
Κάθε δέκα χρόνια 
κι ένα εργοστάσιο      
Ο Βαγγέλης Γαβριήλ έγινε λιπασµατάς 
από σύµπτωση αλλά µε προσήλωση
µετράει τρία εργοστάσια. σελ. 50 
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Η γη και η καλλιέργεια 
σαν το χρηµατιστήριο  
Στον ∆ιόνυσο του Ορχοµενού 
ο Γιάννης Τυµπαλέξης κάνει σπορές 
πράσινων λαχανικών αλά καρτ. σελ. 42

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ 25/10

Σιτάρι σκληρό
Καλαµπόκι
Βαµβάκι
Ελαιόλαδο

222
178

77,07
2,62

01/11

222
178

76,86
2,66

222
178

77,07
2,62

 

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

225
182
84,76
2,93

ΕΝΘΕΤΟ 

Ριγμένοι φέτος οι Μακεδόνες 
από την τιμολόγηση στο βαμβάκι 
Ανατροπές και στους κόλπους των εκκοκκιστών με τον Καραγιώργο να παίρνει κεφάλι 

Ο άναρχος τρόπος των νέων 
φυτεύσεων και το δυναµικό µπάσιµο 
του Ιράν ανησυχεί τους Έλληνες 
παραγωγούς ακτινιδίου. σελ. 44

Προβληµατίζει 
κάτι στα ακτινίδια   

∆υνατότητες ανάπτυξης και της 
εγχώριας βιοµηχανίας κρεάτων, 
προσφέρει η αναζήτηση τουριστών 
για την ντόπια κουζίνα. σελ. 27-30

Επτά στους δέκα 
ψάχνουν γεύσεις  

Οι «∆ρόµοι της Ελιάς» βάζουν 
στο επίκεντρο την αναβάθµιση 
της Κορωνέικης ποικιλίας και της 
Χονδρολιάς Χαλκιδικής. σελ. 38

Στο ελαιόλαδο 
υπάρχει έδαφος 

Επιδοτήσεις µόνο 
σε κατ’ επάγγελµα
Αποκλειστική πρόσβαση των κατ’ 
επάγγελµα αγροτών στις µειωµένες 
επιδοτήσεις της νέας ΚΑΠ συστήνει 
τώρα και η Ευρωπαϊκή ΟΚΕ. σελ. 4

Μπαίνει τάξη 
με απόφαση 
για το γάλα
Προϋποθέσεις ιχνηλασιµότητας που 
θα πιστοποιούν το εγχωρίως παραγό-
µενο γάλα και θα αποτρέπουν τη νο-
θεία, φαίνεται να εξασφαλίζει η νέα υ-
πουργική απόφαση που συνδέει τους 
παραγωγούς µε το Άρτεµις. σελ. 8-9

ΣΙΤΑΡΙ
Κάτι κινείται στις εξαγωγές 
σκληρού, αλλά αντί για το 21 
παίζει αυτές τις µέρες το 19.
Περισσότερα εµπορεύµατα, 
ένθετο σελ. 21-22, 35-36
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ATZENTA

Φαίνεται ότι τελικά δεν εξυπηρετούνται 
όλοι µε την ανάπτυξη. Υπάρχουν 
κάποιοι που προτιµούν η χώρα να 
σέρνεται, οι πολίτες να ταλαιπωρού-
νται και οι αγρότες να ζουν στην α-
νέχεια, µόνο και µόνο για να υπάρ-
χει το κατάλληλο περιβάλλον, ώστε 
εκείνοι να κερδοσκοπούν σε βάρος 
της κοινωνίας.

Ο λόγος και πάλι για τη συντεχνία του 
ΟΣ∆Ε. Έκανε ό,τι έκανε όλα αυτά τα 
χρόνια µε τις δηλώσεις των αγροτών 
και την αφαίµαξη του αγροτικού κό-
σµου, στις ατέλειωτες ουρές υποβο-
λής των αιτήσεων (ενιαίας ενίσχυ-
σης). Τώρα έρχεται εκ νέου να εκ-
µεταλλευτεί την οικονοµική ανέχεια 
των ελαιοκαλλιεργητών και των Ορ-
γανώσεων Ελαιοκοµικών Φορέων, 
µέσα από το γνωστό ως τριετές πρό-
γραµµα των ΟΕΦ 2018-2021. 

Ποιο ήταν το καινούργιο κόλπο µε το ο-
ποίο οι εν λόγω κύριοι προσπάθη-
σαν να διαχειρισθούν σχεδόν καθ’ ο-
λοκληρίαν τα προγράµµατα των ελαι-
οκοµικών φορέων; Μαζί µε τα φιλα-
ράκια τους στον ΟΠΕΚΕΠΕ αύξησαν 
από το 45% στο 90% (του προβλεπό-
µενου προϋπολογισµού) το ύψος της 
εγγυητικής που απαιτείται για να ε-
γκριθούν τα προγράµµατα. Αποτέλε-
σµα; Κανένας συνεταιρισµός να µην 
µπορεί από µόνος του να βρει αυτή 
την εγγυητική. Ούτε και κανένας τε-
χνικός σύµβουλος, πραγµατικός τε-
χνικός σύµβουλος, θα ήταν σε θέση 
να βάλει πλάτη σ’ αυτή την υπόθεση. 
Μόνο η συντεχνία του ΟΣ∆Ε, και µά-
λιστα, µε τα εύκολα χρήµατα που α-
ποσπά τόσα χρόνια από τους αγρό-
τες, προσφέρθηκε και προσφέρεται 
να καλύψει «χρηµατοδοτικά» τις ορ-
γανώσεις, µε το αζηµίωτο βέβαια. 

Πληροφορούµαστε ότι, όπως εξοµολο-
γείται πρόεδρος γνωστής οργάνω-
σης της Κρήτης, η ταρίφα στην καλύ-
τερη περίπτωση είναι 50%-50%. ∆η-
λαδή, τα µισά στον δήθεν σύµβου-
λο που βάζει πλάτη και τ’ άλλα µι-
σά στην οργάνωση για να υλοποιή-
σει ό,τι µπορέσει να υλοποιήσει. Έ-
τσι όµως δεν γίνεται χωριό. Με τις 
αρµόδιες αρχές και τους γενικούς 
να κάνουν τα στραβά µάτια, αυτό 
που µπορούµε να περιµένουµε, λέ-
γεται… σκορποχώρι. Agrenda

EDITORIAL
Μόχλευση 
και λάδωμα  

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,14180

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,49477

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,14403

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,87815

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
128,68200

• Με µηνύµατα στο κινητό προστατεύει η 
Bosch τις καλλιέργειες σελ. 20, 37
• Ώριµα για προκήρυξη πριν το τέλος
του έτους τέσσερα νέα Μέτρα σελ. 18

• Απλώνεται στα Βαλκάνια ο Γαβριήλ µε 
νέο εργοστάσιο στην Καβάλα σελ. 16-17
• Το πολύ ένα δεκαπενθήµερο θα διαρκέσει 
η φετινή καµπάνια στα τεύτλα σελ. 47

• Οι Γάλλοι κτηνοτρόφοι έχουν εστιατόριο 
στους στάβλους τους σελ. 26, 31
• Νέο οινοποιείο ανοίγει η Κίτρους στην 
Πιερία λόγω αυξηµένης ζήτησης σελ. 34

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ FARMINGΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
∆ιατήρησαν τις περσινές τιµές τα ελληνικά ρόδια, παρά τον 
έντονο ανταγωνισµό που δέχθηκαν από την Τουρκία. Μέχρι 
το τέλος του έτους το καλαµπόκι αναµένεται να αυξήσει την 
τιµή του κατά 1 µε 2 λεπτά το κιλό, δεδοµένης και της 
µείωσης των εισαγωγών από τη Βουλγαρία. Στο ελαιόλαδο 
τα πρώτα δείγµατα της νέας περιόδου δείχνουν υψηλές 
οξύτητες, ενώ στο σιτάρι ξεκίνησαν και πάλι οι εξαγωγές.

Σήψη στα εσπεριδοειδή
Οι µύκητες του γένους Φυτόφθορα (είδος 
σήψης καρπών) διατηρούνται στο έδαφος 
µε τη µόλυνση των καρπών των 
εσπεριδοειδών να γίνεται µε τα 
σταγονίδια βροχής, που εκτινάσσουν τα 
σπόρια του µύκητα από την επιφάνεια του 
εδάφους κυρίως στους καρπούς που 
βρίσκονται στις ποδιές των δέντρων. 
Τα µολυσµένα εσπεριδοειδή που δεν 
εµφανίζουν συµπτώµατα µπορεί να 
συγκοµιστούν και να µεταδώσουν τη 
σήψη σε γειτονικούς υγιείς καρπούς 
δηλώνουν οι γεωπόνοι του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Ποιοτικού Ελέγχου Αχαΐας. 

Καλλιεργητικά µέτρα
Οι παραγωγοί πρέπει να κλαδεύουν και 
να υποστηλώνουν τους χαµηλούς 
κλάδους. Συνιστάται να αποµακρύνονται 
τακτικά και να καταστρέφονται οι καρποί 
που πέφτουν στο έδαφος. Επίσης, 
οι γεωπόνοι συνιστούν προσεκτικό 
χειρισµό των καρπών κατά την 
συγκοµιδή, διαλογή, συσκευασία και 
εµπορία, για να µη δηµιουργούνται 
τραυµατισµοί στο φλοιό. Τέλος, 
συνιστάται να προτιµηθούν τα χαλκούχα 
σκευάσµατα γιατί προστατεύουν τους 
καρπούς για µεγαλύτερο χρονικό 
διάστηµα και καταπολεµούν την ίδια 
στιγµή και άλλες ασθένειες.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 03-11-2018
Στα ανατολικά και τα νότια λίγες 
νεφώσεις παροδικά αυξηµένες. 
Στην υπόλοιπη χώρα γενικά 
αίθριος καιρός µε αραιές 
νεφώσεις. Οι άνεµοι θα πνέουν 
στα δυτικά από ανατολικές 
διευθύνσεις ασθενείς και 
στο Αιγαίο τοπικά ισχυροί. 
Θερµοκρασία σε πτώση 
στα ανατολικά.

Κυριακή 04-11-2018
Γενικά αίθριος καιρός µε αραιές 
νεφώσεις που το απόγευµα στα 
δυτικά θα αυξηθούν. Στα 
ανατολικά και τα νότια θα 
σηµειωθούν λίγες νεφώσεις 
παροδικά αυξηµένες. Οι άνεµοι 
θα πνέουν στα δυτικά ασθενείς 
από νοτιοανατολικές 
διευθύνσεις, ενώ στα ανατολικά 
µέτριοι από βόρειες διευθύνσεις. 
Θερµοκρασία σε πτώση κυρίως 
στα δυτικά και τα βόρεια.

∆ευτέρα 05-11-2018
και Τρίτη 06-11-2018
Στα δυτικά νεφώσεις µε 
παροδικές βροχές. Στις 
υπόλοιπες περιοχές θα 
εκδηλωθούν τοπικές νεφώσεις 
µε πιθανότητα σθενών βροχών 
στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Σποράδες και την Εύβοια. Οι 
άνεµοι θα πνέουν στα δυτικά 
από νοτιοανατολικές διευθύνσεις 
και βόρειοι στα ανατολικά 
σχετικά ασθενείς. Θερµοκρασία 
χωρίς αξιόλογη µεταβολή. 

Τετάρτη 07-11-2018
έως και Παρασκευή 
09-11-2018
Κατά διαστήµατα νεφώσεις και 
στα δυτικά, τα κεντρικά και τα 
βόρεια θα σηµειωθούν 
σποραδικές βροχές. Οι άνεµοι 
θα πνέουν στα δυτικά νότιοι 
ασθενείς. Οι θερµοκρασία 
θα σηµειώσει µικρή πτώση.

Γενικά αίθριος 
καιρός µε αραιές 
νεφώσεις. Οι άνεµοι 
θα πνέουν βόρειοι 
4 µε 6 µποφόρ 
και στο Αιγαίο 
τοπικά 7 µποφόρ. 
Θερµοκρασία σε 
µικρή πτώση.
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Αποδέκτη των άµεσων ενισχύσεων 
της ΚΑΠ, µόνο τους κατ’ επάγγελµα 
αγρότες θέλει µετά το 2020 η Ευρω-
παϊκή Οικονοµική και Κοινωνική 
Επιτροπή (ΕΟΚΕ), η οποία απορρί-
πτει λογικές περικοπών στο αγρο-
τικό µπάτζετ και συµβιβάζεται µε δι-
ατήρηση του προϋπολογισµού  της 
ΕΕ στα σηµερινά επίπεδα.

Καθώς οι συζητήσεις για το νέο 
Πολυετές ∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο 
της ΕΕ βρίσκονται στα τελευταία στά-
δια, οι γνωµοδοτήσεις και οι κρι-
τικές αυξάνονται τόσο για αυτό, ό-
σο και για τη νέα Κοινή Αγροτική 
Πολιτική, στην οποία επίσης γίνο-
νται οι τελικές ζυµώσεις, µε τις εν-
δείξεις για το µέλλον της να µαρ-
τυρούν πιο αυστηρά κριτήρια από 
πλευράς Κοµισιόν, προκειµένου 
να εγκριθούν χρηµατοδοτήσεις. 

Στο κλίµα αυτό, η ΕΟΚΕ, το συµ-
βουλευτικό όργανο της ΕΕ που εκ-
προσωπεί τις οργανώσεις εργαζο-
µένων και εργοδοτών και άλλες ο-
µάδες συµφερόντων, ζητά ανοικτά 
σε πρόσφατη έκθεσή της να κατευ-
θυνθούν οι άµεσες ενισχύσεις µό-
νο στους κατ’ επάγγελµα αγρότες, 
καθώς και να διατηρηθεί ο προϋ-

πολογισµός της ΚΑΠ στα σηµερι-
νά της επίπεδα, δηλαδή στο 38% ε-
πί του συνολικού προϋπολογισµού 
της ΕΕ. Μάλιστα, προκειµένου η ΚΑΠ 
να διατηρηθεί στα επίπεδα αυτά, η 
ΕΟΚΕ προτείνει την αύξηση του Πο-
λυτετούς ∆ηµοσιονοµικού Πλαισί-
ου κατά 1,3% επί του ΑΕΠ.

«Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, ο-
ποιαδήποτε µείωση του προϋπο-
λογισµού της ΚΑΠ είναι απαράδε-
κτη», υπογραµµίζει ο Τζον Μπρά-
ιαν, εισηγητής αυτής της γνωµο-
δότησης, «διότι υπονοµεύει τους 
στόχους και τις φιλοδοξίες της πο-
λιτικής της ΚΑΠ και την ανθεκτικό-

τητα της ΕΕ ενόψει µεγάλων προ-
κλήσεων, όπως είναι το Brexit. 
Εξάλλου, δεν πρέπει να λησµο-
νούµε ότι ο προϋπολογισµός της 
ΚAΠ συµβάλλει σηµαντικά στην 
ασφάλεια των θέσεων εργασίας 
και του εισοδήµατος στον αγροτι-
κό τοµέα, αλλά και στην παραγω-
γή περιβαλλοντικών αγαθών, α-
πό τα οποία όλοι επωφελούνται».

Επιπλέον η ΕΟΚΕ υποστηρίζει πως 
η διατήρηση της υφιστάµενης διάρ-
θρωσης της ΚΑΠ µε τους δύο πυλώ-
νες είναι σηµαντική αφού αφενός οι 
πληρωµές του πρώτου πυλώνα υπο-
στηρίζουν τα γεωργικά εισοδήµατα 
και αφετέρου, ο δεύτερος ενισχύει 
την αγροτική ανάπτυξη. «Ωστόσο, 
µόνο οι γνήσιοι αγρότες θα πρέπει 
να λαµβάνουν άµεσες πληρωµές». 
Ακόµα υποστηρίζεται πως η ανανέ-
ωση του αγροτικού πληθυσµού και 
η στήριξη και η στήριξη των νέων 
γεωργών είναι εξίσου σηµαντικές.

∆εδοµένου ότι η χρηµατοδότη-
ση του δεύτερου πυλώνα στηρίζει 
την ανάπτυξη πιο ευπαθών τοµέ-
ων και περιοχών, καθώς εξασφα-
λίζονται και επενδύσεις που επι-
τρέπουν τον εκσυγχρονισµό, την 
εκπαίδευση, αποδοτικότητα των 
πόρων και την καλή µεταχείριση 
των ζώων, η ΕΟΚΕ τάσσεται αντί-
θετη σε οποιεσδήποτε περικοπές 
σε αυτόν τον πυλώνα. «Κάθε µεί-
ωση θα επηρέαζε δυσανάλογα τα 
κράτη µέλη όπου ο δεύτερος πυ-
λώνας αντιπροσωπεύει ένα συ-
γκριτικά µεγαλύτερο µερίδιο της 
συνολικής χρηµατοδότησης της 
ΚΑΠ», υπογραµµίζει ο κ. Μπράιαν.
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Άμεσες ενισχύσεις μόνο 
σε κατ’ επάγγελμα αγρότες
Πήρε θέση επίσημα η Ευρωπαϊκή Οικονομική & Κοινωνική Επιτροπή 

Σε φιλόδοξα σχέδια το πριμ των Νέων  

Μείωση ΚΑΠ
Οποιαδήποτε µείωση του 

προϋπολογισµού της ΚΑΠ είναι 
απαράδεκτη, κατά την άποψη της 

Ευρωπαϊκής Οικονοµικής 
και Κοινωνικής Επιτροπής

Απειλείται η
ενιαία αγορά
Οι νέες προτάσεις επικουρικότητας, 
οι οποίες αποσκοπούν να δώσουν 
µεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη 
µέλη για την επίτευξη 
συγκεκριµένων στόχων δεν 
πρέπει να οδηγήσουν σε 
επανεθνικοποίηση, επιτρέποντας 
έτσι στα κράτη µέλη να 
παρεµποδίσουν την ολοκλήρωση 
της ενιαίας αγοράς, υπογραµµίζει η 
ΕΟΚΕ. Η ΚΑΠ πρέπει επίσης να 
λαµβάνει υπόψη την ποικιλοµορφία 
της ευρωπαϊκής γεωργίας, τη 
γαστρονοµική ποικιλία και τις 
προοπτικές της αγοράς και να 
παρέχει διάφορους τρόπους 
προώθησης της ποιότητας, 
αναφέρει στο σκεπτικό της.

Προαπαιτούµενο για τις χρηµατο-
δοτήσεις της νέας ΚΑΠ είναι στα δι-
αχειριστικά σχέδια των κρατών µε-
λών να υπάρχει ξεκάθαρη µέριµνα 
για την προσέλκυση νέων αγροτών 
µε µέτρα που δεν θα εγκαταλείπο-
νται µετά την είσπραξη του πριµ της 
πρώτης εγκατάστασης. Αυτό κατέ-
στησε σαφές ο αρµόδιος για τη γε-
ωργία κοινοτικός επίτροπος Φιλ Χό-
γκαν σε ένα αγροτικό φόρουµ στο 
Λίµερικ της Ιρλανδίας, τονίζοντας 
πως «τα κράτη µέλη δεν θα λάβουν 
έγκριση των σχεδιασµών τους υπό 

τη µελλοντική ΚΑΠ, και οι αγρότες 
δεν θα πάρουν τα χρήµατά τους, ε-
κτός και αν οι κυβερνήσεις εφαρµό-
σουν ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραµ-
µα σχετικά µε την ενίσχυση των προ-
σπαθειών νέων ανθρώπων που θέ-
λουν να ασχοληθούν µε την πρωτο-
γενή παραγωγή».

Ο ίδιος επανέλαβε πως είναι «απα-
ράδεκτο το γεγονός ότι µόλις το 6% 
των Ευρωπαίων αγροτών έχουν ηλι-
κία κάτω από τα 40 έτη», συµπληρώ-
νοντας πως προτεραιότητα της επερ-
χόµενης ΚΑΠ θα είναι η υποστήριξη 

των νέων αγροτών. Ακόµα αναφέρ-
θηκε στο σχέδιο πρόωρης συνταξιο-
δότησης αγροτών, υποστηρίζοντας 
πως «πάντα θεωρούσα τα 56 έτη µι-
κρή ηλικία για να συνταξιοδοτηθεί 
κανείς, ενώ το σχέδιο δεν έφερε τα 
επιθυµητά αποτελέσµατα. ∆ουλεύ-
ουµε σε ένα σχέδιο  το οποίο θα εί-
ναι πιο λογικό και θα δίνει σε αγρό-
τες ένα µπόνους όταν συνταξιοδο-
τούνται µε την προϋπόθεση ότι θα 
δίνουν την δυνατότητα στους δια-
δόχους τους να ασχοληθούν πιο ε-
νεργά µε την γεωργία».

«Είναι απαράδεκτο µόνο το 6% των αγροτών της ΕΕ να είναι κάτω από 40 
ετών», είπε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Φιλ Χόγκαν σε φόρουµ στην Ιρλανδία. 
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Μια που µπήκαν και µια που «έφυγαν», τα λεφτά της προ-
καταβολής της ενιαίας ενίσχυσης, ύψους 682.648.311,48 
ευρώ από τους λογαριασµούς 536.247 παραγωγών, οι 
οποίοι έχουν οφειλές για το ΟΣ∆Ε, τον ΕΛΓΑ, τις συνε-
ταιριστικές οργανώσεις, τα ασφαλιστικά ταµεία, τις εφο-
ρίες αλλά και τις εµπορικές τράπεζες.

Παρά το γεγονός ότι η εξέλιξη ήταν αναµενόµενη, 
φέτος τα λεφτά που τελικά «έµειναν» στις τσέπες των 
αγροτών είναι πολύ λιγότερα σε σχέση µε άλλες χρο-
νιές (σε πάρα πολλές περιπτώσεις δεν έµεινε ούτε ευ-
ρώ) αφού ο χρόνος από την προηγούµενη σηµαντική 
πληρωµή ενισχύσεων ήταν µεγάλος, µε αποτέλεσµα 
οι υποχρεώσεις – λόγω της αύξησης του κόστους πα-
ραγωγής – να έχουν αυξηθεί.  

Το γεγονός µάλιστα ότι τελικά δεν θεσµοθετήθηκε 
ούτε και αυτή την φορά η αύξηση του ακατάσχετου στα  
15.000 ευρώ (όπως υποσχόταν το προηγούµενο διάστη-
µα η Βάθη) αναµένεται να δηµιουργήσει οικονοµική α-
σφυξία στις τάξεις των παραγωγών αφού η ενιαία ενί-
σχυση που περίµεναν τελικά εξανεµίστηκε. Προβλήµα-
τα προέκυψαν και σε όσους  αντιµετωπίζουν θέµατα τό-
σο µε τους δασικούς χάρτες όσο και µε τα βοσκοτόπια.

Οι ελπίδες των παραγωγών τώρα στρέφονται στα µέ-
σα ∆εκεµβρίου, οπότε και αναµένεται να πιστωθεί από 
τον ΟΠΕΚΕΠΕ το υπόλοιπο 30% της βασικής ενίσχυσης, 
το σύνολο της «πράσινης ενίσχυσης» και της ενίσχυσης 
για τους νέους αγρότες αλλά και ολόκληρο της βασικής 
σε όποιους παραγωγούς το δικαιούµενο ποσό ήταν κά-
τω των 250 ευρώ. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Οργανι-
σµού Πληρωµών ενιαία αίτηση ενίσχυσης για το 2018 
υπέβαλλαν 648.166 παραγωγοί, εκ των οποίων δικαι-
ούχοι βασικής ενίσχυσης είναι 596.180.Κατά τον δια-
σταυρωτικό µηχανογραφικό έλεγχο που πραγµατοποι-
ήθηκε για τη χορήγηση της προκαταβολής της βασικής 
ενίσχυσης έτους 2018, εντοπίστηκαν ευρήµατα που ε-
πηρέασαν µερικά ή ολικά την πληρωµή των δικαιούχων.

Τα ειδικά αυτά ευρήµατα του ΟΠΕΚΕΠΕ αφορούν τα εξής:
1. Γεωργούς (52.737) µε δικαιούµενο ποσό βασικής ενί-

σχυσης µικρότερο των 250 ευρώ. Αν µετά τον υπολογισµό 
των επόµενων πληρωµών, το συνολικό ποσό τους είναι 
πάνω από 250 ευρώ, θα πληρωθούν στην εκκαθάριση.

2. Γεωργούς (73) που δεν πληρούν το κριτήριο του ε-
νεργού γεωργού σύµφωνα µε το άρθρο 9, του Καν (ΕΕ) 
1307/2013. Για τον έλεγχο του κριτηρίου των παραγω-
γών αυτών χρησιµοποιούνται τόσο τα δικαιούµενα ποσά 
των άµεσων ενισχύσεων του 2017, όσο και τα οικονοµι-
κά τους στοιχεία του φορολογικού έτους 2017. Ο εν λό-
γω έλεγχος διενεργείται από την Ανεξάρτητη Αρχή ∆η-
µοσίων Εσόδων (ΑΑ∆Ε) του υπουργείου Οικονοµικών.

3. Γεωργούς (1.787) για τους οποίους εκκρεµεί το απο-
τέλεσµα ελέγχου του κριτηρίου ενεργού γεωργού καθό-
σον δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες εκκαθάρισης φο-
ρολογίας εισοδήµατος από το Υπουργείο Οικονοµικών.

4. Γεωργούς (213) που τα προσωπικά τους στοιχεία, 
όπως δηλώθηκαν στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2018, 
δεν ταυτοποιήθηκαν µε τα στοιχεία από την AA∆Ε του 

Υπουργείου Οικονοµικών.
5. Γεωργούς (2.206) για τους οποίους εκκρεµεί η ολο-

κλήρωση του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων µετα-
βίβασης δικαιωµάτων (προσκόµιση συµπληρωµατικών 
δικαιολογητικών, σύνθετες περιπτώσεις κληρονοµιάς 
κλπ.). Ο συνολικός αριθµός των αιτήσεων µεταβίβασης 
δικαιωµάτων ανήλθε στις 42.155.

6. Γεωργούς (574) που δεν ταυτοποιήθηκαν τα στοι-
χεία του τραπεζικού λογαριασµού που δήλωσαν στην Ε-
νιαία Αίτηση Ενίσχυσης µε το τραπεζικό ίδρυµα.

7. Γεωργούς (3.000) που κρίθηκαν µη δικαιούχοι µε-
τά από ελέγχους που διενήργησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, λόγω µε-
γάλης απόκλισης µεταξύ δηλωθέντων και προσδιορι-
σθέντων στοιχείων.

8. Γεωργούς (5.628) µε µη τεκµηρίωση ιδιοκτησίας 
για το σύνολο ή µέρος των αγροτεµαχίων που δηλώθη-
καν στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2018 σε σχέση µε τα 
στοιχεία που τηρούνται στην ΑΑ∆Ε.

Μόνο στους αγρότες δεν καταλήγουν οι επιδοτήσεις 
λέει ο Συνήγορος του Πολίτη

Οι αγροτικές επιδοτήσεις οφειλετών του δηµοσίου δεν 
φτάνουν στα χέρια των παραγωγών, αναφέρει έκθεση 
του Συνηγόρου του Πολίτη µε τίτλο «Κατασχέσεις τρα-
πεζικών λογαριασµών για οφειλές προς το δηµόσιο», 
που παρουσιάστηκε στις 29 Οκτωβρίου στο Εµπορικό και 
Βιοµηχανικό Επιµελητήριο της Αθήνας στη διάρκεια η-
µερίδας που διοργανώθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή.

Όσον αφορά τις αγροτικές επιδοτήσεις τονίζεται ό-
τι: «παρά την κατηγορηµατική διαβεβαίωση του ενω-
σιακού δικαίου ότι καταβάλλονται στο ακέραιο στους 
δικαιούχους, καταλήγουν σε πλείστες περιπτώσεις να 
µην φθάνουν στα χέρια των αγροτών οφειλετών του 
δηµοσίου, λόγω µη θέσπισης ρητής διάταξης περί ακα-
τάσχετου στην ελληνική νοµοθεσία, και διχογνωµίας 
και µετάθεσης ευθύνης µεταξύ των φορέων, ως προς 
την διαβεβαίωση περί του ακατάσχετου».

∆ιορθώσεις 
ΑΤΑΚ

∆ιορθώσεις 
πρέπει να 

κάνουν οι 5.628 
αγρότες που δεν 

πληρώθηκαν 
σε περιπτώσεις 

αγροτεµαχίων µη 
ταυτοποιηµένων 

λόγω λάθους ή µη 
συµπλήρωσης του 

ΑΤΑΚ

Αποζηµιώσεις 
ΕΛΓΑ

Αποζηµιώσεις 
1.498.151,90 

ευρώ κατέβαλε 
ο ΕΛΓΑ την 1η 
Νοεµβρίου σε 

1.329 παραγω-
γούς για εκκαθά-

ριση ζηµιών 
του 2017

∆ηλώσεις 
παραγωγής 

Ψηφιακά και ως 
15 Ιανουαρίου 
2019 δηλώσεις 
παραγωγής και 
εµπορίας οίνων 

από όλα τα 
οινοποιεία

Μικρά νησιά 
Αιγαίου

Εγκρίθηκε η 
δαπάνη ύψους 

1.050.000 ευρώ 
για Πρόγραµµα 
στήριξης των 

µικρών νησιών 
του Αιγαίου 
για το 2018

Τελευταία βδομάδα του έτους η εξισωτική αποζημίωση
Έως το τέλος του έτους θα έχει πιστωθεί και η εξισωτική αποζηµίωση του 2018 για όλους τους δικαιούχους, 
διαµηνύει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύρος Αραχωβίτης, προαναγγέλλοντας ταυτόχρονα τη 
διεύρυνση των κριτηρίων µε βάση τα οποία θα γίνει η οριοθέτηση των µειονεκτικών περιοχών και των 
περιοχών µε φυσικούς περιορισµούς. Σύµφωνα µε τις πρώτες πληροφορίες, η πληρωµή της εξισωτικής 
αποζηµίωσης 2018, συνολικού ποσού 240 εκατ. ευρώ, υπολογίζεται µετά την εξόφληση της ενιαίας 
ενίσχυσης, την εβδοµάδα 24 µε 28 ∆εκεµβρίου. Όσον αφορά τα κριτήρια για τις µειονεκτικές περιοχές, ο 
υπουργός απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή της ∆ηµοκρατικής Συµπαράταξης, Βασίλη Κεγκέρογλου, 
τόνισε ότι «θα προστεθούν στο χάρτη των µειονεκτικών περιοχών και άλλα δηµοτικά διαµερίσµατα µε 
σηµαντική έκταση βοσκοτόπων καθώς και άλλα δηµοτικά διαµερίσµατα µε παραγωγικότητα µικρότερη του 
100% του εθνικού µέσου όρου» και επεσήµανε ότι «κατά τη διαδικασία οριοθέτησης αφού διαπιστωθούν 
ότι υπάρχουν περιοχές που αντιµετωπίζουν βιοφυσικούς περιορισµούς, διευρύνουµε τα κριτήρια, προκειµένου 
να εξετάσουµε αν οι συγκεκριµένοι περιορισµοί έχουν αρθεί προς όφελος της γεωργικής δραστηριότητας. 
Προχωράµε στην ενσωµάτωση δηµοτικών διαµερισµάτων στο «χάρτη» των µειονεκτικών περιοχών, τα οποία 
διαθέτουν σηµαντική έκταση βοσκοτόπων. Επιπλέον προχωράµε και στην ενσωµάτωση των δηµοτικών 
διαµερισµάτων των νοµών που η παραγωγικότητά τους είναι χαµηλότερη του εθνικού µέσου όρου».
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Στράγγιξαν τη βασική οι κατασχέσεις, 
στην εξόφληση ό,τι μπορεί να σωθεί 
Αν δεν λυθεί το θέμα με το ακατάσχετο ως τα Χριστούγεννα, δεν θα μείνει τίποτα ούτε από τα ρέστα της ενιαίας  
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Μετά τις διορθώσεις 
το Δεκέμβριο, υπόλοιπα 
λόγω δασικών χαρτών
Εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ για τη διασφάλιση των επιδοτήσεων

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Σε επόµενες πληρωµές και µε την 
προϋπόθεση ότι οι παραγωγοί που 
δεν πληρώθηκαν όσον αφορά αγρο-
τεµάχια επιλέξιµες εκτάσεις που ε-
µπλέκονται σε δασικές κατηγορίες 
των κυρωµένων ∆ασικών Χαρτών, 
θα υποβάλλουν αίτηµα εξαγοράς, 
αντίρρησης ή υπαγωγής σε πρό-
δηλο σφάλµα, θα υπολογιστούν 
οι σχετιζόµενες ενισχύσεις τους. 

Αυτό ξεκαθαρίζει εγκύκλιος 
του ΟΠΕΚΕΠΕ, που καλεί τους 
εν λόγω παραγωγούς να προ-
χωρήσουν στην ενεργοποίηση 
των εργαλείων που προβλέπο-
νται στο Εγχειρίδιο του ΥΠΕΝ µε 
τίτλο «∆ασικοί Χάρτες & ΟΠΕΚΕ-
ΠΕ, Εργαλεία για τη διασφάλιση 
των δικαιωµάτων των πολιτών». 

Ειδικότερα, σύµφωνα µε το σχε-
τικό εγχειρίδιο, εφόσον ο παραγω-
γός θέλει να χρησιµοποιήσει και τα 
τρία εργαλεία ή δύο από αυτά µαζί, 
µπορεί να το κάνεις χωρίς περιο-
ρισµό ως την καταληκτική ηµερο-
µηνία των αντιρρήσεων. Σε αυτή 
την περίπτωση, θα εξεταστεί πρώ-
τα η αίτηση πρόδηλου σφάλµα-
τος, εφόσον απορριφθεί το πρό-
δηλο σφάλµα, θα εξεταστεί η α-
ντίρρηση από τις ΕΠΕΑ και αν α-
πορριφθεί και η αντίρρηση, τότε 
θα εξεταστεί το αίτηµα εξαγοράς 
ή έγκρισης επέµβασης.

Σε όλες τις περιπτώσεις η αίτη-
ση αυτή θα εξαιρέσει την έκταση 
από τη µερική κύρωση του χάρ-
τη, θα διασφαλίσει την επιδότηση 
και µε την ολική κύρωση του χάρ-
τη θα βρίσκεται σε νόµιµη αλλαγή 
χρήσης και δεν θα υπάρχει κανέ-
να πρόβληµα για τις επιδοτήσεις.

Όπως σηµειώνεται στην ανακοί-

νωση του Οργανισµού Πληρωµών, 
µε βάση την ενεργοποίηση των ερ-
γαλείων που προβλέπονται στο σχε-
τικό εγχειρίδιο, ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα πα-
ραλαµβάνει σχετικό επικαιροποι-
ηµένο αρχείο πριν από κάθε πλη-
ρωµή από την αρµόδια υπηρεσία 
του ΥΠΕΝ. Για τις εκτάσεις που υ-
φίστανται δικαστικές προσφυγές, 
οι ενδιαφερόµενοι παραγωγοί θα 
πρέπει να προσκοµίσουν στα κα-
τά τόπους Περιφερειακά Γραφεία 
του ΟΠΕΚΕΠΕ προσωρινή διαταγή 
ή απόφαση αναστολής εκτέλεσης 
από το αρµόδιο καθ’ ύλην δικαστή-
ριο, υποδεικνύοντας τη συγκεκρι-
µένη έκταση, προκειµένου να λη-
φθούν υπόψη από τον Οργανισµό.

Ενεργοποίηση εργαλείων
Στις περιπτώσεις, όπου µε το πέ-

ρας της σύνθετης αυτής διοικητι-
κής διαδικασίας, εκδοθεί απορρι-
πτική απόφαση επί των αιτήσεων 
των παραγωγών, θα εφαρµοστούν 
ανάλογα τα όσα ισχύουν για τα α-
χρεωστήτως καταβληθέντα ποσά.

Η ανακοίνωση αυτή θα αποσταλεί 
µε ηλεκτρονικό µήνυµα στις προ-
σωπικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις 
των εµπλεκόµενων παραγωγών, 
στο οποίο θα υποδεικνύονται και 
τα εµπλεκόµενα αγροτεµάχια, κα-
θώς και µε γραπτό µήνυµα στα κι-
νητά τους τηλέφωνα, το οποίο θα 
τους παραπέµπει στην ηλεκτρονι-
κή τους αλληλογραφία, για την α-
ναζήτηση των εν λόγω στοιχείων. 
Για οποιαδήποτε επιπλέον ενηµέ-
ρωση που αφορά την αίτησή τους, 
οι παραγωγοί µπορούν να αποτεί-
νονται στα κατά τόπους ΚΥ∆, καθώς 
και τις περιφερειακές Υπηρεσίες του 
ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ για τα θέµατα ενερ-
γοποίησης των εργαλείων στις κατά 
τόπους δασικές υπηρεσίες.

Στη σειρά 
Πρώτα εξετάζεται 
η αίτηση πρόδηλου 

σφάλµατος, εφόσον 
απορριφθεί θα εξε-
ταστεί η αντίρρηση 
και αν απορριφθεί 
και αυτή τότε θα 

εξεταστεί το αίτηµα 
εξαγοράς ή έγκρισης 

επέµβασης

Την ενίσχυση των 5 ευρώ και στα πεδινά
ζητούν οι Θεσσαλοί προβατοτρόφοι
Μεγαλύτερο ποσό από αυτό των 30 εκατ. ευρώ που ανακοίνωσε ο υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης σε όλους τους αιγοπροβατοτρόφους αποφάσισαν να 
διεκδικήσουν τα µέλη της Οµοσπονδίας Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας. 
Μάλιστα οι κτηνοτρόφοι ζητούν να αυξηθεί το ποσό των de minimis καθώς αν 
τελικά προστεθούν και οι πεδινοί στο µέτρο η ενίσχυση ανά ζώο θα πέσει κατά 
πολύ κάτω από τα 5 ευρώ. Σύµφωνα µε όσα τονίζουν θα πρέπει να δοθεί «το 
De minimis για την απώλεια εισοδήµατος από την πτώση της τιµής 
αιγοπρόβειου γάλακτος σε όλους τους κτηνοτρόφους αυξάνοντας το ποσό».

Η πληρωµή του 70% της βασικής ενίσχυ-
σης πραγµατοποιήθηκε την Παρασκευή 
26 Οκτωβρίου µε πολλούς παραγωγούς 
λόγω δασικών να παρατηρούν περικοπές 
στα χρήµατά τους, µικρές ή µεγάλες. Ποιοι 
είναι όµως όλοι αυτοί που έχουν πρόβλη-
µα; Είναι οι παραγωγοί των οποίων οι ε-
κτάσεις είναι αγροτεµάχια εντός των νέ-
ων αρχικά µερικώς κυρωµένων δασικών 
χαρτών µε χαρακτηρισµό ζώνης «Α∆», 
«∆Α», «∆∆», «Π∆», «ΠΧ», «ΧΑ», «ΧΧ», 
ΑΝ/Α∆, ΑΝ/∆Α, ΑΝ/∆∆, ΑΝ/Π∆, και µπο-
ρούν να τα διαπιστώσουν στους φορείς 
που έχουν υποβάλλει την ΕΑΕ του έτους 
2018. Οι εκτάσεις αυτές έχουν διαφορε-
τική απεικόνιση στο χάρτη καθώς παρου-
σιάζονται µε µπλε χρωµατισµό.

Οι περιοχές στις οποίες έχει γίνει αρ-
χική µερική κύρωση των ∆ασικών Χαρ-
τών είναι οι περιφερειακές ενότητες: Αρ-
καδίας, Αχαΐας, Ευβοίας, Ηλείας, Θεσσα-
λονίκης, Ιωαννίνων, Κοζάνης, Λακωνί-
ας, Λάρισας, Μαγνησίας, Μεσσηνίας, 
Πιερίας, Χαλκιδικής και κάποιες µικρές 
περιοχές για τις περιφερειακές ενότη-
τες της Αργολίδας, της Αττικής, των ∆ω-
δεκανήσων, του Έβρου, του Ηρακλείου, 
της Καβάλας, της Κέρκυρας, των Κυκλά-
δων, της Λέσβου, της Ξάνθης, της Πρέ-
βεζας, της Ροδόπης, της Σάµου, της Φθι-
ώτιδας, της Φλώρινας της Χίου σύµφω-
να µε το https://gis.ktimanet.gr/wms/
forestfinal/default.aspx.

Μια σηµαντική διευκρίνιση που πρέ-
πει να τονιστεί ιδιαίτερα είναι ότι αρχι-
κώς µερικώς κυρωµένος ∆ασικός Χάρ-
της ερµηνεύεται προς το παρόν σε σχέση 
µε τις πληρωµές του ΟΠΕΚΕΠΕ ότι οι πα-
ραγωγοί / δικαιούχοι δικαιωµάτων δύ-
ναται να πληρώνονται για τα συγκεκρι-
µένα αγροτεµάχια αλλά τα ∆ασαρχεία / 
∆ιευθύνσεις ∆ασών δεν έχουν εξετάσει 
ακόµη και σήµερα τα αιτήµατα αντιρρή-
σεων, εξαγοράς και έγκρισης επέµβασης 
που έχουν υποβληθεί.

Για το λόγω αυτό στις παραπάνω περιο-
χές οι περισσότεροι παραγωγοί που είχαν 
προβεί σε αίτηση αντίρρησης πριν την αρ-
χική µερική κύρωση των ∆ασικών Χαρ-
τών πληρώθηκαν κανονικά. Λίγες είναι 
οι περιπτώσεις που οι αντιρρήσεις δεν εν-
σωµατώθηκαν στους αρχικά κυρωµένους 
∆ασικούς Χάρτες που απέστειλαν τα κατά 
τόπους ∆ασαρχεία / ∆ιευθύνσεις ∆ασών 
στον ΟΠΕΚΕΠΕ, µετά την ηµεροµηνία αρ-
χικής µερικής κύρωσής τους που ξεκινάει 
από τις 29/12/2017 για την περιοχή των Ι-
ωαννίνων και καταλήγει στις 21/03/2018 
για την περιοχή της Πρέβεζας. Όλες οι υ-
πόλοιπες περιοχές που προαναφέρθηκαν 
οι αναρτήσεις των αρχικά µερικώς κυρω-
µένων ∆ασικών Χαρτών έγιναν στο µεσο-
διάστηµα. Επίσης πληρώθηκαν κανονικά 
όσες εξαγορές και εγκρίσεις επέµβασης ε-
ξετάστηκαν και ενσωµατώθηκαν στους ∆α-
σικούς Χάρτες καθώς και Πρόδηλα Σφάλ-
µατα που απαντήθηκαν θετικά.

Ποιες όµως είναι οι περιπτώσεις 
που παρουσιάζουν πρόβληµα; 
Ποιοι παραγωγοί θίγονται;

 Παραγωγοί που δεν υπέβαλαν κα-
θόλου αιτήµατα: αντιρρήσεων, εξαγοράς 
και πρόδηλων σφαλµάτων

  Αιτήµατα αντιρρήσεων µετά την κα-
ταληκτική ηµεροµηνία υποβολής

 Παραγωγοί που προσέφυγαν στο 
Συµβούλιο της Επικρατείας – ΣΤΕ

 Αιτήµατα εξαγοράς και έγκρισης ε-
πέµβασης µεταγενέστερα της ενηµέρω-
σης που προσθέτουν στους αρχικά µε-
ρικώς κυρωµένους ∆ασικούς Χάρτες τα 
κατά τόπους ∆ασαρχεία / ∆ιευθύνσεις 
∆ασών µέσω της βάση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

 Πρόδηλα σφάλµατα που έγιναν µε-
ρικώς αποδεκτά ή απορρίφθηκαν

  Πρόδηλα σφάλµατα για επικοιστικά, 
αναδασµούς, διανοµές για τα οποία οι ∆Α-
ΟΚ δεν έχουν αποστείλει την κατάλληλη 
ενηµέρωση στα κατά τόπους ∆ασαρχεία

Τέλος οι παραγωγοί που εµπίπτουν στις 
κατηγορίες ΑΝ/Α∆, ΑΝ/∆Α, ΑΝ/∆∆, ΑΝ/
Π∆, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι είχαν 
ταυτόχρονα και ποινές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ποιοι παραγωγοί δεν διαπίστωσαν 
πρόβληµα στα χρήµατα που 
έλαβαν αν και είχαν αγροτεµάχια 
που χαρακτηρίστηκαν µερικώς ή 
ολικώς ∆ασικά;

Στην κατηγορία αυτή εµπίπτουν οι 
παραγωγοί που είχαν περίσσεια στρεµ-
µάτων έναντι των δικαιωµάτων. Παρά-
δειγµα αν παραγωγός είχε δικαιώµατα 
για 100 στρέµµατα και στην ΕΑΕ 2018 
έχει 120 στρέµµατα µε 20 εξ αυτών να 
χαρακτηρίζονται ∆ασικά, τότε ο συγκε-
κριµένος πληρώθηκε κανονικά καθώς 
είχε περίσσεια στρεµµάτων έναντι των 
δικαιωµάτων.

Τι χάνουν οι παραγωγοί
που δεν πληρώθηκαν;

Οι συγκεκριµένες εκτάσεις-αγροτεµά-
χια ή µέρος αυτών, ουσιαστικά θεωρή-
θηκαν εκτός συστήµατος καθώς ανήκουν 
σύµφωνα µε τους ∆ασικούς Χάρτες σε 
κάποια από τις κατηγορίες µε χαρακτη-
ρισµό ζώνης «Α∆», «∆Α», «∆∆», «Π∆», 
«ΠΧ», «ΧΑ», «ΧΧ», ΑΝ/Α∆, ΑΝ/∆Α, ΑΝ/
∆∆, ΑΝ/Π∆. Συνέπεια των παραπάνω θα 
αποτελέσει και σε δεύτερο χρόνο και η µη 
πληρωµή των συγκεκριµένων εκτάσεων 
για πρασίνισµα, εξισωτική, συνδεδεµέ-
νες και ειδικές ενισχύσεις, γεωργό-Περι-
βαλλοντικά Προγράµµατα όπως η «Βιολο-
γική Καλλιέργεια» και η «Μείωση της Ρύ-
πανσης Νερού».

Πρόβληµα, τέλος, πολύ σηµαντικό 
προκύπτει και στην πολλαπλή συµµόρ-
φωση για όσους ανήκουν στην κατη-
γορία άνω των 100 στρεµµάτων και θα 
πρέπει να τηρούν τα αντίστοιχα ποσοστά 
που αφορούν την κύρια και τις δευτε-
ρεύουσες καλλιέργειες καθώς και την 
αγρανάπαυση ή τα ψυχανθή έναντι του 
συνόλου της ΕΑΕ του 2018.

*ΠΡΩΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, 
ΓΕΩΠΟΝΟΥ-ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΣΤΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑ

Εκτός όσοι δεν υπέβαλαν 
αιτήματα αντιρρήσεων 
ή εξαγοράς επί δασικών

ΤOY ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡ. ∆ΗΜΟΚΑ*ΕΠΙΣΤΟΛΗ
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Η απόφαση για τους ελέγχους στο γάλα

Στο Άρτεμις με ενεργό 
κωδικό εκμετάλλευσης 
στο εξής οι παραγωγοί 

 Οι «αγοραστές» οφείλουν να ενημερώνουν τον ΕΛΓΟ-
Δήμητρα άμεσα για οποιαδήποτε συνεργασία με νέο 
«παραγωγό» που δεν έχει ενεργό κωδικό

 Υποχρεωτικές καθίστανται πλέον οι μηνιαίες δηλώσεις 
παραδόσεων από τους παραγωγούς γάλακτος 

ΤOY  Χ. ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
diamantopoulos@agronews.gr

Τάξη επιχειρεί  να βάλει η Βάθη στις 
διαδικασίες ελέγχου της αλυσίδας 
του γάλακτος µε την Κοινή Υπουρ-
γική Απόφαση των υπουργείων Α-
γροτικής Ανάπτυξης και Οικονοµι-
κών που πρόκειται να δοθεί το επόµε-
νο διάστηµα σε δηµόσια διαβούλευ-
ση προκειµένου οι αρµόδιοι φορείς 
να καταθέσουν τις προτάσεις τους. 

Σύµφωνα µε αυτή, που έχει στη 
διάθεσή της η Agrenda, καθίστανται 
πλέον υποχρεωτικές οι µηνιαίες δη-
λώσεις παραδόσεων (από  τους πα-
ραγωγούς) σε συνδυασµό µε τις ει-
σκοµίσεις από τις επιχειρήσεις γά-
λακτος.  Μάλιστα οι παραγωγοί θα 
υποχρεούνται να διαθέτουν πλέον 
ένα κωδικό εκµετάλλευσης στο σύ-
στηµα αλλιώς δεν θα µπορούν να 
παραδίδουν γάλα. Σε περιπτώσεις 
παραβάσεων τα πρόστιµα αυξάνο-
νται κατά πολύ σε σχέση µε ό,τι συ-
νέβαινε µέχρι σήµερα και πάντα α-
νάλογα µε τον τζίρο της κάθε εται-
ρείας και το είδος της παράβασης.   

Ειδικότερα στο άρθρο 6 της από-
φασης µε θέµα «Μέτρα ελέγχου της 
αγοράς του γάλακτος», που έχει 
στην διάθεσή της η Agrenda όπως 
αυτή έχει διαµορφωθεί πριν τη δι-
αβούλευση, οι υποχρεώσεις «πα-
ραγωγών» και «αγοραστών» γά-
λακτος έχουν ως εξής: «Κάθε πα-
ραγωγός γάλακτος που παραδίδει 
γάλα σε αγοραστές είναι υποχρε-
ωµένος να συµπληρώνει στην ειδι-
κή ψηφιακή εφαρµογή ΑΡΤΕΜΙΣ 
συγκεντρωτική αναλυτική κατάστα-
ση ανά µήνα των παραδόσεων που 
πραγµατοποίησαν το αργότερο µέ-
χρι το τέλος του επόµενου µήνα από 
την παράδοση του γάλακτος, ξεχω-
ριστά για το κάθε είδος γάλακτος. 

