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Χρόνος 32 ημερών
για Νέους Αγρότες

Έως τις 14 Δεκεμβρίου θα παραμείνει ανοιχτό το 
σύστημα αιτήσεων για το πριμ πρώτης εγκατάστασης, 

χωρίς παράταση η διορία λένε οι αρχές σελ. 18-19

Επιδότηση 
25 εκατ. ευρώ 
για ζωοτροφές
Με πόρους 25 εκατ. ευρώ από 
το Μέτρο Ευζωίας και ανοιχτό το 
ενδεχόµενο για µεγαλύτερο κονδύλι, η 
επιδότηση αγοράς ζωοτροφών. σελ. 10

Έργα άρδευσης 
που θα κάνουν 
το νερό ακριβό 
Παίρνει µπροστά το µεγαλύτε-
ρο πρόγραµµα αρδευτικών έρ-
γων από τη δεκαετία του 1960, 
εντούτοις εγείρονται ανησυχί-
ες για αυξήσεις στο κόστος του 
νερού λόγω των Σ∆ΙΤ. σελ. 44

Μετρούν τις 
νάρκες εμπόρου 
στο Ζαγκλιβέρι
Ακόµη και πάνω από 10 εκατ. 
ευρώ ακούγεται πως φτάνει το 
«φέσι» σε αγρότες και προµη-
θευτές που βρέθηκαν µε ακάλυ-
πτες επιταγές εµπόρου σιτηρών 
µε έδρα στο Ζαγκλιβέρι. σελ. 45

Εξισωτική 
νωρίτερα για 
αποσυμπίεση 
Σχέδιο για πληρωµή εξισωτι-
κής µέσα ∆εκεµβρίου, µήπως 
και κοπάσει η οργή της κακής 
πληρωµής Οκτωβρίου.  σελ. 8
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ATZENTA

EDITORIAL
EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Με πράξεις στα 30 λεπτά το κιλό και τους ευρωπαϊκούς 
δείκτες να ενισχύονται κινείται η αγορά καλαµποκιού. Λίγες 
οι πράξεις στο σκληρό σιτάρι, ωστόσο κρατούνται τα επίπεδα 
τιµών, καθώς τα αποθέµατα είναι λίγα και η νέα σοδειά αργεί 
ακόµα. Μεγάλες οι διαφορές σε ποιότητα και αξία ανάµεσα 
στα προβροχικά και τα µεταβροχικά βαµβάκια, µε τους 
κλώστες να αναζητούν ποσότητες από τα πρώτα.

Σκωριάσεις στο σιτάρι
Οι σκωριάσεις αποτελούν τις πιο 
καταστρεπτικές και ευρέως 
διαδεδοµένες ασθένειες του σιταριού. 
Το χαρακτηριστικό σύµπτωµα είναι η 
εµφάνιση «µαζών σπορίων» του µύκητα 
σε µορφή κηλίδων, µε χρώµα βαθύ 
πορτοκαλί, σαν σκουριά. Η µετάδοσή 
τους πραγµατοποιείται µε τον άνεµο 
και σε πολύ µεγάλες αποστάσεις. Οι 
καταστροφές στις καλλιέργειες σίτου 
οφείλονται σε µειωµένη φωτοσυνθετική 
δραστηριότητα λόγω ζηµιών σε 
φωτοσυνθετικούς ιστούς, µε σοβαρές 
απώλειες νερού µέσω της 
κατεστραµµένης επιδερµίδας, ενώ οι 
καρποί σιταριού καταλήγουν να είναι 
παραµορφωµένοι και µε µικρή 
περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη. 

Μέτρα αντιµετώπισης
Η χρήση πρώιµων ποικιλιών, οι οποίες 
προλαβαίνουν τις προσβολές, η 
καταστροφή των ξενιστών και η χρήση 
µυκητοκτόνων φυλλώµατος αποτελούν 
τους κύριους τρόπους αντιµετώπισης 
των σκωριάσεων, λένε οι γεωπόνοι. 
Η επαναλαµβανόµενη όµως χρήση 
µυκητοκτόνων µπορεί να καταστεί 
οικονοµικά ασύµφορη και γι’ αυτό 
συνίσταται η επικοινωνία µε 
καταρτισµένο γεωπόνο πριν την 
εκτέλεση οποιουδήποτε ψεκασµού.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 13-11-2021
Λίγες νεφώσεις βαθµιαία 
αυξηµένες, µε τοπικές βροχές 
µετά το µεσηµέρι στο Ιόνιο και 
αργότερα µεµονωµένες 
καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα 
αραιές νεφώσεις και πιθανό 
σχηµατισµό τοπικών οµιχλών. 
Άνεµοι χαµηλής έντασης στα 
δυτικά νότιοι νοτιοανατολικοί 
και στα ανατολικά µεταβλητοί 
ασθενείς. Θερµοκρασία 
σε µικρή πτώση.

Κυριακή 14-11-2021
Λίγες νεφώσεις βαθµιαία 
αυξηµένες, µε βροχές σε 
ανατολική Πελοπόννησο, 
ανατολική Στερεά, βαθµιαία στη 
Θεσσαλία και δυτική Μακεδονία. 
Άνεµοι ασθενείς στα δυτικά 
νοτιοανατολικοί, στα ανατολικά 
µεταβλητοί ασθενείς και βαθµιαία 
ανατολικών διευθύνσεων.
Θερµοκρασία χωρίς µεταβολή.

∆ευτέρα 15-11-2021
και Τρίτη 16-11-2021
Αυξηµένες νεφώσεις µε βροχές 
και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, 
πιθανώς ισχυρές στο Ιόνιο 
και νωρίς το πρωί στα νότια 
ηπειρωτικά. Στην υπόλοιπη χώρα 
νεφώσεις κατά τόπους 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

αυξηµένες, µε πιθανότητα 
τοπικών βροχών στις Κυκλάδες 
και την Κρήτη. Άνεµοι µέτριας 
έντασης ανατολικοί, κατά τόπους 
ισχυροί στο Ιόνιο. Θερµοκρασία 
σε αισθητή πτώση.

Τετάρτη 17-11-2021 ως
Παρασκευή 19-11-2021
Λίγες νεφώσεις κατά τόπους 
αυξηµένες στα ανατολικά και 
τα νότια, µε ασθενείς τοπικές 
βροχές στα ανατολικά 
ηπειρωτικά. Άνεµοι µέτριοι 
στα δυτικά νοτιοανατολικοί, στα 
ανατολικά βόρειοι. Θερµοκρασία 
χωρίς αξιόλογη µεταβολή.

Άνεµοι στα 
δυτικά νότιοι 
νοτιοανατολικοί 3 
µε 4 µποφόρ, κατά 
τόπους στο Ιόνιο 7, 
στα ανατολικά από 
βόρειες διευθύνσεις 
4 µε 6 και στο 
Αιγαίο τοπικά 7 
µποφόρ.
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Ο προγραµµατισµός κατασκευής ενός µεγάλου α-
ριθµού γιγάντιων αρδευτικών έργων σε όλη 
τη χώρα, είναι κάτι που το χρειάζεται εδώ και 
χρόνια ο αγροτικός χώρος και µπορεί να βελ-
τιώσει θεαµατικά το παραγωγικό αποτέλεσµα 
στον τοµέα της αγροτικής παραγωγής. 

Το πρόγραµµα «Ύδωρ 2.0» πτυχές του οποίου πα-
ρουσίασε η κυβέρνηση σε ειδική εκδήλωση 
που οργάνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης στις αρχές της εβδοµάδας, αποτελεί 
αναµφίβολα µια πολύ µεγάλη ευκαιρία που 
έρχεται µετά την ιστορική απόφαση των Ευ-
ρωπαίων Εταίρων για τη δηµιουργία του Τα-
µείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας, το 
νέο Σχέδιο Μάρσαλ, όπως το αποκαλούν.  

Τα µεγέθη είναι αποκαλυπτικά. Προγραµµατί-
ζονται 21 έργα, συνολικού κόστους κατα-
σκευής 1,6 δισ. ευρώ, τα οποία θα συµβά-
λουν στη βελτίωση των αρδευτικών υποδο-
µών για 1.352.565 στρέµµατα. Η µέση δι-
άρκεια λειτουργίας αυτών των έργων υπο-
λογίζεται σε 25 έτη και το συνολικό κόστος 
λειτουργίας και κατασκευής υπολογίζεται 
να ξεπεράσει τα 4 δισ. ευρώ. 

Όπως υποστηρίζουν οι ιθύνοντες περί του θέµα-
τος πρόκειται για το µεγαλύτερο ολοκληρω-
µένο πρόγραµµα αρδευτικών έργων που έ-
χει γίνει ποτέ στην Ελλάδα και βασίζεται στις 
Συµπράξεις ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα 
(Σ∆ΙΤ), θα αποτελέσει δε ένεση ανάπτυξης 
για ολόκληρες περιοχές, αλλά και για το σύ-
νολο της οικονοµίας µας. Κι αυτό γιατί µέσω 
της καλύτερης άρδευσης επιτυγχάνεται µε-
γαλύτερη παραγωγή και αυξάνεται η αποδο-
τικότητα των καλλιεργειών. 

Μέχρι εδώ όλα καλά. Η πρώτη µεγάλη δυσκολία 
έχει να κάνει µε το αυστηρό, ασφυκτικό θα 
λέγαµε, χρονικό πλαίσιο το οποίο τίθεται. Το 
Ταµείο Ανάκαµψης θα πρέπει να ολοκληρώ-
σει όλα τα έργα και τις επενδύσεις µέχρι το 
τέλος του 2026. Αυτό και µόνο, για χώρες µε 
την οργανωτική συγκρότηση της Ελλάδας, α-
ποτελεί ένα πολύ µεγάλο εµπόδιο. 

Ήδη ο εντοπισµός και η ένταξη των έργων γίνεται 
χωρίς προηγούµενη µελέτη των παραγωγικών 
στόχων πρέπει να υποστηριχθούν, χωρίς τη δι-
αµόρφωση κάποιων ζωνών παραγωγής και 
χωρίς µια βαθύτερη επεξεργασία των διαµορ-
φούµενων συνθηκών στις αγορές αγροτικών 
προϊόντων. Τα περισσότερα έρχονται από τα 
αραχνιασµένα συρτάρια των Περιφερειών και 
του Τεχνικού Επιµελητηρίου, δροµολογούνται 
για να προλάβουµε τα χρονοδιαγράµµατα και 
θα υλοποιηθούν, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη 
η επίπτωσή τους στο κόστος παραγωγής. 

Μάλιστα, ο ιθύνων νους για την επιλογή αυτών 
των έργων, γενικός γραµµατέας του υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης ∆ηµήτρης Πα-
παγιανίδης, πανηγυρίζει για το ενδιαφέρον 
που εκδηλώνεται για το Ύδωρ 2.0 από γαλλι-
κές κατασκευαστικές εταιρείες και τράπεζες, 
µέσω της γαλλικής πρεσβείας. Ίσως δεν λαµ-
βάνεται υπόψη το ενδεχόµενο, σε λίγα χρό-
νια, το αρδευτικό νερό να κοστίζει στην Ελ-
λάδα όσο τα… γαλλικά αρώµατα.   Agrenda

Αρδευτικό νερό,
γαλλικά αρώματα

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,14680

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,14680

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,05683

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,85582

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
130,61950
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• Η µηχανή απευθείας σποράς Easy Drill της 
Sky στα αδέλφια Παρλατζά σελ. 20-37
• Οι αυξήσεις στο ρεύµα θα µετακυλιστούν 
στους παραγωγούς από τους ΤΟΕΒ σελ. 50

• Αδυναµίες ΟΣ∆Ε και αδράνεια άφησαν 
απλήρωτους τους αγρότες σελ. 46
• Εκπρόθεσµα µισθωτήρια και στραβά µάτια 
στην απάτη µε το Εθνικό Απόθεµα σελ. 42

• Τιµή έως τα 55 λεπτά ενόψει της 
συγκοµιδής για τη λίγη πατάτα σελ. 36
• Απώλειες 200.000 δεµάτων στο βαµβάκι 
στην Ελλάδα, καταγράφει το USDA σελ. 22

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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TOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ  
kontonis@agronews.gr

Όλοι οι αγρότες με ενισχύσεις έως 5.000 ευρώ 
θα θεωρούνται ενεργοί στη νέα ΚΑΠ και οι υπό-
λοιποι θα πρέπει να προσκομούν ετησίως τιμο-
λόγια αγοράς εισροών και πώλησης αγροτικών 
προϊόντων για να είναι σε θέση να λαμβάνουν ε-
πιδοτήσεις. Αυτό ανακοίνωσε ο υπουργός Αγρο-
τικής Ανάπτυξης, Σπήλιος Λιβανός στην 8η Συν-
διάσκεψη για τη νέα ΚΑΠ που πραγματοποιήθη-
κε την Κυριακή 7 Νοεμβρίου στη Λέσβο. Όπως 
ανακοινώθηκε από τον υπουργό, ο ορισμός του 
ενεργού αγρότη στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ 
θα εξαρτάται από τις άμεσες ενισχύσεις που έλα-
βε ο δικαιούχος τον περασμένο χρόνο. Δηλαδή 
για το πρώτο έτος εφαρμογής της ΚΑΠ, το 2023, 
θα καταμετρηθούν οι άμεσες ενισχύσεις (συνδε-

δεμένες, βασική, πρασίνισμα) που έλαβε ένας α-
γρότης το 2022 και έτσι θα εξαρτηθούν οι υπο-
χρεώσεις που έχει για να οριστεί ως «ενεργός». 

Αναλυτικότερα, ενεργοί αγρότες στη νέα ΚΑΠ 
θα είναι όσοι:

 Είναι κάτοχοι γεωργικής εκμετάλλευσης και 
έλαβαν ενισχύσεις λιγότερες των 5.000 ευρώ.

 Είναι κάτοχοι γεωργικής εκμετάλλευσης και 
εφόσον έλαβαν ενισχύσεις περισσότερες των 
5.000 ευρώ είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο 
Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και προσκομούν 
ετησίως τιμολόγια αγοράς εισροών και πώλη-
σης αγροτικών προϊόντων.

Όσον αφορά ειδικότερα το πρώτο σκέλος (ενι-
σχύσεις έως 5.000 ευρώ) είναι ένα κριτήριο που 
ισχύει και στην τρέχουσα προγραμματική περίο-
δο. Δηλαδή, οποιοσδήποτε με αγροτική εκμετάλ-

λευση, είτε αυτός είναι ετεροεπαγγελματίας εί-
τε όχι, ανεξαρτήτως αγροτικού εισοδήματος που 
δηλώνει, θα συνεχίσει να λαμβάνει ενισχύσεις, 
αρκεί, το περασμένο έτος, οι πληρωμές του να 
μην έχουν ξεπεράσει τα 5.000 ευρώ. Εδώ προ-
σμετρώνται όλες οι άμεσες πληρωμές: βασική, 
συνδεδεμένες, πρασίνισμα (νέο πρασίνισμα α-
πό το 2023 και μετά), εθνικό απόθεμα, συμπλη-
ρωματική ενίσχυση νεαρών αγροτών και αναδι-
ανεμητική ενίσχυση (μετά το 2023). 

Για τους υπόλοιπους, δηλαδή εκείνους που 
λαμβάνουν πάνω από 5.000 ευρώ, ισχύει ότι θα 
πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν μία ελά-
χιστη αγροτική δραστηριότητα με βάση τα φο-
ρολογικά τους στοιχεία. Κατά πάσα πιθανότητα 
αυτό θα ελέγχεται ετησίως μέσω του Μητρώου 
Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, με το 
ύψος της αγροτικής δραστηριότητας που πρέπει 
να αποδεικνύεται να είναι προς το παρόν άγνω-
στο. Πάντως, θα εξετάζονται τα τιμολόγια εισρο-
ών και πώλησης αγροτικών προϊόντων. Το ύ-
ψος του ποσού που θα πρέπει να συγκεντρώ-
νουν μπορεί να είναι εφάπαξ και οριζόντιο ανά 
έτος (π.χ 5.000 ευρώ για όλους) ή να είναι ένα 
ποσοστό του ποσού που λαμβάνουν ως άμεση 
ενίσχυση (π.χ πωλήσεις στο 50% του ποσού ά-
μεσων ενισχύσεων που έλαβαν).  

Αν κάποιος δεν είναι «ενεργός αγρότης» απο-
κλείεται από όλες τις άμεσες ενισχύσεις και α-
πό την πλειοψηφία των προγραμμάτων αγροτι-
κής ανάπτυξης όπως η εξισωτική αποζημίωση. 

Ορισμός για τον νέο αγρότη
Παράλληλα, ανακοινώθηκε και ο ορισμός 

για τον νέο αγρότη, που θα χρησιμοποιηθεί για 
το συμπληρωματικό πριμ νεοεισερχόμενων (ά-
μεσες ενισχύσεις) και τα προγράμματα Αγροτι-
κής Ανάπτυξης. Αναλυτικότερα o νέος αγρότης:

 Είναι ηλικίας έως και 40 ετών, και έχει εκ-

παίδευση/επαγγελματικά προσόντα –δεξιότητες:
 Επίπεδο γνώσεων γεωτεχνικής κατεύθυνσης 

4 κατ’ ελάχιστο. Δηλαδή πτυχίο ΕΠΑ.Σ. απολυτή-
ριο επαγγελματικού λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) μετά από 
ενδοσχολικές εξετάσεις. Είτε, πτυχίο επαγγελμα-
τικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης 
που χορηγείται στους απόφοιτους της Γ΄ τάξης 
των επαγγελματικών λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) μετά α-
πό ενδοσχολικές εξετάσεις. Εννοείται, ότι πτυχία 
ΤΕΙ, ΑΕΙ, μεταπτυχιακά και άλλοι ανώτεροι τίτλοι 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν. 

 Εάν είναι επίπεδο γνώσεων 2 (απολυτήριο 
γυμνασίου) τότε επιπλέον απαιτείται: Εκπαίδευ-
ση γεωτεχνικής κατεύθυνσης (κατ’ ελάχιστο 150 
ωρών) που δεν αποτελεί μέρος πιστοποιητικού 
ή διπλώματος ή επαγγελματικά προσόντα/δεξι-
ότητες μέσω άσκησης του επαγγέλματος του α-
γρεργάτη με πλήρη απασχόληση επί τρία συνα-
πτά έτη ή επί ισοδύναμο διάστημα με μειωμένο 
ωράριο, κατά την τελευταία δεκαετία.

Βάσει ενισχύσεων 
ο νέος ορισμός του 

ενεργού αγρότη
Αυτόματα ενεργοί αγρότες το 2023 όσοι έλαβαν μέσα στο 
2022 έως 5.000 ευρώ άμεσες ενισχύσεις, υποχρεωτική η 

προσκόμιση τιμολογίων για τους υπόλοιπους

Μένει ο ορισμός για τον
νεοεισερχόμενο αγρότη
H Ελλάδα είναι υποχρεωµένη να 
δώσει παράλληλα έναν σαφή ορισµό 
για το ποιος θα θεωρείται new farmer 
(νεοεισερχόµενος) για τους άνω των 
40 που εγκαθίστανται για πρώτη φορά 
ως αρχηγοί µίας αγροτικής 
εκµετάλλευσης. Στον ορισµό θα πρέπει 
να υπάρξουν και επιπλέον κριτήρια 
όσων αφορά την κατάλληλη κατάρτιση 
ή/και δεξιότητες που θα πρέπει να 
έχουν. Στη νέα ΚΑΠ προσφέρεται η 
δυνατότητα για πριµ πρώτης 
εγκατάστασης και σε αυτήν την 
κατηγορία των αγροτών. 

ΟΡΙΣΜΟΣ
ΕΝΕΡΓΟΥ

ΑΓΡΟΤΗ

ΑΡΧΗΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΑ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΙΜ ΝΕΑΡΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ
ΣΧΕΔΙΟ

ΚΑΠ

ΑΓΡΟΤΕΣ ΠΟΥ 
ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΕΩΣ

5.000
ΕΥΡΩ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

ΑΓΡΟΤΕΣ ΠΟΥ 
ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΝΩ ΤΩΝ

ΕΥΡΩ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
5.000

+προσκοµούν ετησίως 
τιµολόγια αγοράς 
εισροών και πώλησης 
αγροτικών προϊόντων

ΟΡΙΣΜΟΣ
ΝΕΟΥ

ΑΓΡΟΤΗ ΕΤΩΝ40
ΚΑΤΕΧΕΙ ΠΤΥΧΙΟ
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ή έχει εργαστεί ως αγρεργάτης για 3 έτη 

ή έχει κάνει εκπαίδευση γεωτεχνικής 
κατεύθυνησης (κατ’ ελάχιστο 150 ωρών) 

ΕΩΣ
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Συνολικά 19 δράσεις θα περιλαμβάνει 
το νέο πρασίνισμα (οικολογικά σχή-
ματα) ύψους 450 εκατ. ευρώ σύμφω-
να με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης, Σπήλιο Λιβανό, με την κάθε μία 
δράση να έχει το δικό της στρεμμα-
τικά πριμ, στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ.

Οι δράσεις θα εξαρτώνται από τα ε-
πιλέξιμα στρέμματα που δεσμεύει ο 
δικαιούχος αγρότης σε αντίθεση με 
το πρασίνισμα που ισχύει τώρα και υ-
πολογίζεται με βάση τα δικαιώματα.

Αναλυτικά ο κατάλογος έχει ως εξής:
1) Καλλιέργεια ποικιλιών χειμερι-

νών σιτηρών και οσπρίων.
2) Καλλιέργεια τοπικών ποικιλιών.
3) Καλλιέργεια ποικιλιών ανθεκτι-

κών στις ξηροθερμικές συνθήκες.
4) Εφαρμογή περιοχών οικολογι-

κής εστίασης.
5) Αύξηση περιοχών οικολογικής 

εστίασης.
6) Φυτοκάλυψη στις δενδρώδεις 

καλλιέργειες.
7) Δημιουργία λωρίδων άγριας ζω-

ής και εμπλουτισμού υπαρχουσών.
8) Διατήρηση δασογεωργικών συ-

στημάτων.
9) Διατήρηση δασοκτηνοτροφικών 

οικοσυστημάτων.
10) Εφαρμογή εργαλείου διαχείρι-

σης εισροών.
11) Διαφοροποίηση καλλιεργειών.
12) Εφαρμογή αμειψισποράς.
13) Διαχείριση βοσκοτόπων.
14) Διατήρηση αναβαθμίδων.
15) Διατήρηση βιολογικής γεωργί-

ας και κτηνοτροφίας.
16) Δημιουργία ζωνών ανάσχεσης 

μετάδοσης των πυρκαγιών.
17) Ελεγχόμενη βόσκηση στις α-

ντιπυρικές ζώνες.
18) Ενίσχυση προγραμμάτων εξυ-

γίανσης εδαφών.
19) Ενίσχυση καλλιέργειας σε πα-

θογενή εδάφη.
Αξίζει να σημειωθεί εδώ πως μένει 

να ξεκαθαριστεί αν υπάρχει περιορι-
σμός ως προς τον αριθμό των δράσε-
ων στις οποίες μπορεί να συμμετέχει 
ένας αγρότης ή κτηνοτρόφος. 

Εκτός απροόπτου, ο παραγωγός θα 
πληρώνεται μόνο για τα στρέμματα 
όπου εφαρμόζεται η σχετική δράση 
και όχι για το σύνολο της εκμετάλ-
λευσής του. Φυσικά, η λίστα που έ-
δωσε το ΥΠΑΑΤ είναι ενδεικτική και 
θα πρέπει πρώτα να εγκριθεί από τις 
ευρωπαϊκές αρχές και κατά πάσα πι-
θανότητα θα υπάρξουν παρατηρήσεις 
και διορθώσεις.

«Αυτό σημαίνει ότι όσοι έπαιρναν 
10 ευρώ ενίσχυση μέχρι τώρα, από το 
2023 και μετά θα πρέπει να έχουν σί-
γουρα μόνο τα 7,5 ευρώ. Για να πά-
ρουν τα άλλα 2,5 ευρώ θα πρέπει να 
κάνουν κάτι παραπάνω», ανέφερε ο 
γ.γ Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών 
Σχέσεων, Κωνσταντίνος Μπαγινέτας 
αναφερόμενος στις 19 αυτές δράσεις. 
«Τον 2023 τον Μάιο που θα γίνουν 
οι δηλώσεις ΟΣΔΕ, θα δηλώσετε δί-
πλα τι οικολογικό σχήμα θα κάνετε. 
Για παράδειγμα διαχείριση βοσκοτό-
πων ή διατήρηση αναβαθμίδων. Θα 
πρέπει να τικάρετε το «κουτάκι» και 
να το αποδείξετε ότι το κάνατε», εξή-
γησε συγκεκριμένα ο ίδιος.

Αν και καθορίστηκαν τα κατώτερα 
και ανώτερα στρεμματικά όρια 

ανάμεσα στα οποία θα πρέπει 
να κινείται το ΟΣΔΕ ενός 

παραγωγού για να είναι δικαιούχος 
αναδιανεμητικής ενίσχυσης, θα 

πρέπει να γίνει γνωστό τώρα πώς θα 
γίνεται και η πληρωμή.

Ο επίσημος 
κατάλογος με τα 
19 στρεμματικά 
πριμ του νέου 
πρασινίσματος
Βιολογική γεωργία, καλλιέργεια τοπικών 
ποικιλιών, αμειψισπορά και ελεγχόμενη 
βόσκηση μεταξύ των επιδοτούμενων δράσεων

Αναδιανεμητικό πριμ
Καθορίστηκαν τα κατώτερα και ανώτερα στρεμματικά όρια μέσα 
στα οποία θα πρέπει να κινείται το ΟΣΔΕ ενός παραγωγού για να 
είναι δικαιούχος αναδιανεμητικής ενίσχυσης στη νέα ΚΑΠ, με την 
καταβολή της σχετικής επιδότησης να υπολογίζεται στο σύνολο 
της εκμετάλλευσης και ανά αγρονομική περιφέρεια, σύμφωνα με 
μοντέλα πληρωμής που έχει παρουσιάσει το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης.
Συγκεκριμένα τα ανώτατα και κατώτατα όρια καθορίζονται 
αντίστοιχα:

 Για τις αρόσιμες καλλιέργειες στα 20 και 90 στρέμματα.
 Για τις μόνιμες καλλιέργειες στα 10 και 30 στρέμματα.
 Για τους βοσκότοπους στα 30 και 138 στρέμματα.

Όσον αφορά το ποσό της ενίσχυσης, εδώ το ρεπορτάζ από καλά 
ενημερωμένες πηγές δίνει ένα ποσό κοντά στα 15 ευρώ ανά 
στρέμμα κατά μέσο όρο. Το ποσό θα είναι διαφοροποιημένο ανά 
αγρονομική περιφέρεια ενίσχυσης. Παράλληλα, οι τελευταίες 
πληροφορίες αναφέρουν ότι η επιδότηση θα µένει σταθερή ανά 
στρέµµα, χωρίς σκαλοπάτια. 

Οι πράσινες 
δράσεις μπορούν 
να εφαρμοστούν 
σε όλες τις 
επιλέξιμες 
εκτάσεις

20 - 90

ΑΝΩΤΑΤΑ
ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΑΤΑ

ΟΡΙΑ
ΕΚΤΑΣΕΩΝ

�ΣΤΡΕMMΑΤΑ�

ΑΡΟΣΙMΕΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΑΝΑ∆ΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

10 - 30MΟΝΙMΕΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

30 - 138ΒΟΣΚΟΤΟΠΟI
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Περί τα 10 ευρώ το στρέμμα  
για τις πράσινες φροντίδες   
Μαζί με τη δήλωση ΟΣΔΕ η επιλογή των δράσεων, άγνωστο αν θα επιτρέπεται  
ο συνδυασμός τους σε επίπεδο εκμετάλλευσης που θα αυξάνει και την επιδότηση

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Κατά μέσο όρο η ενίσχυση για κάθε στρέμμα από 
τις δράσεις του νέου πρασινίσματος διαμορφώνεται 
περί τα 10 ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη τα 450 εκατ. 
ευρώ που είναι διαθέσιμα και τα 40 εκατ. στρέμμα-
τα επιλέξιμης έκτασης. Το ερώτημα εδώ είναι πώς 
θα δίνεται αυτή η πληρωμή. Όπως έγινε γνωστό, ο 
παραγωγός θα πρέπει από το ΟΣΔΕ του 2023 να τι-
κάρει κάποιο κουτί από τις 19 δράσεις (βλ. πίνακα) 
που έχει προτείνει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης ώστε να λάβει το πριμ από το νέο πρασίνισμα 
(οικολογικά προγράμματα). 

Αυτό που δεν ξεκαθαρίστηκε από τη διαβούλευση 
που έγινε στη Λέσβο την περασμένη Κυριακή είναι 
το αν ένας παραγωγός μπορεί να επιλέξει πάνω α-
πό μία δράσεις, ώστε να αυξήσει τη στρεμματική του 
ενίσχυση, ή απλά θα έχει την επιλογή μόνο για μία. 

Για παράδειγμα: Στη λίστα με τις 19 δράσεις υ-
πάρχουν η «Εφαρμογή εργαλείου διαχείρισης εισ-
ροών», η «Καλλιέργεια ποικιλιών χειμερινών σιτη-
ρών και οσπρίων», και η «Εφαρμογή αμειψισπο-
ράς». Πρακτικά και οι τρεις αυτές δράσεις μπορούν 
να συνδυαστούν. Δηλαδή ένας αγρότης μπορεί να 
χρησιμοποιεί γεωργία ακριβείας για να μειώσει τις 
εισροές του και να κάνει αμειψισπορά βάζοντας ό-
σπρια. Το θέμα είναι αν θα μπορεί να «κλικάρει» και 
τις τρεις δράσεις ώστε να αυξήσει τις ενισχύσεις που 
θα λάβει το αντίστοιχο έτος. Κάτι τέτοιο θα άλλαζε 
πραγματικά το παιχνίδι των επιδοτήσεων θέτοντας 
το «νέο πρασίνισμα» ως μία πάρα πολύ καλή εναλ-
λακτική πηγή εσόδων φτάνοντας σχεδόν στα επί-
πεδα της βασικής πληρωμής. 

Εάν τώρα επιτρέπεται μόνο μία δράση τότε, κα-
τά πάσα πιθανότητα η στρεμματική ενίσχυση θα εί-
ναι οριζόντια και ίδια για όλες τις δράσεις. Αυτό εί-
ναι και το σενάριο που είναι θεωρητικά πιο εύκολο 
στην εφαρμογή του, καθώς ετησίως, όλες οι δρά-

σεις θα ελέγχονται από τον Οργανισμό Πληρωμών. 
Υπενθυμίζεται ότι οι δράσεις αυτές μπορούν να ε-

φαρμοστούν σε όλες τις επιλέξιμες εκτάσεις και δεν 
απαιτούνται δικαιώματα ενίσχυσης για να πραγμα-
τοποιηθεί η πληρωμή τους. Εκτός απροόπτου, ο πα-
ραγωγός θα πληρώνεται μόνο για τα στρέμματα ό-
που εφαρμόζεται η σχετική δράση. 

Εντύπωση πάντως προκαλεί το γεγονός πως στις 
δράσεις του νέου πρασινίσματος περιλαμβάνεται 
και η «Διατήρηση βιολογικής γεωργίας και κτηνο-
τροφίας». Αυτό μπορεί να σημαίνει πως μέσω του 
ΠΑΑ θα μπορούν να επιδοτηθούν μόνο όσοι μετα-
τρέπουν την καλλιέργειά τους σε βιολογική και οι 
υπόλοιποι (παλιοί βιοκαλλιεργητές) θα εξυπηρετού-
νται για τα έξοδά τους από τις άμεσες ενισχύσεις. 

Ο υπολογισμός της αναδιανεμητικής
Θολό συνεχίζει να είναι το τοπίο και όσον αφο-

ρά την αναδιανεμητική ενίσχυση. Αν και καθορί-
στηκαν τα κατώτερα και ανώτερα στρεμματικά όρια 
μέσα στα οποία θα πρέπει να κινείται το ΟΣΔΕ ενός 
παραγωγού για να είναι δικαιούχος αναδιανεμητι-
κής θα πρέπει να γίνει γνωστό τώρα πώς θα γίνε-
ται η πληρωμή. Εδώ υπάρχουν δύο σενάρια: Είτε θα 
δίνεται η ενίσχυση για το σύνολο της εκμετάλλευ-
σης, είτε για το τμήμα που βρίσκεται ανάμεσα στα 
ανώτερα και κατώτερα όρια (20 έως 90 στρέμμα-
τα για αροτραίες, 10-30 για δενδρώδεις και 30-138 
για βοσκοτόπια). Για παράδειγμα ένας παραγωγός 
με 80 στρέμματα σιτάρι και 20 στρέμματα ελαιώνα, 
θα λάβει αναδιανεμητική ενίσχυση για το σύνολο 
της εκμετάλλευσής του 110 στρέμματα καθώς δεν 
ξεπερνά τα ανώτερα όρια ούτε όσον αφορά τις αρό-
σιμες καλλιέργειες ούτε τις μόνιμες. Αυτό αν ισχύ-
σει το πρώτο σενάριο. Στη δεύτερη περίπτωση θα 
λάβει αναδιανεμητική ενίσχυση για 60 στρέμματα 
σιτάρι και 10 στρέμματα ελαιώνα. Όσον αφορά το 
ποσό της ενίσχυσης, εδώ το ρεπορτάζ δίνει ένα πο-
σό κοντά στα 15 ευρώ ανά στρέμμα κατά μέσο όρο. 

Σύντομα οι
ανακοινώσεις
συνδεδεμένων
Οι συνδεδεμένες ενισχύσεις είναι η 
επόμενη παρέμβαση της νέας ΚΑΠ που 
αναμένεται να ανακοινωθεί το 
ερχόμενο διάστημα, σύμφωνα με τα 
όσα ανέφερε ο γ.γ Αγροτικής 
Πολιτικής Κ. Μπαγινέτας από τη 
Λέσβο. Το ζήτημα των συνδεδεμένων 
πληρωμών «καίει» ιδιαίτερα, με το 
δημοσίευμα της Agrenda για πρόταση 
να διατηρηθούν μόλις 8 από τις 18 
προϊοντικές ενισχύσεις, να έχει φέρει 
αντιδράσεις σχεδόν από όλους όσους 
θίγονται. Για παράδειγμα από το Πήλιο 
φωνάζουν για το μήλο, από την Ηλία 
για τα πορτοκάλια, από τον Έβρο για 
τη σηροτροφία, ενώ και οι παραγωγοί 
σταφίδας ζητούν να παραμείνουν τα 
προϊόντα τους στο καθεστώς. Μένουν 
τώρα οι πολιτικές αποφάσεις. Ζωική 
παραγωγή (αιγοπρόβατα, βοοειδή, 
ειδικά δικαιώματα), σιτηρά (σκληρό 
σιτάρι, ρύζι), ζωοτροφές (πρωτεϊνούχα 
κτηνοτροφικά ψυχανθή και 
σανοδοτικά), και βρώσιμα όσπρια. θα 
ενταχθούν σίγουρα στο νέο καθεστώς, 
ενώ θέση μοιάζει να εξασφαλίζει και η 
βιομηχανική ντομάτα. 

ΝΕΑ ΚΑΠ

1 Καλλιέργεια ποικιλιών χειµερινών σιτηρών και οσπρίων.

2 Καλλιέργεια τοπικών ποικιλιών.

3 Καλλιέργεια ποικιλιών ανθεκτικών στις ξηροθερµικές συνθήκες.

4 Εφαρµογή περιοχών οικολογικής εστίασης.

5 Αύξηση περιοχών οικολογικής εστίασης.

6 Φυτοκάλυψη στις δενδρώδεις καλλιέργειες.

7 ∆ηµιουργία λωρίδων άγριας ζωής και εµπλουτισµού υπαρχουσών.

8 ∆ιατήρηση δασογεωργικών συστηµάτων.

9 ∆ιατήρηση δασοκτηνοτροφικών οικοσυστηµάτων.

10 Εφαρµογή εργαλείου διαχείρισης εισροών.

11 ∆ιαφοροποίηση καλλιεργειών.

12 Εφαρµογή αµειψισποράς.

13  ∆ιαχείριση βοσκοτόπων.

14  ∆ιατήρηση αναβαθµίδων.

15  ∆ιατήρηση βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.

16  ∆ηµιουργία ζωνών ανάσχεσης µετάδοσης των πυρκαγιών.

17  Ελεγχόµενη βόσκηση στις αντιπυρικές ζώνες.

18  Ενίσχυση προγραµµάτων εξυγίανσης εδαφών.

19  Ενίσχυση καλλιέργειας σε παθογενή εδάφη.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΑΣΊΝΊΣΜΑ



Ειδική μέριμνα του ΠΑΑ 
για start-up επιχειρήσεις  
Τις γενικές παρεµβάσεις των Προγραµµάτων 
Αγροτικής Ανάπτυξης στις οποίες θα εστιάσει 
ιδιαίτερα ο ελληνικός φάκελος, παρουσίασε ο 
προϊστάµενος των διαχειριστικών αρχών, Νί-
κος Μανέτας κατά την 8η Συνδυάσκεψη της νέ-
ας ΚΑΠ. Σε αυτές ξεχωρίζουν οι ιδιωτικές επεν-
δύσεις µε φιλοπεριβαλλοντικό αποτύπωµα, η 
ενίσχυση start up επιχειρήσεων που αναπτύσ-
σουν δραστηριότητα τόσο στον πρωτογενή το-
µέα, όσο και στους λοιπούς τοµείς της οικονο-
µικής δραστηριότητας και η δηµιουργία συνερ-
γατικών σχηµάτων αποχωρούντος – νέου γεωρ-
γού. Μέσα στο µήνα αναµένεται να παρουσια-
στούν τα εξειδικευµένα σχετικά Μέτρα του Προ-
γράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Αναλυτικότερα, σύµφωνα µε τον κ. Μανέ-
τα, στο νέο ΠΑΑ έµφαση δίδεται µεταξύ άλλων: 

 Σε ιδιωτικές επενδύσεις µε φιλοπεριβαλλο-
ντικό αποτύπωµα όπως σχέδια βελτίωσης και ε-
πενδύσεις µεταποίησης µε στόχο την εξοικονό-
µηση εισροών, ενέργειας και νερού, παραγωγή 
ΑΠΕ, µείωση εκποµπών αερίων θερµοκηπίου, α-
ναδιάρθρωση καλλιεργειών προς περισσότερο 
ανθεκτικές στην κλιµατική αλλαγή καλλιέργει-
ες, καθώς και επενδύσεις διαφοροποίησης µέ-
σω των προγραµµάτων LEADER (σε µεταποίηση, 
τουρισµό, υπηρεσίες, κυκλική οικονοµία, κλπ.). 

 Ιδιωτικές επενδύσεις συµπεριλαµβανοµέ-
νων των start up ενισχύσεων εκκίνησης επι-
χειρήσεων, τόσο στον πρωτογενή τοµέα, όσο 
και στους λοιπούς τοµείς της οικονοµικής δρα-
στηριότητας, αξιοποιώντας τα προγράµµατα των 
νέων Γεωργών.

 Στην ανάπτυξη εργαλείων διαχείρισης κιν-
δύνων, τα οποία προετοιµάζουµε σε συνεργα-
σία µε την Παγκόσµια Τράπεζα, προκειµένου 
να αξιοποιηθούν για την αποτελεσµατικότερη 

αντιµετώπιση των επιπτώσεων της κλιµατικής 
αλλαγής και της διακύµανσης του εισοδήµα-
τος των παραγωγών από κρίσεις (σύσταση Τα-
µείων Αλληλοβοήθειας ή και επιχορήγηση α-
σφάλιστρων για την κάλυψη νέων κινδύνων).

 Σε αγροπεριβαλλοντικά και κλιµατικά Μέ-
τρα, όπως η βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, 
η απονιτροποίηση, η δάσωση, η εγκατάσταση 
αγροδασικών συστηµάτων, η ευζωία των ζώων 
και η µείωση της χρήσης των αντιβιοτικών. Η δι-
αφορά σε σχέση µε τα Οικολογικά Προγράµµα-
τα του Πυλώνα Ι είναι η µακροχρόνια δέσµευ-
ση του παραγωγού (πενταετία). 

 Στη χορήγηση πρόσθετης ενίσχυσης για ε-
φαρµογή φιλοπεριβαλλοντικών γεωργικών πρα-
κτικών σε περιοχές του ∆ικτύου NATURA 2000 
και σε περιοχές της οδηγίας πλαίσιο για τα νε-
ρά, ενώ θα συνεχιστεί το καθεστώς της εξισω-
τικής για την ενίσχυση της γεωργικής δραστη-
ριότητας σε ορεινές και µειονεκτικές περιοχές.

 Σε δράσεις Συνεργασίας µε παροχή κινή-
τρων για τη σύσταση Οµάδων Παραγωγών, Ε-
πιχειρησιακών Οµάδων για την προώθηση της 
Καινοτοµίας, βραχέων αλυσίδων εφοδιασµού, 
για τη συµµετοχή σε συστήµατα ποιότητας, τη 
δηµιουργία συνεργατικών σχηµάτων αποχωρού-
ντος – νέου γεωργού, την προσέγγιση Leader ι-
διαίτερα στους τοµείς προτεραιότητας της Πρά-
σινης Συµφωνίας για τη Γεωργία (ευζωία, υγι-
εινή διατροφή, µείωση σπατάλης τροφίµων, ε-
ξοικονόµηση φυσικών πόρων, µείωση αερίων 
θερµοκηπίου, µείωση εισροών, κλπ.). 

 Αξιοποίηση των κατάλληλων χρηµατοδοτι-
κών εργαλείων (ταµείο εγγυοδοσίας, χορήγη-
ση µικροπιστώσεων κ.λπ) µε στόχο τη διευκό-
λυνση πρόσβασης των παραγωγών σε δανει-
σµό για την υλοποίηση επενδύσεων.

Μέσα στο µήνα 
αναµένεται να 
παρουσιαστούν 
αναλυτικά τα 
Μέτρα του 
Προγράµµατος 
Αγροτικής 
Ανάπτυξης. 
Μένει να φανεί 
αν τελικά 
θα υπάρξει 
πρόβλεψη για 
το πριµ εξόδου.
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΚΑΠ
ΕΛΛΑ∆Α

ΣΥΝΟΛΟ

∆ΙΣ ΕΥΡΩ

∆ΙΣ ΕΥΡΩ

ΠΥΛΩΝΑΣ ΠΥΛΩΝΑΣΙ
14,5

9,36

ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

∆ΙΣ ΕΥΡΩ

ΕΚAT. ΕΥΡΩ

�1,2 ∆ΙΣ ΕΥΡΩ 2021�2022 

ΙΙ 4

365,3

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΕΥΡ. ΜΕΣΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

ΕΚAT. ΕΥΡΩ440
ΜΕΤΡΑ ΑΓΟΡΑΣ
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Ανακοινώσεις για πληρωµή της εξισωτικής, 
νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, στις 15 ∆ε-
κεµβρίου έκανε ο γενικός γραµµατέας Ενω-
σιακών Πόρων και Υποδοµών του υπουργεί-
ου ∆ηµήτρης Παπαγιαννίδης την τρίτη µέρα 
του ∆ιεθνούς Συνεδρίου Κλιµατικής Αλλαγής: 
«Το µέλλον του αγροδιατροφικού τοµέα» που 
διοργάνωσε ο µη Κερδοσκοπικός Οργανισµός 
«Νέα Γεωργία Νέα Γενιά», ως φαίνεται σε µια 
προσπάθεια να αµβλύνει τις έντονες αντιδρά-
σεις του αγροτικού κόσµου µετά την «κακο-
πληρωµή» του Οκτωβρίου. Πρόκειται για ένα 
ποσό της τάξης των 250 εκατ. ευρώ, που συ-
νήθως πληρώνεται µια ή δύο µέρες µετά την 
εξόφληση της ενιαίας πριν τα Χριστούγεννα. 

Εν τω µεταξύ, όλο και πιο δύσκολα µοιάζουν 
τα πράγµατα όσον αφο-
ρά µια διορθωτική ενδι-
άµεση πίστωση, που θα 
«µάζευε» όλα τα κακώς 
κείµενα της προκαταβο-
λής του τσεκ. Το µηχα-
νογραφικό σύστηµα του 
ΟΠΕΚΕΠΕ δεν θεωρείται 
αρκούντως ικανό να ση-
κώσει τέτοιο φόρτο ερ-
γασίας και ο χρόνος που 
µένει -κάτι λίγο παραπά-
νω από ένας µήνας- δεν 
αρκεί για να γίνουν δι-

πλοί διασταυρωτικοί έλεγχοι, ώστε να έχει κά-
ποιο νόηµα αυτή η πληρωµή. Με αυτά τα δε-
δοµένα, οι πάνω από 50.000 αγρότες που έ-
µειναν απλήρωτοι για µεγάλο µέρος των δι-
καιωµάτων τους στην πίστωση της 26ης Οκτω-
βρίου, οι κτηνοτρόφοι που έχουν υποχρεωθεί 
σε πρωτοφανείς περικοπές, µάλλον θα κλη-
θούν να περιµένουν µέχρι…. τα Χριστούγεννα. 

Κι ενώ η προηγούµενη εβδοµάδα πέρασε 
µε απανωτές συσκέψεις στο υπουργείο και 

τους Κρητικούς να ανεβαίνουν στην Αθήνα, 
απαντήσεις δεν δόθηκαν, µε τον υφυπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης Σίµο Κεδίκογλου να 
παραπέµπει τα αιτήµατα που αφορούν µε τις 
κοµµένες ενισχύσεις σε επιτροπή τεχνοκρα-
τών που θα επανεξετάσει την υπόθεση. Την 
ίδια ώρα, βέβαια, οι πολιτικές πιέσεις είναι έ-
ντονες και σε καµία περίπτωση δεν θα ήθελε 
η κυβέρνηση και οι τοπικοί γαλάζιοι βουλευ-

τές να βρουν απέναντί τους τους Κρητικούς α-
γροτοκτηνοτρόφους. Πάντως, η Συντονιστική 
Οµάδα Εργασίας Κτηνοτρόφων δροµολογεί 
για τις 16 Νοεµβρίου παραστάσεις διαµαρτυ-
ρίας στις έδρες των περιφερειών.

Πριν βγει ο Νοέµβριος η προκαταβολή 
Βιολογικών και Νιτρικών

Αντιµέτωποι µε τα σφιχτά χρονικά περιθώ-
ρια είναι οι αγρότες και κτηνοτρόφοι που πε-
ριµένουν την προκαταβολή των Προγραµ-
µάτων (Βιολογικά, Νιτρικά, Αυτόχθονες Φυ-
λές κλπ). Αφενός το γεγονός ότι το σύστηµα 
για τις µεταβολές των αιτήσεων και την υπο-
βολή αιτηµάτων διοικητικής πράξης, που ά-
νοιξε φέτος µε πάνω από ένα µήνα καθυστέ-
ρηση και έκλεισε την περασµένη Πέµπτη 11 
Νοεµβρίου και αφετέρου η προθεσµία µέχρι 
την ερχόµενη ∆ευτέρα 15 του µήνα για την α-
πογραφή του ζωικού κεφαλαίου των κτηνο-
τρόφων, αυξάνουν την αγωνία των δικαιού-
χων για µια «επανάληψη» των προβληµάτων 
που δηµιουργήθηκαν στην προκαταβολή του 
τσεκ. Άλλωστε να σηµειωθεί ότι στη Βιολογική 
Κτηνοτροφία οι δικαιούχοι πληρώνονται βά-
σει του βοσκότοπου που δηλώνουν. Οι διοι-
κητικοί του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρουν ότι θα χρει-
αστεί ακόµα κανένα δεκαήµερο, µετά το πέρας 
των τροποποιήσεων από την πλευρά των πα-
ραγωγών, µέχρι να γίνει η επεξεργασία των 

στοιχείων και οι απαραίτητοι διασταυρωτι-
κοί έλεγχοι για να βγει η παρτίδα πληρωµής. 

Αν όλα πάνε καλά, υπάρχουν κάποιοι από 
τους γνωρίζοντες που δεν αποκλείουν το εν-
δεχόµενο η πληρωµή να βγει µέσα στον Νο-
έµβριο, µε πιθανότερη ηµεροµηνία τη ∆ευτέ-
ρα 29 ή την Τρίτη 30 του µήνα. Αν βέβαια, η 
διαδικασία των ελέγχων πάρει περισσότερο 
χρόνο από όσο υπολογίζεται, τότε θα «γρα-
φτεί» µεν η πληρωµή στις 30 Νοεµβρίου, ό-
πως ορίζει ο κοινοτικός κανονισµός, αλλά η 
πίστωση θα πάει για την Πέµπτη 2 ή Παρα-
σκευή 3 ∆εκεµβρίου.

Σε επεξεργασία οι εκκρεµείς µεταβιβάσεις 
Όσον αφορά το ζήτηµα των µεταβιβάσε-

ων, που δεν πληρώθηκαν στην προκαταβο-
λή του τσεκ, οι πληροφορίες αναφέρουν ό-
τι προχωράει η επεξεργασία των αιτηµάτων 
των παραγωγών, χωρίς κάποια προβλήµα-
τα. Μάλιστα, σύµφωνα µε την ανακοίνωση 
του ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά µε την προκαταβολή 
της ενιαίας, «υπάρχουν 4.120 αγρότες για 
τους οποίους εκκρεµεί η ολοκλήρωση του 
διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων µεταβί-
βασης δικαιωµάτων (προσκόµιση συµπλη-
ρωµατικών δικαιολογητικών, σύνθετες πε-
ριπτώσεις κληρονοµιάς κλπ.) και ο συνολι-
κός αριθµός των αιτήσεων µεταβίβασης δι-
καιωµάτων ανήλθε στις 41.747».

Νωρίτερα η εξισωτική 
για να ξεθυμάνει η οργή
Δηλώσεις του γενικού γραμματέα Δ. Παπαγιαννίδη προς επίρρωση αντιδράσεων  

Ζωικό κεφάλαιο
Ετήσια απογραφή 

του ζωικού 
κεφαλαίου των 

εκµεταλλεύσεων 
αιγοπροβάτων µέχρι 

και τη ∆ευτέρα 15 
Νοεµβρίου για το 
έτος εφαρµογής 

2021

Αιτήσεις ως 22 Νοέµβρη 
για χοίρους και µέλι

Περιθώριο µέχρι τη ∆ευτέρα 22 
Νοεµβρίου έχουν οι ενδιαφερόµενοι 
για να υποβάλλουν αιτήσεις για την 
κρατική ενίσχυση covid-19 που αφορά 
παραγωγούς µελιού, χοίρου και 
µαύρου χοίρου.  Για τους εκτροφείς 
χοίρων δικαιούχοι είναι όσοι έχουν 
υποβάλει στοιχεία για τον αριθµό των 
χοιροµητέρων και κάπρων για το έτος 
2020 στο Πληροφοριακό Σύστηµα.  
Για τους εκτροφείς µαύρου χοίρου 
οι εγγεγραµµένοι στο γενεαλογικό 
βιβλίο της φυλής για το έτος 2020. 
Για τους µελισσοκόµους όσοι έχουν 
ενταχθεί στο Μέτρο 3.2 για το 2020.

ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2021

90,09
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩΕΥΡΩ ΕΥΡΩ

37,34

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ
 �ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ�

ΝΙΤΡΟΡΥΠΑΝΣΗ

8,13

ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ

467.000

ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ
ΘΗΡΑΣ 

910.000

ΕΛΑΙΩΝΕΣ
ΑΜΦΙΣΣΑΣ

1,66 

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑ
ΟΡΥΖΩΝΩΝ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
250

ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Θέµα µη καταβολής αποζηµιώσεων για τους 
ανοιξιάτικους παγετούς σε παραγωγούς µήλων, 
αχλαδιών και όψιµων ποικιλιών κερασιών θέτει η 
Οµοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Λαϊκών Αγορών 
Κεντρικής, ∆υτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Θράκης. 
Ειδικότερα, στην επιστολή της προς τον πρόεδρο του 
ΕΛΓΑ αναφέρονται µεταξύ άλλων τα εξής: 
«∆έσµευση της Κυβέρνησης ήταν να αποζηµιωθούν 

άµεσα όσοι επλήγησαν από τον παγετό της Άνοιξης, 
αλλά έως σήµερα έχει δοθεί µόνο το 40% σε 
επιτραπέζια ροδάκινα-βερίκοκα -νεκταρίνια και δεν έχει 
δοθεί σε µήλα κι αχλάδια. Όπως και προ 3 ηµερών σε 
πρώιµα κεράσια. Αφορά το ίδιο σοβαρό πρόβληµα που 
αντιµετωπίζουν πάρα πολλοί παραγωγοί µε όψιµες 
ποικιλίες κερασιών, όπου δεν δόθηκε ούτε ένα ευρώ 
για το προανθικό στάδιο. 

Εκτός αποζημιώσεων παγετού μήλα, αχλάδια
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Χουβαρντάδες
Με ζωοτροφές, ελιές 
και καπνά ο νέος 
κύκλος ενισχύσεων
Εν είδει «μπαλώματος» οι έκτακτες αποζημιώσεις 
και με χαρακτήρα κληρωτίδας για τους δικαιούχους

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Σε πλήρη ανάπτυξη βρίσκεται το τε-
λευταίο διάστηµα ένας νέος µικρός 
κύκλος αποζηµιώσεων και πληρωµών 
προς αγρότες, όσο αναµένονται τις ε-
πόµενες εβδοµάδες εξελίξεις αναφο-
ρικά µε έκτακτα ειδικά µέτρα στήριξης 
εν είδει «µπαλωµάτων» στα διάτρητα 
οικονοµικά δεδοµένα επιµέρους κλά-
δων της πρωτογενούς παραγωγής.

Ο κύκλος άνοιξε µε την ανακοί-
νωση έκτακτης αποζηµίωσης στις ε-
πιτραπέζιες ελιές πλην της Καλαµών 

µε περίπου 40 ευρώ το στρέµµα, ενώ 
η τελευταία εξέλιξη θέλει το υπουρ-
γείο να επεξεργάζεται τρόπο για την 
επιδότηση του κτηνοτροφικού τοµέα.

Η επιδότηση όλων των κτηνοτρό-
φων για αγορά ζωοτροφών µε ένα 
κονδύλι ύψους 25 εκατ. ευρώ το ο-
ποίο λιµνάζει και προέρχεται από το 
Μέτρο 14  - Ευζωία των Ζώων συνο-
λικού προϋπολογισµού 50 εκατ. ευ-
ρώ, εξετάζεται µε πρωτοβουλία του 
υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
Σίµου Κεδίκογλου και αποτέλεσε α-
ντικείµενο συζήτησης σε συνάντη-
ση που πραγµατοποιήθηκε την πε-
ρασµένη Τρίτη το πρωί στο Μαξίµου.

Ειδικότερα για το κονδύλι των 25 
εκατ. ευρώ για επιδότηση ζωοτρο-
φών, οι πληροφορίες θέλουν το υ-
πουργείο να εξετάζει σοβαρά το εν-
δεχόµενο αξιοποίησης των πόρων 

που υπάρχουν στο Μέτρο 14 για την 
Ευζωία των Ζώων και τη διάθεση του 
50% αυτών για την έκτακτη ενίσχυση 
των κτηνοτρόφων που αυτό τον καιρό 
αντιµετωπίζουν τεράστιο θέµα µε τις 
αυξήσεις στα κόστη των ζωοτροφών. 
Υπενθυµίζεται ότι η έκτακτη αποζη-
µίωση που δόθηκε το 2020 σε αιγο-
προβατοτρόφους, γύρω στα 4 ευρώ 
ανά ζώο, προερχόταν από ένα µέτρο 
ύψους 29,8 εκατ. ευρώ που κατευθύν-
θηκε σε κάτι περισσότερο από 39.000 
κτηνοτρόφους. Υπό αυτή την έννοια, 
αρκετοί διερωτώνται ποιος θα πρωτο-
πάρει από την εν λόγω ενίσχυση, α-

φού θεωρητικά το 
µέτρο αφορά όλους 
τους επιµέρους κλά-
δους της κτηνοτρο-
φίας. Προς το παρόν 
δεν υπάρχουν απα-
ντήσεις, αφού η α-
νάπτυξη του εν λό-
γω µέτρου βρίσκε-
ται σε πρώιµο στά-
διο, µε το υπουρ-
γείο να αφήνει α-
νοιχτό το ενδεχό-
µενο αύξησης του 
προϋπολογισµού, 

εφόσον βρεθεί τρόπος να πειστούν 
οι ευρωπαϊκές αρχές. 

Έκτακτη ειδική ενίσχυση 90 ευρώ 
το στρέµµα για καπνοκαλλιεργητές

Ένα ποσό ύψους 11,3 εκατ. ευρώ 
φαίνεται να βάζει στην άκρη η κυ-
βέρνηση για την ειδική ενίσχυση της 
καλλιέργειας του καπνού λόγω παν-
δηµίας. Οι ποικιλίες που θα επιδοτη-
θούν είναι Μπασµάς, Βιτζίνια, Μπέρ-
λευ και Σαµψούς Κατερίνης. Σύµφω-
να µε το ρεπορτάζ, το ύψος της ενί-
σχυσης ανά στρέµµα θα προσεγγί-
σει τα 90 ευρώ. Η σχετική ανακοίνω-
ση προέρχεται από το υπουργείο Α-
γροτικής Ανάπτυξης και η δέσµευση 
του ποσού από το υπουργείο Οικο-
νοµικών είναι αποτέλεσµα πιέσεων 
της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για 
την Ανάπτυξη της Θράκης.

Εκτάκτως
40 εκατ. ευρώ 
έως το τέλος 
του χρόνου
Σε ένα ποσό της τάξης των 40 εκατ. 
ευρώ το οποίο θα καταβληθεί ως το 
τέλος του χρόνου µε τη µορφή 
έκτακτων ενισχύσεων σε αγρότες 
αναφέρθηκε προ εβδοµάδας ο 
υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος 
Σταϊκούρας. Οι πληροφορίες θέλουν 
τα χρήµατα αυτά να αφορούν προϊόντα 
που έχουν ήδη ανακοινωθεί, όπως 
είναι τα 11 εκατ. ευρώ στις 
επιτραπέζιες ελιές, τα επιπλέον 11 
εκατ. ευρώ περίπου για τα καπνά και 
τα 20 εκατ. ευρώ για χοιροτρόφους 
και µελισσοκόµους. 
Σ’ αυτή την περίπτωση, µένουν 
προς το παρόν εκτός αυτού του 
προϋπολογισµού των 40 εκατ. ευρώ 
οι ενισχύσεις σε λεβάντα, σταφύλια και 
πατατόσπορο που είχε προαναγγείλει 
ο υπουργός Σταϊκούρας στα τέλη 
Οκτωβρίου, κάτι που µένει να 
διευθετηθεί τις επόµενες ηµέρες.

Ποσό 11,3 εκατ. ευρώ θα 
αφορά την ειδική ενίσχυση 
καπνοκαλλιεργητών για 
ποικιλίες Μπασµά, Βιτζίνια, 
Μπέρλευ και Σαµψούς 
Κατερίνης.

Η επιδό-
τηση των 
κτηνοτρό-
φων για 
αγορά ζω-
οτροφών 
ύψους 25 
εκατ. ευρώ 
προέρχε-
ται από το 
Μέτρο 14  
- Ευζωία 
των Ζώων.
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Σ
την ελληνική αγορά βάµβακος για 
την ώρα η διαφορά προβροχικών και 
µεταβροχικών είναι µεγάλη ποιοτικά 
και σε αξία. Οι κλώστες αντιστέκο-

νται να παραλάβουν τέτοια βαµβάκια, ζητούν 
πολύ γενναίες εκπτώσεις και προσπαθούν να 
δεσµεύσουν κι άλλες ποσότητες από προβρο-
χικά βαµβάκια, των οποίων οι τιµές είναι πολύ 
υψηλές και οι ποσότητες λιγοστές.

  Η εγχώρια αγορά σκληρού σίτου είναι πιο 
υποτονική στην εξαγωγή και στο εσωτερικό. Οι 
αγοραστές για την ώρα κάλυψαν τις ανάγκες 
τους και δεν τρέχουν πίσω από τα σιτάρια. Αυ-
τό βέβαια δεν σηµαίνει κάτι κακό για τις τιµές 
των αποθεµάτων, καθώς τα στοκ είναι λίγα και 
θέλουµε αρκετούς µήνες µέχρι τη νέα σοδειά.

Λίγα τα προβροχικά 
βαμβάκια και ακριβά

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (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)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (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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506,30

1224,00
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100,98

555

330

285

3,22

526,30

1222,40

18,12

75,77

132,05

102,02

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

ΚΡΙΘΑΡΙ
ευρώ/τόνος

111,61 107,30 109,10 110,41 112,40

250 250 250 250 250

07/10 14/10

3,0

21/10 27/10 04/11 11/11

254

115,62

Απώλειες 
βάμβακος

70 µέχρι 120 κιλά / στρέµµα

200.000 δέµατα

ΠΗΓΗ: USDA

Έως 30 λεπτά στο 
χωράφι πληρώνεται 
το καλαμπόκι

Υποχώρηση 20 
λεπτών στην τιμή 
ελαιολάδου στην Ιταλία

Στα 55 λεπτά η πατάτα 
που είναι σε έλλειψη 
Τιµές στα 50 µε 55 λεπτά το κιλό 
διαπραγµατεύονται αυτό το διάστηµα οι 
παραγωγοί πατάτας. Η τεράστια έλλειψη 
στην ευρωπαϊκή αλλά και την εγχώρια 
αγορά επιτρέπει εκτιµήσεις ότι η αγορά 
«θα πάει τρένο µέχρι και τον Αύγουστο».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Κατά 200.000 
δέματα πιο λίγο 
το ελληνικό 
βαμβάκι
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«Είµαστε και θα είµαστε παντού στα 
µεγάλα έργα υποδοµών από το Ελλη-
νικό µέχρι όσα δροµολογούνται και 
θα υλοποιηθούν σε χρονικό ορίζοντα 
10ετίας, ενώ προσεγγίζουµε ολιστικά 
τη στήριξη ειδικά των µικρότερων ε-
πιχειρήσεων προκειµένου η ανάπτυ-
ξη να διαχυθεί σε όλη την κοινωνία.» 
είπε εµφατικά στο πλαίσιο της παρου-
σίασης του νέου υβριδικού µοντέλου 
της τράπεζας ο ∆ιευθύνων Σύµβου-
λος της Eurobank Φωκίων Καραβίας.

Μάλιστα, ο Γενικός ∆ιευθυντής Retail 
Banking Ιάκωβος Γιαννακλής, αναφέρ-
θηκε στη χρηµατοδότηση και παροχή 
συµβουλευτικής στήριξης προς τις µι-
κρότερες επιχειρήσεις, υπογραµµίζο-
ντας πως η Eurobank, από το 2020, έ-
χει χορηγήσει ήδη 14.000 δάνεια ύ-
ψους 1,3 δισ. ευρώ σε επιχειρήσεις µε 
τζίρο έως 5 εκατ. ευρώ, έχοντας εγκρί-
νει το 82% των αιτηµάτων που υπο-
βλήθηκαν µέσα στο 2021. Στόχος εί-
ναι η αξιοποίηση των πολυεπίπεδων 
ευκαιριών που προκύπτουν από ευ-
ρωπαϊκά και ελληνικά προγράµµατα. 

Μακροπρόθεσµα επενδυτικά δά-
νεια επιχειρήσεων µε σταθερό επι-
τόκιο – κυµατοθραύστη στον πλη-
θωρισµό, δεσµεύεται να φέρει ά-
µεσα στην αγορά η Eurobank, η 
διοίκηση της οποίας παρουσίασε 
για πρώτη φορά το νέο «υβριδικό 
πρόσωπο» των καταστηµάτων της 
τράπεζας, καθώς και το χρηµατο-
δοτικό της πλάνο µέχρι το 2030.     

Με στόχο την ανάπτυξη µε κοι-
νωνικό αποτύπωµα και την αξιο-
ποίηση τεχνολογιών αιχµής στην 
υπηρεσία ενός ανθρωποκεντρι-
κού µοντέλου τραπεζικής εξυπη-
ρέτησης, ο επιχειρησιακός σχεδια-
σµός της Τράπεζας µε ορίζοντα το 
2030, στηρίζεται σε τρεις άξονες:

 Την υποστήριξη των µεγάλων 
και µεσαίων επιχειρήσεων στην ε-
ξασφάλιση χρηµατοδότησης και 
ρευστότητας για τον εκσυγχρονι-
σµό και την επέκτασή τους και την 
υποστήριξη των εµβληµατικών έρ-
γων υποδοµής που υλοποιούνται, 
µε την Τράπεζα να στοχεύει σε ε-
κταµιεύσεις 5,5 δισ. ευρώ την επό-
µενη τριετία. Επιδιώξεις είναι η αλ-
λαγή του παραγωγικού προτύπου 
της οικονοµίας και η µείωση του 
επενδυτικού κενού που δηµιουρ-
γήθηκε στη χώρα κατά τη διάρκεια 
της οικονοµικής κρίσης, κυρίως µέ-

σω επενδύσεων βάσει των κριτη-
ρίων ESG (Environmental, Social, 
Governance).

 Τη στήριξη των µικρότερων ε-
πιχειρήσεων ώστε να ενισχύσουν 
τη ρευστότητα και την ανταγωνιστι-
κότητά τους µε στόχο τη διάχυση 
της ανάπτυξης σε όλη την κοινω-

νία, αξιοποιώντας στο µέγιστο και 
τις µεγάλες ευκαιρίες χρηµατοδό-
τησης που προκύπτουν από την α-
ξιοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνι-
κών προγραµµάτων. Η Eurobank, 
από το 2020, έχει χορηγήσει ήδη 
14.000 δάνεια ύψους 1,3 δισ. ευ-
ρώ σε επιχειρήσεις µε τζίρο έως 5 
εκατ. ευρώ, έχοντας εγκρίνει το 
82% των αιτηµάτων που υποβλή-
θηκαν µέσα στο 2021.

 Την καινοτοµία στην εξυπη-
ρέτηση µε το νέο Phygital µοντέλο 
που συνδυάζει τα σύγχρονα τεχνο-
λογικά εργαλεία µε την εµπειρία 
του, υψηλής κατάρτισης, προσωπι-
κού της Τράπεζας, προσφέροντας 
εξατοµικευµένες συµβουλευτικές 
υπηρεσίες σε κάθε επιχείρηση.

Οι πρωτοβουλίες ανά πυλώνα, 
το στρατηγικό σχέδιο της Τράπε-
ζας για τη µετάβαση στη νέα επο-
χή και το αναβαθµισµένο και σύγ-
χρονο µοντέλο καταστηµάτων, πα-
ρουσιάστηκαν από τον Πρόεδρο 
του ∆.Σ. της Eurobank Γιώργο Ζα-
νιά, τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο 
Φωκίωνα Καραβία, τους Αναπλη-
ρωτές ∆ιευθύνοντες Συµβούλους 
κ.κ. Ανδρέα Αθανασόπουλο, Κων-
σταντίνο Βασιλείου, Σταύρο Ιω-
άννου και τον Γενικό ∆ιευθυντή 
Retail Banking Ιάκωβο Γιαννακλή.

Ολιστικά
στήριξη 
των μικρών 
επιχειρήσεων

Eπενδυτικά δάνεια με σταθερό 
επιτόκιο από την Eurobank

Ο Γενικός ∆ιευθυντής Retail Banking 
Ιάκωβος Γιαννακλής, τόνισε πως το 

2020 δόθηκαν 14.000 δάνεια ύψους 
1,3 δις σε επιχειρήσεις 

µε τζίρο έως 5 εκατ. ευρώ.

Τα στελέχη της 
Eurobank (από 
αριστερά προς τα 
δεξιά) οι κύριοι:
Αθανασόπουλος, 
Ιωάννου, 
Καραβίας, Ζανιάς, 
Βασιλείου και 
Γιαννακλής.

Ισχυρό παραγωγικό µοντέλο µε αιχµή τις επενδύσεις
στο επιχειρησιακό σχέδιο της Eurobank έως το 2030

Σε µια τράπεζα έτοιµη για ένα καινούργιο οικονοµικό και κοινωνικό 
περιβάλλον µεταµορφώνεται η Eurobank, θέτοντας σε εφαρµογή τεχνολογίες 
αιχµής που θα υπηρετήσουν τον επιχειρησιακό της σχεδιασµό για ένα ισχυρό 
παραγωγικό µοντέλο µε αιχµή τις επενδύσεις την τρέχουσα 10ετία. 
Η διοίκηση της Eurobank παρουσίασε την Τετάρτη 10 Νοεµβρίου τη νέα 
αντίληψη που θα προσδιορίσει την τραπεζική λειτουργία και εξυπηρέτηση στη 
νέα εποχή, που επενδύει στο τρίπτυχο Άνθρωπος-Τεχνολογία-Βιωσιµότητα. 
O πρόεδρος του ∆Σ της Eurobank Γιώργος Ζανιάς ανέφερε πως «η Ελλάδα 
εξέρχεται από την κρίση και εισέρχεται σε νέα περίοδο ταχείας ανάπτυξης, 
µε µεσοπρόθεσµο ορίζοντα, µε τη δύναµη πυρός που εξασφαλίζουν 
οι σηµαντικοί, διαθέσιµοι, ευρωπαϊκοί πόροι». Αντίστοιχα, ο ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος Φωκίων Καραβίας δήλωσε ότι: «Προσεγγίζουµε ολιστικά τη 
στήριξη ειδικά των µικρότερων επιχειρήσεων προκειµένου η ανάπτυξη να 
διαχυθεί σε όλη την κοινωνία. Κοµβικής σηµασίας στο µετασχηµατισµό είναι 
το µοντέλο Phygital που συνδυάζει την τεχνολογία µε την εµπειρία των 
ανθρώπων µας, για τη στήριξη των πελατών µας και των επιχειρήσεων».

Υβριδικό πρόσωπο
Η διοίκηση της 

Eurobank παρουσίασε 
για πρώτη φορά το νέο 

«υβριδικό πρόσωπο» 
των καταστηµάτων της 

τράπεζας, καθώς και 
το χρηµατοδοτικό της 
πλάνο µέχρι το 2030
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Φυσικό αέριο και µια διαρκώς αυξα-
νόµενη παγκόσµια ζήτηση τροφο-
δοτούν την πρωτόγνωρη κούρσα α-
νόδου τιµών για τις πρώτες ύλες που 
αξιοποιούνται στην παραγωγή λιπα-
σµάτων, µε τις ανατιµήσεις να έχουν 
ήδη αποτυπωθεί στους τιµοκαταλό-
γους των καταστηµάτων αγροεφοδί-
ων της Ελλάδας, συµπιέζοντας σηµα-
ντικά τον προϋπολογισµό των αγρο-
τικών εκµεταλλεύσεων.

Οι τελευταίες τιµές, τις οποίες δια-
πραγµατεύεται η αγορά, ανεβάζουν το 
κόστος της ουρίας στα 1.000 ευρώ ο 
τόνος παραδοτέα σε ελληνικό λιµάνι, 
από 300 περίπου ευρώ που ήταν πριν 
από 12 µήνες, µε την ασβεστούχο νι-
τρική αµµωνία να αγγίζει σήµερα τα 
630 ευρώ, τιµή σχεδόν τριπλάσια α-
πό τα 230 ευρώ που στοίχιζε πέρυσι. 

Την ίδια στιγµή, αν και η συµµετο-
χή στο συνολικό κόστος είναι µικρή 
λόγω της ούτως ή άλλως υψηλής αξί-
ας της πρώτης ύλης, τα τιµολόγια της 
εν λόγω αγοράς επιβαρύνονται και 
από τα αυξηµένα µεταφορικά, αφού 
ενδεικτικά ένα κοντέινερ που πέρυ-
σι στοίχιζε 3.000 ευρώ, πλέον ξεπερ-
νά τα 15.000 ευρώ. Η κατηγορία των 
υδατοδιαλυτών λιπασµάτων που πα-
ράγονται σε µονάδες της Κίνας είναι 
αυτή που καταγράφει τις µεγαλύτε-
ρες επιβαρύνσεις εξαιτίας της παρα-
µέτρου των ακριβών µεταφορών. Πα-
ράγοντες της αγοράς, εξηγούν στην 

Agrenda ότι µέχρι στιγµής το στοκ α-
πό παλαιότερες παραγγελίες είναι αυ-
τό που έχει συγκρατήσει κάπως το κύ-
µα ανατιµήσεων. Πάντως ήδη εκφρά-
ζονται ανησυχίες για περιορισµό της 
εγχώριας ζήτησης προϊόντων θρέψης.

Τα αζωτούχα λιπάσµατα επιβαρύ-
νονται ιδιαίτερα από την κατακόρυφη 
αύξηση των τιµών στο φυσικό αέριο, 
αν και η αγορά δείχνει τα τελευταία 
24ωρα µερικά σηµάδια κόπωσης και 
ενδείξεις διόρθωσης. Ενόψει της χει-
µερινής περιόδου ωστόσο, αναµένε-
ται ότι η αγορά ενέργειας θα συγκρα-
τηθεί σε υψηλό εύρος τιµών. Μαζί µε 
αυτήν την παράµετρο, το διεθνές ε-
µπόριο καλείται να διαχειριστεί την 
έντονη ζήτηση για προϊόντα θρέψης, 
την οποία τροφοδοτούν οι υψηλές τι-

µές των αγροτικών commodities. Ό-
πως εξηγούν άνθρωποι της αγοράς, 
για όσο καιρό οι τιµές στα βασικά α-
γροτικά εµπορεύµατα, όπως τα σιτη-
ρά, το καλαµπόκι και το βαµβάκι δι-
ατηρούνται σε ιστορικά υψηλά, δύ-
σκολα θα διορθώσει η αγορά σε αυ-
τό το κοµµάτι. 

Εκµεταλλεύσεις στην Ελλάδα που 
δραστηριοποιούνται στους τοµείς των 
κηπευτικών και των δενδρωδών καλ-
λιεργειών, όπως οι ελιές και τα οπω-
ροφόρα είναι αυτές που δέχονται τη 
µεγαλύτερη πίεση από αυτό το παρά-
ξενο µείγµα που έχει διαµορφωθεί. 
Πρόκειται για αγορές αγροτικών προ-
ϊόντων που είτε δεν έχουν ευνοηθεί 
καθόλου από τον κύκλο ανόδου, εί-
τε έχουν ενισχυθεί ελάχιστα. 

Θέλει στρατηγική το πλάνο αγοράς 
λιπασμάτων με τις τιμές τριπλάσιες
Εκμεταλλεύσεις με δενδρώδη και κηπευτικά δέχονται τη μεγαλύτερη πίεση, γιατί τα 
προϊόντα αυτά δεν έχουν ευνοηθεί από τον κύκλο ανόδου στα αγροτικά εμπορεύματα

Κοντέινερ
Αυξηµένα είναι και 

τα µεταφορικά, αφού 
ένα κοντέινερ που 

πέρυσι στοίχιζε 3.000 
ευρώ, πλέον ξεπερνά 

τα 15.000 ευρώ

Τριπλάσια 
Οι τελευταίες τιµές 

ανεβάζουν το κόστος 
της ουρίας στα 1.000 
ευρώ ο τόνος παρα-
δοτέα σε ελληνικό 

λιµάνι, από 300 
περίπου ευρώ που 

ήταν πριν από 
12 µήνες

Τα αζωτούχα λιπάσµατα 
επιβαρύνονται ιδιαίτερα από 
την κατακόρυφη αύξηση των 
τιµών στο φυσικό αέριο. 

Μείωση
ρίσκου
Σε κάθε περίπτωση, παράγοντες 
της αγοράς εκτιµούν πως 
ο φετινός προγραµµατισµός 
των καλλιεργειών έρχεται µε 
ένα µεγαλύτερο από άλλες 
χρονιές ρίσκο. «Ρίσκο είναι και 
το να αγοράσουν από σήµερα 
οι αγρότες όλες τις ποσότητες 
που θα χρειαστούν, µε την 
προοπτική ότι η αγορά θα 
συνεχίσει να ανεβαίνει, ρίσκο 
είναι και το να περιµένουν µέχρι 
την άνοιξη για να αγοράσουν» 
σχολιάζει συνοµιλητής της 
Agrenda που παρακολουθεί 
στενά τις εξελίξεις στην αγορά 
λιπασµάτων. Ο ίδιος αναφέρει 
πως η πιο ασφαλής πρακτική µε 
τη µικρότερη έκθεση σε ρίσκο, 
είναι οι σταδιακές αγορές που 
καλύπτουν ένα µικρό κοµµάτι 
των µελλοντικών αναγκών.
Σε συνθήκες τόσο 
ευµετάβλητες, οποιαδήποτε 
εκτίµηση για την 
βραχυπρόθεσµη πορεία των 
αγορών, είναι αν µη τι άλλο 
επισφαλής, ωστόσο το σενάριο 
που θα άνοιγε το δρόµο για 
µια αποκλιµάκωση των 
πληθωριστικών τάσεων στην 
Ευρώπη τοποθετείται γύρω από 
την άνοιξη και συνδέεται και 
µε την πρόθεση της Ρωσίας να 
αυξήσει την ροή του φυσικού 
αερίου. Σε ένα τέτοιο 
ενδεχόµενο δηλαδή, δεν 
αποκλείεται η αγορά πρώτων 
υλών να αντιδράσει και µάλιστα 
άµεσα. Φυσικά, παίζει αν και 
δύσκολα το ενδεχόµενο η 
αγορά αγροτικών 
εµπορευµάτων να διορθώσει 
απότοµα πριν την 
αποκατάσταση στην αγορά 
ενέργειας, κάτι που θα 
µπορούσε να κλείσει εκ νέου 
τις µονάδες παραγωγής 
αζωτούχων λιπασµάτων 
της ΕΕ, η οποίες τις τελευταίες 
ηµέρες άνοιξαν εκ νέου, έπειτα 
από την διόρθωση των τιµών 
φυσικού αερίου. 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020 300 230

ΟΥΡΙΑ ΝΙΤΡΙΚΗ ΑΜΜΩΝΙΑ 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021

AΓΟΡΑ
ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
(ΕΥΡΩ Ο ΤΟΝΟΣ)

1.000 630
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Επίδραση 
βιοδιεγερτών

στα σιτηρά 
εύκρατων 
κλιμάτων

Η Biosolids προτείνει 
ψεκασμό με Trainer στα 

πρώτα στάδια ανάπτυξης

Τα σιτηρά των εύκρατων κλιµάτων ανήκουν 
στην οικογένεια Gramineae. ∆ιακρίνονται 
σε δυο κατηγορίες, στα χειµερινά και στα α-
νοιξιάτικα. Τα πρώτα σπέρνονται το φθινό-
πωρο και τα δεύτερα την άνοιξη. Το φθινό-
πωρο σπέρνονται οι ποικιλίες που χαρακτη-
ρίζονται ως χειµωνιάτικες, καθώς παρουσι-
άζουν αυξηµένες απαιτήσεις σε εαρινοποί-
ηση και αξιόλογη αντοχή στις χαµηλές θερ-
µοκρασίες. Την άνοιξη σπέρνονται οι ανοι-
ξιάτικες ποικιλίες, οι οποίες χαρακτηρίζο-
νται από χαµηλές ανάγκες σε εαρινοποίη-
ση και περιορισµένες αντοχές στις χαµηλές 
θερµοκρασίες. Οι ανοιξιάτικες ποικιλίες εί-
ναι δυνατό να σπέρνονται ακόµη και σε πε-
ριοχές µε ήπιο χειµώνα. Στην πρώτη κατη-
γορία, ανήκουν το σιτάρι, το κριθάρι, η βρώ-
µη και η σίκαλη (ή βρίζα), ενώ στη δεύτε-
ρη ανήκουν το καλαµπόκι, το ρύζι, το σόρ-
γο και το κεχρί. 

Από αρχαιοτάτων χρόνων, τα σιτηρά και 
κυρίως το σιτάρι, αποτελούσε τη βάση της 
διατροφής του ανθρώπου, ενώ η βρώµη και 
η σίκαλη, αποτελούν κατά βάση κτηνοτρο-
φικά φυτά. 

Κάθε χρόνο οι καλλιέργειες των σιτηρών 
καλύπτουν εκτάσεις περίπου ίσες µε 7 δις. 
στρέµµατα, δηλαδή περίπου ίσο µε το 1/20 
της συνολικής χερσαίας επιφάνειας της γης.

Η σπορά των σιτηρών γίνεται συνήθως 
γραµµικά. Οι γενικές απαιτήσεις που έχουν 
σε εδαφική γονιµότητα διαφέρουν. Τα σι-
τηρά αντιδρούν θετικά και θεαµατικά στην 

προσθήκη αζώτου στο έδαφος µε την προ-
ϋπόθεση ότι υπάρχει η αναγκαία εδαφική 
υγρασία και τα φυτά δε θα πλαγιάσουν. Υ-
πολογίζεται ότι για κάθε 100gr αζώτου / 
στρ., προκαλείται αύξηση αποδόσεων κα-
τά 10 kg / στρ. 

Η εταιρεία Biosolids S.A. σε συνεργασία 
µε την εταιρεία Hello Nature (Italpollina 
S.p.A) που δραστηριοποιείται εδώ και αρ-
κετά χρόνια στην οργανική θρέψη, παρέ-
χει τη δυνατότητα σε όλους τους παραγω-
γούς σιτηρών να αυξήσουν ικανοποιητικά 
την παραγωγή τους χρησιµοποιώντας το 
προϊόν TRAINER.

Trainer | Αποδοτικό, Αποτελεσµατικό, 
Απόλυτα φυτικό.

Το προϊόν TRAINER εµπλουτίζει το προϊο-
ντικό χαρτοφυλάκιο της εταιρείας Biosolids
S.A., καθώς αποτελεί έναν καινοτόµο βιο-
διεγέρτη για εφαρµογή µε ψεκασµό φυλ-
λώµατος στα πρώτα στάδια ανάπτυξης του 
φυτού, αλλά και αργότερα για αύξηση καρ-
πού. Το TRAINER είναι ένα υγρό οργανικό 
αζωτούχο λίπασµα, το οποίο προκύπτει α-
πό την ενζυµική υδρόλυση φυτικών πεπτι-
δίων. Αποτελείται από 30% φυτικά πεπτί-
δια, τα οποία αποτελούν ρυθµιστές ανάπτυ-
ξης για τα φυτά. Χάρη στη σύνθεσή του αυ-
τή, είναι άµεσα απορροφήσιµο από τα φυ-
τά, µε θετικά αποτελέσµατα ακόµη και λί-
γες ώρες µετά την εφαρµογή του σε αυτά. 
Επειδή αποτελεί ένα προϊόν υδρόλυσης έ-

χει τη δυνατότητα να διεγείρει την ανάπτυ-
ξη ριζικών τριχιδίων και συνεπώς ενισχύ-
ει την ικανότητα των ριζών για πρόσληψη 
θρεπτικών συστατικών.  Βοηθά επίσης, στη 
ρύθµιση των φυτοορµονών, καθώς ενερ-
γοποιεί τη σύνθεση της αυξίνης και του ια-
σµονικού οξέος, παράγωγα που εµπλέκο-
νται στο σχηµατισµό ριζών και σε αντιδρά-
σεις κατά του στρες. 

Επιπλέον, το TRAINER έχει τη δυνατότη-
τα να ενεργοποιεί τη διαδικασία της φωτο-
σύνθεσης και του µεταβολισµού του αζώ-
του, προάγοντας έτσι την ανάπτυξη του φυ-
τού. Είναι αποδεδειγµένο, πως η προσθή-
κη αζώτου στο σιτάρι επιδρά θετικά στον α-
ριθµό των σταχύων και των καρπών ανά τα-
ξιανθία, καθώς και στο βάρος των καρπών 
και στην πρωτεϊνοπεριεκτικότητα.

Τµήµα Marketing Biosolids SA



Ώρα κλαδέματος 
για φυλλοβόλα
Στόχος η ισορροπία της βλάστησης 
και η καρποφορία των δέντρων

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ 
roupas@agronews.gr

Τα καρποφόρα δέντρα απαι-
τούν ετησίως κλάδεµα την κα-
τάλληλη εποχή, προκειµένου 
να δώσουν πλούσια παραγω-
γή, παρά την τακτική αρκετών 
καλλιεργητών να κλαδεύουν α-
νά διετία, µε σοβαρές συνέπει-
ες στην ανάπτυξη και παραγω-
γικότητα των δέντρων. Φυλλο-
βόλα καρποφόρα δέντρα όπως 
η αχλαδιά, η καρυδιά, η ροδιά, 
κλπ ρίχνουν τα φύλλα τους την 
εποχή του φθινοπώρου ενώ την 
περίοδο του χειµώνα βρίσκο-
νται σε λήθαργο. Κατά τη διάρ-
κεια αυτού, δεν αναπτύσσεται 
νέα βλάστηση καθώς δεν κυ-
κλοφορούν χυµοί µέσα στο ε-
σωτερικό των δέντρων, µια πε-
ρίοδος που κρίνεται ως η κα-
τάλληλη για το κλάδεµα των 
φυλλοβόλων δέντρων. 

Σηµειωτέον, κλάδεµα σε µε-
ταγενέστερο χρόνο, µέσα στην 
άνοιξη µπορεί να οδηγήσει σε 
πτώσεις ανθέων και καρπών, ε-
νώ πιθανή είναι και η εξάντλη-
ση δέντρων. Το κλάδεµα γίνε-
ται ευκολότερο και αρκετά πιο 
γρήγορο όταν χρησιµοποιού-
νται τα κατάλληλα εργαλεία, ό-
πως το αλυσοπρίονο για το κό-
ψιµο κορµών, το απλό πριόνι 
για τους χοντρούς βλαστούς, 
ένα ψαλίδι κλαδέµατος για τα 
λεπτά κλαδιά και κονταροψά-

λιδο για τους βλαστούς σε ψη-
λά σηµεία, ενώ η απολύµανση 
των εργαλείων αυτών µε οινό-
πνευµα ή διάλυµα χλωρίνης 
κρίνεται επιτακτική για την α-
ποφυγή µεταφοράς ασθενει-
ών. Σηµαντικό είναι να γνω-
ρίζει ο καλλιεργητής πως το 
κλάδεµα αποφεύγεται όταν 
βρέχει και υπάρχει υψηλή υ-
γρασία, προκειµένου να µει-
ωθεί ο κίνδυνος προσβολής 
από ασθένειες.

Συµβουλές κλαδέµατος
Το κλάδεµα των καρποφό-

ρων δέντρων αποδεικνύεται 
στη πράξη ως µία µια σύνθε-
τη καλλιεργητική τεχνική µε 
αρκετές ιδιαιτερότητες. Ωστό-
σο, υπάρχουν κάποιες βασικές 
και γνωστές αρχές για την δι-
ατήρηση της ισορροπίας της 
βλάστησης και της καρποφο-
ρίας των δέντρων.

1.Συγκράτηση των δέντρων 
σε χαµηλό ύψος για να διευ-
κολυνθεί η συγκοµιδή.

2.Κλάδεµα ψηλών και πλά-
γιων βλαστών, ώστε να µειω-
θεί σταδιακά η τάση των δέ-
ντρων για βλαστική ανάπτυ-
ξη και να ενισχυθεί παράλλη-
λα η καρποφορία.

3.Κλάδεµα των πολύ χαµη-
λών βλαστών, καθώς παρεµ-
βάλλονται σε λοιπές καλλιερ-
γητικές εργασίες και στην συ-
γκοµιδή.

4.Κόψιµο και αποµάκρυνση 
ξερών και άρρωστων βλαστών.

5.Αφαίρεση «λαίµαργων» 
βλαστών, αφού αναγνωριστούν.

6.∆ιατήρηση σχήµατος και 
συµµετρίας, ώστε να µην πα-
ρουσιαστούν φαινόµενα σπα-
σίµατος βλαστών.

7.Ψέκασµα και επάλειψη των 
τοµών για απολύµανση και α-
ντιµετώπιση προσβολών.

Αναπλήρωση θρεπτικών υλικών για πλούσια σοδειά κερασιών
Από αρχές Οκτωβρίου και µετά, οι κερασιές εισέρχονται σε διαδικασία 
λήθαργου µέχρι την επαναβλάστησή τους την άνοιξη. Αυτή η περίοδος, 
πέρα από το είναι η κατάλληλη για την εκτέλεση του ετήσιου κλαδέµατος 
καρποφορίας αφότου έχει ολοκληρωθεί η φυλλόπτωση, αποτελεί την 
εποχή όπου ο παραγωγός προετοιµάζει το έδαφος για την επόµενη 
καρποφορία, αναπληρώνοντας τα χαµένα θρεπτικά συστατικά που 

προκάλεσε η προηγούµενη παραγωγή. Ο παραγωγός πρέπει να έχει στα υπόψιν του 
πως η κερασιά απαιτεί βαθιά και γόνιµα εδάφη µε καλή στράγγιση και Ph κοντά στο 
ουδέτερο (6,5 µε 7,5). Οι γεωπόνοι επίσης αναφέρουν πως ένας τόνος 
συγκοµιζόµενου προϊόντος, αποµακρύνει απ’ το χωράφι 8 κιλά Άζωτο, 2 κιλά 
Πεντοξείδιο του Φώσφορου, 5 κιλά Οξείδιο του Καλίου και 1 κιλό Μαγνήσιο. 
Έχοντας υπόψιν αυτά τα νούµερα, ο εκάστοτε παραγωγός, πάντα σε συνεννόηση 
µε γεωπόνο, καλείται να αναπληρώσει στο χωράφι του το χαµένο θρεπτικό υλικό. 
Συνίσταται η αποφυγή υπερβολικής λίπανσης σε νεαρά δέντρα, καθώς αυτό οδηγεί 
σε καθυστέρηση έναρξης καρποφορίας των κερασιών. 

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

Λήθαργος
Η χειµερινή περίοδος του 

λήθαργου κρίνεται ως 
η καταλληλότερη για το 
κλάδεµα φυλλοβόλων 

δέντρων

Βακτηρίωση στο κουνουπίδι
Το βακτήριο Xanthomonas campestris 
αποτελεί την αιτία της ασθένειας της 
βακτηρίωσης, η οποία µεταφέρεται µε το 
σπόρο και ξηραίνει ολόκληρο το φυτάριο 
του κουνουπιδιού µετά τη φύτευση. Σε 
µεγαλύτερης ηλικίας φυτά, το µόλυσµα 
εισέρχεται στο αγγειακό σύστηµα, 
δηµιουργώντας χαρακτηριστικές κίτρινες 
περιοχές στα φύλλα σχήµατος V, 
που ξεκινούν από την περιφέρεια και 
επεκτείνονται προς το εσωτερικό του 
φύλλου.. Η προσβολή ευνοείται από τα 
εδάφη που συγκρατούν αρκετή υγρασία, 
ενώ ιδιαίτερη προσοχή συνίσταται κατά 
τη σπορά, µε τη χρήση απολυµασµένων 
και ανθεκτικών σπόρων. Η εγκατάσταση 
της καλλιέργειας πρέπει να γίνεται µόνο 
σε περιοχές που υπάρχει ικανοποιητική 
στράγγιση του εδάφους και µόνο 
σε περιπτώσεις έντονων προσβολών 
συνίσταται ο ψεκασµός µε κατάλληλο 
χαλκούχο φυτοπροστατευτικό σκεύασµα.

Σκευάσµατα
ADAMA Hellas: Cuprofix Ultra 40 WG, 
Cuprofix disperss 20 WG
UPL-LTD: Gramen, Novicure

Κορυφοξήρα 
στα εσπεριδοειδή
Η ασθένεια οφείλεται στον µύκητα 
Phoma tracheiphila και αποτελεί 
καταστροφή για τους παραγωγούς 
λόγω της σύντοµης αποξήρανσης των 
προσβεβληµένων δέντρων. Η 
κορυφοξήρα εκδηλώνεται µε απότοµη 
χλώρωση, µάρανση και ξήρανση των 
φύλλων νεαρών βλαστών στα 
εσπεριδοειδή και στη συνέχεια µε 
φυλλόπτωση µε χαρακτηριστική τη 
διατήρηση των µίσχων πάνω στα κλαδιά. 
Οι λεµονιές και οι κιτριές παρουσιάζουν 
αυξηµένη ευαισθησία στην ασθένεια, 
µε τις νέες µολύνσεις να ευνοούνται µε 
υγρό και βροχερό καιρό. Ο κυριότερος 
τροπος προσβολής από κορυφοξήρα 
στις λεµονιές είναι µέσω πληγών που 
δηµιουργούνται στα κλαδιά από ανέµους, 
χαλάζι και παγετό.Οι γεωπόνοι του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Βόλου συστήνουν στους 
καλλιεργητές ψεκασµό µε χαλκούχα 
µυκητοκτόνα κατά τη διάρκεια της 
βροχερής περιόδου, αµέσως µετά 
από χαλάζι, παγετό ή ισχυρό άνεµο και 
εκρίζωση-καύση των ξηρών δέντρων, 
ενώ προτείνεται και η επιλογή ποικιλιών 
ανθεκτικών στην ασθένεια.

Σκευάσµατα
ADAMA Hellas: Cuprofix Ultra 40 WG, 
Cuprofix disperss 20 WG
BAYER: Copperfield 20WG
HELLAFARM: Hellavor, Jade
UPL-LTD: Gramen, Novicure.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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TOY ΦΩΤΗ ΑΝ∆ΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ*

Κατά το χειρισµό φυτοπροστατευτικών προ-
ϊόντων (φ.π.) στον αγρό είναι σηµαντικό να 
εφαρµόζονται όλες οι Βέλτιστες Πρακτικές 
∆ιαχείρισης (Β.Π.∆.) για την αποφυγή της 
ρύπανσης των υδάτινων πηγών, ειδικότερα 
από σηµειακές πηγές. 

Οι σηµειακές πηγές ρύπανσης µπορούν 
να συµβούν από λάθος χειρισµό των φ.π. 
κατά τη χρήση τους για την προστασία των 
καλλιεργειών. Μπορούν να προέλθουν από 
τυχόν διαρροές φ.π. κατά την προετοιµασία 
του ψεκαστικού υγρού,αλλά και µετά τον ψε-
κασµό, µε τη µη ορθή διαχείριση του πλεο-
νάζοντος ψεκαστικού υγρού στο βυτίο ή του 
νερού που χρησιµοποιήθηκε για τον καθα-
ρισµό του ψεκαστικού εξοπλισµού.

Εάν οι σηµειακές πηγές δεν αντιµετωπι-
στούν σωστά, µπορούν να συνεισφέρουν σε 
ποσοστό πάνω από το 50% της ρύπανσης των 
επιφανειακών υδάτων. Η πρόληψη των ση-
µειακών πηγών αποτελεί προτεραιότητα για 
την αποφυγή της ρύπανσης των νερών. Η ε-
πίπτωση τους συχνά υποτιµάται, κατά συνέ-
πεια θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 
σε αυτό το θέµα ώστε οι αγρότες να γνωρί-
ζουν και να είναι σε θέση να λάβουν τα κα-

τάλληλα µέτρα για την αποφυγή της ρύπαν-
σης των υδάτων.

Αυτός είναι ο λόγος της ανάπτυξης του 
RemDry, ένα απλό, αποτελεσµατικό και ο-
λοκληρωµένο σύστηµα για τη διαχείριση 
στον αγρό των υγρών αποβλήτων που πε-
ριέχουν υπολείµµατα φ.π., µε ένα βιώσιµο 
τρόπο. Το RemDry διαθέτει µια πρωτοπορι-
ακά σχεδιασµένη δεξαµενή και µια κινητή 
πλατφόρµα καθαρισµού, προσφέροντας ευ-
ελιξία στον αγρότη.  

Το σύστηµα RemDry υποστηρίζεται από 
τη Syngenta Crop Protection AG και αναπτύ-
χθηκε µαζί µε την Ecomembrane Srl και την 
Uptofarm Srl, εταιρία τεχνοβλαστός (spin-off) 
του τµήµατος Γεωργίας, ∆ασοκοµίας και Ε-
πιστηµών Τροφίµων (DISAFA) του Πανεπι-
στηµίου του Τορίνο στην Ιταλία.

Από τι αποτελείται και πώς λειτουργεί 
το Remdry 

Α. Η πλατφόρµα καθαρισµού: Eίναι κατα-
σκευασµένη από µια εύκαµπτη και ανθεκτι-
κή µεµβράνη PVC. Έχει εύκολη και γρήγο-
ρη εγκατάσταση σε γυµνό έδαφος και χρήση 
ξεδιπλώνοντας/αναδιπλώνοντας επιτόπου.

Είναι διαθέσιµη σε δύο µεγέθη ανάλογα 
µε τον τύπο του ψεκαστικού µηχανήµατος:

 Για νεφελοψεκαστήρες (αναρτώµενους 
ή συρόµενους) και ψεκαστήρες για αροτραί-
ες καλλιέργειες (αναρτώµενους ή συρόµε-
νους) µε µήκος µπάρας ψεκασµού έως και 
12 µέτρα (µικρό µέγεθος: 6x6 µ) ή µε µήκος 
µεγαλύτερο των 12 µέτρων (µεγάλο µέγε-
θος: 6x12 µ).

Η χρήση της γίνεται κατά τη διάρκεια προ-
ετοιµασίας του ψεκαστικού υγρού, διαχεί-
ρισης του πλεονάζοντος ψεκαστικού υγρού 
στο βυτίο και καθαρισµού του ψεκαστικού 
εξοπλισµού. Τα υγρά απόβλητα που δηµι-

ουργούνται, συλλέγονται στο κεντρικό δο-
χείο συλλογής (βρίσκεται από κάτω και στο 
κεντρικό σηµείο της πλατφόρµας) και οδη-
γούνται µε αντλία στη δεξαµενή του RemDry.

Β. Η δεξαµενή: Το RemDry αποτελείται από 
µία οκτάγωνη, χαλύβδινη δεξαµενή που κα-
λύπτεται από µία διάφανη οροφή, ενώ έχει 
περιφερειακά ανοίγµατα σε όλες τις πλευ-
ρές. Ο σχεδιασµός επιτρέπει τη µέγιστη δι-
έλευση αέρα και ηλιακής ακτινοβολίας. Έ-
χει εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση χω-
ρίς την ανάγκη στερέωσης πάνω σε επιφά-
νεια σκυροδέµατος (σηµεία αγκύρωσης εί-
ναι διαθέσιµα για µεγαλύτερη σταθερότητα).

Η δεξαµενή του RemDry µπορεί να χωρέ-
σει µέχρι 2.500 λίτρα υγρών αποβλήτων. Εί-
ναι εξοπλισµένη µε µία παχιά επένδυση βά-

σης και µια επιπλέον εσωτερική επένδυση 
για τη συγκράτηση όλων των υγρών απο-
βλήτων που χύνονται στη δεξαµενή.

Το νερό από τα υγρά απόβλητα εξατµί-
ζεται µε τη δράση της ηλιακής ακτινοβολί-
ας και του αέρα, αφήνοντας µονάχα τα υ-
πολείµµατα των φ.π. ως στερεά απόβλητα 
στην εσωτερική επένδυση. Η εσωτερική ε-
πένδυση µε τα στερεά υπολείµµατα συλλέ-
γονται για ειδική και ασφαλή διαχείριση 
σε κέντρο επεξεργασίας αποβλήτων, όταν 
η ποσότητα των στερεών αποβλήτων είναι 
ικανή για να οδηγηθεί για διαχείριση.Το 
RemDry πρέπει να χρησιµοποιείται σύµ-
φωνα µε τους τοπικούς περιβαλλοντικούς 
κανονισµούς και πρέπει να τοποθετείται 
σε ασφαλή απόσταση από υδάτινες πηγές, 
δρόµους, χώρους εργασίας, οικιακές περι-
οχές και χώρους φύλαξης ζώων στις αγρο-
τικές εκµεταλλεύσεις. Κατάλληλα κέντρα ε-
πεξεργασίας αποβλήτων πρέπει επίσης να 
είναι διαθέσιµα. 

Εφαρµογή στην Ελλάδα
Με πρωτοβουλία της Syngenta Hellas και 

σε συνεργασία µε επαγγελµατίες αγρότες 
και συνεργάτες στην διατροφική αλυσίδα, το 
σύστηµα Remdry εγκαταστάθηκε για πρώτη 
φορά πιλοτικά στη χώρα µας το 2019. Έξι συ-
στήµατα έχουν ήδη τοποθετηθεί και λειτουρ-
γήσει, ενώ µέσα στο επόµενο διάστηµα ανα-
µένεται η εγκατάστασης επιπλέον συστηµά-
των. Το σύστηµα Remdry αποτελεί µια έξυ-
πνη και πρακτική λύση για τον αγρότη, στα 
πλαίσια της Υπεύθυνης και Αειφόρου Γεωρ-
γίας, που ενσωµατώνει τα µέτρα προστασίας 
του νερού στις γεωργικές πρακτικές.

*STEWARDSHIP MANAGER
& REGULATORY SPECIALIST

Σύστημα διαχείρισης
αποβλήτων Remdry

Μία βιώσιμη λύση για 
τη διαχείριση υγρών 

αποβλήτων με υπολείμματα 
φυτοπροστατευτικών από 

την Syngenta

Το RemDry διαθέτει 
µια πρωτοποριακά 
σχεδιασµένη 
δεξαµενή και µια 
κινητή πλατφόρµα 
καθαρισµού. 

