοδεύεται και από 
πτώση 11% στις αποδόσεις. 

Λιγότερες επιπτώσεις σηµειώνονται στον τοµέα 
των φρουτολαχανικών που προβλέπεται αύξηση 
στην τιµή παραγωγή 15% η οποία θεωρείται πως θα 
είναι αρκετή ώστε να αντισταθµίσει τη µείωση στις 
αποδόσεις, οδηγώντας σε κάποια σταθερότητα. Ω-
στόσο, εδώ σηµειώνουν οι συγγραφείς, ότι τα αυ-
ξηµένα κόστη θα φέρουν συνολική µείωση αγροτι-
κού εισοδήµατος 5%.

«Ακόµη και µε µία ΚΑΠ που συνδέει τις πιστώσεις 

του προϋπολογισµού µε τις προτεραιότητες που κα-
θορίζονται µέσω των παραπάνω στόχων στις στρα-
τηγικές, οι γεωργικές δραστηριότητες στην ΕΕ θα ε-
πηρεαστούν», λένε οι συγγραφείς, αν και σε µικρό-
τερο βαθµό απ’ όσο φαίνεται παραπάνω. 

Αντίθετα, εντύπωση προκαλούν τα ευρήµατα για 
τον ζωικό κλάδου που δείχνουν άκρως εντυπωσι-
ακά αποτελέσµατα. Η αύξηση της τιµής του βοείου 
κρέατος κατά 24% θα προκαλέσει αύξηση του συνο-
λικού εισοδήµατος κατά 126% για τις δραστηριότη-
τες παραγωγής βοείου κρέατος. Οµοίως, η αύξηση 
43% των τιµών του χοιρινού κρέατος και η αύξηση 
18% των τιµών του κρέατος πουλερικών θα οδηγού-
σαν σε υψηλότερο συνολικό εισόδηµα για τους σχε-
τικούς τοµείς παραγωγής ( +129% και +83%, αντί-
στοιχα). Και όλα αυτά παρά το γεγονός ότι θα µειω-
θεί κατά 18% το ζωικό κεφάλαιο στα βοοειδή, κατά 
10% στα χοιρινά και κατά 15% στην πτηνοτροφία.

«Η αύξηση των τιµών του κρέατος οφείλεται στη 
συρρίκνωση του ζωικού κεφαλαίου (ως αποτέλε-
σµα του στόχου µείωσης του Ακαθάριστο υπόλοιπο 
αζώτου) και τη σχετικά ανελαστικής ζήτησης τροφί-
µων (όσο αυξάνεται η τιµή δεν µειώνεται θεαµατι-
κά η κατανάλωση και το αντίθετο)». «Οι εισαγωγές 
κρέατος στην ΕΕ», θεωρούν οι συγγραφείς, «δεν ε-
πεκτείνονται σε βαθµό που θα διατηρούσε τις εγχώ-
ριες τιµές σε χαµηλότερα επίπεδα», λένε οι συγγρα-
φείς. Και πάλι όµως δεν φαίνεται από τη µελέτη να 
εξηγείται ακριβώς από πού προέρχονται τα τόσο ε-
ντυπωσιακά θετικά νούµερα.

Παρέµβαση Pulina για πτώση στο ζωικό κεφάλαιο
Εν τω µεταξύ, η παραπάνω µελέτη έφερε την α-

ντίδραση του διεθνούς κύριους Ιταλού ζωοτέχνη 
Giuseppe Pulina, από το Πανεπιστήµιο του Sassari 
(Σαρδηνία), λέγοντας πως η βιωσιµότητα είναι ένας 
δρόµος που πρέπει να ακολουθηθεί από κοινού και 
όχι ενάντια στον τοµέα παραγωγής κρέατος, σχολι-
άζοντας ειδικότερα την πτώση στο ζωικό κεφάλαιο.