Κάθε «πρώτος αγοραστής» γάλα-

Σύµφωνα µε την απόφαση µέρος 
της οποία παρουσιάζει η Agrenda, 
στις περιπτώσεις που γίνεται η 
τεκµηρίωση παραβάσεων στους 
παραγωγούς: 

α) για τη µη έγκαιρη υποβολή 
της Μηνιαίας ∆ήλωσης Παραδό-
σεων γάλακτος από τους παραγω-
γούς επιβάλλεται πρόστιµο 500 
ευρώ συν το 0,1% της αξίας των 
ετήσιων παραδόσεων γάλακτος., 

β) για τη µη ακριβή δήλωση 
στοιχείων Μηνιαίων Παραδόσεων 
γάλακτος από τους παραγωγούς 
επιβάλλεται πρόστιµο 1.500 ευ-
ρώ συν το 0,1% της αξίας των ετή-
σιων παραδόσεων γάλακτος και 

γ) για τη µη τήρηση της Μηνι-
αίας ∆ήλωσης Παραδόσεων Γά-
λακτος για διάστηµα άνω του ε-
ξαµήνου επιβάλλεται πρόστιµο 
2000 ευρώ συν το 0,1% της αξί-
ας των ετήσιων παραδόσεων γά-
λακτος. Όσον αφορά τους µετα-
ποιητές ορίζει ένα µεγαλύτερο 
εύρος προστίµων που σε πρώτη 
φάση µπορούν να φτάσουν τα 
60.000 ευρώ και στην συνέχεια 

αν υπάρξει υπότροπη να πολλα-
πλασιαστούν. Ειδικότερα: 

α) για τη µη έγκαιρη υποβολή 
της Μηνιαίας ∆ήλωσης Παραλα-
βών γάλακτος επιβάλλεται πρό-
στιµο 1000 ευρώ συν 0,1% της 
αξίας των ετήσιων παραδόσεων 
γάλακτος, 

β) για τη µη ακριβή δήλωση 
στοιχείων µηνιαίων παραλαβών 
γάλακτος, ως προς τις ποσότητες, 
την αξία ή την προέλευση αυτού 

Στα 60.000 ευρώ τα πρόστιμα

κτος είναι υποχρεωµένος να συµπλη-
ρώνει στην ειδική ψηφιακή εφαρ-
µογή ΑΡΤΕΜΙΣ συγκεντρωτική ανα-
λυτική κατάσταση ανά µήνα των ει-
σκοµίσεων που πραγµατοποιήθηκαν 
από «παραγωγούς» το αργότερο µέ-
χρι το τέλος του επόµενου µήνα από 
την εισκόµιση του γάλακτος, συµπε-
ριλαµβανοµένων των παραγωγών 
που εκδίδουν τιµολόγιο πώλησης α-
γροτικών προϊόντων, ξεχωριστά για 
το κάθε είδος γάλακτος. 

Στην περίπτωση των νοµικών προ-
σώπων που εκπροσωπούν έναν α-
ριθµό παραγωγών, όπως γαλακτο-
κοµικοί συνεταιρισµοί ή Οργανώ-
σεις Παραγωγών που συγκεντρώ-
νουν το γάλα για λογαριασµό των µε-
λών τους και στη συνέχεια το παραδί-
δουν σε «αγοραστές», την υποχρέω-
ση υποβολής των αναλυτικών κατα-
στάσεων ανά παραγωγό - κτηνοτρό-
φο στον ΕΛΓΟ�∆ήµητρα στις προβλε-
πόµενες προθεσµίες έχουν αυτά τα 
νοµικά πρόσωπα. Οι αναλυτικές αυ-
τές καταστάσεις κοινοποιούνται από 
τα νοµικά πρόσωπα και στους αγο-
ραστές. Για την καταβολή της εισφο-
ράς υπόχρεοι παραµένουν οι «αγο-
ραστές» του γάλακτος που παρακρα-
τούν από τα εν λόγω νοµικά πρόσω-
πα το συνολικό ποσοστό της εισφοράς 
που αναλογεί στους παραγωγούς-µέ-
λη τους και αποδίδουν το σύνολο της 
εκάστοτε οφειλόµενης ειδικής εισφο-
ράς στον ΕΛΓΟ-∆ήµητρα». 

∆ιαβούλευση
Η απόφαση που παρουσιάζει η 
Agrenda θα τεθεί σε διαβού-
λευση λίγων ηµερών αφού 

στόχος του υπουργείου είναι 
να πάρει ΦΕΚ το Νοέµβριο 

Οι κτηνοτρόφοι 
που βλέπουν τις 
τιµές στο γάλα 
να µειώνονται 
ετοιµάζονται 
να αναλάβουν 
πρωτοβουλίες.

Μητρώο
Βάσει των ταυτοποιητικών 
στοιχείων των «παραγωγών» ο 
ΕΛΓΟ-∆ΗΜΗΤΡΑ σύµφωνα µε 
την απόφαση καταχωρεί αυτούς σε 
ειδικό µητρώο και αποδίδει σε κάθε 
έναν από αυτούς έναν µοναδικό
κωδικό αριθµό.

Μεταποίηση 
Για τη µη τήρηση Μηνιαίας 
∆ήλωσης Παραλαβών Γάλακτος 
για διάστηµα άνω του εξαµήνου 
επιβάλλεται πρόστιµο 3.000 
ευρώ συν το 0,3% της αξίας των 
ετήσιων παραδόσεων γάλακτος.

Παραγωγοί
Για τη µη ακριβή δήλωση 
στοιχείων Μηνιαίων 
Παραδόσεων γάλακτος από τους 
παραγωγούς επιβάλλεται 
πρόστιµο 1.500 ευρώ. 
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σε μεταποιητές

Εφαρμογή του
Καποδιστριακού 
λύση για τη Φέτα
Την προέλευση του γάλακτος 
από το οποίο έχει παρασκευα-
στεί η Φέτα, θα µπορεί να ανι-
χνεύει µια νέα εφαρµογή που 
ετοιµάζει το Καποδιστριακό Πα-
νεπιστήµιο Αθηνών. 

Σύµφωνα µε όσα έκανε γνω-
στά στην Agrenda ο πρόεδρος 
της ΕΑΣ Καλαβρύτων, Παύλος 
Σατολιάς, το νέο αυτό εργαλείο 
ιχνηλασιµότητας θα δηµιουργη-
θεί µέσα από το Μέτρο 16 για τη 
Συνεργασία και εκτός του πα-
νεπιστηµίου θα συµµετέχουν 
κτηνοτροφικοί συνεταιρισµοί 
που εµπλέκονται στη παραγω-
γική διαδικασία.

Στην ουσία µε τη νέα αυτή 
τεχνολογία που πρόκειται να 
δηµιουργηθεί και να εφαρµο-
στεί στα ελληνικά τυροκοµεία 
θα µπορεί να γίνεται αντιλη-
πτό κατά πόσο το γάλα που έχει 
χρησιµοποιηθεί για την παρα-
σκευή της ΠΟΠ Φέτας είναι ελ-
ληνικό ή προέρχεται από άλλη 
χώρα η οποία δεν έχει δηλωθεί, 
ώστε να θωρακιστεί η ποιότητα 
του προϊόντος και να φαίνεται 

ποιοι είναι οι αποδέκτες της υ-
περαξίας του.

Το µέτρο 16
Σηµειώνεται ότι το µέτρο 16 

για την Συνεργασία είναι πρό-
γραµµα το οποίο χωρίζεται ου-
σιαστικά σε δύο µέρη και δίνει 
τη δυνατότητα τα διάφορα ερευ-
νητικά προγράµµατα που τρέ-
χουν στα πανεπιστήµια, τα τε-
χνολογικά ιδρύµατα αλλά και 
τα διάφορα ερευνητικά κέντρα 
της χώρας, να γίνουν πραγµα-
τικότητα ή έστω να δοκιµαστεί 
στην πράξη η λειτουργικότητα 
και η καινοτοµία την οποία ε-
πικαλούνται στη θεωρία τους. 

Η χρηµατοδότηση του «πει-
ράµατος» θα αγγίξει συνολικά 
για όλες τις δράσεις και όλα τα 
σκέλη, τα 64.000.000 ευρώ, εί-
ναι δηµόσια δαπάνη και συγ-
χρηµατοδοτείται από το Ευρω-
παϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτι-
κής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.). Μά-
λιστα, η προθεσµία αιτήσεων για 
το πρώτο του σκέλος, πήρε πα-
ράταση έως τις 23 Νοεµβρίου.  

Το µέτρο χωρίζεται, ανάλογα 
µε το πεδίο εφαρµογής της αρ-
χικής ιδέας σε δυο Υποµέτρα, το 
πρώτο (16.1-16.2), το οποίο αφο-
ρά επιχειρησιακά σχέδια για την 
παραγωγικότητα και την βιωσιµό-
τητα της γεωργίας, και το δεύτε-
ρο (16.1-16.5), το οποίο αφορά 
σχέδια, έργα και πρακτικές µε 
φιλοπεριβαλλοντικό χαρακτήρα. 

Μοναδικός κωδικός 

Βάσει των ταυτοποιητικών στοιχείων 
των «παραγωγών» (Ονοµατεπώνυµο, 
∆ιεύθυνση, ΑΦΜ - ∆ΟΥ, κωδικός 
εκµετάλλευσης, τηλέφωνο 
επικοινωνίας) ο ΕΛΓΟ-∆ήµητρα – 
σύµφωνα µε την απόφαση 
καταχωρεί αυτούς σε ειδικό µητρώο 
και αποδίδει σε κάθε έναν από 
αυτούς έναν µοναδικό κωδικό 
αριθµό, ο οποίος γνωστοποιείται 
στους ίδιους τους «παραγωγούς» 
αλλά και στους «αγοραστές» και 
αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για τη 
διεκπεραίωση υποθέσεων σε σχέση 
µε τον ΕΛΓΟ-∆ΗΜΗΤΡΑ. Οι 
«αγοραστές» παραλαµβάνουν γάλα 
µόνο από κτηνοτρόφους που 
διαθέτουν ενεργό κωδικό 
εκµετάλλευσης (EL) µε τον 
αντίστοιχο αριθµό ζώων από τις 
αρµόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες. Οι 
«αγοραστές» οφείλουν να 
ενηµερώνουν τον ΕΛΓΟ-∆ΗΜΗΤΡΑ 
άµεσα για οποιαδήποτε συνεργασία 
µε νέο «παραγωγό» ο οποίος δεν 
διαθέτει κωδικό από τον ΕΛΓΟ 
∆ΗΜΗΤΡΑ και µεριµνούν ώστε να 
προσκοµιστούν σε αυτόν τα 
ταυτοποιητικά στοιχεία αυτού. 

επιβάλλεται πρόστιµο 2000  ευρώ 
συν το 0,2% της αξίας των ετήσι-
ων παραδόσεων γάλακτος, γ) για 
τη µη τήρηση Μηνιαίας ∆ήλωσης 
Παραλαβών Γάλακτος για διάστη-
µα άνω του εξαµήνου επιβάλλε-
ται πρόστιµο 3000 ευρώ συν το 
0,3% της αξίας των ετήσιων παρα-
δόσεων γάλακτος. Το µέγιστο ύ-
ψος των ανωτέρω κυρώσεων, ό-
που δεν αναφέρεται διαφορετι-
κά, ανέρχεται στα 60.000 ευρώ.

Συµβαλλόµενοι
Το νέο εργαλείο θα 

υλοποιηθεί µέσα από το 
Μέτρο 16 και εκτός του 
πανεπιστηµίου θα συµ-

µετέχουν κτηνοτροφικοί 
συνεταιρισµοί

Στον εισαγγελέα 
στρέφονται 
οι Θεσσαλοί 

Εν αναµονή της ψήφισης του 
νέου νόµου για τους 
ελέγχους στο γάλα οι 
κτηνοτρόφοι - που βλέπουν 
το προϊόν τους σχεδόν στα 
αζήτητα - ετοιµάζονται να 
αναλάβουν πρωτοβουλίες και 
µάλιστα δυναµικές. 
Χαρακτηριστική είναι η 
πρόταση της Οµοσπονδίας 
Κτηνοτροφικών Συλλόγων 
της Περιφέρειας Θεσσαλίας 
προς τα µέλη της 
(κτηνοτροφικούς συλλόγους 
της περιοχής) για την 
προσκόµιση στοιχείων και 
ενδείξεων έτσι ώστε να τα 
καταθέσει στον αρµόδιο 
εισαγγελέα «για να 
σταµατήσει η κατρακύλα των 
τιµών από την ανυπαρξία 
ελέγχων στο αιγοπρόβειο», 
όπως αναφέρθηκε στη γενική 
συνέλευση της οργάνωσης 
που πραγµατοποιήθηκε την 
Τρίτη 30 Οκτωβρίου στην 
πόλη της Λάρισας.  Αυτό 
δείχνει ότι παρά το γεγονός 
πως οι επιτελείς της Βάθη 
υπόσχονται ελέγχους και 
µεγαλύτερα πρόστιµα οι 
κτηνοτρόφοι δεν πείθονται 
εύκολα πλέον αφού όλα τα 
προηγούµενα χρόνια 
ελάχιστοι (από την πλευρά 
των εταιρειών) πλήρωσαν για 
τις ατασθαλίες που 
προέκυψαν από τους έστω 
και λιγοστούς ελέγχους. 
Χαρακτηριστικό είναι 
άλλωστε το γεγονός ότι παρά 
τις ανακοινώσεις το τελευταίο 
διάστηµα για παραβάσεις στα 
ισοζύγια, ποτέ δεν 
ανακοινώθηκαν ονόµατα 
εταιρειών ούτε υπήρξε 
περεταίρω ενηµέρωση για 
την τελική έκβαση των 
υποθέσεων. 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

ΜΕΤΡΟ 16 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗ ΦΕΤΑ

ΜΕΤΡΟ 16 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΦΟΡΕΑΣ

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ
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Θρυαλλίδα  
Η υπόθεση branding 
στα αγροτικά προϊόντα 
αλλάζει και το εμπόριο
Εκεί που το ελληνικό ελαιόλαδο συγκέντρωνε τρεις 
επιχειρήσεις τώρα αναπτύσσουν δραστηριότητα τριακόσιες

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Πρωτόγνωρες ανακατατάξεις γνω-
ρίζει χρόνο µε το χρόνο το εµπόριο 
των αγροτικών προϊόντων στη χώ-
ρα µας, γεγονός το οποίο επηρεά-
ζει άµεσα και τη συγκρότηση των α-
γροτικών εκµεταλλεύσεων. 

Το παράδειγµα του ελαιολάδου 
είναι ίσως το πιο αντιπροσωπευτι-
κό της νέας εικόνας που διαµορφώ-
νεται στην αγορά. Εκεί όπου µέχρι 
πριν από µια 8ετία υπήρχαν δύο µε-
γάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις τυπο-

ποίησης, λίγοι έµποροι και άλλοι 2-
3 µεγάλοι συνεταιρισµοί, οι οποίοι 
διέθεταν κατά βάση την παραγωγή 
τους σε χύµα µορφή, κυρίως σε µε-
γάλους ιταλικούς οίκους, αυτά τα 
χρόνια έχουν «ξεφυτρώσει» περισ-
σότερες από 300 επιχειρήσεις που 
τυποποιούν και διακινούν επώνυµο 
προϊόν. Όλοι αυτοί είναι υποχρεω-
µένοι να αγοράσουν πρώτη ύλη, δη-
λαδή ελαιόλαδο και µάλιστα απευ-
θύνονται άµεσα στους καλλιεργητές. 

Σε πολλές περιπτώσεις, µάλιστα, 
έχει ξεκινήσει συστηµατικά µια δια-
δικασία συµβολαιακής γεωργίας, η 
οποία µεταφέρει τεχνογωσία στους 
παραγωγούς και παράλληλα βάζει 
κάποιες προϋποθέσεις για οικονο-
µία κλίµακος στις εισροές. 

Σε καθέ περίπτωση, το ολιγοπώ-
λειο του ελαιολάδου που υπήρχε 

στη χώρα µας για πολλές δεκαετίες 
δείχνει να έχει ραγίσει και απ’ αυτό 
τουλάχιστον, οι καλλιεργητές, ακόµα 
κι αν δεν έχουν φτιάξει τη δική τους 
ετικέτα, δεν µπορεί παρά να βγουν 
κερδισµένοι, τουλάχιστον στο επί-
πεδο των τιµών παραγωγού. 

Οι νέες µικρής κλίµακας επιχειρή-
σεις που δραστηριοποιούνται στον 
τοµέα του branding δεν διαθέτουν 
βέβαια τεράστιο διαπραγµατευτικό 
εκτόπισµα, χαρακτηρίζονται ωστόσο 
από ευελιξία, από δυνατότητα διαφο-
ροποίησης και πρόσθεσης υπεραξί-
ας στο προϊόν, εποµένως, αν βρουν 

µε κάποιο τρόπο -ή-
δη δηµιουργούνται 
κάποιες πλατφόρ-
µες- το δρόµο τους 
προς τις ξένες αγο-
ρές, θα είναι σε θέ-
ση να επιστρέψουν 
κάτι απ’ αυτή την υ-
περαξία και στους 
παραγωγούς. 

Άλλωστε, η ανά-
δειξη τέτοιων πρω-
τοβουλιών δεν περι-
ορίζεται µόνο στον 
τοµέα του ελαιολά-

δου. Ο κλάδος των τυροκοµικών του 
κρασιού, των super foods, του µελιού 
και πολλοί άλλοι, δίνουν καθηµερι-
νά νέα παραδείγµατα ανάπτυξης της 
ιδιωτικής κυρίως πρωτοβουλίες σε 
επιχειρήσεις branding µικρής κλί-
µακας οι οποίες χρειάζονται πρώτη 
ύλη και είναι εκ των πραγµάτων υ-
ποχρεωµένες να καλλιεργήσουν τη 
σχέση τους µε τον παραγωγό. 

Είναι κάτι το οποίο θα επηρεάσει 
καταλυτικά τη διαµόρφωση της α-
γοράς αγροτικών τα επόµενα χρό-
νια, είναι κάτι που θα δώσει διαφο-
ρετική οντότητα στη θέση του παρα-
γωγού, είναι κάτι που θα οδηγήσει 
σε µια νέα εποχή, ανεξάρτητα αν το 
κράτος, ο Αραχωβίτης ή οποιοσδή-
ποτε άλλος από τους ιθύνοντες το 
αντιλαµβάνονται και προσπαθούν 
ή όχι να το διευκολύνουν.   

21-22, 35-36

Ομάδες και 
πιστοποίηση
θα δώσουν 
τιμή στο ρόδι

Σάββατο 3 & Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2018

Με το φθηνό τουρκικό ρόδι που κατέ-
κλυσε την ευρωπαϊκή αγορά - λόγω της 
υποτίµησης της λίρας - είχε να αναµε-
τρηθεί φέτος το ελληνικό προϊόν (κα-
τά βάση της ποικιλίας Wonderful), η 
συγκοµιδή του οποίου ολοκληρώθη-
κε τις προηγούµενες ηµέρες. 

Αν και οι τιµές τελικά παρέµειναν 
σταθερές σε σχέση µε πέρυσι, στα 50-
55 λεπτά το κιλό για την α’ κατηγορία, 
παράγοντες της αγοράς επισηµαίνουν 

στην Agrenda πως τώρα που η ελληνι-
κή καλλιέργεια «έχει βρει το βηµατισµό 
της» θα πρέπει να προχωρήσει στην πι-
στοποίηση αλλά και την οργάνωση σε 
µεγάλα σχήµατα. Μόνο έτσι, εξηγούν, 
θα πέσουν τα κοστολόγια και θα αυξη-
θούν οι τιµές παραγωγού. 

Όσον αφορά τα ρόδια βιολογικής 
καλλιέργειας πουλήθηκαν 5 λεπτά α-
κριβότερα τόσο σαν νωπά όσο και αυ-
τά που οδηγούνται για χυµό.  

Για µεγάλα σχήµατα πάει το ρόδι  
Οι τιµές στα Wonderful α’ κατηγορίας κυµάνθηκαν στα 50-55 λεπτά
Τα βιολογικά πουλήθηκαν 5 λεπτά ακριβότερα από τα συµβατικά 

Α1 |  21

Χ
ρηµατιστηριακά, η αγορά βάµβα-
κος πιέζεται λόγω του ισχυρού δο-
λαρίου, το οποίο έπιασε τα υψη-
λότερα επίπεδα από πέρυσι τον Ι-

ούνιο. Στην αγορά µας σηµειώθηκαν κάποιες 
πωλήσεις κυρίως για µέτριες προς χαµηλές 
ποιότητες στα ίδια επίπεδα µε τις τιµές ∆εκεµ-
βρίου ’18, δηλαδή στα 77 σεντς ανά λίµπρα ή 
1,50 ευρώ το κιλό. Βέβαια, οι τιµές στη φυσική 
αγορά έχουν πιεστεί σηµαντικά ώστε να βγού-
µε ανταγωνιστικοί στην αγορά του Πακιστάν, η 
οποία είναι δραστήρια αυτήν την εποχή. Οι α-
ναλυτές πιστεύουν ότι µόλις περάσει το κύµα 
αυτών των πωλήσεων θα ισορροπήσει ξανά το 
πριµ για τη σοδειά µας σε πιο σωστά επίπεδα. 

 Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, τα µαλα-
κά στάρια κατέγραψαν απώλειες κυρίως λόγω 
του ολοένα ακριβότερου δολαρίου, γεγονός το 
οποίο πιέζει τα περισσότερα εµπορεύµατα. Πα-
ράλληλα, στη Γαλλία η βελτίωση των καιρικών 
συνθηκών, µε βροχοπτώσεις και πτώση θερµο-
κρασίας, είναι ευεργετική για τις καλλιέργειες, 
αλλά φυσικά πιέζει τις τιµές. Στην αγορά µας οι 
έµποροι φορτώνουν για εξαγωγή στα 215 ευ-
ρώ ο τόνος FOB τα υψηλής ποιότητας σιτάρια, 
µε προορισµό την Τυνησία. Ταυτόχρονα διε-
θνείς έµποροι καλύπτουν παλαιότερη πώληση 
στην Τυνησία µε ελληνικό, κίνηση την οποία 
βοηθά η βελτιωµένη ισοτιµία ευρώ- δολαρίου. 

 Σε νέα υψηλά επίπεδα αναµένεται να 
φτάσει το εµπόριο κριθαριού, του οποίου οι 
τιµές στα διεθνή χρηµατιστήρια συνεχίζουν 
να αυξάνονται κατά τη διάρκεια της τρέχου-
σας εµπορικής περιόδου, ως αποτέλεσµα της 
σε σηµαντικό βαθµό µικρότερης σοδειάς που 
είχαν µεγάλες χώρες παραγωγοί, εξαιτίας κυ-
ρίως των κακών καιρικών συνθηκών.

Από το Πακιστάν 
πίεση στο βαμβάκι

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

22/09 24/10 26/10 29/10 31/10

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

355,15
358,59 

363, 86

360,73
361,39

Στρέμματα
Στην χώρα µας καλλιεργούνται 
περίπου 20.000 στρέµµατα µε 

ρόδια, κυρίως Wonderful, ποικιλία 
που κυριαρχεί στη Μεσόγειο

Φεύγουν 
Τα τελευταία χρόνια έχουν 

αποσυρθεί οι µικροί καλλιεργητές 
λόγω κόστους και αυξάνουν 
τα κτήµατά τους οι µεγάλοι  

Χυμός
Η ζήτηση για το χυµό έχει αυξηθεί 

πρόσφατα, γι’ αυτό και η 
καθετοποίηση της παραγωγής 

αποτελεί πλέον µονόδροµο

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

27/9 04/10 11/10 18/10 24/10 01/11

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

230

215

179

189,9

78,55

311,40

853,4

15,98

113,15

84,10

230

215

179

189,9

76,46

340,60

861,4

15,77

113,37

82,59

222

218

179

189,9

76,80

364,60

849,2

15,80

116,55

80,56

222

218

179

186,5

77,92

379,60

879,2

15,60

117,57

83,32

222

220

178

186,5

78,99

380,00

854,2

15,48

117,35

84,00

222

220

178

186,5

76,86

351,70

872,0

14,88

117,22

85,35

ΧΟΙΡΙΝΟ
σεντς/λίµπρα

61,85
67,50

68,60
54,62 54,67

2,662,74
2,70

2,67
2,60 2,64

58,12

Ρόδι 
Ποικιλία Wonderful 
(ευρώ/κιλό) 
Κατηγορία α΄ 0,50 - 0,55

Κατηγορία β΄ 0, 20

Βιολογικά κατηγορία α΄ 0,55 - 0,60

Βιολογικά κατηγορία β΄ 0,22

ΠΗΓΗ: AGRENDA

Τιμές ευρώ ανά κιλό  
Συµβατικά   0,50 – 0,55 

Βιολογικά    0,55-0,60 
ΠΗΓΗ: AGRENDA,

 Κυνηγάει τα 2 λεπτά 
επιπλέον στην τιμή 
του το καλαμπόκι 

 Αδειάζουν σιγά σιγά 
οι αποθήκες με σκληρό 
και τιμή 19- 20 λεπτά

Οι αγορές θέλουν ελαιόλαδο 
µε χαµηλές οξύτητες
Μεγάλη αναµένεται να είναι φέτος η 
ψαλίδα ανάµεσα στα ποιοτικά εξαιρετικά 
παρθένα ελαιόλαδα µε οξύτητες κάτω 
από τις τέσσερις γραµµές και στα 
υπόλοιπα, αφού ο δάκος άφησε το 
στίγµα τους στη φετινή παραγωγή.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Καθυστέρηση
παίζει κι εδώ 
η µητέρα Τερέζα 
Βάρος για την ανάπτυξη και του 
ελαιοκοµικού τοµέα καθίσταται η 
γνωστή συντεχνία του ΟΣ∆Ε, η οποία, 
βλέποντας το εύκολο χρήµα των 
δηλώσεων να τελειώνει, επιχειρεί να 
µεταπηδήσει στα προγράµµατα των 
ΟΕΦ και στις κρατικοδίαιτες λύσεις 
της ψηφιακής γεωργίας. Ήδη έχει 
επιφέρει µια πρώτη ζηµιά στα νέα, υπό 
εξέλιξη, τριετή προγράµµατα των ΟΕΦ, 
καθώς µε τη βοήθεια «βραχιόνων» που 
διαθέτει στον ΟΠΕΚΕΠΕ, έβαλε στο 
χέρι κάποιες αδύναµες οικονοµικά 
οργανώσεις, οι οποίες θα 
υποχρεωθούν να «µοιρασθούν» µε τη 
µηχανοπαρέα τους προϋπολογισµούς 
των προγραµµάτων της νέας 
περιόδου. Το «κουµπί» ήταν αυτή τη 
φορά οι «εγγυητικές επιστολές» που 
αυξήθηκαν από το 45% στο 90% του 
αιτούµενου ποσού, υπόθεση στην 
οποία, εύκολα έδινε λύσεις... η µητέρα 
Τερέζα, κάνοντας στην ουσία 
µόχλευση στο εύκολο χρήµα που 
προσφέρει ο αθέατος ρόλος στο 
έργο του ΟΣ∆Ε.

Το πρότζεκτ των the 
nutlers (ρεπορτάζ 
σελ. 40-41) είναι ένα 
παράδειγµα σωστού 
branding σε συνδυασµό 
µε ελληνική πρώτη ύλη.

Οι νέες 
µικρής 
κλίµακας 
επιχειρή-
σεις στον 
τοµέα του 
branding, 
δεν 
διαθέτουν 
τεράστιο 
εκτόπισµα,  
είναι όµως 
ευέλικτες.
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Ο ευρωπαϊκός αµπελώνας επανέρχεται 
µε µια κανονική παραγωγή το 2018. Τα 
παραπάνω κάνει γνωστά η ΚΕΟΣΟΕ, πα-
ρουσιάζοντας παράλληλα τις εκτιµήσεις 
της για την Ελλάδα, βάσει των στοιχείων 
που προσκόµισε στη Γενική ∆ιεύθυνση 
Γεωργίας. Σύµφωνα µε αυτά η χώρα µας 
κατέχει την ένατη θέση ανάµεσα στα κρά-
τη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον 
αφορά την παραγωγή κρασιού για το 
2018. Πιο αναλυτικά, στα στοιχεία φαί-
νεται πως η παραγωγή οίνου στη χώρα 
µας την τρέχουσα χρονιά αναµένεται να 
ανέρθει στα 2.157.193 εκατόλιτρα. Η συ-
νολική παραγωγή των 28 µελών-κρατών 
της Ένωσης για το 2018 εκτιµάται ότι θα 
φτάσει τα 168,4 εκατοµµύρια εκατόλι-
τρα οίνου, καταγράφοντας µια αύξηση 
της τάξης των 27% σε σχέση µε το 2017.

Πάντως πρώτη στη λίστα έρχεται η Ι-
ταλία µε παραγωγή 48,5 εκατ. εκατόλι-
τρα οίνου, στη δεύτερη θέση βρίσκεται 
η Γαλλία µε 46,1 εκατοµµύρια εκατόλι-
τρα ενώ την πρώτη τριάδα συµπληρώ-
νει η Ισπανία µε συνολική παραγωγή 
41 εκατ. εκατόλιτρων κρασιού. 

Την υποχρεωτική ηλεκτρονική 
καταγραφή όλων των εµπόρων 
ζώντων ζώων της χώρας (τύπου 
Α και Β), µε σκοπό την επαλήθευ-
ση της αποτελεσµατικότητας των 
κτηνιατρικών ελέγχων και τη συµ-
µόρφωση προς τη σχετική κοινο-
τική οδηγία, ορίζει απόφαση του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης, η οποία δηµοσιεύτηκε στο 
ΦΕΚ (4855/B’/2018).

Για το σκοπό αυτό καταρτίζεται 
και τηρείται στη Γενική ∆ιευθύν-
ση Κτηνιατριακής του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης, «Ηλεκτρο-
νικό Μητρώο Εµπόρων Ζώων (Η-
ΜΕΖ)», στο οποίο καταγράφονται 
υποχρεωτικά όλοι οι έµποροι, ε-
ντός δύο µηνών από τη δηµοσίευ-
ση του ΦΕΚ για τους υφιστάµενους 
εγγεγραµµένους και εντός 5 ηµε-
ρών από τη δήλωση έναρξης επαγ-
γέλµατος στην αρµόδια ∆ηµόσια 
Οικονοµική Υπηρεσία (∆ΟΥ) για 
τους νέους. Μετά την παρέλευση 
του εν λόγω χρόνου, απαγορεύε-
ται το εµπόριο ζώων από µη εγκε-
κριµένους εµπόρους και καταχω-
ρηµένους εµπόρους, ενώ στους 
παραβάτες της παρούσας απόφα-
σης επιβάλλονται ποινικές και ∆ι-
οικητικές κυρώσεις. Η απόφαση 
προβλέπει µεταξύ άλλων, τα εξής:

 Καταχώρηση των στοιχείων του 
εµπόρου, του είδους ζώου που ε-
µπορεύεται, του µεταφορέα.

 Κάθε έµπορος διαγράφεται α-
πό το ηλεκτρονικό µητρώο όταν επί 
µία συνεχή τριετία δεν έχει πραγ-
µατοποιήσει καµία εµπορική πρά-
ξη, του έχουν επιβληθεί περισσό-
τερο από δύο φορές κυρώσεις για 
σοβαρές παραβάσεις, λόγω θανά-
του του φυσικού προσώπου ή λύ-
σης του νοµικού προσώπου, χρη-
σιµοποιεί ανύπαρκτο αριθµό κα-
ταχώρησης ή αριθµό καταχώρη-
σης άλλου εµπόρου ή δεν χρη-
σιµοποιεί αριθµό καταχώρησης.

 Εντός 15 ηµερολογιακών η-
µερών από την ηλεκτρονική υπο-
βολή της αίτησης και του φακέ-
λου από τον έµπορο και εφόσον ο 
φάκελος είναι πλήρης, η αρµόδια 
Κτηνιατρική Αρχή της Περιφερει-
ακής Ενότητας στην οποία εδρεύ-
ει η επιχείρηση, εγκρίνει ηλεκτρο-
νικά την αίτηση και η εγγραφή ο-
λοκληρώνεται µε τη αυτόµατη χο-
ρήγηση αριθµού καταχώρησης.

 Η έγκριση ισχύει από την ε-
ποµένη της εκδόσεως και για 3 
χρόνια.

 Η εγγραφή ανανεώνεται κάθε 
τρία έτη µε την εκ νέου ηλεκτρονι-
κή υποβολή των δικαιολογητικών.

Κανονικότητας 
επιστροφή 
στον ευρωπαϊκό 
αμπελώνα

Εμπόριο ζώων μόνο απ’ όσους 
είναι σε ηλεκτρονικό μητρώο 

Η  παραγωγή οίνου 
στην Ελλάδα αναµένεται 

στα 2.157.193 εκατόλιτρα. 

Στα πάνελ της 
πανευρωπαϊκής 
διοργάνωσης (στο 
κέντρο αριστερά 
ο γ.γ. του ΣΠΕΛ, 
Νίκος Κυριακίδης) 
συµµετείχαν οι 
σηµαντικότεροι 
παίκτες των 
λιπασµάτων.

Ο τρόπος µεταφοράς της γνώσης και της τεχνολογίας 
της θρέψης στους αγρότες αποτελεί σηµαντικό ζήτηµα

Μια από τις µεγαλύτερες προκλήσεις που καλείται να αντιµετωπίσει ο κλάδος 
των λιπασµάτων τα επόµενα χρόνια είναι πως θα µεταφέρει τη γνώση και τις 
τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί στον αγρότη. ∆ηλαδή πώς η λίπανση και η 
γνώση που θα εφαρµοστούν θα επιφέρουν τα µέγιστα αποτελέσµατα στην αύξηση 
της παραγωγής και της ποιότητας αγροτικών προϊόντων. Οι εν λόγω διαπιστώσεις 
αποτέλεσαν κοινό τόπο στην 32η πανευρωπαϊκή διοργάνωση του κλάδου 
λιπασµάτων που πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα στις 24 -26 Οκτωβρίου 2018, 
από την Argus Europe που υποστηρίχτηκε και από το Σύνδεσµο Παραγωγών και 
Εµπόρων Λιπασµάτων. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων κύριο εργαλείο 
αναδείχτηκε η γνώση που επενδύεται ανά στρέµµα, δηλαδή το πως οι σύγχρονες 
γεωργικές πρακτικές στη διαχείριση θρεπτικών στοιχείων θα συνδυαστούν µε τις 
τοπικές καλλιέργειες, τις εδαφοκλιµατικές συνθήκες, τις ανάγκες της αγοράς και 
περιβαλλοντικές προκλήσεις για τη µεγιστοποίηση της αξίας της παραγωγής. Εκ 
µέρους του ΣΠΕΛ, η Γενική ∆ιευθύντρια, ∆ρ. Φ. Γιαννακοπούλου, παρουσίασε τα 
συγκριτικά πλεονεκτήµατα της ελληνικής γεωργίας και πως ο κλάδος λιπασµάτων 
µπορεί να συµβάλει στην παραγωγή προϊόντων ταυτότητας και ποιότητας.

Αναστολή
Η έγκριση καταχώ-
ρησης του εµπόρου 
αναστέλλεται, µε 

απόφαση του Προϊστα-
µένου της αρµόδιας 
κτηνιατρικής αρχής, 
όταν η εγκατάσταση 

τελεί υπό απαγόρευση 
ή περιορισµό για 

υγειονοµικούς λόγους



ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Ανακατατάξεις εις βάθος καταγράφο-
νται φέτος στον τρόπο µε τον οποίο 
λειτουργεί και αναπτύσσεται η αγο-
ρά στο βαµβάκι, εξέλιξη η οποία επη-
ρεάζει άµεσα τη δουλειά των συντελε-
στών της συγκεκριµένης αγοράς (καλ-
λιεργητές και εκκοκκιστές), φέρνοντας 
µάλιστα σε πολύ δύσκολη θέση όσους 
δεν αντιλαµβάνονται το νέο πλαίσιο.

Επί της ουσίας πρόκειται για την στρο-
φή του κλάδου στο ποιοτικό προϊόν, κά-
τι που έρχεται ως αποτέλεσµα, της «α-
δρανοποίησης» της αγοράς της Τουρ-
κίας, του κενού που δηµιουργεί ο εµπο-
ρικός πόλεµος ΗΠΑ - Κίνας και της εν 
γένει αναζήτησης νέων πιο ώριµων α-
γορών για το ελληνικό βαµβάκι. Έτσι, 
παρ’ ότι δεν έχουν τεθεί σε πλήρη και 
αυστηρή λειτουργία οι διαδικασίες α-
κριβούς αξιολόγησης των εισκοµίσεων 
συσπόρου βάµβακος και ταξινόµησης 
του εκκοκκισµένου, εν τούτοις, ο νέος 
προσανατολισµός ως αποτέλεσµα των 
νέων συνθηκών στη διεθνή αγορά υ-
παγορεύει την µετάβαση βήµα – βήµα 
προς αυτή την κατεύθυνση. 

Το πόσο γρήγορα θα εξελιχθούν τα 
πράγµατα θα εξαρτηθεί από πολλά, προς 
το παρόν ωστόσο, οι νέες συνθήκες επη-
ρεάζουν άµεσα  τόσο τη διαµόρφωση των 
τιµών παραγωγού, όσο και τα µερίδια α-
γοράς των εκκοκκιστικών επιχειρήσεων. 
Αναφέρεται για παράδειγµα ότι οι Α-
φοί Καραγιώργου που αυτό το φθινό-
πωρο βγήκαν αποφασιστικά στην α-
γορά, δίνοντας εξ αρχής τα 50 λεπτά 
προκαταβολή και προοπτική φιξαρί-
σµατος µέχρι το τέλος Νοεµβρίου, κα-
τάφεραν να συγκεντρώσουν τις µεγα-
λύτερες ποσότητες από τα καλά προ-

βροχικά βαµβάκια, κυρίως της Θεσ-
σαλίας, υποχρεώνοντας τον ανταγω-
νισµό που το... σκέφτονταν να µείνει 
µε τις δεύτερες ποιότητες και να µην 
µπορεί σήµερα, ακόµα κι αν το ήθελε, 
να βελτιώσει τις προσφορές του. Αυτό 
που δείχνει καθαρό στις τάξεις των εκ-
κοκκιστών είναι ότι όποιος δεν αισθά-
νεται βέβαιος για τις ποιότητες που ει-
σκοµίζει δεν µπορεί να είναι καθόλου 
σίγουρος ότι θα βρει τρόπο διάθεσης 
του εκκοκκισµού, όπως συνέβαινε τα 
προηγούµενα χρόνια µε την Τουρκία. 

Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο γί-
νεται αυτό τον καιρό, παρ’ ότι έχει και 
θετικά στοιχεία δεν ικανοποιεί προς το 
παρόν τις προσδοκίες των παραγωγών, 
οι οποίοι µέχρι το καλοκαίρι, δηλαδή 
πριν τη συγκοµιδή, έπαιρναν µηνύµα-
τα για 55 και 60 λεπτά το κιλό. Στο τι 
στράβωσε, εκτός από την εικόνα των 
διεθνών χρηµατιστηριακών αγορών, 
θα πρέπει να αναζητηθεί ίσως και στην 

καλή εικόνα αποδόσεων που παρου-
σιάζουν οι εγχώριες εκµεταλλεύσεις. 

Βλέποντας αυτές τις αποδόσεις πολ-
λοί εκκοκκιστές προτίµησαν να παί-
ξουν µε τη «σκληρή γραµµή» σε ό,τι 
αφορά στις τιµές παραγωγού, πολι-
τική η οποία, θολώνει πολύ την και-
νούργια εικόνα που επιχειρείται για 
το ελληνικό βαµβάκι.

 Ιδιαίτερα ζηµιωµένοι απ’ αυτή την τι-
µολογιακή πολιτική δείχνουν να είναι 
οι Μακεδόνες, όπου, ως γνωστόν και οι 
ποιότητες δεν βγαίνουν µε την ίδια ευ-
κολία που βγαίνουν στη Θεσσαλία και 
νοτιότερα αλλά και ο ανταγωνισµός µε-
ταξύ των εκκοκκιστών είναι µικρότερος. 
Χαρακτηριστικές είναι οι παρατηρήσεις 
καλλιεργητή από το Άδενδρο Χαλκιδό-
νας (Θεσσαλονίκη), ο οποίος βλέπει το 
σύνολο των εκκοκκιστικών επιχειρήσε-
ων να τιµολογεί αρκετά χαµηλότερα 2-
3 λεπτά, απ΄ό,τι στη Θεσσαλία, ακόµα 
και για καλές ποιότητες. 
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ΧΡΗΣΗ

Έμεινε πίσω η τιμή στη Μακεδονία
 Μεγάλες ανακατατάξεις φέτος στην αγορά του βάμβακος, με το κυνήγι της ποιότητας 

να φέρνει σε πλεονεκτική θέση τα εκκοκκιστήρια που τόλμησαν νωρίς καλύτερη τιμή  

Προοπτική
Οι Αφοί Καραγιώργου 

αυτό το φθινόπωρο 
βγήκαν αποφασιστικά 
στην αγορά, δίνοντας 

50 λεπτά προκαταβολή 
και προοπτική 

φιξαρίσµατος µέχρι 
το τέλος Νοεµβρίου

Μακεδόνες 
Ιδιαίτερα ζηµιωµένοι 
απ’ την τιµολογιακή 

πολιτική που 
ακολουθούν κάποιοι 

εκκοκκιστές βγαίνουν 
οι Μακεδόνες, αφού 
εκεί οι ποιότητες δεν 
βγαίνουν µε την ίδια 

ευκολία της Θεσσαλίας

Επιχειρείται στροφή του 
κλάδου στο ποιοτικό προϊόν 
ως αποτέλεσµα, 
της «αδρανοποίησης» 
της Τουρκίας.

Παραγωγή στον
«Τρίτο» Κόσµο,
κατανάλωση 
στον «Πρώτο»

Το δίκαιο εµπόριο (fairtrade) 
στο βαµβάκι δεν είναι 
φιλανθρωπία αλλά καλή 
επιχειρηµατικότητα κι αυτό 
διεφάνη στο πρόσφατο 
συνέδριο για την Αειφορία 
στην Κλωστοϋφαντουργία 
που διοργανώθηκε στο 
Μιλάνο, µε τη βιοµηχανία 
µόδας να στοιχίζεται σε αυτή 
την κατεύθυνση. Ενδεικτική 
ήταν η αναφορά της Κίσα 
Νίλσεν, της νορβηγικής 
αλυσίδας ανδρικών ρούχων 
Dressman, που περιέγραψε 
τη στρατηγική για χαµηλό 
κόστος σε µεγάλες ποσότητες 
και την εµπειρία δύο χρόνων 
που η εταιρεία εµπορεύεται 
βαµβάκι µε όρους δίκαιου 
εµπορίου. «Με βάση τις 
σηµερινές πωλήσεις, είµαστε 
η µεγαλύτερη εταιρεία µόδας 
στον κόσµο που χρησιµοποιεί 
πιστοποιηµένο βαµβάκι 
δίκαιου εµπορίου. Όµως, 
ταυτόχρονα, αναγνωρίζουµε 
ότι σε παγκόσµια κλίµακα 
είµαστε µικροί και 
προκειµένου να 
δηµιουργήσουµε αντίκτυπο 
στους βαµβακοπαραγωγούς, 
περισσότερες και 
µεγαλύτερες φίρµες 
χρειάζεται να 
συστρατευθούν.»  Η ΜΚΟ για 
το Εµπόριο 
Κλωστοϋφαντουργίας 
δηµοσίευσε και έκθεση στην 
οποία καταγράφεται 10% 
αύξηση στην παραγωγή 
οργανικής κλωστικής ίνας το 
2016/17 (117.525 τόνοι). Οι 
µεγαλύτεροι όγκοι 
προέρχονται από Ινδία, Κίνα, 
Τουρκία, Κιργιστάν. 
Το ποσοστό, εντούτοις, που 
αντιπροσωπεύει το οργανικό 
στην παγκόσµια παραγωγή 
βάµβακος είναι λιγότερο από 
1%. Πάντως, ο 
προβληµατισµός που 
υφίσταται αφορά τον τρόπο 
καθορισµού της τιµής καθώς 
και το εάν µέρος της 
υπεραξίας που δηµιουργείται 
επιστρέφει στον παραγωγό. 

Agrenda12 Σάββατο 3 & Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2018 ΡΕΠΟΡΤΑΖ. EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ





Ευάλωτες τώρα
οι αγγουριές 
Τα κάτω φύλλα μάχονται με τις 
εξανθήσεις του περονόσπορου

ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Ευαίσθητες στις ασθένειες λό-
γω των βροχοπτώσεων των τε-
λευταίων ηµερών εµφανίζο-
νται οι αγγουριές θερµοκηπί-
ου στους νοµούς Μαγνησίας, 
Καρδίτσας, Τρικάλων και Λά-
ρισας, σύµφωνα µε τις προει-
δοποιήσεις που εξέδωσαν οι 
γεωπόνοι από το Περιφερεια-
κό Κέντρο Προστασίας Φυτών, 
Ποιοτικού και Φυτοϋγειονοµι-
κού Ελέγχου Βόλου. 

Συγκεκριµένα, διαπιστώθη-
κε η εµφάνιση του περονόσπο-
ρου στις καλλιέργειες µε αγ-
γουριές θερµοκηπίου µε εµφα-
νή συµπτώµατα στην πάνω ε-

πιφάνεια των φύλλων όπου η 
ασθένεια δηµιουργεί στρογγυ-
λές ή γωνιώδεις κίτρινες κηλί-
δες και στην κάτω επιφάνεια 
του φύλλου όπου σχηµατίζο-
νται υπόλευκες εξανθήσεις. 

Σύµφωνα µε τους γεωπό-
νους, καθοριστικός παράγο-
ντας για την ανάπτυξη και τη 
µετάδοση της ασθένειας εί-
ναι η υγρασία και ο χρόνος 

διαβροχής των φύλλων. ∆ύο 
µε έξι ώρες δρόσου είναι αρ-
κετές για την πραγµατοποί-
ηση της µόλυνσης. Η ασθέ-
νεια ευνοείται από υγρό και-
ρό µε θερµοκρασίες από 15 έ-
ως 25 βαθµούς Κελσίου (άρι-
στη 16ο-22ο C). 

Οι τρόποι καταπολέµησης 
της ασθένειας του περονό-
σπορου είναι η αποµάκρυνση 
από τα φυτά των προσβεβλη-
µένων από τον περονόσπορο 
φύλλων και ψεκασµός των 
φυτών µόλις εµφανισθούν 
τα πρώτα συµπτώµατα. 

Ο καιρός όµως ευνοεί και 
την ανάπτυξη του εντόµου θρί-
πα στις αγγουριές θερµοκηπί-
ου. Οι θρίπες έρπονται ανά-

µεσα στον κάλυκα και στον 
καρπό καταστρέφοντας την 
υφή. Η ζηµιά σε ένα νεαρό 
καρπό µπορεί να διαταράξει 
την ανάπτυξή του, πράγµα το 
οποίο οδηγεί σε µια σοβαρή 
µείωση της ποιότητας του τε-
λικού προϊόντος και είναι φο-
ρέας ιώσεων. 

Για τους βιοκαλλιεργητές 
συνιστάται τοποθέτηση των 
αρπακτικών εντόµων των 
θριπών, όπως phytoseiulus 
persimilis, amblyseius cucumeris, 
amblyseius barkeri, orius 
insidiosus, κ.α. Για τους πα-
ραγωγούς συµβατικής γεωρ-
γίας συνιστάται ψεκασµός µε 
κατάλληλα εγκεκριµένα φυ-
τοπροστατευτικά σκευάσµατα.

Αλευρώδης και Tuta Absoluta χτυπούν την υπαίθρια ντοµάτα
Αναγκαίες είναι ακόµη οι επεµβάσεις στις καλλιέργειες υπαίθριας ντοµάτας 
τονίζουν οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών και 
Ποιοτικού Ελέγχου Βόλου καθώς η πτήση του εντόµου Tuta Absoluta στο 
δίκτυο φεροµονικών παγίδων συνεχίζεται. Οι πληθυσµοί του εντόµου στις 
καλλιέργειες είναι ανησυχητικά υψηλοί και παρατηρούνται προσβολές στα 
φύλλα και στους καρπούς των φυτών. Σε αυτήν τη περίπτωση οι ειδικοί 

προτείνουν στους καλλιεργητές επεµβάσεις µε εγκεκριµένα σκευάσµατα για την 
καταπολέµηση του εντόµου. Την ίδια ώρα, υψηλοί είναι και οι πληθυσµοί του 
αλευρώδη στις υπαίθριες καλλιέργειες µε ντοµάτες. Στις συστάσεις των γεωπόνων 
σχετικά µε την πρόληψη της προσβολής από αλευρώδεις περιλαµβάνεται η τήρηση 
καθαριότητας του εδάφους, η καταστροφή των ζιζανίων, η αποµάκρυνση φυτικών 
υπολειµµάτων της προηγούµενης καλλιέργειας και ο κατάλληλος ψεκασµός.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΟΦΟΣ

Θρίπας
Η ζηµιά στον νεαρό 

καρπό οδηγεί σε 
σηµαντική µείωση της 

ποιότητας του προϊόντος

Κυκλοκόνιο στην ελιά
Τους µίσχους των φύλλων, τους ποδίσκους των καρπών 
και σπανιότερα τους καρπούς προσβάλλει  το κυκλοκόνιο 
στην ελιά, σύµφωνα µε το Περιφερειακό Κέντρο 
Προστασίας Φυτών Βόλου.  Ο µύκητας, που αυτή την 
εποχή επηρεάζει ιδιαίτερα τα φύλλα, εµφανίζεται κυρίως 
στην επάνω επιφάνεια, προκαλώντας σε αυτά εµφανείς 
ασθένειες ειδικά στον βροχερό και υγρό καιρό, µε την 
ένταση της ασθένειας να επηρεάζεται όχι µόνο από το 
ύψος και τις ηµέρες βροχής, άλλα και από την πολύ 
υψηλή υγρασία. Οι προσβολές πραγµατοποιούνται το 
χειµώνα µε θερµοκρασίες 3-5οC. Οι γεωπόνοι συστήνουν 
αραίωµα του φυλλώµατος στα πυκνά δέντρα για καλύτερο 
αερισµό και φθινοπωρινό ψεκασµό.

Σκευάσµατα
ΑΛΦΑ: Trimanoc-R 75 WG, Cuprofix
ARYSTA: Syllit 544SC
BASF: Insignia 20 WG
BAYER: Flint 50WG
HELLAFARM: Κουπρόλ  50 WP
SYNGENTA: Score 25 EC
VIORYL: Υδροξείδιο του χαλκού Βιορύλ 50WP

Περονόσπορος 
στη ντοµάτα θερµοκηπίου
Μετά τις βροχοπτώσεις των τελευταίων ηµερών την 
εµφάνισή του έκανε ο περονόσπορος στις 
καλλιέργειες µε ντοµάτα θερµοκηπίου στους νοµούς 
Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Φθιώτιδας και στα 
Σερβωτά Τρικάλων. Σύµφωνα µε τους γεωπόνους 
του Βόλου ο παθογόνος µύκητας αρχίζει τον 
σχηµατισµό εξανθήσεων όταν επικρατούν χαµηλές 
θερµοκρασίες και υψηλή υγρασία (υγρασία 80-95% 
µε θερµοκρασίες 6-26oC, µε άριστη 18-22οC).  Οι 
γεωπόνοι συµβουλεύουν τους παραγωγούς που θα 
διαπιστώσουν συµπτώµατα προσβολών να 
προστατεύσουν την καλλιέργειά τους µε ψεκασµούς 
κάλυψης, µε κατάλληλα και εκλεκτικά για τον 
περονόσπορο σκευάσµατα καθώς και να 
επαναλάβουν τον ψεκασµό µετά από 8 ηµέρες.