Αντιµετώπιση 
των σηµειακών πηγών

Εάν οι σηµειακές πηγές δεν αντιµετω-
πιστούν σωστά, µπορούν να συνεισφέ-
ρουν σε ποσοστό πάνω από το 50% της 
ρύπανσης των επιφανειακών υδάτων
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ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

∆ηµοσιεύτηκε η προκήρυξη του Μέτρου 6.1 Νέοι Αγρό-
τες 2021, µε τις αιτήσεις για το πριµ των 35.000-40.000 
ευρώ να έχουν ξεκινήσει ήδη από την περασµένη Πα-
ρασκευή 12 Νοεµβρίου. Το ηλεκτρονικό σύστηµα θα 
παραµείνει ανοιχτό έως τις 14 ∆εκεµβρίου, µε τις δια-
χειριστικές αρχές να υποστηρίζουν πως δεν θα υπάρ-
ξει παράταση. Τώρα η προσοχή των υποψήφιων νέων 
αγροτών εστιάζει στη µοριοδότηση (βλ. πίνακα) καθώς 
η ένταξη θα γίνεται ανά Περιφέρεια. ∆ηλαδή αν στη 
Θεσσαλία η βάση είναι τα 55 µόρια, στην ∆υτική Ελλά-
δα µπορεί να είναι τα 50. Τα πάντα εξαρτώνται από τα 
διαθέσιµα κονδύλια ανά Περιφέρεια (βλ. πίνακα σελ. 
19) σε συνδυασµό µε το πλήθος των αιτήσεων. Ακο-
λουθούν τα κύρια σηµεία της προκήρυξης που δηµο-
σιεύτηκε την περασµένη βδοµάδα:

∆ικαιούχοι ένταξης στο Μέτρο 6.1 
∆ικαίωµα υποβολής αίτησης στήριξης έχουν φυσι-

κά και νοµικά πρόσωπα για τα οποία κατά την ηµερο-
µηνία υποβολής της αίτησης στήριξης, πληρούνται α-
θροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

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

2. Οι υποψήφιοι νοµικά πρόσωπα: i) Έχουν ως αρ-
χηγό – νόµιµο εκπρόσωπο τους νέο γεωργό που πλη-
ροί της προϋποθέσεις του σηµείου (1.i). ii) Έχουν ως 
αρχηγό – νόµιµο εκπρόσωπο νέο γεωργό, σύµφωνα 
µε τις προϋποθέσεις των παρ. 5 και 7 του άρθρου 4, ο 
οποίος µετέχει στο κεφάλαιο του νοµικού προσώπου 
σε ποσοστό τουλάχιστον 51%. iii) Έχουν έδρα στην ευ-
ρύτερη περιοχή του τόπου της µόνιµης κατοικίας του 
αρχηγού – νόµιµου εκπροσώπου τους και εντός της ί-
διας Περιφέρειας. iv) Έχουν κύρια δραστηριότητα στον 
πρωτογενή τοµέα (Οµάδα ΚΑ∆ 01 εκτός των ΚΑ∆ 01.6 
και ΚΑ∆ 01.7) τη γεωργική παραγωγή. ∆ραστηριότη-
τες στην αλιεία δεν λαµβάνονται υπόψη.

3. Οι νέοι γεωργοί αρχηγοί των γεωργικών εκµεταλ-
λεύσεων έχουν εγκατασταθεί για πρώτη φορά, κατά το 
δεκαοκτάµηνο που προηγείται της ηµεροµηνίας υπο-
βολής της αίτησης στήριξης.

4. Είναι εγγεγραµµένοι στο ΟΣ∆Ε και έχουν υποβάλ-
λει ενιαία αίτηση στήριξης το 2021.

5. Είναι εγγεγραµµένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελµατί-
ες αγρότες νεοεισερχόµενοι στον αγροτικό τοµέα για 
τα φυσικά πρόσωπα ή ως κάτοχοι εκµετάλλευσης για 
τα νοµικά πρόσωπα. Ειδικά για τα νοµικά πρόσωπα, οι 
αρχηγοί / διαχειριστές αυτών πρέπει να έχουν οριστεί 
ως νόµιµοι εκπρόσωποι αυτών.

6. Οι νέοι γεωργοί αρχηγοί των γεωργικών εκµεταλ-
λεύσεων δεν πρέπει να έχουν ασκήσει γεωργική επαγ-
γελµατική δραστηριότητα τουλάχιστον κατά τα τελευ-

ταία 5 έτη πριν την ηµεροµηνία πρώτης εγκατάστασης.
7. Οι νέοι γεωργοί αρχηγοί των γεωργικών εκµε-

ταλλεύσεων διαθέτουν επαρκή επαγγελµατικά προ-
σόντα ή αναλαµβάνουν τη δέσµευση να τα αποκτή-
σουν µέσω του υποµέτρου 1.1 του ΠΑΑ εντός 36 µη-
νών από την ηµεροµηνία της απόφασης έγκρισής τους.

8. Υποβάλλουν επιχειρηµατικό σχέδιο, µε ελάχι-
στη διάρκεια υλοποίησης τα τρία (3) έτη και µέγιστη 
τα τέσσερα (4) έτη µε δεσµευτικό ποσοτικό στόχο και 
χρονικές προθεσµίες [...].

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

10. ∆εν εµπίπτουν στις κατηγορίες µη επιλέξιµων 
υποψηφίων, σύµφωνα µε το άρθρο 7.

Χαρακτηριστικά Γεωργικής Εκµετάλλευσης
1. Η γεωργική εκµετάλλευση πρέπει να βρίσκεται 

στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της µόνιµης κατοι-
κίας του/της αρχηγού της εκµετάλλευσης. Εκµεταλ-
λεύσεις ή τµήµατα εκµεταλλεύσεων που δεν βρίσκο-
νται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου µόνιµης κα-
τοικίας των αρχηγών της εκµετάλλευσης δεν γίνο-
νται αποδεκτά για τους σκοπούς του προγράµµατος.

2. Η γεωργική εκµετάλλευση πρέπει να έχει µέγι-
στη Τυπική απόδοση µικρότερη ή ίση του 1 εκατ. ευ-
ρώ και ελάχιστη, µεγαλύτερη ή ίση των:

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

λύτερο των 3.100 κατοίκων πλην Κρήτης και Εύβοιας.
2.3. 8.000 ευρώ, για τα νησιά µε πληθυσµό µικρότερο 

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

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

τά τύπο αγροτεµαχίου που είναι επιλέξιµη στα καθε-
στώτα ΕΑΕ.

4. Το ζωικό και µελισσοκοµικό κεφάλαιο της εκµε-
τάλλευσης πρέπει να είναι ιδιόκτητο.

5. Το σύνολο της γεωργικής εκµετάλλευσης πρέπει 
να έχει περιληφθεί στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης 2021

6. Για τις οικογενειακές εκµεταλλεύσεις: 
6.1. Μόνο ένας εκ των συζύγων µπορεί να θεωρηθεί 

ως αρχηγός της οικογενειακής εκµετάλλευσης. Μετα-
βίβαση της αρχηγίας γεωργικής εκµετάλλευσης από 
σύζυγο που είναι εγγεγραµµένος στο ΜΑΑΕ µε την ι-
διότητα του επαγγελµατία αγρότη ή έχει τις προϋπο-
θέσεις χαρακτηρισµού στο ΜΑΑΕ ως επαγγελµατίας 
αγρότης, δεν γίνεται αποδεκτή.

6.2. Το σύνολο της οικογενειακής εκµετάλλευσης 
πρέπει να έχει περιληφθεί στην ενιαία αίτηση ενίσχυ-
σης που ο υποψήφιος έχει υποβάλλει το 2021. 

6.3. Το σύνολο των ιδιόκτητων αγροτεµαχίων/ζω-
ικού κεφαλαίου της οικογένειας θεωρείται ότι κατέ-
χεται από τον υποψήφιο κατά την υποβολή της αίτη-
σης στήριξης.

Μέχρι 14 Δεκεμβρίου 
αιτήσεις Νέων Αγροτών
Άνοιξε το ηλεκτρονικό σύστημα, χωρίς παράταση η διαδικασία των αιτήσεων προειδοποιούν 
οι διαχειριστικές αρχές καθώς οι διαθέσιμες θέσεις δικαιούχων θα «κλείσουν» πολύ γρήγορα  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ                3ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ

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

(0-100)

1.  ΣΥΝΑΦΕΙΑ/ΕΠΑΡΚΕΙΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 
Ή ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

1.1

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

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

6%

100

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

2. Συµµετοχή σε συλλογικές δράσεις
 ή ποιοτικά συστήµατα

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

ΝΑΙ 100
ΟΧΙ 0

3.  ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΙΚΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ

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

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

5%

ΝΑΙ 100

ΟΧΙ 0

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

ΝΑΙ 100

3.2 ΟΧΙ 0

4. Χαρακτηριστικά
περιοχών

4.1

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

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

5%

ΝΑΙ 100

ΟΧΙ 0

4.  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ

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

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

4%

100

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

75

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

50

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

100

5.  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
�ΕΙΣΟ∆ΟΥ� 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

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

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

11% 50-100

5.2

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

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

9%

50

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

80

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

100

5.  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
�ΕΙΣΟ∆ΟΥ� 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

5.3

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

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

3% 50-100

5.4

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

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

6. Προσέγγιση 
επιχειρηµατικού σχεδίου 
(µελλοντική κατάσταση)

6.1

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

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

7%

ΝΑΙ 100

ΟΧΙ 0

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

6.  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ
ΣΧΕ∆ΙΟΥ
�ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ�

6.2
Αξιολογείται η συµβολή του
επιχειρηµατικού σχεδίου σε
τοµείς προτεραιότητας του ΠΑΑ
2014-2020

Το επιχειρηµατικό σχέδιο συµβάλει κατά κύριο λόγο στον τοµέα της 
αιγοπροβατοτροφίας ή/καιτης µελισσοκοµίας ή/καιτης καλλιέργειας 
οπωροκηπευτικών ή/και της παραγωγής ζωοτροφών ή/και της 
καλλιέργειας φυτών ανθεκτικών στην κλιµατική αλλαγή. Η συµβολή 
υπολογίζεται ως ποσοστό της παραγωγικής δυναµικότητας της 
εκµετάλλευσης που προέρχεται από το σύνολο αυτών των κλάδων σε 
σχέση µε το σύνολο της τυπικής απόδοσης της εκµετάλλευσης κατά το 
έτος ολοκλήρωσης. Το ποσοστό αυτό πρέπει να είναι ίσο ή να υπερβαίνει 
το 50% του συνόλου της ΤΑ της εκµετάλλευσης

6%

ΝΑΙ 100

ΟΧΙ 0

6.3
Αξιολογείται η συµβολή του
επιχειρηµατικού σχεδίου σε
στόχους και τοµείς προτεραιότητας 
των Στρατηγικών των Περιφερειών

Οι τιµές του κριτηρίου και η σχετική βαθµολογία ορίζονται από τις 
Περιφέρειες ανάλογα µε τον κλάδο προτεραιότητας2 Οι Περιφέρειες 
δύνανται να δηµιουργήσουν υποκατηγορίες εντός του κριτηρίου. Ανάλογα 
µε το αν επιτυγχάνονται ή όχι τα ελάχιστα όρια που έχουν θέσει οι 
Περιφέρειες σε κάθε υποκατηγορία, το κριτήριο βαθµολογείται µε 0 ή 100

17%
ΝΑΙ 100

ΟΧΙ 0

6.4 Υλοποίηση επενδύσεων

Το επιχειρηµατικό σχέδιο προβλέπει την υλοποίηση επενδύσεων µε 
ελάχιστη αξία προ ΦΠΑ τα 10.000 ευρώ.Επενδύσεις αξίας 10.000 ευρώ 
βαθµολογούνται µε 50 βαθµούς, επενδύσεις αξίας µεγαλύτερης ή ίσης 
των 17.500 βαθµολογούνται µε 100 βαθµούς, η ενδιάµεση βαθµολογία 
υπολογίζεται µε γραµµική παρεµβολή (π.χ. αξία 13.750 ευρώ λαµβάνει 
75 βαθµούς)

10% 0 ή 50 έως 100

                                                  2 Η µέγιστη µοριοδότηση είναι 100 µόρια και οι τιµές του κριτηρίου µπορεί να αθροίζονται στη µέγιστη µοριοδότηση του κριτηρίου.

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ Ο ΕΝ ∆ΥΝΑΜΕΙ 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (% µέγιστης βαθµολογίας) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ =

ΒΑΡΥΤΗΤΑ X ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ

•40 βαθµοί για τις Περιφέρειες Αττική,Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων
• 45 βαθµοί για την υπόλοιπη Χώρα

ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ, ∆ΙΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 10 ΒΑΘΜΩΝ ΕΦΟΣΟΝ Η ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟΥΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ, ΒΑΣΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΚΥΑ, ΕΧΕΙ ΚΗΡΥΧΘΕΙ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗ

Μη επιλέξιµοι
υποψήφιοι 
∆εν κρίνονται δικαιούχοι στήριξης οι κάτωθι:
1. Οι αρχηγοί εκµετάλλευσης φυσικού ή νοµικού 
προσώπου οι οποίοι: 
1.1. Έχουν ασκήσει γεωργική επαγγελµατική 
δραστηριότητα κατά τη διάρκεια των τελευταίων 5 
ετών που προηγούνται της πρώτης εγκατάστασης. 
1.2. Κατά τα τελευταία τέσσερα έτη πριν από το 
προηγούµενο έτος από εκείνο του έτους αναφοράς, 
έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣ∆Ε µε τυπική απόδοση 
που υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ στην ηπειρωτική 
χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια και τα 10.000 
ευρώ στα νησιά πλην Κρήτης, Εύβοιας. 
1.3. Έχουν µόνιµη εξωγεωργική απασχόληση, 
εξαρτηµένη ή µη. ∆εν λογίζεται ως εξωγεωργική 
µη εξαρτηµένη απασχόληση η άσκηση διοίκησης και 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας σε νοµικό 
πρόσωπο µε κύρια δραστηριότητα τη γεωργική 
(Οµάδα ΚΑ∆ 01, εκτός ΚΑ∆ 01.6 και ΚΑ∆ 01.7). 
1.4. Είναι δικαιούχοι του υποµέτρου 6.3 «Ανάπτυξη 
µικρών γεωργικών εκµεταλλεύσεων». 
1.5. Έχουν υπάρξει στο παρελθόν δικαιούχοι 
µέτρων «νέων γεωργών» του ΠΑΑ.
1.6. Έχουν σύζυγο που:
1.6.1. Έχει υποβάλει δήλωση ΟΣ∆Ε το έτος 
αναφοράς ή
1.6.2. Έχει υποβάλλει δήλωση ΟΣ∆Ε µε τυπική 
απόδοση που υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ στην 
ηπειρωτική χώρα την Κρήτη και την Εύβοια και τα 
10.000 ευρώ στα νησιά πλην Κρήτης και Εύβοιας, 
κατά τα 2 προηγούµενα έτη του έτους αναφοράς ή
1.6.3. Είναι επαγγελµατίας αγρότης εγγεγραµµένος 
στο ΜΑΑΕ ή έχει τις προϋποθέσεις για να οριστεί 
ως επαγγελµατίας αγρότης από το ΜΑΑΕ εκτός και 
αν η ιδιότητα αυτή προκύπτει από τη 
δραστηριοποίηση  στον τοµέα της αλιείας. 
1.7. Είναι σπουδάστριες - σπουδαστές ή φοιτήτριες - 
φοιτητές από την έναρξη της φοίτησης έως τη 
συµπλήρωση του αριθµού των προβλεπόµενων 
ετών φοίτησης για κάθε σχολή. 
1.8. Λαµβάνουν επιδόµατα αναπηρίας µε ποσοστό 
αναπηρίας ίσο ή µεγαλύτερο του 67% και κρίνονται 
από τον αρµόδιο φορέα (ΚΕΠΑ) ως µη ικανοί προς 
εργασία (βιοποριστικό επάγγελµα). 
1.9. Είναι άµεσα συνταξιοδοτούµενοι [...]. Οι 
συντάξεις αναπηρίας κρίνονται ανά περίπτωση. 
2. Τα φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν τις 
προϋποθέσεις να οριστούν ως νεοεισερχόµενοι 
στον γεωργικό τοµέα επαγγελµατίες αγρότες στο 
ΜΑΑE.
3. Όσοι δεν συγκεντρώνουν την ελάχιστη 
βαθµολογία όσον αφορά τα βαθµολογικά κριτήρια 
του υποµέτρου 6.1 [...].
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Παραμονή στο αγροτικό 
επάγγελμα για 7-8 έτη
Οι δεσµεύσεις για τους υποψήφιους νέους α-
γρότες έχουν διάρκεια συνολικά 7 µε 8 έτη. 
∆ηλαδή 3-4 έτη για το επιχειρηµατικό σχέδιο 
συν διατήρηση δεσµεύσεων ακόµα 4 έτη µε-
τά το τέλος του επιχειρηµατικού σχεδίου. Ανα-
λυτικά η πρόσκληση µεταξύ άλλων αναφέρει: 

∆εσµεύσεις και Υποχρεώσεις
Οι δικαιούχοι αναλαµβάνουν ιδίως τις πα-

ρακάτω δεσµεύσεις:
1. Εντός 9 µηνών από την ηµεροµηνία της 

απόφασης ένταξης ο δικαιούχος να αρχίσει 
την υλοποίηση του επιχειρηµατικού του σχε-
δίου. Ως έναρξη υλοποίησης θεωρείται η έ-
ναρξη δραστηριοτήτων στη ∆ΟΥ από τον αρ-
χηγό της γεωργικής εκµετάλλευσης σχετικά 
µε την άσκηση γεωργικής δραστηριότητας ή 
τη διαχείριση του νοµικού προσώπου µε κύ-
ρια δραστηριότητα στη γεωργία, η οποία πρέ-
πει να διατηρείται σε όλη τη διάρκεια του επι-
χειρηµατικού σχεδίου. 

2. Ο αρχηγός της γεωργικής εκµετάλλευ-
σης να υπαχθεί εντός 12 µηνών από την ηµε-
ροµηνία της απόφασης ένταξής του στο κα-
νονικό καθεστώς ΦΠΑ.

3. Ο δικαιούχος, α) από το επόµενο ηµερο-
λογιακό έτος από εκείνο του έτους ένταξής 
του στο υποµέτρο, να πραγµατοποιήσει κύ-
κλο εργασιών (πωλήσεις βάσει Ε3), που να 
προέρχεται από γεωργικές δραστηριότητες 
σε επίπεδο τουλάχιστον ίσο µε 50% της τυπι-
κής απόδοσης εισόδου στο µέτρο και β) κατά 
την υποβολή της τελικής δόσης, να έχει υπο-
βάλλει τουλάχιστον δύο φορολογικές δηλώ-
σεις που να αφορούν τα έτη του επιχειρηµα-
τικού σχεδίου µε την πιο πρόσφατη από αυ-
τές να εµφανίζει κύκλο εργασιών (πωλήσεις 
βάσει Ε3), που να προέρχεται από γεωργικές 
δραστηριότητες τουλάχιστον ίσο προς 60% 
της τυπικής απόδοσης εξόδου από το µέτρο

4. Για πτηνοκτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις, 
όπου απαιτείται, ο δικαιούχος να αποκτήσει 
έως την ολοκλήρωση και ορθή υλοποίηση 
του επιχειρηµατικού σχεδίου, την αδειοδό-
τηση που απαιτείται για την νόµιµη λειτουρ-
γία της εγκατάστασής του.

5. Για φυτωριακές επιχειρήσεις, ο δικαιού-
χος να διατηρήσει τη βεβαίωση συνδροµής 
των νόµιµων προϋποθέσεων για την άσκη-
ση σχετικής δραστηριότητας ανάλογα µε τον 
τύπο της επιχείρησης.

6. Για θάλαµο καλλιέργειας µανιταριών ο 
δικαιούχος να διατηρήσει αντίστοιχη έγκρι-
ση τύπου.

7. Εντός 18 µηνών από την ηµεροµηνία της 
απόφασης ένταξης ο δικαιούχος να αποκτήσει 
την ιδιότητα του «ενεργού αγρότη».

8. α) Στην περίπτωση ατοµικών γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων, ο αρχηγός της εκµετάλλευ-
σης εντός δύο ετών από την πρώτη εγκατά-
σταση να αποκτήσει την ιδιότητα του «επαγ-
γελµατία αγρότη». β) Στην περίπτωση γεωρ-
γικών εκµεταλλεύσεων οι οποίες ανήκουν σε 
νοµικά πρόσωπα, ο αρχηγός της εκµετάλλευ-
σης εντός δύο ετών από την πρώτη εγκατά-
σταση να αποκτήσει ποσοστό απασχόλησης 
και ποσοστό εισοδήµατος από την άσκηση 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας σε νοµικό 
πρόσωπο µε γεωργική δραστηριότητα αντί-
στοιχα µε αυτά που ορίζονται για τον επαγ-
γελµατία αγρότη.

9. Ο αρχηγός της γεωργικής εκµετάλλευσης, 
εφόσον δεν διαθέτει επαρκή επαγγελµατικά 
προσόντα, να τα αποκτήσει εντός χρονικής πε-
ριόδου η οποία δεν υπερβαίνει τους 36 µήνες 
από την ηµεροµηνία της απόφασης ένταξης. 

10. Κατά την υλοποίηση του επιχειρηµατι-
κού σχεδίου, η παραγωγική δυναµικότητα (εκ-
φρασµένη ως τυπική απόδοση) της γεωργι-
κής εκµετάλλευσης, ανάλογα µε την µόνιµη 
κατοικία του αρχηγού της εκµετάλλευσης, να 
µην µειωθεί κάτω από τα: 12.000 ευρώ εφό-
σον η µόνιµη κατοικία του αρχηγού της εκµε-
τάλλευσης είναι στην ηπειρωτική χώρα, στην 
Κρήτη και στην Εύβοια, 10.000 ευρώ εφόσον 
η µόνιµη κατοικία του αρχηγού της εκµετάλ-
λευσης είναι στα νησιά µε πληθυσµό µεγα-
λύτερο των 3.100 κατοίκων πλην Κρήτης και 
Εύβοιας. 8.000 ευρώ εφόσον η µόνιµη κα-
τοικία του αρχηγού της εκµετάλλευσης είναι 
στα νησιά µε πληθυσµό µικρότερο ή ίσο των 
3.100 κατοίκων και 8.000 ευρώ για τις µελισ-
σοκοµικές εκµεταλλεύσεις, που αξιοποιούν 
τουλάχιστον 109 κυψέλες.

11. Ο αρχηγός της εκµετάλλευσης να δια-
τηρήσει τον τόπο µόνιµης κατοικίας του και 
την έδρα του νοµικού προσώπου σε περιοχή 
εφαρµογής του Υποµέτρου 6.1 εντός της ί-
διας Περιφέρειας.

12. Οι δεσµεύσεις των περ. 7 -10, τηρούνται 
έως την ολοκλήρωση και την ορθή υλοποίη-
ση του επιχειρηµατικού σχεδίου. [...]

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ                3ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ

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

(0-100)

1.  ΣΥΝΑΦΕΙΑ/ΕΠΑΡΚΕΙΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 
Ή ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

1.1

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

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

6%

100

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

2. Συµµετοχή σε συλλογικές δράσεις
 ή ποιοτικά συστήµατα

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

ΝΑΙ 100
ΟΧΙ 0

3.  ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΙΚΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ

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

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

5%

ΝΑΙ 100

ΟΧΙ 0

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

ΝΑΙ 100

3.2 ΟΧΙ 0

4. Χαρακτηριστικά
περιοχών

4.1

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

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

5%

ΝΑΙ 100

ΟΧΙ 0

4.  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ

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

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

4%

100

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

75

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

50

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

100

5.  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
�ΕΙΣΟ∆ΟΥ� 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

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

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

11% 50-100

5.2

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

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

9%

50

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

80

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

100

5.  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
�ΕΙΣΟ∆ΟΥ� 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

5.3

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

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

3% 50-100

5.4

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

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

6. Προσέγγιση 
επιχειρηµατικού σχεδίου 
(µελλοντική κατάσταση)

6.1

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

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

7%

ΝΑΙ 100

ΟΧΙ 0

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

6.  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ
ΣΧΕ∆ΙΟΥ
�ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ�

6.2
Αξιολογείται η συµβολή του
επιχειρηµατικού σχεδίου σε
τοµείς προτεραιότητας του ΠΑΑ
2014-2020

Το επιχειρηµατικό σχέδιο συµβάλει κατά κύριο λόγο στον τοµέα της 
αιγοπροβατοτροφίας ή/καιτης µελισσοκοµίας ή/καιτης καλλιέργειας 
οπωροκηπευτικών ή/και της παραγωγής ζωοτροφών ή/και της 
καλλιέργειας φυτών ανθεκτικών στην κλιµατική αλλαγή. Η συµβολή 
υπολογίζεται ως ποσοστό της παραγωγικής δυναµικότητας της 
εκµετάλλευσης που προέρχεται από το σύνολο αυτών των κλάδων σε 
σχέση µε το σύνολο της τυπικής απόδοσης της εκµετάλλευσης κατά το 
έτος ολοκλήρωσης. Το ποσοστό αυτό πρέπει να είναι ίσο ή να υπερβαίνει 
το 50% του συνόλου της ΤΑ της εκµετάλλευσης

6%

ΝΑΙ 100

ΟΧΙ 0

6.3
Αξιολογείται η συµβολή του
επιχειρηµατικού σχεδίου σε
στόχους και τοµείς προτεραιότητας 
των Στρατηγικών των Περιφερειών

Οι τιµές του κριτηρίου και η σχετική βαθµολογία ορίζονται από τις 
Περιφέρειες ανάλογα µε τον κλάδο προτεραιότητας2 Οι Περιφέρειες 
δύνανται να δηµιουργήσουν υποκατηγορίες εντός του κριτηρίου. Ανάλογα 
µε το αν επιτυγχάνονται ή όχι τα ελάχιστα όρια που έχουν θέσει οι 
Περιφέρειες σε κάθε υποκατηγορία, το κριτήριο βαθµολογείται µε 0 ή 100

17%
ΝΑΙ 100

ΟΧΙ 0

6.4 Υλοποίηση επενδύσεων

Το επιχειρηµατικό σχέδιο προβλέπει την υλοποίηση επενδύσεων µε 
ελάχιστη αξία προ ΦΠΑ τα 10.000 ευρώ.Επενδύσεις αξίας 10.000 ευρώ 
βαθµολογούνται µε 50 βαθµούς, επενδύσεις αξίας µεγαλύτερης ή ίσης 
των 17.500 βαθµολογούνται µε 100 βαθµούς, η ενδιάµεση βαθµολογία 
υπολογίζεται µε γραµµική παρεµβολή (π.χ. αξία 13.750 ευρώ λαµβάνει 
75 βαθµούς)

10% 0 ή 50 έως 100

                                                  2 Η µέγιστη µοριοδότηση είναι 100 µόρια και οι τιµές του κριτηρίου µπορεί να αθροίζονται στη µέγιστη µοριοδότηση του κριτηρίου.

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ Ο ΕΝ ∆ΥΝΑΜΕΙ 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (% µέγιστης βαθµολογίας) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ =

ΒΑΡΥΤΗΤΑ X ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ

•40 βαθµοί για τις Περιφέρειες Αττική,Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων
• 45 βαθµοί για την υπόλοιπη Χώρα

ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ, ∆ΙΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 10 ΒΑΘΜΩΝ ΕΦΟΣΟΝ Η ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟΥΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ, ΒΑΣΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΚΥΑ, ΕΧΕΙ ΚΗΡΥΧΘΕΙ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗ

Κεντρική Μακεδονία 62.200.000

Θεσσαλία 44.500.000

∆υτική Ελλάδα 44.100.000

Πελοπόννησος 39.500.000

Στερεά Ελλάδα 37.900.000

Αν. Μακεδονία & Θράκη 37.300.000

Κρήτη 37.300.000

Ήπειρος 33.200.000

∆υτική Μακεδονία 30.500.000

Βόρειο Αιγαίο 19.000.000

Νότιο Αιγαίο 12.000.000

Ιονίων Νήσων 11.700.000

Αττική 10.800.000

ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (EΥΡΩ)
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ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Στην Ελλάδα έφτασε η πρώτη µηχανή σπο-
ράς απευθείας στο ακαλλιέργητο, Sky Easy 
Drill, µέσω του αντιπροσώπου της AGER A.E. 
Υιοί Γεωργίου Χριστιά, και παραδόθηκε στο 
Ζάππειο Λάρισας για λογαριασµό της οικο-
γένειας Παρλάντζα του Βασιλείου. Η εκδήλω-
ση παράδοσης-επίδειξης του µηχανήµατος 
στις 4 Νοεµβρίου, πραγµατοποιήθηκε στην 
εκµετάλλευση των αδελφών Αθανασίου και 
Απόστολου Παρλατζά, µε ταυτόχρονη κατα-

νοµή σπόρου, λιπάσµατος και µικροκοκκώ-
δους εντοµοκτόνου ανά σειρά για την αντι-
µετώπιση του ζάµπρου, (σπορά ελαιοκραµ-
βης και σιτηρών). Η εκδήλωση µάλιστα έγι-
νε παρουσία του υπευθύνου τεχνικού τµήµα-
τος του εργοστασίου Sky Agriculture, Fabien 
Desportes και προσωπικού της AGER Υιοί Γ. 
Χριστιά, ενώ το παρών έδωσαν τόσο παρα-
γωγοί των γύρω περιοχών όσο και εκπρόσω-
ποι του Γεωπονικόυ Πανεπιστηµίου Θεσσαλί-
ας και της Αµερικανικής Γεωργικης Σχολής. 
Ο λόγος που κάνει την µηχανή αυτή ξεχω-
ριστή είναι η ιδιαίτερη µέθοδος προετοιµα-

Η μηχανή απευθείας 
σποράς Easy Drill 
έφτασε στην Ελλάδα   
Το καινοτόμο μηχάνημα της Sky, παραδόθηκε 
στα αδέλφια Παρλατζά από το Ζάππειο Λάρισας

Εξαγoρά Monarch 
από την CNH

H CNH Industrial ανακοί-
νωσε τη σύναψη αποκλει-
στικής, πολυετούς συµφω-
νίας αδειοδότησης για τε-
χνολογίες ηλεκτροκίνησης 
από την Monarch Tractor. 
Η συµφωνία άδειας χρήσης 
προβλέπει την έναρξη µιας 
κλιµακούµενης, αρθρωτής 
πλατφόρµας ηλεκτροκίνη-
σης που θα επικεντρώνεται 
σε µικρά τρακτέρ.

Επέκταση γκάµας 
για την Kramer
Η σειρά τηλεσκοπικών µη-
χανηµάτων Kramer περι-
λαµβάνει τώρα 12 µοντέλα 
µε ύψη ανύψωσης 4,30 
έως 9,50 µέτρα, µε τα δύο 
νέα µοντέλα, το 1445 -ένα 
συµπαγές τηλεσκοπικό- και 
το 3610 -το «all-rounder» 
της εταιρείας µε ύψος ανύ-
ψωσης 9,50 µέτρα- να 
έχουν σχεδιαστεί µε τα χα-
ρακτηριστικά της µέγιστης 
στιβαρότητας και ευελιξίας.

Transformer VF 
από τη Horsch
Ο Γερµανός κατασκευα-
στής Horsch επεκτείνει τη 
γκάµα των καλλιεργητών 
Transformer VF και προ-
σφέρει περισσότερες ρυθ-
µίσεις µεταξύ των σειρών. 
Συγκεκριµένα τα µηχανή-
µατα αυτά που προσφέρο-
νταν στο παρελθόν σε 
πλάτη 6 και 12 µέτρων, εί-
ναι τώρα διαθέσιµοι σε εκ-
δόσεις 9 και 18 µέτρων 
αναφέρει η Horsch. 

Εξάµετρη Aerosem 
µε µεγάλη χοάνη
Μακροχρόνια λειτουργία 
ακόµη και στις πιο δύσκο-
λες συνθήκες, συνολικό 
κέντρο βάρους στον πίσω 
άξονα και µεγάλη χωρητι-
κότητα µε γρήγορη πλή-

Υβριδικό τρακτέρ 
Antonio Carraro
Η Antonio Carraro προ-
χωρά την καινοτοµία της 
στο επόµενο βήµα, αποκα-
λύπτοντας το πρώτο συ-
µπαγές τρακτέρ CONCEPT 
µε υβριδικό ηλεκτρικό σύ-
στηµα µετάδοσης κίνησης, 
στην EIMA 2021. Το SRX 
Hybrid διαθέτει τρικύλιν-
δρο κινητήρα εσωτερικής 
καύσης 1861 κυβικών, 
υγρόψυκτο, σύστηµα έγχυ-
σης καυσίµου Common 
Rail Turbo Intercooler) σε 
συνδυασµό µε ηλεκτροκι-
νητήρα 20 kW, για συνο-
λική απόδοση 102 ίππων.

ρωση είναι οι στόχοι που 
έθεσε η Pöttinger κατά τη 
διαµόρφωση του νέου της 
συνδυασµού δισκοσκο-
σβάρνα-σπαρτική 
Aerosem 6002 FDD. Η 
εταιρεία επεκτείνει τη γκά-
µα των πνευµατικών σπαρ-
τικών και από τον Νοέµ-
βριο του 2021, θα υπάρχει 
η νέα αναδιπλούµενη έκ-
δοση 6,0 µέτρων µε µπρο-
στινή χοάνη.
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Τρία νέα υβρίδια 
καλαμποκιού 
DEKALB έρχονται 
το 2022 από την 
Bayer Ελλάς
H Bayer Ελλάς ανακοίνωσε πως θα ξεκινήσει τη διανοµή 
τριών νέων υβριδίων καλαµποκιού DEKALB από το 2022. 
«Συνδυάζοντας τις κορυφαίες δυνατότητες των υβρι-
δίων DEKALB µε το πιο ολοκληρωµένο χαρτοφυλάκιο 
φυτοπροστασίας στην καλλιέργεια του καλαµποκιού 
καθώς και την τελευταία λέξη της ψηφιακής γεωργί-
ας µε το Climate FieldView™, προσφέρουµε στον πα-
ραγωγό τη δυνατότητα  να αναπτύξει κορυφαίες απο-
δόσεις» αναφέρει ο Γρηγόρης Μοσχόπουλος, Head of 
Field Activation & Marketing Operations, του τοµέα Ε-
πιστήµης Γεωργίας της Bayer Ελλάς,  

Ανταποκρινόµενη λοιπόν στην ανάγκη για βιώσιµη 
γεωργία και µετατρέποντας καινοτόµες ιδέες σε εξατο-
µικευµένες λύσεις και για τον παραγωγό καλαµποκιού, 
η Βayer Ελλάς επιδιώκει τη βελτίωση των γεωργικών 
πρακτικών για να αντιµετωπιστούν οι προκλήσεις και 
στην καλλιέργεια του καλαµποκιού µε βιώσιµο τρόπο.

Πρόγραµµα Level-up 
για νεοφυείς επιχειρήσεις

Παράλληλα, η Bayer Ελλάς µε γνώµονα τις ιδιαίτερες 
ανάγκες του σύγχρονου επιχειρηµατικού τοπίου στην 
Ελλάδα, έρχεται να προσθέσει άλλη µια σηµαντική πρω-
τοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση, το νέο πρόγραµ-
µα Level-up. Το Level-up είναι ένα πρόγραµµα υποστή-
ριξης και συµβουλευτικής νεοφυών επιχειρήσεων, δι-
αφορετικής ωριµότητας, µε κύριο στόχο την ανάπτυξη 
καινοτόµων ιδεών σε βιώσιµες επιχειρήσεις οι οποίες 
µπορεί να αναπτυχθούν είτε οργανικά είτε µέσω της ε-
ξασφάλισης χρηµατοδότησης. 

Ο σχεδιασµός του προγράµµατος Level-up στοχεύ-
ει να καλύψει όλο το εύρος των αναγκών µιας νεοσύ-
στατης επιχείρησης στους τοµείς που προαναφέρθη-
καν, παρέχοντας στους συµµετέχοντες πρόσβαση σε: 

Mentoring από εξειδικευµένα, υψηλόβαθµα στελέ-
χη της εταιρείας, µε εµπειρία στο χώρο της Υγείας και 
της Γεωργίας. 

Συµβουλευτική από στελέχη της εταιρείας, ώστε η νε-
οφυής επιχείρηση να αποκτήσει επιπλέον εφόδια αν συµ-
µετάσχει σε διεθνή διαγωνιστικά προγράµµατα της Bayer 
(όπως το G4A) και να µπορεί να αποτελεί υποψήφιο συ-
νεργάτη της εταιρείας τοπικά ή σε περιφερειακό επίπεδο.

Σεµινάρια και ανοικτές συζητήσεις πάνω σε κοµβι-
κά ζητήµατα που απασχολούν τις νεοφυείς επιχειρήσεις 
όπως: χρηµατοδότηση και συνεργασίες, κατάλληλα ε-
πιχειρηµατικά µοντέλα και business plan, στρατηγικές 
marketing, νοµικό και λογιστικό πλαίσιο για startup ε-
ταιρείες, επιστήµη και επιχειρηµατικότητα.

σίας και τοποθέτησης σπόρων και λιπασµά-
των στο έδαφος, σε συνθήκες ακαλλιέργη-
του εδάφους, χωρίς να έχει επιτευχθεί καµία 
απολύτως κατεργασία µετά τον προηγούµε-
νο αλωνισµό.

Στο εµπρόσθιο µέρος υπάρχουν σε κά-
θε σειρά λαστιχένιοι τροχοί, οι οποίοι µέσω 
της πίεσης που ασκούν διαµορφώνουν ίσιο 
έδαφος χωρίς αυλακώσεις ή σχισµές. Μετέ-
πειτα ακολουθούν οι οδοντωτοί δίσκοι, οι ο-
ποίοι µε την σειρά τους σχίζουν το έδαφος 
αρκετά ώστε µέσω τερµατικών σωλήνων να 
γίνεται οµοιόµορφη κατανοµή σπόρου και 
λιπάσµατος στο σωστό βάθος. Στο τέλος δι-
αµορφώνεται το σκέπασµα του σπόρου µέ-
σω των µεταλλικών τροχών που προσαρµό-
ζουν τον σπόρο στο επιθυµητό βάθος, για 
να επιτευχθεί η οµοιόµορφη σπορά µε άµε-

ση φυτρωτικότητα.
Λόγω των συνεχόµενων κλιµατικών µετα-

βολών και των απρόβλεπτων συνθηκών του 
εδάφους, η Easy Drill είναι κατασκευασµένη 
για να µπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτές τις 
συνθήκες και είναι ικανή να σπείρει εδάφη 
καλλιεργηµένα, ακαλλιέργητα (no till), αλλά 
και πάνω σε ήδη υπάρχουσες καλλιέργειες 
(π.χ. σπορά σιτηρών σε συνδυασµό µε ψυ-
χανθή για εµπλουτισµό εδάφους). 

∆ύο χωριστά κυκλώµατα αέρα 
για οµοιόµορφη διανοµή

Για τη σπορά πολλών προϊόντων ταυτό-
χρονα (σπόρος-λίπασµα-φάρµακο) σε δια-
φορετικές ποσότητες, η Easy Drill µπορεί 
να εγγυηθεί όπως υποστηρίζει η κατασκευ-
άστρια εταιρεία: 

Καµία διαφοροποίηση µεταξύ των µε-
γεθών σπόρου.

Αποφυγή µπλοκαρίσµατος ή ανάµιξης 
σπόρου µε λιπάσµατος.

∆ιαχείριση τοποθέτησης 2 διαφορετικών 
σηµείων βάθους ταυτόχρονα.

Την ασφαλή απόσταση τοποθέτησης 
σπόρων και λιπάσµατος.

∆υνατότητα φραγής διανοµής λιπάσµα-
τος και κατανοµής µόνο του σπόρου.

Τα µοντέλα της αγοράς
Η Sky Agriculture είναι θυγατρική 
της Sulky-Burel. Τα µοντέλα που 

κυκλοφορούν στην αγορά είναι τα 
Easy Drill, Faca Rollar και Methys
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Προορισμός 
δεν είναι η Ιθάκη

 ∆ιαχρονικό: «Ο προορισµός 
µου δεν είναι πια ένα µέρος, αλλά 
µάλλον ένας καινούργιος τρόπος να 
βλέπω τα πράγµατα». 
Μαρσέλ Προύστ

 Ενεργός: Στο ΥπΑΑΤ γράφουν 
κείµενα άνευ νοήµατος. Αν παίρνεις 
συνολικά κάτω από 5.000 ευρώ 
είσαι «ενεργός» αγρότης (τι 
ανοησίες  είναι αυτές;). Κι άµα 
παίρνεις πάνω από 5.000 ευρώ, για 
να είσαι «ενεργός» αγρότης, τότε 
πρέπει να έχεις ένα σύνολο 
προϋποθέσεων που φαντάσθηκαν οι 
γραφειοκράτες, και «άδεια 
εκµετάλλευσης» που για να την 
πάρεις παρακαλάς αναξιοπρεπώς 
κάποιους που υπεξαιρούν την 
µόνιµη θέση µισθοδοσίας τους. Αλλά 
οι αγρότες είναι διαλυµένοι, 

ανίκανοι να 
αντιδράσουν και 
ασχολούνται 
µόνο µέσα από 
φερέφωνα.... 
ΚΡΙΜΑ. ∆ιότι 
καταστρέφεται η 
Ελλάς... 
Τα ΝΕΑ 

Αιτωλοακαρνανίας, 9/11/2021.

 Γιαούρτι: Ο Kώδικας Τροφίµων 
ορίζει ως γιαούρτι το προϊόν που 
προκύπτει από την πήξη νωπού 
γάλακτος (αγελάδας, προβάτου 
κ.λπ.) µε την επίδραση ζύµωσης µε 
βακτήρια Lactobacillus & 
Streptococcus. Με φρούτα ή 
δηµητριακά, σκέτο ή µε µέλι, ως 
πρωινό ή βραδινό γεύµα, το 
γιαούρτι, ελαφρύ και δροσιστικό, 
είναι η εύκολη λύση για όλες τις 
ώρες. Σε 1 γραµµ. φρέσκου 
γιαουρτιού υπάρχουν 100 εκατ. 
φιλικά βακτήρια που προάγουν την 
άµυνα του πεπτικού συστήµατος. Η 
κατανάλωση γιαουρτιού φαίνεται να 
συµβάλλει σηµαντικά στην αύξηση 
του µέσου όρου ζωής. ΝΕΑ 
Αιτωλοακαρνανίας, 2/11/2021.

 Ελαιόλαδο: Η µακρόχρονη 
παρουσία της ελιάς στον ελλαδικό 
χώρο συνδέεται µε µια ιδιαίτερη 
πολιτιστική κληρονοµιά όπως η 
τεχνογνωσία και οι διατροφικές 
συνήθειες, στοιχεία που 
αποτυπώθηκαν στο Εθνικό 
Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής 
Κληρονοµιάς. ΕΦΕΤ, 1/11/2021.
                  *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Την υψηλότερη δυνατή τιµητική διά-
κριση απέσπασε η βιολογική Φέτα ΠΟΠ 
του κτηνοτροφικού συνεταιρισµού Με-
νοίκιο, κατά τη συµµετοχή της στο διε-
θνή διαγωνισµό World Cheese Awards 
2021-22, στο Οβιέδο της Αστουρίας, 
στην Ισπανία. Το δραστήριο τυροκο-
µείο, που διαθέτει εγκαταστάσεις στους 
πρόποδες του όρους Μενοίκιο στο νο-
µό ∆ράµας, δοκίµασε τις δυνάµεις του 
στην ισπανική αρένα µε προϊόντα από 
πολλές άλλες επιχειρήσεις του κλάδου 
µεταξύ των οποίων και 13 επιχειρήσεις 
του γαλακτοτυροκοµικού τοµέα και κέρ-
δισε το βραβείο «Super Gold».

«Πρόκειται για ένα τυρί τύπου φέτα, 
µε Προστατευόµενη Ονοµασία Προέ-
λευσης (Π.Ο.Π) που παρασκευάζεται 
από φρέσκο, παστεριωµένο, 100% βι-
ολογικό ελληνικό γάλα» εξήγησε στην 
Agrenda o εκπρόσωπος του συνεταιρι-
σµού Μενοίκιο, Γιώργος Μελενεκλής. 
Ο ίδιος σηµείωσε ότι η συγκεκριµένη 
Φέτα είναι ωρίµανσης τουλάχιστον 60 
ηµερών και συντηρείται µέσα σε φυσι-
κή άλµη, προκειµένου να διατηρεί το 
άρωµα και την µοναδική της γεύση, ε-

νώ εµπορικά ο προσανατολισµός της 
είναι κυρίως εξαγωγικός, µε µικρή πα-
ρουσία στην ελληνική αγορά και µόνο 
σε επιλεγµένα βιολογικά παντοπωλεία 
και delicatessen. «Η διαφορά από τις 
κοινές φέτες του ανταγωνισµού είναι 
ότι τη δική µας την παράγουµε µόνο α-
πό πρόβειο βιολογικό γάλα, χωρίς κα-
θόλου γίδινο και χρησιµοποιούµε κυ-
ρίως την πρώτη ύλη που προέρχεται 
από τα δικά µας ζώα κι επιλεγµένους 
παραγωγούς της περιοχής», αναφέρει.

Σχολιάζοντας τη σηµαντική διάκρι-
ση, ο πρόεδρος του συνεταιρισµού Βα-
σίλης Μελενεκλής επισήµανε πως «σε 
µια εποχή κατά την οποία η φέτα απα-
ξιώνεται και σκιάζεται από κρούσµατα 
νοθείας, αυτό το βραβείο αποτελεί δι-

καίωση των υψηλών ποιοτικών χαρα-
κτηριστικών του προϊόντος, της πρώ-
της ύλης που χρησιµοποιείται και του 
ιδιαίτερου µικροκλίµατος της περιο-
χής, όσο και της Ελλάδας γενικότερα».

Ο επικεφαλής της κτηνοτροφικής 
οργάνωσης στηλίτευσε το γεγονός ό-
τι µέχρι σχετικά πρόσφατα η ελληνική 
φέτα πουλιόταν στο εξωτερικό µε 4 – 
4,5 ευρώ το κιλό, τονίζοντας πως «σε 
αυτά τα επίπεδα, το προϊόν δεν µπο-
ρεί να έχει προοπτική» και στο πλαί-
σιο αυτό ζήτησε να κρατηθεί ένα αξι-
οπρεπές επίπεδο τιµών και η φέτα να 
προστατευτεί από τους ίδιους τους πα-
ραγωγούς, αλλά και τους ελεγκτικούς 
µηχανισµούς, ώστε να αποκτήσει και 
την υπεραξία που της αρµόζει.

Kέρδισε το «χρυσό» βραβείο
στην ισπανική αρένα 
η βιολογική ΦΕΤΑ ΠΟΠ
του Μενοίκιο Δικαίωση για τον κτηνοτροφικό 

συνεταιρισμό το βραβείο στο διεθνή 
διαγωνισμό World Cheese Awards

Tο βραβείο «Super Gold» απονέµεται 
στο διαγωνισµό World Cheese Awards.

Το δραστήριο τυροκοµείο του συνεταιρισµού
παράγει και εµπορεύεται 20 κωδικούς

Εκτός της βιολογικής φέτας Προστατευόµενης Ονοµασίας Προέλευσης 
ΠΟΠ, το Μενοίκιο παρασκευάζει, τυποποιεί και εµπορεύεται συνολικά 
περί τους 20 κωδικούς προϊόντος γάλακτος, τυροκοµικών και γιαούρτης, 
µόνο από αιγοπρόβειο γάλα, τους οποίους διαθέτει πλέον και στην 
Αθήνα, µετά και την πρόσφατη (σ. σ. πριν από 3-4 µήνες) συµφωνία 
µε µεγάλη αλυσίδα σούπερ µάρκετ, αρχικά µέσω ορισµένων µεγάλων 
καταστηµάτων της στην αγορά της πρωτεύουσας.
Για την πρώτη ύλη (σ. σ. από τις ποσότητες που συγκεντρώνει το 
60% είναι γίδινο και το 40% πρόβειο γάλα) η εν λόγω συνεταιριστική 
οργάνωση εκτός από το γάλα των 14 κτηνοτρόφων – µελών της, 
συνεργάζεται και µε άλλους περίπου 140 αιγοπροβατοτρόφους από την 
ευρύτερη περιοχή της ∆ράµας, τις Σέρρες, αλλά και τη Θεσσαλονίκη.

4 ευρώ
Στηλιτεύουν 
το ότι η φέτα 
πουλιόταν στο 

εξωτερικό 
µε 4-4,5 ευρώ 

το κιλό 

Πρόβειο
Τη φέτα τους 
την παράγουν 
µόνο από πρό-
βειο βιολογικό 

γάλα, χωρίς 
καθόλου 

γίδινο

Super Gold
Το δραστήριο 
τυροκοµείο, 
δοκίµασε τις 
δυνάµεις του 
στην ισπανική 

αρένα 

ΤOY  ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr
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∆ύο είναι τα οχήµατα τα οποία θα µπο-
ρούσαν να οδηγήσουν στην περαιτέ-
ρω ανάπτυξη του εγχώριου κλάδου 
γαλακτοκοµικών προϊόντων: η µεί-
ωση του κόστους και η ενίσχυση της 
ποιότητας. Τα παραπάνω ανέφερε ο 
Χρήστος Αποστολόπουλος, πρόεδρος 
του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχα-
νιών Γαλακτοκοµικών Προϊόντων, ΣΕ-
ΒΓΑΠ, στο πλαίσιο του Thessaloniki 
Summit 2021. Όπως είπε ο κ. Απο-
στολόπουλος, οι εξαγωγές τα τελευ-
ταία χρόνια των ελληνικών γαλακτο-
κοµικών προϊόντων έχουν σηµειώσει 
εντυπωσιακές επιδόσεις καθώς έχουν 
εµφανίσει αύξηση 60% την τελευταία 
τριετία. Την ίδια στιγµή, οι εξαγωγές 
ελληνικής φέτας και γιαουρτιού µόνο 
πέρυσι έκλεισαν µε άνοδο 30%, ποσο-
στά που υποδηλώνουν τη δυναµική 
που έχει αναπτύξει ο κλάδος. Ωστό-
σο, αυτή την στιγµή βρίσκεται αντιµέ-
τωπος µε µια σειρά από προκλήσεις 
όπως είναι για παράδειγµα το αυξη-
µένο κόστος παραγωγής καθώς και 
το άνοιγµα των αγορών, που σηµαί-
νει ότι δηµιουργούνται τόσο προβλή-
µατα όσο και ευκαιρίες.  Σηµειωτέον 
η Ελλάδα κατέχει µόλις το 2% της πα-
γκόσµιας αξίας των 7,5 δισ. του ελ-
ληνικού γιαουρτιού, γεγονός που α-
φήνει µεγάλο περιθώριο ανάπτυξης.

