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Σε δεινή θέση περιέρχονται οι ελαιοκαλλιεργητές µε βάση την 
εικόνα αγοράς που παρουσιάζει φέτος το ελαιόλαδο. Σκέψεις 
για υιοθέτηση ενός µοντέλου σαν κι αυτό της Τοσκάνης πριν 
αγοράσουν όλα τα καλά κτήµατα οι Κινέζοι. σελ. 10-11

Αναζητείται µοντέλο στο ελαιόλαδο 

 Ώθηση στα βιολογικά      
με λεφτά από πρασίνισμα    
Ανανέωση του στόλου των τρακτέρ χρηματοδοτεί το Green Deal       

Χωρίς ανώτατα όρια για τις στρεµµατικές ενισχύσεις, µε ετήσιες προ-
κηρύξεις και µε µερίδιο από τα κονδύλια των πράσινων επιδοτήσε-
ων του Α’ Πυλώνα, σχεδιάζεται στη νέα ΚΑΠ η Βιολογική Γεωργία. 
Ειδικά προγράµµατα µε κίνητρα για αντικατάσταση στόλου ρυπογό-

νων τρακτέρ και λοιπού αγροτικού εξοπλισµού, στον ελληνικό φά-
κελο που προωθείται ενόψει της Πράσινης Συµφωνίας (Green Deal) 
της Κοµισιόν, η οποία ανακοίνωσε επενδυτικό πλάνο 1 τρις ευρώ για 
έργα εξοικονόµισης ενέργειας σε όλους τους κλάδους. σελ. 4, 27-30Το Σάββατο 

ραντεβού 
στα Γιάννενα 
Όλα έτοιµα για τη φετινή µεγά-

λη γιορτή του Αγρότη της Χρο-

νιάς. Το Σάββατο 25 Ιανουαρί-

ου η απονοµή των βραβείων.  

∆ιαβάστε ολόκληρο το πρόγραµ-

µα της εκδήλωσης. σελ. 26-31

Με διάθεση 
συμβιβασμού 
για τη Φέτα     
Από σαράντα κύµατα έχει πε-

ράσει τις τελευταίες µέρες η υ-

πόθεση της ∆ιεπαγγελµατικής 

για τη Φέτα. Θα τηρηθεί αυστη-

ρά η απόφαση Βορίδη ή θα υπε-

ρισχύσουν τελικά οι δεσµεύσεις 

έναντι των παλαιών; σελ. 12-13
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ATZENTA

EDITORIAL ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,11335

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,45278

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,07428

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,85200

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
122,61950

• Φωτοβολταϊκά δίπλα στην ποµόνα 
προβλέπει το σχέδιο Σκρέκα σελ. 18
• Πρώτη επένδυση της Kubota σε νέα 
τεχνική συλλογής µήλων σελ. 20

• Επενδύσεις 1 τρισ. ευρώ φέρνει το 
Πράσινο σχέδιο της Κοµισιόν σελ. 27-30
• Με µικροαλλαγές και υπο διαβούλευση 
το νέο πλαίσιο φυτοπροστασίας σελ. 44

• Στα 280 ευρώ ο τόνος κινείται η αγορά 
σκληρού σίτου στην Ευρώπη σελ. 22
• Το κρύο έφερε ζήτηση στο ελληνικό 
ακτινίδιο και αύξηση τιµής σελ. 35

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Στην ελληνική αγορά σηµειώθηκαν πωλήσεις καλών ποιοτήτων 
σκληρού σίτου προς εξαγωγή στην Τυνησία στα επίπεδα των 
263-265 ευρώ ο τόνος FOB. Το βαµβάκι θέλει πρώτα να 
εδραιώσει τα επίπεδα των 70 σεντς και µετά µε τη βοήθεια της 
φυσικής αγοράς να δοκιµάσει κάτι καλύτερο. Τα ελληνικά 
ακτινίδια γνωρίζουν ιδιαίτερη ζήτηση τις τελευταίες εβδοµάδες, 
µε την τιµή αναχώρησης να αυξάνεται κατά 5 σεντς ανά λεπτό.

Άσπρη ψώρα δαµασκηνιάς

Χαρατηριστικό της άσπρης ψώρας είναι 
τα σκληρά κυκλικά ασπίδια µε 
υπόλευκους χρωµατισµούς ανάλογα µε 
τη φάση ανάπτυξής του. Εγκαθίσταται 
κυρίως σε βλαστούς και κλαδιά 
δαµασκηνιάς, σπανιότερα σε καρπούς 
και ακόµα πιο σπάνια σε φύλλα. Ως 
αποτέλεσµα, τα δέντρα εξασθενούν και 
η ποιότητα των καρπών υποβαθµίζετσαι, 
ακόµα και µετά την αποµάκρυνση των 
ασπιδίων.

Καλλιεργητικά µέτρα
Έµφαση θα πρέπει να δίνεται, σύµφωνα 
µε τους γεωπόνους του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών Βόλου, στα 
δέντρα που αντιµετώπισαν σοβαρές 
προσβολές από τα κοκκοειδή αυτά την 
προηγούµενη καλλιεργητική χρονιά. 
Προτείνεται προσεκτική αφαίρεση του 
συνόλου των προσβεβληµένων κλάδων 
και κλαδίσκων κατά το κλάδεµα. Τα 
υπολείµµατα πρέπει να καταστρέφονται 
έπειτα µε κάψιµο. Σηµαντικός είναι 
επίσης και ο ψεκασµός υψηλής πίεσης 
µε εγκεκριµένο ορυκτέλαιο που 
στοχεύει και στην καταπολέµηση άλλων 
εχθρών. Πρέπει να συνδυάζεται 
ταυτόχρονα µε πλήρη κάλυψη των 
δέντρων και η εφαρµογή του δεν 
πρέπει να ξεπερνά το στάδιο όπου 
φουσκώνουν οι οφθαλµοί. 

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 18-01-2020 
Στα ανατολικά νεφώσεις 
παροδικά αυξηµένες µε τοπικές 
βροχές στα νησιά και λίγα χιόνια 
στα ορεινά της Κρήτης. Στις 
υπόλοιπες περιοχές λίγες 
νεφώσεις. Τοπικά περιορισµένη 
ορατότητα στα δυτικά και βόρεια 
ηπειρωτικά πρωί και βράδυ. 
Άνεµοι βόρειοι µέτριοι στα 
ανατολικά και τοπικά στο Αιγαίο 
πιο ισχυροί µε βαθµιαία 
εξασθένηση. Θερµοκρασία χωρίς 
αξιόλογη µεταβολή. 

Κυριακή 19-01-2020
Στα δυτικά οι νεφώσεις θα 
αυξηθούν σταδιακά και θα 
σηµειωθούν τοπικές βροχές. 
Η ορατότητα λόγω οµίχλης θα 
είναι περιορισµένη κυρίως στα 
δυτικά τις πρωινές ώρες. 
Άνεµοι βόρειοι ασθενείς. Η 
θερµοκρασία δεν θα σηµειώσει 
αξιόλογη µεταβολή. Παγετός θα 
κατά τόπους στα ηπειρωτικά. 

∆ευτέρα 20-01-2019
και Τρίτη 21-01-2019
Αυξηµένες νεφώσεις στα 
δυτικά, που θα υποχωρήσουν 
από το απόγευµα. Παροδικές 
χιονοπτώσεις θα σηµειωθούν 
στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Οι άνεµοι θα πνέουν ασθενείς 
από βόρειες διευθύνσεις. 
Παγετός θα σηµειωθεί στα 
κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. 
Θερµοκρασία σε µικρή πτώση.

Τετάρτη 22-01-2019 έως 
Παρασκευή 24-01-2019
Πιθανότητα ασθενών βροχών 
και χιονοπτώσεων στα 
ανατολικά. Οι άνεµοι θα πνέουν 
µέτριοι στα δυτικά και στα 
ανατολικά από βόρειες 
διευθύνσεις. Η θερµοκρασία 
δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη 
µεταβολή, ενώ παγετός θα 
σηµειωθεί στα ηπειρωτικά. 

Οι άνεµοι θα 
πνέουν από βόρειες 
διευθύνσεις, 
στα δυτικά 3 µε 
4 µποφόρ, στα 
ανατολικά 4 µε 6 και 
τοπικά στο Αιγαίο 7 
µποφόρ µε βαθµιαία 
εξασθένηση
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Αυτό που χρειάζεται για να προχωρήσουν τα 
πράγµατα στον αγροτικό χώρο είναι µια 
ειλικρινής σχέση της κεντρικής διοίκη-
σης µε τους συντελεστές της αγροτικής 
παραγωγής. Προς το παρόν η σχέση αυ-
τή δεν υπάρχει. ∆εν υπάρχει γιατί οι ε-
κάστοτε κυβερνώντες αναζητούν µέσα 
στον αγροτικό χώρο όχι επίσηµους συ-
νοµιλητές, αλλά κοµµατάρχες. Και γιατί, 
εν έτει 2020 δεν λείπουν οι πρόθυµοι α-
πό την πλευρά των αγροτών να διαδρα-
µατίσουν αυτό το ρόλο. 

Σηµειωτέον ότι το µεγάλο πρόβληµα εντο-
πίζεται σε λίγα κατά βάση πρόσωπα, µε 
ισχυρές ωστόσο διασυνδέσεις, όχι τό-
σο µέσα στα κόµµατα όσο στους µηχα-
νισµούς εξουσίας, οι οποίοι τίθενται ο-
λοκληρωτικά στη διάθεση των εκάστο-
τε πολιτικά κρατούντων, παρέχοντας 
µικροεξυπηρετήσεις και πληροφορίες 
(σε ορισµένες περιπτώσεις αυτό λέγεται 
ρουφιανιά) διευκολύνοντας, µε βάση βέ-
βαια τη δική τους στενή οπτική, στη δια-
χείριση των θεµάτων. 

Είναι βέβαιο ότι, ελλείψει στιβαρής δηµόσι-
ας διοίκησης αλλά και η έλλειψη γνώ-
σης, πολλές φορές, του αντικειµένου α-
πό τους ασκούντες την εξουσία, ο ρόλος 
αυτών των γυρολόγων καθίσταται καθο-
ριστικός. Κόντα στα µικρά και ασήµαντα 
θέµατα της καθηµερινότητας παρεµβαί-
νουν συχνά και σε µεγάλα ζητήµατα, τα 
οποία επιδρούν καταλυτικά  στην εξέλιξη 
της ελληνικής γεωργίας και στη διαµόρ-
φωση των συνθηκών ζωής στην ύπαιθρο. 

Το πρόσφατο παράδειγµα µε την Εθνική ∆ιε-
παγγελµατική για τη Φέτα, είναι αντιπρο-
σωπευτικό αυτής της κατάστασης. Ενώ η 
ζωή έχει προχωρήσει, ενώ η συγκρότη-
ση των κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσε-
ων και στον τοµέα της αιγοπροβατοτρο-
φίας έχει εξελιχθεί και ενώ έχουν προ-
κύψει νέα ενδιαφέροντα συνεργατικά 
σχήµατα, όπως εν προκειµένω ο Κλαδι-
κός Συνεταιρισµός Αιγοπροβατοτρόφων 
που αποτελείται σήµερα από 15 παραγω-
γικούς και εύρωστους οικονοµικά συνε-
ταιρισµούς, κάποιοι επιµένουν να δια-
βουλεύονται και να προορίζουν για την 
πρώτη θέση τους συνήθεις πρόθυµους 
νεροκουβαλητές της εξουσίας. 

Είναι σαφές ότι η αντιµετώπιση αυτή από την 
επίσηµη Πολιτεία, άλλοτε από άγνοια και 
άλλοτε από σκοπιµότητα, απογοητεύει 
τους δραστήριους παραγωγικά και κατε-
βάζει χαµηλά το δείκτη των προσδοκιών. 

Agrenda

Παντοπωλείον
η ειλικρίνεια   





ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  douska@agronews.gr

Τις έντονες συζητήσεις που γίνο-
νται στις Βρυξέλλες για τη µετα-
κίνηση των επιδοτήσεων της Βιο-
λογικής Γεωργίας στον α’ Πυλώ-
να ενισχύσεων της ΚΑΠ και την 
ενσωµάτωσή τους στα «οικοσυ-
στήµατα», αποκαλύπτει µε συνέ-
ντευξή του στην έγκαιρη εφηµε-
ρίδα «Zου ντόιτσε Τσάιτουνγκ» 
υψηλόβαθµος Γερµανός αξιω-
µατούχος. Η κίνηση αυτή πρώ-
τον θα απελευθερώσει κονδύ-
λια από τον µειωµένο προϋπο-
λογισµό των Προγραµµάτων (σ.σ 
η Ελλάδα δέσµευσε 600 εκατ. ευ-
ρώ για τα Βιολογικά την τρέχου-
σα περίοδο), δεύτερον θα δώσει 
το δικαίωµα στα κράτη-µέλη να 
εκδίδουν προκηρύξεις µε ετήσιες 
δεσµεύσεις και τρίτον, η ενσωµά-
τωσή τους στα «οικοσυστήµατα» 
θα επιτρέψει στις αρχές να προ-
σφέρουν µεγαλύτερα στρεµµατι-
κά και ζωικά πριµ. 

«Το ζήτηµα µε τον Α’ Πυλώ-
να είναι πως προσφέρει µόνο ε-
τήσιες πληρωµές. Οπότε, εκτός 
και αν υπάρξει το δικαίωµα να 
ενεργοποιηθούν µακροχρόνι-
ες δεσµεύσεις-5 έως 6 ετών- οι 

αγρότες θα κινδυνεύουν τη µία 
χρονιά να είναι εντός και την 
άλλη εκτός προγράµµατος. Η ε-
τήσια φύση των πληρωµών δεν 
είναι ιδανική για αγροπεριβαλ-
λοντικά προγράµµατα γενικότε-
ρα», σχολιάσε σχετικά ο αγρο-
οικονοµολόγος από το Πανεπι-
στήµιο Τρίνιτι, Άλαν Μάθιους σε 
πρόσφατη συνέντευξή του απα-
ντώντας σχετικά µε το συγκεκρι-
µένο ζήτηµα. 

Στήριξη από Βοϊγιετσόφσκι 
και κροατική προεδρία

Πάντως, προς την κατεύθυνση 

µετακίνησης των Βιολογικών ε-
πιδοτήσεων στις άµεσες ενισχύ-
σεις ώστε να απολαµβάνουν πε-
ρισσότερη χρηµατοδότηση ανα-
µένεται να πιέσει και ο νέος Ε-
πίτροπος Γεωργίας, Γιάνους Βο-
ϊγιετσόφσκι αλλά και η κροατι-
κή προεδρία. Ο Πολωνός, είναι 
ο πρώτος Επίτροπος που σε οµι-
λία του έθεσε τόσο εµφατικά τη 
στήριξη της Βιολογικής Γεωργί-
ας µε αφορµή και την Πράσινη 
Συµφωνία (αναλυτικό ρεπορτάζ 
σελ. 27-30). Θέλει όπως είχε α-
ναφέρει τον περασµένο ∆εκέµ-
βριο να χρηµατοδοτηθεί έντονα 
η βιοκαλλιέργεια από τον προ-
ϋπολογισµό της ΚΑΠ και να α-
ναπτύξει ένα νέο σχέδιο δράσης 
για τη βιολογική γεωργία και βι-
ολογική διατροφή, να ενισχύσει 
την αξιοπιστία της πιστοποίησης 
βιολογικών τροφίµων τα οποία 
θέλει να προωθήσει κατάλληλα, 
διότι «πρέπει να παράγουµε υ-
γιεινά τρόφιµα». 

«Επί του παρόντος, 120 εκατ. 
στρέµµατα σε όλη την Ευρώπη 
θεωρούνται βιολογικά. Ωστο-
σο µεταξύ των κρατών µελών, 
τα µερίδια της βιολογικής γης 
ποικίλλουν σηµαντικά µεταξύ 
0,5 και 10%. Πρέπει να διασφα-
λίσουµε ότι το κόστος παραγω-
γής βιολογικών τροφίµων µει-
ώνεται», είχε δηλώσει ο Βοϊγιε-
τσόφσκι κατά την πρώτη του ο-
µιλία, προτείνοντας προγράµµα-
τα προώθησης ειδικά για τα βιο-
λογικά προϊόντα ώστε να αυξη-
θεί η κατανάλωση. 
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Στον πυλώνα άμεσων 
ενισχύσεων τα Βιολογικά
Με στόχο μεγαλύτερο στρεμματικό και ζωικό πριμ στη νέα ΚΑΠ

Να κλείσουν το Πολυετές θέλουν οι Κροάτες

Οικοσυστήµατα
H ενσωµάτωση των Βιολογικών 

στα «οικοσυστήµατα» θα επιτρέψει 
στις αρχές να προσφέρουν µεγα-

λύτερα στρεµµατικά και ζωικά πριµ

Πρόβλεψη 
από Κοµισιόν
Η Κοµισιόν πάντως έχει αφήσει 
ανοιχτό το «παράθυρο» 
µετακίνησης των Βιολογικών στα 
«οικοσυστήµατα» αναφέροντας στα 
κείµενα της νέας ΚΑΠ: «Τα κράτη 
µέλη µπορούν να αποφασίσουν τη 
θέσπιση οικολογικών συστηµάτων 
για γεωργικές πρακτικές, όπως η 
ενισχυµένη διαχείριση των µόνιµων 
βοσκοτόπων και των 
χαρακτηριστικών τοπίου και η 
βιολογική γεωργία. Τα καθεστώτα 
αυτά µπορούν επίσης να 
περιλαµβάνουν και «καθεστώτα 
εισόδου», τα οποία ενδεχοµένως να 
αποτελέσουν προϋπόθεση για την 
ανάληψη πιο φιλόδοξων 
δεσµεύσεων».

Προτεραιότητα για την κροατική 
προεδρία θα είναι µία συµφωνία 
όσον αφορά το Πολυετές ∆ηµοσι-
ονοµικό Πλαίσιο ικανοποιώντας τα 
αιτήµατα πολιτών και χωρών και γι’ 
αυτό το λόγο, ο προϋπολογισµός 
στις πολιτικές συνοχής και γεωρ-
γίας πρέπει να παραµείνει άθικτος, 
δήλωσε ο Κροάτης πρωθυπουργός, 
Andrej Plenkovi την περασµένη ε-
βδοµάδα. Όσον αφορά ειδικότερα 
την αγροτική οικονοµία, προέχει η 
συµφωνία για την ΚΑΠ όσον αφο-
ρά στην Επιτροπή Γεωργίας, σύµ-

φωνα µε το πρόγραµµα της Κρο-
ατίας, ωστόσο, αναλυτές θεωρούν 
πως κάτι τέτοιο είναι αδύνατον να 
συµβεί µέχρι το καλοκαίρι.  Επιπλέ-
ον, η υπουργός Γεωργίας της Κροα-
τίας Μαρίγια Βούκοβιτς, θα έχει ως 
αποστολή στην Επιτροπή Γεωργίας 
να συνεργαστεί µε τα κράτη-µέλη 
ώστε να προετοιµαστεί καλύτερη η 
µεταβατική περίοδος της ΚΑΠ µετά 
την παράταση που δόθηκε. 

«Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στις 
οικογενειακές εκµεταλλεύσεις και 
τους νέους γεωργούς, στη βιώσι-

µη περιβαλλοντική διαχείριση και 
στην ενδυνάµωση της βιοοικονο-
µίας και των έξυπνων χωριών. Οι 
διαπραγµατεύσεις για το Ευρωπα-
ϊκό Ταµείο Θάλασσας και Αλιείας 
θα ενταθούν, µε έµφαση στη βιωσι-
µότητα των µικρών παράκτιων πο-
ταµών», καταλήγει σχετικά µε τις 
προτεραιότητές της για τη γεωρ-
γία, η κροατική προεδρία. Σηµει-
ώνεται πως η πρώτη γνωριµία της 
Κροάτισσας µε τη Γενική ∆ιεύθυν-
ση Γεωργίας, θα πραγµατοποιηθεί 
στις 22 Ιανουαρίου. Η υπουργός Γεωργίας της Κροατίας Μαρίγια Βούκοβιτς.

Η ΝΕΑ «ΠΡΑΣΙΝΗ» ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΠ

+ 

ΙΣΧΥΟΝ
ΚΑΘΕΣΤΩΣ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

ΝΕΟ
ΚΑΘΕΣΤΩΣ

ΠΟΛΛΑΠΛΗ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

ΠΡΑΣΙΝΙΣΜΑ
ΑΓΡΟ-
ΠΕΡΙΒΑΛ-
ΛΟΝΤΙΚΑ 
ΜΕΤΡΑ 
2ου ΠΥΛΩΝΑ

ΝΕΑ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ 
ΠΟΛΛΑΠΛΗ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

ΟΙΚΟΠΡΟ-
ΓΡΑΜΜΑΤΑ
1ου ΠΥΛΩΝΑ

AΓΡΟΠΕΡΙ-
ΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ
ΜΕΤΡΑ 
2ου ΠΥΛΩΝΑ

∆ΟΜΗ Α' ΠΥΛΩΝΑ

ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΙΚΟ�ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΝΕΑΡΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΒΑΜΒΑΚΟΣ

ΑΝΑ∆ΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

∆ιορθωτικές πληρωµές για τακτοποιήσεις όσον αφορά 
την περσινή ενιαία ενίσχυση, αλλά και τα προγράµµατα, 
που για διάφορους λόγους άφησαν απλήρωτους αγρό-
τες περιλαµβάνει το πλάνο πληρωµών για τους επόµε-
νους δύο µήνες. Ωστόσο, το µεγαλύτερο βάρος τόσο α-
πό την πλευρά των παραγωγών όσο και από την πλευρά 
των διοικητικών πέφτει στις συνδεδεµένες ενισχύσεις. 
Όπως κάθε χρόνο, το ενδιαφέρον εντείνεται στις εκτα-
τικές καλλιέργειες και δη σε βαµβάκι και σιτάρι, καθώς 
αφορούν το µεγαλύτερο πλήθος του αγροτικού κόσµου, 
αλλά και τα περισσότερα χρήµατα. Οι πρώτες ανακοινώ-
σεις και οι πρώτες εκτιµήσεις έχουν ήδη γίνει και αναφέ-
ρουν ότι η ειδική βάµβακος θα είναι φέτος µειωµένη στα 
64,6 ευρώ το στρέµµα, λόγω αύξησης των καλλιεργού-
µενων εκτάσεων, ενώ αντίθετα το καρτελάκι στο σκλη-
ρό αναµένεται να φτάσει τα 8 ευρώ, κατάτι παραπάνω 
από πέρυσι. Να σηµειωθεί ότι η πληρωµή της συνδεδε-
µένης στο σκληρό σιτάρι, συνολικού ποσού 11,7 εκατ. 
ευρώ υπολογίζεται περί τα τέλη Φεβρουαρίου µε αρχές 
Μαρτίου, ενώ η αντίστοιχη για το βαµβάκι, ύψους 175 ε-
κατ. ευρώ, τοποθετείται αργότερα τον ίδιο µήνα, καθώς 
συνηθίζεται να δίνεται πριν την αργία της 25ης Μαρτίου.  

Ειδικότερα, σχετικά µε το σκληρό σιτάρι, οι πληροφο-
ρίες από τους αρµόδιους στο υπουργείο αναφέρουν ότι 
έχουµε µία µικρή αύξηση και από 7,6 ευρώ το 2018 θα 
κινηθεί περί τα 8 ευρώ το 2019. Να σηµειωθεί ότι ο προ-
ϋπολογισµός του έτους ανέρχεται στα 11,7 εκατ. ευρώ 
και η έκταση αναφοράς στα 2,5 εκατ. στρέµµατα, γεγο-
νός που τοποθετεί την ενδεικτική τιµή στα 7,6 ευρώ το 
στρέµµα. Ωστόσο τα σπαρθέντα στρέµµατα αναφέρεται 
ότι είναι µειωµένα, µε την τιµή της ενίσχυσης να αναµέ-
νεται να προσεγγίσει τα 8 ευρώ το στρέµµα. 

Σηµαντική εξέλιξη θεωρείται και αυτή που αφορά τη 
συνδεδεµένη στα τεύτλα, µε τον υπουργό Αγροτικής Ανά-
πτυξης να διαβεβαιώνει τους παραγωγούς ότι θα λάβουν 
την εν λόγω ενίσχυση. Σε κάθε περίπτωση, ανά προϊόν 
ως γνωστό θα προηγηθεί η έκδοση σχετικής υπουργι-
κής απόφασης η οποία θα καθορίζει το ύψος της επιδό-
τησης, µε βάση τον αριθµό των παραγωγών, τον προϋ-
πολογισµό του έτους και τα στρέµµατα που σπάρθηκαν.  

Μειωµένη η ειδική βάµβακος για το 2019
Λόγω της αύξησης των εκτάσεων που καλλιεργήθη-

καν στην Ελλάδα κατά το προηγούµενο έτος, η ειδική ε-
νίσχυση βάµβακος θα ανέλθει στα 64,6 ευρώ ανά στρέµ-
µα, σύµφωνα µε τα όσα προκύπτουν από γραπτή απά-
ντηση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορί-
δη, σε σχετική ερώτηση βουλευτών. Όπως έγινε γνωστό. 
η πληρωµή της ειδικής ενίσχυσης προγραµµατίζεται για 
τον Μάρτιο και θα αγγίξει τα 175 εκατ. ευρώ.

Μείωση του καθαρού κέρδους των βαµβακοπαραγω-
γών αναµένεται για την τρέχουσα καλλιεργητική περί-
οδο παραδέχεται ο υπουργός, αποδίδοντας το γεγονός 
στην αύξηση της καλλιεργούµενης έκτασης και της χα-

µηλής τιµής για το προϊόν σε διεθνές επίπεδο, υποστηρί-
ζοντας ωστόσο ότι «αυτό δεν αποτελεί µόνιµη κατάσταση 
για τον τοµέα, αφού το βαµβάκι αποτελεί έναν από τους 
ευνοηµένους κλάδους και µε τη νέα ΚΑΠ».

Αξίζει να σηµειωθεί ότι στο στόχαστρο των ελεγκτι-
κών µηχανισµών του ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται και το φαινό-

µενο των ψευδών (εικονικών) δηλώσεων, σύµφωνα µε 
την  απάντηση του κ. Βορίδη, « ώστε να εντοπίζονται τυ-
χόν επιτήδειοι που δεν προχωρούν σε ολοκληρωµένη 
καλλιέργεια». «Χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της τηλεπι-
σκόπησης, αλλά και επιτόπια στο χωράφι, τα κλιµάκια 
του ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν ήδη ξεκινήσει τους ελέγχους, προ-
κείµενου να διασφαλιστεί ότι µόνο όσοι αγρότες καλλι-
εργούν και παράγουν βαµβάκι θα λάβουν τη συνδεδε-
µένη ενίσχυση» αναφέρει η απάντηση.

Εκκρεµότητες στα προγράµµατα 
∆ιευθετήσεις όσον αφορά τα προγράµµατα του 2019, 

που άφησαν εκτός κάποιους αγρότες τακτοποιούν αυτό 
το διάστηµα οι διοικητικοί του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι πληροφορί-
ες αναφέρουν ότι δροµολογείται µια ενδιάµεση πίστω-
ση στα Βιολογικά, πιθανότατα τον επόµενο µήνα, για ό-
σους δεν έλαβαν την προκαταβολή για διάφορους λό-
γους, ώστε να µην χρειαστεί να περιµένουν την εκκαθά-
ριση, που δροµολογείται για τον Ιούνιο. Για τον Φεβρου-
άριο αντίστοιχα, αφού ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έ-
λεγχοι, προγραµµατίζεται µια συµπληρωµατική πληρω-
µή και για τα νιτρικά, µετά και την παράταση που δόθηκε 
στην προσκόµιση των αδειών χρήσης νερού. 

Όσον αφορά την εξισωτική, οι πληροφορίες αναφέ-
ρουν ότι θα ακολουθήσουν τρεις φάσεις πληρωµής µέ-
χρι τον Ιούνιο, µε πρώτη και σηµαντικότερη προς διευ-
θέτηση την εκκρεµότητα µε τον επανέλεγχο των 23.675 
ΑΦΜ που δεσµεύτηκαν σχετικά µε το κριτήριο επιλεξιµό-
τητας ως προς την ενεργό επαγγελµατική δραστηριότη-
τα, σε σχέση µε τα στοιχεία των ενεργών συνταξιούχων 
που τηρούνται στον ΕΦΚΑ. Οι δικαιούχοι που εµπίπτουν 
στην εν λόγω κατηγορία, µετά την παραλαβή νέου αρ-
χείου από τον ΕΦΚΑ και νεότερης επεξεργασίας από τον 
ΟΠΕΚΕΠΕ θα περιληφθούν σε επόµενη πληρωµή, ενώ 
µπορούν να υποβάλλουν ένσταση από 21 Ιανουαρίου.

Αποκατάσταση 
µέσω ΕΛΓΑ

Κρατικές 
ενισχύσεις έως 

και 200.000 ευρώ 
για ζηµιές από 
θεοµηνίες και 

φωτιές το 2018 
ορίζει σχετική ΚΥΑ

∆ηµοσιονοµική 
πειθαρχία

Επιστροφή 16,6 
εκατ. ευρώ 

στους Έλληνες 
αγρότες από το 

αποθεµατικό 
κρίσης του 2019 
ορίζει απόφαση 
της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής

Τιµή 
αναφοράς
 στα φ/β

Η τιµή αναφοράς 
για σταθµούς φ/β 
που τέθηκαν σε 

λειτουργία έως 11 
∆εκεµβρίου 2019 

για κατ’ επάγγελµα 
αγρότες είναι 

79,32 ευρώ/MWh

Πέφτει στα 64,6 ευρώ η ειδική βάμβακος 
πάει για 8 ευρώ το καρτελάκι στο σκληρό    

 Στην πρώτη φουρνιά συνδεδεμένων το σιτάρι, στα τέλη Φεβρουαρίου, για μέσα Μαρτίου το βαμβάκι 
 Από τα μέσα του επόμενου μήνα συμπληρωματικές πιστώσεις για υπόλοιπα από Βιολογικά και Νιτρικά

Ενστάσεις 
για την εξισωτική 
από 21 Ιανουαρίου
Στις 21 Ιανουαρίου ξεκινά η διαδικασία υποβολής 
ενδικοφανών προσφυγών για την εξισωτική και 
ολοκληρώνεται στις 3 Φεβρουαρίου. Σύµφωνα µε 
ανακοίνωση του Οργανισµού,  η υποβολή της 
προσφυγής θα πραγµατοποιηθεί µόνο µέσω της 
Καρτέλας του Αγρότη και θα συνοδεύεται, όπου 
απαιτείται, από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ως 
εξής: «Σε συνέχεια της από 18.12.2019 
ανακοίνωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ για το Μ13 σας 
ενηµερώνουµε ότι οι παραγωγοί δύναται να 
υποβάλλουν σχετική ενδικοφανή προσφυγή, 
αρχής γενοµένης από την 21.01.2020 και εντός 
δέκα (10) εργασίµων ηµερών, δηλαδή ως και την 
03.02.2020, κατά των αποτελεσµάτων 
πληρωµής. Η υποβολή της προσφυγής θα 
πραγµατοποιηθεί µόνο µέσω της Καρτέλας του 
Αγρότη και θα συνοδεύεται, όπου απαιτείται, από 
τα απαραίτητα δικαιολογητικά».

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 2019

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 

ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ

11,7

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ 

ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ2019 20182018

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 

ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ

175

ΒΑΜΒΑΚΙ

ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ2019 20182018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΙΜΗ8 7,6 64,6 68,5





ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Ειδικό πλαίσιο ρύθµισης µεταβατι-
κού χαρακτήρα για χρέη προς την 
εφορία, εισάγει το υπουργείο Οι-
κονοµικών, τουλάχιστον µέχρι να 
δηµιουργήθει και να λειτουργήσει 
η ηλεκτρονική εφαρµογή µε πάγι-
ες εντολές για τον τρόπο διευθέτη-
σης των οφειλών προς το ∆ηµόσιο.      

Το «ενδιάµεσο πακέτο» προβλέ-
πει µέχρι και διπλάσιο αριθµό δό-
σεων σε σχέση µε την υφιστάµενη 
φόρµουλα των 12 δόσειων, ορίζει 
υψηλό επιτόκιο, ειδικά όταν οι δό-
σεις είναι πολλές και συνδέει το ε-
πίπεδο της δόσης µε το ετήσιο ει-
σόδηµα του οφειλέτη. Η προωθού-
µενη ρύθµιση έρχεται να διευκολύ-
νει τους φορολογούµενους ώστε να 
ανταποκριθούν, έστω και σταδιακά 
στις φορολογικές τους υποχρεώσεις, 
ενώ στηρίζει τα φορολογικά έσοδα.

Βάσει της απόφασης, γίνεται χω-
ρίς προϋποθέσεις και περιορισµούς 
η µετάπτωση στη νέα και ευνοϊκό-
τερη ρύθµιση, των φορολογικών ο-
φειλών που ρυθµίστηκαν µετά την 
1η Νοεµβρίου 2019 και πρόκειται 
να διευθετηθούν εκ νέου έως και 
το άνοιγµα της ηλεκτρονικής εφαρ-
µογής για τη νέα πάγια ρύθµιση.

Για παράδειγµα, ένας φορολο-
γούµενος που άφησε απλήρωτες 
τις τρεις τελευταίες δόσεις του ΕΝ-
ΦΙΑ (Νοεµβρίου, ∆εκεµβρίου, Ιανου-
αρίου) και προχώρησε στη ρύθµισή 
της σχετικής οφειλής σε 12 µηνιαί-
ες δόσεις θα µπορεί, όταν ανοίξει η 
εφαρµογή για την νέα πάγια ρύθ-
µιση, να επανεντάξει την ίδια απο-
µένουσα οφειλή σε έως 24 µηνιαί-
ες δόσεις. Αντίστοιχα για τις έκτα-
κτες φορολογικές οφειλές, όπως 
είναι ο φόρος κληρονοµιάς και οι 
φόροι κατόπιν φορολογικού ελέγ-
χου, οι οποίες ρυθµίστηκαν σε έως 
24 δόσεις, θα µπορούν να ρυθµι-
στούν σε έως 48 δόσεις.

Με την παροχή αυτής της δυνατό-
τητας οι οφειλέτες θα µπορούν να 
τακτοποιήσουν τις υποθέσεις τους 
χωρίς να είναι εκτεθειµένοι σε κα-
τασχέσεις και άλλα µέτρα αναγκα-

στικής είσπραξης ενώ θα µπορούν 
να κάνουν και χρήση των ευεργετη-
µάτων της νέας πάγιας ρύθµισης ό-
ταν η εφαρµογή της στο taxis αρχί-
σει να λειτουργεί κανονικά. 

Ελάχιστη δόση 30 ευρώ
Αναλυτικά η νέα πάγια ρύθµιση 

προβλέπει τα ακόλουθα:
 Η ελάχιστη δόση ορίζεται στα 

30 ευρώ το µήνα
 Η ετήσια δόση για τα νοικοκυ-

ριά ξεκινά από 1% του ετήσιου ει-
σοδήµατος (προκειµένου για τρίτε-
κνους και πολύτεκνους) ή από 4% 
κατ’ ελάχιστον για όσους δεν έχουν 
παιδιά. Βεβαίως, η ετήσια δόση θα 
φτάνει όµως έως και στο 25% για ει-
σοδήµατα 100.000 ευρώ και άνω.

 Το επιτόκιο θα είναι αρκετά ανε-
βασµένο και θα ξεπερνά το ισχυον 
τραπεζικό (για να µη συµφέρει να 
πληρώνουν όσοι χρωστούν την τρά-
πεζα αντί την εφορία) ειδικά για ό-
σους ζητήσουν πάνω από 12 δόσεις.

  Για τις επιχειρήσεις η δόση κυ-
µαίνεται ως ποσοστό επί του τζίρου.

Στις σχετικές διατάξεις απαριθµώ-
νται ειδικότερες οριοθετήσεις για τον 
αριθµό των δόσεων και το ύψος της 
ρύθµισης, ενώ για οφειλέτες φυσι-
κά πρόσωπα οι εν λόγω παράµετροι 
ορίζονται µε βάση:

 το µέσο όρο του συνολικού ει-
σοδήµατός τους (ατοµικό, φορολο-
γούµενο ή απαλλασσόµενο, πραγ-
µατικό ή τεκµαρτό) κατά τα τελευ-
ταία τρία φορολογικά έτη πριν την 

αίτηση υπαγωγής στη ρύθµιση για 
τα οποία έχει παρέλθει η προθεσµία 
υποβολής της οικείας δήλωσης φο-
ρολογίας εισοδήµατος, ή

 το συνολικό εισόδηµα (ατοµι-
κό, φορολογούµενο ή απαλλασσό-
µενο, πραγµατικό ή τεκµαρτό) του 
αµέσως προηγούµενου φορολογι-
κού έτους από την ηµεροµηνία αί-
τησης υπαγωγής στη ρύθµιση, για 
το οποίο έχει παρέλθει η προθεσµία 
υποβολής της οικείας δήλωσης φο-
ρολογίας εισοδήµατος, εφόσον αυ-
τό είναι µεγαλύτερο, και το ύψος της 
ρυθµιζόµενης οφειλής ως εξής: Το 
συνολικό εισόδηµα πολλαπλασιάζε-
ται τµηµατικά µε προοδευτικά κλι-
µακωτό συντελεστή, όπως αυτός ο-
ρίζεται σε σχετικό εδάφιο.

Tη µείωση στο µισό του «κόφτη» 
60% στις συντάξεις όσων 
ασφαλισµένων συνεχίζουν να 
απασχολούνται ακόµα και µετά 
τη συνταξιοδότησή τους, 
εξετάζει η κυβέρνηση 
εντάσσοντας τη σχετική ρύθµιση 
στο υπό ψήφιση ασφαλιστικό 
νοµοσχέδιο. Για τους αγρότες 
πάντως, η µείωση αυτή δεν έχει 
ενεργοποιηθεί, καθώς µε 
µετέπειτα ρύθµιση στο νόµο 
Κατρούγκαλου, είχε δοθεί 
περίοδος χάριτος έως το τέλος 
του 2024.
Οι ρυθµίσεις, όπως όλα 
δείχνουν, θα περιληφθούν στο 
νοµοσχέδιο για το ασφαλιστικό 
που κατατίθεται για επεξεργασία 
στις επιτροπές της Βουλής, πριν 
πάει για ψήφιση στην Ολοµέλεια.
Υπενθυµίζεται πως η περικοπή 
60% στη σύνταξη των 
απασχολούµενων συνταξιούχων, 
που προβλέφθηκε στο νόµο 
Κατρούγκαλου, ορίζει ότι όποιος 
ασφαλισµένος «έβγαινε» στη 
σύνταξη από την 13η /5/2016 
(σ.σ. ηµεροµηνία έναρξης ισχύος 
του εν λόγω νόµου) και έπειτα 
και έπιανε δουλειά (ή συνέχιζε 
τη δουλειά του), θα έχανε το 
60% της σύνταξης του για όσο 
καιρό απασχολούταν. Την ίδια 
µείωση (60%) υπόκειται η 
σύνταξη όποιου συνταξιούχου 
έπιανε δουλειά από 13/5/2016 
και έπειτα, ακόµα και αν η 
σύνταξη του είχε καταβληθεί 
πριν τις 13ης/5/2016. Αµέσως 
µετά τη διακοπή της 
απασχόλησης, η σύνταξη της εν 
λόγω κατηγορίας συνταξιούχων 
επανέρχεται στο προ της 
περικοπής επίπεδο.
Εφόσον, το σχεδιαζόµενο αυτό 
µέτρο ψηφισθεί θα έχει, αν µη τι 
άλλο, άµεση εφαρµογή, τόσο για 
τους ήδη απασχολούµενους 
συνταξιούχους που έχουν 
υποστεί την µείωση 60%, όσο 
και για τους µελλοντικούς.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Μείωση στο 
μισό του κόφτη
των ενεργών
συνταξιούχων

Μεταβατικό καθεστώς για χρέη στην εφορία  

Περισσότερες δόσεις
μέχρι την πάγια εντολή

Εξετάζεται η µετάταξη στο νέο 
καθεστώς των 24 δόσεων και 

των οφειλών που είχαν υπαχθεί 
στη ρύθµιση των 12 δόσεων στο 
παρελθόν, πριν την ψήφιση του 

νέου νόµου. ∆ηλαδή να µπορούν 
να υπαχθούν στη νέα ρύθµιση 

τα υπόλοιπα οφειλών που είχαν 
τακτοποιηθει προγενέστερα µε 

τις 12 δόσεις.
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Τσιμπημένο το επιτόκιο της ρύθμισης για ανταγωνισμό με τις τράπεζες 
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ΕΡΓΑΝΗ 
Το άρθρο 56 του νόµου 
4635/2019 επιφυλάσσει 
τη διακριτική ευχέρεια 
του υπουργού Εργασίας 
ως προς τη ρύθµιση για 

την καταγραφή εργασίας 
στα αγροκτήµατα

Κοντοζυγώνει επαναπροσδιορισμός 
του καθεστώτος ξένων αγρεργατών 
Βορίδης και επτά βουλευτές της ΝΔ αναγνωρίζουν το πρόβλημα 

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Όλο και πιο κοντά σε µια εκ βάθρων ε-
παναπροσέγγιση του θεσµικού πλαι-
σίου που συνδέεται µε τους αγρεργά-
τες και τον τρόπο ενσωµάτωσης ειδι-
κά των ξένων εργατών στην παραγω-
γή, δείχνει να βρίσκεται η κυβέρνηση. 
Τις σχετικές προθέσεις επιβεβαίωσε µε 
τις προγραµµατικές δεσµεύσεις για το 
2020 ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 
Μάκης Βορίδης, ενώ είχε προηγηθεί η 
συγκρότηση ειδικής επιτροπής εµπει-
ρογνωµόνων που µελετά το θέµα και 
µια ερώτηση επτά βουλευτών της Νέας 
∆ηµοκρατίας και µάλιστα από αγροτι-
κές περιοχές, οι οποίοι ασκούν πίεση 
για το ζήτηµα. 

Πιο συγκεκριµένα, οι βουλευτές συν-
δέουν το θέµα µε την έναρξη της νέας 
καλλιεργητικής περιόδου (εαρινές εργα-

σίες), υποστηρίζοντας ότι το ισχύον κα-
θεστώς επιβαρύνει οικονοµικά τις αγρο-
τικές εκµεταλλεύσεις και την ίδια στιγ-
µή καθιστά δύσκολη την προσέλκυση 
εργατών γης στα αγροκτήµατα. Παράλ-
ληλα, ένας κυκεώνας γραφειοκρατίας, 
κάνει την όλη προσπάθεια ασύµφορη, 
µε τα πρόστιµα της Επιθεώρησης Εργα-
σάς να επικρέµανται απειλητικά και να 
γίνονται κάποιες φορές εξοντωτικά για 
τις αγροτικές επιχειρήσεις. 

Η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση, σε 
διάφορες φάσεις έχει εκφράσει την κα-
τανόησή της για το ζήτηµα, ωστόσο δεν 
είχε δώσει µέχρι τώρα δείγµατα προθέ-
σεων ως προς τον τρόπο µε τον οποίο 
πρόκειται να κινηθεί. Ο χρόνος µάλιστα 
στον όποιο δείχνει να θίγει το θέµα, εν-
δεχοµένως έχει να κάνει µε τις προσπά-
θειες κατευνασµού των αγροτικών αντι-
δράσεων το επόµενο διάστηµα και µέ-
χρι τις εκδηλώσεις της 28ης Agrotica. 

  Στην ερώτηση µάλιστα των 7 βου-

λευτών (Μπαρτζώκας, Κρητικός, Βα-
σιλειάδης, Χειµάρας, Μαντάς, Χρυ-
σοµάλλης, και Μπλούχος) µε ηµερο-
µηνία 23 ∆εκεµβρίου 2019, µετά α-
πό µια αναλυτική περιγραφή της κα-
τάστασης τονίζονται τα εξής:   

 Έχει εξετασθεί το ενδεχόµενο απλο-
ποίησης της διαδικασίας που προβλέπει 
ο νόµος 4251/2014 και συµπληρώνει 
ο νόµος 4384/2016;

 Στο επικείµενο νοµοσχέδιο που 
προετοιµάζει το υπουργείο Εργασίας ε-
πί της συνοπτικής ασφαλιστικής µεταρ-

ρύθµισης, εξετάζεται ευνοϊκότερο καθε-
στώς ασφαλιστικών εισφορών για τους 
µετακλητούς εργαζοµένους στην αγρο-
τική οικονοµία;

 Με δεδοµένο ότι το άρθρο 56 του 
νόµου 4635/2019 του Αναπτυξιακού 
Πολυνοµοσχεδίου επιφυλάσσει τη δια-
κριτική ευχέρεια του υπουργού Εργασί-
ας στη ρύθµιση των λεπτοµερειών, σχε-
τικά µε την καταγραφή εργασίας και α-
πασχόλησης στο ΠΣ Εργάνη, έχει εξετα-
στεί ο εξορθολογισµός της διαδικασίας, 
προς όφελος των αγροτών-εργοδοτών;
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Λακωνία 
Λέτε οι Κινέζοι 
να τα καταφέρουν 
καλύτερα στην ελιά; 
Αναγκαία όσο ποτέ η συστράτευση των τοπικών 
οργανώσεων παραγωγών για ένα άλλο μοντέλο 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα στον 
ελλαδικό χώρο το «στέµµα» της α-
γροτικής παραγωγής διατηρούσε η 
σταφίδα. Στη µεγαλύτερη διάρκεια 
του 20ου αιώνα τη σκυτάλη παρέ-
λαβε ο καπνός. Στην εποχή µας η ε-
λιά και το ελαιόλαδο, διατηρούν α-
ναµφίβολα την πρωτοκαθεδρία. Η 
Φέτα, το βαµβάκι και οι ιχθυοκαλ-
λιέργειες ακολουθούν. 

Αυτό σηµαίνει ότι σε χρονιές ό-
πως είναι η φετινή που το ελαιόλα-

δο συναντάει προβλήµατα διάθεσης 
στη διεθνή αγορά και οι τιµές παρα-
γωγού ακολουθούν καθοδική πο-
ρεία, το πρόβληµα µεταφέρεται σε 
όλο το φάσµα των τοπικών κοινω-
νιών, αλλά και ευρύτερα στην οικο-
νοµία. Κάποιες πρόχειρες εκτιµήσεις 
υπολογίζουν την οικονοµική απώ-
λεια -λόγω των καιρικών συνθηκών 
αλλά και λόγω των συνθηκών αγο-
ράς- από την ελαιοκοµία στην Κρή-
τη περί τα 100 εκατ. ευρώ. ∆ηλαδή, 
καταστροφή! 

Μια ψυχρή ανάγνωση των σηµερι-
νών δεδοµένων λέει ότι στο ελληνι-
κό ελαιόλαδο, παρά τις ποιοτικές του 
δυνατότητες, σε χρονιές όπως η φε-
τινή που το ενδιαφέρον των ξένων 
αγοραστών (µονάδες τυποποίησης 
από την Ιταλία και την Ισπανία) εί-
ναι περιορισµένο, ο κύριος όγκος 

της εγχώριας παραγωγής δεν έχει 
καµιά τύχη και είναι επόµενο οι τι-
µές παραγωγού να βυθίζονται. Κι 
αυτό γιατί η Ελλάδα δεν έχει τη δυ-
νατότητα να επηρεάσει τις ισορρο-
πίες στη διεθνή προσφορά και ζή-
τηση, είναι εποµένως υποχρεωµένη 
να ακολουθεί τη γραµµή που χαρά-
ζουν οι παγκόσµιοι leaders του κλά-
δου. Με άλλα λόγια να περιµένει πό-
τε οι Ιταλοί και οι Ισπανοί έµποροι 
θα διευκολυνθούν να προσθέσουν 
ένα ευρώ στην τιµή παραγωγού, δη-
λαδή 3 ευρώ, αντί για 2 ευρώ σήµε-
ρα, ώστε να µη γράφει ζηµιά. 

Κάποιες πιο δηµι-
ουργικές φωνές πά-
ντως, επικαλούνται 
την εµπειρία των Ι-
ταλών γειτόνων, υ-
ποστηρίζοντας ότι 
η δυνατότητα συ-
νεργασίας των πα-
ραγωγών σε  έναν 
διαφορετικό προσα-
νατολισµό, µπορεί 
µε τον καιρό να φέ-
ρει θεαµατικά απο-
τελέσµατα. Το παρά-
δειγµα της Τοσκά-

νης, µέσα από δύο εκδοχές τις οποί-
ες έχει παρουσιάσει το ένθετο περιο-
δικό «Ελαίας Καρπός» και τις επικα-
λείται σήµερα στο editorial του, δεί-
χνει το δρόµο. Είναι τα 22 ιστορικά 
αγροκτήµατα που ένωσαν τις δυνά-
µεις τους το 1986 µε το Consortium 
Laudemio, διαθέτοντας το προϊόν τους 
µέχρι και 50 ευρώ το κιλό. 