Σκευάσµατα
ΑΛΦΑ: VALBON WG
ARYSTA: Proxanil DUO
BASF: Orvego 30/22,5 SC
BAYER: Aliette 80WG
HELLAFARM: Κουπρόλ  50 WP
SIPCAM: Clortosip 50SC
SYNGENTA: Revus 25SC
VIORYL: Mancozeb  Βιορύλ 80WP

Σηµείωση 
Για το βακτηριακό έλκος στα πυρηνόκαρπα 
σηµειώνεται ότι το σωστό σκεύασµα από την 
εταιρεία Bayer είναι το  Copperfield 20WG και όχι 
αυτό που εκ παραδροµής δηµοσιεύτηκε στο 
προηγούµενο φύλλο (676).

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΤΗΣ   ΑΛΙΚΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑ
chouliara@agronews.gr

Mια χώρα που δεν αναµενόταν τείνει χεί-
ρα βοηθείας στους Αµερικανούς αγρό-
τες, των οποίων οι πωλήσεις σόγιας έ-
χουν σηµειώσει πτώση εν µέσω της ε-
πιβολής δασµών, το Ιράν. Οι εισαγωγές 
σόγιας της Ισλαµικής ∆ηµοκρατίας του 
Ιράν από τις ΗΠΑ έχουν εκτοξευθεί αυ-
τό το φθινόπωρο, πριν τις επικείµενες 
κυρώσεις που αναµένεται να ανακοινώ-
σει ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραµπ. Περί-

που 335.000 τόνοι έχουν περάσει από 
τους τερµατικούς σταθµούς του ποτα-
µού Μισσισσιππή από τη στιγµή που ξε-
κίνησε το έτος προώθησης της σοδειάς 
τον Σεπτέµβριο, σύµφωνα µε τα στοι-
χεία του USDA – πάνω από το µηδέν, ό-
που βρισκόταν την ίδια χρονική περίο-
δο πέρυσι και παραπάνω από τις ποσό-
τητες που διοχετεύονται στις περισσότε-
ρες ευρωπαϊκές χώρες.

Οι αποστολές σε αυτό τον ασυνήθι-
στο προορισµό αντικατοπτρίζουν µια 
πολύπλευρη ιστορία. Η Κίνα, ο µεγαλύ-
τερος εισαγωγέας σόγιας, αύξησε ση-
µαντικά τον Ιούλιο τους δασµούς στις 
εισαγωγές από τις ΗΠΑ, σε απάντηση 
των αµερικανικών δασµών στα δικά της 
προϊόντα, µε τις τιµές της σόγιας να έ-
χουν υποχωρήσει κατά 20% στο Σικά-
γο. Εισαγωγείς στους οποίους συµπε-
ριλαµβάνονται το Μεξικό, η Ισπανία, η 
Αίγυπτος, η Ταϋλάνδη και το Ιράν εκ-
µεταλλεύτηκαν τη χαµηλή τιµή της α-
µερικανικής σόγιας.

Ο ρόλος της πολιτικής 
Το Ιράν έχει ξεκινήσει να δηµιουρ-

γεί απόθεµα σε βασικές τροφές όπως 
το καλαµπόκι και η σόγια προκειµένου 
«να µην αντιµετωπίσει καµµία έλλει-
ψη σε στρατηγικά εµπορεύµατα», µε-
τέφερε στους Financial Times o Mani 
Jamshidi, ένας ειδικός της βιοµηχανί-
ας τροφίµων στην Τεχεράνη.

Ο Akbar Sebghati, γραµµατέας της 
ιρανικής ένωσης της βιοµηχανίας ε-
ξαγωγής ελαιούχων σπόρων, έκανε 
γνωστό ότι η αµερικανική σόγια στοι-
χίζει τώρα στους εισαγωγείς 50 ευρώ 
λιγότερα ανά τόνο απ’ ό,τι η σόγια α-
πό τη Νότια Αµερική – που αποτελεί 
την άλλη πηγή του παγκόσµιου εφο-
διασµού. «Αγοράζουµε το εµπόρευµα 
από έναν παραγωγό που είναι φθηνό-
τερος. ∆εν έχει σηµασία το ότι αυτός ο 
παραγωγός είναι οι ΗΠΑ, θα µπορού-
σε να είναι κάποια άλλη χώρα. ∆εν έ-
χει να κάνει µε την πολιτική» υποστή-
ριξε ο ίδιος.

Το Ιράν είναι ένας µικρός αλλά ανα-
πτυσσόµενος παίκτης στις διεθνείς α-
γορές σιτηρών. Εκτιµάται ότι οι εισα-
γωγές του σε σόγια έφτασαν τους 2.6 
εκατοµµύρια τόνους. 

ΠΗΓΗ: GREGORY MEYER, 
MONAVAR KHALAJ-FINANCIAL TIMES 

Στρατηγικά 
αποθέματα σόγιας 
χτίζει το Ιράν
Αναπάντεχο σύμμαχο βρήκε η γεωργία των ΗΠΑ

Αναπτυσσόµενος παίχτης
Το Ιράν είναι ένας µικρός αλλά 
αναπτυσσόµενος παίκτης στις 
διεθνείς αγορές σιτηρών. Oι 

εισαγωγές του σε σόγια έφτα-
σαν τους 2.6 εκατ. τόνους



ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Σε λειτουργία είναι πλέον ο τρίτος εµπορι-
κός πόλος της εταιρείας Γαβριήλ, το νέο ερ-
γοστάσιο στη ΒΙΠΕ Καβάλας, που έρχεται να 
προστεθεί στις δύο υπάρχουσες µονάδες στο 
Άργος και τον Βόλο, µε στόχο να εξυπηρετή-
σει τις ανάγκες των αγροτών της ευρύτερης 
περιοχής την τρέχουσα καλλιεργητική περί-
οδο. Το σκεπτικό πίσω από την επιχειρηµατι-
κή αυτή κίνηση, για τους επενδυτές, τα δύο 
αδέρφια Τάσο και Ευάγγελο Γαβριήλ, ήταν 
σαφές γι’ αυτό και η επιλογή της Καβάλας 
αποτέλεσε τη µοναδική λύση: σκοπός της 
νέας µονάδας οι άµεσες παραδόσεις και τα 
ανταγωνιστικά µεταφορικά στη Βόρεια Ελ-
λάδα, την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 
αλλά και ο δρόµος  για εξαγωγές στις βαλ-
κανικές χώρες, όπως Βουλγαρία, Ευρωπαϊ-
κή Τουρκία, Ρουµανία και άλλες.

Άλλωστε, βασική παράµετρος ήταν και το 
γεγονός ότι η αγορά της Βουλγαρίας αυξά-

νεται συνέχεια, από εκεί που ήταν µονοδιά-
στατη, µόνο ουρία, DAP και τίποτα άλλο, συ-
νέχεια µπαίνουν µέσα καινούρια προϊόντα 
πιο εξειδικευµένα.  Θεωρήθηκε, λοιπόν, µία 
καλή ευκαιρία για την εταιρεία Γαβριήλ να 
είναι από τους πρώτους σε αυτή την ανα-
πτυσσόµενη αγορά, παρά να τρέχουν από 
πίσω, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στην 
Agrenda ο Ευάγγελος Γαβριήλ.  

Το νέο εργοστάσιο στην Καβάλα βρίσκε-
ται σε έκταση 30 στρεµµάτων, από τα οποία 
τα 8 στρέµµατα είναι καλυµµένος χώρος. 
Η δυναµικότητα παραγωγής της µονάδας 
ανέρχεται σε 1.400 σακιά, δηλαδή 56 τό-
νους λίπασµα ανά ώρα. Στον χώρο εργά-
ζονται προς το παρόν 6 άτοµα, ενώ υπολο-
γίζεται το πρώτο εξάµηνο του 2019 να φτά-
σουν τους 10 εργαζόµενους. Το ύψος της 
επένδυσης φτάνει τα 8 εκατ. ευρώ και υλο-
ποιείται µέσω του Αναπτυξιακού Νόµου, µε 
τα στελέχη της εταιρείας να περιµένουν την 
απόσβεση µετά από 8 χρόνια. Να σηµειω-
θεί ότι το νέο εργοστάσιο ακολουθεί το µο-

ντέλο της µονάδας του Βόλου, που άλλω-
στε έχει χαρακτηριστεί άκρως πετυχηµένο, 
µεταφέροντάς το βορειότερα προκειµένου 
να προσεγγιστούν οι βαλκανικές χώρες, ως 
νέα αγορά. Αντικείµενο στην Καβάλα είναι 
η παραγωγή λιπασµάτων από ξηρή ανάµει-
ξη η οποία είναι πλήρως αυτοµατοποιηµέ-
νη και ελέγχεται ηλεκτρονικά για την απο-
φυγή οποιοδήποτε ανθρώπινου λάθους, 
αλλά και συσκευασία ετοίµων προϊόντων.

Πετυχηµένο µοντέλο 
και ισχυρή παρουσία

Ο όµιλος Γαβριήλ είναι η µόνη ελληνική 
εταιρεία λιπασµάτων µε τρία ιδιόκτητα εργο-
στάσια και τζίρο περί τα 30 εκατ. ευρώ, πριν 
τεθεί σε λειτουργία η νέα µονάδα. Στόχος, 
σύµφωνα µε το business plan για την Κα-
βάλα, είναι ο τζίρος φέτος να περάσει τα 30 
εκατ. ευρώ, µε µηδενικό σχεδόν δανεισµό. 

Το νέο εργοστάσιο της εταιρείας λιπασµά-
των Γαβριήλ αναµένεται να δώσει ώθηση 
στις ήδη σηµαντικές εξαγωγές της εταιρεί-

Με τη μονάδα στην Καβάλα 
ο Γαβριήλ απλώνεται στα Βαλκάνια 
Κομβική για τις εξαγωγές η θέση του νέου εργοστασίου με αντικείμενο την παραγωγή λιπασμάτων με ξηρή ανάμειξη
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Ο Ευάγγελος Γαβριήλ, ένας εκ των δύο 
αδελφών της οµώνυµης επιχείρησης,
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ας στα Βαλκάνια και να  ενισχύσει το εξω-
στρεφές προφίλ της. Άλλωστε, σε αντίθε-
ση µε την Ελλάδα που έχει µειώσει την κα-
τανάλωση λιπασµάτων, οι παλιές αγορές 
της Ευρώπης παραµένουν σταθερές, ενώ 
πιο νέες αγορές όπως η Ρουµανία, η Βουλ-
γαρία ή η Πολωνία παρουσιάζουν ανοδικές 
τάσεις στην κατανάλωσή τους, περιγράφει 
ο κ. Γαβριήλ. Σηµειωτέον ότι η εταιρεία έ-
χει διευρύνει την εµπορική της δραστηρι-
ότητα όχι µόνο στις Βαλκανικές χώρες, αλ-
λά και σε Κύπρο, Λίβανο, Αίγυπτο, Σαουδι-
κή Αραβία, Βόρεια Αφρική κ.ά.

Το µυστικό της πορείας 
του οµίλου Γαβριήλ  

Τρείς είναι οι παράγοντες, σύµφωνα µε 
τον Ευάγγελο Γαβριήλ, που στηρίζουν όλα 
αυτά τα χρόνια τον όµιλο. Πρώτο και κύριο 
µυστικό είναι οι άνθρωποι της εταιρείας, ό-
λοι όσοι ασχολούνται, από τον πρώτο µέ-
χρι τον τελευταίο εργάτη, που αποτελούν ό-
λοι µαζί µία οικογένεια. Αµέσως µετά είναι 

η προσήλωση της εταιρείας στο λίπασµα, 
τη µοναδική δουλειά που κάνουν, προσπα-
θώντας  πάντα να το εξελίσσουν µε σωστές 
συνεργασίες και µε σωστή ποιότητα προϊό-
ντων. Τρίτον είναι η καλή σχέση ποιότητας-
τιµής που εµφανίζει η εταιρεία Γαβριήλ όλα 
αυτά τα χρόνια.  ∆ηλαδή ο παραγωγός που 
αγοράζει ένα προϊόν του οµίλου ξέρει ότι θα 
πάρει ένα τίµιο –όπως το αποκαλούν στην ε-
ταιρεία-προϊόν, το οποίο εξασφαλίζει στην 
καλλιεργειά του αλλά και τον ίδιο βιωσιµό-
τητα. ∆εν πρόκειται ούτε για ένα φθηνό, κα-
κό προϊόν, αλλά ούτε για ένα υπερτιµηµένο 
λίπασµα, αφού και τα δύο είναι τελικά θη-
λιά στο λαιµό του. Άλλωστε, ως γνωστό, τα 
υπερτιµηµένα προϊόντα κάνουν καλό µόνο 
στην τσέπη αυτών που τα πουλάνε. 

Εξαγωγική δραστηριότητα
Αυτή τη στιγµή η εξαγωγική δραστηριό-

τητα του οµίλου Γαβριήλ, µαζί µε όλες τις 
χώρες στις οποίες κάνουν εξαγωγές, όπως 
Αίγυπτο, Κύπρο, Μάλτα, Λίβανο, Αλβανία, 

FYROM, Γιουγκοσλαβία, Βουλγαρία, Ρου-
µανία, υπολογίζεται περίπου στο 10%. Στό-
χος του Γαβριήλ είναι µέσα στα επόµενα 
τρία χρόνια να ξεπεράσει το 25% µε 30%. 
Όσον αφορά το µερίδιο του οµίλου στην 
Ελλάδα, αυτό κυµαίνεται ανάλογα µε το εί-
δος, από 8% µέχρι και 20%, καθώς η εται-
ρεία διαχειρίζεται µια πολύ µεγάλη γκά-
µα προϊόντων.  Περίπου στο 10-12% είναι 
ο µέσος όρος που έχει στην Ελλάδα.  

Κάλυψη 100% των καλλιεργειών 
Η γκάµα των προϊόντων της εταιρείας Γα-

βριήλ είναι τόσο µεγάλη που µπορεί να κα-
λύψει όλες τις καλλιέργειες. Όπως αναφέ-
ρει χαρακτηριστικά ο κ. Γαβριήλ, «δεν υπάρ-
χει καλλιέργεια που να µην την καλύπτουµε.  
Αυτή τη στιγµή ένας οποιοσδήποτε παραγω-
γός ή µαγαζί µπορεί να στηριχθεί σε µας για 
τη θρέψη των καλλιεργειών του σε ποσοστό 
πάνω από 95%. ∆ηλαδή είναι πολύ λίγα τα ε-
ξειδικευµένα προϊόντα, που µπορεί κάποιος 
να χρειαστεί να πάρει από κάπου αλλού».  

Σε κάθε περίπτωση, η πρόταση του οµί-
λου Γαβριήλ έχει πρωταρχικό στόχο να ε-
ξασφαλίσει τη βιωσιµότητα της καλλιέργει-
ας αλλά και του ίδιου του παραγωγού. Πα-
ρέχεται, µε άλλα λόγια, ένα άψογο προϊόν, 
στη σωστή τιµή, στη σωστή ποσότητα και µε 
εξασφαλισµένο αποτέλεσµα, όπως τονίζουν 
από τον όµιλο. Το καλό είναι ότι πλέον η ε-
ταιρεία, µε το νέο εργοστάσιο της Καβάλας, 
είναι σε θέση να καλύπτει ολόκληρο τον ελ-
λαδικό χώρο και να είναι και ανταγωνιστική.  

Η δυναµικότητα παραγωγής της 
µονάδας στην Καβάλα (φώτο πάνω 

δεξιά) ανέρχεται σε 1.400 σακιά, 
δηλαδή 56 τόνους λίπασµα ανά ώρα.  

Στον χώρο εργάζονται προς το παρόν 
6 άτοµα, ενώ υπολογίζεται το πρώτο 

εξάµηνο του 2019 να φτάσουν τους 10 
εργαζόµενους. 

Αντικείµενο στην Καβάλα είναι η 
παραγωγή λιπασµάτων από ξηρή 

ανάµειξη η οποία είναι πλήρως 
αυτοµατοποιηµένη (φώτο αριστερά) και 
ελέγχεται ηλεκτρονικά για την αποφυγή 
οποιοδήποτε ανθρώπινου λάθους, αλλά 

και συσκευασία ετοίµων προϊόντων.

Μερίδιο αγοράς
Το µερίδιο του οµίλου στην 

Ελλάδα, κυµαίνεται ανάλογα µε 
το είδος λιπάσµατος, από 8% 

µέχρι και 20%, καθώς η εταιρεία 
διαχειρίζεται µια πολύ µεγάλη 
γκάµα προϊόντων. Περίπου στο 
10-12% είναι ο µέσος όρος που 

έχει στην Ελλάδα
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Με τα δύο τρίτα (64%) των ταξι-
διωτών να επιθυµούν να δο-
κιµάσουν περισσότερο τοπι-

κές γεύσεις, η διεκδίκηση σηµαντικού 
µεριδίου του τζίρου της γαστρονοµίας 
από τον πρωτογενή τοµέα είναι µία ι-
στορία που απασχολεί τουλάχιστον µία 
πενταετία τους παραγωγικούς φορείς. 

Ένα από τα νέα χρηµατοδοτικά 
εργαλεία που έχουν πλέον στη 
διάθεσή τους, είναι το καθε-

στώς «Συνέργειες και ∆ικτυώσεις» του 
Αναπτυξιακού Νόµου που δέχεται αι-
τήσεις µέχρι 31 Ιανουαρίου 2019, το 
οποίο µπορεί να βοηθήσει στο συντο-
νισµό της προσπάθειας αγροτικών και 
τουριστικών επιχειρήσεων να αναπτύ-
ξουν κοινό εµπορικό δίκτυο, αλλά και 
στην ενίσχυση της εξαγωγικής δρα-
στηριότητας επιχειρήσεων που δεν 
συγκεντρώνουν κρίσιµη µάζα παρα-
γωγής από µόνες τους για να ικανο-
ποιήσουν απαιτητικές αγορές. Κοινή 
συνισταµένη όλων είναι πως τα σχή-
µατα αυτά θα έχουν έναν φορέα δια-
χείρισης, ο οποίος µπορεί να είναι α-
γροτικός συνεταιρισµός, οµάδα παρα-
γωγών ή εµπορική εταιρεία.

Ένα παράδειγµα για το πώς 
µπορεί να βοηθήσει το κα-
θεστώς αυτό είχε δώσει ο µέ-

χρι πρότινος γενικός γραµµατέας Βι-
οµηχανίας Στρατής Ζαφείρης, σε η-
µερίδα για τα Προγράµµατα Αγροτι-
κής Ανάπτυξης στη Μυτιλήνη ανα-
φέροντας πως: «η πλειοψηφία τό-
σο των παραγωγικών επιχειρήσεων 
όπως π.χ. τα τυροκοµεία όσο και οι 
συνηθισµένες τουριστικές µονάδες, 
είναι µικρές επιχειρήσεις µε προσω-
πικό λιγότερα από 10 άτοµα. Για να 
συντονιστούν όµως αυτές οι επιχει-
ρήσεις και να αποφασίσουν πώς θα 
συνεργάζονται στην πράξη πρέπει να 
σπαταλήσουν πόρους και ανθρώπι-
νο δυναµικό, ενώ θα µπορούσαν ό-
λες οι οµοειδείς επιχειρήσεις να δη-
µιουργήσουν ένα κοινό δίκτυο που 
να εξασφαλίζει οικονοµίες κλίµακας 
στη συνεργασία τους».

Να σηµειωθεί εδώ πως το καθε-
στώς του Αναπτυξιακού Νόµου 
δεν περιορίζεται µόνο σε του-

ριστικές δικτυώσεις για τον αγροτικό 
χώρο, αλλά και για σχήµατα συνεργα-
σίας µε µεταποιητές, εξαγωγείς, τυπο-
ποιητές, πανεπιστηµιακά ιδρύµατα κ.α.

Συνέργειες και Δικτυώσεις μέσω 
Αναπτυξιακού μέχρι 31 Ιανουαρίου 
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Με 4 νέα Μέτρα 
θέλουν να κλείσει
το έτος οι αρχές    
Ώριμες προς προκήρυξη οι ιδιωτικές επενδύσεις του 
Leader από τις ΟΤΔ, οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, 
το μέτρο των γεωργικών συμβουλών και οι Δασώσεις,  
λέει ο προϊστάμενος της ΕΥΔ ΠΑΑ, Νίκος Μανέτας

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Με την ολοκλήρωση των προκηρύξεων 
που αποµένουν και προτεραιότητα σε 
µέτρα, όπως οι ιδιωτικές επενδύσεις του 
Leader από τις ΟΤ∆, η ενίσχυση µικρών 
εκµεταλλεύσεων, το µέτρο των γεωργι-

κών συµβουλών και οι ∆α-
σώσεις από το υπουργείο 
Περιβάλλοντος, φιλοδο-
ξούν να κλείσει το έτος οι 
διαχειριστικές αρχές. Ό-
πως ανέφερε ο προϊστά-
µενος της Ειδικής Υπηρε-
σίας ∆ιαχείρισης του ΠΑΑ 
2014-2020, Νίκος Μανέ-
τας σε σχετική ενηµερω-
τική εκδήλωση στη Μυτι-
λήνη στις 22 Οκτωβρίου, 

στα παραπάνω Μέτρα συντρέχουν τώρα 
οι προϋποθέσεις ωρίµανσής τους. Πα-
ράλληλα, ο ίδιος αναφέρθηκε στη συ-
νεργασία µε το ETEAN και το Ευρωπαϊ-
κό Ταµείο Επενδύσεων (EIF), καθώς προ-
βλέπεται εντός του 2018 η σύσταση δύο 
ταµείων αξιοποίησης των χρηµατοδοτι-
κών εργαλείων του ΠΑΑ, το Ταµείο Μι-
κροδανείων και το Ταµείο Εγγυοδοσίας. 

Από τα παραπάνω προγράµµατα, πά-
ντως, πιο πιθανό να προκηρυχθούν πράγ-
µατι εντός του 2018, είναι το 6.3 «Ενί-
σχυση Μικρών Εκµεταλλεύσεων» (14.000 
ευρώ πριµ) και οι ιδιωτικές επενδύσεις 
των Leader, οι οποίες µάλιστα προγραµ-
µατίζονται για µέσα στο Νοέµβριο. Για 
τις µικρές εκµεταλλεύσεις η πιθανότε-
ρη ηµεροµηνία προκήρυξης τοποθετεί-
ται στα τέλη του ∆εκεµβρίου.

Όσον αφορά τους Συµβούλους, όπως 
έχει γράψει η Agrenda, αν και το θεσµι-
κό πλαίσιο είναι έτοιµο όπως και ο κύ-
ριος κορµός της προκήρυξης, εκκρεµ-
µεί ακόµα το ζήτηµα σχετικά µε το αντι-
κείµενο σπουδών των γεωργικών συµ-
βούλων ώστε αυτοί να πιστοποιηθούν. 
Σηµειώνεται εδώ, πως έχει συσταθεί α-
πό το µέσα Οκτωβρίου η Οµάδα Εργα-
σίας που θα υποστηρίξει την εφαρµογή 
του συστήµατος παροχής συµβουλών σε 
γεωργικές εκµεταλλεύσεις (Αρ. Πρωτ.: 
2753/137376) και ουσιαστικά από εκεί-
νη εξαρτάται το πότε θα εφαρµοστεί το 
Μέτρο. Παράλληλα, όπως έχει ήδη απο-
φασιστεί η εκπαίδευση των γεωπόνων 
που θα βοηθούν τους αγρότες θα γίνε-
ται µέσω e-learning µε βάση πλατφόρ-
µα του Πανεπιστηµίου Αθηνών. 

Όσον αφορά τις δράσεις του Μέτρου 8, 
όπως 8.1. ∆άσωση και δηµιουργία δασι-
κών, 8.2.Εγκατάσταση και συντήρηση γε-
ωργοδασοκοµικών συστηµάτων εκτάσε-
ων, η ενηµέρωση που υπήρχε από το υ-
πουργείο Περιβάλλοντος είναι πως αυ-
τή την περίοδο δουλεύονται οι προκηρύ-
ξεις από τον τεχνικό σύµβουλο που έχουν 
στείλει οι διαχειριστικές αρχές, χωρίς ω-
στόσο να είναι σε θέση να δώσουν σαφές 
χρονοδιάγραµµα. Πάντως από το Μέτρο 
8, πιο κοντά στην πρόσκληση βρίσκονται 
δράσεις που έχουν να κάνουν κυρίως µε 
δηµόσιες παρεµβάσεις (π.χ πρόληψη ζη-
µιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές και 
φυσικές, αποκατάσταση ζηµιών σε δάση) 
οι οποίες είναι πολύ πιθανό να βγουν φέ-
τος. Σηµειώνεται πως για το σύνολο του 
Μέτρου 8 έχουν δεσµευτεί κονδύλια πά-
νω από 200 εκατ. ευρώ.
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Λίγοι οι πόροι 
Το 82,8% της 

δηµόσιας δαπάνης 
των Προγραµµάτων 
έχει ήδη δεσµευτεί



Αναλυτικότερα σύµφωνα 
µε την προκήρυξη (ΦΕΚ  Β’ 
4764/24.10.2018) ο συνο-

λικός προϋπολογισµός του παρό-
ντος καθεστώτος για το έτος 2018 
ανέρχεται σε  100.000.000 ευρώ, 
εκ των οποίων τα 80.000.000 ευ-
ρώ που αφορούν τα είδη ενίσχυ-
σης της επιχορήγησης, της επιδό-
τησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης 
και της επιδότησης του κόστους 
της δηµιουργούµενης απασχόλη-
σης προέρχονται από τον Προϋ-
πολογισµό ∆ηµοσίων Επενδύσε-
ων και τα 20.000.000 ευρώ αφο-
ρούν το είδος ενίσχυσης της φορο-
λογικής απαλλαγής. Το ελάχιστο 
επιλέξιµο ύψος της επένδυσης για 
την υπαγωγή επενδυτικών σχεδί-
ων στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης 
ορίζεται στο ποσό των διακοσίων 
πενήντα χιλιάδων 250.000 ευρώ.

∆ικαιούχοι του καθεστώτος 
είναι οι φορείς διαχείρισης 
Επιχειρηµατικών Συστάδων 

(cluster), δηλαδή δικτύων επιχειρή-
σεων, στα οποία µπορούν παράλ-
ληλα να συµµετέχουν ερευνητικά/
εκπαιδευτικά ιδρύµατα (π.χ πανεπι-
στήµια, δηµόσιοι και ιδιωτικοί ορ-
γανισµοί έρευνας και ανάπτυξης) 
που δραστηριοποιούνται σε περι-
φερειακό ή διαπεριφερειακό επί-
πεδο και έχουν θεµατική εστίαση. 

Οι επιχειρηµατικές συστάδες διευ-
θύνονται και συντονίζονται από φο-
ρέα διαχείρισης µε νοµική προσωπι-
κότητα, στον οποίο συµµετέχουν όλα 
τα µέλη του. Στις επιχειρηµατικές συ-
στάδες που υπάγονται στο καθεστώ θα 
πρέπει να συµµετέχουν τουλάχιστον 
έξι επιχειρήσεις για επενδυτικά σχέ-
δια εντός Περιφέρειας Αττικής ή στο 
Νοµό Θεσσαλονίκης, ή τέσσερις επι-
χειρήσεις για όλους του υπόλοιπους 
νοµούς της επικράτειας.

H ενίσχυση όπως και στα άλλα 
καθεστώτα του Αναπτυξιακού 
µπορεί να δοθεί µε τη µορφή 

φοροαπαλλαγής, επιδότησης επί των 
δαπανών και κάλυψης µισθολογικού 
κόστους. Η φοροαπαλλαγή υπολογί-
ζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ε-
νισχυόµενων δαπανών του επενδυτι-
κού σχεδίου ή και της αξίας του και-
νούριου µηχανολογικού και λοιπού 
εξοπλισµού που αποκτάται µε χρηµα-
τοδοτική µίσθωση και συνιστά ισόπο-
σο αποθεµατικό και αξιοποιείται σε 
ετήσια βάση έως 20% της συνολικής 
ενίσχυσης για διάστηµα έως και 15 
φορολογικά έτη. Η επιδότηση είναι 
ανάλογη µε την Περιφέρεια που δρα-
στηριοποιείται το σχήµα. Το µισθολο-
γικό κόστος νέων θέσεων εργασίας 
αφορά τις νέες θέσεις εργασίας που 
δηµιουργούνται ως αποτέλεσµα της 
υλοποίησης του επενδυτικού σχεδί-

ου. Παράλληλα επιδοτείται η χρηµα-
τοδοτική µίσθωση. Να σηµειωθεί ε-
δώ πως δύναται ο συνδυασµός των 
παραπάνω καθεστώτων ενίσχυσης. 

Επιλέξιµες δαπάνες είναι ο µη-
χανολογικός εξοπλισµός, τα 
µισθώµατα χρηµατοδοτικής µί-

σθωσης, η κατασκευή, η επέκταση ή 
ο εκσυγχρονισµός κτηριακών εγκα-
ταστάσεων, συµβουλευτικές υπηρε-
σίες, οι δαπάνες για συνεργατικούς 
σχηµατισµούς καινοτοµίας κ.α 

Οι δαπάνες είναι επιλέξιµες ε-
φόσον πραγµατοποιηθούν 
µετά την υποβολή της αίτη-

σης υπαγωγής στο πρόγραµµα που 
άνοιξε στις 29 Οκτωβρίου. Η διάρ-
κεια υλοποίησης των επενδυτικών 
σχεδίων δεν µπορεί να υπερβαίνει 
τα τρία έτη από την ηµεροµηνία δη-
µοσίευσης της απόφασης υπαγωγής. 

Σε αντίθεση µε τα υπόλοιπα κα-
θεστώτα του νόµου, το καθε-
στώς «Σ υνέργειες και ∆ικτυ-

ώσεις» παρέχει τη δυνατότητα ενί-
σχυσης κοινών δράσεων επιχειρή-
σεων και άλλων οικονοµικών πα-
ραγόντων (π.χ. επιµελητηρίων, συν-
δέσµων επιχειρήσεων).

Το 90% των 
τουριστών
δεν τρώει 
ελληνικά 

Στην γειτονική Ιταλία το 70% 
των καταναλωνόµενων 
προϊόντων από τουρίστες είναι 
εγχώριας προέλευσης, όταν το 
αντίστοιχο ποσοστό στην 
Ελλάδα είναι κάτι λιγότερο από 
10%, είχε πει ο γενικός 
γραµµατέας Κοινοτικών 
Πόρων Χαράλαµπος Κασίµης, 
στο περιθώριο ηµερίδας στη 
Μυτιλήνη για τα Προγράµµατα 
Αγροτικής Ανάπτυξης. Όπως 
φαίνεται υπάρχουν µεγάλα 
περιθώρια βελτίωσης, την 
ώρα που το υπουργείο 
Τουρισµού προσανατολίζεται 
στη δηµιουργία ενός 
συνολικού θεσµικού πλαισίου 
για την προώθηση νέων 
θεµατικών προϊόντων και 
υπηρεσιών µε επιπλέον 
κίνητρα για την 
επιχειρηµατικότητα και 
επιδότηση για την ενίσχυση 
της δηµιουργίας νέων θέσεων 
εργασίας. Το σχετικό 
νοµοσχέδιο που θα κατατεθεί 
σε ψήφιση στη Βουλή θα 
συµβάλλει στη διασύνδεση 
του τουρισµού µε άλλους 
παραγωγικούς τοµείς, όπως 
ο αγροδιατροφικός.
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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.

 
Απονιτροποίηση
Έως 4 Νοεµβρίου πρέπει να 
υποβάλουν τα παραστατικά 
για την κατάρτιση του 
Σχεδίου ∆ιαχείρισης 
Εισροών, οι δικαιούχοι 
Απονιτροποίησης.
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Λύσεις διασύνδεσης 
µεταξύ εργαλείων 
και εφαµογών 
παρουσίασε η Bosch 
και για άλλους 
τοµείς, όπως αυτόν 
στη βιοµηχανία.

ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Μέτρηση ακριβείας εσωτερικής-εξωτερικής 
θερµοκρασίας και υγρασίας καθώς και καταγρα-
φή των δεδοµένων του χωραφιού έχουν απευ-
θείας στο κινητό τους οι αγρότες όπου και αν 
βρίσκονται, µε το νέο διασυνδεδεµένο σύστηµα 
της Bosch, το οποίο παρουσιάστηκε στην εκδή-
λωση που έλαβε χώρα πρόσφατα στα κεντρικά 
γραφεία της εταιρείας στην Ελλάδα.

Η εταιρεία µετέφερε τις καινοτοµίες της από 
άλλους τοµείς στη γεωργία, δίνοντας πολλα-

πλά οφέλη στον παραγωγό και την καλλιέρ-
γειά του.  Σύµφωνα µε τα όσα δήλωσε ο Υπευ-
θυνος Επιχειρηµατικής Ανάπτυξης Απόστολος 
Θασίτης, οι δύο λύσεις που παρουσιάστηκαν 
στην εκδήλωση εφαρµόζονται από την άνοιξη 
του 2018 και χρησιµοποιούνται ήδη σε καλλι-
έργειες σπαραγγιών, φρούτων και λαχανικών. 

Το Asparagus Monitoring, όπως ονοµά-
ζεται το πρώτο σύστηµα για τη γεωργία, ανι-
χνεύει, µετράει και καταγράφει τη θερµοκρα-
σία σε 5,20 και 40 εκατοστά βάθος µε τη βο-
ήθεια ενός αισθητήρα εδάφους. 

Έπειτα, και µέσω της πλατφόρµας Bosch 

Αισθητήρες Bosch 
στέλνουν μήνυμα 
από το χωράφι 
Τα νέα διασυνδεδεμένα συστήματα εφαρμόζονται ήδη 
σε καλλιέργειες σπαραγγιών, φρούτων και λαχανικών  
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Τα Top 10 σε 
ίππους και ροπές

Τα δέκα ισχυρότερα τρακτέρ 
του κόσµου δηµοσίευσε 
πρόσφατα η ιστοσελίδα 
µεταχειρισµένων γεωργικών 
εργαλείων Machineseeker.
co.uk. Νικητής το Case 
Steiger 620 των 692 ίππων. 
Τη τριάδα συµπληρώνουν τα 
New Holland T9.700 µε 
682 ίππους και Case 
Steiger/Quadtrac 600. 
ίππους.

Xρονιά-ρεκόρ το 
2017 για την JCB

Αύξηση 19% στα κέρδη 
της ειδικά λόγω της 
ζήτησης φορτωτών 
κατέγραψε η JCB 
παγκοσµίως, η οποία την 
ίδια στιγµή επενδύει 50 
εκατοµµύρια λίρες στη 
κατασκευή εργοστασίου 
αποκλειστικά για την 
συναρµολόγηση των 
καµπινών για τα 
µηχανήµατά της. 

Στην EIMA το New 
Holland T5 CVT

Ήγγικεν η ώρα για την 
επίσηµη παρουσίαση στην 
έκθεση EIMA (7-11/11) του 
τρακτέρ της New Holland µε 
το συνεχώς µεταβαλλόµενο 
σασµάν CVT, το νέο 
οικονοµικό µοτέρ των 140 
ίππων και την καινοτοµία για 
τη καλύτερη διαχείριση των 
καυσαερίων. Τα µοντέλα της 
σειράς προσφέρονται για 
κτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις, χωρίς ακόµη 
να γίνονται γνωστές 
περισσότερες λεπτοµέρειες.

«Απολαύει τιµών» 
η Massey Ferguson
«Ιππότης» στέφθηκε ο 
Πρόεδρος και ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος του οµίλου 
AGCO, Μάρτιν 
Ριτσερχάγκεν, για τη 
συνεισφορά του στην 

Το πρώτο τρακτέρ 
Irun πατάει χώµα

Yστερα από µια παύση 10 
ετών έχει αρχίσει να βγαίνει 
από τη γραµµή παραγωγής 
του εργοστασίου της 
εταιρείας IRUM το Tagro, 
το πρώτο τρακτέρ της 
ρουµάνικης εταιρείας µε 
όλα τα τεχνολογικά 
βοηθήµατα και κινητήρα της 
FIAT, χωρίς όµως, όπως 
υποστηρίζει ο 
κατασκευαστής, όλα αυτά να 
κοστίζουν ακριβά, αφού το 
Tagro θα είναι αρκετά 
προσιτό.

οικονοµία της Γαλλίας 
λόγω του εργοστασίου της 
Massey Ferguson που 
εδρεύει εκεί από το 1960. 
Ο υψηλόβαθµος αυτός 
τιµητικός τίτλος 
παραχωρείται σε 
ανθρώπους και εταιρείες, 
αναγνωρίζοντας τις 
σηµαντικές συνεισφορές 
αυτών σε διάφορους 
τοµείς στη χώρα της 
Γαλλίας.
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Η Bayer αγκαλιάζει 
ιδέες των start-ups 
Τις νεοσύστατες επιχειρήσεις (Start-ups) καλεί η Bayer για 
να αναπτύξουν µαζί καινοτόµες ιδέες για λύσεις φυτοπρο-
στασίας. Οι επιχειρήσεις, υποβάλλοντας ένα project plan υ-
ψηλού επιπέδου, το πρόγραµµα G4Ag, το οποίο εξελίσσεται 
στο LifeHub Lyon της Bayer, δίνει τη δυνατότητα στα ενδια-
φερόµενα µέρη να εξερευνήσουν και να αναπτύξουν µαζί 
µε την Bayer καινοτόµες ιδέες στους τοµείς της ψηφιακής 
τεχνολογίας και της επιστήµης των δεδοµένων. Αίτηση µπο-
ρούν να υποβάλλουν νεοφυείς επιχειρήσεις ή επιχειρηµα-
τίες που ειδικεύονται στην ψηφιακή τεχνολογία και την ε-
πιστήµη των δεδοµένων. Τα οφέλη είναι πολλαπλά για τις 
start-ups που θα επιλεχθούν. Εξαιρετικός χώρος εργασίας 
για περίπου 6 µήνες (µε δυνατότητα επέκτασης της διάρκει-
ας) στο κέντρο Life Hub Lyon της Bayer, που ανήκει στο τµή-

µα Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρείας, συνεργασία µε την 
Bayer γύρω από πραγµατικές επιχειρηµατικές προκλήσεις, 
συµµετοχή σε τρέχουσες ερευνητικές προκλήσεις µε µονα-
δικές, συναρπαστικές και παρακινητικές ευκαιρίες συνερ-
γασίας µε την επιστηµονική κοινότητα της Bayer και πολ-
λά άλλα σηµαντικά βήµατα ανάπτυξης θα έχουν την ευκαι-
ρία να κάνουν οι επιχειρήσεις που θα επιλεχθούν. Οι επι-
χειρήσεις που έχουν κάποια πρωτοποριακή ιδέα µπορούν 
να απευθυνθούν στην εταιρεία µέσω mail (contact.g4ag@
bayer.com). Όλες οι έξυπνες ιδέες, σύµφωνα µε το αντικεί-
µενο της πρόσκλησης, µπορεί να υποβληθούν µέσω του ι-
στότοπου της Bayer (innovate.bayer.com) µε προθεσµία υ-
ποβολής τις 18 Νοεµβρίου 2018 µε την αναγγελία επιλο-
γών να γίνεται αρχές ∆εκεµβρίου 2018.

Διεθνής βράβευση 
της καινοτομίας
Εν τω µεταξύ, η πρωτοβουλία της Bayer, Care4Cattle, 
σε συνεργασία µε τον World Farmers’ Organisation 
(WFO) βράβευσε την καινοτόµο σκέψη τριών επαγγελ-
µατιών του κτηνοτροφικού κλάδου, που έχουν αναπτύ-
ξει νέους τρόπους προώθησης της ευζωίας των παχυ-
νόµενων βοοειδών και των αγελάδων γαλακτοπαρα-
γωγής στις κτηνοτροφικές µονάδες. Τα τρία έργα που 
διακρίθηκαν θα λάβουν από κοινού την επιχορήγηση 
της Care4Cattle ύψους 30.000 ευρώ. 

Cloud, ο χρήστης αποκτά πρόσβαση σε α-
ναλυτικά δεδοµένα που λαµβάνονται κάθε 
δέκα λεπτά από το χωράφι, πολύ απλά αλ-
λά και αποµακρυσµένα. Αυτό σηµαίνει πως 
όπου κι αν βρίσκεται ο παραγωγός, ο γε-
ωπόνος ή οποιοσδήποτε άλλος που επιθυ-
µεί να έχει πρόσβαση, µπορεί να έχει πλή-
ρη εικόνα της κατάστασης του χωραφιού ε-
κείνη τη στιγµή αλλά να δει και το αποθη-
κευµένο ιστορικό.

Όπως τόνισε και ο Υπεύθυνος Επιχειρηµα-
τικής Ανάπτυξης της Bosch στη συγκεκριµένη 
παρουσίαση, «η καινοτοµία του συστήµατος 
δεν είναι τόσο η τεχνολογία που φέρει, όσο 
ο σχεδιασµός του όλου µοντέλου που πρώ-
τον είναι συνδροµητικό και δεύτερον εύκολο 
στη τοποθέτηση και στη χρήση». 

Με τη συνδροµή, ο χρήστης ξέρει ότι θα έ-
χει όλο τον εξοπλισµό που χρειάζεται το χω-

ράφι του, δωρεάν πρόσβαση στην πλατφόρµα 
Bosch Cloud και στις εκάστοτε εφαρµογές στα 
κινητά, σε συνδυασµό µε την τεχνική υποστή-
ριξη που θα του παρέχεται όποτε την χρειαστεί.

Απλά µε µια ετήσια συνδροµή
Αυτό σηµαίνει πρακτικά ότι ο καλλιεργητής 

χρειάζεται απλώς να κάνει µια ετήσια συνδροµή, 
την οποία µπορεί να διακόψει ανά πάσα στιγµή 
ή να ανανεώσει. Το σύστηµα δουλεύει µε µπα-
ταρία η οποία έχει διάρκεια ζωής 2 χρόνια, κά-
τι για το οποίο η εταιρεία µεριµνεί και για αυ-
τόν τον λόγο την αντικαθιστά όποτε χρειαστεί.

Όπως εξηγεί ο κ.Θασίτης, οι µετρήσεις θερ-
µοκρασίας ειδικά στον καρπό του σπαραγγιού 
είναι κοµβικής σηµασίας γιατί η ανάπτυξη του 
καρπού επηρεάζεται θετικά ή αρνητικά από 
τη θερµοκρασία και κατ’ επέκταση επηρεάζε-
ται και η ποιότητα του τελικού προϊόντος. Η 
επόµενη λύση λέγεται Field Monitoring και 
αφορά τη µέτρηση της υγρασίας στο χωρά-
φι, µε καταγραφές που στέλνονται και αυ-
τές στην εφαρµογή του κινητού ή του υπο-
λογιστή. Σε συνεργασία µε την θυγατρική 
Deepfield Connect, η Bosch βοηθά καλλιερ-
γητές και γεωπόνους, επενδύοντας και ανα-
πτύσσοντας καινοτόµες λύσεις για το χωράφι 
που οδηγούν στην εξασφάλιση της ανώτατης 
κλάσης του τελικού προϊόντος.

Ανίχνευση και καταγραφή
Το Asparagus Monitoring ανιχνεύει, 

µετράει και καταγράφει τη θερµοκρασία 
σε 5, 20 και 40 εκατοστά βάθος µε τη 

βοήθεια ενός αισθητήρα εδάφους 
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Η πρόοδος 
είναι αδύνατη 
χωρίς αλλαγή 

 ∆ιαχρονικό: Η πρόοδος είναι 
αδύνατη χωρίς αλλαγή και εκείνοι 
που δεν µπορούν να αλλάξουν τα 
µυαλά τους δεν µπορούν να 
αλλάξουν τίποτα. G.-B. Shaw

 Κατσίκες Οι αίγες σε βίντεο 
του bbc είναι της φυλής Cabra 
Blanca de Rasquera, επίσηµη 
αυτόχθονη φυλή της Καταλονίας, 
Ισπανία. Έχει γονίδιο παρόµοιο µε 
αυτό της δικής µας Ουλόκερου 
Αίγας που είναι ακόµα στα 
σπάργανα και διατηρείται ζωντανή 
χάριν και µόνο σε λίγους εθελοντές 
εκτροφείς που συµµετέχουν στην 
προσπάθεια της Αµάλθειας. 

 Γαϊδούρια: Εκατοντάδες 
χιλιάδες 
γαϊδούρια 
σφάζονται και 
γδέρνονται στην 
Αφρική για να 
τροφοδοτήσουν 
τη ζήτηση της 
Κίνας για 
φάρµακα «αντι-

γήρανσης». Η ζελατίνη ejiao της 
παραδοσιακής κινεζικής ιατρικής 
φτιάχνεται από το βράσιµο 
δέρµατος γαϊδουριού και 
χρησιµοποιείται για µακροβιότητα, 
απώλεια βάρους, για άτοµα µε 
αναιµία, αναπνευστικά προβλήµατα, 
βήχα, δερµατικές παθήσεις και για 
περισσότερη ενέργεια. Τρία 
αδειοδοτηµένα σφαγεία της 
Κένυας σφάζουν 1.000 γαϊδούρια/
ηµέρα για να προµηθεύσουν τα 
δέρµατά τους στην Κίνα. Από $78 
το 2010 σε $405 το 2015, το 
γαϊδούρι! [Calvin Onyango, 
υπεύθυνος προγράµµατος 
Sanctuary Donkey Kenya. Ένωση 
Shandong Ejiao. https://www.
foulscode.com/2018/06/ejiao.
html]

 Ψηφοφορία: Η ταινία «Greece, 
a 365-day destination» διεκδικεί το 
βραβείο «People’s Choice» 2018 
της CIFFT που θα προκύψει από 
ψηφοφορία στην οποία µπορείτε να 
συµµετέχετε: https://www.cifft.
com/film/greece-a-365-day-
destination/ έως και τις 6 
Νοεµβρίου στις 12:00. 
               

*ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Απώλειες που αγγίζουν το ένα ευρώ το 
κιλό, σε υπεραξία, µετράει το ελληνι-
κό ελαιόλαδο που εξάγεται χύµα στην 
Ιταλία. Το γεγονός αυτό σε συνδυα-
σµό µε την αδυναµία ελέγχου πολλα-
πλασιαστικού υλικού, την αντιµετώ-
πιση ενσωµάτωσης καινοτοµιών και 
τεχνολογίας στην πρωτογενή παρα-
γωγή, όπως επίσης και την γενικότε-
ρη υστέρηση µεταφοράς επιστηµονι-
κής γνώσης σε αυτήν, αποτελούν µε-
ρικά από τα δοµικά προβλήµατα της 
ελληνικής ελαιοκοµίας που εµποδί-
ζουν τον κλάδο να καταλάβει την θέ-
ση που του αξίζει στις διεθνείς αγορές.

Τα προβλήµατα αυτά θα προσπα-
θήσει να αντιµετωπίσει το δίκτυο «Οι 
∆ρόµοι της Ελιάς», µια πρωτοβουλία 
του υπουργείου Παιδείας σε συνερ-
γασία µε το υπουργείο Αγροτικής Α-
νάπτυξης και Τροφίµων, η οποία πα-
ρουσιάστηκε την Πέµπτη 25 Οκτω-
βρίου. Υπενθυµίζεται ότι το συγκε-
κριµένο εθνικό ερευνητικό δίκτυο 
συστήθηκε από τον τοµέα Έρευνας 
και Καινοτοµίας του υπουργείου Παι-
δείας τον Απρίλιο του 2018.

Συγκεκριµένα, όπως υποστήριξε ο 
Επιστηµονικός συντονιστής της δρά-
σης δρ. Αθανάσιος Μολασιώτης, «τα 
δοµικά προβλήµατα της ελληνικής 
ελαιοκοµίας συντελούν στην απώ-
λεια υπεραξίας ενός ευρώ ανά κιλό 
περίπου αφού το 60% του ελληνικού 
προϊόντος εξάγεται στην Ιταλία χύµα, 
και την υπεραξία του εκµεταλλεύεται 
η γειτονική χώρα που το εξάγει ξα-
νά συσκευασµένο». Παρά το τερά-
στιο πολιτισµικό απόθεµα και την ι-
στορία της χώρας στην ελαιοκαλλι-
έργεια, καθώς και την τεράστια οικο-
νοµική σηµασία της συγκεκριµένης 
καλλιέργειας για την Ελλάδα, υπάρ-
χει πολύ µικρή κρατική χρηµατοδό-
τηση στην έρευνα την σχετική µε τον 

κλάδο, ενώ λείπουν και οι µεγάλες 
ερευνητικές οµάδες που διαχρονικά 
ασχολούνται µε την ελιά, ανέφερε ο 
κ. Μολασιώτης, υποστηρίζοντας πως 
το κενό αυτό φιλοδοξεί να καλύψει η 
συγκεκριµένη προσπάθεια.

Οι στόχοι του πρώτου υποέργου που 
αφορά στην γενετική και γονιδιωµατική 
ανάλυση ελληνικών ποικιλιών ελιάς, 
ο συντονιστής ∆ρ. Ιωάννης Γανόπου-
λος ανέφερε πως οι στόχοι του είναι 
µεταξύ άλλων «ο γενετικός χαρακτη-
ρισµός των ελληνικών ποικιλιών ελιάς 
µε τη χρήση φαινοτυπικών και µορια-
κών δεικτών, η ολιστική αλληλούχιση 
του γονιδιώµατος των δυο εµβληµατι-
κών ποικιλιών ελιάς που είναι η Κορω-
νέικη και η Χονδρολιά Χαλκιδικής».

Χάνει ένα ευρώ το κιλό 
σε υπεραξία το χύμα ελληνικό 
ελαιόλαδο που κατευθύνεται 
στην Ιταλία Το ερευνητικό δίκτυο «Οι Δρόμοι της Ελιας» 

βάζει στο επίκεντρο την αναβάθμιση της 
Κορωνέικης και της Χονδρολιάς Χαλκιδικής

Στελέχη της αγοράς συµµετείχαν
στο 14ο Heineken Growth Makers. 