Αλλαγή
προτύπου
κατανάλωσης
Κατά την παρουσίαση της µελέτης 
του Κέντρου Ερευνών της Κοµισιόν 
στις 11 Οκτωβρίου, ο διευθυντής 
της Γενικής ∆ιεύθυνσης Γεωργίας 
& Ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, Τάσος Χανιώτης ανέφερε 
πως «αν θέλουµε να πετύχουµε, 
πρέπει να υιοθετήσουµε ένα σύστηµα 
τροφίµων, να αλλάξουµε τον τρόπο 
που παράγουµε, µεταφέρουµε, 
µεταποιούµε, πουλάµε και 
καταναλώνουµε τρόφιµα. 
Οι ευρωπαϊκές πολιτικές πρέπει 
να προσαρµοστούν αντίστοιχα». 
Κατά τον ίδιο, η υιοθέτηση 
καινοτόµων αγρονοµικών πρακτικών 
και τεχνολογιών (αγρο-οικολογία, 
µεταφορά γνώσης, γεωργία 
ακριβείας, ψηφιακές τεχνολογίες), 
καθώς και συνέργειες που δεν θα 
µπορούσαν να υπολογιστούν από τη 
µελέτη, µπορεί να περιορίσουν τη 
µείωση της παραγωγής. Όπως 
και να έχει ο κ. Χανιώτης υποστήριξε 
πως το αν θα είναι επιτυχηµένο 
το εγχείρηµα θα εξαρτηθεί από 
τα στρατηγικά σχέδια της ΚΑΠ. 

Κατανάλωση 
Η µελέτη του JRC 

δεν έχει λάβει υπόψη 
τις αλλαγές στα 

καταναλωτικά πρότυπα, 
κάτι που επηρεάζει 
σαφώς το τελικό 

αγροτικό εισόδηµα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

Τιµές παραγωγού (ανά µονάδα) µε την πολιτική Farm to Fork, στήριξη ΚΑΠ και NextGenerationEU

ΟΛΑ ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
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ΦΡΟΥΤΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΒΟΕΙΟ

ΚΡΕΑΣ
ΧΟΙΡΙΝΟ
ΚΡΕΑΣ

ΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΟ
ΚΡΕΑΣ

ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ
ΓΑΛΑ

Τιµές παραγωγού (ανά µονάδα) µε την πολιτική Farm to Fork και τη στήριξη της ΚΑΠ
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Στο «κόκκινο» οι αποδόσεις
από το πρασίνισμα γεωργίας
Η υλοποίηση των στόχων της πολιτικής «Από το 
Χωράφι στο Πιρούνι» («Farm of Fork») και οι «Στρα-
τηγικές για τη Βιοποικιλότητα» («Biodiversity (BD) 
Strategies»), στο πλαίσιο της γενικότερης «πρά-
σινης συµφωνίας» θα οδηγήσουν σε µείωση των 
παραγόµενων όγκων ετήσιων καλλιεργειών σε ο-
λόκληρη την ΕΕ κατά µέσο όρο από 10% έως 20%, 
ενώ για κάποιες πολυετείς όπως τα µήλα η απώ-
λεια µπορεί να φθάσει και το 30%. 

Ως συνέπεια, οι διεθνείς εµπορικές συναλλα-
γές θα µεταβληθούν σηµαντικά: οι εξαγωγές της 
ΕΕ θα µειωθούν µε αποτέλεσµα οι εισαγωγές της 
ΕΕ να αυξηθούν (ο όγκος των εισαγωγών προϊό-
ντων µπορεί να διπλασιαστεί).

Αναπόφευκτα, το εισόδηµα των αγροτών από 
τη στιγµή που τα έσοδα τείνουν να µειώνονται, 
θα επηρεαστεί µε ταχύτερο ρυθµό από ότι θα συ-
νέβαινε µε τη µείωση του κόστους λόγω µικρό-
τερης χρήσης εισροών έως 50%(µείωση 50% φυ-
τοπροστατευτικών, µείωση 20% λιπασµάτων).