Τα άλµατα που θα πρέπει να κάνει 
και η χώρα µας προκειµένου να κα-
λύψει το στόχο για αύξηση των προ-
ϊόντων βιολογικής καλλιέργιες κατά 
25% έως  το 2030, προκάλεσαν προ-
βληµατισµό στο Thessaloniki Summit 
2021. «Αυτή την στιγµή µόλις το 4% 
των ζώων στην Ευρώπη είναι βιολο-
γικά και στην Ελλάδα είµαστε ακό-
µη πιο πίσω», είπε ο πρόεδρος του 
ΣΕΒΓΑΠ. Σύµφωνα µε έρευνα του Η-
νωµένου Βασιλείου, µπορεί οι βιο-
λογικές καλλιέργειες να παρουσιά-
ζουν µείωση 20% στις εκποµπές ρύ-

πων, ωστόσο µειώνονται κατά 40% οι 
αποδόσεις, κάτι που θα επηρεάσει το 
εισόδηµα των παραγωγών, όπως τό-
νισε ο κ. Αποστολόπουλος. Αναφορι-
κά µε την τοποθέτηση του προέδρου 
του ΣΕΒΓΑΠ, ο υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης, ο κ. Λιβανός εµφανίστηκε 
ψύχραιµος και ζήτησε «να µην φέρ-
νουµε την καταστροφή. Είναι µια ευ-
καιρία για την Ελλάδα, η οποία είναι 
µπροστάρησα στο θέµα των βιολο-
γικών». Ανέφερε ακόµη πως το πρό-
γραµµα για τα βιολογικά θα τρέξει 
µέσα στο ∆εκέµβριο και υπενθύµισε 
πως σε αυτό εκτός από τα τριφύλλια, 
έχουν ενταχθεί κι οι δενδρώδεις καλ-
λιέργειες και τα οπωροκηπευτικά. Ε-
πίσης τόνισε πως στην επόµενη προ-
γραµµατική περίοδο τα χρήµατα για 
τα βιολογικά θα είναι περισσότερα.

Με καλή ορμή κίνησης  
τα γαλακτοκομικά, στοίχημα
η βιολογική παραγωγή

Προϊόντα τοπικού προφίλ προωθεί 
η νέα διατροφική τάση, climatarian
Μια νέα διατροφική τάση, παρό-
µοια µε αυτή της flexitarian, που 
βασίζεται στην κατανάλωση τρο-
φών µε χαµηλό αποτύπωµα άν-
θρακα βρίσκεται σε άνοδο καθώς 
η υπερθέρµανση του πλανήτη συ-
νεχίζει να κυριαρχεί στα πρωτο-
σέλιδα. Ονοµάζεται κλιµατική δί-
αιτα ή climatarian, η οποία φαί-
νεται να αναστατώνει τη βιοµηχα-
νία τροφίµων. Η νέα τάση αφορά 
στην κατανάλωση λιγότερου κρέ-
ατος και περισσότερων τοπικών 
προϊόντων, προκειµένου να ελατ-
τωθεί κατά το δυνατό η επιβάρυν-
ση του περιβάλλοντος από τις δι-
ατροφικές µας συνήθειες. 

Eξάλλου, σύµφωνα µε το ίδρυµα 
του ∆ιεθνούς Συµβουλίου Πληρο-
φοριών Τροφίµων, έξι στους δέκα 
καταναλωτές λένε ότι είναι σηµα-
ντικό τα τρόφιµα που αγοράζουν 
και καταναλώνουν να παρασκευ-
άζονται µε βιώσιµο τρόπο.

 «Ένας από τους κεντρικούς πυ-
λώνες της κλιµατικής διατροφής εί-
ναι η έµφαση της παραγωγής σε το-
πικά παραγόµενα προϊόντα. Οι συ-
µπεριφορές έχουν αλλάξει τους τε-
λευταίους 18 µήνες, καθώς οι πα-
γκόσµιες εφοδιαστικές αλυσίδες 

υπέφεραν από το βάρος των τοπι-
κών lockdowns. Αυτό αντιπροσω-
πεύει µία µεγάλη ευκαιρία για να 
επαναξιολογήσουµε το από πού 
προµηθευόµαστε τα τρόφιµά µας», 
δήλωσε ο Τζορτζ Χένρι, αναλυτής 
της GlobalData. Ο ίδιος τόνισε πά-
ντως ότι για να υπάρξει καθολική 
αποδοχή της µειωµένης κατανάλω-
σης κρέατος, θα πρέπει οι κατανα-
λωτικές συµπεριφορές να προσαρ-
µοστούν, κάτι που ήδη έχει αρχί-
σει να συµβαίνει: «Ο κόσµος ίσως 
υποσυνείδητα να είναι πιο δεκτι-
κός στις εναλλακτικές του κρέα-
τος και των γαλακτοκοµικών απ’ 
όσο νοµίζει». 

Σύµφωνα µε έρευνα της GlobalData, 
ο παγκόσµιος κλάδος εναλλακτι-
κών κρεάτων µε βάση τα φυτά ανα-
πτύχθηκε µε µέσο ετήσιο ρυθµό α-
νάπτυξης (CAGR) 8,4% κατά την πε-
ρίοδο 2015–2020 φτάνοντας τα 5,9 
δισ. δολάρια, σε πλήρη αντίθεση µε 
τον κορεσµένο τοµέα του κρέατος 
1,32 τρισ. δολαρίων, ο οποίος ση-
µείωσε σταθερή ανάπτυξη 0,9% την 
ίδια περίοδο. Ενώ το 27% του πα-
γκόσµιου πληθυσµού συµφωνεί ό-
τι θα στραφεί σε φυτικές εναλλα-
κτικές για λόγους βιωσιµότητας.

Ένα τολµηρό
Prosecco 
σε συνεργασία
µε τη Diesel
Το οινοποιείο Canevel 
Spumanti στο 
Valdobiadenne 
συνεργάστηκε µε 
την γνωστή εταιρεία 
µόδας Diesel έχοντας 
κατά νου το µότο της 
«Only the Brave» 
και δηµιούργησε ένα 
φρέσκο και τολµηρό 
Prosecco.
Αποτέλεσµα; Το 
«Casa Canevel Diesel 
Prosecco». Ένα 
πλήρως οργανικό 
αφρώδες ενιαίας 
ζύµωσης, το extra 
brut Prosecco είναι 
το αποτέλεσµα µιας 
µακράς και φυσικής 
διαδικασίας. Η 
οινοποίηση των 
σταφυλιών, 100% 
Glera που προέρχεται 
από επιλεγµένους 
βιολογικούς 
αµπελώνες.

Ο Χρήστος Αποστολόπουλος, 
πρόεδρος του ΣΕΒΓΑΠ.

Προτιµήσεις
Έξι στους δέκα κατα-

ναλωτές λένε ότι είναι 
σηµαντικό τα τρόφιµα 

που αγοράζουν να 
παρασκευάζονται µε 

βιώσιµο τρόπο

ΕΙΚΟΝΑ 
CLIMATARIAN 
∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ

6/10 

10,6 

καταναλωτές θέλουν 
βιώσιµα τρόφιµα

1/4 
θα στραφεί στα 
φυτικά τρόφιµα

η αξία εναλλακτικών 
του κρέατος τροφίµων
έως το 2025∆ΙΣ. ∆ΟΛΑΡΙΑ 
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Γης Έργα

Από μισό στρέμμα 
γη, ξεπήδησε μία 
ολόκληρη επιχείρηση  
Μία αγρότισσα βιολογικών από το Κιβέρι Αργολίδας 
που κανείς δεν ήθελε να της νοικιάσει γη όταν ξεκίνησε

Το επόµενο βήµα
Βρίσκονται σε εξέλιξη 

οι κατασκευαστικές 
εργασίες για τη δηµι-
ουργία οικοτεχνίας, 
στην οποία θα παρά-
γονται αποξηραµένα 
φρούτα, ζυµαρικά και 

τσιπς λαχανικών Καλλιεργεί ντοµάτα, 
αγγούρι, κουνουπίδι, άνηθο, 
εσπεριδοειδή, φράουλες, 
µαρούλι, καρότα, επιτραπέζιες 
ελιές και παράγει ελαιόλαδο 
µε την ετικέτα «Γης Έργα».

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ 

Όταν ξεκίνησε πριν από πε-
ρίπου 17 χρόνια να ασχο-
λείται µε την αγροτική πα-
ραγωγή, η ∆ήµητρα Τσακί-
ρη, βρέθηκε αντιµέτωπη µε 
δυσπιστία και επιφύλαξη. Ε-
κείνη όµως ήταν αποφασισµέ-
νη να κάνει αυτό που είχε σχεδι-
άσει. Αποφοίτησε από την σχολή Γε-
ωπόνων – Τεχνολόγων στο Μεσολόγγι και ε-
πέστρεψε στο χωριό της, το Κιβέρι Αργολίδας. 
Εκεί έστησε µε τον καιρό 140 στρέµµατα πιστο-
ποιηµένων βιολογικών καλλιεργειών, δηµιουρ-
γώντας την εταιρεία Γης Έργα, παρακούοντας 
την εφηβική της θέληση να γίνει φωτογράφος.

«Επιθυµία µου ήταν να ασχοληθώ µε τη γη 
και µόνο µε βιολογικά προϊόντα, διότι είχα αρ-
κετές αλλεργίες. Eπίσης ήθελα να µπορεί ο α-
νιψιός µου να κάνει βόλτα και να παίζει στο α-
γρόκτηµα άφοβα. Ξεκίνησα σταδιακά, πιστοποι-
ώντας µία µικρή έκταση γης. Αρχικά είχα µεγά-

λη κόντρα µε τον πατέρα µου, ο ο-
ποίος ήταν προϊστάµενος στον Ο-
ΤΕ, ενώ ο αδελφός µου δηµιούρ-
γησε το δικό του βενζινάδικο, το 
πρώτο στο χωριό», αφηγείται η 
∆ήµητρα.

Η οικογένειά της είχε ιδιόκτητα 
χωράφια, καθώς ο παππούς της ή-

ταν αγρότης. Μάλιστα η µητέρα της 
συνήθιζε να παρακινεί τον πατέρα της, 

να την αφήσει να κάνει αυτό που θέλει στο 
ξεκίνηµα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ας κάνει 
αυτό που θέλει, ούτως ή άλλως από τη στιγµή 
που η γη είναι δική µας το ρίσκο είναι µικρό». 

Οι πρώτη πειραµατική καλλιέργεια 
Το πρώτο της πιστοποιητικό βιολογικής 

καλλιέργειας ήταν για µόλις µισό στρέµµα 
γης αγγούρι και ντοµάτα. «Έφτιαξα ένα µικρό 
θερµοκήπιο και ξεκίνησα να κάνω τις δοκιµές 
µου. Όταν ξεκίνησα το 2004, δεν υπήρχε ελ-
ληνική βιβλιογραφία για τα βιολογικά προϊ-
όντα, οπότε πήγαινα ψάχνοντας». 

Στην αρχή ακόµα και οι συντοπίτες της ήταν επιφυλακτικοί να της 
νοικιάσουν γη, όµως σήµερα ετοιµάζει οικοτεχνία, στην οποία θα 
παράγονται αποξηραµένα φρούτα, ζυµαρικά και τσιπς λαχανικών.

∆ήµητρα Τσακίρη
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Στην προγονική περιουσία που κλη-
ρονόµησε η ∆ήµητρα περιλαµβά-
νονταν αρκετά δέντρα όπως βερι-
κοκιές και ελιές, τα οποία στη συ-
νέχεια η ίδια αξιοποίησε στις βιο-
λογικές της καλλιέργειες. «Σταδι-
ακά άρχισα να αναζητώ έναν τρό-
πο για να διαθέτω τα προϊόντα µου 
στην αγορά. Τα πρώτα µου αγαθά 
διατέθηκαν σε ένα κατάστηµα βιο-
λογικών τροφίµων στο Άργος, ο ι-
διοκτήτης του οποίου ανέλαβε να α-
πορροφά τη σοδειά µου και να την 
διαθέτει στην Αθήνα. Κάποια στιγ-
µή µου ζήτησε να τον ακολουθήσω 
στην Αθήνα για να κάνουµε µαζί τις 
παραδόσεις. Και διαπίστωσα ότι α-
γόραζε το µαρούλι για 50 λεπτά και 
το πουλούσε για 1,20 ευρώ. Εκεί-
νη τη στιγµή ήταν σαν να άνοιξε το 
µυαλό µου και αποφάσισα να δια-
θέτω µόνη µου την παραγωγή που 
έβγαζα. Έτσι, ξεκίνησα να πουλάω 
τα πράγµατά µου στη βιολογική α-
γορά της Ηλιούπολης». 

Η ίδια περιγράφει ότι στο ξεκίνη-
µά της ήταν αρκετά δύσκολο ακόµα 
και να της νοικιάσουν γη οι συντο-
πίτες της. Σήµερα καθώς η ίδια έχει 

καθιερωθεί µε τη δουλειά της, όλες 
τις ηµέρες της εβδοµάδας βρίσκεται 
σε βιολογικές αγορές στην Αθήνα α-
πό την Κηφισιά έως τη Βούλα καθώς 
και σε σηµαντικό αριθµό καταστηµά-
των βιολογικών προϊόντων αλλά και 
σε εστιατόρια όπως το Proveleggios. 
Καλλιεργεί ντοµάτα, αγγούρι, κου-
νουπίδι, άνηθο, λεµόνια, πορτοκά-
λια, µανταρίνια, φράουλες, µαρού-
λι, σαλάτα, καρότα, επιτραπέζιες ε-
λιές, ενώ παράγει και συσκευάζει 
ελαιόλαδο µε την ετικέτα «Γης Έρ-
γα».  Ήδη ετοιµάζει το επόµενό της 
βήµα, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη 
οι κατασκευαστικές εργασίες για τη 
δηµιουργία οικοτεχνίας, στην οποία 
θα παράγονται αποξηραµένα φρού-
τα, ζυµαρικά και τσιπς λαχανικών. 
Όραµά της  είναι να δηµιουργήσει 
δεντρόσπιτα πάνω στα ελαιόδεντρα, 
παρέχοντας την εµπειρία του αγρο-
τουρισµού στους επισκέπτες που θα 
έρχονται στο κτήµα της.

Προµηθεύεται σπόρους από την 
Olyplant, ενώ καλλιεργεί και παρα-
δοσιακές ποικιλίες όπως κολοκύθες 
από τη γιαγιά της, µπάµια και κολοκύ-
θι, ντοµάτες και αγγουράκι δικά της. 

Δημιουργία οικοτεχνίας για αποξηραμένα 
φρούτα, ζυμαρικά και τσιπς λαχανικών 

ΓΗΣ ΕΡΓΑ

Συνολική παραγωγή: 140 στρέµµατα βιολογικά.
Πορτοκαλιές: 30 στρέµµατα (ναβαλίνα, µέρλιν, 

βαλέντσια, lane late)
Νεκταρίνια – ροδάκινα: 15 στρέµµατα

Εξαγωγές: Ελαιολάδου σε Γαλλία, Γερµανία και 
πορτοκαλιού στη Γερµανία.

Μέχρι και αβοκάντο
Πρόσφατα η έµπειρη 
αγρότισσα φύτεψε 

νεκταρίνι και ροδάκινο, 
ενώ φέτος έβαλε 

και αβοκάντο 

ΚΙΒΕΡΙ 
ΑΡΓΟΛΙ∆Α

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

agrenda@agronews.gr

ΘΕΣΤΟ
Νέα τετραετία για 
Χρήστο Σουλιώτη 
Με 260 ψήφους πρώτευσε στις 
εκλογές του ΘΕΣΤΟ ο Χρήστος 
Σουλιώτης, στις εκλογές 6ης 
Νοεµβρίου, που συνεχίζει στη θέση 
του προέδρου και για την επόµενη 
τετραετία. Στο ∆Σ αντιπρόεδρος 
Χριστοδούλου Κων, γραµµατέας 
Κουτσαµπέλα Χρ, ταµίας Ντάτσιος 
Γ, µέλη Αγγελακόπουλος Μ, 
Κυρίτσης Ν, Παπαδηµητρίου Ε, 
Πατσιούρας Β, Τσιακτής ∆.

Αλλαγές
Τρία στελέχη 
στην Coca-Cola 3Ε
Νέο διευθυντή εφοδιαστικής 
αλυσίδας, διευθύντρια marketing 
και ∆ιευθύντρια Legal & Security 
ανακοίνωσε η Coca-Cola 3Ε. Η Αγγ.  
Φωτοπούλου ανέλαβε ∆ιευθύντρια 
Legal & Security για Ελλάδα και 
Κύπρο, ο Γ. Χαντουµάκος 
∆ιευθυντής Εφοδιαστικής Αλυσίδας 
για Ελλάδα και Κύπρο και η Sonja 
Todorova ∆ιευθύντρια Μάρκετινγκ 
για Ελλάδα και Κύπρο από 1η 
Σεπτεµβρίου.

Lidl Hellas 
Νέος πρόεδρος 
M. Βrandenburger
Με άµεση ισχύ, διορίζεται ο Martin 
Brandenburger ως ο νέος πρόεδρος 
∆ιοίκησης της Lidl Ελλάς, στη θέση 
του Ιάκωβου Ανδρεανίδη, που 
παραδίδει τη σκυτάλη µετά από 15 
χρόνια επιτυχηµένης πορείας στον 
όµιλο. Ο Martin Brandenburger 
έχει διατελέσει Γενικός ∆ιευθυντής 
Πωλήσεων σε Κροατία και Ελβετία.

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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Νέα πολυσέλιδη «έκθεση» που καταγράφει αναλυτικά 
την απάτη του αιώνα με τα επιλέξιμα βοσκοτόπια 

στην ηπειρωτική, αυτή τη φορά, Ελλάδα και τις 
ενισχύσεις από το Εθνικό Απόθεμα φέρνει στο φως 

η Agrenda. Η μηχανή του «κουλοχέρη» που έχει 
στηθεί από συγκεκριμένα ΚΥΔ και κλειδούχους του 

ΟΣΔΕ,   ανάμεσα σε άλλα περίτεχνα, φαίνεται να 
κάνει τα στραβά μάτια και σε μισθωτήρια που έχουν 

συνταχθεί εκπρόθεσμα και σίγουρα μετά τις 31.5.2019,  
καταγγέλλουν μελετητές - ιδιοκτήτες ΚΥ∆ της Κρήτης. 

Είµαστε ιδιοκτήτες και απασχολούµενοι σε κέ-
ντρα υποβολής δηλώσεων (ΚΥ∆), από διάφορες 
περιοχές της Κρήτης, όπου υποβάλλονται στον 
ΟΠΕΚΕΠΕ, κάθε χρόνο, µε τη βοήθειά µας οι αι-
τήσεις ΟΣ∆Ε, για να παίρνουν οι γεωργοί τις ε-
πιδοτήσεις. Πήραµε την πρωτοβουλία καταγγε-
λίας πνιγµένοι από αγανάκτηση για την αδικία 
παράνοµων ενεργειών για πέµπτη συνεχή χρο-
νιά, που αν δεν γίνει κάτι άµεσα να σταµατήσουν, 
σε λίγο θα κλείσουµε και θα εξαφανιστούµε ε-
παγγελµατικά. Στη θέση µας θα µείνουν µόνο 
τα ΚΥ∆ που ασχολούνται µε τις παράνοµες πλη-
ρωµές επιδοτήσεων στους αγρότες και τα οποία 
παίρνουν από τους αγρότες ένα µεγάλο τµήµα 
των επιδοτήσεων. Καταγγέλλουµε πληρωµή πα-
ράνοµων επιδοτήσεων πάνω από 12 εκατ. ευρώ 
σε αιτούντες Εθνικό Απόθεµα από το Ρέθυµνο, 
το Ηράκλειο, τα Χανιά, µε καταπάτηση ιδιωτικών 
και δηµόσιων εκτάσεων στην Καστοριά, τη Φλώ-
ρινα, την Κοζάνη, την Άρτα, τη Ροδόπη, τη Φω-
κίδα, τα Ιωάννινα, τη Θεσπρωτία και τη Φθιώτι-
δα µε τη συνεργασία υπευθύνων του ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Κανένας σωστός και τίµιος επαγγελµατίας, ό-
πως εµείς, δεν µπορεί να µπλέξει µε µαύρο χρή-
µα, αφού για µέχρι 5.000 ευρώ δικαίωµα από 
το εθνικό απόθεµα και χωρίς ζώα, το κύκλωµα 
της συµµορίας απαιτεί την 1η χρονιά το 60% της 
πληρωµής, για 5.000 – 15.000 ευρώ, το 70% της 
πληρωµής και από 15.000 ευρώ και άνω το 80% 
της πληρωµής του αιτούντα.

Για την απόκτηση αποθέµατος µε ψεύτικη δή-
λωση ανύπαρκτων ζώων, ο κτηνίατρος ζητάει ε-
πιπλέον 5 ευρώ το κεφάλι για κάθε χρονιά δή-
λωσης και καταχώρησης των ζώων στην κτηνια-
τρική βάση. Έτσι έκαναν πελάτες όχι µεµονωµέ-
νους παραγωγούς, αλλά ολόκληρες οµάδες, κυ-
ρίως συγγενών ή γνωστών των ιδιοκτητών των 
ΚΥ∆, χρησιµοποιώντας ακόµα και αλλοδαπούς 
εργάτες, που έχουν ΑΦΜ στην Ελλάδα, στους ο-
ποίους τελικά αφήνουν ένα ξεροκόµµατο από τις 
επιδοτήσεις που τους καταβάλλει ο ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Εµπλεκόµενα ΚΥ∆, είναι (...ονόµατα). Κάποια 
από τα οποία αναλαµβάνουν τα τελευταία τρία 
χρόνια να κάνουν τις αιτήσεις online, χρησιµο-
ποιώντας τους κωδικούς TAXIS των αιτούντων, 
αλλάζοντας κατάλληλα και το Ε9 ή σίγουρα για 
την ανοχή του ΟΠΕΚΕΠΕ σκανάρουν λευκές σε-
λίδες αντί ανύπαρκτων ενοικιαστηρίων. Σας κα-
ταγγέλλουµε στοιχεία που συγκεντρώσαµε για 
ΑΦΜ από το Ρέθυµνο, Ηράκλειο και Χανιά, µε κα-
ταπατηµένες εκτάσεις στη Βόρειο Ελλάδα, που 
µας έδωσαν και κτηνοτρόφοι, βλέποντας την α-
δικία ο διπλανός τους να λαµβάνει πολλές ενι-
σχύσεις, χωρίς κόπο και χωρίς να έχει ζώα. 

58.300 στρέµµατα καταπατηµένα βοσκοτό-
πια στην Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά, µε πλα-
σµατικές εγγραφές ανύπαρκτων ιδιοκτησιών στο 
Ε9 των αιτούντων ή του εκµισθωτή από 128 αι-
τούντες µε έδρα διαµονής το Ηράκλειο, τα Χα-
νιά και το Ρέθυµνο, µε ΑΦΜ (…αφέρονται ΑΦΜ).

Για τα 58.300 στρέµµατα που έχουν πλασµα-
τικά στοιχεία νόµιµης χρήσης, εισέπραξαν το 
2020 για κάθε στρέµµα 20,24 ευρώ βασική ενί-
σχυση, 9,1 ευρώ πρασίνισµα και από 3.000 ευ-
ρώ ο καθένας εξισωτική. Συνολικά, για το 2020, 
µε την ανοχή του ΟΠΕΚΕΠΕ, εισέπραξαν παρά-
νοµα 2.100.000 ευρώ και σε λίγες ηµέρες θα ει-
σπράξουν πάλι παράνοµα 2.100.000 ευρώ για 
το 2021, µε πλασµατικό κόστος ενοικίου 0,1 έ-
ως 1 ευρώ το στρέµµα, που δεν καταβάλλουν 
ποτέ οι περισσότεροι. Το 2019, στην ίδια περιο-

χή Κοζάνης, Φλώρινας και Καστοριάς, οι 41 από 
τους 128 είχαν δηλώσει µε πλασµατικά στοιχεία 
23.340 στρέµµατα βοσκοτόπια και είχαν λάβει 
µε την ανοχή του ΟΠΕΚΕΠΕ 810.000 ευρώ. Η α-
νοχή και συνεργασία των υπευθύνων του ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ, οδήγησε από 41 παραγωγούς το 2019, 
να υποβάλει τριπλάσιος αριθµός αίτηση, µε κα-
ταπατηµένα βοσκοτόπια, δηλαδή 128. Συνολι-
κά οι 128 έλαβαν και θα λάβουν 2019, 2020 και 
2021 παράνοµες επιδοτήσεις 5.010.000 ευρώ. 

35.000 στρέµµατα καταπατηµένα βοσκοτό-
πια στην Άρτα, Θεσπρωτία, Φωκίδα, Φθιώτιδα, 
Ροδόπη, Ξάνθη, Πέλλα, Γρεβενά, Σέρρες, Ιω-
άννινα, µε πλασµατικές εγγραφές ανύπαρκτων 
ιδιοκτησιών στο Ε9 των αιτούντων ή του συµµέ-
τοχου γνωστού τους εκµισθωτή από 58 αιτού-
ντες, µε έδρα διαµονής το Ηράκλειο, το Ρέθυ-
µνο και τα Χανιά, µε ΑΦΜ (...αναφέρονται ΑΦΜ).

Για τα 35.000 στρέµµατα που έχουν πλασµα-
τικά στοιχεία χρήσης εισέπραξαν το 2020 για 
κάθε στρέµµα 20,24 ευρώ βασική ενίσχυση, 9,1 
ευρώ πρασίνισµα και από 3.000 ευρώ ο καθένας 
εξισωτική. Συνολικά για το 2020, µε την ανοχή 
του ΟΠΕΚΕΠΕ, εισέπραξαν παράνοµα 1.203. 000 
ευρώ και σε λίγες µέρες θα εισπράξουν πάλι πα-
ράνοµα 1.203.000 ευρώ για το 2021, µε πλασµα-
τικό κόστος ενοικίου 0,1 έως 1 ευρώ το στρέµµα, 
που δεν καταβάλλουν ποτέ οι περισσότεροι. Με-
ρικοί είχαν εισπράξει το 2019 100.000 ευρώ. Οι 
58 συνολικά έλαβαν και θα λάβουν 2019, 2020 
και 2021 παράνοµες επιδοτήσεις 2.500.000 ευρώ. 

32.200 στρέµµατα καταπατηµένα βοσκοτό-
πια στη Ροδόπη, Θεσπρωτία. Ιωάννινα, Κοζά-
νη, Καστοριά, Φλώρινα, µε πλασµατικές εγγρα-
φές ανύπαρκτων ιδιοκτησιών στο Ε9 των αιτού-
ντων ή του συµµέτοχου γνωστού τους εκµισθω-
τή. Από αιτούντες µε έδρα διαµονής το Ηράκλειο, 
το Ρέθυµνο και τα Χανιά, 55 δήλωσαν καλλιέρ-
γεια «ΑΓΡΙΕΛΙΑ» κωδικός ποικιλίας 1000232 Α-
ΓΡΙΕΛΙΑ στον Κωδικό 15 Ελιές. Η αλλαγή αυτή έ-
γινε σε συνεννόηση µε γνωρίζοντες λεπτοµέρει-
ες των ελέγχων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για να µην 
αποτελούν αντικείµενο ελέγχου αυτοί οι αιτού-
ντες, γιατί από τις καταγγελίες είχε γίνει γνωστό 
ότι οι αιτούντες µε πλασµατικά στοιχεία χρησι-
µοποιούσαν στην πλειοψηφία τους τούς κωδι-
κούς καλλιέργειας 9 ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ µε τον κω-
δικό ποικιλίας 90002 ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΣ ΣΕ ΚΑΛΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ή κωδικό καλλιέργειας 8 ΑΓΡΑΝΑ-
ΠΑΥΣΗ µε κωδικό ποικιλίας 1000 ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ 
ΚΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Και οι δύο αυ-
τοί κωδικοί είχαν πρόβληµα, όπως προέκυψε, 
µε την υποχρέωση κοπής και αποµάκρυνσης 
της βλάστησης, πράγµα που µπορούσε εύκολα 
να διαπιστωθεί και δεν έκαναν. Με την ψευδή 
αναγραφή του κωδικού 1000232 ΑΓΡΙΕΛΙΑ κα-

Εκπρόθεσμα 
μισθωτήρια 

στην απάτη με 
το Απόθεμα

Κοπές
Η εθνική διάταξη του 2015, για 
κάποιον που δεν έχει ζώα, δίνει 
εξαίρεση υπό την προϋπόθεση ότι θα 
υπάρξει γεωργική δραστηριότητα, 
που συνίσταται στην κοπή της 
βλάστησης και την απομάκρυνσή 
της, ώστε να μην υπερβαίνει τους 70 
πόντους. Αυτό σε όλα τα βοσκοτόπια 
που καταγγέλλουμε δεν έγινε ποτέ.

Μόλις έγινε γνωστό ότι οι αιτούντες µε πλασµατικά στοιχεία χρησιµοποιούσαν τους 
κωδικούς καλλιέργειας 9 Βοσκότοποι µε τον κωδικό ποικιλίας 90002 Βοσκότοπος 
σε καλή κατάσταση ή κωδικό καλλιέργειας 8 αγρανάπαυση µε κωδικό ποικιλίας 
1000 Έκταση σε καλή γεωργική κατάσταση, οι εµπλεκόµενοι το άλλαξαν στην ψευδή 
αναγραφή του κωδικού 1000232 Αγριελιά.
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νένας δεν µπορούσε θεωρητικά να τους πει ότι 
δεν αποµάκρυναν τη βλάστηση, ούτε εάν είχαν 
παραγωγή λαδιού, αφού οι αγριελιές δεν καρ-
πίζουν. Η συµµορία όµως εδώ, υπέπεσε σε ένα 
βασικό λάθος. Η αγριελιά, όπως και η ελιά, δεν 
ευδοκιµεί στα βουνά της Ροδόπης και της ∆υτι-
κής Μακεδονίας, ούτε από πλευράς υψοµέτρου, 
ούτε και θερµοκρασιών. Οι συνθήκες είναι απα-
γορευτικές. Όταν µοιράστηκε το εθνικό απόθε-
µα, διαπιστώθηκε τον Ιούλιο ότι είχε γίνει κατα-
νοµή εθνικού αποθέµατος 2020 για αγριελιές σε 
µία παραγωγό µε 1.250 στρέµµατα στη Φλώρινα 
(!!!) που είχε λάβει επιδοτήσεις πάνω από 40.000 
ευρώ. Στη συνέχεια δηµοσιεύθηκε στον Τύπο ό-
τι στις 7.6.2021 ο ΟΠΕΚΕΠΕ πήρε απόφαση να 
εξυπηρετήσει αυτήν την ασύµβατη κατάσταση 
συνειδητά και οι επικεφαλής υπεύθυνοι των υ-
πηρεσιών στο τέλος του Ιουνίου να δώσουν ε-
θνικό απόθεµα και εξισωτική µε καλλιέργεια α-
γριελιάς στα 54 ΑΦΜ (...αναφέρονται τα ΑΦΜ).

Για τα 32.000 στρέµµατα που έχουν πλασµα-
τικά στοιχεία νόµιµης χρήσης και κωδικού καλ-
λιέργειας, εισέπραξαν το 2020 για κάθε στρέµ-
µα 20,24 ευρώ βασική ενίσχυση, 9,1 ευρώ πρα-
σίνισµα και από 2.500 ευρώ ο καθένας εξισωτι-
κή. Συνολικά για το 2020, µε την ανοχή του Ο-
ΠΕΚΕΠΕ, εισέπραξαν παράνοµα 1.080.000 ευρώ 
και σε λίγες ηµέρες θα εισπράξουν πάλι παράνο-
µα 1.080.000 ευρώ για το 2021, µε πλασµατικό 
κόστος ενοικίου 0,1 έως 1 ευρώ το στρέµµα, που 
δεν καταβάλλουν ποτέ οι περισσότεροι. Οι αγρι-
ελιές δηλώθηκαν από τους αιτούντες και τα ΚΥ∆, 
γιατί γνώριζαν ότι αυτοί που έλεγχαν το δείγµα 
και τους υπεύθυνους του ΟΠΕΚΕΠΕ, σε Κρήτη, 
Ήπειρο, ∆υτική Μακεδονία και Στερεά Ελλάδα 
και τίποτα δεν θα γινόταν γνωστό. 

Υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ, πιστή σε αυτή την 
παρα-υπηρεσία, όπως αποκαλύφθηκε στον Τύ-
πο, ενώ είχε εντολή από 6.10.2020 να κάνει ε-
πιτόπιους ελέγχους για καταπατηµένα βοσκο-
τόπια, τους έκανε, όσους λέει ότι έκανε, µε ψεύ-
τικα έγγραφα, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 
2021, υιοθετώντας τα πλασµατικά στοιχεία για 
να γλιτώσουν την επιστροφή χρηµάτων οι κα-
ταπατητές. Η µεγάλη καθυστέρηση έγινε σε συ-
νεννόηση µε κάποιους ακόµα για να αλλάξει η 
εγκύκλιος των ελέγχων και να πληρωθούν πα-
ράνοµες επιδοτήσεις και να διασφαλισθεί ότι 
το µαύρο χρήµα θα φτάσει στους λίγους επιτή-
δειους. Μετά τη διαρροή στον Τύπο του εγγρά-
φου της 7.6.2021 και του σκανδάλου που προ-
κλήθηκε µε τις αγριελιές, επιχειρείται από τους 
εµπλεκόµενους του ΟΠΕΚΕΠΕ αυτά τα ποσά να 
εισπραχθούν πίσω, αλλά βλέπουν ότι κάποια α-
πό τα δικαιώµατα από το εθνικό απόθεµα, µετά 
την πληρωµή στο τέλος Ιουνίου 2021, είχαν µε-
ταβιβασθεί αµέσως σε συγγενείς ή τον ταµία της 
οµάδας και η επιστροφή του µαύρου χρήµατος 
µοιάζει πλέον χαµένη υπόθεση. 

Προκλητικές περιπτώσεις που µας µετέφεραν 
οι κτηνοτρόφοι και αναπτύχθηκαν µε κάλυψη 
ή και καθοδήγηση υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ:

Οι συγγενείς οικογένειας κτηνοτρόφων από το 
Ηράκλειο Ξ.Ε. του Ι. και Ξ. ∆. εκµισθώνουν µετά 
από πλασµατικές εγγραφές στο Ε9 τους, 4.332 
στρέµµατα βοσκοτόπια που βρίσκονται όλα εκτός 
Κρήτης, στην Κοζάνη, σε 7 γνωστούς τους αιτού-
ντες, από το Ρέθυµνο και το Ηράκλειο, οι οποίοι 
έλαβαν το 2019 157.000 ευρώ και το 2020 επί-
σης 157.000 ευρώ και θα λάβουν σε λίγο άλλες 

157.000 ευρώ. Το παράξενο είναι, ενώ ήταν σε 
έλεγχο µετά από καταγγελία, ο έλεγχος που δι-
ατάχθηκε στις 6.10.2020 γι’ αυτούς τους 7, δεν 
έγινε και πληρώθηκαν κανονικά, σε αντίθεση µε 
ό,τι συµβαίνει µε άλλους παραγωγούς που είναι 
σε έλεγχο. Το µαύρο χρήµα έδειξε την επιρροή 
του. Είναι τόση η στρέβλωση της επιρροής, που 
είναι ορατή διά γυµνού οφθαλµού. Όλα τα µι-
σθωτήρια έχουν συνταχθεί εκπρόθεσµα εκ των 
υστέρων, δηλαδή µετά τις 31.5.2019, ηµεροµη-
νία την οποία θέτει ο Κανονισµός ως όριο για 
την απόδειξη νόµιµης κατοχής ενός αγροτεµαχί-
ου. Συντάχθηκαν την 1.6.2019 και θεωρήθηκαν 
στις 28.6.2019, οπότε και γι’ αυτό µόνο το λόγο 
θα έπρεπε να έχουν απορριφθεί οι αιτήσεις και 
να µην έχουν λάβει απόθεµα και επιδοτήσεις. 

Οι συγγενείς οικογένειας κτηνοτρόφων από το 
Ηράκλειο Ξ. Β. και ο Ξ. Α. εκµισθώνουν µετά από 
πλασµατικές εγγραφές στο Ε9 τους, 3.548 στρέµ-
µατα ο πρώτος και 2.131 ο δεύτερος, στην Καστο-
ριά, σε 18 γνωστούς τους αιτούντες και οι οποίοι 
έλαβαν 305.092 ευρώ το 2019, 305.092 ευρώ το 
2020 και θα λάβουν σε λίγο άλλες 305.092 ευ-
ρώ το 2021, µε την ανοχή του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και τα 
18 αυτά ΑΦΜ περιλαµβανόταν στον έλεγχο της 
6.10.2020, αλλά από σκόπιµη «αµέλεια» των υ-
πευθύνων έλαβαν και εξισωτική τον Νοέµβριο 
του 2020 και εξόφληση όλης της επιδότησης τον 
∆εκέµβριο του 2020, χωρίς να έχουν γίνει οι έ-
λεγχοι. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η διευθύ-
ντρια όχι µόνο έγραψε στα παλιά της τα παπού-
τσια τις εντολές για έλεγχο και µετά από την ο-
λοκλήρωση των ελέγχων, πληρωµή των 18, αλ-
λά έβγαλε και δικό της έγγραφο και εν κρυπτώ 
από το αρµόδιο Τµήµα Ελέγχων της ∆ιεύθυν-
σής της και ενέκρινε εν αγνοία της την παράνο-
µη πληρωµή. Γιατί κάνοντας, µε πλήρη γνώση 
της για το τι συνέβαινε, τα στραβά µάτια και δί-
νοντας εντολή να πληρωθούν, πέτυχε το στόχο 
της να µην αποκαλυφθεί η απάτη και πολλοί άλ-
λοι ψευτο-παραγωγοί που δεν ήταν στην εντολή 
ελέγχου να πάρουν παράνοµα εθνικό απόθεµα 
µε καταπατηµένα δηµόσια βοσκοτόπια. Γιατί ε-
άν είχε γίνει επιτόπιος και σωστός διοικητικός 
έλεγχος, θα γινόταν φανερό ότι πολλά από τα 
µισθωτήρια συντάχθηκαν εκπρόθεσµα, µετά τις 
31.5.2019, ηµεροµηνία την οποία θέτει ο κανο-
νισµός ως όριο για την απόδειξη νόµιµης κατο-
χής, για να είναι επιλέξιµες οι εκτάσεις. 

Οι συγγενείς της οικογένειας κτηνοτρόφων α-
πό το Ρέθυµνο Ν. Ε. του Γ. και Ν. Ε. εκµισθώνουν 
µετά από πλασµατικές εγγραφές στο Ε9 τους, 
14.100 στρέµµατα καταπατηµένων βοσκοτόπων 
στην Καστοριά, σε 21 συγγενείς και γνωστούς 
τους αιτούντες και οι οποίοι έλαβαν 305.092 ευ-
ρώ το 2019, 305.092 ευρώ το 2020 και θα λά-
βουν σε λίγο άλλες 305.092 ευρώ το 2021, µε 
την ανοχή του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και εδώ υπήρξε σκό-
πιµη «αµέλεια» των υπεύθυνων έλαβαν και εξι-
σωτική τον Νοέµβριο του 2020 και εξόφληση ό-
λης της επιδότησης τον ∆εκέµβριο του 2020, χω-
ρίς να έχουν γίνει οι έλεγχοι για τις τριγωνικές 
µισθώσεις που είχαν εντολή ελέγχου, 467.000 
ευρώ, ενώ ήδη είχαν λάβει τα ίδια ποσά το 2019 
και θα λάβουν επίσης σε λίγο άλλες 467.000 ευ-
ρώ, µε την ανοχή του ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Εναλλαγή ρόλων µεταξύ ιδιοκτητών και µι-
σθωτών συγγενών ή γνωστών µεταξύ τους, προ-
κειµένου να υποβάλλουν µε καταπατηµένα δη-
µόσια βοσκοτόπια αιτήσεις για το ΕΑ 2019 και 
2020, στην περιοχή της ∆υτικής Μακεδονίας και 

Ηπείρου, µε την καθοδήγηση κάποιων ΚΥ∆, µε-
θόδευση άνευ προηγουµένου, για να βγάλουν 
µαύρο χρήµα και να µας ανταγωνίζονται. ∆ιά µέ-
σου αυτών των ΚΥ∆ έκαναν ΟΣ∆Ε 2020:

Η Σ. Ε. µε έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Βο-
ρείου Τοµέα Αθηνών, αιτήθηκε ΕΑ 2020 ενοικι-
άζοντας 2.700 στρέµµατα στο Γράµµο Φλώρινας 
(2.000 στρέµµατα από τη Σ. Γ. και τον Σ. ∆.) και 
στη Σιάτιστα Κοζάνης (700 στρέµµατα από τον 
Ρ. Α.). Έλαβε ΑΕ 2020 στις 30.6.2021 και την ί-
δια ηµέρα ο ΟΠΕΚΕΠΕ κατέθεσε 54.941,25 ευρώ. 

Ο Τ. Α.µε έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Βο-
ρείου Τοµέα Αθηνών (∆. Αγίας Παρασκευής), αι-
τήθηκε ΕΑ 2020 ενοικιάζοντας 3.000 στρέµµα-
τα στην Αετοµηλίτσα Ιωαννίνων Ηπείρου (1.500 
στρέµµατα από την Τ. Ν.Μ.) και επίσης στην Αε-
τοµηλίτσα Ιωαννίνων (1.500 στρέµµατα από τη 
Μ. Χ.). Έλαβε ΕΑ 2020 στις 30.6.2021 και την ί-
δια ηµέρα ο ΟΠΕΚΕΠΕ κατέθεσε 62.384,68 ευρώ. 

Η Τ. Ν.Μ. µε έδρα την Περιφερειακή Ενότητα 
Λάρισας, αιτήθηκε ΕΑ 2020 ενοικιάζοντας 3.050 
στρέµµατα στην Παπαδιά Καστοριάς (1.000 στρέµ-
µατα από τον Η. Κ. ιδιοκτήτη ΚΥ∆), στο Σηµείο 
Κοζάνης (750 στρέµµατα, πάλι από τον Η. Κ. ι-
διοκτήτη ΚΥ∆) και στο Χωριό Καστοριάς (1.300 
στρέµµατα από τον Τ.Α., µε αίτηση από ΚΥ∆. Έ-
λαβε ΕΑ 2020 στις 30.6.2021 και την ίδια ηµέρα 
ο ΟΠΕΚΕΠΕ κατέθεσε 62.997,40 ευρώ. 

Ο Ρ. Α. µε έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Λά-
ρισας, αιτήθηκε ΕΑ 2020 ενοικιάζοντας 3.200 
στρέµµατα στον Ασκιό Κοζάνης (2.200 στρέµµα-
τα από τη Σ. Ε. (Νο 1) µε αίτηση στο ΚΥ∆) και στο 
Μέλιτα-Σκοπό Φλώρινας (1.000 στρέµµατα από 
τη Θ. Α.). Έλαβε ΕΑ 2020 στις 30.6.2021 και την 
ίδια ηµέρα ο ΟΠΕΚΕΠΕ κατέθεσε 53.468,94 ευρώ. 

Η Μ. Χ., µε έδρα την Περιφερειακή Ενότη-
τα Λάρισας αιτήθηκε ΕΑ 2020, ενοικιάζοντας 
2.700 στρέµµατα στο Γράµµο Καστοριάς (1.700 
στρέµµατα από τον Ν. Τ.). Έλαβε ΕΑ 2020 στις 
30.6.2021 και την ίδια ηµέρα ο ΟΠΕΚΕΠΕ κατέ-
θεσε 61.336,24 ευρώ. 

Η Κ. Π., κάτοικος Κέρκυρας, µε έδρα την Περι-
φερειακή Ενότητα Λάρισας, αιτήθηκε ΕΑ 2020, 
ενοικιάζοντας 3.300 στρέµµατα στο Ασκιό Κοζά-
νης (3.300 στρέµµατα από τον Σ. Γ. κάτοικος Κέρ-
κυρας, σε δύο περιοχές: Γαλατινή 2.700 στρέµµα-
τα και Ερατύρα 600 στρέµµατα). Έλαβε ΕΑ 2020 
στις 30.6.2021 και την ίδια ηµέρα ο ΟΠΕΚΕΠΕ 
κατέθεσε 54.377,98 ευρώ.

Η Τ. Σ. µε έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Λάρι-
σας, αιτήθηκε ΕΑ 2020 ενοικιάζοντας 1.600 στρέµ-
µατα στο Τσοτίλιο Κοζάνης (1.600 στρέµµατα από 
τον Ι. Β.). Έλαβε ΕΑ 2020 στις 30.6.2021 και την 
ίδια ηµέρα, ο ΟΠΕΚΕΠΕ κατέθεσε 50.836,38 ευρώ. 

Όλοι, αν και είχαν σηµαντικές εκτάσεις ιδιό-
κτητες, µε τις πλασµατικές εγγραφές του στο Ε9, 
δεν προχώρησαν στην υποβολή αιτήσεων για το 

ΕΑ 2020 µε τις ιδιόκτητες εκτάσεις, αλλά µε εκ-
µισθωµένα µόνο αγροτεµάχια, προφανώς γνω-
ρίζοντας την αριθ. 78237/9.10.2019 οδηγία ει-
δικοί διοικητικού ελέγχου, µε ρητή και απαρέ-
γκλιτη (πλην όµως απαράδεκτη για την Υπηρε-
σία Ελέγχου) οδηγία, για να µην ξεφύγει κανέ-
νας ελεγκτής: «Ο έλεγχος στα ενοικιαζόµενα α-
γροτεµάχια θα διενεργηθεί αποκλειστικά βάσει 
του επισυναπτόµενου ενοικιαστηρίου στην Α-
ΕΕ 2019». Έτσι, τα 7 ΑΦΜ έλαβαν για το 2020, 
400.000 ευρώ επιδοτήσεις και θα λάβουν σε λί-
γο άλλες 400.000 ευρώ για το 2021, δηλαδή α-
πό τον Ιούνιο του 2021 µέχρι τον ∆εκέµβριο, 
θα λάβει έκαστος πάνω από 110.000 ευρώ, µε 
την ανοχή του ΟΠΕΚΕΠΕ. Επειδή κατά τον έλεγ-
χο των ενοικιαστηρίων υπήρχε πιθανότητα κά-
ποιος να το δει συνολικά το θέµα και τα πράγ-
µατα να στραβώσουν κάπου, οι υπεύθυνοι του 
οργανισµού και για τους ελέγχους φρόντισαν 
συντονισµένα αυτό να µη συµβεί. Η εγκύκλιος 
που τροποποιήθηκε τον Απρίλιο του 2021 βοη-
θάει το µαύρο χρήµα επιδοτήσεων να µην συνα-
ντά προβλήµατα και εµείς σε λίγο θα ψάχνου-
µε για δουλειά. 

Οι ιδιοκτήτες ΚΥ∆, Κ. Ι. και Φ. Σ., στη Φλώρι-
να, εφαρµόζουν την ίδια µεθοδολογία µε συγ-
γενείς και γνωστούς στη Φλώρινα, την Καστοριά 
και την Κοζάνη, βρίσκοντας µε πλασµατικές ιδι-
οκτησίες και καταπατώντας ελεύθερες εκτάσεις 
βοσκοτόπων 5.100 στρεµµάτων, σε ΑΦΜ, τα ο-
ποία εισέπραξαν 170.000 ευρώ το 2020 και θα 
εισπράξουν σε λίγο 170.000 ευρώ για το 2021, 
τα οποία όλα θα τροφοδοτούν µε µαύρο χρήµα 
τα ΚΥ∆ των Κ. Ι. και Φ. Σ. 

Η εµπλοκή του ΟΠΕΚΕΠΕ προκύπτει από τα 
έργα και ηµέρες µέλους του ∆.Σ. του ΟΠΕΚΕΠΕ, 
που φρόντισε πριν αναλάβει καθήκοντα για την 
προώθηση αυτής της κατάστασης. Έχοντας έδρα 
την Κρήτη, έχει ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα και 
µε τη βοήθεια κάποιων ΚΥ∆ και των Γ. Ξ. (η κόρη 
του Μ. Ξ. έχει πάρει µεγάλο εθνικό απόθεµα µε 
καταπατηµένα βοσκοτόπια στη ∆υτική Μακεδο-
νία), Γ. Β., Ν. Ν. και Ε. Ν., οργάνωσαν µία από τις 
οµάδες που συλλέγει πληροφορίες για βοσκοτό-
πια µέσω ΟΠΕΚΕΠΕ και υπαλλήλων... της πληρο-
φορικής. Το µέλος του ∆.Σ. που διορίστηκε εκ-
πρόσωπος του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίµων είχε οργανώσει από πριν µε 
γνωστούς του και τα ανίψια του αποστολές στη 
∆υτική Μακεδονία, τη Ροδόπη, τη Φωκίδα, την 
Άρτα και µε τη συνεργασία τοπικών ΚΥ∆, όπως 
Κ. Ι., Φ. Σ., Β. Α., προέβη σε εκτεταµένες συζητή-
σεις για το πώς θα γίνει αυτή η παράνοµη µέθο-
δος απόσπασης του εθνικού αποθέµατος. Από 
τις συζητήσεις προέκυψε και η τελειοποίηση της 
µεθόδου, που συνίστατο στο εξής: Επειδή ο έλεγ-
χος επικεντρωνόταν σε αιτούντες µε έδρα στην 
Κρήτη, στους συγγενείς του και τους πολύ γνω-
στούς το, συνέστησε να κάνουν έναρξη οικονοµι-
κής δραστηριότητας στις περιοχές των καταπατη-
µένων βοσκοτόπων και έτσι βρέθηκαν µέλη της 
οµάδας (Γ. Ε. του Ι.) να έχει έδρα τη Ροδόπη και 
να αιτείται εθνικό απόθεµα, οι συγγενείς Β. Ι. Ο., 
Κ. σε Ροδόπη, Άρτα και Φωκίδα και οι συγγενείς 
Κ. Α., Ι. σε Πρέβεζα και Γρεβενά. Η οµάδα είναι 
πολύ καλά οργανωµένη. Εάν τύχουν σε έλεγχο 
και δεν µπορέσουν να το ξεπεράσουν, φροντί-
ζει την επόµενη χρονιά να βρει νέες καταπατη-
µένες εκτάσεις σε άλλες περιοχές και το µέλος 
του ∆.Σ. αναλαµβάνει να προβάλει τα αιτήµατα 
ως ρουσφέτια, για να ικανοποιηθούν. 

