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Μονόδροµος
182 η αίτηση,
λαχείο τα84,76
αναδροµικά
2,93
Οι αγρότες διεκδικούν επιδόµατα έξι
ετών που ξεκινούν από 4.000 ευρώ
για τους χαµηλοσυνταξιούχους. σελ. 8

Από τα 10.000 ευρώ
οι εγγυήσεις Σχεδίων
Χαµηλώνει το κατώτερο όριο για τα
τραπεζικά δάνεια που θα παίρνουν εγγύηση
από κονδύλια Προγραµµάτων. Πάντως οι
γεωτεχνικοί δεν ξεκινούν την αξιολόγηση αν
δεν πέσει πρώτα η έξτρα αµοιβή. σελ. 10

Τα έλεγε, τα έγραφε,
µέχρι222τελευταία ώρα

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ

01/11

09/11

Σιτάρι σκληρό
222
Καλαµπόκι
178
Βαµβάκι
76,86
Ελαιόλαδο
2,66

222
178
79,01
2,83

178

Πολέµιος
77,07της γραφειοκρατίας,
ο ∆ηµήτρης
2,62 Καραµπάσης, έφυγε
χωρίς απαντήσεις. σελ. 50

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

Ένας στους τρεις
στη συνδεδεμένη
Η πρόταση του Ευρωκοινοβουλίου για να έχει νόημα η ενίσχυση
Μπροστά σε νέα δεδοµένα φέρνει τον αγροτικό κόσµο η πρόταση της Επιτροπής Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
σύµφωνα µε την οποία οι συνδεδεµένες ενισχύσεις θα πρέπει
να περιορίζονται στο 30% των δραστηριοποιουµένων σε κάθε

προϊόν. Με το επιχείρηµα ότι οι συνδεδεµένες ενισχύσεις δεν
µπορούν να έχουν οριζόντιο χαρακτήρα (όπως οι άµεσες), η ιδέα της εν λόγω Επιτροπής είναι να περιορισθούν σε λίγους
και καλούς που θα έχουν ισχυρό κίνητρο να παράγουν. σελ. 4-5

Μάτια παντού για τη
δραστήρια Agrotech
Στον Αµπελώνα της Λάρισας η Agrotech
εφάρµοσε τεχνικές µεταβλητής εφαρµογής
εισροών σε ευθείες γραµµές, ενώ στα Χανιά
έφερε την Agro Center στην οµάδα της µε
τα µηχανήµατα της John Deere. σελ. 20

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ

∆ΕΚ ΄18

ΜΑΡ ΄19

78,96

80,57

Ξεκουνάει την αγορά
βάµβακος ο Τραµπ
Ώθηση στην αγορά βάµβακος λόγω Τραµπ
λίγο πριν βρεθεί λύση στη διαµάχη ΗΠΑΚίνας. Γλύφουν τα 80 σεντς τα συµβόλαια
∆εκεµβρίου, µικρότερη αναµένεται
η παραγωγή στις ΗΠΑ. σελ. 22, 36

Η EIMA των νέων αγροτών

ΣABBATO: Αρσενίου, Ολυµπά, Ροδίωνος, Ορέστου µ.

Μήνας 11ος, Εβδ. 45η

Τα δίνουν όλα οι κατασκευαστές αγροτικών µηχανηµάτων
προκειµένου να κερδίσουν την απαιτητική πελατεία των νέων
αγροτών, όπως δείχνει η µεγάλη έκθεση της Μπολόνια. σελ. 18

ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 07:00 - ∆ύση 17:18

ΣΕΛΗΝΗ: 3 ηµερών

ΚΑΙΡΟΣ: Νεφώσεις
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EDITORIAL

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Η κριτική
κι ο πόνος

∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ
1,14212

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α
1,49568

640,67

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ
650

629,84

635

Η κριτική µπορεί να µην αρέσει, αλλά
είναι απαραίτητη. Εκπληρώνει την ίδια
λειτουργία µε τον πόνο στο ανθρώπινο
σώµα. Προκαλεί την προσοχή σε µια
µη υγιή κατάσταση.
Ουίνστον Τσόρτσιλ
Η αλήθεια είναι ότι ο τύπος (έντυπος
και ηλεκτρονικός) δεν περνάει
και τις πιο ένδοξες µέρες του. Ειδικά στη χώρα µας, όπου η πιάτσα είναι µικρή και όλοι λίγο πολύ γνωριζόµαστε, η αποδυνάµωση του τύπου άρχισε ταυτόχρονα
µε την «ταύτιση» της συντριπτικής πλειοψηφίας των εκφραστών
του µε την εκάστοτε, µεταπολιτευτική εξουσία.
Όπως έγινε µε τους αγροτικούς συνεταιρισµούς, στους οποίους, όπως
δείχνει η ιστορία, τα πολιτικά κόµµατα, προεξάρχοντος του ΠΑΣΟΚ,
άνοιξαν τις αγκάλες τους, κι εκείνοι ενέδωσαν στις «σειρήνες» της
εξουσίας. Κάπως έτσι και µε τη δηµοσιογραφία, υπέκυψε µε τον καιρό στη γοητεία των κυβερνώντων,
έχασε την ανεξαρτησία της και σήµερα, πληρώνει το τίµηµα.
Θα µπορούσε να πει κανείς ότι αυτό είναι γενικό φαινόµενο, συµβαίνει σε όλο τον πολιτισµένο κόσµο, εποµένως… µη µας κακοφαίνεται. Η απάντηση είναι ότι η κριτική είναι σύµφυτη µε το ρόλο
του τύπου, δεν υπάρχει δηµοσιογραφία χωρίς δικαίωµα στην άσκηση τεκµηριωµένης και γόνιµης κριτικής, όπως δεν υπάρχει
και δηµοκρατία χωρίς την ελευθερία του τύπου.
Βεβαίως, όσο µεγαλώνει ο φόβος απέναντι στη εξουσία (οικονοµική
και πολιτική), όσο λιγοστεύουν οι
δηµοσιογράφοι που τολµούν να
ρωτήσουν, πολύ περισσότερο δε
να γράψουν, τόσο µένουν «µετέωροι» οι λίγοι που εµµένουν πεισµατικά στη γνήσια συνταγή της
παλιάς, καλής δηµοσιογραφίας.
Όταν όµως οι δηµοσιογράφοι αµείβονται για να µην γράφουν, κάπου
εκεί, τελειώνει και η αποστολή
τους. Κι αυτό, ισχύει φυσικά και
για την αγροτική δηµοσιογραφία.
Agrenda
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625

619,40

618,84

TΖΙΡΟΣ
31.320,285

Παρασκευή

∆ευτέρα

620

(08/11)

615

02/11

05/11

Τρίτη

06/11

Τετάρτη

07/11

ΠΙΝΑΚΕΣ
ΜΕΤΟΧΩΝ
ΣΕΛ. 23

Πέµπτη

08/11

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

Ο∆ΗΓΙΕΣ

ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Σάββατο 10-11-2018
Στα ανατολικά ηπειρωτικά,
την Εύβοια, τις Σποράδες, τις
Κυκλάδες, την Κρήτη και τα
∆ωδεκάνησα θα υπάρχουν
τοπικές νεφώσεις µε
πιθανότητα ασθενών τοπικών
βροχών. Στις υπόλοιπες
περιοχές γενικά αίθριος καιρός.
Θερµοκρασία χωρίς αξιόλογη
µεταβολή. Οι άνεµοι θα πνέουν
ασθενείς από ανατολικές
βορειοανατολικές διευθύνσεις.

120C
ΦΛΩΡΙΝΑ

200C

3-4 B
200C

ΑΘΗΝΑ

ΠΑΤΡΑ

3-4

3-4 B

Κυριακή 11-11-2018
Γενικά αίθριος καιρός και µόνο
στα ανατολικά ηπειρωτικά, την
Εύβοια, τις Κυκλάδες και την
Κρήτη θα υπάρχουν τοπικές
νεφώσεις. Η ορατότητα θα είναι
κατά τόπους περιορισµένη στα
δυτικά και τα βόρεια. Οι άνεµοι
θα πνέουν βόρειοι ασθενείς,
ενώ η θερµοκρασία δεν θα
σηµειώσει αξιόλογη µεταβολή.

∆ευτέρα 12-11-2018
και Τρίτη 13-11-2018
Γενικά αίθριος καιρός, ενώ θα
εκδηλωθούν τοπικές νεφώσεις
στα ανατολικά ηπειρωτικά, την
Εύβοια, τις Κυκλάδες και την
Κρήτη. Οι άνεµοι θα πνέουν
ασθενείς από βόρειες

Το βακτήριο ψευδοµονάδα είναι
υπεύθυνο για την ασθένεια της
καρκίνωσης των καρπών των ελιών,
που εισέρχεται στις πληγές και σχισµές
του φλοιού των κλάδων της ελιάς. Το
κύριο σύµπτωµα της ασθένειας γίνεται
εµφανές λόγω των µικρών όγκων
στους νεαρούς κλάδους, στον κορµό
και τις ρίζες. Ιδανικές συνθήκες για την
είσοδο του βακτηρίου υπάρχουν µετά
το κλάδεµα, το χαλάζι, τον παγετό και
τη συγκοµιδή. Οι όγκοι της καρκίνωσης
που δηµιουργούνται στους βραχίονες
και στους βλαστούς των ελαιοδέντρων
επεκτείνονται και ύστερα µεγαλώνουν.

KABΑΛΑ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

190C

Καρκίνωση στην ελιά

180C

170C

ΛΑΡΙΣΑ

2-3B

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ
1,14505

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

640,75

645

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ
129,89000

Οι αγορές περιµένουν ένα ανοδικό φινάλε στις τιµές
∆εκεµβρίου για το βαµβάκι, ωστόσο στη φυσική αγορά
διατηρείται ένα κλίµα πίεσης. Ταυτόχρονα, οι τοπικοί µύλοι είναι
διατεθειµένοι να αγοράσουν σκληρό, φοβούµενοι µια άνοδο των
τιµών στις αρχές του νέου έτους. Οι ντοµάτες θερµοκηπίου
πληρώνονται φέτος καλύτερα, ωστόσο η µειωµένη παραγωγή
λόγω ασθενειών δεν αφήνει πολλά περιθώρια κέρδους.

640
630
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ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,87056

200C
HΡΑΚΛΕΙΟ

διευθύνσεις ασθενείς, ενώ
τοπικά στο Αιγαίο ισχυροί.
Θερµοκρασία χωρίς αξιόλογη
µεταβολή.

Τετάρτη 14-11-2018
έως και Παρασκευή
16-11-2018
Τοπικές νεφώσεις θα
εκδηλωθούν στα ανατολικά
ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις
Κυκλάδες και την Κρήτη ενώ
ο καιρός θα είναι γενικά
αίθριος στην υπόλοιπη χώρα.
Οι άνεµοι θα πνέουν βόρειοι
ασθενείς. Θερµοκρασία σε
µικρή πτώση.

Αντιµετώπιση

3-5Bf

Τοπικές νεφώσεις µε
πιθανότητα ασθενών
βροχοπτώσεων
στα ανατολικά. Οι
άνεµοι θα πνέουν
βορειοανατολικοί
3 µε 4 µποφόρ.
Θερµοκρασία χωρίς
αξιόλογη µεταβολή.

Σύµφωνα µε τη ∆ιεύθυνση Ποιότητας
και Ασφάλειας Τροφίµων Αµυνταίου, η
καρκίνωση αντιµετωπίζεται µε
αφαίρεση και κάψιµο των κλαδίσκων
και κλάδων που έχουν τους όγκους.
Στους µεγάλους βραχίονες συνιστάται
αφαίρεση των όγκων και απολύµανση
των πληγών µε ένα πυκνό διάλυµα
χαλκούχου σκευάσµατος. Χρειάζεται
απολύµανση των κλαδευτικών
εργαλείων και ένας ψεκασµός µε ένα
χαλκούχο σκεύασµα µετά από χαλάζι,
παγετό, κλάδεµα και συλλογή.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

• Ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο εισροών
παρουσίασε η Corteva σελ. 12
• Νέα συζήτηση για τις υποδοµές
ανενεργών συνεταιρισµών σελ. 46

• Με 690 δικαιούχους έκλεισαν οι
αιτήσεις για τις αυτόχθονες σελ. 16
• Άνοιξε η διαδικασία για την
επιµόρφωση αγροσυµβούλων σελ. 44

• Έχει ζήτηση και τιµή το ελαιόλαδο µε
οξύτητα µέχρι τις 0,4 γραµµές σελ. 22
• Η καλή τιµή στην ντοµάτα θερµοκηπίου
µετριάζεται από την Tuta Absoluta σελ. 35

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ Green Box Eκδοτική Α.Ε. • ΕΚ∆ΟΤΗΣ - ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Γιάννης Πανάγος • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ Μαρία Γιουρουκέλη • ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Γιώργος Κοντονής
• ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ Ελένη ∆ούσκα • ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΤΕΛΙΕ Αθηνά Βέη • ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Παναγιώτης Αραβαντινός
• ΓΡΑΦΕΙΑ Νίκης 24, Σύνταγµα, Τ.Κ. 10557 • ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2103232905, FAX: 2103232967 • ΕΚTΥΠΩΣΗ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε. • ∆ΙΑΝΟΜΗ: ΑΡΓΟΣ Α.Ε.
• EMAIL: agrenda@agronews.gr
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή περιληπτική, η κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχοµένου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε τρόπο,
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Μόνο ένας στους τρεις
θα παίρνει συνδεδεμένη
Νέα πρόταση της Επιτροπής Γεωργίας αλλάζει τη φιλοσοφία του μέτρου
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Στο 30% των αγροτών που δραστηριοποιούνται ανά καλλιεργητικό κλάδο ζητά να περιοριστεί η
χορήγηση της συνδεδεµένης ενίσχυσης η Επιτροπή Γεωργίας και
Αγροτικής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρόταση
που προωθεί για τη διαµόρφωση της νέας ΚΑΠ.
Το αιτιολογικό της σχετικής
έκθεσης της Επιτροπής στηρίζεται στο γεγονός πως η οριζόντια εφαρµογή του καθεστώτος
όχι µόνο εγείρει ερωτήµατα ως
προς την τήρηση της αρχής της
ενιαίας αγοράς της ΕΕ, αλλά και
δεν αφήνει υπεραξία καθώς παρέχεται µε τυπικά κριτήρια σχεδόν σε όλους τους αγρότες, ανεξαρτήτως υποβάθρου. Το παραπάνω µπορεί να σηµαίνει κάποια
επιπλέον κριτήρια προτεραιότητας για την ενίσχυση, όπως γίνεται µε τα διαρθρωτικά µέτρα των

Προσθήκες
∆ίνεται πλέον και η
επιλογή προσθήκης στο
καθεστώς συνδεδεµένων
των ενεργειακών φυτών

προγραµµάτων (π.χ κατ’ επάγγελµα αγρότες, µε συγκεκριµένη έκταση κ.λπ), µε µία φιξ τιµή ανά
προϊόν, ακόµα και αν υπάρξει
αυξοµείωση στρεµµάτων ή ζώων. Αξίζει να σηµειωθεί εδώ, ότι µε την ενδιάµεση αναθεώρηση της τρέχουσας ΚΑΠ (κανονισµός Omnibus) η διατήρηση σταθερής τιµής, επιτρέπεται. Θυµίζουµε πως τα κονδύλια του καθεστώτος της συνδεδεµένης ενίσχυσης µε την υπάρχουσα πρόταση για τη νέα ΚΑΠ µπορούν
να φτάσουν το 10% του εθνικού
φακέλου (180 εκατ. ευρώ ετησίως για την Ελλάδα, δηλαδή σταθερά σε σχέση µε την τρέχουσα
περίοδο), συν ένα 2% για τις πρωτεϊνούχες καλλιέργειες. Από την
άλλη δίνεται πλέον και η επιλογή προσθήκης στο καθεστώς ενεργειακών φυτών όπως για παράδειγµα ο ηλίανθος.

Ενίσχυση για αποτελέσµατα
στα περιβαλλοντικά µέτρα
Όπως είναι γνωστό, στη νέα
ΚΑΠ εισέρχεται το καθεστώς «οικολογικών συστηµάτων» για τη
στήριξη των γεωργών ώστε αυτοί να υπερβαίνουν τις υποχρεωτικές περιβαλλοντικές απαιτήσεις, τα οποία θα χρηµατοδοτούνται µε µέρος των εθνικών κονδυλίων για άµεσες ενισχύσεις. Η
Επιτροπή Γεωργίας θεωρεί πως οι

πληρωµές για τις νέες αυτές δεσµεύσεις πρέπει είτε να δίνονται
βάσει αποτελεσµάτων και όχι ανά
εκτάριο. Είτε να ξεπερνούν τουλάχιστον κατά 50% τα έξοδα που
κάνει ο αγρότης για να αναλάβει
τις αντίστοιχες δεσµεύσεις, ώστε
να αποζηµιώνεται και για την περιβαλλοντική υπεραξία που δεν
λαµβάνει από την αγορά για την
πώληση του προϊόντος του.

Ίδιοι όροι
στο τσεκ
Η στήριξη του εισοδήµατος της
ΕΕ στους αγρότες πλήττεται
από ανισότητες και από έλλειψη
στόχων και κριτηρίων
προσανατολισµένων προς το
περιβάλλον. Οι νέες προτάσεις
της ΚΑΠ ωστόσο
αντιµετωπίζουν το πρόβληµα
αυτό σε περιορισµένο µόνο
βαθµό, δεδοµένου ότι ο
βασικός µηχανισµός (πληρωµές
βάσει στρεµµάτων) δεν αλλάζει,
σηµειώνει στην έκθεσή της η
Επιτροπή Γεωργίας. Από την
άλλη οι εκτεταµένες
περιβαλλοντικές απαιτήσεις
(ενισχυµένη αιρεσιµότητα)
ισχύουν για όλες τις
εκµεταλλεύσεις που λαµβάνουν
άµεσες ενισχύσεις.

Η µελέτη της
Επιτροπής Γεωργίας
θα στηρίξει τις
θέσεις της κατά τη
διαβούλευση για το
περιεχόµενο της νέας
ΚΑΠ 2021-2027.

Νέα κριτήρια για το πριμ πρώτης εγκατάστασης
∆ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ
∆έσµευση

2%
των κονδυλίων από
τις άµεσες ενισχύσεις
ειδικά για τη στήριξη
της εγκατάστασης
νέων γεωργών

Μέχρι

100.000
ευρώ

πριµ νέων
αγροτών

Να αποδείξουν τα κράτη-µέλη πως
τη νέα περίοδο οι ενισχύσεις των νέων αγροτών θα συνοδεύονται από
ειδικά δηµοσιονοµικά ή οικονοµικά εθνικά µέτρα στήριξης, προτείνει παράλληλα, η Επιτροπή Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Φορολογία, κληρονοµικό δίκαιο, ρυθµίσεις για την αγορά γης και χωροταξικός σχεδιασµός θα πρέπει να αποτελέσουν κίνητρα που θα συνδυάζονται µε τις ενισχύσεις για τους
νέους αγρότες, ώστε να εγκριθεί ο
εθνικός φάκελος από τις ευρωπαϊκές αρχές, αναφέρει στην έκθεση
«Αξιολόγηση της µελλοντικής δοµής των άµεσων πληρωµών και των

παρεµβάσεων αγροτικής ανάπτυξης υπό το πρίσµα των γεωργικών
και περιβαλλοντικών προκλήσεων
της ΕΕ» η Επιτροπή.
Αυτό πρέπει να γίνει δεδοµένου ότι η πρόσβαση στη γη έχει
αναγνωριστεί ως σηµαντικό εµπόδιο στην εγκατάσταση νέων

Εθνική πολιτική
Η αποτυχία που γνωρίζει
κατά καιρούς το µέτρο των
Νέων Αγροτών έχει να κάνει
και µε τις εθνικές πολιτικές
των κρατών-µελών

γεωργών. Σηµειώνεται εδώ, πως
στην αρχική της πρόταση για τα
νοµικά κείµενα της ΚΑΠ, η Κοµισιόν πρότεινε να δοθεί στα κράτη
µέλη η δυνατότητα να υποστηρίξουν οικονοµικά µορφές συνεργασίας µεταξύ των αγροτών, οι οποίες θα µπορούσαν να περιλαµβάνουν συµπράξεις αγροτών µεταξύ διαφορετικών γενεών, υπηρεσίες κληρονοµικής διαδοχής ή
υπηρεσίες µεσιτείας για την απόκτηση γης, καινοτόµες εθνικές ή
περιφερειακές οργανώσεις που
ασχολούνται µε την προώθηση
και διευκόλυνση της αντιστοίχισης των υπηρεσιών µεταξύ νέων
και ηλικιωµένων γεωργών κλπ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Όριο στις ενισχύσεις,
το κόστος εργασίας
Έναν εξολοκλήρου νέο τρόπο οριοθέτησης ανά στρέµµα των άµεσων ενισχύσεων προτείνει η Επιτροπή Γεωργίας προωθώντας τον
υπολογισµό του µέγιστου ποσού
του τσεκ ανάλογα µε τους εργάτες
πλήρους απασχόλησης που χρειάζεται θεωρητικά η εκµετάλλευση,
πολλαπλασιασµένου µε τη µέγιστη αµοιβή των εργατών ετησίως.
Για παράδειγµα, µία εκµετάλλευση που θεωρητικά απασχολούνται πλήρως δύο εργάτες γης,
δεν θα µπορεί να λάβει άνω των
10.000 ευρώ ενίσχυση, αν ο ετήσιος µισθός των εργατών φτάνει
τα 5.000 ευρώ. Φυσικά στην περίπτωση που υιοθετηθεί αυτός ο
ορισµός θα λαµβάνεται υπόψη η
οικογενειακή εργασία.
Ο εναλλακτικός τρόπος οριοθέτησης που προτείνει η Επιτροπή Γεωργίας, έχει όπως υποστηρίζει το πλεονέκτηµα ότι η κοινοτική ενίσχυση µε αυτόν τον τρόπο θα συµβάλλει στην καλύτερη
αναγνώριση των άµεσων πληρωµών ως στήριξη του εισοδήµατος.

Βάσει µισθού
Μία εκµετάλλευση που
απασχολούνται πλήρως δύο
εργάτες γης, δεν θα µπορεί
να λάβει άνω των 10.000
ευρώ ενίσχυση, αν ο ετήσιος
µισθός των εργατών φτάνει
τα 5.000 ευρώ

Κάθε πληρωµή πέραν αυτού του
κατώτατου ορίου ή ανώτατου ορίου θα µπορούσε τότε να περιοριστεί ή να υποβληθεί σε µείωση (π.χ. µε ένα ελάχιστο ποσοστό
µείωσης 50%).
Ένα άλλο πλεονέκτηµα είναι ότι η στήριξη των γεωργικών εισοδηµάτων µε τον τρόπο αυτό προσφέρει (έµµεσο) κίνητρο για την
αύξηση της παραγωγικότητας. Αυτό σηµαίνει βέβαια πως έτσι µπαίνει πλαφόν σε όλες τις γεωργικές
εκµεταλλεύσεις ανεξαρτήτου µεγέθους, ενώ ευννοούνται οι καλλιέργειες οπωροκηπευτικών οι οποίες χαρακτηρίζονται από αυξηµένα εργατικά κόστη.

© ΦΩΤΟΓΡΑΦIA: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ

O γενικός γραµµατέας Κοινοτικών
Πόρων, Χαράλαµπος Κασίµης.
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Η ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ
ΤΗΣ ΚΑΠ ΣΗΜΕΡΑ

80%

ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΣΤΟ

ΠΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ

ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

90%

20%

ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΤΗΣ ΚΑΠ

ΜΕΙΩΣΗ ΠΟΣΟΥ
ΑΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

∆εύτερη εναλλακτική πρόταση
Μία δεύτερη πρόταση της Επιτροπής Γεωργίας, είναι να καταστεί
προαιρετική για τα κράτη-µέλη η
αφαίρεση των µισθών και του κόστους εργασίας από τα ποσά των
άµεσων ενισχύσεων, πριν αυτές
περικοπούν µε βάση τα όρια των
60.000-100.000 ευρώ που προβλέπει ο κανονισµός. Και πάλι
όµως, οι γεωργοοικονοµολόγοι
λένε στην έκθεσή τους πως αυτό
δεν αναµένεται να βοηθήσει ιδιαίτερα, τη φιλοδοξία της ΕΕ να υπάρξει περισσότερη στήριξη των
µικρών εκµεταλλεύσεων, εξοικονοµώντας κονδύλια από τις µεγάλες γεωργικές επιχειρήσεις. Άλλωστε για τη λεγόµενη αναδιανεµητική ενίσχυση δεν είναι υποχρεωµένα τα κράτη-µέλη να ορίσουν ένα συγκεκριµένο ποσοστό από τον εθνικό τους φάκελο.

Εξωτερική σύγκλιση 50% για αδικημένους
«Συζητάµε τη µη σύγκλιση ή το
πολύ να µπει στο τραπέζι της διαπραγµάτευσης η νέα πρόταση της
Επιτροπής, για 50% σύγκλιση για
όσους είναι κάτω του 90% του ευρωπαϊκού µέσου όρου, µε κατανοµή του κόστους στα κράτη-µέλη», ανέφερε ο γενικός γραµµατέας Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαµπος Κασίµης.
Μιλώντας στο πλαίσιο του 15ου
συνεδρίου Αγροτικής Οικονοµίας,
της «ΕΤΑΓΡΟ», ο γενικός γραµµατέας, έκανε ιδιαίτερη µνεία στις πιέσεις που επανέρχονται για την
πλήρη εξωτερική σύγκλιση µεταξύ των κρατών – µελών της Ε.Ε.,
σε ό,τι αφορά στις άµεσες ενισχύ-
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σεις προσθέτοντας πως: «Στη χώρα µας υπάρχει µια απόκλιση γεωργικού και µη γεωργικού εισοδήµατος, ενώ στις χώρες αυτές
που διαµαρτύρονται, το γεωργικό εισόδηµα έχει συγκλίνει πάρα
πολύ προς το αστικό εισόδηµα. Εποµένως, εάν οδηγηθούµε στην
πλήρη εξωτερική σύγκλιση, θα αντιµετωπίσει σοβαρά προβλήµατα βιωσιµότητας ένας µεγάλος αριθµός αγροτικών εκµεταλλεύσεων, σε χώρες όπως η Ελλάδα. Άρα, πρέπει να διατηρηθεί το ύψος
των ενισχύσεων. Χτίζουµε συµµαχίες για να αντιπαλέψουµε αυτή
την πολιτική, µε συγκεκριµένα επιχειρήµατα».

25%

ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

60.000  75.000
ΕΥΡΩ

25%

ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

75.000  90.000
ΕΥΡΩ

ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

75%

90.000  100.000
ΕΥΡΩ

100%

ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

>100.000
ΕΥΡΩ

ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

30%

ΤΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

40%

ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΚΑΠ

15%

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ
ΠΥΛΩΝΩΝ

15%

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 1
ΣΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 2
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ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ.ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Πριν βγει ο μήνας, έρχεται πρώτη δόση
για Νιτρικά και Βιολογική Κτηνοτροφία
Τελευταίες διορθώσεις και απογραφή ζώων για να γίνουν οι πιστώσεις σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία
ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ
douska@agronews.gr

ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΣΕΑ 2017
Τις αιτήσεις τους
για ενισχύσεις
µέσω ΠΣΕΑ για
το έτος 2017
καλούνται να
υποβάλλουν οι
ενδιαφερόµενοι
παραγωγοί µέχρι
τις 6 ∆εκεµβρίου

Αντιρρήσεις
επί δασικών
Παρατείνεται έως
τις 15 Ιανουάριου
2019 η προθεσµία
υποβολής
αντιρρήσεων
για τους
αναρτηµένους
δασικούς χάρτες

∆ηλώσεις
παραγωγής
Ψηφιακά από
φέτος και µέχρι
15 Ιανουαρίου
2019 η υποβολή
δηλώσεων
παραγωγής και
εµπορίας οίνων
από όλα τα
οινοποιεία

Μητρώο
εµπόρων
ζώντων ζώων
Σε δύο µήνες
υποχρεωτική
η ηλεκτρονική
εγγραφή στο
µητρώο για όλους
τους εµπόρους
ζώντων ζώων, µε
σχετική απόφαση
που πήρε ΦΕΚ

Η πρώτη δόση για την Απονιτροποίηση και τη Βιολογική κτηνοτροφία και η δεύτερη δόση για τη Βιολογική
γεωργία των προκηρύξεων που έχουν κλείσει για την
προγραµµατική περίοδο 2014-2020 βρίσκονται αυτές
τις µέρες στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τόσο των
παραγωγών όσο και των αρµοδίων επί της πληρωµής
τους. Από τη µία η αγωνία των δικαιούχων για το πότε θα πληρωθούν προκειµένου να καλύψουν τα σπασµένα από τις απώλειες της προκαταβολής του τσεκ
και από την άλλη οι διοικητικοί του Οργανισµού Πληρωµών που καλούνται να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις
σχετικές διαδικασίες για να µπορέσουν να γίνουν οι
πιστώσεις του Β’ Πυλώνα µε ορόσηµο το τέλος Νοεµβρίου, όπως απαιτούν οι κοινοτικοί κανονισµοί.
Στον προγραµµατισµό των αρµοδίων περί το τέλος
Νοεµβρίου µε αρχές ∆εκεµβρίου και οι προκαταβολές του πρώτου έτους για τις σπάνιες φυλές, ύψους 5
εκατ. ευρώ, της δεύτερης πρόσκλησης για τους 3.468
δικαιούχους του Κοµφούζιο µε ποσό 2,5 εκατ. ευρώ
και η πληρωµή των 849 της δράσης για την εναλλακτική καταπολέµηση ζιζανίων στους ορυζώνες µε ποσό
2 εκατ. ευρώ. Ακολουθεί, κατά τα γνωστά, λογικά την
Παρασκευή 21 ∆εκεµβρίου η εξόφληση της βασικής
ενίσχυσης, περί τα 400 εκατ. ευρώ, µαζί µε το πρασίνισµα (556 εκατ. ευρώ) και τις ενισχύσεις στους Νέους
Αγρότες κάτω των 40 ετών (37 εκατ. ευρώ) και πριν το
τέλος του έτους (26 µε 28 ∆εκεµβρίου) η εξισωτική αποζηµίωση ύψους 240 εκατ. ευρώ.

Τροποποιήσεις και µεταβιβάσεις
παραγωγών για να προλάβουν τα Νιτρικά
Πιο συγκεκριµένα, τώρα, όσον αφορά την Απονιτροποίηση, µετά την απόφαση Κασίµη για την έγκριση συνολικής ∆ηµόσιας ∆απάνης 254.627.063,52 ευρώ, που αφορά που αφορά τις πενταετούς διάρκειας υποχρεώσεις και δεσµεύσεις των δικαιούχων, που ξεκίνησαν την 28η ∆εκεµβρίου 2017 και λήγουν την 27η
∆εκεµβρίου 2022, οι πληροφορίες τοποθετούν την
πληρωµή στην καλύτερη περίπτωση την Παρασκευή
23 Νοεµβρίου ή αν δεν προλάβουν µια εβδοµάδα αργότερα στις 26 µε 30 του µήνα.
Για την ώρα, υπάρχει περιθώριο δύο εβδοµάδες προκειµένου οι δικαιούχοι να προχωρήσουν ηλεκτρονικά
σε αιτήσεις τροποποίησης, µεταβίβασης και ανάκλησης ένταξης πράξης, όπως ορίζει σχετική εγκύκλιος του
υπουργείου. Η τροποποίηση µπορεί να αφορά στοιχεία της πράξης (αφαίρεση αγροτεµαχίου κ.ά.), αλλαγή ΑΦΜ του δικαιούχου, αλλά και µεταβιβάσεις εκµεταλλεύσεων ή τµηµάτων αυτών (ολική ή µερική µεταβίβαση). Μπορεί να υποβληθεί ένα το πολύ εγκεκριµένο αίτηµα τροποποίησης ανά έτος εφαρµογής, το
οποίο έχει ισχύ και για τα επόµενα έτη εφαρµογής, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων για τις οποίες δεν υπάρχει περιορισµός.
Όσον αφορά το ποσοστό της προκαταβολής, να σηµειωθεί ότι στην περίπτωση του Β’ Πυλώνα, για πρώ-

ΑΠΟΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ

ΕΝΙΑΙΑ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΕΞΟΦΛΗΣΗ

43

24,6

21

950

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΚΑΤ.
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
ΕΥΡΩ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Μέχρι τις 23 Νοεμβρίου οι ενστάσεις για όσους έμειναν
εκτός ενιαίας ενίσχυσης λόγω τηλεπισκόπησης
Μέχρι τις 23 Νοεµβρίου θα µπορούν οι παραγωγοί να υποβάλλουν ενστάσεις κατά των αποτελεσµάτων
ελέγχων µέσω τηλεπισκόπησης στα πλαίσια της Βασικής Ενίσχυσης (BPS). Σύµφωνα µε τον ΟΠΕΚΕΠΕ,
η εφαρµογή για τις ενστάσεις είναι ήδη διαθέσιµη στα κατά τόπους ΚΥ∆ (Κέντρα Υποδοχής ∆ηλώσεων),
όπου οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να υποβάλουν σχετικό αίτηµα ένστασης. Σηµειώνεται ότι οι
δικαιούχοι που έχουν υποβάλλει την ΕΑΕ 2018 online, µπορούν να υποβάλουν ένσταση µε τους
κωδικούς του προσωπικού τους λογαριασµού εισερχόµενοι στη σελίδα https://osdeypovoli.dikaiomata.
gr/gaee2018/#/login στον κατάλογο επιλογής (menu) «ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ». ∆ιευκρινήσεις αναφορικά µε τον
τρόπο υποβολής ενστάσεων, έχουν αναρτηθεί στον κατάλογο επιλογής (menu) «ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΑ».
Επισηµαίνεται ότι οι παραγωγοί, οι οποίοι έχουν υποβάλλει Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης online για τα έτη
2014-2018 ∆ΕΝ απαιτείται να παραλάβουν εκ νέου κωδικό.

τη φορά η Κοµισιόν διευκολύνει τα κράτη µέλη, που
αντιµετώπισαν προβλήµατα λόγω των καιρικών συνθηκών που επικράτησαν την άνοιξη και το καλοκαίρι,
παρέχοντας τη δυνατότητα αύξησης του ποσοστού της
προκαταβολής στο 85% από 75% µέχρι σήµερα. Ειδικότερα, όσον αφορά τα ποσά, υπενθυµίζεται ότι στο µέτρο εντάχθηκαν 4.169 δικαιούχοι µε συνολική αιτούµενη έκταση 850.000 στρέµµατα και συνολικό προϋπολογισµό της πενταετίας µετά την υπερδέσµευση στα
254,6 εκατ. ευρώ και ελάχιστη βαθµολογία ένταξης τα
12,2 µόρια. Αυτό σηµαίνει ότι για το πρώτο έτος της Απονιτροποίησης, υπολογισµένο µε τον υψηλότερο συντελεστή που αφορά τα κηπευτικά και ανέρχεται στα
60 ευρώ το στρέµµα το ποσό που έχει δεσµευτεί ανέρχεται στα 51 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε προκαταβολή περί τα 43 εκατ. ευρώ.

Καταγραφή ζωικού κεφαλαίου
για να «τρέξει» η Βιολογική κτηνοτροφία
Τις προβλεπόµενες διαδικασίες ετήσιας απογραφής του ζωικού κεφαλαίου των εκµεταλλεύσεων αι

γοπροβάτων µέχρι και την Κυριακή 18 Νοεµβρίου καλούνται να έχουν ολοκληρώσει οι δικαιούχοι της Βιολογικής κτηνοτροφίας, µε «εντολή» ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειµένου «στο πλαίσιο των απαιτούµενων διοικητικών
/ διασταυρωτικών ελέγχων για τον υπολογισµό πληρωµής προκαταβολής, µέχρι τις 30 Νοεµβρίου 2018,
των Μέτρων 10 και 11 του Π.Α.Α 2014-2020 να χρησιµοποιηθούν για την πληρωµή προκαταβολής τα δεδοµένα της ψηφιακής υπηρεσίας κοινοποίησης της ετήσιας απογραφής του ζωικού κεφαλαίου των εκµεταλλεύσεων αιγοπροβάτων του ΥπΑΑΤ».
Επισηµαίνεται ότι για τους εν δυνάµει δικαιούχους
της ∆ράσης 10.1.09 που έχουν δύο ή περισσότερες φυλές αιγοπροβάτων, ή / και έχουν χοιροτροφικές εκµεταλλεύσεις, επιπλέον της ετήσιας απογραφής µέσω της
ψηφιακής υπηρεσίας για τα αιγοπρόβατα και για όλες
τις εκµεταλλεύσεις χοιρινών, θα πρέπει να προσκοµίσουν και το χειρόγραφο µητρώο στις Περιφερειακές
∆ιευθύνσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ µέχρι και τη ∆ευτέρα 19 Νοεµβρίου. Η εν λόγω προσκόµιση κρίνεται απαραίτητη προκειµένου να επιβεβαιωθούν τα ζώα ανά φυλή.
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Διεκδικήσεις επιδομάτων 6ετίας επί δύο

Μονόδρομος η αίτηση,
λαχείο τα αναδρομικά για
τους συνταξιούχους ΟΓΑ
Μετά τις αιτήσεις και μέσα σε ένα εξάμηνο οι συνταξιούχοι
αγρότες θα πρέπει να υποβάλλουν και αγωγή προς το δημόσιο
και αν δικαιωθούν να εισπράξουν τα αναδρομικά από 1/1/2013
Οι αιτήσεις υποβάλλονται πλέον μόνο ηλεκτρονικά σε ειδική
εφαρμογή του ΕΦΚΑ μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου του 2018
ΤOY Χ. ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
diamantopoulos@agronews.gr

Δύο μισθοί
Σε έναν αγρότη µε τη
χαµηλότερη σύνταξη, η οποία
υπολογίζεται στα 340 ευρώ, θα
πρέπει να του επιστραφούν δύο
µισθοί ανά έτος, δηλαδή συνολικό
ποσό 4.000 ευρώ περίπου.

Σύνολο
Στο τέλος της αίτησης οι αγρότες
θα πρέπει να ζητούν από τον
ΕΦΚΑ να τους κοινοποιηθεί το
συνολικό ποσό των αναδροµικών
που θα τους αποδοθούν µόλις
ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Περιθώριο
Οι λογιστές συνιστούν στους
συνταξιούχους να υποβάλουν
τις αιτήσεις τους πριν το τέλος
του έτους διότι σε αντίθετη
περίπτωση χάνουν το δικαίωµα
για αναδροµικά του 2013, αφού
αυτά παραγράφονται λόγω
παρέλευσης της πενταετίας.

Στους λογιστές τους θα πρέπει να
απευθυνθούν άµεσα οι συνταξιούχοι αγρότες, παρά τις διαφορές µεταξύ υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
προκειµένου να καταθέσουν έως
και τις 31 ∆εκεµβρίου 2018 την
αίτηση για τα αναδροµικά. Αυτό
θα πρέπει να γίνει, σύµφωνα µε
τους φοροτεχνικούς, ούτως ώστε
να µη χάσουν το δικαίωµα για το
έτος 2013, το οποίο παραγράφεται λόγω του ότι έχει παρέλθει η
5ετία µέσα στην οποία µπορεί κάποιος να στραφεί νοµικά κατά του
∆ηµοσίου. Αν και η αίτηση από τις
12 Νοεµβρίου και µετά υποβάλλεται µόνο ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε ανακοίνωση του ΕΦΚΑ, οι
εν δυνάµει δικαιούχοι των αναδροµικών θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί στην ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Ακολουθεί και αγωγή
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, τονίζεται ότι οι ενέργειες των συνταξιούχων δεν ολοκληρώνονται µε
την αίτηση. Στη συνέχεια, και εντός εξαµήνου, δηλαδή µέχρι τις
30 Ιουνίου 2019, θα πρέπει να ασκήσουν και αγωγή κατά του δηµοσίου. Επιπλέον, λογιστές που
ασχολούνται µε το θέµα, αναφέρουν στην εφηµερίδα Agrenda ότι
οι συνταξιούχοι στην αίτηση που
θα καταθέσουν θα πρέπει να αναφέρουν ότι ζητούν από τον ΕΦΚΑ
να τους ενηµερώσει και για τα συνολικό ποσό το οποίο διεκδικούν.
Το ποσό που τους αντιστοιχεί,
και σύµφωνα µε ότι ισχύσει ως σήµερα, είναι ουσιαστικά ο 13ος και
ο 14ος µισθός που έχουν καταρ-

γηθεί από 1/1/2013 έως την ηµέρα
που θα βγει η απόφαση. Με απλά
λόγια για έναν αγρότη µε τη χαµηλότερη σύνταξη, η οποία υπολογίζεται στα 340 ευρώ θα πρέπει να του
επιστραφούν δύο µισθοί ανά έτος,
δηλαδή συνολικό ποσό 4.000 ευρώ
περίπου (για την εξαετία 2013-2018).

Ηλεκτρονικά πλέον οι αιτήσεις
Με ανακοίνωσή του ο ΕΦΚΑ έκανε
γνωστό ότι από τη ∆ευτέρα 12 Νοεµβρίου και εφεξής θα γίνονται αποδεκτές µόνο ηλεκτρονικά οι αιτήσεις για τις µειώσεις, οι οποίες έχουν εφαρµοστεί σύµφωνα µε τις
διατάξεις των νόµων 4051/2012 και
4093/2012 στην κύρια και την επικουρική σύνταξη. Με προτεραιότητα την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των συνταξιούχων, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων αποκλειστικά µέσω διαδικτύου κρίθηκε αναγκαία για την εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ
και την απρόσκοπτη εκτέλεση του
συνόλου των εργασιών του Φορέα,
τονίζεται αρµοδίως.
Έντυπες αιτήσεις θα παραλαµβάνουν οι αρµόδιες υπηρεσίες συντάξεων µόνο σε ειδικές περιπτώσεις.

∆υσκολίες
Οι συνταξιούχοι-µεταξύ αυτών
και οι αγρότες ασφαλισµένοι
του πρώην ΟΓΑ-που καλούνται
να υποβάλλουν την αίτησή
τους ηλεκτρονικά, αντιµετωπίζουν δυσκολίες αφού δεν είναι
εξοικειωµένοι µε το ίντερνετ

Η δήλωση για τα αναδρομικά
Η αίτηση, σύµφωνα µε όσα έχει
κάνει γνωστά ο ΕΦΚΑ, απευθύνεται στις περιφερειακές υπηρεσίες
του φορέα. H εφαρµογή είναι διαθέσιµη στη διαδικτυακή ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ και πιο συγκεκριµένα στις «Ηλεκτρονικές υπηρεσίες
για συνταξιούχους». Στην επιλογή
αυτή υπάρχει η αίτηση για τις µειώσεις των νόµων 4051 και 4093.
Μόλις επιλέξουν αυτό το πεδίο οι
συνταξιούχοι µεταφέρονται στην εφαρµογή του TAXISnet, στην οποία
και θα πρέπει να γράψουν τους ίδιους κωδικούς που χρησιµοποιούν για τη φορολογική τους δήλωση, καθώς και τον ΑΜΚΑ τους.
Αµέσως µετά ανοίγει η σελίδα
µε την ηλεκτρονική αίτηση που έχει καταχωριµένα τα στοιχεία τους
(ονοµατεπώνυµο, ΑΦΜ, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο). Στην ηλεκτρονική αίτηση υπάρχει προσυµπληρωµένο κείµενο (σηµείο
Α) που λέει «Παρακαλώ να µην εφαρµοστούν οι µειώσεις που έχουν
καθοριστεί µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του νόµου 4051/2012 και

του άρθρου πρώτου παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ.5 και υποπαρ. ΙΑ.6 του Ν.
4093/2012 στην κύρια και την επικουρική σύνταξη που λαµβάνω».
Στο αµέσως επόµενο πεδίο οι συνταξιούχοι θα επιλέξουν την περιφερειακή υπηρεσία του ΕΦΚΑ από
την οποία συνταξιοδοτούνται. Όσοι έχουν σύνταξη ΙΚΑ θα επιλέξουν το υποκατάστηµα µισθωτών
της περιοχής ή της πόλης όπου διαµένουν και από το οποίο λαµβά-
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Οι λογιστές
προτείνουν σε
όλους τους αγρότες
να προχωρήσουν
σε αιτήσεις για τα
αναδροµικά ώστε
να είναι καλυµµένοι
σε κάθε περίπτωση.

13%

13,3%

12%

2019

2020

2021

2022

Από Φεβρουάριο
τα ειδοποιητήρια
ΕΦΚΑ στο 12%

νουν τη σύνταξη. Όσοι είναι συνταξιούχοι του ΟΑΕΕ, του ΤΣΜΕ∆Ε,
του ΤΣΑΥ, του Ταµείου Νοµικών
και του ΟΓΑ θα επιλέξουν στην ενότητα των «Μη Μισθωτών» το υποκατάστηµα της περιοχής ή της
πόλης όπου διαµένουν και παίρνουν τη σύνταξη. Στο τέλος της αίτησης, µπορούν να προσθέσουν
το δικό τους κείµενο, για ανάλυση των περικοπών από το 2013
ως το 2018.

Αντιδράσεις από το
υπουργείο Εργασίας
Χαµηλώνει τον πήχη προσδοκιών
χιλιάδων συνταξιούχων για
επιστροφή αναδροµικών µέσω
της προσφυγής τους στη
δικαιοσύνη, µε νέα της δήλωση
η υπουργός Εργασίας Έφη
Αχτσιόχλου. Μιλώντας σε
ραδιοφωνικό σταθµό η υπουργός
εξέφρασε την εκτίµηση ότι δεν
θα ευδοκιµήσει στους επόµενους
βαθµούς η απόφαση του
µονοµελούς πρωτοδικείου
Θεσσαλονίκης που δικαιώνει
συνταξιούχους οι οποίοι
προσέφυγαν διεκδικώντας
αναδροµικά. Όπως η ίδια
διευκρίνισε η απόφαση-πιλότος
του ΣτΕ, του 2015, έκρινε ότι
οι περικοπές του 2012 ήταν
αντισυνταγµατικές,
επισηµαίνοντας, ωστόσο,
ότι η απόφασή του δεν έχει
αναδροµική ισχύ, άρα και
ότι κατά συνέπεια δεν θα
καταβληθούν αναδροµικά
στους συνταξιούχους πριν το
2015, αλλά ότι η απόφασή
του ισχύει για το µέλλον, από
το 2015 και µετά.
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12,67%

βήμα βήμα
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Τον Φεβρουάριο θα κάνουν πρεµιέρα τα ειδοποιητήρια του ΕΦΚΑ (του Ιανουαρίου 2019) µε τις
νέες ασφαλιστικές εισφορές των
αγροτών. Το νέο νοµοσχέδιο σκούπα του υπουργείου Εργασίας περιλαµβάνει σειρά διατάξεων που αναπροσαρµόζουν συνολικά το σύστηµα ασφαλιστικών εισφορών.
Στα συνολικά 37 άρθρα του
νοµοσχεδίου τονίζεται ότι θα
µειωθούν τα ασφάλιστρα της
κύριας σύνταξης, επικουρικής
και εφάπαξ για 250.000 επιτηδευµατίες και αγρότες, ενώ ρυθµίζει και άλλα ζητήµατα ασφαλιστικά και εργασιακά.
Ειδικότερα, όσον αφορά την
αγροτική ασφάλιση, ειδική διάταξη που θα συµπεριλαµβάνεται στο νέο νοµοσχέδιο θα
αντικαθιστά το άρθρο 40 του
νόµου Κατρούγκαλου ώστε το
ασφάλιστρο κύριας σύνταξης
των αγροτών του πρ. ΟΓΑ να
ακολουθήσει νέα µεταβατική
περίοδο και να συγκλίνει στο
13,3% και όχι στο 20%. Έτσι δι-

Αναπροσαρµογή
Το νέο νοµοσχέδιο-σκούπα
περιλαµβάνει σειρά
διατάξεων που αναπροσαρµόζουν συνολικά το
σύστηµα ασφαλιστικών
εισφορών

αµορφώνεται πλέον ως εξής:
το 2019 στο 12%, το 2020 στο
12,67%, το 2021 στο 13% και
το 2022 στο 13,3%. Οι ελάχιστες εισφορές διατηρούνται όπως και στις υπόλοιπες κατηγορίες ως έχουν µε την υπερκατώτατη δηλ. βάση υπολογισµού στο 70% του κατώτατου
µισθού και τα ποσοστά ως είχαν. Επιπλέον, όπως σηµειώνεται στην ίδια ανακοίνωση, η
ελάχιστη µηνιαία εισφορά παραµένει αµετάβλητη, δηλαδή
στα 74 ευρώ για τους αγρότες
και στα 117,2 ευρώ για ελεύθερους επαγγελµατίες και αυτοαπασχολούµενους.

