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Η αγρότισσα ξέρει 
τι εστί πολιτευτής   
Με το αζηµίωτο για τα κόµµατα οι 
τιµές προς την Eλληνίδα αγρότισσα 
που παραµένει στην αφάνεια. σελ. 44

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ 11/10

Σιτάρι σκληρό
Καλαµπόκι
Βαµβάκι
Ελαιόλαδο

222
179

76,80
2,67

19/10

222
178

78,05
2,60

 

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

225
182
84,76
2,93

Απλήρωτοι 
γιατί το θέλει  
το συνδικάτο 
του ΟΣΔΕ 
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ πληρώνει μόνο τον μηχανογράφο 

Με τον παραγωγό αµέτοχο 
στην υπεραξία «δουλεύει» 
η αλυσίδα στον κλάδο της 
αγροδιατροφής. Αναγκαίο ένα 
νέο συµβόλαιο. σελ. 27-30 

Χάνεται η προστιθέµενη αξία  
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Μέχρι την ώρα που γράφονται αυ-
τές οι γραµµές, οι αγρότες παραµέ-
νουν απλήρωτοι για το 70% της βα-
σικής ενίσχυσης και τώρα, πιθανότε-
ρη µέρα πληρωµής είναι η Τρίτη. Τα 
εµπόδια που ήταν η σύµβαση µε την 
Τράπεζα Πειραιώς και η επικύρωσή 
της από το Ελεγκτικό Συνέδριο ξεπε-
ράστηκαν. Τα χρήµατα είναι εκεί, οι 
υπογραφές των υπουργών ανά πά-
σα στιγµή διαθέσιµες, κι όµως µια 
κλίκα γύρω από το ΟΣ∆Ε διατηρεί 

και πάλι τον τελευταίο λόγο. Ποιος 
της δίνει αυτό το δικαίωµα, ας το α-
ναζητήσουν οι ιθύνοντες. Σηµειω-
τέον ότι µια σοβαρή περαιτέρω κα-
θυστέρηση, δηµιουργεί πρόβληµα 
και στην τράπεζα, καθώς θα εισπρά-
ξει αργότερα, ενδεχοµένως µετά το 
τέλος του έτους, τα αντίστοιχα πο-
σά από τα κοινοτικά ταµεία. ∆ηµι-
ουργείται όµως αναµφίβολα µεγά-
λο πρόβληµα στους αγρότες, οι ο-
ποίοι ήδη είναι στο «κόκκινο». σελ. 6

Παράταση για εφαρµογή και το 2019, 
πήραν τα κλαδικά προγράµµατα 
µελισσοκοµίας, όπου περιλαµβάνεται 
η δράση βελτίωσης εµπορίας µε πριµ 
30 ευρώ ανά κυψέλη. σελ. 19

Ως εδώ ήταν οι αντιρρήσεις 
της κυβέρνησης στην εθνική 
χρηµατοδότηση της ΚΑΠ. Τώρα, αρκεί 
να πληρώσουµε λιγότερα, µοιάζει να 
είναι το επιχείρηµα Κασίµη. σελ. 26, 31

Στη µελισσοκοµία 
όλα είναι ανοιχτά   

Την επικουρικότητα 
καταπίνει ο Κασίµης 
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Το γεγονός ότι η «πρόσκληση» προς τους νέους 
να αναλάβουν δράση στην αγροτική παρα-
γωγή προέρχεται κυρίως από τους «αστούς» 
και τον λεγόµενο αστικό τύπο, έστω και µε 
καµουφλάζ αγροτικό, σε κάποιες περιπτώ-
σεις, είναι στοιχείο προς προβληµατισµό, α-
πό τους αποδέκτες αυτής της πρόσκλησης.

Αισθανόµαστε την ανάγκη να προβούµε στην 
παραπάνω υπόµνηση, γιατί είναι καιρός 
τώρα που το «καράβι» των αγροτών πα-
ραµένει ακυβέρνητο, οι όποιες συνεταιρι-
στικές δοµές έχουν εγκαταλειφθεί ή βρί-
σκονται υπό µεγάλη πίεση και οι κάθε εί-
δους επιτήδειοι βρίσκουν χώρο και ευκαι-
ρίες να αλωνίζουν.

Από αυτό εδώ το βήµα, της Agrenda, το είχα-
µε προβλέψει απερίφραστα πριν από λίγο 
καιρό, ότι σε ορατό χρόνο, οι αγρότες θα 
περάσουν δύσκολα.

Η εξέλιξη των πραγµάτων επιβεβαιώνει καθη-
µερινά τους χειρότερους φόβους µας. Τα 
περιθώρια από την άσκηση της αγροτικής 
δραστηριότητας συνεχώς στενεύουν, κι 
αυτό γιατί στις πλάτες των αγροτών φορ-
τώνονται καθηµερινά καινούργιες υπο-
χρεώσεις και την ίδια στιγµή ενισχύεται, 
όσο ποτέ άλλοτε, η γραφειοκρατία που 
τους ταλαιπωρεί. 

Η ∆ΕΗ κόβει ξαφνικά το ρεύµα, ακόµα και σε α-
γρότες που αντικειµενικά δυσκολεύονται 
να ανταποκριθούν αυτό τον καιρό στις υ-
ποχρεώσεις τους. Την ίδια στιγµή, στερεί 
το φθηνό αγροτικό τιµολόγιο από όποιον 
αγρότη-καταναλωτή δεν κατάφερε να δα-
µάσει το τέρας της γραφειοκρατίας και να 
ολοκληρώσει το φάκελο µε τις απαραίτη-
τες άδειες νερού, οι οποίες καθίστανται υ-
ποχρεωτικές για την ανανέωση της σχετι-
κής σύµβασης µε την επιχείρηση.  

Χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται αντιµέτωποι µε 
κατασχέσεις λογαριασµών πριν καλά-κα-
λά τα χρήµατα των άµεσων ενισχύσεων 
πιστωθούν, επειδή το κράτος δεν κατάφε-
ρε, παρά τις υποσχέσεις του, να επικυρώ-
σει την απόφαση για ακατάσχετο στο επί-
πεδο των 15.000 ευρώ. 

Πηγαίνεις να κάνεις δήλωση για ζηµιά της 
καλλιέργειας στον ΕΛΓΑ και δεν σε βοη-
θάει, παρ’ ότι έχει το σχετικό ηλεκτρονικό 
υπόβαθρο να βρεις τις συντεταγµένες του 
αγροτεµαχίου, µε αποτέλεσµα να µένεις ε-
κτός αποζηµιώσεων. 

Όλοι, οι µετά τον αγρότη κρίκοι της παραγωγι-
κής αλυσίδας, µεταφέρουν βάρη (πίστω-
ση, κόστη εισροών, τιµή διάθεσης προϊό-
ντων, φορολογία κ.α.) στον πρώτο. Όλοι 
λογαριάζουν µε δεδοµένο ότι θα υπάρχει 
αγροτική παραγωγή, θα υπάρχει πρώτη ύ-
λη για τη δουλειά τους. Οι άνθρωποι της 
αγροτικής παραγωγής απουσιάζουν αυτό 
τον καιρό από όλα τα µεγάλα φόρα που 
τους αφορούν. Όλο αυτό, πάντως, δεν θα 
βγει σε καλό!                               Agrenda

EDITORIAL
Μεγάλο κόστος,
πολλοί μπελάδες

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,15153 

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,50080

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,14449

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,87820

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
129,59400

• Σε υψηλά επίπεδα ο πήχης των µορίων 
στα σχέδια βελτίωσης σελ. 16
• Νέες καλλιέργειες στο Μέτρο 5.1 για 
επιδότηση αντιχαλαζικών σελ. 18

• Επιστροφή στις κλασσικές γεύσεις 
µπύρας η νέα τάση στην αγορά σελ. 34
• ∆εν λέει να ξεκινήσει η καµπάνια στο 
ζαχαρουργείο της ΕΒΖ στο Πλατύ σελ. 46

• Η υπερπαραγωγή στη Νέα Ζηλανδία, δεν 
ρίχνει τις τιµές στο ακτινίδιο σελ. 36
• Το ρύζι θα ξεκινήσει φέτος µε υψηλότερη 
βάση σε σχέση µε πέρυσι σελ. 35

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Με ασθενικό ενδιαφέρον από το εξωτερικό, τα ποιοτικά σκληρά 
σιτάρια διατηρούν τα 20 λεπτά το κιλό. Την ίδια στιγµή τα νέα για 
τους βαµβακοπαραγωγούς είναι ενθαρρυντικά, αφού το 
χρηµατιστήριο βάµβακος αντέδρασε από τα χαµηλά επίπεδα των 
προηγούµενων εβδοµάδων. Το ρύζι ξεκινά φέτος από υψηλότερη 
βάση σε σχέση µε πέρυσι, ενώ και το ελληνικό ακτινίδιο διατηρεί 
την πλεονεκτική του θέση στις διεθνείς αγορές.

Όργωµα για το πράσινο και 
ρόδινο σκουλήκι στο βαµβάκι 
Οι καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις, σε 
ένταση και ύψος, που επικράτησαν 
δηµιούργησαν πληµµυρικά φαινόµενα στα 
βαµβακοχώραφα των παραγωγών του 
νοµού Ευβοίας µε αποτέλεσµα το 30% 
των εκτάσεων να έχει παρασυρθεί λόγω 
διάβρωσης, το 40% να έχει καλυφθεί από 
την ιλύ και µόνο το 30% των χωραφιών 
θα µπορέσει να συγκοµισθεί όταν φτιάξει 
ο καιρός, αναφέρει η ∆ιεύθυνση 
Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής 
της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας. 
Στα βαµβακοχώραφα διαχειµάζει στο 
εξής το πράσινο και ρόδινο σκουλήκι ως 
νύµφη µέσα στο έδαφος. Εποµένως όσο 
µικρότερος είναι ο πληθυσµός που θα 
καταφέρει να διαχειµάσει και να βγει απ’ 
το έδαφος την άνοιξη τόσο το καλύτερο 
για την προστασία των νέων 
βαµβακοφυτειών.

Μέτρα
Στελεχοκοπή και ενσωµάτωση των 
υπολειµµάτων, µέσω του οργώµατος, 
µε ινιοφόρο αλέτρι σε βάθος 20-25 
εκατοστών είναι τα µέτρα που µπορούν 
να ακολουθήσουν οι βαµβακοπαραγωγοί, 
και ακόµη να προβαίνουν στις κατάλληλες 
επεµβάσεις αµέσως µετά τη συγκοµιδή 
του βαµβακιού για τη µείωση των 
διαχειµαζόντων εντόµων.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 20-10-2018
Αρχικά αίθριος καιρός, που όµως 
βαθµιαία θα αναπτυχθούν τοπικές 
νεφώσεις και θα σηµειωθούν 
τοπικές βροχές στα κεντρικά και 
ανατολικά ηπειρωτικά. Ορατότητα 
κατά τόπους περιορισµένη τις 
πρωινές ώρες. Στη Μακεδονία, τη 
Θράκη και τα νησιά του Αιγαίου 
τοπικές βροχές και καταιγίδες. 
Άνεµοι ασθενείς από βόρειες 
διευθύνσεις. Θερµοκρασία σε 
µικρή πτώση στα βόρεια.

Κυριακή 21-10-2018
Λίγες νεφώσεις που βαθµιαία στα 
δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα 
αυξηθούν και θα σηµειωθούν 
τοπικές βροχές και από αργά το 
απόγευµα στα δυτικά και βόρεια 
σποραδικές καταιγίδες. Άνεµοι 
βόρειοι ασθενείς και στα πελάγη 
ισχυροί µε σταδιακή υποχώρηση. 
Θερµοκρασία χωρίς µεταβολή. 

∆ευτέρα 22-10-2018
και Τρίτη 23-10-2018
Νεφώσεις µε τοπικές βροχές και 
πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα 
βορειοδυτικά ορεινά. Σε Ιόνιο, 
ηπειρωτικά και βόρειο Αιγαίο 
νεφώσεις µε τοπικές βροχές και 
σποραδικές καταιγίδες. Άνεµοι 
στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

από βόρειες διευθύνσεις µέτριοι 
και τοπικά στο Αιγαίο πιο ισχυροί. 
Θερµοκρασία σε πτώση, κυρίως 
στα κεντρικά και βόρεια.

Τετάρτη 24-10-2018 ως
Παρασκευή 26-10-2018
Νεφώσεις µε βροχές και 
σποραδικές καταιγίδες πιθανώς 
κατά τόπους ισχυρές. Από την 
Τετάρτη τα φαινόµενα από τα 
βορειοδυτικά θα εξασθενήσουν. 
Άνεµοι από ανατολικές 
διευθύνσεις µέτριοι και τοπικά 
στα πελάγη ισχυροί, που βαθµιαία 
θα στραφούν σε βόρειους. 
Θερµοκρασία χωρίς µεταβολή. 

Τοπικές νεφώσεις, 
βροχές και 
σποραδικές 
καταιγίδες. Οι 
άνεµοι θα πνέουν 
βόρειοι 3-5 µποφόρ. 
Θερµοκρασία σε 
µικρή πτώση.
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ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Στην κάλυψη όλων των αιτήσε-
ων του Μέτρου 9 για την ενίσχυ-
ση των Οµάδων Παραγωγών, προ-
σανατολίζεται το υπουργείο Αγρο-
τικής Ανάπτυξης. Αφενός γιατί η 
δέσµευση επιπλέον 15 εκατ. ευ-
ρώ θεωρείται εκ των πραγµάτων 
µικροποσό, µε βάση άλλες υπερ-
δεσµεύσεις που έχουν προχωρή-
σει οι διαχειριστικές αρχές, αφετέ-
ρου λόγω της σηµαίας περί «στή-
ριξης των συλλογικών σχηµάτων» 
της ηγεσίας του υπουργείου, αλλά 
και του προεκλογικού κλίµατος. 

Μάλιστα, εν καιρώ το ποσό των 
41 εκατ. ευρώ, που καλούνται οι 
αρχές να δεσµεύσουν (είναι προς 
το παρόν διαθέσιµα 25 εκατ. ευρώ) 
αναµένεται να µειωθεί, καθώς οι 
Οµάδες Παραγωγών έχουν ζητή-
σει αυτά τα ποσά κατά προσέγγι-
ση και µε ορίζοντα πενταετίας και 
θεωρείται απίθανο να πιάσουν ό-
λοι επακριβώς τους στόχους κύ-
κλου εργασιών- βάσει του οποί-
ου δίνεται η ενίσχυση- που ανα-
µένουν. Έτσι εκτιµάται πως τελι-
κά τα κονδύλια που θα ζητηθούν 
προσεγγίζουν τα 25 εκατ. ευρώ.  

Παράλληλα κατά την αξιολόγη-

ση των αιτήσεων ενδέχεται να υ-
πάρξουν κάποιες «απώλειες», κα-
θώς φάκελοι θα απορριφθούν.

Κατά µέσο όρο 40.000 ευρώ 
ετησίως ζητούν οι Οµάδες
   Υπενθυµίζεται πως συνολικά 
206 προτάσεις, δηµόσιας δαπά-
νης 41,1 εκατ. ευρώ κατατέθηκαν 
στα πλαίσια του Μέτρου 9 «Σύστα-
ση Οµάδων και Οργανώσεων Πα-
ραγωγών», υπερκαλύπτοντας τον 
προϋπολογισµό ύψους 25 εκατ. ευ-
ρώ. Οι υποβληθείσες προτάσεις ό-
σον αφορά στην παραγωγική τους 
κατεύθυνση κατηγοριοποιούνται 

σε 130 προτάσεις Φυτικής Παρα-
γωγής (25.995.916 ευρώ) και σε 
76 προτάσεις Ζωικής Παραγωγής 
(15.195.521 ευρώ), σύµφωνα µε τη 
σχετική ανακοίνωση του υπουργεί-
ου Αγροτικής Ανάπτυξης. Τα πα-
ραπάνω στοιχεία σηµαίνουν ότι 
κατά µέσο όρο οι Οµάδες ζητάνε 
40.000 ευρώ ετησίως.

 Η ανακοίνωση του υπουργεί-
ου συνεχίζει λέγοντας πως άµε-
σα θα ξεκινήσει η αξιολόγηση των 
υποβληθεισών προτάσεων από 
την αρµόδια Μονάδα Συνεργα-
σίας και Καινοτοµίας της Ειδικής 
Υπηρεσίας Εφαρµογής του ΠΑΑ, 
µε στόχο να ολοκληρωθεί η δια-
δικασία ένταξης των εν δυνάµει 
δικαιούχων το ταχύτερο δυνατόν.

Σηµειώνεται πως κατά τη διε-
νέργεια του διοικητικού ελέγχου 
των αιτήσεων, οι διαχειριστικές 
αρχές δύναται να ζητήσουν την 
υποβολή συµπληρωµατικών στοι-
χείων και διευκρινήσεων, τα ο-
ποία υποβάλλονται σε αυτήν ε-
ντός επτά εργάσιµων ηµερών α-
πό την εποµένη παραλαβής του 
σχετικού εγγράφου. 

Συµπληρωµατικά στοιχεία εί-
ναι αυτά τα οποία, ενώ προβλέ-
πονταν στην πρόσκληση, δεν υ-
ποβλήθηκαν λόγω παράλειψης 
του υποψηφίου και εκδόθηκαν 
πριν την υποβολή της αίτησης 
στήριξης. Οι διευκρινίσεις είναι 
στοιχεία που ζητούνται µε σκοπό 
την αποσαφήνιση των υποβληθέ-
ντων στοιχείων και την καλύτερη 
κατανόηση του περιεχοµένου της 
αίτησης στήριξης.
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Τα έξτρα 15 εκατ. ευρώ 
θα βρεθούν για τις Ομάδες   
Όλα δείχνουν πως θα καλυφθεί το σύνολο των αιτήσεων στο Μέτρο 9

«Δώσε και μένα μπάρμπα» το 14χίλιαρο 

Κονδύλια
∆εσµευµένα για την προκήρυξη 

είναι 25 εκατ. ευρώ µε τους 
αιτούντες να ζητάνε συνολικά 41 

εκατ. ευρώ στην πενταετία

Οι οχτώ
αξιολογητές
Στον ορισµό αξιολογητών των 
αιτήσεων στήριξης για το 
Μέτρο 9 «Σύσταση οµάδων 
και οργανώσεων παραγωγών» 
προχώρησε το υπουργείο. Ως 
αξιολογητές ορίζονται τα 
παρακάτω στελέχη της Γενικής 
Γραµµατείας Αγροτικής
Πολιτικής και ∆ιαχείρισης 
Κοινοτικών Πόρων:
1. Αλιζιώτης Νικόλαος,
2. Γιαννακός Παναγιώτης,
3. Γολεγού Ειρήνη,
4. ∆ελλής Ευάγγελος,
5. Θεοδώρου ∆ηµήτριος,
6. Ξυλούρης Ιωάννης,
7. Σωτηροπούλου Λαµπρινή,
8. Ψυχουντάκης Κωνσταντίνος.

∆ύσκολο να µην προκηρυχθεί στη 
λογική «δώσε και σε µένα µπάρ-
µπα» όπως ανέφερε κατά λέξη υ-
ψηλόβαθµο στέλεχος των διαχει-
ριστικών αρχών στην Agrenda θα 
είναι το Μέτρο 6.3 «Ενίσχυση Μι-
κρών αγροτικών Εκµεταλλεύσε-
ων». Ως εκ τούτου ζυµώνονται α-
κόµα τα κριτήρια µοριοδότησης, 
ώστε να στηθούν όσο το δυνατόν 
καλύτερα τα φίλτρα ένταξης. Η ο-
ριστικοποίηση αυτών, σύµφωνα 
µε τις ίδιες πηγές, θα γίνει τον 
∆εκέµβρη κατά την 6η Επιτροπή 

Παρακολούθησης των Προγραµ-
µάτων και η προκήρυξή του Μέ-
τρου τον Ιανουάριο. Αυτός είναι 
ο προγραµµατισµός των διαχει-
ριστικών αρχών για την ενίσχυ-
ση των 14.000 ευρώ. Επιπλέον θα 
πρέπει να γίνουν και οι απαραί-
τητες εργασίες στο πληροφορια-
κό σύστηµα (ΠΣΚΕ), οι οποίες θα 
πάρουν τουλάχιστον ένα µήνα. 

Σε κάθε περίπτωση, η πρόσκλη-
ση θα γίνει µε έτος βάσης το 2018 
και ο προϋπολογισµός της θα εί-
ναι 70 εκατ. ευρώ. Υπενθυµίζεται 

ότι πρόσβαση στο Μέτρο θα έχουν 
οι κατ’ επάγγελµα αγρότες ως 56 
ετών µε ατοµικό γεωργικό εισό-
δηµα έως 3.000 και οικογενειακό 
µέχρι 15.000 ευρώ σύµφωνα µε 
τα όσα είχαν κάνει γνωστά οι δι-
αχειριστικές τον περασµένο Ιού-
λιο. Βασική προϋπόθεση επίσης 
για να είναι κάποιος δικαιούχος 
στο Μέτρο είναι να βρίσκεται σε 
κοινότητες έως και 5.000 κατοί-
κων και να έχει σε όρους τυπικής 
απόδοσης παραγωγική δυναµικό-
τητα 5.000 έως 7.999 ευρώ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

206 

ΕΥΡΩ

ΜΕΤΡO
9

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

41.191.438,61

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

M.O. ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

130

ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ

25.995.916

40.000

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

M.O. ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

76

ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ

15.195.521

40.000

ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΕΥΡΩ
25.000.000

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΥΡΩ40.000ΕΥΡΩ40.000

Η δοµή του Μέτρου 6.3 είχε παρουσιαστεί από την Ελευθερία Μπακάλη 
της Μονάδας Προγραµµατισµού της ΕΥ∆ ΠΑΑ, τον περασµένο Ιούνιο.





ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Τυπικά όλα είναι έτοιµα για την πίστωση της προ-
καταβολής ενιαίας ενίσχυσης στους λογαριασµούς 
των δικαιούχων αγροτών, ωστόσο, κάτι φαίνεται να 
«κρατάει» τους ιθύνοντες, που διαβεβαίωναν µέχρι 
το βράδυ της περασµένης Πέµπτης περί των κυβερ-
νητικών προθέσεων η πληρωµή να γίνει την ερχό-
µενη Παρασκευή 26 Οκτωβρίου. Αντίθετα, στην τρά-
πεζα πιστεύουν ότι η πίστωση θα γίνει την Τρίτη.

Περί της καθυστέρησης στην πληρωµή ενηµέρω-
σε την Agrenda και ο υφυπουργός Βασίλης Κόκκα-
λης, χωρίς ωστόσο να είναι σε θέση να δικαιολο-
γήσει αυτή την επιλογή. Νωρίτερα και ο αντιπρόε-
δρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιώργος Αποστολάκης είχε κά-
νει γνωστό στη συντακτική οµάδα του Agronews ότι 
ακόµη και αν έλθει τελικά η υπογραφή για τη σύµ-
βαση της Τράπεζας Πειραιώς µε τον ΟΠΕΚΕΠΕ από 
το Ελεγκτικό Συνέδριο, η οποία ως γνωστόν ήρθε 
τελικά το πρωί της Πέµπτης, η πίστωση των χρηµά-
των δεν πρόκειται να γίνει νωρίτερα από την ερχό-
µενη Παρασκευή 26 Οκτωβρίου. 

Βεβαίως, επειδή τις τελευταίες φορές από την 
πλευρά των κυβερνητικών αρµοδίων και κυρίως α-
πό όσους εµπλέκονται µε τις πληρωµές, έχει γίνει 
αρκετή σπέκουλα, οι σχετικές πληροφορίες τίθενται 
υπ’ όψη των αναγνωστών µας µε κάθε επιφύλαξη. 
Άλλωστε δεν είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση 
γίνεται «κουδουνίστρα» στις διαθέσεις της «συντε-
χνίας του ΟΣ∆Ε», αφήνοντας στα κρύα του λουτρού 
του αγρότες, οι οποίοι περιµένουν εναγωνίως έξω 
από τα τραπεζικά γκισέ και τα ATM ‘s. Το Agronews 
και η Agrenda έγιναν τα τελευταία 24ωρα αποδέ-
κτες της οργής των αγροτών για τον εµπαιγµό που 
υφίστανται, καθώς, η επικοινωνία γίνεται µε µισό-
λογα, ενώ τα «κλειδιά» της υπόθεσης συνεχίζει να 
κρατάει το ιερατείο του ΟΣ∆Ε. Σηµειωτέον ότι στις 
αρχές της εβδοµάδας ο ίδιος ο αντιπρόεδρος του Ο-
ΠΕΚΕΠΕ Γιώργος Αποστολάκης, είχε διαβεβαιώσει, 
µέσω της κρατικής ΕΡΤ στην Κρήτη ότι τα χρήµατα 
θα πιστωθούν µέχρι τις 19 Οκτωβρίου.

Η ουσία, πάντως, είναι ότι από τις αρχές της εβδο-
µάδας όλα έδειχναν ότι η διαδικασία περπατά, µε-
τά και την υπογραφή της σύµβασης µε την τράπεζα 
Πειραιώς, όπως έπρεπε να γίνει ως τις 15 Οκτωβρί-
ου, που έληγε η περσινή αντίστοιχη σύµβαση. Το 
βάρος έπεσε κατόπιν στο Ελεγκτικό Συνέδριο το ο-
ποίο έπρεπε να την εγκρίνει δεδοµένου ότι το πο-
σό ξεπερνούσε το 1 εκατ. ευρώ. Η έγκριση –όπως 
οι ίδιοι οι υπεύθυνοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου εί-
παν στην Agrenda-τελικά δόθηκε το πρωί της Πέ-
µπτης 18 Οκτωβρίου, µε τους αρµόδιους του ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ να δηλώνουν ότι δεν γνωρίζουν τίποτα επ’ 
αυτού. Εν τω µεταξύ, την ίδια ώρα, στην ιστοσελί-
δα του Οργανισµού Πληρωµών αναρτάται ανακοί-
νωση που αναφέρει ότι «Με αφορµή διάφορα δη-
µοσιεύµατα στον Τύπο σχετικά µε τον χρόνο κατα-
βολής του 70% της Βασικής Ενίσχυσης έτους 2018 

ενηµερώνουµε τους παραγωγούς, ότι αυτή η πλη-
ρωµή θα πραγµατοποιηθεί, όπως είχε προγραµµα-
τιστεί, πριν το τέλος του Οκτωβρίου».

Σηµειωτέον ότι λίγες ώρες πριν την ανακοίνωση 
αυτή, ο αντιπρόεδρος του Οργανισµού Πληρωµών 
Γιώργος Αποστολάκης, στην κρατική τηλεόραση ΕΡΤ 
Ηρακλείου «οι αγρότες είναι πιθανό να δουν χρή-
µατα στους λογαριασµούς τους την Παρασκευή 19 
Οκτωβρίου, ωστόσο αν υπάρξει οποιοδήποτε ζήτη-
µα της τελευταίας στιγµής οι πληρωµές θα γίνουν 
τη ∆ευτέρα 22 Οκτωβρίου». Σε κάθε περίπτωση από 
τον ΟΠΕΚΕΠΕ διατείνονταν ότι από τη στιγµή που το 
Ελεγκτικό Συνέδριο θα δώσει το «ΟΚ» για τη σύµ-
βαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και της 
Τράπεζας Πειραιώς, η διαδικασία της πίστωσης εί-

ναι θέµα µόνο µερικών ωρών.
Να σηµειωθεί ότι η πληρωµή αυτή αφορά το 70% 

της βασικής ενίσχυσης, ποσού περί τα 700 εκατ. ευ-
ρώ σε 536.000 δικαιούχους παραγωγούς, µε τις πι-
στώσεις να µην περιλαµβάνουν το πρασίνισµα και 
όσους γεωργούς δικαιούνται ποσό βασικής ενίσχυ-
σης µικρότερο των 250 ευρώ. Προετοιµασµένοι, εν 
τω µεταξύ, πρέπει να είναι οι αγρότες και οι κτηνο-
τρόφοι αφενός για τους συµψηφισµούς µε χρέη 
προς το δηµόσιο (εφορία, ΕΦΚΑ, ΕΝΦΙΑ κλπ) που θα 
«τρέξουν» ταυτόχρονα µε τις πιστώσεις και αφετέ-
ρου για το θέµα µε το ακατάσχετο, το οποίο δεν έχει 
ακόµα ψηφιστεί µε αποτέλεσµα να «χάνουν» µεγά-
λο µέρος των επιδοτήσεων που πιστώνονται στους 
«απροστάτευτους» λογαριασµούς τους.

Εισφορές 
Μέχρι τις 31 
Οκτωβρίου 

καταβάλλονται οι 
εισφορές Σεπτεµ-
βρίου 2018 από 

τους αγρότες στον 
ΕΦΚΑ

Παραστατικά 
Μέχρι και την 

Κυριακή 4 
Νοεµβρίου τα 
παραστατικά 

συµµόρφωσης 
ειδικών διατά-

ξεων για το έτος 
εφαρµογής 2018 
της Απονιτροποί-

ησης 

Κοµφούζιο 
Παραστατικά συµ-
µόρφωσης ειδι-
κών διατάξεων 

µέχρι τη ∆ευτέρα 
22 Οκτωβρίου 
υποβάλλουν οι 
δικαιούχοι της 
δεύτερης πρό-
σκλησης για τη 

δράση Κοµφούζιο

Τον άλλο μήνα με προκαταβολή 85% η Απονιτροποίηση
Μόλις ξεµπερδέψουν µε την πληρωµή της ενιαίας ενίσχυσης, λογικά µέσα στον Νοέµβριο, σύµφωνα µε τον 
προγραµµατισµό του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα τρέξει η διαδικασία της προκαταβολής της Απονιτροποίησης, στο πλαίσιο 
της «τακτοποίησης» των πληρωµών του Β’ Πυλώνα, σύµφωνα µε τις κοινοτικές  υποχρεώσεις. Μάλιστα, το 
δρόµο άνοιξε η απόφαση Κασίµη, µε την οποία εγκρίθηκε η ένταξη 4.169 δικαιούχων στη δράση 10.1.04 
«Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα», των οποίων οι αιτήσεις, που υποβλήθηκαν 
κρίθηκαν ως παραδεκτές, µε συνολική ∆ηµόσια ∆απάνη 254.627.063,52 ευρώ. 
Να σηµειωθεί ότι οι πενταετούς διάρκειας δεσµεύσεις των δικαιούχων, ξεκίνησαν 28 ∆εκεµβρίου 2017 και 
λήγουν 27 ∆εκεµβρίου 2022, αφορούν την πρόσκληση που βγήκε στον αέρα στις 28 ∆εκεµβρίου 2017.
Υπενθυµίζεται ότι στην περίπτωση του Β’ Πυλώνα, για πρώτη φορά η Κοµισιόν διευκολύνει τα κράτη µέλη, 
που αντιµετώπισαν προβλήµατα λόγω των καιρικών συνθηκών που επικράτησαν την άνοιξη και το καλοκαίρι, 
παρέχοντας τη δυνατότητα αύξησης του ποσοστού της προκαταβολής στο 85% από 75% µέχρι σήµερα. 
Όσον αφορά τα ποσά, στο µέτρο εντάχθηκαν 4.169 δικαιούχοι µε συνολική αιτούµενη έκταση 850.000 
στρέµµατα και συνολικό προϋπολογισµό της πενταετίας µετά την υπερδέσµευση στα 254,6 εκατ. ευρώ και 
ελάχιστη βαθµολογία ένταξης τα 12,2 µόρια.  Αυτό σηµαίνει ότι για το πρώτο έτος της Απονιτροποίησης, 
υπολογισµένο µε τον υψηλότερο συντελεστή που αφορά τα κηπευτικά (στα 60 ευρώ το στρέµµα) το ποσό 
που έχει δεσµευτεί ανέρχεται στα 51 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε προκαταβολή περί τα 43 εκατ. ευρώ.
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Οργή αγροτών στο αναίτιο πισωγύρισμα
με την προκαταβολή ενιαίας ενίσχυσης 
Η Τρίτη πιθανότερη μέρα πληρωμής, παιχνίδια του μηχανογράφου με τις δισκέτες των δικαιούχων του τσεκ 

EΠΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΤΕΛΗ 
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΝΟΕΜΒΡΙΟ

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΝΟΕΜΒΡΙΟ

700
ΠΕΡΙΠΟΥ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 

43
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 

536.000
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

240
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

ΑΠΟΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗ 2018

ΠΛΗΡΩΜΗ

ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 
2018

536.000536.000536.000536.000536.000536.000536.000
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Εφορίες και ταμεία «ρουφάνε» το τσεκ

Πίστωση χρόνου ζητάει
ο Αραχωβίτης για το 
ακατάσχετο 15.000 ευρώ  

 Νόημα θα είχε να θεσμοθετηθεί πριν την καταβολή της ενιαίας, 
αλλά ο υπουργός δηλώνει στην Agrenda πώς θέλει... χρόνο    

 Τα τρία τελευταία χρόνια κατάσxεται το 57% των αγροτικών 
επιδοτήσεων, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΑΚΚΕΛ

ΤOY  ΧΡΗΣΤΟΥ 
∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
diamantopoulos@agronews.gr

Την προστασία των ενισχύσεων, 
µέσω της θέσπισης του ακατάσχε-
του των 15.000 ευρώ, ζητούν ε-
πιτακτικά το τελευταίο διάστηµα 
οι αγρότες, που λόγω χρεών σε 
εφορίες και ασφαλιστικά ταµεία 
κάθε χρόνο βλέπουν τις επιδο-
τήσεις του να εξανεµίζονται πριν 
καλά-καλά πιστωθούν στους λο-
γαριασµούς τους. Έως σήµερα ι-
σχύει ένα ακατάσχετο το µήνα στα 
1.250 ευρώ για τους αγρότες (επί 
12 µήνες), µε αποτέλεσµα όταν γί-
νονται πέραν της µιας πληρωµής 
στο λογαριασµό τους (όπως συµ-
βαίνει στις πλείστες των περιπτώ-
σεων), να µην τυγχάνουν προστα-
σίας τα χρήµατά τους.

Αν και η υπόσχεση για νοµο-
θέτηση του ακατάσχετου έχει πέ-
σει στο τραπέζι από το πρώτο έτος 
της υπουργίας του Βαγγέλη Απο-
στόλου στην πλατεία Βάθη ακό-
µα και µετά την αποχώρησή του 
– σχεδόν τέσσερα χρόνια µετά –  
δεν έχει προχωρήσει. 

«∆ουλεύουµε προς αυτή την 
κατεύθυνση και στόχος µας είναι 
σίγουρα η προστασία του εισοδή-
µατος και των ενισχύσεων των α-
γροτών από τις κατασχέσεις. Ωστό-
σο, αν δεν είναι κάτι ώριµο, δεν 
µπορώ να πω περισσότερα», ανέ-
φερε στην εφηµερίδα Agrenda ο 
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 
Σταύρος Αραχωβίτης που επίσης 
έχει δεσµευτεί σχετικά. Επιπλέ-
ον πρόσθεσε ότι εφόσον είναι έ-
τοιµη η τροπολογία θα πρέπει να 
βρεθεί και το νοµοσχέδιο στην ο-
ποία θα ενταχθεί. 

Την ίδια στιγµή οι αγρότες µέ-
λη της Ενωτικής Οµοσπονδίας Α-
γροτικών Συλλόγων Λάρισας, την 
Παρασκευή 19 Οκτωβρίου, που 

∆υνατότητα εκ νέου ρύθµισης ό-
σων (συµπεριλαµβανοµένων και 
των αγροτών) έχουν απολέσει την 
αρχική, για χρέη στα ασφαλιστικά 
ταµεία και τις εφορείες δίνει η Ανε-
ξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων 
(ΑΑ∆Ε). Ειδικότερα, σύµφωνα µε ό-
σα αναφέρονται σε έγγραφο που 
κατατέθηκε στη Βουλή ως απάντη-
ση σε σχετική ερώτηση, «αν έχει α-
πολεσθεί ρύθµιση του πρώτου άρ-
θρου του νόµου 4152/2013 βεβαι-
ωµένων οφειλών που εµπίπτουν 
στο πεδίο εφαρµογής του Κώδικα 
Φορολογικής ∆ιαδικασίας, τότε υ-
φίσταται η δυνατότητα υπαγωγής 
αυτών σε ρύθµιση τµηµατικής κα-
ταβολής κατά τις διατάξεις του άρ-
θρου 43 του νόµου 4174/2013».

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του κοι-
νοβουλευτικού ελέγχου εκπρόσω-
πος της ΑΑ∆Ε αναφέρει ότι: «Με τις 
τρέχουσες ρυθµίσεις, στους οικο-
νοµικά αδύναµους οφειλέτες παρέ-
χεται η δυνατότητα ρύθµισης των 
βεβαιωµένων στη φορολογική δι-
οίκηση οφειλών τους σε πρόγραµ-
µα τµηµατικής καταβολής έως 12 

ή 24 ισόποσων µηνιαίων δόσεων, 
ανάλογα µε το είδος φόρου, σύµ-
φωνα µε τους όρους και τις προ-
ϋποθέσεις που ορίζονται στις δι-
ατάξεις της υποπαραγράφου Α2 
(πάγια ρύθµιση) του πρώτου άρ-
θρου του νόµου 4152/2013, κα-
θώς και στην κατ’ εξουσιοδότη-
ση εκδοθείσα Απόφαση του Γε-
νικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσό-
δων ΠΟΛ.1112/21.5.2013, όπως 
ισχύουν µε τις οποίες παρέχεται η 
δυνατότητα στους οφειλέτες του 

Δεύτερη ευκαιρία για ρύθμιση

είχαν προγραµµατίσει συνάντηση 
µε τον υφυπουργό Βασίλη Κόκκα-
λη, ζητούν την άµεση ψήφιση της 
τροπολογίας για ακατάσχετο στους 
τραπεζικούς λογαριασµούς αγρο-
τών και κτηνοτρόφων. 

Επιπλέον, το Αγροτικό Κτηνο-
τροφικό Κόµµα Ελλάδας (ΑΚΚΕΛ), 
σε επιστολή του προς των πρωθυ-
πουργό κάνει λόγο για υφαρπαγή 
των επιδοτήσεων προσθέτοντας πα-
ράλληλα πως «τα 3 τελευταία χρό-
νια παρακολουθήσαµε ένα φαινό-
µενο πρωτόγνωρο για τα ελληνικά 
αλλά και τα ευρωπαϊκά δεδοµένα, 
αυτό της κατάσχεσης του 57% των 
αγροτικών επιδοτήσεων που οδή-
γησε σε ξαφνικό οικονοµικό θά-
νατο χιλιάδες συναδέλφους µας». 

Η ίδια επιστολή προσθέτει ατ ε-
ξής: «Η κυβέρνηση σας όµως έβα-
λε χέρι ακόµη και σε αυτές τις α-
γροτικές επιδοτήσεις που δίδονται 
ξεκάθαρα ως ενίσχυση για την συ-
νέχιση της παραγωγικής διαδικα-
σίας και όχι για αποπληρωµή χρε-
ών προς το δηµόσιο. Κύριε πρωθυ-
πουργέ στην χώρα µας έρχονται κά-
θε χρόνο πάνω από 3 δις ευρωπα-
ϊκές αγροτικές επιδοτήσεις, κάθε 
αγρότης που αναγκάζεται να φύ-
γει από το επάγγελµα χάνει δικαι-
ώµατα-επιδοτήσεις που στην τελι-
κή χάνονται από την ίδια τη χώρα».

Μηνιαίο 
ακατάσχετο

Έως σήµερα ισχύει 
ένα ακατάσχετο 

στα 1.250 ευρώ το µήνα 
για κάθε φυσικό 

πρόσωπο και σε ένα µόνο 
πιστωτικό ίδρυµα

Το γεγονός ότι 
το ακατάσχετο είναι 
µε το µήνα, δεν 
βολεύει καθόλου 
τους αγρότες οι 
οποίοι περιµένουν 
µία µε δύο µεγάλες 
πληρωµές εποχιακά.

Οι οφειλές δύναται να ρυθµιστούν
κατ’ εξαίρεση παρέχεται δυνατότητα

Έπιασε 4ετία
Η υπόσχεση για νοµοθέτηση του 
ακατάσχετου έχει πέσει στο 
τραπέζι από το πρώτο έτος της 
υπουργίας Αποστόλου. Ωστόσο, 
σχεδόν τέσσερα χρόνια µετά, και 
την αποχώρησή του, δεν έχει 
ακόµα προχωρήσει. 

Δέσμευση
Περισσότεροι από 100.000 
δικαιούχοι παραγωγοί εκτιµάται 
ότι ήρθαν αντιµέτωποι µε 
αυτόµατες δεσµεύσεις 
λογαριασµών, για τρέχουσες 
υποχρεώσεις προς το δηµόσιο, 
τις τράπεζες, τον ΕΛΓΑ και τον 
ΕΦΚΑ την περσινή χρονιά.

Τα τυπικά
Εφόσον είναι έτοιµη η 
τροπολογία θα πρέπει να βρεθεί 
και το νοµοσχέδιο στην οποία θα 
ενταχθεί, ανέφερε στην 
εφηµερίδα Agrenda ο υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης.
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των χρεών 

Έως 9 Νοεμβρίου 
για το χιλιάρικο 
στις αγρότισσες
Μέχρι και τις 9 Νοεµβρίου θα 
µπορούν να υποβάλουν τις αι-
τήσεις τους (ηλεκτρονικά σε ο-
ποιοδήποτε ΚΕΠ) για το επίδοµα 
των 1.000 ευρώ οι πολύτεκνες α-
γρότισσες µητέρες.

Πρόκειται για το πρόγραµµα 
του Λογαριασµού Αγροτικής Ε-
στίας του Οργανισµού Προνοια-
κών Επιδοµάτων και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), που κά-
θε χρόνο και σύµφωνα µε έγγρα-
φο του υπουργείου Εργασίας και 
απευθύνεται σε αγρότισσες πο-
λύτεκνες µητέρες που, κατά τον 
χρόνο υποβολής της αίτησης, εί-
ναι συνταξιούχοι ή ασφαλισµέ-
νες του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ), οι οποίες έ-
χουν εξοφλήσει τις ασφαλιστι-
κές τους εισφορές ή έχουν υπα-
χθεί σε ρύθµιση καταβολής των 
οφειλών και τηρούν τους όρους 
της ρύθµισης κατά το χρόνο υπο-
βολής της αίτησης συµµετοχής 
στο πρόγραµµα, έχουν τουλάχι-
στον 4 τέκνα τα οποία είναι άγα-
µα, ηλικίας µέχρι 18 ετών ή µέ-
χρι 24 ετών, εφόσον είναι άνεργα 
ή σπουδάζουν στην Ελλάδα στην 

ανώτατη ή ανώτερη εκπαίδευση 
ή σε ινστιτούτα επαγγελµατικής 
κατάρτισης (ΙΕΚ) ή είναι ανίκανα 
για εργασία σε ποσοστό 67% και 
άνω, ανεξαρτήτου ηλικίας.

Ως ηµέρα συµπλήρωσης του 
18ου ή του 24ου έτους ηλικίας 
των τέκνων θεωρείται η 31η ∆ε-
κεµβρίου του έτους 2018, ανε-
ξάρτητα από το µήνα γέννησης.

Στις πολύτεκνες µητέρες που 
πληρούν τις προϋποθέσεις και 
ενταχθούν στο πρόγραµµα θα 
καταβληθεί χρηµατικό βοήθη-
µα ύψους 1.000 ευρώ. Η διοίκη-
ση του ΟΠΕΚΑ επισηµαίνει ότι σε 
περίπτωση που οι αιτήσεις συµ-
µετοχής στο πρόγραµµα ξεπερά-
σουν τις 1.250, θα διεξαχθεί η-
λεκτρονική κλήρωση µε διαδι-
κασία που ορίζεται µε απόφαση 
του ∆.Σ. του ΟΠΕΚΑ.

Επίσης, σε εγκύκλιο του υπουρ-
γείου Εργασίας τονίζεται ότι όλα 
τα ανωτέρω αναφερόµενα πρό-
σωπα πρέπει να είναι δικαιούχοι 
περίθαλψης µε ενεργή ασφαλι-
στική ικανότητα κατά τον χρόνο 
υποβολής της αίτησης για συµ-
µετοχή στο πρόγραµµα και ειδι-
κότερα τα τέκνα µε δικαίωµα πε-
ρίθαλψης απορρέον από δικαι-
ούχο του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ. Για πλη-
ροφορίες σχετικά µε τις δικαιού-
χους, τη διαδικασία, τα δικαιολο-
γητικά, καθώς και κάθε χρήσιµη 
και αναγκαία πληροφορίες οι εν-
διαφερόµενοι µπορούν να επικοι-
νωνήσουν µε τον ΟΠΕΚΑ.

Άπαξ ανά οφειλέτη 
Η ρύθµιση, όπως σηµειώνεται 
στο σχετικό έγγραφο της ΑΑ∆Ε, 
χορηγείται άπαξ ανά οφειλέτη 
και για τις οφειλές που δύναται να 
υπαχθούν σε αυτήν για τις οποίες 
έχει ευθύνη καταβολής (παρ. 5 
της ΠΟΛ.1112/21.5.2013 και 
άρθρο 3, παρ. 1, της 
ΠΟΛ.1277/27.12.2013 
αντίστοιχα). Εντούτοις, όπως 
αναφέρεται, εάν έχει απολεσθεί 
ρύθµιση του πρώτου άρθρου του 
νόµου 4152/2013 βεβαιωµένων 
οφειλών που εµπίπτουν στο πεδίο 
εφαρµογής του Κώδικα 
Φορολογικής ∆ιαδικασίας, τότε 
υφίσταται η δυνατότητα υπαγωγής 
αυτών σε ρύθµιση τµηµατικής 
καταβολής κατά τις διατάξεις 
του άρθρου 43 του νόµου 
4174/2013. Και αντίστροφα, 
εάν έχει απολεσθεί ρύθµιση 
του άρθρου 43 του νόµου 
4174/2013, τότε υφίσταται η 
δυνατότητα υπαγωγής σε ρύθµιση 
της υποπαραγράφου Α2 του 
πρώτου άρθρου του νόµου 
4152/2013 για τις ίδιες οφειλές.

∆ηµοσίου, να υπαγάγουν σε πρό-
γραµµα τµηµατικής καταβολής το 
σύνολο των βεβαιωµένων στις Φο-
ρολογικές Αρχές οφειλών τους που 
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής 
του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδι-
κασίας. Οι ανωτέρω οφειλές δύ-
ναται να ρυθµιστούν σε µηνιαίες 
δόσεις, έως δώδεκα, κατ’ εξαίρε-
ση παρέχεται η δυνατότητα κατα-
βολής σε µηνιαίες δόσεις έως τις 
εικοσιτέσσερις για οφειλές που 
καταβάλλονται εφάπαξ».

Με κλήρωση
Σε περίπτωση που 

οι αιτήσεις συµµετοχής 
ξεπεράσουν τις 1.250, 

θα διεξαχθεί ηλεκτρονική 
κλήρωση αναφέρει ο 

Οργανισµός Επιδοµάτων

Μέχρι τέλος
του χρόνου 
θα σβήσουν 
χρέη σε ΟΓΑ 
και ΟΑΕΕ
Μερική ή ολική διαγραφή 
ασφαλιστικών χρεών σε 
αγρότες που στο παρελθόν 
είχαν και εµπορικές 
δραστηριότητες, µε 
αποτέλεσµα να είναι 
ασφαλισµένοι εκτός από τον 
ΟΓΑ και στον ΟΑΕΕ, µελετάει 
η κυβέρνηση, σύµφωνα µε 
δηµοσιεύµατα του οικονοµικού 
Τύπου. Η διαγραφή των 
χρεών θα είναι εφικτή εφόσον 
υπάρχει «εύλογη αµφιβολία» 
για το εάν θα έπρεπε οι 
αγρότες να είναι ασφαλισµένοι 
σε ένα ή σε περισσότερα 
ταµεία. Με τις επερχόµενες 
αυτές ρυθµίσεις του 
υπουργείου Εργασίας για 
κάθε εξεταζόµενη κατηγορία 
ασφαλισµένων αναµένεται να 
διαγραφεί, µέχρι το τέλος του 
χρόνου, ένα σηµαντικό µέρος 
ασφαλιστικών χρεών που 
αδίκως καταλογίστηκαν και 
έτσι θα απαλλαγούν από 
ληξιπρόθεσµες οφειλές, 
βεβαιωµένες και µη, στο 
Κέντρο Είσπραξης 
Ανεξόφλητων Οφειλών.

Αφορά πολλούς
Η απαλλαγή από τις 
ληξιπρόθεσµες ασφαλιστικές 
εισφορές αφορά περίπου 
200.000 παλαιούς 
ασφαλισµένους (π.χ αγρότες 
µε εµπορικές δραστηριότητες). 
Οι περισσότεροι, όπως 
προκύπτει από τους ελέγχους 
της Κυβέρνησης, αµέλησαν 
όταν ξεκίνησαν να ασκούν 
παράλληλη επαγγελµατική 
δραστηριότητα, να 
προσκοµίσουν στον πρώην 
ΟΑΕΕ έγγραφο απαλλαγής, 
ως ασφαλισµένοι σε άλλο 
ταµείο π.χ ως µισθωτοί στο 
πρώην ΟΓΑ, ώστε να µην 
καταβάλουν εισφορές σε 
δύο ασφαλιστικά ταµεία.

σε έως 12 µηνιαίες δόσεις, ενώ
καταβολής και σε έως 24 δόσεις.

Συνταξιούχοι 
ή ασφαλισµένες 
του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ)

ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ 
ΜΗΤΕΡΕΣ 

οι οποίες έχουν 
εξοφλήσει τις 
ασφαλιστικές τους 
εισφορές ή έχουν 
υπαχθεί σε ρύθµιση

Έχουν 
τουλάχιστον 

4 τέκνα 

τα οποία 
είναι άγαµα, 

ηλικίας 
µέχρι 18 ετών 

ή µέχρι 24 ετών

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΟΣ
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Χρόνια κρίση 
Tα 31.000 «λουκέτα» 
στην κτηνοτροφία 
έχουν βαρύ αντίλαλο 
Οι χαμηλές τιμές στο γάλα και οι ελλιπείς έλεγχοι στην 
αγορά έσβησαν στην 4ετία το 28% των εκμεταλλεύσεων 

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Πίσω από τα 31.000 «λουκέτα» σε κτη-
νοτροφικές εκµεταλλεύσεις στην 4ετία, 
οι µεγαλόστοµες εξαγγελίες για ανάσχε-
ση της κατάστασης µέσα και από διαχει-
ριστικά σχέδια βόσκησης, κτηνοτροφι-
κά πάρκα, επενδυτικά προγράµµατα, δι-
κτύωση κ.ο.κ., ηχούν κάπως βαριά σε 
ένα κλάδο που ταλαιπωρείται από την 
έλλειψη ρευστότητας και περιµένει αν 
µη τι άλλο τουλάχιστον να κρατούνται 
τα προσχήµατα ως προς τη λειτουργία 
και τον έλεγχο της αγοράς.