Είναι και το πολυπληθές Consorzio 
per la tutela dell’Olio Extravergine di 
Oliva Toscano IGP που δηµιουργήθη-
κε το 1997 και έχει καταφέρει ακόµα 
και σε δύσκολες χρονιές όπως η φετι-
νή να µην πέφτει σε τιµή κάτω από τα 
15 ευρώ το κιλό. Λακωνία, Κρήτη και 
Χαλκιδική θα µπορούσαν µε συλλογι-
κή δουλειά να δηµιουργήσουν κοινο-
πραξίες αυτής της µορφής προσφέρο-
ντας λύσεις στους παραγωγούς, πριν 
«αρπάξουν» τα κτήµατά τους οι Κινέζοι.  

21-22, 35-36

Η ζήτηση 
φέρνει τιμή 
ακτινίδιο
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Χ
ρηµατιστηριακά στο βαµβάκι επικρά-
τησε το ρητό «buy the rumor sell the 
fact» όσο αναµενόταν η υπογραφή 
της πρώτης φάσης συµφωνίας ΗΠΑ-

Κίνας και η αγορά δοκίµαζε υψηλότερα επίπε-
δα. Μόλις υπεγράφη η συµφωνία, σηµειώθηκαν 
µαζικές ρευστοποιήσεις των κερδοσκόπων και 
στην αγορά µας, πάνω στην άνοδο είχαµε πω-
λήσεις σε τουρκικά κλωστήρια στα 76-77 σεντς.

  Στα σκληρά σιτάρια ο διαγωνισµός στην 
Τουρκία έκλεισε στα 25 δολάρια (22 ευρώ) χα-
µηλότερα από τον προηγούµενο στα τέλη Οκτω-
βρίου. Η τιµή ήταν παρόµοια µε τον τελευταίο 
διαγωνισµό της Τυνησίας, επιβεβαιώνοντας 
τα νέα επίπεδα παγκοσµίως περί τα 315 δολά-
ρια ο τόνος παραδοτέα σε λιµάνι προορισµού. 

Επιμένει στα 76 
σεντς το βαμβάκι 

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

05/12 12/12 20/12 02/01 16/0110/01

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

274

172

209,5

2,31

345,10

885,00

19,37

61,60

120,00

79,50

274

172

209,5

2,17

354,20

899,60

19,42

60,85

120,47

82,59

274

171

209,5

2,31

358,70

924,40

17,36

70,92

125,80

84,89

274

171

209,5

2,12

353,30

943,20

17,10

71,72

125,92

85,50

274

171

209,5

2,11

366,40

942,40

19,98

66,97

126,55

90,49

274

174

209,5

2,11

397,50

924,40

17,32

73,80

125,85

91,46

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

214 214 214 214 214 216

65,21

67,15 67,58 69,05 70,69 70,32

Εκτάσεις σκληρού 
σιταριού στην Ε.Ε. 
2019   45 λεπτά 

2020   60 λεπτά (εκτίµηση) 

ΠΗΓΗ: AGRENDA,

 Χαμηλότερα δεν έχει 
λένε οι αναλυτές για 
το σκληρό σιτάρι 

 Οι ζωοτροφές 
ανεβάζουν τις εξαγωγές 
στο καλαμπόκι

Καλές βάσεις για βαµβάκι και 
σιτηρά το 2020 λέει το USDA 
Τις βάσεις για µια χρονιά χωρίς 
αρνητικές εκπλήξεις έβαλε η έκθεση 
προσφοράς και ζήτησης του USDA, µε 
τις αγορές αγροτικών εµπορευµάτων να 
την υποδέχονται µε ανακούφιση και τα 
χρηµατιστήρια να κλείνουν σε υψηλά εύρη.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Κινέζοι έχουν
βάλει στο µάτι
ελαιώνες της
Πελοποννήσου
Μεγάλες εταιρείες κινεζικών, κατά 
κύριο λόγο, συµφερόντων προσπαθούν 
να αγοράσουν µεγάλες εκτάσεις 
ελαιόδεντρων σε Αργολίδα και 
Λακωνία, εκµεταλλευόµενες την 
πτώση της τιµής του ελαιόλαδου, 
σύµφωνα µε τα όσα ανέφερε η 
Περιφερειακή Σύµβουλος 
Πελοποννήσου, Ντίνα Νικολάκου, σε 
επερώτησή της στο Περιφερειακό 
Συµβούλιο της περασµένης Τετάρτης.
Η κυρία Νικολάκου ανέφερε µεταξύ 
άλλων: «Έχω µια πληροφόρηση από 
Αργολίδα και Λακωνία ότι έχουν 
εµφανιστεί µεγάλες εταιρείες ξένων 
κινεζικών και άλλων συµφερόντων 
που προσπαθούν εκµεταλλευόµενοι 
την πτώση τη τιµής του ελαιόλαδου να 
αγοράσουν εκτάσεις ελαιόδεντρων. 
Υπάρχει κίνδυνος να µην αντέξουν οι 
παραγωγοί και να ξεπουλήσουν τις 
περιουσίες τους και ο κλήρος να 
περάσει σε ξένα χέρια», ανέφερε 
συγκεκριµένα η κ. Νικολάκου.

Το παράδειγµα της Τοσκάνης, 
µέσα από δύο εκδοχές που 
έχει παρουσιάσει το ένθετο 
περιοδικό «Ελαίας Καρπός» 
δείχνει το δρόµο.

Η Ελλάδα 
δεν έχει τη 
δυνατότη-
τα να επη-
ρεάσει τις 
ισορροπίες 
στη διεθνή 
προσφορά 
και ζήτηση 
ελαιολά-
δου.
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Tην πρόεδρο του Συµβουλίου της Ε-
πικρατείας, Αικατερίνη Σακελλαρο-
πούλου, πρότεινε ο πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης για την Προ-
εδρία της ∆ηµοκρατίας. Πρόκειται 
για πρόσωπο εκτός πολιτικής µε ση-
µαντική πορεία στο δικαστικό κλά-
δο και κατά γενική οµολογία απο-
τελεί πρόσωπο κοινής αποδοχής.

Η κ. Σακελλαροπούλου επελέγη 
να είναι η πρώτη γυναίκα στην ηγε-
σία του Συµβουλίου της Επικρατείας 
επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, κάτι που 
διευκολύνει την αποδοχή της και α-
πό τον χώρο της αξιωµατικής αντι-
πολίτευσης. H κ. Σακελλαροπούλου 
έχει µακρά θητεία στο 5ο τµήµα του 
δικαστηρίου, όπου διαµορφώθηκε 
µία πρωτοποριακή νοµολογία για τα 
σωστά όρια µεταξύ της προστασίας 
του περιβάλλοντος και της ανάπτυ-
ξης, ενώ έχει διατελέσει και Πρόε-
δρος της Εταιρίας ∆ικαίου του Πε-
ριβάλλοντος. Επίσης, έχει συγγρά-
ψει άρθρα που αναφέρονται σε ζη-
τήµατα συνταγµατικού δικαίου και 
δικαίου του περιβάλλοντος.

Μέτρα προκειµένου να συγκρατη-
θεί η συνεχής πτώση της τιµής του 
ελαιολάδου αλλά και να καθορι-
στεί µια κατώτατη τιµή του προϊ-
όντος που να αφήνει περιθώρια 
επιβίωσης στους ελαιοπαραγω-
γούς ζητά από τους αρµόδιους υ-
πουργούς η βουλευτής Μεσσηνίας 
του Κινήµατος Αλλαγής Κωνστα-
ντίνα (Νάντια) Γιαννακοπούλου. 

Σύµφωνα µε την ίδια, ιδιαίτερη 
ανησυχία προξενεί στους ελαιο-
παραγωγούς της Μεσσηνίας κι ό-
λων των ελαιοπαραγωγικών περι-
οχών η συνεχής µείωση που έχει 
καταγραφεί στην τιµή του ελαιο-
λάδου. Ενδεικτικά, όπως αποκαλύ-
πτουν τα στοιχεία της αγοράς, οι 
µεγαλέµποροι δίνουν τιµές που έ-
χουν φτάσει στα 2,10 ευρώ το κιλό.

Αξίζει δε να σηµειωθεί ότι απο-
θέµατα καλής ποιότητας ελαιολά-
δου δεν υπάρχουν, αφού η περσι-
νή χρονιά ήταν πολύ άσχηµη µε 
προβλήµατα, όπως γλοιοσπόριο 
και λοιπά, και πολλοί παραγωγοί 
αναγκάστηκαν να πουλήσουν το 
προϊόν τους ακόµη και κάτω από 
τα 2 ευρώ το κιλό. Σε αυτή την εγ-
χώρια κατάσταση έρχεται να προ-
στεθεί ως επιβαρυντικός παράγο-
ντας η τιµή ελαιολάδου σε άλλες 
ευρωπαϊκές αγορές όπως η ισπανι-

κή, που επίσης παραµένει ιδιαιτέ-
ρως χαµηλή. Κι ενώ στην Ισπανία 
είχαν πολύ µεγάλη παραγωγή ε-
λαιολάδου, που ξεπέρασε το 1,7 ε-
κατ. τόνους, σύµφωνα µε τα στοι-
χεία του IOC, οι τιµές παραγωγού 
για το έξτρα παρθένο ισπανικό ε-
λαιόλαδο, στα τέλη Μαρτίου, δια-
µορφώθηκαν στα 2,38 ευρώ το κι-
λό, δηλαδή µειωµένες κατά 24%, 
σε σύγκριση µε την αντίστοιχη πε-
ρίοδο του προηγούµενου έτους. Ο-
µοίως, η τιµή του ελληνικού παρ-
θένου ελαιολάδου ήταν 13,5% χα-
µηλότερη από τον πενταετή µέσο 
όρο και κατά 18% σύµφωνα µε το 
∆ιεθνές Συµβούλιο Ελαιολάδου. 

Από την πλευρά της η Κοµισιόν, 
σύµφωνα µε τις πρόσφατες δηλώ-
σεις του επιτρόπου Γεωργίας Φιλ 
Χόγκαν, υποσχέθηκε ότι θα τε-
θούν τα θεµέλια για έναν σύνθε-
το µηχανισµό παρακολούθησης 
της αγοράς ελαιολάδου στα πα-
ραγωγά κράτη-µέλη της ΕΕ.

Κατόπιν αυτών, η βουλευτής ε-
νηµερώνει τον υπουργό ότι οι ε-
λαιοπαραγωγοί της Μεσσηνίας και 
όλης της χώρας, αναζητούν στήρι-
ξη του εισοδήµατος τους και δεν 
πείθονται από τον µονόδροµο της 
ΚΑΠ της ΕΕ που αποδίδει τις ευτε-
λιστικές τιµές στις δακοκτονίες. 

Με αίσθημα
δικαιοσύνης
η υποψήφια
Πρόεδρος

Δεν πείθονται οι παραγωγοί 
πως φταίει μόνο η δακοκτονία 

 «Με την πρόταση αυτή τιµάται, στο 
πρόσωπό µου, τόσο η ∆ικαιοσύνη, 

όσο και η σύγχρονη Ελληνίδα», 
δήλωσε η κα Σακελλαροπούλου.

Η διοίκηση 
της εταιρείας 
απένειµε τιµητικές 
πλακέτες και 
χρηµατικά 
βραβεία ύψους 
150.000 ευρώ σε 
25 κτηνοτρόφους 
– προµηθευτές.

Με µπόνους και τιµητικές διακρίσεις επιβραβεύει η 
Όλυµπος συνεργάτες και κτηνοτρόφους-προµηθευτές

Μπόνους ύψους 1,2 εκατ. ευρώ στους εργαζόµενους ως επιβράβευση 
των προσπαθειών τους στην επίτευξη των εταιρικών στόχων, ανακοίνωσε 
η διοίκηση της γαλακτοβιοµηχανίας Όλυµπος, στο περιθώριο εκδήλωσης 
για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Στην ίδια εκδήλωση η διοίκηση 
της εταιρείας απένειµε τιµητικές πλακέτες και χρηµατικά βραβεία ύψους 
150.000 ευρώ σε 25 κτηνοτρόφους-προµηθευτές της που διακρίθηκαν 
στην παραγωγή γάλακτος, µε βάση ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια.
Παράλληλα, η εταιρεία µε στόχο την αύξηση της γεννητικότητας µεταξύ 
των οικογενειών των εργαζοµένων, παρείχε κονδύλι 300.000 ευρώ για 
τους εργαζόµενους που αποκτούν παιδιά αλλά και για αυτούς που ήδη 
έχουν. Τα κέρδη µετά από φόρους του Οµίλου ανήλθαν στο ποσό των 
22,09 εκατ. ευρώ έναντι του ποσού των 20,8 εκατ. ευρώ της 
προηγούµενης χρήσης, αυξηµένα κατά 6,14%.

Κάτω από το 
κόστος παραγωγής

Η πρόσφατη επιβολή 
δασµών στο τυπο-
ποιηµένο ισπανικό 
ελαιόλαδο και στις 

βρώσιµες ελιές πιέζουν 
συνολικά την τιµή του 
ελαιολάδου προς τα 

κάτω και της βρώσιµης 
ελιάς σε τιµές κάτω από 
το κόστος παραγωγής  



ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Για να αναγνωριστεί µια εθνική ∆ιεπαγγελµατική 
Οργάνωση υποβάλλει αίτηση αναγνώρισης στην 
καθ’ ύλην αρµόδια ή αρµόδιες υπηρεσίες του υ-
πουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 
ανάλογα µε τον τοµέα ή τους τοµείς για τους ο-
ποίους ζητείται η αναγνώριση. 

Στην αίτηση αναγνώρισης αναφέρονται υπο-
χρεωτικά η επωνυµία και η έδρα της ∆Ο και πρέ-
πει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα κάτωθι 
δικαιολογητικά:

α) αντίγραφο του καταστατικού της ∆ Ο και τα 
συστατικά έγγραφα των µελών της ανάλογα µε 
την νοµική τους µορφή, νοµίµως επικυρωµέ-
να, σύµφωνα µε τις σχετικές µε τη νοµική µορ-
φή τους διατάξεις,

β) κατάσταση των µελών της, στην οποία πε-
ριλαµβάνονται τουλάχιστον η επωνυµία, η έδρα 
τους και το ΑΦΜ τους,

γ) νόµιµα επικυρωµένο έγγραφο από το οποίο 
προκύπτουν τα όργανα διοίκησης και νόµιµης εκ-
προσώπησης της ∆Ο,

δ) συγκεντρωτική κατάσταση, όπου θα βεβαι-
ώνεται ο µέσος όρος των τριών προηγούµενων 
ετών από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης  
των παραγόµενων και  των εµπορευόµενων ή 
µεταποιηµένων ποσοτήτων των σχετικών προϊ-
όντων του τοµέα  ή των τοµέων για τους οποίους 
ζητείται η αναγνώριση και θα υπογράφεται από 
τον νόµιµο εκπρόσωπο της αιτούσας ∆Ο και από 
ορκωτό λογιστή, µόνο για τα οικονοµικά στοιχεία 
που θα περιλαµβάνονται σε αυτήν. 

Στην τελευταία παράγραφο του παραπά-
νω αποσπάσµατος από την απόφαση Βορίδη 
(17/12/2019) για τις ∆ιεπαγγελµατικές, θα 
παιχθεί, όπως όλα δείχνουν, όλο το παιχνίδι 

µέχρι την αναγνώριση της ∆ιεπαγγελµατικής 
της Φέτας. Όσο για τις «καρέκλες» στη διοικη-
τική δοµή της οργάνωσης, θα καθορισθούν, 
καθώς φαίνεται, σε δύο δόσεις. Άλλοι θα συµ-
µετέχουν στην προσωρινή διοίκηση που θα α-
ναλάβει την κατάθεση του Φακέλου και άλλοι 
θα αναδειχθούν στις θέσεις ευθύνης της ορ-
γάνωσης αµέσως µετά την αναγνώρισή της. 
Μ’ αυτή την έννοια, η χαρά των «αυτόκλητων» 
κατά κάποιο τρόπο εκπροσώπων του κλάδου 

της αιγοπροβατοτροφίας που έβαλαν την υπο-
γραφή τους στο σχέδιο καταστατικού της ∆ι-
επαγγελµατικής, µάλλον θα κρατήσει για λί-
γο, καθώς στη συνέχεια οι θέσεις στα διοικη-
τικά όργανα θα µοιρασθούν µε βάση «τον ό-
γκο των παραγώµενων και εµπορευόµενων 
ή µεταποιηµένων ποσοτήτων της τελευταίας 
τριετίας». Τι σηµαίνει αυτό; Ότι οι θέσεις στα 
όργανα διοίκησης της ∆ιεπαγγελµατικής θα 
προκύψουν αναλογικά και µε βάση την παρα-

γωγική δραστηριότητα των υποψήφιων προς 
συµµετοχή στην οργάνωση φορέων.

Σ’ αυτή την περίπτωση, ο Κλαδικός Συνε-
ταιρσµός Αιγοπροβατοτρόφων µε 15 αξιόλο-
γους συνεταιρισµούς µέλη που αποδεδειγµέ-
να διαχειρίζεται ένα πολύ µεγάλο µέρος της 
εγχώριας παραγωγής πρόβειου και αίγιου γά-
λακτος, θα εξασφαλίσει τη «µερίδα του λέο-
ντος» στις θέσεις ευθύνης, βάζοντας στην ά-
κρη τις συνδικαλιστικές κατά βάση οργανώ-
σεις που υπολείπονται σε παραγωγικό έργο 
ή έχουν ελάχιστη σχέση µε την παραγωγική 
βάση, όπως η περίπτωση του Συνδέσµου Ελ-
ληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ).     

Αυτό σηµαίνει ότι η προσπάθεια συγκρότη-
σης της Εθνικής ∆ιεπαγγελµατικής της Φέτας, 
αποδεικνύεται για µια ακόµα φορά περιπετει-
ώδης. Κι αυτό, παρά τον «λευκό καπνό» που 

Οι «καρέκλες» στη διοικητική δοµή της 
∆ιεπαγγελµατικής της Φέτας, όπως όλα 

δείχνουν, θα καθορισθούν σε δύο δόσεις. 
Άλλοι θα συµµετέχουν στην προσωρινή 
διοίκηση που θα αναλάβει την κατάθεση 

του Φακέλου και άλλοι θα αναδειχθούν στις 
θέσεις ευθύνης της οργάνωσης αµέσως 

µετά την αναγνώρισή της.

Οι παραδόσεις σε γάλα,   
θέσεις στη Διεπαγγελματική  
Ο πρώτος λόγος στον Κλαδικό Συνεταιρισμό, με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο  

Στους νεολαίους τους Κλαδικού 
Συνεταιρισµού Αιγοπροβατοτρόφων 

έχει µεταφερθεί το βάρος της ευθυγράµµισης 
των τελευταίων επιλογών για τη 

∆ιεπαγγελµατική, µε την απόφαση που έχει 
υπογράψει από τις 17 ∆εκεµβρίου ο Βορίδης. 
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φάνηκε να βγαίνει από τον 6ο όροφο της Α-
χαρνών 2, όταν οι συνδαιτυµόνες του κλάδου 
και ο υπουργός Μάκης Βορίδης φωτογραφί-
ζονταν µε πλατιά χαµόγελα, έχοντας µπροστά 
τους το υπογεγραµµένο σχέδιο καταστατικού. 

Ο προσωρινός, απ’ ότι φαίνεται, αποκλεισµός 
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της υπό ίδρυση 
Οργάνωσης, των συνεταιριστών που συστρα-
τεύονται µε τον Κλαδικό Συνεταιρισµό Αιγοπρο-
βατοτρόφων, δηλαδή της µόνης παραγωγικής 
οργάνωσης του κλάδου, εξελίσσεται σε θρυαλ-
λίδα των εξελίξεων. Οι νέοι κατά βάση επαγ-
γελµατίες της αιγοπροβατοτροφίας οι οποίοι α-
πό την πρώτη στιγµή δεν έδειξαν διατεθειµένοι 
να «καταπιούν» τα τετελεσµένα που προσπάθη-
σαν να δηµιουργήσουν οι ξεπερασµένοι από τα 
πράγµατα «αγροτοπατέρες» βρίσκουν τώρα τον 
τρόπο να δώσουν τη δική τους απάντηση. Τη 
βρίσκουν µέσα από το ίδιο το γράµµα του νό-
µου, δηλαδή την απόφαση Βορίδη για τις ∆ιε-
παγγελµατικές. Σηµειωτέον ότι η διαφωνία δεν 
έχει να κάνει µε την πλειοψηφία που εξασφα-
λίζει στα όργανα διοίκησης της ∆ιεπαγγελµα-
τικής η πλευρά των µεταποιητών (γαλακτοβι-
οµηχανίες και τυροκοµεία). Το πρόβληµα αρ-
χίζει µε την παλινόρθωση που επιχειρείται των 
αποδεκατισµένων από πλευράς παραγωγικής 
βάσης οργανώσεων (κατά πρώτον του ΣΕΚ και 
σε δεύτερο λόγο της ΠΕΚ και της Οµοσπονδί-
ας Θεσσαλών Κτηνοτρόφων), την ώρα που πα-
ραµερίζεται γι’ αυτό η µόνη ισχυρή παραγωγι-
κή οργανωτική δοµή, δηλαδή ο Κλαδικός Συ-
νεταιρισµός Αιγοπροβατοτρόφων.

Οι τελευταίοι, µέσω των εκπροσώπων, παρα-
βρέθηκαν το µεσηµέρι της Πέµπτης στην Κα-
τερίνη, σε µια προσπάθεια να επανεξετάσουν 
την κατάσταση, µετά τα τελεσµένα που επιχεί-
ρησε να παρουσιάσει η διαβούλευση της πλα-
τείας Βάθη. Η λύση φαίνεται να προκύπτει ω-
στόσο µέσα από την πιστή εφαρµογή της από-
φασης που υπέγραψε στις 17 ∆εκεµβρίου ο υ-
πουργός Βορίδης. Βάσει αυτής, ανεξαρτήτως α-
πό το ποιο προσωρινό ∆Σ θα καταθέσει το φά-
κελο για τη ∆ιεπαγγελµατική Φέτας, η κατανο-
µή των θέσεων τόσο στη Γενική Συνέλευση (17 
θέσεις οι µεταποιητές και 16 οι κτηνοτρόφοι) 
όσο και στο ∆Σ (4 θέσεις ο ΣΕΒΓΑΠ, 1 οι τυρο-
κόµοι, 1 ο Ο∆ΙΠΠΑΦ και 3 οι κτηνοτρόφοι) εκ 
µέρους των κτηνοτρόφων θα καθορισθούν µε 
βάση την παραγωγική βάση των αντίστοιχων 
οργανώσεων. Σε αυτή, ο Κλαδικός Συνεταιρι-
σµός Αιγοπροβατοτρόφων υπερέχει κατά κρά-
τος, εποµένως εξασφαλίζει εκ προϊµίου µια ή 
και περισσότερες έδρες στη διοίκηση που θα 
αναδειχθεί από την ψηφοφορία.     

Η πιστή εφαρμογή της απόφασης 
Βορίδη μάλλον αποκαθιστά την τάξη 
Ο «τοκετός υπό πίεση» στον οποίο κατέληξαν το 
βράδυ της περασµένης ∆ευτέρας 13 Ιανουαρί-
ου οι συµµετέχοντες στη διαδικασία κατάρτισης 
του νέου καταστατικού, βάσει του οποίου θα δι-
αµορφωθεί και η εκπροσώπηση στα όργανα της 
∆ιεπαγγελµατικής, προκάλεσε στη συνέχεια ζω-
ηρές αντιδράσεις, τόσο από τους απόντες, λόγω 
µη πρόσκλησης, στην εν λόγω διαδικασία, όσο 
και από εκείνους που δεν κρίθηκε αναγκαίο να 
είναι στην τελική φάση διαβούλευσης για τη σύ-
νταξη του καταστατικού.

Το πρόβληµα άρχισε να ξετυλίγεται µε τον α-
ποκλεισµό από το νέο ∆Σ της ∆ιεπαγγελµατι-
κής του Κλαδικού Συνεταιρισµού Αιγοπροβατο-
τρόφων. Σ’ αυτόν συµµετέχουν, ως γνωστό, 15 
µεγάλοι παραγωγικοί συνεταιρισµοί (έχουν εκ-
δηλώσει ενδιαφέρον να συµµετάσχουν τουλάχι-
στον άλλοι 4) και οι οποίοι αποτελούν την πιο α-
ξιόλογη οργανωτική δοµή του κλάδου.

Οι πληροφορίες έφεραν από νωρίς τον πρόε-
δρο του Κτηνοτροφικού Συνεταιρισµού Αγελαδο-
τρόφων Αιγοπροβατοτρόφων Θεσσαλίας, Γιώρ-
γο Βαϊόπουλο, να εκφράζει ζωηρά τη διαµαρτυ-
ρία του µε το σκαρίφηµα καταστατικού στο οποίο 
κατέληξε η οµάδα εργασίας της πλατείας Βάθη. 
Ανάλογη στάση φάνηκε να τηρούν στη συνέ-
χεια και τα περισσότερα από τα µέλη του συνε-
ταιρισµού. Κι αυτό γιατί, εκτός εκπροσώπησης 
στο εννεαµελές ∆Σ της ∆ιεπαγγελµατικής -το ο-
ποίο µε βάση τα νέα δεδοµένα θα είναι απολύ-
τως προσωρινό- έµένε ο εν λόγω Κλαδικός Συ-
νεταιρισµός Αιγοπροβατοτρόφων. 

Σηµειωτέον ότι στο νέο σχήµα, η µεταποίηση 
θα έχει τον έλεγχο 6 εδρών, ενώ οι κτηνοτρόφοι 
θα περιορισθούν στις 3 έδρες.

Ειδικότερα, 4 έδρες θα έχει ο ΣΕΒΓΑΠ και από 
1 ο Ο∆ΙΠΠΑΦ και οι Τυροκόµοι Θεσσαλίας. Έτσι, 
από την πλευρά των κτηνοτρόφων, 1 έδρα πά-
ει στον ΣΕΚ, 1 στον ΠΕΚ και 1 στην Οµοσπονδία 
Kτηνοτροφικών Συλλόγων και Κτηνοτρόφων Πε-

ριφέρειας Θεσσαλίας. Ο Κλαδικός συνεταιρισµός 
αιγοπροβατοτρόφων µένει εκτός ∆Σ.

Παράλληλα στο πλαίσιο της ∆ιεπαγγελµατικής 
ορίζεται η λειτουργία ενός ακόµη οργάνου, που 
ονοµάζεται Συνέλευση. Εκεί 17 θέσεις προορίζο-
νται για την µεταποίηση και 16 για τους κτηνο-
τρόφους. Η πολύωρη συνάντηση των φορέων ο-
λοκληρώθηκε νωρίς το απόγευµα της ∆ευτέρας 
13 Ιανουαρίου και αφού όλες οι πλευρές έβαλαν 
νερό στο κρασί τους, ο φάκελος οριστικοποιήθη-
κε και αποφασίστηκε να προχωρήσει και να τύ-
χει αναγνώρισης η Οργάνωση.

Τα µέλη του κλαδικού συνεταιρισµού:
1. Αγροτικός Κτηνοτροφικός Συνεταιρισµός 
Λιβαδιού ∆ολίχης «Ο Βοσκός»
2. Α.Σ. Αγελαδοτρόφων και Προβατοτρόφων 
∆υτικής Θεσσαλίας
3. Αγροτικός Βιοµηχανικός Συνεταιρισµός 
Προσοτσάνης «Μενοίκιο»
4. Συνεταιρισµός Αιγοπροβατοτρόφων 
Ελασσόνας «Γάλα Ελάςς»
5. Κτηνοτροφικός Συνεταιρισµός νοµού 
Έβρου «Θρακών Αµνός»
6. Αγροτικός Συνεταιρισµός Γρεβενών
7. Κτηνοτροφικός Συνεταιρισµός Καλαβρύτων
8. Αγροτικός Συνεταιρισµός Κτηνοτρόφων 
Αιγοπροβατοτρόφων Πιερίας 
«Αιγοπροβατοτρόφοι Πιερίας»
9. Αγροτικός Κτηνοτροφικός Συνεταιρισµός 
Γαλάτιστας
10. Κτηνοτροφικός Συνεταιρισµός Βοιωτίας
11. Κτηνοτροφικός Συνεταιρισµός Πέλλας
12. Κτηνοτροφικός Συνεταιρισµός Αξιός
13. Αγροτικός Γαλακτοκοµικός Συνεταιρισµός 
Μετεώρων «ΑΓΡΟΓΑΛ»
14. Αγροτικός Συνεταιρισµός Κτηνοτρόφων 
Λιβαδίου
15. Αγροτικός Κτηνοτροφικός Συνεταιρισµός 
Καρυάς Ολύµπου.
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Παλινόρθωση
Το πρόβληµα 
αρχίζει µε την 

παλινόρθωση που 
επιχειρείται των 

αποδεκατισµένων 
από πλευράς 
παραγωγικής 

βάσης 
οργανώσεων

Παραγωγή
Οι θέσεις στα 

διοικητικά όργανα 
θα µοιραστούν µε 

βάση «τον όγκο των 
παραγώµενων και 
εµπορευόµενων 
ή µεταποιηµένων 

ποσοτήτων 
της τελευταίας 

τριετίας»

Απόφαση
Η λύση προκύπτει 

µέσα από την 
πιστή εφαρµογή 

της απόφασης που 
υπέγραψε στις 17 

∆εκεµβρίου 
ο Βορίδης



Νέος αλευρώδης 
σε πορτοκαλιές
Ευρύ το φάσμα των εν δυνάμει 
ξενιστών τονίζουν οι γεωπόνοι 

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Ο αλευρώδης Aleurocanthus 
spiniferus είναι δυνατόν να προ-
σβάλει, πέραν των εσπεριδοει-
δών, αµπέλι, τριανταφυλλιές, 
ιβίσκο, πλουµάρια, αχλαδιές, 
µουσµουλιές, λωτούς και καλ-
λωπιστικά δέντρα. Επιπλέον µπο-
ρεί κάλλιστα να εντοπιστεί και 
σε θάµνους όπως η ιτιά και το 
σάπια ή τροπικά δέντρα όπως 
το γκουάβα και η γκραβιόλα ή 
τσεριµογιά. Πρόκειται για έναν 
νέο αλευρώδη που βρέθηκε για 
πρώτη φορά στη χώρα σε δείγµα 
φύλλων πορτοκαλιάς στην Πε-
ριφερειακή Ενότητα Κέρκυρας. 

Οι γεωπόνοι του Περιφερει-

ακού Κέντρου Προστασίας Φυ-
τών Ιωαννίνων ζητούν από τους 
παραγωγούς αλλά όχι µόνο να 
µην προβούν σε µεταφορά φυ-
τών εσπεριδοειδών ή καρπών ε-
σπεριδοειδών από την Κέρκυρα 
όπως επίσης και φυτών, κλάδων 
ή ανθέων καλλωπιστικών φυτών 
δέντρων ή θάµνων από την Κέρ-
κυρα σε άλλες περιοχές προκει-
µένου να περιοριστεί ο αλευρώ-

δης στην ήδη γνωστή περιοχή. 
Η µη διάδοση του εχθρού βασί-
ζεται στο γεγονός πως η αντιµε-
τώπιση θα ήταν δύσκολη λόγω 
έλλειψης φαρµάκων ή φυσι-
κών εχθρών για το σκοπό αυτό.

Η παρουσία του αλευρώδη γί-
νεται αντιλπτή µέσω µιας σειράς 
συµπτωµάτων κυρίως στα καλλι-
εργούµενα φυτά µε οικονοµική 
σηµασία και τα υποκείµενα αυ-
τών.  Σε πρώτο στάδιο είναι εµ-
φανής η εξασθένηση που προ-
καλείται στα δέντρα, κυρίως ε-
πειδή το έντοµο για να τραφεί, 
αποµυζά χυµούς από το φυτικό 
σώµα. Ωστόσο, η ζηµιά δε στα-
µατά εκεί: υπάρχουν και έµµε-
σες επιπτώσεις από την αποµύ-
ζηση αυτή καθώς τα µελιτώδη 

εκκρίµατα του εντόµου ευνο-
ούν τη δευτερογενή ανάπτυξη 
του µύκητα της καπνιάς. Εάν η 
προσβολή αποκτήσει πολύ µε-
γαλύτερες διαστάσεις, είναι πι-
θανό να επέλθει ξήρανση του 
προσβεβληµένου φυτού. 

Παρόµοια συµπτώµατα είναι 
δυνατόν να οφείλονται και σε 
άλλους αλευρώδεις, όµως, ο συ-
γκεκριµένος διαθέτει χαρακτηρι-
στικά τα οποία αποτρέπουν την 
ταύτιση µε άλλα αντίστοιχα είδη 
είδη αλευρωδών. Το κυριότερο 
από αυτά τα γνωρίσµατα είναι 
ότι τα ατελή στάδια του εχθρού, 
τα οποία είναι µαύρα µε λευ-
κο περιθώριο, συσσωρεύονται 
στην κάτω επιφάνεια των φύλ-
λων των εσπεριδοειδών. 

Ψεκασµός κατά των θηλυκών του ψευδόκοκκου στα αµπέλια
Ο ψευδόκοκκος αποτελεί έναν από τους συνηθέστερους εχθρούς των 
πρέµνων. Τα µέτρα για την αντιµετώπισή του αφορούν ως επί το πλείστον 
εκτεταµένες προσβολές, κυρίως σε αµπελώνες στους οποίους είχαν 
καταγραφεί παρόµοια φαινόµενα και το προηγούµενο έτος. Στην περίπτωση 
µάλιστα που δεν έγινε επέµβαση µετά τον τρύγο, συστήνεται ψεκασµός µε 
κατάλληλο εντοµοκτόνο από τους γεωπόνους του Περιφερειακού Κέντρου 

Προστασίας Φυτών Βόλου. Η επέµβαση θεωρείται επιτυχηµένη όταν θανατωθεί µεγάλο 
µέρος των θηλυκών ατόµων που διαχειµάζουν κάτω από το ρυτίδωµα των πρέµνων. Ο 
ψεκασµός είναι επιλεκτικός και αφορά µόνο τα πρέµνα που έχουν προσβληθεί τόσο για 
λόγους προστασίας του περιβάλλοντος όσο και οικονοµίας. Για την καλύτερη εφαρµογή 
του εντοµοκτόνου, το ψεκαστικό υγρό πρέπει να έχει µεγάλη πίεση και να καλύπτει όλα 
τα µέρη του πρέµνου, µέχρι και την επιφάνεια του εδάφους στην περιοχή του λαιµού.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Εξασθένιση 
Με σκοπό να τραφεί, το 
έντοµο αποµυζά χυµούς 

από το φυτικό σώµα, 
εξασθενώντας τα δέντρα 

Καπνιά στην ελιά
Για την ασθένεια της καπνιάς στα 
ελαιόδεντρα ευθύνεται ο µύκητας 
Capnodium Oleae του οποίου η ανάπτυξη 
ευνοείται από τα µελιτώδη εκκρίµατα 
κοκκοειδών. Εµφανίζεται σε πολλά σηµεία 
του φυτού όπως σε φύλλα, τρυφερούς 
βλαστούς και κλαδίσκους µε τη µορφή 
µαύρου στρώµατος καπνιάς. ∆ηµιουργείται 
από µύκητες που αναπτύσσονται στα 
µελιτώµατα των κοκκοειδών και 
αντιµετωπίζεται ταυτόχρονα µε το 
κυκλοκόνιο µε τη χρήση χαλκούχων 
σκευασµάτων. Η καταπολέµηση των αιτίων 
που την βοηθούν να αναπτυχθεί παρέχει 
προστασία στο δένδρο από το παθογόνο. Για 
την εξάλειψή του από τους γεωπόνους του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών 
Αχαΐας συστήνονται ψεκασµοί µε 
εκγεκριµένα χαλκούχα σκευάσµατα. 

Εξώασκος νεκταρινιάς 
Ο µύκητας του εξώασκου είναι δυνατόν να 
προσβάλει όλα τα πυρηνόκαρπα, ανάµεσα σε 
αυτά και τη νεκταρινιά. ∆εν δύναται να 
αναπτυχθεί σε θερµοκρασίες κάτω από 7ο C. 
Στους οπωρώνες τους οποίους δεν έγινε 
επέµβαση µε χαλκούχο το φθινόπωρο,οι 
γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Ναυπλίου προτείνουν σε 
θερµοκρασίες µεγαλύτερες των 10ο C, 
επιµεληµένο ψεκασµό πριν τη διόγκωση των 
οφθαλµών µε Κάπταν, Βορδιγάλειο 
πολτό,Οξυχλωριούχο χαλκό, Υδροξείδιο του 
χαλκού, 10 ηµέρες µετά το κλάδεµα ώστε να 
µη δηµιουργηθούν τοξικότητες σε περίπτωση 
παγετού. Ο εξώασκος προκαλεί έντονες 
παραµορφώσεις και µεταχρωµατισµούς 
φύλλων, αποφύλλωση, καταπόνηση των 
δέντρων και υποβάθµιση της παραγωγής. Αν 
δεν γίνουν ψεκασµοί και οι κλιµατικές 
συνθήκες ευνοούν τη µόλυνση µπορεί να 
έχουµε σηµαντική αποφύλλωση, µειωµένη 
καρπόδεση, ανθόρροια και καρπόπτωση.

Σκευάσµατα
ALFAGRO: Merpan 80 WG, Cuprofix 
Disperss 20 WG
BAYER: Copperfield 20WG, Flint max 
75WG
HELLAFARM: Φιλοκάπ 80 WG, Jade 40 
WG, Χελλαβόρ, Maniflow 12,4 SC
K&NE: Kocide 2000 35WG, Nordox 75WG
SIPCAM: Hidroval 40WG
SYNGENTA: Score 25 EC, Coprantol Duo 
28 WG 
UPL: Syllit 544SC, Orthocide 80 WG.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Σε «αναµµένα κάρβουνα» κάθονται, εκ 
νέου, αυτή τη χρονική περίοδο οι ελλη-
νικές βιοµηχανίες κοµπόστας που δρα-
στηριοποιούνται και στην αµερικανική 
αγορά, πουλώντας κάθε χρόνο προϊό-
ντα αξίας περίπου 50 εκατ. δολαρίων, ε-
πί συνόλου εξαγωγών του κλάδου διε-
θνώς που κυµαίνονται από 300 έως 400 
εκατ. ευρώ, ανάλογα τη χρονιά. Ο λόγος 
της αγωνίας τους έχει να κάνει µε την ε-
πικείµενη «ετυµηγορία» του αρµόδιου α-
µερικανικού κρατικού φορέα «USTR» α-
ναφορικά µε την τακτική που θα ακολου-
θηθεί εφεξής γύρω από τη δασµολογική 
τακτική της Ουάσιγκτον, σε σχέση µε τα 
προϊόντα της ΕΕ. «Περιµένουµε ανά πά-
σα στιγµή τα αποτελέσµατα του review 
που έγινε τις προηγούµενες ηµέρες, τα 
οποία µπορεί να κρύβουν ελπίδες, αλλά 
κι κινδύνους», είπε στην Agrenda ο πρό-
εδρος της Ένωσης Κονσερβοποιών Ελλά-
δος (ΕΚΕ), Κώστας Αποστόλου. 

Όπως εξήγησε, προηγήθηκε, από τις 
αρχές ∆εκεµβρίου του προηγούµενου 
χρόνου, µέχρι και την περασµένη ∆ευτέ-
ρα 13 Ιανουαρίου, ένα εκτεταµένο πρό-
γραµµα επαναξιολόγησης των δασµών, 
συνολικού ύψους 7,5 δισ. δολαρίων που 
έχουν επιβληθεί σε ευρωπαϊκά προϊόντα, 
µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται και 
οι ελληνικές κοµπόστες, έχοντας επιβα-
ρυνθεί ήδη µε πρόσθετο φόρο 25%.

Όσο διήρκεσε η διαδικασία της επανα-
ξιολόγησης, πέρασαν από «ψιλό κόσκι-
νο» τόσο τα προϊόντα που έχουν ήδη τι-
µωρηθεί µε δασµούς, όσο κι εκείνα που 
δεν έχουν ενταχθεί ακόµη στη σχετική 
µαύρη λίστα, ώστε να αποφασιστεί αν 
κάτι θα πρέπει να αλλάξει µε τα πρώτα, 
ως προς το ύψος του επιβληθέντος φό-

ρου και αν τα δεύτερα θα εξακολουθή-
σουν να απολαµβάνουν «ασυλία» ή θα 
υπαχθούν και αυτά σε δασµούς.

«Θα µου φανεί περίεργο αν τελικώς 
αποφασιστεί να αυξηθεί ο δασµός στην 
κοµπόστα από το 25% που είναι σήµερα. 
Θα έλεγα πως υπάρχει πιθανότητα να µει-
ωθεί αυτός ο φόρος ή και να εξαλειφθεί 
ακόµη. Αλλά πρέπει να περιµένουµε να 
δούµε», τόνισε ο κ. Αποστόλου, δηλώνο-
ντας συγκρατηµένα αισιόδοξος ενόψει 
των ανακοινώσεων του USTR.

Την αισιοδοξία του αυτή ο επικεφα-
λής της ΕΚΕ ανέφερε πως την αντλεί 
από το γεγονός πως τόσο ο υφυπουρ-
γός Εξωτερικών, αρµόδιος για τις ∆ιε-
θνείς Οικονοµικές Σχέσεις, Κωνσταντί-
νος Φραγκογιάννης, όσο και ο γενικός 
γραµµατέας του υπουργείου Γρηγόρης 
∆ηµητριάδης, έχουν πάρει πολύ «ζε-
στά» το θέµα και έχουν προχωρηµένες 
επαφές µε τους Αµερικανούς. Ο υφυ-
πουργός µάλιστα έθεσε το πρόβληµα 
της ελληνικής κοµπόστας και στις επα-
φές του (στην πρόσφατη επίσηµη επί-
σκεψη του πρωθυπουργού στην Ουά-
σιγκτον) µε τον αναπληρωτή υπουργό 
Εµπορίου των ΗΠΑ Τζεφ Γκέρις, ο ο-
ποίος προΐσταται του αρµόδιου γραφεί-

ου που αποφασίζει για τους δασµούς.
Η υπερασπιστική γραµµή που ανέπτυ-

ξε η ελληνική πλευρά προς τους Αµερι-
κανούς περιλάµβανε, µεταξύ άλλων, το 
επιχείρηµα πως ούτως ή άλλως η ντό-
πια παραγωγή κοµπόστας των ΗΠΑ δεν 
αρκεί να καλύψει τις ανάγκες της αµε-
ρικανικής αγοράς. Ως εκ τούτου το ελ-
ληνικό προϊόν δεν «κλέβει» µερίδιο α-
πό τις τοπικές επιχειρήσεις του κλάδου 
και πως -εν τέλει- το µόνο που επιτυγ-
χάνεται µε αυτή την πολιτική, είναι να 
υποκατασταθεί η ελληνική κοµπόστα α-
πό όµοιο προϊόν που παράγεται σε Λα-
τινική Αµερικής αλλά και από την Κίνα.

Παροµοίως τους επισηµάνθηκε ότι µε 
τους δασµούς επιβαρύνεται και η τσέπη 
όσων Αµερικανών καταναλωτών εξακο-
λουθούν να προτιµούν την ελληνική κο-
µπόστα, καθώς ο δασµολογικός φόρος 
µετακυλίεται στο τελικό κόστος προϊό-
ντος στο σούπερ µάρκετ. Επίσης υποχω-
ρεί ο τζίρος των αµερικανικών εισαγωγι-
κών επιχειρήσεων, όσο χάνουν µερίδιο 
τα ελληνικά προϊόντα και δέχονται πλήγ-
µα και οι βιοµηχανίες των ΗΠΑ που κα-
τασκευάζουν ειδικά κοπτικά µηχανήµα-
τα που χρησιµοποιούν ελληνικές κον-
σερβοποιίες στις γραµµές τους.

Μείωση ακόμα και εξάλειψη των 
δασμών ΗΠΑ για την κομπόστα 
Αισιοδοξία επικρατεί στην τάξη των κονσερβάδων ενόψει της επανεξέτασης της λίστας 

Εξαγωγές 
Οι εξαγωγές στην 

αµερικανική αγορά 
γίνονται είτε 

απευθείας είτε µέσω 
Ταϊλάνδης, όπου εκεί 

ανασυσκευάζονται 
για να επανεξαχθούν 

στις ΗΠΑ

Έσοδα 
Η φετινή παραγωγή 
κοµπόστας εκτιµάται 
ότι είναι µεγαλύτερη 
κατά περίπου 10%, 

και τα προσδοκώµενα 
έσοδα του κλάδου θα 
κυµανθούν στα 300 
µε 350 εκατ. ευρώ

Mετά την επιβολή φόρου 25% 
στην ελληνική κοµπόστα, οι 
πωλήσεις του προϊόντος στις 
ΗΠΑ εµφανίζουν δυστοκία.

Στη Βουλή
φέρνει το θέµα
του ελαιολάδου
ο Κεγκέρογλου
Για εξευτελιστικές τιµές ακόµα και για 
τις ποσότητες ελαιολάδου που είναι 
εξαιρετικής ποιότητας, κάνει λόγο ο 
βουλευτής Ηρακλείου του ΚΙΝΑΛ 
Βασίλης Κεγκέρογλου σε ερώτησή 
του προς τον υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη, ζητώντας 
µέτρα στήριξης των παραγωγών. 
Αποκορύφωµα της κατρακύλας του 
ελληνικού ελαιολάδου τα τελευταία 
χρόνια, όπως λέει, είναι η φετινή 
τραγική κατάσταση την οποία 
συνθέτουν τρεις παράγοντες:
 Μείωση της παραγωγής λόγω των 

ακραίων καιρικών φαινοµένων.
 Υποβάθµιση της ποιότητας 

ελαιολάδου για ορισµένες ποσότητες 
για τους ίδιους λόγους.
 Εξευτελιστικές τιµές ακόµη και για 

τις ποσότητες που είναι εξαιρετικής 
ποιότητας.
Οι αιτίες για τα παραπάνω, όπως 
αναφέρει ο βουλευτής, είναι:
 Η µεγάλη αύξηση των ποσοτήτων 

ελαιολάδου που µπορούν να 
εισάγονται αδασµολόγητες στην ΕΕ 
από τρίτες χώρες, την οποία 
συνυπέγραψαν και οι υπουργοί του 
ΣΥΡΙΖΑ.
 Οι εναρµονισµένες πρακτικές σε 

εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο στο 
κύκλωµα εµπορίας και διακίνησης.
 Οι ελληνοποιήσεις ελαιολάδου τόσο 

των τρίτων χωρών όσο και χωρών 
της ΕΕ, µε σκοπό την εξαγωγή στις 
ΗΠΑ ως ελληνικού ελαιόλαδου, λόγω 
της µη επιβολής δασµών.
Επειδή η ελαιοκαλλιέργεια και το 
ελαιόλαδο χρόνο µε το χρόνο 
απαξιώνονται και απαιτούνται άµεσα 
µέτρα στήριξης του κλάδου και των 
παραγωγών, ερωτάσθε υπουργέ:
 Τι έχετε συγκριµένα πράξει για την 

αναπλήρωση του χαµένου 
εισοδήµατος των προηγούµενων 
ετών και τι θα πράξετε για την 
στήριξη των ελαιοπαραγωγών που 
φέτος επλήγησαν επιπλέον από τα 
ακραία καιρικά φαινόµενα;
 Ποιες είναι οι ενέργειες σας για την 

αντιµετώπιση των εναρµονισµένων 
πρακτικών και των ελληνοποιήσεων 
που επιδεινώνουν την κατάσταση;

Ο πρόεδρος 
της Ένωσης 
Κονσερβοποιών 
Ελλάδος 
(ΕΚΕ), Κώστας 
Αποστόλου.





Σε τρεις άξονες το πλάνο για τις ΑΠΕ

Φωτοβολταϊκά δίπλα
στην πομόνα στο σχέδιο 
Σκρέκα για την ενέργεια  

 Η εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών θα γίνεται εντός της 
αγροτικής εκµετάλλευσης χωρίς γραφειοκρατία, μετά τη 
νομοθετική ρύθμιση για τη Γη Υψηλής Παραγωγικότητας 

  Άµεσα η σύνδεση των νέων µονάδων των αγροτών με την 
αναβάθμιση των δικτύων ενέργειας στην επαρχία

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Σε τρεις άξονες κινείται το ολοκλη-
ρωµένο σχέδιο για την ανάπτυξη των 
Ανεώσιµων Πηγών Ενέργειας του υ-
πουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, το 
οποίο υπόσχεται δωρεάν ηλεκτρική 
ενέργεια στους αγρότες και ταυτό-
χρονη εκχώρηση των εσόδων από 
την πώληση ρεύµατος για την κάλυ-
ψη της δανειοδότησης κατασκευής 
των φωτοβολταϊκών.