Βιοµηχανία και startups συναντώνται για τη βιώσιµη 
ανάπτυξη µε πρωτοβουλία της Heineken 

Το Heineken Growth Makers Nights επέστρεψε στη σκηνή του Orange 
Grove µε µία βραδιά καινοτόµου επιχειρηµατικότητας αφιερωµένη στη 
βιώσιµη ανάπτυξή. Εκπρόσωποι της αγοράς και ακαδηµαϊκοί συζήτησαν και 
παρουσίασαν ιδέες για την σηµαντικότερη οικονοµική, κοινωνική και 
περιβαλλοντική πρόκληση της εποχής µας. Στο επίκεντρο της συζήτησης του 
4ου Heineken Growth Makers, βρέθηκαν η βιωσιµότητα και η κυκλική 
οικονοµία αλλά και οι ευκαιρίες που δηµιουργεί η πρόκληση της βιώσιµης 
ανάπτυξης για συνεργασίες µεταξύ µεγάλων εταιρειών και νεοφυών 
σχηµάτων. Ο Αλέξανδρος ∆ανιηλίδης, διευθύνων σύµβουλος της Αθηναϊκής 
Ζυθοποιίας που άνοιξε µε την οµιλία του την εκδήλωση τόνισε ότι οι 
εταιρικές πρωτοβουλίες επηρεάζουν θετικά τον τρόπο που σκέφτονται οι 
κοινωνίες, σε ατοµικό και συλλογικό επίπεδο. 

Κυκλική 
Οικονοµία

Στο επίκεντρο 
της συζήτησης 

βρέθηκαν η 
βιωσιµότητα 
και η κυκλική 

οικονοµία 

Στοχευµένα
Η δράση «∆ρό-
µοι της Ελιάς» 

αφορά τη 
βελτιστοποίηση 
των µεθόδων 
παραγωγής 
του κλάδου

Κονδύλια
Υπάρχει πολύ 
µικρή κρατική 

χρηµατοδό-
τηση στην 
έρευνα για 

την ελιά

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr
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Σαφή προτίµηση των καταναλωτών στα 
ελληνικά προϊόντα καταγράφει έρευ-
να που διεξήχθη στο Εργαστήριο Μάρ-
κετινγκ του Οικονοµικού Πανεπιστηµί-
ου Αθηνών. Σύµφωνα µε αυτή ποσοστό 
80,4% των ερωτηθέντων απάντησε ότι ό-
ταν βρίσκει στο σούπερ µάρκετ ελληνικά 
προϊόντα τα προτιµά από τα εισαγωγής. 

∆ιευκρινίζεται ότι αυτή η ερώτηση α-
φορά την πρόθεση του καταναλωτή και 
δεν ταυτίζεται µε την τελική επιλογή του, 
που επηρεάζεται από πολλαπλούς παρά-
γοντες (διαθεσιµότητα στο ράφι, τιµές, 
προσφορές, κ.λπ.). Επιπλέον, το 77% των 
ερωτηθέντων πιστεύει ότι υπάρχει στρο-
φή των καταναλωτών στα προϊόντα ελ-
ληνικής παραγωγής (µεταξύ αυτών και 
των αγροδιατροφικών), ενώ το 90% δη-
λώνει πως θέλουν να αναγράφεται στη 
συσκευασία ότι ένα προϊόν είναι ελλη-
νικής παραγωγής. Το 61% πιστεύει ότι 
τα ελληνικά προϊόντα έχουν καλύτερη 
ασφάλεια και ποιότητα, ενώ το 92% πι-
στεύει ότι προτιµώντας ελληνικά προϊ-
όντα στηρίζει την παραγωγή της χώρας. 
Σηµαντικό είναι το γεγονός ότι το 86% πι-
στεύει πως προτιµώντας ελληνικά προ-
ϊόντα βοηθά στη µείωση της ανεργίας.

Η στροφή στο «Made in Greece»
Στα παραπάνω δεδοµένα διακρίνεται 

να κυριαρχεί το καταναλωτικό κίνηµα 
για τη στροφή στο «Made in Greece», 
που προέκυψε από προβληµατισµό για 
τις αιτίες της κρίσης. Ιδιαίτερη σηµασία 
έχει η ορθολογική αντιµετώπιση του 
θέµατος και η κατανόηση σχεδόν από 
το σύνολο των καταναλωτών της σηµα-
σίας που έχει η στήριξη των εγχώριων 
προϊόντων για την παραγωγική ανασυ-
γκρότηση και την αντιµετώπιση της α-
νεργίας. Πρόκειται για στάσεις και συ-
µπεριφορές αυτοσυντήρησης που ανα-
πτύσσονται στην ελληνική κοινωνία. Α-
ναφορικά µε το πώς επιλέγουν οι κατα-
ναλωτές προϊόντα, οι ερωτηθέντες δή-

λωσαν τη σηµασία που αποδίδουν όταν 
ψωνίζουν σε βασικά κριτήρια επιλογής 
προϊόντων. Εξετάζοντας τη σπουδαιότη-
τα των κριτηρίων επιλογής προϊόντων, 
προκύπτει ότι σηµαντικότερα θεωρού-
νται η ποιότητα, η τιµή, οι προσφορές 
και η ελληνική προέλευση. 

Να σηµειωθεί ότι η έρευνα διεξήχθη 
µέσω τηλεφωνικής δηµοσκόπησης, µε 
σκοπό την καταγραφή των στάσεων και 
συµπεριφορών των καταναλωτών, υπό 
την επιστηµονική ευθύνη του καθηγη-
τή και διευθυντή του ερευνητικού ερ-
γαστηρίου Γεωργίου Μπάλτα. Η ποσο-
τική έρευνα έγινε σε δείγµα 1.365 νοι-
κοκυριών, µε τυχαία δειγµατοληψία µέ-
σω κλήσεως τυχαίων τηλεφωνικών α-
ριθµών, από το αυτόµατο µηχανογρα-
φηµένο σύστηµα τηλεφωνικών ερευ-
νών (Computer Assisted Telephone 
Interviewing) του εργαστηρίου, µε χρή-
ση δοµηµένου ηλεκτρονικού ερωτηµα-
τολογίου και ειδικού λογισµικού.

Τα ελληνικά προϊόντα προτιμούν 
oι καταναλωτές, λέει έρευνα του
Οικονομικού Πανεπιστημίου 

Στο σαλόνι της Sial τις εντυπώσεις 
έκλεψε η καμπάνια «Olive You» 
Kέρδισε τις εντυπώσεις και εδραί-
ωσε εµπορικές συµφωνίες η κα-
µπάνια «Olive you, European Table 
Olives from Greece» στο πλαίσιο 
της διεθνούς έκθεσης τροφίµων 
Sial 2018, στο Παρίσι.

Κάτω από την οµπρέλα του προ-
ωθητικού προγράµµατος που τρέ-
χει η Πανελλήνια Ένωση Μεταποι-
ητών - Τυποποιητών-Εξαγωγέων Ε-
πιτραπέζιων Ελιών, οι 7 εταιρείες-
µέλη της ΠΕΜΕΤΕ συµµετείχαν στη 
σηµαντική αυτή διεθνή έκθεση µε 
µία σειρά από σύγχρονα περίπτε-
ρα, µε κοµψή ενιαία οπτική ταυτό-
τητα που αναδείκνυαν το σύγχρο-
νο προφίλ των ευρωπαϊκών επι-
τραπέζιων ελιών από την Ελλάδα. 

Μάλιστα, περισσότεροι από 2.000 
εισαγωγείς και επαγγελµατίες των 
κλάδων διανοµής και HoReCa, το 
διάστηµα 21-25 Οκτωβρίου επισκέ-
φθηκαν τα περίπτερα Olive You, 
γνωρίζοντας τις ποικιλίες των ευ-
ρωπαϊκών επιτραπέζιων ελιών α-
πό την Ελλάδα, ενώ παράλληλα 
πληροφορήθηκαν για τα ποιοτι-
κά και γευστικά χαρακτηριστικά 
των εµπορικών τύπων από τις δη-
µοφιλέστερες ευρωπαϊκές ποικιλί-
ες. Αντίστοιχα µεγάλος αριθµός ε-

πισκεπτών ανταποκρίθηκε απαντώ-
ντας στο ερωτηµατολόγιο της κα-
µπάνιας, µε αποτέλεσµα την συλ-
λογή χρήσιµων πληροφοριών για 
τις γνώσεις και τις τάσεις της αγο-
ράς στην Γαλλία και την υπόλοι-
πη Ευρώπη σχετικά µε τις ποικι-
λίες, τις συσκευασίες και τους ε-
µπορικούς τύπους του προϊόντος.

Να σηµειωθεί ότι το 3ετές προ-
ωθητικό πρόγραµµα της ΠΕΜΕ-
ΤΕ, συγχρηµατοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, µε στόχο τό-
σο στην αύξηση της ευαισθητο-
ποίησης και ζήτησης της ευρω-
παϊκής επιτραπέζιας ελιάς από 
καταναλωτές  και επαγγελµα-
τίες,  αλλά και στην ανάπτυξη 
των εξαγωγών τόσο στη Γαλλία 
όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Στην παρουσίαση της καµπάνιας 
στη SIAL επιτεύχθηκαν οι στόχοι 
της ενηµέρωσης των επισκεπτών 
και της πραγµατοποίησης επαγ-
γελµατικών συναντήσεων µε σκο-
πό στην εδραίωση και περαιτέρω 
ανάπτυξη των εµπορικών συµφω-
νιών, καθώς και στην εξοικείωση 
του κοινού µε τις διατροφικές αξί-
ες και την φυσική ωρίµανση του 
προϊόντος (black natural olives). 

Επέτειος του 
Château Nico 
Lazaridi
µε τρεις 
νέους οίνους
Τρεις δεκαετίες 
συµπληρώνονται 
φέτος από την πρώτη 
εµφιάλωση του 
Château Nico 
Lazaridi. Με αφορµή 
τη «µαργαριταρένια», 
επέτειο την Πέµπτη 
25 Οκτωβρίου στο 
οινοποιείο της Nico 
Lazaridi στη ∆ράµα 
έγινε η πρώτη από µια 
σειρά εορταστικών 
εκδηλώσεων. Στο 
πλαίσιο αυτό και το 
καλοσώρισµα τριών 
καινούργιων οίνων 
του Château Nico 
Lazaridi, λευκός, 
ερυθρός και rosé, οι 
οποίοι κυκλοφορούν 
µε νέες ετικέτες, 
φιλοτεχνηµένες 
από τον δραµινό 
καλλιτέχνη Γιώργο 
Ταξίδη. 

Η έρευνα έγινε υπό την ευθύνη του 
καθηγητή Γεωργίου Μπάλτα.

Συµµετοχές
Οι 7 εταιρείες-µέλη 
της ΠΕΜΕΤΕ συµµε-

τείχαν στη σηµαντική 
αυτή διεθνή έκθεση µε 

µία σειρά από σύγ-
χρονα περίπτερα
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the nutlers

Το ελληνικό
αμυγδαλοβούτυρο
πάει Σιγκαπούρη
Σε λιγότερο από ένα χρόνο η οικογενειακή επιχείρηση 
από το Βόλο έφτασε με τα προϊόντα της σε εξωτικές αγορές

Εξαγωγές
Αυτή τη στιγµή ο τζί-
ρος από τις εξαγωγές 
φτάνει το 20% επί του 
συνόλου, µε στόχο να 

ξεπεράσει το 50%

Η γκάµα των προϊόντων τους 
περιλαµβάνει κλασικό βούτυρο 
αµυγδάλου, λευκό βούτυρο 
αµυγδάλου, βούτυρο αµυγδάλου 
µε κακάο και βούτυρο κάσιους.  

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Για πάνω από 35 χρόνια η οικογένεια Φώτου 
στο Σέσκλο αγόραζε από τοπικούς παραγω-
γούς αµύγδαλα και τα έσπαγε στο σπαστήρα 
της, προκειµένου να τα εµπορευτεί στη συνέ-
χεια στη χονδρική. Φέ-
τος είχαν την ιδέα να 
χωρέσουν σε βάζα τα 
αµύγδαλα, ακολουθώ-
ντας το ρεύµα της επο-
χής που απαιτεί καινο-
τόµα προϊόντα φυτικών 
σκευασµάτων. Το όνο-
µα της νέας επιχείρησης: «the nutlers από 
τα nuts που είναι οι ξηροί καρποί και από το 
µπάτλερ» όπως εξηγεί ο Κωνσταντίνος Πλα-
τανάκης, ο οποίος µαζί µε τον κουνιάδο του, 
Γιώργο Φώτου, βρίσκονται πίσω από την προ-
σπάθεια αυτή. «Η ιδέα ήρθε από τις ΗΠΑ, ό-
που τα προϊόντα αυτά είναι διαδεδοµένα και 
η κατανάλωση τεράστια. Αυτή η καινούρια 

τάση έρχεται και προς τα εδώ και ουσιαστι-
κά πρόκειται για µια στροφή προς την υγι-
εινή διατροφή. Σε αυτό το κοινό στοχεύου-
µε», αναφέρει ο κ. Πλατανάκης. Ο ίδιος υ-
ποστήριξε πως αν αναλογιστεί κανείς το πό-
σο καινούρια είναι η επιχείρηση, και το γε-
γονός ότι «έχουµε φτάσει σε σηµείο να µας 

παίρνουν τηλέφωνο για να βά-
λουν τα προϊόντα µας στα ράφια 
τους», όπως ανέφερε χαρακτη-
ριστικά, «η ζήτηση στην Ελλάδα 
για αντίστοιχα προϊόντα είναι ι-
κανοποιητική». 

Το µεγαλύτερο ποσοστό των 
πωλήσεων γίνεται σε περιοχές 

της Αθήνας και της Κρήτης. Μάλιστα, στην 
Κρήτη, οι «nutlers» συνεργάζονται µε σού-
περ µάρκετ. Ωστόσο να σηµειωθεί πως ήδη, 
πάνω από το 20% του τζίρου της επιχείρη-
σης γίνεται από τις πωλήσεις στο εξωτερικό. 
Πιο συγκεκριµένα, τα αµυγδαλοβούτυρα α-
πό τον Βόλο φτάνουν σε Σιγκαπούρη, Ντου-
µπάι, Σλοβακία, Γερµανία, Γαλλία και Αγγλία.

Οι «nutlers» είναι µια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε µόλις φέτος, 
αλλά έχει ήδη καταφέρει να καθιερώσει την παρουσία της σε αρκετές 
πόλεις της Ελλάδας, αλλά και του εξωτερικού.

Γιώργος Φώτου και Κωνσταντίνος Πλατανάκης
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Με ιδία κεφάλαια και ένα ικανο-
ποιητικό ποσό, η οικογένεια κατα-
σκεύασε µια ξεχωριστή παραγωγι-
κή µονάδα µέσα στον υπάρχοντα 
χώρο. «Είναι νωρίς ακόµα για να 
κάνουµε απόσβεση, όµως η ζήτη-
ση των προϊόντων µας, µας δίνει 
θετικά µηνύµατα», αναφέρει ο κ. 
Πλατανάκης. «∆εν έχουµε κλείσει 
καν χρόνο, όµως έχουµε ήδη φτιά-
ξει κοντά στους πέντε τόνους» α-
ναφέρει ο ίδιος, συµπληρώνοντας 
πως στους άµεσους στόχους τους 
είναι η δηµιουργία µιας αυτοµα-
τοποιηµένης παραγωγικής µονά-
δας. Προς το παρόν, η δυναµικό-
τητα της παραγωγικής µονάδας, 
αγγίζει τα 2.000 βάζα την ηµέρα. 

Οι «nutlers» ευελπιστούν ακόµα 
πως θα δουν τα προϊόντα τους «σε 
κάθε µεριά της Ελλάδας», αλλά και 
τις εξαγωγές τους να αυξάνονται, 
για να ξεπεράσουν το 50% του τζί-
ρου της επιχείρησης. «Είµαστε µια 
εξωστρεφής εταιρεία και σύντο-
µα θα βγάλουµε και άλλα προϊό-
ντα ώστε να ολοκληρώσουµε την 
γκάµα για τα βούτυρα ξηρών καρ-
πών» αναφέρει ο κ. Πλατανάκης.  

Οι «nutlers» βρέθηκαν πριν α-
πό  δυο εβδοµάδες στο Παρίσι και 
συµµετείχαν στην έκθεση Sial. «Ε-
κεί υπήρχε ενδιαφέρον για το προ-
ϊόν µας. Αυτή τη στιγµή έχουµε ε-
παφή και ανταλλαγή µηνυµάτων 
µε τους ενδιαφερόµενους και θε-
ωρούµε πως σε σύντοµο χρονικό 
διάστηµα θα δούµε κάποια απο-
τελέσµατα από την έκθεση αυτή», 
εξηγεί. Το σηµαντικό για την σύ-
ναψη µιας εξαγωγικής συµφωνί-
ας είναι «να αρέσει το προϊόν σε 
αυτόν που το  διανέµει, και η τιµή 
να είναι ικανοποιητική» δηλώνει ο 
κ. Πλατανάκης, εξηγώντας πως οι 
συµφωνίες που έγιναν µέχρι τώ-
ρα, «ήταν όλες αποτέλεσµα νέων 
συνεργασιών. Είτε µας βρήκαν άν-
θρωποι που έµαθαν για εµάς, είτε 
τους αναζητήσαµε εµείς». 

Τα προϊόντα των «nutlers», 
είναι αποτέλεσµα σκληρής µε-
λέτης και έρευνας, και προς το 
παρόν η γκάµα τους περιλαµ-
βάνει κλασικό βούτυρο αµυγδά-
λου, λευκό βούτυρο αµυγδάλου, 
βούτυρο αµυγδάλου µε κακάο 
και βούτυρο κάσιους. 

Μια καθετοποιημένη μονάδα που 
χρησιμοποιεί μόνο ελληνικά αμύγδαλα

ΣΕΣΚΛΟ

 Το Σέσκλο είναι ένας από τους αρχαιότερους 
νεολιθικούς οικισµούς της Θεσσαλίας, που 

κατοικήθηκε για πρώτη φορά στην αρχή της 7ης 
χιλιετίας και ερηµώθηκε λίγο πριν το τέλος της 5ης 

χιλιετίας π.Χ. Ο νεολιθικός οικισµός βρίσκεται 
νοτιοανατολικά από το σύγχρονο οµώνυµο χωριό και 

απέχει 14 χιλιόµετρα από την πόλη του Βόλου.

Νέα πρέσβειρα
Για την ασφάλεια 
τροφίμων 
Η καθηγήτρια του τµήµατος 
Επιστήµης και Τεχνολογίας 
Τροφίµων και επικεφαλής του 
Μεταπτυχιακού Προγράµµατος του 
Perrotis College «New Food Product 
and Business Development», 
∆ρ. Κική Ζηνοβιάδου διορίστηκε, 
κατόπιν αξιολόγησης, ως Πρέσβειρα 
της Πρωτοβουλίας Παγκόσµιας 
Εναρµόνισης ενός έγκριτου 
οργανισµού για την ασφάλεια 
των τροφίµων.

Zespri 
Νέος πρόεδρος 
στη διοίκηση 
Την παραίτησή του από πρόεδρος 
του διοικητικού συµβουλίου της 
Zespri ανακοίνωσε ο Πίτερ 
Μακµπράιντ.Το ∆.Σ του 
µεγαλύτερου εµπόρου ακτινιδίων 
παγκοσµίως επιβεβαιώνει ότι ο 
αναπληρωτής πρόεδρος Μπρους 
Κάµερον θα γίνει ο νέος πρόεδρος 
τον Φεβρουάριο του 2019. 

Corteva 
Agriscience 
Αναδιάρθρωση 
στο ΔΣ 

Ο Greg Page, πρώην πρόεδρος και 
διευθύνων σύµβουλος της Cargill 
Inc., θα αναλάβει τη θέση του µη 
εκτελεστικού προέδρου του 
διοικητικού συµβουλίου της 
Corteva Agriscience.

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Παραγωγή
Η µονάδα παραγωγής µπο-

ρεί να συσκευάσει µέχρι 
και 2.000 βάζα την ηµέρα, 
αναφέρει ο κ. Πλατανάκης

ΣΕΣΚΛΟ
ΜΑΓΝΗΣΙΑ
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Κάποιοι, βρήκαν 
στα χώματα των 

χωραφιών το δικό 
τους «Ελντοράντο» 

και η μοίρα τους 
άλλαξε τελείως, όπως 
είναι για παράδειγμα 

η περίπτωση του 
29χρονου παραγωγού

Ο Ιωάννης Τυµπαλέξης, αποφάσι-
σε να πουλά τη σοδειά µε τα λαχα-
νικά του στη λαϊκή αγορά, όταν ε-
πανειληµµένα, απέτυχε η συνερ-
γασία του µε τους µανάβηδες και 
τους εµπόρους της κεντρικής λα-
χαναγοράς. Ο λόγος είναι πως αυ-
τοί έδιναν προτεραιότητα στο δικό 
τους κέρδος, ήταν κακοπληρωτές, 
πλήρωναν όποτε ήθελαν, καµιά φο-
ρά και µε καθυστέρηση 6 µηνών ή 
ακόµη-ακόµη, έφερναν τα γνωστά 
«φέσια», µε το πρόσχηµα ότι δεν 
κατάφερναν να πουλήσουν τα λα-
χανικά, τα οποία ως ευπαθή προϊ-
όντα κάπου στον λαβύρινθο της ε-
µπορικής διαδικασίας, έχαναν µέ-
σα στα ψυγεία τη φρεσκάδα τους 
και άρα την εµπορική τους αξία.

Πιο σίγουρο κέρδος
Όταν η ταλαιπωρία αυτή γίνε-

ται κανόνας, αποφασίζει κανείς 
να πάρει στα χέρια του την τύχη 
της παραγωγής του, ρισκάροντας 
να εµπορευτεί σε µια πολύ ανοι-
χτή αγορά, όπως είναι η λαϊκή, µε 
τεράστιο ανταγωνισµό και «αβέ-
βαιο» κέρδος. Το αβέβαιο µπαί-
νει σε εισαγωγικά γιατί τελικά ε-

δεν µπορεί πάντα να εµπορεύεται 
ο ίδιος τη σοδειά του, για χιλιάδες 
προσωπικούς και άλλους λόγους: 
Επι παραδείγµατι, µπορεί να µη 
διαθέτει δικά του κατάλληλα οχή-
µατα µεταφοράς ή να µην αντέχει 
την ιδέα και µόνο της υψηλότερης 
φορολόγησης. Για το φορολογι-
κό µας σύστηµα, καλώς ή κακώς, 
ο αγρότης-πωλητής στον πάγκο 
της λαϊκής αγοράς είναι επιχει-
ρηµατίας και έχει την αντίστοιχη 
µεταχείριση, παρά τον πολύ καλά 
καλλιεργηµένο αστικό µύθο, ότι 

ο αγρότης που πάει στη λαϊκή α-
γορά, έχει ιδιαίτερη µεταχείριση, 
δεν φορολογείται, δεν ελέγχεται 
ή δεν έχει έξοδα.

Στη λαϊκή αγορά δίχως ταµειακή 
µηχανή, δεν µπορείς να σταθείς. 
Κι αν δεν κόβεις από σύστηµα α-
ποδείξεις, το διάφορο θα βγεί αρ-
νητικό από το βαρύ πρόστιµο που 
είναι σίγουρο ότι θα πέσει τη µία 
ή κάποια άλλη µέρα, όταν ο έλεγ-
χος σε βρεί λειψό. Και εδώ µιλάµε 
για πρόστιµα χιλιάδων ευρώ, επι 
δικαίων και αδίκων.

Η κάθε σπορά πάει
µαζί µε τη ζήτηση

Από το Σεπτέµβριο κιόλας, τα 
χορταρικά αποδίδουν σοδειά κα-
τά εκατοντάδες κιλά, σε σπανά-
κι, ραδίκια, πικρά ιταλικά χόρτα, 
γλυκά κόκκινα χόρτα και παντζά-
ρια, όλα µε υψηλή ζήτηση και ι-
κανό δραχµικό κέρδος σε όποια 
τιµή κι αν πουληθούν, συνήθως 
από 1,50 έως 2,50 ευρώ το κιλό, 
ανάλογα µε το είδος. Η επιλο-
γή της σποράς δεν είναι καθό-
λου τυχαία. 

Οι καλλιεργητικές συνθήκες στο 
∆ιόνυσο του Ορχοµενού είναι ιδα-
νικές και το χώµα απολύτως κα-
τάλληλο για επικερδέστατες σπο-
ρές και άριστη ποιότητα προϊό-
ντων. Γιατί στο τέλος όλα κρίνο-
νται όχι µόνο από την ποσότητα, 
αλλά και την κατάσταση στην ο-
ποία θα είναι τα λαχανικά την ώ-
ρα της συγκοµιδής. Κι εδώ είναι η 
µεγάλη ιδιατερότητα του παραγω-
γού: Οι καλλιεργητικές συνήθειες 
του συγκεκριµένου, που είναι µε-
λετηµένες µέχρι και την τελευταία 
φροντίδα, όπως µας λέει ο ίδιος.

Η γη και η καλλιέργεια 
θυμίζει χρηματιστήριο

Ακολουθώντας τη ζήτηση στις σπορές κηπευτικών η λαϊκή σε ανταμείβει λέει ο Ι. Τυμπαλέξης  

δώ το κέρδος είναι πιο σίγουρο 
από οπουδήποτε αλλού, κάτω α-
πό συγκεκριµένες προϋποθέσεις.

∆εν στέκεσαι στη λαϊκή
δίχως ταµειακή

Γιατί το εµπόριο στον πάγκο της 
λαϊκής αγοράς φαίνεται ότι απο-
δίδει περισσότερα από το αλισβε-
ρίσι µε τους χονδρεµπόρους και 
τους µανάβηδες, ιδιαίτερα όταν το 
εµπόρευµα έχει ανάλογα µε την 
εποχή τεράστια ζήτηση και το χω-
ράφι, είναι κοντά σε µεγάλα αστι-
κά κέντρα όπως στην περίπτωση 
του Ιωάννη Τυµπαλέξη, ο οποίος 
καλλιεργεί περίπου 60 δικά του 
και νοικιασµένα στρέµµατα καλής 
και εύφορης γής µε ποτιστικά κη-
πευτικά στο ∆ιόνυσο του Ορχοµε-
νού. Αλλιώς, για ποιο λόγο κανείς 
να πέσει µε τα µούτρα στη… «φω-
τιά» και το ρίσκο, αφού ο αγρότης 

ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΤΣΙΑΜΤΣΙΚΑ
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ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΜΕΛΕΤΗΜΕΝΑ

Η συνταγή φροντίδων 
είναι ιερό μυστήριο 

Καλές τιμές παραγωγού ακόμα 
και σε δύσκολες περιόδους

Αν προσθέσει κανείς µόνο τα έξοδα από σπόρο και λιπάσµατα 
για τα 60 στρέµµατα για µια σοδειά χρειάζονται συνολικά για τα 
χόρτα, χρειάζονται πάνω από 5.000 ευρώ µε ένα πρόχειρο 
υπολογισµό, έξοδα που βεβαίως πολλαπλασιάζονται αντίστοιχα 
µε τις φορές που θα σπαρθούν τα στρέµµατα.
Οι σπόροι από το σπανάκι είναι εισαγόµενοι ποικιλίας Agosta ή 
Fugi, ενώ το παντζάρι είναι το δηµοφιλές Bublo, µε εξαιρετικά 
υψηλό κόστος σποράς ωστόσο. Χρειάζονται περίπου 60 ευρώ 
το στρέµµα σε σπόρο µόνο τα παντζάρια, ενώ για το σπανάκι 
Agosta ο σπόρος κοστίζει περίπου 45 ευρώ το κιλό και 
χρειάζονται για µια καλή σπορά πάνω από 1 κιλό και 200 
γραµµάρια σπόρος κατά στρέµµα. Ισχυρός παράγοντας ανόδου 
του κόστους παραγωγής, αναδεικνύεται ωστόσο η χρήση των 
απαραίτητων λιπασµάτων, που στην περίπτωση των κηπευτικών 
που σπέρνει ο Ιωάννης, είναι το φωσφορικό κάλιο που 
χρειάζεται περίπου ένα σακί για κάθε στρέµµα από Σεπτέµβριο 
αλλά µόλις Χειµωνιάζει και και ο καιρός σκληραίνει, η ποσότητα 
που χρειάζεται αυξάνεται ακόµη κατά µισό σακί ανά στρέµµα. Η 
απόσταση µεταξύ των φυτών, ο τρόπος σποράς τους, η ποσότητα 
νερού στ’ αυλάκια ανάµεσα στις φύτρες, όλα έχουν σηµασία, 
τίποτα δεν είναι τυχαίο και η συνταγή δοκιµασµένη χρόνια.

Σε όλα τα καλλιεργητικά έξοδα προστίθε-
νται και τα έξοδα για το πετρέλαιο και βε-
βαίως το ηλεκτρικό ρεύµα για τη λειτουρ-
γία της γεώτρησης, που φτάνει περίπου 
τα 7,70 ευρώ το στρέµµα. 

Στο µεταξύ, όπως µας εξοµολογείται ο ί-
διος, αν το χωράφι για κάποιο λόγο, κρα-
τήσει νερά, ο κόπος του πάει όλος στράφι, 
όπως µπορεί να συµβεί ανά πάσα στιγµή 
µια παγωνιά, ένα αναπάντεχο χειµωνιά-

τικο πρωινό. Η γή και η καλλιέργεια εδώ 
θυµίζει χρηµατιστήριο.

Απροστάτευτοι στη ζηµιά
Και µη φανταστείτε ότι γι’ αυτόν υπάρ-

χει έτοιµη στη ζηµιά κάποια αποζηµίω-
ση ή επιδότηση. «Αυτά είναι για άλλου 
είδους αγρότες», µας λέει, κάτι που το έ-
χουµε ξανακούσει πολλές φορές στη λα-
ϊκή αγορά, χωρίς κανείς να µας διευκρι-
νίζει για ποιους ακριβώς πρόκειται, ίσως 
επειδή δεν θέλουν ν’ ανοίξουν µέτωπα µε 

συναδέλφους τους που λειτουργούν εντε-
λώς διαφορετικά, µε συνδεδεµένες παρα-
γωγές ή απόλυτα εξαρτηµένες από ευρω-
παϊκά κονδύλια και εξαγωγές.

Με δικά του µηχανήµατα 
Εκείνο που κάνει τον Ιωάννη Τυµπα-

λέξη να ξεχωρίζει, ωστόσο, στα προϊόντα 
που διαθέτει στον πάγκο του στη λαϊκή 
αγορά και µάλλον εκείνο που παίζει βα-
σικό ρόλο στην επιλογή του, είναι ότι εί-
ναι νέος, µόλις 29 χρόνων γεµάτος δύνα-
µη και θέληση, µε όρεξη για δουλειά και 
διαθέτει δικά του µηχανήµατα: Τρακτέρ, 
ψεκαστικά, αλέτρι και όλα τα καλλιεργη-
τικά µηχανικά βοηθήµατα.

Στα υπέρ και η πολλή προσωπική ερ-
γασία, σε συνδυασµό µε τις κατά περίπου 
90% άψογες καλλιεργητικές συνθήκες της 
περιοχής, που αποδίδουν απίστευτα υψη-
λές ποσότητες παραγωγής και βεβαίως οι 
συνήθως πολύ καλές τιµές που πιάνουν 
τα προϊόντα του, ακόµη και τις δύσκολες 
εµπορικές περιόδους στη λαϊκή αγορά.

«Με τον τρόπο που δουλεύω, δύσκο-
λα θα πετάξω προϊόντα που δεν πουλή-
θηκαν», παραδέχεται, καθώς και η φύρα 
είναι µέσα στο πρόγραµµα, αλλά για να 
εξακολουθεί να λειτουργεί στον πάγκο, 
αυτόµατα συµπεραίνει κανείς ότι ακόµη 
και η χειρότερη φύρα, δεν λειτουργεί α-
ποτρεπτικά έτσι ώστε να τα παρατήσει και 
να βρεί άλλο τρόπο να διαθέσει τη σοδειά 
του, στα χωράφια που «γεννούν»  και δυό 
και τρείς φορές το χρόνο ανάλογα µε τις 
καιρικές συνθήκες. Κάποιοι, βρήκαν στα 
χώµατα των χωραφιών το δικό τους «Ελντο-
ράντο» και η µοίρα τους άλλαξε τελείως.

Γιατί στο τέλος όλα κρίνονται όχι µόνο από την ποσότητα, αλλά και την κατάσταση στην οποία θα είναι 
τα λαχανικά την ώρα της συγκοµιδής, όπως αναφέρει ο 29χρονος παραγωγός από τον Ορχοµενό.



Ο γρίφος
του Ιράν 
καθορίζει 
τη μοίρα στο
ακτινίδιο

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Ανησυχητικό «καµπανάκι» για τον «παράγοντα 
Ελλάδα» και πώς αυτός µαζί µε το γρίφο του Ι-
ράν, θα επηρεάσουν µελλοντικά τη διεθνή αγο-
ρά του ακτινιδίου, «χτύπησε» στο πρόσφατο διε-
θνές συνέδριο ακτινιδίου στο Μπορντό της Γαλ-
λίας, όπου οι µεγάλοι παίκτες του κλάδου και 
από τα δύο ηµισφαίρια της γης, κάθισαν στο ί-
διο τραπέζι και συζήτησαν για το παρόν και το 
µέλλον της εν λόγω καλλιέργειας.

Η χωρίς προγραµµατισµό ανάπτυξη νέων φυ-
τειών, που συνεχίζεται µε αµείωτο ρυθµό στη χώ-
ρα µας, φέρεται να έχει προβληµατίσει τα µέλη 
του International kiwi Organization, για την ε-
πίδραση που θα έχει στις τιµές η διοχέτευση της 
αυξανόµενης παραγωγής στις αγορές, ιδίως α-
πό τη στιγµή που δεν υπάρχει ανάλογη πρόνοια 
για την κατασκευή και των απαραίτητων ψυκτι-
κών θαλάµων αποθήκευσης, ώστε η εµπορία να 
µην ασκείται υπό πίεση.

Πάνω από 300.000 τόνοι η εκτίµηση
για την παραγωγή το 2020-2021

«Η ανησυχία σε σχέση µε την Ελλάδα εκφρά-
στηκε για τον άναρχο τρόπο µε τον οποίο ανα-
πτύσσονται οι νέες φυτεύσεις. Ήδη η εκτίµηση 
για τη φετινή ελληνική παραγωγή ανεβάζει τον 
πήχη στους περίπου 220.000 τόνους, καθώς η 
µείωση στη στρεµµατική απόδοση, κατά σχεδόν 
10% που καταγράφηκε στις παλιές φυτείες, λό-
γω των καιρικών συνθηκών, εξισορροπήθηκε α-
πό τη σοδειά των κτηµάτων που µπήκαν φέτος 
στην παραγωγή. Η πρόβλεψη, µάλιστα, είναι ότι 
πολύ σύντοµα, το 2020 –2021, η εθνική παραγω-
γή, που, ήδη, µας δίνει την τρίτη θέση στη λίστα 
µε τους µεγαλύτερους παραγωγούς ακτινιδίου πα-
γκοσµίως, θα ξεπεράσει τους 300.000 τόνους µε 
τάσεις ανόδου», είπε στην Agrenda ο πρόεδρος 

της «Ζευς Ακτινίδια», ∆ηµήτρης Μανώσης, ο οποί-
ος παρακολούθησε το φετινό συνέδριο του ΙΚΟ.

Ο ίδιος µας εξήγησε ότι τον προβληµατισµό στους 
κόλπους του ΙΚΟ τον έχει επιτείνει η παρουσία του 
«απρόβλεπτου» Ιράν, για το οποίο δεν υπάρχουν 
επαρκή στοιχεία, ωστόσο είναι βέβαιο ότι έχει µπει 
δυναµικά στο παιχνίδι της καλλιέργειας του ακτι-
νιδίου, καθώς πέρυσι έγιναν οι πρώτες εισαγωγές 
στην Ευρώπη, η οποία αποτελεί βασική αγορά για 
τους υφιστάµενους «παίκτες» του κλάδου.

Πιο δύσκολη αναµένεται φέτος 
η διάθεση του ελληνικού ακτινιδίου

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο κ. Μανώσης α-
νέφερε πως η φετινή εµπορική σεζόν για το ελ-
ληνικό ακτινίδιο προοιωνίζεται πιο δύσκολη α-
πό την περσινή, κάτι που, όπως σηµείωσε επιβε-
βαιώνει και το γεγονός ότι οι Ιταλοί έµποροι, οι 
οποίοι το 2017 αγόρασαν τουλάχιστον 37.000 τό-
νους ελληνικών ακτινιδίων, έχουν κάνει σπορα-
δικές εµφανίσεις (σ. σ. οι πληροφορίες αναφέ-
ρουν ότι έχουν έρθει µόλις δύο Ιταλοί και ένας Ι-
σπανός και κάνουν αγορές).

«Η Ιταλία έχει φέτος γύρω στους 70.000 τόνους 
µεγαλύτερη παραγωγή πράσινων ποικιλιών ακτι-
νιδίου, γεγονός που αν συνδυαστεί αφενός µε το 
ό,τι η Νέα Ζηλανδία εκτιµάται ότι θα έχει προϊό-

Οι άναρχες φυτεύσεις στη χώρα μας μπορεί να «μπουκώσουν» την προσφορά, 
ενώ το Ιράν έχει μπει δυναμικά στην καλλιέργεια με απρόβλεπτα αποτελέσματα

Ο πρόεδρος της 
«Ζευς Ακτινίδια», 
∆ηµήτρης Μανώσης.
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ντα στην αγορά µέχρι τις 15 Ιανουαρίου και αφε-
τέρου η Χιλή προβλέπεται πως θα είναι πιο πρώ-
ιµη και αντί για το Μάιο, θα είναι τοποθετηµένη 
στα ράφια από τις 20 Απριλίου του 2019, στην ου-
σία µας αφήνεται ανοικτό ένα εµπορικό παράθυ-
ρο µόλις περίπου 3 µηνών προκειµένου να δια-
θέσουµε την παραγωγή µας χωρίς ανταγωνισµό 
κι άρα µε καλές τιµές», είπε ο ίδιος.

Σε ό,τι αφορά τα προβλήµατα της καλλιέργει-
ας στην Ελλάδα τονίστηκε ότι τα κρούσµατα του 
βακτηρίου της ακτινιδιάς και της βρωµούσας, 
για την ώρα είναι σποραδικά κι ελεγχόµενα, αλ-
λά χρειάζεται εγρήγορση και προσοχή, διότι εί-
ναι εύκολο να ξεφύγει η κατάσταση, ιδίως µε τη 
χρήση bins από την Ιταλία, όταν γίνονται συναλ-
λαγές στο χωράφι.

Στο συνέδριο του ΙΚΟ, στο οποίο συµµετείχαν 
εκπρόσωποι από την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορ-
τογαλία, τη Γαλία, την Ελλάδα, τις ΗΠΑ, τη Χιλή 
και τη Νέα Ζηλανδία, διατυπώθηκε και η πρόταση 
να γίνει προσπάθεια ο ΙΚΟ από το άτυπο όργανο 
του κλάδου διεθνώς, να αναγνωριστεί µε έναν ε-
πίσηµο θεσµικό ρόλο. Η πρόταση κατατέθηκε α-
πό την Ιταλία και θα γίνουν σχετικές προσπάθει-
ες να υλοποιηθεί, καθώ κρίθηκε πως η θεσµική 
µετεξέλιξη του ΙΚΟ θα του δώσει τη δυνατότητα 
να έχει αποτελεσµατικότερη παρεµβατική δράση. 

Ως προς την εικόνα της καλλιέργειας 
στις υπόλοιπες χώρες-µέλη του ΙΚΟ, 
σύµφωνα µε τον κ. Μανώση αναφέρ-
θηκε στο συνέδριο πως η συνολική 
παγκόσµια παραγωγή των πράσινων 
ποικιλιών ακτινιδίου θα φτάσει στους 
1.244.000 τόνους, µε το βόρειο ηµισφαί-
ριο να κυριαρχεί στην καλλιέργεια α-
ναµένοντας περίπου 790.000 τόνους.

Ηγετικές δυνάµεις παραµένουν η 
Νέα Ζηλανδία και η Ιταλία, οι οποίες 
αύξησαν µεν την παραγωγή τους φέ-
τος, σε σχέση µε πέρυσι, πλην όµως 
εξακολουθούν να αντιµετωπίζουν σο-
βαρά ζητήµατα µε το βακτήριο της ακτι-
νιδιάς και εχθρούς όπως η βρωµούσα, 
που για την ώρα στην Ελλάδα είναι δι-
αχειρίσιµα. Η τάση δε, είναι πλέον εµ-
φανής, στις χώρες αυτές, που δίνουν 
και τον τόνο των επερχόµενων εξελί-
ξεων, για «στροφή» προς την καλλι-
έργεια κίτρινων ποικιλιών.

Η Ιταλία, συγκεκριµένα, αναµένει 
φέτος γύρω στους 375.000- 380.000 
τόνους ακτινίδια πράσινων ποικιλι-
ών κι άλλους περίπου 60.000 τόνους 

κίτρινων, που σηµαίνει µια πρόσθε-
τη παραγωγή της τάξης των 70.000 
τόνων έναντι του 2017. 

Στη Νέα Ζηλανδία, αναφέρθηκε πως 
η παραγωγή των πράσινων ποικιλιών 
θα είναι γύρω στους 280.000 τόνους 
και των κίτρινων περί τους 250.000 
τόνους, ενώ οι νέες φυτεύσεις είναι 
αποκλειστικά κίτρινες ποικιλίες

Στη Γαλλία, αντίστοιχα, η πρόβλεψη 
που διατυπώθηκε για την φετινή πα-
ραγωγή την ανεβάζει στους 55.000–
60.000 τόνους, περίπου στα ίδια επί-
πεδα  µε πέρυσι, ενώ κι εδώ η τάση 
ως προς τις νέες φυτεύσεις είναι για 
στροφή σε κίτρινες ποικιλίες. Η ισπα-
νική παραγωγή αντίστοιχα φέτος υπο-
λογίζεται σε 18.000 τόνους, ελαφρώς 
υψηλότερη από τους 16.000 τόνους 
του 2017, µε µικρότερα προβλήµατα 
από τη βρωµούσα (σ. σ. δεν επιφέρει 
ακόµη σηµαντική οικονοµική ζηµία).

Ανοδικούς ρυθµούς εµφανίζει και 
η Πορτογαλία, η οποία υπολογίζεται 
φέτος πως έχει µια παραγωγή της τά-
ξης των 30.000 τόνων. 

Με 7.500 νέα στρέμματα ενισχύει 
τη θέση της στο συμπύρηνο η Χιλή

Στους 1,2 εκατ. τόνους
η παγκόσμια παραγωγή

ρά», µας αναφέρουν κύκλοι της µεταποίησης. 
Επιπλέον τις συζητήσεις του συνεδρίου α-

πασχόλησαν ζητήµατα όπως: α) οι πιθανές 
επιπτώσεις των αλλαγών στον καιρό, τόσο 
στον όγκο όσο και στην ποιότητα της παρα-
γωγής, β) η παύση λειτουργίας των εργοστα-
σίων κοµπόστας της µιας από τις τρεις µε-
ταποιητικές εταιρίες των ΗΠΑ και γ) οι συ-
νέπειες του BREXIT που ανατρέπουν συγκε-

κριµένες χρόνιες ισορροπίες στον κλάδο.
Επίσης, στο συνέδριο έγινε αναφορά και 

στις καλλιεργούµενες εκτάσεις, τις ποικι-
λίες, την παραγωγή συµπύρηνου ροδάκι-
νου, βερίκοκου και αχλαδιού, τις ποσότη-
τες που παρήχθησαν από τα παραπάνω προ-
ϊόντα, τόσο σε µορφή κοµπόστας, όσο και 
χυµού ή κατεψυγµένων προϊόντων. Τέλος, 
τέθηκε επί τάπητος το κόστος της πρώτης 

ύλης, του κουτιού, της ζάχαρης, της εργα-
σίας κ.τ.λ. Κοινή διαπίστωση όλων ότι την 
περίοδο που µεσολάβησε από το 13ο ως το 
14ο Συνέδριο, η παραγωγή της κοµπόστας 
ήταν σε παγκόσµιο επίπεδο υψηλή, παρά 
την ουσιαστική µείωσή της στην Καλιφόρ-
νια των ΗΠΑ και τον περιορισµό της στην 
Ελλάδα, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην 
θεαµατικών µεγεθών παραγωγή της Κίνας.  

Με νέες παραγωγικές εκτάσεις 7.500 στρεµ-
µάτων αναµένεται να µπει την επόµενη εµπο-
ρική σεζόν στο συµπύρηνο ροδάκινο η Χιλή, 
µια χώρα που ανταγωνίζεται δυνατά την Ελ-
λάδα στην αγορά της Λατινικής Αµερικής. Το 
γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε το ενδιαφέ-
ρον της Βραζιλίας για την καλλιέργεια αλλά 
και τον εµπορικό πόλεµο ΗΠΑ-Κίνας αναµένε-
ται να διαµορφώσουν ένα νέο τοπίο στην αγο-
ρά τόσο της κοµπόστας όσο και του χυµού ρο-
δάκινου, που θα επηρεάσουν και την Ελλάδα.   

Τα παραπάνω προέκυψαν από τις εργασίες 
του 14ου Παγκόσµιου Συνεδρίου  Μεταποιηµέ-
νων Φρούτων (CANCON14), που πραγµατοποι-
ήθηκε πρόσφατα στη Μούρθια της Ισπανίας.

Ειδικότερα, όσον αφορά τη Χιλή, όπως τονί-
στηκε, εφαρµόζεται µια διαφορετική πολιτική 
από ότι σε άλλες ροδακινοπαραγωγικές χώ-
ρας, αφού στην καλλιέργεια εµπλέκονται και 
οι ίδιοι οι µεταποιητές που χρηµατοδοτούν την 
ανάπτυξη συµπύρηνων φυτειών. Κάποιες από 
αυτές, µάλιστα, θα ξεκινήσουν να είναι παρα-
γωγικές από την επόµενη χρονιά. 

Προβληµατισµός, επίσης, υπάρχει και για 
το τι µέλει γενέσθαι µε τον εµπορικό πόλεµο 
ΗΠΑ-Κίνας, αφού το 70% των αµερικανικών 
εξαγωγών -όπως αναφέρουν στην Agrenda 
στελέχη της αγοράς- οδηγούνται στην Κίνα. 
«Με τον εµπορικό πόλεµο, αυτός ο συσχετι-
σµός θα αλλάξει εκ των πραγµάτων και κα-
νείς δεν µπορεί τουλάχιστον µέχρι στιγµής 
να προβλέψει πως θα επηρεάσει την αγο-

Τις εργασίες του 
14ου Παγκόσµιου 
Συνεδρίου  
Μεταποιηµένων 
Φρούτων 
εγκαινίασε ο Lopez 
Miras, πρόεδρος 
στη Μούρθια.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
(ΤΟΝΟΙ)

ΝΕΑ ΖΗΛΑΝ∆ΙΑ 530.000
ΙΤΑΛΙΑ375.000 � 380.000

ΕΛΛΑ∆Α 220.000

ΧΙΛΗ

ΧΙΛΗ180.000

ΓΑΛΛΙΑ

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

ΗΠΑ

55.000 � 60.000

18.000

30.000
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Ξεκουνάει το μηχανισμό 
στη Βάθη ο Αραχωβίτης
Προσπάθεια να συστηματοποιηθούν οι έλεγχοι στο γάλα, πρώτη φορά συντάσσεται 
Μητρώο για εμπόρους Ζώντων Ζώων, ενώ ξαναγράφεται και ο χάρτης εξισωτικών 

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Η δίµηνη περίοδος προσαρµογής, µετά τον 
ανασχηµατισµό, φαίνεται να λαµβάνει τέ-
λος για τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης Σταύρο Αραχωβίτη, ο οποίος δείχνει 
να βρίσκει τα πατήµατά του και να κινεί α-
ποφάσεις που ακουµπούν στις ιδιαιτερό-
τητες του πρωτογενούς τοµέα. 

Οι δροµολογούµενες αποφάσεις για 
τους ελέγχους στο γάλα, το ηλεκτρονι-
κό µητρώο εµπόρων ζώντων ζώων, η δι-
εύρυνση των κριτηρίων για τις µειονεκτι-
κές περιοχές, οι συναντήσεις µε βουλευ-
τές για θέµατα όπως οι αποζηµιώσεις στα 
ροδάκινα, αν µη τι άλλο δηµιουργούν µία 
κινητικότητα και τον φέρνουν πιο κοντά 
στα αιτήµατα, που προβάλλει ο αγροτο-
κτηνοτροφικός κόσµος. Εξάλλου, όπως 
και ο ίδιος κατέστησε σαφές, από την 
πρώτη ηµέρα που ανέλαβε επικεφαλής 
του υπουργείου, στόχος του είναι να γί-
νουν κινήσεις χωρίς δηµοσιονοµικό κό-
στος, που θα µειώνουν το κόστος παρα-
γωγής για τον αγροτικό κόσµο, θα περιο-
ρίζουν τις παρατυπίες στο αγροτικό εµπό-
ριο και θα δηµιουργούν συνθήκες για να 
µην χάνεται η υπεραξία της παραγωγής 
στο δρόµο, όπως για παράδειγµα µε την 
υπόθεση της Φέτας και την καθίζηση των 
τιµών στο αιγοπρόβειο γάλα. 

Την ίδια ώρα, διευρύνει τις αλλαγές 
στην υπηρεσιακή οµάδα του υπουργεί-

ου αντικαθιστώντας την παλιά...φρουρά 
Αποστόλου, ενώ παράλληλα φαίνεται να 
υιοθετεί ένα διαφορετικό πνεύµα µε πολ-
λές αναφορές βέβαια στην Κουµουνδού-
ρου, ακουµπώντας ωστόσο στις ανάγκες 
της εποχής. Οι πληροφορίες θέλουν την 
επόµενη φάση των ανακατατάξεων να α-
κουµπάει την ανασυγκρότηση του ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ αλλά και τη γνωστή «συντεχνία του 
ΟΣ∆Ε», που ταλαιπωρεί µε τα λάθη και τις 
παλινωδίες της πολλούς από τους αποδέ-
κτες των αγροτικών επιδοτήσεων. 

Βέβαια, στον πυκνό πολιτικό χρόνο 
που αποµένει µέχρι τις εκλογές θα φα-
νεί αν όλα αυτά έχουν κάποιο ουσια-
στικό αντίκρισµα στους επαγγελµατίες 
του πρωτογενούς τοµέα ή απλά θα µε-
τρήσουν θετικά για το αγροτικό προφίλ 
που χτίζει ο 46χρονος υπουργός. 