Την ίδια ώρα, οι διαπιστώσεις-προ-
τάσεις ειδικών για το πώς µπορεί να α-
ναστραφεί το «παιχνίδι» παραµένει σε 
θεωρητικό επίπεδο, ενώ η ενσωµάτωση 
αυτών σε κάποιες εκµεταλλεύσεις δεν 
είναι ικανές για να γυρίσουν την παρ-
τίδα στο κοµµάτι της παραγωγής, οικο-
νοµιών κλίµακας και αυτάρκειας. Σηµει-
ωτέον ότι στο βόειο κρέας η αυτάρκεια 
της χώρας είναι µόλις 17,5%, στο χοιρι-
νό 27%, ενώ στο αγελαδινό γάλα 45%.

Βέβαια, η συρρίκνωση τηs κτηνοτρο-
φίας δεν ακουµπά µόνο την παρούσα 
κυβέρνηση, έρχεται ωστόσο να επιβε-
βαιώσει ότι όλη αυτή την περίοδο δεν έ-
γιναν κινήσεις για να σταµατήσει η «δι-
αρροή» επαγγελµατιών που είτε δεν εί-
χαν εξασφαλίσει διάδοχη κατάσταση, εί-
τε βαρύνονταν από χρέη και είχαν µεί-
νει γενικότερα πίσω από τις εξελίξεις. 

Σε αυτό το κλίµα, τα στοιχεία που 
φέρνει µε επίκαιρη ερώτηση στη Βου-

λή, µαζί µε άλλους 6 βουλευτές της 
Ν∆, ο πρώην υπουργός Αγροτικής Α-
νάπτυξης Γιώργος Καρασµάνης, βου-
λευτής Πέλλας, δείχνουν ότι από τις 
110.000 κτηνοτροφικές εκµεταλλεύ-
σεις που υπήρχαν προ τετραετίας, σή-
µερα είναι ζήτηµα αν λειτουργούν 
79.000 εκµεταλλεύσεις (-28% σε τέσ-
σερα µόνο χρόνια). 

«Και πως να µη συµβαίνει αυτό, όταν 
η τιµή παραγωγού για το πρόβειο γάλα 
έχει κατρακυλήσει σήµερα στα 70 λεπτά 
το κιλό, από 1 ευρώ προ έτους και η τι-
µή στο κατσικίσιο γάλα έχει πέσει στα 
50 λεπτά, από 65 λεπτά που ήταν πριν 

λίγους µήνες. Την ί-
δια στιγµή, η παρα-
γωγή γάλακτος βαί-
νει συνεχώς µειούµε-
νη, ενώ τα αποθέµα-
τα φέτας διατηρούνται 
σταθερά», αναφέρει.

Επιπρόσθετα στο κεί-
µενο της ερώτησης προς 
την πολιτική ηγεσία 
του υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης, επιρ-
ρίπτονται ευθύνες για 
το γεγονός ότι:

 Οι έλεγχοι στην αγορά γάλακτος, 
που εξαγγέλθηκαν τον περασµένο Μά-
ιο, παραµένουν στα χαρτιά, 

 Μια σειρά από προγράµµατα ευνο-
ϊκά για τον κτηνοτροφικό κλάδο δεν έ-
χουν προκηρυχθεί,

 Η σύσταση ∆ιεπαγγελµατικής Ορ-
γάνωσης «Φέτας» εκκρεµεί,

 Τίθεται εν αµφιβόλω η συνέχιση το 
επόµενο έτος της καταβολής της εξισω-
τικής στους κτηνοτρόφους των ορεινών 
και µειονεκτικών περιοχών,

 Ουδέποτε η κυβέρνηση έθεσε το 
θέµα της δραµατικής κατάστασης στην 
εγχώρια αγορά αιγοπρόβειου γάλα-
κτος στο Συµβούλιο Γεωργίας της Ε.Ε., 

 Το σύστηµα ΑΡΤΕΜΙΣ, για καταγρα-
φή-διασύνδεση µε τα στοιχεία ΟΣ∆Ε του 
αριθµού των εκτρεφόµενων αιγοπροβά-
των, του κωδικού ενωτίων και της θέ-
σης του στάβλου παραµένει ανενεργό.

Συνέχεια ρεπορτάζ σελ. 47

21-22, 35-36

Από καλύτερη
βάση η έναρξη
για Indigo 
και Καρολίνες
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Ο
ι εξαγωγές σκληρού σίτου στην ελ-
ληνική αγορά γίνονται µόνο για τις 
µέτριες ποιότητες στα 200 ευρώ ο 
τόνος FOB. Την ίδια ώρα, τα καλά 

σε ποιότητα σιτάρια δεν βρίσκουν αγοραστές, 
δεδοµένου ότι και το ευρώ γίνεται ακριβότερο. 
Στη Γαλλία η εξισορρόπηση των τιµών µαλακού 
και σκληρού θα αποτυπωθεί στις νέες σπορές.    

  Χρηµατιστηριακά η αγορά βάµβακος α-
ντέδρασε από τα χαµηλά, αλλά χωλαίνει να ε-
νισχυθεί σηµαντικά, καθώς οι τιµές ∆εκεµβρί-
ου δε λένε να σπάσουν δυναµικά τα 78 σεντς. 
Η Τουρκία παρά την ανάκαµψη της λίρας δεν 
έχει ακόµα αντιδράσει, ενώ στην Αίγυπτο έγι-
νε ένας µόνο διαγωνισµός για 1.000 τόνους.

Το ακριβό ευρώ 
εμπόδιο στο σκληρό

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

218

216

214

212

210

208
218 218

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

13/9 20/9 27/9 04/10 11/10 18/10

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

230

184

192,2

2,76

332,5

831,6

230

181

192,2

2,73

334,2

826,2

230

179

189,9

2,74

311,40

853,4

230

179

189,9

2,70

340,60

861,4

222

179

189,9

2,67

364,60

849,2

222

179

186,5

2,60

379,60

879,2

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα 82,64

78,72 78,55 76,46 76,80 77,92

215 215 215 215

Τιμή παραγωγού 
2018 ( λεπτά /κιλό) 

Καρολίνα   35

Japonica – Indigo  27

ΠΗΓΗ: AGRENDA,

 Κρατά τα 20 λεπτά 
το σκληρό παρά την 
αδιαφορία των Ιταλών

 Τα καλά σημάδια 
περιμένει η διεθνής 
αγορά βάμβακος

Επιβεβαιώνεται διεθνώς 
το ελληνικό ακτινίδιο 
Με ικανοποιητική ζήτηση αναµένεται 
να ξεκινήσει η σεζόν για το ακτινίδιο, η 
οποία θα εξασφαλίσει και ικανοποιητικές 
τιµές για τους παραγωγούς, αφού 
για τα πολύ ποιοτικά αναµένεται να 
πληρωθούν όσο περίπου πληρώθηκαν 
και την προηγούµενη χρονιά. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Για «εσωτερική
διαδικασία» µιλά
η Τελιγιορίδου
Σε πείσµα των στοιχείων που δείχνουν 
συρρίκνωση του κτηνοτροφικού τοµέα, 
η υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 
Ολυµπία Τελιγιορίδου, σε συνέντευξη 
της σε κλαδικό περιοδικό του κρέατος, 
µιλά για µετασχηµατισµούς στην 
παραδοσιακή κτηνοτροφία, «εσωτερικής 
διαδικασίας». Κατά την ίδια, «το 
ελληνικό κρέας δεν έχει βρει το δρόµο 
του για τις ξένες αγορές. Η παραδοσιακή 
ελληνική κτηνοτροφία είχε κάποια 
χαρακτηριστικά που θα τα έλεγα 
εσωτερικής διαδικασίας. Αυτό αλλάζει 
σιγά-σιγά, µε τη δηµιουργία νέων 
σύγχρονων µονάδων και τον 
εµπλουτισµό του ανθρώπινου δυναµικού 
µε νέους ανθρώπους οι οποίοι 
αντιλαµβάνονται διαφορετικά τις νέες 
προκλήσεις τόσο της ελληνικής αγοράς 
αλλά και των ξένων αγορών». Σύµφωνα 
µε την υφυπουργό, πολύ σηµαντικό 
πεδίο για τη χώρα µας είναι 
η ανάδειξη των ελληνικών αυτοχθόνων 
φυλών και η ενίσχυση του προϊόντων 
του κλάδου µέσω της συνεργασίας µε το 
ΥΠΕΞ και τους εµπορικούς ακολούθους.

Στοιχεία συρρίκνωσης 
της κτηνοτροφίας 
παρέθεσε ο πρώην 
υπουργός Γιώργος 
Καρασµάνης.

Η συρρί-
κνωση 
τηs κτηνο-
τροφίας 
έρχεται να 
επιβεβαιώ-
σει ότι όλη 
αυτή την 
περίοδο 
δεν έγιναν 
κινήσεις 
για να στα-
µατήσει η
«διαρροή».
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Σε δίκτυο συµφερόντων της µεγά-
λης ισπανικής εταιρείας ελαιολάδου 
Deoleo περνάει, όπως όλα δείχνουν, 
η εµπορική διαχείριση της παραγω-
γής που θα συγκεντρώνει, αν όλα πά-
νε καλά, ο συνεταιρισµός Γαργαλιά-
νων στη Μεσσηνία. Ως γνωστόν, ο συ-
νεταιρισµός, εδώ και δύο χρόνια έχει 
διακόψει τη λειτουργία του, λόγω οι-
κονοµικών προβληµάτων και αναζη-
τούσε κάποιον χρηµατοδότη που θα 
του επιτρέψει να κρατηθεί στη ζωή.
Στελέχη της Deoleo διαβεβαιώνουν 
την Agrenda ότι δεν πρόκειται για κά-
ποια εξαγορά αλλά για εµπορική συµ-
φωνία η οποία θα εξασφαλίζει στην 
ισπανικών συµφερόντων εταιρεία το 
σύνολο της παραγωγής ελαιολάδου 
που θα είναι σε θέση να συγκεντρώ-
νει ο συνεταιρισµός. Σηµειωτέον ό-
τι η παραγωγή που συγκέντρωνε τις 
καλές εποχές ο εν λόγω συνεταιρι-
σµός υπολογίζεται περί τους 1.000 
τόνους, όταν οι αγορές ελαιολάδου 
των Ισπανών από την Ελλάδα ξεπερ-
νούν τις 15.000 τόνους. 

Εκρηκτική κατάσταση στον α-
γροτοκτηνοτροφικό κόσµο δεν 
προκαλεί µόνο ο προτεινόµενος 
χάρτης για την οριοθέτηση των 
µειονεκτικών περιοχών, αλλά 
και η διαχείριση στο θέµα της 
«τεχνική λύση» για τη διανοµή 
δηµόσιων βοσκοτόπων, η οποία 
όπως εµφανίζεται στις αιτήσεις 
των παραγωγών στο σύστηµα 
του ΟΠΕΚΕΠΕ, βάσει καταγγε-
λιών, «βρίθει σοβαρότατων λα-
θών», µειώνοντας εκτάσεις αλ-
λά και δικαιώµατα.

Για αυθαίρετη ερµηνεία και 
καταστρατήγηση της σχετικής 
Υπουργικής Απόφασης στη νέα 
κατανοµή των βοσκοτόπων µιλά 
και η Νέα ΠΑΣΕΓΕΣ, η οποία µε 
επιστολή της προς τον υπουρ-
γό Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύ-
ρο Αραχωβίτη, ζητά άµεση πα-
ρέµβασή προκειµένου να διορ-
θωθούν τα λάθη και να αποκα-
τασταθούν οι αδικίες σε βάρος 
των κτηνοτρόφων, που θα ση-
µάνουν µη ανεκτές οικονοµι-
κές απώλειες.

Βάσει της επιστολής της οργά-
νωσης, διαπιστώνεται ως τώρα:

 Λανθασµένος υπολογισµός 
των ΜΜΖ το έτος 2015, εις βά-
ρος των κτηνοτρόφων.

 Όσοι είχαν δηλωµένα στο 
ζωικό τους κεφάλαιο και χοιρι-
νά, παρά το γεγονός ότι σύµφω-
να µε τον κανονισµό δεν θα έ-
πρεπε αυτές οι ΜΜΖ, να υπολο-
γίζονται στην κατανοµή. Η Τε-
χνική Λύση δεν τους υπολογί-
ζει στην ενεργοποίηση των δι-
καιωµάτων, αλλά τις υπολογί-
ζει για την εξακρίβωση του πο-
σοστού µείωσης των ΜΜΖ.

Μάλιστα, η Νέα ΠΑΣΕΓΕΣ, φέρ-
νει δύο παραδείγµατα κτηνοτρό-
φος που έχει 10 ΜΜΖ από αιγο-
πρόβατα και 5 ΜΜΖ από χοιρι-
νά και πως η «Τεχνική Λύση» 
υπολογίζει λανθασµένα το πο-
σοστό µείωσης, τονίζοντας πως 
όταν τα παρέθεσαν στους αρµο-
δίους του ΟΠΕΚΕΠΕ, η απάντη-
ση τους ήταν ότι «εάν ο κτηνο-
τρόφος µίσθωνε 10 εκτάρια α-
πό ιδιωτικές εκτάσεις ΠΕ1 θα 
είχε µηδέν απώλειες!!».

«Αυτό που ζητάµε είναι να ε-
φαρµοστεί ο νόµος και η Υπουρ-
γική Απόφαση για την αναλο-
γική µείωση, έτσι όπως η ίδια 
η νοµοθεσία προβλέπει και όχι 
σύµφωνα µε την όποια αυθαί-
ρετη ερµηνεία επιβάλουν τε-
χνοκράτες-τεχνικοί ηλεκτρονι-
κών υπολογιστών», σηµειώνει.

Εμπορική 
συνεργασία 
της Deoleo με 
Γαργαλιάνους 

Ακάθεκτη η αυθαίρετη 
μοιρασιά στα βοσκοτόπια 

O Pierluigi Tosato, CEO της Deoleo, 
βρέθηκε στους Γαργαλιάνους για 

να κλείσει τη συµφωνία µε τον 
συνεταιρισµό. Σηµειώνεται πως η 

Deoleo τυποποιεί περίπου 250.000 
τόνους ελαιόλαδο ετησίως.

Από το περίπτερο 
της Ολυµπιακής 
Ζυθοποιίας 
πέρασαν φοιτητές 
και έµπειροι 
επαγγελµατίες 
της αγοράς.

Περισσότερα από 1.000 άτοµα πέρασαν από το χώρο 
της Ολυµπιακής Ζυθοποιίας στις «Ηµέρες Καριέρας»

Φοιτητές και απόφοιτους Πανεπιστηµιακών Ιδρυµάτων, όσο και έµπειρους 
επαγγελµατίες της αγοράς, υποδέχτηκαν τα στελέχη της Ολυµπιακής 
Ζυθοποιίας στο περίπτερο της εταιρείας που συµµετείχε στις «Ηµέρες 
Καριέρας 2018», το διήµερο 13 και 14 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη του 
∆ήµου Αθηναίων. Η Ολυµπιακή Ζυθοποιία που συµµετείχε στις «Ηµέρες 
Καριέρας» για τρίτη συνεχή χρονιά ήρθε σε επαφή µε τους επισκέπτες, 
οι οποίοι αναζητούν επαγγελµατικές προκλήσεις και εκδήλωσαν έντονο 
ενδιαφέρον για το εργασιακό περιβάλλον της εταιρείας και τις ευκαιρίες 
καριέρας που προκύπτουν σε αυτήν. H Μαρία Καφεντζή, HR Director της 
Ολυµπιακής Ζυθοποιίας, δήλωσε σχετικά τα εξής: «Στο πλαίσιο της 
επιτυχηµένης διοργάνωσης Ηµέρες Καριέρας 2018, είχαµε τη χαρά να 
υποδεχτούµε στο περίπτερο της εταιρείας µας πολλούς επαγγελµατίες που 
επιθυµούν να µοιραστούν το ίδιο όραµα µαζί µας. Στην Ολυµπιακή 
Ζυθοποιία έχουµε δηµιουργήσει ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, 
µέσα στο οποίο ο κάθε εργαζόµενος έχει την ευκαιρία να εξελίξει τις 
δυνατότητές του και να αναδείξει κάθε πτυχή της προσωπικότητάς του».

Παρκαδόροι
Οι παραγωγοί, είναι τα 
θύµατα των «ειδικών» 

που έρχονται να 
εφαρµόσουν «τεχνικές 
λύσεις» και που κοµπά-
ζουν για ευφυή συστή-
µατα στην αγροτιά και 
τελικά αποδεικνύονται 
παρκαδόροι βοσκοτό-
πων χωρίς δίπλωµα, 
λέει η Νέα ΠΑΣΕΓΕΣ
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ΤOY  ΧΡΗΣΤΟΥ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
diamantopoulos@agronews.gr

Αντιµέτωποι µε την απειλή του µύκητα 
«stolbur», µια ασθένεια που πρωτοεµ-
φανίστηκε στη Γαλλία και έχει συνέπει-
ες εφάµιλλες µε αυτές της Xyllela, βρί-
σκονται το τελευταίο διάστηµα οι καλ-
λιεργητές αρωµατικών φυτών - και ειδι-
κότερα της λεβάντας - στην περιοχή Βό-

ιου Κοζάνης. Αν και τα 
πρώτα συµπτώµατα στα 
φυτά είχαν καταγρα-
φεί δύο χρόνια πριν, 
κανείς δεν γνώριζε λε-
πτοµέρειες µέχρι που 
ταυτοποιήθηκε από το 
Μπενακείο Φυτοπαθο-
λογικό Ινστιτούτο. Μέ-
χρι στιγµής η ασθένεια 
έχει προσβάλει περί-
που 5.000 στρέµµατα 
στο νοµό Κοζάνης και 

έχει επεκταθεί σε όλη τη χώρα.
Σύµφωνα µε όσα δήλωσε στην Agrenda 

ο γεωπόνος του Συνεταιρισµού Αρωµα-
τικών Φυτών Βοΐου Κοζάνης και βουλευ-
τής Γιώργος Κασαπίδης «το πρόβληµα εί-
ναι πολύ µεγάλο και για το λόγο αυτό θα 
πρέπει να κινητοποιηθούν οι αρµόδιες υ-
πηρεσίες, λαµβάνοντας άµεσα όλα τα α-
παραίτητα προληπτικά µέτρα, δεδοµένου 
ότι η ασθένεια δεν αντιµετωπίζεται». Πα-
ράλληλα ο κ. Κασαπίδης, µιλώντας στην 
Agrenda, στηλιτεύει τη διαρκώς αυξανό-
µενη εµφάνιση στην αγορά τόσο των πα-
ράνοµων φυτωρίων όσο και του αµφιβό-

λου ποιότητας και ταυτότητας πολλαπλα-
σιαστικού υλικού αρωµατικών και φαρ-
µακευτικών φυτών. Αυτά αµφότερα επι-
δεινώνουν το πρόβληµα και υπονοµεύ-
ουν την αναπτυξιακή δυναµική της καλ-
λιέργειας της αληθινής λεβάντας και µα-
ζί µε αυτή την προοπτική και το µέλλον 
των παραγωγών. Αφού επαναφέρει και 
αντίστοιχο χρόνιο πρόβληµα της κροκο-
καλλιέργειας ζητά ολοκληρωµένες και 
αποτελεσµατικές λύσεις τόσο για τη θω-
ράκιση της παραγωγής όσο και για την 
εξυγίανση των αγορών από τις παράνο-
µες και αθέµιτες πρακτικές.

Από εισαγωγές µολυσµένου υλικού
Σχετικά µε την εξάπλωση της ασθέ-

νειας παραγωγοί από την περιοχή ανα-
φέρουν ότι και οι καλλιεργητές δεν εί-
ναι άµοιροι ευθυνών αφού σε κάποιες 
περιπτώσεις στο παρελθόν ασυνείδητα 
και χωρίς τα απαραίτητα και νόµιµα πα-
ραστατικά φυτοϋγειονοµικού ελέγχου, 
εισήγαγαν πιθανώς µολυσµένο γενετι-
κό υλικό (φυτά λεβάντας) από γειτονι-
κή χώρα. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις 
τη δουλειά αυτή (παραγωγή και εµπορία 
πολλαπλασιαστικού υλικού αρωµατικών 
και φαρµακευτικών φυτών) την κάνουν 
µεσίτες, εντελώς ευκαιριακά. «Χωρίς τις 
νόµιµες και απαραίτητες άδειες εισάγουν 
πολλαπλασιαστικό υλικό άγνωστης υγει-
ονοµικής ταυτότητας και το διαθέτουν 
στους πελάτες τους. Αντίστοιχος και ο 
τρόπος λειτουργίας αρκετών φυτωρίων 
σε πολλά µέρη της Ελλάδας. Χωρίς τις α-
παραίτητες άδειες ίδρυσης και λειτουρ-

Ταλαιπωρεί 
τα λεβαντοχώραφα 
ο μύκητας stolbur 
Ταυτοποιήθηκε στη χώρα μας έχοντας προσβάλλει 
ήδη περίπου 5.000 στρέμματα στην Κοζάνη

Επιπτώσεις από 
την προσβολή

Η ευρεία εξάπλωση 
της καταστροφικής 

αυτής ασθένειας 
µειώνει δραστικά 

την παραγωγή 
αιθέριου ελαίου 

αληθινής λεβάντας 

γίας που ορίζονται τόσο από την εθνι-
κή όσο και την ευρωπαϊκή νοµοθεσία, 
γίνεται συστηµατικά τα τελευταία χρό-
νια παραγωγή και εµπορία πολλαπλασι-
αστικού υλικού και ειδικά φυτών λεβά-
ντας. Η αδιευκρίνιστη ποικιλιακή σύν-
θεση και υγειονοµική κατάσταση των 
παραγοµένων φυτών εγκυµονεί σοβα-
ρότατους κινδύνους για τους ανυποψί-
αστους αγοραστές. Τόσο στην ποιότητα 
του αιθέριου ελαίου που παράγεται α-
πό ποιοτικά κατώτερες ποικιλίες άγνω-
στης ταυτότητας και είναι µη εµπορεύ-
σιµο όσο και στην περαιτέρω εξάπλωση 
και ταχύτατη διασπορά της ασθένειας σε 
όλη την επικράτεια. ∆υστυχώς τα φαι-
νόµενα που προαναφέρθηκαν λαµβά-
νουν χώρα κατά κόρον σε πολλές περι-
πτώσεις πανελλαδικά», αναφέρει σε ε-
ρώτηση που κατέθεσε στη Βουλή σχε-
τικά µε το πρόβληµα ο βουλευτής Κο-
ζάνης, Γιώργος Κασαπίδης.

Μάλιστα, πολλοί είναι οι ανυποψία-
στοι ενδιαφερόµενοι, εν δυνάµει καλ-
λιεργητές και ιδιαίτερα νέοι άνθρω-
ποι, οι οποίοι λόγω άγνοιας πέφτουν 
θύµατα των πρακτικών αυτών και της 
ανήθικης αυτής συµπεριφοράς.

  Το πρόβληµα επιδεινώνεται περαι-
τέρω µε την επιδίωξη διακίνησης του 
πολλαπλασιαστικού υλικού στη µαύρη 
αγορά, οπότε η κατάσταση αυτή είναι 
απολύτως εκτός ελέγχου. Η υπόσχεση 
για χαµηλότερη τιµή αγοράς χωρίς τα 
νόµιµα οικονοµικά παραστατικά κά-
νει τη συνεργασία πιο δελεαστική αλ-
λά πολύ πιο επισφαλή για τον αγο-
ραστή και τη διάδοση της ασθένειας. 

Μεγάλη η ζηµιά στην παραγωγή 
της Γαλλίας και της Βουλγαρίας

Το παθογόνο stolbur αποτελεί τη βασική αιτία 
κατάρρευσης της καλλιέργειας της αληθινής 
λεβάντας στη Γαλλία. Σοβαρά είναι και τα 
αντίστοιχα προβλήµατα, εξαιτίας της ίδιας 
ασθένειας, που έχουν προκύψει τελευταία και 
στη Βουλγαρία. Ως γνωστό η Γαλλία είναι η 
ηγέτιδα χώρα παγκοσµίως στην καλλιέργεια 
του εν λόγω φυτού και ακολουθεί µε αξιώσεις 
η Βουλγαρία. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες – 
σύµφωνα µε όσα αναφέρει στην Agrenda 
ο Γιώργος Κασαπίδης - η ασθένεια έχει 
αποδεκατίσει κυριολεκτικά δεκάδες χιλιάδες 
στρέµµατα λεβάντας στην Ευρώπη. Η ευρεία 
εξάπλωση της καταστροφικής αυτής ασθένειας 
µειώνει δραστικά την παραγωγή αιθέριου 
ελαίου αληθινής λεβάντας από τους Γάλλους 
λεβαντοπαραγωγούς.  Το γεγονός αυτό 
προκάλεσε σηµαντική στρέβλωση στην αγορά. 
Η διαρκώς µειούµενη παραγωγή στη Γαλλία 
οδηγεί παράλληλα τα τελευταία χρόνια σε 
εντυπωσιακή άνοδο των διεθνών τιµών αιθέριου 
ελαίου γνήσιας λεβάντας. Η ευνοϊκή επίδραση 
στις τιµές παραγωγού και στην Ελλάδα 
αποτυπώνεται και στην Κοζάνη. Πριν από δέκα 
χρόνια, η τιµή παραγωγού σε αυτό το αιθέριο 
έλαιο κυµαίνονταν στα 40-50 ευρώ το κιλό, 
αλλά η µειωµένη προσφορά στις διεθνείς 
αγορές οδήγησε σε σταθερή σταδιακή αύξηση 
και το 2018 ξεπέρασε τα 100 ευρώ. Η σταθερή 
αυτή άνοδος τιµών έφερε σηµαντική αύξηση και 
γρήγορη επέκταση των φυτειών σε πολλές 
περιοχές ιδιαιτέρως στη ∆υτική Μακεδονία.

Οι καλλιεργητές λεβάντας καλούνται να επιλέγουν µόνο πιστοποιηµένο πολλαπλασιαστικό υλικό 
και από εγνωσµένης αξίας φυτώρια για να αποφεύγεται η εξάπλωση του µύκητα stolbur.
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Εξανθήσεις από 
το κλαδοσπόριο 
Ο καιρός βοηθάει τον μύκητα να 
διαχειμάσει στην υπαίθρια ντομάτα

ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Με εξανθήσεις και φυλλόπτω-
ση συνεχίζεται η παρουσία του 
κλαδοσπορίου (Cladosporium 
fulvum, fulvia fulvα) στις υπαί-
θριες καλλιέργειες ντοµάτας, 
σύµφωνα µε τους γεωπόνους 
του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Βόλου. Οι 
καιρικές συνθήκες που επικρα-
τούν είναι ευνοϊκές για την α-
νάπτυξη του µύκητα και τη µε-
τάδοσή του, αφού η ασθένεια 
προσβάλλει τα φυτά όταν επι-
κρατεί υγρασία 70%-95% και 
θερµοκρασίες από 4 έως 32oC, 
µε άριστη θερµοκρασία ανά-
πτυξης τους 22-24 oC. 

Τα συµπτώµατα της µυκη-
τολογικής αυτής ασθένειας 
εµφανίζονται πρώτα στα κα-
τώτερα φύλλα µε κιτρινοπρά-
σινες ή κίτρινες κηλίδες, οι ο-
ποίες σε προχωρηµένο στάδιο 
γίνονται κιτρινοκαστανές και 
νεκρωτικές. Στην κάτω επιφά-
νεια η περιοχή των κηλίδων 
καλύπτεται από την εξάνθη-
ση του παθογόνου, η οποία 
έχει χρώµα ανοικτό καστανό 

ή γκριζοκαστανό και µε υ-
φή βελούδου. Με την εξέλι-
ξη της προσβολής, τα φύλλα 
γίνονται κατσαρά, µαραίνο-
νται και πέφτουν. 

Για την αντιµετώπιση του µύ-
κητα οι γεωπόνοι συµβουλεύ-
ουν τους παραγωγούς, τονί-
ζοντας πώς αν διαπιστώσουν 
συµπτώµατα προσβολών να 
προβούν στα εξής καλλιερ-
γητικά µέτρα: 

 µείωση της υγρασίας, 
 αποφυγή άρδευσης µε κα-

ταιονισµό (µε πίεση νερού), 
 αµειψισπορά µε άλλα φυτά,
 βιολογική καταπολέµηση 

µε χρησιµοποίηση επιτρεπό-
µενων σκευασµάτων.

Μεγάλη προσοχή απαιτούν  

όµως και οι άλλες δύο ασθένει-
ες που προσβάλλουν τις υπαί-
θριες ντοµάτες, ο περονόσπο-
ρος που εµφανίσθηκε µε τις τε-
λευταίες βροχοπτώσεις στους 
νοµούς Μαγνησίας, Καρδίτσας, 
Λάρισας, Τρικάλων και Φθιώτι-
δας και η Tuta Absoluta, όπου 
οι γεωπόνοι διαπίστωσαν ότι 
η πτήση της στο δίκτυο φερο-
µονικών παγίδων συνεχίζεται. 

Οι πληθυσµοί του εντόµου 
Tuta Absoluta στις καλλιέργειες 
είναι ανησυχητικά υψηλοί και 
παρατηρούνται προσβολές στα 
φύλλα και στους καρπούς των 
φυτών. Οι παραγωγοί συστήνε-
ται να προστατεύσουν την καλ-
λιέργειά τους µε επιτρεπόµενα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

«∆ια πληγών» η βακτηρίωση στα εσπεριδοειδή 
Προειδοποίηση σχετικά µε την ασθένεια της βακτηρίωσης (P. syringae pv.
syringae) που βρίσκει πρόσφορο έδαφος σε συνθήκες υγρασίας, µε κρύο 
και ισχυρούς ανέµους, εξέδωσε το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, 
Ποιοτικού και Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου Ιωαννίνων. Τα φύλλα και τα κλαδιά 
των δέντρων πορτοκαλιάς και γκρέιπ φρουτ, καθώς και ο καρπός της λεµονιάς 
είναι τα πλέον ευαίσθητα απέναντι στην ασθένεια, όπως αναφέρουν οι 

γεωπόνοι. Το P. syringae pv.syringae διαµένει στην επιφάνεια των φύλλων. Η βλάβη 
εµφανίζεται ως ανοιχτόχρωµη κηλίδα στο φλοιό, αργότερα κοκκινίζει και στο τέλος µαυρίζει. 
Η µόλυνση προκύπτει όταν τα βακτήρια εισέρχονται από τραύµατα στους βλαστούς ή στους 
καρπούς µε τη βοήθεια του ανέµου, της δυνατής βροχής, της διατροφής εντόµων ή του 
χαλαζιού µε τους νεαρούς βλαστούς να είναι πιο ευάλωτοι. Συστήνεται να γίνει προληπτικός 
ψεκασµός µε χαλκούχα µυκητοκτόνα και επανάληψη σε µηνιαία διαστήµατα.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΟΦΟΣ

Μαρασµός
Η τελική φάση προσβο-

λής ρίχνει τα φύλλα 
αφού πρώτα τα µαράνει

Αλτενάρια στην πατάτα
Προσβολές στις πατατοφυτείες των καλλιεργειών 
της Πελοποννήσου διαπίστωσαν οι γεωπόνοι, µε 
τις πρόσφατες καιρικές συνθήκες να αποτελούν 
παράγοντα ανάπτυξης της ασθένειας. 
Η αλτερνάρια προσβάλλει όλα τα µέρη του φυτού 
µε χαρακτηριστικό τη δηµιουργία κηλίδων σε 
οµόκεντρους κύκλους, που µοιάζουν µε «στόχους». 
Στους κονδύλους της πατάτας οι εχθροί είναι 
χρώµατος καστανού και µπορεί να εκτείνονται σε 
µεγάλο τµήµα του καρπού. Ο µύκητας που 
ευθύνεται γι’ αυτή την ασθένεια είναι ο Alternaria 
solani. Οι µολύνσεις ξεκινούν από υπολείµµατα 
καλλιέργειας ή από αυτοφυή µολυσµένα φυτά και 
ευνοούνται από χαµηλές θερµοκρασίες, στις 
οποίες βλαστάνουν τα σπόρια. Απαραίτητη είναι 
ωστόσο η ύπαρξη ελεύθερης υγρασίας µε τη 
µορφή σταγόνων επάνω στις φυτικές επιφάνειες. 
Οι συστάσεις των γεωπόνων εστιάζονται στο 
ξερίζωµα και στην καταστροφή των φυτών, που 
παρουσιάζουν ύποπτα συµπτώµατα. 

Σκευάσµατα
ΑΛΦΑ: Trimanoc, Mavita 250 EC
BAYER: Antracol 70WP, Consento 450SC
FMC: VENDETTA (Fluazinam  37,5% % + 
Azoxystrobin 15% SC)
SIPCAM HELLAS LtD: Cymonil
SYNGENTA: Daconil 500 SC, Score 25 EC
ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ: MANCOZEB ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ 
72 WP, MANCOZEB ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ 80 WP
VENDETTA (Fluazinam  37,5% % + Azoxystrobin 
15% SC)

Γλοιοσπόριο στην ελιά
Οι συνθήκες της τρέχουσας φθινοπωρινής 
περιόδου είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές για µολύνσεις 
από το παθογόνο γλοιοσπόριο, σύµφωνα µε τους 
ελέγχους στους οποίους προέβησαν οι γεωπόνοι 
του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών 
Αχαΐας, διαπιστώνοντας τη παρουσία της 
ασθένειας. Η µόλυνση µπορεί να συµβεί σε όλα τα 
στάδια της ανάπτυξης του ελαιόκαρπου, από την 
εµφάνιση των ανθέων µέχρι την ωρίµανση. 
Το παθογόνο µολύνει ειδικά τις ελιές κατά τη 
διάρκεια της ωρίµανσης, προκαλώντας σήψεις 
(«σαπίλα»), µειώνοντας την ποιότητα του 
ελαιόλαδου. Συνιστάται από τους γεωπόνους 
αντιµετώπιση των δύο ασθενειών µε 1-2 
φθινοπωρινούς ψεκασµούς µε εγκεκριµένα 
µυκητοκτόνα για προληπτική ή θεραπευτική δράση 
(µετά από µολυσµατική βροχόπτωση).

Σκευάσµατα
ΑΛΦΑ: Cuprofix, Trimanoc-R 75 WG.
BAYER: Copperfield 20WG
ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ: JADE 40 WG, ΧΕΛΛΑΒΟΡ 
20 WP

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Σε υψηλό επίπεδο έχει διαµορφω-
θεί ο πήχης της µοριοδότησης για 
την ένταξη στα Σχέδια Βελτίωσης 
σύµφωνα µε εκτιµήσεις µελετη-
τών, καθώς µετά τα αποτελέσµατα 
γίνεται φανερό πως ειδικά στις πε-
ριοχές της Μακεδονίας, ασφαλείς 
θα πρέπει να νιώθουν όσοι µάζε-
ψαν περίπου 70 µόρια. Με δεδο-
µένο τον προϋπολογισµό των 316 
εκατ. ευρώ, ο λογαριασµός εγκρί-
σεων κατά µέσο όρο για τους µε-
µονωµένους αγρότες δείχνει έντα-
ξη για «έναν στους τέσσερις» στα 
Σχέδια Βελτίωσης, καθώς οι αιτή-
σεις από τα συλλογικά σχήµατα ό-
πως έχουν τα πράγµατα «περνάνε» 
όλες, αφαιρώντας 69,1 εκατ. ευρώ 
από το συνολικό κονδύλι (βλέπε α-
ναλυτικό πίνακα κάτω). 

Σηµειώνεται ότι στις περιοχές 
της Μακεδονίας και της Θεσσαλί-

ας έχει µαζευτεί το 65% των φακέ-
λων, µε τόσο τον αγροτικό κόσµο 
όσο και την αγορά αγροτικών µη-
χανηµάτων να αισθάνονται εγκλω-
βισµένοι όσο διαρκεί η διαδικασία 
αξιολόγησης, που ήδη έχει γίνει α-
ντικείµενο µικροπολιτικών αγωνι-
ών. Για το κενό των 633 εκατ. ευρώ 
που έχει προκύψει στη χρηµατοδό-
τηση για την κάλυψη των 15.130 
φακέλων µεµονωµένων αγροτών, 

δεν µπορεί προς το παρόν να απο-
κλειστεί και το, δύσκολο βέβαια, σε-
νάριο της προσωρινής πρόβλεψης 
πρόσθετης εθνικής χρηµατοδότη-
σης που επιτρέπεται για τα µέτρα 
αγροτικής ανάπτυξης (άρθρο 82 
Καν. (ΕΕ) 1305/2013), όπως έγινε 
και µε την εξισωτική των ετών 2018-
2020. ∆ηλαδή να δεσµευθούν κά-
ποιοι πόροι, οι οποίοι θα µειώνο-
νται µελλοντικά είτε από την αύξη-

ση στο Μέτρο της κοινοτικής συνει-
σφοράς, είτε µε µεταφορά κοινο-
τικών πόρων από άλλα µέτρα του 
Προγράµµατος που θα φαίνεται µε 
τον καιρό πως δεν «τραβάνε», είτε 
µε απεντάξεις δικαιούχων. 

Σηµειωτέον πως εάν µέχρι το τέ-
λος του 2020 δεν υπάρχει νέο ε-
γκεκριµένο Πρόγραµµα Αγροτι-
κής Ανάπτυξης (που είναι και το 
πιο πιθανό) δύναται, εφόσον το 

προβλέψει το ενωσιακό θεσµικό 
πλαίσιο, η ενίσχυση των Σχεδίων 
Βελτίωσης να συνεχίσει να δίνεται 
από το χρηµατοδοτικό σχήµα των 
Προγραµµάτων 2014-2020, εφό-
σον υπάρχουν διαθέσιµοι πόροι. 

Παράλληλα υπάρχουν 100 εκατ. 
ευρώ από τα Βιολογικά που δύναται 
να θυσιαστούν καθώς η 2η προκή-
ρυξη αποµακρύνεται όσο δεν βρί-
σκονται επιπλέον πόροι γι’ αυτήν.

Ασφάλεια τα 70 μόρια 
για τα Σχέδια Βελτίωσης

«Αν αυτό που ενόχλησε τον κ. Κασίµη, είναι η 
εκτίµηση του ΣΕΑΜ ότι η πρόβλεψη του Υπουρ-
γείου για Ιούλιο του 2019, στην πράξη οι εγκρί-
σεις θα γίνουν αρχές του 2020, στο χέρι της δι-
αχειριστικής αρχής είναι να µας διαψεύσει ευ-
χάριστα» ήταν η απάντηση του Συνδέσµου στον 
γενικό γραµµατέα Κοινοτικών Πόρων, ο οποίος 
άφησε αιχµές περί «σκοπιµότητας» στην πρώτη 
ανακοίνωση των εισαγωγέων, µετά τη συνάντη-
ση των δύο πλευρών την περασµένη εβδοµάδα.

Υπενθυµίζεται πως ο ΣΕΑΜ, µετά τη σχετι-
κή συνάντηση είχε εκδώσει ανακοίνωση θί-
γοντας πρώτον το γεγονός ότι η υπόθεση εκ-
χώρησης ενίσχυσης προς τους προµηθευτές 
ναυάγησε, και δεύτερον τον εκτιµώµενο χρό-
νο που απαιτείται για την αξιολόγηση των αι-
τήσεων και την έκδοση των εγκρίσεων, τον ο-
ποίο ο Σύνδεσµος τοποθέτησε µέσα στο 2020.

Αµέσως µετά ήρθε η απάντηση του κ. Κασί-
µης, ο οποίος πρώτον αφήνει αιχµές για σκοπι-
µότητες των εισαγωγέων σχετικά µε το τάιµινγκ 
της ανακοίνωσής τους και δεύτερον, υποστήρι-

ξε πως η έκδοση των αποτελεσµάτων θα είναι 
σταδιακή και θα ξεκινήσει τους αµέσως επόµε-
νους µήνες για Περιφέρειες µε µικρότερο όγκο 
αιτήσεων. Τονίστηκε µάλιστα ότι η Γενική Γραµ-
µατεία έχει εγκαίρως µεριµνήσει για την διάθε-
ση τεχνικής βοήθειας σε όλες τις Περιφέρειες 
ώστε να επιταχυνθεί περαιτέρω η διαδικασία.

Τέλος, και σε µία προσπάθεια να µείνει εδώ 
το ζήτηµα αυτό, ο ΣΕΑΜ υπενθύµισε στον γενικό 
γραµµατέα πως είναι ένας κλαδικός επιχειρηµα-
τικός φορέας, που δεν πολιτικοποιεί τα προβλή-
µατά του, παρόλο που αυτά προέρχονται στο σύ-
νολό τους, διαχρονικά και διακοµµατικά, από ο-
λιγωρίες, καθυστερήσεις και αδιαφορία της Πο-
λιτείας. «Επαναλαµβάνουµε καλοπροαίρετα και 
χωρίς καµιά διάθεση αντιπαράθεσης, για άλλη 
µια φορά, την διάθεσή µας να συµβάλουµε µε 
όποιο τρόπο µπορούµε στην έγκαιρη, αξιόπιστη 
και αποτελεσµατική υλοποίηση του προγράµµα-
τος των Σχεδίων Βελτίωσης». 

Αναλυτικά µέρος των ανακοινώσεων ΣΕΑΜ 
και Κασίµη για τα Σχέδια Βελτίωσης στη σελ. 17.

Αντεγκλήσεις ΣΕΑΜ-Κασίμη 
με την πραγματικότητα να βοά  

Παίζει το σενάριο 
της προσωρινής  
κινητοποίησης 

εθνικών κονδυλίων 
για τις ανάγκες της 

υπερδέσμευσης  
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ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ 
ΣΧΗΜΑΤΩΝ

    ΑΝ.ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ     28.825.000              

1.695        115.092.000                  
49     14.148.000   

   ΑΤΤΙΚΗΣ       9.310.000    98            7.240.000   2   417.000   

   ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ     16.561.000          1.235           79.620.000   2          861.000   

   ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ     28.288.000          1.239          68.809.000   5       1.433.000   

   ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ     20.947.000        1.051          63.138.000   32     10.300.000   

   ΗΠΕΙΡΟΥ     16.292.000   534          33.753.000   6       2.356.000   

   ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ     30.884.000   1.735          96.486.000   27       8.086.000   

   ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ       8.415.000             90            3.561.000   1          566.000   

   ΚΕΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ     59.530.000   3.808        222.525.000   98     28.084.000   

   ΚΡΗΤΗΣ     28.288.000   1.099          53.764.000   4       1.306.000   

   ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ       9.668.000   204          15.671.000            -                      -     

   ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ     31.331.000   1.404          58.611.000   3          562.000   

   ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ     27.661.000   938          47.537.000   5       1.024.000   

   ΧΩΡΑ   316.000.000   15.130        865.806.000   234     69.143.000   



EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

E
κπληξη αλλά και προβληµατισµό ως 
προς τον χρόνο και την σκοπιµότη-
τά της, δηµιουργεί η ανακοίνωση 
του ΣΕΑΜ σχετικά µε την πρόσφα-

τη συνάντηση που είχαµε στις 10/10 µε α-
ντικείµενο την πορεία υλοποίησης του µέ-
τρου 4.1 Σχέδια Βελτίωσης. [...]

Τα «συµπεράσµατα» του ΣΕΑΜ δηµιουρ-
γούν εσφαλµένες εντυπώσεις και προκα-
λούν εύλογα ερωτήµατα, όταν µάλιστα στη 
µέχρι σήµερα συνεργασία µας ο προγραµ-
µατισµός και οι δεσµεύσεις της Γενικής 
Γραµµατείας έχουν τηρηθεί στο ακέραιο 
αναφορικά τόσο µε τους χρόνους ενεργο-
ποίησης του µέτρου, θεσµικής προετοιµα-
σίας και προκήρυξής του, νωρίτερα από κά-
θε άλλη φορά, αλλά και ως προς την κατα-
βολή κάθε προσπάθειας αξιοποίησης της 
δυνατότητας εκχώρησης της ενίσχυσης σε 
τρίτους µέσα από την σχετική τροποποίηση 
τόσο του ΠΑΑ όσο και του θεσµικού πλαι-
σίου του µέτρου. Οι δυσκολίες υλοποίησης 
της πρωτοβουλίας αυτής, δεν βαρύνουν 
την Γενική Γραµµατεία Αγροτικής Πολιτι-
κής και αυτό είναι πλέον γνωστό.

Επιπλέον, σχετικά µε την αξιολόγηση των 
αιτήσεων ενίσχυσης στα «Σχέδια Βελτίωσης» 
που υποβλήθηκαν, στη συνάντηση εκφρά-
στηκε ξεκάθαρα η πολιτική µας βούληση για 
την κατά το δυνατόν συντοµότερη ολοκλή-
ρωσή της σε σχέση µάλιστα µε τους χρόνους 
που απαιτούνταν στο παρελθόν. Η αισιοδο-
ξία αυτή, όπως αναφέρθηκε, είναι βάσιµη 
και στηρίζεται αφενός στην υποστήριξη του 
πληροφοριακού συστήµατος και αφετέρου 
στο γεγονός ότι το µέτρο έχει εκχωρηθεί στις 
Περιφέρειες και συνεπώς οι χρόνοι ολοκλή-
ρωσης της αξιολόγησης αφορούν κάθε Περι-
φέρεια ξεχωριστά και αποτελούν συνάρτηση 
του όγκου των αιτήσεων που έχουν υποβλη-
θεί σε κάθε µία. Επισηµάνθηκε επίσης ότι για 
τους λόγους αυτούς η έκδοση των αποτελε-
σµάτων θα είναι σταδιακή και θα ξεκινήσει 
τους αµέσως επόµενους µήνες για Περιφέ-
ρειες µε µικρότερο όγκο αιτήσεων. [...] Εύλο-
γα απορεί κανείς, λοιπόν, γιατί ο ΣΕΑΜ επι-
λέγει τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή για 
να προκαλέσει ένα αρνητικό κλίµα και γιατί 
επιχειρεί την απαξίωση της προσπάθειας που 
καταβάλλεται [...]. Όπως και να ‘χει, ένα εί-
ναι βέβαιον, οι φορείς του αγροτικού χώρου 
και µνήµη έχουν και γνωρίζουν να εκτιµούν 
την πρόοδο που έχει πραγµατοποιηθεί [...].

Ο 
ΣΕΑΜ δεν προτίθεται να αντιπα-
ρατεθεί µε την Γενική Γραµµα-
τεία του ΥΠΑΑΤ και προσωπικά 
µε τον πολιτικό της προϊστάµενο 

κ. Κασίµη. ∆εν µπορεί όµως να αφήσει ανα-
πάντητα κάποια ερωτήµατα µε αιχµές που έ-
θεσε ο ίδιος µε ανακοίνωσή του:

 Το ∆ελτίο Τύπου του ΣΕΑΜ εκδόθηκε α-
µέσως µετά την συνάντηση που έγινε µε τον 
ίδιο και τα στελέχη της διαχειριστικής αρχής. 
Συνεπώς, γιατί έκπληξη ως προς τον χρόνο 
της δηµοσιοποίησής του;

 Ο λόγος της ανακοίνωσης ήταν η έκ-
φραση της απογοήτευσης και του προβλη-
µατισµού από τα «κακά µαντάτα» που η ίδια 
διαχειριστική αρχή µας επεφύλαξε για δύο 
φλέγοντα θέµατα, όπως είναι η εκχώρηση 
της επιδότησης στον προµηθευτή και ο χρό-
νος έκδοσης των εγκρίσεων. Το πρώτο, κατά 
δήλωση του ίδιου του κ. Κασίµη ναυαγεί και 
το δεύτερο, επίσης κατά δήλωση του κ. Κασί-
µη εκτιµάται για τον Ιούλιο του 2019. Συνε-
πώς, γιατί έκπληξη ως προς την σκοπιµότητα;

 Αν αυτό που ενόχλησε τον κ. Κασίµη, εί-
ναι η εκτίµηση του ΣΕΑΜ ότι η πρόβλεψη του 
Υπουργείου για Ιούλιο του 2019, στην πράξη 
θα γίνει αρχές του 2020, στο χέρι της διαχει-
ριστικής αρχής είναι να µας διαψεύσει ευχά-
ριστα. Φαντάζοµαι κανένας από όλους τους 
εµπλεκόµενους, αγρότες, µελετητές, προµη-
θευτές, δεν θα δυσαρεστηθεί αν οι εγκρίσεις 
βγουν νωρίτερα, όπως τώρα επικαλείται ο κ. 
Κασίµης. Και µακάρι να εφαρµοστεί τελικώς 
και η εκχώρηση της επιδότησης στον προµη-
θευτή, κάτι που περιλαµβάνεται στην επίση-
µη Υπουργική απόφαση 2639/27-3-2018.

 Θα θέλαµε να προσπεράσουµε ασχολία-
στη τη δήλωση του κ Κασίµη «.. οι δεσµεύσεις 
της Γενικής Γραµµατείας έχουν τηρηθεί στο 
ακέραιο αναφορικά µε τους χρόνους ενερ-
γοποίησης του µέτρου, θεσµικής προετοιµα-
σίας και προκήρυξής του»!!! Όπως αναφέρει 
και ο ίδιος, πράγµατι οι φορείς του αγροτι-
κού χώρου και µνήµη έχουν και γνωρίζουν...

Κλείνοντας τη σύντοµη παρέµβασή µας 
θα θέλαµε να υπενθυµίσουµε στον κ. Κασί-
µη ότι ο ΣΕΑΜ είναι ένας κλαδικός επιχει-
ρηµατικός φορέας, που δεν πολιτικοποιεί 
τα προβλήµατά του [...]. Και επαναλαµβά-
νουµε [...], την διάθεσή µας να συµβάλου-
µε µε όποιο τρόπο µπορούµε στην έγκαι-
ρη, αξιόπιστη και αποτελεσµατική υλοποί-
ηση του προγράµµατος [...].

* Γενικός Γραµµατέας Αγροτικής Πολιτικής 

και ∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων.

* Πρόεδρος του Συνδέσµου Εισαγωγέων 

Αντιπροσώπων Μηχανηµάτων (ΣΕΑΜ).