Μεταρρύθµιση
Η παρούσα κυβέρνηση το
2016, σηµείωσε η κ. Αχτσιόγλου, «συµµορφούµενη απολύτως µε τις αρχές του Συντάγµατος, προχώρησε σε µία µεγάλη ασφαλιστική µεταρρύθµιση
που όρισε ενιαίους κανόνες υπολογισµού εισφορών και συντάξεων για όλους τους ασφαλισµένους και τους συνταξιούχους, συνέδεσε για πρώτη φορά τις εισφορές που καταβάλλει ένας άνθρωπος µε τη σύνταξή του και διαµόρφωσε έτσι ένα καθαρό πεδίο, το οποίο εναρµονίζεται απολύτως µε τις
συνταγµατικές αρχές, προστατεύοντας παράλληλα τις καταβαλλόµενες συντάξεις».

Απαλλαγή
από τον ΤΑΠ
για τους
στάβλους
Απαλλαγή από το τέλος
Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)
έχουν τα κτίσµατα που
βρίσκονται εκτός οικισµού
ή σε αγροτικές περιοχές και
χρησιµοποιούνται για το
σταυλισµό των ζώων.
Το ΤΑΠ υπολογίζεται στα
κάθε είδους κτίσµατα,
που βρίσκονται εκτός του
εγκεκριµένου σχεδίου πόλεως
ή εκτός ορίων οικισµών
υφιστάµενων προ του έτους
1923 ή εκτός ορίων οικισµών
πληθυσµού κάτω των 2.000
κατοίκων. Στην περίπτωση
αυτή, για τον υπολογισµό της
αξίας λαµβάνεται υπόψη, από
το δηµοτικό ή κοινοτικό
συµβούλιο, η αξία των
κτισµάτων και η αξία της
διπλάσιας έκτασης από εκείνη
που καταλαµβάνουν τα
κτίσµατα, εφόσον υφίσταται
τέτοια έκταση. Ο συντελεστής
του τέλους καθορίζεται µε
απόφαση του δηµοτικού ή
κοινοτικού συµβουλίου από
µηδέν εικοσιπέντε τοις χιλίοις
(0,25%ο), µέχρι µηδέν τριάντα
πέντε τοις χιλίοις (0.35%ο)
και είναι ενιαίος για όλη τη
διοικητική τους περιφέρεια.
Η απόφαση του δηµοτικού
ή κοινοτικού συµβουλίου
λαµβάνεται µέχρι τις 31
Οκτωβρίου του προηγούµενου
έτους και ισχύει και για τα
επόµενα έτη µέχρι να
τροποποιηθεί. Το τέλος αυτό
βαρύνει τον κατά την 1η
Ιανουαρίου κάθε έτους κύριο
του ακινήτου και σε περίπτωση
επικαρπίας ή νοµής τον
επικαρπωτή ή νοµέα
αντίστοιχα.
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ΜΕ ΜΙΑ
ΜΑΤΙΑ

Γλύφει τα 80 σεντς
η αγορά βάμβακος

X

ρηµατιστηριακά, η αγορά πάει να
δοκιµάσει πάλι τα 80 σεντς αλλά
δυσκολεύεται, καθώς το δολάριο
έχει αποδυναµωθεί. Στην ελληνική αγορά, στα 81 σεντς παραδοτέα έκλεισε
ο τελευταίος διαγωνισµός στην Αίγυπτο, µε
τιµή που χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα χαµηλή,
καθώς σήµερα αντιστοιχεί σε σχεδόν 1,5
σεντς κάτω από τις τιµές ∆εκεµβρίου ‘18.
Εξαγωγές στα 200 ευρώ ο τόνος FOB λιµάνι µας για τα χαµηλής ποιότητας σιτάρια και στα 215 ευρώ για τα ποιοτικά σηµειώνονται στην ελληνική αγορά. Ο καιρός
δεν βοηθά τις νέες σπορές ενώ ακούγεται
µείωση των εκτάσεων της τάξης του 10%.

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα
ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό
ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)
ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)
ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)
ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)
ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

04/10

11/10

76,46

76,80

18/10

77,92
2,67
2,60

2,70
230
215
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222
218

222
218

24/10

78,99
2,64

222
220

01/11

76,86

2,66

222
220

08/11
218
216

78,96

2,74

222
220

179

179

179

178

178

178

189,9

189,9

186,5

186,5

186,5

186,5

340,60

364,60

379,60

380,00

351,70

353,60

861,4

849,2

879,2

854,2

872,0

882,0

214
212
210
208

Από τα 10.000 ευρώ
ξεκινάνε οι εγγυήσεις
για Σχέδια Βελτίωσης
Εν τη παλάμη και ούτω βοήσωμεν... διαμηνύουν
οι γεωτεχνικοί για να βάλουν μπροστά την αξιολόγηση

Καλές τιμές
αλλά μικρή
σοδειά ντομάτας
θερμοκηπίου

ΤOY ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχει συµβασιοποιηθεί το εργαλείο εγγυήσεων για
χρηµατοδότηση δράσεων στον γεωργικό και κτηνοτροφικό τοµέα µε ποσά πάνω από 10.000 ευρώ, επισήµανε ο γενικός γραµµατέας, Χαράλαµπος Κασίµης.
Μιλώντας στο περιθώριο του 15ου
συνεδρίου Αγροτικής Οικονοµίας της
«ΕΤΑΓΡΟ» που πραγµατοποιήθηκε στη
Θεσσαλονίκη το διήµερο 1 και 2 Νοεµβρίου, ο κ. Κασίµης εξήγησε ότι το υπουργείο θα συµµετάσχει στη διαµόρ-

Τιμές παραγωγού
(λεπτά/κιλό)
Φθινόπωρο 2018

60-80

Φθινόπωρο 2017

30-60
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Εις άγραν σκληρού
οι τοπικοί μύλοι
πριν αλλάξει το έτος
Πάει να δοκιμάσει
ξανά τα 80 σεντς
το βαμβάκι

∆υσεύρετα είναι φέτος
τα καλά ελαιόλαδα
Συγκρατηµένη αισιοδοξία για άνοδο
των τιµών στο εξαιρετικά παρθένο
ελαιόλαδο µε οξύτητα κάτω από 0,4
γραµµές εκφράζουν παραγωγοί,
εφόσον βέβαια το κενό στην
ευρωπαϊκή αγορά παραµείνει.

Η µέση
ζήτηση σε
ενδεχόµενο δανεισµό είναι
της τάξεως
των
25.000
ευρώ ανά
φάκελο
Σχεδίων
Βελτίωσης.

φωση αυτού του «κουµπαρά» µε περίπου 80-90 εκατ. ευρώ, ενώ αναµένεται,
µέσω του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων, να µετάσχει και το τραπεζικό σύστηµα, ώστε να µαζευτεί ένα ικανοποιητικό ποσό. Απώτερος σκοπός είναι το
νέο «εργαλείο» να έρθει και να «κουµπώσει» µε την υλοποίηση των επενδύσεων τόσο στη µεταποίηση, όσο και
µέσω των Σχεδίων Βελτίωσης.
Μάλιστα προανάγγειλε ότι η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων στο πρόγραµµα της µεταποίησης θα ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος του έτους και θα αρχίσουν αµέσως µετά οι εντάξεις. Αντίστοιχα για τα Σχέδια Βελτίωσης, µε δεδοµένο ότι η αξιολόγησή τους θα πάει
µέσω των Περιφερειών, ο κ. Κασίµης εκτίµησε ότι έως το τέλος του πρώτου εξαµήνου του 2019 θα έχει εγκριθεί ένας ικανός αριθµός σχεδίων βελτίω-

σης, καθώς «κάποιες περιφέρειες θα
ολοκληρώσουν τις αξιολογήσεις νωρίτερα από άλλες».
Επικαλούµενος, εξάλλου, κάποια πρόδροµα ποιοτικά χαρακτηριστικά των περίπου 16.000 επενδυτικών στοιχείων που
υποβλήθηκαν σε αυτή την προκήρυξη,
αποκάλυψε ότι η µέση ζήτηση σε ενδεχόµενο δανεισµό είναι της τάξεως των
25.000 ευρώ ανά σχέδιο και «είναι κόντρα σε ό,τι πιστεύαµε ότι θα συµβεί»,
ενώ χαµηλότερα των υπολογισµών είναι τα αιτήµατα για δανεισµό και στις επενδύσεις στη µεταποίηση. Όσο για τα
εναποµείναντα µέτρα, υποστήριξε πως
οι µικρές γεωργικές
εκµεταλλεύσεις, µε
προϋπολογισµό περίπου 60 εκατ. ευρώ,
πρόκειται να προκηρυχθούν µέχρι το τέλος του χρόνου, όπως
και µια σειρά µικρά
γεωργοπεριβαλλοντικά, ενώ ξεκινά άµεσα
η δράση της κατάρτισης, µε πρώτο βήµα
τους νέους που εντάχθηκαν την προηγούµενη χρονιά στον τοµέα της βιολογικής γεωργίας και θα ακολουθήσει εκείνων στα σχέδια βελτίωσης, µόλις ολοκληρωθούν οι εντάξεις.

Χωρίς αµοιβή δεν ξεκινά η
αξιολόγηση λέει η ΠΟΓΕ∆Υ
Εν τω µεταξύ, την ώρα που χιλιάδες
φάκελοι Σχεδίων Βελτίωσης περιµένουν ντάνες στα γραφεία των ∆ΑΟΚ, ο
αγροτικός κόσµος έχει πάρει φωτιά θέλοντας να βγάλει δάνειο για την επένδυση αλλά να µην µπορεί χωρίς την έγκριση, οι γεωπόνοι του ∆ηµοσίου λένε πως δεν προχωράνε σε καµία αξιολόγηση αν δεν ξεκαθαριστεί το τοπίο για
την αµοιβή τους ανά φάκελο. Μάλιστα,
όπως λέει σε ανακοίνωσή της η ΠΟΓΕ∆Υ, ακόµα δεν έχουν οριστεί καν τα ονόµατα των αξιολογητών µε οποιαδήποτε ευθύνη καθυστέρησης να λένε πως
θα την έχουν οι διαχειριστικές αρχές.

Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης θα
συµµετάσχει στη διαµόρφωση του Ταµείου Εγγυήσεων για τους αγρότες
µε 90 εκατ. ευρώ.

Ενστάσεις
ΠΟΓΕ∆Υ για
κτηνιατρικές
σχολές
Την αντίθεσή της εκφράζει η ΠΟΓΕ∆Υ,
σχετικά µε την απόφαση της
κυβέρνησης για τη δηµιουργία
τµήµατος Επιστήµης Ζώων Συντροφιάς
στα γεωπονικά πανεπιστήµια. Στην
κίνηση αυτή που εισήχθη στο
νοµοπαρασκευαστικό τµήµα της
Βουλής µε σχέδιο νόµου για το
«Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας και άλλες
διατάξεις», οι γεωτεχνικοί βλέπουν
«προσπάθεια κατακερµατισµού της
κτηνιατρικής επιστήµης µε αντίστοιχο
αποτέλεσµα τον κατακερµατισµό των
επαγγελµατικών δικαιωµάτων των
κτηνιάτρων». Παράλληλα, η ΠΟΓΕ∆Υ
υποστηρίζει ότι «µε τέτοιου είδους
µεταρρυθµίσεις οι οποίες ενισχύονται
όπως διαφαίνεται και από τις
πρυτανικές αρχές του ΓΠΑ,
οδηγούµαστε σε αποτελέσµατα που
καµία σχέση δεν έχουν µε την
κατάσταση στο διεθνές ακαδηµαϊκό
περιβάλλον, τις ανάγκες της σηµερινής
πρωτογενούς παραγωγής».
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Οι Αμερικανοί
αγρότες έδωσαν
νέα στήριξη
στον Τραμπ

Απόφαση ενισχύει κρατική
εποπτεία σε συνεταιρισμούς
Απόφαση µε την οποία ασκείται
κρατική εποπτεία στους Αγροτικούς Συνεταιρισµούς ενεργοποιείται µε ΦΕΚ που υπογράφει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης,
Σταύρος Αραχωβίτης. Σύµφωνα
µε αυτή οι υπάλληλοι - ελεγκτές
έχουν την δυνατότητα πρόσβασης
σε κάθε πληροφορία ή στοιχείο
που αφορά ή είναι χρήσιµο για
την άσκηση του έργου και της αποστολής τους ενώ ειδικότερα για
οικονοµικοδιαχειριστικά θέµατα έχουν δικαιώµατα και καθήκοντα
ανακριτικού υπαλλήλου.
Η άσκηση της εποπτείας σε συγκεκριµένο ΑΣ, ΚΑΣ, ΚΕΑΣ και
ΑνΣ-ΕΑνΣ διενεργείται µε εντολή
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και περιλαµβάνει τον έλεγχο
νοµικοδιοικητικών και οικονοµικοδιαχειριστικών θέµατων. Ειδικότερα, οι ελεγκτές ελέγχουν: α)
για νοµικοδιοικητικά θέµατα: τη
νοµιµότητα των αποφάσεων και
των πράξεων των οργάνων διοίκησης των ΑΣ, την ορθή τήρηση
του βιβλίου µητρώου µελώνβιβλίων πρακτικών των οργάνων
διοίκησης και κάθε άλλου βιβλίου που προβλέπεται από το καταστατικό. β) για οικονοµικοδιαχειριστικά θέµατα: τη λογιστική

Εποπτεία
Η άσκηση της εποπτείας
σε συγκεκριµένο ΑΣ,
ΚΑΣ, ΚΕΑΣ και ΑνΣΕΑνΣ διενεργείται µε
εντολή του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης

τάξη και ορθή τήρηση των λογιστικών βιβλίων και στοιχείων,
τις ετήσιες χρηµατοοικονοµικές
καταστάσεις και την έκθεση πεπραγµένων διαχείρισης του ∆Σ,
τη διαχειριστική τάξη (όσον αφορά τη νοµιµότητα της πραγµατοποίησης των δαπανών) και την
οικονοµική κατάσταση του ΑΣ.
Στην περίπτωση που από το
πόρισµα εποπτείας, προκύπτουν
ενδείξεις ότι έχουν τελεσθεί από µέλη των οργάνων διοίκησης
πράξεις που τιµωρούνται από τις
διατάξεις του Ποινικού Κώδικα
ή άλλων νόµων, υποχρεούνται
να υποβάλουν το πόρισµα ή τη
σχετική έκθεση τους στην αρµόδια Εισαγγελική Αρχή εντός
10 ηµερών και να αναφέρουν
στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης τις παραβάσεις του νόµου ή του καταστατικού. Οι ΑΣ,
ΚΑΣ, ΚΕΑΣ, ΑνΣ-ΕΑνΣ και ΑΕΣ έχουν υποχρέωση να θέτουν στη
διάθεση των ασκούντων την εποπτεία οργάνων τα βιβλία, εγγραφές και οποιαδήποτε άλλα
αναγκαία για την άσκηση της εποπτείας στοιχεία και πληροφορίες ανταποκρινόµενοι.
Ρεπορτάζ για τα περιουσιακά
των συνεταιρισµών σελ. 46

Σε µια ενδιάµεση εκλογή στις ΗΠΑ µε µεγάλη συµµετοχή οι ∆ηµοκρατικοί δεν κατάφεραν να «σηκώσουν µπλε κύµα», αλλά κέρδισαν την πλειοψηφία στη Βουλή
των Αντιπροσώπων για πρώτη φορά µετά από οχτώ χρόνια. Το άλλο σώµα του
Κογκρέσου, η Γερουσία, παρέµεινε στους
Ρεπουµπλικάνους.
Η εποχή Τραµπ έχει επιτείνει τη διαίρεση, χωρίζοντας αυτή τη φορά πόλεις
και τα προάστιά τους, όπου οι ∆ηµοκρατικοί υπερίσχυσαν, από τις περιαστικές
και αγροτικές περιοχές, όπου επικράτησαν οι Ρεπουµπλικάνοι, υπογραµµίζει το
newyorker.com.
Ενδεχόµενο είναι η πλειοψηφία των
∆ηµοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων να µεταφραστεί σε µια σειρά επιτροπών, που θα ξεκινούν ή θα εντατικοποιούν έρευνες για το παρελθόν Τραµπ,
τις επιλογές της Προεδρίας και τους συνεργάτες του. Την ίδια στιγµή, τα αποτελέσµατα ίσως ερµηνευθούν από τον Πρόεδρο ως ικανά για να διεκδικήσει επανεκλογή µε βάση την υπεροχή του στις αγροτικές περιοχές.

Πονάει τους αγρότες των ΗΠΑ
ο δασµολογικός πόλεµος µε την
Κίνα, εντούτοις δίνουν νέα ψήφο
εµπιστοσύνης στον Ντόναλντ Τραµπ.

Από αριστερά: οι
κ.κ. Θ.Ντάφλος,
(Eurobank),Φ.
Καραβίας
(Eurobank), Jon
Barañano Gaviña,
(TCA,Banco
Santander), Μ.
Τσαρµπόπουλος
(Eurobank,TCA), Κ.
Βασιλείου (Eurobank).

Αποδίδει η τραπεζική συµµαχία Εurobank για διασύνδεση
ελληνικών επιχειρήσεων µε το διεθνές εµπόριο
Στήριξη στην εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων προσφέρει η Eurobank
που περιλαµβάνεται στο άρµα της τραπεζικής συµµαχίας, που τις διασυνδέει µε
το διεθνές εµπόριο µέσω του Τrade Club Alliance. Το Trade Club Alliance
(ΤCA), το Πρώτο Παγκόσµιο Ψηφιακό ∆ίκτυο ∆ιασύνδεσης Επιχειρήσεων
υποστηρίζεται, στην παρούσα φάση, από 14 διεθνείς τραπεζικούς οµίλους σε 50
χώρες. Με τη συµµετοχή εκπροσώπων από 14 κορυφαίους τραπεζικούς οµίλους
πραγµατοποιήθηκαν στην Αθήνα οι διήµερες εργασίες(8-9 Νοεµβρίου) της 3ης
Γενικής Συνέλευσης του TCA, µε οικοδεσπότη τη Eurobank. Ενδεικτικό της
ισχυρής δυναµικής που προσδίδει στις ελληνικές επιχειρήσεις η συµµετοχή της
Eurobank σε αυτή τη διεθνή τραπεζική συµµαχία είναι ότι φέτος, για πρώτη
φορά, ο 8ος κύκλος της πρωτοβουλίας Go International της Eurobank, που θα
πραγµατοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη στις 12 – 14 Νοεµβρίου 2018, θα φέρει τη
σφραγίδα του Trade Club Alliance.
Τράπεζες και επιχειρήσεις θα έχουν την ευκαιρία να διερευνήσουν τη
δυνατότητα εµπορικών συµφωνιών µέσω 3.000 περίπου, στοχευµένων
επιχειρηµατικών συναντήσεων (Β2Β) στο πλαίσιο του Go In Thessaloniki.
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ. EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Έµπειρα στελέχη
της αγροδιατροφής
οι νέοι διευθυντές
της Syngenta

Παγκόσμιος παίχτης
με τοπική στρατηγική
η Corteva Agriscience
Με γκάμα σπόρων και φυτοπροστατευτικών που μπορεί να
καλύψει σχέδον όλες τις ανάγκες των ελληνικών καλλιεργειών
kontonis@agronews.gr

Τονίζοντας το ολοκληρωµένο χαρτοφυλάκιο
προϊόντων φυτοπροστασίας και σπόρων που
µπορεί να καλύψει σχεδόν όλες τις καλλιέργειες στον ελληνικό χώρο και το οποίο συνοδεύεται παράλληλα από ψηφιακές πλατφόρµες, η
Corteva Agriscience «συστήθηκε» στους Έλληνες παραγωγούς, ως η εταιρεία που θα µοχλεύσει την παγκόσµια καινοτοµία και θα την φέρει
στα µέτρα της τοπικής της στρατηγικής. Για περισσότερα από 200 χρόνια συσσωρευµένης εµπειρίας που έρχεται να υπηρετήσει τον Έλληνα παραγωγό, έκανε λόγο ο Paolo Barbieri, Business
Director της Νότιας Ευρώπης κατά το χαιρετισµό
του στην ειδική εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε στην Αίγλη Ζαππείου το βράδυ της περασµένης Τετάρτης. Και λέγοντας «συσσωρευµένη» φυσικά εννοούσε το γεγονός ότι η Corteva
Agriscience προέκυψε από τη συγχώνευση των
3 διεθνών κολοσσών του κλάδου των αγροεφοδίων, της Dow Agrosciences, της DuPont Crop
Protection και της DuPont Pioneer.
Παράλληλα, ο κ. Barbieri έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις υπηρεσίες ψηφιακών λύσεων της
Corteva Agriscience, παρουσιάζοντας τις τρεις
πλατφόρµες που βοηθάνε στην ψηφιοποίηση
του χωραφιού (Granular), τη σύνδεση µε το χωράφι (Encirca) και τη δηµιουργία δικτυακών αγορών (AcreValue). Τα εργαλεία αυτά βρίσκονται αυτή την περίοδο σε διαδικασία προσαρµογής στις
συνθήκες των ελληνικών καλλιεργειών, µε στόχο να βγουν στην αγορά µέχρι το 2020.

Πρώτα τα κηπευτικά σε κόστος εισροών
Για τη στρατηγική της εταιρείας στη χώρα µας
µίλησε µετά ο Country & Sales Manager για την
Ελλάδα, Κύπρο και το Ισραήλ Γεράσιµος Νικολόπουλος, ο οποίος ξεκίνησε την οµιλία του µε µία
ανάλυση για το κόστος των εισροών σε σπόρους
και φυτοπροστατευτικά που απαιτούν οι κύριες
καλλιέργειες στη χώρα µας.
Όπως είπε πρώτα έρχονται τα κηπευτικά µε 72 εκατ. ευρώ, συνεχίζει το βαµβάκι µε 62 εκατ. ευρώ,
οι δενδρώδεις καλλιέργειες µε 35 εκατ. ευρώ, τα σιτηρά (32 εκατ. ευρώ), ο αραβόσιτος (24 εκατ. ευρώ),
το αµπέλι (17 εκατ. ευρώ), οι ελιές (15 εκατ. ευρώ),
οι πατάτες (13 εκατ. ευρώ) και το ρύζι µε 8 εκατ. ευρώ. Στη συνέχεια ο κ. Νικολόπουλος αναφέρθηκε
στο άκρως ισορροπηµένο όπως το χαρακτήρισε χαρτοφυλάκιο σπόρων και φυτοπροστασίας, δίνοντας
µετά µία γεύση για την υφιστάµενη και µελλοντική γκάµα προϊόντων της εταιρείας:
Spinetoram: Εντοµοκτόνο ευρέος φάσµατος
για τον έλεγχο των κύριων εντοµολογικών εχθρών
φρούτων, λαχανικών, αµπέλου και βαµβακιού.
Isoclast: Για την καταπολέµηση επιβλαβών για
τις καλλιέργειες µυζητικών εντόµων φρούτων, λαχανικών και βαµβακιού, το οποίο φέτος κυκλοφόρησε για πρώτη χρονιά και είχε µεγάλη επιτυχία
στην ελληνική αγορά.
Arylex: Καινοτόµο ζιζανιοκτόνο που ελέγχει
τα πλατύφυλλα ζιζάνια στα σιτηρά και άλλες καλλιέργειες. Στα επόµενα δύο χρόνια αναµένεται να
έρθει στην Ελλάδα.
Zorvec: Τεχνολογία που αναπτύσσει την άµυνα
έναντι των µηκυτολογικών προσβολών και παρέχει
αποτελεσµατικό έλεγχο του περονόσπορου της α-
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ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ

Πάνω αριστερά: Ο Country & Sales Manager
για την Ελλάδα, Κύπρο και το Ισραήλ Γεράσιµος
Νικολόπουλος (αριστερά) µαζί µε τον Business
Director της Νότιας Ευρώπης Paolo Barbieri.

µπέλου και των κηπευτικών. Στα επόµενα δύο χρόνια αναµένεται να έρθει στην Ελλάδα.
Rinskor: Ζιζανιοκτόνο ευρέος φάσµατος για
τον έλεγχο των πλατύφυλλων και των στεννόφυλων ζιζανίων του ρυζιού και άλλων καλλιεργειών.
Εκτιµάται πως θα κυκλοφορήσει µέσα στο 2019.
Inatreq: Μυκητοκτόνο ευρέος φάσµατος για
τον έλεγχο των ασθενειών των σιτηρών. Εκτιµάται
πως θα κυκλοφορήσει µέχρι το 2021.
Reklemel: Νέο νηµατωδοκτόνο σε κηπευτικά
και άλλες καλλιέργειες. Εκτιµάται πως θα είναι διαθέσιµο στα επόµενα τρία χρόνια.
Να σηµειωθεί εδώ ότι οι παραπάνω εκτιµήσεις για
τον χρόνο κυκλοφορίας εξαρτώνται σε κάθε περίπτωση από την κανονιστική έγκριση.
Όσον αφορά τους σπόρους, ο κ. Νικολόπουλος
αναφέρθηκε στο αποκλειστικό γενετικό υλικό που
διαθέτει η Corteva Agriscience και τη συνεχή ανανέωση του χαρτοφυλακίου της.

Με έµπειρα στελέχη από τον
τοµέα της αγροδιατροφής και
του µάνατζµεντ εµπλουτίζει το
δυναµικό της η Syngenta,
προσβλέποντας σε καλύτερη
διασύνδεση µε την αλυσίδα
παραγωγής. Συγκεκριµένα,
σε συνέχεια της συνάντησης
των µετόχων τη ∆ευτέρα 5
Νοεµβρίου, ανακοινώθηκε ότι η
ChemChina όρισε δύο επιπλέον
διευθυντές στο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της Syngenta, µε
τον αριθµό των διορισµένων
διευθυντών της ChemChina
στο ∆Σ να φτάνει τους έξι και
τους ανεξάρτητους διευθυντές
να είναι τέσσερις.
Συγκεκριµένα, ο Πολ
Φρίµπουργκ, Πρόεδρος και
∆ιευθύνων Σύµβουλος της
Continental Grain από το 1997
θα συµµετέχει στο ∆Σ σαν µηεκτελεστικός διευθυντής. Πριν
αναλάβει τη συγκεκριµένη
θέση στην Continental Grain
κατείχε ανώτερους ρόλους
στην εταιρεία στους τοµείς του
µάνατζµεντ, της διαφήµισης
και του εµπορίου προϊόντων,
στις ΗΠΑ και την Ευρώπη
από το 1976. Επίσης, ο Έρικ
Φάιργουολτ, ∆ιευθύνων
Σύµβουλος της Syngenta
από τον Ιούνιο του 2016, θα
συµµετέχει στο ∆Σ ως
εκτελεστικός διευθυντής. Πριν
την Syngenta, ήταν ∆ιευθύνων
Σύµβουλος της Univar από το
2012 έως το 2016 και
∆ιευθύνων Σύµβουλος της
Nalco από το 2008 έως το
2012. Μάλιστα, πριν τη Nalco,
υπηρέτησε 27 χρόνια τη
DuPont, συµπεριλαµβανοµένων
των πέντε χρόνων ως
υποδιευθυντής του Τοµέα
Γεωργίας και ∆ιατροφής
της Dupont.
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∆ΕΛΤΙΟ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΟΦΟΣ

Φουζικλάδιο στα µηλοειδή
Εύκολα στη µεταφορά είναι τα ασκοσπόρια
του φουζικλάδιου µε τον αέρα σε µεγάλες
αποστάσεις, όπως δηλώνουν οι γεωπόνοι
του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας
Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ναυπλίου.
Μάλιστα τονίζεται ότι τα µέτρα που οι
παραγωγοί οφείλουν να εφαρµόσουν είναι
περισσότερο αποτελεσµατικά όταν
εφαρµόζονται σε όλα
τα δενδροκοµεία µιας περιοχής. Τα µέτρα
που στοχεύουν στη σοβαρή µείωση µέχρι
και πλήρη καταστολή της παραγωγής των
ασκοσπορίων που δηµιουργούν τις
πρωτογενείς µολύνσεις την ερχόµενη
άνοιξη είναι η αφαίρεση µε κλάδευµα και
κάψιµο των προσβεβληµένων από το
προηγούµενο έτος βλαστών και ο
ψεκασµός, λίγο πριν την έναρξη πτώσης
των φύλλων µε ένα κατάλληλο
µυκητοκτόνο, εµποδίζοντας τον σχηµατισµό
περιθηκίων και την παραγωνή ασκοσπορίων.

ΑΓΡΟΤΙΚΑΕΦΟ∆ΙΑ

Στελεχοκοπή σε βάθος στα βαµβάκια κατά του πρασινοσκώληκα
Οδηγίες που αφορούν τις µετασυλλεκτικές πρακτικές στα
βαµβακοχώραφα εξέδωσαν οι γεωπόνοι της Περιφερειακής Ενότητας
Σερρών, στο πλαίσιο της αντιµετώπισης του πράσινου σκουληκιού, του
ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ βασικού εχθρού της βαµβακοκαλλιέργειας. Για την επίτευξη του
παραπάνω στόχου, όπως αναφέρουν οι ειδικοί, απαιτείται άροση του
εδάφους (όργωµα µε υνιοφόρο αλέτρι) µετά τη στελεχοκοπή σε βάθος
20 έως 25 εκατοστών, σε όλα τα χωράφια που καλλιεργήθηκαν µε βαµβάκι,
ανεξαρτήτως της επόµενης καλλιέργειας του χωραφιού. Με τον τρόπο αυτό
επιτυγχάνεται πλήρης αναστροφή του εδάφους και πλήρης ενσωµάτωση των
θρυµµατισµένων από τη στελεχοκοπή υπολειµµάτων των βαµβακοφύτων στο
έδαφος. Η παραπάνω πρακτική του οργώµατος αποτελεί έναν ουσιαστικό
παράγοντα αποτροπής της ανάπτυξης του πράσινου σκουληκιού.

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Σκευάσµατα
ARYSTA: Syllit 544 sc
BAYER: Luna experience 400 sc
BASF: Sercadis 30 sc,
FMC: Impact 125 sc (Flutriafol 12.5%)
HELLAFARM: Κουπρόλ 50 wp
SYNGENTA: Chorus 50 wg
VIORYL: Mancozeb Βιορύλ 80 wp

Ανθράκωση στην καρυδιά
Εκτεταµένες προσβολές από τον µύκητα
διαπιστώθηκαν στην καρυδιά σε περιοχές των
Ιωαννίνων, όπως αναφέρουν οι γεωπόνοι του
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών
Ποιοτικού και Φυτοϋγειονοµοκού Ελέγχου. Το
παθογόνο επιβιώνει στα πεσµένα
προσβεβληµένα φύλλα και καρύδια, που
αποτελούν το αρχικό µόλυσµα για την έναρξη
της ασθένειας την επόµενη χρονιά.
Επιβεβληµένη είναι, όπως τονίζεται, η
καλλιέργεια (φρεζάρισµα) του εδάφους αυτήν
την εποχή για να καταστραφούν τα πεσµένα
φύλλα. Όπου είναι δυνατό µπορεί να γίνει
συγκέντρωση και καταστροφή τους µε φωτιά.
Ακόµη, ως καλλιεργητικά µέτρα οι γεωπόνοι
προτείνουν και κατάλληλο κλάδεµα για να
αερίζεται καλύτερα η κόµη και να στεγνώνουν
γρηγορότερα τα φύλλα.

Σκευάσµατα
ARYSTA: Syllit 544 sc
BAYER: Copperfiled 20 wg
BASF: Signum 26,7/ 6,7 wg
VIORYL: Υδροξείδιο χαλκού Βιορύλ 50 wp
.

Τα εσπεριδοειδή
σε χρόνια σήψη
Η πενικίλλια δεν προσβάλλει
μόνο τους ώριμους καρπούς
ΤOY ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Σήψεις στους ώριµους κυρίως καρπούς προκαλεί η Πενικίλλια, τα σπόρια της οποίας µεταφέρονται µε τον
αέρα και κατακάθονται πάνω στο έδαφος, στα δένδρα,
στα µηχανήµατα και στο δάπεδο των συσκευαστηρίων,
σύµφωνα µε τις οδηγίες για
τα εσπεριδοειδή εξέδωσε το
Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού
και Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου Ναυπλίου.
Τα σπόρια της Πενικίλλιας
µπορούν να µείνουν ζωντανά και ικανά να µολύνουν

τους καρπούς για ένα χρόνο.
Για να γίνει µόλυνση πρέπει
να υπάρχει πάνω στον καρπό πληγή από την οποία θα
προκύψει διείσδυση.
Οι ώριµοι καρποί είναι περισσότερο ευπαθείς στις µολύνσεις από τους πράσινους.
Υψηλές θερµοκρασίες γύρω
στους 25 βαθµούς και υγρασία, ευνοούν τη γρήγορη α-

Στο συσκευαστήριο
Αν δεν δοθεί προσοχή,
η έκθεση του καρπού
στον ήλιο φέρνει σήψη

νάπτυξη του µύκητα και την
σήψη των καρπών. Στα ψυγεία η εξέλιξη του µύκητα απλώς επιβραδύνεται.
Σε αυτή τη περίπτωση και
για την πρόληψη των προβληµάτων που ενδέχεται να
εµφανιστούν στους τυποποιηµένους καρπούς οι γεωπόνοι προτείνουν την αποφυγή
συγκοµιδής καρπών µετά από πρόσφατη βροχή ή δροσιά
και να γίνεται προσεκτικός
χειρισµός των καρπών κατά
την συγκοµιδή, συσκευασία
και εµπορία.
Συνιστάται η χρήση ειδικών
ψαλιδιών κατά την συγκοµιδή για την αποφυγή δηµιουργίας πληγών στους καρπούς.

Ακόµη προτείνονται:
Αυστηρά µέτρα υγιεινής
στα συσκευαστήρια και τους
χώρους αποθήκευσης.
Απολύµανση των χώρων
συσκευασίας αποθήκευσης
και εξοπλισµού.
Αποµάκρυνση και καταστροφή των µολυσµένων
καρπών τόσο στον οπωρώνα
όσο και στο συσκευαστήριο.
Στα συσκευαστήρια, έγκαιρη εφαρµογή εγκεκριµένων µυκητοκτόνων (καρποί
που παραµένουν πολλές µέρες για να συσκευαστούν και
ιδιαίτερα αν µείνουν στον ήλιο ή σε υψηλές θερµοκρασίες µπορεί να παρουσιάσουν
υψηλά ποσοστά σήψεων.
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Έκλεισαν με 690
δικαιούχους οι
αυτόχθονες φυλές
Να ολοκληρώσουν τις δηλώσεις αιγοπροβάτων μέχρι
τις 18 Νοεμβρίου καλούνται όσοι κτηνοτρόφοι είδαν
το όνομά τους στους δικαιούχους, ώστε να λάβουν
την προκαταβολή για τις φετινές δεσμεύσεις
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Την ένταξη 690 δικαιούχων στο Μέτρο
των Αυτόχθονων Φυλών ανακοίνωσε το
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, δεσµεύοντας κονδύλια συνολικά 34 εκατ. ευρώ.
Μάλιστα όπως φαίνεται περίσσεψαν και
4 εκατ. τα οποία ενδέχεται
όπως ήταν ο προγραµµατισµός των αρχών, να διοχετευθούν σε µία δεύτε∆εσµεύσεις
ρη προκήρυξη για όσους
Τυπικά οι δεσµεύσεις κτηνοτρόφους δεν µπότων δικαιούχων
ρεσαν να βάλουν όλο το
έχουν ξεκινήσει
ζωικό τους κεφάλαιο στο
από τις 2 Απριλίου
Μέτρο λόγω εµπλοκής σε
ΟΣ∆Ε και µηχανογραφιτου 2018
κό σύστηµα.
Τα πριµ που θα λαµβάνουν οι δικαιούχοι ετησίως µέχρι το τέλος της πενταετίας έχουν ως εξής:
Με διατήρηση 1 αρσενικού ανά 15
θηλυκών ζώων αναπαραγωγής: Βοοειδή 333 ευρώ ανά Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίου (ΜΖΚ), πρόβατα και αίγες 232 ευρώ ανά ΜΖΚ, χοίροι 215 ευρώ ανά ΜΖΚ
και ιπποειδή 350 ευρώ ανά ΜΖΚ.
Χωρίς διατήρηση 1 αρσενικού ανά
15 θηλυκών ζώων αναπαραγωγής: Βοοειδή 310 ευρώ ανά ΜΖΚ, πρόβατα και αίγες 209 ευρώ ανά ΜΖΚ, χοίροι 192 ευρώ
ανά ΜΖΚ και ιπποειδή 350 ευρώ ανά ΜΖΚ.

Ετήσιες δηλώσεις ζωικού κεφαλαίου
για πληρωµή προκαταβολής
Οι δικαιούχοι των Αυτόχθονων φυλών
αναµένεται να πληρωθούν προκαταβολή για το έτος 2018, µέχρι τις 30 Νοεµ-

βρίου σύµφωνα µε τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ωστόσο, ο Οργανισµός διευκρινίζει ότι για να
καταστεί αυτό εφικτό, στο πλαίσιο των
απαιτούµενων διοικητικών και διασταυρωτικών ελέγχων θα χρησιµοποιηθούν
τα δεδοµένα της ψηφιακής υπηρεσίας
κοινοποίησης της ετήσιας απογραφής
του ζωικού κεφαλαίου των εκµεταλλεύσεων αιγοπροβάτων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
Ως εκ τούτου ενηµερώνονται οι δικαιούχοι της ∆ράσης 10.1.09 «∆ιατήρηση
απειλούµενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων», οι οποίοι περιλαµβάνονται στην 2η κατάταξη, η οποία αφορά την 1η πρόσκληση της ∆ράσης,πως
οφείλουν να ολοκληρώσουν τις προβλεπόµενες διαδικασίες ετήσιας απογραφής
του ζωικού κεφαλαίου των εκµεταλλεύσεων αιγοπροβάτων µέχρι και την ερχόµενη Κυριακή (18/11/2018).
Παράλληλα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ επισηµαίνεται ότι, για τους δικαιούχους της
∆ράσης 10.1.09 που έχουν δύο ή περισσότερες φυλές αιγοπροβάτων, ή έχουν
χοιροτροφικές εκµεταλλεύσεις, επιπλέον της ετήσιας απογραφής µέσω της ψηφιακής υπηρεσίας για τα αιγοπρόβατα
και για όλες τις εκµεταλλεύσεις χοιρινών, θα πρέπει να προσκοµίσουν και
το χειρόγραφο µητρώο στις Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ µέχρι
και τη ∆ευτέρα 19 Νοεµβρίου. Να σηµεωθεί ότι η εν λόγω προσκόµιση κρίνεται
απαραίτητη προκειµένου να επιβεβαιωθούν τα ζώα ανά φυλή. Σηµειώνεται εδώ ότι τυπικά οι δεσµεύσεις των δικαιούχων έχουν ξεκινήσει από τις 2 Απριλίου του 2018 και τελειώνουν το 2022.

ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΙΕΣ
ΓΙΑ Μ.Ζ.Κ.
ΕΙ∆ΟΣ

ΒΟΟΕΙ∆ΕΣ

ΒΟΟΕΙ∆ΕΣ

ΠΡΟΒΑΤΟΕΙ∆ΕΣ
Η ΑΙΓΟΕΙ∆ΕΣ

ΗΛΙΚΙΑΣ

>2 ΕΤΩΝ

6 MHΝΩΝ - 2 ΕΤΩΝ

>1 ΕΤΟΥΣ

0,6

0,15

Μ.Ζ.Κ.

1

ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΑ

ΜΟΝΟΠΛΟ
>6 ΜΗΝΩΝ

0,5

1

Εννέα χρηματοδοτικές πηγές για
επιχειρήσεις του αγροτικού τομέα

Τ

ις λύσεις χρηµατοδότησεις
και τα κύρια χαρακτηριστικά
τους, που θα γίνουν διαθέσιµες το επόµενο χρονικό διάστηµα
παρουσιάζει στο ενοποιηµένο σηµείωµα του το υπουργείο Οικονοµίας.
Μέσα σε αυτές βρίσκονται εννέα εργαλεία τα οποία αφορούν επιχειρήσεις του αγροτικού τοµέα αλλά και
αγρότες φυσικά πρόσωπα:

∆

άνεια ΤΕΠΙΧ ΙΙ: Αφορούν κεφάλαια κίνησης και επενδυτικού σκοπού για όλους τους
κλάδους των µικροµεσαίων επιχειρήσεων µε επιτόκιο µειωµένο κατά 40%. Συνολικά κεφάλαια: 915 εκατ. ευρώ, µε τα 366 εκατ. εξ αυτών
να είναι δηµόσια συµµετοχή. Τα όρια χρηµατοδότησης είναι: i. Κεφάλαια κίνησης: 10.000 - 500.000 ευρώ, διάρκειας 24 – 60 µήνες, ii. Επενδυτικού σκοπού: 25.000 - 1.5 εκατ. ευρώ, διάρκειας 5 – 10 έτη. Συγκριτικό πλεονέκτηµα: Προνοµιακό
επιτόκιο, µειωµένο κατά 40%. Ο χρόνος διάθεσης υπολογίζεται το τέταρτο τρίµηνο του 2018.

Ε

γγυοδοσία ΤΕΠΙΧ ΙΙ: Χαρτοφυλάκιο εγγυήσεων 100 εκατ. ευρώ από δηµόσια κεφάλαια. Προσφέρει εγγυήσεις δανείων στο 80% του
ποσού, καλύπτοντας παράλληλα τη ζηµιά στο χαρτοφυλάκιο δανείων τραπεζών έως το 25%. Ενέχει θέση καλύµµατος στο 80% για τα χορηγούµενα τραπεζικά δάνεια, ενώ η υφιστάµενη δοµή παροχής εγγυήσεων σε χαρτοφυλάκιο δανείων συνεπάγεται δυνατότητα δηµιουργίας χαρτοφυλακίου δανείων συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ. Ο χρόνος διάθεσης υπολογίζεται
το τέταρτο τρίµηνο του 2018.

Μ

ικροπιστώσεις ΤΕΠΙΧ ΙΙ: Προσφέρει Χρηµατοδότηση άνευ
εξασφαλίσεων έως 25.000 ευρώ µε συνολικά κεφάλαια 50 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 25 εκατ. είναι από το δηµόσιο. Ωφελούµενοι είναι αγρότες πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις, φορείς και επιχειρήσεις κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας, ελεύθεροι επαγγελµατίες κλπ. Ο χρόνος διάθεσης εξαρτάται από τον νοµοθετικό ορισµό του πλαισίου διάθεσης.
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ
Σχέδια Βελτίωσης
(παλιές εντάξεις)
Καταληκτική ηµεροµηνία
υποβολής αιτήσεων
ολοκλήρωσης για όσα
επενδυτικά σχέδια δεν
υποβλήθηκαν αιτήµατα
αποπληρωµής µέχρι και την
3η ∆εκεµβρίου για τα
Σχέδια Βελτίωσης.

Α

γροδιατροφικός τοµέας
Μικροπιστώσεις: προσφέρει Χρηµατοδότηση άνευ
εξασφαλίσεων έως 25.000 ευρώ
µε συνολικά κεφάλαια 80 εκατ.
ευρώ, εκ των οποίων τα 40 εκατ.
είναι από το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης. Ωφελούµενοι
είναι µικροµεσαίες επιχειρήσεις
του αγροδιατροφικού τοµέα και αγρότες. Ο χρόνος διάθεσης εξαρτάται από τον νοµοθετικό ορισµό
του πλαισίου διάθεσης.

Α

γροδιατροφικός τοµέας,
Guarantee: Πρόγραµµα παροχής εγγυητικών πράξεων δηµόσιας δαπάνης 70 εκατ. ευρώ. Τα δάνεια που θα έχουν εγγύηση θα είναι µεγαλύτερα των
10.000 ευρώ. Μέσω του εργαλείου αυτού, το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης µπορεί να καλύψει ένα σηµαντικό µέρος του κινδύνου ενός χαρτοφυλακίου δανείων, ώστε οι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί να έχουν κίνητρο να παρέχουν χρηµατοδότηση και µάλιστα µε πολύ ευνοϊκού όρους. Οδηγώντας σε χαρτοφυλάκια επενδύσεων, το συνολικό ύψος των οποίων µπορεί να ξεπεράσει τα 400 εκ.
ευρώ. Χρόνος διάθεσης το 2019

Εργαλεία
για επενδύσεις
στην ενέργεια
Ένα ακόµα χρηµατοδοτικό
εργαλείο που αναµένεται να
είναι διαθέσιµο στις αρχές
του 2019, είναι αυτό που
αφορά την εναλλακτική
ενέργεια. Συγκεκριµένα θα
διαθέτει επενδυτικά κεφάλαια
από ιδιώτες και δηµόσιο, µε
σκοπό να χρηµατοδοτήσει
ενεργειακές κοινότητες,
δράσεις ενεργειακής
αναβάθµιση επιχειρήσεων,
και καινοτόµα ενεργειακά
έργα. Θα αποτελεί ουσιαστικά
ένα δοµηµένο χρηµατοδοτικό
σχήµα µε συνδυασµό
εγγύησης και επενδύσεων.
Παράλληλα άµεσα
υποστηρίζει το υπουργείο
Οικονοµίας πως θα
προκηρυχθεί η
«Εργαλειοθήκη
Ανταγωνιστικότητας Μικρών
και Πολύ Μικρών
Επιχειρήσεων», µε κεφάλαια
400 εκατ. ευρώ που θα
επιδοτεί επενδυτικά σχέδια
30.000 έως 120.000 ευρώ
µε ωφελούµενους µικρές και
πολύ µικρές επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στους
τοµείς Αγροδιατροφή/
Βιοµηχανία Τροφίµων.