Στο θέµα πάντως, των εξισωτικών, που 
προκάλεσε κύµα αντιδράσεων παραγω-
γών-φορέων-βουλευτών, ο υπουργός Α-
γροτικής Ανάπτυξης, από την µία εµφα-
νίζεται διατεθειµένος να διευρύνει τα κρι-
τήρια µε βάση τα οποία θα γίνει η οριοθέ-
τηση των µειονεκτικών και των περιοχών 
µε φυσικούς περιορισµούς, χωρίς ούτε οι 
συνολικοί πόροι της εξισωτικής αποζηµί-
ωσης να µειωθούν, ούτε και οι συνολικές 
εκτάσεις. Από την άλλη όµως δεν εξηγεί 
πως θα επιτευχθεί αυτό, «πατώντας» πά-
νω στα κριτήρια του κανονισµού που εί-
ναι συγκεκριµένα. «Τα κριτήρια του κα-
νονισµού είναι συγκεκριµένα και πρέπει 

σε αυτά να κινηθούµε, γιατί αν στείλου-
µε κάτι διαφορετικό στην Ευρωπαϊκή Ε-
πιτροπή, θα γυρίσει πίσω, δεν θέλουµε 
να κάνουµε κίνηση εντυπωσιασµού», εί-
πε χαρακτηριστικά από το βήµα της Βου-
λής, απαντώντας σε ερώτηση του Βουλευ-
τή της ∆ηµοκρατικής Συµπαράταξης, Βα-
σίλη Κεγκέρογλου. Ο υπουργός πρόσθε-
σε πως «στο πλαίσιο του κανονισµού, θα 
προστεθούν στο χάρτη των µειονεκτικών 
περιοχών και άλλα δηµοτικά διαµερίσµα-
τα, όπου υπάρχει σηµαντική έκταση βο-
σκοτόπων καθώς και άλλα δηµοτικά δι-
αµερίσµατα µε παραγωγικότητα µικρότε-
ρη του 100% του εθνικού µέσου όρου».

Η τύχη του ΕΦΚ στο κρασί εξαρτάται 
και από το µήνυµα που θέλει να στείλει 

στους πιστωτές ο υπουργός Οικονοµικών.

Φως στην
υπόθεση 
ΕΦΚ οίνου 
στις 21 
του µήνα; 
Από σαράντα κύµατα περνάει η κυβέρνηση 
το θέµα της κατάργησης του ΕΦΚ στο 
κρασί, γεγονός που αφήνει όλα τα 
ενδεχόµενα ανοιχτά ακόµη και τη 
διατήρησή του δηλαδή την επόµενη χρονιά. 
Είναι ενδεικτικό ότι η πλέον ασφαλής  
πληροφορία που δόθηκε στον κλάδο, µετά 
την απόφαση του ΣτΕ για ακύρωση της 
Υπουργικής Απόφασης, προήλθε από την 
υπηρεσία δηµοσίων εσόδων (ΑΑ∆Ε) που 
γνωστοποίησε ότι έχει έτοιµη (διορθωµένη) 
την καινούργια. Υπάρχει βέβαια και η  
διαβεβαίωση του υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης ότι στον νέο προϋπολογισµό δεν 
έχουν εγγραφεί έσοδα από τον ΕΦΚ στο 
κρασί κάτι που µένει να αποδειχτεί µε την 
κατάθεση του τελικού σχεδίου στις 21 του 
µήνα. Με δεδοµένο ότι τις τελευταίες µέρες 
οι κυβερνητικοί παράγοντες αποφεύγουν 
να δώσουν σαφείς απαντήσεις στους 
εκπροσώπους του κλάδου τους βάζει 
σε µεγάλες υποψίες, όπως και το γεγονός 
είναι ότι ενώ προ ηµερών τους ειπώθηκε 
από ένοικο της πλατείας Βάθη ότι θα τους 
ενηµέρωνε σχετικά µετά από επικείµενη 
συνάντησή του µε τον υπουργό 
Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο, ακόµη 
περιµένουν. Θα πρέπει να προστεθεί εδώ 
και κάτι από το παρασκήνιο, την εποχή της 
επιβολής του ΕΦΚ. Ο Τσακαλώτος τότε, 
λένε οι γνωρίζοντες, αντιδρώντας στις 
πιέσεις στελεχών κυβέρνησης και κόµµατος 
που δεν ήθελαν τον φόρο, τους είπε να 
πάνε στον πρωθυπουργό κι αν αυτός 
συµφωνήσει µαζί τους ο ίδιος θα 
παραιτηθεί. Αυτό σηµαίνει, λένε οι 
γνωρίζοντες τις απόψεις του υπουργού, ότι 
η τύχη του ειδικού φόρου δεν συναρτάται 
µόνο µε την κατάληξη της περικοπής ή µη 
των συντάξεων και το εύρος των 
αντιµέτρων, αλλά και µε το µήνυµα 
ενδεχοµένως που θα θέλει να στείλει 
ο υπουργός στους πιστωτές…

ΡΕΠΟΡΤΑΖ. EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Στο Πλατύ το κύκνειο 
άσμα της ΕΒΖ, έκοψε 
λάσπη κι ο επενδυτής
Ζήτημα να κρατήσει ένα 15νθήμερο η φετινή καμπάνια στα 
τεύτλα, εφόσον βέβαια πάρει μπροστά το ζαχαρουργείο στο 
Πλατύ, με τον Πιτσιόρλα να αναζητά χρηματοδότες, δίνοντας 
πίστωση χρόνου για επιστροφή και στο fund του Λούκας Φέκερ

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Με τους παραγωγούς να παραδί-
δουν από την περασµένη ∆ευτέ-
ρα τα τεύτλα τους στο Πλατύ, µε 
«µισή καρδιά», καθώς δεν γνωρί-
ζουν πότε και αν τελικά θα εξοφλη-
θούν τη σοδειά τους, τους 220 µό-
νιµους εργαζόµενους να είναι α-
πλήρωτοι επί τρεις µήνες και τους 
εποχιακούς να σταµατούν την α-
περγία τους την τελευταία στιγµή, 
η έναρξη της φετινής καµπάνιας 
ζάχαρης, από την ΕΒΖ των χιλίων 
προβληµάτων και των  «στεγνών» 
από ρευστό ταµείων µοιάζει τουλά-
χιστον µε µικρό θαύµα. 

Αν µάλιστα, στο παζλ των αρνη-
τικών εξελίξεων, προστεθεί και το 
γεγονός ότι ο επίδοξος επενδυτής 
δεν εµφανίστηκε στις 31 Οκτωβρί-
ου για να καταθέσει τη δεσµευτική 
του προσφορά, όπως όριζε η συµ-

φωνία που είχε υπογράψει και ταυ-
τόχρονα το ελληνικό δηµόσιο δύ-
σκολα θα βρει τρόπο να τη χρηµα-
τοδοτήσει, χωρίς να «σκοντάψει» 
στην επιτροπή ανταγωνισµού της 
Κοµισιόν, τότε δεν είναι ίσως υ-
περβολή να πει κανείς πως η ζα-
χαροβιοµηχανία «βιώνει το κύ-
κνειο άσµα» της.

Άρχισαν τα παρακάλια...
Ο αναπληρωτής υπουργός Οικο-

νοµίας και Ανάπτυξης, αρµόδιος 
για θέµατα βιοµηχανίας, Στέργι-
ος Πιτσιόρλας, µε τον οποίο επι-
κοινώνησε η εφηµερίδα Agrenda 
παραδέχθηκε πως τα πράγµατα εί-
ναι δύσκολα αυτή τη φορά για τη 
βιοµηχανία, αλλά σηµείωσε πως 
γίνεται εντατική προσπάθεια να 
βρεθεί λύση. «Είχαµε µια ελπίδα 
µε την παρουσία ενός επενδυτι-
κού fund που δυστυχώς δεν δεί-
χνει, τουλάχιστον µέχρι στιγµής, 
να είναι σε θέση να ολοκληρωθεί 
µε επιτυχία. Υπήρχε µια προθεσµία 
µέχρι τις 31 Οκτωβρίου για την υ-
ποβολή δεσµευτικής οικονοµικής 
προσφοράς (από µέρους του), αλ-
λά µέχρι σήµερα δεν έχει κατατε-
θεί τίποτε», ανέφερε ο κ. Πιτσιόρ-
λας, υπογραµµίζοντας ωστόσο, πως 
«δεν θα κλείσουµε την πόρτα στον 
επενδυτή. Θα του δώσουµε κάποιο 
επιπλέον χρονικό περιθώριο µπας 
και επιστρέψει για να ολοκληρω-
θεί η καταρχήν συµφωνία που έ-
χουµε µαζί του».

Άφησε και το γραφείο ο Φέκερ
Με δεδοµένο, πάντως, πως ο εκ-

πρόσωπος του επίδοξου επενδυ-
τή, εν προκειµένω του Innovation 
Brain, ήδη, όπως πληροφορείται η 
Agrenda, έχει εγκαταλείψει εδώ και 
περίπου µία εβδοµάδα το γραφείο 
που είχε στήσει µέσα στα κεντρικά 
της ΕΒΖ, οι πιθανότητες να επανα-
κάµψει ο «Λευκός Ιππότης» είναι 
µάλλον µηδαµινές.

Τούτων δοθέντων ο κ. Πιτσιόρ-
λας υποστήριξε πως τα συναρµό-

δια υπουργεία (σ. σ. πληροφορίες 
αναφέρουν πως το απόγευµα της 
περασµένης Πέµπτης είχαν µια συ-
νάντηση µε αντικείµενο την ΕΒΖ) 
αναζητούν άλλους εναλλακτικούς 
τρόπους να στηριχθεί η ζαχαροβι-
οµηχανία, µε πρώτη προτεραιότη-
τα την εύρεση κάποιου άλλου ε-
πενδυτή, καθώς η λύση της στή-
ριξης µε δηµόσιους πόρους είναι 
σχεδόν βέβαιο πως θα θεωρηθεί 
κρατική ενίσχυση κάτι που αντί-
κειται στην κοινοτική νοµοθεσία.

Αν δεν στραβώσει κάτι το 
εργοστάσιο θα ανοίξει 

Το εργοστάσιο αν δεν στραβώ-
σει κάτι την τελευταία στιγµή σή-
µερα Σάββατο θα αρχίσει να κόβει 
τεύτλα και να αρχίσει την επεξερ-
γασία τους. Μια διαδικασία που 
θα κρατήσει περίπου 12 ηµέρες 
-η µικρότερη καµπάνια ιστορικά- 
πριν ολοκληρωθεί, ωστόσο, αυτό 
είναι το λιγότερο που απασχολεί 
όλους όσοι ασχολούνται µε τη ζα-
χαροβιοµηχανία, η οποία επιστρέ-
φει στο µηδέν και µαζί της κι η α-
βεβαιότητα για την επόµενη ηµέ-
ρα για την ίδια και την τευτλοκαλ-
λιέργεια στη χώρα.

Παράταση 
της προθεσµίας
«Υπήρχε µια προθε-
σµία έως 31 Οκτω-

βρίου για την υποβολή 
δεσµευτικής οικονοµι-
κής προσφοράς (από 

µέρους του), αλλά 
µέχρι σήµερα δεν έχει 

κατατεθεί τίποτε», 
ανέφερε ο κ. Πιτσιόρ-
λας, υπογραµµίζοντας 
ωστόσο, πως «δεν θα 
κλείσουµε την πόρτα 

στον επενδυτή»

Καραδοκεί 
η Κοµισιόν 

Η λύση της στήριξης 
µε δηµόσιους πόρους 
είναι σχεδόν βέβαιο 

πως θα θεωρηθεί 
κρατική ενίσχυση 

κάτι που αντίκειται 
στην κοινοτική 

νοµοθεσία

Τελευταίες επιταγές
Μέσα σε αυτό το ασφυκτικό 
σκηνικό η διοίκηση της ΕΒΖ, 
χρησιµοποιώντας κάποιες 
τελευταίες επιταγές, οι φήµες 
λένε της τάξης των 200.000 - 
300.000 ευρώ, που υπήρχαν 
στα συρτάρια του λογιστηρίου 
της και προφανώς και µε τις 
«πλάτες» των συναρµόδιων 
υπουργείων, κατάφερε να 
πείσει την ∆ΕΠΑ, στην οποία 
οφείλει από παρελθόντα έτη 
περίπου 12 εκατ. ευρώ, να 
ανοίξει και φέτος την κάνουλα 
του φυσικού αερίου προς τη 
µονάδα στο Πλατύ, 
προκειµένου να λειτουργήσει. 
Ανάλογη τακτική 
ακολουθήθηκε και προς την 
ΤραινΟΣΕ και άλλες 
µεταφορικές εταιρείες, µε τις 
οποίες συνεργάζεται η 
βιοµηχανία, προκειµένου να 
καταστεί δυνατή η µεταφορά 
των -υποβαθµισµένων ποιοτικά 
λόγω καθυστέρησης και στην 
εξαγωγή τους από τα χωράφια- 
τεύτλων από τα κέντρα 
συγκέντρωσης στη Θεσσαλία 
και τη ∆υτική Μακεδονία, στο 
εργοστάσιο, ώστε να µπορέσει 
να ολοκληρωθεί η καµπάνια.

Λύσεις αναζητά ο αναπληρωτής 
υπουργός Οικονοµίας και 
Ανάπτυξης Στέργιος Πιτσιόρλας.

Κρίµα τις φωτογραφίες των 
παραγόντων της ΕΒΖ µε τον Φέκερ.
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ΝΙΚΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΒΟΥΛΗΣ
«Με τη διαδικασία της 
Συνταγµατικής 
Αναθεώρησης και µε το  
χρονολόγιο τπυ 
προϋπολογισµού, 
νοηµατοδοτείται 
πολυσήµαντα η έξοδος της 
χώρας από τις µνηµονιακές 
δεσµεύσεις. ∆εν πρέπει να 
ψάχνουµε διαδικαστικές 
πολιτικές πιρουέτες».

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΑΒΑΝΗ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑ
«Αν δεν µε είχε πάρει (η 
Μαραγκουδάκη) να µου πει 
«θα κάνουµε το «X-factor» 
και σε θέλουµε για το 
backstage», δεν θα ήµουν 
εδώ επαγγελµατικά. Μέχρι 
τότε δεν µου είχε δώσει 
κανείς χώρο να δείξω τι 
µπορώ να κάνω. Οι 
περισσότεροι µε κατέτασσαν 
στην κατηγορία «γλάστρα».

ΒΟΛΦΓΚΑΝΓΚ ΣΟΪΜΠΛΕ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ BUNDESTAG
«Θα χαιρόµουν εάν όλοι 
αυτοί που τα λένε σήµερα 
αυτά για την Ιταλία µε είχαν 
στηρίξει όταν 
προσπαθούσαµε να 
εξηγήσουµε στους Έλληνες 
ότι πρέπει να σεβαστούν 
τους κανόνες. Η κατηγορία 
στο Κοινοβούλιό µου ήταν 
ότι παραήµουν ενναιόδωρος 
µε την Ελλάδα». 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΜΕ ΤΕΤΟΙΑ ΜΟΧΛΕΥΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΕΦ ΜΗΠΩΣ ΝΑ ΤΟΥ ∆ΙΝΑΤΕ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΡΗΤΗΣ  

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

 
Πέτρινα χρόνια
Αυτά κι αν είναι απτά 
αποτελέσµατα... µετά την 
πέτρινη 8ετία από την 
τελευταία πρόσληψη 
γεωτεχνικού, η έλευση του 
Σταύρου (ξέρω τα 
προβλήµατα), έφερε και την 
προκήρυξη 180 µόνιµων 
θέσεων εργασίας 
γεωτεχνικών. Τα καλά νέα τα 
προανήγγειλε από το βήµα του 
Φυτοπαθολογικού Συνεδρίου.

 

Βarbaros
Ο γύρος πάντως, το παλεύουν 
στη Βάθη και πέριξ να είναι λέει 
το πρώτο ΕΠΙΠ, της Ελλάδος 
στην ΕΕ, όπου θα πιστοποιηθεί 
η διαδικασία παρασκευής και η 
συνταγή του. Βέβαια, εκτός 
Ένωσης, δεν είναι λίγες οι 
χώρες που τον έχουν 
παλαιόθεν στις παραδοσιακές 
τους συνταγές. Φαντάσου, να 
έχουµε θερµό επεισόδιο λόγο 
γύρου, µε κανένα Barbaros!

 

Μία από τα ίδια
Τα γνωστά µε την προκαταβολή 
του τσεκ. Για µία ακόµη φορά, 
δεν απετεύχθη το κακό 
προηγούµενο µε τα λάθη και τις 
ελλειµµατικές πληρωµές της 
ενιαίας ενίσχυσης. Αµέτρητα τα 
τηλεφωνήµατα και τα µηνύµατα 
των αγροτών στο Agronews 
και την Agrenda, που όχι µόνο 
το 70% δεν είχε µπει αλλά 
ούτε το 20% από τα χρήµατα 
που δικαιούνται.

Βλέπουν τον λύκο και ψάχνουν τον ντορό

Όλοι οι αρµόδιοι στις δηµόσιες αναφορές τους οµονοούν ότι η 
εγχώρια κτηνοτροφία πρέπει να πάρει τα πάνω της να στηριχθεί 
επενδυτικά κλπ, κλπ. Βέβαια, κάποιοι ξεχνούν το µπάχαλο µε το 
χάρτη των νέων εξισωτικών. Απ’ την άλλη, µε επιδοµατικού τύ-
που πολιτικές, τύπου de minimis η τιµή για παράδειγµα στο αι-
γοπρόβειο δεν ανεβαίνει, όπως αντίστοιχα και στο κρέας, αν οι 
έλεγχοι και το πλαίσιο είναι γεµάτα τρύπες,. Ακόµα και τώρα, ξε-
κινήστε ελέγχους, λένε οι κτηνοτρόφοι, απευθυνόµενοι στις κε-
φαλές στη Νιρβάνας, γιατί όλοι τον λύκο τον βλέπουν και ψά-
χνουν τον ντορό. Όσο για το γύρο, η συνταγή θα είναι µε...απ’ όλα;

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Καλή η πρωτοβουλία 
για ολοκλήρωση 
του θεσµικού 
πλαισίου διάσωσης 
των παραδοσιακών 
αλιευτικών σκαφών 
ώστε να µην οδηγηθούν 
στη διάλυση, µόνο που 
ένα ένα τα κοµµάτια 
του πρωτογενούς τοµέα 
µπαίνουν στο µουσείο.

Στο και πέντε, έδωσε 
το σήµα η ΕΒΖ, στους 
τευτλοπαραγωγούς 
να συγκοµίσουν, που 
έµενε στο χωράφι 
και υποβαθµίζοντας 
ποιοτικά και να την 
πάνε στο Πλατύ. Τώρα 
για τα υπόλοιπα, 
πληρωµές, επενδυτής, 
κλπ, σε επόµενο 
επεισόδιο...

Υβρίδια
 Στην Κόρινθο, στην θέση 

«Λούτσα Παππά» της Τ.Κ. 
Εξαµιλίων δίδεται έγκριση 
περιβαλλοντικών όρων για την 
κατασκευή ολοκληρωµένης 
µονάδας καλλιέργειας και 
επεξεργασίας φαρµακευτικής 
κάνναβης. 

 Η απόφαση ελήφθη από τη 
∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος 
Πελοποννήσου και δηµοσιεύτηκε 
και προβλέπει τα πάντα όλα 
µέχρι τις συντεταγµένες που 
χωροθετούνται οι κορυφές του 
πολυγώνου του οικοπέδου του 
έργου.

 Η έγκριση δίδεται σε 
πολυεθνική εταιρεία που εδρεύει 
στο Ψυχικό και είναι λέει ο 
πρώτος, και µεγαλύτερος 
προµηθευτής ιατρικής κάνναβης 
στο Ισραήλ και παγκοσµίως 
αναγνωρισµένος ως 
πρωτοπόρος της σύγχρονης 
ιατρικής κάνναβης.

;

ΛΟΥΙΣ ΧΑΜΙΛΤΟΝ
Ο∆ΗΓΟΣ F1
 «Θέλω να ευχαριστήσω 
την οµάδα µου, για τη 
δουλειά που έκανε σε όλη 
αυτή την διάρκεια του 
πρωταθλήµατος. ∆εν το 
κέρδισα εδώ αλλά σε όλους 
τους αγώνες. Ευχαριστώ 
επίσης την οικογένειά µου 
γιατί αν δεν υπήρχε η 
σκληρή δουλειά του πατέρα 
µου δεν θα ήµουν εδώ».

Απορώ γιατί 
δεν συµµετέχει 
στο πρόγραµµα 
του συνεδρίου 
ο Γίτσας! 

Στο περίµενε είναι ακόµα οι παραγωγοί 
βιοµηχανικής ντοµάτας όλης της χώρας που 
υπέστησαν ζηµιές το φετινό καλοκαίρι από τις 
βροχοπτώσεις. Παρά τις υποσχέσεις του ΕΛΓΑ 
ότι θα επανεξετάσει το σκίσιµο που θεωρείται 
δευτερογενή αίτιο και δεν αποζηµιώνεται, δεν 
έχει κουνηθεί φύλλο. Μάλιστα όσο περνάει ο 
καιρό τα τηλεφωνήµατα στα γραφεία της 
Agrenda και του Agronews πληθαίνουν. Τι θα 
γίνει ρε παιδιά µας ξέχασαν; Μας λένε οι 
ντοµατοπαραγωγοί που έχασαν µεγάλο µέρος 
της παραγωγής τους.

Λύθηκε λέει το πρόβληµα µε τους 
διήµερους αποσταγµατοποιούς στο τσίπουρο 
και µάλιστα µε ενέργειες Αγοραστού. Η 
λύση σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας σηµαίνει – για να 
µην τα πολυλογούµε – επιστροφή για φέτος 
τουλάχιστον στο πρότερο καθεστώς. Βέβαια 
από ό,τι ξέραµε µε το παλιό καθεστώς 
διαφωνεί η ΕΕ. Στη συνέχεια ήρθε και 
εγκύκλιος της ΑΑ∆Ε. Τα καζάνια ανάβουν, 
µπορεί όµως να εγγυηθεί κανείς ότι δεν θα 
συνοδευτούν και από πρόστιµα; 

Στα χαµένα ψάχνουν οι παραγωγοί µε 
αγροτεµάχια στους δασικούς χάρτες. Μετά τις 
απώλειες που είχαν στην προκαταβολή της 
βασικής ενίσχυσης, τώρα ήρθε ο ΟΠΕΚΕΠΕ 
να… εξηγήσει (µε ειδικό 9σελιδο εγχειρίδιο) τα 
βήµατα που πρέπει να κάνουν προκειµένου να 
«µπουν» στις πληρωµές του ∆εκέµβρη. Βέβαια 
η ανάλυση είναι τόσο τεχνική που κανείς ακόµα 
δεν έχει βγάλει άκρη. Ούτε οι µελετητές – 
έχουµε την αίσθηση- που θα πρέπει να 
ενηµερώσουν τους παραγωγούς.  

Τα πράγµατα στα χέρια τους ετοιµάζονται να 
πάρουν οι τσελιγκάδες της Θεσσαλίας µε 
αφορµή την κατρακύλα στις τιµές του γάλακτος. 
Μπορεί από τη Βάθη να υπόσχονται 
υπουργικές αποφάσεις για ελέγχους στα 
ισοζύγια αλλά αυτοί ανταπαντούν µε απόφαση 
για συλλογή στοιχείων που θα στείλουν στον 
εισαγγελέα. «Ακόµα και τώρα πρέπει ο ΕΛΓΟ 
∆ΗΜΗΤΡΑ να ξεκινήσει τους απαραίτητους 
ελέγχους γιατί όλοι τον λύκο τον βλέπουν και 
ψάχνουν τον ντορό», λέει ο Παλάσκας.

Την ίδια στιγµή τους κτηνοτρόφους της 
Λάρισας τους απασχολεί και ένα ακόµα θέµα. 
Ζητούν όπως µαθαίνουµε να αποζηµιωθούν 
όσων τα ζώα επλήγησαν από τον καταρροϊκό 
πυρετό καθώς µε ευθύνη του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης καταστράφηκαν τα 
δείγµατα. Αυτά συµβαίνουν µόνο στην Ελλάδα. 
Να καταστρέφονται οι αποδείξεις µε 
υπαιτιότητα της πολιτείας και να την 
πληρώνουν οι παραγωγοί. Και µάλιστα ένας 
κλάδος που το τελευταίο διάστηµα έχει πληγεί 
όσο κανένας άλλος.  

Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

O
υπουργός της πλατείας, 
δείχνει να βρίσκει σιγά 
σιγά τα πατήµατα του και 
να αρχίζει να ξεκουνάει 

κάπως τα πράγµατα. Λίγο οι απο-
φάσεις για τους ελέγχους στο γά-
λα, κάτι το µητρώο εµπόρων ζώντων 
ζώων, κάπως η εξαγγελθείσα διεύ-
ρυνση των ορίων στις µειονεκτικές 
περιοχές για την εξισωτική, δηµι-
ουργούν αν µη τι άλλο µια κινητι-
κότητα που µένει να φανεί αν θα 
φέρει και αποτελέσµατα.

  Απεντόμωση 
ΛΙΓΟ ΝΑ ΞΕΘΑΡΡΕΨΕΙ, ακόµα, ί-
σως να τον δούµε να βάζει χέρι και 
στο συνδικάτο του ΟΣ∆Ε, που, ό-
πως λέει το γνωµικό, έµαθε η γριά 
στα σύκα θα φάει και τα συκόφυλ-
λα! Μεταξύ µας, η ζηµιά που έγινε, 
ειδικά το τελευταίο διάστηµα πριν 
εγκαταλείψει την Αχαρνών 2 το ε-
πιτελείο του υπουργού Ευάγγελου 
είναι µεγάλη. Η διάβρωση που έχει 
επέλθει σε πολλά πεδία, συνδεδε-
µένα µε τη διαχείριση των κοινοτι-
κών πόρων είναι τέτοια που ο Αρα-
χωβίτης θα χρειασθεί, για την «απε-
ντόµωση» όχι µία αλλά ενδεχοµέ-
νως και τρεις κυβερνητικές θητείες.   

  Δεξιός νομός
ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ, πάντως, α-
γριεµένοι µαθαίνουµε είναι οι πα-
ραγωγοί µε την αντιµετώπιση που, 
όπως λένε, τους επιφυλάσσει εσχά-
τως το υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης. Το κλίµα που µας µεταφέ-
ρεται είναι πως ο νοµός έχει απο-
κλειστεί πλήρως από προγράµ-
µατα όπως της βιολογικής γε-
ωργίας, της απονιτροποίη-
σης, αλλά και την εξισωτι-
κή για λόγους ανεξήγη-
τους. «Ό,τι βγαίνει από το 
υπουργείο οι συνάδελφοί 
µας σε άλλες περιφερεια-
κές ενότητες το παίρνουν 
και καλώς κάνουν. Ωστόσο, 
όταν πρόκειται για τις Σέρ-
ρες, ως δια µαγείας όλοι κό-
βονται και νοµίζουµε ότι αυτό 
γίνεται γιατί θεωρούν πως είναι 

δεξιός νοµός», µας ανέφερε µια 
πηγή µας τοπική, καλώντας την 
Βάθη να το… πάρει αλλιώς.

  Τυροακανέδες 
ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΕΡΙΖΙΑ, αντίπα-
λοι στα δικαστήρια; Έτσι, φαίνεται 
ότι θα γίνει ανάµεσα σε δύο ηγε-
τικές µορφές του αγροτοσυνδικα-
λιστικού κινήµατος κατά τις κινη-
τοποιήσεις του 2016. Όπως πλη-
ροφορούµαστε ο Λαρισαίος Πανα-
γιώτης Καλογιάννης, µέλος του συ-
ντονιστικού των Τεµπών, έχει στεί-
λει εξώδικο στον Στέργιο Λίτο, από 
τους επικεφαλής του µπλόκου του 
Προµαχώνα, τον οποίο κατηγορεί 
για συκοφαντική δυσφήµιση, για-
τί ο Σερραίος αγρότης του είχε α-
σκήσει κριτική για κάποιες δηλώ-
σεις του. Μόνη περίπτωση  να µην 
βρεθούν οι δύο, άλλοτε συναγωνι-
στές, στην ίδια αίθουσα δικαστηρί-
ου είναι να πιάσουν τόπο οι διαµε-
σολαβητικές ενέργειες που έχουν 
αρχίσει, εσχάτως, να αναπτύσσο-
νται από συναδέλφους τους οι ο-
ποίοι πιστεύουν πως σε τόσο δύ-
σκολους καιρούς για την αγροτιά, 
το µόνο που δεν χρειάζεται είναι 
άγονες αντιπαραθέσεις.

  Όλα είναι πληρωμένα
ΜΟΝΟ ΚΑΜΙΑ εξηνταπενταριά χι-
λιάδες έµειναν απλήρωτοι, λέει ο 
ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ την ίδια ώρα το κά-
νει γαργάρα ότι περισσότεροι από 
τους µισούς δικαιούχους άµεσης 
κοινοτικής ενίσχυσης αγρότες δεν 
πρόλαβαν να δουν ούτε ευρώ στο 

λογαριασµό τους. Από µερεµέ-
τια στο «καβουρδιστήρι» του 

µηχανογράφου άλλο τίποτα, 
ωστόσο, αυτό που µένει στο 
τέλος είναι µια αγωνία, µια 
γραφειοκρατία και µια αγα-
νάκτηση! Σηµειωτέον, ότι, 
έτσι όπως την έχουν στή-
σει τη δουλειά τα γατόνια 
του συνδικάτου, τη µεγα-
λύτερη αγωνία για τις πλη-
ρωµές την περνάει ο εκά-
στοτε υπουργός. Και ειδικά 
όταν είναι νεοφερµένος!    

Από µερεµέτια στο 
«καβουρδιστήρι» 
του µηχανογράφου 
άλλο τίποτα, 
ωστόσο, αυτό που 
µένει στο τέλος 
είναι µια αγωνία, 
µια γραφειοκρατία 
και µια αγανάκτηση! 

H 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει γυρίσει πί-
σω το προσχέδιο του ιταλικού προϋ-
πολογισµού (DBP) στη Ρώµη µε το αί-
τηµα να παράσχει ένα νέο προσχέδιο 

σύµφωνο µε τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Απορ-
ρίπτοντας τον DBP για «σοβαρές αποκλίσεις» από 
τις συστάσεις του Ecofin στις 13 Ιουλίου 2018, η 
Κοµισιόν παίρνει ένα άνευ προηγουµένου µέτρο 
στο πλαίσιο της διαδικασίας για το ευρωπαϊκό ε-
ξάµηνο. Στην γνωµοδότησή της στις 23 Οκτωβρί-
ου, η Κοµισιόν αντιτίθεται στον ιταλικό DBP για 
τέσσερις βασικούς λόγους: 1. Ότι ο DBP έχει ανοι-
χτά εγκαταλείψει την πορεία σύγκλισης προς µια 
δηµοσιονοµική ισορροπία του δηµοσίου τοµέα, 
σχεδιάζοντας στην πραγµατικότητα µια αύξηση 
της τάξης του 1,4% του ΑΕΠ σε σχέση µε τις προη-
γουµένως συµφωνηθείσες δεσµεύσεις. 2. Ότι το 
ανεξάρτητο γραφείο προϋπολογισµού της Βου-
λής έχει αρνηθεί να επικυρώσει τις ονοµαστικές 
προβλέψεις ανάπτυξης, οι οποίες υπερβαίνουν 
το µέγιστο διάστηµα εµπιστοσύνης της επιτροπής 
του ΡΒΟ των εµπειρογνωµόνων, κατά 1%. 3.Ότι, 
εποµένως, ο δηλωµένος στόχος στο DBP για µεί-
ωση του δηµοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ 
δεν είναι αξιόπιστος. 4. Ότι η απόφαση της ιταλι-
κής κυβέρνησης να αυξήσει το έλλειµµα του δη-
µοσίου τοµέα εγείρει το ερώτηµα της βιωσιµότη-
τας του ιταλικού χρέους που θα µπορούσε να δη-

µιουργήσει αρνητι-
κές επιδράσεις στην 
υπόλοιπη ευρωζώνη 
και στην ΕΕ. Στην ιτα-
λική κυβέρνηση έχει 
δοθεί τρεις εβδοµά-
δες χρόνος να αντι-
δράσει. [...]. Εφόσον 
η Κοµισιόν έχει κα-
ταστήσει σαφές ότι 

δεν θα δεχθεί τον τρέχοντα DBP,  το µεγάλο ερώ-
τηµα είναι εάν η κυβέρνηση σκοπεύει πραγµατι-
κά να φέρει την αµφισβήτηση των ευρωπαϊκών 
κανόνων στο σηµείο που να αµφισβητεί και την 
παρουσία της στην ευρωζώνη και  την ΕΕ ή εάν α-
πλώς δοκιµάζει το έδαφος για να δει πόσο µακριά 
µπορεί να προχωρήσει προτού επιστρέψει από το 
χείλος του γκρεµού.[...]Ασφαλώς, εάν επιδεινωθεί 
η κρίση εµπιστοσύνης στις αγορές, και αυξηθεί 
το φάντασµα της απώλειας της πρόσβασης στην 
αγορά, τότε η επιστροφή στη λογική για την ιτα-
λική κυβέρνηση θα χρειαστεί να περάσει από µια 
«στιγµή ΣΥΡΙΖΑ», όταν το κλείσιµο των τραπεζών 
υποχρέωσε την ελληνική κυβέρνηση να πάει πί-
σω στις Βρυξέλλες και να αποδεχθεί σκληρούς οι-
κονοµικούς όρους το 2015. Το πρόβληµα µε αυτό 
το σενάριο είναι ότι, σε αντίθεση µε το Νοέµβριο 
του 2011 όταν οι πιέσεις της αγοράς οδήγησαν 
στην παραίτηση της κυβέρνησης Μπερλουσκόνι 
και αντικατάσταση του από τον Μόντι, δεν υπάρ-
χει πολιτική εναλλακτική να ηγηθεί µιας κυβέρ-
νησης πιο δεκτικής στις απαιτήσεις της.

*ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ, ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
 ΣΤΟ ΚΟΛΕΓΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Πριν το χείλος 
του γκρεμού

ΤOY ΣΤΕΦΑΝΟ ΜΙΚΟΣΣΙ*
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ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Μια παραγγελία για εισαγωγή λίγες 
ποσότητες θειϊκό σίδηρο, δηλαδή κα-
ραµπογιά, αποτέλεσαν αφορµή και 
αφετηρία για τη σηµαντικότερη σύγ-
χρονη επιχειρηµατική προσπάθεια 
στην παραγωγή και διάθεση λιπα-
σµάτων επί ελληνικού εδάφους. Ό-
πως δηλώνει ο Βαγγέλης Γαβριήλ, έ-
νας εκ των δύο αδελφών της οµώνυ-
µης επιχείρησης, οι άνθρωποι, η προ-
σήλωση στο λίπασµα και η καλή σχέ-
ση ποιότητας τιµής, αποτέλεσαν όλα 
αυτά τα χρόνια τη «χρυσή συνταγή».

Όπως στις περισσότερες από τις 
πετυχηµένες επιχειρηµατικές πρω-
τοβουλίες, η άγρυπνη δουλειά και 
η επανεπένδυση των κεφαλαίων µέ-
σα στην επιχείρηση, έδωσαν καρ-
πούς, ακόµα και τα δύσκολα χρό-

νια της οικονοµικής κρίσης. Έτσι, 
µέσα σε µια 30ετία περίπου, ο όµι-
λος των αδελφών Γαβριήλ µετράει 
ήδη τρια εργοστάσια. Το πρώτο ξε-
κίνησε γύρω στο 1987 στο Άργος, το 
δεύτερο έβαλε µπροστά το 2010 στο 
Βόλο και αυτές τις µέρες φορτώνει 
την πρώτη της παραγωγή και η µο-
νάδα της Καβάλας.

Στο πρώτο γίνονται µόνο υδατο-
διαλυτά και ενσάκιση τελικού προϊ-
όντος, ενώ στα άλλα δύο γίνεται και 
blending κοκκωδών λιπασµάτων. 
Αν το blending στη µονάδα του Βό-
λου ήταν αυτό που έδωσε νέα ώθη-
ση στην επιχειρηµατική προσπάθεια 
των αδελφών Γαβριήλ, η εξασφάλι-
ση, µετά από επαφές µε αµερικανικό 
οίκο, της τεχνολογίας AGROTAIN µε 
παρεµποδιστή ουρεάσης για µηδε-
νικές απώλειες αζώτου, λόγω εξαέ-
ρωσης, αποτέλεσε ένα ακόµα δυνα-
τό χαρτί της εταιρείας.

 Όλα αυτά δείχνουν βέβαια ό-
τι οι αδελφοί Γαβριήλ δεν παύουν 
ποτέ να αναζητούν λύσεις σε τε-
χνογνωσία, υποδοµές και προϊό-
ντα, έτσι ώστε να βρίσκονται κοντά 
σε κάθε ανάγκη του παραγωγού. 
Σήµερα, η γκάµα των προϊόντων που 
παράγει η εταιρεία καλύπτουν όλο 
το φάσµα των καλλιεργειών που ευ-
δοκιµούν στη χώρα µας, ενώ σε πολ-
λές από τις προτεινόµενες λύσεις, ε-
πιτυγχάνεται καλύτερο παραγωγικό 
αποτέλεσµα µε τη χρήση µικρότερης 
ποσότητας λιπασµάτων. Αυτό έχει 
ως αποτέσµα, οι αδελφοί Γαβριήλ 
να διατηρούν σταθερά τα τελευταία 
χρόνια, κάτι παραπάνω από το 10% 
της εγχώριας αγοράς λιπασµάτων. 

Τα επόµενα βήµατα, και σ’ αυτά 
θα βοηθήσει πολύ και το εργοστά-
σιο της Καβάλας, έχουν να κάνουν 
µε τον εξαγωγικό προσανατολισµό 
της εταιρείας. Άλλωστε, ένα 10% της 
συνολικής δραστηριότητας αφορά ή-
δη τις εξαγωγές (κυρίως υδατοδια-
λυτών), οι οποίες γίνονται σε όλες 
σχεδόν τις χώρες Βαλκανικής, της 
νοτιοανατολικής Μεσογείου, στην 
Αιγύπτο και τη Μάλτα. Τον Βαγγέ-
λη Γαβριήλ θα τον βρεις πέντε µέ-
ρες τη βδοµάδα στο γραφείο της Νέ-
ας Σµύρνης (κοντά στη Συγγρού), ε-
νώ τα σαββατοκύριακα επισκέπτε-
ται, σχεδόν κάθε εβδοµάδα, κάποιο 
από τα εργοστάσια. Αργούτσικα κα-
νένα βράδυ, µπορεί να τον πετύχεις 
και στο γνωστό BBQ της οδού Ελευ-
θερίου Βενιζέλου στη Νέα Σµύρνη.   

Τι σου είναι η καραμπογιά
Μπήκε στα λιπάσματα από σύμπτωση και έχει χτίσει σε 30 χρόνια 3 εργοστάσια 

Ο Βαγγέλης Γαβριήλ ξεκίνησε από 
νεαρή ηλικία 20-22 ετών µε την 
εµπορία φρέσκων φρούτων και 
λαχανικών, πριν κάνει το 
«άνοιγµα» στην αγορά 
λιπασµάτων. Πριν από 35 χρόνια, 
µε τον αδελφό του αναλαµβάνουν 
την οικογενειακή επιχείρηση και 
στρέφονται αποκλειστικά στον 
τοµέα του λιπάσµατος. Η διακίνηση 
των λιπασµάτων ξεκινά από το 
εργοστάσιο συσκευασίας της 
εταιρείας στο Άργος. Σήµερα είναι 
ο γενικός διευθυντής της 
εταιρείας ∆ηµ. Σ. Γαβριήλ & Σία 
ΕΠΕ. Έχει διατελέσει πρόεδρος 
του ΣΠΕΛ δύο περιόδους το 2006-
2008 και το 2008-2010. Είναι 
παντρεµένος κι έχει ένα παιδί.

Το πρώτο εργοστάσιο ξεκίνησε γύρω στο 1987 στο Άργος, το 
δεύτερο έβαλε µπροστά το 2010 στο Βόλο και αυτές τις µέρες 
φορτώνει την πρώτη της παραγωγή και η µονάδα της Καβάλας. Στο 
πρώτο γίνονται µόνο υδατοδιαλυτά και ενσάκιση τελικού προϊόντος, 
ενώ στα άλλα δύο γίνεται και blending κοκκωδών λιπασµάτων, 
µε την εξασφάλιση της τεχνολογίας AGROTAIN µε παρεµποδιστή 
ουρεάσης για µηδενικές απώλειες αζώτου λόγω εξαέρωσης.

Βαγγέλης Γαβριήλ 

Λύσεις
Οι αδελφοί Γαβριήλ δεν 
παύουν ποτέ να αναζη-
τούν λύσεις σε τεχνο-
γνωσία, υποδοµές και 

προϊόντα, προς όφελος 
του παραγωγού

Ακούραστος
Ο Βαγγέλης Γαβριήλ 5 
µέρες τη βδοµάδα είναι 
στο γραφείο της Νέας 
Σµύρνης και τα σαββα-

τοκύριακα σε κάποιο από 
τα εργοστάσια 

Προσανατολισµός
Το 10% της συνολικής 
δραστηριότητας αφορά 

ήδη τις εξαγωγές 
(κυρίως υδατοδιαλυτών), 

οι οποίες γίνονται σε 
όλες σχεδόν τις χώρες 

Βαλκανικής, της νοτιοα-
νατολικής Μεσογείου, 
σε Αιγύπτο και Μάλτα 

BIOΓΡΑΦΙΚΟ

ΑΘΗΝΑ

Αραβο-ελληνικό 
Φόρουµ, µε ατζέντα 
για την ανάπτυξη

Το 7ο Αραβο-Ελληνικό 
Οικονοµικό Φόρουµ στις 27-28 
Νοεµβρίου, µε θέµα «Ελλάδα και 
Αραβικός Κόσµος: Μία Νέα 
Ατζέντα για την Ανάπτυξη», 
εστιάζει σε στρατηγικούς τοµείς 
της οικονοµίας, µε σκοπό να 
ενισχύσει ελληνικές και αραβικές 
επιχειρήσεις ώστε να αυξήσουν 
την παρουσία τους σε αραβικό 
κόσµο και Ελλάδα αντίστοιχα. 
Η πρώτη ηµέρα θα είναι 
αφιερωµένη στη ναυτιλία και τη 
λιµενική βιοµηχανία. Το πρωί της 
δεύτερης ηµέρας θα περιλαµβάνει 
συνεδρίες για τις κατασκευές-
υποδοµές και την ενέργεια, ενώ το 
απόγευµα θα πραγµατοποιηθούν 
κατ’ ιδίαν επιχειρηµατικές 
συναντήσεις (Β2Β meetings). 

 Έως 4 Νοεµβρίου πρέπει να 
υποβάλουν τα παραστατικά για την 
κατάρτιση του Σχεδίου ∆ιαχείρισης 
Εισροών, οι δικαιούχοι της 
Απονιτροποίησης.
 Μέχρι 5 Νοεµβρίου αιτήσεις 

ολοκλήρωσης δικαιούχων Σχεδίων 
Βελτίωσης του 2011 για ενδιάµεση 
πληρωµή. Έως τις 3 ∆εκεµβρίου 
έχουν διορία τα υπόλοιπα Σχέδια 
Βελτίωσης.
 Έως 14 Νοεµβρίου έχουν 

περιθώριο να ανακαλέσουν, 
µεταβιβάσουν ή τροποποιήσουν την 
πράξη ένταξης στη Βιολογική 
Κτηνοτροφία οι δικαιούχοι 
 Μέχρι τις 15 Νοεµβρίου η 

προθεσµία υποβολής συµµετοχών 
στον διαγωνισµό καινοτοµίας του 
αµπελοοινικού κλάδου Viti Vini Lab.
 Παράταση έως 23 Νοεµβρίου 

για το Μέτρο της Συνεργασίας που 
αφορά τη σύσταση Επιχειρησιακών 
Οµάδων αγροτών και άλλων 
φορέων.
 Ψηφιακά η υποβολή δηλώσεων 

παραγωγής, επεξεργασίας και 
εµπορίας αµπελοοινικών προϊόντων 
µέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2019
  Έως 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» από 
την ηµεροµηνία υποβολής της 
αίτησης συµµετοχής στη δράση 
έως και την 1η Ιουλίου 2019.

ΑΘΗΝΑ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
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Τριήµερο φεστιβάλ
για την Καινοτοµία 
Το Athens Innovation Festival (AIF) 
πραγµατοποιείται 12-14 Νοεµβρίου στο 
Ζάππειο Μέγαρο, υπό την αιγίδα του Προέδρου 
της ∆ηµοκρατίας. Κατά τη διάρκεια του 
τριηµέρου, επενδυτές, ερευνητές και φορείς 
της πολιτείας, θα συµµετέχουν σε διαδραστικές 
συζητήσεις, workshops, παράλληλες 
παρουσιάσεις και συνεντεύξεις. Ακόµα, εκθέτες 
από την αγροδιατροφή και τον τοµέα της 
υγείας, µέχρι το fintech και το e-commerce, 
έρχονται να αναδείξουν τα next-big-things 
ενώ, κορυφαίες επιχειρήσεις που παράγουν 
αξία και αφήνουν σηµαντικό αποτύπωµα εντός 
και εκτός Ελλάδας, συναντούν τις πολλά 
υποσχόµενες startups που ανθίζουν εντός του 
οικοσυστήµατος. Το 2ο AIF εµπνέεται από τον 
Κλασσικό Μαραθώνιο της Αθήνας.. Με 
διοργανωτές το Εµπορικό και Βιοµηχανικό 
Επιµελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) και τη 
Θερµοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων 
Ελλάδας (ΘΕΑ- ΕΒΕΑ) διεξάγεται σε 
συνεργασία µε την Περιφέρεια Αττικής, το 
Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Αττικής και 
στρατηγικούς συνεργάτες τους Industry 
Disruptors - Game Changers και τον ΣΕΓΑΣ.

ΤΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΤΗΣ AGRENDA
 Στην εκστρατεία για την 

πρόληψη του καρκίνου του 
µαστού συµµετέχει η Εφορεία 
Αρχαιοτήτων (ΕΦΑ) Ηµαθίας µε 
την ηµερίδα «Από στήθους» που 
διοργανώνει στο Αµφιθέατρο 
του Νέου Κτηρίου του Μουσείου 
των Αιγών το Σάββατο 3 
Νοεµβρίου 2018 στις 17:00. 
Συµµετέχει η σοπράνο Σόνια 
Θεοδωρίδου. 

 Τον ύφαλο στη Χαλκιδική, όπου 
συγκεντρώνονται ‘αλογάκια της 
θάλασσας’ και είναι καλυµµένος τα 
τελευταία χρόνια από αλιευτικά 
δίχτυα, θα καθαρίσουν εθελοντές 
σε καταδυτική δράση από 3 έως 5 
Νοεµβρίου στο Στρατώνι.

 Οι οινοποιοί της Κρήτης στην 
έκθεση κρητικού κρασιού ΟιΝοτικά, 
τη ∆ευτέρα 5 Νοεµβρίου στον 
Πολυχώρο Πολιτισµού Αθηναΐς, 
στον Βοτανικό. 25 οινοποιεία και 
περισσότερες από 250 ετικέτες 
διαθέσιµες προς δοκιµή. Στον χώρο 
της έκθεσης και περίπτερο 
Οινοτουρισµού. Η έκθεση θα 
λειτουργεί: 11:00-15:00 για τους 
επαγγελµατίες του κλάδου (µε 
δωρεάν είσοδο) και 15:00-20:00 
για το οινόφιλο κοινό (είσοδος 7 
ευρώ / 3 ευρώ για φοιτητές).

 Συνάντηση µε θέµα «Πολιτισµός 
2030: Είναι η Τέχνη Πρωτεύουσα;» 
από τις 8 έως 11 Νοεµβρίου µε 
αφορµή τα δύο χρόνια από την 

ανακήρυξη της Ελευσίνας σε 
Πολιτιστική Πρωτεύουσα της 
Ευρώπης 2021. Στις 11 Νοεµβρίου 
διοργανώνεται τελετουργική ποµπή 
της χορογράφου Τζένης Αργυρίου 
από την κεντρική πλατεία της πόλης 
(πλ. Ηρώων), ως µέρος του 
σπονδυλωτού έργου «Aποθέµατα: 
Inventory». Εικαστική εγκατάσταση 
έχει ετοιµάσει ο Βασίλης Γεροδήµος 
και θα λειτουργεί έκθεση µε 
µαρτυρίες των κατοίκων για την 
εργατική παράδοση της πόλης. 

 Πέµπτη χρονιά για την 
εκδήλωση Μεγάλα Κόκκινα Κρασιά 
στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, 
στο Σύνταγµα, την Κυριακή 18 
Νοεµβρίου. Το ταξίδι θα 

ολοκληρωθεί µε ένα diner de gala 
τη ∆ευτέρα 19 Νοεµβρίου

 Το Πολιτιστικό Ίδρυµα Οµίλου 
Πειραιώς (ΠΙΟΠ) διοργανώνει 
κύκλο δωρεάν δίωρων 
εργαστηρίων δηµιουργικής γραφής 
µια Τετάρτη κάθε µήνα µέχρι τον 
Ιούνιο του 2019, στο κεντρικό 
κτίριο του στην Πλάκα (Αγγ. 
Γέροντα 6). Επόµενη συνάντηση 
στις 28 Νοεµβρίου. 

 Κυκλοφορεί το βιβλίο του 
Σταύρου Ζουµπουλάκη Στ’ αµπέλια 
από τις εκδόσεις Πόλις, όπου 
ανατρέχει στα καλοκαίρια της 
παιδικής του ηλικίας στο χωριό 
Συκιά της Λακωνίας το ‘60.

Πολύπλευρο συνέδριο
Αγροτεχνολογίας
Το AgriBusiness Forum θα διεξαχθεί στις Σέρρες 
µε θέµα «Το µέλλον του ελληνικού και ευρωπαϊκού 
αγροδιατροφικού τοµέα στην ψηφιακή εποχή» στις 
1-3 Νοεµβρίου. ∆ιασυνδέοντας Έρευνα, Τεχνολογία, 
Εκπαίδευση, Καινοτοµία, Επιχειρηµατικότητα, 

Θεσµικό Πλαίσιο και Χρηµατοδοτικά Εργαλεία γύρω 
από την αγροδιατροφική αλυσίδα, θα κινηθεί σε 
πέντε ενότητες γνωστικού, επιστηµονικού και 
επιχειρηµατικού ενδιαφέροντος. Το πρόγραµµα 
περιλαµβάνει εκπαιδευτικό εργαστήριο, Β2Β 
συναντήσεις νεοφυών και επιχειρήσεων της 
αγροδιατροφικής αλυσίδας, συνέδριο για τον 
εκσυγχρονισµό της παραγωγικής διαδικασίας, 
τα χρηµατοδοτικά εργαλεία και τις πολιτικές στον 
αγροδιατροφικό τοµέα και επίσκεψη πεδίου για 
ενηµέρωση πάνω στη γεωθερµία. Υπάρχει 
κόστος εγγραφής.