Γρήγορα 
οι εγκρίσεις

Αναίτια 
η επίθεση

ΣΑΒΒΑΣ ΜΠΑΛΟΥΚΤΣΗΣ*ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΙΜΗΣ*



Παράταση για εφαρµογή και το 
2019, πήραν τα κλαδικά προ-
γράµµατα µελισσοκοµίας σύµ-

φωνα µε εγκύκλιο του υπουργείου Α-
γροτικής Ανάπτυξης, που αφορά την 
ένταξη των ενδιαφεροµένων στις δρά-
σεις Αντικατάσταση κυψελών και Οικο-
νοµική στήριξη της νοµαδικής µελισ-
σοκοµίας. Το υπουργείο εξέδωσε σχε-
τική απόφαση µε οδηγίες προς τους 
µελισσοκόµους ως προς τις διαδικασί-
ες ένταξης στις παραπάνω δράσεις, µε 
την έναρξη ισχύος της σχετικής προς 
υπογραφή ΚΥΑ που προωθείται να δί-
νεται η δυνατότητα υλοποίησης των ε-
γκεκριµένων δράσεων του προγράµ-
µατος για την περίοδο από 1/8/2018 
έως 31/7/2019 (πρόγραµµα 2019). Α-
ναλυτικότερα:

Η δράση 3.1 «Αντικατάσταση κυ-
ψελών» ενισχύει τους µελισ-
σοκόµους για την προµήθεια 

«κυψελών αντικατάστασης». Η αξία της 
κάθε κυψέλης αντικατάστασης καθο-
ρίζεται µέχρι του ποσού των 30 ευρώ. 
Το ποσοστό αντικατάστασης ανέρχεται 
µέχρι 10% επί του καταγεγραµµένου α-
ριθµού κυψελών διαχείµασης που έχει 
δηλώσει ο µελισσοκόµος ή το µελισ-

σοκοµικό βιβλιάριο, εφόσον αυτό έχει 
θεωρηθεί το διάστηµα µεταξύ 1ης Σε-
πτεµβρίου και 31ης ∆εκεµβρίου 2018. 
Οι κυψέλες αντικατάστασης, η αγορά 
των οποίων επιχορηγείται από τη δρά-
ση 3.1 θα πρέπει να αναγράφουν σε 
εµφανές σηµείο, µε αναπόσπαστο ή/
και ανεξίτηλο τρόπο «Καν. 1308/13 – 
2019», σηµειώνει η εγκύκλιος που υ-
πογράφει η υφυπουργός Αγροτικής Α-
νάπτυξης, Ολυµπία Τελιγιορίδου.

Σ τη ∆ράση 3.2 «Οικονοµική στή-
ριξη της νοµαδικής µελισσοκο-
µίας» ενισχύεται µέρος της δαπά-

νης για τη µετακίνηση των µελισσιών 
των «νοµάδων και επαγγελµατιών µε-
λισσοκόµων», από τον συνήθη µόνι-
µο τόπο – «έδρα» της µελισσοκοµικής 
εκµετάλλευσης σε άλλον ή αντίστρο-
φα καθώς και πιθανές ενδιάµεσες µε-
τακινήσεις, κατά το χρονικό διάστηµα 
από την ηµεροµηνία υποβολής της αί-
τησης συµµετοχής στη δράση έως και 
την 1η Ιουλίου 2019 (ηµέρα ∆ευτέρα).

Σύµφωνα µε τη διαδικασία συµ-
µετοχής και στις δύο ∆ράσεις, 
τα Κέντρα Μελισσοκοµίας και 

Ανοιχτές και το 2019 οι δράσεις 
των μελισσοκόμων για νέες κυψέλες
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Πορτοκαλιές και  
μύρτιλα στο πριμ
Αντιχαλαζικών    
Όψιμες ποικιλίες πορτοκαλιάς, πολύμορφες λεμονιάς, 
γκότζι μπέρι και μύρτιλα εξετάζει να εντάξει ο ΕΛΓΑ στο 
Μέτρο 5.1, με μελέτη που θα διενεργήσει φορέας σχετικά με 
το αν τελικά συμφέρουν τα δίχτυα τους παραγωγούς αυτών 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Στην εκπόνηση µελέτης µε σκοπό την α-
ξιολόγηση και δυνατότητα ένταξης νέ-
ων καλλιεργειών, όπως οι όψιµες ποι-
κιλίες πορτοκαλιάς, οι δίφορες και πο-
λύµορφες ποικιλίες λεµονιάς, τα µύρ-

τιλα και τα γκότζι µπέρι, 
στο Μέτρο 5.1 που αφο-
ρά την ενίσχυση αντιχα-
λαζικών συστηµάτων θα 
προχωρήσει στο επόµενο 
διάστηµα εξωτερικός φο-
ρέας, για λογαριασµό του 
υπουργείου Αγροτικής Α-
νάπτυξης και του ΕΛΓΑ. 

Συγκεκριµένα σύµφω-
να µε την απόφαση µε θέ-
µα: Ένταξη πράξης µε τίτ-

λο: «Μελέτη για την ένταξη νέων καλλι-
εργειών στο Υποµέτρο 5.1 του ΠΑΑ» στο 
Μέτρο 20 του Προγράµµατος Αγροτικής 
Ανάπτυξης (Αρ.Πρωτ.: 3180) η εν λόγω 
µελέτη θα έχει σκοπό να εξετάσει το εν-
δεχόµενο ένταξης των παραπάνω καλλι-
εργειών καθώς και τις ευδόκιµες και ευ-
παθείς γεωγραφικές περιοχές που αυτές 
αναπτύσσονται. Επίσης, όπως αναφέρει 
η σχετική απόφαση, κρίνεται αναγκαίο 
η µελέτη να περιγράφει τον τρόπο κά-
λυψης αυτών σύµφωνα µε το ύψος και 
της αποστάσεις φυτεύσεις των καλλιερ-
γειών, λαµβάνοντας σε κάθε περίπτωση 
υπόψη τις ιδιαιτερότητες τους.

Σηµειώνεται εδώ, ότι στην πρώτη προκή-
ρυξη κατατέθηκαν συνολικά 516 αιτήσεις 
ύψους 11.622.153,80 ευρώ και αιτούµε-
νη δηµόσια επιχορήγηση 9.297.723,02 

ευρώ. Όλες οι αιτήσεις προήλθαν από 
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα (δηλαδή κα-
µία οµάδα παραγωγών δεν ενδιαφέρθη-
κε παρά το 100% της ενίσχυσης), ενώ α-
πό τα 12,5 εκατ. ευρώ της προκήρυξης α-
ναµένεται να περισσέψουν τουλάχιστον 
3,2 εκατοµµύρια. Αυτό σηµαίνει αφενός 
πως αν οι φάκελοι των δικαιούχων τη-
ρούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις (ελά-
χιστη µοριοδότηση, προδιαγραφές κα-
τασκευής κ.λπ), τότε θα εγκριθούν όλοι. 
Αφετέρου, πως αυτά τα 3,2 εκατ. ευρώ 
και όποιο άλλο ποσό µπορεί να προκύ-
ψει από την αξιολόγηση, θα περάσουν 
στη νέα προκήρυξη. 

Υπενθυµίζεται πως το Μέτρο 5.1 αφο-
ρά την ενίσχυση αγοράς και εγκατάστα-
σης εξοπλισµού αντιχαλαζικής προστα-
σίας, µε ενίσχυση 80% επί των δαπανών 
για φυσικά και νοµικά πρόσωπα. Μέχρι 
σήµερα οι καλλιέργειες που επιδοτού-
νταν ήταν τα µηλοειδή, τα πυρηνόκαρ-
πα, τα ακτινίδια και τα αµπέλια. Μένει 
να φανεί αν οι συγκεκριµένες καλλιέρ-
γειες θα είναι και αυτές επιλέξιµες µαζί 
µε τις νέες, εφόσον φυσικά η µελέτη δι-
καιολογήσει την ενίσχυσή τους.

Παράλληλα, αναµένεται από τον ΕΛΓΑ 
ακόµα µία πρόσκληση, για το Μέτρο 5.2 
µε το οποίο οι αγρότες ενισχύονται για 
αποκατάσταση ζηµιών. Πρόκειται ουσι-
αστικά για ένα Μέτρο που θα παρέχει α-
ποζηµιώσεις σε ζηµιές από φυσικές κα-
ταστροφές, που µέχρι στιγµής καλύπτο-
νταν µέσω των ΠΣΕΑ, και έχει στόχο αφε-
νός τη µείωση των καθυστερήσεων στις 
αποζηµιώσεις και αφετέρου στην εξοικο-
νόµηση πόρων από τον εθνικό κορβανά 
εφόσον τα κονδύλια είναι ευρωπαϊκά

ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΡΟΥ 5.1

Αριθµός 
αιτήσεων

∆ιαθέσιµος
προϋπολογισµός

516 11.622.153,80

Συνολικός
επιχορηγούµενος
προϋπολογισµός

∆ηµόσια
Επιχορήγηση

ΕΥΡΩ

9.297.723,02
ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ

12.000.000

Κονδύλια
Από την πρώτη 

προκήρυξη περίσσε-
ψαν 3,2 εκατ. ευρώ, 
τα οποία θα πάνε στη 
δεύτερη πρόσκληση



οι ∆ΑΟΚ των Περιφερειακών Ενο-
τήτων της χώρας ενηµερώνουν µε 
κάθε πρόσφορο µέσο τους µελισ-
σοκόµους και τους µελισσοκοµι-
κούς φορείς της περιοχής της ζώ-
νης ευθύνης τους, προκειµένου να 
λάβουν γνώση για τους όρους και 
τις λεπτοµέρειες εφαρµογής και υ-
λοποίησης της δράσης.

Η αίτηση-δήλωση υποβάλλε-
ται: α) αυτοπροσώπως από 
τον ίδιο τον ενδιαφερόµενο, 

β) δια αντιπροσώπου, γ) µε συστη-
µένη ταχυδροµική επιστολή πρω-
τοκολληµένη µέχρι Καταληκτική η-
µεροµηνία υποβολής των αιτήσε-
ων είναι η 21η Ιανουαρίου 2019 
(ηµέρα ∆ευτέρα). Ως ηµεροµηνία 
υποβολής νοείται η ηµεροµηνία 
κατά την οποία η αίτηση-δήλωση 
λαµβάνει πρωτόκολλο εισόδου στο 
αρµόδιο Κέντρο Μελισσοκοµίας ή 
την αρµόδια ∆ΑΟΚ.

Με την αίτηση-δήλωση συµ-
µετοχής στη δράση 3.2 για 
τη νοµαδική µελισσοκοµία 

δηλώνεται εκ µέρους του µελισσο-
κόµου ότι ανήκει στην κατηγορία 
των «νοµάδων µελισσοκόµων», α-
ποδεχόµενος όλους τους σχετικούς 
επιτόπιους ελέγχους. Στην αίτηση 
δηλώνονται εκ µέρους του µελισ-

σοκόµου το πρόγραµµα µετακινήσε-
ών του, µε τις ακόλουθες πληροφο-
ρίες: α) ο αριθµός των κυψελών δι-
αχείµασης που διαθέτει ο µελισσο-
κόµος, β) ο αριθµός των παραγωγι-
κών µελισσιών που προγραµµατίζει 
να µετακινήσει, γ) η συνήθης περιο-
χή µόνιµης εγκατάστασης του µελισ-
σοκοµείου (έδρα) δ) ο συνήθης χρό-
νος παραµονής των µελισσοσµηνών 
στην έδρα ε) η πιθανή τοποθεσία µε-
τακίνησης των µελισσοσµηνών (Πε-
ριφερειακή Ενότητα, θέση, κλπ) στ) η 
πιθανή χρονική περίοδος µετακίνη-
σής και παραµονής τους εκεί. ζ) ο πι-
θανός χρόνος επιστροφής στην έδρα 
η) πιθανές ενδιάµεσες µετακινήσεις.

Λόγω της ιδιαιτερότητας των 
µετακινήσεων των µελισσο-
σµηνών, ο ακριβής χρόνος 

και τόπος πραγµατοποίησης των ο-
ποίων εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό α-
πό τις εκάστοτε κλιµατολογικές συν-
θήκες, οι οποίες επηρεάζουν άµεσα 
και σε µεγάλο βαθµό τις ανθοφορίες 
και τις µελιτοεκκρίσεις, γίνεται απο-
δεκτό ότι το πρόγραµµα µετακινήσε-
ων που δηλώνεται µε την αίτηση του 
ενδιαφερόµενου, είναι ενδεικτικό και 
ενδέχεται να τροποποιηθεί. Στην πε-
ρίπτωση αυτή, ο µελισσοκόµος οφεί-
λει να ενηµερώσει την αρµόδια ∆Α-
ΟΚ για τη νέα τοποθεσία εγκατάστα-
σης, προκειµένου να είναι εφικτός ο 

επιτόπιος έλεγχος πραγµατοποίησης 
της µετακίνησης.

Οι αιτήσεις συνοδεύονται από 
τα εξής δικαιολογητικά: α) Ευ-
κρινές Φωτοαντίγραφο µελισ-

σοκοµικού βιβλιαρίου, το οποίο πρέ-
πει να είναι σε ισχύ (θεωρηµένο) κα-
τά την ηµεροµηνία υποβολής της αί-
τησης. β) Φωτοαντίγραφο της αίτησης-
δήλωσης κυψελών διαχείµασης ή µε-
λισσοκοµικού βιβλιαρίου εφόσον αυ-
τό έχει θεωρηθεί µεταξύ 1ης Σεπτεµ-
βρίου και 31ης ∆εκεµβρίου 2018. γ) 
Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας 
βιβλιαρίου τραπέζης, από την οποία 
προκύπτουν η επωνυµία της τράπε-
ζας, ο αριθµός τραπεζικού λογαρια-
σµού (IBAN), καθώς και ότι ο αιτών εί-
ναι δικαιούχος του παραπάνω τραπε-
ζικού λογαριασµού. δ) Υπεύθυνη δή-
λωση του νόµου1599/86, στην οποία 
δηλώνονται τα εξής: αα) ότι τα αναφε-
ρόµενα στην αίτηση – δήλωση στοι-
χεία είναι αληθή, ββ) ότι δεν έχει υ-
ποβληθεί αίτηση για ένταξη σε αντί-
στοιχη δράση σε άλλο Εθνικό ή ενω-
σιακό πρόγραµµα ενίσχυσης, γγ) ότι 
θα διατηρήσουν τις κυψέλες αντικα-
τάστασης, για χρονικό διάστηµα του-
λάχιστον πέντε (5) ετών από την ηµε-
ροµηνία αγοράς τους και θα τις επιδει-
κνύουν στις Εθνικές και ενωσιακές ε-
λεγκτικές Αρχές, όποτε αυτό ζητηθεί.  

Δήλωση 
κυψελών έως

το Γενάρη 
Για το τρέχον πρόγραµµα 
καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής της αίτησης – 
δήλωσης κυψελών 
διαχείµασης είναι η 
21η Ιανουαρίου 2019. 
Σηµειώνεται εδώ πως 
προκειµένου να καταστεί 
δυνατή η οµαλή και 
απρόσκοπτη υλοποίηση των 
δράσεων 3.1 «Εξοπλισµός για 
την διευκόλυνση των 
µετακινήσεων (αντικατάσταση 
κυψελών)» και 3.2 
«Οικονοµική στήριξη της 
νοµαδικής µελισσοκοµίας» 
για το εθνικό µελισσοκοµικό 
πρόγραµµα 2019, 
ενηµερώνοντας οι 
ενδιαφερόµενοι 
ενδιαφερόµενους ότι για την 
υλοποίησή τους θα ισχύσουν 
οι διατάξεις της υπ’ αριθ. 
938/81027/26-07-2017 
(Β΄ 2834) ΥΑ. Για την ορθή 
υλοποίηση των δράσεων, 
οι ενδιαφερόµενοι µπορούν 
να ενηµερώνονται από τα 
κατά τόπους Κέντρα 
Μελισσοκοµίας, τις ∆ΑΟΚ 
των Περιφερειακών 
Ενοτήτων της Χώρας και το 
τµήµα Μελισσοκοµίας του 
υπουργείου. 
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ
 

Σχέδια Βελτίωσης 
(παλιές εντάξεις)
Καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής αιτήσεων 
ολοκλήρωσης για όσα 
επενδυτικά σχέδια δεν 
υποβλήθηκαν αιτήµατα 
αποπληρωµής µέχρι και την 
3η Οκτωβρίου 2018 
ορίστηκε η 5η Νοεµβρίου 
για όσα Σχέδια Βελτίωσης 
εκκρεµεί η καταβολή 
οικονοµικής ενίσχυσης 
ενδιάµεσης πληρωµής 
και η 3η ∆εκεµβρίου για τα 
υπόλοιπα Σχέδια Βελτίωσης.

 
Συνεργασία
Μέχρι τις 23 Νοεµβρίου 
παρατείνονται οι αιτήσεις για 
το πρώτο µέρος του Μέτρου 
16 «Συνεργασία» που 
αφορά τη σύσταση 
Επιχειρησιακών Οµάδων 
(ΕΣΚ) αγροτών και άλλων 
φορέων.
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ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Με έµφαση στην ανάπτυξη µηχανηµάτων 
που σέβονται τις ανανεώσιµες πηγές ενέρ-
γειας,  η Siloking λανσάρει τον Νοέµβριο 
στην αγορά τη µεγάλη ηλεκτρική ταΐστρα 
της στην έκθεση EuroTier Show στη Γερ-
µανία. Πρόκειται για το Siloking TruckLine 
eTruck 8, ένα αυτοκινούµενο µηχάνηµα µε 
καµπίνα, που χρησιµοποιείται για φόρτω-
ση, µεταφορά και εκφόρτωση ενσιρώµατος 
αλλά και αραβοσίτου µόνο µε µια φόρτιση 

του ηλεκτροκινητήρα. Το γερµανικής κατα-
σκευής ηλεκτροκίνητο µπορεί να λειτουρ-
γήσει για 2 συνεχόµενες ώρες µε µία πλή-
ρη φόρτιση, όντας σχεδιασµένο για εκµε-
ταλλεύσεις µε µεγάλες αποστάσεις µετα-
ξύ του σιλό και του στάβλου. Είναι διαθέ-
σιµο µάλιστα σε δύο εκδόσεις χωρητικό-
τητας, των 3,6 και των 4,6 κυβικών, φιλο-
ξενώντας εκεί το ενσίρωµα.

Σύµφωνα µε την εταιρεία, η διάρκεια ζω-
ής της µπαταρίας µπορεί να φτάσει και τα 
δέκα χρόνια (ή 1.600 κύκλους φόρτισης). 
Οι διαστάσεις του µηχανήµατος είναι αρκε-

Η νέα ταΐστρα 
της Siloking λέει 
όχι στα πετρέλαια
Με ηλεκτροκινητήρα και ισχυρή επαναφορτιζόμενη 
μπαταρία κάνει «αθόρυβα» τη δουλειά της στο στάβλο

Η Fendt ξέρει από 
γεωργία ακριβείας

Με τον αυτοκινούµενο 
ψεκαστήρα Rogator 600 η 
Fendt κάνει ακόµα ένα βήµα 
στη γεωργία ακριβείας. Ο 
Rogator, που παρουσιάστηκε 
σε πρόσφατη εκδήλωση της 
εταιρείας, διαθέτει ένα νέο 
ενσωµατωµένο σύστηµα 
κεντρικού ελέγχου του 
ψεκασµού µε πλήθος άλλων 
λειτουργιών που βοηθούν 
γεωργό και περιβάλλον.

Νέος φορτωτής 
από την MF
Η Massey Ferguson 
προσθέτει στην γκάµα των 
τηλεσκοπικών φορτωτών 
ένα νέο µοντέλο, το 
TH.8043. Το µηχάνηµα της 
MF έχει µέγιστο ύψος 
ανύψωσης 7,5 µέτρα και 
µέγιστη ανυψωτική 
ικανότητα 4,3 τόνων (13% 
µεγαλύτερο από το 
υπάρχον TH.7038), 
κρατώντας όµως το παλιό 
µέγεθος των προκατόχων.

Ψεκαστικά Horsch 
για µικρά χωράφια
Το Horsch Leeb 4 AX 
είναι βασισµένο στη 
τεχνολογία ψεκασµού που 
διαθέτουν οι υπάρχουσες 
µεγάλες εκδόσεις LT και 
GS αλλά µε 
χαρακτηριστικά 
προσαρµοσµένα για µικρές 
καλλιέργειες. Ο βραχίονας 
κυµαίνεται σε πλάτος από 
18 έως 30 µέτρα µε 
απόσταση ακροφυσίων τα 
50 εκατοστά. 

Χορτοδεσία 
στις 360 µοίρες
H χορτοδετική ZR5 της 
Vermeer είναι η πρώτη 
στο είδος της 
αυτοκινούµενη και 
περιστρεφόµενη µηχανή 
που δίνει πρωτοφανές 

Το Drone για 
τον αγρότη
Το Parrot Disco-Pro AG 
είναι η πολλαπλών 
χρήσεων ιπτάµενη 
συσκευή, σύµµαχος της 
γεωργία ακριβείας για 
όλους τους αγρότες. 
Βελτιώνει την απόδοση 
της καλλιέργειάς τους, 
αφού µπορεί µεταξύ 
άλλων να δίνει γρήγορα 
µια εικόνα για την υγεία 
του χωραφιού, χάρη στον 
οπτικό εντοπισµό των 
καλλιεργειών µέσω 
ειδικών καµερών και 
εξειδικευµένων χαρτών.

επίπεδο άνεσης και 
ελιγµών µέσα στο 
χωράφι. Στόχος της 
κατασκευάστριας, όπως 
αναφέρει, είναι να 
µειώσει τον χρόνο 
δηµιουργίας δεµατιού και 
την ίδια στιγµή να 
παρέχει οδηγίες 
πραγµατικού χρόνου 
στους χειριστές για 
αύξηση παραγωγικότητας.
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Πανεπιστημιακό 
τμήμα για τα 
σύγχρονα αγροτικά 
μηχανήματα
∆ηµιουργία τµηµάτων σχετικών µε την επισκευή, συντή-
ρηση και χειρισµό των σύγχρονων γεωργικών µηχανη-
µάτων στην επικείµενη αναδιάρθρωση των ΑΕΙ και ΤΕΙ  
εισηγήθηκε ο Σύνδεσµος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων 
Μηχανηµάτων σε συνάντησή του µε την υφυπουργό Α-
γροτικής Ανάπτυξης, Ολυµπία Τελιγιορίδου.

Κατά την συνάντηση γνωριµίας µε την υφυπουργό,  
οι εκπρόσωποι του ΣΕΑΜ  έθεσαν τα πάγια ζητήµατα α-
πογραφής των τρακτέρ, τεχνικού ελέγχου, αλλά και εκ-
παίδευσης στα γεωργικά µηχανήµατα, µέσω των εκπαι-
δευτικών ιδρυµάτων, ενώ στο σχετικό δελτίο τύπου που 
εκδόθηκε από το Σύνδεσµο µετά τη συνάντηση, γίνεται 
λόγος για «πολύ καλό κλίµα».

Σε καλό κλίµα προωθούνται οι προτάσεις
Συγκεκριµένα, στην ανακοίνωση του ο ΣΕΑΜ αναφέρει:
«Παρόλο το βαρύ κλίµα και την απογοήτευση που είχε 

δηµιουργηθεί από τη συνάντηση που προηγήθηκε στην 
διαχειριστική αρχή και την Γενική Γραµµατεία του ΥΠΑ-
ΑΤ, λόγω της αρνητικής εξέλιξης στα Σχέδια Βελτίωσης, 
η αντιπροσωπεία του ΣΕΑΜ που αποτελείτο από τον πρό-
εδρο Σάββα Μπαλουκτσή, τον γενικό γραµµατέα Πανα-
γιώτη Κατσαρό και τη διευθύντρια Κατερίνα Σκαρλάτου 
είχε εποικοδοµητική συνάντηση γνωριµίας µε την νέα υ-
φυπουργό Ολυµπία Τελιγιορίδου. 

Η συνάντηση έγινε σε πολύ καλό κλίµα και η υφυπουρ-
γός υποσχέθηκε να δει τα προβλήµατα που έχουν δηµι-
ουργηθεί µε τα Σχέδια Βελτίωσης και να βοηθήσει όπου 
επιτρέπουν οι αρµοδιότητές της.

Πιο συγκεκριµένα, έδειξε µεγάλο ενδιαφέρον και για 
τα υπόλοιπα προβλήµατα που τέθηκαν από τους εκπρο-
σώπους του ΣΕΑΜ, όπως είναι η απογραφή των γεωρ-
γικών ελκυστήρων, ο τεχνικός έλεγχος, αλλά και η εκ-
παίδευση στα γεωργικά µηχανήµατα, µέσω των εκπαι-
δευτικών ιδρυµάτων. Ειδικά για το τελευταίο, η κ. Τελι-
γιορίδου υποσχέθηκε να κάνει σχετική εισήγηση στον υ-
πουργό Παιδείας Κ. Γαβρόγλου, προκειµένου στην ανα-
διάρθρωση των ΑΕΙ και ΤΕΙ που επίκειται, να ληφθεί υ-
πόψη και η δηµιουργία τµηµάτων σχετικών µε την επι-
σκευή, συντήρηση και χειρισµό των σύγχρονων γεωρ-
γικών µηχανηµάτων.

Οι δύο πλευρές έδειξαν ότι συµφωνούν µε την ανάγκη 
που υπάρχει για ανάπτυξη της εκµηχάνισης στην ελληνι-
κή γεωργία, κάτι που πρέπει πρωτίστως να περάσει µέσα 
από την Παιδεία, ενώ οι εκπρόσωποι του ΣΕΑΜ µετέφε-
ραν στην υφυπουργό την πάγια πρόθεση των µελών του 
Συνδέσµου για δωρεάν προσφορά µηχανηµάτων και ε-
ξοπλισµού, στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της πατρίδας µας.

τά λειτουργικές, µε τα στενά υπόστεγα και 
τα χαµηλά ύψη στάβλων να µην αποτελούν 
πρόβληµα για το όχηµα. Το πλάτος του εί-
ναι 2,1 µέτρα και το ύψος του 2,5 µέτρα. 

Μετά από αρκετές δοκιµές αλλά και συ-
γκρίσεις µε σκοπό την εξαγωγή ορθών συ-
µπερασµάτων για το αν τελικά αποτελεί 
υποδειγµατική λύση ένα αυτοκινούµενο 
και ηλεκτροκίνητο µηχάνηµα σε µια κτη-
νοτροφική µονάδα, η εταιρεία Siloking α-
παντά θετικά, τονίζοντας το µεγάλο αβα-
ντάζ της ταΐστρας που είναι η χρήση της 
µπαταρίας, η οποία προέρχεται  από την 
Jungheinrich, µια εταιρεία που επί σειρά 
ετών κατασκευάζει ηλεκτρικά ανυψωτικά 
µηχανήµατα.

Η ταΐστρα είναι εξοπλισµένη µε µια µπα-
ταρία µολύβδου-οξέος 465 αµπέρ αλλά υ-

πάρχει και µια µεγαλύτερη µε απόδοση 
620 αµπέρ. Το µοτέρ προέρχεται και αυτό 
από την Jungheinrich και έχει ισχύ 18kW.

Με µία φόρτιση βγήκε όλη η δουλειά
Για τη τροφοδοσία απαιτούνται 15kW 

και µε το επίπεδο φόρτισης στο 80%(µε τη 
µπαταρία των 465 αµπέρ), το µηχάνηµα 
µπορεί να φέρει εις πέρας δύο αναµείξεις 
υλικού, ενώ µε πλήρη φόρτιση η µπατα-
ρία µπορεί να δώσει την κατάλληλη ισχύ 
ακόµη και για 3 αναµείξεις, ειδικά όταν το 
έδαφος δεν είναι τόσο τραχύ ή απότοµο.

Η κατασκευάστρια αναφέρει µάλιστα ότι 
µε την µεγάλου τύπου µπαταρία µπορούν 
να γίνουν ακόµη και 5 µείγµατα την ηµέρα 
µε την ταΐστρα της έκδοσης των 10τµ. Αν 
πάλι η µπαταρία αρχίζει να εξαντλείται, το 
µηχάνηµα τίθεται αυτόµατα σε κατάσταση 
ασφαλείας. Τη ίδια στιγµή η µέγιστη ταχύ-
τητα µε την οποία κινείται το όχηµα περιο-
ρίζεται και η αυτονοµία αυξάνεται.

Ηλεκτρικά, αθόρυβα και φιλικά στο πε-
ριβάλλον γίνονται πλέον όλο και περισσό-
τερα γεωργικά µηχανήµατα, διαµορφώνο-
ντας ένα καθαρότερο µέλλον και βοηθώντας 
τους παραγωγούς να αυξήσουν τα κέρδη 
τους, µειώνοντας τις δαπάνες καυσίµου.

 Ευέλικτο
Με το σύστηµα διεύθυνσης τοποθε-
τηµένο πίσω, οι τροχοί µπορούν να 
στρίψουν 45 µοίρες, µε την ταΐστρα 
να έχει κύκλο στροφής στα 11 µέτρα
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Οι άνθρωποι 
που μου αρέσουν

 ∆ιαχρονικό: Μου αρέσουν οι 
άνθρωποι που δεν έχουν ανάγκη 
να αποδείξουν τίποτα, σε κανέναν, 
ξέρουν ποιοι είναι και πού πηγαίνουν, 
αλλά το κάνουν ήσυχα… G. Micellone 

 Σφαγείο φιλικό: Μεγάλο 
σφαγείο, 2.400 βοοειδή/ηµέρα, που 
θα λειτουργεί µε ηλιακή ενέργεια 
ενέκριναν οι αρχές του Κουίνσλαντ, 
Αυστραλία, που θα κοστίσει 186,5 
εκατ. ευρώ. Η κατασκευή του 
σφαγείου θα γίνει από την Asia 
Pacific Agri-Corp από το 2019. 
Η Πολιτεία Κουίνσλαντ είναι η 
κυριότερη περιοχή παραγωγής και 
εξαγωγής βοδινού της Αυστραλίας. 
(xinhuanet.com, meatnews.gr, 
1/10/2018)

 Savekaikia: Ξεκίνησε η 
καµπάνια 
#savekaikia για 
να σταµατήσει 
η καταστροφή 
των ξύλινων 
παραδοσιακών 
σκαφών και το 
έγκληµα που 
συντελείται σε 

βάρος της ναυτικής παράδοσης της 
χώρας. Από το 1996, για τον 
περιορισµό της υπεραλίευσης, η 
Ελλάδα έχει χάσει τα 12.500 από 
τα 14.500, που ήταν ο µεγαλύτερος 
στην Ευρώπη. Αλλά στη γειτονική 
Τουρκία, αυξάνονται συνεχώς, στην 
ίδια θάλασσα. Για την καταστροφή 
σκαφών διατίθενται 45 εκατ. ευρώ, 
ενώ τα σκάφη θα µπορούσαν να 
αλλάξουν χρήση και να παραµείνουν 
στο πέλαγος ως τουριστικά σκάφη. 

 ΒιοΑπόβλητα: Ως «βιολογικά 
απόβλητα» ή «βιοαπορρίµµατα» 
ή «βιοαπόβλητα» ορίζονται τα 
απόβλητα από κήπους, πάρκα, τα 
απορρίµµατα τροφών και µαγειρείων 
από σπίτια, εστιατόρια, εγκαταστάσεις 
οµαδικής εστίασης και χώρους 
πωλήσεων λιανικής και τα συναφή 
απόβλητα από εγκαταστάσεις 
µεταποίησης τροφίµων. Τα 
βιοαπόβλητα αποτελούν το 32% 
κβ. της συνολικής παραγόµενης 
ποσότητας αστικών στερεών 
αποβλήτων στην ΕΕ ενώ στην 
Ελλάδα είναι το 40% κβ. Υπεγράφη 
Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ 
Ε∆ΣΝΑ και Περιφέρειας Αττικής. 
(Περιφέρεια Αττικής, 9/10/2018) 

*ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

ΤΟΥ  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Τη σχέση της µε τους Έλληνες παρα-
γωγούς οσπρίων επιχειρεί να δυνα-
µώσει η 3 αλφα – Αφοί Κ. Καραγεωρ-
γίου ΑΕΒΕ, µια εταιρεία που έχει συν-
δέσει το όνοµά της µε τα όσπρια, δια-
τηρώντας υπό τον έλεγχό της για πολ-
λά χρόνια µεγάλα µερίδια αγοράς.

Η µεγάλη των οσπρίων που πριν 
από λίγο καιρό γιόρτασε τα 50 χρό-
νια παρουσίας στον κλάδο, δείχνο-
ντας να αντιλαµβάνεται τα µηνύµατα 
των καιρών έχει ήδη φέρει στο ράφι 
µια σειρά προϊόντων στις συσκευασί-
ες των οποίων υπάρχει το όνοµα του 
παραγωγού, ενώ όπως δήλωσε απο-
κλειστικά στη Agrenda, o πρόεδρος 
και διευθύνων σύµβουλος της εται-
ρείας, Άκης Καραγεωργίου, σύντοµα, 
η νέα αυτή σειρά προϊόντων ξεχωρι-
στής ποιότητας (premium) θα φθά-
σει στους καταναλωτές και σε ολοκαί-
νουργια συσκευασία, προσαρµοσµέ-
νη στις νέες υψηλές προδιαγραφές.

Κατά τη διάρκεια συνάντησης µε τους 
δηµοσιογράφους το µεσηµέρι της Τε-
τάρτης 17 Οκτωβρίου οι εκπρόσωποι 
της εταιρείας αναφέρθηκαν στη µέ-
χρι σήµερα πορεία, τονίζοντας ότι ο 
κύκλος εργασιών τα τελευταία χρόνια 
δείχνει να σταθεροποιείται περί τα 26 
εκατ. ευρώ, µε τα κέρδη (827 χιλιάδες 
το 2017) να εµφανίζονται κάπως µει-

ωµένα τον τελευταίο χρόνο, κυρίως ε-
ξαιτίας της ζηµιάς (περί τις 500 χιλιάδες 
ευρώ) που υπέστη η επιχείρηση από τις 
εξελίξεις στον όµιλο Μαρινόπουλου.

Οι εξαγωγές ανέρχονται στο 1/3 πε-
ρίπου του συνολικού τζίρου και παρου-
σιάζουν αυξητική τάση, ενώ η σχέση 
εισαγόµενου αγροτικού προϊόντος, ό-
λων των κατηγοριών, σε σχέση µε τις 
προµήθειες από τους Έλληνες παρα-
γωγούς διαµορφώνονται στο 70%-30% 
µε τάση βελτίωσης της σχέσης προς ό-
φελος της εγχώριας παραγωγής.

Σε ότι αφορά τους όγκους που δια-
κίνησε, η ηγετική θέση της εταιρείας 
στην Ελληνική αγορά αποτυπώθηκε 
και από τη σηµαντική παραγωγική της 
δυναµική, καθώς το 2017 αγόρασε, ε-

πεξεργάστηκε και συσκεύασε 140 τό-
νους την ηµέρα για προϊόντα ευρείας 
κατανάλωσης και 75 τόνους την ηµέρα 
για προϊόντα επαγγελµατικής χρήσης. 

Ο εξωστρεφής προσανατολισµός της 
εταιρείας ενισχύθηκε και κατά την χρή-
ση 2017, µε τις εξαγωγές να συνεχί-
ζουν να ακολουθούν ανοδική πορεία, 
τόσο ως απόλυτο µέγεθος όσο και ως 
ποσοστό σηµειώνοντας αύξηση 33%. 

Σε συνάρτηση µε τον στρατηγικό της 
σχεδιασµό, η 3αλφα υλοποιεί σήµερα 
επενδυτικό πρόγραµµα, προϋπολογι-
σµού δαπάνης 2 εκατ. ευρώ που αφο-
ρά στον εκσυγχρονισµό της και την ε-
νίσχυση της παραγωγικής της δυνα-
µικότητας, το οποίο εκτιµάται ότι θα 
ολοκληρωθεί εντός του 2018. 

Στροφή της 3αλφα 
στους Έλληνες παραγωγούς 
οσπρίων με ταυτότητα 
ποιότητας Τα μηνύματα των καιρών στρέφουν την 

ελληνική βιομηχανία στη σειρά premium 
προϊόντων με ολοκαίνουργια συσκευασία

Η 3αλφα διαθέτει στην αγορά 
206 κωδικούς προϊόντων.

Μια «παρέα» νέων το 1968  είχε την ιδέα για το πέρασµα 
στην επεξεργασία και τη συσκευασία των οσπρίων

Η 3αλφα-Αφοί Κ. Καραγεωργίου ΑΕΒΕ δηµιουργήθηκε το 1968 όταν 
µία «παρέα» νέων ανθρώπων είχαν µία ιδέα: να επεξεργαστούν, να 
συσκευάσουν και να τοποθετήσουν στα ράφια των 
πρωτοεµφανιζόµενων τότε σούπερ µάρκετ προϊόντα που µέχρι εκείνη 
την στιγµή οι καταναλωτές µπορούσαν να τα προµηθεύονται µη 
συσκευασµένα από τα παντοπωλεία. Στην πορεία αυτή των 50 
χρόνων της 3αλφα - Αφοί Κ. Καραγεωργίου ΑΕΒΕ, άλλαξαν αρκετά 
πράγµατα σε όλα τα επίπεδα αλλά η υψηλή ποιότητα των προϊόντων 
3αλφα παρέµεινε η ίδια, καθώς η εταιρεία όλα αυτά τα χρόνια δεν 
έχει σταµατήσει να εξελίσσεται και να επενδύει σε σύγχρονο 
µηχανολογικό εξοπλισµό και να εφαρµόζει αυστηρές µεθόδους 
ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας.

Ετικέτα
 Στις συσκευ-
ασίες αναγρά-

φεται στην 
ετικέτα και 

το όνοµα του 
παραγωγού

Οµάδα
Το 2009 οργά-

νωσε τους 
προµηθευτές 

της δηµι-
ουργώντας 
την «οµάδα 
παραγωγών 

3αλφα»

Εξαγωγές
Η 3αλφα 

εξάγει σήµερα 
τα προϊόντα 
της σε πάνω 

από 25 χώρες 
σε όλο τον 

κόσµο

ΚΩ∆ΙΚΟΙ206

για τον
καταναλωτή

για τον 
επαγγελµατία 
Food Service

6744 95
για 
Private
Labels
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Πάνω από 36 ετικέτες 19 οινοποιείων- 
µελών του νεοσύστατου Συνδέσµου Μι-
κρών Οινοποιών Ελλάδος (ΣΜΟΕ), από-
λαυσε πλήθος Λαρισαίων και φίλων του 
καλού οίνου το βράδυ της Τετάρτης 10 
Οκτωβρίου, σε µία µοναδική παρουσία-
σή τους στον γαστρονοµικό προορισµό 
«Βόσπορος Restaurant Bar» στο κέντρο 
της πόλης, δίπλα στο Αρχαίο Θέατρο. 

Με την ιδιαίτερα επιτυχηµένη εκδήλω-
ση στο V/ROOM του εστιατορίου τους, 
τα πολυταξιδεµένα και διαρκώς ενηµε-
ρωµένα αδέλφια Χρήστος και Γιάννης 
Μπισίλκας έβαλαν το λιθαράκι τους στο 
νεόδµητο οικοδόµηµα του ΣΜΟΕ, που 
ιδρύθηκε στις 16 Απριλίου 2018 µε κύ-
ριο στόχο να συνδράµει στην ανάπτυξη 
και την ενίσχυση της οινοποιίας και µε 
όραµα να συµβάλλει στην ενδυνάµωση 
του ρόλου των Μικρών Οινοποιών στην 
Ελλάδα. Στα σχεδιά του Συνδέσµου Μι-
κρών Οινοποιών Ελλάδος είναι σύµφω-
να µε τον πρόεδρό του Θάνο Ντούγκο:

 Ο σχεδιασµός και υλοποίηση δρά-
σεων για την προβολή και ανάδειξη των 
θεµάτων της ελληνικής οινικής αγοράς.

 Η αποτελεσµατική συνδροµή στην 
πρόοδο του ελληνικού κρασιού αποτε-
λώντας αξιόπιστο συνοµιλητή µεταξύ του 
επιχειρηµατικού κόσµου, των φορέων 
πολιτικού σχεδιασµού, επιστηµονικών 
και ερευνητικών οργανισµών καθώς 
και αρµοδίων θεσµικών παραγόντων.

 Η παρακολούθηση, η µελέτη, η α-
νάλυση και η διατύπωση προτάσεων σε 
ζητήµατα σχετικά µε αυτή και ειδικότε-
ρα τον κλάδο της οινοποιίας.

 Επιπρόσθετα στοχεύει να είναι κο-
ντά µε την τεχνογνωσία του στους νέ-
ους αµπελουργούς και παραγωγούς που 
θέλουν να παράγουν τα χρώµατα και τα 
αρώµατα της ελληνικής γης. 

Ο κόσµος επιθυµεί να γνωρίζει νέους 
παραγωγούς µε διαφορετικές εκδοχές 
και πλατύ οπτικό πεδίο στις οινοποιή-

σεις, αναφέρει στην Agrenda o οινοποι-
ός βιολογικών κρασιών και µέλος του 
ΣΜΟΕ Νίκος Ρωµαλίδης από τους Αµπέ-
λους Σερρών, ο οποίος έχει µπει δυνα-
µικά στην αγορά µε τέσσερα διαφορετι-
κά κρασιά εκ των οποίων το πλέον επώ-
νυµο «Cabernet Sauvignon Kτήµα Ρω-
µαλίδης». Για τον κ. Ρωµαλίδη το µεγά-
λο ατού του νεοσύστατου, µικρού ακό-
µα ΣΜΟΕ, βρίσκεται στην διαφορετικό-
τητα των µικρών οινοποιών που πηγάζει 
από το θάρρος τους για πειραµατισµό, 
την δίψα τους για δηµιουργία και την 
ορµή τους στην εύρεση νέων αγορών.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΣΧΑΛΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: MΕΡΣΙΝΑ ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Στην ανάδειξη του ελληνικού
terroir και τη στήριξη νέων
οινοποιών στοχεύει ο ΣΜΟΕ

Η νέα πιστοποίηση vegan στο κρασί 
μια ακόμα τάση της σύγχρονης εποχής 

Η άποψη ότι σε περιόδους οικο-
νοµικής κρίσης, ο καταναλωτής 
στρέφεται στα προϊόντα ποιότη-
τας φαίνεται πως ευσταθεί, αν 
λάβει κανείς υπ’ όψιν την επι-
τυχία του 13ουCellier Wine Fair 
που πραγµατοποιήθηκε στις 14 
Οκτωβρίου στο Χίλτον. Υπό τους 
ήχους της τζαζ νέοι κυρίως σε η-
λικία οινόφιλοι συνέρευσαν για 
να δοκιµάσουν αγαπηµένες ε-
πιλογές από 21Έλληνες και 13 
ξένους οινοποιούς.

Την προτίµηση αυτή του ελλη-
νικού καταναλωτικού κοινού επι-
βεβαίωσε και η Manou Massenez 
Heitzman, Export Director του 
Massenez Distillery µε παρου-
σία στο χώρο της αποσταγµατο-
ποιίας από το 1870. Μιλώντας α-
ποκλειστικά στην Agrenda δή-
λωσε ότι «Το ελληνικό κρασί 
είναι πολύ υψηλής ποιότητας. 
Είµαι πραγµατικά εντυπωσια-
σµένη µε τη δουλειά που γίνε-
ται σε επίπεδο αµπελοκαλλιέρ-
γειας αλλά και µε τις προτάσεις 
που αφορούν διεθνείς ποικιλί-
ες, όπως το Merlot, το Cabernet 
Sauvignon ή το Sauvignon Blanc».

Εξαιρετικό ενδιαφέρον στο πλαί-

σιο της διοργάνωσης παρουσί-
αζε το workshop που αφορού-
σε τους vegan οίνους. Στις αρ-
χές του χρόνου ο Guardian σε 
σχετικό αφιέρωµά του µιλούσε 
για την επόµενη µεγάλη τάση 
στο Ηνωµένο Βασίλειο. Όµως 
γιατί ένα απλό κρασί δεν είναι 
vegan; Μήπως πρόκειται για µία 
ταµπέλα; Απαντήσεις στα ερω-
τήµατα έδωσε η εισηγήτρια του 
workshop Νίκη Χάγια.

«Ένα κρασί είναι vegan όταν 
για την παραγωγή του (από την 
αµπελοκαλλιέργεια µέχρι τη δι-
αύγαση) δεν έχει χρησιµοποιη-
θεί κανένα ζωικό προϊόν ή δεν 
έχει γίνει καµία εργασία µε τη 
χρήση των ζώων. Η διαύγαση στα 
vegan κρασιά γίνεται συνήθως 
µε µπετονίτη (ένα είδος πυλού) 
ή PVPP (πλαστική ουσία) ή φυ-
τική ζελατίνη». Η ίδια ανέφερε 
στην Agrenda ότι «Η πιστοποίη-
ση είναι απαραίτητη για να υπάρ-
χει διαφάνεια. Οι καταναλωτές 
τη χρειάζονται. Πέρα από τους 
vegan και τους χορτοφάγους, το 
vegan κρασιά απευθύνονται σε 
όλους-ανεξαρτήτως διατροφής 
και φιλοσοφίας». 

Το Cellier γιόρτασε
τα 80α γενέθλια,
ανοίγοντας 
σπάνιες φιάλες

Το Cellier, το πρώτο 
κελάρι εκλεκτών 
οίνων και ποτών, που 
δηµιουργήθηκε στην 
Αθήνα πριν από 
ακριβώς 80 χρόνια, 
γιόρτασε υπό τους 
οίχους τζαζ µουσικής 
τα γενέθλιά του στις 
14 Οκτωβρίου σε 
κεντρικό ξενοδοχείο 
της Αθήνας. Στις 
σπάνιες φιάλες που 
ανοίχθηκαν προς 
δοκιµή στο οινόφιλο 
κοινό, µερικές από τις 
εκλεκτές ετικέτες του 
διάσηµου οινοποιείου 
Torres, όπως και του 
ηγέτη της ιταλικής 
οινικής κουλτούρας 
Antinori αλλά και 
εξαιρετικά κρασιά της 
οικογένειας Zonin 
από επτά εξαιρετικές 
ονοµασίες προέλευσης 
της Ιταλίας.

Οι καλεσµένοι δοκίµασαν κρασιά
από 36 διαφορετικές ετικέτες.

Η ιδέα της δηµιουργίας ενός συνδέσµου µικρών οινοποιών γεννήθηκε το 
2017 µε στόχο την ανάδειξη των ελληνικών terroir, ποικιλιών και κρασιών.

Μassenez Distillery
Eντυπωσιασµένη µε 
την ποιότητα των 

ελληνικών οίνων η 
υπεύθυνη εξαγωγών 

της Massenez Distillery

�© ΦΩΤΟΓΡΑΦIA: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ�

VEGAN ΕΠΙΛΟΓΕΣ

MIGUEL TORRES
ESTELADO ROSE BRUT

E. GUIGAL
COTES DU RHONE BLANC 2016

GERARD BERTRAND
PRIMA NATURE SYRAH 2017

MARQUES DE CACERES
RIOJA RESERVA 2012

CHATEAU MUSAR
2010
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Trikalinos

To «βγοτάραχο» 
των ψαράδων έγινε  
τώρα Bottarga
Η απόδειξη πως τα ποιοτικά προϊόντα δεν γνωρίζουν 
σύνορα έρχεται από τη λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού 

Επενδύσεις
Η εταιρεία άρχισε να 

καθιερώνεται στο εξω-
τερικό από επενδύσεις 
ύψους 2 εκατ. ευρώ 
που αναβάθµισαν τα 
τελικά προϊόντα της

Ξεχωρίζουν εκτός από το 
παραδοσιακό αυγοτάραχο, 
το τρίµµα, το αυγοτάραχο 
psyche και το µελίχλωρο, 
που προέρχεται από κέφαλο 
που ψαρεύεται στο Ιόνιο.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Επί τρεις γενιές η οικογέ-
νεια Τρικαλινού ψάρευε 
στη λιµνοθάλασσα γύρω 
από τη νερένια πόλη του 
Αιτωλικού, γνωστή και ως 
Μικρή Βενετία της Ελλάδας και έφτιαχνε αυ-
γοτάραχο ή «βγοτάρχο», όπως έγραφαν οι 
ψαράδες στα κιβώτια που έστελναν στην Ι-
ταλία παρασυρµένοι από το ιδίωµα της περι-
οχής που κόβει τα φωνήεντα, για να διαφη-
µιστεί παγκοσµίως από τους Ιταλούς εµπό-
ρους ως µποτάργκα.    

Όταν τα ηνία ανέλαβε ο Ζαφείρης Τρικαλι-
νός, αποφάσισε να αποµακρύνει την βαρύτη-
τα από το ψάρεµα και να δώσει έµφαση στο 
προϊόν. «Έκανα τις εγκαταστάσεις µου, επέν-
δυσα για να γίνουν πράγµατα που δεν υπήρ-
χαν πιο πριν στην Ελλάδα. Πρόκειται για µια 
µεγάλη επένδυση που ξεπέρασε τα 2 εκατ. ευ-
ρώ» αναφέρει ο κ. Τρικαλινός στην Agrenda. 

Μέχρι τότε έφτιαχναν το προ-
ϊόν τους στο Αιτωλικό και το 
έδιναν σε σούπερ µάρκετ, χω-
ρίς όµως πιστοποιήσεις ISO 
και άλλα σχετικά. «Όλα αυ-
τά έγιναν µετά», όπως εξηγεί, 
µε στόχο να δώσει «ονοµατε-
πώνυµο» στα προϊόντα του, τα 

οποία «βγαίνουν µε κόπο, πόνο και αγώνα 
και τους αξίζει αναγνώριση». Από ότι φαίνε-
ται η αναγνώριση ήρθε, αφού δεν είναι λίγα 
τα δηµοσιεύµατα στον Τύπο του εξωτερικού, 
αλλά και τα µεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα που έ-
χουν ασχοληθεί µε τα προϊόντα του κ. Τρικα-
λινού, από τα οποία, µεταξύ άλλων, ξεχωρί-
ζουν εκτός από το παραδοσιακό αυγοτάραχο, 
το τρίµµα, το αυγοτάραχο psyche και το µελί-
χλωρο, που προέρχεται από κέφαλο που ψα-
ρεύεται στο Ιόνιο, καθώς και η σαρδέλα και ο 
γαύρος φιλέτο που ψαρεύονται στο Αιγαίο, 
όπως επίσης και η αφρίνα και το θαλασσινό 
αλάτι από τις αλυκές της λιµνοθάλασσας Αι-
τωλικού - Μεσολογγίου.

Ο Ζαφείρης Τρικαλινός (δεξιά) είναι γνωστός στο εξωτερικό για το 
φηµισµένο αυγοτάραχό του. Η επιχείρησή του εξάγει σε 30 χώρες, ενώ για τα 
προϊόντα του έχουν γράψει οι New York Times και το περιoδικό Der Spiegel.