Σύµφωνα µε τον υφυπουργό Κώ-
στα Σκρέκα, που παρουσίασε το πλά-

νο αυτό το περασµένο Σάββατο κα-
τά την 8η Ετήσια Γενική Συνέλευση 
των Πανελλήνιων Συνδέσµων Αγρο-
τικών Φωτοβολταϊκών (ΠΣΑΦ) και Α-
γροτικών Θεµάτων (ΠΣΑΘ), στην Κα-
λαµπάκα, οι τρεις άξονες είναι οι εξής:

α) Η νοµοθετική ρύθµιση µε την 
οποία οι αγρότες µπορούν πλέον να 
πωλούν την τριπλάσια ηλεκτρική ε-
νέργεια που παράγουν από τα φω-
τοβολταϊκά σε σύγκριση µε αυτή που 
καταναλώνουν. Η ρύθµιση αυτή απο-
τελεί την µεγάλη τοµή σε σύγκριση 
µε το παρελθόν κατά τον κ. Σκρέκα, 
καθώς οι αγρότες µπορούν πλέον να 
πωλούν στο σύστηµα έως το 75% της 
ενέργειας που παράγουν, από 25% 
που ήταν προηγουµένως το συγκε-
κριµένο όριο. Εποµένως, διαθέτουν 

Πρώτα καταστάσεις δικαιούχων, µετά 
ενστάσεις και τέλος εξέταση για τους 
επιλαχόντες µαζί µε την υπερδέσµευ-
ση. Αυτή είναι η τελευταία ενηµέρω-
ση που έχουν οι σύµβουλοι που δια-
χειρίζονται τους φακέλους των Σχε-
δίων Βελτίωσης από τις αρχές αξιο-
λόγησης, σε συνέχεια του ρεπορτάζ 
της Agrenda για την τύχη της δροµο-
λογούµενης υπερδέσµευσης των 300 
εκατ. ευρώ, η οποία όλα δείχνουν ότι 
δεν θα προλάβει την έκδοση των πι-
νάκων δικαιούχων από τις Περιφέρει-
ες. Να αναφερθούν εδώ περιπτώσεις 
αγροτών που µε την υπόσχεση των 
έξτρα χρηµάτων έσπευσαν να κλεί-
σουν µηχανήµατα εφόσον είχαν σί-
γουρο το χαρτί της έγκρισης, ώστο-
σο όπως φαίνεται θα χρειαστεί εκτός 
απροόπτου να περιµένουν τουλάχι-
στον µέχρι την άνοιξη, δηλαδή όταν 
και ολοκληρωθούν οι ενστάσεις για 
να δουν αν θα είναι δικαιούχοι. 

Σύµφωνα µε τις τελευταίες πλη-
ροφορίες η αξιολόγηση των φακέ-
λων έχει τελειώσει και στη Θεσσα-
λία και τώρα µένουν οι διοικητικοί 
έλεγχοι από το υπουργείο Αγροτι-

κής Ανάπτυξης ώστε να ανακοινω-
θούν αποτελέσµατα, ενώ µέχρι την 
ώρα που γράφονταν αυτές οι γραµ-
µές, αποτελέσµατα εντάξεων είχε εκ-
δόσει µόνο η Αττική.

Ακόµα πάντως και αν µπορέσει να 
περάσει σύντοµα η υπερδέσµευση 
στα Σχέδια Βελτίωσης, ένα τεράστιο 
ζήτηµα που έχει τεθεί µετ’ επιτάσεως 
είναι ο τρόπος διαµοιρασµού της στις 
Περιφέρειες. Οι αρχές σε Θεσσαλία, 
Κ. Μακεδονία και Ν. Μακεδονία ζη-

Πίνακες, ενστάσεις και μετά

το αναγκαίο ποσό για να καλύψουν το 
δάνειο κατασκευής του φωτοβολταϊκού 
πάνελ και ταυτόχρονα έχουν δωρεάν 
ηλεκτρική ενέργεια για να καλύψουν 
τις ανάγκες τους από την πρώτη ηµέ-
ρα εγκατάστασης του πάνελ.

β) Η νοµοθετική ρύθµιση που προ-
στατεύει τη Γεωργική Γη Υψηλής Πα-
ραγωγικότητας (ΓΓΥΠ), καθώς περιορί-
ζει στο 1% της ΓΓΥΠ ανά Περιφερειακή 
Ενότητα τη δυνατότητα εγκατάστασης 
µονάδων ΑΠΕ, κλείνοντας τα «παρά-
θυρα» αυθαιρεσίας που υπήρχαν στο 
νοµικό πλαίσιο. Έτσι,  η εγκατάσταση 
των φωτοβολταϊκών θα γίνεται εντός 
της αγροτικής εκµετάλλευσης, «δίπλα 
στην ποµόνα» όπως είπε χαρακτηρι-
στικά ο υφυπουργός, αφού δεν θα υ-
πάρχουν γραφειοκρατικά εµπόδια και 
οι αγρότες δεν θα επιβαρύνονται µε 
πρόσθετα έξοδα.

γ)  Η συνεργασία µε εγχώρια και δι-
εθνή τραπεζικά ιδρύµατα για την ενί-
σχυση της ρευστότητας και των επεν-
δύσεων, µε χρηµατοδοτικά εργαλεία 
που παρέχουν εγγυήσεις και δάνεια 
µε ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Καθο-
ριστικό ρόλο εδώ θα παίξουν τα δάνεια 
που θα παρέχει η Ευρωπαϊκή Τράπε-
ζα Επενδύσεων, αρχικού ύψους 200 
εκατ. ευρώ, µαζί µε εγγυήσεις που θα 
ανέλθουν στα 450 εκατ. ευρώ. 

Κλείνοντας τη οµιλία του, ο κ. Σκρέ-
κας επεσήµανε ακόµα µία φορά την 
ανάγκη εφαρµογής ενός εθνικού σχε-
δίου ορθολογικής διαχείρισης των υ-
δάτων µέσα από την αξιοποίηση των 
επιφανειακών υδάτων και την κατα-
σκευή έξυπνων αρδευτικών συστηµά-
των. Είναι άλλωστε ο µόνος αποτε-
λεσµατικός τρόπος για να σταµατή-
σει η υποβάθµιση των εδαφών, όπως 
για παράδειγµα συµβαίνει στο Θεσ-
σαλικό κάµπο που κινδυνεύει µε ε-
ρηµοποίηση, επιτυγχάνοντας ταυτό-
χρονα την προστασία του περιβάλλο-
ντος και της αγροτικής παραγωγής.
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Άδεια
Το υπουργείο Περιβάλλοντος 
δροµολογεί την αντικατάσταση 
της υφιστάµενης Άδειας 
Παραγωγής µε µια Βεβαίωση 
Καταχώρησης στο νέο 
Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Παραγωγών ΑΠΕ, που θα 
δηµιουργηθεί το αµέσως 
επόµενο διάστηµα.

 Ψηφιακά
Στόχος του ΥΠΕΝ είναι να 
δηµιουργηθεί άµεσα -σε 
συνεργασία µε το υπουργείο 
Ψηφιακής Πολιτικής- ένα ενιαίο, 
διαλειτουργικό σύστηµα στο 
οποίο θα «τρέχουν» όλα τα 
σκέλη της αδειοδότησης ΑΠΕ, 
από το αρχικό στάδιο που είναι 
η Άδεια Παραγωγής έως το 
τελικό στάδιο που είναι η Άδεια 
Εγκατάστασης και λειτουργίας. 



υπερδέσμευση

Ομάδα Εργασίας για 
νέο καθεστώς στις
άδειες σταβλισμού
Ξανά από την αρχή πιάνει το θέµα 
της αδειοδότησης κτηνοτροφικών 
εγκαταστάσεων το υπουργείο Αγρο-
τικής Ανάπτυξης το οποίο προχώ-
ρησε στη σύσταση Οµάδας Εργα-
σίας που εντός διµήνου θα πρέπει 
να φέρει προτάσεις για την τροπο-
ποίηση της σχετικής νοµοθεσίας. Υ-
πενθυµίζεται πως η περασµένη κυ-
βέρνηση είχε φέρει σε διαβούλευ-
ση νοµοσχέδιο για τις κτηνοτρο-
φικές εγκαταστάσεις το καλοκαίρι 
του 2018, ωστόσο ούτε εκείνο είχε 
προχωρήσει µε αποτέλεσµα µεγάλη 
µερίδα κτηνοτρόφων να ταλαιπω-
ρείται µέχρι σήµερα αδυνατώντας 
να αδειοδοτήσει τις µονάδες του.  

Ειδικότερα, έργο της Οµάδας Ερ-
γασίας, όπως αναφέρει η σχετική 
απόφαση, είναι η καταγραφή των  
προβληµάτων που προέκυψαν κατά 
την εφαρµογή του νόµου 4056/2012 
(Α’ 52) και η διαµόρφωση προτάσε-
ων επίλυσής τους. Οι προτάσεις της 
οµάδας εργασίας δύνανται να λη-
φθούν υπόψη στο πλαίσιο τροπο-
ποίησης της κείµενης νοµοθεσίας  
για τις κτηνοτροφικές εγκαταστά-
σεις, όπως αυτό προκύπτει ως α-

πόρροια της ενσωµάτωσης της υ-
φιστάµενης νοµοθεσίας αδειοδό-
τησης των κτηνοτροφικών εκµε-
ταλλεύσεων στο νόµο 4442/2016 
«Νέο θεσµικό πλαίσιο για την ά-
σκηση οικονοµικής δραστηριότη-
τας» (Α’ 230). Η Οµάδα Εργασία,  θα 
αποτελείται από τους:

α)  Ζέρβα  Ευστάθιο,  προϊστάµε-
νο  του Τµήµατος  Κτηνοτροφικών  
Εγκαταστάσεων, της ∆ιεύθυνσης  
Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτη-
νοτροφικών Εγκαταστάσεων του Υ-
ΠΑΑΤ, ως πρόεδρο.

β) Αντιπάτη Αικατερίνη, υπάλλη-
λο του τµήµατος  Ελέγχου Ζωοτρο-
φών, της ∆ιεύθυνσης Ζωοτροφών  
και Βοσκήσιµων Γαιών του ΥΠΑΑΤ, 
ως τακτικό µέλος.

γ) Μπούρα Ιωάννη, πρόεδρο 
της Νέας Οµοσπονδίας Χοιροτρο-
φικών  Συλλόγων Ελλάδας, ως τα-
κτικό µέλος.

δ) Τσοµπάνο Χρήστο, αντιπρό-
εδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
του Συνδέσµου Ελληνικής Κτηνο-
τροφίας (ΣΕΚ), ως τακτικό µέλος.

ε) Μόσχο ∆ηµήτριο, µέλος του  
∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΣΕΚ, 
ως τακτικό µέλος.

στ) Πετρόπουλο Πέτρο, µέλος 
της Ένωσης Αυγοπαραγωγών Ελ-
λάδας, ως τακτικό µέλος.

ζ)  Κόκουρα Ιωάννη, τεχνικό σύµ-
βουλο της Οµοσπονδίας Κτηνοτρο-
φικών Συλλόγων Θεσσαλίας, ως 
τακτικό µέλος.

η)  ∆άφνη Ζώη, νοµική σύµβου-
λος υφυπουργού, ως τακτικό µέλος.

Εκχώρηση ενίσχυσης
στην Μεταποίηση    

Τη δυνατότητα σε όλες τις 
επιχειρήσεις οι οποίες έχουν 
εγκεκριµένα επενδυτικά 
προγράµµατα, στα πλαίσια του 
Μέτρου 4.2.1 «Μεταποίηση» , να 
εκχωρούν το ποσοστό επιχορήγησης 
της συγκεκριµένης επένδυσης στις 
τράπεζες, έτσι ώστε να µπορούν να 
συνάπτουν δάνεια προς 
διευκόλυνσή τους αναµένεται να 
προσφέρουν οι αρµόδιες αρχές.

Ξεκινούν χωρίς εµπόδια 
οι αιτήσεις πληρωµής
του Μέτρου 9
Ατοµικές λύσεις σε ζητήµατα 
απόδειξης τζίρου ανάλογα την κάθε 
περίπτωση υποσχέθηκαν οι 
διαχειριστικές αρχές στους 
συµβούλους που διαχειρίζονται τους 
φακέλους των Οµάδων Παραγωγών 
του Μέτρου 9 σε συνάντηση που 
είχαν την περασµένη ∆ευτέρα, ώστε 
να προχωρήσουν κανονικά οι 
αιτήσεις πληρωµών για την α’ και β’ 
δόση. Επιπλέον, φαίνεται να 
λύνονται και θέµατα που άπτονται 
του µηχανογραφικού. 

τούν να µην υπάρξει αναλογικός δι-
πλασιασµός ανά Περιφέρεια, καθώς  
έτσι θα έχουν πολλούς επιλαχόντες, 
ενώ άλλες Περιφέρειες µε µικρότερη 
αγροτική δραστηριότητα θα έχουν µό-
νο δικαιούχους.

Εκτιµάται πάντως ότι αρκετοί θα 
είναι εκείνοι που θα βρεθούν στη 
λίστα των απορρίψεων κατόπιν λά-
θους του ΕΦΚΑ µε την ασφαλιστική 
ενηµερότητα και έτσι θα πρέπει να 
προχωρήσουν σε ένσταση. 

Νόµος 4056/2012
Η Οµάδα Εργασίας θα έχει 
αντικείµενο τη διατύπωση 
προτάσεων τροποποίησης  

του νόµου 4056/2012  
(Α’52) σε θέµατα αδειοδό-

τησης των στάβλων

Οι αγρότες 
µπορούν πλέον 
να πωλούν στο 
σύστηµα έως το 
75% της ενέργειας 
που παράγουν από 
τα φωτοβολταϊκά.
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ
 

Αναπτυξιακός 
Νόµος
Νέα παράταση µέχρι 14 
Φεβρουαρίου 2020, έλαβαν 
οι αιτήσεις για τα καθεστώτα 
του Αναπτυξιακού Νόµου 
«Γενική Επιχειρηµατικότητα» 
και «Επιχειρηµατικότητα 
Πολύ Μικρών και Μικρών 
Επιχειρήσεων», σύµφωνα µε 
υπουργική απόφαση.

 
ΕΣΠΑ για µικρές 
επιχειρήσεις
Ενίσχυση υφιστάµενων 
µικρών και πολύ µικρών 
επιχειρήσεων, προκειµένου 
να αναβαθµίσουν και να 
βελτιώσουν την 
ανταγωνιστική τους θέση 
στην εσωτερική και 
εξωτερική αγορά στα 
πλαίσια της «Εργαλειοθήκη 
Ανταγωνιστικότητας 
Μικρών και Πολύ Μικρών 
Επιχειρήσεων». Η 
πρόσκληση θα παραµείνει 
ανοιχτή µέχρι εξαντλήσεως 
του προϋπολογισµού και το 
αργότερο µέχρι τη 
συµπλήρωση δεκαοκτώ (18) 
µηνών από την αρχική 
δηµοσίευσή της. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΑ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

01

ΜΕ ΣΚΕΛΕΤΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 
ΕΩΣ 300 Τ.Μ

02

ΜΕ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
Α∆ΕΙΑΣ ∆ΟΜΗΣΗΣ

03
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Νέος αντιπρόσωπος 
της Γ. Χίγκας ΑΒΕΕ 
στα Τρίκαλα  
Η Γ. Χίγκας ΑΒΕΕ ξεκίνησε συνεργασία µε την επιχεί-
ρηση Agromarket – ΑΦΟΙ Νικολού στο νοµό Τρικάλων. 
Η συνεργασία περιλαµβάνει την αντιπροσώπευση της 
πλούσιας γκάµας µηχανηµάτων της . Χίγκας ΑΒΕΕ στα 
Τρίκαλα, από µια εταιρεία που αναπτύσσει µεγάλη δυ-
ναµική στον χώρο των  γεωργικών µηχανηµάτων, ό-
πως είναι η Agromarket – ΑΦΟΙ Νικολού.

Η κίνηση αυτή επισφραγίστηκε µε µια άρτια οργα-
νωµένη παρουσίαση των µηχανηµάτων της Γ. Χίγκας 
ΑΒΕΕ, στις εγκαταστάσεις του νέου αντιπροσώπου της, 
το 3ήµερο 10-12 Ιανουαρίου. Πλήθος αγροτών τίµησε 
µε την παρουσία του την επίσηµη έναρξη της συνερ-
γασίας και είχαν την δυνατότητα να πάρουν µια «γεύ-
ση» από την πολύ πλούσια γκάµα των µηχανηµάτων 
της Γ. Χίγκας ΑΒΕΕ, που κατασκευάζουν φηµισµένα ερ-
γοστάσια, όπως είναι η Claas, η Maschio-Gaspardo, η 
Martignani, η Faresin και άλλα. Κατά τη διάρκεια των 
3ήµερων εκδηλώσεων, αρκετοί αγρότες είχαν την ευ-
καιρία να αξιοποιήσουν τις ειδικές προσφορές που ε-
τοίµασε η εταιρεία για αυτήν ειδικά την περίσταση.

Η συµφωνία αυτή, αποτελεί άλλο ένα βήµα στη προ-
σπάθεια της εταιρείας Γ. Χίγκας για καλύτερη και απο-
τελεσµατικότερη παρουσία της σε όλο τον πανελλαδι-
κό χώρο, είτε µέσω καταξιωµένων αντιπροσώπων, εί-
τε µε δικά της υποκαταστήµατα, όπως ήδη έχει κάνει 
στην Λάρισα και την Ορεστιάδα.

Άμεση μέτρηση 
ποιότητας σιτηρών   
Μέτρηση της περιεκτικότητας σε πρωτεϊνη, υγρασία, 
λάδι και υδατάνθρακες µέσα σε περίπου 30 δευτερόλε-
πτα πετυχαίνει να φέρει εις πέρας η νέα συσκευή της 
νεοφυούς επιχείρησης GrainSense που δηµιουργήθη-
κε µε σκοπό να δώσει στους παραγωγούς τον απόλυ-
το έλεγχο των σιτηρών έτσι ώστε εκείνοι να µπορούν 
να αξιολογήσουν την ποιότητα αλλά και την τιµή του 
προϊόντος. «Οι αγρότες δε θέλουν πλέον να περιµέ-
νουν µέρες για να έχουν τα αναλυτικά αποτελέσµατα 
από τα σιτηρά τους που εξάγονται από το εργαστήριο», 
λέει ο Ykä Marjanen, συνιδρυτής του GrainSense. Ό-
πως τονίζει ο ίδιος, η συσκευή είναι αρκετά προσιτή, 
αφού προσφέρει την ίδια «υπηρεσία» που παρέχει έ-
να εργαστήριο αλλά µε µικρότερο κόστος.

Έτσι, ο παραγωγός µπορεί να µετρήσει γρήγορα τις 
βασικές παραµέτρους µιας καλλιέργειας στο πεδίο-π-
ριν την συγκοµιδή- και να λάβει άµεσα αποφάσεις οι 
οποίες µπορούν να βελτιώσουν σηµαντικά την παρα-
γωγικότητα και την αποδοτικότητα της καλλιέργειας.

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Την πρώτη της συµφωνία συνεργασίας έκλει-
σε η Kubota µέσω του Κέντρου Καινοτοµίας 
που εγκαινίασε προ ολίγων µηνών, καθώς 
ανακοίνωσε την επένδυσή της στην νεοσύ-
στατη εταιρεία Abundant Robotics. Πρόκειται 
για µία κίνηση που σύµφωνα µε τους Ιάπω-
νες αποτελεί την πρώτη από πολλές που έρ-
χονται καθώς ήδη έχουν ξεκινήσει διαπραγ-
µατεύσεις και µε άλλους εξωτερικούς συνερ-
γάτες ώστε να αποκτήσουν πρώτον τεχνογνω-

σία σε διαφορετικές πτυχές της αγροτικής τε-
χνολογίας και δεύτερον, µερίδιο αγοράς από 
τις περιοχές που οι συνεργαζόµενες εταιρεί-
ες δραστηριοποιούνται. 

«Ένας τοµέας καλλιεργητικών εργασίων που 
έχει προσελκύσει την προσοχή της Kubota εί-
ναι η «συγκοµιδή», η οποία, ιδιαίτερα για τους 
αγρότες µε εκµεταλλεύσεις οπωροκηπευτι-
κών, αποτελεί ένα µεγάλο κόστος. Το ενδια-
φέρον αυτό οδήγησε στην απόφαση να επεν-
δύσουµε στην εταιρεία Abundant Robotics, η 
οποία αναπτύσσει ροµπότ για τη συγκοµιδή 
µήλων χρησιµοποιώντας προηγµένες τεχνο-

Νάνες μηλιές σε 
παλμέτα και περνάει 
σκούπα το ρομπότ  
Πρώτη επένδυση του Κέντρου Καινοτομίας της Kubota 
στην τεχνική συλλογής της Abundant Robotics
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Σε πλήρη 
ετοιμότητα για 
την 28η Agrotica  
Το ενδιαφέρον των αγροτών από την Ελλάδα, τα Βαλ-
κάνια και την Ν.Α. Ευρώπη στρέφεται στην µεγαλύτε-
ρη έκθεση του κλάδου, στην Agroticα, η οποία στην 
28η διοργάνωση της πραγµατοποιείται από τις 30 Ια-
νουαρίου-2 Φεβρουαρίου 2020 στο ∆ιεθνές Εκθεσια-
κό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Από 23 χώρες θα προέρχο-
νται οι ξένοι προσκεκληµένοι εµπορικοί επισκέπτες της 
έκθεσης µε εντυπωσιακό αριθµό συµµετοχής σε B2B 
συναντήσεις µέσα από το στοχευµένο hosted buyers 
program της έκθεσης.

Η Agrotica συγκεντρώνει και επιχειρήσεις, οι οποί-
ες έρχονται για πρώτη φορά στην έκθεση (µε προϊό-
ντα θρέψης και φυτοπροστασίας), καθώς και εκθέτες 
που είχαν µικρή συµµετοχή από το 2014 και έπειτα, ε-
νώ συµπίπτει χρονικά µε τις πρώτες εγκρίσεις Σχεδίων 
Βελτίωσης, που θα οδηγήσουν σε εµπορικές πράξεις.

Οι εκατοντάδες επισκέπτες από την Ευρώπη, τα Βαλ-
κάνια, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και την Ασία αλ-
λά και οι χιλιάδες από όλη την Ελλάδα θα βρεθούν στη 
σηµαντικότερη διοργάνωση της Agrotica, σύµφωνα µε 
τη σχετική ανακοίνωση των διοργανωτών- η οποία φέ-
τος ξεπερνά κάθε προηγούµενο ρεκόρ της σε µεγέθη - 
για να συναντήσουν τις µεγαλύτερες βιοµηχανίες και 
επιχειρήσεις του κλάδου και να έρθουν σε επαφή µε 
την καινοτοµία και τις νέες τεχνολογίες για µηχανή-
µατα, εφόδια και εξοπλισµούς.

Παράλληλες εκδηλώσεις
Η έκθεση θα προσελκύσει πλήθος εµπορικών επι-

σκεπτών από τα Βαλκάνια, την Ν.Α. Ευρώπη και την Α-
νατολική Μεσόγειο, ενώ συνοδεύεται από ένα επίκαι-
ρο και πλούσιο πρόγραµµα παράλληλων εκδηλώσεων 
και συνεδρίων µε τα πιο ενδιαφέροντα θέµατα για την 
αγροτική παραγωγή.

Η φετινή Agrotica έχει στο ενεργητικό της και αφιέ-
ρωµα στο αγροτικό-επαγγελµατικό αυτοκίνητο µε test 
drive των τελευταίων µοντέλων µεγάλων αυτοκινητο-
βιοµηχανιών.

Μεταξύ των πολλών παράλληλων εκδηλώσεων ξε-
χωρίζει το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Agrotica (στις 
1 και 2 Φεβρουαρίου στο Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Γερ-
µανός»), το οποίο φέτος εστιάζει στο θέµα «Κλιµατική 
Αλλαγή και Γεωργία», το συνέδριο  «Νέα Γεωργία-Νέ-
ος Συνεργατισµός» (συνδιοργάνωση της ∆ΕΘ-Helexpo, 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 
και του προγράµµατος Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά) 
και η παρουσίαση του ροµποτικού συστήµατος Four 
Eyes for Farm (συνδιοργάνωση της ∆ΕΘ-Helexpo και 
του Ινστιτούτου Βιο-Οικονοµίας και Αγρο-Τεχνολογί-
ας του ΕΚΕΤΑ).

λογίες», αναφέρουν οι Ιάπωνες στην ανακοί-
νωσή τους. Με την επένδυση αυτή, η Kubota 
στοχεύει να ενισχύσει την ανάπτυξη της τε-
χνολογίας εξοικονόµησης εργασίας και αυ-
τοµατοποίησης για τη συγκοµιδή µήλων και 
άλλων καρπών και να δροµολογήσει µια επι-
χειρηµατικά βιώσιµη λύση που χρησιµοποι-
εί αυτές τις τεχνολογίες, συµβάλλοντας έτσι 
στην εξοικονόµηση πόρων εργασίας και στη 
βελτίωση της αποδοτικότητας στη γεωργία 
στις ΗΠΑ και αλλού. 

Ο ροµποτικός συλλέκτης της Abundant, έχει 
περισσότερα κοινά µε µία ηλεκτρική σκούπα 
παρά µε το ανθρώπινο χέρι. Το ροµπότ κινείται 
κάτω από σειρές οπωρώνων και χρησιµοποι-
εί τεχνητή νοηµοσύνη και τεχνολογία 3d σά-
ρωσης λέιζερ για αναζήτηση ώριµων µήλων. 
Μόλις εντοπιστούν, ένας ροµποτικός βραχίο-

νας µε σκούπα απορροφά απαλά τα µήλα α-
πό το δέντρο σε ένα δοχείο. Το επίτευγµα αυ-
τό δεν οφείλεται µόνο στην πρόοδο της µηχα-
νικής µάθησης και της ροµποτικής αλλά και 
των ίδιων των τεχνικών γεωργίας. Η αρχιτε-
κτονική των µηλεώνων έχει εξελιχθεί κατά τη 
διάρκεια των δεκαετιών και είναι πλέον κοινό 
να καλλιεργούνται σε παλµέτα όπως για πα-
ράδειγµα ντοµάτες ή αγγούρια. Οι σύγχρονες 
ποικιλίες µήλων είναι επίσης µικρότερες και 
προέρχονται από ποικιλίες που αποδίδουν πε-
ρισσότερο ανά στρέµµα και παράγουν φρούτα 
πιο γρήγορα µετά την φύτευσή τους.

Η Karen Lewis, ειδικός της επιστήµης των 
οπωρώνων στο κρατικό πανεπιστήµιο της Ου-
άσινγκτον, η οποία έχει συνεργαστεί µε την 
εταιρεία Abundant και άλλες ροµποτικές επι-
χειρήσεις, δήλωσε ότι οι µηλιές έχουν φτάσει 
στο κατάλληλο σηµείο για ροµποτική συγκο-
µιδή. Τα οπωροφόρα δέντρα είναι αρκετά ο-
µοιόµορφα και προβλέψιµα ώστε τα µηχανή-
µατα να επιλέγουν µε αξιοπιστία τα φρούτα. 
Τεχνικές εταιρείες που είναι επιτυχείς στον 
τοµέα της γεωργίας, είπε, είναι αυτές που α-
κούνε τι χρειάζονται οι αγρότες. «∆εν πρό-
κειται να αφήσουµε την τεχνολογία να είναι 
ο οδηγός εδώ. Η φυτοκοµία πρέπει να είναι 
ο οδηγός», συµπλήρωσε.

Στις ΗΠΑ το φθινόπωρο
Το ερχόµενο φθινόπωρο τα ροµπότ 

της Abundant Robotics θα διατεθούν 
στο εµπόριο για την αµερικανική 
αγορά σύµφωνα µε την εταιρεία
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Σπεύδε βραδέως 

  ∆ιαχρονικό: Γρήγορα σηµαίνει 
να πηγαίνεις αργά χωρίς διακοπές. 
(Ιαπωνικό ρητό)

 Καπνά: Σε φάση ολοκλήρωσης 
των συµφωνιών στην ποικιλία 
Κατερίνη οι τιµές είναι καλές (4,7 
ευρώ το κιλό), στον Μπασµά 
σταθερές στα 5 ευρώ το κιλό, και 
στα Βιρτζίνια µειωµένες στα 1,90 
ευρώ το κιλό. Στον ΣΠΕΚΟ 
Βροντούς Πιερίας είχανε απώλεια 
παραγωγής 40% (καύσωνας) και 
έλλειψη εργατικών χεριών. Μια 
τετραµελής οικογένεια µετά από 7 
µήνες, µε 20 στρέµµατα, θα έχει 5 
τόνους, δηλαδή 7.000 ευρώ, που 
σηµαίνει 175 ευρώ/µήνα/
εργαζόµενο. Με αυτά τα λεφτά 
πρέπει να καλύψει υποχρεώσεις και 
να ζήσει. eleftheria.gr, 29/12/2029.

 Πρόταση: 
Όλα τα νησιά 
που έχουν 
σοβαρή 
βλάστηση και 
βοσκοικανότητα 
να δοθούν µε 
παραχώρηση σε 
κτηνοτρόφους, 

µε επιδότηση σταβλικής 
εγκατάστασης, οικίας σταβλίτη και 
φωτοβολταϊκά, ανεµογεννήτριες για 
αυτονοµία ρεύµατος και επιδότηση 
µεταφοράς νερού και ζωοτροφών 
κατά τους µήνες του χειµώνα ή 
ξηρασίας. ∆ισεκατοµµύρια έρχονται 
στην Ελλάδα από την ΕΕ, τρόποι 
υπάρχουν, ας θωρακίσουµε τα 
ακατοίκητα νησιά µε νέους ακρίτες-
κτηνοτρόφους. Βάκης Τσιοµπανίδης, 
facebook, 4/1/2020.

 Καρποφόρα: Το δηµοτικό 
συµβούλιο της Κοπεγχάγης στη 
∆ανία αποφάσισε να φυτέψει 
δηµόσια καρποφόρα δέντρα, όπως 
βατοµουριές και µηλιές σε διάφορα 
σηµεία της πόλης. Το σχέδιο είναι να 
τοποθετηθούν σε παιδικές χαρές, 
κοιµητήρια, αυλές εκκλησιών, πάρκα, 
αθλητικά κέντρα κλπ. σε µια 
προσπάθεια επανασύνδεσης των 
κατοίκων µε την τοπική χλωρίδα και 
φαγητό. Αυτή η παράδοση συλλογής 
τροφής στη ∆ανία κρατά από τον 
Μεσαίωνα όπου επιτρεπόταν στους 
κατοίκους να καλλιεργούν σε 
δηµόσια γη. Η Κοπεγχάγη τώρα 
φέρνει αυτή την ιδέα και στον αστικό 
χώρο. brightvibes.com., ∆εκέµβριος 
2019.   *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Με πρόταση προστασίας της ελιάς Κα-
λαµάτας από τον ανερχόµενο εξωτε-
ρικό ανταγωνισµό µέσω γεωγραφι-
κής ένδειξης έρχεται η ∆επαγγελµατι-
κή Οργάνωση επιτραπέζιας ελιάς, σε 
µια περίοδο που αν µη τι άλλο η αγο-
ρά του προϊόντος υφίσταται µια διατα-
ραχή όσο αφορά στις τιµές παραγωγού.

Μέσα σε αυτήν την υφιστάµενη κα-
τάσταση διαταραχής της αγοράς των ε-
πιτραπέζιων ελιών της ποικιλίας «Κα-
λαµάτα», µε την τιµή να έχει υποχω-
ρήσει κατά πάνω από 50% και της συ-
νεπαγόµενης εύλογης ανασφάλειας 
και ανησυχίας των παραγωγών ανα-
πτύσσεται µια επιχειρηµατολογία που 
επαναφέρει στην επικαιρότητα τις δια-
µαρτυρίες που προέκυψαν έπειτα από 
την απόφαση 331/20735/26.2.2018/
ΦΕΚ 648/Β του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης, που επέτρεψε την εξαγωγή 
των ελληνικών επιτραπέζιων ελιών της 
ποικιλίας «Καλαµάτα» (65.000 τόνων) 
µε το όνοµα «Kalamata olives» που εί-
χαν χτίσει απο τη δεκαετία του 1930.

Ο πρόεδρος της ∆ΟΕΠΕΛ, Γιώργος 
Ντούτσιας, µε παρέµβασή του στο πε-

ριοδικό Ελαίας Καρπός που κυκλοφο-
ρεί το Σάββατο 18 Ιανουαρίου, επιχειρεί 
να βάλει τα πράγµατα στη θέση τους, 
ρίχνοντας στο τραπέζι την πρόταση δη-
µιουργίας ενός ΠΓΕ για το Kalamata 
Olives που θα καλύπτει όλη την Ελλάδα. 

Σύµφωνα µε τα όσα ακούγονται το 
τελευταίο διάστηµα, το brand name 
που δηµιούργησε η ποικιλία «Kalamata 
olives» δεν περιέχει το στοιχείο της 
Προστατευόµενης Γεωγραφικής Έν-
δειξης και εποµένως οι ελιές της ποι-
κιλίας «Καλαµάτα» τρίτων χωρών, ό-
πως είναι η Αίγυπτος, η Τουρκία, το 
Περού, και η Χιλή, που σήµερα στο σύ-
νολο τους δεν φτάνουν ακόµη το µέ-
γεθος της ελληνικής παραγωγής, θα 
µπορούσε να δηµιουργήσει σύγχυση 

στις αγορές στόχους, ενώ στην εγχώ-
ρια αγορά θα ευνοούσε την ανάπτυξη 
αθέµιτων πρακτικών όπως είναι η ει-
σαγωγή και η επανεξαγωγή πρώτης ύ-
λης ως ελληνικές. Παράλληλα, σε δα-
µόκλειο σπάθη µετατρέπεται µεσοπρό-
θεσµα η απευθείας εξαγωγή από τις χώ-
ρες παραγωγής ελιών µε την ονοµασία 
«Kalamata olives», θέτοντας υπό αµφι-
σβήτηση µερίδα αγοράς.

Από την άλλη όµως, σύµφωνα µε 
τον κ. Ντούτσια, «διαπιστώνεται ότι 
εκπρόσωποι της περιοχής της Μεσση-
νίας η οποία εκπροσωπεί το 2-3% εµ-
φανίζονται ιδιαίτερα ευαίσθητοι πα-
ρά την µηδενική παραγωγή του ΠΟΠ 
που δεν ξεπερνά τους 300 τόνους ε-
τησίως επί 24 χρόνια». 

Τη λύση σφραγίδας ΠΓΕ
για όλη την Ελλάδα προτείνει 
για το Kalamata olives 
η ΔΟΕΠΕΛ Η προστασία γεωγραφικής ένδειξης 

καλύπτει ολόκληρη την παραγωγή και 
εξασφαλίζει έναντι των ανταγωνιστών 

Σε σύσκεψη υπό τον υπουργό καλεί 
τον κλάδο ο Γιώργος Ντούτσιας.

Με Προστατευόµενη Γεωγραφική Ένδειξη λανσάρονται 
στις αγορές οι πιο εµπορικοί τύποι επιτραπέζιων ελιών 

Εµπορικοί τύποι «ονοµαστών» ποικιλιών όπως οι ισπανικές ποικιλίες 
«Manzanilla», «Hoziblanca» και «Gordal» αναζήτησαν να προστατευθούν µέσω 
της Προστατευόµενης Γεωργραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) και όχι µέσω των 
Προστατευόµενων Ονοµασιών Προέλευσης (ΠΟΠ), αναφέρει ο κ. Ντούτσιας. 
«∆ίδεται εποµένως η ευκαιρία µέσα σ΄αυτό τον προβληµατισµό που έχει 
δηµιουργηθεί από τη διαταραχή της αγοράς του εµπορικού τύπου επιτραπέζιων 
ελιών της ποικιλίας «Καλαµάτα», να προσεγγίσουµε το θέµα του ΠΓΕ και να 
σκεφθούν και οι εκπρόσωποι της Μεσσηνίας να δεχθούν αυτή την 
προσέγγιση» συνεχίζει. Μάλιστα σύµφωνα µε τον κ. Ντούτσια, η δεδοµένη 
συγκυρία είναι µια καλή ευκαιρία για να προωθηθεί µια τέτοια ρύθµιση στην 
ελιά Καλαµών, ζητώντας από την ηγεσία του ΥΠΑΑΤ να διοργανώσει µια 
σύσκεψη µε όλους τους εµπλεκόµενους.

Παραγωγή
Συνολικά οι 

ανταγωνιστές 
δεν φτάνουν 
το µέγεθος 

της ελληνικής 
παραγωγής

Brand name
Tο brand name 
της ποικιλίας 
«Kalamata 
olives» δεν 
περιέχει το 

στοιχείο ΠΓΕ

 ΠΟΠ
Η παραγωγή 
στην περιοχή 
ΠΟΠ Καλα-
µάτας δεν 

ξεπερνά τους 
300 τόνους

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr
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Το τελευταίο διάστηµα βρισκόµαστε α-
ντιµέτωποι µε µια γενικευµένη ενοχο-
ποίηση της κτηνοτροφίας µε το επιχεί-
ρηµα ότι το περιβαλλοντικό της αποτύ-
πωµα επιτείνει την κλιµατική αλλαγή.

 Αυτό, άλλωστε, αποτελεί και αντικεί-
µενο της διαβούλευσης που γίνεται στο 
πλαίσιο της Πράσινης Συµφωνίας της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Μετά την πολύ επιτυχηµένη διοργά-
νωση του συνεδρίου της UECBV από την 
Ε∆ΟΚ, το οποίο ασχολήθηκε µε αυτό το 
θέµα, η Οργάνωση µας πλέον συµµετέχει 
στις διεργασίες που γίνονται στον ευρω-
παϊκό τοµέα του κρέατος, για να συµβά-
λουµε και εµείς στην επίτευξη µιας συµ-
φωνίας, που για πρώτη φορά θα λαµ-
βάνει υπόψη και τις ελληνικές θέσεις.

Η Ελλάδα είναι µια χώρα που διαφέ-
ρει πολύ από τις υπόλοιπες ευρωπαϊ-
κές, καθώς διαθέτει ένα απίστευτο α-
νάγλυφο, ήλιο, αέρα, νερό και βιοποι-
κιλότητα που όµοιά της δεν απαντάται 
πουθενά αλλού. Όλα αυτά τα ιδιαίτε-
ρα γνωρίσµατα, αναδεικνύουν την ε-
κτροφή προβάτων και αιγών, περισσό-
τερο από κάθε άλλο κλάδο, και δίνουν 
στην χώρα µας ένα συγκριτικό πλεο-
νέκτηµα έναντι κάθε άλλης. 

Επίσης η εκτατικη εκτροφή διασώζει 
τον πολιτιστικό πλούτο και τις παραδό-
σεις ολόκληρων περιοχών, συγκρατεί 
τον αγροτικό πληθυσµό στην ύπαιθρο, 
διατηρεί την βιοποικιλότητα, παράγει υ-
ψηλής ποιότητας προϊόντα, προστατεύει 
την φύση από τις καταστροφές και έχει 
θετικό οικολογικό αποτύπωµα.

Με το πρόγραµµα Signed by Nature, 
η Ε∆ΟΚ έρχεται να απαντήσει στην ενο-
χοποίηση και τη στοχοποίηση της κτη-
νοτροφίας καθώς η εκτατικη εκτροφή 
προβάτων και αιγών , που εφαρµόζεται 
στην χώρα µας καλύπτει τους προβλη-
µατισµούς των νέων, κυρίως, κατανα-
λωτών, οι οποίοι αγωνιούν για το περι-
βαλλοντικό αποτύπωµα της παραγωγής 

κρέατος και για την ευζωία των ζώων. 
Από την άλλη, γνωρίζουµε ότι τα µέ-

τρα που θα ληφθούν και έχουν ήδη πε-
ριγραφεί σε γενικές γραµµές, θα έχουν 
ως αποτέλεσµα να γίνει δυσκολότερη η 
παραγωγή και το κρέας ακριβότερο, προ-
σιτό ενδεχοµένως, σε λιγότερούς κατα-
ναλωτές, που πλέον όµως θα καταναλώ-
νουν προϊόντα ασφαλέστερα , υψηλότε-
ρης ποιότητας απαραίτητα για την σω-
στή διατροφή του ανθρώπου.

Για τη χώρα µας, όµως, τα µέτρα που 
σχεδιάζονται στον τοµέα του κρέατος, 
θα είναι πολύ ηπιότερα λόγω των φυ-
σικών πλεονεκτηµάτων και ως εκ τού-
του, εκτιµώ ότι τα προϊόντα µας θα γί-
νουν πιο ανταγωνιστικά.

 Έχουµε, δηλαδή, τη δυνατότητα, 
τις επιπτώσεις από τα µέτρα που θα 
παρθούν για την µείωση του περιβαλ-
λοντικού αποτυπώµατος, να τις µε-
τατρέψουµε, από πρόβληµα ,σε µια 
πρώτης τάξεως ευκαιρία. 

Το Signed by Nature είναι, λοιπόν, ε-
ξαιρετικά επίκαιρο, καθώς ενηµερώνει 
επαγγελµατίες, διαµορφωτές της κοι-
νής γνώµης και καταναλωτές υπογραµ-
µίζοντας ότι η κρεοπαραγωγική αιγο-
προβατοτροφία είναι µια αειφόρος δι-
αδικασία µε την υπογραφή της φύσης 
και πολλαπλά οφέλη για όλους. 

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΓΙΤΣΑΣ, ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ε∆ΟΚ

Πρόγραμμα Signed by Nature
κατά της περιβαλλοντικής
στοχοποίησης των κτηνοτρόφων

Ταιριάζει γάντι σε σύγχρονες απαιτήσεις 
η εγχώρια παραγωγή αιγοπρόβειου κρέατος

Η παραγωγή ποιοτικών και α-
σφαλών προϊόντων κρέατος, προ-
στατεύοντας και αναπτύσσοντας 
ταυτόχρονα το φυσικό περιβάλ-
λον και τις κοινωνικοοικονοµικές 
συνθήκες των τοπικών κοινοτή-
των συνιστούν µια σύνοψη της αι-
γοπροβατοτροφίας στην Ελλάδα.

Τις προοπτικές ανάπτυξης της 
εκτατικής αιγοπροβατοτροφίας 
και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
του ελληνικού αιγοπρόβειου κρέ-
ατος ως απάντηση στη γενικότε-
ρη στοχοποίηση της κτηνοτροφί-
ας για το περιβαλλοντικό της α-
ποτύπωµα προσπάθησε να ανα-
δείξει εκδήλωση της Εθνικής ∆ιε-
παγγελµατικής Οργάνωσης Κρέ-
ατος (Ε∆ΟΚ) στο Κέντρο Πολιτι-
σµού Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος, 
στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προ-
γράµµατος της Signed by Nature, 
την Πέµπτη 16 Ιανουαρίου.

Αν και θορυβηµένος ο κλάδος 
από την τροπή που έχουν πάρει 
τα πράγµατα σε διεθνές και ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο, που αποτυπώ-
νεται στο κίνηµα των χορτοφά-
γων και στην πράσινη πολιτική 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντο-
πίζει στην κατάσταση αυτή µιας 

πρώτης τάξεως ευκαιρία για την 
προβολή και την προώθηση του 
ελληνικού αιγοπρόβειου κρέα-
τος, του οποίου η παραγωγή «α-
πό την φύση της» εµπίπτει στο 
προοδευτικό πλαίσιο που επιχει-
ρούν να διαµορφώσουν οι σύγ-
χρονες πολιτικές. 

Στοίχηµα για το ελληνικό αιγο-
πρόβειο κρέας, όπως διατυπώθη-
κε στην εκδήλωση, συνιστά η αύ-
ξηση της κατανάλωσης, η οποία 
από τα 18 κιλά κατά κεφαλήν που 
ήταν την δεκαετία του 1980, σή-
µερα έχει πέσει στα 4. Άλλωστε 
οι προοπτικές είναι ευοίωνες.  Οι 
προοπτικές είναι ευοίωνες. Ειδι-
κότερα, η κατανάλωση προβλέ-
πεται να αυξηθεί στη νέα δεκαε-
τία τόσο σε διεθνές επίπεδο, συ-
νολικά για το κρέας κατά 1 κι-
λό κατά κεφαλή, όσο κα σε επί-
πεδο ΕΕ. Ειδικά στην περίπτωση 
του αιγοπρόβειου κρέατος, ανα-
µένεται σύµφωνα µε εκτιµήσει ν 
κερδίσει σηµαντικό µερίδιο στην 
αγορά αφού η κατά κεφαλή κατα-
νάλωση κρέατος στην ΕΕ ανέρχε-
ται σε 69,8 κιλά και απ’ αυτά µό-
νο το 1 κιλό και 700 γραµµάρια 
είναι αιγοπρόβειο.

Ιντριγκάρει 
τους γευστικούς 
κάλυκες
το Peloponnese 
Wine Festival
Με πάνω από 400 ετικέτες, 
παράλληλες εκδηλώσεις 
και masterclass, που 
ιντριγκάρουν το µυαλό και 
τους γευστικούς κάλυκες 
θα πλαισιωθεί το φετινό 
Peloponnese Wine Festival, 
που στοχεύει στην ανάδειξη 
της αυθεντικότητας του 
Πελοποννησιακού 
αµπελώνα. H πρωτοποριακή 
εκδήλωση της Ένωσης 
Οινοπαραγωγών Αµπελώνα 
Πελοποννήσου, δίνει το 
καθιερωµένο ραντεβού στις 
20 Ιανουαρίου στο 
Ελληνικό Μουσείο 
Αυτοκινήτου 
(Ιουλιανού 33, Αθήνα).

Ο Λευτέρης Γίτσας, πρόεδρος της ∆ιεπαγγελµατικής Οργάνωσης Κρέατος.

Τέσσερα κιλά
Η κατανάλωση στο 
αιγοπρόβειο κρέας,  
από τα 18 κιλά κατά 

κεφαλήν που ήταν προ 
30ετίας, σήµερα έχει 

πέσει στα τέσσερα
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Bio Life Secrets

Νέος «διεθνής» 
οίκος καλλυντικών 
με έδρα Κοζάνη
Δυο αδέρφια από την Ξηρολίμνη με 300 στρέμματα 
καλλιεργούν βιολογικά αρωματικά βότανα της χώρας 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Στην Ξηρολίµνη Κοζάνης µια 
οικογενειακή αγροτική ε-
πιχείρηση βρήκε περιθώ-
ρια καινοτόµας έκφρασης 
στο πεδίο των καλλυντι-
κών, όταν µέσα στο 2012 
αποφάσισε να ασχοληθεί 
µε την καλλιέργεια αρωµα-
τικών φυτών. Η Καλλιόπη Σε-
µερτζίδου ήταν αποφασισµένη α-
πό την πρώτη στιγµή να εκµεταλλευτεί όσο 
το δυνατόν περισσότερο γίνεται τη µεταποι-
ητική αξία της πρώτης ύλης που καλλιεργεί, 
παρασκευάζοντας υπό την επωνυµία Bio Life 
Secrets µια σειρά από προϊόντα όπως ανθό-
νερα, αιθέρια έλαια, φυτικά καλλυντικά, ρο-
δόνερο, βότανα και εκχυλίσµατα.