Τα «µελανά» αυτά σηµεία αποτυπώνονται στην 
µελέτη επιπτώσεων, για την «πράσινη» συµφωνί-
ας της ΕΕ έως το 2030, που εκπόνησε το ολλαν-
δικό πανεπιστήµιο Wagenigen σε έναν επιλεγµέ-
νο αριθµό ετησίων καλλιεργειών (σιτάρι, κραµβέ-
λαιο, καλαµπόκι, ζαχαρότευτλα και ντοµάτες) και 
πολυετών καλλιεργειών (µήλα, ελιές, σταφύλια, 
εσπεριδοειδή και λυκίσκος). Μάλιστα οι επιπτώ-
σεις στις πολυετείς εκτιµά ότι θα είναι υψηλότε-
ρες από ότι για τις ετήσιες καλλιέργειες.

Σύµφωνα µε την αξιολόγηση σε µακροοικονο-
µικό επίπεδο, η υλοποίηση των στόχων της πρά-
σινης συµφωνίας θα οδηγήσει:

Μείωση των παραγόµενων όγκων ανά καλλι-
έργεια σε ολόκληρη την ΕΕ σε µία µέση κλίµακα 
από 10% έως 20% και ως και 30% για κάποιες καλ-
λιέργειες, όπως µήλα.

Περαιτέρω µείωση του όγκου παραγωγής πο-
λυετών καλλιεργειών έναντι των ετήσιων. 

Αύξηση τιµών σε κρασί, ελιές και λυκίσκο. Ως 
συνέπεια, οι διεθνείς εµπορικές συναλλαγές θα 
µεταβληθούν σηµαντικά: οι εξαγωγές της ΕΕ θα 

µειωθούν µε αποτέλεσµα οι εισαγωγές της ΕΕ να 
αυξηθούν (ο όγκος των εισαγωγών προϊόντων 
µπορεί να διπλασιαστεί). 

Η αύξηση της έκτασης της βιολογικής παρα-
γωγής στο 25% θα έχει ως αποτέλεσµα µείωση 
της παραγωγής κάτι λιγότερο από 10%, η οποία 
θα συνοδεύεται µε αύξηση τιµής κάτω από 13%.

Οι στόχοι µείωσης του κινδύνου και της χρή-
σης φυτοφαρµάκων κατά 50% καθώς και µείωσης 
της απώλειας θρεπτικών συστατικών (50%) έχουν 
σηµαντικές επιπτώσεις στα επίπεδα απόδοσης:

  Από 0 έως 30% στο 1ο σενάριο (µείωση της 
χρήσης και του κινδύνου φυτοφαρµάκων).

Από 2 έως 25% στο 2ο σενάριο (µείωση της 
χρήσης λιπασµάτων).

Από 7 έως 50% στο 4ο σενάριο (στόχοι του 
1ου και 2ου σεναρίου σε συνδυασµό µε 10% της 
αγροτικής περιοχής υπό υψηλής ποικιλίας τοπι-
κά χαρακτηριστικά).

Επίσης σε επίπεδο αποδόσεων, ενώ οι επιπτώ-
σεις (σε επίπεδο αγοράς) για τις αροτραίες καλ-
λιέργειες είναι συγκρίσιµες µε εκείνες της έρευ-
νας του Κοινού Ερευνών (Joint Research Centre, 
JRC) της Κοµισιόν, η παρούσα µελέτη δείχνει ότι 
οι απώλειες αποδόσεων για τις πολυετείς καλλι-
έργειες τείνουν να είναι υψηλότερες από αυτές 
που δείχνει το JRC.