Ζαφείρης Τρικαλινός
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«Όταν το 2005 η εταιρεία κυκλοφό-
ρησε το αυγοτάραχο τρίµµα, στην Ελ-
λάδα όλοι µας κοίταζαν παγωµένοι. 
Ενδεχοµένως κάποιοι να κακολογού-
σαν κιόλας» αφηγείται ο κ. Τρικα-
λινός συµπληρώνοντας ότι «την ε-
πόµενη χρονιά το βγάλαµε στη ∆ι-
εθνή Έκθεση Sial Paris και διακρί-
θηκε ως ένα από τα πιο καινοτόµα 
προϊόντα. Τώρα ο κόσµος το ζητάει». 

«Προσπαθούµε να κάνουµε προ-
ϊόντα που να έχουν ποιότητα, για-
τί αγαπάµε αυτό που κάνουµε και 
θέλουµε ένα προϊόν που έχει γεύση 
και υγεία» αναφέρει χαρακτηριστι-
κά ο ίδιος, τονίζοντας πως προκει-
µένου αυτό να γίνει πραγµατικότη-
τα «απαιτεί δουλειά από το πρωί µέ-
χρι το βράδυ. Τίποτα δεν χαρίζεται». 

Σήµερα η επιχείρησή του απασχο-
λεί 13 µόνιµους υπαλλήλους, ενώ 
η πέµπτη γενιά ετοιµάζεται κι αυτή 
να µπει στην περιπέτεια. Πρόκειται 
για τον γιο του κ. Τρικαλινού, τον 
Παναγιώτη, 28 χρονών, τον οποίο ο 
πατέρας του περιµένει «µε ανοιχτές 
αγκάλες, για να προσφέρει στην ε-
πιχείρηση», είπε ο κ. Τρικαλινός. 

Είναι µια επιχείρηση µε τζίρο πά-

νω από 1 εκατ. ευρώ ετησίως, η ο-
ποία έκανε τα µεγάλα της βήµατα κα-
τά τη διάρκεια της κρίσης. Απαντώ-
ντας στο κατά πόσο δυσκολεύτηκε 
να φέρει την οικογενειακή επιχεί-
ρηση στην σηµερινή της κατάστα-
ση, ο κ. Τρικαλινός αναφέρει στην 
εφηµερίδα Agrenda ότι «Η καρδού-
λα µου το ξέρει. Έχω χάσει τον ύπνο 
µου, αλλά τα καταφέρνω. Όλα αυ-
τά τα χρόνια δεν έχω χάσει δόση». 

Η συµµετοχή σε εκθέσεις είναι 
ακόµα ένα βάσανο στις περισσό-
τερες µικρές και µεσαίες επιχειρή-
σεις, που προσπαθούν να εξάγουν 
τα προϊόντα τους. Η περίπτωση της 
Trikalinos δεν αποτελεί εξαίρεση. 
«Η δυσκολία στη συµµετοχή σε εκ-
θέσεις καθυστερεί µια επιχείρηση 
στο να αναπτυχθεί. Ο Ιταλός και 
ο Ισπανός πάει 5-6 φορές το χρό-
νο. Για να πάει µια ελληνική εται-
ρεία σε µια έκθεση πληρώνει πολ-
λά χρήµατα». Πάντως η εταιρεία έ-
χει καταφέρει να εξάγει σε 30 χώ-
ρες, µε µεγαλύτερο πελάτη τη Γαλ-
λία. «Αυτή τη στιγµή προσπαθούµε 
να κάνουµε το 50% του τζίρου στις 
εξαγωγές», είπε ο κ. Τρικαλινός.

Στόχος το 50% του τζίρου να είναι 
από εξαγωγές με παρουσία στις εκθέσεις

ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ

Από τους πιο φηµισµένους ψαρότοπους, η λιµνοθάλασσα 
Αιτωλικού-Μεσολογγίου, το µεγαλύτερο τµήµα του πολύτιµου 

οικοσυστήµατος που ορίζεται από τις εκβολές του Ευήνου 
έως τις εκβολές του Αχελώου, είναι τεράστιος βιότοπος. Το 
Αιτωλικό λεγόταν παλιότερα και Ανατολικόν, µε την πρώτη 

µνεία της πόλης να γίνεται από τον Ισπανοεβραίο περιηγητή 
Βενεµιάν τον εκ Τουδέλης, το 1153 µ.Χ.

Βασίλης Κορκίδης
Αποχώρηση 
από την ΕΣΕΕ
O Bασίλης Κορκίδης ανακοίνωσε 
την απόφαση του να αποχωρήσει 
από τη θέση του προέδρου της 
Εθνικής Συνοµοσπονδίας Εµπορίου 
και Επιχειρηµατικότητας, µε την 
ολοκλήρωση της τρίτης θητείας 
του. Η ΕΣΕΕ σε ένα µήνα θα έχει 
εκλογές για την ανάδειξη του 
νέου προεδρείου της.

Nestlé
Νέος CEO στο 
τμήμα της Ασίας
Η Nestlé ανακοίνωσε τον διορισµό 
του Chris Johnson στη θέση του 
νέου CEO στο τµήµα Ασίας, 
Ωκεανίας και Υποσαχάριας Αφρικής. 
Τα καθήκοντά του θα αναλάβει από 
την 1η Ιανουαρίου του 2019. Ο κ. 
Johnson εργάζεται στην εταιρεία 
εδώ και 35 χρόνια σε διάφορες 
ηγετικές θέσεις. Ο διορισµός του 
ακολουθεί την παραίτηση του 
Wan Ling Martello.

ETBA ΒΙ.ΠΕ.
Νέος Διευθύνων 
Σύμβουλος 
Με απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε., 
ο Αθανάσιος Ψαθάς αναλαµβάνει 
τη θέση του ∆ιευθύνοντος 
Συµβούλου της εταιρείας, µε άµεσο 
στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη 
της δραστηριότητάς της και τη 
συνέχιση των σηµαντικών έργων 
που έχουν ήδη ξεκινήσει.

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εξαγωγές
Σε 30 χώρες εξάγονται τα 
προϊόντα Trikalinos, ενώ 

γίνεται προσπάθεια το 
50% του τζίρου της 
να γίνεται σε αυτές

ΑΙΤΩΛΙΚΟ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
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Με 200 στρέμματα 

στη Νάουσα 
ο Ημαθιώτης 

παραγωγός 
κατεβαίνει στην 
Αθήνα με μήλα 

και ροδάκινα, 
ικανοποιώντας τη 

σταθερή του πελατεία

Ο ∆ηµήτρης Πατσιάς, 30 χρονών 
σήµερα, παραγωγός από το Αγγε-
λοχώρι Ηµαθίας, δεν βρέθηκε τυ-
χαία στους πάγκους της ∆’ Λαϊκής 
Αγοράς Αθηνών, στην Πετρούπο-
λη, το Παγκράτι, την πλατεία Αττι-
κής και τον Κολωνό να πουλά α-
πό 11 χρόνων, τ’ αχλάδια, τα µή-
λα και τα ροδάκινα που παρά-
γει ο ίδιος και η οικογένειά του, 
τρείς γενιές τώρα. Παρά τη µεγά-
λη αγάπη του για τη δουλειά του 
µπαµπά, η δίψα του για µάθηση 
τον έκανε να µην εγκαταλείψει 
ούτε µέρα τα µαθήµατά του, που 
τον έκαναν να σπουδάσει τεχνι-
κός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 
στα ΤΕΙ της Αθήνας.

Ο παππούς του, οικονοµικός 
µετανάστης στην Αυστραλία, µε 
πλούσια δραστηριότητα στα Fish 
and chips, επέστρεψε στη µητέ-
ρα Ελλάδα το 1982 µε τη λαχτά-
ρα να δηµιουργήσει κάτι δικό του 
στη γη που νοστάλγησε και λαχτα-
ρούσε στα ξένα. 

Έτσι άρχισαν να αξιοποιούνται 
τα πρώτα 10 στρέµµατα στη Νάου-
σα, τα οποία ανέλαβε στη συνέ-
χεια ο πατέρας του, Κωσταντίνος 
Πατσιάς, γνωστός συνδικαλιστής 

λαϊκή από τις 5 τα χαράµατα.
Άλλωστε, ο ∆ηµήτρης Πατσιάς, 

είναι από εκείνους που στέκονται 
οι ίδιοι στον πάγκο χωρίς υπαλ-
λήλους, όποιο προϊόν και να έχει 
βγάλει το χωράφι την κάθε επο-
χή, µήλα κόκκινα, starkin, Smith, 
Fougia ή Golden, ακόµη και φιρί-
κια ή αχλάδια κρυστάλια και ρο-
δάκινα κάθε είδους, λευκόσαρκα 
ή γιαρµάδες, λωτούς, ακόµη και 
ρόδια, σε µικρότερες ποσότητες.

Συνάδελφοι µανάβηδες
ζητούν τα προϊόντα του

Τα προϊόντα αυτά, άλλωστε, ευ-
δοκιµούν στα εύφορα χωράφια της 
Νάουσας και διακρίνονται για τη 
ζουµερή τους γεύση και την άριστη 

ποιότητά τους. Γι’ αυτό και η πελα-
τεία είναι σταθερή και όλο και αυ-
ξάνεται παρά την οικονοµική κρί-
ση, ενώ τα προϊόντα αυτά είναι πε-
ριζήτητα όχι µόνο στον πάγκο του 
∆ηµήτρη, αλλά και από διάφορους 
µανάβηδες, που του τα ζητάνε.

Να βγαίνουν 
τα κόστη µεταφοράς 

Αν ο καλλιεργητής είναι τυχερός 
και δεν έχει κάνει κανέναν κακό 
καιρό, τίποτε χαλάζια και δυνατές 
βροχές ή παγωνιές, τότε τα χωρά-
φια στο Αγγελοχώρι, µοιράζουν 
απλόχερα τη σοδειά τους και δι-
καιώνουν για τον κόπο και την υ-
ποµονή του, παραγωγό.

Ο ∆ηµήτρης είναι και ενας από 

εκείνους τους παραγωγούς, που 
δεν επιδοτούνται µε βάση το πα-
ράλογο σκεπτικό µε το οποίο µοι-
ράζονται αλλού µεγάλα ποσά κι 
αλλού τίποτα απολύτως. 

Έτσι όπως µας εξοµολογήθηκε 
και ο ίδιος, οι επιδοτήσεις από την 
ΚΑΠ είναι της τάξεως των 100 ευ-
ρώ, κάτι σαν κοροϊδία δηλαδή, την 
ώρα που ο αλλοδαπός εργάτης στα 
χωράφια πρέπει να πάρει 25 ευρώ 
την ηµέρα και τα ασφάλιστρά του, 
για να γεµίσει τον κάδο µε φρούτα. 
Και να φανταστεί κανείς ότι για να 
µεταφερθούν και να εκφορτωθούν 
αυτά τα προϊόντα από τη Νάουσα 
µέχρι την Αθήνα, κοστίζουν περί-
που 1 ευρώ η κλούβα, δηλαδή πε-
ρίπου 100 ευρώ η παλέτα.

Με δύο παλέτες 
δεν γίνεται δουλειά

Εκεί, κάνοντας τους υπολογι-
σµούς, όταν τα προϊόντα δεν ξε-
περνούν τις δύο παλέτες την η-
µέρα, διακρίνει κανείς τον αγώ-
να που κάνει για να σταθεί ο πα-
ραγωγός στη λαϊκή αγορά, που-
λώντας µήλα και αχλάδια σε τιµές 
που για να είναι ελκυστικές και 
να σταθούν στον ανταγωνισµό, 
πρέπει να κινούνται κάτω από το 
ένα ευρώ το κιλό.

Από 11 χρονών στους 
πάγκους και τα θρανία

Μοιρασμένες ανάμεσα σε χωράφι και λαϊκή οι 24 ώρες δεν φτάνουν στο Δημήτρη Πατσιά

στο χώρο των λαϊκών αγορών.
Πολύ γρήγορα τα ικανά χέρια 

της οικογένειας µεγάλωσαν αυ-
τή την περιουσία, φτάνοντάς την 
στα 200 στρέµµατα στο Αγγελο-
χώρι της Ηµαθίας, τα οποία και 
χειρίζεται πλέον ο µορφωµένος 
και ικανός νέος της οικογένει-
ας ∆ηµήτρης, που στην πορεία 
παντρεύτηκε και έγινε πατέρας 
δύο πανέµορφων κοριτσιών.

Χωρίς υπαλλήλους
Για τις ανάγκες της δουλειάς, 

καθώς ακολούθησε την οικογε-
νειακή παράδοση, αναγκάστη-
κε να νοικιάσει σπίτι στην Αθή-
να, προκειµένου να ανταποκρι-
θεί στις απαιτητικές ανάγκες του 
επαγγέλµατος. Εξάλλου, η ηµέρα 
των 24 ωρών δείχνει να µην του 
φτάνει πια για να καλύψει ολό-
κληρο τον κύκλο εργασιών, µέ-
χρι να ετοιµαστεί ο πάγκος στη 

ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΑΜΤΣΙΚΑ
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ΠΑΓΙ∆ΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΝΕΧΩΣ

Δεν είναι απλή υπόθεση
το εμπόριο στη λαϊκή 

Ολοζώντανος ο ανταγωνισμός, 
θέλει τέχνη να κρατάς πελατεία

Μ’ αυτό το… κουτσουρεµένο 1 ευρώ το κιλό, που µπορεί να χρειαστεί 
να πουλήσει την παραγωγή του, ο ∆ηµήτρης εκτός από τα µεταφορικά 
έξοδα, πρέπει να βγάλει τα έξοδα της καλλιέργειας, τα φάρµακα και 
τη συγκοµιδή, το κλάδεµα, το καθάρισµα του χωραφιού και βεβαίως 
να βγάλει κι εκείνος το κέρδος του για να έχουν νόηµα η εργασία και 
ο κόπος του, όχι να πλουτίσει βεβαίως, αλλά να µπορέσει να ζήσει 
αξιοπρεπώς, όπως αξίζει στον ίδιο και την οικογένειά του.
Ο πάγκος πάντως στη λαϊκή αγορά, που «κληρονόµησε» ο τεχνικός 
υπολογιστών, δεν είναι µια εύκολη υπόθεση. Υπάρχουν συνδροµές 
στο ταµείο λαϊκών αγορών, συµµετοχή στα έξοδα για φύλαξη και 
καθαριότητα, για κινητές τουαλέτες και βεβαίως κρατήσεις και 
εισφορές για ασφάλιση και συνδικαλιστική κάλυψη, χώρια τα κάθε 
λογής πρόστιµα, που µπορεί να κοπούν για οποιαδήποτε αµέλεια ή 
απίθανο λάθος, όπως µια κακογραµµένη πινακίδα τιµών ή τα 10 µέτρα 
διαφορά στη θέση που στήθηκε ο πάγκος.
Ο ∆ηµήτρης είναι ιδιαίτερα αγαπητός στους συναδέλφους του, επειδή 
είναι από τους νέους που δεν αφήνουν την τύχη τους ή την τύχη του 
κλάδου τους σε ξένα χέρια. Συνδικαλίζεται ανοιχτά, πάντα 
καλοσυνάτος και ιδιαίτερα οµιλητικός, σοβαρός κι ευπρόσιτος κι έχει 
πλούσια δράση, σε επαφές και συµµετοχή σε άλλες συνδικαλιστικές 
δραστηριότητες, δεν φοβάται τις ευθύνες και δεν φορτώνει τα βάρη 
στους άλλους. Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι λαϊκές αγορές διατηρούν 
λόγω της ιδιαιτερότητας του κλάδου τους, ειδική σχέση µε την 
κοινωνία και την πολιτική σκηνή και έτσι ο συνδικαλισµός στο χώρο 
είναι µια πολύ σοβαρή, υπεύθυνη και πολύ υπολογίσιµη δράση.

Ο αγώνας του ∆ηµήτρη είναι να αναδει-
χθούν τα προϊόντα από τη Νάουσα την 
ιδιαίτερη πατρίδα του, αλλά και ο σηµα-
ντικός ρόλος της λαϊκής αγοράς, που ξε-
χωρίζει επειδή τα φρούτα και τα λαχανι-
κά που πωλούνται στους πάγκους είναι 
φθηνά, πάντα φρέσκα και στη διάθεση 
του καταναλωτή να ελέγξει την ποιότη-
τα και την προέλευσή τους. 

Οι πελάτες του ∆ηµήτρη είναι σχεδόν 

πάντα οι ίδιοι, αφού ο πάγκος του στή-
νεται στην ίδια θέση σε κάθε περιοχή και 
είναι η πιο ισχυρή απόδειξη ότι έµειναν 
ικανοποιηµένοι από την προηγούµενη 
φορά που αγόρασαν µήλα, αχλάδια ή 
και ροδάκινα.

Έξάλλου, η προτίµηση και η εµπιστο-
σύνη που δείχνουν στα προϊόντα του, 
κάνει τον νεαρό παραγωγό να µην επι-

τρέπει καµία «έκπτωση» στην ποιότητα. 
Άλλωστε στους πάγκους γίνονται πλέ-
ον συστηµατικοί έλεγχοι από τις αρµό-
δες αρχές κι έτσι η λαϊκή αγορά µπορεί 
να θεωρείται ένας από τους πιο ελεγχό-
µενους εµπορικούς χώρους.

Υπάρχει και η κοινωνική
πλευρά του εµπόρου

Ο ∆ηµήτρης µας εξηγεί ότι ο ρόλος της 
λαϊκής αγοράς δεν περιορίζεται απλώς 
και µόνο στην εµπορική του πλευρά, αλ-
λά διακρίνεται και για την φιλανθρωπι-
κή κοινωνική του θέση, αφού µεγάλες 
ποσότητες από προϊόντα στο τέλος της 
λαϊκής κάθε µέρα, αντί να πεταχτούν, 
χαρίζονται είτε σε οργανώσεις όπως το 
«Μπορούµε», που τα διανέµει καταλλή-
λως σε συνανθρώπους µας που τα έχουν 
ανάγκη, είτε µπαίνουν σε σακούλες και 
δίνονται απευθείας σε κάποιους που τα 
έχουν ανάγκη, αλλά εµφανώς δεν µπο-
ρούν να τα πληρώσουν.

Με τη συνδροµή της Περιφέρειας Αττι-
κής άλλωστε, φέτος µοιράστηκαν σε χι-
λιάδες φτωχούς καταναλωτές εντελώς 
δωρεάν, κουπόνια των 100 ευρώ το µή-
να, για αγορές στη λαϊκή, συνολικού κό-
στους πάνω από 2 εκατ. ευρώ, µ’ ένα πρό-
γραµµα στο οποίο συµµετείχαν µε χαρά, 
σχεδόν όλοι οι παραγωγοί σε όλες τις λα-
ϊκές αγορές της Αττικής.

Για τον ∆ηµήτρη η µέρα τελειώνει, ό-
πως αρχίζει, µε τα υλικά κατασκευής του 
πάγκου στη λαϊκή αγορά που, τη µια µέ-
ρα στήνεται στην Πετρούπολη, την άλλη, 
στον Κολωνό, την άλλη στο Παγκράτι και 
η ζωή συνεχίζεται….

Για να είναι ανταγωνιστικά τα προϊόντα πρέπει να πωλούνται σε τιµές κοντά στο 1 ευρώ το κιλό, 
ανεξάρτητα από το κόστος παραγωγής τους. Στη λαϊκή αγορά ο ανταγωνισµός είναι ολοζώντανος.
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Ψηλά στην
ευρωπαϊκή
κατάταξη
ιδιοκτησίας
γης η Ελληνίδα
αγρότισσα
Το υψηλότερο ποσοστό ιδιοκτητριών 
γης στην ΕΕ βρίσκεται στην Ελλάδα, 
όπου οι γυναίκες φαίνεται να κατέχουν 
πάνω από το 60%, σύµφωνα µε 
στοιχεία του 2017. Στην Ελλάδα η γη 
κατανέµεται από τους γονείς εξίσου 
σε όλα τα µέλη της οικογένειας και το 
γεγονός αυτό εξηγεί γιατί η Ελληνίδα 
γυναίκα αγρότισσα εµφανίζεται 
«ψηλά» στη βαθµίδα της ιδιοκτησίας 
σε σχέση µε τις υπόλοιπες χώρες της 
ΕΕ, όπου η ιδιοκτησία αγροτικών 
εκµεταλλεύσεων είναι αποκλειστικά ή 
σε πολύ υψηλό ποσοστό στους άνδρες. 
Στην έρευνα αποτυπώνεται, επίσης, 
το γεγονός ότι οι γυναίκες 
διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στις 
αποφάσεις των αγροτικών 
εκµεταλλεύσεων. Παρουσιάζοντας τα 
αποτελέσµατα της σχετικής έρευνας µε 
τίτλο «Η Ελληνίδα αγρότισσα: 
αποτύπωση της συµµετοχής, 
προβλήµατα, προκλήσεις και προτάσεις 
πολιτικής για την ενθάρρυνση της 
συµµετοχής των γυναικών στον 
αγροτικό τοµέα και την ελληνική 
ύπαιθρο», η δρ. Μαρία Γκασούκα, 
δήλωσε ότι µε βάση τα ευρήµατα 
«υποχωρεί η πατριαρχική προσέγγιση 
του αγροτικού χώρου και οι γυναίκες 
ολοένα και περισσότερο 
αυτοπροσδιορίζονται ως επαγγελµατίες 
αγρότισσες, ενεργές, µε εισόδηµα». Η 
Σοφία Κερεµίδου-Σταυρίδου, αγρότισσα 
από την Επισκοπή Ηµαθίας, µέλος του 
Α. Σ. Νάουσας, η οποία διαβεβαίωσε 
ότι «το κάθε ευρώ που θα δοθεί στην 
Ελληνίδα αγρότισσα θα πιάσει τόπο».

Νταρντανογυναίκες με κουμάντο 
στον συνεταιρισμό και στο σπίτι 
Η Ημέρα Αγρότισσας, ημέρα τιμής αλλά και μικροκομματικής εκμετάλλευσης 

ΤΗΣ  ΑΛΙΚΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑ
chouliara@agronews.gr

«Και στο χωράφι πάµε για σκάλισµα, βο-
τάνισµα, ρέντο κι ό,τι χρειαστεί, και τις 
δουλειές στο σπίτι κάνουµε πριν σχο-
λάσει το σχολειό». Αυτή η δήλωση, α-
γρότισσας από την Αιτωλοακαρνανία 
σε έρευνα φοιτητών για την Ελληνίδα 
Αγρότισσα, συνοψίζει τον διαχρονικό 
ρόλο της γυναίκας της υπαίθρου. Η Η-
µέρα της Αγρότισσας δεν είναι εδώ για 
να υπενθυµίσει το ρόλο της γυναίκας 
στη γεωργία, η οποία είναι καθιερωµέ-
νη και δεδοµένη για όσους γνωρίζουν 
το πώς είναι να ζει κάποιος σε µία µη-
τριαρχικά δοµηµένη αγροτική εστία, ό-
που η γυναίκα δεν είναι λίγες οι φορές 
που είχε και έχει τον τελευταίο λόγο και 
κρατάει και τον «κουµπαρά». Αλλά, να 
βοηθήσει κατά κάποιον τρόπο να βρε-
θούν λύσεις για να στηριχθεί ο εκ των 
πραγµάτων πολύπλευρος ρόλος της, 
κάτι που σε πολλά χωριά, όπου λείπουν 
βασικές δοµές (π.χ νηπιαγωγία, γηρο-
κοµεία κ.λπ), αυτό δεν είναι δυνατόν. 

Άλλωστε δεν είναι τυχαίο το γεγονός 
ότι η αρχαιοελληνική θεότητα της γεωρ-
γίας ήταν γυναίκα, όπως σχολίασε µε α-
φορµή την ηµέρα εορτασµού της 15ης 

Οκτωβρίου, η ∆έσποινα Βαρούτα αντι-
πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισµού 
Ζαγοράς, σε εκδήλωση που πραγµατο-
ποιήθηκε στο Συνεδριακό Αµφιθέατρο 
του Μουσείου της Ακρόπολης. «∆εν υ-
πάρχει αγρότισσα στη Ζαγορά Πηλίου 
που να µην είναι συνεταιρισµένη» τό-
νισε η κα. Βαρούτα. 

Στην έρευνα αυτή αναφέρθηκε και ο 
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Σταύ-
ρος Αραχωβίτης, σηµειώνοντας ότι: «Οι 
µισές από τις αγρότισσες που διαθέτουν 
προσωπική αγροτική ιδιοκτησία τη δι-
αχειρίζονται οι ίδιες. Σήµερα λοιπόν οι 
άνδρες δεν είναι πλέον οι κατ’ εξοχήν 
διαχειριστές της περιουσίας. Τα παρα-
πάνω προκύπτουν από τα στοιχεία έ-

ρευνας.  Άρα η γενικευµένη θέση των 
αγροτισσών στο ρόλο των “συµβοηθού-
ντων µελών” της αγροτικής εκµετάλλευ-
σης παύει. Είµαστε λοιπόν εδώ για να 
στηρίξουµε και να δυναµώσουµε αυτή 
τη σηµερινή διείσδυση της δραστηριό-
τητας των γυναικών στον πρωτογενή 
τοµέα αλλά και να διασφαλίσουµε ό-
τι δεν θα ξαναγίνει µε άνισους όρους.»

Σπίτι του αγρότη θέλουν να 
δηµιουργήσουν οι γυναίκες αγρότισσες

Ο σηµαντικός ρόλος των αγροτισ-
σών στην κοινωνία της υπαίθρου το-
νίστηκε και στα πλαίσια άλλης εκδή-
λωσης για την Παγκόσµια Ηµέρα Α-
γρότισσας που διοργάνωσε o Κτηνο-
τροφικός Σύλλογος Αττικής Άγιος Γε-
ώργιος σε συνεργασία µε τη Λέσχη Αρ-
χιµαγείρων Αττικής Ακρόπολις στις 15 
Οκτωβρίου 2018. Κατά τη διάρκεια της 
«γιορτής», όπως την ονόµασαν οι γυ-
ναίκες που συµµετείχαν, έγινε γνω-
στή η πρόθεση τους για τη δηµιουργία 
του «Σπιτιού του Αγρότη». Πρόκειται 
για µια κοινωνική δοµή που όπως το-
νίστηκε θα µπορούσε να λειτουργεί ό-
χι σαν υπηρεσία του ∆ήµου, αλλά σαν 
µια ΚοινΣΕπ µε προγραµµατική σύµ-
βαση µε τον ∆ήµο.

Υποδοµές
∆εν είχα βοήθεια για αυτό 
το παιδί, το µεγάλωσα στα 
χωράφια και στα βουνά. 

Όταν το σχολείο δεν 
λειτουργεί θα πρέπει να το 
πάρω µαζί µου, αναφέρει 
αγρότισσα από την Αττική

Η διεθνής κοινότητα καθιέρωσε την 
Παγκόσµια Ηµέρα για την Αγρότισσα 
πριν 11 χρόνια µε στόχο να κατοχυρώ-

σει τα δικαιώµατά της στον 21ο αιώ-
να, είπε η υφυπουργός Αγροτικής Α-
νάπτυξης και Τροφίµων Ολυµπία Τε-
λιγιορίδου.

Η ίδια ανέτρεξε πίσω στον χρόνο, ό-
ταν νεαρή κτηνίατρος πριν 25 χρόνια 
είχε κληθεί να εµβολιάσει αιγοπρόβα-
τα. «Γυναίκα – δικό µου πρόβατο δεν 

θα εµβολιάσει» της είπε ο κτηνοτρό-
φος, µέχρι που τον διέκοψε η γυναί-
κα του «Αν την διώξεις, θα φύγω κι ε-
γώ». Από την  πλευρά της, η υφυπουρ-
γός Εσωτερικών Μαρίνα Χρυσοβελώ-
νη προσφώνησε τις Ελληνίδες αγρό-
τισσες «αγωνίστριες και στυλοβάτες 
της οικονοµίας της πατρίδας».

Η καθιέρωση άργησε
στη διεθνή κοινότητα
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Σταφιδιάζει η ελιά όσο ο ΤΟΕΒ 
Κατοχής κρατά κλειστό το νερό

Κλειστό κρατάει το ΤΟΕΒ Κατοχής 
(στην περιοχή του Μεσολογγίου) το 
αρδευτικό δίκτυο µε αποτέλεσµα – 
όπως καταγγέλλει στην Agrenda 
η οµάδα ελαιοπαραγωγών Πεντα-
λόφου Αιτωλοακαρνανίας – να µέ-
νουν απότιστες εκατοντάδες στρεµ-
µάτων ελαιοκαλλιέργειας.  

«Η παραγωγή µας έχει ξεραθεί 
στο δέντρο και έχει γίνει σταφίδα 
αφού δεν εχει βρέξει στην περιο-
χή µας πολλές φορές. Ο ΤΟΕΒ α-
νοιξε το δικτυο για 2 µερες αλλά 
εµείς δεν προλάβαµε να ποτίσου-
µε γιατί πότιζαν και άλλοι αγρότες 
τα χωράφια τους», καταγγέλλουν 
στην Agrenda οι 100 περίπου πα-
ραγωγοί της οµάδας του Πενταλό-
φου. Και προσθέτουν «έχουµε κά-
νει έξοδα µεγάλα και λίγες µέρες 
πριν να µαζέψουµε ο ΤΟΕΒ µας κα-
ταστρέφει. Είναι απαράδεκτοι, µάλ-
λον το κάνουν επίτηδες. Θέλουν 
την καταστροφή µας. Πληρώνου-
µε εισφορές και είµαστε χωρίς νε-
ρό και το νερό φανταστείτε στην 
περιοχή µας καταλήγει και χάνε-

ται στη θάλασσα. Τελικά είχαν δί-
κιο οι Θεσσαλοί που θελαν να µας 
πάρουν τον Αχελώο αφού εµείς ό-
πως φαίνεται δεν µπορούµε να κά-
νουµε τίποτα σωστό». 

Πολλαπλή χρέωση ΦΠΑ 
για την άρδευση καλλιεργειών

Την ίδια στιγµή στην Αργολίδα – 
σύµφωνα µε ερώτηση του Βουλευ-
τή Αργολίδας της Ν∆, Γιάννη Αν-
δριανού, οι αγρότες χρεώνονται 
διπλά το ΦΠΑ στο νερό. Σύµφωνα 
µε τον βουλευτή «πολλοί αγρότες 
της Αργολίδας χρεώνονται σήµε-
ρα πολλαπλές φορές τον ΦΠΑ για 
την ίδια ποσότητα νερού του Ανα-
βάλου που χρησιµοποιούν για την 
άρδευση των καλλιεργειών τους. 
Συγκεκριµένα, χρεώνονται αρχικά 
13% ΦΠΑ οι κεντρικές εγκαταστά-
σεις, και ξανά 13% για όσα ακόµη 
αντλιοστάσια µεσολαβούν µέχρι τα 
χωράφια τους (δηλαδή 2, 3 ή και 4 
φορές)». Τέλος ο κ. Ανδριανός ρω-
τά τον υπουργό, µε ποιες συγκεκρι-
µένες δράσεις θα λυθεί το ζήτηµα.

Σε κινητοποιήσεις προσανατο-
λίζονται οι αµπελοκαλλιεργη-
τές – αµβυκούχοι του Τυρνάβου, 
µε σκοπό τη συνέχιση του καθε-
στώτος απόσταξης του τσίπουρου 
και φέτος, όπως τα προηγούµε-
να χρόνια.

Την Τρίτη και την Τετάρτη 16 
και 17 Οκτωβρίου οι παραγωγοί  
τσίπουρου κατέκλυσαν την αί-
θουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλί-
ου Τυρνάβου περιµένοντας την 
επιστροφή από την Αθήνα του 
δηµάρχου Τυρνάβου Παναγιώ-
τη Σαρχώση να φέρει καλά µα-
ντάτα για την απόσταξη, τουλά-
χιστον τη φετινή περίοδο. Ωστό-
σο ο κ. Σαρχώσης δεν έφερε την 
πολυπόθητη θετική ανακοίνωση, 
ώστε οι άµβυκες να αρχίσουν να 
βράζουν. Παρόλα αυτά δήλωσε 
αισιόδοξος ότι τις επόµενες ηµέ-
ρες θα δοθεί θετική λύση.

Εν τω µεταξύ, καταστροφικό για 

τους παραγωγούς του χύµα τσί-
πουρου χαρακτηρίζει τον φραγ-
µό των 12 ωρών στο βράσιµο ο 
βουλευτής µε το ΚΙΝΑΛ Λάρισας, 
Κώστας Μπαργιώτας καταθέντο-
ντας σχετική ερώτηση στη Βουλή.

Στην ερώτηση περιγράφει την 
από 1/10/2018 εγκύκλιο (αριθ-
µός πρωτοκόλλου 3710/132093) 
του υπουργείου που καθορίζει 
τη διαδικασία απόσταξης και ε-
πιβάλει αλλαγές σε σχέση µε το 
παρελθόν επισηµαίνοντας πως 
αν εφαρµοστεί η συγκεκριµένη 
οδηγία, οι ποσότητες χύµα τσί-
πουρου θα περιοριστούν σηµα-
ντικά στην αγορά και η τοπική 
οικονοµία θα πληγεί ανεπανόρ-
θωτα, δεδοµένου ότι το βράσιµο 
στο τσίπουρο κρατά στο επάγγελ-
µα του αµπελουργού µικροκαλ-
λιεργητές και στηρίζει πάνω α-
πό 25.000 οικογένειες. 

Ενώ η ενίσχυση της ελληνικής 
αµπελουργίας, της οινοποιίας 
και της αποσταγµατοποιίας θα έ-
πρεπε να αποτελεί κυβερνητική 
προτεραιότητα, κάθε χρόνο επι-
λέγει τον αιφνιδιασµό των αµβυ-
κούχων (υπενθυµίζεται η περσι-
νή πρόταση να αντικατασταθεί ο 
φόρος στο εµφιαλωµένο κρασί 
µε ένα νέο, υψηλότερο φόρο στο 
εµφιαλωµένο τσίπουρο).

Αδικία
Οι αγρότες έχουν κάνει 
µεγάλα έξοδα και λίγες 
µέρες πριν να µαζέψουν 
τη συγκοµιδή τους ο 
ΤΟΕΒ τους κόβει το νερό.  
«Πληρώνουµε εισφορές 
και είµαστε χωρίς νερό 
και το νερό φανταστείτε 
στην περιοχή µας 
καταλήγει και χάνεται 
στη θάλασσα», 
αναφέρουν οι αγρότες.

Ο Λαρισαίος βουλευτής 
Κώστας Μπαργιώτας, 
χαρακτηρίζει καταστροφικό 
για τους παραγωγούς χύµα 
τσίπουρου το φραγµό των 
12 ωρών στο βράσιµο.

«Τελικά είχαν δίκιο οι Θεσσαλοί, που θελαν να µας 
πάρουν τον Αχελώο αφού εµείς όπως φαίνεται δεν 
µπορούµε να κάνουµε τίποτα σωστό», σχολιάζουν 
σκοπτικά στην εφηµερίδα Agrenda οι παραγωγοί 
της οµάδας του Πεντάλοφου.

Τον Martin Grandsen, έναν ειδικό στην αµπελουργία που κάνει ένα ταξίδι 
2 µηνών στην Ευρώπη για να εντοπίσει ποικιλίες που θα µπορούσαν να 
εισαχθούν στην Αυστραλία τα επόµενα χρόνια για να αντικαταστήσουν τις 
παραδοσιακές γαλλικές ποικιλίες, υποδέχτηκαν πρόσφατα η VNB και η 
Hellenifera. Ο κ. Gransden περπάτησε στις µητρικές φυτείες των ελληνικών 
ποικιλιών της VNB και της Hellenifera συζητώντας µε τον Κωνσταντίνο 
Μπακασιέτα για τα χαρακτηριστικά κάποιων από τις ποιο ενδιαφέρουσες 
ελληνικές ποικιλίες που θα µπορούσαν να ευδοκιµήσουν στις κλιµατικές 
συνθήκες και στα εδάφη της Αυστραλίας. Επίσης πραγµατοποιήθηκε και η 
γευσιγνωσία του πρώτου επίσηµου κλώνου της ποικιλίας Αγιωργίτικο σε 
πραγµατικές συνθήκες καλλιέργειας, στο οινοποιείο της ΓΑΙΑΣ στο Κούτσι 
Νεµέας. Η επίσηµη ονοµασία του κλώνου είναι Αγιωργίτικο ENTAV-INRA® 
1252 όπως αυτός εγγράφτηκε στον εθνικό κατάλογο της Γαλλίας.
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Ο M. Grandsen στην Ελλάδα για κλώνους 
που θα αντικαταστήσουν τους γαλλικούς

Αντιδράσεις 
αμβυκούχων 
στο καθεστώς 
απόσταξης 

Από αριστερά 
K. Μπακασιέτας 
µε τον Martin 
Grandsen. 



Φτάνει Νοέμβριος μήνας 
με ζαχαρότευτλα στο χωράφι   
Οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για απόφαση Χουλιαράκη που δίνει 
λύση για την αναγκαία χρηματοδότηση που θα ανοίξει το εργοστάσιο στο Πλατύ

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Στο χωράφι κινδυνεύουν να µείνουν αυ-
τό τον χειµώνα τα ζαχαρότευτλα των καλ-
λιεργητών, καθώς δεν φαίνεται φως στον 
ορίζοντα για έναρξη της καµπάνιας στο 
εργοστάσιο του Πλατέως. Την ίδια ώρα 
η κυβέρνηση προσπαθεί να µεταφέρει 
το πρόβληµα στις Βρυξέλλες.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι 
στο τελευταίο Συµβούλιο Υπουργών Γε-
ωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο γενι-
κός γραµµατέας Χαράλαµπος Κασίµης α-
ναφέρθηκε στο πρόβληµα, µε αφορµή τις 
πιέσεις που δηµιουργεί η άρση των πο-
σοστώσεων ζάχαρης, καλώντας την Επι-
τροπή να εξετάσει πιθανές ενέργειες για 
την παύση της αβεβαιότητας που υπάρ-
χει και τη διασφάλιση των συµφερόντων 
των παραγωγών.

Την ίδια στιγµή, οι καλλιεργητές αγω-
νιούν καθώς ολοκληρώνεται και το δεύ-
τερο δεκαήµερο του Οκτωβρίου και η κα-
µπάνια ζάχαρης παραµένει στον αέρα, χω-
ρίς κανείς να µπορεί να τους ενηµερώσει 
αν και πότε το εργοστάσιο της ζαχαροβιο-
µηχανίας στο Πλατύ Ηµαθίας θα αρχίσει 
να παραλαµβάνει τεύτλα για να αρχίσει 
την επεξεργασία τους. Η συνάντηση που 
είχε το πρωί της Πέµπτης 18 Οκτωβρίου, 
αντιπροσωπεία των παραγωγών από ό-

λη την Ελλάδα, µε τον διευθύνοντα σύµ-
βουλο της ΕΒΖ, Χρήστο Πούρη, απέβη ά-
καρπη, καθώς παρά τις πιέσεις που του 
άσκησαν για να πάρουν µια ηµεροµηνία 
έναρξης της φετινής καµπάνιας, οι απα-
ντήσεις που έλαβαν ήταν αόριστες και υ-
πό αυτή την έννοια και ανησυχητικές για 
το µέλλον όχι µόνο της καµπάνιας, αλλά 
και της ίδιας της βιοµηχανίας. 

«Μας είπε ότι η καµπάνια µπορεί να αρ-
χίσει σήµερα, µπορεί σε δύο ηµέρες µπο-
ρεί και στο τέλος του µήνα. Αυτή η κο-
ροϊδία δεν µπορεί να συνεχιστεί. Η αρχι-
κή ανακοίνωση µιλούσε για το τέλος Σε-
πτεµβρίου», τόνισε στην Agrenda, οργι-
σµένος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Τευτ-
λοπαραγωγών της Κεντρικής Μακεδονί-
ας, Αθανάσιος Πίππας. Το πρόβληµα, έ-
γκειται στο γεγονός ότι η ζαχαροβιοµηχα-
νία, παρά τις προσπάθειες που γίνονται 
τις τελευταίες εβδοµάδες, δεν έχει κατα-
φέρει ακόµη να εξασφαλίσει τα χρήµατα 
- κατά κάποιες πληροφορίες λιγότερα α-
πό 3 εκατ. ευρώ - που εκτιµάται ότι απαι-
τεί η φετινή καµπάνια για να ολοκληρω-
θεί απρόσκοπτα. 

Λέγεται µάλιστα, πως ακόµη και µε 1-
1,2 εκατ. ευρώ, θα µπορούσε να αρχίσει 
η διαδικασία, µέσω προκαταβολών, ωστό-
σο, ούτε και αυτό το ποσό έχει γίνει εφικτό 
να εξασφαλιστεί. Ως αποτέλεσµα, η ∆ΕΠΑ 
δεν δίνει την έγκριση για να ανοίξει η κά-

νουλα του φυσικού αερίου ώστε να λει-
τουργήσει το εργοστάσιο, η ΤραινΟΣΕ, αρ-
νείται να κάνει τη µεταφορά των τεύτλων 
από τα παραγωγικά κέντρα της Λάρισας 
στο Πλατύ, ενώ ανάλογη συµπεριφορά 
αµφισβήτησης προς την ΕΒΖ, επιδεικνύ-
ουν και τρίτοι προµηθευτές των άλλων υ-
λικών που απαιτούνται για την καµπάνια.

Εν τω µεταξύ, µε επιστολή της προς 
τον αναπληρωτή υπουργό Οικονοµίας 
και Ανάπτυξης, οµάδα παραγωγών τευτ-
λοκαλλιεργητών Σερρών µε εκπρόσωπο 
τον Βαρούτη Χρήστο, ζητά να προωθηθεί 
ως επενδυτής στο εργοστάσιο Σερρών, ο 
Καραθανάσης Χρήστος της Royal Sugar.  

Αντιδράσεις 
των κοµµάτων 
Οι αδέξιοι χειρισµοί της 
Κυβέρνησης, ως προς την εύρεση 
υποψήφιου στρατηγικού επενδυτή 
για την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας εξαγοράς και 
εξυγίανσης, οδηγούν την 
βιοµηχανία στην απόλυτη απαξίωση. 
Τα παραπάνω ανέφερε ο υπεύθυνος 
Αγροτικής Ανάπτυξης της 
∆ηµοκρατικής Συµπαράταξης, 
Μιχάλης Τζελέπης σε επίκαιρη 
ερώτησή του προς τον υπουργό 
Οικονοµίας και Ανάπτυξης Γιάννη 
∆ραγασάκη. Εντούτοις, όπως 
χαρακτηριστικά τονίζει ο κ. 
Τζελέπης «παρ’ όλες  τις 
αντιξοότητες και τις δυσµενείς 
συνθήκες, τη δεδοµένη χρονική 
στιγµή, οι τευτλοπαραγωγοί 
πρέπει να ενηµερωθούν αν θα 
λειτουργήσει η ΕΒΖ για το 2019 και 
αν θα µπορέσουν να καλλιεργήσουν 
ζαχαρότευτλα». 
Στο θέµα αναφέρθηκε µε ερώτησή 
του στη Βουλή και ο βουλευτής 
Έβρου της Νέας ∆ηµοκρατία και 
επίτιµος Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ, Αν. 
∆ηµοσχάκης, προσθέτοντας ότι η 
έλλειψη ουσιαστικού σχεδιασµού 
για την ΕΒΖ είχε ως αποτέλεσµα 
την καθυστέρηση έναρξης της 
φετινής καµπάνιας στο Εργοστάσιο 
Ζάχαρης της Ορεστιάδας. 
Επιπλέον ο κ. ∆ηµοσχάκης 
σηµειώνει ότι «στους παραγωγούς 
του Έβρου και της Ροδόπης 
δόθηκαν τελευταία στιγµή 
τευτλόσποροι. Παρά τις δύσκολες 
συνθήκες, όµως, κάποιοι παραγωγοί 
µε ρίσκο προχώρησαν κι εφέτος 
στην τευτλοκαλλιέργεια. ∆υστυχώς, 
όµως όπως φαίνεται κι από τα 
σχετικά νούµερα, κι αυτοί οι 
παραγωγοί βρέθηκαν µε την πλάτη 
στον τοίχο». 
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Το Ι.ΕΛ.Υ.Α o διατηρητής ποικιλιών ελιάς
Το Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών Φυ-
τών & Αµπέλου (Ι.ΕΛ.Υ.Α.) στα Χανιά 
και όχι το  Μεσογειακό Αγρονοµικό 
Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ) όπως γρά-
φτηκε εκ παραδροµής σε προηγού-
µενο φύλλο της Agrenda, έχει ορι-
στεί διατηρητής ποικιλιών ελιάς Εθνι-
κού Καταλόγου. Αυτό αναφέρει σε ε-
πιστολή της προς την εφηµερίδα µας 
η ∆ρ Αναστασία Τσαγκαράκου, διευ-
θύντρια του ΙΕΛΥΑ, µε αφορµή ρεπορ-
τάζ που δηµοσιεύθηκε στο 673ο φύλ-
λο της Agrenda µε τίτλο: «Προβασι-
κό Αδιάβαστο Κράτος, θέλει αγράµ-
µατους τους φυτωριούχου». 

Ειδικότερα η επιστολή αναφέρει: «οι 
αναφερόµενες για παραγωγή προβα-
σικού υλικού ενέργειες έχουν γίνει α-
πό τον ΕΛΓΟ που έχει οριστεί διατη-
ρητής ποικιλιών ελιάς Εθνικού Κατα-
λόγου και συγκεκριµένα από το ΙΝ-
ΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΙΑΣ ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΥ-
ΤΩΝ & ΑΜΠΕΛΟΥ(Ι.ΕΛ.Υ.Α.) στα Χανιά 
και όχι από το ΜΑΙΧ που είναι διαφο-
ρετικός φορέας». 

Ολόκληρη η επιστολή του Ινστιτού-
τούτου έχει ως εξής:

Σχετικά µε τα ανωτέρω άρθρα 
στην εφηµερίδα Agrenda ( φύλ-
λο 673, 6/7 Οκτωβρίου 2018, σε-
λίδες 11 και 58) επιθυµούµε να ε-
πισηµάνουµε κάποιες ανακριβείς 
αναφορές (δείτε υπογραµµισµένα 
σηµεία στα συνηµµένα): οι αναφε-
ρόµενες για παραγωγή προβασι-
κού υλικού ενέργειες έχουν γίνει 
από τον Ελληνικό Γεωργικό Οργα-
νισµό( ΕΛΓΟ) ‘’∆ΗΜΗΤΡΑ’’ που έχει 
οριστεί διατηρητής ποικιλιών ελιάς 
Εθνικού Καταλόγου και συγκεκρι-
µένα από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΙΑΣ 
ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ & ΑΜΠΕ-
ΛΟΥ(Ι.ΕΛ.Υ.Α.) στα Χανιά και όχι α-
πό το Μεσογειακό Αγρονοµικό Ιν-
στιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ) που είναι 
διαφορετικός φορέας. 

Παρακαλούµε για την σχετική δι-
όρθωση και την σωστή αναφορά 
στο Ινστιτούτο µας (ΙΕΛΥΑ) σε σχε-
τικά άρθρα στο µέλλον.

Ο υπεύθυνος 
της Εθνικής 
συλλογής 
ελιάς ερευ-
νητής ∆ρ Γ. 
Καµπούρης.

Εθνικός κατάλογος
Το Ινστιτούτο Ελιάς 
Υποτροπικών Φυτών 

& Αµπέλου (Ι.ΕΛ.Υ.Α.) 
έχει οριστεί διατηρη-
τής ποικιλιών ελιάς 
Εθνικού Καταλόγου 

Ο ΕΛΓΟ Δήμητρα  
διαψεύδει τις 
γαλακτοβιομηχανίες 
για αποθέματα φέτας 

Αβάσιµος είναι ο ισχυρισµός των γα-
λακτοβιοµηχανιών της χώρας ότι δι-
αθέτουν µεγάλα αποθέµατα  φέτας 
και πως έχουν προβεί σε µείωση της 
παραγωγής τους, υποστήριξε ο ∆ι-
ευθυντής ∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης 
Ελέγχου Γάλακτος και Κρέατος, Ευ-
στράτιος Νικολάου, καταρρίπτοντας 
έτσι το κύριο επιχείρηµα που χρησι-
µοποιούν οι µεταποιητές προς τους 
παραγωγούς για να κρατούν πιεσµέ-
νες τις τιµές στο αιγοπρόβειο γάλα.

Την κατηγορηµατική αυτή δήλω-
ση ο κ. Νικολάου την έκανε ενώπι-
ον αντιπροσωπείας περίπου 40-50 
αγανακτισµένων αιγοπροβατοτρό-
φων από την Κεντρική Μακεδονία, 
που τον επισκέφθηκαν το µεσηµέ-
ρι της Πέµπτης 18 Οκτωβρίου, προ-
κειµένου να διαµαρτυρηθούν για 
τους πληµµελείς, όπως είπαν, ε-
λέγχους που κάνει η υπηρεσία στις 

γαλακτοβιοµηχανίες, σε σχέση µε 
το γάλα που εισάγουν, οδηγώντας 
την τιµή του ελληνικού γάλακτος 
σε ιστορικά χαµηλά.

«Σε δείγµα 30 επιχειρήσεων, µε-
γάλων βιοµηχανιών, στις οποίες κά-
ναµε ελέγχους φέτος, οι εννέα στις 
δέκα περιπτώσεις είχαν µείωση των 
αποθεµάτων τους, ενώ κάποιες βιο-
µηχανίες αύξησαν και την παραγωγή 
τους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. 
Νικολάου, υποστηρίζοντας πως, βά-
σει των ελέγχων αυτών, δεν ανταπο-
κρίνεται στην πραγµατικότητα το επι-
χείρηµα των γαλακτοβιοµηχανιών.

Ο ίδιος υπεραµύνθηκε της δου-
λειάς που κάνει η υπηρεσία την ο-
ποία διευθύνει, σηµειώνοντας πως 
µέχρι στιγµής έχουν διενεργηθεί 
198 έλεγχοι σε γαλακτοβιοµηχανί-
ες σε όλη τη χώρα και αυτοί δεν έ-
χουν δείξει να γίνεται χρήση εισαγό-

µενου γάλακτος για την παραγωγή 
προϊότων ΠΟΠ. Ανέφερε δε, επικα-
λούµενος στοιχεία που έχει λάβει η 
υπηρεσία από τις γαλακτοβιοµηχα-
νίες, πως πέρυσι οι εισαγωγές αιγο-
πρόβειου γάλακτος δεν ξεπέρασαν 
τους 11.000 τόνους, τη στιγµή που 
η ελληνική παραγωγή έφτασε στους 
648.000 τόνους πρόβειο γάλα, συν 
140.000-150.000 τόνους κατσικίσιο.