Συνεργασία

Ε

Ε

ργαλείο συν-επενδυτικής διευκόλυνσης ιδίων κεφαλαίων: Άµεση συµµετοχή στα κεφάλαια των επιχειρήσεων, µε το δηµόσιο να βάζει 50 εκατ. ευρώ. Ωφελούµενοι είναι γεωργικές εκµεταλλεύσεις και µεταποιητικές επιχειρήσεις. Ως κίνητρο για τη συµµετοχή
του ιδιωτικού τοµέα στη χρηµατοδότηση καινοτόµων επενδύσεων σε νεοφυείς επιχειρήσεις ή υφιστάµενων
που θέλουν να πραγµατοποιήσουν
µεγάλες επενδύσεις σύντοµα, ώστε
να εκµεταλλευθούν ευκαιρίες αύξησης των πωλήσεών τους. Χρόνος διάθεσης το 2019.

πάνοδος επιχειρήσεων: Επιχειρηµατικές συµµετοχές µε
συνολικά κεφάλαι 300 εκατ.
ευρώ, µε το δηµόσιο να προσφέρει
µάξιµουµ το 70% αυτού του ποσού.
Η χρηµατοδότηση ξεκινά από τα
200.000 ευρώ. Ωφελούµενες είναι
οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις παραγωγής και µεταποίησης που χρίζουν χρηµατοοικονοµικής και διοικητικής ανασυγκρότησης. Με το
εργαλείο αυτό εξασφαλίζεται πρόσβαση σε χρηµατοδότηση για βιώσιµη αναδιοργάνωση. Χρόνος διάθεσης το τέταρτο τρίµηνο του 2018.

Ε

ade in Greece: Επιχειρηµατικές συµµετοχές στο κεφάλαιο επιχειρήσεων µέχρι 80 εκατ. ευρώ, µε το 70% του ποσού αυτού να προσφέρεται από το
δηµόσιο. Η χρηµατοδότηση ξεκινά
από τα 200.000 ευρώ. Ωφελούµενες είναι νέες και υφιστάµενες µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Με το εργαλείο αυτό εξασφαλίζεται πρόσβαση σε εναλλακτικές πηγές χρηµατοδότησης για τη δηµιουργία επώνυµων ελληνικών προϊόντων και ενίσχυση της εµπορικής ταυτότητας
και των εξαγωγών. Ο χρόνος διάθεσης υπολογίζεται το πρώτο τρίµηνο του 2019.

ΤΕΑΝ Guarantee: Πρόγραµµα
παροχής εγγυητικών πράξεων
δηµόσιας δαπάνης 50 εκατ. ευρώ. Με ανώτατο όριο εγγύησης δανείου 80%, στο επίκεντρο των ωφελούµενων οι νέοι επιχειρηµατίες, νέοι αγρότες, νέοι επιστήµονες, νέοι ελεύθεροι
επαγγελµατίες και γενικά νέοι που επιθυµούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηµατικά. Με αυτό το πρόγραµµα
εξασφαλίζεται πρόσβαση νέων στην
τραπεζική χρηµατοδότηση µε εξασφάλιση την εγγύηση του ΕΤΕΑΝ µε δυνατότητα χορήγησης τραπεζικών συνολικού ύψους 60 εκατ. ευρώ. Χρόνος
διάθεσης το πρώτο τρίµηνο του 2019.

M

Μέχρι τις 23 Νοεµβρίου
γίνονται δεκτές οι αιτήσεις
για το πρώτο µέρος του
Μέτρου 16 «Συνεργασία»
που αφορά τη σύσταση
Επιχειρησιακών Οµάδων
(ΕΣΚ) αγροτών και άλλων
φορέων.

Βιολογικά,
Σπάνιες Φυλές
Μέχρι τις 18 Νοεµβρίου
καλούνται οι δικαιούχοι του
Μέτρου Βιολογικής
Κτηνοτροφίας και οι εν
δυνάµει δικαιούχοι των
Αυτόχθονων Φυλών, να
ολοκληρώσουν ηλεκτρονικά
την ετήσια του ζωικού
κεφαλαίου των
εκµεταλλεύσεων
αιγοπροβάτων, ώστε να
λάβουν την προκαταβολή.
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Η αγροτική μηχανική
αναδύει τη γεωργία
του μάνατζμεντ
Τα κεφάλαια των νέων αγροτών κινούν την τεχνολογία στην EIMA
ΤOY ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Να πιάσουν τον παλµό των αναγκών
των νέων αγροτών, αναγνωρίζοντας
πως αυτοί από εδώ και πέρα πρέπει
να αποτελούν το target group τους,
επιχειρούν οι κατασκευαστές που
βρίσκονται αυτές τις µέρες στη µεγαλύτερη φετινή έκθεση αγροτικών
µηχανηµάτων EIMA 2018 (7-11 Νοεµβρίου). Ως εκ τούτου, πρώτον διαφαίνεται µία τάση προς την τεχνολο-

γία που κάνει πιο ξεκούραστο το χειρισµό των µηχανηµάτων στο οποίο
στηρίχτηκε το βραβείο καινοτοµίας
στο σασµάν της New Holland. ∆εύτερον η ψηφιοποίηση της γεωργίας
αποτελεί µέρος ακόµα και της πιο
τοπικής επιχείρησης και τρίτον, λόγω ΚΑΠ (καθόσον η έκθεση γίνεται
στην Ιταλία), η λογική πίσω από την
κατασκευή των µηχανηµάτων είναι
«όσο πιο περιβαλλοντικά, τόσο καλύτερα». Σηµειώνεται πως εκεί είναι
και τα περισσότερα µέλη του ΣΕΑΜ,

ως επισκέπτες και αυτοί, για να ενηµερωθούν για τις τελευταίες τεχνολογίες αιχµής. Αλλά και πάρα πολλοί Έλληνες αγρότες, µιας και η ΕΙΜΑ αποτελεί προσφιλή προορισµό
για όλους όσους δραστηριοποιούνται γύρω από την γεωργία.
Σηµαντική ευκαιρία για να εφαρµόσει για πρώτη φορά τις νέες της
στρατηγικές βρίσκει από ότι φαίνεται και η Massey Ferguson, που πρόσφατα είχε δηλώσει ότι θα αρχίσει
σταδιακά να απέχει από τις παρα-

δοσιακού τύπου στρατηγικές προβολής και προώθησης των αγροτικών προϊόντων της γκάµας της, υιοθετώντας µια πιο εξατοµικευµένη
στρατηγική παρουσίασης των αγροτικών µηχανηµάτων της.
Με το βραβείο καινοτοµίας κατοχυρωµένο, η Landini δείχνει στην
EIMA τον τρόπο που αυτή εφαρµόζει τις τεχνολογίες αυτόνοµης οδήγησης. Για αυτό τον λόγο, η εταιρεία
ανέπτυξε µεµονωµένες τεχνολογίες που βοηθούν σε καίρια πρακτικά

θέµατα τον χειριστή, όπως είναι το
σύστηµα ηλεκτρονικής επιστροφής
του τιµονιού µετά από µια στροφή.
Ακόµη, το εξάρτηµα ανύψωσης
του πίσω µέρους του τρακτέρ της
εταιρείας Atlas, παίρνει και αυτό
βραβείο στη κατηγορία του, αφού
διευκολύνει τον καθαρισµό και τη
συντήρηση, εξοικονοµώντας χρόνο
για τον ιδιοκτήτη και τον µηχανικό
και δίνοντας µεγάλη ευκολία επέµβασης χωρίς πρόσθετα εργαλεία.
Υψηλή διάκριση κερδίζει και το υ-

Στην έκθεση
η Kuhn παρουσιάζει τη
νέα της πλατφόρµα, τους
αυτοµατισµούς
CCI µε τα
υπερσύγχρονα
τερµατικά και
τα υπόλοιπα
ηλεκτρονικά
συστήµατα
που επιτάσσει
η εποχή της
ψηφιοποίησης
στη γεωργία,
σε έναν χώρο
1300 τ.µ.

Με το βλέµµα στην εξέλιξη της γεωργίας ακριβείας, η Kverneland
παρουσιάζει το iM Farming, το σύστηµα που δίνει τις λύσεις
εξοικονόµησης χρόνου και εισροών στη δουλειά του παραγωγού.

Συµµορφωµένα µε τους νέους κανονισµούς ρύπων, µε τρικύλινδρους και
τετρακύλινδρους κινητήρες FARMotion της Deutz-Fahr, τα ανανεωµένα
ανοικτού πεδίου τρακτέρ Lamborghini δίνουν το παρών στην EIMA.
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Τα 100 χρόνια των τρακτέρ
FIAT έκρυβαν μια έκπληξη
Η New Holland «το γιορτάζει» με το FIAT Centenario

Το ελληνικό παρών
Μέλη του ΣΕΑΜ παρευρίσκονται στην έκθεση για να
ενηµερωθούν για τις τελευταίες τεχνολογίες αιχµής
του κλάδου της γεωργίας

βριδικό µικρό τρακτέρ της Carraro
για αµπελουργικές εκτάσεις. Στο περίπτερο της John Deere οι επισκέπτες µπορούν να δουν το νέο σύ-

στηµα καθοδήγησης ISObus TIM, το
κιτ για το αυτόµατο σύστηµα διεύθυνσης ISObus που είναι συµβατό
µε πολλά διαφορετικά µηχανήµατα.
Ειδικότερα για τους οπωρώνες και
τους αµπελώνες, η Deutz-Fahr ανέπτυξε και παρουσιάζει στην EIMA
το σύστηµα που ανιχνεύει τις συνθήκες εργασίας και τροποποιεί αναλόγως τις παραµέτρους, αφού η
εργασία σε τέτοιο είδος καλλιέργειας είναι µια αρκετά πολύπλοκη και
δύσκολη διαδικασία.

Ένα από τα τρακτέρ που αναµένεται να «κάψει καρδιές» και εκτίθεται στην έκθεση EIMA είναι
το αναγεννηµένο Fiat Centenario,
το εµπνευσµένο από τη σειρά 90
τρακτέρ της New Holland και ανεπτυγµένο από το Κέντρο Σχεδίασης CNH Industrial.
Η New Holland αποφάσισε να
κατασκευάσει 100 αντίτυπα από
την εµβληµατική αυτή σειρά, κρατώντας όµοιο σχεδιασµό µε το παλιό µοντέλο, αλλά προσθέτοντας
ταυτόχρονα όλες τις νέες τεχνολογίες των σηµερινών τρακτέρ.
Ο λόγος για το παραπάνω εγχείρηµα είναι ο εορτασµός των 100
χρόνων από τότε που το πρώτο
τρακτέρ FIAT βγήκε από τη γραµµή παραγωγής. Το ιστορικό µοντέλο 702 κατασκευάστηκε, όπως
αναφέρει η ίδια η εταιρεία, για να
αντιµετωπιστούν οι ελλείψεις του
εργατικού δυναµικού στη γεωργία κατά τη διάρκεια του Παγκοσµίου Πολέµου.
Το µοντέλο 702 του 1918 έδινε λύσεις στον αγροτικό τοµέα,
µε τον καινοτόµο σχεδιασµό του
και την υψηλή τεχνολογία που
διέθετε για την εποχή. Φορούσε
έναν τετρακύλινδρο κινητήρα,
είχε την κίνηση πίσω µε εµπρόσθιο άξονα διεύθυνσης και άκαµπτο πίσω άξονα, στοιχεία εξαιρετικά πρωτοποριακά για την εποχή. Μετά από εκτεταµένες δοκιµές, το 702 βγήκε σε µαζική πα-

∆υνατή και η παρουσία της Claas στην έκθεση αγροτικών µηχανηµάτων,
µε τη σειρά AXION 9000 να κερδίζει τις εντυπώσεις µε τον σχεδιασµό
των µοντέλων και τους κινητήρες, φτιαγµένους για τα δύσκολα.

Μόνο 100 κοµµάτια
Το άκρως βίντατζ
τρακτέρ, µαζί µε άλλα
µοντέλα στις ειδικές
επετειακές εκδόσεις
θα παραχθούν σε λίγα
κοµµάτια

ραγωγή, αποτελώντας το πρώτο
τρακτέρ της FIAT και κερδίζοντας
µάλιστα τον πρώτο αγώνα οργώµατος. Η αύξηση της παραγωγικότητας του τοµέα ήταν µείζονος σηµασίας και η µηχανοποίηση ήταν ο τρόπος που έβρισκε
λύση στην έλλειψη ανθρώπινου
δυναµικού ώστε να καλλιεργηθεί αποτελεσµατικά το τραχύ έδαφος των εκτάσεων που έµει-

ναν χωρίς φροντίδα κατά τη διάρκεια του πολέµου.
Επιτυχηµένα µοντέλα συνέχισαν
να παράγονται µέχρι σήµερα και
η New Holland θέλησε να γιορτάσει αυτό το γεγονός, παίρνοντας
την πρωτοβουλία να κατασκευάσει την νέα και αµιγώς εµβληµατική σειρά 90, δίνοντας όµως το
στίγµα των 100 χρόνων και σε ορισµένα άλλα µοντέλα τρακτέρ.
Έτσι, η µάρκα δηµιούργησε τα
τρακτέρ Fiat Centenario Limited
Edition που θα έχουν στοιχεία της
κληρονοµιάς των FIAT.
Με το ιδιαίτερο χρώµα τερακότα και διάφορα µεταλλικά στοιχεία να διατρέχουν το σώµα του
τρακτέρ, το αποτέλεσµα συνδέεται αναµφισβήτητα µε τις παλιότερες γενιές FIAT.
Τα µοντέλα που θα διατίθενται
στην επετειακή έκδοση θα είναι
έξι, από εξειδικευµένα τρακτέρ
µέχρι ερπυστριοφόρα (T5.120
EC, T5.115, T4.110F µε καµπίνα,
T4.110LP ROPS, T4.110FB ROPS
και TK4.110 ROPS). Φυσικά επάνω τους θα είναι χαραγµένος ο
αριθµός παραγωγής, αφού όπως
είπαµε θα παραχθούν µόνο 100.
Παράλληλα, η New Holland κερδίζει το βραβείο καινοτοµίας για
το νέο συνεχούς µεταβαλλόµενου
σασµάν τύπου CVT τρακτέρ T5 µε
τον ισχυρό και οικονοµικό κινητήρα και το πρωτοποριακό σύστηµα διαχείρισης των καυσαερίων.

Το FIAT Centenario αποτελεί κυριολεκτικά σταθµό για τους επισκέπτες,
αφού το επετειακό µοντέλο εντυπωσιάζει τους µικρούς και συγκινεί τους
µεγάλους µε το ρετρό στιλ του, όπως το πρώτο της Σειράς 90 του 1918.
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Σε συνεργασία
µε τον αγρότη
Ευάγγελο Θώδα, ο
οποίος παραχώρησε
αγροτεµάχιό του, η
εταιρεία διοργάνωσε
την εκδήλωση µε
κύριο στόχο την
ενηµέρωση του
παραγωγού, ενώ
παρουσιάστηκαν
και οι τρόποι για
µείωση του κόστους
από τη χρήση των
συστηµάτων.

Σε πραγματικές
συνθήκες έλαμψε
η γεωργία ακριβείας
Μείωση κόστους σε λίπασμα και ψεκασμούς,
και αύξηση παραγωγής έως 27% έδειξαν οι δοκιμές
ΡΕΠΟΡΤΑΖ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΣΧΑΛΗ-ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
Eντυπωσιακή επίδειξη των πρωτοποριακών
για τα ελληνικά δεδοµένα συστηµάτων αυτόµατης καθοδήγησης και αυτόµατου ελέγχου
παρελκοµένων πραγµατοποίησε την ∆ευτέρα
5 Νοεµβρίου η Agrotech S.A. στον Αµπελώνα
Λάρισας, µε δεκάδες αγρότες, γεωπόνους, συνεταιριστές, επιχειρηµατίες, αλλά και πολιτικά πρόσωπα να µιλούν για δυνατά εργαλεία
στα χέρια του παραγωγού και για την επόµενη µέρα της γεωργίας ακριβείας που θα ανα-

βαθµίσει το πρόσωπο της ελληνικής υπαίθρου.
Σε συνεργασία µε τον αγρότη Ευάγγελο Θώδα, ο οποίος παραχώρησε αγροτεµάχιό του,
η εταιρεία διοργάνωσε την εκδήλωση µε κύριο στόχο την ενηµέρωση του παραγωγού, ενώ παράλληλα παρουσιάστηκαν οι τρόποι για
µεγαλύτερη µείωση του κόστους µέσα από την
χρήση έξυπνων συστηµάτων σε συνδυασµό µε
την εφαρµογή µεθόδων γεωργίας ακριβείας.
Επιπλέον, πλήθος κόσµου είχε την ευκαιρία
να δοκιµάσει την µεταβλητή λίπανση µέσα από το John Deere 7290R και του λιπασµατοδιανοµέα Rauch Axis H 30.2, την µεταβλητή
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Υποστήριξη John
Deere στα Χανιά
Τα µηχανήµατα της John Deere καθώς και άλλους οίκους όπως τις Maschio, Bargam, Lopez Garrido θα διαθέτει πλέον ως αντιπρόσωπος του νοµού Χανίων η εταιρεία Agro Center – Αφοί Ραµπαλάκος ΑΒΕΕ, αφού
την Παρασκευή 2 Νοεµβρίου έγινε η επίσηµη έναρξη
συνεργασίας της εταιρείας µε τον επίσηµο αντιπρόσωπο της John Deere στην Ελλάδα Agrotech S.A.

πυκνότητα φύτευσης µε το John Deere 6125R
και την πνευµατική σπαρτική Monosem ng
Plus, τον µεταβλητό ψεκασµό µε John Deere
7530 Premium και το ψεκαστικό Hardi Master
1500lt, το John Deere 6530 Premium µε άροτρο Maschio Unico M, καθώς και το νέο τρακτέρ της σειράς 5E µε καλλιεργητή της εταιρείας “Υιοί ∆. ∆εληβελιώτη και Σια ΟΕ”.

Οι αριθµοί µίλησαν από µόνοι τους
Τα µηχανήµατα ακολουθούσαν ευθείες γραµµές µε άψογη ακρίβεια στο χωράφι και σε αυτές τις ευθείες γραµµές εφαρµόστηκε ο ψεκασµός, η ρίψη του λιπάσµατος και του σπόρου.
Σύµφωνα µε την εταιρεία, µε αυτόν τον τρόπο
επιτυγχάνεται οµοιόµορφη ανάπτυξη των καλλιεργειών σε όλη την έκτασή τους και βελτίω-

Τα οφέλη της τεχνολογίας
Ο Έλληνας αγρότης εξοικονοµεί
χρήµατα, καθώς εφαρµόζεται η
κατάλληλη ποσότητα σπόρων, νερού,
λιπάσµατος και άλλων συστατικών
στην κατάλληλη περιοχή

ση της παραγωγής η οποία αυξάνεται σηµαντικά µε αντίστοιχη µείωση του κόστους της.
Στις επιδείξεις στο χωράφι οι παρευρισκόµενοι γνώρισαν και οδήγησαν µηχανήµατα,
όπως το John Deere 7290R που διαθέτει κινητήρα 9L τεχνολογίας PSS µε διπλό αεροσυµπιεστή, τον λιπασµατοδιανοµέα Rauch Axis
H, που έχει την δυνατότητα ρύθµισης της ροής του λιπάσµατος, την πνευµατική σπαρτική
ακριβείας Monosem ng Plus και τέλος το ψεκαστικό της Hardi Master1500lt. Εφαρµόζοντας τα παραπάνω, ο Έλληνας αγρότης έχει
την ευκαιρία να εξοικονοµήσει χρήµατα, καθώς εφαρµόζεται η κατάλληλη ποσότητα σπόρων, νερού, λιπάσµατος κ.α. στην κατάλληλη
περιοχή ώστε να µεγιστοποιηθεί η παραγωγικότητα του χωραφιού. Επιπροσθέτως, µειώνει
αισθητά τον χρόνο εργασίας, την υποβάθµιση του εδάφους, το νερό άρδευσης έως και
18%, την αζωτούχα λίπανση έως 35%, τα φυτοφάρµακα έως 62%, ενώ επιπλέον, υπάρχει
µεγάλη εξοικονόµηση καυσίµου, οµοιόµορφη ανάπτυξη της καλλιέργειας, βελτιστοποίηση της ποιότητας του παραγόµενου προϊόντος µε πιθανή αύξηση παραγωγής έως 27%.
Ο κόσµος µίλησε µε τους εκπροσώπους της
εταιρείας, λαµβάνοντας άµεσες λύσεις-απαντήσεις σχετικά µε τη χρήση των εργαλείων.

Η Agro Center – Αφοί Ραµπαλάκος ΑΒΕΕ. κατέχει ηγετική θέση σε όλη την περιφέρεια της Κρήτης ενώ,
δραστηριοποιείται από το 1985 στην κατασκευή και το
εµπόριο γεωργικών µηχανηµάτων. Από το 1992 η εταιρεία εξειδικεύεται στην κατασκευή 12V παλµικών
ελαιοραβδιστικών εντός και εκτός συνόρων ενώ έχει
διακριθεί πολλές φορές για την αξιοπιστία και τον επαγγελµατισµό της.
Η Agrotech S.A εγγυάται µε αυτή την συνεργασία
την πλήρη µόνιµη παρακαταθήκη γεωργικών ελκυστήρων κι άλλων παρελκοµένων για την άµεση εξυπηρέτηση του κοινού.
Επιπλέον, στο νέο συνεργάτη της εταιρείας µπορεί
να βρει κανείς µια πλήρη γκάµα ανταλλακτικών και υπηρεσιών για την κάλυψη των εκάστοτε αναγκών µετά την αγορά καθώς και προγράµµατα τα οποία θα επιτρέψουν την βέλτιστη επισκευή των µηχανηµάτων. Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης στις εγκαταστάσεις της
Agro Center, οι παρευρισκόµενοι είχαν την ευκαιρία να
συνοµιλήσουν µε τον πρόεδρο της εταιρείας Agrotech
S.A. κ. Μποζατζίδη Χριστόδουλο και µε τον υπεύθυνο
πωλήσεων Ν. Ελλάδος κ. Παπανικολάου Παναγιώτη.
Παράλληλα έγινε παρουσίαση των 5100M OS, του αµπελουργικού 5075GL µε την πολυαναµενόµενη εργοστασιακή Low Profile Cab, του ηµιστάνταρ 5067E OS,
του δενδροκοµικού 5090GL µε ολοκληρωµένο πακέτο
φορτωτή και αναρτώµενο τσαπάκι Lopez Garrido και
των θρυµµατιστών της ισπανικής Serrat.
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ΑΓΡΟΝΕΑ
Φίλοι και
συγγενείς
∆ιαχρονικό: Οι φίλοι είναι ο
τρόπος του Θεού να ζητήσει
συγγνώµη από τους ανθρώπους, για
τους συγγενείς που µας έδωσε.
Αγρότες: Επάγγελµα πωλητής,
αγρότης ή υπάλληλος γενικών
καθηκόντων δηλώνει το 1/4 των
εργαζοµένων στην Ελλάδα. Την
υπερσυγκέντρωση της απασχόλησης
σε µόλις 3 από τα συνολικά 126
επαγγέλµατα που καταγράφονται στη
χώρα µας περιγράφει η ετήσια έκθεση
του Μηχανισµού ∆ιάγνωσης Αναγκών
για την αγορά εργασίας. Το άλλο 1/4
των µισθωτών είναι δηµόσιοι
υπάλληλοι, αγρότες πολυετών και µη
καλλιεργειών, εργαζόµενοι στο λιανικό
εµπόριο σε ειδικευµένα καταστήµατα
καθώς και εργαζόµενοι στην παροχή
υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο.
Αγρότες και
δηµόσιοι
υπάλληλοι
αυξήθηκαν το
2015-2016 και
είναι οι δύο
ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ
κλάδοι µε τους
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*
περισσότερους
εργαζοµένους.
Καθηµερινή, 24/10/2018
Μισθοί: Οι χαµηλότερες
αποδοχές εµφανίζονται στη γεωργία
(607 ευρώ), µετά στις δραστηριότητες
που σχετίζονται µε τον τουρισµό (668
ευρώ) και στις διοικητικές και
υποστηρικτικές δραστηριότητες (674
ευρώ). Οι υψηλότερες µηνιαίες
αποδοχές διαπιστώνονται στην
ηλεκτρική ενέργεια (1.237 ευρώ),
ακολουθούν οι τράπεζες-ασφάλειες
(1.151 ευρώ), τα ορυχεία (1.140
ευρώ) και η δηµόσια διοίκηση και
άµυνα (1.101 ευρώ). Γενικά το 50%
έχει µισθό µικρότερο από 830 ευρώ
και µόνο το 10% παίρνει πάνω από
1.300 ευρώ. ΙΝΕ ΓΣΕΕ, 25/10/2018
Νανογεννήτρια: Κινέζοι
επιστήµονες δηµιούργησαν µια νέα
νανογεννήτρια από υδρόφοβο υλικό
µικροϊνών, που µπορεί να συλλέξει
ενέργεια από τις κινήσεις των
ανθρώπων και να τροφοδοτεί
συνεχώς φορητές ηλεκτρονικές
συσκευές. Είναι υφαντή, φοριέται µε
όλα τα ρούχα και δίνει την ευκαιρία
να φτιαχτούν αυτοτροφοδοτούµενες
φορητές ηλεκτρονικές συσκευές.
Πανεπιστήµιο Τζενγκτσόου,
*ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ
17/10/2018

Αναγνωρίσιμο εμπορικό brand
θέλουν να κάνουν 35 Μακεδόνες
κτηνοτρόφοι το κρέας αγελάδας
κόκκινης φυλής
Από το 2017 υλοποιείται πρόγραμμα
γενετικής βελτίωσης κτηνοτρόφων
από Καστοριά, Φλώρινα και Κοζάνη

ΤOY ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Τοπωνύµιο
Οι 35 κτηνοτρόφοι έχουν
προσθέσει το
τοπωνύµιο
«ΚαστοριάςΚρυσταλλοπηγής»

Σπονδυλωτό
Το πρόγραµµα
είναι σπονδυλωτό και
χωρίζεται
σε τρία
επίπεδα

Η διατήρηση και η γενετική βελτίωση
των αγελάδων κρεοπαραγωγής της ελληνικής κόκκινης φυλής ελευθέρας
βοσκής, ταυτόχρονα µε την ανάδειξη
και πιστοποίηση, µε επιστηµονικά τεκµήρια, των ανώτερων ποιοτικών χαρακτηριστικών του κρέατός της, αποτυπωµένων σε ένα αναγνωρίσιµο εµπορικό
brand, που θα δώσει την ευκαιρία στο
προϊόν να αποκτήσει υπεραξία, είναι ο
απώτερος στόχος 35 κτηνοτρόφων του
κλάδου από τη ∆υτική Μακεδονία, που
ενώνουν τις δυνάµεις τους.
Με όχηµα τον Αγροτικό Συνεταιρισµό ∆ηµητριακών και Κτηνοτροφικών
Προϊόντων Καστοριάς, νέοι και µεγαλύτεροι κτηνοτρόφοι από το νοµό,
αλλά και την Κρυσταλλοπηγή Φλώρινας και το Βόιο Κοζάνης κατέβασαν
κοινή πρόταση στο µέτρο 10.2.1 του
ΥπΑΑΤ, για τους γενετικούς πόρους
στην Κτηνοτροφία, βάζοντας στο περιθώριο άγονες αντιπαραθέσεις και
αχρείαστους ανταγωνισµούς του παρελθόντος, για το κοινό καλό.
«Το πρόγραµµα άρχισε να υλοποιείται από το Σεπτέµβριο του 2017 µε τη

συµµετοχή 35 εκµεταλλεύσεων που
εκτρέφουν συνολικά γύρω στις 2.000
µάνες ελληνικής κόκκινης φυλής Καστοριάς–Κρυσταλλοπηγής», τόνισε στην
Agrenda η κτηνοτρόφος Άννα Μόσχου
από την Καστοριά, που έχει αναλάβει ρόλο «µπροστάρησας» στο όλο εγχείρηµα.
Όπως εξήγησε, το πρόγραµµα είναι σπονδυλωτό, σε τρία επίπεδα, µε
το πρώτο να προβλέπει ενέργειες που
έχουν να κάνουν µε την καταχώριση
του ζωικού κεφαλαίου που ανήκει στις
συµµετέχουσες εκµεταλλεύσεις, το δεύτερο αφορά στον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο του παραγόµενου προϊόντος και το τρίτο εκπαίδευση και ενηµέρωση παραγωγών και καταναλωτών.
«Αποτελέσµατα δεν έχουµε ακόµη

στο επίπεδο της γενετικής βελτίωσης
διότι αυτά θα αρχίσουν να φαίνονται
µακροπρόθεσµα», είπε η κ. Μόσχου,
σηµειώνοντας πως «µέχρι τώρα ήµασταν ο καθένας µόνος, τώρα έχουµε επιστηµονική καθοδήγηση. Γιατί όλα τα
θηλυκά δεν έχουν τις προδιαγραφές
να γίνουν µητέρες, ούτε όλα τα αρσενικά να γίνουν επιβήτορες. Θα µπορεί
να γίνει και ανταλλαγή αρσενικών, διότι µπορεί να έχω ένα καλό επιβήτορα
στην εκτροφή µου, αλλά για λόγους
αιµοµιξίας να µη γίνεται να τον αξιοποιήσω. Έτσι θα βελτιωθεί σταδιακά η
φυλή, χωρίς να φτάσουµε στην παραµόρφωσή της. ∆εν θέλουµε µε τίποτε
να χάσουµε την ποιότητα που είναι το
συγκριτικό µας πλεονέκτηµα».

Από τις αρχές του 2019 ξεκινά και ο ποιοτικός έλεγχος
στο επιστηµονικά τεκµηριωµένο παραγόµενο προϊόν

Στόχευση
Με ειδική
σήµανση,
ώστε να είναι
αναγνωρίσιµα
τα τελικά
προϊόντα
Μακροπρόθεσµα θα βελτιωθούν οι
φυλές, χωρίς να παραµορφωθούν.

Από τον Ιανουάριο του 2019 θα αρχίσει να τρέχει και η καταγραφή του
ποιοτικού ελέγχου στο προϊόν που παράγεται από τα ζώα αυτά, τα οποία,
σύµφωνα µε την κ. Μόσχου, θα είναι επιστηµονικά τεκµηριωµένα κι
αναγνωρισµένα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. «Έτσι θα µπορέσουµε να
προασπίσουµε το προϊόν που παράγουµε και να του δώσουµε τη χαµένη
υπεραξία του» επεσήµανε η ίδια και σηµείωσε ότι τα ζώα της ελληνικής
κόκκινης φυλής Καστοριάς-Κρυσταλλοπηγής, λόγω του ό,τι εκτρέφονται
ελεύθερα στη φύση για 8 µήνες το χρόνο υπερέχουν ποιοτικά από τα
αντίστοιχα εισαγωγής. Η στόχευση όλων αυτών, πρόσθεσε, είναι όχι µόνο
να διατηρηθεί και να αναδειχθεί η φυλή, αλλά και να πιστοποιηθεί και στο
τέλος να υπάρξει και µια ειδική σήµανση, ώστε οι καταναλωτές να µπορούν
να αναγνωρίζουν τα τελικά της προϊόντα και να τα αναζητούν.
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Η Καρολίνα
Ντίαζ, Master
of Pasta
της Barilla
Η Αµερικανίδα
Καρολίνα Ντίαζ από
το Σικάγο κέρδισε τον
τίτλο Master of Pasta
στο Barilla Pasta
World Championship
2018, που διεξήχθη µε
επιτυχία για 7η
συνεχόµενη χρονιά
στο Μιλάνο, στις 2425 Οκτωβρίου. Η
νικήτρια του
διαγωνισµού
κατόρθωσε να
µαγέψει τους κριτές
δηµιουργώντας τη
δική της εκδοχή της
διασηµότερης ιταλικής
συνταγής, Spaghetti
al Pomodoro. Την
Ελλάδα στο φετινό
διαγωνισµό
εκπροσώπησε ένας
από τους πιο
χαρισµατικούς σεφ
της γενιάς του, ο
Σταµάτης Μισοµικές.

Ποικιλιακοί οίνοι σώζουν την παραγωγή,
με «τρύπες» η κατανάλωση λόγω ΕΦΚ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΟΙΝΟΥ 2018
ΠΑΡΑΓΩΓΗ

2.157.193 HL
10,48

%
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

2.143.000 HL
 2,86

%

ΠΗΓΗ: ΚΕΟΣΟΕ

Σηµαντική πτώση κατά 10,48% το
2018 καταγράφεται στην ελληνική οινοπαραγωγή, σύµφωνα µε
τα στοιχεία της πρώτης εκτίµησης
που απέστειλε το τµήµα Αµπέλου
Οίνου και Αλκοολούχων ποτών
στην Κοµισιόν, όταν η ευρωπαϊκή οινοπαραγωγή παρουσιάζεται
αυξηµένη κατά 27%. Ο όγκος παραγωγής για την αµπελοοινική
περίοδο 2018-2019 εκτιµάται στα
2.157.193 HL και αποτελεί το χαµηλότερο όγκο, που έχει παράξει
ο ελληνικός αµπελώνας, σύµφωνα µε τα δεδοµένα που επεξεργάζεται η κλαδική αµπελουργική οργάνωση ΚΕΟΣΟΕ. Μάλιστα, όλες οι
κατηγορίες οίνων, πλην των ποικιλιακών οίνων, που η παραγωγή τους είναι αυξηµένη κατά 27%
παρουσιάζουν µείωση έως 21%.
Παρά την αρνητική επίδραση
των καιρικών φαινοµένων στον
όγκο παραγωγής, τάση µείωσης
εµφανίζουν και οι εκτάσεις αµπέλων µε οινοποιήσιµες ποικιλίες,
την ώρα που ο ελληνικός αµπελώνας θα έπρεπε να αυξάνεται εξαιτίας νέων αδειών φύτευσης κατά
6.300 στρέµµατα κατ’ έτος.
Να σηµειωθεί ότι η ελληνική

Αδήλωτα
Οι «µαύρες» ποσότητες που διακινούνται
και δεν δηλώνονται
αυξάνουν το πραγµατικό µέγεθος της
κατανάλωσης

οινοαπαραγωγή παρουσιάζει επίσης µείωση κατά 20,88% σε σύγκριση µε το µέσο όρο της τελευταίας 5ετίας, όταν η αντίστοιχη ευρωπαϊκή οινοπαραγωγή φέτος ισορροπεί στα επίπεδα του µέσου
όρου πενταετίας.
Στο µεταξύ, κάθετη (στατιστική)
πτώση 2,86% καταγράφεται και
στην κατανάλωση οίνου, σύµφωνα µε τα οριστικά στοιχεία της αµπελοοινικής περιόδου 2017-2018
έναντι της περιόδου 2016-2017,
η οποία τα δυο τελευταία έτη και
αγγίζει το 11%. Μάλιστα, η πτώση, είναι µεγαλύτερη και φθάνει
το 17% εάν η κατανάλωση 20172018 (2.143.000 HL) συγκριθεί µε
το µέσο όρο 5ετίας (2.582.000 HL).
Το γεγονός της µείωσης της κατανάλωσης οίνου, σύµφωνα µε την
ΚΕΟΣΟΕ, αποδίδεται αφενός στο
γεγονός ότι από το 2015 και µετά
έγινε µια προσαρµογή του ελληνικού όγκου οινοπαραγωγής από το ΥΠΑΑΤ προς τα κάτω, αφετέρου και αφετέρου από την επιβολή του ΕΦΚ στο κρασί, που οδήγησε σε αύξηση της παραοικονοµίας, µε αποτέλεσµα πολλές ποσότητες οίνου να µην δηλώνονται.
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Πρόλαβε άδικη φορολόγηση
στις μπύρες τύπου Ράντλερ
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Απέρριψε πρόταση της Κοµισιόν η εφαρµογή της οποίας θα είχε ως αποτέλεσµα την υπερβολική φορολόγηση
των αρωµατικών ζύθων, συνήθως χαµηλής περιεκτικότητας σε αλκοόλ, όπως οι Radler, σε ορισµένα κράτη µέλη, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. Η υπόθεση παραµένει ανοιχτή, αφού η οδηγία επέστρεψε στο Συµβούλιο της
ΕΕ την Παρασκευή, το οποίο θα πρέπει να λάβει υπ’ όψιν του τις παρατηρήσεις των ευρωβουλευτών.
Ειδικότερα, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφορούσε την εναρµόνιση των δοµών των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης στο αλκοόλ και στα αλκοολούχα ποτά. Ωστόσο, ο τρόπος υπολογισµού του ΕΦΚ στη µπύρα σε ορισµένα
κράτη της ΕΕ στηρίζεται στη χρήση των
βαθµών PLATO κατ’ όγκο, ενώ σε άλλες
χώρες στην επί τοις εκατό περιεκτικότητα αλκοόλης. Συνεπώς, η εναρµόνιση
σε ευρωπαϊκό επίπεδο και µε τον τρόπο
που προβλεπόταν στην οδηγία της Κοµισιόν, θα είχε ως αποτέλεσµα να καταστεί µη δυνατή µια δίκαιη φορολογική
αντιµετώπιση οµοειδών προϊόντων µεταξύ όλων των χωρών της ΕΕ, αφού τα
κράτη για τα οποία η βάση φορολόγησης υπολογίζεται µε την κλίµακα Plato,
θα ήταν υποχρεωµένα να επιβάλλουν
υψηλότερο συντελεστή φορολογίας.
Αυτό συµβαίνει γιατί ο τρόπος υπολογισµού των βαθµών PLATO γίνεται
λαµβάνοντας υπόψη το εκχύλισµα που
συµπεριλαµβάνει και τα σάκχαρα που
προστέθηκαν και παρέµειναν αζύµωτα
στο τελικό προϊόν. Αναµένεται µια σηµαντική διαφοροποίηση στη φορολογητέα βάση, αυξάνοντας τον ΕΦΚ που αντιστοιχεί σε αυτά τα προϊόντα. Αντιθέτως
σε χώρες της ΕΕ στις οποίες ως βάση φορολόγησης λαµβάνεται ο αποκτηµένος
αλκοολικός τίτλος βάσει της % περιεκτικότητας αλκοόλης, δεν συνυπολογίζεται το ποσοστό των σακχάρων και των

O Πιερ-Ολιβιέρ Μπεργερόν, γενικός
γραµµατέας Ευρωπαίων ζυθοποιών.
αρωµατικών ουσιών που προστέθηκαν
µετά την αλκοολική ζύµωση.
Πάνω σε αυτή τη διαφοροποίηση έχει αποφανθεί και το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο, το οποίο υποστήριξε ότι προκειµένου να καθορισθεί η βάση επιβολής
του ΕΦΚ στις αρωµατικές µπύρες βάσει
της κλίµακας PLATO, πρέπει να λαµβάνεται υπόψη το ξηρό εκχύλισµα του αρχικού ζυθογλεύκους χωρίς να συνυπολογίζονται οι αρωµατικές ουσίες και το
σιρόπι ζάχαρης που προστίθενται µετά
την ολοκλήρωση της ζυµώσεως. «Είµαστε ικανοποιηµένοι που το Κοινοβούλιο
υποστήριξε τη σύστασή µας», δήλωσε ο
Γενικός Γραµµατέας των ζυθοποιών της
Ευρώπης Πιερ-Ολιβιέρ Μπεργερόν, τονίζοντας πως σκοπός της οδηγίας είναι να
φορολογείται το αλκοόλ που καταναλώνεται στα προϊόντα, και όχι οι αρωµατικές
ύλες που προστίθενται µετά τη ζύµωση.
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Ο Ιωάννης Παπασταθόπουλος, µαζί µε τους γιούς του Θανάση (φώτο) και
Παναγιώτη, είναι αφοσιωµένοι στην καλλιέργεια φιστικόδεντρων και κάνουν
σταθερά βήµατα στον τοµέα επεξεργασίας και εµπορίας του φιστικιού.
Οικογένεια Παπασταθόπουλου

Κτήμα Παπαστάθη

Ένας πολιτικός
μηχανικός που δεν
εγκατέλειψε τη γη
Γιος αγρότη μεγάλωσε με 100 στρέμματα σιτάρι, σπούδασε
από το βαμβάκι και σήμερα βγαίνει στις αγορές με φιστίκι

ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Φορολογία
«Οι φορολογικές και
ασφαλιστικές εισφορές, και χρυσάφι να
έβγαζα, σου αφήνουν
ελάχιστους πόρους για
να κινηθείς» αναφέρει
ο κ. Παπασταθόπουλος

Μαθηµένος µε το ελεύθερο επάγγελµα, ο Ιωάννης
Παπασταθόπουλος, θεωρεί πως «η στασιµότητα ισοδυναµεί µε αυτοκτονία»,
και για τον λόγο αυτό στράφηκε στην τυποποίηση του προϊόντος που παράγει εδώ και πέντε χρόνια, κυνηγώντας νέες προκλήσεις. Παίρνοντας
την ιστορία από την αρχή, ο κ. Παπασταθόπουλος σπούδασε και εργάστηκε ως πολιτικός µηχανικός, ωστόσο όντας γιός και εγγονός αγρότη, η αγάπη του για τη γη δεν τον άφησε να αποµακρυνθεί πολύ από αυτήν, και έτσι πριν από
20 χρόνια ξεκίνησε την καλλιέργεια φιστικιών.
«Αγάπησα τη γη γιατί ίδρωσα πάνω σε αυτή µαζί µε τον πατέρα µου» αφηγείται στην
Agrenda, εξηγώντας πως µόλις βρέθηκε η συγκυρία, επέστρεψε σε αυτή. Σήµερα το Κτήµα
Παπαστάθη εκτείνεται σε αγροκτήµατα συνολι-

κής έκτασης 300 στρεµµάτων στα
∆.∆. ∆έντρων-Ναρθακίου του ∆ήµου Φαρσάλων στο νοµό Λάρισας και στο ∆.∆. Θαυµακού του
∆ήµου ∆οµοκού στο νοµό Φθιώτιδος, µε φυστικόδεντρα δύο
ποικιλιών, της κλασσικής Αιγινίτικης ποικιλίας και της ποικιλίας pontikis.
Τα περίπου 8.000 δέντρα αποδίδουν,
ανάλογα µε την χρονιά, περίπου στους 40
µε 50 τόνους. Τα προϊόντα είναι φιστίκι σε ψίχα, ψηµένο σε διάφορες γεύσεις αλατισµένο,
ανάλατο ή ελαφρώς αλατισµένο.
Η εµπορική δραστηριότητα ξεκίνησε πριν από πέντε περίπου χρόνια. «Υπήρξαν χρονιές
που πουλήσαµε το προϊόν µας µε 5 ευρώ το κιλό. ∆εν θέλουµε να ξαναδούµε αυτές τις µέρες
και θα προσπαθήσω να µην ξανασυµβεί», αναφέρει. Πλέον η οικογενειακή επιχείρηση εξάγει
το 40% του τζίρου σε ευρωπαϊκές χώρες, ενώ µετά από την έκθεση SIAL στο Παρίσι, στρώνεται
ο δρόµος για τις αγορές των αραβικών χωρών.

Τα προϊόντα διατίθενται στο
κατάστηµα της οικογένειας,
αλλά και σε επιλεγµένα
delicatessen σε όλη την
επικράτεια της Ελλάδας.

ΒUSINESSSTORY

Σάββατο 10 & Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2018

Agrenda

41

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Deloitte Ελλάδος
Consulting
Leader ο Νίκος
Χριστοδούλου

Ο εκσυγχρονισμός στην καλλιέργεια
είναι μονόδρομος κάθε επιχείρησης
Η παραγωγή στο Κτήµα Παπαστάθη
είναι καθετοποιηµένη. «Έχουµε όλη
τη γραµµή παραγωγής, αποφλοιωτήρα, στεγνωτήριο, ξηραντήρα, διαλογέα µεγέθους», αναφέρει ο κ.
Παπασταθόπουλος, σηµειώνοντας
πως όλες αυτές οι επενδύσεις έγιναν µε ίδια κεφάλαια. «Επενδύσαµε σχεδόν το σύνολο των εσόδων
µας, το µεδούλι, τον ιδρώτα µας ίσως και περισσότερα», λέει ο ίδιος
χαρακτηριστικά.
«Ο πατέρας µου µε ανέθρεψε καλλιεργώντας 100 στρέµµατα σιτάρι χωρίς κανένα µηχάνηµα στην κατοχή
του. Ο ίδιος σπούδασα καλλιεργώντας 100 στρέµµατα βαµβάκι, αλλά αµφιβάλλων αν το παιδί µου θα
µπορέσει να πορευτεί στη ζωή του
καλλιεργώντας 100 στρέµµατα φιστικιές», υποστήριξε ο κ. Παπασταθόπουλος, εξηγώντας πως οι καιροί έχουν αλλάξει. «Σε ένα βιβλίο
αγροτικού µάρκετινγκ θα δει κανείς
πως η κοστολόγηση του αγροτικού
προϊόντος γίνεται πρώτα από εµπόρους, σούπερ µάρκετ, εταιρείες λοτζίστικ, και στο τέλος αναφέρονται
οι αγρότες», εξηγεί συνεχίζοντας

Εξαγωγές
Η SIAL δίνει ελπίδες για
νέες αγορές στις αραβικές
χώρες, αν συνδυαστεί µε
συνέπεια στις παραδόσεις
και ανταγωνιστικές τιµές

«όταν το κοστολόγιο ανεβαίνει µε
καύσιµα, µε εισφορές, δεν θα µπορέσει το παιδί µου να ζήσει. Για τον
λόγο αυτό ο εκσυγχρονισµός στην
καλλιέργεια είναι µονόδροµος. Πρέπει να προσαρµοστούµε στις εξελίξεις, να είµαστε ενεργές µονάδες».
Στόχος, λοιπόν, της επιχείρησης
είναι ο µηχανικός εκσυγχρονισµός
της καλλιέργειας. «Έχουµε µηχανήµατα και παίρνουµε συνεχώς καινούρια πιο εξελιγµένα. Με αυτόν
τον τρόπο ίσως καταφέρουµε να αποφύγουµε την ανάγκη να έχουµε
εποχιακά πολυπληθές εργατικό δυναµικό. Ζητούµενο είναι η µείωση
του κόστους της παραγωγής σε συνδυασµό µε την αύξησή της».
«Η εξωστρέφεια αποτελεί επίσης
µονόδροµο της επιχείρησης», υποστηρίζει ο έµπειρος γεωργός αναφέροντας πως η παρουσία του σε διεθνείς εκθέσεις «πίσω από την πρόκληση µιας πετυχηµένης παρουσίας σε οποιαδήποτε αγορά, και µιας
καινούριας συµφωνίας µε έναν νέο
πελάτη, συνιστά µια ανάγκη, αφού
την παραγωγή δεν µπορεί να την
στηρίξει η εγχώρια αγορά».

