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Φίλια  24 /02/2022                                                                                                               Ο.Π. ΘΕΣΤΟ 

                                                 

                                                           ΘΕΜΑ: Τιμές τομάτας εσοδείας 2022 

                                     Τιμοκατάλογος 2022(€ ανά  τόνο στα 5 brix) 

 Περίοδος     Ημερομηνίες     Εποχικότητα        Σύμβαση           Ζώνη Α             Ζώνη Β  

1η <27/7 9 9 114 116 

2η 28/7-31/7 6 9 111 113 

3η 1/8-3/8 3 9 108 110 

4η 4/8-5/9 0 9 105 107 

5η 6/9-12/9 3 9 108 110 

6η 13/9-19/9 6 9 111 113 

7η >20/9 9 9 114 116 

                                  Διατηρείται η πολιτική της ενιαίας τιμής για άλλη μια χρονιά. 

Σημειώσεις: 

• Αναλογικότητα τιμής με βάση το μηνιαίο μέσο όρο brix.  
• Το bonus εποχικότητας αφορά την πρώιμη και όψιμη καλλιέργεια.  
• Το bonus σύμβασης αφορά την σύναψη και τήρηση σύμβασης σε ποσοστό άνω του 90% των 

αναγραφόμενων ποσοτήτων (εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας). 
• Υπολογίζεται μεταφορά 9 €/τόνο για τη Ζώνη Α και 11 €/τόνο για τη Ζώνη Β. 
• Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν 1 €/τόνο για την τήρηση των υποχρεώσεων της 

ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιέργειας και την ορθή και έγκαιρη υποβολή ημερολογίου 
αγρού. 

Ξένες ύλες: 

• Ξένες ύλες   0 - 2%, αύξηση τιμής κατά  4  Ευρώ / τόνο . 
• Ξένες ύλες  2,01- 4%, αύξηση τιμής κατά  2  Ευρώ / τόνο . 

• Πέτρες , χώμα , χόρτα  , πράσινη τομάτα κτλ.  απομειώνουν το βάρος .  Φορτία με ξένες ύλες 
πάνω από 20%  δεν παραλαμβάνονται. 

Ποιοτικά ελαττώματα:  

• Ελαττωματικοί καρποί 0% – 6% απομείωση  τιμής κατά 0%. 
• Ελαττωματικοί καρποί 6,01% – 8% απομείωση  τιμής κατά 3%. 
• Ελαττωματικοί καρποί 8,01 – 10% απομείωση τιμής κατά 4%. 
• Ελαττωματικοί καρποί 10,01 – 12% απομείωση τιμής κατά 5%. 
• Ελαττωματικοί καρποί 12,01 – 14% απομείωση τιμής κατά 8%. 
• Ελαττωματικοί καρποί 14,01 – 17% απομείωση τιμής κατά 9%. 
• Ελαττωματικοί καρποί 17,01 - 20% απομείωση τιμής κατά 10%. 
• Φορτία με ποιοτικά ελαττώματα πάνω από 20% δεν παραλαμβάνονται. 

Εξόφληση εμπορικής αξίας μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την παράδοση.  
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