Η αναφορά του αυτή, πάντως, 
προκάλεσε την έντονη αντίδραση 
των παριστάµενων παραγωγών, οι 
οποίοι αµφισβήτησαν την ορθότη-
τα των στοιχείων, φέρνοντας παρα-
δείγµατα κτηνοτρόφων από όλη την 
Ελλάδα, οι οποίοι αναγκάστηκαν να 
στείλουν τα κοπάδια τους στα σφα-
γεία, γιατί δεν ήταν βιώσιµοι, γεγο-
νός που θα έπρεπε να έχει οδηγήσει 
σε µείωση της παραγωγής. 

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

Οι κτηνοτρόφοι, 
τόνισαν την 

ανάγκη ενίσχυσης 
των ελέγχων, 

ενώ παράλληλα 
διαµαρτυρήθηκαν 

για την τακτική των 
γαλακτοβιοµηχανιών 

να θέσουν νέο όρο, σε 
σχέση µε τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά του 

γάλακτος.
Μείωση 

«Σε δείγµα 30 επιχει-
ρήσεων που έγιναν 
έλεγχοι, οι 9 στις 10 

είχαν µείωση των 
αποθεµάτων τους», 

είπε κ. Νικολάου
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∆. ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ CERN
«Κάθε µέρα νιώθεις την 
ασηµαντότητά σου. Αν 
θέλει κανείς να ταπεινώσει 
έναν εγωιστή, να τον 
φέρει να παρατηρήσει το 
σύµπαν. Ενώ δεν είµαστε 
τίποτα, φτάσαµε στον 21ο 
αιώνα να καταλαβαίνουµε 
την αρχή του σύµπαντος. 
Είµαστε χωροχρονικά ένα 
µπλιπ στο σύµπαν».

ΟΛ. ΤΕΛΙΓΙΟΡΙ∆ΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΑΑΤ
«Στο πέρασµα του χρόνου 
η αγρότισσα κατάφερε 
να ανταποκριθεί στα 
πολυεπίπεδα καθήκοντά 
της, παρά τις σκληρές 
συνθήκες, που είχε συχνά 
να αντιµετωπίσει. Η 
οργανωµένη κοινωνία 
άργησε πολύ να της 
αναγνωρίσει το ρόλο, 
που είχε κατακτήσει».

∆. ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΥΒ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
«Το τρένο της κυβέρνησης 
προχωρά, έχει σαφή 
κατεύθυνση, προχωρά 
σταθερά και θα φτάσει 
στον προορισµό του. 
Από κει και πέρα, όποιος 
δεν θέλει να φτάσει σε 
αυτόν τον προορισµό ή 
όποιος δυσφορεί στη 
διαδροµή, µπορεί να 
κατέβει από το τρένο».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΠΙΣΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΖ Ο ΛΟΥΚΑΣ ΦΕΚΕΡ ΠΑΙΖΕΙ ∆ΥΝΑΤΑ Ο ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΟΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ 

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

 
Υπεράνω
Σιγά τα λάχανα, κατά ένα 
πρώην στέλεχος της πλατείας 
Βάθη, που από το 2016 
ιδιωτεύει, αν στο µπάτζετ της 
νέας ΚΑΠ, η Ελλάδα απωλέσει 
1,5 δις από τα 19,5 δις που 
έλαβε την τρέχουσα περίοδο. 
Να σηµειωθεί εδώ πως ούτε 
καν το υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης δεν πιστεύει ότι η 
απώλεια πόρων για την 
Ελλάδα θα είναι µόλις 5%.

 

Λεύκανση;
Άφησε τα ροδάκινα και τους 
κτηνοτρόφους κι έπιασε τις 
οδοντοστοιχίες, ο Καρασµάνης. 
Λίγο άκαιρη η σχετική 
ερώτησή του στη Βουλή, µε 
την οποία ο πρωην υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης ζητά να 
διευκολυνθούν οι στρατιωτικοί 
για οδοντιατρικές δαπάνες, 
που αφορούν επεµβάσεις και 
εµφυτεύµατα που δεν καλύπτει 
το δηµόσιο. Με πορσελάνη;

 

Κοπανατζής
O υπουργός της πλατείας (ο 
ξέρω τα προβλήµατα) γιατί δεν 
πήγε στο συµβούλιο των 
Βρυξελλών; Τόσο καλά 
γνωρίζει τα θέµατα της ΚΑΠ 
και τους χειρισµούς που 
απαιτούνται για τα στρατηγικά 
σχέδια; Βέβαια, είχε να πάει 
στο υπουργικό συµβούλιο και 
στην ηµερίδα για την 
Ελληνίδα αγρότισσα. 
Τουτέστιν, πρώτο το κόµµα.

Βάκης καλεί Αλέξη για ακατάσχετο

«Αλήθεια τι απέγιναν οι εξαγγελίες για το σωρευτικό ακατάσχε-
το 15.000 ευρώ για τους αγρότες;», ρωτάει ο πρόεδρος Βάκης 
µε επιστολή στον πρωθυπουργό. Αφού παραθέτει µια σειρά α-
πό στοιχεία που δείχνουν ότι ο αγροτικός κόσµος βρίσκεται υπ’ 
ατµόν και 250.000 παραγωγοί οδηγήθηκαν στην έξοδο από το 
επάγγελµα τα τελευταία χρόνια, ζητάει τουλάχιστον να σταµατή-
σει να κατάσχεται το 57% των αγροτικών επιδοτήσεων, που µα-
ζί µε άλλες παραµέτρους (κόστος παραγωγής, έλλειψη ρευστό-
τητας) οδηγεί στην πόρτα της εξόδου. Σηµειωτέον ο υπουργός 
της πλατείας το έχει βάλει στα θέµατα που έχει προς επίλυση...

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
«Μόλις οι παραγωγοί 
αποκτήσουν ταυτότητα 
και στρατηγική θα 
έχουν ένα λαµπρό 
µέλλον µπροστά τους», 
ακούστηκε στην ηµερίδα 
της Εθνικής, η οποία 
στρώνει το έδαφος 
για οικοσύστηµα στην 
αγροδιατροφή, µε 
εξαγωγικό πρόσηµο.

Αποφασισµένη η 
Ολυµπία να προωθήσει 
τη Μεσογειακή 
διατροφή, στηρίζοντας 
προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ, 
µήπως να αρχίσει το 
έργο από τα social, 
γιατί έρευνα δείχνει 
ότι οι νέοι κάτω των 
35 ετών στην Ελλάδα 
αρέσκονται σε multi 
ethnic κουζίνες.

Υβρίδια
 Οι φορείς του αγροτικού 

χώρου και µνήµη έχουν και 
γνωρίζουν τι γίνεται κάθε φορά 
µε την προκήρυξη των Σχεδίων 
Βελτίωσης. Όλα τα υπόλοιπα 
είναι για τις εντυπώσεις...

 Αλήθεια, τοις πταίει, 
διερωτάται ο Καρασµάνης και 
βρισκόµαστε καθηµερινά 
µπροστά στο φαινόµενο από τη 
µια οι εξαγωγές φέτας στατιστικά 
να αυξάνονται και από την άλλη 
τα αποθέµατα να διατηρούνται 
σταθερά, στα προ οικονοµικής 
κρίσης επίπεδα, ενώ ταυτόχρονα 
η τιµή του αιγοπρόβειου 
γάλακτος πέφτει σταθερά.

 Τόσοι και τόσοι διαχωρισµοί 
και διαφορετικότητες 
κατακτήθηκαν, εδώ ακόµα µιλάµε 
για το αυτονόητο, την ισοτιµία της 
Ελληνίδας αγρότισσας, η οποία 
προβάλλεται ως ανάγκη κάθε 
φορά που γιορτάζεται η 
Παγκόσµια Ηµέρα Αγρότισσας.

;

ΑΝΤΡΕ ΒΙΕΪΡΙΝΙΑ
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ
«Μακάρι να αλλάξει 
τα δεδοµένα, είναι 
πλεονέκτηµα για την 
Γιούβε να τον έχει 
(για τον Ρονάλντο), στο 
πρωτάθληµα. Θα είναι 
δύσκολο να το κερδίσει 
άλλος. ∆εν έφυγε από τη 
Ρεάλ απλά ένας παίκτης, 
αλλά ένας που τρελαινόταν 
να βάζει γκολ».

Τουλάχιστον 
ο Βασίλης 
την τίµησε 
την αγρότισσα!
Ο Σταύρος,
απλά την έκανε 
κοπάνα από 
το Συµβούλιο!

Χωρίς χαρτογραφικό υπόβαθρο είναι ο 
ΕΛΓΑ. Εν έτη 2018 και ενώ υποτίθεται ότι η 
τεχνολογία έχει µπει στη ζωή µας, το κράτος 
και συγκεκριµένα ο οργανισµός αγροτικών 
ασφαλίσεων επιµένει παραδοσιακά. Πέραν 
από τα αστεία, αγρότες από τα Μέγαρα που 
πρόσφατα πήγαν να τσεκάρουν κάποια 
πράγµατα για τις δηλώσεις ζηµιάς στο τοπικό 
παράστηµα του ΕΛΓΑ και ζήτησαν να δουν τα 
χωράφια τους στο χάρτη, η απάντηση που 
έλαβαν τους άφησε άφωνους. Ούτε χάρτες 
υπάρχουν, ούτε διασταύρωση µπόρεσαν να 
κάνουν. Ασφάλιστρα όµως τους ζητούν.

Κάτω από το χαλί κρύβει η κυβέρνηση το 
θέµα των χρεών των συνεταιρισµών. Ωστόσο, 
το πρόβληµα παραµένει και το βιώνουν στο 
πετσί τους πρώην συνεταιριστές, οι οποίοι 
ανέλαβαν χρέη από τους προηγούµενους. 
∆εν µπορούµε να βγάλουµε ούτε φορολογική 
ενηµερότητα, µας είπε πρώην πρόεδρος 
Ένωσης από τη Στερεά Ελλάδα, ζητώντας 
από την Agrenda να επαναφέρει το θέµα στη 
δηµοσιότητα. Ψάχνουν οι άνθρωποι από 
κάπου να πιαστούν, ενώ θα έπρεπε να είχε 
ήδη βρεθεί λύση από το κράτος.

Στη Θεσπρωτία βρέθηκε αυτή την εβδοµάδα 
η υφυπουργός Ολυµπία Τελιγιορίδου, η οποία 
όπως φαίνεται έχει αποφασίσει να… έρθει κοντά 
σε όλο το εύρος της ζωικής παραγωγής. Εκεί 
ξεναγήθηκε, µαθαίνουµε από σχετικό δελτίο 
τύπου, στην πρώτη υπό κατασκευή µονάδα 
γαριδοκαλλιέργειας. Μέχρι εκεί καλά. Μετά πήγε 
στο Ασπροκκλήσι όπου συνάντησε αγροτικούς και 
κτηνοτροφικούς φορείς της περιοχής, σε µια 
ανοιχτή διαδικασία. ∆ηλαδή; Είδε φως και µπήκε; 

Καταστροφική, λέει η Νέα ∆ηµοκρατία και 
συγκεκριµένα ο βουλευτής Έβρου και Επίτιµος 
Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ Αναστάσιος ∆ηµοσχάκης, 
η έλλειψη ουσιαστικού σχεδιασµού για την ΕΒΖ 
που είχε ως αποτέλεσµα την καθυστέρηση 
έναρξης της φετινής καµπάνιας στο εργοστάσιο 
Ζάχαρης της Ορεστιάδας. Όπως τα λέει είναι, 
και δεν µπορεί κανείς παρά να συµφωνήσει. Θα 
πρέπει όµως να αναγνωρίσει η αξιωµατική 
αντιπολίτευση και τα δικά της λάθη στην 
υπόθεση της τευτλοκαλλιέργειας. Το θέµα έχει 
µακριά ιστορία και το µόνο σίγουρο είναι ότι οι 
υπεύθυνοι δεν είναι οι αγρότες. 

Σαν να καταλάγιασε λίγο το θέµα µε τις 
εξισωτικές; Έχει να κάνει που διανύουµε εποχή 
πληρωµών του τσεκ ή όσοι αντιδρούσαν ξέρουν 
κάτι που δεν ξέρουµε; Μήπως τελικά τα 
τηλέφωνα στον υπουργό, που ξεκίνησαν από 
την Πελοπόννησο και την Ήπειρο, συνεχίστηκαν 
και από τους υπόλοιπους Περιφερειάρχες; 
Μήπως και αυτοί έλαβαν διαβεβαιώσεις για 
επαναχάραξη του χάρτη; Μήπως τελικά η Βάθη 
έφερε το θέµα για να το αποσύρει και να πει ότι 
«εµείς σας ικανοποιήσαµε»;       Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Κ
ρίµα που δεν θα είµαι σε 
µια γωνία να τους βλέ-
πω! Τον Μαλάµη δίπλα 
στον Μητσοτάκη ή καλύ-

τερα τον Μητσοτάκη δίπλα στον 
Μαλάµη, µιας και ο µπαρουτο-
καπνισµένος καθοδηγητής των 
ΚΝΑΤ θα είναι οικοδεσπότης και 
ο εν δυνάµει πρωθυπουργός α-
πλός καλεσµένος, στο πανηγύ-
ρι που ετοιµάζουν οι γνωστοί α-
γύρτες του ΟΣ∆Ε στο Ηράκλειο. 

  Βάρα μας Μαλάμη
ΛΕΤΕ ΝΑ ΤΟ ∆ΟΥΜΕ κι αυτό; Την 
ώρα που ο αρχηγός της αξιωµατι-
κής αντιπολίτευσης και δροµολο-
γηµένος για αυριανός ένοικος του 
Μαξίµου θα περνάει τη... Μαλαµό-
πορτα, να παίζει µουσικό χαλί α-
πό το δίσκο του Τζίµη Πανούση 
«Νύχτες της Μόσχας» µε το γνω-
στό στοίχο:  

Μας την είχανε στηµένη τη νύ-
χτα στο Χηµείο τα παιδιά της ΚΝΕ
Ήτανε ταµπουρωµένοι µε ξύλα 
µε καδρόνια και σιδερολοστούς
Και µας επιτεθήκαν µε ηθικό ακ-
µαίο και τη βοήθεια της ΕΣΑΚ
Και µας χτυπούσανε αδελφωµέ-
νοι φοιτητές, φοιτητές και εργατιά

Βάρα µας Μαλάµη χτύπα µας Μα-
λάµη
είµαστε µαζοχιστές
Βάρα µας Μαλάµη χτύπα µας Μα-
λάµη
είµαστε όλοι µαζοχιστές

  Τα φιλαράκια 
ΒΛΕΠΕΤΕ, όπως οι άλλοι 
σπεύδουν να εκµεταλλευ-
τούν και την επόµενη µέ-
ρα, εµείς, απ’ αυτό εδώ το 
βήµα δεν θα πάψουµε να 
διατυπώνουµε την αγω-
νία µας και για την επό-
µενη µέρα. Ειδικά  για ό-
σο καιρό, ο τοµέας της α-
γροτικής παραγωγής θα πα-
ραµένει παραγκωνισµένος 
και οι αγρότες της χώρας µας, 
δηλαδή οι άνθρωποι της παρα-

γωγής και του καθηµερινού µό-
χθου, θα βλέπουν τους επιτήδει-
ους να τους παίρνουν... τη µπου-
κιά από το στόµα! Θα µου πείτε, 
ζούµε άγριες εποχές! Μα, γι’ αυ-
τό ακριβώς, πρέπει να τα λέµε!

  Άλλο τραγούδι
ΤΗΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗ Τετάρτη, µου 
τηλεφώνησε ο φίλος µου, ∆η-
µήτρης Τσιάµης, από τα Φάρσα-
λα. Κόντευε 10 το βράδυ. Έσπερ-
νε ακόµα, εκείνη την ώρα, κάτι 
τριφύλια και παρ’ ότι είχε άλλες 
δύο ώρες δουλειά µπροστά του, 
αισθάνθηκε την ανάγκη να µου 
εξοµολογηθεί τον πόνο του! Εκ-
µεταλλεύονται, µου λέει, ακόµη 
και την αγάπη µου για τη γη! Την 
εσωτερική µου ανάγκη να καλλι-
εργώ! Μας έχουν αναγκάσει να 
χρεωνόµαστε, όλο και πιο πολύ 
κάθε µέρα, για να διατηρούµε το 
δεσµό που µας δένει µε τον τόπο 
µας! Γιάννη, κάνε κάτι!

  Βασιλέματα 
ΛΙΓΕΣ ΩΡΕΣ νωρίτερα, ένας άλλος 
φίλος, ο Γιώργος Παπαβασίλης α-
πό τα Μέγαρα, µου εξιστορούσε τα 
δικά του βάσανα! ∆εν σ’ αφήνουν 
να πάρεις ανάσα! Τρώω περισσότε-
ρες ώρες µε τη γραφειοκρατία απ’ 
ότι µε τη δουλειά µου στο χωράφι. 
Πήγα στον ΕΛΓΑ να κάνω δήλωση 
ζηµιάς κι έφαγα τρεις µέρες να βρω 
τον κωδικό µε τις συντεταγµένες 
του κτήµατος, κι ας το είχαν περα-
σµένο στο σύστηµά τους! Η ∆ΕΗ α-
κόµα µου αρνείται το αγροτικό τι-

µολόγιο, κι ας µην υπάρχει τρό-
πος να βγάλω επίσηµα την ά-

δεια χρήσης νερού. Τελευ-
ταίο και καλύτερο! Πήγαν 
για φυτοϋγειονοµικό έλεγ-
χο στον χονδρέµπορο που 
δίνω τα ζαρζαβατικά µου, 
εκείνος τους έδωσε το δι-
κό µου τιµολόγιο και κα-
λούµαι να πληρώσω τώρα 
5.000 ευρώ πρόστιµο για υ-
πολειµµατικότητες που ξέ-
ρω πως δεν ήταν από δικά 
µου πράγµατα!

Την ώρα που ο 
αρχηγός 
της αξιωµατικής 
αντιπολίτευσης και 
δροµολογηµένος 
για αυριανός 
ένοικος του 
Μαξίµου θα περνάει 
τη... Μαλαµόπορτα, 
να παίζει µουσικό 
χαλί από το δίσκο 
του Τζίµη Πανούση 
«Νύχτες της 
Μόσχας»

Ή
µουν υπέρ του να παραµείνου-
µε στην ΕΕ αλλά υπάρχει ένα ε-
πακόλουθο του Brexit που ανυ-
ποµονώ να δω, το να φύγουµε 

από την ευρωπαϊκή Κοινή Αγροτική Πολιτική. 
Επειδή οι πληρωµές αφορούν µόνο γη 

που βρίσκεται σε «καλλιεργήσιµη κατάστα-
ση», το συγκεκριµένο σύστηµα δηµιουργεί 
ένα παράξενο κίνητρο να καταστραφούν οι-
κοσυστήµατα άγριας ζωής, ακόµη και σε µέ-
ρη ακατάλληλα για καλλιέργεια ώστε να δη-
µιουργηθεί χώρος που θα µπορούσε να συ-
µπεριληφθεί στις επιδοτήσεις. 

Επιπλέον, οι αγρότες πληρώνονται µε το ε-
κτάριο για κατοχή ή χρήση γης, όση περισσό-
τερη έχεις τόσο περισσότερα χρήµατα λαµβά-
νεις. ∆εν απαιτείται καν κάποιος να ζει στην ΕΕ 
για να δικαιούται αυτά τα χρήµατα. Ρώσοι ολι-
γάρχες, Σαουδάραβες πρίγκηπες και βαρόνοι 
πετρελαίου από το Τέξας προσπορίζονται αυτά 
τα χρήµατα. Οι ευρωπαϊκές ενισχύσεις έχουν 
µετατρέψει τα χωράφια σε κερδοσκοπικό µα-
γνήτη, καθιστώντας τα ιδιαίτερα ελκυστικά για 
τους χρηµατοοικονοµικούς συµβούλους του 
City. Η τιµή της γης έχει υπερδιπλασιαστεί, κά-

νοντάς την απλησί-
αστη για τους περισ-
σότερους αγρότες. 

Τα σχέδια της 
βρετανικής κυβέρ-
νησης για τη µετα-
ΚΑΠ εποχή αφο-
ρούν το να αντα-
µείβονται οι αγρό-
τες για την προστα-

σία της άγριας φύσης και των οικοσυστηµά-
των και όχι για την κατοχή γης. Θέλουν να 
κατευθύνουν τις ενισχύσεις στη βελτίωση της 
κατάστασης του εδάφους, της ποιότητας του 
νερού και του χαρακτήρα του τοπίου. 

Είναι δύσκολο να διακρίνει κανείς πώς αυτή 
η πολιτική υπερασπίζεται τους µικρούς καλ-
λιεργητές. Το ευρωπαϊκό σύστηµα ήταν κα-
ταστροφικό για εκείνους, αλλά αυτό που θα 
το αντικαταστήσει θα είναι καθόλου καλύτε-
ρο; Η ερώτηση φωτίζεται από τη φιλοδοξία 
της βρετανικής κυβέρνησης των συντηρητι-
κών να κλείσει εµπορική συµφωνία µε τις Η-
ΠΑ, που έχει πολλές πιθανότητες να θυσιάσει 
τη γεωργία µε αντάλλαγµα παραχωρήσεις της 
άλλης πλευράς στις χρηµατο-οικονοµικές υ-
πηρεσίες. Κάθε αµερικανική κυβέρνηση που 
ορίζει χαµηλότερα στάνταρντ στη διατροφή 
και το κράτος πρόνοιας ενδέχεται να θέλει 
να διοχετεύσει τα κακής ποιότητας αγροτικά 
της προϊόντα στο Ηνωµένο Βασίλειο. Εάν αυ-
τό συµβεί, µόνο οι µεγάλοι αγρότες και εκεί-
νοι που χρησιµοποιούν τις χειρότερες πρακτι-
κές θα είναι σε θέση να τα συναγωνιστούν. 

* ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ GUARDIAN 

Ήμουν κατά του 
Brexit, αλλά και 
εναντίον της ΚΑΠ 

TOY GEORGE MONBIOT*
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ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Έχει αποδειχθεί ότι όσο µικρότερο 
εκτόπισµα διαθέτει ένας δηµόσιος 
λειτουργός, τόσο πιο ευάλωτος κα-
θίσταται στους πειρασµούς που πά-
ντοτε περιτριγυρίζουν τα δηµόσια 
πρόσωπα. Το βέβαιο είναι πως για 
τον Γιώργο Αποστολάκη δεν µπο-
ρεί να πει κανείς πολλά πράγµατα. 

Ένας ασήµαντος γεωπόνος στο 
νοµό Ηρακλείου, µέλος βέβαια της 
νοµαρχιακής επιτροπής του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, στα µεγάλα του ατού συγκατα-
λέγεται το γεγονός ότι ως φοιτητής 
στη Γεωπονική Σχολή του Αριστοτέ-
λειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονί-
κης, ήταν κολλητός του Νίκου Βά-
για. Έτσι, όταν ο τελευταίος ευτύ-
χησε να γίνει διευθυντής στο γρα-
φείο του µέχρι πρότινος υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλη Α-

ποστόλου, έσπευσε να απευθύνει 
πρόσκληση σε ολόκληρη τη φοι-
τητοπαρέα, συµπεριλαµβάνοντας 
στους προσκεκληµένους για δη-
µόσιες θέσεις και τον Γιώργο Απο-
στολάκη. Κάπως έτσι ο γεωπονάκος 
του δήµου Μίνωα Πεδιάδος και δη-
µοτικός σύµβουλος µέχρι τότε στο 
δήµο, έπιασε «στασίδι», έστω και 
σαν αντιπρόεδρος στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Για πολύ καιρό, θα µπορούσε να 
πει κανείς ότι ήταν άφαντος. Θες 
γιατί από τη φύση του ο Αποστολά-
κης είναι κάπως ντροπαλός, θες για-
τί ο φίλος του, διευθυντής τότε του 
υπουργού, στον οποίο µάλιστα είχε 
και υποχρέωση, χάρασσε απευθεί-
ας γραµµή στον Οργανισµό, ο Η-
ρακλειώτης, ήταν εκεί, ίσα-ίσα για 
να κρατάει τα µπόσικα. 

Με τον καιρό, βέβαια, γνωρίστη-
κε µε κόσµο, είδε πως λειτουργεί 
το µαγαζί, είχε και «αέρα» από τον 
κολλητό του, να... παίζει µπάλα, πά-
ντα µέσα στη συµφωνηµένη γραµ-
µή, ο Αποστολάκης άρχισε να ξε-
θαρρεύει. ∆εν ξέρουµε αν ο διευ-
θυντής του υπουργού επηρεάστη-
κε από το κλίµα που του µετέφε-
ρε ο αντιπρόεδρος, δηλαδή το µά-
τι και το αυτί του στον ΟΠΕΚΕΠΕ ή 
αν ο Αποστολάκης υιοθέτησε αµά-
σητη την πολιτική που του υπέδει-
ξε ο Βάγιας, το σίγουρο είναι ότι α-
πό κάποια στιγµή και µετά, ιδίως 
στο δεύτερο µισό της κοινής τους 
παρουσίας στα πέριξ της πλατείας 
Βάθη (και της πλατείας Αττικής), 
ταυτίστηκαν µε το κατεστήµένο του 
Οργανισµού. 

Και όταν λέµε κατεστηµένο, εν-
νούµε το σαθρό σύστηµα που έχει ε-
γκαταστήσει εδώ και χρόνια η µητέ-
ρα Τερέζα του ΟΣ∆Ε και οι συν αυτή 
συνοδοιπόροι. Βοήθησε πολύ, είναι 
αλήθεια σ’ αυτό, και η µετάβαση στο 
µέγαρο της οδού Αττικής του προέ-
δρου Θάνου Καπρέλη. Ο τελευταί-
ος, του οποίου η επιλογή µόνο τυ-
χαία δεν ήταν, είχε δουλέψει και σε 
προηγούµενη θητεία του ως πρόε-
δρος µε το «συνδικάτο του ΟΣ∆Ε» 
και δεν χρειάζονταν ιδιαίτερη εκ-
παίδευση για να µπει στο κλίµα. Ό-
ποιος ξέρει να διαβάζει, αντιλαµβά-
νεται γιατί οι αγρότες δεν πληρώνο-
νται ποτέ στην ώρα τους, πως το ιε-
ρατείο του ΟΣ∆Ε βρίσκει τον τρόπο 
να περνά τα θέµατά του, γιατί οι υ-
πουργοί κρέµονται κάθε φορά από 
τις διαθέσεις του µηχανογράφου.  

Κατά μάνα κατά κύρη 
Ένας ακόμα κρίκος στην αλυσίδα της μηχανοπαρέας που αργεί τις πληρωμές 

Ο Γιώργος Αποστολάκης του 
Μιχαήλ κατάγεται από τον 
Νιπιδητό του δήµου Μινώα 
Πεδιάδας της Κρήτης, σπούδασε 
γεωπόνος στο Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 
ενώ έχει διατελέσει και σύµβουλος 
του δηµάρχου Μινώα Πεδιάδος, 
Ζαχαρία Καλογεράκη. Ο Γιώργος 
Αποστολάκης είναι µέλος της 
νοµαρχιακής επιτροπής του 
ΣΥΡΙΖΑ, ενώ τοποθετήθηκε 
γενικός διευθυντής του 
Οργανισµού Πληρωµών τον 
Απρίλιο του 2015 και από το 
2016 είναι α’ αντιπρόεδρος 
του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Για τον Γιώργο Αποστολάκη δεν έχει να πει κανείς πολλά. Ένας 
ασήµαντος γεωπονάκος στο νοµό Ηρακλείου, µέλος βέβαια 
της νοµαρχιακής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Στα µεγάλα του ατού, 
συγκαταλέγεται το γεγονός ότι ως φοιτητής στη Γεωπονική 
Σχολή του ΑΠΘ ήταν κολλητός του Νίκου Βάγια, διευθυντή 
µέχρι πρότινος του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.

Γιώργος Αποστολάκης

Ψιλά γράµµατα
Όποιος ξέρει να διαβά-

ζει, αντιλαµβάνεται γιατί 
οι αγρότες δεν πληρώνο-
νται ποτέ στην ώρα τους 
και πως το ιερατείο του 
ΟΣ∆Ε βρίσκει τρόπο να 

περνά τα θέµατά του

Στασίδι
Ο γεωπονάκος του 

δήµου  Μίνωα Πεδιάδος 
και δηµοτικός σύµβουλος 

µέχρι τότε στο δήµο, 
έπιασε «στασίδι» έστω 
και σαν αντιπρόεδρος 

στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Κολλητός
 Μπορεί ο Αποστολάκης 
να υιοθέτησε αµάσητη 
την πολιτική που του 

υπέδειξε ο Βάγιας, 
πάντως στο δεύτερο 
µισό της κοινής τους 

παρουσίας ταυτίστηκαν 
µε το κατεστήµένο του 

Οργανισµού

BIOΓΡΑΦΙΚΟ

ΑΘΗΝΑ

Κρασιά του Αιγαίου
σε γευσιγνωσία 
στην πρωτεύουσα

Τα κρασιά των νησιών του 
Αιγαίου Πελάγους θα 
παρουσιάσουν στο αθηναϊκό 
κοινό οι παραγωγοί τους, την 
Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2018, 
στην Αίγλη Ζαππείου (δίπλα 
στο Ζάππειο Μέγαρο). Στην 
εκδήλωση γευσιγνωσίας 
συµµετέχουν 29 οινοποιεία, 
µικρά ή µεγαλύτερα, νέα ή 
καθιερωµένα από δώδεκα 
νησιά των Περιφερειών 
Βορείου και Νοτίου Αιγαίου. Η 
είσοδος θα είναι ελεύθερη και 
θα αφορά από 14:00 έως τις 
20:00 τους οινόφιλους και από 
τις 12:00 έως τις 14:00 
αποκλειστικά τους 
επαγγελµατίες. Παράλληλες 
εκδηλώσεις: ένα εργαστήριο 
για τα γλυκά κρασιά και µία 
συζήτηση στρογγυλής τραπέζης 
µε θέµα «κρασί και ψάρι». 

 Μέχρι τις 22 Οκτωβρίου τα 
παραστατικά για την αγορά των 
ατµιστήρων - διαχυτήρων και 
των φεροµονικών παγίδων της 
δράσης 10.1.08 «Κοµφούζιο».
 Έως 4 Νοεµβρίου πρέπει να 

υποβάλουν τα παραστατικά για 
την κατάρτιση του Σχεδίου 
∆ιαχείρισης Εισροών, οι 
δικαιούχοι Απονιτροποίησης.
 Μέχρι 5 Νοεµβρίου αιτήσεις 

ολοκλήρωσης δικαιούχων 
Σχεδίων Βελτίωσης του 2011 
για ενδιάµεση πληρωµή. Έως 
τις 3 ∆εκεµβρίου έχουν διορία 
τα υπόλοιπα Σχέδια Βελτίωσης.
 Παράταση ως 23 Νοεµβρίου 

για το Μέτρο της Συνεργασίας 
που αφορά τη σύσταση 
Επιχειρησιακών Οµάδων 
αγροτών και άλλων φορέων.
 Μέχρι 21 Ιανουαρίου 2019 

οι αιτήσεις για αντικατάσταση 
κυψελών, εφόσον το 
µελισσοκοµικό βιβλιάριο έχει 
θεωρηθεί από 1η Σεπτεµβρίου 
έως και 31η ∆εκεµβρίου 2018.
 «Οικονοµική στήριξη της 

νοµαδικής µελισσοκοµίας» για 
τη µετακίνηση των µελισσιών 
των «νοµάδων και 
επαγγελµατιών µελισσοκόµων», 
το χρονικό διάστηµα από την 
ηµεροµηνία υποβολής της 
αίτησης συµµετοχής στη δράση 
έως και την 1η Ιουλίου 2019.

ΑΘΗΝΑ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:    ΑΛΙΚΗ ΧΟΥΛΙΑΡΑ

Argus Europe, όλα
για τα λιπάσµατα
Η µεγαλύτερη διοργάνωση για τα λιπάσµατα 
στην Ευρώπη πιάνει το νήµα από την περσινή 
επιτυχηµένη χρονιά, που συγκέντρωσε 
εκπροσώπους από 400 επιχειρήσεις και 60 
χώρες, και διοργανώνει τριήµερη συνάντηση 
στην Αθήνα. Θα συµµετέχουν επιχειρήσεις, 
παραγωγοί, διανοµείς, φορείς για τον 
εφοδιασµό, την υλικοτεχνική υποστήριξη, τη 
συσκευασία. Θα αναλυθούν οι τελευταίες 
τάσεις ώστε να διευκολυνθούν οι προβλέψεις 
για το 2019. Οι επιβεβαιωµένοι συµµετέχοντες 
ξεπερνούν τους 600. Aπό την πλευρά της 
Compo Expert ο Παναγιώτης Χαµακιώτης την 
Παρασκευή 26 Οκτωβρίου, σε roundtable θα 
αναλύσει το θέµα «Η Αγορά Λιπασµάτων στη 
Γερµανία». Χώρος διεξαγωγής: Ξενοδοχείο 
InterContinental. Περισσότερες πληροφορίες 
στο https://www.argusmedia.com/en/
conferences-events-listing/europe-fertilizer. 

ΤΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΤΗΣ AGRENDA
 Ο Πολιτιστικός Σύλλογος 

Νέα Ζωή διοργανώνει την 
Κυριακή 21 Οκτωβρίου το 6ο 
Φεστιβάλ Γαστρονοµίας και 
Καρυδιού, στις 11.00 πµ στο 
Σχολείο Βαµβακούς (πλησίον 
∆ασονοµείου). Θα συµµετέχουν 
οι σεφ Πάνος Ιωαννίδης και 
Χρήστος Βέργαδος. 

 Ηµερίδα για διαγωνισµό 
καινοτοµίας στην αγροδιατροφή
στην Αίθουσα Συνεδριάσεων 
του Επιµελητηρίου Ηλείας στον 
Πύργο στις 22 Οκτωβρίου και 
ώρα 10:00 πµ στα πλαίσια του 
προγράµµατος Agroinnoeco- 
∆ιαπεριφερειακό Οικοσύστηµα 
Καινοτοµίας. 

 Ενηµερωτική εκδήλωση µε 
θέµα «Οικοτεχνία-εργαλείο 
αγροτικής ανάπτυξης και 
επιχειρηµατικότητας» από το 
Κέντρο ∆ράµας του ΕΛΓΟ 
∆ήµητρα την Τρίτη 23 
Οκτωβρίου και ώρα 11:00 πµ. 

 Στις 2-3 Νοεµβρίου πρακτικό 
σεµινάριο για τις εξαγωγές 
αγροτικών προϊόντων από την 
Ελληνοαµερικανική Ένωση, 
στην Αθήνα, µε στόχο να 
συστηµατοποιηθεί η γνώση για 
τις επιλογές που οδηγούν σε 
εξαγωγική κερδοφορία. 

 Όλοι οι Οινοποιοί της Κρήτης 
στην έκθεση κρητικού κρασιού 

ΟιΝοτικά, στις 5 Νοεµβρίου 
στον Πολυχώρο Πολιτισµού 
Αθηναΐς, στον Βοτανικό. Πάνω 
από 25 οινοποιεία και από 250 
ετικέτες διαθέσιµες για δοκιµή. 

 Tρεις θεµατικές στο 
εκθεσιακό κέντρο Metropolitan 
Expo στις 10-12 Νοεµβρίου, στα 
πλαίσια του Meat&Grill Days, 
όπου θα παρουσιαστεί όλη η 
αλυσίδα της αγοράς κρέατος. 
Παράλληλα, τις ίδιες 
ηµεροµηνίες σε διαφορετικές 
αίθουσες, µε την ίδια 
πρόσκληση: η Dairy Expo, 
µοναδική επαγγελµατική έκθεση 
για τη γαλακτοκοµία και 
τυροκοµία και η Frozen Food, 

µε υπηρεσίες food logistics και 
διανοµής τροφίµων, εξοπλισµό 
βιοµηχανικής ψύξης και 
κατεψυγµένα τρόφιµα.

 Στις 07-08 Απριλίου 2019 
στο Λονδίνο η έκθεση Natural 
& Organic Products Europe 
που προσφέρει τη δυνατότητα 
σε ελληνικές επιχειρήσεις να 
γνωρίσουν τους µεγαλύτερους 
διανοµείς και χονδρεµπόρους 
της Μεγάλης Βρετανίας και να 
βρουν αντιπροσώπους και 
διανοµείς για τα προϊόντα τους. 
Για περισσότερες πληροφορίες 
µπορείτε να απευθύνεστε στο 
231 231 5310 ή στο events@
reco-exports.gr. 

Ευρωπαϊκή ηµέρα των
µικροχρηµατοδοτήσεων 
Για 4η συνεχή χρονιά, το European Microfinance 
Network (EMN) και το Microfinance Centre 
(MFC) προγραµµατίζουν την επόµενη Ευρωπαϊκή 

Ηµέρα Μικροχρηµατοδοτήσεων για την Τρίτη 
23 Οκτωβρίου, από τις 15:00 µέχρι τις 20:00, 
στους χώρους του Οικοσυστήµατος Καινοτοµίας 
OK!Thess (Κοµοτηνής 2 και Μαρία Κάλλας, 
Ποσειδώνιο). Η συγκεκριµένη πρωτοβουλία 
εστιάζει στην ευαισθητοποίηση του κοινού 
σχετικά µε τις µικροπιστώσεις, ως εργαλεία 
που δύνανται να χρησιµοποιηθούν για την 
αντιµετώπιση της ανεργίας και του κοινωνικού 
αποκλεισµού. Σκοπός της φετινής εκδήλωσης 
είναι η ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση του 
κοινού σχετικά µε την έννοια των 
µικροπιστώσεων στην Ελλάδα, εν αναµονή των 
αλλαγών του θεσµικού πλαισίου στη χώρα µας 
για τις µικροχρηµατοδοτήσεις.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Στην Αβερώφειο 
για χρηµατοδοτικά 
εργαλεία αγροτών 

Στα πλαίσια της ετήσιας 
γενικής συνέλευσης της 
Ένωσης Κατασκευαστών 
Γεωργικών Μηχανηµάτων 
Ελλάδας (ΕΚΑΓΕΜ) 
διοργανώνεται ενηµερωτική 
εκδήλωση για 
«Χρηµατοδοτικά Εργαλεία 
∆ιαχείρισης Αγροτικών 
Εκµεταλλεύσεων», το 
Σάββατο 20 Οκτωβρίου, 
ώρα 12:30 µµ στη 
Βιβλιοθήκη της 
Αβερώφειου Γεωργικής 
Σχολής στη Λάρισα. Θα 
γίνει πρώτη επίσηµη 
παρουσίαση του 
Προγράµµατος RICA. Από 
τη Συνεταιριστική Τράπεζα 
Θεσσαλίας θα υπάρξει 
ενηµέρωση για τα 
Επιχειρηµατικά 

Χρηµατοδοτικά 
Προγράµµατα για τους 
αγρότες. Πληροφορίες θα 
παρασχεθούν και για την 
εκπαίδευση στην Αβερώφειο 
και το ΤΕΙ Θεσσαλίας. στην 
εκδήλωση θα παρίσταται ο 
υφυπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης Βασίλης 
Κόκκαλης. 

ΛΑΡΙΣΑ

ΑΘΗΝΑ

Γιορτή ακτινιδίου όπως 
ξέρουν στον Πυργετό

Για 14η συνεχή χρονιά, ο ∆ήµος 
Τεµπών, η Περιφέρεια Θεσσαλίας, 
o ∆ΟΠΑΠΕΠΤ, η τοπική κοινότητα 
Πυργετού και Αιγάνης διοργανώνουν 
Γιορτή Ακτινιδίου το Σάββατο 20 και 
την Κυριακή 21 Οκτωβρίου, στη 
διασταύρωση της Εθνικής µε τον 
δρόµο προς Πυργετό. Το Σάββατο 
20 Οκτωβρίου στις 19:00 µµ στην 

αίθουσα 
συνεδριάσεων 
τοπικής 
κοινότητας 
Αιγάνης θα 
διεξαχθεί 
επιµορφωτική 
ηµερίδα για 
τους αγρότες. 
Την Κυριακή 
21 Οκτωβρίου 

για τις 11:00 πµ έχει προγραµµατιστεί 
η κεντρική εκδήλωση της γιορτής 
ακτινιδίου. Εκεί θα πραγµατοποιηθεί 
αγιασµός, θα ακολουθήσει 
χαιρετισµός επισήµων, του ∆ηµάρχου 
Τεµπών, του προέδρου του 
Αγροτικού Συνεταιρισµού Πυργετού 
και Αιγάνης, ενώ στο τέλος θα 
πάρουν τον λόγο οι καθηγητές.

KOZANH

ΠΥΡΓΕΤΟΣ-ΑΙΓΑΝΗ 

Κλαδική έκθεση και 
συνέδριο για αρωµατικά

Η πρώτη κλαδική έκθεση 
αρωµατικών και φαρµακευτικών 
φυτών γίνεται στην Κοζάνη, στο 
Νοµό µε τα περισσότερα 
καλλιεργούµενα στρέµµατα 
αρωµατικών. Το ΕΒΕ Κοζάνης, ο 
∆ήµος Κοζάνης και η Περιφέρεια 
∆υτικής Μακεδονίας θέλοντας να 
ενισχύσουν την τάση αυτή θέτουν 
σε λειτουργία την κλαδική αυτή 
έκθεση ταυτόχρονα µε αντίστοιχο 
επιστηµονικό συνέδριο, µε στόχο 
να γίνει σηµείο αναφοράς, για τις 
εξελίξεις γύρω από τον κλάδο. Οι 
επισκέπτες θα συναντήσουν 
µεγάλο αριθµό επαγγελµατιών 
παραγωγών και παραγωγικών 
επιχειρήσεων, που παρουσιάζουν 
τα επώνυµα, πιστοποιηµένα, 
ποιοτικά προϊόντα τους.



Σάββατο 20 & Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2018Agrenda ΜΙΚΡΕΣΑΓΓΕΛΙΕΣ52

  
ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται κατσίκια Αγγλονούµπια και ∆α-
µασκού κατά την διάρκεια όλου του χρόνου 
από τη φάρµα αιγίδα.Τηλ.6972/507705. 
Εmail info@kosynthos.gr

Πωλούνται 160 γίδια εγχώρια, στρωµένα 
στο άρµεγµα, σε άριστη κατάσταση. Περιο-
χή Παρνασσός. Τηλ.6932/381822.

Πωλούνται 7 µοσχάρια ελληνικά προς 
σφαγή και 8 µοσχάρια για ζωή, 400 κιλά 
έκαστο. Τηλ.6976/141565.

Πωλούνται πρόβατα Ασάφ υψηλής γαλα-
κτοπαραγωγής, µε ετήσια απόδοση 700 κι-
λά γάλα το καθένα τη σεζόν και Μηλιόρες. 
Τηλ.6906/512460.

Πωλούνται ζυγούρια φυλής Χίου ενός 
έτους, σε κατάσταση εγκυµοσύνης, πιστο-
ποιηµένα µε pedigree. Περιοχή κ. Μακεδο-
νίας. Τηλ.6995/033571.

Πωλούνται 80 αγελάδες κρεατοπαραγω-
γής, διασταυρωµένα Σιµεντάλ µε Λιµου-
ζίν. Τιµή 450€ έκαστη. Περιοχή Πρέβεζα.  
Τηλ.6945/449493.

Πωλούνται 2 κατσίκες ∆αµασκού, έγκυες. 
Τηλ.6930/448503.

Πωλούνται αρνάδες Ασάφ και κα-
τσίκια Μούρθια. Περιοχή Αρκαδία. 
Τηλ.6974/875833.

Πωλούνται 70 πρόβατα ετοιµόγεννα 
στις 5 Νοεµβρίου. Θα επιλεγούν από κο-
πάδι 140 προβάτων. Τιµή 120€ έκαστο. 
Τηλ.6940/700974. 

Πωλούνται 15 γίδες νέες Μούρθια, 15 γί-
δια Αγγλονούµπια και 15 πρόβατα καθαρά 
Ασάφ. Τηλ.6972/173482.

Πωλούνται 75 πρόβατα Λακόν, Γερµα-
νιικά, Χιώτικα σε κατάσταση εγκυµοσύ-
νης, έχουν αρχίσει να γεννούν και 3 αρ-
σενικά Λακόν. Περιοχή Κερκίνη Σερρών. 
Τηλ.6985/978192.

Πωλείται γάιδαρος 6 ετών. Τιµή 200€. 
Τηλ.6978/740083.

Πωλούνται 190 γίδια Ντρένια Τσού-
λα, νέα ζώα άριστης γαλακτοπαραγω-
γής, γεννούν Γενάρη. Τιµή 60€ έκαστο. 
Τηλ.6979/969159.

Πωλούνται 90 γίδια σε τιµή ευκαι-
ρίας. Περιοχή Λάκκα Γιαννιτσών. 
Τηλ.6907/601232.

Πωλούνται αγελάδες ελευθέρας βοσκής 
µε τα δικαιώµατά τους. Τηλ.6943/582893.

Πωλούνται 100 γίδια διασταύρωση Αγ-
γλονούµπια, ∆αµασκού  και Ζάνε, 12 γεν-
νηµένα µε 25 κατσίκια, υψηλής πρωτεΐνης 
και γαλακτοπαραγωγής, µαζί και τα δικαιώ-
µατα τους. Τηλ.6946/062106.

Πωλούνται 20 πρόβατα διασταύρω-
ση Χιώτικο µε Γαλλικό. Περιοχή ∆ράµα. 
Τηλ.6945/793246.

Πωλούνται ή ανταλλάσσονται 15 πρό-
βατα µε κατσίκες. Περιοχή Αρκαδίας. 
Τηλ.6985/603508.

Πωλούνται 100 αίγες, υψηλή γαλακτοπα-
ραγωγής. Τιµή συζητήσιµη. Περιοχή Πιερία. 
Τηλ.6947/866465.

Πωλούνται γαϊδούρα µε γαϊδουράκι και 
άλογο παραγωγικό. Τηλ.6972/307674.

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται κτηνοτροφικό µπιζέ-
λι Όλυµπος, κτηνοτροφικό λαθού-
ρι και λούπινο, καθαρισµένα για σπορά. 
Τηλ.6972/802670.

Πωλούνται κριθάρι  ∆ήµητρα και βρώµη 
Κασσάνδρα, οι καλύτερες ποικιλίες για τα 
ελληνικά ξερικά χωράφια, καθαρισµένα 
για σπορά. Τηλ.6972/802670. 

Πωλείται βρώµη. Περιοχή Φαρσάλων. 
Τηλ.6944/985675.

Πωλείται βίκος καθαρισµένος για οποια-
δήποτε χρήση. Περιοχή Φαρσάλων. 
Τηλ.6944/985675.

Πωλείται βίκος σπόρος, καθαρισµένος 
απολυµασµένος, κατάλληλος για χλωρή 
λίπανση, ελιές, κτηνοτροφία, σανό για τα 
ζώα. Τηλ.6948/423151, 6981/088747.

Πωλείται βίκος πολύ παραγωγι-
κός για σανό και καρπό, ποικιλία Μα-
ριάννα, από παραγωγό, καθαρισµένος. 
Τηλ.6972/285256, 6974/313224.

Πωλείται βρώµη ποικιλία Κασσάνδρας, 
κόκκινη, δίκοκκη, για σπόρο και ζωοτρο-
φή. Τηλ.6972/285256, 6974/313224.

Πωλείται σιτάρι Σιµέτο για σπόρο, πρω-
τοετές σποροπαραγωγής, σε άριστη ποιό-
τητα. Τηλ.6972/285256, 6974/313224.

Πωλούνται υποπροϊόντα βίκου άρι-
στα για ζωοτροφή. Τηλ.6972/285256, 
6974/313224.

Πωλούνται ρεβίθια πολύ βραστε-
ρά και νόστιµα. Τηλ.Τηλ.6972/285256, 
6974/313224.

Πωλείται φακή Σάµος Ρ2 . 
Τηλ.6934/405572.

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

Πωλείται τριφύλλι προς 0.16€ το κιλό 
και βιολογικό προς 0.22€ το κιλό. Περιο-
χή Σερρών Τηλ.6987/310440. 

Πωλείται βίκος και µπιζέλι για σπόρο. Πε-
ριοχή Φαρσάλων. Τηλ.6944/804870.

Πωλείται βίκος σπόρος Αλέξανδρος R2 
κατάλληλος για σποροπαραγωγή και σανό 
µε µεγάλη απόδοση. Τηλ.6946/306101.

Πωλείται ενσίρωµα πορτοκαλιού χύ-
µα, σε σακιά ή σε µεγάλους σάκους. 
Τηλ.6995/758174.

Πωλείται βίκος σπόρος Αλέξανδρος για 
σποροπαραγωγή, µε µεγάλη απόδοση. 
Τηλ.2491/051585.

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

Πωλούνται τριφύλλι σε πέλλετ κατα-
πράσινο και καλαµπόκι από εταιρία ζω-
οτροφών. Περιοχή Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.6943/916331.

Πωλούνται γουρουνάκια για θρέψιµο από 
παραγωγό. ∆υνατότητα µεταφοράς στο 
χώρο σας. Τηλ.6986/824541.

Πωλείται καλαµπόκι για ποπ κορν, 20 
τόνοι, τριορισµένο και απολυµασµέ-
νο. Περιοχή γέφυρα Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.6937/436309.

Πωλούνται 1.000 µπάλες τριφύλλι σε 
καλή τιµή. Περιοχή Κερκίνη Σερρών. 
Τηλ.6985/978192.

Πωλούνται άχυρα σε µπάλες µικρού µε-
γέθους (25-30 κιλά). Περιοχή Θεσσαλονί-
κης. Τηλ.6937/313613.

Πωλούνται οριστικά δικαιώµατα για δεν-
δρώδης καλλιέργειες. Τηλ.6976/413663.

Πωλούνται τριφύλλι σε µικρές µπάλες και 
τριφυλλόσπορος. Τηλ.6942/620576.

Πωλείται άχυρο από µαλακό σιτάρι, άβρε-
χο. Περιοχή Γρεβενών. Τηλ.6946/632527.

Πωλούνται µπάλες σανός, άχυρα, τριφύλ-
λι και αραποσιτιά, εξαιρετικής ποιότητας, 
σε προσιτή τιµή. Περιοχή Αχαΐας. ∆υνατό-
τητα µεταφοράς. Τηλ.6982/485793.

Πωλείται βίκος Ζέφυρος και Αλέξανδρος. 
Περιοχή Λάρισας. Τηλ.6932/372280.

Πωλούνται φυτά λεβάντας µε πιστοποί-
ηση . Η επένδυση έχει άριστη απόδοση. 
Τηλ.6944/366777.

Πωλείται µπιζέλι κτηνοτροφι-
κό καθαρισµένο. Περιοχή Καρδίτσας. 
Τηλ.6971/874310.