Μειωµένη προσφορά, 
αυξήσεις τιµών εµπορευµάτων

Σύµφωνα µε την µελέτη, η µείωση των αποδό-
σεων επηρεάζει αρνητικά την παραγωγή και προ-
καλεί µείωση της προσφοράς στην εγχώρια αγο-
ρά της ΕΕ, γεγονός που προκαλεί αυξήσεις στις 
τιµές των βασικών εµπορευµάτων.

Την ίδια ώρα, οι επιπτώσεις στο εµπόριο της 
ΕΕ είναι σηµαντικές, και σε ποσοστιαίους όρους 
µεγαλύτερες από ότι τα πλήγµατα της παραγω-
γής. Το γενικό µοτίβο είναι ότι οι εισαγωγές της 
ΕΕ (πχ. καλαµπόκι, ελαιοκράµβη) αυξάνονται 
σηµαντικά, ενώ οι εξαγωγές της ΕΕ (πχ. σιτάρι, 
ελιές, κρασί) µειώνονται. ΜΑΡΙΑ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 

50%

TΕΣΣΕΡΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ 
ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
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* δεν έχει περιληφθεί το αποτέλεσµα της αύξησης της 
   βιολογικής παραγωγής στο 25% της αγροτικής περιοχής.

}
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ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

Μελέτη επίπτωσης της εφαρµογής 
των Ευρωπαϊκών πολιτικών εκπόνη-
σε και το Αµερικανικό Υπουργείο Γε-
ωργίας, ανιχνεύοντας διψήφια µείω-
ση της παραγωγικότητας στη Ε.Ε. και 
γενική άνοδο στις τιµές των αγροτι-
κών προϊόντων κατά 17% παράλλη-
λα µε µία µείωση του Ευρωπαϊκού Α-
ΕΠ κατά 71 δις δολάρια µέσα στην ε-
πόµενη 10ετία.

Κατασκευάστηκαν τρία σενάρια για 
να ερευνηθούν οι επιπτώσεις µε βάση 
την περιοχή εφαρµογής των στρατη-
γικών στόχων της Πράσινης Συµφω-
νίας. Στο πρώτο σενάριο, ελέγχθηκαν 
οι επιπτώσεις µίας αυστηρά Ευρωπα-
ϊκής εφαρµογής των πολιτικών περι-
ορισµένων καλλιεργητικών εισροών, 
µε το δεύτερο σενάριο να ανοίγεται 
γεωγραφικά περισσότερο, συµπερι-
λαµβάνοντας χώρες εµπορικούς ε-
ταίρους της Ένωσης που εξαρτώνται 
για τις εισαγωγές τροφίµων από ε-
κείνη ενώ στο τρίτο σενάριο, ελέγ-
χονται οι επιπτώσεις µίας παγκόσµι-
ας καθολικής εφαρµογής της Πράσι-
νης Συµφωνίας.

Μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσι-
άζει το πρώτο σενάριο, καθώς η Πρά-
σινη Συµφωνία αποτελεί ένα Ευρω-
παϊκό εγχείρηµα. Σε αυτό προβλέπε-
ται µία µείωση της παραγωγής αγροτι-
κών προϊόντων στην Ένωση κατά 12% 
και µία σταθµισµένη αύξηση των τι-
µών κατά 17%, η οποία θα επηρεάσει 
το επίπεδο τιµών παγκοσµίως, από 5% 
για τις ΗΠΑ, µέχρι 9% για τον υπόλοι-
πο Κόσµο, ενώ αναµένεται να οδηγή-

σει σε µία σηµαντική µείωση των Ευ-
ρωπαϊκών εξαγωγών κατά 20% και να 
επιβαρύνει το καλάθι της νοικοκυράς 
καταναλωτή µε 153 δολάρια ετησίως. 
Η εφαρµογή της Πράσινης Συµφωνί-
ας στην Ε.Ε. αναµένεται να αυξήσει τα 
διατροφικά έξοδα παγκοσµίως κατά 
50-60 δολάρια και παράλληλα προ-
βλέπεται να χαθούν 71 δις Ευρωπα-
ϊκού και 94 δις Παγκόσµιου ΑΕΠ, ό-
πως και να αυξηθούν στο όριο του 
στατιστικού λάθους (+2%) οι εισαγω-
γές αγροτικών προϊόντων στην Ε.Ε..