Στο διεθνές Partnership της
Deloitte, εντάχθηκε από την 1η
Νοεµβρίου ο Νίκος Χριστοδούλου,
στο πλαίσιο της συνεχούς
επένδυσης της εταιρείας στην
ενδυνάµωση του ανθρώπινου
δυναµικού της, µε έµπειρα και
ικανά στελέχη στο χώρο της
τεχνολογίας των λειτουργιών και
του ψηφιακού µετασχηµατισµού.

Αγροτικός Οίκος
Σπύρου
Αποχώρηση
Οικονομικού
Διευθυντή

Την αποχώρηση του Οικονοµικού
∆ιευθυντή Μιχάλη Κοµνηνέλλη
ανακοίνωσε η Αγροτικός Οίκος
Σπύρου. Στη σχετική ανακοίνωση,
η Ανώνυµη Εταιρεία «Αγροτικός
Οίκος Σπύρου ΑΕΒΕ» ευχαριστεί
τον κ. Μιχάλη Κοµνηνέλλη για την
προσφορά του και του εύχεται
καλή επιτυχία στα επόµενα
επαγγελµατικά του βήµατα.

Microsoft Hellas
Οργανωτικές
αλλαγές
ΒΟΛΟΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑ

ΚΤΗΜΑ ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ
Την καλλιέργεια φιστικιού ξεκίνησε ο κ.
Παπασταθόπουλος πριν από 20 χρόνια. «Η ξηρασία
ανάµεσα στο 1988-1990 στη χώρα µας, µε
προβληµάτισε και έψαξα να βρω µια καλλιέργεια που
να αντέχει. Ένα άλλο σηµείο στο οποίο έδωσα
προσοχή είναι ότι το προϊόν δεν είναι νωπό. Αυτό σου
δίνει ένα περιθώριο σκέψεων και ελιγµών» ανέφερε.

Οι οµάδες του ∆ηµόσιου Τοµέα και
Μεγάλων Επιχειρήσεων ενώνουν
τις δυνάµεις τους υπό την ηγεσία
του κ. Θεοδόση Μιχαλόπουλου, ο
οποίος µέχρι πρόσφατα κατείχε
τον τίτλο του ∆ιευθυντή
Πωλήσεων Μεγάλων Πελατών
στη Microsoft για την Ελλάδα,
την Κύπρο και τη Μάλτα.
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Με επένδυση που
έφτασε τα 100.000
ευρώ ο Παναγιώτης
Κούρσος έχει φτάσει
να εκτρέφει 8.000
πουλερικά με την
τελευταία τεχνολογία
στον τομέα της
ευζωϊας

ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΙΑΜΤΣΙΚΑ

Ο Παναγιώτης Κούρσος, διαδέχτηκε τον πατέρα του στην οικογενειακή επιχείρηση που διατηρούν στα
Μέγαρα από το 1963, στην περιοχή Λιακωτά. Όταν ξεκίνησαν να εκτρέφουν µερικές κότες δαπέδου,
τη δεκαετία του ’60 στα Μέγαρα σ’
ένα µικρό χωράφι, κανείς δεν περίµενε ότι θα φτάσουν να διατηρούν
µερικές δεκαετίες µετά µια ολόκληρη επιχείρηση παραγωγής αυγών
µε 8.000 λευκές κότες «Λύµαν» και
καφέ «slowman brown» σε κλωβοστοιχίες, εµπλουτισµένες σύµφωνα
µε το απόλυτο γράµµα των ευρωπαϊκών κανόνων, που απλώνεται σε
µια ιδιωτική έκταση 7 στρεµµάτων.
Οι επενδύσεις, αν κάποιος θέλει
να µείνει στον ανταγωνισµό, δεν σταµατούν ούτε σε περιόδους κρίσης κι
έτσι τα τελευταία 8 χρόνια, προστέθηκαν άλλες 300 κότες ελευθέρας
βοσκής, ενώ οι κλωβοστοιχίες και
οι εγκαταστάσεις επενδύθηκαν µε
inox, έτσι ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο ασφαλές το τελικό προϊόν. Για την ευζωία της κότας, όλα αυτά, και µάλιστα η επένδυση, κόστισε περίπου 100.000 ευρώ.

Η επιχείρηση διαθέτει και αναθρεφτήριο, το οποίο αναλαµβάνει τα κλωσσόπουλα από µίας
κιόλας ηµέρας, όπως γεννιούνται
από την κότα, αν και ο αριθµός
των πουλιών πλουτίζεται µε αγορές από ειδικά ελληνικά εκκολαπτήρια, όταν χρειάζεται.
Χωρίς όλα αυτά, δεν θα µπορούσε το πτηνοτροφείο να διαθέτει πιστοποίηση HASP, έναν
µηχανισµό ποιότητας που είναι
απολύτως απαραίτητος για να
λειτουργεί µια σύγχρονη επιχείρηση τροφίµων σε οποιαδήποτε
χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
αν και πολλά πτηνοτροφεία στη
χώρα µας, λειτουργούν χωρίς αυτή την απαραίτητη προϋπόθεση.
Κάθε µονάδα του Παναγιώτη
Κούρσου διαθέτει το δικό της σύγχρονο παρασκευαστήριο τροφών
για τις κότες, κάτι ιδιαίτερα σηµαντικό για το αποτέλεσµα της ποιότητας των παραγοµένων αυγών.

Τακτικός έλεγχος κάθε
τετράµηνο από κτηνίατρο
Τα φυράµατα που χρησιµοποιούνται, αγοράζονται χύµα και χονδρικώς από εξειδικευµένους και πιστοποιηµένους παραγωγούς. Πρόκειται
για εγχώριας παραγωγής καλαµπόκι, σόγια και πίτουρα, που εµπλουτίζονται µε βιταµίνες και ιχνοστοιχεία και
ελέγχονται από αρµόδιο κτηνίατρο.
Ο κτηνίατρος διενεργεί τακτικούς
ελέγχους κάθε τετράµηνο, ιδιαίτερα
για τη σαλµονέλα, ενώ σε άτακτα χρονικά διαστήµατα γίνονται και έκτακτοι έλεγχοι από τις αρµόδιες υγειονοµικές αρχές. Η ζωή για τα πουλιά
στους κλωβούς διασφαλίζει και την
υγιεινή διαβίωση τους, καθώς όπως
διαβεβαιώνει ο κ. Κούρσος, «είναι

πάντα καθαρά από τις κουτσουλιές
κι έτσι έχουµε και την τύχη να µην
παρουσιάζονται ασθένειες».
Το αυγό κατέχει κυρίαρχη θέση
στο λαϊκό πιάτο του µέσου Έλληνα καταναλωτή και έτσι ταιριάζει απόλυτα στο χώρο και τη φιλοσοφία
λειτουργίας της λαϊκής αγοράς για
προσιτά τρόφιµα σε µεγάλες ποσότητες. Στο ερώτηµα µας σχετικά µε
το ποιά αυγά είναι τα πιο καλά, από κότες ελευθέρας βοσκής ή από
κότες στους κλωβούς, ο κ. Κούρσος χωρίς δισταγµό µας εξηγεί ότι
ο ίδιος θεωρεί ότι τα αυγά από τους
κλωβούς είναι µάλλον καλύτερα, επειδή ελέγχεται η διατροφή της κότας, καθώς, όπως όλοι γνωρίζουµε,
η κότα είναι παµφάγο ζώο και στην

Γιατί, στο τέλος της ημέρας
έχεις πάντα μετρητά στο χέρι

ελεύθερη διαβίωση τρώει ότι βρίσκει
µπροστά της, ακόµη και κουτσουλιές.

Λευκό ή καφέ;
Για το χρώµα των αυγών, λευκό
ή καφετί, η προτίµηση των καταναλωτών φαίνεται ότι είναι στο καφέ,
που βεβαίως δεν διαφέρει σε τίποτε άλλο εκτός από το χρώµα στο τσόφλι, από τα υπόλοιπα λευκά αυγά.
Η µονάδα, παρ’ ότι παράγει 7.500
έως 8.000 αυγά ηµερησίως που οωσκοπούνται και διατίθενται αποκλειστικά από τον κ. Παναγιώτη στη λαϊκή αγορά στην Αθήνα, δεν έχει ποτέ επιδοτηθεί από τα διάφορα προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
χάρη στην αµφιλεγόµενη διάταξη
που εξαιρεί τις αγροτικές µονάδες
που λειτουργούν πολύ κοντά στα
µεγάλα αστικά κέντρα και ιδιαίτερα
στην περιοχή των Μεγάρων.
«Η λαϊκή αγορά έχει το καλό ότι στο τέλος της ηµέρας έχεις τα µετρητά στο χέρι και µπορείς να αντεπεξέλθεις την επόµενη στιγµή στις
υποχρεώσεις, να πληρώσεις και να
συνεχίσεις να παράγεις χωρίς να περιµένεις από επιταγές και µεταχρονολογήσεις, κι όλα αυτά που µεγαλώνουν το άγχος ενός επιχειρηµατία και πάνε πίσω µια επιχείρηση»
µας εξοµολογείται ο κ. Παγαγιώτης.
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Δεκάδες εκατομμύρια ευρώ
χάνονται λόγω σκόνης αυγού
Η φορολόγηση της επιχείρησης γίνεται κανονικά, ενώ πρόσφατα ο κλάδος συνολικώς
«ευεργετήθηκε», µε χαµηλότερο συντελεστή ΦΠΑ από το 24% στο 13%.
Να σηµειωθεί ότι η εµπορία αυγών ωστόσο στη χώρα µας, όπως µας εξοµολογείται ο
κ. Κούρσος, δέχεται πισώπλατα χτυπήµατα,
από το φαινόµενο των ελληνοποιήσεων, τα
πασίγνωστα «βαφτίσια» του εµπορεύµατος,
που έρχεται είτε νοµίµως είτε παρανόµως από
τρίτες ή άλλες Ευρωπαϊκές χώρες σε πολύ µεγάλες ποσότητες, κυρίως µέσω Βουλγαρίας.
Τα µαφιόζικα κυκλώµατα της αγοράς κερδίζουν παρανόµως τεράστια ποσά, «βαφτίζο-

ΜΙΚΡΟ ‘Η ΜΕΓΑΛΟ, ΚΟΚΚΙΝΩΠΟ ‘Η ΑΣΠΡΟ;

Δεν έχει σημασία το χρώμα
αρκεί να ωοσκοπούνται
Το άµεσο κέρδος από τις πωλήσεις, (περίπου 3,5 ευρώ έως 6,5
ευρώ η καρτέλα µε 30 αυγά, ανάλογα µε το µέγεθος του αυγού, µε
κόστος παραγωγής από 2 έως 4 λεπτά του ευρώ ανά αυγό) και η
αστείρευτη δεξαµενή πελατών που αναζητούν µια σιγουριά στην
αγορά αυτού του πολύ ιδιαίτερου αγαθού στη λαϊκή αγορά, στηρίζει
την προσπάθεια του κ. Παναγιώτη Κούρσου. Παρ’ όλα αυτά
υπάρχουν και συνεργασίες µε την ελεύθερη αγορά, άµα συµφέρουν.
Το συνηθέστερο ερώτηµα των καταναλωτών που δεν γνωρίζουν
πολλά από την παραγωγή αυγών είναι: Ποιο αυγό είναι το καλύτερο;
Το µικρό ή το µεγάλο; Το κοκκινωπό ή το άσπρο; «Κόκκινο ή άσπρο,
µικρό ή µεγάλο αυγό δεν έχει καµία διαφορά», µας ξαναλέει ο κ.
Κούρσος. «Εκείνο που έχει σηµασία είναι να είναι οωσκοπηµένα τα
αυγά για να γνωρίζει κανείς την προέλευση τους». Έτσι, οι κόκκινοι
κωδικοί που είναι τυπωµένοι πάνω σε κάθε αυγό δεν είναι καθόλου
τυχαίοι: Ο πρώτος αριθµός δηλώνει τον τρόπο παραγωγής και τα
γράµµατα δηλώνουν τη χώρα, οι πρώτοι δύο αριθµοί την περιφέρεια
και οι υπόλοιποι τρείς την ακριβή τοποθεσία του πτηνοτροφείου. Ο
κωδικός 3EL 02022 επι παραδείγµατι, σηµαίνει ότι το αυγό παρήχθη
σε κλουβί πτηνοτροφείου στην Ελλάδα, στην Περιφέρεια Αττικής, από
παραγωγό στην περιοχή των Μεγάρων. Εάν στην αρχή υπάρχει το
διακριτικό 1EL σηµαίνει ότι το αυγό παρήχθη στην Ελλάδα από κότες
ελευθέρας βοσκής, αν είναι 0EL είναι βιολογικής καλλιέργειας και αν
είναι 2EL σηµαίνει ότι παρήχθη από κότες που µεγαλώνουν και
γεννάνε σε κάποιο αχυρώνα. Κι αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία που
εξετάζουν οι επαϊοντες καταναλωτές όταν αγοράζουν αυγά.

ντας» ελληνικά τα πολύ φθηνότερα και κατώτερης ποιότητας αυγά που εισάγουν και
στη συνέχεια οωσκοπούν παρανόµως και
πωλούν σε «ελληνικές» τιµές, σε βάρος πάντα του έντιµου εµπορίου και των Ελλήνων
καταναλωτών που άλλο πληρώνουν κι άλλο
βάζουν τελικά στο πιάτο τους. ∆εν είναι λίγες
οι φορές που τα κλιµάκια ελέγχων των συναρµόδιων υπουργείων εντοπίζουν και κατάσχουν µεγάλες ποσότητες αυγών άγνω-

στης προέλευσης και ποιότητας, στο λιµάνι του Πειραιά.

Έρευνες από τις αρχές
Ωστόσο, η δραστηριότητα του βρώµικου αυτού κυκλώµατος, που σοκάρει ακόµα περισσότερο, είναι η εισαγωγή αυγών σε …σκόνη.
Τα αυγά εισάγονται αποξηραµένα, σε µορφή
σκόνης και πωλούνται στις µεγάλες και τις µικρότερες αρτοποιητικές µονάδες και τα ζαχαροπλαστεία που αριθµούν πολλές χιλιάδες σε
ολόκληρη τη χώρα, ανακατεµένα µε νόµιµα
παρασκευάσµατα που έχουν εισαχθεί κανονικά και είναι ελεγµένα από τις αρµόδιες αρχές.
Έτσι φτάνουµε στο σηµείο να τρώµε φρέσκα
γλυκά και βουτήγµατα, που κανονικά δεν έχουν το δικαίωµα να λέγονται «ολόφρεσκα»,
αφού παρασκευάζονται από αυγά σε σκόνη.
Από πού βρέθηκαν αυτά τα αυγά, µε ποιο
τρόπο παρήχθησαν, πώς µετατράπηκαν σε
σκόνη, πότε και κάτω από ποιες υγειονοµικές συνθήκες, είναι πάντως κάτι που αποτελεί έντονα «αντικείµενο έρευνας» από τις
ελληνικές φυτουγειονοµικές αρχές, που όταν πέφτουν στα χέρια τους φορτία µε λειψή, κακή ή καθόλου σήµανση, συνήθως τα
κατάσχουν και τα καταστρέφουν.
Χωρίς να είναι, ωστόσο, παράνοµη αυτή η
δραστηριότητα, δηλαδή της εισαγωγής σκόνης αυγού, ακόµη και απολύτως νοµότυπη,
από αυτή, η ελληνική πτηνοτροφία χάνει
δεκάδες εκατοµµύρια ευρώ το χρόνο, ενώ
σίγουρα τα νόµιµα έσοδα του κράτους από
τους δασµούς, δεν µπορούν να συγκριθούν
µε τα υπερδεκαπλάσια κέρδη από τους φόρους, καθώς η πτηνοτροφία είναι ένας από
τους καλά φορολογηµένους επιχειρηµατικούς κλάδους στη χώρα, που δεν παρουσιάζει φοροδιαφυγή ή άλλα προβλήµατα εσόδων για το κράτος.
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Έως 14 Δεκεμβρίου αιτήσεις για
επιμόρφωση αγροσυμβούλων
Άνοιξε η διαδικασία από τον ΕΛΓΟ με όσους πιστοποιηθούν να εντάσσονται
στα Μητρώα μέσω των οποίων οι αγρότες θα επιλέγουν επαγγελματίες του
χώρου για εξειδικευμένες συμβουλές που θα επιδοτούνται από το Μέτρο 2.1
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Μέχρι τις 14 ∆εκεµβρίου θα µπορούν να κάνουν αίτηση τα φυσικά πρόσωπα που επιθυµούν
να πιστοποιηθούν ως Γεωργικοί Σύµβουλοι, µε τη διαδικασία
αυτή να ακολουθεί τους επόµενους µήνες η προκήρυξη του Μέτρου 2.1 για την επιδότηση των
υπηρεσιών τους. Στο τέλος της
πιστοποίησης, οι σύµβουλοι θα
εντάσσονται στο Μητρώο Παρόχων Συµβουλευτικών Υπηρεσιών, δηλαδή τη δεξαµενή µέσω
του οποίου οι αγρότες θα επιλέγουν σύµβουλο, µε τις υπηρεσίες αυτές να χρηµατοδοτούνται από το Μέτρο 2.1 µέχρι το ποσό
των 1.500 ευρώ ανά συµβουλή.
Αναλυτικότερα στην προκήρυξη
αναφέρονται τα εξής:
Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισµός (ΕΛΓΟ)-∆ΗΜΗΤΡΑ,
στο πλαίσιο εφαρµογής της ΥΑ.
163/13692/01.02.2018 (ΦΕΚ
Β΄267) «Καθορισµός λεπτοµερειών εφαρµογής του Συστήµα-

τος Παροχής Συµβουλών σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις σε εφαρµογή του Καν.(Ε.Ε.) 1306/2013
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και Συµβουλίου» και της τροποποίησης αυτής (ΦΕΚ Β΄590),
προσκαλεί σε υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
τα φυσικά πρόσωπα που επιθυµούν να πιστοποιηθούν ως
Γεωργικοί Σύµβουλοι και να
εγγραφούν στο σχετικό Μητρώο
που θα τηρείται στον ΕΛΓΟ-∆ΗΜΗΤΡΑ. Οι πιστοποιηµένοι Γεωργικοί Σύµβουλοι (Γ.Σ.) εντάσσονται στο Σύστηµα Παροχής
Συµβουλών σε Γεωργικές Εκµεταλλεύσεις (ΣΠΣΓΕ), το οποίο
αποσκοπεί στην υποστήριξη των
γεωργών, µέσω της παροχής εξειδικευµένων συµβουλευτικών
υπηρεσιών στα θεµατικά πεδία
της παρ. 3.1 του άρθρου 3 της
παρούσας για τη βελτίωση των
οικονοµικών και περιβαλλοντικών επιδόσεων της γεωργικής τους εκµετάλλευσης ή επιχείρησης.
Η παρούσα πρόσκληση αφορά ειδικότερα Έλληνες πολίτες
ή πολίτες κρατών µελών της Ε.Ε.
(του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή άλλων συνδεδεµένων ή σε συµφωνία µε την
Ε.Ε. κρατών, για την παροχή υπηρεσιών στο έδαφος της Ε.Ε.)
που πληρούν τις κάτωθι, κατά
περίπτωση, προϋποθέσεις.

Άρθρο 1 Προϋποθέσεις
Πιστοποίησης

1.1Για να πιστοποιηθεί ως Γ.Σ.

ένα φυσικό πρόσωπο, πρέπει να
συντρέχουν σωρευτικά, οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Να είναι κάτοχος πτυχίου
Γεωπόνου, Κτηνιάτρου, ∆ασολόγου, Περιβαλλοντολόγου, Γεωλόγου, Μηχανικού Περιβάλλοντος, Οικονοµολόγου, Οινολόγου, Τεχνολογίας Γεωπονίας και
Τεχνολογίας ∆ασοπονίας και ∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυµάτων της χώρας (Α.Ε.Ι.-Α.ΤΕ.Ι.) ή
αναγνωρισµένων ισότιµων τίτλων σπουδών, σχολών της αλλοδαπής και να διαθέτει άδεια
άσκησης επαγγέλµατος σε ισχύ
από το οικείο Επιµελητήριο, εφόσον η επαγγελµατική του ειδικότητα το απαιτεί.
β) Να κατέχει «Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης» του εισαγωγικού προγράµµατος επιµόρ-

φωσης που θα διοργανωθεί από
τον ΕΛ.Γ.Ο. – ∆ΗΜΗΤΡΑ. Μετά την
εξέταση της πληρότητας και του
περιεχοµένου της αίτησης- υπεύθυνης δήλωσης και των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται
από τον ενδιαφερόµενο στον ΕΛΓΟ∆ΗΜΗΤΡΑ, καταρτίζεται πίνακας συµµετεχόντων στο εισαγωγικό πρόγραµµα επιµόρφωσης.
Οι συµµετέχοντες αξιολογούνται
µε εξέταση και στους επιτυχόντες
χορηγείται «Βεβαίωση επιτυχούς
παρακολούθησης».
γ) Να µην υφίσταται σε βάρος
του καταδικαστική απόφαση για
αδίκηµα που σχετίζεται µε την
επαγγελµατική του δραστηριότητα ή για οικονοµικό αδίκηµα.
δ) Να µην εµπλέκεται µε κανένα τρόπο στον έλεγχο των Γ.Σ.
και Φ.Π.Γ.Σ.
ε) Να µην ασκεί εµπορία γεωργικών και κτηνιατρικών εφοδίων και αγροτικών προϊόντων.

1.2.

∆υνατότητα πιστοποίησης, µε τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις, έχουν και οι εργαζό-
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µενοι στο δηµόσιο ή στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, την αυτοδιοίκηση και τους φορείς της, υπό οποιαδήποτε σχέση εργασίας καθώς και µέλη του ∆ιδακτικού Επιστηµονικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι-Α.ΤΕ.Ι.). 1.2.1. Οι συµβουλές που θα παρέχουν θα είναι στο πλαίσιο των καθηκόντων
τους και των αρµοδιοτήτων της
υπηρεσίας ή του φορέα για τον
οποίο εργάζονται.

Άρθρο 2 Απαιτούµενα
δικαιολογητικά
Τα φυσικά πρόσωπα που επιθυµούν να πιστοποιηθούν ως
Γ.Σ., υποβάλλουν στον ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ, τα ακόλουθα:
α) Αίτηση-Υπεύθυνη ∆ήλωση
(σύµφωνα µε το συνηµµένο έντυπο), στην οποία, µεταξύ άλλων,
αναγράφονται το/τα θεµατικό/ά
πεδίο/α γεωργικών συµβουλών
για το/α οποίο/α επιθυµεί να πιστοποιηθεί.
β) Αντίγραφα δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, τίτλων σπουδών και µεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων καθώς και άδειας
άσκησης επαγγέλµατος σε ισχύ,
από το οικείο Επιµελητήριο, εφόσον η επαγγελµατική ειδικότητα
το απαιτεί, µε τα οποία αποδει-

κνύεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1.1.α της παρούσας.
γ) Αποδεικτικό πληρωµής ποσού
ύψους 20 ευρώ για την εγγραφή στο
Μητρώο, στο λογαριασµό µε IBAN
GR 6201710170006017040059646.
Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται τα φυσικά πρόσωπα της παρ.
1.2. του άρθρου 1 της παρούσας

∆ιαδικασία αιτήσεων
Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά
όπως περιγράφεται στην προκήρυξη ενώ θα γίνει διαθέσιµο και
το «Εγχειρίδιο χρήσης της εφαρµογής» για όσους ενδιαφέρονται.
Σηµειώνεται εδώ πως η πιστοποίηση µπορεί να αφορά πολλαπλά
πεδία συµβουλών.

Άρθρο 4 ∆ιάρκεια
πιστοποίησης
Η Πιστοποίηση είναι πενταετούς
(5) διάρκειας, τηρουµένων των υποχρεώσεων που απορρέουν από
την ΥΑ 163/13692/01.02.2018
(ΦΕΚ Β΄267), όπως κάθε φορά
ισχύει.

Άρθρο 5 Υποβολή
αιτήσεων

5.1. Οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο http://agroadvisors.elgo.gr.
Για την είσοδο στην εφαρµογή
και την υποβολή των αιτήσεων
θα είναι διαθέσιµο το «Εγχειρίδιο χρήσης της εφαρµογής» µε
αναλυτικές οδηγίες για τους ενδιαφερόµενους. Οι αιτήσεις θα
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Θεματικά πεδία
συμβουλών
Εκτός τα µαγαζιά
Οι ενδιαφερόµενοι δεν
θα πρέπει να ασκούν
εµπορία γεωργικών και
κτηνιατρικών εφοδίων και
αγροτικών προϊόντων

υποβάλλονται από την Πέµπτη
8/11/2018 έως την Παρασκευή
14/12/2018.

Άρθρο 6 ∆ηµοσιοποίηση
στοιχείων
6.1. Με την υποβολή της Αίτη-

σης-Υπεύθυνης ∆ήλωσης των ενδιαφεροµένων για την πιστοποίησή τους και την εγγραφή τους
στο Μητρώο Γεωργικών Συµβούλων, παρέχεται η συγκατάθεσή
τους για την εκ µέρους του ΕΛΓΟ-∆ΗΜΗΤΡΑ επεξεργασία των
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν και τα
οποία αναφέρονται στο σχετικό έντυπο.

6.2.

Η επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα εκ
µέρους του ΕΛΓΟ∆ΗΜΗΤΡΑ πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Καν. (ΕΕ) 679/2016 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου (Γενικός Κανονισµός
για την Προστασία ∆εδοµένων).

Τα θεµατικά πεδία στα οποία δύνανται να πιστοποιηθούν οι Γ.Σ. σύµφωνα µε το Άρθρο 3, είναι:
I. Συµβουλές που παρέχονται για
τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και τα πρότυπα για την καλή
γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση (Πολλαπλή Συµµόρφωση)
καθώς και γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίµα και το περιβάλλον («Πρασίνισµα») καθώς και
τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.
Στο θεµατικό πεδίο περιλαµβάνονται, τουλάχιστον, συµβουλές που
αφορούν: α) απαιτήσεις πολλαπλής
συµµόρφωσης και β) επωφελείς για
το κλίµα και το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές-πρασίνισµα. Αφορά
κατόχους πτυχίων: Γεωπόνου, Κτηνιάτρου, Τεχνολόγου Γεωπονίας.
II. Συµβουλές που παρέχονται για
την εκπλήρωση των απαιτήσεων, της
οδηγίας πλαίσιο για τα νερά Στο θεµατικό πεδίο περιλαµβάνονται, τουλάχιστον, συµβουλές που αφορούν:
α) στην ορθολογική χρήση του νερού στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις
συµπεριλαµβανοµένης της σύνταξης σχεδίου διαχείρισης νερού για
τις ανάγκες της γεωργικής εκµετάλλευσης, β) στην προστασία και ορθή
διαχείριση υδάτων συµπεριλαµβανοµένης και της ορθολογικής χρήσης λιπασµάτων, γ) στην ορθολογική διαχείριση των ζωικών αποβλήτων (κοπριάς) µε στόχο την µείωση
της ρύπανσης των υδάτων. Αφορά
κατόχους πτυχίων: Γεωπόνου, Τεχνολόγου Γεωπονίας, Γεωλόγου.
III. Συµβουλές που παρέχονται
για την εκπλήρωση των απαιτήσεων, όπως έχουν καθοριστεί από τα
κράτη µέλη για την εφαρµογή του
άρθρου 55 του Καν.(ΕΚ) 1107/2009,
ιδίως όσον αφορά στη συµµόρφωση
µε τις γενικές αρχές της ολοκληρωµένης φυτοπροστασίας. Στο θεµατικό πεδίο περιλαµβάνονται, τουλάχιστον συµβουλές που αφορούν: α)
στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρµάκων β) γενικές αρχές
ολοκληρωµένης φυτοπροστασίας.
Αφορά κατόχους πτυχίων: Γεωπόνου, Τεχνολόγου Γεωπονίας.
IV. Συµβουλές στο γεωργικό τοµέα
σχετικά µε δράσεις που µετριάζουν
το φαινόµενο της κλιµατικής αλλαγής και προωθούν την προσαρµογή
της γεωργίας. Στο θεµατικό πεδίο περιλαµβάνονται, τουλάχιστον, συµβουλές που αφορούν: α) στις δράσεις για το µετριασµό της κλιµατικής
αλλαγής ή την προσαρµογή της γεωργίας σε αυτή, β) στη χρήση υποπροϊόντων, αποβλήτων, υπολειµµάτων και λοιπών πρώτων υλών, εκτός
τροφίµων, για τους σκοπούς της βιοοικονοµίας, γ) στη µείωση εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου και
αµµωνίας από τις γεωργικές δραστηριότητες. Αφορά κατόχους πτυχίων: Γεωπόνου, ∆ασολόγου, Κτη-

νιάτρου, Περιβαλλοντολόγου, Γεωλόγου, Μηχανικού Περιβάλλοντος,
Τεχνολόγου Γεωπονίας, Τεχνολόγου ∆ασοπονίας και ∆ιαχείρισης
Φυσικού Περιβάλλοντος
V. Συµβουλές για την ορθή εφαρµογή των µέτρων του ΠΑΑ2014-2020
«Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίµα» και «Βιολογική Γεωργία» και πιο συγκεκριµένα, συµβουλές που αφορούν στην
κατανόηση και ορθή εφαρµογή των
δεσµεύσεων. Αφορά κατόχους πτυχίων: Γεωπόνου, Κτηνιάτρου, ∆ασολόγου, Τεχνολόγου Γεωπονίας,
Τεχνολόγου ∆ασοπονίας και ∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος.
VI. Συµβουλές για τον εκσυγχρονισµό των εκµεταλλεύσεων, τη βελτίωση της βιωσιµότητας, την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας, την αύξηση της προστιθέµενης αξίας των
γεωργικών προϊόντων, την τοµεακή ολοκλήρωση, την καινοτοµία,
τον προσανατολισµό στην αγορά,
την προαγωγή της επιχειρηµατικότητας και την ενθάρρυνση της µετατροπής των γεωργικών εκµεταλλεύσεων και της διαφοροποίησης της
οικονοµικής τους δραστηριότητας.
Αφορά κατόχους πτυχίων: Γεωπόνου, Κτηνιάτρου, Οικονοµολόγου,
Τεχνολόγου Γεωπονίας.
VII. Συµβουλές για τη διαχείριση κινδύνου και τη θέσπιση κατάλληλων προληπτικών µέτρων για
την αντιµετώπιση φυσικών και άλλων καταστροφών καθώς και νόσων των ζώων και των φυτών. Κάτοχοι πτυχίου: Γεωπόνου, Κτηνιάτρου, ∆ασολόγου, Τεχνολόγου Γεωπονίας, Τεχνολόγου ∆ασοπονίας και ∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος.
VIII. Συµβουλές για την εφαρµογή προτύπων εργασιακής ασφάλειας µε βάση την ενωσιακή και εθνική
νοµοθεσία. Αφορά κατόχους πτυχίων: Γεωπόνου, Κτηνιάτρου, ∆ασολόγου, Περιβαλλοντολόγου, Γεωλόγου, Μηχανικού Περιβάλλοντος, Οικονοµολόγου, Οινολόγου, Τεχνολόγου Γεωπονίας, Τεχνολόγου ∆ασοπονίας και ∆ιαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος.
ΙX. Συµβουλές για το σχεδιασµό
της εφαρµογής του Συστήµατος Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης ή άλλων συστηµάτων παραγωγής. Κάτοχοι πτυχίου: Γεωπόνου, Τεχνολόγου Γεωπονίας X. Συµβουλές προς
νέους και νεοεισερχόµενους γεωργούς, που περιλαµβάνουν, µεταξύ
άλλων: α) ∆ιοίκηση και διαχείριση
εκµεταλλεύσεων. β) Συνεργασίες
και πρόσβαση στην αγορά. γ) Κανονιστικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις. δ) Τεχνικές καλλιέργειας/
κτηνοτροφίας και νέες τεχνολογίες. Αφορά κατόχους πτυχίων: Γεωπόνου, Κτηνιάτρου, Τεχνολόγου
Γεωπονίας.
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Οι δήµοι,
η αλεπού
και το κριάρι

Σε υγιείς συνεταιρισμούς
οι υποδομές των ανενεργών
Τέσσερα χρόνια μετά τις πρώτες εξαγγελίες επί του θέματος και ενώ η περιουσία των
συνεταιρισμών χάνεται, ο υπουργός Σταύρος Αραχωβίτης πιάνει το νήμα από την αρχή
ΤOY ΧΡΗΣΤΟΥ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
diamantopoulos@agronews.gr

Γύρω από το θέµα της περιουσίας των συνεταιρισµών δείχνουν να περιστρέφονται
και πάλι αυτές τις µέρες οι επιτελείς του
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, χωρίς
ωστόσο κάποιος να είναι σε θέση να δώσει πειστικές απαντήσεις, σε ό,τι αφορά
τον τρόπο µε τον οποίο θα αντιµετωπισθεί
νοµικά το καυτό αυτό ζήτηµα.
Στο µεταξύ, οι βιοµηχανικές υποδοµές
και τα περιουσιακά στοιχεία που µε πολύ
κόπο είχαν δηµιουργήσει τα τελευταία 50
χρόνια οι συνεταιρισµοί, χάνονται υπό
τα αδιάφορα βλέµµατα των κρατούντων.
Τις τελευταίες µέρες, πάντως, στην πλατεία Βάθη, γίνεται εκ νέου συζήτηση για
νοµική φόρµουλα, που θα δίνει προτεραιότητα σε ενεργούς και παραγωγικούς συνεταιρισµούς και οµάδες παραγωγών να
χρησιµοποιούν -µε ενοίκιο- τις υποδοµές
των ανενεργών και υπό εκκαθάριση συνεταιρισµών. Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ
της εφηµεριδας Agrenda το νοµοθέτηµα
που επεξεργάζεται ο Σταύρος Αραχωβίτης
βρίσκεται σε προχωρηµένο στάδιο και ενδεχοµένως να έρθει κατά προτεραιότητα
στη Βουλή, πριν από τις γενικότερες αλλαγές στο νόµο για τους συνεταιρισµούς.
Σύµφωνα µε όσα µας αναφέρουν υπηρε-

σιακά στελέχη του υπουργείου η προοπτική αυτή θα δώσει στις παραγωγικές οργανώσεις τη δυνατότητα πρόσβασης σε φτηνό πάγιο κεφάλαιο και εγκαταστάσεις οι
οποίες θα τις βοηθήσουν να µειώσουν το
κόστος λειτουργίας τους, ενώ παράλληλα
θα επιταχυνθεί η διαδικασία εκκαθάρισης
των ανενεργών συνεταιρισµών.
«Το θέµα είναι µείζονος σηµασίας καθώς οι εκκαθαριστές που έχουν οριστεί για
έναν µεγάλο αριθµό Ενώσεων Αγροτικών
Συνεταιρισµών ( ΕΑΣ) που έχουν τεθεί σε
καθεστώς εκκαθάρισης δεν προχωρούν τις
διαδικασίες, µε αποτέλεσµα µεγάλες ακίνητες περιουσίες να παραµένουν αχρησιµοποίητες και εγκαταλελειµµένες», αναφέρουν στην Agrenda κύκλοι της Βάθη.

σεων. Μάλιστα, το νοµοσχέδιο για τους
στάβλους δόθηκε σε διαβούλευση τον περασµένο Σεπτέµβρη. Με το σχέδιο νόµου,
οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, για την
απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης και τον καλύτερο έλεγχό τους, κατατάσσονται σε δύο µεγάλες κατηγορίες:
Α) Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις χωρίς
να απαιτείται η έκδοση οικοδοµικής άδειας,
Β) Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις µε έκδοση οικοδοµικής άδειας.
Επιπλέον, διαχωρίζεται η άδεια ίδρυσης από την άδεια λειτουργίας της κάθε
κτηνοτροφικής εγκατάστασης.

Όπως περίµενε η αλεπού το κριάρι,
στους µύθους του Αισώπου, έτσι
περιµένουν και οι δήµοι σε πολλές
αγροτικές περιοχές να βάλουν στο
χέρι κάτι από τις περιουσίες των
συνεταιρισµών. Ειδικά τώρα που
έρχονται και εκλογές, οι δήµαρχοι
περιµένουν πως και πως ώστε να
έχουν κάτι να πουν επ’ αυτού στους
δηµότες τους. Έτσι, εκτός από τους
επιδέξιους ιδιώτες που έχουν ήδη
εγκατασταθεί µε τον ένα ή τον άλλο
τρόπο σε συνεταιριστικά ακίνητα και
τη χρόνια αχρηστία που κι αυτή κάνει
µε κάποιο τρόπο τη δουλειά της,
έρχονται και οι τοπικοί άρχοντες,
ζητώντας µερίδιο από τα «προδοµένα
όνειρα» των αγροτών.
Σηµειωτέον ότι την παραχώρηση κατά
κυριότητα των περιουσιακών
στοιχείων των ανενεργών Αγροτικών
Συνεταιρισµών στους οικείους δήµους
έχει ζητήσει εδώ και µήνες η Κεντρική
Ένωση ∆ήµων Ελλάδας (ΚΕ∆Ε).
Όπως έχει µάλιστα αναφέρει
εγγράφως, σε κάθε τοπική κοινότητα
υπάρχει αγροτικός συνεταιρισµός µε
έντονη δραστηριότητα στο παρελθόν.
Κάθε συνεταιρισµός έχει δηµιουργήσει
διαχρονικά ακίνητη περιουσία, η οποία
αποτελείται από αποθήκες, οικόπεδα,
σιλό, γεφυροπλάστιγγες, clark,
αποθεµατικά στις τράπεζες κ.λπ.
∆εδοµένου ότι επίκειται νέος νόµος
που θα καθορίσει και θα ρυθµίσει τα
παραπάνω θέµατα, η ΚΕ∆Ε ζητά να
προβλεφθεί η παραχώρηση κατά
προτεραιότητα στους δήµους προς
όφελος των πολιτών- δηµοτών.

∆ύο ακόµα στόχοι
Να σηµειωθεί ότι η νέα πολιτική ηγεσία του υπουργείου από την ανάληψη
των καθηκόντων της έχει κάνει γνωστό
ότι πρόκειται να κατατεθούν προς ψήφιση δύο ακόµα νοµοσχέδια έως το τέλος
του χρόνου. Το πρώτο αφορά στην αλιεία,
µε κεντρικό πυρήνα τη διατήρηση των ιχθυοαποθεµάτων που αποτελούν τη τράπεζα της αλιευτικής δραστηριότητας, ενώ
το δεύτερο εστιάζει στην απλοποίηση της
αδειοδότησης των στάβλων και στον εκσυγχρονισµό των σταβλικών εγκαταστά-

Η ΚΕ∆Ε έχει εκφράσει την πρόθεσή της να
αναλάβει τα περιουσιακά των συνεταιρισµών.
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Αλλαγές
Σε περιπτώσεις
παραβάσεων τα
πρόστιµα αυξάνονται
κατά πολύ σε σχέση
µε το παρελθόν

Από ενδελεχή έλεγχο φαίνεται ότι
περνάει τελικά η απόφαση για τους
ελέγχους στο γάλα, αφού το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης µάλλον
δεν θέλει να επαναληφθεί η ιστορία
µε τον χάρτη για τις µειονεκτικές περιοχές και να αναγκαστεί για δεύτερη φορά µέσα σε λίγες εβδοµάδες
να ανακρούσει πρύµναν.
Πρόκειται άλλωστε για ένα θέµα
πάνω στο οποίο επιχειρείται να οικοδοµηθεί η προσπάθεια της κυβέρνησης για τη στήριξη των αιγοπροβατοτρόφων που τους τελευταίους µήνες
βλέπουν την τιµή του προϊόντος τους
να κατρακυλάει σε πολύ χαµηλά επί-
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Διαδικασία ελέγχου
μικροβιακού φορτίου
στην απόφαση για
ελέγχους στο γάλα
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λακτος. Μάλιστα, οι παραγωγοί θα
υποχρεούνται να διαθέτουν πλέον
ένα κωδικό εκµετάλλευσης στο σύστηµα, αλλιώς δεν θα µπορούν να
παραδίδουν γάλα. Σηµειωτέον ότι
σε περιπτώσεις παραβάσεων τα πρόστιµα αυξάνονται κατά πολύ σε σχέση µε ό,τι συνέβαινε µέχρι σήµερα
και πάντα ανάλογα µε τον τζίρο της
κάθε εταιρείας και το είδος της παράβασης. Όσον αφορά, τέλος, τους
µεταποιητές ορίζει ένα µεγαλύτερο
εύρος προστίµων που σε πρώτη φάση µπορούν να φτάσουν τα 60.000
ευρώ και στη συνέχεια αν υπάρξει
υπότροπη να πολλαπλασιαστούν.

πεδα. Αν και η Agrenda παρουσίασε
στο προηγούµενο φύλλο της την απόφαση, όπως αυτή έχει συνταχθεί
έως τώρα, όλα δείχνουν ότι θα υπάρξουν µικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές σε σχέση µε το αρχικό κείµενο,
αφού οι εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων έχουν δει και τοποθετηθεί επί
της απόφασης πριν αυτή δοθεί τελικά προς δηµόσια διαβούλευση.
Σύµφωνα πάντως µε όσα έχει κάνει γνωστά η Agrenda, καθίστανται
πλέον υποχρεωτικές οι µηνιαίες δηλώσεις παραδόσεων (από τους παραγωγούς) σε συνδυασµό µε τις εισκοµίσεις από τις επιχειρήσεις γά-

Οι εκπρόσωποι των
κτηνοτρόφων έχουν
δει και τοποθετηθεί
επί της απόφασης πριν
αυτή δοθεί σε δηµόσια
διαβούλευση.

Με τροπολογία η εφαρμογή
των «60 ημερών» στα νωπά
κλισης επί ποινή προστίµων. Ο γαλλικός εµπορικός κώδικας προβλέπει
ήδη από το 1986, προθεσµία πληρωµής τριάντα ηµερών για ευπαθή τρόφιµα και είκοσι ηµερών για το φρέσκο κρέας, επί ποινή σηµαντικών διοικητικών προστίµων τα οποία, µετά
την πρόσφατη τροποποίηση της διάταξης το 2014 µπορούν να ανέλθουν
µέχρι τις 75.000 ευρώ για τα φυσικά
πρόσωπα και τις 375.000 ευρώ για τα
νοµικά πρόσωπα που παραβαίνουν τις
εν λόγω διατάξεις. Ο ισπανικός νόµος
του 2010 προβλέπει προθεσµία πληρωµής 30 ηµερών προκειµένου για
φρέσκα και ευπαθή τρόφιµα.
Εκτός των άλλων οι κτηνοτρόφοι
ζήτησαν από το υπουργείο την εξασφάλιση της συνεχόµενης λειτουργίας των προγραµµάτων Γενετικής
Βελτίωσης των ζώων αλλά και τη θωράκιση του νησιού από τις επιζωοτίες που υπάρχουν στην Τουρκία, µε
αιτήµατα τη στελέχωση της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της Λέσβου και τη
δηµιουργία Γραφείου ΕΛΓΑ.

Ανενεργό
Το νοµοσχέδιο για
τη διακίνηση και
εµπορία νωπών
και ευαλλοίωτων
αγροτικών προϊόντων
ψηφίστηκε στη Βουλή
ένα χρόνο πριν
(Οκτώβριο του 2017)
αλλά ακόµα δεν έχει
εφαρµοστεί, σύµφωνα
µε τους παραγωγούς
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Ετοιµάζεται τροπολογία για την πλήρη
εφαρµογή του νόµου που ορίζει την
αποπληρωµή νωπών αγροτικών προϊόντων εντός 60 ηµερών το αργότερο.
Το παραπάνω έκανε γνωστά ο γενικός γραµµατέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
Νίκος Αντώνογλου µετά από συνάντηση που είχε µε εκπροσώπους των
αγροτικών και κτηνοτροφικών συνεταιρισµών της Λέσβου.
Σηµειώνεται ότι το νοµοσχέδιο για
την διακίνηση και εµπορία νωπών και
ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων ψηφίστηκε στη Βουλή ένα χρόνο πριν (Οκτώβριο του 2017) αλλά ακόµα – σύµφωνα µε τους παραγωγούς – δεν έχει
εφαρµοστεί αφού δεν έχουν εκδοθεί
όλες οι εφαρµοστικές του. Το µοντέλο αυτό νοµοθέτησης ακολουθείται ήδη από αρκετά ευρωπαϊκά κράτη, τα οποία προβλέπουν συγκεκριµένη προθεσµία πληρωµής αναφορικά µε ειδικές
κατηγορίες προϊόντων, ιδίως τα νωπά
και ευαλλοίωτα τρόφιµα, και αποκλείουν τη δυνατότητα συµβατικής παρέκ-

Ο γενικός
γραµµατέας
του υπουργείου Νίκος
Αντώνογλου έκανε
γνωστό ότι η
νέα πολιτική
ηγεσία έχει
δροµολογήσει
την έκδοση
τροπολογίας
που θα θέσει
σε λειτουργία
το νοµοσχέδιο για την
πληρωµή των
νωπών από
τους εµπόρους σε 60
ηµέρες.
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ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
Αιτήσεις ενισχύσεων για τα ΠΣΕΑ του
2017 µέχρι 6 ∆εκεµβρίου ανακοίνωσε ο
ΕΛΓΑ αλλά ακόµα δεν µας λέει πότε θα
πληρωθεί το υπόλοιπο 10% για αποζηµιώσεις
του ίδιου έτους. Φαίνεται ότι εκεί στη
Μεσογείων τα πάνε καλά µε τις αιτήσεις, αλλά
όταν έρθει η ώρα να πέσει το χρήµα αρχίζουν
τα µου σου ξου ψου. Με τα ΠΣΕΑ, βέβαια, δεν
έχουν θέµα γιατί όλοι ξέρουν ότι καθυστερούν,
οπότε όταν θα φτάσει η ώρα να καταβληθούν
µπορεί να έχει αλλάξει και η ηγεσία.
Αυτό µε τις φετινές πληρωµές θυµίζει πάζλ,
που όπως λένε τα δηµοσιογραφικά κλισέ,
χρειάζεται δυνατούς λύτες. Από τη µια το
ακατάσχετο που ρούφηξε τους λογαριασµούς
λόγω οφειλών σε ΟΣ∆Ε, ΕΛΓΑ και ταµεία και
από την άλλη οι απλήρωτοι για χίλιους δύο
λόγους όπως οι δασικοί χάρτες και το ΑΤΑΚ,
ξεπερνούν τους 60.000. Αν και πολλά
υπόσχονται από την κυβέρνηση, κάτι µας λέει
πως έτσι θα πάµε και στην εξόφληση. Οι
δυνατοί λύτες εκλείπουν στις µέρες µας...
Οι ζωγραφιές στη Βάθη συνεχίζονται απ’
ό,τι µαθαίνουµε µε γοργούς ρυθµούς. Ποιές
ζωγραφιές; Αυτές του χάρτη της εξισωτικής.
Όπως πληροφορούµαστε, µετά τις αντιδράσεις
κτηνοτρόφων και Περιφερειών, τα υπηρεσιακά
στελέχη πήραν εκ νέου τις κηροµπογιές µε
εντολή Αραχωβίτη, προκειµένου να µαζέψουν
τα ασυµµάζευτα. Ο νέος χάρτης, πάντως, δεν
έχει πάρει ακόµα έγκριση και ο Χόγκαν ακόµα
περιµένει να δει τι ζωγραφίζουν οι
καλλιτέχνες της Αχαρνών 2.
Τµήµα επιστήµης ζώων συντροφιάς. Όλα τα
είχαν οι κτηνίατροι, αυτό τους έλλειπε. Με το
που αντιλήφθηκαν οι γεωτεχνικοί του δηµοσίου
ότι η κυβέρνηση ετοιµάζεται να χωρίσει στο
ΓΠΑ τους κτηνιάτρους σε δύο κατευθύνσεις
άστραψαν και βρόντηξαν. Σύµφωνα µε την
ΠΟΓΕ∆Υ, «η κτηνιατρική είναι παντού στον
κόσµο ενιαία και αδιαίρετη». Σαν να έχουν δίκιο,
εδώ που τα λέµε. Επιπλέον, κάνουν λόγο για
προσπάθεια εν κρυπτώ, να κατακερµατιστούν τα
γνωστικά αντικείµενα Κτηνιατρικής Επιστήµης.
Θα έχει και συνέχεια το σήριαλ...
Κτηνοτρόφοι από όλοι τη χώρα µας ρωτούν
και απάντηση δεν µπορούµε να τους δώσουµε.
Βγήκε πριν λίγο καιρό στη διαβούλευση ένα
νοµοσχέδιο µε θέµα «Ρυθµίσεις για την ίδρυση
και λειτουργία κτηνοτροφικών
εγκαταστάσεων». Το θέµα είναι ότι η
διαβούλευση ολοκληρώθηκε, αλλά από τότε
τσιµουδιά Τι έγινε ρε παιδιά; Καινούριο
σύστηµα αυτό; Παρουσιάζουµε νοµοσχέδια και
µετά τα καταχωνιάζουµε; Οι κτηνοτρόφοι
περιµένουν την πολυδιαφηµισµένη υπηρεσία
µιας (;) στάσης για την αδειοδότηση στις
∆ΑΟΚ. Θα τη δουν ποτέ; Ή είχαµε να λέγαµε;
Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

ΕΛΤΟΝ ΤΖΟΝ
ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΣΤΗΣ

«Αν δεν δείχνεις σεβασµό
στον συνάνθρωπο, τότε
αυτός θα αποµονωθεί, θα
θυµώσει, θα αντιδράσει
έντονα. Κι αισθάνοµαι ότι
σ’ αυτή τη χώρα, αργά ή
γρήγορα, οι άνθρωποι θα
αντιδράσουν έντονα γιατί
βαρέθηκαν και
κουράστηκαν µ’ αυτό. Και
δεν θέλω αυτό να συµβεί».