«Ξεκινώντας µε λίγα µόνο στρέµµατα λεβά-
ντας, φτάσαµε σήµερα να καλλιεργούµε περί-
που 300 στρέµµατα βιολογικά αρωµατικά και 
φαρµακευτικά φυτά που ταιριάζουν στο κλί-
µα και στο έδαφος του τόπου µας πέρα από 

τη λεβάντα, όπως τριαντάφυλλα, µελισσό-
χορτο, τσάι του βουνού και ελίχρυσο» 

εξηγεί η ίδια στην Agrenda.
Πριν από το 2012, η οικογέ-

νεια της Καλλιόπης Σεµερτζί-
δου δεν είχε ιδιαίτερη επαφή 
µε την πρωτογενή παραγωγή, 
µε τις επιχειρηµατικές της δρα-
στηριότητες να τοποθετούνται 

στον χώρο της εστίασης. Ήταν 
τα ερεθίσµατα που πήρε από τον 

σύζυγό της, Χρήστο Μαγειρία, επαγ-
γελµατία αγροκτηνοτρόφο, που στάθηκαν 

ως αφορµή γι’ αυτή τη στροφή στη γεωργία. 
Το ανθρώπινο δυναµικό της εταιρείας µας εί-

ναι τα τέσσερα µέλη της οικογενείας συν εποχι-
ακό προσωπικό που µπορεί να φτάσει τα 10 ά-
τοµα. «Το 2016 ξεκινήσαµε τις εξαγωγές σε ευ-
ρωπαϊκές χώρες, βάζοντας το πρώτο λιθαράκι 
για την υλοποίηση του επόµενου στόχου µας, 
που είναι η ακόµη µεγαλύτερη αναγνώριση των 
ελληνικών προϊόντων στις αγορές του εξωτερι-
κού και η δηµιουργία ενός ισχυρού brand name 
µε βασικό χαρακτηριστικό τη σταθερή και υψη-
λή ποιότητα», συµπληρώνει η ίδια.
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Επενδύσεις
Πάνω από 200.000 
ευρώ χρειάστηκε να 
επενδυθούν για την 

αγορά µηχανηµάτων, 
εργαλείων και γης

Με την επωνυµία Bio Life 
Secrets παρασκευάζεται µια 
σειρά από προϊόντα όπως 
ανθόνερα, αιθέρια έλαια, φυτικά 
καλλυντικά, ροδόνερο, βότανα 
και εκχυλίσµατα.

Προοπτική στη δηµιουργία φυσικών καλλυντικών από αρωµατικά φυτά είδε µια 
οικογενειακή επιχείρηση στην Κοζάνη, µε την Καλλιόπη Σεµερτζίδου και τον 
αδερφό της Λάζαρο, να διαχειρίζονται 300 στρέµµατα, εξάγοντας στην Ευρώπη.

     Καλλιόπη και Λάζαρος Σεµερτζίδης 
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Όταν κανείς ξεκινάει από το µηδέν 
µια τέτοια επιχείρηση, η απειρία στην 
καλλιέργεια, είναι εξίσου σηµαντι-
κό εµπόδιο µε το µέγεθος των επεν-
δύσεων που χρειάζεται να γίνουν. 
Στο πρώτο κοµµάτι ουσιαστική ήταν 
η βοήθεια του Χρήστου Μαγειρία, ε-
νώ στο δεύτερο, τα Σχέδια Βελτίω-
σης, µε την επιχείρηση να έχει επεν-
δύσει έως τώρα πάνω από 200.000 
ευρώ για την αγορά γης, µηχανηµά-
των και λοιπών εργαλείων. 

Ας σηµειωθεί ότι τα προϊόντα της 
επιχείρησης διατίθενται επίσης για 
χονδρική πώληση, µε τη ζήτηση να 
έρχεται κυρίως από το εξωτερικό. Συ-
νεπώς ο τζίρος της επιχείρησης ενι-
σχύεται στη φάση αυτή σε µεγαλύ-
τερο βαθµό µε έσοδα από τις bulk 
αποστολές, αν και η ενίσχυση της ε-
ταιρικής ετικέτας είναι ο γνώµονας 
µε βάση τον οποίο κινείται η οικογέ-
νεια Σεµερτζίδου. «Είναι πιστοποι-
ηµένα βιολογικά, φυτικά  και υψη-
λής ποιότητας για να εµπλουτίσου-
νε καταστήµατα, που θέλουν να ι-
κανοποιήσουν τα υψηλά ποιοτικά 
στάνταρντ των πελατών τους» εξη-
γεί η συνοµιλήτριά µας.

Στους στόχους της επιχείρησης εί-
ναι η ολοκλήρωση της καθετοποιη-

µένης παραγωγής,  µε τη δηµιουρ-
γία ενός σύγχρονου αποστακτήρα 
αρωµατικών φυτών και η δηµιουρ-
γία ενός επισκέψιµου καινοτόµου 
πολυλειτουργικού αγροκτήµατος. 

«Θέλουµε επίσης να προχωρή-
σουµε στη δηµιουργία νέων βιολο-
γικών καινοτόµων προϊόντων, δίνο-
ντας στην παράγωγη µας µεγαλύτε-
ρη µεταποιητική αξία» συµπληρώ-
νει η Καλλιόπη Σεµερτζίδου, κατα-
λήγοντας: «Επιδιώκουµε να ενισχύ-
σουµε το αγροτικό εισόδηµά µας, να 
δώσουµε ώθηση στην τοπική οικο-
νοµία, να ενισχύσουµε τον τοπικό 
τουρισµό και φυσικά να αναδείξου-
µε τα τοπικά προϊόντα µας». 

Σε αυτή τη φάση, η οικογένεια 
προσφέρει και την τεχνογνωσία που 
έχει αποκοµίσει από την προσωπική 
της ενασχόληση υπό µορφή υπηρε-
σίας σε τρίτους, επαγγελµατίες και 
ερασιτέχνες καλλιεργητές. «Αν κά-
ποιος µου έλεγε ότι θέλει να ασχο-
ληθεί µε το τσάι, θα του εξηγούσα 
ότι δεν είναι καλή ιδέα, γιατί οι α-
ποθήκες είναι γεµάτες εδώ και δύο 
χρόνια. Υπάρχουν πράγµατα που δεν 
γνωρίζαµε και την πατήσαµε, αλλά 
τώρα µπορούµε να βοηθήσουµε κά-
ποιους να τα αποφύγουν» εξηγεί.  

Και πλήρης καθετοποίηση παραγωγής 
στους νέους στόχους της επιχείρησης

ΞΗΡΟΛΙΜΝΗ ΚΟΖΑΝΗΣ

Ο Ιπποκράτης πρώτος χρησιµοποίησε φυτά για τις 
φαρµακευτικές τους ιδιότητες, ενώ σε ανασκαφές 
έχουν έρθει στο φως αποστακτήρες, µυροδοχεία 

και άλλα σκεύη αρωµατικής χρήσης.
info@bio-lifesecrets.com

Υπηρεσίες
Η οικογένεια προσφέρει 

την τεχνογνωσία που έχει 
αποκοµίσει από την προ-
σωπική της ενασχόληση 
σαν υπηρεσία σε τρίτους

ΞΗΡΟΛΙΜΝΗ
ΚΟΖΑΝΗΣ

Νέα θητεία
στην ΕΟΑΣΛΝ 
για τον Ρίζο 
Μαρούδα
Ο προγραµµατισµός δράσης 
ενόψει των κινητοποιήσεων στο 
τελευταίο 10ήµερο του Γενάρη, 
παρουσιάστηκε την Τέταρτη 8 
Ιανουαρίου σε συνέντευξη τύπου 
που παραχώρησε η Ενωτική 
Οµοσπονδία Αγροτικών 
Συλλόγων νοµού Λάρισας 
(ΕΟΑΣΝΛ), στη διάρκεια της 
οποίας ανακοινώθηκε και το νέο 
προεδρείο της, µε επικεφαλής 
τον Ρίζο Μαρούδα.

Διοικητικές 
αλλαγές στην 
Creta Farms 
Η Creta Farms ανακοίνωσε ότι 
νέος διευθύνων σύµβουλος και 
πρόεδρος του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της εταιρείας είναι ο 
∆. Τσίρµπας, ενώ αντιπρόεδρος 
του διοικητικού συµβουλίου από 
την προσωρινή διοίκηση 
πρωτοδικείου αναλαµβάνει 
ο Λ. Παπαγιαννόπουλος.

Κρι Κρι 
Αντικατάσταση 
στο Διοικητικό 
Συμβούλιο 

Την εκλογή του κ. Μαυριδόγλου 
Αντωνίου του Γεωργίου, ως 
νέου ανεξάρτητου µη 
εκτελεστικού µέλους του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
εταιρείας, ανακοίνωσε η 
γαλακτοβιοµηχανία Κρι Κρι ΑΕ.

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ



Χωρίς 
απώλειες 
οι ενισχύσεις 
στα αιγοπρόβατα 
με την κατανομή 
στη νέα ΚΑΠ
Μέσω αναδιανεμητικής ενίσχυσης και 
οικολογικών προγραμμάτων οι 80.000 
αιγοπροβατοτρόφοι θα συνεχίσουν να 
λαμβάνουν 650 εκατ. ευρώ ετησίως

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Την ευκαιρία να επωφεληθεί ο εγχώριος αιγοπροβα-
τοτροφικός τοµέας µε πρόσθετες χρηµατοδοτήσεις και 
µέσω των άµεσων ενισχύσεων, οι οποίες, σε ποσοστό έ-
ως 30%, θα ανακατανεµηθούν υπέρ οικολογικών προ-
γραµµάτων ενίσχυσης, τα λεγόµενα «eco-schemes», α-
ναµένεται να δώσει η νέα ΚΑΠ της περιόδου 2021-2027.

Την εκτίµηση αυτή διατύπωσε ο αντιπρόεδρος του Ο-
ΠΕΚΕΠΕ, ∆ηµήτρης Μελάς, σηµειώνοντας πως η έµφαση 
που θα δώσει η νέα ΚΑΠ στην προστασία του περιβάλλο-
ντος και την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής, δη-
µιουργεί τις προϋποθέσεις ενίσχυσης του τοµέα και µε 
πρόσθετα κονδύλια κατά τη νέα προγραµµατική περίοδο.

«Η αιγοπροβατοτροφία µπορεί και πρέπει να ενισχυ-
θεί µε πόρους από την ανακατανοµή, καθώς είναι ο υ-
πο-κλάδος της κτηνοτροφίας µε το ηπιότερο περιβαλλο-
ντικό αποτύπωµα, σε σύγκριση µε τη βοοτροφία, τη χοι-
ροτροφία και την πτηνοτροφία. Ταυτόχρονα προσφέρε-
ται και για την εκµετάλλευση ορεινών βοσκότοπων, δι-
ασφαλίζοντας την αειφορική διαχείριση του τοπίου σε 
ορεινές και µειονεκτικές περιοχές», τόνισε ο κ. Μελάς 
και εξέφρασε την εκτίµηση πως «ο κλάδος απαιτεί δι-
καίως την πρώτη θέση στη χάραξη της αγροτικής πολι-
τικής στην Ελλάδα». Μιλώντας σε ηµερίδα του ευρωπαϊ-
κού προγράµµατος iSAGE, σχετικά µε την προώθηση της 
καινοτοµίας και της βιώσιµης ανάπτυξης της αιγοπροβα-
τοτροφίας στην Ευρώπη, ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ 
προέβλεψε πως οι χρηµατοδοτικές δράσεις της τρέχου-

σας ΚΑΠ, από τις οποίες περίπου 80.000 αιγοπροβατο-
τρόφοι σε όλη τη χώρα, κάθε χρόνο εισπράττουν συνο-
λικά, µε τη µορφή διαφόρων ενισχύσεων, ένα ποσό γύ-
ρω στα 650 εκατ. ευρώ, θα διατηρηθούν σχεδόν αναλ-
λοίωτες και στη νέα προγραµµατική περίοδο.

Ευκαιρίες και κίνδυνοι από τη νέα ΚΑΠ
Τόνισε, ωστόσο, πως επειδή ο επανασχεδιασµός των 

εργαλείων αυτών, και η ανακατανοµή των διαθέσιµων 
πόρων, θα γίνουν υπό το πρίσµα της µειωµένης χρηµα-
τοδότησης και της αναδιανοµής ενισχύσεων της ΚΑΠ 
πιθανότατα υπέρ αγροτών και χωρών, που εισπράττουν 
λιγότερα από τη µια και το ό,τι παρέχεται µεγαλύτερη ε-
λευθερία στα κράτη-µέλη να κατανέµουν τις ενισχύσεις 
µέσω των Στρατηγικών Σχεδίων που θα συντάξουν α-
πό την άλλη, δηµιουργούνται ευκαιρίες και κίνδυνοι.

Στο πλαίσιο αυτό εξήγησε πως η προβλεπόµενη δι-
ατήρηση και στη νέα ΚΑΠ των προαιρετικά συνδεδεµέ-
νων σε ποσοστό έως 10% των άµεσων ενισχύσεων, απο-
τελεί σηµαντικό κίνητρο για τη διατήρηση του υφιστά-
µενου κεφαλαίου, προσθέτοντας πως το ποσοστό αυτό 
είναι δυνατό να αυξηθεί κατά 2%, ειδικά για την καλλι-
έργεια ψυχανθών, που θα µπορέσει να συντελέσει στην 
προσφορά φθηνότερων ζωοτροφών στην κτηνοτροφία.

Ασφάλιση και νέων κινδύνων για το ζωικό κεφάλαιο
Η νέα ΚΑΠ θα παρέχει τη δυνατότητα στα κράτη-µέλη 

να αξιοποιήσουν τους πόρους της για την ασφάλιση των 
αγροτών, έναντι κινδύνων που αντιµετωπίζουν, «γεγο-
νός που θα µπορούσε να συµβάλει στην ασφάλιση του 

«Η αιγοπροβατοτροφία µπορεί και 
πρέπει να ενισχυθεί µε πόρους από 

την ανακατανοµή, καθώς είναι ο υπο-
κλάδος της κτηνοτροφίας µε το ηπιότερο 
περιβαλλοντικό αποτύπωµα, σε σύγκριση 
µε τη βοοτροφία, τη χοιροτροφία και την 

πτηνοτροφία» τόνισε ο αντιπρόεδρος 
του ΟΠΕΚΕΠΕ ∆ηµήτρης Μελάς σε 

ηµερίδα του ευρωπαϊκού προγράµµατος 
iSAGE, σχετικά µε την προώθηση της 

καινοτοµίας και της βιώσιµης ανάπτυξης 
της αιγοπροβατοτροφίας στην Ευρώπη. 
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ζωικού κεφαλαίου των αιγοπροβατοτρόφων για περισ-
σότερους κινδύνους και όχι για ένα µικρό εύρος ασθε-
νειών και φυσικών αιτίων, όπως συµβαίνει σήµερα».

∆ιατηρούνται επίσης τα χρηµατοδοτικά εργαλεία για 
τη στήριξη ορεινών και µειονεκτικών περιοχών, ενώ πα-
ραµένει η δυνατότητα διατήρησης προγραµµάτων ενί-
σχυσης της βιολογικής κτηνοτροφίας, τα οποία πλέον 
θα µπορούν να προσελκύσουν επιπλέον πόρους αν ε-
νταχθούν στα οικολογικά προγράµµατα (eco-schemes). 
Επιπρόσθετα προβλέπεται η συνέχιση των δράσεων για 
την προστασία των γενετικών πόρων, όπως η ενίσχυση 
της διατήρησης αυτόχθονων φυλών αιγοπροβάτων, ενώ 
οι αιγοπροβατοτρόφοι θα µπορούν να ενισχυθούν για 
τη σύσταση οργανώσεων παραγωγών και τη λειτουργία 
συστηµάτων ποιότητας. 

Μη τήρηση της Αιρεσιµότητας θα φέρνει
µείωση στις ενισχύσεις

Εκτός από τις χρηµατοδοτήσεις που δικαιούνται οι αι-
γοπροβατοτρόφοι από την ΚΑΠ, ο αντιπρόεδρος του Ο-
ΠΕΚΕΠΕ σηµείωσε πως δεν πρέπει να λησµονούµε και 
τις υποχρεώσεις που τους επιφυλάσσει η ενωσιακή νοµο-
θεσία, οι οποίες στη νέα ΚΑΠ εντάσσονται στο καθεστώς 
της λεγόµενης Αιρεσιµότητας και περιλαµβάνουν όλα τα 
στοιχεία της υφιστάµενης Πολλαπλής Συµµόρφωσης. 

«Σε σχέση µε τις υφιστάµενες υποχρεώσεις, η Επιτρο-
πή έχει προτείνει να προστεθεί η Οδηγία 2016/429 για 
τον αφθώδη και τον καταρροϊκό πυρετό και µεταφέρο-
νται στην Αιρεσιµότητα οι τρέχουσες υποχρεώσεις του 
πρασινίσµατος που προβλέπουν την απαγόρευση µετα-

τροπής των βοσκοτόπων σε περιοχές Natura και τη δια-
τήρηση της αναλογίας των βοσκοτόπων σε σχέση µε τις 
υπόλοιπες γεωργικές εκτάσεις σε εθνικό ή περιφερεια-
κό επίπεδο, η οποία είναι σηµαντική για τη µακροπρό-
θεσµη βιωσιµότητα της αιγοπροβατοτροφίας», είπε ο κ. 
Μελάς, προειδοποιώντας πως «η µη τήρηση των υποχρε-
ώσεων της Αιρεσιµότητας, θα επιφέρει κλιµακωτές µειώ-
σεις στις ενισχύσεις των αιγοπροβατοτρόφων, ανάλογα 
µε τη σοβαρότητα και την επανάληψη των παραβάσεων».

Μη φτάσουµε στο άλλο άκρο
Στο σηµείο αυτό, πάντως, ο οµιλητής ανέφερε πως η 

προσπάθεια της Ελλάδας, αλλά και άλλων κρατών-µελών, 
είναι να µη φτάσουν όλες αυτές οι υποχρεώσεις να µην 
αφήνουν τους αιγοπροβατοτρόφους ή τους γεωργούς 
της ΕΕ να παράγουν προκειµένου να συµµορφωθούν.

«Οι γεωργοί είναι διαχειριστές του περιβάλλοντος και 
θα πρέπει να το τιµούν. Όµως αυτό να γίνεται µε βάση 
εκτιµήσεις και αξιολογήσεις ανά κράτος και όχι οριζό-
ντιες. Γιατί δεν µπορεί να εφαρµόζονται περιβαλλοντικά 
µέτρα το ίδιο στην Ελλάδα, στην οποία οι καλλιέργειες 
όπως και η κτηνοτροφία είναι πολύ λιγότερο εντατικές 
από την Ολλανδία, τη Γαλλία, τη Γερµανία, οι οποίες α-
ναγκαστικά εφαρµόζουν διευρυµένη λίπανση στις εκτά-
σεις τους. Άρα δεν µπορεί και οι απαιτήσεις για την προ-
στασία του περιβάλλοντος να είναι ίδιες», τόνισε και συ-
µπλήρωσε πως «η Ελλάδα χρειάζεται επενδυτικό κεφά-
λαιο για να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα της γεωργίας 
της, η Βόρεια Ευρώπη και η Κεντρική χρειάζεται κυρίως 
να ενσκύψει σε θέµατα περιβαλλοντικής ευαισθησίας».

Eco schemes
Στη νέα ΚΑΠ 
παραµένει η 
δυνατότητα 
διατήρησης 

προγραµµάτων 
ενίσχυσης της 

βιολογικής 
κτηνοτροφίας, 
τα οποία πλέον 
θα µπορούν να 
προσελκύσουν 

επιπλέον πόρους 
αν ενταχθούν 

στα οικολογικά 
προγράµµατα 

∆εν καταναλώνουν 
οι νέοι αιγοπρόβειο 
κρέας πανευρωπαϊκά
«Τα πρόβατα και τα γίδια δεν πρέπει να 
κατηγορηθούν για την κλιµατική αλλαγή, 
αντιθέτως, τα συγκεκριµένα συστήµατα 
εκτροφής βοηθούν στο περιβάλλον, στην 
αειφορία και στη βιοποικιλότητα», ανέφερε 
στην Agrenda ο καθηγητής Κτηνιατρικής του 
ΑΠΘ, Γεώργιος Αρσένος, σηµειώνοντας, 
ωστόσο, πως ένας από τους πιο σηµαντικούς 
κινδύνους για τον κλάδο πανευρωπαϊκά, είναι 
ότι οι νέοι έχουν πάψει να καταναλώνουν 
αιγοπρόβειο κρέας. Επικαλούµενος ευρήµατα 
της τετραετούς εφαρµογής του κοινοτικού 
προγράµµατος iSEG, στο οποίο µετέχουν πέντε 
ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία, 
Φιλανδία, Ηνωµένο Βασίλειο) συν η Τουρκία, 
µε επικεφαλής την Ελλάδα και το ΑΠΘ, ο ίδιος 
υπογράµµισε πως τα αιγοπροβατοτροφικά 
συστήµατα εκτροφής αποδείχθηκε ότι είναι 
τα πλέον φιλοπεριβαλλοντικά και η Ελλάδα 
φαίνεται να έχει συντριπτικό πλεονέκτηµα 
σε αυτό. Αναφερόµενος γενικότερα στον 
αιγοπροβατοτροφικό κλάδο σηµείωσε πως 
υπάρχουν τεράστια περιθώρια για καινοτοµία 
και πρόοδο, ιδίως στο κρέας, όπου υστερεί όχι 
µόνο η Ελλάδα, αλλά όλη η Ευρώπη. «Έχουµε 
δει ότι υπάρχει τεράστιο πρόβληµα στην 
υιοθέτηση και την αποδοχή των προϊόντων 
αιγοπροβατοτροφίας από τη νέα γενιά. Ηλικίες 
κάτω των 30 χρόνων δεν καταναλώνουν 
καθόλου πρόβειο κρέας. ∆ιαπιστώσαµε ότι σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο η ποσότητα ανά κάτοικο 
κατανάλωσης αιγοπρόβειου κρέατος είναι 
κάτω από 2,4 κιλά ετησίως», ανέφερε ο κ. 
Αρσένος, τονίζοντας πως «η κατανάλωση έχει 
καταστεί πολύ περιστασιακή τις µέρες του 
Πάσχα και πάλι από τις µεγαλύτερες γενιές. 
Αυτό είναι ένα πολύ ανησυχητικό φαινόµενο, 
διότι δείχνει πως στις επόµενες γενιές δεν θα 
υπάρχει καταναλωτής γι’ αυτά τα προϊόντα».
Σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως Ισπανία, 
Μεγάλη Βρετανία και Γαλλία, σύµφωνα µε
τον καθηγητή, οι βιοµηχανίες µε µικρές και 
µεγαλύτερες παραγωγικές µονάδες άρχισαν 
να ετοιµάζουν νέα προϊόντα και συνταγές, 
ενώ στην Ελλάδα υπάρχει δυστοκία. 
«Προσπαθήσαµε να φτιάξουµε προϊόντα για 
συγκεκριµένες ηλιακές οµάδες. Είδαµε τί 
προτιµούν τα παιδιά, όπως τα fish fingers και 
κάναµε κάτι ανάλογο από κρέας. Κάναµε 
σουβλάκια, κεµπάπ, άλλες νέες συνταγές και 
προ-µαγειρεµένα τρόφιµα, ώστε να µπουν 
στο σούπερ µάρκετ συγκεκριµένες τοµές από 
αιγοπρόβειο κρέας. Τις δείξαµε στο 
Μπέρµινχαµ, υιοθετήθηκαν από το HDP 
της Μ. Βρετανίας και εξάγονται πλέον σε 
διάφορες χώρες, ενώ οι Ισπανοί partners στο 
έργο µε µια µεγάλη οµάδα 800 παραγωγών 
έχουν κάνει τη δική τους τυποποίηση».
Σε ό,τι αφορά τη συµµετοχή της Τουρκίας στο 
iSEG, ο κ. Αρσένος είπε πως αυτό έγινε γιατί 
η γειτονική χώρα αποτελεί έναν διαρκή 
κίνδυνο επιζωοτιών για την 
αιγοπροβατοτροφία και κρίθηκε σκόπιµο να 
γίνει η µεταφορά γνώσης και στους εκεί 
κτηνοτρόφους για να ενισχυθεί η ασφάλεια 
των ευρωπαϊκών ζωικών πληθυσµών.

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΝΑ ΧΑΘΟΥΝ ΛΕΦΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗ ΒΓΕΙ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Απειλές από τη μη υλοποίηση του 
συστήματος γεωργικών συμβουλών
Ο κ. Μελάς, έκρουσε, επίσης, τον κώδωνα του κινδύνου για τις µεγάλες καθυστε-
ρήσεις που έχουν παρατηρηθεί στο στήσιµο και τη λειτουργία του συστήµατος γε-
ωργικών συµβουλών στην Ελλάδα, προειδοποιώντας ότι περαιτέρω αδράνεια θα 
επιφέρει σηµαντικές επιπτώσεις. «Όχι µόνο κινδυνεύουµε να χαθούν χρήµατα από 
το τρέχον Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης αλλά επειδή αποτελεί προαίρεση για 
την επόµενη προγραµµατική περίοδο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό 
Ελεγκτικό Συνέδριο, δεν θα δώσουν τη δυνατότητα να ενεργοποιηθεί το νέο ΠΑΑ, 
αν δεν έχει στηθεί ένα αξιόπιστο σύστηµα παροχής γεωργικών συµβουλών», ανέ-
φερε. Σηµείωσε ακόµη πως η νέα ΚΑΠ ενισχύει περαιτέρω το σύστηµα κι έτσι πέ-
ραν της κάλυψης, σε ποσοστό έως 100%, της παροχής συµβουλών από πιστοποιη-
µένους κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς, σε αντικείµενα που αφορούν τις υφιστάµε-
νες απαιτήσεις Πολλαπλής Συµµόρφωσης και του πρασινίσµατος, θα καλύπτει την 
παροχή συµβουλών για τη χρηµατοδότηση γεωργών από διάφορα προγράµµατα, 
τη συµµόρφωση µε άλλες περιβαλλοντικές απαιτήσεις που δεν είναι στην Αιρεσι-
µότητα, την καταπολέµηση της µικροβιακής αντοχής, τη διαχείριση κινδύνων όπως 
οι επιζωοτίες, την προώθηση καινοτοµίας για αύξηση της παραγωγικότητας και της 
βιωσιµότητας των εκµεταλλεύσεων και τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών.
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Όχι µόνο δεν είναι το γλοιοσπόριο η βασική αι-
τία για τις ζηµιές της παραγωγής ελαιοκάρπου 
και κατά συνέπεια του ελαιολάδου στην Κρήτη, 
αλλά αντίθετα «σε διαφορετικές κλιµατολογικές 
συνθήκες, οι µολύνσεις από τους µικροοργανι-
σµούς αυτούς θα περνούσαν σχεδόν απαρατή-
ρητες». Αυτό ξεκαθαρίζει µη Περιφέρεια Κρήτης, 
«ενοχοποιώντας» τον δάκο, ο οποίος δευτερογε-
νώς «άνοιξε το δρόµο» να εισβάλουν και µυκη-

τολογικές ασθένειες στους ελαιώνες.
Έντονες προσβολές από το δάκο µε παράλλη-

λη παρουσία πληθώρας µυκητολογικών αιτίων 
όπως Βούλα, Κερκόσπορα, Αλτερνάρια, Γλοιο-
σπόριο κ.α. διαπίστωσαν το Ινστιτούτο Ελιάς Υ-
ποτροπικών Φυτών και Αµπέλου του ΕΛΓΟ, το 
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήµιο, µετά την 
αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των εργαστη-
ριακών αναλύσεων από το Μπενάκειο Φυτοπα-

θολογικό Ινστιτούτο. Όπως αναφέρουν, οι υψη-
λές τιµές σχετικής υγρασίας και θερµοκρασίας 
ευνόησαν την ανεξέλεγκτη αύξηση των πληθυ-
σµών του δάκου, τα νύγµατα του οποίου αποτέ-
λεσαν πύλη εισόδου για µια σειρά από µυκητο-
λογικά είδη. Παράλληλα η δακοπροσβολή επέ-
φερε την πρόωρη ωρίµανση των καρπών καθι-
στώντας τους περισσότερο ευάλωτους σε επακό-
λουθες µυκητολογικές µολύνσεις το φθινόπωρο.

Φταίει ο δάκος και όχι το γλοιοσπόριο για τις ελιές στην Κρήτη

Με τροποποιήσεις 
στην εκπαίδευση 
αγροτών το υπό 
διαβούλευση Εθνικό 
Σχέδιο ορθολογικής 
χρήσης γεωργικών 
φαρμάκων

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Με µικροαλλαγές πάνω στο πλαίσιο του 
2013 και τροποποιήσεις κυρίως όσον α-
φορά το πλαίσιο εκπαίδευσης των αγρο-
τών για τη χορήγηση πιστοποιητικού ψε-
κασµού, κινείται το επικαιροποιηµένο Ε-
θνικό Σχέδιο ∆ράσης για την ορθολογική 
χρήση γεωργικών φαρµάκων. 

Σύµφωνα µε πληροφορίες, το σχέδιο 
περιλαµβάνει την αύξηση των ετών από 
τα 5 στα 7 στη διάρκεια που θα έχει το 
πιστοποιητικό των αγροτών, ενώ το υ-
πουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δίνει το 
πάτηµα παράλληλα µέσω του Σχεδίου 
να υπάρξει ένας οργανωµένος µηχανι-
σµός εκπαίδευσης, στα πρότυπα των µα-
θηµάτων που προσφέρει ο ΕΛΓΟ στους 
νέους αγρότες. Υπενθυµίζεται πως µέχρι 
σήµερα τα µαθήµατα ουσιαστικά τα έκα-
ναν µόνοι τους οι παραγωγοί. 

Όσον αφορά τα σήµατα των ψεκαστι-
κών και το «ΚΤΕΟ» που υποχρεωτικά περ-
νάνε δεν αναµένεται κάποια ουσιαστική 
αλλαγή, παρά αναδιατυπώσεις όσον α-
φορά τις τέσσερις κατηγορίες σηµάτων. 
Καµία θεαµατική αλλαγή, σύµφωνα µε 
τις µέχρι στιγµής πληροφορίες, δεν ανα-
µένεται στις αποστάσεις ψεκασµών όπως 
αυτές είχαν οριστεί µε το άρθρο 26 του 
τροποποιηµένου πλαισίου. 

Οι Γενικοί Εθνικοί ∆είκτες µε τους στό-
χους του υπουργείου (Ποσοστό υπερβά-
σεων ανώτατων επιτρεπτών ορίων υπο-
λειµµάτων επί συνόλου δειγµάτων, αύ-
ξηση της χρήσης ακροφυσίων χαµηλής 

διασποράς), πρόκειται πάντως να αλλά-
ξουν ως προς τα χρονοδιαγράµµατα. Ό-
λα τα παραπάνω βέβαια µπορεί να αλλά-
ξουν µετά τη διαβούλευση του Σχεδίου.

Σηµειώνεται εδώ πως σύµφωνα µε τη 
νοµοθεσία Ν. 4036/2012 (Α’ 8), από το 
2015 η αγορά φυτοπροστατευτικών για ε-
παγγελµατική χρήση θα επιτρέπεται µόνο 
σε όσους διαθέτουν ειδικό πιστοποιητικό 
ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρµά-
κων. Αυτό σηµαίνει πρακτικά ότι οι αγρό-
τες χωρίς πιστοποιητικό δεν θα µπορούν 
να προµηθεύονται φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα για τις καλλιέργειες τους, ή θα 

πρέπει οι ψεκασµοί να γίνονται µε την ε-
πίβλεψη άλλου πιστοποιηµένου ατόµου.

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έ-
σπευσε την περασµένη Τετάρτη να γνω-
στοποιήσει ότι το σχέδιο αυτό βρίσκεται υ-
πό διαβούλευση (σ.σ µέχρι τη στιγµή που 
γράφονταν αυτές οι γραµµές δεν είχε πε-
ράσει τον έλεγχο για να βγει στο opengov.
gr) µε την εξής ανακοίνωση:

«O υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων Μάκης Βορίδης µε κύριο γνώ-
µονα την προστασία της υγείας των κατα-
ναλωτών και του περιβάλλοντος, θέτει σε 
δηµόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το νέο 

Νέο πλαίσιο φυτοπροστασίας 

Από τα 5 στα 7 έτη 
η πιστοποίηση για 
τους ψεκασμούς 

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ, 
ΟΙΚΙΣΜΟΥ Η ΖΩΝΗΣ

10 � 50 ΜΕΤΡΑ

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
ΕΝΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ, 
ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ

50�200 ΜΕΤΡΑ

ΧΩΡΟΙ 
ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

10�50 ΜΕΤΡΑ

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 
ΣΤΡΑΤΟΠΕ∆Α, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

80�200 ΜΕΤΡΑ
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Mε 200 εκατ. ευρώ από τον ευρωπαϊκό προϋπο-
λογισµό θα χρηµατοδοτηθούν οι 3ετείς εκστρα-
τείες προώθησης αγροδιατροφικών προϊόντων, 
εντός και εκτός ΕΕ. Την Τρίτη 14 Ιανουαρίου ξε-
κίνησε η πρόσκληση υποβολής προτάσεων, οι 
οποίες πρέπει να κατατεθούν πριν τις 16 Απρι-
λίου 2020 µέσω της σχετικής αποκλειστικής πύ-
λης, ενώ οι δικαιούχοι θα ανακοινωθούν το φθι-
νόπωρο. Από το κονδύλι αυτό, θα χορηγηθούν 

118 εκατ. ευρώ σε εκστρατείες για χώρες µε υ-
ψηλό ρυθµό ανάπτυξης όπως Καναδάς, Κίνα, Ι-
απωνία, Κορέα, Μεξικό και ΗΠΑ, ενώ τα υπόλοι-
πα χρήµατα προορίζονται για προώθηση προϊό-
ντων εντός της επικράτειας της ΕΕ. 

Η υποβολή προτάσεων είναι ανοιχτή σε ένα 
ευρύ φάσµα οργανισµών, όπως επαγγελµατι-
κές ενώσεις, οµάδες παραγωγών κλπ. Στο πλά-
νο του προγράµµατος προώθησης των αγροδι-

ατροφικών προϊόντων διακρίνονται δυο ειδών 
δράσεις, οι απλές και οι πολλαπλές. Ειδικότερα, 
τα λεγόµενα «απλά» προγράµµατα µπορούν να 
υποβάλλονται από έναν ή περισσότερους οργα-
νισµούς από το ίδιο κράτος µέλος. Σε ό,τι αφορά 
τα «πολλαπλά» προγράµµατα µπορούν να υπο-
βάλλονται από τουλάχιστον δύο οργανισµούς α-
πό τουλάχιστον δύο κράτη µέλη ή από έναν ή πε-
ρισσότερους ευρωπαϊκούς οργανισµούς.

Κονδύλι 200 εκατ. για προώθηση αγροτικών προϊόντων

Τη χορήγηση της συνδεδεµένης 
ενίσχυσης στους παραγωγούς ζα-
χαρότευτλων, «λαµβάνοντας υπό-
ψη την ιδιαίτερη κατάσταση που έ-
χει διαµορφωθεί στην τευτλοπαρα-
γωγή της χώρας», αποφάσισε ο υ-
πουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μά-
κης Βορίδης. Η συγκεκριµένη από-
φαση Βορίδη αίρει υποχρεώσεις των 
τευτλοπαραγωγών που απορρέουν 
από υπουργική απόφαση, δίνοντάς 
τους έτσι τη δυνατότητα να µην α-
κολουθήσουν για το έτος 2019 τα 
όσα σχετικά προβλέπονται και α-
φορούν τις υποχρεώσεις της ΕΒΖ 
προς αυτούς, εξαιτίας «γεγονότων 
εξαιρετικής περίστασης». 

Πρόκειται για µια απόφαση στην 
οποία φαίνεται πως «αναγκάστη-
καν» να προχωρήσουν οι επιτελείς 
της πλατείας Βάθη, µετά την ανα-
µπουµπούλα που προκλήθηκε φέ-
τος µε την εν λόγω καλλιέργεια. Το 
πρόβληµα ξεκίνησε όταν οι παρα-
γωγοί έσπειραν τεύτλα µε την πα-
ρότρυνση του υποτιθέµενου τότε 
επενδυτή Λούκας Φέκερ, ο οποίος 
ωστόσο στη συνέχεια αποκλείστη-
κε και αποχώρησε. Αµέσως µετά ξε-
κίνησε η διαδικασία για την εκµί-
σθωση των δύο µονάδων, η οποία 
καθυστέρησε δραµατικά, µε συνέ-
πεια να µην καταστεί εφικτό να γί-
νει η συγκοµιδή της παραγωγής.

Κατόπιν αυτών, το υπουργείο Α-
γροτικής Ανάπτυξης, µε ανακοίνω-
ση Βορίδη, έρχεται και απαλλάσσει 
τους καλλιεργητές από τις υποχρε-
ώσεις που απορρέουν από την υ-
πουργική απόφαση για την κατα-
βολή της συνδεδεµένης ενίσχυσης. 
Με λίγα λόγια αναγνωρίζει ως «γε-
γονότα εξαιρετικής περίστασης» τα 
όσα συνέβησαν το 2019 και αποφα-
σίζει να τους δώσει τα χρήµατα της 
εν λόγω ενίσχυσης. 

Ειδικότερα για την καλλιεργητι-
κή σεζόν του 2019 σηµειώνεται ό-
τι το συνολικό ποσό της συνδεδε-
µένης για τα τεύτλα ανέρχεται στα 
3,4 εκατ. ευρώ. Με δεδοµένο ότι 
καλλιεργήθηκαν περίπου 16.000 
στρέµµατα, εάν µοιραστεί όλο το 
ποσό, η συνδεδεµένη θα ανέρχεται 
στα 214 ευρώ το στρέµµα. Σηµειω-
τέον ότι οι περίπου 400 παραγω-
γοί που καλλιέργησαν πέρυσι πι-
έζουν να πάρουν όλο το ποσό, µε 
το επιχείρηµα πως θα είναι το µό-
νο έσοδο που θα λάβουν, καθώς η 
παραγωγή έχει µείνει στα χωράφια 
και δεν µπορούν να τα δώσουν ού-
τε για καύση σε µονάδες βιοαερί-
ου, γιατί δεν τα θέλουν οι τοπικές 
µονάδες. Για την ώρα, ωστόσο, να 
σηµειωθεί ότι δεν είναι ξεκάθαρο 
αν το υπουργείο θα συµφωνήσει 
να δώσει τα 214 ευρώ.

Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την ορθολογική 
χρήση γεωργικών φαρµάκων.

Η συγκεκριµένη πρωτοβουλία του κ. Βο-
ρίδη στοχεύει στη διαµόρφωση της εθνικής 
στρατηγικής της χώρας µας για τον καθορι-
σµό των ποσοτικών και άλλων στόχων, µέ-
τρων και χρονοδιαγραµµάτων τους, για τη 
µείωση των κινδύνων και των επιπτώσε-
ων από τη χρήση γεωργικών φαρµάκων 
στην υγεία του ανθρώπου και του περιβάλ-
λοντος και για την ενθάρρυνση της ανά-
πτυξης και της εισαγωγής της ολοκληρω-
µένης φυτοπροστασίας καθώς και εναλλα-
κτικών προσεγγίσεων ή τεχνικών, προκει-
µένου να µειωθεί η εξάρτηση της παραγω-
γής γεωργικών προϊόντων από τη χρήση 
γεωργικών φαρµάκων.

Στόχος της δηµόσιας διαβούλευσης, η οποία 
ξεκινά άµεσα και θα διαρκέσει ένα µήνα, εί-
ναι η κατάθεση προτάσεων και σχολίων µε 
σκοπό τη βελτίωση της αρχικής πρότασης.

Ο υπουργός καλεί όλους τους εµπλεκό-
µενους φορείς να συµµετάσχουν σε αυτήν 
προκειµένου να διαµορφωθεί το τελικό επι-
καιροποιηµένο κείµενο του Εθνικού Σχεδί-
ου ∆ράσης για την ορθολογική χρήση των 
γεωργικών φαρµάκων». 

Αποστάσεις
Καµία θεαµατική 

αλλαγή δεν 
αναµένεται 

στις αποστάσεις 
ψεκασµών, όπως 

αυτές είχαν 
οριστεί µε το 
άρθρο 26 του 

πλαισίου

Αίρονται οι υποχρεώσεις των παραγωγών
για να μη χάσουν τη συνδεδεμένη τεύτλων

Θέµα εξαιρετικής 
περίστασης 
«Η απόφαση Βορίδη, η 
οποία συνυπογράφεται 
και από τον υφυπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης 
Κωνσταντίνο Σκρέκα, 
αίρει υποχρεώσεις των 
τευτλοπαραγωγών που 
απορρέουν από 
υπουργική απόφαση, 
δίνοντάς τους έτσι τη 
δυνατότητα να µην 
ακολουθήσουν για το 
2019 όσα προβλέπονται 
και αφορούν τις 
υποχρεώσεις της ΕΒΖ 
προς αυτούς, εξαιτίας 
γεγονότων εξαιρετικής 
περίστασης» αναφέρει η 
ανακοίνωση του 
υπουργείου και 
καταλήγει: «Με αυτή την 
απόφαση διασφαλίζεται 
η πληρωµή της 
συνδεδεµένης των 
τευτλοπαραγωγών 
δίνοντας τέλος στην 
αγωνία τους».
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Χωρίς οδικό 
χάρτη πάει 
στη Βουλή 
το ζήτημα 
του Αχελώου
Περισσότερο ενηµερωτικό 
χαρακτήρα, αφού δεν κατέληξε σε 
συγκεκριµένο οδικό χάρτη και 
ορισµένο σχεδιασµό για την πορεία 
υλοποίησης των έργων, είχε η 
διευρυµένη σύσκεψη της Πέµπτης 
στο υπουργείο Εσωτερικών για την 
εκτροπή του Αχελώου, υπό τον 
υπουργό Επικρατείας Γιώργο 
Γεραπετρίτη. Ωστόσο, ο υπουργός 
Υποδοµών Κώστας Καραµανλής 
ανακοίνωσε την προκήρυξη 
µελετών για τη συντήρηση των 
έργων του φράγµατος της Συκιάς  
και της σήραγγας ∆ρακότρυπας. 
Θεσσαλοί βουλευτές, δήµαρχοι, 
περιφερειάρχης, εκπρόσωποι 
επιστηµονικών φορέων Θεσσαλίας, 
εκπρόσωποι αγροτών και ΤΟΕΒ 
κατέστησαν σαφές στους 
εκπροσώπους της κυβέρνησης 
(δεν παρεβρέθηκε ο υπουργός 
Μάκης Βορίδης) το επείγον του 
θέµατος, για να µην ερηµοποιηθεί 
ο κάµπος της Θεσσαλίας.
Καταλυτική χαρακτήρισαν οι 
παραβρισκόµενοι την πρόταση του 
περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα 
Αγοραστού ο οποίος τόνισε ότι «η 
∆ΕΗ αναλαµβάνει το 
υδροηλεκτρικό µέρος στο φράγµα 
Μεσοχώρας, η Περιφέρεια 
Θεσσαλίας τη µεταφορά νερού 
καθώς έχει την τεχνογνωσία. 
Μπορούµε να εκτελέσουµε το 
έργο, έχουµε τη διαχειριστική και 
τη διοικητική ικανότητα. Το 
υπουργείο θα έχει την εποπτεία 
και οι Αιτωλοακαρνάνες τα κλειδιά 
και θα αποφασίζουν που πάει το 
νερό». Στο κλείσιµο της σύσκεψης 
αποφασίστηκε τα έργα να έρθουν 
προς ψήφιση στη Βουλή, γεγονός 
που χαροποίησε τον βουλευτή Ν∆ 
Λαρίσης Μάξιµο Χαρακόπουλο, ο 
οποίος χαρακτήρισε ιστορική τη 
σύσκεψη, «αν δροµολογήσει την 
απεµπλοκή των έργων του 
Αχελώου που δυο γενιές 
αναµένουν την ολοκλήρωση τους».

Πέρασμα Βορίδη από τον κάμπο,
δίνει πετρέλαιο ζητάει τα κλειδιά 
Σε απόλυτη καθήλωση οδηγεί το εξασθενημένο κίνημα των μπλόκων ο υπουργός 

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Στη γλώσσα των αγροτών προσαρµόζει τη 
ρητορική του µε ένα γρήγορο πέρασµα α-
πό τον θεσσαλικό κάµπο και την περιοχή 
της Βέροιας ο υπουργός Μάκης Βορίδης, 
πριν ανηφορίσει εκ νέου για την Agrotica. 
Παρά το γεγονός ότι το λεγόµενο κίνηµα των 
µπλόκων δείχνει ιδιαίτερα εξασθενηµένο, η 
κυβέρνηση και ο Βορίδης δεν δείχνουν δια-
τεθειµένοι να αφήσουν τα πράγµατα στην τύ-
χη τους, αντίθετα επιχειρούν να κλείσουν κά-
θε χαραµάδα αντίδρασης. 

Έτσι, είτε δυσφηµώντας τις αιτιάσεις των α-
ριστερών αγροτοσυνδικαλιστών περί κατώτα-
των εγγυηµένων τιµών, είτε καλλιεργώντας 
προσδοκίες για επαναφορά της ειδικής ενί-
σχυσης για το αγροτικό πετρέλαιο, περνώ-
ντας από την Καρδίτσα ο κ. Βορίδης περιόρι-
σε την εµβέλεια των επιγόνων του Μπούτα και 
κατέστησε σαφές ότι η κυβέρνηση διατηρεί 
τον πρώτο λόγο. Την ερχόµενη Παρασκευή 
ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης είναι κα-
λεσµένος του Αγροτικού Συλλόγου Βέροιας, 
κάτι που δυσκολεύει ακόµη περισσότερο τις 
κινήσεις των Θεσσαλών για διεύρυνση του 
µετώπου, ενώ το Σάββατο µεταβαίνει στη Λά-
ρισα, σε µια προσπάθεια να περάσει µήνυµα 
για το... ποιος είναι το αφεντικό στον κάµπο. 

Στην Καρδίτσα ειδικότερα, µιλώντας για 
το αγροτικό πετρέλαιο ο κ. Βορίδης ανέφε-

ρε ότι εξετάζεται και ότι η κυβέρνηση κατα-
νοεί ότι πρέπει να γίνει. Το αγροτικό πετρέ-
λαιο καταργήθηκε µε νόµο που ψηφίστη-
κε το 2015 και εφαρµόστηκε το 2016, εί-
πε. «Μας ενδιαφέρει να ξαναφέρουµε το α-
γροτικό πετρέλαιο, έχουµε όµως πει ότι αυ-
τό θα γίνει όταν θα υπάρξει συνολική δυ-
νατότητα στο πλαίσιο του δηµοσιονοµικού 
κόστους. Μόλις δοθεί δηµοσιονοµικός χώ-
ρος µόνιµος, κάτι που σηµαίνει συνολική 
βελτίωση, γιατί και το µέτρο θα είναι µόνι-
µο, δε θα έχει χαρακτήρα επιδοµατικής πο-
λιτικής, θα το υλοποιήσουµε. Αλλά για να 
υλοποιηθεί πρέπει να συνοδευτεί από µια 
συνολική βελτίωση των δηµόσιων οικονο-
µικών. Είναι θέµα που έχει συζητηθεί µε τον 
πρωθυπουργό, κατανοεί την αναγκαιότητα 
και µόλις δοθεί η δηµοσιονοµική δυνατότη-
τα θα υλοποιηθεί», επεσήµανε ο υπουργός.

 ∆εν είναι για µικροµεσαίους αγρότες τα 
µέτρα Βορίδη, λέει η Ενωτική Οµοσπονδία Α-
γροτικών Συλλόγων Καρδίτσας (ΕΟΑΣΚ), µε 

τον πρόεδρο της οργάνωσης Κώστα Τζέλ-
λα να ζητά από τους αγρότες «να κλείσουν 
τα αυτιά τους στα ψέµατα του υπουργού και 
της κυβέρνησης, να κοιτάξουν την τσέπη 
τους και τα χρέη τους». Μάλιστα, η εν λόγω 
Οµοσπονδία επιχειρεί να αποδοµήσει ένας 
προς ένα τα επιχειρήµατα για τα πεπραγµέ-
να του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης υ-
ποστηρίζοντας πως τα µέτρα που έχουν παρ-
θεί αλλά και αυτά που έρχονται, δεν αφορούν 
τους µικροµεσαίους αγρότες, που αποτελούν 
το 90% του συνόλου των απασχολούµενων 
στην πρωτογενή παραγωγή. Η ΕΟΑΣΚ υπο-
στηρίζει ότι η κυβέρνηση δεν ακούει τις δια-
µαρτυρίες των αγροτών για τη χαµηλή τιµή 
στο βαµβάκι και στα άλλα προϊόντα που δί-
νουν οι έµποροι, τις «ανοιχτές τιµές» που ε-
ξαπλώνονται παντού, ενώ αρνείται να ικανο-
ποιήσει το αίτηµα του οργανωµένου αγροτι-
κού κόσµου για κατώτερες εγγυηµένες τιµές.