Πωλείται φακή Σάµου, βραστερή και κα-
τάλληλη για σπόρο. Τηλ.6932/372270.

Πωλούνται για σπορά κτηνοτροφικό µπι-
ζέλι Όλυµπος, κριθάρι ∆ήµητρα, βρώµη 
Κασσάνδρα, λούπινο multiitalia, κτηνο-
τροφικό λαθούρι και κεχρί, τριορισµένα, 
βιολογικής γεωργίας. Τηλ.6972/802670.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Πωλείται αγροτεµάχιο 9 στρεµµάτων, 
300 µέτρα από το χωριό. Τιµή 80.000€. 
Τηλ.6942/505876.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Κατασκευάζονται υπερσύγχρονοι κτηνο-
τροφικοί στάβλοι µε αποθηκευτικούς χώ-
ρους και όλα τα υλικά δικά µας. Τιµές χα-
µηλές. Τηλ.6972/173482.

Πωλούνται τυροκοµεία µικρά σε κο-
ντέινερ ανοξείδωτα για µονάδες, µε 
όλο τον εξοπλισµό. Περιοχή Λάρισα. 
Τηλ.6972/173482.

Πωλείται σποροδιαλογέας (τριόρι ανατο-
λικής Γερµανίας διπλό). Τηλ.6937/313613.

Πωλείται αρµεκτήρι 36άρι περιστρεφό-
µενο, σχεδόν καινούργιο. Τιµή 19.000€. 
Τηλ.6972/173482.

Πωλούνται τυροκοµικά µηχανήµατα και 
κατασκευάζονται τυροκοµία µικρά και µε-
γάλα. Τηλ.6972/173482.

Πωλούνται 2 µεταφορικές ταινί-
ες για ζώα, αυτόµατες, µε 60 µέτρα µά-
κρος, σχεδόν καινούργιες µε ένα µίξερ 
15 κυβικών σε πολύ καλή κατάσταση. 
Τηλ.6972/173482.

Πωλούνται πλαστικά και γυάλινα µπου-
καλάκια για λάδι, µέλι, ελιές, µικρά και µε-
γάλα σε προσιτές τιµές. Περιοχή Θεσσαλο-
νίκης. Τηλ.2310/684438, 6981/533172.

Πωλείται τρακτέρ Case CVX 1170, 
170 ίππων, µοντέλο 2006, φουλ έξτρα. 
Τηλ.6945/373163.

Πωλείται τρακτέρ Claas αµπελουργικό-
δενδροκοµικό 70 PS, 4Χ4, µε καµπίνα, µο-
ντέλο 2007, full extra. Τηλ.6945/373163.

Πωλείται τρακτέρ Deutz 6,30, 120 ίππων, 
4Χ4, full extra. Τηλ.6945/373163.

Πωλείται τρακτέρ Fiat δενδροκοµικό 4Χ4, 
60-86 µε καµπίνα. Τηλ.6945/373163.

Πωλείται τρακτέρ New Holland, µοντέλο 
2012, 90 ίππων, 4Χ4,  τ ύ π ο ς 
4040F. Τηλ.6945/373163.

Πωλείται πλήρης υπαίθριος ψυκτικός θά-
λαµος συντηρήσεως, διαστάσεων 12,9 X 7 
X 5 ύψος µε όζον και υγραντήρα. Περιοχή 
Λακωνίας. Τηλ.6938/665074.

Πωλούνται 2 αρµεκτικές µηχανές, 1 
8άρα, 1 διπλή µε κάδο και 1 παγίδα για 
6 ζώα. Τιµή 1.300€. Τηλ.6979/893533.

Πωλείται σφυρόµυλος καινούρ-
γιος για γιαρµάδες. Τηλ.2310/711562, 
6979/169426.

Πωλείται κουρευτική µηχανή προβάτων 
γερµανική, περιλαµβάνει 2 σετ χτένι και 
µαχαίρι, σχεδόν καινούργια. Τιµή 400€. 
Τηλ.6942/226598.

Πωλείται ξηραντήριο καλαµποκιού και 
ρυζιού, συνεχούς ροής για 10 τόνους την 
ώρα. Τηλ.6944/722686.

Πωλείται γεννήτρια καινούργια 17 
kwa τριφασική, πάνω σε βάση και δου-
λεύει µε παρτικό. Περιοχή Λάρισα. 
Τηλ.6972/102664.

Πωλείται τρακτέρ Massey Ferguson 
6465, 120 ίππων µε κουβά και αρπάγη, 
σε καλή κατάσταση. Περιοχή Θεσσαλονί-
κης, Τηλ.6937/846316.

Πωλείται σιλό σκέτο για σιτάρια, 4 µά-
τια τύπου Μουράτ σε οικονοµική τιµή.  
Τηλ.6946/482582.

Πωλείται ραντιστικό ενός τόνου, σχεδόν 
αµεταχείριστο. Τιµή 700€. Περιοχή Θεσ-
σαλονίκης. Τηλ.6942/505876.

Πωλείται καλλιεργητής µε 17 νύχια, αµε-
ταχείριστος.   Τιµή 1.500€. Περιοχή Θεσ-
σαλονίκης. Τηλ.6942/505876.

Πωλείται βυτίο αµεταχείριστο για όλες 
τις χρήσεις, χωρητικότητας 4 τόνων. 
Τιµή 500€. Περιοχή Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.6942/505876.

Πωλούνται µπουκάλια πλαστικά για 
κρασί, λάδι, µέλι. Τηλ.2310/684438, 
6984/501857.

Πωλείται ανεµοµείκτης ηλεκτρικός κάλυ-
ψης περίπου 15 στρεµµάτων. Περιοχή Λα-
κωνίας. Τηλ.6938/665074.

Πωλείται ολοκληρωµένος αγροτικός εξο-
πλισµός, µεταχειρισµένος, όλα µαζί. Αλέτρι 
4υνο 14 ιντσών, 3υνο 14 ιντσών, 2υνο 17 
ιντσών, 5 καλλιεργητές (βαθύ ρίπερ, βα-
θύς απλός, ελαφρύς µε και χωρίς κυλιν-
δράκια, κάρυ), ψεκαστικό 1 τόνου, λιπα-
σµατοδιανοµέας 1 τόνου χωρητικότητας, 
σβάρνα, καταστροφέας στελεχοκόπτης 
φυτών, 2 πλατφόρµες, 100 σωλήνες ποτί-
σµατος 3άρες και 60 σωλήνες 4άρες, αµ-
µοκυκλώνας CASTALIA µεγάλος για φιλ-
τράρισµα άµµου από νερό, σκαλιστήρι βα-
θύ τελευταίου τύπου για καλλιέργεια βάµ-
βακος κτλ, συσκευή 1 µέτρου που κάνει δι-
ανοµή λιπάσµατος παρεµβαλλόµενος στις 
σωλήνες ποτίσµατος. Περιοχή ∆οµοκού. 
Τηλ.6932164962.

Πωλείται τρακτέρ Lamborghini 1556 
TD διπλό διαφορικό και καµπίνα άσπρου 
χρώµατος,160 ίππων, µοντέλο 1985, 
σε άριστη κατάσταση. Τιµή 15.000€. 
Τηλ.6932164962.

Πωλείται αγροτικός ελκτήρας (ρεµούλκα) 
Goldoni 714 χωρίς φρέζα. Τιµή 1.500€. 
Περιοχή Κορινθία. Τηλ.6987/876761.

Πωλείται ραντιστικό Ταταρίδη αναρτώµε-
νο 1.000 λίτρων. Τηλ.6942/226598.

Πωλείται φρέζα 1,85 σκαπτικό, 7 σει-
ρές µαχαίρια, βαρέως τύπου, µοντέλο 
2002, µάρκα Πυθαγόρα. Περιοχή Σερ-
ρών. Τηλ.6937/253885.

Πωλείται αντλία 4άρα µε 20 κούπες, 200 
µανοµετρικό, µάρκας Ανάβαλος, σχεδόν 
καινούργια. Τηλ.6971/675531.

Πωλείται πρέσα Welger 730, µοντέ-
λο 2009, σε άριστη κατάσταση. Τιµή 
15.000€. Τηλ.6944/416025. 

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος αποπρασι-
νισµού για πορτοκάλια. Τοποθέτηση, λει-
τουργία, εγγύηση. Τηλ.6951/766237.

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος για µπρό-
κολα. Τοποθέτηση, λειτουργία, εγγύηση. 
Τηλ.6951/766237.

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος για ακτινί-
διο. Τοποθέτηση, λειτουργία, εγγύηση. 
Τηλ.6936/589801.

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος για ρό-
δια. Τοποθέτηση, λειτουργία, εγγύηση. 
Τηλ.6989/777700.

Πωλούνται αντλία 340 κυβικά µε µηχα-
νή Deutsch και αντλία 2 ιντσών µε µοτέρ. 
Τηλ.6972/687368.

Πωλείται παλιός ισοπεδωτής µε πλάτος 
2,85. Τηλ.6972/687368.

Πωλούνται 2 χορτοδετικές µηχανές 
Welger. Τηλ.6942/620576.

Πωλούνται 9 κλουβιά τοκετού για χοι-
ριµητέρες και 8 ταΐστρες για απογαλα-
κτισµό. Τιµή 600€. Τηλ.2353/023580, 
6986/077326.

Πωλούνται ενσιρώµατα καλαµπο-
κιού µίγµατος βίκου βρώµης σε µεγάλη 
στρόγγυλη µπάλα µε ενσιρωτικό και εν-
σίρωµα τριφυλλιού σε µεγάλη τετράγω-
νη µπάλα. Τηλ. 6977/440923, E-mail: 
papapg100@gmail.com

Πωλούνται 280 µεγάλα γίδια και 60 
µικρά γίδια, µαζί ή τµηµατικά. Πληρο-
φορίες κ. Φανή. Τηλ.23310/20152, 
6972/139823.

• 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 

ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ
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ΤΗΣ  ΑΛΙΚΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑ 
chouliara@agronews.gr

Επειδή την ηµέρα των εγκαινίων στα-
θείς εις το µέσον της γέφυρας και ε-
ρωτών: «πώς µε βλέπετε;», οι µαστό-
ροι απήντησαν στον Μητροπολίτη Λά-
ρισας «σαν κόρακα», αυτός τους εί-
πε, τότε γέφυρα του Κοράκου να εί-
ναι το όνοµά της. Αυτό είναι ένα µι-
κρό κοµµάτι της πλούσιας λαογρα-
φίας που συνοδεύει την τότε µεγα-
λύτερη µονότοξη γέφυρα που ένω-
νε Καρδίτσα και Άρτα, όταν εγκαινιά-
στηκε το 1514 και έµελλε το 1949 να 
ανατιναχτεί. Σήµερα, γίνεται η προ-
σπάθεια ανακατασκευής της και µε 
αφορµή το «Έτος Ευρωπαϊκής Πολι-
τικής Κληρονοµίας 2018», στις 21 Ο-
κτωβρίου πραγµατοποιείται σχετική 
εκδήλωση στον Αχελώο. 

Η Γέφυρα του Κοράκου ή το Κο-
ρακογιοφύρι ή ποιητικά «του Κόρα-
κα το διόφυρο», είχε άνοιγµα 48 µέ-
τρα και ύψος 26 µέτρα και ήταν χτι-
σµένη πάνω στον άξονα της αρχαίας 

οδού Τρίκκης - Γόµφων - Αργιθέας - 
Αµβρακίας έχοντας µεγάλη στρατη-
γική και εµπορική σηµασία. 

Σήµερα έχουν αποµείνει δύο µι-
κρά κοµµάτια από τις δύο πλευρές 
του Αχελώου και φορείς και κάτοι-
κοι της Κοιλάδας του Αχελώου έχουν 
επανειληµµένα ζητήσει την ανακα-
τασκευή της. Εκπόνηση προµελέ-
της για την αναστήλωση της γέφυ-
ρας Κοράκου και της Κούλιας είχε 
αναλάβει το Εθνικό Μετσόβειο Πο-
λυτεχνείο τον Σεπτέµβριο του 2017. 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης 
στις 21 Οκτωβρίου, θα προβληθεί 
βίντεο µε δηλώσεις στήριξης της α-
νακατασκευής από προσωπικότη-
τες από την Ευρώπη, µεταξύ αυτών 

και του νυν Προέδρου του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου Αντόνιο Ταγιά-
νι. Η εκδήλωση έχει την υποστήρι-
ξη της Οµάδας του S&D στο Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο. 

Αναστήλωση
Την εκπόνηση προµελέτης για 
την αναστήλωση της γέφυρας 
Κοράκου και της Κούλιας έχει 

αναλάβει το ΕΜΠ

Φεστιβάλ Καρδίτσας µε 
135 χορωδιακά σχήµατα
Από Τετάρτη 28 Νοεµβρίου έως 
Κυριακή 2 ∆εκεµβρίου 2018 θα 
πραγµατοποιηθεί το 36ο ∆ιεθνές 
Χορωδιακό Φεστιβάλ Καρδίτσας 
που οργανώνεται από το 1983. Θα 
υλοποιηθεί υπό την καλλιτεχνική 
διεύθυνση του µαέστρου και 
καθηγητή Νίκου Ευθυµιάδη µε 
συµµετοχή πάνω από 135 
χορωδιών από την Ελλάδα και το 
εξωτερικό, µε τα έργα Ελλήνων 
και ξένων συνθετών να γράφονται 
ειδικά για αυτό το φεστιβάλ. 

∆ιεθνές βραβείο γεύσης
σε Παριανή ζυθοποιία
Η «56 Isles Aegean Wit» της 
Μικροζυθοποιίας Πάρου 
συµπεριλαµβάνεται στις έξι 
καλύτερες του κόσµου 
κερδίζοντας τρία αστέρια στον 
καταξιωµένο βρετανικό θεσµό 
Great Taste Awards. Η 
Μικροζυθοποιία δηµιουργήθηκε 
το 2014 από τον Μαρίνο 
Αλεξάνδρου και τον Νικόλα 
Παυλάκη, αποτελώντας µία από 
τις µεγαλύτερες επενδύσεις των 
τελευταίων ετών στις Κυκλάδες.

«Οι σκέψεις µας 
σε χάρτινη µορφή»
Το Πολιτιστικό Ίδρυµα Οµίλου 
Πειραιώς (ΠΙΟΠ) οργανώνει 
εικαστικό εργαστήριο για ενήλικες, 
Τρίτη 23 και 30 Οκτωβρίου (ώρα 
17:00-19:00), στο Ιστορικό Αρχείο 
του Ιδρύµατος, στον Ταύρο. Οι 20 
συµµετέχοντες θα έρθουν σε 
επαφή µε την εικαστική πρακτική 
του κολάζ, γνωστών καλλιτεχνών 
ενώ θα έχουν την ευκαιρία να 
δηµιουργήσουν και τους δικούς 
τους πίνακες (Εγγραφές ∆ευτέρα-
Παρασκευή, τηλ: 210 3418070). 

Μνηµεία της UNESCO που
κινδυνεύουν έως το 2100
Επιστήµονες από το Πανεπιστήµιο 
Κιέλου στη Γερµανία υποστηρίζουν 
ότι λόγω ανόδου της στάθµης της 
θάλασσας ή πληµµύρας 50 
µνηµεία της UNESCO 
αντιµετωπίζουν κίνδυνο 
καταστροφής µέχρι το 2100.
Ανάµεσά τους η µεσαιωνική πόλη 
της Ρόδου, η παλιά πόλη της 
Κέρκυρας, η πόλη της Πάφου, ο 
αρχαιολογικός χώρος της 
Ποµπηίας, η Λευκή Πόλη στο Τελ 
Αβίβ, η Πιάτσα ντελ Ντουόµο κ.α.

Οι ηλικιωµένοι της περιοχής θυµούνται ότι, σε πολλές περιπτώσεις, 
έδεναν τα µάτια σε όσους τη διέσχιζαν ειδικά στη βαρυχειµωνιά.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Σαν τον Κόρακα 
απάνω στο γιοφύρι
Η προσπάθεια ανακατασκευής της ιστορικής Γέφυρας 
στην Κοιλάδα του Αχελώου γιορτάζεται στις 21 Οκτωβρίου

Πωλείται τρακτέρ John Deer 80 ίππων, τε-
τρακύλινδρο, 4 Χ 2, µε µπάρα ασφαλείας, 
µαζί µε ένα καλλιεργητή 9άρι, υδραυλικό 
τιµόνι, σε άριστη κατάσταση, δεκτός κάθε 
έλεγχος. Τηλ.6946/062106.

Παραχωρείται αγρόκτηµα για την από 
κοινού εκµετάλλευση άνευ τιµήµατος. ∆ι-
αθέτει 14 στρέµµατα προς καλλιέργεια και 
έχει επιπλέον σταβλικές εγκαταστάσεις, 
αποθήκες, οικία, φως και νερό. Περιοχή 
Χαλκηδόνας, 30χλµ από τη Θεσσαλονίκη.  
Τηλ.6945/934725.

∆ιατίθενται 160 στρέµµατα για συνεργα-
σία, για καλλιέργεια αρωµατικών και φαρ-
µακευτικών φυτών. Ποτιστικά υψηλών απο-
δόσεων. Περιοχή νοµού Θεσσαλονίκης ΤΟ-
ΕΒ Χαλκηδόνα. Τηλ.6945/934725.

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

Πωλείται τρακτέρ ερπυστριοφόρο αµπε-
λουργικό µε χειριστήριο πολλαπλών λει-
τουργιών, κινητήρας Perkins 55 ίππων, 
υδρόψυκτος, τρικύλινδρος, διαστάσεις πλά-
τος 0,90εκ. - µήκος 3µ. Τηλ.6939/075721.

Πωλείται αλέτρι  Vogel & noot 4υνο ανοι-
γοκλεινόµενο. Τηλ.6908/385524.

Πωλείται φρέζα 70αρα, βαρέως τύπου 
µάρκας Κωνσταντινίδη, σε πολύ καλή κα-
τάσταση. Τηλ.6972/892028.

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος, λυόµενος δι-
ατάσεων 4 Χ 4 Χ 2 ύψος, χωρισµένος σε 
δυο θαλάµους µε εσωτερική πορτα , 2 εξω-
τερικές πόρτες, 2 ψυκτικά µηχανήµατα και 
µεγάλο ηλεκτρικό πίνακα, ο θάλαµος έχει 
κατασκευαστεί µε προδιαγραφές κατάψυ-
ξης. Περιοχή Κορινθίας. Τηλ.6939075721.

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος διαστάσεων 
3 Χ 3 Χ 6 µήκος, αποτελείται από πάνελ 
ολοκαίνουργιο, ψυκτικό µηχάνηµα 4hp, 
αεροψυκτήρα, πόρτα ανοιγόµενη, παραδί-
δεται λυµένο στην έδρα µου. Τιµή 3.300€ 
πλέον ΦΠΑ. Τηλ.6980/448670. Email: 
Jathelas@otenet.gr

Πωλείται µεταλλικό θερµοκήπιο ελληνι-
κής κατασκευής, 2009, πολύρρηκτο τρο-
ποποιηµένο, τοξωτό, από σωλήνα Φ60 
γαλβάνιζε, 2,5 χιλιοστά πάχος, σε άψο-
γη κατάσταση, µε ηλεκτροκίνητα παρά-
θυρα οροφής και πλευρικά. Έχει άνοιγ-
µα 8 µέτρα, ύψος ορθοστάτη 3 µέτρα και 
ύψος κορυφής 5 µέτρα. Συνολική έκταση 
8.300τ.µ. Παραδίδεται λυµένο και πακε-
ταρισµένο στο κτήµα µου. Περιοχή Αττική. 
Τιµή 70.000€. Τηλ.6980/448670. Email: 
jathelas@otenet.gr

Πωλείται τρακτέρ John Deer 2130, 80 ίπ-
πων, µπάρα ασφαλείας, πινακίδες, σε άρι-
στη κατάσταση, µαζί και καλλιεργητής. 
Τηλ.6946/062106.

Πωλείται  άροτρο 4υνο  Pietro Moro ανοι-
γοκλειόµενο,  αζώτου, µε δυνατότητα 5υνο. 
Τηλ.6977/524520. 

Πωλείται θεριζοαλωνιστική µηχανή 
Deutz Fahr 1630. Τηλ.6932/372270.

Πωλείται θεριζοαλωνιστική µηχανή 8080. 
Τηλ.6944/144762.

Πωλείται βυτίο συρόµενο 1,5 τόνου νερού. 
Περιοχή Θήβας. Τηλ.6987/781880.

Πωλείται βυτίο συρόµενο ενός τόνου νε-
ρού. Περιοχή Θήβας. Τηλ.6987/781880.

Πωλείται συρµατόπλεγµα χονδρό για οι-
κόπεδα, σε τιµή ευκαιρίας. Περιοχή Θήβας. 
Τηλ.6987/781880.



Σάββατο 20 & Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2018Agrenda54 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Δεν τρομάζουν
τα αουτσάιντερ
Τέλος τα σιγουράκια στο Τσάμπιονς Λιγκ 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Το φαινόµενο των κουρασµένων 
φαβορί που είχε παρατηρηθεί στο 
Μουντιάλ, φαίνεται πως συνεχίζε-
ται και στο Τσάµπιονς Λιγκ, µε τις 
Ρεάλ Μαδρίτης, Παρί Σεν Ζερµεν, 
Μπάγερν και Ρόµα να φαίνεται πως 
θα χρειαστεί να παλέψουν για την 
πρόκριση στην 3η αγωνιστική που 
ξεκινά στις 23 Οκτωβρίου. 

Συγκεκριµένα την Τρίτη η Ρόµα 
υποδέχεται την πρώτη στον όµι-
λό της ΤΣΣΚΑ Μόσχας και θέλει ο-
πωσδήποτε τη νίκη, καθώς βρίσκε-
ται στην ισοβαθµία µε τη Ρεάλ Μα-
δρίτης, η οποία θεωρητικά θα έχει 
εύκολο έργο απέναντι στην Πλζεν. 

Την ίδια µέρα, η ΑΕΚ παίζει το τε-
λευταίο της χαρτί για κάτι καλό στη 
διοργάνωση απέναντι στη Μπάγερν 
Μονάχου που ακόµα και σε κακή 
φόρµα µπορεί να κάνει ό,τι θέλει 
στο γήπεδο. Την Τετάρτη διεξάγε-
ται το ντέρµπι πρωτιάς ανάµεσα 
στην αναγεννηµένη Ίντερ και την 
Μπαρτσελόνα, η οποία πάντως στο 
ισπανικό πρωτάθληµα έχει γκελά-
ρει πολλές φορές. Όµιλος «φω-
τιά» από την άλλη είναι αυτός της 
Λίβερπουλ, που είναι ισόβαθµη µε 
την Παρί Σεν Ζερµέν στη δεύτερη 
θέση. Οι «κόκκινοι» φιλοξενούν 
τον τελευταίο της κατάταξης Ερυ-
θρό Αστέρα, ενώ οι Γάλλοι θα δο-
κιµαστούν σκληρά στην έδρα τους 
από την πρώτη Νάπολι. 

Για την τέταρτη αγωνιστική µέρα της Ευρωλίγκα 
ετοιµάζονται οι Παναθηναϊκός και Ολυµπιακός, που θα 
αντιµετωπίσουν εντός έδρας τις Ζαλγκίρις (26 Οκτώβρη) 
και Μακάµπι Τελ Αβίβ (25 του µήνα) αντίστοιχα. Πρώτα 
ωστόσο έχει σειρά το εγχώριο πρωτάθληµα µε τους 
«ερυθρόλευκους» που φέτος έχουν πολύ καλή άµυνα 
να αντιµετωπίζουν τον Ήφαιστο τη ∆ευτέρα.

Ανεβασμένοι
στην Ευρωλίγκα  

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο 20 Οκτωβρίου

Κυριακή 21 Οκτωβρίου

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Τσέλσι – Μάν. Γιουνάιτεντ 14.30 COSMOTE SPORT 1

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός - Πανιώνιος 16.00 ΕΡΤ HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Πας Γιάννινα - Παναιτωλικός 18.15 Novasports 1

Απόλλων Σµύρνης – ΑΕΚ 19.00 ΕΡΤ HD

ΑΕΛ – Λαµία 20.30 Novasports 1

Formula 1 (ΗΠΑ)

Κατατακτήριες δοκιµές 23.50 COSMOTE SPORT 5

Τένις  (ΑΤP 250 Γερµανία)

Τελικός 16.30 COSMOTE SPORT 6

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Άρης - ΠΑΟΚ 19.00 ΕΡΤ HD

ΟΦΗ – Ολυµπιακός 20.30 Novasports 1

Formula 1 (ΗΠΑ)

Αγώνας 20.45 COSMOTE SPORT 5

Ποδόσφαιρο (Σέριε Α)

Ίντερ – Μίλαν 21.30 Novasports 2

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Τσέλσι – Μάν. Γιουνάιτεντ 14.30 COSMOTE SPORT 1

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός - Πανιώνιος 16.00 ΕΡΤ HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Πας Γιάννινα - Παναιτωλικός 18.15 Novasports 1

Απόλλων Σµύρνης – ΑΕΚ 19.00 ΕΡΤ HD

ΑΕΛ – Λαµία 20.30 Novasports 1

Formula 1 (ΗΠΑ)

Κατατακτήριες δοκιµές 23.50 COSMOTE SPORT 5

Τένις  (ΑΤP 250 Γερµανία)

Τελικός 16.30 COSMOTE SPORT 6

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Άρης - ΠΑΟΚ 19.00 ΕΡΤ HD

ΟΦΗ – Ολυµπιακός 20.30 Novasports 1

Formula 1 (ΗΠΑ)

Αγώνας 20.45 COSMOTE SPORT 5

Ποδόσφαιρο (Σέριε Α)

Ίντερ – Μίλαν 21.30 Novasports 2

«Γκάζια» στο Τέξας 
Στις ΗΠΑ και στη µεγάλη πίστα 
του Τέξας δίνεται η συνέχεια στο 
πρωτάθληµα της Formula 1 αυτό 
το Σαββατοκύριακο που µετράει 
µόλις 4 γκραν πρι, πριν το τέλος. 
Το πρωτάθληµα έχει ένα ξεκάθαρο 
φαβορί, µε τον Λούις Χάµιλτον 
πλέον 67 βαθµούς µπροστά από 
τον Σεµπάστιαν Φέτελ και τα 
σενάρια για να κατακτήσει τον τίτλο 
από τον 17ο αγώνα της σεζόν 
να είναι µε το µέρος του. 

Η λίστα του WTA
Η Ελίνα Σβιτόλινα και η Καρολίνα 
Πλίσκοβα συµπλήρωσαν τις δύο 
τελευταίες θέσεις στους φετινούς 
τελικούς της WTA τένις. Έτσι, 
η οκτάδα που θα αγωνιστεί στους 
τελικούς, 21-28 Οκτωβρίου στη 
Σιγκαπούρη, είναι ως εξής: Σιµόνα 
Χάλεπ, Αντζελίκ Κέρµπερ, Καρολίν 
Βοζνιάκι, Ναόµι Οσάκα, Πέτρα 
Κβίτοβα, Σλόαν Στίβενς, Ελινα 
Σβιτόλινα, Καρολίνα Πλίσκοβα.

Μεγάλο τεστ µε Λαµία
Η ΑΕΛ υποδέχεται τη Λαµία 
για την 7η αγωνιστική της Super 
League (20 Οκτωβρίου στις 20:30), 
µετά τη διακοπή για το UEFA 
Nations League. Η αναµέτρηση 
είναι µεγάλου βαθµολογικού 
ενδιαφέροντος και για τις δύο 
οµάδες, οι οποίες παλεύουν για να 
κρατηθούν µακριά από τα χαµηλά 
στρώµατα της βαθµολογίας, µε 
τους «βυσσινί» πάντως να είναι 
σε αυτή την περίπτωση το φαβορί. 
Υπενθυµίζεται πως τα εισιτήρια 
θα έχουν ειδικές τιµές.  

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’





  

Next top 
model ο 
Χάμιλτον
Γνωστός για τις επιδόσεις του στη 
Formula 1, αλλά και για τις σχέσεις 
του µε τον κόσµο του λεγόµενου ως 
«star system», ο οδηγός της 
Mercedes Λουίς Χάµιλτον 
συνεργάστηκε µε τον οίκο µόδας 
Tommy Hilfiger Group. 
Συγκεκριµένα, η εταιρεία 
παρουσίασε την πρώτη της συλλογή 
TommyXLewis για το φθινόπωρο 
2018, η οποία δηµιουργήθηκε 
κατόπιν συνεργασίας του 
Αµερικανού σχεδιαστή Τόµι 
Χίλφιγκερ µε τον Βρετανό οδηγό 
αγώνων ταχύτητας.

  

Επιμένει 
για Ευρώπη
Το έχει βάλει πείσµα ο Γιουσέιν 
Μπολτ να παίξει επαγγελµατικό 
ποδόσφαιρο και φαίνεται πως τα 
καταφέρνει. Μπορεί να έκανε 
ντεµπούτο µε τη φανέλα των Central 
Coast Mariners στην Αυστραλία, 
ωστόσο προς την Ευρώπη κοιτά. 
Μάλιστα, η πρωταθλήτρια Μάλτας, 
Βαλέτα, που έπαιξε και προκριµατικά 
Τσάµπιονς Λιγκ, έκανε πρόταση για 
διετές συµβόλαιο στον 32χρονο 
Τζαµαϊκανό ρέκορντµαν, ο οποίος 
όµως την απέρριψε. «Ο Γιουσέιν 
θέλει πολύ να παίξει ποδόσφαιρο 
επαγγελµατικά. Κάθε ηµέρα 
δεχόµαστε κλήσεις από οµάδες όλου 
του κόσµου. Μπορεί να σας 
διαβεβαιώσω, ωστόσο, ότι ο Μπολτ 
δεν θα πάει να παίξει στη Μάλτα», 
υποστήριξε ο ατζέντης του, Τόνι 
Ράλις. Πάντως, σίγουρο είναι ότι 
καµία... Γιουβέντους δεν θα κάτσει 
στην ουρά για να τον αποκτήσει, όσο 
γρήγορος και να είναι. 

   Όλα κι όλα, η Ολυµπία ο-
ραµατίζεται Παρατηρητήριο Κόστους 
Παραγωγής για να περιορίσει τις µει-

ώσεις στο αγροτικό εισόδηµα. Μέχρι τούδε, ο 
κτηνοτροφικός κόσµος µετράει λουκέτα, καθώς 
31.000 µονάδες έκλεισαν στην τετραετία. Πά-
ντως, η ίδια σε κλαδικό περιοδικό για το κρέ-
ας ζητά να αξιοποιήσουν τις ∆ιεπαγγελµατι-
κές Φέτας και Κρέατος, όπου η µεν πρώτη δεν 
έχει συσταθεί, ενώ η δεύτερη φυλλοροεί µε-
τά τις αποχωρήσεις µελών της.    Το ελ-
ληνικό κρέας, σύµφωνα µε την υφυπουργό 
της πλατείας, δεν έχει βρει ακόµη το δρόµο 
του για τις αγορές. Το θέµα είναι ότι ψάχνει 
και αυτή της Ελλάδας, αφού τα στοιχεία του 
ΙΕΛΚΑ δείχνουν σοβαρή υποχώρηση στην 
κατανάλωση. Ειδικά στο αρνί, µείωση 25% 
στην 8ετία. Βέβαια, δεν είχε έρθει το «meet 
the lamb» του Λευτέρη.    Oι «τεχνικές 
λύσεις» των «ευφυών», που καµία σχέση δεν 
έχουν µε την ύπαιθρο και την πραγµατικότη-
τα στον κτηνοτροφικό κόσµο, έρχονται ξανά 
µε αλχηµείες να δηµιουργήσουν προβλήµατα, 
που αν άµεσα δεν επιλυθούν, θα λάβουν εκρη-
κτικό χαρακτήρα, λέει η Νέα ΠΑΣΕΓΕΣ. Κατά 
την οργάνωση, που ζητά την παρέµβαση του 
υπουργού, αυτοί που κοµπάζουν για ευφυή 
συστήµατα στην αγροτιά τελικά αποδεικνύο-
νται παρκαδόροι βοσκοτόπων και µάλιστα… 

χωρίς δίπλωµα.    Με το θέµα της ΕΒΖ 
τελικά θα υπάρξει σωτηρία; Ας µιλήσει κά-
ποιος στους «τολµηρούς» εναποµείναντες 
αν θα λειτουργήσει φέτος, γιατί πλέον µέ-
χρι και ο Φέκερ φαίνεται ότι έπαψε να ασχο-
λείται. Ο Τζελέπης, πάντως, επιµένει να µι-
λά για αδέξιους κυβερνητικούς χειρισµούς 
στην εύρεση στρατηγικού επενδυτή για την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας εξαγοράς, που 
οδηγούν τη βιοµηχανία στην απόλυτη απα-
ξίωση. Επίσης, η προσωρινή ένταξη της ΕΒΖ 
στον πτωχευτικό κώδικα έχει οδηγήσει σε 
αναστολή πληρωµών, καθιστώντας µε αυ-
τόν τον τρόπο απλήρωτους τους τευτλοπα-
ραγωγούς.    Τώρα, που κολλάει η κα-
τάργηση των ποσοστώσεων στη ζάχαρη στην 
ΕΕ µε τα όσα διαδραµατίζονται στο µικροκοµ-
µατικό πεδίο που λέγεται ΕΒΖ, δεν πολυκατά-
λαβα από αυτά που είπε ο γενικός Χάρι, στη 
σύνοδο στο Λουξεµβούργο. Ο ίδιος, όπως λέ-
ει ανακοίνωση του υπουργείου της πλατείας, 
περιέγραψε την ιδιαίτερα αρνητική κατάστα-
ση του τοµέα και στη χώρα µας και επισηµάν-
θηκε η ανάγκη εξοµάλυνσης των συνθηκών 
για να µην κινδυνεύσει περαιτέρω η τευτλο-
καλλιέργεια και η Ζάχαρη, ενώ κάλεσε την Ε-
πιτροπή να εξετάσει πιθανές ενέργειες για τη 
διασφάλιση των συµφερόντων των παραγω-
γών. Ποια Επιτροπή Ανταγωνισµού; O ΓΥΛΟΣ

Αµφίρροπες οι µάχες της 3ης αγωνιστικής του Τσάµπιονς Λιγκ σελ. 54 • Στο Τέξας ταξιδεύει ο κόσµος της Formula 1 σελ. 54

Καλιμπράρισμα
μέσω κινητού
Οδηγίες για τη διασπορά απευθείας στο 
κινητό, σού παρέχει το εξελιγµένο σύστηµα 
της Amazone, που λειτουργεί και σε 
παλαιότερα µοντέλα διανοµέων. Περισσότερα 
στο αφιέρωµα του Profi Οκτωβρίου, που 
κυκλοφορεί στα περίπτερα όλης της χώρας.

Η ΤΡΥΠΙΑ ΒΑΡΚΑ

Στη σπηλιά   
του Μαλάµη

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

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΑΦΙ ΤΟΥ VINCENT VAN GOGH
Ζώντας στο άσυλο του Άγιου Παύλου, και λίγο πριν τον θάνατό του, ο Ολλανδός καλλιτέχνης Βίνσεντ Βαν Γκογκ αποφάσισε να ζήσει µακριά 
από τον πολύ κόσµο. Ο πίνακας αντανακλά έναν καλλιτέχνη αποφασισµένο να θεραπεύσει τον εαυτό του, µέσω της εργασίας στο αγρόκτηµα.
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Ο
ι εξαγωγές σκληρού σίτου στην ελ-
ληνική αγορά γίνονται µόνο για τις 
µέτριες ποιότητες στα 200 ευρώ ο 
τόνος FOB. Την ίδια ώρα, τα καλά 

σε ποιότητα σιτάρια δεν βρίσκουν αγοραστές, 
δεδοµένου ότι και το ευρώ γίνεται ακριβότερο. 
Στη Γαλλία η εξισορρόπηση των τιµών µαλακού 
και σκληρού θα αποτυπωθεί στις νέες σπορές.    

  Χρηµατιστηριακά η αγορά βάµβακος α-
ντέδρασε από τα χαµηλά, αλλά χωλαίνει να ε-
νισχυθεί σηµαντικά, καθώς οι τιµές ∆εκεµβρί-
ου δε λένε να σπάσουν δυναµικά τα 78 σεντς. 
Η Τουρκία παρά την ανάκαµψη της λίρας δεν 
έχει ακόµα αντιδράσει, ενώ στην Αίγυπτο έγι-
νε ένας µόνο διαγωνισµός για 1.000 τόνους.

Το ακριβό ευρώ 
εμπόδιο στο σκληρό

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

218

216

214

212

210

208
218 218

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

13/9 20/9 27/9 04/10 11/10 18/10

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

230

184

192,2

2,76

332,5

831,6

230

181

192,2

2,73

334,2

826,2

230

179

189,9

2,74

311,40

853,4

230

179

189,9

2,70

340,60

861,4

222

179

189,9

2,67

364,60

849,2

222

179

186,5

2,60

379,60

879,2

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα 82,64

78,72 78,55 76,46 76,80 77,92

215 215 215 215



Με ισχνό αγοραστικό ενδιαφέρον 
από το εξωτερικό για τα ποιοτικά 
σιτάρια, σε τιµές περί τα 200 
ευρώ ο τόνος FOB λιµάνι µας 
κινούνται τις τελευταίες ηµέρες οι 
εξαγωγές στο σκληρό σιτάρι. Οι 
Ιταλοί καλύπτονται µε δικό τους 
προϊόν, αλλιώς επιλέγουν σιτάρι 
καναδέζικο, ενώ οι τρίτες χώρες 
αδυνατούν να πληρώσουν την 
τιµή που ζητείται στη χώρα µας 
λόγω της ενδυνάµωσης του ευρώ. 
Υπό αυτές τις συνθήκες και η 
Ένωση Βόλου ανακοίνωσε 
συµπληρωµατική τιµή 4 λεπτών 
στην προκαταβολή που είχε δώσει 
το καλοκαίρι στα 16 λεπτά, σε µια 
προσπάθεια να αναπληρώσει τα 
επίπεδα που δίνει η αγορά και να 
καλύψει τους παραγωγούς µε 
τους οποίους συνεργάζεται. 
Ειδικότερα, σύµφωνα µε την 
ανακοίνωση «η συµπληρωµατική 
τιµή θα αρχίσει να αποδίδεται 
στους παραγωγούς από την 
Τρίτη 23 Οκτωβρίου, αφού 
προσκοµιστούν τα απαραίτητα 
φορολογικά παραστατικά 
(τιµολόγια). Οι πληρωµές θα 
γίνονται κάθε Τρίτη και Πέµπτη».

ΑΓΟΡΑ.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΣάββατο 20 & Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2018AgrendaA2 | 22

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Ενθαρρυντικά σηµάδια βλέπουν τις τε-
λευταίες ηµέρες παραγωγοί και εκκοκ-
κιστές, καθώς το χρηµατιστήριο βάµ-
βακος αντέδρασε από τα χαµηλά των 
75 σεντς ανά λίµπρα, ενώ επιλεκτικά 
κλείνονται κάποιες δουλειές από τους 
εµπορικούς οίκους για λευκά βαµβά-
κια στα επίπεδα περί τα 3 σεντς ανά λί-
µπρα πάνω από τις τιµές ∆εκεµβρίου 
‘18. Ενδεικτικοί είναι και οι τελευταίοι 
διαγωνισµοί από την ΕΑΣ Λαµίας και 
την ΕΑΣ Μεσολογγίου για λευκά βαµ-
βάκια στα 1,51 ευρώ το κιλό, που µε-
ταφράζεται στα 53 λεπτά το κιλό για 
το σύσπορο. Σηµειωτέον ότι πρόκειται 
για βαµβάκια µε αποδόσεις 35% σε ί-
να, ενώ «δυσκολότερα» είναι τα πράγ-
µατα για τα µεταβροχικά, που παρου-
σιάζουν θέµατα στο χρώµα. 

Σε αυτό το σκηνικό, µε τιµή ηµέρας, 
σε συνάρτηση της διεθνούς τιµής του 
εκκοκκισµένου βαµβακιού αλλά και 
της ισοτιµίας δολαρίου- ευρώ, ανακοί-

νωσε ότι κινείται η Ένωση Τρικάλων. 
Οι παραγωγοί, σύµφωνα µε την ανα-
κοίνωση της Οργάνωσης, «γνωρίζουν 
εκ των προτέρων την τιµή, όσοι το ε-
πιθυµούν την κλείνουν και πληρώ-
νονται άµεσα. Παράλληλα τους δίνε-
ται η δυνατότητα να αφήσουν ανοιχτή 
την τιµή µέχρι τα µέσα ∆εκεµβρίου». 

Οι αναλυτές, πάντως, επιµένουν να 
βλέπουν θετικά σηµάδια µεσοπρόθε-
σµα στην αγορά βάµβακος, παρά το 
γεγονός ότι µέχρι σήµερα το χρηµα-
τιστήριο δεν µπορεί να αποδώσει τα 
ανάλογα, αν και οι συνθήκες είναι 
ευνοϊκές, µε τις καταστροφές του κυ-
κλώνα στις ΗΠΑ, τα νέα για υποδεέ-
στερη ποιότητα και τις απώλειες που 
αναµένονται στη σοδειά της Ινδίας. Υ-
πάρχει η άποψη πως η αγορά αναµέ-
νει κάτι πιο συνταρακτικό για να σπά-
σει ανοδικά, όπως ο τερµατισµός των 
δασµών στην Κίνα από τις ΗΠΑ. Φυσι-
κά κάτι τέτοιο θα σήµαινε αύξηση της 
ζήτησης για το αµερικάνικο, γεγονός 
που θα ενισχύσει και το χρηµατιστήριο.

Στην ελληνική αγορά, εν τω µετα-

ξύ, σηµειώνεται µια ανησυχία για τα 
βαµβάκια υποδεέστερου χρώµατος, ε-
νώ τα λευκά πληρώνονται στα 3 σεντς 
ανά λίµπρα πάνω από τις χρηµατιστη-
ριακές τιµές ∆εκεµβρίου ’18, περί τα 
53 λεπτά µε σηµερινό δολάριο, λό-
γω ζήτησης από την Κίνα. 

Παράλληλα, η Τουρκία συνεχίζει να 
απέχει, ενώ η Αίγυπτος δεν είναι ιδι-
αίτερα δυναµική. Οι αναλυτές περιµέ-
νουν την Τουρκία να επιστρέψει στις 
αγορές δυναµικά προς την άνοιξη του 
2019, εποχή που ωστόσο θα είναι «δυ-
στυχώς» αργά για τις τιµές παραγωγού 
στη χώρα µας. Τέλος, να σηµειωθεί ότι 
στο βαµβακόσπορο υπάρχει µια ισορ-
ροπία στα 19 λεπτά το κιλό για τον ξη-
ρό, αν και δεν «φεύγει» εύκολα.

Ανοίγει ο καιρός διεθνώς για το βαµβάκι 
 Στα 54 λεπτά στις 18 Οκτώβρη η ΕΑΣ Τρικάλων, στα 53 λεπτά οι Ενώσεις Λαµίας και Μεσολογγίου 

 Ισορροπία στα 19 λεπτά το κιλό για τον βαµβακόσπορο, που όµως δεν φεύγει όπως παλιότερα 

Παρά τα θετικά θεµελιώδη η αγορά δυσκολεύεται να ξεµπλοκάρει
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ΜΑΙ IOYN IOYΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ

Φαίνεται πως ο τυφώνας κρατάει 
την τιµή βάµβακος κοντά στο 
υψηλότερο επίπεδο των εκτιµήσεων 
διακύµανσης των τιµών του USDA. 

Χωρίς αλλαγές αυτήν την 
εβδοµάδα η λίστα Φότζια, µετά 
την τελευταία υποχώρηση κατά 8 
ευρώ ανά τόνο.

Σταθερή η τιµή στο καλαµπόκι  
στα Χρηµατιστήρια της Ιταλίας, 
επιβεβαιώνοντας της εκτιµήσεις 
για σταθεροποίηση. 

Φαίνεται πως η µείωση στην 
τιµή του σκληρού σίτου έχει 
συµπαρασύρει την τιµή του 
κριθαριού στις αγορές.

Με τα περσινά ελαιόλαδα να 
κυριαρχούν ακόµα στην αγορά, 
η τιµή υποχωρεί στην Ευρώπη, 
ενόψει της νέας παραγωγής.
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Η αντίδραση από τα πρόσφατα χαµηλά έχει διατηρηθεί 
και η αγορά έκανε προσπάθεια, δυστυχώς ανεπιτυχή να 
κατακτήσει τα 79 σεντς ανά λίµπρα. Παρά τα θετικά για 
τις τιµές νέα περί απωλειών στη σοδειά των ΗΠΑ, λόγω 
του κυκλώνα αλλά και των επιπλέον περικοπών στην 
εκτιµώµενη ινδική σοδειά, οι τιµές δυσκολεύονται να 
αποδώσουν τα ανάλογα, Οι αναλυτές να καταλήγουν στο 
συµπέρασµα πως ενδεχοµένως η αγορά να ψάχνει για 
ένα πιο δυναµικό νέο, όπως για παράδειγµα τον 
τερµατισµό του εµπορικού πολέµου µεταξύ ΗΠΑ-Κίνας. 
Παράλληλα, το δολάριο διατηρείται ισχυρό και φυσικά 
«µπλοκάρει» την άνοδο των χρηµατιστηριακών τιµών. 

ΝEA ΥOΡKH
Τα βαµβάκια φαίνεται ότι θα είναι περισσότερα απ’ ότι 
αρχικά υπολογίζονταν και οι πωλήσεις-φορτώσεις 
εξακολουθούν να εξελίσσονται µε αργούς ρυθµούς. 
Επιλεκτικό ενδιαφέρον υπάρχει και κάποιες δουλειές 
κλείνονται από τους εµπορικούς οίκους για λευκά βαµβάκια 
περί τα 3 σεντς ανά λίµπρα πάνω από τις τιµές ∆εκεµβρίου 
‘18. Η τουρκική αγορά παρά την άνοδο της λίρας δεν έχει 
ακόµα αντιδράσει, ενώ η Αίγυπτος αγόρασε µέσω 
διαγωνισµού µόνο 1.000 τόνους στα 83 σεντς ανά λίµπρα 
παραδοτέα σε λιµάνι τους. Ανησυχία επικρατεί για τη 
διάθεση των υποδεέστερων χρωµατικά ποιοτήτων, καθώς 
για την ώρα δεν υπάρχει κάποιος δυναµικός αγοραστής. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

ΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟ ΚΙΝΑ
Τα λευκά βαµβάκια πληρώνο-

νται στα 3 σεντς ανά λίµπρα 

πάνω από τις χρηµατιστηρια-

κές τιµές ∆εκεµβρίου ’18

Το χρηµατιστήριο ως σήµερα δεν 
αποδίδει τα ανάλογα στο βαµβάκι.

ΚΡΑΤΙΕΤΑΙ ΤΟ 20ΑΡΙ
ΣΤΟ ΣΚΛΗΡΟ, ΕΚΛΕΙΣΕ  
ΤΗΝ ΤΙΜΗ Ο ΠΡΙΝΤΖΟΣ  

16/10/18
      Μήνας       Κλείσιµο       Μεταβολή

Δεκέμβριος '18 78,33 -0,39

Μάρτιος '19 79,78 -0,06

EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

∆ευτέρα
08/10

Τρίτη
09/10

Πέµπτη
04/10

Τετάρτη
10/10

Παρασκευή
05/10

78

77.5

77

76.5

76

75.5

75

10/04/2018 76
10/05/2018 76.1
10/08/2018 77.55
10/09/2018 77.01
10/10/2018 76.93
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Μεγάλες απώλειες, γύρω στα 
200 κιλά το στρέµµα, έναντι 
του 2017, κατέγραψαν οι πα-
ραγωγοί στην περιοχή που ο-
ρίζεται από τα χωριά Παρθένιο, 
Άδενδρο, Βαλτοχώρι, Άγιος Α-
θανάσιος και Ανατολικό, αφού 
εκτός από την περικουλάρια, οι 
καλλιέργειες δέχθηκαν πλήγ-
µα και από τη χαλαζόπτωση, ό-
πως µας είπε ο Χρήστος Τσά-

ρας, µέλος µιας οµάδας παρα-
γωγών που καλλιεργεί περί τα 
5.000 στρέµµατα ρυζιού. 

Για µείωση της παραγωγής 
κατά 10% -15% έκανε λόγο και 
ο κ. Μπότας, σηµειώνοντας πως 
«οι βροχερές µέρες του καλο-
καιριού, σε συνδυασµό µε τη 
µεγάλη, για την εποχή, πτώση 
της θερµοκρασίας τα βράδια, 
ήταν η αιτία για την ανάπτυξη 

των ασθενειών που οδήγησαν 
µε µείωση της τάξης των 150-
200 κιλών το στρέµµα, για τη 
φετινή παραγωγή». 

Ο ίδιος ανέφερε ακόµα ό-
τι ως ένα βαθµό η σοδειά του 
2018 θα είναι µειωµένη και ε-
πειδή αρκετοί ρυζοκαλλιεργη-
τές, προκειµένου να ξεκουρά-
σουν τα κτήµατά τους, στράφη-
καν στην βαµβακοκαλλιέργεια.

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Με 27 λεπτά το κιλό στις µεσό-
σπερµες και τις µακρύσπερµες 
ποικιλίες και 35 λεπτά για την 
Καρολίνα, κάνει ποδαρικό η ε-
µπορική σεζόν 2018 - 2019 στο 
ελληνικό ρύζι, µετριάζοντας την 
απογοήτευση των παραγωγών α-
πό τις στρεµµατικές αποδόσεις, 
που είναι χαµηλότερες από 15% 
έως 20% στον κάµπο της Θεσσα-
λονίκης και φτάνουν µέχρι 50% 
στις Σέρρες, όπως δείχνει το «τα-
µείο» του φετινού αλωνιού.

Παρά το ότι οι Τούρκοι έµπο-
ροι, οι οποίοι αποτελούν τον κυ-
ριότερο πελάτη για τα ελληνι-
κά ρύζια της µεσόσπερµης κα-
τηγορίας Japonica, δεν έχουν 
κάνει ακόµη την εµφάνισή τους 
στα εµπορικά στέκια της Χαλά-
στρας και των Μαλγάρων Θεσ-
σαλονίκης, µια πρώτη «τροχι-
οδεικτική» συναλλαγή, που έ-
κανε προ ηµερών ο Συνεταιρι-
σµός Α’ της Χαλάστρας, ο οποί-
ος έχει ήδη συγκεντρώσει πάνω 
από 35.000-40.000 τόνους ρύζι, 
δείχνει πως υπάρχουν προϋπο-
θέσεις το προϊόν να πάει πολύ 
καλά εµπορικά φέτος.