;

ΡΟΜΕΝ ΓΑΒΡΑΣ
ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ

«Η γενιά µου είναι κατά
κάποιον τρόπο αφοσιωµένη
στην εικόνα, η οποία µπορεί
να εκφράσει συµβολισµούς
χωρίς να είναι ντροπιαστική.
Στη Γαλλία νιώθεις ότι το
σινεµά δηµιουργού
σηµαίνει αναγκαστικά ένα
άσχηµο οπτικά σινεµά, ενώ
ένα φιλµ πρέπει να είναι
υπέροχο από κάθε άποψη».

ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗ
ΑΘΛΗΤΡΙΑ

«∆εν είχαµε στάδιο στη
Σητεία και δεν έχει
φτιαχτεί ακόµη, να
φανταστείτε. Έκανα
προπόνηση στους δρόµους
και στα χωράφια. Στάδιο
υπήρχε στον Άγιο Νικόλαο
και στην Ιεράπετρα.
Ογδόντα πέντε χιλιόµετρα
να πάω, ογδόντα πέντε
να γυρίσω, κάθε ηµέρα».

ΠΟΛ ΠΟΓΚΜΠΑ
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ

«Νοµίζω ότι είναι πολύ
καλό για τη Γιουβέντους
που απέκτησε τον
Κριστιάνο. Απόλαυση να
παίζεις δίπλα σε παίκτες,
όπως ο Ρονάλντο, ο Μέσι
και ο Νεϊµάρ. Είναι φοβερό
για τη Γιουβέντους να
έχει έναν παίκτη, ο οποίος
σκοράρει τόσο εύκολα,
όσο πίνει νερό».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ

ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΑΛΑ, ΜΗΠΩΣ ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΟ

Υβρίδια
Ουκ ολίγα κοστίζει το
κονδύλι για την ετήσια γεωργική
έρευνα, µε τα στοιχεία να
δηµοσιεύονται δύο χρόνια µετά.
Κάπως έτσι και τα 456.838,34
ευρώπουλα για 650 ιδιώτες
συνεργάτες γεωπόνους για τα
στατιστικά του 2017.
Πτώση παραγωγής, πτώση
κατανάλωσης δείχνει το
ισοζύγιο οίνου για την
αµπελοοινική περίοδο 20172018 και αυτό πρέπει να
προβληµατίσει τις ελληνικές
αρχές που κρατούν ακόµη τον
κλάδο δεµένο µε τον ΕΦΚ.
To ταξιδάκι του
υφυπουργού της πλατείας στο
Τελ Αβίβ, για ενηµέρωση στα
της φαρµακευτικής κάνναβης,
όπως µαρτυρούν και οι
σχετικές φωτό, ανεβαστικό.
Χαλάλι, τα µεταφορικά για
αυτόν και τον διευθυντή του
(3.364,00 ευρώ)!

Αν πάρουµε
το σύστηµα
διαχείρισης
και ελέγχου
των ισραηλινών
για τη φαρµακευτική
κάνναβη δεν
θα µπορέσουµε
να βελτιώσουµε
την ποιότητα
της φέτας;

Οι αγρότες ξέρουν να µιλούν
O αγροτικός κόσµος όσο κι αν θέλουν να τον κρατούν «δεµένο» οι
κυβερνώντες, ξέρει να παλεύει και να διαπρέπει µόνος του. Σε πρόσφατο αγροτικό φόρουµ στη Θεσσαλονίκη, οι συµµετέχοντες τα ‘παν
όλα: για τα ιστορικά δικαιώµατα που κρατούν πίσω τους Νέους, για
τον «αειθαλή» πρόεδρο των νεολαίων που έχει ρίξει άγκυρα, για τη
στρεβλότητα ιδιωτικής εταιρείας να εκροσωπεί τους αγρότες στην
Copa-Cogeca, αλλά και για τα ίδια πρόσωπα στο αγροτοσυνδικαλιστικό, που πάνε και έρχονται αλλάζοντας µόνο στη «µαρκίζα» το όνοµα της οργάνωσης που εκπροσωπούν. Ο Χανιώτης, πάντως, έβγαλε εισιτήριο για Βρυξέλλες, σε ρυζοπαραγωγό από τη Χαλάστρα.

Σίγησε

Εκπαιδευτής

Με όλους καλά

∆υσαναπλήρωτο κενό στο
χώρο των βιοκαλλιεργητών
αφήνει η απώλεια του ∆ηµήτρη
Καραµπάση, ο οποίος µιλούσε
πάντα µε αποδείξεις, µη
διστάζοντας να κατονοµάζει
τους υπεύθυνους πίσω από
στρεβλές λογικές και ενέργειες
που στέκονταν εµπόδιο στον
κλάδο. Βαρύ το φορτίο ευθύνης
για τον αντικαταστάτη του
Λάκωνα προέδρου.

Οι καταναλωτές πρέπει λέει
ο υπουργός της πλατείας,
σε κλαδικό περιοδικό, να
εκπαιδευτούν και να ζητούν
επώνυµο ελληνικό κρέας. Το
θέµα είναι βρίσκουν; Γιατί τα
στοιχεία δείχνουν ότι ο κλάδος
µετράει συνεχώς «λουκέτα» και
η εγχώρια παραγωγή δεν φθάνει
ούτε για ζήτω. Μήπως οι «επτά
απτοί τρόποι», που εξετάζει να
εστιάσουν στην παραγωγή;

Στην πολιτική «να τα έχουµε
καλά µε όσους περισσότερους
γίνεται», που ακολουθεί το
υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης, σκοντάφτουν, λέει
στην Αgrenda βορειοελλαδίτης
οινοποιός. «Θέλουµε να
µεγαλώσουµε τον αµπελώνα,
αλλά δεν µπορούµε. Αυτό
που συµβαίνει µε τον τρόπο
διανοµής των δικαιωµάτων
φύτευσης δεν έχει λογική», λέει.

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ

Που να φτουρήσουν
οι «vegans» που
στοχοποιούν το κρέας,
στην αντεπίθεση
Γίτσα. Αν µη τι άλλο, η
Meat&Grill Days 2018
θα έχει ενδιαφέρον,
όπου σε ειδική ηµερίδα
θα ξεδιαλυθούν οι
ισχυρισµοί και οι
ακραίες απόψεις.
Παρά την κινητικότητα
που είχε καταγραφεί
κατά το προηγούµενο
διάστηµα, δεν
εµφανίστηκε κανείς
στο Πρωτοδικείο της
Θεσσαλονίκης για να
διεκδικήσει το προς
εκποίηση «πακέτο»
της ΑΓΝΟ. Αλήθεια µε
το...πακέτο της ΕΒΖ
τι γίνεται;

ΠΟΛΙΤΙΚΗΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Στα δύο οι ΗΠΑ

H

Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Η

πιο ακριβής περιγραφή του τι πραγµατικά
είναι η γεωργία ακριβείας, σύµφωνα µε τον
Έλληνα κοινοτικό αξιωµατούχο,
Τάσο Χανιώτη, είναι αυτή που συµπυκνώνεται στη φράση: «Παλιά,
η δουλειά ξεκινούσε στο χωράφι
όταν ανεβαίναµε το πρωί στο τρακτέρ. Σήµερα, όταν έρθει η ώρα να
ανέβουµε στο τρακτέρ, η δουλειά
έχει τελειώσει». Μάλιστα όσο κι αν
ακούγεται περίεργο, η διατύπωση
αυτή ανήκει σε Έλληνα αγρότη,
τον ρυζοπαραγωγό Κώστα Κράββα από τη Χαλάστρα Θεσσαλονίκης και του εξασφάλισε «εισιτήριο» για τις Βρυξέλλες, όπου και
θα µεταβεί το ∆εκέµβριο, ως επίσηµος προσκεκληµένος της Κοµισιόν, για να µιλήσει σε συνέδριο.
Τι θα πει εκεί; Την εµπειρία του
από την εφαρµογή, εδώ και τρία
χρόνια, µεθόδων και πρακτικών
γεωργίας ακριβείας και τα εντυπωσιακά αποτελέσµατά τους σε
περίπου 1.500 στρέµµατα ρυζιού
που διαθέτει στη γενέτειρά του.

Άγιος Δημήτριος
«ΑΣΤΡΑΨΕ και βρόντηξε», στην εκδήλωση στρογγυλής τράπεζας της
ΕΤΑΓΡΟ για τη νέα ΚΑΠ, ο κτηνοτρόφος ∆ηµήτρης Τσιάνος, µέλος
της Ένωσης Νέων Αγροτών Ηµαθίας. Μια από τις αιτίες της έκρηξής
του, η ανισότητα που βιώνουν οι
νέοι αγρότες στην Ελλάδα σε σχέση µε τους κατόχους των ιστορικών δικαιωµάτων. «Εµείς οι νέοι
του 2007, του 2008 και του 2009,
ακούµε για 3η προγραµµατική
περίοδο ότι µπορεί να συνεχιστούν (αυτά τα δικαιώµατα)
µε µια σύγκλιση. Για έναν
άνθρωπο που ήταν 22 - 25
ετών και έχει φτάσει πλέον
35 - 40 και του λένε κάνε
λίγο υποµονή και βλέπει
έναν συνάδελφό του 6070 ή 80 ετών που τα κατέχουν, πόσο να αντέξει. ∆ώστε µας την ευκαιρία να παίξουµε στο ίδιο γήπεδο για να
εξασφαλίσουµε τη βιωσιµότητά

µας και µετά θα δείτε αν και πόσο
µπορούµε να είµαστε ανταγωνιστικοί», ανέφερε ο κτηνοτρόφος, απευθυνόµενος στον γενικό γραµµατέα Χαράλαµπο Κασίµη.

«Παλιά η δουλειά
ξεκινούσε στο
χωράφι, όταν
ανεβαίναµε το
πρωί στο τρακτέρ.
Σήµερα όταν έρθει
η ώρα να ανέβουµε
στο τρακτέρ,
δουλειά έχει
τελειώσει», είπε
ρυζοπαραγωγός
από τη Χαλάστρα
για τα οφέλη
από τις νέες
τεχνολογίες στο
αγροτικό φόρουµ
για τη νέα ΚΑΠ στη
Θεσσαλονίκη

Ντόριαν Γκρέι
Η ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ στα δικαιώµατα
ήταν ο ένας λόγος, γιατί υπήρξε
και άλλος. «Στην Ελλάδα οι συνοµιλητές του υπουργείου τα τελευταία 30 χρόνια είναι πάντα τα
ίδια πρόσωπα. Είτε πρώην υπουργοί γεωργίας, όπως ο Αλέξανδρος
Κοντός που τώρα ηγείται του λεγόµενου ΣΑΣΟΕΕ, είτε συνδικαλιστικές οργανώσεις όπως η ΠΑΣΕΓΕΣ
που τώρα λέγεται ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ.
Αλλάζουν οι ονοµασίες αλλά τα
πρόσωπα είναι τα ίδια», ανέφερε
και ζήτησε να περάσουν στο προσκήνιο και νέοι αγρότες. Από την
κριτική του πάντως δεν ξέφυγε ούτε το όργανο εκπροσώπησης των
νέων αγροτών, αφού η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών έχει να
κάνει, όπως είπε, δέκα χρόνια αρχαιρεσίες και ο Θοδωρής Βασιλόπουλος, που έχει ξεπεράσει ήδη
τα 40 χρόνια της ηλικίας του, παραµένει πρόεδρός της, αν και σύµφωνα µε το καταστατικό για να κατέχεις αυτή τη θέση δεν πρέπει να
είσαι πάνω από 40 ετών.

Λερναία Ύδρα
ΤΟ ΑΠΟΚΟΡΥΦΩΜΑ της στρεβλότητας που χαρακτηρίζει τον πρωτογενή τοµέα στην Ελλάδα, ωστόσο, κατά τον ∆ηµήτρη Τσιάνο έχει να κάνει µε την εκπροσώπηση στην Copa Cogeca. «Το ότι µας εκπροσωπεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι
συνοµιλητής στην Copa
Cogeca µια εταιρεία, δεν
τιµά τη χώρα µας. Πρόκειται για ιδιωτική επιχείρηση, ενώ θα έπρεπε να είναι συνεταιρισµοί, όπως
συµβαίνει µε όλες τις άλλες χώρες, εµάς αυτό είναι κάτι που µας τροµάζει», είπε χαρακτηριστικά.

δηµογραφία είναι πεπρωµένο – και η
Αµερική δεν µπορεί να αποδράσει από
αυτό. Το επιβεβαιώνουν αυτό τα αντιφατικά αποτελέσµατα των ενδιάµεσων
εκλογών της Τρίτης, όπου οι µεν Ρεπουµπλικανοί
«σκόνταψαν» χάνοντας µετά από οκτώ χρόνια τον
έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων, οι δε ∆ηµοκρατικοί είδαν να διευρύνεται η υπέρ των αντιπάλων τους διαφορά στη Γερουσία.
Η διαφορά ερµηνεύεται σε πρώτο επίπεδο από
συγκυριακούς παράγοντες, καθώς οι περισσότερες από τις 35 έδρες της Γερουσίας που κρίθηκαν
σε αυτή την εκλογή κατέχονταν από ∆ηµοκρατικούς οι οποίοι είχαν εκλεγεί µε τον αέρα της καµπάνιας επανεκλογής του Μπαράκ Οµπάµα προ εξαετίας – αλλά 10 εξ αυτών είδαν τις πολιτείες τους
να στρέφονται το 2016 στον Ντόναλντ Τραµπ. [...]
Ο Ντόναλντ Τραµπ σπεύδει βεβαίως να συγχαρεί...
τον εαυτό του για το εκλογικό αποτέλεσµα, στρέφοντας το βλέµµα αποκλειστικά στη Γερουσία, ενώ για την απώλεια της Βουλής έχει εκ των προτέρων οχυρωθεί πίσω από το επιχείρηµα ότι οι ενδιάµεσες εκλογές αποτελούν κατά παράδοση δυσµενές πεδίο για τον εκάστοτε πρόεδρο.
Είναι όµως χαρακτηριστικό ότι ο Τραµπ επέλεξε
να επικεντρώσει την καµπάνια του όχι σε θέµατα
πολιτικής, αλλά σε θέµατα ταυτοτήτων, σηµαίνοντας τον συναγερµό για το καραβάνι των Κεντροαµερικανών µεταναστών που «απειλεί να εισβάλει»
στις ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντας ως «ακατάλληλους» τους Αφροαµερικανούς ∆ηµοκρατικούς και χαρακτηρίζοντας πιθανή
νίκη των αντιπάλων
του ως συνταγή για
ΤOY ΚΩΣΤΑ ΡΑΠΤΗ*
να πληµµυρίσει η χώρα από «τροµοκράτες»
και «εγκληµατίες». Το
Ρεπουµπλικανικό Κόµµα µετατρέπεται όλο και περισσότερο σε κόµµα της «βαθιάς Αµερικής» και του
λευκού, αγγλόφωνου, άνδρα, straight µικροϊδιοκτήτη που νιώθει απειλούµενος, από την ανάδυση της ταυτοτικής πολυχρωµίας, που προνοµιακά
πλέον εκφράζουν οι ∆ηµοκρατικοί (υπό την ηγεµονία των κοινωνικών στρωµάτων των προαστίων
και της «δυναµικής οικονοµίας»). [...] Από την άλλη πλευρά, η συσπείρωση όσων θεωρούν εαυτούς
ως «φυσικούς ιδιοκτήτες» της χώρας έφερε αποτελέσµατα – εξ ού και το «µπλε κύµα» υπέρ των ∆ηµοκρατικών υπήρξε µικρότερο του αναµενόµενου.
[... Ο ενθουσιασµός των ψηφοφόρων, ιδίως των
νεώτερων, για τους progressive υποψήφιους σε
αρκετές περιφέρειες της Βουλής, δεν µπορούσε να
βρει εφαρµογή στις πιο mainstream φυσιογνωµίες της Γερουσίας. Σε κάθε περίπτωση, ο διχασµός
της Αµερικής επιτείνεται – όπως και το πρόβληµα
νοµιµοποίησης που προκύπτει από τη δυσαναλογία λαϊκής ψήφου και αντιπροσώπευσης, σε συνδυασµό µε τα αρεστά στους Ρεπουµπλικανούς τεχνάσµατα ως προς τη χάραξη των ορίων των περιφερειών ή την εκκαθάριση των εκλογικών καταλόγων από «ανεπιθύµητους» πληθυσµούς.
*ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ
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Δημήτρης Καραμπάσης

ΒΟΛΟΣ
ΑΘΗΝΑ

Έφυγε χωρίς να πάρει απαντήσεις
Στο πλευρό των βιοκαλλιεργητών, πάλεψε να κλείσει τις πληγές του ΟΣΔΕ
ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ
panagos@agronews.gr

Ασυµβίβαστος µε τη γραφειοκρατία του ΟΠΕΚΕΠΕ και οργισµένος
µε τα «κοράκια» του ΟΣ∆Ε, που το
κατέτρεχαν µια ζωή, σε όλη τη διάρκεια της συλλογικής του δράσης
και επαγγελµατικής του πορείας,
ο ∆ηµήτρης Καραµπάσης, «έσβησε» την περασµένη Τρίτη 6 Νοεµβρίου, σε ηλικία 68 ετών, χωρίς να
χάσει ούτε µια στιγµή τη «φλόγα»
που τον χαρακτήριζε στον τρόπο
µε τον οποίο σκεφτόταν και λειτουργούσε.
Η αλήθεια είναι ότι δεν άκουγε
πολύ, ίσως γιατί ήταν πολλά αυτά
που είχε να πει, ήταν ακόµα περισσότερα αυτά που γνώριζε και µελετούσε, ήταν µεγάλη η οργή που
ένοιωθε για τις δολοπλοκίες της

BIOΓΡΑΦΙΚΟ

Πάντα µε επιχειρήµατα και πάντα πολυγραφότατος, κάτι που
δεν συνηθίζουν πολλοί σ’ αυτή τη χώρα, τον φοβούνταν οι
κρατικοδίαιτοι, γι’ αυτό και προσπαθούσε να το βγάλει «γραφικό»
το σύστηµα των µηχανογράφων του ΟΣ∆Ε. «Νοµίζω ήρθε η ώρα
κάποιοι να πάνε σπίτι τους και το ΟΣ∆Ε να γυρίσει στο δικό του για
να τελειώνουν όλα αυτά», έγραφε σε µία από τις επιστολές του.

Σιγόντο
Είχε να πει πολλά και
ήταν µεγάλη η οργή του
για τις δολοπλοκίες της
«µηχανοπαρέας» και
όσους τη σιγοντάριζαν
µέσα από τον διοικητικό
µηχανισµό του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο ∆ηµήτρης Καραµπάσης που
έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68
ετών ήταν πρόεδρος των
Βιοκαλλιεργητών Λακωνίας, µε
µεγάλη δραστηριότητα. Επίσης
διετέλεσε επί πολλά χρόνια
πρόεδρος του Αγροτικού
Συλλόγου Κροκεών.
Υπήρξε οικογενειάρχης και καλός
αγρότης και άφησε πίσω του
σύζυγο και τα δύο τους παιδιά.
Στο αποχαιρετιστήριο µήνυµά
του το ∆Σ της Ένωσης Λακωνίας
σηµειώνει πως υπήρξε ένας
ακούραστος οραµατιστής, γεµάτος
αγάπη για την βιοκαλλιέργεια και
πολέµιος στρεβλώσεων και της
γραφειοκρατίας και θα µείνει
για πάντα χαραγµένος στη µνήµη
των µελών του.

Μαχητής
∆ιωγµένος
Αδούλωτη φωνή, από
την αρχή µέχρι το τέλος,
ο ∆ηµήτρης Καραµπάσης, υπέστη ακόµα και
προσωπικούς διωγµούς,
χάριν της συλλογικής
του δράσης, αντίθετα µε
πολλούς άλλους

Ο ∆ηµήτρης Καραµπάσης
ήταν από τους πρώτους
που πίστεψε στην βιολογική καλλιέργεια και
πολέµησε για την προάσπιση των δικαιωµάτων
των συναδέλφων του

«µηχανοπαρέας» και όσους τους
σιγοντάριζαν µέσα από τον διοικητικό µηχανισµό του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Αδούλωτη φωνή, από την αρχή
µέχρι το τέλος, ο ∆ηµήτρης Καραµπάσης, υπέστη ακόµα και προσωπικούς διωγµούς, χάριν της συλλογικής του δράσης, αντίθετα µε
πολλούς άλλους, στον αγροτικό
χώρο, που έλυσαν πολλά από τα
προσωπικά τους ζητήµατα, αξιοποιώντας και προφανώς υποβαθµίζοντας τον συλλογικό και θεσµικό τους ρόλο.
Σε συνέχεια της επικοινωνίας µας,
µου έγραφε σε ένα από τα τελευταία email του, σας στέλνω τις δύο
αρχικές επιστολές µας (συνηµµένα
1 και 2) στα οποία απάντησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ µε έγγραφο του (συνηµµένο
3). Στο έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ απαντάµε µε δύο επιστολές (συνηµµένο 5 και συνηµµένο 6).
Στην επιστολή του ΟΠΕΚΕΠΕ στη
σελίδα 5, όπου αναφέρεται στο σχετικό 2 δίνεται απάντηση στην επιστολή που είναι το συνηµµένο 1 στο
παρόν email και στην ουσία δεν απαντάνε σε αυτά που τους καταλογίζουµε και θα υπάρξει νεότερη επιστολή µας σχετικά.
Στο δε πρώτο σκέλος της απάντησης του ΟΠΕΚΕΠΕ (συνηµµένο 3),
σας έχω επισηµάνει µε κίτρινο τα
σηµεία στα οποία θα πρέπει να δοθεί
περισσότερη σηµασία και πρόκειται για παραδοχή για πρώτη φορά.
Στη συνέχεια επισυνάπτω και επιστολή απάντησης µας στην επιστολή
του κ. Αραχωβίτη (συνηµµένο 4).
Πάντα µε επιχειρήµατα και πάντα πολυγραφότατος, κάτι που
δεν συνηθίζουν πολλοί σ’ αυτή τη
χώρα. Γι’ αυτό τον φοβούνταν οι
κρατικοδίαιτοι, γι’ αυτό και προσπαθούσε να το βγάλει «γραφικό» το σύστηµα των µηχανογράφων του ΟΣ∆Ε. Κι εκτός από τις
τεκµηριωµένες επιστολές και ανακοινώσεις, θα µου µιλούσε στο
τηλέφωνο για ώρες, αν αυτό ήταν
αναγκαίο, προκειµένου να µου εξηγήσει, να µου δώσει να καταλάβω, να σταθώ κι εγώ αρωγός στην
αέναη προσπάθειά του να βάλει
τάξη στο ∆ηµόσιο, να κλείσει τις
διαρροές στο δηµόσιο χρήµα, να
βάλει στη θέση τους εκείνους που
το αποµυζούσαν.
Καλό δρόµο ∆ηµήτρη, καλή αντάµωση… στον παράδεισο!

Συνέδριο για
την εφαρµοσµένη
ιχθυολογία
Η ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια,
που ξεκίνησε το 1980 µε λίγες
πειραµατικές µονάδες και ετήσια
παραγωγή µόλις πέντε τόνων,
γνώρισε κατακόρυφη ανάπτυξη
στη συνέχεια, αυξάνοντας
συνεχώς την παραγωγή της µε
αποτέλεσµα να χαρακτηρισθεί
κλάδος που µπορεί να συµβάλει
στην έξοδο της χώρας από την
κρίση. Στόχος του συνεδρίου η
προβολή του επιστηµονικούερευνητικού έργου στον τοµέα
της αλιείας και της
υδατοκαλλιέργειας µέσω της
αειφόρου χρήσης των υδάτινων
πόρων. Το Τµήµα Γεωπονίας,
Ιχθυολογίας και Υδάτινου
Περιβάλλοντος του
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας είναι
συνδιοργανωτής του διεθνούς
συνεδρίου HydroMediT.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Έως 14 Νοεµβρίου ανάκληση,
µεταβίβαση ή τροποποίηση της
πράξης ένταξης στη Βιολογική
Κτηνοτροφία.
Μέχρι τις 15 Νοεµβρίου
συµµετοχή στον διαγωνισµό
καινοτοµίας του αµπελοοινικού
κλάδου Viti Vini Lab.
Μέχρι τις 18 Νοεµβρίου
καλούνται οι δικαιούχοι της
Βιολογικής Κτηνοτροφίας και
οι εν δυνάµει δικαιούχοι των
Αυτόχθονων Φυλών, να
ολοκληρώσουν ηλεκτρονικά την
ετήσια απογραφή του ζωικού
κεφαλαίου των εκµεταλλεύσεων
αιγοπροβάτων.
Μέχρι τις 23 Νοεµβρίου οι
ενστάσεις κατά των
αποτελεσµάτων ελέγχων µέσω
τηλεπισκόπησης στα πλαίσια
της Βασικής Ενίσχυσης 2018.
Παράταση έως 23 Νοεµβρίου
για το Μέτρο της Συνεργασίας
που αφορά τη σύσταση
Επιχειρησιακών Οµάδων
αγροτών και άλλων φορέων.
Υποβολή αντιρρήσεων για
δασικούς χάρτες που
αναρτήθηκαν Ιούνιο-Ιούλιο
2018, έως τις 15 Ιανουαρίου.
Από 29 Νοεµβρίου έως 24
∆εκεµβρίου η περίοδος εµπορίας
χριστουγεννιάτικων δέντρων.
Ψηφιακά η υποβολή δηλώσεων
παραγωγής, επεξεργασίας και
εµπορίας αµπελοοινικών προϊόντων
µέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2019.

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΛΙΚΗ ΧΟΥΛΙΑΡΑ

ΑΘΗΝΑ
Tριπλή φέτος
διοργάνωση
Meat & Grill Days
µε Dairy Expo
και Frozen Food

ΕΛΛΑ∆Α

Ο οινοτουρισµός
σε όλη την Ευρώπη
Τα οινοποιεία των ∆ρόµων του Κρασιού της
Ελλάδας γιορτάζουν την Ευρωπαϊκή Ηµέρα
Οινοτουρισµού µαζί µε εκείνα της Ευρώπης στις
11 Νοεµβρίου, µεταξύ άλλων, µε ξενάγηση σε
αµπελώνες και χώρους παλαίωσης από τις 11:00
έως τις 17:00 µε δωρεάν είσοδο. Οι Ενώσεις
που συµµετέχουν: Οίνοι Βορείου Ελλάδος,
Ένωση Οινοπαραγωγών του Αµπελώνα της
Κεντρικής Ελλάδας, Ένωση Οινοπαραγωγών
του Αµπελώνα της Αττικής, Ένωση
Οινοπαραγωγών του Αµπελώνα της
Πελοποννήσου, Ένωση Οινοποιών Αµπελουργών
Νήσων Αιγαίου, ∆ίκτυο Οινοποιών Κρήτης.
Πληροφορίες και στο portal του Επώνυµου
Ελληνικού Κρασιού www.winesofgreece.org.

ΛΑΡΙΣΑ

ΑΘΗΝΑ

Αφιερωµένες στο κρέας και
το γάλα είναι η 6η έκθεση
Meat & Grill Days και
η 5η έκθεση Dairy Expo
αντίστοιχα, που θα
πραγµατοποιηθούν κάτω
από την ίδια στέγη αλλά
σε διαφορετικές αίθουσες
του εκθεσιακού κέντρου
Metropolitan Expo, στα
Σπάτα Αττικής από τις 10
έως και τις 12 Νοεµβρίου
2018. Παράλληλα, θα λάβει
χώρα και η Frozen Food,
έκθεση που εστιάζει στα food
logistics, τη βιοµηχανική
ψύξη, τα κατεψυγµένα
τρόφιµα, τη διαχείριση και
διανοµή τους. Ευρεία γκάµα
εκθετών και παράλληλες
εκδηλώσεις περιµένουν τους
επισκέπτες. Περισσότερες
πληροφορίες στις αντίστοιχες
διευθύνσεις: www.meatdays.
gr, www.dairyexpo.gr, www.
frozenfoodexpo.gr.

Τόπος συνάντησης
των µελισσοκόµων
και όχι µόνο, το ΣΕΦ
Το φεστιβάλ που θα διεξαχθεί από 7 έως 9
∆εκεµβρίου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, είναι
η µεγαλύτερη κλαδική διοργάνωση, αποτελώντας

τόπο συνάντησης των ανθρώπων της
µελισσοκοµίας και πλέον πρόσφορο τρόπο για
την προβολή του ελληνικού µελιού τόσο στους
χώρους εστίασης και εµπορίας όσο και στο
καταναλωτικό κοινό. Θα φιλοξενείται έκθεση και
συνέδριο όπου, µεταξύ άλλων, θα γίνει
ενηµέρωση για όλες τις εξελίξεις σχετικά µε την
παραγωγή, τα µηχανήµατα, τις νέες τεχνολογίες,
τη νοµοθεσία, την τυποποίηση, την προώθηση, την
υγιεινή και την ασφάλεια του µελιού και των
λοιπών προϊόντων κυψέλης.

H Εθνική ∆ιεπαγγελµατική
Οργάνωση Κρέατος (Ε∆ΟΚ)
διοργανώνει ηµερίδα για τη
διατροφική αξία του κρέατος όπου,
µεταξύ άλλων, θα απαντήσει στους
«βέγκαν (vegan)» στις 10
Νοεµβρίου, ώρα 14.00µµ
-16.00µµ στα πλαίσια της τριπλής

έκθεσης προϊόντων κρέατος,
γάλακτος και κατεψυγµένων.
Έκθεση Vinitech-Sifel στις 2022 Νοεµβρίου στη γαλλική πόλη
Bordeaux µε θεµατικούς άξονες
τον σχετικό µε την παραγωγή
εξοπλισµό για συγκοµιδή,
οινοποίηση, αποθήκευση οίνου,
εµφιάλωση και τυποποίηση. Θα
παρασχεθούν εξειδικευµένες
συµβουλές και θα παρουσιαστούν
αγροτικά µηχανήµατα.
Έως 27/11 στο Tempus VerumΕν Αθήναις, η παράσταση «Το
δαχτυλίδι της µάνας» του Γιάννη
Καµπύση. Έργο γραµµένο σε
ντοπιολαλιά, εµπνέεται απ’ τη ζωή

Μέχρι τις 11 Νοεµβρίου, στην
Πλατεία Ταχυδροµείου Λάρισας η
12η Έκθεση κρητικών προϊόντων µε
ωράριο λειτουργίας από τις
10:00πµ έως και τις 21.00µµ. Η
είσοδος στην Έκθεση είναι
ελεύθερη, ενώ στο πλαίσιο της θα
πραγµατοποιηθούν
µουσικοχορευτικές και
ενηµερωτικές εκδηλώσεις.
Εκθέτες από την Κρήτη και άλλες
περιοχές της Ελλάδας,
παρουσιάζουν προϊόντα που
µπορούν να προµηθευτούν
απευθείας από τους παραγωγούς οι
επισκέπτες όπως: λάδι, τυροκοµικά,
καπνιστά κρεατικά, κρητικό απάκι,
τραχανά, ξεροτήγανα,
σφακιανόπιτες, σάλτσα πιπεριάς,
ρακί, χαρουπόµελο, καλιτσούνια,
τουλούµπες, βότανα, αιθέρια έλαια,
ανατοµικά µαξιλάρια αλόης.

ΤΡΙΧΩΝΙ∆Α
Σεµινάριο βιολογικής
καλλιέργειας ελιάς

ΤΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΤΗΣ AGRENDA
O Κτηνοτροφικός Σύλλογος
Περιφέρειας Αττικής Άγιος
Γεώργιος συµµετέχει στην
τριπλή έκθεση προϊόντων
κρέατος, γάλακτος και
κατεψυγµένων (10-12
Νοεµβρίου) µε το stand
B11-A12, στο εκθεσιακό κέντρο
Metropolitan Expo στα Σπάτα,
ώρες 10:00πµ - 20:00µµ

Στη Θεσσαλία έκθεση
µε κρητικά προϊόντα

του ποιητή-πεζογράφου Κώστα
Κρυστάλλη και στο οποίο
συνυπάρχουν η φύση, η φτώχεια, ο
θάνατος.
Χάρτης των Γεύσεων 2018, το
Σάββατο 1η και την Κυριακή 2
∆εκεµβρίου στο Συνεδριακό
Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης στην
Helexpo µε συµµετοχή πάνω
από 120 οινοποιών από κάθε
αµπελουργική ζώνη της χώρας,
πάνω από 1000 κρασιά για
γευστική δοκιµή και τουλάχιστον
25 παράλληλες εκδηλώσεις.
Τη ∆ευτέρα 10 ∆εκεµβρίου
τα ΒορΟινά των Χριστουγέννων,
η εκδήλωση γευσιγνωσίας των

οινοποιών της ένωσης «Οίνοι
Βορείου Ελλάδος».
Οι φωτογράφοι Γιώργος
Τατάκης και Μιχάλης Παππάς
αποτύπωσαν τα τελευταία επτά
χρόνια έθιµα και παραδοσιακά
πανηγύρια σε Ελλάδα και Βαλκάνια.
Ανθρωποκεντρικές εικόνες και η
ελληνική επαρχία σε ένα βιωµατικό
έργο που παρουσιάζεται στο
Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού
Πολιτισµού µέχρι τις 13/01/19.
Έκθεση φυσικών και
οργανικών προϊόντων 7 και 8
Απριλίου 2019 στο Λονδίνο.
Περισσότερες πληροφορίες
στο τηλέφωνο 2312-315310.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος
«Οι φίλοι του Μουσείου Ορεινής
Τριχωνίδας» στο πλαίσιο των
δράσεων του στην ευρύτερη
περιοχή της Ορεινής Τριχωνίδας
διοργανώνει το
Σάββατο 1η
∆εκεµβρίου
2018 στην
Ανάληψη
Τριχωνίδας
σεµινάριο µε
θέµα
«Βιολογική
Καλλιέργεια
Ελιάς & άλλων Προϊόντων» µε
κεντρική οµιλήτρια την ερευνήτρια
του Πανεπιστηµίου Πατρών κ.
Αθηνά Θεοδωρακοπούλου. Θα
παραστεί και θα παρέµβει η κ.
Έλενα Καλίνινα επικεφαλής της
Επιτροπής Εισαγωγών-Εξαγωγών
και Μέλος του ∆Σ του
Ελληνορωσικού Επιµελητηρίου.
Θα ακολουθήσει εκδήλωση
γευσιγνωσίας µε τοπικά προϊόντα
ενώ θα πραγµατοποιηθούν
επισκέψεις σε µονάδες
παραγωγής της ευρύτερης
περιοχής.
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ΖΩΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλούνται 280 µεγάλα γίδια και 60 µικρά γίδια, µαζί ή τµηµατικά. Πληροφορίες κ. Φανή. Τηλ.23310/20152,
6972/139823.

Πωλούνται γαϊδούρα µε γαϊδουράκι και άλογο παραγωγικό.
Τηλ.6972/307674.
Πωλούνται 20 πρόβατα διασταύρωση Χιώτικο µε Γαλλικό. Περιοχή
∆ράµα. Τηλ.6945/793246.
Πωλούνται ή ανταλλάσσονται 15
πρόβατα µε κατσίκες. Περιοχή Αρκαδίας. Τηλ.6985/603508.
Πωλούνται 100 αίγες, υψηλή
γαλακτοπαραγωγής.
Τιµή συζητήσιµη. Περιοχή Πιερία.
Τηλ.6947/866465.
Πωλούνται 70 γίδες ήµερες σε
κατάσταση εγκυµοσύνης 3 µηνών και 200 πρόβατα σε κατάσταση εγκυµοσύνης 4 µηνών.
Τηλ.6940/914011, 6945/871123,
2382/026090.
Πωλούνται γουρουνάκια για
θρέψιµο από 20 έως 100 κιλά.
Τηλ.6984/480055.
Πωλούνται 20 µοσχάρια κρεατοπαραγωγής Λιµουζίν και Σβιτς,
5-8 µηνών. Περιοχή Βοιωτία.
Τηλ.6944/340117.
Πωλούνται 500 κατσίκια ή και
τα µισά. Περιοχή Θεσσαλονίκης.
Τηλ.6984/359722.
Πωλούνται 10 αγελάδες µε 10
µοσχάρια, 19 αγελάδες ετοιµόγεννες και 1 ταύρος, όλα κρεατοπαραγωγής, ελευθέρας βοσκής. Περιοχή Ιωαννίνων. Τηλ.6937/101239.
Πωλούνται ή ανταλλάσονται µοσχάρια και αγελάδες ελευθέρας
βοσκής ή γίδες Αλπίνες, Ζάνα και
Μούρθια µε 25 ζυγούρια επιλεγµένα 11-12 µηνών Λακόν µε Φριζάρτα. Περιοχή Θεσσαλονίκης.
Τηλ.6980/663704.
Πωλούνται 70 πρόβατα γενηµένα
και βελτιωµένα. Περιοχή Λιβαδειά.
Τηλ.6984/872749.
Πωλούνται πρόβατα έτοιµα για
γέννα. Περιοχή Γαλατάδες Γιαννιτσών. Τηλ.6940/861292.
Πωλούνται 25 ζυγούρια σε κατάσταση εγκυµοσύνης. Περιοχή Πιερίας. Τηλ.6986/077326.

Πωλούνται καθαρόαιµα αρνάκια
Χίου από µάνες πολύ υψηλής γαλακτοπαραγωγής και από κριάρια
απαλλαγµένα από τη νόσο scrape,
οι µάνες είναι γαλακτοµετρηµένες,
υπάρχουν όλα τα στοιχεία του γενεαλογικού δέντρου. Περιοχή Κατερίνη. Τηλ.6975/068501.
Πωλούνται 6 αγελάδες γαλακτοπαραγωγής. Περιοχή Κοζάνης.
Τηλ.6936/369468.
Πωλούνται 15 αγελάδες 3 ετών,
σε κατάσταση εγκυµοσύνης και
2 ταύροι. Περιοχή Ελασσόνα.
Τηλ.6944/544712.
Πωλούνται πρόβατα Λακόν, Γερµανοχιώτικα, Ασσάφ, Αβάσι, γίδια Αλπίν, Μούρθια, Ζάνε, Τόκεµπορτ, αγελάδες και µοσχάρια.
Τηλ.6982/619546, 6974/916517.
Πωλούνται
δικαιώµατα.
Τηλ.6982/619546, 6974/916517.
∆ίνονται προς ανταλλαγή µε γίδια
10 αρνάδες Λακόν και 15 πρόβατα
Χιώτικα ετοιµόγεννα. Περιοχή Λάρισας. Τηλ.6943/812013.
Πωλούνται γαλοπούλες Buff
διάφορα
χρώµατα,
αρνάδες Ασσάφ και κατσίκια αρσενικά και θηλυκά ∆αµασκού
από µάνες υψηλής γαλακτοπαραγωγής.
Τηλ.2102/481897,
6972/807389.
Πωλούνται 150 γίδια και 200
πρόβατα Λακόν. Περιοχή Γρεβενά. Τηλ.6947/004517.
Πωλούνται µοσχάρια κρεοπαραγωγής φυλών Λίµουζιν, Blue Βελγίου και Σίµενταλ 6-7 µηνών. Περιοχή Σέρρες. Τηλ.6906/779402.

ΖΗΤΗΣΗ
Ζητούνται δικαιώµατα. Πληρωµή µετρητοίς. Τηλ.6982/619546,
6974/916517.

ΦΥΤΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλείται βίκος πολύ παραγωγικός για σανό και καρπό, ποικιλία Μαριάννα, από παραγωγό, καθαρισµένος. Τηλ.6972/285256,
6974/313224.
Πωλείται βρώµη ποικιλία Κασσάνδρας, κόκκινη, δίκοκκη, για σπόρο
και ζωοτροφή. Τηλ.6972/285256,
6974/313224.

Πωλούνται γίδια. Περιοχή Λιβαδειά. Τηλ.6977/372728.

Πωλείται σιτάρι Σιµέτο για σπόρο, πρωτοετές σποροπαραγωγής, σε άριστη ποιότητα. Τηλ.
6972/285256, 6974/313224.

Πωλούνται 6 πρόβατα ή ανταλλάσσονται µε µικρό µοσχαράκι. Περιοχή Ηλείας. Τηλ.6981/176855.

Πωλούνται υποπροϊόντα βίκου άριστα για ζωοτροφή.
Τηλ.6972/285256, 6974/313224.

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

Πωλούνται ρεβίθια πολύ βραστερά
και νόστιµα. Τηλ.Τηλ.6972/285256,
6974/313224.
Πωλείται φασόλι και ρεβίθι µέτριο από ελληνικές ποικιλίες βραστερό, βιολογικό, χοντρική, λιανική
καθώς και για σπορά. ∆ιανοµή σε
όλη την Ελλάδα. Περιοχή Σερρών.
Τηλ.6987/310440.
Πωλείται τριφύλλι προς 0,16€
το κιλό και βιολογικό προς
0.22€ το κιλό. Περιοχή Σερρών
Τηλ.6987/310440.
Πωλείται βίκος και µπιζέλι για
σπόρο. Περιοχή Φαρσάλων. Τηλ.
6944/804870.
Πωλούνται άχυρα σε µπάλες µικρού µεγέθους (25-30 κιλά).
Περιοχή
Θεσσαλονίκης.
Τηλ.6937/313613.
Πωλούνται µπάλες σανός, άχυρα, τριφύλλι και αραποσιτιά, εξαιρετικής ποιότητας, σε προσιτή τιµή.
Περιοχή Αχαΐας. ∆υνατότητα µεταφοράς. Τηλ.6982/485793.
Πωλείται βίκος Ζέφυρος, Αλέξανδρος και σιτάρι Σιµέτο Ρ2. Περιοχή
Λάρισας. Τηλ.6932/372280.
Πωλούνται φυτά λεβάντας µε πιστοποίηση . Η επένδυση έχει άριστη απόδοση. Τηλ.6944/366777.
Πωλείται µπιζέλι κτηνοτροφικό
καθαρισµένο. Περιοχή Καρδίτσας.
Τηλ.6971/874310.
Πωλείται φακή Σάµου, βραστερή και κατάλληλη για σπόρο.
Τηλ.6932/372270.
Πωλούνται για σπορά κτηνοτροφικό µπιζέλι Όλυµπος, κριθάρι ∆ήµητρα, βρώµη Κασσάνδρα, λούπινο
multiitalia, κτηνοτροφικό λαθούρι
και κεχρί, τριορισµένα, βιολογικής
γεωργίας. Τηλ.6972/802670.

Πωλείται τριφύλλι σε µικρή τετράγωνη µπάλα προς 0,18€/κιλό
και καλαµπόκι φετινής σοδειάς µε
0,20€/κιλό. Περιοχή Γιαννιτσών.
Τηλ.6945/805371.
Πωλούνται τριφύλλια και χορτοτρίφυλλα σε µικρή και µεγάλη
στρόγγυλη µπάλα. Περιοχή ∆υτική Μακεδονία. Τηλ.6972/018965.
Πωλούνται βιολογικές µπάλες
τριφύλλι. Τηλ.6972/422062.

ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ

• ακτινιδίων • µήλων
• πατάτας
• ροδιών • αχλαδιών • κρεµµυδιών
• σταφυλιών • ροδακίνων • σκόρδων
• εσπεριδοειδών • βερίκοκων • φράουλας
• κηπευτικών • κηρηθρών • φυστικιών
Πρόψυξη - Ελεγχόµενη ατµόσφαιρα Όζον - Μακροχρόνια συντήρησηΑποπρασινισµός - Ωρίµανση
Αθήνα: Τηλ.:210/23215256,
6936/947116 Θεσ/νικη: Τηλ.:

ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

2310/783010, 6936/589806 Ανδραβίδα:
Τηλ.: 26230/33004, 6936/670303

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλείται κτήµα 24 στρεµµάτων
(600τ.µ.) σε κεντρικό δρόµο, οικοδοµήσιµο. Τηλ.2310/711133.