Επιπλέον η ΕΟΑΣΚ αναφέρει ότι το µέ-
τρο της µείωσης του φορολογικού συντελε-
στή από το 22% στα 9% για εισοδήµατα µέχρι 
10.000 ευρώ, δεν είναι παρά «ψίχουλα», α-
φού µε το αφορολόγητο όριο των 8.636 ευ-
ρώ που οι αγρότες «κατέκτησαν στα µπλό-
κα», το «κέρδος» θα είναι κάποια ευρώ. Ο 
ΕΛΓΑ µόλις πριν ένα µήνα εξόφλησε τις ζη-
µιές του 2018, καµία κίνηση δεν προοιωνί-
ζει λειτουργία υπέρ των αγροτών, ενώ µε το 
νέο συνεργατικό νόµο «υπονοείται» είσοδος 
ιδιωτών σε συνεταιρισµούς.

AGROTICA
Αγροτική κινητοποίηση προανήγ-
γειλε η ΕΟΑΣΝΛ, στην έναρξη της 
Agrotica την 1η Φεβρουαρίου στη 

Θεσσαλονίκη
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Το Πεκίνο, στον απόηχο των συναντήσεων που 
έγιναν στην Ουάσιγκτον µε αφορµή την υπογραφή 
του πρώτου µέρους της εµπορικής συµφωνίας µε τις 
ΗΠΑ, δήλωσε ότι θα είναι πιο έτοιµο να συζητήσει τις 
βιοµηχανικές επιδοτήσεις σε επίπεδο ΠΟΕ εάν οι 
συνοµιλίες επεκταθούν και στις αγροτικές 
επιδοτήσεις στη ∆ύση. Μετά από τη συνάντηση στην 
Ουάσινγκτον, ο υπουργός Οικονοµίας της Ιαπωνίας 
Χιρόσι Καχιγιάµα, ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ 
Ρόµπερτ Λαϊτχάιζερ και ο επίτροπος Εµπορίου της 

ΕΕ Φιλ Χόγκαν δήλωσαν από κοινού ότι οι 
υφιστάµενοι κανόνες του ΠΟΕ ήταν ανεπαρκείς για 
την αντιµετώπιση των στρεβλώσεων της αγοράς 
από τις επιδοτήσεις. Οι τρεις εταίροι επιθυµούν να 
προσθέσουν τέσσερις τύπους απαγορευµένων 
επιδοτήσεων, δηλαδή απεριόριστες εγγυήσεις, 
επιδοτήσεις σε προβληµατικές επιχειρήσεις χωρίς 
σχέδιο αναδιάρθρωσης, επιδοτήσεις σε επιχειρήσεις 
που δεν µπορούν να λάβουν µακροπρόθεσµη 
χρηµατοδότηση και ορισµένη συγχώρεση χρέους.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Νέες βάσεις για τον ΠΟΕ επιχει-
ρούν να βάλουν Ευρωπαϊκή Ένω-
ση, Ηνωµένες Πολιτείες και Ιαπω-
νία, σε ένα κοινό πνεύµα αποφόρ-
τισης της διατλαντικής εµπορικής 
έντασης αλλά και αναβίωσης της 
ενιαίας «δυτικής» συµµαχίας σε 
ό,τι αφορά την παγκόσµια οικο-
νοµία. Αυτό τουλάχιστον ήταν το 
µήνυµα που επιχείρησαν να επι-
κοινωνήσουν ο νέος επίτροπος Ε-
µπορίου της ΕΕ Φιλ Χόγκαν, ο υ-
πουργός Εµπορίου των ΗΠΑ Ρό-
µπερ Λαϊτχάιζερ και ο υπουργός 
Οικονοµίας της Ιαπωνίας Χιρόσι 
Καχιγιάµα από τη συνάντηση που 
είχαν την περασµένη εβδοµάδα 
στην Ουάσινγκτον.

Ωστόσο οι δηλώσεις περί επανα-
προγραµµατισµού του ΠΟΕ αλλά 
και περιορισµού των επιδοτήσε-
ων, στην καλύτερη των περιπτώ-
σεων θα µπορούσαν να δώσουν 
λίγους µήνες ηρεµίας στα γραφεία 
της Κοµισιόν, ώστε να µπορέσει 
να ασχοληθεί ο Φιλ Χόγκαν µε το 
επιτακτικό θέµα του Brexit, αλλά 
και να βάλει σε σωστές βάσεις τις 
µελλοντικές εµπορικές συµφωνί-
ες των Βρυξελλών µε Αυστραλία 
και Νέα Ζηλανδία. Ο έµπειρος Ιρ-
λανδός πολιτικός φαίνεται πως 
έχει µεγάλο εκτόπισµα και ίσως 
αυτή τη στιγµή να είναι από τους 
λίγους που µπορούν να δώσουν 
µια λύση στις διαφωνίες που έ-
χουν αναφορικά µε το εµπόριο α-
γροτικών και βιοµηχανικών αγα-
θών οι δυο όχθες του Ατλαντικού.  

Όµως ο βαθµός πολυπλοκότη-
τας της κατάστασης που καλείται 
να χειριστεί ο Φιλ Χόγκαν είναι 
υψηλός, όσο οι ανοιχτοί λογα-
ριασµοί ανάµεσα σε ΗΠΑ και ΕΕ 

τρέχουν. Οι εντάσεις µεταξύ των 
ΗΠΑ και της ΕΕ µέχρι στιγµής έ-
χουν εξελιχθεί σε µεγάλο βαθµό 
στη σκιά του εµπορικού πολέµου 
που ο Τραµπ προκάλεσε µε την Κί-
να, και ο οποίος έχει πολύ µεγα-
λύτερες οικονοµικές επιπτώσεις. 

∆εν ήταν όµως µικρές οι επι-
πτώσεις που είχαν οι δασµοί που 
επέβαλλαν οι ΗΠΑ τον Οκτώβριο 
του 2019 στην ευρωπαϊκή ύπαι-
θρο. Παράλληλα έχουν αφήσει α-
νοιχτό το ενδεχόµενο για νέους 
δασµούς µέσα στους επόµενους 
µήνες, που δεν αποκλείεται να 
φέρουν 100% επιβάρυνση στο ελ-
ληνικό ελαιόλαδο και κρασί, µα-
ζί µε µια άλλη σειρά αγροτικών 
προϊόντων. Ο Τραµπ πήρε πίσω 
προς το παρόν την απειλή του να 
πλήξει τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα 

και τα ανταλλακτικά τους µε δα-
σµούς, εξέλιξη που φοβίζει πολύ 
την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τώρα, οι ΗΠΑ και η Κίνα σχε-
διάζουν να αποκλιµακώσουν τη 
µεταξύ τους ένταση, έχοντας ήδη 
υπογράψει την πρώτη φάση της 
µεταξύ τους συµφωνίας. Η συ-
γκυρία κάνει πιο επιτακτική την 
ανάγκη της Κοµισιόν να προλά-
βει τα χειρότερα η Ευρώπη, τώ-
ρα που µπαίνουν σε µια τάξη τα 
πράγµατα του άλλου µετώπου. 

Ο «αγρότης» Φιλ, όπως τον απο-
καλούσε ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, 
οµολογουµένως είχε δουλευτεί 
πολύ στα βαθειά νερά των εµπο-
ρικών πολιτικών ως Επίτροπος 
Γεωργίας, κατάφερε να σηµειώ-
σει µια µικρή νίκη φεύγοντας α-
πό την Ουάσινγκτον. Άτοµα που 

τον συναναστράφηκαν σαν επί-
τροπο Γεωργίας, τον αναγνωρί-
ζουν ως έναν ένθερµο υποστη-
ρικτή της Ελλάδας µε ευαισθη-
σία στα ζητήµατα της φέτας και 
άλλων εµβληµατικών προϊόντων 
αγροδιατροφής της χώρας. Προς 
το παρόν δεν µπορεί να υποστη-
ριχθεί το ίδιο για τον νέο επίτρο-
πο, Γιάνους Βοϊτσεχόφσκι, σύµ-
φωνα µε τους ίδιους. 

«Ο δύστροπος Πολωνός» κρα-
τάει ακόµη σε µεγάλο βαθµό κλει-
στά τα χαρτιά του, ενώ η συνολι-
κή αντίληψή του επί της ΚΑΠ α-
φήνει αρκετά πίσω τα ζητήµατα 
της χώρας, δεδοµένου ότι µέχρι 
τώρα λειτουργεί περισσότερο ως 
υπουργός Γεωργίας της Πολωνίας 
µε γραφείο στις Βρυξέλλες, παρά 
ως Ευρωπαίος επίτροπος. 

Αναλγητικό για τους 
δασμούς ο Χόγκαν 
στην Ουάσινγκτον 

Με σκοπό να 
χαλαρώσει τους 
«δασμοδιψείς» 

Αμερικανούς και 
να κατευθύνει τη 
συζήτηση σε ένα 

πιο διευρυμένο 
πλαίσιο για το 

εμπόριο πήγε ο 
επίτροπος Εμπορίου 

Φιλ Χόγκαν στην 
Ουάσινγκτον, μέχρι 

να λύσει τα του 
οίκου λόγω Brexit

Η Κίνα δέχεται άρση
επιδοτήσεων στη βιοµηχανία 
µόνο αν η ∆ύση σταµατήσει 
τις επιδοτήσεις στη γεωργία

Εκτόπισμα
Ο έµπειρος Ιρλανδός 
πολιτικός φαίνεται πως έχει 
µεγάλο εκτόπισµα και ίσως 
αυτή τη στιγµή να είναι από 
τους λίγους που µπορούν να 
δώσουν µια λύση στις 
διαφωνίες που έχουν 
αναφορικά µε το εµπόριο 
αγροτικών και βιοµηχανικών 
αγαθών οι δυο όχθες του 
Ατλαντικού.

Ελαιόλαδο
Οι ΗΠΑ έχουν αφήσει 
ανοιχτό το ενδεχόµενο για 
νέους δασµούς τους 
επόµενους µήνες, που δεν 
αποκλείεται να φέρουν 
100% επιβάρυνση στο 
ελληνικό ελαιόλαδο και 
κρασί, µαζί µε µια άλλη 
σειρά αγροτικών προϊόντων.

Υπέρμαχος
Σαν Επίτροπος Γεωργίας, ο 
Φιλ Χόγκαν αναγνωρίζεται 
ως ένθερµος υποστηρικτής 
της Ελλάδας µε ευαισθησία 
µεταξύ άλλων και στα 
ζητήµατα της φέτας.
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ΜΑΡΩ ΚΟΝΤΟΥ
ΗΘΟΠΟΙΟΣ
«∆εν θα µπορούσαµε ποτέ 
να είµαστε ζευγάρι. ∆εν 
ταιριάζαµε καθόλου µε τον 
Λάµπρο Κωνσταντάρα, ενώ 
ταιριάζαµε εκπληκτικά στο 
σινεµά και στο θέατρο, 
έχουµε παίξει πολύ µε τον 
Λάµπρο. ∆εν µου άρεσε 
ο χαρακτήρας του, ήταν 
βωµολόχος από το πρωί 
ως το βράδυ».

ΤΟΜ ΧΑΝΚΣ
ΗΘΟΠΟΙΟΣ
«Έχω ερωτήσεις για την 
τιµητική πολιτογράφησή 
µου ως Ελληνας: Πρέπει να 
υπηρετήσω στον στρατό; 
Πονάω στα γόνατα και είµαι 
γέρος. Πρέπει να πληρώσω 
φόρους ή µπορώ να 
πληρώσω µε µετρητά; 
Αστειεύοµαι, είµαι 
«Έλληνας» ουσιαστικά εδώ 
και 32 χρόνια».

ΜΠΟΡΙΣ ΤΖΟΝΣΟΝ 
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Η.Β.
«Aπαιτεί πολλή µεγάλη 
συγκέντρωση. Yποκλίνοµαι 
στους βίγκαν που µπορούν 
να το διαχειριστούν (σ.σ 
απαντώτας σε σχετική 
ερώτηση για την τάση του 
«Veganuary»). ∆εν µπορείς 
να φας τυρί εάν είσαι 
βίγκαν. Είναι απλά έγκληµα 
προς τους… λάτρεις των 
τυριών».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
∆ΗΛΑ∆Η Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΒΟΡΙ∆Η ΤΟΥΣ ΒΑΖΕΙ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΒΟΡΙ∆Η ΤΟΥΣ ΠΕΤΑΕΙ ΕΞΩ 

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

 
Καθοδόν
Τα κυβερνητικά µέτρα για 
τους αγρότες δεν αφορούν το 
90% των µικροµεσαίων, λένε 
οι Καρδιτσιώτες παραγωγοί, 
µετά την πρόσφατη επίσκεψη 
του Μαυρουδή στον νοµό 
τους και αποδοµώντας τα όσα 
έχουν ειπωθεί µέχρι τώρα. Οι 
ίδιοι προετοιµάζονται για τις 
κινητοποιήσεις τέλος Γενάρη, 
καθώς όπως λένε τίποτα δεν 
έχει υλοποιηθεί για τη µείωση 
του κόστους παραγωγής.

 

Wakanda
Το υπουργείο Γεωργίας των 
ΗΠΑ απαρίθµησε τη Wakanda 
στους εµπορικούς εταίρους, 
παρά το γεγονός ότι είναι µια 
φανταστική αφρικανική χώρα, 
στο... σύµπαν της Marvel. Η 
ασυνήθιστη λίστα εντοπίστηκε 
από µηχανικό λογισµικού, ο 
οποίος αναζητούσε γεωργικά 
τιµολόγια για µια υποτροφία. 
Μήπως τελικά και ο εµπορικός 
πόλεµος είναι φανταστικός;

 

Άλωση
Ο Βαγγέλης (πρώην υπουργός 
της πλατείας), έξαλλος µε τον 
συνεταιριστικό νόµο του 
Μαυρουδή, που δίνει χώρο 
στα όργανα διοίκησης σε 
ιδιώτες και «κακόβουλους» 
όπως λέει ανταγωνιστές. 
«∆εν θα υπάρξουν σοβαροί 
συνεταιριστές που θα 
εφαρµόσουν αυτό το νόµο. Θα 
τρίζουν τα κόκκαλα του 
Μπαλτατζή», είπε στη Βουλή.

Με εκπλήξεις οι γαλακτοφέτες της Βάθη

Λύθηκε λέει ο πανηγυρικός της Βάθη ο «γόρδιος δεσµός» και συ-
γκροτείται η ∆ιεπαγγελµατική Οργάνωσης της Φέτας, µετά την 7ω-
ρη µαραθώνια συνεδρίαση της 13ης Ιανουαρίου υπό το Μαυρουδή. 
Παρά τις µέχρι τώρα αποκλίσεις, υπήρξε λέει σύγκλιση και πλέον ό-
λα τα προσκόµµατα για το καταστατικό, αποτελούν...παρελθόν. Πλέ-
ον, ουδείς θα δικαιούται να οµιλεί; Πάντως για το.. σκαρίφηµα του 
κατασταστικού στο οποίο κατέληξε η οµάδα εργασίας της Βάθη άρ-
χισαν ήδη να διατυπώνονται οι πρώτες αντιδράσεις για τη «νόθα», 
όπως χαρακτηρίζουν, ∆ιεπαγγελµατική που έρχεται για µια ακόµη 
φορά να µοιράσει καρέκλες σε επαγγελµατίες του συνδικαλισµού.

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Αν µη τι άλλο, καλό 
είναι να ξεσκαλώνουν 
τα πράγµατα και να 
προχωρούν. Όπως 
για τα επιχειρησιακά 
αγροτικά του ΕΣΠΑ, που 
οι πληρωµές ξεπέρασαν 
το 50%. Βέβαια 
υπήρξε και το σχετικό 
αυτοθαυµαστικό δελτίο, 
για µην ξεχνιόµαστε.

Και ο Βάκης διατηρεί 
τις επιφυλάξεις του 
για τα µελούµενα στη 
∆ιεπαγγελµατικής 
Φέτας και τη σύνθεσή 
της. «Εύχοµαι από 
καρδιάς να µη βγω 
µάντης κακών 
µελλούµενων και οι 
κτηνοτρόφοι να βγουν 
ωφεληµένοι από όλη 
αυτή την ιστορία», λέει.

Υβρίδια
 Ουδέν νεότερο λέει η 

Οµάδα Αγροτών Παγγαίου 
αναφορικά µε τις 
αποζηµιώσεις που θα 
ελάµβαναν για τις ζηµιές που 
υπέστησαν από έντονα καιρικά 
φαινόµενα των προηγούµενων 
µηνών, µε αποτέλεσµα µεγάλο 
µέρος αµπελιών διαφόρων 
ποικιλιών να χτυπηθεί µε 
ολοκληρωτικές ζηµιές.

 Παρότι ΕΛΓΑ και 
κυβερνητικοί έδωσαν το 
παρών τις ηµέρες των 
προβληµάτων, µέχρι 
σήµερα δεν υπάρχει κάτι 
«χειροπιαστό» , όπως λένε σε 
ανακοίνωση τους, παρά µόνο 
φήµες και εκτιµήσεις.

 Από τα τέλη του 2018 έως 
και σήµερα, λένε, έχουν να 
δούνε το χρώµα του χρήµατος, 
καθώς έπαθαν 100% ζηµιά 
και δεν έχουν κανένα άλλο 
εισόδηµα.

;

ΕΡΝΕΣΤΟ ΒΑΛΒΕΡ∆Ε 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
«Ο χρόνος µου ως 
προπονητής της 
Μπαρτσελόνα έχει λήξει. 
Ήταν δυόµισι χρόνια 
έντονα. Απόλαυσα µερικές 
στιγµές χαράς, αλλά και 
άλλες που ήταν δύσκολες. 
Πάνω απ’ όλα θα ήθελα να 
επισηµάνω την εµπειρία µου 
µε τους φιλάθλους και την 
αγάπη που µου έδειξαν».

Το θέµα είναι 
τι υπερισχύει, 
η Υπουργική 
Απόφαση ή το 
Καταστατικό;

Άλλη µία δυσάρεστη είδηση για τους 
βαµβακοπαραγωγούς φέτος. Τα στρέµµατα που 
σπάρθηκαν το 2019 είναι αυξηµένα από την 
προηγούµενη χρονιά, άρα η ειδική ενίσχυση 
αναπόφευκτα θα µειωθεί. Αυτό σηµαίνει και 
µείωση του καθαρού κέρδους των παραγωγών, 
όπως παραδέχεται και ο υπουργός. Ο ίδιος, 
µάλιστα, τα… ρίχνει αφενός στις αυξηµένες 
εκτάσεις και αφετέρου στη διεθνή χαµηλή τιµή. 
Για τους εκκοκκιστές, ούτε κουβέντα…

Έξαλλοι οι παραγωγοί βάµβακος µε τις 
δηλώσεις του υπουργού, ο οποίος τους 
καθησυχάζει, γιατί σου λέει, «αυτό δεν αποτελεί 
µόνιµη κατάσταση για τον τοµέα, αφού το 
βαµβάκι αποτελεί έναν από τους ευνοηµένους 
κλάδους και µε τη νέα ΚΑΠ». Εν τω µεταξύ, 
τρέχουν οι ελεγκτές του Οργανισµού 
Πληρωµών, να εντοπίσουν τυχόν επιτήδειους 
που δεν προχωρούν σε ολοκληρωµένη 
καλλιέργεια και κάνουν εικονικές δηλώσεις. Με 
τηλεπισκόπηση και επιτόπιους ελέγχους θα τους 
τσακώσουν όλους, διαβεβαιώνει ο Βορίδης.

Το ζήτηµα της επαναφοράς του αγροτικού 
πετρελαίου εξετάζεται από την κυβέρνηση, η 
οποία κατανοεί ότι πρέπει να γίνει, αλλά όταν θα 
υπάρξει συνολική δυνατότητα στο πλαίσιο του 
δηµοσιονοµικού κόστους, ξεκαθάρισε για ακόµα 
µία φορά ο υπουργός της πλατείας. Από την 
Καρδίτσα τόνισε ότι κάτι τέτοια θα γίνει, «µόλις 
δοθεί δηµοσιονοµικός χώρος µόνιµος, κάτι που 
σηµαίνει συνολική βελτίωση, γιατί και το µέτρο θα 
είναι µόνιµο, δε θα έχει χαρακτήρα επιδοµατικής 
πολιτικής, θα το υλοποιήσουµε»… Αρκεί να 
υπάρξει κάποια στιγµή, µια συνολική βελτίωση 
των δηµόσιων οικονοµικών. Απλόν απλούστατον!

Σχετικά µε τις κινητοποιήσεις των αγροτών, ο 
Βορίδης ήταν µάλλον πιο «αυστηρός»! ∆εν θα 
υποδείξει αυτός, σου λέει, σε οποιαδήποτε τάξη, 
κοινωνική οµάδα, παραγωγική οµάδα το πώς θα 
επιλέξει να διεκδικήσει τα θέµατα που την 
αφορούν. Άσε που δεν έχει µαγικό ραβδί, όπως 
τόνισε. Πρέπει, σου λέει, να χτίσουµε συνθήκες 
ανταγωνιστικής γεωργίας, που σηµαίνει µια 
στρατηγική που πρέπει να είµαστε όλοι µαζί. Το 
κράτος, οι παραγωγοί και οι συνεταιρισµοί. Γι’ 
αυτό µάλλον ξεκίνησε από το νοµοσχέδιο των 
συνεταιρισµών! Έχει πλάνο δηλαδή και σκοπό…. 

Στον Χαρακόπουλο φάνηκαν λίγα τα λεφτά 
για το de minimis στα αµύγδαλα, λέει ο 
πρόεδρος του Ενιαίου Συλλόγου Αγροτών 
Νάουσας, και καλά κάνει. Ξέρει καλά ότι µπορεί 
να καταφέρει να τα αυξήσει, όπως το κατάφερε 
και το 2015 που η Λάρισα µαζί µε την Πέλλα, 
του τότε υπουργού Καρασµάνη, εισέπραξαν 
220 ευρώ το στρέµµα, σε αντίθεση µε την 
Ηµαθία που πήρε 185 ευρώ το στρέµµα και την 
Κοζάνη 165 ευρώ. Οι βουλευτές της Νάουσας 
άραγε κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση;, 
αναρωτιέται ο Μάκης Αντωνιάδης…    
   Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Ο 
προγραµµατισµός δε-
σµεύσεων για το 2020 
που έδωσε στη δηµο-
σιότητα προ δεκαηµέ-

ρου ο υπουργός Μάκης Βορίδης, 
αναµφίβολα έχει ενδιαφέρον. Κα-
ταγράφει σε τίτλους τη στοχοθε-
σία της πολιτικής ηγεσίας. Συχνά 
αυτή δεν είναι τόσο ξεκάθαρη.  

  Υπό τον τίτλο
ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ βέβαια τα πράγ-
µατα είναι πιο δύσκολα. Πρώτον, 
γιατί, κάτω από έναν τίτλο τριών - 
τεσσάρων λέξεων µπορεί να χω-
ράνε πολλά και διαφορετικά µε-
ταξύ τους πράγµατα. ∆εύτερον, 
γιατί, απουσιάζει µια συµπαγής 
δηµόσια διοίκηση που να µπορεί 
να φέρει εις πέρας τους όποιους 
στόχους, ακόµα και στις περιπτώ-
σεις που η πολιτική κατεύθυνση 
για το κάθε θέµα είναι ξεκάθαρη. 

  Αυτοί ξέρουν 
ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΑΓΙΟ το Συµβούλιο 
Στρατηγικού Σχεδιασµού που συ-
νεδριάζει την πρώτη Τρίτη κάθε 
µήνα µε τους Γενικούς ∆ιευθυ-
ντές του υπουργείου, συντόµως 
δε και µε τους προέδρους των ε-
ποπτευόµενων οργανισµών. Ω-
στόσο, η πολιτική ηγεσία ξέρει 
καλά ότι η συγκεκριµένη σύνθε-
ση δεν αρκεί για να εντοπισθούν 
οι αδυναµίες, να προσδιορισθούν 
οι ανάγκες, να δροµολογηθούν οι 
δέουσες παρεµβάσεις, να συντα-
χθούν τα νοµικά κείµενα και να 
εξασφαλισθεί η αποτελεσµατικό-
τητα των τελικών αποφάσεων.

  Εμπέδωση 
ΤΗΝ Ι∆ΙΑ ώρα, τα µέχρι 
στιγµής δείγµατα γραφής 
σε θέµατα πολιτικής ευ-
θύνης του υπουργείου Α-
γροτικής Ανάπτυξης δεν 
εµπεδώνουν την εντύπω-
ση ενός ξεκάθαρου προσα-
νατολισµού. Κατ΄αρχήν δεν 
έχει γίνει αντιληπτό αν προ-
τάσσεται το αναπτυξιακό πρότυ-

πο ή  συντηρείται ένα φιλοκοινω-
νικό µοντέλο το οποίο συχνά κιν-
δυνεύει να διολισθήσει προς το 
λαϊκισµό. Οι µνήµες είναι νωπές.

  Το βαθύ κράτος
ΑΝ ΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ βέβαια είναι 
το πρώτο, τότε, πολλές από  τις µέ-
χρι σήµερα επιλογές, ακόµα και 
στα πρόσωπα που καλούνται για 
να εκφράσουν κάποιες πολιτικές 
δεν πείθουν για την αποφασιστι-
κότητα. Το επιτελείο συµβούλων 
για τους συνεταιρισµούς έρχεται 
από το «βαθύ κράτος», οι κήνσο-
ρες στην υπόθεση της Φέτας ταυτί-
ζονται µε τα παλιά λάθη, οι υπεύ-
θυνοι στους µηχανισµούς διαχεί-
ρισης των ενισχύσεων και ελέγ-
χου της αγοράς, διαιωνίζουν το 
συµβιβασµό µε την παθογένεια.

  Διαμαρτυρόμενοι
ΕΤΣΙ, αντί µιας ξεκάθαρης πολιτι-
κής µε στόχο την ανάπτυξη, βλέ-
πουµε αυτές τις µέρες τους επιτε-
λείς του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης να περιδιαβαίνουν τις 
αγροτικές περιοχές, όχι για να µε-
ταδώσουν ένα άλλο πνεύµα πο-
λιτικής διαχείρισης των πραγµά-
των αλλά για να κινητοποιήσουν 
τον «δικό τους» µηχανισµό, ενά-
ντια στους υπονοµευτές του κυ-
βερνητικού έργου, διαµαρτυρό-
µενους αγρότες. Αναχρονισµός!

  Παλιοσειρά 
ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ είµαι άδικος πάντως, 

οφείλω να αναφερθώ στην πε-
ρίπτωση ∆ηµήτρη Μελά. Από 

τη Θεσσαλονίκη στα µέσα της 
εβδοµάδος, ο αντιπρόεδρος 
του ΟΠΕΚΕΠΕ και πρώην υ-
πηρεσιακός υπουργός προ-
σπάθησε να παρουσιάσει 
µε συστηµατικό τρόπο το 
περιβάλλον εντός του ο-
ποίου θα κληθούν να α-
ναπτύξουν τη δραστηριό-
τητά τους τα επόµενα χρό-
νια οι αιγοπροβατοτρόφοι 
(ρεπορτάζ σελ. 42-43).

Αντί µιας 
ξεκάθαρης 
πολιτικής µε στόχο 
την ανάπτυξη, 
βλέπουµε αυτές 
τις µέρες τους 
επιτελείς του 
υπουργείου 
Αγροτικής 
Ανάπτυξης να 
περιδιαβαίνουν 
τις αγροτικές 
περιοχές, όχι για 
να µεταδώσουν 
ένα άλλο πνεύµα 
πολιτικής 
διαχείρισης των 
πραγµάτων 
αλλά για να 
κινητοποιήσουν 
τον «δικό τους» 
µηχανισµό

Α 
ν έψαχνε κάποιος µια κίνηση-κλει-
δί που θα άνοιγε τις πόρτες στην α-
ναγέννηση της χώρας και στη δυνα-
µική της ένταξη σε µια πορεία δηµι-

ουργίας, αυτή δεν είναι άλλη από την απόλυτη 
κατοχύρωση του δικαιώµατος της ιδιοκτησίας. 
Όπως έλεγε η διάσηµη φιλόσοφος Αϊν Ράντ: 
«∆εν υπάρχουν ανθρώπινα δικαιώµατα αν πα-
ραβιάζονται τα δικαιώµατα της ιδιοκτησίας».

Αυτονόητα, κάθε εξέλιξη στην προσπάθεια 
µιας κοινωνίας να ξεκολλήσει από την παρακ-
µή και να τρέξει στον δρόµο της προόδου ξε-
κινά από την ξεκάθαρη προστασία της ατοµι-
κής περιουσίας και ιδιοκτησίας. Πώς είναι δυ-
νατόν να υπάρξουν αναπτυξιακές προοπτικές 
και δυναµική οικονοµική ανέλιξη αν η ατοµι-
κή ιδιοκτησία βρίσκεται εκτεθειµένη στις αρ-
παγές της φορολογίας και της κρατικής γρα-
φειοκρατίας; [...]

Στον τοµέα ιδιαίτερα των επενδύσεων από 
το εξωτερικό, ένα σταθερό φορολογικό καθε-
στώς που θα αφήνει απρόσβλητη την ιδιωτική 
περιουσία, και κυρίως την ιδιοκτησία, είναι α-
παραίτητη προϋπόθεση για την προσέλκυση κε-
φαλαίων – του «επενδυτικού κοπαδιού» όπως 
το έχει πετυχηµένα αποκαλέσει ο Αµερικανός 
συγγραφέας Τόµας Φρίντµαν. [...] Η εξασφάλι-
ση µιας απόλυτα κατοχυρωµένης ατοµικής ιδι-

οκτησίας βάζει τις 
βάσεις της ταχεί-
ας οικονοµικής α-
νάπτυξης. Και µια 
ισχυρή οικονοµι-
κά χώρα εµπνέει 
σεβασµό σε γείτο-
νες και ανταγωνι-
στές. Βλέπε τα πα-
ραδείγµατα της Σι-

γκαπούρης και της Εσθονίας που µε τη στιβα-
ρή τους οικονοµία σαν όπλο ξεπέρασαν αλώ-
βητα τις αναταραχές που µαστίζουν τις γειτο-
νιές τους. [...].Για πολλούς, µια απόλυτα κατο-
χυρωµένη προστασία της ιδιοκτησίας δυνατόν 
να σηµαίνει µαταίωση των εξισωτικών τους ο-
ραµάτων. Που στηρίζονται όµως στην κρατική 
αυθαιρεσία και στην ανάληψη του ρόλου του 
καλού Σαµαρείτη, ξοδεύοντας όµως τα χρήµα-
τα που άλλοι έχουν µε κόπο κερδίσει. Όπως εί-
χε πει όµως και η Μάργκαρετ Θάτσερ: «Το δυ-
στύχηµα µε τους Σοσιαλιστές είναι πως κάπο-
τε τελειώνουν τα χρήµατα των άλλων!». [...]

Μια µατιά στις περιπέτειες της ιδιοκτησίας 
στην Ελλάδα αποτυπώνει ανάγλυφα την κα-
κοδαιµονία του τόπου [...].Πόσοι φορολογικοί 
νόµοι ψηφίζονται κάθε χρόνο; Και που η συ-
ντριπτική τους πλειοψηφία αντικατοπτρίζει ε-
φόδους κατά της ιδιοκτησίας; Ακόµα και ο ΕΝ-
ΦΙΑ, που θεσπίστηκε από δεξιά (υποτίθεται) κυ-
βέρνηση και που οδηγεί σταδιακά (µειωµένος 
ή όχι) σε δήµευση της ιδιωτικής ιδιοκτησίας. 
Από εκεί λοιπόν πρέπει όλα να ξεκινήσουν…

*ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ, ΤΟ ΑΡΘΡΟ 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΑ ΝΕΑ

Προστασία
της ιδιοκτησίας

ΤOY ΑΝ∆ΡΕΑ 
ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ*
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ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Ειπώθηκαν πολλά αυτές τις µέρες 
για τον τραγικό χαµό του Θεόδωρου 
Νιτσιάκου, ένω έκοβε ντορό, όπως 
λένε στη γλώσσα των κυνηγών, ζυ-
γίζοντας τις κινήσεις των κάπρων 
σε έναν δασικό δρόµο, λίγο έξω α-
πό το χωριό Αετοµηλίτσα (Ντένισκο) 
στις νότιες πλαγιές του Γράµµου.

Οι Ντενισκιώτες έχασαν τον άν-
θρωπό τους, η οικογένειά του έχα-
σε την κολώνα της, η Ελλάδα θρη-
νεί έναν µεγάλο, αυτοδηµιούργη-
το, γνήσιο επιχειρηµατία. Ακόµα 
και ο άδικος χαµός του έρχεται να 
πιστοποιήσει το πόσο σχολαστικός 
και πεισµατάρης ήταν σε κάθε τι µε 
το οποίο καταπιανόταν. 

Στο κυνήγι µάλιστα, που ήταν το 
µεγάλο του πάθος, δεν άφηνε τίπο-
τα στην τύχη. Έτσι, εκείνο το βρά-

δυ, άφησε τη ζεστασιά του ξενώνα, 
όπου συζητούσε χαλαρά, όπως πά-
ντα, µε τους συγχωριανούς του για 
να πάει... να κόψει ντορό στα αγρι-
ογούρουνα. Να ξέρει, δηλαδή, νω-
ρίς το χάραµα, όταν βγει για κυνή-
γι, ποια κατεύθυνση είχε ακολου-
θήσει λίγες ώρες νωρίτερα η αγέλη.

Ο Νιτσιάκος ήταν κυνηγός. Και 
όπως κάθε καλός κυνηγός, κυνη-
γούσε πεισµατικά τις ευκαιρίες. Στην 
επιχειρηµατική µάλιστα σκακιέρα, 
όπως λένε αυτοί που τον έζησαν α-
πό κοντά, δεν άφηνε καµιά ευκαι-
ρία να πάει χαµένη. 

Κάπως έτσι επέλεξε να ανταλλάξει 
το µικρό του µερίδιο στο οικογενεια-
κό κοπάδι προβάτων, µε ένα πρώτο 
µικρό δάνειο από την Αγροτική Τρά-
πεζα για να φέρει -από την Ολλανδία- 
τους πρώτους 4.000 γεννήτορες. Αυ-
τοί αποτέλεσαν τη µαγιά για µια από 
τις µεγαλύτερες πτηνοτροφικές µο-
νάδες στη χώρα και µε τον καιρό για 
έναν επιχειρηµατικό όµιλο που προ-
σεγγίζει ή και υπερβαίνει σήµερα τα 
350 εκατ. ευρώ ετήσιο τζίρο. 

Οι επιχειρήσεις θα βρουν το δρό-
µο τους. Θα φροντίσει γι’ αυτό η κυ-
ρία Μαίρη. Η σύζυγος του Θεόδω-
ρου Νιτσιάκου, µητέρα και παιδα-
γωγός µαζί, που πριν απ’ όλα φρό-
ντισε να µεγαλώσει τρία κάλα παι-
διά. Θα φροντίσουν γι’ αυτό και τα 
παιδιά του που από νωρίς µαζί µε 
τα γράµµατα είχαν και τη φροντίδα 
των οικογενειακών επιχειρήσεων. 

Αυτό που θα λείψει είναι ο απλός 
άνθρωπος, ο Θεόδωρος Νιτσιάκος, 
αυτός που έδινε µε τη συχνή του πα-
ρουσία, ακόµα και στην καρδιά του 
χειµώνα, ζωή στο Ντένισκο. Την ε-
πίσκεψή του, σχεδόν κάθε Σάββα-
το, στο χωριό, πρόβαλε στην αρχή 
σαν δυσκολία για τη συµµετοχή 
του στον Αγρότη της Χρονιάς.  Λί-
γο µετά µε διαβεβαίωνε ότι θα κά-
νει ό,τι µπορεί για να είναι παρών 
στη µεγάλη γιορτή που ετοιµάζει 
κάθε χρόνο µε πολλή φροντίδα η 
Agrenda και που φέτος θα γίνει στα 
Γιάννενα. Τον ντορό γι’ αυτή τη συ-
νάντησή µας µε τον Θεόδωρο Νι-
τσιάκο έκοψε εκείνη η ρεµατιά, λί-
γο έξω από το Ντένισκο. Υπόσχε-
σή µας να τιµούµε µε κάθε ευκαι-
ρία τη µνήµη του. Να τον θυµόµα-
στε µε τα καλύτερα συναισθήµατα, 
όπως θα τον θυµούνται σαν φάρο 
της φυλής µας όλοι οι Βλάχοι και 
ακόµα πιο πολύ οι Ντενισκιώτες.  

Το Ντένισκο έμεινε ορφανό
Η Αετομηλίτσα έχασε το καμάρι της και η Ελλάδα έναν μεγάλο επιχειρηματία 

Ο Θεόδωρος Νιτσιάκος, µε 
καταγωγή από την Αετοµηλίτσα 
Ιωαννίνων, γεννήθηκε στις 25 
Μαρτίου του 1944. Έκανε 
σπουδές στη Γεωπονική Σχολή 
Θεσσαλονίκης και µετεκπαίδευση 
αρχικά σαν γεωπόνος του 
Πτηνοτροφικού Συνεταιρισµού «Η 
ΠΙΝ∆ΟΣ», σε θέµατα πτηνολογίας 
στην Ολλανδία. Το 1972 
αποφάσισε να δηµιουργήσει µια 
µικρή µονάδα αναπαραγωγής 
πατρογονικών ορνίθων λίγο έξω 
από τα Ιωάννινα. Προκειµένου να 
συγκεντρώσει τα απαιτούµενα 
κεφάλαια απευθύνθηκε στους 
γονείς του, οι οποίοι πούλησαν τα 
πρόβατά τους για να συνδράµουν 
στην προσπάθειά του.

Αυτό που θα λείψει πιο πολύ είναι ο απλός άνθρωπος, ο 
Θεόδωρος Νιτσιάκος, αυτός που έδινε µε τη συχνή του 
παρουσία, ακόµα και στην καρδιά του χειµώνα, ζωή στο 
Ντένισκο. Όλοι θα τον θυµούνται µε τα καλύτερα συναισθήµατα, 
όπως θα τον θυµούνται σαν φάρο της φυλής όλοι οι Βλάχοι και 
πιο πολύ οι συµπατριώτες του, οι Ντενισκιώτες. 

Θεόδωρος Νιτσιάκος

Μεγάλη δύναµη
Σήµερα η Νιτσιάκος είναι 
µία από τις µεγαλύτερες 
πτηνοτροφικές µονάδες 
στη χώρα µε τζίρο που 
προσεγγίζει ή και υπερ-

βαίνει τα 350 εκατ. ευρώ 
ετησίως

Ήταν κυνηγός
 Ο Νιτσιάκος, όπως κάθε 
καλός κυνηγός, κυνη-
γούσε πεισµατικά τις 

ευκαιρίες. Στην επιχειρη-
µατική µάλιστα σκακιέρα, 

δεν άφηνε καµιά 
να πάει χαµένη

Η µαγιά
Αντάλλαξε το µικρό του 
µερίδιο στο οικογενειακό 
κοπάδι προβάτων, µε ένα 
πρώτο µικρό δάνειο από 
την Αγροτική Τράπεζα 
για να φέρει από την 

Ολλανδία τους πρώτους 
4.000 γεννήτορες

BIOΓΡΑΦΙΚΟ

ΑΘΗΝΑ

∆ιεθνής πράσινη 
εβδοµάδα και φέτος 
στο Βερολίνο 

Τις πύλες τις θα ανοίξει από τις 
17 έως τις 26 Ιανουαρίου η 85η 
διεθνής έκθεση τροφίµων και 
αγροτικών παραδοσιακών 
προϊόντων µε απευθείας πώληση 
στο κοινό, κατά τη διάρκεια της 
διεθνούς Πράσινης Εβδοµάδας 
του Βερολίνου 2020, που 
λαµβάνει χώρα από το 1926 και 
είναι µία από τις λίγες εκθέσεις 
στη Γερµανία µε απευθείας 
πώληση στο κοινό. Πέραν του 
ικανοποιητικού όγκου πωλήσεων, 
οι εταιρίες στην προηγούµενη 
διοργάνωση είχαν την ευκαιρία 
να κάνουν επαφές µε εισαγωγείς, 
διανοµείς, εστιατόρια και 
αλυσίδες βιολογικών προϊόντων, 
ενώ επιλεγµένα προϊόντα τους 
παρουσιάστηκαν για 5 ηµέρες στο 
Professional Center της έκθεσης, 
αποκλειστικά σε εµπορικούς 
αντιπροσώπους. Πληροφορίες 
στο www.greenweek.de.

 Από 21 Ιανουαρίου 
ενδικοφανείς προσφυγές για 
την εξισωτική στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

 Μέχρι 23 Ιανουαρίου 
ενδικοφανείς προσφυγές για τα 
αποτελέσµατα κατάταξης 
δικαιούχων στο πρόγραµµα 
Σχεδίων Βελτίωσης στην 
Περιφέρεια Αττικής 

 Μέχρι 15 Φεβρουαρίου η 
υποβολή προτάσεων στη 
διαβούλευση για το νέο Εθνικό 
Σχέδιο ∆ράσης για την 
ορθολογική χρήση γεωργικών 
φαρµάκων

 Μέχρι 29 Φεβρουαρίου η 
υποβολή πιστοποιητικών/
βεβαιώσεων αναγραφής 
γεωµετρικών στοιχείων ή 
ογκοµετρικών πινάκων για 
δεξαµενές οινοποιείων. 

 Μέχρι 15 Απριλίου η 
υποβολή προτάσεων για τα 
ευρωπαϊκά προγράµµατα 
προώθησης αγροτικών 
προϊόντων διατροφής στις 
αγορές εντός και εκτός ΕΕ.

 Μέχρι 30 Ιουνίου κατάθεση 
δικαιολογητικών στη ∆ΕΗ για 
αγροτικό τιµολόγιο

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:   ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Όλα µαζεµένα στο 
Ελληνικό απόσταγµα
Το «Ελληνικό Απόσταγµα» 2020 έρχεται αυτή την 
Κυριακή 19 Ιανουαρίου 13:00-20:00 στην Αίγλη 
Ζαππείου, Αίθουσα Ολυµπία, µε πρωταγωνιστές, όπως 
πάντα, το τσίπουρο και την τσικουδιά, το ούζο, τα 
ελληνικά αποστάγµατα σταφυλής και τα παραδοσιακά 
και µη ελληνικά ηδύποτα (λικέρ). Αυτή τη χρονιά, 
επιστρέφει ακόµα πιο δυνατή και ενδιαφέρουσα. Όσοι 
αγαπούν τα ελληνικά παραδοσιακά αυτά ποτά και 
θέλουν να δοκιµάσουν, να ανακαλύψουν και να 
εκτιµήσουν τη διαφορετικότητά τους, ως επώνυµα 
προϊόντα, πρέπει σίγουρα να επισκεφθούν το «Ελληνικό 
Απόσταγµα» 2020. Εκεί θα συναντήσουν µία γκάµα 
ποτών που δύσκολα µπορεί να βρεθεί αλλού µαζεµένη 
και θα εντρυφήσουν στον πλούτο και στην οµορφιά 
τους. Περισσότερα στο https://www.apostagmata.gr/.

Η εκπαίδευση και
η καινοτοµία στην 
εφοδιαστική αλυσίδα
Την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου η TUV Hellas σε 
συνεργασία µε την OPTILOG Advisory Services 
διοργανώνει ανοιχτή ηµερίδα µε θέµα «Καινοτοµία και 

εκπαίδευση στην 
εφοδιαστική αλυσίδα», 
στο ξενοδοχείο 
Crowne Plaza 
Athens City 
(Μιχαλακοπούλου 50, 
115 28 Αθήνα), και 
ώρα 10:00 πµ.- 15:00 
µµ. Στην ηµερίδα θα 
παρουσιαστεί η 
υφιστάµενη 
κατάσταση και οι 
τάσεις στον ψηφιακό 
µετασχηµατισµό των 

λειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας, ενώ θα 
παρουσιαστεί και το πρόγραµµα εκπαίδευσης και 
πιστοποίησης «Warehouse & Distribution Experts» 
και το ισχυρό πλεονέκτηµα που αποκτά ο κάτοχός του, 
στην αγορά εργασίας. Σε όλους τους συµµετέχοντες 
θα αποσταλεί Βεβαίωση Παρακολούθησης. 

Μεθυστικό παιχνίδι 
στο κτήµα του 
Γεροβασιλείου

Μετά την επιτυχία των 
θεµατικών ΚρασΤεστ, οι 
οινολόγοι του Κτήµατος 
επιλέγουν και κάνουν και 
φέτος, για 5η συνεχή χρονιά, 
το κρασί παιχνίδι. Το Κτήµα 
Γεροβασιλείου ανοίγει τις 
πόρτες τους στο κοινό για 
γευστικές συναντήσεις µε 
παιχνιδιάρικη διάθεση. Η 
πρώτη συνάντηση θα γίνει στις 
27 Ιανουαρίου, στις 19:00, και 
θα επαναληφθεί την ίδια ώρα 
στις 24 Φεβρουαρίου. Κόστος 
συµµετοχής 15 ευρώ, µε ΦΠΑ 
(µε προπληρωµή και απόδειξη 
την ηµέρα της εκδήλωσης). 
Περισσότερες πληροφορίες 
στο τηλ: 23920 44567.

ΖΑΠΠΕΙΟ 

ΕΠΑΝΟΜΗ ΑΘΗΝΑ 

Καινοτόµα προϊόντα 
και λύσεις αειφορικής 
γεωργίας από την BASF

Tο νέο ενισχυµένο χαρτοφυλάκιο 
του τµήµατος Agricultural 
Solutions, πρωτοβουλίες 
αειφορικής γεωργίας και ψηφιακές 
υπηρεσίες θα παρουσιάσει η BASF 
στην Agrotica. Στο περίπτερο 8, 
stand 30 & 30a, η BASF θα 
προβάλει τις ολοκληρωµένες και 
συνδυαστικές λύσεις, οι οποίες 
καλύπτουν τις ανάγκες του 
παραγωγού, από το σπόρο έως τη 
συγκοµιδή. Εκεί η BASF Ελλάς θα 
παρουσιάσει τους πρότυπους 
ελαιώνες, τη νέα πρωτοβουλία που 
ανέλαβε µε στόχο την ανάδειξη των 
καλών καλλιεργητικών πρακτικών, 
που οδηγούν σε µία σταθερή και 
ποιοτική παραγωγή καρπού και 
ελαιολάδου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται τραγί  Ζάνα, 2 ετών, περιοχή 
Μαυρούδα Σοφός (Θεσσαλονίκη).

Τηλ. 6974/677830. 

Πωλείται τραγί ράτσας ΖΑΝΝΑ, 2 χρο-
νών. Σοχός Μαυρούδας. Περιοχή Θεσ-
σαλονίκης. Τηλ. 6974677830.

Πωλούνται 90 πρόβατα µαζί µε τα δι-
καιώµατα ή και χωριστά. Περιοχή Λαµί-
ας. Τηλ. 6974/426911.

Πωλούνται µοσχάρια κρεοπαραγωγής 
Λίµουζιν 350-450 κιλά, άριστα.

 Τηλ. 6906/779402.

Πωλούνται 30 πρόβατα τιµή 40 ευ-
ρώ το ένα. Νοµός Φθιώτιδας.Τηλ. 
6972/161329.

Πωλουνται από σύγχρονη βιολογι-
κή µονάδα,   επιλεγµένα αρσενικά φυ-
λής Χίου, πιστοποιηµένα µε  pedigree, 
ανθεκτικά στην τροµώδη νόσο. Τηλ. 
6948/272283. 

Πωλούνται 50 χιώτικα πρόβατα υψη-
λών αποδόσεων µαζί µε τα 80 αρνιά 
τους. Τιµή 250 ευρώ / έκαστο. Περιοχή 
Αρκαδίας. Τηλ.6955/316314. 

Πωλείται αγελάδα Ηolstein 30 µη-
νων σε πλήρη γαλακτοπαραγωγή. 
Περιοχή ∆υτικής Μακεδονίας. Τηλ. 
6974/705615.

Πωλούνται γουρουνάκια για πά-
χυνση,περιοχή Αλµυρού Βόλου.
Τηλ.6974/431615.

Πωλουνται αρσενικα αρνιά καραγκού-
νικα. Τηλ.6970/982676.

Πωλούνται 25 ζυγούρια θηλυκά 
και 25 αρνιά θηλυκά Ράµπα αρµέγ-
µατος   και µηχανή αρµέγµατος.Τηλ. 
6942/444077.

Πωλούνται 160 γίδια βελτιωµένα, τα 
100 από αυτά είναι γεννηµένα από 1 
Ιανουαρίου. Κόστος 100 ευρώ/έκαστο. 
Περιοχή Αριδαίας. Τηλ. 6938/081272.

Πωλούνται πρόβατα λακόν, γερµανο-
χιώτικα, διασταυρωµένα γίδια αλπίνου, 
ζάννα και µοσχάρια και γελάδια λιµουζίν 
και χολστάιν γαλακτοπαραγωγής. Πω-
λούνται δικαιώµατα. Τηλ. 6974/916517.