ΣΕΡΡΕΣ

Tριπλή διοργάνωση 
Meat & Grill Days 
µαζί µε Dairy Expo 
και Frozen Food 
Αφιερωµένες στο κρέας και 
το γάλα είναι η 6η έκθεση 
Meat & Grill Days και η 5η 
έκθεση Dairy Expo 
αντίστοιχα, που θα 
πραγµατοποιηθούν κάτω 
από την ίδια στέγη αλλά σε 
διαφορετικές αίθουσες του 
εκθεσιακού κέντρου 
Metropolitan Expo, στα 
Σπάτα Αττικής από τις 10 
έως και τις 12 Νοεµβρίου 
2018. Παράλληλα, θα λάβει 
χώρα και η Frozen Food, 
έκθεση που εστιάζει στα 
food logistics, τη 
βιοµηχανική ψύξη, τα 
κατεψυγµένα τρόφιµα, τη 
διαχείριση και διανοµή τους. 
Ευρεία γκάµα εκθετών και 
παράλληλες εκδηλώσεις 
περιµένουν τους 
επισκέπτες. Ο Κτηοντροφικός 
Σύλλογος Αττικής Άγιος 
Γεώργιος θα περιµένει τους 
επισκεπτες στο stand 
B11-A12 στο Hall 3.

ΣΠΑΤΑ

ΖΑΠΠΕΙΟ

Γιορτή τσίπουρου µε 
σολίστ µπουζουκιού
Η 22η Γιορτή Τσίπουρου στη 
Μεσαία Μηλιά Κατερίνης 
διοργανώνεται από τον Σύλλογο Αγ. 
Γεωργίου της οµώνυµης κοινότητας, 
στην πλατεία του χωριού. Θα 
ξεκινήσει µε λαϊκή βραδιά το 
Σάββατο 10 Νοεµβρίου µε τον 
σολίστ του µπουζουκιού Αντώνη 
Πίτλιακα και την ορχήστρα του στις 
20:30. Την Κυριακή 11 Νοεµβρίου 
θα υπάρχει δηµοτικό πρόγραµµα µε 
τον σολίστ στο κλαρίνο Βαγγέλη 
Πέγιο και ώρα έναρξης τις 11.00. 
Στο τραγούδι η Βαλεντίνα 
Τσακνάκη και ο Νίκος Σιώλιας. Οι 
επισκέπτες θα δοκιµάσουν δωρεάν 
τσίπουρο και τοπικά εδέσµατα.

ΕΛΛΑ∆Α

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Ευρωπαϊκή Ηµέρα 
για τον οινοτουρισµό 

Τα οινοποιεία των ∆ρόµων του 
Κρασιού της Ελλάδας γιορτάζουν 
την Ευρωπαϊκή Ηµέρα 
Οινοτουρισµού µαζί µε εκείνα της 
Ευρώπης στις 11 Νοεµβρίου, 
µεταξύ άλλων, µε ξενάγηση σε 
αµπελώνες και χώρους παλαίωσης 
από τις 11:00 έως τις 17:00 µε 
δωρεάν είσοδο. Οι Ενώσεις που 
συµµετέχουν: Οίνοι Βορείου 
Ελλάδος, Ένωση Οινοπαραγωγών 
του Αµπελώνα της Κεντρικής 
Ελλάδας, Ένωση Οινοπαραγωγών 
του Αµπελώνα της Αττικής, Ένωση 
Οινοπαραγωγών του Αµπελώνα 
της Πελοποννήσου, Ένωση 
Οινοποιών Αµπελουργών Νήσων 

Αιγαίου, 
∆ίκτυο 
Οινοποιών 
Κρήτης. 
Πληροφορίες 
και στο portal 
του Επώνυµου 
Ελληνικού 
Κρασιού www.
winesofgreece.
org. 
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται 160 γίδια εγχώρια, στρω-
µένα στο άρµεγµα, σε άριστη κατάσταση. 
Περιοχή Παρνασσός. Τηλ.6932/381822.

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 
γίδια Αγγλονούµπια και 15 πρόβατα κα-
θαρά 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 ελευθέ-
ρας βοσκής µε τα δικαιώµατά τους. 
Τηλ.6943/582893.

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

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

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 γαλακτο-
παραγωγής. Τιµή συζητήσιµη. Περιοχή 
Πιερία. Τηλ.6947/866465.

Πωλούνται 70 γίδες ήµερες σε κατάστα-
ση εγκυµοσύνης 3 µηνών και 200 πρό-
βατα σε κατάσταση εγκυµοσύνης 4 µη-
νών. Τηλ.6940/914011, 6945/871123, 
2382/026090.

Πωλούνται γουρουνάκια για θρέ-
ψιµο από 20 έως 100 κιλά. 
Τηλ.6984/480055.

Πωλούνται 20 µοσχάρια κρεατοπαρα-
γωγής  Λιµουζίν και Σβιτς, 5-8 µηνών. 
Περιοχή Βοιωτία. Τηλ.6944/340117.

Πωλούνται 500 κατσίκια ή και 
τα µισά. Περιοχή Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.6984/359722. 

Πωλούνται 10 αγελάδες µε 10 µοσχά-
ρια, 19 αγελάδες ετοιµόγεννες και 1 
ταύρος, όλα κρεατοπαραγωγής, ελευ-
θέρας βοσκής. Περιοχή Ιωαννίνων. 
Τηλ.6937/101239.

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

Πωλούνται ή ανταλλάσονται µοσχάρια 
και αγελάδες ελευθέρας βοσκής ή γί-
δες Αλπίνες, Ζάνα και Μούρθια µε 25 
ζυγούρια επιλεγµένα 11-12 µηνών Λα-
κόν µε Φριζάρτα. Περιοχή Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.6980/663704.

Πωλούνται 70 πρόβατα γενηµέ-
να και βελτιωµένα. Περιοχή Λιβαδειά. 
Τηλ.6984/872749.

Πωλούνται πρόβατα έτοιµα για γέν-
να. Περιοχή Γαλατάδες Γιαννιτσών. 
Τηλ.6940/861292.

Πωλούνται καθαρόαιµα αρνάκια Χίου 
από µάνες πολύ υψηλής γαλακτοπαρα-
γωγής και από κριάρια απαλλαγµένα από 
τη νόσο scrape, οι µάνες είναι γαλακτο-
µετρηµένες, υπάρχουν όλα τα στοιχεία 
του γενεαλογικού δέντρου. Περιοχή Κα-
τερίνη. Τηλ.6975/068501.

Πωλούνται 25 ζυγούρια σε κατά-
σταση εγκυµοσύνης. Περιοχή Πιερίας. 
Τηλ.6986/077326.

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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 βραστερά 
και νόστιµα. Τηλ.Τηλ.6972/285256, 
6974/313224.

Πωλείται φακή Σάµος Ρ2. 
Τηλ.6934/405572.

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

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

Πωλείται βίκος και µπιζέλι για σπόρο. 
Περιοχή Φαρσάλων. Τηλ.6944/804870.

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 Θεσσαλο-
νίκης. Τηλ.6937/313613.

Πωλούνται τριφύλλια και χορτοτρί-
φυλλα σε µικρή και µεγάλη στρόγγυ-
λη µπάλα. Περιοχή ∆υτική Μακεδονία. 
Τηλ.6972/018965.

Πωλούνται οριστικά δικαιώµα-
τα για δενδρώδης καλλιέργειες. 
Τηλ.6976/413663.

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

Πωλείται άχυρο από µαλακό σι-
τάρι, άβρεχο. Περιοχή Γρεβενών. 
Τηλ.6946/632527.

Πωλούνται µπάλες σανός, άχυ-
ρα, τριφύλλι και αραποσιτιά, εξαιρετι-
κής ποιότητας, σε προσιτή τιµή. Περι-
οχή Αχαΐας. ∆υνατότητα µεταφοράς. 
Τηλ.6982/485793.

Πωλείται βίκος Ζέφυρος, Αλέξανδρος 
και σιτάρι Σιµέτο Ρ2. Περιοχή Λάρισας. 
Τηλ.6932/372280.

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

Πωλείται µπιζέλι κτηνοτροφικό κα-
θαρισµένο. Περιοχή Καρδίτσας. 
Τηλ.6971/874310.

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

Πωλούνται για σπορά κτηνοτρο-
φικό µπιζέλι Όλυµπος, κριθάρι ∆ή-
µητρα, βρώµη Κασσάνδρα, λούπινο 
multiitalia, κτηνοτροφικό λαθούρι και 
κεχρί, τριορισµένα, βιολογικής γεωργί-
ας. Τηλ.6972/802670.

Πωλείται βιολογικό καλαµπόκι µε πιστο-
ποίηση Βιοελλάς. Περιοχή Ναυπάκτου. 
Τηλ.6976/288400.

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

Πωλούνται µπάλες άχυρο µε-
γάλοι, τετράγωνοι µε 6 σχοινιά. 
Τηλ.6995/758174.

Πωλούνται σανός βρώµης προς 0,16 
λεπτά το κιλό,  τριφύλλι προς 0,23 λε-
πτά το κιλό, χορτοτρίφυλλα και τσαΐρια 
προς 0,15 λεπτά το κιλό ή ανταλλάσσο-
νται µε πρόβατα.

Πωλείται τριφύλλι σε µικρή τετράγωνη 
µπάλα προς 0,18€/κιλό και καλαµπόκι 
φετινής σοδειάς µε 0,20€/κιλό. Περιο-
χή Γιαννιτσών. Τηλ.6945/805371.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Κατασκευάζονται υπερσύγχρονοι κτη-
νοτροφικοί στάβλοι µε αποθηκευτικούς 
χώρους και όλα τα υλικά δικά µας. Τιµές 
χαµηλές. Τηλ.6972/173482.

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

Πωλούνται τυροκοµικά µηχανήµατα 
και κατασκευάζονται τυροκοµία µικρά 
και µεγάλα. Τηλ.6972/173482.

Πωλούνται 2 µεταφορικές ταινίες 
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 
µπουκαλάκια για λάδι, µέλι, ελιές, µικρά 
και µεγάλα σε προσιτές τιµές. Περιο-
χή Θεσσαλονίκης. Τηλ.2310/684438, 
6984/501857.

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

Πωλείται τρακτέρ Claas αµπελουρ-
γικό-δενδροκοµικό 70 PS, 4Χ4, µε 
καµπίνα, µοντέλο 2007, full extra. 
Τηλ.6945/373163.

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

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

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

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

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

Πωλείται ραντιστικό ενός τόνου, σχε-
δόν αµεταχείριστο. Τιµή 700€. Περιο-
χή Θεσσαλονίκης. Τηλ.6942/505876.

Πωλείται καλλιεργητής µε 17 νύχια, 
αµεταχείριστος.  Τιµή 1.500€. Περιοχή 
Θεσσαλονίκης. Τηλ.6942/505876.

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

Πωλείται σποροδιαλογέας (τρι-
όρι ανατολικής Γερµανίας διπλό). 
Τηλ.6937/313613.

Πωλείται τρακτέρ John Deer 80 ίπ-
πων, τετρακύλινδρο, 4 Χ 2, µε µπά-
ρα ασφαλείας, µαζί µε ένα καλλιερ-
γητή 9άρι, υδραυλικό τιµόνι, σε άρι-
στη κατάσταση, δεκτός κάθε έλεγχος. 
Τηλ.6946/062106.

Παραχωρείται αγρόκτηµα για την από 
κοινού εκµετάλλευση άνευ τιµήµατος. 
∆ιαθέτει 14 στρέµµατα προς καλλιέρ-
γεια και έχει επιπλέον σταβλικές εγκα-
ταστάσεις, αποθήκες, οικία, φως και νε-
ρό. Περιοχή Χαλκηδόνας, 30χλµ από τη 
Θεσσαλονίκη.  Τηλ.6945/934725.

∆ιατίθενται 160 στρέµµατα για συ-
νεργασία, για καλλιέργεια αρωµατι-
κών και φαρµακευτικών φυτών. Ποτι-
στικά υψηλών αποδόσεων. Περιοχή νο-
µού Θεσσαλονίκης ΤΟΕΒ Χαλκηδόνα. 
Τηλ.6945/934725.

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

Πωλείται αγρόκτηµα 35 στρεµµάτων 
και έτερο 61 στρεµµάτων, ποτιστικά, 
ΤΟΕΒ Χαλκηδόνα, υψηλών αποδόσε-
ων. Τηλ.6945/934725.

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

Πωλείται  τρακτέρ ερπυστριοφόρο 
αµπελουργικό µε χειριστήριο πολλα-
πλών λειτουργιών, κινητήρας Perkins 
55 ίππων, υδρόψυκτος, τρικύλινδρος, 
διαστάσεις πλάτος 0,90εκ. - µήκος 3µ. 
Τηλ.6939/075721.

Πωλείται αλέτρι  Vogel & noot 4υνο 
ανοιγοκλεινόµενο. Τηλ.6908/385524.

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

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος, λυόµενος 
διατάσεων 4 Χ 4 Χ 2 ύψος  χωρισµένος 
σε δυο θαλάµους µε εσωτερική πορτα , 
2 εξωτερικές πόρτες, 2 ψυκτικά µηχα-
νήµατα και µεγάλο ηλεκτρικό πίνακα, ο 
θάλαµος έχει κατασκευαστεί µε προδι-
αγραφές κατάψυξης. Περιοχή Κορινθί-
ας. Τηλ.6939075721.

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος διαστάσε-
ων 3 Χ 3 Χ 6 µήκος, αποτελείται από 
πάνελ ολοκαίνουργιο, ψυκτικό µηχά-
νηµα 4hp, αεροψυκτήρα, πόρτα ανοι-
γόµενη, παραδίδεται λυµένο στην 
έδρα µου. Τιµή 3.300€ πλέον ΦΠΑ. 
Τηλ.6980/448670. Email: Jathelas@
otenet.gr

Πωλείται µεταλλικό θερµοκήπιο ελ-
ληνικής κατασκευής, 2009, πολύρρη-
κτο τροποποιηµένο, τοξωτό, από σω-
λήνα Φ60 γαλβάνιζε, 2,5 χιλιοστά πά-
χος, σε άψογη κατάσταση, µε ηλεκτρο-
κίνητα παράθυρα οροφής και πλευρικά. 
Έχει άνοιγµα 8 µέτρα, ύψος ορθοστά-
τη 3 µέτρα και ύψος κορυφής 5 µέτρα. 
Συνολική έκταση 8.300τ.µ. Παραδίδε-
ται λυµένο και πακεταρισµένο στο κτή-
µα µου. Περιοχή Αττική. Τιµή 70.000€. 
Τηλ.6980/448670. Email: jathelas@
otenet.gr

Πωλείται τρακτέρ John Deer 2130, 80 
ίππων, µπάρα ασφαλείας, πινακίδες, σε 
άριστη κατάσταση, µαζί και καλλιεργη-
τής. Τηλ.6946/062106.

Πωλείται  άροτρο 4υνο  Pietro Moro 
ανοιγοκλειόµενο,  αζώτου, µε δυνατότη-
τα 5υνο. Τηλ.6977/524520. 

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

Πωλούνται 6 ντεπόζιτα λαδιού 600 
λίτρων το καθένα. Τιµή 350€. Περιοχή 
Κυπαρισσία. Τηλ.6947/909200.

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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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  ΑΛΙΚΗ ΧΟΥΛΙΑΡΑ
chouliara@agronews.gr

Οι λίµνες στον βορρά της Ελλάδας 
και στα νότια Βαλκάνια θεωρού-
νται µοναδικό «αρχείο» της περι-
βαλλοντικής και πολιτισµικής ι-
στορίας της Ευρώπης, οι οποίες ό-
µως εν πολλοίς παραµένουν ανε-
ξερεύνητες µέχρι σήµερα. Οι λί-
µνες αυτές αντιµετωπίζονται ως 
λίκνο της ευρωπαϊκής γεωργίας, 
καθώς οι γεωργικές τεχνικές από 
τη ∆υτική Ασία έφθασαν εδώ αρ-
χικά, προτού εξαπλωθούν στην υ-
πόλοιπη Ευρώπη πριν από τουλά-
χιστον 8.000 χρόνια.

∆ιεθνής ερευνητική οµάδα µε επι-
κεφαλής τους καθηγητές Προϊστο-
ρικής Αρχαιολογίας Άλµπερτ Χάφ-
νερ και Παλαιοοικολογίας Γουίλι 
Τίνερ του ελβετικού Πανεπιστηµίου 
της Βέρνης, την καθηγήτρια Νεολι-
θικής Αρχαιολογίας Έιµι Μπογκά-
αρντ του βρετανικού Πανεπιστηµί-
ου της Οξφόρδης και τον οµότιµο 
καθηγητή Προϊστορικής Αρχαιολο-
γίας του Αριστοτελείου Πανεπιστη-
µίου Θεσσαλονίκης Κώστα Κωτσά-
κη επιλέχθηκε από το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο Έρευνας (ERC) στο πλαί-
σιο του πενταετούς προγράµµατος 
EXPLO, σηµειώνει σε τηλεγράφη-
µά του το Αθηναϊκό Πρακτορείο. 

Ο Α. Χάφνερ είχε έως τώρα ασχο-
ληθεί µε τις αλπικές λίµνες, αλλά 
µε τη συγκεκριµένη έρευνα στρέ-
φει το ενδιαφέρον του στις βαλκα-
νικές. Όπως δήλωσε, «αυτές οι πε-
ριοχές µπορεί να αποδειχθούν ε-
ξίσου σηµαντικές µε τους παραλί-
µνιους οικισµούς της Νεολιθικής 
και της Εποχής του Χαλκού γύρω 
από τις Άλπεις». 

Μεταξύ άλλων, θα διερευνηθεί 
ποιες επιπτώσεις είχε η ανάδυση 
της γεωργίας στο τοπικό οικοσύ-

στηµα, καθώς και πόσο καλά οι 
πρώτοι γεωργοί προσαρµόστηκαν 
στις περιβαλλοντικές προκλήσεις.

Οι ερευνητές σχεδιάζουν ανα-
σκαφές και συλλογή δειγµάτων 
δέντρων από τις Πρέσπες, την Ο-
ρεστιάδα και την Οχρίδα, ώστε να 
µπορέσουν να κάνουν δενδροχρο-
νολόγηση ακριβείας µε τη µέθο-
δο του ραδιενεργού άνθρακα-14. 
Σχετικές δοκιµαστικές ανασκαφές 
και συλλογή δειγµάτων έγιναν το 
2016 και 2018.

Πιλοτικά 
Ήδη έγιναν δοκιµαστικές 
ανασκαφές και συλλογή 

δειγµάτων το 2016 
και το 2018

Συνάντηση Παράκτιων
Περιφερειών Ευρώπης
Πραγµατοποιήθηκε η 46η Γενική 
Συνέλευση του ∆ικτύου 
Παράκτιων Περιφερειών Ευρώπης 
(CPMR), στην Funchal της νήσου 
Μαδέρα της Πορτογαλίας (17 - 19 
Οκτωβρίου 2018). Εξετάστηκαν 
συγκεκριµένα η προσπελασιµότητα 
και οι µεταφορές, η βιώσιµη 
θαλάσσια και παράκτια ανάπτυξη, 
η αντιµετώπιση παγκόσµιων 
προκλήσεων όπως η 
µετανάστευση και η κλιµατική 
αλλαγή.

Εγκαίνια υδροηλεκτρικού
σταθµού στο Βελβεντό
Την Κυριακή 4 Νοεµβρίου στις 
11:30 πµ θα πραγµατοποιηθούν 
τα εγκαίνια του νέου 
Υδροηλεκτρικού Σταθµού του 
ΤΟΕΒ Βελβεντού, στις 
εγκαταστάσεις του σταθµού στο 
Βελβεντό Κοζάνης. Με ισχύ 1,9 
MW, θα εκµεταλλεύεται τα νερά 
από την ορεινή θέση 
«Σκεπασµένο» για την άρδευση 
των χωραφιών το καλοκαίρι, και 
για την παραγωγή ηλεκτρικού 
ρεύµατος τον χειµώνα. 

∆ιασώζονται τα ξύλινα
αλιευτικά σκάφη 
∆ιατηρούνται όσα σκάφη είχαν 
ενταχθεί στην δράση «Οριστική 
Παύση Αλιευτικών 
∆ραστηριοτήτων» του ΕΠΑλΘ. Οι 
δικαιούχοι αλιείς δικαιούνται να 
επιλέξουν τη διάσωση αντί της 
διάλυσης, υποβάλλοντας αίτηµα 
στο Υπουργείο Πολιτισµού 
προκειµένου να κηρυχθεί 
«παραδοσιακό», ενώ το υπουργείο 
Ναυτιλίας µπορεί να συµβάλει στη 
µεταφορά του σε λιµάνι ή 
παράκτια περιοχή, ως έκθεµα.

Αγώνας αυτοκινήτων
στην Πελοπόννησο 
Το Tour du Péloponnèse 2018 
προσέφερε στους λάτρεις του 
κλασσικού αυτοκινήτου µια 
οδηγική εµπειρία 1500 
χιλιοµέτρων σε διαδροµές της 
Πελοποννήσου. Μετά από 21 
Ειδικές ∆οκιµασίες και 50 
χρονοµετρήσεις, νικητές 
αναδείχθηκαν οι Massimo 
Spuntareli και Nathalie Desnoyers, 
µε ένα MGA του 1957, 
ξεχωρίζοντας ανάµεσα σε 45 
διεθνή πληρώµατα. 

Το διεπιστηµονικό πρόγραµµα θα συνδυάσει την υποβρύχια αρχαιολογία µε µεθόδους των οικολόγων, των 
βιολόγων και των κλιµατολόγων, µε τη βοήθεια υπολογιστικών µοντέλων.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Στις λίμνες κρύβεται 
το αγροτικό λίκνο
Θα μελετηθούν για πρώτη φορά σε βάθος οι Πρέσπες, Ορεστιάδα 
και Οχρίδα με απώτερο στόχο να φωτιστούν οι απαρχές της γεωργίας 

Πωλείται θεριζοαλωνιστική µηχανή 
8080. Τηλ.6944/144762.

Πωλείται αρµεκτίριο µε αντλία κε-
νού 12-48 θέσεις, αυτόµατο πλυντήριο, 
γραµµή γάλακτος µε ανοξείδωτο δοχείο, 
ηλεκτρονικό πίνακα, χωρίς παγίδες. Τιµή 
7.000€ συζητήσιµη. Τηλ.6944/873112.

Πωλείται καζάνι απόσταξης ανοξείδωτο 
60 λίτρων. Τιµή 550€. Περιοχή Σέρρες. 
Τηλ.6978/740083.

Πωλούνται πάσαλα για στήριξη νέων 
δέντρων από καστανιά. Περιοχή Χαλκι-
δικής. Τηλ.6948/883488.

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

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

Πωλείται ανεµοµείκτης ηλεκτρικός κά-
λυψης περίπου 15 στρεµµάτων. Περιοχή 
Λακωνίας. Τηλ.6938/665074.

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

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

Πωλείται κοπτικό συρόµενο Ταρ-
ρούπ, πλάτος κοπής 2,80 καθαρό, 
σε άριστη κατάσταση. Τιµή 3.500€. 
Τηλ.6937/226036.

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

Πωλείται αγροτικό 4Χ4 Ford Ranger, 
µαύρο, τετράπορτο, πετρέλαιο, 2.400kw, 
µοντέλο 2008, 162.000χλµ, ζάντες 
αλουµινίου και full extra, δερµάτινα 
καθίσµατα, σε άριστη κατάσταση. Τιµή 
12.500€. Τηλ.6972/502780.

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

Πωλούνται άξονες για τρέιλερ (στρέψε-
ως µε φρένα). Τηλ.6972/307674.

Πωλείται τρακτέρ Fiat 640 µε Ευρωπα-
ϊκή καµπίνα. Τηλ.6972/307674.

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

Πωλείται Ποµόνα 4άρα 90 µέτρα. 
Τηλ.6972/307674.

Πωλείται κλαδευτικό 800άρι. 
Τηλ.6972/307674.

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

Πωλείται σπαρτική δισκοσβάρνα. 
Τηλ.6972/307674.

Πωλείται άµαξα για άλογο. 
Τηλ.6972/307674.

Πωλείται αγροτικός ελκτήρας (ρε-
µούλκα) Goldoni 714 χωρίς φρέ-
ζα. Τιµή 1.500€. Περιοχή Κορινθία. 
Τηλ.6987/876761.

Πωλούνται πρέσα Welger 530, µε σκοι-
νί, σβάρνα Ζορµπά 32άρα και χορτοκο-
πτικό Krone πλάτους κοπής 2,80µ. αναρ-
τώµενο. Τηλ.6982/551234.

Πωλείται 4υνο τσάνιο 12άρι. 
Τηλ.6982/551234.
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Παλεύουν
για το ρετιρέ
Κλειδώνουν οι πρωτιές στην Ευρώπη

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Στα µισά του δρόµου βρισκόµαστε 
στο Τσάµπιονς Λιγκ και οι µόνες 
οµάδες που φαίνεται φέτος να πεί-
θουν για κάτι καλό είναι οι Μπαρ-
τσελόνα και Γιουβέντους. Οι «Κα-
ταλανοί», µάλιστα, µε την ψυχο-
λογία στα ύψη µετά την πεντάρα 
στη Ρεάλ, φιλοξενούνται από την 
Ίντερ αυτή την Τρίτη, και µε νίκη 
«κλειδώνουν» την πρωτιά στον ό-
µιλό τους. Από την άλλη, οι Ιταλοί 
έχουν µία πρώτης τάξεως ευκαι-
ρία να δείξουν πως φέτος πραγ-
µατικά είναι υπολογίσιµη δύνα-
µη. Την ίδια µέρα, ευκαιρία για 
να εξασφαλίσει την πρώτη θέση 

στον όµιλό της θα έχει και η Ντόρ-
τµουντ απέναντι στην Αθλέτικο Μα-
δρίτης, µε τη διαφορά που χωρί-
ζει τις δύο οµάδες να είναι στους 
3 πόντους. Την Τετάρτη τώρα, ό-
λα τα βλέµµατα θα είναι στραµµέ-
να στο µατς της Γιουβέντους και 
της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, µε 
την οµάδα του Μουρίνιο, να κιν-
δυνεύει να µείνει εκτός θεσµού 
σε περίπτωση «γκέλας». Στα ευ-
ρωπαϊκά µατς των ελληνικών ο-
µάδων τώρα, η ΑΕΚ φιλοξενείται 
από τη Μπάγερν την Τετάρτη, ε-
νώ ο Ολυµπιακός υποδέχεται την 
αδύναµη Ντουντελάγκε στο κυνή-
γι της δεύτερης θέσης στο Γιουρό-
πα και ο ΠΑΟΚ δοκιµάζεται από 
την Βιντεοτόν εκτός έδρας. 

Για πρώτη φορά έπειτα από δυο χρόνια, o Νόβακ 
Τζόκοβιτς θα βρεθεί ξανά στο Νο1 της παγκόσµιας 
κατάταξης του τένις. Μετά την ανακοίνωση του 
Ναδάλ πως δεν θα αγωνιστεί στο Παρίσι (o τελικός 
στις 4 Νοεµβρίου), οι βαθµοί που έχει εξασφαλίσει 
µε την παρουσία του στον 3ο γύρο του Paris Masters, 
είναι αρκετοί, ώστε να βρίσκεται ξανά στο... ρετιρέ.

Ξανά νούμερο «1»
ο Νόβακ Τζόκοβιτς 

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο 3 Νοεµβρίου
Τένις (ATP Masters 1000 Παρίσι)

Ηµιτελικά 15.00 COSMOTE SPORT 6

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Ατρόµητος - ΠΑΟΚ 16.00 ΕΡΤ HD

Μπάσκετ (Μπάσκετ Λιγκ)

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 18.00 ΕΡΤ HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 19.00 Novasports 1

Λεβαδειακός – ΑΕΛ 19.30 Novasports 2

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Άρσεναλ - Λίβερπουλ 19.30 ΕΡΤ HD

Τένις (ATP Masters 1000 Παρίσι)

Τελικοί 13.00 COSMOTE SPORT 6

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Άρης - Ολυµπιακός 19.00 Novasports 2

ΟΦΗ – Απόλλων Σµύρνης 19.30 Novasports 1

Τένις (ATP Masters 1000 Παρίσι)

Ηµιτελικά 15.00 COSMOTE SPORT 6

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Ατρόµητος - ΠΑΟΚ 16.00 ΕΡΤ HD

Μπάσκετ (Μπάσκετ Λιγκ)

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 18.00 ΕΡΤ HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 19.00 Novasports 1

Λεβαδειακός – ΑΕΛ 19.30 Novasports 2

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Άρσεναλ - Λίβερπουλ 19.30 ΕΡΤ HD

Τένις (ATP Masters 1000 Παρίσι)

Τελικοί 13.00 COSMOTE SPORT 6

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Άρης - Ολυµπιακός 19.00 Novasports 2

ΟΦΗ – Απόλλων Σµύρνης 19.30 Novasports 1

Κυριακή 4 Νοεµβρίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Πιάνει τους 
συνεταιρισμούς 
μετά το γάλα 
ο Αραχωβίτης 

Συµβουλευτικές 
υπηρεσίες από 
EBRD για αγροτικές 
επιχειρήσεις 

Επί τάπητος
 το μέλλον της 
αγροδιατροφής 
στις Σέρρες

Ντέρµπι στο Λιγκ Καπ
Tο βράδυ της Τετάρτης 
πραγµατοποιήθηκε η κλήρωση 
για τα προηµιτελικά του Λιγκ Καπ 
Αγγλίας και η κληρωτίδα έβγαλε 
λονδρέζικο ντέρµπι. Συγκεκριµένα 
Άρσεναλ και Τότεναµ θα 
κοντραριστούν στο Emirates, 
ενώ τα άλλα τρία ζευγάρια είναι: 
Τσέλσι-Μπόρνµουθ, Μίντλεσµπρο-
Μπέρτον και Λέστερ/
Σαουθάµπτον-Μάντσεστερ Σίτι/
Φουλαµ.

Τελικός στο πόλο
Γνωστό και επίσηµα έγινε το 
«πότε» και το «πού» θα διεξαχθεί 
ο τελικός του Σούπερ Καπ για το 
πόλο των ανδρών, στο οποίο 
συµµετέχει και ο Ολυµπιακός. 
Όπως έκανε γνωστό η LEN, οι 
ερυθρόλευκοι θα αντιµετωπίσουν 
την ουγγρική Τέλεκοµ στη 
Βουδαπέστη στις 30 Νοεµβρίου. 
Η έναρξη του αγώνα έχει οριστεί 
για τις 20.00, τοπική ώρα.

Αποστολή στη Βοιωτία
Να σηµειώσει την τρίτη της φετινή 
νίκη στο πρωτάθληµα θα 
επιχειρήσει η ΑΕΛ αυτό το 
Σάββατο, κατεβαίνοντας στη 
Λιβαδειά. Οι «βυσσινί» 
προέρχονται από µία εύκολη νίκη 
απέναντι στον Ηρόδοτο στα 
πλαίσια του Κυπέλλου, στο οποίο 
δεν έχει εξασφαλίσει ακόµα την 
πρόκριση καθώς βρίσκεται στην 
3η θέση. Ωστόσο, το εµπόδιο του 
Απόλλωνα Πόντου δεν φαίνεται 
ικανό να τους αφήσει εκτός. 

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’





  

Λιώνουν 
οι Χειμερινοί
Η µεταβολή του παγκόσµιου 
κλίµατος και οι ιδιαιτερότητες 
που περιβάλλουν µία χειµερινή 
ολυµπιακή διοργάνωση γίνονται 
αιτία για να διεκδικούν όλο και 
λιγότερες πόλεις τους Αγώνες. 
∆εν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία 
χρόνια, σε σχέση µε το παρελθόν, 
µειώθηκε ο αριθµός των 
υποψηφίων πόλεων. Ο Τόµας 
Μπαχ, πρόεδρος της ∆ιεθνούς 
Ολυµπιακής Επιτροπής, κατά τη 
διάρκεια οµιλίας του άφησε να 
εννοηθεί ότι οι πολίτες γνωρίζουν 
πως θα υπάρξει µείωση χιονιού 
την επόµενη δεκαετία και ζητούν 
από τους αρµοδίους να 
επικεντρωθούν στη διεκδίκηση 
θερινών και όχι Χειµερινών 
Ολυµπιακών Αγώνων. «Αυτό 
σηµαίνει ότι ίσως στο µέλλον η 
διοργάνωση θα επιβιώσει µε 
τεχνητό χιόνι», υπογράµµισε. Ας 
έρθουν, λοιπόν, στο Νευροκόπι 
όπου χιονίζει για τα καλά!

  

Από διεθνής 
έγινε πιτσαδόρος
Υπήρξε µέχρι και αρχηγός στις 
µικρές εθνικές του Βελγίου, 
ωστόσο η µοίρα τα έφερε έτσι 
που ο 26χρονος Φλορέντ 
Κουβελιέρ έπρεπε να δουλέψει 
delivery σε πιτσαρία για να 
βγάλει τα προς το ζην. O Βέλγος, 
που έχει αγωνιστεί στη Στόουκ 
και τη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ 
πάντως έµεινε σε καλή 
κατάσταση οπότε και τον 
απέκτησε η Μορεκάµπε της 
Αγγλίας. Με τρίµηνο συµβόλαιο, 
ας κρατήσει το µηχανάκι.

   Η γραφειοκρατία ή η γνω-
στή µηχανοδηγία έφερε τα γνωστά 
προβήµατα µε τις πληρωµές των α-

γροτών; Τι κι αν 66.000 δικαιούχοι δεν εί-
δαν σεντ στους λογαριασµούς τους. Οι δι-
καιολογίες αρµοδίων έτοιµες: ΑΤΑΚ, δασι-
κοί χάρτες, µη ταυτοποιηµένα αγροτεµάχια 
κλπ, κλπ. Το 70% της βασικής ενίσχυσης, ου-
δείς φαίνεται πάντως να το προσέγγισε και 
ας είχε δώσει το ΟΚ και ο Χόγκαν.    
Το θέµα είναι ότι δεν υπάρχει φως αν θα 
πληρωθούν το ∆εκέµβρη (εξόφληση) τα 
υπόλοιπα οι παραγωγοί µε γραφειοκρα-
τικές εκκρεµότητες, όπως και µε ποιο συ-
γκεκριµένο χρονοδιάγραµµα θα πραγµα-
τοποιηθεί η πληρωµή των νέων δικαιω-
µάτων.    Οι κακές πληρωµές στις ε-
πιδοτήσεις, οφείλονται στην ασυνεννοησία 
των αρµόδιων υπηρεσιών που εµπλέκονται 
και στη µερική κύρωση των δασικών χαρτών 
µεταφέρει ο βουλευτής Χαρακόπουλος, ο ο-
ποίος έγινε κι αυτός αποδέκτης διαµαρτυρι-
ών των αγροτών.    Υποστηρίζουν δε, 
ότι στους µερικώς κυρωµένους δασικούς 
χάρτες δεν έχουν συµπεριληφθεί τα απο-
τελέσµατα της εξέτασης του συνόλου των 
ενστάσεων, των αντιρρήσεων και των προ-
φανών σφαλµάτων για τα οποία έχουν γί-
νει οι ανάλογες αιτήσεις από τους ενδια-

φερόµενους.    Στα κάγκελα και οι α-
γρότες από τις περιφερειακές ενότητες της 
Κεντρικής Μακεδονίας µε αυτό που ζούνε 
µε τις υπηρεσίες ΕΦΚΑ στο γραφείο Θεσ-
σαλονίκης. Όπως καταγγέλλουν εδώ και 
µια εβδοµάδα κανείς δεν σηκώνει τηλέφω-
νο και δεν απαντά σε fax, µε συνέπεια οι 
παραγωγοί να µην µπορούν να εξασφαλί-
σουν ασφαλιστική ενηµερότητα και να πλη-
ρωθούν τις επιδοτήσεις για τα δικαιώµα-
τά τους.    Κατά τα λοιπά, ο υπουρ-
γός της πλατείας ενέκρινε κονδύλι 1 ε-
κατ. ευρώ από τον προϋπολογισµό του 
2019 για δαπάνες προµήθειας εργαστη-
ριακού εξοπλισµού στα κτηνιατρικά ερ-
γαστήρια. Πώς αλλιώς θα τρέξουν οι έ-
λεγχοι;    Κάτι όµως, θα πρέπει να κά-
νει ο υπουργός (ξέρω τα προβλήµατα) και µε 
τα αιτήµατα των συναδέλφων του γεωτεχνι-
κών που ζητούν να µην µοιράζεται δεξιά και 
αριστερά η περιουσία του υπουργείου Γεωρ-
γίας για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής 
προς άγραν ψήφων. Αφορµή, για τις ενστά-
σεις της ΠΕΓ∆Υ, οι εξελίξεις σχετικά µε το κτί-
ριο των Γεωτεχνικών υπηρεσιών στο Ευπάλιο 
Φωκίδας, το οποίο κατασκευάστηκε ως ακί-
νητο Υπουργείου Γεωργίας και προσπαθούν, 
όπως λέει η Ένωση, να το µετατρέψουν σε α-
κίνητο ∆ηµόσιας Τάξης. O ΓΥΛΟΣ

Η Ίντερ υποδέχεται την Μπαρτσελόνα για την πρωτιά στον όµιλο σελ. 54 • Ξανά στην κορυφή ο Νόβακ Τζόκοβιτς σελ. 54

Έχει χαρακτήρα
Η Valtra δίνει αρκετή βαρύτητα στο 
σχεδιασµό των τρακτέρ, κατασκευάζοντας 
και πρωτότυπα οχήµατα έτοιµα για το 
µέλλον. Η σειρά T4 όµως δεν έµεινε 
στα χαρτιά των µηχανικών, οι οποίοι 
παινεύονται για τον κινητήρα και την 
άνετη καµπίνα. Περισσότερα στην 
κεντρική δοκιµή του Profi Νοεµβρίου.

Η ΤΡΥΠΙΑ ΒΑΡΚΑ

Λένε πότε πληρώνουν 
όχι πότε πληρώνεσαι

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

ΛΑ∆Ι ΣΤΟΝ ΚΑΜΒΑ ΤΗΣ ΝΑΝΣΥ ΝΤΕΝ ΚΡΕΓΚΕΡ
Τα καταπράσινα ελαιόδεντρα του Αγίου Στεφάνου της Τοσκάνης διάσπαρτα και ανάµεσα στα σπίτια. Οι ζωντανές ακουαρέλες και 
ο εκφραστικός γραφίτης µαζί µε τον ξυλάνθρακα µεταδίδουν το λυρισµό που κυριαρχεί στο έργο το οποίο η καλλιτέχνης επιµελήθηκε.
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Με το φθηνό τουρκικό ρόδι που κατέ-
κλυσε την ευρωπαϊκή αγορά - λόγω της 
υποτίµησης της λίρας - είχε να αναµε-
τρηθεί φέτος το ελληνικό προϊόν (κα-
τά βάση της ποικιλίας Wonderful), η 
συγκοµιδή του οποίου ολοκληρώθη-
κε τις προηγούµενες ηµέρες. 

Αν και οι τιµές τελικά παρέµειναν 
σταθερές σε σχέση µε πέρυσι, στα 50-
55 λεπτά το κιλό για την α’ κατηγορία, 
παράγοντες της αγοράς επισηµαίνουν 

στην Agrenda πως τώρα που η ελληνι-
κή καλλιέργεια «έχει βρει το βηµατισµό 
της» θα πρέπει να προχωρήσει στην πι-
στοποίηση αλλά και την οργάνωση σε 
µεγάλα σχήµατα. Μόνο έτσι, εξηγούν, 
θα πέσουν τα κοστολόγια και θα αυξη-
θούν οι τιµές παραγωγού. 

Όσον αφορά τα ρόδια βιολογικής 
καλλιέργειας πουλήθηκαν 5 λεπτά α-
κριβότερα τόσο σαν νωπά όσο και αυ-
τά που οδηγούνται για χυµό.  

Για µεγάλα σχήµατα πάει το ρόδι  
Οι τιµές στα Wonderful α’ κατηγορίας κυµάνθηκαν στα 50-55 λεπτά
Τα βιολογικά πουλήθηκαν 5 λεπτά ακριβότερα από τα συµβατικά 
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Χ
ρηµατιστηριακά, η αγορά βάµβα-
κος πιέζεται λόγω του ισχυρού δο-
λαρίου, το οποίο έπιασε τα υψη-
λότερα επίπεδα από πέρυσι τον Ι-

ούνιο. Στην αγορά µας σηµειώθηκαν κάποιες 
πωλήσεις κυρίως για µέτριες προς χαµηλές 
ποιότητες στα ίδια επίπεδα µε τις τιµές ∆εκεµ-
βρίου ’18, δηλαδή στα 77 σεντς ανά λίµπρα ή 
1,50 ευρώ το κιλό. Βέβαια, οι τιµές στη φυσική 
αγορά έχουν πιεστεί σηµαντικά ώστε να βγού-
µε ανταγωνιστικοί στην αγορά του Πακιστάν, η 
οποία είναι δραστήρια αυτήν την εποχή. Οι α-
ναλυτές πιστεύουν ότι µόλις περάσει το κύµα 
αυτών των πωλήσεων θα ισορροπήσει ξανά το 
πριµ για τη σοδειά µας σε πιο σωστά επίπεδα. 

 Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, τα µαλα-
κά στάρια κατέγραψαν απώλειες κυρίως λόγω 
του ολοένα ακριβότερου δολαρίου, γεγονός το 
οποίο πιέζει τα περισσότερα εµπορεύµατα. Πα-
ράλληλα, στη Γαλλία η βελτίωση των καιρικών 
συνθηκών, µε βροχοπτώσεις και πτώση θερµο-
κρασίας, είναι ευεργετική για τις καλλιέργειες, 
αλλά φυσικά πιέζει τις τιµές. Στην αγορά µας οι 
έµποροι φορτώνουν για εξαγωγή στα 215 ευ-
ρώ ο τόνος FOB τα υψηλής ποιότητας σιτάρια, 
µε προορισµό την Τυνησία. Ταυτόχρονα διε-
θνείς έµποροι καλύπτουν παλαιότερη πώληση 
στην Τυνησία µε ελληνικό, κίνηση την οποία 
βοηθά η βελτιωµένη ισοτιµία ευρώ- δολαρίου. 

 Σε νέα υψηλά επίπεδα αναµένεται να 
φτάσει το εµπόριο κριθαριού, του οποίου οι 
τιµές στα διεθνή χρηµατιστήρια συνεχίζουν 
να αυξάνονται κατά τη διάρκεια της τρέχου-
σας εµπορικής περιόδου, ως αποτέλεσµα της 
σε σηµαντικό βαθµό µικρότερης σοδειάς που 
είχαν µεγάλες χώρες παραγωγοί, εξαιτίας κυ-
ρίως των κακών καιρικών συνθηκών.

Από το Πακιστάν 
πίεση στο βαμβάκι

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

22/09 24/10 26/10 29/10 31/10

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

355,15
358,59 

363, 86

360,73
361,39

Στρέμματα
Στην χώρα µας καλλιεργούνται 
περίπου 20.000 στρέµµατα µε 

ρόδια, κυρίως Wonderful, ποικιλία 
που κυριαρχεί στη Μεσόγειο

Φεύγουν 
Τα τελευταία χρόνια έχουν 

αποσυρθεί οι µικροί καλλιεργητές 
λόγω κόστους και αυξάνουν 
τα κτήµατά τους οι µεγάλοι  

Χυμός
Η ζήτηση για το χυµό έχει αυξηθεί 

πρόσφατα, γι’ αυτό και η 
καθετοποίηση της παραγωγής 

αποτελεί πλέον µονόδροµο

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό
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15,60

117,57

83,32

222
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15,48
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76,86

351,70

872,0

14,88

117,22

85,35

ΧΟΙΡΙΝΟ
σεντς/λίµπρα

61,85
67,50

68,60
54,62 54,67

2,662,74
2,70

2,67
2,60 2,64

58,12

Ρόδι 
Ποικιλία Wonderful 
(ευρώ/κιλό) 
Κατηγορία α΄ 0,50 - 0,55

Κατηγορία β΄ 0, 20

Βιολογικά κατηγορία α΄ 0,55 - 0,60

Βιολογικά κατηγορία β΄ 0,22

ΠΗΓΗ: AGRENDA
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Πίεση υπό του ισχυρού δολαρίου στο βαµβάκι
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ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

IOYN IOYΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ

Το ισχυρό δολάριο είχε ως 
αποτέλεσµα να πιεστούν οι τιµές 
στα περισσότερα χρηµατιστηριακά 
εµπορεύµατα.

Αµετάβλητη η τιµή του σκληρού 
σιταριού στη λίστα της Φότζια, 
δείχνοντας σηµάδια 
σταθεροποίησης.

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

Σταθερή στα 186,5 ευρώ ο τόνος 
η τιµή στο κριθάρι βυνοποίησης 
για δεύτερη συνεχόµενη 
εβδοµάδα.

Μικρές είναι οι αλλαγές στην τιµή 
των περσινών ελαιολάδων 
στις αγορές της Ευρώπης, 
εν αναµονή της νέας παραγωγής. 
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Μέσα στο επόµενο διάστηµα και µέ-
χρι το τέλος του έτους όλα δείχνουν 
πως το καλαµπόκι θα τσιµπήσει 1 
µε 2 λεπτά. Το γεγονός ότι το απο-
θηκευµένο προϊόν δεν είναι πολύ 
ακόµα, ενώ και οι εισαγωγές φθη-
νότερου και υποδεέστερου ποιοτι-
κά καλαµποκιού από τη Βουλγα-
ρία έχουν φέτος µειωθεί, συνηγο-
ρούν σε µια αύξηση τιµής, την οποία 
και περιµένουν οι παραγωγοί µέσα 
στους ερχόµενους δύο µήνες. Αυ-
τό θα αποτελέσει για πολλούς και 
κίνητρο για να µείνουν στην καλ-
λιέργεια και την επόµενη σεζόν.  

Σηµειωτέον ότι την υψηλότερη τι-
µή φέτος δίνει η Ένωση Λεχαινών 
µε 20 λεπτά το κιλό συν ΦΠΑ από 
18 λεπτά πέρυσι, ενώ ακολουθεί η 
Ένωση Αγρινίου που αγοράζει κα-
λαµπόκια προς 19 λεπτά και η Θεσ-
σαλία µε τις πράξεις που αφορούν 
το αποθηκευµένο προϊόν στα ίδια 

επίπεδα. Σέρρες, ∆ράµα, Καβάλα 
και Τρίκαλα προσφέρουν καλαµπό-
κι περί τα 17 λεπτά, δύο λεπτά πά-
νω από τα περσινά επίπεδα. 

Όσον αφορά τώρα τη διεθνή ει-
κόνα του προϊόντος, για τρίτο συ-
νεχόµενο µήνα, ο δείκτης τιµών 
στο καλαµπόκι υποχωρεί, σύµφω-
να µε την έκθεση Οκτωβρίου του 
∆ιεθνούς Συµβουλίου Σιτηρών του 
IGC. Σύµφωνα µε την έκθεση, η αυ-
ξηµένη παραγωγή φέτος, καθώς ο-
λοκληρώνεται η συγκοµιδή στις πε-
ρισσότερες χώρες του Βορείου Ηµι-
σφαιρίου, σε συνδυασµό µε µια γε-
νικευµένη αναιµική εξαγωγική ζή-
τηση για το προϊόν πιέζει τις τιµές. 
Συγκεκριµένα, η φετινή παραγωγή 
υπολογίζεται µεγαλύτερη από την 
αντίστοιχη της προηγούµενης χρο-
νιάς κατά 26 εκατ. τόνους. 

Το καλαµπόκι αναµένεται να ση-
µειώσει τη µεγαλύτερη υποχώρηση 
συγκριτικά µε τα υπόλοιπα σιτηρά, 
σύµφωνα µε τα στοιχεία του IGC, µε 
τα αποθέµατά του να συρρικνώνονται 

κατά 38 εκατ. τόνους. Για την περί-
οδο 2018-2019, τα αρχικά αποθέ-
µατα καλαµποκιού προβλέπεται ότι 
θα αγγίξουν τους 9,3 εκατ. τόνους, 
µε την παραγωγή να εκτιµάται περί 
τους 63,1 εκατ. τόνους και την κατα-
νάλωση να υπολογίζεται στους 82,6 
εκατ. τόνους. Την ίδια ώρα, η παγκό-
σµια παραγωγή δεν θα ξεπεράσει 
τους 1.074,3 εκατ. τόνους σύµφω-
να µε τις πιο πρόσφατες εκτιµήσεις 
του Συµβουλίου του IGC, µε την κα-
τανάλωση να αγγίζει τους 1.112,8 
εκατ. τόνους, γεγονός που θα οδη-
γήσει σε µία µείωση των αποθεµά-
των, τα οποία από τους 299,6 εκατ. 
τόνους στην αρχή της περιόδου, θα 
φτάσουν τους 261,1 εκατ. τόνους.

Ως τέλος του έτους τσιµπά 1-2 λεπτά το καλαµπόκι
 Aπό την ΕΑΣ Λεχαινών η υψηλότερη τιµή στα 20 λεπτά, µε την ΕΑΣ Αγρινίου στα 19 λεπτά 
 Για τρεις συνεχόµενους µήνες υποχωρεί η διεθνής τιµή, σύµφωνα µε την έκθεση του IGC

Παρά το µειωµένο 
ενδιαφέρον των Κινέζων 
εισαγωγέων για ρύζι καθώς 
και τη πιθανότητα να 
µειωθούν οι αποστολές προς 
την Αφρική µέσα στην 
τρέχουσα εµπορική περίοδο, 
αναµένεται µια αύξηση κατά 
1% του παγκόσµιου εµπορίου 
στο προϊόν αυτό, σύµφωνα 
µε τις εκτιµήσεις του 
∆ιεθνούς Συµβουλίου 
Σιτηρών.  Όπως 
αποτυπώνεται στην έκθεση 
Οκτωβρίου του οργανισµού, 
η αυξηµένη ζήτηση από Ινδία, 
Ταϋλάνδη και ΗΠΑ θα 
οδηγήσει σε ένα νέο υψηλό 
επίπεδο το διεθνές εµπόριο 
αλλά και την κατανάλωση, η 
οποία θα ξεπεράσει τους 492 
εκατ. τόνους, µε την 
παραγωγή να παραµένει στα 
ίδια µε τα περσινά επίπεδα, 
δηλαδή 490 εκατ. τόνοι. 
Αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα 
να µειωθούν και τα τελικά 
παγκόσµια αποθέµατα του 
προϊόντος κατά 1,5%, στους 
125 εκατ. τόνους.   