ΖΗΤΗΣΗ
Ζητούνται χωράφια για ενοικίαση 20-30-50 στρεµµάτων, σε
οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδος. Τηλ.6973/691283.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλούνται πλαστικά και γυάλινα µπουκαλάκια για λάδι, µέλι, ελιές, µικρά και µεγάλα σε
προσιτές τιµές. Περιοχή Θεσσαλονίκης.
Τηλ.2310/684438,
6984/501857.
Πωλείται τρακτέρ Case CVX
1170, 170 ίππων, µοντέλο 2006,
φουλ έξτρα. Τηλ.6945/373163.
Πωλείται τρακτέρ Claas αµπελουργικό-δενδροκοµικό 70 PS,
4Χ4, µε καµπίνα, µοντέλο 2007,
full extra. Τηλ.6945/373163.
Πωλείται τρακτέρ Deutz 6,30,
120 ίππων, 4Χ4, full extra.
Τηλ.6945/373163.
Πωλείται τρακτέρ New Holland,
µοντέλο 2012, 90 ίππων, 4Χ4, τύπος 4040F. Τηλ.6945/373163.

Πωλείται άροτρο 4υνο Pietro
Moro ανοιγοκλειόµενο,
αζώτου, µε δυνατότητα 5υνο. Τηλ.
6977/524520.
Πωλείται θεριζοαλωνιστική µηχανή 8080. Τηλ.6944/144762.
Πωλείται αρµεκτίριο µε αντλία κενού 12-48 θέσεις, αυτόµατο πλυντήριο, γραµµή γάλακτος µε ανοξείδωτο δοχείο, ηλεκτρονικό πίνακα, χωρίς παγίδες. Τιµή 7.000€
συζητήσιµη. Τηλ.6944/873112.
Πωλούνται 6 ντεπόζιτα λαδιού 600 λίτρων το καθένα. Τιµή 350€. Περιοχή Κυπαρισσία.
Τηλ.6947/909200.
Πωλείται καζάνι απόσταξης ανοξείδωτο 60 λίτρων. Τιµή 550€. Περιοχή Σέρρες. Τηλ.6978/740083.
Πωλούνται πάσαλα για στήριξη νέων δέντρων από καστανιά.
Περιοχή
Χαλκιδικής.
Τηλ.6948/883488.
Πωλείται
τρακτέρ
Massey
Ferguson 6465, 120 ίππων µε
κουβά και αρπάγη, σε καλή κατάσταση. Περιοχή Θεσσαλονίκης,
Τηλ.6937/846316.
Πωλείται πλήρης υπαίθριος ψυκτικός θάλαµος συντηρήσεως, διαστάσεων 12,9 X 7 X 5 ύψος µε
όζον και υγραντήρα. Περιοχή Λακωνίας. Τηλ.6938/665074.

Πωλείται βιολογικό καλαµπόκι µε
πιστοποίηση Βιοελλάς. Περιοχή
Ναυπάκτου. Τηλ.6976/288400.

Πωλείται τρακτέρ Landini 85 ίππων, 4Χ4, µε καµπίνα, δενδροκοµικό. Τηλ.6945/373163.

Πωλείται ανεµοµείκτης ηλεκτρικός κάλυψης περίπου 15
στρεµµάτων. Περιοχή Λακωνίας.
Τηλ.6938/665074.

Πωλείται ενσίρωµα πορτοκαλιού
χύµα, σε σακιά ή σε µεγάλους σάκους. Τηλ.6995/758174.

Πωλούνται 2 αρµεκτικές µηχανές, 1 8άρα, 1 διπλή µε κάδο και
1 παγίδα για 6 ζώα. Τιµή 1.000€.
Τηλ.6979/893533.

Πωλείται
καλλιεργητής
µε
13 νύχια, βαρέως τύπου, σχεδόν καινούργιος. Τιµή 1.000€.
Τηλ.6937/226036.

Πωλείται
σφυρόµυλος
καινούργιος
για
γιαρµάδες.
Τηλ.2310/711562, 6979/169426.

Πωλούνται 2 πόρτες µεγάλες µε τζάµια για τζιπ Renegade
-Wrangler. Τιµή 500€. Τηλ.
6937/226036.

Πωλούνται µπάλες άχυρο µεγάλοι, τετράγωνοι µε 6 σχοινιά.
Τηλ.6995/758174.
Πωλούνται σανός βρώµης προς
0,16 λεπτά το κιλό, τριφύλλι προς
0,23 λεπτά το κιλό, χορτοτρίφυλλα
και τσαΐρια προς 0,15 λεπτά το κιλό ή ανταλλάσσονται µε πρόβατα.
Πωλείται βρώµη για
Τηλ.6945/204250.

σπόρο.

Πωλείται σποροδιαλογέας (τριόρι ανατολικής Γερµανίας διπλό).
Τηλ.6937/313613.
Πωλείται θεριζοαλωνιστική µηχανή Deutz Fahr 1630. Τηλ
.6932/372270.

Πωλείται τρακτέρ Fiat
µε Ευρωπαϊκή καµπίνα.
6972/307674.

640
Τηλ.

Πωλείται καρούλι ποτίσµατος
F90, F63, F75. Τηλ.6972/307674.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ
Πωλείται τρακτέρ Stayer 8110, µε
6.000 ώρες, σε καλή κατάσταση, µε
σπαρτική Vekam, άροτρο, βαρύ και
ελαφρύ καλλιεργητή, λιπασµατοδιανοµέα και ραντιστικό καινούργιο
700 κιλών. Τηλ.6943/457861.

Πωλείται αγροτικό 4Χ4 Ford
Ranger, µαύρο, τετράπορτο, πετρέλαιο, 2.400kw, µοντέλο 2008,
162.000χλµ, ζάντες αλουµινίου και
full extra, δερµάτινα καθίσµατα, σε
άριστη κατάσταση. Τιµή 12.500€.
Τηλ.6972/502780.
Πωλούνται άξονες για τρέιλερ (στρέψεως µε φρένα).
Τηλ.6972/307674.
Πωλείται Ποµόνα 4άρα 90 µέτρα.
Τηλ.6972/307674.
Πωλείται κλαδευτικό
Τηλ.6972/307674.

800άρι.

Πωλούνται αλέτρια 1υνο, 2υνο,
3υνο, 4υνο, 7υνο και 8υνο.
Τηλ.6972/307674.
Πωλείται σπαρτική δισκοσβάρνα.
Τηλ.6972/307674.
Πωλείται άµαξα
Τηλ.6972/307674.

για

άλογο.

Πωλείται αγροτικός ελκτήρας (ρεµούλκα) Goldoni 714 χωρίς φρέζα. Τιµή 1.500€. Περιοχή Κορινθία.
Τηλ.6987/876761.
Πωλούνται πρέσα Welger 530,
µε σκοινί, σβάρνα Ζορµπά 32άρα
και χορτοκοπτικό Krone πλάτους κοπής 2,80µ. αναρτώµενο.
Τηλ.6982/551234.
Πωλείται 4υνο τσάνιο
Τηλ.6982/551234.

Agrenda

53

Ο Πηνειός είναι
πηγή ανάπτυξης

Πωλούνται ταΐστρες µονές. Τιµή
100€ έκαστη. Περιοχή Μεσολογγίου. Τηλ.6949/375021.

Πωλείται κοπτικό συρόµενο Ταρρούπ, πλάτος κοπής 2,80 καθαρό,
σε άριστη κατάσταση. Τιµή 3.500€.
Τηλ. 6937/226036.
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Στο «Νείλο» της Θεσσαλίας αρμόζει ένα διαχρονικό,
επιστημονικά και τεχνολογικά καταρτισμένο σχέδιο
ΡΕΠΟΡΤΑΖ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΣΧΑΛΗΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
«Ότι είναι ο Νείλος για την Αίγυπτο είναι και ο Πηνειός για τη Θεσσαλία, γι’ αυτό πρέπει να φτιάξουµε όλοι µαζί ένα επιστηµονικά και
τεχνολογικά πλήρως καταρτισµένο σχέδιο, ώστε η ανεκτίµητη αυτή
φυσική του κληρονοµιά να παραδοθεί στις επόµενες γενιές αναλλοίωτη και ενταγµένη σε ένα ισχυρό πλαίσιο προστασίας. Ένα σχέδιο που να µετατραπεί σε ισχυρό
εργαλείο δηµιουργίας νέων αναπτυξιακών οριζόντων για τη Θεσσαλία προς όφελος της τοπικής
και εθνικής οικονοµίας» τόνισε
ο πρόεδρος της ΠΕ∆ Θεσσαλίας
Γ. Κωτσός κατά την οµιλία του, µε
την οποία κήρυξε την έναρξη των
εργασιών του ∆ιεθνούς Συνεδρίου «Πηνειός Ποταµός: Πηγή ζωής και ανάπτυξης στη Θεσσαλία».
Το συνέδριο διοργανώθηκε το διήµερο Παρασκευή 2 και Σάββατο3
Νοεµβρίου στο ξενοδοχείο Imperial
Λάρισας από την ΠΕ∆ Θεσσαλίας µε
τη συνεργασία των ΤΕΕ (Κεντρικής∆υτικής Θεσσαλίας, Μαγνησίας) και
το παράρτηµα του ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Ελλάδας και τελούσε υπό την
αιγίδα των υπουργείων Αγροτικής

Κατά την τελετή έναρξης του συνεδρίου χαιρετισµούς απεύθυναν, µεταξύ άλλων, ο πρύτανης Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας
Ζήσης Μαµούρης, ο πρύτανης ΤΕΙ Θεσσαλίας Ξενοφών Σπηλιώτης και ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.

Νέα συνάντηση του Wine
Club Θεσσαλονίκη ‘96

Μέχρι τις 24 ∆εκεµβρίου
η εµπορία των ελάτων

Σεµινάριο γαστρονοµίας
µε φόντο τη Μεσσηνία

Αγάλµατα σε χωράφι
της Λοκρίδας Φθιώτιδας

Την Τετάρτη 21 Νοεµβρίου στις
20:00, η επόµενη συνάντηση του
Wine Club THESSALONIKI ’96
στο Met Hotel, µε θέµα τα
µονοποικιλιακά Ξινόµαυρα.
Οδηγός της βραδιάς η χηµικός
και δηµοσιογράφος οίνου Μαρία
Νέτσικα και η ειδικός
αµπελουργίας-οινολόγος Χαρούλα
Σπινθηροπούλου από την Αργατία.
Θα ακολουθήσει τυφλή γευστική
δοκιµή. Κόστος παρακολούθησης
µίας συνάντησης στα 20 ευρώ.

Από τις 29 Νοεµβρίου έως τις
24 ∆εκεµβρίου θα διαρκέσει
φέτος η περίοδος εµπορίας για
τα χριστουγεννιάτικα δέντρα,
σύµφωνα µε σχετική απόφαση που
δηµοσιεύθηκε στη ∆ιαύγεια. Όπως
κάθε χρόνο τα δέντρα αυτά,
ελάτης κατά κύριο λόγο,
προέρχονται στην πλειονότητά
τους από ιδιόκτητα αγροκτήµατα
παραγωγών, ακριβώς για τον
λόγο της εµπορίας τους κατά
την εορταστική περίοδο.

Με σεµινάριο (θεωρητικό και
πρακτικό σκέλος) στις 22
Νοεµβρίου συµµετέχει το Ίδρυµα
Καπετάν Βασίλη και Κάρµεν
Κωνσταντακόπουλου, σε
συνεργασία µε το Επιµελητήριο
Μεσσηνίας, στο φετινό Σχολείο
Τουρισµού Καλαµάτας (19-22/11).
Απευθύνεται σε στελέχη του
χώρου εστίασης-γαστρονοµίας.
Η συµµετοχή είναι δωρεάν και
απαιτείται προεγγραφή στο τηλ.
27210-62218/email: info@mcci.

Αγρότης στην περιοχή της
Λοκρίδας Φθιώτιδας ενώ φύτευε
ελιές στο κτήµα του, χτύπησε
αντικείµενο που διαπίστωσε ότι
ήταν άγαλµα. Ειδοποίησε την
Αρχαιολογική Υπηρεσία που
απέκλεισε το σηµείο και
πραγµατοποίησε ανασκαφή η
οποία έφερε στο φως κοµµάτια
πιθανόν από τέσσερις κούρους
της αρχαϊκής περιόδου και µέρος
νεκροταφείου που χρονολογείται
από τον 5ο-2ο αιώνα πΧ.

Ανάπτυξης και Τροφίµων, Υποδοµών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας και υπό την επιστηµονική αιγίδα του Πανεπιστηµίου
Θεσσαλίας και του ΤΕΙ Θεσσαλίας.
Οι επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής, που θα υποστούµε τα επόµενα, δύσκολα χρόνια κάνουν ακόµη µεγαλύτερη τη σηµασία του
νερού στην περιοχή, υπογράµµισε
ο κεντρικός οµιλητής, επίτιµος διευθυντής Γενικής ∆ιεύθυνσης Πε-

Αργοπορία
Τη χρόνια αργοπορία για
αξιοποίηση των νερών του
Πηνειού σχολίασε ο οµότιµος
καθηγητής ΑΠΘ Ι. Γκανούλης

ριβάλλοντος Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υπεύθυνος για θέµατα Κυκλικής Οικονοµίας και Νησιωτικότητας, Γιώργος Κρεµλής. Ο κ. Κρεµλής ανέφερε µεταξύ άλλων ότι κατεύθυνση της Ευρώπης αποτελεί η
τιµολόγηση του νερού προκειµένου να διατηρηθεί ως αγαθό και
τα απορρίµµατα στερεά και υγρά
θα πρέπει να λογίζονται ως προϊόντα και να τυγχάνουν την ανάλογη αξιοποίηση και επιβράβευση σε
όσους τα ανακυκλώνουν.

12άρι.

Πωλείται ξηραντήριο καλαµποκιού
και ρυζιού, συνεχούς ροής για 10 τόνους την ώρα. Τηλ.6944/722686.
Πωλείται άροτρο 4υνο Kverneland
και
φρεζοσκαλιστήρι.
Τηλ.
6979/957956.
Πωλείται φορτωτάκι µεσαίας κατηγορίας για κτηνοτροφική χρήση.
Τηλ.6976/141565.
Πωλείται κρεοπωλείο µε ψυγείο
χωρητικότητας 10 κυβικών, ψυχώµενη µηχανή, ζυγαριά µε Ζ, βιτρίνα 3 µέτρα και 2 κούτσουρα. Τιµή
5.500€. Τηλ.6974/136751.
Πωλείται άροτρο 4υνο αναστρεφόµενο Kverneland, και µία φυτοσπαρτική Rekor. Τηλ.6945/204250.
Πωλείται
675136.

καρούλι.

Τηλ.

6982/
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ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV
ΑΘΛΗΜΑ

ΩΡΑ

Σάββατο 10 Νοεµβρίου

ΣΤΟ
ΠΑΡΑ

Ποδόσφαιρο (Σούπερ λιγκ)
ΑΕΛ-ΠΑΣ Γιάννινα

17:15

Nova sports 1

Λεβαδειακός-ΟΦΗ

19:30

Novasports 2 HD

∆ύσκολα για ΑΕΚ, ΠΑΟΚ

Μπάσκετ (Μπάσκετ λιγκ)
ΑΕΚ-Χολαργός

18:00

Μία χαραµάδα ελπίδας έµεινε
µόνο στην ΑΕΚ για πρόκριση στο
Γιουρόπα Λιγκ, µετά την ήττα από
την Μπάγερν. Πολύ δύσκολη έγινε
και η υπόθεση πρόκρισης για τον
ΠΑΟΚ στους «32» του Γιουρόπα
µετά τη νέα ήττα που γνώρισε από
τη Βιντεοτόν. Τα πάντα πάντως θα
κριθούν στην 5η και προτελευταία
αγωνιστική των ευρωπαϊκών
διοργανώσεων που ξεκινά στις 27
Νοεµβρίου.

Cosmote Sport 4 HD

Κυριακή 11 Νοεµβρίου
Ποδόσφαιρο (Σούπερ λιγκ)
ΑΕΚ-Ατρόµητος

5’

15:00

Novasports 2 HD

Μπάσκετ ( Μπάσκετ λιγκ)
Ολυµπιακός-Λαύριο Aegean Cargo 17:00

Cosmote sport 4 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ λιγκ)
ΠΑΟΚ-Παναιτωλικός

17:15

Novasports 3 HD

Ολυµπιακός-Παναθηναϊκός

19:30

Novasports 1 HD

18:45

Cosmote sport 5 HD

Φόρµουλα
Βραζιλία

Έχει κάτι από
Ολυμπιακούς
Λαμπερός φέτος ο κλασικός Μαραθώνιος
ΤOY ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Όλα παίζουν ακόμα
στο Τσάμπιονς Λιγκ
Σε όµιλο «φωτιά» έχει εξελιχθεί το 3ο γκρου του
Τσάµπιονς Λιγκ. Μετά το 1-1 της Νάπολι µε την Παρί
Σεν Ζερµέν και την ήττα της Λίβερπουλ από τον
Ερυθρό Αστέρα (2-0) στο Βελιγράδι. Άγγλοι και
Ιταλοί έχουν από έξι βαθµούς, πέντε έχουν οι Γάλλοι,
τέσσερις οι Σέρβοι. «Παίζουν» όλοι για τις θέσεις που
οδηγούν στην επόµενη φάση και όποιος αντέξει.

Με µελωδίες του µουσικοσυνθέτη
Γιώργου Θεοφάνους και δυνατές
παρουσίες πρώην πρωταθλητών
θα ανοίξει φέτος η αυλαία του αυθεντικού Μαραθωνίου, που διοργανώνεται για 36η φορά τη Κυριακή
11 Νοεµβρίου στους δρόµους της
Αθήνας, µε εκκίνηση από το Παναθηναϊκό Στάδιο.
Σχεδόν 55.000 συµµετέχοντες καθώς και πολλοί τηλεθεατές µέσα από τον σταθµός της ΕΡΤ θα έχουν
την ευκαιρία να βιώσουν όλα όσα
θα συµβούν στο Καλλιµάρµαρο πριν
αλλά και µετά την εκκίνηση του µεγαλύτερου δροµικού γεγονότος.

Κενυάτες και Αιθίοπες αναµένεται
να πρωταγωνιστήσουν, όπως είναι ο
Γκαντίσα Σουµιές µε ρεκόρ 2:11.46
και ο συµπατριώτης του Αθίοπας Αλεµπασέου Γουέιλ µε 2:09.40. ∆εν
θα ξεχωρίσουν µόνο οι παραπάνω
όµως αφού τη λίστα των επαγγελµατιών συµπληρώνουν οι Έλληνες Γκελαούζος, Θεοδωρακάκος,
Μερούσης, Ευαγγελίδης και από
γυναίκες οι Πετρουλάκη, Τζιατζιά,
∆αγκλή και ∆ηµάκη.
Τις πρωινές και απογευµατινές
ώρες, κατά τη διάρκεια του κυρίως
αγώνα δρόµου των 42 χιλιοµέτρων
αλλά και των άλλων µικρότερων διαδροµών οι κεντρικές αρτηρίες της
Αθήνας θα είναι φυσικά κλειστές
για την διεξαγωγή του Μαραθωνίου.

Πάει Κρήτη η Εθνική
Να δώσει τα τελευταία µατς που
της αποµένουν στα πλαίσια του
Nations League στο Παγκρήτιο
στάδιο εξετάζουν οι ιθύνοντες της
Εθνικής Οµάδας Ποδοσφαίρου.
Παράλληλα, αναµένονται και
πολλές αλλαγές από το νέο
τεχνικό της οµάδας Άγγελο
Αναστασιάδη στα µατς που
έρχονται µε Φινλανδία (15/11) και
Εσθονία (18/11) στη συνέχεια.

Με Γιάννινα η ΑΕΛ
Με συγκρατηµένη αισιοδοξία πως
αυτή τη φορά θα κατακτήσει τους
τρεις βαθµούς, για να βελτιώσει τη
βαθµολογική της θέση, η ΑΕΛ
προετοιµάζεται για τον αγώνα µε
µε τον ΠΑΣ Γιάννινα, στην έδρα
της (17.15). Παιχνίδι που θα
διεξαχθεί στο πλαίσιο της 10ης
αγωνιστικής του πρωταθλήµατος
της Σούπερ Λιγκ και παρουσιάζει
µεγάλο ενδιαφέρον, καθώς οι
«βυσσινί» θέλουν να επιστρέψουν
στα νικηφόρα αποτελέσµατα.

AgroNews.gr

Τώρα startups
κανναβοφέτας
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Με αστέρες του αθλητισµού παρόντες ο Κλασικός Μαραθώνιος σελ. 54 • Λίγες οι ελπίδες πρόκρισης για ΑΕΚ και ΠΑΟΚ σελ. 54

Βιετνάμ
η Formula
Ο υπογραφές έπεσαν και η
Formula πατάει για 4η φορά στην
Ασία µετά τη πίστα της
Σιγκαπούρης, της Κίνας και της
Ιαπωνίας. Η υπό κατασκευή πίστα
στο Ανόι του Βιετνάµ περιµένει
τον πρώτο αγώνα του παγκόσµιου
πρωταθλήµατος να διεξαχθεί,
αφού Liberty Media (κατέχει τα
εµπορικά δικαιώµατα της
Formula) και κυβέρνηση του
Βιετνάµ συµφώνησαν σε όλα για
το 2020. Το πρώτο γκραν πρι
στη χώρα θα λάβει χώρα 12
χιλιόµετρα µακριά από το
Βιετνάµ. Αξίζει να σηµειώσουµε
ότι αυτή είναι η πρώτη συµφωνία
µεταξύ εκτελεστικής επιτροπής
της Formula και της Liberty
Media, αφού η τελευταία
ανέλαβε πρόσφατα τα καθήκοντα
στο µεγαλύτερο µηχανοκίνητο
άθληµα στον κόσµο. Μέχρι την
εκκίνηση, αυτό που αποµένει
είναι να ολοκληρωθεί η πίστα και
τα µονοθέσια να αρχίσουν να
ουρλιάζουν στην άσφαλτο.

Η ΤΡΥΠΙΑ ΒΑΡΚΑ
Αυτά είναι. Fast and furious
οι ελεγκτικές αρχές της Βάθη - που
να πάρουν και το νέο αυτοκινητικό
στόλο (leasing) - οι οποίες µπλόκαραν την εισαγωγή 15 φορτίων ρυζιού προέλευσης τρίτων χωρών, που έφεραν υπολείµµατα φυτοπροστατευτικών πάνω από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια (MRLs) στην Ε.Ε. Τα αποτελέσµατα των
ελέγχων, αναφέρει, η «σεµνή» ανακοίνωση
του υπουργείου της πλατείας είναι όχι για να
«τροµοκρατήσουν το καταναλωτικό κοινό, αλλά για την ολοκληρωµένη ενηµέρωσή του»...
Αλήθεια, για την πολυθρύλητη υπουργική απόφαση για τους ελέγχους στο
γάλα που αποκάλυψε η Αgrenda, τι περιµένουν και έχουν ερµητικά τα στόµατα και
δεν την βγάζουν στη διαβούλευση; Φοβούνται µη πάθουν κανένα κακό, όπως µε την
εξισωτική και εκεί οι κτηνοτρόφοι δεν θα
«∆υστυχώς, οι ροδείξουν έλεος.
δακινοπαραγωγοί γίνονται για ακόµη µια
φορά στο ίδιο έργο θεατές. Φαίνεται ότι και
ο νέος Υπουργός «ζήλωσεν την δόξαν» του
προκατόχου του. Και ενώ µε την ανάληψη
των καθηκόντων του είχε δηλώσει εµφαντικά ότι «τα προβλήµατα είναι γνωστά, δεν είναι ώρα για καταγραφή, αλλά για λύσεις»,
επιλέγει να βαδίσει στο δρόµο που χάραξε
ο κύριος Αποστόλου! ∆ηλαδή, αντί για λύ-

σεις… συσκέψεις επί συσκέψεων!», λέει ο
βουλευτής Καρασµάνης επαναφέροντας το
θέµα των αποζηµιώσεων για τις ζηµιές του
Ιουνίου του 2017 και του εµπάργκο.
Συστήνει δε, να ακολουθήσει τα 17...
βήµατα που έγιναν επί των ηµερών του
στη Βάθη και καταγράφονται σε 17 ∆ελτία Τύπου, τα οποία δεν έλαβε υπόψη του
ο Βαγγέλης στέλνοντας το φάκελο... ταχυδροµικώς, ατεκµηρίωτο, µε φυσικό επακόλουθο την απόρριψή του από την ΚοΕγκρίνει λέει ο Σταύρος µε
µισιόν.
545.000 ευρώ την επιχορήγηση της Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης Α.Ε για την
κάλυψη των δαπανών εκκαθάρισης των υποχρεώσεών της. Ακριβή και στην εκκαθάΗ ιστορία µε την ΑΓΡΟρισή της!
ΓΗ ΑΕ ξεκίνησε το 1998, όταν η κυβέρνηση του ΠαΣοΚ αποφάσισε να την ιδρύσει
ώστε να συµβάλει στη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της αγροτικής οικονοµίας. Όµως
ούτε καν..., αφού έκτοτε λειτούργησε ως
«µαγαζί» για ρουσφετολογικές προσλήψεις...µέχρι το 2010, οπότε και είχε ξεκινήσει η προσπάθεια συγχωνεύσεων – καταργήσεων οργανισµών του δηµοσίου. Η
κατάργησή της πάντως, βούτυρο στο ψωµί της µηχανοπαρέας... O ΓΥΛΟΣ

Η υπομονή νικά
Από τον πρόχειρο στάβλο των
30 αγελάδων, σε δύο µονάδες µε
αυτοµατοποιηµένα αρµεκτικά, ξύστρες
και ταΐστρες των 250 ζώων. Το επόµενο
λογικό βήµα για την κτηνοτροφική µονάδα
που επισκεφτήκαµε είναι η ενασχόληση
µε το βιοαέριο. Περισσότερα στο Profi
Νοεµβρίου που κυκλοφορεί.

Έπαυλη χωρίς
Γιάννη…
Απόφαση µιας βραδιάς για τον
Γιάννη Αντετοκούµπο ήταν η
αγορά µιας έπαυλης στις ΗΠΑ
αξίας 1,8 εκατοµµυρίων
δολαρίων. Το θηριώδες σπίτι του
Αντετοκούµπο ανήκε στον µέχρι
πρότινος συµπαίκτη του, Μίρζα
Τελέτοβιτς. Το σπίτι βρίσκεται
στην περιοχή Γουισκόνσιν των
Ηνωµένων Πολιτειών και
συγκεκριµένα στο Ρίβερ Χιλς. Οι
ανέσεις που παρέχει πολλές.
Μεταξύ αυτών διαθέτει τεράστιες
κρεβατοκάµαρες και πισίνα.

ΡΑΣΤΩΝΗ ΤΟΥ CACIANO GENZ

Η ποιότητα ζωής πολλές φορές έρχεται από τα αγροκτήµατα, που προσφέρουν ηρεµία και απόλυτη γαλήνη. Ο συγκεκριµένος πίνακας
ζωγραφικής αντιπροσωπεύει αυτό ακριβώς, απεικονίζοντας απλά και χαρισµατικά την οµορφιά του αγρού, όπως την αποδίδει ο καλλιτέχνης.

Α1 | 21

Σάββατο 10 & Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2018

ΜΕ ΜΙΑ
ΜΑΤΙΑ

Γλύφει τα 80 σεντς
η αγορά βάμβακος

X

ρηµατιστηριακά, η αγορά πάει να
δοκιµάσει πάλι τα 80 σεντς αλλά
δυσκολεύεται, καθώς το δολάριο
έχει αποδυναµωθεί. Στην ελληνική αγορά, στα 81 σεντς παραδοτέα έκλεισε
ο τελευταίος διαγωνισµός στην Αίγυπτο, µε
τιµή που χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα χαµηλή,
καθώς σήµερα αντιστοιχεί σε σχεδόν 1,5
σεντς κάτω από τις τιµές ∆εκεµβρίου ‘18.
Εξαγωγές στα 200 ευρώ ο τόνος FOB λιµάνι µας για τα χαµηλής ποιότητας σιτάρια και στα 215 ευρώ για τα ποιοτικά σηµειώνονται στην ελληνική αγορά. Ο καιρός
δεν βοηθά τις νέες σπορές ενώ ακούγεται
µείωση των εκτάσεων της τάξης του 10%.

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
04/10

11/10

18/10

24/10

01/11

08/11
218

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα
ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

76,46

76,80
77,92
2,67
2,60

2,70

78,99

76,86

78,96

2,64

2,66

2,74

230

222

222

222

222

222

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

215

218

218

220

220

220

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

179

179

179

178

178

178

189,9

189,9

186,5

186,5

186,5

186,5

340,60

364,60

379,60

380,00

351,70

353,60

861,4

849,2

879,2

854,2

872,0

882,0

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)
ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

210
208

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

216
214
212
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ΒΑΜΒΑΚΙ

ΚΡΙΘΑΡΙ

KΑΛΑΜΠΟΚΙ

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
230

84.00

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
Εξτρα
παρθένο

180

210

2.000

82.00

200

220

81.00

1.500
160

180

78.00

Βιοµ/νικοί
άσοι

170

190

210

80.00

Παρθένο

1.000

150

200
170

76.00
190

74.00
72.00

180

IOYN

78,96

ΝΟΕ

08
IOYN

Το βαµβάκι προσπαθεί να φτάσει
τα 80 σεντς ανά λίµπρα, κάτι που
αναµένεται να επιτύχει λόγω
αδύναµου δολαρίου.

222
¤/τόνος

IOYΛ

σέντς/λίµπρα

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

08
IOYΛ

08
ΑΥΓ

08
ΣΕΠ

08
ΟΚΤ

08
ΝΟΕ

Καµία αλλαγή στη τιµή του
το σκληρό σιτάρι στη λίστα
της Φότζια, επιβεβαιώνοντας
εκτιµήσεις για σταθεροποίηση.

150

500

140

160

0

130

08
IOYN

178
¤/τόνος

08
IOYΛ

08
ΑΥΓ

08
ΣΕΠ

08
ΟΚΤ

08
ΝΟΕ

Αµετάβλητη η τιµή για το
καλαµπόκι στις αγορές της Ευρώπης,
το οποίο δείχνει να προσαρµόζεται
στις τιµές του σκληρού.

08
IOYΛ

186,5
¤/τόνος

08
ΑΥΓ

08
ΣΕΠ

08
ΟΚΤ

08
ΝΟΕ

Στα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια
το κριθάρι διαπραγµατεύεται
µε αµετάβλητη τιµή τις
τελευταίες εβδοµάδες.

08
ΟΚΤ

γροτικού Συνεταιρισµού Αγίων Αποστόλων Παναγιώτη Μπατσάκη.

Με σταθερές τιµές συνεχίζονται οι πράξεις στη Λακωνία και την Ερµιονίδα, οι
οποίες για το έξτρα παρθένο κυµαίνονται από τα 3,70 µέχρι τα 4,10 ευρώ το
κιλό. Ωστόσο στα περισσότερα σηµεία
της χώρας ο δάκος και το γλοιοσπόριο
σε συνδυασµό µε τις υψηλές θερµοκρασίες έχουν αφήσει το στίγµα τους
στη φετινή παραγωγή.
«Όσο µπαίνουµε στην νέα ελαιοκοµική περίοδο ενώ δεν βρίσκονται εύκολα ποιοτικά ελαιόλαδα φέτος, ευελπιστούµε πως το επόµενο δεκαήµερο θα φτάσουµε άνετα στα 3,80 ευρώ
το κιλό τουλάχιστον», αναφέρει στην
Agrenda, ο πρόεδρος του ∆Σ του συνεταιρισµού «Θερµασία ∆ήµητρα», Κωνσταντίνος Μέλλος.
Την ίδια ώρα, στην περιοχή της Νότιας Λακωνίας η παραγωγή -η οποία
έχει µπει πλέον και στην ποικιλία της
κορωνέικης- διατηρεί τα 4,10 ευρώ το
κιλό, σύµφωνα µε τον Πρόεδρο του Α-

Η Ισπανία διατηρεί φέτος χωρίς καµία αµφιβολία τα ηνία στο παιχνίδι των
διεθνών τιµών ελαιολάδου, λόγω της
µεγάλης της παραγωγής. Το ρυθµό
στη φετινή εµπορική περίοδο δίνουν
από τη µια το µειωµένο καταναλωτικό
ενδιαφέρον στο εσωτερικό της χώρας
της Ιβηρικής, και από την άλλη η ανάγκη για ποιοτικό ελαιόλαδο σε µεγάλες
ποσότητες από την πλευρά της Ιταλίας.
Η τελευταία µάλιστα, είναι δεσµευµένη τόσο από τις δικές της εσωτερικές ανάγκες, τις οποίες φέτος, λόγω
µέτριας ποιοτικά και µικρής ποσοτικά
παραγωγής θα δυσκολευτεί να καλύψει, όσο και από τα συµβόλαια που έχουν κλείσει εδώ και µήνες οι µεγάλες ιταλικές εταιρείες του κλάδου, τα
οποία αδυνατούν ακόµα και σήµερα να
εκπληρώσουν. Μάλιστα, αυτές τις µέρες Ιταλοί αγοραστές βρίσκονται στην

Σηµαντικά προβλήµατα
λόγω ασθενειών αντιµετωπίζουν ειδικά οι ορεινές
περιοχές του νοµού

Ιταλοί αγοραστές βρίσκονται στην
Ισπανία προς αναζήτηση ελαιόλαδου.

Ισπανία και φαίνονται διατεθειµένοι να
πληρώσουν 3,50 και 3,70 ευρώ το κιλό για καλό ελαιόλαδο είτε φετινό είτε περσινό, το οποίο ωστόσο δεν µπορούν να βρουν.
Σε αυτό συµβάλει και ο κακός καιρός στην Ισπανία, αφού οι βροχοπτώσεις άφησαν κατά τρεις εβδοµάδες πίσω τη συγκοµιδή. Ταυτόχρονα, αξίζει
να σηµειωθεί πως σύµφωνα µε ισπανικά µέσα ενηµέρωσης, τα αγουρέλαια αναµένεται φέτος να είναι µειωµένα κατά 10 έως και 12%. Στόχος των
Ισπανών φέτος είναι αφενός η αύξηση
των εξαγωγών, αφετέρου η προσαρµογή των τιµών ώστε να είναι ικανοποιητικές µεν, για τους παραγωγούς συµφέρουσες δε, για τους καταναλωτές.

Ώρα αποτίµησης των απωλειών στο βαµβάκι από τους τυφώνες
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΒΑΜΒΑΚΟΣ

ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

ΝEA ΥOΡKH
Οι τιµές ∆εκεµβρίου ‘18 ενισχύονται, προεξοφλώντας
πιθανή περικοπή παραγωγής για την αµερικανική
σοδειά. Οι τυφώνες των προηγούµενων µηνών θα
αποτιµηθούν στη νέα έκθεση προσφοράς-ζήτησης
βάµβακος, ενώ αναµένεται µείωση της παραγωγής και
των προσφερόµενων ποσοτήτων. Κάτι τέτοιο δίνει
κίνητρο στις τιµές να δοκιµάσουν ξανά τα 80 σεντς. Τα
κλωστήρια δραστηριοποιούνται µόνο για χαµηλές
τιµές, γι’ αυτό και η αγορά δείχνει σηµαντική αντίσταση
όποτε πλησιάζει τα 75 σεντς. Η Κίνα εξακολουθεί και
αντιδρά µουδιασµένα στις αγορές προσµένοντας µια
λύση στον «περιβόητο» εµπορικό πόλεµο µε τις ΗΠΑ.

11/01/2018 79.03
11/02/2018
Πωλήσεις βάµβακος σηµειώνονται µόνο
όταν η τιµή 78.79
είναι
11/05/2018
πραγµατικά ανταγωνιστική και εναρµονισµένη µε τα 78.87
11/06/2018
77.43
διεθνή επίπεδα. Εκτός από το Πακιστάν,
πρόσφατα και
η
11/07/2018
Αίγυπτος αγόρασε µέσω διαγωνισµού
ποσότητες στα78.87
81
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

σεντς παραδοτέα σε λιµάνι τους, επίπεδα που
αντιστοιχούν σε τιµή 77,50 σεντς τιµή επί αυτοκινήτου,
που σήµερα είναι σχεδόν 1,5 σεντς κάτω από τις τιµές
∆εκεµβρίου ’18. Παράλληλα, λόγω της βελτίωσης της
ισοτιµίας της τουρκικής λίρας, εµφανίστηκαν µερικά
τουρκικά κλωστήρια στην αγορά µας, χωρίς να γίνουν
σηµαντικές πωλήσεις. Οι εµπορικοί οίκοι διαµορφώνουν
µια αγορά στο 1 σεντ πάνω από τις τιµές Μαρτίου ‘19.

05
NOE

Καλύτερα του αναµενόµενου
κινείται, όπως όλα δείχνουν,
η αγορά στις επιτραπέζιες
ελιές, καθώς η ζήτηση
παραµένει ισχυρή, ενώ οι
αποδόσεις των ελαιώνων
υπολείπονται σηµαντικά.
Ειδικά στην ελιά Χαλκιδικής,
όπου η παραγωγή φέτος
ήταν λιγότερη από τη µισή,
οι µεταποιητικές µονάδες που
δραστηριοποιούνται στο
προϊόν έδειξαν από την
αρχή τη διάθεσή τους να
καλοπληρώσουν το προϊόν
(µέχρι 1,60 ευρώ). Άλλωστε
η χαµηλή καρπόδεση
οδηγούσε εξ αρχής σε
µεγάλο µέγεθος καρπών, κάτι
το οποίο άφηνε περιθώρια
και στους βιοµήχανους να
κάνουν παιχνίδι. Αυτό το
οποίο δυσκολεύει πάντως
τα πράγµατα είναι η
«αποθεµατοποίηση» την
οποία επιχειρούν πολλοί
παραγωγοί, κάτι το οποίο
αντιβαίνει στο γράµµα του
νόµου και δυσκολεύει πολύ
τη δουλειά των µεταποιητών.

ΜΕΣΣΗΝΙΑ

Αύξηση τιµών στις εξαγωγές
επιδιώκουν οι Ισπανοί

29
ΟΚΤ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΛΙΑ
ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΚΑΛΑ
ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΜΕΓΕΘΗ

Συγκρατηµένη αισιοδοξία για αύξηση των τιµών στο ποιοτικό προϊόν, µέσα στις επόµενες µέρες
Καθυστερεί λόγω βροχοπτώσεων να βγει στις αγορές η Ισπανία, ενώ οι Ιταλοί ακόµα ψάχνονται
gogos@agronews.gr

22
ΟΚΤ

Ανοδική φαίνεται πως είναι η τιµή
για το ελαιόλαδο, που µάλιστα
στις ευρωπαϊκές αγορές πωλείται
κυρίως περσινό.

2,74
¤/κιλό

∆ιψά για ελαιόλαδο µε χαµηλή οξύτητα η αγορά
ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ

15
ΟΚΤ

EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
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Πέµπτη
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Παρασκευή ∆ευτέρα

02/11

05/11

Τρίτη

06/11

Τετάρτη

07/11

07/11/18
Μήνας

Κλείσιµο

Μεταβολή

Δεκέμβριος '18

78,96

+1,53

Μάρτιος '19

80,57

+1,30
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Πιάνουν τιµή οι µεγαλόκαρπες Ελπίδα και Νήσος,
αλλά µετριάζει το όφελος η Tuta Absoluta

Οι παραγωγοί πωλούν στα 70 λεπτά, όταν πέρυσι η τιµή δεν ξεπέρασε τα 60 λεπτά
ΤOY ΧΡ. ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
diamantopoulos@agronews.gr

«Οι τιµές στις ντοµάτες θερµοκηπίου των ποικιλιών Ελπίδα και
Νήσος, που βρίσκονται στην παραγωγή τον τελευταίο µήνα είναι καλές, όµως στην τσέπη µας
δεν µένει ευρώ, αφού η παραγωγή είναι µικρή, λόγω των ζηµιών
που προκαλεί η Tuta Absoluta».
Τα παραπάνω ανέφεραν στην
Agrenda παραγωγοί από όλη τη
χώρα, προθέτοντας ακόµα ότι η
φυτοπροστασία που απαιτείται για
την καταπολέµηση του εντόµου
είναι τόσο απαιτητική, µε αποτέλεσµα να αυξάνεται το κόστος της
καλλιέργειας και να εξανεµίζονται ουσιαστικά τα όποια έσοδα.
«Τον τελευταίο µήνα που έχει
ξεκινήσει η συγκοµιδή της θερµοκηπιακής ντοµάτας (ολοκληρώνεται τον Γενάρη) των ποικιλιών Ελπίδα και Νήσος, οι τιµές
κυµαίνονται από 60 έως 80 λεπτά το κιλό (πέρυσι την αντίστοιχη περίοδο οι τιµές κυµάνθηκαν
στα 30 µε 60 λεπτά). «Είναι µια
καλή χρονιά όσον αφορά τις τιµές, αλλά τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε από τις προσβολές της Tuta Absoluta είναι τόσο
µεγάλα που στη ουσία δεν µπορούµε να πούµε ότι βγάζουµε κέρδος, µιας και η παραγωγή µας είναι κατά πολύ µειωµένη από τα
αναµενόµενα», δηλώνει χαρακτηριστικά στην Agrenda ο παραγωγός και πρόεδρος του Κηπευτικού Συνεταιρισµού Πρέβεζας ∆ηµήτρης Καββαδάς.
Ο ίδιος προσθέτει ότι για τους

ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΗΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ
(ΛΕΠΤΑ/ΚΙΛΟ)

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

2018

2017

30  60

30%

60  80

56
3.000 ΕΥΡΩ
Το κόστος παραγωγής ανά
φυτό φτάνει το 1,5 ευρώ,
δηλαδή τα έξοδα ανέρχονται
στα 3.000 ευρώ το στρέµµα

παραγωγούς που κάνουν δύο
καλλιέργειες και µετά τον Ιούνιο
µπαίνουν ξανά σε φυτεύσεις, το
πρόβληµα µε τις προσβολές από τον συγκεκριµένο εχθρό της
επιτραπέζιας ντοµάτας είναι ακόµα µεγαλύτερο και οι φροντίδες για φυτοπροστασία πρέπει
να είναι πιο εντατικές.
Εν τω µεταξύ, µείωση αποτυπώνεται και στις εκτάσεις καλλιέργειας γεγονός που επίσης συνδέεται µε τα προβλήµατα που δηµιουργεί η Tuta Absoluta. Οι παραγωγοί µας εξηγούν ότι πλέον
-και δεδοµένων των οικονοµικών

συνθηκών στον πρωτογενή τοµέα- δεν ρισκάρουν όταν το κόστος παραγωγής ανά φυτό φτάνει το 1,5 ευρώ, δηλαδή τα έξοδα ανέρχονται στα 3.000 ευρώ το
στρέµµα. Θα κάνουν κάτι άλλο.
Να σηµειωθεί ότι στην παραγωγή αυτής της περιόδου κυριαρχεί στις φυτεύσεις-σε ποσοστό που αγγίζει το 90% το υβρίδιο «Ελπίδα» (καλοκαιρινές φυτεύσεις). Κάτι αντίστοιχο, σύµφωνα µε όσα αναφέρουν οι παραγωγοί που καλλιεργούν θερµοκηπιακή επιτραπέζια ντοµάτα, δεν συµβαίνει σε καµία άλλη εποχή µε κανένα άλλο υβρίδιο. «Για τις φυτεύσεις του Γενάρη δεν υπάρχει αντίστοιχο κυρίαρχο υβρίδιο. Με απλά λόγια δεν
έχουµε βρει την… Ελπίδα του Γενάρη», αναφέρει χαρακτηριστικά
ο ∆ηµήτρης Ζωγόπουλος, εκπρόσωπος της εταιρείας Γεωργική Ανάπτυξη στη Μεσσηνία.

ΜΕΧΡΙ 80 ΛΕΠΤΑ
Οι τιµές για τις ποικιλίες
θερµοκηπιακής ντοµάτας
Ελπίδα και Νήσος κυµαίνονται από 60 έως 80 λεπτά
το κιλό, όταν πέρυσι την
αντίστοιχη περίοδο ήταν στα
30 µε 60 λεπτά

Σύµφωνα µε τον ίδιο, «η επιλογή των ποικιλιών είναι θεµελιώδης. ∆ίνουµε βάση στη µεγαλόκαρδη (beef) ντοµάτα. Όχι ότι δεν
υπάρχει ανάγκη και για άλλες. Θα
µπορούσαµε να µπούµε στη λογική να έχουµε περισσότερα σπεσιαλιτέ προϊόντα (βελανίδια), αλλά
όπως διαπιστώσαµε πέρυσι, παρά
το γεγονός ότι υπάρχει µια τάση
προς αυτά, αν κολλήσει η αγορά
τότε δεν κινούνται καθόλου, ενώ
η beef θα πουληθεί έστω και µε
χαµηλότερη τιµή όταν στην αγορά υπάρχει πρόβληµα».
Τέλος ο ∆ηµήτρης Ζωγόπουλος έκανε αναφορά και στα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν επιχειρήσεις σαν τη δική του, που
δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τοµέα σηµειώνοντας
ότι «αυτή τη στιγµή το κόστος φορολογικής συµµόρφωσης απέναντι στο κράτος φτάνει το 67%. Με
αυτά τα δεδοµένα, τα περιθώρια
µας για κέρδος είναι ασφυκτικά.
Οι ισορροπίες ώστε να κρατηθεί
αυτή η δουλειά σε κερδοφορία
είναι πολύ λεπτές».

Βγαίνουν στη γύρα οι τοπικοί µύλοι,
πριν ανέβει το σκληρό µε το νέο έτος
Με τιµές στα 19 µε 20 λεπτά και
χαµηλότερο ρίσκο, ενόψει µιας πιθανής ανόδου, προτίθενται αυτό
το διάστηµα και πριν τη νέα χρονιά να προχωρήσουν σε αγορές
οι τοπικοί µύλοι. Κι αυτό γιατί οι
εκτάσεις τη νέα σεζόν θα είναι µειωµένες, ενώ και το ξεκίνηµα δεν
δείχνει καλό λόγω καιρού. Σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι τα αποθέµατα θα λιγοστεύουν, οι µύλοι

θα θελήσουν να µπουν µε υψηλά
στοκ στη νέα σεζόν, µε τη σκέψη
ότι αν αγοράσουν νωρίτερα µπορεί και να αποφύγουν µια πιθανή
αύξηση των τιµών αργότερα. Σηµειωτέον ότι τώρα γνωρίζουν την
ποιότητα που αγοράζουν.
Όσον αφορά τις πράξεις, στη
Θεσσαλία ακόµα κυµαίνονται στα
19 µε 20 λεπτά το κιλό στον παραγωγό για τα ποιοτικά σιτάρια. Να

σηµειωθεί ότι είναι γεγονός πως
οι τιµές το τελευταίο διάστηµα δεν
µεταβάλλονται σχεδόν καθόλου,
κάτι που φαίνεται και στα ιταλικά χρηµατιστήρια. Πάντως, µετά
και τις πρόσφατες εξαγωγές, µε
τις οποίες έφυγαν αρκετές ποσότητες, από το νέο έτος υπάρχει η
ψυχολογία στην αγορά πως δύσκολα θα δούµε τιµές χαµηλότερες των σηµερινών.