Πωλούνται 170 πρόβατα και 30 γίδια. 
Τιµή συζητήσιµη.Τηλ.6931/238548.

Πωλούνται 100 αγελάδες Simmental 
βιολογικής εκτροφής οι οποίες λαµβά-
νουν βιολογική επιδότηση και παράγουν 
βιολογικό γαλα πιστοποιηµένα απο την 
TUV AUSTRIA. Tηλ.6940/840982.

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται φασόλι και ρεβίθι µέτριο από 
ελληνικές ποικιλίες βραστερό, βιολογι-
κό, χοντρική, λιανική καθώς και για σπο-
ρά. ∆ιανοµή σε όλη την Ελλάδα. Περιοχή 
Σερρών. Τηλ.6987/310440.

Πωλείται τριφύλλι προς 0,15€ το κιλό 
και βιολογικό προς 0,17€ το κιλό. Περιο-
χή Σερρών Τηλ.6987/310440. 

Πωλούνται τυροκοµικά µηχανήµατα, πα-
στεριωτές, ατµολέβητες, οµογενοποίηση, 
κορφολόγη, ντουλάπες για γιαούρτια ψύ-
ξη-θέρµανση, ντιζάκια µε καλούπια διά-
φορων τύπων. Περιοχή Λάρισα. Τηλ. Τηλ. 
6947/509187.

Πωλούνται άχυρα, σιταριές, κριθαριές, 
µπιζέλι, και βρώµη σε µεγάλες ποσότη-
τες, τετράγωνη µπάλα µε 6 σκοινιά. Περι-
οχή Λάρισα. Τηλ. 6947/509187.

Πωλούνται µπιζέλι και  βίκος καθαρισµέ-
νος απολυµασµένος, κατάλληλος για χλω-
ρή λίπανση, ελιές, κτηνοτροφία, σανό για 
τα ζώα. Τηλ.6981/088747.

Πωλείται βίκος καθαρισµένος κατάλληλο 
για χλωρή λίπανση και κτηνοτροφία. Τηλ. 
6981/088747.

Πωλείται τριφυλλόσπορος τριορισµένος. 
Περιοχή Σερρών. Τηλ. 6942/620576.

Πωλείται ελαιόλαδο έξτρα παρθένο φε-
τινής εσοδείας. Περιοχή Μεσολογγίου. 
Τηλ.6973/052394.

Πωλούνται µπάλες σανός, άχυρα, λιόλιο, 
βρώµη µε καρπό, τριφύλλι, όλα εξαιρετι-
κής ποιότητας και µε δυνατότητα µεταφο-
ράς στο χώρο σας. Περιοχή Αχαΐας. Τηλ. 
6999/672735.

Πωλείται χορτάρι και τριφύλλι σε µι-
κρά δέµατα, περιοχή Ιωαννίνων. 
Τηλ.6940/151407.

Πωλείται τριφύλλι, περιοχή Ναυπάκτου 
Tηλ.6943/920 243.

Πωλούνται ρεβύθια για σπόρο καθαρι-
σµένα από laser.Tηλ. 6944/654718.

Πωλείται µείγµα σπόρου, βίκος - κριθά-
ρι, βίκος - βρώµη, βίκος- σιτάρι, κατάλλη-
λα για ενσίρωµα,  ζωοτροφή, µπάλες. Τηλ. 
6981/088747.

Πωλούνται ρεβύθια βραστερά παρα-
γωγής 2019, ποικιλία Αµοργός. Πε-
ριοχή Επανοµή Θεσσαλονίκης. Τηλ. 
6978/566420.

Πωλούνται χορτοτρίφυλλα και  άχυ-
ρα   σε στρογγυλή  µπάλα. ∆υτική Μακε-
δονία Τηλ.6972/018965.

Πωλείται ενσίρωµα τριφυλλιού Α ποιότη-
τας σε στρογγυλή µπάλα 0,09  λεπτά το κι-
λό. ∆υτική Μακεδονία

Τηλ.6972/018965.

Πωλούνται 1000 δέµατα τριφύλλι µι-
κρά δεύτερης κοπης  και τριφύλλι κοτσά-
νι  από αλωνισµό σε  300 δέµατα µικρά. 
Τηλ.6955/361856.

Πωλείται ενσίρωµα τριφυλλιού σε 60 δέ-
µατα µε νάιλον 700 κιλά περίπου ανά δέ-
µα Τηλ.6955/361856. 

Πωλείται τριφυλλόσπορος. 
Τηλ.6942/620576.

Πωλείται τριφυλλόσπορος Σερρών, νέ-
ας εσοδείας, διανοµή σε όλη την Ελλάδα. 
Τηλ. 6937/253885. 

Πωλείται βίκος 6 ευρώ/µπάλα και σανό 
βρώµης 4,5 ευρώ/µπάλα, αρίστης ποιότη-
τος. Μπάλες 30 κιλών. Περιοχή Μαγνησί-
ας. Τηλ. 6944/272804.

Πωλείται βίκος ποικιλίας ΜΑΡΙΑΝΝΑ 
πολύ παραγωγικός για σανό και για καρ-
πό. Καθαρισµένος ,απολυµασµένος σε κα-

λή τιµή από παραγωγό.Τηλ.6972/285256 
και 6974/313224.

Πωλείται σιτάρι για σπόρο ποικιλίας 
ΣΥΜΕΤΟ , καθαρισµένο, απολυµασµέ-
νο από σποροπαραγωγή σε καλή τιµή 
από παραγωγό.Τηλ.6972/285256 και 
6974/313224.

Πωλείται βρώµη ποικιλίας ΚΑΣΣΑΝ-
∆ΡΑ, κόκκινη, δίκοκκη για σπόρο και για 
ζωοτροφή, πολύ καλή ποιοτικώς σε καλή 
τιµή απο παραγωγό. Τηλ.6972/285256 
και 6974/313224.

Πωλούνται ρεβύθια ποικιλίας ΘΗΒΩΝ, κα-
θαρισµένα και  απολυµασµένα για σπό-
ρο και ρεβύθια για φαγητό πολύ βρα-
στερά και νόστιµα χωρίς λιπάσµατα. 
Τηλ.6972/285256 και 6974/313224.

Πωλουνται στρογγυλες µπαλες από 
αχυρα εντος αποθηκης περιοχη λαµιας. 
Τηλ.6978/029439.

Πωλειται κριθαρι για ζωοτροφη και βρω-
µη για ζωοτροφή.Περιοχή Αλµυρού Βόλου

 Τηλ. 6974/431615

 Πωλείται τριφυλλόσπορος καθαρισµέ-
νος εσοδείας 2019 σε σακιά των 25 κι-
λών.Τηλ. Τηλ.6976/516447.

Πωλούνται 500 δέµατα τσαιρι προς 3 
ευρω η µπαλα. Τηλ.6993/308420.

Πωλείται βιολογικό καλαµπόκι και τρι-
φύλλι µε πιστοποίηση ΒΙΟΕΛΛΑΣ. Περι-
οχή Ναυπάκτου Τηλ. 6976288400

Πωλούνται κριθάρι «∆ήµητρα» και βρώ-
µη «Κασσάνδρα» βιολογικής γεωργίας σε 
άριστη ποιότητα κατάλληλα και για σπορά. 
Τηλ.6972802670.

Πωλούνται µικρές µπάλες τριφύλλι, άχυ-
ρο και κριθάρι καρπό µε παράδοση στο 
χώρο σας στην περιοχή Θεσσαλονίκης και 
σε όµορους νοµούς, www.trifillia.gr. Τηλ. 
6944/411107.

Πωλείται τριφύλλι σε µικρή τετράγωνη 
µπάλα προς 17 λεπτά / το κιλό. Περιοχή 
Γιαννιτσών. ∆εκτές και επιταγές από γνω-
στό γαλατά. Τηλ. 6945/805371.

Πωλείται τριφυλλόσπορος  τριορισµέ-
νος, καθαρισµένος φετινής σοδιάς άρι-
στης ποιότητας. Περιοχή ∆οµοκού. Τηλ. 
6942/282472. 

Πωλούνται άχυρα, σιταριές, κριθαριές, 
µπιζέλι, και βρώµη σε µεγάλες ποσότη-
τες, τετράγωνη µπάλα µε 6 σκοινιά. Περι-
οχή Λάρισα. Τηλ. 6947/509187.

Πωλείται ποπ κορν καλαµπόκι πρώ-
της  ποιότητας σε συσκευασία 30 κιλών.
Τηλ.6937/436309..

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται αποθηκευτικός χώρος 500 
τετραγωνικά µέτρα. Τιµή 130 ευρώ/
ανά τετραγωνικό. Έχει γεφυροπλά-
στιγγα και γραφεία. Στο ∆ήµο ∆έλτα. 
Τηλ.6944/174111.

Πωλείται η ενοικιάζεται κτηνοτροφική 
µονάδα 3.000τ.µ. Περιοχή Ξάνθη. Τηλ. 
6983/717473.

Πωλείται ή ενοικιάζεται αποθήκη 
1.000τ.µ. για επαγγελµατική ή αγροτική 
χρήση, διαθέτει νερό και ρεύµα. Περιοχή 
Ξάνθη. Τηλ.6983/717473.

Πωλείται οικόπεδο σε τιµή ευκαιρίας 
στο Θρόνιο Καµένων Βούρλων, 800 µέ-
τρα. Tηλ. 6945/927150. 

∆ιατίθενται 160 στρ. για συνεργασία, για 

καλλιέργεια αρωµατικών και φαρµακευτι-
κών φυτών. Ποτιστικά υψηλών αποδόσε-
ων. Περιοχή νοµού Θεσσαλονίκης ΤΟΕΒ 
Χαλκηδόνα. Τηλ.6945/934725.

Πωλείται αγρόκτηµα 35 στρεµµάτων 
και έτερο 61 στρεµµάτων, ποτιστικά, ΤΟ-
ΕΒ Χαλκηδόνα, υψηλών αποδόσεων. 
Τηλ.6945/934725.

Ενοικιάζεται αγρόκτηµα 20 στρεµµά-
των, διαθέτει σταβλικές εγκαταστάσεις  
900τ.µ., αποθήκες, οικία, πτηνοτροφείο, 
φως, νερό, µε µικρό ενοίκιο. Συζητείται 
συνεργασία. Περιοχή Χαλκηδόνα (30χλµ 
από Θεσσαλονίκη). Τηλ.6945/934725.

Πωλούνται 170 στρ. υψηλών απο-
δόσεων. Περιοχή ΤOEB Χαλκηδόνα. 
Τηλ.6945/934725.

Πωλούνται ελαιοπερίβολα και εξοχική 
κατοικία χωρίς ηλεκτροδότηση, στην ευ-
ρύτερη Περιφέρεια του ∆ήµου Πύλου-Νέ-
στωρος λόγω ανάγκης. Τιµή συζητήσιµη. 
Τηλ.6974/396880.

Πωλείται η ενοικιάζεται αγρόκτηµα 20 
στρεµµάτων µαζί µε 1 στάβλο 700µ. και-
νούριος και 1 στάβλο 150 µ. συν δυο 
αγροικίες 40 µ. έκαστος. Περιοχή ΤOEB 
Χαλκηδόνα. Τηλ.6945/934725.

Πωλείται κτήµα 10 στρεµµάτων µε συ-
κιές 25 ετών, 144 δέντρα, χωριό Καστα-
νιώτισα ,βόρεια Εύβοια. Κος Γιώργος Τηλ. 
6909/445629.

Πωλείται επιχείρηση µε κτήµα 18,5 
στρεµµάτων, µε τρακτέρ ΧΙΝΟΜΟΤΟ 
36,5 ίππους µαζί µε φρέζα σε άριστη 
κατάσταση. Καινούριο αποστακτήριο µε 
άδεια για τσίπουρο. Καινούριο γεµιστικό 
αµεταχείριστο. Αντλία ΙΝΟΧ µε 18 φίλ-
τρα ανοξείδωτη. Ανοξείδωτες και πλαστι-
κές δεξαµενές διαφόρων διαστάσεων για 
κρασί και πλωτήρες. Επίσης πωλούνται δι-
καιώµατα για οινοποιήσιµα αµπέλια. Μόνο 
σοβαρές προτάσεις λόγω υγείας. Περιοχή 
Κιλκίς. Τηλ. 6932/356087.

Πωλούνται 730 τµ σταβλικές εγκαταστά-
σεις καινούριες και αποθήκη 100 τµ. Εν-
σιροσωρός, σπιτάκι 30 τµ και νερό ρεύ-

µα πάνω στα 5 στρέµµατα γης. Περιοχή 
Λευκώνας Σερρών. Τηλ. 6984/340383.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Κατασκευάζονται κτηνοτροφικοί στάβλοι 
µε κολόνες  τις ∆ΕΗ αποθηκευτικούς χώ-
ρους και όλα τα υλικά δικά µας. Τιµές χα-
µηλές. Τηλ.6947/509187.

Πωλείται τρακτέρ 20 ίππους, κουµπότα 
4Χ4 µε φρέζα, τρέιλερ σε άριστη κατά-
σταση. Τηλ. 6976/516447.

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

 Πωλούνται µία κορδέλα 80αρα κατάλ-
ληλη για καυσόξυλα, ένα πλυστικό βενζι-
νοκίνητο µάρκας SUBARU, ένα πλυστικό 
µάρκας ALTO ζεστό κρύο και µία δισκο-
σβάρνα Ζορµπά 32αρα σε άριστη κατάστα-
ση. Τηλ.6936/988485.

Πωλείται καλλιεργητής, καρουλάς Φ100, 
άροτρο τρίυνο, ψεκαστικό, φρεζοσκαλιστή-
ρι και σκαλιστήρι. Τηλ. 6977/431878.

Πωλείται ψεκαστικό τουρµπίνα αναρτόµε-
νο 1000L αχρησιµοποίητο 5500 ευρώ. ∆υ-
τική Μακεδονία. Τηλ. 6972/018965.

Πωλείται   σφυρόµυλος  µονοφασικός 
αχρησιµοποίητος 600 ευρώ. ∆υτική Μα-
κεδονία Τηλ.6972/018965.

Πωλείται φρέζα φάρδους 2 µέτρων µάρ-
κας ΤΖΕΜΚΑ Τηλ.6955/361856.

Πωλείται µηχανή βάµβακος συλ-
λεκτική John Deere µοντέλο 910. 
Τηλ.6955/361856.

Πωλουνται σιλα 22 τόνων για αποθήκευ-
ση σιτηρών στην περιοχή Λαγκαδά Θεσσα-
λονίκης. Τηλ.6980/406117.

Πωλειται τουρµπίνα ψεκασµού 650 κι-
λών υδραυλική περιοχή Λαγκαδά Θεσσα-
λονίκης. Τηλ.6980/406117.

Πωλούνται τρακτέρ και χορτοδετικές µη-
χανές. Τηλ.6942/620576.

Πωλείται τρακτέρ Fiat 640. Περιοχή 
Γιαννιτσών.Τηλ.6947/723035.

Πωλείται πλατφόρµα µε 900άρι λάστι-
χο 2,20x5µ. και µε 1µ. προέκταση. Περιο-
χή Σέρρες. Τηλ. 6937/253885.

 Πωλείται άροτρο τρίυνο 11άρι µάρκας 
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ-ΠΑΤΗΣ. Περιοχή Σερρών. 
Τηλ. 6937/253885.

Πωλείται αυτόµατο µηχάνηµα καθαρισµού 
κοπριάς τύπου σκρέιπερ για αγελάδες.Τηλ. 
6974/150288

Πωλείται τρακτέρ µάρκας CASE µο-
ντέλο 2006 CVX 1170 full extra.
Τηλ.6945/373163.

Πωλείται τρακτέρ Landini 85L µοντέ-
λο 2002 µε καµπίνα 4 χ4 full extra.

Πωλούνται ενσιρώµατα καλα-
µποκιού µίγµατος βίκου βρώµης 
σε µεγάλη στρόγγυλη µπάλα µε 
ενσιρωτικό και ενσίρωµα τριφυλ-
λιού σε µεγάλη τετράγωνη µπά-
λα. Τηλ.6977/440923,  E-mail: 
papapg100@gmail.com

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Πωλείται αγροτική εκµετάλλευ-
ση στην Κρήτη 35 ετών σε έκτα-
ση 150 στρεµµάτων µε τροπικές 
καλλιέργειες όπως: 40 στρµ 
µπανάνας και passion fruit (µα-
ρακούγια) και πεπίνο και πολλά 
άλλα είδη και ελαιόφυτο 2.200 
ελαίων βιολογικής καλλιέργει-
ας. Σε άριστη κατάσταση. Σε 
µοναδική τουριστική περιοχή 
µε διεθνή αναγνώριση και πε-
λατεία για τα προϊόντα της, συ-
νολικά 15 είδη. Όλη η παραγω-
γή πωλείται από το αγρόκτη-
µα και είναι περιζήτητη από πε-
λάτες τουρίστες και Έλληνες. 
Τηλ. 6944/577192. Ιδανικό 
και ευχάριστο περιβάλλον ερ-
γασίας. 

Ενδιαφερόµενοι:

• κατά προτίµηση γεωπόνος

•  άριστη γνώση τουλάχιστον
µίας ξένης γλώσσας.

ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ

• ακτινιδίων • µήλων  • πατάτας

• ροδιών • αχλαδιών • κρεµµυδιών 

• σταφυλιών • ροδακίνων • σκόρδων

• εσπεριδοειδών • βερίκοκων • φράουλας 

• κηπευτικών • κηρηθρών • φυστικιών

Πρόψυξη - Ελεγχόµενη ατµόσφαιρα - 
Όζον - Μακροχρόνια συντήρηση-

Αποπρασινισµός - Ωρίµανση 

Αθήνα: Τηλ.:210/23215256, 6936/947116 

Θεσ/νικη: Τηλ.: 2310/783010, 6936/589806 

Ανδραβίδα: Τηλ.: 26230/33004, 6936/670303 

Πωλούνται 280 µεγάλα γί-
δια και 60 µικρά γίδια, µα-
ζί ή τµηµατικά. Πληροφορί-
ες κ. Φανή. Τηλ.23310/20152, 
6972/139823
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ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Πώς παράγεται ένα καλλιτέχνηµα; 
Τι εµπνέει τον καλλιτέχνη; Πώς α-
ποτυπώνεται η διαδικασία έκφρασης 
της τέχνης; Μπορεί ένας φωτογραφι-
κός φακός να αναδείξει αυτά τα έρ-
γα; Πώς το σαµιώτικο κρασί του ΕΟΣ 
Σάµου έρχεται να δώσει τις δικές του 
γλυκές σταγόνες ποιότητας σε µια έκ-
θεση πρωτότυπη και εµπνευσµένη;

Τις απαντήσεις σε όλα αυτά τα ε-
ρωτήµατα θα µπορέσουν να έχουν 
οι λάτρεις της τέχνης και των καλλι-
τεχνικών εκφράσεων, στην οµαδική 
έκθεση σύγχρονων εικαστικών «Στο 
Ατελιέ», σε επιµέλεια της κριτικού τέ-
χνης Ήρας Παπαποστόλου και του 
φωτογράφου Μάνου Σπανού. 

Η έκθεση άνοιξε τις πύλες της την 
Τρίτη 14 Ιανουαρίου στη Γκαλερί της 
Ελληνοαµερικανικής Ένωσης (Μασ-
σαλίας 22, Αθήνα) και θα διαρκέσει 
µέχρι το Σάββατο 1η Φεβρουαρίου.

Περιλαµβάνει 36 φωτογραφίες του 
Μάνου Σπανού και έργα ζωγραφικής, 
χαρακτικής και γλυπτικής 18 σύγχρο-
νων Ελλήνων εικαστικών. Το φωτο-
γραφικό υλικό εκτίθεται µαζί µε τα έρ-
γα που οι καλλιτέχνες φιλοτεχνούσαν 
στη διάρκεια της φωτογράφισης. Με 
τη λογική της καταγραφής της καλ-
λιτεχνικής δηµιουργίας και της λει-

τουργίας των φωτογραφιών ως ντο-
κουµέντου, σκοπός της έκθεσης είναι 
να παρουσιάσει την αθέατη πλευρά 
του ατελιέ και της µοναχικής δουλειάς 
του καλλιτέχνη από τη σύλληψη του 
έργου ως το τελικό αποτέλεσµα, δι-
αδικασία συνήθως άγνωστη στο κοι-
νό και πολλές φορές µυθοποιηµένη.

Η επιµελήτρια της έκθεσης, ιστορι-
κός τέχνης Ήρα Παπαποστόλου ση-
µειώνει: «Ο φωτογράφος «εισβάλ-
λει» στον προσωπικό χώρο του καλ-
λιτέχνη και αποτυπώνει τους πειρα-

µατισµούς του... Ο φακός καταφέρ-
νει να καταγράψει το βαθµό που ο δη-
µιουργός «δίνεται» στην τέχνη του». 

Να σηµειωθεί πως ο φωτογράφος 
Μάνος Σπανός έχει αφιερώσει πλή-
θος φωτογραφικών του αποτυπώσε-
ων στα κρασιά της Σάµου και τον σα-
µιακό αµπελώνα, το Μουσείο Οίνου, 
τις παλιές συλλεκτικές φιάλες αλλά 
και τις σύγχρονες οινογαστρονοµι-
κές δηµιουργίες µε άξονα αναφοράς 
τα κρασιά του ΕΟΣ Σάµου από δια-
φόρους αξιόλογους chef.

Φωτογράφος
Πλήθος φωτογραφικών 

αποτυπώσεων του Μάνου 
Σπανού στα κρασιά της Σάµου 

και τον σαµιακό αµπελώνα

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας
και ΘΕΣγη για ζωοτροφές 
Σε εξέλιξη βρίσκεται από τα µέσα 
του 2018 η συνεργασία του 
ΘΕΣγη και του Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλίας µε αφορµή τo 
ερευνητικό έργο Cropfeed για τη 
δηµιουργία πρωτοκόλλων 
παραγωγής ζωοτροφών 
προσαρµοσµένων στην εκτροφή 
αγελάδων γαλακτοπαραγωγής. 
Το έργο αφορά καλλιέργειες όπως 
το κτηνοτροφικό κουκί , το λούπινο, 
το κτηνοτροφικό µπιζέλι, το σόργο, 
το switchgrass.

Η κλιµατική αλλαγή
µείζον ρίσκο της 10ετίας
Για ενίσχυση της οικονοµικής και 
πολιτικής πόλωσης το 2020 
προειδοποιεί το Παγκόσµιο 
Οικονοµικό Φόρουµ στην έκθεση µε 
τους απειλητικούς κινδύνους της 
επόµενης δεκαετίας, ξεχωρίζοντας 
ως σηµαντικότερο ρίσκο την 
κλιµατική αλλαγή. Η έκθεση που 
βγήκε λίγες µέρες πριν την έναρξη 
του Παγκόσµιου Οικονοµικού 
Φόρουµ στο Νταβός και προβλέπει 
χρονιά βαθύτερων διχασµών και 
οικονοµική επιβράδυνση. 

∆ιευρύνεται στα Τρίκαλα 
η ηλεκτροκίνηση 
Την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 
υπεγράφη η σύµβαση για την 
κυκλοφορία δύο πλήρως 
αυτοµατοποιηµένων ηλεκτρικών 
λεωφορείων, ενώ αναδεικνύονται 
οι δυνατότητες συνεργασίας µε 
κινεζικό όµιλο εταιρειών, για ίδρυση 
στα Τρίκαλα, Κέντρου Έρευνας για 
την Ηλεκτροκίνηση και την Τεχνητή 
Νοηµοσύνη στην Αυτοκίνηση. Τα 
λεωφορεία θα µεταφέρουν 
επιβάτες από τον σταθµό του ΚΤΕΛ 
προς το Ριζαριό και αντιστρόφως.

Σύσκεψη στη Βέροια για
το µέλλον του ροδάκινου 
Ευρεία σύσκεψη φορέων µε 
βασικό θέµα «Ροδάκινο. Παρόν και 
µέλλον», παρουσία του υπουργού 
Μάκη Βορίδη, οργανώνει την 
Παρασκευή 24 Ιανουαρίου (6 
µ.µ.), ο Αγροτικός Σύλλογος 
Γεωργών Βέροιας. 
Συνδιοργανωτές της εκδήλωσης, 
που θα γίνει στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του δηµοτικού 
συµβουλίου Βέροιας είναι η Π.Ε. 
Ηµαθίας και η αντιδηµαρχία 
Αγροτικού του δήµου Βέροιας.

Η έκθεση συνοδεύεται από το σαµιώτικο κρασί του ΕΟΣ Σάµου, το οποίο προσφέρει την αδιαµφισβήτητη 
ποιότητα του Μοσχάτου µε τα ανθώδη και φρουτώδη του αρώµατα, στα καλλιτεχνικά δρώµενα!

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Τέχνη και σαμιώτικο 
κρασί «στο Ατελιέ»
Aπάντηση στο πώς το σαμιώτικο κρασί του ΕΟΣ Σάμου δίνει τις 
δικές του γλυκές σταγόνες ποιότητας θα έχουν οι λάτρεις της τέχνης

Τηλ.6945/373163.

Πωλείται τρακτέρ µάρκας CLAAS µοντέλο 
2009 70 PS µε καµπίνα 4 χ4 , αµπελουργι-
κό .Τηλ.6945/373163.

Πωλείται τρακτέρ µάρκας DEUTZ τύ-
που 6,30 µοντέλο 1990 120PS 4χ4 
.Τηλ.6945/373163.

Πωλείται τρακτέρ µάρκας Lamborghini 
τύπου 990 δενδροκοµικό 4χ4 µε καµπίνα. 
Τηλ.6945/373163.

Πωλείται  µηχανική  θεριζοαλωνιστική 
µηχανή  John Deere µοντέλο 1075. Τηλ. 
2491/025355. 

Πωλείται τρακτέρ Fiat 1300 dt. Πε-
ριοχή Φαρσάλων απογευµατινές ώρες. 
Τηλ.6944/985675.

Πωλείται τρακτέρ CASE international 
1455 XL 150 ίππων 12000 ευρώ περιοχή 
Καβάλας. Τηλ.6974/370445.

Πωλείται τρακτέρ 20 ίππους, κουµπότα 
4Χ4 µε φρέζα, τρέιλερ σε άριστη κατάστα-
ση. Τηλ. 6976/516447

Πωλείται ταινία 6m συλλογής-µεταφο-
ράς-διαλογής λαχανικών προσαρµοζόµενη 
σε πλατφόρµα, 1200 ευρώ, και καρούλι πο-
τίσµατος Φ90, 300m, µε ράµπα 4.200 ευ-
ρώ. Λάρισα, Τηλ. 6977/836525.

Πωλείται βαµβακοσυλλεκτι-
κή John Deere 30άρα πλήρως επισκευασµέ-
νη. Περιοχή Βοιωτίας. Τηλ. 6972/781946.

Πωλείται αλέτρι Κβερνελαντ 5+1. Τιµή 
3.800 ευρώ ή ανταλλάσσεται µε Τerra disk. 
Τηλ. 6937/436309.

  Πωλείται ταινία τροφοδοσίας, 45µέτρα.
Τιµή 7.000 ευρώ. Περιοχή Αριδαίας. Τηλ. 
6938/081272.

 Πωλείται αρµεκτήριο 24άρι, µε 12 αρµε-
κτικές Αgromaster. Περιοχή Αριδαίας. Tιµή 
12.000 ευρώ. Τηλ. 6938/081272.

Πωλείται τρακτέρ New Holland M115  και 
ένα ραντιστικό χιλιάρι

Τηλ. 697 99 57 956

Πωλείται φρέζα αµπελουργική 1,30 φάρ-
δος βαρέου τύπου. Περιοχή Θεσσαλονίκης. 
Τιµή 800 ευρώ. Τηλ. 6980/761120

Πωλείται ψεκαστικό, αναρτόµενο , 1.000 
λίτρα Συρµός Λειβαδιά, σε αρίστη κατάστα-
ση, Τιµή 2.000 ευρώ Τηλ. 6937 436 309 

Πωλείται φρεζάκι, 3σειρο, ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, 
Τιµή : 1.500 ευρώ Τηλ. 6937 436 309 

Σκαλιστήρι 5σειρο µε λιπασµατοδιανο-
µέα ΒΙΟΓΕΜ, Τιµή :   2.300 ευρώ Τηλ. 
6937/436309. 

 Πωλείται στάρι ΣΙΜΕΤΟ, τριορισµένο, Τι-
µή : 35 λεπτά Τηλ. 6937/436309.

Πωλούνται   τρακτέρ   160 ίππων 
Lamborghini 1556,3 αλετρι,2 καλλιεργη-
τές, ψεκαστικο, λιπασµατοδιανοµέας ενος 
τονου,καρι,σωληνες,2 πλατφόρµες, φίλτρο 
ποτίσµατος γκραβερ κτλ όλα µαζι 15000€’’ 
τηλ. 6932164962

Πωλούνται σωλήνες ποτίσµατος τριάρες 
και δυοµισάρες σε καλή κατάσταση 

Τηλ. 697 30 52394 

Πωλούνται πρέσα Welger  530 µε σχοινί 
και χορτοκοπτικό µάρκας Κrone µε πλάτος 
κοπής 280 αναρτώµενη. Περιοχή Γιαννιτσά. 
Τηλ.6982/551234.

Κατασκευάζονται κτηνοτροφικοί στάβλοι 
µε κολόνες  τις ∆ΕΗ αποθηκευτικούς χώ-
ρους και όλα τα υλικά δικά µας. Τιµές χα-
µηλές. Τηλ.6947/509187.

Πωλείται δισκοβάρνα   32άρα µάρκας Ζορ-
µπά. Περιοχή Γιαννιτσά.  Τηλ.6982/551234

Πωλείται άροτρο  4υνο µάρκας  Τσανιο. 
Τηλ.6982/551234.

Πωλούνται τυροκοµικά µηχανήµατα, παστε-
ριωτές, ατµολέβητες, οµογενοποίηση, κορφο-
λόγη, ντουλάπες για γιαούρτια ψύξη-θέρµαν-
ση, ντιζάκια µε καλούπια διάφορων τύπων. 
Περιοχή Λάρισα. Τηλ. Τηλ. 6947/509187.
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Για μία καλή
θέση στα χιαστί
Τελευταία ματς ομίλων στο Ευρωπαϊκό πόλο

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Με τη Γαλλία δίνει την τελευταία 
µάχη της αυτό το Σάββατο η Εθνι-
κή Ανδρών στο πόλο στα πλαίσια 
του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήµατος,  
πριν ξεκινήσουν τα χιαστί µατς της 
∆ευτέρας όπου και θα καθορίσουν 
τα ζευγάρια των ηµιτελικών. 

Από τον όµιλο της Ελλάδας ο 
τέταρτος του γκρουπ θα αναµε-
τρηθεί µε την τέταρτη οµάδα του 
Β’ Οµίλου (Σερβία, Ρωσία, Ρουµα-
νία και Ολλανδία), ο δεύτερος µε 
την τρίτη και ο τρίτος µε τη δεύ-
τερη.  Από την άλλη, η γυναικεία 
οµάδα έχει να αντιµετωπίσει κα-
τά σειρά την Ουγγαρία και τη Ρω-

σία, στις 17 και 19 Ιανουαρίου α-
ντίστοιχα µέχρι τα χιαστί παιχνί-
δια. Ο τελικός της διοργάνωσης 
θα διεξαχθεί στις 26 Ιανουαρίου.

Εν τω µεταξύ, στο ποδόσφαιρο, 
η Λίβερπουλ θέλει να συνεχίσει το 
πρωτοφανές σερί ενώ πλέον δεν 
τίθεται ζήτηµα αν θα «σηκώσει» το 
πρωτάθληµα, αλλά αν θα το πάρει 
αήττητη. Το σπουδαίο κυριακάτι-
κο ντέρµπι ανάµεσα στους «κόκ-
κινους» και την Μάντσεστερ Γιου-
νάιτεντ είναι ακόµα ένα τεστ. Στην 
Ισπανία, η Ρεάλ Μαδρίτης για να 
παραµείνει σε τροχιά κορυφής θα 
πρέπει να περάσει το εµπόδιο της 
Σεβίλλης, την οποία και υποδέχε-
ται χωρίς τον Μπενζεµά, το από-
γευµα του Σαββάτου. 

Τον απολυθέντα Ερνέστο Βαλβέρδε στον πάγκο της 
Μπαρτσελόνα, διαδέχθηκε ο Κίκε Σετιέν που ως το 
περασµένο καλοκαίρι ήταν στην τεχνική ηγεσία της 
Μπέτις. Ο 61χρονος υπέγραψε συµφωνία µε την 
πρωταθλήτρια Ισπανίας για 2,5 χρόνια, έως το καλοκαίρι 
του 2022, ενώ πληροφορίες λένε ότι η Μπαρτσελόνα 
κατέληξε σε αυτόν µετά την άρνηση του Τσάβι.

Ο Κίκε Σετιέν στον
πάγκο της Μπάρτσα  

Πόλο (Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα Ανδρών)

Γαλλία - Ελλάδα 14.00 ΕΡΤ SPORTS HD

Μπάσκετ (Μπάσκετ Λιγκ)

Άρης – Λάρισα 15.45 ΕΡΤ Play1

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Ρεάλ Μαδρίτης – Σεβίλη 17.00 COSMOTE SPORT 3

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναιτωλικός - Λαµία 20.00 ΕΡΤ Sports HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Ξάνθη – Παναθηναϊκός 15.00 ΕΡΤ Sports HD

Ατρόµητος – Βόλος 17.15 ΕΡΤ Sports HD

AEK – ΑΕΛ 17.15 Novasports 2HD

ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης 18.00 PAOK TV

Πόλο (Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα Γυναικών)

Ελλάδα – Ρωσία 18.30 ΕΡΤ 3

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 18.30 COSMOTE SPORT 1HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Ολυµπιακός – Άρης 19.30 Novasports 1HD
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ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης 18.00 PAOK TV

Πόλο (Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα Γυναικών)

Ελλάδα – Ρωσία 18.30 ΕΡΤ 3

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 18.30 COSMOTE SPORT 1HD
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ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο, 18 Ιανουαρίου  

Κυριακή, 19 Ιανουαρίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Πού θα γείρει 
τελικά το ζύγι 
στην υπόθεση της 
Διεπαγγελματικής 

∆ιεθνής εικόνα   
της αγοράς τυριών 
με τη ματιά του 
καθηγητή Pulina

Το µεγάλο  
ραντεβού το 
ερχόμενο Σάββατο, 
Αγρότης της Χρονιάς

Με Καρούζο ο Τσιτσιπάς
Με τον Ιταλό Σαλβατόρε Καρούζο 
(νούµερο 94 στον κόσµο) 
κληρώθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς 
στο ταµπλό του Αυστραλιανού 
Όπεν, ενώ αν δεν υπάρξουν 
εκπλήξεις θα έχει αρκετά δύσκολα 
εµπόδια στο δρόµο του. Η Μαρία 
Σάκκαρη θα κοντραριστεί µε τη 
Ρωσίδα Μαργκαρίτα Γκασπαριάν 
(νούµερο 98), ενώ κι αυτή 
αναµένεται να συναντήσει «θηρία» 
από νωρίς στο διάβα της.

«Χαφάρα» στη Μαδρίτη
Ως δεδοµένη θεωρεί τη 
µετακίνηση του Ολλανδού χαφ 
από τον Άγιαξ στη Ρεάλ Μαδρίτης 
το καλοκαίρι -έναντι 55 εκατ. 
ευρώ- η έγκυρη ισπανική 
εφηµερίδα, «Μarca». Μάλιστα, η 
συγκεκριµένη συµφωνία αποτελεί 
και τον λόγο που η διοίκηση του 
Αίαντα έχει απορρίψει µία σειρά 
από προτάσεις, όπως πρόσφατα 
της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Τριπλό χτύπηµα για ΑΕΛ
Οι Αλί Γκαζάλ, Βινίσιους και 
Μούζεκ, ολοκλήρωσαν τη 
µετακίνησή τους στην ΑΕΛ. Οι 
τρεις παίκτες, «εξάρι», εξτρέµ 
και αριστερό µπακ αντίστοιχα, 
αναµένεται να µπουν στις 
προπονήσεις, µε τους «βυσσινί» 
πλέον να ασχολούνται µε τις 
αποδεσµεύσεις (αποχώρησε ήδη ο 
Ντάουντα). Στο αγωνιστικό 
κοµµάτι, η ΑΕΛ θα αντιµετωπίσει 
την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ αυτή την 
Κυριακή 19 Ιανουρίου.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’
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Πλουσιότερη 
η Μπάρτσα
Την πρώτη θέση στη 
λίστα µε τις πλουσιότερες οµάδες 
στον πλανήτη κατάφερε να 
κατακτήσει για πρώτη φορά η 
Μπαρτσελόνα στην κατάταξη 
Deloitte Football Money League 
µε τις 20 πιο κερδοφόρες 
ποδοσφαιρικές οµάδες 
παγκοσµίως. Στη λίστα της 
Deloitte γίνεται φανερή η 
µετατόπιση δυνάµεων στο 
Λονδίνο και τη βορειοδυτική 
Ευρώπη. Η Μπαρτσελόνα 
ξεπέρασε τη Ρεάλ Μαδρίτης. 
Τα συνολικά έσοδα των 20 
πλουσιότερων οµάδων 
ανέρχονται σε 9,3 δισ. ευρώ 
για τη σεζόν 2018-2019.
Σύµφωνα µε τη Deloitte, τα 
έσοδα των 800 εκατ. ευρώ τα 
κατάφερε χάρη σε µια απόφαση 
για την πραγµατοποίηση 
δραστηριοτήτων 
εµπορευµατοποίησης και 
αδειοδότησης στο εσωτερικό της 
επιχείρησης, πετυχαίνοντας έτσι 
καλύτερο έλεγχο του µπραντ της.

  

Πρώτη Ελληνίδα 
στο Νότιο Πόλο
Η Χριστίνα Φλαµπούρη έγινε η 
πρώτη Ελληνίδα που πάτησε στον 
Νότιο Πόλο και η πρώτη που 
συµπεριλήφθηκε στο κλειστό 
κλαµπ των 70 γυναικών και 
συνολικά των 400 ανθρώπων 
που έχουν πατήσει στις 7 
υψηλότερες και δυσκολότερες 
κορυφές κάθε ηπείρου, που 
θεωρείται από τις µεγαλύτερες 
ορειβατικές προκλήσεις στον 
κόσµο. Η αποστολή περιελάµβανε 
πορεία 111 χιλιοµέτρων µε τα 
ορειβατικά σκι ως το νοτιότερο 
σηµείο της Γης. 

   O πρωθυπουργός λέει έ-
χει πάρει «χαρτί και µολύβι» αξιο-
λογώντας το έργο κάθε υπουργεί-

ου. Στη Βάθη πάντως αυτοαξιολογήθηκαν α-
πό την προπερασµένη εβδοµάδα και οι επι-
δόσεις, κατά τους ίδιους τους αξιολογούµε-
νους, ήταν πολύ πάνω από τη βάση. Αφού 
σου λέει, εµείς έχουµε ήδη το πρώτο εξάµη-
νο πετύχει το 70% των κυβερνητικών δεσµεύ-
σεων στον αγροτικό τοµέα... Το πρόγραµµα 
αξιολόγησης του κυβερνητικού έργου ονο-
µάζεται «ΜΑΖΙ», ωστόσο µένει να αποδειχθεί 
αν κάποιοι θα αποσχιστούν. Ο Μαυρουδής, 
πάντως τελευταία το ‘χει πάρει πολύ «ζεστά» 
και τρέχει παντού για να πείσει για το έργο 
που έρχεται, µε τους µπλοκατζήδες να ακούν 
την... ανάσα του!    Πάντως θετικά... α-
ξιολογεί ο Σταύρος (πρώην υπουργός της 
πλατείας) τη διαφαινόµενη συµφωνία για 
τη ∆ιεπαγγελµατική Φέτας, εντούτοις για 
να µην το... δώσει 100% στον Μαυρουδή 
επισηµαίνει ότι αυτή βρίσκεται δυο βήµα-
τα πίσω από τη σύγκλιση που είχε επιτευ-
χθεί τον Απρίλιο του 2019, επί των ηµε-
ρών του. Κατά τον ίδιο, η αλλαγή µάλιστα 
στους εσωτερικούς συσχετισµούς φαίνε-
ται να αδυνατίζει τις θέσεις και την εκπρο-
σώπηση των κτηνοτρόφων, ενώ δεν εξα-
σφαλίζεται επαρκώς η συµµετοχή των συ-

νεταιρισµών. Και να’ ταν µόνο αυτά...   
  Σε αναµµένα κάρβουνα και για τη νέα κυ-

οφορούµενη λίστα των δασµών Τραµπ που 
ετοιµάζει το υπουργείο Εµπορίου των ΗΠΑ, 
οι Έλληνες κονσερβάδες καθώς αν αποφα-
σιστεί αύξηση πέραν του 25% που είναι σή-
µερα, τότε τα πράγµατα από σκούρα γίνονται 
εντελώς µαύρα για τον κλάδο. Πάντως ο Α-
ποστόλου (όχι ο Βαγγέλης) δηλώνει αισιόδο-
ξος για τις κινήσεις που κάνουν στο ΥΠΕΞ, οι 
οποίοι λένε έχουν πέσει... καταπάνω και έ-
χουν προχωρηµένες επαφές µε τους Αµερι-
κανούς.    Καλά που υπάρχει και το 
∆ηµόσιο και αυξάνει... τις δαπάνες και κι-
νείται λίγο χρήµα στην αγορά. Αν δει κα-
νείς 12χίλιαρα και όχι µόνο για έξοδα του 
τύπου «κάλυψη δαπάνης της εκδήλωσης 
για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας 
για το προσωπικό και τα στελέχη της πο-
λιτικής ηγεσίας» ή για PR άνευ λόγου, θα 
καταλάβει.    Κατά τα λοιπά, ουδέν 
νεότερο για το αν τελικά θα δροµολογη-
θεί η προεκλογική εξαγγελία για το αγρο-
τικό πετρέλαιο, που καλλιεργήθηκε και µε-
τεκλογικά, ενώ τώρα παπαγαλίζεται µε το 
κυοφορούµενο ασφαλιστικό και η ρύθµι-
ση για οριστική διακοπή του πέναλτι µεί-
ωσης σύνταξης για ενεργούς αγρότες που 
συνταξιοδοτούνται. …  O ΓΥΛΟΣ

Τελευταίες αναµετρήσεις στους οµίλους του Ευρωπαϊκού στο πόλο σελ. 54 • Με τον Καρούζο ο Τσιτσιπάς στο Όπεν σελ. 54

Νέος παίχτης
Η Ziegler είναι περισσότερο γνωστή 
για τα µηχανήµατα χορτοκοπής. 
Πρόσφατα, ωστόσο, δοκιµάζει τα νερά και 
στον τοµέα του αροτραίου εξοπλισµού µε 
καλλιεργητές και δισκοσβάρνες. Στο Profi 
Φεβρουαρίου, δοκιµάζουµε για µία σεζόν 
την έκδοση Pro του µηχανήµατος Ziegler 
Disc Master 4501.

Η ΤΡΥΠΙΑ ΒΑΡΚΑ

Άλλοι φυλάνε πρόβατα
και άλλοι τις καρέκλες 

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

ΧΙΟΝΙΣΜΕΝΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥ TITO NICOLOV
Χιονισµένα οργωµένα χωράφια και δύο αγροτικές κατασκευές ντυµένες στα λευκά. Εδώ, για την απεικόνιση του τοπίου, ο καλλιτέχνης 
χρησιµοποιεί κατά κύριο λόγο, δύο χρώµατα, αποδίδοντας µε αυτό τον τρόπο τη µουντάδα που χαρακτηρίζει τις ορεινές περιοχές το χειµώνα. 
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Χ
ρηµατιστηριακά στο βαµβάκι επικρά-
τησε το ρητό «buy the rumor sell the 
fact» όσο αναµενόταν η υπογραφή 
της πρώτης φάσης συµφωνίας ΗΠΑ-

Κίνας και η αγορά δοκίµαζε υψηλότερα επίπε-
δα. Μόλις υπεγράφη η συµφωνία, σηµειώθηκαν 
µαζικές ρευστοποιήσεις των κερδοσκόπων και 
στην αγορά µας, πάνω στην άνοδο είχαµε πω-
λήσεις σε τουρκικά κλωστήρια στα 76-77 σεντς.

  Στα σκληρά σιτάρια ο διαγωνισµός στην 
Τουρκία έκλεισε στα 25 δολάρια (22 ευρώ) χα-
µηλότερα από τον προηγούµενο στα τέλη Οκτω-
βρίου. Η τιµή ήταν παρόµοια µε τον τελευταίο 
διαγωνισµό της Τυνησίας, επιβεβαιώνοντας 
τα νέα επίπεδα παγκοσµίως περί τα 315 δολά-
ρια ο τόνος παραδοτέα σε λιµάνι προορισµού. 

Επιμένει στα 76 
σεντς το βαμβάκι 

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

05/12 12/12 20/12 02/01 16/0110/01

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)
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61,60
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2,31
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17,36
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209,5

2,12

353,30

943,20

17,10

71,72

125,92

85,50
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209,5

2,11

366,40

942,40

19,98

66,97

126,55

90,49
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209,5

2,11

397,50

924,40

17,32

73,80

125,85

91,46

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

214 214 214 214 214 216

65,21

67,15 67,58 69,05 70,69 70,32



ΑΓΟΡΑ.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΣάββατο 18 & Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2020AgrendaA2 | 22

Αγόρασε στη φήµη και πούλα στο γεγονός
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ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

174

KΑΛΑΜΠΟΚΙ
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Εξτρα
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¤/κιλό
2,11 

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠΤ ΟΚΤ ΝΟΕ

Το βαµβάκι θέλει πρώτα να εδραιώσει 
τα επίπεδα των 70 σεντς και µετά µε 
τη βοήθεια της φυσικής αγοράς να 
δοκιµάσει κάτι καλύτερο.

Στα σκληρά σιτάρια, δεν είχαµε 
αλλαγές γ’ αυτή την εβδοµάδα στη 
λίστα της Μπολόνια, µε τα ποιοτικά 
στα 270-245 ευρώ ο τόνος.

Αύξηση της τάξης των 3 ευρώ ανά 
τόνο σηµείωσε η τιµή του 
καλαµποκιού στα εµπορικά κέντρα της 
Ιταλίας την προηγούµενη εβδοµάδα.

Αµετάβλητη άλλη µια εβδοµάδα 
η τιµή για το κριθάρι 
βυνοποίησης, που δείχνει 
σηµάδια σταθεροποίησης.

Αµετάβλητη η αγορά ελαιολάδου 
στην Ισπανία µε την µέση τιµή να 
βρίσκεται ακόµη και κάτω από τα 
2 ευρώ το κιλό. 
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Με αβαντάζ τις εκτιµήσεις του USDA 
για µειωµένη παραγωγή και αυξηµέ-
νη κατανάλωση την εµπορική σεζόν 
2019-2020, σε συνδυασµό µε τα επί-
πεδα των 280 ευρώ ο τόνος στα οποία 
κινείται η «πιάτσα» το τελευταίο διά-
στηµα, οι ειδήσεις για το σκληρό σι-
τάρι είναι ευοίωνες. Σηµειωτέον ότι 
οι αναλυτές επιµένουν πως από δω 
και στο εξής και όσο λιγοστεύουν τα 
αποθέµατα προς διάθεση, η αγορά 
δεν αναµένεται να γυρίσει προς τα 
χαµηλότερα. Ζητούµενο παραµένει 
το πότε θα κινηθεί περαιτέρω ανοδι-
κά και πόση θα είναι αυτή η άνοδος. 

Επί των πράξεων, φαίνεται να απο-
γοήτευσε ελαφρά ο νέος διαγωνισµός 
της Τουρκίας για 100.000 τόνους, που 
έκλεισε 25 δολάρια χαµηλότερα από 
το προηγούµενο του Οκτωβρίου. Ω-
στόσο γεγονός είναι ότι διατηρήθηκε 
στα επίπεδα του πρόσφατου διαγωνι-
σµού της Τυνησίας, αποδεικνύοντας 

ότι η αγορά παγκοσµίως «παίζει» για 
τις καλές ποιότητες στα 315 δολάρια 
ο τόνος ή αλλιώς στα 280 ευρώ ο τό-
νος παραδοτέα στο εκάστοτε λιµάνι.