«Έφυγε µια παραγγελία 300 
τόνων µεσόσπερµου ρυζιού στο 
εξωτερικό, µε τιµή στα 27 λεπτά 
το κιλό, όταν πέρυσι τέτοιο και-
ρό οι πράξεις για τις ίδιες ποι-
κιλίες δεν ξεπερνούσαν τα 22 
λεπτά το κιλό, οπότε ξεκινά-
µε µε καλύτερη αφετηρία», εί-
πε στην εφηµερίδα Agrenda ο 
πρόεδρος του συνεταιρισµού 

Α’ Χαλάστρας Λεωνίδας Κουιµ-
τζής, ο οποίος εκτίµησε ότι µα-
ζί µε τον Β’ Συνεταιρισµό Χαλά-
στρας και άλλους 2-3 µεγάλους 
συνεταιρισµούς της περιοχής, 
έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 
100.000-120.000 τόνους ρύζι.

Μάλιστα, δεν έδειξε να ανησυ-
χεί για τη διάθεσή τους, παρά τα 
µεγάλα προβλήµατα στην τουρ-
κική οικονοµία και την υποτίµη-
ση της λίρας, προβλέποντας πως 
αργά ή γρήγορα θα βγουν για α-
γορές και οι Τούρκοι, καθώς οι 
ανάγκες τους σε ρύζι δεν µπο-
ρούν να καλυφθούν από τη δι-

κή τους παραγωγή. Εκτίµησε δε, 
πως καλύτερη συνέχεια αναµέ-
νεται µετά τις γιορτές, όπως έγι-
νε και µε την περσινή παραγω-
γή, η οποία έφτασε στο τέλος να 
πωλείται, για τα µεσόσπερµα, στα 
32-33 λεπτά το κιλό.

Από υψηλότερη βάση
και τα µακρύσπερµα

Καλύτερο εµπορικό άνοιγµα 
από πέρυσι έχουν κάνει και οι 
µακρύσπερµες ποικιλίες ρυζιού 
της κατηγορίας Indico, αφού ό-
πως µας πληροφόρησε ο παρα-
γωγός από τα Μάλγαρα Γιώργος 
Μπότας «έγιναν κάποιες πράξεις 
στα 26-27 λεπτά το κιλό, που εί-
ναι πολύ υψηλότερα από ό,τι πέ-
ρυσι την ίδια χρονική περίοδο. 
Και µη ξεχνάµε πως τα συγκε-
κριµένα ρύζια εδώ και µια διε-
τία έχουν ταλαιπωρηθεί από τις 
αθρόες εισαγωγές ανάλογων 
ποικιλιών που γίνονται από τρί-

τες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένω-
ση». Κατά το συνοµιλητή µας τις 
αισιόδοξες προβλέψεις για υψη-
λότερες τιµές στη φετινή εµπο-
ρική σεζόν «τροφοδοτούν» και 
οι συναλλαγές που γίνονται αυ-
τή την περίοδο στη γειτονική Ι-
ταλία, µε 32-34 λεπτά το κιλό.

Άλµα στα 35-37 λεπτά 
για τις Καρολίνες

Ανέλπιστα υψηλά, δεδοµένης 
της εµπορικής συµπεριφοράς που 
είχε τα δύο προηγούµενα χρό-
νια, «άνοιξε» φέτος και η «Κα-
ρολίνα» των Σερρών, όπως επε-
σήµανε στην Agrenda ο παρα-
γωγός Γιάννης Τουρτούρας α-
φού οι τοπικοί µύλοι που κυρί-
ως απορροφούν την παραγωγή 
του νοµού, την περίοδο αυτή α-
γοράζουν µε 35 έως 37 λεπτά το 
κιλό, όταν πέρσι η τιµή της «Κα-
ρολίνα» κυµαινόταν στα 20-22 
λεπτά το κιλό, γεγονός που είχε 
ως συνέπεια να µειωθούν και οι 
καλλιεργήσιµες εκτάσεις σε περί-
που 15.000 στρέµµατα, διότι πολ-
λοί παραγωγοί έµπαιναν µέσα.

Ακόµα και χωρίς τους Τούρκους εµπόρους 
πιάνουν τιµή τα Indigo και οι Καρολίνες 
Οι πρώτες παραγγελίες έδωσαν στους ορυζοπαραγωγούς έως 35 λεπτά

Ανταγωνισµό από το βαµβάκι δέχεται 
η καλλιέργεια ρυζιού σε πολλές περιοχές

ΑΡΓΑ ‘Η ΓΡΗΓΟΡΑ
Παρά τα µεγάλα προβλήµατα 

στην τουρκική οικονοµία 

προβλέπεται πως οι γείτονες 

θα βγουν στις αγορές, καθώς 

οι ανάγκες τους σε ρύζι δεν 

µπορούν να καλυφθούν από 

τη δική τους παραγωγή

ΙΤΑΛΙΑ
Τις αισιόδοξες προβλέψεις για τη 

φετινή εµπορική σεζόν «τροφο-

δοτούν» και οι συναλλαγές που 

γίνονται στη γειτονική Ιταλία

Σ
την ελληνική αγορά πέ-
ραν των εξαγωγών που 
σηµειώνονται για τις µέ-
τριες προς χαµηλές ποι-

ότητες σκληρού σίτου στα επίπεδα 
των 200 ευρώ ο τόνος FOB λιµά-
νι µας, δεν υπάρχει ακόµα αγορα-
στικό ενδιαφέρον από το εξωτερι-
κό για τα ποιοτικά µας σιτάρια. Οι 
Ιταλοί καλύπτονται µε δικά τους ή 
µε εισαγωγές από τον Καναδά για 
προϊόν άριστης ποιότητας, ενώ οι 
τρίτες χώρες δεν µπορούν να πλη-
ρώσουν τις τιµές που ζητά η χώρα 
µας, ιδιαίτερα όσο το ευρώ δυναµώ-
νει έναντι του δολαρίου. Ως αποτέ-
λεσµα τον πρώτο λόγο για τα ποι-
οτικά τον έχουν οι τοπικοί µύλοι. 

Στα σκληρά σιτάρια, στη νέα λί-
στα της Φότζια δεν σηµειώθηκαν 

αλλαγές. Για 
ποιοτικά στά-
ρια µε ειδικό 
βάρος 78 kg/
hl, υαλώδη 70% 
και πρωτεΐνη 

12,5% τιµή αποθήκης παραγωγού 
217-222 ευρώ ο τόνος. Για τα µετα-
βροχικά (βρεγµένα) µε ειδικό βά-
ρος 77-78 kg/hl στα 205-210 ευ-
ρώ ο τόνος, ενώ για χαµηλότερο 
βάρος 75/76 kg/hl στα 195-200 
ευρώ ο τόνος. Στη Γαλλία το περι-
ορισµένο ενδιαφέρον στη φυσι-
κά αγορά πίεσε τις τιµές προς τα 
205 ευρώ ο τόνος παραδοτέα σε 
γαλλικό λιµάνι. Έχουµε δηλαδή 
το εξής σπάνιο φαινόµενο, οι τι-
µές µαλακού να είναι ίσες µε τις 
τιµές σκληρού σίτου. Αυτό το γε-
γονός φυσικά θα αποτελέσει αρ-
νητικό αντίκτυπο στις νέες σπο-
ρές της Γαλλίας.

Την ίδια ώρα, στο χρηµατιστή-
ριο του Σικάγο τα µαλακά στάρια 
κινήθηκαν ελαφρός πτωτικά στις 
τελευταίες συνεδριάσεις ως απο-
τέλεσµα του ισχυρού δολαρίου και 
της εκτιµώµενης δυσκολίας πώλη-
σης και εξαγωγής για τη σοδειά 
των ΗΠΑ. Στη Γαλλία, τέλος, οι τι-
µές πλησίασαν τα 205 ευρώ ο τό-
νος και µόλις στις τελευταίες συ-
νεδριάσεις λόγω της γενικότερης 
διόρθωσης των χρηµατιστηρίων δι-
όρθωσαν προς τα 202 ευρώ ο τόνος 
για τα συµβόλαια ∆εκεµβρίου ‘18.  
Σε κάθε περίπτωση, σύµφωνα µε 
τους αναλυτές, η δυσαρέσκεια α-
πό τα σκληρά σιτάρια θα αποτυπω-
θεί στις νέες σπορές της Γαλλίας.  

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ 
ΤΙΜΩΝ ΜΑΛΑΚΟΥ 
ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΟΥ

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

2017

2018

ΡΥΖΙ ΤΙΜΕΣ (ΛΕΠΤΑ /ΚΙΛΟ)

ΚΑΡΟΛΙΝΑ JAPONICA – INDIGO

0,22 0,22

0,35 0,27
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Καλά εδραιωµένο στην παγκόσµια αγορά είναι τα τελευταία χρόνια το ελληνικό ακτινίδιο, το οποίο -αν και οι συνθήκες δεν είναι τόσο ευνοϊκές όπως 
πέρυσι- συνεχίζει να έχει ζήτηση αλλά και να πιάνει ικανοποιητικές για τον παραγωγό τιµές. Στα αρνητικά η αυξηµένη από πέρυσι ιταλική σοδειά.

Βελτιωµένη σε σχέση µε τους προηγούµενους µήνες εµφα-
νίζεται η τελευταία ανασκόπηση της παραγωγής για τα ιταλι-
κά ακτινίδια, αφού αποτυπώνει µια ποσοτική ανάκαµψη από 
πέρυσι. Η εµπορική περίοδος του 2017 είχε αρνητικό πρό-
σηµο για τους Ιταλούς, ωστόσο η φετινή χρονιά, σύµφωνα 
µε την Ένωση Αγροδιατροφικών Συνεταιρισµών της Ιταλίας, 
καταγράφει αύξηση της παραγωγής κατά 18%, που στηρίζε-
ται κυρίως από τις κιτρινόσαρκες ποικιλίες, καθώς και από τις 
καλές παραγωγές στις περιοχές του Λάτσιο και του Βενέτο. 

Η συνολική παραγωγή θα φτάσει τους 435.000 τόνους 
και παραµένει κατά 11% κάτω από τον µέσο όρο της δυνα-

µικής της χώρας. Επιπλέον οι καλλιέργειες έχουν ταλαιπω-
ρηθεί από  ασθένειες όπως η βακτηρίωση, ενώ και ο καιρός 
δεν στάθηκε σύµµαχος των παραγωγών. Πάντως η βελτίω-
ση ως προς τον όγκο της παραγωγής αναµένεται πως θα φέ-
ρει καλά αποτελέσµατα από άποψη εµπορίου, µε τους παρα-
γωγούς να ευελπιστούν πως οι εξαγωγές της περσινής κα-
κής χρονιάς δεν θα παραµείνουν σε τόσο χαµηλά επίπεδα. 

Όπως υποστηρίζει ο εκπρόσωπος της Ένωσης Αγροδια-
τροφικών Συνεταιρισµών, Νταβίντε Βερνότσι «παρακολου-
θούµε στενά την αύξηση των εισαγωγών από την Ελλάδα. 
Μόνο  στην Ιταλία αυτές αυξήθηκαν κατά 39% µέσα στα τε-
λευταία τέσσερα χρόνια, από τους 1.780 τόνους του 2013, 
στους 26.465 τόνους το 2017». Ο ίδιος τονίζει ότι «πρέπει να 
συνεχίσουµε τις προσπάθειες για να βελτιώσουµε την ποι-
ότητά µας, καθώς και να ανοίξουµε νέες αγορές όπως είναι 
η Ιαπωνία».  X. ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΑ αναµένεται να κινηθεί 
φέτος η ελληνική αγορά ακτινιδίου 
µετά την περσινή πολύ καλή χρο-
νιά (µε τιµές ακόµα και στα 70 λε-
πτά το κιλό) που εκτός από την εγ-
χώρια υπερπαραγωγή στηρίχθηκε 
και στην έλλειψη ιταλικών και νε-
οζηλανδέζικων προϊόντων.  Αν και 
τυπικά η συγκοµιδή έχει ξεκινήσει, 

ουσιαστικά οι κοπές - όπως ανα-
φέρουν στην Agrenda παραγωγοί 
και άνθρωποι της αγοράς - θα αρχί-
σουν µετά τις 20 Οκτωβρίου που τα 
φρούτα πιάνουν τα σωστά brix. Τότε 
θα γίνουν και οι πρώτες εµπορικές 
πράξεις. Ωστόσο τα πρώτα δείγµατα 
που έρχονται από τον Πυργετό Λά-
ρισας είναι ενθαρρυντικά. 

ΠΙΟ ΣΥΓΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ εµφανίζεται 
από την πλευρά του ο Νίκος Πρω-
τοφανούσης, Πρόεδρο της εταιρεί-
ας «Φρούτα Πρωτοφανούσης ΑΕ».  
σύµφωνα µε τον οποίο φέτος εν α-
ντιθέσει µε πέρσι δεν συντρέχουν οι 
δύο βασικοί λόγοι που έδωσαν τις 
πολύ υψηλές τιµές. Όπως αναφέ-

ρει στην Agrenda το 2017 η Ιταλία 
είχε µια πολύ άσχηµη παραγωγική 
χρονιά ενώ το νότιο ηµισφαίριο ε-
πίσης είχε εξαιρετικά µε µειωµένη 
παραγωγή. Αυτό είχε σαν αποτέλε-
σµα οι έµποροι να στραφούν-και 
να πληρώσουν καλά-το ελληνικό 
ακτινίδιο που είχε υπερπαραγωγή.

ΣΕ ΣΧΕΣΗ µε τις εκτάσεις της καλ-
λιέργειας, ο Νίκος Πρωτοφανού-
σης σηµειώνει ότι σύµφωνα µε τα 
τελευταία στοιχεία του ΟΣ∆Ε «στη 
χώρα µας καλλιεργούνται σήµε-
ρα περίπου 97.000 στρέµµατα ε-
νώ πριν από λίγα χρόνια δεν περ-

νούσαν τα 80.000. Αν υπολογίσου-
µε 3.000-3.500 κιλά ανά στρέµµα 
που είναι οι αποδόσεις τότε για τις 
επόµενες χρονιές θα πρέπει να α-
ναµένουµε µια πανελλήνια παρα-
γωγή που µπορεί και να ξεπερνά-
ει τους 300.000-310.000 τόνους. 

ΣΥΜΦΩΝΑ µε τον πρόεδρο του Α-
γροτικού συνεταιρισµού Πυργετού 
Αθανάσιο Βλάχο, οι πρώτοι έµπο-
ροι που έχουν προσεγγίσει µέχρι 
σήµερα τον συνεταιρισµό και τα 
µέλη του, δίνουν τιµές στα 60-70 
λεπτά  (για τα πολύ καλής ποιότη-
τας προϊόντα). Επιπλέον, ο παρα-
γωγός και συνεταιριστής κάνει λό-

γο για µείωση της φετινής παραγω-
γής  η οποία σχετίζεται µε τις αντί-
ξοες καιρικές συνθήκες του προ-
ηγούµενου διαστήµατος (έντονες 
και άκαιρες βροχοπτώσεις).  Όσον 
αφορά τις εξαγωγές µας ενηµερώ-
νει ότι η ζήτηση από χώρες όπως 
το Ισραήλ, την Αίγυπτο, και την Κί-
να, είναι ικανοποιητική. 

«Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ της Ιταλίας φέτος ε-
κτιµάται στου 400.000-450.000 τό-
νους. ∆ηλαδή αυξηµένη από πέρυ-
σι, που λόγω της κακής χρονιάς κυ-
µάνθηκε περί τους 320.000 τόνους. 
Παρόλα αυτά πριν από µια πενταε-
τία, η γειτονική χώρα-υπερδύναµη 
στην αγορά του ευρωπαϊκού ακτινι-

δίου έφτανε τους 500.000 τόνους», 
αναφέρει χαρακτηριστικά ο  Νίκος 
Πρωτοφανούσης. Και συµπληρώνει: 
«η Ελλάδα πέρυσι είχε υπερπαρα-
γωγή (200.000-220.000) ενώ φέτος 
θα είµαστε κανονικά. Το σίγουρο 
είναι ότι κάθε χρόνο οι ποσότητες 
αυξάνονται λόγω νέων φυτειών».

ΚΑΙ ΟΙ ∆ΥΟ  αναφέρθηκαν στη νέα 
νοµοθεσία για τη διακίνηση ακτινι-
δίων. Οι απόψεις τους συνέκλιναν 
στο γεγονός ότι η ηµεροµηνία έναρ-
ξης συγκοµιδής (10/10 για φέτος και 
15/10 από του χρόνου) που θεσπί-
στηκε είναι λανθασµένη καθώς µέ-

χρι τότε τα ελληνικά ακτινίδια δεν 
έχουν πιάσει τα κατάλληλα brix. Ό-
σον αφορά τις συσκευασίες των 20 
κιλών ο Ν. Πρωτοφανούσης τόνι-
σε ότι αν εφαρµόζονταν η κοινοτι-
κή νοµοθεσία δεν θα χρειαζόντου-
σαν τέτοιες ελληνικές αποφάσεις. 

Αύξηση 18% από πέρυσι
στην παραγωγή των Ιταλών 
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∆εν πτοεί το Νότιο Ηµισφαίριο το ελληνικό ακτινίδιο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΟΥ 

ΤΙΜΕΣ 
(ΛΕΠΤΑ ΤΟ ΚΙΛΟ)

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ0,50 – 0,70

2017

�ΤΟΝΟI�

ΕΠΟΜΕΝΗ 5ΕΤΙΑ

200.000 – 220.000

300.000 – 310.0000

ΕΚΤΑΣΕΙΣ
�ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ�

97.000

2017

0,40 - 0,70

2018
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Το αρνητικό πολιτικό κλίµα 
παγιδεύει το Γενικό ∆είκτη 

Το τελευταίο διάστηµα το ΧΑ προσπαθεί να 
µείνει πάνω από τις 610 µονάδες, πράγµα 
που το καταφέρνει, χωρίς όµως να επιχειρεί 
µια ανακατάληψη των 650 µονάδων που θα 
ανέτρεπε κάπως το αρνητικό κλίµα. Μάλιστα 
το γεγονός ότι παρά την πτώση, ο τζίρος δεν 
ανέβηκε κατακόρυφα, γεννά ερωτήµατα για την 
απουσία των αγοραστών. Η αγορά δείχνει να µην 
µπορεί να βρει κατεύθυνση, την στιγµή που και το 
διεθνές σκηνικό κάθε άλλο παρά ευνοϊκό είναι. O 
Γ∆Τ έκλεισε (20/10) στις 631,88 µονάδες

CΟCA-COLA- HBC:  Στις 8 
Νοεµβρίου θα δηµοσιευτούν τα 
αποτελέσµατα γ’ τριµήνου της 

Coca-Cola HBC, όπως 
ανακοίνωσε η εταιρεία. Τα 
αποτελέσµατα θα αναρτηθούν στην 
ιστοσελίδα της εταιρείας στις 7:00 
π.µ. (ώρα Λονδίνου) και την ίδια 
ηµέρα στις 9:00 π.µ. (ώρα Λονδίνου).

ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ: Σε έκτακτη γενική 
συνέλευση στις 6 Νοεµβρίου 
καλούνται οι µέτοχοι της «Κρητών 
Άρτος», στα γραφεία της εταιρείας στο 
Ηράκλειο. Το θέµα συζήτησης είναι: 
Τροποποίηση του άρθρου 12 του 
Καταστατικού της εταιρείας, ώστε να 
εναρµονισθεί µε το άρθρο 28Α του 
Ν.2190/1920, µε το οποίο δικαιούται 
να συµµετέχει και να ψηφίζει κάθε 
µέτοχος και να ασκεί τα δικαιώµατά 
του χωρίς δέσµευση µετοχών. 

UNILEVER: Η Unilever ανακοίνωσε 
πως οι πωλήσεις της ενισχύθηκαν 
3,8% στο γ΄ τρίµηνο, στην πρώτη 
της ενηµέρωση για τις 
δραστηριότητές της, αφού 
εγκατέλειψε το σχέδιό της για 
ενοποίηση των λειτουργικών της 
µονάδων σε Βρετανία και Ολλανδία. 
Τα έσοδα διαµορφώθηκαν στα 12,5 
δισ. ευρώ, χαµηλότερα από πέρσι.

PERNOD RICARD: Η Pernod Ricard 
ανακοίνωσε ότι οι πωλήσεις της 
ενισχύθηκαν από τις επιδόσεις της 
στην Ασία στο α΄ τρίµηνο της χρήσης 
που έληξε τον Ιούνιο, και ότι αναµένει 
η αύξηση των πωλήσεων να 
επιβραδυνθεί στο σύνολο της χρήσης. 
Εµφάνισε πωλήσεις 2,39 δισ. ευρώ, 
που αντιστοιχεί σε λίγο πάνω από το 
10% της οργανικής ανάπτυξης, 
υπερβαίνοντας τις εκτιµήσεις για 
οργανική ανάπτυξη 7,1%.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Η έντονη µεταβλητότητα που έχουν «απο-
κτήσει» από τον Μάιο οι ελληνικοί κρατι-
κοί τίτλοι κρατά τους επενδυτές σε... από-
σταση και διατηρεί την Ελλάδα εκτός α-
γορών µε άγνωστη ηµεροµηνία επιστρο-
φής, καθιστώντας σαφές ότι οποιοδήπο-
τε σηµάδι πολιτικής αναταραχής, όπως 
η παραίτηση Κοτζιά, δένει την χώρα µε 
επιπλέον αβεβαιότητα.

Ωστόσο οι ξένοι διαχειριστές βάζουν 
πλέον στην εξίσωση Ελλάδα το ενδεχό-
µενο «πρόωρης» κάλπης στο αµέσως ε-
πόµενο διάστηµα, κι όλα αυτά τη στιγµή 
που το διεθνές σκηνικό (εµπορική διέ-
νεξη ΗΠΑ-Κίνας, ιταλική κρίση, Brexit), 
κάθε άλλο παρά ευνοϊκό είναι. Στο µετα-
ξύ, ο γενικός διευθυντής του Παγκόσµι-

ου Οργανισµού Εµπορίου, Χοµπέρτου 
Αζεβέντου απηύθυνε νέα έκκληση στη 
διεθνή κοινότητα να «κατευνάσει» τις ε-
µπορικές δασµολογικές εντάσεις, προει-
δοποιώντας εναντίον µιας κλιµάκωσης 
που δυνητικά θα µπορούσε να πλήξει ε-
κατοµµύρια εργαζόµενους σε όλο τον 
κόσµο κάτι που θα µείωνε κατά 17% την 
αύξηση του παγκόσµιου εµπορίου και 
κατά 1,9% εκείνη του παγκόσµιου ΑΕΠ.

«Είναι πασιφανές ότι δεν µπορούµε να 
αφεθούµε να πάρουµε αυτόν τον δρόµο», 
επέµεινε κάνοντας λόγο για «µεγάλη ζη-
µιά» στο παγκόσµιο εµπορικό σύστηµα 
εάν δεν γίνουν πολιτικά βήµατα, χωρίς 
να αναφερθεί ονοµαστικά ούτε στην Ου-
άσινγκτον, ούτε στο Πεκίνο.

Plus
Η εταιρεία Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε., 
δηµιούργησε το ψωµί «Παπαδοπούλου 
PLUS», το νέο σταρένιο ψωµί του τοστ 
µε σίδηρο, ασβέστιο, βιταµίνη D και 
φολικό οξύ. To νέο αυτό προϊόν 
έρχεται σε συνεργασία της εταιρείας 
µε το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο 
Αθηνών και τον Επιστηµονικό 
Υπεύθυνο της ΠΑ.ΜΕ.∆.Υ. καθηγητή 
Αντώνη Ζαµπέλα.

Τσιλιλή
Την ανώτατη διάκριση σε έναν από τους 
σηµαντικότερους διαγωνισµούς για τα 
αποστάγµατα παγκοσµίως έλαβε προ 
ηµερών το Τσίπουρο Τσιλιλή. Τιµήθηκε 
µε το Μεγάλο Χρυσό Μετάλλιο (Grand 
Medaille d’Or/Great Gold Medal) στον 
παγκόσµιο διαγωνισµό Spirits Selection 
by Concours Mondial de Bruxelles 
ανάµεσα σε χιλιάδες άλλα αποστάγµατα 
από 50 διαφορετικές χώρες.

Οι ελληνικές εκπλήξεις 
δεν αρέσουν στις αγορές

 Μακριά οι επενδυτές από τα ελληνικά ομόλογα
 Καμπανάκι για ζημιά από την εμπορική κρίση

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA

631,88
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΒΑΡΒΑΡΕΣΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡ. ΝΗΜΑΤ.  0,5000 14,68%

Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 0,1620 9,46%

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. 2,2000 8,91%

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ Α.Ε. 0,7600 7,04%

ATTICA BANK ΑΝ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤ.Α 0,1350 5,14%

UNIBIOS ΑΝ.  ΕΤ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 0,3260 - 11,65%

ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. 0,2300 10,85%

ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛ. Α.Τ.Ε.Ν.Ε. 0,0860 -9,95%

ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜ. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε 0,1585 - 4,52%

CPI Α.Ε.   0,1910 - 9,05%

Ξένα Χρηματιστήρια
 ∆είκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 25.527,86 -0,70%
 NASDAQ Comp 7.575,79 - 0,88% 
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50 3.239,08 -0,13%
Λονδίνο FTSE 100 7.037,64 - 0,23%
Φρανκφούρτη DAX-30 11.707,76 - 0,048%
Παρίσι CAC-40 5.153,18 +0,17%
Ζυρίχη SMI 8,805.89 +0.63%
Τόκιο NIKKEI-225 22.658,16 -0,80% 
 
Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα Επιτόκιο Τιµή Τελευταία 
      αλλαγή
FED Βασικό 1,5 23.08.2018 
EKT Βασικό 0,00 23.08.2018
 Καταθέσεων  - 0,40 23.08.2018
ΒΡΕΤΑΝΙΑ REPO RATE 0,75 08.08.2018
ΙΑΠΩΝΙΑ Overnight Call Rate 0,1 10.07.2018
ΕΛΒΕΤΙΑ  3M Libor (εύρος) -0,72 21.04.2018
Ζώνη Ευρώ EURIBOR-12M - 0,16 21.08.2018
 EURIBOR -1M - 0,37  21.08.2018
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Θέματα που χρήζουν τροποποιήσεων

Π
αρακολουθώντας καθηµερινά τα θέµα-
τα που άπτονται των αγροτών, θα σταθώ 
σε µερικά από αυτά, τα οποία θεωρώ ότι 
χρήζουν άµεσων τροποποιήσεων, προ-

κειµένου να επέλθει η βελτίωσή τους.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 2062/132509 (ΦΕΚ 3938/07.12.16)
ΑΡΘΡΟ 5: Τακτικές ετήσιες δηλώσεις-κριτήρια αξιο-

λόγησης των ΑΣ, ΚΑΣ, ΚΕΑΣ, ΑνΣ, 
ΕΑνΣ, ΑΕΣ.  Στην εν λόγω απόφα-
ση διαβάζουµε στην παράγραφο 1:
« ...Η επικαιροποίηση του Μητρώ-
ου πραγµατοποιείται έως τις 30 Ι-
ουνίου εκάστου έτους µε τις τακτι-
κές ετήσιες δηλώσεις, οι οποίες υ-
ποβάλλονται από τους υπόχρεους 
εντός της προθεσµίας αυτής».

Πρέπει να αλλάξει άµεσα η ηµε-
ροµηνία επικαιροποίησης του Μη-
τρώου. ∆εν είναι δυνατόν να γίνο-
νται οι γενικές συνελεύσεις έως 30 
Ιουνίου εκάστου έτους, ενώ την ί-
δια στιγµή οι γενικές συνελεύσεις 
των λοιπών Νοµικών Προσώπων 
µπορούν να ολοκληρώνονται µέ-
χρι τις 10 Σεπτεµβρίου.

ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ: Η 
επικαιροποίηση να πραγµατοποιεί-
ται µέχρι τέλος Σεπτεµβρίου, ηµερο-
µηνία η οποία είναι καταληκτική για 
όλα τα Νοµικά Πρόσωπα στο ΓΕΜΗ, 
δηµοσιεύσεις καταστάσεων κλπ. 

ΑΡΘΡΟ 6 ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
1. Οι ΑΣ, ΚΑΣ, ΚΕΑΣ, ΑνΣ, ΕΑνΣ διαγράφονται:
α) αν δεν υποβάλλουν στο Μητρώο, οικονοµι-

κές καταστάσεις τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων,
β) αν ο κύκλος εργασιών της περ. ε της παρ.1 

άρθρο 5 δεν υπερβαίνει κατά µέσο όρο τριετίας τα 
30.000 ευρώ.

Είναι απαραίτητο να γίνει τρο-
ποποίηση του ποσού ελέγχου ό-
σον αφορά το χρόνο που θα προ-

σµετράται, προκειµένου να θεωρείται ένας συνεται-
ρισµός βιώσιµος και ότι πληροί τα κριτήρια.

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ: 
α. Ο τζίρος θα πρέπει να υπολογίζεται για τον Μ.Ο. 

της τριετίας, αρχής γενοµένης από την πρώτη παρα-
γωγική χρονιά και όχι από το έτος σύστασης. Ανα-
γκάζεται έτσι ένας συνεταιρισµός να έχει κατά νου 
την πλαστή εµφάνιση τζίρου για να µην απωλέσει 
το δικαίωµα ύπαρξής του.

Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι, ο χρόνος έναρ-
ξης της µέτρησης του τζίρου είναι ο χρόνος κατά τον 
οποίο ξεκινά η παραγωγική δραστηριότητα του Α.Σ. 
Π.χ. δηµιουργείται ένας Α.Σ. και συµπεριλαµβάνει 
νέους αγρότες µε µικρό ή καθόλου τζίρο. Έχουν α-
ποφασίσει να επενδύσουν σε ανέγερση κτιρίου µε 
σκοπό την µεταποίηση ή τυποποίηση των προϊόντων. 
Εάν η ολοκλήρωση γίνει µετά από 3 έτη, αυτός ο Α.Σ. 
κινδυνεύει να βρίσκεται εκτός Μητρώου επειδή δεν 
θα πληροί το κριτήριο του τζίρου.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις (περίπτωση γ’ 

του άρθρου 23 και το άρθρο 22 του Κ.Φ.Ε.), οι ασφα-

λιστικές εισφορές (αρχικά) εκπίπτουν µόνο αν έχουν 
καταβληθεί. Περαιτέρω, εφόσον καταβληθούν εµπρό-
θεσµα, θεωρούνται δαπάνη στο έτος που αφορούν, 
ενώ εάν καταβληθούν εκπρόθεσµα εκπίπτουν στο 
έτος που θα καταβληθούν. Οι µη καταβληθείσες α-
σφαλιστικές εισφορές δεν εκπίπτουν.

ΑΝΑΓΚΗ ΑΜΕΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: Οι εισφορές να θε-
ωρούνται δαπάνη στο έτος που αφορούν, όταν η εξό-
φληση τους γίνεται µέχρι και την ηµεροµηνία έναρ-
ξης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων του έτους 
αυτού. (Π.χ., η εκκαθάριση του 2017 έγινε τον Μάιο 
του 2018. ∆όθηκε η δυνατότητα στους ασφαλισµέ-
νους να τακτοποιήσουν τις επιπλέον εισφορές σε πέ-
ντε (5) µηνιαίες δόσεις: Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγου-
στο και Σεπτέµβριο). Εφόσον θα εξοφλούσαν στα δια-
στήµατα αυτά, τότε η εξόφληση θεωρείτο εµπρόθεσµη, 

Όµως η υποβολή τω φορολογικών δηλώσεων έλη-
ξε στις 26.07.18, άρα οι δόσεις των Ιουλίου, Αυγού-
στου και Σεπτεµβρίου, ακόµη και εµπρόθεσµα να έ-
χουν καταβληθεί, δεν έχουν συµπεριληφθεί στις αρ-
χικές φορολογικές δηλώσεις του έτους 2017.

Ο νόµος ορίζει πως η εµπρόθεσµη εξόφληση των 
ασφαλιστικών εισφορών µας υποχρεώνει να καταχω-
ρίσουµε τις εισφορές αυτές ως δαπάνη του 2017. Άρα 
θα πρέπει να κάνουµε τροποποιητικές δηλώσεις και 
να καταχωρήσουµε τις ασφαλιστικές εισφορές στο έ-
τος 2017. ∆ηλαδή, κόστος σε χρόνο και κυρίως σε χρή-
µα (δε φαντάζοµαι να νοµίζει κανείς πελάτης µου ό-
τι θα κάνω τροποποιητικές δηλώσεις τσάµπα), ποιος 
λοιπόν θα επιβαρυνθεί το κόστος αυτό;

Κι όλα αυτά χωρίς όµως να ευθύνονται οι αγρότες, 
αλλά ούτε κι εµείς οι λογιστές-φοροτεχνικοί. Αν ε-
πιλέξουν να µην υποβάλλουν τροποποιητικές, θα έ-
χουµε το παράδοξο να πληρώνουν εισφορές και να 
µην υπολογίζονται στα έξοδα αφού, δεν µπορούν 
να τις αναγνωρίσουν ως δαπάνη στο έτος που πλη-
ρώνονται (επειδή είναι εµπρόθεσµα πληρωµένες). 
Βλέπουµε ότι η προσπάθεια διευκόλυνσης από το 
υπουργείο τελικά γυρίζει µπούµερανγκ για τους  α-
σφαλισµένους και είναι κρίµα).

Επικαιροποίηση
Η επικαιροποίηση 

του Μητρώου να µπορεί 
να γίνεται µέχρι 

τα τέλη Σεπτεµβρίου

Ποσό ελέγχου
Αναγκαία η τροποποίηση 
του ποσού ελέγχου στο 

χρόνο που προσµετράται 
προκειµένου να θεω-
ρείται βιώσιµος ένας 

συνεταιρισµός

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)

Έκδοση άδειας ΦΙΧ αγροτικού
Στα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την 

έκδοση αδείας, δεν προβλέπεται από τις 
διατάξεις η προσκόµιση Ε1, Ε3 και του  

εκκαθαριστικού. Το ΚΕΠΠΥΕΛ χορηγεί βεβαίωση 
κατ’ επάγγελµα αγρότη ή βεβαίωση κατόχου 

αγροτικής εκµετάλλευσης. Κάποιοι, καλό είναι να 
µην προτείνουν «βάλτε µερικά ευρώ αγροτικό 

εισόδηµα στη δήλωση σας», δεν τους πέφτει 
λόγος. Απλά να κοιτάνε τη δουλειά τους.

Υπενθύµιση για το νόµο 4492/17: 
Εξόφληση σε 60 ηµέρες

Οι παραγωγοί που πουλάνε νωπά και ευαλλοίωτα 
προϊόντα, θα πρέπει να εξοφλούνται εντός 60 
ηµερών από την έκδοση του τιµολογίου. Το 
γεγονός ότι δεν έχει ενεργοποιηθεί η πλατφόρµα 
ανάρτησης των παραστατικών πώλησης και των 
αποδεικτικών εξόφλησης, δεν αναιρεί την 
υποχρέωση εξόφλησης εντός 60 ηµερών. 
Φροντίστε να τηρείτε τα προβλεπόµενα γιατί 
µετά το Πάσχα θα έχουνε εκπλήξεις.





Ναι µεν... αλλά από τα κράτη µέλη της 
ΕΕ, επί των υποχρεώσεων που καλού-
νται να αναλάβουν µε τα στρατηγικά 
τους σχέδια για το αγροτικό µοντέλο 
µετά το 2020, καθώς η αυξηµένη επι-
κουρικότητα και αιρεσιµότητα τους δη-
µιουργούν έντονο «πονοκέφαλο», α-
φού απαιτούν περισσότερη εθνική χρη-
µατοδότηση, διοικητικό φόρτο και δύ-
σκολη εφαρµογή από τους αγρότες.

Χώρες, όπως η Ελλάδα, µε αδύνα-
µη διοικητική µηχανή και αγροτική 
οικονοµία που δεν κατόρθωσε και 
µε τις προηγούµενες αναθεωρήσεις 
της ΚΑΠ να διαµορφώσει δυνατές α-
γροτικές εκµεταλλεύσεις, πλην ελα-
χίστων περιπτώσεων, στο πρόσφατο 
«τσεκάρισµα» κατά τη σύνοδο υπουρ-
γών Γεωργίας στο Λουξεµβούργο (15 
Οκτωβρίου), επί της έκθεσης προό-
δου για τα στρατηγικά σχέδια, επε-
σήµαναν τον κίνδυνο δηµοσιονοµι-
κής εκτροπής στις άµεσες ενισχύσεις, 
από µη έγκυρη έγκρισή τους, ζητώ-
ντας «εκπτώσεις» εν είδη παραδειγ-
µάτων απλούστευσης όπως: 

 Μείωση των οροσήµων για την υ-
ποβολή εκθέσεων επιδόσεων.

 ∆ιαγραφή/προαιρετικότητα των 
υποχρεώσεων της αιρεσιµότητας που 
επικαλύπτονται ή είναι ιδιαίτερα απαι-
τητικές ως προς τον σχεδιασµό, παρα-
κολούθηση και εφαρµογή. Με την πρό-
ταση της Επιτροπής, αυξάνονται οι υ-
ποχρεώσεις όλων των γεωργών για να 
λάβουν οποιαδήποτε στήριξη, ξεκινώ-
ντας από τη βασική ενίσχυση. Η πρό-
ταση δεν εξαιρεί ούτε τους µικρούς γε-
ωργούς, από υποχρεώσεις που µέχρι 
σήµερα ανήκουν στο «πρασίνισµα».

 Συχνότερη τροποποίηση των 
παρεµβάσεων και των Στρατηγικών 
Σχεδίων της ΚΑΠ.

Σηµειώνεται πως οι προτάσεις της 
Επιτροπής περιγράφουν νέες υποχρε-

ώσεις και κίνητρα για τους αγρότες 
στο µέτωπο της δράσης για το περι-
βάλλον και το κλίµα, πέρα από τις υ-
ποχρεωτικές απαιτήσεις, συνδέοντας 
τις άµεσες πληρωµές µε ένα πρόσθε-
το µερίδιο επί αυτών. Σύµφωνα µε τα 
όσα ειπώθηκαν από τον γενικό γραµ-
µατέα Κοινοτικών Πόρων Χαράλα-
µπο Κασίµη, ο οποίος εκπροσώπη-
σε τη χώρα µας στη σύνοδο:

 Αναγκαία είναι η διατήρηση της 
σωστής ισορροπίας µεταξύ της επι-
κουρικότητας των Κρατών Μελών και 
των κοινών κανόνων της ΕΕ προκει-
µένου να διασφαλιστεί ο κοινός χα-
ρακτήρας της ΚΑΠ, αλλά και οι ίσοι 
όροι ανταγωνισµού εντός της αγοράς. 

 Ο ετήσιος σχεδιασµός κατανοµής 
πόρων, στοχοθέτησης και θέσπισης ε-
τήσιων οροσήµων στις επιλεγείσες πα-
ρεµβάσεις, δεν δίνει την απαραίτητη 
ευελιξία στα κράτη µέλη.

 Nα υπάρξει µεγαλύτερη σαφήνεια 
ως προς τα όρια της ευελιξίας των κρα-
τών µελών, παρέχοντας λεπτοµέρειες 
από πλευράς επιτροπής, για παράδειγ-
µα όσον αφορά στους ορισµούς, στην 
εφαρµογή της αναδιανεµητικής ενίσχυ-
σης και των πρακτικών που στοχεύουν 
στην προστασία του περιβάλλοντος. 

 Nα αποφευχθεί ο κίνδυνος αλ-
ληλοεπικαλύψεων στο σύνολο των 
αγροπεριβαλλοντικών και κλιµατι-
κών µέτρων των δυο πυλώνων. 

Η επικουρικότητα 
απειλεί με δημοσιονομική
εκτροπή τα στρατηγικά
της ΚΑΠ

Δεν «παίζει» το ορόσημο 

Το Συµβούλιο ενηµερώθηκε σχετικά µε την πρόοδο της εξέτασης της πρότασης 
κανονισµού για τα Στρατηγικά Σχέδια της ΚΑΠ, στη βάση της έκθεσης προόδου.

Η Ελλάδα ζητάει «εκπτώσεις» 
σε παρεμβάσεις που φέρνουν 
κόστος και εθνικούς πόρους

Η έκθεση πρόοδου 
και οι ερωτήσεις 
Στη σύνοδο της 15ης 
Οκτωβρίου η Αυστριακή 
προεδρία κάλεσε τους 
υπουργούς Γεωργίας 
να τοποθετηθούν επί της 
έκθεσης προόδου για τα 
στρατηγικά σχέδια της 
ΚΑΠ στα εξής δύο 
ερωτήµατα:
1. Πιστεύετε ότι, το 
προτεινόµενο νέο µοντέλο 
υλοποίησης, παρέχει 
επαρκή ευελιξία για τα 
κράτη µέλη και 
εξασφαλίζει ίσους όρους 
ανταγωνισµού; Μπορούν 
να προταθούν επιµέρους 
στοιχεία για περαιτέρω 
απλούστευσή του;
2. Οι περιβαλλοντικές 
φιλοδοξίες είναι 
αναλογικές; Θεωρείτε 
ότι τα προτεινόµενα 
µέσα καθώς και η 
αλληλεπίδρασή τους 
είναι κατάλληλα για την 
επίτευξη των µελλοντικών 
κλιµατικών προκλήσεων;

Η προθεσµία της 1ης Ιανουαρίου 2020 
για να υποβάλουν τα κράτη µέλη τα 
προσχέδια των στρατηγικών σχεδί-
ων τους στην Επιτροπή είναι υπέρ-
µετρα φιλόδοξη, αναφέρει έκθεση 
προόδου της Αυστριακής προεδρί-
ας, επί της πρότασης για το νέο µο-
ντέλο παράδοσης της ΚΑΠ.

Σύµφωνα µε την έκθεση, που περι-
λαµβάνει τις παρατηρήσεις των κρα-
τών-µελών, χρειάζεται µια µεταβατική 
περίοδος για να εξασφαλιστεί η συ-
νέχεια της πολιτικής στο σύνολό της 
και, ιδίως, να αποφευχθεί η διακοπή 
των άµεσων ενισχύσεων. Μάλιστα η 
οκτάµηνη περίοδος για την έγκριση 
των στρατηγικών σχεδίων είναι πά-
ρα πολύ µεγάλη και δεν ενδείκνυται 
ο µηχανισµός «αναστολής».

Όπως λέει χαρακτηριστικά και ο δι-
ακεκριµένος καθηγητής αγροτικής οι-
κονοµίας στο πανεπιστήµιο Τρίνιτι στο 
∆ουβλίνο, Άλαν Μάθιους «το χρονο-
διάγραµµα της Επιτροπής για την εκ-
πόνηση αυτών των σχεδίων είναι γε-
λοίο». Ο ίδιος εξηγεί ότι µε βάση την 
ηµεροµηνία που θέτει η νοµοθετι-
κή πρόταση της Κοµισιόν, τα σχέδια 
πρέπει να υποβληθούν στην Επιτρο-
πή προς έγκριση έως 1η Ιανουαρίου 
2020, σε λιγότερο από 15 µήνες. «Κα-
τά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, α-
ναµένεται ότι τα κράτη µέλη θα διενερ-

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

ΟΚΟΣΜΟΣΤΟΥΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝΣάββατο 20 & Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2018AgrendaB4 | 26



Μελέτη του Πανεπιστήµιου της Λι-
ουµπλιάνα για λογαριασµό του Ευ-
ρωκοινοβουλίου δείχνει ότι το νέο 
ρυθµιστικό πλαίσιο της ΚΑΠ δεν θα 
πρέπει να εκληφθεί ως περίοδος α-
ποτελεσµάτων, αλλά «ανάπτυξης» 
της στρατηγικής της Κοµισιόν για 
το αγροτικό µοντέλο µετά το 2027.

Το αν οι κανόνες αυτοί είναι ε-
παρκείς για να διασφαλιστεί ότι οι 
δηλωµένοι στόχοι της Επιτροπής 
για την ΚΑΠ µετά το 2020 µπορούν 
να υλοποιηθούν ή όχι, εξετάζονται 
διεξοδικά σε µελέτη του καθηγητή 
Emil Erjavec και των συναδέλφων 
του από το Πανεπιστήµιο της Λιου-
µπλιάνα στη Σλοβενία, η οποία θα 
αποτελέσει ενδεχοµένως µπούσου-
λα στους εισηγητές και τα µέλη της 
επιτροπής Comagri να καταρτίσουν 
τις εκθέσεις τους σχετικά µε τις νο-
µοθετικές προτάσεις της Επιτροπής. 

Εντούτοις, ένα από τα βασικά µη-
νύµατα της µελέτης είναι ότι η περί-
οδος 2021-2027 πρέπει να θεωρη-
θεί ως περίοδος «ανάπτυξης» για τον 
στρατηγικό σχεδιασµό της ΚΑΠ, ό-
που δεν αναµένεται σηµαντική προ-
σαρµογή των µέτρων ούτε ιδιαίτερα 
βελτιωµένα αποτελέσµατα. Το φά-
σµα των αλλαγών είναι τόσο βαθύ 
που πρέπει να ληφθεί µια πιο µα-
κροπρόθεσµη άποψη, υπογραµµί-
ζοντας τη σηµασία της συλλογικής 
µάθησης και της οικοδόµησης συ-
στηµάτων, ώστε να µπορέσει να ε-
φαρµοστεί καλύτερα στο µέλλον.

Η εν λόγω µελέτη σχετικά µε τα 
στρατηγικά σχέδια της ΚΑΠ είναι 

µια από τις τρεις µελέτες που έχει 
αναθέσει το Κοινοβούλιο, οι οποί-
ες θα παρουσιαστούν σε µια νέα συ-
νάντηση της Comagri µέσα στο µή-
να. Οι άλλες δύο µελέτες είναι από 
τον Roel Jongeneel σχετικά µε την 
αξιολόγηση της µελλοντικής διάρ-
θρωσης των άµεσων πληρωµών και 
των παρεµβάσεων αγροτικής ανά-
πτυξης υπό το πρίσµα των γεωργι-
κών και περιβαλλοντικών προκλή-
σεων της ΕΕ και του Tomas Garcia 
Azcarate σχετικά µε τις πιθανές ε-
πιλογές βελτίωσης της αλυσίδας α-
ξίας των τροφίµων στην ΕΕ.

Το κοντέρ της νέας ΚΑΠ 
θα γράψει αποτελέσματα
μετά το 2027, λέει μελέτη

Η πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας, 
Ελίζαµπεθ Κόεστινγκερ.

γήσουν ανάλυση SWOT, θα ασκή-
σουν διαβούλευση µε πολλούς φο-
ρείς, θα εκπονήσουν σχέδιο στρα-
τηγικού σχεδίου, θα διενεργήσουν 
εκ των προτέρων αξιολόγηση για 
το σχέδιο αυτό, θα αναθεωρήσουν 
το σχέδιο και στη συνέχεια θα το 
υποβάλουν στις Βρυξέλλες. Και ό-

λα αυτά ενώ το ίδιο το νοµοσχέδιο 
δεν έχει ακόµη εγκριθεί!». 

Εξάλλου, όπως γίνεται αντιλη-
πτό και από την έκθεση προόδου 
για τα στρατηγικά της ΚΑΠ, αρκε-
τές αντιπροσωπίες έχουν διατυ-
πώσει επιφυλάξεις εξέτασης και 
σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, ενώ 
ζητούν διευκρινήσεις:

 Επιπτώσεων που θα έχουν τα 
προτεινόµενα µέτρα στα µεµονω-

µένα κράτη µέλη, ιδίως των επι-
πτώσεων της µείωσης των ενισχύ-
σεων (επιβολή ανώτατου ορίου).

 Για ορισµούς όπως«αρόσιµη 
γη» και «µόνιµοι βοσκότοποι», «ε-
πιλέξιµο εκτάριο» και «νέοι γεωρ-
γοί» (ιδίως σχετικά µε το προτει-
νόµενο όριο ηλικίας και τις απαι-
τήσεις κατάρτισης), «των πραγµα-
τικών γεωργών» και το περιθώριο 
ελιγµών (προαιρετική εφαρµογή) 
για την προσαρµογή τους στις α-
νάγκες των κρατών µελών καθώς 
και τη δυνατότητα να προστεθούν 

και άλλοι ορισµοί, όπως «δάσος» 
και «συνεταιρισµοί».

 Επίσης ζητούν οι δείκτες να 
είναι απλοί, επαληθεύσιµοι, άρτι-
οι και αναλογικοί, και να αποφευ-
χθεί η προσθήκη νέων µέσω κατ’ε-
ξουσιοδότηση πράξεων.

 Τέλος, ως προς τις «Γεωργι-
κές Συµβουλευτικές Υπηρεσίες», 
ενώ παρουσιάζουν πιθανό θετικό 
αντίκτυπο στη βιώσιµη γεωργία, 
γεννούν αµφιβολίες όσον αφορά 
τον υποχρεωτικό χαρακτήρα τους, 
το ευρύ πεδίο εφαρµογής τους κ.α.

Όχι υποχρεωτικά
Όλοι οι κανόνες για την 
επιβολή προϋποθέσεων 
θα πρέπει να θεσπιστούν 

στη βασική και όχι 
σε κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξη, εισηγούνται
τα κράτη-µέλη

της 1ης Ιανουαρίου για τα σχέδια
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΠ 2021-2027 
(ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ) 

ΑΜΕΣΕΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

∆ΙΣ. ΕΥΡΩ

265

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
AΝΑΠΤΥΞΗΣ

∆ΙΣ. ΕΥΡΩ

78

ΜΕΤΡΑ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΑΓΟΡΑΣ

∆ΙΣ. ΕΥΡΩ

20

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΟΣΟ

ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ 
ΑΓΡΟ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ
�ΟΡΙΖΩΝ ΕΥΡΩΠΗ

∆ΙΣ. ΕΥΡΩ

 365
∆ΙΣ. ΕΥΡΩ

10
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Στο θερμαινόμενο καπνό 
συνωστισμός επενδύσεων

 Επενδύσεις 150 εκατ. στην Ελλάδα από την British American Tobacco
 Το «glo» παίρνει θέση στην ανερχόμενη αγορά προϊόντων επόμενης γενιάς

ΤOY  ΧΡΗΣΤΟΥ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
diamantopoulos@agronews.gr

Σειρά επενδύσεων συνολικού ύψους 150 εκατ. 
ευρώ, µέσα στα επόµενα δύο χρόνια στη χώρα 
µας και δηµιουργία 250 νέων θέσεων εργασίας, 
ανακοίνωσε η British American Tobacco, µε α-
φορµή το λανσάρισµα του νέου προϊόντος θερ-
µαινόµενου καπνού µε την ονοµασία «glo». Μέσα 
από τις νέες της αυτές δραστηριότητες η εταιρεία 
που την τελευταία πενταετία απορροφά το 20% 
της ελληνικής παραγωγής καπνού και σύµφωνα 
µε τα διευθυντικά της στελέχη έχει επενδύσει 80 
εκατ. ευρώ για τη στήριξη των Ελλήνων παραγω-
γών, ευελπιστεί να αυξήσει τα µερίδια της στην 
εγχώρια αγορά µε νέα καινοτόµα προϊόντα, προς 
όφελος και της ελληνικής καπνοκαλλιέργειας. 