Agrenda
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ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ
ΟΙ ΝΕΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
ΕΝΩ ΚΑΙ Ο ΚΑΙΡΟΣ
∆ΕΝ ΒΟΗΘΑΕΙ

O

ι εξαγωγές σκληρού σίτου συνεχίζονται σταθερά
στην ελληνική αγορά µε
τις τιµές στα ίδια επίπεδα
των 200 ευρώ ο τόνος FOB για τα χαµηλής ποιότητας και στα 215 ευρώ ο
τόνος FOB για τα ποιοτικά. Προσφάτως έχουν εµφανιστεί και Τούρκοι αγοραστές, χωρίς όµως να πληρώνουν
κάτι το ξεχωριστό. Όσο πλησιάζουµε
στις νέες σπορές εντείνονται οι ανησυχίες των παραγωγών, δεδοµένου
ότι σε πολλές περιοχές τα χωράφια
δεν είναι έτοιµα λόγω έλλειψης βροχοπτώσεων. Να σηµειωθεί ότι το πρόβληµα είναι εντονότερο σε περιοχές
της Μακεδονίας. Παράλληλα, οι νέες
εκτάσεις υπολογίζονται λιγότερες από τις περσινές,
καθώς αρκεΤOY ΓΙΑΝΝΗ
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ τοί από τους
papadogiannis@
παραγωγούς
agronews.gr
δεν έµειναν ικανοποιηµένοι από τις απολαβές της προηγούµενης σεζόν.
Στα σκληρά σιτάρια, στη νέα λίστα
της Φότζια δεν σηµειώθηκαν αλλαγές. Για τα ποιοτικά σιτάρια µε ειδικό βάρος 78 kg/hl, υαλώδη 70%
και πρωτεΐνη 12,5% η τιµή αποθήκης παραγωγού κυµαίνεται στα 217222 ευρώ ο τόνος. Για τα µεταβροχικά (βρεγµένα) µε ειδικό βάρος 77-78
kg/hl η τιµή βρίσκεται στα 205-210
ευρώ ο τόνος, ενώ για χαµηλότερο
βάρος 75/76 kg/hl στα 195-200 ευρώ ο τόνος. Η καλύτερη (τοπ) ποιότητα από τον Καναδά προσφέρεται στα
265 ευρώ ο τόνος στην Ιταλία αλλά
χωρίς ιδιαίτερο αγοραστικό ενδιαφέρον. Αντίστοιχα, στη Γαλλία η έλλειψη ζήτησης έχει διατηρήσει τις τιµές
στα χαµηλά επίπεδα των 205 ευρώ ο
τόνος παραδοτέα σε γαλλικό λιµάνι.
Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο τα
µαλακά σιτάρια πραγµατοποιούν ήπιες συνεδριάσεις χωρίς ιδιαίτερη µεταβλητότητα, ενώ αναµένεται η νέα
έκθεση προσφοράς και ζήτησης δηµητριακών. Οι ενδιάµεσες εκλογές
στις ΗΠΑ δεν είχαν κανένα σηµαντικό αντίκτυπο στην αγορά των σιτηρών, οπότε και τώρα αναµένοντα οι
πρώτες αντιδράσεις στη φυσική αγορά. Στο ίδιο µοτίβο κινήθηκε και
η Γαλλία, διατηρώντας τις τιµές σε
επίπεδα άνω των 200 ευρώ ο τόνος
για τα συµβόλαια ∆εκεµβρίου ‘18.
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Περαιτέρω πίεση στο πριµ επί των χρηµατιστηριακών τιµών, παρά τις «τακτικές» Τραµπ ενόψει µιας διαφαινόµενης λύσης στον εµπορικό πόλεµο ΗΠΑΚίνας, σηµαντικές δυσκολίες ρευστότητας από εκκοκκιστές και πιθανές καθυστερήσεις στην πληρωµή των παραγωγών, καταγράφονται το τελευταίο
διάστηµα στο βαµβάκι. Χρηµατιστηριακά η αγορά παραµένει ακόµα περί τα 80 σεντς ανά λίµπρα, ενώ το δολάριο διατηρείται στο 1,14 έναντι του ευρώ.

∆υνατό ανοδικό φινάλε «βλέπει» η αγορά βάµβακος
1

ΤΑ 80 ΣΕΝΤΣ δοκιµάζει η αγορά βάµβακος, αν και µε αποδυναµωµένο δολάριο, µε τους αναλυτές να εκφράζουν µια συγκρατηµένη αισιοδοξία
ως προς τον τερµατισµό του εµπορικού πολέµου ΗΠΑ και Κίνας. Οι κλώστες θα χαίρονταν ιδιαίτερα αν ήξεραν πως σύντοµα θα µπορούν να αγοράσουν ξανά τα αµερικανικά βαµ-

βάκια χωρίς έξτρα δασµό (25%). Μάλιστα, κάποιοι αναλυτές θεωρούν ότι ένας από τους λόγους που οι κλώστες στην Κίνα δεν είναι τόσο δραστήριοι όσο αναµενόταν είναι επειδή υπολογίζουν την επιστροφή του
αµερικανικού στην αγορά τους, αν
και πάντα δίνουν προτεραιότητα στην
τοπική τους παραγωγή.

3

ΜΕ ∆Ε∆ΟΜΕΝΟ εν τω µεταξύ ότι οι
ενδιάµεσες εκλογές στις ΗΠΑ έγιναν, τώρα µένει να φανεί πώς θα
αντιδράσουν οι αγορές από την
ερχόµενη εβδοµάδα. Οι αναλυτές
περιµένουν να δουν αν όλο αυτό
το έκανε ο Αµερικανός πρόεδρος
Τραµπ για επικοινωνιακούς λό-

γους ή όντως «µαγειρεύεται» µια
συµφωνία. Να σηµειωθεί ότι αυτή
τη στιγµή η αγορά ενισχύεται, αλλά αυτό οφείλεται στη νέα έκθεση
του USDA, η οποία αναµένεται να
µειώσει την αµερικανική παραγωγή, καθώς θα συνυπολογίσει τις απώλειες από τους τυφώνες.

5

ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ µας, πλησιάζουµε στις
πληρωµές του σύσπορου στους παραγωγούς και φαίνεται πως οι εκκοκκιστές που δεν έχουν µεγάλη ως καθόλου χρηµατοδότηση από τις τράπεζες θα χρειαστεί να πουλήσουν άµεσα. Η ρευστότητα είναι µεγάλο θέ-

µα και εντείνεται όσο καθυστερούν
οι φορτώσεις. Εν τω µεταξύ, µε δυσκολία φορτώνεται ο βαµβακόσπορος, ο οποίος πάντα στις αρχές της
σεζόν δίνει λύσεις ρευστότητας. ∆εν
είναι απίθανο, έτσι, εκκοκκιστές να
αναβάλουν για αργότερα πληρωµές.

2

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ µε τον Τραµπ, φαίνεται πως το tweet του, το οποίο και εκτόξευσε τα χρηµατιστήρια είχε µόνο παροδικό αντίκτυπο στην αγορά των εµπορευµάτων. Οι αναλυτές, αλλά και η… ιστορία θεωρούν
πως αυτός είναι ο τρόπος µε τον οποίο συνήθως κινείται ο Αµερικανός πρόεδρος, στριµώχνοντας δη-

λαδή τον αντίπαλό του οικονοµικά
προκαλώντας σηµαντικά προβλήµατα σε µεγάλους κλάδους. Κατόπιν,
µε το που έρθει ο αντίπαλος στα µέτρα του βρίσκει έναν τρόπο να κάνει
τη συµφωνία του. Κι επειδή στη φυσική αγορά το αµερικανικό βαµβάκι είναι ελαφρά «κολληµένο», θεωρείται πιο πιθανό το σενάριο λύσης.

4

ΓΕΓΟΝΟΣ είναι ότι βρισκόµαστε στο
πάνω εύρος του καναλιού που κινούνται το τελευταίο διάστηµα οι τιµές ∆εκεµβρίου ’18, µε την αγορά
να αναµένει ένα δυνατό ανοδικό
φινάλε. Πάντως, στη φυσική αγορά διατηρείται η πίεση της αποκαλούµενης βάσης (πριµ) επί των χρη-

µατιστηριακών τιµών. Ο τελευταίος
διαγωνισµός στην Αίγυπτο έκλεισε
στα 81 σεντς παραδοτέα σε λιµάνι
τους, δηλαδή 1,56 ευρώ το κιλό, επίπεδα τα οποία θεωρούνται ιδιαίτερα χαµηλά, αφού αντιστοιχούν
σε σχεδόν 1,5 σεντς κάτω από τις
αντίστοιχες τιµές ∆εκεµβρίου ‘18.

6

ΥΠΟ ΑΥΤΕΣ τις συνθήκες, ο αγοραστής που θα µπορέσει να εγγυηθεί
γρήγορη πληρωµή θα πετύχει και
πιο δελεαστική τιµή. Να σηµειωθεί,
τέλος, ότι στις αµέσως επόµενες συνεδριάσεις λήγουν τα συµβόλαια ∆εκεµβρίου ’18, µε το ενδιαφέρον µε-

τατίθεται στον Μάρτιο ‘19. Η πρώτη
εικόνα δείχνει να διαµορφώνεται
µια αγορά µε το πριµ στο 1 σεντ ανά
λίµπρα επί των τιµών Μαρτίου για
τις λευκές ποιότητες, γεγονός που
επιτείνει την πίεση στο πριµ, αν και
το χρηµατιστήριο κρατιέται ψηλά.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΛΙΜΠΡΑ

2018
ΤΙΜΕΣ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
2019
ΤΙΜΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

78,96

80,57

71-77
ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΛΙΜΠΡΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΠΑ
ΕΚΑΤ. ∆ΕΜΑΤΙΑ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

19,76 18,41

ΕΚΤΙΜΗΣΗ USDA

TWEET ΤΡΑΜΠ

Κέρδισε την προσοχή των αγορών
αλλά όχι την εμπιστοσύνη τους
Επόµενη κίνηση του Ντόναλντ Τραµπ, µετά την ανακοίνωση της συνοµιλίας που είχε µε τον Κινέζο οµόλογό του σε
καλό κλίµα, ήταν να ζητήσει από το υπουργικό του συµβούλιο να ετοιµάσει ένα πιθανό ντηλ, το οποίο θα παρουσιάσει στη συνάντηση G20 στην Αργεντινή από τις 30 Νοεµβρίου µέχρι την 1η ∆εκεµβρίου. Το ντηλ αυτό θα σηµάνει την ανακωχή του εµπορικού πολέµου.
Η είδηση είχε ανάµεικτες αντιδράσεις, µε ορισµένους
αναλυτές να αντιλαµβάνονται την εξέλιξη ως ένα θετικό
σηµάδι και άλλοι να το βλέπουν ως άλλο ένα κόλπο του
Τραµπ για να επηρεάσουν θετικά τη διάθεση των αγορών

πριν από τις µεσοπρόθεσµες εκλογές. «∆εν πιστεύω την ιστορία αυτή ούτε για ένα δευτερόλεπτο», δήλωσε ο Μήχαελ Έβερυ, επικεφαλής της έρευνας για τις χρηµατοπιστωτικές αγορές της Ασίας στην Rabobank στο Χονγκ Κονγκ.
«Αυτό φαίνεται να είναι ένας τέλειος τρόπος για να εξασφαλιστεί η συγκέντρωση των µετοχών στην ηµέρα των εκλογών, να βάλει τον Σι Τζινπίνγκ σε ένα κουτί από την άποψη του τι αναµένεται από αυτόν και στη συνέχεια να έχει
κάποιον να κατηγορήσει όταν η συµφωνία διαλυθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Το µόνο που ακούγαµε από τον Τραµπ
τους τελευταίους τρεις-τέσσερις µήνες ήταν δασµοί και περισσότεροι δασµοί. Αυτή είναι η πρώτη φορά που ακούµε
για θετική πρόοδο στις διαπραγµατεύσεις, και µάλιστα από
υψηλόβαθµα στελέχη», αναφέρει ο Τεντ Σάιφριντ, επικεφαλής σχεδιασµών στις αγροτικές αγορές για τη χρηµατιστηριακή εταιρεία Zaner Group στο Σικάγο. ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ
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ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
Πέµπτη 08/11
TZIΡΟΣ (εκατ. ¤)

640,67

640
635
630
625
620
615
610
605
Παρασκευή

02/11

∆ευτέρα

05/11

Τετάρτη

Τρίτη

07/11

06/11

Πέµπτη

08/11

Με οριακές απώλειες έκλεισε
το ΧA την Πέµπτη
Σε επιλεγµένους τίτλους και ειδικά στην Coca Cola,
στηρίχθηκε την Πέµπτη 8/11 το Χρηµατιστήριο
Αθηνών ώστε να απορροφήσει τις πιέσεις του profit
tankng και των στρατηγικών των short και να µη
χάσει έδαφος από την πρόσφατη αντίδραση που έχει
καταγράψει. Ειδικότερα, ο Γενικός ∆είκτης έκλεισε µε
οριακές απώλειες 0,01% στις 640,67 µονάδες, ενώ
την ίδια ηµέρα κινήθηκε µεταξύ των 638,87 µονάδων
(-0,29%) και 649,38 µον. (+1,35%). Ο τζίρος
διαµορφώθηκε στα 52 εκατ. ευρώ και ο όγκος ανήλθε
στα 33,7 εκατ. τεµάχια.

Top Movers

Ευρώ Μεταβολή %

ΙΛΥ∆Α Α.Ε

0,2360 21,65%

ΣΩΛΗΝ. Λ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε.1,440012,50%
ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.0,07259,85%
Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

0,1620 9,46%

ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡ. ΕΙ∆. ∆ΙΑΤ. ΑΒΕΕ

0,9500 6,74%

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε.

1,7600- 20,00%

FORTHNET Α.Ε.

0,1880- 19,66%

ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.

0,0905 - 17,73%

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. ΒΙΟΜ. ΕΠΕΞ.. ΞΥΛΟΥ0,2300- 17,27%
ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε.

0,5500- 16,67%

Ξένα Χρηματιστήρια
∆είκτης
W. Street
D. JONES-30
NASDAQ Comp
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50
Λονδίνο
FTSE 100
Φρανκφούρτη
DAX-30
Παρίσι
CAC-40
Ζυρίχη
SMI
Τόκιο
NIKKEI-225

Moνάδες Μεταβολή
26.180,30
0,00%
7.570,75 + 2,64%
3.242,26 -0,13%
7.146,15 +0,41%
11.557,74 -0,19%
5.130,60 -0,15%
9.105,03 +0,60%
22.486,92 +1,82%

Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα
FED
EKT

Επιτόκιο

Τιµή

Βασικό
1,5
Βασικό 0,00
Καταθέσεων - 0,40
ΒΡΕΤΑΝΙΑ
REPO RATE
0,75
ΙΑΠΩΝΙΑ Overnight Call Rate
0,1
ΕΛΒΕΤΙΑ
3M Libor (εύρος) -0,72
Ζώνη Ευρώ
EURIBOR-12M - 0,16
EURIBOR -1M - 0,37

Τελευταία
αλλαγή
23.08.2018
23.08.2018
23.08.2018
08.08.2018
10.07.2018
21.04.2018
21.08.2018
21.08.2018

O σπαγκο...
...ραμμένος
CAMPARI: Ο ιταλικός όµιλος
ποτών Campari ανακοίνωσε
αύξηση 6,6% σε ετήσια βάση
των οργανικών πωλήσεων στο
εννεάµηνο, έναντι της αύξησης 5,4%
που παρατηρήθηκε στο α΄ εξάµηνο,
κυρίως λόγω της ισχυρής ζήτησης για
το λικέρ Aperol. Οι πωλήσεις του
Aperol αυξήθηκαν 31% στο διάστηµα
Ιανουαρίου-Σεπτεµβρίου.

AB FOODS: Η Associated British Foods
ανακοίνωσε ότι η ανάπτυξη στην
πλειοψηφία των δραστηριοτήτων της,
αντιστάθµισε την πτώση στη µονάδα
ζάχαρης κατά τη χρήση 2018, αλλά
αναµένει αµετάβλητα κέρδη για το
επόµενο έτος. Η εταιρεία λιανικής και
τροφίµων ανακοίνωσε ότι τα λειτουργικά
κέρδη της διαµορφώθηκαν στις 1,34 δισ.
στερλίνες (1,74 δισ. δολάρια), υψηλότερα
1% σε σχέση µε το περασµένο έτος.
COCA-COLA HBC: Σταθερή ανάπτυξη
καταγράφει η Coca-Cola HBC AG,
ένας από τους µεγαλύτερους
εµφιαλωτές των σηµάτων της The
Coca-Cola Company, ανακοινώνοντας
αύξηση εσόδων σε ουδέτερη
συναλλαγµατική βάση, κατά 4,5% το
γ’ τρίµηνο του 2018. Οι όγκοι
πωλήσεων αυξήθηκαν κατά 4,2% στο
τρίµηνο, µε ισχυρές επιδόσεις να
καταγράφονται στις αναπτυσσόµενες
και τις αναδυόµενες αγορές.

ΕUROBANK: Σε συµφωνία για τη
µεταβίβαση της θυγατρικής της
Τράπεζας Πειραιώς στη Βουλγαρία,
Piraeus Bank Bulgaria AD (PBB), στη
θυγατρική της Eurobank στη
Βουλγαρία, Eurobank Bulgaria AD ή
Postbank, κατέληξαν οι Eurobank
Ergasias και Τράπεζα Πειραιώς. Το
τίµηµα της συναλλαγής ανέρχεται σε
75 εκατ. ευρώ.

Φρένο στην παγκόσμια
ανάπτυξη ως το 2020
Αποσύρεται το «Μade in China» στις ΗΠΑ
Συνεχίζεται η επιβράδυνση στην ευρωζώνη
Κλιµάκωση του εµπορικού πολέµου ΗΠΑΚίνας και πιθανότητα επιβράδυνσης της
παγκόσµιας ανάπτυξης κάτω από το 3%
τα επόµενα δύο χρόνια, προβλέπει ο οίκος αξιολόγησης Moody’s, o οποίος δεν
φαίνεται να πήρε... σοβαρά τα όσα είπε
στην µετεκλογική συνέντευξη τύπου ο
πρόεδρος Τραµπ. «Η Κίνα θα µας ξεπερνούσε σε δύο χρόνια ως οικονοµική δύναµη. Τώρα ούτε καν το προσεγγίζουν.
Η Κίνα εγκατέλειψε το σχέδιο «Made in
China 2025» γιατί το βρήκα πολύ προσβλητικό και τους το είπα», δήλωσε ο Αµερικανός πρόεδρος. Και πρόσθεσε: «Θα
προσπαθήσουµε να έρθουµε σε συµφωνία
µε την Κίνα διότι θέλω να έχω µια καλή
σχέση µε τον πρόεδρο Σι, όπως και έχω,
και συνολικά µε τους Κινέζους».
Η ανάπτυξη στην ευρωζώνη αναµένεται να επιβραδυνθεί τα επόµενα χρόνια

Παυλίδης

∆ίπλα στους δροµείς του 36ου
Αυθεντικού Μαραθωνίου της
Αθήνας η σοκολάτα Υγείας
Παυλίδη, ως Επίσηµος Χορηγός,
έβαψε ξανά τη µπλε γραµµή που θα
τους συνοδεύει την Κυριακή 11
Νοεµβρίου από την αφετηρία µέχρι
τον τερµατισµό, δείχνοντάς τους
τον δρόµο από το 1ο έως και το
42ο χιλιόµετρο.

καθώς το µπλοκ αντιµετωπίζει κινδύνους
από τις αµερικανικές οικονοµικές πολιτικές, τους ασαφείς όρους του Brexit και τις
αυξηµένες δηµοσιονοµικές δαπάνες, όπως για παράδειγµα της Ιταλίας. Στις φθινοπωρινές της προβλέψεις η Κοµισιόν σηµειώνει ότι η ευρωζώνη θα έχει ανάπτυξη 2,1% φέτος. Η επιβράδυνση θα συνεχιστεί και του χρόνου, όπου αναµένεται ανάπτυξη κατά 1,9%. Στο 1,7% το 2020. Για
την Ελλάδα, θεωρεί ότι τα πρωτογενή πλεονάσµατα θα είναι χαµηλότερα κατά 0,3%
(3,9%) του ΑΕΠ το 2019 και το 2020 εν συγκρίσει µε τις παραδοχές της κυβέρνησης
και κάνει λόγο για «συµβιβαστικό πακέτο». Ωστόσο εκτιµά, ότι θα υπάρξει αναπτυξιακή ώθηση µε το νέο µείγµα µέτρων
(µη περικοπή συντάξεων/παροχές) επιταχύνοντας το ΑΕΠ από ρυθµό 2% έως και
το 2020 σε ρυθµό 2,3% έως και το 2020.

MacDonald’s

Η Masterpiece Burgers Collection
περιλαµβάνει δύο burgers µε µοσχάρι
και κοτόπουλο αντίστοιχα που
δηµιουργούνται µε τη µυστική συνταγή
του γνωστού σεφ ∆ηµήτρη
Σκαρµούτσου και υπόσχονται γευστικές
εµπειρίες. Με την τρίτη αυτή
συνεργασία, η McDonald’s
επιβεβαιώνει την εµπιστοσύνη του
brand στην ελληνική αγορά.
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ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ
& ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ

Οι αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού
από ασκούντες αγροτική δραστηριότητα

Π

άγια περιουσιακά στοιχεία είναι εκείνα
τα στοιχεία (ενσώµατα, βιολογικά ή άυλα
- ιδιόκτητα ή µισθωµένα µε χρηµατοδοτική µίσθωση) τα οποία προορίζονται να
χρησιµοποιηθούν κατά τρόπο διαρκή για τους σκοπούς της οντότητας και αναµένεται
να αποφέρουν οικονοµικά οφέλη
πέραν της µιας ετήσιας περιόδου
(«Λογιστική Οδηγία » παρ. 18.1.1).
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: στα πάγια ανήκουν µηχανήµατα (αυτοκινούµενα, παρελΕπιχειρηµατίες
κόµενα), φορτηγά ιδιωτικής χρήσης
Οι επιχειρηµατίες που
(αγροτικά), αλλά και σταυλικές εέχουν και αγροτικά
γκαταστάσεις, στάνες, δέντρα, κλπ.
εισοδήµατα θεωρούνται
Η αποτύπωση και αναγραφή εως αγρότες κανονικού
νός παγίου, αλλά και η ανάλυση
καθεστώτος
και καταγραφή ποια είναι αυτά που
µπορούν να θεωρηθούν πάγια για
µία επιχείρηση, έχει γίνει µε τροµερή λεπτοµέρεια από πολλούς άλλους συναδέλφους πολύ καλύτεΠάγια
ρους από µένα, εξειδικευµένους
Στα πάγια ανήκουν
στο θέµα αυτό και δεν θα µπω στη
µηχανήµατα, αγροτικά
διαδικασία να προσπαθήσω να το
οχήµατα αλλά και
κάνω κι εγώ για µία ακόµη φορά.
σταυλικές εγκαταστάσεις
Θα επικεντρωθώ όµως στην αντιµετώπιση από την πλευρά των
αγροτών, τόσο του τι είναι πάγιο,
όσο και τι ζητάνε πολλοί από τους
συναδέλφους, αλλά και (δυστυχώς) τι κάνουν κάποιοι συνάδελφοι µου).
Να ξεκαθαρίσω καταρχήν, για µία ακόµη φορά,
ότι οι αποσβέσεις παγίου εξοπλισµού, µπορούν να
γίνουν από οποιονδήποτε ασκεί αγροτική δραστηριότητα, είτε αγρότη του ειδικού είτε αγρότη του
κανονικού καθεστώτος. Επισηµαίνω ότι οι επιχειρηµατίες, οι οποίοι έχουν και αγροτικά εισοδήµατα (ακόµη και ελάχιστα), αντιµετωπίζονται και θεωρούνται ως αγρότες του κανονικού καθεστώτος, αφού από την 01.01.17 υ-

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜ.
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
Φοροτεχνικός – Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο.Κ.
(Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελµατιών
Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονοµολόγων
Νοµού Καρδίτσας)

Γενική αρχή: Ο καθένας να
κοιτάει µόνο τη δουλειά του
Ξέρετε πολύ καλά τη γνώµη µου για τις
συζητήσεις του καφενείου: ο Α’ έκανε έτσι,
ο Β’ το έκανε αλλιώς και ο λογιστής του Γ’
αποφάσισε µε εκείνο τον τρόπο. Η κάθε
περίπτωση είναι διαφορετική και µοναδική.
Αυτό που είναι ίδιο σε όλες τις περιπτώσεις
όµως είναι ένα: µε τα φορολογικά ασχολούνται
οι Λογιστές-Φοροτεχνικοί. Κανείς άλλος.

ποχρεούνται πλέον να δηλώνουν ως δευτερεύουσες δραστηριότητες όλες τις αγροτικές καλλιέργειες ανεξαρτήτως τζίρου.
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 1Ο:
Ο αγρότης Α’ αγοράζει στις 01.01.17 σύστηµα αντιχαλαζικής προστασίας αξίας 10.000 ευρώ πλέον
ΦΠΑ 2.400 ευρώ. Η αγορά έγινε τµηµατικά µε δύο
ισόποσα τιµολόγια, αλλά αποτελεί το σύνολο της επένδυσης. Επί της συνολικής καθαρής αξίας του παγίου αυτού (γιατί πάγιο είναι), θα υπολογιστούν αποσβέσεις 10% και κάθε χρόνο θα καταχωρούνται στα
έξοδα του αγρότη, 1.000 ευρώ αποσβέσεις.
Πρόκειται για την πιο απλή µορφή αγοράς παγίου εξοπλισµού, η οποία και δεν επιδέχεται καµία διαφορετική αντιµετώπιση.
ΑΣ ∆ΟΥΜΕ ΤΩΡΑ ΠΩΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ.
Στο ίδιο παράδειγµα, υποδεικνύεται στον αγρότη να γίνει η αγορά µε τιµολόγια των 1.000 ευρώ +
ΦΠΑ, δηλαδή το ανωτέρω πάγιο θα το αγοράσει µε

10 τιµολόγια. Υποδείχθηκε στον αγρότη να αγοράσει το πάγιο µε τιµολόγια αξίας το καθένα κάτω από 1.500 ευρώ, διότι τα πάγια κάτω από 1.500 ευρώ καθαρή αξία, µπορούν να αποσβεστούν εξ ολοκλήρου στην ίδια χρήση.
Θα πρέπει εδώ να γνωρίζουν οι αγρότες ότι (όπως
έχω πει επανειληµµένως), µπορώ να καταχωρήσω
ό,τι θέλω, δεν σηµαίνει ότι αυτό θα γίνει και αποδεκτό στον έλεγχο. Ο σκοπός είναι να µπορείς να τεκµηριώνεις στην πράξη τις ενέργειές σου. Στο παράδειγµά µας το γεγονός ότι εκδόθηκαν 10 τιµολόγια
δεν σηµαίνει ότι µπορεί να αποσβεστεί κατευθείαν
το σύστηµα αντιχαλαζικής προστασίας, αφού τα πάντα εξαρτώνται από το είδος που κάθε φορά τιµολογήθηκε. Αν στο κάθε τιµολόγιο περιλαµβάνεται ένα
διαφορετικό είδος κάθε φορά (π.χ. την 1η φορά όλο
το δίχτυ, τη 2η φορά όλο το πλέγµα, την 3η φορά τα
παλούκια στήριξης κλπ), αυτό σηµαίνει ότι αν δεν έρθουν όλα µαζί να εγκατασταθούν, το πάγιο δεν µπορεί να γίνει παραγωγικό, άρα δεν µπορεί κάποιος να
ξεκινήσει να διενεργεί αποσβέσεις. Αντίθετα, αν σε
κάθε τιµολόγιο περιλαµβάνονται όλα τα απαραίτητα
για την κάλυψη µέρους του χωραφιού για το οποίο
προορίζεται και µπορεί να λειτουργήσει, προφανώς
και µπορεί να διενεργηθεί η απόσβεση.
Για µία ακόµη φορά, εµπλέκονται στο αντικείµενο µας άνθρωποι άσχετοι µε τα φορολογικά. Στον
πελάτη, ο οποίος ήρθε στο γραφείο να κάνουµε
τη δήλωση του ή να δούµε που βρισκόµαστε σε
θέµατα φόρου κλπ., δεν έχω κανένα δικαίωµα να
του υποδείξω πώς να ψεκάσει, πώς να ραντίσει και
πώς να σπείρει. Έχω βαρεθεί να λέω τα ίδια και τα
ίδια: το φθηνό κοστίζει ακριβά. Αυτό συµβαίνει όταν στην προσπάθεια να κερδίσεις πέντε φράγκα
(ή και δέκα λένε µερικοί), απευθύνεσαι στο φίλο
σου ο οποίος ήταν 40 χρόνια στην τράπεζα, αλλά
«έχει τελειώσει το Οικονοµικό, τα ξέρει αυτός είναι δικός µου άνθρωπος». Κι όταν τα κάνει σκ…
ο «φίλος», άντε µετά να βρεις την άκρη. Προσέξτε
τις επιλογές σας κύριοι, γιατί από αυτές κρίνεστε.

Επαγγελµατικοί λογαριασµοί
Μέχρι τις 12.12.18 πρέπει να δηλωθούν
οι λογαριασµοί που χρησιµοποιούνται
για την εξυπηρέτηση και τις συναλλαγές
που αφορούν τη δραστηριότητα του
καθενός. Θα επανέλθουµε µε
νεότερο άρθρο σχετικά.

MAKΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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Οι κατασχέσεις
που ξεσκέπασαν
τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Συνήγορος του Πολίτη σε έκθεσή του
επιρρίπτει σωρεία ευθυνών στον οργανισμό
ΤOY ΧΡ. ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
diamantopoulos@agronews.gr

Ένα σύνολο ευθυνών που βαρύνουν
τον Οργανισµό Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) περιγράφει σε έκθεση του µε τίτλο «Κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασµών για οφειλές προς το δηµόσιο», ο Συνήγορος του Πολίτη. Ειδικότερα η Ανεξάρτητη Αρχή έχοντας
διερευνήσει – όπως αναφέρει – σχετικές αναφορές, «τα πιστωτικά ιδρύµατα προβαίνουν σε κατασχέσεις αγροτικών ενισχύσεων και καλούν τους
παραγωγούς να προσκοµίσουν βεβαιώσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την προέλευση των ποσών και την υπαγωγή
αυτών στο ακατάσχετο. Ωστόσο ο Οργανισµός στην από 17/01/2017 ανακοίνωσή του δήλωσε ότι «…ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν γνωρίζει και δεν έχει καµία επιπλέον αρµοδιότητα που να αφορά
είτε την έκδοση βεβαιώσεων, είτε την
υποχρέωση ενηµέρωσης των Τραπεζών ή άλλων υπηρεσιών για τα ποσά
των παρακρατήσεων ή το ύψος των
ακατάσχετων ποσών…»
Ο Συνήγορος του Πολίτη επισήµανε στον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι το άρθρο
32 του νόµου 4314/2014 ορίζει ότι «…1.α) Οι προκαταβολές και οι ενδιάµεσες πληρωµές των δικαιούχων
για την υλοποίηση των πράξεων που
συγχρηµατοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα (…), δεν κατάσχονται, δεν υπόκεινται σε κανενός
είδους παρακράτηση και δεν συµψη-

φίζονται µε τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό ∆ηµόσιο ή
τα ασφαλιστικά ταµεία (…). Οι τελικές
πληρωµές των ανωτέρω δικαιούχων,
µετά την ολοκλήρωση του έργου, δύνανται να κατάσχονται, συµψηφίζονται, παρακρατούνται ή να αποδίδονται για λογαριασµό του δικαιούχου
και καταβάλλονται µε την υποχρεωτική προσκόµιση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας. Ο διατάκτης της πληρωµής
κατά την έκδοση της απόφασης έγκρισης πληρωµής ορίζει ρητά ότι
η ενίσχυση αυτή εµπίπτει στις ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου και αν
η πληρωµή αφορά προκαταβολή,
ενδιάµεση ή τελική πληρωµή…». Επίσης, στο από 23/01/2017 έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων («αναφορικά µε κατασχέσεις αγροτικών επιδοτήσεων») που υπογράφεται από τον Αναπληρωτή Γενικό ∆ιευθυντή Φορολογικής ∆ιοίκησης αναφέρεται
ότι «…Ακολούθως, σε περίπτωση επιβολής από το ∆ηµόσιο κατασχέσεων σε τραπεζικούς λογαριασµούς εις
χείρας πιστωτικών ιδρυµάτων ως τρίτων, στους οποίους συµπεριλαµβάνονται και ποσά κοινοτικών επιδοτήσεων ή χρηµατοδοτήσεων, ο φορέας της κατάθεσης (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), ο
οποίος γνωρίζει την προέλευσή της
καθώς και το είδος των ενισχύσεων,
οφείλει να ενηµερώνει τα πιστωτικά
ιδρύµατα για το ακατάσχετο αυτών
καθώς και για το νοµοθετικό πλαίσιο
που ρητά το προβλέπει…»

Οι πολίτες έθεσαν υπόψη της Αρχής ότι, λόγω οφειλών τους προς τη φορολογική διοίκηση ή τα
ασφαλιστικά ταµεία, τους παρακρατήθηκε το σύνολο ή τµήµα της βασικής ενίσχυσης.

Ακατάσχετο προτείνει
ο Συνήγορος του Πολίτη

Καταπέλτης
Η Ανεξάρτητη αρχή
ήταν καταπέλτης για τον
τρόπο που ο ΟΠΕΚΕΠΕ
διαχειρίζεται τις
αγροτικές ενισχύσεις

Πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη είναι να θεσπιστεί ακατάσχετο στη βασική ενίσχυση, το οποίο
να σχετίζεται µε το µέγεθος και εποµένως τις ανάγκες της αγροτικής εκµετάλλευσης. Το ύψος του
ορίου θα µπορούσε να αποτελεί
ποσοστό της αξίας των δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης. Όπως αναφέρει η σχετική έκθεση έγινε
αποδέκτης αναφορών (αρ. φακέλου 236806/2017, 239068/2017)
µε αντικείµενο την κατάσχεση της
βασικής ενίσχυσης.
Οι πολίτες έθεσαν υπόψη της
Αρχής ότι, λόγω οφειλών τους
προς τη φορολογική διοίκηση ή
τα ασφαλιστικά ταµεία, τους παρακρατήθηκε το σύνολο ή τµήµα
της βασικής ενίσχυσης. Επί του
ζητήµατος των κατασχέσεων των
αγροτικών επιδοτήσεων, η Ολοµέλεια του Νοµικού Συµβουλίου
του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) µε την αρ.
465/99 έκρινε µεταξύ άλλων ό-

τι: «∆εν υπόκεινται υπό προϋποθέσεις σε κατάσχεση επιδοτήσεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή χρηµατικές
ενισχύσεις που αποσκοπούν στην
υπό του δικαιούχου εις το µέλλον
ενέργεια συγκεκριµένης επένδυσης ή στην επίτευξη συγκεκριµένου έργου ή αποτελέσµατος, διότι
η επιδότηση αυτή θεωρείται «οιονεί δεσµευµένη» και δύναται να
χρησιµοποιηθεί µόνο για συγκεκριµένο σκοπό ή έργο.
Ως εκ τούτου δεν επιτρέπεται
η ελεύθερη διαχείριση της από
το δικαιούχο (π.χ. εκχώρηση),
αλλά ούτε και υπόκειται σε κατάσχεση ή συµψηφισµό, αφού
πρέπει να διατεθεί για την εκτέλεση του αναληφθέντος στα πλαίσια του σχετικού προγράµµατος
έργου. Το ίδιο ισχύει και προκειµένου περί ενδιάµεσων καταβολών που αποσκοπούν στη διατήρηση ή συνέχιση κάποιου κοινοτικού προγράµµατος».
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Οι ελληνικοί αγροτικοί συνεταιρισµοί
καλύπτουν µόλις το 1/5 της ελληνικής
παραγωγής, ενώ η δοµική τους
λειτουργία δεν εστιάζει στην επίτευξη
επιχειρηµατικών στόχων, αλλά σε µεγάλο
βαθµό περιορίζεται στη διανοµή των
επιδοτήσεων, δείχνει µελέτη
της Εθνικής Τράπεζας, στοιχεία της
οποίας παρουσίασε σε αγροτικό φόρουµ
στις Σέρρες η διευθύντρια Οικονοµικής
Ανάλυσης της ΕΤΕ ,Τζέση Βουµβάκη.

ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ
panagos@agronews.gr

Τριπλάσιες
αποδόσεις

αλά Νέα Ζηλανδία
χωρίς επιδοτήσεις
Αντλώντας εμπειρία από επιτυχημένα
παραδείγματα άλλων χωρών που εστίασαν
στο τρίπτυχο «τεχνολογία-αποτελεσματικοί
συνεταιρισμοί-branding», η Ελλάδα μπορεί να
κερδίσει το στοίχημα των υψηλών αποδόσεων
και της υπεραξίας στον αγροδιατροφικό
τομέα, τονίζει μελέτη της ΕΤΕ

Εντυπωσιακή, η περίπτωση της Νέας Ζηλανδίας, µιας
χώρας σε απόσταση από τις διεθνείς αγορές και σχετικά µικρής, η οποία συνδυάζοντας αποτελεσµατικά τους
τρεις προαναφερθέντες παράγοντες έχει επιτύχει, χωρίς τη χρήση επιδοτήσεων, σχεδόν 3,5 φορές υψηλότερη παραγωγικότητα γης σε σχέση µε την Ελλάδα. Αντίθετα, στην Ελλάδα, που στηρίχθηκε σε µεγάλο βαθµό
στις επιδοτήσεις και στην προσφορά χύµα προϊόντων,
η αγροτική παραγωγή αυξήθηκε κατά λιγότερο από 1%
ετησίως την τελευταία 25ετία µε αποτέλεσµα πλέον να
καλύπτει το 0,3% της παγκόσµιας παραγωγής από 0,8%
το 1993. Τα παραπάνω ανέφερε η Τζέση Βουµβάκη αναπληρώτρια διευθύντρια Οικονοµικής Ανάλυσης της
Εθνικής Τράπεζας, στο πρόσφατο Agribusiness forum
στις Σέρρες, επικαλούµενη στοιχεία από σχετική µελέτη
της ΕΤΕ, σύνοψη της οποίας παρουσιάζει η Agrenda, που
δείχνουν ότι η Ελλάδα, παρά τις διαρθρωτικές αδυναµίες,
αν εγκαταλείψει παθογένειες µπορεί να δηµιουργήσει
µια αλυσίδα αξίας στα τρόφιµα ύψους 12,2 δις ετησίως.

∆ιαρθρωτικές στρεβλώσεις
Ευνοηµένος από τα εγγενή φυσικά χαρακτηριστικά
της Ελλάδας, ο αγροτικός τοµέας είναι ένας από τους
βασικούς πυλώνες της οικονοµίας, συνεισφέροντας
2,9% στο ΑΕΠ (έναντι 1,2% κατά µέσο όρο στην Ευρώπη) και 14% στην απασχόληση (έναντι 5% κατά µέσο όρο στην Ευρώπη). Παράλληλα, η διεθνής συγκυρία ήταν εξαιρετικά θετική για τον κλάδο κατά την τελευταία
25ετία, µε την παγκόσµια ζήτηση να αυξάνεται µε ρυθµό 9% ετησίως και την Ευρώπη να παραµένει κυρίαρχη στη διεθνή αγορά τροφίµων (καλύπτοντας το 40%
των εξαγωγών παγκοσµίως). Ωστόσο, η έλλειψη συνεπούς στρατηγικής δεν επέτρεψε στον ελληνικό κλάδο

να αξιοποιήσει το αντικειµενικό συγκριτικό του πλεονέκτηµα και να εκµεταλλευτεί τη διεθνή ευκαιρία. Στηριζόµενη σε µεγάλο βαθµό στις επιδοτήσεις και στην
προσφορά χύµα προϊόντων, η ελληνική αγροτική παραγωγή αυξήθηκε κατά λιγότερο από 1% ετησίως την
τελευταία 25ετία (µόλις 0,3% ετησίως αν αφαιρέσουµε
τις επιδοτήσεις), µε αποτέλεσµα πλέον να καλύπτει το
0,3% της παγκόσµιας παραγωγής από 0,8% το 1993. Επιπλέον, ο βαθµός τυποποίησης στην Ελλάδα παραµένει χαµηλός (µε τη βιοµηχανία τροφίµων να προσφέρει προστιθέµενη αξία της τάξης του 40% στην ελληνική αγροτική παραγωγή, έναντι 70% κατά µέσο όρο στη
∆υτική Ευρώπη). Ως αποτέλεσµα, ο αγροτικός κλάδος
εµφανίζει εµπορικό έλλειµµα 1,2 δις. ευρώ το 2014 (ή
2,3 δις ευρώ αν ληφθούν υπόψη και οι καθαρές εισαγωγές πρώτων υλών όπως σπόροι, λιπάσµατα, ζωοτροφές), ενώ η ΕΕ συνολικά εµφανίζει εµπορικό πλεόνασµα 9 δις ευρώ. Στο νέο τεύχος περιοδικών εκδόσεων
της Εθνικής Τράπεζας για κλάδους της ελληνικής οικονοµίας, διενεργείται µια ανάλυση του παραπάνω ζητήµατος δοµηµένη γύρω από τέσσερα κρίσιµα ερωτήµατα:
Ποιοι παράγοντες κρατούν την ελληνική αγροτική
παραγωγή χαµηλά;
Τι πρέπει να γίνει για να εκµεταλλευτεί η Ελλάδα
τα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα;
Ποιο είναι το δυνητικό επίπεδο που µπορεί να φτάσει ο ελληνικός αγροδιατροφικός κλάδος;
Ποια είναι η ενδεδειγµένη στρατηγική για επιτυχηµένη απόβαση ελληνικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές;
Ξεκινώντας µε το πρώτο ερώτηµα, οι βασικές αδυναµίες που φαίνεται να περιορίζουν τις επιδόσεις του εγχώριου αγροτικού τοµέα συνοψίζονται στις εξής:
Η ελληνική αγροτική παραγωγή είναι κατακερµατισµένη σε πολύ µικρές εκµεταλλεύσεις οικογενειακού
χαρακτήρα (µέσο µέγεθος 4,8 εκτάρια, έναντι 12,5 εκτάρια σε άλλες µεσογειακές χώρες), γεγονός που αυξάνει
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ΑΓΡΟ∆ΙΑΤΡΟΦΗ

Περιθώρια ανάπτυξης
12,2 δις ευρώ ετησίως
Η υιοθέτηση διαρθρωτικών παρεµβάσεων εκτιµάται ότι θα ξεκλειδώσει την
ανεκµετάλλευτη δυναµική της Ελλάδας προσφέροντας σηµαντική στήριξη στην
οικονοµία. Συγκεκριµένα, βάσει υποδειγµάτων της ΕΤΕ σε παγκόσµιο δείγµα
σχεδόν 170 χωρών, εκτιµήθηκε ότι η αναβάθµιση της Ελλάδας σε ευρωπαϊκό
επίπεδο όσον αφορά (i) την τεχνολογία παραγωγής, (ii) το βαθµό τυποποίησης
των προϊόντων και (iii) τον τρόπο λειτουργίας των συνεταιρισµών θα µπορούσε να
αυξήσει την άµεση συνεισφορά του αγροδιατροφικού τοµέα στο ΑΕΠ κατά 9,1 δις
ευρώ ετησίως (3,6 δις µέσω αύξησης της παραγωγικότητας της ελληνικής γης και
5,5 δις µέσω αύξησης του βαθµού τυποποίησης των προϊόντων). Η αυξηµένη αυτή
δραστηριότητα θα οδηγούσε σε επιπλέον έµµεσο όφελος 3,1 δις ευρώ(σε τοµείς
όπως οι προµήθειες πρώτων υλών αγροτικής παραγωγής, συσκευασία τροφίµων
κ.α.), µε το συνολικό ετήσιο όφελος να προσεγγίζει τα 12,2 δις ευρώ (ή 6,9%
του ΑΕΠ) δηµιουργώντας δυνητικά περίπου 200.000 νέες θέσεις εργασίας.

το κόστος παραγωγής ανά µονάδα προϊόντος και παράλληλα περιορίζει τη διαπραγµατευτική δύναµη των
παραγωγών. Το πρόβληµα αυτό εντείνεται από το γεγονός ότι το µειονέκτηµα µεγέθους δεν έχει αντισταθµισθεί µε τη σύσταση αποτελεσµατικών συνεταιρισµών.
Οι ελληνικοί αγροτικοί συνεταιρισµοί καλύπτουν µόλις το 1/5 της ελληνικής παραγωγής (έναντι 40% κ.µ.ο.
στην Ευρώπη), ενώ η δοµική τους λειτουργία δεν εστιάζει στην επίτευξη επιχειρηµατικών στόχων αλλά σε µεγάλο βαθµό περιορίζεται στη διανοµή επιδοτήσεων.
Η χρήση νέων τεχνολογιών και
η καλλιέργεια βάσει επιστηµονικά
τεκµηριωµένων πρακτικών (π.χ.
γεωργία ακριβείας, χρήση βελτιωµένων σπόρων, δηµιουργία νέων ποικιλιών) είναι πολύ περιορισµένη στην Ελλάδα, καθώς (i)
οι επενδύσεις σε αγροτική έρευνα και ανάπτυξη αγγίζουν µόλις
τα 11 ευρώ/εκτάριο ετησίως (έναντι 33/ευρώ εκτάριο στην Ευρώπη) και (ii) οι Έλληνες
αγρότες έχουν χαµηλή επαγγελµατική κατάρτιση (7%
των εργαζοµένων στον αγροτικό τοµέα έχουν εξειδικευµένη εκπαίδευση, έναντι 50% κ.µ.ο. στην Ευρώπη).
Η ελληνική παραγωγή βασίζεται σε µεγάλο βαθµό
στις επιδοτήσεις (καλύπτουν το 22% της αξίας της αγροτικής παραγωγής έναντι 12% κ.µ.ο. στην Ευρώπη) και σε
σχετικά µικρό βαθµό στην προώθηση επώνυµων προϊόντων υψηλής προστιθέµενης αξίας (ενδεικτικό παράδειγµα το λάδι όπου τα 2/3 διακινούνται σε χύµα µορφή µε το αντίστοιχο ποσοστό στην Ιταλία µόλις στο 1/5).