Ειδικότερα στη χώρα µας σηµειώ-
θηκαν δουλειές για Τυνησία στα 263-
265 ευρώ ο τόνος FOB λιµάνι µας. Και 
µπορεί να µην µοιάζουν ιδιαίτερα δε-
λεαστικές, δεδοµένου ότι τον περασµέ-
νο Νοέµβριο οι ζητήσεις είχαν φτάσει 
στα 275 ευρώ ο τόνος, ωστόσο απο-
δείχτηκε λανθασµένη η τότε επιλογή 
των εµπόρων και των παραγωγών, 
που δεν πούλησαν πολλές ποσότη-
τες καθώς υπήρχε ο ενθουσιασµός 
της υψηλής τιµής της Τουρκίας και 
περίµεναν κάτι καλύτερο. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι ζήτηση υ-
πάρχει παγκοσµίως και οι τιµές που 
κλείνονται τα συµβόλαια είναι λίγο 
χαµηλότερα σε σχέση µε τα επίπε-
δα Νοεµβρίου, εντούτοις διατηρού-
νται σταθερές από τον ∆εκέµβριο του 
2019 µέχρι και σήµερα. 

Στην Ιταλία, η λίστα της Φότζια δι-
ατήρησε τα επίπεδα της περασµένης 

εβδοµάδας, µε τις καλές ποιότητες µε 
υαλώδη 80% και πρωτεΐνη 12% να δί-
νουν τιµή αποθήκης παραγωγού στα 
280-285 ευρώ ο τόνος. Αντίστοιχα και 
στη Γαλλία οι τιµές παρέµειναν στα-
θερές στα 245 ευρώ ο τόνος παραδο-
τέα σε γαλλικό λιµάνι.

Την ίδια ώρα, στο χρηµατιστήριο του 
Σικάγο, τα µαλακά σιτάρια έχουν κατα-
γράψει ανοδική πορεία στις τελευταί-
ες δέκα συνεδριάσεις και εν αναµονή 
της υπογραφής συµφωνίας ΗΠΑ-Κί-
νας. Όταν φάνηκαν και λεπτοµερώς 
οι όροι υπό τους οποίους θα αγορά-
ζει η Κίνα αµερικανικά εµπορεύµατα 
υπήρξε επιφυλακτικότητα στην αγο-
ρά και η πλειονότητα των δηµητρια-
κών υποχώρησε στο χρηµατιστήριο. 

Η «πιάτσα» κινείται στα 280 ευρώ για το σκληρό
 Θετικές προοπτικές λόγω µειωµένης παραγωγής και αυξηµένης κατανάλωσης την τρέχουσα περίοδο
 Χαµηλότερα δεν έχει επιµένουν οι αναλυτές, στη χώρα µας οι πωλήσεις στα 265 ευρώ ο τόνος 

Παρά τις προσπάθειες που 
καταβάλει η Ιταλία ώστε να 
περιορίσει τις εισαγωγές 
σκληρού σίτου της χώρας σε 
επίπεδο ΕΕ, όπως ήταν η 
υποχρεωτική αναγραφή της 
προέλευσης της πρώτης ύλης 
στις συσκευασίες ζυµαρικών, 
µέτρο που εισήχθη το 2017, οι 
εξαγωγές από την Βόρεια 
Αµερική και ειδικά από τον 
Καναδά, αυξάνονται.
Σύµφωνα µε πρόσφατα 
στοιχεία, οι εισαγωγές από τον 
Καναδά τριπλασιάστηκαν κατά 
το πρώτο δίµηνο της 
τρέχουσας εµπορικής 
περιόδου συγκριτικά µε την 
περίοδο 2018/19, µε την 
γειτονική χώρα να αγοράζει 
µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου του 
2019, 156.500 τόνους. 
Σηµαντική ήταν και ιη αύξηση 
των εισαγωγών από τις ΗΠΑ, 
οι οποίες έφτασαν στα 
υψηλότερα επίπεδα από το 
2015, σύµφωνα µε στοιχεία 
του αµερικανικού υπουργείου 
Γεωργίας, αγγίζοντας στο 
εννεάµηνο τους 210.000 

Η ΙΤΑΛΙΑ ΤΡΙΠΛΑΣΙΑΣΕ
ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΣΚΛΗΡΟΥ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΝΑ∆Α

Ο σκεπτικισµός των επενδυτών για την πρώτη φάση 
της συµφωνίας ΗΠΑ-Κίνας κατόπιν των υπογραφών, 
έφερε την αγορά λίγο πάνω από τα 70 σεντς. Είναι 
σύνηθες στις αγορές οι τιµές να προεξοφλούν το 
όποιο σενάριο και όταν ανακοινωθεί το πραγµατικό 
συµβάν να έχουµε τις αντίθετες τοποθετήσεις. Στην 
περίπτωση µας η αγορά πλησίασε τα 72 σεντς µε την 
προσδοκία της υπογραφής συµφωνίας και µόλις τελικά 
υπεγράφη είχαµε κερδοσκοπικές ρευστοποιήσεις. 
∆είχνει πως το βαµβάκι θέλει πρώτα να εδραιώσει τα 
επίπεδα των 70 σεντς και µετά µε τη βοήθεια της 
φυσικής αγοράς να δοκιµάσει κάτι καλύτερο. 

ΝEA ΥOΡKH
Οι υψηλές χρηµατιστηριακές τιµές στην αρχή της 
εβδοµάδες έδωσαν την ευκαιρία για µικρές και 
ελκυστικές πωλήσεις προς τα τουρκικά κλωστήρια. 
Φυσικά επειδή οι τιµές ήταν ακριβές οι κλώστες 
δέσµευαν µικρές ποσότητες προς κάλυψη των 
άµεσων αναγκών. Κατόπιν της µικρής διόρθωσης οι 
αγοραστές αποτραβήχτηκαν θεωρώντας πως η 
ανοδική πορεία θα αναστραφεί σύντοµα. Οι εξαγωγές 
/ πωλήσεις προς το παρόν έχουν πάει εξαιρετικά και 
µε δεδοµένο πως η παραγωγή θα κυµανθεί στους 
350.000 τόνους, στην αγορά εκτιµάται πως έχουν 
µείνει απούλητοι περίπου 80.000 τόνοι.    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Σταθερές από τον ∆εκέµβριο οι τιµές 
που κλείνονται τα συµβόλαια.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
Λανθασµένη αποδείχτηκε η 

επιλογή εµπόρων και παραγω-

γών να µην πουλήσουν τον 

Νοέµβριο, στα 275 ευρώ

Συνεδρίαση 15/01/20
      Μήνας       Κλείσιµο       Μεταβολή

Δεκέμβριος '17 70,32 -1,06

Μάρτιος '18 71,39 -1,09

EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2020
72

71,5

71

70,5

70

69,5

69

50,5

Παρασκευή
10/01

∆ευτέρα
13/01

Τρίτη
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Πέµπτη
09/01

Τετάρτη
15/01
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ΤΟΥ  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
  gogos@agronews.gr

Αυξηµένη ζήτηση γνωρίζει το ελ-
ληνικό ακτινίδιο από τις αρχές του 
έτους, µε τους παράγοντες της α-
γοράς να εκτιµούν πως εφόσον 
«συνεχιστεί ο χειµώνας» µέχρι 
και τα τέλη του Φεβρουαρίου, οι 
πωλήσεις θα συνεχίσουν να βαί-
νουν αυξανόµενες. 

Σε αυτό το εµπορικό µείγµα που 
διαµορφώνει η περιορισµένη πα-
ραγωγή στο Βόρειο Ηµισφαίριο 
αλλά και η βαρυχειµωνιά έχει ση-
µειωθεί µια αύξηση της τιµής α-
ναχώρησης κοντά στα 5 λεπτά το 
κιλό. Σηµειώνεται ότι η κατάστα-
ση θα ξεκαθαρίσει τον Μάιο για 
τους συνεταιρισµούς, οπότε θα δι-
αµορφωθεί και η τιµή του παρα-
γωγού. Ωστόσο µέχρι στιγµής α-
πό τις αγοραπωλησίες ανάµεσα 

σε παραγωγούς και εµπόρους τα 
δεδοµένα δίνουν µέση τιµή στα 
55 λεπτά το κιλό. Υπενθυµίζεται 
ότι την περασµένη χρονιά η τιµή 
παραγωγού κυµάνθηκε από τα 37 
µέχρι τα 45 λεπτά το κιλό. 

Σε κάθε περίπτωση, παράγο-
ντες της αγοράς κάνουν λόγο για 
µια καλή χρονιά σε γενικές γραµ-

µές για το ακτινίδιο, µε µοναδι-
κό σκοτεινό  σηµείο τις αποστο-
λές χύµα στην Ιταλία, οι οποίες α-
φενός στερούν ποσοστά επί της 
προστιθέµενης αξίας του εγχώρι-
ου προϊόντος, αφετέρου βγάζουν 
από τη δύσκολη θέση την τυπο-
ποίηση της γειτονικής ‘χώρας που 
φέτος είχε µειωµένη παραγωγή 

να διαχειριστεί. Να σηµειωθεί ό-
τι στοιχεία µελέτης του Incofruit 
Hellas έδειξαν ότι η µέση τιµή που 
πλήρωσαν οι Ιταλοί το 2018 για 
το ελληνικό ακτινίδιο ήταν στα 
57 λεπτά το κιλό, ενώ κατόπιν οι 
ίδιοι πωλούσαν και τα δικά µας 
ακτινίδια µε µέση τιµή στα επίπε-
δα των 1,5 ευρώ το κιλό.

Αυξηµένη ζήτηση για το ελληνικό ακτινίδιο, 
ενισχύεται µε επιπλέον 5 λεπτά η τιµή
Στα 55 λεπτά οι πράξεις, όταν πέρυσι αντίστοιχα δεν ξεπερνούσαν τα 45 λεπτά 

ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ
Η µέση τιµή που πλήρωσαν 

οι Ιταλοί για το ελληνικό 

ακτινίδιο ήταν στα 57 λεπτά, 

µε τους ίδιους να το πωλούν 

κατόπιν στα επίπεδα των 1,5 

ευρώ το κιλό  

ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΟ
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Σ
την ελληνική αγορά σηµειώ-
θηκαν πωλήσεις καλών ποιο-
τήτων σκληρού σίτου προς την 
Τυνησία στα 263-265 ευρώ ο 

τόνος FOB. Παράλληλα η τιµή του νέου 
διαγωνισµού στην Τουρκία για αγορά 
100.000 τόνων σκληρού δεν ήταν υπο-

σχόµενη σε σχέ-
ση µε τον προ-
ηγούµενο δι-
αγωνισµό στα 
τέλη Οκτωβρί-
ου. Κλείστηκε 

στα 315 δολάρια ο  τόνος παραδοτέα 
σε λιµάνι τους, όταν η προηγούµενη 
δουλειά ήταν στα 340 δολάρια. Ακού-
γεται πως µάλλον δεν θα καλυφθεί µε 
ελληνική σοδειά αλλά µε µεξικάνικη. 
Στα σκληρά σιτάρια, δεν είχαµε αλλα-
γές στη λίστα της Φότζια για το νέο έ-
τος, µε τα ποιοτικά στα 280-285 ευρώ. 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ Ο 
ΝΕΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ
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Τις βάσεις για µια χρονιά χωρίς αρνητικές εκπλήξεις έβαλε η έκθεση προσφοράς και ζήτησης του αµερικανικού υπουργείου Γεωργίας που κυκλοφόρησε 
στις 10 Ιανουαρίου, µε τις αγορές αγροτικών εµπορευµάτων να την υποδέχονται µε ανακούφιση και τα χρηµατιστήρια να κλείνουν σε υψηλά εύρη.

Αυξηµένη κατά 24% συγκριτικά µε την προηγούµενη χρο-
νιά είναι η τιµή για το σκληρό σιτάρι στην Ευρωπαϊκή Έ-
νωση, σύµφωνα µε σχετική µελέτη που δηµοσίευσε πρό-
σφατα η Ένωση Συναλλαγών στον τοµέα των Σιτηρών και 
των Ελαιούχων Σπόρων της Ισπανίας (ACCOE). Η Ένωση 
αποδίδει την αύξηση αυτή στη µειωµένη παγκόσµια παρα-
γωγή σκληρού, αλλά και στη µείωση της παραγωγής µα-
λακού σιταρού, καλαµποκιού και κριθαριού την προηγού-
µενη χρονιά. Όσον αφορά το σκληρό σιτάρι, ειδικότερα, 
πρόκειται για ένα από τα σιτηρά που ανατιµήθηκε φέτος 
µε αύξηση 24%. Σύµφωνα µε την Ένωση, η µέση τιµή του 

προϊοντος παρέµεινε σταθερή σε σύγκριση µε την προη-
γούµενη εβδοµάδα στα 253,50 ευρώ ο τόνος.

Το µαλακό σιτάρι µπήκε στο νέο έτος µε µια µέση τιµή 
στα 200,32 ευρώ ο τόνος, δηλαδή παρουσιάζοντας αύξηση 
0,2%, επίπεδα τα οποία ωστόσο είναι µειωµένα κατά 0,84% 
από τον Ιανουάριο του 2019. Όσον αφορά το κριθάρι, υ-
ποχώρησε κατά 5,4% σε ετήσια βάση, ενώ στο καλαµπόκι 
η µέση τιµή υποχώρησε το προηγούµενο έτος κατά 1,1%.

Στο κοµµάτι των φυτικών πρωτεϊνών και των παραπρο-
ϊόντων, η σόγια έκλεισε το 2019 µε µέση τιµή στα 330 ευ-
ρώ ο τόνος, αυξηµένη κατά 3,33% σε σχέση µε την αρχή 
του έτους. Παράλληλα ο σπόρος ελαιοκράµβης µπήκε στο 
2020 µε τιµή στα 254 ευρώ ο τόνος, επίπεδα µειωµένα κα-
τά 8,66%. Τέος, σύµφωνα µε την ACCOE, η µέση τιµή για 
τον ηλίανθο αυξήθηκε κατά 7,25% στα 370 ευρώ ο τόνος 
το προηγούµενο έτος.  ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΗ παραγωγή βάµβακος 
παγκοσµίως και ευνοϊκά θεµελιώ-
δη για τις σηµαντικότερες εκτατικές 
καλλιέργειες αποτυπώνουν τα στοι-
χεία του αµερικανικού υπουργείου 
Γεωργίας, τα οποία δηµοσιεύει στη 
σηµαντικότερη σύµφωνα µε πολ-
λούς αναλυτές, έκθεση της χρονιάς. 
Για την τρέχουσα εµπορική περίοδο 

2019-2020, η έκθεση προσφοράς 
και ζήτησης του USDA του Ιανουα-
ρίου 2020, κάνει λόγο για αύξηση 
της µέσης τιµής βάµβακος κατά του-
λάχιστον 2 σεντς. Η αγορά υποδέ-
χθηκε την έκθεση εν µέσω ενός ρά-
λι που έκανε το βαµβάκι στο χρηµα-
τιστήριο του Σικάγο, πριν την υπο-
γραφή της συµφωνίας ΗΠΑ-Κίνας.

ΘΕΤΙΚΑ φαίνονται τα στοιχεία στο ε-
µπόριο σιτηρών µε την παγκόσµια 
παραγωγή να σηµειώνει µείωση όσο 
η κατανάλωση βαίνει αυξανόµενη. 
Αποτέλεσµα της κινητικότητας αυτής 
στις αγορές είναι η µείωση των πα-
γκόσµιων αποθεµάτων στους 261,8 
εκατ. τόνους για το σκληρό και µα-

λακό σιτάρι από τους 278,06 εκατ. 
τόνους την εµπορική περίοδο 2018-
2019. Η αναθεώρηση των στοιχείων 
της Ρωσίας αποτυπώνει µικρότερη 
παραγωγή για τη χώρα κατά 1 εκατ. 
τόνους. Στην ΕΕ η παραγωγή φαίνε-
ται αυξηµένη συγκριτικά µε την προ-
ηγούµενη σεζόν κατά 500.000 κιλά. 

Η Ι∆ΙΑ ΖΗΤΗΣΗ για ζωοτροφές αυξά-
νει και τις εξαγωγές καλαµποκιού για 
ΕΕ και Ουκρανία. Αυξηµένη δραστη-
ριότητα στο κοµµάτι των εξαγωγών 
εµφανίζει και η Βραζιλία σύµφωνα 
µε το USDA. Έτσι, τα συνολικά πα-
γκόσµια αποθέµατα αναµένεται να 

είναι χαµηλότερα. Η παραγωγή κα-
λαµποκιού σε Ρωσία και Ευρώπη εί-
ναι αυξηµένη ενώ το µόνο που προ-
βληµατίζει το αµερικανικό εµπόριο 
είναι η χαµηλή δραστηριότητα στο 
κοµµάτι των αποστολών, που βρί-
σκεται στα επίπεδα του 2012-2013. 

ΚΑΤΑ 630.000 δεµάτια υποχωρεί η 
προηγούµενη εκτίµηση παραγω-
γής βάµβακος, που παραµένει στα 
121.11 εκατ. δεµάτια, επίδοση υψη-
λότερη από εκείνη του 2018. Μειω-
µένη όµως αναµένεται η παραγω-
γή σε ΗΠΑ, Τουρκία, Αυστραλία και 
Πακιστάν. Σύµφωνα µε εκτιµητές, 
µοναδικό µελανό στοιχείο της έκ-

θεσης είναι η µείωση των εισαγω-
γών της Κίνας κατά 500.000 δεµά-
τια. Μπαγκλαντέζ και Βιετνάµ ανα-
µένεται να µειώσουν τις εισαγωγές, 
διαφορά που ισορροπεί από την αύ-
ξηση αναγκών για πρώτη ύλη από 
Τουρκία και Πακιστάν. Τα παγκό-
σµια τελικά αποθέµατα αναµένονται 
σταθερά στα 79,59 εκατ. δεµάτια. 

Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ σηµειώνει σηµαντι-
κή αύξηση, κατά περίπου 17 εκατ. 
τόνους, φτάνοντας τους 754,37 ε-
κατ. τόνους από τους 736,45 τόνους 
την περίοδο 2018-2019, παρασυρό-
µενη κυρίως από τη ζήτηση για ζωο-
τροφές . Η αύξηση αυτή αφορά και 
την Ευρώπη, της οποίας τα τελικά α-

ποθέµατα εµφανίζουν µικρή αύξη-
ση συγκριτικά µε την προηγούµενη 
περίοδο, αλλά µείωση σε σχέση µε 
την προηγούµενη έκθεση του USDA, 
την τελευταία για το 2019. Την πα-
ραγωγή της ΕΕ το USDA την αποτιµά 
στους 154 εκατ. τόνους, όταν πέρυ-
σι ήταν 136,86 εκατ. τόνους. 

ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ για το κριθά-
ρι αποτυπώνει η ίδια έκθεση προ-
σφοράς και ζήτησης για την Ευρω-
παϊκή Ένωση, την Αργεντινή και την 
Ουκρανία, ενώ οι εξαγωγές της Αυ-
στραλίας βρίσκονται σε καθοδική πο-
ρεία. Μεγάλες εξαγωγές σηµειώνει 

η Τουρκία αλλά και η Κίνα, της ο-
ποίας η µειωµένη παραγωγή υπο-
χρέωσε σε εισαγωγές, παρά την πε-
ριορισµένη ανάγκη για ζωοτροφές 
που σηµείωσε µέχρι αυτό το σηµείο 
της εµπορικής περιόδου, λόγω της 
αφρικανικής πανώλης των χοίρων. 

Αύξηση 24% στην τιμή σκληρού 
σίτου, λόγω μειωμένης παραγωγής
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Εδραιώνεται η αυξητική τάση στην τιµή βάµβακος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
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Σε στάση αναμονής η αγορά  
για τα πορίσματα των πιστωτών
H αγορά βρίσκεται περισσότερο σε στάση αναμονής 
από την αρχή του έτους, αναμένοντας τα πορίσματα 
των πιστωτών σχετικά με τις δημοσιονομικές 
επιδόσεις της χώρας. Παράλληλα η κυβέρνηση 
αναμένεται να δώσει προς διαβούλευση το 
νομοσχέδιο για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς που 
θα συνοδευτεί με το πλαίσιο για τις μικροπιστώσεις, 
ενδεχομένως επίσης μέσα στον Ιανουάριο. Έτσι μαζί 
με τον Ηρακλή, μέχρι τον Ιούνιο του 2020, η 
κυβέρνηση επιδιώκει συνολικό rebranding του 
ελληνικού χρηματιστηρίου και της κεφαλαιαγοράς.

ΝΗΡΕΥΣ: Έκτακτη γενική 
συνέλευση των μετόχων της θα 
γίνει την Παρασκευή 31 

Ιανουαρίου, με αντικείμενο, 
μεταξύ άλλων, την υποβολή και 
έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης 
Διάσπασης της εταιρείας δι’ 
απόσχισης κλάδου με σύσταση νέας 
εταιρείας και την αναθεώρηση της 
πολιτικής αποδοχών της εταιρείας.

ROYAL SUGAR: Το αργότερο αρχές 
Αυγούστου θα ξεκινήσει τη λειτουργία 
της η μονάδα της ΕΒΖ στις Σέρρες, 
ύστερα από έξι χρόνια που παρέμενε 
ανενεργή, επεισήμανε ο επικεφαλής 
της Χρήστος Καραθανάσης. Όπως 
εξήγησε, η Royal Sugar, μέσω 
αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, 5 εκατ. 
ευρώ, ξεκίνησε ήδη τις εργασίες 
συντήρησης στο εργοστάσιο Σερρών, 
διευκρινίζοντας ότι η μονάδα στο 
Πλατύ Ημαθίας θα χρησιμοποιείται  
για αποθήκευση και μεταποίηση.

DIAGEO: Η Diageo, για μία ακόμα 
φορά βρίσκεται ανάμεσα στις 
κορυφαίες εταιρείες αλκοολούχων 
ποτών παγκοσμίως. Φέτος, 
χαρακτηρίστηκε από το Drinks 
International Brands Report 2020 
ως η εταιρεία με την ισχυρότερη 
παρουσία στον κλάδο. 

MATERIA FLORA: Στη σύσταση νέας 
εταιρείας με την επωνυμία Materia 
Flora προχώρησε ο Γιώργος Κορρές 
και ο αδελφός του, Απόστολος. Η 
εταιρεία, με έδρα την Αθήνα, θα 
δραστηριοποιηθεί στη λειτουργία και 
εκμετάλλευση εμπορικής επιχείρησης 
σχετικά με την πώληση προϊόντων 
παραφαρμακείου, λιανική και χονδρική 
εμπορία καλλυντικών, συμπληρωμάτων, 
βρεφικών γαλάτων, βοτάνων και 
προϊόντων υγιεινής διατροφής.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Οι χρηματιστές αναμένουν ανάκαμψη της 
παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας 
τον Ιανουάριο, με ώθηση από το επιχειρη-
ματικό κλίμα και τις επενδύσεις. Άλλωστε 
την τελευταία δεκαετία η Wall Street έχει 
ενισχυθεί εντυπωσιακά και κανένας δεν 
βλέπει τον λόγο που θα εμπόδιζε να συ-
νεχιστεί το κλίμα αυτό, για τουλάχιστον έ-
ναν ακόμη χρόνο, δεδομένης κα της δια-
φαινόμενης επίλυσης των εμπορικών δι-
αμαχών. Ούτως ή άλλως τις κόντρες αυτές 
επικαλέστηκαν αρκετοί για να εξηγήσουν 
τη συρρίκνωση της εμπιστοσύνης και των 
επενδύσεων το προηγούμενο έτος, με πρώ-
τη και καλύτερη την Kristalina Georgieva, 
τη νέα διευθύντρια του ΔΝΤ η οποία υπο-
στήριξε πρόσφατα πως «η πτώση του ε-

μπορίου, οδήγησε σε μια συνολικά συγ-
χρονισμένη επιβράδυνση». Ωστόσο ανα-
μένεται πως μια διάψευση των προσδοκι-
ών για παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη 
το 2020 μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική 
διόρθωση τις χρηματιστηριακές αγορές. 

Σύμφωνα με αναλυτές, οι επενδυτές πρέ-
πει να εξετάσουν κατά πόσον οι χαμηλό-
τερες αποδόσεις των ομολόγων και η δη-
μοσιονομική τόνωση κατά το 2019 επιτρέ-
πουν μια ανάκαμψη και να ζυγίσουν το μέ-
γεθος αυτής, προς αποφυγήν απογοητεύ-
σεων. Την ίδια στιγμή στην Ελλάδα ο ΣΕΒ α-
νυπομονεί για μια επιτάχυνση του ρυθμού 
ανάπτυξης της χώρας μέσα στο 2020, τονί-
ζοντας πως «τα μέτρα οικονομικής πολιτι-
κής θα αρχίσουν να αποδίδουν καρπούς».

Alfa 
Σε πραγματικό ηγέτη αναδείχτηκε στον 
έγκριτο θεσμό True Leaders της ICAP, 
που επιβραβεύει τις πλέον αξιόλογες 
και δυναμικές ελληνικές επιχειρήσεις, 
η alfa, στα προϊόντα κατεψυγμένης 
ζύμης. Το βραβείο αυτό επαληθεύει το 
όραμα του ιδρυτή της, Αθ. Κουκουτάρη, 
ο οποίος δημιούργησε μια μικρή, 
παραδοσιακή οικογενειακή επιχείρηση 
και την μετέτρεψε σε σταθερό ηγέτη.

ΜacDonald’s
Η Premier Capital Hellas συνεχίζει την 
ανάπτυξη του δικτύου των εστιατορίων 
McDonald’s στην Ελλάδα, με ένα νέο 
εστιατόριο στο Μαρούσι, το οποίο άνοιξε 
στις 30 Δεκεμβρίου 2019 επί της 
λεωφόρου Κηφισίας 51. Πρόκειται για το 
25ο εστιατόριο McDonald’s της Premier 
Capital Hellas στην Ελλάδα. Η επένδυση 
ανήλθε σε 1,72 εκατ. ευρώ, ενώ σε αυτό 
απασχολούνται 50 εργαζόμενοι.

Στοίχημα που κρύβει 
ρίσκα η ανάκαμψη 

 Διάψευση των προσδοκιών οδηγεί σε διόρθωση 
 Επιτάχυνση ανάπτυξης στην Ελλάδα βλέπει ο ΣΕΒ
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
SATO Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦ. & ΣΠΙΤ. 0,0285 +18,75%

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. 0,2500 +14,68%

Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 0,4300 +11,40%

Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε.  0,2200 +10,00%

LOGISMOS INF. SYS. SOCIETE ANO 0,5500 +10,00%

ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. 0,0500 -16,67%

ΕΠΙΧ. ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. 0,2900 -8,23%

ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ 1,8400 -6,60%

ΟΡΓ/ΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝ. ΑΓ. ΠΟΔ/ΡΟΥ Α.Ε 11,3400 -6,28%

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. 0,6500 -5,80%

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 29,190.97 +0.55%
 NASDAQ Comp 9,318.06 +0.64%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3,774.14 +0.14%
Λονδίνο FTSE 100 7,609.81 -0.43%
Φρανκφούρτη DAX-30 13,429.43 -0.021%
Παρίσι CAC-40 6,039.03 +0.11%
Ζυρίχη  SMI 10,693.52 +0.21%
Τόκιο NIKKEI-225 23,933.13 +0.069%
 
Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα Επιτόκιο Τιμή Τελευταία 
      αλλαγή
FED Βασικό 1,75 30.10.2019 
EKT Βασικό 0,00 23.08.2018
 Καταθέσεων  - 0,50 12.09.2019
ΒΡΕΤΑΝΙΑ REPO RATE 0,75 08.08.2018
ΙΑΠΩΝΙΑ Overnight Call Rate -0,1 10.07.2018
ΕΛΒΕΤΙΑ  3M Libor (εύρος) 1,91 31.12.2019
Ζώνη Ευρώ EURIBOR-12M - 0,491 02.01.2020
 EURIBOR -1M - 0,491  02.01.2020
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Ποιοι αγρότες και έχοντες αγροτικό εισόδημα, 
δικαιούνται το αφορολόγητο κάθε χρόνο

Ο 
νόµος 417223.07.13 προσδιορίζει µετα-
ξύ άλλων το φορολογικό συντελεστή µε 
τον οποίο οι αγρότες φορολογούνται. Στο 
άρθρο 15 (όπως αυτό έχει τροποποιηθεί 

µε το άρθρο 112 §1 του νόµου 4387/16, ορίζεται ότι 
οι συντελεστές φορολογίας για τα εισοδήµατα που 
αποκτώνται από την 01.01.16 και µετά είναι οι εξής:

Αυτό σε απλά ελληνικά µεταφρά-
ζεται: Αν έχω καθαρό αγροτικό ει-
σόδηµα 10.000 ευρώ, θα πληρώ-
σω κύριο φόρο 10.000 ευρώ x 22% 
= 2.200 ευρώ, πλέον προκαταβο-
λή 100%. 

Σε περίπτωση που έχω αφορο-
λόγητο, τότε θα αφαιρεθεί ο φόρος 
που αντιστοιχεί στο αφορολόγητο 
µου και στη συνέχεια το υπόλοιπο 

ποσό θα είναι ο τελικός κύριος φόρος που θα κατα-
βάλλω. Στο παράδειγµά µας, ένας έγγαµος αγρότης 
εφόσον δικαιούται το αφορολόγητο, χωρίς παιδιά, θα 
του αφαιρεθεί το ποσό των 1.900 ευρώ και θα πλη-
ρώσει: 2.200 - 1.900 ευρώ = 300 + 300 ευρώ (100% 
προκαταβολή) = 600 ευρώ τελικό καταβλητέο ποσό.

Στο έντυπο Ε-1 των φορολογικών δηλώσεων, έχει 
προστεθεί από το φορολογικό έτος 2016  ο κωδικός 
037/038, ο οποίος προσδιορίζει ποιος είναι κατά κύ-
ριο επάγγελµα αγρότης και ποιος όχι. Ανάλογα µε 
το ποιος είναι ή όχι κατ’ επάγγελµα αγρότης, ο κω-
δικός αυτός είναι τσεκαρισµένος αυτόµατα από το 

taxis, προσδιορίζοντας έτσι το τε-
λικό ποσό φόρου προς καταβολή.

Τον κωδικό αυτό δεν µπορεί κα-
νείς να τον «πειράξει», γιατί έρχε-
ται προσυµπληρωµένος απευθεί-

ας από το σύστηµα. Τα δεδοµένα που χρησιµοποιεί 
το taxis, τα έχει αντλήσει από το υπουργείο Αγροτι-
κής Ανάπτυξης. 

ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΟΙΚΙΛΕΙ ΑΠΟ ΕΤΟΣ ΣΕ ΕΤΟΣ
∆ιαπιστώνουµε ότι κάθε χρόνο υπάρχουν διαφο-

ρές στην εκκαθάριση, σε σχέση µε την προηγούµε-
νη χρονιά και είναι λογικό αφού, το αποτέλεσµα ποι-
κίλει από έτος σε έτος. Κατ’ επέκταση, κρίνεται κάθε 
χρόνο αν κάποιος είναι ή όχι κατ’ επάγγελµα αγρό-
της. Για παράδειγµα, συνταξιούχος του ΙΚΑ µε εισό-
δηµα από συντάξεις 5.000 ευρώ και καθαρό εισόδη-
µα από αγροτική δραστηριότητα 6.000 ευρώ, θα πε-
ρίµενε ενδεχοµένως να έχει αφορολόγητο και για το 
αγροτικό του εισόδηµα. 

∆υστυχώς δεν έχει το αφορολόγητο διότι δεν εί-
ναι ασφαλισµένος στον ΟΓΑ (κανείς συνταξιούχος, 
σε κανένα ασφαλιστικό φορέα, δεν είναι ασφαλι-
σµένος). Έτσι, ο άνθρωπος αυτός στο παράδειγµά 
µας, θα έχει αφορολόγητο µόνο για το ποσό από τις 
συντάξεις, ενώ για το αγροτικό του εισόδηµα θα φο-

ρολογηθεί από το πρώτο ευρώ µε συντελεστή 22%.
Έστω ότι τα ίδια εισοδήµατα τα έχει ένας συνταξι-

ούχος του ΟΓΑ. Στην περίπτωση αυτή, ο συνταξιού-
χος του ΟΓΑ θα τύχει του αφορολόγητου καθώς, οι 
συνταξιούχοι του ΟΓΑ κατ’ εξαίρεση θεωρούνται εν 
δυνάµει ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ, εποµένως θα τύχει 
του αφορολογήτου και θα πληρώσει λιγότερο φόρο.

Τα στοιχεία αυτά ανανεώνονται σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα, έως και κάθε 10-15 ηµέρες. Έτσι, αν κά-
ποιος δεν ήταν κατά κύριο επάγγελµα αγρότης του 
2018 και έγινε το 2019, θα εµφανιστεί στο σύστηµα 
τσεκαρισµένος ο κωδικός 037 µε αποτέλεσµα να τύ-
χει του αφορολόγητου, σε αντίθεση µε το προηγού-
µενο έτος που δεν είχε αφορολόγητο.

Στις περιπτώσεις αυτές, θα πρέπει ο φορολογού-
µενος να ελέγξει αν πληροί τα κριτήρια του κατ’ ε-
πάγγελµα αγρότη. Θα απευθυνθεί στα κατά τόπους 
ΚΕΠΠΥΕΛ να ενηµερωθεί και σε περίπτωση που δεν 
φαίνεται, να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες να φα-
νεί ως κατ’ επάγγελµα αγρότης. 

ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Εφόσον όλα έχουν γίνει καλώς, µερικές ηµέρες 

µετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, θα 
µπορεί αυτό να εµφανιστεί στο Ε1 του φορολογου-
µένου και να τύχει του αφορολογήτου. Αν αυτό συµ-
βεί τις τελευταίες ηµέρες των φορολογικών δηλώσε-
ων, τότε η δήλωση θα υποβληθεί χωρίς κλικαρισµέ-
νο τον κωδικό 037 και όταν (πιθανόν µετά τη λήξη 
της προθεσµίας υποβολής) ενηµερωθεί το σύστηµα 
από το ΥΠΑΑΤ, θα γίνει τροποποιητική δήλωση για 
να µειωθεί ο φόρος.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν πάτε στο λογιστή σας, πρέπει να πε-
ράσετε από το γραφείο το οποίο σας συνέταξε τη δή-
λωση ΟΣ∆Ε. Εκεί θα ζητήσετε να σας εκτυπώσουν 
την κατάσταση δηµοσιοποίησης πληρωµών, στην 
οποία αποτυπώνονται όλες οι επιδοτήσεις που α-
φορούν το έτος και έχουν καταβληθεί µέχρι και την 
ηµέρα που είστε εκεί. Την κατάσταση αυτή θα την 
προσκοµίσετε στο λογιστή σας, για να ολοκληρώσει 
την καταγραφή των φορολογητέων επιδοτήσεων.

Κατ’ επάγγελµα
Από χρόνο σε χρόνο 

κρίνεται αν κάποιος είναι 
ή όχι κατ’ επάγγελµα 

αγρότης

ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ
& ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜ. 
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

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

«Κατάσταση ∆ηµοσιοποίησης 
Πληρωµών»

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ επανέφερε τη 
δυνατότητα εκτύπωσης της 

κατάστασης δηµοσιοποίησης 
πληρωµών, µε τους κωδικούς taxis. 

Μπορείτε να εισέρχεστε και να 
ελέγχετε τις εισπραχθείσες 

επιδοτήσεις.

Οι κωδικοί 037/038 δεν 
συµπληρώνονται απο το λογιστή

Εάν διαπιστωθεί ότι ένας κατ’ επάγγελµα αγρότης 
δεν είναι στη δήλωση του τσεκαρισµένος ο 
ανωτέρω κωδικός που προσδιορίζει την ύπαρξη 
του αφορολόγητου, µπορεί: ή να ελέγξει πρώτα τα 
προηγούµενα στοιχεία, ή να εκκαθαριστεί µε τα 
όποια ποσά φόρου προκύπτουν και στη συνέχεια, 
αφού επισκεφθεί το ΚΕΠΠΥΕΛ, να υποβληθεί 
τροποποιητική και να γίνει νέα εκκαθάριση µε 
υπολογισµό του αφορολόγητου. 

Εισόδηµα (Μισθοί, Συντάξεις, 
Επιχειρηµατική ∆ραστηριότητα, 

Αγροτική δραστηριότητα) 
σε ευρώ

Φορ. Συντελεστής

0 - 20.000 22%

20.001 - 30.000 29%

30.001 - 40.000 37%

40.001 - 45%





ΑΓΡΟΤΗΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

11η απονομή βραβείων  
«Αγρότης της Χρονιάς»   

από την εφημερίδα  
Agrenda

Σάββατο 25 Ιανουαρίου,   
στο Grand Serai  

στα Γιάννενα

Όλα είναι έτοιμα για τη μεγάλη ετήσια γιορτή 

του «Αγρότη της Χρονιάς». 

Τα βραβεία θεσμός που έχει καθιερώσει εδώ και χρόνια 

η εφημερίδα Agrenda, αναδεικνύοντας την απονομή 

τους σε ημέρα γιορτής για όλους τους αγρότες, συνδέονται 

φέτος με την Ήπειρο, την ιστορική πόλη των Ιωαννίνων 

και το φιλόξενο ξενοδοχείο Grand Serai. Η ολοήμερη 

εκδήλωση συζητήσεων και απονομής των βραβείων έχει 

προγραμματισθεί για το Σάββατο 25 Ιανουαρίου στις 10 

το πρωί στο μεγάλο συνεδριακό κέντρο του ξενοδοχείου.  

Σε έναν τόπο άρρηκτα δεμένο με την κτηνοτροφία αλλά και με 

ζωηρές αναφορές στην αμπελουργία και τη μελισσοκομία, ο 

«Αγρότης της Χρονιάς» έρχεται να ξεδιπλώσει τις αρετές της 

εγχώριας παραγωγής και να αναδείξει λαμπρά παραδείγματα 

πρωταγωνιστών του αγροτικού γίγνεσθαι. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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Περιβάλλον 
Αγροτικής 
Παραγωγής

ΠΡΟΣΈΛΈΥΣΗ - ΈΓΓΡΑΦΈΣ

10:30 π.μ . 
ΈΝΑΡΞΗ ΗΜΈΡΊΔΑΣ

9:30 - 10:00 π.μ.

Η κατανόηση των συνθηκών, 
εντός των οποίων λαμβάνει 
χώρα η ανάπτυξη της 
αγροτικής δραστηριότητας, 
συνιστά κρίσιμη παράμετρο 
για πετυχημένη πορεία 
στο αγροτικό επάγγελμα.       

Κώστας Σκρέκας 
Υφυπουργός  

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων  

Χαράλαμπος Κασίμης 
Πρώην Γεν. Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής 

& ∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων

Αλέξανδρος Καχριμάνης 
Περιφερειάρχης Ηπείρου   

Δημήτρης Οικονόμου 
Επικεφαλής Γενικής ∆ιεύθυνσης  

Small Business Segment, Eurobank

Ανδρέας Δημητρίου 
Πρόεδρος ΑΠΣΙ ΠΙΝ∆ΟΣ

Θεόδωρος Νιτσιάκος 
(1944-2020)

Γιάννης Πανάγος 
Εκδότης – ∆ιευθυντής, εφημερίδα Agrenda

11:00 π.μ.

ΔΊΑΛΈΊΜΜΑ  13:00 - 13:45 μ.μ.
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Γάλα-Φέτα 
Εμπειρία 
Αγορών 

Η συνεργασία σε όλο το 
φάσμα της αλυσίδας αξίας  

αποτελεί τον καλύτερο 
σύμβουλο, ειδικά σε 

προϊόντα ΠΟΠ, όπως η Φέτα. 
Αναγκαία είναι, επίσης, 

η γνώση γύρω από τη 
λειτουργία των αγορών και 

η γρήγορη προσαρμογή στα 
νέα δεδομένα.   

Giuseppe Pulina 
Καθηγητής Υγείας των Ζώων,  
Πανεπιστήμιο του Sassari (Σαρδηνία)  

Χρήστος Αποστολόπουλος 
Πρόεδρος Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών 
Γαλακτοκομικών Προϊόντων

Κώστας Καράλης 
Πρόεδρος Βιομηχανίας Γάλακτος Ηπείρου  
Καράλης Α.Ε   

Μιχάλης Παναγιωτάκης 
Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύμβουλος, ∆Ω∆ΩΝΗ Α.Ε 

Νίκος Δημόπουλος 
Πρόεδρος Συλλόγου Κτηνοτρόφων Ν. Καβάλας

Γιάννης Δεκόλης 
Πρόεδρος Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων

12:00 μ.μ.
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Κλαδικές 
Δράσεις 
Επιτυχίας 
Μέλι, κρασί, ακτινίδια 
και αρωµατικά φυτά, 
έχουν δώσει τα τελευταία 
χρόνια αρκετά καλά 
παραδείγµατα πετυχηµένης 
δραστηριότητας στον 
αγροτικό χώρο.   

15:00 µ.µ.

Ανδρέας Θρασυβούλου
Οµότιµος Καθηγητής ΑΠΘ

Αναστάσιος Ποντίκης
Πρόεδρος Μελισσοκοµικού Συλλόγου Ιωαννίνων

Βαγγέλης Αργύρης
Πρόεδρος ΖΟΙΝΟΣ Α.Ε.

Σωτήρης Ιωάννου 
Πρόεδρος, Κατώγι Αβέρωφ

∆ηµήτρης Μανώσης
Πρόεδρος, ΖΕΥΣ Ακτινίδια Α.Ε. 

Καλλιόπη Σεµερτζίδου
Παραγωγός Αρωµατικών Φυτών
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ΣΑΒΒΑΤΟ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

25HOTEL
GRAND SERAI

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 10.00 π.μ.

AgroNews.gr

ΜΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ - ΜΗΤΣΙΟΛΙΔΗΣ Α.Ε
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Η εφημερίδα Agrenda και η Οργανωτική Επιτροπή του θεσμού «Aγρότης της Χρονιάς» σας προσκαλούν στην τελετή απονομής των Βραβείων 2020. 

Η διοργάνωση αναδεικνύει πρόσωπα και πρωτοβουλίες με σύγχρονη επιχειρηματική αντίληψη, 

ζωηρή παρουσία και συνεισφορά στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής και δράση για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο.

Η παρουσία σας θα μας δώσει ιδιαίτερη χαρά.
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Τεχνολογία 
Εισροές 
Ασφάλιση
Φορολογία 
Η βιωσιµότητα στον τοµέα 

της αγροτικής παραγωγής 

είναι συνάρτηση της προόδου 

στον τεχνολογικό τοµέα, του 

επιπέδου εισροών και της 

κάλυψης των ασφαλιστικών 

κινδύνων µε τους οποίους  

βρίσκονται συχνά αντιµέτωπες 

οι αγροτικές εκµεταλλεύσεις.    

John-Campbell Martin 
Παραγωγός, Ιρλανδία 

Θωµάς Κουτσουπιάς
Πρόεδρος ΕΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Χριστόδουλος Μποζατζίδης
∆ιευθύνων Σύµβουλος, Agrotech SA  

Έφη Κοκορέλη
Επικεφαλής Κλάδου Αγροτικών Ασφαλίσεων, 

Ιnteramerican

Νίκος Κυριακίδης
Εµπορικός ∆ιευθυντής, Yara Hellas

Αθανάσιος Γκέρτσης
Καθηγητής, Perrotis College

Γιώργος Παπαδηµητρίου
Φοροτεχνικός, Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο.Κ., ΓΕ.Ο.Φ.ΙΝ.

14:00 µ.µ.
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 
ΕΛΕΝΗ ∆ΟΥΣΚΑ

Ο ΣΠΕΛ µέσα από όλες του τις δράσεις 
που πραγµατοποίησε το 2019, επικε-
ντρώνεται στην ανάδειξη του καθορι-
στικού ρόλου των λιπασµάτων στην α-
γροδιατροφική αλυσίδα. Το λίπασµα, 
ως τροφή της τροφή µας, εξασφαλί-
ζει την επάρκεια και την ποιότητα των 
τροφίµων. Η σύνδεσή του µε το τελι-
κό προϊόν της καλλιεργητικής διαδι-
κασίας δηλαδή το τρόφιµο, προσαρ-
µοσµένο στις ανάγκες του σύγχρονου 
καταναλωτή αποτελεί βασική προτε-

ραιότητα του κλάδου των λιπασµάτων.
Συγκεκριµένα µια από τις πρωτο-

βουλίες που ανέπτυξε το 2019 που 
ακόµη δεν έχει δηµοσιευτεί, σύµφω-
να µε τον Πρόεδρο του ΣΠΕΛ κ. Κου-
τσούγερα Νίκου, ήταν µια έρευνα µε 
τη µορφή ερωτηµατολογίου, όπου 
συµµετείχαν περισσότερα από 100 
στελέχη των µελών του. «Πρόκειται 
για την 1η έρευνα που πραγµατοποι-
είται σε τέτοιο επίπεδο και περιελάβα-
νε περισσότερες από 150 ερωτήσεις, 
µε σκοπό να αποτυπώσει τις απόψεις 
των µελών του ΣΠΕΛ για την Ελληνι-
κή Γεωργία και του Κλάδου των Λι-
πασµάτων σήµερα άλλα και έως το 
2030. Η ανταπόκριση των µελών του 
ΣΠΕΛ ήταν εντυπωσιακή, ενώ τα α-
ποτελέσµατα της έρευνας, που ανα-
µένονται να παρουσιαστούν αναλυ-
τικά το επόµενο διάστηµα, θα αποτε-
λέσουν πυξίδα για τη διαµόρφωση 
της στρατηγικής του ΣΠΕΛ τα επόµε-
να χρόνια και αντικείµενο συζήτησης 
όλων των εµπλεκοµένων στην αγρο-
διατροφική αλυσίδα.»

Συγκεκριµένα κάποια ενδεικτικά 
συµπεράσµατα της έρευνας
του ΣΠΕΛ: 

Ο κλάδος των λιπασµάτων πιστεύ-

ει στην ανάπτυξη της ελληνικής γε-
ωργίας έως το 2030, δηλαδή πιστεύ-
ει ότι θα αυξηθούν τόσο οι αποδό-
σεις των καλλιεργειών όσο και ποιο-
τικά χαρακτηριστικά των παραγόµε-
νων αγροτικών προϊόντων.  Αναλύ-
οντας τους τρόπους που θα επιτευ-
χθούν οι παραπάνω στόχοι το σύ-
νολο των ερωτηθέντων αξιολόγη-
σε ως βασικές προϋποθέσεις την  η-
λικιακή ανανέωση του πληθυσµού, 
την υιοθέτηση νέων τρόπων παρα-
γωγής και την εφαρµογή περισσό-
τερης γνώσης στο χωράφι. 

Ωστόσο, σύσσωµος ο κλάδος των 
λιπασµάτων υποστηρίζει ότι παρατη-
ρείται συστηµατική υπολίπανση στη 
χώρα, µε αποτέλεσµα αυτή η συνε-
χής µείωση της χρήσης λιπασµά-
των να εµφανίζει σοβαρό αντίκτυ-
πο στην ελληνική γεωργία. Αξιολο-
γώντας το βαθµό µείωσης της χρή-
σης λιπασµάτων ανά καλλιέργεια, 
οι συµµετέχοντες στην έρευνα υπο-
στήριξαν ότι η µεγαλύτερη µείωση 
εντοπίζεται στα σιτηρά, το καλαµπό-
κι, το βαµβάκι και τις ελιές.

«Είναι προφανές ότι αυτές οι συν-
θήκες, όπως διαµορφώνονται, θα  
έχουν ως αποτέλεσµα στο άµεσο 
µέλλον να µειώσουν την αειφορι-
κή δυναµική του εδάφους επηρεά-
ζοντας αρνητικά την παραγωγικό-
τητα των εδαφών µας. Συνεπώς εί-
ναι αναγκαίο, στο πλαίσιο της αει-
φορικής και πράσινης ανάπτυξης, 
πέρα από τις πρωτοβουλίες που ανα-
πτύσσει ο ΣΠΕΛ να διαµορφωθούν 
εκείνες οι πολιτικές και οι στρατηγι-
κές που θα ενισχύσουν τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά των εδαφικών µας 
πόρων.», σηµείωσε ο πρόεδρος του 
ΣΠΕΛ, κ. Κουτσούγερας.