«Η Ελλάδα παράγει από τα καλύτερης ποιότητας 
καπνόφυλλα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο γενι-
κός Πρόεδρος και Γενικός ∆ιευθυντής της British 
American Tobacco Hellas, Juan Jose Marco κατά 
την διάρκεια της παρουσίασης του «glo» σε  κε-

ντρικό ξενοδοχείο στην Αθήνα, δίνοντας το στίγ-
µα των προθέσεων της British American Tobacco 
για περεταίρω συνεργασία µε τους Έλληνες πα-
ραγωγούς.  Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο 
αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Γιάννης ∆ραγα-
σάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στη ανάγκη τέτοιου 
είδους επενδύσεων στην Ελλάδα.  

Σηµειώνεται ότι η British American Tobacco, 
επέλεξε την Ελλάδα ως µια από τις πρώτες χώρες 
παγκοσµίως που θα διαθέτει ολόκληρη τη γκά-
µα των Προϊόντων Επόµενης Γενιάς του Οµίλου, 
λανσάροντας το καινοτόµο προϊόν θερµαινόµε-
νου καπνού «glo». Ένα προϊόν δυνητικά µειωµέ-
νου κινδύνου όπως λέει η εταιρεία, µε το αερόλυ-
µα που σχηµατίζεται από τη θέρµανση να παρά-
γει µια φυσική γεύση καπνού, αντίστοιχη µε αυ-
τή του τσιγάρου, αλλά µε περίπου 90%-95% λιγό-
τερες τοξικές ουσίες σε σχέση µε τον καπνό του 
τσιγάρου. Η British American Tobacco, µε στόχο 
να ηγηθεί της κατηγορίας των προϊόντων δυνη-
τικά µειωµένου κινδύνου, έχει επενδύσει πάνω 
από 2,5 δισεκατοµµύρια δολάρια στην έρευνα.

Έπειτα από σχεδόν έναν αιώνα απαγόρευσης, 
ο Καναδάς έγινε την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου η 
πρώτη χώρα της G20 που νοµιµοποιεί την κάν-
ναβη για ψυχαγωγικούς σκοπούς, παίρνοντας 
θέση leader σε µια επικερδή αγορά που απο-
τιµάται από µερικούς σε περίπου 150 δις δο-
λάρια παγκοσµίως. 

Το συννεφάκι της κάνναβης ωστόσο δεν ξε-
σήκωσε και τις χρηµατιστηριακές αγορές, αφού 
µε το καληµέρα, οι µεγαλύτερες καναδικές ε-
ταιρείες του χώρου, είδαν τις µετοχές τους να 
υποχωρούν σηµαντικά. Συγκεκριµένα η Tilray 
Inc, η µεγαλύτερη εταιρεία κάνναβης για ψυ-
χαγωγικούς σκοπούς γνώρισε µια πτώση στη 

µετοχή της κατά 10%, ενώ η µετοχή της Aurora 
Cannabis Inc. έκανε µια βουτιά 15%, σηµειώ-
νοντας την µεγαλύτερη απώλεια από τον Φε-
βρουάριο. Το ίδιο και η Canopy Growth Corp. 
είδε την µετοχή της να πέφτει κατά 8,6%. Πά-
ντως, σύµφωνα µε εκτιµήσεις, µέχρι το 2022, 
υπολογίζεται πως µόνο η καταναλωτική δαπά-
νη θα αγγίξει τα 32 δις δολάρια.

Σε κάθε περίπτωση οι αγορά δεν στάθηκε 
στο ύψος των  προσδοκιών, τουλάχιστον κατά 
την πρώτη ηµέρα της νοµιµοποίησης, παρά το 
γεγονός ότι οι Καναδοί περίµεναν σε ουρές α-
πό τα µεσάνυχτα, µε ορισµένους να παραπο-
νιούνται για πολύ υψηλές τιµές.   

To συννεφάκι της πλέον νόμιμης κάνναβης 
στον Καναδά δεν ενθουσίασε τις χρηματαγορές

Η John Deere στη λίστα µε 
τις 500 πολύτιµες µάρκες 

Στην 88η θέση σκαρφάλωσε η John 
Deere, 4 θέσεις πιο πάνω από πέρυσι, στην 

ετήσια έρευνα της Interbrand σχετικά µε τις 500 
πολυτιµότερες µάρκες του κόσµου. Η εταιρεία 
Interbrand εκτιµά την αξία της µάρκας περίπου 
στα 5,4 δις δολάρια. Στη λίστα, εκπροσωπούνται 
επιχειρήσεις ειδών πολυτελείας, της 
αυτοκινητοβιοµηχανίας, των καταναλωτικών 
αγαθών, των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών 
και της υψηλής τεχνολογίας.

Έως το 2025 ανακυκλώσιµο
το 50% των συσκευασιών Nestlé
Η Nestlé δεσµεύτηκε να πραγµατοποιήσει 
σηµαντική αύξηση στην ποσότητα ανακυκλωµένου 
πλαστικού που χρησιµοποιεί σε ορισµένες 
συσκευασίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Μέχρι το 2025, τα µπουκάλια, τα καπάκια σε 
γυάλινα βάζα και µεταλλικά κουτιά, οι συσκευασίες 
για προϊόντα κρέατος κ.α, θα περιέχουν 
ανακυκλωµένο υλικό σε ποσοστό µεταξύ 25% 
και 50%, ανάλογα µε τον τύπο της συσκευασίας.

Ανανεώνει τα εµπορικά 
της σήµατα η Dole Food Company
Η Dole, που συµπληρώνει 160 χρόνια 
δραστηριότητας, ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει 
στην ανανέωση του λογότυπού της και των 
εµπορικών της σηµάτων. Η Dole εισάγει επίσης 
µια νέα ετικέτα µε σύνθηµα «Ενεργοποιήσου» 
προκειµένου να στρέψει τους καταναλωτές 
να να βελτιώσουν τον τρόπο ζωής τους.

Για προϊόντα όπως 
το θερµαινόµενου 
καπνού «glo» η 
BAT επένδυσε 2,5 
δις στην έρευνα.

Πώς και πώς περίµεναν 
την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου, 

την ηµέρα που ο Καναδάς 
αποποινικοποίησε την 

χρήση κάνναβης για 
ψυχαγωγικούς σκοπούς, οι 
χρηµατιστηριακές αγορές, 
ωστόσο η πρώτη εµπειρία 

ήταν απογοητευτική 
επενδυτικά. 

ΝΕΑ
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Σε λειτουργία 
την άνοιξη 
η µονάδα
της Μύλοι
Λούλη
στη Βουλγαρία 
Περιθώρια µελλοντικής  
ανάπτυξης σε όλες τις 
κατηγορίες προϊόντων 
που δραστηριοποιείται 
βλέπει η διοίκηση των 
Μύλων Λούλη. Από το 
2010 έως και σήµερα η 
εταιρεία αύξησε τον όγκο 
παραγωγής της κατά 
42%, έχοντας διευρύνει 
στο 25% το µερίδιό της 
στην εγχώρια αγορά. 
Σύµφωνα µε τον πρόεδρο 
της εταιρείας Νικόλαο 
Λούλη, ο οποίος µίλησε 
στα πλαίσια του συνεδρίου 
του ΧΑ για τις εταιρείες 
µικρής κεφαλαιοποίησης, 
η ανάπτυξη των 
δραστηριοτήτων θα 
εστιαστεί σε όλες τις 
κατηγορίες των 
προϊόντων (άλευρα προς 
επιχειρήσεις, προϊόντα για 
καταναλωτές µε το σήµα 
Μύλοι Αγίου Γεωργίου, 
αλλά και παραγωγή 
πρώτων υλών αρτοποιίας-
ζαχαροπλαστικής µέσω 
της θυγατρικής εταιρείας 
Kenfood στη Θήβα), τόσο 
στην εγχώρια αγορά, όσο 
και στις εξαγωγές.
Η Μύλοι Λούλη απέκτησε 
φέτος µονάδα παραγωγής 
στη Βουλγαρία, στην 
οποία υλοποιούνται 
εργασίες συντήρησης και 
αναµένεται να τεθεί σε 
λειτουργία την άνοιξη του 
2019, µε στόχο την 
εξυπηρέτηση πελατών σε 
Βουλγαρία και Ρουµανία. 
Αντίθετα, «στο συρτάρι» 
µπήκαν τα σχέδια 
επέκτασης στην αγορά 
της Ινδίας.

Τη χρηµατοδότηση του Εµπορευ-
µατικού Κέντρου στο Θριάσιο Πε-
δίο αναλαµβάνει η Τράπεζα Πει-
ραιώς. H επένδυση, ύψους περί-
που 200 εκατ. ευρώ θα ξεκινήσει 
µε την κύρωση της σύµβασης στη 
Βουλή. Πρόκειται για έργο διεθνούς 
εµβέλειας το οποίο θα συµβάλει 
στην αύξηση των σιδηροδροµι-
κώς µεταφερόµενων εµπορευµα-
τικών φορτίων και στην ανάδειξη 
της χώρας ως βασικής πύλης δια-
κίνησης εµπορευµάτων στα διευ-
ρωπαϊκά δίκτυα µεταφορών. Επί-
σης, σύµφωνα µε όσα αναφέρο-
νται από τους αρµόδιους, θα δη-

µιουργήσει σε βάθος δεκαετίας 
3.000-5.000 νέες θέσεις εργασίας.

Το νέο Εµπορευµατικό του Θρι-
ασίου αναµένεται να λειτουργή-
σει το 2024 προσδίδοντας µεγά-
λη προστιθέµενη αξία στον τοµέα 
των συνδυασµένων µεταφορών. 
Ταυτόχρονα, θα συµβάλλει στην 
παροχή αναβαθµισµένων υπηρε-
σιών µε παράλληλη µείωση του 
κόστους µεταφοράς, που είναι βα-
σικός παράγοντας για τη µείωση 
της τελικής τιµής των προϊόντων, 
µε άµεση θετική επίπτωση αντα-
γωνιστικότητα της εθνικής οικο-
νοµίας και την αύξηση του ΑΕΠ.

Το Romanee-Conti θεωρείται το κα-
λύτερο κρασί της Βουργουνδίας, ί-
σως το πιο εκπληκτικό στον κόσµο. 
Μία φιάλη του λοιπόν της χρονιάς 
1945 πωλήθηκε το περασµένο Σάβ-
βατο έναντι 558.000 δολαρίων σε 
δηµοπρασία του οίκου Sotheby’s 
στη Νέα Υόρκη. Το µπουκάλι είναι 
ένα από τα 600 που παράχθηκαν 
το 1945, λίγο πριν από την εκρί-
ζωση των αµπελιών από το κτήµα 
Romanée – Conti και την αναφύ-
τευση. Ο οίκος Sotheby’s ανακοί-
νωσε ότι µε την πώλησή του καταρ-
ρίφθηκε το ρεκόρ για την υψηλό-
τερη τιµή κρασιού που πωλείται σε 
δηµοπρασία. Η τελική τιµή συµπερι-
λαµβανοµένων φόρων και προµή-
θειας είναι 17 φορές πάνω από την 
εκτιµώµενη τιµή εκκίνησης του οί-
κου που ήταν 32.000 δολάρια. Οι α-
µπελώνες που βγάζουν το κρασί αυ-
τό βρίσκονται σε έκταση δύο εκταρί-
ων, από την οποία παράγονται σή-
µερα µόνο 5.000 έως 6.000 φιάλες. 

Το Θριάσιο Εμπορευματικό 
χρηματοδοτεί η Πειραιώς

Μισό εκατ. 
δολάρια για 
το Romanee 
Conti ‘45 

Έγκριση ΕΕ σε δράσεις προώθησης για κρόκο και αίγειο 
Την επόµενη τριετία θα διεξαχθούν 79 εκστρατείες ανά τον κόσµο που 
θα καλύπτουν την προώθηση σε ένα ευρύ φάσµα ευρωπαϊκών αγροτικών 
προϊόντων, µε χρηµατοδότηση από την ΕΕ ύψους 172,5 εκατ. ευρώ.  Μεταξύ 
των προτάσεων που εγκρίθηκαν συγκαταλέγεται και η πρόταση της Εθνικής 
∆ιεπαγγελµατικής Οργάνωσης Κρέατος, που φέρει τον τίτλο προώθησης 
«Signed by Nature» και θα εξελιχθεί στην Ελλάδα, τη Γερµανία και τη Σουηδία 
µε προϋπολογισµό 2,58 εκατ. ευρώ. Μεταξύ των απλών προγραµµάτων που 
εγκρίθηκαν είναι και η προώθηση Κρόκου Κοζάνης σε Ελλάδα και Ιταλία. 

Το Romanee-Conti (φώτο) 
ξεπέρασε την τιµή ρεκόρ των 
233.000 δολαρίων, που είχε 
δοθεί για το Chateau Lafite 

Rothschild του 1869, που 
πωλήθηκε σε δηµοπρασία στο 

Χονγκ Κονγκ το 2010.

Ο Αντρέα 
Καντζονάτο, 
γενικός διευθυντής 
της British 
American Tobacco 
στη Νότια Ευρώπη.

ΤΡΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

172,5
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ

79 48
ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ
ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΕ

ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ 3ΕΤΙΑ
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Κλασικές συνταγές ζύθου 
για τον μέσο καταναλωτή

  Οι μπύρες χωρίς αλκοόλ πέρυσι σημείωσαν αύξηση πωλήσεων 10% 
στη Γερμανία, αποδεικνύοντας ότι είναι η νέα μεγάλη τάση στην αγορά

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ 
skopelitou@agronews.gr

Η επιστροφή στις οικείες Lager και Pilsner, 
αλλά και οι δοκιµές µε µπύρες χωρίς αλκο-
όλ, είναι οι δύο νέες µεγάλες τάσεις στον 
χώρο της µπύρας σύµφωνα µε τον Βοris 
Georgiev, καταξιωµένο δηµοσιογράφο µπύ-
ρας από τη Γερµανία, τον οποίο συνάντη-
σε η Agrenda στο πλαίσιο της Ζυθογνωσί-
ας 2018, που πραγµατοποιήθηκε στις 13 
και 14 Οκτωβρίου στο Ζάππειο Μέγαρο.

Η µεγάλη «γιορτή» της ελληνικής µπύ-
ρας φαίνεται να έχει χτίσει ένα σταθερό, 
πιστό και υποψιασµένο κοινό, που δεν 
χάνει το καθιερωµένο ετήσιο ραντεβού 
αλλά και την ευκαιρία να γευτεί όλες τις 
νέες προτάσεις του κλάδου. «Η προσέ-
λευση του κόσµου ήταν θετική. Γενικά 
τέτοιου είδους εκδηλώσεις έχουν  θετι-
κό αντίκτυπο για την κουλτούρα της µπύ-
ρας και τη µικροζυθοποιία», ανέφερε ο 
πρόεδρος της Ένωσης Ζυθοποιών Σοφο-
κλής Παναγιώτου. Την έκθεση τίµησε ε-
πίσης µε την παρουσία τους ο πασίγνω-
στος συγγραφέας και δηµοσιογράφος 
µπύρας, Roger Protz, ο οποίος δήλωσε 
εντυπωσιασµένος µε τη δουλειά της ελ-
ληνικής µικροζυθοποιίας, την οποία κά-
λεσε να «παραµείνει πιστή στις αρχές και 
τις δεσµεύσεις της», αν θέλει  να µείνει 
αλώβητη από την απειλή των πολυεθνι-
κών εταιρειών που επιζητούν να εκµεταλ-
λευτούν την επιτυχία της craft µπύρας.

«Πρέπει να χτίσετε γέφυρες»
«Η άνθιση της µικροζυθοποιίας στην 

Ελλάδα ξεκίνησε πριν λίγα χρόνια. Οι 
ΗΠΑ χρειάστηκαν 25 χρόνια για να κά-
νουν µία West Coast IPA. Εσείς µπορείτε 
να την κάνετε ήδη. Αυτό για τους παθια-
σµένους µε την µπύρα να είναι εντάξει 
αλλά για τον µέσο καταναλωτή είναι πάρα 

πολύ. Αυτή τη στιγµή 
στη Γερµανία βλέπου-
µε µια στροφή. Όλες οι 
µικροζυθοποιίες κάνουν 
µια Lager ή µια Pilsner, ενώ 
παράλληλα πειραµατίζονται. Νο-
µίζω ότι είναι σηµαντικό να χτίζουµε γέ-
φυρες. Έχεις έναν καταναλωτή που πίνει 
Lager, αν του προτείνεις µία West Coast 
IPA µάλλον δεν θα ξαναπιεί craft µπύ-
ρα. Φτιάξε µια Pilsner, αλλά βάλε πολ-
λούς λυκίσκους ή κάνε dry hopping», 
σηµειώσε στην Agrenda ο κ. Georgiev.

Χαρακτηριστικό παράδειγµα της παρα-
πάνω τάσης στην ελληνική µικροζυθοποι-
ία είναι η νέα Lager πρόταση της Ζυθοποι-
ίας Σαντορίνης, η «Lazy Ass» για την ο-
ποία µίλησε στην Agrenda ο Γιάννης Πα-
ρασκευόπουλος. «Εµείς ξεκινήσαµε µε µία 
IPA, απλά χρειαζόµασταν και ένα πιο ευ-
κολόπιοτο προϊόν, ιδιαίτερα για το καλο-
καίρι». Αν και µόλις 4 µήνες στην αγορά 
η Lazy Ass έχει ξεκινήσει την εξαγωγική 
της καριέρα στην Αµερική και την Ελβετία.

Οι νέοι δεν θέλουν αλκοόλ
Συµβαδίζοντας µε τις προτιµήσεις των 

νεαρών καταναλωτών, οι οποίοι  παρου-
σιάζονται στις έρευνες ως µία γενιά που 
απέχει από το αλκοόλ, µία ακόµη µεγάλη 
τάση για τον κλάδο είναι οι µπύρες χωρίς 
αλκοόλ. «Πολλές από τις µικροζυθποιίες, 
ακόµη και οι πιο µικρές, κάνουν µπύρες 
χωρίς αλκοόλ. Την προηγούµενη χρονιά 
στη Γερµανία η συγκεκριµένη κατηγορία 
σηµείωσε αύξηση 10% στις πωλήσεις της, 
ενώ οι υπόλοιπες κατηγορίες παρέµειναν 
σταθερές ή κατέγραψαν πτώση. Για δεκα-
ετίες ολόκληρες οι µπύρες αυτές ήταν βα-
ρετές και κανείς δεν ήθελε να τις πιει. Τώ-
ρα µε το dry-hopping ή  άλλες τεχνικές 
µπορούµε να φτιάξουµε πολύ γευστικές 
µπύρες», τόνισε ο κ. Georgiev.

Ένας µηχανολόγος
homebrewer ψηλά στο
GreatTaste Awards
Η Ζυθογνωσία πιστή στην φιλοσοφία της ανάδειξης 
της ελληνικής µικροζυθοποιίας και των premium 
ζύθων, άφησε για ακόµη µία χρόνια ικανοποιηµένο 
το πιστό της κοινό που γέµισε τους διαδρόµους του 
Ζαππείου. Ανάµεσα στις πολλές ζυθικές εκπλήξεις 
που µας επεφύλασσε η φετινή διοργάνωση 
ξεχωρίσαµε αυτή του homebrewer Γιώργου Ντάνου. 
Ο πατρινός µηχανολόγος µηχανικός κατάφερε µε τις 
µπύρες που φτιάχνει µόνος του στο «εργαστήριο» του 
να κερδίσει την 9η και την 59η θέση στο Great Taste 
Awards του Λονδίνου, για την Tropical Stout 
«De’KA5» και την IPA «Ammousa» αντίστοιχα. 
Ο κ. Ντάνος θα προσπαθήσει το επόµενο διάστηµα 
να βγάλει τα προϊόντα του στην αγορά, ενώ έχει 
δεχτεί προτάσεις από το εξωτερικό για να δώσει 
τις συνταγές του, όπως ανέφερε στην Agrenda.

«Μου άρεσε πολύ η Mikonu 
Cucumber & Habanero Saison. 
Αυτός είναι ο τρόπος που µου 
αρέσει στις µπύρες», ανέφερε ο 
Borris Georgiev.

«Ανάµεσα στις µπύρες που 
ξεχώρισε ήταν η Red Donkey 
της Santorini Brewing, η 
Asylum, και η Dilemma της 
Septem», δήλωσε ο συγγραφέας 
και δηµοσιογράφος µπύρας. 

Β. Georgiev

Roger Protz

Εµείς ξεχωρίσαµε την Charma 
Grapes & Barley µία ξανθιά µπύρα 
ζυµωµένη µε «µούστο» σταφυλιών 
Μαλαγουζιάς και την «One-Eyed 
Jack», µία Preprohibition Lager της 
Midnight Circus. 

Επιλογές
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ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Την αδήριτη ανάγκη επαναπροσδιορισµού 
της σχέσης που διέπει τη συνεργασία ανά-
µεσα στους κρίκους της λεγόµενης «αλυ-
σίδας της αγροδιατροφής», ανέδειξε η η-
µερίδα της Εθνικής Τράπεζας υπό τον τίτ-
λο «Growth in agri-food», που έλαβε χώρα 
την περασµένη ∆ευτέρα στο ιστορικό κτί-
ριο του παλαιού Χρηµατιστηρίου, στην ο-
δό Σοφοκλέους 10, στην Αθήνα.

Η ηχηρή απουσία γνήσιων εκπροσώπων 
του αγροτικού κόσµου, όχι µόνο δεν έκρυ-
ψε το έλλειµµα ισορροπίας ανάµεσα στα µέ-
λη που συνθέτουν την αλυσίδα υπεραξίας α-
πό το χωράφι στο ράφι, αντίθετα κατέστησε 

όσο ποτέ άλλοτε φανερή την ανάγκη ενός 
«νέου συµβολαίου» ανάµεσα στις παραγω-
γικές οµάδες του χώρου, έτσι ώστε να µην 
µετακυλύει η µια τα βάρη στις πλάτες της άλ-
λης και όλοι µαζί το µεγάλο βάρος στις πλά-
τες των παραγωγών αγροτικών προϊόντων.

Ενδεικτικά των δυσκολιών που αντιµε-
τωπίζει ο τοµέας της αγροτικής παραγω-
γής στην Ελλάδα, είναι τα στοιχεία που πα-
ρουσίασε ο καθηγητής της Αµερικανικής 
Γεωργικής, Κωνσταντίνος Ρότσιος, σύµ-
φωνα µε τα οποία, στα έτη µεταξύ 1993 
και 2013 η αγροτική παραγωγή στην Ελ-
λάδα αυξήθηκε κάτι λιγότερο από 20%, ό-
ταν την ίδια περίοδο στην Ευρώπη η αύξη-
ση ήταν της τάξεως του 86%.

Ταυτόχρονα, στην Ελλάδα έχουµε µείωση 

της προστιθέµενης αξίας της αγροτικής πα-
ραγωγής κατά 13%, όταν στις Μεσογειακές 
χώρες καταγράφεται αύξηση περίπου 25%. 
Τέλος, το µερίδιο των ελληνικών αγροτικών 
προϊόντων στην παγκόσµια αγορά το 1993 ή-
ταν 0,8%, ενώ το 2013 υπολογίζεται σε 0,3%.  

Την έλλειψη συνεπούς στρατηγικής στον 
κλάδο της αγροδιατροφής επισηµαίνουν 
και οι αναλυτές της Εθνικής, µε την Ανα-
πληρώτρια ∆ιευθυντή Οικονοµικής Ανάλυ-
σης κ. Βουµβάκη να υπογραµµίζει ότι αυ-
τό δεν επέτρεψε στον εγχώριο κλάδο να α-
ξιοποιήσει αποτελεσµατικά τις εξαιρετικά 
ευνοϊκές συνθήκες της διεθνούς αγοράς 
κατά την τελευταία 20ετία, περίοδο κατά 
την οποία η παγκόσµια ζήτηση για τρόφι-
µα και ποτά αυξήθηκε κατά 160%.

Ένα νέο αγροτικό συμβόλαιο 
που θα σέβεται τον παραγωγό  
Αναγκαία μια νέα συμφωνία, καθώς η προστιθέμενη αξία της αγροτικής παραγωγής  
στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 13%, όταν στις Μεσογειακές χώρες σημείωσε αύξηση 25% 

∆ιαχρονικό έλλειµµα 
στρατηγικής

Το µερίδιο των ελληνικών 
αγροτικών προϊόντων στην 
παγκόσµια αγορά το 1993 

ήταν 0,8%, ενώ το 2013 στο 
0,3%. Ο κλάδος δεν αξιοποίησε 

τις ευνοϊκές συνθήκες της 
τελευταίας 20ετίας και την 

αύξηση της ζήτησης για 
τρόφιµα κατά 160%

GROWTH
ΙΝ ΑGRI-FOOD
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Το μονοπώλιο γεύσης
των ελληνικών προϊόντων
με στρατηγική μπορεί 
να κερδίσει τις αλυσίδες
Το «terroir» της χώρας προσφέρει προϊόντα με προσωπικότητα και ιστορία, 
αρκεί οι παραγωγοί να αποφασίσουν πού ακριβώς θέλουν να τα δουν

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Εννιά στις δέκα φορές, όταν ένας 
παραγωγός απευθύνεται σε έναν α-
γοραστή για την εξαγωγή του προ-
ϊόντος του, ουσιαστικά του ζητά να 
το αντικαταστήσει αυτό µε κάποιο 
άλλο αντίστοιχο. Αυτό είναι ένα α-
πό τα µεγαλύτερα στοιχήµατα των 
εξαγωγών, και για αυτό το λόγο, 
το πρώτο και βασικότερο ερώτηµα 
που καλούνται να απαντήσουν οι 
παραγωγοί όταν αποφασίζουν να 
δώσουν έναν εξαγωγικό προσανα-
τολισµό στην παραγωγή τους, είναι 
το πού θέλουν να δουν τα τελικά 
προϊόντα, σε µια µεγάλη αλυσίδα 
σούπερ µάρκετ, σε µικρά ντελικα-
τέσεν καταστήµατα ή σε εστιατόρια; 

Σε κάθε περίπτωση, όλοι οι συµµε-
τέχοντες στη δεύτερη ενότητα της ηµε-
ρίδας της Εθνικής Τράπεζας, Growth 
in Agrifood, µε τίτλο «Τα ελληνικά 
τρόφιµα στις αγορές του εξωτερι-
κού», εξέφρασαν την αισιοδοξία τους 
πως τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα 
έχουν όλα τα φόντα για να κατακτή-
σουν τις αγορές του εξωτερικού, σε 
περιβάλλον µάλιστα στο οποίο η πα-
γκόσµια ζήτηση για τρόφιµα και πο-
τά έχει αυξηθεί κατά 160%. 

Σε αυτή την πτυχή των εξαγωγών 
έδωσε έµφαση ο Άντριαν Μπόσγου-
ελ, αγοραστής φρέσκων τροφίµων 
για τη βρετανική Selfridges and Co, 

µιας αλυσίδας λιανικής premium 
τροφίµων. Όπως εξήγησε ο κ. Μπό-
σγουελ, οι παραγωγοί θα πρέπει να 
διαλέξουν που ακριβώς θέλουν να 
δουν τα προϊόντα τους πριν καν κά-
νουν οποιαδήποτε άλλη κίνηση. Στη 
συνέχεια έδωσε τις παραπάνω τρεις 
επιλογές, παραθέτοντας τα «υπέρ 
και τα κατά» της κάθε µίας. «Για το 
ακριβό σπορ των µεγάλων σούπερ 
µάρκετ» όπως ανέφερε, «οι παρα-
γωγοί θα πρέπει να είναι σε θέση 
να εξασφαλίσουν µεγάλες ποσότη-
τες σε χαµηλές τιµές». 

Η άλλη εναλλακτική είναι τα µι-
κρά ντελικατέσεν, για τα οποία ο ό-
γκος παραγωγής δεν χρειάζεται να 
είναι τόσο µεγάλος όσο στην  πρώτη 
περίπτωση, τα οποία όµως ζητούν 
µεγάλη ποιότητα και πωλούν σε υ-
ψηλές τιµές. «Μια εναλλακτική, την 
οποία οι παραγωγοί αναλογίζονται 
πιο σπάνια από τις πρώτες δύο, εί-
ναι τα εστιατόρια, τα οποία απαιτούν 
µεγάλες ποσότητες, όµως το µειονέ-
κτηµα εδώ είναι ότι η προβολή και 
άρα η αναγνωσιµότητα  της ετικέτας 
του προϊόντος είναι σχεδόν µηδενι-
κή», συµπληρώνει ο ίδιος. 

Παραθέτοντας τη δική του εµπει-
ρία, όντας άνθρωπος των αγορών, ο 
κ. Μπόσγουελ, υπογράµµισε τα στοι-
χεία τα οποία είναι απαραίτητα και 
καθοριστικά για την προτίµηση του 
ενός έναντι ενός άλλου προϊόντος, 
στη διεκδίκηση µιας θέσης για το ρά-
φι. «Ποιότητα, ιστορία, πολυτέλεια, 
καινοτοµία, ανταγωνιστικότητα και 
µοναδικότητα» είναι οι λέξεις που α-
παρίθµησε και αποτελούν το «κλειδί 
για την εξαγωγική επιτυχία», όπως 
είπε, ενώ ο ίδιος τόνισε ότι «µόλις 
η ελληνική κοινότητα, η οποία πε-
ριλαµβάνει όλους τους φορείς της 
βιοµηχανίας τροφίµων και ποτών, 
καταλήξει σε µια κοινή στρατηγική 
η οποία θα προσδώσει µια ξεκάθα-
ρη ταυτότητα στα ελληνικά προϊόντα 
οι παραγωγοί θα έχουν ένα λαµπρό 
µέλλον µπροστά τους». 

«Τα νέα για τις εξαγωγές είναι 
ευχάριστα» υποστήριξε από το  
βήµα της ηµερίδας ο διευθυ-
ντής ∆ιεθνών Εκθέσεων Αγρο-
τικών Προϊόντων του Enterprise 
Greece Αντώνης Γραβάνης, ση-
µειώνοντας ωστόσο πως για να 
διατηρηθεί το θετικό πρόσηµο 
στις εξαγωγές πρέπει να γίνουν 
κινήσεις από όλους τους εµπλε-
κόµενους φορείς, καθώς και 
δυνατές τράπεζες που θα στη-
ρίξουν την προσπάθεια αυτή. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που 
παρέθεσε ο κ. Γραβάνης, κατά 
το πρώτο  εξάµηνο του 2018 έ-
χει σηµειωθεί αύξηση 10% στις 
ελληνικές εξαγωγές αγροτικών 
προϊόντων. «Οι ελληνικές εξα-
γωγές έχουν εισέλθει σε τροχιά 
δυναµικής ανάπτυξης και ανα-
µένεται να καταγράψουν περαι-
τέρω άνοδο της τάξης του 12 έ-
ως 15% εντός του 2018»,ανέ-

φερε ο κ. Γραβάνης, συµπλη-
ρώνοντας πως το παραγωγικό 
µοντέλο της χώρας δείχνει ση-
µάδια µεταβολής σε µια καλύ-
τερη κατεύθυνση. 

«Ο πλούτος της Ελλάδας εί-
ναι οι εταιρείες που έχουν τη 
βάση τους εδώ, που αξιοποι-
ούν την έρευνα των ελληνι-
κών πανεπιστηµίων, που στε-
λεχώνουν το προσωπικό τους 
µε ελληνικά ταλέντα, και που 
αξιοποιούν τις ελληνικές τρά-
πεζες», τόνισε στο πάνελ της 
πρώτης ενότητας της ηµερίδας, 
ο ιδρυτής της Μικροζυθοποιίας 
Κυκλάδων στη Τήνο και συνι-
δρυτής της πρωτοβουλίας ΕΛ-
ΛΑ-∆ΙΚΑ ΜΑΣ Αλέξανδρος Κου-
ρής. Όπως τόνισε ο κ. Κουρής, 
πρέπει  σε συλλογικό επίπεδο 
να καταβληθεί κάθε προσπά-
θεια για τη διατήρηση των ε-
ταιρειών µε βάση την Ελλάδα 

Σφάζονται παλικάρια για είσοδο 
στην αγορά της Γερμανίας

Ο εκπρόσωπος της αλυσίδας 
Selfridges & Co κ. Μπόσγουελ.

O εκπρόσωπος του Βρετανικού φορέα Guild of Fine Food, Τζον Φάραντ.

Ανταγωνισµός
Εννιά στις δέκα φορές, 

όταν κάποιος προσεγγίζει 
έναν αγοραστή για να 

τοποθετήσει το προϊόν του 
στα ράφια του εξωτερι-

κού, του ζητά ουσιαστικά 
να αντικαταστήσει ένα 

αντίστοιχο µε το δικό του

Ιστορία
Οι καταναλωτές θέλουν 

να δουν την ιστορία πίσω 
από το προϊόν, προκειµέ-
νου να το προτιµήσουν 
έναντι ενός άλλου, ενώ 
ο ίδιος κανόνας ισχύει 
και για τους αγοραστές

Τιµή
Όταν ένα προϊόν προ-
ωθείται ως εξαιρετικά 
ποιοτικό και «αποκλει-
στικό», τότε η τιµή του 
δεν αποτελεί πρόβληµα 

για τους αγοραστές αλλά 
και τους καταναλωτές, 
αρκεί ο παραγωγός να 
δώσει αυτή την ταυτό-

τητα στο προϊόν του

<25%

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

EΛΛΑ∆Α

86%
ΕΥΡΩΠΗ

13%

ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

25%
ΣΤΙΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΧΩΡΕΣ 

AΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ)

1993
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φερε ο κ. Γραβάνης, συµπλη-
ρώνοντας πως το παραγωγικό 
µοντέλο της χώρας δείχνει ση-
µάδια µεταβολής σε µια καλύ-
τερη κατεύθυνση. 

«Ο πλούτος της Ελλάδας εί-
ναι οι εταιρείες που έχουν τη 
βάση τους εδώ, που αξιοποι-
ούν την έρευνα των ελληνι-
κών πανεπιστηµίων, που στε-
λεχώνουν το προσωπικό τους 
µε ελληνικά ταλέντα, και που 
αξιοποιούν τις ελληνικές τρά-
πεζες», τόνισε στο πάνελ της 
πρώτης ενότητας της ηµερίδας, 
ο ιδρυτής της Μικροζυθοποιίας 
Κυκλάδων στη Τήνο και συνι-
δρυτής της πρωτοβουλίας ΕΛ-
ΛΑ-∆ΙΚΑ ΜΑΣ Αλέξανδρος Κου-
ρής. Όπως τόνισε ο κ. Κουρής, 
πρέπει  σε συλλογικό επίπεδο 
να καταβληθεί κάθε προσπά-
θεια για τη διατήρηση των ε-
ταιρειών µε βάση την Ελλάδα 

µέσα στη χώρα, εξηγώντας ο ί-
διος πως η υπεραξία του κάθε 
προϊόντος δηµιουργείται υπό 
το brand της εταιρείας αυτής.

Σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές 
στη Γερµανία, ο Βασίλης Σα-
κάς από το Ελληνογερµανικό 
Επιµελητήριο, προειδοποίησε 
πως δεν υπάρχουν γρήγορα 
βήµατα για τις εξαγωγές στην 
ισχυρή χώρα της κεντρικής Ευ-
ρώπης. «Σφάζονται παλικάρια 
για την αγορά της Γερµανίας», 
ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. 
Κουρής, εξηγώντας πως ο πα-
ραγωγός θα πρέπει να έχει µια 
ξεκάθαρη εικόνα για το προϊόν 
του και που θέλει να το διαθέ-
σει, σε µεγάλα σούπερ µάρκετ 
ή σε µικρά µαγαζιά ντελικατέσ-
σεν, ενώ συνέστησε στους εν-
διαφερόµενους τη συµµετοχή 
τους σε εκθέσεις και σαν επι-
σκέπτες και σαν εκθέτες.

Σφάζονται παλικάρια για είσοδο 
στην αγορά της Γερμανίας

Πρεσβευτές
Σχεδόν όλοι οι οµιλητές 
της ηµερίδας συµφώνη-

σαν στο ότι οι περίπου 30 
εκατ. τουρίστες που επι-
σκέπτονται την Ελλάδα 

κάθε χρόνο λειτουργούν 
ως πρέσβεις της κουζί-
νας και των αγροτικών 

προϊόντων

Η Εθνική Τράπεζα 
βγάζει «διαβατήριο» 
για τα ελληνικά 
προϊόντα στο 
Ηνωµένο Βασίλειο
Στην ηµερίδα 
ανακοινώθηκε µια 
στρατηγική συνεργασία 
µε την Εθνική Τράπεζα 
από τον εκπρόσωπο του 
Βρετανικού φορέα 
Guild of Fine Food, 
John Farrand, ο οποίος 
ταυτόχρονα είναι και 
ιδιοκτήτης του θεσµού 
των Great Taste 
Awards, ενός διεθνή 
οργανισµού που εδώ 
και 30 έτη προσφέρει 
τα µεγαλύτερα και ποιο 
έγκυρα βραβεία 
αξιολόγησης τροφίµων 
και ποτών σε παγκόσµιο 
επίπεδο. Πρόκειται για 
µια συνεργασία που 
αποσκοπεί στη δικτύωση 
ελληνικών προϊόντων 
µε διεθνείς αγοραστές, 
στην εξασφάλιση 
σηµείων πώλησης 
λιανικής σε αγορές του 
Ηνωµένου Βασιλείου, 
τη συµµετοχή των 
ελληνικών προϊόντων 
σε εκθέσεις και την 
ανταλλαγή 
συµβουλευτικών 
υπηρεσιών για την 
βελτίωση της 
παραγωγικής 
διαδικασίας και 
διάθεσης προϊόντων.

Το παράδειγµα του Ισραήλ και η  
ερευνητική µετάβαση από την α-
γροτεχνολογία (agrotech) στην τε-
χνολογία των τροφίµων (foodtech), 
δείχνει το δρόµο για τις αναζητή-
σεις από τις οποίες καλείται να 
περάσει και ο εγχώριος αγροδι-
ατροφικός τοµέας. 

Η Μίχαλ Νίµαν, CEO της Lym  
eega, εταιρεία που δηµιουργεί ε-
πιχειρηµατικές ευκαιρίες σε πα-
γκόσµιο επίπεδο µε έµφαση στην 
καινοτοµία που προσφέρουν ε-
πιχειρήσεις τροφίµων και ποτών 
του Ισραήλ, κατέστησε σαφές, µέ-
σα από παραδείγµατα, πως η συ-
νεργασία µε Start up, γύρω απ’ 
αυτά τα ζητήµατα, δροµολογεί 
πολύτιµες νέες λύσεις. Ανάφερ-
θηκε για παράδειγµα σε ένα µι-
κρό µηχάνηµα, σαν κι αυτό που 
χρησιµοποιείται για τις µηχανές 
του espresso, το οποίο δέχεται ε-
λιές εν είδη κάψουλας (καφέ) και 
προσφέρει φρέσκο ελαιόλαδο για 
την κουζίνα κάθε νοικοκυράς.

Το θέµα µας από δω και µπρος 
είναι, τόνισε η κυρία Νίµαν, «πως 
θα εξασφαλίζουµε τις διατροφικές 
ανάγκες της παγκόσµιας κοινω-
νίας, χωρίς να καταστέφουµε τον 
πλανήτη και χωρίς να σκοτώνου-
µε τα ζώα». Το τελευταίο µάλιστα, 
γέννησε νέα ερωτηµατικά, οδηγώ-
ντας τη σκέψη των παρισταµένων 
στην καµπάνια που έχει δει πρό-
σφατα το φως της δηµοσιότητας 
και στην Ελλάδα, µε τις αφίσες 
που αποτρέπουν την κρεοφαγία. 
Οι Ισραηλινοί ψάχνουν συνεχώς 
για λύσεις, τόνισε η οµιλήτρια, 
για να συµπληρώσει ότι «οι αγο-
ρές στις οποίες απευθύνεσθε δεν 
είναι οι µόνες που υπάρχουν. Α-
ναζητήστε τις. Έχετε το καλύτε-
ρο γιαούρτι, την καλύτερη φέτα, 
ενθαρρύνετε τις Start Up να δου-
λέψουν για σας, κάποιος ψάχνει 
να λύσει το πρόβληµα». 

Στην αρχή, µάλιστα, της οµιλί-
ας της, η κυρία Neeman είχε ανα-
φέρει ότι ιστορικά οι δυσκολίες 

ήταν αυτές που έκαναν τους Ισ-
ραηλινούς να αναζητήσουν νέ-
ες διεξόδους. Ωστόσο και σήµε-
ρα, πρώτα οι νέοι πηγαίνουν για 
αρκετό καιρό στο στρατό, τρίβο-
νται µε τις δυσκολίες, µαθαίνουν 
να ζουν οµαδικά και οργανωµέ-
να, στη συνέχεια πηγαίνουν ό-
λοι σχεδόν υποχρεωτικά για έ-
ναν χρόνο σε χώρες του εξωτε-
ρικού και στη συνέχεια πέφτουν 
µε πάθος στην έρευνα και στην 
τεχνολογία. 

Σ’ αυτές τις αναζητήσεις ανα-
φέρθηκε και ο Ζαφείρης Τρικα-
λινός, της οµώνυµης εταιρείας 
αυγοτάραχου, ο οποίος περιέ-
γραψε πως ένα απλό, παραδο-
σιακό προϊόν της λιµνοθάλασ-
σας του Μεσολογγίου, κατάφε-
ραν µε έρευνα και συνεργασίες 
µε πανεπιστήµια να το κάνουν 
παγκόσµια µπράντα υπεραξίας. 

Τέλος, ο Απόστολος Κλοντζά-
ρης της Bayer Ελλάς µίλησε για 
το Food Chain  και την εκπαίδευ-
ση των παραγωγών, που θα φέρει 
τα πράγµατα στο δρόµο τον οποίο 
χρειάζεται η παγκόσµια αγορά.     

Κάπου μια Start Up ψάχνει
τη λύση στο πρόβλημά σας 

Την αλλαγή στο αγροτικό µοντέλο µέσα από την εκπαίδευση των παραγωγών 
υποσχέθηκε ο Απόστολος Κλοντζάρης της Bayer, ενώ ο Τρικαλινός βρήκε 
το δρόµο της διεθνούς αγοράς στο αυγοτάραχο, µέσα από τη διαρκή έρευνα. 

Ισραήλ
Το πέρασµα του Ισραήλ 
από την αγροτεχνολογία 
στην τεχνολογία τροφίµων 
σηµατοδοτεί νέες 
επιχειρηµατικές ευκαιρίες 
σε παγκόσµιο επίπεδο µε 
έµφαση την καινοτοµία 
και τη σύµπραξη µε τις 
νεοφυείς επιχειρήσεις.

Food Chain 
Στις ανάγκες της παγκόσµιας 
αγοράς ακουµπάει το 
επιχειρηµατικό µοντέλο, 
κατά µήκος στην αλυσίδα 
αξίας, της Bayer, που 
επιδιώκει να φέρει όλο και 
πιο κοντά παραγωγούς, 
µεταποιητές, εµπόρους 
και λιανεµπόριο.

Αυγοτάραχο
Εκεί που η παράδοση 

συναντάει την έρευνα, 
ανοίγει ο δρόµος για τα 

µοναδικά προϊόντα, 
τα οποία εξελίσσονται 
σε παγκόσµια brands  

<25%
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Στους τοµείς που είναι δεκτικοί σε 
αλλαγές και αναδιάρθρωση θα πρέ-
πει να εστιάσει η στρατηγική εξω-
στρέφειας του κλάδου τροφίµων και 
ποτών, µε έµφαση στα 4 προϊόντα 
αιχµής της Ελλάδας, ήτοι τα «πα-
ραδοσιακά» ελαιόλαδα και φρού-
τα, και τα «ανερχόµενα» κρασί και 
γαλακτοκοµικά που απευθύνονται 
σε αναπτυγµένες αγορές και ξεχω-
ρίζουν µε όρους ΠΟΠ.

Αυτό καταδεικνύει η πρόσφατη µε-
λέτη της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής Α-
νάλυσης της Εθνικής Τράπεζας για 
τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις τρο-
φίµων, όπως αυτή παρουσιάστηκε 
στην ηµερίδα Growth in agri-food, 
από την Αναπληρώτρια ∆ιευθύντρια 
Οικονοµικής Ανάλυσης της Εθνικής 
Τράπεζας Τζέση Βουµβάκη. 

Σύµφωνα µε την κα. Βουµβάκη, 
200.000 νέες θέσεις εργασίας, καθώς 
και µια ένεση 12,2 δις ευρώ στην οι-
κονοµία, ως πρόσθετο ετήσιο όφε-
λος θα µπορούσε να συνεισφέρει ο 
αγροδιατροφικός τοµέας στην Ελ-
λάδα, εφόσον προσέγγιζε τα µέσα 
ευρωπαϊκά επίπεδα στον τοµέα της 
τυποποίησης και της επιχειρηµατι-

κής λειτουργίας. Ο αγροδιατροφι-
κός τοµέας, που αποτελεί έναν από 
τους βασικούς πυλώνες της ελληνι-
κής οικονοµίας καλύπτοντας το 13% 
του συνολικού επιχειρηµατικού το-
µέα σε όρους προστιθέµενης αξίας 
και που επιβίωσε την κρίση, διατη-
ρώντας σταθερές της πωλήσεις του 
την στιγµή που άλλοι κλάδοι σηµεί-
ωσαν πτώση 40%, χρήζει κρίσιµων 
µεταρρυθµίσεων σύµφωνα µε την 
µελέτη. Αυτό γιατί παρά το γεγονός 
ότι κατά την τελευταία 20ετία η πα-
γκόσµια ζήτηση για τρόφιµα και πο-
τά αυξήθηκε κατά 160% και οι παγκό-
σµιες εξαγωγές κατά 210%, τα µερί-
δια στις διεθνείς αγορές αγροδια-
τροφής των ελληνικών επιχειρήσε-
ων, υποχώρησαν κατά 18%. 

Την ίδια στιγµή, η παραγωγικό-
τητα της αγροτικής γης στην Ελλά-
δα υστερεί συγκριτικά µε άλλες ευ-
ρωπαϊκές χώρες, ενώ ο µέσος όρος 
αγροτικής εκµετάλλευσης διαµορ-
φώνεται στα 50 στρέµµατα, έναντι 
170 στην ΕΕ. Επιπλέον, τροχοπέ-
δη για την ανάπτυξη της βιοµηχα-
νίας αποτελεί και το χαµηλό ποσο-
στό πωλήσεων τροφίµων µέσω συ-

νεταιρισµών, που για την Ελλάδα 
δεν ξεπερνά το 17%, όταν στις υπό-
λοιπες χώρες της Μεσογείου φτά-
νει το 42%, µε τον ευρωπαϊκό µέσο 
όρο να βρίσκεται στο 39%.

«Υπερνικώντας τις γνωστές και 
πολυσυζητηµένες παθογένειες της 
ελληνικής οικονοµίας να προχωρή-

σουµε µπροστά, δεδοµένου ότι τα πε-
ριθώρια τυποποίησης και διαφορο-
ποίησης των ελληνικών αγροτικών 
προϊόντων είναι µεγάλα και αφήνουν 
σηµαντικό περιθώριο για περαιτέρω 
ανάπτυξη» υποστήριξε σχετικά η Γε-
νική ∆ιευθύντρια Λιανικής της Εθνι-
κής Νέλλη Τζάκου-Λαµπροπούλου.

Επιπλέον 12,2 δις στο ΑΕΠ από πρωτογενή  
Αν η αγροτοδιατροφική βιομηχανία της χώρας προσέγγιζε τα μέσα ευρωπαϊκά επίπεδα θα στήριζε 
200.000 νέες θέσεις εργασίας, με μεγάλο πρόσθετο ετήσιο όφελος για την εθνική οικονομία

Τυποποίηση
Η ελληνική βιοµη-

χανία τροφίµων και 
ποτών δίνει προστιθέ-
µενη αξία της τάξης 
του 40% κ.µ.ό. στην 
αγροτική παραγωγή, 
έναντι περίπου 70% 
στη ∆υτική Ευρώπη

Ελαιόλαδο
Στο ελαιόλαδο, 
οι απαιτούµενες 

αλλαγές αναβάθµι-
σης αφορούν κυρίως 
τον περιορισµό των 
εξαγωγών σε χύµα 

µορφή, οι οποίες 
καλύπτουν το 44% 

των πωλήσεων 
του κλάδου

ΠΟΠ
Έµφαση πρέπει 

να δοθεί στην προ-
ώθηση προϊόντων 
ΠΟΠ, καθώς και 
στην ανάπτυξη 
συνεργειών µε 

κλάδους όπως ο 
τουρισµός για πιο 
αποτελεσµατικό 

branding 
Η ζήτηση στο χώρο των υγιεινών τροφών αυξάνεται συνεχώς 
Η αγροτική οικονοµία αντιµετωπίζει σηµαντικές προκλήσεις, κυρίως λόγω της ταχύτατης ανάπτυξης της τεχνολογίας, των υψηλά παρεχόµενων 
προτύπων των χωρών του ανταγωνισµού και του χαµηλότερου κόστους παραγωγής των προϊόντων τους, υπογράµµισε η Γενική ∆ιευθύντρια 
Λιανικής της Εθνικής Νέλλη Τζάκου-Λαµπροπούλου. «Από την άλλη πλευρά ζούµε σε µια χώρα µε εξαιρετικές κλιµατολογικές συνθήκες – 
µικροκλίµατα, καθώς και υψηλής διατροφικής αξίας και βιοποικιλότητας γεωργικά προϊόντα. Τα µηνύµατα από την παγκόσµια ζήτηση ποιοτικών 
γεωργικών προϊόντων είναι επίσης θετικά, καθώς η ζήτηση στον τοµέα υγιεινών τροφών συνεχώς αυξάνεται», σηµείωσε η ίδια.

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΑΓΡΟ-∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
% ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΕΚΑΤ.€

1997 -2017 : + 5% 
έναντι 160% παγκοσμίως

ΠΗΓΗ: EUROSTAT,FAOSTAT
WORLD BANK, ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΤΕ
(ΚΛΑ∆ΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: «AGRO-FOOD
INDUSTRY (DECEMBER 2015)»
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(εκτάρια/φάρμα)
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(δείκτης Ευρώπη= 100)

*Δείκτης βάσει 
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αγροτικών 
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