Branded τρόφιµα που ξεχωρίζουν
Παρά το αναποτελεσµατικό περιβάλλον, ελπιδοφόρο είναι ότι υπάρχουν περιπτώσεις που κατάφεραν να αξιοποιήσουν τα δυνατά σηµεία της Ελλάδας

και να ξεχωρίσουν στη διεθνή αγορά. Συγκεκριµένα, µέσω της ανάλυσης των ελληνικών εξαγωγών
αγροτικών προϊόντων, σχεδόν το 70% αυτών είναι
προϊόντα που η Ελλάδα έχει συγκριτικό πλεονέκτηµα. Ωστόσο, ανάµεσα σε αυτά ξεχωρίζουν τρεις διακριτές κατηγορίες: Προϊόντα που κέρδισαν µερίδιο αγοράς στη διεθνή αγορά την τελευταία δεκαετία (24% των ελληνικών εξαγωγών), όπως οι ελιές, το γιαούρτι και το µέλι. Προϊόντα που «αγόρασαν» µερίδιο αγοράς στη διεθνή αγορά-δηλαδή
το πέτυχαν µέσω πολύ χαµηλών τιµών- την τελευταία δεκαετία (12% των ελληνικών εξαγωγών), όπως τα µήλα, τα µανταρίνια και οι φράουλες. Προϊόντα που έχασαν µερίδιο αγοράς
στη διεθνή αγορά την τελευταία
δεκαετία (33% των ελληνικών εξαγωγών), όπως το ελαιόλαδο,
τα πορτοκάλια και τα ροδάκινα.
Τα κοινά χαρακτηριστικά που συγκεντρώνουν τα
προϊόντα της πρώτης κατηγορίας σκιαγραφούν τη
βέλτιστη στρατηγική διείσδυσης στις διεθνείς αγορές: (i) τυποποιηµένα branded προϊόντα και (ii) εστίαση σε επιλεγµένες αναπτυγµένες αγορές (όπως οι
µεγάλες και µε υψηλό κατά κεφαλήν εισόδηµα χώρες της ευρωζώνης, το ΗΒ, οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία).

Επιτυχηµένα παραδείγµατα
Στοχεύοντας στον περιορισµό των στρεβλώσεων και
στην ανάδειξη των δυνατών σηµείων της Ελλάδας, το κρίσιµο ερώτηµα είναι να αναζητηθούν οι µεταρρυθµίσεις
υψηλής αποτελεσµατικότητας. ∆ιενεργώντας µια ανάλυση πολιτικών που έχουν εφαρµοστεί σε διάφορες χώρες,
συνάγεται ότι οι χώρες που εστίασαν στο τρίπτυχο «τεχνολογία - αποτελεσµατικοί συνεταιρισµοί – branding»

ανταµείφθηκαν µε εντυπωσιακά αποτελέσµατα. Για παράδειγµα, οι υψηλές δαπάνες σε έρευνα και ανάπτυξη
εκτόξευσαν την παραγωγικότητα γης σε χώρες όπως η
Ολλανδία και το Ισραήλ, οι αποτελεσµαστικοί συνεταιρισµοί εξασφαλίζουν πρόσβαση στις διεθνείς αγορές για
χώρες όπως η ∆ανία και η Φινλανδία, ενώ το επιτυχηµένο branding προϊόντων αποφέρει υψηλή προστιθέµενη
αξία σε χώρες όπως η Ιταλία και η Γαλλία. Έντυπωσιακό παράδειγµα αποτελεί η Νέα Ζηλανδία – µια χώρα σε
απόσταση από τις διεθνείς αγορές και σχετικά µικρή (όπως η Ελλάδα) – η οποία συνδυάζοντας αποτελεσµατικά τους τρεις προαναφερθέντες παράγοντες έχει επιτύχει, χωρίς τη χρήση επιδοτήσεων, σχεδόν 3,5 φορές υψηλότερη παραγωγικότητα γης σε σχέση µε την Ελλάδα.

Ισχυρή αλυσίδα αξίας
Υπό αυτό το πρίσµα ανάλυσης, οι κρίσιµες µεταρρυθµίσεις για τον αγρο-διατροφικό κλάδο στην Ελλάδα ώστε να αξιοποιηθεί η εγγενής δυναµική του επικεντρώνονται:
Στην αξιοποίηση των ευκαιριών που παρέχει η αναµορφωµένη ΚΑΠ για µια πιο επαγγελµατική προσέγγιση της αγροτικής παραγωγής µέσω (i) χαµηλότερης
εξάρτησης στις επιδοτήσεις και υψηλότερης έµφασης
στην αναβάθµιση της παραγωγικής διαδικασίας, (ii) ενίσχυσης της σύνδεσης πανεπιστηµίων και ερευνητικών κέντρων µε την αγροτική επιχειρηµατικότητα και
χρηµατοδότησης ερευνών µε πρακτική εφαρµογή για
την Ελλάδα (όπως η ανάπτυξη σπόρων) και (iii) βελτίωσης της κατάρτισης των αγροτών.
Σε µια επιχειρηµατική λειτουργία των αγροτικών συνεταιρισµών, µε διοικητικά συµβούλια που θα περιλαµβάνουν παραγωγούς, επιστήµονες και εµπορικά στελέχη.
Στην προώθηση προϊόντων ΠΟΠ καθώς και στην ανάπτυξη συνεργειών µε κλάδους όπως ο τουρισµός για
το αποτελεσµατικό branding των ελληνικών προϊόντων.

Μερίδια
αγοράς
Στα προϊόντα
που «κέρδισαν»
µερίδιο στη
διεθνή αγορά
την τελευταία
10ετία οι ελιές,
το γιαούρτι και
το µέλι, σε αυτά
που «αγόρασαν»
µερίδιο τα µήλα,
τα µανταρίνια
και οι φράουλες
και σ’ αυτά που
«έχασαν» το
ελαιόλαδο, τα
πορτοκάλια και
τα ροδάκινα
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Η ανάπτυξη των γενετικά τροποποιημένων καλλιεργειών είναι ένας τεχνολογικός τομέας όπου η Κίνα μοιάζει
λιγότερο πρόθυμη να ξεπεράσει την Αμερική, στον οποίο υπό το βάρος των δημόσιων αντιδράσεων έμεινε πίσω

Οι Μαοϊκές ιδεοληψίες κρατούν
πολύ πίσω τεχνολογικά την Κίνα
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΛΙΚΗ ΧΟΥΛΙΑΡΑ
Να καθησυχάσει ένα νευρικό ακροατήριο µε
το να επιµένει ότι η χώρα του µπορεί να τα καταφέρει µόνη της στην επιδίωξη για τεχνολογική υπεροχή προσπαθεί ο ηγέτης της Κίνας
Xi Jinping, εν µέσω του κλιµακούµενου εµπορικού πολέµου µε την Αµερική. «Ο κινεζικός
λαός πρέπει να αφήσει στην άκρη τις ψευδαισθήσεις και να στηριχτεί στον εαυτό του» είπε
τον Απρίλιο o Κινέζος πρόεδρος.
Ωστόσο, σύµφωνα µε άρθρο του Economist,
υπάρχει ένας τεχνολογικός τοµέας στον οποίο
η Κίνα εµφανίζεται λιγότερο πρόθυµη να ξεπεράσει την Αµερική: στην ανάπτυξη γενετικά τροποποιηµένων καλλιεργειών. Η Κίνα ήταν κάποτε παγκόσµιος ηγέτης στον χώρο, αλλά υπό το
βάρος των δηµόσιων αντιδράσεων τώρα έχει µείνει πολύ πίσω. Σε αντίθεση µε την Αµερική, η
Κίνα περιορίζει την εµπορική χρήση των γενετικά τροποποιηµένων ειδών σε µεγάλο βαθµό σε
καλλιέργειες που δεν προορίζονται για τροφή.
Το 2016, µετά από χρόνια αµφιταλάντευσης,
η κυβέρνηση εµφανιζόταν έτοιµη να επιτρέψει
ευρύτερη εισαγωγή γενετικά τροποποιηµένων
καλλιεργειών για τροφή. Σε έγγραφο που δηµοσιεύθηκε εκείνη τη χρονιά και αφορούσε τον
προγραµµατισµό σε βάθος πενταετίας, σηµειω-

Nature
Στην Κίνα κάτι περισσότερο
από 1 στους 10 βλέπει θετικά
τα γενετικά τροποποιηµένα
τρόφιµα, δείχνει έρευνα
του επιστηµονικού
περιοδικού Nature
νόταν ότι συγκεκριµένες ποικιλίες γενετικά τροποποιηµένου καλαµποκιού και σόγιας θα διατίθεντο προς εµπορική χρήση έως το τέλος της
δεκαετίας. Ωστόσο, χρειάζεται ακόµη να πειστεί
ο κόσµος να δεχθεί την ιδέα.
Μια έρευνα που δηµοσιεύθηκε φέτος στο σάιτ
του βρετανικού επιστηµονικού περιοδικού Nature,
διαπίστωνε ότι µόνο κάτι περισσότερο από ένας
στους δέκα συµµετέχοντες από την Κίνα έβλεπαν θετικά τα γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα.
Οι ανησυχίες δε φαίνεται να υποχωρούν, σηµειώνει το ρεπορτάζ του Economist.
Μαοϊστές και νεο-αριστεροί αντιτίθενται στα
γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα, εν µέρει επειδή ανησυχούν για το πόσο ασφαλή είναι,
αλλά κυρίως-εκτιµά το βρετανικό περιοδικό-επειδή φοβούνται ότι οι Αµερικανοί θα χρησιµοποιήσουν την υπεροχή τους στη γενετική µηχανική για να αποκτήσουν έλεγχο των διατροφι-

κών αποθεµάτων της Κίνας. Σε µια σιωπηλή αποδοχή της απήχησης αυτών των αριστερών θέσεων, ο Κινέζος πρόεδρος χρησιµοποιεί µαοϊκή
ρητορική, θεωρεί το περιοδικό. Πριν πέντε χρόνια παρότρυνε προς τον ανταγωνισµό µε όσους
καλλιεργούν γενετικά τροποποιηµένες σοδειές
διεθνώς, έκτοτε όµως δεν έχει εκφραστεί δηµόσια για το θέµα.
Την ίδια ώρα, στην Κίνα, διάφορα άσχετα µε
τις γενετικά τροποποιηµένες καλλιέργειες περιστατικά που σχετίζονται παρόλα αυτά µε τη διατροφική ασφάλεια, έχουν µειώσει την εµπιστοσύνη των πολιτών στην ικανότητα των αρχών να
ελέγξουν αυτά τα θέµατα.

Αργεί το όνειρο του...τζακ ποτ
Ο James Chen, διευθύνων σύµβουλος της
Origin Agritech, εταιρείας που εδρεύει στο Πεκίνο και παράγει σπόρους γενετικά τροποποιηµένου καλαµποκιού, έχοντας λάβει πριν καιρό επίσηµη έγκριση ασφάλειας είπε στο Economist ότι «Είχαµε δει ένα διευρυνόµενο ενδιαφέρον για
τα γενετικά τροποποιηµένα µέσα στην κυβέρνηση και νοµίζαµε ότι θα πιάναµε το τζακ ποτ. Η
κυβέρνηση ακόµα περιµένει, αλλά εγώ δεν µπορώ να περιµένω για πάντα».
Τον Οκτώβριο, µια επίσηµη εφηµερίδα του Κινεζικού υπουργείου Επιστήµης και Τεχνολογίας αντέκρουσε έκθεση που δηµοσιεύθηκε στην

επαρχιακή εφηµερίδα Heilongjiang Daily και
φιλοξενούσε την άποψη ενός λοµπίστα της βιοµηχανίας σόγιας, ο οποίος υποστήριζε ότι κορυφαίοι Κινέζοι ερευνητές είχαν καταλήξει στο
συµπέρασµα ότι η γενετικά τροποποιηµένη σόγια δεν ήταν ασφαλής. Αυτή η άποψη, υπογράµµισε η Science and Technology Daily, «είναι σοβαρά παραπλανητική και παραβιάζει µια ηθική
και νοµική κόκκινη γραµµή».
Κινέζοι αξιωµατούχοι, σύµφωνα µε το Economist,
έχουν την τάση να µη µιλούν για το πόσο εξαρτηµένη είναι ήδη η Κίνα από την εισαγόµενη γενετικά τροποποιηµένη σόγια που προορίζεται για
ζωοτροφή και το βρώσιµο λάδι σόγιας. Ο εµπορικός πόλεµος µε τις ΗΠΑ θα περιορίσει τις αγοραπωλησίες από αυτή τη χώρα, ωστόσο η Κίνα αναµένεται να καλύψει αυτή την έλλειψη µε
εισαγωγές από άλλες χώρες, όπως η Βραζιλία.
«Αυτό που θα έπρεπε να αναγνωρίζουν οι επιστήµονες είναι ότι αν είχαµε κάνει τα πράγµατα διαφορετικά πριν 10 µε 15 χρόνια, δεν θα
χρειαζόταν τώρα να στηριζόµαστε σε προµήθειες από το εξωτερικό. Ακόµη και αν ξεκινήσουµε
σήµερα, θα µας πάρει χρόνια για να καλύψουµε το χαµένο έδαφος» εκτίµησε ο Cao Cong, ακαδηµαϊκός στο Πανεπιστήµιο του Nottingham.
Το 1992, όταν η Κίνα επέτρεψε την παραγωγή ανθεκτικής σε ιούς καπνοκαλλιέργειας για
εµπορικούς λόγους, ήταν η πρώτη χώρα που το
έκανε σε οποιοδήποτε είδος γενετικά τροποποιηµένης σοδειάς.
Οι αξιωµατούχοι τότε προέβαλαν τον στόχο
παραγωγής του µεγαλύτερου µέρους ρυζιού, σιταριού και καλαµποκιού της χώρας µε γενετικά
τροποποιηµένα είδη έως το 2010. Τώρα ακόµη
και ο πιο µετριοπαθής στόχος που έθεσε το πιο
πρόσφατο πενταετές τεχνολογικό σχέδιο είναι
αµφίβολος, καταλήγει το Economist.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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Συνεχίζει τις εξαγορές
το «Κτήμα Βιβλία Χώρα»

Με τη δυναμική των ΟΠΑΠ Γουμένισσας του «Κτήματος Τίτου Ευτυχίδη»
Eπιχειρησιακό σε βάθος 5ετίας για την παραγωγή 50.000 φιαλών ετησίως
ΤOY ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

O αείµνηστος Τίτος
Ευτυχίδης.

Στην εξαγορά του «Κτήµατος Τίτου Ευτυχίδη», ενός µικρού οινοποιείου στο Κιλκίς, προχώρησε το
«Κτήµα Βιβλία Χώρα», προσθέτοντας ακόµη ένα
περιουσιακό στοιχείο στο ήδη πλούσιο ενεργητικό του, που θα του δώσει τη δυνατότητα να παράξει και κρασιά «ΟΠΑΠ Γουµένισσας».
Το επιχειρηµατικό «ντουέτο» των οινολόγων Βαγγέλη Γεροβασιλείου και Βασίλη Τσακτσαρλή, µετά
την απόκτηση, προ σχεδόν δύο ετών, του «Κτήµατος Κόκκαλη» στη Σκαφιδιά της Ηλείας και την ίδρυση, πέρυσι, του «Κτήµατος Μικρά Θήρα», στη
Θηρασιά της Σαντορίνης, επεκτείνει τη δράση του
πλέον και στην περιοχή του αµπελώνα της Γουµένισσας. Οι δύο πλευρές, όπως αποκάλυψε στην
Agrenda ο Βαγγέλης Γεροβασιλείου ολοκλήρωσαν
επιτυχώς τις διαπραγµατεύσεις και έδωσαν τα χέρια για την «αλλαγή σκυτάλης» στο ιδιοκτησιακό
καθεστώς του «Κτήµατος Τίτου Ευτυχίδη» το δεύτερο δεκαήµερο του Οκτωβρίου.
Το νέο απόκτηµα του «Κτήµατος Βιβλία Χώρα»

ιδρύθηκε το 1974 από τον αείµνηστο Τίτο Ευτυχίδη, βρίσκεται λίγο έξω από τη Γουµένισσα σε κτήµα 100 στρεµµάτων, µε επισκέψιµο οινοποιείο χωροθετηµένο στους πρόποδες του Πάικου, µέσα σε
πλατάνια και οξιές, δίπλα στο γνωστό, από την αρχαιότητα, ποταµό Σείριο και κοντά στο χωριό Κάρπη.
∆ιαθέτει οινοποιείο, ενώ ο αµπελώνας του καλύπτει επιφάνεια περίπου 65 στρεµµάτων κι είναι φυτεµένος µε ξινόµαυρο, µε τη γηγενή ποικιλία Νεγκόσκα ή Ποπόλκα, µε Cabernet Sauvignon, µε Ληµνιό,
καθώς και µε την παλιά γαλλική ποικιλία Viognier.
Οι νέοι ιδιοκτήτες σχεδιάζουν να ρίξουν το βάρος
κυρίως στο ξινόµαυρο και στην τοπική Ποπόλκα,
ώστε να αξιοποιήσουν τη δύναµη της ένδειξης «ΟΠΑΠ Γουµένισσα» που παρουσιάζει αξιοσηµείωτη
δυναµική στο οινόφιλο κοινό εντός κι εκτός συνόρων και είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες αµπελουργικές ζώνες. Για το λόγο αυτό θα επιχειρηθεί αναδιάρθρωση και αναµπέλωση, µέσα από ένα επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο, σύµφωνα µε τον κ. Γεροβασιλείου, σε βάθος πενταετίας θα φτάσει στο απόγειο της δυναµικότητάς του και θα επιτρέψει την παραγωγή περίπου 50.000 φιαλών κρασιού ετησίως.

Το πρώτο του ροζέ κρασί από ξινόμαυρο
λανσάρει το «Κτήμα Γεροβασιλείου»
Εδώ και 3 χρόνια στο
«Κτήµα Γεροβασιλείου»
έχουν φυτευτεί 43
στρέµµατα µε ξινόµαυρο,
αφού µελέτησαν
συνολικά εννέα ποικιλίες
και διαπίστωσαν ότι το
ξινόµαυρο υπερείχε όλων
στα αρώµατα,
στη φρουτώδη γεύση
και στην οξύτητα.

ΝΕΑ

Ξανά άγονος ο διαγωνισµός
για περιουσιακά της ΑΓΝΟ

Άγονος απέβη για µια ακόµη φορά ο
διαγωνισµός για την πώληση του συνόλου
των περιουσιακών στοιχείων της ΑΓΝΟ, αφού
τα 15 εκατ. ευρώ, που όρισε το Πρωτοδικείο
Θεσσαλονίκης ως τιµή εκκίνησης, αποδείχθηκε πολύ
ψηλός πήχης. Τα επόµενα βήµατα προβλέπουν
αλλαγή στρατηγικής και πλέον αντί για την πώληση
του συνόλου των περιουσιακών-κινητών και
ακινήτων- της γαλακτοβιοµηχανίας, θα επιχειρηθεί
η «σαλαµοποίησή» της, µήπως έχει καλύτερη τύχη.

Η γούνα Καστοριάς φέρνει
σηµαντικά εµπορικά deal

Εµπλουτισµό της εµπορικής του «παλέτας», µε την
προσθήκη δίπλα στις λευκές και στις ερυθρές οινικές επιλογές και εκείνης του ροζέ, που µέχρι τώρα
έλλειπε από τη γκάµα του, επιχειρεί το «Κτήµα Γεροβασιλείου». Το φηµισµένο οινοποιείο από την
Επανοµή Θεσσαλονίκης δεν έµεινε… ασυγκίνητο
από την τάση για κατανάλωση ροζέ οίνων και, έπειτα από πολλούς πειραµατισµούς και πολυετή έρευνα, ετοίµασε τη δική του εκδοχή, την οποία θα
«λανσάρει» στην αγορά τη ∆ευτέρα 12 Νοεµβρίου.
«Ως Κτήµα Γεροβασιλείου, είναι το πρώτο µας εγχείρηµα σε αυτή την κατηγορία. Είναι ένα ροζέ κρασί από την ποικιλία ξινόµαυρο, που θα κυκλοφορήσει σε περίπου 20.000 φιάλες και απευθύνεται

σε Έλληνες και ξένους καταναλωτές», τόνισε στην
Agrenda ο ιδιοκτήτης του κτήµατος, οινολόγος, Ευάγγελος Γεροβασιλείου εκφράζοντας τη βεβαιότητα πως το νέο προϊόν έχει τα εχέγγυα να κάνει πολύ καλή εµπορική καριέρα, καθώς υπάρχει ζήτηση.
«Μελετήσαµε συνολικά εννέα ποικιλίες και διαπιστώσαµε ότι το ξινόµαυρο υπερείχε όλων στα αρώµατα, στη φρουτώδη γεύση και στην οξύτητα», είπε
και αποκάλυψε πως εδώ και 3 χρόνια έχουν φυτευτεί 43 στρέµµατα µε ξινόµαυρό για το σκοπό αυτό.
Την ίδια ηµέρα µε το ροζέ κρασί, θα κυκλοφορήσουν και οι φετινές λευκές ετικέτες, το Κτήµα Γεροβασιλείου από Ασύρτικο και Μαλαγουζιά και το µονοποικιλιακό Κτήµα Γεροβασιλείου Μαλαγουζιά.

Σηµαντικές εµπορικές πράξεις από το χώρο της
γουνοποιίας µέτρησε το 3rd Fur Shopping Festival
που πραγµατοποιήθηκε στις αρχές του µήνα στην
Καστοριά. Τις πύλες του Εκθεσιακού Κέντρου
Γούνας ∆υτικής Μακεδονίας πέρασαν συνολικά
365 εµπορικοί επισκέπτες από 30 χώρες, εκ των
οποίων το 60% προήλθε από τις χώρες του
πρώην ανατολικού µπλοκ, ενώ δεν έλειπε η
παρουσία εµπόρων από Ευρώπη και ΗΠΑ.

Το αλάτι «ΧΙΩΝ» στο άρµα
της ΕΛΛΑ-∆ΙΚΑ ΜΑΣ
Με την εταιρεία ΧΙΩΝ ΑΒΕΕ, πρωτοπόρα στον
κλάδο της επεξεργασίας θαλασσινού αλατιού,
συνεχίζεται η αριθµητική διεύρυνση των µελών
της Πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-∆ΙΚΑ ΜΑΣ, αγγίζοντας
έως τώρα τους 48 και εκπροσωπώντας ποικίλες
κατηγορίες του ελληνικού επιχειρείν. Τα προϊόντα
της έχουν λάβει πιστοποίηση από την Eurocert.
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Ο διευθυντής της Γενικής
∆ιεύθυνσης Γεωργίας και
Αγροτικής Ανάπτυξης στη
Κοµισιόν, Τάσος Χανιώτης.

Κενά και απαιτήσεις
έχει η γεωργία
ακριβείας

Στα τείχη που υψώνουν οι παρέες
σκοντάφτει το σύστημα συμβούλων
Υπάρχει ανάγκη πιστοποίησης αλλά δεν μπορεί ο καθένας να το παίζει ειδικός, λέει ο Χανιώτης
ΤOY ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ

ΜΕΣΗ ΑΞΙΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ (ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΠ)

liamis@agronews.gr

Στο εξωτερικό
φεύγει η έρευνα
Η έρευνα και η καινοτοµία - σύµφωνα µε
τον κ. Χανιώτη - που
παράγεται σε µεγάλο
βαθµό φεύγει στο
εξωτερικό

Στα µονοπώλια, είτε κυβερνητικά, είτε
ειδικών φορέων, είτε ακαδηµαϊκά, απέδωσε την δυσλειτουργία του συστήµατος συµβουλών, από το βήµα του 15ου
συνεδρίου της ΕΤΑΓΡΟ στη Θεσσαλονίκη, ο ∆ιευθυντής της Γενική ∆ιεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης
(DG AGRI), Τάσος Χανιώτης. Σύµφωνα
µε όσα ανέφερε οι ίδιοι οι παραγωγοί
θα καταλάβουν από µόνοι τους ποιος
είναι ο καλός ο σύµβουλος και ποιος όχι. Προφανώς, τόνισε, υπάρχει η ανάγκη µιας πιστοποίησης, γιατί δεν µπορεί ο καθένας να το παίζει σύµβουλος.
Αλλά επίσης κατά τη γνώµη µου δεν υπάρχει ανάγκη περιορισµών».
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Το τρένο της γεωργίας ακριβείας

Μονοπώλια
«Το σύστηµα µπορεί
µόνο να δουλέψει αν
δεν υπάρχουν µονοπώλια, είτε κυβερνητικά, είτε ειδικών
φορέων», τονίσθηκε
στο συνέδριο

«Το τρένο της γεωργίας ακριβείας έχει
φύγει ήδη από το σταθµό, τόσο στη φυτική, όσο και στη ζωική παραγωγή και εξαιρετικά παραδείγµατα εφαρµογής της
υπάρχουν και στην Ελλάδα όπου το ταλέντο περισσεύει ατοµικά, αλλά ως χώρα είµαστε ή του ύψους ή του βάθους».
Η περιγραφή αυτή, για τη σύγχρονη
Ελλάδα, µε το ψύχραιµο µάτι ενός ανθρώπου που ζει στις Βρυξέλλες για σχεδόν 40 χρόνια τώρα και στο επαγγελµατικό του χαρτοφυλάκιο είναι η χώρα
µας, ανήκει στον Τάσο Χανιώτη και διατυπώθηκε στο πλαίσιο στρογγυλής τραπέζης µε θέµα τη νέα ΚΑΠ, και τις εκτιµώµενες επιπτώσεις από την εφαρµογή
της στην ελληνική γεωργία, στο 15ο συνέδριο της ΕΤΑΓΡΟ στη Θεσσαλονίκη.
«Υπάρχουν διχασµένες πτυχές της ελληνικής κοινωνίας που τις βλέπει κανείς

ΜΕΣΗ ΑΞΙΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ
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όταν ζει στο εξωτερικό. Η Ελλάδα είναι
ταυτόχρονα το καλύτερο και το χειρότερο. Έχουµε µια τεράστια διακύµανση. ∆εν υπάρχει µέσος όρος», ανέφερε
χαρακτηριστικά και για να τεκµηριώσει
την αναφορά του σηµείωσε πως «αυτή
τη στιγµή υπάρχουν ευρωπαϊκά project
στον τοµέα της γεωργίας ακριβείας στα
οποία ηγούνται ελληνικές εταιρείες, ενώ στο χώρο της έρευνας παρατηρούµε
ότι στην Ελλάδα διάγουµε µια περίοδο
άνθησης. Αυτό, όµως, δεν είναι παράδοξο. Το παράδοξο είναι πως η έρευνα
και η καινοτοµία που παράγεται σε µεγάλο βαθµό φεύγει στο εξωτερικό. Το
γιατί δεν µπορεί να εφαρµοστεί αυτό
ευρύτερα στην Ελλάδα έχει να κάνει µε
τις νοοτροπίες. Κι οι ευθύνες στο συγκεκριµένο πεδίο αφορούν στους πάντες».

Γεωργικές συµβουλές,
«ο µεγάλος ασθενής»
Μάλιστα δεν δίστασε να ονοµατίσει
τον τοµέα της παροχής συµβουλών προς
τους παραγωγούς, ως το «µεγάλο ασθενή» στην Ελλάδα. «Νιώθω ντροπή ως
Έλληνας που έπρεπε να το εντάξω αυτό µέσα στο µνηµόνιο. Η ντροπή δεν
είναι για το αποτέλεσµα, γιατί νοµίζω

386

63%
ΜΕΡΙ∆ΙΟ ΣΤΙΣ ΑΜΕΣΕΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ

ο νόµος είναι πολύ καλός, αλλά γιατί έπρεπε, για ένα σύστηµα το οποίο
θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικό από
το 2004, να φτάσουµε στο 2018 και ακόµη να µιλάµε για αυτό», είπε µε εµφανή απογοήτευση ο κ. Χανιώτης. Χαρακτήρισε δε τις ευθύνες διαχρονικές.

Στο κράτος – µέλος η θεραπεία
των ακροτήτων στα δικαιώµατα
Σε σχέση, εξάλλου, µε ερώτηµα που έθεσε από το ακροατήριο το µέλος της Ένωσης Νέων Αγροτών Ηµαθίας, ∆ηµήτρης Τσιάνος, αναφορικά µε τις διαφορετικές αφετηρίες που εκκινούν οι νέοι αγρότες, σε σχέση µε τους παλαιότερους στην Ελλάδα, όταν υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι πρώτοι για την ίδια
καλλιέργεια λαµβάνουν µόλις 3 ευρώ/
στρέµµα ενίσχυση και οι δεύτεροι έως και
1.700 ευρώ το στρέµµα, ο κ. Χανιώτης ήταν σαφής και έριξε τη µπάλα στο ελληνικό γήπεδο: «Για να είµαστε ακριβείς,
οι χώρες µέλη αποφασίζουν τί ακριβώς
θα κάνουν και έχουν µεγάλο περιθώριο
σε ακραίες περιπτώσεις, όπως αυτή η διαφορά που ειπώθηκε ότι υπάρχει να τη
µειώσουν δραστικά, χωρίς ταυτόχρονα
να φτάσουµε αναγκαστικά σε «flat rate».

Αναφερόµενος στα
προβλήµατα που
αντιµετωπίζει η γεωργία
ακριβείας ως προς την
υιοθέτηση και την
εφαρµογή της διεθνώς, ο
διακεκριµένος οµιλητής
σηµείωσε ότι αυτό
συµβαίνει, διότι έχει να
αντιµετωπίσει τρία κενά. Το
κενό γνώσεων, γιατί δεν
γνωρίζουν όλοι περί τίνος
πρόκειται, αυτό της
εφαρµογής και το χάσµα
των αντιλήψεων που έχει
να κάνει µε το φόβο
απέναντι στο νέο, που, όπως
είπε, είναι µια φυσική
ανθρώπινη αντίδραση, αλλά
στις σηµερινές συνθήκες
πρέπει να το δούµε αλλιώς.

Μεγάλη εξάρτηση
από τα παραδοσιακά
γεωργικά προϊόντα
Ο κ. Χανιώτης ανέφερε
επίσης ότι υπάρχει µεγάλη
εξάρτηση του γεωργικού
τοµέα από µια σειρά
παραδοσιακά προϊόντα,
όπως είναι το ελαιόλαδο
και το βαµβάκι, τα οποία
είναι πολύ ευάλωτα σε
αυτό που συµβαίνει στο
εξωτερικό, «εξηγώντας
ακριβώς γιατί πρέπει να
βρούµε έναν τρόπο να
αυξήσουµε την
προστιθέµενη αξία στον
τοµέα αυτό».

Η επίδραση του
πυλώνα 1 και 2
στην Ευρώπη
Ο καθηγητής πανεπιστηµίου
Πατρών, ∆ηµήτρης
Ψαλτόπουλος ανέφερε ότι
ο πυλώνας 1 φαίνεται να
έχει βοηθήσει περισσότερο
την ύπαιθρο και ο πυλώνας
2 περισσότερο τις αστικές
περιοχές, σε διάφορες
χώρες και περιφέρειες που
διεξήχθησαν σχετικές
έρευνες, ενώ ο πρόεδρος
του ΓΕΩΤΕΕ, Σπύρος
Μάµαλης τόνισε πως το
οικονοµικό κλίµα δεν είναι
τόσο αισιόδοξο όσο το
παρουσιάζει το υπουργείο.
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Ορεινά ψάχνει η βιομηχανία
κυρίαρχα τα νεκταρίνια στις επιτραπέζιες
Στα συμπύρηνα ροδάκινα στρέφονται τον τελευταίο καιρό οι παραγωγοί στο Βαθύλακκο
Κοζάνης, μια περιοχή με 470 μέτρα υψόμετρο, όπου κυριαρχούσαν οι εκτατικές καλλιέργειες
Ορεινά
και τραγανά
ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Ε45) και στην αναζήτηση ηµιορεινών περιοχών

έτσι ώστε νά καθίσταται πιο διαχειρίσιµη η πε-

panagos@agronews.gr

που θα µπορούσαν να υποστηρίξουν επιτυχώς

ρίοδος λειτουργίας των µονάδων (όχι Κυριακές,

την καλλιέργεια. Χαρακτηριστική είναι η προ-

όχι υπερωρίες κ.λπ.) και να βγαίνει µε µικρότε-

Έντονη κινητικότητα δείχνει να αναπτύσσεται

σπάθεια που έχει ξεκινήσει τον τελευταίο καιρό

ρο κόστος και καλύτερη ποιότητα η παραγωγή.

για µια ακόµα περίοδο, όσον αφορά στις νέες

στον Βαθύλακκο Κοζάνης, µια περιοχή µε 470

Επιστρέφοντας στα επιτραπέζια, εκτός από τα

φυτεύσεις πυρηνόκαρπων, µε τα νεκταρίνια να

µέτρα υψόµετρο, στην οποία ωστόσο δεν υπάρ-

νεκταρίνια που κερδίζουν συνεχώς έδαφος και

διευρύνουν σηµαντικά την παρουσία τους ανά-

χει σχετική παράδοση και φυσικά καµιά τεχνο-

µερίδια αγοράς, ενδιαφέρον έχουν επίσης τα

µεσα στις επιτραπέζιες εκδοχές φρούτων αυτής

γνωσία γύρω από τα ροδάκινα. Εδώ είναι κάτι

πλακέ (ντόνατ ή UFO κατά τους Αµερικανούς).

της κατηγορίας. Την ίδια στιγµή στα συµπύρη-

παραπάνω από εµφανής η προσπάθεια την ο-

Εδώ η ποικιλία Pantao έλκει τις ρίζες της από την

να, όλο το βάρος πέφτει αυτό τον καιρό στις ό-

ποία κάνει η εγχώρια µεταποιητική βιοµηχανία

αρχαία Prunus persica και ήταν γνωστή στην

ψιµες ποικιλίες (Everts, Venus Aroma, Ι.Φ.∆

για τη διεύρυνση της παραγωγικής περιόδου,

Κίνα πριν τουλάχιστον 200 χρόνια.

Η διεύρυνση της
παραγωγικής περιόδου στα
συµπύρηνα ροδάκινα πάει
µαζί µε την άνοδό τους
στις ηµιορεινές περιοχές
όπου γίνεται πιο αποδοτική
η καλλιέργεια όψιµων
ποικιλιών
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BIG BANG, ALITOP

ΚΑΙ MAGIQUE ΟΙ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ
ΠΟΥ ΚΕΡ∆ΙΖΟΥΝ ΠΟΝΤΟΥΣ
> Με χρώµα πιο έντονο από τα ροδάκινα, ιδιαίτερο άρωµα, αργό ρυθµό µαλακώµατος
της σάρκας και υψηλή παραγωγικότητα για συγκοµιδή µε µεγαλύτερη διάρκεια στο έτος
ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΡΠΩΝ

Σ

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΓΚΟΜΙ∆ΗΣ

ΑΡΓΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΥΝΤΗΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ
Η συνεκτικότητα της σάρκας αποτελεί ένα από τα πιο
σηµαντικά χαρακτηριστικά στην αξιολόγηση των ποικιλιών
νεκταρινιάς. Η Big Bang ανήκει στις ποικιλίες µε αργή
ωρίµανση και εµφανίζει το µικρότερο ποσοστό µείωσης
της αντίστασης στην πίεση κατά τη διάρκεια συντήρησης.
Παρόµοιο χαρακτηριστικό έχουν και οι ποικιλίες Carene,
Luciana και Magique. Όσον αφορά το βάρος του καρπού, οι
πρώιµες ποικιλίες εµφανίζουν µικρά µεγέθη, ενώ οι Early
Dream, Big Bang, Ruby Bell και Caldessi 2000 παρουσιάζουν
ελαφρά προεξοχή της ραφής, το οποίο είναι και το επιθυµητό
χαρακτηριστικό. Βάσει της µελέτης, οι νεκταρινιές έχουν
καλύτερο χρώµα από τις ροδακινιές, αν και τα κιτρινόσαρκα
Early Dream, Alitop, Orion, Morsianni 51 και τα λευκόσαρκα
Magigue και Queen έχουν κάλυψη µικρότερη του 70%.

τον κυρίαρχο των επιτραπέζιων
πυρηνόκαρπων εξελίσσεται τα τελευταία
χρόνια το νεκταρίνι, µε την παραγωγή του να
παρουσιάζει αισθητή αύξηση και τον αριθµό
των ποικιλιών του να είναι πλέον παρόµοιος
µε αυτό των ροδάκινων. Αιτία, η σηµαντικά
αυξηµένη ζήτηση που εµφανίζει την τελευταία
δεκαετία, τόσο γιατί σαν φρούτο έχει πιο
έντονο (σκούρο) χρωµατισµό από τα ροδάκινα,
αλλά και επειδή οι περισσότερες ποικιλίες
του έχουν ιδιαίτερο άρωµα. Μια καταγραφή
των πιο επιθυµητών χαρακτηριστικών µιας
ποικιλίας νεκταρινιάς παρουσιάζεται σε σχετικά
πρόσφατη µελέτη που πραγµατοποίησε τα
έτη 2015 και 2016 το τµήµα Φυλλοβόλων
Οπωροφόρων ∆έντρων Νάουσας του
Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και
Φυτογενετικών Πόρων του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα.
Σε µια µελέτη αξιολόγησης νέων ποικιλιών
νεκταρινιάς, ανάµεσα σε 13 κιτρινόσαρκες
και 5 λευκόσαρκες, ζητούµενο ήταν η υψηλή
αλλά σταθερή παραγωγικότητα, η αντοχή
σε ασθένειες, εχθρούς και αντίξοες καιρικές
συνθήκες, ο αργός ρυθµός µαλακώµατος
της σάρκας ώστε η συγκοµιδή να γίνεται
σε µεγάλη διάρκεια και η ικανότητα
συντηρησιµότητας των φρούτων. Τα πρώτα
αποτελέσµατα δίνουν πρόκριµα από τις
κιτρινόσαρκες ποικιλίες στις Big Bang, Alitop,
Luciana και Carene και από τις λευκόσαρκες
στις Magique Queen και Globe. Πιο αναλυτικά,
τώρα, ανά ποικιλία προέκυψαν τα εξής:
Big Bang: Γαλλική κιτρινόσαρκη ποικιλία
που ξεχωρίζει για το µέγεθος, το χρώµα (90%
σκούρο κόκκινο επίχρωµα), τη γλυκιά γεύση
του καρπού, µε υψηλά συνολικά διαλυτά
στερεά (Σ∆Σ) και χαµηλή οξύτητα και την
παραγωγικότητά της. Έχει αργή ωρίµανση που
επιτρέπει το µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα
συγκοµιδής και διάρκεια συντήρησης.
Carene: Κιτρινόσαρκη ποικιλία µε πρώιµη
άνθηση, αργή ωρίµανση, πεπλατυσµένο
σχήµα και συµµετρικό καρπό µε καλό µέγεθος
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και γλυκιά γεύση (χαµηλή οξύτητα).
Αlitop: Ιταλική κιντρινόσαρκη ποικιλία µε
µεγάλο µέγεθος καρπού, ζουµερό,µε καλή
γεύση, γλυκό, αρωµατικό µε χαµηλά οξέα.
Luciana: Ισπανική κιτρινόσαρκη ποικιλία,
µε αργό ρυθµό ωρίµανσης, υψηλά συνολικά
διαλυτά στερεά (Σ∆Σ) και χαµηλή οξύτητα.
Magique: Λευκόσαρκη µε αργό ρυθµό
ωρίµανσης, πολύ θετικό χαρακτηριστικό για τη
µεγάλη διάρκεια συγκοµιδής και συντήρησης.
Καρπός µε καλό µέγεθος και πολύ καλά
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά (υψηλά
συνολικά διαλυτά στερεά και χαµηλή οξύτητα).
Queen Globe: Λευκόσαρκη ποικιλία, έντονη
παρουσία ανθοκυανίνης γύρω από τον
πυρήνα, υψηλά Σ∆Σ και χαµηλή οξύτητα.
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ΒΕΡΙΚΟΚΙΑΣ ΛΑΝΣΑΡΕΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Η ΒΙΤΡΟ ΕΛΛΑΣ
> Τη θέση της στην αγορά θα πάρει το επόµενο διάστηµα η πρώιµη ποικιλία Rubista µε κόκκινη επιδερµίδα
Νέες ποικιλίες οπωροφόρων δέντρων
έχει εισάγει τα τελευταία χρόνια η εταιρεία
ΒΙΤΡΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ακολουθώντας πάντα
τις εξελίξεις της ελληνικής γεωργίας.
Συνεργάζεται µε ξένα ερευνητικά κέντρα,
πανεπιστήµια και µεγάλους φυτωριακούς
οίκους και έτσι έχει στην κατοχή της
νέες «πατενταρισµένες» ποικιλίες
οπωροφόρων δέντρων. Όταν κάνουµε
λόγο για «πατενταρισµένες» ποικιλίες,
εννοούµε ποικιλίες που βρίσκονται υπό
το καθεστώς «royalties». Για το κάθε
δέντρο που πωλείται στους πελάτες της, η
ΒΙΤΡΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε πρέπει να πληρώνει τα
αντίστοιχα «royalties»-δικαιώµατα, ανάλογα
µε την ποικιλία και τον δικαιοπάροχό της.
Οι νέες αυτές ποικιλίες βερικοκιάς
που έχει στην κατοχή της η ΒΙΤΡΟ
ΕΛΛΑΣ Α.Ε είναι οι εξής:
Από τον Γαλλικό οίκο International Plant
Selection (IPS)
Pricia®, Primaya®, Primaris®, Rubista®,
Faralia®, Farely® Farbaly®,Farhial®,
Fardao®, Farclo ®
Από τον Γαλλικό οίκο Escande
Tsunami®, Big Red®
Από τον Γαλλικό οίκο Cot International
Maya Cot®, Wonder Cot®, Lilly Cot®, Lady
Cot®, Monster Cot®
Από το Ιταλικό ερευνητικό κέντρο CRPV
Bora®
Όλες οι παραπάνω ποικιλίες βερικοκιάς
είναι προϊόν έρευνας πολλών ετών. Έχουν

WONDER COT

ιδιαίτερα ξεχωριστά χαρακτηριστικά η
καθεµιά. Για παράδειγµα, η ποικιλία Bora
είναι η ανθεκτικότερη ποικιλία στη Sharka
(ίωση της βερικοκιάς). Είναι αρκετά
παραγωγική ποικιλία και δεν χρειάζεται
αραίωµα. Έχει πολύ ωραίο άρωµα και ο
καρπός είναι αρκετά ανθεκτικός πάνω στο
δέντρο. Η ποικιλία Rubista του Γαλλικού
Οίκου IPS είναι µια κόκκινη βερικοκιά.
Πρόκειται για µια πρώιµη ποικιλία που
ωριµάζει στο τελευταίο δεκαήµερο του
Μάϊου. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της
λοιπόν είναι η κόκκινή της επιδερµίδα. O
καρπός είναι αρωµατικός και γλυκός (1213 Brix). Είναι ένα τελείως διαφορετικό
βερίκοκο που τα επόµενα χρόνια θα πάρει
τη θέση του στην αγορά.
Η σειρά Carmingo του Οίκου IPS
(International Plant Selection), είναι µια
σειρά από ποικιλίες βερικοκιάς που
ανατρέπουν τα όσα ξέραµε µέχρι τώρα για
τα βερίκοκα. Πρόκειται για όψιµες ποικιλίες
που η ωρίµανση τους αρχίζει από τις
αρχές Ιουνίου (Faralia ®) και φτάνει µέχρι
τις αρχές Σεπτεµβρίου (Farclo®). Η πιο
γνωστή ίσως της συγκεκριµένης σειράς
είναι η ποικιλία Farbaly®, που ωριµάζει
περί τα τέλη Ιουλίου. Είναι µια πάρα πολύ
παραγωγική ποικιλία, αυτογόνιµη, µε

MAYACOT

εξαιρετική γεύση και άρωµα.
Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ποικιλία
Tsunami®. Έρχεται και αυτή από τη Γαλλία
και ανήκει στον οίκο Escande. Είναι µια
πολύ πρώιµη ποικιλία µε εξαιρετικό χρώµα
και άρωµα για την εποχή της. Η επιδερµίδα
της είναι από 30 -50% κόκκινη. Είναι πολύ
παραγωγική και αν συνδυαστεί µαζί µε
Big Red® το παραγωγικό αποτέλεσµα είναι
τέλειο.
Τέλος από το 2016 η ΒΙΤΡΟ ΕΛΛΑΣ
Α.Ε έχει µια νέα συνεργασία µε την Cot
International.. H Wonder Cot® είναι η
πιο γνωστή, πρώιµη (Αρχές Μαΐου) και
πολύ παραγωγική. Έχει φυτευτεί σε
πολλές περιοχές στην Ελλάδα, δυστυχώς
παράνοµα, µε αποτέλεσµα τα επόµενα
χρόνια οι καλλιεργητές της να έχουν
πρόβληµα στη διακίνηση της. Η Maya Cot®
είναι µια νέα ποικιλία πιο πρώιµη από τη
Wonder Cot® κατά µια εβδοµάδα! Η Lilly
Cot® είναι πολύ παραγωγική ποικιλία που
ωριµάζει στα τέλη Μαΐου και χρειάζεται ως
επικονιαστές τις Wonder Cot® και Magic
Cot®. Η Monster Cot® ωριµάζει µέσα µε
τέλη Ιουνίου και το όνοµα της τα λέει όλα.
Το µέγεθος του καρπού είναι τεράστιο
(3Α – 4Α)! Lady Cot® ωριµάζει στα τέλη
Ιουνίου και η επιδερµίδα της είναι 30 - 50%
κόκκινη. Είναι πάρα πολύ παραγωγική
ποικιλία και ανθεκτική στη sharka. Ο
καρπός είναι πολύ γλυκός (15 Brix).
Όλες οι παραπάνω ποικιλίες
απολαµβάνουν τα δικαιώµατα των

BIG RED

προστατευµένων ποικιλιών που έχουν
κατατεθεί στο Community Plant Variety
Office – CPVO (Angers France) σύµφωνα
µε τη διάταξη του άρθρου 1623-1 του
κώδικα της πνευµατικής ιδιοκτησίας
και των διατάξεων των Ευρωπαϊκών
Κανόνων Αρ. 2100/94 και ότι η «ΒΙΤΡΟ
ΕΛΛΑΣ Α.Ε» κατέχει µε συµβόλαιο την
άδεια πολλαπλασιασµού και εµπορίας των
παραπάνω ποικιλιών.
Κατόπιν τούτων, η ΒΙΤΡΟ ΕΛΛΑΣ
γνωστοποιεί ότι απαγορεύεται η
αναπαραγωγή, ο πολλαπλασιασµός,
προσφορά, διαφήµιση, πώληση ή διάθεση
δενδρυλλίων ή µέρος των δενδρυλλίων
αυτών των ποικιλιών, από οποιονδήποτε
µη ειδικά εξουσιοδοτηµένο προς τούτο.
Εάν λοιπόν εντοπισθεί παράνοµη διακίνηση
πολλαπλασιαστικού υλικού των παραπάνω
ποικιλιών, η δικαιούχος εταιρεία, θα λάβει
όλα τα µέτρα για την προστασία των
δικαιωµάτων της, προκειµένου να ελεγχθεί
ο κάθε παραβάτης, να διωχθεί ποινικά και
να υποχρεωθεί στην αποκατάσταση κάθε
ζηµιάς ή βλάβης προκαλέσει στην εταιρεία.
Συνεπώς όποιος επιθυµεί να καλλιεργήσει
τις παραπάνω ποικιλίες στην Ελλάδα,
µπορεί να απευθύνεται στην εταιρεία
«ΒΙΤΡΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε», η οποία µε συµβόλαιο
θα του µεταβιβάσει τα σχετικά δικαιώµατα.
Το τµήµα οπωροφόρων δέντρων της
ΒΙΤΡΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε
Άρης Κωνσταντινίδης, γεωπόνος
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