Στο δεύτερο σενάριο, το «ενδιάµε-
σο», το Αµερικανικό Υπουργείο εντο-
πίζει µία εκρηκτική άνοδο στις τιµές 
της τάξης του 60%, µε πολύ παρόµοι-
ες µειώσεις στην σταθµισµένη παρα-
γωγικότητα, όµοιες µε το πρώτο σενά-
ριο µε απόκλιση 1% για την Ευρωπα-
ϊκή παραγωγή. Παράλληλα προβλέ-
πει µία πολύ υψηλότερη κατά κεφα-

λή επιβάρυνση του καταναλωτή κατά 
651 δολάρια ενδοκοινοτικά και 159 
σε τρίτες Χώρες, µε τις ΗΠΑ να µην ε-
πηρεάζονται καθόλου ούτε από άπο-
ψη τιµών, ούτε από άποψη ποσοτή-
των, δεχόµενες µόνο µία επιβάρυν-
ση της τάξης των 16 δολαρίων ετησί-
ως στο καταναλωτικό καλάθι και µία 
αύξηση της διατροφικής ανασφάλει-
ας για 103 εκ. πολίτες παγκοσµίως.

Στο τρίτο σενάριο, την περίπτωση 
µίας παγκόσµιας εφαρµογής της Πρά-
σινης Συµφωνίας (κάτι που µοιάζει 
µε σενάριο επιστηµονικής φαντασί-
ας), το USDA προβλέπει µία γενική 
πτώση της παραγωγικότητας παγκο-
σµίως της τάξης του 7-11%, και άνο-
δο στις τιµές από 53% στην Ευρώπη, 
έως 89% σε παγκόσµια κλίµακα και 
62% στις ΗΠΑ παράλληλα µε διατρο-
φική ανασφάλεια για 185 εκατ. πο-
λίτες ανά την υφήλιο.

Λιγότερη παραγωγή έως 12% βλέπει το USDA
Το Αμερικανικό Υπουργείο προβλέπει μείωση της Ευρωπαϊκής παραγωγής κυρίως σε σιτηρά και ελαιόκαρπο

Ανεπηρέαστη
∆εν προβλέπεται 
σηµαντική αύξηση 
των τιµών αγροτι-

κών προϊόντων στις 
ΗΠΑ από την επιτυχή 
εφαρµογή της Πρά-
σινης Συµφωνίας

Κίνδυνος
Σύµφωνα µε το Αµε-
ρικανικό Υπουργείο, 

οι επιπτώσεις της 
Πράσινης Συµφω-
νίας θα φανούν 
κυρίως στις ήδη 
φτωχές χώρες

Τα αγροτικά εισοδήµατα θα αυξηθούν µόνο εάν δεν µειωθεί 
η κατανάλωση και ο καταναλωτής πληρώσει την υπεραξία