Κουκούλωμα
Τον Αύγουστο του 2020 υπάλληλος 
του ΟΠΕΚΕΠΕ βρήκε στοιχεία για 
πάνω από 40 ΑΦΜ με ψεύτικα 
ενοικιαστήρια βοσκοτόπων, που τα 
κατήγγειλε, αλλά ακόμα δεν υπάρχει 
αποτέλεσμα, αντίθετα ο υπάλληλος 
τελεί υπό διωγμό. Οι αρχές πρέπει 
να ερευνήσουν ποιος φρόντισε να 
κουκουλωθεί η καταγγελία. 
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Στην ανησυχία της επιστηµονικής κοινότητας 
για τη µελλοντική πρωτεϊνική περιεκτικότητα 
των γεωργικών προϊόντων στάθηκε η ∆ιευθύ-
νουσα Σύµβουλος του Μη Κερδοσκοπικού Ορ-
γανισµού «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά» Έφη Λαζα-
ρίδου κατά τη διάρκεια του ψηφιακού ∆ιεθνούς 
Συνεδρίου για την Κλιµατική Αλλαγή.

Στη συζήτηση παρουσιάστηκαν τα συµπερά-
σµατα από τη διενέργεια πειραµάτων µε κλιµα-

τικά µοντέλα από οµάδες παγκοσµίως, που δεί-
χνουν µειωµένη περιεκτικότητα σε θρεπτικά 
συστατικά και πρωτεΐνες στα γεωργικά προϊό-
ντα που παράγονται κάτω από συνθήκες κλιµα-
τικής αλλαγής. Η ανησυχία στην επιστηµονική 
κοινότητα είναι φανερή, µε τις διατροφικές ανά-
γκες ενός ολοένα αυξανόµενου πληθυσµού (µε 
τις προβλέψεις για 9 δις πληθυσµό το 2050) να 
καλούνται να καλυφθούν από ένα αγροδιατρο-

φικό σύστηµα που πρέπει να καταστεί κλιµατικά 
ουδέτερο σε βάθος λίγων δεκαετιών, µε τη χρή-
ση δραστικά µειωµένων εισροών. 

Επίσης, δόθηκε έµφαση στη σπατάλη τροφί-
µων που παρατηρείται στον ανεπτυγµένο κόσµο, 
για την οποία αποδεικνύεται πως τα απλά νοικο-
κυριά ευθύνονται πλειοψηφικά σε ποσοστό 60%, 
µε το 10% των εκποµπών αερίων του θερµοκηπί-
ου να οφείλεται στη σπατάλη αυτή. 

Κλιματική πίεση ρίχνει τη θρεπτική αξία γεωργικών προϊόντων

Παίρνει μπροστά 
το μεγαλύτερο 
πρόγραμμα 
αρδευτικών έργων 
από τη δεκαετία 
του 1960, εντούτοις 
εγείρονται ανησυχίες 
για αυξήσεις στο 
κόστος του νερού 

ΤΗΣ   ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ
giouroukeli@agronews.gr

Ζωηρό κατασκευαστικό και µελετητικό ενδι-
αφέρον πυροδοτεί το πρόγραµµα µαµούθ ύ-
ψους 4 δις ευρώ «Υ∆ΩΡ 2.0» για 21 αρδευτι-
κά έργα που θα καλύψουν τις ανάγκες πά-
νω από 1,3 εκατ. στρεµµάτων στην ελληνι-
κή επικράτεια.

Αναµφίβολα πρόκειται για το µεγαλύτερο 
πρόγραµµα αρδευτικών έργων από τη δεκα-
ετία του 1960, εντούτοις εγείρονται ανησυ-
χίες για αυξήσεις στο κόστος του νερού που 
προορίζεται για την ύπαιθρο, εξαιτίας της 
συµµετοχής των Σ∆ΙΤ, η εµπλοκή των οποί-
ων τίθεται ως προαπαιτούµενο για άντλη-
ση των πόρων από το Ταµείο Ανάκαµψης. 

Ενδεικτικό είναι ότι Γαλλικές κατασκευ-
αστικές και µελετητικές εταιρείες όπως και 
Γαλλικές Τράπεζες ενδιαφέρονται να συν-
δράµουν στην υλοποίηση του «Υ∆ΩΡ 2.0» 
συνολικού κόστους 1,628 δισ. ευρώ που θα 
υπερβεί τα 4 δισ. ευρώ εφόσον συνυπολογι-
σθεί το κόστος συντήρησης και λειτουργίας 
για 25 χρόνια και οι πληρωµές διαθεσιµότη-
τας. Τα έργα θα χρηµατοδοτηθούν από το Τα-
µείο Ανάκαµψης, το Πρόγραµµα Αγροτικής 
Ανάπτυξης των επόµενων περιόδων και το 
εθνικό Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων.

Το πρόγραµµα παρουσιάστηκε την περα-
σµένη ∆ευτέρα από τον υπουργό Αγροτικής 
Σπήλιο Λιβανό και τον Γενικό Γραµµατέα Ε-
νωσιακών Πόρων και Υποδοµών ∆ηµ. Πα-
παγιαννίδη, σε ειδική εκδήλωση, παρουσία 
του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, 
ο οποίος σηµείωσε πως χάρη στα νέα έργα 
θα αντιµετωπιστούν οι απώλειες υδάτων που 
παρατηρούνται σε παλιά δίκτυα µεταφοράς 

και διανοµής.  Στη χώρα µας το 80% των υ-
δατικών πόρων χρησιµοποιείται για γεωργι-
κούς σκοπούς, ενώ η µέση ετήσια αρδευτι-
κή ζήτηση φτάνει το 600 m3/στρέµµα. Ταυ-
τόχρονα, πάνω από το 90% των επιφανεια-
κών απορροών των υδάτων καταλήγει στη 
θάλασσα. Από τα 21 αυτά έργα, παρουσιά-
στηκαν τα οχτώ συνολικού κόστους κατα-
σκευής 1,6 δισ. ευρώ που περιλαµβάνουν 
φράγµατα, εκσυγχρονισµό αρδευτικών δι-
κτύων και έργα µεταφοράς νερού:
1) Έργα µεταφοράς νερού από Ποταµό Νέ-
στο στην κοιλάδα της Ξάνθης (Π.Ε. Ξάνθης)
Κόστος κατασκευής µε Σ∆ΙΤ: 203 εκατ. ευρώ 
Αρδευόµενα στρέµµατα: 50.000 στρεµ. πα-

ρούσα φάση / 200.000 στρεµ. τελικό στάδιο. 
Ωφελούµενοι αγρότες 20.000 
2) Εκσυγχρονισµός δικτύων άρδευσης ΤΟ-
ΕΒ Ταυρωπού 
Κόστος κατασκευής µε Σ∆ΙΤ: 114 εκατ. ευρώ 
Αρδευόµενα στρέµµατα: 115.000 στρεµ. 
Ωφελούµενοι αγρότες 5.750 
3) Λιµνοδεξαµενή Χοχλακιών Σητείας και 
δίκτυο προσαγωγών µεταφοράς νερού σε 
υφιστάµενο δίκτυο άρδευσης (Π.Ε. Λασιθίου)
Κόστος κατασκευής µε Σ∆ΙΤ: 18.518.362 ευρώ
Χωρητικότητα νέου Ταµιευτήρα (µ3): 840.000 
Αρδευόµενα στρέµµατα: 4.125 στρεµ. 
Ωφελούµενοι αγρότες 500 
4) Φράγµα και ∆ίκτυο Αγ. Ιωάννη Ιεράπε-

Έργα για 1,3 εκατ. στρέμματα 
Γη και ύδωρ
για τα αρδευτικά 
και από Γάλλους 

ΤΑ ΠΡΩΤΑ 8 ΕΡΓΑ ΜΕ Σ∆ΙΤ

1
Μεταφοράς νερού
από Ποταµό Νέστο 
στην κοιλάδα 
της Ξάνθης

2
Εκσυγχρονισµός
δικτύων άρδευσης 
ΤΟΕΒ Ταυρωπού

5
Φράγµα
Μιναγιώτικο 
Πύλου και δίκτυο 
άρδευσης

6
Φράγµα στο 
Μπουγάζι ∆οµοκού 
και αρδευτικό 
δίκτυο

4
Φράγµα και ∆ίκτυο
Αγ. Ιωάννη 
Ιεράπετρας και 
δίκτυο άρδευσης

3
Λιµνοδεξαµενή
Χοχλακιών Σητείας

ΚΟΣΤΟΣ ΑΡ∆ΕΥΟΜΕΝΑ 
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ 
ΑΓΡΟΤΕΣ

8
Αρδευτικό δίκτυο
Υπέρεια - Ορφανά 
Καρδίτσας

7
Φράγµα στο Λιβάδι 
Αράχοβας, 
Αρδευτικό δίκτυο 
και υδροηλεκτρικό 
εργοστάσιο

600
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 455.000 36.000
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Γράφουν αρνητικά στο εισόδηµα των Ελλήνων 
παραγωγών και στην αλυσίδα αξίας οι επιπτώ-
σεις από τα ακραία καιρικά φαινόµενα, εκτοξεύο-
ντας παράλληλα και τα ποσά αποζηµιώσεων που 
καλείται να καταβάλει ο ΕΛΓΑ. Ενδεικτικό είναι 
πως οι δοθείσες αποζηµιώσεις ανήλθαν στα 196 
εκατ. ευρώ το 2019, µε το ποσό να εκτοξεύεται 
πάνω από τα 250 εκατ. ευρώ τα δύο τελευταία 
χρόνια και πάνω από 500% την τρέχουσα 10ετία.

Αυτό αναφέρθηκε στο ∆ιεθνές Συνέδριο για το 
µέλλον του Αγροδιατροφικού τοµέα που διοργά-
νωσε ο µη κερδοσκοπικός οργανισµός «Νέα Γε-
ωργία Νέα Γενιά» σε συνεργασία µε το ΥπΑΑΤ.

Ο Χρήστος Γιαννακάκης, µέλος του ∆Σ του 
ΕΛΓΑ και πρόεδρος της Κοινοπραξίας Συνεται-
ρισµών Ηµαθίας στάθηκε στην έκταση των ζη-
µιών, οι οποίες δεν περιορίζονται µόνο στους πα-
ραγωγούς αλλά εκτείνονται και σε εργοστάσια, 

διαλογητήρια, εξαγωγικές επιχειρήσεις και λοι-
πούς υποστηρικτικούς κλάδους. Απαντώντας σε 
σχετική ερώτηση για τις επιπτώσεις από την κλι-
µατική αλλαγή στη γεωργία, o ∆ηµήτρης Λάλας, 
τέως Καθηγητής του ΕΚΠΑ και πρώην Πρόεδρος 
Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναφέρθηκε 
σε µελέτη που δείχνει πως σε µία µέτρα περίπτω-
ση, θα χάνονταν ετησίως περίπου 160 εκατ. από 
την τσέπη των Ελλήνων παραγωγών έως το 2050. 

Μέχρι 500% πάνω οι αποζημιώσεις την τελευταία δεκαετία 

Εκατοντάδες αγρότες και προµηθευτές 
γεωργικών εφοδίων, κυρίως από δεκά-
δες χωριά της Ανατολικής Θεσσαλονί-
κης, αλλά όχι µόνο, βρέθηκαν αιφνί-
δια χωρίς έσοδα και µε πολλά χρέη, ε-
ξαπατηµένοι από επιχείρηση συγκέ-
ντρωσης και εµπορίας δηµητριακών, 
παραγωγής ζωοτροφών και πώλησης 
αγροεφοδίων, µε έδρα στο Ζαγκλιβέρι.

Αν και κάποιες πρώτες υποψίες για 
οικονοµική στενότητα της εταιρείας εί-
χαν αρχίσει να διαφαίνονται από το Σε-
πτέµβριο, η επισηµοποίηση ότι «κάτι δεν 
πάει καλά» ήρθε µόλις την προηγούµε-
νη εβδοµάδα όταν στο κατάστηµα στο 
Ζαγκλιβέρι τα ρολά έµειναν κατεβασµέ-
να κι ο 40χρονος ιδιοκτήτης – διαχειρι-
στής της, εξαφανίστηκε. Έκτοτε αγνοεί-
ται η τύχη του, «παγώνοντας» τους πα-
ραγωγούς της ευρύτερης περιοχής οι 
οποίοι προσπάθησαν να τον αναζητή-
σουν για εξηγήσεις, αλλά επί µαταίω.

«Το πρόβληµα είναι τεράστιο. Ακού-
γονται διάφορα για το µέγεθος της α-
πάτης. Άλλοι µιλούν για 5-6 εκατοµµύ-
ρια ευρώ κι άλλοι ακόµη και για πάνω 
από 10 εκατ. ευρώ. Κανείς δεν µπορεί 
να το υπολογίσει ακόµη µε σιγουριά. 
Το βέβαιο είναι ότι τα θύµατα είναι πολ-
λές εκατοντάδες στην περιοχή από τη 
Θράκη έως και τη Θεσσαλία, όπου είχε 
δραστηριότητα. Κυρίως όµως σε χωριά 
όπως το Ζαγκλιβέρι, τα Βασιλικά, η Γε-
ρακαρού, τα Λαγκαδίκια, ο Λαγκαδάς, 

το Αδάµ, ο Στανός, η ∆ουµπιά, η Σαρα-
κήνα, η Παλιόχωρα, η Μαραθούσα κι 
άλλα, τα οποία έδιναν µεγάλο µέρος 
της παραγωγής τους στη συγκεκριµέ-
νη επιχείρηση», είπε στην Agrenda, πα-
ραγωγός που περιλαµβάνεται ανάµεσα 
στους εξαπατηθέντες, αλλά θέλησε να 
διατηρήσει την ανωνυµία του.

Ο ίδιος συνεργαζόταν µε την επιχεί-
ρηση κατά τα τελευταία 20 χρόνια και 
όπως µας περιέγραψε «µέχρι και την 
άνοιξη του 2021 η συνεργασία µας ή-
ταν άψογη, δεν χρωστούσε σε κανέναν 
και ήταν πρόθυµος και να βοηθήσει, 
σε κάθε αίτηµα και είχε κερδίσει την 
εµπιστοσύνη όλων µας. Το ίδιο συνέ-
βαινε και όταν την επιχείρηση τη διοι-
κούσε ο πατέρας του κι ο παππούς του 
διότι η οικογένεια έχει µεγάλη ιστορία 
στην περιοχή».

Οι ποσότητες αγοτικών προϊόντων, 
που διαχειριζόταν µεσιτικά η επιχείρη-
ση κάθε χρόνο, σύµφωνα µε µαρτυρί-
ες παραγωγών, ήταν πολύ µεγάλες, σε 
σηµείο ώστε να ναυλώνει και καράβια 
για να κάνει πωλήσεις, ενώ διατηρεί και 
µύλο για παραγωγή ζωοτροφών. Λέγε-
ται µάλιστα, πως στην τελευταία οικο-
νοµική χρήση διπλασίασε τα µεγέθη 
της. «Φέτος µας είχε πει πως µόλις κά-
νει τα καράβια και πληρωθεί, θα πλη-
ρώσει και εµάς για να κλείσουµε τους 
λογαριασµούς. Τελικά, όµως, εξαφανί-
στηκε µαζί µε τα χρήµατα». Λ. ΛΙΑΜΗΣ

τρας και δίκτυο άρδευσης (Π.Ε. Λασιθίου) 
Κόστος κατασκευής µε Σ∆ΙΤ: 26.044.385 ευρώ 
Χωρητικότητα νέου Ταµιευτήρα (µ3): 1.705.000 
Αρδευόµενα στρέµµατα: 10.450 στρεµ. 
Ωφελούµενοι αγρότες 1.050 
5) Φράγµα Μιναγιώτικο Πύλου και δίκτυο 
άρδευσης (Π.Ε. Μεσσηνίας) 
Κόστος κατασκευής µε Σ∆ΙΤ: 98.500.000 ευρώ 
Χωρητικότητα νέου Ταµιευτήρα (µ3): 11.000.000 
Αρδευόµενα στρέµµατα: 35.000 στρεµ. 
Ωφελούµενοι αγρότες 3.500 
6) Φράγµα στο Μπουγάζι ∆οµοκού και αρ-
δευτικό δίκτυο (Π.Ε Φθιώτιδας) 
Κόστος κατασκευής µε Σ∆ΙΤ: 26.397.000 ευρώ
Χωρητικότητα νέου Ταµιευτήρα (µ3): 2.500.000 
Αρδευόµενα στρέµµατα: 10.000 στρεµ. 
Ωφελούµενοι αγρότες 1.000 
7) Φράγµα στο Λιβάδι Αράχοβας, Αρδευτι-
κό δίκτυο και υδροηλεκτρικό εργοστάσιο 
Κόστος κατασκευής µε Σ∆ΙΤ: 23.005.200 ευρώ 
Χωρητικότητα νέου Ταµιευτήρα (µ3): 3.760.000 
Αρδευόµενα στρέµµατα: 6.000 στρεµ. 
Ωφελούµενοι αγρότες 600 
8) Αρδευτικό δίκτυο Υπέρεια - Ορφανά 
Καρδίτσας 
Κόστος κατασκευής µε Σ∆ΙΤ: 88.066.645 ευρώ
Αρδευόµενα στρέµµατα: 74.650 στρεµ. 
Ωφελούµενοι αγρότες 3.730.

Επιταγές
Με ακάλυπτες 
επιταγές βρέ-
θηκαν πολλές 
εκατοντάδες 

αγρότες από τη 
Θράκη έως και 

τη Θεσσαλία

Κανόνι 10 εκατ. ευρώ από έμπορο 
σιτηρών αναστατώνει τη Βόρεια Ελλάδα

Ιδιωτικοποίηση 
της άρδευσης, 
βλέπει ο ΣΥΡΙΖΑ
«Η κυβέρνηση επιλέγει 
να ιδιωτικοποιήσει, 
µέσω Σ∆ΙΤ, τα 
αρδευτικά έργα. Μετά 
τις αυξήσεις σε όλα τα 
αγροτικά εφόδια και 
την ενέργεια που 
αντιµετωπίζουν οι 
Έλληνες παραγωγοί, 
αυξάνει και το κόστος 
του αρδευτικού νερού 
που χρησιµοποιούν οι 
αγρότες, αφού στην 
τιµολόγηση της χρήσης 
θα έχει ενσωµατώσει 
και τις αποσβέσεις και 
τα κέρδη του ιδιώτη 
επενδυτή.» αναφέρουν 
σε κοινή τους δήλωση 
οι βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ 
κ.κ. Στ. Αραχωβίτης και 
Σ. Φάµελλος. 



Agrenda46 Σάββατο 13 & Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2021 ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Γράψε-σβήσε  
το νέο πλαίσιο
προστασίας 
για τα ΠΟΠ 
και τις ποινές 
στη Φέτα 
Αυστηρότερες, αλλά και πιο 
αναλογικές κυρώσεις, που θα 
προβλέπουν στέρηση πιστοποιητικού 
από 1 έως και 3 χρόνια, αλλά και 
πρόστιµα της τάξης του 1% έως και 
6% επί του τζίρου των παραβατών, 
περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, το νέο 
θεσµικό πλαίσιο για τα προϊόντα 
ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ, που έχει… ante 
portas το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης. Η νοµική επεξεργασία 
των σχετικών ρυθµίσεων, που 
στοχεύουν στην αντιµετώπιση των 
παραβατικών συµπεριφορών, οι 
οποίες πλήττουν τη φήµη 
εµβληµατικών προϊόντων όπως η 
Φέτα, οι ελιές, το ελαιόλαδο, έχει 
σχεδόν ολοκληρωθεί και µένει να 
γίνουν κάποιες προσθαφαιρέσεις, 
πριν µπει η υπογραφή στην 
υπουργική απόφαση, που θα 
ενεργοποιήσει το νέο θεσµικό 
πλαίσιο. Εκτενής παρουσίαση πτυχών 
των προωθούµενων αλλαγών, έγινε 
το απόγευµα της Παρασκευής 5 
Νοεµβρίου στη Θεσσαλονίκη, σε 
συνάντηση µεταξύ του υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και στελεχών 
του ελεγκτικού φορέα, µε 
αντιπροσωπεία εκπροσώπων της 
νεοσύστατης ∆ιεπαγγελµατικής 
Οργάνωσης Φέτας, από την οποία 
ζητήθηκε να καταθέσει τις προτάσεις 
της εντός δεκαηµέρου. Οι αλλαγές 
στο σύστηµα επιβολής κυρώσεων, 
άλλωστε,κυριάρχησαν στη συζήτηση 
καθώς θα υπάρχουν κατηγορίες 
ποινών, που θα επιβάλλονται 
κλιµακούµενα αναλόγως την 
παράβαση. Στο σηµείο αυτό µάλιστα, 
εκφράστηκαν και οι σοβαρότερες 
αντιρρήσεις εκ µέρους ορισµένων 
µελών της ∆ιεπαγγελµατικής οι 
οποίοι ζήτησαν να µην προβλέπεται 
κλείσιµο της επιχείρησης-παραβάτη 
και αντίστοιχα το όποιο χρηµατικό 
πρόστιµο να αφορά µόνο στον τζίρο 
του προϊόντος που έχει γίνει η 
παράβαση. «Αυτό για παράδειγµα 
στις τυροκοµικές επιχειρήσεις πονάει 
πολύ, γιατί δεν έχουν µόνο τη φέτα, 
αλλά παράγουν κι άλλα προϊόντα, µε 
συνέπεια να αυξάνει σηµαντικά το 
κόστος που θα καταβάλλουν. Ωστόσο, 
σε κάθε περίπτωση είναι κάτι που θα 
εξεταστεί τις επόµενες ηµέρες, µέχρι 
να µπει η υπογραφή στην υπουργική 
απόφαση», µας επισηµάνθηκε.

Αδυναμίες ΟΣΔΕ και αδράνεια
άφησαν απλήρωτους αγρότες
Τα ‘πε και ο Κέλλας, έρχονται το Δεκέμβρη συμπληρωματικές πληρωμές

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Τις τεράστιες αδυναµίες της ηλεκτρονικής βά-
σης του ΟΣ∆Ε, την αδράνεια του ΟΠΕΚΕΠΕ και 
την απουσία διασταυρωτικών ελέγχων, ανέδειξε 
η τελευταία ετήσια πληρωµή άµεσων ενισχύσε-
ων, γνωστή ως προκαταβολή του τσεκ, πράγµα 
το οποίο επιβεβαιώθηκε και σε συνάντηση που 
είχε στα µέσα της εβδοµάδας ο βουλευτής Λά-
ρισας της Ν∆, Χρήστος Κέλλας, µε τον υπουρ-
γό Σπήλιο Λιβανό και τον πρόεδρο του ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ, ∆ηµήτρη Μελά.

Επί της ουσίας, ο κ. Κέλλας µετέφερε στον 
υπουργό και τους επιτελείς του Οργανισµού 
Πληρωµών την αγανάκτηση του αγροτικού κό-
σµου και ιδίως των κτηνοτρόφων, για τις «τε-
χνικές αδυναµίες» του συστήµατος που είχαν 
ως αποτέλεσµα να µείνουν απλήρωτοι ή να ει-
σπράξουν πολύ µικρότερα ποσά από αυτά που 
δικαιούνται, ακόµα και µε βάση την τελευταία 
ΚΥΑ για τα βοσκοτόπια.

Η αίσθηση που διαµορφώνεται όσο περνούν 
οι µέρες από την τελευταία πληρωµή, είναι ότι, 
εκτός από τις αλλαγές που επέφερε η ΚΥΑ και 
οι οποίες περικόπτουν σχεδόν οριζόντια, τις ε-
νισχύσεις των κτηνοτρόφων (π.χ. τα µικρά ζώα 
δικαιούνται το 1/3 της ενίσχυσης προηγούµε-
νων ετών και η µείωση ζωικού κεφαλαίου επι-
φέρει µείωση δικαιωµάτων ακόµη κι αν η κα-
τανοµή βοσκότοπου είναι µικρότερη απ’ αυ-
τή που αντιστοιχεί στο υπάρχον ζωικό κεφά-

λαιο), µεγάλο ζήτηµα έχει ανακύψει και µε τα 
ΑΤΑΚ και τα Ε9, πράγµα για το οποίο δεν ευ-
θύνονται οι αγρότες.

Εάν υπήρχε υπευθυνότητα από την πλευρά 
των αρµόδιων αρχών, τότε τα θέµατα αυτά θα 
‘πρεπε να διορθωθούν µε ειδικούς διασταυρω-
τικούς ελέγχους και διορθώσεις από το ίδιο το 
σύστηµα, έτσι ώστε σε πολύ σύντοµο χρόνο και 
όχι µε την εκκαθάριση, να υπάρξει συµπληρω-
µατική πληρωµή των δικαιούχων. Ωστόσο, η νω-
χελικότητα µε την οποία χειρίζονται το θέµα αυ-
τό ο ΟΠΕΚΕΠΕ και οι υποστηρικτικοί του µηχα-
νισµοί κάνουν τα πράγµατα δύσκολα και στέλ-
νουν την «αποκατάσταση της βλάβης» στα Χρι-
στούγεννα. Εξάλλου, τα σχετικά αιτήµατα του 
Λαρισαίου βουλευτή για λύσεις µε τα «µπλο-
καρισµένα» ιδιόκτητα αγροτεµάχια και τα δι-
καιώµατα βοσκοτόπων φαίνεται να αντιµετω-
πίστηκαν θετικά από την ηγεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ. 

∆ιεύρυνση δικαιούχων για αγροτικό 
πετρέλαιο ζητά ο Κέλλας

 Στο µεταξύ, πρωτοβουλία για διεύρυνση των 
δικαιούχων από την επιστροφή του ΕΦΚ αγροτι-
κού πετρελαίου, ανέλαβε ο κ. Κέλλας στην συ-
νάντηση του µε τον υπουργό Αγροτικής Ανά-
πτυξης και τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κάνο-
ντας λόγο πως «δεν είναι δίκαιο να εφαρµοστεί 
για µια µερίδα αγροτών, ενώ τίθεται θέµα αθέ-
µιτου ανταγωνισµού. Επ’ αυτού, συµφώνησε ο 
υπουργός, παραπέµποντας ωστόσο στις δηµο-
σιονοµικές δυνατότητες της χώρας...

Πάντως, µόλις 176.000 αγρότες από τους 
521.657 δικαιούχους της ενιαίας ενίσχυσης 
για το 2021, αναµένεται ότι θα γευτούν την πο-
λυαναµενόµενη ρύθµιση επιστροφής του ΕΦΚ 
πετρέλαιου. Τα 50 εκατ. ευρώ που υπολογίζε-
ται ότι θα στοιχίσει στον κρατικό προϋπολογι-
σµό του 2022 το εν λόγω µέτρο δεν αγγίζει ού-
τε το 1/3 των δαπανών που ήταν ως το 2015 
χρεωµένες στο αγροτικό πετρέλαιο (185 εκατ. 
ευρώ). Ήδη εκφράζεται η απογοήτευση των α-
γροτών που θεωρούν ότι µε αυτόν τον τρόπο 
οι ιθύνοντες εισάγουν άδικες διακρίσεις στον 
τοµέα, διαχωρίζοντας τους παραγωγούς σε α-
γρότες δύο ταχυτήτων. 

Η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων χαρακτη-
ρίζει «ψίχουλα» και για λίγους την εξαγγελία 
για το αγροτικό πετρέλαιο, αποτιµώντας το µέ-
τρο σε «µια, δύο το πολύ ηµέρες δουλειάς στο 
χωράφι», διεκδικώντας το µέτρο να επεκταθεί 
σε όλες τις κατηγορίες αγροτών. 

«Ένωση Ελασσόνας»
Ο βουλευτής Κέλλας, µετέφερε 
στην ηγεσία του ΥΠΑΑΤ τα προ-
βλήµατα που δηµιουργήθηκαν µε 

τις πληρωµές γνωστοποιώντας την 
επιστολή του ΑΣ «Ενωση Ελασσό-
νας», αλλά και εξαιτίας της ΚΥΑ
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Νέα αιτήµατα και θέση στο τραπέζι λήψης 
αποφάσεων για την ελληνική κτηνοτροφία 
διεκδικούν οι κτηνοτρόφοι, µε τη Συντονιστική 
Οµάδα Εργασίας Κτηνοτρόφων να δροµολογεί 
για τις 16 Νοεµβρίου παραστάσεις διαµαρτυρίας 
στις έδρες των περιφερειών της χώρας. Έπειτα 
από τηλεδιάσκεψη που πραγµατοποιήθηκε στις 10 
Νοεµβρίου, το υπόµνηµα µε τα αιτήµατα είναι: 

 Ενίσχυση για την αγορά ζωοτροφών, λόγω της 
µεγάλης και παρατεταµένης αύξησης τιµής τους.

 Απόσυρση των άρθρων της τροποποιητικής 
ΚΥΑ 1217/264725/27.09.2021, που αφορούν 
τους κτηνοτρόφους και επαναξιολόγησή τους.

 Κατανοµή Εθνικού αποθέµατος.
 Θέσπιση αγροτικού πετρελαίου για ολόκληρο 

τον πρωτογενή τοµέα.
 Μόνιµα µειωµένη τιµολόγηση ρεύµατος των 

εκµεταλλεύσεων, χωρίς ρήτρα αναπροσαρµογής.
 Εκπροσώπηση κτηνοτρόφων σε όλους τους 

φορείς και επιτροπές του ΥΠΑΑΤ και στην ΚΑΠ.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Ο λύκος στην αντάρα χαίρεται λέει η 
λαϊκή παροιµία και οι εξελίξεις των τε-
λευταίων ηµερών στο µέτωπο που έ-
χουν στήσει Κρητικοί στην πλατεία Βά-
θη έρχονται να επικυρώσουν τη ρήση. 

Η αναστάτωση των κτηνοτρόφων 
που βρέθηκαν προ εκπλήξεως µε την 
προκαταβολή του τσεκ είναι δικαιο-
λογηµένη, ωστόσο µια ψύχραιµη α-
νάγνωση της ΚΥΑ για τα βοσκοτόπια 
δείχνει ότι οι θεσµικές παρεµβάσεις 
βρίσκονται σε σωστό δρόµο. 

Το ίδιο ισχύει και για την Υπουργι-
κή Απόφαση που ήρθε να τη συµπλη-
ρώσει την περασµένη εβδοµάδα, η ο-
ποία αντιστρατεύεται τα σκάρτα δικαι-
ώµατα από το Εθνικό Απόθεµα.

Ο χρόνος δηµοσίευσης της ΚΥΑ ό-
µως είναι ένα χαρακτηριστικό παρά-
δειγµα κακοδιαχείρισης, κάτι που α-
ναδεικνύουν δεκάδες συνοµιλητές 
της Agrenda. Αν δηλαδή είχε βγει την 
άνοιξη του 2021, πριν την υποβολή 
των δηλώσεων ΟΣ∆Ε, δεν θα υπήρ-
χαν σήµερα οι τεράστιες αντιδράσεις 
που εκδηλώνονται. Οι πολιτικές ευ-
θύνες στην ηγεσία της Βάθη αποδί-
δονται λοιπόν στο timing της δηµο-
σίευσης, αλλά και στο γεγονός ότι ο 
υπουργός Σπήλιος Λιβανός και ο ε-
πικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ ∆ηµήτρης 
Μελάς, δείχνουν να λειτουργούν µε 
τρόπο αλαζονικό και δεν επικοινω-
νούν όπως θα έπρεπε το σκεπτικό 
τους, ώστε να βοηθήσουν στο να γί-
νει αντιληπτή η πολιτική τους στόχευ-
ση. Πρόκειται για ένα σύνθετο πρό-
βληµα, αφού καλούνται να διαχειρι-
στούν µια κατάσταση που τραβάει µε-
ρικά χρόνια πίσω. 

Σηµειωτέον είναι δύσκολη και η 
διαχείριση εκείνων που φωνάζουν, 
καθώς το πολιτικό κόστος είναι µε-
γάλο και από την πλευρά των αδι-

κηµένων και από την πλευρά εκεί-
νων που ωφελούνται αδίκως και προ-
σβλέπουν στην διατήρηση της υφι-
στάµενης στρεβλής κατάστασης. Α-
κόµα και οι αδικηµένοι της εν λόγω 
απόφασης πάντως παραδέχονται ό-
τι η ΚΥΑ κινείται σε µια ορθολογική 
κατεύθυνση και µια τροποποίηση σ’ 
αυτή θα σήµαινε ένα µεγάλο πισω-
γύρισµα ή ακόµα και την καταστολή 
των προσπαθειών να αποκαταστα-
θεί η τάξη έπειτα από το… «µεγάλο 
κόλπο» µε τη «µηχανή του κουλοχέ-
ρη», ίσως το µεγαλύτερο σκάνδαλο 
των τελευταίων ετών.

Οι διεργασίες της Τρίτης και της 
Τετάρτης 9 και 10 Νοεµβρίου έπειτα 
από της συναντήσεις που έγιναν µε-
ταξύ του συντονιστικού τεχνοκρατών 
των Κρητικών και της ηγεσίας του υ-
πουργείου, δείχνουν ότι η ΚΥΑ δεν 
θα αλλάξει. Πηγές που βρίσκονται 
κοντά στον Σπήλιο Λιβανό µεταφέ-
ρουν ότι ο υπουργός έχει πάρει προ-

σωπικά την υπόθεση κι έχει πεισµώ-
σει, κάτι που έδειξε δια της απουσί-
ας του και στις δυο συναντήσεις που 
έγιναν, αφήνοντας τον υφυπουργό 
Σίµο Κεδίκογλου να υποδεχτεί τους 
Κρητικούς. Φαίνεται επίσης ότι οι α-
ντιδράσεις θα κλιµακωθούν τις επό-
µενες ηµέρες, γιατί κοντά σ’ αυτούς 
που διαµαρτύρονται φωναχτά, επει-
δή έχασαν το εύκολο χρήµα, πλήτ-
τονται και χιλιάδες άλλοι που πλη-
ρώνουν για ακόµα µια φορά τα σπα-
σµένα. Αυτό που λένε δηλαδή στις α-
νακοινώσεις τους αγροτικοί σύλλο-
γοι, ότι µαζί µε τα «ξερά καίγονται 
και τα χλωρά».

Πάντως, όσο κατακάθεται η σκόνη 
που σήκωσε η ελλειµµατική πληρω-
µή γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρο, ότι 
οι περισσότεροι που είδαν κοµµένο 
το τσεκ, δεν έµειναν απλήρωτοι λό-
γω της ΚΥΑ, αλλά εξαιτίας του τρό-
που µε τον οποίο λειτούργησε το σύ-
στηµα του ΟΣ∆Ε. Παρά τις εικονικές 

πληρωµές η ηλεκτρονική βάση απέ-
τυχε για ακόµα µια φορά να υποστη-
ρίξει τη διαδικασία και να τρέξει τους 
ελέγχους. Μέσα στον δικαιολογηµέ-
νο εκνευρισµό της κακοπληρωµής, 
κάποιοι βρήκαν την ευκαιρία να εκ-
µεταλλευτούν την αντάρα και να ανα-
κατευθύνουν την προσοχή, σε µια ύ-
στατη προσπάθεια να εµποδίσουν τις 
προσπάθειες εξυγίανσης του τρόπου 
κατανοµής των ενισχύσεων. 

Τέλος, να σηµειωθεί ότι οι επαγ-
γελµατίες του κλάδου εστιάζουν πλέ-
ον στην αναξιοποίητη ευκαιρία να τα-
κτοποιηθεί το θέµα της κατανοµής των 
βοσκοτόπων εντός των εννιά περιφε-
ρειών, εκτιµώντας ότι αν οι δυνατότη-
τες του Omnibus µε τα επιπλέον 10 ε-
κατ. στρέµµατα υλοποιούνταν, τότε θα 
υπήρχαν αρκετά βοσκοτόπια ώστε να 
ικανοποιηθούν οι ανάγκες της Κρή-
της, που διαθέτει µεγάλο αριθµό ζώ-
ων και λιγότερα επιλέξιµα βοσκοτό-
πια, εντός του νησιού. 

Το λάθος timing 
η χαρά των λύκων 

στα βοσκοτόπια
Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα 
κακοδιαχείρισης ο 

χρόνος δημοσίευσης 
της ΚΥΑ για τα 

βοσκοτόπια που 
όμως δείχνει ικανή 

να ανατρέψει τα 
σκάρτα δικαιώματα

Πετρέλαιο, ζωοτροφές 
και ρύθµιση ΚΥΑ

βοσκοτόπων διεκδικούν 
οι κτηνοτρόφοι

Ντρίμπλα
Μέσα στον εκνευρισµό της 
κακοπληρωµής, κάποιοι 
βρήκαν την ευκαιρία να 
εκµεταλλευτούν την αντάρα 
και να ανακατευθύνουν την 
προσοχή, σε µια ύστατη 
προσπάθεια να εµποδίσουν 
τις προσπάθειες εξυγίανσης 
του τρόπου κατανοµής των 
κοινοτικών ενισχύσεων.

Σπασμένα
Φαίνεται ότι οι αντιδράσεις 
θα κλιµακωθούν, γιατί 
κοντά σ’ αυτούς που 
διαµαρτύρονται φωναχτά, 
επειδή έχασαν το εύκολο 
χρήµα, πλήττονται και 
χιλιάδες άλλοι που 
πληρώνουν για ακόµα 
µια φορά τα σπασµένα.

Σωστή
Ακόµα και οι αδικηµένοι της 
εν λόγω απόφασης πάντως 
παραδέχονται ότι η ΚΥΑ 
κινείται σε µια ορθολογική 
κατεύθυνση και µια 
τροποποίηση σ’ αυτή θα 
σήµαινε ένα µεγάλο 
πισωγύρισµα.
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Θ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΚΠΑ
«Πρώτον, ο εµβολιασµός 
δεν είναι πνευµατικό 
ζήτηµα. Ένα δεύτερο 
πρόβληµα είναι ότι το 
εµβόλιο έχει αναδειχθεί σε 
πεδίο αντίστασης στο 
κατεστηµένο. Και τρίτον η 
µη αποδοχή της Επιστήµης 
σε τόσο µεγάλο ποσοστό 
είναι αποτέλεσµα έλλειψης 
παιδείας».

ΗΛΙΑΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΜΟΝΤΕΛΟ
«Ποτέ δεν είπα ότι δεν 
συµπαθώ κάποιον. ∆εν 
είπα ότι έχω πρόβληµα. 
Ζούµε σε µια µικρή χώρα 
και σε έναν µικρό χώρο και 
γιατί µε ρωτάτε, αφού όλοι 
ξέρετε την αλήθεια. 
Άντεχα και περισσότερο 
στο GNTM και εννοείται 
ότι θα καθόµουν 
παραπάνω».

ΤΖΟ ΜΠΑΪΝΤΕΝ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΗΠΑ
«Είναι τιµή να 
φιλοξενούµε τους 
Πρωταθλητές Μπακς.[…]. 
Είστε παιδιά (σ.σ για 
αδελφούς Αντετοκούµπο) 
µιας οικογένειας 
µεταναστών από τη 
Νιγηρία, που πήγαν στην 
Ελλάδα. Νοµίζω πως έχετε 
κερδίσει σε διαγωνισµό 
γονιδίων».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΙΑ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙ∆ΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

Ψευτοδηλώσεις
«Τίποτα δεν αλλάζει όσο 
υπάρχουν οι ψευτοδηλώσεις», 
«ψευτοδηλώσεις ξεσηκώθηκαν, 
γιατί οι πραγµατικοί έχουµε το 
ζόρι να µαζέψουµε τις ελιές, να 
αρµέξουµε κλπ», ανάµεσα στα 
πολλά σχόλια κάτω από την 
ανάρτηση του αποκαλυπτικού 
θέµατος του Agronews και της 
Agrenda για την κλοπή στο 
Εθνικό Απόθεµα που είναι 
σαν τη Λερναία Ύδρα.

Ένα γέµισµα
«Το 2015 η επιστροφή για το 
αγροτικό πετρέλαιο ήταν 185 
εκατ. ευρώ τον χρόνο και τότε 
µε πολύ χαµηλότερη τιµή το 
λίτρο πετρελαίου, συνολικά πιο 
φθηνά τα µέσα και εφόδια, η 
ενέργεια, το κόστος ζωής. Η 
εξαγγελία σας ένα γέµισµα του 
ρεζερβουάρ του τρακτέρ είναι, 
µια-δυο ηµέρες δουλειάς στο 
χωράφι», λένε οι Μπλοκατζήδες 
που είναι υπ’ατµόν.

Βαθύ λαρύγγι
«Ξαναρωτάω, θα πάρετε πίσω 
τα χρήµατα που έχουν δοθεί σε 
επιτήδειους; Πώς εξηγείται το 
γεγονός ότι φαίνεται εσωτερική 
πληροφόρηση όταν από έτος σε 
έτος αλλάζουν οι δηλώσεις; Θα 
το σπάσετε το απόστηµα; Θα 
γίνουν σε όλη τη χώρα επιτόπιοι 
έλεγχοι και τα χρήµατα αυτά να 
τα παίρνουν οι πραγµατικοί 
αγρότες;», ρωτάει η Ολυµπία για 
το ριφιφί στο Εθνικό Απόθεµα.

Στο βωµό της µικροπολιτικής τα βοσκοτόπια

Αυτό που καταδεικνύεται άλλη µια φορά από τις κακές πληρωµές 
της ενιαίας και τις παλινωδίες µε τα βοσκοτόπια και το απόθεµα, 
είναι ότι το ένα λάθος φέρνει το άλλο, και η όποια µικροπολιτική 
επιχειρείται µε τη µορφή ΚΥΑ, ΥΑ και κ.ο.κ. µόνο αναστάτωση και 
ερωτηµατικά φέρνει. Κατά τα λοιπά, οι διαµαρτυρίες των Κρητικών 
και λοιπών αγροτών χάνονται στη… µετάφραση του δόγµατος «µα-
ζί µε τα ξερά καίγονται και τα χλωρά», ενώ τα περί «µόνο µέσα από 
το διάλογο µπορούν να βρεθούν λύσεις» του Σίµου, στην παρούσα 
φάση δείχνει ότι το θέµα συνεχίζει να µπάζει από παντού. Εξάλλου, 
όταν παρίσταται σε τέτοιες συσκέψεις και ο Τάκης µε τα λεµόνια…

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Άλλη µία 
συµβουλευτική 
Επιτροπή συστήνεται 
στο υπουργείο της 
πλατείας, για θέµατα 
υπεραλίευσης και 
διαχείρισης των 
ιχθυαποθεµάτων.
Γιατί µέχρι τώρα 
µιλάγαµε για «παύση 
αλιευτικών σκαφών…

Τα ακραία καιρικά 
φαινόµενα γράφουν 
αρνητικά στο εισόδηµα 
των αγροτών και στα 
ταµεία του ΕΛΓΑ που 
χωρίς την κρατική 
αρωγή θα είχε… 
χρεοκοπήσει, ανάµεσα 
στις διαπιστώσεις 
στον διεθνές φόρουµ 
για το µέλλον της 
αγροδιατροφής.

Υβρίδια
Ξαναγέµισαν προ 

ηµερών, οι αγορές Αθήνας 
και Θεσσαλονίκης µε 
εισαγόµενα αµφιβόλου 
ποιότητας λεµόνια, ενώ 
υπάρχουν καταγγελίες 
για ελληνοποιήσεις στις 
κατά τόπους αγορές.

Το γεγονός αυτό 
δηµιουργεί έντονες πιέσεις 
για τους Έλληνες 
παραγωγούς καθώς ντόπιοι 
έµποροι κάνουν «λάσπη» 
τις τιµές, και βυθίζοντας σε 
τέλµα την προοπτική της 
καλλιέργειας που αδυνατεί να 
υπερβεί τα αυξηµένα κόστη.

Στα συνεχή ερωτήµατα και 
τις οχλήσεις του Ανεξάρτητου 
Αγροτικού Συλλόγου 
Αιγιαλείας αλλά των σχετικών 
επερωτήσεων στη Βουλή των 
κοµµάτων της αντιπολίτευσης, 
το υπουργείο της πλατείας 
ποιεί τη νήσσαν…

;

Γ. ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΜΠΟ 
ΜΠΑΣΚΕΤΜΠΟΛΙΣΤΑΣ
«Για όλους εκεί έξω, αυτό 
είναι τέλειο παράδειγµα 
πως µε σκληρή δουλειά, 
θυσίες και αφοσίωση, µε 
το να παλεύεις να είσαι 
καλός και να έχεις όνειρα, 
µπορείς να πετύχεις 
σπουδαία πράγµατα στη 
ζωή σου. Αυτά έκανα όλη 
µου τη ζωή και τώρα είµαι 
στον Λευκό Οίκο».

Χωρίς τον ∆ρόσο 
δεν έχουµε 
δροσιά!

Στην πλατεία Βάθη και στη ∆οµοκού πάνε 
από συνάντηση σε συνάντηση…. Το θέµα µε 
την τραγική -όπως τη χαρακτηρίζουν όλοι οι 
αγρότες- πληρωµή του Οκτωβρίου, διογκώνεται, 
γιατί πίσω από αυτό υπάρχουν τόσα άλυτα 
ζητήµατα και τόσα κουκουλώµατα! Οι Κρητικοί 
ανέβηκαν Αθήνα, οι βουλευτές ακόµα και 
της κυβέρνησης ρωτούν και ξαναρωτούν, 
οι αγρότες περιµένουν µια «τίµια» στάση από 
τους ιθύνοντες και τελικά µια λύση! Ακόµα; 

Την αγανάκτηση του αγροτικού κόσµου για 
την απόφαση της κυβέρνησης να δώσει κάποια 
ψίχουλα σε πολύ λίγους αγρότες και να τα 
βαφτίσει ως επιστροφή φόρου κατανάλωσης 
στο αγροτικό πετρέλαιο µεταφέρει µε 
ανακοίνωσή της η Πανελλαδική Επιτροπής 
των Μπλόκων. Τελικά, λένε οι µπλοκατζήσες, 
η προεκλογική δέσµευση του πρωθυπουργού 
τον Μάιο 2019 στη Λάρισα για επιστροφή 
φόρου καυσίµων αποδείχτηκε ότι ήταν µόνο 
για τα ψηφαλάκια των αγροτών.

Οι αρµόδιοι επικαλούνται, κατά τα γνωστά, 
«τις δηµοσιονοµικές συνθήκες». Ναι, αλλά γιατί 
«οι ίδιες δηµοσιονοµικές συνθήκες επιτρέπουν 
να δίνετε 370 εκατοµµύρια ευρώ κάθε χρόνο 
για επιστροφή φόρου καυσίµων και 
αφορολόγητο πετρέλαιο σε εφοπλιστές, 
ξενοδόχους», αναρωτιούνται! Μάλιστα δεν 
συµφωνούν και µε το  διαχωρισµό να δοθεί 
µόνο σε όσους αγρότες είναι σε συνεργατικά 
σχήµατα ή νέους αγρότες. Ερώτηση: Οι 
υπόλοιποι είναι παιδιά κατώτερου Θεού; 
∆εν καίει πετρέλαιο το τρακτέρ τους;

Υπουργός Σπήλιος και πρόεδρος ΕΛΓΑ 
έταζαν εδώ και µήνες ότι θα κατατεθεί 
φάκελος εκτάκτων αποζηµιώσεων, µέσα 
από ευρωπαϊκά κονδύλια, µε σκοπό την ένταξη 
και των ελαιοπαραγωγών της Περιφερειακής 
Ενότητας Πρέβεζας στο Πρόγραµµα «Παγετός 
Άνοιξη 2021» και µάλιστα στο ειδικό ad hoc 
Πρόγραµµα, το οποίο θα υποβληθεί για 
έγκριση στην ΕΕ. Μέσιασε ο Νοέµβριος και 
ακόµα τίποτα, ούτε κουβέντα, λέει ο βουλευτής 
ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συµµαχία Πρέβεζας 
Κώστας Μπάρκας….. Και που είσαι ακόµα, 
φοβούνται οι παραγωγοί! 

Τα βρόντηξε, σου λέει, κατέβασε ρολά και 
εξαφανίστηκε επιχειρηµατίας συγκέντρωσης 
και εµπορίας δηµητριακών, παραγωγής 
ζωοτροφών και πώλησης αγροεφοδίων, µε 
έδρα στο Ζαγκλιβέρι. Το ζήτηµα είναι ότι άφησε 
απλήρωτους και ξεκρέµαστους εκατοντάδες 
αγρότες και προµηθευτές γεωργικών εφοδίων 
από δεκάδες χωριά από τη Θράκη ως και τη 
Θεσσαλία. Το µέγεθος της απάτης µπορεί να 
φτάνει, λένε, και τα 10 εκατ. ευρώ. Το 
χειρότερο, ακούγεται ότι ήταν προσχεδιασµένο, 
γιατί δεν φαίνεται να χρωστούσε στην Εφορία 
ή σε Τρίτους…… Χαµένοι, για άλλη µια φορά, 
οι παραγωγοί!    Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Ο
Μίλτον Φρίντµαν διαφώνησε κάπο-
τε µε τον Ρόµπερτ Μάντελ ως προς 
τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες. Ο 
Μάντελ υποστήριξε τη χρήση νοµι-

σµατικής πολιτικής για τη σταθεροποίηση των 
συναλλαγµατικών ισοτιµιών, ενώ ο Φρίντµαν 
αντέτεινε ότι αυτού του είδους ο έλεγχος των 
τιµών παρεµβαίνει στη λειτουργία της ελεύθε-
ρης αγοράς και συνεπώς είναι µια κακή ιδέα. 
Κατά πάσα πιθανότητα δίκιο είχε ο Φρίντµαν 
και οι σταθερές συναλλαγµατικές ισοτιµίες 
είναι µια κακή ιδέα, όµως το επιχείρηµά του 
παρουσιάζει δύο πολύ σηµαντικά σφάλµατα.

Πρώτον, ο Μάντελ υποστήριζε τη στοχοθέτη-
ση ονοµαστικών συναλλαγµατικών ισοτιµιών. 
Οι πραγµατικές συναλλαγµατικές ισοτιµίες θα 
συνέχιζαν να καθορίζονται από την ελεύθερη 
αγορά. Αυτό διαφέρει πολύ από µέτρα όπως 
το ενοικιοστάσιο και οι νόµοι περί κατώτατων 
µισθών, όπου το κράτος ελέγχει την πραγµα-
τική τιµή ενός αγαθού ή µίας υπηρεσίας. ∆εύ-
τερον, η ίδια η νοµισµατική πολιτική που προ-
τιµούσε ο Φρίντµαν περιλαµβάνει τη σταθερο-
ποίηση του ρυθµού αύξησης της παροχής χρή-
µατος, το οποίο είναι εξίσου παρεµβατικό όσο 
και η σταθεροποίηση της συναλλαγµατικής ι-
σοτιµίας.[…].  Όποιος έχει την ευθύνη του νο-

µίσµατος, αποφασί-
ζει και το πώς αυτό 
θα διοικηθεί.