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΖΗΤΗΣΗ 
ΓΙΑ ΡΥΖΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ

Το δολάριο έπιασε το υψηλότερο του σηµείο από τον 
Ιούνιο του ’17, πιέζοντας φυσικά σχεδόν όλα τα 
χρηµατιστηριακά εµπορεύµατα. Το εύρος των 75-79 
σεντς ανά λίµπρα κρατιέται καλά προς το παρόν και οι 
αναλυτές αναµένουν να δουν ποιο από τα δύο άκρα θα 
σπάσει ώστε να επανεκτιµήσουν την αγορά. Η 
πλειονότητα των ειδικών θεωρεί πιο δίκαια επίπεδα για το 
βαµβάκι τις τιµές λίγο πάνω από τα 80 σεντς ανά λίµπρα. 
Στη φυσική αγορά κινούνται µόνο τα κλωστήρια, τα οποία 
αγοράζουν σε χαµηλές τιµές (επακόλουθα και χαµηλές 
ποιότητες), ενώ όσον αφορά την Κίνα εξακολουθεί να 
µην έχει κινηθεί σύµφωνα µε το µέγεθός της. 

ΝEA ΥOΡKH
Σηµειώθηκαν πωλήσεις, αλλά σε ιδιαίτερα χαµηλές τιµές 
και κυρίως µε προορισµό το Πακιστάν. Οι ποιότητες του 
βαµβακιού ήταν µεταβροχικές, ενώ οι τιµές επί 
αυτοκινήτου κυµάνθηκαν σχεδόν στα ίδια επίπεδα µε τις 
τιµές ∆εκεµβρίου ‘18, χωρίς δηλαδή κάποιο πριµ. Σαν 
χώρα µπορέσαµε και προσφέραµε ανταγωνιστικά, 
δεδοµένου ότι το δολάριο έχει ενισχυθεί έναντι του 
ευρώ. Στις πιο καλές ποιότητες οι τιµές µας βρίσκονται 
περί των 3 σεντς ανά λίµπρα πάνω από τις τιµές 
∆εκεµβρίου ’18, αλλά οι αγοραστές δεν αντιδρούν. Η 
Κίνα προς το παρόν ναι µεν έχει αγοράσει ελληνικό 
βαµβάκι, αλλά όχι τις αναµενόµενες ποσότητες. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Αυξηµένη παραγωγή και γενικευµένη 
αναιµική ζήτηση πιέζουν τις τιµές. 

ΚΙΝΗΤΡΟ
Μια πιθανή άνοδος θα 

αποτελέσει για πολλούς 

παραγωγούς κίνητρο για να 

µείνουν στην καλλιέργεια

30/10/18
      Μήνας       Κλείσιµο       Μεταβολή

Δεκέμβριος '18 76,86 -0,04

Μάρτιος '19 78,30 -0,06

EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

∆ευτέρα
29/10

Τρίτη
30/10

Πέµπτη
25/10

Τετάρτη
31/10

Παρασκευή
26/10

79

78.5

78

77.5

77

76.5

76

10/25/2018 77.89
10/26/2018 78.53
10/29/2018 77.17
10/30/2018 76.9
10/31/2018 76.86
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«Το γνήσιο ελαιόλαδο από τη 
Σικελία δεν µπορεί να πουλη-
θεί µε τιµές χαµηλότερες των 7 
ευρώ το κιλό, αν αναλογιστεί 
κανείς τις δυσκολίες που εί-
χαµε να αντιµετωπίσουµε φέ-
τος» τονίζει στον ιταλικό Τύ-
πο ο Αντονέλο Πρέστι, παρα-
γωγός και ιδιοκτήτης ελαιο-
τριβείου στην περιοχή της Σι-
κελίας. Η παραγωγή στην πε-

ριοχή φέτος υπολογίζεται µει-
ωµένη πάνω από 30% σε σχέ-
ση µε την περσινή, εξαιτίας 
της ξηρασίας αρχικά και των 
πολλών βροχών στη συνέχεια. 

Ωστόσο αυτό που ανησύχη-
σε φέτος περισσότερο τους Ι-
ταλούς παραγωγούς δεν ήταν 
τόσο η ποσότητα της παραγω-
γής, αλλά η ποιότητα, αφού 
οι ελαιώνες τους προσβλήθη-

καν από τον δάκο. 
«Τα επίπεδα οξύτητας φέτος 

είναι υψηλότερα, και προκειµέ-
νου να διατηρήσουµε την ποι-
ότητα θα χρειαστεί να κάνου-
µε πιο προσεκτική συλλογή 
και να διαχωρίσουµε τον χτυ-
πηµένο καρπό από τον καλό, 
κάτι που θα αυξήσει το κόστος 
παραγωγής κατά 20% τουλάχι-
στον», αναφέρει ο κ. Πρέστι.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Με προνοµιακή τιµή θα διατεθούν 
φέτος στις αγορές τα εξαιρετικά 
παρθένα ελαιόλαδα µε οξύτητα 
κάτω από 0,4 βαθµούς, δεδοµέ-
νου ότι οι ελαιώνες τόσο της Ελ-
λάδας, όσο και της Ιταλίας αντιµε-
τώπισαν προβλήµατα, τα οποία έ-
ριξαν την ποιότητα του προϊόντος. 
Μάλιστα, η ζήτηση, που ήδη γνω-
ρίζουν τα ποιοτικά ελαιόλαδα, α-
ναµένεται να αυξηθεί περαιτέρω 
µέχρι τα Χριστούγεννα, κάτι που 
θα εκφραστεί και µε ανοδική τά-
ση στις τιµές, «εφόσον η παραγω-
γή σε περιοχή στην Ανδαλουσία 
στην Ισπανία που παραδοσιακά 
βγάζει ελαιόλαδα µε καλά χαρα-
κτηριστικά, φέτος δεν καταφέ-
ρει να αποδώσει τα αναµενόµε-
να», όπως εξηγεί στην εφηµερί-
δα Agrenda ο πρόεδρος του ∆.Σ 
του συνεταιρισµού «Θερµασία ∆ή-
µητρα», Κωνσταντίνος Μέλλος. 

Στα 4,10 ευρώ οι Άγιοι 
Απόστολοι στη Λακωνία

Τη δεδοµένη στιγµή, οι τιµές 
για το ΠΟΠ ελαιόλαδο Κρανιδί-
ου βρίσκονται γύρω στα 3,80 ευ-
ρώ το κιλό, ενώ ο Α.Σ Αγίων Α-
ποστόλων στη Λακωνία συνεχί-
ζει τις πράξεις µε τιµή στα 4,10  
ευρώ το κιλό. «Η παραγωγή έχει 
ξεπεράσει τους 400 τόνους µέχρι 
τώρα και βρίσκεται πάνω από τη 
µέση», ανέφερε ο πρόεδρος του 
ΑΣ Αγίων Αποστόλων, Παναγιώ-
της Μπατσάκης, µε τη ζήτηση να 
διατηρείται έντονη τόσο από το ε-
σωτερικό της χώρας όσο και από 

το εξωτερικό. Να σηµειωθεί πως 
η παραγωγή φέτος στην περιο-
χή αυτή, για την ποικιλία Αθηνο-
λιάς, είναι µειωµένη κατά 60%, 
ενώ και εκεί προκλήθηκαν κά-
ποιες ζηµιές από το δάκο και το 
γλοιοσπόριο, µε αποτέλεσµα να 
ανέβουν οι οξύτητες, οι οποίες 
ωστόσο «διατήρησαν έναν µέσο 
όρο κάτω από το 0,4» σύµφωνα 
µε τον κ. Μπατσάκη.

«Η πιο πρώιµη χρονιά της τε-
λευταίας εικοσαετίας» σύµφωνα 
µε τον διευθυντή του Α.Σ Μολά-

ων-Πακίων, «άνοιξε από νωρίς 
όλα τα ελαιοτριβεία της νότιας 
Λακωνίας, και τα συνεταιριστικά 
και τα ιδιωτικά. Αυτή τη στιγµή 
περιµένουν αγοραστή περισσό-
τεροι από 300 τόνοι φρέσκου ε-
λαιολάδου ποικιλίας αθηνολιάς. 
Πρόκειται για τα λεγόµενα λιγο-
τάρια, δηλαδή πράξεις που γίνο-
νται σε µικρές ποσότητες αυτής 
της ποικιλίας σε όλη τη Νότια 
Λακωνία», είπε ο κ. Ντανάκας, 
σηµειώνοντας πως ακόµα δεν έ-
χουν µπει στην αγορά µεγάλες ι-
ταλικές εταιρείες, οι οποίες περι-
µένουν να διαµορφωθεί µια στα-
θερότερη τιµή καθώς και τη δι-
άθεση στην αγορά της κορωνέι-
κης, κάτι που αναµένεται να έχει 
συµβεί µέχρι τις 20 Νοεµβρίου.

Υψηλές οξύτητες
 Στη Μεσσηνία «το φετινό ε-

λαιόλαδο δεν πάει πολύ καλά, 
αφού από τα πρώτα δείγµατα 

στα ελαιοτριβεία, φαίνονται βα-
ριά», αναφέρει ο ∆ηµήτρης Α-
ναγνωστόπουλος, παραγωγός 
από την περιοχή. «Κάποια από 
τα ελαιόλαδά µας είναι σε κα-
λή κατάσταση, τα περισσότε-
ρα όµως είναι έτσι και έτσι, µε 
τις οξύτητες να ξεπερνούν τις 4 
γραµµές. Ο καιρός αυτές τις µέ-
ρες, µε τις υψηλές θερµοκρασί-
ες, ήταν απειλητικός για τους ε-
λαιώνες, αφού ευνοούνται α-
σθένειες όπως ο δάκος και το 
γλοιοσπόριο» αναφέρει ο κ. Α-
ναγνωστόπουλος, υποστηρίζο-
ντας πως θα πρέπει να ξεκινή-
σει άµεσα οι συγκοµιδή σε ολό-
κληρη την περιοχή. 

Σε ό,τι αφορά τις τιµές για το 
ελαιόλαδο περιόδου 2017-2018, 
τα αποθέµατα στη Λακωνία πα-
ραµένουν σχετικά υψηλά αλλά 
σαφώς µειωµένα, µε τις τιµές να 
κυµαίνονται από τα 2,75 µέχρι τα 
2,90 ευρώ το κιλό. Στη Μεσση-
νία οι πράξεις γίνονται στα 2,60  
µε 2,70 ευρώ το κιλό, αλλά µι-
κρότεροι τοπικοί έµποροι αγορά-
ζουν και σε χαµηλότερες τιµές.

Η ζήτηση για ποιοτικό φρέσκο ελαιόλαδο διατηρεί 
τις τιµές πάνω από τα 4 ευρώ το κιλό
Πιο «βαριά» τα φετινά παρθένα, λόγω δάκου και γλοιοσπόριου

Με βάση τα 7 ευρώ το κιλό θα πληρωθούν
οι Σικελιανοί παραγωγοί, λόγω κακής χρονιάς

ΣΕΒΙΤΕΛ
Οδηγό ορθών πρακτικών 

στην παραγωγική διαδικασία 

ελαιολάδου συνέταξε ο 

ΣΕΒΙΤΕΛ, προκειµένου να 

διασφαλιστεί η ποιότητά του 

και η ουσιαστική παρουσία 

του στις διεθνείς αγορές

ΙΤΑΛΙΑ
Οι µεγάλες ιταλικές εταιρείες 

δεν έχουν µπει δυναµικά στην 

εγχώρια αγορά, καθώς περιµένουν 

να ξεκινήσει η παραγωγή ελαιολά-

δου ποικιλίας κωρονέικης

Σ
την ελληνική αγορά σκλη-
ρού σίτου σηµειώνονται 
εξαγωγές είτε για χαµηλές 
ποιότητες στα 200 ευρώ 

ο τόνος FOB είτε στα 215 ευρώ ο 
τόνος FOB λιµάνι µας για τα ποιο-
τικά φετινά. Με άλλα λόγια η εξα-
γωγή ακόµα δεν έχει δώσει καλές 
τιµές, ωστόσο τουλάχιστον κινείται 
η αγορά του σκληρού και το εµπό-
ρευµα δεν παραµένει στις αποθή-
κες. Σηµειωτέον ότι στις πρόσφα-
τες εξαγωγές βοήθησε και η βελ-
τιωµένη ισοτιµία ευρώ-δολαρίου. 

Η τοπική αγορά δεν έχει τη δυνα-
µικότητα να απορροφήσει περισσό-
τερα σιτάρια άµεσα και ως αποτέλε-
σµα όσο πλησιάζουµε προς τα τέλη 
του έτους, όπου παραδοσιακά βγαί-

νουν σιτάρια 
από τις απο-
θήκες για λό-
γους ρευστό-
τητας, το σε-
νάριο καλύ-

τερων τιµών χάνει έδαφος. 
Στα σκληρά στάρια, στη νέα λί-

στα της Φότζια δεν σηµειώθηκαν 
αλλαγές. Για ποιοτικά σιτάρια µε 
ειδικό βάρος 78 kg/hl, υαλώδη 
70% και πρωτεΐνη 12,5% η τιµή α-
ποθήκης παραγωγού κυµαίνεται 
στα 217-222 ευρώ ο τόνος. Για τα 
µεταβροχικά (βρεγµένα) µε ειδικό 
βάρος 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. Την ίδια ώρα, στη 
Γαλλία οι τιµές τουλάχιστον αντέ-
δρασαν από τα πρόσφατα χαµηλά 
τους κατά 4 ευρώ και κυµαίνονται 
στα 209 ευρώ ο τόνος παραδοτέα 
σε γαλλικό λιµάνι. 

Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο τα 
µαλακά σιτάρια κατόπιν της αντί-
δρασης στα τέλη της προηγούµε-
νης εβδοµάδας κατέγραψαν απώ-
λειες. Το δολάριο είναι έντονα α-
νοδικό πιέζοντας πολλά εµπορεύ-
µατα, ενώ η συγκοµιδή της σόγιας 
και καλαµποκιού εξελίσσεται ικα-
νοποιητικά. Οι βροχοπτώσεις στην 
Ευρώπη και η πτώση της θερµοκρα-
σίας βελτιώνουν την εικόνα της 
καλλιέργειας δηµητριακών, αλλά 
παράλληλα πιέζουν τις τιµές. Ως 
αποτέλεσµα στη Γαλλία, παρά το 
φτηνότερο ευρώ, οι τιµές για τα 
συµβόλαια ∆εκεµβρίου ‘18 έφτα-
σαν τα 198 ευρώ ο τόνος. 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΕ 
ΣΤΑΘΕΡΑ ΧΑΜΗΛΑ 
ΕΠΙΠΕ∆Α ΤΙΜΩΝ 

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ (ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ)

ΘΕΡΜΗΣΙΑ

ΦΕΤΙΝΑ

ΠΕΡΣΙΝΑ

3,80
4,10

2,75
2,90
2,60
2,70 2,70

ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΛΑΚΩΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΚΡΗΤΗ

3,80
4,10

2,75
2,90
2,60
2,70 2,70
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∆ραστηριότητα εµφανίζει και πάλι η εξαγωγή στο σκληρό σιτάρι, µε τις αποθήκες να αδειάζουν σιγά σιγά, αν και µε τιµές που δεν ικανοποιούν τον 
παραγωγό, µπροστά στις προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί. Κι ενώ οι επόµενες φορτώσεις δείχνουν να κινούνται σε χαµηλότερα επίπεδα, όσο 
περνάει ο καιρός και µέχρι τέλος του έτους αρκετοί καλλιεργητές θα αποφασίσουν να το δώσουν πιο εύκολα, καθώς θα χρειάζονται ρευστό. 

Η παγκόσµια παραγωγή σκληρού σιταριού για το 2018, 
σηµείωσε αύξηση 1,3% συγκριτικά µε την προηγούµενη 
χρονιά, και άγγιξε τους 37,5 εκατ. τόνους. Σε αυτό συνέ-
βαλε η παραγωγή του Καναδά, ωστόσο τις χρονιές που θα 
ακολουθήσουν αρκετοί παραγωγοί αναµένεται να εγκα-
ταλείψουν τη συγκεκριµένη καλλιέργεια, αφού η τιµή ε-
κεί υποχώρησε κατά 20% φέτος, φτάνοντας τα 212,35 κα-
ναδικά δολάρια ανά τόνο. 

Ο λόγος γι’ αυτό, σύµφωνα µε αναλυτές, είναι οι περιο-
ρισµοί στην παραγωγή µακαρονιών από την Ιταλία, οι ο-
ποίοι έχουν παγιδέψει στις αποθήκες του Καναδά µεγάλο  

κοµµάτι της φετινής παραγωγής σκληρού της χώρας της 
Βορείου Αµερικής. Μάλιστα, οι τιµές για το συγκεκριµέ-
νο σιτάρι δεν βρίσκονται πλέον στα υψηλά επίπεδα προη-
γούµενων ετών. Συγκεκριµένα, οι τιµές στον Καναδά βρί-
σκονται στο χαµηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ε-
τών, ενώ την τάση υποχώρησης των τιµών ενισχύουν και 
οι αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες που θέλουν δι-
ατροφικές συνήθειες χαµηλές σε υδατάνθρακες. 

Η κίνηση αυτή της Ιταλίας έκλεισε την πόρτα των εισα-
γωγών σκληρού από άλλες χώρες, αφού πλέον για την πα-
ραγωγή µακαρονιών τα οποία θα πωλούνται στο εσωτερι-
κό της χώρας επιβάλλεται η αναγραφή της χώρας προέ-
λευσης της πρώτης ύλης. Επιπλέον, αρκετοί αναλυτές θε-
ωρούν πως η ζήτηση για το σκληρό τα επόµενα χρόνια δεν 
πρόκειται να σηµειώσει σηµαντική αύξηση, ειδικά σε χώρες 
της Ευρώπης και της Βορείου Αµερικής.     ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

ΑΡΧΙΣΕ να κινείται, αν και υποτονι-
κά, και πάλι η εξαγωγή στο σκληρό 
σιτάρι, µε τις τιµές ωστόσο να µην εί-
ναι ιδιαίτερα υποσχόµενες για τους 
Έλληνες παραγωγούς. Από τη µία, 
το θετικό είναι ότι το εµπόρευµα δεν 
µένει πίσω, αλλά από την άλλη οι 
τελευταίες πράξεις γίνονται στα ε-
πίπεδα των 215 ευρώ ο τόνος FOB 

και µάλιστα για τα πολύ καλά φετι-
νά σιτάρια. Ενδεικτική είναι η πρό-
σφατη φόρτωση από το λιµάνι της 
Θεσσαλονίκης µε αυτή την τιµή για 
σιτάρια µε υαλώδη 70% και προο-
ρισµό Τρίτες χώρες. Να σηµειωθεί, 
βέβαια, ότι σε αυτή τη φάση την ε-
ξαγωγή βοήθησε η βελτιωµένη ι-
σοτιµία ευρώ δολαρίου.   

ΟΣΟ ΠΕΡΝΑΕΙ ο καιρός, στις τοπικές 
φορτώσεις η τιµή φαίνεται να «δέ-
νει» στα 20 λεπτά για τα ποιοτικά σι-
τάρια, µε κάποιους από τους παρα-
γωγούς να αποφασίζουν να το δώ-
σουν πιο εύκολα, καθώς πλησιάζει 
το τέλος του έτους και παραδοσιακά 
χρειάζονται ρευστό. Η χρονιά φέρ-

νει δυσκολίες και λόγω Ιταλίας, που 
έχει στραφεί στο φθηνότερο κανα-
δέζικο σιτάρι, γεγονός που καθιστά 
το ελληνικό προϊόν µη διαπραγµα-
τεύσιµο εµπορικά. Το τελευταίο διά-
στηµα, πάντως, οι τιµές παραγωγού 
στη γείτονα για τα καλά σιτάρια κυ-
µαίνονται ως τα 222 ευρώ ο τόνος.

Η ΣΧΕΤΙΚΑ περιορισµένη παγκόσµια 
προσφορά σιταριού οδήγησε σε υ-
ψηλά επίπεδα τον δείκτη τιµών IGC, 
µια τάση που ωστόσο άρχισε να υ-
ποχωρεί από µέσα Οκτωβρίου, αλλά 
παρόλα αυτά εµφανίζεται αυξηµένη 
κατά 2% σε σχέση µε την αντίστοιχη 

του Σεπτεµβρίου. Η ευρωπαϊκή πα-
ραγωγή αποτιµάται για την τρέχουσα 
εµπορική περίοδο µειωµένη στους 
136,7 εκατ. τόνους, όταν το 2017-
2018, έφτασε τους 151,2 εκατ. τό-
νους και η ζήτηση στους 126,3 εκατ. 
τόνους 125,9 εκατ. τόνους πέρυσι. 

ΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ, ωστόσο, λένε οι 
αναλυτές, είναι το γεγονός ότι οι 
κουβέντες από δω και πέρα θα κι-
νούνται σε χαµηλότερα επίπεδα, 
µε τις φορτώσεις να τοποθετούνται 
για ∆εκέµβριο µε Ιανουάριο. Η µει-
ωµένη κατανάλωση περιορίζει και 
τις πράξεις, µε τους παραγωγούς 
και τους εµπόρους να περιµένουν 

να δουν τις σπορές, οι οποίες λο-
γικά θα είναι ελαφρά µειωµένες, 
αλλά ο αντίκτυπος τους στις τιµές 
θα έρθει σε µερικούς µήνες όταν 
και θα βλέπουµε πως τα σιτάρια εί-
ναι λιγότερα. Για την ώρα, πάντως, 
δεν υπάρχει κάτι στην αγορά του 
σκληρού, στο οποίο να µπορεί να 
βασιστεί το εµπόριο. 

ΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ τελικά αποθέµατα 
σιταριού αναµένεται να συρρικνω-
θούν κατά την τρέχουσα εµπορική 
περίοδο για τέταρτη συνεχόµενη 
χρονιά, κατά 11 εκατ. τόνους, µεί-
ωση που θα αφορά κυρίως µεγά-
λες εξαγωγικές χώρες. Αυτό οφεί-
λεται, σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Συµ-

βούλιο Σιτηρών (IGC), στο ζωηρό πα-
γκόσµιο εµπόριο, το οποίο γενικά 
στον τοµέα των σιτηρών θα σηµει-
ώσει για έκτη συνεχόµενη χρονιά 
αύξηση. Στο σιτάρι, παρά τη µείωση 
του εµπορεύσιµου όγκου από πέ-
ρυσι, αυτός θα παραµείνει σε σχε-
τικά υψηλά επίπεδα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ καλλιεργήσιµες εκτά-
σεις µε σιτάρι προβλέπει το IGC για 
την εµπορική περίοδο 2019-2020, 
πρώτη φορά µετά από 4 έτη, αν και 
θα χρειαστούν πιο ευνοϊκές καιρι-
κές συνθήκες σε µερικές σηµαντι-
κές παραγωγικές χώρες, για να α-

ποδώσουν. Σύµφωνα µε την έκθε-
ση Οκτωβρίου, Ρωσία και Ουκρανία, 
αλλά και κάποιες περιοχές της ΕΕ θα 
χρειαστεί να αντιµετωπίσουν στο ά-
µεσο µέλλον προβλήµατα λειψυδρί-
ας, προκειµένου να καταφέρουν 
να συντηρήσουν τις νέες εκτάσεις.

Αυστηρότεροι κανονισμοί
για τα ιταλικά μακαρόνια  
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Μετά τις σπορές κάτι καλύτερο για το σκληρό σιτάρι

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
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Χαµηλό 13 µηνών κατέγραψε 
το ΧA την Πέµπτη 
Μία συνεδρίαση, µε ισχυρότατες πιέσεις σε 
επιλεγµένους τίτλους, ήταν αρκετή τελικά να αναιρέσει 
το Χρηµατιστήριο Αθηνών ό,τι «έχτισε» το τελευταίο 
πενθήµερο, αφού την Πέµπτη 1/11 κατέγραψε τη 
µεγαλύτερη πτώση των τελευταίων 13 µηνών, 
πέφτοντας και πάλι κάτω από τις 620 µονάδες. 
Ειδικότερα, ο Γενικός ∆είκτης έκλεισε µε απώλειες 
3,25% στις 619,32 µονάδες, ενώ σήµερα κινήθηκε 
µεταξύ των 618,46 µονάδων (-3,39%) και 640,88 
µον. (+0,11%). Ο τζίρος διαµορφώθηκε στα 52 εκατ. 
ευρώ και ο όγκος ανήλθε στα 15 εκατ. τεµάχια.

ΣΕΛΟΝΤΑ: Το «πράσινο φως» 
για την αύξηση του µετοχικού 
κεφαλαίου της «Ιχθυοτροφεία 

Σελόντα» κατά το ποσό των 
2.080.415,23 ευρώ λόγω της 
απορρόφησης εταιρειών έδωσε η 
έκτακτη γενική συνέλευση µετόχων.

BASF: Υποχώρησαν τα κέρδη γ΄ 
τριµήνου της BASF, κυρίως λόγω του 
διαχωρισµού των δραστηριοτήτων 
πετρελαίου και αερίου της εταιρείας 
από τα στοιχεία της και λόγω της 
επίδρασης των χαµηλών επιπέδων 
υδάτων στον Ρήνο ποταµό. Τα καθαρά 
κέρδη της περιόδου Ιουλίου-
Σεπτεµβρίου υποχώρησαν 10% στα 
1,20 δισ. ευρώ από τα 1,34 δισ. ευρώ 
πριν από ένα χρόνο. Ωστόσο, οι 
πωλήσεις αυξήθηκαν περίπου 8%.

MONDELEZ: Αύξηση κερδών 1,2 δισ. 
δολ. ή 81 cents ανά µετοχή για το γ΄ 
τρίµηνο από 981 εκατ. δολ. ή 64 
cents ανά µετοχή ένα χρόνο 
νωρίτερα ανακοίνωσε η Mondelez 
International Inc. για το τελευταίο 
τρίµηνο, ωστόσο τα έσοδα 
υποχώρησαν στα 6,3 δισ. δολ. από 
6,5 δισ. δολάρια. Η εταιρεία 
περιµένει η ανάπτυξη για το σύνολο 
του έτους να είναι κοντά στο 2%.

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ: Μείωση κατά 15,93%, 
σηµείωσε ο κύκλος εργασιών του Οµίλου 
της «Επίλεκτος Κλωστοϋφαντουργία 
ΑΕΒΕ» κατά την χρήση 2017-2018, ήτοι 
ανήλθε σε 28,329 εκατ. ευρώ έναντι 
33,697εκατ. της αντίστοιχης προηγούµενης 
χρήσης. Η µείωση οφείλεται α) σε µείωση 
του κύκλου εργασιών κατά 5,448 εκατ. 
ευρώ στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας 
και β) σε αύξηση των εσόδων κατά 80 χιλ. 
ευρώ στον κλάδο της ενέργειας.  Επίσης ο 
όµιλος παρουσίασε µείωση ζηµιών κατά 
2,621 εκατ. ευρώ ή 46%.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Γεµίζουν τα θησαυροφυλάκια τους µε χρυ-
σό οι κεντρικές τράπεζες ανά τον κόσµο, µε 
το αιτιολογικό της διαφοροποίησης των α-
ποθεµατικών τους και της µείωσης της έκ-
θεσής τους στο αµερικανικό δολάριο, αλλά 
και για λόγους προστασίας στο ενδεχόµε-
νο επιδείνωσης του οικονοµικού κλίµατος. 
Οι κεντρικές τράπεζες παγκοσµίως έχουν 
αγοράσει συνολικά 264 τόνους χρυσού 
φέτος, µε τη Ρωσία να ηγείται. Σύµφωνα 
µε το ∆ΝΤ, οι αγορές των κεντρικών τρα-
πεζών αντιπροσώπευαν το 10% της ζήτη-
σης χρυσού το α’ εξάµηνο του 2018. Στην 
Ευρωζώνη, οι γερµανικές, ιταλικές και ο-
γαλλικές κεντρικές τράπεζες κατέχουν το 
53,9% των συναλλαγµατικών αποθεµάτων 
σε χρυσό, σύµφωνα µε στοιχεία του World 
Gold Council, µε Ουγγαρία και Πολωνία 
να αποτελούν τους πιο πρόσφατους αγο-

ραστές, ακολουθώντας τα βήµατα της Αυ-
στρίας, Ολλανδίας, Γερµανίας, οι οποίες 
επαναπατρίζουν τον χρυσό τους από την 
Τράπεζα της Αγγλίας και τη Fed.

Στο µεταξύ, στη δυσκολία επιστροφής 
της Ελλάδας στις αγορές µέσω έκδοσης ο-
µολόγου εξαιτίας της κρίσης στην Ιταλία, 
εστιάζει η FAZ, αναφέροντας πως οι επεν-
δυτές θα πρέπει να περιµένουν. Όπως υ-
ποστηρίζει η γερµανική εφηµερίδα, είναι 
αµφίβολο κατά πόσο η Ελλάδα θα τα κα-
ταφέρει µακροπρόθεσµα χωρίς νέα χρη-
µατοδοτική στήριξη λόγω του πολύ υψη-
λού χρέους της, αναφέρονταςι πως δεν 
µπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόµενο ε-
νός νέου κουρέµατος χρέους. 

Σύµφωνα µε το δηµοσίευµα η Ελλάδα 
δεν µπορεί προς το παρόν να εκδώσει ο-
µόλογο αλλά η Κύπρος µπορεί. 

Σοκολάτα
Η «δωδώνη» από το 1967 που 
ιδρύθηκε έχει ταυτιστεί µε το παγωτό 
και την τέχνη της ζαχαροπλαστικής. 
Φέτος λανσάρει χειροποίητα είδη σε 
σοκολατάκια και πλάκες σοκολάτας. 
Έχοντας ως βάση σοκολάτα 
εξαιρετικής ποιότητας, η δωδώνη 
χρησιµοποιεί καρπούς κακάο που 
προέρχονται από επιλεγµένες περιοχές 
της Ιάβας, στην Ινδονησία.

Philadelphia
Το Philadelphia, ηγέτης στην κατηγορία 
του τυριού κρέµα, επεκτείνει και 
ενδυναµώνει την οικογένεια του Cottage 
Cheese, απαντώντας στις σύγχρονες 
ανάγκες των καταναλωτών µε το νέο τυρί 
Philadelphia Cottage ACTIVE, που είναι 
πλούσιο σε πρωτεΐνη µε µόνο 2,5% 
λιπαρά. Το νέο τυρί απευθύνεται σε 
ανθρώπους οι οποίοι είναι δραστήριοι και 
ακολουθούν έναν ενεργό τρόπο ζωής.

Φορτώνουν χρυσό 
οι κεντρικές τράπεζες 

 Στα αποθέματα χρυσού άλλοι 264 τόνοι  
 Στο περίμενε οι επενδυτές στην Ελλάδα

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΧΑΙ∆ΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 0,7000 29,63%

QUALITY AND RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε. 0,2270 10,73%

ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε. 3,3600 9,09%

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε. ∆.Ε. & Σ. 0,8350 7,05%

PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. 3,2000 6,67%

ΑΕΓΕΚ Α.Ε. 0,0300 - 14,29% 

FORTHNET Α.Ε. 0,1490 - 5,10%

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ∆ΙΥΛ. ΚΟΡ. 18,0000 - 13,88%

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 0,3800 - 19,50%

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERG. Α.Ε. 0,5500 - 7,56%

Ξένα Χρηματιστήρια
 ∆είκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 25.220,54 + 0,42%
 NASDAQ Comp 7.336,69 + 0,42 %
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50 3.209,50 + 0,37%
Λονδίνο FTSE 100 7.143,38 + 0,21%
Φρανκφούρτη DAX-30 11.469,68 + 0,19%
Παρίσι CAC-40 5.078,93 - 0,28%
Ζυρίχη SMI 9.032,59 + 0,12 %
Τόκιο NIKKEI-225 21.687,65 + 1,06%
 
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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Κατάσχεση επιδοτήσεων παρά το ακατάσχετο

Α  
ναλυτικά για το πώς έχει η ιστόρια µε τις 
επιδοτήσεις και το ακατάσχετο µέχρι και 
τις σηµερινές εξελίξεις:
1. Ο κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης, ως υπουρ-

γός Ανάπτυξης και Τροφίµων δήλωνε ότι «οι επιδο-
τήσεις είναι «ακατάσχετες», που σηµαίνει ότι «πριν 
κατατεθούν από εµάς στον λογαριασµό του παραγω-
γού», κανείς δεν µπορεί να τις πειράξει». Και ακόµα 
ότι «οι ενισχύσεις καταβάλλονται στο ακέραιο στους 

λογαριασµούς των παραγωγών α-
πό τον Οργανισµό Πληρωµών, τον 
ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι ενισχύσεις αυτές εί-
ναι «ακατάσχετες». Αυτό προβλέ-
πεται ρητά και στις κοινοτικές δι-
ατάξεις και στον δικονοµικό κώ-
δικα και σε όλες τις υπουργικές α-
ποφάσεις και σε αυτό αναφερόταν 
ο Επίτροπος Γεωργίας της ΕΕ Ντά-
τσιαν Τσιόλος».
2. Ο κ. Αθανάσιος Σκορδάς, ως υφυ-
πουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνι-
στικότητας, απαντώντας σε έγγρα-
φο που του διαβιβάστηκε στη Βου-
λή απαντούσε: «..Στο πλαίσιο του 
Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας, το 
άρθρο 982 §ε ορίζει ότι εξαιρού-
νται από την κατάσχεση εις χείρας 
τρίτου κάθε είδους κοινοτικές ενι-
σχύσεις ή επιδοτήσεις στα χέρια του 
Οργανισµού Πληρωµών και Ελέγ-
χου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προ-
σανατολισµού και Εγγυήσεων (Ο-

ΠΕΚΕΠΕ) ως τρίτου, µέχρι την κατάθεσή τους στον 
τραπεζικό λογαριασµό των δικαιούχων ή την µε άλ-
λο τρόπο καταβολή τους σε αυτούς». 
3. Ο κ. Κώστας Τζαβάρας µε ερώτηση του στη Βουλή, 
ζητά να νοµοθετηθεί το ακατάσχετο στους λογαρια-
σµούς των αγροτών, προκειµένου να προστατευθούν 
οι αγροτικές επιδοτήσεις.
4. Ο κ. Σταύρος Αραχωβίτης, νυν υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων, ένα από τα πρώτα πράγµα-

τα που έπιασε στα χέρια του µόλις 
ανέλαβε, ήταν η δηµιουργία ακα-
τάσχετους στο όριο των 15.000 ευ-
ρώ για τους αγρότες.

5. Προσφάτως παρουσιάστηκε έκθεση του Συνηγό-
ρου του Πολίτη µε τίτλο «Κατασχέσεις τραπεζικών λο-
γαριασµών για οφειλές προς το ∆ηµόσιο» σύµφωνα 
µε την οποία «Παρά την κατηγορηµατική διαβεβαί-
ωση του ενωσιακού δικαίου ότι καταβάλλονται στο 
ακέραιο στους δικαιούχους, στις περισσότερες περι-
πτώσεις δεν φτάνουν ποτέ στα χέρια των αγροτών».

Και ας πάµε τώρα στα πραγµατικά γεγονότα, αυτά 
που συµβαίνουν καθηµερινά και που δυστυχώς απο-
δεικνύεται διαχρονικά ότι, κανείς δεν τα αναφέρει µε 
το όνοµα τους γιατί τα πάντα µετρούνται σε ψήφους:

1. ΟΙ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΕΣ: Ποτέ µέχρι 
τώρα δεν  κατασχέθηκαν όσο ήταν ακόµη στα χέρια 
του ΟΠΕΚΕΠΕ.

2. ΟΙ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑ-
ΤΑΘΕΣΕΙΣ: Μη ρωτάτε εµένα αν παίζουµε µε λόγια, 
απευθυνθείτε σε όλους εκείνους που λένε διάφορα.

3. ΣΤΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ∆Ε-
ΣΜΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ: Η Εφορία στέλνει στις 
τράπεζες εντολής δέσµευσης λογαριασµού. Αν δεν 
πάει ο υπόχρεος στην τράπεζα να δώσει εντολή µε-
ταφοράς των χρηµάτων του στην Εφορία, αυτά πα-

ραµένουν στο λογαριασµό του µεν, δεσµευµένα δε, 
χωρίς να µπορεί να τα χρησιµοποιήσει. 

4. ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟΥ ΟΡΙΟΥ 15.000 ΕΥΡΩ ΣΤΟΥΣ 
ΑΓΡΟΤΕΣ: Κάθε φορά µε εκπλήσσει το γεγονός ότι αρ-
κετοί πολιτικοί, αντί να αφιερώσουν µέρος της σκέ-
ψης τους για να βρουν λύσεις, αφιερώνουν όλο το 
είναι τους για να ανακαλύψουν καινούργιες εκφρά-
σεις: Το ακατάσχετο αυτή τη στιγµή, ισχύει για όλους 
τους Έλληνες πλην (στην ουσία) των αγροτών. Το για-
τί είναι πολύ απλό: Έτσι όπως είναι διαµορφωµένο 
το ακατάσχετο, εξυπηρετεί όλους όσοι λαµβάνουν ο-
ποιασδήποτε µορφής εισόδηµα σε µηνιαία βάση (µι-
σθός, σύνταξη, επιδόµατα, ενοίκια κλπ).

5. ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ∆ΕΝ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΥΝ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ ΒΑΣΗ: Οι 
επιδοτήσεις καταβάλλονται σε δύο ή τρεις δόσεις το 
χρόνο. Με το µηνιαίο ακατάσχετο όριο των 1.250 ευ-
ρώ, πόσο δύσκολο είναι να αντιληφθεί κάποιος ότι 
η αντιµετώπιση δεν είναι ίδια;

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΝΟΝΤΑΣ, µέχρι να κατατεθούν από τον 
ΟΠΕΚΕΠΕ τα ποσά των επιδοτήσεων στους λογαρια-
σµούς των δικαιούχων, κανείς δεν µπορεί να τα αγ-
γίξει. Έχει εφαρµογή το ακατάσχετο των επιδοτήσε-
ων.  Το άρθρο 982 §2 §ε’ του Κώδικα Πολιτικής ∆ικο-
νοµίας προβλέπει ότι εξαιρούνται από την κατάσχε-
ση κάθε είδους κοινοτικές ενισχύσεις ή επιδοτήσεις 
στα χέρια του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως τρίτου µέχρι την κα-
τάθεσή τους στον τραπεζικό λογαριασµό των δικαι-
ούχων ή µε άλλον τρόπο καταβολή τους σε αυτούς. 

Οι αγροτικές επιδοτήσεις-ενισχύσεις σύµφωνα µε 
το άρθρο 11 του Καν. (ΕΚ) 1290/05 πρέπει να κατα-
βάλλονται στο ακέραιο προς τους δικαιούχους, ό-
πως αναφέρεται και στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Οι επιδοτήσεις δεν κατάσχονται, αλλά οι λογαρια-
σµοί δεσµεύονται. Όπως και να το ονοµάσει κανείς, 
το αποτέλεσµα είναι το ίδιο: µε τους τραπεζικούς λο-
γαριασµούς δεσµευµένους, τα χρήµατα των επιδοτή-
σεων δεν φτάνουν σχεδόν ποτέ στους δικαιούχους. 
Είναι εποµένως περισσότερο από ποτέ, επιτακτική η 
ανάγκη να κλείσει το θέµα αυτό άµεσα.

Απλά άλλες λέξεις
Οι επιδοτήσεις δεν 

κατάσχονται, αλλά οι 
λογαριασµοί δεσµεύονται 

µε το ίδιο αποτέλεσµα

Αδικηµένοι
Το ακατάσχετο ισχύει 

για όλους τους Έλληνες 
πλην (στην ουσία) των 

αγροτών

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)

 Αιτήσεις για την επιστροφή 
αναδροµικών συντάξεων

Έχουν ξεκινήσει ήδη οι αιτήσεις για την 
επιστροφή των συντάξεων. Συστήνεται ψυχραιµία 

από τους υποψήφιους δικαιούχους καθώς, 
η αίτηση από µόνη της δεν αρκεί αφενός µεν, 

ενώ συζητείται η οµαδική αγωγή αφετέρου δε.  

Ο έξυπνος είναι γεµάτος αµφιβολίες, 
ο ηλίθιος γεµάτος βεβαιότητες
Το υπουργείο Εργασίας ανάρτησε την αίτηση για 
τα αναδροµικά των συνταξιούχων. Ταυτόχρονα το 
ίδιο υπουργείο έκανε έφεση κατά της απόφασης, 
µε την οποία δικαιώθηκαν κάποιοι συνταξιούχοι. 
Αν καταλαβαίνει κανείς από την ενέργεια αυτή 
οτιδήποτε, παρακαλώ να ενηµερώσει και µένα.





Τα 27 σημεία που κάνουν  
τους Γάλλους ξεχωριστούς 
Κάθε στάβλος έχει εστιατόριο, κανείς κτηνοτρόφος δεν πουλά εκτός συνεταιρισμού, εκτρέφει μόνο φυλές 
που «σηκώνει» η περιοχή και οπωσδήποτε πρέπει να έχει βοσκότοπο, όπως έδειξε η έκθεση SOMMET

Πραγµατοποιήθηκε στην περιοχή Clermont-Ferrand, 
της Γαλλίας (2-4 Οκτωβρίου) η έκθεση «SOMMET 
de l’ elevage», η οποία είναι έκθεση ειδικευµένη 
σε παραγωγικά ζώα βοοειδή και πρόβατα και σε 
εργασίας, όπως άλογα και γαϊδούρια, µε έµφα-
ση στο µοσχαρίσιο και αρνίσιο κρέας.  

Φαίνεται ότι η διεθνής αυτή έκθεση προβάλει 
µόνο αυτό που έχει η περιοχή και πουλά ή/και ε-
ξάγει σε όλο τον κόσµο. ∆εν γίνεται η έκθεση για 
να προβάλλουν τίποτα από άλλες περιοχές του 
κόσµου, ούτε καν από άλλες περιοχές της Γαλλί-
ας. Αυτή ήταν µια πρώτη γενική παρατήρηση που 
µας είπε ο Νίκος Κορδαλής, κτηνοτρόφος από τα 
Μέγαρα Αττικής, ο οποίος επισκέφθηκε για δεύ-
τερη φορά µετά το 2016 την έκθεση. Μάλιστα, η 
πρώτη µέρα ήταν αφιερωµένη στους διεθνείς ε-
πισκέπτες, που επιθυµούν να συµµετέχουν σε ε-
πισκέψεις σε αγροκτήµατα, χώρους συγκέντρω-
σης ζώων και σφαγεία. Από την Ελλάδα πήγαν 
τέσσερα άτοµα και από αυτούς οι δύο ήταν µέλη 
του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Περιφέρειας Αττι-
κής «Άγιος Γεώργιος», ο Νίκος Κορδαλής και η 
Αθηνά Μιχαηλίδου. Η συµµετοχή εξυπηρετήθη-
κε από το εµπορικό τµήµα της Γαλλικής Πρεσβεί-
ας στην Αθήνα. Ακολουθώντας µια πάγια πρακτι-
κή, ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αττικής έχει πα-
ρακαλέσει τα µέλη του, ως ελάχιστο στοιχείο αλ-
ληλοϋποστήριξης, όταν επιστρέφουν στην Αττι-
κή, εφόσον µπορούν, να κάνουν µια παρουσία-
ση των εντυπώσεων των µελών που συµµετείχαν. 

Αναλυτικά οι εντυπώσεις
Από τα σηµεία προσοχής που συζητήσαµε µε 

τον κ. Κορδαλή της επιχείρησης Πρόβειο Κορδα-
λής από τα Μέγαρα καταγράφονται τα παρακάτω:

1. Το βόειο κρέας προέρχονταν κυρίως από 
σφάγια 30, 40 ή 50 µηνών. ∆εν ξέρω αν 
λέγονται µοσχαρίσιο κρέας, αλλά αναφέ-
ρονται σίγουρα ως βόειο κρέας. 

2.  Οι τιµές στα κρεοπωλεία για το βόειο κρέας 
ήταν 14 ευρώ το κιλό για στήθος, 32 ευρώ 
για µπριζόλα και 45 ευρώ το κιλό για φιλέτο.

3.  Είναι άξιο απορίας πώς φθάνει στην Ελλά-
δα το συσκευασµένο βόειο κρέας από τη 
Γαλλία να συναγωνίζεται τις τιµές των ντό-
πιων κρεάτων. 

4.  Το κρέας αρνιών προέρχεται από αρνιά 5-

7 µηνών, όχι όπως στην Ελλάδα που πρό-
κειται για 2-3 µηνών αρνάκια.

5.  Τα αρνίσια σφάγια εκεί ήταν 15-25 κιλών, 
χωρίς συκωταριές και κεφαλάκια. Ιδιαιτέ-
ρως µεγάλα, ακατάλληλα για τις δικές µας 
διατροφικές συνήθειες και ίσως απαράδε-
κτα για την σχεδόν επικίνδυνη για ερηµο-
ποίηση Ελλάδα. Οι λειµώνες και τα βοσκο-
τόπια της χώρας µας δεν µπορούν να θρέ-
ψουν τέτοια «θρεφτάρια», εκτός εάν κατα-
στρέψουν το φυσικό περιβάλλον, αλλά έ-
χουµε πολύ πλούσια βιοποικιλότητα. 

6.  Η χονδρική τιµή αρνίσιου κρέατος ήταν 8 
ευρώ το κιλό.

7.  Οι τιµές αρνίσιου κρέατος στα κρεοπωλεία ή-
ταν 11 ευρώ το κιλό για τα µπροστινά, 22 ευ-
ρώ για τα παΐδια και 21 ευρώ για τα µπούτια. 

8.  Η περιοχή δεν ήταν πεδινή, αλλά µε µεγά-
λες κλίσεις, που έµοιαζαν µε την ηµιορει-
νή Ελλάδα. 

9.   Οι κτηνοτρόφοι θα µπορούσαν να χαρακτη-
ρισθούν «µικροί». Ο µεγαλύτερος αγρότης 
είχε 90 κεφάλια, και βέβαια ακριβώς ανά-
λογη έκταση γης (10 στρέµµατα ανά αγελά-
δα). Και το µεγαλύτερο αγρόκτηµα στην πε-
ριοχή ήταν η συνιδιοκτησία δύο επαγγελ-
µατιών αδελφών κτηνοτρόφων, οι οποίοι 
είχαν συνολικά 120 αγελάδες. 

10.  Οι αγελάδες ζουν ελεύθερα µέσα στο αγρό-
κτηµα και βόσκουν µε περιορισµό ηλεκτρο-
φόρου χαµηλής τάσης σχοινιού. 

11.  Σηµειωτέον ότι αν δεν έχεις έκταση δεν 
µπορείς να έχεις ούτε αγελάδες. Η έννοια 
σταβλισµένα ζώα και τα «παιχνίδια» µε 
τις τεχνικές λύσεις βοσκοτόπων εκεί εί-
ναι ανύπαρκτα. 

12.  Οι κτηνοτρόφοι ζουν µέσα στο ίδιο το α-
γρόκτηµά τους.

13.  Εκεί µέσα στο αγρόκτηµα οι κτηνοτρόφοι 
έχουν και τα εστιατόριά τους, τα οποία σερ-
βίρουν µόνο µπριζόλα, σαλάτα και τυριά. 
Τίποταε άλλο. Και το παραπάνω απλό µε-
νού κοστίζει, εκεί στο αγρόκτηµα, 30-35 
ευρώ ανά άτοµο το ελάχιστο. Από έκπλη-
ξη σε έκπληξη λοιπόν.

Όπου στάβλος και ταβέρνα
 Μέσα στο αγρόκτηµα οι κτηνοτρόφοι 
έχουν και τα εστιατόριά τους, τα οποία 
σερβίρουν µόνο µπριζόλα, σαλάτα και 
τυριά. Και το παραπάνω απλό µενού 
κοστίζει, εκεί στο αγρόκτηµα, 30-35 

ευρώ ανά άτοµο το ελάχιστο

Ο Νίκος Κορδαλής, 
κτηνοτρόφος από 
τα Μέγαρα Αττικής, 
επισκέφθηκε για 
δεύτερη φορά µετά
το 2016 την έκθεση.

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η 
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Η έκθεση «SOMMET de l’ elevage» ήταν πολύ 
φιλική για τους επισκέπτες. Υπήρχε ακόµα και 
χώρος στην έκθεση µε όλους τους διεθνείς 
επισκέπτες, όπου ο καθένας µπορούσε να 
βάλει τις κάρτες (cart visit) για να πάει όποιος 
θέλει, αλλά και χώρος για να αφήσει κάποιος 
ένα µήνυµα στον επισκέπτη. Μια ολόκληρη 
οµάδα εθελοντών µεταφραστών, από µαθητές 
σχολείων της περιοχής, εξυπηρετούσαν τους 
επισκέπτες στις επικοινωνίες τους καθ όλη την 
διάρκεια της έκθεσης. Ο κ. Κορδαλής µας 
ενηµέρωσε ότι η έκθεση είχε και διαγωνισµό 
«καλύτερου» ζώου ανά φυλή. ∆ιαγωνισµοί 
γινόντουσαν µόνο για αυτόχθονες φυλές, 
είτε για εγκλιµατισµένες προσαρµοσµένες, 
βελτιωµένες φυλές.
Στην τεράστια αίθουσα διαγωνισµών, µε 
κερκίδες γύρω γύρω για παρακολούθηση από 
όποιον επιθυµούσε, στον διαγωνισµό µετείχαν 
ζώα από τις φυλές: National salers, Charolais, 
Parthenais, Blonde d’ Aquitaine, Aubrac, 
Gascon, Blancbleu, Bazadais, Limousin, 
Hereford, Ferrandaise & Rouge des pres. 
Μήπως θα µπορούσε να δηµιουργηθεί και 
στην Ελλάδα ένας παρόµοιος διαγωνισµός, 
µόνο µε αυτόχθονες φυλές µε συγκεκριµένα 
χρακτηριστικά αναρωτήθηκε η Αθηνά 
Μιχαηλίδου. Οι ελληνικές αυτόχθονες φυλές 
αξίζει να αναδειχθούν. 

Με ειδικές προσεγγίσεις
και όχι γενικόλογα
Στην έκθεση πραγµατοποιήθηκαν διαγωνισµοί 
για τα καλύτερα παραγωγικά ζώα βόειου 
κρέατος, γαλακτοπαραγωγής, αρνίσιου 
κρέατος και µια ξεχωριστή κατηγορία για 
άλογα εργασίας και γαϊδούρια εργασίας. 
Ένα από τα πιο σηµαντικά δυνατά σηµεία της 
έκθεσης «SOMMET de l’ elevage» φαίνεται 
ότι είναι οι επισκέψεις στα γύρω αγροκτήµατα 
και συνεταιρισµούς, µας είπε 
κατενθουσιασµένος ο κ. Κορδαλής. Βλέπεις 
και καταλαβαίνεις, κυρίως όµως συζητάς µε 
οµοιεπαγγελµατίες ότι σε απασχολεί για το 
συγκεκριµένο θέµα, και όχι γενικόλογες 
προσεγγίσεις, και «βαθειές» έρευνες, πολύ 
σηµαντικές. Ο Έλληνας κτηνοτρόφος από τις 
επισκέψεις στα αγροκτήµατα, στους χώρους 
συγκέντρωσης και στα σφαγεία, εντόπισε 
πολλές οµοιότητες και δυνατότητες, που 
δείχνουν ότι πολλά µπορεί να γίνουν 
και στη δική µας χώρα. 
Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αττικής µας 
ενηµέρωσε ότι ήδη προετοιµάζει εκδήλωση 
για όλους τους ενδιαφερόµενους (για εικόνες 
από έκθεση SOMMET de l’ elevage, για 
εντυπώσεις από συνεργατισµό, και νέες 
δραστηριότητες), για την Κυριακή 
2 ∆εκεµβρίου 2018, στις 12.00, ενώ 
έχει καθορισθεί ήδη ότι ο Κτηνοτροφικός 
Σύλλογος Αττικής θα υποδεχθεί τον νέο 
χρόνο της Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2019, 
στις 12.00, στηριζόµενος στον πλούσιο 
απολογισµό δραστηριοτήτων του 2018. 