Παράλληλα τα µέλη του ΣΠΕΛ που 
συµµετείχαν στην έρευνα θεωρούν 
οτι υπάρχει σοβαρό κενό γνώσης 
των αγροτών και των κέντρων λή-
ψης αποφάσεων για την αξία της 
θρέψης των καλλιεργειών στην αύ-
ξηση των αποδόσεων και των ποιο-
τικών χαρακτηριστικών των παρα-
γόµενων αγροτικών προϊόντων, κα-
θώς και στη βελτίωση της γονιµότη-

Προτεραιότητα
Η βασικότερη προτεραιότητα 
του κλάδου των λιπασµάτων 
θα πρέπει να είναι η σύνδεση 
της λίπανσης µε την αύξηση 
της προσόδου του αγρότη

Έντονη κινητικότητα σε επίπεδο συνεργασιών, όπου η σύνδεση 
του κλάδου των λιπασµάτων µε την ακαδηµαϊκή και ερευνητική 
κοινότητα της χώρας, καθώς και µε τη βιοµηχανία της µεταποίη-
σης θα ενισχυθεί έντονα, διαβλέπει ο πρόεδρος του Συνδέσµου 
Παραγωγών και Εµπόρων Λιπασµάτων (ΣΠΕΛ), Νίκος Κουτσούγε-
ρας. Σύµφωνα µε τον πρόεδρο του ΣΠΕΛ είναι γεγονός ότι ο κλά-
δος µετασχηµατίζεται και σε βάθος δεκαετίας οι εταιρείες θρέψης 
αναµένεται να εµπλακούν παράλληλα πιο έντονα και στον τοµέα 
της συµβουλευτικής όσον αφορά τη θρέψη των καλλιεργειών. Πα-
ράλληλα, ο κ. Κουτσούγερας, παρουσιάζει µέσα από την Agrenda 
για πρώτη φορά ορισµένα από τα αποτελέσµατα µεγάλης έρευνας 
όπου συµµετείχαν στελέχη µελών του ΣΠΕΛ που καταγράφουν 
την άποψή τους σχετικά µε την ελληνική γεωργία και τον κλάδο 
των λιπασµάτων. Όσον αφορά την παρουσία του Συνδέσµου στην 
28η έκθεση Agrotica, ο πρόεδρος, υπόσχεται κάτι το διαφορετικό.

Προγράμματα θρέψης 
σε συνεργασία με τη 
βιομηχανία τροφίμων   
Μετασχηματισμό του κλάδου λίπανσης προβλέπει ο πρόεδρος ΣΠΕΛ 

Νίκος Κουτσούγερας 
Πρόεδρος Συνδέσµου Παραγωγών και Εµπόρων Λιπασµάτων 
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τας των εδαφών. Η αύξηση των ενη-
µερωτικών δράσεων και των εκπαι-
δευτικών προγραµµάτων αποτυπώ-
θηκε ως βασικό εργαλείο για την α-
ντιστροφή αυτής της έλλειψης. 

Το σύνολο των δράσεων του ΣΠΕΛ, 
στοχεύει στην ανάδειξη του ρόλου 
των λιπασµάτων στην παραγωγή 
προϊόντων υψηλής διατροφικής α-
ξίας. Σίγουρα η µελέτη αυτή µας δί-
νει την ώθηση να συνεχίσουµε πιο 
δυναµικά και να εντατικοποιήσου-
µε τις προσπάθειες µας. 

Αντίστοιχα, η έρευνα αναδεικνύ-
ει ότι αναµένονται σηµαντικές αλ-
λαγές από τον κλάδο των λιπασµά-
των έως το 2030. Οι συµµετέχοντες 
στην έρευνα υποστήριξαν ότι θα α-
ναπτυχθούν νέες λύσεις, προγράµ-
µατα και προϊόντα θρέψης από τον 
κλάδο, που θα αυξάνουν την απο-
δοτικότητα της λίπανσης. Επίσης, 
µέσα στις βασικές αλλαγές που α-
ναµένουν οι εµπλεκόµενοι στον 
κλάδο της λίπανσης έως το 2030 
είναι ότι οι εταιρείες λιπασµάτων 
θα εµπλακούν ακόµη πιο έντονα 
και σε συµβουλευτικές υπηρεσίες 
όσον αφορά τη θρέψη των καλλι-
εργειών, καθώς και θα αυξηθούν 
οι επενδύσεις στην έρευνα και α-
νάπτυξη. Αντίστοιχα έντονη κινη-
τικότητα αναµένεται και σε επίπε-
δο συνεργασιών, όπου η σύνδεση 
του κλάδου των λιπασµάτων µε την 
ακαδηµαϊκή και ερευνητική κοινό-
τητα της χώρας, καθώς και µε τη βι-
οµηχανία της µεταποίησης θα ενι-
σχυθούν έντονα. 

Είναι γεγονός ότι ο κλάδος των 
λιπασµάτων το τελευταίο διάστηµα 
µετασχηµατίζεται και αναδεικνύεται 
ακόµη και από αυτή την έρευνα ότι 
υπάρχει µια έντονη δυναµική, υπο-
στηρίζει ο κ. Κουτσούγερας. Ο κλά-
δος των λιπασµάτων, επενδύοντας 
στην έρευνα και στην καινοτοµία, κι-
νείται προς την κατεύθυνση της ολι-
στικής και ολοκληρωµένης προσέγ-
γισης της θρέψης των φυτών, ανα-
πτύσσοντας αειφορικές λύσεις µε 
βάση την επιστηµονική γνώση και 
την πρακτική εµπειρία.

Ένα άλλο βασικό συµπέρασµα 
που προέκυψε από τη µελέτη ήταν 
ότι στην πλειοψηφία τους τα στελέ-
χη του κλάδου των λιπασµάτων υ-
ποστήριξαν ότι η βασικότερη προτε-
ραιότητα του κλάδου των λιπασµά-
των έως το 2030 θα πρέπει να είναι 
η σύνδεση της λίπανσης των καλλι-
εργειών µε την αύξηση της προσό-
δου του Έλληνα αγρότη. 

«Οι βασικές αρχές της ορθολο-
γικής λίπανσης, οι σχέσεις αλλη-
λεπίδρασης των θρεπτικών στοι-
χείων στο σύστηµα έδαφος- φυ-
τό, η επίδραση των µικροβιακών 
κοινοτήτων, το δυναµικό παραγω-
γής των καλλιεργειών, σε συνδυ-
ασµό µε τα νέα τεχνολογικά ερ-
γαλεία και τις βέλτιστες αγρονο-
µικές πρακτικές είναι απαραίτητο 
να αποκωδικοποιηθούν, να συν-
δυαστούν και να εφαρµοστούν 
σε τοπικό επίπεδο και όλα αυτά 
έχουν έναν αποδέκτη- την ενίσχυ-
ση του Έλληνα Αγρότη», σύµφω-
να µε τον κ. Κουτσούγερα. 

«Τα αποτελέσµατα αυτής της έρευ-
νας αντιπροσωπεύουν τις απόψεις 
του κλάδου µας, αλλά είναι µόνο η 
αρχή. Το επόµενο διάστηµα  το ερω-
τηµατολόγιο θα διανεµηθεί ευρύτε-
ρα και θα καταγράψει τις απόψεις ό-
λων όσων εµπλεκόµαστε στην αλυ-
σίδα της αγροδιατροφής.»

Ο κλάδος των λιπασµάτων της 
χώρας µας έχει ήδη προσανατολι-
στεί στη δηµιουργία αξίας του τελι-
κού προϊόντος της γεωργικής πα-
ραγωγής, του τροφίµου. Η αύξη-
ση της αποτελεσµατικότητας της 
λίπανσης, ο περιορισµός των απω-
λειών και η προστασία των εδαφι-
κών πόρων  µπορεί να επιτευχθεί 
µε εφαρµογή της γνώσης που έχει 
αναπτυχθεί από την επιστήµη της 
θρέψης φυτών και τον κλάδο των 
λιπασµάτων. Όλα αυτά τα θέµατα, 
αλλά και όλες οι εξελίξεις που α-
ναπτύσσονται στον κλάδο µας θα 
έχουµε την ευκαιρία να τα συζητή-
σουµε στην Agrotica 2020, όπου ως 
ΣΠΕΛ συµµετέχουµε µε Περίπτερο 
στο Κ. Ι. Βελλίδης, Stand 10A, ανέ-

φερε ο Πρόεδρος του ΣΠΕΛ.
Παράλληλα ο ΣΠΕΛ θα πραγµα-

τοποιήσει ηµερίδα µε θέµα: «Θρέψη 
Φυτών: Αυξάνοντας την αξία της πα-
ραγωγής και του τροφίµου» το Σάβ-
βατο 1 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 
1.30-4.30µ.µ. στην αίθουσα OLYMPIAS 
του Συνεδριακού Κέντρου «Σ.Κ. Ι. 
Βελλίδης» της ∆ΕΘ -HELEXPO A.E. 
Μέσα από δυο ενότητες, µια για τις 
µεγάλες καλλιέργειες και µια για τα 
καρποφόρα δέντρα 10 προσκεκλη-
µένοι οµιλητές θα προσεγγίσουν τις  
σύγχρονες ανάγκες που καλείται να 
αντιµετωπίσει η ελληνική γεωργία 
και θα τοποθετηθούν για τον καθο-
ριστικό ρόλο των λιπασµάτων στην 
αύξηση της αξίας της παραγωγής.

Ο ΣΠΕΛ έχει µια παράδοση να δι-
οργανώνει Ηµερίδες στην Agrotica. 
Φέτος όµως η ηµερίδα µας θα έχει 
διαφορετικά χαρακτηριστικά. Η Η-
µερίδα θα πλαισιωθεί από εκπρο-
σώπους της ακαδηµαϊκής/ερευνη-
τικής κοινότητας της χώρας, αλλά 
και από εκπροσώπους της βιοµη-
χανίας του τροφίµου. 

Στόχος µας είναι η ανάδειξη της δι-
ασύνδεσης της θρέψης των φυτών µε 
την αλυσίδα παραγωγής  τροφίµων. 

Οι προσκεκληµένοι µας από τη βι-
οµηχανία της µεταποίησης, αλλά και 
οι εκπρόσωποι της ακαδηµαϊκής/ε-
ρευνητικής κοινότητας της χώρας θα 
αναλύσουν πώς η θρέψη των καλ-
λιεργειών µπορεί να αυξήσει τη δι-
ατροφική αξία των παραγόµενων α-
γροτικών προϊόντων, σε επίπεδο πο-
σότητας και ποιότητας. 

Είναι αναγκαίο να δηµιουργηθεί 
ένας οδικός χάρτης που θα συνδυ-
άζει τις ανάγκες της αγοράς, της βι-
οµηχανίας τροφίµου και τις περι-
βαλλοντικές προκλήσεις µε το συγ-
χρονισµό της παροχής των θρεπτι-
κών στοιχείων σύµφωνα µε τις ανά-
γκες θρέψης της καλλιέργειας, στο 
πλαίσιο της ποικιλοµορφίας των ε-
δαφών και των έντονων καιρικών µε-
ταβολών λόγω κλιµατικής αλλαγής. 
Η εξίσωση δεν είναι εύκολη, αλλά ο 
κλάδος των λιπασµάτων αναµένεται 
να συµβάλει καθοριστικά! 

Υπολίπανση
 Η µεγαλύτερη µείωση στη 
λίπανση εντοπίζεται στα 

σιτηρά, το καλαµπόκι, το βαµ-
βάκι και τις ελιές σύµφωνα 

µε την έρευνα
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Νέο brand σπόρων για σνακ 
εγκαινιάζει η Rijk Zwaan

 Πρώτη παρουσίαση του σήματος SN! BS στη φετινή Fruit Logistica
 Τοματίνια, πιπεριές, καρότα, ραπανάκι, σέλινο κ.α στη νέα γκάμα

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.grr

Μια σειρά από σπόρων για σνακς λαχανικών ε-
τοιµάζεται να παρουσιάσει η ολλανδική εται-
ρεία Rijk Zwaan, υπό την επωνυµία SN! BS στη 
Fruit Logistica τον επόµενο µήνα στο Βερολίνο. 
Η Rijk Zwaan ανέπτυξε τη νέα ιδέα σε συνεργα-
σία µε την ολλανδική αλυσίδα πώλησης κηπευ-
τικών Jumbo, The Greenery και έναν αριθµό βιο-
καλλιεργητών. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις της εται-
ρείας, η κατηγορία των λαχανικών µικρότερου 
µεγέθους, γνωρίζουν µεγάλη ζήτηση το τελευ-
ταίο διάστηµα, ενώ τα σνακς συνιστούν σταθε-
ρά πεδίο ανάπτυξης στην βιοµηχανία τροφίµου. 

«Με την SN! BS, ελπίζουµε να εµπνεύσουµε 
τους εµπόρους σε όλο τον κόσµο για να ανα-
πτύξουν περαιτέρω την κατηγορία σνακ. Έχου-
µε πολλές ιδέες για την προσφορά προϊόντων 
και για τις προοπτικές µιας δηµιουργικής συ-
σκευασίας και είµαστε πρόθυµοι να τις µοιρα-
στούµε στο πλαίσιο της εκδήλωσης του Βερολί-

νου», δηλώνει ο Jan Doldersum, ∆ιευθυντής Α-
λυσίδας & Λιανικής της εταιρείας. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι όλο και περισσότεροι 
καταναλωτές επιλέγουν έναν υγιεινό τρόπο ζω-
ής και αυτό περιλαµβάνει την ενσωµάτωση υγι-
εινών σνακ καθ’ όλη την διάρκεια της ηµέρας. 
Αυτή η τάση ήταν που ενέπνευσε τον Rijk Zwaan 
να αναπτύξει ένα εµπορικό σήµα ειδικά για την 
αυξανόµενη γκάµα των σνακ.

«Στις ώριµες αγορές όπως η ∆υτική Ευρώπη 
και οι ΗΠΑ, η SN! BS µπορεί να ενθαρρύνει τους 
λιανοπωλητές να διευρύνουν και να εµβαθύνουν 
την κατηγορία των υγιεινών σνακ. Εν τω µετα-
ξύ, οι λιανοπωλητές σε αναδυόµενες αγορές ό-
πως η Βραζιλία, η Νότια Αφρική, η Μέση Ανα-
τολή και η Κίνα αναζητούν µια ολοκληρωµένη 
λύση για την κατηγορία σνακ» συνεχίζει ο ίδιος. 
Στη γκάµα της εταιρείας περιλαµβάνονται από 
τα πλέον γνωστά λαχανικά σνακ όπως τα τοµα-
τίνια, οι πιπεριές και τα καρότα σε µικρή «έκδο-
ση» έως πιο ασυνήθιστες επιλογές όπως το ρα-
πανάκι, το σέλινο ή το κουνουπίδι.

∆ιπλασιασµό των παγκόσµιων πωλήσεων στέ-
βιας σε 736 εκατ. ευρώ έως το 2024 δείχνει µε-
λέτη της συµβουλευτικής εταιρείας Research and 
Markets, µε τον ελληνικό συνεταιρισµό Stevia 
Hellas µέσα σε αυτό το θετικό  µοµέντουµ να 
στοχεύει σε περαιτέρω ανάπτυξη.

Εκτενές αφιέρωµα στην ελληνική στέβια που πα-
ράγεται στην περιοχή της Λαµίας πραγµατοποίη-
σε το BBC και στο εγχείρηµα πριν από εφτά χρό-
νια µιας οµάδας Ελλήνων αγροτών που σταµάτη-
σε να καλλιεργεί καπνό και προχώρησε σε µια και-
νούρια εναλλακτική καλλιέργεια ζάχαρης, τη στέ-
βια.  Όπως αναφέρει στο BBC, o διευθύνων  σύµ-
βουλος του συνεταιρισµού Stevia Hellas,  Χρήστος 

Σταµάτης «Τα επόµενα σχέδια είναι να δηµιουργή-
σουµε µια αλυσίδα προµήθειας στέβια µε τις Με-
σογειακές χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία η Γαλ-
λία ή η Πορτογαλία». 

Τα φυτά στέβια που καλλιεργεί ο συνεταιρισµός 
στέλνονται τώρα στη Γαλλία για επεξεργασία, ε-
νώ µια δεύτερη µονάδα επεξεργασίας πρόκειται 
να ανοίξει στα Βαλκάνια τα επόµενα δύο χρόνια.

Ο Andrew Ohmes, πρόεδρος του εµπορικού τµή-
µατος του ∆ιεθνούς Συµβουλίου της Στέβια παρα-
δέχεται ωστόσο στο BBC ότι η στέβια είναι ακόµη 
νέα στην αγορά, αλλά η κατανάλωσή της θα αυ-
ξάνεται όσο οι καταναλωτές περιορίζουν την πο-
σότητα ζάχαρης στην διατροφή τους.

Αλυσίδα προμήθειας με τις χώρες του Νότου 
στα σχέδια του συνεταιρισμού Stevia Hellas

Λύσεις βιωσιµότητας 
ψάχνει η Μαλαµατίνα

Σε  κρίσιµη καµπή βρίσκεται η ιστορική 
οινοποιία Μαλαµατίνα, µε τη διοίκηση της 

να υλοποιεί από τον Αύγουστο του 2018 το 
σχέδιο αναδιάρθρωσης που εκπόνησαν οι 
πιστώτριες τράπεζες, και να καλείται να βρει λύση 
στο οικονοµικό αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει. 
Η εταιρεία έχει βάλει πωλητήριο θυγατρική της 
εταιρεία εµφιαλωµένου νερού ∆ουµπιά, για την 
οποία καταγράφεται ενδιαφέρον τόσο από 
ελληνικές όσο και από ξένες εταιρείες. 

Ρεκόρ ελληνικών επιχειρηµατικών 
συµµετοχών στο Chivas Venture 
Με ρεκόρ συµµετοχών έκλεισε φέτος o 
παγκόσµιος διαγωνισµός κοινωνικής 
επιχειρηµατικότητας Chivas Venture στην 
Ελλάδα. Περισσότερες από 70 ελληνικές 
κοινωνικές startups υπέβαλαν τη συµµετοχή 
τους στο Chivas Venture.  Οι τέσσερις φιναλίστ 
ελληνικές εταιρείες είναι οι: 100Mentors, 
AccessLab, Hammoho, Serg Technologies.

Χρονιά εθελοντισµού το 2019
για τη Mondelez στην Ελλάδα
Χρονιά εθελοντισµού και φιλανθρωπίας ήταν και 
το 2019 για τη Mondelez  και τους εργαζόµενους 
της στην Ελλάδα. Με πάνω από 240 ώρες 
εθελοντικής προσφοράς το 2019, οι εργαζόµενοι 
της Mondelez  συµµετείχαν σε εθελοντικές 
δράσεις, σε ώρες εργασίας, που αποσκοπούσαν 
στην έµπρακτη στήριξη οργανώσεων που 
επικεντρώνονται στη φροντίδα των παιδιών.

Ο J.Doldersum, 
διευθυντής 
Αλυσίδας και 
Λιανικής της 
Rijk Zwaan.

Η κατανάλωση στέβιας, 
σύµφωνα µε τον πρόεδρο 

του εµπορικού τµήµατος 
του ∆ιεθνούς Συµβουλίου 

της Στέβια Andrew Ohmes, 
εκτιµάται πως θα αυξηθεί 
κατά 19-21% τα επόµενα 

5 µε 10 χρόνια. 

ΝΕΑ



ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Εξατοµικευµένη χρηµατοδότηση σε ένα ευ-
ρύ φάσµα έργων µέσω ειδικών προγραµµά-
των και προϊόντων για επενδύσεις εξοικο-
νόµισης ενέργειας για αγροτικές επιχειρή-
σεις, περιλαµβάνει µεταξύ άλλων το επεν-
δυτικό σχέδιο 1 τρις ευρώ σε βάθος δεκαε-
τίας της Πράσινης Συµφωνίας (Green Deal), 
που ανακοίνωσε η Κοµισιόν.

Aντικατάσταση των υφιστάµενων µηχανη-
µάτων και εγκαταστάσεων µε προτεραιότητα 
σε τρακτέρ, αλωνιστικές, αντλιοστάσια αρµε-
κτήρια, υλοποίηση έργων αξιοποίησης γεω-
θερµικών πεδίων για στήριξη θερµοκηπιακών 
καλλιεργειών και θερµοκηπιακά πάρκα, εγκα-

τάσταση φωτοβολταϊκών για net metering. 
Πρόκειται για έργα που αξιώνουν χρηµατο-
δότηση µέσω του προγράµµατος InvestEU, 
τον δεύτερο Πυλώνα της ΚΑΠ και το Ταµείο 
∆ίκαιης Μετάβασης, µε ορίζοντα την περίοδο 
2021-2030 που καλύπτει το σχέδιο της Κοµι-
σιόν. Σηµειώνεται εδώ πως το εξειδικευµένο 
πλάνο για την αγροτική οικονοµία, στα πλαί-
σια του Green Deal, είναι προγραµµατισµένο 
να ανακοινωθεί την ερχόµενη άνοιξη µε τίτλο 
«Farm to Fork» (Από το χωράφι στο πιρούνι). 

Με βάση τα παραπάνω, 
την ερχόµενη περίοδο:

Πρώτον, δίνεται η ευκαιρία για µόχλευση 
κονδυλίων εκτός ΚΑΠ και µέσω του InvestEU 
για κίνητρα αντικατάστασης στόλου µηχανηµά-

των, όπως για παράδειγµα απολάµβανε η αυτο-
κινητοβιοµηχανία µε τα σχέδια επιδότησης για 
απόσυρση ρυπογόνων οχηµάτων. Άλλωστε, η 
Κοµισιόν διαφηµίζει το πρόγραµµα InvestEu ως 
συµπληρωµατικό του Β’ Πυλώνα για να κάµψει 
τις αντιδράσεις λόγω των περικοπών.

∆εύτερον, δηµιουργείται µία εντελώς νέα 
λογική στην επιδότηση των µηχανολογικών 
επενδύσεων µέσω της ΚΑΠ. Το ενεργειακό ι-
σοζύγιο του νέου σε σχέση µε τον παλιό εξο-
πλισµό µπορεί να παίζει κοµβικό ρόλο στα ε-
πόµενα προγράµµατα. 

Υπενθυµίζεται επίσης ότι οι παραπάνω ε-
πενδυτικές δράσεις στα πλαίσια του Green 
Deal έχουν προβλεφθεί στο Εθνικό Σχέδιο 
για την Ενέργεια και το Κλίµα που έχει απο-
στείλει η χώρα µας προς έγκριση στην ΕΕ. 

Έρχεται το «Εξοικονομώ» 
για αγροτικές επιχειρήσεις
Το σχέδιο χρηματοδότησης της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ προβλέπει επενδύσεις 
εντός και εκτός ΚΑΠ ενεργειακής αναβάθμισης ύψους 1 τρις ευρώ σε βάθος δεκαετίας 

Στρατηγική 
Farm to Fork

Το εξειδικευµένο πλάνο 
για την αγροτική οικονοµία 
στα πλαίσια του Green Deal 
είναι προγραµµατισµένο να 
ανακοινωθεί την ερχόµενη 
άνοιξη, µε τίτλο «Farm to 
Fork» (Από το χωράφι στο 

πιρούνι)
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Η αγροτική οικονομία 
μπορεί να διεκδικήσει 
σημαντικούς πόρους από 
το Ταμείο Μετάβασης 
Πρέπει να αποζημιωθεί η διαταραχή που θα δημιουργηθεί στις αγροτικές 
κοινωνίες από την υλοποίηση της Πράσινης Συμφωνίας, λέει ο Μάθιους

Να διεκδικήσει η γεωργία ένα δί-
καιο µερίδιο από το Ταµείο Μετάβα-
σης που θα ιδρυθεί στα πλαίσια της 
Πράσινης Συµφωνίας, καθώς θα α-
ποτελέσει έναν από τους κλάδους 
όπου θα βιώσει «τεκτονικές αλλα-
γές», όπως τις χαρακτηρίζει, καλεί 
ο αγροοικονοµολόγος από το πα-
νεπιστηµίο Τρίνιτι της Ιρλανδίας, 
Άλαν Μάθιους. 

«Η εφαρµογή της Πράσινης Συµ-
φωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης  α-
ναπόφευκτα θα οδηγήσει σε απώ-
λειες θέσεων εργασίας σε ορισµέ-
νους τοµείς που θα εξαφανιστούν 
αλλά και υπόσχεται νέες ευκαιρίες 
στους πράσινους τοµείς που θα προ-
κύψουν κατά τη µετάβαση», σηµει-
ώνει ο Ιρλανδός, προειδοποιώντας 
για διαταραχές που µπορεί να συµ-
βούν στη γεωργία. Αυτός είναι και 
ένας από τους λόγους για τους ο-
ποίους η ανάπτυξη ενός χάρτη πο-
ρείας για τη γεωργία σε επίπεδο 
ΕΕ είναι µια καλή ιδέα σύµφωνα 
µε τον Μάθιους, και θα βοηθούσε 
στον εντοπισµό της πιθανής κλίµα-
κας των αναµενόµενων αλλαγών και 
των περιπτώσεων όπου θα µπορού-
σε να υπάρξει διακοπή δραστηριο-
τήτων. Το κατά πόσο οι γεωργικές 
περιοχές που ενδέχεται να επηρεα-
στούν αρνητικά θα είναι επιλέξιµες 
για βοήθεια από το ταµείο µεταβα-
τικής µεταχείρισης είναι ένα άλλο 
σηµαντικό ζήτηµα για το µέλλον, 
σηµειώνει τέλος. 

Ο Μηχανισµός ∆ίκαιης Μετάβασης 
σύµφωνα µε την ανακοίνωση της Κο-
µισιόν, θα περιλαµβάνει:

 Το Ταµείο ∆ίκαιης Μετάβασης 
που θα παρέχει στήριξη σε όλα τα 
κράτη µέλη της ΕΕ. Η πρόταση έχει 
σχεδιαστεί για µια Ένωση 27 κρα-
τών µελών, λαµβάνοντας υπόψη την 
πρόθεση του Ηνωµένου Βασιλείου 
να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊ-
κή Ένωση. Οι συνολικοί πόροι για 
το Ταµείο ∆ίκαιης Μετάβασης θα α-
νέλθουν µεταξύ 30 και 50 δισ. ευρώ.
Το Ταµείο θα παρέχει κατά κύριο 
λόγο επιχορηγήσεις σε περιφέρει-

ες, στις οποίες πολλοί άνθρωποι 
εργάζονται στην παραγωγή άνθρα-
κα, λιγνίτη, πετρελαιούχου σχιστό-
λιθου και τύρφης, ή σε περιφέρειες 
στις οποίες βρίσκονται εγκατεστη-
µένες βιοµηχανίες µε υψηλές εκπο-
µπές αερίων του θερµοκηπίου. Για 
παράδειγµα, θα στηρίξει τους εργα-
ζοµένους ώστε να αναπτύξουν δεξι-
ότητες και ικανότητες για την αγο-
ρά εργασίας του µέλλοντος, καθώς 
και τις ΜΜΕ, αλλά και νέες οικονο-
µικές ευκαιρίες δηµιουργίας θέσε-
ων εργασίας στις εν λόγω περιφέ-
ρειες. Θα στηρίξει επίσης τις επεν-
δύσεις για τη µετάβαση σε καθα-
ρή ενέργεια, για παράδειγµα στον 
τοµέα της ενεργειακής απόδοσης.

 Ειδικό καθεστώς δίκαιης µετά-
βασης στο πλαίσιο του InvestEU για 
την κινητοποίηση επενδύσεων ύ-
ψους έως και 45 δισ. ευρώ. Με το 
καθεστώς αυτό θα προσελκυσθούν 
ιδιωτικές επενδύσεις που θα ωφε-
λήσουν τις εν λόγω περιφέρειες και 
θα βοηθήσουν τις οικονοµίες τους 
να βρουν νέες πηγές ανάπτυξης. Ο 
στόχος της δηµιουργίας επενδύσε-
ων έως και 45 δισ. ευρώ αντιστοιχεί 
σε πρόβλεψη περίπου 1,8 δισ. ευ-
ρώ από τον προϋπολογισµό της ΕΕ 
για το πρόγραµµα InvestEU.

 Μηχανισµός δανειοδότησης του 
δηµόσιου τοµέα σε συνεργασία µε 
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσε-
ων, µε τη στήριξη του προϋπολογι-
σµού της ΕΕ.

Ειδικά για τον αγροτικό κλάδο 
στα πλαίσια της Πράσινης Συµ-
φωνίας, η Κοµισιόν θα παρου-
σιάσει την ερχόµενη άνοιξη τη 
στρατηγική «Farm to Fork» (Από 
το Χωράφι στο Πιρούνι), µε σκο-
πό να ανοίξει τη συζήτηση µε ό-
λα τα εµπλεκόµενα µέρη της α-
λυσίδας τροφίµων, ώστε να δια-
µορφωθεί ένας δρόµος προς µία 
πιο βιώσιµη πολιτική τροφίµων. 

Το ποιες είναι οι επιπτώσεις 
στη γεωργία από αυτή τη συζήτη-
ση που θα διεξαχθεί υπό την ευ-
θύνη του εκτελεστικού αντιπρό-
εδρου για το Green Deal και την 
Στέλλα Κυριακίδη, µένει να φανεί, 
σύµφωνα µε τον Άλαν Μάθιους. 

Ως εκ τούτου, υπάρχει µια κα-
κή ευθυγράµµιση του χρονοδια-
γράµµατος µεταξύ των συνεχιζό-
µενων διαπραγµατεύσεων σχετικά 
µε τα σχέδια νοµοθετικών προτά-

σεων της Επιτροπής για την ΚΑΠ 
µετά το 2020 και την ενσωµάτω-
ση των πορισµάτων της στρατη-
γικής «Farm to Fork». Η ευρεία 
συζήτηση των ενδιαφεροµένων 
µερών που ανοίγει το δρόµο για 
τη χάραξη µιας βιώσιµης στρατη-
γικής για τα τρόφιµα θα ενεργο-
ποιηθεί την άνοιξη του 2020 και 
οι προτάσεις για νοµοθετική αλλα-
γή θα προκύψουν µόνο αργότερα 
κατά το έτος, όταν και µπορεί να 
έχει ήδη συµφωνηθεί η νοµοθε-
σία της ΚΑΠ. Άρα, οι κανονιστικές 
πρωτοβουλίες, όπως αυτές για τη 
σηµαντική µείωση της χρήσης των 
χηµικών παρασιτοκτόνων, καθώς 
και στη χρήση λιπασµάτων και α-
ντιβιοτικών, αναµένονται το 2021 
και είναι ανεξάρτητες από τον κύ-
κλο της µεταρρύθµισης της ΚΑΠ. 

Εδώ θα δοθεί έµφαση στο πεδίο 
εφαρµογής ειδικών στόχων µεί-

Ανεξαρτήτως του κύκλου της 
ΚΑΠ, η μείωση στις εισροές

Ο Μηχανισµός ∆ίκαιης Μετάβασης θα 
κινητοποιήσει επενδύσεις την περίοδο 
2021-2027 τουλάχιστον 100 δισ. ευρώ. 

ΑΠΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΕΛΘΕΙ ΤΟ 1 ΤΡΙΣ ΤΟΥ GREEN DEAL;
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σεων της Επιτροπής για την ΚΑΠ 
µετά το 2020 και την ενσωµάτω-
ση των πορισµάτων της στρατη-
γικής «Farm to Fork». Η ευρεία 
συζήτηση των ενδιαφεροµένων 
µερών που ανοίγει το δρόµο για 
τη χάραξη µιας βιώσιµης στρατη-
γικής για τα τρόφιµα θα ενεργο-
ποιηθεί την άνοιξη του 2020 και 
οι προτάσεις για νοµοθετική αλλα-
γή θα προκύψουν µόνο αργότερα 
κατά το έτος, όταν και µπορεί να 
έχει ήδη συµφωνηθεί η νοµοθε-
σία της ΚΑΠ. Άρα, οι κανονιστικές 
πρωτοβουλίες, όπως αυτές για τη 
σηµαντική µείωση της χρήσης των 
χηµικών παρασιτοκτόνων, καθώς 
και στη χρήση λιπασµάτων και α-
ντιβιοτικών, αναµένονται το 2021 
και είναι ανεξάρτητες από τον κύ-
κλο της µεταρρύθµισης της ΚΑΠ. 

Εδώ θα δοθεί έµφαση στο πεδίο 
εφαρµογής ειδικών στόχων µεί-

ωσης της Πράσινης Συµφωνίας. 
Η στρατηγική «Farm to Fork» θα 

έχει έξι κύριους στόχους οι οποί-
οι τροφοδοτούνται και επηρεάζο-
νται µε τη σειρά τους από άλλους 
στρατηγικούς στόχους της ευρωπα-
ϊκής πράσινης διαπραγµάτευσης:
  Συµµετοχή στην ατζέντα της Ευ-

ρώπης για την αλλαγή του κλίµατος
 Προστασία του περιβάλλοντος 

(σύνδεση µε τη στρατηγική µηδε-
νικής ρύπανσης και στρατηγική 
κυκλικής οικονοµίας)
 Για τη διατήρηση της βιοποικι-

λότητας (συµβολή στην επικαιρο-
ποιηµένη στρατηγική για τη βιο-
ποικιλότητα για το 2030)
 Ενθάρρυνση της βιώσιµης κατα-

νάλωσης τροφίµων
 Προώθηση προσιτών και υγιει-

νών τροφίµων για όλους
 Να βελτιωθεί η θέση των αγρο-

τών στην αλυσίδα αξίας.

Ανεξαρτήτως του κύκλου της 
ΚΑΠ, η μείωση στις εισροές

Πολιτική
Οι αγροτικοί φορείς 

φαίνεται πως δεν έχουν 
καταλάβει το εύρος στο 

οποίο τα θεµελιώθη στην 
αγροτική πολιτική έχουν 
αλλάξει τα δύο τελευταία 
χρόνια, σύµφωνα µε τον 

Άλαν Μάθιους

Αραιώνει η ισχύς
της Γενικής 
∆ιεύθυνσης 
Γεωργίας
H αραίωση της 
αποκλειστικής εξουσίας 
της Γενικής ∆ιεύθυνσης 
Γεωργίας για τον 
καθορισµό της πολιτικής 
των γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων, µια 
διαδικασία που είχε 
αρχίσει µε 
προηγούµενες 
επιτροπές φαίνεται πως 
θα επιταχυνθεί από τη 
νέα δοµή εργασίας της 
Επιτροπής, σύµφωνα µε 
τον Άλαν Μάθιους. 
Επιπλέον, κατά τον ίδιο, 
τα αυξανόµενα στοιχεία 
περιβαλλοντικής ζηµίας 
µε ενδεχοµένως 
καταστροφικές 
συνέπειες εάν δεν 
υπάρξουν οι κατάλληλες 
δράσεις, όπως 
διευκρινίζεται σε 
εκθέσεις και τα 
αποτελέσµατα των 
εκλογών του 
Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου τον Μάιο 
του 2019, οι οποίες 
σηµείωσαν αύξηση της 
υποστήριξης για πράσινα 
κόµµατα, είχαν 
σηµαντική επίδραση 
στον τρόπο µε τον οποίο 
η Πρόεδρος της 
Επιτροπής Ούρσουλα 
φον ντερ Λάιεν 
διατύπωσε τις πολιτικές 
κατευθυντήριες γραµµές 
(ακόµη και αν, αυτά τα 
κόµµατα δεν ψήφισαν 
για την εκλογή της). 

Ο προϋπολογισµός της ΕΕ, τα κρά-
τη µέλη και οι ιδιωτικοί φορείς 
θα παίξουν σηµαντικό ρόλο στη 
χρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συµφωνίας. Ο προϋπο-
λογισµός της ΕΕ δεν είναι δυνα-
τό να επαρκέσει από µόνος του 
για να αντιµετωπιστεί η κλιµατι-
κή αλλαγή ή να καλυφθούν οι τε-
ράστιες παγκόσµιες επενδυτικές 
ανάγκες. Η κλιµάκωση θα πρέπει 
να έρθει από τα κράτη µέλη και 
τους ιδιωτικούς φορείς.

Ο επόµενος µακροπρόθεσµος 
προϋπολογισµός της ΕΕ θα κα-
λύπτει περίοδο επτά ετών, από το 
2021 έως το 2027, και θα περι-
λαµβάνει σηµαντικές επενδύσεις 
σε στόχους που σχετίζονται µε το 
κλίµα και το περιβάλλον. Η Επι-
τροπή πρότεινε το 25 % του συνο-
λικού προϋπολογισµού να συµ-
βάλει στη δράση για το κλίµα και 
σε δαπάνες για το περιβάλλον σε 
διάφορα προγράµµατα (π.χ. Ευρω-
παϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταµείο Εγγυήσεων, Ευρωπαϊκό 
Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυ-
ξης, Ταµείο Συνοχής, Ορίζων Ευ-
ρώπη και κονδύλια Life). Υπολο-
γιζόµενα συνολικά και µε παρέ-
κταση από τα 7 στα 10 έτη, καθώς 
και µε την παραδοχή ότι ο στόχος 
για το κλίµα τουλάχιστον θα δια-
τηρηθεί κατά την περίοδο µετά το 
2027, θα διατεθούν 503 δισ. ευ-
ρώ από τον προϋπολογισµό της 
ΕΕ για το επενδυτικό σχέδιο της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συµφωνί-
ας. Με αυτόν τον τρόπο θα ενερ-
γοποιηθεί πρόσθετη εθνική συγ-
χρηµατοδότηση ύψους περίπου 
114 δισ. ευρώ κατά το ίδιο χρονι-
κό διάστηµα για έργα σχετικά µε 
το κλίµα και το περιβάλλον.

Το InvestEU θα κινητοποιήσει ι-
διωτικές και δηµόσιες επενδύσεις 
ύψους περίπου 279 δισ. ευρώ σχε-
τικά µε το κλίµα και το περιβάλλον 
κατά την περίοδο 2021-2030. Θα 

παράσχει εγγύηση από τον προϋ-
πολογισµό της ΕΕ, ώστε να µπορέ-
σει ο όµιλος της ΕΤΕπ και άλλοι ε-
ταίροι υλοποίησης να επενδύσουν 
σε περισσότερα έργα και έργα υ-
ψηλότερου κινδύνου, προσελκύο-
ντας ιδιώτες επενδυτές. Για να δι-
ασφαλιστεί ότι κανείς δεν θα µεί-
νει στο περιθώριο, ο Μηχανισµός 
∆ίκαιης Μετάβασης θα κινητοποι-
ήσει επενδύσεις ύψους τουλάχι-
στον 100 δισ. ευρώ κατά την πε-
ρίοδο 2021-2027 µε χρηµατοδό-
τηση από τον προϋπολογισµό της 
ΕΕ, συγχρηµατοδότηση από τα κρά-
τη µέλη, καθώς και συνεισφορές 
από το πρόγραµµα InvestEU και 
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύ-
σεων (ΕΤΕπ). Σε παρέκταση δεκα-
ετίας, ο Μηχανισµός ∆ίκαιης Με-
τάβασης θα κινητοποιήσει περί-
που 143 δισ. ευρώ. 

Τέλος, τα ταµεία καινοτοµίας και 
εκσυγχρονισµού, , θα παράσχουν 
περίπου 25 δισ. ευρώ για τη µετά-
βαση της ΕΕ στην κλιµατική ουδε-
τερότητα, µε ιδιαίτερη έµφαση στα 
οικονοµικά ασθενέστερα κράτη.

Από πολλαπλές πηγές 
1 τρις ευρώ επενδύσεων 

Η Κοµισιόν παρουσίασε τα χρηµατοδοτικά εργαλεία για τον φιλόδοξο 
στόχο της προέδρου της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να κάνει την 
Ευρωπαϊκή Ένωση πρωτοπόρο στην προστασία του κλίµατος. 

Κλίμα
Το να καταστεί η Ευρώπη 
η πρώτη κλιµατικά ουδέτερη 
περιοχή στον κόσµο έως το 
2050 συνιστά µεγάλη
πρόκληση, αλλά και µεγάλη 
ευκαιρία επίσης. 

Κονδύλια 
Ο προϋπολογισµός της ΕΕ, τα 
κράτη µέλη και οι ιδιωτικοί 
φορείς θα παίξουν σηµαντικό 
ρόλο στη χρηµατοδότηση της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συµφωνίας. Ο 
προϋπολογισµός της ΕΕ 
δεν είναι δυνατό να επαρκέσει 
από µόνος του για να 
αντιµετωπιστεί η κλιµατική 
αλλαγή ή να καλυφθούν οι 
τεράστιες παγκόσµιες 
επενδυτικές ανάγκες. Η 
κλιµάκωση θα πρέπει να έρθει 
από τα κράτη µέλη και τους 
ιδιωτικούς φορείς.

Πρόληψη ύφεσης
Oι πρόσθετες επενδύσεις 
που απαιτούνται για τη 
µείωση του άνθρακα 

στην οικονοµία θα 
µπορούσαν να βοηθή-

σουν στην εξάλειψη της 
επόµενης ύφεσης στην 

Ευρώπη
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Η Kubota ετοιµάζεται για µία Ευρώπη 
µετά το ντίζελ, ανέφερε η ιαπωνική ε-
ταιρεία στις 15 Ιανουαρίου µία µέρα 
µετά την ανακοίνωση της Πράσινης 
Συµφωνίας, γνωστοποιώντας παράλ-
ληλα προθέσεις για µία νέα σειρά η-
λεκτρικών δενδροκοµικών τρακτέρ. Η 
κίνηση αυτή είναι ενδεικτική του κλί-
µατος που επικρατεί ήδη στην αγορά 
των αγροτικών µηχανηµάτων, η οποία 
θα βιώσει τις δικές της ανακατατάξεις 
που θα προκληθούν από τις περιβαλ-
λοντικές φιλοδοξίες της Κοµισιόν. Φυ-
σικά, δεν είναι µόνο οι Ιάπωνες που 
επιχειρούν τέτοια βήµατα προς τον ε-
ξηλεκτρισµό ή προς εναλλακτικές πη-
γές ενέργειας (π.χ τρακτέρ µεθανίου 
της New Holland). Τεχνολογίες που 
φάνταζαν µελλοντικές και βρίσκονται 
ακόµα σε πιλοτικό στάδιο, όπως για 
παράδειγµα τα υβριδικά ή ηλεκτρικά 
τρακτέρ µπορεί να φτάσουν στις ευ-
ρωπαϊκές εκµεταλλεύσεις πιο γρήγο-
ρα απ’ ό,τι σε όλες τις άλλες αγορές.

Παράλληλα, τα επενδυτικά προγράµ-
µατα εντός και εκτός ΚΑΠ στην ΕΕ α-
ναµένεται να επικεντρωθούν σε λύ-
σεις που οδηγούν σε µειωµένο περι-
βαλλοντικό αποτύπωµα όπως φαίνε-
ται από την Πράσινη Συµφωνία και ως 
εκ τούτου τα παρελκόµενα όπως είναι 
για παράδειγµα εκείνα που χρησιµο-
ποιούνται στη µηχανική ζιζανιοκτο-
νία, οι εξοπλισµοί µεταβλητής εφαρ-
µογής στους λιπασµατοδιανοµής και 
οι αισθητήρες νερού αναµένεται να 
γνωρίσουν άνθηση. Ειδικότερα όσον 
αφορά τα προγράµµατα εκτός Κοινής 
Αγροτικής Πολιτικής, το πρόγραµµα 
InvestEU αποτελεί µέρος και συµπλή-
ρωµα του επενδυτικού σχεδίου της Ευ-
ρωπαϊκής Πράσινης Συµφωνίας.

Το InvestEU θα διαθέσει τουλάχι-
στον το 30 % των κινητοποιούµενων 
επενδύσεων σε έργα σχετικά µε το 
κλίµα και το περιβάλλον. Συµβάλλει 

επίσης στον Μηχανισµό ∆ίκαιης Με-
τάβασης µε ένα νέο ειδικό καθεστώς 
InvestEU για την κινητοποίηση βιώσι-
µων επενδύσεων ύψους 45 δισ. ευρώ 
στις περιφέρειες που πλήττονται πε-
ρισσότερο από τις προκλήσεις όσον 
αφορά τη µετάβαση.

Το InvestEU θα διαδραµατίσει επί-
σης σηµαντικό ρόλο στην προώθη-
ση πρακτικών βιωσιµότητας µεταξύ 
δηµόσιων και ιδιωτικών χρηµατοδο-
τών και φορέων υλοποίησης έργων, 
µε τον καθορισµό προτύπων για την 
παρακολούθηση επενδύσεων σχετι-
κών µε το κλίµα και για την αξιολόγη-
ση των περιβαλλοντικών και κοινωνι-

κών επιπτώσεων των έργων.
Τέλος, το πρόγραµµα θα παρέχει τε-

χνική βοήθεια και συµβουλευτική στή-
ριξη µέσω του συµβουλευτικού κόµ-
βου InvestEU. Θα βοηθήσει δηµόσι-
ους και ιδιωτικούς φορείς υλοποίη-
σης έργων να προσδιορίζουν, να ανα-
πτύσσουν και να υλοποιούν πράσινα 
επενδυτικά έργα. Παράλληλα, η πύλη 
InvestEU θα συνεχίσει να προσφέρει 
ένα δωρεάν, επιγραµµικό και εύχρη-
στο εργαλείο, παρέχοντας στις επιχει-
ρήσεις και τους φορείς υλοποίησης 
έργων της ΕΕ που αναζητούν χρηµα-
τοδότηση την προβολή και τη δικτύ-
ωση µε επενδυτές σε όλο τον κόσµο.

Σε ετοιμότητα η αγορά των μηχανημάτων 
Πιο γρήγορα στην Ευρώπη ο εξηλεκτρισμός του αγροτικού εξοπλισμού, υπό την πίεση του Green Deal

Invest EU
Το InvestEU 
θα διαθέσει 
τουλάχιστον 
το 30 % των 

κινητοποιούµενων 
επενδύσεων σε 
έργα σχετικά µε 
το κλίµα και το 

περιβάλλον

CEMA
Ο ρόλος των 
γεωργικών 

µηχανηµάτων 
στην υλοποίηση 
της ευρωπαϊκής 

Πράσινης 
Συµφωνίας θα 
είναι το θέµα 
ηµερίδας της 

Ένωσης Ευρωπαίων 
Μηχανηµάτων τον 
ερχόµενο Ιούνιο

Επανεξέταση των κανονισµών για τις αλλαγές στη χρήση γης 
Για να πετύχει τις πρόσθετες µειώσεις των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου που θέλει, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή θα επανεξετάσει και θα προτείνει έως τον Ιούνιο 2021 την αναθεώρηση, όπου χρειάζεται, όλων 
των σχετικών µέσων πολιτικής που σχετίζονται µε το κλίµα. Μέρος αυτού του σχεδίου θα είναι η περαιτέρω 
µεταρρύθµιση του Συστήµατος Εµπορίας Εκποµπών, ώστε να συµπεριληφθούν περισσότεροι τοµείς, και 
συγκεκριµένα η οικοδοµή, οι µεταφορές και ναυτιλιακός τοµέας. Οι στόχοι των κρατών για τη µείωση των 
εκποµπών σε τοµείς εκτός του συστήµατος εµπορίας εκποµπών θα επανεξεταστούν µαζί µε τον κανονισµό 
για τη χρήση γης, την αλλαγή χρήσης γης και τη δασοκοµία. Αυτές οι πολιτικές µεταρρυθµίσεις θα 
συµβάλουν στην εξασφάλιση αποτελεσµατικής τιµολόγησης του άνθρακα σε ολόκληρη την οικονοµία. 
Υπενθυµίζεται πως µέχρι το καλοκαίρι του 2020, η Επιτροπή θα παρουσιάσει ένα σχέδιο αντικτύπου για 
την αύξηση του στόχου µείωσης των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου της ΕΕ το 2030 σε τουλάχιστον 50% 
και 55% σε σχέση µε τα επίπεδα του 1990 µε υπεύθυνο τρόπο (µείωση κατά 36% έως 43% 2017).

Τρεις κύριοι στόχοι
στο επενδυτικό σχέδιο
της Πράσινης Συµφωνίας

Το επενδυτικό σχέδιο της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συµφωνίας 
(EGDIP), το οποίο αναφέρεται 
επίσης ως επενδυτικό σχέδιο 
«Βιώσιµη Ευρώπη» (SEIP), 
αποτελεί τον επενδυτικό πυλώνα 
της Πράσινης Συµφωνίας. Το 
επενδυτικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συµφωνίας έχει τρεις 
κύριους στόχους:
 πρώτον, θα αυξήσει τη 

χρηµατοδότηση για τη µετάβαση 
και θα κινητοποιήσει τουλάχιστον 
1 τρισ. ευρώ για τη στήριξη 
βιώσιµων επενδύσεων κατά την 
επόµενη δεκαετία µέσω του 
προϋπολογισµού της ΕΕ και των 
συναφών µέσων, ιδίως του 
InvestEU·
 δεύτερον, θα δηµιουργήσει ένα 

υποστηρικτικό πλαίσιο για τους 
ιδιώτες επενδυτές και τον δηµόσιο 
τοµέα για τη διευκόλυνση των 
βιώσιµων επενδύσεων·
 τρίτον, θα παρέχει στήριξη σε 

δηµόσιες διοικήσεις και φορείς 
υλοποίησης έργων κατά τον 
προσδιορισµό, τη διάρθρωση και 
την εκτέλεση βιώσιµων έργων.