Όταν οι άνθρω-
ποι χρησιµοποιούν 
τον όρο «κεντρικός 
σχεδιασµός», συνή-
θως έχουν υπόψη 
κάτι εντελώς δια-
φορετικό. Φαντά-

ζονται ένα σοβιετικό γραφείο σχεδιασµού που 
λέει σε κάθε επιχείρηση τι τιµές και παραγωγή 
πρέπει να επιδιώξουν - πόσα παπούτσια πρέ-
πει να παράγει, πόσο ατσάλι πρέπει να που-
λήσει η χαλυβουργία στην εταιρία κατασκευ-
ής τρακτέρ και πάει λέγοντας. Αντιθέτως, ο κα-
θορισµός µιας νοµισµατικής πολιτικής σηµαί-
νει απλώς τον καθορισµό µιας πολιτικής για το 
πράγµα εκείνο που ο συγκεκριµένος θεσµός 
έχει την ευθύνη να παράγει. Φανταστείτε ότι 
επισκέπτεστε µια νοµισµατική αρχή και ρωτά-
τε πώς τα στελέχη της προσδιορίζουν όσο χρή-
µα τυπώνουν - και ακούτε την εξής απάντηση: 
«∆εν έχουµε καµία πολιτική, απλώς παράγου-
µε χρήµα στην τύχη». Όποια πολιτική έχει µια 
νοµισµατική αρχή, αυτή είναι µια νοµισµατική 
πολιτική, ανεξαρτήτως αν αυτή αφορά καθορι-
σµό ενός επιτοκίου, µιας ποσότητας χρήµατος, 
µιας συναλλαγµατικής ισοτιµίας ή της στοχο-
θέτησης της τιµής ενός συµβολαίου µελλοντι-
κής εκπλήρωσης του ονοµαστικού ΑΕΠ. […].

* OΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ, ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΣΤΟ MERCATUS CENTER ΤΟΥ G. MASON 
UNIVERSITY, ΚΑΘΗΓΗΤΗ BENTLEY UNIVERSITY 

Περί πολιτικής 
νομισματικής

ΤOY  ΣΚΟΤ ΣΑΜΝΕΡ*

∆
εν ξέρω πως θα ξεµπερδέψει στο τέλος ο 
Σπήλιος µε τα βοσκοτόπια και τις ενισχύ-
σεις των κτηνοτρόφων, πάντως στην προ-
κήρυξη του προγράµµατος Νέων Αγροτών 

έχει σταθεί… σπαθί. Καλοδουλεµένη, ουσιαστική και 
στα χρονοδιαγράµµατα σφιχτή. Αν µπορέσει µάλιστα 
να κλείσει την υποβολή αιτήσεων χωρίς να αρχίσουν 
πάλι οι παρατάσεις, του βγάζω το καπέλο!

  Σωτηρία του καπνέμπορα
ΠΛΟΥΣΙΑ σε εξαγγελίες η εβδοµάδα που πέρασε! Μετά 
το αγροτικό πετρέλαιο για το οποίο, παρεµπιπτόντως, α-
κούγεται πολλή γκρίνια, τέθηκε και στις συσκέψεις της 
πλατείας Βάθη θέµα ειδικής ενίσχυσης των κτηνοτρό-
φων µε 25 εκατ. ευρώ για την αγορά ζωοτροφών, Ανα-
κοινώθηκε επίσης κονδύλι ύψους 11,3 εκατ. ευρώ για 
τους καλλιεργητές καπνού. Ειδικά στον καπνό ο φόβος 
εγκατάλειψης της καλλιέργειας αρχίζει να αποδίδει.

        

  Vive la France
ΑΝ ∆ΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ, δεν θα πανηγύ-
ριζε ο Παπαγιαννίδης για τις γαλλικές ε-
ταιρείες και τις γαλλικές τράπεζες που έχουν 
µπει στην ουρά και περιµένουν να πάρουν «κοµµάτι» 
από τα 21 µεγάλα αρδευτικά έργα που θα γίνουν σε ι-
σάριθµες περιοχές  της χώρας και των οποίων ο προϋ-
πολογισµός κατασκευής µαζί µε τις δαπάνες λειτουρ-
γίας θα φτάσει, όπως λένε τα 4 δις ευρώ. Το θέµα είναι 
πόσο θα φθάσει το αρδευτικό νερό. Αν δούµε ότι µε τις 
σηµερινές τιµές λίγοι είναι αυτοί που πληρώνουν τους 
ΤΟΕΒ, σκεφθείτε τι θα γίνει µε τη… γαλλική σαµπάνια!   

  Τι απέγινε το Net Metering;
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ επίσης οι εξαγγελίες Παπαγιαννί-
δη για τις σφιχτές προθεσµίες που θα ακολουθήσουν 
σε λίγο καιρό και τα Σχέδια Βελτίωσης. Όµως µπορεί 
να µας πει κάποιος πως θα υλοποιηθούν στις προβλε-
πόµενες προθεσµίες τα έργα που σχετίζονται µε το Net 
Metering, όταν η ∆ΕΗ – ∆Ε∆∆ΗΕ κ.λ.π κάνουν κάτι χρό-
νια να δώσουν πρόσβαση στο δίκτυο και γραµµή σύν-
δεσης. Ισχύει αλήθεια η προτεραιότητα των αγροτών 
για την οποία µιλούσε όταν ήταν υφυπουργός Γεωρ-

γίας, ο φίλος µου, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, σήµερα, Κώστας Σκρέκας;

  Τσα! Ο Τάκης με τα λεμόνια
ΟΦΕΙΛΩ ΝΑ ΟΜΟΛΟΓΗΣΩ ότι εκείνη η πρόταση του… 
Τάκη µε τα Λεµόνια, για ειδικό διασταυρωτικό έλεγχο 
όλων όσοι παρουσιάζουν ιδιωτικά συµφωνητικά για 
µίσθωση βοσκοτόπων σε έκταση µεγαλύτερη των 100 
στρεµµάτων, έχει ενδιαφέρον. Αν θέλει κάποια στιγ-
µή ο ΟΠΕΚΕΠΕ να βάλει τέλος στους «εξωσχολικούς» 
που νέµονται το Εθνικό Απόθεµα και τις κοινοτικές ε-
πιδοτήσεις εν γένει. Οι παρόντες µου λένε πάντως ότι 
ο πρόεδρος του Οργανισµού Πληρωµών, δεν έδειξε ι-
διαίτερο ενθουσιασµό όταν την άκουσε.  

  Μάτια ερμητικά κλειστά
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ θα πρότεινα στην πολιτική ηγεσία των 
τριών Σ (Σπήλιο, Στύλιο, Σίµο),  αντί να ψάχνουν δεξιά 

και αριστερά για το πώς ξεκίνησε η κοµπί-
να µε το Εθνικό Απόθεµα και πώς τα 

µυηµένα ΚΥ∆ έχουν την πληροφό-
ρηση και δεν τρακάρει το ένα µε 

το άλλο και κάνουν την τέλεια 
µοιρασιά, ας κοιτάξουν προ-
σεκτικά στο site του υπουρ-
γείου (www.minagric.gr) σε 
ποιο Κέντρο Υποστήριξης ∆η-
λώσεων (ΚΥ∆)  που περιλαµ-
βάνεται στις τελευταίες καταγ-
γελίες έχουν ανατεθεί  τρία έρ-
γα α) «Επεξεργασία του Υπο-
βάθρου των ∆ασικών Χαρτών 
και ∆ηµιουργία Σχετικής Βά-
σης ∆εδοµένων Βοσκήσιµων 

Γαιών» β) «Καταγραφή, γεωχωρική κατανοµή επεξερ-
γασία και αξιολόγηση του ζωικού κεφαλαίου και κτη-
νιατρική βάση δεδοµένων», γ) «Καταγραφή των Περι-
οχών που Εφαρµόζονται Παραδοσιακές Τοπικές Πρα-
κτικές Βόσκησης». 

  Μυσταγωγία στα ΚΥΔ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ καθίσταται κα-
τανοητό ότι πήραν όλα τα δεδοµένα του χαρτογραφι-
κού υποβάθρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, την Κτηνιατρική Βάση 
και την διαχρονική στήριξη κάποιων από τις υπηρεσί-
ες του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κυβερνήσεις άλλαξαν αλλά η α-
γάπη για το Εθνικό Απόθεµα µένει. Έτσι µπήκαν οι βά-
σεις . Τα κείµενα πεπραγµένων έχουν κάτι φωτογρα-
φίες µε χάρτες πολύ καλύτερες από αυτές των καταγ-
γελιών. Εκεί καταλαβαίνει ο καθένας πώς εκπαιδευτή-
καν τα µυηµένα ΚΥ∆ να κόβουν τα βοσκοτόπια σε µε-
γάλα κοµµάτια και να τα µοιράζουν για Εθνικό Από-
θεµα.  Πάπυρος Larousse Britannica.

Αρδευτικό νερό σε τιµή 
σαµπάνιας

Στην ουρά για «κοµµάτι» από τα 21 
µεγάλα αρδευτικά έργα γαλλικές 

εταιρείες και τράπεζες
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«Ηλεκτροσόκ» προκαλούν στους παρα-
γωγούς οι λογαριασµοί ρεύµατος που 
έχουν αρχίσει να φτάνουν στα χέρια 
τους τις τελευταίες µέρες από τη ∆ΕΗ 
και αφορούν τις χρεώσεις για τη λει-
τουργία ποµονών άρδευσης. Τα ποσά 
που αντικρίζουν είναι «φουσκωµένα», 
σε σηµείο «παραζάλης» µε κύριο «υ-
πεύθυνο» τη ρήτρα αναπροσαρµογής, 
που αντιστοιχεί στις περισσότερες περι-
πτώσεις περίπου το 1/3 της συνολικής 
χρέωσης. Σε ανάλογα δυσµενή θέση 
θα περιέλθουν, όµως, και όσοι αγρό-
τες που εξυπηρετούνται από τους ΤΟ-
ΕΒ, καθώς η ισχυρή πίεση που ασκεί-
ται από τις ανατιµήσεις στην ενέργεια, 
φέρνει αυξήσεις – «φωτιά» και στις ει-
σφορές ανά στρέµµα, ενόψει της νέας 
αρδευτικής περιόδου του 2022.

«Είναι ένας σύγχρονος κεφαλικός 
φόρος στο αγροτικό ρεύµα. Μιλάµε για 
κανονική δίωξη των παραγωγών», α-
νέφερε στην Agrenda o Γιώργος Καρα-
γκιοζόπουλος, αγρότης από τη Μελίκη 
Ηµαθίας, ο οποίος ακόµη δεν µπορεί 
να συνέλθει από το «σοκ» που υπέστη 
όταν είδε το λογαριασµό της ∆ΕΗ για 
µία από τις τρεις ποµόνες που διατη-
ρεί για να αρδεύει τις καλλιέργειές του.

«Βλέπω τα νούµερα και έχω λαχτα-
ρήσει. Ο συνολικός λογαριασµός που 
µου ήρθε είναι 2.921 ευρώ και από αυ-
τά τα 1.040 ευρώ, είναι η ρήτρα ανα-
προσαρµογής, το νέο φασούλι µε το ο-
ποίο επιβαρύνουν το κόστος παραγω-
γής», εξήγησε ο ίδιος, προσθέτοντας 
ότι ανάλογα δυσάρεστες εκπλήξεις δέ-
χονται και οι άλλοι παραγωγοί στην 
περιοχή, που διαθέτουν γεωτρήσεις.

Σύµφωνα µε το συνοµιλητή µας οι 
αυξήσεις είναι υπέρογκες και για τη συ-
ντριπτική πλειονότητα των αγροτών, υ-
πάρχει αδυναµία πληρωµής της οφει-
λής τους. «Εδώ είχαµε επιδοτούµενο 
το αγροτικό ρεύµα και αγκοµαχούσα-
µε να το πληρώνουµε, πόσω µάλλον 
τώρα, που τα ποσά έχουν εκτοξευτεί. 
∆ηλαδή, τί κάνουν; Μας δίνουν µια έκ-

πτωση από τη µια πλευρά και µας την 
παίρνουν τρεις φορές επάνω από την 
άλλη;», διερωτήθηκε ο αγανακτισµέ-
νος παραγωγός, σηµειώνοντας πως 
πρέπει να υπάρξει στήριξη.

Για τροµερά υψηλά κόστη, µιλά και 
ο Τάσος Λιολιόπουλος παραγωγός α-
πό την περιοχή. «Οι αυξήσεις είναι αδι-
καιολόγητα µεγάλες. Μιλάµε για νού-
µερα που πραγµατικά ζαλίζουν. Μ’ αυ-
τά τα δεδοµένα για να µπορέσει κά-
ποιος να αρδεύσει επαρκώς την καλ-
λιέργειά του, είτε πρόκειται για βαµ-
βάκι, είτε για φρούτα, το κόστος από 
τα 30-40 ευρώ το στρέµµα που ήταν 
ως τώρα, θα ξεπεράσει τα 60 ευρώ το 
στρέµµα, µεσοσταθµικά για τα επιφα-
νειακά ύδατα. Γιατί αν µιλάµε για τα υ-
πόγεια που πρέπει να αντληθούν, εκεί 
πραγµατικά θα είναι να παρατήσεις το 
χωράφι», µας είπε ο κ. Λιολιόπουλος, 
επισηµαίνοντας πως «οµοίως ακρι-
βά στοιχίζει πλέον και το πετρέλαιο».

Ανήσυχος δηλώνει κι ο παραγωγός 
κηπευτικών Γιώργος Κατσικίνης από 
την Επανοµή Θεσσαλονίκης. «Σε εµάς 
οι λογαριασµοί δεν έχουν έρθει ακό-
µη, παρότι θα έπρεπε να τους έχουµε 
παραλάβει πριν από 1-2 µήνες. Φοβά-
µαι πως κάτι µαγειρεύουν και θα µας 
έρθει καµιά µεγάλη κατραπακιά», τόνι-
σε χαρακτηριστικά ο συνοµιλητής µας. 

Μέχρι τώρα ο κ. Κατσικίνης, που 
καλλιεργεί γύρω στα 40 στρέµµατα υ-
παίθρια και θερµοκηπιακά κηπευτικά, 
πληρώνει το χρόνο γύρω στα 5.000 – 
6.000 ευρώ για αγροτικό ρεύµα, αλλά 
όπως σηµειώνει «αν πάµε στα 8.000 
-9.000 ευρώ το χρόνο, είναι να το κλεί-

σουµε το µαγαζί ή να δουλεύουµε για 
τη ∆ΕΗ και την Εφορία».

Η «µπάλα» ωστόσο, αναπόφευκτα 
θα πάρει και τους παραγωγούς οι ο-
ποίοι εξυπηρετούνται από τους ΤΟΕΒ, 
καθώς οι αυξήσεις στο ρεύµα θα µετα-
κυλιστούν και σε εκείνους, προκαλώ-
ντας ντόµινο. «Με αυτά που συµβαί-
νουν στις αυξήσεις του ρεύµατος είναι 
λογική εξέλιξη να πάµε και σε αυξή-
σεις των εισφορών στους ΤΟΕΒ», ση-
µειώνει ο πρόεδρος του Οργανισµού 
ΤΟΕΒ Βασίλης Κανάκας, για να προ-
σθέσει πως είναι µια γενικευµένη τά-
ση, αλλά στο κατά πόσο µεγάλη θα εί-
ναι η αύξηση, το τοπίο θα ξεκαθαρίσει 
στις αρχές του χρόνου.

«Σκεφτόµαστε να πάµε σε αυξήσεις 
για την επόµενη σεζόν. Φέτος ήταν η 
χειρότερη χρονιά, µε το κόστος να αυ-
ξάνει στα 180.000 ευρώ, από τα περί-
που 150.000 ευρώ πέρυσι. Η πρόταση 
που συζητάµε, αλλά µένει να αποφα-
σιστεί και από τη γενική συνέλευση, 
είναι να πάµε από 28 ευρώ το στρέµ-
µα που βρίσκεται σήµερα η εισφορά, 
στα 40 ευρώ το στρέµµα, για να αντα-
πεξέλθουµε στις υποχρεώσεις µας», εί-
πε ο πρόεδρος του τοπικού ΤΟΕΒ Πρέ-
σπας, Μιχάλης Ναλµπαντίδης.

Υποχρεωµένοι να πάνε σε αυξήσεις 
εισφορών, δηλώνουν και από τον ΤΟ-
ΕΒ Γιαννιτσών, όπου η άρδευση γίνε-
ται µε κλειστό υπόγειο δίκτυο. «Λό-
γω των αυξήσεων της ∆ΕΗ, αλλά και 
της εκτεταµένης χρήσης του δικτύου, 
συνεπεία των καυσώνων που είχαµε 
το καλοκαίρι, το κόστος ανέβηκε στα 
700.000 ευρώ, από τα 500.000 ευρώ 
πέρυσι. Άρα πρέπει να ανεβάσουµε 
και εµείς το κόστος εισφοράς για να 
καλύψουµε τις ανάγκες µας», σηµειώ-
νει ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ Γιαννιτσών, 
Νίκος Κουµαρτζούδης. Σύµφωνα µε 
τον ίδιο αποφάσεις θα ληφθούν την 

άνοιξη, αλλά «για να µπορέσουµε να 
ανταπεξέλθουµε, το λιγότερο απαιτεί-
ται να αυξηθεί η εισφορά κατά 3-4 ευ-
ρώ το στρέµµα, από τα 24 ευρώ, που 
τιµολογείται σήµερα. Το κακό είναι 
πως οι αυξήσεις αυτές θα έρθουν να 
προστεθούν σε εκείνες στα λιπάσµα-
τα, τους σπόρους και τα σκευάσµατα, 
που θα διπλασιάσουν το κόστος πα-
ραγωγής και δεν ξέρω πώς θα καλλι-
εργήσει ο κόσµος».

Αυξήσεις που µπορεί να είναι µεγά-
λες εάν δεν δοθεί κάποια επιδότηση 
στο αγροτικό ρεύµα, προβλέπει και ο 
Στέργιος Τόπης, πρόεδρος του ΤΟΕΒ 
Σκυλιτσίου στη Βέροια, όπου φέτος η 
δαπάνη για το ηλεκτρικό του Οργανι-
σµού εκτοξεύτηκε στα 225.000 ευρώ, 
από τα 145.000 ευρώ πέρυσι. «Κρα-
τούσαµε τις εισφορές µε νύχια και µε 
δόντια στα 22 ευρώ το στρέµµα, αλλά 
φέτος δεν θα µπορέσουµε να καλύ-
ψουµε το κόστος για τη ∆ΕΗ και για το 
2022 υπολογίζουµε να τις αυξήσουµε 
στα 26-27 ευρώ το στρέµµα», ανέφερε 
χαρακτηριστικά.

Και το ΤΟΕΒ Νησίου, στην Ηµαθία 
προσανατολίζεται να αυξήσει την ει-
σφορά κατά 1 ευρώ το στρέµµα ενόψει 
της αρδευτικής σεζόν του 2022, που 
σηµαίνει πως από τα 25 ευρώ που εί-
ναι σήµερα, θα πάει στα 26 ευρώ το 
στρέµµα, ώστε να αντιµετωπιστούν οι 
αυξήσεις της ∆ΕΗ, αλλά και της κατα-
νάλωσης νερού, που καταγράφηκε 
φέτος συνεπεία του καύσωνα. «Μέχρι 
πέρυσι πληρώναµε γύρω στα 60.000 
ευρώ για ρεύµα στη ∆ΕΗ και φέτος το 
ποσό εκτοξεύτηκε στα 150.000 ευρώ, 
καθώς το καλοκαίρι το δίκτυο δεν στα-
µάτησε ούτε µέρα να δουλεύει», ανέ-
φερε ο παραγωγός και µέλος του ∆.Σ. 
του ΤΟΕΒ Νησίου, Παναγιώτης Μεσα-
λάς, προβλέποντας πως «όλα τα ΤΟΕΒ 
θα προβούν σε αυξήσεις για το 2022».

Ανατιμήσεις στο 
ρεύμα, αυξήσεις 

εισφορών 
από τους ΤΟΕΒ
Οι αυξήσεις «φωτιά» θα μετακυλιστούν 
και στους παραγωγούς από τους ΤΟΕΒ

Ντόμινο
«Με αυτά που συµβαίνουν στις 
αυξήσεις του ρεύµατος είναι 
λογική εξέλιξη να πάµε και σε 
αυξήσεις των εισφορών», λένε 
από τα κατά τόπους ΤΟΕΒ.

Ρήτρα
Από το συνολικό λογαριασµό της 
∆ΕΗ, ένα µεγάλο ποσό είναι η 
ρήτρα αναπροσαρµογής, το νέο 
φασούλι µε το οποίο 
επιβαρύνουν το κόστος 
παραγωγής, λένε οι αγρότες.

Άρδευση
Για να µπορέσει κάποιος να 
αρδεύσει επαρκώς την 
καλλιέργειά του, είτε πρόκειται 
για βαµβάκι, είτε για φρούτα, το 
κόστος από τα 30-40 ευρώ το 
στρέµµα που ήταν ως τώρα, θα 
ξεπεράσει τα 60 ευρώ το 
στρέµµα, µεσοσταθµικά για τα 
επιφανειακά ύδατα.

Αδυναµία πληρωµής
Οι αυξήσεις στο ρεύµα 

είναι υπέρογκες και για τη 
συντριπτική πλειονότητα των 
αγροτών, υπάρχει αδυναµία 
πληρωµής της οφειλής τους



Φεστιβάλ ελληνικού
µελιού και φέτος
3 µε 5 ∆εκεµβρίου
Το 12ο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού και Προϊόντων 
Μέλισσας θα διεξαχθεί στο ΣΕΦ στις 3, 4 και 5 
∆εκεµβρίου, µε στόχο την προβολή και ανάδειξη του 
µελιού και των προϊόντων µε βάση αυτό. Το Φεστιβάλ 
αποτελεί τη µεγαλύτερη εκδήλωση του κλάδου που 
γίνεται στην Ελλάδα. Αποτελεί τον τόπο συνάντησης 

των ανθρώπων της µελισσοκοµίας και έναν άριστο 
τρόπος για την προβολή του Ελληνικού µελιού τόσο 
στους χώρους εστίασης και εµπορίας όσο και στο 
καταναλωτικό κοινό, που κατακλύζουν κάθε χρόνο 
τους χώρους της έκθεσης, ενώ παράλληλα µε το 
Φεστιβάλ, διοργανώνεται ο 2ος ∆ιαγωνισµός 
Ελληνικού Μελιού Ανώτερης Ποιότητας. 
Πληροφορίες στο http://greekhoneyfestival.gr/site/
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Το 2ο Συνέδριο
Οινοτουρισµού
Την Κυριακή 14 Νοεµβρίου τα οινοποιεία των 
∆ρόµων του Κρασιού της Ελλάδας, συµµετέχουν, 
στην Παγκόσµια Ηµέρα Οινοτουρισµού. Το µεσηµέρι 
του Σαββάτου θα ξεκινήσει το συνέδριο µε οµιλία 
από τον υφυπουργό Γιώργο Αµυρά και θα 
ακολουθήσει σχετική συζήτηση µε τη συµµετοχή 
ειδικών του κλάδου του οίνου και του οινοτουρισµού, 
ενώ την Κυριακή 14 Νοεµβρίου θα γίνει επίσκεψη 
στο Νυµφαίο. Θα πραγµατοποιηθεί επίσης επίσκεψη 
στο Κτήµα ΑΛΦΑ, σε Εργαστήριο Πιπεριάς 
Ναουµίδη µε γευστική δοκιµή δοκιµή κρασιών 
Vegoritiswines, επίσκεψη στο ιστορικό οινοποιείο 
του ΑΣΕΠ Αµυνταίου, στο Κτήµα ∆ηµόπουλος µε 
επίσκεψη στον αµπελώνα και το οινοποιείο και 
γευστική δοκιµή οίνων ∆υτικής Μακεδονίας.

∆ιεθνής πράσινη 
εβδοµάδα 21 
µε 30 Ιανουαρίου
Tις πύλες της θα ανοίξει από 
τις 21 έως τις 30 Ιανουαρίου 
2022 η 87η ∆ιεθνής Έκθεση 
Τροφίµων και Αγροτικών 
Παραδοσιακών Προϊόντων µε 
απευθείας πώληση στο κοινό, 
International Green Week 
Berlin 2022, που 
πραγµατοποιείται στον 
Εκθεσιακό Οργανισµό του 
Βερολίνου, τον οποίο 
αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα 
το Ελληνογερµανικό 
Εµπορικό και Βιοµηχανικό 
Επιµελητήριο.
Περισσότερες πληροφορίες 
στο www.gruenewoche.de/
en/exhibit/preparation/.

ΑΜΥΝΤΑΙΟ

ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΣΕΦ

∆ιεθνής έκθεση 
συσκευασίας 
στις 23-25 Νοεµβρίου
Μία από τις µεγαλύτερες εκθέσεις 
τυποποίησης και συσκευασίας 
ανοίγει τις πύλες της από τις 23 
έως τις 25 Νοεµβρίου στην 
Σανγκάη, απευθυνόµενη σε ένα 
ευρύ φάσµα επαγγελµατιών (Β2Β) 
µε έµφαση στους κατασκευαστές 
και παραγωγούς τυποποιηµένων 
τροφίµων. Η είσοδος επιτρέπεται 
µόνο σε ενήλικα άτοµα, θα 
πραγµατοποιηθεί στο Shanghai 
New International Expo Center 
(SNIEC), ενώ η προεγγραφή είναι 
απαραίτητη για την εξασφάλιση 
εισιτηρίου. Οι ώρες λειτουργίας της 
έκθεσης είναι 09:00 µε 16:30 τις 
δύο πρώτες µέρες και 09:20 µε 
15:00 στις 25 Νοεµβρίου. Για 
περισσότερες πληροφορίες στο 
www.swop-online.com/en

ΣΑΓΚΑΗ
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται 50 γνήσιες αίγες ανγκλονούµπια 
ετοιµόγεννες.Τηλ.6955/316314.

Πωλούνται πρόβατα ,τρία αρσενικά ράτσας 
Ασαφ,2 µπέλα και ένα κοκκινοκέφαλο 7 µη-
νών. Τηλ.6985/692012.

Πωλούνται 50 γίδες βελτιωµένες,περιοχή 
Καλαβρύτων Τηλ.6972/847648.

Πωλούνται 150 αρνιά καθαρόαιµα Λα-
κόν ,4 µηνών από πιστοποιηµένους γονεις. 
Τηλ.6974/311730.

Πωλούνται 150 αρνιά καθαρόαιµα Λα-
κόν ,4 µηνών από πιστοποιηµένους γονεις. 
Τηλ.6974/311730.

Πωλούνται 140 πρόβατα ετοιµόγεννα.
Τηλ.6972/847648.

Πωλούνται αρνιά Λακον 60 ηµερών αρ-
σενικά και θηλυκά από µάνες υψηλής γα-
λακτοπαραγωγής περιοχή Λάρισας.
Τηλ.6973/722978.

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

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

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

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

Πωλούνται πρόβατα Asaf, περιοχή Γιαννι-
τσών. κος Θεόδωρος. Τηλ. 6986/901829.

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

Πωλούνται εξαιρετικής ποιότητας αρσενικά 
µοσχαράκια ηλικίας 5 έως 6 µηνών ελληνι-
κής εκτροφής. Περιοχή Κεντρικής Μακεδο-
νίας.Τηλ.6947/728582.

Πωλούνται αρσενικά µοσχαράκια εξαιρετι-
κής ποιότητας ηλικίας 5 έως 6 µηνών από ελ-
ληνική εκτροφή. Περιοχή Κεντρικής Μακεδο-
νίας.Τηλ.6947/728582.

Πωλείται κτηνοτροφική επιχείρηση σε λει-
τουργία, πλήρως αδειοδοτηµένη σε αγρο-
τεµάχιο 53 στρεµµάτων, κτιριακές εγκατα-
στάσεις µε πλήρη, υπερσύγχρονο εξοπλισµό 
και υποδοµές, κατσίκες επιλογής µε εξαιρε-
τικό γεννητικό υλικό. Σε κόµβο της Εγνατίας 
οδού, οι χρήσεις γης είναι συµβατές για οιαν-
δήποτε δραστηριότητα (κτηνοτροφία , καθε-
τοποίηση ,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 
Γαλλία, περιοχή Λάρισα.Τηλ. 6947/457656.

Πωλούνται αρσενικά µοσχάρια ελληνικής 
εκτροφής µε ελληνικά διαβατήρια. Περιοχή 
Νοµού Ηµαθίας. Τηλ. 6974/930677.

Πωλούνται µοσχίδες Λιµουζιν υψηλής κρεο-
παραγωγής περίπου 12 µηνών. Περιοχή Σερ-
ρών τηλ.6906/779402. 

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

Πωλούνται αγελάδες κρεατοπαραγωγής φυ-
λής Σβιτς και κόκκινες , 50 ζώα , τα 35 γεννη-
µένα. Περιοχή Βοιωτίας. Τηλ 6944/340117.

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

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

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

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

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

Πωλούνται 15 µοσχίδες θηλυκά και αρσε-
νικά περιοχή Αµφιλοχίας.Τηλ.6937/215115.

Πωλούνται πρόβατα λακόν και 60 ζυγού-
ρια λακόν, γίδια µούρθια, ζαάνεν, αλπίν, αγε-
λάδες λιµουζίν για κρεατοπαραγωγή και γα-
λακτοφόρα.Πωλούνται και δικαιώµατα. Τηλ. 
6906/869090 

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

Πωλούνται 150 πρόβατα καραγκούνικα 
100 ευρώ το ένα. Περιοχή Γρεβενά. Τηλ. 
6947/004517.

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

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

Ενοικιάζεται κτηνοτροφική εγκατάσταση 
αδειοδοτούµενη 20χ38=760 τ.µ. σε ιδιό-
κτητο χώρο µε ρεύµα και νερό. Θεσσαλονί-
κη 6948102420, 6942226598 

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

Πωλούνται 80 πρόβατα διασταυρωµέ-
να, γεννάνε τέλη Οκτωβρίου, 130 ευρώ το 
καθένα, τιµή συζητήσιµη. Περιοχή Αίγιο.
Τηλ.6987/505910.

Πωλούνται αρνάδες από µάνες υψηλών απο-
δόσεων ράτσας Φριζάρτας και Αβάσι, περιοχή 
Λαµίας.Τηλ.6932/634495.

Πωλούνται 50 πρόβατα γερµανοχιώτικα ετοι-
µόγεννα, τιµή 100 ευρώ. Τηλ.6906/032444.

Πωλείται κριάρι Λακόν ,νοµού Μεσσηνίας.
Τηλ.6970/683840. 

ΖΗΤΗΣΗ

Zητούνται δικαιώµατα για βοσκότοπο( ζώα, 
πρόβατα,αγελάδες).Τηλ.6978/023728.

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

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

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

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται 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

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

Πωλούνται βιολογικές µπάλες στρογγυλές 
από ενσίρωµα τριφυλλιού, ενσίρωµα βίκος-
µπιζέλι- βρώµη. Περιοχή Θεσσαλονίκης. ∆υ-
νατότητα µεταφοράς στο χώρο σας. Tιµή ευ-
καιρίας. Τηλ.6944/568240.

Πωλείται βιολογικό τριφύλλι σε µικρές µπά-
λες µε πιστοποιητικά. Τηλ.6985/556637.

Πωλούνται σκόρδα Μαδαγασκάρης κατάλ-
ληλα για πρώιµη συγκοµιδή.Τηλ.6972295733

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

Πωλείται φασόλι και ρεβίθι µέτριο από ελ-
ληνικές ποικιλίες βραστερό, βιολογικό, χο-
ντρική, λιανική καθώς και για σπορά. ∆ια-
νοµή σε όλη την Ελλάδα. Περιοχή Σερρών. 
Τηλ.6987/310440.

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

Πωλείται βίκος µπιζέλι καθαρισµένος για 
παραγωγή κτηνοτροφικού σανό για ζώα και 
χλωρή λίπανση, βελτίωση εδάφους, ελιές,α-
µπέλι, δενδρώδη.Τηλ.6948/423151. 

Πωλείται γλυκάνισος παραδοσιακός και 
αρωµατικός κατάλληλος για τσίπουρο, αιθε-
ριο έλαιο και θεραπεία από το βήχα, περιοχή 
Επανοµή Θεσσαλονίκης.Τηλ.6978/566420.

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

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

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

Πωλούνται αχλάδια µεγαλόκαρπα ποικιλίας 
σίσσυ και sanda maria προς ένα ευρώ το κιλό. 
Περιοχή Σέρρες. Τηλ. 6937/253885

Πωλείται βρώσιµη βρώµη. Τηλ. 
6944/985675.

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

Πωλείται βίκος, φακή και µπιζέλι για σπόρο. 
Περιοχή Λάρισα. 6932/372270.

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

Πωλείται τριφυλλόσπορος πολυετής, τριορι-
σµένος, περιοχή Σερρών.Τηλ.6942/620576.

Πωλείται βίκος ποικιλίας Ζέφυρος καθαρι-
σµένος,σακιασµένος.Τηλ.6932/372280.

Πωλείται βιολογικό καλαµπόκι και τριφύλλι 
µε πιστοποίηση ΒΙΟΕΛΛΑΣ.Περιοχή Ναυπά-
κτου.Τηλ. 6976/288400

Πωλούνται 60 µπάλες άχυρα στρογγυλά 15 
ευρώ το τεµάχιο. Θεσσαλονίκη 6948102420, 
6942226598

Πωλείται µαλακό σιτάρι περιοχή Ναυπάκτου.
Τηλ.6976/288400.

Πωλείται σιτάρι σπόρος πρωτοετές R2, κα-
θαρισµένος,απολυµασµένος, ποικιλίας ΣΙΜΕ-
ΤΟ,διασταυρωµένος,πολύ παραγωγικός κόκ-
κινου χρώµατος µε πολλή πρωτείνη από πα-
ραγωγό. Τηλ.6972/285256. 6974/313224.

Πωλείται µπιζέλι ποικιλίας Ολύµπου.
Τηλ.6932/372270.

ΖΗΤΗΣΗ

Zητούνται δικαιώµατα για χωρά-
φια (καλαµπόκι, βαµβάκι, σιτάρι κλπ).
Τηλ.6978/023728.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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

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

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

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

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

Eνοικιάζεται ελαιώνας µε 3.500 δέντρα µε 
ελιές καλαµών σε έκταση 100 στρεµµάτων, 
καλοδιατηρηµένος µε αυτόµατο πότισµα στην 
περιοχή Μεσολογγίου. Τηλ.6942/228503.

Προσφέρεται έκταση 150 στρεµµάτων για 
πώληση ή ενοικίαση µε καρυδιές, περιφραγ-
µένο σε άριστη κατάσταση. Περιοχή Αιτωλο-
ακαρνανίας. Τηλ.6942/228503.

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

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

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

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

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

Πωλείται αγροτεµάχιο 20 στρεµµάτων ξηρι-
κό.Περιοχή νοµός Φθιώτιδας Μελιταία ∆οµο-
κού,Θέση Καράπλα. Είναι κατάλληλο για φω-
τοβολταικό πάρκο(έχει κοντά ρεύµα) και για 
οποιαδήποτε καλλιέργεια. Τιµή 30.000 ευρώ. 
Τηλ.6995/309580.

Ενοικιάζονται 12 στρέµµατα στα Οινόφυ-
τα Βοιωτίας σε αγρότες ή κτηνοτρόφους για 
αντίστοιχες εργασίες. Τηλ. 6944 252 180

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται καφάσια σιδερένια για αιγοπρό-
βατα γαλβανιζέ µε κοπάνα θήκη 13 τεµάχια 
αξίας 1.200 ευρώ. Περιοχή Θεσσαλονίκη 
Τηλ. 6948/102420, 6942/226598. 

Πωλούνται κοπάνες γαβανιζέ για αιγοπρό-
βατα 15 τεµάχια 1.500 ευρώ. Θεσσαλονίκη 
6948/102420, 6942/226598.

Πωλείται βυτίο νερού για πότισµα αιγοπροβά-
των 3,5 τόνων. Θεσσαλονίκη 6948/102420, 
6942/226598.

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

Πωλείται άροτρο τρίυνο 12άρι, ψηλοστάβα-
ρο. Τιµή 300 ευρώ. Τηλ. 2310/711133. 

Πωλούνται 2.500 κεραµίδια σε άριστη κατά-
σταση. Νοµός Πρέβεζας.Τηλ.6987/072325.

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

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

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

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

Πωλείται ένα νύχι εφτάρι µε ιταλικά στα-
βάρια 2 µέτρων. Περιοχή Πιερίας. Τηλ. 
6980/001606. 

Πωλείται πλατφόρµα 5 τόνων µε ανατροπή 
και διπλές ρόδες.Τηλ.6983/717473. 

Πωλείται ψεκαστικό θερµοκηπίου και θεια-
φιστήρας Tηλ. 6980/001606. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Πωλείται τρακτέρ UNIVERSAL 55 ίππων µε 
φρέζα βαρέως τύπου και πλατφόρµα σε άρι-
στη κατάσταση. Περιοχή ∆ήλεσι Βοιωτίας. Τι-
µή 4500 ευρώ. Τηλ.6942/228503.

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

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

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

Πωλούνται αγροτικά εργαλεία,τρακτέρ 
Belarus,σπαρτική µηχανή για σιτάρι, δισκο-
σβάρνα ,καλλιεργητής βάµβακος,σκαλιστή-
ρι, καλλιεργητής ρίπερ,χωνί λιπάσµατος 
και ένα ραντιστικό 500αρι.Τιµή ευκαιρίας. 
Τηλ.6974/410304. 2392/031829.

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

Πωλούνται ρίπερ µάρκας Ζορµπά 7 νύχια, 
καλλιεργητής 20 δοντιών, καρούλι Αρβανι-
τίδη 300 µέτρων 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. Πε-
ριοχή Φαρσάλων. Τηλ.6944/985675.

Πωλείται πρέσα Welger 530 µε σκοινί και 
ένα χορτοκοπτικό µάρκας Krone 2,8 αναρτώ-
µενο.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 σπαστήρας δηµητριακών µε 50 
ίππους µοτέρ και λίγες ώρες εργασίας.
Τηλ.6993/919022.

Πωλούνται πλατφόρµα, ρίπερ περιοχή Σίν-
δος. Τηλ.: 6972/366043. 

Πωλείται χορτοσυλλέκτης µε 9 µπράτσα. Πε-
ριοχή Χαλκιδική. Τηλ. 6982/776003. 

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 δι-
ακίνησης πολλαπλασιαστικού υλικού , µε 
έδρα το Νησέλι Αλεξάνδρειας (Ηµαθία) ζη-
τεί ΓΕΩΠΟΝΟ για τη στελέχωση του τµή-
µατος πωλήσεων µε περιοχής ευθύνης την 
Βόρεια Ελλάδα και Θεσσαλία. Αποστολή βι-
ογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
cv@vitrohellas.gr µε αναγραφή στο θέµα 
του email “Γεωπόνος”.
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ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Μια θαυµάσια ευκαιρία για περιηγή-
σεις σε αµπελοοινικές περιοχές και γε-
νικότερα µύησης στον µαγευτικό κό-
σµο του κρασιού αποτελεί η Παγκό-
σµια Ηµέρα Οινοτουρισµού που γιορ-
τάζεται την Κυριακή 14 Νοεµβρίου. 

Η Ηµέρα Οινοτουρισµού θεσµο-
θετήθηκε το 2009, ως Ευρωπαϊκή η-
µέρα Οινοτουρισµού, και εορτάζεται 
κάθε χρόνο τη δεύτερη Κυριακή του 
Νοεµβρίου. Από το 2019 εορτάζεται 
σε παγκόσµιο επίπεδο.

Μάλιστα, τα οινοποιεία των ∆ρόµων 
του Κρασιού της Ελλάδας, συµµετέ-
χουν, στην Παγκόσµια Ηµέρα Οινο-
τουρισµού, ενώ οι επισκέπτες των οι-
νοποιείων θα έχουν την ευκαιρία να 
περιηγηθούν στις αµπελοοινικές πε-
ριοχές, να γνωρίσουν τους Έλληνες 
οινοπαραγωγούς, να απολαύσουν 
το τοπίο στους πανέµορφους αµπε-
λώνες, να ξεναγηθούν στους χώρους 
παραγωγής, ωρίµανσης και παλαίω-
σης οίνων, να δοκιµάσουν νέες και 
παλαιωµένες σοδειές, αλλά και να ε-
νηµερωθούν για τα φρέσκα κρασιά 
του φετινού τρύγου που µόλις ολο-
κληρώθηκε.

Στον εορτασµό της «Παγκόσµιας 
Ηµέρας Οινοτουρισµού» συµµετέ-
χουν όλες οι περιφερειακές ενώσεις 

οινοπαραγωγών της χώρας µας και 
συγκεκριµένα:
 Η Ένωση Οινοπαραγωγών «Οινο-

ποιοί Βορείου Ελλάδος»
 Η Ένωση Οινοπαραγωγών Κεντρι-

κής Ελλάδας
 Η Ένωση Οινοπαραγωγών Αµπε-

λώνα Αττικής
 Η Ένωση Οινοπαραγωγών Αµπε-

λώνα Πελοποννήσου
 Η Ένωση Οινοποιών Αµπελουργών 

Νήσων Αιγαίου
 Το ∆ίκτυο Οινοποιών Κρήτης

Οι επισκέψεις στα οινοποιεία των 
οινοτουριστικών δικτύων είναι δωρε-
άν και θα πραγµατοποιούνται από τις 
11 το πρωί έως τις 5 το απόγευµα, ε-
νώ θα τηρούνται τα προβλεπόµενα υ-
γειονοµικά πρωτόκολλα στο πλαίσιο 
της λήψης µέτρων έναντι του κορω-
νοιού COVID – 19. 

Να σηµειωθεί ότι στο Αµύνταιο Φλώ-
ρινας θα πραγµατοποιηθεί το 2ο Συ-
νέδριο Οινοτουρισµού, µε τίτλο «Συ-
νεργείες οινοτουρισµού µε άλλες θε-
µατικές ενότητες» 13 - 14 Νοεµβρίου.

∆ωρεάν
Οι επισκέψεις στα οινοποιεία 

των οινοτουριστικών δικτύων 
είναι δωρεάν και θα πραγ-

µατοποιούνται από τις 11 το 
πρωί έως τις 5 το απόγευµα

Στο διαγωνισµό BASF νίκη
Stymon Natural Products
Η Stymon Natural Products 
ανακηρύχθηκε νικήτρια του 
διαγωνισµού Innovation Hub 2021 
που διοργάνωσε η BASF στις 9 
Νοεµβρίου, µε τον Σύνδεσµο 
Ελληνικών Χηµικών Βιοµηχανιών. 
Η νεοφυής επιχείρηση εντυπωσίασε 
µε την καινοτόµο ιδέα της για τη 
µετατροπή φυτικών αποβλήτων 
από τα ελαιοτριβεία σε προϊόντα 
υψηλής αξίας και ποιότητας για 
τον αγροδιατροφικό κλάδο και 
τη βιοµηχανία ζωοτροφών.

Αιτήσεις έως 25 Νοεµβρίου
για την «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ»
Η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων 
για τη συµµετοχή τους στο 
επιδοτούµενο πρόγραµµα 
κατάρτισης ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ που 
υλοποιεί η ΚΕΟΣΟΕ, παρέχεται σε 
όλους του εργαζόµενους του 
ιδιωτικού τοµέα, έως την Πέµπτη 
25 Νοεµβρίου 2021 (15:00). Η 
επιδοτούµενη κατάρτιση αφορά 
εκπαιδευτικά προγράµµατα για: 
Γευσιγνώστες Οίνων, στέλεχοι 
Marketing, στέλεχος Ανάπτυξης 
Οινοτουρισµού κ.α.

Αγροτικός εξηλεκτρισµός
σε µονάδες στη Θεσσαλία
Εικοσιπέντε αγροτικές µονάδες, 
ποιµνιοστάσια και βουστάσια 
εντάσσονται στο Πρόγραµµα 
Αγροτικού Εξηλεκτρισµού της 
Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας 
προϋπολογισµού 339.589 ευρώ, 
όπως ενέκρινε η Τοπική Επιτροπή 
Αγροτικού Εξηλεκτρισµού. Μέσω 
του προγράµµατος χρηµατοδοτείται 
η κατασκευή δικτύων για την 
ηλεκτροδότηση εγκαταστάσεων 
αγροτικών εκµεταλλεύσεων 
φυτικής και ζωικής παραγωγής.  

Αντιδιαβρωτικά έργα 
στην πυρόπληκτη Εύβοια
Το ποσοστό υλοποίησης των 
αντιδιαβρωτικών έργων στις 
πυρόπληκτες περιοχές της 
Εύβοιας υπερβαίνει το 50% και 
εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές 
συνθήκες το σύνολο των εργασιών 
θα έχει ολοκληρωθεί έως τις 
15 ∆εκεµβρίου 2021. Αυτό 
προέκυψε κατά την αυτοψία στις 
περιοχές της Βόρειας Εύβοιας, 
του υπουργού και υφυπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Κ. Σκρέκα και ο Γ. Αµυρά.

Οι επισκέπτες των οινοποιείων θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν στις αµπελοοινικές περιοχές, 
να γνωρίσουν τους Έλληνες οινοπαραγωγούς και να δοκιµάσουν νέες και παλαιωµένες σοδειές.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Ο Οινοτουρισμός 
γιορτάζει την Κυριακή
Στην Παγκόσμια Ημέρα Οινοτουρισμού στις 14 Νοεμβρίου 
συμμετέχουν οινοποιεία και οι περιφερειακές ενώσεις

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

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

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

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

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

Εταιρεία παραγωγής και εµπορίας χηµικών 
προϊόντων µε έδρα την Θεσσαλονίκη, αναζητά 
εξωτερικό συνεργάτη για την υποστήριξη και 
προώθηση των προϊόντων της σε κτηνοτροφι-
κές µονάδες στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσα-
λίας (καθαριστικά - απολυµαντικά). Email επικοι-
νωνίας: info.tchemical@gmail.com 

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 Θεσσαλονί-
κης.Τηλ.6972/366043.

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

Πωλείται ένα αναστρεφόµενο άροτρο 
3υνο,πολλούς καλλιεργητές και άλλα εργαλεία, 
σε τιµή ευκαιρίας. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονί-
κης. Τηλ.6972/366043.

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

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

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

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

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

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

Πωλείται φυτευτική µηχανή Fender 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 περιο-
χή Λαγκαδά. Τηλ. 6944/877852 

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

Πωλείται σφυρόµυλος µε χαρµανιέρα. Περιο-
χή Λαγκαδά. Τηλ 6944/877852.

Πωλούνται 2 µπεκ ρίβερ µεγάλα, 3 µπεκ ρί-
βερ µικρά, 1 καλλιεργητής πλάτους 2,5 µέ-
τρα,όλα µεταχειρισµένα σε τιµή ευκαιρί-
ας.Περιοχή Αµπελιές Γιαννιτσών Ν.Πέλλας.
Τηλ.2382/094362. Τηλ.6996/549486.

Πωλείται τρακτέρ δενδροκοµικό Deutz 
Agrolux F80, 88 ίππων, 4x4 µε 480 ώρες 
χρήσης και όλα τα παρελκόµενα, βυτίο,φρέ-
ζα,τουρµπίνα,σπαστήρας. Φυλάσσεται σε γκα-
ράζ.Τηλ.6937/668219.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητείται γεννήτρια κλειστού τύπου, πετρέ-
λαιο, από 15 KVA (1.500 στροφές). Τηλ. 
6974037597

Ζητείται τρακτέρ µεταχειρισµένο σε καλή κα-
τάσταση 4x4. Τηλ. 6943/457861
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Με το Δρομέα 
στο στήθος
Ξεκινά ο 38ος Αυθεντικός Μαραθώνιος 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Ο Αυθεντικός Μαραθώνιος επιστρέ-
φει και θα διεξαχθεί στις 13 και 14 
Νοεµβρίου. Εκτός από τον αγώνα 
στην κλασική διαδροµή θα περι-
λαµβάνει και δροµικά αγωνίσµατα 
σε 10 χλµ και 5 χλµ. O ∆ροµέας, το 
εµβληµατικό γλυπτό του Κώστα Βα-
ρώτσου, που έχει ταυτιστεί µε τους 
συµµετέχοντες στον Αυθεντικό Μα-
ραθώνιο της Αθήνας, θα κοσµεί το 
στρογγυλό µετάλλιο στη µία του ό-
ψη. Ο 38ος Μαραθώνιος θα ξεκινή-
σει από το  Στάδιο Μαραθώνα.  Τα 
πρώτα 4 χλµ. Θα είναι επί της Λε-
ωφόρου Μαραθώνα, και µετά  οι 
δροµείς θα ακολουθήσουν τη δια-

δροµή προς Νέα Μάκρη και Ραφή-
να (15χλµ.). Μετά θα φτάσουν στο 
Πικέρµι, όπου οι αθλητές θα έχουν 
διανύσει περίπου τη µισή απόσταση 
(21.1 χλµ).  Το πιο δύσκολο κοµµά-
τι της διαδροµής θα ξεκινήσει από 
τον Γέρακα καθώς ο δρόµος θα εί-
ναι ανηφορικός. 

Αργότερα οι  δροµείς θα συναντή-
σουν µία απότοµη κατηφόρα µέχρι 
την Πλατεία της Αγίας Παρασκευής, 
µπαίνοντας στη συνέχει στη Λεω-
φόρο Μεσογείων και περνώντας α-
πό τις περιοχές Χαλανδρίου και Χο-
λαργού (35χλµ). Τέλος οι δροµείς 
θα τρέξουν προς τη Λεωφόρο Βασ. 
Σοφίας,  µετά στην οδό Ηρώδου Ατ-
τικού και θα τερµατίσουν στο Πανα-
θηναϊκό Στάδιο.

Η UPL Ltd ανακηρύχθηκε περιφερειακός 
υποστηρικτής του Παγκόσµιου Κυπέλλου της FIFA 
2022 στο Κατάρ. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων 
της για το παγκόσµιο κύπελλο η UPL, πρόκειται να 
επενδύσει σε πρακτικές βιώσιµης γεωργίας και 
ανάπτυξη δράσεων, µε στόχο τη µείωση των 
εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα στη Νότια Αµερική.