Διαγωνισμοί 
καλύτερου 
ζώου ανά φυλή

14.  Όλοι οι αγρότες είναι οργανωµένοι σε 
συνεργατισµούς-συνεταιρισµούς. ∆εν 
εντοπίστηκαν αγρότες που δεν ήταν σε 
συνεργατισµούς.

15. Κάθε περιοχή είχε έναν συνεταιρισµό 
και ένα ή δύο είδη-φυλές ζώων µόνο. 
∆εν µπορούσε ένας αγρότης να εκθρέ-
ψει άλλη φυλή, από την επικρατούσα 
φυλή στην περιοχή.

16.  Αν κληρονοµούσες κτήµα στην περιο-
χή, µπορούσες να εκθρέψεις µόνο την 
επικρατούσα φυλή ζώου. 

17.  Αν επιθυµούσες να ασχοληθείς µε κάτι 
άλλο δεν µπορούσες. Ούτε άλλη φυλή, 
ούτε άλλη εκτροφή ή καλλιέργεια. Τα 
κτήµατα σε µια περιοχή προορίζονταν 
για την παραγωγή τροφής και µάλιστα 
µόνο από τη συγκεκριµένη φυλή ζώου. 

18.  Αν παρ’ όλα αυτά ήθελες κάτι άλλο (α-
πό την συγκεκριµένη εκτροφή), η µό-
νη επιλογή θα ήταν να πουληθεί το α-
γρόκτηµα και να αγοράσεις ένα άλλο 
αγρόκτηµα σε περιοχή που προβλέπε-
ται η εκτροφή αυτών των ζώων που θέ-
λεις ή η καλλιέργεια αυτών των φυτών 

που επιθυµείς να αναπτύξεις!
19.  Τα ζώα προς πώληση συγκεντρώνο-

νται σε προκαθορισµένα σηµεία, ό-
που εκτρέφονται από κοινού (για ό-
σο καιρό µένουν στο σηµείο συγκέ-
ντρωσης), από τον συνεταιρισµό και 
πωλούνται µόνο από τον επίσηµο πω-
λητή του συνεταιρισµού. 

20.  Όλα τα ζώα προς σφαγή, σφάζονται στο 
συνεταιριστικό σφαγείο και πωλούνται 
από τον συνεταιρισµό ή τα παίρνουν οι 
ιδιοκτήτες για να τα τεµαχίσουν µόνοι 
και να τα πουλήσουν στο κτήµα τους, 
µε τις κατάλληλες εγκαταστάσεις ή να 
τα προσφέρουν στο εστιατόριο του α-
γροκτήµατος.

21.  Οι αγρότες µπορούν να σφάζουν χωρίς 
αµοιβή σφαγείου, τα δικά τους ζώα, είτε 
για ιδία κατανάλωση στην οικογένεια, 
είτε για πώληση από το αγρόκτηµα, αυ-
τούσια είτε µεταποιηµένα (κρεατοσκευ-
άσµατα είτε µαγειρεµένα).

22.  ∆εν πουλά κανείς κτηνοτρόφος σε τρί-
τους. Το κρέας προς πώληση πουλιέ-
ται από τον συνεταιρισµό, όπως και τα 
ζώα προς πώληση. Η µόνη δυνατότητα 
είναι να επισκεφθείς το χώρο συγκέ-
ντρωσης και να επιλέξεις από τα προς 
πώληση ζώα, είτε να επιλέξεις µέσω δι-
αδικτύου. ∆εν µπορείς να πάρεις από 
κάποιο αγρόκτηµα. 

23.  Ο συνεταιρισµός έχει το δικό του σφα-

γείο που σφάζει τα ζώα των µελών του. 
Είναι όλοι εξειδικευµένοι στα ζώα της 
συγκεκριµένης φυλής και τις ιδιαιτε-
ρότητες των ζώων. 

24.  Τα αγροκτήµατα δεν κατατµήσονται, 
ούτε αλλάζουν χρήση, ούτε εκτροφή 
φυλής. Πωλούνται ή µεταβιβάζονται 
ολόκληρα. 

25.  Εάν κάποιος έχει δύο κληρονόµους, το 
αγρόκτηµα θα το πάρει ο ένας και «θα 
τα βρουν» µε όποιο τρόπο θέλουν µετα-
ξύ τους. Μπορεί να συστήσουν µια επι-
χείρηση που θα έχει συνιδιοκτήτες τους 
δύο κληρονόµους, αλλά θα είναι µια α-
κατάτµητη επιχείρηση, όσον αφορά το 
αγρόκτηµα και τη χρήση του.

26.  Υπήρχε ενιαία τεχνική υποστήριξη και 
εκπαίδευση για όλους τους κτηνοτρό-
φους της περιοχής, που είναι και µέ-
λη του συνεταιρισµού. 

27.  Υπήρχε σύνδεση και υποστήριξη του συ-
νεταιρισµού τόσο στον τεµαχισµό (σχο-
λές κρέατος, chefs κλπ), όσο και στην µα-
γειρική (chefs, συνδυασµοί τροφών, πο-
τά κλπ) και τις τάσεις της κατανάλωσης. 

∆ιαγωνισµοί 
γινόντουσαν µόνο για 
αυτόχθονες φυλές, είτε 
για εγκλιµατισµένες.
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Πολύ κοντά σε συνεργασία 
ΕΑΣ Καβάλας και Παγγαίου

Αδρανείς υποδομές θέλει η Ένωση Καβάλας για σταφύλι και αμύγδαλο
 Εκκρεμότητα για οριστικό ντηλ το μη εξυπηρετήσιμο δάνειο προς ΑΤΕ

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Ένα βήµα πριν ενεργοποιήσουν την παραγωγι-
κή και την εµπορική τους συνεργασία, για την α-
ξιοποίηση της παραγωγής από καλλιέργειες που 
αναπτύσσονται στον κάµπο και τους πρόποδες 
του όρους Παγγαίο στην Καβάλα, βρίσκονται η 
ΕΑΣ Καβάλας, µε την ΕΑΣ Παγγαίου.

Η συµφωνία προβλέπει να αναλάβει η ΕΑΣ Κα-
βάλας τη διαχείριση και λειτουργία των παραγω-
γικών υποδοµών της ΕΑΣ Παγγαίου, οι οποίες πα-
ραµένουν σε αδράνεια αυτό το διάστηµα, καθώς 
η Οργάνωση έχει εστιάσει τη δραστηριότητά της 
κυρίως στην παροχή υπηρεσιών (σ. σ. δηλώσεις 
ΟΣ∆Ε και επιστροφή ΦΠΑ) προς τους αγρότες.

«Μιλάµε για το συσκευαστήριο φρούτων, το ε-
λαιοτριβείο, το σπαστήρα ξηρών καρπών και το 
ξηραντήριο της ΕΑΣ Παγγαίου, τα οποία θέλου-
µε να αναπτύξουµε» είπε στην Agrenda ο γενι-
κός διευθυντής ΕΑΣ Καβάλας Κλέαρχος Σαρα-
ντίδης. Έκανε µάλιστα, λόγο για µια αµοιβαία 

επωφελή συµφωνία, καθώς «θα δώσει τη δυνα-
τότητα σε εµάς να επεκταθούµε σε µια σειρά α-
πό νέες δραστηριότητες, όπως για παράδειγµα 
είναι τα σταφύλια και τα αµύγδαλα και αντίστοι-
χα στην ΕΑΣ Παγγαίου αυτές τις δραστηριότητες 
να τις αναβιώσει και να στηρίξει και τους παρα-
γωγούς του Παγγαίου». 

Αναδιάρθρωση δανεισµού
Παρότι, ωστόσο, οι δύο ενώσεις τα «έχουν 

βρει σε όλα», για να κλείσει οριστικά το deal, 
θα πρέπει προηγουµένως να διευθετηθεί µια 
σοβαρή εκκρεµότητα, που «κρατά δεµένα τα 
χέρια» της ΕΑΣ Καβάλας. «Όλα θα εξαρτηθούν 
από την έκβαση που θα έχει το αίτηµά µας για 
αναδιάρθρωση των δανείων και κυρίως του υ-
πολειπόµενου δανείου ύψους 3,4 εκατ. ευρώ, 
της ΑΤΕbank, µε επιτόκιο που είναι συνδεδε-
µένο µε τα έντοκα γραµµάτια δηµοσίου του 
2010 και µε τον ανατοκισµό αγγίζει το 13% , 
µε συνέπεια να είναι αδύνατο να εξυπηρετη-
θεί», µας είπε ο κ. Σαραντίδης. 

«∆εν ζητάµε να µην πληρώσουµε το δάνειο. Θέ-
λουµε η σύµβασή του να συνδεθεί µε το εξάµηνο 
ή το τρίµηνο έντοκο γραµµάτιο, για να µπορούµε 
να το εξυπηρετήσουµε», διευκρίνισε ο διευθυντής 
της ΕΑΣ Καβάλας. Αποκάλυψε ακόµη ότι από το 
2012 και εντεύθεν η ΕΑΣ Καβάλας έχει καταβά-
λει ποσό 17 εκατ. ευρώ σε τόκους, εξόφληση κε-
φαλαίου και γενικότερα έξοδα µείωσης χρηµατο-
δότησης, τα οποία στερήθηκε ως ρευστότητα για 
την εφαρµογή των επενδυτικών της σχεδίων».

Εν τω µεταξύ µε αιµατηρές οικονοµίες και αξιο-
ποίηση προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
η ΕΑΣ Καβάλας ολοκληρώνει στο επόµενο δίµηνο 
µια επένδυση στον τοµέα της επεξεργασίας πράσι-

νης ελιάς, που θα της επιτρέψει να πάρει το πιστο-
ποιητικό IFS και να µπει και σε µικρότερες συσκευ-
ασίες. Παράλληλα, µέσα στο 2019 ευελπιστεί να 
κάνει µια επένδυση 500 χιλ. ευρώ στη µονάδα επε-
ξεργασίας ελιάς θρούµπας που διαθέτει στη Θάσο.

Στις δραστηριότητες της οργάνωσης είναι ε-
πίσης η συγκέντρωση και η εµπορία δηµητρι-
ακών, οσπρίων, ρυζιού, καλαµποκιού, ακτινι-
δίων και σπαραγγιών, µε αποτέλεσµα να έχει 
συναλλαγές µε περίπου 2.500 παραγωγούς του 
νοµού και να αποτελεί κατ’ επέκταση βασικό οι-
κονοµικό πνεύµονα για την τοπική κοινωνία, 
µε κύκλο εργασιών, ο οποίος υπολογίζεται ότι 
το 2018 θα είναι στα 30 εκατ. ευρώ.

Νέες επενδύσεις στον τομέα επεξεργασίας 
της πράσινης ελιάς και της θρούμπας

Στους κορυφαίους 
εργοδότες η Syngenta

Η Syngenta αναγνωρίστηκε για ένατη 
συνεχόµενη χρονιά ως ένας από τους 

κορυφαίους εργοδότες βιοτεχνολογίας στον 
κόσµο, σε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε από 
το περιοδικό Science. Συγκεκριµένα, η εταιρεία 
κατέλαβε τη 14η θέση στη λίστα µε τους 20 
κορυφαίους εργοδότες στη βιοτεχνολογία, τη 
βιοφαρµακευτική, τη φαρµακευτική και τις 
συναφείς βιοµηχανίες. 
  
Στο Τόκυο το λανσάρισµα 
της νέας γενιάς IQOS
Η Philip Morris International (PMI) λανσάρει τη 
νέα γενιά του IQOS, του προϊόντος θερµαινόµενου 
καπνού. Οι νέες εκδόσεις, κυκλοφόρησαν στο 
Τόκυο της Ιαπωνίας, τη χώρα που θεωρείται η 
κοιτίδα του IQOS. «Είναι ακόµα ένα βήµα στην 
προσπάθειά µας να πείσουµε όλους, όσοι θα 
συνέχιζαν να καπνίζουν, να στραφούν σε 
εναλλακτικές που δεν παράγουν καπνό τσιγάρου» 
είπε ο Α. Καλαντζόπουλος, ∆ιευθύνων της ΡΜΙ.

Σε λειτουργία η νέα γραµµή 
καπνού της JTI στη ΣΕΚΑΠ
Ξεκίνησε 2,5 µήνες µετά την ολοκλήρωση της 
εξαγοράς τής ΣΕΚΑΠ, η λειτουργία της νέας 
γραµµής παραγωγής προϊόντων καπνού της JTI 
στο εργοστάσιο της Ξάνθης. Ωστόσο, ο πλήρης 
τεχνολογικός και λειτουργικός µετασχηµατισµός 
του εν λόγω εργοστασίου θα πραγµατοποιηθεί 
µέσω µίας σταδιακής διαδικασίας αναβάθµισης 
και εκσυγχρονισµού,.

Ο Πρόεδρος της 
ΕΑΣ Καβάλας, 
Κώστας Λεπίδας.

Η ΕΑΣ Καβάλας στο 2019 
ευελπιστεί να κάνει µια 

επένδυση 500.000 ευρώ 
στη µονάδα επεξεργασίας 

ελιάς θρούµπας που διαθέτει 
στη Θάσο, λέει το ρεπορτάζ.

Η αναδιάρθρωση 
των δανείων θα 
κρίνει σε µεγάλο 
βαθµό την πρόοδο 
στο deal λέει ο 
γενικός διευθυντής 
της ΕΑΣ Καβάλας 
Κλ. Σαραντίδης.
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Καινοτόµο
συµπλήρωµα
διατροφής
ζώων φέρνει 
η Βιοζωκάτ

Ένα καινοτόµο 
συµπλήρωµα διατροφής 
για αγελάδες και 
πρόβατα, που βελτιώνει 
τη γαλακτοπαραγωγή και 
κατ’ επέκταση τη 
βιωσιµότητα µιας 
εκτροφής, ικανοποιώντας, 
ταυτόχρονα, τη νέα 
καταναλωτική απαίτηση 
για προϊόντα από ζώα που 
σιτίζονται µε ζωοτροφές 
απαλλαγµένες από 
φοινικέλαιο, έχουν πλέον 
στη διάθεσή τους και οι 
Έλληνες κτηνοτρόφοι.
Το Rupiol Sunline, όπως 
τιτλοφορείται το επίµαχο 
προϊόν, ενσωµατώνει 
γερµανική τεχνογνωσία 
και έρευνα, ενώ στην 
ελληνική αγορά το φέρνει 
η εταιρεία Βιοζωκάτ ΑΕ, 
από την Κατερίνη, µέσω 
της αντιπροσώπευσης 
των προϊόντων της 
«Fanon doo», που έχει 
αποκλειστικά για την 
Ελλάδα και είναι εµπορικά 
διαθέσιµο εδώ και 
περίπου ένα µήνα.
Η καινοτοµία του 
προϊόντος που έχει 
αποσπάσει το αργυρό 
βραβείο της έκθεσης 
Eurotier και θα της 
απονεµηθεί στη φετινή 
διοργάνωση στο Ανόβερο, 
είναι ότι τα κύρια 
χαρακτηριστικά του είναι 
η υψηλή by pass ενέργεια 
και by pass πρωτεΐνη, µε 
την οποία οι ενεργειακές 
πηγές που βασίζονται 
στο φοινικέλαιο 
αντικαθίστανται πλήρως 
σε σιτηρέσια υψηλών 
αποδόσεων.

Στο µεγαλύτερο πανευρωπαϊκό γε-
γονός στο χώρο των λιπασµάτων 
στο συνέδριο της Αrgus, που φέ-
τος έλαβε χώρα στην Αθήνα, έδω-
σαν το παρών πάνω από 700 συµ-
µετέχοντες από 400 εταιρείες και 
60 χώρες της Ευρώπης. 
Χρυσός χορηγός της διοργάνω-
σης ήταν ο πολυεθνικός οργανι-
σµός παραγωγής λιπασµάτων ICL 
Fertilizers και συγκεκριµένα η θυ-
γατρική FertilizersPlus by ICL που 
αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα απο-
κλειστικά από τη Medilco Hellas. Ό-
σον αφορά τα νέα προϊόντα της ICL, 
έγινε επίσηµη παρουσίαση του νέου 

προϊόντος «Polysulphate» (φυσικό/
ορυκτό λίπασµα που δεν έχει υπο-
στεί καµία χηµική επεξεργασία), κα-
τάλληλο για τη βιολογική γεωργία. 

Η Medilco Hellas έχει ήδη τοπο-
θετήσει το προϊόν στην ελληνική α-
γορά και όπως ανέφερε η διευθύ-
νουσα σύµβουλος κα Γάγγου: «Τα 
αποτελέσµατα από την εφαρµογή 
του Polysulphate σε πλήθος καλ-
λιεργειών, από δενδρώδεις µέχρι 
κηπευτικά είναι εντυπωσιακά. Τα 
επόµενα χρόνια θέλουµε να κατα-
στεί απαραίτητο στοιχείο για απευ-
θείας χρήση αλλά και ως πρώτη ύ-
λη στην παραγωγή λιπασµάτων».   

Τα φρουτογιαούρτια ∆ωδώνη, 
µία καινούρια σειρά προϊόντων 
από 100% ελληνικό γάλα, που α-
ναµένεται να κυκλοφορήσουν σε 
διάφορες γεύσεις στο εξωτερικό, 
παρουσίασε η οµώνυµη εταιρεία 
για πρώτη φορά στη ∆ιεθνή Έκ-
θεση Τροφίµων και Ποτών «Sial 
2018» µε στόχο την τόνωση των 
εξαγωγών της.

Παράλληλα, οι επισκέπτες της 
παγκοσµίως µεγαλύτερης κλαδι-
κής έκθεσης τροφίµων, σύµφω-
να µε το σχετικό δελτίο τύπου «εί-
χαν την ευκαιρία να δοκιµάσουν  
την ευρεία ποικιλία των προϊό-
ντων ∆ωδώνη που παράγονται 
από 100% ελληνικό γάλα, όπως  
η πασίγνωστη φέτα ∆ωδώνη, τα 
παραδοσιακά κίτρινα τυριά της ε-
ταιρείας και τα εξαιρετικής ποιό-
τητας γιαούρτια ∆ωδώνη, καθώς 
και το αυθεντικό Χαλλούµι ∆ωδώ-
νη που παράγεται στο εργοστά-
σιο της εταιρείας στην Κύπρο». 

Νέο φυσικό λίπασμα 
από τη Medilco Hellas

Γιαούρτια 
Δωδώνη 
με φρούτα 
στη SIAL

Με σεβασµό στην κοινωνία η Μύλοι Λούλη
H Μύλοι Λούλη, µε δύο αιώνες παρουσία στην εγχώρια αγορά, αποδεικνύει στην 
πράξη τον σεβασµό της προς την κοινωνία, την οικονοµία, τον άνθρωπο και το 
περιβάλλον και αυτό αποτυπώνεται και στην 4η έκθεση εταιρικής υπευθυνότητας, 
η οποία ενσωµατώνει και υποστηρίζει τους Στόχους Βιώσιµης Ανάπτυξης του 
ΟΗΕ. Στο πλαίσιο αυτό το 2017 η εταιρεία: αύξησε σηµαντικά το ανθρώπινο 
δυναµικό, εισήγαγε στην αγορά νέα καινοτόµα επαγγελµατικά και καταναλωτικά 
προϊόντα, επένδυσε στην εκπαίδευση του προσωπικού της, συνέχισε την τήρηση 
του πιστοποιηµένου Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης.

Η γαλακτοβιοµηχανία έχει 
παρουσία σε 50 χώρες και 

στις 5 ηπείρους, ενώ το 37% 
των πωλήσεών της γίνονται 
στο εξωτερικό. Μάλιστα την 

τελευταία τετραετία οι εξαγωγές 
έχουν αυξηθεί κατά 61%.

4Η ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΥΛΩΝAΣ

ΠΥΛΩΝAΣ
Υποδοχή 4.500 µαθητών 

στο Μουσείο Λούλη και 
διαµόρφωση νέου 

εκπαιδευτικού προγράµµατος 
για την σπατάλη τροφίµων 

και την διατροφή

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ
∆ΥΝΑΜΙΚΟ
4.111 επιπλέον 
ώρες επιµόρφωσης 
του προσωπικού της 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Νέα προϊόντα:

2 επαγγελµατικά
προϊόντα - 3 Easy Bake,

Πρόγραµµα Συµβολαιακής
Γεωργίας

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τήρηση Συστήµατος 
Περιβαλλοντικής 
∆ιαχείρισης πάνω 
στο πρότυπο 
ISO 140001:2004
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Νέο οινοποιείο οικοδομεί 
η Κίτρους στην Πιερία 

  Στο πλάνο η επέκταση του ιδιόκτητου αμπελώνα και η αγορά πρώτης 
ύλης από τους γύρω αμπελουργούς για την παραγωγή 120.000 φιάλων

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Επέκταση του ιδιόκτητου αµπελώνα 
και δηµιουργία νέου οινοποιείου, για 
να µπορεί να υποδεχθεί την αυξηµένη 
παραγωγή σταφυλιών, αλλά και να υ-
ποστηρίξει την ανοδική πορεία των πω-
λήσεων, περιλαµβάνει το αναπτυξιακό 
πλάνο του Οινοποιείου Κίτρους, από 
την Πιερία. Το νεότερο ηλικιακά και µι-
κρότερο, από άποψη δυναµικότητας, 
µέλος της Ένωσης Οινοπαραγωγών 
Βορείου Ελλάδος, έχει ξεκινήσει ήδη 
τις κατασκευαστικές εργασίες για την 
ανέγερση του νέου οινοποιείου του, 
σε χώρο δίπλα κοντά στο υφιστάµε-
νο µικρό χώρο οινοποίησης που έχει.

«Η δυναµικότητά του θα είναι µέχρι 
120.000 φιάλες ετησίως, καθώς η α-
πόφασή µας είναι να παραµείνουµε έ-
να µικρό οινοποιείο, που δεν θα αξιο-
ποιεί πρώτη ύλη πέραν των δικών µας 
αµπελιών», ανέφερε στην εφηµερίδα 
Agrenda ο 32χρονος ιδιοκτήτης του Οι-
νοποιείου Κίτρους, Κωνσταντίνος Γα-
ρυπίδης, προσθέτοντας πως «πρόκει-
ται για µια σηµαντική επένδυση η ο-
ποία υλοποιείται από ίδια κεφάλαια».

Αυτή τη στιγµή το Οινοποιείο Κίτρους 
παράγει περί τις 30.000-35.000 φιάλες 
ετησίως µε πρώτη ύλη προερχόµενη α-
ποκλειστικά από τον ιδιόκτητο αµπε-
λώνα του. «∆ιαθέτουµε φυτεµένα 60 
στρέµµατα, από τα οποία σε παραγω-
γική ηλικία είναι τα 45 στρέµµατα, που 
φυτεύτηκαν το 2008 και το 2009, ενώ 
τα υπόλοιπα 15 στρέµµατα εγκαταστά-
θηκαν το 2014 έως το 2016», µας εξή-
γησε ο κ. Γαρυπίδης και αποκάλυψε ό-
τι στα σχέδια του Οινοποιείου είναι να 
προχωρήσει και σε νέες φυτεύσεις α-
µπελιών, µόλις καταφέρει να εξασφα-

λίσει τις απαραίτη-
τες άδειες φύτευσης.

Ποικιλιακά γύρω στο 
60% των αµπελιών του οι-
νοποιείου είναι λευκά στα-
φύλια, κυρίως Μαλαγουζιά και 
πολύ λίγο Verdicchio (σ. σ. περί το 
10%), ενώ στις ερυθρές ποικιλίες έ-
χουν επιλεγεί κυρίως το Syrah και το 
Aglianico που έρχεται από τη Νότιο Ι-
ταλία. «Έχουµε τέσσερις ετικέτες, όλες 
µονοποικιλιακές µε βάση τις ποικιλίες 
που καλλιεργούµε», είπε ο κ. Γαρυπί-
δης και διευκρίνισε πως το 75% της ε-
τήσιας παραγωγής διοχετεύεται στην 
ελληνική αγορά και το υπόλοιπο 25% 
πάει στο εξωτερικό. 

«Κάνουµε εξαγωγές όσο µας επιτρέ-
πει η περιορισµένη µας παραγωγή. Εί-
µαστε, όµως, σε κάποιες καλές αγο-
ρές, όπως στις ΗΠΑ, τη Γερµανία, την 
Ολλανδία, την Κύπρο και στον Κανα-
δά», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθε-
σε πως η αποδοχή των κρασιών του 
Οινοποιείου από τις αγορές είναι ιδι-
αίτερα ικανοποιητική.

Όσον αφορά τη φετινή χρονιά, ο κ. Γα-
ρυπίδης επεσήµανε πως όπως και στην 
υπόλοιπη Ελλάδα, ο Ιούνιος και Ιούλι-
ος ήταν δύο πάρα πολύ δύσκολοι µήνες 
για την καλλιέργεια και χρειαζόταν ο πα-
ραγωγός να είναι καθηµερινά πάνω α-
πό το αµπέλι. «Είχαµε έναν καταπληκτι-
κό Αύγουστο και Σεπτέµβριο, όµως στη 
συνέχεια και η ποιότητα είναι ιδιαίτερα 
καλή, ενώ και οι απώλειες στις στρεµµα-
τικές αποδόσεις δεν ήταν µεγάλες», ση-
µείωσε και συµπλήρωσε πως «ήµασταν 
τυχεροί και δεν είχαµε ουσιαστικές ζη-
µίες. Η πτώση της παραγωγής που ήταν 
στα λευκά γύρω στο 10% µε 20%, θεωρώ 
πως δεδοµένων των συνθηκών της χρο-
νιάς, ήταν µια λογική απώλεια».

Πράσινος τρύγος, 
καλύτερη ποιότητα
Ο υφιστάµενος αµπελώνας του κτήµατος είναι 
φυτεµένος σε πλαγιά βορειοανατολικής έκθεσης 
σύµφωνα µε το σύγχρονο γραµµικό σύστηµα και 
περιλαµβάνει τις λευκές ποικιλίες Μαλαγουζιά και 
Verdicchio και τις ερυθρές Syrah και Aglianico. 
Η διαχείριση του αµπελώνα στοχεύει στην 
επίτευξη της βέλτιστης ωρίµανσης των σταφυλιών 
µε τη χρήση των κανόνων της ορθής γεωργικής 
πρακτικής αλλά και την παρακολούθηση κρίσιµων 
παραµέτρων της καλλιέργειας (παρακολούθηση 
φεροµονικών παγίδων, µετεωρολογικών 
δεδοµένων, υδατικού δυναµικού των φύλλων µε 
τη χρήση θαλάµου πίεσης για τον προγραµµατισµό 
των αρδεύσεων). Για την εξασφάλιση της 
επιθυµητής ποιότητας ιδιαίτερη έµφαση δίνεται 
στον έλεγχο της ζωηρότητας των φυτών και στη 
διαµόρφωση της παραγωγής σε χαµηλά επίπεδα 
µε τη διενέργεια πράσινου τρύγου.

Το οινοποιείο θα προχωρήσει σε 
νέες φυτεύσεις αµπελιών, µόλις 
καταφέρει να εξασφαλίσει τις 
απαραίτητες άδειες φύτευσης.

Αυτή τη στιγµή το Οινοποιείο 
Κίτρους παράγει περί τις 
30.000-35.000 φιάλες ετησίως 
µε πρώτη ύλη προερχόµενη 
αποκλειστικά από τον ιδιόκτητο 
αµπελώνα του.

Άδειες

Παραγωγή 

Ποικιλιακά γύρω στο 60% των 
αµπελιών του οινοποιείου είναι λευκά 
σταφύλια, κυρίως Μαλαγουζιά και 
πολύ λίγο Verdicchio (σ. σ. περί το 
10%), ενώ στις ερυθρές ποικιλίες 
έχουν επιλεγεί κυρίως το Syrah 
και το Aglianico που έρχεται 
από τη Νότιο Ιταλία. 

Ποικιλίες



ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Η καθιέρωση ενός ελληνικού διατροφικού 
πολιτισµού στον τοµέα της βιοµηχανίας κρέ-
ατος σε συνδυασµό µε την σύναψη ενός νέ-
ου «συµβολαίου» ανάµεσα σε παραγωγούς-
κτηνοτρόφους και µεταποιητές που θα συ-
νοδευτεί αντίστοιχα µε επενδύσεις προβά-
λει τελευταία, όλο και πιο έντονα από τους 
εµπλεκόµενους του κλάδου, ως επιτακτική 
ανάγκη. Αυτό εξάλλου επιβεβαιώθηκε στην 
Ηµερίδα του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµη-
χανιών Επεξεργασίας Κρέατος (ΣΕΒΕΚ), την 
∆ευτέρα 29 Οκτωβρίου σε κεντρικό ξενοδο-
χείο των Αθηνών, στη διάρκεια της οποίας 
τονίστηκε η ανάγκη, συστατικό σε αυτό το 

νέο «µείγµα», για συµµετοχή επιστηµονι-
κών φορέων, δηλαδή ΑΕΙ και ΤΕΙ, µέσω της 
σύνδεσής τους µε τη βιοµηχανία µε σκοπό 
την πλήρη αξιοποίηση της έρευνας. Βασικό 
µήνυµα της ηµερίδας ήταν πως η ανάκαµψη 
της οικονοµίας και της δυναµικής της βιο-
µηχανίας του κρέατος µπορεί να έρθει µε το 
κούµπωµα τριών βασικών παραγόντων που 
είναι η ανταγωνιστικότητα, η εξωστρέφεια 
και η προσέλκυση επενδύσεων.

Η µαζική εστίαση παράλληλα στρέφεται 
προς την αυθεντική ελληνική κουζίνα επη-
ρεασµένη τόσο από τις νέες τάσεις διεθνώς, 
αλλά και από το γεγονός ότι ο τουρισµός α-
ποτελεί βασικό καταναλωτικό κοινό. Η το-
πική κουζίνα είναι το πρώτο ζητούµενο του 
γαστρονοµικού τουρισµού και κάθε γωνιά 

της Ελλάδας διαθέτει µια πλούσια ποικιλία 
προϊόντων επεξεργασίας κρέατος, τα οποία 
αποτελούν τους γαστρονοµικούς  πρεσβευ-
τές της χώρας. Ενδεικτικά αξίζει να αναφερ-
θεί πως το 46% των Αµερικανών τουριστών 
στην Ελλάδα, αναζητά αυτού του είδους την 
κουζίνα. Ωστόσο µερικοί συµµετέχοντες υ-
ποστήριξαν πως όταν τα προϊόντα αυτά ε-
πιχειρείται να εξαχθούν, δηµιουργείται µια 
σύγχυση στους καταναλωτές, εξαιτίας του 
«κατακερµατισµού» των συνταγών.

Τέλος αξίζει να σηµειωθεί πως «το επώ-
νυµο προϊόν επεξεργασίας κρέατος, από ε-
πώνυµη πιστοποιηµένη εταιρία, ισοδυναµεί 
µε τεκµηριωµένα διασφαλισµένο προϊόν», 
ένα συµπέρασµα το οποίο βρήκε σύµφω-
νους όλους τους συµµετέχοντες. 

Πελατεία 20 εκατ. ταξιδιωτών 
μπορεί να έχει η κτηνοτροφία 
Καθοριστική η ντόπια κουζίνα για τον γαστρονομικό τουρισμό, με τους μεταποιητές να 
ζητούν ποιότητα α’ ύλης που οφείλει να συνδυαστεί με ανταμοιβή των κτηνοτρόφων 

Πιστοποίηση γύρου
Η αναγνώριση του γύρου ως 
του πρώτου ελληνικού ΕΠΙΠ 
στην ΕΕ αξίζει να επιδιωχθεί 

κατά το παράδειγµα του 
τουρκικού ντονέρ, µια 

αγορά µε τζίρο 3,5 δις ευρώ 
ετησίως, που απασχολεί 
200.000 εργαζοµένους
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Τη σταδιακή ενίσχυση της εγχώριας 
κτηνοτροφίας και την κατεύθυνση της 
σε ένα παραγωγικό µοντέλο που θα 
ανταποκρίνεται προς τις σύγχρονες 
ανάγκες της µεταποίησης και των ε-
ξαγωγών, υποστήριξε πως θα επιδι-
ώξει  η εγχώρια βιοµηχανία κρέατος.
Σύµφωνα µε τον πρόεδρο του ∆.Σ του 
ΣΕΒΕΚ, Εµµανουήλ ∆οµαζάκη βασικό 
συστατικό για την εξωστρέφεια και α-

ναταγωνιστικότητα του τοµέα, είναι 
αναγκαία «η συνεργασία µε τους ε-
ποπτικούς φορείς, η συνεχής επανε-
ξέταση των µεθόδων παραγωγής µε 
µείωση του κόστους και συγκράτηση 
των τιµών ούτως ώστε να είναι αντα-
γωνιστικά για την τσέπη του Έλληνα 
καταναλωτή, η ενίσχυση της εµπιστο-
σύνης του καταναλωτή ώστε τα ελλη-
νικά προϊόντα να αποκτήσουν περισ-
σότερη δύναµη». Για την εξωστρέφεια, 
ο πρόεδρος του ∆Σ του ΣΕΒΕΚ, τόνισε 
την ανάγκη ενίσχυσης της ελληνικής 

κτηνοτροφικής παραγωγής. Χαρακτη-
ριστικά ανέφερε πως «πρέπει να ενι-
σχυθεί σταδιακά η ντόπια παραγωγή 
και ο ΣΕΒΕΚ θα βοηθήσει όσο µπορεί 
σε αυτό, γιατί πάντα ο πρωτογενής το-
µέας χρειάζεται µια ικανότητα απορρό-
φησης. ∆ίνουµε την ικανότητα αυτή 
εφόσον και ο παραγωγός τροποποι-
ήσει έτσι την παραγωγή του ώστε να 
παράγει ένα προϊόν που είναι κατάλ-
ληλο για την µεταποίηση». Επιπλέον 
ο κ. ∆οµαζάκης ανέφερε πως οι επεν-
δύσεις θα έρθουν από τις επιχειρήσεις 

που είναι ήδη εγκατεστηµένες στη χώ-
ρα και πως από πλευράς ΣΕΒΕΚ, υπάρ-
χει επενδυτική διάθεση.
Σηµειωτέων, ο κλάδος των ελληνικών 
επιχειρήσεων επεξεργασίας κρέατος πα-
ρέµεινε σταθερός καθ  ́όλη τη διάρκεια 

της οικονοµικής κρίσης, ενώ το τέλος 
της βρίσκει την βιοµηχανία να κινείται 
µε ελαφρά ανοδικούς ρυθµούς, εξαι-
τίας της ανόδου της εστίασης και του 
τουρισµού. Μάλιστα αυτή η συγκυρία 
θα πρέπει να στηριχθεί µε νέες επεν-
δύσεις, οι οποίες προϋποθέτουν µεί-
ωση της γραφειοκρατίας και σταθερό 
φορολογικό πλαίσιο, όπως υποστήρι-
ξε ο πρόεδρος του ΣΕΒΕΚ. Η βιοµηχα-
νία του κρέατος η οποία εκπροσωπεί 
το 11% της αγοράς τροφίµων, µε τζί-
ρο 1,5 δις, από τις 1.200 επιχειρήσεις 

Οι Κινέζοι θέλουν 
μόνο ελληνική πρώτη 
ύλη όχι απλώς από ΕΕ
Απαραίτητο νέο συμβόλαιο μεταξύ κτηνοτρόφων και μεταποιητών

Επενδύσεις εκ των έσω
Οι επενδύσεις θα έρθουν 

από τις επιχειρήσεις που είναι 
ήδη εγκατεστηµένες στη 

χώρα, λέει ο ΣΕΒΕΚ

Η Μυρσίνη Λαµπράκη executive Meat and Grill Chef ανέφερε πως ο 
σύγχρονος καταναλωτής ενηµερωµένος, αν και όχι σωστά εκπαιδευµένος, 
αναζητά ιδιαίτερες γεύσεις και δείχνει προτίµηση σε τοπικές σπεσιαλιτέ.

Η ελληνική αγορά κρέατος, έχει συνολικό τζίρο κοντά στα 10 δις και 
παραµένει µία πολύ δυναµική αγορά παρότι στα χρόνια της κρίσης, και 
ειδικότερα µεταξύ 2009-2016, έχασε σε αξία 1 δισ. ευρώ.

Από την πλευ-
ρά του, 
ο Θωµάς Αλε-
ξανδρόπου-
λος, γενικός 
διευθυντής 
Κτηνιατρι-
κής ΥΠΑΑΤ, 
ανέφερε πως 
οι Κινέζοι 
εισαγωγείς 
«έχουν την 
απαίτηση, όταν 
προµηθεύο-
νται ελληνικά 
διατροφικά 
προϊόντα, όλες 
οι πρώτες 
ύλες να είναι 
ελληνικές, 
όχι γενικά και 
αόριστα από 
την ΕΕ».
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που εκπροσωπεί το ΣΕΒΕΚ, σύµφωνα 
µε στοιχεία που παρουσίασε ο κ. ∆ο-
µαζάκης, συνιστά ένα δυναµικό κοµ-
µάτι της ελληνικής κοινωνίας. Σύµφω-
να µε τον ίδιο, η βιοµηχανία αυτή «εκ-
προσωπεί έναν τοµέα που µπορεί να 

συµβάλει δυναµικά στο κοµµάτι της α-
νάπτυξης της χώρας καθότι τώρα, ειδι-
κά µετά από την πολυετή κρίση, µπαί-
νουµε σε µια επόµενη φάση και πρέπει 
να σηκώσουµε τον πήχη πιο ψηλά». 
Από την πλευρά του, ο Θωµάς Αλεξαν-
δρόπουλος, γενικός διευθυντής Κτη-
νιατρικής ΥΠΑΑΤ, ανέφερε πως οι Κι-
νέζοι εισαγωγείς «έχουν την απαίτη-
ση, όταν προµηθεύονται ελληνικά δι-
ατροφικά προϊόντα, όλες οι πρώτες ύ-
λες να είναι ελληνικές, όχι γενικά και 
αόριστα από την ΕΕ».

Στοίχημα ο ελληνικός γύρος με 
σφραγίδα στις ευρωπαϊκές αγορές
Η πολυδιάσπαστη κουζίνα λειτουργεί αρνητικά στο μάρκετινγκ

Παραγωγή
Απαραίτητη συνθήκη η 

αύξηση της εγχώριας παρα-
γωγής, για την εξέλιξη της 

εξωστρέφειας 

Μέσα στο επόµενο τρίµηνο οι δι-
αδικασίες για τον χαρακτηρισµό 
του ελληνικού γύρου ως Εγγυη-
µένο Παραδοσιακό Ιδιότυπο Προ-
ϊόν, θα έχουν ολοκληρωθεί, εκτί-
µησε µιλώντας στην Agrenda ο υ-
πουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, 
Σταύρος Αραχωβίτης. 

Νωρίτερα ο υπουργός είχε ανα-
κοινώσει από το βήµα της Ηµερί-
δας του ΣΕΒΕΚ πως «σε λίγες η-
µέρες θα δηµοσιευθεί η Υπουρ-
γική Απόφαση για τη διαδικασία 
αναγνώρισης των Εγγυηµένων 
Παραδοσιακών Ιδιότυπων Προϊ-
όντων (ΕΠΙΠ) από το ΥΠΑΑΤ, ώ-
στε να πιστοποιηθεί ο ελληνικός 
γύρος ως ΕΠΙΠ». 

Ο χαρακτηρισµός του ωστόσο 
ως ελληνικό προϊόν, αίτηµα που 
εξέφρασε ο κ. ∆οµαζάκης απευ-
θυνόµενος στον υπουργό αναµέ-
νεται να καθυστερήσει. «Με την 
πιστοποίηση», πρόσθεσε ο κ. Α-
ραχωβίτης, «θεωρούµε ότι θα υ-
πάρχει νοµοθετική κατοχύρωση 
του Ελληνικού γύρου που θα εί-
ναι το πρώτο προϊόν ΕΠΙΠ της Ελ-
λάδος στην Ε.Ε. Έτσι, θα πιστοποι-
ηθεί η διαδικασία της παρασκευ-
ής, και η συνταγή του».

Πάντως η διαδικασία χαρακτη-
ρισµού του γύρω ως προϊόν ΕΠΙΠ, 
δεν αναµένεται να είναι και τόσο 
οµαλή. Όπως υποστήριξε η Σοφία 
Μανανά, τµηµατάρχης ΠΟΠ και 
ΠΓΕ στο ΥΠΑΑΤ, η δηµοσιοποίη-
ση του  αιτήµατος και η διαβού-

λευσή του σε εθνικό επίπεδο κα-
τά πάσα πιθανότητα δεν θα βρε-
θεί αντιµέτωπη µε αντιδράσεις. 
Ωστόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο η 
κα. Μανανά, εκτίµησε πως θα υ-
πάρξουν διαφωνίες. 

Αυτό θα συµβεί γιατί τρίτες χώ-
ρες και επιχειρήσεις τρίτων χωρών 
θα αντιδράσουν και θα υποβά-
λουν ενστάσεις, όπως εξήγησε. Η 
ίδια ανέφερε πως από την στιγµή 
που γίνει ΕΠΙΠ, θα λειτουργήσει 

ως ένα πολύ καλό εργαλείο µάρ-
κετινγκ, για τα τυποποιηµένα και 
συσκευασµένα προϊόντα που θα 
εξάγονται. Επιπλέον θα υπάρχει 
προστασία του προϊόντος, αν και 
όχι σε επίπεδο ΠΟΠ και ΠΓΕ, «κά-
τι το οποίο είναι σηµαντικό γιατί 
γίνεται κατάχρηση του ονόµατος 
από προϊόντα που ούτε την ποι-
ότητα έχουν, ούτε την συγκεκρι-
µένη µέθοδο παραγωγής, και έ-
τσι θα υπάρξει µια προστασία α-
πό τη µίµηση». Μάλιστα στον πα-
ράγοντα αυτό απέδωσε τις αναµε-
νόµενες ενστάσεις για τον χαρα-
κτηρισµό ΕΠΙΠ. 

Ζητούµενο ένα brand name για 
όλες τις ελληνικές κουζίνες

Το ισπανικό τσορίθο, είναι ένα 
χαρακτηριστικό αλλαντικό της ιβη-
ρικής χερσονήσου, το οποίο ανα-
γνωρίζουν οι πάντες, εντός και ε-
κτός των συνόρων της χώρας. Από 
την άλλη, κανένα ελληνικό αντί-
στοιχο προϊόν δεν µπορεί να λει-
τουργήσει  εµβληµατικά στις αγο-
ρές του εξωτερικού, ως σηµείο α-
ναφοράς της ελληνικής κουζίνας. 

Αυτό συµβαίνει  γιατί στην πε-
ρίπτωση της Ελλάδας εµφανίζεται 
µια πολυδιάσπαση των προϊόντων. 
Χαρακτηριστικά, η παρουσία 160 
και παραπάνω συνταγών για λου-
κάνικα, προκαλεί µια ονοµατολο-
γική σύγχυση στους τουρίστες, ό-
πως υποστήριξε ο Ιωάννης Αµβρο-
σιάδης, καθηγητής στο ΑΠΘ.  

Τουρισµός
Το 46% των Αµερικα-
νών τουριστών ψάχνει 
για αυθεντικό ελληνικό 
φαγητό στις επισκέψεις 

του στη χώρα.

H Γερµανία είναι, µετά την Ολλανδία και τη Γαλλία, ο βασικός εταίρος 
της Ελλάδας στην εισαγωγή κρέατος. Η Γερµανία έρχεται τρίτη στην 
ελληνική αγορά κρέατος, έχοντας µερίδιο 13,6%.

Ο πρόεδρος του ∆Σ του ΣΕΒΕΚ, Εµµανουήλ ∆οµαζάκης (κέντρο), µαζί 
µε τον εντεταλµένο σύµβουλο του ΣΕΒΕΚ, Γιώργο Οικονόµου (δεξιά), 
τα λένε µε τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Σταύρο Αραχωβίτη.
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Οι επιχειρήσεις του κλάδου, παρά το γεγονός ότι έχουν, σε µεγάλο βαθµό, εξάρτηση από τις εισαγωγές πρώτων υλών, έχουν ήδη αναπτύξει τα 
τελευταία χρόνια έντονη εξαγωγική δραστηριότητα. Παράλληλα αυξάνει ο αριθµός των θυγατρικών επιχειρήσεων µε εγκαταστάσεις παραγωγής, 
ενώ η δυναµική των ελληνικών προϊόντων µε βάση το κρέας και των παρασκευασµάτων κρέατος διαρκώς διευρύνεται.

Ο τουρισμός μέσο προβολής της ελληνικής κουζίνας 

Ηλίας Κικίλιας 
Το 46% των Αµερικανών 
ψάχνουν ελληνικές γεύσεις

Σύµφωνα µε στοιχεία που 
παρουσίασε ο γενικός διευθυντής 
του Ινστιτούτου ΣΕΤΕ, Ηλίας 
Κικίλιας, κάθε χρόνο γίνονται περί 
τα 20 εκατ. ταξίδια αποκλειστικά 
για την δοκιµή φαγητού και κρασιού, 
ενώ το 46% των αµερικανών 
τουριστών ψάχνει για αυθεντικές 
ελληνικές γεύσεις όταν επισκέπτεται 
την Ελλάδα. Υπό αυτήν την έννοια, 
η γαστρονοµία γίνεται το brand της 
ελληνικής κουζίνας. 

Ιωάννης Τσιάλτας
Σηµαντικός ο αυτοέλεγχος 
σε όλη την αλυσίδα 

«Να οργανώσουν οι επιχειρήσεις 
τους αυτοελέγχους τους και να 
εφαρµόσουν την ενωσιακή 
νοµοθεσία για την ασφάλεια των 
τροφίµων και της υγιεινής» 
υποστήριξε ο Ιωάννης Τσιάλτας, 
πρόεδρος του ΕΦΕΤ, προκειµένου 
να αναβαθµιστεί η ποιότητα των 
προϊόντων και να αναδειχθεί ο 
ρόλος του πρωτογενούς και 
δευτερογενούς τοµέα στην 
ανάκαµψη της οικονοµίας.

Σταύρος Αραχωβίτης 
Η τόνωση του ισοζυγίου 
ξεκινά από τη γεωργία 

Η βελτίωση του εµπορικού 
ισοζυγίου µε την µείωση των 
εισαγωγών κρέατος αποτελεί 
βασικό  στόχο του ΥΠΑΑΤ, 
υποστήριξε ο υπουργός, Σταύρος 
Αραχωβίτης. «Βέβαια αυτός ο 
στόχος κάθε άλλο παρά εύκολος 
είναι. Απαιτεί συνδυασµένες 
πολιτικές, τόσο για την τόνωση της 
κατανάλωσης, όσο για την εµπορεία 
αλλά κυρίως ξεκινώντας από την 
παραγωγή», ανέφερε ο υπουργός. 

Γιώργος Καββαθάς
Οι βασικές συνταγές 
θέλουν brand name

Ο Γιώργος Καββαθάς, Πρόεδρος 
της ΓΣΕΒΕ-ΠΟΕΣΕ, τόνισε πως 
χρειάζεται «ένα βασικό brand name 
σε ό,τι αφορά τις βασικές συνταγές, 
προκειµένου να αποφευχθεί η 
πολυδιάσπαση των προϊόντων. 
Να καθιερώσουµε έναν ελληνικό 
διατροφικό πολιτισµό». «∆εν 
υπάρχει η έννοια ελληνική κουζίνα, 
έχουµε την κυκλαδίτικη, την κρητική, 
την ηπειρώτικη» ανέφερε 
χαρακτηριστικά. 

Μέση εβδομαδιαία δαπάνη 
24 ευρώ για αγορά κρέατος
Βασικό χαρακτηριστικό της εγ-
χώριας αγοράς κρέατος είναι 
ο κατακερµατισµός στον το-
µέα της πρωτογενούς παρα-
γωγής.  Στον κλάδο δραστη-
ριοποιούνται ορισµένες µεγά-
λου µεγέθους βιοµηχανίες, οι 
οποίες διαθέτουν καθετοποι-
ηµένες µονάδες. Η εισαγωγι-
κή διείσδυση στον κλάδο εί-
ναι ιδιαίτερα διευρυµένη σε 
ορισµένες κατηγορίες κρέα-
τος, ενώ άλλες χαρακτηρίζο-
νται από υψηλή επάρκεια της 
εγχώριας παραγωγής. Συνο-
λικά, η εγχώρια παραγωγή 
κρέατος παρουσίασε ανοδι-
κή πορεία το 2014, η οποία 
όµως διεκόπη το 2015.

Η ελληνική αγορά κρέα-
τος, έχει συνολικό τζίρο της 
τάξης των 10 δις και παρα-
µένει µία πολύ δυναµική α-
γορά παρότι στα χρόνια της 
κρίσης και ειδικότερα µετα-

ξύ 2009-2016, έχασε σε α-
ξία 1 δισ. ευρώ.

Πρόκειται για µία αγορά που 
ενισχύεται από τα εκατοµµύ-
ρια των τουριστών αλλά και 
που βασίζεται στον Έλληνα 
καταναλωτή, έναν απαιτητικό, 
όσον αφορά την ποιότητα, κα-
ταναλωτή αφού στο 63,4% ψω-
νίζει κρέας µε βάση την ποιό-
τητα. Η ελληνική οικογένεια, 
παρά τη µείωση στην κατανά-
λωση κρέατος, στα χρόνια της 
κρίσης, διαθέτει εβδοµαδιαία 
24 ευρώ (µέση δαπάνη), ενώ 
το 70% κάνει τις αγορές της α-
πό κρεοπωλεία και όχι από α-
λυσίδες λιανικής.

H Γερµανία είναι, µετά την 
Ολλανδία και την Γαλλία, ο 
βασικός εταίρος της Ελλάδας 
στην εισαγωγή κρέατος. Η 
Γερµανία, έρχεται τρίτη στην 
ελληνική αγορά κρέατος, έ-
χοντας µερίδιο 13,6%.
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ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ ΤΟ ΣΕΒΕΚ

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ
(ΜΕΣΗ ∆ΑΠΑΝΗ)

ΚΑΝΕΙ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ 
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