Μεγάλη πτώση της παραγωγικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αύξηση των αγροτικών εισοδηµάτων υπό όρους 
συµπεραίνει µελέτη προσοµοίωσης επιτυχούς εφαρµογής των στρατηγικών στόχων της Πράσινης Συµφωνίας, 
προϊόν σύµπραξης µεταξύ του Πανεπιστηµίου του Κιέλου και της Eurocare. Πιο συγκεκριµένα, οι µειώσεις στην 
παραγωγικότητα αναµένονται να ξεπεράσουν το 20% για τα δηµητριακά (-21,4%), όπως και για ελαιόκαρπους και 
βοδινό. Η γαλακτοπαραγωγή θα επηρεαστεί λιγότερο, µε την αναµενόµενη πτώση να µην ξεπερνά το 6,3%. ∆εν θα 
µπορούσε να πει κανείς το ίδιο για την κτηνοτροφία όµως, µε τον αριθµό των κρεατοπαραγωγικών ζώων να κόβεται 
στο µισό, µε µείωση της τάξης του 45% και των γαλακτοπαραγωγικών κατά 13,3%. Σχετικά ανεπηρέαστη 
προβλέπεται να µείνει η παραγωγή δηµητριακών εντός της Ε.Ε. µε µία οριακά αισθητή µείωση του 2,6%. Σε διπλάσια 
επίπεδα µείωσης η παραγωγή ελαιόκαρπων, µε τις αναµενόµενες ποσοτικές µειώσεις να υπολογίζονται κοντά στο 
6%. Στο πεδίο των τιµών, την µεγαλύτερη αύξηση στις ενδοκοινοτικές τιµές αναµένεται να έχει το βοδινό (+58%) 
και το χοιρινό (+48%), ακολουθούµενο από το απαστερίωτο γάλα (+36%). Σηµαντικές επίσης προβλέπονται οι 
αυξήσεις σε φρούτα και λαχανικά (+15%), στους ελαιόκαρπους (+18%) και στα δηµητριακά (+12,5%). Όπως 
επισηµαίνεται στην έκθεση τα παραπάνω µπορούν να µεταφραστούν σε αύξηση στο αγροτικό εισόδηµα κατά 21,8 
ευρώ το στρέµµα, αν και µόνο αν, η κατανάλωση παραµείνει στα ίδια επίπεδα και αυξηθεί η υπεραξία των προϊόντων 
που παράγονται µε περιβαλλοντικές βιώσιµες πρακτικές κατά 30 ευρώ το στρέµµα κατά µέσο όρο.

Στο µισό η παραγωγή 
ελαιόκαρπου και σίτου 
Στην περίπτωση εφαρµογής της 
Πράσινης Συµφωνίας µόνο 
στην Ε.Ε., δηλαδή στην 
περίπτωση εφαρµογής του 
πρώτου σεναρίου, το 
Αµερικανικό Υπουργείο 
Γεωργίας υπολογίζει πως η 
παραγωγή συγκεκριµένων 
καλλιεργειών θα µειωθεί στο 
µισό της τωρινής. Πιο 
συγκεκριµένα, η µελέτη 
προβλέπει µείωση της 
παραγωγής ελαιόκαρπων κατά 
61%, του σίτου κατά 49% και 
άλλων εκτατικών καλλιεργειών 
κατά 44%. Το Αµερικανικό 
Υπουργείο εντοπίζει τα αίτια 
της µεγάλης αυτής πτώσης σε 
έναν συνδυασµό εξωτερικού 
ανταγωνισµού και της 
οργανικής ενδοκοινοτικής 
αύξησης των τιµών αυτών των 
αγροτικών προϊόντων. Στην 
περίπτωση του σίτου, η µείωση 
της παραγωγής αναµένεται να 
είναι η λογική συνέχεια της 
µείωσης της χρήσης 
λιπασµάτων κατά 20%, όπως 
έχει ανακοινωθεί και της µη 
αποτελεσµατικής χρήσης της 
γης, τα οποία αποτελούν τις 
κύριες εισροές που καθορίζουν 
το ύψος της παραγωγής σε 
εκτατικές καλλιέργειες. 

∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΕΝΩΣΗ Η.Π.Α. ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ

ΣΕΝΑΡΙΟ 1: ΜΟΝΟ Ε.Ε.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ -12% 0 -1%

ΤΙΜΕΣ +17% +5% +9%

ΣΕΝΑΡΙΟ 2: ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ -11% 0 -4%

ΤΙΜΕΣ +60% +1% +21%

ΣΕΝΑΡΙΟ 2: ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ -7% -9% -11%

ΤΙΜΕΣ +53% +62% +89%
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