Υποστηρικτής του
Μουντιάλ η UPL  

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 (Προκριµατικά Μουντιάλ)

Βοσνία – Φινλανδία 16.00 COSMOTE SPORT 2 HD

Νορβηγία – Λετονία 19.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Μπάσκετ (Basket League)

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 20.00 ΕΡΤ 3

Formula 1 (Βραζιλία)

Κατατακτήριες δοκιµές 21.20 COSMOTE SPORT 5 HD

Τένις (Next Gen ATP Finals 2021)

Τελικός 22.00 COSMOTE SPORT 6 HD

38ος Μαραθώνιος Αθήνας

Αγώνας 08.45 ΕΡΤ3

Τένις (ATP Finals Τορινο)

Round Robin 15.00 COSMOTE SPORT 6 HD

Formula 1 (Βραζιλία)

Αγώνας 18.50 ΕΡΤ2

Μπάσκετ (Basket League)

Ολυµπιακός – ΠΑΟΚ 20.00 ΕΡΤ 3

Ποδόσφαιρο (Προκριµατικά Μουντιάλ)

Ελλάδα – Κόσοβο 21.45 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Προκριµατικά Μουντιάλ)

Βοσνία – Φινλανδία 16.00 COSMOTE SPORT 2 HD

Νορβηγία – Λετονία 19.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Μπάσκετ (Basket League)

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 20.00 ΕΡΤ 3

Formula 1 (Βραζιλία)

Κατατακτήριες δοκιµές 21.20 COSMOTE SPORT 5 HD

Τένις (Next Gen ATP Finals 2021)

Τελικός 22.00 COSMOTE SPORT 6 HD

38ος Μαραθώνιος Αθήνας

Αγώνας 08.45 ΕΡΤ3

Τένις (ATP Finals Τορινο)

Round Robin 15.00 COSMOTE SPORT 6 HD

Formula 1 (Βραζιλία)

Αγώνας 18.50 ΕΡΤ2

Μπάσκετ (Basket League)

Ολυµπιακός – ΠΑΟΚ 20.00 ΕΡΤ 3

Ποδόσφαιρο (Προκριµατικά Μουντιάλ)

Ελλάδα – Κόσοβο 21.45 COSMOTE SPORT 1 HD

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Κυριακή 14 Νοεµβρίου

Σάββατο 13 Νοεµβρίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
∆ιαιρεί τις 
αγροτικές κοινωνίες  
η «μισή» απόφαση  
για φθηνό πετρέλαιο

Τρίτο πρόσωπο    
για το Προεδρείο 
στη Διεπαγγελματική 
Οργάνωση Φέτας  

Ποιος είδε  
τον Νέλο και δεν 
φοβήθηκε στην 
Επιτροπή Ελιάς 

Τελικοί ATP στο τένις
Αντίστροφα µετράει ο χρόνος για 
να ξεκινήσει το ATP Finals που θα 
διεξαχθεί στο Τορίνο από τις 14 έως 
τις 21/11 µε την συµµετοχή των 8 
κορυφαίων τενιστών του 2021. 
Τζόκοβιτς, Φέντερερ, Μεντβέντεφ, 
Τσβέρεφ, Τσιτσιπάς, Ρούµπλεφ, 
Μπερετίνι, Χούρκατς και Ρουντ 
είναι οι τενίστες που βρίσκονται 
στην κορυφή της παγκόσµιας 
κατάταξης οπότε θα αναµετρηθούν 
για το βαρύτιµο αυτό τρόπαιο.

Γκάζια στο Σάο Πάολο
Οι πρωταγωνιστές της Formula 1 
ταξιδεύουν στη Βραζιλία και 
συγκεκριµένα στην πίστα 
Autodromo Jose Carlos Pace στο 
Σάο Πάολο. Μετά την νίκη του 
Φερστάπεν στο Μεξικό, ο 
Χάµιλτον και η Mercedes θα 
πρέπει να κάνουν την αντεπίθεση 
τους για να κλείσουν την διαφορά 
των 19 βαθµών στη βαθµολογία 
των οδηγών. 

Θεσσαλικό ντέρµπι
Ο αγώνας ΑΕΛ - Απόλλων 
Λάρισας οριστικά θα γίνει την 
Κυριακή 14 Νοεµβρίου στο 
γήπεδο Αλκαζάρ (15.00) µετά την 
ανακοίνωση της διοργανώτριας 
αρχής, και στους «βυσσινί» έχει 
σηµάνει κινητοποίηση για τη 
συγκεκριµένη αναµέτρηση στο 
πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του 
Βορείου Οµίλου. Υπενθυµίζεται 
πως την 1η αγωνιστική η ΑΕΛ είχε 
ρεπό, οπότε ουσιαστικά, τώρα θα 
κάνει την πρεµιέρα της. 

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’



                   THE

Top 50
ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΤΙΣ

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟY



Ράλλυ 
στο ΟΑΚΑ
Η Υπερειδική 
∆ριαδροµή του Ολυµπιακού 
Σταδίου το 2005, και οι 60.000 
θεατές του που κατέκλυσαν τις 
κερκίδες του, έχει µείνει στην 
ιστορία του WRC ως µία από τις 
κορυφαίες στιγµές του 
Παγκοσµίου Πρωταθλήµατος 
Ράλλυ όλων των εποχών - 
χαρίζοντας στον ελληνικό αγώνα 
τη διάκριση του καλύτερου 
αγώνα εκείνης της χρονιάς.
Το 2022 το µοναδικό αυτό 
θέαµα θα επαναληφθεί, µε την 
επιστροφή των κορυφαίων 
οδηγών και αυτοκίνητων ράλι 
του πλανήτη στο µεγαλύτερο 
Στάδιο της χώρας µας.
Υπενθυµίζεται πως µετά από δύο 
χρόνια απουσίας και πέντε που 
προηγήθηκαν στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Πρωταθλήµατος 
Ράλι (ERC), το Ράλλυ Ακρόπολις 
επέστρεψε φέτος στο 
πρόγραµµα του Παγκοσµίου 
έπειτα από το 2013.

Μία φανέλα για 
τον Ντιεγκίτο
Μια συλλεκτική εµφάνιση µε το 
πρόσωπο του Ντιέγκο Αρµάντο 
Μαραντόνα παρουσίασε η 
Νάπολι, τιµώντας τη µνήµη του. Ο 
Ντιέγκο Μαραντόνα λέγεται ότι 
λατρεύτηκε τόσο πολύ, ώστε όταν 
στο Μουντιάλ του 1990 η Ιταλία 
αντιµετώπισε την Αργεντινή στο 
Σαν Πάολο, την έδρα της Νάπολι, 
οι ντόπιοι υποστήριζαν την 
Αργεντινή και όχι την οµάδα της 
πατρίδας τους. Υπενθυµίζεται 
πως η Νάπολι έχει µάλιστα 
µετονοµάσει το γήπεδό της, «Σαν 
Πάολο», σε «Ντιέγκο Αρµάντο 
Μαραντόνα».

Το «ταρακούνηµα» στις 
τοπικές κοινωνίες από το…κανό-
νι µεγατόνων που έσκασε από ε-

πιχείρηση συγκέντρωσης και εµπορίας δη-
µητριακών, παραγωγής ζωοτροφών και πώ-
λησης αγροεφοδίων, µε έδρα στο Ζαγκλι-
βέρι είναι πολύ µεγάλο. Ο επιχειρηµατί-
ας αγνοείται, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις 
τα χρήµατα που χάθηκαν κυµαίνονται από 
µερικές δεκάδες χιλιάδες και φτάνουν έως 
και σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, ανά πα-
ραγωγό και θα είναι εξαιρετικά δύσκολο οι 
άνθρωποι αυτοί να ξανασηκώσουν κεφάλι 
για τα επόµενα πολλά χρόνια, χώρια το κοµ-
µάτι της ψυχικής υγείας τους. Ακό-
µη ante portas έχει το νέο θεσµικό πλαί-
σιο για την προστασία των ΠΟΠ/ΠΓΕ/Ε-
ΠΙΠ προϊόντων που θα φέρει αυστηρότε-
ρες κυρώσεις (λέµε τώρα). Για την ώρα, 
το διαφηµίζει ο Σπήλιος και τα στελέχη 
της Νιρβάνας, που σβήνουν και γράφουν 
τις προωθούµενες ρυθµίσει για να τους ι-
κανοποιήσουν… όλους. «Έναν εν-
διαφέροντα, ζωντανό διάλογο µε αγρότες- 
διαδηλωτές, είχε  κατά την είσοδό του στο 
κτίριο που πραγµατοποιείται σήµερα (σ.σ 7 
Νοεµβρίου) η Συνδιάσκεψη για τη νέα ΚΑΠ 
στη Μυτιλήνη, ο υπουργός Αγροτικής Ανά-
πτυξης Σπήλιος Λιβανός. Αποδέχθηκε, µά-

λιστα, την πρόσκληση που του απηύθυναν 
αγρότες να επισκεφτεί εκ νέου τη Λέσβο και 
να ενηµερωθεί για τα προβλήµατα του αγρο-
τικού κόσµου, επί του πεδίου», αναφέρει η 
σχετική ανακοίνωση του υπουργείου της 
πλατείας. Ο υπουργός της πλατεί-
ας µόλις αντελήφθη, όπως λέει η σχετική 
ανακοίνωση, ότι υπήρχε µια οµάδα αγρο-
τών που διαδήλωνε σε κοντινή απόστα-
ση, κατέβηκε από τ’ αυτοκίνητο και πήγε 
κοντά τους και συζήτησε σε πολύ φιλικό 
κλίµα, δίνοντας απαντήσεις στα ερωτήµα-
τα που του έθεσαν. Τη σκηνοθεσία, ποιος 
την υπογράφει, δεν µας είπαν…
Μιας και είµαστε στο σκηνοθετικό κοµµάτι, 
κάπως έτσι και οι αντιδράσεις των θερµόαι-
µων Κρητικών στο συλλαλητήριο της Πα-
ρασκευής και της αντιπροσωπείας που συ-
ναντήθηκε µε τον Σπήλιο, την Τρίτη για το 
θέµα «τζιζ» που αφορά τους ελέγχους µε τα 
βοσκοτόπια. Τώρα, τι σόι Επιτροπή Τεχνο-
κρατών θα είναι αυτή που θα αναλάβει να 
δώσει λύσεις στις κοµµένες ενισχύσεις και 
που θα επανεξετάσει την υπόθεση που µπά-
ζει από παντού, µένει να φανεί στο χειρο-
κρότηµα. Πάντως, όταν βλέπεις τον Τάκη µε 
τα λεµόνια να στοιχίζεται σε τέτοιου είδους 
θέµατα, δεν χρειάζεται και πολύ για να δεις 
που πάει το πράγµα… Ο ΓΥΛΟΣ 

Εκκίνηση για τον 38ο Αυθεντικό Μαραθώνιο σελ. 54 • Θεσσαλικό ντέρµπι στην 2η αγωνιστική της Super League 2 σελ. 54

Ταχεία σπορά
Η SC. MARIA είναι το νέο µοντέλο της 
Gaspardo εξειδικευµένο στην σπορά όπως 
το σιτάρι, το κριθάρι, ο βίκος, το τριφύλλι, 
η ελαιοκράµβη κ.α µε ταυτόχρονη λίπανση 
του εδάφους. Πρόκειται για µια εξαιρετική 
κατασκευή που ανεβάζει επίπεδο την 
εργασία. Περισσότερα στο profi Νοεµβρίου.

Η ΤΡΥΠΙΑ ΒΑΡΚΑ

Με δύο ΚΥ∆
κι έναν φραπέ

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

ΤΑ ΚΑΠΝΟΤΟΠΙΑ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗ
Tα παιδιά που είχαν παιχνίδι τη δουλειά στον καπνό µε τα µικρά χεράκια τους που επιδέξια βελώνιαζαν τα φύλλα ή φύτευαν στο φυτώριο 
ή µάζευαν και στήβαζαν τα φύλλα στα κοφίνια προσπάθησε να απεικονίσει η Ελληνίδα εικαστικός Ειρήνη Βογιατζή σε αυτόν τον πίνακα.
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Σ
την ελληνική αγορά βάµβακος για 
την ώρα η διαφορά προβροχικών και 
µεταβροχικών είναι µεγάλη ποιοτικά 
και σε αξία. Οι κλώστες αντιστέκο-

νται να παραλάβουν τέτοια βαµβάκια, ζητούν 
πολύ γενναίες εκπτώσεις και προσπαθούν να 
δεσµεύσουν κι άλλες ποσότητες από προβρο-
χικά βαµβάκια, των οποίων οι τιµές είναι πολύ 
υψηλές και οι ποσότητες λιγοστές.

  Η εγχώρια αγορά σκληρού σίτου είναι πιο 
υποτονική στην εξαγωγή και στο εσωτερικό. Οι 
αγοραστές για την ώρα κάλυψαν τις ανάγκες 
τους και δεν τρέχουν πίσω από τα σιτάρια. Αυ-
τό βέβαια δεν σηµαίνει κάτι κακό για τις τιµές 
των αποθεµάτων, καθώς τα στοκ είναι λίγα και 
θέλουµε αρκετούς µήνες µέχρι τη νέα σοδειά.

Λίγα τα προβροχικά 
βαμβάκια και ακριβά

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)
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Πρόσκαιρος ή µόνιµος πληθωρισµός, θα κρίνει την πορεία της αγοράς
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Σταθεροποίηση γύρω από τα 115 σεντς 
η λίµπρα για τα συµβόλαια Μαρτίου 
στο βαµβάκι, µε τους αναλυτές 
βλέπουν περιθώρια νέας ανόδου.

Αµετάβλητη για δεύτερη συνεχόµενη 
εβδοµάδα η λίστα της Φότζια µε τον 
Καναδά να απέχει από εξαγωγές 
στην Ευρώπη.

Σηµάδια σταθεροποίησης στην 
τιµή παραγωγού εµφανίζει η 
λίστα τιµών στην Μπολόνια για το 
κτηνοτροφικό καλαµπόκι. 

Ενισχυµένη κατά 4 ευρώ η τιµή για 
το κτηνοτροφικό κριθάρι, στους 
ευρωπαϊκούς δείκτες, µε το 
βυνοποιήσιµο στα 342 ευρώ. 

Στα 3,22 ευρώ το κιλό υποχώρηαε η 
µέση τιµή του έξτρα παρθένου 
ελαιολάδου στην Ισπανία, εν µέσω 
ανησυχιών για τη ζήτηση.
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Στα 200.000 δέµατα αποτίµησε το α-
µερικανικό υπουργείο Γεωργίας, την 
απώλεια της παραγωγής εκκοκκισµέ-
νου βάµβακος στην Ελλάδα, στην τε-
λευταία του έκθεση προσφοράς και 
ζήτησης που κυκλοφόρησε στις αρ-
χές της περασµένης εβδοµάδας, σε 
µια εκτίµηση που ευθυγραµµίζεται µε 
τους υπολογισµούς περί µείωσης κα-
τά 100 κιλά το στρέµµα των αποδόσε-
ων σύσπορου. ∆ιανύοντας τη δεύτερη 
εβδοµάδα του Νοεµβρίου, η συγκοµιδή 
έχει σχεδόν ολοκληρωθεί στην Ελλά-
δα, µε τις µηχανές να µαζεύουν πλέον 
τα δεύτερα χέρια, ωστόσο αρκετά κα-
ρύδια έχουν «καραµελώσει» και δεν 
µπορούν να συγκοµιστούν, όπως µε-
ταφέρουν παραγωγοί, οι οποίοι ανα-
µένουν τώρα εκτιµητές του ΕΛΓΑ προ-
κειµένου να διεκδικήσουν αποζηµιώ-
σεις. Όπως έχει σηµειωθεί, οι ασυνή-
θιστα έντονες βροχοπτώσεις του Οκτω-
βρίου προκάλεσαν ζηµιές από 70 µέ-

χρι 120 κιλά το στρέµµα, µε µια µεσο-
σταθµική τιµή στα 100 κιλά.

Σε ό,τι αφορά τις τιµές παραγωγού, 
η εγχώρια αγορά συνεχίζει να διατη-
ρείται στα 80 λεπτά το κιλό µαζί µε τα 
πριµ ποιότητας και τα µεσιτικά, µε τη 
διεθνή τιµή να έχει σταθεροποιηθεί 
στα 118 σεντς ανά λίµπρα για τα συµ-
βόλαια ∆εκεµβρίου και στα 115 σεντς 
για τα συµβόλαια Μαρτίου, στα οποία 
ήδη µεταφέρεται το συναλλακτικό εν-
διαφέρον από εδώ και στο εξής.

Επιστρέφοντας στην έκθεση προσφο-
ράς και ζήτησης του USDA για τον µή-
να Νοέµβριο, η οποία απ’ ό,τι φάνηκε 
δεν επηρέασε καθόλου την αγορά, η 
παγκόσµια παραγωγή ενισχύθηκε κατά 
1,5 εκατ. τόνους, µε τις αυξήσεις σε Η-
ΠΑ, Βραζιλία, Αυστραλία και Πακιστάν 
να αντισταθµίζουν τη σηµαντική µείω-
ση στην Ελλάδα. Τα παγκόσµια απο-
θέµατα καταγράφουν µείωση της τά-
ξης των 200.000 δεµατίων συγκριτι-
κά µε τις εκτιµήσεις Οκτωβρίου, ενώ 
υπολείπονται κατά 2,4 εκατ. δέµατα α-
πό τα δεδοµένα της προηγούµενης ε-

µπορικής περιόδου. Η παγκόσµια κα-
τανάλωση ενισχύεται κατά 700.000 
δέµατα, αγγίζοντας τα 124,1 εκατ. δέ-
µατα και εφόσον η εκτίµηση βγει γί-
νει πραγµατικότητα, τότε θα πρόκειται 
για τη µεγαλύτερη κατανάλωση βάµ-
βακος από το 2006-2007.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αρκετοί α-
ναλυτές αναµένουν περαιτέρω ενίσχυ-
ση των χρηµατιστηριακών τιµών, ωστό-
σο ήδη µερικοί αρχίζουν και νιώθουν 
νευρικά, αφού τις τελευταίες εβδοµά-
δες παρατηρείται µια στροφή της αγο-
ράς προς τον πολυεστέρα. Σε κάθε πε-
ρίπτωση, η αγορά µελλοντικών συµβο-
λαίων φαίνεται ιδιαίτερα δραστήρια και 
από την πλευρά των πωλητών και από 
την πλευρά των αγοραστών.

Με 80 λεπτά και 200.000 δέµατα ζηµιά το βαµβάκι
 H εγχώρια αγορά συνεχίζει να διατηρείται στα 80 λεπτά µαζί µε τα πριµ ποιότητας και τα µεσιτικά
 Aρκετά καρύδια έχουν «καραµελώσει» από τις βροχές του Οκτωβρίου και χρήζουν αποζηµίωσης

Υποχώρηση της τάξης των 
20 λεπτών καταγράφει η τιµή 
ελαιολάδου στο Μπάρι της 
Ιταλίας, κατά τη δεύτερη 
εβδοµάδα παρουσίας 
ποσοτήτων νέας εσοδείας 
στην αγορά. Συγκεκριµένα 
η τιµή υποχώρησε από τα 
4,70 ευρώ το κιλό µε τα 
οποία άνοιξε η νέα εµπορική 
περίοδος στα 4,50 ευρώ για 
τα πολύ χαµηλής οξύτητας 
έξτρα παρθένα ελαιόλαδα. 
Αντίστοιχες αναπροσαρµογές 
στην τιµή παραγωγού και στα 
υπόλοιπα εµπορικά κέντρα 
της χώρας, µε εξαίρεση τη 
Σικελία, η οποία διατηρείται 
στα υψηλά των 5,10 ευρώ. 
Αµετάβλητη έµεινε η τιµή 
και στη Ραγκούσα, πόλη της 
Σικελίας, που διαµορφώνεται 
στα 6,25 ευρώ. Στην εγχώρια 
αγορά, η Λακωνία, σύµφωνα 
µε το ρεπορτάζ, έχει µια µέση 
τιµή παραγωγού κοντά στα 4 
ευρώ το κιλό, µε τις τιµές στα 
υπόλοιπα παραγωγικά κέντρα 
της χώρας να είναι κάτω 
από το όριο των 4 ευρώ.

ΧΑΝΟΥΝ Ε∆ΑΦΟΣ 
ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 
ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

Το σενάριο του πληθωρισµού κατάφερε να «κερδίσει» 
τα ελαφρώς αρνητικά προς τις τιµές νέα της 
πρόσφατης αµερικανικής έκθεσης προσφοράς και 
ζήτησης βάµβακος. Το USDA αυξησε την εκτίµηση 
παραγωγής στις ΗΠΑ µαζί µε τα τελικά αποθέµατα, 
αλλά µείωσε τα παγκόσµια στοκ, λόγω µειωµένων 
παραγωγών σε διάφορες χώρες (και στην Ελλάδα). 
Γενικά, το βαµβάκι εξακολουθεί να ακολουθεί την 
άνοδο των εµπορευµάτων υπό το φαινόµενο του 
πληθωρισµού, ο οποίος κατά πολλούς ήρθε για να 
µείνει. Η διαρκής άνοδος έχει προκαλέσει στρες και 
στα κλωστήρια που τρέχουν πίσω από τις εξελίξεις.  

ΝEA ΥOΡKH
Οι ποιοτικές διαφορές και οι εκπτώσεις τιµών για τα 
µεταβροχικά έναντι των προβροχικών είναι το θέµα 
της εβδοµάδας. Οι δυσκολίες στις φορτώσεις 
παλαιότερων συµβολαίων άρχισαν να προβληµατίζουν 
αγοραστές και πωλητές, προκαλώντας προστριβές στις 
σχέσεις των δύο µεριών. Όσον αφορά τις τιµές, οι 
εκπτώσεις που παίζουν στην αγορά για µεταβροχικά 
κυµαίνονται στα 5-6 σεντς ανά λίµπρα έναντι των 
λευκών βαµβακιών. Ζήτηση εξακολουθεί να υπάρχει, 
παρά τη συνεχιζόµενη χρηµατιστηριακή άνοδο, αλλά 
αφορά τα πρώτα βαµβάκια. Τα χαµηλά χρώµατα για 
την ώρα αποφεύγονται από τους αγοραστές.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Αναλυτές περιµένουν περαιτέρω 
ενίσχυση χρηµατιστηριακών τιµών.

ΑΠΩΛΕΙΕΣ
Οι ασυνήθιστα έντονες βρο-

χοπτώσεις του Οκτωβρίου 

προκάλεσαν ζηµιές από 70 

µέχρι 120 κιλά το στρέµµα

Συνεδρίαση 10/11/2021
Μήνας Κλείσιµο Μεταβολή

Δεκέμβριος ‘21 118,68 -0,70

Μάρτιος ‘22 115,05 -0,14
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Ξανά στην ευχέρεια µεγάλων 
αποθηκών και εµπόρων περ-
νούν οι ισορροπίες στην αγο-
ρά τριφυλλιού, µε τις τελευ-
ταίες κοπές της φετινής σε-
ζόν να έχουν ολοκληρωθεί 
σε όλη τη χώρα. Οι τελευταί-
ες ποσότητες, λόγω υγρασι-
ών πάνε για ενσίρωµα µε τι-
µή γύρω στα 13 και 13,5 λε-
πτά το κιλό, τις οποίες απορ-

ροφούν από µεγάλες κτηνο-
τροφικές µονάδες.

Πλέον η τιµή για τις µπά-
λες τριφυλλιού υπερβαίνουν 
τα 30 λεπτά το κιλό, σε µια ε-
ξέλιξη που έρχεται να επιβα-
ρύνει περαιτέρω τους κτηνο-
τρόφους της χώρας. Όπως µε-
ταφέρουν άνθρωποι της αγο-
ράς, τόσο το τριφύλλι όσο και 
το καλαµπόκι, φτάνουν στις 

µονάδες µε σηµαντικά περι-
θώρια κέρδους από τους µεσά-
ζοντες, ζορίζοντας σηµαντικά 
τα οικονοµικά των κτηνοτρο-
φικών εκµεταλλεύσεων. Συ-
γκεκριµένα, το σακί στο καλα-
µπόκι φτάνει ακόµα και τα 37 
λεπτά το κιλό, για πρώτη ύλη 
που έφυγε από τον παραγωγό 
µε 25 και 26 λεπτά τις προη-
γούµενες εβδοµάδες.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Στα 300 ευρώ ο τόνος διαµορ-
φώνεται εδώ και µερικά 24ω-
ρα το πάνω όριο του εύρους τι-
µών για το καλαµπόκι, µε την 
ασυγκόµιστη ποσότητα να έχει 
περιοριστεί σε µερικές δεκάδες 
στρέµµατα πλέον, ενώ αυξάνο-
νται και οι ποσότητες εισαγωγής.

Από τα 28 έως 30 λεπτά το κι-
λό στο χωράφι πληρώνεται το 
καλαµπόκι, µε τις περισσότε-
ρες συµφωνίες να κλείνονται 
στα 29 λεπτά, ενώ την περασµέ-
νη εβδοµάδα ο Αγροτικός Συνε-
ταιρισµός Επαρχίας Φαρσάλων 
«Ο Ενιπέας» ανακοίνωσε παρα-
λαβές καλαµποκιού µε τιµή 28 
λεπτά το κιλό.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι αυτή 
την περίοδο καταφθάνουν στη 
χώρα µεγάλες ποσότητες εισα-
γόµενου καλαµποκιού από τα 
Βαλκάνια, µε την τιµή να δια-
µορφώνεται στην αποθήκη σε 
ένα εύρος από 1 έως 1,5 λεπτά 
κάτω από τα επίπεδα στα οποία 
διαπραγµατεύεται η αγορά για 
το εγχώριο προϊόν.

Στα πράσινα οι ευρωπαϊκοί 
δείκτες σιτηρών

Συνολικά, η φυσική αγορά 
στην Ευρώπη καταγράφει κέρ-
δη σε όλα τα σιτηρά µε εξαίρε-
ση το σκληρό σιτάρι το οποίο έ-
µεινε αµετάβλητο. Συγκεκριµέ-
να, κατά 2 ευρώ ενισχύθηκε η τι-
µή στο µαλακό σιτάρι, που ανέ-
βηκε στα 280 ευρώ ο τόνος, µε 
το καλαµπόκι να κερδίζει 1 ευ-

ρώ στα 248 ευρώ. Κέρδη 2 ευ-
ρώ ο τόνος γράφει η αγορά κρι-
θαριού µε το κτηνοτροφικό στα 
254 ευρώ και το βυνοποιήσιµο 
στα 342 ευρώ ο τόνος. Οι εξα-
γωγές σιταριού από την ΕΕ, εξαι-
ρουµένης της Γαλλίας για την ο-
ποία δεν υπάρχουν ακόµη στοι-
χεία, ανέρχονται σε 9,79 εκατ. 
τόνους στις 7 Νοεµβρίου, έναντι 
8,47 εκατ. πέρυσι. Οι εξαγωγές 
κριθαριού ανέρχονται σε 2,94 
εκατ. τόνους έναντι 3,02 εκατ. 
πέρυσι και οι εισαγωγές καλα-
µποκιού σε 4,39 εκατ. τόνους έ-
ναντι 6,07 εκατ. τόνους πέρυσι.

Το γαλλικό υπουργείο Γεωρ-
γίας αναθεώρησε προς τα πά-
νω την εκτίµηση της παραγω-
γής µαλακού σίτου σε 35,4 ε-
κατ. τόνους, λαµβάνοντας υπό-
ψη µια έκταση 4,9 εκατ. εκταρί-
ων και µια µέση απόδοση 7,13 
τόνων ανά εκτάριο. Η παραγω-
γή κριθαριού υπολογίζεται σε 
11,4  εκατ. τόνους, που προκύ-
πτει από 1.729 εκτάρια µε µέση 
απόδοση 6,62 τόνους ανά εκτά-
ριο. Στο καλαµπόκι, η συγκοµι-
δή του 2021 αναµένεται να είναι 
14,5 Mt, έναντι 13,9 Mt που ε-
κτιµήθηκε τον περασµένο µήνα.

Την περασµένη εβδοµάδα κυ-
κλοφόρησε η έκθεση του αµε-
ρικανικού υπουργείου Γεωργί-
ας (USDA), η οποία περιλάµβα-
νε ορισµένες εκπλήξεις για την 
παραγωγή σιταριού και σόγιας 
που ώθησαν τις διεθνείς αγορές 
σε άνοδο, αφήνοντας σε ουδέτε-
ρο έδαφος το καλαµπόκι.

Σύµφωνα µ’ αυτή, τα παγκό-
σµια αποθέµατα σίτου υπολογί-
ζονται σε 275,8 εκατ. τόνους σε 
σύγκριση µε 276,5 εκατ. τόνους 
τον περασµένο µήνα. Τα τελικά 
αποθέµατα σόγιας υπολογίζο-
νται πλέον στους 103,78 εκατ. 
τόνους σε σύγκριση µε 105,48 
εκατ. τόνους τον προηγούµενο 
µήνα. Οι αποδόσεις καλαµποκιού 
αναθεωρήθηκαν προς τα πάνω 
στις ΗΠΑ σε 177 µπουσέλ ανά 
στρέµµα από 176,9 που υπολο-
γίστηκαν τον περασµένο µήνα.

Αγορά της Μαύρης Θάλασσας
Το USDA αναθεώρησε απροσ-

δόκητα προς τα πάνω την εκτίµη-
ση της καλλιέργειας µαλακού σι-
ταριού για τη Ρωσία σε 74,5 εκατ. 
τόνους. Η παραγωγή καλαµπο-
κιού στην Ουκρανία καταγράφε-
ται στους 38 εκατ. τόνους.

Οι τιµές του σιταριού στην πε-
ριοχή της Μαύρης Θάλασσας πα-
ρουσίασαν ελάχιστες αλλαγές, ε-
νώ οι τιµές του καλαµποκιού στην 
Ουκρανία υποχώρησαν κάπως.

Ενισχύονται οι ευρωπαϊκοί δείκτες 
Πράξεις 30 λεπτά για καλαµπόκι
Αυξηµένες οι εισαγωγές από τα Βαλκάνια, αλλά µε αντίστοιχες τιµές 

Έως 13 λεπτά τα τελευταία τριφύλλια
που πάνε για ενσίρωµα, λόγω υγρασίας

ΕΝΙΠΕΑΣ 
Ο Αγροτικός Συνεταιρισµός 

Επαρχίας Φαρσάλων «Ο 

Ενιπέας» ανακοίνωσε 

την περασµένη εβδοµάδα 

παραλαβές καλαµποκιού µε 

τιµή 28 λεπτά το κιλό

ΑΝΟ∆ΙΚΑ 
Κέρδη καταγράφει η φυσική 

αγορά στην Ευρώπη και στο 

καλαµπόκι, το οποίο κερδίζει 1 

ευρώ στα 248 ευρώ ο τόνος

Σ
την αγορά µας έχει αρχίσει 
να είναι λίγο υποτονικά τα 
πράγµατα για το σκληρό σι-
τάρι, τόσο στο κοµµάτι της 

εξαγωγής όσο και στην εσωτερική α-
γορά. Η εξαγωγή δεν πληρώνει για 
την ώρα το κάτι παραπάνω που ζη-
τούν οι τοπικοί εξαγωγείς / έµποροι, 
ενώ από την άλλη διακριτικά οι το-
πικοί µύλοι καλύπτουν τις ανάγκες 
τους χωρίς πλέον ιδιαίτερο άγχος για 
τα αποθέµατα τους. Φυσικά είναι λο-
γικό όσο µειώνονται τα στοκ, οι δου-
λειές να γίνονται πιο δύσκολες και ε-
πιλεκτικές. Άλλωστε γενικότερα φέ-
τος το µεγαλύτερο πρόβληµα ήταν η 
προσφορά σίτου και όχι η ζήτηση.

Στα σκληρά σιτάρια, οι τιµές στη Φό-
τζια δεν µεταβλήθηκαν για άλλη µια 

εβδοµάδα επι-
βεβαιώνοντας 
το κλίµα στα-
θεροποίησης 
που επικρατεί. 
Συγκεκριµένα 

για τα ποιοτικά σιτάρια µε ειδικό βά-
ρος 79 kg/hl, υαλώδη 80% και πρω-
τεΐνη 12% η τιµή αποθήκης εµπόρου 
διαπραγµατεύεται στα 550-555 ευρώ 
ο τόνος. Επίσης για τη δεύτερη ποι-
ότητα µε ειδικό βάρος 78 kg/hl, υα-
λώδη 65% και πρωτεΐνη 11,5% η τιµή 
αποθήκης εµπόρου κυµαίνεται στα 
540-545 ευρώ ο τόνος. Στη Γαλλία ε-
πίσης οι τιµές έµειναν στα 440 ευρώ 
ο τόνος. Μάλιστα η αρµόδια υπηρε-
σία της χώρας αναθεώρησε υψηλό-
τερα τη φετινή παραγωγή στους 1,55 
εκατ. τόνους από 1,3 εκατ. τόνους πέ-
ρυσι. Παράλληλα οι γνωστές φετινές 
δυσκολίες µε τη σοδειά του Καναδά 
δίνουν προβάδισµα στις ευρωπαϊκές 
παραγωγές σε τυχόν ζητήσεις από τις 
βορειο-αφρικανικές χώρες.

Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, η 
πρόσφατη έκθεση του USDA προσφο-
ράς και ζήτησης για τα µαλακά σιτάρια 
ήταν θετική για τις τιµές και φυσικά 
αυτό αποτυπώθηκε στο χρηµατιστή-
ριο µε νέα υψηλά. Σ’ αυτό ως συνή-
θως βοήθησε και η γενικευµένη άνο-
δος των εµπορευµάτων. Συγκεκριµέ-
να υπήρξε µείωση των τελικών απο-
θεµάτων σε σχέση µε τον προηγού-
µενο µήνα, ενώ η παραγωγή στη Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση µειώθηκε κατά 1 ε-
κατ. τόνους. Τέλος, στη Γαλλία φυσι-
κά οι τιµές ενισχύθηκαν µ’ αυτά τα νέα 
και οι τιµές συµβολαίων ∆εκεµβρίου 
‘21 πλησιάζουν τα 295 ευρώ ο τόνος. 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΛΗΡΟ ΣΤΑ 
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΥΨΗΛΑ 

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΑΓΟΡΑ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ
(ΛΕΠΤΑ ΤΟ ΚΙΛΟ)

ΕΛΛΑ∆Α ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟ

30 28
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Στον παραγωγό 
55 λεπτά η πατάτα

«Τρένο» μέχρι
τον Αύγουστο 
θα πάει η αγορά

Ένα εντυ-
πωσιακό 

γύρισµα στην αγορά πατάτας συ-
ντελείται τις τελευταίες ηµέρες, ε-
νόψει της φθινοπωρινής συγκο-
µιδής που θα ξεκινήσει την επό-
µενη εβδοµάδα στη Θήβα, µε την 
Αχαΐα και την Ηλεία να µπαίνουν 
στην παραγωγή µέσα στο επόµενο 
δεκαήµερο. Οι τιµές που διαπραγ-
µατεύονται αυτό το διάστηµα οι πα-
ραγωγοί ενόψει της νέας συγκο-
µιδής υπερβαίνουν τα 50 λεπτά το 
κιλό στη Θήβα, ενώ ορισµένοι ζη-
τούν ακόµα και 55 λεπτά, ένα επί-
πεδο που δεν φαντάζει δύσκολο 
για τη φετινή συγκυρία, δεδοµέ-
νης της τεράστιας έλλειψης που 
διαµορφώνεται στην ευρωπαϊκή 
αγορά. Οι αποδόσεις που αναµέ-
νονται δεν θα υπερβούν τους 2,5 
τόνους το στρέµµα, δηλαδή ποσό-
τητες που δύσκολα θα µπορέσουν 
να καλύψουν τις ανάγκες της αγο-
ράς, η οποία κυριολεκτικά έχει στε-
ρέψει από προϊόν. Σ’ αυτή τη φάση, 
βασικός τροφοδότης της εγχώριας 

αγοράς είναι το Νευροκόπι, µε την 
τιµή παραγωγού να βρίσκεται λί-
γο πάνω από τα 40 λεπτά το κιλό 
και µε προοπτική να ενισχυθεί το 
επόµενο διάστηµα, καθώς τα απο-
θέµατα θα αρχίσουν να περιορίζο-
νται και η ζήτηση να εντείνεται όχι 
µόνο από το εσωτερικό, αλλά και 
από την αγορά της Ρουµανίας και 
γειτονικών της χωρών.

Σηµειώνεται ότι την αντίστοιχη 
περίοδο πέρυσι, οι τιµές παραγω-
γού βρέθηκαν ακόµα και κάτω α-
πό τα 10 λεπτά το κιλό, µε την α-
νοιξιάτικη πατάτα τον περασµένο 
Απρίλιο και Μάιο να διατίθεται σε 
ένα υποτονικό εµπορικό περιβάλ-
λον µε χαµηλές τιµές που σε ελά-
χιστες περιπτώσεις ξεπέρασαν τα 
25 µε 30 λεπτά το κιλό. Πλέον, το 
γενικό αίσθηµα στην αγορά υπα-
γορεύει ότι το προϊόν εισέρχεται σε 
έναν νέο κύκλο ανόδου που θυµί-
ζει αρκετά τη διετία πριν την παν-
δηµία, κατά την οποία το εµπόριο 
πλήρωσε τιµές ακόµα και πάνω α-
πό 60 λεπτά το κιλό.

Είναι τέτοια η έλλειψη στην ευρωπαϊκή 
και εγχώρια αγορά πατάτας, ώστε ακόµα 
και µικρές παραγγελίες ικανοποιούνται 
µε δυσκολία. Ενδεικτικό της κατάστασης, 
µια παραγγελία για 3 κοντέινερ από τη 
Γαλλία που έδωσε Έλληνας έµπορος δεν 
έγινε δεκτή, µε τους Γάλλους εξαγωγείς 
να συγκεντρώνουν µε το ζόρι ποσότητα 
µόλις ενός κοντέινερ. Η δε τιµή εισαγω-
γής της γαλλικής, υποδεέστερης ποιοτικά 
πατάτας, ανέρχεται στα 40 λεπτά το κιλό, 
ένα επίπεδο που δικαιολογεί τιµές πάνω 
από 50 λεπτά για τις α’ κατηγορίας ελλη-
νικές Σπούντες. Την ίδια στιγµή, έµποροι 
από τη Ρουµανία έχουν συγκεντρωθεί στο 
Νευροκόπι, προσπαθώντας να εξασφαλί-
σουν ποσότητες, αφού εκφράζονται ανη-
συχίες ότι η παραγωγή των Ρουµάνων δεν 
θα µπορέσει να καλύψει τις ανάγκες της 
χώρας ως το καλοκαίρι. 

Σ’αυτή τη συνθήκη, άνθρωπος της αγο-
ράς µεταφέρει στην Agrenda την προσω-
πική του εκτίµηση ότι η αγορά «θα πάει 
τρένο µέχρι και τον Αύγουστο». Ο λόγος 
έγκειται στο γεγονός πως τα αποθέµατα 
θα είναι ελάχιστα ώσπου να ξεκινήσουν 
οι πρώτες πρώιµες ανοιξιάτικες πατάτες, 
όσο η ζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα 
είναι τέτοια που θα καθιστά λιγότερο α-
νταγωνιστική την Αιγυπτιακή παραγωγή.

Παρατεταµένοι καύσωνες και έντονες βροχοπτώσεις στα δυτικά και βόρεια και χαµηλές 
τιµές εν µέσω πανδηµίας οδήγησαν στον εκτροχιασµό των παραγωγικών επιδόσεων της ΕΕ 

Μειωμένη 10 ως 40% η παραγωγή της ΕΕ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

Στο 10% υπολογίζουν τη µείωση της παραγωγής 
πατάτας στη Γερµανία, µε την Ελβετία να µετρά 
µείωση πάνω από 40%, ενώ µέσα σε αυτό το εύρος 
κινούνται οι απώλειες της παραγωγής συγκριτικά µε 
τα περσινά επίπεδα στα υπόλοιπα παραγωγικά κέντρα 
της Κεντρικής και ∆υτικής Ευρώπης. Παρατεταµένοι 
καύσωνες κεντρικά και έντονες βροχοπτώσεις στα 
δυτικά και βόρεια είναι ο ένας παράγοντας που 
οδήγησε στον εκτροχιασµό των παραγωγικών 
επιδόσεων της ΕΕ, ενώ συνέβαλαν και οι χαµηλές 
τιµές που διαµόρφωσε η αγορά κατά την περίοδο της 
πανδηµίας, που υποχρέωσε αρκετούς παραγωγούς να 
κόψουν εκτάσεις. Μειωµένη κατά 15% υπολογίζεται 
και η παραγωγή στην Κύπρο, λόγω παρατεταµένης 
ξηρασίας. Η παραγωγή του νησιού υπολογίζεται κοντά 
στους 30.000 τόνους, εκ των οποίων οι 15.000 θα 
ακολουθήσουν τη διαδροµή της εξαγωγής. 
Καθοριστικό για την εξέλιξη της αγοράς τους 
επόµενους µήνες, αναµένεται ότι θα είναι η ζήτηση 
από την Αίγυπτο, µε ορισµένους να εκτιµούν ότι θα 
µπορούσε να διαµορφωθεί αρκετά πάνω από τα 20 
µε 25 λεπτά το κιλό, αφήνοντας σηµαντικά περιθώρια 
στην εγχώρια εαρινή παραγωγή.

ΑΓΟΡΑ ΠΑΤΑΤΑΣ (ΛΕΠΤΑ/ΚΙΛΟ)

ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ

ΤΟΝΟΙ / ΣΤΡΕΜΜΑ
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ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ

48�50*
ΤΟΝΟΙ / ΣΤΡΕΜΜΑ
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48�50*

ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΑΛΛΙΑ ΘΗΒΑ 
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Ξεκινά 
το Project Future Junior, το 
νέο πρόγραμμα εταιρικής 

υπευθυνότητας της Τράπεζας 
Πειραιώς, το οποίο δίνει σε νέους  
από 14 έως 17 ετών την ευκαιρία  
να αναπτύξουν δεξιότητες του αύριο, 
να εξοικειωθούν με τις έννοιες και 
πρακτικές του σύγχρονου επιχειρείν.  
Συμμετοχές έως τις 6 Δεκεμβρίου.

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ: Η εταιρεία Μύλοι 
Λούλη για 6η συνεχή χρονιά εξέδωσε 
την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για 
τα έτη 2019-2020, σύμφωνα με τα 
GRI Standards, τον οδηγό 
δημοσιοποίησης πληροφοριών ESG 
του Χρηματιστηρίου Αθηνών, το ISO 
26000 και είναι εναρμονισμένη με 
τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης 
Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

ΜΙΝΕΡΒΑ: Στην εφαρμογή της λύση 
SAP S/4HANA μέσω της Real 
Consulting, SAP Platinum Partner, 
προχωρά η ΜΙΝΕΡΒΑ, η μεγαλύτερη 
εξαγωγική εταιρεία τυποποιημένου 
ελαιόλαδου στην Ελλάδα, έχοντας ως 
στόχο την καλύτερη υποστήριξη των 
παραγωγικών της δραστηριοτήτων, 
τον αρτιότερο έλεγχο οικονομικών 
στοιχείων της και τη βελτιστοποίηση 
της εφοδιαστικής της αλυσίδας.

ΘΕΟΝΗ: Το φυσικό μεταλλικό νερό 
Θεόνη απέκτησε την πιστοποίηση 
Kosher, απαραίτητη προϋπόθεση από 
μεγάλη μερίδα του εβραϊκού 
πληθυσμού. Το Θεόνη υποδέχτηκε 
τον ραβίνο Eliezer Wolff, Av Beth 
Din στις εγκαταστάσεις του στη 
Βατσουνιά Καρδίτσας, ο οποίος 
ανέλαβε την εποπτεία των 
διαδικασιών παραγωγής προκειμένου 
να επαληθεύσει ότι το Θεόνη πληροί 
τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Καθώς οι οικονομίες αγωνίζονται να 
δαμάσουν τις ανατιμήσεις, μία από 
τις κορυφαίες επενδυτικές τράπεζες 
στον κόσμο η Goldman Sachs στοι-
χηματίζει ότι ο πληθωρισμός θα εί-
ναι ο «μεγαλύτερος παραγωγός» α-
ποδόσεων το 2022.

«Δεδομένης της πρόσφατης αστά-
θειας του πληθωρισμού και της ανο-
δικής κλίσης -όλα αυτά αναμένουμε 
να διατηρηθούν και το επόμενο έτος- 
πιστεύουμε ότι οι αγορές θα αρχίσουν 
να απαιτούν θετικά ασφάλιστρα κιν-
δύνου για τον πληθωρισμό» είπαν 
οι αναλυτές της αμερικανικής τρά-
πεζας σε report τους. Ένας βασικός 
μακροπρόθεσμος δείκτης της αγο-
ράς που σχετίζεται με τις προσδοκί-
ες για τον πληθωρισμό είναι τα ομό-
λογα. Σε αυτό το πλαίσιο, η Goldman 

Sachs συνιστά υψηλότερες κατανο-
μές σε μετοχές και μετρητά, καθώς 
οι τίτλοι δημοσίου χρέους διανύουν 
δύσκολες ημέρες.

Στα του οίκου μας ισχυρή ανάπτυξη 
7,1% για φέτος και 5,2% για το 2022 
προβλέπει στις φθινοπωρινές της 
προβλέψεις για την Ελλάδα η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή με οδηγό τις επεν-
δύσεις από τα κονδύλια του Ταμεί-
ου Ανάκαμψης και την ανάκαμψη 
της ιδιωτικής κατανάλωσης και του 
τουρισμού.

Στον αντίποδα, στην γειτονική Τουρ-
κία, μια ανάσα από τις 10 λίρες ανά 
δολάριο βρίσκεται η λίρα, η οποία ση-
μείωσε νέο ιστορικό χαμηλό (-25%), 
με τους Τούρκους να βρίσκονται σε 
απόγνωση, καθώς αδυνατούν πλέον  
να προμηθευτούν τα βασικά αγαθά. 

E-LA-WON 
Nικητής στην κατηγορία του 
καλύτερου πολυτελούς ελαιόλαδου 
στον κόσμο στα Luxury Lifestyle 
Awards αναδείχθηκε το ελληνικό 
ελαιόλαδο E-LA-WON. Για το 2021 
στη Νέα Υόρκη αξιολογήθηκαν πάνω 
από 10.000 αγαθά και υπηρεσίες σε 
400 κατηγορίες από 60 χώρες. Μετά 
από ενδελεχή ερευνητική διαδικασία 
το E-LA-WON κρίθηκε το καλύτερο.

Natura 2000
Μνημόνιο Συνεργασίας για την 
ανάπτυξη Εθνικού Συστήματος 
Πιστοποίησης των παραγόμενων 
αγροτικών προϊόντων και των 
παρεχόμενων τοπικών υπηρεσιών  
σε προστατευόμενες περιοχές και σε 
περιοχές NATURA 2000, υπέγραψαν 
τα αρμόδια υπουργεία και ο ΟΦΥΠΕΚΑ. 
Η πιστοποίηση αφορά προϊόντα, που 
παράγονται με φιλικές πρακτικές.

Ο πληθωρισμός
θρέφει αποδόσεις

 Ασφάλιστρα κινδύνου δείχνει η Goldman Sachs 
 Ανάπτυξη 7,1% φέτος στην Ελλάδα, 5,2% το 2022
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΔΟΥΡΟΣ Α.Ε. 0,3080 +19,38%

ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ 2,5000 +13,64%

ΝΤΟΠΛΕΡ Α.Β.Ε.Ε. 0,5800 +8,41%

AUTOHELLAS A.E. 8,4200 +4,99%

ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. 1,1900 +4,39%

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ 1,1100 -10,48%

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. 0,6000 -9,09%

YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε. 0,1540 -7,78% 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. 0,7000 -6,67%

PERFORMANCE TECH Α.Ε 5,1600 -5,84%

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 35.998,10 -0,23%
 NASDAQ Comp 15.728,43 +0,68%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  4.355,60 +0,16%
Λονδίνο FTSE 100 7.385,20 + 0,63%
Φρανκφούρτη DAX-30 16.083,11 + 0,01%
Παρίσι CAC-40 7.059,55 +0,20%
Ζυρίχη SMI 12.442,75 + 0,33%
Τόκιο NIKKEI-225 29.277,86 +0,59%
 
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

Επιλεκτικές κινήσεις και επαφή  
με τη ζώνη των 920 μονάδων
Έντονη νευρικότητα, αρκετές αναδιαρθρώσεις 
χαρτοφυλακίων και επιλεκτικές κινήσεις σε 
τίτλους – κλειδιά ήταν η συνήθης εικόνα των 
συνεδριάσεων στο Χρηματιστήριο Αθηνών την 
περασμένη εβδομάδα, μπόρεσε να απορροφήσει 
μεγάλο μέρος των κραδασμών και να διατηρήσει 
την επαφή με τη ζώνη των 920 μονάδων.
Οι διορθώσεις τίτλων που υπεραπέδωσαν το 
προηγούμενο διάστημα, όπως ήταν αυτός της 
ΔΕΗ, και οι αναδιαρθρώσεις χαρτοφυλακίων 
ήταν οι κυρίαρχες τάσεις. 
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Σωστή η σκέψη, λάθος το κριτήριο χορήγησης 
για τον ΕΦΚ πετρελαίου των αγροτών

Σ
τις 5 Νοεµβρίου 2021 κοινοποιήθηκε ∆ελ-
τίο Τύπου από το υπουργείο Οικονοµι-
κών, στο οποίο, από την τοποθέτηση του 
υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης διαβά-

ζουµε τα παρακάτω:

«ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟ-
ΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΠΗΛΙΟΥ ΛΙΒΑΝΟΥ

Η στήριξη της αγροτικής παραγω-
γής και του αγροτικού κόσµου απο-
τελεί κυρίαρχη προτεραιότητα της 
Κυβέρνησης. Σταθερή µας βούλη-
ση είναι η ενίσχυση της αγροτικής 
οικονοµίας και η τόνωση της πα-
ραγωγικότητας. Το συνολικό πλαί-
σιο µέτρων στήριξης της αγροτικής 
οικονοµίας το ανέλυσε ο υπουργός 
Οικονοµικών. Στεκόµαστε εµπρά-
κτως στο πλευρό των αγροτών, των 
κτηνοτρόφων, των αλιέων, για να 
ανταπεξέλθουν στις δύσκολες συν-
θήκες που διαµορφώνονται εξαιτί-
ας των επάλληλων κρίσεων αλλά και 
για να αποκτήσουν τα απαραίτητα 
εφόδια προσαρµογής στα σύγχρο-
να δεδοµένα. Για πρώτη φορά, µε-
τά το 2016, εφαρµόζουµε το µέτρο 
της επιστροφής του Ειδικού Φόρου 

Κατανάλωσης πετρελαίου για το 2022, για τους πα-
ραγωγούς που µετέχουν σε οµάδες παραγωγών, στο 
πρόγραµµα συµβολαιακής γεωργίας, σε συνεργατι-
κά σχήµατα και για νέους αγρότες.

Η ρύθµιση αφορά περίπου 200.000 αγρότες, πάνω 
από 25.000 νέους αγρότες, περίπου 170.000 αγρότες 
µέλη οµάδων παραγωγών και συνεταιρισµών και περί-
που 25.000 αγρότες µέλη της συµβολαιακής γεωργίας.

Με την ΚΥΑ που επεξεργαζόµαστε θα υπάρξει λεπτο-
µερής εξειδίκευση των όρων, των 
προϋποθέσεων, των δικαιούχων, 
των ποσοτήτων, της διαδικασίας ε-
πιστροφής και του τρόπου ελέγχου.

Σε µία περίοδο έντονων ενεργειακών πιέσεων µε δυ-
σµενή αποτελέσµατα στα κόστη παραγωγής, µειώνου-
µε στοχευµένα το κόστος πετρελαίου για τους αγρότες.

Με την επιστροφή του φόρου κατανάλωσης πετρε-
λαίου παρέχουµε ταυτόχρονα ένα ακόµα ουσιαστικό 
κίνητρο για συνένωση δυνάµεων, για συµµετοχή σε, 
αλλά και σύσταση νέων συλλογικών σχηµάτων.

Στηρίζουµε τα υγιή συνεργατικά και συνεταιριστικά 
σχήµατα, τα οποία µπορούν να συνεισφέρουν µακρο-
πρόθεσµα στην αναδόµηση του αγροτικού τοµέα και 
την αλλαγή του παραγωγικού µοντέλου της χώρας µας. 

Η ΡΥΘΜΙΣΗ αφορά 200.000 περίπου αγρότες, αναγρά-
φεται στο ∆ελτίο Τύπου. Οι επαγγελµατίες αγρότες 
της χώρας είναι περίπου 350.000, ενώ οι καλλιερ-
γητές-κάτοχοι αγροτικής εκµετάλλευσης ξεπερνούν 
τους 1.000.000 ανθρώπους. Οι υπόλοιποι 650.000 
στις καλλιέργειες τους δεν χρησιµοποιούν πετρέλαιο; 
Με νερό δουλεύουν τα τρακτέρ κι όλα τα µηχανήµα-

τα που χρησιµοποιούν; Και πάµε στην υποτιθέµενη 
τεκµηρίωση της επιλογής αυτής. Ποιοι είναι οι «τυ-
χεροί» 200.000 αγρότες που θα πάρουν πετρέλαιο; 
«Οι συνεταιρισµένοι και οι συµµετέχοντες στα συ-
νεργατικά σχήµατα αγρότες» λέει το ∆ελτίο Τύπου.

Μόνο που τα συνεργατικά και συνεταιριστικά σχή-
µατα αντί να αυξάνονται µειώνονται. Τα όποια κίνη-
τρα έχουν δοθεί για το σχηµατισµό τους ή τη διατή-
ρηση τους, ξεκινάνε και τελειώνουν στην υποβολή 
Σχεδίων Βελτίωσης για την αγορά εξοπλισµού, δηλα-
δή έχουµε τη δηµιουργία ή διαµόρφωση σχηµάτων 
µε προκαθορισµένη ηµεροµηνία εν τη γενέσει τους.

ΑΚΟΥΣΤΗΚΕ ότι η λογική της απόφασης βασίστηκε 
στην ίδια λογική της κατάργησης του τέλους επιτη-
δεύµατος των αγροτών που είναι µέλη συνεταιρι-
σµών και αναγνωρισµένων Οµάδων Παραγωγών. 
Μόνο που, από το 2018 που βγήκε η εν λόγω από-
φαση δεν έχουµε προλάβει να δούµε σε πόσους α-
γρότες έχει εφαρµογή καθώς, για τα έτη 2019 και 
2020 είχαν απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύµατος 
όλο οι επαγγελµατίες αγρότες.

Και λέω εγώ µε το φτωχό µου το µυαλό: γιατί θα 
πρέπει οι αγρότες να πληρώνουν το πετρέλαιο 1,5 
ευρώ και να έρχεσαι εσύ κράτος µετά από (κι εγώ δεν 
ξέρω ) πόσο καιρό να του επιστρέψεις µέρος των χρη-
µάτων, µε διαδικασίες που θα µας σκάσουν την ψυχή;  

Γιατί δεν ορίζετε κάποια κριτήρια, τα οποία όποιος 
τα πληροί, να αγοράζει πετρέλαιο χωρίς την επιβά-
ρυνση των φόρων (όπως π.χ. τα καράβια);

Για το θέµα των κινήτρων για τη σύσταση συνεται-
ριστικών σχηµάτων δεν θα σχολιάσω σήµερα, γιατί 
αν το πιάσω θα νυχτώσουµε. 

Πόσους αφορά
Αφορά 200.000 περίπου 
αγρότες, ενώ οι καλλι-

εργητές ξεπερνούν τους  
1.000.000 ανθρώπους

Συνεταιρισµένοι
Τυχεροί οι συνεταιρισµέ-
νοι και οι συµµετέχοντες 

στα συνεργατικά σχή-
µατα αγρότες

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)

Γιγαντώνεται η έλλειψη εργατικών 
χεριών από τον πρωτογενή τοµέα

Στο εξωτερικό (ίσως στην Αγγλία), όταν ένας 
δικαιούχος ταµείου ανεργίας περνάει την 
πύλη στο αεροδρόµιο, αυτοµάτως κόβεται το 
επίδοµα ανεργίας. Σου λέει «δεν µπορείς να 
µην έχεις δουλειά και αντί να ψάχνεις, να 
κάνεις ταξιδάκια».
Στη χώρα µας ο ΟΑΕ∆ απέχει έτη φωτός 
από τον τρόπο λειτουργίας των αντίστοιχων 
ΟΑΕ∆ ευρωπαϊκών χωρών. Μήπως θα 
έπρεπε να τους επισκεφτούν και να δουν 
πως λειτουργούν τα συστήµατα τους εκεί; 
Γιατί το κακό µε τη δυνητική ανεργία στη 
χώρα µας έχει παραγίνει.

Η επιτροπή για το εργόσηµο πρόκειται 
να λειτουργήσει ή όχι;

Κοντεύουν δύο χρόνια σχεδόν και κανείς 
δεν ενδιαφέρεται για την ανυπαρξία 

λειτουργίας της επιτροπής για το εργόσηµο. 
Τα  14 από τα 15 µέλη είναι δηµόσιοι 

λειτουργοί, απασχολούνται στα συναρµόδια 
υπουργεία και θα µπορούσαν να 

συνεισφέρουν τα µέγιστα στην επίλυση του 
θέµατος των εργοσήµων. Μόνο που, ακόµα 

και να µην ασχοληθούν καθόλου, οι αγρότες 
θα πληρώσουν τα πρόστιµα αν µπουν στο 

χωράφι οι ελεγκτικοί µηχανισµοί…
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Βήμα Νιτσιάκου σε αρνί 
και μοσχάρι συσκευασμένο 

 Στάβλοι στο Καλπάκι και 
νέα γραμμή αποστέωσης κιμά

 Συνολικές επενδύσεις 25 
εκατ. ευρώ για το 2020-2022

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Στην παραγωγή µοσχαρίσιου και αρνίσιου κρέ-
ατος εισέρχεται η Νιτσιάκος, καθώς ολοκλή-
ρωσε την επένδυση που είχε προγραµµατίσει 
για τη δηµιουργία νέας µονάδας αποστέωσης 
και συσκευασίας, η οποία βρίσκεται στη βιο-
µηχανική περιοχή των Ιωαννίνων. Πρόκειται 
για µία κίνηση που είχε προαναγγείλει η εται-
ρεία, η οποία ουσιαστικά της ανοίγει το δρόµο 
και για άλλες κατηγορίες προϊόντων, πέρα α-
πό το κοτόπουλο, τη γαλοπούλα και τις ζωο-
τροφές που αποτελούν τους κύριους άξονες 
δραστηριότητας της επιχείρησης. Σ’ αυτή την 
κατεύθυνση η Νιτσιάκος βρίσκεται ήδη σε δι-
αδικασία στελέχωσης της νέας µονάδας µε ε-
ξειδικευµένο προσωπικό, καθώς η λειτουρ-
γία της αναµένεται να ξεκινήσει τον Ιανουά-
ριο. Πρόκειται για ένα εγχείρηµα, το οποίο µε 
βάση τον αρχικό σχεδιασµό, επρόκειτο να τε-
θεί σε εφαρµογή από τα τέλη του 2020. Ωστό-

σο οι συνθήκες που δηµι-
ούργησε η πανδηµία στην 
αγορά, οδήγησαν την εται-
ρεία να παρατείνει το χρό-
νο υλοποίησής του. 

Η νέα µονάδα, σύµφωνα 
µε στελέχη της εταιρείας, 
που τίθεται σε λειτουργία 
έχει επιφάνεια 4.500 τ.µ. 
και περιλαµβάνει γραµµή 
αποστέωσης και παραγω-
γής κιµά και κρεατοσκευ-
ασµάτων, µε τη δυνατότη-
τα να συσκευάζει σε κενό 

αέρος και τροποποιηµένη ατµόσφαιρα. 
Στο πλαίσιο της εν λόγω επένδυσης η Νι-

τσιάκος δηµιούργησε στάβλους στο Καλπάκι 
Ιωαννίνων, προκειµένου να αξιοποιήσει την 
τεχνογνωσία που διαθέτει στην εκτροφή ζώ-
ων. Στις συγκεκριµένες σταβλικές εγκαταστά-
σεις εκτρέφονται µοσχάρια. 

Μέσα από την εν λόγω κίνηση η Νιτσιάκος α-
ποτελεί την πρώτη επιχείρηση µε δραστηριότη-
τα στην πτηνοτροφία, που εισέρχεται ταυτόχρο-
να και στην παραγωγή κόκκινου κρέατος. Έτσι 
θα έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης εκτροφής 
και παραγωγής των περισσοτέρων από τα είδη 
κρέατος που διακινούνται στην ελληνική αγο-
ρά, ήτοι µοσχάρι, αρνί, γαλοπούλα και κουνέλι. 

Με τους νέους κωδικούς που θα αναπτύξει 
η εταιρεία θα ξεκινήσει τη διακίνησή τους τό-

σο στα λιανική και στα σούπερ µάρκετ, όσο 
και στη µαζική εστίαση. Η διανοµή θα πραγ-
µατοποιείται µέσα από το πανελλαδικό δίκτυο 
που διαθέτει η εταιρεία. 

Σηµειώνεται ότι για τα έτη 2020-2022 εί-
ναι προγραµµατισµένες συνολικές επενδύ-
σεις ύψους 25 εκατ. ευρώ, που περιλαµβά-
νουν εκτός από τη µονάδα επεξεργασίας και 
συσκευασίας κόκκινου κρέατος:

Τον εκσυγχρονισµό και την διεύρυνση της 
παραγωγικής δυναµικότητας στα 5000 πτηνά 
ανά ώρα στο πτηνοσφαγείο της Θεσσαλονίκης.

Τη δηµιουργία νέου εργοστασίου µε γραµ-
µές επεξεργασίας υποπροϊόντων σφαγής.

Την προσθήκη νέας γραµµής σφαγής 
και τον διπλασιασµό του τυποποιητηρίου στη 
ΒΙ.ΠΕ Ιωαννίνων.

Να σηµειωθεί ότι η Νιτσιάκος καταγράφει 
πωλήσεις που υπερβαίνουν το φράγµα των 
300 εκατ. ευρώ, κινούµενη αναπτυξιακά τα τε-
λευταία χρόνια καθώς το 2019 που είναι και τα 
τελευταία δηµοσιευµένα οικονοµικά αποτελέ-
σµατα για την εταιρεία, ο κύκλος εργασιών της 
ήταν στα 362,4 εκατ. ευρώ έναντι 353,1 εκατ. 
ευρώ που ήταν το 2018. Το συνολικό επενδυ-
τικό πρόγραµµα για την τετραετία 2019-2022 
που έχει θέσει σε εφαρµογή η εταιρεία µε έ-
δρα τα Ιωάννινα ανέρχεται στα 35 εκατ. ευρώ.

Εξ αναβολής
Πρόκειται για ένα 

εγχείρηµα, το οποίο 
µε βάση τον αρχικό 

σχεδιασµό επρόκειτο 
να τεθεί σε εφαρ-
µογή από τα τέλη 
του 2020 και οδη-

γήθηκε σε αναβολή 
λόγω πανδηµίας

Οι γεωργικές 
δραστηριότητες 
έδωσαν ώθηση στα 
κέρδη της Bayer 

Η γερµανική εταιρεία Bayer 
επέστρεψε στα κέρδη για το 
γ’ τρίµηνο και τόνισε πως οι 
πωλήσεις αυξήθηκαν κυρίως 
χάρη στην ανάκαµψη των 
γεωργικών δραστηριοτήτων 
της. Η εταιρεία ανακοίνωσε 
καθαρά κέρδη 85 εκατ. 
ευρώ σε σχέση µε καθαρές 
ζηµιές των 2,74 δισ. ευρώ 
ένα χρόνο πριν και EBITDA 
στα 2,09 δισ. ευρώ σε σχέση 
µε 1,80 δισ. πριν ένα χρόνο. 

Εξαγορά Medolio 
από Παντελιάδη
της Optima

Στην εξαγορά της εταιρείας 
Medolio που διαθέτει στην 
έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, 
ελιές Καλαµών και πατέ 
ελιάς προχώρησε ο Στ. 
Παντελιάδης, ιδιοκτήτης της 
Optima που ενεργοποιείται 
στο εµπόριο τυροκοµικών. 
Πρόκειται για εταιρεία µε 
πωλήσεις 341.497 ευρώ 
στον κλάδο παραγωγής και 
εµπορίας ελαιολάδου την 
οποία είχαν συστήσει οι 
επιχειρηµατίες Παναγιώτης 
Nίκας και Πέτρος Βενέτης.  
Στο νέο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο, πρόεδρος και 
διευθύνων ο ∆. Ντριγκόγιας, 
και µέλη Στ. Παντελιάδης 
και Παππάς Ευάγγελος. 

H Alpro επενδύει 
σε αύξηση γραµµών 
παραγωγής της

Η Alpro που ανήκει στον 
όµιλο της Danone 
ανακοίνωσε ότι θα 
επενδύσει 41 εκατ. 
βρετανικές λίρες στην 
παραγωγική µονάδα που 
διαθέτει στο Kettering του 
Ηνωµένου Βασιλείου. Με 
την προσθήκη της νέας 
µονάδας η Alpro αναµένεται 
να αυξήσει την παραγωγική 
της δυναµικότητα στα 300 
εκατοµµύρια λίτρα 
ροφηµάτων σόγιας, βρώµης, 
ρυζιού και καρύδας ετησίως.

ΝΕΑ

ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
�ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ�

ΚΥΚΛΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

2018
353,1

362,4

2,84

2,38

2019

2018

2019

ΚΑΘΑΡΑ
ΚΕΡ∆Η

2,84

2,38

362,4362,4



ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Εάν κανείς αναζητούσε τα ίχνη 
του κερκυραϊκού κρασιού στον οι-
νικό χάρτη της Ελλάδας, πιθανό-
τατα δεν θα εντόπιζε παρά µερικά 
ψήγµατα παραγωγικών εγχειρη-
µάτων, όπου συχνά υπερκαλύπτο-
νται από το ισχυρό τουριστικό ρεύ-
µα του νησιού. Όπως λέει η Κων-
σταντίνα Ντίνη, µέλος της οικογε-
νείας που διατηρεί το οινοποιείο 
Pontiglio στη Λευκίµµη, νότια της 
Κέρκυρας, «ο τουρισµός αποτέλε-
σε πολλές φορές ανασταλτικό πα-
ράγοντα σε σκέψεις για πιο προ-
σεγµένες οινοποιήσεις στο νησί, 
στην προσπάθεια κυρίως το παρα-
γόµενο κρασί να είναι εύκολα δι-
αθέσιµο και γευστικά «στρογγυ-
λεµένο» προς τους επισκέπτες».

Η ονοµασία Pontiglio του οινο-
ποιείου συνδέεται άµεσα µε αυτό 
που εκφράζουν οι ιδρυτές του και 
ειδικότερα ο επικεφαλής της οικο-
γένειας, Μπάµπης Κουρής: το πεί-
σµα ότι µπορούν να δηµιουργή-
σουν το δικό τους καλό κρασί, α-
ναβιώνοντας ταυτόχρονα τις τοπι-
κές ποικιλίες Κακοτρύγη και Σκο-
πελίτικο. Η λέξη Pontiglio στα ιτα-
λικά µεταφράζεται αυτολεξεί ως 
πείσµα και απαντάται στην καθο-
µιλουµένη κερκυραϊκή ντοπιολα-
λιά ως «ποντίγιο». Ο Κουρής ασκώ-

ντας αρχικά το επάγγελµα του δα-
σκάλου στην Κέρκυρα αποφάσισε 
αρκετά χρόνια αργότερα να κάνει 
αυτό που είχε ονειρευτεί και να α-
σχοληθεί µε τα αµπέλια που κληρο-
νόµησε από τον παππού του. Μα-
ζί του συνέπραξαν η σύζυγός του 
Αθηνά Κιρτζόγλου και η κόρη της 
Κωνσταντίνα Ντίνη. Σαν κάτι που 
ήταν να γίνει από καιρό και περί-
µενε την κατάλληλη στιγµή. 

Ακλόνητη πεποίθηση της οικο-
γενείας που οινοποιεί στη Λευκίµ-
µη είναι ότι οι ποικιλίες που καλ-
λιεργεί και εµφιαλώνει θα πρέπει 
να είναι αποκλειστικά γηγενείς, 
εξάροντας τρόπον τινά την οινική 
κληρονοµιά του νησιού. «Μέχρι 
αυτή τη στιγµή διαθέτουµε τέσσε-
ρις ετικέτες. Η παλαιότερη είναι ο 
λευκός Κακοτρύγης, µε τον οποίο 
ξεκινήσαµε τα πρώτα βήµατα του 
οινοποιείου. Ακολούθησε η ποι-
κιλία Σκοπελίτικο σε ερυθρό και 
σε ροζέ. Η πιο πρόσφατη προσπά-
θειά µας σχετίζεται µε τη δηµιουρ-
γία µίας ακόµη ετικέτας αφιλτρά-
ριστου πορτοκαλή Κακοτρύγη µε 
φυσική οινοποίηση και παραγω-
γή µέσα στις ζύµες του κρασιού», 
εξηγεί η Κωνσταντίνα Ντίνη.

Πολλά διαφορετικά αµπελοτόπια. 
Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του α-
µπελώνα στην περιοχή που καλλι-
εργεί τα σταφύλια του το οινοποι-

είο Pontiglio. Το γεγονός αυτό α-
ποτελεί απόρροια της τουριστικής 
ανάπτυξης που γνώρισε η Κέρκυρα 
ιδίως µετά τη δεκαετία του 1970. Ο 
τουρισµός έφερε την κατακόρυφη 
αύξηση της γης, καθώς οι ντόπιοι 
έβλεπαν σ’ αυτή ένα µέσο πλουτι-
σµού και τη δηµιουργία πολλών 
µικρών σε έκταση κλήρων. 

Ένα από τα βασικά στοιχεία στο 
οποίο στάθηκε κατά την οινοποί-
ηση του τοπικού ΠΟΠ Κακοτρύγη 
η οικογένεια του Μπάµπη Κουρή 
και της Αθηνάς Κιρτζόγλου, ήταν 
να δηµιουργήσει ένα κρασί που θα 
τιµούσε µία από τις πιο χαρακτηρι-
στικές ποικιλίες του νησιού. Αφε-
τέρου αναζήτησαν τις δυνατότη-
τες παλαίωσης µε την Κωνσταντί-
να Ντίνη να υποστηρίζει ότι ο εν 
λόγω οίνος παρουσιάζει χαρακτη-
ριστικά παλαίωσης ερυθρού οίνου. 

«Γι’ αυτό και αποφασίσαµε να α-
φήνουµε τον Κακοτρύγη να παλαι-
ώνει στις φιάλες κάποιους µήνες, 
καθώς αποφεύγουµε να προσφέ-
ρουµε ένα φρέσκο κρασί τη στιγ-
µή που αυτό µπορεί να αποκτήσει 
εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστι-
κά µέσω της παλαίωσης». 

Μειωµένες ποσότητες, αλλά 
βελτιωµένη ποιότητα φέτος

Ο φετινός τρύγος έδειξε τα χα-
ρακτηριστικά του από την πρώτη 
στιγµή που ξεκίνησε καθώς µπο-
ρεί η παραγωγή να είναι ποσοτι-
κά µειωµένη λόγω του ζεστού χει-
µώνα και του παγετού της άνοιξης, 
ποιοτικά όµως παρουσιάζει καλά 
χαρακτηριστικά, ικανά για υψηλό-
βαθµα κρασιά µε ισορροπηµένο PH 
που οικοδοµούν έναν ακόµα κα-
λύτερο Κακοτρύγη στα µπουκάλια.

Μέχρι αυτή τη στιγµή το οινοποιείο διαθέτει τέσσερις ετικέτες.  Η Κωνσταντίνα Ντίνη µέλος της οικογένειας που δηµιούργησε το οινοποιείο Pontiglio στην Κέρκυρα.

Ακλόνητη πεποίθηση της οικογένειας που οινοποιεί στη Λευκίµµη για 
τις ποικιλίες που καλλιεργεί και εµφιαλώνει να είναι αποκλειστικά 
γηγενείς, εξάροντας την οινική κληρονοµιά του νησιού.

Όταν το «πείσμα»
μετουσιώνεται 
σε γλυκόπιοτο οίνο
Το οικογενειακό οινοποιείο Pontiglio αναβιώνει 
τις τοπικές ποικιλίες Κακοτρύγη και Σκοπελίτικο

Σηµαίνει πείσµα
Η ιταλική λέξη Pontiglio 
µεταφράζεται αυτολεξεί 
ως πείσµα και απαντάται 
στην κερκυραϊκή ντοπιο-

λαλιά ως «ποντίγιο»
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H ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΤΟΥ PONTIGLIO
ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

ΦΙΑΛΕΣ

ΚΑΚΟΤΡΥΓΗΣ
ΛΕΥΚΟΣ

ΚΑΤΟΤΡΥΓΗΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ

ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

9.000

~800

ΣΚΟΠΕΛΙΤΙΚΟ
ΕΡΥΘΡΟ

ΣΚΟΠΕΛΙΤΙΚΟ
ΡΟΖΕ

5.000

5.000
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Δείχνει αντανακλαστικά 
η αγορά στα συμβόλαια 
χειμερινών σιτηρών

Ευέλικτα στην άνοδο των τιμών τα σχήματα συμβολαιακής 
που φέτος λαμβάνουν υπόψη και τις ανατιμήσεις στις εισροές 

Χαμηλότοκος δανεισμός, έκπτωση φόρου και 
αγροτικό πετρέλαιο για παραγωγούς με συμβόλαια

Προσηλωμένη στη συμβολαιακή γεωργία  
η Αθηναϊκή Ζυθοποιία στηρίζει τους αγρότες

Συμβολαιακή Καλλιέργεια Barilla Hellas:  
20 χρόνια δυναμικής παρουσίας

Συμβολαιακή  
Γεωργία
Διάθεση για θωράκιση του μοντέλου 
συμβολαιακής γεωργίας από τη 
βιομηχανία με παραχωρήσεις  
εκτός ρήτρας στους παραγωγούς 
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ΛΙΓΟΤΕΡΟΣ ΦΟΡΟΣ 30%

Έκπτωση φόρου 30% για τρία έτη με την 

προϋπόθεση η εταιρική σχέση να διαρκεί 

τουλάχιστον πέντε έτη έρχεται να τονώσει 

περαιτέρω την τάση στροφής προς την 

συμβολαιακή γεωργία. Στο σχετικό σχέδιο 

νόμου που βρίσκεται σε διαβούλευση τα 

παραπάνω προβλέπονται στην περίπτωση 

που η συνεργασία πραγματοποιείται 

δυνάμει σύμβασης ή συμφωνίας με 

αντικείμενο τη συμβολαιακή γεωργία, 

καθένας από τους συνεργαζόμενους 

παραγωγούς εισφέρει ποσότητες 

προϊόντων ίσες με το 40% τουλάχιστον 

της συνολικής ποσότητας όμοιων ή 

παρεμφερών προϊόντων της παραγωγής.

Ευέλικτα στην άνοδο 
των τιµών τα σχήµατα 
συµβολαιακής 

Σε µια λεπτή φάση εισέρχεται φέτος η διαδικασία 
της συµβολαιακής καλλιέργειας χειµερινών σιτη-
ρών, αφού οι έντονες και ανοδικές διακυµάνσεις 
στις διεθνείς αγορές έρχονται να αναπροσαρµό-
σουν την στρατηγική των εταιρειών αλλά και να δι-
αχωρίσουν µια και καλή τη φιλοσοφία του συµβο-
λαίου από τις φιξ προαγορές που προβάλουν µε-
σίτες, διαβρώνοντας το µοντέλο στις συνειδήσεις 
των παραγωγών. 
Η εµπειρία του φετινού αλωνισµού και κυρίως του 
τρόπου µε τον οποίο εξελίχθηκαν οι αγορές τους 
τελευταίους µήνες, δείχνει ότι οι επιχειρήσεις µε 
καθοριστικό ρόλο στο µοντέλο της συµβολαιακής 
και πολυετή παρουσία στα ελληνικά παραγωγικά 
κέντρα χειµερινών σιτηρών διαθέτουν τα αντανα-
κλαστικά ώστε να διατηρήσουν τα κεκτηµένα στη 
σχέση τους µε τους παραγωγούς.

∆ιάθεση θωράκισης της τάσης 
προς την συµβολαιακή γεωργία
Ορισµένες εταιρείες του κλάδου έλαβαν σοβαρά 
υπ’ όψιν τους τις εξελίξεις στην αγορά και προσάρ-
µοσαν την τιµολογιακή πολιτική τους, σε µια προ-
σπάθεια να µη δυσαρεστήσουν παραγωγούς µε 
τους οποίους συνεργάζονται επί σειρά ετών. Η δι-
άθεση θωράκισης της τάσης προς την συµβολαι-
ακή γεωργία εκφράζεται για παράδειγµα στην α-
πόφαση της Barilla να αναπροσαρµώσει την ελά-
χιστη εγγυηµένη τιµή για τα συµβόλαια της παρα-
γωγής του 2022, στα 25 λεπτά το κιλό, από 20 λε-
πτά που ήταν πέρυσι. Από την πλευρά της και η Α-
θηναϊκή Ζυθοποιία ενίσχυσε φέτος τις τιµές µε της 
οποίες πλήρωσε τα συµβολαιακά κριθάρια κατά 
6% περίπου, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόµενο 
κάποιας αναπροσαρµογής και στα φετινά συµβό-
λαια, προκειµένου να διευκολύνει τους παραγω-
γούς που έρχονται αντιµέτωποι µε ραγδαίες ανα-
τιµήσεις στο κόστος παραγωγής. 
Με την σπορά σκληρού σίτου να βρίσκεται σε εξέ-
λιξη αυτές τις ηµέρες, παρατηρείται ένας δισταγ-
µός από πλευράς παραγωγών να ανατρέξουν στην 
εξασφάλιση που προσφέρουν τα συµβόλαια µε µε-
γάλες βιοµηχανίες, εκτιµώντας ότι η ελεύθερη α-
γορά τους λύνει τα χέρια απέναντι στις δεσµεύ-
σεις που συνεπάγεται η συµβολαιακή καλλιέργεια. 

Επί της ουσίας όµως, η ελάχιστη εγγυηµένη τιµή 
που δίνει για παράδειγµα η Barilla Hellas δεν λει-
τουργεί µε τρόπο δεσµευτικό πέραν των υποχρε-
ώσεων της παράδοσης, της επένδυσης σε πρώ-
τη ύλη και εισροές αλλά και των ποιοτικών προ-
διαγραφών. Επειδή µάλιστα φέτος οι συνθήκες εί-
ναι τέτοιες που ζορίζουν τους καλά οργανωµέ-
νους παραγωγούς ώστε να εφαρµόσουν στο ακέ-
ραιο τις φροντίδες που απαιτεί η παραγωγή πρώ-
της ποιότητας σκληρού σίτου, η εταιρεία προχώ-
ρησε σε µια ενίσχυση κατά 25% της ελάχιστης τι-
µής των συµβολαίων.
Όπως εξηγεί στην Agrenda ο υπεύθυνος Αγοράς 
Πρώτων Υλών της Barilla Ελλάς Κώστας Θεοχαρί-
δης, η εταιρεία αποτίµησε τα κοστολόγια της καλλιέρ-
γειας και εντοπίζει ότι θα είναι αυξηµένα µεσοσταθ-
µικά κατά 20 µε 25%, ενώ στη συνέχεια προχώρησε 
στην κίνηση αυτή, προκειµένου να εξασφαλίσει ότι 
σε περίπτωση ενός απότοµου γυρίσµατος των αγο-
ρών, οι συνεργαζόµενοι παραγωγοί δεν θα «µπουν 
µέσα». Άλλωστε τα συµβόλαια ελάχιστης εγγυηµέ-
νης τιµής ενεργοποιούνται µόνο σε περιπτώσεις κα-
τά τις οποίες η ελεύθερη αγορά βρίσκεται κάτω από 
το επίπεδο τιµών που αναγράφεται, πληρώνοντας 
επιπλέον 1 µε 2 λεπτά πριµ ποιότητας και πρωτεϊ-
νών. Φέτος για παράδειγµα, οι παραγωγοί που τη-
ρούσαν συµβόλαια µε την εταιρεία, παρέδωσαν πά-
νω στα αλώνια τις ποσότητες στους συνεργαζόµε-
νους µε την Barilla εµπόρους που συντονίζουν α-
νά την επικράτεια την παραγωγή, ενώ πληρώθη-
καν στη συνέχεια στην τιµή που έδινε η αγορά την 
περίοδο που αποφάσισαν να κλείσουν τις ποσότη-
τες, παραλαµβάνοντας και το πριµ ποιότητας. «Σκο-
πός του συµβολαίου είναι να καλύψει το κόστος πα-
ραγωγής του αγρότη. Από εκεί και πέρα, παρέχο-
νται και οι κατευθύνσεις που αν τις ακολουθήσει ο 
παραγωγός, θα µπορέσει να αυξήσει τις αποδόσεις 
του και κατ’ επέκταση την κερδοφορία του» αναφέ-
ρει µεταξύ άλλων ο κ. Θεοχαρίδης. 
Ταυτόχρονα, η εταιρεία ζυγίζοντας το µοµέντουµ 
στην αγορά, αποφάσισε να περιορίσει κατά 25% 
τις εκτάσεις τις οποίες θα καλύψουν τα συµβόλαια 
για την επερχόµενη χρονιά και έτσι θα συµβολαι-
οποιηθούν περίπου 55.000 στρέµµατα, έναντι των 
70.000 πέρυσι. 
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ΧΑΜΗΛΟΤΟΚΟΣ ∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ, ΕΚΠΤΩΣΗ 
ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ
Όλο και πιο ευνοϊκή αντιµετώπιση 
αποκτούν το τελευταίο διάστηµα αγρότες 
που αναπτύσσουν τη δράση τους στο 
κοµµάτι της συµβολαιακής γεωργίας, 
µε τις παρεµβάσεις που γίνονται το 
τελευταίο διάστηµα στους τοµείς της 
πρωτογενούς παραγωγής, να βάζουν 
στο επίκεντρο το εν λόγω µοντέλο. 
Τελευταία πινελιά στο ευνοϊκό θεσµικό 
πλαίσιο που διαµορφώνεται για την 
περαιτέρω ανάπτυξη της συµβολαιακής 
καλλιέργεια, συνιστά η απόφαση να 
ενταχθούν στο µέτρο για την επιστροφή 
του ειδικού φόρου κατανάλωσης 
πετρελαίου µεταξύ των συνεταιρισµένων 
αγροτών και των Νέων Αγροτών και 
όσοι τηρούν συµβόλαια µε βιοµηχανίες. 

Χαµηλότοκος δανεισµός 
για συµβολαιακή γεωργία 
Μια τάση µεγέθυνσης του µοντέλου 
της συµβολαιακής καλλιέργειας 
επεκτείνεται στα αγροτικά κέντρα 
της χώρας, η οποία πλέον αποκτά 
περισσότερη ισχύ µε δροµολογούµενες 
φορολογικές παρεµβάσεις αλλά και ένα 
προνοµιακό καθεστώς χρηµατοδότησης 
από κοινοτικά κονδύλια. Σε ό,τι αφορά 
στις θεσµικές προεκτάσεις αυτής της 
τάσης, τον τελευταίο καιρό ακούγεται 
ότι οι σχεδιασµοί για την αφοµοίωση 
των πόρων του ταµείου Ανάκαµψης 
φιλοδοξούν να ξεκλειδώνουν 
δυνατότητες δανειοδότησης 
µε ευνοϊκούς όρους για όσους 
παραγωγούς θέλουν να εµπλακούν 
στο πεδίο της συµβολαιακής. Το ίδιο 

ισχύει και για τους συνεταιρισµούς. 
Συγκεκριµένα, εισάγεται ο θεσµός της 
συνεργασίας επιχειρήσεων για την από 
κοινού προώθηση των επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων και συµπεριλαµβάνει 
και τη συµβολαιακή γεωργία. H 
διευκόλυνση αυτή, αποκτά ιδιαίτερη 
βαρύτητα, µε δεδοµένο ότι η δυναµική 
της συµβολαιακής γεωργίας θέλει να 
επεκταθεί τώρα και σε προϊόντα µε 
ρηχό παρελθόν σε αυτού του είδους 
τις συναλλακτικές σχέσεις, όπως 
είναι η πατάτα για παράδειγµα, όπου 
ήδη οι εταιρείες εισροών έρχονται να 
προσθέσουν στα χαρτοφυλάκιά τους 
ποικιλίες που απευθύνονται κατά κύριο 
λόγο στις ανάγκες της βιοµηχανίας. 
Άλλωστε, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις 
παραγωγών που αλλάζουν καλλιέργειες 
αναζητώντας το συµβόλαιο που θα τους 
επιτρέψει στη συνέχεια να εστιάσουν 
αποκλειστικά στον προγραµµατισµό των 
«υποχρεώσεών» τους στο χωράφι.
Με τα κίνητρα των συνεργασιών 
και των συνενώσεων που εισάγει 
το νοµοσχέδιο, σε συνδυασµό µε τις 
αντίστοιχες προβλέψεις του Εθνικού 
Σχεδίου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας 
«Ελλάδα 2.0» (δάνεια σχεδόν µηδενικού 
επιτοκίου), ενισχύονται οι µικρές και 
µεσαίες επιχειρήσεις που επιθυµούν 
να αξιοποιήσουν τις οικονοµίες 
κλίµακος και να ανταγωνιστούν 
αποτελεσµατικότερα τόσο σε ό,τι αφορά 
στην εξωστρέφεια, όσο και σε ό,τι 
αφορά στον αθέµιτο ανταγωνισµό που 
υφίστανται.
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∆εν έχει εµπεδωθεί ακόµα η δυναµική 
της συµβολαιακής ως τρόπος παραγωγής

Παρά τις µικρές ανατροπές που φέρ-
νει ο ανοδικός κύκλος στις διεθνείς αγο-
ρές αγροτικών εµπορευµάτων, µε αρκε-
τούς παραγωγούς να εκτιµούν ότι η εξα-
σφάλιση ενός συµβολαίου δεν καθίσταται 
απαραίτητη στις νέες συνθήκες, φαίνεται 
ότι τα αναπροσαρµοσµένα προγράµµατα 
που φέρνουν οι εταιρείες γεµίζουν. Υπό 
αυτήν την έννοια, η περιορισµένη δυνα-
τότητα εισόδου παραγωγών στην αγορά 
της συµβολαιακής γεωργίας, ως ο βασι-
κός λόγος µη υιοθέτησης της πρακτικής 
σε ποσοστό 19,7%, σύµφωνα µε έρευνα 
που είχε πραγµατοποιήσει στο παρελθόν 
το Τµήµα Γεωπονίας του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστήµιου Θεσσαλονίκης, υφίσταται. 
Φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια, όσο ωρι-
µάζει και το µοντέλο, προσαρµοσµένο στις 

ιδιαίτερες συνθήκες της εγχώριας αγροτι-
κής παραγωγής, σπάνε και οι αντιστάσεις 
ακόµα και των πιο υποψιασµένων παρα-
γωγών, µε το ενδιαφέρον σύναψης συµ-
βολαίου να εντείνεται.
Οι παραγωγοί που συµµετείχαν στην συ-
γκεκριµένη έρευνα προέταξαν ακόµη την 
χαµηλή τιµή που καλούνται να διαθέσουν 
το προϊόν τους σε ποσοστό 17,1% µε την 
αδυναµία επαναδιαπραγµάτευσης της συµ-
φωνίας τους να ακολουθεί τρίτη σε ποσο-
στό 12,4%. Οι τρεις αυτοί βασικοί λόγοι ε-
ξηγούν και την έλλειψη εµπιστοσύνης και 
το αίσθηµα εξάρτησης που έχουν οι παρα-
γωγοί απέναντι στις βιοµηχανίες σε ποσο-
στό 11,5% και 10,2% αντιστοίχως. Για α-
ποκλεισµό από την ελεύθερη αγορά έκα-
νε λόγο το 7,3%.



Προσηλωμένη στη συμβολαιακή γεωργία  
η Αθηναϊκή Ζυθοποιία στηρίζει τους αγρότες

Από το 2008 έως και σήμερα η Αθηναϊκή Ζυ-
θοποιία παραμένει σταθερά προσηλωμένη 
στο Πρόγραμμα Συμβολαιακής Καλλιέργει-
ας Κριθαριού, το πρώτο και μεγαλύτερο του 
είδους του στη χώρα. Έτσι, για 14η συνεχή 
χρονιά ξεκίνησε και φέτος η σπορά. Ο προ-
σανατολισμός είναι αταλάντευτα εδραιωμέ-
νος στην πεποίθηση ότι η παραγωγή μπίρας 
ξεκινά από το χωράφι και για τον λόγο αυ-
τό το πρόγραμμα αναδεικνύει τον ρόλο του 
πρωτογενούς τομέα, ενός εκ των βασικό-
τερων πυλώνων της οικονομίας. 
Η πρωτοβουλία είναι πολυδιάστατη, κα-
θώς εκτός της διασφάλισης θέσεων ερ-
γασίας και εγγυημένου εισοδήματος, πε-
ριλαμβάνει εκπαιδευτικές και επιμορφω-
τικές ενέργειες,  που έχουν στόχο να πα-
ρέχουν γνώση και εξέλιξη στους αγρότες 
και να τους εισάγουν στις σύγχρονες τάσεις 
της αγροτικής παραγωγής, δίνοντάς τους 
επιπλέον εφόδια. Η κατάρτιση αυτή παρά-
γει προστιθέμενη αξία και οδηγεί σταδιακά 
σε αύξηση των στρεμματικών αποδόσεων. 
Το Πρόγραμμα Συμβολαιακής Καλλιέρ-
γειας Κριθαριού της Αθηναϊκής Ζυθοποιί-
ας έχει επιπλέον θετικό αντίκτυπο, καθώς 
συνιστά σημαντική ενίσχυση στις τοπικές 
κοινωνίες: η προμήθεια ελληνικού κριθα-
ριού για το σύνολο των παραγωγικών α-
ναγκών της εταιρείας από τους τοπικούς 
παραγωγούς διασφαλίζει τις θέσεις εργα-
σίας, αποτελώντας σημαντική πηγή εγγυ-

ημένου εισοδήματος για τους συμμετέχο-
ντες στο πρόγραμμα. 
Στην πρωτοβουλία της Αθηναϊκής Ζυθο-
ποιίας, μέσω της οποίας καλύπτεται με ελ-
ληνικό κριθάρι το σύνολο των παραγωγι-
κών αναγκών της εταιρείας για τις μπίρες 
που παράγει στη χώρα μας, συμμετέχουν 
περισσότεροι από 2.000 καλλιεργητές α-
πό 19 νομούς στην Ελλάδα, με την καλλι-
εργήσιμη έκταση να υπολογίζεται σε περί-
που 130.000 στρέμματα. Καθ’ όλη τη διάρ-
κεια του χρόνου, τους δίνεται η ευκαιρία να 
έχουν συμβουλευτική υποστήριξη για την 
απαραίτητη τεχνογνωσία  και εκπαίδευ-
ση σχετικά με πρακτικές προστασίας της 
καλλιέργειας κριθαριού, αύξησης της πα-
ραγωγής και εφαρμογής νέων τεχνολογι-
ών. Στο ίδιο πλαίσιο και με στόχο τη δημι-
ουργία μιας νέας γενιάς αγροτών με σύγ-
χρονες γνώσεις για τις καλλιέργειες, εντάσ-
σεται και η πρωτοβουλία  προσφοράς, α-
πό πλευράς της εταιρείας, πλήρους υπο-
τροφίας στο Ι.ΙΕΚ της Αμερικανικής Γεωρ-
γικής Σχολής για νέους που ενδιαφέρονται 
να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα.
 
Η έρευνα και καινοτομία στο επίκεντρο
Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία δεν έχει σταματή-
σει να ενισχύει το Πρόγραμμα Συμβολαι-
ακής Καλλιέργειας Κριθαριού, καθώς μέ-
σα στο 2020 εντάχθηκε η πιλοτική εφαρ-
μογή προγραμμάτων ψηφιακής τεχνολογί-

ας στοχεύοντας στην αύξηση της καλλιερ-
γητικής απόδοσης. Παράλληλα, σε συνερ-
γασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθη-
νών και στο πλαίσιο του καινοτόμου Προ-
γράμματος, λειτουργούν έξι Πειραματικοί Α-
γροί. Σε αυτές τις εκτάσεις, επιλέγονται και 
δοκιμάζονται ποικιλίες που προσαρμόζονται 
καλύτερα στο ελληνικό κλίμα και παρουσι-
άζουν καλή συμπεριφορά κατά τη διαδικα-
σία της βυνοποίησης και ζυθοποίησης. Αυ-
τό έχει ως αποτέλεσμα να γίνεται αποδοτι-
κότερη η παραγωγή και πιο ανταγωνιστικό 
το ελληνικό κριθάρι, άρα να δημιουργείται 
μεγαλύτερο όφελος τόσο για τους παραγω-
γούς, όσο και συνολικά για την εθνική οικο-
νομία. Μέχρι στιγμής, τα αποτελέσματα εί-
ναι πολύ ενθαρρυντικά, αφού, από το 2011 
που υλοποιείται η πρωτοβουλία των πειρα-
ματικών αγρών, έχουν δοκιμαστεί 60 ποικι-
λίες, από τις οποίες 18 έχουν μπει στην πα-
ραγωγή, οδηγώντας σε αύξηση των καλλι-
εργητικών αποδόσεων της τάξης του 30%. 
Αξίζει τέλος να σημειωθεί πως η Αθηναϊ-
κή Ζυθοποιία έχει δεσμευθεί για την  πιστο-
ποίηση του παραγόμενου κριθαριού μέσω 
του Προγράμματος Συμβολαιακής ως προ-
ϊόν ορθής γεωργικής παραγωγής, εφαρμό-
ζοντας και σε αυτό το πεδίο τις αρχές της 
πράσινης μετάβασης. Ήδη η εταιρεία έχει 
επιτύχει την πιστοποίηση του 65% το 2021 
και συνεχίζει με στόχο το 100% την επό-
μενη χρονιά.
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Προϊόν ορθής 
γεωργικής παραγωγής
H Αθηναϊκή Ζυθοποιία 
έχει δεσμευθεί για 
την πιστοποίηση του 
παραγόμενου κριθαριού 
μέσω του Προγράμματος 
Συμβολαιακής ως 
προϊόν ορθής γεωργικής 
παραγωγής, εφαρμόζοντας 
και σε αυτό το πεδίο τις αρχές 
της πράσινης μετάβασης.





Συμβολαιακή Καλλιέργεια Barilla Hellas: 
20 χρόνια δυναμικής παρουσίας  
στην ελληνική αγορά σιτηρών 
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Κώστας Θεοχαρίδης, 
Υπεύθυνος Αγοράς 
Σιτηρών Barilla Hellas

ΟΦΕΛΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΗΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ  
ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟ

SUPPLY SECURITY

Εγγύηση ελάχιστης ποσότητας & διασφάλιση ποσοτήτων

Εγγυηµένες ποσότητες απορρόφησης

QUALITY SECURITY

Γεωγραφική διαφοροποίηση για εξισορρόπηση αρνητικών 
καιρικών συνθηκών και διασφάλιση συγκεκριµένης ποιότητας

PRICE VOLATILITY

Σταθεροποίηση εσόδων

Επιπλέον πόροι µέσω πριµ ποιότητας

Εξοµάλυνση των τιµών µε µηνιαίες ποσοστώσεις και 
διαφορετικές φόρµουλες τιµής αποφεύγοντας τις ακραίες 
τάσεις της αγοράς

Όταν το 2002 ξεκινήσαμε να σχεδιά-
ζουμε την ανάπτυξη του προγράμμα-
τος συμβολαιακής καλλιέργειας  στο 
σκληρό σιτάρι, φαινόταν ότι μιλούσα-
με για ένα πρωτάκουστο και καινοτό-
μο σύστημα εφοδιαστικής αλυσίδας 
στον τομέα των σιτηρών. Σήμερα, έ-
χοντας ήδη κλείσει τα 20 χρόνια πα-
ρουσίας στην ελληνική αγορά σιτη-
ρών, επιβεβαιώνουμε το πόσο πρω-
τοποριακό και μοναδικό είναι στην ε-
φαρμογή του.

Η ανάπτυξη μιας εφοδιαστικής αλυσί-
δας και η σύνδεση της παραγωγής και 
των υπολοίπων κρίκων της διαδικα-
σίας με συμβολαιακή μορφή φέρνει 
σταθερότητα, εξομαλύνει τις όποιες 

δυσκολίες και περιορίζει το ρίσκο για όλους τους συμμετέχοντες 
από την παραγωγή έως την μεταποίηση.
Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από το δικό μας πρόγραμμα συμ-
βολαιακής καλλιέργειας στο σκληρό σιτάρι έχουν απτά οφέλη που 
εντοπίζονται σε τρία κυρίως πεδία: μείωση της αβεβαιότητας, αύ-
ξηση  της αίσθησης εμπιστοσύνης των παραγωγών προς την βιο-
μηχανία και πλήρης αποδυνάμωση της όποιας κερδοσκοπικής συ-
μπεριφοράς των ενδιάμεσων της αλυσίδας. Οφέλη τα οποία είναι α-
ποτέλεσμα της πολιτικής μας που εξασφαλίζει ελάχιστη εγγυημένη 
τιμή ώστε να καλύπτεται το κόστος παραγωγής αλλά και πριμ ποι-
ότητας ώστε να επιβραβεύονται και οικονομικά οι παραγωγοί που 
θα επιτύχουν καλύτερη ποιότητα (13% πρωτεϊνη) σκληρού σίτου. 

Είμαστε περήφανοι διότι η Barilla Hellas κατάφερε μέσα από τη συμ-
βολαιακή καλλιέργεια σκληρού σίτου να αναδείξει τα πλεονεκτή-
ματα του συστήματος και να γίνει παράδειγμα προς μίμηση και για 
άλλες βιομηχανίες του κλάδου. Η έννοια «Συμβολαιακή», σε καλ-
λιέργεια όπως είναι το σκληρό σιτάρι, δεν σημαίνει μόνο «καλύ-
τερη τιμή» ή «εξασφάλιση» κατά κάποιο τρόπο της απορρόφησης 
της παραγωγής. Τα πλεονεκτήματα, που μπορεί να απολαύσει ένας 
παραγωγός που συμμετέχει σε πρόγραμμα συμβολαιακής καλλι-
έργειας, είναι άμεσα συνδεδεμένα με τους κανόνες καλών καλλι-
εργητικών πρακτικών που καλείται να ακολουθήσει, κανόνες που 
οδηγούν σε καλύτερη ποιότητα προϊόντος αλλά και στην προστα-
σία του περιβάλλοντος.

Για να πετύχουν οι παραγωγοί την απαιτούμενη ποιότητα στο σκλη-
ρό σιτάρι παρέχουμε επίσης μια σειρά από εργαλεία που τους βο-
ηθούν να πετύχουν τον στόχο :

 Ποικιλίες υψηλής απόδοσης σε ποιότητα και ποσότητα 
(SVEVO  – PURO)

 Δίκτυο συνεργατών-γεωπόνων για συμβουλευτικές υπηρεσίες
 Εγχειρίδιο Καλλιέργειας & Συντήρησης Σκληρού σίτου
 Δεκάλογο καλών πρακτικών καλλιέργειας
 Εκπαίδευση και ενημέρωση παραγωγών και γεωπόνων για τα 

νέα εργαλεία που βοηθούν τους παραγωγούς μας να βελτιώσουν 
την απόδοση και τα έσοδά τους.

 Δωρεάν χρήση του GRANODURO.NET που επιτρέπει στον πα-
ραγωγό να παίρνει τις σωστές αποφάσεις στο σωστό χρόνο να μει-
ώνει το κόστος ενώ ταυτόχρονα να βελτιώνει την ποιότητα μειώ-
νοντας και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της καλλιέργειάς του.

Η Barilla Hellas, ως ηγέτης στην κατηγορία, δεν 
περιορίζεται μόνο στα παραπάνω εργαλεία γιατί ένας είναι 
ο κοινός στόχος: η αειφόρος παραγωγή ζυμαρικών υψηλής 
ποιότητας από ελληνικό σκληρό σίτο. 
Γι’ αυτό, το 2017 δημιουργήθηκε το Πρόγραμμα Ελληνικού Σίτου 
MISKO, μια επιπλέον δράση προς τη παραγωγική της βάση, δηλαδή 
τους Έλληνες αγρότες. Το Πρόγραμμα Ελληνικού Σίτου MISKO χρημα-
τοδοτεί δράσεις έρευνας και ανάπτυξης καινοτόμων τεχνικών καλλι-
έργειας, μεταφοράς τεχνογνωσίας στους Έλληνες αγρότες, εκπαίδευ-
σης των αγροτών στις νέες καλλιεργητικές πρακτικές και εφαρμογής 
νέων τεχνολογιών στη γεωργία. Στόχος του προγράμματος είναι η ε-
νίσχυση της αειφορικής παραγωγής υψηλής ποιότητας σκληρού σί-
του στην Ελλάδα προς όφελος της κοινωνίας, των παραγωγών και του 
κλάδου των ζυμαρικών. 
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